
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

आरोग्य विभाग 

विल्हा पवरषद गडविरोली 

कें विय मावहतीच्या अविकार 

अविवियम 2005 अंतगगत  

कमल 4(1) ब अन्िये 

प्रविध्द कराियािी 01 ते 17 मदु्ािंी 
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आरोग्य विभाग 

कलम 4 (1) B (i) 
विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य  विभाग या सािविवनक प्रावधकरणाांच्या कामािा ि कर्वव्ये याांिा 

र्पविल 
कायालयाचे नाांव  आरोग्य ववभाग वजल्हा पवरषद गडवचरोली 
पत्ता  प्रशासवकय इमारत वजल्हा पवरषद गडवचरोली  
कायालय प्रमुख  वजल्हा पवरषद गडवचरोली  
कोणत्या मांत्रालयातील खात्याचा अवधवनस्त साववजवनक आरोग्य ववभाग मांत्रालय मुांबई. 
अांवगकृत व्रत राष्ट्रीय आरोग्य कायवक्रमाांची अांमलबजावणी  
ववभागाचे ध्येय धोरण  लोकसांख्या वनयांत्रण, सवव राष्ट्रीय आरोग्य कायवक्रम 

अांमलबजावणी, प्राथवमक आरोग्य सुववधा 
धोरण राष्ट्रीय आरोग्य कायवक्रमाची अांमलबजावणी 
सवव सांबांवधत कमवचारी सोबत प्रपत्र जोडले आहे.  
कायव सोबत प्रपत्र जोडले आहे.  
कामाचे ववस्तृत स्वरुप सोबत प्रपत्र जोडले आहे.  
मालमते्तचा तपवशल वजल्हा पवरषद इमारत पवहला मजला उजवी बाजु 
उपलब्ध सेवा पाणी पुरवठा, ववववध योजना सांबांधी मावहती सांगणक 

सेवा 
सांस्थेच्या सांरचना त्मक तक्तत्यामध्ये कायवके्षत्रामध्ये 
प्रत्येक स्तरावरचे तपशील  

सोबत प्रपत्र जोडले आहे. 

कायालयातील दरुध्वनी क्रमाांक व वेळ  nqj/ouh 07132&222738 07132&222317 
Email: dho_gad@rediffmail.com 
वेळ सकाळी 9.45 ते साय 5.45 वाजता पयवत  
साप्तावहक सुटी - सवव शवनवार व रवववार  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा क 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयार्ील अवधकारी ि कमविारी याांिे अवधकार 

अ.क्र अवधकार पद आथीक अवधकार सांबांवधर् 

कायदा/वनयम/आदेि
/रािपत्र 

िेरा 
असल्यास 

1 वजल्हा आरोग्य अवधकारी 1.अवधपत्या खालील वगव 1 व 2 अवधकारी व वगव 
3 व 4 कमवचाऱयाांची प्रसुती रजा  
अवधपत्याखालील वगव 3 व 4  

2.कमवचात्याांची सवव प्रकारची वनयवमत रजा 300 

वदवसापयवत (ववशेष रजा सोडुन) 
3.सण अविम,भवनवन अविम व इतर अविम धन 

मांजुर करणे.  
4.वाषीक वेतनवाढ मांजुर करणे.  
5.रुपये 100000/- पयवत वैद्यवकय वबलाची मांजुरी 
देणे.  
6.एक वषाचे वरील परांतु वतन वषाच्या आतील 

वेतन व भते्त देयक व इतर देयके अदा करणेस 

मांजुरी देणे.  
7.अवतवरक्तत कायवभार धारण केल्याबाबत 

अवतवरक्तत वेतन मांजुर करणे.  
8.अपांग कमवचाऱयाांना ववशेष वाहन भत्ता व अपांग 

कमवचाऱयाांना व्यवसायकरात सुट मांजुर करणे.  
9.राज्य शासवकय गट ववमा योजना रक्तकम मांजुर 

करणे.  
10.तात्पुरते वनवृत्तीवेतन व उपदान मांजुर करणे.  
11.सावदल खचाचे सांदभात दरपत्रके स्स्वकृत 

करणे व खचास मांजुरी देणे.  
12.सेवावनवृत्तीनांतर रजा रोखीकरण मांजुर करणे.  

म.वज.प.व.पां.स.अवध.1
961 व मा.मुख्य 

कायवकारी अवधकारी 
याांना प्रदान केलेले 

अवधकार आदेश  

 

2 अवत.वजल्हा आरोग्य अवधकारी नाही   

3 वजल्हा माताबाल सांगोपन अवधकारी नाही    

4 प्रशासन अवधकारी वगव 1,2 वैद्यवकय अवधकारी व वगव 3,4 याांचे 

वेतन व भते्त आहरण व सांववतरण 

म.वज.प.व.पां.स.अवध.1
961 व मा.मुख्य 

कायवकारी अवधकारी 
याांना प्रदान केलेले 

अवधकार आदेश 

 

5 सहाय्यक प्रशासन अवधकारी नाही   

6 सहाय्यक लेखा अवधकारी नाही   

7 कवनष्ट्ठ प्रशासन अवधकारी नाही   

8 ववरष्ट्ठ सहाय्यक (वल.व) नाही   

9 ववरष्ट्ठ सहाय्यक (लेखा) नाही   

10 कवनष्ट्ठ सहाय्यक (वल.व) नाही   

11 कवनष्ट्ठ सहाय्यक (लेखा) नाही   

12 वाहन चालक नाही   

13 पवरचर वगव 4 नाही   



 

आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा ख   

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयार्ील अवधकारी ि कमविारी याांिे अवधकार 

अ.क्र अवधकार पद प्रिासवकय अवधकार सांबांवधर् 

कायदा/वनयम/आदेि/रािपत्र 

िेरा 
असल्यास 

1 वजल्हा आरोग्य अवधकारी 1.अवधपत्या खालील वगव 1 व 2 अवधकारी व वगव 3 व 4 

कमवचाऱयाच्या वकरकोळ रजा,खास रजा मांजुर करणे.   
2.अवधपत्या खालील वगव 1 व 2 अवधकारी व वगव 3 व 4 

कमवचाऱयाांची प्रसुती रजा.   
अवधपत्याखालील वगव 3 व 4  

3.कमवचात्याांची सवव प्रकारची वनयवमत रजा 300 वदवसापयवत 

(ववशेष रजा सोडुन) 
4.सण अविम,भवनवन अविम व इतर अविम धन मांजुर करणे.  
5.वाषीक वेतनवाढ मांजुर करणे.  
6.रुपये 100000/- पयवत वैद्यवकय वबलाची मांजुरी देणे.  
7.एक वषाचे वरील परांतु वतन वषाच्या आतील वेतन व भते्त 

देयक व इतर देयके अदा करणेस मांजुरी देणे.  
8.अवतवरक्तत कायवभार धारण केल्याबाबत अवतवरक्तत वेतन मांजुर 

करणे.  
9.अपांग कमवचाऱयाांना ववशेष वाहन भत्ता व अपांग कमवचाऱयाांना 
व्यवसायकरात सुट मांजुर करणे.  
10.राज्य शासवकय गट ववमा योजना रक्तकम मांजुर करणे.  
11.तात्पुरते वनवृत्तीवेतन व उपदान मांजुर करणे.  
12.सावदल खचाचे सांदभात दरपत्रके स्स्वकृत करणे व खचास 

मांजुरी देणे.  
13.सेवावनवृत्तीनांतर रजा रोखीकरण मांजुर करणे.  
14.गोपवनय अहवाल वलहणे.  

म.वज.प.व.पां.स.अवध.1961 व 

मा.मुख्य कायवकारी अवधकारी 
याांना प्रदान केलेले अवधकार 

आदेश  

 

2 अवत.वजल्हा आरोग्य 

अवधकारी 
dksfoM fu;sktu 
uSlxhZd vkiRrh O;oLFkkiu 
yksdlHkk$jkT;lHkk$fo/kkulHkk$fo/kkuifj"kn rkjkafdr iz'u 
lkalxhZd vktkj 
{k;jksx]gRrhjskx]fgorki dk;Zdze 
oS|dh; izfriqrhZ ns;ds]iz'kkldh; eatqjh o lafu;_k.k 
U;k;ky; izdj.ks 
dk;kZy;hu vkLFkkiuk oS|dh; vf/kdkjh(gtsjhi_kd]fu/kh ekx.kh]ls-fu-oS-v-;kps 
izdj.ks]Fkfdr ns;d bZ-)ckcr lafu;_k.k 
pkSd'kh vf/kdkjh (rdzkj izdj.ks) 
ek-ft-vk-v-xqxy f'kV ps vuqikyu 
rkyqdk vkjksX; vf/kdkjh oS-v-;kaph nkSjk nSufnuh 
lkeqnk; vkjksX; vf/kdkjh ;kaph vkLFkkiuk(ixkj rdzkjh]izfruh;qDrh) 

NHM vraxZr eatqj dk;Zjr euq";cG inHkjrh 
ekfgrh vf/kdkj 
fofo/k dk;Zdzekph tkfgjkr izpkj o izfln/kh 

  

3 वजल्हा माताबाल सांगोपन 

अवधकारी 
dksfoM 19 ps fu;kstu 
ekrk o cky vkjksX; 
ekrk o ckye=R;q 
ylhdj.k l_k fu;kstu 
vkjksX; o/khZuh dsUnz dk;Zdze 
vk;Z.k lqdzkst 
ekrk o ckylaxksiu 
tUe&e=R;q vgoky 

vWfufe;k eqDr Hkkjr o WIFS 
fldylsy o FkWysfleh;k] fgeksXykschuksiWFkh 
eksckbZy esMhdy ;qfuV 
leqnk; vkjksX; vf/kdkjh] izkRlkgu HkRrk] iqufuZ;qDrh bZ- 
lqeu ;kstuk 
vax.kokMh rikl.kh 
'kkys; vkjksX; rikl.kh 
efgyk o cky dY;k.k vraxZr oLrhx=gkph rikl.kh 
ylhpk lkBk o forj.k fu;kstu 
vkJe'kkGk rikl.kh 

  



xkHkk lferh 
f'krlk[kGh ;a_k.kkph ns[kHkky nqjQLFkh 
isQcj lqanjh izk-vk-dsUnz Lrjh; ns[kHkky o O;oLFkkiu 
fofo/k lka[;hdh fo"k;d ekfgrh 
iapk;r jkt desVh 

NHM ixkj,NAQS,RKS,VHSNC 
NHM vraxZr dk;Zdkjh o loZlk/kkj.k lferh lHkk 
jkT;Lrjh; fo-lh-ps fu;sktu 
pkSd'kh vf/kdkjh (rdzkj izdj.ks) 
vkdkaf{kr ftYgk 

RKSK 
vk'kk dk;Zdze 

4 प्रशासन अवधकारी वगव 1,2 वैद्यवकय अवधकारी व वगव 3,4 याांचे वेतन व भते्त 

आहरण व सांववतरण  

म.वज.प.व.पां.स.अवध.1961 व 

मा.मुख्य कायवकारी अवधकारी 
याांना प्रदान केलेले अवधकार 

आदेश 

 

5 सहाय्यक प्रशासन 

अवधकारी 
वज.आ.अ व प्रशा.अवध याांचे वनयांत्रणाखाली कामे   

6 सहाय्यक लेखा अवधकारी नाही   

7 कवनष्ट्ठ प्रशासन 

अवधकारी 
नाही   

8 ववरष्ट्ठ सहाय्यक (वल.व) नाही   

9 ववरष्ट्ठ सहाय्यक (लेखा) नाही   

10 कवनष्ट्ठ सहाय्यक (वल.व) नाही   

11 कवनष्ट्ठ सहाय्यक (लेखा) नाही   

12 वाहन चालक नाही   

13 पवरचर वगव 4 नाही   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा ग 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयार्ील अवधकारी ि कमविारी याांिे अवधकार 

अ.क्र अवधकार पद फौिदारी  अवधकार सांबांवधर् 

कायदा/वनयम/आदेि/रािपत्र 

िेरा 
असल्यास 

1 वनरांक वनरांक वनरांक  

 

 

 

 

 

 

आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा घ 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयार्ील अवधकारी ि कमविारी याांिे अवधकार 

अ.क्र अवधकार पद अधवन्यायीक अवधकार सांबांवधत 

कायदा/वनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
असल्यास 

1 वनरांक वनरांक वनरांक  

 

 

 

 

 

 

आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा य 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयार्ील अवधकारी ि कमविारी याांिे अवधकार 

अ.क्र अवधकार पद न्यायीक  अवधकार सांबांवधर् 

कायदा/वनयम/आदेि/रािपत्र 

िेरा 
असल्यास 

1 वनरांक वनरांक वनरांक  

 

 

 

 

 

 

 



आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा (ख) 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयार्ील अवधकारी ि कमविारी याांिे कर्वव्यािा र्पविल 

अ.क्र अवधकार पद आथीक ि प्रिासकीय अवधकार सांबांवधर् कायदा/वनयम/ 
आदेि/रािपत्र 

िेरा 
असल्यास 

1 वजल्हा आरोग्य अवधकारी राष्ट्रीय आरोग्य अवभयान कायवक्रमाचे वनयांत्रण कायालयीन 

प्रशासवकय व लेखाववषयक बाबीचे वनयांत्रण 

  

2. अवत. वजल्हा आरोग्य 

अवधकारी 
राष्ट्रीय आरोग्य अवभयान कायवक्रमाची अांमलबजावणी वाहन 

इत्यादी कामे तसेच वजल्हा आरोग्य अवधकारी याांचे 

वनयांत्रणाखालील कामकाज 

  

3. वजल्हा माताबाल सांगोपन 

अवधकारी 
सीएसएसएम कायवक्रम,लवसकरण कायवक्रम,डायवरया ओआरटी 

कायवक्रम, 
एआरआय,ॲनवमया,एमएमआर,आयएमआर,वशतसाखळी 

कामकाज,युआयपी,एमपीएच,प्रवशक्षण इत्यादी कायवक्रम तसेच 

वजल्हा आरोग्य अवधकारी याांचे वनयांत्रणाखालील कामकाज 

  

4. प्रशासकीय अवधकारी कायालयीन प्रशासकीय बाबी तसेच लेखा ववषयक बाबीवर 

वनयांत्रण 

  

5. सहाय्यक प्रशासन 

अवधकारी वगव 3 

वज.आ.अ. व प्रशासकीय अवधकारी याांचे मागवदशवनाखाली कामे   

6. सहाय्यक लेखा अवधकारी 
वगव 3 

वज.आ.अ. व प्रशासकीय अवधकारी याांचे मागवदशवनाखाली कामे   

7. कवनष्ट्ठ प्रशासन 

अवधकारी वगव 3 

वज.आ.अ. व प्रशासकीय अवधकारी याांचे मागवदशवनाखाली कामे   

8. वरीष्ट्ठ सहाय्यक (वल.व.) 
वगव 3 

वज.आ.अ. व प्रशासकीय अवधकारी याांचे मागवदशवनाखाली कामे   

9. वरीष्ट्ठ सहाय्यक (लेखा) 
वगव 3 

वज.आ.अ. व प्रशासकीय अवधकारी याांचे मागवदशवनाखाली कामे   

10. कवनष्ट्ठ सहाय्यक 

(वल.व.) वगव 3 

वज.आ.अ. व प्रशासकीय अवधकारी याांचे मागवदशवनाखाली कामे   

11. कवनष्ट्ठ सहाय्यक (लेखा) 
वगव 3 

वज.आ.अ. व प्रशासकीय अवधकारी याांचे मागवदशवनाखाली कामे   

12. वाहनचालक वगव-3 वज.आ.अ. व प्रशासकीय अवधकारी याांचे मागवदशवनाखाली कामे   

13. पवरचर वज.आ.अ. व प्रशासकीय अवधकारी याांचे मागवदशवनाखाली कामे   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा ग 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयार्ील अवधकारी ि कमविारी याांच्या कर्वव्यािा र्पविल 

अ.क्र अवधकार पद फौिदारी  अवधकार सांबांवधर् 

कायदा/वनयम/आदेि/रािपत्र 

िेरा 
असल्यास 

1 वनरांक वनरांक वनरांक  

 
 
 
 
 
 
 
 

आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा घ 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयार्ील अवधकारी ि कमविारी याांच्या कर्वव्यािा र्पविल 

अ.क्र अवधकार पद अधवन्यायीक अवधकार सांबांवधर् 

कायदा/वनयम/आदेि/रािपत्र 

िेरा 
असल्यास 

1 वनरांक वनरांक वनरांक  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(ii) नमनुा य 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयार्ील अवधकारी ि कमविारी याांच्या कर्वव्यािा र्पविल 

अ.क्र अवधकार पद न्यायीक  अवधकार सांबांवधर् 

कायदा/वनयम/आदेि/रािपत्र 

िेरा 
असल्यास 

1 वनरांक वनरांक वनरांक  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(B)(iii) 

वनणवय प्रवक्रयेर्ील पयविेक्षण ि िबाबदारीिे उत्तर दाईत्ि वनश्चिर् करुन कायवपध्दर्ीने प्रकािन कामािा प्रकार/नाि 
 

कामािे स्िरुप :- कुटुांब कल्याण कायवक्रम 
 

सांबांवधर् र्रर्दु :- स्त्री नसबांदी प्रवत लाभाथी रुपये 600/- (दा.रे.खालील) व रुपये 250/- (दा.रे.ववरल) या प्रमाणे कें द्र शासन पुरुष  

                         नसबांदी प्रवत लाभाथी रुपये 1100/- कें द्र शासन पुरुष नसबांदी प्रवत लाभाथी रुपये 351/- राज्य शासन नुकसान  

                         भरपाई म्हणुन सानुिह अनुदान असे एकुण रुपये 1451/- 
 

अवधवनयमािे नाांि :- 
 

वनयम :- 
 

पवरपत्रक :- साववजवनक आरोग्य ववभाग,शासन पवरपत्रक क्रमाांक कुवनश-197/07/कुटुांब कल्याण-1 वदनाांक 13 वडसेंबर 2007 
 

अ.क्र कामािे स्िरुप कामािे टप्पे/अपेवक्षर् 

कालािधी 
प्रत्येक कामाबाबर् आणी प्रत्येक टप्प्यािर 

कमविाऱयाांिी ि अवधकाऱयाांिी भवुमका ि िबाबदारी 
िेरा 

(असल्यास) 

1 लाभाथी वनवड 1 ककवा 2 मुले झाल्यानांतर आरोग्य सेवक/सेववका  

2 लाभाथीची शस्त्रवक्रया लाभाथी दवाखाण्यात दाखल 

झाल्यानांतर 

वैद्यवकय अवधकारी नामवनदेशीत  

3 शस्त्रवक्रया केलेल्या लाभाथीला 
सानुिह अनुदान 

शस्त्रवक्रया झाल्यानांतर त्वरीत वैद्यवकय अवधकारी  

4 शस्त्रवक्रया लाभाथीचा फॉलोअप शस्त्रवक्रया झाल्यानांतर 10 

वदवसानी, 15 वदवसाांनी 
वैद्यवकय अवधकारी व आदेश कमवचारी  

 

आरोग्य विभाग 
 

कामािे स्िरुप :- सािववत्रक लसीकरण कायवक्रम 
 

सांबांवधर् र्रर्दु 
 

अवधवनयमािे नािां 
 

िासन वनणवय 
 
पवरपत्रक 
 
कायालयीन आदेि - 

अ.क्र कामािे स्िरुप कामािे टप्पे/अपेवक्षर् 

कालािधी 
प्रत्येक कामाबाबर् आणी प्रत्येक टप्प्यािर 

कमविाऱयाांिी ि अवधकाऱयाांिी भवुमका ि िबाबदारी 
िेरा 

(असल्यास) 

1 जोडपी नोंद वववाह झाल्यानांतर आरोग्य सेवक/सेववका  

2 गरोदर वस्त्र नोंद गरोदर रावहल्यानांतर आरोग्य सेववका  

3 धनुवात डोस 2 गरोदर रावहल्यानांतर आरोग्य सेववका  

4 एफ एस गोळया धनुवात डोज देत असताांना आरोग्य सेववका  

5 बाळांतपण बाळांतपणाचे वदवस 

भरल्यानांतर नऊ मवहणे नऊ 

वदवस 

आरोग्य सेवक/सेववका  

6 पोवलओ बाळ जन्मल्यानांतर आरोग्य सेववका  

7 बीसीजी वदड मवहन्यानांतर आरोग्य सेववका  

8 वरपल पोवलओ    

9 1 ला डोज एक मवहन्यानांतर आरोग्य सेववका  

10 2 रा डोज दोन मवहन्यानांतर आरोग्य सेववका  

11 3 रा डोज वतन मवहन्यानांतर आरोग्य सेववका  



 

आरोग्य विभाग 
 

कामािे स्िरुप :- िालेय आरोग्य र्पासणी कायवक्रम 
 

सांबांवधर् र्रर्दु 
 

अवधवनयमािे नािां 
 

िासन वनणवय 
 

पवरपत्रक 
 
कायालयीन आदेि - 

अ.क्र कामािे स्िरुप कामािे टप्पे/अपेवक्षर् 

कालािधी 
प्रत्येक कामाबाबर् आणी प्रत्येक टप्प्यािर 

कमविाऱयाांिी ि अवधकाऱयाांिी भवुमका ि िबाबदारी 
िेरा 

(असल्यास) 

1 01 ते 4 थी ववद्याथी यादी शाळा सुरु झाल्यानांतर आरोग्य सेवक/सेववका  

2 प्रत्यक्ष तपासणी शासनाकडुन कालावधी 
आल्यानांतर 

वैद्यवकय अवधकारी/आरोग्य सेवक/सेववका  

3 दोषी मुलाांना औषोधोपचार तपासणीचे वेळी जागेवरच वैद्यवकय अवधकारी/आरोग्य सेवक/सेववका  

4 दोषी मुलाांना सांदभव सेवा तपासणी नांतर वदलेल्या 
तारखाांना 

वैद्यवकय अवधक्षक िामीण रुग्णालय  

5 दोषी मुलाांना पुढील सांदभव 
सेवा 

तपासणी नांतर वदलेल्या 
तारखाांना 

वजल्हा शल्यवचवकत्सक  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 गोवर डोज बाळाच्या नऊ मवहन्यानांतर आरोग्य सेववका  

13 बुस्टर डोज बाळाच्या वदड वषानांतर आरोग्य सेववका  

14 अ वजवनसत्व डोज बाळाच्या वदड वषानांतर आरोग्य सेववका  



आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(B)(IV) नमनुा क 

कामािी कालमयादा आरोग्यािे काम पणुव होण्यासाठी प्रत्येक कामािी कालमयादा 
 

अ.क्र काम/कायव वदिस/र्ास पणुव करण्यासाठी िबाबदार अवधकारी र्क्रार 

वनिारण 

अवधकारी 
1 कुटुांब कल्याण शस्त्रवक्रया  लाभाथी दवाखाण्यात दाखल झाल्यानंतर वैद्यवकय अवधकारी 

प्रा.आ.के नामवनदेवशत 

वज.आ.अ 

2 वस्त्र नसबांदी शस्त्रवक्रया  1 ककवा 2 मुलानांतर बाळतपणानांतर 45 वदवसानांतर 

पाळी झाल्यानांतर 5 वदवसानांतर 

वैद्यवकय अवधकारी 
प्रा.आ.के नामवनदेवशत 

वज.आ.अ 

3 पुरुष शस्त्रवक्रया - वैद्यवकय अवधकारी 
प्रा.आ.के नामवनदेवशत 

वज.आ.अ 

4 ताांबी पाळी झाल्यानांतर 5 वदवसानांतर बाळतपणानांतर 45 

वदवसानी 
वैद्यवकय अवधकारी 

प्रा.आ.के 

वज.आ.अ 

5 गभववनरोधक गोळया  पाळणा लाांबववण्यासाठी,1 व 2 मुलाांमध्ये अांतर 

ठेवण्यासाठी 
वैद्यवकय अवधकारी 

प्रा.आ.के 

वज.आ.अ 

6 गरोदर माता नोंदणी पाळी चुकल्यानांतर 16 आठवडयाच्या आांत वैद्यवकय अवधकारी 
प्रा.आ.के 

वज.आ.अ 

7 धनुवात प्रवत.लस नोंदणी झाल्यानांतर वैद्यवकय अवधकारी 
प्रा.आ.के 

वज.आ.अ 

8 लोहयुक्तत गोळया नोंदणी झाल्यानांतर वैद्यवकय अवधकारी 
प्रा.आ.के 

वज.आ.अ 

9 बीसीजी बाळ जन्मल्यानांतर वैद्यवकय अवधकारी 
प्रा.आ.के 

वज.आ.अ 

10 वरपल पोवलयो बाळाचा वदड मवहणा पुणव झाल्यानांतर वैद्यवकय अवधकारी 
प्रा.आ.के 

वज.आ.अ 

11 गोवर बाळाचे 9 मवहणे पुणव झाल्यानांतर वैद्यवकय अवधकारी 
प्रा.आ.के 

वज.आ.अ 

12 डीपीटी पोवलओ बु बाळाचे 16 ते 24 मवहणे पयवत  वैद्यवकय अवधकारी 
प्रा.आ.के 

वज.आ.अ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(V) नमनुा (इ) 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयामध्ये उपलब्ध दस्र्ाऐििािी यादी. 
अ.क्र दस्र्ाऐििािा प्रकार विषय सांबधीर् व्यश्तर् पदनाम 

1. 
वैद्यकीय अवधकारी वगव 1,2 

आस्थापना आस्थापना ववषयक सवव कामे श्रीमती एस जी आत्राम, व.सहा. 

2. 
आरोग्य सहाय्यक/सेववका 
(म)/अांशकालीन स्त्री पवरचर 

आस्थापना 
आस्थापना ववषयक सवव कामे श्री ए डी वदघोरे, व.सहा. 

3. 

आरोग्य पयववेक्षक/औषध वनमाण 

अवधकारी/आरोग्य 

सहाय्यक/सेवक(पुरुष)/प्रयोगशाळा 
तांत्रज्ञ 

आस्थापना ववषयक सवव कामे श्री डी एल. मेश्राम, क.सहा. 

4. कायालयीन आस्थापना आस्थापना ववषयक सवव कामे कु. पी. जी. भोयर, कवनष्ट्ट सहाय्यक 

5. वनयोजन व बाांधकाम 
वजल्हा वनयोजन मांडळ अनुदान व 

प्रा.आ.केन्द्र/उपकेन्द्र बाांधकाम ववषयक कामे 
श्री एम एम बोडुवार वव.अ.(आरोग्य) 

6. 

मुळ अांदाजपत्रके/चारमाही 
अांदाजपत्रके/आठमाही 
अांदाजपत्रके/ अकरा माही 
अांदाजपत्रके 

अांदाजपत्रके सवव सांवगव श्री पी एल धकाते, व.सहा.(लेखा) 

7. नमुना नांबर 14 खचाची नोंदवही श्री पी एल धकाते, व.सहा.(लेखा) 

8. नमुना नांबर एपीपी 06 मांजूर अनुदान नोंदवही श्री पी एल धकाते, व.सहा.(लेखा) 

9. एम टी आर 44 कोषागारातुन मांजूर अनुदान काढण्याचे देयक श्री पी एल धकाते, व.सहा.(लेखा) 

10. अनुदान वाटप अनुदान वाटप करणे श्री पी एल धकाते, व.सहा.(लेखा) 

11. उपयोगीता प्रमाणपत्र उपयोगीता प्रमाणपत्र श्री पी एल धकाते, व.सहा.(लेखा) 

12. औषधी भाांडार प्रा.आ.केन्द्राची औषध ववतरण करणे 
श्री जी.बी. वमराणी औषध वनमाण 

अवधकारी 
13. वाहन शाखा वाहनाची देखभाल व दरुुस्ती श्री आर. यु. परशुरामकर, क.सहा 
14. सभा ववषयक कामे सवव सभा ववषयक कामकाज करणे श्री पी व्ही गेडाम, आरोग्य पयववेक्षक 

15 कुां टुांब कल्याण कायवक्रम 

कुां टुांब कल्याण कायवक्रम ववषयक कामकाज 

करणे 

साववत्रीबाई फुले कल्याण योजना 
 

श्रीमती एल वाय जाांभूळकर आ.सहा.(म) 
 

16. जन्म मृत्यु नोंदणी जन्म मृत्यु नोंदणी ववषयक कामे कु. सी.एस.नैताम, वव.अ.(साां) 
17. आवक ववभाग आवक टपाल सांकलीत करणे व ववतरीत करणे कु. पी. डी . आबदेवे, क.सहा. 

18. जावक ववभाग 
जावक टपाल सांकलीत करणे व ववतरीत करणे 

व गोपवनय अहवाल सांकलीत करणे 
श्रीमती जे. जे. मडावी, क.सहा. 

19. 
सेवावनवृत्ती वेतन, अांतीम भ.वन.वन. 
रजा रोखीकरण, गट ववमा, 

सेवावनवृत्ती वेतन, अांतीम भ.वन.वन. रजा 
रोखीकरण, गट ववमा, ववषयक कामे साांभाळणे 

श्रीमती एस.जी. आत्राम, वसहा. (वगव 1 

व 2) 
श्रीमती बी. बी. कुळमेथे, क.सहा. (वगव 

3) 
20. रोखपाल रोखपाल ववषयक कामकाज श्री व्ही के सातपूते, क.सहा.(लेखा) 
21. लसीकरण कायवक्रम माताबाल सांगोपन व लसीकरण कायवक्रम श्री डी एन भगत आ.सहा.(पुरुष) 
22. पल्स पोलीओ लसीकरण पल्स पोलीओ लसीकरण कामे श्री डी एन भगत आ.सहा(पुरुष) 
23. प्रवसध्दी ववषयक कामे आरोग्याचे प्रवसध्दीबाबत कामे श्री एन.एन.शेन्डे, आ.से.(पुरुष) 

24. वाषीक प्रशासन अहवाल व 

साांख्यीकी माहीती 
वाषीक प्रशासन व साांख्यीकी माहीती ववषयक 

कामे करणे 
कु सी एस नैताम वव.अ.(साां.) 



25. 
मानव ववकास वमशन व इतर 

योजना 
मानव ववकास वमशन, नवसांजीवणी योजना, 

मातृत्व अनुदान ची कामे 
श्री डी जे राणे, आ.सहा. (पुरुष) 

26 
माता मृत्यु अहवाल, आरकेएसके 

कायवक्रम, बाल आरोग्य व वजवांत 

जन्म बाबत कामे 

माता मृत्यु अहवाल, बाल मृत्यु  बाबत कामे व 

अहवाल 
श्री डी. एन. भगत, आ.सहा.(पुरुष) 

27. साथरोग वनयांत्रण व इतर अहवाल 

साथरोग वनयांत्रण, सॅनेटरी सव्हेक्षण, 
शेतीववषयक नाहरकत प्रमाणपत्र,रॅबीज वनयांत्रण 

कायवक्रम, आदीम जमाती आरोग्य ववषयक 

मेळावे वनधी ववतरण, िामभेट अहवाल इ. 

श्री एस जे सुरपाम, आ.से.(पु.) 

28. 
डब्ल्यु आय एफ एस (WIFS) / 
NIPPI कायवक्रम, जांतनाशक 

मोहीम (NDD) 

डब्ल्यु आय एफ एस (WIFS) / NIPPI 
कायवक्रमाअांतगवत कामे व अहवाल 

श्री पी डब्ल्यु गेडाम, आ.पयव. 

29. आर के एस के कायवक्रम 
RKSK राष्ट्रीय वकशोर वयीन स्वास्थ कायवक्रम 

अहवाल 

श्रीमती ववशाखा काटवले, RKSK 

वजल्हा समन्वयक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(VI) नमनुा (क) 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयामध्ये उपलब्ध दस्र्ाऐििािी यादी. 
अ.क्र विषय दस्र्ाऐिि/धावरणी 

नोंदिही यापैकी 
कोणत्या प्रकारार् 

उपलब्ध 

धारीणी 
क्र ि 

नोंदिही 
क्र 

र्पविल वकर्ी काळापयवर् ही मावहर्ी 
साांभाळुन ठेिली िारे् 

1 अवभलेख वगीकरण  अ - कायववववरणनुसार कायम  
  ब - कायववववरणनुसार 30 वषव  
  क - कायववववरणनुसार 10 वषव 
  क-1 - कायववववरणनुसार 05 वषव 
  ड - कायववववरणनुसार 01 वषव  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(VII)  

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या सािविवनलक प्रावधकरणार् कोणर्ाही धोरणात्मक वनणवय घेण्यापिुी 
ककिा त्याांिी कायालयार् अांमलबािािणी करण्यापिुी िनरे्िी अथिा िनरे्च्या प्रवर्वनधीिी ििा करण्याबाबर् 

अश्स्र्त्िार् असलेल्या व्यिस्थेिा र्पविल.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.क्र सल्ला मसलर्ीिा 
विषय 

कायवप्रणालीिे 

विस्र्रृ् िणवन 

कोणत्या अवधवनयम/वनयम/पवरपत्रकाव्दारे पनुराितृ्तीिा काल 

1 आरोग्य ववषयक 

कायवक्रमाच्या सांदभात 

आरोग्य कायवक्रमाची 
मावहती देणे 

महाराष्ट्र शासन वजल्हा पवरषद व पांचायत सवमती 
अवधवनयम 1961 व शासवकय पवरपत्राव्दारे 

 



आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(VIII) नमनुा क   

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या सािविवनलक प्रावधकरणार्ील सवमत्या पवरषदा अथिा मांडळाच्या 
बैठकीिे र्पविल 

 

सवमर्ीिे 
 नाांि 

सवमर्ीिे रिना  सवमर्ीिे उवदष्ट वकर्ी िेळा घेण्यार् 

येरे्  

सभा 
िनसामान्यासाठी 
खलुी आहे ककिा 

नाही  

सभेिा कायवितृ्त  

आरोग्य 

सवमती 
1)मखु्य काययकारी अधधकारी, 
   धिल्हा पधरषद गडधिरोली,  
   अध्यक्ष आरोग्य धवषय सधमती  
2)तालकुा आरोग्य अधधकारी    
   सदस्य आरोग्य धवषय सधमती  
3)धिल्हा आरोग्य अधधकारी 
   सधिव,आरोग्य धवषय सधमती 

धवभागाकडुन 
आलेल्या धवषयािा 

व सधमतीमध्ये 
ििेतुन झालेल्या 

धवषयािा 
धोरणात्मक 

बाबीतुन धविार 
करुन धनणयय घेणे 

दरमहा नाही दरमहा सभेिे 
काययवतृ्त तयार 
करुन सधमती 

सदस्यांना धवतरीत 
करण्यात येते. 

 

 

 

 

 

आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(VIII) नमनुा ब 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयाच्या सवमर्ीिी यादी प्रकाविर् करणे 
 

अ.क्र अवधसभेिे नाांि सभेिे सदस्य सभेिे उवदष्ट वकर्ी िेळा 
घेण्यार् येरे् 

सभा 
िनसमान्यसाठी 
खलुी आहे ककिा 

नाही 

सभेिा 
कायवितृ्ताांर् 

आरोग्य ववभाग वजल्हा पवरषद गडवचरोली कायालयास लागु नाही 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(VIII) नमनुा क 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयाच्या सवमर्ीिी यादी प्रकाविर् करणे 
 

अ.क्र सवमर्ीिे नाांि सवमर्ीिे सदस्य सवमर्ीिे उवदष्ट वकर्ी िेळा 
घेण्यार् येरे् 

सभा 
िनसामान्यासाठी 
खलुी आहे ककिा 

नाही 

सभेिा कायवितृ्त 

आरोग्य ववभाग वजल्हा पवरषद गडवचरोली कायालयास लागु नाही 
 

 

 

 

 

 

आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(अ)(VIII) नमनुा ड 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयाच्या सांस्थेिी यादी प्रकाविर् करणे 
 

अ.क्र अवधसभेिे नाांि सभेिे सदस्य सभेिे उवदष्ट वकर्ी िेळा 
घेण्यार् येरे् 

सभा 
िनसामान्यासाठी 
खलुी आहे ककिा 

नाही 

सभेिा कायवितृ्त 

आरोग्य ववभाग वजल्हा पवरषद गडवचरोली कायालयास लागु नाही 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(ix)  

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या सािविवनक प्रावधकरणार्ील अवधकाऱयाांिी ि 

कमविाऱयाांिी यादी 
अ.क्र पदनाम अवधकारी/कमविारी नाांि िगव दरुध्िनी क्रमाांक 

1. वजल्हा आरोग्य अवधकारी  डॉ. दावल श्रीहरी साळवे  वगव 1 9604526144 
2. अवत. वजल्हा आरोग्य अवधकारी  डॉ.सांजयकुमार काशीनाथ जठार  वगव 1 9822430024 
3. वजल्हा माता बालसांगोण अवध. डॉ. स्वस्प्नल बेले वगव 1 9970284254 
4 वजल्हा सवैक्षण अवधकारी  डॉ. ववनोद धनशाम म्हशाखेत्री  वगव 2 9423422444 
5 साथ रोग अवधकारी  श्री. रुपेश पेंदाम  वगव 2 9422125500 
6 सहा. वज.आ. अ. डॉ. सुवनल लक्ष्मण मडावी  वगव 2 9423623499 
7 नोडल ऑफीसर  डॉ. पांकज प्रवदपराव हेमके  वगव 2 985071180 
8 सहा. लेखा अवधकारी  श्री.वङ यु. डोलीकर  वगव 3 9545690028 
9 सहाय्य्क प्रशासन अवधकारी श्री.नरेश मोहनलाल कनोवजया वगव 3 9420845068 

10 कवनष्ट्ठ प्रशासन अवधकारी श्री. कमलेश भाउुराव मेश्राम वगव 3 9423367606 
11 कवनष्ट्ठ प्रशासन अवधकारी श्री.अशोकचांद्र पाांडुरांग वनकर वगव 3 9422912157 
12 कवनष्ट्ठ प्रशासन अवधकारी श्री.अमोल भास्कर राजुरकर  वगव 3 9403819634 
13 वव. अ. (साां) कु. सी. एस. नेताम वगव 3 9404076377 
14 वशस्त साखळी  श्री. केदार  वगव 3 9422131325 
15 आरोग्य पयववेक्षक  श्री. एम.एम. बोडुवार  वगव 3 9423645766 
16 आरोग्य पयववेक्षक  श्री. पी. डबलयु गेडाम  वगव 3 9422451236 
17 ववरष्ट्ठ सहाय्य्क श्री रुपेश वकसन सहारे वगव 3 9405028783 
18 ववरष्ट्ठ सहाय्य्क कु. सुवनता दादाजी आत्राम वगव 3 9403438277 
19 ववरष्ट्ठ सहाय्य्क श्री.  अशोक वदवाकर वदघोरे वगव 3 9423422242 
20 ववरष्ट्ठ सहाय्य्क (लेखा ) श्री. पी. एल. धकाते  वगव 3 9421655252 
21 कवनष्ट्ठ सहाय्य्क श्रीमती भाग्यश्री भोलानाथ कुळमेथे वगव 3 9373311437 
22 कवनष्ट्ठ सहाय्य्क कु. पुष्ट्पा गजानन भोयर वगव 3 7666976501 
23 कवनष्ट्ठ सहाय्य्क श्री राजेश उध्दवराव परशुरामकर वगव 3 9403925900 
24 कवनष्ट्ठ सहाय्य्क श्रीमती ज्योती जगदीश मडावी वगव 3 8390474167 
25 कवनष्ट्ठ सहाय्य्क कु. पल्लवी धनजांय आबदेव वगव 3 9637266550 
26 कवनष्ट्ठ सहाय्य्क श्री. डांबाजी लोहदास मेश्राम वगव 3 9421279412 
27 कवनष्ट्ठ सहाय्य्क श्री. छत्रपती केशव झरकर वगव 3 9423669003 
28 रोख पाल श्री. व्ही. के. सातपुते  वगव 3 9405195748 
29 आ.सहा. (पु.)   श्री. एस. डी. लाडे  वगव 3 9422361569 
30 आ.सहा. (पु.)   श्री. डी.जी . राणे  वगव 3 7588221976 
31 आ.सहा. (पु.)   श्री. एस. डी. खरवडे  वगव 3 9423422621 
32 आ.सहा. (पु.)   श्री. ए.पी . सहारे  वगव 3 9403274565 
33 आ.सहा. (पु.)   श्री. डी.एन. भगत  वगव 3 9404247251 
34 आ.सहा. (म.)   श्रीमती एल. वाय. जाभुळकर  वगव 3 9421912342 
35 आ.से. (पु.) श्री. एन. एन. शेंडे वगव 3 9422359618 
36 आ.से. (पु.) श्री. ए. जे. सुरपाम  वगव 3 9405573556 
37 पवरचर  श्री. आर. पी. रेचनकर  वगव 3 7423422636 
38 पवरचर श्री. मन्सादास बी. मेश्राम  वगव 3 9403439470 
39 पवरचर श्री. राहुल जुमडे  वगव 3 9421271946 
40 पवरचर श्री. रजणीकाांत कन्नाके वगव 3 9404855333 
41 पवरचर कु. छाया रामदास सयाम  वगव 3 7588488739 
42 पवरचर कु. अववता कोवे  वगव 3 9403238122 
43 पवरचर कु. कुां दा उवदरवाडे  वगव 3 9423124532 

 
 



आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(X)  

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या सािविवनक प्रावधकरणार्ील अवधकाऱयाांिी ि कमविाऱयाांिी यादी 
अ.क्र अवधकाऱयाांिे/ 

कमविाऱयाांिे नाांि  
हुददा  िेर्न बनॅ्ड महाभत्ता  घरभाडे  इर्रदेयभते्त एकुण देय 

रतकम 
1. डॉ. दावल श्रीहरी साळवे  वजल्हा आरोग्य अवधकारी  99800 33962 8982 16530 159274 

2. डॉ.सांजयकुमार काशीनाथ जठार  अवत. वजल्हा आरोग्य 
अवधकारी  

138300 47022 12447 22115 219884 

3. डॉ. स्वस्प्नल बेले वजल्हा माता बालसांगोण 
अवध. 

135561 46091 12201 24083 217936 

4 डॉ. ववनोद धनशाम म्हशाखेत्री  वजल्हा सवैक्षण अवधकारी  138000 46920 12420 21115 218455 

5 श्री. रुपेश पेंदाम  साथ रोग अवधकारी  117400 39916 10566 19001 186883 

6 डॉ. सुवनल लक्ष्मण मडावी  सहा. वज.आ. अ. 80900 27506 0 9732 118138 

7 डॉ. पांकज प्रवदपराव हेमके  नोडल ऑफीसर  61300 20842 5517 11471 99130 

8 श्री.वङ यु. डोलीकर  सहा. लेखा अवधकारी  64000 21760 5760 1350 92870 

9 श्री.नरेश मोहनलाल कनोवजया सहाय्य्क प्रशासन अवधकारी 50000 17000 4500 1350 72850 

10 श्री. कमलेश भाउुराव मेश्राम कवनष्ट्ठ प्रशासन अवधकारी 43500 14790 3915 1350 63555 

11 श्री.अशोकचांद्र पाांडुरांग वनकर कवनष्ट्ठ प्रशासन अवधकारी 49000 16660 4410 1350 71420 

12 श्री.अमोल भास्कर राजुरकर  कवनष्ट्ठ प्रशासन अवधकारी 44900 15266 8423 1350 69939 

13 कु. सी. एस. नेताम वव. अ. (साां) 56900 19346 5690 1350 83286 

14 श्री. केदार  वशस्त साखळी  68000 23120 6120 2850 100090 

15 श्री. एम.एम. बोडुवार  आरोग्य पयववेक्षक  61400 20876 5526 1350 89152 

16 श्री. पी. डबलयु गेडाम  आरोग्य पयववेक्षक  54600 18564 4914 2700 80778 

17 श्री रुपेश वकसन सहारे ववरष्ट्ठ सहाय्य्क 37500 12750 3375 1350 54975 

18 कु. सुवनता दादाजी आत्राम ववरष्ट्ठ सहाय्य्क 42300 14352 1052 0 57704 

19 श्री.  अशोक वदवाकर वदघोरे ववरष्ट्ठ सहाय्य्क 34300 11662 3087 1350 50399 

20 श्री. पी. एल. धकाते  ववरष्ट्ठ सहाय्य्क (लेखा ) 37500 12750 3375 1350 54975 

21 श्रीमती भाग्यश्री भोलानाथ 
कुळमेथे 

कवनष्ट्ठ सहाय्य्क 
27900 9486 2511 1350 41247 

22 कु. पुष्ट्पा गजानन भोयर कवनष्ट्ठ सहाय्य्क 26300 8942 2367 1350 38959 

23 श्री राजेश उध्दवराव 
परशुरामकर 

कवनष्ट्ठ सहाय्य्क 
26300 8942 2367 1350 38959 

24 श्रीमती ज्योती जगदीश मडावी कवनष्ट्ठ सहाय्य्क 26300 8942 2367 1350 38959 

25 कु. पल्लवी धनजांय आबदेव कवनष्ट्ठ सहाय्य्क 27900 9486 2511 1350 41247 

26 श्री. डांबाजी लोहदास मेश्राम कवनष्ट्ठ सहाय्य्क 27900 9486 2511 1350 41247 

27 श्री. छत्रपती केशव झरकर कवनष्ट्ठ सहाय्य्क 26300 8942 2367 1350 38959 

28 श्री. व्ही. के. सातपुते  रोख पाल 30500 10370 2745 1350 44965 

29 श्री. एस. डी. लाडे  आ.सहा. (पु.)   49000 16660 4410 1350 71420 

30 श्री. डी.जी . राणे  आ.सहा. (पु.)   55500 17170 4545 1350 78565 

31 श्री. एस. डी. खरवडे  आ.सहा. (पु.)   53600 18224 4824 1350 77998 

32 श्री. ए.पी . सहारे  आ.सहा. (पु.)   55500 17170 4545 1350 78565 

33 श्री. डी.एन. भगत  आ.सहा. (पु.)   49000 16660 4410 1350 71420 

34 श्रीमती एल. वाय. जाभुळकर  आ.सहा. (म.)   65100 22134 5859 1350 94443 

35 श्री. एन. एन. शेंडे आ.से. (पु.) 50500 17170 0 0 67670 

36 श्री. ए. जे. सुरपाम  आ.से. (पु.) 43600 14824 3924 1350 63698 

37 श्री. आर. पी. रेचनकर  पवरचर  24300 8262 4559 1350 38471 

38 श्री. मन्सादास बी. मेश्राम  पवरचर 33700 11458 3033 1350 49541 

39 श्री. राहुल जुमडे  पवरचर 24300 8262 4559 1350 38471 

40 श्री. रजणीकाांत कन्नाके पवरचर 21000 7140 1890 3940 33970 

41 कु. छाया रामदास सयाम  पवरचर 28200 9588 2538 1350 41676 

42 कु. अववता कोवे  पवरचर 24300 8262 4559 1350 38471 

43 कु. कुां दा उवदरवाडे  पवरचर 33700 11458 3033 1350 49541 

 
 

 



कलम 4(1)(b)(xi) 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयािे मांिरु अांदािपत्रका ि खिािा र्पविल यािी विस्र्रृ् मावहर्ी प्रकाविर् करणे 
विल्हा िाषीक योिनेंर्गवर् प्राप्र् वनधी ि खिािी मावहर्ी सन 

अ.क्र. 

योिनेिे नाि / लेखाविषव सांकेर्ाांक 

प्राप्र् अनदुान 

एकुण 

प्रत्यक्ष खिव 

एकुण खिव 
विल्लक  

सन 
2019-20 

विल्लक 
सन  20-
20-21 

विल्लक 
सन 

2021-22 

सन 2019-20 िी 
अखिीर् 

सन 2020-
21िी 

अखिीर् 

सन  2021-
22 प्राप्र् 
अनदुान 

सन 2019-20 
अखिीर् मधनू 

सन 2020-
21 मधनु 

खिव 

सन 
2021-22 
झालेला 
खिव 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
आवदिासी उपयोिना  TSP  

           1 मातृत्व अनुदान                                    TR 220003 418468 3400000 3600000 7418468 0 2192600 1800000 3992600 418468 1207400 1800000 

2 भरारी पथकाची स्थापना                        TR220003 0 17027156 20736000 37763156 0 17027156 345807 17372963     20390193 

3 िेड 3 व 4 कुपोवषत बालक व माताांना      TR 220003 62580 0 0 62580   0 0 0 62580   0 

4 औषधी अनुदानात वाढ करणे                 TR 220003 876992 21000000 24342000 46218992   19768197 0 19768197 876992 1231803 24342000 

5 प्रा.आ.केद्र बळकटीकरण                     TR 220010 201887 5200000 5400000 10801887 201453 5164318 0 5365771 434 35682 5400000 

6 दाई सभा                                             TR 220007 0 0 0 0   0 0 0   0 0 
7 पल्स पोलीओ लसीकरण                      TR 220027 77010 587066 1200000 1864076   587066 106344 693410 77010 0 1093656 

OTSP                         
8 मातृत्व अनुदान                                   TR 220003 181415 1200000 1200000 2581415   716200 600000 1316200 181415 483800 600000 

9 भरारी पथकाची स्थापना                       TR220003 0 0 0 0 0   0     0 0 

10 िेड 3 व 4 कुपोवषत बालक व माताांना     TR 220003 100277 0 0 100277   0 0 0 100277 0 0 

11 औषधी अनुदानात वाढ करणे                TR 220003 32554 3026000 6000000 9058554   2756922 0 2756922 32554 269078 6000000 

12 प्रा.आ.केद्र बळकटीकरण                    TR 220010 180250 4200000 1415000 5795250 179407 4173632 0 4353039 843 26368 1415000 

13 दाई सभा                                          TR 220007 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 

14 पल्स पोलीओ लसीकरण                     TR 220027 30000 800000 800000 1630000   378150 0 378150 30000 421850 800000 

 
एकुण   2161433 56440222 64693000 123294655 380860 52764241 2852151 55997252 1780573 3675981 61840849 

15 
नाववण्यपुणव योजना दक्षता कायवक्रम-       3451 1919       
618726 आवण वदव्याांग-624000 0 0 0 0 

 
0 0 0 

   
16 प्राथ आरोग्य केद्राकरीता औषध         3451 2639    

ि साधनसामगु्री खरेदी करणे 4530153 14999250 10500000 30029403 18698 9810861 0 9829559 4511455 5188389 10500000 

17 
प्राथ आरोग्य उपकेद्राकरीता औषध     3451 2639     
ि साधनसामगु्री खरेदी करणे 1119429 8593300 6299700 16012429 0 7936416 0 7936416 1119429 656884 6299700 

                एकुण  B 5649582 23592550 81492700 46041832 18698 70511518 2852151 17765975 7411457 5845273 16799700 

                एकुण  A+B 7811015 80032772 146185700 169336487 399558 123275759 5704302 73763227 9192030 9521254 78640549 



 
खर्चार्े वििरणऩत्र  सन 2021-22                             

    

सन 

2018-
19 

अखर्ीत 

2019-20 

अखर्ीत 
2020-21 

एकूण सन 
2018-

19 

अखर्ीत 
2019-20 

अखर्ीत 
2020-

21 

एकूण 
खर्ा 

सन 
2018-19 

शिल्लक 
ननधी 

2019-20 

शिल्लक ननधी 
2020-21 

                    Returned     

1 मातृत्व अनुदान                                   TR 220003   1700468 3400000 5100468   1282000   1282000 105601 418468 3400000 

2 भरारी पथकाची स्थापना                       TR220003   9697898 20736000 30433898   9697898 3708844 13406742 1104014 0 17027156 

3 िेड 3 व 4 कुपोवषत बालक व माताांना     TR 220003   3840960 0 3840960   3778380   3778380 116499 62580 0 

4 औषधी अनुदानात वाढ करणे                 TR 220003   1359445 21000000 22359445   482453   482453 415 876992 21000000 

5 प्रा.आ.केद्र बळकटीकरण                      TR 220010   670000 5200000 5870000   468113   468113 7101 201887 5200000 

6 दाई सभा                                           TR 220007   102100 0 102100   102100   102100 140450 0 0 

7 प्रा.आ.केद्र बळकटीकरण                     TR 220010       0               

8 पल्स पोलीओ लसीकरण                      TR 220027   120580 1200000 1320580   43570 612934 656504 417695 77010 587066 

9 एकूण 0 17491451 51536000 69027451 0 15854514 4321778 20176292 1891775 1636937 47214222 

OTSP   

           10 मातृत्व अनुदान                                   TR 220003   601015 1200000 1801015   419600   419600 65379 181415 1200000 

11 भरारी पथकाची स्थापना                       TR220003   0 0 0   0   0 0 0 0 

12 िेड 3 व 4 कुपोवषत बालक व माताांना     TR 220003   1606876 0 1606876   1506599   1506599 212 100277 0 

13 औषधी अनुदानात वाढ करणे                TR 220003   785555 3026000 3811555   753001   753001 180 32554 3026000 

14 प्रा.आ.केद्र बळकटीकरण                     TR 220010   500000 4200000 4700000   319750   319750 9860 180250 4200000 

15 दाई सभा                                           TR 220007   89000 0 89000   89000   89000 63000 0 0 

16 पल्स पोलीओ लसीकरण                      TR 220027   30000 800000 830000   0 0 0 213000 30000 800000 

    0 3612446 9226000 12838446 0 3087950 0 3087950 351631 524496 9226000 

  एकूण 0 21103897 60762000 81865897 0 18942464 4321778 23264242 2243406 2161433 56440222 

 
 
 
 



 
 
 

आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(XII) नमनुा ख 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या सािविवनक प्रावधकरणार्ील अनदुान िाटप लाभाथीिा र्पिील 

हृदयिस्त्रवक्रया,कॅन्सर उपिार ि वकडणी रोपन रुग्णाकरीर्ा विल्हा पवरषद वनधीर्नु आथीक मदर् िषव 2021-22  

प्राप्र् अनदुान :-      खिव अनदुान :-  

अ.क्र रुग्णािे नाि ि पत्ता आिारािे नाांि  आथीक मदर् धनादेि कोणािे नािे 

सदर योिनेकरीता सन 2021-22 करीता अनदुान उपलब्ध झालेले नाही 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(xiv) 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या कायालयार्ील मावहर्ीिे इले.स्िरुपार् साठविलेली मावहर्ी प्रकाविर् 

करणे (िाल ुिषाकरीर्ा)  

अ.क्र दस्र्ाऐििािे प्रकार विषय 
 

कोणत्या इले 

नमणु्यार् 

मावहर्ी 
वमळविण्यािी 

पध्दर्ी 

िबाबदार व्यतर्ी 

1 वैद्यकीय अवधकारी वगव 
1,2 आस्थापना 

आस्थापना ववषयक सवव कामे इतर लेखी स्वरुपात श्रीमती एस जी आत्राम, 
व.सहा. 

2 आरोग्य 

सहाय्यक/सेववका 
(म)/अांशकालीन स्त्री 
पवरचर आस्थापना 

आस्थापना ववषयक सवव कामे इतर लेखी स्वरुपात श्री ए डी वदघोरे, व.सहा. 

3 आरोग्य 

पयववेक्षक/औषध 

वनमाण 

अवधकारी/आरोग्य 

सहाय्यक/सेवक(पुरुष)/
प्रयोगशाळा तांत्रज्ञ 

आस्थापना ववषयक सवव कामे इतर लेखी स्वरुपात श्री डी एल. मेश्राम, क.सहा. 

4 कायालयीन आस्थापना आस्थापना ववषयक सवव कामे इतर लेखी स्वरुपात कु. पी. जी. भोयर, कवनष्ट्ट 

सहाय्यक 

5 वनयोजन व बाांधकाम वजल्हा वनयोजन मांडळ अनुदान व 

प्रा.आ.केन्द्र/उपकेन्द्र बाांधकाम ववषयक कामे 

इतर लेखी स्वरुपात श्री एम एम बोडुवार 

वव.अ.(आरोग्य) 
6 मुळ 

अांदाजपत्रके/चारमाही 
अांदाजपत्रके/आठमाही 
अांदाजपत्रके/ अकरा 
माही अांदाजपत्रके 

अांदाजपत्रके सवव सांवगव इतर लेखी स्वरुपात श्री पी एल धकाते, 
व.सहा.(लेखा) 

7 नमुना नांबर 14 खचाची नोंदवही इतर लेखी स्वरुपात श्री पी एल धकाते, 
व.सहा.(लेखा) 

8 नमुना नांबर एपीपी 06 मांजूर अनुदान नोंदवही इतर लेखी स्वरुपात श्री पी एल धकाते, 
व.सहा.(लेखा) 

9 एम टी आर 44 कोषागारातुन मांजूर अनुदान काढण्याचे देयक इतर लेखी स्वरुपात श्री पी एल धकाते, 
व.सहा.(लेखा) 

10 अनुदान वाटप अनुदान वाटप करणे इतर लेखी स्वरुपात श्री पी एल धकाते, 
व.सहा.(लेखा) 

11 उपयोगीता प्रमाणपत्र उपयोगीता प्रमाणपत्र इतर लेखी स्वरुपात श्री पी एल धकाते, 
व.सहा.(लेखा) 

12 औषधी भाांडार प्रा.आ.केन्द्राची औषध ववतरण करणे इतर लेखी स्वरुपात श्री जी.बी. वमराणी औषध 

वनमाण अवधकारी 
13 वाहन शाखा वाहनाची देखभाल व दरुुस्ती इतर लेखी स्वरुपात श्री आर. यु. परशुरामकर, 

क.सहा 
14 सभा ववषयक कामे सवव सभा ववषयक कामकाज करणे इतर लेखी स्वरुपात श्री पी व्ही गेडाम, आरोग्य 

पयववेक्षक 

15 कुां टुांब कल्याण कायवक्रम कुां टुांब कल्याण कायवक्रम ववषयक कामकाज 

करणे 

साववत्रीबाई फुले कल्याण योजना 
 

इतर लेखी स्वरुपात श्रीमती एल वाय जाांभूळकर 

आ.सहा.(म) 
 

16 जन्म मृत्यु नोंदणी जन्म मृत्यु नोंदणी ववषयक कामे इतर लेखी स्वरुपात कु. सी.एस.नैताम, वव.अ.(साां) 
17 आवक ववभाग आवक टपाल सांकलीत करणे व ववतरीत 

करणे 

इतर लेखी स्वरुपात कु. पी. डी . आबदेवे, क.सहा. 



18 जावक ववभाग जावक टपाल सांकलीत करणे व ववतरीत करणे 

व गोपवनय अहवाल सांकलीत करणे 

इतर लेखी स्वरुपात श्रीमती जे. जे. मडावी, 
क.सहा. 

19 सेवावनवृत्ती वेतन, 
अांतीम भ.वन.वन. रजा 
रोखीकरण, गट ववमा, 

सेवावनवृत्ती वेतन, अांतीम भ.वन.वन. रजा 
रोखीकरण, गट ववमा, ववषयक कामे साांभाळणे 

इतर लेखी स्वरुपात श्रीमती एस.जी. आत्राम, 
वसहा. (वगव 1 व 2) 

श्रीमती बी. बी. कुळमेथे, 
क.सहा. (वगव 3) 

20 रोखपाल रोखपाल ववषयक कामकाज इतर लेखी स्वरुपात श्री व्ही के सातपूते, 
क.सहा.(लेखा) 

21 लसीकरण कायवक्रम माताबाल सांगोपन व लसीकरण कायवक्रम इतर लेखी स्वरुपात श्री डी एन भगत 

आ.सहा.(पुरुष) 
22 पल्स पोलीओ 

लसीकरण 

पल्स पोलीओ लसीकरण कामे इतर लेखी स्वरुपात श्री डी एन भगत 

आ.सहा(पुरुष) 
23 प्रवसध्दी ववषयक कामे आरोग्याचे प्रवसध्दीबाबत कामे इतर लेखी स्वरुपात श्री एन.एन.शेन्डे, 

आ.से.(पुरुष) 
24 वाषीक प्रशासन 

अहवाल व साांख्यीकी 
माहीती 

वाषीक प्रशासन व साांख्यीकी माहीती ववषयक 

कामे करणे 

इतर लेखी स्वरुपात कु सी एस नैताम वव.अ.(साां.) 

25 मानव ववकास वमशन व 

इतर योजना 
मानव ववकास वमशन, नवसांजीवणी योजना, 

मातृत्व अनुदान ची कामे 

इतर लेखी स्वरुपात श्री डी जे राणे, आ.सहा. 
(पुरुष) 

26 माता मृत्यु अहवाल, 
आरकेएसके कायवक्रम, 
बाल आरोग्य व वजवांत 

जन्म बाबत कामे 

माता मृत्यु अहवाल, बाल मृत्यु  बाबत कामे व 

अहवाल 

इतर लेखी स्वरुपात श्री डी. एन. भगत, 
आ.सहा.(पुरुष) 

27 साथरोग वनयांत्रण व इतर 

अहवाल 

साथरोग वनयांत्रण, सॅनेटरी सव्हेक्षण, 
शेतीववषयक नाहरकत प्रमाणपत्र,रॅबीज 

वनयांत्रण कायवक्रम, आदीम जमाती आरोग्य 

ववषयक मेळावे वनधी ववतरण, िामभेट 

अहवाल इ. 

इतर लेखी स्वरुपात श्री एस जे सुरपाम, आ.से.(पु.) 

28 डब्ल्यु आय एफ एस 

(WIFS) / NIPPI 
कायवक्रम, जांतनाशक 

मोहीम (NDD) 

डब्ल्यु आय एफ एस (WIFS) / NIPPI 
कायवक्रमाअांतगवत कामे व अहवाल 

इतर लेखी स्वरुपात श्री पी डब्ल्यु गेडाम, आ.पयव. 

29 आर के एस के कायवक्रम RKSK राष्ट्रीय वकशोर वयीन स्वास्थ कायवक्रम 

अहवाल 

इतर लेखी स्वरुपात श्रीमती ववशाखा काटवले, 
RKSK वजल्हा समन्वयक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(XV) 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग या सािविवनक प्रावधकरणार् उपलब्ध असलेली मावहर्ी नागवरकाांना 
परुविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सवुिधा 

 

1) जनतेसाठी राखुन ठेवलेल्या भेटीच्या वेळी सांबांवधत मावहती  :- सकाळी 9.45 ते सायकाळी 6.15 

2) परस्पर सांवादी सांकेतस्थळाची (इांटरॅक्तटीव्ह वेबसाईट) मावहती  :-  ---- 
3) कॉल सेंटरची मावहती      :- ---- 
4) अवभलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुववधाांची मावहती   :- स्वतांत्र अवभलेख कक्ष आहे.  
5) कामाच्या तपासणीसाठी सांदभात उपलब्ध मावहती   :-  ---- 
6) नमुणे वमळववण्यासाठी सांदभात उपलब्ध सुववधाांची मावहती  :-  ---- 
7) सुचना फलकाांची मावहती      :- सुचना फलक कायालयास लावले आहेत.  
8) िांथालयाची मावहती      :- शासन अवधवनयम व वनयमाची पुस्तके सांबांवधत 

शाखेकडे उपलब्ध आहेत. 
9) चौकशी कक्षाची/मावहती वमळण्याची सुववधा    :- प्रवेशव्दारात स्वागत कक्ष आहे.  
10) कायालयीन काळानांतर सांपकाची सुववधा असल्यास त्याांची मावहती. :-  ---- 
11) आपत्कावलन सांपकाची मावहती     :-  ---- 

 

अ.क्र उपलब्ध सवुिधा िेळ कायवपध्दर्ी स्थान िबाबदार व्यतर्ी 
1 अवभलेख कक्ष सकाळी 9.45 ते 

सायकाळी 6.15 
 

अवभलेख जतन व 

देखभाल करुन 

मागणी प्रमाणे 

उपलब्ध करणे 

स्वतांत्र इमारत सा.प्र.वव ववभागाकडुन 

कमवचाऱयाांची नेमणुक 

करण्यात आलेली आहे.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(b)(xvi) 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभाग कायालयार्ील िासवकय मावहर्ी अवधकारी/सहाय्यक िासवकय मावहर्ी 
अवधकारी/अवपलीय प्रावधकारी (रे्थील लोक प्रावधकाराच्या कायवके्षत्रार्ील) याांिी विस्र्रृ् मावहर्ी प्रकाविर् करणे. 

 

अ)िासवकय मावहर्ी अवधकारी 
अ.क्र िासवकय 

मावहर्ी 
अवधकारी 

नाि/पदनाम 

पदनाम कायवके्षत्र पत्ता ि दरुचिनी 
क्रमाांक 

ई.मेल अवपवलय 

प्रावधकारी 

1 प्रशासवकय 

अवधकारी 
आरोग्य ववभाग, 
वजल्हा पवरषद 

गडवचरोली 

प्रशासवकय 

अवधकारी 
आरोग्य 

ववभाग,वजल्हा 
पवरषद 

गडवचरोली 

आरोग्य ववभाग 

वजल्हा पवरषद 

गडवचरोली 
द.ुक्र.07132-

222738 

dho_gad@rediffmail.com 
 

वजल्हा आरोग्य 

अवधकारी 
वजल्हा पवरषद 

गडवचरोली 
द.ुक्र.07132-

222738 
 

ब)सहाय्यक िासवकय मावहर्ी अवधकारी 
अ.क्र िासवकय मावहर्ी 

अवधकारी 
नाि/पदनाम 

पदनाम कायवके्षत्र पत्ता ि दरुचिनी 
क्रमाांक 

ई.मेल 

1 कवनष्ट्ठ प्रशासन 

अवधकारी 
आरोग्य ववभाग, 
वजल्हा पवरषद 

गडवचरोली 

कवनष्ट्ठ प्रशासन 

अवधकारी 
आरोग्य ववभाग, 
वजल्हा पवरषद 

गडवचरोली 

आरोग्य 

ववभाग,वजल्हा 
पवरषद 

गडवचरोली 

आरोग्य ववभाग वजल्हा 
पवरषद गडवचरोली 

द.ुक्र.07132-222738 

dho_gad@rediffmail.com 
 

 

क)अवपवलय अवधकारी 
अ.क्र िासवकय 

मावहर्ी 
अवधकारी 

नाि/पदनाम 

पदनाम कायवके्षत्र पत्ता ि 

दरुचिनी 
क्रमाांक 

ई.मेल याांच्या अवधवनस्र् मावहर्ी 
अवधकारी 

1 डॉ.दावल 

साळवे, 
वजल्हा आरोग्य 

अवधकारी 
वजल्हा पवरषद 

गडवचरोली 

वजल्हा 
आरोग्य 

अवधकारी 
 

वजल्हा 
पवरषद 

गडवचरोली 

आरोग्य 

ववभाग वजल्हा 
पवरषद 

गडवचरोली 
द.ुक्र.07132-

222738 

dho_gad@rediffmail.com 
 

1)वजल्हा माताबाल 

सांगोपण अवधकारी 
2)सहा.वजल्हा आरोग्य 

अवधकारी 
3)प्रशासवकय अवधकारी 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(C) 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभागाकडील योिना या सािविवनक प्रावधकारणामध्ये घेर्ले िाणारे काही 
महत्िािे प्रिासवकय आणी अधवन्यावयक वनणवय  

 

-------------------------------------------------वनरांक---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

र्तर्ा क्रमाांक 17 इर्र मावहर्ी 
आरोग्य विभाग 

कलम 4(1)(d) 

विल्हा पवरषद गडविरोली येथील आरोग्य विभागाकडील घेर्ले िाणारे काही महत्िािे प्रिासवकय आणी अधवन्यावयक 

वनणवय  
 

-------------------------------------------------वनरांक---------------------------------------------------- 
 

 

                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


