महािाष्ट्र शासन
बै . जी.शासकीय वैद्य कीय महारवद्यालय व
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प्रस्तावना
प्रशासन लोकारिमुख होण्यासाठी तसेच शासनाच्या दै नां रदन कामकाजात पािदशशकता आणून
शासनाने धोिण िाबरवण्यासाठी नागरिकाांची सनद (रसटीझन चाटश ि ) तयाि किण्यात आली
आहे .जनते ला तयाांच्या कामाबाबत होणािे गैि सोय टाळण्यासाठी या सनदे ची रनर्ममती किण्यात आली
असून जनते चे काम रवरहत मुदतीच्या आत करुन घे ण्याचा हक्क ख़़-या अर्थाने याव्दािे प्राप्त होणाि
आहे . या सनदे व्दािे जनते ला चाांगली सेवा दे णे तसेच कायद्याची आरण रनयमाांची अांमलबजावणी
सांबांध ीत अरधकािाव्दािे करुन पािदशशक प्रशासनाची खात्री जनते ला दे ता येईल अशा महत्त्वाच्या
बाबींचा समावेश यात आहे .
शासनाकडू न जनते ला रवरवध प्रकािच्या सेवा उपलब्ध करुन रदल्या जातात.यासेवा
कमीतकमी वेळात रमळाव्यात व तया दजेदाि असाव्यात अशी जनते ची माफक अपेक्षा असते .या सेवाांची
पुिे पूि मारहती सवशसामान्य जनते ला व्हावी तसेच शासकीय कामकाजात सुध ािणा किणे ,पािदशशकता
आणून जनते च्या बाबतीत आपले उत्तिदायीतव जोपासणे या उरि्दष्ट्टाांच्या पुतीकरिता नागरिकाांची
सनद (रसटीझन चाटश ि ) तयाि किण्यात आली आहे .
महािाष्ट्र शासनाने 1971 साली पासून सजशन जनिल या कायालयाचे रविाजन करुन
सांचालक आिोग्य सेवा व सांचालक वैद्यकीय रशक्षण व सांशोधन अशी दोन वेगवेगळी सांचालनालये
स्र्थापन केली. या स्र्थापने चा 1 सप्टें बि हा वैद्यकीय रशक्षण रदवस म्हणून आयोरजत किण्यात येतो.
महािाष्ट्र िाज्यामध्ये वैद्यकीय ,दां त,परिचारिका व इति आिोग्य सेवेशी सांबांरधत अभ्यासक्रमाचे
बळकटीकिण किणे व तयात वाढ किणे या उद्देशाने हे सांचालनालय महािाष्ट्र शासनाने स्र्थापन केले.
बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महारवद्यालय व ससून सवोपचाि रुग्णालय हे सांचालनालय वैद्यकीय
रशक्षण व सांशोधन,मुांबई याांच्या कायशक्षत्र
े ाांतगशत आहे .ससून सवोपचाि रुग्णालय हे परिम महािाष्ट्रातील
प्रमुख सिकािी रुग्णालय आहे . येर्थे सांपूणश महािाष्ट्रातून रवरवध उपचािाांसाठी रुग्ण येत असतात.
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नागरिकाां च ी सनद
नागरिकाांना उत्तम दजाची से वा दे ण् यासाठी नागरिकाांची सनद
तयाि किण्यात आली आहे .
नागरिकाांची सनद
अ) ससून सवोपचाि रुग्णालयामध्ये ॲलोपॅर्थीक व आयुवरे दक उपचाि पध््तीनुसाि
आधुर नक वैद्यकशास्त्राव्दािे रुग्णाांवि उपचाि किण्यात येतात.
ब) सदिहून आधुरनक उपचाि पध््ती नागरिकाां मध्ये लोकरप्रय करुन अरधकारधक
रुग्णाांना व्याधीमुक्त किण्याचा प्रयतन किण्यात येत आहे .
क) ॲलोपॅर्थीक / आयुवरे दक / दां त पध््तीने सांशोधन करुन तयाचप्रमाणे जगातील इति
नवनरवन सांशोधनातमक बाबींचा वापि करुन नागरिकाांन ा या सांशोधनाचा लाि
रमळवून दे ण्यासाठी रुग्णालय करटबध्ि् आहे .
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ससू न सवोपचाि रुग्णालय, पु णे याां च् या कायश प्रणाली बाबतची
सरवस्ति मारहती
अ) रविागाची सवशसाधािण मारहती व रविागाां त गश त च्या क्षे त्र ीय कायालयातील मां जू ि
कायश ि त अरधकािी व कमश च ािी याबाबतची सां वगश रनहाय सां ख् यातमक मारहती :या रुग्णालयातफे खालीलप्रमाणे यांत्रणा व कायशप्रणाली िाबरवण्यात येते.

अरधष्ट्ठाता
---------------------------------------------------------------------------------------

वै द्यकीय अरधक्षक

मु ख् य प्रशासकीय अरधकािी

उप वै द्यकीय अरधक्षक

प्रशासकीय अरधकािी

आवासी / रनवासी

कायालयीन अरधक्षक

वै द्यकीय अरधकािी

रलपीक वगीय कमश चािी व
इति ताां त्र ीक पदे

रशपाई / सफाईगाि व वगश 4 चे
कमश चािी
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रुग्णालयातील कायासने
ससू न सवोपचाि रुग्णालय, पु णे .
कायासने
अे

वगश 1 व 2 चे अरधकािी आस्र्थापना रविाग

एच

रनवृत्ती वेतन रविाग/िरवष्ट्य रनवाह रनधी रविाग

बी

तृतीय श्रेणी कमश चािी आस्र्थापना रविाग

आय

वेतन देयके रविाग

सी

चतुर्थश श्रेणी कमश चािी आस्र्थापना रविाग

जे

इमाित व दळणवळण रविाग

डी

वैद्यकीय बील / प्रवास ित्ता रविाग

के

िोखपाल रविाग

इ

मारहती अरधकाि रविाग

एल

न्यायालयीन प्रकिणे रविाग

एफ

अांदाजपत्रक ( बजेट ) रविाग

एम

आवक व जावक रविाग

जी

आकस्स्मक देयक रविाग

एन

अरधसेरवका आस्र्थापना रविाग

ससू न सवोपचाि रुग्णालयामध्ये असलेल्या कायासनाांचे ई-मेल आय डी खालीलप्रमाणे
अ.क्रां. कायासनाचे नाव

ई-मे ल आय डी

1

अ रधष्ट्ठाता कक्ष

deanbjmcpune@gmail.com

2

कायासन “ अे ”

sghpune@gmail.com

3

कायासन “ बी ”

sghpune@gmail.com

4

कायासन “ सी ”

sghpune@gmail.com

5

कायासन “ डी ”

sghpune@gmail.com

6

कायासन “ इ ”

sghpune@gmail.com

7

कायासन “ एफ ”

sghpune@gmail.com

8

कायासन “ जी ”

sghpune@gmail.com

9

कायासन “ एच ”

sghpune@gmail.com

10

कायासन “ आय ”

sghpune@gmail.com

11

कायासन “ जे ”

sghpune@gmail.com

12

कायासन “ के ”

sghpune@gmail.com

13

कायासन “ एल ”

sghpune@gmail.com

14

कायासन “ एम ”

sghpune@gmail.com

15

कायासन “ एन ”

sghpune@gmail.com
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ससु न सवोपचाि रुग्णालय, पु णे . 1
सां च ालनालयाच्या अरधनस्त अ सलेली वै द्य कीय महारवद्यालय व सां लग्नीत रुग्णालयाां च ी नावे व
खाटाां च ी सां ख् या :अ,क्रां .

रुग्णालये व आिोग्य रविाग

खाटाां च ी सां ख् या

1

ससून सवोपचाि रुग्णालय , पुणे.

1296
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मारहती अरधकाि अरधरनयम 2005
कलम 4 (1) ख ( सोळा )
ससून सवोपचाि रुग्णालय ,पुणे येर्थील मारहतीचा अरधकाि या सावशजरनक प्रारधकिणाच्या
अखतयारितील मारहती सांदिात जनमारहती अरधकािी, सहाय्यक जनमारहती अरधकािी व प्रर्थम
अरपलीय अरधकािी याांची तपशीलवाि, मारहती अरधकाि अरधरनयम 2005 अन्वये रविागवाि
लोकप्रारधकािी याांची यादी.
नमु न ा “ क “
जनमारहती अ रध कािी
अ.क्रां. जनमारहती

अरधका-याचे

पदनाम

नाव
1

जनमारहती

अरधका-याची
़़

पत्ता व दु ि ध्वनी
क्रमाांक

ई-मे ल आयडी

प्रर्थम

( या कायद्यापुिता )

अरपलीय

कायशकक्ष

अरधकािी

श्री.गणेश

मुख्य

ससून सवोपचाि

ससून सवोपचाि

बडदिे

प्रशासकीय

रुग्णालय व

रुग्णालय,पुणे.

अरधकािी

बै. जी.शा.वै. म.पुणे.

020-26160964

sghpune@gmail.com डॉ.िाजेश
कायशकते

नमु न ा “ ख “
सहाय्य्क जनमारहती अ रध कािी
अ.क्रां. सहाय्यक

जनमारहती

पदनाम

सहाय्यक जनमारहती

जनमारहती अरधका-याची
कायशकक्ष
़़

प्रशासकीय अरधकािी

प्रशासकीय कायालय,

प्रशासकीय कायालय,

अरधका-याची
कायशकक्ष
़़

अरधका-याचे
नाव
1

श्री.गोिोबा
आवटे

ससून सवोपचाि रुग्णालय,पुणे.

ससून सवोपचाि रुग्णालय,पुणे.

नमु न ा “ ग “
प्रर्थम अ रपलीय अ रध कािी
अ.क्रां. प्रर्थम अरपलीय पदनाम
प्रारधका-याचे
नाव
1

प्रर्थम अरपलीय
प्रारधका-याची

अहवाल दे ण ािे

ई-मे ल आयडी

श्री.गणेश बडदिे

deanbjmcpune@gmail.com

जनमारहती अरधकािी ( या कायद्यापुिता )

कायशकक्ष

डॉ.िाजेश

उपअरधष्ट्ठाता

ससून सवोपचाि

कायशकते

( पदवीपूवश )

रुग्णालय व
बै. जी.शा.वै. म.पुण.े
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ससू न सवोपचाि रुग्णालयाचे रवस्तृ त स्वरुप
1

कायासन “ अे ”

1) सवश वगश 1 व वगश 2 अरधकािी आस्र्थापना
2) सवश वगश 1 व वगश 2 अरधकािी याांची सेवापुस्तके
3) सवश अरधका-याांची ऑनलाईन कामे

2

कायासन “ बी ”

1) सवश “क” कमशचािी याांची आस्र्थापना
2) सवश “क” कमशचा-याांची सेवापुस्तके
3) कमशचा-याांची ऑनलाईन कामे

3

कायासन “ सी ”

1) सवश “ड” कमशचािी याांची आस्र्थापना
2) सवश “ड” कमशचा-याांची सेवापुस्तके
3) कमशचा-याांची ऑनलाईन कामे

4

कायासन “ डी ”

1) वैद्यकीय रबले तयाि किणे
2) प्रवासित्ता रबले तयाि किणे
3) स्वग्राम तसेच महािाष्ट्ट दशशन िजा प्रवास सवलत रबले तयाि किणे

5

कायासन “ इ ”

मारहती अरधकाि अरधरनयम 2005 अन्वये सवश कामे

6

कायासन “ एफ ”

1) चािमाही,आठमाही व वार्मिक अांदाजपत्रक तयाि किणे
2) रतमाही खचशमेळ तयाि किणे

3) मारसक अहवाल सादि किणे
4) पुि वणी अनु दानाचे प्रस्ताव सादि किणे
7

कायासन “ जी ”

1) पुि वठादािाचे सीएमपी िरजस्टे शन किणे
2) दे यके तयाि करुन कोिागािातून पारित करुन घे णे
3) दे यकाांच्या आक्षेपाांची पूतशता किणे

8

कायासन “ एच ”

1) रनवृत्ती वेतन तयाि किणे
2) िरवष्ट्य रनवाह रनधीची कामे किणे

9

कायासन “ आय ”

1) वेतन किणे, फिक काढणे व वेतन नोंद किणे
2) सांचालक याांन ी मारगतलेली मारहती दे णे

3) मारहती अांतगशत मारहती दे णे व िजा िोखीकिण
10

कायासन “ जे ”

1) नरवन बाांध काम प्रस्तारवत किणे

2) बाांध काम दु रुस्ती प्रस्तारवत किणे
3) शासकीय रनवासस्र्थानाचे वाटप किणे
4) रुग्णालयातील रविागामध्ये स्टे शनिी वाटप किणे
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11

कायासन “ के ”

1) पुि वठादाि व कमशचािी याांची पारित झालेली सवश प्रकािची दे यके
अदा किणे

2) स्वीयप्रपांची व इति िोखरवियी कामे व आर्मर्थक व्यवहाि पाहणे
12

कायासन “ एल ”

रवरवध न्यायालयात व न्यायाधीकिणात या सांस्र्थे रवरुध्द चालू असलेली

13

कायासन “ एम ”

कायालयात येणािे व कायालयातून बाहे ि जाणा-या पत्राांचा

यारचका / तक्रािी याबाबतची सवश कामे पहाणे
व्यवस्स्र्थतपणे रनपटािा किणे

14

कायासन “ एन ”

1) सवश अरधसेरवका कमशचािी याांची आस्र्थापना
2) सवश अरधसेरवका कमशचा-याांची सेवापुस्तके
3) अरधसेरवका कमशचािी याांची ऑनलाईन कामे

नागरिकाांची सनद 2020

Page 9

ससू न सवोपचाि रुग्णालयातील उपलब्ध से वा
आपातकालीन वै द्यकीय सु रवधा -

24 तास

बाहयरुग्ण रविाग

-

सकाळी 08.00 ते दु पािी 01.00

कायालयीन दु ि ध्वनी क्रमाांक

-

020 - 06128000

कायालयीन वेळ

-

सकाळी 10.00 ते सायां 05.45

सां के तस््ळ

-

www.bjmc.org

ई-मे ल आय डी

-

sghpune@gmail.com

साप्ताहीक व इति सु ट्टया

-

मरहन्यातला दु सिा शरनवाि व चौर्था शरनवाि,
सवश िरववाि आरण शासकीय सुट्टया.

1) कायालयीन वे ळेव्यरतरिक्त मारहतीची उपलब्धता रुग्णालयाकडू न पुि रवण्यात येणा-या सेवाांबाबत सांबांरधत रुग्णालयाच्या रनवासी वैद्यकीय
अरधकािी याांच्याकडू न मारहती रमळू शकेल.
2) तक्राि रनवािण पध्दती अ ) रुग्णालयात तक्राि नोंदरवण्याकिीता तक्राि नोंदवही उपलब्ध आहे .
ब) सवश तक्रािींची पोच 7 रदवसाांच्या आत रदली जाईल.

क) रुग्णालयीन स्तिावि रुग्णालयीन कामकाजावि रनयांत्र ण व रुग्णालयाांची कायशक्षमता
वाढरवण्यासाठी अभ्यागत मांडळ आहे .
3)

ससून सवोपचाि रुग्णालयामध्ये येणा-या रुग्णाांच्या नोंदणीसाठी एचएमआयएस प्रकल्पाांतगशत
कायशवाही किण्यात येत आहे .

सदि प्रकल्पाांतगशत आलेल्या प्रतयेक रुग्णास एक नोंदणी क्रमाांक युरनक आयडी म्हणून प्रदान

केला जातो.हा यरनक आयडी प्रदान किताना रुग्णाांचे नाव,वय,पत्ता,उतपन्न इतयादी मारहतीची नोंदणी
केली जाते.नां ति रुग्ण केव्हाही रुग्णालयात उपचािार्थश आल्यास तयाचा युरनक आयडी नोंदणी
कक्षातील सांगणकात टाकल्यास उपिोक्त मारहती उपलब्ध होते. या युरनक आयडी क्रमाांकाने
रुग्णालयात िरवष्ट्यात उपचाि घे णे शक्य होणाि आहे .तसेच हा सांपूणश डाटा कायम स्वरुपी सांकलीत
होणाि असल्याने हा डाटा कोणतयाही शासकीय वैद्यकीय महारवद्यालय रुग्णालयातून बघता येणे व

उपचाि प्रस्तारवत किणे शक्य होणाि आहे .तसेच यामुळे नोंदणीच्या वेळेत फाि मोठया प्रमाणावि बचत
झाली आहे . पूवी रुग्ण नोंदणीसाठी रुग्णास 50 ते 55 रमरनटे िाांगेत उिे िहावे लागत होते.
एचएमआयएस प्रकल्प सुरु झाल्यापासून हा वेळ 8 ते 10 रमरनटावि आल्याने रुग्णनोंदणी सांख्येत
दे ख ील प्रचांड वाढ झालेली आहे .
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तसेच औिधे रवतिणामध्येही सुध ािणा झालेली असून डॉक्टािाांनी सुचरवलेली औिधे ऑनलाईन
पध््तीने रवतिीत होत असल्याने ही मारहती कायमस्वरुपी सांकलीत होत असल्याने औिध रवतिणामध्ये
पािदशशकता आलेली आहे .या प्रणालीच्या वापिामुळे डॉक्टिाांचे हस्ताक्षि न समजल्याने होणा-या चुका
नाहीशा झाल्या आहे त. तपासण्या अहवाल हिवल्यास सदिहू चाचण्या पुन्हा पुन्हा किण्याची गिज

िासत नाही,कािण सदिहू अहवाल प्रणालीमध्ये सांकलीत झालेला असतो,तो केव्हाही आरण कुठू न ही
काढता येतो.
रुग्ण तपासणी किणा-या डॉक्टिाांन ा प्रकल्प सुरु होण्यापूवी रुग्णाांच्या प्रयोगशाळा चाचण्या,क्ष्-

रकिण,सोनोग्राफी,सी.टी.स्कॅन,एमआिआय अशा रवरवध चाचण्याांचे अहवाल हस्त बटवडयाने रवतरित
किावे लागत आहे ,तयामध्ये वेळ लागत होता. प्रकल्प सुरु झाल्यापासून सदिहू अहवाल पिस्पि रुग्ण
तपासणा-या डॉक्टिाांन ा तयाांच्या समोिील सांगणकावि ततकाळ उपलब्ध होऊ शकतात. तयामुळे
डॉक्टिाांन ा रुग्णावि उपचाि व औिधोपचाि किताना रुग्णाांबाबतची सांपूणश मारहती एकाच रठकाणी
एकाच वेळेस उपलब्ध होत असल्याने उपचाि किण्यास सोयीचे झाले आहे . कोणतया आजािाचे रकती
रुग्ण कोणतया कालावधीत उपचािार्थश रुग्णालयात आले होते,याची सरवस्ति मारहती तातडीने उपलब्ध

करुन दे णे शक्य झाले आहे .शासनाच्या िाष्ट्टीय कायशक्रमाांतगशत सांसगशजन्य रुग्णाांची मारहती तातडीने
प्रशासनास उपलब्ध करुन दे ता येते.पूवी रुग्ण रुग्णालयात उपचािार्थश आल्यावि केसपेपि
काढणे,डॉक्टिाांनी सुचरवलेल्या तपासण्या किणे व तया तपासण्याांचे रिपोटश (अहवाल) गोळा करुन पित
डॉक्टिाांकडे औिधोपचािासाठी जाणे रह बाब फाि कटकटीची होती,तयामुळे तयासाठी खू प वेळ लागत

होता. पिां तु प्रकल्प सुरु झाल्यापासून मात्र उपिोक्त प्रणालीमध्ये सुध ािणा होऊन रुग्णाांची सवश मारहती
ऑनलाईन पध््तीने डॉक्टिाांच्या सांगणकावि चाचण्याांच्या अहवालासह उपलब्ध होत असल्याने
रुग्णालयीन सेवेच्या दजात वाढ झाली आहे .
4) अ पां गतव प्रमाणपत्र रवतिण :रुग्णालयामध्ये आठवडयाच्या प्रतयेक बुध वािी व गुरुवािी ( शासकीय सुट्टी वगळू न ) ऑनलाईन

अपांग प्रमाणपत्र वाटप किण्यात येते.यामध्ये एचएमआयएस प्रणालीने फाि मोठी महत्त्वाची िूमीका
बजावली असून ,एन के एन व एचएमआयएस प्रकल्पामुळे ते सहज शक्य होत आहे .
5) परिचया ( नरसिंग ) :अ) अरधसेरवका - प्रशासकीय कामकाज पाहणे, सांस्र्थे मध्ये रशस्त िाखणे,आपतकालीन परिस्स्र्थतीत
रनयांत्र ण किणे.परिचया व्यवसायाचा दजा उां चावण्याकिीता प्रयतन किणे.तसेच रुग्णालयातील सवश
सहाय्यक

अरधसेरवका,रविागीय

परिसेरवका,

परिसेरवका,

आिोग्य

परिसेरवका,

बालिोग

परिचारिका,मनोरुग्् परिचारिका, अरधपरिचारिका याांच्यावि रनयांत्र ण ठेवून रुग्णालयात दाखल
झालेल्या रुग्णास जास्तीत जास्त आपल्या सेवेचा लाि दे णे याबाबत सूचना केल्या जातात.
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ब) रशक्षण - िाितीय परिचया परििद नवी रदल्ली, महािाष्ट्र परिचया परििद मुांबई, महािाष्ट्र आिोग्य
रवज्ञान रवद्यापीठ,नारशक याांच्या मानकाांनु साि सांस्र्थे त कायास्न्वत असणािे अभ्यासक्रम िाबरवणे, रशस्त
व कतश व्यपिायणता रवद्या्यांमध्ये रुजरवणे.

प्रशासकीय कामकाज,आपतकालीन परिस्स्र्थतीत

प्रशासनास सहकायश, सांस्र्था पातळीवि सी.एन.ई िाबरवणे.
6) मानवी अवयव प्रतयािोपन कायदा अ त
ां गश त सरमतया :अ) प्रारधकाि सरमती - मानवी अवयवाचे प्रतयािोपन अरधरनयम 1994 नु साि वैद्यकीय रशक्ष् व
औिधी द्रव्ये रविागाने शासन रनणशय 29 माचश 1995 अन्वये प्रारधकाि सरमती स्र्थापन केली आहे. या
सरमतीमाफशत नातलग नसलेली व्यक्ती अवयव दान कित असल्यास तयास पिवानगी दे ण्याबाबत
रनणशय घे ण्यात येतो.
ब) रुग्णालयातील काििािासांदिात सल्लागाि सरमती - वैद्यकीय रशक्षण रविागाच्या अखतयारितील
महािाष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महारवद्यालय व सांलग्नीत रुग्णालयाकिीता अभ्यागत मांडळाची
स्र्थापना किण्यासांदिात वैद्यकीय रशक्ष् व औिधी द्रव्ये रविाग , महािाष्ट्र शासन याांच्या शासन रनणशय
क्रमाांक:

अभ्याांसां-5015/प्र.क्र.257/वैसेवा-3,रद.17

जून

2016

अन्वये

शासकीय

वैद्यकीय

महारवद्यालयाच्या अरधपतयाखाली सांलस्ग्नत रुग्णालयात अभ्यागत मांडळाची िचना किण्यासांदिात
मागशदशशक ततवे नमूद कली आहे त.
7) िाजीव गाांधी जीवनदायी आिोग्य योजना :सन 1999 पासून िाज्यात जीवनदायी आिोग्य योजना कायास्न्वत होती.तर्थापी या योजने चा रवस्ताि

किावा अशी जनता तसेच लोकप्ररतरनधींची मागणी होती.या सवश बाबींचा रवचाि करुन महािाष्ट्र
शासनाने िाजीव गाांध ी जीवनदायी आिोग्य योजना कायास्न्वत किण्याचा रनणशय घे तला. तयानु साि
रद.31 मे 2011 ( परहला टप्पा आठ रजल्हयाांकिीता ) ही योजना सुरु किण्यात आली.व त्नांति रद.21
नोव्हें बि 2013 पासून सांपूणश िाज्यििात सुरु आहे. महािाष्ट्र िाज्यातील दारिद्रय िे िख
े ालील व दारिद्रय
िे िेविील कुटु ां बासाठी रवमा कांपनीच्या सहिागाने 972 मेरडकल प्रोरसजशसचा समावेश करुन िाजीव
गाांध ी जीवनादायी आिोग्य योजना सुरु किण्यास सावशजरनक आिोग्य रविागाने शासन रनणशय
क्रां.िागायो-2010/प्रां.क्रां.240/आिोग्य -6, रद.31 मे 2011 अन्वये मांजुि ी रदलेली आहे . तसेच 121

पाठपुि ावा सेवा याांचा या योजनेत समावेश केलेला आहे. सदि योजने ची प्रमुख उरद्दष्ट्टे पात्र लािार्थीना
कोणतयाही प्रकािचा खचश न किता वैद्यकीय सहाय्य उपलब्ध करुन दे णे व पात्र लािार्थींना तातडीच्या
प्रसांगी गुणवत्तापूणश सेवा रमळणे हा आहे. या योजने त नाक,कान,घसा शस्त्ररक्रया, ककशिोगावि
औिधोपचाि,ककशिोगावि रकिणोपचाि,प्लास्स्टक सजशि ी, मुत्र पपडाचे आजाि,आदींसािख्या 30 पेक्षा
जास्त उपचािपध््ती प्रामुख्याने समारवष्ट्ठ केलेल्या आहे त.
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िा.गा.जी.आ.योजनेअ ांतगशत क्लेमच्या माध्यमातून जमा होणा-या अनुदानाकिीता शासनाचे पत्र
क्रां.सांकीणश-2012/प्रां .क्रां.117/प्रशा-2, रद.25/07/2012 अन्वये स्वतां त्र बँक खाते उघडण्यास अनु मती
प्रदान केलेली आहे . तयानु साि सवश मा.अरधष्ट्ठाताांन ी िा.गा.जी.आ.योजनेकिीता प्राप्त होणा-या
अनुदानासाठी स्वतां त्र बँक खाते उघडलेले असून सदिहू न खातयातून होणा-या खचाची कायशवाही
सांस्र्थे कडू न किण्यात येत आहे .
शासन रनणशय क्रां.एमआयएस-2001/1253/सीआि-198/प्रशा-2,

रद.02/08/2001

अन्वये

शासकीय कमशचािी व तयाांचेवि अवलांरबत असलेले कुटु ां बीय, मानरसक वैद्यकीय अरधकािी व शासकीय
रुग्णालये व दवाखान्यातील परिचया कमशचािी वगश, वैद्यकीय व रनमवैद्यकीय तसेच व्यवसायोपचाि व
िौरतकोपचाि रवद्यालयामध्ये रशक्ष् घे त असलेले रवद्यार्थी, न्यायारधशाांच्या आदे शान्वये स्र्थानबध्द
व्यक्ती , स्वातांत्र सांग्राम सैरनक व तयाांचे कुटु ां बीय ,न्यायवैद्यकीय प्रकिणातील औिधोपचािासाठी
पाठरवण्यात आलेल्या व्यक्ती व न्याय चौकशी अरधन कैदी ,पोलीसाांतफे येणा-या मेरडको रलगल
केसेस ,सुध ाि गृहातील रुग्् ,मरहला सुध ाि गृहातफे येणािे रुग्् ,नागिी रविागातील बेवािशी मुले,
आश्रमशाळे तील मुले, सिापती, मांत्र ी, आमदाि, खासदाि, न्यायारधश आरण माजी आमदाि याांना सदि
नोंदणी शुल्कामध्ये सुट दे ऊन उवशरित रुग्णाांकडू न नोंदणी शुल्क आकािण्यात येते.
8) पाकशाळा रविाग :रुग्णाांना दे ण्यात ये त असलेल्या िोजन व्यवस्र्थे बाबत ससून सवोपचाि रुग्णालय, पुणे हे परिम महािाष्ट्रातील सवात मोठे शासकीय रुग्णालय असून या
रुग्णालयात पुणे शहि, पुणे रजल्हा व शेजािील िायगड तसेच अहमदनगि , सातािा, सोलापूि या
रजल्हयातील दििोज अांदाजे 1200 आांतिरुग्ण रवरवध आजािाच्या औिधोपचािाच्या उपचािासाठी

म्हणून दाखल होत असतात. शासनाच्या मानकानु साि वेगवेगळया रुग्णाांना वेगवेगळा आहाि रदला
जातो. या रुग्णालयाच्या पाकशाळा रविागातील कमशचा-याांमाफशत आांतिरुग्णाांसाठी सकाळी
अल्पोपहाि, दु पािी व िात्री पौस्ष्ट्टक जेवण तयाि करुन रदले जाते .
सकाळी

-

नाश्ततयामध्ये- दु ध , चहा, पोहे पकवा उपीट
मोसांबी - एल.डी.एस., डी.ए.डी., व सी.एस.डी ( मुलाांसाठी )

दु पािी

-

जेवणामध्ये - पोळी, िात, डाळीचे विण व िाजी
रखचडी - आयुवेद कक्ष् व लहान मुलाांसाठी

िात व डाळीचे पेज - एल.डी.एस. ( आि.टी ) रुग्णाांसाठी
सां ध् याकाळी

-

जेवणामध्ये - चपाती, िात, डाळीचे विण व िाजी
िात व डाळीचे पेज - एल.डी.एस. ( आि.टी ) रुग्णाांसाठी
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9) जय गणे श रुग्ण से वा अरियान :श्रीमांत दगडू शेठ हलवाई गणपती टस्टकडू न पाकशाळे चे नु तनीकिण किण्यात आलेले असून

दै नां रदन स्वयांपाकासाठी आवश्तयक तया सवश सोयी व यांत्र सामुग्री ( आटा मळणीयांत्र, चपाती मशीन व
मसाला ग्राईांडि, डीश वॉशि, कुकसश व िाजी कापनीचे यांत्र ) तयाांन ी उपलब्ध करुन रदलेले
आहे .रुग्णाांच्या आहािासाठी लागणािा रशधा / अन्नधान्याचा पुि वठा ( की ज्यामध्ये नाष्ट्टा व दोन वेळचे
जेवण ) रद.19.09.2013 पासून टस्टकडू न मोफत दे ण्यात येत आहे .
तसेच बालरुग्ण (कक्ष् क्रां.29/30) कुपोरित बालकाांसाठी रवरशष्ट्ट आहािाचे सारहतय
उदा.शेंगदाणे,सोयाबीन रिफाईांड ते ल,साखि,अमुल दू ध पावडि व मुि मुिे तयाांच्या मागणीनु साि
टस्टकडू न पुि वठा किण्यात येत आहे . Human Milk Bank साठी दििोज गुळ व शेंगदाण्याची रचक्की
पाकशाळे मध्ये बनवून सांबांरधत वॉि्ड ला रवतिीत किण्यात येत आहे .

अड
ां ी पुि वठा ‘ National Eggs Corporation Committee, Market Yard, Pune याांचे कडू न दे ण गी
स्वरुपात 300 नग अ ड
ां याांचा पु ि वठा किण्यात येत आहे . सदि अ ड
ां ी रुग्णाांन ा वाटप किण्यात येतात.
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अ.क्रां. से वे चे नाव

लागणािी कागदपत्रे

लागणािा

1

जन्माची नोंद

अजश

10 रदवस

2

मृतयूची नोंद

अजश

10 रदवस

3

वैद्यकीय

रवहीत नमुन्यातील अजश

तयाच रदवशी

कालावधी

प्रमाणपत्र
4

इजा प्रमाणपत्र

जबाबदाि

पयश वे क्षक

वैद्यकीय

अरधष्ट्ठाता

अ रधकािी

अरधक्षक
पोरलस ठाण्याचे पत्र

5 रदवस

वैद्यकीय

अरधष्ट्ठाता

अरधक्षक
5

वयाचे

रवहीत नमुन्यातील अजश, मांगळवाि

वैद्यकीय

प्रमाणपत्र

आधािकाडश,िे शनकाडश व बुध वाि

अरधक्षक

अरधष्ट्ठाता

मतदान ओळखपत्र
6

रुग्णालय
सोडल्याचा

तयाच रदवशी

वॉडश इनचाजश

अरधष्ट्ठाता

45 रदवस

वैद्यकीय

अरधष्ट्ठाता

----------

दाखला
7

वैद्यकीय

रवहीत नमुन्यातील अजश

प्रतीपुती मांजुि ी
8

अपांगतवाचे
प्रमाणपत्र

अरधक्षक
आधािकाडश,

मतदान बुध वाि

ओळखपत्र,वाहन पिवाना गुरूवाि

वैद्यकीय

अरधष्ट्ठाता

वैद्यकीय

अरधष्ट्ठाता

अरधक्षक

व पासपोटश
9

वैद्यकीय

सांबांरधत कायालयाचे पत्र

10

मारहती

दहा रुपयाचा कोटश फी मारहती अरधकाि जनमारहती

अरधकाि

स्टॅ म्प रचटकवलेला अजश

तपासणी

तयाच रदवशी

अरधक्षक

अरधष्ट्ठाता

अरधरनयमानुसाि अरधकािी

अरधष्ट्ठाता,
ससून सवोपचाि रुग्णालय,पुणे.
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