केंद्रीय माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005
कलम 4 (1) (ख) मिील १७ बाबींवरील माहिती
कलम 4 (1) (ख)(i)
साववजहिक आरोग्य हवभाग, मंत्रालय (खुद्द) मिील काये व कतवव्ये यांचा तपशील
कायालयाचे िाव

:

साववजहिक आरोग्य हवभाग,मंत्रालय, मुंबई

पत्ता

:

जी.टी.िॉस्पपटल कंपाऊंड, 10 वा मजला, कॉम्पलेक्स
हबल्डडग, मरीि लाईन्स, मंत्रालय, मुंबई 400 001.

कायालय प्रमुख

:

प्रिाि सहचव (साववजहिक आरोग्य)

शासकीय हवभागाचे िाव

:

साववजहिक आरोग्य हवभाग, मंत्रालय, मुंबई

हवहशष्ट काये

:

साववजहिक आरोग्य हवभाग(खुद्द) मंत्रालय, मुंबई मिील
सा.आ.हव.ची हवहशष्ट काये,

हवभागाचे ध्येय िोरण

:

ध्येय िोरण तसेच कामाचे हवपतृत पवरुप याबाबतची माहिती
सोबतच्या हवषय सूचीत दशवहवण्यात आलेली आिे.

सवव संबंहित कमवचारी

:

यादी सोबत जोडली आिे.

कामाचे हवपतृत पवरुप

:

आरोग्य हवषयक सवव बाबी (वैद्यहकय हशक्षण वगळू ि )

कायालयीि दू रध्विी क्रमांक

:

22617510/22617647

कायालयीि वेळ

:

सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 5.30 वा.पयंत

साप्ताहिक सुट्टी व हवहशष्ट

:

सवव रहववार, या हशवाय प्रत्येक महिन्यातील दु सरा व चौथा

सेवस
े ाठी ठरहवलेडया वेळा

शहिवार या हदवशी सुट्टी.
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हवषयसूची
कायासि आपथापिा
1)खुद्द हवभागातील अहिकारी/कमवचाऱयांच्या सवव सेवाहवषयक बाबी.
2)खुद्द हवभागासाठी िवीि पदे हिमाण करणे/ पदे पुढे चालू ठे वणे.
3) खुद्द हवभागाशी संबंहित आकस्पमक खचाची हवलंहबत दे यके.
4) खुद्द हवभागाशी संबंहित लेखा कायालयाकडू ि आलेले हिरीक्षण अिवाल.
५) खुद्द हवभागातील अहिकाऱयांच्या व कायालयाच्या वापरात असलेली वाििे व त्यांचे पहररक्षण
व अन्य बाबी.
6) खुद्द हवभागातील अहिकारी/कमवचाऱयांच्या प्रहशक्षण हवषयक बाबी.
7) खुद्द हवभागातील अहिकारी/कमवचारी यांची वेतिहिहिती, हवभागातील कमवचाऱयांसंदभात
आश्वासीत प्रगती योजिा.
८) खुद्द हवभागातील अहिकारी / कमवचाऱयांिा अिुज्ञेय असलेले सवव प्रकारचे अग्रीम, व िा- परतावा
अग्रीम.
९) हवभागातील प्रलंहबत प्रकरणांची माहिती अद्ययावत ठे वणे व सामान्य प्रशासि हवभागास पाठहवणे.
१०) प्रलंहबत प्रकरणे, आश्वासिे व लेखा आक्षेपाशी संबंहित माहसक आढावा बैठक.
ई-गव्ििवन्स
१) साववजहिक आरोग्य हवभाग व एि.आर.एच.एम.संबंिी ई-गव्िविन्स संबंहित सवव बाबी.
2) हवभागाचा (खुद्द) संगणक कक्ष व हवभागातील/कामाचे संगणकीकरण व त्याचे समन्वय,
हवभागाची वेबसाईट अद्ययावत ठे वणे, संचालक, माहिती व तंत्रज्ञाि यांचेशी समन्वय
ठे वणे व वेळोवेळी प्रहशक्षण आयोहजत करणे.
3) मॅिेजमेंट ऑफ इन्फमेशि हसस्पटम (MIS)
कायासि रोखशाखा
1) सवव प्रकारची दे यके तयार करणे.
2) दै िंहदि व्यविाराचे लेखे व्यवस्पथत ठे वणे (रोकड विी हलहिणे वगैरे )
3) अथवसंकडप/सुिाहरत अथवसंकडप तयार करण्यासाठी हवहियोजि लेखे तयार करण्यासाठी
माहिती पुरहवणे व खचव ताळमेळ (Reconcilation).
4) शासकीय पैसा जमा करणे व त्याचा भरणा करणे.
5) अहिकारी व कमवचारी यांच्या आयकराची पहरगणिा करणे.
6) आयकर, घरभाडे भहवष्य हिवाि हििीची वगवणी आहण भहवष्य हिवाि हििी अहग्रम वसूली,
उत्सव अहग्रम, शासकीय कजाचे िप्ते वगैरे सवव प्रकारच्या मुलत: दे यकातच करावयाच्या
वसुडयासंबंिातील पहरहशष्टे / दाखले तयार करणे.
7) कमवचारीवृदांच्या वार्षषक वेतिवाढीच्या िोंदी सेवापुपतकात घेणे.
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8) प्रवासभत्ता, प्रवासभत्ता अहग्रम, उत्सव अहग्रम आहण इतर अहग्रमांबाबत दे यके तयार करणे.
9) खुद्द हवभागाशी संबंिीत लेखा परीक्षा ज्ञापिे व लेखा परीक्षा आक्षेप यांची उत्तरे दे णे.
10) अंहतम वेति प्रमाणपत्र तयार करणे.
11) हवभागातील अहिकारी व कमवचारी ियांच्या वेति भत्ते व माििि यावर िोणारा खचव
तसेच हवभागामध्ये िोणारा आकस्पमक खचव ियांचा मेळ घालणे.
12) वेति पट (Acquaintance Roll) तयार करणे.
13) कमवचारी वगािे केलेडया खाजगी दू रध्विीबाबत त्यांच्याकडू ि वसूली करणे व अशा
वसूल केलेडया रकमांचा भरणा करणे.
14) कमवचा-यांची सेवापुपतके अद्यावत ठे वणे.
15) सवव प्रकारची पुरवणी दे यके तयार करणे.
16) िमीपत्रे व त्यांची वार्षषक पडताळणी.
17) चतुथवश्रेणी कमवचा-यांचे भहवष्य हिवाि हििी लेखे व्यवस्पथत ठे वणे.
18) तृतीयश्रेणी कमवचा-यांचे भहवष्य हिवाि हििीच्या मुख्य सूची अद्यावत ठे वणे.
१९) व्यवसाय, व्यापार, आजीहवका आहण रोजगार अहिहियम १९७५ खालील करांची वसुली.
कायासि अथवसंकडप
1) अथवसंकस्डपय अंदाज
2) हवभागाचे अथवसंकडप तयार करणे व अथवसक
ं स्डपय तरतुदीचे हवतरण
3) सुिाहरत अंदाज
4) अथवसंकस्डपय व सुिाहरत तरतुदीचे हवतरण (मुख्य लेखाहशषव 7610 व 2235 सि)
5) मुख्य लेखाहशषव हििाय कॅशफ्लो हववरणपत्र
6) लेखा अिुदािाचे बाब हििाय कॅशफ्लो हववरणपत्र
7) अथवसंकस्डपय तरतुदीचे वैिाहिक हवकास मंडळ हििाय वाटप
8) हवत्त मंत्रयांचे अथवसंकडपावरील अहभभाषण (सहचवांमाफवत अ.मु.स. कडे सादर करणे)
9) बीम्स प्रणालीवर कॅशफ्लो भरणे
10) वार्षषक योजिा हियत व्यय वाटप
11) वैिाहिक हवकास मंडळ हििाय तरतुदीचे वाटप
12) राज्य व केंद्र पुरपकृत योजिांचे हववरणपत्र (हववरणपत्र -1 व 2)
13) वार्षषक योजिा पुस्पतका प्रकरण (मराठी व इंग्रजी ) (Chapter / Outline)
14) आहदवासी वार्षषक उपयोजिा
15) अिुसूहचत जाती वार्षषक उपयोजिा
16) हवत्तीय तरतुदीची अ,ब, क हववरणपत्रे
17) ग्रामहवकास हवभाग हजडिाहििाय तरतुदीचे हववरणपत्र
18) योजिेतर व योजिांतगवत खचाचा आढावा
१९) योजिेतर व योजिांतगवत खचाचा आढावा
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२०) व्यावसाहयक क्षेत्रातील सामाहजक बांिीलकीची क्षेत्रे (Corporate Social Responsibility)-C.S.R.Cell
लेखा कायासि
1) मिसूली जमा, हवहियोजि लेखे व िागरी अिवालावरील मुद्यांवरील पपष्टीकरणात्मक
ज्ञापिे तयार करुि मिालेखापाल यांच्याकडू ि तपासूि (VETT) घेणे
2) लेखापहरक्षण व लेखापहरक्षा अिवालातील प्रलंहबत पहरच्छे द
3) लोकलेखा सहमती हवषयक सवव बाबी
4) मिालेखापाल यांच्यकडू ि प्राप्त िोणाऱया Warning Slips वर कायववािी करणे
5) सुिाहरत अंदाजाच्या आिारे मिालेखापाल यांच्याकडील अंहतम अिुदािाचा ताळमेळ करणे
6) चुकीच्या िोंदीचा प्रपताव मिालेखापालांिा पाठहवणे
7) प्रलंहबत संहक्षप्त दे यकांचा हिपटारा
8) अंदाज सहमतीची साक्ष व सहमतीच्या अिवालावर कायववािी करणे
9) केंद्र पुरपकृत योजिेंतगवत प्राप्त िोणाऱया सवव प्रकारच्या अिुदािाच्या उपयोगता
प्रमाणपत्राचे समन्वये व अिुदािाचे संहियंत्रण करणे
10) कायवक्रम अंदाजपत्रक छपाई
11) आहदवासी कायवक्रम अंदाजपत्रक
12) मिसूल हवषयक सवव बाबी
13) खचाचा ताळमेळ (सवव मागण्यांच्या खचाच्या)
14) हवत्त आयोग
15) वीस कलमी कायवक्रम
16) कायालय पहरक्षण व क्षेहत्रय पतरावरील अंतगवत लेखा पहरच्छे द यांचा आढावा
कायासि - िोंदणी शाखा
1) हवभागात येणारी सवव पत्रे, संदभव स्पवकारुि त्यांची िोंदणी करणे व वाटप.
२) हवभागातूि बािेर जाणाऱया पत्रांची िोंद घेऊि ती हिगवहमत करणे.
3) लेखि सामग्री/लेखे ठे वणे/पुरवठा करणे व साठा रहजपटरमध्ये िोंदी घेऊि साठा रहजपटर
अद्यावत करणे.
4) हवभागातील सवव फिीचरची तसेच यंत्रसामुग्रीची िोंद Dead Stock Register मध्ये घेणे.
5) शासकीय मुद्रांकाचा हिशोब ठे वणे व संबंहित रहजपटरमध्ये त्याबाबत वेळोवेळी िोंदी घेणे.
6) फ्रॅन्कींग मशीिमिील रकमेचा हिशोब ठे वणे व मशीिचे पहररक्षण इ.
7) वगव-४ कमवचाऱयांवर दे खरेख हियंत्रण/ उपस्पथती.
8) हिष्क्रीय वपतूंची हवडिेवाट.
9) हवभागातील यंत्रसामुग्रीची दु रुपती उदा. झेरॉक्स/फॅक्स/फ्रॅन्कींग/रोहिओ इ.
१०) अहिकाऱयांिा अिुज्ञय
े वपतूंचा पुरवठा करणे.
11) दू रध्विी, पटे शिरी, फर्षिचर, झेरॉक्स, संगणक, रोहिओ मशीि व फॅक्स यंत्रे पुरवठा व त्याचे
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पहररक्षण.
12) खुद्द कायालयाच्या बैठक व्यवपथेशी संबंहित बाबी.
कायासि सेवा - 1
अ) सामान्य राज्यसेवा गट-ब, वैद्यकीय अहिकारी गट-ब व दं तशडय हचहकत्सक
संवगातील अहिकाऱयांच्या सेवाहवषयक खालील बाबी :1) हियुक्ती / कायम करणे / पदहियुक्ती चालू ठे वणे इ.
2) पहरवीक्षा कालाविी.
3) बदली आहण पदपथापिा
4) ज्येष्ठता व पदोन्नती.
5) सेवाहिवृत्ती / पुन्िा सेवत
े घेणे / सेवत
े मुदतवाढ / पुिर्षियुक्ती.
6) हवशेष वेति / अहिक वेति /व्यवसायरोि भत्ता.
7) परसेवत
े प्रहतहियुक्तीवर पाठहवणे.
8) सेवत
े ील खंड माफ करणे.
9) रजा.
10) सेवाहिवृत्ती वेति.
11) हवलंहबत दावे (वेति,भत्ता तसेच प्रवास भत्ता वगैरे).
12) घरभाडे भत्ता (िोरण हवषयक बाबी).
13) गोपिीय अिवालातील प्रहतकूल शेरे काढू ि टाकणेहवषयक बाबी.
14) आकृतीबंिािुसार गट-ब मिील अहिकाऱयांची कायवक्रम प्रमुख हििाय, हजडिा हििाय
मंजूर पदे, भरलेली पदे व हरक्त पदे याबाबतची संपूणव कायववािी.
15) गट-ब अहिकाऱयांच्या वेतिश्रेणीत आवश्यक ती वाढ / सुिारणा करणे.
ब) राज्य कामगार हवमा योजिेतील सवव कमवचा-यांच्या सेवा हवषयक खालील बाबी :१) गट अ व ब संवगातील अहिका-यांची/ कमवचा-यांची िामहिदे शिािे/ पदोन्नतीिे हियुक्ती.
2) सवव संवगाचे सेवा प्रवेश हियम तयार करणे.
3) गट अ व ब संवगातील अहिकाऱयांची हवभागीय चौकशी / हशपतभंग हवषयक कायववािी /
ए.सी.बी. व न्यायालयीि प्रकरणे.
4) गट अ व ब संवगातील अहिका-यांची ज्येष्ठता सूची.
5) परसेवत
े प्रहतहियुक्तीवर पाठहवणे, हशष्यवृत्या(कॉमि वेडथ कोलंबो प्लाि).
6) गट अ ते ड संवगातील अहिकारी व कमवचाऱयांच्या वैद्यकीय खचाची प्रहतपूती
7) हवलंहबत दावे (वेति व भत्ते, प्रवासभत्ता इ.)
8) गट अ व ब संवगातील अहिका-यांच्या गोपिीय अिवालाचे संपकरण
9) गट अ व ब संवगातील अहिसेहवका/सिाय्यक अहिसेहवका यांच्या सवव सेवाहवषयक बाबी.
10) पहरचया सेवा हवषयक प्रकरणे.
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11) राकावी योजिा आपथापिेवरील गट - अ ते गट-क मिील अहिकारी/कमवचारी, आरोग्य
सेवा संचालिालयाच्या आपथापिेवरील राजपहत्रत गट ब मिील अहिकारी यांिा
यशदा,फेलोहशप,सेहमिार , प्रहशक्षण कायवक्रमासाठी प्रहतहियुक्तीवर पाठहवणे.
कायासि सेवा-2
1) संचालक, अहतहरक्त संचालक, सिसंचालक, (आरोग्य), उपसंचालक
आरोग्य सेवा सवव हजडिाशडय हचहकत्सक (सवव) हचहकत्सक हजडिा आरोग्य व
हवशेष संवगाच्या प्रशासकीय बाबी अहिकारी यांच्या प्रशासकीय बाबी.
2) सामान्य राज्यसेवा गट-अ हवषयक सवव बाबी.
3) संचालक,उपसंचालक,सिायक संचालक,प्रयोगशाळा यांच्या आपथापिा हवषयक सवव बाबी
अ) आरोग्य सेवत
े ील गट-अ संवगातील सवव अहिका-यांच्या सेवा हवषयक खालील सवव बाबी
(वैद्यकीय अहिकारी वगळू ि) :1) हियुक्ती व बदली
2) पहरहवक्षािीि कालाविी.
3) पथायी प्रमाणपत्र
4) ज्येष्ठता व पदोन्नती
5) गट-अ मध्ये पदोन्नती तसेच यासाठी हिवडसूची तयार करणे.
6) सेवाहिवृत्ती / सेवत
े मुदतवाढ / पुिर्षियुक्ती / पुन्िा सेवत
े घेणे/पवेच्छा सेवा हिवृत्ती
7) हवशेष वेति/अहिक वेति/व्यवसाय रोि भत्ता.
8) वेति हिहिती आहण भत्ते.
9) परसेवत
े प्रहतहियुक्तीवर पाठहवणे.
10) सेवत
े ील खंड माफ करणे.
11) रजा.
12) सेवाहिवृत्ती वेति.
13) गट-अ मिील अहिकाऱयांच्या गोपिीय अहभलेखाचे संपकरण.
14) हवलंहबत दावे (वेति, भत्ता तसेच प्रवास भत्ता वगैरे)
ब) गट- अ च्या ग्रेड पे-6600/- व त्यावरील अहिकाऱयांिा यशदा, फेलोहशप, सेहमिार, प्रहशक्षण
कायवक्रमासाठी प्रहतहियुक्तीवर पाठहवणे.
क) गट-अ संवगातील अहिकाऱयांचे सेवा प्रवेश हियम.
ड) गट-अ च्या अहिकारी संघटिेकडू ि प्राप्त िोणारी हिवेदिे.
कायासि सेवा - 3
अ) आरोग्य सेवा संचालिालयातील मिाराष्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ
संवगातील वैद्यकीय अहिका-यांच्या सेवा हवषयक खालील सवव बाबी :1) हियुक्ती/िेमणूक कायम करणे /अपथायी हियुक्ती संबंिी बाबी
2) पहरहवक्षा कालाविी / बदली आहण पदपथापिा / वेति हिहिती आहण भत्ते / रजा.
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3) सेवाहिवृत्ती / सेवत
े मुदतवाढ / पुिर्षियुक्ती / पुन्िा सेवत
े घेणे.
4) ज्येष्ठता / वै.अ.गट-अ मध्ये पदोन्नती दे णे तसेच यासाठी हिवडसूची तयार करणे.
5) हवशेष वेति / अहिक वेति / व्यवसाय रोि भत्ता.
6) परसेवत
े प्रहतहियुक्तीवर पाठहवणे.
7) सेवत
े ील खंड माफ करणे.
8) सेवाहिवृत्त वेति.
9) गट-अ मिील अहिकाऱयांच्या गोपिीय अहभलेखाचे संपकरण.
10) हवलंहबत दावे (वेति,भत्ता तसेच प्रवास भत्ता वगैरे )
11) म.वै.आ.से.गट-अ मिील अहिकाऱयांच्या गोपिीय अिवालातील प्रहतकूल शेरे
काढू ि टाकणे.
ब) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी वैद्यकीय अहिकाऱयांची हिवड.
क) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अवघड प्राथहमक आरोग्य केंद्र घोहषत करणे.
ड) म.वै.आ.से.गट-अ संवगातील वैद्यकीय अहिकारी पदाचे सेवाप्रवेश हियम.
इ) वैद्यकीय अहिकारी गट-अ च्या संघटिेकडू ि प्राप्त िोणारी हिवेदिे.
ई) वैद्यकीय अहिकारी गट -/5400-अ ग्रेड पे -अहिकाऱयांिा यशदा, फेलोहशप, सेहमिार, प्रहशक्षण
कायवक्रमासाठी प्रहतहियुक्तीवर पाठहवणे.
फ) मिाराष्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ संवगातील वैद्यकीय अहिकारी पदभरतीसाठी उमेदवारांची
हिवड करणे.
कायासि सेवा - 4
आरोग्य सेवा संचालिालयाच्या अहिपत्याखालील गट अ व ब संवगातील अहिका-यांबाबतच्या तसेच
राष्रीय ग्रामीण आरे ाग्य अहभयािातील अहिकारी/कमवचारी संबंिी (कंत्राटी अहिकारी/कमव चारी
वगळू ि) तक्रारी/हवभागीय चौकशी फौजदारी कायववािी/ए.सी.बी.प्रकरणे तसेच हवभागीय चौकशी व
फौजदारी कायववािीच्या संदभातील न्यायालयीि बाबी असलेडया अहिका-यांची प्रकरणे. त्याचप्रमाणे
अहिका-यांहवरुध्द आलेडया तक्रारीच्या अिुषंगािे प्रकरणे (सदर प्रकरण बंद िोईपयंत)
कोडिापूर मंडळ

कोडिापूर,सांगली,सातारा,ससिुदुगव

पुणे मंडळ

पुणे,सोलापूर

िाहशक मंडळ

िाहशक,िुळे,िंदूरबार,जळगांव,अिमदिगर
कायासि सेवा -4 अ

आरोग्य सेवा संचालिालयाच्या अहिपत्याखालील गट अ व ब संवगातील अहिका-यांबाबतच्या तसेच
राष्रीय ग्रामीण आरेाग्य अहभयािातील अहिकारी/कमवचारी संबंिी (कंत्राटी अहिकारी/कमवचारी वगळू ि)
तक्रारी/हवभागीय चौकशी फौजदारी कायववािी/ए.सी.बी.प्रकरणे तसेच हवभागीय चौकशी व फौजदारी
कायववािीच्या संदभातील न्यायालयीि बाबी असलेडया अहिका-यांची प्रकरणे. त्याचप्रमाणे अहिकायांहवरुध्द आलेडया तक्रारीच्या अिुषंगािे प्रकरणे (सदर प्रकरण बंद िोईपयंत)
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औरंगाबाद मंडळ

औरंगाबाद,जालिा,सिगोली,परभणी

लातूर मंडळ

लातूर,उपमािाबाद,बीड,िांदेड

मुंबई मंडळ

ठाणे,रत्िाहगरी,रायगड,मुंबई
कायासि सेवा -4 ब

आरोग्य सेवा संचालिालयाच्या अहिपत्याखालील गट अ व ब संवगातील अहिका-यांबाबतच्या तसेच
राष्रीय ग्रामीण आरेाग्य अहभयािातील अहिकारी/कमवचारी संबंिी (कंत्राटी अहिकारी/कमवचारी वगळू ि)
तक्रारी/हवभागीय चौकशी फौजदारी कायववािी/ए.सी.बी.प्रकरणे तसेच हवभागीय चौकशी व फौजदारी
कायववािीच्या संदभातील न्यायालयीि बाबी असलेडया अहिका-यांची प्रकरणे. त्याचप्रमाणे अहिकायांहवरुध्द आलेडया तक्रारीच्या अिुषंगािे प्रकरणे (सदर प्रकरण बंद िोईपयंत)
िागपूर मंडळ

िागपूर,भंडारा,चंद्रपूर,गोंहदया,विा,गडहचरोली,

अकोला मंडळ

अकोला,वाहशम,अमरावती,बुलढाणा ,यवतमाळ
कायासि सेवा -5

1) आरोग्य सेवा संचालिालयाच्या गट - ब (अराजपहत्रत), गट - क व गट - ड (वगव-3 व 4)
संवगातील कमवचाऱयांच्या सेवाहवषयक बाबी.
2) आकृतीबंिािुसार गट - ब (अराजपहत्रत) तसेच गट - क व गट - ड मिील कमवचाऱयांची कायवक्रम
प्रमुखहििाय, हजडिाहििाय मंजूर पदे, भरलेली पदे व हरक्त पदे याबाबतची संपूणव कायववािी.
3) गट - ब (अराजपहत्रत) तसेच गट - क व गट - ड मिील कमवचाऱयांच्या वेतिश्रेणीत आवश्यक ती
वाढसुिारणा/ करण्याबाबत तसेच इतर मागण्यांबाबतची सवव प्रकरणे.
4) आरोग्य हवभागाच्या सवव कायवक्रमाशी संबंहित क्षेहत्रय कायालयातील गट-ब (अराजपहत्रत तसेच गटक व गट-ड) कायालयातील कमवचा-यांची भरती प्रहक्रया,सेवाप्रवेश हियम,वैद्यकीय खचव प्रतीपूती व
इतर सवव सेवाहवषयक बाबी.
5) आरोग्य सेवा संचालिालयाच्या आपथापिेवरील गट-ब (अराजपहत्रत) व गट-क मिील संवगातील
कमवचा-यांिा अहिकाऱयांिा यशदा, फेलोहशप, सेहमिार, प्रहशक्षण कायवक्रमासाठी प्रहतहियुक्तीवर
पाठहवणे.
कायासि समन्वय-1
1) हविािमंडळ कामकाजाचे समन्वय.
2) पंचायत राज सहमतीच्या साववजहिक आरोग्य हवभागाच्या हवषयीच्या हशफारशीवर कारवाई.
3) हविीमंडळाच्या अन्य सहमत्यांचे कामकाज (अंदाज सहमती वगळू ि).
4) साववजहिक आरोग्य हवभागामिील प्रलंहबत आश्वासिे व त्यांचा हिपटारा.
5) केंद्र शासि/इतर राज्यातील अहतहथ दौरेबाबत प्रकरणे.
कायासि समन्वय-2
1) मंत्रीमंडळािे घेतलेडया हिणवयाबाबत केलेडया कायववािीची एकहत्रत माहिती पाठहवणे.
2) इतर कायासिाशी संबंिीत िसलेले (सेवा हवषयक बाबी वगळू ि ) हवषय.
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3) हवभागातील समन्वय व संहकणव बाबी.
4) मागासवगीय व अपंगाचे आरक्षण या संदभातील माहिती अद्यावत ठे वणे.
5) राज्यपालांचे अहभभाषण.
६) हव.का.क.शी संबंिीत प्रकरणांचा समन्वय.
7) माहितीचा अहिकार कायदा 2005 बाबतच्या हवभागातील दोिपेक्षा जापत कायासिांशी संबंहित
प्रकरणाचा समन्वय.
8) हवभागातील कोणत्यािी कायासिांशी संबंि िसलेडया हवषयाबाबतचा माहिती अहिकार कायद्यातंगवत
प्राप्त अजव.
९) हकमाि गरजा कायवक्रम व त्यांची अंमलबजावणी.
१०)Key Result Area (KRA) संबिीची कायववािी.
कायासि आरोग्य - 3
िागपूर, अकोला व िाहशक मंडळ
1) मंडळातील रुग्णसेवा,सवव प्रकारच्या आरोग्य संपथांची हिर्षमती,पदहिर्षमती, व पदांच्या
मुदतवाढीचे तथा पथायीकरण इत्यादीचे प्रपताव.
2) आरोग्य संपथांच्या अभ्यागत सहमत्या हियुक्त करणे व सदर सहमत्यांशी संबंहित बाबी.
3) मािसेवी व सिाय्यक मािसेवी वैद्यकीय अहिका-यांची पदे हिमाण करणे व िेमणूका.
4) आरोग्य संपथांच्या पथावर मालमत्ता / जहमिी, त्यांचे अहभलेख आहण त्या अिुषंगािे येणारी प्रकरणे.
5) शवहवच्छे दि सुहविा हिमाण करणे.
6) रामा केअर युहिट.
7) अहदवासी क्षेत्र िक्षलग्रपत क्षेत्र व इतर मागास भागासाठी शासिािे केलेला हवशेष कृती कायवक्रम
8) साववजहिक आरोग्य संपथा, िागपूरआरोग्य व कुटु ं ब कडयाण प्रहशक्षण केंद्र व अन्य, प्रहशक्षण केंद्र
तसेच प्रहशक्षण कायवक्रमाचे हियोजि
9) िगरपाहलकेच्या / मिापाहलकेच्या व हजडिा पहरषदांच्या रा.का.हव.यो. व अन्य आरोग्य संपथा शासिाच्या
ताब्यात घेणे.
10) संपूणव राज्यात आरोग्य संपथा पथापिेचा बृित आराखडा (Master Plan) तयार करणे.
11) राज्यातील आरोग्य संपथांच्या मालकीच्या जहमिींचे अहभलेख तयार करणे. (सहचव - 2 यांच्यामाफवत
अ.मु.स. यांिा सादर करणे)
12) आपत्काहलि रुग्ण प्रहतसाद सेवा (EMRS)
13) आईसी ब्यूरो व प्रहसध्दी हवषयक कायवक्रम
14) MMU मोबाईल मेहडकल-युहिट
15) क्षय / उरो रुग्णालय
16) आिंदीबाई जोशी पुरपकार योजिा
17) आरोग्य संपथांची बांिकाम हवषयक प्रकरणे राष्रीय ग्रामीण आरोग्य अहभयाि
कायवक्रमाखालील बांिकामासि
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18) अिुशेष व हिदे षांक सहमतीिे हदलेडया अिवालावरील कायववािी.
कायासि आरोग्य - 3 (अ)
ठाणे, पुणे मंडळ
1) मंडळातील रुग्णसेवा,सवव प्रकारच्या आरोग्य संपथांची हिर्षमती,पदहिर्षमती, व पदांच्या मुदतवाढीचे तथा
पथायीकरण इत्यादीचे प्रपताव.
2) वरील आरोग्य संपथांच्या अभ्यागत सहमत्या हियुक्त करणे व सदर सहमत्यांशी संबंहित बाबी.
3) मािसेवी व सिाय्यक मािसेवी वैद्यकीय अहिका-यांची पदे हिमाण करणे व िेमणूका.
4) मािहसक आरोग्य अहिहियम व त्याबाबतच्या हियमाशी संबंहित सववसािारण बाबी.
(संपूणव राज्यासाठी)
5) आरोग्य संपथांच्या पथावर मालमत्ता/जहमि व त्यांचे अहभलेख आहण त्या अिुषंगािे येणारी प्रकरणे.
6) शवहवच्छे दि सुहविा हिमाण करणे.
7) रामा केअर युहिट
8) िगरपाहलकेच्या/मिापाहलकेच्या व हजडिा पहरषदांच्या रा.का.हव.यो.व अन्य आरोग्य
संपथा शासिाच्या ताब्यात घेणे
9) राज्य आरोग्य प्रयोगशाळे शी संबंहित सवव कामकाज
10) असंसगवजन्य रोग (राष्रीय कायवक्रम) (NPCDCS राष्रीय मिुमेि, ह्दय हवकार इ. )
11) MMU मोबाईल मेहडकल युहिट12) राष्रीय ककवरोग, मिुमेि, ऋदय हवकार, पक्षघात हियंत्रण कायवक्रम
13) क्षय / उरो रुग्णालये
14) राष्रीय मािहसक आरोग्य कायवक्रम
15) राष्रीय वृध्दत्व आरोग्य हिगा कायवक्रम
16) आरोग्य संपथाची बांिकाम हवषयक प्रकरणे,राष्रीय आरोग्य अहभयाि कायवक्रमाखालील बांिकामासि
17) इतरत्र ि दशवहवलेले सवव ज्ञात/अज्ञात असंसगवजन्य रोग
कायासि आरोग्य - 4
कोडिापूर, औरं गाबाद व लातूर मंडळ
1) मंडळातील रुग्णसेवा,सवव प्रकारच्या आरोग्य संपथांची हिमाती,पदहिमाती, व पदांच्या

पदवाढीचे तथा

पथायीकरण इत्यादीचे प्रपताव.
2) वरील आरोग्य संपथांच्या अभ्यागत सहमत्या हियुक्त करणे व सदर सहमत्यांशी संबंहित बाबी.
3) मािसेवी व सिाय्यक मािसेवी वैद्यकीय अहिका-यांची पदे हिमाण करणे व िेमणूका.
4) आरोग्य संपथांच्या पथावर मालमत्ता/जहमि व त्यांचे अहभलेख आहण त्या अिुषंगािे येणारी प्रकरणे.
5) शवहवच्छे दि सुहविा हिमाण करणे.
6) रामा केअर युहिट
7) िर्षसग पकूडस (अिुदािाच्या प्रकरणाखेरीज) मान्यता व प्रशासकीय बाबी.
8) िगरपाहलकेच्या /मिापाहलकेच्या व हजडिा पहरषदांच्या रा.का.हव.यो. व अन्य आरोग्य संपथा
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शासिाच्या ताब्यात घेणे.
9) उपसंचालक, राज्य आरोग्य सेवा, पहरविि यांच्या कायालयाचे कामकाज व प्रशासकीय बाबी.
10) MMU मोबाईल मेहडकल-युहिट
11) क्षय / उरो रुग्णालये
12) राष्रीय कणवबहिरता प्रहतबंि व हियंत्रण कायवक्रम
13) राष्रीय फ्डयुरोहसस कायवक्रम
14) आरोग्य संपथाची बांिकाम हवषयक प्रकरणे,राष्रीय आरोग्य अहभयाि कायवक्रमाखालील बांिकामासि
कायासि आरोग्य-5
अ) खालील राष्रीय आरोग्य कायवक्रम व त्याची अंमलबजावणी व प्रशासकीय बाबी
1) राष्रीय अंित्व हियंत्रण कायवक्रम
2) राष्रीय क्षयरोग हियंत्रण कायवक्रम
3) राष्रीय हिवताप हिमूवलि कायवक्रम
4) राष्रीय ित्तीरोग हियत्रण कायवक्रम
5) राष्रीय गलगंड हियंत्रण कायवक्रम
6) गुप्तरोग हियंत्रण कायवक्रम
7) मौहखक आरोग्य कायवक्रम
8) िेत्रपेढया
9) िारु हिमूवलि कायवक्रम
10) व्यसिमुक्ती कायवक्रम (तंबाखुजन्य पदाथव)
11) राष्रीय कुष्ठरोग हिमूवलि कायवक्रम
12) कुष्ठरोग संपथांिा अिुदाि
13) सवव साथरोग अहतवृष्टीमुळे दु हषत झालेडया पाण्यािे पसरलेले साथीचे आजार
14) इंहडयि एहपडे हमक ॲक्ट व अंमलबजावणी.
15) िागरी संरक्षण व आपातकालीि व्यवपथापि (हडझापटर मॅिेजमेंट)
16) रक्तपेढया व रक्तसंक्रमण सेवा
17) इतरत्र ि दशवहवलेले संसगवजन्य रोग/ साथ रोग
18) जीवि अमृत सेवा
19) सवव मेरो ब्लड बँक
कायासि आरोग्य-6
1) वैद्यकीय मंडळाची रचिा व त्या अिुषंगािे इतर बाबी.
2) मिाराष्र आरोग्य सेवा हवकास प्रकडपसंबंिीची प्रकरणे
3) जीविदायी आरोग्य योजिा (सहचव २ सा.आ.हव. यांच्यामाफवत सादर करणे )
4) राजीव गांिी जीविदायी योजिा.
5) मािवी अवयव प्रत्यारोपण हवषयक बाबी.
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6) आरोग्य हवमा योजिा.
7) िमवदाय रुग्णालयासंबंिी प्रकरणे.
कायासि आरोग्य-7
१) संपूणव राष्रीय ग्रामीण आरोग्य अहभयाि कायवक्रमाची अंमलबजावणी व अिुषंहगक सवव बाबी.
२) अहभयािासंदभात केंद्र शासिाशी समन्वय.
३) अहभयाि संचालक व त्यांच्या कायालयाच्या प्रशासकीय व हवत्तीय बाबी.
४) कायवक्रमाचा आढावा व मुडयमापि
५) अहभयािसंदभात समन्वय (आर.सी.एच.सोबत)
६) हसकलसेल ॲहिहमया प्रहतबंि, हिमोहफलीया, थॅलेहसहमयाच्या सवव बाबी व रोग हियंत्रण
कायवक्रम व त्या अिुषंहगक बाबी.
७) आर.सी.एच.कायवक्रम (कायवक्रम अंमलबजावणी) आराखडयाच्या सवव घटकाची अंमलबजावणी.
९) कायवक्रमाच्या संदभात केंद्र शासिाशी समन्वय.
१०) कायवक्रमाचा आढावा व मूडयमापि.
१०) पौगंडा (यौवि) (Adolsent) अवपथेतील तरुणांिा आरोग्य हवषयक सेवा पुरहवणे
११) बालमृत्यूबाबत उपाययोजिा
१२) माता बाल संगोपि हवषयक मेळघाट भागातील कुपोषण
१३) Integrated Management of Neo-natal and Childhood Illness. (IMNCI)
१४) शालेय आरोग्य तपासणी
१५) राष्रीय बाल पवाप्य कायवक्रम
१६) युहिसेफ
१७) आयुष
१८) राष्रीय ग्रामीण आरोग्य अहभयािातील कंत्राटी अहिकारी /कमवचारी यांच्या तक्रारी व
चौकशी प्रकरणे
१९) बालिोरण व बाल िक्क आयोगासंबंिी प्रकरणे
२०) एि.यू.एच.एम. (NUHM)
२१) कॉल टू ॲक्शि कायवक्रम
२२) टे हलमेहडसीि संबंिी सवव बाबी
कायासि आरोग्य-8(खरेदी कक्ष)
1) आरोग्य सेवा संचालिालयांतगवत सवव रुग्णालयांसाठी औषिे , यंत्रसामग्री व साििसामग्री
यांची खरेदी करण्यासंदभात िोरण हिहित करणे.
2) आरोग्य हवभागासाठी पवतंत्र दरकरार करणे.
3) खरेदीच्या अिुषंगािे उद्भवणारी इतर प्रकरणे.
4) रुग्णालयांिा पुरवठा करावयाच्या औषिांच्या प्रचहलत कायवपध्दतीमध्ये सुिारणा करणे
5) रुग्णालय वगळू ि अशासकीय संपथांची रुग्णालये इ. आरोग्य संपथांिा आयात प्रमाणपत्र दे णे.
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6) सीमाशुडक करमाफीसाठी प्रमाणपत्र दे णे
कायासि - राकाहव-2
1) राज्य कामगार हवमा योजिा संबंिीच्या िोरणात्मक बाबी.
2) पदहिर्षमती, अपथायी पदे पुढे चालू ठे वणे.
3) यंत्रसामुग्री, वािि खरेदी व पुरवठा/औषिी खरेदी प्रकरणे / औषिी खरेदी दरकरार.
4) राज्य कामगार हवमा योजिा संचालिालयातील सवव संबंहित सहमत्यांच्या अिवालाची छाििी करणे
5) मिात्मा गांिी मेमोहरयल िॉस्पपटलशी संबंिीत सवव बाबी.
6) राज्य कामगार हवमा योजिे संबंिात लेखा पहरक्षण अिवाल/ बांिकाम व दक्षता पथकाशी
संबंिीत बाबीग्रािक / तक्रार मंच प्रकरणे व अिुषंहगक संकीणव बाबी.
8) अहिकारी /कमवचारी संघटिांिा मान्यता दे णे व त्यांच्या मागण्या.
9) हवमा कामगारांच्या वैद्यकीय खचाच्या प्रहतपूतीची प्रकरणे व कालबािय दावे.
10) हवपतार सेवा दवाखािे/ हवशेषज्ञ केंद्रे /रा.का.हव.संबंिी िहवि रुग्णालये सुरु करणे.
11) शासकीय हिवासपथाि / घरभाडे / रुग्णालयाकरीता/ सेवा दवाखान्याकहरता / भाडयािे
घेतलेडया जागाबाबतची प्रकरणे.
12) खाजगी पवयंसेवी संपथांिा अिुदाि व त्याच्यांशी संबंहित सवव प्रकरणे (कुटु ं ब कडयाण
कायवक्रमासाठी दे ण्यात येणारे अिुदाि वगळू ि)
13) वैद्यकीय खचाची प्रहतपूती/मिाराष्र राज्य सेवा (वैद्यकीय दे खभाल) हियम 1961 ची अंमलबजावणी व
सुिारणा.
14) वैद्यकीय खचव प्रहतपूतीसंदभात खाजगी रुग्णालयांिा शासि मान्यता दे णे.
15) मंत्रालयीि इतर हवभागाकडू ि “हवशेष बाब” म्िणूि प्राप्त झालेली वैद्यकीय खचव प्रहतपूती प्रकरणे.
कायासि - कुटु ं ब कडयाण
१) युएिएफपीए सिास्य्यत बॉडव र हडपरीक्ट प्रकडप संबंहित बाबी
२) अबवि आरसीएच संबंहित सवव बाबी (युएिएफपीए सिास्य्यत विा आरएच प्रोजेक्ट)
३) जमवि सिास्य्यत बेहसक
४) युरोहपयि कहमशि सिास्य्यत सेक्टर इन्व्िेपटमेंट कायवक्रम.
५)

केंद्र पुरपकृत जििी सुरक्षा योजिा

६) साहवत्रीबाई फुले कन्या कडयाण योजिा
7) आरोग्य व कुटु ं ब कडयाण िोरणाशी संबंहित बाबी व कायवक्रमाचे मूडयमापि.
8) आहदवासी भागासाठी िवसंजीविी योजिेंतगवत मातृत्व अिुदाि योजिा व
दाई बैठक योजिा, पाडा पवयंसेवक योजिा
9) लोकसंख्या िोरण
10) राज्य संकीणव हििी
11) पुरुष िसबंदी, स्त्री िसबंदी शस्त्रहक्रया व त्यामुळे िोणारे गुंतागुंती व मृत्यूचे प्रकरण.
12) कुटु ं ब कडयाण कायवक्रमाखालील अपथाई पदांिा मुदतवाढ दे णे.
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13) पोहलओ हिमूवलि कायवक्रम व त्यांचेशी संबंहित इतर कायवक्रम/साववहत्रक लसटोचणी कायवक्रम
14) प्रसवपूवव गभवहिदाि तंत्र अहिहियम 1994
15) कुटु ं ब कडयाण कायवक्रमासाठी दे ण्यात येणारे अिुदाि
16) कुटु ं ब कडयाण कायवक्रमाशी संबंहित सवव प्रशासकीय बाबी, लेखा पहरक्षण
अिवाल व पवयंसेवी संपथांचे कमवचारीवगव व अिुषंहगक बाबीं.
17) जन्ममृत्यु िोंदणी कायद्याच्या अिुषंगािे उद्भवणाऱया बाबी.
18) मिाराष्र हववाि मंडळाचे हवहियमि व हववाि िोंदणी कायदा तसेच भारतीय
हििि हववाि कायदा 1872
19) जीविहवषयक आकडे वारी, ब्युरोच्या सवव प्रशासकीय बाबीं.
20) संघटिात्मक सुहविा-प्रसूती पिात केंद्र, िागरी कुटु ं ब कडयाण केंद्रे , िागरी
आरोग्य संपथा, हिर्षबजीकरणासाठी राखीव खाटा.
२१) कुटु ं ब कडयाण कायवक्रमाच्या इतर कायासिामध्ये समन्वयाच्या व संकीणव बाबी.
22) राष्रीय एडस् हियंत्रण कायवक्रम
हविी कक्ष
1) हवभागातील सवव न्यायालयीि प्रकरणी कायदे हवषयक अहभमत दे णे
2) हवभागातील सवव न्यायालयीि प्रकरणी पहरच्छे दहििाय अहभप्रायांची छाििी करुि
अहभप्राय दे णे.
3) न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यास मदत करणे.
4) हवभागातील सवव न्यायालयीि प्रकरणासाठी िोडल ऑहफसर
5) हवभागातील न्यायालयीि प्रकरणातील समन्वय.
आरोग्य-7 अ
1) संपूणव राष्रीय िागरी आरोग्य अहभयाि कायवक्रमाची अंमलबजावणी व अिुषंहगक सवव बाबी
अहभयािासंदभात केंद्र शासिाशी समन्वय.
2) राष्रीय िागरी आरोग्य अहभयाि कायवक्रमाचा आढावा व मूडयमापि
3) अहभयािासंदभात अबवि आर.सी.एच.सोबत समन्वय
4) अबवि आर.सी.एच. कायवक्रम अंमलबजावणी.
5) अबवि आर.सी.एच. कायवक्रमाचा आढावा व मूडयमापि.
6) राष्रीय िागरी आरोग्य अहभयाि कायवक्रमातील कंत्राटी अहिकारी / कमवचारी यांच्या तक्रारी व
चौकशी प्रकरणे.
7) राष्रीय िागरी आरोग्य अहभयाि कायवक्रमातील अहियहमतता, गैरव्यविार हवषयक प्रकरणे.
8) िागरी भागातील पौंगड (यौवि) अवपथेतील तरुणांिा आरोग्य हवषयक सेवा पुरहवणे.
9) युहिसेफशी िागरी भागातील आरोग्य हवषयक समन्वय साििे.
१०) िागरी भागाशी संबंहित इतर सवव आरोग्यहवषयक बाबी
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कलम 4 (१) (ख) (i)
साववजहिक आरोग्य हवभाग (खुद्द)
हवभागाचा प्रारुप तक्ता
प्रिाि सहचव/सहचव

उप सहचव/सि सहचव

कायासि

अवर सहचव /
कक्ष अहिकारी

प्रिाि

सहचव

(सा.आ.व सि सहचव : सेवा-१, सेवा-२,

कु.क.)
सहचव

सेवा-१

अवर सहचव

सेवा-२

अवर सहचव

सेवा-३

अवर सहचव

अथवसंकडप

कक्ष अहिकारी

सि सहचव : आपथापिा,

आपथापिा

अवर सहचव

रोखशाखा, आरोग्य-६,

रोखशाखा

कक्ष अहिकारी

आरोग्य-६

कक्ष अहिकारी

समन्वय-१

अवर सहचव

समन्वय-२

कक्ष अहिकारी

ई-गव्ििवन्स

अवर सहचव

सेवा-४

कक्ष अहिकारी

सेवा-४ अ

कक्ष अहिकारी

सेवा-४ ब

अवर सहचव

सेवा-५

अवर सहचव

आरोग्य-८

कक्ष अहिकारी

आरोग्य-५

कक्ष अहिकारी

कुटु ं ब

अवर सहचव

सेवा-३ , अथवसंकडप
(2)

(सा.आ.)

चा

पदभार

समन्वय-१, समन्वय-२,
ई-गव्ििवन्स

सि सहचव : सेवा-४, सेवा-४ अ,
सेवा-४ ब, सेवा-५, आरोग्य-८

उप सहचव : आरोग्य-५,
कुटु ं ब कडयाण, आरोग्य-७,
आरोग्य-७ अ, राकाहव-२

उप सहचव : आरोग्य-३,
आरोग्य-3 अ, आरोग्य-4,
लेखा, हवहिकक्ष, िोंदणी शाखा
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कडयाण
आरोग्य-७

अवर सहचव

आरोग्य-७ अ

अवर सहचव

राकाहव-२

कक्ष अहिकारी

आरोग्य-३

अवर सहचव

आरोग्य-३ अ

अवर सहचव

आरोग्य-४

अवर सहचव

लेखा

अवर सहचव

हवहिकक्ष

अवर सहचव

िोंदणी शाखा

कक्ष अहिकारी

कलम 4 (1) (ख)( ii)
साववजहिक आरोग्य हवभाग, मंत्रालय (खुद्द) आपथापिा कायालयातील अहिकारी व कमवचारी
यांच्या अहिकारांचा तपशील
अ
अ.क्र. पदिाम

अहिकार -आर्षथक

कोणत्या कायद्या / हियम /शासि

अहभप्राय

हिणवय/ पहरपत्रकािुसार
1

प्रिाि सहचव (सा.आ.)

हवत्तीय

अहिकारान्वये

शासिािे

/ उप सहचव

वेळोवेळी हिगवहमत केलेले हियम,
अहिहियम शासि हिणवय पहरपत्रक
, कायालयीि आदे श, अहिसूचिा
इत्यादी िुसार दे ण्यात आलेडया
आर्षथक

अहिकारािुसार

हवभागातील कामकाज

चालहवले

जाते.
ब
अ.क्र. पदिाम
1

प्रशासकीय

कोणत्या कायद्या / हियम /शासि

अहिकार

हिणवय/ पहरपत्रकािुसार

प्रिाि सहचव (सा.आ.)

शासिािे वेळोवेळी हिगवहमत केलेले

/ उप सहचव

हियम, अहिहियम शासि हिणवय

अहभप्राय

पहरपत्रक , कायालयीि आदे श,
अहिसूचिा इत्यादी िुसार दे ण्यात
आलेडयाप्रशासहकय अहिकारािुसार
हवभागातील कामकाज

चालहवले

जाते.
क
अ.क्र. पदिाम

अहिकारी

- कोणत्या कायद्या / हियम /शासि

फौजदारी

अहभप्राय

हिणवय/ पहरपत्रकािुसार
हिरंक
ड

अ.क्र. पदिाम

अहिकारी
अिवन्याहयक

- कोणत्या कायद्या / हियम /शासि
हिणवय/ पहरपत्रकािुसार

प्रिाि सहचव (सा.आ.)

हवभागीय चौकशी हियमपुस्पतका

/ उप सहचव

1991
1979

/म.िा.से.(वतवणूक)हियम
/

म.िा.से.(हशपत

व

अहपल)हियम 1979 / माहिती
अहिकार अहिहियम- 2005 अन्वये
प्राप्त अहिकारािुसार
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अहभप्राय

कलम 4 (1) (ख)(iii)
हिणवय प्रहक्रयेतील पयववक्ष
े ण व जबाबदारीचे उत्तरदाहयत्व हिहित करुि कायवपध्दीतीचे प्रकाशि
कामाचे पवरुप

:

राज्याचे आरोग्य हवषयक िोरण ठरहवण्याच्या दृष्टीिे मंत्रालयीि पतरावर हवहवि

योजिा आखण्यात येतात. त्याचबरोबर केंद्र शासिाच्या आरोग्य िोरणािुसार हवहवि
उपक्रम / राष्रीय कायवक्रम / योजिा राबहवडया जातात. शासिािे वेळोवेळी हिगवहमत
केलेले हियम, अहिहियम, शासि हिणवय, पहरपत्रके, कायालयीि आदे श, अहिसूचिा
इत्यादी िुसार दे ण्यात आलेडया प्रशासकीय तसेच हवहत्तय प्राहिकारािुसार हवभागातील
कामकाज चालहवले जाते.
संबंहित तरतूद

:

सवव सािारण हिणवय प्रहक्रयेतील पयववक्ष
े ण प्रिाि सहचव / सहचव व उप सहचव यांचे

पतरावर करण्यात येते. तसेच जबाबदारीचे उत्तरदाहयत्व प्रकरण िाताळणाऱया सवव
संबंहितांवर हिहित करण्यात येते. प्रकरणपरत्वे कािी प्रकरणे , िोरणात्क बाबी,
त्यासाठी हवहित केलेलेवग
े वेगळे प्राहिकार / तरतुदीिुसार हवभागाचे राज्यमंत्री तसेच
हवभागाचे प्रभारी मंत्री यांचे मान्यतेिे मा.मुख्यमंत्री तसेच राज्य मंहत्रमंडळास आदे शाथव
सादर करण्यात येतात. सववसािारण प्रकरणे हिकाली काढण्यासाठी सिायक व कक्ष
अहिकारी/ अवर सहचव/ उप सहचव असे प्रकरणपरत्वे तीि पतर हिहित करण्यात आले
आिेत.
अहिहियमाचे

:

1) एहपडे हमक हडसीझेस ॲक्ट 1897 (Epidemic Diseases ACT 1897)

/ हियमांचे िाव

2) जन्म व मृत्यू िोंदणी अहिहियम, 1969(The Registration of Births and Deaths
Act, 1869)
3) द इंहडयि हििि मॅरेज ॲक्ट (The Indian Christian Marriage Act, 1872)
4) द मेहडकल टर्षमिेशि ऑफ प्रेग्िन्सी ॲक्ट, 1972 (The Medical Termination
of

Pregnancy Act, 1972)

5) मुंबई िहसंग िोम रहजपरशेि ॲक्ट, 1949 (Mumbai Nursing Registration
Act, 1949)
6) The Employees State Insurance Act1948together with Employees
State

Insurance &(Central) Rules, 1950.

7) मािसेवी वैद्यकीय अहिकारी व मािसेवी सिायक वैद्यकीय अहिकारी यांच्या
िेमणुकीचे हियम
8) मिाराष्र जन्म आहण मृत्यू िोंदणी हियम, 1976
9) मिाराष्र राज्य सेवा (वैद्यकीय दे खभाल) हियम 1961.
10) प्रीिेटल डायग्िोसीस टे क्िीकल ॲक्ट 1994 (अमेंन्डड ॲज हद प्रीकन्सेप्शि
अँड प्रीिॅटल डायग्िोपटीक टे क्िीक्स् ॲक्ट 2003) PCPNDT Act 2003
शासि हिणवय /
पहरपत्रक /

वरील हियमांतगवत तसेच प्रशासकीय सुिारणातंगवत वेळोवेळी हिगवहमत करण्यात
:

आलेले आदे श

कायालयीि आदे श
अ.क्र. कामाचे पवरुप

कालाविी

कामासाठी जबाबदार अहिकारी
वरीलप्रमाणे
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अहभप्राय

कलम 4 (1) (ख) (iv) िमुिा (अ)
िमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण
संघटिाचे लक्ष (वार्षषक)
अ.

काम / कायव

कामाचे प्रमाण

आर्षथक लक्ष

अहभप्राय

क्र.
हिरंक

कलम 4 (1) (ख) (iv) िमुिा (ब)
कामाची कालमयादा
प्रत्येक कामाची कालमयादा :अ.

काम / कायव

क्र.

हदवस / तास पुणव

जबाबदार अहिकारी

तक्रार हिवारण

करण्यासाठी
समान्य प्रशासि हवभाग (रचिा व कायवपध्दती)यांिी ठरवूि हदलेडया कामाच्या प्रमाणािुसार
कायालयीि कामकाज पार पाडण्यासाठी प्रकाहशत केलेडया मंत्रालयीि कायवपध्दतील हियम
पुस्पतकेतील प्रकरण क्रमांक 3,16 व 17 मध्ये िमूद केडयािुसार तसेच वेळोवेळी हदलेडया
हिदे शािुसार
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कलम 4 (1) (ख) (v) िमुिा (अ)
कामाशी संबंहित हियम / अहिहियम
अ.

सुचिापत्रकािुसार

क्र.

हदलेले हवषय

हियम क्रमांक व वषे

अहभप्राय (असडयास)

कलम 4 (1) (ख)(iii)मध्ये िमूद करण्यात आलेले हियम व अहिहियम
कलम 4 (1) (ख) (v) िमुिा (ब)
कामाशी संबंहित शासि हिणवय
अ.

शासि हिणवयािुसार

क्र.

हदलेले हवषय

शासि हिणवय क्रमांक व हदिांक

अहभप्राय (असडयास)

या हवभागािे घेतलेडया िोरणत्मक हिणवयािुसार आहण इतर हवभागांिी हिगवहमत केलेडया िोरणात्मक
हिणवयािुसार या हवभागाचे कामकाज चालहवण्यात येते. या हवभागाचे शासिहिणवय वेबसाइटवर उपलब्ि
करण्यात आले आिेत .
कलम 4 (1) (ख) (v) िमुिा (क)
कामाशी संबंहित पहरपत्रके
अ.

शासि हिणवयािुसार

क्र.

हदलेले हवषय

शासि हिणवय क्रमांक व हदिांक

अहभप्राय (असडयास)

या हवभागािे घेतलेडया िोरणत्मक हिणवयािुसार आहण इतर हवभागांिी हिगवहमत केलेडया िोरणात्मक
हिणवयािुसार या हवभागाचे कामकाज चालहवण्यात येते. या हवभागाची पहरपत्रके वेबसाइटवर उपलब्ि
करण्यात आली आिेत .
कलम 4 (1) (ख) (v) िमुिा (ड)
कामाशी संबंहित कायालयीि आदे श / िोरणात्मक पहरपत्रके
अ.क्र.

हवषय

क्रमांक व तारीख

अहभप्राय (असडयास)

या हवभागािे घेतलेडया िोरणात्मक हिणवयािुसार या हवभागाचे कामकाज चालहवण्यात येते. या
हवभागाचे शासि हिणवय, पहरपत्रके, आदे श इ. वेबसाईटवर उपलब्ि करुि दे ण्यात आले आिे.
कलम 4 (1) (ख) (v) िमुिा (इ)
साववजहिक आरोग्य हवभागातील उपलब्ि दपताऐवजांची यादी
अ.क्र.

दपताऐवजाचा प्रकार

हवषय

संबंहित व्यक्ती

व्यक्तीचे हठकाण/

/ पदिाम

उपरोक्त कायालयता
उपलब्ि िसडयास

तसेच या हवभागाशी संबंहित सवव अहिहियम / हियम / शासि हिणवय / पहरपत्रके तसेच
त्याबाबतच्या मूळ िपत्या सा.आ.हवभागाकडे दपतऐवज पवरुपात उपलब्ि आिेत.
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कलम 4 (1) (ख) (vi)
साववजहिक आरोग्य हवभागामध्ये उपलब्ि दपताऐवजांची यादी
अ.

हवषय

क्र.

दपताऐवजाचा प्रकार

प्रमुख बाबींचा

सुरहक्षत ठे वण्याचा

िपती / मपटर /

तपशीलवार

कालाविी

िोंदपुसतक / व्िाऊचर इ.
साववजहिक आरोग्य

प्रत्येक माहिती

कलम 4 (1) (ख) (v)

कायालयीि

हवभागाच्या

अहिकाऱयाकडे

िमुिा (अ) मध्ये

कायवपध्दती हियम

हवषयसूचीप्रमाणे असणारे सोपहवलेडया

िमूद केलेडया

पुस्पतका मिील

सवव हवषय

कामकाजािुसार त्यांच्या

कामाशी संबंहित

प्रकरण क्र.11 मिील

हवषयाशी संबंहित िपत्या,

हियम /

मुद्दा क्र.93 िुसार

िोंदपुपतके, िजेरीपट,

अहिहियमािा

िपतीच्या

पथायी आदे शांचे संकलि

अिुसरूि व या

वगीकरणाच्या

, हिवडिपती इ. पवरुपात

हवभागाकडू ि

आदे शािुसार. "अ” वगव

ठे वण्यात येतात.

वेळोवेळी वहरष्ठ

(कायम) “ब” वगव (30

पतरावरुि

वषापयंत)

घेतलेडया

(5 वषापयंत) “ड” वगव

हिणवयाच्या

(1 वषापयंत) यामध्ये

अिुषंगािे केलेली

दपतऐवज हवभागले

कायववािी.

जातात. तसेच त्या
पुस्पतकेतील मुद्दा
क्र.98 िुसार “अ”
आहण “ब” वगामध्ये
वगीकरण केलेडया
िपतींचे दर 10 वषािी
पुिर्षवलोकि करण्यात
येवूि वगीकरण
बदलण्यात येते.

कलम 4 (1) (ख) (vii)
साववजहिक आरोग्य हवभागातील पहरणामकारक कामासाठी जिसामान्यांशी सल्ला मसलत करण्याची
व्यवपथा
अ.क्र.

सल्लामसलतीचा हवषय

कायवप्रणातीचे

कोणत्या

हवपतृत वणवि

अहिहियमा
/ हियमा /
पहरपत्रकाद्वारे

हिरंक
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पुिरावृत्तीकाल

कलम 4 (1) (ख) (viii) िमुिा (अ)
साववजहिक आरोग्य हवभागाच्या सहमतीची यादी प्रकाशीत करणे
मंडळाचे िाव

अध्यक्ष

राज्य पतरावरील हवभागीय खरेदी

अशासकीय सदपयांची संख्या

सहचव (आरोग्य)

सहमती
गभविारणापूवव व प्रसवपूवव हिदाि

मिासंचालक आरोग्य सेवा-

तंत्र (सलग हिवडीस प्रहतबंि)

अध्यक्ष

अहिहियम 1994 अतगंत राज्य
सल्लागार सहमती
गभविारणापूवव व प्रसवपूवव हिदाि

मंत्री (आरोग्य)-पदहसध्द अध्यक्ष

तंत्र (सलग हिवडीस प्रहतबंि)
अहिहियम 1994 अतगंत राज्य
पयववक्ष
े कीय मंडळ
कलम 4 (1) (ख) (viii) िमुिा (ब)
साववजहिक आरोग्य हवभागाच्या अहिसभांची यादी प्रकाहशत करणे
अ.क्र.

अहिसभेचे

सभेचे

सभेचे

हकती वेळा

सभा

सभेचा

िाव

सदपय

उहद्दष्ट

घेण्यात

जिसामसन्यासाठी

कायववृत्तांत

येते

खुली आिे सकवा

(उपलब्ि)

िािी
हिरंक
कलम 4 (1) (ख) (viii) िमुिा (क)
साववजहिक आरोग्य हवभागाच्या पहरषदांची यादी प्रकाहशत करणे
अ.क्र.

पहरषदे चे

पहरषदे चे

पहरषदे चे

हकती वेळा

सभा

सभेचा

िाव

सदपय

उहद्दष्ट

घेण्यात

जिसामसन्यासाठी

कायववृत्तांत

येते

खुली आिे सकवा

(उपलब्ि)

िािी
हिरंक
कलम 4 (1) (ख) (viii) िमुिा (ड)
साववजहिक आरोग्य हवभागाच्या कोणत्यािी संपथेची यादी प्रकाहशत करणे
अ.क्र.

संपथेचे िाव

संपथेचे

संपथेचे

हकती वेळा

सभा

सभेचा

सदपय

उहद्दष्ट

घेण्यात

जिसामसन्यासाठी

कायववृत्तांत

येते

खुली आिे सकवा

(उपलब्ि)

िािी
हिरंक
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कलम 4 (1) (ख) (ix) व (x)
वेतिाचा तपशील
अ.क्र.

िाव

पदिाम

एकूण वेति

वेतिश्रेणी+ग्रेडवेति

(अंदाजे)
1

श्रीमती सुजाता सौहिक

प्रिाि सहचव (सा.आ.हव.)

1,68,270

६७०००-७९०००

2

श्री.हव.र. दहिफळे

उप सहचव

1,00,704

३७४००-६७०००ग्रेड पे 8700

३

श्री.ता.मा.कोळे कर

उप सहचव

91,820

15,600-39100 ग्रेड पे 7600

४

श्री.रा.शं.जािव

उप सहचव

95,802

15,600-39100 ग्रेड पे 7600

५

श्री.स.ि. करं जक
े र

उप सहचव

87,790

15,600-39100 ग्रेड पे 7600

६

श्री. शे.व. ढवळे

उप सहचव

८5,184

15,600-39100ग्रेड पे 7600

7

श्री.सं.रा.मोरे

अवर सहचव

77,616

15600-39100 ग्रेडपे 6600

8

श्री.अ.हव.कदम

अवर सहचव

79,227

15600-39100ग्रेडपे 6600

9

श्री.भा.बा.पाटील

अवर सहचव

69,768

15600-39100 ग्रेडपे 6600

10

श्री.अ.ता. उईके

अवर सहचव

77,331

15600-39100 ग्रेडपे 6600

11

श्री.सं.हग.पाटील

अवर सहचव

79,488

15600-39100ग्रेडपे 6600

12

श्री.शे.र.तडवी(हिलंहबत)

अवर सहचव

72,520

15600-39100 ग्रेडपे 6600

13

श्री.म.सा.ठोंबरे

अवर सहचव

74,890

15600-39100 ग्रेडपे 6600

14

श्री.स.िु. गाहवत

अवर सहचव

66,394

15600-39100 ग्रेडपे 6600

15

श्री.हव.पु. घोडके

अवर सहचव

72,710

15600-39100 ग्रेडपे 6600

16

श्री.िे .गो. म्िापणकर

अवर सहचव

67,366

15600-39100 ग्रेडपे 6600

17

श्रीमती उज्वला रणससग

अवर सहचव

69,202

15600-39100 ग्रेडपे 6600

18

श्री.रा.श्री. कारं जकर

अवर सहचव

77,876

15600-39100 ग्रेडपे 6600

(हविी)
19

श्री.प्र.मु. काकड

अवर सहचव

74,179

15600-39100 ग्रेडपे 6600

20

श्री.र.पां. गोटे

अवर सहचव

55,589

15600-39100 ग्रेडपे 6600

21

श्री.प्र.शा. इंदलकर

अवर सहचव

71,098

15600-39100 ग्रेडपे 6600

22

श्री.पं.खं. जािव

अवर सहचव

74,890

15600-39100 ग्रेडपे 6600

23

श्रीमती य.ि.जािव

अवर सहचव

24

श्री.ग.सु.कुलकणी

कक्ष अहिकारी

61,485

९३००-३४८००ग्रेड पे ४८00

25

श्री.अ.बा.बुिे

कक्ष अहिकारी

60,978

९३00-३४८०0 ग्रेडपे 5४00

26

श्री.अ.वा.जािव

कक्ष अहिकारी

52,919

९३००-३४८००ग्रेड पे ४८00

27

श्रीमती शै.ब. यादव

कक्ष अहिकारी

57,100

९३००-३४८००ग्रेड पे ४८00

28

श्रीमती ज.सु. जािव

कक्ष अहिकारी

57,077

९३००-३४८००ग्रेड पे ४८00

29

श्री.तु.मु. सशदे

कक्ष अहिकारी

57,077

९३००-३४८००ग्रेड पे ४८00

30

श्री.हव.स. ब्राम्िणे

कक्ष अहिकारी

55,423

९३००-३४८००ग्रेड पे ४300

31

श्रीमती पिे.म. दोरिाल

कक्ष अहिकारी

61,461

९३००-३४८००ग्रेड पे ४८00

15600-39100 ग्रेडपे 6600
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32

श्रीमती शा.मा. िोरंबळे

कक्ष अहिकारी

66,406

९३००-३४८००ग्रेड पे 5400

33

श्रीमती.य.सं.िाईक

उच्चश्रेणी लघुलेखक

72,070

९३००-३४८००ग्रेड पे ४६00

34

श्रीमती.हस.हग.िावेकर

उच्चश्रेणी लघुलेखक

57,845

९३००-३४८००ग्रेड पे ४४00

35

श्री.र.पां. सरिाईक

उच्चश्रेणी लघुलेखक

57,908

९३००-३४८००ग्रेड पे ४४00

66,011

९३००-३४८००ग्रेड पे ४४00

36

श्री.हक.भा.घरत

उच्चश्रेणी लघुलेखक

37

श्रीमती हप्र.क.वसमतकर

उच्चश्रेणी लघुलेखक

38

श्री.सुहिल रमेश बोरले

हिम्िश्रेणी लघुलेखक

40,102

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

39

श्री.अ.हि. मिाजि

हिम्िश्रेणी लघुलेखक

40,102

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

९३००-३४८००ग्रेड पे ४४00

(इंग्रजी)
40

श्री.तौ.गौ.मुजावर

हिम्िश्रेणी लघुलेखक

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

(इंग्रजी)
41

श्री. पंकज सावदे कर

लघुटंकलेखक

29,486

५२००-२०२००ग्रेड पे २४00

42

श्री. परमािंद मोहिते

लघु टं कलेखक

29,486

५२००-२०२००ग्रेड पे २४00

43

श्रीमती रुपाली शेळके

लघु टं कलेखक

27,810

५२००-२०२००ग्रेड पे २४00

44

श्री. हि.सु.मािेकर

लघुटंकलेखक (इंग्रजी)

27,810

५२००-२०२००ग्रेड पे २४00

45

श्री.तु.मो.ठाकरे

लघुटंकलेखक (इंग्रजी)

५२००-२०२००ग्रेड पे २४00

46

श्रीमती अं.अ.औटी

लघुटंकलेखक

५२००-२०२००ग्रेड पे २४00

47

श्री.सुहिलससग हिकम

सिायक कक्ष अहिकारी

40,398

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

48

श्री.ििंजय पुराडउपाध्ये

सिायक कक्ष अहिकारी

40,398

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

श्री.योगेश वाघ

सिायक कक्ष अहिकारी

45,102

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

50

श्री.हकरण पवार

सिायक कक्ष अहिकारी

46,443

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

51

श्री.आ.सु.जोगळे कर

सिायक कक्ष अहिकारी

42,839

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

52

श्रीमती हिहलमा चौिरी

सिायक कक्ष अहिकारी

41,231

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

53

श्री.म.हश.चाळक

सिायक कक्ष अहिकारी

63,547

९३००-३४८००ग्रेड पे ४800

54

श्री.मो.दा. गंगराडे

सिायक कक्ष अहिकारी

52,919

९३००-३४८००ग्रेड पे ४८00

55

श्री.सं.कृ .कोठे

सिायक कक्ष अहिकारी

57,462

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

56

श्रीमती चंद्रकला गावीत

सिायक कक्ष अहिकारी

37,656

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

57

श्री जुिेद बशीर सय्यद

सिायक कक्ष अहिकारी

42,525

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

58

श्री. चु.रा. हिखारे

सिायक कक्ष अहिकारी

48,147

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

59

श्री. गणेश गायकवाड

सिायक कक्ष अहिकारी

42,525

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

60

श्रीमती श.मं. िागले

सिायक कक्ष अहिकारी

55,892

९३००-३४८००ग्रेड पे ४800

61

श्रीमती अ.सु. ममदापूरकर

सिायक कक्ष अहिकारी

42,839

९३००-३४८००ग्रेड पे ४300

62

श्रीमती मंगल िाखवा

सिायक कक्ष अहिकारी

48,147

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

49
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63

श्री.अ.म.पाझारे

सिायक कक्ष अहिकारी

57,029

९३००-३४८००ग्रेड पे ४८00

64

श्री.स.शा.थोरात

सिायक कक्ष अहिकारी

41,289

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

65

श्री.स.शं.गाडे

सिायक कक्ष अहिकारी

41,289

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

66

श्री.आ.पो.कोडिे

सिायक कक्ष अहिकारी

41,289

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

67

श्रीमती हप्रयांका मोिि मोरे

सिायक कक्ष अहिकारी

40,102

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

68

श्री.समीर दळवी

सिायक कक्ष अहिकारी

30,570

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

69

श्री.हभ.र.जािव

सिायक कक्ष अहिकारी

31,481

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

70

श्री.स.हव.िुमक

सिायक कक्ष अहिकारी

34,358

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

71

श्रीमती सु.द.जािव

सिायक कक्ष अहिकारी

30,570

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

72

श्री.पां.ि.रे डेकर

सिायक कक्ष अहिकारी

४8,572

९३००-३४८००ग्रेड पे ४८00

73

श्री.शै.श. सुवे

सिायक कक्ष अहिकारी

38,943

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

74

श्री.प्रशांत काळे

सिायक कक्ष अहिकारी

48,147

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

75

श्रीमती अ.हव. जािव

सिायक कक्ष अहिकारी

38,099

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

76

श्री.अ.अ. खोचरे

सिायक कक्ष अहिकारी

46,443

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

77

श्री.अ.के. येडशीकर

सिायक कक्ष अहिकारी

48,147

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

78

श्रीमती हश.चं. गजबे

सिायक कक्ष अहिकारी

58,143

९३००-३४८००ग्रेड पे ४800

79

श्री.म.भा. जािव

सिायक कक्ष अहिकारी

55,892

९३००-३४८००ग्रेड पे ४800

80

श्री.उ.ि. राठोड

सिायक कक्ष अहिकारी

41,962

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

81

श्री.प्र.म. खरात

सिायक कक्ष अहिकारी

35,692

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

82

श्री.हद.सो. लाड

सिायक कक्ष अहिकारी

54,849

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

83

श्री.कृ.हव. लोके

सिायक कक्ष अहिकारी

54,849

९३००-३४८००ग्रेड पे ४800

84

श्रीमती पिे.स. सावंत

सिायक कक्ष अहिकारी

50,186

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

85

श्री.हम.हभ. मापुसकर

सिायक कक्ष अहिकारी

50,186

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

86

श्रीमती श्रु.सं. आसोलकर

सिायक कक्ष अहिकारी

48,147

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

87

श्रीमती ि.गो. बादोडकर

सिायक कक्ष अहिकारी

54,849

९३००-३४८००ग्रेड पे ४800

88

श्रीमती सु.प्र.गायकवाड

हलहपक-टं कलेखक

24,419

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

89

श्रीमती महिषा हिकाळे

हलहपक-टं कलेखक

40,398

९३००-३४८००ग्रेड पे ४300
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90

श्रीमती हप्रयांका घडसे

हलहपक-टं कलेखक

38,099

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

91

श्री.चं.स.िगवणे

हलहपक-टं कलेखक

20,455

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

92

श्री.सहलल चौिरी

हलहपक-टं कलेखक

24,463

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

93

श्री.संजय जोशी

हलहपक-टं कलेखक

48,147

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

94

श्री.सं.सु.चव्िाण

हलहपक-टं कलेखक

48,147

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

95

श्री.श्रीिर हश.आंग्रे

हलहपक-टं कलेखक

55,892

९३००-३४८००ग्रेड पे ४८00

96

श्री.ि.म. बोरकर

हलपीक टं कलेखक

40,398

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

97

श्री. हव.म. बावकर

हलहपक-टं कलेखक

31,481

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

98

श्रीमती भा.भू. पंहडत

हलहपक-टं कलेखक

48,147

९३००-३४८००ग्रेड पे ४३00

99

श्री.सु.स.िुरी

हलहपक-टं कलेखक

25,319

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

100

श्री.कै.रा.हतवारी

हलहपक-टं कलेखक

30,325

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

101

श्री.हफरोज बाळु मुलाणी

हलहपक-टं कलेखक

19,864

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

102

श्री.अिंत सो.घाडी

हलहपक-टं कलेखक

24,964

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

103

श्री. भालचंद्र मोकासे

हलहपक-टं कलेखक

44,793

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

104

श्री.भापकर हक. गवळी

हलहपक-टं कलेखक

21,139

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

105

श्रीमती रोिीणी पडवळ

हलहपक-टं कलेखक

21,758

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

106

श्री.प्रशांत गायकवाड

हलहपक-टं कलेखक

21,139

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

107

श्री.म.पा. हिजाई

हलहपक-टं कलेखक

41,606

५२००-२०२००ग्रेड पे 4300

108

श्री. स.हद. वरवडे कर

हलहपक-टं कलेखक

23,399

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

109

श्री.स.हव. ढोले

हलहपक-टं कलेखक

22,323

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

110

श्रीमती स्पम.सु. बागकर

हलहपक-टं कलेखक

54,849

५२००-२०२००ग्रेड पे 4800

111

श्री.श्री.सु. हदक्षीत

हलहपक-टं कलेखक

17,079

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

12

श्री.ज.रा. कोरडे

हलहपक-टं कलेखक

17,079

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

113

श्री.सु.प्र. सशदे

हलहपक-टं कलेखक

17,079

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

114

श्री.रा.म. पाटील

हलहपक-टं कलेखक

17,079

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

115

श्री.हि.भा. ब्राम्िणे

हलहपक-टं कलेखक

17,079

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

116

श्री.प्र.हक. ढोरे

हलहपक-टं कलेखक

17,079

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

117

श्रीमती हप्र.चं.केणी

हलहपक-टं कलेखक

118

श्री.र. हव.चाबुकपवार

वािि चालक

30,162

५२००-२०२००ग्रेड पे २200

119

श्री.मंगेश न्िा.राऊळ

वािि चालक

29,237

५२००-२०२००ग्रेड पे २200

120

श्री.तुकाराम हच. कांबळे

िवालदार

29,735

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

121

श्री.तु.ग.चौगुले

िाईक

25,676

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

122

श्री.अ.बा.बिारसे

रोहिओ चालक

29,332

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

123

श्री.हज.भ.चव्िाण

हशपाई

24,682

५२००-२०२००ग्रेड पे १६00

124

श्री.मुरलीिर मा.गोळे

हशपाई

25,203

५२००-२०२००ग्रेड पे १६00

125

श्री.मारुती श्री.परब

हशपाई

22,282

५२००-२०२००ग्रेड पे १६00

126

श्री.म.श्री.घाणेकर

हशपाई

22,033

५२००-२०२००ग्रेड पे १६00

127

श्री.रा.व.पगारे

हशपाई

25,085

५२००-२०२००ग्रेड पे १६00

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00
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128

श्री.श.ि.भोवड

हशपाई

25,843

५२००-२०२००ग्रेड पे १६00

129

श्री.द.जा. सौंदाळकर

हशपाई

25,714

५२००-२०२००ग्रेड पे १९00

130

श्री. श्री.पु. गायकवाड

हशपाई

24,706

५२००-२०२००ग्रेड पे १३00
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कलम 4 (1) (ख) (xi)
या हवभागाच्या अंदाजपत्रकाची व खचाच्या तपहशलाची माहिती शासिाच्या वेबसाईटवर
प्रकाहशत करण्यात आली आिे.
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कलम 4 (1) (ख) (xii)िमुिा (अ)
साववजहिक आरोग्य हवभागाच्या अिुदाि वाटपाच्या कायवक्रमाची कायवपध्दती हवत्त हवभागािे
हदलेडया

मागवदशवक

सूचिांिुसार

B.D.S.

कायवप्रणालीद्वारे

साववजहिक

आरोग्य

हवभागाच्या

अंदाजपत्रकािुसार अिुदािाचे हवतरण संबंहितांिा करण्यात येते.
कलम 4 (1) (ख) (xii)िमुिा (ब)
साववजहिक आरोग्य हवभागातील अिुदाि कायवक्रमांतगवत लाभाथीं संपथाची हवपतृत माहिती
प्रकाहशत करणे
पवयंसेवी संपथेतील कुटु ं ब कडयाण कायवक्रमांतगवत कायवरत असलेडया िागरी कुटु ं ब कडयाण व िागरी
आरोग्य केंद्रातील कमवचाऱयांचे वेति व भत्ते यावरील अिुदाि वाटप
अ.

लाभाथीचे िाव व पत्ता

कालाविी

क्र.
1

अिुदाि व लाभ

हदिांक

याची रक्कम

हिवड पात्रतेचे

अहभप्राय

हिकष

स्त्री हितकाहरणी दादर,

सि

रु.312732/-

27/6/2014

केंद्र /राज्य

राष्रीय कुटु ं ब

लोकमान्य िगर कंपाऊंड,

2014-15

रु.293666/-

30/1/2015

शासिाचे

कडयाण

काकासािे ब गाडगीळ मागव,

मागवदशवक

कायवक्रमांतगवत

दादर, मुंबई-25

सूचिा

सदर संपथा िया

हद.24/8/

िोंदणीकृत संपथा

1984 व

असूि राज्यात

हद.20/12/

िागरी कुटु ं ब

2008

कडयाण सेवा व
िागरी आरोग्य
सुहविा (िे डथ पोपट)
या योजिा सदर
संपथामाफवत
राबहवण्यांत येतात.
केंद्रशासिाच्या
मागवदशवक
सूचिांिुसार
कमवचा-यांचे वेति
व भत्त्यापोटी
पथाहिक व
पवयंसेवी संपथांिा
एकूण 4 िप्त्यात
सिाय्यक अिुदाि
हवतरीत करण्यांत
येते.
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2.

3.

इंहडयि मेहडकल असो. मुंबई,

सि

आयएमए िाऊस, आयमएमए

2014-15

रु.401467/-

29/9/2014

केंद्र /राज्य

राष्रीय कुटु ं ब

शासिाचे

कडयाण

चौकए 16 के.खाडे मागव,

मागवदशवक

कायवक्रमांतगवत

िाजीअली, मुंबई-34

सूचिा

सदर संपथा िया

हद.24/8/

िोंदणीकृत संपथा

महिला उत्कषव मंडळ, मुरलीिर

सि

रु.445110/-

27/6/2014

मंहदरासमोर, पारिाका कडयाण,

2014-15

रु.416327/-

04/8/2014

1984 व

असूि राज्यात

हद.20/12/

िागरी कुटु ं ब

अचविा पस्ब्लक रपट ॲण्ड िेडथ

सि

रु.349448/-

27/6/2014

2008

कडयाण सेवा व

सव्िीसेस, कडयाण, हज.ठाणे

2014-15

रु.353912/-

25/8/2014

िागरी आरोग्य

इंहडयि रे डक्रॉस सोसायटी,

सि

रु.297500/-

7/11/2014

या योजिा सदर

रे डक्रॉस रोड, हटळकपथ,

2014-15

हज.ठाणे
4

421306
5

इंहडयि मेहडकल असो.

सि

मालेगांव, आयएमए िॉल, कॅप

2014-15

रु.434255/-

30/3/2015

िॅशिल इंहटग्रेटेड मेहडकल

सि

रु.831538/-

04/8/2014

असोहसएशि - 1 हिमा भवि,

2014-15

रु.399634/-

10/9/2014

रु.479494/-

30/3/2015

हशवशक्ती केंद्र चौक, मालेगांव
िॅशिल इंहटग्रेटेड मेहडकल

सि

रु.385201/-

04/8/2014

असोहसएशि -2, हिमा भवि,

2014-15

रु.393542/-

30/3/2015

हशवशक्ती केंद्र चौक मालेगाव-

10
11

मिाराष्र आरोग्य मंडळ,

सि

रु.387080/-

4/10/2014

मसळवाडी, िडपसर, पुणे

2014-15

रु.364223/-

30/3/2015

पुणे महिला मंडळ, 17, पववती

सि

रु.482387/-

25/8/2015

पायथा, पुणे 9

2014-15

रु.481284/-

30/3/2015

द्वारीका संगमिेरकर मेहडकल

सि

रु.399436/-

29/9/2014

फाऊंडे शि, कॉलिी िहसंग

2014-15
रु.94990/-

18/3/2015

िोम, िवीपेठ, पुणे 411 030
12

सुहतका सेवा मंहदर, 252

सि

िारायण पेठ, लक्ष्मीरोड, पुणे

2014-15

411 030.
13

14

व भत्त्यापोटी
पथाहिक व
पवयंसेवी संपथांिा
एकूण 4 िप्त्यात
सिाय्यक अिुदाि
हवतरीत करण्यांत
येते.

423203
9

मागवदशवक
कमवचा-यांचे वेति

203

8

केंद्रशासिाच्या
सूचिांिुसार

रोड, मालेगांव, हज.िाहशक 423
7

संपथामाफवत
राबहवण्यांत येतात.

िाहशक 422 001.
6

सुहविा (िे डथ पोपट)

शेठ ताराचंद रामिाथ रुग्णालय

सि

रु.295014/-

04/8/2014

रापता पेठ, पुणे 411 011

2014-15

रु.330272/-

18/3/2015

पोलीस हडपपेंसरी हशवाजीिगर,

सि

रु.261701/-

25/8/2014

पुणे 5

2014-15

रु.251926/-

18/8/2015
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15

16

असोहसएशि फॉर सोशल िेडथ

सि

इि इंहडया, हसटी म्युस्न्सपल

2014-15

रु.727269/-

10/9/2014

केंद्र /राज्य

राष्रीय कुटु ं ब

शासिाचे

कडयाण

हडपपेंसरी, 1 ला मजला, काली

मागवदशवक

कायवक्रमांतगवत

मस्पजद मागे, सोलापूर 413

सूचिा

सदर संपथा िया

002.

हद.24/8/

िोंदणीकृत संपथा

1984 व

असूि राज्यात

हद.20/12/

िागरी कुटु ं ब

2008

कडयाण सेवा व

फॅहमली प्लॅसिग असोहसएशि

सि

रु.512008/-

27/6/2014

ऑफ इंहडया, सोलापूर शाखा,

2014-15

रु.424851/-

30/1/2015

परमेश्वर समाज मंहदर,

िागरी आरोग्य

भवािीपेठ, हडएव्िी कॉलेज रोड,

सुहविा (िे डथ पोपट)

सोलापूर 413 002.
17

हिपत सेवा मंहदर, 117,

सि

हसध्दे श्वर पेठ, सोलापूर 413

2014-15

रु.610142/-

30/1/2015

एि.एम.वाहडया चॅहरटे बल

सि

रु.373479/-

27/6/2014

िॉस्पपटल, बाबासािे ब

2014-15

रु.379607/-

25/8/2014

गायकवाड रोड, सोलापूर 413
ििराज हगरजी रुग्णालय

सि

रु.858235/-

27/6/2014

हवश्वपत, 4 रे डवे लाईन्स,

2014-15

रु.868868/-

04/8/2014

रु. 729864/-

10/9/2014

सोलापूर 413 001
20

राजर्षष शािू मेहडकल फौंडे शि,

सि

रु.399687/-

04/8/2014

21 आिंदिगर, आयटीआय

2014-15

रु.306781/-

11/2/2015

जवळ, हवजापूर रोड, सोलापूर
मातृसेवा संघ सुहतकागृि

सि

रु.469549/-

04/8/2014

सीतावाडी उत्तर अंबाझरी मागव,

2014-15

रु.506556/-

21/2/2015

रु.49235/-

7/11/2014

रु.446798/-

29/9/2014

हसताबडी, िागपूर 440010
22

िागहरक सिकारी रुग्णालय,

सि

रु.466315/-

27/6/2014

िॉथव अंबाझरी रोड, अलंकार

2014-15

रु.114008/-

7/11/2014

रु.999684/-

11/2/2015

रु.417792/-

31/3/2015

हसिेमाजवळ, िरमपेठ, िगापूर
(वाडव क्र.70, 71, 73 सेक्टर 4)
पवयं सेवा सं.
23

मातृसेवा संघ सुहतकागृि कोठी

सि

रोड, मिाल, िागपूर (वाडव

2014-15

क्र.16, 17, 18 सेक्टर 15)
24

मागवदशवक
सूचिांिुसार
व भत्त्यापोटी
पथाहिक व
पवयंसेवी संपथांिा
एकूण 4 िप्त्यात
सिाय्यक अिुदाि
हवतरीत करण्यांत
येते.

413 004.
21

केंद्रशासिाच्या

कमवचा-यांचे वेति

0004
19

संपथामाफवत
राबहवण्यांत येतात.

001.
18

या योजिा सदर

डॉ दळवी पमृती रुगणालय,

सि

रु.485900/-

25/8/2014

वगडगंज, िवीि टे लीफोि

2014-15

रु.18977/-

30/1/2015

एक्सचेंज जवळ, गरोबा मैदाि,

रु.508517/-

24/3/2015

सेंरल एवेन्यू, िागपूर (वाडव

रु.470812/-

31/3/2015

क्र.21, 22, 25 सेक्टर 16)
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25

जिता मॅटहिटी िोम ॲन्ड

सि

रु.481718/-

7/11/2014

केंद्र /राज्य

राष्रीय कुटु ं ब

िॉस्पपटल, जरीपटका, िागपूर

2014-15

रु.939070/-

11/2/2015

शासिाचे

कडयाण

मागवदशवक

कायवक्रमांतगवत

सूचिा

सदर संपथा िया

हद.24/8/

िोंदणीकृत संपथा

1984 व

असूि राज्यात

हद.20/12/

िागरी कुटु ं ब

2008

कडयाण सेवा व

(वाडव क्र.58, 59, 60, सेक्टर 8)
26

मातृसेवा संघ सिगणघाट विा

सि

रु.277643/-

27/6/2014

िागपूर कॉलेज ऑफ

2014-15

रु.522578/-

04/8/2014

रु.259764/-

4/10/2014

िोहमआूपॅथी ॲझ्ड हरसचव, 543
आझमशिा ले आऊट, ग्रेट
िागरोउ, िागपूर 440 0009
27

सि

रु.347381/-

25/8/2014

केंद्र , राजकमल चौक,

2014-15

रु.347117/-

30/3/2015

सुहविा (िे डथ पोपट)

यंग मुस्पलम सयोशल असो.

सि

रु.471060/-

04/8/2014

संपथामाफवत

वलगांव रोड, अमरावती

2014-15

रु.508442/-

18/3/2015

यशोिरा महिला हवकास मंडळ

सि

रु.391723/-

04/8/2014

िागरी आरोग्य केंद्र, संजीविी

2014-15

रु.451628/-

30/3/2015

मागवदशवक

जवािर मेहडकल कौस्न्सल (बाई

सि

रु.875439/-

18/3/2015

कमवचा-यांचे वेति

बुिीबाई शिा रपट)

2014-15

आयुवद
े हडपपेन्सरी, िॉस्पपटल

सि

-

-

पथाहिक व

उमरी पटे शि रोड, अकोला

2014-15

अमरावती 601
28
29

िॉस्पपअल, अमरावती
30
31

िागरी आरोग्य

वहिता समाज िागरी आरोग्य

या योजिा सदर
राबहवण्यांत येतात.
केंद्रशासिाच्या
सूचिांिुसार
व भत्त्यापोटी
पवयंसेवी संपथांिा
एकूण 4 िप्त्यात
सिाय्यक अिुदाि
हवतरीत करण्यांत
येते.
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पवयंसेवी संपथेतील कुटु ं ब कडयाण कायवक्रमांतगवत कायवरत असलेडया सिायक पहरचाहरका प्रसावहका
प्रहशक्षण केंद्रातील कमवचाऱयांचे वेति व भत्ते यावरील अिुदाि वाटप
अ.

लाभाथीचे िाव व पत्ता

कालाविी

क्र.
1

2

अिुदाि व लाभ

हदिांक

याची रक्कम
द्वारीका संगमिेरकर

हिकष
राष्रीय कुटु ं ब

मेहडकल फाऊंडे शि,

शासिाचे

कडयाण

कॉलिी िहसंग िोम,

मागवदशवक

कायवक्रमांतगवत

िवीपेठ, पुणे 411 030

सूचिा

सदर संपथा िया

हद.24/8/

िोंदणीकृत संपथा

1984 व

असूि सदर

हद.20/12/

संपथा माफवत

2008

सिाय्यक

सि 2014-15 --

30/03/2015

--

उत्तर अंबाझरी मागव,
हसताबडी िागपूर
440010
3

मातृसेवा संघ सुहतकागृि

सि 2014-15 रु.212588/-

27/06/2014

रु.374430/-

06/01/2015

कोटी रोड, मिाल,
िागपूर (वाडव क्र.16, 17,

5

शेठ ताराचंद रामिाथ

सि 2014-15 रु.355812/-

06/01/2015

रुग्णालय रापता पेठ, पुणे

रु.721026/-

30/03/2015

411 011

रु.3293314/-

31/03/2015

सि 2014-15 रु.2496602/-

06/01/2015

ििराज हगरजी रुगणालय

पहरचारीका
प्रसाहवका यांिा
प्रहशक्षण दे ण्यात
येते. िे प्रहशक्षण

18 सेक्टर 15)
4

अहभप्राय

केंद्र /राज्य

मातृसेवा संघ सीताबडी

सि 2014-15 रु.261074/-

हिवड पात्रतेचे

हवश्वपत, 4 रे डवे लाईन्स,

हदड वषाचे असूि
केंद्रशासिाच्या
मािकािुसार
हवद्यावेति व
कमवचाऱयांचे वेति
व भत्त्यापोटी

सोलापूर 413 001

सिाय्यक
अिुदाि हदले
जाते.

उपलेखाहशषव २२१० ०१७३ खाली शासि हिणवय क्र.जीएचडी-१०९०/३६५/सी.आर-३४/९०/ आ-९,
हदिांक १८ एहप्रल २००० अन्वये तयार करण्यात आलेडया हियमावलीद्वारे खाजगी पवयंसेवी संपथामाफवत
चालहवण्यात येणाऱया रुग्णालयांिा सिाय्यक अिुदाि मंजूर करण्यात येते.
सि २०१४-१५ मध्ये रु.१२,४५,५९,०००/- इतके पूरवणी मागणीसि अिुदाि शासिाकडू ि
बी.डी.एस.वर हवतहरत करण्यात आले आिे. सदर अिुदाि खालीलप्रमाणे हवतहरत करण्यात आले आिे .
अ.क्र.

संपथेचे िाव

१

िौरोसजी वाहडया मॅटर्षिटी िॉस्पपटल, परळ, मुंबई

2

प्राईड इंहडयामाफवत पपशव रुग्णालय सापतूर, ता.लोिारा,

प्रत्यक्ष मंजूर अिुदाि रक्कम
११८५४२५४३
५३०४०००

हज.उपमािाबाद
3

जय सामका कडयाणी हशक्षण व बिु उद्देशीय संपथा, हखडा,

४६५५५२

ता.मालेगाव, हज.वाहशम द्वारा संचहलत िन्वंतरी िॉस्पपटल, वज
हबल्डडग,
4

जत तालुका बिु जि हशक्षण प्रसारक मंडळ, जत संचहलत राजर्षष

२४६९०५

शािू मिाराज सवोपचार रुग्णालय, जत, हज.सांगली
एकूण रक्कम
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१२४५५९०००

सि २०१५-१६ मध्ये जािेवारी-२०१६ पयंत रु.१०,३५,०१,५००/- इतके पूरवणी मागणीसि अिुदाि
शासिाकडू ि बी.डी.एस.वर हवतहरत करण्यात आले असूि रु.२,८०,२९,२४१/- इतके अिुदाि खचव झाले
आिे . सदर अिुदाि खालीलप्रमाणे हवतहरत करण्यात आले आिे .
अ.क्र.

संपथेचे िाव

प्रत्यक्ष मंजूर अिुदाि रक्कम

1

जत तालुका बिु जि हशक्षण प्रसारक मंडळ संचहलत राजर्षष शािू

32373

मिाराज सवोपचार रुग्णालय, जत, हज.सांगली
2

िौरोसजी वाहडया मॅटर्षिटी िॉस्पपटल, परळ, मुंबई

27996868

एकूण रक्कम

28029241
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कलम 4 (1) (ख) (xiii)
साववजहिक आरोग्य हवभागाकडू ि हमळणाऱया / सवलतींचा परवािा यांची चालू वषाची
तपहशलवार माहिती
अ.
क्र.

परवािा िारकाचे परवािाच्या
िाव

प्रकार

परवािा

हदिांका

हदिांका

सािारण

परवान्याची

क्रमांक

पासूि

पयवत

अटी

हवपतृत
माहिती

हिरंक

कलम 4 (1) (ब) (xiv)
साववजहिक आरोग्य हवभागातील माहितीचे इलेक्रोिीक पवरुपात साठहवलेली माहिती
प्रकाहशत करणे
अ.

दपतऐवजाचा प्रकार

हवषय

कोणत्या इलेक्रोिीक

माहिती

िमुन्यात

हमळहवण्याची

क्र.

जबाबदार व्यक्ती

पध्दती
शासि हिणवय,

शासिहिणवय,आदे श,

आदे श,पहरपत्रके,इ.

पहरपत्रके,इ.शासिाच्या
वेबसाइटवर उपलब्ि
करण्यात आले आिेत .

माहिती

कलम 4 (1) (ब)

अहिकार

(xvi)येथे िमूद

अहिहियमातील

केलेले जि माहिती

तरतुदीिुसार

अहिकारी /

तसेच छापील
पवरुपातिी उपलब्ि
आिेत.
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सिायक जि
माहिती अहिकारी

कलम 4(१) (ख) (xv)
साववजहिक आरोग्य हवभागातील उपलब्ि सुहविांचा तक्ता प्रकाशीत करणे
अ.क्र. सुहविेचा प्रकार

वेळ

कायवपध्दती

हठकाण

जबाबदार तक्रार
व्यक्ती /

हवभाग

कमवचारी
1

कायालयीि भेट

कायालयीि

माहिती अहिकार

मंत्रालय ,

कलम 4

कलम 4

कामकाजाच्या

अहिहियमातील

मुंबई

(१) (ब)

(१) (ब)

हदवशी

तरतुदीिुसार

(xvi)येथे

(xvi)येथे

अभ्यागतांसाठी

िमुद

िमुद

पूवहव ििाहरत

केलेले

केलेले

हिहित करण्यात

जि

राज्य

आलेडया वेळेिुसार

माहिती

शासकीय

दु 2.00.ते संध्या

अहिकारी अहपलीय

5.30वाजेपयंत

/

( सावव.सुट्टी

सिायक

तसेच रहववार व

जि

प्रत्येक महिन्याचा

माहिती

दु सरा व चौथा

अहिकारी

प्राहिकारी

शहिवार वगळू ि)
2

वेबसाईट

संपूणव वेळ

--

--

--

--

अहभलेख

अभ्यागतांसाठी

माहिती अहिकारी

मंत्रालय ,

कलम 4

कलम 4

तपासणी/िमुिे

पूवहव ििाहरत

अहिहियमातील

मुंबई

(१) (ब)

(१) (ब)

हमळण्याबाबतची

हिहित करण्यात

तरतुदीिुसार

(xvi)येथे

(xvi)येथे

माहिती

आलेडया वेळेिुसार

िमुद

िमुद

दु 2.00.ते संध्या

केलेले

केलेले

वाजेपयंत 5.30

जि

राज्य

सुट्टी रहववार .सावव)

माहिती

शासकीय

व प्रत्येक

अहिकारी अहपलीय

मिन्यातील दु सरा

/

व चौथा शहिवार

सिायक

(वगळू ि

जि

www.maharasht
ra.gov.in
3

माहिती
अहिकारी
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प्राहिकारी

कलम 4 (1) (ख) (xvi)
साववजहिक आरोग्य हवभागातील जि माहिती अहिकारी / सिायक जि माहिती अहिकारी/
अहपलीय प्राहिकारी यांची हवपतृत माहिती प्रकाशीत करणे
साववजहिक आरोग्य हवभाग शासि पहरपत्रक क्रमांक माअअ-2015/प्र.क्र.283/आपथापिा,
हद.27/08/2015 अन्वये जि माहिती अहिकरी / सिायक जि माहिती अहिकारी/ अहपलीय अहिकारी
यांची यादी, प्रत्येकाशी संबंहित हवषय, कायालयीि पत्ते, दू रध्विी क्रमांक इत्यादी माहिती प्रहसध्द केली
असूि ती शासिाच्या www.maharshtra.gov.inया वेबसाईटवर प्रहसध्द करण्यात आली आिे .

C:\Users\sharmila.nagle\Desktop\केंद्रीय माहितीचा अधिकार 17 बाबी.docx/36

कलम 4 (1) (ख) (xvii)
साववजहिक आरोग्य हवभागातील प्रकाशीत माहिती
शासिहिणवय,आदे श, पहरपत्रके,इ.शासिाच्या वेबसाइटवर उपलब्ि करण्यात आले आिेत .
तसेच छापील पवरुपातिी उपलब्ि आिेत.
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