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मा�हती अ	धकार अ	धनयम कलम 4 : साव�जनक �ा	धकरणांवर�ल आबधंने :-  

• कलम 4 (1) (ख) �माणे :- 

�  म$ुा %.  (एक)  रचना, काय� व कत�* य याचा  तप,शल –  

�ी  साईबाबा स	ं थान �व� व	 त� यव	 था, �शड� यांनी साईभ� तांना सोयी-स�वधा उपल# ध क%न 

दे( या) या  *+ ट-ने . यांचे अ1धप. याखाल- �व�वध �वभाग स%ु केलेले आहेत. . यापकै7 आरो� य 

�वभाग हा एक �वभाग काय9रत आहे. . याची रचना, काय9 व कत9� ये यांचा तप�शल पढु-ल 

;माणे आहे.  

• रचना    

आरो0 य 1वभाग   

 

 

 

              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• कामांचा आ4ण कत�* यांचा तप,शल :- 

 

आरो� य अ1धकार-  

उपअ1ध>क  

पय9वे>क  

�ल�पक- टंकलेखक  

मकुादम  

मदत?नस/सफाई कामगार  

01 �वभागाच े नांव ;- आरो� य �वभाग  

02 संपुण9 प. ता -  मु. पो. �शड�, ता. राहाता, िजH हा – अहमदनगर (महारा+ K) 423 

109. 

03 काया9लय ;मुख - ;भार- अ1ध>क  

04 कोण. या खा. या) या अधीन	 त हे 

काया9लय आहे ?  

�ी साईबाबा सं	 थान �व� व	 त� यव	 था, �शड� 

05 कामाचा  अहवाल कोण. या 

काया9लयाकड ेसादर केला जातो ? 

मुR य काय9कार- अ1धकार-,  

�ी साईबाबा सं	 थान �व� व	 त� यव	 था, �शड� 
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06 काय9क>ा : भौगो�लक  �ी साईबाबा सं	 थान �व� व	 त� यव	 था, �शड�  

मंVदर पWरसर, सं	 थान इमारती व इमारती  पWरसर. 

07 अंगीकृत [त (Mission) साईभ� तांना सेवा-सु�वधा पुर�वणे. 

08 b येय/धोरण (Vision) साईभ� तांना अ1धक चांगH या सेवा-सु�वधा पुर�वणेसाठe सात. याने 

;य. न�शल राहून मंVदर पWरसरात, सं	 थान इमारती व पWरसरात 

नेहमी 	 व) छता ठेवणे. 

09 काया9लयाची वेळ आiण दरुb वनी 

jमांक  

काया9लयाची वेळ – सकाळी 10.00 त ेसायं. 06.00 

दरुb वनी jमां क  (02423) 258967, 258968, 258969. 

10 साk ताVहक सुlी  र�ववार  

 

 

� म$ुा %.  (दोन)  -  अ	धकार� व कम�चार�  यांचे अ	धकार व कत�* ये :-   

 
अ. 

नं. 

अ	धकार पद 1व6यमान 

पदसं7 या 

सव�साधारण कत�* ये 

01 ;. अ1ध>क  01 �वभागातील सव9 कामकाज � यवि	थतपणे पार पाडणेसाठe 

�वभागावर ?नयंmण ठेवणे.  मुR य काया9लयाकडून येणारे  लेखी 

आदेश, पWरपmके,  यांच े ;माणे कामाची  पुत9ता कर�वणे,  या 

� य?तWर� त  वWर+ ठांनी  सु1चत  केलेल-  कामे व इतर  कत9� ये   

पार  पाडणे. 

02 �लपीक-टंकलेखक  02 मा. ;. अ1ध>क  यांच े आदेशानुसार  काया9लयीन कामकाज  

करणे. या � य?तWर� त  वWर+ ठांनी  सु1चत  केलेल-  कामे व इतर  

कत9� ये   पार  पाडणे. 

03 मदत?नस/सफाई 

कम9चार-  

146 �शnट डयुट-त  नेमुन  VदलेH या Vठकाणी साफसफाईची  कामे  

करणे. या � य?तWर� त  वWर+ ठांनी  सु1चत  केलेल-  कामे व इतर  

कत9� ये   पार  पाडणे. 

 

� म$ुा %.  (तीन)  -  नण�य घे9 या: या �;%येत अनसुर9 यात येणार� काय�प< दती,तसेच 

पय�वे=ण आ4ण उ? तरदाय? व  �णाल� :-  

�  
आरो� य �वभागाकडील साफसफाईच ेकामाकWरता लागणा-या साVह. याच ेखरेद-कामी  ;	 ताव मा. मुR य 

काय9कार- अ1धकार- यांच े मंजुर-	 तव तसेच आव� यकतेनुसार मा. � यव	 थापन  स�मती सभेपुढे 

?नण9या	 तव  सादर  केला जातो. माo यतनंेतर सदर कामा) या ?न�वदा/कोटेशन इ. बाबींची पुत9ता  क%न  

व �वVहत ?नयमांच ेपालन  क%न, सदरच ेकाम पुण9 कर( यात  येत.े ;संगी वWर+ ठ अ1धकार-  यांचे 

माग9दश9न  घेणे. �वभागात कर( यात येणा-या  कामाकाजात सुधारणा करणे,  �वभागात होणा-या  

कामकाजाच ेउ. तरदायी. व �वभागातील सव9 कम9चा-यांच ेअसत.े 

 

� म$ुा %.  (चार)  -  काय� पार पाड9 यासाठB ठर1व9 यात आलेल�  मानके  :- 

 
साVह. य खरेद-कामी ?न�वदा/कोटेशन  �वVहत ?नयमांच े पालन क%न  सदरच े काम पुण9 कर( यात येत.े  
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� मु$ा %.  (पाच)  -  कामांसंबधंी सव�सामाC यपणे नयम :-   

कम9चार- वगा9कडून वापर( यात येणारे ?नयम, �व?नमय, सुचना,  ?नयम पु	 तीका  आiण  अ�भलेख –  

�ी साईबाबा सं	 थान �व� व	 त� यव	 था, �शड� अ1ध?नयम – 2004 अo वये कायq पार पाड( यात येतात.   

 

� मु$ा %.  (सहा)  -  नयंDणाखाल� असलेE या  दF तऐवजां: या �वगा�च े1व वरण  :-   

�वVहत ;वगा9नुसार द	 तऐवज वेळोवेळी अ�भलेख क>ाकड ेजमा कर( यात येतात. 

 

� मु$ा %.  (सात)  -  धोरण तयार कर9 या: या ;कंवा ? याची अंमलबजावणी कर9 या: या संबंधात, लोकाशंी  

1वचार1वनमय कर9 यासाठB ;कंवा लोकाकंडून  नवदेने केल� जा9 यासाठB अिFत? वात असलेE या 

कोण? याह� * यवF थेचा  तप,शल  :-    

वत9नानपmातील व सं	 थानच ेसंकेत	 थळावर-ल जाह-राती� दारे / ?नवेदना� दारे. 

 

� मु$ा %.  (आठ ) -  संF थेचा एक  भाग  K हणून  ;कंवा  सE ला  दे9 या: या   �योजनासाठB  घट�त 

केलेE या  दोन ;कंवा अ	धक * यM तीं: या ,मळून बनलेE या मंडळाचे, पOरषदांच,ेस,म? यांच ेआ4ण अC य 

नकायांच े 1ववरण, आ4ण ? या मंडळा: या, पOरषदां: या, स,म? यां: या आ4ण अC य न कायां: या बैठकR 

लोकांसाठB खुE या आहेत ;कंवा कसे ;कंवा अशा बैठकRंची काय�व?ृ त ेजनतलेा पहावयास ,मळ9 याजोगी 

आहे ;कंवा कसे याबाबतच े1व वरण  :-  

अ?तमह. वाच े ?नण9य वगळता इतर काय9व.ृ त ेवWर+ ठां) या परवानगीने जनतलेा पहावयास �मळ( याजोगी 

आहेत.  

 

� मु$ा %.  (नऊ)  -  अ	धका-यांची व कम�चा-यांची नदU,शका :-   

मंजूर आकृतीबंधात आरो� य �वभागासाठe आरो� य अ1धकार-, उपअ1ध>क,  पय9वे>क,  मकुादम, ह- पदे  

मंजूर  असून ती सb या Wर� त आहेत. सb या आरो� य �वभागाच ेकामकाज  ;भार- अ1ध>क यांच े

अख. याWरत खाल- नमुद केलेला  कम9चार-वग9  काम  पाहत आहे.  

अ. 

%.  

अ	धकार पद  अ	धकार� वा कम�चार� नांव  वग�  नोकर�वर Vजू 

झाE याचा �दनांक 

संपका�साठB  

दरु< वनी %. 

01 ;भार-अ1ध>क  �ी. अशोक शंकरराव वाळंुज वग9 3 12/06/2006 02423 258967 

02 �ल�पक-टंकलेखक �ी. ;काश रामनाथ लुंगाड े  वग9 3 26/06/1993 02423 258969 

03 �ल�पक-टंकलेखक �ी. s हाळू काळू सोनवणे   वग9 3 07/08/1984 02423 258969 

04 मदत?नस �ी. ?नव.ृ ती एकनाथ जाधव  वग9 4 16/03/1982 - 

05 मदत?नस  �ी. चंtकांत शंकर गुरव  वग9 4 06/03/1989 - 

06 सफाई कामगार  �ी. लu मण �भवाजी अडांगळे  वग9 4 01/04/1982 - 

07 मदत?नस  �ी.सुभाष सखाराम शेजवळ वग9 4 06/10/1983 - 

08 सफाई कामगार  �ी. हर- नारायण लोखंड े वग9 4 06/03/1989 - 

09 सफाई कामगार  �ी. आसाराम �भमराव खोतकर  वग9 4 06/03/1989 - 

10 सफाई कामगार  �ी. �व� वनाथ कच% भालेराव वग9 4 06/03/1989 - 

11 सफाई कामगार  �ी. मनोहर उ. तम  ताकवाले वग9 4 06/03/1989 - 

12 सफाई कामगार  �ी. अशोक रेवजी 1धवर वग9 4 06/03/1989 - 

13 सफाई कामगार  �ी. ?नव.ृ ती मा%ती पवार  वग9 4 06/03/1989 - 

14 सफाई कामगार  �ीमती सल-मा कWरम पठाण  वग9 4 06/03/1989 - 

15 सफाई कामगार  �ी. रमेश कच% �शखरे वग9 4 07/03/1989 - 

16 सफाई कामगार  �ी. �भमा Vदनकर पाईक  वग9 4 06/03/1989 - 
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17 सफाई कामगार  �ी. Vदल-प एकनाथ हारणे वग9 4 28/06/1993 - 

18 सफाई कामगार  �ीमती �मराबाई बाजीराव देवरे  वग9 4 17/03/1995 - 

19 मदत?नस  �ी. उ. तम पुंड�लक  रोकड े वग9 4 07/04/1997  

20 सफाई कामगार  �ीमती नेहाबाई भगवान पेटारे  वग9 4 14/06/2000 - 

21 सफाई कामगार  �ी. �भका पांडुरंग आ� हाड  वग9 4 06/08/2004 - 

22 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. सुभेदार न�शर शेख  वग9 4 06/08/2004 - 

23 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. राजwt xकसन भालेराव  वग9 4 06/08/2004 - 

24 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. रो Vहदास धyडीबा धुरंधरे  वग9 4 04/12/2006 - 

25 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. मोहन चांगदेव शेजवळ  वग9 4 04/12/2006 - 

26 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. राजू सोनाजी आरणे  वग9 4 04/12/2006 - 

27 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. गोरख बo सी चौधर-  वग9 4 04/12/2006 - 

28 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. संजय रावजी साळवे  वग9 4 04/12/2006 - 

29 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. सुरेश बुधा जाधव  वग9 4 04/12/2006 - 

30 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी.शांतीलाल गंगाधर हातागळे  वग9 4 04/12/2006 - 

31 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. अशोक नारायण गोत>ृ  वग9 4 04/12/2006 - 

32 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. कH याण रावसाहेब च� हाण  वग9 4 04/12/2006 - 

33 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. राजू दादा वाघमारे  वग9 4 04/12/2006 - 

34 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. बाळासाहेब पंzडत  खरात वग9 4 04/12/2006 - 

35 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. लu मण सुखदेव मातंग वग9 4 04/12/2006 - 

36 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. रंगनाथ बo सी सोनवणे  वग9 4 04/12/2006 - 

37 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. संजय धyडीराम भyडगे  वग9 4 04/12/2006 - 

38 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. बाळू �वjम घनघाव  वग9 4 04/12/2006 - 

39 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. र�व पुंजाजी साळवे  वग9 4 04/12/2006 - 

40 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. शरद  परशराम  बनसोड े  वग9 4 04/12/2006 - 

41 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. सुरेश रमेश बोधक  वग9 4 04/12/2006 - 

42 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. सखा हर- कyडीराम रासके  वग9 4 04/12/2006 - 

43 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी इकबाल फक7रमहंमद तांबोळी  वग9 4 04/12/2006 - 

44 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. बाळू कारभार- आ� हाड  वग9 4 04/12/2006 - 

45 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. अशोक भऊराव सोनवणे  वग9 4 04/12/2006 - 

46 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. संभाजी नारायण सोळसे  वग9 4 04/12/2006 - 

47 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. ;काश �ीपाद पगारे  वग9 4 04/12/2006 - 

48 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. गंगाधर सोनाजी आरणे  वग9 4 04/12/2006 - 

49 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. संजय भाऊराव सोनवणे  वग9 4 04/12/2006 - 

50 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. अंतवन सारंगधर बनसोड े वग9 4 04/12/2006 - 

51 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. संतोष ;काश खरात  वग9 4 04/12/2006 - 

52 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. आंबादास  नारायण सोळसे  वग9 4 04/12/2006 - 

53 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. रमेश ममताजी कापसे  वग9 4 04/12/2006 - 

54 मदत?नस/सफाई कामगार  �ीमती आशाबी गणी शेख  वग9 4 04/12/2006 - 

55 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. �भमराज वामन वाघ  वग9 4  04/12/2006 - 

56 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. आ( णा नामदेव सरकटे  वग9 4 05/12/2006 - 

57 मदत?नस  �ी. हWरभाऊ �सताराम बचने  वग9 4 05/12/2006  
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58 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. द. तू xकसन भyगळे वग9 4 05/12/2006 - 

59 मदत?नस/सफाई कामगार  �ीमती रेणूका �व|ल गायकवाड वग9 4 05/12/2006 - 

60 मदत?नस/सफाई कामगार  सौ. नंदा ;काश राऊत  वग9 4 05/12/2006 - 

61 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. �वजय तुकाराम मोकळ  वग9 4 05/12/2006 - 

62 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. 1गताराम हWरभाऊ ठyबरे  वग9 4 05/12/2006 - 

63 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. मि)छंt भा	 कर सोनवणे वग9 4 05/12/2006 - 

64 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. ;भाकर भा	 � र जगताप  वग9 4 05/12/2006 - 

65 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. आ( णासाहेब माiणक महाले  वग9 4 05/12/2006 - 

66 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. भाऊसाहेब गजाबा सोनवणे  वग9 4 05/12/2006 - 

67 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. उ. तम दामोधर चाबुक	 वार  वग9 4 05/12/2006 - 

68 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. Vदल-प बाबुराव सोनवणे  वग9 4 05/12/2006 - 

69 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. रमेश  बबन शेलार  वग9 4 05/12/2006 - 

70 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. सहदेव �ीरंग अडांगळे  वग9 4 05/12/2006 - 

71 मदत?नस/सफाई कामगार  �ीमती �ललाबाई �शवाजी कपq  वग9 4 05/12/2006 - 

72 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. सुरेश बबन पेटारे  वग9 4 05/12/2006 - 

73 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. रामदास हWरभाऊ जगताप  वग9 4 05/12/2006 - 

74 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. ;काश बाबुराव अडांगळे  वग9 4 05/12/2006 - 

75 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. अशोक रघुनाथ कांबळे  वग9 4 05/12/2006 - 

76 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. कच% xकसन खरात  वग9 4 05/12/2006 - 

77 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. र�वtं }mबंक जगताप  वग9 4 05/12/2006 - 

78 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. रोVहदास आ( णा साळवे  वग9 4 05/12/2006 - 

79 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. आ( णासाहेब मा%ती पवार वग9 4 05/12/2006 - 

80 मदत?नस/सफाई कामगार  �ीमती नंदा तुकाराम सोनवणे  वग9 4 05/12/2006 - 

81 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. राजू आनंदा थोरात वग9 4 05/12/2006 - 

82 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. गोरख कारभार- गो}m> वग9 4 05/12/2006 - 

83 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. आVदनाथ ?नव.ृ ती ढोबळे  वग9 4 05/12/2006 - 

84 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी.  सजंय आ( णासाहेब भडांगे  वग9 4 05/12/2006 - 

85 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. सु�शल सोपान कोपरे  वग9 4 05/12/2006 - 

86 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. संजय नानासाहेब अVहरे  वग9 4 05/12/2006 - 

87 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. Vदल-प बाळू साळवे  वग9 4 05/12/2006 - 

88 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. मधूकर रामभाऊ आरणे  वग9 4 05/12/2006 - 

89 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. �शवाजी माiणक बगq  वग9 4 05/12/2006 - 

90 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. रमेश मा%ती कवड े वग9 4 05/12/2006 - 

91 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. अर�वदं जगन जगताप  वग9 4 05/12/2006 - 

92 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. मि)छंt जय�सगं आधुड े वग9 4 05/12/2006 - 

93 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. रघुनाथ शांताराम थोरात  वग9 4 05/12/2006 - 

94 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. र�वtं मधुकर वाघमारे  वग9 4 05/12/2006 - 

95 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. अशोक एकनाथ भyडगे  वग9 4 05/12/2006 - 

96 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. शहाजी �भवाजी आH हाट  वग9 4 05/12/2006 - 

97 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. राजू रावसाहेब च� हाण  वग9 4 05/12/2006 - 

98 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. बाबासाहेब जयराम सोळसे  वग9 4 05/12/2006 - 
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99 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. भाऊसाहेब लu मण खैरनार  वग9 4 05/12/2006 - 

100 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. भारत चोखाजी कोळे  वग9 4 05/12/2006 - 

101 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. बाबासाहेब रामभाऊ मुजमुले  वग9 4 05/12/2006 - 

102 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. श�शकांत भा	 � र वाघमारे  वग9 4 05/12/2006 - 

103 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. दादासाहेब ता. याबा सुरासे  वग9 4 05/12/2006 - 

104 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. jां?तवीर राफायल बनसोड े वग9 4 05/12/2006 - 

105 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. ;भाकर लu मण सदर  वग9 4 05/12/2006 - 

106 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. बाळासाहेब xकसन खरात वग9 4 05/12/2006 - 

107 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. �वजय आ( णा भडांगे वग9 4 05/12/2006 - 

108 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. रामचंt तुकाराम भyडगे  वग9 4 05/12/2006 - 

109 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. �व+ णू दगडू पोपळघट  वग9 4 05/12/2006 - 

110 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. संजय जगo नाथ जाधव  वग9 4 05/12/2006 - 

111 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. र�वtं आसाराम नवसरे  वग9 4 05/12/2006 - 

112 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. ;शांत भानुदास गyदकर  वग9 4 05/12/2006 - 

113 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. अ?नल ता. याराम गोडगे  वग9 4 05/12/2006 - 

114 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. पोपट सखाराम कोळे  वग9 4 05/12/2006  

115 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. अशोक �शवाजी आरणे  वग9 4 05/12/2006 - 

116 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. उ. तम सोनाजी वाघमारे  वग9 4 05/12/2006 - 

117 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. संतोष ता. याबा सुरासे  वग9 4 05/12/2006 - 

118 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. दे�वदास सोo याबापु मुजमूले  वग9 4 05/12/2006 - 

119 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. चंtकांत गोर>नाथ �शगंाडे  वग9 4 05/12/2006 - 

120 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. Vदपक ;H हाद मोहन  वग9 4 05/12/2006 - 

121 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. सु?नल �वजयकांत ग%ड  वग9 4 05/12/2006 - 

122 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. Vदल-प जगo नाथ गांगुडq  वग9 4 05/12/2006 - 

123 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. उ. तम दशरथ पाईक  वग9 4 05/12/2006 - 

124 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. Vदपक �वjम घनघाव  वग9 4 05/12/2006 - 

125 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. सुभाष �म%नाथ खरात  वग9 4 05/12/2006 - 

126 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. द. तु पंzडत साळवे  वग9 4 05/12/2006 - 

127 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. Vदपक रामा थोरात  वग9 4 05/12/2006 - 

128 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. कैलास xकसन खरात  वग9 4 05/12/2006 - 

129 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. श�शकला लu मण पवार  वग9 4 05/12/2006 - 

130 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. बापुसाहेब सोनाजी वाघमारे  वग9 4 06/12/2006 - 

131 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. बबन गंगाधर सोळसे वग9 4 06/12/2006 - 

132 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. बाळु यशवंत दनुबळे  वग9 4 07/06/2007 - 

133 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. वसंत अ�भमान गायकवाड  वग9 4 07/06/2007 - 

134 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. रघुनाथ हWरभाऊ च� हाण  वग9 4 07/06/2007 - 

135 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. रावसाहेब गंगाधर माळी  वग9 4 07/06/2007 - 

136 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. सु?नल भागवत पलघडमल  वग9 4 07/06/2007 - 

137 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. मधुकर तुळशीराम गायकवाड  वग9 4 07/06/2007 - 

138 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. चंtभान तुकाराम कु-हाड े वग9 4 07/06/2007 - 

139 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. वसंत एकनाथ भyडगे  वग9 4 07/06/2007 - 
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140 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. सोमनाथ देवराम गंगावणे  वग9 4 07/06/2007 - 

141 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. मनोज भा	 कर पाईक  वग9 4 07/06/2007 - 

142 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. मधुकर एकनाथ पोटे  वग9 4 07/06/2007 - 

143 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. भाऊसाहेब यौहान ~ाs हणे  वग9 4 07/06/2007 - 

144 मदत?नस/सफाई कामगार  �ी. संजय भाऊसाहेब ?नकाळे  वग9 4 08/06/2007 - 

145 मदत?नस/सफाई कामगार  सौ. अलका Vदल-प तुपे  वग9 4 30/08/2007 - 

146 मदत?नस/सफाई कामगार  �ीमती उषा सुरेश �शगंाड े वग9 4 18/06/2008 - 

147 मदत?नस/सफाई कामगार  �ीमती िजजाबाई सोपान 

Vहवाळे  

वग9 4 04/02/2009 - 

 

� म$ुा %.(दहा) अ	धका-याला व कम�चा-याला ,मळणारे मा,सक वेतन - वेतनदर(माहे जुल-ै२०१९)  

अ.न.ं नांव  पद मुळ 

पगार  

महागाई 

भ? ता  

घरभाडे 

भ? ता 

�वास 

भ? ता  

वैयिMतक  

वेतन  
एकूण  रM कम  

01 �ी. अशोक शंकरराव 

वाळंुज   

;भार- 

अ1ध>क  

56200 6744 - - - 62944 

02 �ी. ;काश रामनाथ लुंगाड े �ल�पक-

टंकलेखक 

36400 4368 2912 400 - 44080 

03 �ी. s हाळू काळू सोनवणे   �ल�पक-

टंकलेखक 

36400 4368 2912 . - 43680 

04 �ी. ?नव.ृ ती एकनाथ 

जाधव  

मदत?नस 33700 4044 2696 400 - 40840 

05 �ी. चंtकातं शकंर गुरव मदत?नस  27400 3288 - - - 30688 

06 �ी. लu मण �भवाजी 

अडांगळे 

मदत?नस  34700 4164 2776 - - 41640 

07 �ी.सुभाष सखाराम 

शेजवळ 

मदत?नस 32700 3924 - - - 36624 

08 �ी. हर- नारायण लोखंड े मदत?नस  31700 3804 2536 - - 38040 

09 �ी. आसाराम �भमराव 

खोतकर  

मदत?नस  31700 3804 2536 - - 38040 

10 �ी. �व� वनाथ कच% 

भालेराव 

मदत?नस 31700 3804 - - - 35504 

11 �ी. मनोहर उ. तम  

ताकवाले 

मदत?नस  31700 3804 - - - 35504 

12 �ी. अशोक रेवजी 1धवर मदत?नस  31700 3804 2536 - - 38040 

13 �ी. ?नव.ृ ती मा%ती पवार  मदत?नस  31700 3804 2536 - - 38040 

14 �ीमती सल-मा कWरम 

पठाण  

मदत?नस  31700 3804 2536 - - 38040 

15 �ी. रमेश कच% �शखरे मदत?नस 31700 3804 2536 - - 38040 

16 �ी. �भमा Vदनकर पाईक  मदत?नस  31700 3804 2536 - - 38040 

17 �ी. Vदल-प एकनाथ हारणे मदत?नस  29000 3480 - - - 32480 

18 �ीमती �मराबाई बाजीराव 

देवरे  

मदत?नस 29000 3480 - - - 32480 

19 �ी. उ. तम पुंड�लक  

रोकड े 

मदत?नस  28200 3384 - - - 31584 
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20 �ीमती नेहाबाई भगवान 

पेटारे  

मदत?नस  26600 3192 - - - 29792 

21 �ी. �भका पांडुरंग आ� हाड  मदत?नस 22200 2664 - - - 24864 

22 �ी. सुभेदार न�शर शखे  मदत?नस  22900 2748 1832 - - 27480 

23 �ी. राजwt xकसन भालेराव  मदत?नस  22900 2748 1832 400 - 27880 

24 �ी. रो Vहदास धyडीबा 

धुरंधरे  

मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

25 �ी. मोहन चांगदेव 

शेजवळ  

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

26 �ी. राज ूसोनाजी आरणे  मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

27 �ी. गोरख बo सी चौधर-  मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

28 �ी. संजय रावजी साळव े मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

29 �ी. सुरेश बधुा जाधव  मदत?नस  22900 2748 1832 400 - 27880 

30 �ी. शांतीलाल गंगाधर 

हातागळे  

मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

31 �ी. अशोक नारायण 

गोत>ृ  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

32 �ी. कH याण रावसाहेब 

च� हाण  

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

33 �ी. राज ूदादा वाघमारे  मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

34 �ी. बाळासाहेब पंzडत  

खरात 

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

35 �ी. लu मण सुखदेव 

मातंग 

मदत?नस 20300 2436 - - - 22736 

36 �ी. रंगनाथ बo सी 

सोनवणे  

मदत?नस  19700 2364 1800 400 - 24264 

37 �ी. संजय धyडीराम भyडगे  मदत?नस  20300 2436 - - - 22736 

38 �ी. बाळू �वjम घनघाव  मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

39 �ी. र�व पंुजाजी साळवे  मदत?नस  20300 2436 - - - 22736 

40 �ी. शरद  परशराम  

बनसोड े  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

41 �ी. सुरेश रमशे बोधक  मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

42 �ी. सखा हर- कyडीराम 

रासके  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

43 �ी.इकबाल फक7रमहंमद 

तांबोळी  

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

44 �ी. बाळू कारभार- आ� हाड  मदत?नस  20300 2436 - - - 22736 

45 �ी. अशोक भाऊराव 

सोनवणे  

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

46 �ी. संभाजी नारायण 

सोळस े 

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

47 �ी. ;काश �ीपाद पगारे  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

48 �ी. गंगाधर सोनाजी 

आरणे  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 



           �ी  साईबाबा सं	 थान �व� व	 त� यव	 था, �शड�                                 आरो� य �वभाग 

 

मािहती अिधकार अिधिनयम कलम 4 : साव�जिनक �ािधकरणांवरील आबंधने                                                                                                                                                9 

 

49 �ी. संजय भाऊराव 

सोनवणे  

मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

50 �ी. अंतवन सारंगधर 

बनसोड े 

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

51 �ी. संतोष ;काश खरात  मदत?नस  20300 2436 - 400 - 23136 

52 �ी. आंबादास  नारायण 

सोळस े 

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

53 �ी. रमेश ममताजी कापसे  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

54 �ीमती आशाबी गणी शेख  मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

55 �ी. �भमराज वामन वाघ  मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

56 �ी. आ( णा नामदेव 

सरकटे  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

57 �ी. हWरभाऊ �सताराम 

बचने  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

58 �ी. द. तू xकसन भyगळे मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

59 �ीमती रेणूका �व|ल 

गायकवाड 

मदत?नस  20300 2436 - - - 22736 

60 सौ. नंदा ;काश राऊत  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

61 �ी. �वजय तकुाराम 

मोकळ  

मदत?नस 12180 1462 1080 - - 14722 

62 �ी. 1गताराम हWरभाऊ 

ठyबरे  

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

63 �ी. मि)छंt भा	 कर 

सोनवणे 

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

64 �ी. ;भाकर भा	 � र 

जगताप  

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

65 �ी. आ( णासाहेब माiणक 

महाले  

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

66 �ी. भाऊसाहेब गजाबा 

सोनवणे  

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

67 �ी. उ. तम दामोधर 

चाबुक	 वार  

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

68 �ी. Vदल-प बाबुराव 

सोनवणे  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

69 �ी. रमेश  बबन शेलार  मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

70 �ी. सहदेव �ीरंग अडांगळे  मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

71 �ीमती �ललाबाई �शवाजी 

कपq  

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

72 �ी. सुरेश बबन पेटारे  मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

73 �ी. रामदास हWरभाऊ 

जगताप  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

74 �ी.;काश बाबुराव अडांगळे  मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

75 �ी. अशोक रघनुाथ कांबळे  मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

76 �ी. कच% xकसन खरात  मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 
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77 �ी. र�वtं }mबंक जगताप  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

78 �ी.रोVहदास आ( णा साळवे  मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

79 �ी. आ( णासाहेब मा%ती 

पवार 

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

80 �ीमती नंदा तुकाराम 

सोनवणे  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

81 �ी. राज ूआनंदा थोरात मदत?नस 20300 2436 1440 - - 24176 

82 �ी.गोरख कारभार- गो}m> मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

83 �ी.आVदनाथ ?नव.ृ ती 

ढोबळे  

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

84 �ी. संजय आ( णासाहेब 

भडांगे  

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

85 �ी. सु�शल सोपान कोपरे  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

86 �ी.सजंय नानासाहेब अVहरे  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

87 �ी. Vदल-प बाळू साळवे  मदत?नस 20300 2436 - - - 22736 

88 �ी.मधकूर रामभाऊ आरणे  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

89 �ी. �शवाजी माiणक बगq  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

90 �ी. रमेश मा%ती कवड े मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

91 �ी. अर�वदं जगन 

जगताप  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

92 �ी. मि)छंt जय�सगं 

आधुड े 

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

93 �ी. रघुनाथ शांताराम 

थोरात  

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

94 �ी. र�वtं मधुकर वाघमारे  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

95 �ी. अशोक एकनाथ भyडगे  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

96 �ी. शहाजी �भवाजी 

आH हाट  

मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

97 �ी. राज ूरावसाहेब च� हाण  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

98 �ी. बाबासाहेब जयराम 

सोळस े 

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

99 �ी. भाऊसाहेब लu मण 

खैरनार  

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

100 �ी. भारत चोखाजी कोळे  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

101 �ी. बाबासाहेब रामभाऊ 

मुजमुले  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

102 �ी. श�शकांत भा	 � र 

वाघमारे  

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

103 �ी. दादासाहेब ता. याबा 

सुरासे  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

104 �ी. jां?तवीर राफायल 

बनसोड े 

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

105 �ी. ;भाकर लu मण सदर  मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

106 �ी. बाळासाहेब xकसन मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 
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खरात 

107 �ी. �वजय आ( णा भडांगे मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

108 �ी. रामचंt तुकाराम 

भyडगे  

मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

109 �ी. ;शांत भानुदास 

गyदकर  

मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

110 �ी. �व+ णू दगडू पोपळघट  मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

111 �ी. संजय जगo नाथ 

जाधव  

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

112 �ी. र�वtं आसाराम 

नवसरे  

मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

113 �ी. अ?नल ता. याराम 

गोडगे  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

114 �ी. पोपट सखाराम कोळे  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

115 �ी. अशोक �शवाजी आरणे  मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

116 �ी. उ. तम सोनाजी 

वाघमारे  

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

117 �ी. संतोष ता. याबा सुरासे  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

118 �ी. दे�वदास सोo याबापु 

मुजमूले  

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

119 �ी. चंtकातं गोर>नाथ 

�शगंाड े 

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

120 �ी. Vदपक ;H हाद मोहन  

 

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

121 �ी. सु?नल �वजयकांत 

ग%ड  

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

122 �ी.Vदल-प जगo नाथ गांगुडq  मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

123 �ी. उ. तम दशरथ पाईक  मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

124 �ी. Vदपक �वjम घनघाव  मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

125 �ी. सुभाष �म%नाथ खरात  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

126 �ी. द. तु पंzडत साळव े मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

127 �ी. Vदपक रामा थोरात  मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

128 �ी. कैलास xकसन खरात  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

129 �ी.श�शकला लu मण पवार  मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

130 �ी. बापुसाहेब सोनाजी 

वाघमारे  

मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

131 �ी. बबन गंगाधर सोळस े मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

132 �ी. बाळु यशवंत दनुबळे  मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

133 �ी. वसंत अ�भमान 

गायकवाड  

मदत?नस  20300 2436 - - - 22736 

134 �ी. रघुनाथ हWरभाऊ 

च� हाण  

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

135 �ी.रावसाहेब गंगाधर माळी  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 
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� म$ुा %. (आकरा) - योजनांचा तप,शल, �F ता1वत खच�, �? येक अ,भकरणाला  नेमनू  �दलेला 

अथ�सकंE प,  आ4ण स1ंवतOरत केलेE या  रकमांचा अहवाल.   

वा1ष�क  अदंाजपDक सन 2019-2020  

 
अ. नं.  तप,शल मंजूर रM कम  

1 	 व) छता खच9        43,76,000 

2 ;वास खच9  5,000 

3 	 टेशनर- व छपाई खच9  15,000 

4 कंmाट- कामगार मंजूर-  5,27,97,000 

5 म�शनर- द%ु	 ती व देखभाल खच9  15,000 

6 xकरकोळ साVह. य  1,00,000 

7  सफाई कम9चा-यांना 	 वसंर>णाथ9 �यावयाच ेसाVह. य  8,96,000 

         एकुण  5,82,04,000 

 

� म$ुा %. (बारा) – अथ�साहाeय काय�%मा: या  अमंलबजावणीची Oरत तसेच वाटप केलेE या 

रकमा  आ4ण काय�%मां: या लाभा	धका-याचा तप,शल :- 
- ?नरंक 

� म$ुा %. (तरेा) – f या * यM तींना सवलती,  परवाने ;कंवा �ा	धकारपD े  �दलेल�आहेत अशा 

* यM तींचा तप,शल :-   
-  ?नरंक 

� म$ुा %. (चौदा) – 1वभागाकड े इलेM iॉनक F वVपात उपलk ध असलेल� मा�हती :- 

136 �ी. सु?नल भागवत 

पलघडमल  

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

137 �ी. मधुकर तुळशीराम 

गायकवाड  

मदत?नस 20300 2436 1800 - - 24536 

138 �ी. चंtभान तुकाराम 

 कु-हाड े 

मदत?नस  20300 2436 1800 - - 24536 

139 �ी. वसंत एकनाथ भyडगे  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

140 �ी. सोमनाथ देवराम 

गंगावणे  

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

141 �ी. मनोज भा	 कर पाईक  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

142 �ी. मधुकर एकनाथ पोटे  मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

143 �ी. भाऊसाहेब यौ� हाण 

~ाs हणे  

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

144 �ी. संजय भाऊसाहेब 

?नकाळे  

मदत?नस 20300 2436 1800 400 - 24936 

145 सौ. आलका Vदल-प तुप े मदत?नस  20300 2436 1800 400 - 24936 

146 �ीमती उषा सुरेश �शगंाड े मदत?नस  19700 2364 1800 - - 23864 

147 �ीमती िजजाबाई सोपान 

Vहवाळे  

मदत?नस 19100 2292 1800 400 - 23592 
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- ?नरंक 

� म$ुा %.(पधंरा) –मा�हती ,मळ1व9 यासाठB नागOरकांना उपलk ध असणा-या स1ुवधांचा तप,शल :-   
-  ?नरंक 

� म$ुा %. (सोळा) – जन मा�हती अ	धका-याची नावे, पदनामे आ4ण इतर तप,शल  :- 

सहाeयक जन मा�हती अ	धकार�  

अ.नं. सहा�यक जन माVहती अ1धका-याच ेनांव अ1धकार पद संपक9  प. ता/दरुb वनी jमांक 

01 �ी. ;काश रामनाथ लुगंाड े �लपीक-टंकलेखक 02423-258969 

 

जन मा�हती अ	धकार�  

अ.नं. जन माVहती अ1धका-याच ेनांव अ1धकार पद संपक9  प. ता/दरुb वनी jमांक 

01 �ी. ए. एस. वाळंुज   ;भार- अ1ध>क 02423-258967 

 

�थम अपी,लय अ	धकार�  

अ.नं. ;थम अपील-य अ1धका-याच ेनांव अ1धकार पद संपक9  प. ता/दरुb वनी jमांक 

01 �ी. ए. आर. औट- ;शासक7य अ1धकार- 02423-258705 

 

� म$ुा %. (सतरा) –   1व�हत कर9 यात येईल अशी इतर मा�हती  :-   
-  ?नरंक 

 

 

 
 ;भार- अ1ध>क,  

आरो� य �वभाग   

                                                                                               

                                                ;शासक7य अ1धकार-  

                                    �ी साईबाबा स	ं थान �व� व	 त� यव	 था, �शड�  

 


