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त, 

संगणक ो ेसर 

सो.म.न.पा 

वषय महारा  रा य मा हती अ धकार नयम २००५ मा हती अ धकार कलम (४) ख १ ते १७ .च मा हती 
बाबत 

संदभ जा. .स.आ.स./का.अ./ २०३ द.१०/८/२०२२ 

उपरो त संदभ य  वषया वे   शा ीनगर दवाखाना सोलापूर महानगरपा लका सोलापूर 

ची महारा  रा य मा हती अ धकार नयम २००५ मा हती अ धकार कलम  ख १ ते १७ ची मा हती पाने १ ते 
७ तयार क न पाठवीत आहेत. 

सोबत मा हती १ ते ७ पाने. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

क य मा हतीचा अ धकार 

कायदा 2005 

शा ीनगर दवाखाना 

सोलापूर महानगरपा लका 

सोलापूर 

महारा  रा य मा हती अ धकार नयम २००५ 

मा हती अ धकार कलम (४) ख 

१ ते ७ ची मा हती 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

कलम ४(१) (क) 

आरो य कायालयातील काय व कत य यांचा तपशील 

कायालयाच ेनाव  :- शा ीनगर दवाखाना 

प ा                     :- शा ीनगर सोलापूर 

कायालयाच े मुख :- मे डकल ऑ फसर 

शासक य वभागाच ेनाव :- शा ीनगर सोलापूर महानगरपा लका सोलापूर (अगंीकृत) 

कोण या मं ालयातील :- नगर वकास वभाग 

खा याचा काय े  :- सोलापूर शहर 

व श ट काय े  :- लोकसेवा देण ेदैनं दन आरो य सेवा देण े

वभागाचे येय सोलापूर शहरातील नाग रकांना आरो य सेवा परुवणे  

सव संबं धत सेवक :-शा ीनगर दवाखाना कडील नयु त सेवक 

काय:- आरो य सेवा पुरवणे 

कामाचे व ततृ :-शा ीनगर दवाखानाकडील आव यक  आरो य सेवा परुवणे 

मालम ेचा तपशील :- शा ीनगर दवाखाना कडील इमारत 

उपल ध सेवा:-  नाग रकांना आरो य सेवा देणे,औषध उपचार करण,े अ व थ णाची वाहतूक करणे 
शववाह काची सेवा करणे 

सं थेचा सरचना मक:- नरंक 

त ताम ये काय े ाच े 

येक तरावरच ेतपशील  



कायालयाचा दरू वनी मांक:- नरंक  

सा ता हक सु ट  :- र ववार  

सेवेसाठ  ठरलेला वळेा :-८ तास 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम ४(१)ख (१) 

 

मे डकल ऑ फसर -१ 

 

म क -१ 

 

क. े.ल  -१ 

                                              

सेर -१ 

 



फमेल अटडंट-१ 

 

 

 

कलम ४(१) ख (२) 

 

अ.  पदनाम कत य 

                            

                  

                  

 

                                 माहे :- 

शा ीनगर दवाखाना 
आ थापना सचूी 

 

अ. . आ थापना मंजरू पदे भरलेल  पदे र त पदे 

१. वै यक य अ धकार     

२. म क    



३. क. े. ल.    

४. सेर    

५. फ मेल अटडटं    

 एकूण    

 

१) या बलातील गणवेश व छ धुवनू वापरलेले आहे. 

२) या बलातील सव सेवक कामा या ठकाणापासनू १ क.मी. पे ा जा त अतंरावर राहत अस याने 
वाहतूक भ ा देणेत आलेला आहे. 

३) या बलातील सव सेवकांच ेसेवापु तक भरलेले आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शा ीनगर दवाखाना 



सोलापूर  महानगरपा लका, सोलापूर  

अ. .  नाव  हु दा      

       

       

 

 


