,

(

100

) येथील 48 अस्थाई पदाांना मुदतवाढ
दे ण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
साववजननक आरोग्य नवभाग
शासन ननणवय क्रमाांकः पदआ 2017/ प्र.क्र. 257 / आरोग्य-3
10 वा मजला, सांकुल इमारत,
गो.ते.रुग्णालय, मुांबई-400 001.
तारीख: 07

, 2017

वाचा 1) शासन ननणवय , साववजननक आरोग्य नवभाग,क्रमाांक- पद

2015/प्र.क्र.272/आरोग्य-3,

नदनाांक- 2.01.2017.
2) आरोग्य सेवा सांचालनालय, मुांबई याांचे पत्र क्रमाांक- सांआसे/कक्ष-3 /टे -5/
18/

2017-

/अपदे - 48/35605-06/17, नदनाांक- 17.11.2017.

शासन ननणवयउपरोक्त सांदभाधीन अ.क्र. 1 येथील शासन ननणवयान्वये उपसांचालक, आरोग्य सेवा, नानशक
मांडळ, नानशक याांच्या अनधपत्याखालील
48 अस्थाई
2.
(

,

100

.

आता या शासन ननणवयान्वये सोबत जोडलेल्या नववरणपत्रानुसार
100

)

48 अस्थाई पदाांना

,
ते

नद.31.12.2017 पयंत पुढे चालू ठे वण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
3.

सदर पदाांवरील खचव खालील लेखानशषातून खची घालण्यात यावा आनण हा खचव सन

2017- 2018 या वषाकरीता मांजूर अनुदानातून भागनवण्यात यावा.
मागणी क्रमाांक-आर-1
2210 - वैद्यकीय सेवा व साववजननक आरोग्य
01 -

आरोग्य

110 110-2 (01) (01) -

. (2210 0146)

शासन ननणवय क्रमाांकः पदआ 2017/ प्र.क्र.257/आरोग्य-3,
4.

हा शासन ननणवय नवत्त नवभागाच्या क्र.पदनन-2016/प्र.क्र.8/

,नदनाांक - 03.10.2017

च्या शासन ननणवयान्वये प्रशासकीय नवभागाांना प्रदान केलेल्या अनधकारानुसार ननगवमीत करण्यात येत
आहे.
5.

सदर शासन ननणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201712071359552617 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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-

)

सनचव,महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. महालेखापाल,महाराष्ट्र-1/2 (लेखा पनरक्षा) (लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुांबई/नागपूर.
2. सांचालक, आरोग्यसेवा, मुांबई.
3. सहसांचालक, आरोग्य सेवा(
4. सहसांचालक, आरोग्य सेवा(

-राज्यस्तर), मुांबई.
प्र

), पुणे.

5. उपसांचालक, आरोग्य सेवा, नानशक मांडळ, नानशक.
6. नजल्हा शल्य नचनकत्सक,
7. नजल्हा कोषागार अनधकारी,

.
.

8. नवत्त नवभाग,(व्यय-13) मांत्रालय,मुांबई.
9. कायासन अनधकारी,
मुांबई

-1सेवा-2/सेवा-3/सेवा-5/अथवसांकल्प, सा.आ.नव. मांत्रालय,
.

10. ननवडनस्ती (आरोग्य-3)
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