प्लेग ननयंत्रण पथकातील 3 अस्थायी
पदे पुढे चालू ठे वण्याबाबत....
महाराष्ट्र शासन
साववजननक आरोग्य नवभाग
शासन ननणवय क्रमांक : प्लेग-2018/अपदे /प्र.क्र.73/आरोग्य-५
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार,
संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-400 001.
तारीख:

16 एनप्रल, 2018

संदभव :1) साववजननक आरोग्य नवभाग, शासन ननणवय क्रमांक : पदआ-2007/प्र.क्र.117/सेवा-1
नद.06/08/2007. (आकृतीबंध)
2) साववजननक आरोग्य नवभाग, शासन ननणवय क्रमांक : नहननका2012/अपदे /प्र.क्र.166/आ-5,
नद.30 एनप्रल, 2012.
3) साववजननक आरोग्य नवभाग, शासन ननणवय क्रमांक : प्लेग-2017/अपदे /प्र.क्र.330/आ-५
नद.13 ऑक्टोंबर, 2017.
4) साववजननक आरोग्य नवभाग, शासन ननणवय क्रमांक : प्लेग-2018/अपदे /प्र.क्र.73/आ-५
नद.26 फेब्रुवारी, 2018.
5) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अथव व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/आस्था/कक्ष 5/
टे 5/03 अपदे /1555-56/18, नद.07/04/2018.
प्रस्तावना:महाराष्ट्रात 1953 पासून प्लेगचे रुग्ण आढळू न आले नसल्यामुळे नद. 26 नोव्हेंबर,
1987 च्या शासन ननणवयानुसार प्लेग सवेक्षण पथक बंद करण्यात आले होते. तथानप,
राज्यात बीड नजल्यातील मामला गावामध्ये ऑगस्ट/सप्टें बर, 1994 मध्ये संशनयत प्लेग
आढळू न आला होता.

राज्यातील सवव नजल्यात एकूण 634 रुग्णांचे रक्तजल नमुने

प्लेगसाठी दु नषत आढळू न आले होते. म्हणून 3 ऑक्टोबर, 1994 मध्ये प्लेग ननयंत्रण पथक
पुन:श्च स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर राज्यात उद्याप प्लेगचा एकही रुग्ण आढळू न
आलेला नाही.

तथानप, खबरदारीचा उपाय म्हणून प्लेग पथकामाफवत बीड, लातूर,

उस्मानाबाद, पुणे, सातारा, सोलापूर या नजल्यात उं दीर व नपसवा यांची तपासणी ननयनमत
करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्लेग ननयंत्रण कायवक्रमांतगवत 3 अस्थायी पदे नवत्त नवभागाच्या
सहमतीने

साववजननक

आरोग्य

नवभाग,

शासन

ननणवय

क्र.

प्लेग-

2018/अपदे /प्र.क्र.73/आरोग्य-5, नदनांक 26 फेब्रुवारी, 2018 अन्वये नद.01.01.2018 ते
नद.28.02.2018 पयंत चालू ठे वण्यास मंजुरी दे ण्यात आली होती. सदर मुदत
नद.28.02.2018 रोजी संपुष्ट्टात आली असल्याने, सदरहू 3 अस्थायी पदांना मुदतवाढ
दे ण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.

शासन ननणवय क्रमांक : प्लेग-2018/अपदे/प्र.क्र.73/आरोग्य -5

शासन ननणवय :सहसंचालक, आरोग्य सेवा (नहवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-1 या कायालयाच्या
अनधपत्याखाली प्लेग ननयंत्रण कायवक्रमांतगवत एकूण 17 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 1 पद आढाव्याअंती
स्थायी स्वरुपाचे आहे. उववनरत 16 अस्थायी पदांपक
ै ी 13 पदे संदभव क्र.2 येथे नमूद शासन ननणवयान्वये
स्थायी करण्यात आली आहेत. उववनरत 3 अस्थायी पदांना नवत्त नवभागाच्या सहमतीने संदभव क्र. 4 येथे
नमूद शासन ननणवयान्वये नद.01/01/2018 ते नद.28/02/2018 पयंत मुदतवाढ दे ण्यात आली होती.
सदर 3 अस्थायी पदे राज्यातील जनतेला आरोग्य नवषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन दे ण्याच्या
दृष्ट्टीने आवश्यक असल्याने, सदर 3 अस्थायी पदे नद.01/03/2018 ते नद.30/09/2018 पयंत पुढे
चालू ठे वण्यास या शासन ननणवयाद्वारे मंजुरी दे ण्यात येत आहे.
प्लेग ननयंत्रण कायवक्रमांतगवत कायवरत 3 अस्थाई पदांचा तपनशल
अ.क्र.

पदननर्ममतीच्या शासन

पदनाम

ननणवयाचा क्रमांक व नदनांक
1

शा.नन.,

सा.आ.नव.,

क्र.पदआ-2006/128/

पदांची

वेतनश्रेणी (रुपये)

संख्या
मजदू र

3

4440-7440+ ग्रेड पे रु.1300

(मुख्यालय)

प्र.क्र.19/आ-2,
नद.30/12/2006

व

क्र.पदआ2007/प्र.क्र.117/सेवा-1,
नद.06/08/2007

3.

वरील पदांवरील खचव खाली नमूद केलेल्या लेखानशषाखाली सन 2018-19 करीता मंजूर

अनुदानातून भागनवण्यात यावा.
मागणी क्रमांक : 1 आर
2210-वैद्यकीय सेवा व साववजननक आरोग्य
06-साववजननक आरोग्य
101- रोग प्रनतबंध व ननयंत्रण
(01) रोग प्रनतबंध व ननयंत्रण
(01) (04) प्लेग प्रनतबंधक संघटना
सांकेतांक 2210 0602 (अननवायव)
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4.

सदर शासन ननणवय, नवत्त नवभाग, शासन ननणवय क्र.पदनन 2016/प्र.क्र.08/आ.पु.क., नद.05

माचव, 2018 अन्वये प्रशासकीय नवभागांना प्रदान केलेल्या अनधकारानुसार ननगवनमत करण्यात येत आहे.
5.

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

उपलब्ध

करण्यात

आला

असून

त्याचा

संकेताक

201804161511401017

असा आहे . हा आदे श नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( संजय मोरे )
अवर सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अनभयान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अनभयान, मुंबई
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई.
३) सह संचालक, आरोग्य सेवा (अथव व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे
४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (नह.ह. व ज.रो.), पुणे-1/6.
५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे.
६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2 (लेखापनरक्षा)/(लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुंबई/नागपूर.
७) लेखा व कोषागार अनधकारी, मुंबई.
८) ननवासी लेखा अनधकारी, मुंबई.
९) नजल्हा कोषागार अनधकारी, पुणे.
१०) नवत्त नवभाग, व्यय-13, अथवसंकल्प-3, अथवसकल्प-9, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई.
११) साववजननक आरोग्य नवभाग, अथवसंकल्प शाखा, सेवा-1, सेवा-5, मंत्रालय, मुंबई.
१२) ननवडनस्ती (आरोग्य-5).
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