सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हहवताप, हत्तीरोग
व जलजन्य रोग), पुणे-1 कायालयाच्या
आस्थापनेवरील 15 अस्थायी पदे पुढे चालू
ठे वण्याबाबत....
महाराष्ट्र शासन
साववजहनक आरोग्य हवभाग
शासन हनणवय क्रमांक : हहहनका-2018/अपदे /प्र.क्र.38/आरोग्य-५
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार,
संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-400 001.
तारीख: 16 एहप्रल, 2018
संदभव :1) साववजहनक आरोग्य हवभाग, शासन हनणवय क्रमांक : पदआ-2007/प्र.क्र.117/सेवा-1
हद.06/08/2007. (सुधारीत आकृतीबंध)
2) साववजहनक आरोग्य हवभाग, शासन हनणवय क्रमांक : क्षहनका/अस्थाई पदे 2010/प्र.क्र.305/
आ-5, हद.21/04/2011.
3) साववजहनक आरोग्य हवभाग, शासन हनणवय क्रमांक : हहहनका-2018/अपदे /प्र.क्र.38/आ-५
हद.26/02/2018
4) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अथव व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/आस्था/ कक्ष 5/टे
5/15 अपदे /1533-34/18, हद.07/04/2018.

प्रस्तावना :सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हहवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-1 या कायालयाच्या
आस्थापनेवरील 15 अस्थायी पदे साववजहनक आरोग्य हवभागाने मंजुरी हदलेल्या सुधारीत
आकृतीबंधातील मंजूर पदे आहेत. सदर 15 अस्थायी पदे हवत्त हवभागाच्या सहमतीने साववजहनक
आरोग्य हवभाग, शासन हनणवय क्र. हहहनका-2018/अपदे /प्र.क्र.38/आरोग्य-5, हदनांक 26 फेब्रुवारी,
2018 अन्वये हद.01.01.2018 ते हद.28.02.2018 पयंत चालू ठे वण्यास मंजुरी दे ण्यात आली होती.
सदर मुदत हद.28.02.2018 रोजी संपुष्ट्टात आली असल्याने, सदरहू 15 अस्थायी पदांना मुदतवाढ
दे ण्याची बाब शासनाच्या हवचाराधीन होती.
शासन हनणवय :सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हहवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-1 या कायालयाच्या
आस्थापनेवरील 15 अस्थायी पदे राज्यातील जनतेला आरोग्य हवषयक सुहवधा पुरहवण्याच्या दृष्ट्टीने
आवश्यक असल्याने, सदर 15 अस्थायी पदे हद.01/03/2018 ते हद.30/09/2018 पयंत पुढे चालू
ठे वण्यास या शासन हनणवयावारारे मंजुरी दे ण्यात येत आहे.

शासन हनणवय क्रमांक : हहहनका-2018/अपदे/प्र.क्र.38/आरोग्य -5

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हह.ह. व ज.रो.), पुणे-1 कायालयातील 15 अस्थाई पदांचा तपहशल
अ.क्र.

पदहनर्ममतीच्या शासन

पदनाम

हनणवयाचा क्रमांक व हदनांक
1

शा.हन.,

न.हव.सा.आ.

व

पदांची
संख्या

अहधक्षक (गट-क)

1

गृ.हन.हव. क्र.पीएचडी-2060/
2

15626/ड, हद.30/3/1962

वेतनश्रेणी (रुपये)
पीबी-2 (9300-34800) + ग्रेड
पे रु.4300

हशपाई (गट-ड)

1

1-एस (4440-7440) + ग्रेड पे
रु.1300

3

शा.हन., न.हव.सा.आ. व

कहनष्ट्ठ हलहपक (गट-क)

1

गृ.हन.हव. क्र.पीएचडी4

पीबी-1 (5200-20200) + ग्रेड
पे रु.1900

2064/डी, हद.16/2/1965

वहरष्ट्ठ हलहपक (गट-क)

1

पीबी-1 (5200-20200) + ग्रेड
पे रु.2400

5

शा.हन., क्र.एमएमई/3869/ सहायक अहधक्षक (गट-क)

1

61098/बी, हद.4/8/1972
6

शा.हन.,

पे रु.4200

सा.आ.हव.,

क्र.सीडीपी

पीबी-2 (9300-34800) + ग्रेड

वाहन चालक (गट-क)

1

1057,

पीबी-1 (5200-20200) + ग्रेड
पे रु.1900

हद.6/11/1958
7

शा.हन.,

सा.आ.हव.,

क्र.एचडब्लल्यूटी

1086/डी,

हद.15/9/1960
क्र.एसएलओ

कहनष्ट्ठ हलहपक (गट-क)

1

पीबी-1 (5200-20200) + ग्रेड
पे रु.1900

व
1367/जे,

हद.23/7/1958
8

प्रशासकीय अहधकारी

1

(गट-ब)
9
10

शा.हन.,

न.हव.सा.आ.हव.

क्र.डीएमई-1076/6239,
पीच-12, हद.1/11/1976

11

अहधक्षक (गट-क)

पे रु.4400
1

पीबी-2 (9300-34800) + ग्रेड
पे रु.4300

कहनष्ट्ठ हलहपक (गट-क)

1

पीबी-1 (5200-20200) + ग्रेड
पे रु.1900

सहायक अहधक्षक (लेखापाल)

(गट-क)

12

पीबी-2 (9300-34800) + ग्रेड

वहरष्ट्ठ हलहपक (गट-क)

2

पीबी-2 (9300-34800) + ग्रेड
पे रु.4200

2

पीबी-1 (5200-20200) + ग्रेड
पे रु.2400

13

शा.हन., क्र.एमएमई/3869/

वहरष्ट्ठ हलहपक (गट-क)

1

61098/बी, हद.4/8/1972
एकूण-

3.

पीबी-1 (5200-20200) + ग्रेड
पे रु.2400

15

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

अनुदानातून भागहवण्यात यावा.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2

शासन हनणवय क्रमांक : हहहनका-2018/अपदे/प्र.क्र.38/आरोग्य -5
मागणी क्रमांक : 1 आर
2210-वैद्यकीय सेवा व साववजहनक आरोग्य
06-साववजहनक आरोग्य
001- संचालन व प्रशासन
(01) सहसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे कायालय
(01) (01) सहसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे (अहनवायव)
सांकेतांक 2210 0342

4.

सदर शासन हनणवय, हवत्त हवभाग, शासन हनणवय क्र.पदहन 2016/प्र.क्र.08/आ.पु.क., हद.05 माचव,

2018 अन्वये प्रशासकीय हवभागांना प्रदान केलेल्या अहधकारानुसार हनगवहमत करण्यात येत आहे .
5.

सदर शासन हनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्लध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201804161511502417

असा आहे .

हा आदे श हडजीटल

स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Sanjay
R More
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( सं. रा. मोरे )

उप सहचव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अहभयान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अहभयान, 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 (हह.ह. व ज.रो.), पुणे-1/6.
५) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2 (लेखापहरक्षा)/(लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुंबई/नागपूर.
६) लेखा व कोषागार अहधकारी, मुंबई.
७) हनवासी लेखा अहधकारी, मुंबई.
८) हजल्हा कोषागार अहधकारी, पुणे.
९) हवत्त हवभाग, व्यय-13, अथवसंकल्प-3, अथवसकल्प-9, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई.
१०) साववजहनक आरोग्य हवभाग, अथवसंकल्प शाखा, सेवा-1, सेवा-5, मंत्रालय, मुंबई.
११) हनवडनस्ती (आरोग्य-5).
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