उपजिल्हा रुग्णालय कळमनुरी, जिल्हा हहगोली
येथील रुग्णालयाकरीता वैद्यकीय अजधक्षक, वगग-१
याांना “कायालय प्रमुख” आजण “आहरण व
सांजवतरण अजधकारी” म्हणून घोजषत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सावगिजनक आरोग्य जवभाग
शासन जनणगय क्रमाांकः आसांअ-201८/ प्र.क्र.३००/ आरोग्य-4
मांत्रालय, 10 वा मिला, सांकूल इमारत,
गोकूळदास तेिपाल रूग्णालय आवार, मुांबई.
तारीख : 7 जडसेंबर, 201८.
वाचा:१) शासन जनणगय, सावगिजनक आरोग्य जवभाग क्र.पदजन-२०१३/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३,
जद.१३.०५.२०१४.
२) सहसांचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुांबई याांचे पत्र क्रमाांकः सांआसे/कक्ष३/टे .७/उपजि कळमनुरी हहगोली आ.स.अजध./९८७८-७९/१८, जद.१८.०९.201८.
प्रस्तावना :उपजिल्हा

रुग्णालय

कळमनुरी,

जिल्हा

हहगोली

या

१००

खाटाांच्या

उपजिल्हा

रुग्णालयाकरीता उपरोक्त क्रमाांक १ येथील शासन जनणगयान्वये ४९ अजधकारी व कमगचाऱयाांची पदे जनमाण
करण्यात आली आहे त. या अनुषांगाने उपजिल्हा रुग्णालय कळमनुरी, जिल्हा हहगोली येथील रुग्णालयाचे
कायालयीन कामकाि व आर्थथक व्यवहार हाताळण्यासाठी वैद्यकीय अजधक्षक, वगग -१, याांना “कायालय
प्रमुख” आजण “आहरण व सांजवतरण अजधकारी” म्हणून घोजषत करण्याची बाब जवचाराधीन होती.
शासन जनणगय :उपजिल्हा रुग्णालय कळमनुरी, जिल्हा हहगोली रुग्णालयाचे कायालयीन कामकाि व
आर्थथक व्यवहार हाताळण्यासाठी, जवत्त जवभागाचा

शासन जनणगय क्र.जवअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/

जवजनयम, भाग-२, जद.१७.४.२०१५ च्या सोबतच्या पजरजशष्ट्टामधील, जवत्तीय अजधकार जनयम पुस्स्तका-१९७८,
भाग- पजहला, उप जवभाग- पजहला, अनुक्रमाांक्र ३ येथील जनयम २ अन्वये प्रदान केलेल्या प्राजधकारास
अनुसरुन “वैद्यकीय अजधक्षक, वगग-१” याांना “कायालय प्रमुख” म्हणून घोजषत करण्यात येत आहे . तसेच,
महाराष्ट्र कोषागार जनयम, १९६८ मधील जनयम क्र.१५६ मधील तरतूदीनुसार वैद्यकीय अजधक्षक, वगग-१, याांना
“आहरण व सांजवतरण अजधकारी” म्हणून घोजषत करण्यात येत आहे.
२.

सदर शासन जनणगय, जवत्त जवभागाने तयाांचा अनौपचाजरक सांदभग क्र.४०४/१८/कोषा. प्रशा-५,

जद.१२.११.२०१८ अन्वये जदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन जनगगजमत करण्यात येत आहे.

शासन जनणगय क्रमाांकः आसांअ-2018/ प्र.क्र.300/ आरोग्य-4
३.

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

उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201812061141282717 असा आहे . हा आदे श जडिीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(प्र. मो. बलकवडे )
अवर सजचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. सांचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुांबई.
2. सहसांचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुांबई
3. सहाय्यक सांचालक ( लेखा व लेखापजरक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे.
4. सहसांचालक, आरोग्य सेवा ( अथग व प्रशासन ), मुांबई/ पुणे.
5. उपसांचालक, आरोग्य सेवा (औरांगाबाद मांडळ), औरांगाबाद.
6. जिल्हा कोषागार अजधकारी, हहगोली.
7. उपजिल्हा रुग्णालय कळमनुरी, जिल्हा हहगोली.
8. जिल्हा शल्य जचजकतसक, हहगोली.
9. महालेखापाल 1 / 2, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापजरक्ष) / लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुांबई/ नागपूर.
10. जवत्त जवभाग (जवजनयम कायासन), मांत्रालय, मुांबई.
11. कायासन अजधकारी ( अथगसांकल्प ), सा.आ.जव., मांत्रालय, मुांबई.
12. जनवडनस्ती ( आरोग्य-4 ).
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