ईपसंचालक, अरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ,
नाशिक

यांच्या ऄशधपत्याखालील जळगांव

शजल्हयातील ग्राशमण रुग्णालयातील औषध
शनमाण ऄशधकारी यांची 4 ऄस्थाइ पदे पुढे
चालू ठे वण्याबाबत.

महाराष्ट्र िासन
साववजशनक अरोग्य शवभाग
िासन शनणवय क्रमांकः पदअ - 2017 /प्र.क्र.160/अरोग्य-3
10 वा मजला, संकुल आमारत,
गो.ते.रुग्णालय, मुंबइ-400 001.
तारीख: 12

, 2018

वाचा 1) िासन शनणवय, साववजशनक अरोग्य शवभाग, क्रमांक - पदअ 2017/प्र.क्र.160/अरोग्य -3,
शदनांक- 01.11.2017.
2) अरोग्य

सेवा

संचालनालय,

मुंबइ

यांचे

पत्र

क्रमांक-

संअसे/कक्ष-3/टे -5/

.औ. .अ./ऄपदे-4/सन 2017-18/8762-63/17, शदनांक-15.6.2017

िासन शनणवयईपरोक्त ऄ.क्र.1 येथील िासन शनणवयान्वये ईपसंचालक, अरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ,
नाशिक यांच्या ऄशधपत्याखालील जळगांव शजल्हयातील धरणगांव,बोदवड, रावेर व ऄंमळनेर या 30
खाटांच्या 4 ग्राशमण रुग्णालया

प्रत्येकी एक याप्रमाणे औषध शनमाण ऄशधकारी यांच्या 4 ऄस्थाइ

शद.01.10.2017 ते शद.31.12.2017 पयंत मुदतवाढ दे ण्यात अली होती.
2.

अता या िासन शनणवयान्वये ईपसंचालक, अरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या

ऄशधपत्याखालील जळगांव शजल्हयातील धरणगांव,बोदवड, रावेर व ऄंमळनेर या 30 खाटांच्या 4
ग्राशमण रुग्णालयातील प्रत्येकी एक याप्रमाणे औषध शनमाण ऄशधकारी यांच्या 4 ऄस्थाइ पदांना
शद.01.01.2018 ते शद.28.02.2018 पयंत मुदतवाढ दे ण्यात येत अहे.
3.

सदर पदांवरील खचव खालील लेखाशिषातून खची घालण्यात यावा अशण हा खचव सन 2017-

2018 या वषाकरीता मंजूर ऄनुदानातून भागशवण्यात यावा.
मागणी क्रमांक-अर-1
2210 - वैद्यकीय सेवा व साववजशनक अरोग्य

िासन शनणवय क्रमांकः पदअ 2017/प्र.क्र.160/अरोग्य-3,

06 - साववजशनक अरोग्य
001 - संचालन व प्रिासन
001 (08) - प्राथशमक अरोग्य केंद्राचा ग्राशमण रुग्णालयाआतका दजा वाढशवणे (2210 0413)
4.

हा

िासन

शनणवय

शवत्त

शवभागाच्या

क्रमांक,पदशन-2016/प्र.क्र.8/16/

,शदनांक-

08.01.2018 च्या िासन शनणवयान्वये प्रिासकीय शवभागांना प्रदान केलेल्या ऄशधकारानुसार शनगवमीत
करण्यात येत अहे.
सदर िासन शनणवय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201801111541264617 ऄसा अहे . हा अदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे िानुसार व नावाने.
Digitally signed by Roshani

Dinesh Kadam Patil
Roshani
DN: CN = Roshani Dinesh
Kadam Patil, C = IN, S =
Dinesh
Maharashtra, O =
Government Of
OU = Public
Kadam Patil Maharashtra,
Health Department
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सशचव, महाराष्ट्र िासन

प्रत,
1. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2 (लेखा पशरक्षा) ( लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), मुंबइ नागपूर
2.

, अरोग्य सेवा

संचालक,

अरोग्य अ

,म

3. संचालक,अरोग्य सेवा, मुंबइ.
4. सहसंचालक, अरोग्य सेवा, (
5. सहसंचालक, अरोग्य सेवा (अ
6. ईपसंचालक, अरोग्य सेवा,
7.

शजल्हा िल्य शचशकत्सक.

7.

शजल्हा कोषागार ऄशधकारी.

) मुंबइ.
प्र

) पुणे.

मंडळ

.

8. शवत्त शवभाग (व्यय-13/अ -9), मंत्रालय, मुंबइ.
10. कायासन ऄशधकारी, अरोग्य-6/ऄथवसंकल्प, सा.अ.शव. मंत्रालय,मुंबइ.
11. शनवडनस्ती (अरोग्य-3)
पष्ृ ठ 2 पैकी 2

