ईप संचालक, अरोग्य सेवा,पुणे मंडळ यांच्या
ऄधधपत्याखालील ईपधिल्हा रुग्णालय,
बारामती, धि.पुणे येथील ४९ ऄस्थायी पदांना
मुदतवाढ दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सावविधनक अरोग्य धवभाग
शासन धनणवय क्रमांकः ऄपदे २०१८/प्रक्र-१४९ /अरोग्य ३(ऄ)
गो.ते.रुग्णालय संकुल आमारत, १० वा मिला, ए ववग,
एल.टी.मागव, मंत्रालय, मुंबइ-४०० ००१.
धदनांक: 16 एधप्रल,२०१८.
वाचा :1) शासन धनणवय सावविधनक अरोग्य धवभाग क्रमांकः ऄपदे २०१७/प्रक्र-१२४/अरोग्य ३(ऄ),
धद.८.2.२०१८.
2) सहसंचालक (रुग्णालये), अरोग्य सेवा, मुंबइ यांचे पत्र क्र. संअसे/कक्ष ३/ टे -५ऄ/पुणे/
ऄपदे /३३४९६-९७/1८, धद.९.४.२०१८.
3) शासन धनणवय धवत्त धवभाग क्रमांकः पदधन २०१६/प्रक्र-८/१६/अ.पु.क. धद.०५.०३.२०१८.
शासन धनणवय:-

संदभाधीन क्र.1 येथील शासनधनणवयान्वये ईप संचालक, अरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे यांच्या
ऄधधपत्याखालील ईपधिल्हा रुग्णालय, बारामती, धि.पुणे येथील ४९ ऄस्थायी पदाना धद.१.१.201८
धद.28.2.201८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दे ण्यात अली होती.
संदभाधीन क्र.2 येथील प्रस्तावास ऄनुसरुन सदर पदांना धद.1.०३.201८ ते धद.३०.९.201८ या
कालावधीसाठी मुदतवाढ दे ण्याची बाब शासनाच्या धवचाराधीन होती. सदर ४९ ऄस्थायी पदाना शासन धनणवय
धवत्त धवभाग क्र. पदधन-२०१६/प्रक्र-८/१६/अ.पु.क धदनांक ०५.०३.२०१८ मधील ऄटीच्या ऄधीन राहू न धदनांक
१.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पयंत मुदतवाढ दे ण्यात येत अहे .
सदर पदांवरील खचव खाली दशवधवण्यात अलेल्या लेखाधशषातून खची टाकण्यात यावा अधण हा खचव
सन 201८-1९ या वषाकधरता मंिूर झालेल्या ऄनुदानातून भागवण्यात यावा.

मागणी क्रमांक अर-1
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सावविधनक अरोग्य
०१-नागरी अरोग्य सेवा व धवषम धचकीत्सा
११०-रुग्णालये व दवाखाने
११०-७- पंचचार्षषक योिनांतगवत योिना राज्य योिनांतगवत योिना
(०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील ऄध्यापन्नेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने
(2210 ०२२६)

शासन धनणवय क्रमांकः ऄपदे २०१८/प्रक्र-१४९/अरोग्य ३(ऄ)

हा शासन धनणवय धवत्त धवभागाच्या शासन धनणवय,धवत्त धवभाग क्र. पदधन-२०१६ / प्र.क्र. ८/ १६ /
अ.पु.क.धद.5.3.२०१8 ऄन्वये प्रशासकीय धवभागांना प्रदान करण्यात अलेल्या ऄधधकारान्वये धनगवधमत करण्यात
येत अहे .
सदर शासन धनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध
करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201804131917152617 ऄसा अहे. हा अदे श धडिीटल स्वाक्षरीने
साक्षांधकत करुन काढण्यात येत अहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.
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(रा.शा.कौरते)
ऄवर सधचव, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
१. अयुक्त,अरोग्यसेवा, अयुक्तालय,अरोग्य भवन,मुंबइ
२. संचालक, अरोग्य सेवा, अरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबइ
३. सहसंचालक, अरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबइ
४. ईपसंचालक, अरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे
५. धिल्हा शल्य धचकीत्सक, पुणे
६. वैद्यकीय ऄधधक्षक,ईपधिल्हा रुग्णालय, बारामती,धि.पुणे
७. धिल्हा कोषागार ऄधधकारी, पुणे
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखा व लेखापधरक्षा) (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), मुंबइ/नागपूर
९. धवत्त धवभाग (व्यय 13)/धवत्तीय सुधारणा-1, मंत्रालय, मुंबइ
१०. ऄवर सधचव/कक्ष ऄधधकारी (सेवा-2, सेवा-3, सेवा-5, ऄथवसंकल्प), सावविधनक अरोग्य धवभाग,
मंत्रालय, मुंबइ
११. धनवडनस्ती (अरोग्य-3 ऄ)

पष्ृ ठ 2 पैकी 2

वििरणपत्र
पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अवधपत्याखालील उपविल्हा रुग्णालय, बारामती येथील 49 अस्थाई पदे वद.1.3.201८ ते 30.9.201८ पयंत पुढे चालू ठे िणेबाबत.
अ.

पदवनर्ममतीचा

क्र.

शासन वनणणय,

पदनाम

पद

िेतनश्रेणी

संख्या

ज्या शासकीय

लेखावशर्ण

आदे शान्िये पदे

क्रमांक ि वदनांक

चालू ठे िली त्याचा
क्रमांक ि वदनांक

1

शासन वनणणय क्र.

बवधरीकरण शास्त्रज्ञ िगण 2

1

15600-39100 ग्रेड पे 5400

सािणिवनक आरोग्य

2

पदीन 2013/

िैद्यकीय अवधकारी (वभर्क) िगण 2

1

15600-39100 ग्रेड पे 5400

विभाग शासन

िैद्यकीय अवधकारी (बालरोग) िगण 2

1

15600-39100 ग्रेड पे 5400

िैद्यकीय अवधकारी (अस्स्थव्यंग) िगण 2

1

15600-39100 ग्रेड पे 5400

िैद्यकीय अवधकारी (नेत्रशल्यवचवकत्सा) िगण 2

1

15600-39100 ग्रेड पे 5400

6

िैद्यकीय अवधकारी (दं तवचवकत्सा) िगण 2

1

15600-39100 ग्रेड पे 5400

7

िैद्यकीय अवधकारी (अपघात कक्ष) िगण 2

4

15600-39100 ग्रेड पे 5400

8

िैद्यकीय अवधकारी िगण 3

1

9300-34800 ग्रेड पे 4400

9

सहाय्यक अवधसेविका, िगण 3

1

9300-34800 ग्रेड पे 4400

10

पवरसेविका

5

9300-34800 ग्रेड पे 4300

11

अवधपवरचावरका

20

9300-34800 ग्रेड पे 4200

12

भौवतकोपचार तज्ञ

1

9300-34800 ग्रेड पे 4300

13

आहार तज्ञ

1

9300-34800 ग्रेड पे 4300

14

रक्तपेढी तंत्रज्ञ

2

9300-34800 ग्रेड पे 4200

15

क्ष-वकरण तंत्रज्ञ

1

9300-34800 ग्रेड पे 4200

16

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

1

9300-34800 ग्रेड पे 4200

17

ईसीिी तंत्रज्ञ

1

9300-34800 ग्रेड पे 4200

18

और्ध वनमाता

2

5200-20200 ग्रेड पे 2800

19

प्रयोगशाळा सहाय्यक िगण 3

2

5200-20200 ग्रेड पे 2000

20

प्रशासकीय अवधकारी िगण 2

1

9300-34800 ग्रेड पे 4400

एकूण

49

3
4
5

प्र.क्र.141/
आरोग्य 3,
वद.13.5.2014

वनणणय क्र.अस्थायी

मागणी क्रमांक आर-1
2210- िैद्यकीय सेिा ि
सािणिवनक आरोग्य

201७/ प्र.क्र.12४/ 01 - नागरी आरोग्य सेिा आरोग्य-3अ,
विर्म वचवकत्सा
वद.८.२.201८

110 - रुग्णालये ि दिाखाने
110- 7 पंचिार्मर्क योिनांतगणत
योिना -

राज्य योिनांतगणत

योिना
( 06 )(01) - मुफसल क्षेत्रातील
अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये
ि दिाखाने
(2210 0226)

