अ.क्र.

वैद्यकीय
अधधका-याचे

मुद्दा

खुलासा

1 Yr. 2 Months PHC & 4
Yrs 6 Months SDH
Marks given only for
PHC & made not
eligible for Inservice
Quota

1.प्रा.आ.केंद्र, तारसा येथील ०१वर्ष ०२मधिने धनयधमत सेवा

नाव
१

डॉ.

श्रद्धा

नाांदुरकर

असल्याने ०४% प्रमाणे ०१ वर्ाचे गुण दे ण्यात आलेले आिे त.
2.उपधिरु, कामठी येथे ०४वर्ष ०२ मधिने धनयधमत सेवा आिे . परां तु
सदर सांस्था घिधर्त सांस्थेत येत नािी.
3. ६.२ मध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद आिे . "ज्या वैदयकीय अधधका-याांची
धनयधमत सेवा घिधर्त सांस्थाांमध्य 1 वर्ष पूणषआधण ३वर्ापेक्षा कमी
झालेली असेल परां तु एकूण धनयधमत सेवा ०५ वर्ष ककवा त्यापेक्षा
िास्त झाली असेल अांाांना त्याांच्या घिधर्त क्षेरातातील सेवच्े या
कालावधीच्या अनुर्ांगाने गुणाधधय दे ण्यात येईल. परां तु अांा
वैदयकीय अधधका-याांचा MCI च्या धद.०५.०४.२०१८ च्या
अधधसूचनेतील धनयम क्र.9 मधील ८ मध्ये नमूद तरतुदीनुसार
५०राखीव पदधवका अभ्यासक्रमासाठी धवचार करण्यात येणार नािी.
तथाधप अांा वैदयकीय अधधका-याांना त्याांच्या गुणवत्तेनुसार
सवषसाधारण वगात सदर अभ्यासक्रमास प्रवेां धम्ण्यास ते पारात
ठरल्यास त्याांना प्रधतधनयुती दे ण्यात येईल. तसेच त्याांना अधधसांख्य
पदावर दे ण्यात येईल.

२

डॉ.गगन गुप्ता

Correction

in 1.

Marks

प्राथधमक

आरिग्य

केंद्र,

बनगाव,

धि.गोंधदया

येथे

धद.२१/११/२०१५ ते धद.३०.१०.२०१८ पयंत व तद्नांतर तालुका
आरिग्य अधधकारी ्िणून सेवा धदलेली आिे . (०२ वर्ष ११ मधिने अे2
६२९ येथे धनयधमत सेवा व १ वर्ष ३ मधिने ग्रामीण रुग्णालय, दे वरी
बी1 ४५ येथे अस्थाई सेवा).
2.ांासन धनणषय १९.३.२०१९ मधील ६.1 मध्ये नमूद आिे धक "ज्या
वैद्यकीय अधधकार-याांची धनयधमत सेवा घीधर्त सांस्थे मध्ये 1 वर्ष पूणष
परां तु ३ वर्ष पेक्षा कमी झाली असेल आधण धनयधमत सेवा ५ वर्ष पेक्षा
कमी झाली असेल अांाांना त्याांच्या घिधर्त क्षेरातातील सेवच्े या
कालावधीच्या अनुर्ांगाने गुणाधधय दे ण्यात येईल. परां तु अांा
वैदयकीय अधधका-याांचा MCI

च्या धद.०५.०४.२०१८ च्या

अधधसूचनेतील धनयम क्र.9 मधील 8मध्ये नमूद तरतुदीनुसार ५०%
राखीव पदधवका अभ्यासक्रमासाठी तसेच प्रधतधनयुतीसाठी धवचार
करण्यात

येणार

नािी. असे

वैदयकीय

अधधकारी

त्याांच्या

गुणवत्तेनुसार सवषसाधारण वगात सदर अभ्यासक्रमास प्रवेां
धम्ण्यास ते पारात ठरल्यास ते प्रधतधनयुतीस पारात नसतील व अांा
वैदयकीय अधधका-याांचा अनुपस्स्थतीचा कालावधी िा धवनावेतन
धरण्यात येईल. "
3

डॉ.स्नेिल
पेंद्रम

३१ में २०२० ऩर्यंत ३ ऴशष
ऩेहा जास्त षेऴा सोते.

1.उपसांचालक आरिग्य सेवा, नागपूर याांनी प्रपरात-अ मध्ये
अनु.क्र.१४वर पुढीलप्रमाणे नमूद केले आिे . "डॉ. पेंद्राम या धदनाांक
०१/१०/२०१८ पासून रिेवर असून रुिू न झाल्यामु्े रिा मांिूरीची

ऩरं तु र्यादीत २ ऴशष ११
महसने दाखवऴली आसे .

कायषवािी करण्यात आलेली नसल्याचे धि.आ.अ, धि.प., गोंधदया
याांनी क्धवल्यानुसार त्याांचा ०३वर्ाचा धनयधमत कालावधी पूणष
िित नसल्यामु्े परवानगी नाकरण्यात आलेली आिे ."
2. ांा.धन.१९/०३/२०१९ मधधल ४.१ मध्ये नमूद आिे की, " प्रवेां
पधरक्षेस बसण्यास सांबांधधत उपसांचालक आरिग्य सेवा याांची लेखी
परवानगी घेणे अधनवायष आिे . "
3.ांा.धन.धद.१९/०३/१९ मधधल ५.४ (आ) मध्ये नमूद आिे की, "सदर
सेवच
े ी गणना करताना अनुज्ञेय असलेली व मांिूर करण्यात आलेली
रिा वग्ता अनुपस्स्थतीचा कालावधी ग्रािय धरण्यात येणार
नािी."

४

डॉ.अमिल कांदे

१४/५/१५ रुजू पक्त २१
% मार्ष हदलेत

1 . वाषन वुद्धीऩत्र हद. २६.३.२०२० मधील ५.२ नुषार ऩूणष ऴशष

र्ररता झालेल्र्या षेऴेर्ररता गुणाधीक्र्य दे ण्र्यात र्येईल अषे नमूद

आसे . तषेच षेऴा ऴशष २०१० ते २०१९ ऴ त्र्या ऩढ
ु ील र्ालाऴधीतील
र्ोणते हस ऴशष अषेल तरी, वाषन ननणषर्य १९.६.२०१० नुषार गुण
न दे ता, वाषन ननणषर्य १९.३.१९ मध्र्ये घोवशत र्ेलेल्र्या

ऴगीर्रणानुषारच गुण दे ण्र्यात र्येतील अषे नमूद आसे .

2.वाषन ननणषर्य १९.३.१९ मध्र्ये घोवशत र्ेलेल्र्या ऴगीर्रणानुषार

प्रा.आ.र्ेंद्र, मानेगाऴ सी षंस्था A2 /४०८ र्येथे दवषवऴण्र्यात आलेली
आसे .
3. त्र्यानुषार त्र्यांना ३ ऩूणष ऴशाषचे २१% गुण दे ण्र्यात आलेले
आसे त.
५

डॉ.अमिल
पालवे

डॉ.फी.डी.मागष, ऩोललष

1.ांा.ांु.धदनाांक २६ माचष, २०२० मधधल ६.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद

लाईन डडस्ऩेषरी, मुंफई

आिे . "ज्या वैदयकीय अधधका-याांने घिधर्त सांस्थे त सेवा धदली नसेल

घोवशत षंस्थेत र्येत नासी.

अन्य सांस्थेतील धनयधमत सेवा पाच वर्ापेक्षा कमी असेल असे

र्येथे आसे . षदर षंषथा

अथवा धदलेल्या सेवच
े ा कालावधी एक वर्ापेक्षा कमी असेल तसेच
वैदयकीय अधधकारी सेवाांतगषत पदव्युत्तर पदवी/ पदधवका
प्रवेांासाठी अपारात ठरतील त्याांना प्रधतधनयुती दे ण्यात येणार नािी.
िर त्याांनी परस्पर पदव्युत्त पदवी/ पदधवकेसाठी प्रवेां घेतला तर
त्याांना ांासनाचे कुठलेिी ला धम्णार नािी, तसेच त्याांचा
अभ्यासक्रम कालावधी ांासकीय सेवत
े ग्रािय न धरता सदर
कालावधी अकायषधदन ्िणून समिण्यात येईल."
2.याांची सेवा डॉ.बी.डी.मागष, पिधलस लाईन धडस्पेसरी, मुांबई येथे
आिे . सदर सांसथा घिधर्त सांस्थेत येत नािी.

६

डॉ.श्रीराम

१०% लमळार्यला ऩाहसजेत

1. सदर वैद्यकीय अधधकारी याांची धनयधमत सेवा २ वर्ष ३ मधिने

साब्े

७% हदलेले आसे त.

झालेली आिे .
२. ांासन धनणषय १९.३.२०१९ मधील ६.1 मध्ये नमूद आिे धक "ज्या
वैद्यकीय अधधकार-याांची धनयधमत सेवा घीधर्त सांस्थे मध्ये 1 वर्ष पूणष
परां तु ३ वर्ष पेक्षा कमी झाली असेल आधण धनयधमत सेवा ५ वर्ष पेक्षा
कमी झाली असेल अांाांना त्याांच्या घिधर्त क्षेरातातील सेवच्े या

कालावधीच्या अनुर्ांगाने गुणाधधय दे ण्यात येईल. परां तु अांा
वैदयकीय अधधका-याांचा MCI च्या धद.०५.०४.२०१८ च्या
अधधसूचनेतील धनयम क्र.9 मधील 8मध्ये नमूद तरतुदीनुसार ५०%
राखीव पदधवका अभ्यासक्रमासाठी तसेच प्रधतधनयुतीसाठी धवचार
करण्यात येणार नािी. असे वैदयकीय अधधकारी त्याांच्या
गुणवत्तेनुसार सवषसाधारण वगात सदर अभ्यासक्रमास प्रवेां
धम्ण्यास ते पारात ठरल्यास ते प्रधतधनयुतीस पारात नसतील व अांा
वैदयकीय अधधका-याांचा अनुपस्स्थतीचा कालावधी िा धवनावेतन
धरण्यात येईल. "
2. धद.०२.०२.२०१८ रििी प्राथधमक आरिग्य केंद्र, थेरडी, धिल्िा
यवतमा् येथे रुिू.
3. प्राथधमक आरिग्य केंद्र, थेरडी, धिल्िा यवतमा् धि सांस्था
१९.३.१९ च्या सांस्थाांचे वगीकरण ांासन धनणषयात A२- २६३ येथे
आिे . या वगीकरणात ७% माकष धदले िातात.
4. ांासन ांुद्धीपरात धद. २६.३.२०२० मधील ५.२ नुसार पूणष वर्ष
कधरता झालेल्या सेवक
े धरता गुणाधीय दे ण्यात येईल असे नमूद
आिे . तसेच सेवा वर्ष २०१० ते २०१९ व त्या पुढील
कालावधीतील किणते धि वर्ष असेल तरी, ांासन धनणषय
१९.६.२०१० नुसार गुण न दे ता, ांासन धनणषय १९.३.१९ मध्ये
घिधर्त केलेल्या वगीकरणानुसारच गुण दे ण्यात येतील असे
नमूद आिे .
5. त्यानुसार त्याांना २ पूणष वर्ाचे १४% गुण दे ण्यात आलेले आिे त.
७

डॉ. र्
ू ण
सिनिने

२०१५ ऩाषन
ू ननर्यलमत

1. धद.०६.०५.२०१५ रििी प्राथधमक आरिग्य केंद्र, आगार, धिल्िा

हदलेले आसे त.

२. प्राथधमक आरिग्य केंद्र, आगार, धिल्िा अकिला धि सांस्था

षेऴा ऩरं तु पक्त १२%

अकिला येथे रुिू.
१९.३.१९ च्या सांस्थाांचे वगीकरण ांासन धनणषयात A३- १४०४ येथे
आिे . या वगीकरणात ४% माकष धदले िातात.
३. ांासन ांुद्धीपरात धद. २६.३.२०२० मधील ५.२ नुसार पूणष वर्ष
कधरता झालेल्या सेवक
े धरता गुणाधीय दे ण्यात येईल असे नमूद
आिे . तसेच सेवा वर्ष २०१० ते २०१९ व त्या पुढील कालावधीतील
किणते धि वर्ष असेल तरी, ांासन धनणषय १९.६.२०१० नुसार गुण न
दे ता, ांासन धनणषय १९.३.१९ मध्ये घिधर्त केलेल्या
वगीकरणानुसारच गुण दे ण्यात येतील असे नमूद आिे .
४. त्यानुसार त्याांना ३ पूणष वर्ाचे १२% गुण दे ण्यात आलेले आिे त.

8

डॉ. ानुदास
धगरी

२०१९ मध्र्ये २४% हदले
सोते र्याऴशी १२%
हदलेआसे त.

1. धद.२१.११.२०१५ रििी प्राथधमक आरिग्य केंद्र, धांवबुद्रुक,
धिल्िा रत्नाधगरी येथे रुिू.

२. प्राथधमक आरिग्य केंद्र, धांवबुद्रुक, धिल्िा रत्नाधगरी धि सांस्था
१९.३.१९ च्या सांस्थाांचे वगीकरण ांासन धनणषयात A३- ७५९ येथे
आिे . या वगीकरणात ४% माकष धदले िातात.
३. ांासन ांुद्धीपरात धद. २६.३.२०२० मधील ५.२ नुसार पूणष वर्ष

कधरता झालेल्या सेवक
े धरता गुणाधीय दे ण्यात येईल असे नमूद
आिे . तसेच सेवा वर्ष २०१० ते २०१९ व त्या पुढील कालावधीतील
किणते धि वर्ष असेल तरी, ांासन धनणषय १९.६.२०१० नुसार गुण न
दे ता, ांासन धनणषय १९.३.१९ मध्ये घिधर्त केलेल्या
वगीकरणानुसारच गुण दे ण्यात येतील असे नमूद आिे .
४. त्यानुसार त्याांना ३ पूणष वर्ाचे १२% गुण दे ण्यात आलेले आिे त.
९

डॉ.

धांवा

धबरादार

०३ ऴशष ऩूणष आसे त. ऩरं तु

1. सदर वैद्यकीय अधधकारी याांची धनयधमत सेवा २ वर्ष ९ मधिने

इललजजफल र्ेले नासी.

२. ांासन धनणषय १९.३.२०१९ मधील ६.1 मध्ये नमूद आिे धक "ज्या

इन षर्व्सीष र्ोार्यात

झालेली आिे .
वैद्यकीय अधधकार-याांची धनयधमत सेवा घीधर्त सांस्थे मध्ये 1 वर्ष पूणष
परां तु ३ वर्ष पेक्षा कमी झाली असेल आधण धनयधमत सेवा ५ वर्ष पेक्षा
कमी झाली असेल अांाांना त्याांच्या घिधर्त क्षेरातातील सेवच्े या
कालावधीच्या अनुर्ांगाने गुणाधधय दे ण्यात येईल. परां तु अांा
वैदयकीय अधधका-याांचा MCI च्या धद.०५.०४.२०१८ च्या
अधधसूचनेतील धनयम क्र.9 मधील 8मध्ये नमूद तरतुदीनुसार ५०%
राखीव पदधवका अभ्यासक्रमासाठी तसेच प्रधतधनयुतीसाठी धवचार
करण्यात येणार नािी. असे वैदयकीय अधधकारी त्याांच्या
गुणवत्तेनुसार सवषसाधारण वगात सदर अभ्यासक्रमास प्रवेां
धम्ण्यास ते पारात ठरल्यास ते प्रधतधनयुतीस पारात नसतील व अांा
वैदयकीय अधधका-याांचा अनुपस्स्थतीचा कालावधी िा धवनावेतन
धरण्यात येईल. "

१७-१८ चे १०% , १८-१९

1. १०.०१.२०१७ रििी प्राथधमक आरिग्य केंद्र, आांिले, धिल्िा

ऴ १९-२० चे लमळून

रत्नाधगरी येथे रुिू.

१४% हदलेत.

१९.३.१९ च्या सांस्थाांचे वगीकरण ांासन धनणषयात A२- ४७५ येथे

२४% ऩाहसजेत. ऩरं तु

२. प्राथधमक आरिग्य केंद्र, आांिले, धिल्िा रत्नाधगरी धि सांस्था
आिे . या वगीकरणात ७% माकष धदले िातात.
३. ांासन ांुद्धीपरात धद. २६.३.२०२० मधील ५.२ नुसार पूणष वर्ष
कधरता झालेल्या सेवक
े धरता गुणाधीय दे ण्यात येईल असे नमूद
आिे . तसेच सेवा वर्ष २०१० ते २०१९ व त्या पुढील कालावधीतील
किणते धि वर्ष असेल तरी, ांासन धनणषय १९.६.२०१० नुसार गुण न
दे ता, ांासन धनणषय १९.३.१९ मध्ये घिधर्त केलेल्या
वगीकरणानुसारच गुण दे ण्यात येतील असे नमूद आिे .
४. त्यानुसार त्याांना २ पूणष वर्ाचे १४% गुण दे ण्यात आलेले आिे त.

१०

डॉ.

सुधप्रया

खन्ना

नोर्व्सें फर, २०१४ ऩाषून

ननर्यलमत षेऴेत अषूनसी
ऩात्र र्ेले नासी.

११

डॉ.
कदम

सुरेां

हद.२०.०५.२०१५ ऩाषून

ननर्यलमत आसे त. ३०%

घिधर्त सांस्थेत ०३ वर्ष सेवा पूणष झालेली आिे . Eligible for
inservice quota.
1. धद.२०.०५.२०१५ रििी प्राथधमक आरिग्य केंद्र, कपप्गाव,
धिल्िा किल्िापूर येथे रुिू.

गुण ऩाहसजेत.

२. प्राथधमक आरिग्य केंद्र, कपप्गाव, धिल्िा किल्िापूर धि सांस्था
१९.३.१९ च्या सांस्थाांचे वगीकरण ांासन धनणषयात A२- ४३८ येथे
आिे . या वगीकरणात ७% माकष धदले िातात.
३. ांासन ांुद्धीपरात धद. २६.३.२०२० मधील ५.२ नुसार पूणष वर्ष
कधरता झालेल्या सेवक
े धरता गुणाधीय दे ण्यात येईल असे नमूद
आिे . तसेच सेवा वर्ष २०१० ते २०१९ व त्या पुढील कालावधीतील
किणते धि वर्ष असेल तरी, ांासन धनणषय १९.६.२०१० नुसार गुण न
दे ता, ांासन धनणषय १९.३.१९ मध्ये घिधर्त केलेल्या
वगीकरणानुसारच गुण दे ण्यात येतील असे नमूद आिे .
४. त्यानुसार त्याांना ३ पूणष वर्ाचे २१% गुण दे ण्यात आलेले आिे त.

१२

डॉ.

सुनील

राठिड

Made not eligible for
leaving the seat in
previous year.

1.सदर वैदयकीय अधधकारी याांनी २०१९ मध्ये सेवाांतगषत
एम.डी.रे डीऑलॉिी साठी धनवड झालेली असताना अभ्यासक्रम पूणष
केला नािी.
2.ांा.धन.धद.१९/०३/२०१९मधधल अनु.क्र.१२मध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद
आिे . पदव्युत्तर पदवी/पदधवकेकधरता नोंदणी दे वून प्रधतधनयुती
धदलेल्या तसेच अध्ययन रिेवर गेलेल्या वैदयकीय अधधका-याांनी
अभ्यासक्रमाकधरता रुिू ििवून अभ्यासक्रम पूणष न
केल्यास/अभ्यासक्रम मध्येच सिडू न धदल्यास प्रधतधनयुती
कालावधीत त्याांना दे ण्यात आलेले वेतन व त्ते त्याांचे कडू न वसूल
करण्यात येतील. त्याधांवाय MCI च्या धनयम व अटी ांतीनुसार
दां डाची रकमदे खील त्याांना रावी लागेल. तसेच सदरिू वैदयकीय
अधधका-याांच्या सेवाांतगषत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या नोंदणीसाठी
धवष्यात किणत्यािी पधरस्थतीत धवचार केला िाणार नािी.

१३

डॉ.सयद
झािे द

अली

Made not eligible even
after submitting NOC.

1.ांा.धन.धद.१९/०३/२०१९ मधधल ४.१ मध्ये नमूद आिे की, "प्रवेां
पधरक्षेस बसण्यास सांबांधधत उपसांचालक याांची लेखी परवानगी घेणे

सयद

अधनवायष आिे . तसेच प्रवेां पधरक्षेला बसण्यासाठी उपसांचालकाांची

िबीबुद्दीन

परवानगी न घेता थेट अिष करणा-या सेवाांतगषत वैदयकीय अधधकायाांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी कायषमुत केले िाणार नािी.
2.उपसांचालक आरिग्य सेवा, औरां गाबाद याांनी सादर केलेल्या
कागदपरातामध्ये ना-िरकत प्रमाणपरात ििडलेले नािी.

१४

डॉ.अमिल
िाधव

18% ऩाहसजेत १२%
हदलेत.

1. धद..०१.०२.२०११ रििी प्राथधमक आरिग्य केंद्र, दु धाणा,
का्े गाव, धिल्िा िालना (इतर सांस्था) येथे रुिू.
२. प्राथधमक आरिग्य केंद्र,मानेगाव, धिल्िा िालना धि सांस्था
१९.३.१९ च्या सांस्थाांचे वगीकरण ांासन धनणषयात A३- १२४६ येथे
आिे . या वगीकरणात ४% माकष धदले िातात.
३. ांासन ांुद्धीपरात धद. २६.३.२०२० मधील ५.२ नुसार पूणष वर्ष
कधरता झालेल्या सेवक
े धरता गुणाधीय दे ण्यात येईल असे नमूद
आिे . तसेच सेवा वर्ष २०१० ते २०१९ व त्या पुढील कालावधीतील
किणते धि वर्ष असेल तरी, ांासन धनणषय १९.६.२०१० नुसार गुण न
दे ता, ांासन धनणषय १९.३.१९ मध्ये घिधर्त केलेल्या

वगीकरणानुसारच गुण दे ण्यात येतील असे नमूद आिे .
४. त्यानुसार त्याांना ३ पूणष वर्ाचे १२% गुण दे ण्यात आलेले आिे त.
१५

डॉ.रे खा
धबरादार

०२ ऴशष षेऴा अषूनसी

1.उपधिल्िा रुग्णालय, तु्िापूर या घिधर्त सांस्थे त ०१ वर्ष ०२

र्ेले आसे .

धनयधमत सेवा िी ०५ वर्ापेक्षा कमी आिे . त्यामु्े

इनषर्व्सीष र्ोार्यात ऩात्र

मधिने सेवा झालेली आिे . परां तु घिधर्त सांस्थेत ०३ वर्ापेक्षा कमी व
ांा.धन.धद.१९.०३.२०१९ मधधल ६.१ नुसार प्रधतधनयुतीस पारात
नािीत, व सवषसाधारण गुणवत्ते नुसार प्रवेां घेतल्यास अनुपस्थतीचा
कालावधी िा धवनावेतन धरण्यात येईल.

१६

डॉ.समीर
गिध ये

हद.३१/०५/२०२० ऩर्यंत ०३
ऴशाषऩेहा जास्त षेऴा
सोते.

1.धद.२१/०७/२०१७ रििी प्राथधमक आरिग्य केंद्र, पािू र,
धि.यवतमा् येथे रुिू
2.ांासन धनणषय १९.३.२०१९ मधील ६.1 मध्ये नमूद आिे धक "ज्या
वैद्यकीय अधधकार-याांची धनयधमत सेवा घीधर्त सांस्थे मध्ये 1 वर्ष पूणष
परां तु ३ वर्ष पेक्षा कमी झाली असेल आधण धनयधमत सेवा ५ वर्ष पेक्षा
कमी झाली असेल अांाांना त्याांच्या घिधर्त क्षेरातातील सेवच्े या
कालावधीच्या अनुर्ांगाने गुणाधधय दे ण्यात येईल. परां तु अांा
वैदयकीय अधधका-याांचा MCI च्या धद.०५.०४.२०१८ च्या
अधधसूचनेतील धनयम क्र.9 मधील 8मध्ये नमूद तरतुदीनुसार ५०%
राखीव पदधवका अभ्यासक्रमासाठी तसेच प्रधतधनयुतीसाठी धवचार
करण्यात येणार नािी. असे वैदयकीय अधधकारी त्याांच्या
गुणवत्तेनुसार सवषसाधारण वगात सदर अभ्यासक्रमास प्रवेां
धम्ण्यास ते पारात ठरल्यास ते प्रधतधनयुतीस पारात नसतील व अांा
वैदयकीय अधधका-याांचा अनुपस्स्थतीचा कालावधी िा धवनावेतन
धरण्यात येईल. "
3.ांा.धन.धद.१९/०३/२०१९ मधधल ४.२ नुसार अपारात.

१७

डॉ.अमिल
स
ु ारे

१०% ऩाहसजेत ०७%

प्राथधमक आरिग्य केंद्र, दिे लीताांडा येथील ०१ वर्ाच्या अस्थाई

हदलेत

सेवच
े े गुण दे ण्यात आलेले आिे त. सदर सांस्था
ांा.धन.धद.१९/०३/१९ मध्ये अे2 ५७५ येथे आिे .

