माहे मा्च, 2019 ्या जाहहरातीनुसार हज्हा
पहरषदे ्या अख्याहरतील आरो्य हिभागाशी
संबंधीत गट-क संिगातील सिच पदे भर्याबाबत.

महारा्र शासन

राम हिकास हिभाग

शासन शु्दीपरक र. संहकणच -2020/ र.र. 99/आ्था-8
बांधकाम भिन, 25, म्चबान पथ,
फोटच , मुंबई 400001

हदनांक : - 14 स्टं बर, 2021

िा्ा:1) रामहिकास हिभाग शासन हनणचय र. संकीणच 2020/र.र.99/आ्था 8, हद. 14/06/2021.
२)रामहिकास हिभाग शासन शु्दीपरक र. संकीणच 2020/र.र.99/आ्था 8,
हद.20/08/2021.

शासन शु्दीपरक :माहे मा्च, 2019 ्या जाहहरातीनुसार हज्हा पहरषदे ्या अख्याहरतीतील आरो्य हिभागाशी
संबंहधत गट "क" संिगातील सिच पदे भर्याबाबत्ा संदभाधीन अ.र.2 येथील शासन शु्दीपरक
हद.20/08/2021 रोजी हनगचहमत कर्यात आला आहे . सदर शासन शु्दीपरकामधील हििरणपर "ब"
मधील अ.र.2म्ये खालील रमाणे िेळापरक सुधारीत कर्यात येत आहे.
अ.र.
2

कालब्द कायचरम

कालािधी

माहे , 2019 म्ये अजच सादर केले्या उमेदिारांबाबत :-

2 आठिडे

एकापेषा जा्त हज्हा पहरषदांम्ये अजच सादर
केले्या

उमेदिारांकडू न

हज्या्ा

हिक्प

घेणे/सामाहजक ि शैषहणकृ्टया मागास रिगा्या

(एसईबीसी) उमेदिारांकडू न हिक्प रा्त कुन

घेणे/सामाहजक ि शैषहणकृ्टया मागास (एसईबीसी)

हदनांक
01 स्टं बर 2021

14 स्टं बर 2021

ते
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उमेदिारांकडू न रा्त हिक्पानुसार खु्या रिगा्ा

हिक्प दे णा्या/खु्या रिगात गणना होणा्या

खु्या रिगासाठी्या ियोमयादे त पार होणा्या

एसईबीसी

उमेदिारांकडू न

पहरषा

शु्क

आकारणे/्या सामाहजक ि शैषहणकृ्टया मागास
उमेदिारांनी ईडल्युएस रिगा्ा हिक्प हदला आहे

्यां्याकडू न ईडल्युएस रमाणपर रा्त कुन
घेणे.हदवयांगा्या आरषणात बदल होत अस्याने

अजच सादर केले्या हदवयांग उमेदिारांकडू न नवयाने

हनहित केले्या हदवयांग आरषणानुसार हिक्प

घेणे/नवयाने समाहि्ट हदवयांग उमेदिाराने यापूिी

खु्या अथिा इतर रिगातून अजच केला अस्यास

सदर उमेदिाराकडू न हदवयांग आरषणा्ा हिक्प
घेणे.

याऐिजी,
अ.र.
2

कालब्द कायचरम
माहे ,

2019

म्ये

अजच

कालािधी

सादर

केले्या

उमेदिारांबाबत :- एकापेषा जा्त हज्हा

पहरषदांम्ये

उमेदिारांकडू न

अजच

सादर

हज्या्ा

केले्या

3 आठिडे

हदनांक
01 स्टं बर 2021

21 स्टं बर 2021

हिक्प

घेणे/सामाहजक ि शैषहणकृ्टया मागास

रिगा्या

(एसईबीसी)

उमेदिारांकडू न

हिक्प रा्त कुन घेणे/सामाहजक ि

शैषहणकृ्टया

उमेदिारांकडू न

मागास
रा्त

(एसईबीसी)

हिक्पानुसार

खु्या रिगा्ा हिक्प दे णा्या/खु्या

रिगात

गणना

होणा्या

खु्या
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रिगासाठी्या ियोमयादे त पार होणा्या

एसईबीसी उमेदिारांकडू न पहरषा शु्क
आकारणे/्या सामाहजक ि शैषहणकृ्टया

मागास उमेदिारांनी ईडल्युएस रिगा्ा

हिक्प

ईडल्युएस

हदला

आहे

रमाणपर

्यां्याकडू न

रा्त

कुन

घेणे.हदवयांगा्या आरषणात बदल होत

अस्याने अजच सादर केले्या हदवयांग

उमेदिारांकडू न नवयाने हनहित केले्या

हदवयांग आरषणानुसार हिक्प घेणे/नवयाने

समाहि्ट

हदवयांग

उमेदिाराने

यापूिी

खु्या अथिा इतर रिगातून अजच केला
अस्यास सदर उमेदिाराकडू न हदवयांग

आरषणा्ा हिक्प घेणे.

असे िा्ािे.
सदर

शासन

हनणचय

महारा्र

www.maharashtra.gov.in

शासना्या

या

संकेत्थळािर उपललध कर्यात आला असून ्या्ा संकेताक 202109141326224920 असा
आहे . हा आदे श हडजीटल ्िाषरीने साषांहकत कुन काढ्यात येत आहे .

महारा्रा्े रा्यपाल यां्या आदे शानुसार ि नािाने.

Vijay
Govindrao
Chandekar
रत,

Digitally signed by Vijay Govindrao
Chandekar
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=Rural Development Department,
postalCode=400001, st=Maharashtra,
2.5.4.20=c4af9d57960c0b17c06d02fa756
c6ceed7f4d72aa8975c42ae154baec55f56
99, cn=Vijay Govindrao Chandekar
Date: 2021.09.14 16:15:02 +05'30'

(हिजय ्ांदेकर)

अिर सह्ि रामहिकास हिभाग
1) मा. मु्यमंरी, महारा्र रा्य, यां्े खाजगी सह्ि,
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2) मा. उप मु्यमंरी, महारा्र रा्य, यां्े खाजगी सह्ि,
3) मा.मंरी (रामहिकास), यां्े खाजगी सह्ि,

4) मा.मंरी (सािचजहनक आरो्य), यां्े खाजगी सह्ि,

5) मा.रा्यमंरी (रामहिकास), यां्े खाजगी सह्ि,

6) मा.मु्य सह्ि, महारा्र शासन, मंरालय, मुंबई यां्े ्िीय सहायक,मंरालय, मुंबई.
7) अपर मु्य सह्ि, राम हिकास ि पं्ायत राज हिभाग, बांधकाम भिन, फोटच , मुंबई,

8) अहतहर्त मु्य सह्ि,सामा्य रशासन हिभाग, मंरालय, मुंबई,

9) अपर मु्य सह्ि (मा.ि तं.), सामा्य रशासन हिभाग, मंरालय, मुंबई,

10) रधान सह्ि (ले.ि को.), हित हिभाग, मंरालय, मुंबई,
11) रधान सह्ि (हि.सु.), हित हिभाग, मंरालय, मुंबई,

12) रधान सह्ि, सािचजहनक आरो्य हिभाग, गोकुळदास तेजपाल ु्णालय, मुंबई,

13) हिभागीय आयु्त, हिभागीय आयु्त कायालय (सिच),

14) हज्हाहधकारी (सिच),

15) मु्य कायचकारी अहधकारी, हज्हा पहरषद (सिच),

16) उप आयु्त (आ्थापना), हिभागीय आयु्त कायालय (सिच),

17) उपमु्य कायचकारी अहधकारी, (सा.र.हि.), हज्हा पहरषद, (सिच),

18) हज्हा समाज क्याण अहधकारी (सिच),

19) हज्हा कौश्य हिकास, रोजगार ि उयोजकता मागचदशचन अहधकारी, (सिच),
20) हज्हा सैहनक क्याण अहधकारी (सिच),

21) हज्हा आरो्य अहधकारी (सिच),
22) हनिडन्ती (आ्था - 8).
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