माहे मार्च, 2019 च्या जाहहरातीनुसार

हजल्हा

पहरषदे च्या अखत्याहरतील आरोग्य हिभागाशी
संबंधीत गट-क संिगातील सिच पदे भरण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन

ग्राम हिकास हिभाग

शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्च-2020/प्र.क्र.99/आस्था-8,
बांधकाम भिन, 25, मर्चबान पथ, फोटच , मुंबई - 400 001.
हदनांक: 01 सप्टें बर, 2021.

िार्ा:-

1) ग्रामहिकास हिभाग शासन हनर्चय क्र. संकीर्च-2020/प्र.क्र.99/आस्था-8, हद. 14/06/2021.

2) ग्रामहिकास हिभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्च- 2020/प्र.क्र.99/आस्था- 8,
हद. 20/08/2021.

शासन शुध्दीपत्रक :-

उपरोक्त िार्ा क्र.1 येथील शासन हनर्चय हद.14/06/2021 मधील पहरच्छे द क्र. 1 (6) मध्ये

खालील प्रमार्े नमूद करण्यात आले आहे :-

“आरोग्य हिभागाशी संबंहधत आरोग्य पयचिक्ष
े क, औषध हनमाता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, आरोग्य

सेिक (पुरुष) ि आरोग्य सेहिका या 5 संिगातील प्रत्येक संिगार्ी पहरक्षा राज्यात सिच हजल्हा
पहरषदांमध्ये एकार् हदिशी आयोहजत करण्यात येर्ार असल्याने आता उमेदिाराला एकार् हजल्हा
पहरषदे मध्ये पहरक्षेकहरता उपस्स्थत राहता येईल. तसेर्, उमेदिाराने एका हजल्हा पहरषदे मध्ये एका पेक्षा

जास्त पदांसाठी यापूिी अजच सादर केले असतील तर, संबंहधत उमेदिारास संबंहधत हजल्हा पहरषदे मधून

एकापेक्षा जास्त पदांसाठी परीक्षा दे ता येईल. या अनुषंगाने पहरक्षेस पात्र उमेदिाराने यापुिी त्याने सादर
केलेल्या अजानुसार कोर्त्या हजल्हा पहरषदे मधून पहरक्षेस बसर्ार आहे याबाबतर्ा हिकल्प देर्े

बंधनकारक असेल.”

तसेर्,

उपरोक्त िार्ा क्र.2 येथे नमूद शासन शुध्दीपत्रक 20/08/2021 सोबतच्या हििरर्पत्र “अ”

मधील मुद्दा क्र. 5 खालील प्रमार्े आहे -

“माहे मार्च, 2019 च्या जाहीरातीनुसार ऑनलाईन पहरक्षेकहरता उमेदिारांना एक ककिा

एकापेक्षा जास्त हजल्हा पहरषदांसाठी अजच करण्यार्ी मुभा होती. तथाहप, आता शासनार्े महापहरक्षा

पोटच ल रद्द र्ाल्याने सदरर्ी आरोग्य हिभागाशी संबंधीत पदभरती ही OMR Vendor माफचत Offline

पध्दतीने राबहिण्यात येर्ार असल्याने उपरोक्त 5 संिगातील प्रत्येक संिगार्ी पहरक्षा राज्यात सिच हजल्हा

पहरषदांमध्ये एकार् हदिशी आयोहजत करण्यात येर्ार आहे. त्यामुळे उमेदिाराला एकार् हजल्हा
पहरषदे मधून परीक्षा दे ता येईल. यासाठी ज्या उमेदिारांनी एकापेक्षा जास्त हजल्हा पहरषदांमध्ये हरक्त

पदांकहरता अजच सादर केले आहेत , अशा उमेदिारांनी पहरक्षेकहरता एकार् हजल्हा पहरषदे र्ा हिकल्प
िहरलप्रमार्े नमूद संकेतस्थळािर हदनांक 01 सप्टें बर, 2021 ते 14 सप्टें बर, 2021 या कालािधीपयंत

नोंदहिर्े आिश्यक राहहल.”

याऐिजी

“माहे मार्च, 2019 च्या जाहहरातीनुसार ऑनलाईन पहरक्षेकहरता उमेदिारांना एक ककिा

एकापेक्षा जास्त हजल्हा पहरषदांमधील एक ककिा अहधक संिगातील पदांसाठी अजच करण्यार्ी मुभा होती.

तथाहप, आता शासनार्े महापहरक्षा पोटच ल रद्द र्ाल्याने सदरर्ी आरोग्य हिभागाशी संबंधीत पदभरती ही
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OMR Vendor माफचत Offline पध्दतीने राबहिण्यात येर्ार असल्याने उपरोक्त 5 संिगार्ी पहरक्षा

राज्यात सिच हजल्हा पहरषदांमध्ये एकार् हदिशी आयोहजत करण्यात येर्ार आहे . त्यामुळे उमेदिाराला
एकार् हजल्हा पहरषदे मध्ये प्रत्यक्ष उपस्स्थत राहू न परीक्षा दे ता येर्ार आहे . तथाहप 5 संिगांच्या पदभरती
संदभात घेण्यात येर्ाऱ्या पहरक्षेसाठीच्या प्रत्येक संिगार्ी प्रश्नपहत्रका सिच हजल्हा पहरषदांसाठी

संिगचहनहाय सामाहयक राहर्ार आहे . त्यामुळे सन 2019 च्या जाहहरातीनुसार ज्या उमेदिाराने एक

ककिा एकापेक्षा अहधक संिगांच्या पहरक्षेसाठी एकापेक्षा अहधक हजल्हा पहरषदे मधून अजच भरलेले आहेत
त्या उमेदिारांर्े सिच हठकार्ी भरलेले अजच ग्राहय धरले जातील. अशा उमेदिारांबाबत त्याने प्रत्यक्ष
एकार् हजल्हा पहरषदे अंतगचत आयोहजत पहरक्षेस उपस्स्थत राहू न पहरक्षा हदल्यानंतर सदर पहरक्षेमध्ये

त्याला प्राप्त होर्ाऱ्या गुर्ांच्या आधारे त्याने ज्या ज्या हजल्हा पहरषदे तून सदर पदभरतीसाठी अजच भरला
आहे त्या त्या हजल्हा पहरषदांच्या सदर पदांकहरताच्या तयार होर्ाऱ्या गुर्ित्ता (प्रिगचहनहाय) यादीमध्ये
त्यार्े नांि गुर्ित्ता क्रमांकानुसार अंतभूत
च केले जाईल.

तसेर्, नव्याने समाहिष्ट्ट र्ालेले हदव्यांग प्रिगच ि खुल्या प्रिगात नव्याने िाढ र्ालेल्या हरक्त

जागांसाठी प्रहसध्द होर्ाऱ्या जाहहरातीनुसार पहरक्षेला बसु इस्च्छर्ाऱ्या उमेदिाराला हिभागाच्या
हद.23/07/2018 च्या शासन हनर्चयानुसार एक ककिा एकापेक्षा अहधक हजल्हा पहरषदांमध्ये पदांसाठी

अजच करता येईल. तसेर् एका उमेदिाराला एका ककिा अनेक संिगातील पदांसाठी अजच करण्यार्ी मुभा
राहहल. परंतु, प्रत्येक पदासाठी त्याला स्ितंत्र पहरक्षा शुल्क आकारले जाईल. तसेर्, उमेदिाराने

पहरक्षेसाठी उपस्स्थत रहाण्याकहरता हजल्हा पहरषदे र्ा हिकल्प दे र्े आिश्यक आहे . याबाबत,

www.maharddzp.com या संकेतस्थळािर जाऊन अजच सादर करर्े आिश्यक आहे. त्याप्रमार्े

उमेदिारास प्रिेशपत्र पाठहिण्यात येईल. तसेर्, सदर उमेदिारांबाबतही पहरक्षा ि गुर्ित्ता यादीबाबतर्ी
कायचपध्दती िरील पहरच्छे दात नमुद केल्याप्रमार्े राहहल,” असे िार्ािे.

3.

शासन शुध्दीपत्रक हद.20/08/2021 सोबतच्या हििरर्पत्र “अ” मधील मुद्दा क्र. 8 रद्द

करण्यात येत आहे ि हििरर्पत्र “ब” मधील अ.क्र.2 मधून “एकापेक्षा जास्त हजल्हा पहरषदांमध्ये अजच
सादर केलेल्या उमेदिारांकडू न हजल्हयार्ा हिकल्प घेर्े” ही बाब िगळण्यात येत आहे .

4.

सदर

शासन

शुध्दीपत्रक

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यार्ा संकेतांक 202109011821154020 असा आहे . हे

शुध्दीपत्रक हडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांहकत करुन हनगचहमत करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Dr Vasant
Gopal Mane

Digitally signed by Dr Vasant Gopal Mane
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Rural Development
Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=19c1f05a32104713094b1babba
e721a60140a8f1f9e16ca9d8dc3eaf7de15
d65, cn=Dr Vasant Gopal Mane
Date: 2021.09.01 21:25:34 +05'30'

( डॉ. िसंत माने )

प्रत,

अिर सहर्ि, महाराष्ट्र शासन
1) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांर्े खाजगी सहर्ि,

2) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांर्े खाजगी सहर्ि,

3) मा.मंत्री (ग्रामहिकास), यांर्े खाजगी सहर्ि,
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4) मा.मंत्री (सािचजहनक आरोग्य), यांर्े खाजगी सहर्ि,

5) मा.राज्यमंत्री (ग्रामहिकास), यांर्े खाजगी सहर्ि,

6) मा.मुख्य सहर्ि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांर्े स्िीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई.
7) अपर मुख्य सहर्ि, ग्राम हिकास ि पंर्ायत राज हिभाग, बांधकाम भिन, फोटच , मुंबई,
8) अहतहरक्त मुख्य सहर्ि,सामान्य प्रशासन हिभाग, मंत्रालय, मुंबई,

9) अपर मुख्य सहर्ि (मा.ि तं.), सामान्य प्रशासन हिभाग, मंत्रालय, मुंबई,

10) प्रधान सहर्ि (ले.ि को.), हित्त हिभाग, मंत्रालय, मुंबई,

11) प्रधान सहर्ि (हि.सु.), हित्त हिभाग, मंत्रालय, मुंबई,

12) प्रधान सहर्ि, सािचजहनक आरोग्य हिभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्र्ालय, मुंबई,
13) हिभागीय आयुक्त, हिभागीय आयुक्त कायालय (सिच),

14) हजल्हाहधकारी (सिच),

15) मुख्य कायचकारी अहधकारी, हजल्हा पहरषद (सिच),

16) उप आयुक्त (आस्थापना), हिभागीय आयुक्त कायालय (सिच),

17) उपमुख्य कायचकारी अहधकारी, (सा.प्र.हि.), हजल्हा पहरषद, (सिच),
18) हजल्हा समाज कल्यार् अहधकारी (सिच),

19) हजल्हा कौशल्य हिकास, रोजगार ि उद्योजकता मागचदशचन अहधकारी, (सिच),
20) हजल्हा सैहनक कल्यार् अहधकारी (सिच),

21) हजल्हा आरोग्य अहधकारी (सिच),

22) व्हाईस प्रेहसडें ट, हबर्नेस डे व्हलपमेंट, मे. न्यास कम्युहनकेशन प्रा.हल.(एनसीपीएल),
504, दलामल टॉिर, फ्री प्रेस जनचल मागच, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400 021,

23) हनिडनस्ती (आस्था - 8).
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