
माहे मार्च, 2019 च्या जाहहरातीनुसार हजल्हा 
पहरषदेच्या ऄखत्याहरतील अरोग्य हिभागाशी 
संबंहधत गट-क संिगातील पदभरती बाबत.   

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम हिकास हिभाग 

शासन पहरपत्रक क्रमाकंः संकीणच 2022/प्र.क्र.११/अस्था 8 
बाधंकाम भिन, 25, मर्चबान पथ, मंत्रालय, मंुबइ 400001 

तारीख: 26 ऑगस्ट, 2022. 
िार्ा :  

1) शासन हनणचय क्रमांकः प्राहनमं-१२२२/प्र.क्र.५४/का.13-ऄ, हद.4 मे,20२२. 
2) शासन हनणचय क्रमांकः सकंीणच 2022/प्र.क्र.११/अस्था 8, हद.10 मे, 2022 
3) या कायासनार्ी समक्रमांकार्ी पते्र ऄनुक्रमे हद. 07 जून, 2022, हद. 09 जून, 2022, हद. 28 जून, 

2022 ि हद. 18 जुलै, 2022 
4) ऄध्यक्ष, राज्यस्तरीय समन्िय सहमती तथा मुख्य कायचकारी ऄहधकारी, हजल्हा पहरषद, सातारा 

यांर्ेकडील पत्र क्र. अरोग्य/अस्था-4,5/7737/2022, हद. 28 ऑग्स्ट, 2022 

प्रस्तािना : 
मार्च, २०१९ महाभरती ऄंतगचत ग्रामहिकास हिभागाच्या ऄखत्यारीतील हजल्हा पहरषद ऄतंगचत गट -क 

संिगाच्या पदभरतीबाबत सदंभाधीन हद.१० मे, २०२२ च्या शासन हनणचयान्िये मागचदशचक सरू्ना हनगचहमत करण्यात 
अल्या अहेत. त्यानुसार हजल्हा पहरषदेच्या ऄखत्याहरतील सिच हरक्त पदे यापढेू सिच हजल्हा पहरषदांनी 
पिूीप्रमाणेर् हजल्हा हनिड मंडळामार्च त  हजल्हा पहरषदेच्या स्तरािरर्  भरण्यास शासनार्ी मान्यता देण्यात 
अलेली अहे. सदर शासन हनणचयान्िये हजल्हा पहरषदांतील अरोग्य हिभागाशी सबंधीत  अरोग्य सेिक, अरोग्य 
सेहिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध हनमाता, अरोग्य पयचिके्षक या 5 संिगातील हरक्त पदे भरण्याच्या ऄनुषंगाने 
तात्काळ कायचिाही करण्याबाबत तसरे्, सदर परीक्षेच्या अयोजनासाठी गोळा र्ालेली सिच माहहती (DATA) ि 
पहरक्षा शुल्क ऄनुक्रमे मे.न्यास क्युहनकेशन प्रा.हल. ि ईप अयकु्त (अस्थापना , हिभाग अयुक्त कायालय, 
कोकण हिभाग, निी मंुबइ तथा राज्यस्तरीय नोडल ऄहधकारी यांच्याकडून प्राप्त करून घेण्याबाबत  कळहिण्यात 
अले अहे.  

2.  सदर पदभरती घेण्याच्या ऄनुषंगाने तसेर् या बाबतच्या पहरक्षा पारदशचक ि हन: पक्षपाती पणे पार 
पाडण्याच्या दृष्ट्टीने ऄभ्यास करून सहिस्तर ऄहिाल सादर करण्याकरीता मुख्य कायचकारी ऄहधकारी, हजल्हा 
पहरषद, सातारा यांच्या ऄध्यक्षेते खाली ऄभ्यास गट स्थापन करण्यात अला होता. याबाबत सिच हजल्हा पहरषदांशी 
सल्लामसलत करून अरोग्य हिभागाशी संबहंधत गट क सिंगंातील पदभरती बाबत पहरक्षेर् ेिळेापत्रक ठरहिण्यात 
येउन शासनास सादर करण्याबाबत ऄध्यक्ष, राज्यस्तरीय समन्िय सहमती तथा  मुख्य कायचकारी ऄहधकारी, 
हजल्हा पहरषद, सातारा यांना कळहिण्यात अले होते.  
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3.  ऄध्यक्ष, राज्यस्तरीय समन्िय सहमती तथा मुख्य कायचकारी ऄहधकारी, हजल्हा पहरषद, सातारा यानंी 
शासनास सदर पहरक्षरे्े सभंाव्य िळेापत्रक तसेर् कृती अराखडा सादर केला अहे.  सदर हशर्ारशींस ऄनुसरून 
माहे मार्च, 2019 ि माहे ऑगस्ट, 2021 ( ऄपंग ि आतर सधुाहरत अरक्षणासह   च्या जाहहरातीनुसार हजल्हा 
पहरषदेच्या ऄत्याहरतील गट क मधील अरोग्य हिभागाशी संबहंधत 5 संिगंातील पदभरती बाबत सिच हजल्हा 
पहरषदांना परीक्षेबाबतर्े संभाव्य िळेापत्रक तसेर् आतर सरु्ना कळहिण्यार्ी बाब शासनाच्या हिर्ाराहधन होती. 

 
शासन पहरपत्रक :  

मार्च, २०१९ ि माहे ऑगस्ट, 2021 ( ऄपंग ि आतर सधुाहरत अरक्षणासह    महाभरती ऄंतगचत ग्रामहिकास 
हिभागाच्या ऄखत्यारीतील हजल्हा पहरषद ऄंतगचत गट -क  मधील अरोग्य हिभागाशी सबंहंधत 5 संिगंातील 
पदभरती करण्याकरीता पहरक्षा घेण्याबाबत कालबद्ध कायचक्रम ( िळेापत्रक  पढुील प्रमाणे हनहरृत करण्यात अले 
अहे. 

ऄ.क्र. कालबद्ध कायचक्रम कालािधी हदनांक  
1 

बबदू नामािली ऄंहतम करणे 02 अठिडे  
27 ऑगस्ट ते 08 
सप्टेंबर 2022 

2 
हिभागीय स्तरािरून कंपनीर्ी हनिड करणे  

16 सप्टेंबर 2022 
ऄखेर 

3 हनिड र्ालेल्या कंपनीने में. न्यास कंपनी कडून डेटा 
हस्तांतर करून घेणे 

01 अठिडा 
17 सप्टेंबर ते 22 
सप्टेंबर 2022 

4 हनिड र्ालेल्या कंपनीने संिगंचहनहाय पात्र ईमेदिारांर्ी 
संख्या हजल्हा हनिड सहमतीस कळहिणे 

01 अठिडा 
23 सप्टेंबर 2022 ते 27 
सप्टेंबर 2022 

5 हजल्हा हनिड सहमतीने प्रत्यक्ष पहरक्षेच्या अयोजनासंदभात 
कायचिाही करणे 

01 अठिडा 
28 सप्टेंबर 2022 ते 04 
ऑक्टोबर 2022 

6 हजल्हा हनिड सहमतीने शासनकडून हनिड र्ालेल्या 
कंपनीमार्च त पात्र ईमेदिारारं्े प्रिशेपत्र तयार करून 
संबधंीत ईमेदिारानंा डाउनलोड करण्यासाठी ईपलब्ध 
करून देणे 

05 हदिस 
05 ऑक्टोबर 2022 ते 
10 ऑक्टोबर 2022 

7 पहरक्षरे्े अयोजन (ऑनलाइन पद्धतीने - Computer 
Based Test ) 
अरोग्य पयचिके्षक - ( सकाळी 11.00 ते 01.00 िाजता ) 
औषध हनमाता - ( दुपारी 03.00 ते 05.00 िाजता   
अरोग्य सेिक (परुूष), अरोग्य सेहिका - ( सकाळी 11.00 
ते 01.00 िाजता) 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ - ( दुपारी 03.00 ते 05.00 िाजता) 

 
 
 
 
-- 

 
15 ऑक्टोबर 2022 
 
 
16 ऑक्टोबर 2022 
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8 लेखी पहरक्षेनंतर Answer Key प्रहसध्द करणे / ईमेदिारानंा 
Objection filling साठी 3 हदिसांर्ा िळे देणे / ऄंहतम 
हनकाल जाहीर करणे / पात्र ईमेंदिारांर्ी यादी जाहहर 
करणे ि त्या ऄनुषंगाने हनयुक्ती अदेश देणे 

 

05 अठिडे 

 

17 ऑक्टोबर ते 31 
ऑक्टोबर 2022 

2. मार्च, २०१९ ि माहे ऑगस्ट, 2021 ( ऄपंग ि आतर सुधाहरत अरक्षणासह   महाभरती ऄतंगचत 

ग्रामहिकास हिभागाच्या ऄखत्यारीतील हजल्हा पहरषदांतील अरोग्य हिभागाशी संबधंीत  अरोग्य सेिक, अरोग्य 

सेहिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध हनमाता, अरोग्य पयचिके्षक या 5 संिगातील हरक्त पदे भरण्याच्या ऄनुषंगाने 
ईपरोक्त िळेापत्रकानुसार कायचिाही करण्यात यािी. सदर िळेापत्रक अपल्या हजल्याच्या ऄहधकृत 
िबेसाइटिर तसेर्, कायालयातील दशचनी भागात सिांच्या ऄिलोकनासाठी प्रहसद्ध कराि.े 

 3. सदर िळेापत्रक अपल्या हजल्याच्या ऄहधकृत िबेसाइटिर तसेर्, कायालयातील दशचनी भागात 
सिांच्या ऄिलोकनासाठी प्रहसद्ध कराि.े  

4.  सदर हिषयार् े गांहभयच तसरे् तातडी लक्षात घेउन ईपरोक्त सुर्नांर् े तसेर्, संदभाहधन सामान्य 
प्रशासन हिभाग ि ग्रामहिकास हिभागाच्या शासन हनणचयातील सरू्नारं्े/पात्रतेच्या हनकषांर्े ि संदभाहधन शासन 
पत्रान्िये हदलेल्या सरू्नांर् ेतंतोतंत पालन करण्यात याि.े यात कसरू केल्यास संबहंधतांिर जबाबदारी हनहरृत 
करण्यात येिून हशस्तभंगहिषयक कायचिाही येइल, याबाबत अपल्या ऄहधनस्त सिच संबहंधतांना जाणीि करून 
द्यािी, ही हिनंती. 

सदरर् ेशासन पहरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर ईपलब्ध 
करण्यात अला ऄसून त्यार्ा सकेंताकं 202208261434519520 ऄसा अहे. हा अदेश हडजीटल स्िाक्षरीने 
सांक्षांहकत करुन हनगचहमत करण्यात येत अहे. 

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या अदेशानुसार ि नािाने, 

 ( हिजय र्ांदेकर    
 ऄिर सहर्ि,महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1  मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांर्े खाजगी सहर्ि 
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2  मा. ईप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांर् ेखाजगी सहर्ि 
3  मा.मंत्री (ग्रामहिकास , यांर् े खाजगी सहर्ि 
4  मा.मंत्री (सािचजहनक अरोग्य , यांर् े खाजगी सहर्ि 
5  मा. मुख्य सहर्ि महाराष्ट्र राज्य. 
6  ऄप्पर मुख्य सहर्ि, ग्राम हिकास हिभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
7  ऄहतहरक्त मुख्य सहर्ि,सामान्य प्रशासन हिभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
8  ऄप्पर मुख्य सहर्ि (मा.ि तं. , सामान्य प्रशासन हिभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
9  प्रधान सहर्ि (लेिको , हित्त हिभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
10  प्रधान सहर्ि (हिसु , हित्त हिभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
11  प्रधान सहर्ि, सािचजहनक अरोग्य हिभाग, गो.ते. रुग्णालय, मंबइ 
12  हिभागीय अयुक्त, हिभागीय अयुक्त कायालय (सिच  
13  हजल्हाहधकारी (सिच  
14  मुख्य कायचकारी ऄहधकारी, हजल्हा पहरषद (सिच  
15  ईप अयुक्त (अस्थापना , हिभागीय अयुक्त कायालय (सिच  
16  ईपमुख्य कायचकारी ऄहधकारी, (सा.प्र.हि. , हजल्हा पहरषद, (सिच  
17  हजल्हा समाज कल्याण ऄहधकारी (सिच  
18  हजल्हा कौशल्य हिकास, रोजगार ि ईद्योजकता मागचदशचन ऄहधकारी, (सिच  
19  हजल्हा सैहनक कल्याण ऄहधकारी (सिच  
20  हजल्हा अरोग्य ऄहधकारी (सिच  
21   हनिडनस्ती (अस्था - 8  
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