
 

गट-क सवंग	तील सरळसेवनेे िर� त
शासन मा� यशासन मा� यशासन मा� यशासन मा� यता प� �माकं ता प� �माकं ता प� �माकं ता प� �माकं 

 

                संचालक, आरो� य सेवा आयु� ता
िनहाय िर� त पदे भर$ यासाठी साव&जिनक आरो� य
आलेली पदे भरती कर$ यासाठीची काय&वाही कर$ या
 
काय	लयाच ेनावकाय	लयाच ेनावकाय	लयाच ेनावकाय	लयाच ेनाव, , , , संवग&िनहाय पदांचासंवग&िनहाय पदांचासंवग&िनहाय पदांचासंवग&िनहाय पदांचा
    

()तुत जािहरातीम*ये िविहत केल+ेया अट-()तुत जािहरातीम*ये िविहत केल+ेया अट-()तुत जािहरातीम*ये िविहत केल+ेया अट-()तुत जािहरातीम*ये िविहत केल+ेया अट-
(णा(णा(णा(णाली/ारे फ�त ऑनलाईन प*दतीने अज& मागिव$यात येत आहेतली/ारे फ�त ऑनलाईन प*दतीने अज& मागिव$यात येत आहेतली/ारे फ�त ऑनलाईन प*दतीने अज& मागिव$यात येत आहेतली/ारे फ�त ऑनलाईन प*दतीने अज& मागिव$यात येत आहेत

• अज& भर$ याअज& भर$ याअज& भर$ याअज& भर$ याची मुदतची मुदतची मुदतची मुदत    १५ १५ १५ १५ 
• िदनाकं िदनाकं िदनाकं िदनाकं ०६०६०६०६////८८८८////२०२१ २०२१ २०२१ २०२१ ते ते ते ते 

    
११११. . . . सव&साधरण सूचनासव&साधरण सूचनासव&साधरण सूचनासव&साधरण सूचना----    
१.१.  उपरो� त नमूद पदसं> ये
१.२.  उ� त संवग	तील िर� त
 कारणांमुळे पदस>ं येत व आर?ण
१.३.  ) पध	A मक परी?ा ) थिगत करणे
 कर$ याचा अिधकार शासन राखून ठेवत आहे
१.४  वरील पिरEछेदाम*ये नमूद संवग	तील पदस>ंया व आर?णाम*ये शासनाEया सबंंिधत िवभागांEया 
 सूचनेनुसार बदल हो$याची श�यता आहे
१.५  साव&जिनक आरो� यसाव&जिनक आरो� यसाव&जिनक आरो� यसाव&जिनक आरो� य िवभाग िवभाग िवभाग िवभाग
    िवभागाच े उपरो� तिवभागाच े उपरो� तिवभागाच े उपरो� तिवभागाच े उपरो� त अिधसचूनेH दा अिधसचूनेH दा अिधसचूनेH दा अिधसचूनेH दा
    िनयम िवहीत कर$ यािनयम िवहीत कर$ यािनयम िवहीत कर$ यािनयम िवहीत कर$ यात आललेेत आललेेत आललेेत आललेे
    या(माणे भरतीच े(माण राहीलया(माणे भरतीच े(माण राहीलया(माणे भरतीच े(माण राहीलया(माणे भरतीच े(माण राहील
    आहेत आहेत आहेत आहेत A याA याA याA याच काय	लयाकिरता अज& कराव ेअ� यच काय	लयाकिरता अज& कराव ेअ� यच काय	लयाकिरता अज& कराव ेअ� यच काय	लयाकिरता अज& कराव ेअ� य
 
 

२२२२.  .  .  .  श?ैिणक अह&ता श?ैिणक अह&ता श?ैिणक अह&ता श?ैिणक अह&ता ::::----    
२.१. पदाकिरता शासनाने घोिषत केलेली कोणतीही तAसम अह&ता
२.२. पदाकिरता असललेी शै?िणक अह&ता 
 परंतु परी?Eेया िनकालाE या
२.३. सामा� य (शासन िवभाग
 नुसार गट-क संवग	तील उमेदवारानंा A यां
 िदललेी सगंणक अह&ता पिर?ा उA ती
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महाराM NमहाराM NमहाराM NमहाराM N शासन शासन शासन शासन    
साव&जिनक आरो� यसाव&जिनक आरो� यसाव&जिनक आरो� यसाव&जिनक आरो� य िवभाग िवभाग िवभाग िवभाग,,,,    

क सवंग	तील सरळसेवनेे िर� त पदे भर$ याबाबतची जािहरात
ता प� �माकं ता प� �माकं ता प� �माकं ता प� �माकं : : : : पदभरतीपदभरतीपदभरतीपदभरती----20202020२१२१२१२१////(ं(ं(ं(ं....�ं�ं�ं�ं....२२२२88888888////सेवासेवासेवासेवा----5555, , , , िदिदिदिद

 सेवा आयु� तालय, पुणे यांE या अिधपA याखालील िविवध काय	लयातील
साव&जिनक आरो� य िवभागा माफ& त गट-क संवग	तील 

साठीची काय&वाही कर$ यात येत आहे.   

संवग&िनहाय पदांचासंवग&िनहाय पदांचासंवग&िनहाय पदांचासंवग&िनहाय पदांचा, , , , सामािजक व समातंर आर?णिनहाय त� तासामािजक व समातंर आर?णिनहाय त� तासामािजक व समातंर आर?णिनहाय त� तासामािजक व समातंर आर?णिनहाय त� ता ) व ) व ) व ) व

()तुत जािहरातीम*ये िविहत केल+ेया अट-()तुत जािहरातीम*ये िविहत केल+ेया अट-()तुत जािहरातीम*ये िविहत केल+ेया अट-()तुत जािहरातीम*ये िविहत केल+ेया अट-ची पतु&ता करणाSया उमेदवारांकडून िवभागातफU  ऑनलाईन अज& ची पतु&ता करणाSया उमेदवारांकडून िवभागातफU  ऑनलाईन अज& ची पतु&ता करणाSया उमेदवारांकडून िवभागातफU  ऑनलाईन अज& ची पतु&ता करणाSया उमेदवारांकडून िवभागातफU  ऑनलाईन अज& 
ली/ारे फ�त ऑनलाईन प*दतीने अज& मागिव$यात येत आहेतली/ारे फ�त ऑनलाईन प*दतीने अज& मागिव$यात येत आहेतली/ारे फ�त ऑनलाईन प*दतीने अज& मागिव$यात येत आहेतली/ारे फ�त ऑनलाईन प*दतीने अज& मागिव$यात येत आहेत....    

१५ १५ १५ १५ िदवसिदवसिदवसिदवस. . . .     
ते ते ते ते िदनाकं िदनाकं िदनाकं िदनाकं २०२०२०२०////८८८८////२०२१ २०२१ २०२१ २०२१ वळे रा�ी वळे रा�ी वळे रा�ी वळे रा�ी १२१२१२१२....०० ०० ०० ०० वाजेपयVत राहीलवाजेपयVत राहीलवाजेपयVत राहीलवाजेपयVत राहील

 नमूद पदसं> यमे* य ेवाढ Xकवा घट हो$ याची श� यता आहे. 
 संवग	तील िर� त पदामं* य े आतंर मंडळ बदली, पदांचा आढावा, 

त व आर?ण/समांतर आर?ण याम* ये बदल हो$ याची श� य
क परी?ा ) थिगत करणे, रY करणे, अशतं: बदल करणे, पदाEं या

अिधकार शासन राखून ठेवत आहे. 
वरील पिरEछेदाम*ये नमूद संवग	तील पदस>ंया व आर?णाम*ये शासनाEया सबंंिधत िवभागांEया 
सूचनेनुसार बदल हो$याची श�यता आहे. 

 िवभाग िवभाग िवभाग िवभाग, , , , शासन अिधसचूना िदनाकं शासन अिधसचूना िदनाकं शासन अिधसचूना िदनाकं शासन अिधसचूना िदनाकं २७२७२७२७////०२०२०२०२////२०२१ २०२१ २०२१ २०२१ 
 अिधसचूनेH दा अिधसचूनेH दा अिधसचूनेH दा अिधसचूनेH दारे महारारे महारारे महारारे महाराM NM NM NM N पिरचय	 सवेतेील अिधपिरचारीका पिरचय	 सवेतेील अिधपिरचारीका पिरचय	 सवेतेील अिधपिरचारीका पिरचय	 सवेतेील अिधपिरचारीका

िनयम िवहीत कर$ यािनयम िवहीत कर$ यािनयम िवहीत कर$ यािनयम िवहीत कर$ यात आललेेत आललेेत आललेेत आललेे    आहेआहेआहेआहेतततत. . . . A याA याA याA यानुसार मिहला व प[ुष उमेदवाराकंिरता अनु�मे नुसार मिहला व प[ुष उमेदवाराकंिरता अनु�मे नुसार मिहला व प[ुष उमेदवाराकंिरता अनु�मे नुसार मिहला व प[ुष उमेदवाराकंिरता अनु�मे 
या(माणे भरतीच े(माण राहीलया(माणे भरतीच े(माण राहीलया(माणे भरतीच े(माण राहीलया(माणे भरतीच े(माण राहील....    तेH हातेH हातेH हातेH हा पु[ष उमेदवारानंी \ या पु[ष उमेदवारानंी \ या पु[ष उमेदवारानंी \ या पु[ष उमेदवारानंी \ या िठकाणी पु[षाकंिरता िर� त िठकाणी पु[षाकंिरता िर� त िठकाणी पु[षाकंिरता िर� त िठकाणी पु[षाकंिरता िर� त

च काय	लयाकिरता अज& कराव ेअ� यच काय	लयाकिरता अज& कराव ेअ� यच काय	लयाकिरता अज& कराव ेअ� यच काय	लयाकिरता अज& कराव ेअ� यथा A यांथा A यांथा A यांथा A यांE याE याE याE या अज	चा िवचार कर$ या अज	चा िवचार कर$ या अज	चा िवचार कर$ या अज	चा िवचार कर$ या

घोिषत केलेली कोणतीही तAसम अह&ता. 
पदाकिरता असललेी शै?िणक अह&ता पिर ?से बसललेे उमेदवार ()तुत परी?से ताAपरुते पा� असतील
परंतु परी?Eेया िनकालाE या  पूव] संबिंधत परी?ा उA तीण& होणे आव^यक राहील

 (शासन िवभाग, शासन िनण&य �ं.(िश?ण-२०००/(.�ं.६१/२००१
संवग	तील उमेदवारानंा A याEं या िनयु� तीE या िदनांकापासून २ 

िदललेी सगंणक अह&ता पिर?ा उA तीण& करणे आव^ यक राहील. 

बाबतची जािहरात २०२१ 
िदिदिदिद....2222११११----५५५५----202202202202११११.... 

खालील िविवध काय	लयातील संवग& 
संवग	तील सोबत त� यात दश&िव$ यात 

 ) व ) व ) व ) वतं�पणे जोडला आहेतं�पणे जोडला आहेतं�पणे जोडला आहेतं�पणे जोडला आहे. . . .     

ची पतु&ता करणाSया उमेदवारांकडून िवभागातफU  ऑनलाईन अज& ची पतु&ता करणाSया उमेदवारांकडून िवभागातफU  ऑनलाईन अज& ची पतु&ता करणाSया उमेदवारांकडून िवभागातफU  ऑनलाईन अज& ची पतु&ता करणाSया उमेदवारांकडून िवभागातफU  ऑनलाईन अज& 

वाजेपयVत राहीलवाजेपयVत राहीलवाजेपयVत राहीलवाजेपयVत राहील.  .  .  .      

, आतंर मंडळ समायोजन इ. 
ची श� यता आहे. 
पदाEं या एकूण स>ं येम* ये बदल 

वरील पिरEछेदाम*ये नमूद संवग	तील पदस>ंया व आर?णाम*ये शासनाEया सबंंिधत िवभागांEया 

२०२१ २०२१ २०२१ २०२१ अ� वअ� वअ� वअ� वये साव&जिनक आरो� यये साव&जिनक आरो� यये साव&जिनक आरो� यये साव&जिनक आरो� य        
 पिरचय	 सवेतेील अिधपिरचारीका पिरचय	 सवेतेील अिधपिरचारीका पिरचय	 सवेतेील अिधपिरचारीका पिरचय	 सवेतेील अिधपिरचारीका    या पदांच े सेवा (वेश या पदांच े सेवा (वेश या पदांच े सेवा (वेश या पदांच े सेवा (वेश 
नुसार मिहला व प[ुष उमेदवारांकिरता अनु�मे नुसार मिहला व प[ुष उमेदवारांकिरता अनु�मे नुसार मिहला व प[ुष उमेदवारांकिरता अनु�मे नुसार मिहला व प[ुष उमेदवारांकिरता अनु�मे ९०९०९०९०::::१० १० १० १० 

 िठकाणी पु[षाकंिरता िर� त िठकाणी पु[षाकंिरता िर� त िठकाणी पु[षाकंिरता िर� त िठकाणी पु[षाकंिरता िर� त    पदे आरि?त पदे आरि?त पदे आरि?त पदे आरि?त 
 अज	चा िवचार कर$ या अज	चा िवचार कर$ या अज	चा िवचार कर$ या अज	चा िवचार कर$ यात येणार नाहीत येणार नाहीत येणार नाहीत येणार नाही.... 

?से बसललेे उमेदवार ()तुत परी?ेस ताAपरुते पा� असतील. 
ण& होणे आव^यक राहील. 

२००१/३९, िदनाकं १९-३-२००३ 
२ वष	चे आत शासनाने ठरवून 
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२.४   वbैिकय िश?ण व औषधी dH ये िवभाग अिधसूचना िदनांक ११ नोH हeबर २०१९ नुसार अनुसूचीम* ये नमदू 
 २१ परावbैकीय पदवी व पदवीका अिधिनयम २०१९ िद.३० जानेवारी २०१६ व शासन अिधसूचना 
 अिधिनयम १० नोH हeबर २०१९ मधील सधुारीत अनुसूची मधील परावbैक अह&ता (ाf त H यवसाय-नी 
 महाराM N परावbैक पिरषद, मुंबई (शासकीय दंत महािवbालय व [� णालय इमारत चौथा मजला, सeट 
 जॉजUस [� णालय आवार, पी - डीमेलो रोड, फोट& मुंबई ४००००१) या पिरषदेकडे नkदणी करणे 
 आव^ यक आहे. 
२.५  पिर?मे* ये गुणवA ता यादीत येणा-या उमेदवारांना A याचें पदासाठी आव^ यक असणारे कागदप� े
 कe d/रा\ य शासनाचे राजपि�त अिधकारी/पो) टमा) टर/म>ु या* यापक व याबाबत (ािधकृत व स?म 
 अिधकारी यांचकेडून सा?ाXकत क[न Xकवा ) वसा?ाXकत (ती व मळू कागदप� ेतपासणी/पडताळणी 
 वळेी सादर करणे आव^ यक राहील. 
 

• शै?िणक/H यावसाियक/तांि�क अह&ता (माणप� ेव गुणपि�का. 
• पदाE या आव^ यकतेनुसार अनुभव (माणप�. 
• जातीचा दाखला. 
• वयाचा पुरावा m हणनू शाळा सोड+ याचा दाखला/ज� माचा दाखला Xकवा मा* यिमक शालां� त पिर?चे े

(माणप�. 
• उ� नत व (गत गटात मोडत नस+ याबाबतच े(नॉन ि�िमलअेर) स?म अिधकारी यांचकेडील (माणप�. 
•  महाराM Nाचे (डोमेसाई+ ड) रिहवासी (माणप�. 
• सगंणक हाताळणी अह&ता (माणप�. 
• िज+ हा रोजगार व ) वंयरोजगार काय	लयात नkदणी केली अस+ यास नkदणी �माकं. 
• (क+ पn) त/भकंूपn) त/अंशकालीन/अितउE च ि�डा  (ािव$ य गुणवA ता धारण खेळाडू 

(माणप�/) वातं�य    सिैनक नामिनदUिशत पा+ य अस+ यास उमेदवारांच े नावे स?म (ािधकारी  यानंी 
िदललेे (माणप�.  

• िदH यागं उमेदवाराचंे बाबत िज+ हा श+ य िचिकA सक/वदैयिकय मंडळाच े िकमान ४० ट� के िदH यांग 
अस+ याचे (माणप�. 

• अनाथ अस+ याबाबतचे स?म (ािधका-याच े(माणप�. 
• शासकीय/िनमशासकीय कम&चा-याने A याचंे अज& A यांE या िवभाग (मूखाEं या परवानगीने भरला अस+ यास 

अशा परवानगीच ेप�. 
• आA महA या n) त शतेकरी याचें पा+ य अस+ यास A याबाबत स?म (ािधकारी यांनी िदलेले (माणप�. 
• ईडo + यूईडo + यूईडo + यूईडo + यूएस दाखलाएस दाखलाएस दाखलाएस दाखला    
• इतर आव^ यक ती कागदप�े. 

    

अज& भरताना वरीलअज& भरताना वरीलअज& भरताना वरीलअज& भरताना वरील        सव& सव& सव& सव& ((((मळु मळु मळु मळु (माणप�ाEं या(माणप�ाEं या(माणप�ाEं या(माणप�ाEं या////कागदप�ांE याकागदप�ांE याकागदप�ांE याकागदप�ांE या))))    (ती(ती(ती(ती    उमेदवाराकडेउमेदवाराकडेउमेदवाराकडेउमेदवाराकडे    असणे आव^ यअसणे आव^ यअसणे आव^ यअसणे आव^ यक आहेक आहेक आहेक आहे....    
 

३३३३.    .    .    .    पदस>ंया व आर?णापदस>ंया व आर?णापदस>ंया व आर?णापदस>ंया व आर?णा    सदंभ	त सव&साधारण तरतुदी सदंभ	त सव&साधारण तरतुदी सदंभ	त सव&साधारण तरतुदी सदंभ	त सव&साधारण तरतुदी ::::----    
३.१   उमेदवार हा महाराM Nातील रिहवासी असावा ( अिधवास (माणप� आव^ यक आहे) उपरो� त बाबत 
 शासनाने वळेोवळेी िविहत केलेल े स?म अिधका-याच े (माणप� पडताळणीच े वळेी सादर करण े
 आव^ यक राहील. 
३.२   महाराM N रा\ य अनुसिूचत जाती, अनुसूिचत जमाती, िनराधीसिूचत जमाती (िवम�ु ती जाती) भट� या 
 जमाती, िवशेष मागास (वग&, इतर मागास (वग& याEं यासाठी आर?ण अिधिनयम २००१ (सन २००० वर 
 महाराM N  अिधिनयम ८ ) हा अिधिनयम महाराM N शासनाने िदनांक २९ जानेवारी  २००४ पासनू अंमलात 
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 आणला आहे. A यानुसार उ� नत व (गत गटाचे (ि�िमलेअर) तA व िव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
 भ.ज.(ड), िवशेष मागास (वग&/आpथक qM टया दुब&ल घटक (ईडo + यएुस) व इतर मागास (वग& यानंा लाग ू
 आहे. या (वग	तील सव& उमेदवारानंी A याचंी जात उ� नत व (गत गटात मोडत नस+ याच ेअज& भरतेवेळी 
 वधै असलेले (नॉन ि�िमलेअर) (माणप�, पडताळणीच ेवळेी सादर करणे आव^ यक आहे.  
३.४   सामा� य (शासन िवभाग, �ं.बीसीसी-२०२१/(.�ं.१०६४/२०११/१६ब, िदनाकं १२-१२-२०११ नुसार  
 िनवड झाले+ या मागासवग]य उमेदवारांना िनयु� तीE या िदनाकंा पासून ६ मिह� याE या आत A यांच ेजात 
 वधैता (माणप� संबिधत जात पडताळणी सिमतीकडून (ाf त क[न घेणे आव^ यक आहे. अ� यथा A यांची 
 सेवा समाf त कर$ यात येईल. 

३.५  (क+ पn) त / भकंूपn) त व अंशकालीन उमेदवाराEं या  (माणप�ाची संबिधत िज+ हयातील 
 िज+ हािधकारी/िज+ हा पुन&वसन अिधकारी/स?म (ािधकारी यांचकेडून (A य? पडताळणी झालिेशवाय 
 A यांना िनयु� ती दे$ यात यणेार नाही. 
३.6  गणुवA ता यादीम* ये येणा-या माजी सिैनक उमेदवारानंी िज+ हा सिैनक बोड	त नाव नkदणी केली 
 अस+ यास (माणप�ाची सा?ाXकत (त व इतर आव^ यक कागदप�े तपासणीE या वेळी सादर करणे 
 आव^ यक आहे. िनवड झाले+ या माजी सिैनक उमेदवारांE या कागदप�ाची स?म अिधका-यांकडून 
 पडताळणी झालिेशवाय A यांना िनय�ु ती दे$ यात येणार नाही.  
3.7 मिहला, खेळाडू, माजी सिैनक तसचे अनाथांकरीता असललेे समांतर आर?ण कfपीकृत (Horizontal) 
 आहे. 
3.8 मिहला, खेळाडू, माजी सिैनक तसेच अनाथांसाठीच े समातंर आर?ण शासनाने यासंदभ	त वळेोवेळी 
 केले+या आदेशानुसार राहील. 
३.9 समांतर आर?णाबाबत शासन पिरप�क, सामा�य (शासन िवभाग, �मांक एसआरHही-
 १०१२/(.�.१६/१२/१६-अ, िदनाकं १३ ऑग)ट, २०१४ तसचे शासन शु*दीप�क, सामा�य (शासन 
 िवभाग, �मांक सकंीण&-१११८/(.�.३९/१६-अ, िदनाकं १९ िडसेबर, २०१८ आिण त� नंतर शासनाने 
 यासदंभ	त वेळोवेळी िनग&िमत केले+या आदेशानुसार काय&वाही कर$यात येईल. 
३.१0  मिहला आर?ण हे शासन िनण&य व मिहला व बाल क+ याण िवभाग �ं.८२/२००१/मेसेआ-
 २०००/(.�ं.४१५/का-२, िदनाकं २५ मे २००१ मधील तरतूदीनुसार राहील. खु+ या (वग	तील मिहलांना 
 उ� नत व (गत H य� ती व गट याम* ये मोडत नस+ याबाबतच े स?म अिधकारी याच े अज& करतेवळेी वधै 
 असललेे (नॉन ि�मीलेअर) (माणप� पडताळणीचे वळेी सादर करणे आव^ यक आहे.  
३.11 मिहलांसाठी आरि?त पदाकंरीता दावा करणाSया उमेदवारानंी मिहला आर?ाणाचा लाभ �यावयाचा 
 अस+यास Aयांनी अज	म*ये न चुकता महाराMNाच े अिधवासी (Domicilled) अस+याबाबत तसचे नॉन 
 ि�मीलेअर म*ये मोडत अस+याबाबत (अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमाती वगळून) )पMटपणे दावा 
 करणे आव^यक आहे. 
३.12 आpथकqMटया दुब&ल घटकाEं या  (ईडoलएूस) उमेदवारांकरीता शासन िनण&य, सामा�य (शासन िवभाग, 
 �मांकः राआधो-४०१९/(.�.३१/१६-अ, िदनाकं १२ फे�वुारी, २०१९ अ�वये िविहत कर$यात आलले े
 (माणप�, जािहरात अज& भरतेवळेी उमेदवाराकडे असणे आव^ यक आहे. सदर (माणप� कागदप� 
 पडताळणीEया वळेी सादर करणे आव^यक राहील.  
३.13   शासन िनण&य, शालये िश?ण व �ीडा िवभाग, �ं.रा�ीधो-१-२००२/(.�.६८/�ीयुस-े२, िदनाकं १ जुलै, 
 २०१६, शासन शु* दीप�क �ं.रा�ीधो-१-२००२/(.�.६८/�ीयसु-े२, िदनाकं १०.१०.२०१७, तसेच  
 शासन शु*दीप�क �मांकःरा�ीधो-२००२/(.�.६८/�ीयुस-े२, िद.११ माच&,२०१९, आिण त�नंतर 
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 शासनाने यासंदभ	त वळेोवळेी िनग&िमत केले+या आदेशानुसार, (ािव$य (ाfत खेळाडू Hय�तीचे आर?ण 
 तसेच वयोमय	देतील सवलतीसंदभ	त काय&वाही कर$यात येईल. 
३.14     (ािव$य (ाfत खेळाडू Hय�त-साठी असल+ेया आर?णाचा दावा कर$याSया उमेदवारांEया बाबतीत �ीडा 
 िवषयक िविहत अह&ता धारण करीत अस+याबाबत स?म (ािधकाSयाने (मािणत केललेे खेळाच े(ािव$य 
 (माणप� परी?से अज& सादर कर$याEया अिंतम िदनांकाच ेXकवा तAपूव]च ेअसणे बंधनकारक आहे. 
३.१5 खेळाच े (ािव$य (माणप� यो�य दज	चे अस+याबाबत तसेच खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरि?त    
 पदावरील िनवडीकरीता पा� ठरतो, यािवषयीEया पडताळणीकरीता Aयाचं े (ािव$य (माणप� संबंिधत 
 िवभागीय उपसंचालक काय	लयाकडे पूव& परी?से अज& सादर कर$याEया िदनाकंापवू]च सादर केलले े
 असणे बधंनकारक आहे. अ�यथा (ािव$य (ाfत खेळाडूसाठी आर?णाकरीता पा�  समज$यात येणार 
 नाही. 
३.16 कागदप�े पडताळणीEयावळेी खेळाडू उमेदवारानंी िविहत अह&ता धारण करीत अस+याबाबत स?म   
 (ािधकाSयाने (मािणत केलले े (ािव$य (माणप� तसचे Aयांच े (ािव$य (माणप� यो�य अस+याबाबत 
 तसेच खेळाडू कोणAया सवंग	तील खेळाडूसाठी आरि?त पदावरील िनवडीकरीता पा� ठरतो, 
 यािवषयीचा स?म (ािधकाSयानें (दान केलले े (ािव$य (माणप� पडताळणी बाबतचा अहवाल सादर 
 केला तरच उमेदवारांचा संबिंधत संवग	तील खेळाडूसाठी आरि?त पदावर  िशफारशी/िनय�ुतीकरीता 
 िवचार कर$यात येईल. 
३.१7 एकाप?ेा जा)त खेळाची (ािव$य (माणप� े असणाSया खेळाडू उमेदवांराने एकाच वळेेस सव& खेळांची 
 (ािव$य (माणप� (मािणत कर$याकरीता संबिंधत उपसचंालक काय	लयाकडे सादर करणे  
 बंधनकारक आहे. 
३.१8    सामा� य (शासन िवभाग, शासन िनण&य �ं.पअंक-१००९/(.�ं.२००/२००९/१६अ, िदनांक २७-१०-
 २००९  अ� वये पदवीधर/पदवीधारक अशंकालीन उमेदवारानंा सुिश?ीत बरेोजगारानंा अथ&सहा�य या 
 योजनेअतंग&त शासकीय काय	लयाम* ये ३ वष	पयVत दरमहा मानधनावर काम केलले े पािहज े तसेच 
 सदरE या अनुभवाची नkद रोजगार माग&दश&न कe dाम* ये केललेी असली पािहज.े अशा मानधनावर काम 
 केले+ या अंशकालीन पदवीधर/पदवीकाधारक उमेदवारानंी सदरE या अनुभवाची सवेायोजन 
 काय	लयात नkदणी असणे व तशी नkद ऑनलाईन अज	त करणे आव^ यक आहे. िनवड झाल+े या 
 अंशकालीन कम&चा-यांनी A यांE या अनुभवाच े सेवायोजन काय	लयाकडील (माणप� कागदप�ाE या 
 तपासणीE या वळेी सादर करणे आव^ यक रािहल. 
३.19  शासन िनण&य िदनाकं १७ जून २०२१ अ� वये साव&जिनक आरो� य िवभागातील आरो� य सेवा 
 संचनालयाE या अिधपA याखालील, वbैिकय िश?ण व संशोधन िवभागाचे शासन िनण&य िदनांक १७ जून 
 २०२१, कe d शासन अिधसचूना िदनाकं ४ जानेवारी २०२१ गट-क संवग	मधील पदे या िनण&यातील 
 िववरणप� 'अ' म* ये दश&िव+ या  (माणे  िद H यांगासाठी ४० पदे सिुनि�त कर$ यात आल ेआहे. A यानुसार 
 िदH यागंातील (कारानुसार उमेदवार संबिंधत पदासाठी या आर?णाचा लाभ घे$ यासाठी पा� होऊ 
 शकतील. 
 
    
    ३३३३....२२२२0000        उव&िरत उव&िरत उव&िरत उव&िरत 12121212    पदांसाठी समुपदेशनाE यापदांसाठी समुपदेशनाE यापदांसाठी समुपदेशनाE यापदांसाठी समुपदेशनाE या वळेी  वळेी  वळेी  वळेी शासनाच े लागू असल+े याशासनाच े लागू असल+े याशासनाच े लागू असल+े याशासनाच े लागू असल+े या िदH यां िदH यां िदH यां िदH यांग (कारानुसार िनग (कारानुसार िनग (कारानुसार िनग (कारानुसार िन    ण&य ण&य ण&य ण&य 
घे$ याघे$ याघे$ याघे$ यात येईलत येईलत येईलत येईल.... 
    
३.2१   िदHयागं उमेदवारांची पा�ता शासनाने वळेोवळेी िनग&िमत केले+या आदेशानुसार राहील. 
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३.2२   िदHयागं Hय�तीसाठी असललेी पदे भरावयाEया एकूण पदसं>येपकैी असतील. 
 
३.2३   िदHयागं Hय�तीसाठी आरि?त पदांवर िनवडिनवडिनवडिनवड    िशफारस करताना उमेदवार कोणAया सामािजक (वग	तील 
 आहे,   याचा िवचार न करता िदHयांग गुणवता �मांकानुसार Aयांची िनवडिनवडिनवडिनवड िशफारस कर$यात येईल.  
 
३.2४  िदHयागं Hय�ती ह�क अिधिनयम २०१६ नुसार िदHयागं Hय�तीकरीता सधुारीत आर?ण लागू आहे. 
 
३.2६    िदHयागं Hय�तीसाठी असले+या वयोमय	देचा अथवा इतर कोणAयाही (कारचा फायदा घेऊ इ�EछणाSया     
 उमेदवांरानी शासन िनण&य, साव&जिनक आरो�य िवभाग, �मांक अ(िक-२०१८/(.�.४६/आरो�य-६, 
 िदनाकं १४ सfटeबर, २०१८ मधील आदेशानुसार कe d शासनाच ेwww.swavlambancard.gov.in या 
 सगंणकीय (णाली/ारे िवतरीत कर$यात आललेे नवीन नमु�यातील िदHयागंAवाच े (माणप� 
 पडताळणीEया वळेी सादर करणे अिनवाय& आहे. 
 
३.२७  अपगं H य� ती (समान संधी) सपूंण& सहभाग व ह� कांच ेसंर?ण अिधिनयम,१९९५ अ� वये िदलेली Manually 
 ) व[पातील िदH यागंA व (माणप� े व SADM या सगंणकीय (णालीH दारा दे$ यात आललेी िदH यांगA व 
 (माणप� ेयापढेु सदर (माणप�ात नमूद केले+ या कालावधीपयVत वैध राहतील.  
 
३.२८   अनाथ Hय�तीच े आर?ण शासन िनण&य, मिहला व बालिवकास िवभाग, �मांक : अमुजा-२०११/(.�.    
 २१२/का-३, िदनाकं २ एि(ल, २०१८ तसेच यासदंभ	त शासनाकडून वेळोवेळी जारी कर$यात येणाSया     
 आदेशानुसार राहील. अनाथाचे (माणप� आय�ु त, मिहला व बालिवकास पणेु यानंी िनग&िमत केलले े
 असाव.े  
 
 

    

4. 4. 4. 4.     िदHयागं उमेिदHयागं उमेिदHयागं उमेिदHयागं उमेददददवार वार वार वार ::::----    लखेिनक व अनुnह कालावधीबाबतलखेिनक व अनुnह कालावधीबाबतलखेिनक व अनुnह कालावधीबाबतलखेिनक व अनुnह कालावधीबाबत----    
4.१. शासन पिरप�क �:� याया(-२०१४/(.�.१/अ.क.२ िदनाकं १८ माच&, २०१४ नुसार फ�त qMटीहीन, 
 अ+पqMटी, अ�)थHयंग, सेरे�ल पा+सी आिण िड)ल�े�सयाने बािधत तसेच िकमान ४० ट�के 
 कायम)व[पी िदHयांगAव असल+ेया पा� उमेदवारानंा, ते िलिह$यासाठी स?म नस+यास, परी?ा 
 (योजनाथ& उपरो� त शासन िनणय	तील तरतुदीनुसार अज& भरतेवळेी लखेिनकाE या मदती सदंभ	त 
 अज	म* ये नमूद करणे आव^ यक आहे. अशाच उमेदवारांना लेखिनकाची मदत घेता येईल व अनुnह 
 कालावधी (Compensatory Time ) अनु�ेय राहील. (Aय? परी?Eेयावळेी उ�रे िलिह$यासाठी 
 स?म नसले+या, पा� िदHयागं उमेदवारानंा, लेखिनकाची मदत आिण/अथवा अनुnह कालावधीची 
 आव^यकता अस+यास सबंिंधत उमेदवाराने ऑनलाईन प*दतीने  अज& किरत असतानाच A यामधील 
 लेखिनक  मागणी िवषयक पय	याम* ये ही मािहती नमदू करणे आव^ यक आहे. तसचे वर नमदू केल+े या 
 कायम) व[पी िदH यागंA व बाबतच े (माणप� पिर?Eे या िदवशी स?म अिधका-याकडे सादर करणे 
 बंधनकारक आहे.  

4.२. अज	म*ये मागणी केली नस+यास ऐनवळेी मदत घेता येणार नाही अथवा अनुnह कालावधी अनु�ये 
 असणार नाही. 

4.३. परी?केरीता लेखिनकाची मदत आिण/अथवा अनुnह कालावधीची परवानगी िदले+या पा� 
 उमेदवारांची यादी िवभागाE या सकेंत)थळावर उपलoध क[न दे$यात येईल. 
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4.४ िदHयागं Hय�त-ना लेखिनक परुिव$याबाबत व अनुnह कालावधी अनु�ये ठरिव$याबाबत माग&दश&क 
 सूचना, िविवध अज	च े नमनेु, िवशेष सचूना, संबंिधत शासन आदेश इAयादी बाबी िवभागाE या   
 http://arogya. maharashtra.gov.in या सकेंत)थळावरील िवकलागं (िदHयागं) Hय�ती या सदराम*य े
 उपलoध क[न दे$यात आ+या आहेत, Aयांच ेउमेदवारानंी काळजीपवू&क अवलोकन कराव.े 
 
5. 5. 5. 5. पा�ता  आिण कमाल व िकमान वयोमय	दा पा�ता  आिण कमाल व िकमान वयोमय	दा पा�ता  आिण कमाल व िकमान वयोमय	दा पा�ता  आिण कमाल व िकमान वयोमय	दा ::::----    
5.१. भारतीय नागिरकAव (महाराM Nाचे डोमीसाई+ड) 
5.२. वयोमय	दा :- जाहीरातीम*ये नमदू सव& पदांकरीता खालील(माणे वयोमय	दा असले. 
 

वयोमय	दा 
गण$ याचा 

िदनांक 

वय 
िकमान 

अमागास/ 
मागासवग]य 

कमाल 

(ािव$ य 
(ाf त 

खेळाडू 

अंशकालीन 
कम&चारी  

(क+ पn) त 
/ भकंूपn) त 

/ िदH यागं  
माजी सैिनक 

 
अमागास/

अनाथ 
मागासवग]य   

 अमागास मागासवग]य िदH यागं 

३1 जुलै, 
२०२१ 

१८ ३८ ४३ ४३ ५५ ४५ 

उमेदवाराचे 
स* याचे वय वजा 
सैिनक दलातील 
सेवचेा कालावधी 
अिधक तीन वष& 

= कमाल मय	दा 
३८ वष&  

उमेदवाराचे 
स* याचे वय वजा 
सैिनक दलातील 
सेवचेा कालावधी 
अिधक तीन वष& 

= कमाल मय	दा 
४३ वष&  

उमेदवाराचे स* याचे वय 
वजा सैिनक दलातील 

सेवचेा कालावधी अिधक 
तीन वष& = कमाल मय	दा  

४५वष&  

 
 
 
 
 

• फ� तफ� तफ� तफ� त (योगशाळा व�ैािनक अिधकारी  (योगशाळा व�ैािनक अिधकारी  (योगशाळा व�ैािनक अिधकारी  (योगशाळा व�ैािनक अिधकारी ३० ३० ३० ३० ट� केट� केट� केट� के    ----    

वयोमय	दा 
गण$ याचा 

िदनांक 

वय 
िकमान 

अमागास/ 
मागासवग]य 

कमाल 

(ािव$ य 
(ाf त 

खेळाडू 

अंशकालीन 
कम&चारी  

(क+ पn) त 
/ भकंूपn) त 

/ िदH यागं  
माजी सैिनक शेरा 

 
अमागास/

अनाथ 
मागासवग]य   

 अमागास मागासवग]य िदH यागं (अमागास) 

३1 जुलै, 
२०२१ 

१८ ४० ४३ ४३ ५५ ४५ 

उमेदवारा
चे स* याचे 
वय वजा 
सैिनक 

दलातील 
सेवचेा 

कालावधी 
अिधक 

तीन वष& 
= कमाल 

मय	दा 
३८ वष&  

उमेदवाराचे 
स* याचे वय 
वजा सैिनक 
दलातील 

सेवचेा 
कालावधी 

अिधक तीन 
वष& = 
कमाल 

मय	दा ४३ 
वष&  

उमेदवारा
चे स* याचे 
वय वजा 
सैिनक 

दलातील 
सेवचेा 

कालावधी 
अिधक 
तीन वष& 

= कमाल 
मय	दा  
४५वष&  

\ याने १८० पे?ा कमी 
नसेल एवढया 

िदवसाकंिरता विरM ठ 
?े� काय&कत	 m हणून 

Xकवा ताA परुता 
(योगशाळा तं�� 

m हणून काम केलेले 
असेल अशा 

उमेदवाराEं या बाबतीत, 
कमाल वयोमय	दा ४० 

वष	पयVत िशिथल 
कर$ यात येईल 

 
5.३   उमेदवाराच ेवय िदनाकं िदनाकं िदनाकं िदनाकं ३३३३१ १ १ १ जुलैजुलैजुलैजुलै, , , , २०२१२०२१२०२१२०२१ रोजी िकमान १८ वषU पूण& असाव.े 
 

5.४   रा\ य सेवतेील पदाकंरीता नामिनदUशनाH दारे िनय�ु तीसाठी शासन सेवेतील कम&चारी यांE याकरीता \ या  
 पदाकरीता काही वष	चा अनुभव आव^ यक आहे, अशा पदाकंरीता सेवा (वशे िनयमातील कमाल 
 वयोमय	दा  अिधक अनुभवाचा कालावधी इतपत Xकवा पदाE या िवशेष�तेनुसार व आव^ यकतेनुसार 
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 वयाE या ४५/५० वष	पयVत अशी वयोमय	दा शासन सेवतेील कम&चारी याEं या करीता िवहीत कर$ यात 
 आली आहे. 
 

5.५  िदH यागं (वग	तील, (क+ पn) त, भकंूपn) त,  सन १९९१ च े जनगणना व १९९४ च े िनवडणकू कम&चारी 
 यांचकेरीता कमाल वयोमय	दा ४५ वषU असले. 
 

5.६  खेळाडू (वग	करीता वयोमय	दा ४३वषU राहील.  
 

5.७   सिुश?ीत बरेोजगारानंी अथ&सहाय या योजनेअतंग&त शासकीय काय	लयाम* ये ३ वष	पयVत दरमहा 
 मानधनावर काम केले+ या कौश+ य िवकास, रोजगार व उbोजकता िवभाग महाराM N शासन कe dाम* ये 
 या अनुभवाची नkद केल+े या पदवीधर/पदिवकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना वयोमय	दा ५५ वषU 
 राहील. 
 

5.८   सामा� य (शासन िवभाग, शासन िनण&य �ं.राधाओ-४०१९/(.�ं.३१/१६-अ, िद.१२.२.२०१९ अ� वये 
 खु+ या  (वग	तील आpथक qM टया दुब&ल घटकांकरीता िनय�ु तीसाठी सरळेसवेEे या पदामं* ये १० ट� के 
 आर?ण िविहत कर$ यात आल े आहे. A यानुसार A यानंा कमाल वयोमय	देची अट मागास (वग	तील 
 उमेदवारा(माणे लाग ूअसेल. 
 

5.९  अनाथ Hय�तीच े आर?ण शासन िनण&य, मिहला व बालिवकास िवभाग, �मांक : अमुजा-२०११/(.�.    
 २१२/का-३, िदनाकं २ एि(ल, २०१८ तसेच यासदंभ	त शासनाकडून वेळोवेळी जारी कर$यात येणाSया     
 आदेशानुसार राहील. 
 

५.१०  अमागास माजी सिैनकासाठी वयोमय	दा उमेदवाराच े स* याच े वय वजा सैिनक दलातील सवेचेा 
 कालावधी अिधक तीन वष& = कमाल मय	दा ३८ वष& मागास माजी सैिनकासाठी वयोमय	दा उमेदवाराच े
 स* याच ेवय वजा सिैनक दलातील सेवचेा कालावधी अिधक तीन वष& = कमाल मय	दा ४३ वष& िदH यागं 
 माजी सिैनकासाठी  वयोमय	दा उमेदवाराच ेस* याच ेवय वजा सैिनक दलातील सवेचेा कालावधी अिधक 
 तीन वष& = कमाल मय	दा  ४५वष&.  
 

५.१०  िविहत वयोमय	दा इतर कोणAयाही बाबतीत िशथील केली जाणार नाही. 
 
 

६६६६....        मराठी भाषेच े�ान  मराठी भाषेच े�ान  मराठी भाषेच े�ान  मराठी भाषेच े�ान  ::::----    
    

६.१     उमेदवाराला मराठी भाषेच ेपुरेस े�ान असणे आव^ यक राहील. 
६.२     उमेदवाराला िनयमानुसार मराठी व Xहदी भाषEे या परी?ा, A याने अगोदरच उA तीण& केले+ या नसतील तर 
 िनवड झाले+ या उमेदवारांना एतदथ& मंडळाची मराठी / Xहदी भाषा उA तीण& होणे आव^ यक राहील. 
    

७७७७. . . .     परी?ा आयोजनासाठी स�ानुसार पदांच े संभाH यपरी?ा आयोजनासाठी स�ानुसार पदांच े संभाH यपरी?ा आयोजनासाठी स�ानुसार पदांच े संभाH यपरी?ा आयोजनासाठी स�ानुसार पदांच े संभाH य गट  गट  गट  गट     
    

७७७७....१ १ १ १     गट क सवंग	तील घोिषत केल+े यागट क सवंग	तील घोिषत केल+े यागट क सवंग	तील घोिषत केल+े यागट क सवंग	तील घोिषत केल+े या सव& पदासाठीची परी?ा सव& पदासाठीची परी?ा सव& पदासाठीची परी?ा सव& पदासाठीची परी?ा    संभाH यसंभाH यसंभाH यसंभाH य गटांनुसार श� य गटांनुसार श� य गटांनुसार श� य गटांनुसार श� यतो तो तो तो दोनदोनदोनदोन    स�ाम* येस�ाम* येस�ाम* येस�ाम* ये        
    घेतली जाईलघेतली जाईलघेतली जाईलघेतली जाईल. . . . तेH हातेH हातेH हातेH हा एकापे?ा अनेक पदांसाठी व एकाच पदासाठी अनेक िठकाणी अज& केला  एकापे?ा अनेक पदांसाठी व एकाच पदासाठी अनेक िठकाणी अज& केला  एकापे?ा अनेक पदांसाठी व एकाच पदासाठी अनेक िठकाणी अज& केला  एकापे?ा अनेक पदांसाठी व एकाच पदासाठी अनेक िठकाणी अज& केला 
    अस+ याअस+ याअस+ याअस+ यास स स स उमेदवाराने \ याउमेदवाराने \ याउमेदवाराने \ याउमेदवाराने \ या  िठकाणी व \ या  िठकाणी व \ या  िठकाणी व \ या  िठकाणी व \ या    काय	लयाE याकाय	लयाE याकाय	लयाE याकाय	लयाE या    पदासाठी परी?ा िदली असले तेथीलचपदासाठी परी?ा िदली असले तेथीलचपदासाठी परी?ा िदली असले तेथीलचपदासाठी परी?ा िदली असले तेथीलच    
    पदासाठीपदासाठीपदासाठीपदासाठी    व संबिंधत व संबिंधत व संबिंधत व संबिंधत िठकाणीिठकाणीिठकाणीिठकाणी    गणुवA तेगणुवA तेगणुवA तेगणुवA तेE याE याE याE या िनकषावर िनवड (ि�येसाठी िवचार केला जाईल िनकषावर िनवड (ि�येसाठी िवचार केला जाईल िनकषावर िनवड (ि�येसाठी िवचार केला जाईल िनकषावर िनवड (ि�येसाठी िवचार केला जाईल. . . .     
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७७७७....२ २ २ २     सभंाH यसभंाH यसभंाH यसभंाH य गटाचा तपिशल पढुील (माणे गटाचा तपिशल पढुील (माणे गटाचा तपिशल पढुील (माणे गटाचा तपिशल पढुील (माणे----    
     
Sr.No. 

Name of Post/ 

Cadre Remarks 

  
DAY -1 SESSION -1 

GRADUATE / POSTGRADUATE   

1 समोपदेM टा Counsellor 
  

2 रासायिनक सहा� यक Chemical Assistant 
  

3 
अणजुीव सहा-/ (योगशाळा तंञ� Bactariologist  / 
Laboratory Technician   

4 नेञ िचिकA सा अिधकारी Opthalmic Officer 
  

5 सािंखकी अ� वषेक Statistical Investigator 
  

6 
मनोिवकृती सामािजक काय&कत	 Psychitric Social 
Worker   

7 H यवसोपचार त� Occupational Therapist 
  

8 
वैदयिकय सामािजक काय&कत	 Medical Social 
Worker   

9 

(योगशाळा वै�ािनक अिधकारी (७० ट� के ) 
(Laboratory Scientific Officer) 70% / (योगशाळा 
सहा� यक (Laboratory Assistant) 

Merit list of these two posts will be 

single. Candidates will be given cadre 

based on merit and choice 

(योगशाळा व�ैािनक अिधकारी  (३० ट� के )  
(Laboratory Scientific Officer) 30% 

  

11 

?-िकरण तंञ� (X-Ray Technician) / ?-िकरण 
सहा� यक X-Ray Assistant 

Merit list of these two posts will be 

single. Candidates will be given cadre 

based on merit and choice 

13 र� तपेढी तंञ�  (Blood Bank Technician)  
  

14 
आहार त� (Dietician) 

  

15 ईसीजी तंञ� (ECG Technician) 
  

16 डायिलसीस तंञ� (Dialysis Technician) 
  

17 

अिधपिरचािरका (शासकीय ५० ट� के  )  Staff Nurse 
Govt.50% 

  

अिधपिरचािरका  (खाजगी ५० ट� के  ) Staff Nurse 
Private 50% 
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18 औषध िनम	ण अिधकारी (Pharmacy Officer) 
  

19 भौितकोपचार त� Physiotherapist 
  

20 

िह) टोपथॅी तंञ�/ पेशी तंञ� (Histopathy Technican) 

  

21 पेशी त� (Histopathy Technician) 
  

22 ई-ई-जी-तंञ� (EEG Technician) 
  

23 परफयुिजिन) ट Purfusionist 
  

24 अिभलेखापाल Record Keeper 
  

25 

मो+ ड[म तंञ� / िकरणोपचार तंञ� Mouldroom 
Technician / Radiography Technician 

  

26 किनM ठ िलिपक Junior Clerk 
  

27 वाड&न / गहृपाल Worden 
  

      

  
Day - 1 : Session - 2 

10th and 12th PASS   

      

28 

विरM ठ तांिञक सहा� यक (Senior Technical Assistant) 

  

29 दंतयािंञकी (Dental Mechanic) 
  

30 दंतआरो� यक Dental Hygienist 
  

31 वीजतं�ी Electrician 
  

32 िवजतंञी (पिरवहन) Electrician (Transport) 
  

33 कुशल कारािगर (Skilled Artizen) 
  

34 

किनM ठ तांिञक सहा� यक (Junior Technical 
Assistant) 

  

35 तंञ� (एचईएमआर) Technician HEMR 
  

36 

किनM ठ तांिञक सहा-(एचईएमआर) Junior Technical 
Assistant (HEMR) 

  

37 काय&देशक Foreman 
  

38 सेवा अिभयंता Service Engineer 
  

39 विरM ठ सुर?ा सहा� यक Senior Security Assistant 
  

40 Xशपी Tailor 
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41 नळकारागीर Plumber 
  

42 सतुार Carpentor 
  

43 

गहृव) ञपाल - व) ञपाल   (House & Linen Keeper- 
Linen Keeper) 

  

44 

अवैदयिकय  सहा� यक Non-Medical Assistant 
(Leprosy) 

  

45 वाहनचालक Driver 
  

46 nंथपाल Librarian 
  

47 उE च·ेणी लघुलेखक Higher Grade Steno   

48 िनm न·णेी लघुलेखक Lower Grade Steno 
  

49 लघुटंकलेखक Steno Typist 
  

50 भांडार िन व) ञपाल (Store cum Linen keeper) 
  

51  श) ञि�या गहृ सहा� यक Theatre Assisatnt 
  

52 दूर* वनीचालक Telephone Operator 
  

 
 
७७७७....३ ३ ३ ३     उमेदवारांनी \ याउमेदवारांनी \ याउमेदवारांनी \ याउमेदवारांनी \ या पदासंाठी व \ या पदासंाठी व \ या पदासंाठी व \ या पदासंाठी व \ या काय	लयांसाठी उमेदवारी अज& केल े असतील  काय	लयांसाठी उमेदवारी अज& केल े असतील  काय	लयांसाठी उमेदवारी अज& केल े असतील  काय	लयांसाठी उमेदवारी अज& केल े असतील A याA याA याA यानुसार A यांनुसार A यांनुसार A यांनुसार A यांना ना ना ना 
    कोणA याकोणA याकोणA याकोणA या परी?ा कe dावर लखेी पिर?ेसाठी उप�)थत  परी?ा कe dावर लखेी पिर?ेसाठी उप�)थत  परी?ा कe dावर लखेी पिर?ेसाठी उप�)थत  परी?ा कe dावर लखेी पिर?ेसाठी उप�)थत ररररहाहाहाहाव े लागेव े लागेव े लागेव े लागेलललल    याबाबतची मािहती परी?ा (वेश याबाबतची मािहती परी?ा (वेश याबाबतची मािहती परी?ा (वेश याबाबतची मािहती परी?ा (वेश 
    प�ा/ारे कळिव$ याप�ा/ारे कळिव$ याप�ा/ारे कळिव$ याप�ा/ारे कळिव$ यात येईलत येईलत येईलत येईल....    
 
८८८८. . . . पिरपिरपिरपिर?चेे ) व?चेे ) व?चेे ) व?चेे ) व[प [प [प [प     

 

•  सामा�य (शासन िवभाग शासन िनण&य �ं.- (ािनमं१२१६/(.�ं.(६५/१६)/१३-अ िदनांक १३ जून २०१८ 
 अ�वये परी?चेे )व[प खालील (माणे राहील. 
 

१)  \ या पदासंाठी शै?िणक अह&ता िकमान पदवीधर आहे A या पदांसाठी मराठी भाषा िवषयक (^ न वगळता 
(^ न(ि�केतील सव& (^ न इंnजी मा* यमाम* ये अस तील. 

२) गट क पदांकिरता १०० (^ न असललेी २०० गणुांची ओ.एम.आर. उA तर पि�का प*दतीने पिर?ा 
घे$यात येईल. 

३) सदर परी?Eेया (¹प�ीका एकूण १०० (^ नाचंी व)तुिनMठ बहुपय	यी  )व[पाEया असतील. 
(¹प�ीकेतील (Aयेक (¹ास ०२ गणु ठेव$यात येतील. 

४)  िलपीक वग]य पदांकिरता  मराठी, इंnजी, सामा�य �ान व बौ�*दक चाचणी या िवषयांवरील एकूण 
१००   (¹ाकंरीता २०० गणुाचंी परी?ा राहील.  

५)  िनमवbैिकय, तांि�क संवग	तील पदाकिरता मराठी, इंnजी, सामा�य �ान व बौ�*दक चाचणी या 
िवषयावंरील एकूण ६० (¹ाकिरता १२० गणुांची व पदासबंंिधत िवषयाधारीत ४० (^ नाकंिरता  ८० गणु 
अशी एकूण २०० गणुांची परी?ा घे$यात येईल. 
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६) वाहनचालक या पदाकिरता मराठी, इंnजी, सामा�य �ान व बौ�*दक चाचणी या िवषयावंरील एकूण ६० 
(^ नांकिरता १२० गणुांची व िवषयाधारीत ४० (^ नाकंिरता  ८० गणु अशी एकूण २०० गणुाचंी परी?ा 
घे$यात येईल व गुणवA तेनुसार िनवड करतेवळेी Hयावसाियक चाचणी ४० गणुाचंी घे$यात येईल. 

७) गट क संवग	तील पदांकिरता परी?ेचा कालावधी २.०० तासाचा राहील. 
८) िवभागातंग&त ?िे�य काय	लयामंधील एका पदासाठीची परी?ा ही संपूण& महाराMNात एकाच वळेी होणार 

अस+याने उमेदवारानंी कोणAया काय	लयाकिरता अज& करावा ही उमेदवाराची िनवड राहील. 
९)        उपसंचालकउपसंचालकउपसंचालकउपसंचालक, , , , आरो� यआरो� यआरो� यआरो� य सेवा  सेवा  सेवा  सेवा ((((पिरवहनपिरवहनपिरवहनपिरवहन) ) ) ) पुणे यांE यापुणे यांE यापुणे यांE यापुणे यांE या आ) था आ) था आ) था आ) थापनेवरील पदांकिरता पनेवरील पदांकिरता पनेवरील पदांकिरता पनेवरील पदांकिरता H याH याH याH यावसाियक वसाियक वसाियक वसाियक चाचणी चाचणी चाचणी चाचणी 

पिर?ा देखील घे$ यापिर?ा देखील घे$ यापिर?ा देखील घे$ यापिर?ा देखील घे$ यात येईलत येईलत येईलत येईल....  
 

९९९९) ) ) )     िनवड प* दिनवड प* दिनवड प* दिनवड प* दत त त त ----        

• उमेदवारांची िनवड लेखी पिर?ेत िमळणा-या गुणांE या आधारे गुणानु�मे कर$ यात येईल.   
• उमेदवाराने पिर?Eे या एकूण गुणाEं या िकमान ४५ ट� के गुण (ाf त करणे आव^ यक राहील. अशाच 

उमेदवारांना िनवडसचूी बनवताना पा� ठरिव$ यात येईल.   
• पिर?चेा िनकाल तयार करताना \ या उमेदवारांना समान गुण असतील अशा उमेदवारांचा 

गणुवA ता�म सामा� य (शासन िवभाग, शासन िनण&य �मांक  (ािनमं१२१६/((.�.६५/१६)/१३-अ, 
िदनाकं १३/०६/२०१८ मधील िनकषावर लावला जाईल.   

• भरतीE या अनुषगंाने शासनाकडून वळेोवळेी िनग&िमत होणारे शासन िनण&य लागू राहतील.   
• शासन अिधसचूना सामा� य (शासन िवभाग, �ं.एसआरH ही-२०००/(.�ं१७(२०००)/१२, िदनाकं २८ 

माच& २००५ व शासन पिरप�क �मांक एसआरH ही-२०००/(.�ं.१७/२०००/१२, िदनाकं १ जुल ै
२००५ नुसार लहान कंुटूब अस+ याच े सोबतE या नमू� यातील (ित�ाप� पडताळणीचे वळेी सादर 
करणे आव^ यक आहे. (अिववाहीत उमेदवारानंी लाग ूनाही असे नमदू क[न ) वत:ची ) वा?री करावी) 

• (योगशाळा व�ैािनक अिधकारी(योगशाळा व�ैािनक अिधकारी(योगशाळा व�ैािनक अिधकारी(योगशाळा व�ैािनक अिधकारी    ((((७० ७० ७० ७० ट� केट� केट� केट� के) ) ) ) आिण (योगशाळा सहायक ही पदे जािहरातीम* येआिण (योगशाळा सहायक ही पदे जािहरातीम* येआिण (योगशाळा सहायक ही पदे जािहरातीम* येआिण (योगशाळा सहायक ही पदे जािहरातीम* ये    
वगेवगेळी वगेवगेळी वगेवगेळी वगेवगेळी ददददश&िव$ याश&िव$ याश&िव$ याश&िव$ यात आललेी आहेत आललेी आहेत आललेी आहेत आललेी आहे. . . . तथािप दो� हीतथािप दो� हीतथािप दो� हीतथािप दो� ही पदांच े शै?िणक अह&ता समान अस+ या पदांच े शै?िणक अह&ता समान अस+ या पदांच े शै?िणक अह&ता समान अस+ या पदांच े शै?िणक अह&ता समान अस+ यामुळे मुळे मुळे मुळे याची याची याची याची 
सामाईक पिर?ा घे$ यासामाईक पिर?ा घे$ यासामाईक पिर?ा घे$ यासामाईक पिर?ा घे$ यात येणार आहेत येणार आहेत येणार आहेत येणार आहे. . . . पिर?ेअतंी गणुवA तापिर?ेअतंी गणुवA तापिर?ेअतंी गणुवA तापिर?ेअतंी गणुवA ता�मानुसार अिधक गुण (ा�मानुसार अिधक गुण (ा�मानुसार अिधक गुण (ा�मानुसार अिधक गुण (ाf तf तf तf त करणा करणा करणा करणा----या या या या 
उउउउमेदमेदमेदमेदवारास (योगशाळा व�ैािनक अिधकारी वारास (योगशाळा व�ैािनक अिधकारी वारास (योगशाळा व�ैािनक अिधकारी वारास (योगशाळा व�ैािनक अिधकारी ((((७० ७० ७० ७० ट� केट� केट� केट� के) ) ) ) या पदावर िनवड कर$ याया पदावर िनवड कर$ याया पदावर िनवड कर$ याया पदावर िनवड कर$ यात यईेलत यईेलत यईेलत यईेल. . . . तदनंतर तदनंतर तदनंतर तदनंतर 
गुणवA तेगुणवA तेगुणवA तेगुणवA तेनुसार (योगशाळा सहायक या पदाकिरता उमेदवाराची िनवड कर$ यानुसार (योगशाळा सहायक या पदाकिरता उमेदवाराची िनवड कर$ यानुसार (योगशाळा सहायक या पदाकिरता उमेदवाराची िनवड कर$ यानुसार (योगशाळा सहायक या पदाकिरता उमेदवाराची िनवड कर$ यात येईलत येईलत येईलत येईल....    
•     तसचे ?तसचे ?तसचे ?तसचे ?----िकरण िकरण िकरण िकरण वै�ािनक अिधकारी आिण वै�ािनक अिधकारी आिण वै�ािनक अिधकारी आिण वै�ािनक अिधकारी आिण ????----िकरण िकरण िकरण िकरण सहायक ही पदे जािहरातीम* येसहायक ही पदे जािहरातीम* येसहायक ही पदे जािहरातीम* येसहायक ही पदे जािहरातीम* ये वगेवेगळी वगेवेगळी वगेवेगळी वगेवेगळी    
दश&िव$ यादश&िव$ यादश&िव$ यादश&िव$ यात आललेी आहेत आललेी आहेत आललेी आहेत आललेी आहे. . . . तथािप दो� हीतथािप दो� हीतथािप दो� हीतथािप दो� ही पदाचं े शै?िणक अह&ता समान अस+ या पदाचं े शै?िणक अह&ता समान अस+ या पदाचं े शै?िणक अह&ता समान अस+ या पदाचं े शै?िणक अह&ता समान अस+ यामुळे मुळे मुळे मुळे याची सामाईक याची सामाईक याची सामाईक याची सामाईक 
पिर?ा घे$ यापिर?ा घे$ यापिर?ा घे$ यापिर?ा घे$ यात येणार आहेत येणार आहेत येणार आहेत येणार आहे. . . . पिर?ेअतंी गणुवA तापिर?ेअतंी गणुवA तापिर?ेअतंी गणुवA तापिर?ेअतंी गणुवA ता�मानुसार अिधक गुण (ाf त�मानुसार अिधक गुण (ाf त�मानुसार अिधक गुण (ाf त�मानुसार अिधक गुण (ाf त करणा करणा करणा करणा----या उमेदवारास               या उमेदवारास               या उमेदवारास               या उमेदवारास               
????----िकरण वै�ािनक अिधकारी या पदावर िनवड कर$ यािकरण वै�ािनक अिधकारी या पदावर िनवड कर$ यािकरण वै�ािनक अिधकारी या पदावर िनवड कर$ यािकरण वै�ािनक अिधकारी या पदावर िनवड कर$ यात येईलत येईलत येईलत येईल. . . . तदनंतर गुणवA तेतदनंतर गुणवA तेतदनंतर गुणवA तेतदनंतर गुणवA तेनुसार ?नुसार ?नुसार ?नुसार ?----िकरण िकरण िकरण िकरण 
सहायक या पदाकिरता उमेदवाराची िनवड कर$ यासहायक या पदाकिरता उमेदवाराची िनवड कर$ यासहायक या पदाकिरता उमेदवाराची िनवड कर$ यासहायक या पदाकिरता उमेदवाराची िनवड कर$ यात येईलत येईलत येईलत येईल....    
• अंितमिरA या िनवड झाल+े या उमेदवारांना शासन िनण&य �ं.अिनयो-१००५/१२६/सेवा-४, िदनाकं       
३१-१०-२००५ नुसार नवीन पािरभािषक अंशदान िनवृA ती योजना लागू होईल; सव&साधारण भिवM य 
िनव	ह िनधी योजना लाग ूराहणार नाही. 

 
१०१०१०१०. . . . (माणप� पडताळणी (माणप� पडताळणी (माणप� पडताळणी (माणप� पडताळणी ::::----    
 
1०.१. िशफारस पा� उमेदवारानंा (माणप� पडताळणीसाठी स?म (ािधकाSयाकडून बोलिव$यात येईल. 
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1०.2 उमेदवाराने (ाf त केले+ या गुणाEं या आधारावर उमेदवारांची पा�ता जािहरात/ शासन पिरप�कातील 
 अह&ता/अटी व शत]नुसार मूळ कागदप�ाEया आधारे स?म (ािधकाSयाकडून तपासली जाईल. 
1०.३. अज	तील दाHयानुसार मूळ कागदप� सादर करणाSया उमेदवारांची (माणप� पडताळणी केली जाईल. 
1०.४. िविहत कागदप� े सादर क[ न शकणाSया उमेदवारांची िनवड केली जाणार नाही. तसेच Aयाकिरता 
 कोणतीही मदुतवाढ दे$यात येणार नाही. 
1०.५. वरील(माणे लेखी परी?Eेया िनकालाआधारे पा� ठरणSया उमेदवारांची (माणप� पडताळणी स?म 
 (ािधकाSयांकडून िनि�त केले+या िठकाणी व िविहत वळेेत घे$यात येईल. Aयाकिरता उमेदवारास 
 )वखच	ने उप�)थत रहाव ेलागेल. 
1०.६. अज	तील दाHयानुसार स?म (ािधकाSयाकडून कर$यात आले+या (माणप� पडताळणीEया आधारे पा� 
 ठरले+या उमेदवारानंाच िनय�ुती दे$याची काय&वाही स?म (ािधकाSयाकंडून कर$यात येईल. 
 

    
११११११११. . . . पिर?ा शु+क पिर?ा शु+क पिर?ा शु+क पिर?ा शु+क : : : : ----    
    

       सदर भरती (ि�येत खालील(माणे शु+ क आकारले जाणार असून सदर पिर?ा श+ु क हे ना-परतावा 
 रािहल.  उमेदवाराने भरणा केलेल ेपरी?ा शु+क कोणAयाही पिर�)थतीम*य े (अनेकदा अज& करणे, अज& 
 चकुणे, काही कारणा)तव परी?से बसू न शकणे, परी?ा रY होणे इAयादी अशा कारणासंाठी) परत केल े
 जाणार नाही. उमेदवाराने एकाप?ेा अनेक पदाकंिरता अज& केल े अस+ याउमेदवाराने एकाप?ेा अनेक पदाकंिरता अज& केल े अस+ याउमेदवाराने एकाप?ेा अनेक पदाकंिरता अज& केल े अस+ याउमेदवाराने एकाप?ेा अनेक पदाकंिरता अज& केल े अस+ यास (A येस (A येस (A येस (A येक पदाकरीता वगेळे क पदाकरीता वगेळे क पदाकरीता वगेळे क पदाकरीता वगेळे 
    पिर?ा शु+ कपिर?ा शु+ कपिर?ा शु+ कपिर?ा शु+ क आकारल ेजाईल आकारल ेजाईल आकारल ेजाईल आकारल ेजाईल.... 
 

            १ १ १ १ ::::----    अमागास अमागास अमागास अमागास ----    ६६६६००००००००////----                                २ २ २ २ ::::----    मागासवग]य व ईडo + यूमागासवग]य व ईडo + यूमागासवग]य व ईडo + यूमागासवग]य व ईडo + यूएस एस एस एस ----        ४४४४००००००००////----                        
    
१२१२१२१२.    .    .    .    सवेा (वशेो�र शत] सवेा (वशेो�र शत] सवेा (वशेो�र शत] सवेा (वशेो�र शत] ::::----    
        िनय�ुत झाले+या Hय�तीस खालील परी?ा उ�ीण& होणे आव^यक राहील :-    

       अ) जथेे (चिलत िनयमानुसार िवभागीय/Hयावसाियक परी?ा िविहत केली असले अथवा आव^यक असले  
            तेथे Aयासबंधंी केल+ेया िनयमानुसार िवभागीय/Hयावसाियक परी?ा. 
       ब) Xहदी आिण मराठी भाषा परी?सेंबधंी केल+ेया िनयमानुसार जर ती Hय�ती अगोदर परी?ा उ�ीण&   
           हो$यापासनू सूट िमळाली नसले तर ती परी?ा. 
      क) महाराMN शासनाEया मािहती तं��ान संचालनालयाने वळेोवळेी िविहत केलले ेसगंणक बाबतची  
           (माणप� परी?ा. 
 

१३१३१३१३. . . . अज& कर$याची प*दत अज& कर$याची प*दत अज& कर$याची प*दत अज& कर$याची प*दत ::::----    
    

१३.१ ()तुत पिर?सेाठी सरळसेवा भरती (िकयेसदंभ	तील सिव) तर जािहरात आरो� य िवभागाE या  
 http://arogya.maharashtra.gov.in, व http://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.in   या सकंते) थळावर 
 उपलo ध असनू उमेदवारांनी www.arogyabharti2021.in या सकेंत) थळावर अचकू मािहती काळजीपूव&क 
 प* दतीने ऑनलाईन अज& सादर करावते.  
 
१३.२    परी?सेाठी िविहत नमु�याम*ये उपरो� त नमदू सकेंत) थळावरीलच ऑनलाईन प*दतीने सादर केलेलचे 
 अज& व पिर?ा शु+ क )वीकार$यात येतील.  
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१३.३   इतर कोणA याही मा* यमाH दारे अज& अथवा शु+ क ) वीकारले जाणार नाही. यापवू] आरो� य िवभागाकडे 
 नोकरीकरीता केलले ेअज& िवचारात घेतल ेजाणार नाहीत. तसेच ऑनलाईन प* दतीने केले+ या अज	ची 
 (त कोणA याही काय	लयास सम? ,ईमेलH दारे, पो) टाने पाठवून नये. 
 
१३.४  तसेच सदर सकेंत ) थळावर () तुत जािहरात संदभ	तील भरती (ि�ये दरm यान िवभागामाफ& त (िस* द 
 के+ या जाणा-या सकेंत) थळाला उमेदवाराने वळेोवळेी भटे देणे व भरती(ि�येसदंभ	त अदयावत 
 राह$ याची जबाबदारी उमेदवारांची असेल. 
 
१३.5. उमेदवारांनी वबेआधािरत ऑनलाईन अज& www.arogyabharti2021.in या सकेत)थळा/ारे िदनाकंिदनाकंिदनाकंिदनाकं    
    06/8/2021 06/8/2021 06/8/2021 06/8/2021 पासनू िदनांक पासनू िदनांक पासनू िदनांक पासनू िदनांक 20/8/202120/8/202120/8/202120/8/2021 या कालावधीतच सादर करणे आव^यक राहील. 
 
१३.6. ऑनलाईन प*दतीने अज& सादर कर$याEया सिव)तर सचूना आरो� य िवभागाE या उपरो� त  
 संकेत)थळावर उपलoध आहेत. 
 
१३.7. अज& सादर करताना मा*यािमक शालातं (माणप�ावर असले+या नावा(माणेच नkदणी करणे तसेच 
 िवभागास अज& सादर करणे आव^यक आहे. अ�यथा िवभागाE या सूचनांचे उ»ंघन समजून कारवाई 
 कर$यात येईल. 
 
१३.8 \ या उमेदवारांनी कौश+ य िवकास, रोजगार व उbोजकता िवभाग कe d महाराM N शासन, एकाA मीक 
 आिदवासी िवकास (क+ प काय	लय, िज+ हा  समाजक+ याण अिधकारी काय	लये, िज+ हा सिैनक 
 क+ याण काय	लय अथवा अ� य शासकीय काय	लयात नाव नkदणी केली असले A यानंी देखील ते इE छुक 
 व पा� अस+ यास िविहत नमू� यात ऑनलाईन अज& करणे आव^ यक आहे. 
 
१३.9   उमेदवाराने भरतीE या कोणA याही टf f यावर दबाब आण$ याचा (यA न के+ यास Xकवा अनुिचत मा* यमाचा 
 अवलंब के+ याच े Xकवा तोतया H य� तीची H यव) था आढळ+ यास Xकवा िनयु� तीनंतर कोणA याही ?णी 
 उमेदवारांने चुकीची मािहती िद+ याचे तसचे (माणप� / कागदप�े कोणतीही मािहती दडवून ठेव+ याच े
 िनदश&नास आ+ यास A याची / ितची िनवड रY बातल कर$ यात येईल. तसचे िनयमानुसार कायदेशीर 
 कारवाई केली जाईल. िनय�ु ती झाली अस+ यास कोणतीही पूव&सूचना न देता A यांची िनयु� ती समाf त 
 कर$ यात येईल. 
१३.10  उमेदवारांना पिर?ेसाठी िनयोिजत ) थळी व वळेी ) वखच	ने उप�)थत रहाव ेलागेल. 
१३.११  शासकीय िनमशासकीय कम&चा-यांनी A यांE या िनय�ु ती (ािधका-यांची परवानगी घेऊन तसा अज& करावा. 
 िनवड झाले+ या उमेदवारांना सदर प�ाची (त उमेदवारांची िनवड झा+ यास (माणप� तपासणीवळेी 
 सादर करावी लागेल. 
१३१३१३१३....१२१२१२१२        ऑनलाईन प* दऑनलाईन प* दऑनलाईन प* दऑनलाईन प* दतीने अज& करताना शै?िणक अथवा अ� यतीने अज& करताना शै?िणक अथवा अ� यतीने अज& करताना शै?िणक अथवा अ� यतीने अज& करताना शै?िणक अथवा अ� य (माणप�े जोडणे आव^ य (माणप�े जोडणे आव^ य (माणप�े जोडणे आव^ य (माणप�े जोडणे आव^ यक नाहीक नाहीक नाहीक नाही. . . . तथािप तथािप तथािप तथािप 
    ऑनलाईन अज	म* येऑनलाईन अज	म* येऑनलाईन अज	म* येऑनलाईन अज	म* ये संपणू& अचकू मािहती भरणे आव^ य संपणू& अचकू मािहती भरणे आव^ य संपणू& अचकू मािहती भरणे आव^ य संपणू& अचकू मािहती भरणे आव^ यक राक राक राक राहीहीहीहीलललल.  .  .  .  सदर अज& भरताना मािहती अपणू& सदर अज& भरताना मािहती अपणू& सदर अज& भरताना मािहती अपणू& सदर अज& भरताना मािहती अपणू& 
    अस+ याअस+ याअस+ याअस+ यास अथवा चुकीचीस अथवा चुकीचीस अथवा चुकीचीस अथवा चुकीची    अस+ याअस+ याअस+ याअस+ यास अज	म* येस अज	म* येस अज	म* येस अज	म* ये रािहल+े या रािहल+े या रािहल+े या रािहल+े या    �टुीसदंभ	त कोणतेही िनवेदन ) वी�टुीसदंभ	त कोणतेही िनवेदन ) वी�टुीसदंभ	त कोणतेही िनवेदन ) वी�टुीसदंभ	त कोणतेही िनवेदन ) वीकारल ेकारल ेकारल ेकारल े
    जाणारजाणारजाणारजाणार    नाहीनाहीनाहीनाही....    याकरीता उमेदवाराने अज& पिरपणू& व यो� ययाकरीता उमेदवाराने अज& पिरपणू& व यो� ययाकरीता उमेदवाराने अज& पिरपणू& व यो� ययाकरीता उमेदवाराने अज& पिरपणू& व यो� य िरA या िरA या िरA या िरA या भर$ या भर$ या भर$ या भर$ याची संपणू& जबाबदारी ही ची संपणू& जबाबदारी ही ची संपणू& जबाबदारी ही ची संपणू& जबाबदारी ही 
    उमेदवाराची राउमेदवाराची राउमेदवाराची राउमेदवाराची राहीहीहीहीलललल....        िनवडीE यािनवडीE यािनवडीE यािनवडीE या कोणA या कोणA या कोणA या कोणA याही टf याही टf याही टf याही टf यावर अज	तील मािहती चुकीची आढळ+ यावर अज	तील मािहती चुकीची आढळ+ यावर अज	तील मािहती चुकीची आढळ+ यावर अज	तील मािहती चुकीची आढळ+ यास पिर?लेा स पिर?लेा स पिर?लेा स पिर?लेा 
    बसू न देणेबसू न देणेबसू न देणेबसू न देणे, , , , उमेदवाराची िनवड रदद करणे याच ेसंपणू& अिधकार साव&जिनक आरो� यउमेदवाराची िनवड रदद करणे याच ेसंपणू& अिधकार साव&जिनक आरो� यउमेदवाराची िनवड रदद करणे याच ेसंपणू& अिधकार साव&जिनक आरो� यउमेदवाराची िनवड रदद करणे याच ेसंपणू& अिधकार साव&जिनक आरो� य िवभागास रा िवभागास रा िवभागास रा िवभागास राहीहीहीहीलललल. . . .     
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१३.१३ अज& सादर के+यानंतर िविहत मुदतीत पिर?ा शु+क भर+यािशवाय अज& िवचारात घेतला जाणार नाही. 
१३.१४  पिर?ेची तारीख व [परेषा साव&जिनक आरो� य िवभागाE या http://arogya.maharashtra.gov.in, व 
 http://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.in व http://arogya.maharashtra.gov.in, 
 www.arogyabharti2021.in  या सकेंत ) थळावर  (िस* द कर$ यात येईल. 
१३.1५   पिर?तेील गणुानु�म व आर?ण िवचारात घेऊन िनवड झाल+े या उमेदवारांची नाव ेसाव&जिनक आरो� य 
 िवभागाE या http://arogya.maharashtra.gov.in, व http://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.in या 
 संकेत) थळावर उपलo ध होईल. 
१३.१६   जािहरातीतील कोणतेही मुYे शासन िनण&याE या िवसंगत अस+ यास, शासन िनण&य अिंतम रािहल. 
१३.१७   नैसpगक आपA तीमळेु व अ� य कारणामळेु िविहत िदनाकंास परी?ा घेणे श� य नसले तर शासन ठरवून 
 देईल, A या(माणे िनण&य घे$ यािनण&य घे$ यािनण&य घे$ यािनण&य घे$ यात येईलत येईलत येईलत येईल. . . . याबाबत सव& उमेदवारानंा वत&मानप�ातील                          
 जािहरातीH दारे  अथवा आरो� य िवभागाच े http://arogya.maharashtra.gov.in, व 
 http://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.in सकेंत) थळावर व www.arogyabharti2021.in संकत) थळाव[न 
 कळिव$ यात येईल.  
११११४४४४. . . . कe d िनवड कe d िनवड कe d िनवड कe d िनवड ::::----        
१४.१. कe d िनवडीचा पय	य नसून \या िवभागाEया पदाकंरीता अज& केला आहे Aयाच िवभागतील िज+हयात 
 पिर?ा आयोिजत केली जाईल.पिर?ा कe dाबाबतची मािहती (वशे प�ावर दे$ यापिर?ा कe dाबाबतची मािहती (वशे प�ावर दे$ यापिर?ा कe dाबाबतची मािहती (वशे प�ावर दे$ यापिर?ा कe dाबाबतची मािहती (वशे प�ावर दे$ यात येईलत येईलत येईलत येईल.... 
१४.२. िज+हा कe d अथवा उपकe d बदलाबाबतची िवनंती कोणAयाही पिर�)थतीत मा�य कर$यात येणार नाही. 
 
 
१५१५१५१५.  .  .  .  (वेश(वेश(वेश(वेश    (माणप� (माणप� (माणप� (माणप� ::::----    
1५.१. ()तुत परी?पेुव] सव&साधारणपणे ७७७७ िदवस अगोदर (वशे(माणप� उमेदवाराEया (ोफाईल/ारे उपलo ध 
 क[न दे$यात येईल. Aयांची (त परी?ेपवू] डाऊनलोड क[न घेणे व परी?Eेया वेळी सादर करणे 
 आव^यक आहे. 
1५.२. परी?Eेया वळेी उमेदवाराने )वतःचे (वशे(माणप� आणणे स�तीच ेआहे. Aयािशवाय, परी?से (वशे िदला 
 जाणार नाही. 
1५.३. ओळखीEया परुाHयासाठी )वतःच ेआधारकाड&, िनवडणकू आयोगाचे ओळखप�, पासपोट& व )माट& काड& 
 (कारचे वाहन चालिव$ याचा परवाना यापकैी िकमान कोणतेही एक मळू ओळखप� तसचे मळू 
 ओळखप�ाची उमेदवाराच े छायािच� व इतर मजकूर सु)पMटपणे िदसेल अशी छायंािकत (त सोबत 
 आणणे अिनवाय& आहे. मळू ओळखप�ाEया पुराHयाऐवजी केवळ AयांEया छांयािकत (ती अथवा कलर 
 झेरॅा�स अथवा अ�य कोणAयाही (कारचा ओळखीचा पुरावा सादर के+यास तो nाहय धरला जाणार 
 नाही व उमेदवारास पिर ?से (वशे नाकार$यात येईल. 
1५.४. आधार काड&Eया ऐवजी भारतीय िविशMट ओळख (ािधकरण (UIDAI) Eया संकेत)थळाव[न डाऊनलोड 
 केलेल े ई-आधार सादर करणाSया उमेदवाराEंया बाबतीत ई-आधार वर उमेदवारांचे नाव, प�ा, Xलग, 
 फोटो, ज�मिदनांक या तपशीलासह आधार िनpमतीचा िदनांक (Date of Aadhaar Generation) व 
 आधार डाऊनलोड के+याचा िदनाकं अस+यासच तसचे सु)पMट (तीम*ये आधार डाऊनलोड केल े
 अस+यास ई-आधार वैध मान$यात येईल. 
1५.५. नावामं*य ेबदल केललेा अस+यास िववाह िनबधंक यानंी िदललेा दाखला (िववािहत ि½याEंया बाबतीत), 
 नावातं बदल झा+यासंबंधी अिधसिूचत केलेल ेराजप� िकवा राजपि�त अिधकारी यांEयाकडून नावांत 
 बदल झा+यासबंधंीचा दाखला व Aयाची छायाXकत (त परी?Eेयावळेी सादर करणे आव^यक आहे. 
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११११६६६६. . . . पिर?ेस (वशे पिर?ेस (वशे पिर?ेस (वशे पिर?ेस (वशे     
1६.१. फ�त पने, पे��सल, (वशे(माणप�, ओळखीचा मुळ परुावा व ओळखीEया परुाHयाची स)ुपMट छायांिकत 
 (त अथवा (वेश (माणप�ावरील सचूनेनुसार िवभागाने परवानगी िदले+या सािहAयासह उमेदवाराला 
 परी?ा क?ात (वेश दे$यात येईल. 
1६.२. )माट& वॉच, िडजीटल वॉच, माय�ोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अतंभू&त असललेी कोणAयाही (कारची 
 साधने, िसमकाड&, oलू टूथ, दूरसचंार साधने mहणनू वापर$या यो�य कोणतीही व)तू, इले�ट्ॅरिनक 
 उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसललेी पु)तके, बॅ�ज, पिरगणक (calculator) इAयादी (कारची 
 साधने/सािहAय परी?ा केdाEया पिरसरात तसेच परी?ा क?ात आण$यास, )वतःजवळ बाळग$यास, 
 Aयाचा वापर कर$यास अथवा AयांEया वापरासाठी इतरांची मदत घे$यास स�त मनाई आहे. असे सािहAय 
 आण+यास ते परी?ा कe dाबाहेर ठेव$याची व AयाEंया सुरि?ततेची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची 
 राहील. मोबाईल जमॅरचा वापर (A येक परी?ा कe dावर कर$ यात येणार आहे. 
1६.३. िवभागाने परवानगी नाकारललेे कोणAयाही (कारचे अनिधकृत साधन/सािहAय परी?Eयावेळी संबिंधत 
 उपकe dाEया मु>य (वशे/ारावरच ठेवावे लागेल. अशा साधन/सािहAयाEया सरुि?ततेची जबाबदारी 
 संबिंधत उमेदवाराची राहील. यासंदभ	तील कोणAयाही (कारEया नुकसानीस िवभाग, िज+हा (शासन 
 Xकवा सबंंिधत शाळा/महािवbालय Hयव)थापन जबाबदार राहणार नाही. 

१7.   ()तुत जािहरातीम*ये परी?सेंदभ	तील तपशील िदललेा आहे. अज& )वीकार$याची प*दत, आव^यक  
 अह&ता, आर?ण, वयोमय	दा, शु+क, िनवडीची सव&साधारण (ि�या, परी?ा योजना, अ¿यास�म 
 इAयादीबाबतEया सिव)तर तपिशलासाठी साव&जिनक आरो� य िवभागाE या http://arogya. 
 maharashtra.gov.in संकेत)थळावर (िस*द कर$यात आललेी मािहती व अिधसचूना अिधकृत 
 समज$यात येईल. 
 

११११8888....      सिव)तर जािहरात साव&जिनक आरो� य िवभागाE या  http://arogya. maharashtra.gov.in व 
 http://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.inhttp://nrhm.maharashtra.gov.in संकेत)थळावर तसेच www.arogyabharti2021.in या 
 संकेत) थळावर उपलoध आहे. तसेच ऑनलाईन अज& भर$ याE या सूचना सोबत जोड+ या आहेत. 
 
िठकाणः                              
                         
िदनाकं :  ०६/०८/२०२१                                               संचालक, आरो� य सेवा, पुणे 
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अज& भर$यासाठी लॉगइन काय&पÀती अज& भर$यासाठी लॉगइन काय&पÀती अज& भर$यासाठी लॉगइन काय&पÀती अज& भर$यासाठी लॉगइन काय&पÀती     

िवषय मािहती भर$ याची काय&प* दती 
 

संकेत) थळावर लॉगइन करणे 
• गुगल �ोम, मोिझला, इंटनेट ए� सf लोरर इA यादी पैकी कोणतेही एक �ाउझर 

इंटनेटE या सहा�याने उघड$ यात याव.े 
• यानंतर www.arogyabharti2021.in हे संकेत) थळ उघड$ यात याव.े  
• संकेत) थळ उघड+ यानंतर New Registration या पय	यावर ��लक कराव.े 
• याम* ये First NameFirst NameFirst NameFirst Name, Middle Name, Last NameLast NameLast NameLast Name, Fathers Name, Mobile No., Fathers Name, Mobile No., Fathers Name, Mobile No., Fathers Name, Mobile No., 

Email ID,Email ID,Email ID,Email ID, Adhar No. ही मािहती भर$ यात यावी. (आधोरेिखत केलेले पय	यांची 
मािहती भरणे अिनवाय& आहे. 

• यानंतर Submit बटन वरती ��लक कराव.े 
• Submit बटन वरती ��लक के+ यानंतर नkदणी केले+ या  मोबाईल नंबर व ई-मेल 

आयडीवर यजुर आयडी व पासवड& (ाf त होईल. 
• हा यजुर आयडी व पासवड&चा उपयोग क[न संकेत) थळावर  लॉगइन H हाव.े लॉगइन 

झा+ यानंतर आपणास ऑनलाईन फॉम& भरावयास उपलo ध होवू शकेल. 
• यझुर आयडी व पासवड& बाबतची मािहती उमेदवारांनी गोपिनय ठेवावीयझुर आयडी व पासवड& बाबतची मािहती उमेदवारांनी गोपिनय ठेवावीयझुर आयडी व पासवड& बाबतची मािहती उमेदवारांनी गोपिनय ठेवावीयझुर आयडी व पासवड& बाबतची मािहती उमेदवारांनी गोपिनय ठेवावी. . . . व व व व 

कायमसाठी जतन क[न ठेवावीकायमसाठी जतन क[न ठेवावीकायमसाठी जतन क[न ठेवावीकायमसाठी जतन क[न ठेवावी....    
• हाच यझुर आयडी व पासवड& वाप[न उमेदवारांना नkदणी पोहाच यझुर आयडी व पासवड& वाप[न उमेदवारांना नkदणी पोहाच यझुर आयडी व पासवड& वाप[न उमेदवारांना नkदणी पोहाच यझुर आयडी व पासवड& वाप[न उमेदवारांना नkदणी पोट&लवरती केH हाट&लवरती केH हाट&लवरती केH हाट&लवरती केH हाही ही ही ही 

लॉगइन करता येव ूशकेललॉगइन करता येव ूशकेललॉगइन करता येव ूशकेललॉगइन करता येव ूशकेल....    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

Educational Qulification Details/Educational Qulification Details/Educational Qulification Details/Educational Qulification Details/शै?िणक अह&ता मािहतीशै?िणक अह&ता मािहतीशै?िणक अह&ता मािहतीशै?िणक अह&ता मािहती    
Sr. No. पदाचेपदाचेपदाचेपदाचे    नावनावनावनाव    मराठीमराठीमराठीमराठी    व इnंजीम*येव इnंजीम*येव इnंजीम*येव इnंजीम*ये पदाचे शै	िणक अह�ता  

1 गृहव) ञपाल - व) ञपाल   (House & 
Linen Keeper- Linen Keeper) 
Pay Matrix-S-6 : 19900-63200  

i) have passed Secondary School Certificate 

Examination conducted by a Divisional 

Board under the Maharashtra Secondary and 

Higher Secondary Boards Act.        

ii) Have previous experince in house keeping   

2 भांडार िन व) ञपाल  
(Store cum Linen keeper) 
Pay Matrix-S-6 : 19900-63200 

i) have passed Secondary School Certificate 

Examination conducted by a Divisional 

Board under the Maharashtra Secondary and 

Higher Secondary Boards Act. (ii) have 

passed Govt. commercial Certificate 

Examination in Marathi typing with speed of 

30 words per minute.  (iii) have previous 

experience in  accounts matters for at least 

one year or have obtained training in 

accounts matters through an institution 

recognised by Govt. in sub-clause                  

3 (योगशाळा व�ैािनक अिधकारी      
( ७० ट� के ) (Laboratory Scientific 
Officer) 70% 
Pay Matrix-S- 13 : 35400-112400 

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Laboratory or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Laboratory: or possess a degree Bachelor of 

Science with Physics and Chemistry or 

Biology: and a diploma or certificate in 

Laboratory.   

(योगशाळा व�ैािनक अिधकारी      
(३० ट� के)  
(Laboratory Scientific Officer) 
30% 
Pay Matrix-S : 13-35400-112400  

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Laboratory or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Laboratory: or possess a degree Bachelor of 

Science with Physics and Chemistry or 

Biology: and a diploma or certificate in 

Laboratory.   

          Senior Field Workers and Temporary 

Laboratory Technicians working for not less 

than 180 days appointed by the Joint Director 

of Health Services (Malaria, Filaria & Water 

Borne Diseases), Pune and District Malaria 

Officers. 

4 (योगशाळा सहा� यक  
(Laboratory Assistant) 
Pay Matrix-S- 17 : 21700-69100 

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Laboratory or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Laboratory:or possess a degree Bachelor of 

Science with Physics and Chemistry or 

Biology: and a diploma or certificate in 

Laboratory.   

5 ?-िकरण तं��/ ? -िकरण  व�ैािनक 
अिधकारी 
(X-Ray Technician/ X-Ray 

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Radiography or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Radiography; or  Possess a degree of 
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Scientific Officer) 
Pay Matrix-S- 13 : 35400-112400 

Bachelor of Science with Physics, and   

Chemistry or Biology; and a Diploma or 

Certificate in Radiography.  
6 र� तपेढी तं��/ र� तपेढी व�ैािनक 

अिधकारी 
 (Blood Bank Technician/ Blood 
Bank Scientific Officer) 
Pay Matrix-S- 13 : 35400-112400 

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Blood Transfusion  or 

Bachelor of Science in Paramedical 

Technology in Blood Transfusion;  or  

Possess a degree of Bachelor of Science with 

Physics, and   Chemistry or Biology; and a 

Diploma or Certificate in Blood Transfusion 

or Blood Bank Technology or Medical 

Laboratory Technology;  
7 औषध िनम	ण अिधकारी  

(Pharmacy Officer) 
Pay Matrix-S- 10 : 29200-92300 

(i) have passed S.S.C. examination and (ii) 

possess a Diploma in Pharmacy  of a 

Statutory University. OR                                                                                 

B. Pharmacy  of a Statutory University.                                                            

 OR M.Pharmacy  of a Statutory University.  
8 आहार त� (Dietician) 

Pay Matrix-S- 14 : 38600-122800 
(i) Possess B.Sc. (Home Science) degree of a 

statutory University. 
9 ईसीजी तंञ�  

(ECG Technician) 
Pay Matrix-S- 13 : 35400-112400  

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Cardiology or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Cordiology; or Possess a degree of Bachelor 

of Science with Physics, and Chemistry or 

Biology; and a diploma or certificate in 

Cordiology. 
10 दंतयांिञकी  

(Dental Mechanic) 
Pay Matrix-S- 7 : 21700-69100 

(i) have passed Higher Secondary School 

Certificate Examination and (ii) have passed 

the Dental Mechanic Course conducted by 

Govt. Dental College & Hospital at Bombay 

or at Nagpur or by any institution in India 

recognised by Govt.and apporoved by the 

Dental council of India 
11 डायिलसीस तंञ�  

(Dialysis Technician) 
Pay Matrix-S- 14 : 38600-122800 

Possess a Bacholor's Degree of a Statutory 

University in Science with Physics, 

Chemistry or Biology & DMLT from one of 

the medical colleges or from any institution 

recognised by the university  
12 अिधपिरचािरका (शासकीय )५० ट� के  

Staff Nurse Govt.50% 
Pay Matrix-S- 13 : 35400-112400 

(i) are qualified nurse having general nursing 

and midwifery deploma recognised  by the 

Indian Nursing Council. Or possess Basic 

B.Sc. (Nursing) degreee from recognized 

institution, except PB BSC (N) and basic 

B.Sc. From any open University establised 

by any Act of Parliament or of the State 

Legislature. Appointment to the post 

mentioned in rule 3 shall be made from 

amongst the candidates who (i) has passed 

from the private Nusing school. 

अिधपिरचािरका  (खाजगी ५० ट� के  ) 
Staff Nurse Private 50% 
Pay Matrix-S- 13 : 35400-112400  

13 दूर* वनीचालक  i) have passed Secondary School Certificate 

Examination    
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Telephone Operator 
Pay Matrix-S- 7 : 21700-69100 

14 वाहनचालक Driver 
Pay Matrix-S- 6 : 19900-63200 

(i) Possess a driving license to drive a light 

motor vehicle or medium passenger motor 

vehicle or heavy passenger motor vehicle 

under the Motor Vehicles Act,1988 (59 of 

1988) issued by the Competent Licensing 

Authority. 

(ii) have passed Secondary School Certificate 

Examination from the recognised school; 

(iii) Possess not less than three years 

experience of driving a light motor vehicle or 

medium passenger motor vehicle or heavy 

passenger motor vehicles in government, 

semi-government or private institutions; 

(iv) possess basis knowledge of repairing the 

motor vehicle. 

(v) have a clean record of driving motor 

vehicle and possess a good health. 
15 Xशपी  

Tailor 
Pay Matrix-S- 6 : 19900-63200 

(i) have passed Secondary School Certificate 

Examination and (ii) possess in Tailoring and 

Cutting of an Institution recognised by Govt. 

or any other qualification declared by Govt. 

to be equivalent thereto;and is able to teach 

cutting and tailoring to the patients in the 

hospital. 
16 नळकारागीर  

Plumber 
Pay Matrix-S- 6 : 19900-63200 

(i) are literate (ii) possess at least 2 years 

experience in the line. (iii) preference shall 

be given to candidates possessing a 

certificate awarded by the Dept. of Technical 

Education, Bombay for having completed the 

Plumber's course. 
17 सुतार  

Carpentor 
Pay Matrix-S- 6 : 19900-63200 

(i) Possess a certificate in carpentary from 

the Industrial Training Institute of Govt. of 

maharashtra of any other recognized 

Institute. 
18 नेञ िचिकA सा अिधकारी  

Opthalmic Officer  
Pay Matrix-S- 10 : 29200-92300 

Posseses degree in optometry of clinical 

optometry recognized by any university or 

the maharashtra university of health sciences. 

19 मनोिवकृती सामािजक काय&कत	/ 
समाज सेवा अिध?क (मनोिवकृती)  
(Medical Social Worker/ Social 
Superintendent (Psychitric)   
Pay Matrix-S- 14 : 38600-122800 

(i) Possess Degree and possess Diploma of 

statutory University or an institution 

recognised by the Govt. in Social Service 

Administration with Medical and Psychiatric 

social work as one of the subject of 

specilization or a Degree in Master of Social 

Work with Psychiatry as one of the subjects. 

Additional qualification -  

M.A. in Social Work OR Master Degree in 

Social Work (M.S.W.) with specialisation 

in Medical and Psychiatric social work.  



20 

 

20 भौितकोपचार त�  
Physiotherapist 
Pay Matrix-S- 14 : 38600-122800 

I)have passed Higher Secondary School 

Certificate Examination with Science 

subjects; and have passed Diploma in 

Physiotherapy of a statutory University or 

possess the Physiotherapy Assistant's 

Certificate from the Army. Preference 

Degree of a staturtory University in 

Physiotherapy. (ii) Provided that, preference 

may be given to the candidates possessing a 

degree of a statutory University in 

Physiotherapy. Provided further that the age 

limit may be relaxed by the Govt. on the 

recommendation of the Selecting Authority 

in favour of a candidate having higher 

qualification or experience or both. 
21 H यवसोपचार त�  

Occupational Therapist 
Pay Matrix-S- 14 : 38600-122800 

(i) Possess a degree in Science (Occupational 

Therapy) of a statutory University.  

22 समोपदेM टा  
Counsellor 
Pay Matrix-S- 14 : 38600-122800 

(i)Possess a Master's degree in clinical 

psychology of statutory University; and (ii) 

have passed one year certificate court of 

counsellor of Maharashtra Institute of Mental 

Health Pune or (iii) have gained after having 

acquired the qualification referred in clause 

(b). (iv) not less than five years experience of 

counselling in Mental Health. 
23 रासायिनक सहा� यक 

 Chemical Assistant 
Pay Matrix-S- 13 : 35400-112400 
 

(i) Possess a Degree of M.Sc. With Bio-

Chemistry as principal subject from a 

recognised Univesity. OR                         

 B.Sc. with Chemisty as principal subject 

from a recognised University. 
24 अणुजीव सहा - /(योगशाळा तंञ� 

Bactariologist  / Laboratory 
Technician 
Pay Matrix-S- 13 : 35400-112400 
 

(i) Possess a Degree of M.Sc. With 

Microbiology as principal subject from a 

recognised Univesity. OR                                      

B.Sc. with Microbiology as principal subject 

from a recognised University. 

25 अवbैिकय  सहा� यक  
Non-Medical Assistant 
Pay Matrix-S- 8 : 25500-81100 
 

(i) have passed Secondary School Certificate 

Examination. (ii) have undergone four  

months Training Course in Leprosy work at 

the Leprosy Training Centre or recognised 

Institution and passed the final examination. 
26 वाड&न / गृहपाल  

Warden Pay Matrix-S- 10 : 29200-

92300 

B.Sc.(Hon.)Degree  

or Degree in Arts or Science of a recognized 

University.   

27 अिभलेखापाल Record Keeper 
Pay Matrix-S- 10 : 29200-92300  

i) Graduate of a recognised University.              

ii) Certificate or Diploma in liberary science. 

(iii) Desirable experience in liberary work or 

recod maintenance. Knowledge of foreign 

language. 
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28 किनM ठ िलिपक Junior Clerk 
Pay Matrix-S- 6 : 19900-63200 

1) Possess a degree 2) possess the Govt. 

Commercial Certificate or Computer Typing 

Certificate with a speed of not less than 30 

WPM in Marathi Typewriting or 40 WPM in 

English Typerwriting.                                      
29 वीजतंञी )पिरवहन(  

Electrician (Transport) 
Pay Matrix-S- 8 : 25500-81100 

(i) have passed SSC and (ii) jhave completed 

concern trade in ITI or equivalent Institute 

recognised by Govt.or possess equivalent 

qualification approved by Govt. and passed 

NCTVT examination or equivalent 

examination approved by Govt. (iii) Possess 

not less than 5 years experience of full time 

worker in concern trade in any industry or 

Govt. or semi Govt. or Corporation or local 

body or Private automobile workshops after 

completion of above trade course (iv) Having 

capacity to inspect the vihicles and identify 

the faults/ defects in vehicle and having 

permanent vehicle driving license. 
30 कुशल कारािगर  

(Skilled Artizen) 
Pay Matrix-S- 8 : 25500-81100 

i) have passed S.S.C.; and (ii) have 

completed concern trade in I.T.I. or 

equivalent institute recognise by Govt. or 

possess equivalent qualification approved by 

Govt. and passed N.C.T.V.T. examination or 

equivalent examination approved by Govt. 

and (iii) Possesess not less than 5 years 

experience of full time worker in cercern 

trade in any industry or Govt. or Semi-Govt. 

or Corporation or local body or private 

automobile workshops after completion of 

above trade course.  (iv) Having capacity to 

inspect the vehicles and identify the faults/ 

defects in vehicle and having permanent 

vehicle driving license. 
31 विरM ठ तांिञक सहा� यक  

(Senior Technical Assistant) 
Pay Matrix-S- 13 : 35400-112400 
 

i) have passed S.S.C.; and (ii) possess a 

Diploma in Mechaanical or Automobile or 

Production Enginnering or possess 

equivalent qualification declared by the 

Govt. and (iii)Possesess not less than 2 years 

experience of full time worker of motor 

vehicles repairs and maintainance in 

authomobile enginnering field in any 

industry or Govt. or Semi-Govt. or 

Corporation or local body or private 

automobile workshops after completion of 

above Diploma course.(iv)Having capacity to 

inspect the vehicles and identify the faults/ 

defects in vehicle and having permanent 

vehicle driving license 
32 किनM ठ तांिञक सहा� यक  i) have passed S.S.C.; and (ii) have 

completed concern trade in I.T.I. or 
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(Junior Technical Assistant) 
Pay Matrix-S- 7 : 21700-69100 
 

equivalent institute recognise by Govt. or 

possess equivalent qualification approved by 

Govt. and passed N.C.T.V.T. examination or 

equivalent examination approved by Govt. 

and (iii)Possesess not less than 5 years 

experience of full time worker in cercern 

trade in any industry or Govt. or Semi-Govt. 

or Corporation or local body or private 

automobile workshops after completion of 

above trade course. (iv)Having capacity to 

inspect the vehicles and identify the faults/ 

defects in vehicle and having permanent 

vehicle driving license. 
33 तंञ� )एचईएमआर (  

Technician HEMR 
Pay Matrix-S- 14 : 38600-122800 
 

(I) HAVE passed the Secondary School 

Certificate Examination and (ii) have passed 

Diploma either in Bio-medical or Electrical 

or Electronics Engineering or any other 

qualification declared by Govt. to be 

equivalent thereto; and  (iii) Possess practical 

experience in the relevant subject for a 

period of not less than 2 years gained after 

acquiring the qualification mentioned in sub-

clause(iv) of this rule as a full time worker in 

hospital equipment repairs or biomedical 

engineering field either in Govt. or Semi-

Govt. Organisation or Corporation or local 

body or a private firm of workshop. 
34 किनM ठ तांिञक सहा -)एचईएमआर (

Junior Technical Assistant 
(HEMR) 
Pay Matrix-S- 7 : 21700-69100 
  

(I) Have passed the Secondary School 

Certificate Examination and (ii) have passed 

Diploma either in Bio-medical or Electrical 

or Electronics Engineering or any other 

qualification declared by Govt. to be 

equivalent thereto; and  (ii) Possess practical 

experience in the relevant subject for a 

period of not less than 1 years gained after 

acquiring the qualification mentioned in sub-

clause(iii) of this rule as a full time worker in 

hospital equipment repairs or biomedical 

engineering field either in Govt. or Semi-

Govt. Organisation or Corporation or local 

body or a private firm of workshop. 
35 दंतआरो� यक  

Dental Hygienist 
Pay Matrix-S- 8 : 25500-81100 
 

1) have passed Higher Secondary School 

Certificate Examination and 2) have passed 

the Dental Hygenist Examination.  

36 सांिखकी अ� वेषक  
Statistical Investigator 
Pay Matrix-S- 8 : 25500-81100 
 

(i) Graduate i.e. B.Sc. With Maths & Statitics 

or B.Com. with Statistics or B.A. Economics 

and Statitics of a Recognised University  
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37 काय&देशक  
Foreman 
Pay Matrix-S- 13 : 35400-112400 
 

i) have passed S.S.C.; and (ii) possess a 

Diploma in Mechaanical or Automobile or 

Production Enginnering or possess 

equivalent qualification declared by the 

Govt. and (iii)Possesess not less than 2 years 

experience of full time worker of motor 

vehicles repairs and maintainance in 

authomobile enginnering field in any 

industry or Govt. or Semi-Govt. or 

Corporation or local body or private 

automobile workshops after completion of 

above Diploma course.(iv)Having capacity to 

inspect the vehicles and identify the faults/ 

defects in vehicle and having permanent 

vehicle driving license. 
38 सेवा अिभयंता  

Service Engineer 
Pay Matrix-S- 15 : 41800-132300 
 

i) have passed S.S.C. with minumum second 

class; and (ii) possess a Diploma in 

Mechaanical or Automobile or Production 

Enginnering or possess equivalent 

qualification declared by the Govt. and 

(iii)Possesess not less than 3 years 

experience of full time worker of motor 

vehicles repairs and maintainance in 

authomobile enginnering field in any 

industry or Govt. or Semi-Govt. or 

Corporation or local body or private 

automobile workshops after completion of 

above Diploma course. (iv)Having should 

knowledge of iniatation of workshop, repairs 

and maintainance of various types of 

vehicles, assemebling and disassembling of 

all parts, handling of machines, machinery, 

equipments and tools. (v) Having sound 

knowledge of supervision on sub-ordinata 

workers of various trades and having 

conversant of motor inspection. (vi) having 

well conversant knowledge of Company Act, 

Motor Vehicle Act and Industrial Acts and 

its correspondences. 
39 विरM ठ सुर?ा सहा� यक 

 Senior Security Assistant 
Pay Matrix-S- 13 : 35400-112400 
 

(i) have passed the Secondary School 

Certificate Examination conducted by 

Divisional Board under the Maha.Secondary 

and Higher Secondary Education Boards 

Act,1965 and includes any other examination 

declared by Govt. to be equivalent thereto. 

(ii) possess certificate in Industrial Security 

Course of recognised institution (iii) have 

adequate knowledge of fire fighting 

equipments, industrial equipments and 

industrial security measures.   (iv) possess 

practical experience for a period of not less 
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than 5 years gained after requiring the 

qualification mentioned in sub-clause (ii) in a 

responsible position in industry or in a Govt. 

Dept. or in an industrial undertaking or in 

commercial concern, local authority, 

corporation or board established by Govt.   

(v) Provided that, preference may be given to 

Diploma holder in Industrial Security Course 

or a recognised Institution. Provided further 

that, preference may be given to Ex-

Servicemen.              
40 वbैकीय सामािजक काय&कत	/  

समाज सेवा अिध?क (वदैयिकय)  
( Medical Social Worker/  
Social Superintendent) (Medical) 
Pay Matrix-S- 14 : 38600-122800 
   

(i) Possess a degree of a statutory University 

and a Diploma in Social Science or (ii) 

Possess a master's degree in Arts with 

Socialogy.  

Additional qualification - M.A. in Social 

Work OR Master Degree in Social Work 

(M.S.W.) with specilisation in Medical and 

Psychiatric social work.   
41 उE च·ेणी लघुलेखक Higher Grade 

Steno 
Pay Matrix-S- 15 : 41800-132300 

SSC+ Short hand 120 words per minute  and 

English typing 40 words per minute  or 

Marathi 30 words per minute   

42 िनm न·ेणी लघुलेखक Lower Grade 
Steno  

Pay Matrix-S- 14 : 38600-122800 
 

SSC+ Short hand 100 words per minute and 

English typing 40 words per minute  or 

Marathi 30 words per minute   

43 लघुटंकलेखक Steno Typist 
Pay Matrix-S- 8 : 25500-81100 
 

SSC+ Short hand 80 words per minute and 

English typing 40 words per minute  or 

Marathi 30 words per minute   

44 ? िकरण सहा�यक - X-Ray 
Assistant 
Pay Matrix-S- 8 : 25500-81100 
 

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Radiography or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Radiography; or Possess a degree of 

Bachelor of Science with Physics, and 

Chemistry or Biology; and a diploma or 

certificate in Radiography; 
45 ईईजी तं�� ( EEG Technician) 

Pay Matrix-S- 13 : 35400-112400 
 

Possess a degree of Bachelor or Paramedical 

Technology in Neurology, or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Neurology; or Possess a degree of Bachelor 

of Science with Physics, and Chemistry or 

Biology; and a Diploma or Certificate in 

Electroencephalography (EEG) or 

Neurology; 
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46 िह) टोपॅथी तंञ�  /पेशी तंञ� 
(Histopathy Technican) 
Pay Matrix-S- 14 : 38600-122800 
 

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Histopathology  or Bachelor 

of Science in Paramedical Technology in 

Histopathology or Possess a degree of 

Bachelor of Science with Physics and 

Chemistry or Biology and a diploma or 

Certificate in Histopathology.  
47 पेशी त�  

(Histopathy Technician) 
Pay Matrix-S- 15 : 41800-132300 
 

Possess a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Histopathology  or Bachelor 

of Science in Paramedical Technology in 

Histopathology or Possess a degree of 

Bachelor of Science with Physics and 

Chemistry or Biology; Provided that, the 

preference shall be given to candidats having 

minimum one year experience as 

Histopathology Technician in Government 

recognised hospitals. 
48 परÂयिुजिन) ट संजीवन शा) �� 

Purfusionist 
Pay Matrix-S- 15 : 41800-132300 
 

Possess a degree of Bachelor or Paramedical 

Technology in Perfusion , or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Perfusion ; or Possess a degree of Bachelor 

of Science with Physics and Chemistry or 

Biology; and a Diploma or Certificate in 

Perfusion;  
49 nंथपाल Librarian 

Pay Matrix-S- 10 : 29200-92300 
Certificate or Diploma in Library Science. 

50 वीजतं�ी  
Electrician 
Pay Matrix-S- 6 : 19900-63200 

(i) possess a Diploma or certificate in 

electrical trades of any recognised institution 

/NCTVT or any other qualification declared 

by govt.to be equivalent thereto (ii) have 

passed th SSC examination pr equivalent 

examination recognised by Govt. 
51  श) ञि�या गृह सहा� यक  

Operation Theatre Assisatnt 
Pay Matrix-S- 7 : 21700-69100 

have passed Secondary School Certificate 

Examination 

52 मो+ ड[म तंञ�/  िकरणोपचार तंञ� 
Mouldroom Technician / 
Radiography Technician 
Pay Matrix-S- 10 : 29200-92300  

Posses a degree of Bachelor of Paramedical 

Technology in Radiography or Bachelor of 

Science in Paramedical Technology in 

Radiography; or possess a degree of 

Bachelor of Science with Physics, and 

Chemistry or Biology; and a diploma or 

certificate in Radiography. 

 


