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

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम हिकास हिभाग 

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

तारीख: १९ सप्टेंबर, 2022. 
िार्ा :  

1) सामान्य प्रशासन हिभाग शासन हनर्चय क्रमाकंः प्राहनमं-१२२२/प्र.क्र.५४/का.13-ऄ, हद.4 
मे,20२२. 

2) ग्रामहिकास हिभाग शासन हनर्चय क्रमाकंः सकंीर्च 2022/प्र.क्र.११/अस्था 8, हद.10 मे, 
2022 

3) या कायासनार्ी समक्रमांकार्ी पत्र ेऄनुक्रमे हद. 07 जून, 2022, हद. 09 जून, 2022, हद. 
28 जून, 2022 ि हद. 18 जुल,ै 2022 

4) ग्रामहिकास हिभाग शासन पहरपत्रक क्रमाकंः संकीर्च 2022/प्र.क्र.११/अस्था 8, हद. 26 
ऑगस्ट,20२२. 

 
प्रस्तािना :  

संदभच क्र. १ िरील सामान्य प्रशासन हिभागाच्या हद.४ मे, २०२२ च्या शासन हनर्चयातील 
सूर्नानुंसार मार्च, २०१९ ि माहे ऑगस्ट, 2021 ( ऄपंग ि आतर सुधाहरत अरक्षर्ासह )  महाभरती 
ऄंतगचत ग्रामहिकास हिभागाच्या ऄखत्यारीतील हजल्हा पहरषद ऄंतगचत गट -क  मधील अरोग्य 
हिभागाशी संबंहधत 5 सिंगंातील पदभरती करण्याकरीता पहरक्षा घेण्याबाबत कालबद्ध कायचक्रम ( 
िळेापत्रक) सदंभाधीन हद. 26 ऑगस्ट, 2022 च्या शासन पहरपत्रकान्िये हनहित करण्यात अला होता.  

हद.१६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी मा. मुख्य सहर्ि, महाराष्ट्र राज्य यारं्ेकडे र्ालेल्या बैठकीतील 
र्ालेल्या र्र्ेनुसार ऄसे हनदशचनास अले अहे की, राज्यातील सिच हरक्त पदांर्ी तात्काळ  पदभरती 
करता यािी यादृष्ट्टीने सामान्य प्रशासन हिभागातरे्फ त्याचं्या हद.४ मे, २०२२ च्या शासन हनर्चयातील 
सूर्नासंंदभात नव्याने सिचसमािशेक मागचदशचक सूर्ना/हनदेश शासन हनर्चयाद्वारे जाहीर होर्ार अहेत. 

  तसेर्, सदर पहरक्षचे्या कालबद्ध कायचक्रम ( िळेापत्रक ) नुसार पहरक्षरे्े अयोजन हद. 15 ि 16 
ऑक्टोबर, 2022 या हदिशी करण्यात अले होते. सदर हदिशी महाराष्ट्र लोकसेिा अयोगार्ी परीक्षा 
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ऄसल्याने ईमेदिारारं्े नुकसान होउ नय े म्हर्नू, सदर परीक्षरे्ी तारीख सधुारण्यार्ी बाब शासनाच्या 
हिर्ाराधीन होती. 

शासन शुद्धीपत्रक : 

ईपरोक्त नमूद पार्श्चभमूीिर मार्च, २०१९ ि माहे ऑगस्ट, 2021 ( ऄपंग ि आतर सुधाहरत 
अरक्षर्ासह )  महाभरती ऄंतगचत ग्रामहिकास हिभागाच्या ऄखत्यारीतील हजल्हा पहरषद ऄंतगचत गट -क  
मधील अरोग्य हिभागाशी संबंहधत 5 संिगंातील पदभरती करण्याकरीता पहरक्षा घेण्याबाबत संदभच क्र.४ 
िरील हद. 26 ऑगस्ट, 2022 च्या शासन पहरपत्रकान्िये हनहित करण्यात अलले्या कालबद्ध 
कायचक्रमास ( िळेापत्रक) स्थहगती देण्यात येत अहे. सामान्य प्रशासन हिभागाच्या पदभरतीबाबत सुधाहरत 
मागचदशचक सूर्ना/हनदेश प्राप्त र्ाल्यानंतर याबाबत यथािकाश कळहिण्यात येइल.  

सदरर् े शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळािर ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्यार्ा संकेताकं 202209191535201920                                  
ऄसा अहे. हा अदेश हडजीटल स्िाक्षरीने साकं्षाहंकत करुन हनगचहमत करण्यात येत अहे. 

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने, 

 ( हिजय र्ादेंकर  ) 
 ऄिर सहर्ि,महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यारं्े खाजगी सहर्ि 
2) मा. ईप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यारं्े खाजगी सहर्ि 
3) मा.मंत्री (ग्रामहिकास), यारं्े  खाजगी सहर्ि 
4) मा.मंत्री (सािचजहनक अरोग्य), यारं्े  खाजगी सहर्ि 
5) मा. मुख्य सहर्ि महाराष्ट्र राज्य. 
6) ऄप्पर मुख्य सहर्ि, ग्राम हिकास हिभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
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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. रुग्र्ालय, 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 कल्यार् ऄहधकारी (सिच) 
18) हजल्हा कौशल्य हिकास, रोजगार ि ईद्योजकता मागचदशचन ऄहधकारी, (सिच) 
19) हजल्हा सैहनक कल्यार् ऄहधकारी (सिच) 
20) हजल्हा अरोग्य ऄहधकारी (सिच) 
21)  हनिडनस्ती (अस्था - 8) 
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