
  

माहे मार्च, 2019 च्या जाहहरातीनुसार हजल्हा 
पहरषदेच्या ऄखत्याहरतील गट-क संवगातील 
सवच पदे भरण्याबाबत 

महाराष्ट्र शासन 
 ग्राम हवकास हवभाग  

शासन हनणचय क्रमांकः        2022/ . .११/    -8 
        भवन, 25,      न प ,       ,       400001 

तारीख: 10 मे, २०२२. 
 

वार्ा :  
1) सामान्य प्रशासन हवभाग, शासन हनणचय क्र.प्राहनमं-2007/प्र.क्र.46/07/13-ऄ, हद.19 
ऑक्टोबर,2007 
2) सामान्य प्रशासन हवभाग, शासन हनणचय क्र.प्राहनमं-20१४/प्र.क्र.(43/14)/१३-ऄ, हद.05 जून,20१४ 
3) ग्रामहवकास हवभाग शासन पहरपत्रक क्र. एहपटी-2014/प्र.क्र. 139/अस्था-8, हद.5 जुलै,2014 
4) हवत्त हवभाग,शासन हनणचय क्र.संकीणच-2018/प्र.क्र.20/अ.पु.क., हद.16 मे,2018 
५) हवत्त हवभाग, शासन  शुध्दीपत्रक क्र. संकीणच-2018/प्र.क्र.20/अ.पु.क.,हद.28 हडसेंबर,2018 
६) सामान्य प्रशासन हवभाग, शासन पहरपत्रक क्र.प्राहनमं-1218/प्र.क्र.27/13-ऄ, हद.14 मार्च,2018 
७) सामान्य प्रशासन हवभाग शासन  हनणचय  क्र. प्राहनम 1216/(प्र.क्र.65/16)/13-ऄ, हद. 13 जून,2018 
८) ग्रामहवकास हवभाग शासन हनणचय क्र. संकीणच-5016/प्र.क्र.321/अस्था-8, हद. 23 जुलै,2018 
९) ग्रामहवकास हवभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. सकंीणच-5016/प्र.क्र.321/अस्था-8, हद.13 फेब्रवुारी, 
2019 
१०) सामान्य प्रशासन हवभाग शासन हनणचय क्र. मातंस-2020/प्र.क्र.11/से-2/39, हद. 20 फेब्रुवारी, 
2020 व शासन शुध्दीपत्रक हद. 24 फेब्रवुारी,2020. 
11)  हवत्त हवभाग,शासन हनणचय क्र.ऄथचसं-2020/प्र.क्र.65/ऄथच,3, हद. 04 मे,2020 
12) सामान्य प्रशासन हवभाग शासन पहरपत्रक क्र. प्राहनमं 1220/प्र.क्र.21/13-ऄ, हद. 17 ऑगष्ट्ट, 
2020 
13) सामान्य प्रशासन हवभागार्े पत्र क्र.संकीणच-2020/प्र.क्र.82/16-ब (सी), हद. 26 नोव्हेंबर,2020 
14) सामान्य प्रशासन हवभाग शासन  हनणचय क्र. राअधो 4019/प्र.क्र.31/16-ऄ, हद. 23 हडसेंबर,2020 
1५) सामान्य प्रशासन हवभाग शासन  हनणचय क्र. मातंस-2020/प्र.क्र.11/से-2/39, हद.21 जानेवारी, 
2021 
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१६) सामाहजक न्याय व हवशेष सहाय्य हवभाग, शासन हनणचय क्र.हदव्यागं-2019/प्र.क्र.251/हद.क.2,                   
हद. 02 फेब्रवुारी, 2021.  
1७) ग्रामहवकास हवभाग शासन हनणचय क्र. हदव्यागं-2019/प्र.क्र.41/अस्था-8, हदनाकं 22/02/2021. 
1८) सामान्य प्रशासन हवभाग, शासन पूरकपत्र क्र.मातंस-2020/प्र.क्र.11/से-2/39, हद. 4 मार्च, 
2021. 
1९) सामान्य प्रशासन हवभाग, शासन पहरपत्रक क्र.प्राहनमं-1221/प्र.क्र.5/का.13-ऄ, हद. 22 एहप्रल, 
2021. 
२०)  सामान्य प्रशासन हवभाग शासन  हनणचय क्र. राअधो-4019/प्र.क्र.31/16-ऄ, हद.31 मे,2021 
21) ग्रामहवकास हवभाग शासन हनणचय क्र.संकीणच 2020/प्र.क्र.99/अस्था8,हद.14 जून, 2021. 
22) ग्रामहवकास हवभाग शासन शुध्दीपत्रक  क्र.संकीणच 2020/प्र.क्र.99/अस्था8,हद.22 जून, 2021 
23) ग्रामहवकास हवभाग शासन पहरपत्रक क्र.संकीणच 2020/प्र.क्र.99 अस्था8,हद.28 जून, 2021 
24) ग्रामहवकास हवभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.सकंीणच 2020/प्र.क्र.99/अस्था8,हद.20 ऑगस्ट,2021 
2५) ग्रामहवकास हवभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.सकंीणच 2020/प्र.क्र.99/अस्था-8,हद. 01 सप्टेंबर, 
2021. 
२६) सामान्य प्रशासन हवभाग (माहहती तंत्रज्ञान), शासन हनणचय क्र.मातंसं-2020/प्र.क्र.०1/से-2/39, 
हद. 18 जानेवारी, 2022. 
२७) हवत्त हवभाग,शासन हनणचय क्र.पदहन-2022/प्र.क्र.2/२०२२/अ.पु.क., हद. १२ एहप्रल, २०२२. 
28) सामान्य प्रशासन हवभाग, शासन हनणचय क्र.प्राहनमं-१२२२/प्र.क्र.५४/का.13-ऄ, हद.4 मे,20२२. 
 

प्रस्तावना : 
शेतकऱयारं्े ईत्पन्न दुप्पट करण्याच्या ऄनुषंगाने  अवश्यक पायाभतू सुहवधा पुरहवण्यासाठी 

हवहवध हवभागातील महत्वाच्या सेवशेी  हनगहडत पदभरतीस मान्यता देण्याबाबतर्ा संदभाधीन क्र.4 
येथील शासन हनणचय हवत्त हवभागाने हदनाकं 16 मे,2018 रोजी हनगचहमत केला अहे.  तसेर् सदर 
शासन हनणचयामधून काही पदे वगळण्याबाबतर्े व काही पदास मान्यता देण्याबाबतर्े संदभाधीन क्र.५ 
येथील शासन शुध्दीपत्रक हदनाकं 28/12/2018 रोजी हनगचहमत केले अहे. सदर शासन हनणचयान्वये 
संबंधीत प्रशासकीय हवभागानंा सरळसेवचे्या हरक्त ऄसलेल्या पदाचं्या 100% पदभरतीसाठी जुन्या 
अकृतीबंधानुसार मान्यता देण्यात अली होती. 
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2. सामान्य प्रशासन हवभागाच्या हदनाकं 14 मार्च,2018 च्या शासन हनणचयास ऄनुसरुन 
ग्रामहवकास हवभागामाफच त  राज्यातील सवच हजल्हा पहरषदातंगचत नामहनदेशनाच्या कोटयातील गट-क 
संवगातील  हरक्त पदे भरण्याकहरता ऑनलाइन पहरक्षा प्रहक्रया राबहवण्याबाबतच्या सुर्ना  सदंभाधीन 
क्र.८ येथील हदनाकं 23 जुल,ै 2018 र्ा शासन हनणचय व संदभाधीन क्र.९ येथील हदनाकं 13 फेब्रवुारी, 
2019 च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये देण्यात अल्या होत्या. हवत्त हवभागार्ा हदनाकं 16/05/2018 र्ा 
शासन हनणचय व हदनांक 28/12/2018 च्या शासन शुध्दीपत्रकास ऄनुसरुन  सवच हजल्हा 
पहरषदाकंडील गट-क मधील 18 संवगातील एकूण 13,514 आतकी हरक्त पदे  ऑनलाइन पध्दतीने 
भरण्यासाठी शासनाच्या महाअयटी माफच त माहे मार्च,2019 मध्ये जाहहरात प्रहसध्द करण्यात अली 
होती.  दरम्यान लोकसभा व हवधानसभा हनवडणूक अर्ारसंहहता तसेर्, त्यानंतर महापोटचल रद्द 
झाल्याने सदरर्ी पदभरती ऄद्याप पयंत होउ शकली नाही.  तथाहप, सामान्य प्रशासन हवभाग (मा.व 
तं.) याचं्या हदनाकं 20 फेब्रवुारी,2020 व हदनाकं 17 ऑगष्ट्ट,2020 च्या शासन हनणचयानुसार  महापहरक्षा 
पोटचल रद्द झाल्याने सदरर्ी अरोग्य हवभागाशी संबंधीत  पदभरती ही सामान्य प्रशासन हवभाग शासन 
हनणचय हदनाकं 17.०8.2020, हदनाकं 21.०१.2021, तसेर् हदनाकं 22.०4.2021 नुसार राबहवण्यात 
येणार होती. 

3. सद्य:स्स्थतीत कोरोना हवषाण ू प्रादुभावाच्या पारॄचभमुीवर हवत्त हवभागाच्या संदभाधीन क्र.11 
येथील हदनाकं 04 मे,2020 च्या शासन हनणचयान्वये सावचजहनक अरोग्य हवभाग, वदै्यकीय हशक्षण व 
औषधी द्रव्ये हवभाग वगळता पदभरतीवर हनबंध घालण्यात अले अहेत. तथाहप, ग्रामहवकास 
हवभागातंगचत हजल्हा पहरषदेतील अरोग्य सेवक, अरोग्य सेहवका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध हनमाता  व 
अरोग्य पयचवके्षक ही पदे अरोग्याशी संबंधीत ऄसल्याने राज्यात कोहवड-19 र्ा वाढता प्रादुभाव लक्षात 
घेता व आतर साथ रोगार्ी शक्यता लक्षात घेता ग्रामीण भागातील जनतेला तात्काळ अरोग्य सेवा 
हमळणे अवश्यक ऄसल्याने हवत्त हवभागाने हजल्हा पहरषदामंधील  माहे, मार्च,2019 मध्ये हदलेल्या 
जाहहरातीमधील केवळ अरोग्य हवभागाशी संबंधीत  50% हरक्त पदारं्ी पदभरती करण्यास मान्यता 
हदलेली होती.   

4. तद्नंतर  हद.05 मे,2021 रोजी झालेल्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीतील हनणचयानुसार  ग्रामहवकास 
हवभागातील अरोग्य सेवशेी संबंधीत  हरक्त ऄसललेी सवच पदे भरण्यास मान्यता हदलेली ऄसल्याने 
सरळसेवा मेगा भरती-2019 ऄंतगचत हदलेल्या जाहहरातीनुसार हजल्हा पहरषदेतील अरोग्य हवभागाशी 
संबंधीत सवच हरक्त पदे भरण्यार्ी बाब शासनाच्या हवर्ाराधीन होती. कोरोना हवषाणचू्या प्रादुभावाच्या 
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पारॄचभमूीवर ग्राम हवकास हवभागातंगचत हजल्हा पहरषदेकडील गट-क संवगातील माहे मार्च,2019 च्या 
जाहहरातीनुसार अरोग्य हवभागाशी संबंहधत अरोग्य सेवक,अरोग्य सेहवका,प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,औषध 
हनमाता व अरोग्य पयचवके्षक या 5 संवगातील हरक्त पदे भरण्याबाबत ग्रामहवकास हवभागाकडील शासन 
हनणचय हद.14 जून 2021, व शासन शुध्दीपत्रक हद.22 जून 2021  हनगचहमत करण्यात अले.  

5. सामान्य प्रशासन हवभागाने सामाहजक व शैक्षहणकदृष्ट्टया मागास (एसइबीसी) प्रवगातील 
घटकानंा खुल्या प्रवगातील अर्थथकदृष्ट्टया दुबचल घटकार्ा लाभ देण्याबातर्ा शासन हनणचय 
हद.23.12.2020 रोजी हनगचहमत केला अहे. मा.सवोच्र् न्यायालयाने हदनाकं 5.5.2021 रोजी झालेल्या 
सुनावणीत सामाहजक व शैक्षहणकदृष्ट्टया मागास (एसइबीसी) प्रवगाच्या अरक्षणा संदभातील कायदा 
रदद केला अहे. त्यामुळे सामाहजक व शैक्षहणकदृष्ट्टया  मागास (एसइबीसी) प्रवगातील जागा ऄराखीव 
प्रवगात रुपातंरीत झाल्याने माहे मार्च,2019 च्या जाहहरातीमधील खुल्या प्रवगातील समातंर 
अरक्षणामध्ये बदल होत अहे. तसेर्,ऄनुकंपा तत्वावरील हनयुक्त्यारं्े प्रमाण काही कालावधीसाठी 10 
टक्के वरुन 20 टक्के केल्यामुळे व हजल्हा पहरषदेने त्याप्रमाणे ऄनुकंपा भरती प्रहक्रया केल्यामुळे व 
ऄन्य कारणासं्तव प्रवगचहनहाय /समातंर अरक्षणहनहाय जागामंध्ये बदल होत अहे. सदर बदलानुंसार 
पदभरती प्रहक्रया राबहवणे अवश्यक अहे. यासाठी काही कालावधी लागणार होता. त्यामुळे हदनाकं 14 
जून 2021 रोजीच्या शासन हनणचयासोबतच्या हववरणपत्र-ब मधील नमुद वळेापत्रकानुसार हजल्हा 
पहरषद हनहाय जाहहर प्रकटन,हदव्यागंाचं्या नव्याने समाहवष्ट्ठ प्रवगासाठी व समातंर अरक्षण 
बदलल्यामुळे नव्याने वाढ झालेल्या प्रवगासाठी जाहहरात प्रहसध्द करुन ईमेदवारानंा हदनाकं 1 जुलै 
2021 पासून मे.न्यास कम्युहनकेशन प्रा.हल. याचं्याद्वारे www.maharddzp.com या वबेसाइटवर 
रहजस्रेशन /हर-रहजस्रेशन करणे शक्य होणार नसल्याने हद.14 जून 2021 च्या शासन हनणचयातील 
हववरणपत्र-ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वळेापत्रकानुसार परीक्षरे्ी ऄंमलबजावणी करणे शक्य होणार 
नसल्याने ग्रामहवकास हवभागाकडील हद.28 जून, 2021 च्या शासन पहरपत्रकानुसार याबाबतर्ी 
कायचवाही पुढे ढकलण्यात अली होती.तथाहप, ग्रामहवकास हवभागाकडील हद.20 ऑगस्ट, 2021च्या  
शासन शुध्दीपत्रकामधील हववरणपत्र-ब नुसार पहरक्षरे्े वळेापत्रक प्रहसध्द करण्यात अले होते. 

६. ग्रामहवकास हवभागातंगचत हजल्हा पहरषदेतील वगच 3 च्या 18 संवगातील सरळसेवचे्या एकूण 
13514 आतक्या पदभरतीर्ी कायचवाही शासनाच्या महाअयटी माफच त मेगा भरती 2019 ऄंतगचत 
करण्यात येणार होती. त्याऄनुषंगाने एकूण 18 संवगाच्या पदभरतीसाठी राज्यातील सवच हजल्हा 
पहरषदेने शासनाच्या महाअयटी माफच त  जाहहरात हदली होती. माहे मार्च 2019 च्या जाहहरातीनुसार 



शासन हनणचय क्रमांकः        2022/ . .११/    -8 

 

पषृ्ठ 9 पैकी 5  
 

राज्यभरातील हजल्हा पहरषदेच्या पदभरतीसाठी 18 संवगातील पदासंाठी एकूण 1128133 ऑनलाइन 
ऄजच महाअयटीकडे नोंदणी झाले होते. परंतु महापहरक्षा पोटचल रदद झाल्याने महाअयटीने पहरक्षा 
घेण्यास ऄसमथचता दशचहवली.  

७. सामान्य प्रशासन हवभागाने (मा.व.तं.) महापहरक्षा पोटचल ऄंतगचत घेण्यात येणाऱया गट-क व ड 
संवगातील पदभरती संदभात पहरक्षा प्रहक्रया  राबहवण्याकहरता पहरक्षा पध्दतीत अवश्यक बदल करुन 
सुधाहरत कायचपध्दतीबाबतर्ा शासन हनणचय हदनाकं.20 फेब्रवुारी,2020 व शुध्दीपत्रक हद.24 
फेब्रवुारी,2020 तसेर् हद.17 ऑगस्ट,2020 रोजी हनगचहमत केलेले अहेत. सदर शासन हनणचयान्वये 
महापहरक्षा पोटचलद्वारे घेण्यात येणाऱया गट-क व ड संवगातील पदभरती संदभात पहरक्षा प्रहक्रया 
राबहवण्याकहरता महाअयटीकडून Empanelment केलेल्या Vendor यादीतून एका OMR Vendor 
(Service Provider)र्ी हनवड करुन पहरक्षा प्रहक्रया पार पाडाव्यात ऄसे स्पष्ट्ट केले होते. तसेर् Vendor 
बाबत हदनाकं 21 जानेवारी,2021 रोजी शासन हनणचय तसेर् हदनाकं 4 मार्च 2021 रोजी शासन 
पुरकपत्र हनगचहमत केले अहे.  

८. सदर शासन हनणचयातील नमूद  ५ Vendor पैकी हजल्हा पहरषदेकडील अरोग्य हवभागाशी 
संबंहधत पद भरतीकहरता मे.न्यास कम्युहनकेशन प्रा.हल. या एका कंपनीर्ी (OMR Vendor) हनवड 
करण्यात अली ऄसून त्या बाबतर्ा शासन हनणचय हद.14 जून 2021 रोजी हनगचहमत करण्यात अलेला 
अहे. त्याऄनुषंगाने मे.न्यास कम्युहनकेशन प्रा.हल.यारं्े सोबत हद. 6 जुलै 2021 ऄन्वये करारनामा 
(MOU)  करण्यात अलेला अहे. सदर हद.14 जून 2021 च्या शासन हनणचयानुसार हजल्हा 
पहरषदेकडील अरोग्य हवभागाशी संबंधीत अरोग्य पयचवके्षक, औषध हनमाता,अरोग्य सेवक (पुरुष), 
अरोग्य सेहवका व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या संवगातील पदभरती  करीता वळेापत्रक हनहरृत करण्यात 
अले ऄसता हद.7 व 8 ऑगस्ट 2021 रोजी पहरक्षरे्े अयोजन करण्यात अले होते.  

९. सदर पहरक्षा हद.28 जून 2021  च्या पहरपत्रकान्वये हजल्हा पहरषदाकंडून / हदव्यागंाचं्या नव्याने 
समाहवष्ट्ठ प्रवगासाठी व समातंर अरक्षण बदलल्यामुळे नव्याने वाढ झालेल्या प्रवगासाठी जाहहरात 
प्रहसध्द करणे वळेापत्रकानुसार शक्य नसल्याने सदर पहरक्षा पुढे ढकलण्यात अली.  तदनंतर सदर 
पहरक्षा हद.20 ऑगस्ट 2021 शासन शुध्दीपत्रकानं्वये हद.16 व 17 ऑक्टोबर 2021 रोजी अयोहजत 
करण्यात अली होती. तथाहप अरोग्य हवभागाच्या हवहवध पदारं्ी अयोहजत पहरक्षा रदद होउन ती 
हद.24/10/2021 व हद.31/10/2021 रोजी अयोहजत केली होती.तसेर् सदर पहरक्षसेाठी वापरण्यात 
येणारे पहरक्षा कें द्र व या हवभागाच्या पहरक्षसेाठी वापरण्यात येणारे पहरक्षा कें द्र  व आतर साधनसामुग्री 
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एकर् ऄसल्यामुळे तसेर्  मार्च 2019 मधील जाहहरातीतील हरक्त पदाचं्या Vacancy Matrix मध्ये 
S.E.B.C. अरक्षण मा.न्यायालयाने रदद केल्यामुळे , कोरोना 19 मुळे, ऄनुकंपा हनयुक्तीच्या 
पदसंख्येत वाढ केल्यामुळे व ऄन्य कारणास्तव मार्च 2019 मध्य ेहरक्त ऄसलेल्या व अता सध्या हरक्त 
ऄसलेल्या पदातं तफावत अढळूनअल्याने सदर पदारं्ी पहरक्षा हद.29 सप्टेंबर 2021 च्या शासन 
पहरपत्रकान्वये पुढे ढकलण्यात अली ऄसून सदरहु पहरक्षरे्े वळेापत्रक ऄदयापही हनहरृत करण्यात 
अलेले नाही. 

१०. सामान्य प्रशासन हवभागार्े  (माहहती तंत्रज्ञान) हद.18 जानेवारी 2022 रोजीच्या शासन 
हनणचयानुसार  राज्य मंहत्रमंडळाच्या हद.15.12.2021 च्या बैठकीत मा.मंहत्रमंडळाने पदभरतीसाठी 
घेण्यात येणाऱया पहरक्षसेाठी सध्या ऄसलेल्या कंपन्यारं्े पॅनल स्थहगत करण्यात येत  ऄसल्यार्े स्पष्ट्ट 
केले अहे.सदर हनणचयापूवी हनगचहमत केलेले OMR Vendor च्या Empanelment बाबतर्े साप्रहव (मातं), 
शासन हनणचय क्र.मातंसं-2020/प्र.क्र.11/से-2/39,हद.21 जानेवारी 2021 अहण साप्रहव(मातं),शासन 
हनणचय क्र.मातंसं-2020/प्र.क्र. 11/स-े2/39,हद.04 मार्च 2021 हे शासन हनणचयान्वये स्थहगत करण्यात 
येत अहेत. यानंतर पदभरती संदभातील कोणतीही पहरक्षा ईक्त शासन हनणचयान्वये Empanelment 
केलेल्या OMR Vendor कडून घेण्यात येउ नय,े ऄसे नमुद करुन मा.मंत्रीमंडळाने TCS,IBPS,अहण 
MKCL याचं्याकडून पदभरतीसाठी यापूढे होणाऱया पहरक्षा घेण्यार्ी कायचवाही करण्याच्या संदभात 
हनदेश हदलेले अहेत. त्यानुषंगाने स्वतंत्र अदेश सामान्य प्रशासन हवभागाकडून हनगचहमत करण्यात 
येणार होते. अता त्यानुषंगाने सामान्य प्रशासन हवभागाने  भतूपूवच दुय्यम सेवा हनवड मंडळाच्या 
कक्षतेील (महाराष्ट्र लोकसेवा अयोगाच्या कक्षबेाहेरील ) गट-ब (ऄराजपहत्रत), गट-क व गट-ड 
संवगातील नामहनदेशानाच्या कोट्यातील पदे सरळसेवनेे भरण्याबाबतच्या एकहत्रत मागचदशचक सूर्ना 
संदभच क्र.२८ वरील शासन हनणचयान्वये हनगचहमत केल्या अहेत. 

११. याबाबत ऄसेही नमुद करण्यात  येते की, यापूवी राज्यातील हजल्हा पहरषद ऄंतगचत भरण्यात 
येणारी सवच हरक्त पदे  हजल्हा पहरषदस्तरावर हजल्हाहधकारी याचं्या ऄध्यक्षतेखालील हजल्हा हनवड 
मंडळामाफच त भरण्यात येत होती. सदरहु पहरक्षा हजल्हा पहरषदस्तरावरर् घेण्यात येत होती. तथाहप, 
मार्च 2019 च्या जाहहरातीनुसार राज्यभरातील हजल्हा पहरषदेच्या पदभरतीसाठी 18 संवगातील 
पदारं्ी पहरक्षा घेण्यास महाअयटीने ऄसमथचता दाखहवल्यामुळे ग्रामहवकास हवभागातंगचत सदर पहरक्षा 
राज्यस्तरावर घेण्यार्े हवर्ाराधीन होते. परंतु हजल्हापहरषदेतील सदर पदे राज्यस्तरावरर्ी 
नसल्यामुळे अरोग्य हवभागाशी संबधीत 5 संवगातील पदे व आतरही पदे यापूढे ग्रामहवकास 



शासन हनणचय क्रमांकः        2022/ . .११/    -8 

 

पषृ्ठ 9 पैकी 7  
 

हवभागस्तरावर भरण्यात येणार नसून, ही सवच पदे राज्यातील सवच हजल्हा पहरषदानंी  हजल्हा हनवड 
मंडळामाफच त पूवीप्रमाणेर् हजल्हा पहरषदेच्या स्तरावरर् भरण्याबाबतर्ी बाब  शासनाच्या हवर्ाराहधन 
होती. 

शासन हनणचय:  
मार्च, २०१९ महाभरती ऄंतगचत ग्रामहवकास हवभागाच्या ऄखत्यारीतील हजल्हा पहरषद ऄंतगचत 

गट -क  पदभरतीबाबत खालीलप्रमाणे हनणचय घेण्यात येत अहे. 

1. हजल्हा पहरषदेच्या ऄखत्याहरतील सवच हरक्त पदे यापूढे ग्रामहवकास हवभाग स्तरावर भरण्यात येणार 
नसून, ही सवच पदे राज्यातील सवच हजल्हा पहरषदानंी पूवीप्रमाणेर् हजल्हा हनवड मंडळामाफच त  हजल्हा 
पहरषदेच्या स्तरावरर्  भरण्याबाबत शासनार्ी मान्यता देण्यात येत अहे. यासंदभातील कायचवाही 
करताना प्रामुख्याने संदभच क्र.3 व संदभच क्र.२६, २७ व २८ वर जोडलेल्या शासन हनणचयातील सूर्नारं्े 
काळजीपूवचक पालन करण्यात याव.े 

2. हजल्हा पहरषदातंील अरोग्य हवभागाशी संबधीत  अरोग्य सेवक, अरोग्य सेहवका, प्रयोगशाळा 
तंत्रज्ञ, औषध हनमाता, अरोग्य पयचवके्षक या 5 संवगातील हरक्त पदे भरण्याच्या ऄनुषंगाने तात्काळ 
कायचवाही करण्यात यावी. सदर परीक्षचे्या अयोजनासाठी गोळा झालेली सवच माहहती (DATA) व पहरक्षा 
शुल्क ऄनुक्रमे मे.न्यास कम्युहनकेशन प्रा.हल. व ईप अयुक्त (अस्थापना), हवभाग अयुक्त कायालय, 
कोकण हवभाग, नवी मंुबइ तथा राज्यस्तरीय नोडल ऄहधकारी याचं्याकडून प्राप्त करून घेण्यात याव.े  

3. माहे मार्च, २०१९ च्या जाहहरातीच्या ऄनुषंगाने ज्या ईमेदवारानंी यापूवी ऄजच केलेले अहेत, 
त्यार् ईमेदवारारं्ी पहरक्षा घेण्यात यावी. यासाठी नव्याने ऄजच मागहवण्यात येवू नयेत ककवा नव्याने 
जाहहराती देण्यात येवू नयेत.  

4. हजल्हा पहरषदातंील अरोग्य हवभागाशी संबंहधत पदे वगळता आतर संवगातील पदाबंाबत हवत्त 
हवभागाच्या संदभच क्र.२७ वरील शासन हनणचयातील सूर्नानुंसार हजल्हा पहरषद/पंर्ायत सहमतीसाठी 
मंजूर ऄसलेल्या पदारं्ा  सुधाहरत अकृहतबंध मंजूर करण्याकहरता हवभागीय अयुक्त स्तरावर अढावा 
घेउन, सुधाहरत अकृहतबधं  (मंजूर पदारं्ा तपशील) ऄंहतम करून शासनार्ी मंजुरी हमळहवण्यासाठी 
तात्काळ पाठहवण्यात यावा. सदर सुधाहरत अकृहतबंधास  शासनार्ी  मंजूरी हमळाल्यानंतर हवत्त 
हवभागाच्या संदभच क्र.3 व २७ वरील व सामान्य प्रशासन हवभागाच्या संदभच क्र.२८ वरील शासन 
हनणचयातील सूर्नानुंसार आतर संवगातील पदभरतीर्ी कायचवाही हजल्हा पहरषदेतफे करण्यात यावी. 
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सदर शासन हनणचय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्यार्ा सकेंताक २०२२०५१०१५४२५६३४२० ऄसा अहे. हा अदेश 
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाहंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने.  

 
 
 
 
 
 
 (हवजय र्ादेंकर) 
 ऄवर सहर्व, महाराष्ट्र शासन  

प्रत, 
1) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यारं्े खाजगी सहर्व 
2) मा. ईप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यारं्े खाजगी सहर्व 
3) मा.मंत्री (ग्रामहवकास), यारं्े  खाजगी सहर्व. 
4) मा.मंत्री (सावचजहनक अरोग्य), यारं्े  खाजगी सहर्व 
5) मा.राज्यमंत्री (ग्रामहवकास), यारं्े  खाजगी सहर्व 
6) मा. मुख्य सहर्व महाराष्ट्र राज्य. 
7) ऄप्पर मुख्य सहर्व, ग्राम हवकास हवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
8) ऄहतहरक्त मुख्य सहर्व,सामान्य प्रशासन हवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
9) ऄप्पर मुख्य सहर्व (मा.व तं.), सामान्य प्रशासन हवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
10) प्रधान सहर्व (लेवको), हवत्त हवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
11) प्रधान सहर्व (हवसु), हवत्त हवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
12) प्रधान सहर्व, सावचजहनक अरोग्य हवभाग, गो.ते. रुग्णालय, मंबइ 
13) हवभागीय अयुक्त, हवभागीय अयुक्त कायालय (सवच) 
14) हजल्हाहधकारी (सवच) 
15) मुख्य कायचकारी ऄहधकारी, हजल्हा पहरषद (सवच) 
16) ईप अयुक्त (अस्थापना), हवभागीय अयुक्त कायालय (सवच) 
17) ईपमुख्य कायचकारी ऄहधकारी, (सा.प्र.हव.), हजल्हा पहरषद, (सवच) 
18) हजल्हा समाज कल्याण ऄहधकारी (सवच) 
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19) हजल्हा कौशल्य हवकास, रोजगार व ईद्योजकता मागचदशचन ऄहधकारी, (सवच) 
20) हजल्हा सैहनक कल्याण ऄहधकारी (सवच) 
21) हजल्हा अरोग्य ऄहधकारी (सवच) 
22) हनवडनस्ती, कायासन अस्था-8. 
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