
  

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

    महाराष्ट्र शासन 
 ग्राम हवकास हवभाग  

शासन हनणचय क्रमाकंः संकीणच 2022/प्र.क्र.११/अस्था-8 
बांधकाम भवन, 25, मझचबान पथ, मंत्रालय, मंुबइ 400001 

तारीख: 21 ऑक्टोबर, 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.सकंीणच-2018/प्र.क्र.20/अ.प.ुक., हद.16 मे,2018 
५) हवत्त हवभाग, शासन  शुध्दीपत्रक क्र. सकंीणच-2018/प्र.क्र.20/अ.प.ु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. सकंीणच-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/स-े2/39, हद. 20 फेब्रवुारी, 2020 व शासन 
शुध्दीपत्रक हद. 24 फेब्रवुारी,2020. 
11)  हवत्त हवभाग,शासन हनणचय क्र.ऄथचस-ं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/स-े2/39, हद.21 जानेवारी, 2021 
१६) सामाहजक न्याय व हवशेष सहाय्य हवभाग, शासन हनणचय क्र.हदव्यांग-2019/ प्र.क्र.251/ हद.क.2,हद. 02 
फेब्रवुारी, 2021.  
1७) ग्रामहवकास हवभाग शासन हनणचय क्र. हदव्यांग-2019/प्र.क्र.41/अस्था-8, हदनांक 22/02/2021. 
1८) सामान्य प्रशासन हवभाग, शासन परूकपत्र क्र.मातंस-2020/प्र.क्र.11/स-े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.सकंीणच 2020/प्र.क्र.99/अस्था8,हद.14 जून, 2021. 
22) ग्रामहवकास हवभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र.सकंीणच 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.संकीणच 2020/प्र.क्र.99/अस्था-8,हद. 01 सप्टेंबर, 2021. 
२६) सामान्य प्रशासन हवभाग (माहहती तंत्रज्ञान), शासन हनणचय क्र.मातंस-ं2020/प्र.क्र.०1/स-े2/39, हद. 18 
जानेवारी, 2022. 
२७) सामान्य प्रशासन हवभाग, शासन हनणचय क्र.प्राहनमं-१२२२/प्र.क्र.५४/का.13-ऄ, हद.4 मे,20२२. 
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28) ग्रामहवकास हवभाग, शासन हनणचय क्रमाकंः सकंीणच 2022/प्र.क्र.११/अस्था8,हद.10 मे, 2022 
२९) ग्रामहवकास हवभाग, शासन पहरपत्रक क्रमांक- संकीणच 2022/प्र.क्र.११/अस्था 8, हद. 26 ऑगस्ट, 2022. 
३०) ग्रामहवकास हवभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- संकीणच 2022/प्र.क्र.११/अस्था 8, हद. १९ सप्टेंबर, 2022. 
३१) हवत्त हवभाग,शासन हनणचय क्र.पदहन-2022/प्र.क्र.2/२०२२/अ.प.ुक., हद. ३० सप्टेंबर, २०२२ 

प्रस्तावना : 
  सामान्य प्रशासन हवभागाच्या हदनाकं 14 मार्च,2018 च्या शासन हनणचयास ऄनुसरुन ग्रामहवकास 
हवभागामाफच त  राज्यातील सवच हजल्हा पहरषदांतगचत नामहनदेशनाच्या कोटयातील गट-क संवगातील हरक्त पदे 
भरण्याकहरता ऑनलाइन पहरक्षा प्रहक्रया राबहवण्याबाबतच्या सुर्ना  संदभाधीन क्र.८ येथील हदनाकं 23 जुलै, 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 हदनाकं 28/12/2018 च्या शासन शुध्दीपत्रकास 
ऄनुसरुन  सवच हजल्हा पहरषदांकडील गट-क मधील 18 संवगातील एकूण 13,514 आतकी हरक्त पदे  ऑनलाइन 
पध्दतीने भरण्यासाठी हजल्हा पहरषदांमाफच त माहे मार्च,2019 मध्ये जाहहरात प्रहसध्द करण्यात अली होती. ही पदे 
शासनाच्या महाअयटी माफच त परीक्षा घेउन भरण्यात येणार होती. दरम्यान लोकसभा व हवधानसभा हनवडणकू 
अर्ारसंहहता तसेर्, त्यानंतर महापोटचल रद्द झाल्याने सदरर्ी परीक्षा होउ शकली नाही.   

२. 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 ऄन्य हवभागातील 
पदभरतीवर हनबधं घालण्यात अले होते. तथाहप, त्यानंतर ग्रामहवकास हवभागांतगचत हजल्हा पहरषदेतील अरोग्य 
सेवक, अरोग्य सेहवका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध हनमाता  व अरोग्य पयचवके्षक ही पदे अरोग्याशी संबंहधत ऄसल्याने 
ती भरण्यास मान्यता देण्यात अली होती.  

3. सामान्य प्रशासन हवभागामाफच त सामाहजक व शैक्षहणकदृष्ट्टया मागास (एसइबीसी) प्रवगातील घटकांना खुल्या 
प्रवगातील अर्थथकदृष्ट्टया दुबचल घटकार्ा लाभ देण्याबातर्ा शासन हनणचय हद.23.12.2020 रोजी हनगचहमत करण्यात 
अला होता. त्यामुळे सामाहजक व शैक्षहणकदृष्ट्टया  मागास (एसइबीसी) प्रवगातील जागा ऄराखीव प्रवगात रुपांतरीत 
झाल्याने माहे मार्च,2019 च्या जाहहरातीमधील खुल्या प्रवगातील समातंर अरक्षणामध्ये बदल होत अहे.  

तसेर्, ऄनुकंपा तत्वावरील हनयुक्त्यांर् ेप्रमाण काही कालावधीसाठी 10 टक्के वरुन 20 टक्के केल्यामुळे व 
हजल्हा पहरषदेने त्याप्रमाणे ऄनुकंपा भरती प्रहक्रया केल्यामुळे व ऄन्य कारणांस्तव प्रवगचहनहाय /समातंर 
अरक्षणहनहाय जागांमध्ये बदल होत अहे. तसरे्, हदव्यांगांच्या नव्याने समाहवष्ट्ठ प्रवगासाठी व समातंर अरक्षण 
बदलल्यामुळे नव्याने वाढ झालेल्या प्रवगासाठी जाहहरात प्रहसध्द करुन त्या ईमेदवारानंाही सधंी देणे अवश्यक अहे.  

४.   मार्च 2019 मधील जाहहरातीतील हरक्त पदांच्या Vacancy Matrix मध्ये S.E.B.C. अरक्षण मा.न्यायालयाने 
रदद केल्यामुळे, कोरोना (कोहवड-19) मुळे, ऄनुकंपा हनयकु्तीच्या पदसंख्येत वाढ केल्यामुळे व ऄन्य कारणास्तव मार्च 
2019 मध्ये हरक्त ऄसलेल्या व अता सध्या हरक्त ऄसलेल्या पदांत बदल झाले अहेत. अरक्षणात झालेल्या 
बदलामुळे संबहंधत अरक्षण प्रवगात त्या संवगात हजल्हा पहरषदेमध्ये पद हशल्लक नसल्यास ईमेदवारांना सामावून घेणे 
शक्य होणार नाही. त्यामुळे मार्च 2019 मधील जाहहरातीतील हरक्त पदांच्या Vacancy Matrix मध्ये सवच हजल्हा 
पहरषदांमधील पदांमध्ये बदल होत ऄसल्याने जुन्यार् जाहहरातीनुसार परीक्षा घेणे योग्य होणार नाही. 
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५. सामान्य प्रशासन हवभागाने त्यांच्या हद.४ मे, २०२२ च्या मागचदशचक सूर्नांस ऄनुसरून  मार्च, २०१९ महाभरती 
ऄंतगचत ग्रामहवकास हवभागाच्या ऄखत्यारीतील हजल्हा पहरषद ऄंतगचत गट -क संवगाच्या पदभरतीबाबत संदभच क्र.२९ 
वरील हद.१० मे, २०२२ च्या शासन हनणचयान्वये मागचदशचक सूर्ना हनगचहमत करण्यात अल्या होत्या. त्यानुसार हजल्हा 
पहरषदेच्या ऄखत्याहरतील सवच हरक्त पदे यापढेू सवच हजल्हा पहरषदांनी पवूीप्रमाणेर् हजल्हा हनवड मंडळामाफच त  
हजल्हा पहरषदेच्या स्तरावरर्  भरण्यास शासनार्ी मान्यता देण्यात अलेली होती. 

६. राज्यस्तरावरून होणारी परीक्षा, बदललेल्या पहरस्स्थतीनुसार हजल्हा स्तरावरून घ्यावी लागणार अहे. त्यामळेु 
यासंदभात हजल्हा पहरषदासंोबत र्र्ा केली ऄसता ऄस ेहनदशचनास अले की, पवूी नेमलेल्या सामाहयक कंपनीकडून 
हस्तांतहरत झालेल्या ईमेदवारांच्या माहहती (data) मध्ये त्रटुी ऄसून काही ईमेदवारांर्े अरक्षण प्रवगच र्कुल्यार् े
हनदशचनास अले अहे. तसेर्, सदर माहहती (data) ही स्क्लष्ट्ट स्वरुपार्ी व ऄवगीकृत ऄसल्याने कोणत्या ईमेदवाराने 
कोण-कोणत्या संवगासाठी कोण-कोणत्या हजल्यात ऄजच भरल े अहेत, यार्ी स्पष्ट्टता होत नसल्यार् े हजल्हा 
पहरषदांनी हनदशचनास अणनू हदले होते.  

७.   सबब, ईपरोक्त सवच ऄडर्णींमुळे माहे मार्च, २०१९ च्या जाहहरातीनुसार घेण्यात येणारी परीक्षा रद्द करण्यात 
येवून, हजल्हा पहरषद स्तरावर नव्याने परीक्षा घेण्यार्ी बाब शासनाच्या हवर्ाराधीन होती.    

शासन हनणचय:  

मार्च, २०१९ महाभरती ऄंतगचत ग्रामहवकास हवभागाच्या ऄखत्यारीतील हजल्हा पहरषद ऄंतगचत गट-क  
पदभरतीबाबत खालीलप्रमाणे हनणचय घेण्यात येत अहे. 

1.  मार्च, २०१९ व माहे ऑगस्ट, 2021 (ऄपंग व आतर सुधाहरत अरक्षणासह) महाभरती ऄतंगचत ग्रामहवकास 
हवभागाच्या ऄखत्यारीतील हजल्हा पहरषद ऄतंगचत गट-क मधील १८ संवगार्ी सवच जाहहरात, परीक्षा व संपणूच भरती 
प्रहक्रया याद्वारे रद्द करण्यात येत अहे. सदर पदभरती रद्द झाल्यामुळे या जाहहरातीनुसार सवच ईमेदवारांनी ऄजापोटी 
भरलले ेपरीक्षा शुल्क त्यांना संबहंधत हजल्हा पहरषदांमाफच त परत करण्यात येइल. ईमेदवारांना परीक्षा शुल्काच्या परत 
करावयाच्या कायचपद्धतीबाबत हजल्हा पहरषदांना स्वतंत्रपणे कळहवण्यात येइल.  

2. हजल्हा पहरषदांतील अरोग्य हवभागाशी संबधीत अरोग्य सेवक, अरोग्य सेहवका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध 
हनमाता, अरोग्य पयचवके्षक या 5 संवगातील हरक्त पदे संवगचहनहाय अरक्षण हनयमानुसार हनहरृत करून हजल्हा 
पहरषदांनी त्यांच्या स्तरावर हजल्हा हनवड मंडळामाफच त भरण्याबाबत सुधाहरत कालबद्ध कायचक्रम (परीक्षरे्े संभाव्य 
वळेापत्रक) हनहरृत करण्यात येवून प्रपत्र-१ मध्ये जोडण्यात अल े अहे. सदर कालबद्ध कायचक्रमार् े सवच हजल्हा 
पहरषदांनी तंतोतंत पालन कराव.े त्याकहरता हरक्त पदे, त्यारं्ी अरक्षण हनहरृती, नव्याने ईमेदवारी ऄजच मागहवणे, 
सदर परीक्षेच्या अयोजनासाठी कंपनी हनवडणे (अवश्यक ऄसल्यास), परीक्षा घेणे (ऑनलाआन/ऑफलाआन) आ. 
तदनुषंहगक परीक्षा घेण्यासबंधंीर्ी सवच जबाबदारी ही हजल्हा हनवड मंडळार्ी व हजल्हा पहरषदेर्ी राहील.  

3. हजल्हा पहरषदांतील अरोग्य हवभागाशी संबहंधत वर नमदू ५ संवगार्ी पदे वगळता आतर संवगातील पदभरतीर्ी 
कायचवाही हवत्त हवभागाच्या हद.३० सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन हनणचयातील हनदेशानुसार हजल्हा पहरषद/पंर्ायत 
सहमतीसाठी सधुाहरत अकृहतबधंास शासनार्ी मंजूरी हमळाल्यानंतर हजल्हा पहरषदेमाफच त करण्यात यावी. 
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४. माहे मार्च, २०१९ च्या जाहहरातीप्रमाणे ज्या ईमेदवारांनी यापवूी ऄजच केलले/ेभरलले ेअहेत, व सध्या वयाहधक्य 
झाल ेऄसल्याने ते परीक्षेस बसण्यास ऄपात्र होउन ऄशा ईमेदवारांर् ेनुकसान होउ नये, याकहरता ऄशा ईमेदवारांर् े
ऄजच स्वीकारून पढुील फक्त एका परीक्षसे बसण्याकहरता ऄशा ईमेदवारांना वयोमयादेत सूट देण्यात येत अहे. 
तसेर्, मार्च, २०१९ च्या जाहहरातीप्रमाणे सदर पदांसाठी ऄसललेी शैक्षहणक ऄहचता ही पढुील फक्त एका परीक्षसेाठी 
कायम राहील. 

सदर शासन हनणचय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध करण्यात 
अला ऄसून त्यार्ा सकेंताक 202210211528237120 ऄसा अहे. हा अदेश हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन 
काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्रार् ेराज्यपाल यांच्या अदेशानुसार व नावानें.  

 
 
 
  
 (हवजय र्ांदेकर) 
 ऄवर सहर्व, महाराष्ट्र शासन  

प्रत, 
1) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांर्े खाजगी सहर्व 
2) मा. ईप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांर्े खाजगी सहर्व 
3) मा.मंत्री (ग्रामहवकास), यांर् े खाजगी सहर्व. 
4) मा.मंत्री (सावचजहनक अरोग्य), यांर्े  खाजगी सहर्व 
5) मा. मुख्य सहर्व, महाराष्ट्र राज्य. 
६) ऄप्पर मुख्य सहर्व, ग्राम हवकास हवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
७) ऄहतहरक्त मुख्य सहर्व,सामान्य प्रशासन हवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
८) प्रधान सहर्व (मा.व तं.), सामान्य प्रशासन हवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
९) प्रधान सहर्व (लेवको), हवत्त हवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
1०) प्रधान सहर्व (हवसु), हवत्त हवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
1१) प्रधान सहर्व, सावचजहनक अरोग्य हवभाग, गो.ते. रुग्णालय, मंबइ 
1२) हवभागीय अयुक्त, हवभागीय अयुक्त कायालय (सवच) 
13) हजल्हाहधकारी (सवच) 
1४) मुख्य कायचकारी ऄहधकारी, हजल्हा पहरषद (सवच) 
1५) ईप अयुक्त (अस्थापना), हवभागीय अयुक्त कायालय (सवच) 
1६) ईपमुख्य कायचकारी ऄहधकारी, (सा.प्र.हव.), हजल्हा पहरषद, (सवच) 
1७) हजल्हा समाज कल्याण ऄहधकारी (सवच) 
1८) हजल्हा कौशल्य हवकास, रोजगार व ईद्योजकता मागचदशचन ऄहधकारी, (सवच) 
१९) हजल्हा सैहनक कल्याण ऄहधकारी (सवच) 
2०) हजल्हा अरोग्य ऄहधकारी (सवच) 
2१) हनवडनस्ती, कायासन अस्था-8. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रपत्र-१ 

हजल्हा पहरषदांतील अरोग्य हवभागाशी संबधीत अरोग्य सेवक, अरोग्य सेहवका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध 
हनमाता, अरोग्य पयचवके्षक या 5 संवगातील पदभरतीर्ा सधुाहरत कालबद्ध कायचक्रम (परीक्षेर् ेसंभाव्य वळेापत्रक) 

 

 

ऄ.क्र. कायचक्रम कालावधी हदनांक 

1 
बबदू नामावली ऄंहतम करणे, हरक्त पदांर्ी संवगचहनहाय 
अरक्षण हनहरृती करणे,  कंपनीर्ी हनवड करणे (अवश्यक 
ऄसल्यास) व तदनुषंहगक सवच कामे करणे 

०२ महहने ३१ हडसेंबर, 2022 पयंत. 

२ पदभरती जाहहरात प्रहसद्ध करणे ०१ अठवडा ०१ ते ०७ जानेवारी, २०२3 
3 ईमेदवारांर्े ऄजच मागहवणे १५ हदवस ०८ ते २२ जानेवारी, २०२3  
४ ईमेदवारी ऄजांर्ी छाननी ०१ अठवडा २३ ते ३० जानेवारी, २०२3  

४ पात्र ईमेदवारारं्ी यादी जाहीर करणे ०3 हदवस 
३१ जानेवारी ते ०२ फेब्रवुारी, 
२०२3 

५ 
हजल्हा पहरषद व हजल्हा हनवड सहमतीने/मंडळाने प्रत्यक्ष 
पहरक्षेच्या अयोजनासंदभात कायचवाही करणे 

०१ महहना 
०३ फेब्रवुारी, 2022 ते  
०३ मार्च, 2023 

६ 
पात्र ईमेदवारारं्े प्रवशेपत्र तयार करून सबंहंधत 
ईमेदवारांना ईपलब्ध करून देणे 

०१ अठवडा ०४ ते ११ मार्च, २०२३  

7 

पहरक्षरे्े अयोजन (ऑनलाइन /ऑफलाइन पद्धतीने) 
अरोग्य पयचवके्षक - ( सकाळी 11.00 ते 01.00 वाजता ) 
औषध हनमाता - ( दुपारी 03.00 ते 05.00 वाजता ) 
 
अरोग्य सेवक (परुूष), अरोग्य सेहवका - ( सकाळी 11.00 
ते 01.00 वाजता) 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ - ( दुपारी 03.00 ते 05.00 वाजता) 

 
 
०२ हदवस 
 
 

 
२५ मार्च, २०२३ 

 
 
 

२६ मार्च, २०२३ 

8 
ऄंहतम हनकाल जाहीर करणे व पात्र ईमेंदवारानंा हनयकु्ती 
अदेश देणे 

०१ महहना २७ मार्च ते २७ एहप्रल, 2023 


		2022-10-21T16:23:38+0530
	Vijay Govindrao Chandekar




