माहे मार्च, 2019 च्या जाहहरातीनुसार हजल्हा
पहरषदे च्या अखत्याहरतील आरोग्य हिभागाशी
संबध
ं ीत

गट-क संिगातील सिच पदे

भरण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
ग्राम हिकास हिभाग
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्च 2020/प्र.क्र.99/आस्था 8,
बांधकाम भिन, 25, मर्चबान पथ, मंत्रालय, मुंबई 400001.
हदनांक: 22 जून, 2021.
िार्ा:शासन हनर्चय समक्रमांक हदनांक 14 जून,2021
शासन शुध्दीपत्रक :माहे मार्च, 2019 च्या जाहहरातीनुसार हजल्हा पहरषदे च्या अखत्याहरतील आरोग्य हिभागाशी संबध
ं ीत
गट-क संिगातील सिच पदे भरण्याबाबत शासन हनर्चय हदनांक 14 जून,2021 रोजी हनगचहमत करण्यात आला
आहे . सदर शासन हनर्चयासोबतच्या हििरर्पत्र-अ मध्ये माहे मार्च,2019 मध्ये आरोग्य हिभागाशी संबध
ं ीत
पदांकहरता आिेदनपत्र सादर केलेल्या सिच उमेदिारांसाठी सूर्ना दे ण्यात आलेल्या आहे त. यामध्ये सूर्ना
क्र. 1 मध्ये नमूद संकेतस्थळामध्ये बदल करण्यात येत असून सदर संकेतस्थळ “www.maharddzp.in”
या ऐिजी “ww.maharddzp.com” असे िार्ािे.
2.

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा संकेतांक 202106221658142020 असा आहे . हा आदे श हिजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांहकत करुन हनगचहमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Dr Vasant Gopal
Mane

Digitally signed by Dr Vasant Gopal Mane
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Rural Development
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=19c1f05a32104713094b1babbae721a60140a8f1f9e16ca
9d8dc3eaf7de15d65, cn=Dr Vasant Gopal Mane
Date: 2021.06.22 17:10:14 +05'30'

( िॉ.िसंत माने )
अिर सहर्ि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांर्े खाजगी सहर्ि
2) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांर्े खाजगी सहर्ि
3) मा.मंत्री (ग्रामहिकास), महोदयांर्े खाजगी सहर्ि
4) मा.मंत्री (सािचजहनक आरोग्य), महोदयांर्े खाजगी सहर्ि
5) मा.राज्यमंत्री (ग्रामहिकास), महोदयांर्े खाजगी सहर्ि
6) अप्पर मुख्य सहर्ि, ग्राम हिकास हिभाग, मंत्रालय, मुंबई
7) अहतहरक्त मुख्य सहर्ि,सामान्य प्रशासन हिभाग, मंत्रालय, मुंबई
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8) अप्पर मुख्य सहर्ि (मा.ि तं.), सामान्य प्रशासन हिभाग, मंत्रालय, मुंबई
9) प्रधान सहर्ि (लेिको), हित्त हिभाग, मंत्रालय, मुंबई
10) प्रधान सहर्ि (हिसु), हित्त हिभाग, मंत्रालय, मुंबई
11) प्रधान सहर्ि, सािचजहनक आरोग्य हिभाग, गो.ते. रुग्र्ालय, मंबई
12) हिभागीय आयुक्त, हिभागीय आयुक्त कायालय (सिच)
13) हजल्हाहधकारी (सिच)
14) मुख्य कायचकारी अहधकारी, हजल्हा पहरषद (सिच)
15) उप आयुक्त (आस्थापना), हिभागीय आयुक्त कायालय (सिच)
16) उपमुख्य कायचकारी अहधकारी, (सा.प्र.हि.), हजल्हा पहरषद, (सिच)
17) हजल्हा समाज कल्यार् अहधकारी (सिच)
18) हजल्हा कौशल्य हिकास, रोजगार ि उद्योजकता मागचदशचन अहधकारी, (सिच)
19) हजल्हा सैहनक कल्यार् अहधकारी (सिच)
20) हजल्हा आरोग्य अहधकारी (सिच)
21) हनििनस्ती (आस्था - 8)
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