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   माहे मार्च, 2019 च्या जारहरातीनुसार रजल्हा 

  पररषदेच्या अखत्याररतील आरोग्य रिभागाशी 
  संबंधीत गट-क संिगातील सिच ररक्त पदे  
  भरण्याबाबत. 

                                         
महाराष्ट्र शासन 

ग्राम रिकास रिभाग. 
शासन पररपत्रक क्र. संकीर्च 2020/प्र.क्र.99/आस्था 8, 

बाधंकाम भिन, 25, मर्चबान पथ, मंत्रालय, मंुबई 400001. 
रदनांक:  28 जून, 2021. 

 
 िार्ा :-  
   1) शासन रनर्चय, समक्रमाकं रदनांक 14 जून, 2021. 
   २) शासन पत्र समक्रमाकं रदनांक 15 जून, 2021. 
    ३) शासन शुध्ददपत्रक, समक्रमाकं रदनांक 22 जून, 2021. 
   ४) शासन पत्र समक्रमाकं रदनांक 25 जून, 2021. 
 

शासन पररपत्रक 

    कोरोना रिषार्ू प्रादुभािाच्या पार्श्चभमूीिर ग्राम रिकास रिभागांतगचत रजल्हा पररषदेकडील गट-क 
संिगातील माहे मार्च, 2019 च्या जारहरातीनुसार आरोग्य रिभागाशी संबंरधत आरोग्य सेिक, आरोग्य सेरिका, 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध रनमाता  ि आरोग्य पयचिके्षक या ५ संिगातील ररक्त पदे भरण्याबाबतर्ा संदभाधीन 
क्र.1 येथील शासन रनर्चय रदनांक 14 जून, 2021 ि संदभच क्र.३ येथील शासन शुध्ददपत्रक रदनांक 
22.6.2021 रोजी रनगचरमत करण्यात आले  आहेत. त्यास अनुसरुन परीक्षा प्ररक्रया राबरिण्यासाठी 
रदनांक15.6.2021 ि रदनांक 25.6.2021 च्या पत्रानं्िये सूर्ना देण्यात आल्या आहेत.  

२.   सामान्य प्रशासन रिभागाने सामारजक ि शैक्षरर्कदृष्ट्टया मागास (एसईबीसी) प्रिगातील घटकानंा 
खुल्या प्रिगातील आर्थथकदृष्ट्टया दुबचल घटकार्ा लाभ देण्याबाबतर्ा शासन रनर्चय रदनांक 23.12.2020 
रोजी रनगचरमत केला आहे.   मा.सिोच्र् न्यायालयाने रदनांक 5.5.2021 रोजी र्ालेल्या सुनािर्ीत सामारजक 
ि शैक्षरर्कदृष्ट्टया मागास (एसईबीसी) प्रिगाच्या आरक्षर्ासंदभातील कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे 
सामारजक ि शैक्षरर्कदृष्ट्टया मागास (एसईबीसी) प्रिगातील जागा अराखीि प्रिगात रुपातंरीत  र्ाल्याने  माहे 
मार्च, 2019 च्या जारहरातीमधील खुल्या प्रिगातील समांतर आरक्षर्ामदये बदल होत आहे. तसेर्, अनुकंपा 
तत्िािरील रनयुक्त्यांर् ेप्रमार् काही कालािधीसाठी १० टक्केिरुन २० टक्के केल्यामुळे ि रजल्हा पररषदेने 
त्याप्रमारे् अनुकंपा भरती प्ररक्रया केल्यामुळे ि अन्य कारर्ासं्ति  प्रिगचरनहाय / समांतर आरक्षर्रनहाय 
जागांमदये बदल होत आहे.  सदर बदलांनुसार  पदभरती प्ररक्रया राबरिरे् आिश्यक आहे.  यासाठी  काही 
अरधकर्ा कालािधी लागर्ार आहे.  
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    त्यामुळे रदनांक 14.6.2021 रोजीच्या शासन रनर्चयासोबतच्या रििरर्पत्र-ब मधील नमूद 
िळेापत्रकानुसार रजल्हा पररषदरनहाय जारहर प्रकटन, रदवयांगांच्या नवयाने  समारिष्ट्ठ प्रिगासाठी जारहरात 
प्ररसदद करुन उमेदिारांना रदनांक 1 जुलै, 2021 पासून  मे.न्यास कम्युरनकेशन प्रा.रल.  यांच्याद्वारे  
www.maharddzp.com या िबेसाईटिर  ररजस्रेशन / रर-ररजस्रेशन कररे् शक्य होर्ार नाही.  त्यामुळे 
रदनांक 14.6.2021 च्या शासन रनर्चयातील रििरर्पत्र-ब मदये नमूद केल्याप्रमारे् िेळापत्रकानुसार परीके्षर्ी 
अंमलबजािर्ी कररे् शक्य होर्ार नाही. 

3.   उपरोक्त िस्तुध्स्थती रिर्ारात घेता,  रदनांक 14.6.2021 च्या शासन रनर्चयातील रििरर्पत्र-ब मदये 
नमूद केल्यानुसार सिच रजल्हा पररषदांकडून जारहर प्रकटन / रदवयांगांच्या नवयाने  समारिष्ट्ठ प्रिगासाठी ि 
समांतर आरक्षर् बदलल्यामुळे नवयाने िाढ र्ालले्या  प्रिगासाठी जारहरात प्ररसदद कररे् िळेापत्रकानुसार 
शक्य नसल्याने याबाबतर्ी कायचिाही पढेु ढकलण्यात येत आहे.  शासन रनर्चयासोबतच्या रििरर्पत्र-ब 
मधील नमूद परीक्षेच्या िळेापत्रकामदये बदल करुन सुधाररत िळेापत्रक शासन स्तरािरुन  लिकरर् 
कळरिण्यात येईल.  

4.   सदर शासन पररपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यार्ा संकेतांक 202106281642457820 असा आहे. सदर पररपत्रक 
रडजीटल स्िाक्षरीने  साक्षांरकत करुन रनगचरमत करण्यात येत आहे.     

   महाराष्ट्रार् ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने,   

 
 

                      ( डॉ.िसंत माने )                    
                                                                                           अिर सरर्ि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) अप्पर मुख्य सरर्ि, ग्राम रिकास रिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
2) रिभागीय आयुक्त, रिभागीय आयुक्त कायालय (सिच) 
3) रजल्हारधकारी तथा अदयक्ष, रजल्हा रनिड सरमती (सिच) 
4) मुख्य कायचकारी अरधकारी, रजल्हा पररषद (सिच) 
5) राज्यस्तरीय नोडल अरधकारी तथा उप आयुक्त (आस्थापना),रिभागीय आयुक्त कायालय, 

कोकर् रिभाग, निी मंुबई 
6) उप आयुक्त (आस्थापना), रिभागीय आयुक्त कायालय (सिच) 
7) उप मुख्य कायचकारी अरधकारी (साप्र), रजल्हा पररषद (सिच) 
8) रनिड नस्ती (आस्था -8)   
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