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◌े 

माहे माच - 2019 या जािहरातीनुसार िज हा पिरषदे या अख यािरतील आरो य िवभागाशी संबिधत गट - क
संवग तील सव पदे भर याबाबत जािहरात मांक 01 िदनांक    27 /08/2021. 

िज हा पिरषद, हगोली अतंगत अनुसूिचत े ाबाहेरील (िबगर पेसा) गट - क मधील सरळसेवेची िर त पदे 
भर यासाठीची जािहरात मांक : 01/2019 यापुव  िदनाकं 01/03/2019 रोजी िस द कर यात आलेली आहे. रा यात कोिवड 
- 19 चा वाढता ादुभ व व इतर साथ रोगाची श यता ल ात घेता ािमण भागातील जनतेला ता काळ आरो य सेवा िमळणे 
आव यक अस याने मेगा भरती - 2019 अतंगत माहे माच, 2019 म ये जािहरातीत िस द कर यात आले या गट - क मधील 
आरो य िवभागाशी संबिधत आरो य सेवक (पु ष) (40% सरळसेवा), आरो य सेवक (पु ष) (50% हंगामी फवारणी कमचारी), 
आरो य सेिवक (मिहला), औषध िनम ता या संवग तील माहे माच -2019 म ये िदले या जाहीरातीमधील नमूद सव िर त पदांची 
भरती कर यास शासन मा यता दे यात आली आहे.  

ामिवकास िवभाग, शासन िनणय िदनांक 14 जुन 2021 व िदनांक 20 ऑग ट 2021 अ वये सदर या पदभरतीसाठी 
क  शासना या िद यांग अिधिनयम, 2016 नुसार शासन िनणय िदनाकं 22 फे ुवारी 2021 अ वय ेिद यांगा या न याने समािव ट 

वग किरता तसेच सामािजक व आ थक टया (SEBC) मागास वग र   झा याने, खु या  वग अतंगत न याने वाढले या 
समांतर आर णा या वग किरता िविहत अहताधारक पा  उमेदवाराकंडून www.maharddzp.com या संकेत थळावर 
ऑनलाईन अज िदनांक 01 स टबर 2021 ते िदनांक 21 स टबर 2021 या कालावधीत मागिव यात येत आहेत. सिव तर
जािहरात www.maharddzp. om, www.hingoli.nic.in व www.zphingoli.in या संकेत थळावर उपल ध असून उमेदवारांनी
जािहरातीत नमुद संपुण मािहती काळजीपुवक वाचनू ऑनलाईन (online) प दतीनेच www.maharddzp.com या अिधकृत 
संकेत थळावर आपले अज सादर करावते. 

    पदाचंा तपशील 
अ) शासन िनणय िदनाकं 22 फे वुारी 2021 अ वये न याने समािव ठ झाले या िद यांगा या वग किरता  
                                                                जािहरात व पदसं या 
 
 

अ.  
 

संवग वग 
न याने समािव ट झाले या 
िद यागंा या वग किरता 

राखीव असलेली एकुण पदे 
गट 

न याने समािव ट झाले या िद यागंाचे 
कार 

राखीव 
पदसं या 

 
 

01 

आरो य 
सेवक 
(50%) 
हंगामी 

फवारणी 
कमचारी 

अ.जा. 

01 अ  LV : Low vision (अ प टी) 01 

िव.जा. (अ) 

इ.मा. व. 
िव.मा. . 
ई.ड यु एस. 
खुला 

02 
आरो य 
सेवक 

(मिहला) 

अ.जा. 

04 

अ Lv :- Low Vision (अ प टी) 01 

अ.ज. ब 
D:- Deaf (बिहरा) 
HH :- Hard of Hearing (कणबधीर) 

01 

िव.जा. (अ) 

क 

OL :- One Leg  (न याने अज वकारले 
जाणार नाही खालील िटप वाचावी)

01 
भ.ज. (ब) CP: Cerebral palsy(मदुचा प घात) 
भ.ज. (क) LC :-Leprosy Cured (कु ठरेाग मु त) 
इ.मा. व. Dw : Dwarfism (शारीिरक वाढ खंुटणे) 
िव.मा. . AAV:- Acid Attack Victims                            

(आ ल ह ा सत) 
ई.ड यु एस. 

ड 
SLD :- Specific Learning Disability  
(िवशी ट िश ण अ मता) ड व इ

पैकी 01
पद 

खुला MI :- Mental Illenss  (मानिसक आजार)

इ 
MD :- Multiple Disabilities involving (a)
to (d) above  वरील अ ते ड मधील 
एकापे ा जासत कारचे िद यांग व 
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िटप :- 1.अवर सिचव, ामिवकास िवभाग. मं ालय मंुबई 400001 यांचे प  मांक संकीण - 2020/ . .99/            

आ था-8/िदनांक 20/08/2021 अ वय ेमाहे माच, 2019 मधील जािहरातीम ये आरो य सेवक (मिहला) या पदासाठी 

(OL :- One Leg)  िद यागंा या वग किरता पदे दशिव यात आली होती व संबिधत उमेदवारांकडून अज मागिव यात 

आल ेआहेत.   (OL :- One Leg) िद यागंा या वग किरता न याने अज वकारल ेजाणार नाहीत. 

2.यापवु  माहे माच, 2019 या जािहरातीस अनुस न अज सादर केले या िद यागं उमेदवारांनी िद यागंा या पदिनहाय 

आर णात बदल होत अस याने िद यागंाकिरता न याने िस द कर यात आले या जािहरातीनुसार िवक प देणे 

आव यक आहे.  

3.तसेच न याने समािव ट झाले या िद यागंा या वग तील उमेदवाराने जर यापवु  माहे माच, 2019 म य े िस द 

केले या जािहरातीनुसार खु या अथवा इतर वग तुन अज केला अस यास सदर उमेदवारास िद यागं आर णाचा 

िवक प देणे आव यक आहे. याबाबत सव संबिधतांनी न द यावी. 
 

   (ब) खु या  वग या  समांतर आर णातील बदलामुळे न याने वाढले या वग किरता जािहरात व   
                                                               पदसं या 

 

अ. . पदाच ेनाव वग समांतर आर ण पदसं या 

01 
आरो य सेवक (पु ष) 50% 

हंगामी फवारणी कमचारी 

 

खुला माजी सिैनक 01 
 

02 

 

आरो य सेवक (मिहला) 

 

खुला 

 

भकंुप त 

 

01 
                                                              

 क  शासनाची िदनांक 04 जानेवारी 2021 रोजीची अिधसूचना व सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग, 

मं ालय मंुबई यां या िदनांक 21 जानेवारी 2021 या शासन िनणयास अनुस न ामिवकास िवभागाने िद यागंासाठी 

पद सिुन ीतीचा शासन िनणय माकं िद यागं - 2019/ . . 141/आ था-8/िदनांक 22 फे ुवारी 2021 िनगिमत 

केला आहे. माहे माच, 2019 या जािहरातीम ये िदले या िद यागंा या वग यितिर त शासन िनणय                      

िदनाकं 22 फे वुारी 2021 अ वय े न याने समािव ठ झाले या िद यांगा या वग किरता माहे माच - 2019 या 

जािहरातीम ये आरो य िवभागाशी संबिधत पदे भर या या अनुषंगाने यापवु  िदले या 03 % िद यागं आर णात बदल 

क न 04% माणे आर ण िन ीत क न िद यागंा या न याने समािव ठ झाले या वग साठी तसचे सामािजक व 

आ थक टया (SEBC) मागास वग र  झा याने खु या वग मधील न याने वाढ झाले या समांतर आर णा या 

वग साठी जािहरात िस द कर यात यते आहे. सदर जािहरातीम ये उमेदवारासंाठी िन ीत करावयाच े िनकष 

(शु क, वयोमय दा, शै िणक पा ता, व इतर) सन 2019 म य ेिदले या जािहराती माणे ठेव यात येत आहेत.  

अवर सिचव, ामिवकास िवभाग. मं ालय मुंबई 400001 यांचे प  माकं सकंीण - 2020/ . .99/           

आ था-8/िदनांक 25/06/2021 अ वये सामािजक व शै िणक टया मागास वग चे (SEBC) आर ण र  झाल े

अस याने सदर वग तील राखीव जागा अराखीव जागेम य े पातंिरत झाल ेआहेत यामळेु खु या वग तील समातंर 

आर णाम य ेवाढ कवा घट होत आहे. सदर समातंर आर णात वाढ कवा घट कर यास मा यता दे यात आली आहे. 

सदर समांतर आर णातील बदलामुळे वाढले या वग या उमेदवाराने यापवु  खु या अथवा इतर वग त अज सादर 

केला अस यास यास न याने वाढले या समांतर आर णा या वग चा िवक प देणे आव यक आहे.  

िविहत अहताधारक पा उमेदवारांनी www.maharddzp.  या केत थळावर आपल ेअज सादर करावते. 

सरळसेवनेे भरावया या पदांकरीता अहता ा  उमेदवारांकडून िविहत नमु यात फ  ऑनलाईन प दतीनेच 

www.maharddzp. या अिधकृत सकेंत थळावर अज मागिव यात येत आहेत. सदर जािहतीराती या अनुषगंाने 

एका उमेदवाराला एकाच िज हा पिरषदेसाठी अज करता येईल याबाबत सव संबिधत उमेदवारांनी न द यावी. 
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अज कर याची प दत
1 तुत परी े करीता फ त ऑनलाईन प दतीने अज वीकार यात येतील.

2 
पा उमेदवारानंा वबे आधािरत (Web-based) ऑनलाईन अज www.maharddzp.com या
संकेत थळा दारे िदनाकं 01 स टबर 2021 ते िदनांक 21 स टबर 2021 या कालावधीत करणे आव यक
राहील.

3 
पा  उमेदवारांच े पिर ा वशेप  तयार क न संबिधत उमेदवारांना डाऊनलोड कर यासाठी                           
िदनाकं 06 ऑ ट बर, 2021 ते िदनांक 15 ऑ ट बर 2021 या कालावधीत उपल ध राहतील. 

4 

पिर चे ेआयोजन :- 
01) औषध िनम ता - िदनांक 16 ऑ ट बर 2021 रोजी वळे दुपारी 03.00 ते दु.05.00. 
02) आरो य सेवक (पु ष) (40% सरळसेवा)  - िदनांक 17 ऑ ट बर 2021 वळे स.11.00 ते दु.01.00 
03) आरो य सेवक (पु ष) (50% हं.फ.कमचारी )- िदनांक 17 ऑ ट बर 2021 वळे स.11.00 ते दु.01.00 
04) आरो य सेवक (मिहला) - िदनांक 17 ऑ ट बर 2021 वळे स.11.00 ते दु.01.00 

 

 परी ा शु क
1 मागासवग य उमेदवार .250/-   
2 सवसाधारण वग तील उमेदवार .500/- 
3 माजी सैिनक उमेदवारासंाठी परी ा शु क भर याची आव य ता नाही.  

सरळसेवा भरती ि या संदभ तील सिव तर जािहरात www.maharddzp. om, www.hingoli.nic.in व
www.zphingoli.in या संकेत थळावर उपल ध असनू उमेदवारांनी जािहरातीत नमुद संपणु मािहती काळजीपवुक
वाचनू ऑनलाईन (online) प दतीनेच ddzp.com संकेत थळावर आपले अज सादर करावते. सदर
संकेत थळाला भरती ि ये दर यान वळेोवळेी भटे देऊन भरती ि य ेसंबधंी आव यक अ ावत मािहती ा त क न 
घे याची जबाबदारी संबिधत उमेदवारांची राहील.  भरती ि या/परी ा थिगत करणे कवा र करण,ेपरी ेचा

कार,सामािजक अथवा समांतर आर णात अंशत:/पुणत:बदल करण,ेसंवग िनहाय एकूण िर त पदां या सं य ेम ये
वाढ कवा घट कर याचे अिधकार तसेच भरती ि या संदभ त वाद, त ारी बाबत अिंतम िनणय याचे अिधकार
िनयु ती ािधकरण तथा मु य कायकारी अिधकारी िज हा पिरषद, हगोली यांना असतील. अनुकंपा पदभरती,

ामपंचायत कमचा यांमधुन 10 ट के नामिनदशनाने करावयाची भरती अथवा इतर इतर कोण याही शासिकय
कारणांमुळे जािहरातीत नमुद पदे कमी कवा जा त होऊ शकतात. याबाबत उमेदवारास अथवा इतर कोणासही
कोणताही दावा करता येणार नाही.

आरो य सेवक (पु ष), 50% हंगामी फवारणी कमचारी, आरो य सेवक (मिहला) या पदांकरीता आव यक 
शै णीक अहता व अनुषंिगक बाब चा तपिशल खालील माण ेआहे. पिरिश ठ - अ 

                                                                पदिनहाय आव यक शै िणक अहता  
अ. . पदाचे नांव वतेन ेणी शै िणक अहता व अनुभव

1 आरो य सेवक
(पु ष) 50%
हंगामी
फवारणी
कमचारी

S-8 : 
25500-
81100 

िव ान िवषय घेवनु मा यिमक शालातं परी ा उि ण झालेले उमेदवार,
रा ीय मलिेरया ितरोध काय मांतगत हंगामी े कमचारी हणनु 90
िदवसांचा फवारणी कामाचा अनुभव आव यक.

यांनी बहुउददेिशय आरो य कमचा-यांसाठी असणारा 12 मिह याचा
मुलभतू पाठय म यश वीिर या पणू केललेा नसले अशा उमेदवारांनी
िनयु ती नंतर असे िश ण पणु करणे आव यक रािहल.

2 आरो य सेवक
(मिहला)

S-8 : 
25500-
81100

यांची अहता ा त सा कारी सािवका आिण महारा पिरचय
पिरषदेम ये कवा िवदभ पिरचय पिरषदेम ये न दणी झाललेी असले कवा
अशा न दणीसाठी जे पा असतील.
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5) वरील सव पदासंाठी आव यक सामाईक अहता खालील माणे असेल.
अ. . सामाईक अहता तपिशल 

1) सगंणक अहता :- सामा य शासन िवभाग शासन िनणय माकं िश ण 2000/ . .61/2001/39 िदनांक
19.03.2003 मधील तरतुदी नुसार (अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटी या CCC कवा O तर
कवा B कवा C तर पैकी कोणतीही एक परी ा उ ीण झा याचे माणप कवा महारा

उ च व तं िश ण मंडळ, मंुबई यांचे कडील अिधकृत MS-CIT परी ा उ ीण झा याचे
माणप यापकैी एक माणप कवा मािहती तं ान (सा िव) िवभागा या शासन िनणय
माकं मातंस2015/ . .277/39 िदनांक 4.2.2013 व शासन परुकप . मातंस

2012/ . .270/39 िदनाकं 8.1.2018 म ये नमदु के यानुसार आव यक सगंणक अहता
िविहत मुदतीत ा त करणे बधंनकारक आहे.

2) लहान कुटंुबाचे
ित ाप  

महारा नागरी सेवा (लहान कुटंुबाचे ित ाप ) िनयम 2005 मधील तरतदुीनुसार
शासकीय सेवतेील भरतीम ये िवहीत नमु यातील ित ाप िनयु ती वळेेस हजर होतांना
िववाहीत उमेदवारानंी सादर करणे बधंनकारक राहील.

ित ाप ात नमदू के यानुसार हयात असले या अप यांची सं या दोन पे ा अिधक असेल
तर िदनांक 28 माच 2006 व त नंतर ज माला आले या, अप यामळेु उमेदवार शासकीय
सेवे या िनयु तीसाठी अनह ठरिव यास पा होईल.

पिर ेचे व प व दज
वरील सव पदांकरीता लेखी प दतीने परी ा घेतली जाईल.  

अ. . पदाचे नांव / संवग 

भाग-1 
इं जी 

भाग-2 
मराठी 

भाग-3 
सामा य 

ान 

भाग-4 
तक मता / 

अनुमाना मक 
चाचणी 

भाग-5 
तांि क एकुण 

 
एकुण 
गुण 

नकारा मक 
गुणदान 

परी ेचा 
कालावधी 
(िमनीटे) 

एकुण 
 

एकुण 
 

एकुण 
 

एकुण  एकुण  

1 आरो य सेवक (पु ष) 
हं.फ.कमचारी 

15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 

 कािठ य पातळी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी     

   पि केचे मा यम इं जी मराठी 
इं जी व 
मराठी 

इं जी व 
मराठी 

इं जी व 
मराठी 

    

2 आरो य सेवक 
(मिहला) 

15 15 15 15 40 100 200 नाही 90 मी. 

 कािठ य पातळी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी इ.10वी     

  पि केचे मा यम इं जी मराठी 
इं जी व 
मराठी 

इं जी व 
मराठी 

इं जी व 
मराठी 

    

 

 
1)  लखेी परी ेचा दज  / तर 

1. लेखी परी ेतील ांचा तर हा या या पदां या सेवा वशे िनयमांम य े िविहत कर यात आले या िकमान 
शै िणक अहते या दज पे ा िन न असणार नाही. 

2. या पदांकिरता पदवी ही कमीतकमी अहता आहे अशा पदांकिरता परी चेा दज  भारतातील मा यता ा त 
िव ापीठां या पदवी परी े या दज या समान राहील. परंतु यापैकी मराठी व इं जी या िवषयां या 
प पि केचा दज  उ च मा यिमक शालातं परी े या (इय ा 12 वी) दज या समान राहील. 
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2)  लखेी परी े दारे िनवडीची कायप दती  

सामा य शासन िवभागाचे शासन िनणय िदनाकं 13 जून 2018 नुसार गट-क संवग तील पदे भरतानंा 
खालील कायप दती अनुसर यात येईल. 

1. गट क मधील सव पदांकरीता उमेदवारांची िनवड करतानंा 200 गणुांची परी ा घे यात येईल.  
2. अशा परी ेम य ेउमेदवारांनी ा त केले या गुणां या आधारे िकमान 45 % गुण िमळिवणा या उमेदवारांमधुन 

िनवड सुची तयार कर यात यईेल. 
 

3) िनवड सुची व तीची कालमय दा 
िनवड सिमतीन ेतयार केललेी िनवडसचूी 1 वष साठी कवा िनवडसचूी तयार करतानंा या िदनाकंा पयतची 
िर त पदे िवचारात घे यात आली आहेत या िदनाकंापयत, यापैकी ज ेनंतर घडेल या िदनांकापयत 
िवधी ाहय राहील.  यानंतर ही िनवडसचूी यपगत होईल. 
 

4) समान गणु अस यास अनुसरावयाची कायप दती 
 

सा िव शासन परूकप  माकं: ािनमं-1217/( . ं .92/17)/13-अ िदनांक 02 िडसबर,2017 व सामा य 
शासन िवभागाकडील शासन िनणय . ािनमं1216/( . ं .65/16)/13-अ िदनांक 13 जून,2018 अ वय े

पिर ेचा िनकाल तयार करतांना पिर ते या पा  उमेदवारांना समान गुण असतील अशा उमेदवारांचा 
गुणव ा यादीमधील ाधा य म पढुील माणे िनि त कर यात येईल. 
 

अ) आ मह या त शतेक-या या पा यास थम ाधा य राहील. 
ब) वयाने ये ठ असले या उमेदवारास ाधा य दे यात यईेल. 
क) समान वय असले या उमेदवारां या बाबतीत, अज सादर कर या या अंितम िदनाकंास उ चतम शै णीक 
अहता(पदयु र पदवीधर, पदवीधर, उ च मा यिमक शालातं पिर ा उ ीण, मा यिमक शालातं परी ा उ ीण अशा 

कारे धारण करणा या उमेदवारास ाधा य म दे यात यईेल) 
ड) वरील माणे दो ही अटी समान ठरत अस यास उमेदवारा या बाबतीत, सदर पदाकरीता आव यक असले या 
िकमान शै िणक अहतेम य ेउ चतर गुण ा त उमेदवारास ाधा य म दे यात येईल. 

(7) सवसाधारण सुचना :-   
                  उमेदवारांना परी े करीता अज सादर करीत असतांना कोणतेही कागदप  सादर कर याची आव यकता 
नाही. कागदप  पडताळणी या ि य ेवळेी पदाकरीता आव यक कागदप ांची पडताळणी कर यात यईेल. 
 

सवसाधारण अटी व शत शेरा 
अ) उमेदवार भारताचा नागरीक असावा
ब) उमेदवार हा महारा रा याचा रिहवासी असावा डोमीसाईल माणप आव यक
क) महारा शासन सामा य शासन िवभाग शासन पिरप क ं .

मकसी1007/ . .36/का.36 िदनाकं 10 जुलै 2008 अ वये
महारा कन टक िसमा भागातील महारा शासनाने दावा
सागंीतले या 865 गांवातील मराठी भािषक उमेदवारांना
वरील पदासाठी अज करता येईल.

सदर उमेदवारांनी 865 गावांतील 15 वष चे
वा त य असले या रिहवाशी अस याचा स म

ािधका याचा िविहत नमु यातील दाखला
कागदप तपासणीचे वळेी सादर करणे अिनवाय
रािहल.

(8) वयोमय दा :-
अ) 
I) उमेदवाराने अज सादर कर या या अंितम िदनांकास अज केले या पदाकरीता िविहत वयोमय दा आिण आव यक

िकमान शै िणक अहता धारण करणे आव यक रािहल.
II) अज सादर कर याचे अंितम िदनाकंास खु या व सामािजक आर ण वग तील उमेदवारांचे वय 18 पे ा कमी

नसाव.े 
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III) अज सादर कर याचा अिंतम िदनाकंास खु या वग तील उमेदवारांचे वय 38 वष पे ा जा त नसाव.े

ब) सामािजक व समांतर आर णानुसार िविहत वयोमय देचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ. . आर ण/समातंर आर ण शासन िनणयानुसार आर णाकिरता कमाल वयोमय दा

1 मागासवग य उमेदवार 43 वष
2 िद यागं उमेदवार

45 वष

3 क प त 
4 भकंुप त 
5 सन 1991 या जनगणना/सन 1194 नंतरचे

िनवडणकु कमचारी
6 वातं य सैिनकांचे नामिनदशीत पा य
7 शासकीय कमचारी/ िज हा पिरषद िनयमीत

कमचारी/ (िनयु ती ािधकारी/ स म
ािधकारी यांची परवानगी आव यक राहील.

8 अंशकालीन कमचारी 55 वष
9 उ च गणुव ा धारक खेळाडु उमेदवार सव वग तील उमेदवारांसाठी 43 वष

10 माजी सैिनक सामा य शासन िवभाग, शासन शु दीप क माकं मासकै-
1010/ . .279/10/16 अ िद. 20 ऑग ट 2010 अ वये
उमेदवारां या सश दलातं झाले या सेवे इतका कालावधी
अिधक 3 वष इतका राहील तसेच िद यागं माजी सिैनकासाठी
कमाल वयोमय दा 45 वष राहील.

11 अनाथ खुला वग 38 वष
12 खु या वग तील आ थक ा दुबल घटक

(ईड युएस)
43 वष

क) संवग िनहाय वयोमय दा

अ. ं . संवग चे नावं
कमीत कमी

वय
जा तीत जा त वय

(खुला)
मागासवग या करीता

1 आरो य सेवक (मिहला) 18 40 43 
2 आरो य सेवक (पु ष) 50% फवारणी

कमचारी
18 45 45 

या िशवाय िविहत वयोमय दा इतर कोण याही बाबतीत िशिथल केली जाणार नाही. 

(09) िवशेष सुचना :-
1) महारा शासन िव िवभाग, शासन िनणय माकं अिनया/1005/126 सेवा-4 िदनांक 31 ऑ टोबर 2005 नुसार

िद.01 नो हबर, 2005 रोजी कवा यानंतर यांची शासकीय सेवते िनयु ती होईल यानंा निवन पिरभािषत अंशदान
िनवृ ी वतेन योजना समा त क न शासनाने न याने िदनांक 01.04.2015 पासनू लागू केललेी रा ीय िनवृ ी वतेन
योजना लागू राहील. मा स ा अ त वात असले या िनवृ ी वतेन योजना हणजे महारा नागरी सेवा ( िनवृ ी
वतेन) िनयम 1982 व महारा नागरी सेवा ( िनवृ ी वतेनाचे अंशराशीकरण) िनयम 1974 आिण सवसाधारण भिव य
िनव ह िनधी योजना यानंा लागू होणार नाही.

2) माजी सिैनकासाठी असले या पदांवर िशफारशीसाठी पा उमेदवार उपल ध न झा यास यां यासाठी आर ीत
असललेी पदे भरती संदभ त शासनाने वळेोवळेी िनगमीत केललेे आदेश, पिरप क, शासन िनणय यानुसार कायवाही
कर यात येईल.

3) खेळाडू/मिहला/ क प त/ भंकुप त पदवीधर अंशकालीन उमेदवार या समांतर आर णाचे वग तुन पा
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उमेदवार उपल ध न झा यास सदर पदासंाठी या या सामािजक वग तुन सवसाधारण (समातंर आर ण िवरहीत)
पा उमेदवारांमधून गणुव नुेसार िवचार होवू शकेल.

4) िनवड झाले या उमेदवारांना शासिकय सोय िवचारात घेऊन उपल ध असले या िर त पदी थम पद थापना दे यात
येईल. उमेदवारानंी पद थापनेबाबत कोण याही कारे स म ािधका यांवर दबाव आण यास यांचे नाव िनवड
यादीतून कमी कर यात येईल.

5) पा ता परी चेे वशेप व परी सेंबधंी सुचना या केवळ संकेत थळाव नच उपल ध कर यात येणार अस याने व
मोबाईल एसएमएस दारे/ईमेल दारे सुचना िनगमीत कर यात येणार अस याने उमेदवारांनी सदर संकेत थळाला
भरती ि ये दर यान वळेोवळेी भटे देवनू भरती ि यचेी मािहती काय माबाबत अ ावत राह याची व पा ता परी ेचे

वशेप डाऊनलोड क न घे याची जबाबदारी संबिंधत उमेदवाराची राहील.
6) सदर पदभरतीचे िनयम/िनकषाम ये पदभरती पणु होईपयत वळेोवळेी िनगमीत होणा या शासन

िनणय/परीप क/अिधसुचना यानुसार बदल होवू शकतो.
 

(10) सामािजक व समांतर आर णाचे अनुषगंाने मह वा या सुचना :- 
1) िद यांग 4% :-

क शासनाने िद यागं य ती अिधिनयम, 2016 पारीत केला असनू अपगं य ती (समान संधी संपणू सहभाग व ह काचें
संर ण) अिधिनयम, 1995 यपगत झाला आहे.
शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग, . िद यागं 2018 / . . 114 / 16 अ, िद. 29.05.2019 मधील
िनदशानुसार िद यागं उमेदवारांना यां या अपगं वा या कारानुसार स म ािधका याने िनगिमत केललेे िद यागं

माणप धारण करणे बधंनकारक राहील.
शासन पिरप क, सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग, माकं अपंग-2007/ .611/सुधार-3, िदनाकं

20 एि ल, 2007 शासन पिरप क, सामा य शासन िवभाग, माकं याय-2007/स. या/ . .103 (भाग-3/16-अ,
िदनाकं 19 ऑ ट बर, 2007 तसचे शासन पिरप क, सामा य शासन िवभाग मांक अपंग-
1009/ . .276/09/16-अ, िदनाकं 19 माच, 2010 अ वये िवहीत कर यात आले या कायप दतीनुसार िवकलागं
य तीसाठी आरि त असले या पदावर सरळसवेनेे िनवड करताना उमेदवार कोण या सामािजक वग तील आहे,

याचा िवचार न करता िवकलागं गणुव ा मानुसार थम याची िनवड कर यात यईेल व िनवड के यानंतर सदर
उमेदवार या सामािजक वग तील असले, या सामािजक वग त उमेदवारास सामावून घे यात येईल.

2) मिहला आर ण :-
अ) मिहला व बालक याण िवभागाकडील शासन िनणय माकं 82/2001/म.स.ेआ-2000/ . . 415/ का.2,

िद.25.05.2001 मधील तरतदीनुसार मिहलासंाठी आर ण राहील. या मिहला उमेदवारांना मिहला
आर णाचा लाभ यावयाचा असले यांनी तशी मागणी ऑनलाईन अज त करणे अिनवाय आहे.

ब) मिहला आर णाचा लाभ घेऊ इ छणा या मिहला उमेदवारानंी मिहला व बाल िवकास िवभाग शासन िनणय
माकं 82/ 2001/ मसआे-2000/ . .415/का.2, िदनाकं 25.5.2011 तसेच शासन पिरप क, सामा य

शासन िवभाग , माकं एसआर ही-1012/ . .16//12/16-अ, िदनाकं 13 ऑग ट 2014 आिण त नंतर
शासनाने या संदभ त वळेोवळेी िनगिमत केले या आदेशानुसार कायवाही कर यात येईल. शासन िनणय माकं
संकीण 2017/ . .191/17/काय -2/िदनांक 15.12.2017 नुसार शासनाने तािवत केललेे उ त व गत
गटात (ि िमलअेर ) मोडत नस याचे स म ािधका-यांनी िदललेे अिलकडचे / नवीनतम मुळ नॉन ि मीलेअर

माणप (Latest Non Creamy Layer Certificate ) कागदप छाननी या वळेी सादर करणे आव यक राहील.
तसेच मिहला आर णा या उमेदवारां या माणप ाचंी तपासणी िवभागीय उपायु त, मिहला व बाल िवकास
िवभाग यांचमेाफत करणे आव यक राहील.

3) अ यु च गुणव ा धारक खेळाडू :-
 शासन िनणय शालये व िश ण िवभाग िवभागाचे शासन िनणय िद.01 जुल,ै2016 तसेच शासन शु दीप क

माकं रा ीधो-2002/ . .68/ ीयसु-े2 िदनाकं 01 ऑ टोबर 2017 आिण त नंतर शासनाने या सदभ त
वळेोवळेी िनगिमत केले या आदेशानुसार, ािव य ा त खेळाडंूबाबत आर ण, ि डा िवषयक माणप
पडताळणी वयोमय देतील सवलती संदभ त कायवाही कर यात येईल.
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 ािव य ा त खेळाडू आर णाचा दावा करणा या उमेदवारां या बाबतीत :- खेळाडू उमेदवारांनी अज कर यापवू
सुधािरत तरतुदी नुसार िवभागीय उप संचालक यांचेकडुन खेळा या माणप ाची पडताळणी क न घेणे
आव यक आहे. यामळेु गुणव ा खेळाडू उमेदवारांना कागदप पडताळणी या वळेी िवभािगय उपसंचालक यांनी
ि डा माणप यो य अस याबाबत व खेळाडू कोण या संवग साठी पा ठरतो या बाबत मािणत केललेे

माणप सादर करणे आव यक आहे. तसचे उमेदवारांचा संबिंधत संवग तील खेळाडू साठी आरि त पदावर
िशफारशीसाठी / िनयु तीसाठी िवचार कर यात येईल.

 तसेच आर णासाठी ि िमलअेरची अट लागू राहणार नाही.
 शासन शु दीप क मांक राि धो-2002/ . .68/ि यसु-े2 िदनाकं 18.08.2016 म ये िदले या तरतुदी

नुसार भरती वष त या- या वग तील खेळाडू उमेदवार उपल ध झाले नाही तर सदर आर ण इतर
अदलाबदल न करता या वग तील िबगर खेळाडू उमेदवारांमाफत भर याची कायवाही कर यात येईल.

4) माजी सिैनक :-
शासन पिरप क सा िव . आरटीए1079/482/16-अ िदनांक 16.04.1981 अ वये माजी सिैनक उमेदवारानंा
समांतर आर ण लागु कर यात आले आहे. माजी सैिनक उमेदवारां या बाबतीत सै यात काम के या बाबतचे आव यक
कागदप व िज हा सैिनक बोड त नाव न दणी केले अस या बाबत माणप व सवेा तपशील दशिवणारे अिभलखे

माणप सादर करणे बधंनकारक राहील. तसेच िनवड झाले या माजी सैिनक उमेदवारां या कागदप ाचंी स म
अिधका याकंडून पडताळणी झा यािशवाय यानंा िनयु तीदे यात येणार नाही. तसेच सामा य शासन िवभागाकडील
शासन िनणय .आरटीए 9090/62/ . . 222/91/28 मुंबई िद. 30 िडसबर 1991 अ वये माजी सिैनकांना शासन
सेवते नागरी सेवतेील पदावर िनयु तीसाठी दे यात येणा या सवलतीचा यानंी एकदा फायदा घेत यावर नागरी
सेवतेील पदावर नेमणकुीसाठी दुस यादंा तसा फायदा घेता येणार नाही.

सामा य शासन िवभागाचे शासन िनणय िदनाकं 02.09.1983 नुसार माजी सिैनक या समांतर आर णाम ये यु द
काळात व यु द नसतानंा सैिनक सेवते मृ यू झाले या कवा अपंग व येवून यामळेु नोकरीसाठी अयो य झाले या माजी
सिैनकां या कंुटंूबातील फ त एका य तला िनयु ती देणेचे धोरण आहे व यांचा 15 ट के समांतर आर णातुन िवचार
करणते येईल.

5) क प त :-
शासन िनणय सा िव . एईएम1080/35/16अ िदनांक 21.01.1980 नुसार क प तासंाठी समांतर आर ण लागु
कर यात आललेे आहे. क प त या समांतर आर णाचा लाभ घेणा या उमेदवारांनी संबिंधत िज हयातील मा.
िज हािधकारी/ िज हा पनुवसन अिधकारी यां याकडील क प त माणप ाची मुळ त कागदप पडताळणी या
वळेी सादर करणे आव यक आहे.

6) भुकंप त :-
शासन िनणय सा िव . भकंुप/1009/ . .207/2009/16अ िदनाकं 27.08.2009 नुसार भकंुप तासंाठी समांतर
आर ण लागु कर यात आललेे आहे. भकंुप त या समांतर आर णाचा लाभ घेणा या उमेदवारानंी संबिंधत
िज हयातील मा. िज हािधकारी/ िज हा पनुवसन अिधकारी यां याकडील भकंुप त माणप ाची मुळ त कागदप
पडताळणी या वळेी सादर करणे आव यक आहे.

7) अशंकालीन कमचारी :-
शासन िनणय िद. 27 ऑ ट बर 2009 अ वये पदिवधर/पदिवकाधारक अंशकालीन या समांतर आर णाचा लाभ घेऊ
इ छणा या उमेदवारानंी सुिश ीत बरेोजगार या योजने अतंगत शासकीय काय लयाम ये तीन वष काम के याचे स म

ािधका याचे माणप व रोजगार मागदशक क ाम ये सदर अनुभवाची न द के याचे माणप जोडणे आव यक आहे
व तशी न द ऑनलाईन अज त नमुद करणे आव यक आहे. सदर माणप व सेवायोजन काय लयाकडील माणप
उमेदवारानंा कागदप पडताळणीचे वळेी सादर करणे आव यक आहे. अंशकालीन उमेदवाराने एकदा समांतर
आर णाचा लाभ घेतला अस यास याच उमेदवारांस पु हा समांतर आर णाचा लाभ घेता येणार नाही, तसे
आढळ यास कोण याही वळेी िनवड र कर यात येईल याची न द यावी.

8) अनाथ :-
मिहला व बालिवकास िवभागाकडील शासन िनणय िदनांक 02.04.2018 अ वये अनाथ मुलानंा खु या वग तून 1%
समांतर आर ण िनि त कर यात आललेे आहे. सदर वग तुन जािहरातीम ये दशिवले या पदसं ये एवढे उमेदवार
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उपल ध न झा यास आर णाचा अनुशेष पढेु न ओढता खु या वग तून गणुव नुेसार इतर उमेदवारांची िनयु ती
कर यात येईल. आर णाचा लाभ घेऊ इ छणा या उमेदवारांनी अज सादर करतानंा तशी न द करणे व कागदप
पडताळणी या वळेी अनाथ माणप सादर करणे बधंनकारक रािहल.

9) खु या वग तील आ थक टया दुबल घटक (EWS) :-
खु या वग तील आ थक टया दुबल घटकातील (EWS) वग तील उमेदवारांकरीता सामा य शासन िवभागाकडील
शासन िनणय मांक राआधो-409/ . .31/ 16-अ, िदनाकं 12 फे वुारी, 2019 अ वये िविहत कर यात आललेे
कागदप े/ परुावा (पिरिश ट-क) आिण घोषणाप (पिरिश ट- ड) पडताळणी यावळेी सादर करणे आव यक आहे.
तसेच आर णाचा लाभ घे यासाठी अजदारा या/उमेदवारा या कुटंुबाचे एकि त वा षक उ प .8 लाखा या आत
असले पािहजे व ती य ती कवा ितचे कुटंुबीय महारा रा यात िद.13 ऑ ट बर 1967 रोजी कवा यापवू चे
रिहवासी असणे आव यक आहे.

सामा य शासन िवभागाचे शासन िनणय िदनाकं 12.02.2019 नुसार खु या वग तील आ थक ा दुबल
घटकातील उमेदवारानंा वय, परी ा फी व इतर अनु ये सवलती ा इतर मागास वग स रा य शासनाने
वळेोवळेी लागू केले या िनयमानुसार राहतील.

(11) इतर सवसाधारण सुचना :-
1) या उमेदवारानंी यापवु जरी यांचे नाव रोजगार व वयरंोजगार मागदशन क ाकडे, सेवा योजन काय लय,

समाजक याण, आिदवासी िवकास क प अिधकारी तसेच िज हा सिैनक क याण अिधकारी काय लयात नांवे
न दिवली असली तरी अशा उमेदवारांना िवहीत मुदतीत वतं िर या ऑनलाईन अज करणे व पिर ा शु क भरणे
आव यक राहील (माजी सैिनकानंा परी ा शु क भरणे आव यक नाही) तसचे क प त, अंशकालीन अशा इ छुक व
पा उमेदवारांनी देखील भरती या अिधकृत संकेत थळावर ऑनलाईन प दतीने अज सादर करणे आव यक आहे.
अशा उमेदवारांनी अ य कोण याही माग ने सादर केललेे अज िवचारातं घेतले जाणार नाहीत. अशा उमेदवारानंा
काय लयामाफत वतं पणे कळिवले जाणार नाही.

2) अनुभवा या बाबतीत मािसक, िनयतकालीक, अंशकालीक, िव ावतेन, अंशदाना मक, िवनावतेन त वावर केललेा
अंशकालीन सेवचेा कालावधीत सेवते भारी हणनू नेमणकूीचा कालावधी, अितिर त कायभाराचा कालावधी
अनुभवासाठी ाहय धरता यणेार नाही.

3) सामा य शासन िवभागाकडील शासन िनणय . बीसीसी 2011/ . . 1064/2011/16-ब िदनाकं 12 िडसबर
2011 नुसार मागासवग य उमेदवारानंा जात वधैता माणप कागदप तपासणीचे वळेी सादर करणे आव यक
राहील. शासन िनणय िदन. 12.12.2011 अ वये िनवड यादीत िनवड झाले या उमेदवाराकंडे जात वधैता माणप
नस यास 06 मिह यांचे आत, जात वधैता माणप सादर करणे आव यक राहील. िवहीत मुदतीत जात वधैता

माणप सादर न के यास संबधंीत उमेदवारांना सेवतुेन कमी कर यात येईल.
5) िव.जा.(अ)/भ.ज.(ब)/भ.ज.(क)/भ.ज.(ड)/िव.मा. ., इमाव, ईड युएस या वग तील आर णाचा लाभ घेऊ

इ छणा या उमेदवारानंी तसचे मिहला आर णाचा लाभ घेऊ इ छना या खु या वग तील मिहला उमेदवारांनी उ त
आिण गत य ती व गट (ि मीिलयर) या म ये मोडत नस या बाबतचे स म अिधका याने िदललेे अिलकडील /
निवनतम मुळ नॉन ि मीलयेर माणप अज सादर कर या या शेवट या िदनाकंा पयत ा त करणे आव यक
राहील. सदर माणप ाची पडताळणी कागदप तपासणी या वळेी कर यात येईल.

6) शासकीय /िनमशासकीय कमचा यानंी यांचे अज यां या संबिंधत िनयु ती ािधकरणा या परवानगीने भरावयाचा
आहे. अशी परवानगी ा त के याची त कागदप पडताळणी या वळेी उमेदवाराकडे असणे आव यक आहे.

7) ऑनलाईन अज केला अथवा िविहत अहता धारण केली हणजे पा ता पिर से बस याचा/कागदप पडताळणीस
बोलिव याचा अथवा िनयु तीचा ह क ा त झाला असे नाही. िनवडी या कोण याही ट यावर अजदार िविहत अहता
धारण न करणारा आढळ यास कवा खोटी मािहती परुिव यास अथवा एखादया अजदाराने या या िनवडीसाठी
िनवड सिमतीवर य /अ य िर या दबाव आणला अथवा गैर काराचा अवलंब के यास यास िनवड ि यतेनु
बाद कर यात येईल.

8) िनवड ि या सु झा या नंतर कवा िनयु ती नंतर कोण याही णी उमेदवारानी िदललेी मािहती अगर कागदप े
खोटी सादर के याचे कवा खरी मािहती दडवनू ठेव याचे िनदशनास आ यास या उमेदवाराची उमेदवारी/िनयु ती
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बाद कर यात येईल, व शासनाची िदशाभलु के या करणी सदर उमेदवारा िव द यो य ती कायवाही कर यात
येईल.

9) चािर य-पवुचािर य पडताळणी अंती अ पेाह बाबी आढळून अस यास संबिंधत उमेदवार िनयु तीसाठी/सेवसेाठी पा
राहाणार नाही. तसेच कोण याही ट यावर असे उमेदवार अपा ठरतील.

10) िनवड झाले या उमेदवारांनी आव यक या सव माणप /हमीप इ याद ची पतुता क न देणे आव यक राहील.
तसेच या माणप ांची पडताळणी िविहत प दतीनुसार क न घेणे बधंनकारक राहील. सेवते िनयु त होणा या
उमेदवारानंा िनयमानुसार आव यक ती सेवा वशेो र परी ा/ िश ण िविहत मुदतीत उ ीण/पणु करणे आव यक
राहील.

11) महारा रा य लोकसेवा (मागासवग यांसाठी आर ण) अिधिनयम 2001 मधील कलम 4(3) नुसार िवमु त जाती (अ),
भट या जमाती(ब), भट या जमाती (क), भट या जमाती (ड), या वग साठी िविहत केललेे आर ण अतंगत
परीवतनीय असले, आरि त पदासाठी संबिंधत वगवारीतील यो य व पा उमेदवार उपल ध न झा यास

चलीत/सूधारीत शासन धोरणा माणे उपल ध वग तील उमेदवाराचा िवचार गुणव े या आधारावर कर यात
येईल.

12) अपिरहाय कारणा तव कवा नैस गक आप ीमळेु कवा शासन आदेशाने िविहत िदनाकंास पा ता लखेी
परी ा/ऑनलाईन पिर ा घेणे श य नसले तर शासन ठरवनू देईल या माणे सोई या िदवशी लेखी परी ा घे यात
येईल. या बाबत उमेदवारांना वतमानप ातुन कळिव याची जबाबदारी िनयु ती ािधकारी/संबिंधत िज हा पिरषद
यांची रािहल.

13) लेखी पिर से, कागदप पडताळणीस उमेदवारास वखच ने उप थत रहावे लागेल.
14) िनवड झाले या उमेदवारांची वै कीय तपासणी कर यात येईल. वै कीय अहवाल ितकुल अस यास केललेी िनवड

व नेमणकु र कर यात येईल.
15) वरील अटी व शत िनयमा यितिर त शासनाने वळेोवळेी िनगिमत केललेे आदेश व िनणय लागू राहील.
16) जािहराती मधील काही मु े शासन िनणय या िवसगंत अस यास शासन िनणय अंितम राहील.
17) समानगणु आिण आ मह या त शेतक-याचे पा य :- उमेदवारानंा समान गुण िमळा यास उमेदवाराचंी गुणव ा

यादीतील ाधा य म सामा य शासन िवभागाकडील शासन िनणय मांक िनमं-1216/ . .65/16/13-अ,
िदनाकं 13 जून, 2018 मधील तरतुदीनुसार िनि त करणेत येईल. याम ये आ मह या त शेतका यां या
पा यास थम ाधा य राहील.

18) शासन सामा य शासन िवभाग परुकप . ािनमं-2017/( . .92/17)/13-अ, िदनाकं 5.10.2015 मिधल तरतुदी
नुसार लेखी परी म ये समान गुण िमळाले या उमेदवराचंा गुणव ा यादीत समावशे करतानंा आ मह या त शेतक-
यां या पा यास थम ाधा य दे याचा शासना या धारणानुसार अशा उमेदवारांकडे अज करतेवळेी संबिंधत
िज हा तरीय सिमतीने यास कुटंूबातील मृत शतेक-याचा पा य हणनु पा ठरिव या बाबतचा परुावा सां ािकत

ितसह कागदप छाननी या वळेी पडताळणी सिमतीस उमेदवाराने उपल ध क न देणे आव यक राहील.
(12) परी से वशे :- 

1) पा ता परी ा व कागदप पडताळणीसाठी ये या-जा यासाठी येणारा खच उमेदवारास वत: करावा लागेल.
2) फ त पने, पे सल, वशेप , ओळखीचा मुळ परुावा व याची छायािंकत त अथवा वशेप ावरील सुचनेनुसार

परवानगी िदले या सािह यासह उमेदवाराला परी ा क ात वशे दे यात येईल.
3) िडजीटल डायरी, पेजर, माय ोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अतंभतु असललेी कोण याही कारची साधने, िसमकाड

यू टूथ, दूरसचंार साधने हणनू वापर या यो य कोणतीही व तु इले ािनक उपकरण,े वहया, नोटस, परावानगी
नसलेली पु तके, बॅ ज, पिरगणक (Calculator) इ यादी कारची साधने/सािह य परी ा क ा या पिरसरात तसेच
परी ा क ात आण यास, वत:जवळ बाळग यास, याचा वापर कर यास अथवा या या वापरासाठी इतरांची मदत
घे यास स त मनाई आहे. असे सािह य आण यास ते परी ा क ाबाहेर ठेव याची व या या सुरि ततेची जबाबदारी
संबिंधत उमेदवाराची राहील.

4) परवानगी नाकारले या कोण याही कारचे अनािधकृत साधन/सािह य परी े यावळेी संबिंधत उपक ा या मु य
वशे दारावरच ठेवावे लागेल. अशा साधन /सािह या या सुरि ततेची जबाबदारी संबिंधत उमेदवाराची राहील. या

संदभ तील कोण याही कार या नुकसानीस महारा शासन, िज हा पिरषद शासन कवा परी ा क यव थापन
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जबाबदार राहणार नाही.

 
 

( ामिवकास िवभाग, शासन शु दीप क  . संकीण-2020/ . . 99/आ था-8  िदनांक 20 ऑग ट 2021 चे सहप ) 
 

िववरणप  अ 
 

िज हा पिरषदे या अिधप याखालील आरो य िवभागाशी संबिधत पदभरतीबाबत जािहर कटन 

तसेच यापवु  माहे माच - 2019 या जािहरातीस अनुस न ऑनलाईन अज सादर केले या सव
उमेदवारासंाठी खालील माणे सुचना दे यात यते आहेत. :- 

िज हा पिरषदे या अख यारीतील गट - क संवग तील िर त पदां या भरतीसाठी माहे माच - 2019 म य े

शासना या महाआयटी माफत महापोटलवर जािहरात िस द कर यात आली होती. परंतु त कालीन पिर थतीत 

महापोटल बदं झा याने सदरची पिर ा ि या पणू होऊ शकली नाही. दर यान कोिवड - 19 साथ रोगा या 

पा भमूीवर तसचे इतर साथ रोगाची श यता ल ात घेता ािमण भागातील जनतेला ता काळ आरो य सेवा िमळणे 

आव यक अस याने ामिवकास िवभागातंगत िज हा पिरषदेतील आरो य िवभागाशी संबिधत आरो य सेवक (पु ष)                            

(40% सरळसेवा), आरो य सेवक (पु ष) (50% हंगामी फवारणी कमचारी), आरो य सिेवक (मिहला), औषध िनम ता या 

संवग तील माहे माच - 2019 म य ेिदले या जाहीरातीमधील नमूद सव िर त पदांची भरती कर याचा िनणय घे यात 

आला आहे. सदर जािहरातीनुसार भरावया या िर त पदांचा सुधािरत तपशील खालील माणे आहे :- 
 

पदांचा तपशील 

1) आरो य सेवक (पु ष) 50 % ट के हंगामी फवारणी कमचारी) 

वग अ.जा. अ.ज. 
िव.जा.

(अ)
भ.ज.
(ब)

भ.ज.
(क)

भ.ज.
(ड)

इ.मा.
व.

िव.मा.
.

ई.ड यु
एस.

खुला एकुण पदे

पदसं या 3 - 2 - - - 3 1 2 4 15 
सवसाधारण 3 - 2 - - - 3 1 2 3 14 
खेळाडु - - - - - - - - - - - 
माजी सिैनक - - - - - - - - - 1  1  

क प त - - - - - - - - - - - 
अशंकालीन - - - - - - - - - - - 
अनाथ - - - - - - - - - - - 
एकूण 3 - 2 - - - 3 1 2 4 15 

 उपरो त िर त 15 पदांपकैी 01 पद िद यांगासाठी राखीव आहे. (A) LV Low vision - 01 पद

2) आरो य सेवक (पु ष) 40 % ट के सरळसेवा 

वग अ.जा. अ.ज. 
िव.जा.

(अ)
भ.ज.
(ब)

भ.ज.
(क)

भ.ज.
(ड)

इ.मा.
व.

िव.मा.
.

ई.ड यु
एस.

खुला एकुण पदे

पदसं या - - - - - - 4 1 - - 05 
सवसाधारण - - - - - - 3 1 - - 04 
खेळाडु - - - - - - - - - - - 
माजी सिैनक - - - - - - 1 - - -  01 

क प त - - - - - - - - - - - 
अशंकालीन - - - - - - - - - - - 
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अनाथ - - - - - - - - - - - 
एकूण - - - - - - 4 1 - - 05 

िद यांगासाठी पदे िनरंक

3) आरो य सेवक (मिहला) 

वग अ.जा. अ.ज. 
िव.जा.

(अ)
भ.ज.
(ब)

भ.ज.
(क)

भ.ज.
(ड)

इ.मा.
व.

िव.मा.
.

ई.ड यु
एस. खुला एकुण पदे

पदसं या 13 5 2 2 4 - 17 1 9 37 90 
सवसाधारण 9 3 2 2 3 - 10 1 7 22 59 
खेळाडु 1 - - - - - 1 - - 2 4 
माजी सिैनक 2 1 - - 1 - 3 - 1 6 14 

क प त - - - - - - 1 - - 2 3 
भकंूप त - - - - - - - - - 1 1 
अंशकालीन 1 1 - - - - 2 - 1 4 9 
अनाथ - - - - - - - - - - - 
एकूण 13 5 2 2 4 - 17 1 9 37 90 
01) िर त 90 पदांपकैी 04 पदे िद यागंासाठी राखीव आहेत. याचा तपशील पिुढल माणे आहे.
(a) Lv :- Low Vision (अ प टी) -1 पद
(b) D :- Deaf  (बिहरा), HH :- Hard of Hearing (कणबधीर)-1 पद
(c) OL :- One Leg माहे माच, 2019 मधील जािहरातीम ये आरो य सेवक (मिहला) पदासाठी OL िद यागंा या वग किरता  
       पदे दशिव यात आली होती व संबिधत िद यागं उमेदवारांकडून अज मागिव यात आले आहेत. िद.20/08/2021  
       अ वये सदरील OL िद यांगा या वग किरता न याने अज वकारले जाणार नाहीत

CP: Cerebral palsy(मदुचा प घात), LC :-Leprosy Cured (कु ठरेाग मु त), Dw : Dwarfism (शारीिरक वाढ 

खंुटणे), AAV:- Acid Attack Victims (आ ल ह ा सत) - 1 पद

(d) SLD :- Specific Learning Disability (िवशी ट िश ण अ मता, MI :- Mental Illenss (मानिसक आजार)

(e) MD :- Multiple Disabilities involving (a) to (d) above  वरील अ ते ड मधील एकापे ा जा त कारचे िद यागं व 
(d व e पैकी 01 पद)

 

4) औषध िनम ता 

वग 
अ.जा

. 
अ.ज

. 
िव.जा
. (अ)

भ.ज
. (ब)

भ.ज
. (क)

भ.ज.
(ड)

इ.मा.
व.

िव.मा
. .

ई.ड
यु

एस.

खु
ला 

एकुण पदे

पदसं या - - - - - - 1 - - 2 3 
सवसाधारण - - - - - - 1 - - 1 2 
खेळाडु - - - - - - - - - - - 
माजी सिैनक - - - - - - - - - - - 

क प त - - - - - - - - - - - 
भकंूप त - - - - - - - - - - - 
अंशकालीन - - - - - - - - - - - 
मिहला - - - - - - - - - 1 1 
अनाथ - - - - - - - - - - - 
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एकूण - - - - - - 1 - - 2 3 
िद यागंासाठी पदे िनरंक

 
 

 

 

 

 

माहे माच, 2019 म ये आरो य िवभागाशी संबिधत पदांकिरता आवदेनप  सादर केले या सव उमेदवारासंाठी 

खालील माणे सूचना दे यात येत आहेत :-  

1) माहे माच, 2019 मधील जािहरातीनूसार आरो य िवभागाशी संबिधत पदांकिरता अज सादर केले या सव 

उमेदवारानंी www.maharddzp.com या संकेत थळावर जाऊन Login ID व Password create करण े आव यक 

आहे. 
 

2) िद यांगा या पदांबाबत िव षेण :- A) माहे माच - 2019 म य े िस द कर यात आले या जािहरातीम ये आरो य 

सेवक (मिहला) या पदासाठी िद यागंाची एकुण पदसं या 03 % माणे 05 पदे (OL :- One Leg) िद यांग वग किरता 

दशिव यात आली होती तदनंतर िद यागंा या आर णात शासन िनणय िदनांक 29 मे 2019 अ वय ेिर त पदां या 04% 

माणे सुधािरत आर ण िवहीत कर यात आलले ेआहे तसचे ामिवकास िवभाग, शासन िनणय,  िदनाकं 22 फे वुारी, 

2021 अ वय े आरो य िवभागातंगत िद यागंासाठी पदे सुिनि त कर यात येऊन सदरील शासन िनणयानसुार              

आरो य सेवक (मिहला) या संवग त िद यागंासाठी एकुण 04 पदे (a) Lv :- Low Vision -1 पद (b) D :- Deaf, HH :- 

Hard of Hearing -1 पद, (c) OL :- One Leg माहे माच, 2019 मधील जािहरातीम ये आरो य सेवक (मिहला) 

पदासाठी OL िद यागंा या वग किरता पदे दशिव यात आली होती व संबिधत िद यागं उमेदवारांकडून अज 

मागिव यात आल ेआहेत. िदनाकं 20/08/2021 अ वय ेसदरील OL िद यागंा या वग किरता न याने अज 

वकारल े जाणार नाहीत CP: Cerebral palsy, LC :-Leprosy Cured, Dw : Dwarfism, AAV:- Acid Attack

Victims - 1 पद,  (d) SLD :- Specific Learning Disability, MI Mental Illenss (e) MD :- Multiple Disabilities

involving (a) to (d) above  (d व e पैकी 01 पद)  सुधािरत जािहरातीत दशिव यात आललेी आहेत. याबाबत सव 

संबिधतानी न द यावी. 
 

B) तसेच माहे माच - 2019 म य े िस द कर यात आले या जािहरातीम य ेआरो य सेवक (पु ष) 40% सरळसेवा या 

पदासाठी 02 पदे (OL :- One Leg) िद यागं वग किरता दशिव यात आली होती उ त नमुद ामिवकास िवभाग, 

शासन िनणय,  िदनांक 22 फे वुारी, 2021 अ वय ेआरो य िवभागातंगत िद यागंासाठी पदे सिुनि त कर यात येऊन 

आरो य सेवक (पु ष) 40% सरळसेवा या पदासाठी (00) िनरंक पदे िद यागंासाठी सुधािरत जािहरातीत दशिव यात 

आली आहेत. यामळेु माहे माच, 2019 म य े िस द झाले या जािहरातीस अनुस न आरो य सेवक (पु ष) 40% 

सरळसेवा या पदासाठी िद यागं वग तून अज केले या उमेदवारांनी www.maharddzp.com    संकेत थळावर 

इतर िज हा पिरषदेचा िवक प िदनाकं 01 स टबर 2021 ते िदनांक 14 स टबर, 2021 या कालावधीपयत न दिवणे 

आव यक आहे.  याबाबत सव संबिधत वग तील उमेदवारांनी न द यावी. 
 

 
 

 

3) न याने समािव ट झाले या िद यागंा या वग तील उमेदवाराने जर यापवू  माहे माच, 2019 म य े िस द 

जािहरातीनूसार खु या अथवा इतर वग तून अज सादर केला अस यास सदर उमेदवारास िद यागं आर णाचा 

िवक प देणे आव यक असले. 
 
 

4) माहे माच, 2019 म ये आरो य सेवक (पु ष) (40% सरळसेवा), आरो य सेवक (पु ष) (50% हंगामी फवारणी 

कमचारी), आरो य सिेवक (मिहला), औषध िनम ता या संवग किरता आवदेनप /अज सादर केले या उमेदवारापंैकी 
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सामािजक व शै िणक टया मागास (SEBC) वग तील उमेदवारां यितिर त इतर वग तून अज सादर केलले े

उमेदवार संबिधत वग तून परी केिरता पा  राहतील. 
 

5) मा.सव च  यायालयाने िवषशे अनु ा यािचका . 15737/2019 व इतर यािचकांम य ेशासकीय नोक-यांमधील 

िनयु यासंाठी सामािजक व शै िणक टया मागास वग चे (SEBC) आर ण र  ठरिवले आहे. सामा य शासन 

िवभागाने सामािजक व शै िणक टया मागास (SEBC) वग तील घटकानंा खु या वग तील आ थक टया  दुबल 

घटकांचा लाभ दे याबाबत .राआधो-4019/ . . 31/16-अ, िदनाकं 23 िडसबर 2020 या शासन िनणया वये 

मा यता िदली आहे.  यानुसार सामािजक व शै िणक टया मागास (SEBC) वग तील उमेदवारानंा खु या वग त 

अथवा आ थक टया दुबल वग तून (EWS) आर णाचा लाभ घेण े ऐ छक असेल. या अनुषंगाने सामािजक व 

शै िणक टया मागास (SEBC) वग तून अज सादर केले या उमेदवाराने आ थक टया दुबल वग तून (EWS) 

अथवा खु या वग बाबत वरील माणे नमूद सकेंत थळावर िदनाकं 01 स टबर, 2021 ते िदनाकं 14 स टबर, 2021 

या कालावधीत िवक प दयावते. उमेदवाराने एकदा िदले या िवक पाम य े कुठ याही कारचा बदल करता यणेार 

नाही. तथािप, या सामािजक व शै िणक टया मागास (SEBC) वग तील उमेदवाराने आ थक टया मागास (EWS) 

वग चा िवक प िदला आहे. याने पिर ेपवू  स म अिधका-याच ेआ थ टया मागास (EWS) वग चे माणप  िज हा 

िनवड सिमतीकडे सादर करण े बधंनकारक आहे. पिर े या िदनांकानंतर सादर केल े जाणारे आ थक टया मागास 

वग चे (EWS) माणप  ाहय धरल ेजाणार नाही. 
 
 

6) जे सामािजक व शै िणक टया मागास (SEBC) वग तील उमेदवार खु या वग चा िवक प देतील ते उमेदवार 

अथवा ज ेसामािजक व शै िणक टया मागास (SEBC) वग तील उमेदवार आ थक टया मागास वग चा िवक प 

सादर करणार नाहीत. तथािप, खु या वग तील वयोमय देकिरता पा  आहेत अशा उमेदवारानंा खु या वग तील 

उमेदवार हणनू गण यात येईल. अशा उमेदवारानंा खु या वग साठी लाग ुअसलले ेपिर ा शु क (यापवु  एसईबीसी 

वग तून अदा केलेली र कम वगळता उविरत र कम) पिर ेपवु  अदा करण े आव यक राहील. सदर उमेदवारानंी 

िदनाकं 01 स टबरं, 2021 ते िदनांक 14 स टबर 2021 या कालावधीत वरील माणे नमूद संकेत थळाव न शु क 

अदा कर याच ेउपल ध पय य वाप न शु क अदा करण ेबधंनकारक राहील. 
 

7) माहे माच, 2019 या जािहरातीनूसार ऑनलाईन पिर केिरता उमेदवारांना एक कवा एकापे ा जा त िज हा 

पिरषदासंाठी अज कर याची मुभा होती. तथािप, आता शासनाचे महापिर ा पोटल र  झा यान े सदरची आरो य 

िवभागाशी संबिधत पदभरती ही OMR Vendor माफत Offline प दतीने राबिव यात येणार अस याने उपरो त  

संवग तील यके संवग ची पिर ा रा यात सव िज हा पिरषदांम य ेएकाच िदवशी आयोिजत कर यात येणार आहे. 

यामळेु उमेदवाराला एकाच िज हा पिरषदेमधून परी ा देता येईल. यासाठी या उमेदवारांनी एकापे ा जा त िज हा 

पिरषदांम य े िर त पदांकिरता अज सादर केल े आहेत, अशा उमेदवारांनी पिर केिरता एकाच िज हा पिरषदेचा 

िवक प वरील माणे नमूद संकेत थळावर िदनांक 01 स टबर, 2021 ते िदनांक 14 स टबर, 2021 या कालावधीपयत 

न दिवणे आव यक राहील. 

             तसचे, अनुकंपा िनयु ती व इतर  कारणामंुळे माहे माच, 2019 या जािहरातीतील काही वग र  
झाल ेआहेत. याबाबतचा तपशील पिुढल माण ेआहे :-  

8) माहे माच,  2019 म य ेआरो य िवभाग, िज हा पिरषद, हगोली अंतगत आरो य सेवक (पु ष) 40% सरळसेवा या 

पदाकिरता िव.जा.अ.-01 पद, ई.ड यएुस.- 02 पदे, एसईबीसी या वग किरता - 03 पदे, इ.मा.व. - 04 पदे व                      

िव.मा. .- 01 पद अशी एकुण 11 पदे जािहरातीत दशिव यात आली होती. तथापी उपसिचव, ामिवकास िवभाग 

मं ालय मुंबई यांचे प  िदनाकं 05 फे वुारी, 2020 अ वये जािहरातीमधील पदे अनुकंपा भरतीने भर यास मा यता 

दे यात आली आहे. तसेच शासन िनणय, ामिवकास िवभाग, िदनांक 14 जुन 2021 अ वय ेमाहे माच, 2019 म य े
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िस द कर यात आले या जािहरातीमधील एसईबीसी वग साठी राखीव ठेव यात आललेी पदे अराखीव वग त 

पातंिरत कर यास मा यता दे यात आली आहे. यानुसार अनुकंपा भरती - 2020 अतंगत आरो य सेवक (पु ष) 40%  
 

 

सरळसेवा या पदाकिरता िव.जा.अ.- 01 पद, ई.ड य.ुएस. - 02 पदे व एसईबीसी या वग ची पदे खु या वग त 

पातंरीत क न खुला वग - 03 पदे अशी एकुण 06 पदे अनुकंपा भरती - 2020 अतंगत भर यात आली अस याने 

सदर वग ची पदे जािहरातीमधुन र  झाली आहेत. यामळेु सदर वग तंगत माहे माच, 2019 म ये अज सादर 

केले या उमेदवाराने संबिधत वग तून www.maharddzp.com    संकेत थळावर इतर िज हा पिरषदेचा िवक प 

िदनाकं 01 स टबर 2021 ते िदनांक 14 स टबर, 2021 या कालावधीपयत न दिवणे आव यक आहे. उविरत 05 

पदांची सुधािरत जािहरात जािहर कटणाम य े िस द कर यात आली आहे. याबाबत सव संबिधतांनी न द यावी. 

              तसेच माहे माच, 2019 म य े िस द कर यात आले या जािहरातीमधील औषध िनम ता या पदासाठी   

इ.मा.व. - 01 पद, एसईबीसी - 01 पद, खुला - 02 पदे अशा एकुण 04 पदांसाठी जािहरात िस द कर यात आली 

होती.उ त नमदु शासन संदभ नुसार अनुकंपा भरती - 2020 अतंगत औषध िनम ता या संवग तील खु या वग तील 

एक पद अनुकंपा भरती - 2020 अतंगत भर यात आल े आहे. तसेच एसईबीसी या वग चे 01 पद खु या वग त 

पातंरीत कर यात येऊन उविरत 03 पदांची सुधािरत जािहरात जािहर कटणाम य े िस द कर यात आली आहे. 

याबाबत सव संबिधतांनी न द यावी. 
 

9) अवर सिचव, ामिवकास िवभाग. मं ालय मंुबई 400001 यांचे प  माकं सकंीण - 2020/ . .99/               

आ था-8/िदनांक 25/06/2021 अ वये सामािजक व शै िणक टया मागास वग चे (SEBC) आर ण र  झाल े

अस याने सदर वग तील राखीव जागा अराखीव जागेम य े पातंिरत झाल ेअस यामुळे खु या वग तील समांतर 

आर णाम य ेवाढ कवा घट होत आहे. सदर समातंर आर णात वाढ कवा घट कर यास मा यता दे यात आली आहे. 

यानुसार माहे माच, 2019 म य े िज हा पिरषद, हगोली अतंगत िस द कर यात आले या जािहरातीमधील              

आरो य सेवक (मिहला) या पदाकिरता नमुद पदांम य े खु या वग तील पदांपैकी समातंर आर णाम य े 01 पद 

खेळाडंूसाठी वाढल ेआहे, 03 पदे  माजी सिैनकांसाठी वाढले आहेत, 01 पद क प तासाठंी वाढल ेआहे., 01 पद 

भूकंप तासंाठी न याने वाढल ेआहे, 02 पदे अशंकालीन उमेदवारांसाठी वाढल ेआहेत. तसचे आरो य सेवक (पु ष) 

50% हंगामी फवारणी कमचारी या पदाकिरता नमदु पदांम ये माहे माच, 2019 म ये िदले या जािहरातीमधील खु या 

वग तील पदांपकैी समातंर आर णाम ये 01 पद माजी सिैनकांसाठी न याने वाढले आहे. सदर समांतर आर णातील 

बदलामुळे वाढले या वग या उमेदवाराने यापवु  खु या अथवा इतर वग त अज सादर केला अस यास यास 

न यान ेवाढले या समांतर आर णा या वग चा िवकलप् देणे आव यक आहे. याबाबत सव संबिधतांनी न द यावी.  
 

 

10) न यान ेसमािव ट झाले या िद यागंा या वग तील उमेदवाराने जर यापवू  माहे माच, 2019 म ये िस द केले या 

जािहरातीनूसार खु या अथवा इतर वग तून अज केला अस यास सदर उमेदवारास िद यागं आर णाचा िवक प देणे 

आव यक असले. तसचे यापवू  अज सादर केले या िद यांग उमेदवारांनी िद यांगा या पदिनहाय आर णात बदल होत 

अस याने िद यागंाकिरता न याने िस द कर यात आले या जािहरातीनुसार िवक प देणे आव यक आहे. 
 

11) यापवू  उमेदवाराकंडून लेखी परी से य  कोण या परी ा क ामधून परी ा देणार आहे, या परी ा क ाबाबत 

ाथ य म घे यात आल े होते. सदर ाथ य मानुसार उमेदवारास संबिधत िज हयातुन पिर से बस याबाबत 

वशेप  पाठिव यात येईल.  
 

12) माहे माच, 2019 या जािहरातीनूसार ऑनलाईन पिर ेकिरता एका पदाकिरता एकापे ा जा त िज हा 

पिरषंदाकिरता अज केललेया उमेदवारांनी सव िठकाणी परी ा शु क भरलले े आहे. तथािप, उमेदवारांना एकाच 

िठकाणी परी ा देता येणार अस याने संबिधत उमेदवारांनी भरललेे अिधकच े परी ा शु क ा त क न घे यासाठी 

वरील माणे नमदू संकेत थळावर आव यक बकँ तपशील नमदु करण ेआव यक आहे. 
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13) िद यागंासाठी सिुनि त कर यात आले या पदांवर िद यागं य तीस गणुव े या आधारावर िनवडीस पा ठरत

अस यास व यां यासाठी पद आर ीत नसले तरी िनयु तीसाठी अपा ठरणार नाही. जर िद यागं उमेदवाराचे इतर

उमेदवारा माणेच व चिलत िनयमा माणे िद यागं उमेदवारानंा दे यात आले या सवलतीचा लाभ न घेता एखा ा

पदावर िनवड झाली असले अशा उमेदवारांची गणना िद यागंासाठी आर ीत जागेवर कर यात येणार नाही व

िद यागंासाठी आर ीत पदे / पद इतर िद यागं उमेदवारांमधून भर यात येतील.
14) िवक प न दिवतानंा काही अडचणी उदभव यास उमेदवारांनी 07292006305 या मण वनी मांकावर संपक साधावा. 

15) वरील माणे भरती ि येम ये आव यकतेनुसार बदल कर याचे अिधकार शासन तरावर राखून ठेव यात येतील. 
 

सदरील जािहराती या अनुषंगाने औषध िनम ता, आरो य सेवक (पु ष) 40% सरळसेवा, आरो य पु ष (50% हंगामी 
फवारणी कमचारी), आरो य सेवक (मिहला) या संवग तील पदभरती किरता संबिधत सव उमेदवारांनी पिुढल 

वळेाप कानुसार कायवाही कर यात यावी. 
अ. . करावयाची कायवाही िदनांक (कालावधी) 

01 माहे माच, 2019 म ये अज सादर केले या उमेदवारांबाबत :-  

01) एकापे ा जा त िज हा पिरषदांम य े अज सादर केले या उमेदवारांकडून 

िज हाचा िवक प घेणे. 

02) सामािजक व शै िणक टया मागास वग या (SEBC) उमेदवारांकडून 

िवक प ा त क न घेणे. 

03) सामािजक व शै िणक टया मागास (SEBC) उमेदवारांकडून ा त 

िवक पानुसार खु या वग चा िवक प देणा-या/ खु या वग त गणना होणा-या 

खु या वग साठी या वयोमय देत पा  होणा-या एसईबीसी उमेदवारांकडून 

पिर ा शु क आकारणे 

04) या सामािजक व शै िणक टया मागास उमेदवारांनी ई यएुस वग चा 

िवक प िदला आहे यां याकडून ईड लुएस माणप  ा त क न घेणे. 

05) िद यागंा या आर णात बदल होत अस याने अज सादर केले या िद यागं 

उमेदवाराकंडून न याने िन ीत केले या िद यागं आर णानुसार िवक प घेणे 

06) न याने समािव ट िद यागं उमेदवाराने यापवू  खु या अथवा इतर वग तून 

अज केला अस यास सदर उमेदवारांकडून िद यागं आर णाचा िवक प घेणे. 

िदनांक 01 स टबर, 2021 ते  

िदनाकं 14 स टबर 2021 

02 न याने समािव ट िद यागं तसेच न याने वाढले या खु या वग तील समांतर 

आर णामधील िर त जागंासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अज मागिवणे 

िदनांक 01 स टबर, 2021 ते  

िदनाकं 21 स टबर 2021 

03 पा  उमेदवारांच ेपिर ा वशेप  तयार क न संबिधत उमेदवारांना डाऊनलोड 

कर यासाठी उपल ध क न देणे. 

िदनांक 06 स टबर, 2021 ते  

िदनाकं 15 स टबर 2021 

04 पिर चे ेआयोजन - औषध िनम ता (दुपारी 03.00 ते 05.00) िदनाकं 16 ऑ ट बर 2021 

05 आरो य सेवक (पु ष) 40% सरळसेवा (सकाळी 11.00 ते 01.00) 

आरो य सेवक (पु ष) 50% हंगामी फवारणी कमचारी (सकाळी 11.00 ते 01.00) 

आरो य सेवक (मिहला) (दुपारी 03.00 ते 05.00) 

िदनाकं 17 ऑ ट बर 2021 

06 लेखी पिर नंेतर Answer Key िस द करण/ेउमेदवारानंा Objection filing 

साठी िकमान 3 िदवसांचा वळे देणे/अंितम िनकाल जािहर करण/ेपा  

उमेदवाराचंी यादी जािहर करण ेव या अनुषंगान ेिनयु ती आदेश देणे 

िदनाकं 18 ऑ ट बर 2021 ते 

िदनांक 01 न हबर 2021 
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(सद य सिचव) (सद य) (अ य )
िज हा आरो य अिधकारी मु य कायकारी अिधकारी, िज हा िनवड सिमती,
िज हा पिरषद, हगोली िज हा पिरषद, हगोली तथा िज हािधकारी, हगोली 


