II आरो य िवभाग, िज हा पिरषद, हगोली II
माहे माच - 2019 या जािहरातीनुसार िज हा पिरषदे या अख यािरतील आरो य िवभागाशी संबिधत गट - क
संवग तील सव पदे भर याबाबत जािहरात

जािहरात

मांक : 01/2019 िदनांक 01/03/2019,

मांक 01/2021 िदनांक 27 /08/2021 व िदनांक 27/08/2021 रोजी या जािहर कटना या या
अनुषंगाने

शु दीप क िदनांक 05 /09/2021.
आरो य िवभाग, िज हा पिरषद, हगोली अतंगत जािहरात
जािहरात
आहे .

मांक : 01/2019 िदनांक 01/03/2019,

मांक 01 िदनांक 27 /08/2021 व िदनांक 27/08/2021 रोजी जािहर कटन िस द कर यात आलेले
ामिवकास िवभाग, शासन शु दीप क

2021 रोजी या शासन शु दीप कातील दु

मांक संकीण - 2020/ . .99/आ था-8, िदनांक 01 स टबर,
तीस अनु स न अवर सिचव,

ामिवकास िवभाग, मुंबई यांचे प

-संकीण-2020/ . .99/आ था-8/ िदनांक 02 स टबर, 2021 अ वये आदे शीत के यानुसार आरो य िवभाग,
िज हा पिरषद, हगोली अतंगत जािहरात

मांक 01 िदनांक 27 /08/2021 व िदनांक 27/08/2021 रोजी या

जािहर कटनास अनुस न सदर जािहरातीम ये व जािहर कटनाम ये खालील माणे शु दीप क िस द कर यात
येत आहे.
ामिवकास िवभाग, शासन िनणय
पिर छे द

मांक संकीण - 2020/ . .99/आ था-8/ िद.14.06.2021 मधील

मांक 01 (06) म ये आरो य िवभागाशी संबिधत, औषध िनम ता, आरो य सेवक (पु ष) (40% सरळसेवा),

आरो य सेवक (पु ष) (50% हं गामी फवारणी कमचारी), आरो य सेवक (मिहला) या संवग तील

येक सवंग ची

पिर ा रा यात सव िज हा पिरषदांम ये एकाच िदवशी आयोिजत कर यात येणार अस याने आता उमेदवाराला
एकाच िज हा पिरषदे म ये पिर क
े िरता उप थत राहता येईल. तसेच, उमेदवाराने एका िज हा पिरषदेम ये एका पे ा
जा त पदांसाठी यापूव अज सादर केले असतील तर, संबिधत उमेदवारास संबिधत िज हा पिरषदेमधून एकापे ा
जा त पदांसाठी परी ा दे ता येईल. याअनुषंगाने पिर स
े पा

उमेदवाराने यापुव

याने सादर केले या अज नुसार

कोण या िज हा पिरषदेमधून पिर ेस बसणार आहे याबाबतचा िवक प देणे बंधनकारक असेल.
तसेच
ामिवकास िवभाग, शासन शु दीप क,
सोबत या िववरणप अ मधील मु ा

मांक संकीण - 2020/ . .99/आ था-8/िद.20.08.2021

मांक 05 खालील माणे आहे.

माहे माच, 2019 या जािहरातीनुसार ऑनलाईन पिर ेकिरता उमेदवारांना एक कवा एकापे ा जा त
िज हा पिरषदांसाठी अज कर याची मुभा होती. तथापी, आता शासनाचे महापिर ा पोटल र झा याने सदरची
आरो य िवभागाशी संबिधत पदभरती ही OMR Vendor माफत Offline प दतीने राबिव यात येणार असलयाने
उपरो त संवग तील

यक संवग ची पिर ा रा यात सव िज हा पिरषदांम ये एकाच िदवशी आयोिजत कर यात

येणार आहे . यामुळे उमेदवाराला एकाच िज हा पिरषदेमधून परी ा दे ता येईल. यासाठी या उमेदवारांनी एकापे ा
जा त िज हा पिरषदांम ये िर त पदांकिरता अज सादर केले आहेत, अशा उमेदवारांनी पिर क
े िरता एकाच िज हा
पिरषदे चा िवक प विरल माणे नमूद संकेत थळावर िदनांक 01 स टबर, 2021 ते िदनांक 14 स टबर 2021 या
कालावधीपयत न दिवणे आव यक राहील.
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याऐवजी
1. “माहे माच, 2019 या जािहरातीनुसार ऑनलाईन पिर क
े िरता उमेदवारांना एक कवा एकापे ा जा त िज हा
पिरषदांमधील एक कवा अिधक संवग तील पदांसाठी अज कर याची मुभा होती.तथािप, आता शासनाचे महापिर ा
पोटल र

झा याने सदरची आरो य िवभागाशी संबिधत पदभरती ही OMR Vendor माफत Offline प दतीने

राबिव यात येणार अस याने उपरो त संवग ची पिर ा रा यात सव िज हा पिरषदांम ये एकाच िदवशी आयोिजत
कर यात येणार आहे. यामुळे उमेदवाराला एकाच िज हा पिरषदेम ये

य

उप थत राहू न परी ा दे ता येणार

आहे . तथापी औषध िनम ता, आरो य सेवक (पु ष) (40% सरळसेवा), आरो य सेवक (पु ष) (50% हंगामी फवारणी
कमचारी), आरो य सेवक (मिहला) संवग या पदभरती संदभ त घे यात येणा-या पिर स
े ाठी या

येक संवग ची

पि का सव िज हा पिरषदांसाठी संवगिनहाय सामाियक राहणार आहे. यामुळे सन 2019 या जािहरातीनूसार
या उमे दवाराने एक कवा एकापे ा अिधक संवग या पिर स
े ाठी एकापे ा अिधक िज हा पिरषदेमधून अज भरलेले
आहे त या उमेदवारांचे सव िठकाणी भरलेले अज

ा

धरले जातील. अशा उमेदवारांबाबत याने

य

एकाच

िज हा पिरषदेअतंगत आयोिजत पिर स
े उप थत राहू न पिर ा िद यानंतर सदर पिर ेम ये याला ा त होणा-या
गुणां या आधारे याने या या िज हा पिरषदेतन
ू सदर पदभरतीसाठी अज भरला आहे या या िज हा पिरषंदा या
सदर पदांकिरता या तयार होणा-या गुणव ा ( वगिनहाय) यादीम ये याचे नाव गुणव ा

मांकानूसार अतंभत
ू केले

जाईल.”
2. तसेच, न याने समािव ट झालेले िद यांग वग व खु या वग त न याने वाढ झाले या िर त जांगासाठी िस द
होणा-या जािहरातीनूसार पिर ेला बसू इ छणा-या उमेदवाराला िवभागा या िदनांक 23.07.2018 या शासन
िनणयानूसार एक कवा एकापे ा अिधक िज हा पिरषदांम ये पदांसाठी अज करता येईल. तसेच एका उमेदवाराला
एका कवा अनेक संवग तील पदांसाठी अज कर याची मुभा राहील. परंत,ु

येक पदासाठी याला वतं

पिर ा

शु क आकारले जाईल. तसेच, उमेदवाराने पिर स
े ाठी उप थत राह याकिरता िज हा पिरषदेचा िवक प दे णे
आव यक आहे. याबाबत, www.maharddzp.com या संकेत थळावर जाऊन अज सादर करणे आव यक आहे.
या माणे उमेदवारास वेशप

पाठिव यात येईल. तसेच, सदर उमेदवारांबाबतही पिर ा व गुणव ा यादीबाबतची

कायप दती वरील पिर छे दात नमूद के या माणे राहील,” असे वाचावे.
3. शासन शु दीप क िदनांक 20.08.2021 सोबत या िववरणप “अ” मधील मु ा कमांक 08 र कर यात येत आहे
व िववरणप

“ब” मधील अ. .2 मधून एकापे ा जा त िज हा पिरषदांम ये अज सादर केले या उमेदवारांकडू न

िज हयाचा िवक प घेणे” ही बाब वगळ यात येत आहे.
उपरो त माणे शु दीप क
वा रीत/(सद य सिचव)
िज हा आरो य अिधकारी
िज हा पिरषद, हगोली
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िस द कर यात येत असुन याबाबत सव संबिधत उमेदवारांनी न द यावी.
वा रीत/-

वा रीत/-

(सद य)

(अ य )

मु य कायकारी अिधकारी,
िज हा पिरषद, हगोली

िज हा िनवड सिमती,

तथा िज हािधकारी, हगोली

