माहे मार्च, 2019 च्या जाहहरातीनुसार हजल्हा
पहरषदे च्या अखत्याहरतील आरोग्य हिभागाशी
संबध
ं ीत गट-क संिगातील सिच हरक्त पदे
भरण्याबाबतर्ी पहरक्षा पुढे ढकलण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
ग्राम हिकास हिभाग
शासन पहरपत्रक क्र. संहकर्च -2020/ प्र.क्र.99/आस्था-8
बांधकाम भिन, 25, मर्चबान पथ, फोटच , मुंबई 400 001
हदनांक:- 29 सप्टें बर, 2021
िार्ा:1) शासन हनर्चय समक्रमांक हदनांक.14 जून 2021
2) शासन पत्र समक्रमांक हदनांक 15 जून 2021
3) शासन शुध्दीपत्रक,समक्रमांक हदनांक 22जून 2021
4) शासन पत्र समक्रमांक हदनांक 25 जून 2021
5) शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक हद.20/08/2021.
6) शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक हदनांक 14 सप्टें बर 2021
शासन पहरपत्रकग्रामहिकास हिभागांतगचत हजल्हा पहरषदे कडील गट-क संिगातील माहे मार्च 2019 च्या
जाहहरातीनुसार आरोग्य हिभागाशी संबध
ं ीत आरोग्य सेिक,आरोग्य सेहिका,प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ,औषध हनमाता,ि
आरोग्य पयचिक्ष
े क या ५ संिगातील हरक्त पदे भरण्या बाबतर्ी पहरक्षा संदभाहधन क्र.5 येथील शासन शुध्दीपत्रक
हदनांक 20 ऑगस्ट 2021 अन्िये हद.16 ऑक्टोबर 2021 ि हद.17 ऑक्टोबर 2021 रोजी आयोहजत करण्यात
आलेली आहे .
2.

तथाहप आरोग्य हिभागाच्या हिहिध पदांर्ी पहरक्षा हद.24/10/2021 ि हद.31/10/2021 रोजी

आयोहजत केलेली आहे . सदर पहरक्षेसाठी िापरण्यात येर्ारे पहरक्षा केंद्र ि या हिभागाच्या पहरक्षेसाठी िापरण्यात
येर्ारे पहरक्षा केंद्र एकर् आहे त. तसेर् इतर साधन सामुग्री समान आहे त.त्यामुळे सदरच्या पहरक्षा उक्त तारखेस
घेर्े शक्य नसल्याने या हिभागाच्या हद.16 ऑक्टोबर 2021 ि हद.17 ऑक्टोबर 2021 रोजी आयोहजत केलेली
पहरक्षा पुढे ढकलण्यात येत आहे . या पहरक्षेर्े सुधाहरत िेळापत्रक शासन स्तरािरुन लिकरर् घोहषत करण्यात
येईल.

शासन पहरपत्रक क्रमांकः संहकर्च -2020/ प्र.क्र.99/आस्था-8

3.

सदर शासन पहरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahahrashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आले असून त्यार्ा संकेतांक 202109291310071920 असा आहे . सदर पहरपत्रक हडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांहकत करुन हनगचहमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Vijay
Govindrao
Chandekar
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( हिजय र्ांदेकर )
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),यांर्े खाजगी सहर्ि,
4) मा.मंत्री (सािचजहनक आरोग्य),यांर्े खाजगी सहर्ि,
5) मा.राज्यमंत्री (ग्रामहिकास),यांर्े खाजगी सहर्ि,
6) मा.मुख्य सहर्ि,महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई यांर्े स्िीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई.
7) अपर मुख्य सहर्ि, ग्रामहिकास ि पंर्ायत राज हिभाग,बांधकाम भिन,फोटच ,मुंबई.
8) अहतहरक्त मुख्य सहर्ि,सामान्य प्रशासन हिभाग,मंत्रालय,मुंबई.
9) अपर मुख्य सहर्ि (मा.ि तं.)सामान्य प्रशासन हिभाग,मंत्रालय,मुंबई.
10) प्रधान सहर्ि (ले.ि को.),हित्त हिभाग, मंत्रालय,मुंबई.
11) प्रधान सहर्ि (हि.सु.),हित्त हिभाग,मंत्रालय,मुंबई.
12) प्रधान सहर्ि,सािचजहनक आरोग्य हिभाग,गोकूळदास तेजपाल रुग्र्ालय,मुंबई
13) हिभागीय आयुक्त, हिभागीय आयुक्त कायालय (सिच),
14) हजल्हाहधकारी (सिच),
15) मुख्य कायचकारी अहधकारी, हजल्हा पहरषद (सिच),
16) उप आयुक्त (आस्थापना),हिभागीय आयुक्त कायालय (सिच),
17) उपमुख्य कायचकारी अहधकारी,(सा.प्र.हि.), हजल्हा पहरषद (सिच),
18) हजल्हा समाजकल्यार् अहधकारी (सिच),
19) हजल्हा कौशल्य हिकास, रोजगार ि उदयोजकता मागचदशचन अहधकारी,(सिच),
20) हजल्हा सैहनक कल्यार् अहधकारी (सिच)
21) हजल्हा आरोग्य अहधकारी (सिच),
22) हनिड नस्ती (आस्था-8).
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