
  

जजल्हा पजरषद ऄतंगगत गट-क मधील सर्ग 
संर्गातील (र्ाहनचालक र् गट-ड संर्गातील पदे 
र्गळून) जरक्त पदे भरण्याबाबत 

    महाराष्ट्र शासन 
 ग्राम जर्कास जर्भाग  

शासन जनणगय क्रमाकंः संकीणग 2022/प्र.क्र.११/अस्था-8 
बांधकाम भर्न, 25, मझगबान पथ, मंत्रालय, म ंबइ 400001 

तारीख:  १५ नोव्हेंबर, २०२२. 
 
र्ाचा :  
1) ग्रामजर्कास जर्भाग, शासन पजरपत्रक क्र. एजपटी-2014/प्र.क्र. 139/अस्था-8, जद.5 ज लै,2014 
2)  जर्त्त जर्भाग,शासन जनणगय क्र.ऄथगस-ं2020/प्र.क्र.65/ऄथग,3, जद. 04 मे,2020 
3) सामान्य प्रशासन जर्भाग, शासन जनणगय क्र.प्राजनमं-१२२२/प्र.क्र.५४/का.13-ऄ, जद.4 मे,20२२. 
4) ग्रामजर्कास जर्भाग, शासन जनणगय क्रमांकः सकंीणग 2022/प्र.क्र.११/अस्था8,जद.10 मे, 2022 
5) जर्त्त जर्भाग,शासन जनणगय क्र.पदजन-2022/प्र.क्र.2/२०२२/अ.प .क., जद. ३० सप्टेंबर, २०२२. 
६) ग्रामजर्कास जर्भाग, शासन जनणगय क्रमांकः सकंीणग 2022/प्र.क्र.११/अस्था-8, जद.२१ ऑक्टोबर, २०२२. 
७) जर्त्त जर्भाग,शासन जनणगय क्र.पदजन-2022/प्र.क्र.2/२०२२/अ.प .क., जद. ३1 ऑक्टोबर, २०२२. 

 

प्रस्तार्ना : 
  कोरोना जर्षाण ूप्राद भार्ाच्या पारॄगभ मीर्र जर्त्त जर्भागाच्या संदभाधीन क्र.2 येथील जदनांक 04 मे,2020 
च्या शासन जनणगयान्र्ये सार्गजजनक अरोग्य जर्भाग, र्दै्यकीय जशक्षण र् औषधी द्रव्ये जर्भाग र्गळता ऄन्य जर्भागातील 
पदभरतीर्र जनबधं घालण्यात अले होते.  

2. सामान्य प्रशासन जर्भागाने तयांच्या संदभग क्र.3 येथील जद.४ मे, २०२२ च्या मागगदशगक सूचनांस ऄन सरून  
ग्रामजर्कास जर्भागाच्या ऄखतयारीतील जजल्हा पजरषद ऄतंगगत गट -क संर्गाच्या पदभरतीबाबत संदभग क्र.4 र्रील 
जद.१० मे, २०२२ च्या शासन जनणगयान्र्ये मागगदशगक सचूना जनगगजमत करण्यात अल्या होतया. तयान सार जजल्हा 
पजरषदेच्या ऄखतयाजरतील सर्ग जरक्त पदे यापढेू सर्ग जजल्हा पजरषदांनी परू्ीप्रमाणेच जजल्हा जनर्ड मंडळामार्ग त  
जजल्हा पजरषदेच्या स्तरार्रच  भरण्यास शासनाची मान्यता देण्यात अलेली होती. 

3. जजल्हा पजरषदातंील अरोग्य जर्भागाशी संबजंधत पदे र्गळता आतर संर्गातील पदांबाबत जर्त्त जर्भागाच्या संदभग 
क्र.5 र्रील जद.३० सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन जनणगयातील सूचनांन सार जर्भागाचा स धाजरत अकृजतबधं ऄंजतम होउन 
तयास शासनाची मान्यता जमळाल्याजशर्ाय पदभरती करण्यास जनबधं घालण्यात अले होते. अता संदभग क्र.७ येथील 
जर्त्त जर्भागाच्या जद.३१ ऑक्टोबर, २०२२ च्या शासन जनणगयान सार ज्या जर्भाग/कायालयांचा स धाजरत अकृजतबधं 
ऄद्याप ऄंजतम झालेला नाही, ऄशा जर्भाग/ कायालयांतील गट-ऄ, गट-ब र् गट-क मधील (र्ाहनचालक र् गट-ड 
संर्गातील पदे र्गळून) सरळसेर्चे्या कोट्यातील जरक्त पदांच्या ८०% मयादेपयंत जरक्त पदे भरण्यास म भा देण्यात 
अलेली अहे. सदर सचूनासं ऄन सरून ग्रामजर्कास जर्भाग ऄतंगगत जजल्हा पजरषदेच्या गट-क संर्गाची (र्ाहनचालक 
र् गट-ड संर्गातील पदे र्गळून) पदभरती करण्याकजरता मागगदशगक सूचना जनगगजमत करण्याची बाब शासनाच्या 
जर्चाराधीन होती.  
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शासन जनणगय:  

ग्रामजर्कास जर्भागाच्या ऄखतयारीतील जजल्हा पजरषद ऄतंगगत गट-क मधील सर्ग संर्गाच्या (र्ाहनचालक र् 
गट-ड संर्गातील पदे र्गळून) पदभरतीबाबत खालीलप्रमाणे जनणगय घेण्यात येत अहे. 

1.  ग्रामजर्कास जर्भागाच्या ऄखतयारीतील जजल्हा पजरषद ऄतंगगत गट-क मधील सर्ग संर्गाची (र्ाहनचालक र् गट-
ड संर्गातील पदे र्गळून) सरळसेर्चे्या कोट्यातील जरक्त पदांच्या ८०% मयादेपयंत जरक्त पदे भरण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत अहे. सदर मान्यता ही जर्त्त जर्भागाच्या जनदेशान सार जद.१५ ऑगस्ट, २०२३ पयंत लागू राहील. 
तयाप ढील भरती प्रजक्रया जर्त्त जर्भागाच्या शासन जनणगय जद.३० सप्टेंबर, २०२२ न सार स धाजरत अकृजतबधं शासनाने 
मान्य केल्यार्रच करता येइल. 

2. जजल्हा पजरषदांतील गट-क मधील सर्ग संर्गाची (र्ाहनचालक र् गट-ड संर्गातील पदे र्गळून) जरक्त पदे 
संर्गगजनहाय अरक्षण जनयमान सार जनजरृत करून जजल्हा पजरषदांनी तयांच्या स्तरार्र जजल्हा जनर्ड मंडळामार्ग त 
भरण्याबाबत स धाजरत कालबद्ध कायगक्रम (परीक्षेचे संभाव्य र्ळेापत्रक) जनजरृत करण्यात येरू्न प्रपत्र-१ मध्ये जोडण्यात 
अल ेअहे. सदर कालबद्ध कायगक्रमाचे सर्ग जजल्हा पजरषदांनी तंतोतंत पालन करार्.े तयाकजरता जरक्त पदे (एकूण 
जरक्त पदांच्या ८०% मयादेपयंत), तयांची अरक्षण जनजरृती, ईमेदर्ारी ऄजग मागजर्णे, सदर परीक्षेच्या अयोजनासा ी 
कंपनी जनर्डणे (अर्श्यक ऄसल्यास), परीक्षा घेणे (ऑनलाआन/ऑर्लाआन) आ. तदन षंजगक परीक्षा घेण्यासंबधंीची सर्ग 
जबाबदारी ही जजल्हा जनर्ड मंडळाची र् जजल्हा पजरषदेची राहील.  

सदर शासन जनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र ईपलब्ध करण्यात 
अला ऄसनू तयाचा सकेंताक  202211151123036720  ऄसा अहे. हा अदेश जडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षांजकत करुन 
काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या अदेशान सार र् नार्ानें.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
  
 (जर्जय चांदेकर) 
 ऄर्र सजचर्, महाराष्ट्र शासन  

प्रत, 
1) मा. म ख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सजचर् 
2) मा. ईप म ख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सजचर् 
3) मा.मंत्री (ग्रामजर्कास), यांच े खाजगी सजचर्. 
4) मा.मंत्री (सार्गजजनक अरोग्य), यांचे  खाजगी सजचर् 
5) मा. म ख्य सजचर्, महाराष्ट्र राज्य. 
६) ऄप्पर म ख्य सजचर्, ग्राम जर्कास जर्भाग, मंत्रालय, म ंबइ 
७) ऄजतजरक्त म ख्य सजचर्,सामान्य प्रशासन जर्भाग, मंत्रालय, म ंबइ 

http://www.maharashtra.gov.in/
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८) प्रधान सजचर् (मा.र् तं.), सामान्य प्रशासन जर्भाग, मंत्रालय, म ंबइ 
९) प्रधान सजचर् (लेर्को), जर्त्त जर्भाग, मंत्रालय, म ंबइ 
1०) प्रधान सजचर् (जर्स ), जर्त्त जर्भाग, मंत्रालय, म ंबइ 
1१) प्रधान सजचर्, सार्गजजनक अरोग्य जर्भाग, गो.ते. रुग्णालय, मंबइ 
1२) जर्भागीय अय क्त, जर्भागीय अय क्त कायालय (सर्ग) 
13) जजल्हाजधकारी (सर्ग) 
1४) म ख्य कायगकारी ऄजधकारी, जजल्हा पजरषद (सर्ग) 
1५) ईप अय क्त (अस्थापना), जर्भागीय अय क्त कायालय (सर्ग) 
1६) ईपम ख्य कायगकारी ऄजधकारी, (सा.प्र.जर्.), जजल्हा पजरषद, (सर्ग) 
1७) जजल्हा समाज कल्याण ऄजधकारी (सर्ग) 
1८) जजल्हा कौशल्य जर्कास, रोजगार र् ईद्योजकता मागगदशगन ऄजधकारी, (सर्ग) 
१९) जजल्हा सैजनक कल्याण ऄजधकारी (सर्ग) 
2०) जजल्हा अरोग्य ऄजधकारी (सर्ग) 
2१) जनर्डनस्ती, कायासन अस्था-8. 
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प्रपत्र-१ 

जजल्हा पजरषदांतील गट-क मधील सर्ग संर्गाची (र्ाहनचालक र् गट-ड संर्गातील पदे र्गळून) जरक्त पदे 
भरण्याबाबत स धाजरत कालबद्ध कायगक्रम (परीक्षेच ेसंभाव्य र्ळेापत्रक) 

ऄ.क्र. कायगक्रम कालार्धी जदनांक 

1 

बबदू नामार्ली ऄंजतम करणे, जरक्त पदांची (एकूण 
जरक्त पदांच्या ८०% पदे) संर्गगजनहाय अरक्षण 
जनजरृती करणे,  कंपनीची जनर्ड करणे (अर्श्यक 
ऄसल्यास) र् तदन षंजगक सर्ग कामे करणे 

2.5 मजहने 31 जानेर्ारी, 2023 पयंत. 

२ पदभरती जाजहरात प्रजसद्ध करणे ०१ अ र्डा ०१ ते ०७ रे्ब्र र्ारी, २०२3 
3 ईमेदर्ारांचे ऄजग मागजर्णे १५ जदर्स ०८ ते २२ रे्ब्र र्ारी, २०२3 
४ ईमेदर्ारी ऄजांची छाननी ०१ अ र्डा २3 रे्ब्र र्ारी ते ०१ माचग, २०२3 
४ पात्र ईमेदर्ाराचंी यादी जाहीर करणे ०4 जदर्स ०२ ते ०५ माचग, २०२3 

५ 
जजल्हा पजरषद र् जजल्हा जनर्ड सजमतीने/मंडळाने 
प्रतयक्ष पजरक्षेच्या अयोजनासदंभात कायगर्ाही करणे 

०१ मजहना 
०६ माचग, 2023 ते  
०५ एजप्रल, 2023 

६ 
पात्र ईमेदर्ाराचंे प्रर्शेपत्र तयार करून सबंजंधत 
ईमेदर्ारांना ईपलब्ध करून देणे 

०१ अ र्डा ०६ ते १३ एजप्रल, २०२३ 

7 पजरक्षचेे अयोजन (ऑनलाइन /ऑर्लाइन पद्धतीने)  १७ जदर्स  १4 ते ३० एजप्रल, २०२३ 

8 
ऄंजतम जनकाल जाहीर करणे र् पात्र ईमेंदर्ारानंा 
जनय क्ती अदेश देणे 

 ०१ मजहना ०१ ते ३१ मे, 2023 
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