महारा

शासन, ाम िवकास िवभाग

िज हा पिरषद सातारा अंतगत आरो य िवभागाशी संबंिधत गट क मधील पदे भर याबाबतचे
शु दीप क

. १ िदनांक:-०३/०९/२०२१

िज हा पिरषद सातारा यां या आ थापनेवरील आरो य िवभागाशी संबंिधत गट-क संवग तील केवळ
न याने समािव ट िद यांग वग चे आर णामधील व न याने समािव ट समांतर आर णामधील पदांसाठी अज
मागिव याबाबत व माहे माच २०१९ म ये आरो य िवभागाशी संबंिधत पदाकिरता आवेदनप सादर केले या

सव उमेदवारां याबाबत जाहीर
कटन व सिव तर जािहरात www.maharddzp.com व
www.zpsatara.gov.in या संकेत थळावर िदनांक २६/०८/२०२१ रोजी िस द कर यात आलेले असून,
याबाबतची संि त जािहरात िदनांक २६/०८/२०२१ या वृ प ात िस द कर यात आलेली होती. याम ये
खालील माणे सुधारणा कर यात येत आहे .
१.जाहीर कटनामधील सुधारणा
महारा शासन, ाम िवकास िवभाग, शासन शु दीप क .संिकण-२०२०/ . .९९/आ था-८ िदनांक ०१
स टे बर २०२१ अ वये ा त झाले या सुधारीत सूचना िवचारात घेऊन, सातारा िज हा पिरषदे कडू न वरील दो ही
संकेत थळावर िववरणप अ नुसार िस द केले या जाहीर कटनातील मु ा . ८ या दारे र कर यात येत
आहे .
१.संि त व सिव तर जाहीरातीमधील सुधारणा
माहे मार्च, २०१९ या जािहरातीनुसार ऑनलाईन पिर ेकिरता 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 रदद झा याने सदरची आरो य िवभागाशी संबंधीत पदभरती ही OMR Vendor
माफत Offline प दतीने राबिव यात येणार अस याने ५ 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 राहून पिर ा दे ता येणार आहे . तथािप ५ संवग या पदभरती संदभ त घे यात येणा-या पिर ेसाठी या
येक संवग ची नपि का सव िज हा पिरषदांसाठी संवगिनहाय सामाियक राहणार आहे . यामुळे सन २०१९
या जािहरातीनुसार या उमेदवाराने एक कवा एकापे ा अिधक संवग या पिर ेसाठी एकापे ा अिधक िज हा
पिरषदे मधून अज भरलेले आहे त या उमेदवारांचे सव िठकाणी भरलेले अज ाहय धरले जातील. अशा
उमेदवारांबाबत याने य एकाच िज हा पिरषदे अंतगत आयोिजत पिर ेस उप थत राहून पिर ा िद यानंतर
सदर पिर ेम ये याला ा त होणा-या गुणां या आधारे यांने या या िज हा पिरषदे तून सदर पद भरतीसाठी
अज भरला आहे या या िज हा पिरषदां या सदर पदांकिरता या तयार होणा-या गुणव ा ( वगिनहाय)
यादीम ये याचे नाव गुणव ा मांकानुसार अंतभूत केले जाईल.
तसेच िदनांक २६/८/२०२१ रोजी
िस द केले या संि त व सिव तर जािहरातीम ये एका
उमेदवाराला, एकाच िज हा पिरषदे साठी अज सादर करता येईल कवा एकाच िज हा पिरषदे कडे पिर ा दे ता
येईल इ यादी उ लेख या या िठकाणी आलेला आहे , याऐवजी न याने समािव ट िद यांग वग चे
आर णामधील व न याने समािव ट समांतर आर णामधील पदांसाठी िदनांक २६/८/२०२१ रोजी िस द
केले या जािहरातीनुसार पिर ेला बसु इ छणा-या उमेदवारांना, ाम िवकास िवभागा या िद.२३/०७/२०१८ या
शासन िनणयानुसार एक कवा एकापे ा अिधक िज हा पिरषदांम ये पदांसाठी अज करता येईल. तसेच एका
उमेदवाराला एक कवा अनेक संवग तील पदांसाठी अज कर याची मुभा रािहल. परं तु, येक पदासाठी याला
वतं पिर ा शु क आकारले जाईल. तसेच, उमेदवाराने पिर ेसाठी उप थत राह याकिरता िज हा पिरषदे चा
ि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 नमुद के या माणे राहील.
सदरचे शु दीप क www.maharddzp.com व www.zpsatara.gov.in या संकेत थळावर उपल ध
आहे .
सही/सद य सिचव, िनवड सिमती
तथा िज हा आरो य अिधकारी
िज हा पिरषद सातारा

सही/सद य, िनवड सिमती
तथा मु य कायकारी अिधकारी
िज हा पिरषद सातारा

सही/अ य , िज हा िनवड सिमती
तथा िज हािधकारी
सातारा

