
सार्वजननक आरोग्य नर्भागाच्या 
अनधपत्याखालील आरोग्य सेर्ा 
आयुक्तालयाांतगवत “गट-क” र् “गट-ड” 
सांर्गातील सरळसेर्ा पदभरतीसाठी कां पनी 
नननरृत करणे र् नजल्हा / प्रादेनिक 
/राज्यस्तरीय ननर्डसनमत्याांची स्थापना 
करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र िासन 
सार्वजननक आरोग्य नर्भाग 

िासन ननणवय क्रमाांकः पदभ 2022/प्र.क्र. 1036/सेर्ा 5 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आर्ार 10 र्ा मजला 

मांत्रालय,मुांबई-400001. 
नदनाांक:-  15 माचव, 2023. 

सांदभव : 
1) सामान्य प्रिासन नर्भाग िासन ननणवय क्रमाांकः प्रननमां 1222/प्र.क्र 54/का.13-अ,            

नद. 04.05.2022 
2) सामान्य प्रिासन नर्भाग िासन ननणवय क्रमाांकः प्रननमां 1222/प्र.क्र 136/का.13अ,           

नद. 21.11.2022 
3)  सामान्य प्रिासन नर्भाग िासन ननणवय क्रमाांकः प्रननमां 1223/प्र.क्र 14/का.13अ,            

नद. 14.02.2023. 
4) सामान्य प्रिासन नर्भाग िासन ननणवय क्रमाांकः सननर् 2023/प्र.क्र 14/काया-12,           

नद. 03.03.2023. 
5) सार्वजननक आरोग्य नर्भाग िासनपत्र क्रमाांक पदभ 2021/प्र.क्र 1/सेर्ा 5,                     

नद. 29.06.2022.  
 
प्रस्तार्ना :  

                                         (                                   )  ट-
  (        )  ट-“ ”    ट-“ ”                                           
                                          १                                  
/       /                                                             ,  री        
                                अर्लांबर्याची                           ट 
करार्याच्या                                        ,                           
        ,                      नल         इ.                                  ननगवनमत 
            . 
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2.  उपरोक्त सांदभव क्र. 2 मध्ये नमूद िासनननणयानुसार या पदभरतीसाठी स्पधा परीक्षा प्रनक्रया 
राबनर्ण्यास टी.सी.एस.-आय.ओ.एन. (टाटा कां न्सलटांनस सर्वर्सेस नलनमटेड) र् आय.बी.पी.एस या 
कां पन्याांमार्व त ऑनलाईन पध्दतीने घेणे, परीक्षा कायवपध्दती र् कां पनीला अदा करार्याचे िुल्क नननरृती 
याबाबत ननणवय घेण्यात आला आहे. 

 
3.    सांदभव क्रमाांक 3 मध्ये नमूद िासनननणवयानुसार प्रती उमेदर्ार परीक्षा िुल्क नननरृत करण्यात आले 
आहे.   

 
4.    सांदभव क्र. ४ मधील नमूद िासनननणवयानुसार िासन सेर्ते ननयुक्तीसाठी सेर्ाप्रर्िेात नर्नहत 
र्योमयादेत नद. 31.12.2023 पयंत प्रनसध्द होणाऱ्या पदभरतीबाबतच्या जानहरातीसाठी दोन र्र्षांची 
निनथलता देण्यात आलेली आहे. 

 
5.             . 5                         .29.06.2022                                  
                                      ट-“ ”    ट-“ ”             .24.10.2021   
  .31.10.2021                                                            .      
                                                                                   
                                                                                     
                .  
 
6.         .24.10.2021     .31.10.2021                                             
                                      ,                                         
       याां      ट-“ ”    ट-“ ”                                                
     /       /                                   ,                              
                                     ,                                         .  
 
 िासन ननणवय: -  

 1.   सार्वजननक                                                याां      ट-
“ ”    ट-“ ”                            ट .  .  .-  .ओ.  . (ट ट  
     ट               ट  )                           .   
2. सांदभव क्र. 3 मध्ये नमूद िासन ननणवयानुसार नर्नहत परीक्षा िुल्क  उमेदर्ाराांकडून 

आकारण्यात येईल. 
3. सांदभव क्र. 4 मध्ये नमूद िासन ननणवयानुसार र्योमयादेत निनथलता अनुज्ञये राहील. 
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4. सदर पदभरती प्रनक्रसेसाठी आयुक्त आरोग्य सेर्ा,मुांबई याांचेकडून टी.सी.एस.-
आय.ओ.एन (टाटा कां न्सलटांनस सर्वर्सेस नलनमटेड) याांचेिी सामांजस्य करार (MoU) 
करण्यात येईल. 

5. सदर भरती प्रनक्रया राबनर्ण्यासाठी खालीप्रमाणे ननर्ड मांडळाांची स्थापना या 
िासनननणवयाद्वारे करण्यात येत आहे. 

 
1) राज्यस्तरीय ननर्ड सनमतीची रचना: - 
अ.क्र. सनमतीचा सांरचना  पदनाम 

1. आयुक्त, आरोग् य सेर्ा आयुक्तालय, मुांबई.  अध्यक्ष 
2. सांचालक, आरोग्य सेर्ा आयुक्तालय, मुांबई.  सदस्य 
3. सांचालक, आरोग्य सेर्ा आयुक्तालय, पुणे.  सदस्य 
४ सहसांचालक (अथव र् प्रिासन), आरोग्य सेर्ा, मुांबई सदस्य 
५ सहसांचालक (नहहर्जजरो), आरोग्य सेर्ा, पुणे-6 सदस्य 
६ सहसांचालक, आरोग्य सेर्ा, पुणे  सदस्य 
७ उपसांचालक (िुश्रृर्षा), आरोग्य सेर्ा, मुांबई (राज्यस्तरीय िुश्रृर्षा 

पदाांसाठी)  
सदस्य 

७. र्रील अ.क्र. 2 र् 3 मधील सदस् य अल् पसां् याक नसल् यास गट-अ 
मधील एक अल् पसां् याक सदस् य. 

सदस्य 

8. ननर्ड सनमतीचे अध् यक्ष िंकर्ा र्रील क्र.(1) ते (४) मधील सदस् याांपैकी    
कोणीही सदस् य मनहला नसल् यास गट-अ मधील एक मनहला सदस् य. 

सदस्य 

9. मु् य प्रिासकीय अनधकारी, सांचालक, आरोग् य  सेर्ा आयुक्तालय, 
पुणे याांचे कायालय. 

सदस्य सनचर् 

 
2) प्रादेनिक ननर्ड सनमतीची रचना: - 
अ.क्र. सनमतीचा सांरचना  पदनाम 

1. उपसांचालक, आरोग् य सेर्ा प्रभारी मांडळे अध्यक्ष 
2. सहाय्यक सांचालक (र्दै्यकीय) प्रभारी मांडळे सदस्य 
3. र्रील अ.क्र. (2) मधील सदस् य अ.जा./अ.ज./इ.मा.र्./ या प्रर्गातील 

सदस्य नसल् यास या 3 प्रर्गापैकी गट-अ मधील एक सदस्य 
सदस्य 

4. र्रील अ.क्र.(२) मधील सदस् य अल् पसां् याक नसल् यास गट-अ मधील   
एक अल् पसां् याक सदस् य. 

सदस्य 

5. ननर्ड सनमतीचे अध् यक्ष िंकर्ा र्रील क्र.(२) ते (४) मधील सदस् याांपैकी    सदस्य 
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अ.क्र. सनमतीचा सांरचना  पदनाम 
कोणीही सदस् य मनहला नसल् यास गट-अ मधील एक मनहला सदस् य. 

6.    मु् य प्रिासकीय अनधकारी, उपसांचालक आरोग् य सेर्ा प्रभारी मांडळे   
याांचे कायालय. 

सदस्य सनचर् 

 
3) नजल्हा ननर्ड सनमतीची रचना: - 
अ.क्र. सनमतीचा सांरचना  पदनाम 

1. उपसांचालक, आरोग् य सेर्ा प्रभारी मांडळे अध्यक्ष 
2. सहाय्यक सांचालक (र्दै्यकीय) प्रभारी मांडळे सदस्य 
3. र्रील अ.क्र. (2) मधील सदस् य अ.जा./अ.ज./इ.मा.र्./ या प्रर्गातील 

सदस्य नसल् यास या 3 प्रर्गापैकी गट-अ मधील एक सदस्य 
सदस्य 

4. र्रील अ.क्र.(२) मधील सदस् य अल् पसां् याक नसल् यास गट-अ मधील   
एक अल् पसां् याक सदस् य. 

सदस्य 

5. ननर्ड सनमतीचे अध् यक्ष िंकर्ा र्रील क्र.(२) ते (४) मधील सदस् याांपैकी    
कोणीही सदस् य मनहला नसल् यास गट-अ मधील एक मनहला सदस् य. 

सदस्य 

6. नजल् हा िल् यनचनकत् सक सांब ांनधत नजल्हा. सदस्य सनचर् 
 

6.  नद.24.10.2021 र् नद.३१.10. २०२१ रोजी झालेल्या पनरक्षसेाठी ज्या पनरक्षाथींनी प्रत्यक्ष परीक्षा 
नदलेली आहे र् भरती प्रनक्रया रद्द झाल्यामुळे ते प्रत्यक्ष बानधत झालेले आहेत अिा उमेदर्ाराांना पात्र 
उमेदर्ार म्हणनू नननरृत करण्यात येत आहे. 

  
प्रत्यक्ष परीक्षा नदलेल्या पनरक्षाथींना आता होणाऱ्या पनरक्षसेाठी िुल्कमार्ी देणे िंकर्ा उपलब्ध नर्दा 
(डेटाबेस) तपासणी अांती त्याांनी भरलेले परीक्षा िुल्क परत करून टी.सी.एस.-आय.ओ.एन. (टाटा 
कां न्सलटांनस सर्वर्सेस नलनमटेड) या कां पनीने  उपलब्ध करुन नदलले्या सांगणक (सॉफ्टर्अेर)  प्रणाली 
नुसार  अजव भरणे याबाबत स्र्तांत्रपणे नर्भागाच्या सांकेतस्थळार्र तसेच जानहरातीमध्ये स्पष्ट्ट सूचना 
ननगवनमत करण्यात येतील. 

 
7.  परीक्षा स्र्रुप- नर्भागािी ननगडीत ताांनत्रक/व्यार्सानयक सांर्गातील पदे भरण्यासाठी सामान्य 
प्रिासन नर्भागाच्या नद.०४.०५.२०२२ च्या िासन ननणवयातील मागवदिवक तत्र्ाांनुसार ताांनत्रक 
/व्यार्सानयक सांर्गातील पदाांसाठी ८० टक्के गुण हे पदािी ननगनडत ताांनत्रक /िैक्षनणक अहवतेिी 
सांबांनधत असतील  र् उर्वरीत २० टक्के गुणदान हे मराठी, इांग्रजी, सामान्य ज्ञान र् गनणत याांच्यािी 
ननगडीत असतील. 
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8.  पनरक्षा प्रनक्रयेच े सांननयांत्रण र् अांमलबजार्णी करण्याची जबाबदारी र् या अनुर्षांगाने काही नर्र्ाद 
उद्भर्ल्यास प्रिासकीय नर्भाग प्रमुखाांचा ननणवय अांनतम राहील.   

      
 सदर िासन ननणवय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्र 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202303151550543917 असा आहे. हा आदेि 
नडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार र् नार्ाांने.   
 
 
 
 
 
 
                                 (अचवना र्ालझाडे)       
 अर्र सनचर्,महाराष्ट्र िासन 

प्रत, 
1. मा. राज्यपालाांचे सनचर्, राजभर्न, मलबार नहल, मुांबई, 
2. मा. मु्यमांत्री याांचे अपर मु्य सनचर्, मांत्रालय, मुांबई- ४०० ०३२,  
3.  मा. उप मु्यमांत्री याांचे प्रधान सनचर्, मांत्रालय, मुांबई- ४०० ०३२, 
4.  मा.मांत्री याांचे खाजगी सनचर्, मांत्रालय, मुांबई- ४०००३२, 
5.  मा. नर्रोधी पक्षनेता, नर्धानपनरर्षद / नर्धानसभा, नर्धानभर्न, मुांबई 
6. सर्व मा. सांसद सदस्य, मा. नर्धानमांडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
7. मा. मु्य सनचर्, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई- ४०० ०३२, 
8. प्रबांधक, लोक आयुक्त र् उपलोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई, 
9. महासांचालक, मानहती र् जनसांपकव  महासांचालनालय, मुांबई (प्रनसद्धीकनरता ५ प्रती) 
10. ग्रांथपाल, महाराष्ट्र नर्धानमांडळ सनचर्ालय, ग्रांथालय, ६र्ा मजला, नर्धान भर्न, मुांबई ४०० ०३२ 
11. अनधदान र् लेखा अनधकारी, मुांबई/नागपूर, 
12. ननर्ासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मुांबई/नागपूर, 
13. मु्य लेखापरीक्षक (ननर्ासी लेखे, कोकण भर्न, नर्ी मुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14. मा. मांत्री (आरोग्य र् कुटुांब कल्याण ) याांच ेखाजगी सनचर्. 
15. प्रधान सनचर्/सनचर्, सार्वजननक आरोग्य नर्भाग, मांत्रालय, मुांबई याांचे स्र्ीय सहायक. 
16. अप्पर मु्य सनचर्/ प्रधान सनचर्/ सनचर्, सामान्य प्रिासन नर्भाग/ नर्त्त नर्भाग/ 

ग्रामनर्कास नर्भाग  र् नर्धी र् न्याय नर्भाग, 
17. आयुक्त, आरोग्य सेर्ा तथा अनभयान सांचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अनभयान, मुांबई. 
18. नरजनल हेड, टीसीएस-आयओएन (टाटा कां न्सलटांनस सर्वर्सेसे नलनमटेड),टीसीएस ऑलम्पस,9 

र्ा मजला, रोडास एनक्लेव्ह,पाकव  लेन, नहरानांदानी इस्टेट, ठाणे (प), महाराष्ट्र-400607. 
19. सर्व सहसनचर्/उपसनचर्/ अर्र सनचर्/ कक्ष अनधकारी  सार्वजननक आरोग्य नर्भाग.  
20. मु्य कायवकारी अनधकारी, नजल्हा पनरर्षद (सर्व). 
21. सांचालक, आरोग्य सेर्ा आयुक्तालय, मुांबई / पुणे. 
22. सहसांचालक, आरोग्य सेर्ा (सर्व). 
23. उपसांचालक, आरोग्य सेर्ा (सर्व). 
24. नजल्हा िल्य नचनकत्सक (सर्व). 
25. नजल्हा आरोग्य अनधकारी (सर्व). 
26. नजल्हा नहर्ताप अनधकारी (सर्व). 
27. ननर्ड नस्ती (सेर्ा-5). 
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