
रा ीय आरो य अिभयान, 
आरो य िवभाग, िज हा पिरषद, सातारा 

िद. 15-02-2021 रोजी समुदाय आरो य अिधकारी यांची 6 मिहने िश णाकरीता 
समुपदेशन ि ये ारे िश णाथ  आदेश िनगिमत करणेकरीता उमेदवारांना सुचना 

 
1) समुपदेशन ि येम ये उमेदवारानंा समान गुण असलेस खालील माणे कायवाही करणेत येणार आहे 

अ) थम उमेदवारांची शै िणक अहता ाहय धरणेत आली आहे. (बीएएमएस थम व यानंतर 
बीएससी निसग) 

आ) समान गुणांवर एकच पदवी असलेला उमेदवार अस यास याचं ेपदवी पिर ेतील अंितम गुणाचंा 
िवचार करणेत आललेा आहे. 

इ) अंितम वष चे सारखेच गुणाचंे उमेदवार असलेस उमेदवारां या ज म तारखेनुसार विर ठ 
उमेदवारास ाधा य दे यात आलेले आहे. 

2)  एसईबीसी वग तील उमेदवारानंा जर आ थक टया दुबल घटकाचा (EWS) लाभ यावयाचा असेल  
तर सदर उमेदवाराने तसे माणप  समुपदेशन ि येपुव  कवा समुपदेशना या िदवशी सादर करणे  
बंधनकारक राहील. 
3) यादीतील उमेदवारांनी समुपदेशन ि येकरीता सामेवार िद. 15-02-2021 रोजी छ पती िशवाजी  
सभागृह, 4 था मजला, िज हा पिरषद, सातारा येथे सकाळी िठक 09.00 वाजता उप थत रहाव,े येताना  
आपली सव मुळ कागदप  ेतपासणी घेऊन यावीत. कागदप े सकाळी 09.00 ते 12.00 या कालावधीत  
तपासणी करणेत येणार आहे. 
4) िश ण पुण केलेनतंर उमेदवाराचंी महारा  आरो य िव ान, नािशक यांचेमाफत आयोिजत करणेत  
येणारी Exit Exam उ ीण होणे बंधनकारक राहील. सदर Exit Exam उ ीण होणेसाठी उमेदवारांना  
एकुण 2 attempt लागु राहतील. 
5) समुपदेशन ि ये दर यान पा  होणा या उमेदवारांनी िश णा या खच चा .1,03,000/- चा  
    करारनामा .100/- या बाँड पेपरवर भ न देणेचे आहे. 
6) समुपदेशनातील ि येतील पिह या फेरीत उमेदवारांना सोयीचे िश ण क  न िमळालेस  
समुपदेशनाची दुसरी फेरी िद. 22-02-2021 रोजी नािशक, पुणे, औरंगाबाद व नागपरु येथील आरो य  
व कुटंुब क याण िश ण क  येथे घे यात येईल. 
7) Exit Exam उ ीण झालनंेतर उमेदवारानंी करारना यानुसार सातारा िज हयाम येच नोकरी करणे  
      बंधनकारक राहील व उमेदवारास कोण याही पिर थि◌तीत बदली मागता येणार नाही. 
8) एखा ा उमेदवारास सोयीचे िश ण क  न िमळालेस अथवा असले या िश ण क ातील िश णाथ   
       सं या पिरपुण झालेस उमेदवारांनी िज हा काय लयास याच िदवशी नकारप  वह ता राने सादर  
      कराव ेलागेल. 
9) सातारा िज हा पिरषद, सातारा (www.zpsatara.gov.in) या वबेसाईटवर िद. 05-02-2021 रोजी 
      Entrance Exam Merit List िस द करणेत आली आहे. 

 
  


