रा ीय आरो य अिभयान

िज हा एका मक आरो य व कुटु ं ब क याण सोसायटी, सातारा

िज हा आरो य अिधकारी

िज हा काय म यव थापक

प ा:- खोली

प ा:- खोली

दुर वनी

मांक:- 02162-233025

दु र वनी

8 पहीला मजला,

िज हा पिरषद, सातारा.

मांक:- 02162-235948
१०२ तळमजला,

िज हा पिरषद, सातारा.

Email id - dhozpsatara@gmail.com
Email id - dpm1.satara@gmail.com
आरो य िवभाग, िज हा पिरषद, सातारा.
Outward No : NHM/CHO समु पदे शन/

/2021

Date : 11/02/2021

जािहर िनवेदन
िवषय - समुदाय आरो य अिधकारी वेश पिर त
े उ ीण झाले या पा उमेदवारांना िश ण क
वाटप करणेकिरता समुपदे शन ि या सोमवार िद.15/02/2021 रोजी असलेबाबत

संदभ- मा. आयु त आरो य सेवा व अिभयान संचालक, रा ीय आरो य अिभयान मुंबई यांचे प
िद. 01/02/2021

उपरो त संद भय िवषया वये समुदाय आरो य अिधकारी

उमेदवारांना सुिचत करणेत येते की, सदर समुपदेशनाने

वेश पिर ेत उ ीण झाले या पा

िश ण क

वाटप करणेची

िद. 15/02/2021 रोजी िज हा पिरषद सातारा येथे राबिवणेत येणार आहे . याकिरता पा
वत: मुळ कागदप े व छायांिकत

िकया सोमवार

उमेदवारांनी

ितचा एक संच या सह वेळेवर उप थत रहावे. उमेदवारांनी

पिर ेतील वेशप व वत:चे ओळखप सादर करणे अिनवाय रािहलl.

वेश

तसेच सामािजक व शै िणक मागास वग तील (SEBC) उमेदवारांना जर आ थक टया मागास

वग तील (EWS) लाभ यावयचा अस यास यांना समुपदेशन
माणप

ि येपुव कवा समुपदेशनां या िदवशी

सादर करणे बंधनकारक रािहल. तसेच इतर आव यक सुचना उमेदवारांनी अज भरताना सादर

केले या ई- मेल वर िज हा पिरषद सातारा ारे पाठिवणेत आले या आहेत.

सदर समुपदे शन ि येकिरता वेळेवर न येणा या, अनुप थत राहणा-या उमेदवारांना या ि येतून

बाद कर यात येईल व यांची कुठ याही

कारची त ार

ाहय धर यात येणार नाही याची न द यावी.

उमेदवारांनी मेिरट िल टम ये नावाम ये बदल आडनावाम ये बदल जात व वग म ये बदल इ. बाबत हरकत
अस यास समुपदे शना या िदवशी मुळ कागदप े पडताळणी दर यान कळिवणेत यावी.

कोिवड 19 साथरोग अस यामुळे समुपदे शनावेळी उमेदवाराने मा क व सॅिनटायझरचा वापर करणे,

तसेच सोशल िड टं सगचे पालन करणे अिनवाय राहील.

समुपदेशनासाठी उमेदवारांना वत: उप थत असणे बंधनकारक राहील. उमेदवार सोडु न इतर

कोणासही लेखी पुव परवानगी िशवाय उप थत राहता येणार नाही.

उमेदवारांची मेिरट िल ट www.zpsatara.gov.in या वेबसाईट वर िद. 05/02/2021 रोजी

िस द करणेत आलेली आहे .

थळ- छ पती िशवाजी सभागृह, चौथा मजला, िज हा पिरषद सातारा.
वेळ- सकाळी 9.00 ते सांयकाळी 4.00 वा. पयत
िदनांक- 15/02/2021

सद य सिचव

अय

समुपदे शन सिमती तथा

समुपदे शन सिमती तथा

िज हा काय म यव थापक

िज हा आरो य अिधकारी

िज हा पिरषद सातारा

िज हा पिरषद सातारा

