रा ीय आरो य अिभयान
िज

ा प रषद सातारा

िर त पदी योग िश क भरती
 िज हा पिरषद सातारा यांचे माफत फ त िर त ाथिमक आरो य क येथे कं ाटी
व ता पुर या व पात योग िश क नेमावयाचे आहेत.

 संपण
ू िज हात एकूण 27 योग िश कांची पदे भरावयाची आहेत.
 भरती प ात िर त रहाणा या
दु स या बुधवारी

ा. आ.क ां या िठकाणाकरीता दर मिह या या

य मुलाखत (Walk in Interview)ठे वणेत येईल.

 योग िश कांना ित योग िशिबराकिरता .५००/- मानधन अदा केले जाणार आहे.
 योग

िश क पदासाठी

य

मुलाखत (Walk in Interview) िद.10/08/2022

रोजी सकाळी 11.00 ते 02.00 वाजेपयत होणार असुन नामांकीत योग सं थेकडु न
उमेदवार उ ीण झालेला असणे अिनवाय राहील.


य

मुलाखत (Walk in Interview) साठी उमेदवारांना

.300/- इतके भरती

शु क आकार यात येईल.
 जाहीराती संबंधी सिव तर सुचना सातारा िज हा पिरषदे या www.zpsatara.gov.in
या संकेत थळावर पहावे.

 थळ:- कोिवड वॉर म, तळमजला, िज हा पिरषद, सातारा

वा री

वा री

िज हा काय म यव थापक,

िज हा आरो य अिधकारी,

िज हा पिरषद सातारा

िज हा पिरषद सातारा

िर त पदी योग िश कासाठी सुचना
1. योग िश क हणून िनवड करताना क प कृती आराखडा सन २०२१-२२ या अ वये 31 माच २०२3
पयत कं ाटी िनयु ती आदे श ा उमदे वरांना दे यात येतील.
2. पुव कायरत असणा या उमेदवारांनी अज क

नये, एखा ा उमेदवाराने अज के यास यांचा िवचार

ित ा यादीनंतर केला जाईल.
3. सव उमेदवारांनी

य

मुलाखत (Walk in Interview) येताना आपण उ ीण झाले या शै िणक

पा ते ची सव मुळ कागदप े सोबत बाळगावी. तसेच नामांकीत योग सं थेकडु न उ ीण झाले या
पिर च
े े मुळ माणप सादर करणे अिनवाय राहील.
4.

य

मुलाखत (Walk in Interview) नंतर उमेदवारांची पा /अपा

यां या संकेत थळावर

िस द करणेत येईल व िर त असले या

कं ाटी िनयु ती आदे श दे यात येतील.

य

यादी िज हा पिरषद सातारा

ा.आ.क ां या िठकाणी आपणांस

मुलाखती दर यान आपणांस आपले

ाधा य म

िवचार यात येतील. पंरतु आपण मागणी केले या िठकाणी आपणांस िनयु ती गुणानु मे न िमळा यास
इतर िर त िठकाणावर िनयु ती आदेश दे यात येतील.
5. एकदा िदले या िनयु ती या िठकाणी कोणते ही बदल अथवा बदली करता येणार नाही. तसेच
बदलीसाठी कोण याही पदािधकारी यांचे माफत याबाबतची िशफारस क नये.
6. एखादा उमेदवार

य

मुलाखत िदवशी भरती शु क भ नही अनुप थत राही यास उमेदवाराचा

भिव यात राबिवणेत येणा या निवन भरतीम ये िवचार करणेत येईल.
7. एखादे पद चालु भरती
दु स या बुधवारी अज

ि या संपलेनंतरही िर त राही यास सदर उमेदवारांसाठी दर मिह या या
वका न

य

मुलाखत (Walk in Interview) ठे वणेत येईल व याची

सिव तर जािहरात िज हा पिरषद सातारा यांचे
िस

www.zpsatara.gov.in

या

संकेत थळावर

करणेत येई ल.

8. भरती शु क भरावयाचे बँक खाते चा तपिशल
बँकेचे नाव:- Bank of Maharashtra
बँक खाते

मांक:- 60402928399

IFSC Code - MAHB0000305

बँक शाखा:- Shivaji Circle, Powai Naka, Satara.
खा याचे नाव:- District Integrated Health & Family Welfare Society, Satara.
9. भरती िकयेतील पुढील ट पे खालील माणेअ.
1

तपशील
उमे दवारांकडु न अज
जमा करणे

वेळ
वकारणे व भरती शु क पावती िद.10/08/2022 रोजी सकाळी
10.30 ते दुपारी 12.30

2

उमे दवारांचे शै िणक अहते चे मुळ कागदप े पडताळणी

दु पारी 12.30 ते दुपारी 01.30

3

उमे दवारांची सिमती ारे मुलाखत व ा यि क

दु पारी 02.30 ते 04.00

4

उमे दवारांची सिमती माफत दे यात आले या गुणां या सायं काळी 04.30 ते 05.30
आधारे पा /अपा व गुणव ा यादी तयार करणे

 गुणानु मे (Merit) पुढील माणे ठरिवले जाईल.
 (Degree

Diploma

Certificate Course+ Govt.Experience Certificate) या माणे

ठरिव यात येईल.
अ

योग पदवी अस यास

10 गुण

ब

योग िड लोमा अस यास

6 गुण

क

स टिफकेट कोस अस यास

4 गुण

ड

शासकीय सं थेतील

१०गुण

इ

मुलाखत व ा यि का किरता

येक 6 मिह यांसाठी १ गुण असे अिधक म१०गुण

1० गुण

एकूण गुण

४० गुण

 गुणव ा यादीनुसार उमेदवारांना िनयु ती आदे श िद. 11 कवा 12 ऑग ट 2022 रोजी
सातारा

िज हा

पिरषदे या

संकेत थळावर

संकेत थळाव न आपले िनयु ती आदे श

िस द

करणेत

येतील.

उमेदवारांनी

ा त क न घेऊन िनयु ती या िठकाणी िवहीत

मुदतीत हजर हावे.
 योग िश णासंबध
ं ी मुळ कागदप े

(Degree, Diploma, Certificate Course, Govt.

Experience Certificate) सादर करावयाची आहे. मुळ कागदप

सादर न के यास भरती

ि येतुन आपणास कोण याही ट यावर अपा कर यात येईल.
 जे उमेदवार िनयु तीसाठी इ छु क नसतील यांचा नकार गृहीत ध न ता काळ नकारप
भ न घेणेत येईल. यामुळे उमेदवारांने िवचारांती िनणय यावा.
 िनयु ती आदे शाप यात 3 िदवसा या आत िदले या िनयु ती या िठकाणी हजर होणेचे आहे व
तसा हजर अहवाल तालुका काय लयामाफत िज हा काय लयास ई मेल दारे पाठिवणेचा
आहे .
 आपण िनयु ती आदे शानुसार िदले या िठकाणी िविहत मुदतीत हजर न झा यास आपण सदर
पदावर काम कर यास इ छु क नसून आपली िज हा काय लयाकडे या बाबतची कोणतीही
भिव यात त ार असणार नाही व िनयमा माणे

ित ायादी मधील असणा या उमेदवारांना

पुढील िनयु ती आदेश िदले जातील.
 योग िश काला

येक आठव

ात कायरत आरो यवध नी क ाम ये ( ा.आ.क , उपक ,

व आयुष आरो यव धनी क ाम ये ) एक िशबीर आयोिजत करावयाचे आहे.
 एकाच िदवशी दोन पे ा जा त िशबीरे आरो यवध नी क ावर आयोिजत करता येणार नाही,
तसे के यास अितिर त िशबीराचे मानधन अदा केले जाणार नाही.


येक िशिबरामागे

येक योग िश काला

.५००/-मानधन ा.आ.क

सं येनुसार िदले जाणार आहे.
 िर त असले या ा.आ.क ांची यादी खालील माणे
अ. .
1
2

तालुका
जावळी

आरो य सं थेचे नाव
ा.आ.क बामणोली
ा.आ.क कुडाळ

तराव न िशिबरां या

अ. .

तालुका

3
4

ा.आ.क कोळे
कराड

ा.आ.क येवती

6

ा.आ.क कातर खटाव

7

ा.आ.क खटाव
खटाव

ा.आ.क िनमसोड

9

ा.आ.क पुसेगाव

10

ा.आ.क पुसेसावळी

11

ा.आ.क हे ळवाक

12

ा.आ.क काळगाव

13
14

पाटण

ा.आ.क मरळी
ा.आ.क सळवे

15

ा.आ.क सणबुर

16

ा.आ.क सोनवडे

17
18

पाटण

19
20
21
23
24

फलटण

ा.आ.क तारळे
ा.आ.क बीबी
ा.आ.क िगरवी
ा.आ.क साखरवाडी

सातारा

25
26

ा.आ.क तळमावले
ा.आ.क बरड

22

ा.आ.क नागठाणे
ा.आ.क परळी
ा.आ.क िक हई

कोरेगाव

27

थळ:- कोिवड वॉर

ा.आ.क रेठरे

5

8

उमेदवारांनी

आरो य सं थेचे नाव

ा.आ.क वाठार टे शन
ा.आ.क सातारारोड

य मुलाखतीसाठी पुढील िठकाणी उप थत रहावयाचे आहे .

म, तळमजला,एनएचएम काय लया या खाली िज हा पिरषद, सातारा

वा री

. िज हा काय म यव थापक
िज हा पिरषद सातारा

वा री

िज हा आरो य अिधकारी
िज हा पिरषद सातारा

