
 

 

समुपदेशन ि येपुव  उमेदवारांना ावया या सुचना 
 

 उमेदवारानंी समुपदेशनासाठी येताना यांच ेमूळ ओळखप  सोबत आणाव ेउदाहरणाथ आधार काड 

पॅन काड मतदान काड ाय हग लायसन इ यादी ओळखप िशवाय उमेदवारांना आदेश िनगिमत 

केले जाणार नाहीत. 

 उमेदवारानंा पा ता यादीतील गुणव नुेसार समुपदेशनास बोलव यात येईल, तसेच रा य 

काय लयाकडुन ा त मागदशक सुचनानुंसार सातारा िज हयातील िर त 49 जागांसाठी 

संवगिनहाय गुणव ा यादीतील फ त 75 उमेदवारांना ( हणजचे िर त जागां या 1.5 पट) 

बोलािव यात येणार आहेत. गुणव ा यादीतील फ त िहरवा व इतर रंगानी अधोरेिखत असले या 

उमेदवारानंीच समुपदेशनासाठी िज हा पिरषद -सातारा वळेेत उप थत रहावयाचे आहे. 

 समुपदेशानंतरही जर एखादया वग चा उमेदवार िमळाला नाही तर सवसाधारण गुणव ा 

यादीनुसार पुढील उमेदवारानंा बोलिवणेत येईल. 

 सातारा िज हयासाठी एकुण 49 पदे िर त आहेत. यानुसार फ त 49 उमेदवारानंाच िश णासाठी 

पाठिवणेत येईल व उविरत सव उमेदवारानंा ित ा यादीत ाहय धरणेत येईल. 

 गुणव ा यादीत या उमेदवाराचंे अंितम वष च ेमाक 0.0 असे नमुद आहेत अशा उमेदवारानंा यापवू  

संबिंधत पिरमंडळाकडुन हरकती न दिवणेबाबत कळिवणेत आललेे होते. परंतु यांनी हरकती 

न दिवल ेनाहीत अशा उमदवाराचंे तेच गुण ाहय ध न गुणव ा यादी तयार करणेत आललेी आहे. 

व गुणव ा यादीम ये कोण याही पिर थतीत बदल करणेत येणार नाही. 

 िज हा पिरषदे या संकेत थळावर 2 गुणव ा यादी िस द करणेत आलेली आहे.    1) सवसाधारण 

गुणव ा यादी         2) संवगिनहाय गुणव ा यादी.  

 िश ण क िनहाय जागाचं ेDisplay सभागृहात केल ेजाईल. 

 उमेदवाराने िश ण क ाची िनवड के यानंतर याम ये कुठलाही बदल केला जाणार नाही. 

 िज हा िनहाय िनवड करावया या उमेदवारांची सं या आरो यव धनी उपक ा या मंजूर सं येनुसार 

िनि त केलेली अस याने अितिर त उमेदवारानंा इतर िज ामं ये नेमणकू कर यासाठी संधी 

दे यात येईल. समुपदेशनाने शेवटी याबाबत मािहती दे यात येईल. 

 उमेदवारानंी समुपदेशनासाठी याचंी सव मूळ कागदप  ेसोबत आणावीत तसेच मूळ माणप ां या 

दोन सा ािंकत ती सोबत आणा यात. 

 समुपदेशन ि येदर यान कोणाही उमेदवाराने सिमती सद यावंर राजकीय दबाव आण ूनये तसे 

के यास यांना समुपदेशन ि येमधून अपा  कर यात येईल. 

 उमेदवाराने वशे परी ेसाठी दे यात आलेले एडिमट काडची (Admit Card) ची त सोबत 

आणावी. 

 िश ण क  जागावाटप आदेश ा त झा यानंतर उमेदवारांनी िदनाकं 21 माच 2023 पयत 

िश ण क ा या िठकाणी जू हाव.े 

 िश णा दर यान उमेदवारांनी 80 % हजेरी पूण करणे महारा  आरो य िव ान िव ापीठ, नािशक 

यां या िनयमा माणे आव यक राहील. हजरेी पूण न भर यास उमेदवार ए झट ए झाम (Exit 

Exam) साठी अपा  ठरिव यात येईल. यासाठी फ त बायोमेि क हजरेीचा िवचार केला जाईल. 



 

 

 िश णा दर यान िश ण क ाम ये िश तभंग के यास उमेदवारावर िश तभंगाची कायवाही 

कर यात येईल. 

 िश ण क ाम ये बायोमेि क हजेरीपटाचा वापर िव ा वतेन दे यासाठी केला जाईल. 

 उमेदवारानंा दरमहा पये १०,०००/- दहा हजार माणे िव ावतेन अनु  राहील. 

 उमेदवारानंी िश णा दर यान यां या िनवासाची यव था वतः करावी. 

 िश णासाठी लागणारे Modules,Journals,Log book इ यादी िश ण क ामाफत पुरिव यात 

येतील. 

 आयुविदक, युनानी व बी.एस.सी (निसग) उमेदवारांसाठी िश ण सहा मिह याचंे राहील. 

 िश ण कालावधी पूण झा यानंतर उमेदवारांना महारा  आरो य िव ान िव ापीठ,नािशक यांच े

माफत आयोिजत केली जाणारी (Exit Exam) ए झट ए झाम उ ीण होणे बंधनकारक राहील. 

सदर ए झट ए झाम (Exit Exam) उ ीण हो यासाठी उमेदवारानंा एकूण दोन (०२) attempt लागू 

राहतील. 

 ए झट ए झाम (Exit Exam) उ ीण झा यानंतर उमेदवारांना यांनी या िज ासाठी वशे परी ा 

िदली आहे, या िज ामधील उपक  तरावरील आरो यव धनी क ाम ये ए झट ए झाम (Exit 

Exam) या गुणव े या आधारे िज हा तरीय समुपदेशनाने िनयु ती आदेश िदल ेजातील. 

 िनवड झाले या उमेदवारांनी िदले या िज ात तीन (०३) वष सेवा देणे बंधनकारक आहे. 

 िनवड झाले या सव उमेदवाराकंडून िज हा आरो य अिधकारी करारनामा भ न घेतील सदर 

करारनामांम ये उमेदवाराकडून िश ण अधवट सोडून गे यास तसेच ि या पूण के यानंतर 

िदले या िज ामं ये तीन वष सेवा न के यास वसुली बाबत हमीप  भ न घे यात येईल. तसेच 

िनवड झाले या उमेदवारांचे िश ण अधवट सोडून गे यास तसेच ि या पूण के यानंतर 

िदले या िज ाम ये तीन (०३) वष सेवा न के यास करारना याम ये नमूद के या माणे पये एक 

लाख तीन हजार पये ( .1,03,000/-) दंड भरणे अिनवाय राहील. 

 ज े उमेदवार समुदाय आरो य अिधकारी हणून कायरत आहेत अशा उमेदवारांना समुपदेशन 

फेरीमधून अपा  कर यात येईल. 

 िज हा िनहाय िर त पदां या 50 ट के ती ा िदन उमेदवाराचंी यादी िज हा तरावर ती ा िदन 

हणनू समुपदेशन िदनाकं पासून एक वष पयत ा  धर यात यावी तसेच सदरील ती ा िदन 

उमेदवारानंा िश णासाठी िनयु ती िदली जाणार नाही व ती ा िदन यादीतील उमेदवार 

कोण याही पिर थतीत भिव यात िश णाचा कवा नोकरीचा दावा क  शकत नाही पुढील एक 

वष त या िज ात िर त जागा होतील या िज ात ती ा िदन असले या उमेदवारां या समोर 

समुपदेशना ारे गुणव े माणे सामािजक व सामातंर आर णा माणे िश णासाठी िनवड कर यात 

येईल. 

 गैरहजर उमेदवारानंा दुसरी संधी दे यात येणार नाही.  

 उमेदवारानंी य  समुपदेशनािदवशी य तीश: उप थत राहणे अिनवाय आहे. अ यथा 

ि येमधुन अपा  करणेत येईल व समुपदेशनानंतर कोणतीही त ार /हरकत ाहय धरली जाणार 

नाही. 


