
 सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा 
उमेदवारांकरीता सववसाधारण सचुना 

 

1) लेखी पभरक्षा ही 100 गणुांची असले, त्यामध्ये 50 वस्तभुनष्ट्ठ बहुपयायी प्रश्नांचा समावशे असले, प्रत्यके 
प्रश्नास 02 गणु असतील, भनगभेिव्ह गणुात्मक पध्दत असणार नाही. उमेदवारांने अचकु उत्तर 
प्रश्नपभिकेमध्य ेनमदु करायच ेआहे.  

2) पभरक्षा कें द्रामध्य ेप्रवशे भमळभवणेकामी हे प्रवशेपि पभरक्षचे्या वळेी सोबत आणणे आवश्यक आहे. प्रवशे पि 
भशवाय पभरक्षा कें द्रामध्य ेप्रवशे भदला जाणार नाही. पभरक्षा कक्षामध्ये फक्त उमेदवारांस प्रवशे भदला जाईल 
यांची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.   

3) पभरक्षसे यतेे वळेेस ओळखीचा परुावा म्हणनु स्वता:च ेअधार कार्व, भनवर्णकु आयोग ओळखपि, पासपोिव, 
पनॅकार्व, वाहन परवाना यापकैी कोणतेही एक मळु ओळखपि जवळ बाळगाव.े अजावरील नाव प्रवशे 
पिामध्य ेनमदु करण्यात यते असल्याने, ओळखपिावरील नाव हे जुळण ेअपभेक्षत आहे. तस ेन झाल्यास 
प्रवशे नाकारला जाईल.  

4) उमेदवारांनी एका पके्षा जास्त सवंगातनु अजव केला असले तर उमेदवार ज्या सवंगाच्या पभरक्षा आसन 
क्रमांकावर बसनू पभरक्षा देईल, त्या सवंगाकरीता उमेदवार ग्राहय धरण्यात यईेल. इतर सवंगाकरीता अजव 
सादर केलेल्या, सवंगाकरीता सदरील उमेदवार हा गरैहजर म्हणनु ग्राहय धरण्यात यईेल. 

5) एकापके्षा जास्त पदाकरीता अजव केलेला असले तर ज्या पदांच्या आसन क्रमांकावर पभरक्षा भदली जाईल 
त्या पदाकरीता सबंभधत उमेदवार हा ग्राहय धरला जाईल. 

6) उमेदवारांनी पभरक्षचे्या भनयोभजत वळेेपवूी 01 तास अगोदर पभरक्षा कें द्रावर हजर रहाव.े 
7) पभरक्षा हॉलमध्य ेसवव उमेदवारांना 20 भमनीिे अगोदर उपस्स्थत राहणे अभनवायव आहे. 
8) उमेदवारांने पभरक्षकेरीता फक्त काळया शाईच ेबॉलपने वापराव.े इतर कोणत्याही रंगाच ेअथवा शाईच ेपने 

वापरता यणेार नाही. 
9) पभरक्षचे्या वळेी पभरगणकासारख्या कोणत्याही साधनाचा उपयोग करण्यात सक्त मनाई आहे. 
10) भर्जीिल र्ायरी, पजेर, मायक्रोफोन, मोबाईल, स्मािव फोन, स्मािव घर्याळ इ. सारखी दूरसचंार साधने 

पभरक्षा कें द्राच्या पभरसरात तसचे पभरक्षा कक्षात आणण्यास व स्वता: जवळ बाळगण्यास सक्त मनाई आहे. 
11) पभरक्षा कें द्रावर तपासणीअंती नाकरलेले (उदा:भर्जीिल घर्याळ, मोबाईल, ब्लू-िूथ, वॉलेि/पसव, 

इलेक्रॉभनक वस्तू) अथवा इतर कोणत्याही प्रकारच ेअनाभधकृत साधन / साभहत्य अथवा उमेदवारांनी 
पभरक्षा कें द्रावर सोबत आणलेले साभहत्य (बगॅ, मोबाईल व इतर साभहत्य) सरुभक्षत भठकाणी ठेवण्याची 
जबाबदारी सपंणूवपण ेउमेदवारांची राभहल. त्याचसोबत पभरक्षा कक्षाच्या/केद्रांच्या बाहेर ठेवलेल्या 
साभहत्यांची जबाबदारी कायालय अथवा पभरक्षा केद्रांची राहणार नाही यांची उमेदवारांनी प्रामखु्याने नोंद 
घ्यावी. 

12)  लांब पल्यावरुन प्रवास करणा-या उमेदवारांनी अत्यतं काळजीपवुवक प्रवासाच ेभनयोजन कराव,े जणेेकरुन 
भनधाभरत वळेेमध्य ेपभरक्षा केद्रांमध्य ेपोहोचणे शक्य होईल. त्याचसोबत रहदारीचा भवचार करुन प्रवासाच े
भनयोजन कराव.े 

13)  उमेदवारांनी स्वता:च्या जबाबदारीने व स्वखचाने पभरक्षसे भनधारीत वळेेत उपस्स्थत रहाव.े 
14)  पभरक्षा सपंल्यावर उमेदवारांनी प्रश्नपभिका सचं हा कक्षातील पयववके्षकाकरे् जमा करावते. 
15) लेखी पभरक्षचेा भनकाल व पदभरतीच्या पढुील बाबी हया भजल्हा पभरषद अभधकृत सकेंतस्थळावर प्रभसध्द 

करण्यात यईेल यांची उमेदवारांनी नोंद घेण्यात यावी. 
  



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 01 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shinde Pushpak 

Chandrashekar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 02 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dhale Laxmi Bharat 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 03 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Waghmare Sandyarani 

Kumar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 04 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ambure Rani Mohan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 05 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav Suparya Vipual 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 06 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Lawand Meerabai Shrikrushn 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 07 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shirke Ketan Milind 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 08 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mane Vijay Anand 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 09 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawar Shirikant Annasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 10 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pathan Sohel Naushad 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 11 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kirte Bhagyashri Hiralal 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 12 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shaikh Shaguftanaz shakur 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 13 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav Aishwarya 

Vishvanath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 14 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kate Vidhyadhar Shamrao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 15 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Adhatrao Vidya Rangnath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 16 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Adhatrao Vidya Rangnath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 17 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jathar Manju Manikrao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 18 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gadade Balaji Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 19 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gaikwad Sumita Surybhan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 
तथा सदस्य सभचव 

रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 20 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Chavan Raviraj Ankush 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 21 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Irashetti Rohini Sopan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 22 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Swami Deepak Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 23 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gaikwad Seema Hiralal 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 24 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gaikwad Avinash 

Revansidhha 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 25 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shirke Ketan Milind 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 26 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kambale Pooja Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 27 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Koli Sushama Bhimashankar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 28 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kakule Subhara 

Dnyaneshwar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 29 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sontakke Priyadarshini 

Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 30 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Tamboli Aarman Mahibub 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 31 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gaikwad Damini Raja 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 32 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shingade Nitin Nagnath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 33 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shinde Snehal Ravsaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 34 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Naikwade Meena Vitthal 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 35 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawar Supriya Kisan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 36 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Madane Laxman Indrajit 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 37 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Madane Ashwini Indrajit 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 38 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rangat Akshay Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 39 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rupnawar Ashwini Vasant 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 40 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawar Kanchan Shankar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 41 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shahanedivan  Asma Babaso 

अजव सादर केलेला 
प्रवर्ग Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 42 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shaikh Nagina Chand 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 43 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kamble Amrapali Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 44 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Chavan Raviraj Ankush 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 45 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Vyavahare Sushama 

Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 46 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांच ेनाव Vyavahare Reshma Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 47 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bomble Sangita Dadarao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 48 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shaikh Iliyas Balulal 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 49 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Chandanshive Rohini 

Sadashiv 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 50 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Chandanshive Rohini 

Sadashiv 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 51 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Chandanshive Rohini 

Sadashiv 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 52 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ambekar Smita Uttam 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 53 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव More Rajani Shrikant 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 54 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kshirsagar Rupali Kisan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 55 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ktarpawar Dhanshri Pramila 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 56 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kakade Prajalkta Balkrushn 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 57 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Devkate Priyanka Mallappa 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 58 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kale Shubhangi Ganghadhar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 59 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rathod Ashwini Abasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 60 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bedre Anand Mahadev 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 61 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Wale Akash Babasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 62 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Satpute Sandhya Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 63 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mahule Shweta Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 64 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Swami SatyaBabu 

अर्ज सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 65 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav Sujata Maruti 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 66 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav Sujata Maruti 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 67 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Lokhande Jyoti Dilip 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घणे्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 68 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Thirthkar Rohini Ranganth 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 69 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Panchal Gokarna 

Harochndra 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 70 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav Amol Diliprao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 71 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Giri Mayuri Ramgir 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 72 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Tate Sneha Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 73 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Tate Sneha Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 74 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Waghmare Swati Hanmunt 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 75 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mujawar Bismilla Babu 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 76 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kamble Pradnya Arun 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 77 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dudhane Utakarsh 

Dadasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 78 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Maske Harshad Harichandra 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 79 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rautrao Ranjana Mallikarjun 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 80 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mokade Roshani Milind 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 81 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bawachi Rekha Arjun 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 82 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dunghav Rupali Kaldas 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 83 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dahiphale Ishvar Dattatrya 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव NT D 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 84 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Karhale Shilpa Haribhau 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 85 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Hadoltikar Priyadarshni 

Ashokrao 

अजव सादर केलेला 
प्रवर्ग SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 86 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Hadoltikar Bhagyashri 

Ashokrao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 87 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mohite Aruna Sadashiv 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 88 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mohite Aruna Sadashiv 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 89 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gaikwad Damani Raja 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 90 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kirwale Suman Khandogi 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 91 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bansode Savita Kondiba 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 92 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bore Poonam Gorakh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 93 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kengar Sandyarani Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 94 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kolhe Pornima Vasant 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 95 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kumbhar Priyanka Vitthal 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 96 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Haloli Vijay Vithoba 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 97 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Panbhude Sarita Ganpat 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 98 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gaikwad Manisha Tukaram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 99 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rathod Sangita Rangnath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 100 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Awadute Nikita Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 101 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gawade Manorathi 

Ganghadhar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 102 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gawade Manisha 

Ganghadhar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 103 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Talbhandare Sukeshani 

Nagnath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 104 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shegure Pramila Rajayya 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 105 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bavache Chaitanya Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 106 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rathod Anupama Pandurang 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 107 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pandhare Om Somnath 

अजव सादर केलेला 
प्रवर्ग VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 108 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Hirve Vitthal Abhimanyu 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 109 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gaikwad Somnath Khandu 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 110 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mane Shantabai Yuvraj 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट््र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 111 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Tarale Sarswati Somnath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 112 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Waghmare Karuna 

Venkatrao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 113 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shaikh Imran Abduljahid 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 114 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ghodke Sonali Balasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 115 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Talbhandare Sukanya 

Nagnath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 116 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kasabe Simran Kantiraj 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 117 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kasabe Simran Kantiraj 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 118 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Lokhande Jyoti Dilip 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 119 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Zadbuke Gajanan Vaijinath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 120 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shinde Varsharani Prabhakar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 121 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mahule Snehal Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 122 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Chavan Lokesh Jaysingh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 123 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gaikwad Mahesh Dasu 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 124 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Deshpande Sanddep Dilip 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 125 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Holpade Jyoti Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 126 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mahamuni Rahul 

Vishwambhar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 127 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Tarfe Sonubai Baburao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 128 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Tarfe Anusaya Shamrao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 129 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Saware Mahadev 

Babruwahan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 130 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mane Snehal 

Chandrashekhar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 131 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांच ेनाव Kate Vidhyadhar Shamrao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 132 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pathan Sohel Naushad 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 133 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mane Vijay Anand 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 134 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kumbhar Ganesh Nagesh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 135 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kajawale Jyoti Bhagatsingh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 136 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kharat Dipali Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 137 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Salgar Laxman Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 138 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gambhire Dipali Chanappa 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 139 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kengar Vidya Maruti 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 140 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawar Ganesh Shankar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 141 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Waghmare Swapnil Mahadev 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 142 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pardeshi Sneha Narsinha 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 143 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawar Premila Motiram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 144 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sindagi Vijayalaxmi 

Basavaraj 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 145 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dane Usha Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 146 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rane Sumit Nanasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 147 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rane Soniya Nanasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 148 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rathod Priyanka Devidas 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 149 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav Anjali Dhanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 150 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gawai Sanjana Sadanand 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 151 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawar Vikas Ramchadra 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 152 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rathod Ashwini Limbaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 153 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांच ेनाव Awate Najamin Rashid 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 154 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mali ashwini shivappa 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 155 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shinde sandhya dipak 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 156 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mane Mayuri Anil 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 157 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bhadange Shubham Prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 158 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gavandi Shraddha Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 159 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Devkule Kajal Vijay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 160 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dhimdhime Anjali 

Nandkumar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 161 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dhoke Ashwini Bhaskar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 162 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shaikh Afroz Yaseen 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 163 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Zende Aarti Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 164 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shelake Revansiddh 

Suryakant 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 165 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Chavan Sushamita Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 166 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Tonape Govardhan Vijay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 167 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kamble Meena Baburao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 168 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mendane  Pallavi Netaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 169 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sawant Ranjit Anil 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 170 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sawant Vaishali Mahendra 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 171 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kasbe Bhagayshri Baliram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 172 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kasbe Bhagayshri Baliram 

अर्ज सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 173 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kasbe Bhagayshri Baliram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 174 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bagwan Mujibrahiman Tolan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 175 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bagwan Mujibrahiman Tolan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 176 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bagwan Mujibrahiman Tolan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 177 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Basaragi Priyanka Mahadev 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 178 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dolare Dipali Raju 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 179 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawara Jayshree Gulabsing 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 180 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sagar Poonam Premnath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 181 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ansar Bushara Mahmad 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 182 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shaikha  Ashpak Iiahi 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 183 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Fulari Sneha Chandrkant 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 184 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dumade Sagar Vijaykant 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 185 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawar Sangharsh Parshuram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 186 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawar Sangharsh Parshuram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 187 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kamble Pooja Uttam 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 188 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Chavare Laxmi Parmeshwar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 189 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Birajadar Dundesh Sangappa 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 190 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhawar Jyoti Ramchandra 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव NT D 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 191 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ghalave Pallavi Kalidas 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव NT D 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 192 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Naik Rina Gaiprakash 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 193 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bidve Shital Basant 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 194 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Lade Aditi Ankush 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 195 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांच ेनाव Shaikh Eptesam Chand 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 196 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kamble Priyaka Yuvraj 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 197 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Tarfe Asmita Sahebrao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 198 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kurude Gajanan Nagorao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 199 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव patil Sana Halimso 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 200 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Patil Hina Halimso 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 201 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dalvi Pushpa Hiraji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पत्र 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 202 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bhange Umesh vishwanath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव NT D 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 203 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bhange Sachin Ravindra 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव NT D 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 204 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Patil Nikita Dhindopant 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 205 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gadhae Asarbai Gyandev 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 206 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bochare Ranjana Gunaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 207 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bhusare Ashish Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 208 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shielar Aniruddha Balasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 209 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawar Megha Mohan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 210 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Khambale Dipali Naganth 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 211 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Hause Pankaj Udhav 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 212 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Waghmare Adarsh Ningesh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 213 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sarvade Vanita Ajinth 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 214 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sarvade Vanita Ajinth 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 215 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sarvade Vanita Ajinth 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 216 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kesare Yougita Gangadhar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 217 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांच ेनाव Kumbar Anita Mallappa 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 218 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Walikar Priyanka Malakappa 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Sc 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 219 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Walikar Shruti Kasturi 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 220 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Naidu Christina Anthony 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 221 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawar Sushil Prdeep 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 222 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dane Munita Balasheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 223 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kale Sanli Laxman 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Sc 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 224 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Paul Dasharth Namdev 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Sc 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 225 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ghodake  Sagar Chandrakant 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 226 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Salunkhe Anuja Prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 227 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Patil Nikita Dhondopant 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 228 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Satpute Bhagyashri Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 229 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Awdhute Pooja Mohan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 230 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kamurle Mithalee Maruti 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 231 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Salunke Ashwini Ram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 232 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kilche  Mahadevi Rajebhau 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 233 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pathan Jasmin Rafik 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 234 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gavali Pradnya Balaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 235 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav Swati Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 236 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mhetre Mahaantavva  

Basavanappa 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 237 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dhaygude Kajol Ananda 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 238 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांच ेनाव Gejage Ranuka Kamanna 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 239 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rathod Shobha Kashinath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 240 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shaikh  Mubeen  Akber 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 241 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Lihine Anjali Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 242 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rathod Mayadevi Jiwaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 243 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Tamboli Mahirun Husen 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पत्र 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 244 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Nile somnath Dashrath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 245 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Madhure Raghu Sayanna 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 246 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Taktode Rajshri Sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 247 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav Swapnil Sunil 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 248 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Malale Anuja Umakant 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 249 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Harale Gouri Sachin 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 250 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bhoite Monika Satish 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 251 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bandpatte Pavan Subhash 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 252 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Chakote Apparao Vitthal 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 253 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Tidake Ashwini Aatamaram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 254 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Harijan Sangita Nagappa 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 255 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव khumbhar  suraj parmeswver 

अजव सादर केलेला 
प्रवर्ग OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 256 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mandale kavita shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 257 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gaikwade kiran prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 258 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Didul shvikanya shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 259 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Koli jyoti baliram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 260 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांच ेनाव Kamble sunita tanaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 261 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav priyanka sidhram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 262 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sathe priyanka dattaray 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 263 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sathe monali dattaray 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 264 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shaikh shaistabano Inayatali 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 265 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shaikh shaistabano Inayatali 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 266 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव jetithor vaishali vijay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 267 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jetithor vaishali vijay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 268 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kale Getanjali rajendr 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 269 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Chavan sunil shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 270 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gopnar Sudhakar parbat 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 271 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sadgir Balaji Bhimrao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 272 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shrirame piraji Baliram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 273 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jankar abhijit Namdev 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 274 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav pradnya suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 275 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav pradnya suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 276 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav pradnya suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 277 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Waghmare reshma rajindr 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 278 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ghone Anuja shahaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट््र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 279 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Nandgave kalpana Annarao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 280 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांच ेनाव Kore yamuna suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 281 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kadam shubhangi maruti 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 282 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kadam shubhangi maruti 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 283 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kadam shubhangi maruti 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 284 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kadam shubhangi maruti 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 285 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gavali laxmi  santosh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 286 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadale pratiksha pradip 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 287 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jagdale manisha kundlik 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 288 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kumbhar poonam padhurang 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 289 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Benglure Mohsin murtuz 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 290 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gosavi minakshi rajendr 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 291 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gosavi priyanka vishnudas 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 292 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Maske rahul vilas 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 293 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव More rinku sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 294 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sawant nakusha ankush 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 295 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kathare sunita  shrimant 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 296 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pise lakshmi ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 297 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kamble anita shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Sc 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 298 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ingole shredhar pralhad 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 299 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Torane ravena kumar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 300 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ambhure suresh dnyanoba 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 301 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gade dattraj yuvaraj 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 302 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांच ेनाव Gade dattraj yuvaraj 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 303 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ranpise samadhan suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 304 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ranpise samadhan suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 305 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Londhe vishal shahu 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 306 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mulani rijwana ramjan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 307 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shaikh samreen firoj 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 308 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mane swathi saudager 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 309 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Morale pooja lakool 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव NT D 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 310 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rathod reshma suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 311 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gaikwad jyoti sopanrap 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 312 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Thorat kalpana jalinder 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 313 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Navgire shehal sanjay 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 314 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Zombade sandesha john 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 315 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gaiwad nilam surajkumar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 316 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Minge shamala devdan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 317 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Parit vijay golhal 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 318 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sayyed julekha saifanso 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 319 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sarawade Teja Ghanshyam 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 320 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mathpati  Anita malapa 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 321 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dhangeker kachan navnath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 322 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Munde swati ashruba 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव NT D 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 323 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Fund Hanumant Jaganath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव NT D 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 324 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांच ेनाव Munde swati ashruba 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 325 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kamble sonali appasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 326 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kamble sonali appasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 327 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Waghmare manisha mohan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 328 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Nikam Sharadini sudhakar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 329 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kachale usha shrirang 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 330 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kachale usha shrirang 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OPEN 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 331 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Chavan Priyanka Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 332 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawara Shivala Olya 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 333 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ghongde Smita Ramchandra 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 334 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Talbhandhare Seema Swami 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 335 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dukare  Yogesh Shankar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 336 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dharmadhikari Tejaswini 

Ramesh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Sc 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 337 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kashid Ganesh Madhukar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 338 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Tate Sneha Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 339 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Tate Sneha Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 340 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jalase Pratibha Maroti 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 341 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Yattare Meena Mohanrao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 342 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav Sujit Dnyandev 

अर्ज सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 343 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gaikwad Pooja Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 344 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gadyappa Vijay Dhondiba 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 345 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांच ेनाव Salunke Anand Diliprao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 346 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Patil Surekha Annasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव NT D 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 347 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Boramani Arunarani 

Kashinath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 348 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gungewale Lata Mohan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 349 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shelar Komal Suresh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 350 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Channaboyanelu Vidya 

Nagesh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 351 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gurao Shivaraj Balabhim 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 352 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shrimangale Shilpa Narsing 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 353 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shendage Pragati Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 354 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ohol Priya Uttam 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 355 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav Bhagyashri Venkat 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 356 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sangve Rajkumar Tejerao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 357 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sirsat Kavita Bhujang 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 358 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shaikh Yasamin Sadik 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 359 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bhandre Laxmi Ram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 360 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shinde Sarika Ekanath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 361 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mali Daivshala Kundlik 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 362 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Khilare Shital Dilip 

अजव सादर केलेला 
प्रवर्ग SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 363 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Khilare Shital Dilip 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 364 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Koli Premila Babu 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 365 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gade Swati Prakash 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 366 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ghadaghe Lalita Ashok 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 367 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawar Anjali Bibhishan 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 368 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Javir Dipali Nanasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 369 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sable Dipali Vinayak 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 370 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Choramale Jyoti Tanaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 371 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Munde Nita Digambar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव EWS 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 372 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gadakari Kshitij Subhash 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 373 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kamble Srushti Anil 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पत्र 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 374 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Ghodke Mandodari Balasheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 375 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Chavan Shobha Indrajeet 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 376 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Buddhe Mahananda Vikas 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 377 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav Surekha Lalsing 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 378 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Sargar Arvind Ambadas 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 379 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jangam Nikita paulraj 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 380 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kate Vidhyadhar Shamrao 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 381 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shinde Anuja Prabhakar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 382 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shivsharan Srushti 

Bhimashankar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 383 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gaikwad Pradnya 

Parmeshwar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 384 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Aaitwade Komal Dattatray 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 385 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Nadaf Arbaz Raheem 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 386 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Markad Priyanka Sunil 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 387 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav Trivani Sahdev 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 388 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Nile Yogita Maruti 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 389 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Wagh Akshay 

Rajendrakumar 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 390 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Jadhav Pallavi Vikas 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Sc 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 391 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mulla Riyaj Nabiso 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 392 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bawache Rekha Arjun 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 393 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Bande Usha Maruti 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 394 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Pawara Arunabai Fulsing 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव ST 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 395 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Dhaygude Kajol Ananda 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 396 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Rathod Geeta Ram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव VJNT 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 397 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mhetre  Sujata Channappa 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 398 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Avaghade Ratna 

Pandharinath 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 399 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shinde Arti  Arun 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 400 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Alzende Nagmani Mallesh 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 401 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Londhe Sonali Shivaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 402 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Lokhade Jaysurya Rahul 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 403 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Lokhade Ratnshil Rahul 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 404 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shinde Pradeep Bapusaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 405 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Basawant Priyanka Pramod 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 406 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Mali Pallavi Tukaram 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 407 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Gopalghare Akshay Abasaheb 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 408 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Kumbhar Swati Layappa 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 409 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Shaikh Sana Ilahi 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव OBC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 410 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Wanjare Punam Balaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव Open 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 



 

 
सन 2021-22 राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान पदभरती लेखी पभरक्षा  

पभरक्षा - प्रवशे पि 
 

पभरक्षा आसन क्रमांक N-SN - 411 

उमेदवारांने 
फोिो 

भचिकवावा 
उमेदवारांचे नाव Falke Shankar Shahaji 

अजव सादर केलेला 
प्रवगव SC 

पभरक्षा तारीख व वार भदनांक :- 02/10/2022 वार रभववार 

उमेदवार स्वाक्षरी पभरक्षा वळे दुपारी 12.00 ते दुपारी 01.00 वाजपेयवन्त 

पभरक्षा कें द्र 
श्री. सगंमेश्वर कॉलेज,  

सात रस्ता पभरसर, सोलापरु पयववके्षक स्वाक्षरी 
 

 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी 

तथा सदस्य सभचव 
रा.आ.अ., पदभरती भनवर् सभमती 
आरोग्य भवभाग, भज.प.सोलापरु. 

 
 
 

भिप :- उमेदवारांसाठी पभरक्षा भवषयक असलेल्या सचुना सरुवातीच्या पानावर देण्यात आलेल्या आहेत.  
सदरील सचुनांची प्रप्रि प्रवशे पिाच्या मागील बाजुस घेण्यात यावी.

 

  
 

महाराष्ट्र शासन - साववजभनक आरोग्य भवभाग 
भजल्हा आरोग्य अभधकारी कायालय, भजल्हा पभरषद, सोलापरु.  

 

 

 

 


