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वाचनु:- १. मा. जि हाजिकारी, सातारा याांची मांिुर जिपणी जिनाांक 21-06-2020 
 2. या काय लयाकडे ऑनलाईन प ितीने RT-PCR लॅब थापनेसाठी मागजवणेत आलेले अि. 
 3. जि. 06-07-2020 रोिी जस ि केलेली पा /अपा  यािी 
..................................................................................................................................................... 

 िा. /आरो य/आ था/जनयु ती/         /20
 रा ीय आरो य अजियान,जि.प. सातारा 
 जि:-        /07/2020  

 
कोरोना साथी या ािुि व RT-PCR लबॅ येथील कां ािी जनयु ती आिेश 
 

 

 रा ीय आरो य अजियान अांतगत जि हा णालय, सातारा येथे कोरोना जवषाणु या ािुि वामुळे खालील 

अजिकारी व कमचारी याांना जनयु ती आिेश जिले या जिनाांकापासुन जन वळ कां ािी व ता परु या व पात कां ािी 

जनयु ती आिेश िेणेत येत आहे. सिर जनयु ती कोरोना साथीचा ािुि व ेअसेपयत राहील. 

अ. 
. उमेिवाराच ेनाव पिाचे नाव पि थापनेचे 

जठकाण मानिन 
1 Dr. Patil Tejaswi Ramchandra MD Micro Biologist 

RT-PCR Lab 
District  
Hospital 
Satara 

Rs.75000/- 
    

2 Smt. Patil Kanchan Hulaganagouda M.Sc Micro 
Biologist Rs.45000/- 3 Smt. Jamale Vanita Pralhad 

    

४ Mr. Tate Krishna Ramesh 
Lab Technician Rs.17000/- ५ Smt. Lade Vaishali Shankar 

    

६ Smt. Pandit Pranali Ramchandra 

Lab Assistant Rs.15500/- 7 Smt. Ghadage Komal Sanjay 
8 Smt. Pawar Nilam Rahul 

    

9 Mr. Ghodake Datta Balasaheb 

Ward Boy/ Servant Rs.400/- 
 Per Day 10 Mr. Bhandare Shyam Maroti 

11 Mr. Ghodake Rahul Uttam 
 
 सिर जनयु ती ही कां ािी व पात असुन कोजवड-19 साथरोगा या पा िमुीवर या आिेशा या जिनाांकापासुन 
जनयु ती आिेश िेणेत येत आहे.  

1) सिर जनवड प  ा त होताच कवा आिेशा या जिनाांकापासुन 5 जिवसा या आत हिर न झा यास सिर 
आिेश आपोआप रिि ठरतील. 

2) नेमुन जिले या जठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुजविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न िे यात येणार नाही. 

3) कामावर िु होताना व य  कामकाि करताना कोजवड-19 सोथरोगा या िीने वळेोवळेी िे यात आले या 
सुचनाांचे पालन कर याची िबाबिारी आपली राहील. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न िेता सेवा समा त केली िाईल. 
5) उमेिवाराला िर नोकरीचा रािीनामा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक मजह यापवु  नोिीस 

ावी लागेल अ यथा एक मजह याचे वतेन िामीन महसुलीची र कम हणनु वसुल केली िाईल. 



Order letter E:- NHM/20-21/Covid-19- RT-PCR Lab Order 

 Page 2 
 

6) अ य शासकीय कमचा याां माणे साविजनक सिुियाांचा लाि जमळेल. तसेच कामा या जनकडी माणे सिुिी या 
जिवशी वजर ठाां या आिेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उमेिवाराांची नेमणकु ही कां ािी त वावर अस याने याांना पि थापनेच े जठकाण बिलुन माग याच े कवा 
बिली माग याच ेकोणतही अजिकार राहणार नाहीत. 

8) सिर जनयु ती ही कां ािी व पाची अस याने िजव यात कोण याही कार या जनयजमत जनयु तीकरीता मागणी 
करता येणार नाही. 

9) उमेिवाराांची जनयु ती िरी एखािया खािगी अजि हण केले या हॉ पिल म ये असेल तरीही याांनी 
मु यालया या वै जकय अजि क, ाजमण णालय याां या मागिशना माणे काम करावयाच ेआहे. 

10) वरील उमेिवाराच े वतेन नेमणकुी या जठकाणानुसार जि हा आरो य सोसायिी, सातारा याांचेकडुन अिा 
करणेत येईल. 

11) कामावर िु झालेनांतर उमेिवाराांने वह ता रात जि हा णालय, सातारा या काय लयाकडे जत ाप  
सािर कराव े लागेल, याम ये जनयु तीचा आिेशाचा कालाविी सांपलनेांतर जिले या पिावर आपला 
कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही िावा करता येणार नाही अस ेनमुि कराव ेलागेल. 

 
 
 

 
(सांिय िागवत) 

मु य कायकारी अजिकारी, 
जि हा पजरषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त माजहतीसाठी सजवनय सािर 

1. मा. जविागीय आयु त, पणेु 
2. मा. जि हाजिकारी, सातारा. 

 
त कायवाहीसाठी 

1. जि हा श यजचजक सक, जि हा णालय, सातारा. 
2. जि हा आरो य अजिकारी, जि हा पजरषि, सातारा. 
 

   
त सजवनय सािर 

1. मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अजियान सांचालक, राआअ, मुांबई. 
2. मा. सांचालक, आरो य सेवा 1, मुांबई. 
3. मा. उपसांचालक, आरो य सवेा, पणेु पजरमांडळ, पणेु.  

 
 
 
 


