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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली                  

   िर   ा ी 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/   725  /20 
रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:-   29 /07/2020  
 

Pediatrician (Specialist) कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Pediatrician (Specialist) याांना धद.29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या कालावधीसाठी 
कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
  

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 Kanase Shardul Shivraj  Open 
Pediatrician 
(Specialist) 

DH Satara (FRU) 
       -
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 
 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पनु नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त माधहतीसाठी 

धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली     िर  

 ा ी 
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  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/  725  /20 
रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:-   29 /07/2020  
 

Pediatrician (Specialist) कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Pediatrician (Specialist) याांना धद. 29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या 
कालावधीसाठी कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
  

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 Kanase Tejaswini Shivraj  Open 
Pediatrician 
(Specialist) 

DH SATARA             
            ( SNCU)                           

       -
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 
 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पनु नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त माधहतीसाठी 

धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
             2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 

3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली           
   िर   ा ी 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/   725 /20 

रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:- 29 /07/2020  
 

 Medical Officer Ayush UG (RBSK)  कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Medical Officer Ayush UG (RBSK) याांना धद 29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या 
कालावधीसाठी कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
  

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 Priyadevi Shamrao Pawar SEBC Medical Officer 
Ayush UG (RBSK) 

RH MEDHA 
 TEAM -1 

   8    - 
ि   ाह 

2 Madhura Kishor Patil NT - 2 
(NT-C) 

Medical Officer 
Ayush UG (RBSK) 

DH SATARA 
TEAM- 5 

   8    - 
ि   ाह 

3 Jadhav Chetna Dnyaneshwar SEBC Medical Officer 
Ayush UG (RBSK) 

RH KOREGAON 
TEAM -2 

   8    - 
ि   ाह 

4 Rathod Kapil  Vitthal VJ Medical Officer 
Ayush UG (RBSK) 

RH PATAN           
TEAM -3 

   8    - 
ि   ाह 

5 Satpute Pradip Jaywant NT - 2 
(NT-C) 

Medical Officer 
Ayush UG (RBSK) 

SDH KARAD 
TEAM- 5 

   8    - 
ि   ाह 

6 
Abhiraj Ashok Mane SEBC Medical Officer 

Ayush UG (RBSK) 

RH 
MAHABLESHWAR 

TEAM-1 

   8    - 
ि   ाह 

7 Sandeep  Dinkarrao Patil SEBC Medical Officer 
Ayush UG (RBSK) 

RH PATAN  
TEAM-2 

   8    - 
ि   ाह 

8 Rahul Bhagwan Doltade NT - 2 
(NT-C) 

Medical Officer 
Ayush UG (RBSK) 

RH DAHIWADI 
TEAM 2 

   8    - 
ि   ाह 

9 Waghmode Mahadev Ganpat NT - 2 
(NT-C) 

Medical Officer 
Ayush UG (RBSK) 

RH KOREGAON 
Team -1 

   8    - 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 
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x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पनु नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 

आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 
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x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
             2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 

3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली           
   िर   ा ी 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/   725 /20 

रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:- 29 /07/2020  
 

 Medical Officer Ayush UG (RBSK)  कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Medical Officer Ayush UG (RBSK) याांना धद.29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या 
कालावधीसाठी कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
  

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 Priyadevi Shamrao Pawar SEBC Medical Officer 
Ayush UG (RBSK) 

RH MEDHA 
TEAM -1 

   8    - 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पनु नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली                             
       िर   ा ी 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/  725   /20 

रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:-  29/07/2020  
 

 Medical Officer Ayush UG (RBSK)  कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Medical Officer Ayush UG (RBSK) याांना धद.  29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या 
कालावधीसाठी कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
  

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 Madhura Kishor Patil NT – 2 
 (NT-C) 

Medical Officer 
Ayush UG (RBSK) 

DH SATARA 
TEAM- 5 

   8    - 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पुन नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली                   

   िर   ा ी 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/   725  /20 
रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:-  29/07/2020  
 

 Medical Officer Ayush UG (RBSK)  कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Medical Officer Ayush UG (RBSK) याांना धद. 29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या 
कालावधीसाठी कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
 

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 Jadhav Chetna Dnyaneshwar SEBC 
Medical 

Officer Ayush 
UG (RBSK) 

RH KOREGAON 
TEAM -2 

   8    - 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पुन नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3) 3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली     िर  

 ा ी 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/   725  /20 
रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:- 29 /07/2020  
 

 Medical Officer Ayush UG (RBSK)  कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Medical Officer Ayush UG (RBSK) याांना धद. 29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या 
कालावधीसाठी कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
 

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 RATHOD KAPIL VITTHAL VJ 
Medical 

Officer Ayush 
UG (RBSK) 

RH PATAN           
TEAM -3 

   8    - 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पनु नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3) 3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली     िर  

 ा ी 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/  725  /20 
रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:- 29 /07/2020  
 

 Medical Officer Ayush UG (RBSK)  कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Medical Officer Ayush UG (RBSK) याांना धद.29 /07/2020 ते धद.06/12/2020 या 
कालावधीसाठी कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
 

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 Satpute Pradip Jaywant NT - 2 
(NT-C) 

Medical 
Officer Ayush 

UG (RBSK) 

SDH KARAD 
TEAM- 5 

   8    - 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पनु नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3) 3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली     िर  

 ा ी 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/    725 /20 
रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:- 27 /07/2020  
 

 Medical Officer Ayush UG (RBSK)  कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Medical Officer Ayush UG (RBSK) याांना धद.  29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या 
कालावधीसाठी कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
 

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 Abhiraj Ashok Mane SEBC 
Medical 

Officer Ayush 
UG (RBSK) 

RH 
MAHABLESHWAR 

TEAM-1 

   8    - 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पनु नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3) 3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली     िर  

 ा ी 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/ 725  /20 
रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:- 29/07/2020  
 

 Medical Officer Ayush UG (RBSK)  कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Medical Officer Ayush UG (RBSK) याांना धद.  29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या 
कालावधीसाठी कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
 

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 SANDEEP DINKARRAO 
PATIL SEBC 

Medical 
Officer Ayush 

UG (RBSK) 

RH PATAN  
TEAM-2 

   8    - 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पनु नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3) 3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली     िर  

 ा ी 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/   725 /20 
रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:- 29 /07/2020  
 

 Medical Officer Ayush UG (RBSK)  कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Medical Officer Ayush UG (RBSK) याांना धद. 29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या 
कालावधीसाठी कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
 

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 RAHUL BHAGWAN 
DOLTADE 

NT - 2 
(NT-C) 

Medical 
Officer Ayush 

UG (RBSK) 

RH DAHIWADI 
TEAM 2 

   8    - 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पनु नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3) ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली                   

   िर   ा ी 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/  725/20 
रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:- 29/07/2020  
 

 Medical Officer Ayush UG (RBSK)  कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Medical Officer Ayush UG (RBSK) याांना धद.29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या 
कालावधीसाठी कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
 

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 Waghmode Mahadev 
Ganpat 

NT - 2 
(NT-C) 

Medical 
Officer Ayush 

UG (RBSK) 

RH KOREGAON 
Team -1 

   8    - 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पनु नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली                   

   िर   ा ी 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/  725/20 
रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:-  29 /07/2020  
 

 Medical Officer (MBBS) कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Medical Officer (MBBS) याांना धद.  29/07/2020 ते धद.06/12/202० या कालावधीसाठी 
कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
  

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 Dr. Arti Anandrao Mane OBC 
Medical 
Officer 
(MBBS) 

SDH KARAD 
SNCU 

  60000/- 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पुन नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली                  

   िर   ा ी 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/  725  /20 
रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:-   29/07/2020  
 

 Medical Officer (MBBS) कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Medical Officer (MBBS) याांना धद. 29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या कालावधीसाठी 
कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
  

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 Dr. Annasaheb Ramchandra 
Kadam SEBC 

Medical 
Officer 
(MBBS) 

DH SATARA 
SNCU 

        - 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पनु नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली                   

   िर   ा ी 
.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/  725/20 
रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:-  29/07/2020  
 

 Medical Officer (MBBS) कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील Medical Officer (MBBS) याांना धद. 29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या कालावधीसाठी 
कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
  

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 Dr. Mirajkar Milind Sudhir  OBC 
Medical 
Officer 
(MBBS) 

 
        - 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पनु नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
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वाचनु:- 1) मा. मु य कायकारी अधधकारी, धि हा पधरषद, सातारा याांची मांिुर धिपणी धद. 11/06/2020 
 2)  ािहरा  ि . 22/06/2020 
 3)  ा.  ु    ा  ारी  ि  ारी  ा  ी  ि   ी ि . 20/07/2020 रो ी ी हर  ी ि  ाली  ा लेली                  

   िर   ा ी 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  िा. /आरो य/आ था/धनयु ती/725  /20 
रा ीय आरो य अधभयान,धि.प. सातारा 
धद:-  29 /07/2020   
 

  DEIC  Optometrists  कां ािी धनयु ती आदेश 
 

 रा ीय आरो य अधभयान अांतगत धवधवध काय माम ये कां ािी प दतीने सन 2020-21 अांतगत धन वळ कां ािी व 
ता परु या व पात खालील DEIC Optometrists याांना धद. 29/07/2020 ते धद.06/12/2020 या कालावधीसाठी 
कां ािी धनयु ती आदेश देणेत येत आहे. 
 

अ. 
. 

उमेदवाराच ेनाव सांवग काय म पद थापनेचे धठकाण एकध त 
मानधन 

1 Manwatkar Nikhil 
Shudhodhan Open 

DEIC 
Optometrists 

DH SATARA 
  20000/- 
ि   ाह 

 
अिी व शत :- 

x रा ीय आरो य अधभयान,   धि.प. सातारा मु य काय लयाकडुन पाधरत केलेले आदेश (धनयु ती, पनु नयु ती, बदली 
आदेश) सव रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना लागु राहतील. 

x पनु नयु ती कवा नधवन धनयु ती आदेश या काय लयाकडुन या अधधकारी/कमचारी याांना देणेत आलेली आहे या 
अधधकारी/कमचारी याांची बदली कवा धतधनयु ती इतर कोण याही धवभागात कवा याच धवभागात इतर  धि हा 
एनएचएम काय लया या परवानगीधशवाय करता येणार नाही. 

x या काय लयाकडुन देणेत आलेला धनयु ती आदेश कवा पनु नयु ती आदेशाने नेमणकु करणेत आले या 
अधधकारी/कमचारी याांना रािानामा ावयाचा असेल तर धि हा काय लयाकडुन रािीनामा मांिुर करेपयत सांबांधधत 
अधधकारी/कमचारी याांना सां था तराव न कायमु त करता येणार नाही. कमचारी कायमु तच े आदेश एनएचएम 
धि हा काय लयाकडुन मा. मु.का.अ. याांची मांिुरी घेतलेनांतर धनगधमत करणेत येतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत काम करीत असले या सव अधधकारी/कमचारी याांना आपला वत:चा मोबाईल 
फोन 24 तास धि हा काय लयाशी सांपक त ठेवावा लागेल. सदर मोबाईल फोन नांबर धि हा काय लयाकडे 
न दवावा. सदर मोबाईल नांबरवर आव यकते माणे धि हा तराव न अधधकारी/कमचारी आपलेशी सांपक साधतील. 

x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत अधधकारी/कमचारी याांना येक आ थक वष त 8 नैधम ीक रिा व 7 वै धकय रिा 
मांिुर आहेत. 

x सुििी या धदवशी काय लयाचे काम केले अस यास यासाठी बदली सिुिी मांिुर नाही. 
x काय लयाची वळे सकाळी 09.45 ते 06.15 पयत राहील. वै धकय सेवा परुधवणा या अधधकारी/कमचारी याांची 

काय लयीन वळे ओपीडी/आयपीडी तासा माणे राहील. 
x रा ीय आरो य अधभयान अांतगत कायरत असणा या अधधकारी/कमचारी याांनी पनु नयु ती कालावधी सांपणेपवु  1 

मधहना अगोदर पनु नयु ती ताव धि हा काय लयाकडील प  धमळालेनांतर मुदतीत सादर करावा. पनु नयु ती 
ताव वळेेत सादर न केलेस सांबांधधत अधधकारी/कमचारी याांना पढुील कालावधीसाठी धनयु तीची आव यकता नाही 

असे समिुन सांबांधधताांना कामाव न कमी केले िाईल. 
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x सदरची नेमणकु ता परु या व पाची असनु कां ािी कालावधी सांप यानांतर सांबांधधत पदावरील आवली धनयु ती 
आपोआप सांपु िात येईल यासाठी आपणाांस कोण याही कारची सुचना व कारण न देता कमी कर याचा ह क मा. 
अ य , एनएचएम तथा मु य कायकारी अधधकारी याांनी राखुन ठेवलेला आहे. 

x उमेदवारास यागप /रािीनामा ावयाच ेझा यास 1 मधह याची आगाऊ नोिीस अथवा 1 मधह याच ेमानधन रोख 
भराव ेलागेल. सदरची नेमणकु चाांग या वतणकुीवर अवलांबनु राहील. 

x वा षक कामाच ेअहवालाव न मु यमापण केले िाईल, काम असमाधानकारक आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न 
देता कामाव न कमी करणेत येईल. धनयु ती आदेश ा त होताच सात धदवसा या आत हिर होणे बांधनकारक आहे. 
हिर न झालसे आपला धनयु ती आदेश आपोआप रदद होईल. 

x क  शासनाने एखादे पद नामांिुर के यास या पदावर नेमणकु करणेत आले या अधधकारी/कमचारी याांची सेवा 
कोणतीही पवुसचुना न देता ता काळ समा त कर यात येतील. 

x या कालावधीची पनु नयु ती क प अांमलबिावणी आराखडा सन 2020-21 या मांिुरी या अधीन राहुन देणेत येत 
आहे. क  शासनाने सन 2021-22 करीता कोण याही पदास मा यता धदली नाही तर अथवा भधव यात इतर 
कोणतीही अपवादा मक पधर थती उदभव यास सदर पदावरील अधधकारी/कमचारी याांची सेवा कोणतीही 
पवुसुचना वा कोणतेही कारण न देता ता काळ सांपु िात आणली िाईल. 

x मा. सहसांचालक (अताांध क), रा ीय आरो य अधभयान, मुांबई याां या सांदभ  3 या प ानुसार एनएचएम अांतगत 
कायरत अधधकारी/कमचारी याां या पद थापनेत बदल कर याबाबतच े कोणतेही अि अथवा धशफारस धि हा 
आरो य सोसायिीस सादर क  नयेत, तस ेअि ा त झालेस यावर कोणतीही कायवाही केली िाणार नाही याची 
न द यावी. 

x करारप ात 8.C VI माांकावर िर एखादा कां ािी अधधकारी/कमचारी 3 मधहने धवनापरवानगी रिवेर/गैरहिर 
अस यास याची सेवा समा त होईल अशी नधवन अि समाधव ि कर यात आली आहे. सदर अिीनुसार वै धकय 
अधध क सव व वै धकय अधधकारी, नागरी आरो य क  सव याांनी अशा कमचा याांचे सेवासमा त करणेच े ताव 
धि हा तरावर  धि हा काय म यव थापक, एनएचएम याांचेकडे सादर करावते. 

x अधभयानाांतगत धवधवध तरावर पदभरती कर यात येत असले या अधधकारी/कमचारी याां या धनयु ती आदेशात 
धनयु ती ता परु या व पात कर यात येत असुन ही धनयु ती रा ीय आरो य अधभयान क प सांपु िात येईपयत 
कवा करारप  कालावधी सांपु िात येईल. 

x कोरोना धवषाणचुा स या ादुभ व असलनेे या पदासाठी होणारी Skill Test एका मधह यात घे यात येईल. सदर 
पधर ेत उमेदवार पा  न झालसे धनयु ती आदेश रदद करणेत येतील. स या मेरीि या आधारे उमेदवाराांना धनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे. 
 
 
 

 
(सांिय भागवत) 

मु य कायकारी अधधकारी, 
धि हा पधरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त माधहतीसाठी 
धि हा श यधचधक सक, धि हा णालय, सातारा. 
 
 
 
 


