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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. Shetye pritali Kishor, 
 shetye.prit@gamil.com 
 8050342412 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 Dr. Shetye pritali Kishor Rs.30000/- 

Taluka Health 

Officer 

Koregaon 

BRAMHPURI SCHOOL 

RAHIMATPUR KOREGAON 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. Sankpal Priyanka Dilip, 
 piya.sankpal33@gmail.com 
 9665148783 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 Dr. Sankpal Priyanka Dilip Rs.30000/- 
Taluka Health 

Officer Patan 
MILITARY HOSTEL PATAN 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. Chalke Anuradha Anandrao, 
 anuradhachalke4930@gmail.com 
 9527133577 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 
Dr. Chalke Anuradha 

Anandrao 
Rs.30000/- 

Taluka Health 

Officer Karad 

GOVT ENG COLLAGE BOY'S 

HOSTEL SAIDAPUR KARAD 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. Deshmukh Anuja Sharad, 
 anuja.sharad.deshmukh@gmail.com 
 8097779545 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 Dr. Deshmukh Anuja Sharad Rs.30000/- 
Taluka Health 

Officer Man 

DAHIWADI GOVERNMENT 

BOYS HOSTEL, MAN 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. sonawane arpita arvind, 
 arpitasonawane45@gmail.com 
 8007205963 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 Dr. sonawane arpita arvind Rs.30000/- 

Taluka Health 

Officer 

Khandala 

JAGTAP HOSPITAL 

SHIRWAL 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. GHORPADE SACHIN SUHAS, 
 ghorpade1122@gmail.com 
 7720072899 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 
Dr. GHORPADE SACHIN 

SUHAS 
Rs.30000/- 

Taluka Health 

Officer Satara 

ARVIND GAWALI 

AYURVEDIC MEDICAL 

COLLAGE PANMALEWADI 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. LUNGARE MAYA KANTIRAM, 
 mayalungare13@gmail.com 
 8669545254 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 
Dr. LUNGARE MAYA 

KANTIRAM 
Rs.30000/- 

Taluka Health 

Officer Man 

ANUSUCHIT JATI V 

NAVBAUDH BOYS HOSTEL, 

MHASWAD, MAN 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. NIKAM MADHURI SUNIL, 
 madhurin056@gmail.com 
 8308846030 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 Dr. NIKAM MADHURI SUNIL Rs.30000/- 
Taluka Health 

Officer Wai 

KISANVEER 

MAHAVIDYALAYA, GIRLS 

AND BOYS HOSTEL WAI 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. DESHMUKH SMITA VIJAY, 
 smitadeshmukh41@gmail.com 
 8888708598 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 Dr. DESHMUKH SMITA VIJAY Rs.30000/- 
Taluka Health 

Officer Satara 

JAHWAHAR NAVODAY 

VIDAYALAYA KHAWALI, 

SATARA 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. Solapure Aman Mubarak, 
 amansolapure@gmail.com 
 8951520005 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 Dr. Solapure Aman Mubarak Rs.30000/- 
Taluka Health 

Officer Karad 

DR BABASAHEB 

AMBEDKAR BOYS HOSTEL, 

PARLE, KARAD 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. RUPNAVAR SWATI POPAT, 
 swatirupnavar22@gmail.com 
 7887607219 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 
Dr. RUPNAVAR SWATI 

POPAT 
Rs.30000/- 

Taluka Health 

Officer Man 

ANUSUCHIT JATI V 

NAVBAUDH BOYS HOSTEL, 

MHASWAD, MAN 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. MULLA ASAMA AMIRKHAN, 
 mullaasma11@gmail.com 
 9096474687 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 
Dr. MULLA ASAMA 

AMIRKHAN 
Rs.30000/- 

Taluka Health 

Officer Karad 

GOVT PHARMACY 

COLLAGE SAIDAPUR 

KARAD 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. Netke Jyoti Tanaji, 
 jyo.netke.13@gmail.com 
 9545901476 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 Dr. Netke Jyoti Tanaji Rs.30000/- 

Taluka Health 

Officer 

Koregaon 

CHALLENGE ACADEMY 

KOREGAON 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. Kharbade Sukanya Dadasaheb, 
 sukanyakharbade.sk@gmail.com 
 7588918563 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 
Dr. Kharbade Sukanya 

Dadasaheb 
Rs.30000/- 

Taluka Health 

Officer Khatav 

GOVERNMENT BOYS & 

GIRLS HOSTEL, KHATAV 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. Inje Pranali Subhash, 
 pranaliinje09@gmail.com 
 9702042456 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 Dr. Inje Pranali Subhash Rs.30000/- 

Taluka Health 

Officer 

Koregaon 

CHALLENGE ACADEMY 

KOREGAON 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु. 
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रा ीय आरो य अभियान 
भि हा एका िक आरो य व कुटुुंब क याण सोसायटी, सातारा 

भि हा आरो य अभिकारी     भि हा काय ि यव थापक 
दुर वनी िाुंक:- 02162-298814    दुर वनी िाुंक:- 02162-298814 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dpm1.satara@gmail.com   Email id - dpm.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Medical Officer AYUSH/735/2020                        Date :  03/08/2020 

 

 भत, 
 Dr. LADE SHWETA MADHUKAR, 
 shwetalade999@gmail.com 
 8668966375 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत आयुष  (Medical Officer) पदावर भनयु ती कुं ाटी    
                 त वावर ता परु या कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
 

 सुंदि:- 1. कोरोना ादुि व काळासाठी पदिरती अुंतगत थाभनक वतिानप ात देणेत आलेली  
     िाहीरात. 
  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी  
     भद.31-07-2020 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने आयुष  (Medical Officer) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या 
पसुंती िानुसार आपली भनयु ती खालील िाणे कर यात येत आहे.  
Sr. 

No 
Name Salary Taluka Name Appointment Center   

1 
Dr. LADE SHWETA 

MADHUKAR 
Rs.30000/- 

Taluka Health 

Officer Phaltan 

SAMAJKALYAN HOSTEL, 

JADHAVWADI, PHALTAN 

  

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असनु कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासुन 
भनयु ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या भदनाुंकापासुन 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदले या भठकाणी हिर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुभविा या 
काय लयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाही. 

3) कािावर िु होताना व य  कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगा या टीने वळेोवळेी दे यात आले या 
सुचनाुंचे पालन कर याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक िभह यापवु  नोटीस 
ावी लागेल अ यथा एक िभह याचे वतेन िािीन िहसुलीची र कि हणनु वसुल केली िाईल. 

6) अ य शासकीय किचा याुं िाणे साविभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सुटटी या 
भदवशी वभर ठाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेच ेभठकाण बदलुन िाग याच े कवा बदली 
िाग याच ेकोणतही अभिकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अभिकारी हे णाुं या सुं येचा भवचार क न 
उिेदवाराुंना भदलेले  भनयु ती भठकाण तालुका अुंतगत बदल क  शकतात. 

8) सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पाची अस याने िभव यात कोण याही कार या भनयभित भनयु तीकरीता िागणी 
करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन भ येनुसार सहिागी झाले या उिेदवाराुंच ेशै भणक कागदप ाुंची तपासणी करता आललेी नाही, 
सुंबुंभित उिेदवारास हिर क न घेणेपवु  सुंबुंभित आरो य सुं थेने याची तपासणी करणे आव यक आहे. 
सुंबुंभित िाहीरातीतील शै भणक पा तेनुसार कागदप े आढळुन न आलसे उिेदवारास अपा  करणेत याव.े 

10) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात तालुका आरो य अभिकारी काय लय या काय लयाकडे 
भत ाप  सादर कराव े लागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर 

आपला कोणताही ह क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
वै भकय अभिकारी (AYUSH) याुंनी  CCC ि ये कोभवड सुंशभयत ण व कोरोना पॉझीटी ह णाुंची तपासणी, 
औषिोपचार व णाुंच ेकोरोना ादुि वबाबत सिुपदेशन सेवा देणे बुंिनकारक राहील. 

 
 
 
 

(सुंिय िागवत) 
िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 
त िाभहतीसाठी सभवनय सादर 

िा. भविागीय आयु त, पणेु 
िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 
तालुका आरो य अभिकारी काय लय, पुंचायत सभिती......सव 

त सभवनय सादर 
िा. आयु त, आरो य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरो य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरो य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु.
 


