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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:- 02162-233025    दुर वनी िाुंक:- 02162-235948 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/ECG Technician Order/731/2020                        Date :  01/08/2020 

 
 भत, 
            Rajendra Bajirao Dhamal, 
         rajudhamal123@gmail.com, 
         9923360683 
    
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत ECG Technician या 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 ECG Technician पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या पसुंती 
िानुसार आपली  ECG Technician या पदावर भतिहा . 17000/- िानिनावर खालील भठकाणी भनवड कर यात येत 

आहे.  
Sr. No Name Appointment Center Name 

1 Rajendra Bajirao Dhamal 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असुन कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासनु 
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. 
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4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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 सुटटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सटुटी 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 याचे कोणतही अभिकार राहणार नाहीत. 
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 भि हा णालय, सातारा या काय लयाकडे भत ाप  सादर 
कराव ेलागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलेनुंतर भदले या पदावर आपला कोणताही ह क 
राहणार नाही तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे निुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
ECG टे नभशयन याुंनी कोरोना पॉझीटी ह Confirm णाुंचे ECG काढणे व न दी करणे. 

सुंपक करीता:- Dr. Sonawane, Additional Civil Surgeon, Civil Hospital, Satara 
  Mob No. 9422029973 

 
 

(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 श यभचभक सक, भि हा णालय, सातारा. 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 

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:- 02162-233025    दुर वनी िाुंक:- 02162-235948 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/ECG Technician Order/731/2020                        Date :  01/08/2020 

 
 भत, 
            VISHAL HIRAMAN VIRKAR, 
         vishalvirkar92@gmail.com, 
         9545714068 
    
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत ECG Technician या 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 ECG Technician पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या पसुंती 
िानुसार आपली  ECG Technician या पदावर भतिहा . 17000/- िानिनावर खालील भठकाणी भनवड कर यात येत 

आहे.  
Sr. No Name Appointment Center Name 

1 VISHAL HIRAMAN VIRKAR 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असुन कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासनु 
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. 
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4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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 सुटटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सटुटी 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 याचे कोणतही अभिकार राहणार नाहीत. 
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 भि हा णालय, सातारा या काय लयाकडे भत ाप  सादर 
कराव ेलागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलेनुंतर भदले या पदावर आपला कोणताही ह क 
राहणार नाही तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे निुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
ECG टे नभशयन याुंनी कोरोना पॉझीटी ह Confirm णाुंचे ECG काढणे व न दी करणे. 

सुंपक करीता:- Dr. Sonawane, Additional Civil Surgeon, Civil Hospital, Satara 
  Mob No. 9422029973 

 
 

(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 श यभचभक सक, भि हा णालय, सातारा. 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 

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:- 02162-233025    दुर वनी िाुंक:- 02162-235948 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/ECG Technician Order/731/2020                        Date :  01/08/2020 

 
 भत, 
            SHUBHAM PRAMOD BHANDEKAR, 
         shubhambhandekar41@gmail.com, 
         9890708209 
    
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत ECG Technician या 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 ECG Technician पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या पसुंती 
िानुसार आपली  ECG Technician या पदावर भतिहा . 17000/- िानिनावर खालील भठकाणी भनवड कर यात येत 

आहे.  
Sr. No Name Appointment Center Name 

1 SHUBHAM PRAMOD BHANDEKAR 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असुन कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासनु 
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. 
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4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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 सुटटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सटुटी 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 याचे कोणतही अभिकार राहणार नाहीत. 
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 भि हा णालय, सातारा या काय लयाकडे भत ाप  सादर 
कराव ेलागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलेनुंतर भदले या पदावर आपला कोणताही ह क 
राहणार नाही तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे निुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
ECG टे नभशयन याुंनी कोरोना पॉझीटी ह Confirm णाुंचे ECG काढणे व न दी करणे. 

सुंपक करीता:- Dr. Sonawane, Additional Civil Surgeon, Civil Hospital, Satara 
  Mob No. 9422029973 

 
 

(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 श यभचभक सक, भि हा णालय, सातारा. 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 

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:- 02162-233025    दुर वनी िाुंक:- 02162-235948 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/ECG Technician Order/731/2020                        Date :  01/08/2020 

 
 भत, 
            NIRANJAN SUNDARNATH GOSAVI, 
         nirajgosavi007@gmail.com, 
         7798778877 
    
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत ECG Technician या 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 ECG Technician पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या पसुंती 
िानुसार आपली  ECG Technician या पदावर भतिहा . 17000/- िानिनावर खालील भठकाणी भनवड कर यात येत 

आहे.  
Sr. No Name Appointment Center Name 

1 NIRANJAN SUNDARNATH GOSAVI 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असुन कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासनु 
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. 
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4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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 सुटटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सटुटी 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 याचे कोणतही अभिकार राहणार नाहीत. 
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 भि हा णालय, सातारा या काय लयाकडे भत ाप  सादर 
कराव ेलागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलेनुंतर भदले या पदावर आपला कोणताही ह क 
राहणार नाही तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे निुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
ECG टे नभशयन याुंनी कोरोना पॉझीटी ह Confirm णाुंचे ECG काढणे व न दी करणे. 

सुंपक करीता:- Dr. Sonawane, Additional Civil Surgeon, Civil Hospital, Satara 
  Mob No. 9422029973 

 
 

(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 श यभचभक सक, भि हा णालय, सातारा. 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 

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:- 02162-233025    दुर वनी िाुंक:- 02162-235948 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/ECG Technician Order/731/2020                        Date :  01/08/2020 

 
 भत, 
            Mahesh Chandrahas Jagtap, 
         pjagtap161@gmail.com, 
         8698989099 
    
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत ECG Technician या 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 ECG Technician पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या पसुंती 
िानुसार आपली  ECG Technician या पदावर भतिहा . 17000/- िानिनावर खालील भठकाणी भनवड कर यात येत 

आहे.  
Sr. No Name Appointment Center Name 

1 Mahesh Chandrahas Jagtap 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असुन कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासनु 
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. 
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4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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 सुटटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सटुटी 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 याचे कोणतही अभिकार राहणार नाहीत. 
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 भि हा णालय, सातारा या काय लयाकडे भत ाप  सादर 
कराव ेलागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलेनुंतर भदले या पदावर आपला कोणताही ह क 
राहणार नाही तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे निुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
ECG टे नभशयन याुंनी कोरोना पॉझीटी ह Confirm णाुंचे ECG काढणे व न दी करणे. 

सुंपक करीता:- Dr. Sonawane, Additional Civil Surgeon, Civil Hospital, Satara 
  Mob No. 9422029973 

 
 

(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 श यभचभक सक, भि हा णालय, सातारा. 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 

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:- 02162-233025    दुर वनी िाुंक:- 02162-235948 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/ECG Technician Order/731/2020                        Date :  01/08/2020 

 
 भत, 
            Ajinath Bhausaheb Jagdhane, 
         ajinathjagdhane@gmail.com, 
         9763556711 
    
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत ECG Technician या 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 ECG Technician पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या पसुंती 
िानुसार आपली  ECG Technician या पदावर भतिहा . 17000/- िानिनावर खालील भठकाणी भनवड कर यात येत 

आहे.  
Sr. No Name Appointment Center Name 

1 Ajinath Bhausaheb Jagdhane 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असुन कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासनु 
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. 



Order letter E:- NHM/20-21/Covid-19 ECG Technician ऑडडर 

 Page 2 
 

4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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 सुटटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सटुटी 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 याचे कोणतही अभिकार राहणार नाहीत. 
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 भि हा णालय, सातारा या काय लयाकडे भत ाप  सादर 
कराव ेलागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलेनुंतर भदले या पदावर आपला कोणताही ह क 
राहणार नाही तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे निुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
ECG टे नभशयन याुंनी कोरोना पॉझीटी ह Confirm णाुंचे ECG काढणे व न दी करणे. 

सुंपक करीता:- Dr. Sonawane, Additional Civil Surgeon, Civil Hospital, Satara 
  Mob No. 9422029973 

 
 

(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 श यभचभक सक, भि हा णालय, सातारा. 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 

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:- 02162-233025    दुर वनी िाुंक:- 02162-235948 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/ECG Technician Order/731/2020                        Date :  01/08/2020 

 
 भत, 
            PRATIK SANJAY KAMBLE, 
         vyabkamble7474@gmail.com, 
         9765260435 
    
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत ECG Technician या 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 ECG Technician पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या पसुंती 
िानुसार आपली  ECG Technician या पदावर भतिहा . 17000/- िानिनावर खालील भठकाणी भनवड कर यात येत 

आहे.  
Sr. No Name Appointment Center Name 

1 PRATIK SANJAY KAMBLE 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असुन कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासनु 
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. 
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4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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 सुटटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सटुटी 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 याचे कोणतही अभिकार राहणार नाहीत. 
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 भि हा णालय, सातारा या काय लयाकडे भत ाप  सादर 
कराव ेलागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलेनुंतर भदले या पदावर आपला कोणताही ह क 
राहणार नाही तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे निुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
ECG टे नभशयन याुंनी कोरोना पॉझीटी ह Confirm णाुंचे ECG काढणे व न दी करणे. 

सुंपक करीता:- Dr. Sonawane, Additional Civil Surgeon, Civil Hospital, Satara 
  Mob No. 9422029973 

 
 

(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 श यभचभक सक, भि हा णालय, सातारा. 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 

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:- 02162-233025    दुर वनी िाुंक:- 02162-235948 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/ECG Technician Order/731/2020                        Date :  01/08/2020 

 
 भत, 
            AJINKYA DNYANDEV JADHAV, 
         ajinkyajadhav2126@gmail.com, 
         8275262126 
    
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत ECG Technician या 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 ECG Technician पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या पसुंती 
िानुसार आपली  ECG Technician या पदावर भतिहा . 17000/- िानिनावर खालील भठकाणी भनवड कर यात येत 

आहे.  
Sr. No Name Appointment Center Name 

1 AJINKYA DNYANDEV JADHAV 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असुन कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासनु 
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. 
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4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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 सुटटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सटुटी 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 याचे कोणतही अभिकार राहणार नाहीत. 
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 भि हा णालय, सातारा या काय लयाकडे भत ाप  सादर 
कराव ेलागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलेनुंतर भदले या पदावर आपला कोणताही ह क 
राहणार नाही तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे निुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
ECG टे नभशयन याुंनी कोरोना पॉझीटी ह Confirm णाुंचे ECG काढणे व न दी करणे. 

सुंपक करीता:- Dr. Sonawane, Additional Civil Surgeon, Civil Hospital, Satara 
  Mob No. 9422029973 

 
 

(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 श यभचभक सक, भि हा णालय, सातारा. 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 

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:- 02162-233025    दुर वनी िाुंक:- 02162-235948 
प ा:- खोली  8 पहीला ििला,    प ा:- खोली  १०२ तळििला, 
भि हा पभरषद, सातारा.     भि हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/ECG Technician Order/731/2020                        Date :  01/08/2020 

 
 भत, 
            PRATHAMESH VIJAY BABAR, 
         prathameshbabar444@gmail.com, 
         9561807029 
    
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत ECG Technician या 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 ECG Technician पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या पसुंती 
िानुसार आपली  ECG Technician या पदावर भतिहा . 17000/- िानिनावर खालील भठकाणी भनवड कर यात येत 

आहे.  
Sr. No Name Appointment Center Name 

1 PRATHAMESH VIJAY BABAR 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 सदर भनयु ती ही कुं ाटी व पात असुन कोभवड-19 साथरोगा या पा ििुीवर या आदेशा या भदनाुंकापासनु 
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. 
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4) काि सिािानकारक न आढळ यास कोणतीही पवुसुचना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
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 सुटटयाुंचा लाि भिळेल. तसचे कािा या भनकडी िाणे सटुटी 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 याचे कोणतही अभिकार राहणार नाहीत. 
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 भि हा णालय, सातारा या काय लयाकडे भत ाप  सादर 
कराव ेलागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलेनुंतर भदले या पदावर आपला कोणताही ह क 
राहणार नाही तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे निुद कराव ेलागेल. 
पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
ECG टे नभशयन याुंनी कोरोना पॉझीटी ह Confirm णाुंचे ECG काढणे व न दी करणे. 

सुंपक करीता:- Dr. Sonawane, Additional Civil Surgeon, Civil Hospital, Satara 
  Mob No. 9422029973 

 
 

(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 श यभचभक सक, भि हा णालय, सातारा. 
भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा. 

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.
 


