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Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरो य भविाग, भि हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Ward Boy Order/727/2020                                    Date : 30/07/2020 

 

भत, 
 Mahendra Subhash Gayakwad 
 Mahendragayakwad899@gmail.com 
 9834177693 

भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत क  सेवक (Ward Boy) पदावर भनयु ती कुं ाटी त वावर ता परु या  
 कालाविीकरीता भनयु ती करणेबाबत... 
सुंदि:- 1. िा. उपसुंचालक, आरो य सेवा, पणेु िुंडळ, पणेु याुंच ेप  . .उसुंआस/ेएनएचएि/भनयु ती   
     आदेश/N 147-159/2020 भदनाुंक 30-06-2020 

  2. िा. िु य कायकारी अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी भद.07-07-2020 
  3. पा  उिेदवार यादीििील अनु िाुंक 126 ते २२५ पा  उिेदवाराुंिाफत ऑनलाईन प दतीने  
       िागभवणेत आलेला DCH, DCHC,CCC क ाुंचा पसुंती ि िुदत भदनाुंक 17-07-2020  
       सुं याकाळी 05-30 पयत 
 

 उपरो त भवषया या अनुषुंगाने क  सेवक (Ward Boy) पदाकरीता िेरीटभल ट नुसार िागभवणेत आले या पसुंती 
िानुसार आपली  क  सेवक (Ward Boy) या पदावर भतभदन . 400/- िानिनावर खालील भिकाणी भनवड कर यात 

येत आहे.  
Sr. No Name Taluka Center Name 

1 Mahendra Subhash Gayakwad SATARA Civil Hospital, Satara.                               
PH. NO. 02162 - 230051, 238494 

 

 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 भदनाुंकापासनु 5 भदवसा या आत हिर न झा यास सदर आदेश 
आपोआप रदद िरतील. 

2) नेिुन भदले या भिकाणी 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 पवुसचुना न देता सेवा सिा त केली िाईल. 
5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा ावयाचा असले 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 िाुं या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 

7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं ाटी त वावर अस याने याुंना पद थापनेचे भिकाण बदलुन िाग याचे 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) उिेदवाराुंची भनयु ती िरी एखादया खािगी अभि हण केले या हॉ पटल ि ये असेल तरीही याुंनी 
िु यालया या वै भकय अभि क, ाभिण णालय याुं या िागदशना िाणे काि करावयाच ेआहे. 

 10) वरील उिेदवाराचे वतेन भत भदन . ४००/- िाणे अदा करणेत येईल. 
11) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा या काय लयाकडे भत ाप  

सादर कराव ेलागेल, याि ये भनयु तीचा आदेशाचा कालाविी सुंपलनेुंतर भदले या पदावर आपला कोणताही 
ह क राहणार नाही तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 

 
 विशेष सुचना     -  िॉड बॉय याांनी णसेिशेी सांबांवित कामकाजा या सेिा (सफाईकामा यवतवि त) देणे बांिनकािक  
    िाहील. तालकुा आिो य अविकािी याांनी क  सेिक (Ward Boy) याांची डयुटी आपल े 
    तालु यातील आि यक या विकाणी (तालकुा आिो य अविकािी काय लय सोडुन) CCC सािी  
    देणेत या यात. तसेच क  सेिक (Ward Boy) याांचे मावसक मानिन हे THO याांनी क  सेिक  
    (Ward Boy) याांचे हजिेी प क ित:च े िा िीने वज हा तिािि सादि केल ेनांति  
    वज हा तिाि न अदा किणेत येईल. 
सांपक किीता -  Dr. Sonavane, Aditional Civil Surgeon, Civil Hospital, Satara. Ph. No. 

9422029973 
 
 
 
 

 
(सुंिय िागवत) 

िु य कायकारी अभिकारी, 
भि हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िाभहतीसािी सभवनय सादर 
1) िा. भविागीय आयु त, पणेु 
2) िा. भि हाभिकारी, सातारा. 

त कायवाहीसािी 
1) भि हा श यभचभक सक, भि हा णालय, सातारा. 
2) भि हा आरो य अभिकारी, भि हा पभरषद, सातारा.
 


