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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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mrs. GAIKWAD PRADNYA SHEKHAR, 
 gautamigaikwad20@gmail.com 
   7887367412  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mrs. GAIKWAD 

PRADNYA SHEKHAR  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Phaltan 

MALOJIRAJE SHETI 

VIDYALAY BOYS AND GIRLS 

HOSTEL 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Phaltan - Dr. Pote Ph. No. - 9604455406 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. BHOSALE GOURI MOHAN, 
 samarthmore23@gmail.com 
   8378067002  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. BHOSALE GOURI 

MOHAN  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Phaltan 

MALOJIRAJE SHETI 

VIDYALAY BOYS AND GIRLS 

HOSTEL 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Phaltan - Dr. Pote Ph. No. - 9604455406 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mrs. JADHAV PUNAM SHAHAJI, 
 punamjadha300395@gmail.com 
   9021160212  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mrs. JADHAV PUNAM 

SHAHAJI  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Karad - DR. Deshmukh Ph. No. - 9423809055 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. ADSULE PRACHI DEEPAK, 
 prachiadsule1996@gmail.con 
   9763358483  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. ADSULE PRACHI 

DEEPAK  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Karad - DR. Deshmukh Ph. No. - 9423809055 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Khuspe Pooja Dattatray, 
 poojakhuspe12@gmail.com 
   9545268605  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. Khuspe Pooja 

Dattatray  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Khatav 

PHC Pusegoan 

 

 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Khatav - DR. Shaikh Ph. No. - 9403684786 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Godase Bhagyashri Sukhadev, 
 bhagyashrigodase3311@gmail.com 
   7020669731  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. Godase 

Bhagyashri Sukhadev  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Khandala 

KRANTISINH NANA PATIL 

VETERINARY HOSTEL, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Khandala - DR. Patil Ph. No. - 9421060017 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. NAKIL ANKITA ASHOK, 
 ankitanakil1998@gmail.com 
   9850681573  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. NAKIL ANKITA 

ASHOK  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Patan 

SANSTHAMATA 

SUSHILADEVI SALUNKHE 

LADIES HOSTEL, 

TALMAVALE 
 

 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Patan - DR. Patil Ph. No. - 9422402288 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. YELE RUPALI JAYASING, 
 surajdhaigude6008@gmail.com 
   8390411441  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. YELE RUPALI 

JAYASING  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Khandala 

SAMATA ASHRAM SHALA 

PADEGAON 

 

 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Khandala - DR. Patil Ph. No. - 9421060017 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mrs. JADHAV PRANAL SHRIRANG, 
 pranaljadhav1997@gmail.com 
   7219092370  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mrs. JADHAV PRANAL 

SHRIRANG  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Wai 

PHC KAVATHE 

 

 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Wai - DR. Yadav Ph. No. - 9403684588 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mr. INGALE PRASAD TANAJI, 
 prasad.ingale3564@gmail.com 
   7620836420  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mr. INGALE PRASAD 

TANAJI  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Karad - DR. Deshmukh Ph. No. - 9423809055 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. BHOSALE SWATI SHANKAR, 
 swatipatil2358@gmail.com 
   7517720407  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. BHOSALE SWATI 

SHANKAR  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Patan 

SANSTHAMATA 

SUSHILADEVI SALUNKHE 

LADIES HOSTEL, 

TALMAVALE 
 

 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. 



Order letter E:- NHM/20-21/Covid-19 Ward Boy Order 

 Page 2 
 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Patan - DR. Patil Ph. No. - 9422402288 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. KHADE SADHANA BABAN, 
 sanap.sandeep64@gmail.com 
   9689848126  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. KHADE 

SADHANA BABAN  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Man - DR. Kodalkar Ph. No. - 9403684806 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. BANSODE SONALI SURESH, 
 sonalibansode27897@gmail.com 
   7517240231  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. BANSODE 

SONALI SURESH  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Phaltan - Dr. Pote Ph. No. - 9604455406 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. ADHAV PUNAM GOVIND, 
 punamaadhav@gmail.com 
   7499345087  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. ADHAV PUNAM 

GOVIND  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Phaltan 

MALOJIRAJE SHETI 

VIDYALAY BOYS AND GIRLS 

HOSTEL 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Phaltan - Dr. Pote Ph. No. - 9604455406 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Bhise Ashwini Pandurang, 
 bhiseashwini736@gmail.com 
   9604808692  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. Bhise Ashwini 

Pandurang  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Koregaon - Dr. Jadhav Ph. No. - 9403684502 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Shid Swati Sunil, 
 swatishid1910@gmail.com 
   9156992990  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 Miss. Shid Swati Sunil  Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Karad - DR. Deshmukh Ph. No. - 9423809055 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mrs. Gurav Jyoti Vikram, 
 guravjyoti95@gmail.com 
   9881692115  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 Mrs. Gurav Jyoti Vikram  Rs.20000/- 
Civil Hospital 

Satara 
Civil Hospital - 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - Civil Hospital  - ACS DR. Sonawane Ph. 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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mrs. KORADE SONALI RAMCHANDRA, 
 sonaligade150@gmail.com 
   9112876326  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mrs. KORADE SONALI 

RAMCHANDRA  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Khatav 

PHC Pusegoan 

 

 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. 



Order letter E:- NHM/20-21/Covid-19 Ward Boy Order 

 Page 2 
 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Khatav - DR. Shaikh Ph. No. - 9403684786 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. PISE GAURI DATTATRAY, 
 gpise15688@gmail.com 
   9146191295  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. PISE GAURI 

DATTATRAY  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Phaltan 

MALOJIRAJE SHETI 

VIDYALAY BOYS AND GIRLS 

HOSTEL 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Phaltan - Dr. Pote Ph. No. - 9604455406 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. GOSAVI PRIYANKA DATTATRAY, 
 priyagosavi55@gmail.com 
   8484993766  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 

Miss. GOSAVI 

PRIYANKA 

DATTATRAY  

Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Karad - DR. Deshmukh Ph. No. - 9423809055 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. MALI ANITA UTTAM, 
 anitamali8754@gmail.com 
   9730868754  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. MALI ANITA 

UTTAM  
Rs.20000/- 

Civil Hospital 

Satara 
Civil Hospital - 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - Civil Hospital  - ACS DR. Sonawane Ph. 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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mrs. Salunkhe Pooja Shrikumar, 
 shripooja28march@gmail.com 
   9607038259  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mrs. Salunkhe Pooja 

Shrikumar  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Karad - DR. Deshmukh Ph. No. - 9423809055 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mr. BHOJANE VINESH BALKRISHNA, 
 vineshbhojane@gmail.com 
   7709776452  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mr. BHOJANE VINESH 

BALKRISHNA  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Khandala 

KRANTISINH NANA PATIL 

VETERINARY HOSTEL, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Khandala - DR. Patil Ph. No. - 9421060017 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. JAGTAP VARSHARANI HANUMANT, 
 varsharanijagtap809@gmail.com 
   9511993979  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 

Miss. JAGTAP 

VARSHARANI 

HANUMANT  

Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Phaltan - Dr. Pote Ph. No. - 9604455406 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mr. AGA SAJID YUNUS, 
 sajidaga7786@gmail.com 
   9175770720  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 Mr. AGA SAJID YUNUS  Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Karad - DR. Deshmukh Ph. No. - 9423809055 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. KHARAT DHANASHRI BHIMRAVO, 
 dhanashrikharat1997@gmail.com 
   9545043106  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 

Miss. KHARAT 

DHANASHRI 

BHIMRAVO  

Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Karad - DR. Deshmukh Ph. No. - 9423809055 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mrs. Shinde Suvarna Sagar, 
 suvarnashinde2597@gmail.com 
   9112622308  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mrs. Shinde Suvarna 

Sagar  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Khatav - DR. Shaikh Ph. No. - 9403684786 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Dharmadhikari Tejaswini Ramesh, 
 pruthviraj1430358@gmail.com 
   7769954358  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. Dharmadhikari 

Tejaswini Ramesh  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Wai 

PHC KAVATHE 

 

 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Wai - DR. Yadav Ph. No. - 9403684588 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Khobragade Priyanka Vinod, 
 pjagtap161@gmail.com 
   9921481182  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. Khobragade 

Priyanka Vinod  
Rs.20000/- 

Civil Hospital 

Satara 
Civil Hospital - 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - Civil Hospital  - ACS DR. Sonawane Ph. 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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Jadhav Shaila Kisan, 
 jadhavshaila1998@gmail.com 
   7066203804  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. Jadhav Shaila 

Kisan  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Phaltan - Dr. Pote Ph. No. - 9604455406 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. PAWAR VIDYA VITTHAL, 
 thankekailas@gmail.com 
   9503990475  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. PAWAR VIDYA 

VITTHAL  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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. 



Order letter E:- NHM/20-21/Covid-19 Ward Boy Order 

 Page 2 
 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Phaltan - Dr. Pote Ph. No. - 9604455406 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mr. Jadhav Sanil Suresh, 
 saniljadhav4378@gmail.com 
   9325321075  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 Mr. Jadhav Sanil Suresh  Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Karad - DR. Deshmukh Ph. No. - 9423809055 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mr. YEDAGE SANGRAM ARUN, 
 sangramyedage1996@gmail.com 
   9588408711  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mr. YEDAGE 

SANGRAM ARUN  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Patan - DR. Patil Ph. No. - 9422402288 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mrs. Gotpagar Shital Swapnil, 
 shitalgotpagar6060@gmail.com 
   9130607484  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mrs. Gotpagar Shital 

Swapnil  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Karad - DR. Deshmukh Ph. No. - 9423809055 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Sawant Trupti Dinkar, 
 strupti01@gmail.com 
   9594164767  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. Sawant Trupti 

Dinkar  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Patan - DR. Patil Ph. No. - 9422402288 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. KHILARE BHAGYASHREE DNYANDEV, 
 bagavswapnil96@gmail.com 
   9588698808  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 

Miss. KHILARE 

BHAGYASHREE 

DNYANDEV  

Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Phaltan 

SHUBHARAMBH MANGAL 

KARYALAY, VINCHURNI 

 

 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Phaltan - Dr. Pote Ph. No. - 9604455406 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Nikam Abhilasha Dipak, 
 nikamabhilasha4@gmail.com 
   9579429352  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. Nikam Abhilasha 

Dipak  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Wai 

PHC KAVATHE 

 

 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Wai - DR. Yadav Ph. No. - 9403684588 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mr. Kamble Rohit Dinkar, 
 rohit234kamble@gmail.com 
   8806510575  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mr. Kamble Rohit 

Dinkar  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Karad - DR. Deshmukh Ph. No. - 9423809055 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Hubale Priyanka Shivaji, 
 nileshthombare143@gmail.com 
   9561619116  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. Hubale Priyanka 

Shivaji  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Karad - DR. Deshmukh Ph. No. - 9423809055 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. BILEWAR SHUBHANGI SANJAY, 
 9637sagar@gmail.com 
   7218865224  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. BILEWAR 

SHUBHANGI SANJAY  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Jaoli 

MAHALAXMI HOMEOPATHIC 

COLLEGE, RAIGAON JAOLI 

 

 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Jaoli - DR. Mohite Ph. No. - 7743923902 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mrs. Pawar Swati Sandip, 
 pawarss1984@gmail.com 
   9096525954  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mrs. Pawar Swati 

Sandip  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Karad - DR. Deshmukh Ph. No. - 9423809055 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. ZENDE KALPASHRI PRADIP, 
 kalpashri25698@gmail.com 
   9373641056  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. ZENDE 

KALPASHRI PRADIP  
Rs.20000/- 

Civil Hospital 

Satara 
Civil Hospital - 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - Civil Hospital  - ACS DR. Sonawane Ph. 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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Kamble Poonam Jagannath, 
 poonamkamble1808@gmail.com 
   7620939437  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. Kamble Poonam 

Jagannath  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Koregaon - Dr. Jadhav Ph. No. - 9403684502 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mrs. KULKARNI GAOURI SUNIL, 
 gaurikulkarni2019@gmail.com 
   7741815044  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mrs. KULKARNI 

GAOURI SUNIL  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Patan 

SANSTHAMATA 

SUSHILADEVI SALUNKHE 

LADIES HOSTEL, 

TALMAVALE 
 

 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Patan - DR. Patil Ph. No. - 9422402288 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Bhosale Dipali Gautam, 
 amitbhosale054@gmail.com 
   7767067639  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. Bhosale Dipali 

Gautam  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Patan - DR. Patil Ph. No. - 9422402288 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Shaikh Saher Najir, 
 wwwsahershaikh8707@gmail.com 
   8855031403  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 Miss. Shaikh Saher Najir  Rs.20000/- 
Civil Hospital 

Satara 
Civil Hospital - 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - Civil Hospital  - ACS DR. Sonawane Ph. 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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Miss. Attar Jasmine Jahangir, 
 attarsaifal74@gmail.com 
   7841829832  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Miss. Attar Jasmine 

Jahangir  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Satara - DR. Pawar Ph. No. - 9850802158 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mrs. Shaikh Reshma Ramjan, 
 yaalilove786@gmail.com 
   9158587323  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mrs. Shaikh Reshma 

Ramjan  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Patan - DR. Patil Ph. No. - 9422402288 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mr. Yedage Pravin Laxman, 
 pravinyedage2018@gmail.com 
   7709695907  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mr. Yedage Pravin 

Laxman  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Patan 

DR BABASAHEB Ambedkar 

BOYS 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Patan - DR. Patil Ph. No. - 9422402288 

 
 

 
(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. 
तालुका 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/Staff Nurse Order/748/2020                        Date : 06/08/2020 

 
 भत, 
 Mr. SALUNKHE PRASAD BHIMARAO, 
 prasadsalunkhe6610@gmail.com 
   9657376308  
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगत Staff Nurse  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 Staff Nurse 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 
Mr. SALUNKHE 

PRASAD BHIMARAO  
Rs.20000/- 

Taluka Health 

Officer, 

Panchayat Samiti, 

Patan 

DR BABASAHEB Ambedkar 

BOYS 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 ेकोणतेही 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) कािावर िु झालेनुंतर उिेदवाराुंने वह ता रात भि हा णालय, सातारा/तालुका आरो य अभिकारी 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 अस ेनिदु 
कराव ेलागेल. 

पदाची िबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस याुंनी  CCC व DCHC ि ये वै भकय अभिकारी याुंचसेोबत राऊुं ड घेताना उप थत राहुन 

णाुंना वळेेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अुंतगत वै भकय अभिकारी याुंना तपासणीसाठी िदत करणे, तसेच णाुंचा वबॅ घेणेसाठी िदत 

करणे. 
3. णाुंची केसपपेर सुंबुंिी न दणी करणे. 

सुंपक करीता - THO Patan - DR. Patil Ph. No. - 9422402288 

 
 

 
(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. 
तालुका 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. 


