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रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
MANE POONAM SHAMRAO 
manepoonam2019@gmail.com 
7057619765 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

230 
MANE POONAM 

SHAMRAO 
Rs. 20000/- SATARA 

Puskar Hall Satara 
Taluka Health Officer, 

Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे



Order letter E:- NHM/20-21/Covid-19Staff Nurse Order 

 Page 1 
 

रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
BHOSALE SHUBHANGI RAMESH 
shubhangib606@gmail.com 
8381032457 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

231 
BHOSALE SHUBHANGI 

RAMESH 
Rs. 20000/- SATARA 

Puskar Hall Satara 
Taluka Health Officer, 

Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे
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रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
CHORMALE JAYSHRI RAVSO 
adityacybercafe12@gmail.com 
8888717569 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

232 
CHORMALE JAYSHRI 

RAVSO 
Rs. 20000/- SATARA 

Puskar Hall Satara 
Taluka Health Officer, 

Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे
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रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
Padvi Vidya Mahendra 
vidyapadvi1997@gmail.com 
7069982124 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

233 Padvi Vidya Mahendra Rs. 20000/- SATARA 
Puskar Hall Satara 

Taluka Health Officer, 
Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे
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रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
PAWAR PRANJIT BAJIRAO 
pranjitpawar901@gmail.com 
9373990724 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

234 
PAWAR PRANJIT 

BAJIRAO 
Rs. 20000/- SATARA 

Puskar Hall Satara 
Taluka Health Officer, 

Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे
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रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
GADE NISHA SURESH 
nishagade26@gmail.com 
9960400671 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

235 GADE NISHA SURESH Rs. 20000/- SATARA 
Puskar Hall Satara 

Taluka Health Officer, 
Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे
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रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
MORE SHITAL RAJENDRA 
sushantmore2910@gmail.com 
8975560186 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

236 
MORE SHITAL 
RAJENDRA 

Rs. 20000/- SATARA 
Puskar Hall Satara 

Taluka Health Officer, 
Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे
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रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
Chavan Dhanashri Somnath 
dhanashrichavan8046@gmail.com 
9970110936 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

237 
Chavan Dhanashri 

Somnath 
Rs. 20000/- SATARA 

Puskar Hall Satara 
Taluka Health Officer, 

Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे
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रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
KAMBLE VAISHALI BHUTALSIDDHA 
vkamble201328@gmail.com 
7028721276 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

238 
KAMBLE VAISHALI 
BHUTALSIDDHA 

Rs. 20000/- SATARA 
Puskar Hall Satara 

Taluka Health Officer, 
Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे
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रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
PADVI SMITA RAMESH 
smitapadvi1608@gmail.com 
9607573431 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

239 PADVI SMITA RAMESH Rs. 20000/- SATARA 
Puskar Hall Satara 

Taluka Health Officer, 
Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे
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रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
LONDHE TUSHAR HANMANT 
tusharlondhe888@gmail.com 
7741802976 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

240 
LONDHE TUSHAR 

HANMANT 
Rs. 20000/- SATARA 

Puskar Hall Satara 
Taluka Health Officer, 

Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे



Order letter E:- NHM/20-21/Covid-19Staff Nurse Order 

 Page 1 
 

रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
PAWAR LAXMI RAMDAS 
pawarlaxmi579@gmail.com 
9172783366 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

241 PAWAR LAXMI RAMDAS Rs. 20000/- SATARA 
Puskar Hall Satara 

Taluka Health Officer, 
Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे
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रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
MANE MILINDKUMAR ANANDA 
manemilindkumar@gmail.com 
9673159885 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

242 
MANE MILINDKUMAR 

ANANDA 
Rs. 20000/- SATARA 

Puskar Hall Satara 
Taluka Health Officer, 

Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे
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रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
PAWAR MANISHA NARENDRA 
mp2179009@gmail.com 
8459394842 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

243 
PAWAR MANISHA 

NARENDRA 
Rs. 20000/- SATARA 

Puskar Hall Satara 
Taluka Health Officer, 

Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे
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रा य आरो य अ ियान 
िि हा एकाि िक आरो य व कुटंुब क याण सोसायट , सातारा 

िि हा आरोग्य अ िकार      िि हा कायय म यव थापक 
दरु वनी मांक:- 02162-233025    दरु वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोल   8 पह ला मिला,    प ा:- खोल   १०२ तळमिला, 
िि हा प रषद, सातारा.     िि हा प रषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य वभाग, िि हा प रषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Staff Nurse Order/924 /2020                       Date : 16/09/2020 
 

त, 
THORAT AJINKYA ANANDA 
ajinkyathorat124@gmail.com 
9168525548 
 वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत Staff Nurse पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर ता पुर या 
                          कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
 

 संदभय:- 1. कोरोना ादभुायव काळासाठ  पदभरती अंतगयत था नक वतयमानप ात देणेत आलेल   
     िाह रात. 
  2. मा. िि हा िकार , सातारा यांची मंिुर टपणी  द. 18-08-2020 
 

 उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती 
मानुसार आपल  नयुक्ती खाल ल माणे कर यात येत आहे.  

Merit no Name Salary Taluka Name Appointment Center 

244 
THORAT AJINKYA 

ANANDA 
Rs. 20000/- SATARA 

Puskar Hall Satara 
Taluka Health Officer, 

Panchayat Samiti, satara 

 सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पात असुन को वड-19 साथरोगाच्या पा वयभुमीवर या आदेशाच्या दनांकापासुन 

नयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर नवड प  ा त होताच कंवा आदेशाच्या दनांकापासुन 5 दवसाच्या आत हिर न झा यास सदर 

आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन दले या ठकाणी हिर हो याकर ता कोणतीह  सवलत, वास खचय, वासाकर ता वाहन सु विा या 

कायायलयाकडुन उपल ि क न दे यात येणार नाह . 

3) कामावर िु होताना व यक्ष कामकाि करताना को वड-19 सोथरोगाच्या ट ने वेळोवेळी दे यात आले या 

सुचनांचे पालन कर याची िबाबदार  आपल  राह ल. 

4) काम समािानकारक न आढळ यास कोणतीह  पुवयसुचना न देता सेवा समा त केल  िाईल. 

5) उमेदवाराला िर नोकर चा रािीनामा यावयाचा असेल तर याने या कायायलयास एक म ह यापुव  नोट स 

यावी लागेल अ यथा एक म ह याचे वेतन िामीन महसुल ची रक्कम हणुन वसुल केल  िाईल. 

6) अ य शासक य कमयचा यां माणे सावयि नक सुटटयांचा लाभ मळेल. तसेच कामाच्या नकडी माणे सुटट च्या 

दवशी व र ठांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे ठकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  

माग याचे कोणतेह  अ िकार राहणार नाह त. तालुका आरोग्य अ िकार  हे ग्णांच्या संख्येचा वचार क न 

उमेदवारांना दलेल े नयुक्ती ठकाण तालुका अंतगयत बदल क  शकतात. 

8) सदर नयुक्ती ह  कं ाट  व पाची अस याने भ व यात कोण याह  कारच्या नय मत नयुक्तीकर ता मागणी 

करता येणार नाह . 

9) कामावर ि ुझालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अ िकार  या 

कायायलयाकडे त ाप  सादर करावे लागेल, ज्याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सपंलेनंतर दले या 

पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद कराव े

लागेल. 
पदाची िबाबदार  व कतत ये:-  

1. टाफ नसय यांनी  CCC व DCHCम ये वै य कय अ िकार  यांचेसोबत राऊंड घेताना उपि थत राहुन 
ग्णांना वेळेवर औषिे देणे.  

2. कोरोना अंतगयत वै य कय अ िकार  यांना तपासणीसाठ  मदत करणे, तसेच ग्णांचा वॅब घेणेसाठ  
मदत करणे. 

3. ग्णांची केसपेपर संबंिी न दणी करणे. 

 
संपकातकर ता - Sunil Munale 8668780622 

 
 
 
 

(संिय िागवत) 
िु य कायतकार  अ िकार , 
िि हा प रषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सादर 
मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. िि हा िकार , सातारा. 

त कायतवाह साठ  
िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 

तालुका आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा. 
त स वनय सादर 

मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अ भयान संचालक, राआअ, मुंबई. 
मा. संचालक, आरोग्य सेवा 1, मुंबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे प रमंडळ, पुणे
 


