
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/Ward Boy Order/925/2020                                    Date : 16/09/2020 

 

त, 
PAWAR NIKHIL JAGANNATH 
pawarnikhil1993@yahoo.com 
9665653752 

वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत क  सेवक (Ward Boy) पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर  
 ता पुर या कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
संदभय:- 1. मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे प  . .उसंआसे/एनएचएम/ नयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 दनांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकार  अ िकार , िि हा प रषद, सातारा यांची मंिुर टपणी द.07-07-2020 
  3. पा  उमेदवार याद मिील अनु मांक 168 ते २10 पा  उमेदवारांमार्य त ऑनलाईन प दतीने  
       माग वणेत आलेला DCH, DCHC,CCC क ांचा पसंती म मुदत दनांक 17-07-2020  
       सं याकाळी 05-30 पयत 
 

उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने क  सेवक (Ward Boy) पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती मानुसार 
आपल   क  सेवक (Ward Boy) या पदावर त िन . 400/- िानधनावर खाल ल िकाणी नवड कर यात येत आहे.  

Merit 
No 

 

Name Taluka Center Name 

248 PAWAR NIKHIL JAGANNATH 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 िरतील. 
2) नेमुन दले या िकाणी 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 िांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 

7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  माग याचे 
कोणतह  अ िकार राहणार नाह त. 

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) उमेदवारांची नयुक्ती िर  एखादया खािगी अ ि हण केले या हॉि पटल म ये असेल तर ह  यांनी मुख्यालयाच्या 
वै य कय अ िक्षक, ा मण ग्णालय यांच्या मागयदशयना माणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वर ल उमेदवाराचे वेतन त दन . ४००/- माणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर िु झालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे त ाप  सादर कराव े

लागेल, याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी संपलेनंतर दले या पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  
तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद करावे लागेल. 

        12) माटय र्ोन असणे अ नवायय आहे. रोजची हजेरी ही य  हजेरी प कावर व माटटफोन मधील देणेत आले या 
सॉफटवेअरवर लावणे बंधणकारक आहे. 
तालुका आरो य अ धकार  यांना  वशेष सुचना     -  तालकुा आरो य अ धकारी यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांची डयुटी 
आपले तालु यातील आव यक या ठिकाणी (तालुका आरो य अ धकारी कायाटलय सोडुन) CCC सािी देणेत या यात. तसेच 
क  सेवक (Ward Boy) यांचे माससक मानधन हे THO यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांचे हजेरी प क वत:चे वा रीने 
जज हा तरावर सादर केले नंतर  जज हा तरावरुन अदा करणेत येईल. 
 
वॉडड बॉय (क  सेवक यांची कामे) - वॉडट बॉय यांनी रु णसेवेशी संबं धत कामकाजा या सेवा देणे  बंधनकारक  राहील. को हीड 
वॉडट व रु णालय व छतेबाबतचे सवट काम करणे, ऑ सीजन ससलेंडर नेआण करणेची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. वॉडट म ये 
सस टर व वरर ि यांनी वेळोवळेी ठदले या आदेशांचे पालन करावे लागेल.  

ननवास व भोजन या बाबतची अडचण अस यास सदर बाबत खालील देणेत आले या संपकट  मांकावर संपकट  करावा. यांचे 
माफट त आपले अडचणीचे ननराकरण करणेत येईल.  

या उमेदवारांना या पदावर रुजु हावयाचे नाही यांनी खालील संपकाटकरीता देणत आले या मांकावर ता काळ कळवावे.  
तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपकाटकरीता देणेत आले या मांकावरच फोन करुन कळवावे.  

 
संपकाडकर ता - Sunil Munale 8668780622 
 
 

 
(संिय िागवत) 

िु य काययकार  अ धकार , 
िि हा प रषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सािर 
1) मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. िि हा िकार , सातारा. 

त काययवाह साठ  
1) िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 
2) िि हा आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा.



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/Ward Boy Order/925/2020                                    Date : 16/09/2020 

 

त, 
WAGHMODE DINKAR VISHVANATH 
dinkarwaghmode9146@gmail.com 
9146258450 

वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत क  सेवक (Ward Boy) पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर  
 ता पुर या कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
संदभय:- 1. मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे प  . .उसंआसे/एनएचएम/ नयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 दनांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकार  अ िकार , िि हा प रषद, सातारा यांची मंिुर टपणी द.07-07-2020 
  3. पा  उमेदवार याद मिील अनु मांक 168 ते २10 पा  उमेदवारांमार्य त ऑनलाईन प दतीने  
       माग वणेत आलेला DCH, DCHC,CCC क ांचा पसंती म मुदत दनांक 17-07-2020  
       सं याकाळी 05-30 पयत 
 

उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने क  सेवक (Ward Boy) पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती मानुसार 
आपल   क  सेवक (Ward Boy) या पदावर त िन . 400/- िानधनावर खाल ल िकाणी नवड कर यात येत आहे.  

Merit 
No 

 

Name Taluka Center Name 

249 
WAGHMODE DINKAR 

VISHVANATH 
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 िरतील. 
2) नेमुन दले या िकाणी 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 िांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 

7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  माग याचे 
कोणतह  अ िकार राहणार नाह त. 

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) उमेदवारांची नयुक्ती िर  एखादया खािगी अ ि हण केले या हॉि पटल म ये असेल तर ह  यांनी मुख्यालयाच्या 
वै य कय अ िक्षक, ा मण ग्णालय यांच्या मागयदशयना माणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वर ल उमेदवाराचे वेतन त दन . ४००/- माणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर िु झालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे त ाप  सादर कराव े

लागेल, याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी संपलेनंतर दले या पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  
तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद करावे लागेल. 

        12) माटय र्ोन असणे अ नवायय आहे. रोजची हजेरी ही य  हजेरी प कावर व माटटफोन मधील देणेत आले या 
सॉफटवेअरवर लावणे बंधणकारक आहे. 
तालुका आरो य अ धकार  यांना  वशेष सुचना     -  तालकुा आरो य अ धकारी यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांची डयुटी 
आपले तालु यातील आव यक या ठिकाणी (तालुका आरो य अ धकारी कायाटलय सोडुन) CCC सािी देणेत या यात. तसेच 
क  सेवक (Ward Boy) यांचे माससक मानधन हे THO यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांचे हजेरी प क वत:चे वा रीने 
जज हा तरावर सादर केले नंतर  जज हा तरावरुन अदा करणेत येईल. 
 
वॉडड बॉय (क  सेवक यांची कामे) - वॉडट बॉय यांनी रु णसेवेशी संबं धत कामकाजा या सेवा देणे  बंधनकारक  राहील. को हीड 
वॉडट व रु णालय व छतेबाबतचे सवट काम करणे, ऑ सीजन ससलेंडर नेआण करणेची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. वॉडट म ये 
सस टर व वरर ि यांनी वेळोवळेी ठदले या आदेशांचे पालन करावे लागेल.  

ननवास व भोजन या बाबतची अडचण अस यास सदर बाबत खालील देणेत आले या संपकट  मांकावर संपकट  करावा. यांचे 
माफट त आपले अडचणीचे ननराकरण करणेत येईल.  

या उमेदवारांना या पदावर रुजु हावयाचे नाही यांनी खालील संपकाटकरीता देणत आले या मांकावर ता काळ कळवावे.  
तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपकाटकरीता देणेत आले या मांकावरच फोन करुन कळवावे.  

 
संपकाडकर ता - Sunil Munale 8668780622 
 
 

 
(संिय िागवत) 

िु य काययकार  अ धकार , 
िि हा प रषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सािर 
1) मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. िि हा िकार , सातारा. 

त काययवाह साठ  
1) िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 
2) िि हा आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा.



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/Ward Boy Order/925/2020                                    Date : 16/09/2020 

 

त, 
SONKAMBLE GANGADHAR RANBA 
sonkambleg01@gmail.com 
9049172847 

वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत क  सेवक (Ward Boy) पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर  
 ता पुर या कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
संदभय:- 1. मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे प  . .उसंआसे/एनएचएम/ नयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 दनांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकार  अ िकार , िि हा प रषद, सातारा यांची मंिुर टपणी द.07-07-2020 
  3. पा  उमेदवार याद मिील अनु मांक 168 ते २10 पा  उमेदवारांमार्य त ऑनलाईन प दतीने  
       माग वणेत आलेला DCH, DCHC,CCC क ांचा पसंती म मुदत दनांक 17-07-2020  
       सं याकाळी 05-30 पयत 
 

उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने क  सेवक (Ward Boy) पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती मानुसार 
आपल   क  सेवक (Ward Boy) या पदावर त िन . 400/- िानधनावर खाल ल िकाणी नवड कर यात येत आहे.  

Merit 
No 

 

Name Taluka Center Name 

250 
SONKAMBLE GANGADHAR 

RANBA 
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 िरतील. 
2) नेमुन दले या िकाणी 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 िांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 

7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  माग याचे 
कोणतह  अ िकार राहणार नाह त. 

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) उमेदवारांची नयुक्ती िर  एखादया खािगी अ ि हण केले या हॉि पटल म ये असेल तर ह  यांनी मुख्यालयाच्या 
वै य कय अ िक्षक, ा मण ग्णालय यांच्या मागयदशयना माणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वर ल उमेदवाराचे वेतन त दन . ४००/- माणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर िु झालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे त ाप  सादर कराव े

लागेल, याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी संपलेनंतर दले या पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  
तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद करावे लागेल. 

        12) माटय र्ोन असणे अ नवायय आहे. रोजची हजेरी ही य  हजेरी प कावर व माटटफोन मधील देणेत आले या 
सॉफटवेअरवर लावणे बंधणकारक आहे. 
तालुका आरो य अ धकार  यांना  वशेष सुचना     -  तालकुा आरो य अ धकारी यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांची डयुटी 
आपले तालु यातील आव यक या ठिकाणी (तालुका आरो य अ धकारी कायाटलय सोडुन) CCC सािी देणेत या यात. तसेच 
क  सेवक (Ward Boy) यांचे माससक मानधन हे THO यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांचे हजेरी प क वत:चे वा रीने 
जज हा तरावर सादर केले नंतर  जज हा तरावरुन अदा करणेत येईल. 
 
वॉडड बॉय (क  सेवक यांची कामे) - वॉडट बॉय यांनी रु णसेवेशी संबं धत कामकाजा या सेवा देणे  बंधनकारक  राहील. को हीड 
वॉडट व रु णालय व छतेबाबतचे सवट काम करणे, ऑ सीजन ससलेंडर नेआण करणेची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. वॉडट म ये 
सस टर व वरर ि यांनी वेळोवळेी ठदले या आदेशांचे पालन करावे लागेल.  

ननवास व भोजन या बाबतची अडचण अस यास सदर बाबत खालील देणेत आले या संपकट  मांकावर संपकट  करावा. यांचे 
माफट त आपले अडचणीचे ननराकरण करणेत येईल.  

या उमेदवारांना या पदावर रुजु हावयाचे नाही यांनी खालील संपकाटकरीता देणत आले या मांकावर ता काळ कळवावे.  
तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपकाटकरीता देणेत आले या मांकावरच फोन करुन कळवावे.  

 
संपकाडकर ता - Sunil Munale 8668780622 
 
 

 
(संिय िागवत) 

िु य काययकार  अ धकार , 
िि हा प रषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सािर 
1) मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. िि हा िकार , सातारा. 

त काययवाह साठ  
1) िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 
2) िि हा आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा.



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/Ward Boy Order/925/2020                                    Date : 16/09/2020 

 

त, 
MALI PRATIK MACHHINDRA 
pratik.mali1214@gmail.com 
9503058980 

वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत क  सेवक (Ward Boy) पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर  
 ता पुर या कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
संदभय:- 1. मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे प  . .उसंआसे/एनएचएम/ नयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 दनांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकार  अ िकार , िि हा प रषद, सातारा यांची मंिुर टपणी द.07-07-2020 
  3. पा  उमेदवार याद मिील अनु मांक 168 ते २10 पा  उमेदवारांमार्य त ऑनलाईन प दतीने  
       माग वणेत आलेला DCH, DCHC,CCC क ांचा पसंती म मुदत दनांक 17-07-2020  
       सं याकाळी 05-30 पयत 
 

उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने क  सेवक (Ward Boy) पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती मानुसार 
आपल   क  सेवक (Ward Boy) या पदावर त िन . 400/- िानधनावर खाल ल िकाणी नवड कर यात येत आहे.  

Merit 
No 

 

Name Taluka Center Name 

251 MALI PRATIK MACHHINDRA 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 िरतील. 
2) नेमुन दले या िकाणी 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 िांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 

7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  माग याचे 
कोणतह  अ िकार राहणार नाह त. 

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) उमेदवारांची नयुक्ती िर  एखादया खािगी अ ि हण केले या हॉि पटल म ये असेल तर ह  यांनी मुख्यालयाच्या 
वै य कय अ िक्षक, ा मण ग्णालय यांच्या मागयदशयना माणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वर ल उमेदवाराचे वेतन त दन . ४००/- माणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर िु झालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे त ाप  सादर कराव े

लागेल, याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी संपलेनंतर दले या पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  
तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद करावे लागेल. 

        12) माटय र्ोन असणे अ नवायय आहे. रोजची हजेरी ही य  हजेरी प कावर व माटटफोन मधील देणेत आले या 
सॉफटवेअरवर लावणे बंधणकारक आहे. 
तालुका आरो य अ धकार  यांना  वशेष सुचना     -  तालकुा आरो य अ धकारी यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांची डयुटी 
आपले तालु यातील आव यक या ठिकाणी (तालुका आरो य अ धकारी कायाटलय सोडुन) CCC सािी देणेत या यात. तसेच 
क  सेवक (Ward Boy) यांचे माससक मानधन हे THO यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांचे हजेरी प क वत:चे वा रीने 
जज हा तरावर सादर केले नंतर  जज हा तरावरुन अदा करणेत येईल. 
 
वॉडड बॉय (क  सेवक यांची कामे) - वॉडट बॉय यांनी रु णसेवेशी संबं धत कामकाजा या सेवा देणे  बंधनकारक  राहील. को हीड 
वॉडट व रु णालय व छतेबाबतचे सवट काम करणे, ऑ सीजन ससलेंडर नेआण करणेची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. वॉडट म ये 
सस टर व वरर ि यांनी वेळोवळेी ठदले या आदेशांचे पालन करावे लागेल.  

ननवास व भोजन या बाबतची अडचण अस यास सदर बाबत खालील देणेत आले या संपकट  मांकावर संपकट  करावा. यांचे 
माफट त आपले अडचणीचे ननराकरण करणेत येईल.  

या उमेदवारांना या पदावर रुजु हावयाचे नाही यांनी खालील संपकाटकरीता देणत आले या मांकावर ता काळ कळवावे.  
तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपकाटकरीता देणेत आले या मांकावरच फोन करुन कळवावे.  

 
संपकाडकर ता - Sunil Munale 8668780622 
 
 

 
(संिय िागवत) 

िु य काययकार  अ धकार , 
िि हा प रषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सािर 
1) मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. िि हा िकार , सातारा. 

त काययवाह साठ  
1) िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 
2) िि हा आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा.



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/Ward Boy Order/925/2020                                    Date : 16/09/2020 

 

त, 
MUKE PRAGATI ARJUN 
micro19pm@gmail.com 
7387220990 

वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत क  सेवक (Ward Boy) पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर  
 ता पुर या कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
संदभय:- 1. मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे प  . .उसंआसे/एनएचएम/ नयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 दनांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकार  अ िकार , िि हा प रषद, सातारा यांची मंिुर टपणी द.07-07-2020 
  3. पा  उमेदवार याद मिील अनु मांक 168 ते २10 पा  उमेदवारांमार्य त ऑनलाईन प दतीने  
       माग वणेत आलेला DCH, DCHC,CCC क ांचा पसंती म मुदत दनांक 17-07-2020  
       सं याकाळी 05-30 पयत 
 

उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने क  सेवक (Ward Boy) पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती मानुसार 
आपल   क  सेवक (Ward Boy) या पदावर त िन . 400/- िानधनावर खाल ल िकाणी नवड कर यात येत आहे.  

Merit 
No 

 

Name Taluka Center Name 

252 MUKE PRAGATI ARJUN 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 िरतील. 
2) नेमुन दले या िकाणी 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 िांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 

7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  माग याचे 
कोणतह  अ िकार राहणार नाह त. 

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) उमेदवारांची नयुक्ती िर  एखादया खािगी अ ि हण केले या हॉि पटल म ये असेल तर ह  यांनी मुख्यालयाच्या 
वै य कय अ िक्षक, ा मण ग्णालय यांच्या मागयदशयना माणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वर ल उमेदवाराचे वेतन त दन . ४००/- माणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर िु झालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे त ाप  सादर कराव े

लागेल, याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी संपलेनंतर दले या पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  
तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद करावे लागेल. 

        12) माटय र्ोन असणे अ नवायय आहे. रोजची हजेरी ही य  हजेरी प कावर व माटटफोन मधील देणेत आले या 
सॉफटवेअरवर लावणे बंधणकारक आहे. 
तालुका आरो य अ धकार  यांना  वशेष सुचना     -  तालकुा आरो य अ धकारी यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांची डयुटी 
आपले तालु यातील आव यक या ठिकाणी (तालुका आरो य अ धकारी कायाटलय सोडुन) CCC सािी देणेत या यात. तसेच 
क  सेवक (Ward Boy) यांचे माससक मानधन हे THO यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांचे हजेरी प क वत:चे वा रीने 
जज हा तरावर सादर केले नंतर  जज हा तरावरुन अदा करणेत येईल. 
 
वॉडड बॉय (क  सेवक यांची कामे) - वॉडट बॉय यांनी रु णसेवेशी संबं धत कामकाजा या सेवा देणे  बंधनकारक  राहील. को हीड 
वॉडट व रु णालय व छतेबाबतचे सवट काम करणे, ऑ सीजन ससलेंडर नेआण करणेची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. वॉडट म ये 
सस टर व वरर ि यांनी वेळोवळेी ठदले या आदेशांचे पालन करावे लागेल.  

ननवास व भोजन या बाबतची अडचण अस यास सदर बाबत खालील देणेत आले या संपकट  मांकावर संपकट  करावा. यांचे 
माफट त आपले अडचणीचे ननराकरण करणेत येईल.  

या उमेदवारांना या पदावर रुजु हावयाचे नाही यांनी खालील संपकाटकरीता देणत आले या मांकावर ता काळ कळवावे.  
तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपकाटकरीता देणेत आले या मांकावरच फोन करुन कळवावे.  

 
संपकाडकर ता - Sunil Munale 8668780622 
 
 

 
(संिय िागवत) 

िु य काययकार  अ धकार , 
िि हा प रषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सािर 
1) मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. िि हा िकार , सातारा. 

त काययवाह साठ  
1) िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 
2) िि हा आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा.



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/Ward Boy Order/925/2020                                    Date : 16/09/2020 

 

त, 
MORE PRASAD PRAKASH 
1.prasadmore143@gmail.com 
9561301748 

वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत क  सेवक (Ward Boy) पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर  
 ता पुर या कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
संदभय:- 1. मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे प  . .उसंआसे/एनएचएम/ नयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 दनांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकार  अ िकार , िि हा प रषद, सातारा यांची मंिुर टपणी द.07-07-2020 
  3. पा  उमेदवार याद मिील अनु मांक 168 ते २10 पा  उमेदवारांमार्य त ऑनलाईन प दतीने  
       माग वणेत आलेला DCH, DCHC,CCC क ांचा पसंती म मुदत दनांक 17-07-2020  
       सं याकाळी 05-30 पयत 
 

उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने क  सेवक (Ward Boy) पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती मानुसार 
आपल   क  सेवक (Ward Boy) या पदावर त िन . 400/- िानधनावर खाल ल िकाणी नवड कर यात येत आहे.  

Merit 
No 

 

Name Taluka Center Name 

253 MORE PRASAD PRAKASH 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 िरतील. 
2) नेमुन दले या िकाणी 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 िांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 

7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  माग याचे 
कोणतह  अ िकार राहणार नाह त. 

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) उमेदवारांची नयुक्ती िर  एखादया खािगी अ ि हण केले या हॉि पटल म ये असेल तर ह  यांनी मुख्यालयाच्या 
वै य कय अ िक्षक, ा मण ग्णालय यांच्या मागयदशयना माणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वर ल उमेदवाराचे वेतन त दन . ४००/- माणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर िु झालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे त ाप  सादर कराव े

लागेल, याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी संपलेनंतर दले या पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  
तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद करावे लागेल. 

        12) माटय र्ोन असणे अ नवायय आहे. रोजची हजेरी ही य  हजेरी प कावर व माटटफोन मधील देणेत आले या 
सॉफटवेअरवर लावणे बंधणकारक आहे. 
तालुका आरो य अ धकार  यांना  वशेष सुचना     -  तालकुा आरो य अ धकारी यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांची डयुटी 
आपले तालु यातील आव यक या ठिकाणी (तालुका आरो य अ धकारी कायाटलय सोडुन) CCC सािी देणेत या यात. तसेच 
क  सेवक (Ward Boy) यांचे माससक मानधन हे THO यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांचे हजेरी प क वत:चे वा रीने 
जज हा तरावर सादर केले नंतर  जज हा तरावरुन अदा करणेत येईल. 
 
वॉडड बॉय (क  सेवक यांची कामे) - वॉडट बॉय यांनी रु णसेवेशी संबं धत कामकाजा या सेवा देणे  बंधनकारक  राहील. को हीड 
वॉडट व रु णालय व छतेबाबतचे सवट काम करणे, ऑ सीजन ससलेंडर नेआण करणेची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. वॉडट म ये 
सस टर व वरर ि यांनी वेळोवळेी ठदले या आदेशांचे पालन करावे लागेल.  

ननवास व भोजन या बाबतची अडचण अस यास सदर बाबत खालील देणेत आले या संपकट  मांकावर संपकट  करावा. यांचे 
माफट त आपले अडचणीचे ननराकरण करणेत येईल.  

या उमेदवारांना या पदावर रुजु हावयाचे नाही यांनी खालील संपकाटकरीता देणत आले या मांकावर ता काळ कळवावे.  
तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपकाटकरीता देणेत आले या मांकावरच फोन करुन कळवावे.  

 
संपकाडकर ता - Sunil Munale 8668780622 
 
 

 
(संिय िागवत) 

िु य काययकार  अ धकार , 
िि हा प रषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सािर 
1) मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. िि हा िकार , सातारा. 

त काययवाह साठ  
1) िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 
2) िि हा आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा.



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/Ward Boy Order/925/2020                                    Date : 16/09/2020 

 

त, 
SHAIKH JAID KARIM 
jaid4470@gmail.com 
8605282857 

वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत क  सेवक (Ward Boy) पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर  
 ता पुर या कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
संदभय:- 1. मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे प  . .उसंआसे/एनएचएम/ नयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 दनांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकार  अ िकार , िि हा प रषद, सातारा यांची मंिुर टपणी द.07-07-2020 
  3. पा  उमेदवार याद मिील अनु मांक 168 ते २10 पा  उमेदवारांमार्य त ऑनलाईन प दतीने  
       माग वणेत आलेला DCH, DCHC,CCC क ांचा पसंती म मुदत दनांक 17-07-2020  
       सं याकाळी 05-30 पयत 
 

उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने क  सेवक (Ward Boy) पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती मानुसार 
आपल   क  सेवक (Ward Boy) या पदावर त िन . 400/- िानधनावर खाल ल िकाणी नवड कर यात येत आहे.  

Merit 
No 

 

Name Taluka Center Name 

254 SHAIKH JAID KARIM 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 िरतील. 
2) नेमुन दले या िकाणी 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 िांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 

7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  माग याचे 
कोणतह  अ िकार राहणार नाह त. 

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) उमेदवारांची नयुक्ती िर  एखादया खािगी अ ि हण केले या हॉि पटल म ये असेल तर ह  यांनी मुख्यालयाच्या 
वै य कय अ िक्षक, ा मण ग्णालय यांच्या मागयदशयना माणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वर ल उमेदवाराचे वेतन त दन . ४००/- माणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर िु झालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे त ाप  सादर कराव े

लागेल, याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी संपलेनंतर दले या पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  
तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद करावे लागेल. 

        12) माटय र्ोन असणे अ नवायय आहे. रोजची हजेरी ही य  हजेरी प कावर व माटटफोन मधील देणेत आले या 
सॉफटवेअरवर लावणे बंधणकारक आहे. 
तालुका आरो य अ धकार  यांना  वशेष सुचना     -  तालकुा आरो य अ धकारी यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांची डयुटी 
आपले तालु यातील आव यक या ठिकाणी (तालुका आरो य अ धकारी कायाटलय सोडुन) CCC सािी देणेत या यात. तसेच 
क  सेवक (Ward Boy) यांचे माससक मानधन हे THO यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांचे हजेरी प क वत:चे वा रीने 
जज हा तरावर सादर केले नंतर  जज हा तरावरुन अदा करणेत येईल. 
 
वॉडड बॉय (क  सेवक यांची कामे) - वॉडट बॉय यांनी रु णसेवेशी संबं धत कामकाजा या सेवा देणे  बंधनकारक  राहील. को हीड 
वॉडट व रु णालय व छतेबाबतचे सवट काम करणे, ऑ सीजन ससलेंडर नेआण करणेची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. वॉडट म ये 
सस टर व वरर ि यांनी वेळोवळेी ठदले या आदेशांचे पालन करावे लागेल.  

ननवास व भोजन या बाबतची अडचण अस यास सदर बाबत खालील देणेत आले या संपकट  मांकावर संपकट  करावा. यांचे 
माफट त आपले अडचणीचे ननराकरण करणेत येईल.  

या उमेदवारांना या पदावर रुजु हावयाचे नाही यांनी खालील संपकाटकरीता देणत आले या मांकावर ता काळ कळवावे.  
तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपकाटकरीता देणेत आले या मांकावरच फोन करुन कळवावे.  

 
संपकाडकर ता - Sunil Munale 8668780622 
 
 

 
(संिय िागवत) 

िु य काययकार  अ धकार , 
िि हा प रषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सािर 
1) मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. िि हा िकार , सातारा. 

त काययवाह साठ  
1) िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 
2) िि हा आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा.



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/Ward Boy Order/925/2020                                    Date : 16/09/2020 

 

त, 
LONDHE VISHAL RAJENDRA 
vishallondhe4042@gmail.com 
9325473463 

वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत क  सेवक (Ward Boy) पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर  
 ता पुर या कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
संदभय:- 1. मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे प  . .उसंआसे/एनएचएम/ नयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 दनांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकार  अ िकार , िि हा प रषद, सातारा यांची मंिुर टपणी द.07-07-2020 
  3. पा  उमेदवार याद मिील अनु मांक 168 ते २10 पा  उमेदवारांमार्य त ऑनलाईन प दतीने  
       माग वणेत आलेला DCH, DCHC,CCC क ांचा पसंती म मुदत दनांक 17-07-2020  
       सं याकाळी 05-30 पयत 
 

उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने क  सेवक (Ward Boy) पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती मानुसार 
आपल   क  सेवक (Ward Boy) या पदावर त िन . 400/- िानधनावर खाल ल िकाणी नवड कर यात येत आहे.  

Merit 
No 

 

Name Taluka Center Name 

255 LONDHE VISHAL RAJENDRA 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 िरतील. 
2) नेमुन दले या िकाणी 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 िांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 

7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  माग याचे 
कोणतह  अ िकार राहणार नाह त. 

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) उमेदवारांची नयुक्ती िर  एखादया खािगी अ ि हण केले या हॉि पटल म ये असेल तर ह  यांनी मुख्यालयाच्या 
वै य कय अ िक्षक, ा मण ग्णालय यांच्या मागयदशयना माणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वर ल उमेदवाराचे वेतन त दन . ४००/- माणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर िु झालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे त ाप  सादर कराव े

लागेल, याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी संपलेनंतर दले या पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  
तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद करावे लागेल. 

        12) माटय र्ोन असणे अ नवायय आहे. रोजची हजेरी ही य  हजेरी प कावर व माटटफोन मधील देणेत आले या 
सॉफटवेअरवर लावणे बंधणकारक आहे. 
तालुका आरो य अ धकार  यांना  वशेष सुचना     -  तालकुा आरो य अ धकारी यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांची डयुटी 
आपले तालु यातील आव यक या ठिकाणी (तालुका आरो य अ धकारी कायाटलय सोडुन) CCC सािी देणेत या यात. तसेच 
क  सेवक (Ward Boy) यांचे माससक मानधन हे THO यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांचे हजेरी प क वत:चे वा रीने 
जज हा तरावर सादर केले नंतर  जज हा तरावरुन अदा करणेत येईल. 
 
वॉडड बॉय (क  सेवक यांची कामे) - वॉडट बॉय यांनी रु णसेवेशी संबं धत कामकाजा या सेवा देणे  बंधनकारक  राहील. को हीड 
वॉडट व रु णालय व छतेबाबतचे सवट काम करणे, ऑ सीजन ससलेंडर नेआण करणेची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. वॉडट म ये 
सस टर व वरर ि यांनी वेळोवळेी ठदले या आदेशांचे पालन करावे लागेल.  

ननवास व भोजन या बाबतची अडचण अस यास सदर बाबत खालील देणेत आले या संपकट  मांकावर संपकट  करावा. यांचे 
माफट त आपले अडचणीचे ननराकरण करणेत येईल.  

या उमेदवारांना या पदावर रुजु हावयाचे नाही यांनी खालील संपकाटकरीता देणत आले या मांकावर ता काळ कळवावे.  
तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपकाटकरीता देणेत आले या मांकावरच फोन करुन कळवावे.  

 
संपकाडकर ता - Sunil Munale 8668780622 
 
 

 
(संिय िागवत) 

िु य काययकार  अ धकार , 
िि हा प रषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सािर 
1) मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. िि हा िकार , सातारा. 

त काययवाह साठ  
1) िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 
2) िि हा आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा.



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/Ward Boy Order/925/2020                                    Date : 16/09/2020 

 

त, 
Sapkal Kishor Aananda 
kishorsapkal7499@gmail.com 
7499546893 

वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत क  सेवक (Ward Boy) पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर  
 ता पुर या कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
संदभय:- 1. मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे प  . .उसंआसे/एनएचएम/ नयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 दनांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकार  अ िकार , िि हा प रषद, सातारा यांची मंिुर टपणी द.07-07-2020 
  3. पा  उमेदवार याद मिील अनु मांक 168 ते २10 पा  उमेदवारांमार्य त ऑनलाईन प दतीने  
       माग वणेत आलेला DCH, DCHC,CCC क ांचा पसंती म मुदत दनांक 17-07-2020  
       सं याकाळी 05-30 पयत 
 

उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने क  सेवक (Ward Boy) पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती मानुसार 
आपल   क  सेवक (Ward Boy) या पदावर त िन . 400/- िानधनावर खाल ल िकाणी नवड कर यात येत आहे.  

Merit 
No 

 

Name Taluka Center Name 

256 Sapkal Kishor Aananda 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 िरतील. 
2) नेमुन दले या िकाणी 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 िांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 

7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  माग याचे 
कोणतह  अ िकार राहणार नाह त. 

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) उमेदवारांची नयुक्ती िर  एखादया खािगी अ ि हण केले या हॉि पटल म ये असेल तर ह  यांनी मुख्यालयाच्या 
वै य कय अ िक्षक, ा मण ग्णालय यांच्या मागयदशयना माणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वर ल उमेदवाराचे वेतन त दन . ४००/- माणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर िु झालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे त ाप  सादर कराव े

लागेल, याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी संपलेनंतर दले या पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  
तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद करावे लागेल. 

        12) माटय र्ोन असणे अ नवायय आहे. रोजची हजेरी ही य  हजेरी प कावर व माटटफोन मधील देणेत आले या 
सॉफटवेअरवर लावणे बंधणकारक आहे. 
तालुका आरो य अ धकार  यांना  वशेष सुचना     -  तालकुा आरो य अ धकारी यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांची डयुटी 
आपले तालु यातील आव यक या ठिकाणी (तालुका आरो य अ धकारी कायाटलय सोडुन) CCC सािी देणेत या यात. तसेच 
क  सेवक (Ward Boy) यांचे माससक मानधन हे THO यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांचे हजेरी प क वत:चे वा रीने 
जज हा तरावर सादर केले नंतर  जज हा तरावरुन अदा करणेत येईल. 
 
वॉडड बॉय (क  सेवक यांची कामे) - वॉडट बॉय यांनी रु णसेवेशी संबं धत कामकाजा या सेवा देणे  बंधनकारक  राहील. को हीड 
वॉडट व रु णालय व छतेबाबतचे सवट काम करणे, ऑ सीजन ससलेंडर नेआण करणेची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. वॉडट म ये 
सस टर व वरर ि यांनी वेळोवळेी ठदले या आदेशांचे पालन करावे लागेल.  

ननवास व भोजन या बाबतची अडचण अस यास सदर बाबत खालील देणेत आले या संपकट  मांकावर संपकट  करावा. यांचे 
माफट त आपले अडचणीचे ननराकरण करणेत येईल.  

या उमेदवारांना या पदावर रुजु हावयाचे नाही यांनी खालील संपकाटकरीता देणत आले या मांकावर ता काळ कळवावे.  
तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपकाटकरीता देणेत आले या मांकावरच फोन करुन कळवावे.  

 
संपकाडकर ता - Sunil Munale 8668780622 
 
 

 
(संिय िागवत) 

िु य काययकार  अ धकार , 
िि हा प रषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सािर 
1) मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. िि हा िकार , सातारा. 

त काययवाह साठ  
1) िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 
2) िि हा आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा.



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/Ward Boy Order/925/2020                                    Date : 16/09/2020 

 

त, 
Gawarguru Vidyadhar Santosh 
Gawarguruvidyadhar@gmail.com 
8208184930 

वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत क  सेवक (Ward Boy) पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर  
 ता पुर या कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
संदभय:- 1. मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे प  . .उसंआसे/एनएचएम/ नयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 दनांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकार  अ िकार , िि हा प रषद, सातारा यांची मंिुर टपणी द.07-07-2020 
  3. पा  उमेदवार याद मिील अनु मांक 168 ते २10 पा  उमेदवारांमार्य त ऑनलाईन प दतीने  
       माग वणेत आलेला DCH, DCHC,CCC क ांचा पसंती म मुदत दनांक 17-07-2020  
       सं याकाळी 05-30 पयत 
 

उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने क  सेवक (Ward Boy) पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती मानुसार 
आपल   क  सेवक (Ward Boy) या पदावर त िन . 400/- िानधनावर खाल ल िकाणी नवड कर यात येत आहे.  

Merit 
No 

 

Name Taluka Center Name 

257 Gawarguru Vidyadhar Santosh 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 िरतील. 
2) नेमुन दले या िकाणी 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 िांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 

7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  माग याचे 
कोणतह  अ िकार राहणार नाह त. 

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) उमेदवारांची नयुक्ती िर  एखादया खािगी अ ि हण केले या हॉि पटल म ये असेल तर ह  यांनी मुख्यालयाच्या 
वै य कय अ िक्षक, ा मण ग्णालय यांच्या मागयदशयना माणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वर ल उमेदवाराचे वेतन त दन . ४००/- माणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर िु झालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे त ाप  सादर कराव े

लागेल, याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी संपलेनंतर दले या पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  
तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद करावे लागेल. 

        12) माटय र्ोन असणे अ नवायय आहे. रोजची हजेरी ही य  हजेरी प कावर व माटटफोन मधील देणेत आले या 
सॉफटवेअरवर लावणे बंधणकारक आहे. 
तालुका आरो य अ धकार  यांना  वशेष सुचना     -  तालकुा आरो य अ धकारी यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांची डयुटी 
आपले तालु यातील आव यक या ठिकाणी (तालुका आरो य अ धकारी कायाटलय सोडुन) CCC सािी देणेत या यात. तसेच 
क  सेवक (Ward Boy) यांचे माससक मानधन हे THO यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांचे हजेरी प क वत:चे वा रीने 
जज हा तरावर सादर केले नंतर  जज हा तरावरुन अदा करणेत येईल. 
 
वॉडड बॉय (क  सेवक यांची कामे) - वॉडट बॉय यांनी रु णसेवेशी संबं धत कामकाजा या सेवा देणे  बंधनकारक  राहील. को हीड 
वॉडट व रु णालय व छतेबाबतचे सवट काम करणे, ऑ सीजन ससलेंडर नेआण करणेची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. वॉडट म ये 
सस टर व वरर ि यांनी वेळोवळेी ठदले या आदेशांचे पालन करावे लागेल.  

ननवास व भोजन या बाबतची अडचण अस यास सदर बाबत खालील देणेत आले या संपकट  मांकावर संपकट  करावा. यांचे 
माफट त आपले अडचणीचे ननराकरण करणेत येईल.  

या उमेदवारांना या पदावर रुजु हावयाचे नाही यांनी खालील संपकाटकरीता देणत आले या मांकावर ता काळ कळवावे.  
तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपकाटकरीता देणेत आले या मांकावरच फोन करुन कळवावे.  

 
संपकाडकर ता - Sunil Munale 8668780622 
 
 

 
(संिय िागवत) 

िु य काययकार  अ धकार , 
िि हा प रषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सािर 
1) मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. िि हा िकार , सातारा. 

त काययवाह साठ  
1) िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 
2) िि हा आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा.



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/Ward Boy Order/925/2020                                    Date : 16/09/2020 

 

त, 
BachhaV Gaurav Shankar 
gauravab39@gmail.com 
8698253199 

वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत क  सेवक (Ward Boy) पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर  
 ता पुर या कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
संदभय:- 1. मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे प  . .उसंआसे/एनएचएम/ नयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 दनांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकार  अ िकार , िि हा प रषद, सातारा यांची मंिुर टपणी द.07-07-2020 
  3. पा  उमेदवार याद मिील अनु मांक 168 ते २10 पा  उमेदवारांमार्य त ऑनलाईन प दतीने  
       माग वणेत आलेला DCH, DCHC,CCC क ांचा पसंती म मुदत दनांक 17-07-2020  
       सं याकाळी 05-30 पयत 
 

उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने क  सेवक (Ward Boy) पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती मानुसार 
आपल   क  सेवक (Ward Boy) या पदावर त िन . 400/- िानधनावर खाल ल िकाणी नवड कर यात येत आहे.  

Merit 
No 

 

Name Taluka Center Name 

258 BachhaV Gaurav Shankar 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 िरतील. 
2) नेमुन दले या िकाणी 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 िांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 

7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  माग याचे 
कोणतह  अ िकार राहणार नाह त. 

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) उमेदवारांची नयुक्ती िर  एखादया खािगी अ ि हण केले या हॉि पटल म ये असेल तर ह  यांनी मुख्यालयाच्या 
वै य कय अ िक्षक, ा मण ग्णालय यांच्या मागयदशयना माणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वर ल उमेदवाराचे वेतन त दन . ४००/- माणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर िु झालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे त ाप  सादर कराव े

लागेल, याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी संपलेनंतर दले या पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  
तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद करावे लागेल. 

        12) माटय र्ोन असणे अ नवायय आहे. रोजची हजेरी ही य  हजेरी प कावर व माटटफोन मधील देणेत आले या 
सॉफटवेअरवर लावणे बंधणकारक आहे. 
तालुका आरो य अ धकार  यांना  वशेष सुचना     -  तालकुा आरो य अ धकारी यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांची डयुटी 
आपले तालु यातील आव यक या ठिकाणी (तालुका आरो य अ धकारी कायाटलय सोडुन) CCC सािी देणेत या यात. तसेच 
क  सेवक (Ward Boy) यांचे माससक मानधन हे THO यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांचे हजेरी प क वत:चे वा रीने 
जज हा तरावर सादर केले नंतर  जज हा तरावरुन अदा करणेत येईल. 
 
वॉडड बॉय (क  सेवक यांची कामे) - वॉडट बॉय यांनी रु णसेवेशी संबं धत कामकाजा या सेवा देणे  बंधनकारक  राहील. को हीड 
वॉडट व रु णालय व छतेबाबतचे सवट काम करणे, ऑ सीजन ससलेंडर नेआण करणेची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. वॉडट म ये 
सस टर व वरर ि यांनी वेळोवळेी ठदले या आदेशांचे पालन करावे लागेल.  

ननवास व भोजन या बाबतची अडचण अस यास सदर बाबत खालील देणेत आले या संपकट  मांकावर संपकट  करावा. यांचे 
माफट त आपले अडचणीचे ननराकरण करणेत येईल.  

या उमेदवारांना या पदावर रुजु हावयाचे नाही यांनी खालील संपकाटकरीता देणत आले या मांकावर ता काळ कळवावे.  
तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपकाटकरीता देणेत आले या मांकावरच फोन करुन कळवावे.  

 
संपकाडकर ता - Sunil Munale 8668780622 
 
 

 
(संिय िागवत) 

िु य काययकार  अ धकार , 
िि हा प रषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सािर 
1) मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. िि हा िकार , सातारा. 

त काययवाह साठ  
1) िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 
2) िि हा आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा.



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/Ward Boy Order/925/2020                                    Date : 16/09/2020 

 

त, 
JETHAR PRAVIN GANPAT 
pravinajethara@gmail.com 
9356381914 

वषय:- को वड-19 वशेष पदभरती अंतगयत क  सेवक (Ward Boy) पदावर नयुक्ती कं ाट  त वावर  
 ता पुर या कालाविीकर ता नयुक्ती करणेबाबत... 
संदभय:- 1. मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे प  . .उसंआसे/एनएचएम/ नयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 दनांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकार  अ िकार , िि हा प रषद, सातारा यांची मंिुर टपणी द.07-07-2020 
  3. पा  उमेदवार याद मिील अनु मांक 168 ते २10 पा  उमेदवारांमार्य त ऑनलाईन प दतीने  
       माग वणेत आलेला DCH, DCHC,CCC क ांचा पसंती म मुदत दनांक 17-07-2020  
       सं याकाळी 05-30 पयत 
 

उपरोक्त वषयाच्या अनुषंगाने क  सेवक (Ward Boy) पदाकर ता मेर ट ल ट नुसार माग वणेत आले या पसंती मानुसार 
आपल   क  सेवक (Ward Boy) या पदावर त िन . 400/- िानधनावर खाल ल िकाणी नवड कर यात येत आहे.  

Merit 
No 

 

Name Taluka Center Name 

259 JETHAR PRAVIN GANPAT 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 िरतील. 
2) नेमुन दले या िकाणी 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 िांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 

7) उमेदवारांची नेमणुक ह  कं ाट  त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िकाण बदलुन माग याचे कंवा बदल  माग याचे 
कोणतह  अ िकार राहणार नाह त. 

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) उमेदवारांची नयुक्ती िर  एखादया खािगी अ ि हण केले या हॉि पटल म ये असेल तर ह  यांनी मुख्यालयाच्या 
वै य कय अ िक्षक, ा मण ग्णालय यांच्या मागयदशयना माणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वर ल उमेदवाराचे वेतन त दन . ४००/- माणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर िु झालेनंतर उमेदवारांने वह ताक्षरात िि हा ग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे त ाप  सादर कराव े

लागेल, याम ये नयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी संपलेनंतर दले या पदावर आपला कोणताह  हक्क राहणार नाह  
तसेच कोणताह  दावा करता येणार नाह  असे नमुद करावे लागेल. 

        12) माटय र्ोन असणे अ नवायय आहे. रोजची हजेरी ही य  हजेरी प कावर व माटटफोन मधील देणेत आले या 
सॉफटवेअरवर लावणे बंधणकारक आहे. 
तालुका आरो य अ धकार  यांना  वशेष सुचना     -  तालकुा आरो य अ धकारी यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांची डयुटी 
आपले तालु यातील आव यक या ठिकाणी (तालुका आरो य अ धकारी कायाटलय सोडुन) CCC सािी देणेत या यात. तसेच 
क  सेवक (Ward Boy) यांचे माससक मानधन हे THO यांनी क  सेवक (Ward Boy) यांचे हजेरी प क वत:चे वा रीने 
जज हा तरावर सादर केले नंतर  जज हा तरावरुन अदा करणेत येईल. 
 
वॉडड बॉय (क  सेवक यांची कामे) - वॉडट बॉय यांनी रु णसेवेशी संबं धत कामकाजा या सेवा देणे  बंधनकारक  राहील. को हीड 
वॉडट व रु णालय व छतेबाबतचे सवट काम करणे, ऑ सीजन ससलेंडर नेआण करणेची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. वॉडट म ये 
सस टर व वरर ि यांनी वेळोवळेी ठदले या आदेशांचे पालन करावे लागेल.  

ननवास व भोजन या बाबतची अडचण अस यास सदर बाबत खालील देणेत आले या संपकट  मांकावर संपकट  करावा. यांचे 
माफट त आपले अडचणीचे ननराकरण करणेत येईल.  

या उमेदवारांना या पदावर रुजु हावयाचे नाही यांनी खालील संपकाटकरीता देणत आले या मांकावर ता काळ कळवावे.  
तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपकाटकरीता देणेत आले या मांकावरच फोन करुन कळवावे.  

 
संपकाडकर ता - Sunil Munale 8668780622 
 
 

 
(संिय िागवत) 

िु य काययकार  अ धकार , 
िि हा प रषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त िा हतीसाठ  स वनय सािर 
1) मा. वभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. िि हा िकार , सातारा. 

त काययवाह साठ  
1) िि हा श य च क सक, िि हा ग्णालय, सातारा. 
2) िि हा आरोग्य अ िकार , िि हा प रषद, सातारा.
 


