
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
जिल्हा एकाजमिक आरोग्य व कुटुुंब कल्याण सोसायटी, सातारा 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी     जिल्हा काययक्रम व्यवस्थापक 
दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-233025    दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-235948 
पत्ता:- खोली क्र 8 पहीला मिला,    पत्ता:- खोली क्र १०२ तळमिला, 
जिल्हा पररषद, सातारा.     जिल्हा पररषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य ववभाग, जिल्हा पररषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Ward Boy Order/955/2020                                Date : 27/09/2020 

 

प्रतत, 
Zore Yogesh Baban 
rameshshinde8329@gmail.com 
9403802784 

ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत कक्ष सेवक (WardBoy)पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर  
 तात्पुरत्या कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 

सांदभय:- 1. मा. उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मांडळ, पुणे याांचे पत्र .क्र.उसांआसे/एनएचएम/तनयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 ददनाांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा याांची मांिुर दटपणी दद.07-07-2020 
  3. पात्र उमेदवार यादीमिील अनुक्रमाांक 168 ते २10 पात्र उमेदवाराांमार्य त ऑनलाईन पध्दतीने  
  मागववणेत आलेला DCH,DCHC,CCCकें द्ाांचा पसांतीक्रम मुदत ददनाांक 17-07-2020  
       सांध्याकाळी 05-30 पयतं 
 

उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने कक्ष सेवक (WardBoy)पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानुसार 
आपली  कक्ष सेवक (WardBoy)या पदावर प्रततदिन रु. 400/- िानधनावर खालील दिकाणीतनवड करण्यात येत आहे.  

Sr.No 
 

Contact Person Taluka Center Name 

1 Dr. B. R. Mohite (THO) 7743923902 Jawali R H Medha 
Under Supervision of Medical Supritendant RH 

Medha 

 

 सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपात असुन कोववड-19 साथरोगाच्या पार्शवयभुमीवर या आदेशाच्या ददनाांकापासुन तनयुक्ती 

आदेश देणेत येत आहे.  
1) सदर तनवड पत्र प्राप्त होताच ककां वा आदेशाच्या ददनाांकापासुन 5 ददवसाच्या आत हिर न झाल्यास सदर आदेश 

आपोआप रदद िरतील. 
2) नेमुन ददलेल्या दिकाणी हिर होण्याकरीता कोणतीही सवलत, प्रवास खचय, प्रवासाकरीता वाहन सुवविा या कायायलयाकडुन 

उपलब्ि करुन देण्यात येणार नाही. 
3) कामावर रुिु होताना व प्रत्यक्ष कामकाि करताना कोववड-19 सोथरोगाच्या दृष्टीने वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सुचनाांचे 

पालन करण्याची िबाबदारी आपली राहील. 
4) काम समािानकारक न आढळल्यास कोणतीही पुवयसुचना न देता सेवा समाप्त केली िाईल. 
5) उमेदवाराला िर नोकरीचा रािीनामा द्यावयाचा असेल तर त्याने या कायायलयास एक मदहन्यापुवी नोटीस द्यावी 

लागेल अन्यथा एक मदहन्याचे वेतन िामीन महसुलीची रक्कम म्हणुन वसुल केली िाईल. 
6) अन्य शासकीय कमयचाऱयाांप्रमाणे सावयितनक सुटटयाांचा लाभ लमळेल. तसेच कामाच्या तनकडीप्रमाणे सुटटीच्या ददवशी 

वररष्िाांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 



7) उमेदवाराांची नेमणुक ही कां त्राटी तत्वावर असल्याने त्याांना पदस्थापनेचे दिकाण बदलुन मागण्याचे ककां वा बदली मागण्याचे 
कोणतही अधिकार राहणार नाहीत. 

8) सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपाची असल्याने भववष्यात कोणत्याही प्रकारच्या तनयलमत तनयुक्तीकरीता मागणी करता 
येणार नाही. 

9)उमेदवाराांची तनयुक्ती िरी एखादया खािगी अधिग्रहण केलेल्या हॉजस्पटल मध्ये असेल तरीही त्याांनी मुख्यालयाच्या वैद्यककय 
अधिक्षक , ग्रालमण रुग्णालययाांच्या मागयदशयना प्रमाणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वरील उमेदवाराचे वेतन प्रतत ददन रु. ४००/- प्रमाणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे प्रततज्ञापत्र सादर कराव े

लागेल, ज्यामध्ये तनयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सांपलेनांतर ददलेल्या पदावर आपला कोणताही हक्क राहणार नाही 
तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे नमुद करावे लागेल. 

12) स्माटयर्ोन असणे अतनवायय आहे.रोिची हिेरी ही प्रत्यक्ष हिेरी पत्रकावर व स्माटयर्ोन मिील देणेत आलेल्या सॉर्टवेअरवर 
लावणे बांिणकारक आहे. 
तालुका आरोग्य अधधकारी याुंना ववशेष सुचना - तालुका आरोग्य अधिकारी याांनी कक्ष सेवक (Ward Boy) याांची डयुटी आपले 
तालुक्यातील आवर्शयकत्या दिकाणी (तालुका आरोग्य अधिकारी कायायलय सोडुन) CCC सािीदेणेत याव्यात. तसेच कक्षसेवक 
(Ward Boy) याांचे मालसक मानिन हे THO याांनी कक्षसेवक (Ward Boy) याांचे हिेरी पत्रक स्वत:चे स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर 
सादर केलेनांतर जिल्हा स्तरावरुन अदा करणेत येईल. 
वॉर्डबॉय (कक्षसेवकयाुंचीकािे) - वॉडयबॉय याांनी रुग्ण सेवेशी सांबांधित  सवय सेवा देणे बांिनकारक राहील. िस ेकी कोव्हीडवॉडय व 
रुग्णालय स्वच्छत ेबाबतचे सवय काम करणे, ऑक्सीिन लसलेंडर नेआण करणे रोग्याांची शुषूशा व देखभाल करावी  वॉडयमध्ये 
लसस्टर व वररष्ियाांनी वेळोवेळी ददलेल्या आदेशाांचे पालन करावे लागेल.  

तनवास व भोिन याबाबतची अडचण असल्यास सदर बाबत खालील देणेत आलेल्या सांपकय  क्रमाांकावर सांपकय  करावा. त्याांचे 
मार्य त आपले अडचणीचे तनराकरण करणेत येईल.  

ज्या उिेिवाराुंना या पिावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकाडकरीता िेणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ कळवावे.  तसेच 
या पिावर हिर होत असताना खालील सुंपकाडकरीता िेणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन कळवावे. आपणाुंस रुिु होण्याची 
इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुिु होणेची अपेक्षीत दिनाुंक कळवणे आवश्यक आहे.  तसेच QR कोर् स्कॅन करुन िर 
क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात येईल . 

                      
 
                                                                                             

  (सुंिय िागवत) 
िुख्य कायडकारी अधधकारी, 
जिल्हा पररषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

प्रत िादहतीसाठी सववनय सािर 
1) मा. ववभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

प्रत कायडवाहीसाठी 
1) जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा. 
2) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा.



राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
जिल्हा एकाजमिक आरोग्य व कुटुुंब कल्याण सोसायटी, सातारा 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी     जिल्हा काययक्रम व्यवस्थापक 
दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-233025    दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-235948 
पत्ता:- खोली क्र 8 पहीला मिला,    पत्ता:- खोली क्र १०२ तळमिला, 
जिल्हा पररषद, सातारा.     जिल्हा पररषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य ववभाग, जिल्हा पररषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Ward Boy Order/955/2020                                Date : 27/09/2020 

 

प्रतत, 
PHARANDE KETAN PRAKASH 
ketanpharande9175@gmail.com 
7741070444 

ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत कक्ष सेवक (WardBoy)पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर  
 तात्पुरत्या कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 

सांदभय:- 1. मा. उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मांडळ, पुणे याांचे पत्र .क्र.उसांआसे/एनएचएम/तनयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 ददनाांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा याांची मांिुर दटपणी दद.07-07-2020 
  3. पात्र उमेदवार यादीमिील अनुक्रमाांक 168 ते २10 पात्र उमेदवाराांमार्य त ऑनलाईन पध्दतीने  
  मागववणेत आलेला DCH,DCHC,CCCकें द्ाांचा पसांतीक्रम मुदत ददनाांक 17-07-2020  
       सांध्याकाळी 05-30 पयतं 
 

उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने कक्ष सेवक (WardBoy)पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानुसार 
आपली  कक्ष सेवक (WardBoy)या पदावर प्रततदिन रु. 400/- िानधनावर खालील दिकाणीतनवड करण्यात येत आहे.  

Sr.No 
 

Contact Person Taluka Center Name 

1 Dr. B. R. Mohite (THO) 7743923902 Jawali R H Medha 
Under Supervision of Medical Supritendant RH 

Medha 

 

 सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपात असुन कोववड-19 साथरोगाच्या पार्शवयभुमीवर या आदेशाच्या ददनाांकापासुन तनयुक्ती 

आदेश देणेत येत आहे.  
1) सदर तनवड पत्र प्राप्त होताच ककां वा आदेशाच्या ददनाांकापासुन 5 ददवसाच्या आत हिर न झाल्यास सदर आदेश 

आपोआप रदद िरतील. 
2) नेमुन ददलेल्या दिकाणी हिर होण्याकरीता कोणतीही सवलत, प्रवास खचय, प्रवासाकरीता वाहन सुवविा या कायायलयाकडुन 

उपलब्ि करुन देण्यात येणार नाही. 
3) कामावर रुिु होताना व प्रत्यक्ष कामकाि करताना कोववड-19 सोथरोगाच्या दृष्टीने वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सुचनाांचे 

पालन करण्याची िबाबदारी आपली राहील. 
4) काम समािानकारक न आढळल्यास कोणतीही पुवयसुचना न देता सेवा समाप्त केली िाईल. 
5) उमेदवाराला िर नोकरीचा रािीनामा द्यावयाचा असेल तर त्याने या कायायलयास एक मदहन्यापुवी नोटीस द्यावी 

लागेल अन्यथा एक मदहन्याचे वेतन िामीन महसुलीची रक्कम म्हणुन वसुल केली िाईल. 
6) अन्य शासकीय कमयचाऱयाांप्रमाणे सावयितनक सुटटयाांचा लाभ लमळेल. तसेच कामाच्या तनकडीप्रमाणे सुटटीच्या ददवशी 

वररष्िाांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 



7) उमेदवाराांची नेमणुक ही कां त्राटी तत्वावर असल्याने त्याांना पदस्थापनेचे दिकाण बदलुन मागण्याचे ककां वा बदली मागण्याचे 
कोणतही अधिकार राहणार नाहीत. 

8) सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपाची असल्याने भववष्यात कोणत्याही प्रकारच्या तनयलमत तनयुक्तीकरीता मागणी करता 
येणार नाही. 

9)उमेदवाराांची तनयुक्ती िरी एखादया खािगी अधिग्रहण केलेल्या हॉजस्पटल मध्ये असेल तरीही त्याांनी मुख्यालयाच्या वैद्यककय 
अधिक्षक , ग्रालमण रुग्णालययाांच्या मागयदशयना प्रमाणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वरील उमेदवाराचे वेतन प्रतत ददन रु. ४००/- प्रमाणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे प्रततज्ञापत्र सादर कराव े

लागेल, ज्यामध्ये तनयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सांपलेनांतर ददलेल्या पदावर आपला कोणताही हक्क राहणार नाही 
तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे नमुद करावे लागेल. 

12) स्माटयर्ोन असणे अतनवायय आहे.रोिची हिेरी ही प्रत्यक्ष हिेरी पत्रकावर व स्माटयर्ोन मिील देणेत आलेल्या सॉर्टवेअरवर 
लावणे बांिणकारक आहे. 
तालुका आरोग्य अधधकारी याुंना ववशेष सुचना - तालुका आरोग्य अधिकारी याांनी कक्ष सेवक (Ward Boy) याांची डयुटी आपले 
तालुक्यातील आवर्शयकत्या दिकाणी (तालुका आरोग्य अधिकारी कायायलय सोडुन) CCC सािीदेणेत याव्यात. तसेच कक्षसेवक 
(Ward Boy) याांचे मालसक मानिन हे THO याांनी कक्षसेवक (Ward Boy) याांचे हिेरी पत्रक स्वत:चे स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर 
सादर केलेनांतर जिल्हा स्तरावरुन अदा करणेत येईल. 
वॉर्डबॉय (कक्षसेवकयाुंचीकािे) - वॉडयबॉय याांनी रुग्ण सेवेशी सांबांधित  सवय सेवा देणे बांिनकारक राहील. िस ेकी कोव्हीडवॉडय व 
रुग्णालय स्वच्छत ेबाबतचे सवय काम करणे, ऑक्सीिन लसलेंडर नेआण करणे रोग्याांची शुषूशा व देखभाल करावी  वॉडयमध्ये 
लसस्टर व वररष्ियाांनी वेळोवेळी ददलेल्या आदेशाांचे पालन करावे लागेल.  

तनवास व भोिन याबाबतची अडचण असल्यास सदर बाबत खालील देणेत आलेल्या सांपकय  क्रमाांकावर सांपकय  करावा. त्याांचे 
मार्य त आपले अडचणीचे तनराकरण करणेत येईल.  

ज्या उिेिवाराुंना या पिावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकाडकरीता िेणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ कळवावे.  तसेच 
या पिावर हिर होत असताना खालील सुंपकाडकरीता िेणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन कळवावे. आपणाुंस रुिु होण्याची 
इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुिु होणेची अपेक्षीत दिनाुंक कळवणे आवश्यक आहे.  तसेच QR कोर् स्कॅन करुन िर 
क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात येईल . 

                      
 
                                                                                             

  (सुंिय िागवत) 
िुख्य कायडकारी अधधकारी, 
जिल्हा पररषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

प्रत िादहतीसाठी सववनय सािर 
1) मा. ववभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

प्रत कायडवाहीसाठी 
1) जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा. 
2) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा.



राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
जिल्हा एकाजमिक आरोग्य व कुटुुंब कल्याण सोसायटी, सातारा 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी     जिल्हा काययक्रम व्यवस्थापक 
दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-233025    दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-235948 
पत्ता:- खोली क्र 8 पहीला मिला,    पत्ता:- खोली क्र १०२ तळमिला, 
जिल्हा पररषद, सातारा.     जिल्हा पररषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य ववभाग, जिल्हा पररषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Ward Boy Order/955/2020                                Date : 27/09/2020 

 

प्रतत, 
DUDUSKAR ABHAY SHIVAJI 
abhayduduskar094@gmail.com 
8308955532 

ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत कक्ष सेवक (WardBoy)पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर  
 तात्पुरत्या कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 

सांदभय:- 1. मा. उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मांडळ, पुणे याांचे पत्र .क्र.उसांआसे/एनएचएम/तनयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 ददनाांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा याांची मांिुर दटपणी दद.07-07-2020 
  3. पात्र उमेदवार यादीमिील अनुक्रमाांक 168 ते २10 पात्र उमेदवाराांमार्य त ऑनलाईन पध्दतीने  
  मागववणेत आलेला DCH,DCHC,CCCकें द्ाांचा पसांतीक्रम मुदत ददनाांक 17-07-2020  
       सांध्याकाळी 05-30 पयतं 
 

उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने कक्ष सेवक (WardBoy)पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानुसार 
आपली  कक्ष सेवक (WardBoy)या पदावर प्रततदिन रु. 400/- िानधनावर खालील दिकाणीतनवड करण्यात येत आहे.  

Sr.No 
 

Contact Person Taluka Center Name 

1 Dr. B. R. Mohite (THO) 7743923902 Jawali R H Medha 
Under Supervision of Medical Supritendant RH 

Medha 

 

 सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपात असुन कोववड-19 साथरोगाच्या पार्शवयभुमीवर या आदेशाच्या ददनाांकापासुन तनयुक्ती 

आदेश देणेत येत आहे.  
1) सदर तनवड पत्र प्राप्त होताच ककां वा आदेशाच्या ददनाांकापासुन 5 ददवसाच्या आत हिर न झाल्यास सदर आदेश 

आपोआप रदद िरतील. 
2) नेमुन ददलेल्या दिकाणी हिर होण्याकरीता कोणतीही सवलत, प्रवास खचय, प्रवासाकरीता वाहन सुवविा या कायायलयाकडुन 

उपलब्ि करुन देण्यात येणार नाही. 
3) कामावर रुिु होताना व प्रत्यक्ष कामकाि करताना कोववड-19 सोथरोगाच्या दृष्टीने वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सुचनाांचे 

पालन करण्याची िबाबदारी आपली राहील. 
4) काम समािानकारक न आढळल्यास कोणतीही पुवयसुचना न देता सेवा समाप्त केली िाईल. 
5) उमेदवाराला िर नोकरीचा रािीनामा द्यावयाचा असेल तर त्याने या कायायलयास एक मदहन्यापुवी नोटीस द्यावी 

लागेल अन्यथा एक मदहन्याचे वेतन िामीन महसुलीची रक्कम म्हणुन वसुल केली िाईल. 
6) अन्य शासकीय कमयचाऱयाांप्रमाणे सावयितनक सुटटयाांचा लाभ लमळेल. तसेच कामाच्या तनकडीप्रमाणे सुटटीच्या ददवशी 

वररष्िाांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 



7) उमेदवाराांची नेमणुक ही कां त्राटी तत्वावर असल्याने त्याांना पदस्थापनेचे दिकाण बदलुन मागण्याचे ककां वा बदली मागण्याचे 
कोणतही अधिकार राहणार नाहीत. 

8) सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपाची असल्याने भववष्यात कोणत्याही प्रकारच्या तनयलमत तनयुक्तीकरीता मागणी करता 
येणार नाही. 

9)उमेदवाराांची तनयुक्ती िरी एखादया खािगी अधिग्रहण केलेल्या हॉजस्पटल मध्ये असेल तरीही त्याांनी मुख्यालयाच्या वैद्यककय 
अधिक्षक , ग्रालमण रुग्णालययाांच्या मागयदशयना प्रमाणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वरील उमेदवाराचे वेतन प्रतत ददन रु. ४००/- प्रमाणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे प्रततज्ञापत्र सादर कराव े

लागेल, ज्यामध्ये तनयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सांपलेनांतर ददलेल्या पदावर आपला कोणताही हक्क राहणार नाही 
तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे नमुद करावे लागेल. 

12) स्माटयर्ोन असणे अतनवायय आहे.रोिची हिेरी ही प्रत्यक्ष हिेरी पत्रकावर व स्माटयर्ोन मिील देणेत आलेल्या सॉर्टवेअरवर 
लावणे बांिणकारक आहे. 
तालुका आरोग्य अधधकारी याुंना ववशेष सुचना - तालुका आरोग्य अधिकारी याांनी कक्ष सेवक (Ward Boy) याांची डयुटी आपले 
तालुक्यातील आवर्शयकत्या दिकाणी (तालुका आरोग्य अधिकारी कायायलय सोडुन) CCC सािीदेणेत याव्यात. तसेच कक्षसेवक 
(Ward Boy) याांचे मालसक मानिन हे THO याांनी कक्षसेवक (Ward Boy) याांचे हिेरी पत्रक स्वत:चे स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर 
सादर केलेनांतर जिल्हा स्तरावरुन अदा करणेत येईल. 
वॉर्डबॉय (कक्षसेवकयाुंचीकािे) - वॉडयबॉय याांनी रुग्ण सेवेशी सांबांधित  सवय सेवा देणे बांिनकारक राहील. िस ेकी कोव्हीडवॉडय व 
रुग्णालय स्वच्छत ेबाबतचे सवय काम करणे, ऑक्सीिन लसलेंडर नेआण करणे रोग्याांची शुषूशा व देखभाल करावी  वॉडयमध्ये 
लसस्टर व वररष्ियाांनी वेळोवेळी ददलेल्या आदेशाांचे पालन करावे लागेल.  

तनवास व भोिन याबाबतची अडचण असल्यास सदर बाबत खालील देणेत आलेल्या सांपकय  क्रमाांकावर सांपकय  करावा. त्याांचे 
मार्य त आपले अडचणीचे तनराकरण करणेत येईल.  

ज्या उिेिवाराुंना या पिावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकाडकरीता िेणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ कळवावे.  तसेच 
या पिावर हिर होत असताना खालील सुंपकाडकरीता िेणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन कळवावे. आपणाुंस रुिु होण्याची 
इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुिु होणेची अपेक्षीत दिनाुंक कळवणे आवश्यक आहे.  तसेच QR कोर् स्कॅन करुन िर 
क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात येईल . 

                      
 
                                                                                             

  (सुंिय िागवत) 
िुख्य कायडकारी अधधकारी, 
जिल्हा पररषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

प्रत िादहतीसाठी सववनय सािर 
1) मा. ववभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

प्रत कायडवाहीसाठी 
1) जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा. 
2) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा.



राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
जिल्हा एकाजमिक आरोग्य व कुटुुंब कल्याण सोसायटी, सातारा 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी     जिल्हा काययक्रम व्यवस्थापक 
दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-233025    दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-235948 
पत्ता:- खोली क्र 8 पहीला मिला,    पत्ता:- खोली क्र १०२ तळमिला, 
जिल्हा पररषद, सातारा.     जिल्हा पररषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य ववभाग, जिल्हा पररषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Ward Boy Order/955/2020                                Date : 27/09/2020 

 

प्रतत, 
PHARANDE PRAVIN BABASAHEB 
PRAVINPHARANDE8908@GMAIL.COM 
8888978833 

ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत कक्ष सेवक (WardBoy)पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर  
 तात्पुरत्या कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 

सांदभय:- 1. मा. उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मांडळ, पुणे याांचे पत्र .क्र.उसांआसे/एनएचएम/तनयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 ददनाांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा याांची मांिुर दटपणी दद.07-07-2020 
  3. पात्र उमेदवार यादीमिील अनुक्रमाांक 168 ते २10 पात्र उमेदवाराांमार्य त ऑनलाईन पध्दतीने  
  मागववणेत आलेला DCH,DCHC,CCCकें द्ाांचा पसांतीक्रम मुदत ददनाांक 17-07-2020  
       सांध्याकाळी 05-30 पयतं 
 

उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने कक्ष सेवक (WardBoy)पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानुसार 
आपली  कक्ष सेवक (WardBoy)या पदावर प्रततदिन रु. 400/- िानधनावर खालील दिकाणीतनवड करण्यात येत आहे.  

Sr.No 
 

Contact Person Taluka Center Name 

1 Dr. B. R. Mohite (THO) 7743923902 Jawali R H Medha 
Under Supervision of Medical Supritendant RH 

Medha 

 

 सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपात असुन कोववड-19 साथरोगाच्या पार्शवयभुमीवर या आदेशाच्या ददनाांकापासुन तनयुक्ती 

आदेश देणेत येत आहे.  
1) सदर तनवड पत्र प्राप्त होताच ककां वा आदेशाच्या ददनाांकापासुन 5 ददवसाच्या आत हिर न झाल्यास सदर आदेश 

आपोआप रदद िरतील. 
2) नेमुन ददलेल्या दिकाणी हिर होण्याकरीता कोणतीही सवलत, प्रवास खचय, प्रवासाकरीता वाहन सुवविा या कायायलयाकडुन 

उपलब्ि करुन देण्यात येणार नाही. 
3) कामावर रुिु होताना व प्रत्यक्ष कामकाि करताना कोववड-19 सोथरोगाच्या दृष्टीने वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सुचनाांचे 

पालन करण्याची िबाबदारी आपली राहील. 
4) काम समािानकारक न आढळल्यास कोणतीही पुवयसुचना न देता सेवा समाप्त केली िाईल. 
5) उमेदवाराला िर नोकरीचा रािीनामा द्यावयाचा असेल तर त्याने या कायायलयास एक मदहन्यापुवी नोटीस द्यावी 

लागेल अन्यथा एक मदहन्याचे वेतन िामीन महसुलीची रक्कम म्हणुन वसुल केली िाईल. 
6) अन्य शासकीय कमयचाऱयाांप्रमाणे सावयितनक सुटटयाांचा लाभ लमळेल. तसेच कामाच्या तनकडीप्रमाणे सुटटीच्या ददवशी 

वररष्िाांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 



7) उमेदवाराांची नेमणुक ही कां त्राटी तत्वावर असल्याने त्याांना पदस्थापनेचे दिकाण बदलुन मागण्याचे ककां वा बदली मागण्याचे 
कोणतही अधिकार राहणार नाहीत. 

8) सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपाची असल्याने भववष्यात कोणत्याही प्रकारच्या तनयलमत तनयुक्तीकरीता मागणी करता 
येणार नाही. 

9)उमेदवाराांची तनयुक्ती िरी एखादया खािगी अधिग्रहण केलेल्या हॉजस्पटल मध्ये असेल तरीही त्याांनी मुख्यालयाच्या वैद्यककय 
अधिक्षक , ग्रालमण रुग्णालययाांच्या मागयदशयना प्रमाणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वरील उमेदवाराचे वेतन प्रतत ददन रु. ४००/- प्रमाणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे प्रततज्ञापत्र सादर कराव े

लागेल, ज्यामध्ये तनयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सांपलेनांतर ददलेल्या पदावर आपला कोणताही हक्क राहणार नाही 
तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे नमुद करावे लागेल. 

12) स्माटयर्ोन असणे अतनवायय आहे.रोिची हिेरी ही प्रत्यक्ष हिेरी पत्रकावर व स्माटयर्ोन मिील देणेत आलेल्या सॉर्टवेअरवर 
लावणे बांिणकारक आहे. 
तालुका आरोग्य अधधकारी याुंना ववशेष सुचना - तालुका आरोग्य अधिकारी याांनी कक्ष सेवक (Ward Boy) याांची डयुटी आपले 
तालुक्यातील आवर्शयकत्या दिकाणी (तालुका आरोग्य अधिकारी कायायलय सोडुन) CCC सािीदेणेत याव्यात. तसेच कक्षसेवक 
(Ward Boy) याांचे मालसक मानिन हे THO याांनी कक्षसेवक (Ward Boy) याांचे हिेरी पत्रक स्वत:चे स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर 
सादर केलेनांतर जिल्हा स्तरावरुन अदा करणेत येईल. 
वॉर्डबॉय (कक्षसेवकयाुंचीकािे) - वॉडयबॉय याांनी रुग्ण सेवेशी सांबांधित  सवय सेवा देणे बांिनकारक राहील. िस ेकी कोव्हीडवॉडय व 
रुग्णालय स्वच्छत ेबाबतचे सवय काम करणे, ऑक्सीिन लसलेंडर नेआण करणे रोग्याांची शुषूशा व देखभाल करावी  वॉडयमध्ये 
लसस्टर व वररष्ियाांनी वेळोवेळी ददलेल्या आदेशाांचे पालन करावे लागेल.  

तनवास व भोिन याबाबतची अडचण असल्यास सदर बाबत खालील देणेत आलेल्या सांपकय  क्रमाांकावर सांपकय  करावा. त्याांचे 
मार्य त आपले अडचणीचे तनराकरण करणेत येईल.  

ज्या उिेिवाराुंना या पिावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकाडकरीता िेणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ कळवावे.  तसेच 
या पिावर हिर होत असताना खालील सुंपकाडकरीता िेणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन कळवावे. आपणाुंस रुिु होण्याची 
इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुिु होणेची अपेक्षीत दिनाुंक कळवणे आवश्यक आहे.  तसेच QR कोर् स्कॅन करुन िर 
क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात येईल . 

                      
 
                                                                                             

  (सुंिय िागवत) 
िुख्य कायडकारी अधधकारी, 
जिल्हा पररषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

प्रत िादहतीसाठी सववनय सािर 
1) मा. ववभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

प्रत कायडवाहीसाठी 
1) जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा. 
2) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा.



राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
जिल्हा एकाजमिक आरोग्य व कुटुुंब कल्याण सोसायटी, सातारा 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी     जिल्हा काययक्रम व्यवस्थापक 
दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-233025    दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-235948 
पत्ता:- खोली क्र 8 पहीला मिला,    पत्ता:- खोली क्र १०२ तळमिला, 
जिल्हा पररषद, सातारा.     जिल्हा पररषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य ववभाग, जिल्हा पररषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Ward Boy Order/955/2020                                Date : 27/09/2020 

 

प्रतत, 
PAWAR YOGESH BHANUDAS 
yp16991@gmail.com 
9604094186 

ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत कक्ष सेवक (WardBoy)पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर  
 तात्पुरत्या कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 

सांदभय:- 1. मा. उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मांडळ, पुणे याांचे पत्र .क्र.उसांआसे/एनएचएम/तनयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 ददनाांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा याांची मांिुर दटपणी दद.07-07-2020 
  3. पात्र उमेदवार यादीमिील अनुक्रमाांक 168 ते २10 पात्र उमेदवाराांमार्य त ऑनलाईन पध्दतीने  
  मागववणेत आलेला DCH,DCHC,CCCकें द्ाांचा पसांतीक्रम मुदत ददनाांक 17-07-2020  
       सांध्याकाळी 05-30 पयतं 
 

उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने कक्ष सेवक (WardBoy)पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानुसार 
आपली  कक्ष सेवक (WardBoy)या पदावर प्रततदिन रु. 400/- िानधनावर खालील दिकाणीतनवड करण्यात येत आहे.  

Sr.No 
 

Contact Person Taluka Center Name 

1 Dr. B. R. Mohite (THO) 7743923902 Jawali R H Medha 
Under Supervision of Medical Supritendant RH 

Medha 

 

 सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपात असुन कोववड-19 साथरोगाच्या पार्शवयभुमीवर या आदेशाच्या ददनाांकापासुन तनयुक्ती 

आदेश देणेत येत आहे.  
1) सदर तनवड पत्र प्राप्त होताच ककां वा आदेशाच्या ददनाांकापासुन 5 ददवसाच्या आत हिर न झाल्यास सदर आदेश 

आपोआप रदद िरतील. 
2) नेमुन ददलेल्या दिकाणी हिर होण्याकरीता कोणतीही सवलत, प्रवास खचय, प्रवासाकरीता वाहन सुवविा या कायायलयाकडुन 

उपलब्ि करुन देण्यात येणार नाही. 
3) कामावर रुिु होताना व प्रत्यक्ष कामकाि करताना कोववड-19 सोथरोगाच्या दृष्टीने वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सुचनाांचे 

पालन करण्याची िबाबदारी आपली राहील. 
4) काम समािानकारक न आढळल्यास कोणतीही पुवयसुचना न देता सेवा समाप्त केली िाईल. 
5) उमेदवाराला िर नोकरीचा रािीनामा द्यावयाचा असेल तर त्याने या कायायलयास एक मदहन्यापुवी नोटीस द्यावी 

लागेल अन्यथा एक मदहन्याचे वेतन िामीन महसुलीची रक्कम म्हणुन वसुल केली िाईल. 
6) अन्य शासकीय कमयचाऱयाांप्रमाणे सावयितनक सुटटयाांचा लाभ लमळेल. तसेच कामाच्या तनकडीप्रमाणे सुटटीच्या ददवशी 

वररष्िाांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 



7) उमेदवाराांची नेमणुक ही कां त्राटी तत्वावर असल्याने त्याांना पदस्थापनेचे दिकाण बदलुन मागण्याचे ककां वा बदली मागण्याचे 
कोणतही अधिकार राहणार नाहीत. 

8) सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपाची असल्याने भववष्यात कोणत्याही प्रकारच्या तनयलमत तनयुक्तीकरीता मागणी करता 
येणार नाही. 

9)उमेदवाराांची तनयुक्ती िरी एखादया खािगी अधिग्रहण केलेल्या हॉजस्पटल मध्ये असेल तरीही त्याांनी मुख्यालयाच्या वैद्यककय 
अधिक्षक , ग्रालमण रुग्णालययाांच्या मागयदशयना प्रमाणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वरील उमेदवाराचे वेतन प्रतत ददन रु. ४००/- प्रमाणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे प्रततज्ञापत्र सादर कराव े

लागेल, ज्यामध्ये तनयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सांपलेनांतर ददलेल्या पदावर आपला कोणताही हक्क राहणार नाही 
तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे नमुद करावे लागेल. 

12) स्माटयर्ोन असणे अतनवायय आहे.रोिची हिेरी ही प्रत्यक्ष हिेरी पत्रकावर व स्माटयर्ोन मिील देणेत आलेल्या सॉर्टवेअरवर 
लावणे बांिणकारक आहे. 
तालुका आरोग्य अधधकारी याुंना ववशेष सुचना - तालुका आरोग्य अधिकारी याांनी कक्ष सेवक (Ward Boy) याांची डयुटी आपले 
तालुक्यातील आवर्शयकत्या दिकाणी (तालुका आरोग्य अधिकारी कायायलय सोडुन) CCC सािीदेणेत याव्यात. तसेच कक्षसेवक 
(Ward Boy) याांचे मालसक मानिन हे THO याांनी कक्षसेवक (Ward Boy) याांचे हिेरी पत्रक स्वत:चे स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर 
सादर केलेनांतर जिल्हा स्तरावरुन अदा करणेत येईल. 
वॉर्डबॉय (कक्षसेवकयाुंचीकािे) - वॉडयबॉय याांनी रुग्ण सेवेशी सांबांधित  सवय सेवा देणे बांिनकारक राहील. िस ेकी कोव्हीडवॉडय व 
रुग्णालय स्वच्छत ेबाबतचे सवय काम करणे, ऑक्सीिन लसलेंडर नेआण करणे रोग्याांची शुषूशा व देखभाल करावी  वॉडयमध्ये 
लसस्टर व वररष्ियाांनी वेळोवेळी ददलेल्या आदेशाांचे पालन करावे लागेल.  

तनवास व भोिन याबाबतची अडचण असल्यास सदर बाबत खालील देणेत आलेल्या सांपकय  क्रमाांकावर सांपकय  करावा. त्याांचे 
मार्य त आपले अडचणीचे तनराकरण करणेत येईल.  

ज्या उिेिवाराुंना या पिावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकाडकरीता िेणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ कळवावे.  तसेच 
या पिावर हिर होत असताना खालील सुंपकाडकरीता िेणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन कळवावे. आपणाुंस रुिु होण्याची 
इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुिु होणेची अपेक्षीत दिनाुंक कळवणे आवश्यक आहे.  तसेच QR कोर् स्कॅन करुन िर 
क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात येईल . 

                      
 
                                                                                             

  (सुंिय िागवत) 
िुख्य कायडकारी अधधकारी, 
जिल्हा पररषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

प्रत िादहतीसाठी सववनय सािर 
1) मा. ववभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

प्रत कायडवाहीसाठी 
1) जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा. 
2) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा.



राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
जिल्हा एकाजमिक आरोग्य व कुटुुंब कल्याण सोसायटी, सातारा 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी     जिल्हा काययक्रम व्यवस्थापक 
दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-233025    दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-235948 
पत्ता:- खोली क्र 8 पहीला मिला,    पत्ता:- खोली क्र १०२ तळमिला, 
जिल्हा पररषद, सातारा.     जिल्हा पररषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य ववभाग, जिल्हा पररषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Ward Boy Order/955/2020                                Date : 27/09/2020 

 

प्रतत, 
PHARANDE PRAVIN MANSING 
akashpharande7399@gmail.com 
8888212827 

ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत कक्ष सेवक (WardBoy)पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर  
 तात्पुरत्या कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 

सांदभय:- 1. मा. उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मांडळ, पुणे याांचे पत्र .क्र.उसांआसे/एनएचएम/तनयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 ददनाांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा याांची मांिुर दटपणी दद.07-07-2020 
  3. पात्र उमेदवार यादीमिील अनुक्रमाांक 168 ते २10 पात्र उमेदवाराांमार्य त ऑनलाईन पध्दतीने  
  मागववणेत आलेला DCH,DCHC,CCCकें द्ाांचा पसांतीक्रम मुदत ददनाांक 17-07-2020  
       सांध्याकाळी 05-30 पयतं 
 

उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने कक्ष सेवक (WardBoy)पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानुसार 
आपली  कक्ष सेवक (WardBoy)या पदावर प्रततदिन रु. 400/- िानधनावर खालील दिकाणीतनवड करण्यात येत आहे.  

Sr.No 
 

Contact Person Taluka Center Name 

1 Dr. B. R. Mohite (THO) 7743923902 Jawali R H Medha 
Under Supervision of Medical Supritendant RH 

Medha 

 

 सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपात असुन कोववड-19 साथरोगाच्या पार्शवयभुमीवर या आदेशाच्या ददनाांकापासुन तनयुक्ती 

आदेश देणेत येत आहे.  
1) सदर तनवड पत्र प्राप्त होताच ककां वा आदेशाच्या ददनाांकापासुन 5 ददवसाच्या आत हिर न झाल्यास सदर आदेश 

आपोआप रदद िरतील. 
2) नेमुन ददलेल्या दिकाणी हिर होण्याकरीता कोणतीही सवलत, प्रवास खचय, प्रवासाकरीता वाहन सुवविा या कायायलयाकडुन 

उपलब्ि करुन देण्यात येणार नाही. 
3) कामावर रुिु होताना व प्रत्यक्ष कामकाि करताना कोववड-19 सोथरोगाच्या दृष्टीने वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सुचनाांचे 

पालन करण्याची िबाबदारी आपली राहील. 
4) काम समािानकारक न आढळल्यास कोणतीही पुवयसुचना न देता सेवा समाप्त केली िाईल. 
5) उमेदवाराला िर नोकरीचा रािीनामा द्यावयाचा असेल तर त्याने या कायायलयास एक मदहन्यापुवी नोटीस द्यावी 

लागेल अन्यथा एक मदहन्याचे वेतन िामीन महसुलीची रक्कम म्हणुन वसुल केली िाईल. 
6) अन्य शासकीय कमयचाऱयाांप्रमाणे सावयितनक सुटटयाांचा लाभ लमळेल. तसेच कामाच्या तनकडीप्रमाणे सुटटीच्या ददवशी 

वररष्िाांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 



7) उमेदवाराांची नेमणुक ही कां त्राटी तत्वावर असल्याने त्याांना पदस्थापनेचे दिकाण बदलुन मागण्याचे ककां वा बदली मागण्याचे 
कोणतही अधिकार राहणार नाहीत. 

8) सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपाची असल्याने भववष्यात कोणत्याही प्रकारच्या तनयलमत तनयुक्तीकरीता मागणी करता 
येणार नाही. 

9)उमेदवाराांची तनयुक्ती िरी एखादया खािगी अधिग्रहण केलेल्या हॉजस्पटल मध्ये असेल तरीही त्याांनी मुख्यालयाच्या वैद्यककय 
अधिक्षक , ग्रालमण रुग्णालययाांच्या मागयदशयना प्रमाणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वरील उमेदवाराचे वेतन प्रतत ददन रु. ४००/- प्रमाणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे प्रततज्ञापत्र सादर कराव े

लागेल, ज्यामध्ये तनयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सांपलेनांतर ददलेल्या पदावर आपला कोणताही हक्क राहणार नाही 
तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे नमुद करावे लागेल. 

12) स्माटयर्ोन असणे अतनवायय आहे.रोिची हिेरी ही प्रत्यक्ष हिेरी पत्रकावर व स्माटयर्ोन मिील देणेत आलेल्या सॉर्टवेअरवर 
लावणे बांिणकारक आहे. 
तालुका आरोग्य अधधकारी याुंना ववशेष सुचना - तालुका आरोग्य अधिकारी याांनी कक्ष सेवक (Ward Boy) याांची डयुटी आपले 
तालुक्यातील आवर्शयकत्या दिकाणी (तालुका आरोग्य अधिकारी कायायलय सोडुन) CCC सािीदेणेत याव्यात. तसेच कक्षसेवक 
(Ward Boy) याांचे मालसक मानिन हे THO याांनी कक्षसेवक (Ward Boy) याांचे हिेरी पत्रक स्वत:चे स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर 
सादर केलेनांतर जिल्हा स्तरावरुन अदा करणेत येईल. 
वॉर्डबॉय (कक्षसेवकयाुंचीकािे) - वॉडयबॉय याांनी रुग्ण सेवेशी सांबांधित  सवय सेवा देणे बांिनकारक राहील. िस ेकी कोव्हीडवॉडय व 
रुग्णालय स्वच्छत ेबाबतचे सवय काम करणे, ऑक्सीिन लसलेंडर नेआण करणे रोग्याांची शुषूशा व देखभाल करावी  वॉडयमध्ये 
लसस्टर व वररष्ियाांनी वेळोवेळी ददलेल्या आदेशाांचे पालन करावे लागेल.  

तनवास व भोिन याबाबतची अडचण असल्यास सदर बाबत खालील देणेत आलेल्या सांपकय  क्रमाांकावर सांपकय  करावा. त्याांचे 
मार्य त आपले अडचणीचे तनराकरण करणेत येईल.  

ज्या उिेिवाराुंना या पिावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकाडकरीता िेणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ कळवावे.  तसेच 
या पिावर हिर होत असताना खालील सुंपकाडकरीता िेणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन कळवावे. आपणाुंस रुिु होण्याची 
इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुिु होणेची अपेक्षीत दिनाुंक कळवणे आवश्यक आहे.  तसेच QR कोर् स्कॅन करुन िर 
क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात येईल . 

                      
 
                                                                                             

  (सुंिय िागवत) 
िुख्य कायडकारी अधधकारी, 
जिल्हा पररषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

प्रत िादहतीसाठी सववनय सािर 
1) मा. ववभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

प्रत कायडवाहीसाठी 
1) जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा. 
2) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा.



राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
जिल्हा एकाजमिक आरोग्य व कुटुुंब कल्याण सोसायटी, सातारा 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी     जिल्हा काययक्रम व्यवस्थापक 
दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-233025    दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-235948 
पत्ता:- खोली क्र 8 पहीला मिला,    पत्ता:- खोली क्र १०२ तळमिला, 
जिल्हा पररषद, सातारा.     जिल्हा पररषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य ववभाग, जिल्हा पररषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Ward Boy Order/955/2020                                Date : 27/09/2020 

 

प्रतत, 
Malavade Hrishikesh Sanjay 
hrishikeshmlavade13@gmail.com 
9527271525 

ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत कक्ष सेवक (WardBoy)पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर  
 तात्पुरत्या कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 

सांदभय:- 1. मा. उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मांडळ, पुणे याांचे पत्र .क्र.उसांआसे/एनएचएम/तनयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 ददनाांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा याांची मांिुर दटपणी दद.07-07-2020 
  3. पात्र उमेदवार यादीमिील अनुक्रमाांक 168 ते २10 पात्र उमेदवाराांमार्य त ऑनलाईन पध्दतीने  
  मागववणेत आलेला DCH,DCHC,CCCकें द्ाांचा पसांतीक्रम मुदत ददनाांक 17-07-2020  
       सांध्याकाळी 05-30 पयतं 
 

उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने कक्ष सेवक (WardBoy)पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानुसार 
आपली  कक्ष सेवक (WardBoy)या पदावर प्रततदिन रु. 400/- िानधनावर खालील दिकाणीतनवड करण्यात येत आहे.  

Sr.No 
 

Contact Person Taluka Center Name 

1 Dr. B. R. Mohite (THO) 7743923902 Jawali R H Medha 
Under Supervision of Medical Supritendant RH 

Medha 

 

 सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपात असुन कोववड-19 साथरोगाच्या पार्शवयभुमीवर या आदेशाच्या ददनाांकापासुन तनयुक्ती 

आदेश देणेत येत आहे.  
1) सदर तनवड पत्र प्राप्त होताच ककां वा आदेशाच्या ददनाांकापासुन 5 ददवसाच्या आत हिर न झाल्यास सदर आदेश 

आपोआप रदद िरतील. 
2) नेमुन ददलेल्या दिकाणी हिर होण्याकरीता कोणतीही सवलत, प्रवास खचय, प्रवासाकरीता वाहन सुवविा या कायायलयाकडुन 

उपलब्ि करुन देण्यात येणार नाही. 
3) कामावर रुिु होताना व प्रत्यक्ष कामकाि करताना कोववड-19 सोथरोगाच्या दृष्टीने वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सुचनाांचे 

पालन करण्याची िबाबदारी आपली राहील. 
4) काम समािानकारक न आढळल्यास कोणतीही पुवयसुचना न देता सेवा समाप्त केली िाईल. 
5) उमेदवाराला िर नोकरीचा रािीनामा द्यावयाचा असेल तर त्याने या कायायलयास एक मदहन्यापुवी नोटीस द्यावी 

लागेल अन्यथा एक मदहन्याचे वेतन िामीन महसुलीची रक्कम म्हणुन वसुल केली िाईल. 
6) अन्य शासकीय कमयचाऱयाांप्रमाणे सावयितनक सुटटयाांचा लाभ लमळेल. तसेच कामाच्या तनकडीप्रमाणे सुटटीच्या ददवशी 

वररष्िाांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 



7) उमेदवाराांची नेमणुक ही कां त्राटी तत्वावर असल्याने त्याांना पदस्थापनेचे दिकाण बदलुन मागण्याचे ककां वा बदली मागण्याचे 
कोणतही अधिकार राहणार नाहीत. 

8) सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपाची असल्याने भववष्यात कोणत्याही प्रकारच्या तनयलमत तनयुक्तीकरीता मागणी करता 
येणार नाही. 

9)उमेदवाराांची तनयुक्ती िरी एखादया खािगी अधिग्रहण केलेल्या हॉजस्पटल मध्ये असेल तरीही त्याांनी मुख्यालयाच्या वैद्यककय 
अधिक्षक , ग्रालमण रुग्णालययाांच्या मागयदशयना प्रमाणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वरील उमेदवाराचे वेतन प्रतत ददन रु. ४००/- प्रमाणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे प्रततज्ञापत्र सादर कराव े

लागेल, ज्यामध्ये तनयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सांपलेनांतर ददलेल्या पदावर आपला कोणताही हक्क राहणार नाही 
तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे नमुद करावे लागेल. 

12) स्माटयर्ोन असणे अतनवायय आहे.रोिची हिेरी ही प्रत्यक्ष हिेरी पत्रकावर व स्माटयर्ोन मिील देणेत आलेल्या सॉर्टवेअरवर 
लावणे बांिणकारक आहे. 
तालुका आरोग्य अधधकारी याुंना ववशेष सुचना - तालुका आरोग्य अधिकारी याांनी कक्ष सेवक (Ward Boy) याांची डयुटी आपले 
तालुक्यातील आवर्शयकत्या दिकाणी (तालुका आरोग्य अधिकारी कायायलय सोडुन) CCC सािीदेणेत याव्यात. तसेच कक्षसेवक 
(Ward Boy) याांचे मालसक मानिन हे THO याांनी कक्षसेवक (Ward Boy) याांचे हिेरी पत्रक स्वत:चे स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर 
सादर केलेनांतर जिल्हा स्तरावरुन अदा करणेत येईल. 
वॉर्डबॉय (कक्षसेवकयाुंचीकािे) - वॉडयबॉय याांनी रुग्ण सेवेशी सांबांधित  सवय सेवा देणे बांिनकारक राहील. िस ेकी कोव्हीडवॉडय व 
रुग्णालय स्वच्छत ेबाबतचे सवय काम करणे, ऑक्सीिन लसलेंडर नेआण करणे रोग्याांची शुषूशा व देखभाल करावी  वॉडयमध्ये 
लसस्टर व वररष्ियाांनी वेळोवेळी ददलेल्या आदेशाांचे पालन करावे लागेल.  

तनवास व भोिन याबाबतची अडचण असल्यास सदर बाबत खालील देणेत आलेल्या सांपकय  क्रमाांकावर सांपकय  करावा. त्याांचे 
मार्य त आपले अडचणीचे तनराकरण करणेत येईल.  

ज्या उिेिवाराुंना या पिावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकाडकरीता िेणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ कळवावे.  तसेच 
या पिावर हिर होत असताना खालील सुंपकाडकरीता िेणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन कळवावे. आपणाुंस रुिु होण्याची 
इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुिु होणेची अपेक्षीत दिनाुंक कळवणे आवश्यक आहे.  तसेच QR कोर् स्कॅन करुन िर 
क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात येईल . 

                      
 
                                                                                             

  (सुंिय िागवत) 
िुख्य कायडकारी अधधकारी, 
जिल्हा पररषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

प्रत िादहतीसाठी सववनय सािर 
1) मा. ववभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

प्रत कायडवाहीसाठी 
1) जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा. 
2) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा.



राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
जिल्हा एकाजमिक आरोग्य व कुटुुंब कल्याण सोसायटी, सातारा 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी     जिल्हा काययक्रम व्यवस्थापक 
दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-233025    दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-235948 
पत्ता:- खोली क्र 8 पहीला मिला,    पत्ता:- खोली क्र १०२ तळमिला, 
जिल्हा पररषद, सातारा.     जिल्हा पररषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य ववभाग, जिल्हा पररषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Ward Boy Order/955/2020                                Date : 27/09/2020 

 

प्रतत, 
MORE TUSHAR VIJAY 
tusharmore3171@gmail.com 
9359528222 

ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत कक्ष सेवक (WardBoy)पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर  
 तात्पुरत्या कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 

सांदभय:- 1. मा. उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मांडळ, पुणे याांचे पत्र .क्र.उसांआसे/एनएचएम/तनयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 ददनाांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा याांची मांिुर दटपणी दद.07-07-2020 
  3. पात्र उमेदवार यादीमिील अनुक्रमाांक 168 ते २10 पात्र उमेदवाराांमार्य त ऑनलाईन पध्दतीने  
  मागववणेत आलेला DCH,DCHC,CCCकें द्ाांचा पसांतीक्रम मुदत ददनाांक 17-07-2020  
       सांध्याकाळी 05-30 पयतं 
 

उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने कक्ष सेवक (WardBoy)पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानुसार 
आपली  कक्ष सेवक (WardBoy)या पदावर प्रततदिन रु. 400/- िानधनावर खालील दिकाणीतनवड करण्यात येत आहे.  

Sr.No 
 

Contact Person Taluka Center Name 

1 Dr. B. R. Mohite (THO) 7743923902 Jawali R H Medha 
Under Supervision of Medical Supritendant RH 

Medha 

 

 सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपात असुन कोववड-19 साथरोगाच्या पार्शवयभुमीवर या आदेशाच्या ददनाांकापासुन तनयुक्ती 

आदेश देणेत येत आहे.  
1) सदर तनवड पत्र प्राप्त होताच ककां वा आदेशाच्या ददनाांकापासुन 5 ददवसाच्या आत हिर न झाल्यास सदर आदेश 

आपोआप रदद िरतील. 
2) नेमुन ददलेल्या दिकाणी हिर होण्याकरीता कोणतीही सवलत, प्रवास खचय, प्रवासाकरीता वाहन सुवविा या कायायलयाकडुन 

उपलब्ि करुन देण्यात येणार नाही. 
3) कामावर रुिु होताना व प्रत्यक्ष कामकाि करताना कोववड-19 सोथरोगाच्या दृष्टीने वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सुचनाांचे 

पालन करण्याची िबाबदारी आपली राहील. 
4) काम समािानकारक न आढळल्यास कोणतीही पुवयसुचना न देता सेवा समाप्त केली िाईल. 
5) उमेदवाराला िर नोकरीचा रािीनामा द्यावयाचा असेल तर त्याने या कायायलयास एक मदहन्यापुवी नोटीस द्यावी 

लागेल अन्यथा एक मदहन्याचे वेतन िामीन महसुलीची रक्कम म्हणुन वसुल केली िाईल. 
6) अन्य शासकीय कमयचाऱयाांप्रमाणे सावयितनक सुटटयाांचा लाभ लमळेल. तसेच कामाच्या तनकडीप्रमाणे सुटटीच्या ददवशी 

वररष्िाांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 



7) उमेदवाराांची नेमणुक ही कां त्राटी तत्वावर असल्याने त्याांना पदस्थापनेचे दिकाण बदलुन मागण्याचे ककां वा बदली मागण्याचे 
कोणतही अधिकार राहणार नाहीत. 

8) सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपाची असल्याने भववष्यात कोणत्याही प्रकारच्या तनयलमत तनयुक्तीकरीता मागणी करता 
येणार नाही. 

9)उमेदवाराांची तनयुक्ती िरी एखादया खािगी अधिग्रहण केलेल्या हॉजस्पटल मध्ये असेल तरीही त्याांनी मुख्यालयाच्या वैद्यककय 
अधिक्षक , ग्रालमण रुग्णालययाांच्या मागयदशयना प्रमाणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वरील उमेदवाराचे वेतन प्रतत ददन रु. ४००/- प्रमाणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे प्रततज्ञापत्र सादर कराव े

लागेल, ज्यामध्ये तनयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सांपलेनांतर ददलेल्या पदावर आपला कोणताही हक्क राहणार नाही 
तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे नमुद करावे लागेल. 

12) स्माटयर्ोन असणे अतनवायय आहे.रोिची हिेरी ही प्रत्यक्ष हिेरी पत्रकावर व स्माटयर्ोन मिील देणेत आलेल्या सॉर्टवेअरवर 
लावणे बांिणकारक आहे. 
तालुका आरोग्य अधधकारी याुंना ववशेष सुचना - तालुका आरोग्य अधिकारी याांनी कक्ष सेवक (Ward Boy) याांची डयुटी आपले 
तालुक्यातील आवर्शयकत्या दिकाणी (तालुका आरोग्य अधिकारी कायायलय सोडुन) CCC सािीदेणेत याव्यात. तसेच कक्षसेवक 
(Ward Boy) याांचे मालसक मानिन हे THO याांनी कक्षसेवक (Ward Boy) याांचे हिेरी पत्रक स्वत:चे स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर 
सादर केलेनांतर जिल्हा स्तरावरुन अदा करणेत येईल. 
वॉर्डबॉय (कक्षसेवकयाुंचीकािे) - वॉडयबॉय याांनी रुग्ण सेवेशी सांबांधित  सवय सेवा देणे बांिनकारक राहील. िस ेकी कोव्हीडवॉडय व 
रुग्णालय स्वच्छत ेबाबतचे सवय काम करणे, ऑक्सीिन लसलेंडर नेआण करणे रोग्याांची शुषूशा व देखभाल करावी  वॉडयमध्ये 
लसस्टर व वररष्ियाांनी वेळोवेळी ददलेल्या आदेशाांचे पालन करावे लागेल.  

तनवास व भोिन याबाबतची अडचण असल्यास सदर बाबत खालील देणेत आलेल्या सांपकय  क्रमाांकावर सांपकय  करावा. त्याांचे 
मार्य त आपले अडचणीचे तनराकरण करणेत येईल.  

ज्या उिेिवाराुंना या पिावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकाडकरीता िेणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ कळवावे.  तसेच 
या पिावर हिर होत असताना खालील सुंपकाडकरीता िेणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन कळवावे. आपणाुंस रुिु होण्याची 
इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुिु होणेची अपेक्षीत दिनाुंक कळवणे आवश्यक आहे.  तसेच QR कोर् स्कॅन करुन िर 
क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात येईल . 

                      
 
                                                                                             

  (सुंिय िागवत) 
िुख्य कायडकारी अधधकारी, 
जिल्हा पररषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

प्रत िादहतीसाठी सववनय सािर 
1) मा. ववभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

प्रत कायडवाहीसाठी 
1) जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा. 
2) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा.



राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
जिल्हा एकाजमिक आरोग्य व कुटुुंब कल्याण सोसायटी, सातारा 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी     जिल्हा काययक्रम व्यवस्थापक 
दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-233025    दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-235948 
पत्ता:- खोली क्र 8 पहीला मिला,    पत्ता:- खोली क्र १०२ तळमिला, 
जिल्हा पररषद, सातारा.     जिल्हा पररषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य ववभाग, जिल्हा पररषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Ward Boy Order/955/2020                                Date : 27/09/2020 

 

प्रतत, 
PAWAR SANDEEP VISHNU 
sandeeppawar5382@gmail.com 
9004210655 

ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत कक्ष सेवक (WardBoy)पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर  
 तात्पुरत्या कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 

सांदभय:- 1. मा. उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मांडळ, पुणे याांचे पत्र .क्र.उसांआसे/एनएचएम/तनयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 ददनाांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा याांची मांिुर दटपणी दद.07-07-2020 
  3. पात्र उमेदवार यादीमिील अनुक्रमाांक 168 ते २10 पात्र उमेदवाराांमार्य त ऑनलाईन पध्दतीने  
  मागववणेत आलेला DCH,DCHC,CCCकें द्ाांचा पसांतीक्रम मुदत ददनाांक 17-07-2020  
       सांध्याकाळी 05-30 पयतं 
 

उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने कक्ष सेवक (WardBoy)पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानुसार 
आपली  कक्ष सेवक (WardBoy)या पदावर प्रततदिन रु. 400/- िानधनावर खालील दिकाणीतनवड करण्यात येत आहे.  

Sr.No 
 

Contact Person Taluka Center Name 

1 Dr. B. R. Mohite (THO) 7743923902 Jawali R H Medha 
Under Supervision of Medical Supritendant RH 

Medha 

 

 सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपात असुन कोववड-19 साथरोगाच्या पार्शवयभुमीवर या आदेशाच्या ददनाांकापासुन तनयुक्ती 

आदेश देणेत येत आहे.  
1) सदर तनवड पत्र प्राप्त होताच ककां वा आदेशाच्या ददनाांकापासुन 5 ददवसाच्या आत हिर न झाल्यास सदर आदेश 

आपोआप रदद िरतील. 
2) नेमुन ददलेल्या दिकाणी हिर होण्याकरीता कोणतीही सवलत, प्रवास खचय, प्रवासाकरीता वाहन सुवविा या कायायलयाकडुन 

उपलब्ि करुन देण्यात येणार नाही. 
3) कामावर रुिु होताना व प्रत्यक्ष कामकाि करताना कोववड-19 सोथरोगाच्या दृष्टीने वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सुचनाांचे 

पालन करण्याची िबाबदारी आपली राहील. 
4) काम समािानकारक न आढळल्यास कोणतीही पुवयसुचना न देता सेवा समाप्त केली िाईल. 
5) उमेदवाराला िर नोकरीचा रािीनामा द्यावयाचा असेल तर त्याने या कायायलयास एक मदहन्यापुवी नोटीस द्यावी 

लागेल अन्यथा एक मदहन्याचे वेतन िामीन महसुलीची रक्कम म्हणुन वसुल केली िाईल. 
6) अन्य शासकीय कमयचाऱयाांप्रमाणे सावयितनक सुटटयाांचा लाभ लमळेल. तसेच कामाच्या तनकडीप्रमाणे सुटटीच्या ददवशी 

वररष्िाांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 



7) उमेदवाराांची नेमणुक ही कां त्राटी तत्वावर असल्याने त्याांना पदस्थापनेचे दिकाण बदलुन मागण्याचे ककां वा बदली मागण्याचे 
कोणतही अधिकार राहणार नाहीत. 

8) सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपाची असल्याने भववष्यात कोणत्याही प्रकारच्या तनयलमत तनयुक्तीकरीता मागणी करता 
येणार नाही. 

9)उमेदवाराांची तनयुक्ती िरी एखादया खािगी अधिग्रहण केलेल्या हॉजस्पटल मध्ये असेल तरीही त्याांनी मुख्यालयाच्या वैद्यककय 
अधिक्षक , ग्रालमण रुग्णालययाांच्या मागयदशयना प्रमाणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वरील उमेदवाराचे वेतन प्रतत ददन रु. ४००/- प्रमाणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे प्रततज्ञापत्र सादर कराव े

लागेल, ज्यामध्ये तनयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सांपलेनांतर ददलेल्या पदावर आपला कोणताही हक्क राहणार नाही 
तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे नमुद करावे लागेल. 

12) स्माटयर्ोन असणे अतनवायय आहे.रोिची हिेरी ही प्रत्यक्ष हिेरी पत्रकावर व स्माटयर्ोन मिील देणेत आलेल्या सॉर्टवेअरवर 
लावणे बांिणकारक आहे. 
तालुका आरोग्य अधधकारी याुंना ववशेष सुचना - तालुका आरोग्य अधिकारी याांनी कक्ष सेवक (Ward Boy) याांची डयुटी आपले 
तालुक्यातील आवर्शयकत्या दिकाणी (तालुका आरोग्य अधिकारी कायायलय सोडुन) CCC सािीदेणेत याव्यात. तसेच कक्षसेवक 
(Ward Boy) याांचे मालसक मानिन हे THO याांनी कक्षसेवक (Ward Boy) याांचे हिेरी पत्रक स्वत:चे स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर 
सादर केलेनांतर जिल्हा स्तरावरुन अदा करणेत येईल. 
वॉर्डबॉय (कक्षसेवकयाुंचीकािे) - वॉडयबॉय याांनी रुग्ण सेवेशी सांबांधित  सवय सेवा देणे बांिनकारक राहील. िस ेकी कोव्हीडवॉडय व 
रुग्णालय स्वच्छत ेबाबतचे सवय काम करणे, ऑक्सीिन लसलेंडर नेआण करणे रोग्याांची शुषूशा व देखभाल करावी  वॉडयमध्ये 
लसस्टर व वररष्ियाांनी वेळोवेळी ददलेल्या आदेशाांचे पालन करावे लागेल.  

तनवास व भोिन याबाबतची अडचण असल्यास सदर बाबत खालील देणेत आलेल्या सांपकय  क्रमाांकावर सांपकय  करावा. त्याांचे 
मार्य त आपले अडचणीचे तनराकरण करणेत येईल.  

ज्या उिेिवाराुंना या पिावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकाडकरीता िेणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ कळवावे.  तसेच 
या पिावर हिर होत असताना खालील सुंपकाडकरीता िेणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन कळवावे. आपणाुंस रुिु होण्याची 
इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुिु होणेची अपेक्षीत दिनाुंक कळवणे आवश्यक आहे.  तसेच QR कोर् स्कॅन करुन िर 
क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात येईल . 

                      
 
                                                                                             

  (सुंिय िागवत) 
िुख्य कायडकारी अधधकारी, 
जिल्हा पररषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

प्रत िादहतीसाठी सववनय सािर 
1) मा. ववभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

प्रत कायडवाहीसाठी 
1) जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा. 
2) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा.



राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
जिल्हा एकाजमिक आरोग्य व कुटुुंब कल्याण सोसायटी, सातारा 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी     जिल्हा काययक्रम व्यवस्थापक 
दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-233025    दरुध्वनी क्रमाांक:- 02162-235948 
पत्ता:- खोली क्र 8 पहीला मिला,    पत्ता:- खोली क्र १०२ तळमिला, 
जिल्हा पररषद, सातारा.     जिल्हा पररषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य ववभाग, जिल्हा पररषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Ward Boy Order/955/2020                                Date : 27/09/2020 

 

प्रतत, 
Shinde Kiran Sahebrao 
kireshma@gmail.com 
8411804941 

ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत कक्ष सेवक (WardBoy)पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर  
 तात्पुरत्या कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 

सांदभय:- 1. मा. उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मांडळ, पुणे याांचे पत्र .क्र.उसांआसे/एनएचएम/तनयुक्ती   
     आदेश/N 147-159/2020 ददनाांक 30-06-2020 

  2. मा. मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा याांची मांिुर दटपणी दद.07-07-2020 
  3. पात्र उमेदवार यादीमिील अनुक्रमाांक 168 ते २10 पात्र उमेदवाराांमार्य त ऑनलाईन पध्दतीने  
  मागववणेत आलेला DCH,DCHC,CCCकें द्ाांचा पसांतीक्रम मुदत ददनाांक 17-07-2020  
       सांध्याकाळी 05-30 पयतं 
 

उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने कक्ष सेवक (WardBoy)पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानुसार 
आपली  कक्ष सेवक (WardBoy)या पदावर प्रततदिन रु. 400/- िानधनावर खालील दिकाणीतनवड करण्यात येत आहे.  

Sr.No 
 

Contact Person Taluka Center Name 

1 Dr. B. R. Mohite (THO) 7743923902 Jawali R H Medha 
Under Supervision of Medical Supritendant RH 

Medha 

 

 सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपात असुन कोववड-19 साथरोगाच्या पार्शवयभुमीवर या आदेशाच्या ददनाांकापासुन तनयुक्ती 

आदेश देणेत येत आहे.  
1) सदर तनवड पत्र प्राप्त होताच ककां वा आदेशाच्या ददनाांकापासुन 5 ददवसाच्या आत हिर न झाल्यास सदर आदेश 

आपोआप रदद िरतील. 
2) नेमुन ददलेल्या दिकाणी हिर होण्याकरीता कोणतीही सवलत, प्रवास खचय, प्रवासाकरीता वाहन सुवविा या कायायलयाकडुन 

उपलब्ि करुन देण्यात येणार नाही. 
3) कामावर रुिु होताना व प्रत्यक्ष कामकाि करताना कोववड-19 सोथरोगाच्या दृष्टीने वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सुचनाांचे 

पालन करण्याची िबाबदारी आपली राहील. 
4) काम समािानकारक न आढळल्यास कोणतीही पुवयसुचना न देता सेवा समाप्त केली िाईल. 
5) उमेदवाराला िर नोकरीचा रािीनामा द्यावयाचा असेल तर त्याने या कायायलयास एक मदहन्यापुवी नोटीस द्यावी 

लागेल अन्यथा एक मदहन्याचे वेतन िामीन महसुलीची रक्कम म्हणुन वसुल केली िाईल. 
6) अन्य शासकीय कमयचाऱयाांप्रमाणे सावयितनक सुटटयाांचा लाभ लमळेल. तसेच कामाच्या तनकडीप्रमाणे सुटटीच्या ददवशी 

वररष्िाांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 



7) उमेदवाराांची नेमणुक ही कां त्राटी तत्वावर असल्याने त्याांना पदस्थापनेचे दिकाण बदलुन मागण्याचे ककां वा बदली मागण्याचे 
कोणतही अधिकार राहणार नाहीत. 

8) सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपाची असल्याने भववष्यात कोणत्याही प्रकारच्या तनयलमत तनयुक्तीकरीता मागणी करता 
येणार नाही. 

9)उमेदवाराांची तनयुक्ती िरी एखादया खािगी अधिग्रहण केलेल्या हॉजस्पटल मध्ये असेल तरीही त्याांनी मुख्यालयाच्या वैद्यककय 
अधिक्षक , ग्रालमण रुग्णालययाांच्या मागयदशयना प्रमाणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वरील उमेदवाराचे वेतन प्रतत ददन रु. ४००/- प्रमाणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा या कायायलयाकडे प्रततज्ञापत्र सादर कराव े

लागेल, ज्यामध्ये तनयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सांपलेनांतर ददलेल्या पदावर आपला कोणताही हक्क राहणार नाही 
तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे नमुद करावे लागेल. 

12) स्माटयर्ोन असणे अतनवायय आहे.रोिची हिेरी ही प्रत्यक्ष हिेरी पत्रकावर व स्माटयर्ोन मिील देणेत आलेल्या सॉर्टवेअरवर 
लावणे बांिणकारक आहे. 
तालुका आरोग्य अधधकारी याुंना ववशेष सुचना - तालुका आरोग्य अधिकारी याांनी कक्ष सेवक (Ward Boy) याांची डयुटी आपले 
तालुक्यातील आवर्शयकत्या दिकाणी (तालुका आरोग्य अधिकारी कायायलय सोडुन) CCC सािीदेणेत याव्यात. तसेच कक्षसेवक 
(Ward Boy) याांचे मालसक मानिन हे THO याांनी कक्षसेवक (Ward Boy) याांचे हिेरी पत्रक स्वत:चे स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर 
सादर केलेनांतर जिल्हा स्तरावरुन अदा करणेत येईल. 
वॉर्डबॉय (कक्षसेवकयाुंचीकािे) - वॉडयबॉय याांनी रुग्ण सेवेशी सांबांधित  सवय सेवा देणे बांिनकारक राहील. िस ेकी कोव्हीडवॉडय व 
रुग्णालय स्वच्छत ेबाबतचे सवय काम करणे, ऑक्सीिन लसलेंडर नेआण करणे रोग्याांची शुषूशा व देखभाल करावी  वॉडयमध्ये 
लसस्टर व वररष्ियाांनी वेळोवेळी ददलेल्या आदेशाांचे पालन करावे लागेल.  

तनवास व भोिन याबाबतची अडचण असल्यास सदर बाबत खालील देणेत आलेल्या सांपकय  क्रमाांकावर सांपकय  करावा. त्याांचे 
मार्य त आपले अडचणीचे तनराकरण करणेत येईल.  

ज्या उिेिवाराुंना या पिावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकाडकरीता िेणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ कळवावे.  तसेच 
या पिावर हिर होत असताना खालील सुंपकाडकरीता िेणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन कळवावे. आपणाुंस रुिु होण्याची 
इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुिु होणेची अपेक्षीत दिनाुंक कळवणे आवश्यक आहे.  तसेच QR कोर् स्कॅन करुन िर 
क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात येईल . 

                      
 
                                                                                             

  (सुंिय िागवत) 
िुख्य कायडकारी अधधकारी, 
जिल्हा पररषि, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

प्रत िादहतीसाठी सववनय सािर 
1) मा. ववभागीय आयुक्त, पुणे 
2) मा. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

प्रत कायडवाहीसाठी 
1) जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा. 
2) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा.
 


