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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/Pharmacist Order/954/2020         Date : 27/09/2020 

 
 प्रतत, 
 SARADE VIVEK DNYANDEV 
 vivek.sarade9591@gmail.com 
 9923339591 
  

 ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत Pharmacistपदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर तात्पुरत्या 
                            कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 
 सांदभय:- 1. कोरोना प्रादभुायव काळासाठी पदभरती अांतगयत स्थातनक वतयमानपत्रात देणेत आलेली  
  िाहीरात. 
  2. मा. मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा याांची मांिुर टटपणी  
   

 उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने Pharmacist पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार आपली तनयुक्ती खालीलप्रमाणे करण्यात 

येत आहे.  
अ.क्र संपर्कार्रितक  मकनधन तकलुर्क  ननयुक्ती ठिर्कण 

1 
Dr. B. R. Mohite 

(THO) 7743923902 
Rs. 17000/- Jawali 

R H Medha 
Under Supervision of Medical 

Supritendant RH Medha 
 

 सदर तनयुक्ती ही कां त्राटी स्वरुपात असुन कोववड-19 साथरोगाच्या पार्शवयभुमीवर या आदेशाच्या टदनाांकापासुन 
तनयुक्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर तनवड पत्र प्राप्त होताच ककां वा आदेशाच्या टदनाांकापासुन 5 टदवसाच्या आत हिर न झाल्यास सदर आदेश 
आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेमुन टदलेल्या टठकाणी 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 मटहन्यापुवी नोटीस द्यावी 

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

वररष्ठाांच्या आदेशाने काययरत रहावे लागेल. 



Order letter E:- NHM/20-21/Covid-19WardBoy Order 

 Page 2 
 

7) उमेदवाराांची नेमणुक ही कां त्राटी तत्वावर असल्याने त्याांना पदस्थापनेचे टठकाण बदलुन मागण्याचे ककां वा बदली 
मागण्याचे कोणतेही अधिकार राहणार नाहीत. तालुका आरोग्य अधिकारी हे रुग्णाांच्या सांख्येचा ववचार करुन 
उमेदवाराांना टदलेल े तनयुक्ती टठकाण तालुका अांतगयत बदल करु शकतात. 

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

9) ऑनलाईन प्रक्रियेनुसार सहिागी झालेल्या उिेदवाराुंचे शैक्षणणक कागदपत्ाुंची तपासणी करता आलेली नाही, सुंबुंधित 
उिेदवारास हिर करुन घेणेपुवी सुंबुंधित आरोग्य सुंस्थेने मयाची तपासणी करणे आवश्यक आहे. सुंबुंधित 
िाहीरातीतील शैक्षणणक पात्तेनुसार कागदपत्े आढळुन न आलेस उिेदवारास अपात् करणेत यावे. 

10) कामावर रुिु झालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात तालुका आरोग्य अधिकारी/जिल्हा रुग्णालय, साताराया 
कायायलयाकडे प्रततज्ञापत्र सादर करावे लागेल, ज्यामध्ये तनयुक्तीचा आदेशाचा कालाविी सांपलेनांतर टदलेल्या पदावर 
आपला कोणताही हक्क राहणार नाही तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे नमुद करावे लागेल. 

पदाची िबाबदारी व कततव्ये:-  
1. CCC साठी लागणारे आवर्शयक औषि, लॉजिस्टीक उपकरणे तयार करणे व त्याची मागणी जिल्हा औषि 

भाांडारयेथे करणे. (ई- औषिी) 
2. मेडीकल स्टोअर मॅनेिमेंट+औषिाांचेरजिस्टर अद्यावत करणे. 
3. वॉडयमिील रुग्णाांना मेडीसीन पुरववणे. 
ज्यक उमेदवकिकंनक यक पदकवि रुजु व्हकवयकचे नकही तयकंनी  संपर्कार्िीतक देणत आलेल्यक क्रमकंर्कवि तकतर्कळ र्ळवकव.े  

तसेच यक पदकवि हजि होत असतकनक खकलील संपर्कार्िीतक देणेत आलेल्यक क्रमकंर्कविच फोन र्रुन र्ळवकव.े 

आपणकंस रुजु होण्यकची इच्छक असल्यकस करं्वक नसल्यकस रुजु होणेची अपेक्षीत ठदनकंर् र्ळवणे आवश्यर् आहे.  

तसेच QR र्ोड स्रॅ्न र्रुन जि क्ळववले नकही ति आपणकंस रुजु व्हकयचे नकही असे गहृीत घिण्यकत येईल . 

     
 
 

(सुंिय िागवत) 
िुख्य कायतकारी अधिकारी, 
जिल्हा पररषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

 

प्रत िाहहतीसाठी सववनय सादर 
मा. ववभागीय आयुक्त, पुणे 
मा. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

प्रत कायतवाहीसाठी 
जिल्हा शल्यधचककत्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा. 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पररषद, सातारा. 

प्रत सववनय सादर 
मा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अलभयान सांचालक, राआअ, मुांबई. 
मा. सांचालक, आरोग्य सेवा 1, मुांबई. 
मा. उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पुणे पररमांडळ, पुणे.
 


