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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/Staff Nurse Order/  953/2020                       Date : 27/09/2020 
 

प्रतत, 
Pansande Sonali Balu 
Sonalisb759@gmail.com 
8624997170 
 

 ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत Staff Nurse पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर तात्पुरत्या 
                          कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 
 

 सांदभय:- 1. कोरोना प्रादभुायव काळासाठी पदभरती अांतगयत स्थातनक वतयमानपत्रात देणेत आलेली िाहीरात. 
  2. मा. जिल्हाधिकारी, सातारा याांची मांिुर टटपणी   

 उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानसुार 
आपली तनयुक्ती खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.  

अ.क्र संपर्क र्रीता  तालुर्ा  मानधन ननयुक्ती निर्ाण 

1 
Dr. B. R. Mohite (THO) 

7743923902 
Jawali Rs18000/- 

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. 
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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) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अधिकारी या 
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 कराव े
लागेल. 

पदाची िबाबदारी व कततव्ये:-  
1. स्टाफ नसय याांनी  CCC व DCHCमध्ये वैद्यककय अधिकारी याांचेसोबत राऊां ड घेताना उपजस्थत राहुन 

रुग्णाांना वेळेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अांतगयत वैद्यककय अधिकारी याांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच रुग्णाांचा स्वॅब घेणेसाठी 

मदत करणे. 
3. रुग्णाांची केसपेपर सांबांिी नोंदणी करणे. 
 ज्या उिेदवाराुंना या पदावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकातकरीता देणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ 
कळवावे.  तसेच या पदावर हिर होत असताना खालील सुंपकातकरीता देणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन 
कळवावे. आपणाुंस रुि ुहोण्याची इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुि ुहोणेची अपेक्षीत ददनाुंक कळवणे आवश्यक 
आहे.  तसेच QR कोड स्कॅन करुन िर क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात 
येईल . 

 
 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

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

प्रत सववनय सादर 
मा. आयुक्त, आरोग्य सवेा तथा अलभयान सांचालक, राआअ, मुांबई. 
मा. सांचालक, आरोग्य सेवा 1, मुांबई. 
मा.उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पणेु पररमांडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/  953/2020                       Date : 27/09/2020 
 

प्रतत, 
Chavan Sonali Ramesh 
chavansonali344@gmail.com 
9067735426 
 

 ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत Staff Nurse पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर तात्पुरत्या 
                          कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 
 

 सांदभय:- 1. कोरोना प्रादभुायव काळासाठी पदभरती अांतगयत स्थातनक वतयमानपत्रात देणेत आलेली िाहीरात. 
  2. मा. जिल्हाधिकारी, सातारा याांची मांिुर टटपणी   

 उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानसुार 
आपली तनयुक्ती खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.  

अ.क्र संपर्क र्रीता  तालुर्ा  मानधन ननयुक्ती निर्ाण 

1 
Dr. B. R. Mohite (THO) 

7743923902 
Jawali Rs18000/- 

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. 
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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) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अधिकारी या 
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 कराव े
लागेल. 

पदाची िबाबदारी व कततव्ये:-  
1. स्टाफ नसय याांनी  CCC व DCHCमध्ये वैद्यककय अधिकारी याांचेसोबत राऊां ड घेताना उपजस्थत राहुन 

रुग्णाांना वेळेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अांतगयत वैद्यककय अधिकारी याांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच रुग्णाांचा स्वॅब घेणेसाठी 

मदत करणे. 
3. रुग्णाांची केसपेपर सांबांिी नोंदणी करणे. 
 ज्या उिेदवाराुंना या पदावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकातकरीता देणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ 
कळवावे.  तसेच या पदावर हिर होत असताना खालील सुंपकातकरीता देणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन 
कळवावे. आपणाुंस रुि ुहोण्याची इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुि ुहोणेची अपेक्षीत ददनाुंक कळवणे आवश्यक 
आहे.  तसेच QR कोड स्कॅन करुन िर क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात 
येईल . 

 
 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

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

प्रत सववनय सादर 
मा. आयुक्त, आरोग्य सवेा तथा अलभयान सांचालक, राआअ, मुांबई. 
मा. सांचालक, आरोग्य सेवा 1, मुांबई. 
मा.उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पणेु पररमांडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/  953/2020                       Date : 27/09/2020 
 

प्रतत, 
Tupe Snehal Rajendra 
snehaltupe1994@gmail.com 
9067362212 
 

 ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत Staff Nurse पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर तात्पुरत्या 
                          कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 
 

 सांदभय:- 1. कोरोना प्रादभुायव काळासाठी पदभरती अांतगयत स्थातनक वतयमानपत्रात देणेत आलेली िाहीरात. 
  2. मा. जिल्हाधिकारी, सातारा याांची मांिुर टटपणी   

 उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानसुार 
आपली तनयुक्ती खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.  

अ.क्र संपर्क र्रीता  तालुर्ा  मानधन ननयुक्ती निर्ाण 

1 
Dr. B. R. Mohite (THO) 

7743923902 
Jawali Rs18000/- 

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. 
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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) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अधिकारी या 
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 कराव े
लागेल. 

पदाची िबाबदारी व कततव्ये:-  
1. स्टाफ नसय याांनी  CCC व DCHCमध्ये वैद्यककय अधिकारी याांचेसोबत राऊां ड घेताना उपजस्थत राहुन 

रुग्णाांना वेळेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अांतगयत वैद्यककय अधिकारी याांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच रुग्णाांचा स्वॅब घेणेसाठी 

मदत करणे. 
3. रुग्णाांची केसपेपर सांबांिी नोंदणी करणे. 
 ज्या उिेदवाराुंना या पदावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकातकरीता देणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ 
कळवावे.  तसेच या पदावर हिर होत असताना खालील सुंपकातकरीता देणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन 
कळवावे. आपणाुंस रुि ुहोण्याची इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुि ुहोणेची अपेक्षीत ददनाुंक कळवणे आवश्यक 
आहे.  तसेच QR कोड स्कॅन करुन िर क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात 
येईल . 

 
 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

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

प्रत सववनय सादर 
मा. आयुक्त, आरोग्य सवेा तथा अलभयान सांचालक, राआअ, मुांबई. 
मा. सांचालक, आरोग्य सेवा 1, मुांबई. 
मा.उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पणेु पररमांडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/  953/2020                       Date : 27/09/2020 
 

प्रतत, 
GAVIT GITA VINYA 
gavitgita06@gmail.com 
9130797255 
 

 ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत Staff Nurse पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर तात्पुरत्या 
                          कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 
 

 सांदभय:- 1. कोरोना प्रादभुायव काळासाठी पदभरती अांतगयत स्थातनक वतयमानपत्रात देणेत आलेली िाहीरात. 
  2. मा. जिल्हाधिकारी, सातारा याांची मांिुर टटपणी   

 उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानसुार 
आपली तनयुक्ती खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.  

अ.क्र संपर्क र्रीता  तालुर्ा  मानधन ननयुक्ती निर्ाण 

1 
Dr. B. R. Mohite (THO) 

7743923902 
Jawali Rs18000/- 

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. 
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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) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अधिकारी या 
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 कराव े
लागेल. 

पदाची िबाबदारी व कततव्ये:-  
1. स्टाफ नसय याांनी  CCC व DCHCमध्ये वैद्यककय अधिकारी याांचेसोबत राऊां ड घेताना उपजस्थत राहुन 

रुग्णाांना वेळेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अांतगयत वैद्यककय अधिकारी याांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच रुग्णाांचा स्वॅब घेणेसाठी 

मदत करणे. 
3. रुग्णाांची केसपेपर सांबांिी नोंदणी करणे. 
 ज्या उिेदवाराुंना या पदावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकातकरीता देणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ 
कळवावे.  तसेच या पदावर हिर होत असताना खालील सुंपकातकरीता देणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन 
कळवावे. आपणाुंस रुि ुहोण्याची इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुि ुहोणेची अपेक्षीत ददनाुंक कळवणे आवश्यक 
आहे.  तसेच QR कोड स्कॅन करुन िर क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात 
येईल . 

 
 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

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

प्रत सववनय सादर 
मा. आयुक्त, आरोग्य सवेा तथा अलभयान सांचालक, राआअ, मुांबई. 
मा. सांचालक, आरोग्य सेवा 1, मुांबई. 
मा.उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पणेु पररमांडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/  953/2020                       Date : 27/09/2020 
 

प्रतत, 
SUPRIYA SANDIP SUPEKAR 
001supriyasupekar@gmail.com 
7057148256 
 

 ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत Staff Nurse पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर तात्पुरत्या 
                          कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 
 

 सांदभय:- 1. कोरोना प्रादभुायव काळासाठी पदभरती अांतगयत स्थातनक वतयमानपत्रात देणेत आलेली िाहीरात. 
  2. मा. जिल्हाधिकारी, सातारा याांची मांिुर टटपणी   

 उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानसुार 
आपली तनयुक्ती खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.  

अ.क्र संपर्क र्रीता  तालुर्ा  मानधन ननयुक्ती निर्ाण 

1 
Dr. B. R. Mohite (THO) 

7743923902 
Jawali Rs18000/- 

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. 
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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) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अधिकारी या 
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 कराव े
लागेल. 

पदाची िबाबदारी व कततव्ये:-  
1. स्टाफ नसय याांनी  CCC व DCHCमध्ये वैद्यककय अधिकारी याांचेसोबत राऊां ड घेताना उपजस्थत राहुन 

रुग्णाांना वेळेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अांतगयत वैद्यककय अधिकारी याांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच रुग्णाांचा स्वॅब घेणेसाठी 

मदत करणे. 
3. रुग्णाांची केसपेपर सांबांिी नोंदणी करणे. 
 ज्या उिेदवाराुंना या पदावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकातकरीता देणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ 
कळवावे.  तसेच या पदावर हिर होत असताना खालील सुंपकातकरीता देणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन 
कळवावे. आपणाुंस रुि ुहोण्याची इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुि ुहोणेची अपेक्षीत ददनाुंक कळवणे आवश्यक 
आहे.  तसेच QR कोड स्कॅन करुन िर क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात 
येईल . 

 
 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

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

प्रत सववनय सादर 
मा. आयुक्त, आरोग्य सवेा तथा अलभयान सांचालक, राआअ, मुांबई. 
मा. सांचालक, आरोग्य सेवा 1, मुांबई. 
मा.उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पणेु पररमांडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/  953/2020                       Date : 27/09/2020 
 

प्रतत, 
JADHAV KALYANI PRADIP 
pranjalijadhav12121998@gmail.com 
7420842124 
 

 ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत Staff Nurse पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर तात्पुरत्या 
                          कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 
 

 सांदभय:- 1. कोरोना प्रादभुायव काळासाठी पदभरती अांतगयत स्थातनक वतयमानपत्रात देणेत आलेली िाहीरात. 
  2. मा. जिल्हाधिकारी, सातारा याांची मांिुर टटपणी   

 उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानसुार 
आपली तनयुक्ती खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.  

अ.क्र संपर्क र्रीता  तालुर्ा  मानधन ननयुक्ती निर्ाण 

1 
Dr. B. R. Mohite (THO) 

7743923902 
Jawali Rs18000/- 

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. 
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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) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अधिकारी या 
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 कराव े
लागेल. 

पदाची िबाबदारी व कततव्ये:-  
1. स्टाफ नसय याांनी  CCC व DCHCमध्ये वैद्यककय अधिकारी याांचेसोबत राऊां ड घेताना उपजस्थत राहुन 

रुग्णाांना वेळेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अांतगयत वैद्यककय अधिकारी याांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच रुग्णाांचा स्वॅब घेणेसाठी 

मदत करणे. 
3. रुग्णाांची केसपेपर सांबांिी नोंदणी करणे. 
 ज्या उिेदवाराुंना या पदावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकातकरीता देणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ 
कळवावे.  तसेच या पदावर हिर होत असताना खालील सुंपकातकरीता देणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन 
कळवावे. आपणाुंस रुि ुहोण्याची इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुि ुहोणेची अपेक्षीत ददनाुंक कळवणे आवश्यक 
आहे.  तसेच QR कोड स्कॅन करुन िर क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात 
येईल . 

 
 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

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

प्रत सववनय सादर 
मा. आयुक्त, आरोग्य सवेा तथा अलभयान सांचालक, राआअ, मुांबई. 
मा. सांचालक, आरोग्य सेवा 1, मुांबई. 
मा.उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पणेु पररमांडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/  953/2020                       Date : 27/09/2020 
 

प्रतत, 
pawar payal shankar 
meetsushantpawar@gmail.com 
9892156080 
 

 ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत Staff Nurse पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर तात्पुरत्या 
                          कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 
 

 सांदभय:- 1. कोरोना प्रादभुायव काळासाठी पदभरती अांतगयत स्थातनक वतयमानपत्रात देणेत आलेली िाहीरात. 
  2. मा. जिल्हाधिकारी, सातारा याांची मांिुर टटपणी   

 उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानसुार 
आपली तनयुक्ती खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.  

अ.क्र संपर्क र्रीता  तालुर्ा  मानधन ननयुक्ती निर्ाण 

1 
Dr. B. R. Mohite (THO) 

7743923902 
Jawali Rs18000/- 

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. 
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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) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अधिकारी या 
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 कराव े
लागेल. 

पदाची िबाबदारी व कततव्ये:-  
1. स्टाफ नसय याांनी  CCC व DCHCमध्ये वैद्यककय अधिकारी याांचेसोबत राऊां ड घेताना उपजस्थत राहुन 

रुग्णाांना वेळेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अांतगयत वैद्यककय अधिकारी याांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच रुग्णाांचा स्वॅब घेणेसाठी 

मदत करणे. 
3. रुग्णाांची केसपेपर सांबांिी नोंदणी करणे. 
 ज्या उिेदवाराुंना या पदावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकातकरीता देणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ 
कळवावे.  तसेच या पदावर हिर होत असताना खालील सुंपकातकरीता देणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन 
कळवावे. आपणाुंस रुि ुहोण्याची इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुि ुहोणेची अपेक्षीत ददनाुंक कळवणे आवश्यक 
आहे.  तसेच QR कोड स्कॅन करुन िर क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात 
येईल . 

 
 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

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

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



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

 Page 1 
 

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/Staff Nurse Order/  953/2020                       Date : 27/09/2020 
 

प्रतत, 
BHOSALE PRATIKSHA RAMESH 
bhosalepratiksha40@gmail.com 
9130138195 
 

 ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत Staff Nurse पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर तात्पुरत्या 
                          कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 
 

 सांदभय:- 1. कोरोना प्रादभुायव काळासाठी पदभरती अांतगयत स्थातनक वतयमानपत्रात देणेत आलेली िाहीरात. 
  2. मा. जिल्हाधिकारी, सातारा याांची मांिुर टटपणी   

 उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानसुार 
आपली तनयुक्ती खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.  

अ.क्र संपर्क र्रीता  तालुर्ा  मानधन ननयुक्ती निर्ाण 

1 
Dr. B. R. Mohite (THO) 

7743923902 
Jawali Rs18000/- 

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. 
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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) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अधिकारी या 
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 कराव े
लागेल. 

पदाची िबाबदारी व कततव्ये:-  
1. स्टाफ नसय याांनी  CCC व DCHCमध्ये वैद्यककय अधिकारी याांचेसोबत राऊां ड घेताना उपजस्थत राहुन 

रुग्णाांना वेळेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अांतगयत वैद्यककय अधिकारी याांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच रुग्णाांचा स्वॅब घेणेसाठी 

मदत करणे. 
3. रुग्णाांची केसपेपर सांबांिी नोंदणी करणे. 
 ज्या उिेदवाराुंना या पदावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकातकरीता देणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ 
कळवावे.  तसेच या पदावर हिर होत असताना खालील सुंपकातकरीता देणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन 
कळवावे. आपणाुंस रुि ुहोण्याची इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुि ुहोणेची अपेक्षीत ददनाुंक कळवणे आवश्यक 
आहे.  तसेच QR कोड स्कॅन करुन िर क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात 
येईल . 

 
 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

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

प्रत सववनय सादर 
मा. आयुक्त, आरोग्य सवेा तथा अलभयान सांचालक, राआअ, मुांबई. 
मा. सांचालक, आरोग्य सेवा 1, मुांबई. 
मा.उपसांचालक, आरोग्य सेवा, पणेु पररमांडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/  953/2020                       Date : 27/09/2020 
 

प्रतत, 
More Shubhangi Balkrushna 
shekharmohite66@gmail.com 
9766067866 
 

 ववषय:- कोववड-19 ववशेष पदभरती अांतगयत Staff Nurse पदावर तनयुक्ती कां त्राटी तत्वावर तात्पुरत्या 
                          कालाविीकरीता तनयुक्ती करणेबाबत... 
 

 सांदभय:- 1. कोरोना प्रादभुायव काळासाठी पदभरती अांतगयत स्थातनक वतयमानपत्रात देणेत आलेली िाहीरात. 
  2. मा. जिल्हाधिकारी, सातारा याांची मांिुर टटपणी   

 उपरोक्त ववषयाच्या अनुषांगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटललस्ट नुसार मागववणेत आलेल्या पसांती क्रमानसुार 
आपली तनयुक्ती खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.  

अ.क्र संपर्क र्रीता  तालुर्ा  मानधन ननयुक्ती निर्ाण 

1 
Dr. B. R. Mohite (THO) 

7743923902 
Jawali Rs18000/- 

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. 
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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) कामावर रुि ुझालेनांतर उमेदवाराांने स्वहस्ताक्षरात जिल्हा रुग्णालय, सातारा/तालुका आरोग्य अधिकारी या 
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 कराव े
लागेल. 

पदाची िबाबदारी व कततव्ये:-  
1. स्टाफ नसय याांनी  CCC व DCHCमध्ये वैद्यककय अधिकारी याांचेसोबत राऊां ड घेताना उपजस्थत राहुन 

रुग्णाांना वेळेवर औषिे देणे.  
2. कोरोना अांतगयत वैद्यककय अधिकारी याांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच रुग्णाांचा स्वॅब घेणेसाठी 

मदत करणे. 
3. रुग्णाांची केसपेपर सांबांिी नोंदणी करणे. 
 ज्या उिेदवाराुंना या पदावर रुिु व्हावयाचे नाही मयाुंनी  सुंपकातकरीता देणत आलेल्या क्रिाुंकावर तामकाळ 
कळवावे.  तसेच या पदावर हिर होत असताना खालील सुंपकातकरीता देणेत आलेल्या क्रिाुंकावरच फोन करुन 
कळवावे. आपणाुंस रुि ुहोण्याची इच्छा असल्यास ककुं वा नसल्यास रुि ुहोणेची अपेक्षीत ददनाुंक कळवणे आवश्यक 
आहे.  तसेच QR कोड स्कॅन करुन िर क्ळववले नाही तर आपणाुंस रुिु व्हायचे नाही असे गहृीत घरण्यात 
येईल . 

 
 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

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

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


