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रा ीय आरो य अिभयान 
िज हा एका मक आरो य व कुटंुब क याण सोसायटी, सातारा 

िज हा आरो य अिधकारी     िज हा काय म यव थापक 
दुर वनी मांक:- 02162-233025    दुर वनी मांक:- 02162-235948 
प ा:- खोली  8 पहीला मजला,    प ा:- खोली  १०२ तळमजला, 
िज हा पिरषद, सातारा.     िज हा पिरषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरो य िवभाग, िज हा पिरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Ward Boy Order/951/2020                                Date : 25/09/2020 
 

ित, 
Sanjay Sampat Jethar 
jetharsanjay1986@gmail.com 
7030748310 
 
  

िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत क सेवक (Ward Boy-Wrapper) पदावर कं ाटी त वावर  
ता पुर या कालावधीकरीता िनयु ती करणेबाबत... 

 

संदभ:- 1. कोरोना ादुभ व काळासाठी पदभरती अंतगत थािनक वतमानप ात देणेत आलेली  
  जाहीरात. 
  2. मा. मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा यांची मंजुर िटपणी     

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने क  सेवक (WardBoy)पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती मानुसार 
आपलीक  सेवक(WardBoy)या पदावर ितिदन . 400/- मानधनावरखालील िठकाणीिनवड कर यात येत आहे.  

Name Taluka Posting Place Salary 

      Sanjay Sampat Jethar 
 

      सातारा मु ािधकारी नगरपािलका सातारा Rs. 400 Per Day. 

 

 सदर िनयु ती ही कं ाटी व पात असुन कोिवड-19 साथरोगा या पा भमुीवर या आदेशा या िदनांकापासुन िनयु ती 
आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर िनवड प  ा त होताच कवा आदेशा या िदनांकापासुन 5 िदवसा या आत हजर न झा यास सदर आदेश आपोआप 
रदद ठरतील. 

2) नेमुन िदले या िठकाणी हजर हो याकरीता कोणतीही सवलत, वास खच, वासाकरीता वाहन सुिवधा या काय लयाकडुन 
उपल ध क न दे यात येणार नाही. 

3) कामावर जु होताना व य  कामकाज करताना कोिवड-19 सोथरोगा या टीने वेळोवळेी दे यात आले या सुचनांचे 
पालन कर याची जबाबदारी आपली राहील. 

4) काम समाधानकारक न आढळ यास कोणतीही पुवसुचना न देता सेवा समा त केली जाईल. 
5) उमेदवाराला जर नोकरीचा राजीनामा ावयाचा असेल तर याने या काय लयास एक मिह यापुव  नोटीस ावी लागेल 

अ यथा एक मिह याचे वतेन जामीन महसुलीची र कम हणनु वसुल केली जाईल. 
6) अ य शासकीय कमचा यां माणे सावजिनक सुटटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे सुटटी या िदवशी 

विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा बदली माग याचे 

कोणतही अिधकार राहणार नाहीत. 
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8) सदर िनयु ती ही कं ाटी व पाची अस याने भिव यात कोण याही कार या िनयिमत िनयु तीकरीता मागणी करता येणार 
नाही. 

9) उमेदवारांची िनयु ती जरी एखादया खाजगी अिध हण केले या हॉ पटल म ये असेल तरीही यांनी मु यालया या 
वै िकय अिध क, ािमण णालय यां या मागदशना माणे काम करावयाचे आहे. 

 10) वरील उमेदवाराचे वतेन ित िदन . ४००/- माणे अदा करणेत येईल. 
11) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा या काय लयाकडे ित ाप  सादर कराव े

लागेल, याम ये िनयु तीचा आदेशाचा कालावधी संपलेनंतर िदले या पदावर आपला कोणताही ह क राहणार नाही 
तसेच कोणताही दावा करता येणार नाही असे नमुद कराव ेलागेल. 

         12) माट फोन असणे आव यक आहे. रोजची हजेरी ही य  हजेरी प कावर व माट फोन मधील देणेत आले या    
              सॉफटवअेरवर लावणे बंधणकारक आहे.  
 
पदाची जबाबदारी व कत ये – वॉडबॉय यांनी णसेवशेी संबंिधत कामकाजा या सेवा देणे बंधनकारक राहील. सदर उमेदवारास 

कोरोना संसग मुळे मृ य ुपावले या णावर अं यसं कार करणेसाठी आव यक ती कायवाही करावी लागेल. मृतदेह बॉडी 
बॅग मे ये ठेवणे व अं यसं कार होईपयत जी काही कामे करावी लागतील ती सव कामे सदर उमेदवारास करावी लागतील. 
वै िकय अिधकारी व मु यािधकारी, नगरपिरषद/नगरपािलका यांनी सोपिवलेली कामे करावी लागतील. आपले सेवेवर 
दैनंदीन िनयं ण हे मु यािधकारी, नगरपिरषद/नगरपािलका यांचे रािहल.  

 िनवास व भोजन याबाबतची अडचण अस यास सदर बाबत संबंिधत मु यािधकारी, नगरपिरषद/नगरपािलका यांचशेी संपक 
करावा. यांचेमाफत आपल ेअडचणीच ेिनराकरण करणेत येईल.  

या उमेदवारांना यापदावर जु हावयाचे नाही यांनी खालील संपक करीता देणत आले या मांका वर ता काळ कळवावे. 
तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोनक न कळवावे.  

 
संपकाक रता :- डॉ.डी.जी.पवार तालुका आरो य अिधकारी पंचायत सिमती सातारा  9850802158 
 
 

 
 

(संजय भागवत) 
मु य कायकारी अिधकारी, 
िज हा पिरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

त मािहतीसाठी सिवनय सादर 
1) मा. िवभागीय आयु त, पुणे 
2) मा. िज हािधकारी, सातारा. 

त कायवाहीसाठी 
1) िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
2) िज हा आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

 

 


