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राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
भिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुुंब कल्याण सोसायटी, सातारा 

भिल्हा आरोग्य अभधकारी     भिल्हा काययक्रि व्यवस्थापक 
दुरध्वनी क्रिाुंक:- 02162-233025    दुरध्वनी क्रिाुंक:- 02162-235948 
पत्ता:- खोली क्र 8 पहीला ििला,    पत्ता:- खोली क्र १०२ तळििला, 
भिल्हा पभरषद, सातारा.     भिल्हा पभरषद, सातारा. 
Email id - dhozpsatara@gmail.com   Email id - dpm1.satara@gmail.com 

आरोग्य भविाग, भिल्हा पभरषद, सातारा. 
Outward No : NHM/Data Entry Operator Order/952/2020         Date : 25/09/2020 

 

 प्रभत, 
 SHEWALE SUPRIYA SANTOSH 
 supriyashevale.14051993@gmail.com 
 9657724778 
 

 भवषय:- कोभवड-19 भवशेष पदिरती अुंतगयत Data Entry Operator पदावर भनयकु्ती कुं त्राटी  
                         तमवावर तामपरुमया कालावधीकरीता भनयकु्ती करणेबाबत... 
 

 सुंदिय:- 1. कोरोना प्रादुिाव काळासाठी पदिरती अुंतगयत स्थाभनक वतयिानपत्रात देणेत आलेली  
  िाहीरात. 
  2. िा. िुख्य काययकारी अभधकारी, भिल्हा पभरषद, सातारा याुंची िुंिुर भटपणी    

 उपरोक्त भवषयाच्या अनुषुंगाने  Data Entry Operator पदाकरीता िेरीटभलस्ट नुसार आपली भनयकु्ती 
खालीलप्रिाणे करण्यात येत आहे.  

अ.                                          

1 
THO Karad  

Dr. Deshmukh 
Phone:- 9423809055 

Rs. 17000/- Karad 

Krishna Hospital, Karad & 

Sahyadri Hospital, Karad 

Under Taluka Health Officer, 

Panchayat Samiti Karad 
 

 सदर भनयुक्ती ही कुं त्राटी स्वरुपात असुन कोभवड-19 साथरोगाच्या पार्श्यििुीवर या आदेशाच्या 
भदनाुंकापासुन भनयकु्ती आदेश देणेत येत आहे.  

1) सदर भनवड पत्र प्राप्त होताच ककवा आदेशाच्या भदनाुंकापासुन 5 भदवसाच्या आत हिर न झाल्यास सदर 
आदेश आपोआप रदद ठरतील. 

2) नेिुन भदलेल्या भठकाणी हिर होण्याकरीता कोणतीही सवलत, प्रवास खचय, प्रवासाकरीता वाहन सुभवधा या 
कायालयाकडुन उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 

3) कािावर रुिु होताना व प्रमयक्ष कािकाि करताना कोभवड-19 सोथरोगाच्या दृष्ट्टीने वळेोवळेी देण्यात 
आलेल्या सुचनाुंच ेपालन करण्याची िबाबदारी आपली राहील. 

4) काि सिाधानकारक न आढळल्यास कोणतीही पवुयसुचना न देता सेवा सिाप्त केली िाईल. 
5) उिेदवाराला िर नोकरीचा रािीनािा द्यावयाचा असेल तर मयाने या कायालयास एक िभहन्यापवुी नोटीस 

द्यावी लागेल अन्यथा एक िभहन्याचे वतेन िािीन िहसुलीची रक्कि म्हणनु वसुल केली िाईल. 
6) अन्य शासकीय कियचाऱयाुंप्रिाणे सावयिभनक सटुटयाुंचा लाि भिळेल. तसेच कािाच्या भनकडीप्रिाणे 

सुटटीच्या भदवशी वभरष्ट्ठाुंच्या आदेशाने काययरत रहाव ेलागेल. 
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7) उिेदवाराुंची नेिणकु ही कुं त्राटी तमवावर असल्याने मयाुंना पदस्थापनेचे भठकाण बदलुन िागण्याच े ककवा 
बदली िागण्याचे कोणतेही अभधकार राहणार नाहीत. तालुका आरोग्य अभधकारी हे रुग्णाुंच्या सुंख्येचा 
भवचार करुन उिेदवाराुंना भदलेले  भनयुक्ती भठकाण तालुका अुंतगयत बदल करु शकतात. 

8) सदर भनयुक्ती ही कुं त्राटी स्वरुपाची असल्याने िभवष्ट्यात कोणमयाही प्रकारच्या भनयभित भनयकु्तीकरीता 
िागणी करता येणार नाही. 

9) ऑनलाईन प्रभक्रयेनुसार सहिागी झालले्या उिेदवाराुंच े शैक्षभणक कागदपत्राुंची तपासणी करता आललेी 
नाही, सुंबुंभधत उिेदवारास हिर करुन घेणेपवुी सुंबुंभधत आरोग्य सुंस्थेने मयाची तपासणी करणे आवश्यक 
आहे. सुंबुंभधत िाहीरातीतील शैक्षभणक पात्रतेनुसार कागदपत्रे आढळुन न आलसे उिेदवारास अपात्र 
करणेत याव.े 

10) कािावर रुिु झालेनुंतर उिेदवाराुंने स्वहस्ताक्षरात भिल्हा रुग्णालय, सातारा या कायालयाकडे प्रभतज्ञापत्र 
सादर कराव े लागेल, ज्यािध्ये भनयकु्तीचा आदेशाचा कालावधी सुंपलेनुंतर भदलेल्या पदावर आपला 
कोणताही हक्क राहणार नाही तसचे कोणताही दावा करता येणार नाही अस ेनिुद कराव ेलागेल. 

  पदाची िबाबदारी व कतयव्ये:-  
1. रुग्णाुंच्या सुंबुंभधत आवश्यक सवय नोंदी घेणे, रुग्णाुंची ऑनलाईन पोटयलवर िाभहती िरणे. 
2. सवय प्रकारच ेभरपोटींग करणे, पत्रव्यवहार करणे. 
3.                    अ                        इ             

4.          ॲ ,             ,            ,              अ         . 

                                                                                           
      .                        अ                                                  
          .                    इ    अ                             अ             
               .       QR                                                       
अ                     . 

 
(सुंिय िागवत) 

िुख्य काययकारी अभधकारी, 
भिल्हा पभरषद, सातारा. 

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

प्रत िाभहतीसाठी सभवनय सादर 
िा. भविागीय आयकु्त, पणेु 
िा. भिल्हाभधकारी, सातारा. 

प्रत काययवाहीसाठी 
भिल्हा शल्यभचभकमसक, भिल्हा रुग्णालय, सातारा. 
भिल्हा आरोग्य अभधकारी, भिल्हा पभरषद, सातारा. 

प्रत सभवनय सादर 
िा. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान सुंचालक, राआअ, िुुंबई. 
िा. सुंचालक, आरोग्य सेवा 1, िुुंबई. 
िा. उपसुंचालक, आरोग्य सवेा, पणेु पभरिुंडळ, पणेु 

     ऑ                                                                         

                   . 


