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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/Staff Nurse Order/958/2020                       Date : 28/09/2020 

 

ित, 
Thombare Sonali Tatyaba, 
7083078119, 
sonalithombare7@gmail.com 
 
 

 िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत Staff Nurse पदावर िनयु ती 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. िज हािधकारी, सातारा यांची मंजुर िटपणी   

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती 
मानुसार आपली िनयु ती खालील माणे कर यात येत आहे.  

अ.  संपकाकरीता  तालुका  मानधन िनयु ी िठकाण 

1 Dr. Sudhir Bakshi 
9850522521 

Satara 20000/- 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 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 यणेार नाही. 

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

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

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 सटुटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे 
सुटटी या िदवशी विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा 
बदली माग याचे कोणतेही अिधकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अिधकारी हे णां या सं येचा 
िवचार क न उमेदवारांना िदलेले  िनयु ती िठकाण तालुका अतंगत बदल क  शकतात. 

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) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा/तालुका आरो य 
अिधकारी 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. 

पदाची जबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस यांनी  CCC व DCHCम ये वै िकय अिधकारी यांचेसोबत राऊंड घेताना उप थत 

राहुन णांना वळेेवर औषधे देणे.  
2. कोरोना अतंगत वै िकय अिधकारी यांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच णांचा वबॅ 

घेणेसाठी मदत करणे. 
3. णांची केसपपेर संबधंी न दणी करणे. 

 या उमेदवारांना या पदावर जु हावयाच ेनाही यांनी  संपक करीता देणत आले या मांकावर ता काळ 
कळवाव.े  तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोन 
क न कळवाव.े आपणासं जु हो याची इ छा अस यास कवा नस यास जु होणेची अपे ीत िदनांक 
कळवणे आव यक आहे.  तसेच QR कोड कॅन क न जर ळिवल ेनाही तर आपणांस जु हायच ेनाही 
अस ेगृहीत घर यात येईल . 

 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

त कायवाहीसाठी 
िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
तालुका आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

त सिवनय सादर 
मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक, राआअ, मंुबई. 
मा. संचालक, आरो य सेवा 1, मंुबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे पिरमंडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/958/2020                       Date : 28/09/2020 

 

ित, 
Potdar Aishwarya Prakash, 
9960339326, 
shailurao.svk1992@gmail.com 
 
 

 िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत Staff Nurse पदावर िनयु ती 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. िज हािधकारी, सातारा यांची मंजुर िटपणी   

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती 
मानुसार आपली िनयु ती खालील माणे कर यात येत आहे.  

अ.  संपकाकरीता  तालुका  मानधन िनयु ी िठकाण 

1 Dr. Sudhir Bakshi 
9850522521 

Satara 20000/- 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 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 यणेार नाही. 

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

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

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 सटुटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे 
सुटटी या िदवशी विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा 
बदली माग याचे कोणतेही अिधकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अिधकारी हे णां या सं येचा 
िवचार क न उमेदवारांना िदलेले  िनयु ती िठकाण तालुका अतंगत बदल क  शकतात. 

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) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा/तालुका आरो य 
अिधकारी 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. 

पदाची जबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस यांनी  CCC व DCHCम ये वै िकय अिधकारी यांचेसोबत राऊंड घेताना उप थत 

राहुन णांना वळेेवर औषधे देणे.  
2. कोरोना अतंगत वै िकय अिधकारी यांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच णांचा वबॅ 

घेणेसाठी मदत करणे. 
3. णांची केसपपेर संबधंी न दणी करणे. 

 या उमेदवारांना या पदावर जु हावयाच ेनाही यांनी  संपक करीता देणत आले या मांकावर ता काळ 
कळवाव.े  तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोन 
क न कळवाव.े आपणासं जु हो याची इ छा अस यास कवा नस यास जु होणेची अपे ीत िदनांक 
कळवणे आव यक आहे.  तसेच QR कोड कॅन क न जर ळिवल ेनाही तर आपणांस जु हायच ेनाही 
अस ेगृहीत घर यात येईल . 

 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

त कायवाहीसाठी 
िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
तालुका आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

त सिवनय सादर 
मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक, राआअ, मंुबई. 
मा. संचालक, आरो य सेवा 1, मंुबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे पिरमंडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/958/2020                       Date : 28/09/2020 

 

ित, 
Shaikh Kajay Ismail, 
9604270610, 
 
 

 िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत Staff Nurse पदावर िनयु ती 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. िज हािधकारी, सातारा यांची मंजुर िटपणी   

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती 
मानुसार आपली िनयु ती खालील माणे कर यात येत आहे.  

अ.  संपकाकरीता  तालुका  मानधन िनयु ी िठकाण 

1 Dr. Sudhir Bakshi 
9850522521 

Satara 20000/- 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 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 यणेार नाही. 

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

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

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 सटुटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे 
सुटटी या िदवशी विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा 
बदली माग याचे कोणतेही अिधकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अिधकारी हे णां या सं येचा 
िवचार क न उमेदवारांना िदलेले  िनयु ती िठकाण तालुका अतंगत बदल क  शकतात. 

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) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा/तालुका आरो य 
अिधकारी 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. 

पदाची जबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस यांनी  CCC व DCHCम ये वै िकय अिधकारी यांचेसोबत राऊंड घेताना उप थत 

राहुन णांना वळेेवर औषधे देणे.  
2. कोरोना अतंगत वै िकय अिधकारी यांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच णांचा वबॅ 

घेणेसाठी मदत करणे. 
3. णांची केसपपेर संबधंी न दणी करणे. 

 या उमेदवारांना या पदावर जु हावयाच ेनाही यांनी  संपक करीता देणत आले या मांकावर ता काळ 
कळवाव.े  तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोन 
क न कळवाव.े आपणासं जु हो याची इ छा अस यास कवा नस यास जु होणेची अपे ीत िदनांक 
कळवणे आव यक आहे.  तसेच QR कोड कॅन क न जर ळिवल ेनाही तर आपणांस जु हायच ेनाही 
अस ेगृहीत घर यात येईल . 

 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

त कायवाहीसाठी 
िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
तालुका आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

त सिवनय सादर 
मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक, राआअ, मंुबई. 
मा. संचालक, आरो य सेवा 1, मंुबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे पिरमंडळ, पुणे



Order letter E:- NHM/20-21/Covid-19Staff Nurse Order 
 Page 1 
 

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/Staff Nurse Order/958/2020                       Date : 28/09/2020 

 

ित, 
Pawar Laxmi Ramdas, 
9172783366, 
Pawarlaxmi 
 
 

 िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत Staff Nurse पदावर िनयु ती 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. िज हािधकारी, सातारा यांची मंजुर िटपणी   

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती 
मानुसार आपली िनयु ती खालील माणे कर यात येत आहे.  

अ.  संपकाकरीता  तालुका  मानधन िनयु ी िठकाण 

1 Dr. Sudhir Bakshi 
9850522521 

Satara 20000/- 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 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 यणेार नाही. 

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

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

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 सटुटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे 
सुटटी या िदवशी विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा 
बदली माग याचे कोणतेही अिधकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अिधकारी हे णां या सं येचा 
िवचार क न उमेदवारांना िदलेले  िनयु ती िठकाण तालुका अतंगत बदल क  शकतात. 

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) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा/तालुका आरो य 
अिधकारी 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. 

पदाची जबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस यांनी  CCC व DCHCम ये वै िकय अिधकारी यांचेसोबत राऊंड घेताना उप थत 

राहुन णांना वळेेवर औषधे देणे.  
2. कोरोना अतंगत वै िकय अिधकारी यांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच णांचा वबॅ 

घेणेसाठी मदत करणे. 
3. णांची केसपपेर संबधंी न दणी करणे. 

 या उमेदवारांना या पदावर जु हावयाच ेनाही यांनी  संपक करीता देणत आले या मांकावर ता काळ 
कळवाव.े  तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोन 
क न कळवाव.े आपणासं जु हो याची इ छा अस यास कवा नस यास जु होणेची अपे ीत िदनांक 
कळवणे आव यक आहे.  तसेच QR कोड कॅन क न जर ळिवल ेनाही तर आपणांस जु हायच ेनाही 
अस ेगृहीत घर यात येईल . 

 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

त कायवाहीसाठी 
िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
तालुका आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

त सिवनय सादर 
मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक, राआअ, मंुबई. 
मा. संचालक, आरो य सेवा 1, मंुबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे पिरमंडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/958/2020                       Date : 28/09/2020 

 

ित, 
More Komal Hanumant, 
7219797018, 
komalmore941@gmail.com 
 
 

 िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत Staff Nurse पदावर िनयु ती 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. िज हािधकारी, सातारा यांची मंजुर िटपणी   

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती 
मानुसार आपली िनयु ती खालील माणे कर यात येत आहे.  

अ.  संपकाकरीता  तालुका  मानधन िनयु ी िठकाण 

1 Dr. Sudhir Bakshi 
9850522521 

Satara 20000/- 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 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 यणेार नाही. 

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

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

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 सटुटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे 
सुटटी या िदवशी विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा 
बदली माग याचे कोणतेही अिधकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अिधकारी हे णां या सं येचा 
िवचार क न उमेदवारांना िदलेले  िनयु ती िठकाण तालुका अतंगत बदल क  शकतात. 

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) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा/तालुका आरो य 
अिधकारी 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. 

पदाची जबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस यांनी  CCC व DCHCम ये वै िकय अिधकारी यांचेसोबत राऊंड घेताना उप थत 

राहुन णांना वळेेवर औषधे देणे.  
2. कोरोना अतंगत वै िकय अिधकारी यांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच णांचा वबॅ 

घेणेसाठी मदत करणे. 
3. णांची केसपपेर संबधंी न दणी करणे. 

 या उमेदवारांना या पदावर जु हावयाच ेनाही यांनी  संपक करीता देणत आले या मांकावर ता काळ 
कळवाव.े  तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोन 
क न कळवाव.े आपणासं जु हो याची इ छा अस यास कवा नस यास जु होणेची अपे ीत िदनांक 
कळवणे आव यक आहे.  तसेच QR कोड कॅन क न जर ळिवल ेनाही तर आपणांस जु हायच ेनाही 
अस ेगृहीत घर यात येईल . 

 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

त कायवाहीसाठी 
िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
तालुका आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

त सिवनय सादर 
मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक, राआअ, मंुबई. 
मा. संचालक, आरो य सेवा 1, मंुबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे पिरमंडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/958/2020                       Date : 28/09/2020 

 

ित, 
Shedage Gitanjali Suresh, 
8551006471, 
geetashedage29@gmail.com 
 
 

 िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत Staff Nurse पदावर िनयु ती 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. िज हािधकारी, सातारा यांची मंजुर िटपणी   

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती 
मानुसार आपली िनयु ती खालील माणे कर यात येत आहे.  

अ.  संपकाकरीता  तालुका  मानधन िनयु ी िठकाण 

1 Dr. Sudhir Bakshi 
9850522521 

Satara 20000/- 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 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 यणेार नाही. 

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

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

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 सटुटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे 
सुटटी या िदवशी विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा 
बदली माग याचे कोणतेही अिधकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अिधकारी हे णां या सं येचा 
िवचार क न उमेदवारांना िदलेले  िनयु ती िठकाण तालुका अतंगत बदल क  शकतात. 

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) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा/तालुका आरो य 
अिधकारी 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. 

पदाची जबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस यांनी  CCC व DCHCम ये वै िकय अिधकारी यांचेसोबत राऊंड घेताना उप थत 

राहुन णांना वळेेवर औषधे देणे.  
2. कोरोना अतंगत वै िकय अिधकारी यांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच णांचा वबॅ 

घेणेसाठी मदत करणे. 
3. णांची केसपपेर संबधंी न दणी करणे. 

 या उमेदवारांना या पदावर जु हावयाच ेनाही यांनी  संपक करीता देणत आले या मांकावर ता काळ 
कळवाव.े  तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोन 
क न कळवाव.े आपणासं जु हो याची इ छा अस यास कवा नस यास जु होणेची अपे ीत िदनांक 
कळवणे आव यक आहे.  तसेच QR कोड कॅन क न जर ळिवल ेनाही तर आपणांस जु हायच ेनाही 
अस ेगृहीत घर यात येईल . 

 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

त कायवाहीसाठी 
िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
तालुका आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

त सिवनय सादर 
मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक, राआअ, मंुबई. 
मा. संचालक, आरो य सेवा 1, मंुबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे पिरमंडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/958/2020                       Date : 28/09/2020 

 

ित, 
Pirjade Shabana Tajuddin, 
9673589894, 
 
 

 िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत Staff Nurse पदावर िनयु ती 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. िज हािधकारी, सातारा यांची मंजुर िटपणी   

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती 
मानुसार आपली िनयु ती खालील माणे कर यात येत आहे.  

अ.  संपकाकरीता  तालुका  मानधन िनयु ी िठकाण 

1 Dr. Sudhir Bakshi 
9850522521 

Satara 20000/- 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 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 यणेार नाही. 

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

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

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 सटुटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे 
सुटटी या िदवशी विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा 
बदली माग याचे कोणतेही अिधकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अिधकारी हे णां या सं येचा 
िवचार क न उमेदवारांना िदलेले  िनयु ती िठकाण तालुका अतंगत बदल क  शकतात. 

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) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा/तालुका आरो य 
अिधकारी 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. 

पदाची जबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस यांनी  CCC व DCHCम ये वै िकय अिधकारी यांचेसोबत राऊंड घेताना उप थत 

राहुन णांना वळेेवर औषधे देणे.  
2. कोरोना अतंगत वै िकय अिधकारी यांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच णांचा वबॅ 

घेणेसाठी मदत करणे. 
3. णांची केसपपेर संबधंी न दणी करणे. 

 या उमेदवारांना या पदावर जु हावयाच ेनाही यांनी  संपक करीता देणत आले या मांकावर ता काळ 
कळवाव.े  तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोन 
क न कळवाव.े आपणासं जु हो याची इ छा अस यास कवा नस यास जु होणेची अपे ीत िदनांक 
कळवणे आव यक आहे.  तसेच QR कोड कॅन क न जर ळिवल ेनाही तर आपणांस जु हायच ेनाही 
अस ेगृहीत घर यात येईल . 

 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

त कायवाहीसाठी 
िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
तालुका आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

त सिवनय सादर 
मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक, राआअ, मंुबई. 
मा. संचालक, आरो य सेवा 1, मंुबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे पिरमंडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/958/2020                       Date : 28/09/2020 

 

ित, 
Chavan Pooja Sanjay, 
9665579117, 
poojachavan8107@gmail.com 
 
 

 िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत Staff Nurse पदावर िनयु ती 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. िज हािधकारी, सातारा यांची मंजुर िटपणी   

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती 
मानुसार आपली िनयु ती खालील माणे कर यात येत आहे.  

अ.  संपकाकरीता  तालुका  मानधन िनयु ी िठकाण 

1 Dr. Sudhir Bakshi 
9850522521 

Satara 20000/- 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 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 यणेार नाही. 

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

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

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 सटुटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे 
सुटटी या िदवशी विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा 
बदली माग याचे कोणतेही अिधकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अिधकारी हे णां या सं येचा 
िवचार क न उमेदवारांना िदलेले  िनयु ती िठकाण तालुका अतंगत बदल क  शकतात. 

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) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा/तालुका आरो य 
अिधकारी 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. 

पदाची जबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस यांनी  CCC व DCHCम ये वै िकय अिधकारी यांचेसोबत राऊंड घेताना उप थत 

राहुन णांना वळेेवर औषधे देणे.  
2. कोरोना अतंगत वै िकय अिधकारी यांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच णांचा वबॅ 

घेणेसाठी मदत करणे. 
3. णांची केसपपेर संबधंी न दणी करणे. 

 या उमेदवारांना या पदावर जु हावयाच ेनाही यांनी  संपक करीता देणत आले या मांकावर ता काळ 
कळवाव.े  तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोन 
क न कळवाव.े आपणासं जु हो याची इ छा अस यास कवा नस यास जु होणेची अपे ीत िदनांक 
कळवणे आव यक आहे.  तसेच QR कोड कॅन क न जर ळिवल ेनाही तर आपणांस जु हायच ेनाही 
अस ेगृहीत घर यात येईल . 

 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

त कायवाहीसाठी 
िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
तालुका आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

त सिवनय सादर 
मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक, राआअ, मंुबई. 
मा. संचालक, आरो य सेवा 1, मंुबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे पिरमंडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/958/2020                       Date : 28/09/2020 

 

ित, 
Bhojane Vinesh Balkrishna, 
7709776452, 
vineshbhojane@gmail.com 
 
 

 िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत Staff Nurse पदावर िनयु ती 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. िज हािधकारी, सातारा यांची मंजुर िटपणी   

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती 
मानुसार आपली िनयु ती खालील माणे कर यात येत आहे.  

अ.  संपकाकरीता  तालुका  मानधन िनयु ी िठकाण 

1 Dr. Sudhir Bakshi 
9850522521 

Satara 20000/- 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 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 यणेार नाही. 

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

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

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 सटुटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे 
सुटटी या िदवशी विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा 
बदली माग याचे कोणतेही अिधकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अिधकारी हे णां या सं येचा 
िवचार क न उमेदवारांना िदलेले  िनयु ती िठकाण तालुका अतंगत बदल क  शकतात. 

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) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा/तालुका आरो य 
अिधकारी 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. 

पदाची जबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस यांनी  CCC व DCHCम ये वै िकय अिधकारी यांचेसोबत राऊंड घेताना उप थत 

राहुन णांना वळेेवर औषधे देणे.  
2. कोरोना अतंगत वै िकय अिधकारी यांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच णांचा वबॅ 

घेणेसाठी मदत करणे. 
3. णांची केसपपेर संबधंी न दणी करणे. 

 या उमेदवारांना या पदावर जु हावयाच ेनाही यांनी  संपक करीता देणत आले या मांकावर ता काळ 
कळवाव.े  तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोन 
क न कळवाव.े आपणासं जु हो याची इ छा अस यास कवा नस यास जु होणेची अपे ीत िदनांक 
कळवणे आव यक आहे.  तसेच QR कोड कॅन क न जर ळिवल ेनाही तर आपणांस जु हायच ेनाही 
अस ेगृहीत घर यात येईल . 

 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

त कायवाहीसाठी 
िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
तालुका आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

त सिवनय सादर 
मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक, राआअ, मंुबई. 
मा. संचालक, आरो य सेवा 1, मंुबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे पिरमंडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/958/2020                       Date : 28/09/2020 

 

ित, 
Bhise Swati Subhash, 
9594254005, 
 
 

 िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत Staff Nurse पदावर िनयु ती 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. िज हािधकारी, सातारा यांची मंजुर िटपणी   

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती 
मानुसार आपली िनयु ती खालील माणे कर यात येत आहे.  

अ.  संपकाकरीता  तालुका  मानधन िनयु ी िठकाण 

1 Dr. Sudhir Bakshi 
9850522521 

Satara 20000/- 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 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 यणेार नाही. 

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

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

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 सटुटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे 
सुटटी या िदवशी विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा 
बदली माग याचे कोणतेही अिधकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अिधकारी हे णां या सं येचा 
िवचार क न उमेदवारांना िदलेले  िनयु ती िठकाण तालुका अतंगत बदल क  शकतात. 

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) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा/तालुका आरो य 
अिधकारी 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. 

पदाची जबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस यांनी  CCC व DCHCम ये वै िकय अिधकारी यांचेसोबत राऊंड घेताना उप थत 

राहुन णांना वळेेवर औषधे देणे.  
2. कोरोना अतंगत वै िकय अिधकारी यांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच णांचा वबॅ 

घेणेसाठी मदत करणे. 
3. णांची केसपपेर संबधंी न दणी करणे. 

 या उमेदवारांना या पदावर जु हावयाच ेनाही यांनी  संपक करीता देणत आले या मांकावर ता काळ 
कळवाव.े  तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोन 
क न कळवाव.े आपणासं जु हो याची इ छा अस यास कवा नस यास जु होणेची अपे ीत िदनांक 
कळवणे आव यक आहे.  तसेच QR कोड कॅन क न जर ळिवल ेनाही तर आपणांस जु हायच ेनाही 
अस ेगृहीत घर यात येईल . 

 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

त कायवाहीसाठी 
िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
तालुका आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

त सिवनय सादर 
मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक, राआअ, मंुबई. 
मा. संचालक, आरो य सेवा 1, मंुबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे पिरमंडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/958/2020                       Date : 28/09/2020 

 

ित, 
Margale Prajkta Govind, 
8888464275, 
prajjtamargale465@gmail.com 
 
 

 िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत Staff Nurse पदावर िनयु ती 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. िज हािधकारी, सातारा यांची मंजुर िटपणी   

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती 
मानुसार आपली िनयु ती खालील माणे कर यात येत आहे.  

अ.  संपकाकरीता  तालुका  मानधन िनयु ी िठकाण 

1 Dr. Sudhir Bakshi 
9850522521 

Satara 20000/- 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 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 यणेार नाही. 

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

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

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 सटुटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे 
सुटटी या िदवशी विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा 
बदली माग याचे कोणतेही अिधकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अिधकारी हे णां या सं येचा 
िवचार क न उमेदवारांना िदलेले  िनयु ती िठकाण तालुका अतंगत बदल क  शकतात. 

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) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा/तालुका आरो य 
अिधकारी 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. 

पदाची जबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस यांनी  CCC व DCHCम ये वै िकय अिधकारी यांचेसोबत राऊंड घेताना उप थत 

राहुन णांना वळेेवर औषधे देणे.  
2. कोरोना अतंगत वै िकय अिधकारी यांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच णांचा वबॅ 

घेणेसाठी मदत करणे. 
3. णांची केसपपेर संबधंी न दणी करणे. 

 या उमेदवारांना या पदावर जु हावयाच ेनाही यांनी  संपक करीता देणत आले या मांकावर ता काळ 
कळवाव.े  तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोन 
क न कळवाव.े आपणासं जु हो याची इ छा अस यास कवा नस यास जु होणेची अपे ीत िदनांक 
कळवणे आव यक आहे.  तसेच QR कोड कॅन क न जर ळिवल ेनाही तर आपणांस जु हायच ेनाही 
अस ेगृहीत घर यात येईल . 

 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

त कायवाहीसाठी 
िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
तालुका आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

त सिवनय सादर 
मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक, राआअ, मंुबई. 
मा. संचालक, आरो य सेवा 1, मंुबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे पिरमंडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/958/2020                       Date : 28/09/2020 

 

ित, 
Nalawade Mahesh Sampat, 
8888764477, 
 
 

 िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत Staff Nurse पदावर िनयु ती 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. िज हािधकारी, सातारा यांची मंजुर िटपणी   

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती 
मानुसार आपली िनयु ती खालील माणे कर यात येत आहे.  

अ.  संपकाकरीता  तालुका  मानधन िनयु ी िठकाण 

1 Dr. Sudhir Bakshi 
9850522521 

Satara 20000/- 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 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 यणेार नाही. 

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

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

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 सटुटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे 
सुटटी या िदवशी विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा 
बदली माग याचे कोणतेही अिधकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अिधकारी हे णां या सं येचा 
िवचार क न उमेदवारांना िदलेले  िनयु ती िठकाण तालुका अतंगत बदल क  शकतात. 

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) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा/तालुका आरो य 
अिधकारी 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. 

पदाची जबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस यांनी  CCC व DCHCम ये वै िकय अिधकारी यांचेसोबत राऊंड घेताना उप थत 

राहुन णांना वळेेवर औषधे देणे.  
2. कोरोना अतंगत वै िकय अिधकारी यांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच णांचा वबॅ 

घेणेसाठी मदत करणे. 
3. णांची केसपपेर संबधंी न दणी करणे. 

 या उमेदवारांना या पदावर जु हावयाच ेनाही यांनी  संपक करीता देणत आले या मांकावर ता काळ 
कळवाव.े  तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोन 
क न कळवाव.े आपणासं जु हो याची इ छा अस यास कवा नस यास जु होणेची अपे ीत िदनांक 
कळवणे आव यक आहे.  तसेच QR कोड कॅन क न जर ळिवल ेनाही तर आपणांस जु हायच ेनाही 
अस ेगृहीत घर यात येईल . 

 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

त कायवाहीसाठी 
िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
तालुका आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

त सिवनय सादर 
मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक, राआअ, मंुबई. 
मा. संचालक, आरो य सेवा 1, मंुबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे पिरमंडळ, पुणे
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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/Staff Nurse Order/958/2020                       Date : 28/09/2020 

 

ित, 
Chorage Sunita Arun, 
8698998473, 
sunitachorage1993@gmail.com 
 
 

 िवषय:- कोिवड-19 िवशेष पदभरती अंतगत Staff Nurse पदावर िनयु ती 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. िज हािधकारी, सातारा यांची मंजुर िटपणी   

 उपरो त िवषया या अनुषंगाने  Staff Nurse पदाकरीता मेरीटिल ट नुसार मागिवणेत आले या पसंती 
मानुसार आपली िनयु ती खालील माणे कर यात येत आहे.  

अ.  संपकाकरीता  तालुका  मानधन िनयु ी िठकाण 

1 Dr. Sudhir Bakshi 
9850522521 

Satara 20000/- 
Under Supervision of Civil Surgeon, 

Civil Hospital, Satara 

 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 यणेार नाही. 

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

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

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 सटुटयांचा लाभ िमळेल. तसेच कामा या िनकडी माणे 
सुटटी या िदवशी विर ठां या आदेशाने कायरत रहाव ेलागेल. 
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7) उमेदवारांची नेमणकु ही कं ाटी त वावर अस याने यांना पद थापनेचे िठकाण बदलुन माग याचे कवा 
बदली माग याचे कोणतेही अिधकार राहणार नाहीत. तालुका आरो य अिधकारी हे णां या सं येचा 
िवचार क न उमेदवारांना िदलेले  िनयु ती िठकाण तालुका अतंगत बदल क  शकतात. 

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) कामावर जु झालेनंतर उमेदवारांने वह ता रात िज हा णालय, सातारा/तालुका आरो य 
अिधकारी 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. 

पदाची जबाबदारी व कत ये:-  
1. टाफ नस यांनी  CCC व DCHCम ये वै िकय अिधकारी यांचेसोबत राऊंड घेताना उप थत 

राहुन णांना वळेेवर औषधे देणे.  
2. कोरोना अतंगत वै िकय अिधकारी यांना तपासणीसाठी मदत करणे, तसेच णांचा वबॅ 

घेणेसाठी मदत करणे. 
3. णांची केसपपेर संबधंी न दणी करणे. 

 या उमेदवारांना या पदावर जु हावयाच ेनाही यांनी  संपक करीता देणत आले या मांकावर ता काळ 
कळवाव.े  तसेच या पदावर हजर होत असताना खालील संपक करीता देणेत आले या मांकावरच फोन 
क न कळवाव.े आपणासं जु हो याची इ छा अस यास कवा नस यास जु होणेची अपे ीत िदनांक 
कळवणे आव यक आहे.  तसेच QR कोड कॅन क न जर ळिवल ेनाही तर आपणांस जु हायच ेनाही 
अस ेगृहीत घर यात येईल . 

 
 

 
 

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

9422993333 
                ceozpstr@gmail.com 

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

त कायवाहीसाठी 
िज हा श यिचिक सक, िज हा णालय, सातारा. 
तालुका आरो य अिधकारी, िज हा पिरषद, सातारा. 

त सिवनय सादर 
मा. आयु त, आरो य सेवा तथा अिभयान संचालक, राआअ, मंुबई. 
मा. संचालक, आरो य सेवा 1, मंुबई. 
मा.उपसंचालक, आरो य सेवा, पुणे पिरमंडळ, पुणे
 


