वाचले –
1.
2.
3.

सह.आ (द) न . भेषज नेमणू क/७४-१३/१८. द. २९/१०/२०१३.
मा.

थायी स मती ठराव

शासन नणय

.

. ६०४५ द. १३/०२/२०१४.

ा नमं१२१४/ . .(४३/१४)/१३-अ. द. ०५/०६/२०१४.

4.

द. ३०/०६/२०१४ रोजीचा सभावृ तांत.( नवड याद )

5.

मा. आयु त यांचक
े डील द. ३१/०७/२०१४ चा मा य

ताव.
पं पर

चं चवड महानगरपा लका

वै य कय वभाग मु य कायालय
. वै य/०१/का व/ ८८९ /२०१४.

द. ०१/०८/२०१४.

वषय – ‘ फामा स ट ’ या संवगातील पदे दरमहा एक त मानधनावर हं गामी
व पात सहा म ह याचे कालावधीसाठ ता पु र या व पा या नयु तीबाबत.
आदे श,

शासनाचे अ न व औषध वभागाकडील वाचले

. १ चे प रप का वये मनपा

णालयात पु रेशा

माणात रिज टड फामा स टची नयु ती करणेबाबत कळ वलेनु सार वै य कय वभागाकडू न द. १९/०५/२०१४

अ वये वतमानप े व मनपाचे संकेत थळावर फामा स ट अ भनामाची एकू ण १३ पदे एक त मानधनावर
ता पु र या

व पात सहा म हने कालावधीसाठ भरणेबाबत जाह रात

एक त मानधनावर भरणेसाठ मा.
वाचले

द. ३०/०६/२०१४ रोजी मनपाचे वायसीएम

ा घे यात आल होती. लेखी पर

नहाय नवड याद केल असू न यांची दवाखाना /
सबब गु णानु मानु सार पा

खाल ल नमु द उमेदवारांना

ठरले या उमेदवारांची आर ण

णालयाम ये नयु ती करणे आव यक आहे.

ठरले या

नवड याद तील उमेदवारांना सहा म हने कालावधीसाठ

वचार क न दरमहा एक त मानधन र कमेवर

याचे नावापु ढे नमु द केले या अनु भव कालावधीनु सार एक त मानधनावर वह त

णालयात खाल ल अट

व शत चे अधीन राहू न आदे शाचे तारखेपासू न सहा म हने

कालावधीसाठ पू ण त: ता पु र या व पात नेमणू क दे णेत येत आहे .
अ.

उमेदवाराचे नाव

.

वग

तमाह एक त

नेमणू क चे ठकाण

मानधन र. .

( अनु भवानुसार)

१

ी. कदम सौरभ शरदराव

खु ला

१००००/-

च-होल दवाखाना

२

ीमती माळी

खु ला

१००००/-

वायसीएम

खु ला

१००००/-

काळे वाडी दवाखाना

खु ला

१००००/-

तालेरा

णालय

खु ला

१००००/-

तालेरा

णालय

खु ला

१००००/-

वायसीएम

अनु.जाती

१००००/-

भोसर

अनु.जाती

१००००/-

अनु.जमाती

१००००/-

भोसर

णालय

भ.ज. (ड)

१००००/-

आकु ड

णालय

३
४
५
६
७
८

ा

णालय येथे उपि थत असले या

ेमधू न गु णानु मे पा

तसेच जा हरातीम ये नमु द केले या अनु भव कालावधीचा
केले या दवाखाना /

. २ अ वये मा यता दलेल आहे .

. ३ चे शासन नणय द. ०५/०६/२०१४ अ वये गट क चे उमेदवारां या लेखी पर

घेणेबाबत कळ वलेनु सार
उमेदवारांची लेखी पर

थायी स मतीने वाचले

स द कर यात आल होती. सदरची पदे

नेहांक ता बापु सो.

कु. खु ळे वषा भा कर
ीमती नकोले कु मु दनी

गजानन

ीमती शं दे प लवी पांडु रं ग
कु. पठाण शगु ता ईरफान
ी. गायकवाड अ नल शंकरराव
कु. म तोडे अि वनी भागवत

९

ी. ओवाळ नलेश राणु

१०

कु. ओंभासे ऋतु जा नतीन

(ओबीसी)
(ओबीसी)
(ओबीसी)

(अनु.जाती)

णालय

णालय
णालय

कवळे दवाखाना

११

ी. जगताप तेजस वलास

इ.मा.व.

१००००/-

खराळवाडी दवाखाना

१२

सौ. कानडे सा व ी अमोल

इ.मा.व.

१००००/-

तालेरा

१३

कु. जाधव

इ.मा.व.

१००००/-

पु नावळे दवाखाना

ाची बाळकृ ण

णालय

अट व शत १. मानधनावर ल सेवा कालावधीत आपणांस उपि थत

दवसांचे एकवट मानधन

वह त केलेनु सार दे यात येईल.

मनपा या इतर कमचा-यांना लागु असणा-या इतर सु वधा, ह क् व आ थक लाभ मळणार नाह .

२. आठवडयातु न फ त एक
मह यासाठ १

दवस

णालया या सोयीनु सार सा ताह क सु टट राह ल. मानधन कालावधीत द ड

माणे एकु ण ४ करकोळ रजा दे य राहतील व सावज नक सु टट या दवशी बाहय

कामकाज बंद असते या दवसाची सु टट उपभोगता येईल.

३. कामकाजाची वेळ दवाखाना/

णालया या वेळाप कानु सार व

४. मानधनावर ल पदाचे कामकाज नेमणु क दे णेत आले या
अ धकार / नयं ण अ धकार यांचे नयं ण राह ल.

ण वभागाचे

णालयीन कामकाजाचे सोयीनु सार राह ल.

णालयात राह ल व

यावर संब धत

भार वै यक य

५. मानधनाचे पदावर काम करताना आपणाकडु न सवाना न:प पातीने वागणु क मळणे आव यक आहे . कामासाठ
दले या सा ह याची जबाबदार आपणावर राह ल.

६. मानधनावर ल नयु त केले या पदाचे काम सोडताना कमान एक म हना अगोदर लेखी पु वसु चना कायालयास
दे णे आपणावर बंधनकारक राह ल.

७. आपले काम समाधानकारक असलेस अथवा सेवेची मनपास आव यकता नसलेस कोणतीह पु वसु चना न दे ता
आपणास मानधनावर ल नयु ती या पदा या जबाबदार तु न मु त करणेत येईल.

८. एक त मानधना य तर त अ य कोणतेह फायदे
९.

णालयामाफत अदा केले जाईल

नयं ण

मळणार नाह त व मा सक मानधन सबं धत दवाखाना /

मु खांचे सु चनेनु सार आव यकते माणे कामकाज करणे बंधनकारक राह ल.

१०. मानधनावर ल नयु ती

हणजे नोकर नाह .

नवेदन सादर करणार नाह

नाह याबाबत र. . १००/-

यामु ळे मनपा आ थापनेवर वेतन ेणीत नयु ती मळावी

कं वा तसा बाहय दबाव आणणार नाह . कोण याह

टॅ मपेपरवर नोटराई ड लहु न यावे लागेल.

११. सदर कमचा-यांनी द. ११/०८/२०१४ पयत वै य कय मु य कायालयात
त नंतर नवड स मतीने तयार केले या

जू

हणु न

यायालयात दावा दाखल करणार

हावे, सदर मु दतीत

त ा याद तील उमेदवारांना नेमणूक दे णेत येईल याची न द

जू न झालेस

सह /-

यावी.

(राजीव जाधव)
आयु त

पं पर
त,

त –

ी /

चं चवड महानगरपा लका
पं पर – १८.

ीमती ----------------------

१) लेखा वभाग
२)

शासन वभाग

३) ---------------------- दवाखाना /
२/-

णालय

णालयीन कामकाजाचे सोई या

पांडु रं ग यांनी तु त यमु नानगर

ट ने अ. .५ येथील कमचार

णालय येथे कामकाज करावे त नंतर

पीनगर येथील दवाखाना कायाि वत

झालेनंतर या ठकाणी कामकाज करावयाचे आहे . तसेच अ. .९ येथील कमचार
ता पु र या

व पात भोसर

ी.ओवाळ नलेश राणु यांना

णालय येथे नेमणू क दे यात येत असू न न याने स गु नगर येथे दवाखाना

ता वत असलेने सदर दवाखाना सु

कामकाज करावे.

ीमती शं दे प लवी

झाले नंतर

ी.ओवाळ नलेश राणु यांनी स गु नगर दवाखाना येथे

आरो य वै य कय अ धकार

पं पर

चं चवड महानगरपा लका
पं पर – १८.

