
 

   पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११०१८ 

             वदै्यकीय लवभाग, मखु्य कायाािय 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या लवलवध दवाखाना/रुग्णाियािंमध्य ेकरार / किंत्राटी पध्दतीन ेतात्परुत्या 

स्वरुपाची पद ेदरमहा एकलत्रत मानधनावर दोन मलहन ेकािावधीकरीता WALK IN INTERVIEW द्वारे 

भरणबेाबत..  

 

  

 पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या वदै्यकीय लवभागाअिंतगतं लवलवध रुग्णािये / दवाखान े / कोवीड 

केअर सेंटर करीता दरमहा एकलत्रत मानधनावर खािीि तक्तत्यात नमदू केििेी पद े हिंगामी स्वरुपात दोन 

मलहन े कािावधीकररता भरणकेरीता खािीि प्रमाण े नमदू सिंवगाातीि पद े भरणकेामी पदािंच े पदनाम, 

पदसिंख्या, शकै्षलणक अहाता, आरक्षण व इतर तपशीि खािीिप्रमाण ेआहे. 

  

  सदयलस्ितीत कोवीड १९ लवषाणुमळेु बाधीत रुग्णािंची सिंख्या फार मोठ्या प्रमाणावर वाढत 

आह.े त्यामळेु नलवन आकुडी रुग्णािय व नलवन िरेगाव रुग्णािय यिेीि रुग्णायीन कामकाज तसचे कोवीड 

१९ च ेिसीकरण , कााँन्ट्रक्तट रेपसिंग , स्वाँब टेपस्टिंग , नव्यान ेसरुु होणारे कोवीड केअर सेंटर , गहृ लविगीकरण 

कक्षातीि  (Home Isolation) रुग्णािंची मालहती घणे े, कोवीड १९ अनषुिंगान ेझोनलनहाय इतर सवा कामकाज 

करण ेतसचे तदअनषुिंगीक कोवीड १९ सिंदभाातीि सवा कामकाज करण ेकामी उक्त नमुद पदािंकरीता दद.  १३ - 

०५ -२०२१  पासनु WALK IN INTERVIEW आयोलजत करण्यात आििेा असनु इच्छुक उमेदवारािंनी सकाळी 

१०.०० वा. पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, वदै्यदकय लवभाग, २ रा मजिा, पपिंपरी, पुण े १८, यिे े सवा 

आवश्यक व अद्ययावत कागदपत्रासह     ( मळुप्रत + सत्यप्रत ) उपलस्ित रहाव.े प्रस्ततु जालहरातीतीि 

कामकाजासह आदशेातीि अटी व शती, मानधन व इतर सवा बाबी प्रस्ततुच्या पदािंना िाग ूराहतीि. 

अरट-शती- 

१) उक्त पदावरीि कमाचा-यािंना रुग्णाियीन कामकाज , कोवीड १९ च ेिसीकरण , कााँन्ट्रक्तट रेपसिंग , 

स्वाँब टेपस्टिंग , नव्यान े सरुु होणारे कोवीड केअर सेंटर , गहृ लविगीकरण कक्षातीि  (Home 

Isolation) रुग्णािंची माहीती घेणकेामी तसचे कोवीड १९ अनषुिंगान ेझोनलनहाय इतर सवा कामकाज 

करण ेबिंधनकारक राहीि. 

२) उक्त पदावरीि कमाचा-यािंना कोवीड १९ च्या अनषुिंगान े महापालिका पररसरामध्य े शासनाच े

लनदशेानसुार नागररकािंच्या सर्व्हके्षणाच े/ पनिंयत्रीत अलधकारी नमेनु दतेीि अस ेसवा कामकाज करण े

बिंधनकारक रालहि. 

३) प्रस्ततु मानधनावर करावयाच्या नमेणकुा ह्या पणुाता तात्परुत्या / हिंगामी स्वरुपाच्या आहते. त्यामळेु 

अजादारास मनपामधीि कोणत्याही पदावर कायमस्वरुपी नमेणकुीचा हक्क सािंगता यणेार नाही 

याबाबत लवलहत नमनु्ट्यात हमीपत्र लिहुन द्याव ेिागिे. 
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१) महाराष्ट्र नर्सगं कौलन्ट्सि यािंचकेडीि मान्ट्यताप्राप्त  

ए.एन.एम अिवा जी.एन.एम  कोसा उत्तीणा अिवा   

बी.एस्सी. नसींग उत्तीणा असण ेआवश्यक 

२) महाराष्ट्र नर्सगं कौलन्ट्सि कडीि अद्यावत नोंदणी      

प्रमाण पत्र आवश्यक 
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४) ज्या ददवशी मनपास सदर पदािंची आवश्यकता नसिे त्यावळेी कोणत्याही नोटीसीलशवाय 

मानधनावरीि सवेा सिंपषु्टात आणण्यात यईेि. 

५) लनवड केिले्या उमदेवारािंना महापालिकेन े ठरवनु ददिले्या अरट-शतीनसुार कामकाज करण े

बिंधनकारक रालहि. तसचे महापालिकेच्या रुग्णाियामध्य े तीनही लशप्ट मध्य े कामकाज कराव े 

िागिे.  

६) सदर उमदेवारािंना महापालिकेच्या वदैयदकय लवभागाअिंतगात असणा-या रुग्णािय / दवाखान्ट्यामध्य े/ 

कोवीड केअर सेंटरमध्य े कामकाज कराव े िागिे तिालप नमेनु ददिले्या रुग्णािय/दवाखान्ट्यामध्य े

आवश्यकता नसिसे अन्ट्य रुग्णाियामध्य ेलनयकु्ती दणे्यात यईेि. 

७) सदरच्या नमेणकुा कोणत्याही स्तरावर रद्द करण्याच ेसवा अलधकार महापालिका आयकु्त यािंनी राखनु 

ठेवििे ेआहते.  

         

            सही/- 

(राजशे पाटीि) 

आयुक्त 

जालहरात क्रमािंक – ८६८           पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

     वैदयदकय मुख्य कायाािय              पपिंपरी ४११ ०१८ 
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