पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११०१८
वैद्यकीय लवभाग, मुख्य कायाािय
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिके च्या लवलवध दवाखाना/रुग्णाियािंमध्ये करार / किं त्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या
स्वरुपाची पदे दरमहा एकलत्रत मानधनावर दोन मलहने कािावधीकरीता WALK IN INTERVIEW द्वारे
भरणेबाबत..

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिके च्या वैद्यकीय लवभागाअिंतगंत लवलवध रुग्णािये / दवाखाने / कोवीड
के अर सेंटर करीता दरमहा एकलत्रत मानधनावर खािीि तक्तत्यात नमूद के िेिी पदे हिंगामी स्वरुपात दोन
मलहने कािावधीकररता भरणेकरीता खािीि प्रमाणे नमूद सिंवगाातीि पदे भरणेकामी पदािंचे पदनाम,
पदसिंख्या, शैक्षलणक अहाता, आरक्षण व इतर तपशीि खािीिप्रमाणे आहे.
अ.
क्र

१

पद

शैक्षलणक अहाता

ए.एन.एम

१) महाराष्ट्र नर्संग कौलन्ट्सि यािंचक
े डीि मान्ट्यताप्राप्त
ए.एन.एम अिवा जी.एन.एम कोसा उत्तीणा अिवा
बी.एस्सी. नसींग उत्तीणा असणे आवश्यक
२) महाराष्ट्र नर्संग कौलन्ट्सि कडीि अद्यावत नोंदणी
प्रमाण पत्र आवश्यक

पद

मानधन

मुिाखत ददनािंक व

सिंख्या

र.रु

वेळ

८४

दद .१३/०५/२१
पासुन सकाळी
१०.०० ते २.००
२३३००/- पयात

सदयलस्ितीत कोवीड १९ लवषाणुमळ
ु े बाधीत रुग्णािंची सिंख्या फार मोठ्या प्रमाणावर वाढत
आहे. त्यामुळे नलवन आकु डी रुग्णािय व नलवन िेरगाव रुग्णािय येिीि रुग्णायीन कामकाज तसेच कोवीड
१९ चे िसीकरण , कााँन्ट्रक्तट रेपसिंग , स्वाँब टेपस्टिंग , नव्याने सुरु होणारे कोवीड के अर सेंटर , गृह लविगीकरण
कक्षातीि (Home Isolation) रुग्णािंची मालहती घेणे , कोवीड १९ अनुषग
िं ाने झोनलनहाय इतर सवा कामकाज
करणे तसेच तदअनुषग
िं ीक कोवीड १९ सिंदभाातीि सवा कामकाज करणे कामी उक्त नमुद पदािंकरीता दद. १३ ०५ -२०२१ पासुन WALK IN INTERVIEW आयोलजत करण्यात आिेिा असुन इच्छु क उमेदवारािंनी सकाळी
१०.०० वा. पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, वैद्यदकय लवभाग, २ रा मजिा, पपिंपरी, पुणे १८, येिे सवा
आवश्यक व अद्ययावत कागदपत्रासह
( मुळप्रत + सत्यप्रत ) उपलस्ित रहावे. प्रस्तुत जालहरातीतीि
कामकाजासह आदेशातीि अटी व शती, मानधन व इतर सवा बाबी प्रस्तुतच्या पदािंना िागू राहतीि.
अरट-शती१) उक्त पदावरीि कमाचा-यािंना रुग्णाियीन कामकाज , कोवीड १९ चे िसीकरण , कााँन्ट्रक्तट रेपसिंग ,
स्वाँब टेपस्टिंग , नव्याने सुरु होणारे कोवीड के अर सेंटर , गृह लविगीकरण कक्षातीि

(Home

Isolation) रुग्णािंची माहीती घेणक
े ामी तसेच कोवीड १९ अनुषग
िं ाने झोनलनहाय इतर सवा कामकाज
करणे बिंधनकारक राहीि.
२) उक्त पदावरीि कमाचा-यािंना कोवीड १९ च्या अनुषग
िं ाने महापालिका पररसरामध्ये शासनाचे
लनदेशानुसार नागररकािंच्या सर्व्हक्ष
े णाचे / पनिंयत्रीत अलधकारी नेमन
ु देतीि असे सवा कामकाज करणे
बिंधनकारक रालहि.
३) प्रस्तुत मानधनावर करावयाच्या नेमणुका ह्या पुणत
ा ा तात्पुरत्या / हिंगामी स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे
अजादारास मनपामधीि कोणत्याही पदावर कायमस्वरुपी नेमणुकीचा हक्क सािंगता येणार नाही
याबाबत लवलहत नमुन्ट्यात हमीपत्र लिहुन द्यावे िागेि.

.. २ ..
४) ज्या ददवशी मनपास सदर पदािंची आवश्यकता नसेि त्यावेळी कोणत्याही नोटीसीलशवाय
मानधनावरीि सेवा सिंपष्ट
ु ात आणण्यात येईि.
५) लनवड के िेल्या उमेदवारािंना महापालिके ने ठरवुन ददिेल्या अरट-शतीनुसार कामकाज करणे
बिंधनकारक रालहि. तसेच महापालिके च्या रुग्णाियामध्ये तीनही लशप्ट मध्ये कामकाज करावे
िागेि.
६) सदर उमेदवारािंना महापालिके च्या वैदयदकय लवभागाअिंतगात असणा-या रुग्णािय / दवाखान्ट्यामध्ये /
कोवीड के अर सेंटरमध्ये कामकाज करावे िागेि तिालप नेमन
ु ददिेल्या रुग्णािय/दवाखान्ट्यामध्ये
आवश्यकता नसिेस अन्ट्य रुग्णाियामध्ये लनयुक्ती देण्यात येईि.
७) सदरच्या नेमणुका कोणत्याही स्तरावर रद्द करण्याचे सवा अलधकार महापालिका आयुक्त यािंनी राखुन
ठे विेिे आहेत.
सही/(राजेश पाटीि)
आयुक्त
जालहरात क्रमािंक – ८६८
वैदयदकय मुख्य कायाािय
क्र वैदय/१७/कालव/९४४/२०२१
ददनािंक - ११/०५ /२०२१
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