पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, पिंिंरी - ४११०१८
िंशुवद
ै यकीय लवभाग
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकाच्या िंशुवैदयकीय
लवभागामध्ये ``सिंपलमत्र तथा प्राणीलमत्र`` एकलत्रत मानधनावर भरणे बाबत.
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिके च्या िंशुवैदयकीय लवभागासाठी सिंपलमत्र तथा प्राणीलमत्र अलभनामािंे िंद ६ महीने
कािावधीकरता एकलत्रत मानधनावर नेमावयािंे आहे. तरी सदर िंदासाठी अहपता व अटी शती खािीिप्रमाणे आहेत.
अ.क्र

अहपता /
अनुभव

.िंद संख्या

एकलत्रत मानधन

कामकाजािंे स्वरुिं
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका हददीमध्ये शहरी

१

८

लवषयालधन
कामामध्ये तज्ञ
व अनुभवी
असणे
अत्यावश्यक.

कामगार कल्याण
लवभागाकडीि ककमान
वेतनदरानूसार
मानधन

भागात आढळणारे सिंप, अिंघातग्रस्त वन्यप्राणी इत्यादी
महाराष्ट्र शासनाच्या वनलवभागाच्या लनयमानुसार त्यांना
सुरलित िंध्दतीने िंकडू न ताब्यात घेणे .वनलवभागाच्या
मागपदशपनाखािी त्यांना िंरत लनसगापत सोडणे.तसेिं या
संदभापतीि शहरातीि तक्रारींिंे लनराकरण करणे.

अटी व शती :
(१) मानधनावरीि नेमणुका िंुणपिंणे तात्िंुरत्या (हंगामी)

स्वरुिंाच्या आहेत. त्यामुळे अजपदारास महािंालिका

आस्थािंनेवार कोणत्याही कायम िंदी नेमणुकीिंा हक्क राहणार नाही.
(२) म.न.िंा.च्या इतर कमपिंा-यांना िागु असणा-या इतर सुलवधा, हक्क व आर्थथक िाभ लमळणार नाही.
(३) अजापसोबत वतपमान कािावधीत काढिेिे स्वत:िंे दोन रंगीत फोटो जोडावे. तसेिं लिफाफयावर संबंलधत िंदासाठी
अजप नमुद करावा.
(४) अजापसोबत लवषयांककत कामकाजािंे अनुभवािंे प्रमाणिंत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
(५) स्थालनक रहीवासी उमेदवारास प्राधान्य देणेत येईि.
(६) कामािंी वेळ कायापियीन वेळेप्रमाणे रालहि. तथालिं तातडीक व अिंवादात्मक प्रसंगी लवभागािंे सोईनुसार तसेिं
तक्रारींिंे लनराकरण करणेकामी २४ तास सुसज्ज असणे आवश्यक आहे.
(७) मानधनावरीि लनयुक्त सहा महीने कािावधीिंी आहे.
(८) मानधनावरीि सिंपलमत्र तथा प्राणीलमत्र प्राणी संग्रहािय काम सोडताना ककमान एक मलहना अगोदर िेखी िंुवपसूिंना
कायापियास देणे बंधनकारक राहीि.
(९) मानधनावरीि सिंपलमत्र तथा प्राणीलमत्र प्राणी संग्रहािय िंद म्हणजे शासकीय नोकरी नाही. त्यामुळे वेतन श्रेणीत
लनयुक्ती लमळावी म्हणून लनवेदन सादर करता येणार नाही ककवा तसा बाहय दबाबव आणता येणार नाही.
(१०) आिंिे काम समाधानकारक नसल्यास अथवा आिंल्या सेवेिंी आवश्यकता नसल्यास कोणतीही िंुवप सुिंना न देता
आिंल्यािा सिंपलमत्र तथा प्राणीलमत्र िंदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात येईि.
(११)सदरच्या नेमणूका करण्यािंे अथवा रदद करण्यािंे सवप अलधकार मा.आयुक्त यांना राहतीि, यािंी नोंद घ्यावी.
तरी इच्छू क व अहपताधारक उमेदवारांनी कदनांक०४/०८/२०१६ ते कदनांक ११/०८/२०१६ अखेरिंयंत आिंिे अजप
िंशुवैदयकीय लवभाग, कै .नारायण मेघाजी िोखंडे सभागृह, नेहरुनगर रोड, पिंिंरी - १८ या िंत्यावर आवश्यक
कागदिंत्रांसह समि सादर करावे. मुदतीनंतर प्राप्त झािेल्या अजापिंी दखि घेतिी जाणार नाही, यािंी स्िंष्ट नोंद घ्यावी.
आयुक्त
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका,
पिंिंरी - ४११०१८
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