
वाचले: १.निवड समिनि सभा दििाांक १३/०२/२०१४  

      २.िा.आयुक्ि याांच ेकडील दि.         चा िान्य प्रस्िाव. 

कार्पोरेशि इांदिगे्रिेड हेल्थ अडँ  
फॅमिली वेलफेअर सोसायिी  
क्र.वैद्य/8अ/कावव/536/2014 
दििाांक:10/07/2014 
 

                ववषय: ए.एि.एि.  र्पिावर एकत्रिि िािधिावर 6   
               िहीिे कालावधी कररिा हांगािी  िेिणूकी बाबि... 
 आिेश, 
       कार्पोरशि इांदिगे्रिेड हेल्थ अडँ फॅमिली वेलफेअर सोसायिी अांिगगि दििाांक 
17/01/2014 रोजी ििर्पाच्या वेब साइिवर ए.एि.एि हे र्पि भरण्यासाठी जादहराि 
प्रमसद्ध करणेि आली होिी. सिर जादहरािीस अिुसरूि आलेल्या अजागची छाििी 
करूि 13 उिेिवाराांिा िुलाखिीसाठी बोलवण्याि आले होिे त्यार्पैकी  खालील 
उिेिवाराांची  र.रु.7500/- प्रनि िाह याप्रिाणे एकत्रिि िािधिावर खालील अिी व 
शिीवर आिेशाच े िारखेर्पासूि र्पुढील 6 िदहन्याकररिा  िेिणूक करणेस िी 
“आयुक्ि” िथा “अध्यक्ष” कार्पोरशि इांदिगे्रिेड हेल्थ अडँ फॅमिली वेलफेअर 
सोसायिी या आिेशान्वये िान्यिा िेि आहे. 

अि.ूक्र .  उिेिवाराच ेिाव  

1  श्रीि.ववन्हेरकर राजश्री प्रकाश  

2  श्रीि.िदहठणकर रूर्पाली िन्िथ   

3  श्रीि.ििीषा मशवाजी ििवरे 

   
    १. िािधिावरील र्पिासाठी ववदहि केलेले एकत्रिि िािधि िेण्याि येईल. 
    २. वर्पांर्परी चचांचवड िहािगरर्पामलकेच्या किगचार याांिा लागू  असणार या इिर   
      सुववधा,हक्क,व आचथगक लाभ आर्पणास मिळणार िाही.िथावर्प १.५ िदहन्यािूि एक  



      ककरकोळ रजा या प्रिाणे ककरकोळ रजा िेय राहिील. 
   ३. िवाखािा,रुग्णालय व कायागलयाप्रिाणे साप्िादहक सुट्टी राहील.िसेच सावगजनिक     
     सुट्टी िेय राहील. ज्या सावगजनिक सुट्टीच्या दिवशी नियांिण प्रिुखाांिा आर्पल्या   

         सेवेची आवश्यकिा असेल व त्याांिी िसे आिेश निगगमिि केल्यास सिर सावगजनिक  
           सुट्टीची र्पयागयी सुट्टी नियुक्ि केलेल्या कालावधीि उर्पभोगिा येईल. 
         ४. कािकाजाची वेळ िवाखािा,रुग्णालय व कायागलयाच्या वेळेिसुार राहील. 

     ५. िािधिावरील र्पिाच ेकािकाज हे सांबांचधि नियांिण अचधकारी व ववदहि केलेल्या     
      कायगक्षेिाि राहील .    

   ६. िािधिावरील र्पिावर काि करिािा आर्पणाकडूि सवाांिा नि:र्पक्षर्पािीर्पणाची  
      वागणूक मिळणे  आवश्यक आहे. 

     ७. कािकाजासाठी दिलेल्या सादहत्याची जबाबिारी आर्पणावर राहील. 
     ८. एकत्रिि िािधिावर नियुक्ि केलेल्या र्पिावरील काि सोडिािा ककिाि एक िदहिा 
      अगोिर  लेखी र्पूवग सूचिा कायागलयास िेणे आर्पणास बांधिकारक राहील. 

     ९. नियुक्िी कालावधीि आर्पले कािकाज ,हजेरी व विगणूक सिाधािकारक िसल्यास       
      अथवा आर्पल्या सेवेची आवश्यकिा िसलेस कोणिीही र्पूवगसूचिा ि िेिा आर्पल्याला 
      िािधिावरील र्पिाच्या जबाबिारीिूि िुक्ि करण्याि येईल.                                                       

        १०. िािधिावरील नियुक्िी म्हणज ेिोकरी िाही. त् यािुळे ििर्पा आस्थार्पिेवर 
           वेििशे्रणीि नियुक्िी मिळावी म्हणुि निवेिि सािर करणार िाही. ककां वा िसा  
           बाहय िबाव आणणार िाही,कोणत् याही न्यायालयाि िावा िाखल करणार िाही या  
           बाबि र.रु.100/- च ेस्िॅम्र्प र्पेर्परवर  हिीर्पि मलहुि द्यावे लागेल. 
        ११. िािधिावर काि करीि असिािा   १० दिवस ककां वा १०  दिवसाांर्पेक्षा जास्ि दिवस           
      वविार्परवािा गैरहजर रादहल्यास आर्पली सेवा सिाप्ि करणेि येईल  व त्या जागी         
      िवीि िेिणूक करूि ररक्ि र्पि भरले जाईल याची िोंि घ्यावी.  

            सदर आदेश प्राप्त होताच  त्वररत  पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका,मखु्य कायाािय ,  
      वदै्यकीय पवभाग ,२ रा मजिा येथे रुजू व्हावे. त्यानिंतर आपणास सपवस्तर नेमणूक देण्यात 
      येईि. 

              सही/- 
                                                  अध्यक्ष 
                                          कार्पोरशि इांदिगे्रिेड हेल्थ अडँ       
                                      फॅमिली वेलफेअर सोसायिी 

                           


