यत्नागगयी जिल्शा कोव्शीड ECRP-II अंतगगत ऩदबयती वन २०२१-२०२२
भरण्यात येणारी पदे- लैदमककम अगधकायी,एभफीफीएव

याष्ट्रीम आयोग्म अभबमान, यत्नागगयी अधधधनस्त खालील नभद
ु कयणेत आरेरी भनष्ट्ु मफऱ बयती कोलीड - 19

उऩचायावाठी जिल्शमात कोयोनाचा कोलीड - 19 लाढता प्रादब
ु ााल रषात घेऊन उद्रे क वदृष्ट्म ऩरयजथथती शाताऱण्मावाठी
अगधकची आयोग्म वेला दे ण्माकरयता DCH, DCHC

मेथे कोलीड - 19 वाथीचा वंवगािन्म आिाय ननमंत्रणात मेईऩमंत खारीर प्रथतावलत ऩदांना

३१

२०२२

कारालधीवाठी नेभणूक दे णेकरयता खारीरप्रभाणे थेट भुराखतीचे आमोिन कयणेत मेत आशे .

िे उभेदृलाय डडवीएच/डडवीएचवी चे (जिल्शा रुग्णारम, यत्नागगयी ल उऩजिल्शा रुग्णारमे) ठठकाणी काभ करु इजछित
आशे त त्मांनी मा कामाारमाछमा ई भेर आमडी

rtnzpcovid2021@gmail.com लय

वादय कयालेत

न

आलश्मकतेनुवाय
अ.क्र.

न
न

अिा

17/01/2022

इन इ

कंत्राटी ऩदृधतीने भानधन तत्त्लालय बयणेवाठी न
अिा भागवलणेत मेत आशे त.

भऱ
ु वंलगा

ळैषणणक अशाता

भाभवक भानधन

ऩदे कामायत
कयालमाची
ठठकाणे

1

वैदयधकय अधधकारी

07

MBBS

रु.60,000/-

DCH/ DCHC

अटी ल ळती खारीरप्रभाणे-

1)
2)

मा. आयुक्त आरोग्य सेवा व अधियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अधियान मुं बई यां चे धनयधमतपणे प्राप्त होणा-या िरतीबाबतचे
मागगदर्गक सुचनां चा अवलं ब करणेत येईल याची पात्र उमे दृवारां नी नोंद घ्यावी.
वदय वेला ननव्लऱ कोलीड - 19 उऩचायावाठी तवेच जिल्शमातीर उद्रे क वदृष्ट्म ऩरयजथथती शाताऱण्मावाठी अगधकचे
आयोग्म वेला दे णा-मा अगधकायी ल कभाचायी मांची आलश्मकता रषात घेऊन ठयावलक कारालधीवाठी आशे त. बयालमाची
ऩदे याज्म ळावनाची ननमभभत ऩदे नाशीत. ळावकीम ननमभभत वेलेत वाभालन
घेणेफाफत ककं ला ळावनाकडे वेला
ू

वंयषणावाठी दाला कयणेचे कोणतेशी अगधकाय ननमुक्त उभेदृलायाव याशणाय नाशीत. तवेच कोणतीशी ऩूलव
ा ुचना न दे ता
वेला वभाप्त कयण्माचा अगधकाय वषभ प्रागधकायी मांना याशीर.

3)

वालािननक आयोग्म वलबागातुन वेलाननलत्त
ृ कभाचायी वलठशत लमोभमाादा ल ळैषणणक अशातेचा ननकऴ ऩुणा कयीत अवतीर
तय अिा करु ळकतीर.

4)
5)
6)

लैदमककम अगधकायी-एमबीबीएस, मा ऩदावाठी ळैषणणक अशाता ऩण
ु ा कयणा-मा इछिुक उभेदृलांयांनी आपले अर्ग व धवधहत
र्ैक्षधणक अहग ताधारक प्रमाणपत्रके ई-मे ल वर सादर करावयाची आहे त.
धनवड झाले ल्या उमे दृवारां ना राष्ट्रीय आरोग्य अधियान अंतगगत कमग चा-यां प्रमाणे राज्य आरोग्य सोसायटीकडून प्राप्त झाले ल्या अटी व
र्थी रु. 100/- चे बााँ न्डपेपरवर धलहून करारनामा सादर करणे बंधनकारक आहे .
लमोभमाादा- लैदमककम अगधकायी, एभफीफीएव, मा ऩदांची बयतीवाठी कभार लमोभमाादा 61 लऴे ल वेला वभाप्तीची
भमाादा 70 लऴे याठशर. 60 लऴाालयीर अिाादायांकरयता जिल्शा ळल्म गचककत्वक प्रभाणणत ळारयरयक मोग्मतेचे प्रभाणऩत्रक
(भेडडकर कपटनेव वठटा कपकेट) वादय कयणे अननलामा याठशर.

7)
8)

कोलीड 19 वाठी ऩदांचे आलश्मकतेनुवाय प्रनतषा मादीचे क्रभांकानुवाय उभेदलायांना ननमुक्ती आदे ळ दे म याशतीर.

अिादाय शा ळारययीक ल भानभवक दृष्ट्टमा वषभ अवाला तवेच अिादायावलरुदृध कोणताशी पौिदायी गुन्शा दाखर झारेरा
नवाला.

9)

ळावकीम कभाचायी मांचेलय ऩुलीछमा ळावकीम कभाचायी कामाकाऱात कुठल्माशी प्रकायची प्रळावकीम/ वलवत्तम कामालाशी,
दं डात्भक कामालाशी ककं ला पौिदायी अथला इतय कुठल्माशी प्रकायचे गंबीय गुन्शमाची नोंद नवाली ककं ला झारेरी नवाली.

10)

बयती प्रककमेतीर वला अगधकाय भा. जिल्शागधकायी, यत्नागगयी मांचेिलऱ याखुन ठे लणेत आरेरे आशे त.

जिल्शागधकायी, यत्नागगयी

कोलीड 19 उऩचाय ल ननमंत्रणावाठी नेभणेत मेणाये भनुष्मफऱावाठी वलहशत अिागचा नभुना

भा. अध्मष, ननलड वमभती

तथा जिल्शागधकायी यत्नागगयी.

भी खारीरप्रभाणे भाझी वलशीत केरेल्मा ऩदावाठी भाहशती दे त आशे .

1) ऩदाचे नाल-

------------------------------------------------------------------------------

2) अिगदायाचे वंऩुणग नाल (भयाठी) - -----------------------------------------------------------------------------3)

अिगदायाचे वंऩुणग नाल (इंग्रिी) - ------------------------------------------------------------------------------

4) कामभस्लरुऩी ननलावस्थानाचा वऩनकोडवशीत वंऩण
ु ग ऩत्ता- ------------------------------------------------------5) दयु ध्लनी / भ्रभणध्लनी क्रभांक- ------------------------------------------------6)

ई- भेर आमडी ----------------------------------------------

7) िन्भतायीख -

8) ळैषणणक अशगताअ.क्र.

/

उत्तीणग केरेरी ऩरयषा

/

तवेच भाशे 31/ 03/ 2021 अखेय ऩुणग लम- -------लऴे ल -------- भहशने
वलदमाऩीठ/ भंडऱाचे नाल

अंनतभ

प्राप्त गुण

टक्केलायी

श्रेणी

लऴागचे
एकूण
गुण

9) अनुबल
अ.क्र.

ळावकीम/ननभळावकीम/
वंस्थेचे नाल/ ऩत्ता ल दयु ध्लनी

कारालधी
ऩावून

एकूण अनुबल कारालधी
ऩमंत

भहशने

हदलव

कृऩमा भागे ऩशाले

9) उभेदृलायाचे न्मामप्रवलष्ठ प्रकयण, पौिदायी, मळस्तबंगवलऴमक प्रकयण अगय त्मावायखी कायलाई चारु आशे
काम?
अवरेव त्माचा तऩळीर दमाला.

शोम

नाशी

10) अिागवोफत खारीरप्रभाणे वाषांककंत वत्मप्रती िोडरेल्मा आशे त
1) ---------------------------------------------------------------------------

2) ---------------------------------------------------------------------------

3) ---------------------------------------------------------------------------

4) ---------------------------------------------------------------------------------11) अिगदाय भशायाष्राचा अगधलावी आशे काम ? आशे / नाशी
भी अवे प्रभाणणत कयते/ कयतो की उऩयोक्त नभद
ु भाहशती खयी आशे . वदयची भाहशती खोटी अथला
प्रळावनारा हदळाबुर कयणायी लाटरेव भाझी ननमुक्ती कोणत्माशी टप्प्मालय यदृद कयणेत मेईर ल भाझेलय
कामदे ळीय कायलाई कयणेत मेईर माची भरा िाणील आशे .
वशी/-

उभेदृलायाचे ऩुणग नाल
कामागरमीन काभकािावाठी
अऩात्र अवरेचे कायण
1) -------------------------------------------------------- -2) ---------------------------------------------------------तऩावणी अगधकायी मांचे ऩुणग नाल
शुदृा ल स्लाषयी

ननमंत्रण अगधकायी मांचे ऩुणग नाल
शुदृा ल स्लाषयी

