कलम ४ (१)(b) (ii) नमुना (अ)
पंपरी चंचवड महानगरपािलका येथील वै

कय िवभागातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकारांचा तपिशल –

अ. .

पदनाम

कामकाजाचे अिधकार

१

आरो य
वै कय
अिधकारी

१. वग-२,३ व ४ मधील अिधकारी व
कमचा-यांचे ३६५ दवसापयत या
अ जत रजा,अधवेतनी रजा,प रवत त
रजा, िवशेष रजा,असाधारण रजा इ.
सव कार या रजा व रजा वास
भ ा मंजूर करणे.
२.वै कय िबलांची ितपूत क न
घेणे.

२

वै कय
संचालक

३.वग २ मधील अिधकारी व वग ३
व वग ४ कमचा-यां या बेिश त
वतणाबाबत खुलासा मागिवणे व स
ताक द देणे.
४.ज म-मृ यू िनबंधक हणून
कामकाज पाहणे.
५. ध वंतरी वा य योजना धोरण
२०१३ िवषयक संपुण कामकाज
६. वग ३ व ४ चे कमचा-यांना
अितकालीन भ ा मंजूर करणे.
१) र. .१०,००,०००/- कमाल
मयादेपयत खच अंतभूत असले या
कामाचे संदभात िनिवदा मागिवणे,
िनिवदा ि वकारणे व
महानगरपािलके चे वतने
करारना यांवर वा री करणे.
२) र. .२,००,०००/- पयत या
कामासाठी कोटेशन काढणे,मंजूर
करणे,कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर
करणे.
३) कायालयीन वापरासाठी
र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन
िबल मंजूर करणे.
४) वाहन इं धनासाठी
र. .५०,०००/- मंजूर करणे.
रा ीय काय म म.न.पा.ह ीत
यश वी र या राबिवणेबाबत
कामकाज, खाजगी
णालये,दवाखाने व सोनो ाफ
सटर न दणी व नुतनीकरण करणे,
तसेच
१.र. .५,००,०००/- कमाल
मयादेपयत खच अंतभूत असले या
कामाचे संदभात िनिवदा
मागिवणे,िनिवदा ि वकारणे व
महानगरपािलके या वतीने
करारना यांवर वा री करणे.

कोण या कायदा/िनयम/शासन
िनणय/प रप कानुसार
१.आदेश
. शा/१/कािव/११७५/२०१३
द.२९/०८/२०१३ अ वये मा.आयु
यांनी एम.एम.सी ट १९४९
मधील कलम ६९ अ वये दान
के ले या अिधकारानुसार
२. मा. आयु यांचेकडील आदेश
शा/१/कािव/९८८/२०१३ द
२३/०७/२०१३

मा.आयु यांचेकडील आदेश
.लेखा/१अ/कािव/६०/२०१७
द.१८/०१/२०१७

आदेश . शा/१/कािव/१०९/२०१३
द.३१/०१/२०१३, मुंबई न सग होम
अिधिनयम १९४९ पी.एन.डी.टी
ट १९९४ नुसार कायवाही करणे.
मा.आयु यांचेकडील आदेश
.लेखा/१अ/कािव/६०/२०१७
द.१८/०१/२०१७

अिभ ाय
एमसीएसआर
(वेतन,रजा
,वतणुक,शा ती व
अिपल) व लेखा
संिहतानुसार
काम ,एम.एम.सी
ट १९४९
नुसार व
लेखासंिहता व
िनयमानुसार
कायवाही करणे.

३

४

मिहला
वै क य
अिधकारी
शासन
अिधकारी

५

लेखािधकारी

६

वै क य
अिधकारी

२) र. .५०,०००/- पयत या
कामासाठी कोटेशन काढणे,मंजूर
करणे,कामाचे आदेश देणे िबल मंजूर
करणे.
३) कायालयीन वापरासाठी
र. .२५,०००/- थायी अ ीम धन
िबल मंजूर करणे.
४) वाहन इं धनासाठी
र. .२५,०००/- मंजूर करणे.
रा ीय काय मिवषयक कामकाज

-

-

वै क य मु य कायालय व कु टुंब
क याण िवभागाचे आहारण व
िवतरण अिधकारी हणून कामकाज
करणे.
वेतन िबले,पुरवणी िबले, वास भ ा
िबल, अितकालीन भ ा मंजुर क न
अदा करणे, वग-३ व वग-४
कमचा-यां या करकोळ रजा व सव
कार या रजा मंजूर करणे.
वै क य मु य कायालय व यातगत
येणारे सव णालय व दवाखाने,
म यवत साही य भांडार म यवत
औषध भांडार व कु टुंब क याण
िवभागाचे आ थकबाबी िवषयी संपुण
कामकाज

१.आदेश .
शा/१/कािव/११७५/२०१३
द.२९/०८/२०१३ अ वये मा.आयु
यांनी एम.एम.सी ट १९४९
मधील कलम ६९ मधील
तरतूदीनुसार दान के ले या
अिधकारानुसार
२. शा/२/कािव/३४/२०१३
द.२४/१०/२०१३
शा/१/कािव/६९९/२०१२
द.२५/०७/२०१२

एमसीएसआर व
एम.एम.सी ट
१९४९ मधील
५७(३) तसेच
थायी आदेश
यानुसार
कायवाही करावी.

वै क य खचाची िबले तपासणी
कामकाज

शा/१/कािव/७७८/२०१५, द
१४/०९/२०१५

एमसीएसआर व
एम.एम.सी ट
१९४९ मधील
५७(३) तसेच
थायी आदेश
यानुसार
कायवाही करावी.

