
 

 
 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 
 

कामगार कल्याण लवभाग 

 

मालहतीिंा अलिकार कायदा – २००५ 

 

किम ४ (१) (ख) च्या अन्वये स्वयंप्रेरणेने करावयाच्या  

१ ते १७ बाबींिंे प्रकटन 

 

( २ ) 

 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका येथीि कामगार कल्याण लवभाग या 

साववजलनक प्रालिकरणातीि अलिकारी व कमविंारी यांच्या अलिकार 

कक्षा व कतवव्ये 

 

 

 

 



                                      

 

नमुना क अलिकार कक्षा 

 
 

अ.

क्र 

अलिकार िंद आर्थथक अलिकार सबंलित कायदा/लनयम/ 

आदशे/राजिंत्र 

शरेा 

१ कामगार कल्याण 

अलिकारी 

 आहरण व संलवतरण 

अलिकारी म्हणून कामकाज 

िंार 

िंाडणे.(वेतनलबि,फरकलबिे,    

अलतकािीन भत्ता 

लबिे,ददवाळी,अडव्हान्स    

लबिे व तत्सम िंरुवणी लबिे) 

कामगार कल्याण 

लवभागासाठी मंजूर 

असिले्या स्थायी 

अग्रीिनामिून र.रु. ५००/-

िंयवत खिंाविंी लबि े मंजूर 

करुन अदा करणे तसेिं वाहन 

इंिन र.रु. ५००/- िंयवतच्या 

खिंाविंी लबि े मंजूर करुन 

अदा करण.े 

 

प्रशा/१/कालव/१०५१/

२०१२ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

अ.

क्र. 

अलिकार 

िंद 
प्रशासलनक अलिकार 

सबंलित 

कायदा/लनयम/आदशे/

राजिंत्र 

शरेा 

(असल्यास) 

१ कामगार 

कल्याण 

अलिकारी 

  कामगार कल्याण लवभागातीि वगव ३ 

व ४ च्या कमविंा-यांच्या ३० ददवसां 

िंयवतच्याअर्थजत रजा, अिविंगारी रजा 

यासह सववप्रकारच्या रजा आलण रजा 

प्रवासभत्ता सवितीसह मंजूर करणे. 

  कामगार कल्याण लवभागातीि वगव ३ 

व ४च्या कमविंा-यांच्या वेतनवाढी मंजूर 

करणे तसेिं सेवानोंद िंुस्तकामध्ये सवव 

प्रकारच्या नोंदी घेणे. 

 कामगार कल्याण लवभागातीि वगव ३ व 

४ च्या कमविंारी यांिंे लनयमभंग , 

गैरलशस्त,गैरवतवन लनष्काळजीिंणा 

याबाबत नोटीस देणे खुिासा 

मागलवणे,व समज दणेे. 

 कामगार कल्याण लवभागातीि वगव ३ 

च्या कमविंा-यांिें गोिंनीय अहवाि 

लिलहणे (प्रलतवेदन करणे)  

 कामगार कल्याण लवभागातीि वगव ३ व 

४च्या कमविंा-यांच्या बाबतीत  

     महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनयम 

     मिीि किम ५६(२) मिीि िंोटकिम   

    (ई) महािंालिकेच्या कोणत्याही हाणीिंी   

    रक्कम िंूणवत: अथव अशत: वसूि करणे. 

प्रशा/१/कालव/१०५१/

२०१२ 
 

 

 

 

 



 

 

 

अ.

क्र. 

अलिकार 

िंद 
कतवव्य े

सबंलित 

कायदा/लनयम/आदशे/

राजिंत्र 

शरेा 

(असल्यास) 

१ कामगार 

कल्याण 

अलिकारी 

 मनिंाच्या कमविंा-यांनी  / 

मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने   

महानगरिंालिके लवरुद्घ दाखि 

केिेल्या न्यायाियीन प्रकरणी 

महत्वाच्या केसेसच्या तारखांना 

न्यायाियात उिंलस्थत राहणे.  

 कामगार कायदलेवषयी लवलवि 

लवभागांिंे मागणीवरुन सल्िा दणेे. 

कामगार कायदलेवषयी अलभप्रायाथव 

येणा-या नस्तीवर अलिप्राय दणेे. 

 मा.स्थायी सलमती सभा, 

मा.महािंालिका सभा, व इतर 

सभांना उिंलस्थत राहणे.  

 महानगरिंालिका व मान्यताप्राप्त 

कमविंारी संघटना यांिंे मध्ये 

समन्वय सािणे. 

 ना. न्यायािय येथीि मनिंािंे कोटव 

केसिंा िंाठिंुरावा करणे, वदकिांशी 

सल्िा मसित करणे. 

 मालहती अलिकाराच्या कायदयान्वये 

मालहती अलिकारी म्हणून काम 

िंाहणे. 

 सहा. आयुक्त यांच्या अनुिंलस्थतीत 

त्यािंे कामकाज िंाहणे व 

लवभागावर लनयंत्रण ठेवणे. 

 

  

 

 



 

 

 

अ.

क्र. 

अलिकार 

िंद 
कतवव्य े

सबंलित 

कायदा/लनयम/आदशे/

राजिंत्र 

शरेा 

(असल्यास) 

१ कामगार 

कल्याण 

अलिकारी 

 मनिंािंे सेवाकर लवषयी समन्वय 

अलिकारी म्हणून काम करणे. 

 मनिंाच्या मलहिा तक्रार लनवारण 

सलमतीिंे कामकाज करणे. 

 मनिंा कमविंारी तक्रार लनवारण सलमती 

कामकाज िंाहाणे. 

 मनिंा अलिकारी / कमविंारी यांिंे 

प्रलशक्षणा संबलित सवव कामकाज सहा. 

प्रलशक्षण व्यवस्थािंक म्हणुन कामकाज 

करणे 

 कामगार कल्याण लनिी व्यवस्थािंन व 

कामगार कल्याण लनिी अंतगवत 

कल्याणकारी योजना तयार करणे. 

 कंत्राटी कामगारांिंे तक्रारीबाबत 

कायववाही करणे. 

 मनिंा कमविंारी यांिंे वैद्यकीय 

तिंासणीबाबत वैद्यकीय अलिकारी 

यांिेंशी समन्वयाने वैद्यकीय तिंासणी 

करुन घेणे. 

 इमारत व इतर बांिकाम कामगार 

कल्याण उिंकर वसुिीबाबत िंाठिंुरावा 

करणे. 

 आहरण व लवतरण अलिकारी म्हणुन 

कामकाज करणे. 

 

  

 

 

 

 



 

 

टेबि 

क्र. 

कमविंा-यािं ेनाव                                      कतवव्य े/ कामािंा तिंलशि 

१ श्रीम. लवद्या आरड े       

लििंीक    
 मालसक िंगार लबि, िंुरवणी लबि काढणे 

 वाहन इिंन/वाहन लनवावह लबि काढणे  

 अलतकािीन भत्ता लबिे काढणे. 

 स्थायी अग्रीम िन लबिे काढणे व अग्रीम रलजस्टर अदयावत 

ठेवणे. 

 गैरहजर कमविंारी, बेलशस्त/ गैरवतवन करणारे कमविंारी 

यांच्याबाबत प्रस्ताव ठेवणे व प्राप्त आदशेानुसार 

दडंात्मकारवाईिंे आदशे लनगवत करणे त्याबाबत सेवानोंद 

िंुस्तकात नोंदी घेणे. 

 खाते लनहाय िंौकशी काम प्रस्ताव ठेवण, आरोिं िंत्र तयार 

करणे  

 सेवालनवृत्त व मयत कमविंा-यांिें संदवभातीि संिंूणव कामकाज 

करणे. 

 वैद्यकीय संदवभातीि अग्रीमािंे प्राथलमक स्वरुिंातीि 

कायववाही करून अग्रीमािंे आदशे लनगवत  

 झाल्यानंतर लबि करून अग्रीम अदा करणे व   

 त्यानंतर लबि समायोजनािंी संिंूणव कायववाही  

 करणे. 

 एकािं िंदावर १२ वषव सेवा िंुणव झािेल्या कमविंा-याना 

प्रशासनाकडीि आदशे प्राप्त झाल्यानंतर वेतन लनश्चती करुन 

फरक अदा करणे. 

 प्रशासन लवभागाकड ेअस्थािंनालवषयक संिंुणव िंत्र व्यवहार 

करणे. 

 घरबांिणी, घरदरुूस्ती, वाहन कजव, संगणक कजव भलवष्य 

लनवावह लनिी कजव लवषयक रलजस्टर तसेिं वेतनवाढी 

रलजस्टर अदयावत करणे. 

 वकीि फी बीिे तयार करणे. 

 

 

 



 

टेबि 

क्र. 

कमविंा-यािं ेनाव                                                         कतवव्य े/ कामािंा तिंलशि 

१ श्रीम. लवद्या आरड े            

        लििंीक    
 अलिकार प्रदान, िंदोन्नती, िंदावनती इ. प्रस्ताव 

आवश्यकतेनुसार सादर करणे. 

 टेबि क्र.१ िंे िेखािंररक्षण आके्षिं िंुतवता कामकाज करणे. 

 मालहती अलिकारअंतवगत आस्थािंनालवषयक माहीती दणेे व 

मालसक गोषवारा िंाठलवणे. 

 अंदाजिंत्रका संदवभात आस्थािंनालवषयक बाबीिंी िंुतवता करणे. 

 ददल्िी / मंुबई येथे जाण्याकरता प्रवास भत्ता, अग्रीम मजुरीबाबत 

आवश्यक कायववाही करुन अग्रीम अदा करणे व त्यानंतर 

समायोजन कायववाही िंुणव करणे. 

 आवकजावक कामकाज करणे.भांडार लवभागातुन कमविंा-यांच्या 

मागणीनुसार सालहत्यािंी मागणी करुन सालहत्यािंी साठा 

रलजस्टरिा नोंद घेऊन कमविंा-यांना वाटिं करणे. 

२ श्री. िंंढररनाथ गुंडाळ        

      लिलिंक    
 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, कमविंारी महासंघ व इतर 

कामगार संघटनेच्या िंत्रव्यवहारािंे कामकाज करणे. 

 मनिंा कमविंारी संिंाबाबत लनयोजन व िंत्रव्यवहार करणे. 

 लवलवि खात्याकडून आलभप्राय / मालहती मागलवणे व त्यांिंी 

िंुतवता करणे. 

 कामगार संघटनांिंे बैठकांिंे आयोजन करणे. 

 कमविंारी कल्याण लनिी, मृत कमविंा-यांिें वारसांना आर्थथक 

सहाय्य, शैक्षलणक कजव, सांस्कृलतक कायवक्रम खिंव, प्रलशक्षण खिंव, 

इत्यादीिंे अलग्रम अदा करणेबाबत िंत्रव्यवहार करुन अलग्रम अदा 

करणे व त्यानंतर अलग्रमािंे समायोजन करणे. 

  कामगार कल्याण लनिी सभांिंे आयोजन करणे. 

 कामगार कल्याण लनिी बाबतिंी रलजस्टर, कॅश बुक अद्ययावत 

ठेवणे. 

 

 

 

 



 

टेबि 

क्र. 

कमविंा-यािं ेनाव                                                         कतवव्य े/ कामािंा तिंलशि 

२ श्री. िंंढररनाथ गुंडाळ            

      लिलिंक    

 टेबि क्र. २ िंे संदभावत िेखािंररक्षण करुन घेणे व आके्षिं 

िंूतवता करणे तसेिं टेबि संबंिी मालहती अलिकारािंी व 

आय.एस.ओ. लवषयक मालहती दणेे. 

 एि.एस.जी.डी., एि.जी.एस. व प्रलशक्षण लवषयी सवव  काम 

िंहाणे. 

 अंदाजिंत्रकातीि टेबि संबंिीत िेखालशषाविंी मालहती तयार 

करुन दणेे. 

 मनिंा आस्थािंनेवरीि अंि, क्षीणदषृ्टी, मुकबिीर व 

अलस्थव्यंग कमविंा-यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान / उिंकरणे 

उिंिब्ि करुन दणे्याबाबतिंे कामकाज करणे. 

 सांस्कृलतक कायवक्रम आयोजनाबाबतिंी सवव कायववाही करणे. 

 

३ श्री.कैिास गायकवाड   

     लिलिंक 
 मे.कामगार न्यायािय, मे.औद्योलगक न्यायालिकरण, ना. उच्च 

न्यायािय, ना. सवोच्च न्यायािय, कामगार आयुक्तािय, या 

रठकाणिंे न्यायाियीन कामकाज, िंॅनि वरीि वकीिांना 

केस संबंिी आवश्यक मालहती व कागदिंत्रे दणेे. 

 कमविंारी तक्रारी नस्तींवर आलभप्राय दणेे तसेिं बडतफी 

सेवालनिंबन आदशे, कमविंारी खातेलनहाय िंौकशी, 

आरोिंिंत्र तिंासणी. 

 सुट रलजस्टर अद्ययावत ठेवणे. 

 ठेकेदारी बाबत अलभप्राय व मालहती िंाठलवणे.  

 

 

 

 

 



 

टेबि 

क्र. 

कमविंा-यािं ेनाव                                                         कतवव्य े/ कामािंा तिंलशि 

३ श्री.कैिास गायकवाड   

     लिलिंक 
 इमारत व इतर बांिकाम कामगार कल्याण १% 

उिंकराबाबत िंाठिंुरावा करणे.  

 टेबि क्र. ३ िेखािंरीक्षण आके्षिं िंूतवता कामकाज करणे, 

तसेिं टेबि संबंिीिंे माहीती अलिकार/ आय.एस.ओ. 

लवषयक मालहती दणेे. जंगम मािमत्ता रलजस्टर अदययावत 

ठेवणे. 

 लवलवि कामगार कायद्याअंतगवत अलभप्राय दणेे. 

 कंत्राटी कामगार कायद्यातीि तरतुदीनुसार    अनुज्ञप्ती 

नोंदणी/ नुतणीकरण बाबतिंी कायववाही करणे. 

 बाि कामगार कायदा, बांिकाम मजूर कायद्या  

     अंतगवत संिंुणव कामकाज 

 

४ श्री अरपवद पिंगळे 

     लिलिंक  

 कामगार कल्याण लवभागाकडीि प्रलशक्षण लवषयक संिंूणव 

कामकाज  

 मनिंातीि इतर लवभागाकडून मागणी केल्यानंतर दकमान 

वेतन दर लनलश्चत करुन दणेे 

  इमारत व इतर बांिकाम कामगार कल्याण उिंकराबाबतिंे 

कामकाज. 

 १० किमी कायवक्रमासंबंिी संिंूणव कामकाज  

 

 

 

 

 



 

टेबि 

क्र. 

कमविंा-यािं ेनाव                                                         कतवव्य े/ कामािंा तिंलशि 

६ श्री शंकर दतु्त गायकवाड 

      वाहन िंािक         

 वाहतुकीच्या लनयमांिं ेिंािन करुन सुरलक्षतिंणे वाहन 

िंािलवणे.वाहन स्वच्छ ठेवणे,कामगार कल्याण अलिकारी यांनी 

ददिेल्या सूिंनेप्रमाणे काम करणे. 

७ श्री.िंुंडलिक िादवड,   

    लशिंाई            

श्री. ईश्वर िंाकणकर 

    लशिंाई  

 कायाविय उघडणे बंद करणे,वररष्ांच्या आदशेाप्रमाणे काम करणे. 

 

 

 

 

 


