कलम ४(१) b (iii) नमु ना ब
पपरी चचवड मनपा येथील िव ु त भुगयो कायालयातील अिधकारी व कमचारी
यां या कत ाचा तपिशल

अ.
.

पदनाम

१

कायकारी
अिभयंता
(िव)

कत

भुगयो िव ुत अंतगत मनपा ह ीतील िविवध ठकाणचे
पंप ग टेशन वरील कामांवर िनयं ण ठे वणे. देखभाल
दु तीचे तसेच िवकासकामां या आव यकते माणे किन
अिभयंता / उप अिभयंता यांचेमाफत कामाचे अंदाजप के
तयार क न घेणे आिण यानुसार अंदाजप कात तरतुद
करणे र म .२५ लाख पयत या कामांना तांि क
मा यता देणे. वरील माणे देखभाल दु ती या कामां या
आिण िवकास कामां या िनिवदा काढणेस
तािवत
करणे.सदर िनिवदा कामांची िबलांची अदायगी
करणे.तसेच लाईटिबले आिण शासक य सं थांकडील इतर
बीले मंजुर करणे.अ ीम धनासंबंधीची िबले मंजुर करणे.
वग ३ व ४ मधील कमचा-यां या ३० दवसांप यत या
अ जत रजा, वै क य रजा, एल.टी.ए. रजा मंजुर करणे,
वग २ मधील कमचा-यांची करकोळ रजा मंजुर करणे.
वग ३ व ४ मधील कमचा-यां या वेत नवाढी मंजुर करणे,
कमचा-यां या बेिश त वतनाबाबत यां यावर शा ती
लावणे, दंड करणे, तसेच मनपाचे कोण याही व पाची
आ थक हानी झालेली र म कमचा-यांकडु न वसुलात
आणणे, लेखाप र णा या कामावर, अिभलेख संबंधी या
कामकाजावर तसेच माहीती अिधकार संबंध कामकाजावर
िनयं ण ठे वणे,मा.आयु , मा.स म सिमती यां या
वेळोवेळी होणा-या सिमतीस उपि थत राहणे इ कामकाज

कोण या कायदा/
अिभ ाय
िनयम/शासन िनणय
प रप कानुसार

२

उप
अिभयंता
(िव)

भुगयो िव ुत अंतगत वग ३ व ४ मधील तांि क आिण
अतांि क कमचा-यां या कामकाजावर िनयं ण ठे वणे
आिण सव तांि क व पाची कामे संबंिधतांकडु न क न
घेणे. भुगयो अंत गत असले या सव पंप ग टेशनची आिण
तेथे चालु असले या कामकाजाची दैनं दन तपासणी करणे
आिण गुणा मक दृ ा यो य दजाचे काम क न
घेणे.िवकासकामांची तसेच देखभाल दु त या कामांची
सा ािहक तपासणी क न ती िनिवदा अटी शत नुसार
अँटमचे पेिस फके शन नुसार होत असलेबाबत खा ी
करणे.अंदाजप कानुसार कामांची किन अिभयंता यांचे
माफत अंदाजप के तयार क न घेऊन ती मा यतेसाठी
सादर करणे. िवकासकामांची तसेच देखभाल दु ती या
कामांची िबले तपासणी क न अदायगी साठी सदर करणे,
कायालयात ा

होणारी प े/माहीती या सवाची पुतता

करणे,लेखाप र ण संबंधी आ ेप पुत ता करणे, माहीती
अिधकारांतगत िवचार या जाणा-या माहीतीची पुतता
क न ती मा.माहीती अिधकारी यांचेकडे सादर करणे.
अिभलेख संबंधीचे कामकाज वेळोवेळी पूण क न पुण
झाले या न ती अिभलेख क ाकडे जमा कर यासाठी
आिण यांचे कॅ नग करणेक ामी पाठिवणे.मनपा भांडारा
तुन आणले या सव साह यां या न दी तपासणे आिण या
अदयावत ठे वणे. आहरण िवतरण अिधकारी हणुन
िवभागातील सव कामकाज पाहणे.वग ३ व ४ मधील सव
कमचा-यां या करकोळ रजा मंजुर करणे.िश तभंग
करणा-या कमचा-यांना ापन/नोटीस बजावणे.वग ३व ४
मधील कमचा-यांचे गोपनीय अहवालांचे ितवेदन करणे.
िवभागामाफत ISO संबंधीत व मनपाचे दहा कलमी
काय मांत गत सम वयक हणुन कामकाज पाहणे.
३

किन
अिभयंता
(िव)

भुगयो िव ुत अंतगत नेमुन दले या उपिवभागीय काय
े ातील सव पंप हाऊस िवषयक कामकाज करणे.
कमचा-यांचे कामकाजावर िनयं ण ठे वणे, स मानिनय
सद य,नाग रकांचे सव

कार या त ार चे िनवारण

करणे,िवकास कामाचे अंदाजप क तयार करणे, यास
शासक य मा यता ,तांि क मा यता घेऊन िनिवदा
कायवाहीपयतचे सव कामकाज करणे, कामाचे आदेश ा
झालेनंतर सदर कामावर दैन ं दन देखरेख करणे. कामाचे
मोजमाप घेणे व बील अदायगीबाबत कामकाज करणे,
नेमुन दले या े ातील सा ाहीक कामकाजाचा अहवाल
उप अिभयंता(िव) यांचेकडे सादर करणे. नेमुन दले या
काय े ाअंत गत वीजमीटर र डगनुसार तसेच वीज
बीलाची तपासणी क न वीजबीले अदायगी करीता
मुदतीत उपअिभयंता (िव) यांचेकडे सादर करणे. Scada
णाली नुसार सा ाहीक तपासणे व

ुटी आढळ यास

एज सीला प

देण,े GIS चे कामकाज करणे,Doubble

Entry संदभात कामकाज. लेखाप र ण िवषयी सव
कामकाज,माहीती अिधकारी काय ानुसार माहीती देणे
बाबात कायवाही करणे,म.रा.िव.िव. कं पनीचे िनगडीत
िवभागाचे कामकाज, M.P.C.B. व िव ुत िन र क
कायालयासंबंधी कायवाही करणे,िवभागाकडु न Energy
Saving करणेकामी संबंधीत कामकाज,ISO,१० कलमी.
ई-ग हरन स चे कामकाज,अिभलेखसंबंधी कामकाज इ.
कामकाज करणे,कायकारी अिभयंता व उपअिभयंता यांन ी
वेळोवेळी नेमुन दलेले कामकाज करणे.
४

िलिपक

मािसक पगार देयक िवषयक कामकाज,पुरवणी पगार
देयक, िश णाथ िव ा वेतन रजा वास भ ा देयक,
घरबांधणी कज,भिव य िनवाह िनधी कज देयक,बोनस व
सानु.अनुदान, दवाळी अि मधन िवषयक कामकाज,सेवा
िनवृ ी वेतन िनि ती िवषयक कामकाज एकाच पदावर
१२ वष सेवा िवषयक कामकाज, वेतन िनि ती िवषयक
कामकाज,रजा वासभ ा,घरबांधणी कज,भिव य िनवाह
िनधी कज,वाहन कज,िवषयक न द व ा अ यावत
ठे वणे,गोपिनय अिभलेख िवषयक कामकाज, आयकर
िवषयक कामकाज, अनुषंिगक लेखाप र ण कामकाज.
आवक जावक िवषयक कामकाज, सदरचे कामाअंतगत
न दव ा अ ावत ठे वणे, म.न.पा.जाहीरनामा कामकाजा
अंतगत प

वहार न दव ा अ यायावत ठे वणे, थावर/

जंगम न दवही अ यावत ठे वणे,अितकािलन भ ा, साव.
सु ीचे

वेतन,िवषयक

कामकाज, थायी

अि मधन,

अनुषंिगक लेखाप र ण काम,.ISO,१० कलमी. ईग हन स चे कामकाज तसेच कायकारी अिभयंत ा व
उपअिभयंता यांनी वेळोवेळी नेमुन दलेले कामकाज
करणे.
५
६
७

पंप चालक
वाहन
चालक
िशपाई
सफाई
कामगार

नेमुन दले या े ातील पंप चालनाचे कामकाज करणे.
मा.कायकारी अिभयंता यांचे वापरात असले या मनपा
वाहनावर वाहनचालनाचे कामकाज करणे.
कायालयातील कामकाज करणे आिण टपाल ने-आण करणे
ऑफ सम ये साफ सफाईचे कामकाज करणे.

