
बाब मांक ३

पंपरी  चंचवड महानगरपािलका - फ े ीय कायालय आरो य िवभाग

अ. पदनाम कत कोण या काय ानुसार अिभ ाय

1 े ीय अिधकारी मनपा या वतीने दाखल असले या संदभात यायालयात ित ाप  सादर करणे. 
िवभागामधील वग १ ते २ मधील अिधका-यां या करकोळ रजा, वैकि प क रजा, ३० 
दवसापे ा कमी अथवा जा त कालावधी या अ जत रजा (सरडर व रजा वास भ यासह) 

मंजूर करणे वग १ ते ४ मधील कमचारी अिधकारी यां या सव कार या व कालावधी या 
परावत त रजा, अधवेतनी रजा यरोग रजा, कु रोग रजा, प घात, िवकलांगता, सुती 
गभपात इ. िवशेष रजा मंजूर करणे. िवभागातील अिधकारी/कमचारी यां या वतनाबाबत 
ठपका ठेवणे व दंडा मक कारवाई कर याचे अिधकार तसेच र. . ५०००/- पयतचे 
अि मधन मंजूर करणे.

म.ना.से. (रजा) िनयमातील तरतुदी व बीएमसी अ ट 
१९४९ चे कलम ६९ अ वये दान केले या 
अिधकारानुसार मा. आयु  यांचेकडील अिधकार दान 
आदेश १) . शा/१/कािव/९२८/९७ द. ०४/१०/९७ 
अ वये

बीएमसी अ ट १९४९ चे कलम ६९ मधील तरतुदीनुसार 
एमसीएसआर (वेतन) व लेखा संिहतानुसार काम

2 सहा यक 
आरो यािधकारी

वग ३ व ४ मधील कमचा-यां या करकोळ रजा मंजूर करणे वग ३ व ४ मधील ३० 
दवसापे ा जा त अ जत रजा व वै कय रजा मंजूर करणे. गोपिनय अहवाल (वग ३ 

पुनिवलोकन पाठिवणे, वग ३, ४ अिधकारी वेतनवाढ मंजूर करणे.

म.ना.से. रजा िनयम, वेतन िनयम, लेखसंिहता ब 
बीएमसीसी ट १९४९ मधील तरतुदीनुसार या 
अिधकाराची अंमलबजावणी करणे अहवाल (वग ३ 
पुनिवलोकन पाठिवणे वग ३,४ अिधकारी वेतनवाढ 
मंजूर करणे.

बीएमसी अ ट १९४९ चे कलम ६९ मधील तरतुदीनुसार 
एमसीएसआर (वेतन) व लेखा संिहतानुसार काम बीएमसी अ ट 
१९४९ चे  तरतुदीनुसार मनपाने या संदभात केलेले िनयम व 
उपिवधी प रीप कानुसार मा. आयु  यांचेकडील अिधकार दार 
ओदश . शा/१/कािव/९२८/९७ द. ४/१०/९७ अ वये

3 वरी  िलिपक कायालयीन व शासक य कामकाजांवर िनयं ण ठेवणे. सादर झाले या करणांवर 
तावांवर काय ातील तरतुदी िनयम न दिवणे, काय ातील तरतुदीनुसार करणे ताव 

बारोबर आहेत कंवा नाही याची तपासणी करणे वरी ां या सुचनेनुसार काम करणे. 
लेखाप र णाबाबत सव कामकाज करणे.

िनयंि त अिधकारी यांचे आदेशनुसार

4 सव िलिपक आरो  य ब े ीय कायालय येथील आ थापना िवषयक कामकाज, आवक जावक करणे, 
टाय पंग करणे, आयएसओ, मािहती अिधकार अ ावत करणे, थायी अ ीम धन, सव 
कमचा-यां या रजा मंजूर, सेवान द पु तकात न दी घेणे, सव कारची िबले तयार करणे. 
आयकराबाबतचे कामकाज करणे. पुरवणी िबले तयार करणे. वरी ां या सुचनेनुसार 
वेळोवेळी काम करणे.

िनयंि त अिधकारी यांचे आदेशनुसार

5 वाहन चालक अिधकारी यांचे सुचने माणे कचरा वाहतूक गा ांवर काम करणे.

6 सफाई सेवक/ 
सफाई कामगार

नेमूण दले या भागातील प रसर व छ ठेवणे

7 गटरकुली नेमूण दले या भागातील गटरची देखभाल करणे.

8 कचराकुली कचरा वाहतूक गाडीवर कामकाज करणे

9 े कुली औषध फवारणी कामकाज करणे

पंपरी चंचवड महानगरपािलका येथील फ ेि य कायालय िनगडी या सावजिनक ािधकरणातील 
अिधकारी व कमचारी यांची कत

कलम 4(1) (b) (ii) नमुना ख

द तावेज : गुणव ा व थापन णाली कायपुि तका


