पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका - इ क्षेत्रीय कायाािय आरोग्य लवभाग
दस्र्ावेज : गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणािी कायापुलस्र्का
किम 4(1) (b) (ii) नमुना ख
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका येथीि इ क्षेलत्रय कायाािय भोसरी या सावाजलनक प्रालिकरणार्ीि
अलिकारी व कमाचारी यािंची कर्ाव्य
अ. क्र
1

पदनाम
क्षेत्रीय अलिकारी

कर्ाव्य

कोणत्या कायद्यानुसार

अलभप्राय

मनपाच्या वर्ीने दाखि असिेल्या सिंदभाार् न्यायाियार् प्रलर्ज्ञापत्र सादर करणे. लवभागामिीि वगा
१ र्े २ मिीि अलिका-यािंच्या ककरकोळ रजा, वैकलल्पक रजा, ३० कदवसापेक्षा कमी अथवा जास्र्
कािाविीच्या अर्जिंर् रजा (सरें डर व रजा प्रवास भत्यासह) मिंजूर करणे वगा १ र्े ४ मिीि कमाचारी
अलिकारी यािंच्या सवा प्रकारच्या व कािाविीच्या परावर्ीर् रजा, अिावेर्नी रजा क्षयरोग रजा,
कु ष्ठरोग रजा, पक्षघार्, लवकिािंगर्ा, प्रसुर्ी गभापार् इ. लवशेष रजा मिंजूर करणे. लवभागार्ीि
अलिकारी/कमाचारी त्यािंच्या वर्ानाबाबर् ठपका ठे वणे व दिंडात्मक कारवाई करण्याचे अलिकार र्सेच
र. रु. ५०००/- पयिंर्चे अलिमिन मिंजूर करणे.

2

म.ना.से. (रजा) लनयमार्ीि र्रर्ुदी व बीएमसी अक्ट १९४९
चे किम ६९ अन्वये प्रदान के िेल्या अलिकारानुसार मा.

बीएमसी अक्ट १९४९ चे किम ६९ मिीि र्रर्ुदीनुसार एमसीएसआर

आयुक्त यािंचेकडीि अलिकार प्रदान आदेश १) क्र.

(वेर्न) व िेखा सिंलहर्ानुसार काम

प्रशा/१/कालव/९२८/९७ कद. ०४/१०/९७ अन्वये

सहाय्यक

वगा ३ व ४ मिीि कमाचा-यािंच्या ककरकोळ रजा मिंजूर करणे वगा ३ व ४ मिीि ३० कदवसापेक्षा

आरोग्यालिकारी

जास्र् अर्जार् रजा व वैद्यककय रजा मिंजूर करणे. गोपलनय अहवाि (वगा ३ पुनालविोकन पाठलवणे,

म.ना.से. रजा लनयम, वेर्न लनयम, िेखसिंलहर्ा ब बीएमसीसी

वगा ३, ४ अलिकारी वेर्नवाढ मिंजूर करणे.

ऍ़क्ट १९४९ मिीि र्रर्ुदीनुसार या अलिकाराची
अिंमिबजावणी करणे अहवाि (वगा ३ पुनालविोकन पाठलवणे
वगा ३,४ अलिकारी वेर्नवाढ मिंजूर करणे.

3

वरीष्ठ लिलपक

कायााियीन व प्रशासकीय कामकाजािंवर लनयिंत्रण ठे वणे . सादर झािेल्या प्रकरणािंवर प्रस्र्ावािंवर
कायद्यार्ीि र्रर्ुदी लनयम नोंदलवणे , कायद्यार्ीि र्रर्ुदीनुसार प्रकरणे प्रस्र्ाव बारोबर आहेर्
ककिं वा नाही याची र्पासणी करणे वरीष्ठािंच्या सुचनेनुसार काम करणे. िेखापररक्षणाबाबर् सवा

लनयिंलत्रर् अलिकारी यािंचे आदेशनुसार

कामकाज करणे.
4

सवा लिलपक

आरोग्य इ क्षेत्रीय कायाािय येथीि आस्थापना लवषयक कामकाज, आवक जावक करणे, टायपपिंग
करणे, आयएसओ, मालहर्ी अलिकार अद्यावर् करणे, स्थायी अिीम िन, सवा कमाचा-यािंच्या रजा
मिंजूर, सेवानोंद पुस्र्कार् नोंदी घेणे , सवा प्रकारची लबिे र्यार करणे . आयकराबाबर्चे कामकाज
करणे. पुरवणी लबिे र्यार करणे. वरीष्ठािंच्या सुचनेनुसार वेळोवेळी काम करणे.

5

वाहन चािक

अलिकारी यािंचे सुचनेप्रमाणे कचरा वाहर्ूक गाड्ािंवर काम करणे .

लनयिंलत्रर् अलिकारी यािंचे आदेशनुसार

बीएमसी अक्ट १९४९ चे किम ६९ मिीि र्रर्ुदीनुसार एमसीएसआर
(वेर्न) व िेखा सिंलहर्ानुसार काम बीएमसी अक्ट १९४९ चे
र्रर्ुदीनुसार मनपाने या सिंदभाार् के िेिे लनयम व उपलविी
पररीपत्रकानुसार मा. आयुक्त यािंचेकडीि अलिकार प्रदार ओदश क्र.
प्रशा/१/कालव/९२८/९७ कद. ४/१०/९७ अन्वये

6

सफाई सेवक/ सफाई नेमूण कदिेल्या भागार्ीि पररसर स्वच्छ ठे वणे
कामगार

7

गटरकु िी

नेमूण कदिेल्या भागार्ीि गटरची देखभाि करणे .

8

कचराकु िी

कचरा वाहर्ूक गाडीवर कामकाज करणे

9

स्प्रे कु िी

औषि फवारणी कामकाज करणे

सही/सहाय्यक आरोग्यालिकारी
इ क्षेत्रीय कायाािय
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका
भोसरी पुण-े ३९

