पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी १८

दहा

सम वय अिधकारी

कलमी

१.

काय म

तपासणी

सहा यक आयु

(Inspections)

(करसंकलन)

२०१३

ी.शहाजी पवार,

तावना
नाग रकांना चांग या व मुलभूत सेवा व सुिवधा दे यासाठी
महापािलका क टब द
सव सेवांचे यो य
व थापन, गुणव ापूवक सात य व
कामाचा दजा यावर िनयं ण ठे वणे आव यक
िनयु
के ले या बा
ोत कमचा-यांकडू न िनधारीत
मानकां माणे सेवा दली जाते कवा नाही याचे मु यमापन
करणे गरजेचे
या बाबी िवचारात घेता कायालयीन कामकाज, सेवा, सुिवधा
यांची तपासणी क न िनदशनास येणा-या अिनयिमत बाबी
दूर कर या या उ ेशाने िवशेष तपासणी पथक थापन

१. उ ी े
िविवध िवभागांमाफत द या जाणा-या सेवा व सुिवधा
यांची य थ अिधकारी यांचेमाफत तपासणी
पूवसूचना न देता तपासणी
कायालयीन कामकाज कमान िनधारीत मानकां माणे होते
कवा नाही यावर िनयं ण
नाग रकांना िनधारीत मानकां माणे सेवा सुिवधा दे यात
येतात कवा नाही यावर िनयं ण
नाग रकांची सनदमधील तरतूदीनुसार अंमलबजावणी होते
कवा नाही यावर िनयं ण

१. उ ी े
कायालयीन अिधकारी व कमचारी यांनी
कायालयीन िश तीचे पालन करणे
कायालयीन
अवलंबणे

कामकाजात

िनधारीत

कायप दती

कायालयात व छता, टापटीप ठे वणे
नाग रकांशी सौज यपूण व सहकायाची वतणूक ठे वणे
बा थ / ठे केदारी प दतीने (Outsourced Services)
दले या सोयी व सुिवधांवर िनयं ण ठे वणे.

२. कायप दती / उपाययोजना
कोणतीही पूवसूचना न देता अचानक कोण याही िनवडणूक
भाग, कायालय, सेवा व सुिवधांची तपासणी
सव कायालयीन कामकाजाचे दवशी तपासणी
सहा यक आयु
कामकाज

दजाचे अिधकारी यांचेकडू न तपासणीचे

िविवध िवभागांकडू न दे यात येणा-या सेवा व सुिवधांची
तपासणी.... उदा.
o दवाखाने / णालये
o शाळा
o ायामशाळा
o जलतरण तलाव वगैरे

२. कायप दती / उपाययोजना
बा थ / ठे केदारी प दतीने (Outsourced Services)
द या जाणा-या सेवा व सुिवधा कामकाजाची गुणव ा व
दजा यांची तपासणी .... उदा.
o सावजिनक व छता
o सुर ा

व था

o उ ान देखभाल वगैरे
अिधकारी व कमचा-यांची उपि थती, िनटनेटके पणा व
कायालयीन िश तपालन याची तपासणी

२. कायप दती / उपाययोजना
तपासणी दर यान आढळले या ुट ची पुतता कर यासाठी
o

करकोळ व पा या ुटीकरीता ३ दवस

o म यम व पा या ुटीकरीता १५ दवस
o धोरणा मक ुटीकरीता ९० दवस कालावधी
 तपासणीचा अहवाल संकलीत क न वरीत आयु ांना सादर

२. कायप दती / उपाययोजना
या कामकाजावर िनयं ण ठे वणेकरीता आयु
कायालयात
िनयं ण क
िनमाण करणेत आला असून यांना खालील
जबाबदारी सोपिव यात आली
o अहवाल अनुपालनासाठी संबंिधत िवभागाकडे ई-मेल दारे
पाठिवणे
o संबंिधत िवभागाकडू न आले या पूतता अहवालाची
छाननी करणे
o मा य / अमा यतेचे आदेश आयु ांकडू न ा क न घेणे
o वेळेवर पूतता न करणारे संबंिधत अिधकारी यांना
मरणप / नोटीस / ापन देणे
अिभलेख

व थापन व न दव ा यांची तपासणी करणे

३. िवशेष तपासणी पथक
 आदेश .नासुके/१/कािव/८०७/२०१२, द.३१/१२/२०१२
अ वये थापन
 द.०१/०१/२०१३ पासून कामकाज सु
 द.०१/०४/२०१३ पासून
कामकाज
 तपासणी अिधकारी व
Login Id व Password

वतं

संगणक

िवभाग मुख

णाली दारे

यांना

वतं

३. िवशेष तपासणी पथक
पथक मुख व नेमून दलेले दवस
अ.
.

तपासणी मुख

१

ी.सतीश कु लकण

सहा यक आयु

(नागरव ती)

सोमवार

२

ी.शहाजी पवार

सहा यक आयु

(करसंकलन)

मंगळवार

सहा यक आयु

( शासन)

बुधवार

(झोिनपू)

गु वार

३

डॉ.उदय टेकाळे

पदनाम

४

ी. दलीप गावडे

सहा यक आयु

५

ी. मोद भोसले

मु य लेखापाल

६

ी.भगवान घाडगे

मु य लेखाप र क

तपासणीस नेमून
दलेला दवस

शु वार
शिनवार
(१ ला व ३ रा)

३. िवशेष तपासणी पथक
उपरो
भागाची आयु

अिधकारी दररोज तपासणी करावया या
यांचेकडू न मािहती घेऊन अचानक या

भागामधील सेवा व सुिवधांची तपासणी करतात

तपासणीची वेळ - सवसाधारण ३ तास

४. तपासणी क (िनयं ण क )
अ. .

नाव

पदनाम

१

ी.शरद मानकर

कायालय अिध क

२

ी.अनंत चुटके

कॉ युटर ऑपरे टर

Email - splsquad@pcmcindia.gov.in

५. तपासणी अहवाल व कायवाहीचा तपिशल
अ.
.

मिहना

तपासणीचा तपिशल

एकू ण
भाग
सं या

के ले या
शे
कायवाहीचा
रा
तपिशल
एकू ण
आढळले या एकू ण
एकू ण
तपासणी बाबी
िनकाली लंिबत
के लेली
बाबी
बाबी
ठकाणे
५
६
८
९
१०
१०६
५६४
८०
४८४

१
२
१ जानेवारी १३

४
१४

२ फे ूवारी १३

१४

११०

४०४

१७८

७१०

३

१३

५०

२७९

१३८

८५१

४१

२७६

१२४७

३९६

८५१

माच १३

६. अपेि त बदल / प रणाम
(Expected Changes / Outcomes)
मनपा प रसर व कायालये व छ व सुंदर होतील
कायालयाम ये िश तब द वातावरण िनमाण होईल
नाग रकांची कामे िनधारीत वेळेत हो यास मदत होणार
सेवा व सुिवधा यांचा दजा उं चावेल / सुधारे ल
िनयिमत तपासणीमुळे कामकाजात ल णीय सुधारणा होईल

७. तपासणीत आढळले या मह वा या बाबी
वै क य िवभाग –
 र. .५०,०००/- चे वरील कमतीचे खरे दी के लेले सािह य
उदा.बेबी वॉमर, स शन मशीन, डटल चेअर, ओपीडी
मधील ऑिडओमे ी मशीन वगैरे सािह य िवना वापर
अस याचे िनदशनास आले.
 काही उपकरणे कालबा
आढळले.

(Outdated) खरे दी के लेचे

 काही उपकरणे वापरणेबाबत संबंिधतांना याचे िश ण
दले नाही यामुळे याचा वापर होत नस याचे आढळले.

७. तपासणीत आढळले या मह वा या बाबी
िश ण मंडळ –
ब-याच ाथिमक शाळे म ये वॉटर फ टर, वॉटर कु लर
िवनावापर पडू न अस याचे िनदशनास आले
उपाययोजना
 अनाव यक खरे दी टाळ या या दृ ीने आव यकता िवचारात
घेऊनच सािह य खरे दी कर या या सूचना सव िवभागांना
द या
 िवनावापर सािह याची इतर णालयास गरज असलेस तेथे
याचा वापर कर या या सूचना द या


ाथिमक शाळे तील िवनावापर पडू न असलेले वॉटर फ टर,
वॉटर कु लर वापरात आणणेबाबत सूचना द या

