कलम 4 (1) (बी) (xvi)
नवी मंब
ु ई महानगरपालका येथील आरोय वभागातील शासक$य मा%हती अ'धकार) / सहा+यक
शासक$य मा%हती अ'धकार) / अपल)य ,ा'धकार) (तेथील लोक ,ा'धकार)-या काय./0ातील) यांची
व2तत
ृ करणे

अ.6

शासक$य मा%हती

.

अ'धकार)चे नांव

1
1

पदनाम

काय./े0

प8ता / फोन

ई-मेल

2

3

4

5

6

डॉ. दयानंद कटके

वैDयक$य

आरोय

healthnmm@

अ'धकार)

वभाग

gmail.com

अपल)य
,ा'धकार)
7

(मE
ु यालय)
2

डॉ.धनवंती घाडगे

अपघात

आरोय

healthnmm@

वैDयJकय

वभाग

gmail.com

अ'धकार)

(मE
ु यालय)

.दयानंद
कटके ,

नवी मब
ुं ई महानगरपालका, आरोय

3

4

वभाग,3 रा मजला भख
ू ंड 6.1,

वैDयक$य
healthnmm@

आरोय

gmail.com

अ'धकार)

डॉ. र8न,भा

अपघात

आरोय

च]हाण

वैDयJकय

वभाग

अ'धकार)

(मE
ु यालय)

डॉ. उ_वला

वैDयJकय

आरोय

healthnmm@

ओतरु कर

अ'धकार)

वभाग

gmail.com

JकKलेगावठान जवळ, पामबीच
जंNशन,सेNटर15-ए, सी.बी.डी.
बेलापरू , नवी मब
ुं ई - 400614.

(मE
ु यालय)
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डॉ.वैभव झुंजारे

पशु वैDयJकय
अ'धकार)

आरोय

healthnmm@

वभाग

gmail.com

(मE
ु यालय)

आरोय वभागातील अ'धकार) यांचे कत.]य व जबाबदार)

अ.6

अ'धकाbयाचे नाव

पदनाम

सोपवcयात आलेल) कामे
अपल)य अ'धकार)

1.

डॉ.दयानंद कटके

वैदयJकय आरोय

आरोय वभागाअंतग.त सव. कामांवर तांd0क व ,शासJकय

अ'धकार) (,.)

eनयं0ण

जनमा%हती अ'धकार)
1.

डॉ.दयानंद कटके

वैDयJकय

1.fणालयीन नgदणी, MTP सkटर नgदणी, PCPNDT नgदणी,

अ'धकार)

जoम, म8ृ य व ववाह नgदणी, राईट टू सि]ह.स याबाबतची
सव. कामे
2.बोगस डॉNटर संबध
ं ीत कामे
3.औषधे, सिज.कल सा%ह8य व पॅथॉलॉजी सा%ह8य वाष.क
खरे द)ची

(मE
ु य औषध भांडारगह
ृ ) व जन औषधी मेtडकल

2टोअस. संबध
ं ातील सव. कामे
4. वैDयक$य ,तीपत
ं ातील काम
ु u संबध
5.FACC संबध
ं ातील कामे
6.डॉ. डी.वाय.पाट)ल fणालय/महाजन fणालय यांचे दे यका
संबध
ं ातील कामे
7. मे. %हरानंदानी हे Kथ केअर ,ा.ल. संबध
ं ातील कामे
8. fणालयीन भंगार व6$ची कामे
9. राजीव गांधी जीवनदायी आरोय योजने अंतग.त सव. कामे
10. वैDयक$य आरोय अ'धकार) यांचे गैरहजेर)त मा.महासभा,
मा. 2थायी समती, मा. आरोय समती इ. सभेस हजर
राहणे.
11. या]यeत{रNत वर)|ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल) कामे.
2.

डॉ धनवंती घाडगे

अपघात वैDयक$य

1.आरोय वभागाचे सव.साधारण सामाoय ,शासन

अ'धकार)

2.fणालयासंबध
ं ात वैDयक$य उपकरणे, fणालयीन फeन.चर,
काया.लयीन फeन.चर व इं2}मk ~स खरे द) व दे खभाल
दf
ु 2तीची कामे.
3. सध
ु ार)त राि|य़ /यरोग eनंय0ण, कु|ठरोग eनयं0ण व
HIV eनयं0ण काय.6म
4.या]यeत{रNत वर)|ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल) कामे.

3.

डॉ र8न,भा

अपघात वैDयक$य

1. RCH व NUHM अंतग.त कामे

च]हाण

अ'धकार)

2. पिलक ,ायवेट पाट. नरशप ,कKपाअंतग.त Dयावया-या
fणालयीन सेवा
3.fणालय संबध
ं ातील सव. परु क सेवा
4.या]यeत{रNत वर)|ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल) कामे.

4

डॉ उ_वला

वैDयक$य

1.राि|य क$टकजoय रोग eनयं0ण काय.6मांअतग.त सव. कामे.

ओतरु कर

अ'धकार)

2.संसगuक व असंसगuक रोग eनयं0ण कामे
3. साथरोग eनयं0ण काय.6म

4. या]यeत{रNत वर)|ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल) कामे.
5

डॉ वैभव झुजारे

पशु वैDयJकय

1.क8तलखाने, कgडवाडा,वान eनयं0ण,मष
ु क eनयं0ण, वराह

अ'धकार)

eनयं0ण, मटण व6$ परवाने इ. पशव
ै यक$य वभागाशी
ु D
अनष
ं ीक सव. कामे.
ु ग
2. ,ाणी व प/ी संहालया संबध
ं ातील सव. कामे
3. IT Health website मा%हती अDयावत करणे.
4. या]यeत{रNत वर)|ठांनी वेळोवेळी सोपवलेल) कामे.

आरोय वभागातील कम.चार) यांचे कत.]ये व जबाबदार)
कोणता कायदा
अ.6.

अ'धकार) /

कत.]ये / जबाबदाbया

कम.चार)

/ eनयम /
शासन eनण.य /
प{रप0कानस
ु ार

1

अ'ध/क

1) आरोय वभाग मE
ु यालयातील कम.चाbयांची हजेर) म2टर, रजा यांचेवर
दे खरे ख व

eनयं0ण

2) कम.चाbयां-या कामावर eनयं0ण ठे वणे, 8यांनी केलेले काम तपासणे,
वर)|ठांकडे योय

8या अभ,ायासह पढ
ु )ल eनण.यासाठ पाठवणे.

3) वैDयJकय आरोय अ'धकार) यांचे माग.दश.नाखाल) कम.चाbयांचे कामाचे
वाटप, eनयोजन

करणे, कागदप0ांची पत
. ा कfन घेणे.
ु त

4) आरोय वभाग कम.चाbयांचे आ2थापना वषयक काम पहाणे.
5) वर)|ठानी सां'गतलेले कोणतेह) काम बंधनकारक आहे .
2

लघल
ु ेखक

1) आरोय वभाग मE
ु यालयातील अ'धकाbयांनी %दलेले tडNटे शन टं कलखीत

eननेणी

कfन संबध
ं ीत अ'धकाbयाकडे तातडीने सादर करणे.

(इंजी)

2) आरोय वभाग मE
ु यालयाकडे आय8यावेळी येणाbया कामकाजात काया.लयीन
अ'ध/क

यां-या सच
. ा करणे.
ु नेनस
ु ार पत
ू त

3) आरोय वभागांतग.त न2तीची हालचाल DJMS ,णाल)मये नgद करणे व
अती मह8वा-या न2ती संबध
ं ीत वभागास पाठवणे.
5) अeत मह8वाची शासJकय व eनम शासJकय प0े, काया.लयीन आदे श, गोपनीय
अहवाल,

अeत मह8वा-या न2ती जावक नgदवह)त 8याच,माणे DJMS

,णाल)मये नgद घेऊन

संबध
ं ीत वभागाकडे जलद गतीने पाठवणे.

6) वर)|ठानी सां'गतलेल) कोणतेह) काम बंधनकारक आहे .
3

वैDयक$य
समाजसेवक

1. fणाना माग.दश.क करणे, बेवारस ,ेतांची वKहे वाट, अ'थ.क|ठा गर)ब
fणाना वैDयक$य अ'ध/क यांचे माग.दश.नानस
ु ार मदत करणे.
2. वर)|ठानी सां'गतलेल) कोणतेह) काम बंधनकारक आहे.

4

आरोय

1. पKस पोलओ लसीकरण मो%हम

प{रचार)का

2. AFP सव/ण
3. eनयमत लसीकरण

कोणता कायदा
अ.6.

अ'धकार) /

/ eनयम /

कत.]ये / जबाबदाbया

कम.चार)

शासन eनण.य /
प{रप0कानस
ु ार

4. जननी सरु /ा योजना
5. कुटूंब eनयोजन श20J6या
6. मात8ृ व अनदु ान योजना
7. ना.आ.कk2तरावर)ल ANM/LHV वषयक ]यव2थापन .
8. लस व शतसाखळी वषयक ]यव2थापन
9. शालेय आरोय तपासणी, ना.आ.कk eनहाय कामाचा मासक आकडेवार)
आढावा तयार करणे.

10.
5

सांिEयक$
सहा+यक

व{र|ठानी सां'गतलेल) कोणतेह) काम बंधनकारक आहे.

1. मा%हती ]यव2थापन पदत आरोय वषयक सव. ,ात झालेल) आकडेवार)
व संकलत केलेल) आकडेवार) तपासन
ू गोषवारा तयार करणे व सादर करणे
2. रा|)य काय.6मा अंतग.त व वशेष काय.6मा अंतग.त ,ात झालेल)
आकडेवार) व संकलत केलेल) आकडेवार) तपासन
ू गोषवारा तयार करणे व
सादर करणे.
3. उपरोNत

आकडेवार)

संगणकात

साठवणेकामी

व

संकलत

करणेकामी

आवयक eनयोजन व संगणक$य ,क$या तयार करणे. व अDययावत ठे वणे.
4. संगणक$य कामकाजाचे eनयोजन करणे व अडचणी दरू करणे.
5. मा%हती ]यव2थापन पदत अंतग.त ,.सं.f.ना.,ा.आ.कk, मा.बा.f येथून
आरोय वषयक ,ात झालेल) मासक व वाष.क आकडेवार) संगणकात
साठवन
ू संकलन करणे व सादर करणे.
6. कुटूंब कKयाण, /यरोग, श ्वानदं श, रा|)य बाल िजव8व व सरु /त मात8ृ व
इ8याद) रा|)य काय.6मा अंतग.त येणार) मासक व वाष.क आकडेवार)
संगणकात साठवन
ू संकलन करणे व सादर करणे.
7. शालेय आरोय तपासणी, पKस पोलओ इ8याद) सारEया वषेश काय.6मा
अंतग.त येणाbया सव. आकडेवार) संगणकात साठवन
ू संकलन करणे व सादर
करणे.
6

सहा.लेखा

1) आरोय वभागाचे अंदाजप0क तयार करणे.

अ'धकार)

2) वाषuक अंदाजप0कातील तरतद
ु ),माणे लेखा शष.eनहाय खचा.ची नgद प2
ु तके
तपासणे व लेखा शष.eनहाय अDययावत ठे वणे.
3) सहामाह) व वाष.क ,8य/ खचा.चा अहवाल/तपशील सादर करणे व ,8य/
खच. व

eनयोजन यांचे आधारे अंदाजप0कामये बदल करcयाचा ,2ताव सादर

करणे.
4)अ'धकार) / कम.चाbयांचे वेतन दे यक, रजा रोखीकरण, महारा| दश.न, 2वाम
सवलत इ8याद) व8तीय 2वपाची दे यके तपासणे व 8याचा पाठपरु ावा करणे.
5) लेखा प{र/णातील आ/ेपांची संबध
ं ीतांकडून पत
. ा कfन घेणे.
ू त
6) आरोय वभागाचे आ'थ.क बाबींशी संबध
ं ीत ठराव तयार कfन सादर करणे.
7) अ'धकार) / कम.चार) यांचे आयकर ववरण प0े आवयक 8या कागदप0ासह
तयार कन लेखा वभागाकडे Form-16 साठ पाठवणे.
8) आरोय वभागाकtडल eनवदा ,6$येमये eनवीदाधारकाचे आवयक

कोणता कायदा
अ.6.

अ'धकार) /

/ eनयम /

कत.]ये / जबाबदाbया

कम.चार)

शासन eनण.य /
प{रप0कानस
ु ार

कागदप0े तपासणे इ8याद).
9) लेखा प{र/ण वभागाने घेतलेKया आ/ेपांची पत
. ा कन घेणे.
ु त
10) लेखा वषया-या कामावर पय.वे/ण ठे वणे.
11) लेखा वषयाशी संबध
ं ीत असणारा प0 ]यवहार/,2ताव कfन 8यांना सादर
करणे.
12)आरोय वभागातील सव. ,कार-या खचा.-या न2ती/दे यके तपासणी व
अभ,ायासह मंजूर)2तव सादर करणे.
13) आरोय वभागाकडे जमा होणार) सव. ,कारची शK
ु क ि2वकारणे.
14) मा.आयN
ु तांचे अ'धकारातील
मंजुर)बाबत

f.50,000/- ते 10,00,000/- कामां-या

2थायी समतीस मा%हती सादर करणे.

15) वर)|ठानी सां'गतलेल) कोणतेह) काम बंधनकारक आहे .
7

आ%ट. 2ट कम
फोटोाफर

1. आरोय वभागातील रा|)य आरोय काय.6मचे जनजागत
ृ ी मायमाचे
,ाfप

व संबधीत काय.6माचे छाया'च0ण करणे.

2. वर)|ठानी सां'गतलेल) कोणतेह) काम बंधनकारक आहे.
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औषध
eनमा.ता

1. ना.आ.कk, मा.बा., सा. वाशी यांना लागणार) औषधे, सिज.कल /
पॅथोकेमकKस

सा%ह8य

यांची

मागणी,

परु वठा

व

वतरणे

करणे,

8यासंब'ं ध-या नgद) ठे वणे व यांवर पय.वे/ण करणे.
2. औषध, सिज.कल / पॅथोकेमकKस सा%ह8य खरे द) संबध
ं ी eनवीदा मागवणे
8या संब'ं धची काय.वाह) व पत
. ा करणे.
ु त
3. औषध, सिज.कल / पॅथोकेमकKस सा%ह8य खरे द)संब'ं धची दे यके अदा
करणेसब
ं ध
ं ी आलेल) बीले मंजुर)साठ सादर करणे.
4. आय8यावेळी खरे द) करा]या लागणार) औषधी, सिज.कल / पॅथोकेमकKस
सा%ह8या संब'ं धचे ,2ताव तातडीने व{र|ठांकडे सादर करणे.
5. ना.आ.कk, मा.बा., सा. वाशी यांना परु वठा केलेKया औषधां-या, सिज.कल
/ पॅथोकेमकKस सा%ह8या-या नgद) 8यांनी 8यां-या साठा रिज2टरमये
]यवि2थत{र8या केलेKया आहे त Jकं वा नाह) 8यासंबध
ं ी तपासणी करणे.
6. वतरकाकडून /उ8पादकांकडून आलेल) औषधे, सिज.कल / पॅथोकेमकKस
सा%ह8य काया.देशा,माणे आहे त क$ नाह)त या संबध
ं ीची तपासणी करणे.
7. ना.आ.कk, मा.बा., सा. वाशी भांडाराची तपासणी कन अहवाल दे णे.
8. साठा ि2थती अDययावत ठे वणे व साठा प{र/ण ठे वणे.
9. लेखा प{र/णवषयक कामाची पत
. ा पहाणे.
ु त
10. वेळोवेळी होणाbया तांd0क बाबींवषयक गो|ट)ंची पहाणी करणे.
11. आलेले औषधसाठा, सिज.कल / पॅथोकेमकKस सा%ह8य चलनाबरोबर तपासन
ु
घेणे.
12. साठा नgदवह)त आलेKया साठाची नgद करणे.
13. आलेल) दे यके साठा नgद वह)त नgद घेणे.
14. औषधांची, सिज.कल / पॅथोकेमकKस सा%ह8यांची मागणी प0कानस
ु ार वाटप
,माणक तयार करणे व वतरण करणे.

कोणता कायदा
अ.6.

अ'धकार) /

कत.]ये / जबाबदाbया

कम.चार)

/ eनयम /
शासन eनण.य /
प{रप0कानस
ु ार

15. वतरण केलेKया औषधाचे तसेच सिज.कल / पॅथोकेमकKस सा%ह8य यांचे
वतरण नgद वह)त दवाखाoयाचे नाव, ,माणके 6मांक, %दनांक व साठा
नgदवह)त नgद) घेऊन पण
ु . करणे.
16. आलेKया औषधसाठा, सिज.कल / पॅथोकेमकKस सा%ह8य यांची रिज2टरमये
नgद घेऊन सदर बाब वेळोवेळी व{र|ठां-या eनदश.नास आणणे.
17. मद
ं ीचा ,2ताव वेळोवेळी व{र|ठांकडे
ु तबाय औषधांची नgद ठे वणे व 8यासंबध
सादर करणे.
18. अoन व औषध ,शासनाकडून अ,माणत घोषत औषधांची याद) वषयक
न2ती अDययावत ठे वणे.
19. वर)|ठानी सां'गतलेल) कोणतेह) काम बंधनकारक आहे .
व{र|ठ

1.लेखा संब'धत कामे.

लेखा लपक

2. अ'धकार) / कम.चाbयांचे वेतन दे यक, रजा रोखीकरण, महारा|
दश.न, 2वाम सवलत

इ8याद) व8तीय 2वपाची दे यके तपासणे

व 8याचा पाठपरु ावा करणे.
3.मा.आयN
ु तांचे अ'धकारातील f.50,000/- ते 10,00,000/- कामां-या
मंजुर)बाबत 2थायी समतीस मा%हती सादर करणे
4) अ'धकार) / कम.चार) यांचे आयकर ववरण प0े आवयक 8या कागदप0ासह
तयार कन लेखा वभागाकडे Form-16 साठ पाठवणे.
5) आरोय वभागाकtडल eनवदा ,6$येमये eनवीदाधारकाचे आवयक
कागदप0े तपासणे इ8याद).
7) लेखा प{र/ण वभागाने घेतलेKया आ/ेपांची पत
. ा कन घेणे.
ु त
8) लेखा वषया-या कामावर पय.वे/ण ठे वणे.
9) लेखा वषयाशी संबध
ं ीत असणारा प0 ]यवहार/,2ताव कfन 8यांना सादर
करणे.
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व{र|ठ

1) दररोज येणारे टपाल आवक नgद कfन व{र|ठांकडे सादर करणे.

लपीक /

2) खाते ,मख
ं ीत कम.चाbयांना वाटप कfन
ु ां-या आदे शानस
ु ार टपाल संबध

लपीकटं कलेखक /
मा%हती
नgदणीकार लपीक

मळाKयाची

सह)eनशी नgद ठे वणे.

3) ता8काळ अeत मह8वाची प0े यांची नgद ठे ऊन वनावलंब अ'ध/कामाफ.त
खाते ,मख
ु ाकडे सादर करणे.
4) आरोग ्य वभाग (म)ु येथील अ'धकार) व कम.चार) यांनी उपभोगलेKया
Jकरकोळ रजेची नgद रिज2टरमये नgद ठे वणे. तसेच आरोय वभाग (म)ु
येथील अ'धकार) व कम.चाbयांची वैयिNतक धा{रकेमधून अिज.त वैDयJकय,
,सत
ु ी रजा, गभ.पात रजा इ. रजा

व वेतनवाढ मंजुर)2तव सादर करणे व

8याची नgद सेवाप2
ु तकात घेणे.
5) वैDयJकय आंतरवासी वDया या¡च,े ना.आ.कk, ,.सं.f., मा.बा.f. येथे
नेमणूक आदे श काढणे तसेच वैDयJकय ,माणप0 तयार करणे.
6) ,संf, माबाf तसेच ना.आ.कk येथील अ'धकार) कम.चाbयांची अिज.त,

कोणता कायदा
अ.6.

अ'धकार) /

/ eनयम /

कत.]ये / जबाबदाbया

कम.चार)

शासन eनण.य /
प{रप0कानस
ु ार

वैDयJकय, वशेष

रजा व ,सत
ु ी रजा ,करणे अदयावत कfन पढ
ु )ल

काय.वाह)साठ ,शासन वभागाकडे
7)आरोय

वभागातंगत
.

काय.रत

सादर करणे.
अ'धकार)/कम.चाbयांचे

वशेष

वेतनवाढ

मळणेसब
ं ध
ं ी ,ात झालेले अज. अदयावत कfन पढ
ु )ल काय.वाह)साठ
,शासन वभागाकडे पाठवणे.
8) नाआके/माबाf/,संf मासक सभांचे इeतव8ृ त तयार करणे.
9) ,.सं.f, माबाf. नाआके.(सव.) येथील अ'धकाbयांचे आ2थापना वषयक काम
पहाणे, सव. ,कार-या रजा संबध
ं ीचे ,2ताव आ2थापना वभागाकडे सादर
करणे.
10)

आरोय

वभाग

कम.चाbयांचे गोपनीय

मE
ु यालय,

,.सं.f,

माबाf.

नाआके.(सव.)

येथील

अहवाल उपलध कfन आ2थापना वभागाकडे योय

8या काय.वाह)2तव सादर करणे.
11) श2तभंग काय.वाह), सेवासमाती, इ8याद) बाबतचा प0]यवहार आ2थापना
वभागाकडे पाठवणे.
12)

आरोय
लागणाbया

वभाग

मE
ु यालय,

कम.चाbयां-या

,.सं.f,

eनयN
ु ती

माबाf.

संबध
ं ीचा

नाआके.(सव.)

,2ताव

व

8या

यासाठ
संबध
ं ीचा

प0]यवहार.
13) महासभा, 2थायी समती व इतर सभा संबध
ं ीत न2ती अदयावत ठे वणे.
14) सव. ठराव, ,नो8तरे इ8याद)ंबाबत वेळेवर काय.वाह) करणे.
15) सव. कम.चाbयांचे साताह)क पंधरवाडा म%हना काय.ववरण तपासणी.
16) वर)|ठांनी वेळोवेळी सां'गतलेKया कामाची पत
. ा करणे.
ु त
17) ,शासनासंबध
ं ी असणारा प0]यवहार व इतर काया.लयीन कामे करणे.
18) ,संf, माबाf वषयक सव. कामकाज व प0]यवहार पाहणे.
19) काय.रत कम.चार) अहवाल.
20) महारा| मा%हतीचा अ'धकार अ'धeनयम अहवाल.
21) जनता दरबारा संबध
ं ातील कामे.
22) लोकशाह) %दनी ,ात झालेKया सं◌ंब'ं धत eनवेदनांची पत
. ा करणे.
ु त
23) आरोय वभागांतग.त ववध पदे eनयN
ु ती बाबत काय.वाह) करणे.
24)

आरोय

वभाग

(म)ु

अंतग.त

सव.

कम.चाbयाचे

सेवाप2
ु तक

नgद)

अDययावत करणे.
25) ववाह नgदणी संबध
ं ातील कामे, प0]यवहार इ.
26) ववध सभा (2थायी समती, महासभा, आरोय समती, ,भाग) बाबत
काय.6म पd0का व इeतव8ृ त (ठराव) न2ती अDययावत ठे वणे.
27) आरोय वभागाचे बांधकाम धारकांना दे cयासाठ नोट)सा तयार करणे,
8याची नgद रिज2टर मये करणे.

कोणता कायदा
अ.6.

अ'धकार) /

/ eनयम /

कत.]ये / जबाबदाbया

कम.चार)

शासन eनण.य /
प{रप0कानस
ु ार

28) बांधकाम धारकांना नाहरकत ,माणप0 तयार कfन संब'ं धतांना दे णे व
8याची नgद

रिज2टर मये घेणे.

29) बांधकाम धारकां-या नाहरकत ,माणप0 संदभा.त 2वतं0 न2ती तयार करणे
व 8याची नgद रिज2टरमये घेणे.
30) %हवताप eनयं0ण काय.6मांतग.त सव. प0]यवहार पहाणे, ,2ताव सादर
करणे, नमम
ंु पा सभांची मा%हती दे णे.
31) डासअळीनाशक, फवारणी व धुर)करण, Jकटकनाशक खरे द), डास अळी
नाशक व

धुर)करणा कर)ता सा%ह8य खरे द) व मलेर)या इ. बाबत-या

eनवदा तयार करणे.
32) सव. नागर) आरोय कkातील धुर)करण कामाचे tडझेल, पेोल, अीम दे यक
तयार कfन सादर करणे.
33) Jकटकनाशक व सा%ह8य खरे द)चे दे यक तयार कfन सादर करणे.
34) मलेर)या संदभा.तील ववध अहवाल गोळा कfन न2तीतन
ू व{र|ठांकडे सादर
करणे.
35) वधान सभा तारांJकत व अतारांJकत ,नांची मा%हती दे णे.
36) बोगस डॉNटस. संबध
ं ी आरोय कkाकडून मा%हती गोळा कfन वेळ-या वेळी
व{र|ठांकडे सादर करणे.
37) जoम-म8ृ यु संबध
ं ी येणारे प0]यवहार पहाणे. मासक व वाष.क ववरण प0
तयार करणे.
38) 2टे शनर) सा%ह8य नgद वह) अDययावत ठे वणे. ,.सं.f., मा.बा.f. (सव.),
ना.आ.कk (सव.) यांना आवयकतेनस
ु ार 2टे शनर) सा%ह8य परु वठा करणे व
आवयकतेनस
ु ार मागणी करणे.
39) जoम-म8ृ यु वषयक आवयक छपाई सा%ह8य मागणी परु वठा नgद वह)
अDययावत ठे वणे.
40) पोल)स 2थानकाला परु वलेKया शववा%हका व fणवा%हका संबध
ं ी चा
प0]यवहार व

प{रपत
ू u करणे.

41) नमम
ुं पा काय./े0ातील बेवारस ,ेतांवर अं8यसं2कार करणे बाबतचे आदे श
तयार करणे

व 8याची नgद रिज2टर मये करणे व यासंबध
ं ी ची प{रपत
ू u

करणे.
42) डास अळीनाशक फवारणी व धुर)करण कामाचे सव. वभाग काया.लयातील
कं0ाटदारांचे मासक वेतन तयार कfन सादर करणे.
43) %हवताप वषयक कामात वेळोवेळी मदत करणे.
44)

साव.जeनक

णालय

वाशी

व

माता

बाल

णालय

(सव.)

णालयांना भोजन परु वठा करणेबाबतची कामे.
45) साव.जeनक णालय वाशी व माता बाल णालय (सव.) येथील
कपडे धुलाई बाबतची कामे.

येथील

कोणता कायदा
अ.6.

अ'धकार) /

कत.]ये / जबाबदाbया

कम.चार)

/ eनयम /
शासन eनण.य /
प{रप0कानस
ु ार

46) साव.जeनक णालय वाशी येथील मेडीकल गॅस परु वठा करणेबाबतची कामे.
47) साव.जeनक णालय वाशी, माता बाल णालय (सव.) व नागर) आरोय
कk (सव.) येथील बायोमेडीकल वे2ट बाबतची कामे.
48) साव.जeनक णालय वाशी व माता बाल णालय (सव.) येथील सोनोाफ$
संदभा.तील कामे.
49) वर)|ठानी सां'गतलेल) कोणतेह) काम बंधनकारक आहे .
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रे कॉड.
अस2टं ट

1) काया.लयीन द£तराची सहा ग¤े पदतीने वगतवार) कfन द£तर
काया.लयामाफ.त अभलेख क/ाकडे पाठवणे.
2) वर)|ठानी सां'गतलेल) कोणतेह) काम बंधनकारक आहे.

11

,ोजेNटर

1) काया.लयाचे वाहन व ,ोजेNटर चालवणे तसेच ते सिु 2थतीत ठे वणे.

कम वाहन

2) वेळोवेळी नमम
ुं पा णालयांना शासनामाफ.त ,ात औषधे व IEC सा%ह8य

चालक

परु वठा करणे.

12

वाहन चालक

काया.लयाचे वाहन चालवणे व ते सिु 2थतीत ठे वणे.

13

शपाई

शपाई पदास नेमन
ू %दलेल) सव. कामे पहाणे.

