
कलम 4 (1) (बी) (xvi) 

नवी मुंबई महानगरपा�लका येथील आरो�य �वभागातील शासक$य मा%हती अ'धकार) / सहा+यक 

शासक$य मा%हती अ'धकार) / अ�पल)य ,ा'धकार) (तेथील लोक ,ा'धकार)-या काय./0ातील) यांची 

�व2ततृकरणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ.6

. 

शासक$य मा%हती 

अ'धकार)च ेनांव 
पदनाम काय./े0 प8ता / फोन ई-मेल 

अ�पल)य 

,ा'धकार) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 डॉ. दयानदं कटके वDैयक$य 

अ'धकार) 

आरो�य 

�वभाग 

(मEुयालय) 

नवी मुबंई महानगरपा�लका, आरो�य 

�वभाग,3 रा मजला भखूंड 6.1, 

JकKलेगावठान जवळ, पामबीच  

जंNशन,सेNटर15-ए, सी.बी.डी. 

बेलापरू,  नवी मुबंई - 400614. 

healthnmm@

gmail.com 

 

 

 

 

.दयानदं 

कटके , 

वDैयक$य 

आरो�य 

अ'धकार) 

2 डॉ.धनवतंी घाडगे अपघात 

वDैयJकय 

अ'धकार) 

 

आरो�य 

�वभाग 

(मEुयालय) 

healthnmm@

gmail.com 
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डॉ. र8न,भा 

च]हाण 

अपघात 

वDैयJकय 

अ'धकार) 

आरो�य 

�वभाग 

(मEुयालय) 

healthnmm@

gmail.com 

4 डॉ. उ_वला 

ओतरुकर 

वDैयJकय 

अ'धकार) 

आरो�य 

�वभाग 

(मEुयालय) 

healthnmm@

gmail.com 

5 डॉ.वभैव झुंजारे पश ुवDैयJकय 

अ'धकार) 

आरो�य 

�वभाग 

(मEुयालय) 

healthnmm@

gmail.com 



आरो�य �वभागातील अ'धकार) यांच ेकत.]य व जबाबदार) 

 

 

अ.6 अ'धकाbयाचे नाव पदनाम सोप�वcयात आलेल) कामे 

अ�पल)य अ'धकार) 

1. डॉ.दयानदं कटके वदैयJकय आरो�य 

अ'धकार) (,.) 

आरो�य �वभागाअतंग.त सव. कामांवर तांd0क व ,शासJकय 

eनय0ंण 

जनमा%हती अ'धकार) 

1. डॉ.दयानदं कटके वDैयJकय 

अ'धकार) 

1.f�णालयीन नgदणी, MTP सkटर नgदणी, PCPNDT नgदणी,  

जoम, म8ृय व �ववाह नgदणी, राईट टू सि]ह.स याबाबतची 

सव. कामे 

2.बोगस डॉNटर सबंधंीत कामे 

3.औषधे, सिज.कल सा%ह8य व पॅथॉलॉजी सा%ह8य वा�ष.क 

खरेद)ची  (मEुय औषध भाडंारगहृ) व जन औषधी मेtडकल 

2टोअस. सबंधंातील सव. कामे 

4. वDैयक$य ,तीपतुu सबंधंातील काम  

5.FACC सबंधंातील कामे 

6.डॉ. डी.वाय.पाट)ल f�णालय/महाजन f�णालय यांचे देयका  

सबंधंातील कामे 

7. मे. %हरानदंानी हेKथ केअर ,ा.�ल. सबंधंातील कामे 

8. f�णालयीन भगंार �व6$ची कामे 

9. राजीव गांधी जीवनदायी आरो�य योजने अतंग.त सव. कामे 

10. वDैयक$य आरो�य अ'धकार) याचंे गरैहजेर)त मा.महासभा, 

    मा. 2थायी स�मती, मा. आरो�य स�मती इ. सभेस हजर  

    राहणे.  

11. या]यeत{रNत वर)|ठांनी वेळोवेळी सोप�वलेल) कामे. 

2. डॉ धनवतंी घाडगे अपघात वDैयक$य 

अ'धकार) 

1.आरो�य �वभागाचे सव.साधारण सामाoय ,शासन 

2.f�णालयासबंधंात वDैयक$य उपकरणे, f�णालयीन फeन.चर, 

काया.लयीन फeन.चर व इं2}मk~स खरेद) व देखभाल 

दfु2तीची कामे. 

3. सधुार)त राि|�य़ /यरोग eनयं0ण, कु|ठरोग eनय0ंण व 

HIV eनय0ंण काय.6म 

4.या]यeत{रNत वर)|ठांनी वेळोवेळी सोप�वलेल) कामे. 

3. डॉ र8न,भा 

च]हाण 

अपघात वDैयक$य 

अ'धकार) 

1. RCH व NUHM अतंग.त कामे 

2. पि�लक ,ायवेट पाट.नर�शप ,कKपाअतंग.त Dयावया-या 

f�णालयीन सेवा  

3.f�णालय सबंधंातील सव. परुक सेवा 

4.या]यeत{रNत वर)|ठांनी वेळोवेळी सोप�वलेल) कामे. 

4 डॉ उ_वला 

ओतरुकर 

वDैयक$य 

अ'धकार) 

1.राि|�य क$टकजoय रोग eनय0ंण काय.6मांअतग.त सव. कामे. 

2.ससंगuक व अससंगuक रोग eनय0ंण कामे 

3. साथरोग eनय0ंण काय.6म 



4. या]यeत{रNत वर)|ठांनी वेळोवेळी सोप�वलेल) कामे. 

5 डॉ वभैव झुजारे पश ुवDैयJकय 

अ'धकार) 

1.क8तलखाने, कgडवाडा,�वान eनय0ंण,मषुक eनय0ंण, वराह 

eनय0ंण, मटण �व6$ परवाने इ. पशवुDैयक$य �वभागाशी 

अनषुगंीक सव. कामे. 

2. ,ाणी व प/ी स�ंहालया सबंधंातील सव. कामे 

3. IT Health website मा%हती अDयावत करणे. 

4. या]यeत{रNत वर)|ठांनी वेळोवेळी सोप�वलेल) कामे. 

 

आरो�य �वभागातील कम.चार) यांच ेकत.]ये व जबाबदार) 

अ.6. 
अ'धकार) / 

कम.चार) 
कत.]ये / जबाबदाbया 

कोणता कायदा 

/ eनयम / 

शासन eनण.य / 

प{रप0कानसुार 

1 अ'ध/क  1) आरो�य �वभाग मEुयालयातील कम.चाbयांची हजेर) म2टर, रजा यांचेवर 

देखरेख व   eनय0ंण 

2) कम.चाbयां-या कामावर eनय0ंण ठेवणे, 8यांनी केलेले काम तपासणे, 

वर)|ठाकंड ेयो�य   8या अ�भ,ायासह पढु)ल eनण.यासाठ� पाठ�वणे. 

3) वDैयJकय आरो�य अ'धकार) यांचे माग.दश.नाखाल) कम.चाbयांच े कामाच े

वाटप, eनयोजन    करणे, कागदप0ाचंी पतु.ता कfन घेणे. 

4) आरो�य �वभाग कम.चाbयांचे आ2थापना �वषयक काम पहाणे. 

5) वर)|ठानी सां'गतलेले कोणतहे) काम बधंनकारक आहे. 

 

2 लघलेुखक 

eन�न�ेणी 

(इं�जी) 

1) आरो�य �वभाग मEुयालयातील अ'धकाbयांनी %दलेले tडNटेशन टंक�लखीत 

कfन  सबंधंीत अ'धकाbयाकड ेतातडीने सादर करणे. 

2) आरो�य �वभाग मEुयालयाकड ेआय8यावेळी येणाbया कामकाजात काया.लयीन    

अ'ध/क   यां-या सचुनेनसुार पतू.ता करणे. 

3) आरो�य �वभागांतग.त न2तीची हालचाल DJMS ,णाल)म�ये नgद करणे व 

अती  मह8वा-या न2ती सबंधंीत �वभागास पाठ�वणे. 

5) अeत मह8वाची शासJकय व eनम शासJकय प0,े काया.लयीन आदेश, गोपनीय 

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

,णाल)म�ये नgद घेऊन   सबंधंीत �वभागाकड ेजलद गतीने पाठ�वणे. 

6) वर)|ठानी सां'गतलेल) कोणतहे) काम बधंनकारक आहे. 

 

3 वDैयक$य 

समाजसेवक 

1. f�णाना माग.दश.क करणे, बेवारस ,ेतांची �वKहेवाट, अ'थ.क�|ठा गर)ब 

f�णाना वDैयक$य अ'ध/क यांचे माग.दश.नानसुार मदत करणे. 

2. वर)|ठानी सा'ंगतलेल) कोणतहे) काम बधंनकारक आहे. 

 

4 आरो�य 

प{रचार)का 

1. पKस पो�लओ लसीकरण मो%हम 

2. AFP सव�/ण 

3. eनय�मत लसीकरण 

 



अ.6. 
अ'धकार) / 

कम.चार) 
कत.]ये / जबाबदाbया 

कोणता कायदा 

/ eनयम / 

शासन eनण.य / 

प{रप0कानसुार 

4. जननी सरु/ा योजना 

5. कुटंूब eनयोजन श20J6या 

6. मात8ृव अनदुान योजना 

7. ना.आ.कk �2तरावर)ल ANM/LHV �वषयक ]यव2थापन . 

8. लस व �शतसाखळी �वषयक ]यव2थापन 

9. शालेय आरो�य तपासणी, ना.आ.कk � eनहाय कामाचा मा�सक आकडवेार) 

आढावा तयार करणे. 

10. व{र|ठानी सां'गतलेल) कोणतहे) काम बधंनकारक आहे. 

5 सांिEयक$ 

सहा+यक 

1. मा%हती ]यव2थापन प�दत आरो�य �वषयक सव. ,ा�त झालेल) आकडवेार) 

व सकं�लत केलेल) आकडवेार) तपासनू गोषवारा तयार करणे व सादर करणे 

2. रा|�)य काय.6मा अतंग.त व �वशषे काय.6मा अतंग.त ,ा�त झालेल) 

आकडवेार) व सकं�लत केलेल) आकडवेार) तपासनू गोषवारा तयार करणे व 

सादर करणे. 

3. उपरोNत आकडवेार) सगंणकात साठ�वणेकामी व सकं�लत करणेकामी 

आव�यक eनयोजन व सगंणक$य ,क$या तयार करणे. व अDययावत ठेवणे. 

4. सगंणक$य कामकाजाचे eनयोजन करणे व अडचणी दरू करणे. 

5. मा%हती ]यव2थापन प�दत अतंग.त ,.स.ंf.ना.,ा.आ.कk �, मा.बा.f येथून 

आरो�य �वषयक ,ा�त झालेल) मा�सक व वा�ष.क आकडवेार) सगंणकात 

साठवनू सकंलन करणे व सादर करणे. 

6. कुटंूब कKयाण, /यरोग, शव्ानदंश, रा|�)य बाल िज�व8व व सरु�/त मात8ृव 

इ8याद) रा|�)य काय.6मा अतंग.त येणार) मा�सक व वा�ष.क आकडवेार) 

सगंणकात साठवनू सकंलन करणे व सादर करणे. 

7. शालेय आरो�य तपासणी, पKस पो�लओ इ8याद) सारEया �वषशे काय.6मा 

अतंग.त येणाbया सव. आकडवेार) सगंणकात साठवनू सकंलन करणे व सादर 

करणे. 

 

  6                                                                                                                            सहा.लेखा 

अ'धकार) 

1) आरो�य �वभागाच ेअदंाजप0क तयार करणे. 

2) वाषuक अदंाजप0कातील तरतदु),माणे लेखा �शष.eनहाय खचा.ची नgद प2ुतके 

तपासणे व  लेखा �शष.eनहाय अDययावत ठेवणे. 

3) सहामाह) व वा�ष.क ,8य/ खचा.चा अहवाल/तपशील सादर करणे व ,8य/ 

खच. व  eनयोजन यांचे आधारे अदंाजप0काम�ये बदल करcयाचा ,2ताव सादर 

करणे. 

4)अ'धकार) / कम.चाbयाचं ेवेतन देयक, रजा रोखीकरण, महारा|� दश.न, 2व�ाम 

सवलत इ8याद) �व8तीय 2व�पाची देयके तपासणे व 8याचा पाठपरुावा करणे. 

5) लेखा प{र/णातील आ/ेपांची सबंधंीतांकडून पतू.ता कfन घेणे. 

6) आरो�य �वभागाच ेआ'थ.क बाबींशी सबंधंीत ठराव तयार कfन सादर करणे. 

7) अ'धकार) / कम.चार) यांचे आयकर �ववरण प0 ेआव�यक 8या कागदप0ासह 

तयार क�न लेखा �वभागाकड ेForm-16 साठ� पाठ�वणे. 

8) आरो�य �वभागाकtडल eन�वदा ,6$येम�ये eनवीदाधारकाच ेआव�यक 

 



अ.6. 
अ'धकार) / 

कम.चार) 
कत.]ये / जबाबदाbया 

कोणता कायदा 

/ eनयम / 

शासन eनण.य / 

प{रप0कानसुार 

कागदप0 ेतपासणे  इ8याद). 

9) लेखा प{र/ण �वभागाने घेतलेKया आ/ेपांची पतु.ता क�न घेणे. 

10) लेखा �वषया-या कामावर पय.वे/ण ठेवणे. 

11) लेखा �वषयाशी सबंधंीत असणारा प0 ]यवहार/,2ताव कfन 8यांना सादर 

करणे. 

12)आरो�य �वभागातील सव. ,कार-या खचा.-या न2ती/देयके तपासणी व 

अ�भ,ायासह  मजंूर)2तव सादर करणे. 

13) आरो�य �वभागाकड ेजमा होणार) सव. ,कारची शKुक ि2वकारणे. 

14) मा.आयNुतांच े अ'धकारातील  f.50,000/- त े 10,00,000/- कामां-या 

मजंुर)बाबत   2थायी स�मतीस मा%हती सादर करणे. 

15) वर)|ठानी सां'गतलेल) कोणतहे) काम बधंनकारक आहे. 

7 आ%ट.2ट कम 

फोटो�ाफर  

1. आरो�य �वभागातील रा|�)य आरो�य काय.6मचे जनजागतृी मा�यमाचे 

,ाfप   व  सबंधीत  काय.6माचे छाया'च0ण करणे.  

2. वर)|ठानी सा'ंगतलेल) कोणतहे) काम बधंनकारक आहे. 

 

8 औषध 

eनमा.ता 

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

पॅथोके�मकKस सा%ह8य यांची मागणी, परुवठा व �वतरणे करणे, 

8यासबं'ंध-या नgद) ठेवणे व यांवर पय.वे/ण करणे. 

2. औषध, सिज.कल / पॅथोके�मकKस सा%ह8य खरेद) सबंधंी eनवीदा माग�वणे 

8या सबं'ंधची काय.वाह) व पतु.ता करणे. 

3. औषध, सिज.कल / पॅथोके�मकKस सा%ह8य खरेद)सबं'ंधची देयके अदा 

करणेसबंधंी आलेल) बीले मजंुर)साठ� सादर करणे. 

4. आय8यावेळी खरेद) करा]या लागणार) औषधी, सिज.कल / पॅथोके�मकKस 

सा%ह8या सबं'ंधच े,2ताव तातडीने व{र|ठांकड ेसादर करणे. 

5. ना.आ.कk �, मा.बा.�, सा.� वाशी यांना परुवठा केलेKया औषधां-या, सिज.कल 

/ पॅथोके�मकKस सा%ह8या-या नgद) 8यांनी 8यां-या साठा रिज2टरम�ये 

]यवि2थत{र8या केलेKया आहेत Jकंवा नाह) 8यासबंधंी तपासणी करणे. 

6. �वतरकाकडून /उ8पादकांकडून आलेल) औषधे, सिज.कल / पॅथोके�मकKस 

सा%ह8य काया.देशा,माणे आहेत क$ नाह)त �या सबंधंीची तपासणी करणे. 

7. ना.आ.कk �, मा.बा.�, सा.� वाशी भांडाराची तपासणी क�न अहवाल देणे. 

8. साठा ि2थती अDययावत ठेवणे व साठा प{र/ण ठेवणे. 

9. लेखा प{र/ण�वषयक कामाची पतु.ता पहाणे. 

10. वेळोवेळी होणाbया तांd0क बाबीं�वषयक गो|ट)ंची पहाणी करणे. 

11. आलेले औषधसाठा, सिज.कल / पॅथोके�मकKस सा%ह8य चलनाबरोबर तपासनु 

घेणे. 

12. साठा नgदवह)त आलेKया साठाची नgद करणे. 

13. आलेल) देयके साठा नgद वह)त नgद घेणे. 

14. औषधांची, सिज.कल / पॅथोके�मकKस सा%ह8यांची मागणी प0कानसुार वाटप 

,माणक तयार करणे व �वतरण करणे. 
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15. �वतरण केलेKया औषधाच े तसेच सिज.कल / पॅथोके�मकKस सा%ह8य यांच े

�वतरण नgद वह)त दवाखाoयाच े नाव, ,माणके 6मांक, %दनांक व साठा 

नgदवह)त नgद) घेऊन पणु. करणे. 

16. आलेKया औषधसाठा, सिज.कल / पॅथोके�मकKस सा%ह8य यांची रिज2टरम�ये 

नgद घेऊन सदर बाब वेळोवेळी व{र|ठां-या eनदश.नास आणणे. 

17. मदुतबा�य औषधांची नgद ठेवणे व 8यासबंधंीचा ,2ताव वेळोवेळी व{र|ठांकड े

सादर करणे. 

18. अoन व औषध ,शासनाकडून अ,मा�णत घो�षत औषधांची याद) �वषयक 

न2ती अDययावत ठेवणे. 

19. वर)|ठानी सां'गतलेल) कोणतहे) काम बधंनकारक आहे. 

 व{र|ठ  

लेखा �ल�पक 

1.लेखा सबं'धत कामे. 

2. अ'धकार) / कम.चाbयांच ेवेतन देयक, रजा रोखीकरण, महारा|�     

   दश.न, 2व�ाम सवलत   इ8याद) �व8तीय 2व�पाची देयके तपासणे    

   व 8याचा पाठपरुावा करणे. 

3.मा.आयNुतांच ेअ'धकारातील  f.50,000/- त े10,00,000/- कामां-या     

    मजंुर)बाबत 2थायी स�मतीस मा%हती सादर करणे 

4) अ'धकार) / कम.चार) यांचे आयकर �ववरण प0 ेआव�यक 8या कागदप0ासह 

तयार क�न लेखा �वभागाकड ेForm-16 साठ� पाठ�वणे. 

5) आरो�य �वभागाकtडल eन�वदा ,6$येम�ये eनवीदाधारकाच ेआव�यक 

कागदप0 ेतपासणे  इ8याद). 

7) लेखा प{र/ण �वभागाने घेतलेKया आ/ेपांची पतु.ता क�न घेणे. 

8) लेखा �वषया-या कामावर पय.वे/ण ठेवणे. 

9) लेखा �वषयाशी सबंधंीत असणारा प0 ]यवहार/,2ताव कfन 8यांना सादर 

करणे. 

 

9 व{र|ठ 

�लपीक / 

�लपीक-

टंकलेखक /   

मा%हती 

नgदणीकार - 

�लपीक 

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

2) खात े ,मखुां-या आदेशानसुार टपाल सबंधंीत कम.चाbयांना वाटप कfन 

�मळाKयाची   सह)eनशी नgद ठेवणे. 

3) ता8काळ अeत मह8वाची प0 े यांची नgद ठेऊन �वना�वलबं अ'ध/कामाफ. त 

खात े,मखुाकड ेसादर करणे. 

4) आरोगय् �वभाग (म)ु येथील अ'धकार) व कम.चार) यांनी उपभोगलेKया 

Jकरकोळ रजेची नgद रिज2टरम�ये नgद ठेवणे. तसेच आरो�य �वभाग (म)ु 

येथील अ'धकार) व कम.चाbयांची वयैिNतक धा{रकेमधून अिज.त वDैयJकय, 

,सतुी रजा, गभ.पात रजा इ. रजा   व वेतनवाढ मजुंर)2तव सादर करणे व 

8याची नgद सेवाप2ुतकात घेणे. 

5) वDैयJकय आतंरवासी �वDया या¡च,े ना.आ.कk �, ,.स.ंf., मा.बा.f. येथ े

नेमणूक आदेश  काढणे तसेच वDैयJकय ,माणप0 तयार करणे. 

6) ,सfं, माबाf तसेच ना.आ.कk � येथील अ'धकार) कम.चाbयांची अिज.त, 
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वDैयJकय, �वशषे  रजा व ,सतुी रजा ,करणे अदयावत कfन पढु)ल 

काय.वाह)साठ� ,शासन �वभागाकड े  सादर करणे. 

7)आरो�य �वभागातगं.त काय.रत अ'धकार)/कम.चाbयांच े �वशषे वेतनवाढ 

�मळणेसबंधंी ,ा�त झालेले अज. अदयावत कfन पढु)ल काय.वाह)साठ� 

,शासन �वभागाकड ेपाठ�वणे. 

8) नाआके/माबाf/,सfं मा�सक सभांच ेइeतव8ृत तयार करणे. 

9) ,.स.ंf, माबाf. नाआके.(सव.) येथील अ'धकाbयाचंे आ2थापना �वषयक काम 

पहाणे,  सव. ,कार-या रजा सबंधंीचे ,2ताव आ2थापना �वभागाकड ेसादर 

करणे. 

10) आरो�य �वभाग मEुयालय, ,.स.ंf, माबाf. नाआके.(सव.) येथील 

कम.चाbयाचं ेगोपनीय  अहवाल उपल�ध कfन आ2थापना �वभागाकड ेयो�य 

8या काय.वाह)2तव सादर करणे. 

11) �श2तभगं काय.वाह), सेवासमा�ती, इ8याद) बाबतचा प0]यवहार आ2थापना 

�वभागाकड े पाठ�वणे. 

12) आरो�य �वभाग मEुयालय, ,.स.ंf, माबाf. नाआके.(सव.) यासाठ� 

लागणाbया कम.चाbयां-या eनयNुती सबंधंीचा ,2ताव व 8या सबंधंीचा 

प0]यवहार. 

13) महासभा, 2थायी स�मती व इतर सभा सबंधंीत न2ती  अदयावत ठेवणे. 

14) सव. ठराव, ,�नो8तरे इ8याद)ंबाबत वेळेवर काय.वाह) करणे. 

15) सव. कम.चाbयाचं ेसा�ताह)क पधंरवाडा म%हना काय.�ववरण तपासणी. 

16) वर)|ठांनी वेळोवेळी सां'गतलेKया कामाची पतु.ता करणे.   

17) ,शासनासबंधंी असणारा प0]यवहार व इतर काया.लयीन कामे करणे. 

18) ,सfं, 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 सबंधंातील कामे. 

22) लोकशाह) %दनी ,ा�त झालेKया स◌ंंब'ंधत eनवेदनांची पतु.ता करणे. 

23) आरो�य �वभागांतग.त �व�वध पदे eनयNुती बाबत काय.वाह) करणे. 

24) आरो�य �वभाग (म)ु अतंग.त सव. कम.चाbयाच े सेवाप2ुतक नgद)     

अDययावत करणे. 

25) �ववाह नgदणी सबंधंातील कामे, प0]यवहार इ. 

26) �व�वध सभा (2थायी स�मती, महासभा, आरो�य स�मती, ,भाग) बाबत 

काय.6म पd0का व इeतव8ृत (ठराव) न2ती अDययावत ठेवणे. 

27) आरो�य �वभागाच े बांधकाम धारकांना देcयासाठ� नोट)सा तयार करणे, 

8याची नgद  रिज2टर म�ये करणे. 
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28) बांधकाम धारकांना नाहरकत ,माणप0 तयार कfन सबं'ंधतांना देणे व 

8याची नgद   रिज2टर म�ये घेणे. 

29) बांधकाम धारकां-या नाहरकत ,माणप0 सदंभा.त 2वत0ं न2ती तयार करणे 

व 8याची  नgद रिज2टरम�ये घेणे. 

30) %हवताप eनय0ंण काय.6मांतग.त सव. प0]यवहार पहाणे, ,2ताव सादर 

करणे, नमुमंपा सभांची मा%हती देणे. 

31) डासअळीनाशक, फवारणी व धुर)करण, Jकटकनाशक खरेद), डास अळी 

नाशक व  धुर)करणा कर)ता सा%ह8य खरेद) व मलेर)या इ. बाबत-या 

eन�वदा तयार करणे. 

32) सव. नागर) आरो�य कk �ातील धुर)करण कामाच ेtडझेल, पे�ोल, अ�ीम देयक 

तयार कfन सादर करणे. 

33) Jकटकनाशक व सा%ह8य खरेद)च ेदेयक तयार कfन सादर करणे. 

34) मलेर)या सदंभा.तील �व�वध अहवाल गोळा कfन न2तीतनू व{र|ठांकड ेसादर 

करणे. 

35) �वधान सभा तारांJकत व अतारांJकत ,�नांची मा%हती देणे. 

36) बोगस डॉNटस. सबंधंी आरो�य कk �ाकडून मा%हती गोळा कfन वेळ-या वेळी 

व{र|ठाकंड ेसादर करणे. 

37) जoम-म8ृयु सबंधंी येणारे प0]यवहार पहाणे. मा�सक व वा�ष.क �ववरण प0 

तयार करणे. 

38) 2टेशनर) सा%ह8य नgद वह) अDययावत ठेवणे. ,.स.ंf., मा.बा.f. (सव.), 

ना.आ.कk � (सव.) यांना आव�यकतनेसुार 2टेशनर) सा%ह8य परुवठा करणे व 

आव�यकतनेसुार  मागणी करणे. 

39) जoम-म8ृय ु �वषयक आव�यक छपाई सा%ह8य मागणी परुवठा नgद वह) 

अDययावत ठेवणे. 

40) पोल)स 2थानकाला परु�वलेKया शववा%हका व f�णवा%हका सबंधंी चा 

प0]यवहार व   प{रपतूu करणे. 

41) नमुमंपा काय./े0ातील बेवारस ,ेतांवर अ8ंयस2ंकार करणे बाबतच ेआदेश 

तयार करणे    व 8याची नgद रिज2टर म�ये करणे व यासबंधंी ची प{रपतूu 

करणे. 

42) डास अळीनाशक फवारणी व धुर)करण कामाच ेसव. �वभाग काया.लयातील 

कं0ाटदारांच ेमा�सक वेतन तयार कfन सादर करणे. 

43) %हवताप �वषयक कामात वेळोवेळी मदत करणे. 

44) साव.जeनक ��णालय वाशी व माता बाल ��णालय (सव.) येथील 

��णालयांना भोजन  परुवठा करणेबाबतची कामे. 

45) साव.जeनक ��णालय वाशी व माता बाल ��णालय (सव.) येथील    

   कपड ेधुलाई  बाबतची कामे. 
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46) साव.जeनक ��णालय वाशी येथील मेडीकल गॅस परुवठा करणेबाबतची कामे. 

47) साव.जeनक ��णालय वाशी, माता बाल ��णालय (सव.) व नागर) आरो�य 

कk � (सव.)  येथील बायोमेडीकल वे2ट बाबतची कामे. 

48) साव.जeनक ��णालय वाशी व माता बाल ��णालय (सव.) येथील सोनो�ाफ$  

सदंभा.तील कामे. 

49) वर)|ठानी सां'गतलेल) कोणतहे) काम बधंनकारक आहे. 

10 रेकॉड. 

अ�स2टंट 

1) काया.लयीन द£तराची सहा ग¤े प�दतीने �वगतवार) कfन द£तर 

काया.लयामाफ. त अ�भलेख क/ाकड ेपाठ�वणे. 

2) वर)|ठानी सा'ंगतलेल) कोणतहे) काम बधंनकारक आहे. 

 

11 ,ोजेNटर 

कम वाहन 

चालक 

1) काया.लयाच ेवाहन व ,ोजेNटर चाल�वणे तसेच त ेसिु2थतीत ठेवणे. 

2) वेळोवेळी नमुमंपा ��णालयांना शासनामाफ. त ,ा�त औषधे व IEC सा%ह8य 

परुवठा करणे. 

 

12 वाहन चालक काया.लयाच ेवाहन चाल�वणे व त ेसिु2थतीत ठेवणे.  

13 �शपाई �शपाई पदास नेमनू %दलेल) सव. कामे पहाणे.  

 

 

 

 

 

 

 


