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मुद्दा क्र.1 लेखा शाखे ची रचिा, काये व कततव्ये

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

कार्यालर्याचे नाांव

:- जिल्हाजिकारी कार्यालर्य,पुणे

कार्यालर्य प्रर्ुख

:- र्ा.जिल्हाजिकारी पुणे.

जनर्यांिण अजिकारी

:- र्ा.जनवासी उपजिल्हाजिकारी पुणे

शाखा प्रर्ुख

:- तहजसलदार (सवयसािारण )

लेखाजिकारी

:- 2 पदे

सहा.लेखाजिकारी

:- 1 पद

उपलेखापाल

:- 1 पद

अव्वल कारकून

:- 4 पदे

जलजपक

:- 10 पदे

जशपाई

:- 2 पदे

जशपाई

:- 1 पद ( अांतगयत लेखा परीक्षण पथक ि.1)

र्ाजसक वेतन व पूरक वेतन तर्यार करणे .
र्ाजसक वेतन दे र्यकासांबांिी इतर कार्े, वेतनवाढी,आर्यकराबाबत जववरणे तर्यार करणे वगैरे
प्रवासित्ता,रिा प्रवास सवलत व तवग्रार् प्रवास सवलत दे र्यके तर्यार करणे .
अजिकारी/ कर्यचारी र्याांची सेवा नोंद पुततके अदर्यावत करणे.
वेतनजनस्चचती करणे व सेवापुततकाांची वेतन पडताळणी करुन घे णे.
तवातांत्र्र्य सैजनक पेन्शन (केंद्र व राज्र्य सरकार ) र्हाराष्ट्र - कनाटक सीर्ा आांदोलनातील हु तात्मर्याांचे वारसाांना पेन्शन
दे णेचे अजिलेख ितन करणे .
तवातांत्र्र्य सैजनक प्रवास ित्ता / एस.टी.पास सवलतीचे लािाचे प्रतताव सादर करणे व प्रवासित्ता रक्कर् दे णे.
तवातांत्र्र्य सैजनक आर्थथक सहाय्र्य / वैदर्यकीर्य र्दत / तवातांत्र्र्य सैजनक जनिन / र्ुलीचे जववाहाकजरता आर्थथक साहाय्र्य
जवतजरत करणे .
तवातांत्र्र्य सैजनकाांवर झालेल्र्या वार्थषक खचाचा ताळर्ेळ घे णे.
कर्यचारी व अजिकारी र्याांची वैदर्यकीर्य प्रजतपूतीची दे र्यके तपासणे व तर्यार करणे , प्रतताव शासनास सादर करणे .
आकस्तर्क खचाची दे र्यके तर्यार करणे , कार्यालर्यीन खचय , लाईट ,टे जलफोन , पेरोल,डी.व्ही.कार इ. दे र्यके तर्यार करुन
कोषागारात सादर करणे .
दे वतथान इनार् ित्ते दे र्यक, सांतथाजनकाांचे नातेवाईकाांचे र्ानिन दे र्यक प्रजततवाक्षरी करुन दे णे.
सेवाजनवृत्ती वेतन प्रतताव तर्यार करणे व र्ा.र्हालेखापाल र्याांना सादर करणे .
तात्पुरते सेवाजनवृत्ती वेतन र्ांिरू करणे व अदा करणे .
गट जवर्ा र्योिनेचे आदे श व दे र्यके तर्यार करणे ,प्रततावास र्ांिरू ी दे णे.
र्ुत्र्यू जन सेवा उपदानाची रक्कर् अदा करणे .
लोक आर्युक्त/ उपलोकआर्युक्त सांदिय प्रकरणे जनगयत करणे .
अथयसांकल्पीर्य अांदािपिक तर्यार करणे व अनुदानाचे फेरवाटप करणे.
प्राप्त अनुदानाचे वाटप करणे .
जदलेल्र्या अनुदानाचा लेखाजशषानुसार वार्थषक ताळर्ेळ घे णे.
लेखा शाखेचे आतथापना जवषर्यक कार्काि पहाणे .

22) लेखा तपासणी शक अनुपालन व आढावा घे णे.
23) तपशीलवार दे र्यकोच ताळर्ेळ घे ऊन र्ा.र्हालेखापाल र्याांचेकडे सादर करुन त्र्याांची स्तवकृ ती पिे प्राप्त करुन घे णे व
जनर्यांिण ठे वणे .
24) लेखा शाखेशी सांबांिीत जवषर्याच्र्या र्ाजसक सिेच्र्या जटपण्र्या तर्यार करणे .
25) कोषागार व र्ुद्राांक तपासणी करणे .
26) िजवष्ट्र्य जनवाह जनिीचे परतावा / ना परतावा अग्रीर् खात्र्यार्िून रक्कर् काढणे कार्ी र्ांिरू ी दे णे व दे र्यके तर्यार
करणे.
27) वगय-4 चे िजवष्ट्र्य जनवाह जनिी लेखर्याांचे जहशोब ठे वणे व िजवष्ट्र्य जनवाह जनिी खाते अदर्यर्यावत करणे , वार्थषक व्र्याि
आकारणीचा ताळर्ेळ घे ऊन र्ा.र्हालेखापाल, र्ुांबई र्याांना सादर करणे . तसेच र्ाचय अखेर जहशोब ठे वणे .
28) सेवाजनवृत्त कर्यचा-र्याांचे िजवष्ट्र्य जनवाह जनिी अांजतर् िर्ा रक्कर् प्रदान करणे .
29) ठे व सांलग्न जवर्ा र्योिने खाली रक्कर्ेची दे र्यके तर्यार करणे व अनुदान र्ागणी / प्रतताव सादर करणे.
30) जवलांजबत एक वषावरील व अनुदान र्ागणी / प्रतताव सादर करणे दे र्यकाांकजरता 39 ब चे प्रर्ाणपि दे णे
31) शाखेसाठी आवक बारजनशी नोंदजवणे .
32) कोटय फी जरफांड ऑडय रवर प्रजततवाक्षरी करुन दे णे.
33) घरबाांिणी अग्रीर् , तकूटर / र्ोटार सार्यकल, सार्यकल ,र्ोटार, सांगणक , उत्सव अग्रीर् , वेतन व प्रवासित्ता अग्रीर्े
इत्र्यादी आदे शासह दे र्यके तर्यार करुन वाटप करणे .
34) तवग्रार् घोजषत करणे , रिा प्रवास सवलत व तवग्रार् प्रवास सवलत आदे श तर्यार करणे .
35) साप्ताजहक/ पांिरावडा र्ाजसक अहवाल सादर करणे (शासन/ आर्युक्त / लोकार्युक्त )
36) कर्यचारी व अजिकारी र्याांचे वेतन व ित्ते , प्रवास ित्ते इत्र्यादीचे वाटप करणे , आकस्तर्क खचय दे र्यके तर्यार करुन अदा
करणे / तात्पुरते सेवाजनवृत्ती वेतन, िजवष्ट्र्य जनवाह जनिी अग्रीर्े व इतर अग्रीर्े व दे र्यकाांचे वाटप करणे.
37) र्हसूल अजिकारी जहतसांवियन जनिीचे जहशोबाचे कार्काि पाहाणे .
38) जिल्हर्यातील तालुक्र्यात असलेली नागरी सुजविा केंद्रे व जिल्हाजिकारी कार्यालर्यातील नागरी सुजविा केंद्राांचे जहशोबाचे
कार्काि पाहणे .
39) तवीर्यपांिी खात्र्यात िूसांपादनाचे िनादे श ( घ्ख्र्ॠ ) िर्ा करुन फेरवाटप करणे .
40) सुनार्ी जनिी,नैसर्थगक आपत्ती / िूकांप जनिी / र्दत जनिीचे इत्र्यादीचे िनादे श स्तवकारुन पावती दे णे व िनादे श बँक
खात्र्यात व शासनाकडे िर्ा करणे .
41) लेखाजवषर्यक सवय जवषर्याांच्र्या तथार्यी आदे श सांजचका अदर्यावत ठे वणे .
42) कर्यचारी / अजिकारी र्याांचे र्ाजसक वेतन / इतर वेतन व ित्तेच्र्या रकर्ा बँकेत िर्ा करणे व बँकेर्ाफयत लािाथींना
वाटप करणेचे कार्काि करणे व त्र्याांचे जहशोब केंद्रीर्य रोख नोंदवहीत नोंदजवणे .
43) कार्यालर्यीन खचय टे जलफोन जबले / लाईट जबले (जनवास व कार्यालर्य ) रकर्ा िरणे.
44) र्ा.र्ुखर्यर्ांिी सहाय्र्यता जनिीकजरता पोतटार्ध्र्ये उघडणेत आलेली पोतटाांची खाती अदर्यावत ठे वणे . पोतट जतजकटाांची
खरे दी करणे व वाटप करणे .
४५) र्हाराष्ट्र लोकसेवा आर्योगार्ाफयत घे ण्र्यात र्येणा-र्या पजरक्षाांचे केंद्रप्रर्ुख ,पर्ययवेक्षक , सर्ावेक्षक, जशपाई, वाहनचालक,
सर्न्वर्य अजिकारी र्याांचे र्ानिनाांची जबले तर्यार करणे , व र्ानिन सांबांजिताांस अदा करणे .

तिहिलदार ( िवतिािारण )

मुद्दा क्र.2 - हिल्िाहिकारी कायालय, पुणे लेखा शाखा ये थील अहिकारी व कमतचारी याांचे अहिकार व कततव्ये
1) कायालय प्रमुख :- हिल्िाहिकारी पुणे(केवळ लेखा शाखे च्या प्रशािकीय कारणा िांदर्भात )
1. वैदर्यकीर्य दे र्यकाांचे आदेशास र्ांिरू ी दे णे.
2. तात्पुरते सेवाजनवृत्ती वेतन पजहल्र्या सहा र्जहन्र्याकजरता अदा करणेस र्ांिरू ी दे णे.
3. विा अनुदान दे र्यके र्ांिरू ी कजरता प्रर्ाणपि दे णे.
4. 1 वषावरील कालाविी नांतरच्र्या दे र्यकाांकजरता 39ब चे प्रर्ाणपि दे णे.
5. वेतन अग्रीर्, प्रवास ित्ते अग्रीर् , उत्सव अग्रीर् र्ोटार सार्यकल / सार्यकल / सांगणक/ घरबाांिणी अग्रीर् ,
िजवष्ट्र्य जनवाह जनिी रक्कर् काढणे इत्र्यादींना र्ांिरू ी दे णे.
6. तात्पुरते र्ुत्र्यू जन सेवा उपदान आदे शास र्ांिरू ी दे णे.
7. गट जवर्ा र्योिना वगयणी अांजतर् िर्ा रक्कर् अदा करणेस र्ांिरू ी दे णे.
8. वगय 1 व 2चे अजिका-र्याांना जनर्यत वेतनवाढी र्ांिरू करणे व वेतनजनस्चचती करणे .
9. जिल्हा वजरष्ट्ठ कोषागाराची वार्थषक तपासणी करणे.
2) हियां त्रण अहिकारी :- हिवािी उपहिल्िाहिकारी पुणे.
1. सेवाजनवृत्ती वेतन प्रतताव र्हालेखापालाकडे पाठजवणे.
2. र्ांिरू अनुदान वाटप करणे .
3. सवय प्रकारच्र्या दे र्यकाांस जनर्यांिण अजिकारी महणून र्ांिरू ी दे णे व तवाक्षरी करणे .
4. अजिनतत कर्यचा-र्याांना कार्ाचे र्ूल्र्यर्ापन करणे .
5. वगय 2 चे कर्यचा-र्याांना वेतन जनस्चचतीस र्ांिरू ी दे णे.
3) शाखा प्रमुख :- तिहिलदार (िवतिािारण )
1. आहरण व सांजवतरण अजिकारी महणून लेखा शाखेकडील सवय प्रकारच्र्या दे र्यकाांवर तवाक्षरी करणे.
2. शाखा प्रर्ुख महणून लेखा शाखेच्र्या कार्कािावर जनर्यांिण ठे वणे .
3. वगय 3 व 4 कर्यचा-र्याांच्र्या वार्थषक वेतन वाढीस र्ांिरू ी दे णे.
4. लेखा शाखेकडील वगय 3 व 4चे कर्यचा-र्याांचे सेवा नोंद पुततके अदर्यावत करणे कजरता त्र्यावर आवचर्यक तवाक्षरी
करणे.
5.लेखा शाखेचे सवय कार्काि तहजसलदार (सवयसािारण ) र्याांचे जनर्यांिणाखाली केले िाते.
4) अव्वल कारकूि :1) लेखा शाखेतील सवय सांकलनावरील कार्कािाचे वाटप केलेनस
ु ार पर्ययवेक्षण व दे खरे ख ठे वणे
2) सवय प्रकारची दे र्यके, कॅ श बुक,डी.सी.जबले , सेवाजनवृत्ती प्रतताव , िजवष्ट्र्य जनवाह जनिी अग्रीर् व इतर अग्रीर्े व
इतर अग्रीर्े वैदर्यकीर्य प्रजतपूती दे र्यके इत्र्यादी तपासणे सेवानोंद पुततके तपासणे .

5) हलहपक
वाटप करुन जदलेल्र्या सांकलनाचे कार्काि पहाणे , कार्ययजववरण नोंदवही , प्रलांजबत प्रकरणाांची नोंदवही व सांकलनाशी
सांबांिीत इतर नोंदवहर्या, तथार्यी आदे श सांजचका जनर्यतकाजलके इत्र्यादी अदर्यावत ठे वणे , तथार्यी आदे श / पजरपिके सांकलनाशी
सांबांिीत सवय सांजचका अदर्यावत ठे वणे,पजरपिके ितन करुन ठे वणे, शाखा प्रर्खाांनी वेळोवेळी सोपजवलेली कार्े पार पाडणे .
र्ुद्दा ि. कार्ाचा जनपटारा करण्र्यासांबांिी ठरजवणेत आलेले जनकष.
अजिकारी व कर्यचारी र्याांचे दरर्ाहाचे जनर्यत र्ाजसके व ित्ते वेळेवर अदा करणे , प्राप्त झालेली दे र्य असलेली सवय
प्रकारची दे र्यके वेळेवर अदा करणे अनुदान व खचय जवषर्यक बाबीवर जनर्यांिण ठे वणे, शासन लोकार्युक्त, उपलोकार्युक्त सांदिय,
आर्युक्त सांदिय, लोकशाही जदन सांदिय, र्हालेखापाल र्ुबांई र्याांचेकडील सांदिय, लोकप्रजतजनिी सांदिय प्रािान्र्याने जनगयत करणे.
मुद्दा क्र.5 - कामकािाचा हिपटारा करण्यािाठी कमतचा-याांकडू ि वापरले िाणारे हियां हत्रत केलेले अहिहियम िूचिापत्रे
मॅन्युअल्ि व अहर्भलेख
1 र्हाराष्ट्र नागरी सेवा जनर्यर् 1981 ( वेतन )
2 र्हाराष्ट्र नागरी सेवा जनर्यर् 1981 ( जनवृत्ती वेतन )
3 र्हाराष्ट्र नागरी सेवा जनर्यर् 1981 ( रिा )
4 र्हाराष्ट्र नागरी सेवा जनर्यर् 1981 (पदग्रहण अविी )
5 र्हाराष्ट्र नागरी सेवा जनर्यर् 1981 ( जनलांबन )
6 र्हाराष्ट्र नागरी सेवा जनर्यर् 1984 ( अांशराशीकरण )
7 र्हाराष्ट्र कोषागार अजिजनर्यर् 1968
8 र्हाराष्ट्र आकस्तर्क खचय जनर्यर् 1965
9 र्हाराष्ट्र सवयसािारण िजवष्ट्र्य जनवाह जनिी
10 अे बी सी डी जलतट फॉर ऑजफस रे कॉडय
वेळोवेळी र्हाराष्ट्र शासनाकडू न प्राप्त झालेले शासन जनणयर्य व पजरपिके
मुद्दा क्र.6 - अहर्भलेखाची गटवारी
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

पेन्शन सेवा पुततक
कॅ श सांबांिीत अजिलेख
र्जसक वेतन दे र्यके व पुरवणी दे र्यके
प्रवास ित्ता दे र्यके
िजवष्ट्र्य जनवाह जनिी दे र्यके
आकस्तर्क खचय दे र्यके
वैदर्यकीर्य दे र्यके
अांदािपिक

अ वगय
अ वगय
ब वगय
क वगय
क वगय
क वगय
क वगय
क वषे

मुद्दा क्र.7 -अस्ततत्वात अिलेल्या िोरणात्मक हिणतयाचे िुित्र
ू ीकरण करणे.
र्या शाखेशी सांबांिीत नाही.

कार्यर्
कार्यर्
30 वषे
5वषे
5 वषे
5 वषे
5 वषे
5 वषे

मुद्दा क्र.8 - ज्यामध्ये िल्ला दे ण्याकहरता दोि ककवा अहिक व्यक्तींचे घटक अिणा-या िहमती
अथवा इतर िांतथा याांचे इहतवृत्त :र्या शाखेशी सांबांिीत नाही.
मुद्दा क्र.9 - हिल्िाहिकारी कायालय पुणे ये थील कायत रत अहिका-याांची िूची
अ.क्र.

अहिका-याांचे िाांव

पदिाम

1

श्री.सौरि राव

जिल्हाजिकारी पुणे

2

श्री. रर्ेश काळे

अप्पर जिल्हाजिकारी पुणे.

3

श्री.रािेंद्र सुरेश र्ुठे

जनवासी उपजिल्हाजिकारी पुणे

4

श्री. शांकरराव िािव

तवागत शाखा

5

श्रीर्ती र्ोजनकाकसग ठाकून

रिा राखीव उपजिल्हाजिकारी पुणे

6

श्री. प्रल्हाद जहरार्णी

र्हसूल (जचटणीस)

7.

श्री. बालािी सोर्वांशी

तहजसलदार (सवयसािारण)

8.

श्रीर्ती. अांिली र्रोड

तहजसलदार सां.गाां.र्यो. पुणे शहर

9.

श्री. आवटे

तहजसलदार कूळकार्यदा शाखा

10.

श्रीर्ती. सुजनता र्ुांढे

तहजसलदार सां.गाां.र्यो.हवेली

11.

जरक्त पद

तहजसलदार सां.गाां.र्यो. शाखा

12.

श्री. स्व्ह. एर्. परदे शी

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

13.

श्रीर्ती. िी. एन. गरड

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

14.

श्री. एस. डी. शेळके

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

15.

श्री. एन. बी. गार्यकवाड

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

16.

श्रीर्ती. प्रीती सिेराव िािव

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

17.

श्रीर्ती. ज्र्योती ज्ञानोबा िािव

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

18.

श्री. पांकि जदलीप र्गर

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

19.

श्री. र्र्युरा र्नोहर पेरे

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

20.

श्रीर्ती. र्ोनाली प्रकाश सोनावणे

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

21.

श्रीर्ती सोनाली त्र्र्यांबक वाघ

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

हिल्िाहिकारी कायालय,पुणे लेखा शाखे तील कमतचा-याची िूची
(आकृ ती बां ििािुिार)
अ.क्र.

कमतचा-याांचे िावां

पदिाम

1

श्री. के. डी. पानसरे

लेखाजिकारी अ.ले .प.प.ि.1

2

श्री. गिानन एरर्

लेखाजिकारी अ.ले .प.प.ि.2

3

श्रीर्ती ए.एल.कशदे

सहा.लेखाजिकारी

4

श्रीर्ती.के.एन.नागरगोिे

उपलेखापाल

5

श्री.आर.िे.बनसोड

अ.का.(तथानाांतरण सवयसािारण शाखा )

6

श्री.अे.डी.आटोळे

अ.का.

7

श्री. एर्. एस. जदघे

अ.का.

8

श्रीर्ती.एर्.एर्.हारसुले

अ.का.

9

कु. एस. डी. दे शर्ुख

जलजपक

10

श्री. एस. एस. पवार

जलजपक

11

श्रीर्ती. एस. बी. पादीर

जलजपक

12

श्रीर्ती एस आर शेिवळ

जलजपक

13

जरक्त

जलपीक

14

श्रीर्ती ए के उत्तेकर

जलजपक

15

श्रीर्ती. र्जनषा काांबळे (सवई)

जलजपक

16

श्री पी एस अघर्े

जलजपक

17

जरक्त

जलपीक

18

जरक्त

जलपीक

19

श्री. सुर्ययवांशी

जशपाई

20

श्री. िी. एच. बाराथे

जशपाई

21

आर िी िोई

जशपाई

मुद्दा क्र.10 - हिल्िाहिकारी कायालय पुणे ये थील अहिका-याांचे वेतिश्रेणी/ग्रेड पे /माहिक वेति
हद.31/12/2015 अखे रची स्तथती
अ.
क्र

अहिका-याांचे िाांव

पदिाम

वेतिश्रेणी / ग्रेड पे

मूळवेति

1

श्री.सौरि राव

जिल्हाजिकारी पुणे.

7 वा वेतन आर्योग

129600

2

श्री. रर्ेश काळे

अप्पर जिल्हाजिकारी पुणे.

15600-39100-7600

32250+7600

4

श्री.रािेंद्र सुरेश र्ुठे

जनवासी उपजिल्हाजिकारी पुणे.

15600-39100-5400

30300+6600

5

श्री. शांकरराव िािव

तवागत शाखा

15600-39100-5400

27780+5400

6

श्रीर्. र्ोजनकाकसग ठाकुर

रिा राखीव उपजिल्हाजिकारी

15600-39100-5400

24860+5400

7

श्री. प्रल्हाद जहरार्णी

तहजसलदार (र्हसुल)

15600-39100-5000

19620+5000

8

श्री. बालािी सोर्वांशी

तहजसलदार (सवयसािारण)

15600-39100-5000

16860+5000

9

श्रीर्ती. अांिली र्रोड

तहजसलदार सां.गा.र्यो. पुणे शहर

15600-39100-5000

18200+5000

10

श्री. प्रशाांत आवटे

तहजसलदार कुळकार्यदा शाखा

15600-39100-5000

21120+5000

11

श्रीर्ती. सुजनता र्ुांढे (असवले )

तहजसलदार सां.गा.र्यो. हवेली

15600-39100-5000

15720+5000

12

जरक्त पद

तहजसलदार सां.गा.र्यो. र्योिना शाखा 15600-39100-5000

15600+5000

13

श्रीर्ती. जर्नल जर्रिकर

जवशेष कार्ययकारी दां डाजिकारी

15600-39100-5000

16780+5000

14

श्री. व्ही एर्. परदे शी

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

9300-34800-4300

10540+4300

15

श्रीर्ती. िी. एन. गरड

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

9300-34800-4300

12570+4300

16

श्री. एस.डी.शेळके

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

9300-34800-4300

10540+4300

17

श्री. एन. बी. गार्यकवाड

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

9300-34800-4300

12570+4300

18

श्रीर्ती. प्रीती एस. िािव

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

9300-34800-4300

10100+4300

19

श्रीर्ती. ज्र्योती डी. िािव

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

9300-34800-4300

10100+4300

20

श्री. पांकि जड. र्गर

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

9300-34800-4300

10100+4300

21

श्री. र्र्युर र्नोहर पेरे

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

9300-34800-4300

10100+4300

22

श्रीर्. र्ोनाली पी. सोनावणे

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

9300-34800-4300

10100+4300

23

श्रीर्ती. सोनाली िांबक वाघ

पजरजवक्षाजिन नार्यब तहजसलदार

9300-34800-4300

10100+4300

24

श्रीर्ती. रािी सरनोबत

उपजिल्हाजिकारी

15600-39100-5400

15600+5400

25

श्रीर्ती. वषा लाांडगे

उपजिल्हाजिकारी

15600-39100-5400

16230+5400

26

श्रीर्ती. वनश्री लािशेटवार

उपजिल्हाजिकारी

15600-39100-5400

16230+5400

27

श्रीर्ती. प्रशाांत बेडसे

तहजसलदार

15600-39100-5000

15600+5000

28

श्री. र्यु. सी. पाटील

तहजसलदार

15600-39100-5000

15600+5000

29

श्रीर्ती पुनर् जविर्य र्ेहता

उपजिल्हाजिकारी

15600-39100-5400

25340+5400

मुद्दा क्र.11
िि 2015-2016 या हवत्तीय वर्षात हिल्िा प्रशाििाचा मुख्यलेखाहशर्षत हििाय झालेला खचतवेतन व वेतन्नेतर
अ.क्र.

मुख्यलेखाहशर्षत

आकडे रूपर्यात.
हवर्भाग

िि 2015-16 िाठी वेति

िि 2015-16 िाठी वेति

व वेतिेत्तर मांिरु अिुदाि

व वेतिेत्तर झालेला खचत

1

2053-0064

जिल्हा प्रशासन

7,57,45,151/-

7,57,03,755/-

2

2053-0182

उपजविागीर्य व तहजसल

11,49,43,430/-

11,43,38,155/-

3,96,64,978/-

3,93,05,745/-

आतथापना
3

2053-0262

र्ांडल अजिकारी
आतथापना

4

2053-0331

तलाठी आतथापना

23,69,11,478/-

23,68,25,686/-

5

2029-0082

जविूस आतथापना

2,05,81,947/-

1,14,84,465/-

6

2029-0215

जविूस आतथापना

1,14,84,462/-

1,14,84,465/-

7

2075-0089

सांकीणय सेवा

68,000/-

68,000/-

8

2075-0267

सांकीणय सेवा

18,212/-

18,212/-

वरील खचय हा र्ा. र्हालेखापाल, र्ुांबई र्याांचे खचाचे लेखर्याशी ताळर्ेळ घे वून दशयजवणेत आलेला आहे .

मुद्दा क्र.12 - ििाय्यर्भूत कायत क्रम कायास्न्वत करण्याची कायत पध्दती ज्यामध्ये ठरहवणेत आलेला खचत व त्याअांतगतत
िांबांिीत योििेचा लार्भ दशतहवणारा तपशील :- र्या शाखेशी सांबांजित नाही.

मुद्दा क्रमाांक .13 - योििेच्या िवलती हमळणा-या लार्भाथीचा तपशील, परवािे ककवा प्रदाि करण्यात आलेले अहिकार :र्या शाखेशी सांबांिीत नाही.

मुद्दा क्र.14 - लेखा शाखे तील उपलब्ि अिलेल्या ककवा ठे वण्यात आलेल्या तपशीलवार माहितीचे इलेक्राहिक िमुिा
यामध्ये एकहत्रकरण केले अिल्याि तशी माहिती :- ठे वण्र्यात आलेली नाही.

मुद्दा क्र.15 - िागहरकाांिा माहिती उपलब्ि िोण्यािाठी करुि ठे वण्यात आलेल्या िुहविाांचा तपशील ग्रथाांलय अभ्यािकक्ष
इत्यादी :- र्या शाखेतील र्ाजहती सकाळी 10 ते सार्यां. 5.45 र्या वेळेत नागजरकाांसाठी उपलब्ि आहे .
मुद्दा क्र.16 -सावयिजनक माहिती अहिका-याांची िाांवे ,िु द्दे व अन्य तपशील
अ.क्र.

शािकीय माहिती

पदिाम

कायत क्षेत्र

अहपलीय अहिकारी

पत्ता व फोि

श्री. बालािी सोर्वांशी

जिल्हाजिकारी

अहिकारी
1

श्री. र्नोि शाां. जदघे

अ.का.

र्ा.जविागीर्य
आर्युक्त,कार्यालर्य

कार्यालर्य पुणे

पुणे आवार,पुणे.

(सवयसािारण

(लेखा शाखा)

शाखा )
26123370

अ.क्र.

ििाय्यक माहिती

पदिाम

कायत क्षेत्र

पत्ता / फोि

ई-मेल

र्ा.जविागीर्य

जिल्हाजिकारी

आर्युक्त,कार्यालर्य पुणे

कार्यालर्य पुणे

lekhashakha123
@gmail.com

आवार,पुणे (लेखा

26114805

अहिकारी
1

श्री.अे.डी.आटोळे

अ.का.

शाखा)

अ.क्र.
1

अहपलीय अहिकारी
श्री. बालािी सोर्वांशी

पदिाम

कायत क्षेत्र

पत्ता / फोि

तहजसलदार

जिल्हाजिकारी

जिल्हाजिकारी

(सवयसािारण)

कार्यालर्य पुणे

कार्यालर्य,पुणे

ई-मेल
--

26123370

मुद्दा क्र.17 -लागू केलेली अन्य माहिती अिल्याि --अ.ि.

सेवाांचा तपशील

1

जिल्हाजिकारी कार्यालर्याचे अकस्तर्क खचाचे
दे र्यक तर्यार करून कोषागारात सादर करणे
जिल्हाजिकारी कार्यालर्याचे दुरध्वनी, जवदर्युत,
पाणीपटटी, कार्यालर्या िोडे पटटी दे र्यके तर्यार
करून कोषागारात सादर करणे .
जिल्हा आतथापनेवरील इांिन दे र्यके तर्यार करून
कोषागारात सादर करणे
तालुका ततरावरील वैदर्यकीर्य प्रतताव
र्ुिरू ीसाठी सादर करणे व जिल्हा
आतथापनेवरील वैदर्यकीर्य दे र्यके सादर करून
कोषागारात र्ांिरू ीसाठी सादर करणे .

2

3
4

5
6

वगय 1 ते 4 कर्यचारी/ अजिकारी र्याांची वेतन
दे र्यके सादर तर्यार करून कोषागारात सादर
करणे .

7
8
9
10

वगय 1 ते 4 कर्यचारी/ अजिकारी र्याांची
सेवापुततके अदर्यार्यावत करणे व वेतनजनस्चचती
करणे .
सेवजनवृत्ती कर्यचारी/अजिकारी र्याांचे सेवाजनवृत्ती
वेतनाबाबतचे प्रतताव र्ा. र्हालेखपाल र्ुांबई
र्याांना सादर करणे .

नाही.
सेवा पुरजवणारे
अजिकारी/कर्यचारी
र्याांचे नाव व हु ददा

सेवा
पुरजवण्र्याची
जवहीत र्ुदत

श्रीर्ती. व्ही एल र्ोरे ,
जलपीक
श्रीर्ती. व्ही एल र्ोरे ,
जलपीक

7 जदवस

श्रीर्ती. व्ही एल र्ोरे ,
जलपीक
श्री. पी.पी.चव्हाण,
अ.का.

7 जदवस

श्रीर्ती. तवाती पादीर,
जलपीक
श्रीर्ती. तवाती
दे शर्ुख, जलपीक
श्री. जकरण डर्ाळे ,
जलपीक
श्रीर्ती र्जनषा काांबळे
(सवई) जलपीक
श्रीर्ती तवाती दे शर्ुख
श्रीर्ती. आरती
उत्तेकर, जलपीक

7 जदवस

7 जदवस

7 जदवस

7 जदवस
7 जदवस
7 जदवस
7 जदवस
7 जदवस

सेवा र्ुदतीत न
पुरजवल्र्यास तिार
करावर्याच्र्या वजरष्ट्ठ
अजिकाऱ्र्याचे नाव व
हु ददा
र्ा. जनवासी
उपजिल्हाजिकारी पुणे
र्याांचेकडे

11
12

13

14

15

16

17

18

19

वार्थषक अथयसांकल्प तर्यार करून र्ा. जविागीर्य
आर्युक्त पुणे र्याांना सादर करणे .
अथयसांकल्पाप्रर्ाणे प्राप्त अनुदान तहजसल,
उपजविागीर्य अजिकारी व िूसांपादन
कार्यालर्याांना वाटप करणे .
जिल्हाजिकारी कार्यालर्यासह तहजसल,
उपजविागीर्य अजिकारी व िूसांपादन
कार्यालर्याांनी केलेल्र्या खचाचे जववरणपि दरर्हा
र्ा. जविागीर्य आर्युक्त पुणे र्याांना सादर करणे व
झालेल्र्या खचाचा र्ा. र्हालेखापाल र्ुांबई र्याांचे
कार्यालर्याशी ताळर्ेळ घे णे
कोषागार व इतर बँकाांकडू न आलेले, तसेच
वेतन व ित्ते व इरत खचाशी सांबांजित िनादे श
नोंदवून सांबांजिताांना अदा करणे .
कर्यचाऱ्र्याांचे घरबांिणी अग्रीर् व र्ोटार
सार्यकल अग्रीर् प्रतताव स्तवकारणे व
र्ांिरू ीसाठी सादर करणे .
वगय-4 कर्यचाऱ्र्याांचे िजवष्ट्र्य जनवाह जनिीचे
जहशोब ठे वणे , सेवाजनवृत्ती व र्र्यत कर्यचाऱ्र्याांचे
िजवष्ट्र्य जनवाह जनिीचे र्ा. र्हालेखापाल र्ुांबई
र्याांना प्रतताव सादर करणे व अांजतर् रक्कर्
प्रदान करणे .

श्री. एस. एस. पवार,
जलपीक
श्री. एस. एस. पवार,
जलपीक

7 जदवस

श्री. एस. एस. पवार,
जलपीक

7 जदवस

श्री. पी एस अघर्े,
जलपीक

7 जदवस

श्रीर्ती. र्जनषा काांबळे
(सवई) जलपीक

7 जदवस

श्री. जकरण डर्ाळे ,
जलपीक

7 जदवस

जिल्हाजिकारी कार्यालर्यासह तहजसल,
उपजविागीर्य अजिकारी व िूसांपादन
कार्यालर्याांच्र्या 1 वषावरील वेतन व वेतनाशी
सांबांजित इतर दे र्यकाांना 39 व प्रर्ाणपि
दे णेबाबतची कार्ययवाही करणे .
अियदाराांकडू न अिासोबत प्राप्त न्र्यार्यालर्याचे
कोटय फी जरफांड आदे शावर जिल्हाजिकारी पुणे
र्याांचे प्रर्ुख जलपीक र्याांची प्रजततवाक्षरी घे णेत
र्येवून अियदार र्याांना पुन्हा परत करणे .
शासकीर्य सेवेत असताना र्ृत्र्यु पावलेल्र्या
कर्यचारऱ्र्याांच्र्या वारसाांना ठे व सांलग्न जवर्ा
र्योिनोखाली दे र्य रकर्ाांबाबतचे प्रततव तर्यार
करून र्ांिरू ीसाठी र्ा. र्हाले खापाल र्ुांबई
र्याांचेकडे सादर करणे .

श्रीर्ती. तवाती
दे शर्ुख, जलपीक

7 जदवस

श्रीर्ती वषा र्ोरे ,
अ.का

7 जदवस

श्री. जकरण डर्ाळे ,
जलपीक

7 जदवस

7 जदवस

