नागिरकांची सनद
अ. .

सेवांचा तपशील

सेवा पुरिवणारे

सेवा

सेवा मुदतीत न

अिधकारी/कमचारी

पुरिव याची

पुरिव यास त ार

यांचे नाव व हु ददा

िवहीत मुदत

करावया या विर ठ
अिधका याचे नाव व

1

िज हािधकारी काय लयाचे अक मक खच चे
दे यक तयार क न कोषागारात सादर करणे

2

िज हािधकारी काय लयाचे दुर वनी, िवदयुत,
पाणीपटटी, काय लया भोडे पटटी दे यके तयार

ीमती. ही एल मोरे , 7 िदवस
िलपीक

उपिज हािधकारी पुणे

ीमती. ही एल मोरे , 7 िदवस
िलपीक

क न कोषागारात सादर करणे.
3

िज हा आ थापनेवरील इंधन दे यके तयार

4

क न कोषागारात सादर करणे
तालुका तरावरील वैदयकीय ताव

िलपीक
ी. पी.पी.च हाण,

मुजरू ीसाठी सादर करणे व िज हा

अ.का.

ीमती. ही एल मोरे , 7 िदवस
7 िदवस

आ थापनेवरील वैदयकीय दे यके सादर क न
5

कोषागारात मंजरू ीसाठी सादर करणे.

ीमती. वाती

7 िदवस

पादीर, िलपीक
ीमती. वाती

7 िदवस

7

दे शमुख, िलपीक
ी. िकरण डमाळे ,

7 िदवस

8

िलपीक
ीमती मिनषा

7 िदवस

6

वग 1 ते 4 कमचारी/ अिधकारी यांची वेतन
दे यके सादर तयार क न कोषागारात सादर
करणे.

वग 1 ते 4 कमचारी/ अिधकारी यांची
सेवापु तके अदयायावत करणे व
वेतनिन चती करणे.

9
10

सेविनवृ ी कमचारी/अिधकारी यांचे
सेवािनवृ ी वेतनाबाबतचे

11

ताव मा.

महालेखपाल मुंबई यांना सादर करणे.
वा षक अथसंक प तयार क न मा. िवभागीय
आयु त पुणे यांना सादर करणे.

कांबळे (सवई)
िलपीक
ीमती वाती दे शमुख 7 िदवस
ीमती. आरती

7 िदवस

उ ेकर, िलपीक
ी. एस. एस. पवार,
िलपीक

हु ददा
मा. िनवासी

7 िदवस

यांचेकडे

12

अथसंक पा माणे ा त अनुदान तहिसल,
उपिवभागीय अिधकारी व भूसंपादन

13

काय लयांना वाटप करणे.
िज हािधकारी काय लयासह तहिसल,
उपिवभागीय अिधकारी व भूसंपादन

ी. एस. एस. पवार,

7 िदवस

िलपीक
ी. एस. एस. पवार,

7 िदवस

िलपीक

काय लयांनी केले या खच चे िववरणप
दरमहा मा. िवभागीय आयु त पुणे यांना सादर
करणे व झाले या खच चा मा. महालेखापाल
मुंबई यांचे काय लयाशी ताळमेळ घे णे
14

कोषागार व इतर बँकांकडू न आलेले, तसेच
वेतन व भ े व इरत खच शी संबंिधत धनादे श

ी. पी एस अघमे,

7 िदवस

िलपीक

न दवून संबंिधतांना अदा करणे.
15

कमचा यांचे घरबंधणी अ ीम व मोटार
सायकल अ ीम

16

ताव वकारणे व

ीमती. मिनषा

7 िदवस

कांबळे (सवई)

मंजरू ीसाठी सादर करणे.
वग-4 कमचा यांचे भिव य िनव ह िनधीचे

िलपीक
ी. िकरण डमाळे ,

िहशोब ठे वणे, सेवािनवृ ी व मयत

िलपीक

7 िदवस

कमचा यांचे भिव य िनव ह िनधीचे मा.
महालेखापाल मुंबई यांना
17

ताव सादर करणे

व अंितम र कम दान करणे.
िज हािधकारी काय लयासह तहिसल,
उपिवभागीय अिधकारी व भूसंपादन

ीमती. वाती

7 िदवस

दे शमुख, िलपीक

काय लयां या 1 वष वरील वेतन व वेतनाशी
संबंिधत इतर दे यकांना 39 व माणप
18

दे णेबाबतची कायवाही करणे.
अजदारांकडू न अज सोबत ा त यायालयाचे
कोट फी िरफंड आदे शावर िज हािधकारी पुणे

ीमती वष मोरे ,

7 िदवस

अ.का

यांचे मुख िलपीक यांची ित वा री घे णेत
येवून अजदार यांना पु हा परत करणे.
19

शासकीय सेवेत असताना मृ यु पावले या
कमचार यां या वारसांना ठे व संल न िवमा
योजनोखाली दे य रकमांबाबतचे

तव तयार

क न मंजरू ीसाठी मा. महालेखापाल मुंबई
यांचेकडे सादर करणे.

ी. िकरण डमाळे ,
िलपीक

7 िदवस

