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कलम ४(१) (b) नमनुा (अ) 

पिं.पच.म.न.िंा. इ क्षेत्रिय लवदु्यत त्रिभाग भोसरी कार्ाािर् -३९ येथील त्रिद्युर् कायाालय अत्रिकारी ि कमाचारी 

याांच्या अत्रिकाराचा र्िंशील 
अ 

 

अ.क्र

. 

 

िंदनाम 

 

अत्रिकारी-आर्थथक 

कोित्या कायद्या/त्रनयम/शासन 

त्रनिाय/ िंररिंिकानसुार 
 

अत्रभप्रा

य 

१) कायाकारी 

अत्रभयांर्ा 

अांदाजिंिक र्यार करिे, कामाांची बीले अदायगी करिे, 

लाईटबीले, टेत्रलफोन, मोबाईल बील े अदा करि.े र.रु. 

१०,००० िंयरं् कोटेशन काढिे, मांजूर करि,े कामाचे आदशे 

देिे ि त्या सांदभाार् आललेी बील े मांजूर करिे. र.रु. 

१०,०००/- िंयंर् िाहन दरुुस्र्ी ि िाहन इांिन बील े मांजूर 

करिे. कमाचा-याांना घर बाांििी कजा, िाहनकजा अदा करि.े 

१)प्रशासन/१/कात्रि/७७९/९५ 

दद. 30.10.95 

2)प्रशासन/१/कात्रि/७२९/०६ 

दद. २१.८.०६ 

३)प्रशासन/१/कात्रि/३०/०३ 

दद. २१.१२.०३ 

४)प्रशासन/१/कात्रि/८९७/०९ 

दद. २९.९.०९ 

५) लेखा/१/कात्रि/७७०/२०१३ 

दद.१७/९/२०१३ 

 

२) उिं अत्रभयांर्ा 

(त्रि) 

अांदाजिंिक र्यार कऱिे,येिा-या खचाास र्रर्ुदीनसुार 

सांबांत्रिर् सत्रमर्ीकडून मान्यर्ा घेिे,र रु ५०००/- िंयंर् 

कोटेशन काढिे.कामाांची बील ेअदायगी करि,े. कमाचा-

याांच्या बेत्रशस्र् िर्ानाबाबर् रज्ञािंन,नोटीस,ि र्ाकीद 

दिेे.आहरि ि त्रिर्रि अत्रिकारी म्हिून काम 

िंाहिे,दखेभाल ि दरुूस्र्ीच्या कामािर दखेरेख 

ठेििे,ऑडीट त्रनयमाप्रमािे काम करिे,त्रिद्यरु् त्रिषयक 

कामाांचे त्रनयोजन करिे, म.रा.त्रि.त्रि.कां .त्रल.र्सेच इर्र 

त्रिभागाांशी समन्िय ठेिून िंिव्यिहार करिे,िंदात्रिकारी 

र्सेच नागररकाांच्या सचुनािर त्िरीर् कायािाही करिे. 

१)प्रशासन/१/कात्रि/६३०/९४ 

दद. १७.१०.९४ 

२)प्रशासन/१/कात्रि/७७९/९५ 

दद. ३०.१०.९५                     

३) लेखा/१/कात्रि/७७०/२०१३ 

दद.१७/९/२०१३ 

 

अ.क्र

. 

िंदनाम अत्रिकारी - प्रशासदकय कोित्या कायद्या/त्रनयम/शासन 

त्रनिाय/ िंररिंिकानसुार 
 

अत्रभप्रा

य 

 १,)  कायाकारी 

अत्रभयांर्ा (त्रि) 

आस्थािंनात्रिषयक सिा कामकाज लेखािंररक्षिा बाबर् 

सिा कामकाज ,रजा मांजरुीबाबर् सिा कामे,स्थािर जांगम 

मालमत्ता,भाांडार सात्रहत्याबाबर् त्रलत्रिंकाने केलेल्या 

कामकाजािर प्रभािीिंिे त्रनयांिि ठेिून त्याांना मागादशान 

करून त्यार्ील िटबीबर् कामकाज करिे. 

१)प्रशासन/१/कात्रि/६३०/९४ 

दद. १७.१०.९४ 

२)प्रशासन/१/कात्रि/७७९/९५ 

दद. ३०.१०.९५ 

३) प्रशासन/१/कात्रि/९२८/९७ 

दद.४/१०/१९९७            4) 

प्रशासन/१/कात्रि/११७५/२०१

३ 

दद.२९/०८/२०१३ 

 

 ३) उिं अत्रभयांर्ा 

(त्रि) 

अांदाजिंिक र्यार करिे,सिा प्रकारची अग्रीम िने 

िैददकय बीले अदा करिे,आिक-जािक,िंगार बीले अदा 

करिे,रजा मांजुरी,कमाचारी बेत्रशस्र् िर्ानाबाबर् नोटीस 

काढिे,िाहन इांिन िेंट्रोल बीले र्यार करिे,त्रनत्रिदा 

प्रत्रसद्धी ि इर्र कामकाज करिे,बदल्या नेमिूकीबाबर् 

कामे,प्रशासन त्रिभागाकडील मागत्रििेर् आलेली मात्रहर्ी 

िेळेर् िुंिा करिे,प्रत्रशक्षि ि सेत्रमनार करीर्ा अत्रिकारी 

१)प्रशासन/१/कात्रि/६३०/९४ 

दद. १७.१०.९४ 

२)प्रशासन/१/कात्रि/७७९/९५ 

दद. ३०.१०.९५                 

३)प्रशासन/१/कात्रि/११७५/२०

१३ 

दद.२९/०८/२०१३ 
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ि कमाचारी िंाठत्रििेबाबर् सिा कामे करिे. 
३ कत्रनष्ठ 

अत्रभयांर्ा (त्रि) 

त्रिद्युर् त्रिषयक कामािर दखेरेख ठेििे,र्ाांत्रिक कमाचा-

याांना काम िाटिं करिे ि त्याचेिर त्रनयांिि ठेििे 

त्रिभागाअांर्गार् कामासाठी लागिारे सात्रहत्य भाांडारार्नू 

मागत्रििे ि त्याची नोंद स्टॉक रत्रजस्टरमध्ये घेिे 

िंदात्रिकारी ि नागररक याांच ेर्क्रारी ि सुचनािर त्िरीर् 

कायािाही करिे 

  

४ त्रिजिंयािेक्षक रस्त्यािरील ददिाबत्ती,प्रशासकीय,इमारर् शाळा 

रूग्िालये दिाखाने याांचे त्रिद्युर्ी याांिीकी उिंकरिाांची 

दखेभाल ि दरुूस्र्ी करिे,िीजप्रयेक्षक.क.अ.(त्रि) याांनी 

ददलेल्या सुचननेुसार कामकाज करिे. 

  

 

क 

 

ड 

 

 
 

        

अ.क्र. िंदनाम अत्रिकारी- फौजदार कोित्या कायद्या/त्रनयम/शासन त्रनिाय/ 

िंररिंिकानसुार 
 

अत्रभप्राय 

  त्रनरांक    

अ.क्र. िंदनाम अत्रिकारी- अिान्यायीक कोित्या कायद्या/त्रनयम/शासन त्रनिाय/ 

िंररिंिकानसुार 
 

अत्रभप्राय 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

त्रनरांक 

   


