
 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 
 

कामगार कल्याण लवभाग 

 

मालहतीिंा अलिकार कायदा – २००५ 

 

किम ४ (१) (ख) च्या अन्वये स्वयंप्रेरणेने करावयाच्या  

१ ते १७ बाबींिंे प्रकटन 

 

(६) 
 

 

 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका यथेीि कामगार कल्याण लवभाग या 

साववजलनक प्रालिकरकणात उिंिब्ि असिले्या कागदिंत्ािंंी यादी. 

 

 

 



                                      

 

अ.क्र 

अलभिखे ताब्यात 

असणा-या कमविंा-यािं े

नाव व 

िंदनाम 

ताब्यात असणा-या अलभिखेािंंा 

लवषय 

प्रकार 

 

१ श्रीम.लवद्या आरड े 

       लिलिंक 

 

 हजेरी िंत्क, स्थायी अग्रीम नोंदवही, 

अलिकार प्रदानबाबत नस्ती, वैद्यकीय 

अग्रीम नोंदवही व नस्ती, वेतनवाढ रलजस्टर, 

 आवक जावक रलजस्टर, कायवलववरण 

रलजस्टर, टिंािवही, स्टेशनरी वाटिं 

रलजस्टर, अंदाजिंत्क तरतुद रलजस्टर व 

नस्ती, कायावियीन आदशे नस्ती व रलजस्टर, 

वेतन लनलिती नस्ती,  

 खातेलनहाय िंौकशी नस्ती, रजा प्रकरण,े 

रजा प्रवास भत्ता बीि,  

 िेखािंररक्षण आक्षेिं िंुतवता,  

 मा. महािंालिका सभचे्या कायवक्रमिंलत्का/ 

सभावृत्तांत,  

 सालहत्यसाठा रलजस्टर, ककरकोळ रजा 

नोंदवही, हाििंाि नोंदवही, साप्तालहक 

कायवलववरण गोषवारा,  

 कमविंारी तक्रार लनवारण सलमती अन्वय े

तक्रार नोंद रलजस्टर 

 वककि फी, दावे, खटिे व बीि ेरलजस्टर 

 

फाईल्स व 

रलजस्टर 

 



 

 

२ श्री. िंंढररनाथ गंुडाळ     

      लिलिंक 

 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

कमविंारी महासंघ या मान्यता प्राप्त 

संघटनेिें िंत् व्यवहार, बैठका 

सभावृत्तांत,  

 कामगार कल्याण लनिी रलजस्टर, कॅश 

बूक, मृत कमविंा-यांच्या वारसास 

अर्थथक सहाय्य प्रकरणे, कामगार 

कल्याण लनिीतून सभासद कमविंा-

यांच्या िंाल्यांिें उच्च लशक्षणासाठी 

आर्थथक सहाय्य प्रकरण,े  

 मनिंा अलिकारी कमविंारी प्रलशक्षण, 

एि.एस.जी.डी. प्रलशक्षण, 

 मनिंा अस्थािंनेवरीि अंि, क्षीण 

दषृ्टी, मुकबिीर व अलस्थवं्यग कमविंा-

यांना सहाय्यक तंत्ज्ञान/ उिंकरण े

िंुरलवणेबाबत नस्ती 

 सांस्कृलतक कायवक्रम नस्ती  

 

 



 

 

३ श्री.कैिास   

    गायकवाड 

    लिलिंक 

 मे. कामगार न्यायािय, मे.औद्योगीक 

न्यायािय, ना. उच्च न्यायािय, ना. सवोच्च 

न्यायािय, कामगार आयुक्तािय, येथ े     

कमविंा-यांनी / कमविंारी महासघंाने / 

महािंालिकेने कामगार कायद्यान्वये दाखि 

केिेल्या कोटव केस संबंिी आवश्यक मालहती व 

कागदिंत्े दणेे. 

 सुट रलजस्टर. 

 लवलवि लवभाग यांना कामगार कायद्यान्वये 

कदिेिा अलभप्राय, ककमान वेतनदर 

 वककि फी, दावे, खटिे व बीि े

 मलहिा तक्रार लनवारण सलमती अन्वये तक्रार 

अजव 

फाईल्स व 

रलजस्टर 

४ श्री. राजेंद्र लशरुड े  

     मुख्य लिलिंक

  

 कामगार कल्याण लवभागातीि लवलवि िंुस्तके 

त्यासंबंलििें रलजस्टर. 

 कमविंारी तक्रार लनवारण सलमती अन्वये तक्रार 

नोंद रलजस्टर 

फाईल्स व 

रलजस्टर 

 

५ श्री. अरपवद पिंगळे    

      लिलिंक 

 प्रलशक्षण लवषयक कामकाज नस्ती  

 ककमान वेतनदर नस्ती  

 १० किमी कायवक्रम नस्ती  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

दस्तऐवजािंी वगववारी 
 

 

अ कायमस्वरुिंी िेखे 

ब ३० वषाविें िेखे 

ब १ १० वषे 

क ५ वषे 

ड १ वषे 

 

 

 

 

 

 

 

 


