
पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी येथील लेखा कायालयातील 

अिधकारी व कमचारी यां या अिधकारांचा तपशील 

कलम४(१) (ब) (ii) नमुना (अ) 

अ. . पदनाम अिधकार- आ थक प रप क मांक 

१ मु य 
लेखा व 
िव  

अिधका
री 

सव कारची भांडवली व महसुली िबले मंजुर करणे. 

करार ना यावर वा री करणे. 

लेखा/१/कािव/४५९/९
४ 

द. १८/०४/१९९२ 
  

२ उप मु य 
लेखा व 
िव  

अिधका
री 

१) घरकज/ वाहनकज/ संगणक अ ीम/ भिव य 

िनवाह िनधी व प रभािषत अंशदायी िनवृ ी 

वेतन योजना/बोनस/सव कारचे अ ीमयांचे 

अिभलेख े तयार करणे. यांची करणे व देयके 

मंजूर करणे व तदअनुषंगीक कामकाज पाहणे. 

२) सुर ा ठेव व बयाणा र म, जकात/ थािनक 

सं था कर परतावा इ.ची देयके मंजुर करणे. 

३) ५ कोटी पयत या िनिवदा, न या/ करणांना 

तपासून अिभ ाय देणे. 

४) सेवािनवृ ी व इतर संल  लाभाची करणे व 

देयके मंजुर करणे. 

५) लेखा िवभागातील कमचा-यांची उपि थती 

प क तपासणी, वेतनवाढ/ वासअ ीम/ रजा 

वास सवलती मंजुर करणे, सेवापु तकातील 

न दी मािणत करणे व दैनं दन आ थापना 

िवषयक कामकाजावर िनयं ण ठेवणे. 

६) िविवध उपयोिगता माण प  े िनगिमत 

करणे. 

७) वेतनिनि त ना मंजुरी देणे. 

८) िश ण िवभागाबाबत कामकाज पाहणे व 

आक /कािव/१५७/१
६ 

द. ६/१०/२०१६ 

शा/१/कािव/८५९/९
० 

द. १९/०९/१९९० 



लेखा िवभागाने ावया या मंजुरी देणे व 

देयके मंजुर करणे. 

९) लोरेजकर, रोजगार हमीकर, िश ण उपकर 

व कपात कर यात आलेला आयकर, हॅट, 

वसायकर, सेवाकर यासारख े सव कर व 

शासक य भरणा यांची देयके मंजुर क न 

िविहत काल मयादेत यांचा भरणा करणे.  

याच माणे यांची िववरणे िविहत काल 

मयादेत संबंिधत ािधकरणास सादर करणे व 

याबाबतची करणे हाताळणे. 

     १०) सव रोख पु तकांची तपासणी क न त े

संबंिधतांकडून करवुन 

            घेण,ेबँका सोबत ताळमेळ घेण े व रोख 

पु तकांवर वा री करण.े 

   ११) सावजिनक सं था इ. नाअनुदान दे या 
बाबतचे कामकाज पाहणे. 

३ लेखािध
कारी 

१) अ ीम समायोजन करणे व देयके मंजुर 

करणे. (लेखािधकारी १ व २) 

२) रजा रोखीकरण करणे व देयके मंजुर करणे. 

(लेखािधकारी १ व २) 

३) वेतन देयकातील व कं ाटदारा कडील 

वसुलीचे देयके मंजुर करणे. (लेखािधकारी २) 

४) कामगार क याण िनधीचे करणे व देयके 

मंजुर करणे तसेच िनधीकड ेर म वग 

कर यास मंजुरी देणे. (लेखािधकारी २) 

५) कुटंब क याण करणे व देयके मंजुर करणे. 

(लेखािधकारी १ व २) 

६) थायी अ ीमाची करणे व देयके मंजुर 

करणे. (लेखािधकारी १ व २) 

७) वासी अ ीम /रजा वास सवलतीचे देयके 

 



मंजुर करणे. (लेखािधकारी १ व २) 

८) शासनिनणय िव िवभाग २७/१०/२०१५ 

नुसार कामकाज करणे. (लेखािधकारी १) 

९) वृ िनधी (लेखािधकारी२ ), िनवृ ीवेतन ( 

लेखािधकारी१) ध वंतरीयोजना 

(लेखािधकारी१व२), व छ भारत अिभयान 

(लेखािधकारी २)  इ. ची देयके मंजुर करणे. 

१०) र म पये१,००,०००/- पयतची 

कं ाटदार व  

       पुरवठादारांची व कमचा-यांची सव देयके 

तसेच िव ुत िबल,े         

      दुर वनी िबल इ .ची देयके मंजुर 

करणे.(लेखािधकारी १ व २) 

       ११) जमा व खच बाजू भर या बाबत सव 

कामकाज पाहणे. (  

             लेखािधकारी २) 

       १२) साठा न दवहीवर िनयं ण ठेवणे. ( 

लेखािधकारी १) 

      १३) धनादेशावर वा री करणे, क शासन, 

महारा  शासना कडून  

             िमळणारे   अनुदान कज इ यादी कारचे 

धनादेश जमा क न  

             बँकेत भरणा करणे. बँके या सूचना प ावर 

वा -या करणे. 
 

 

 

 



 

 

 

पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी येथील लेखा कायालयातील 

अिधकारी व कमचारीयां या अिधकारांचा तपशील 

कलम४ (१) (ब) (ii) नमुना (ब) 

ा पत ा 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

टप – लेखािधकारी (२ व ३) चा ा प त ा लेखािधकारी (१) माण े

 

लेखािधकारी 
(३) 

 

उप मु य लेखा व िव  
अिधकारी 

मु य लेखा व िव  अिधकारी 

 

लेखािधकारी 
(२) 

    

लेखािधकारी 
(१) 

मु यिलिपक 

 

उपलेखापाल 

 

लेखापाल 

िलिपक 
िलिपक 

िलिपक 
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