
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी-४११०१८ 

िेखा पवभाग 

कार्ाािर्ातीि कारे्वकताव्रे् र्ािंचा तपशीि 

किम४(१) (ब) (ii) 

कार्ाािर्ाचे नाव :- लेखाविभाग, वपिंपरी वचिंचिड महानगरपावलका. 

पत्ता :- म िंबई-प णे हायिे, वपिंपरी वचिंचिड महानगरपावलका, वपिंपरी-४११०१८ 

कार्ाािर्प्रमुख :- म ख्य लेखा ि वित्त अविकारी 

शासकीर् पवभागाचे नाव :- लेखाविभाग 

कोणत्र्ा मिंत्रािर्ातीि खात्र्ाच्र्ाअपिनस्त :- नगरविकास विभाग 

कार्ाके्षत्र:- वपिं.वचिं.म.न.पा. भौगोपिक:- म.न.पा. पररसर कार्ाानुरूप:- म.न.पा. पररसर 

पवपशष्टकारे् :-१)  म.न.पा. च ेअिंदाज पत्रक तयार करणे,िावषिक लेखे तयार करणे इ. 

           २) िावषिक प्रशासन अहिाल आवण लेखावििरण पत्रे तयार करण ेि वशलकी पैशािंची ग िंतिणकू 

  3)  म.न.पा.अविकारी ि कमिचारी यािंची सिेावनितृ्ती विषयक कामकाज. 

  ४)  म.न.पा. अविका-यािंच ेि कमिचा-यािंच ेभविष्यवनिािहवनिी /  गटविमा /  

                           विमा / घरबािंिणी /  िाहनकजि / सिंगणक कजि विषयक कामकाज. 

  ५) सिंबिंवित विभागािंनी मिंजरू केलेल्या महसलूी / भािंडिली खचािच्या वबलािंचीअदायगी 

                           करण,े तसचे बयाणा / अनामत परतािा करण.े 

  ६) सिंबिंवित विभागािंनी मिंजरू केलेल्या वबलातील कपात केलेल्या आयकर, विक्रीकर, िस्त  

                           ि सिेाकर रॉयल्टी, व्यिसायकर यासारख्या रकमािंची शासनाच्या त्यात्या विभागास 

                           भरणा करून त्याचा वहशोब ठेिण.े 

  ७) सिंबिंवित विभागािंनी दर वस्िकृती केल्यानिंतर महसलूी / भािंडिलीिस्त  ि सिेा प रिठा  

                           विषयक वनविदािंिर अवभप्राय नोंदविणे  

पवभागाचेध्रे्र् / िोरण:-अिंदाजपत्रक तयार करून मिंज र अिंदाज पत्रकान सार जमा/खचािची नोंद ठेिण.े 

िोरण:- िरील प्रमाण.े 

सवासिंबिंपित कमाचारी :- म ख्य लेखा ि वित्त अविकारी, उप-म ख्य लखेा ि वित्त अविकारी तथा अिंतगित 

लेखापररक्षक 

लेखाविकारी, लेखापाल, उपलेखापाल, म ख्यवलवपक, वलवपक, कॉ.ऑपरेटर इ. 

कार्ा :- म.न.पा. महस ली/भािंडिली जमाखचािच ेअिंदाजपत्रक तयार करणे ि त्यान सार झालेल्या कायििाहीच े

सिि प्रकारच ेलेखे ठेिण.े 

मािमते्तचा तपशीि :-म.न.पा. म ख्य प्रशा.इमारतवपिंपरी-१८ तळमजला (इमारती ि जागेचा तपशील) 

उपिब्िसेवा :- महस ली/भािंडिली खचािच्या वबलािंची अदायगी. 

सिंस्थेच्र्ा सिंरचनात्मक तक्तत्र्ा मध्रे् कार्ाके्षत्राची प्रत्रे्क स्तरावरचे तपशीि :- --- 

कार्ाािर्ीन दूरध्वनी क्रमािंक व वेळा :-  ०२०६७३३३३३३Extn:- १५०३,१५१४,१५०२,१५१६,१५२० 

कार्ाािर्ाची वेळः- स.९.४५ ते सायिं.६.१५ 

साप्तापहक सटु्टी व पवपशष्ट सेवासाठी ठरपविेल्र्ा वेळा:- सिि शवनिार/रवििार/सािि.स ट्टी कायािलय बिंद 

दैनिंपदन भरणा जमा :- सकाळी १०.०० ते १.३० ि २.०० ते ४.३० 

िनादेश वाटप :- सकाळी १०.०० ते १.३० ि २.०० ते ४.३० 


