
अ .क्र.
अधधकारी / 

कमाचारी

अधधकार प्रदान आदशे /शासन 

धनणाय
कायदा / धनयम

१) वेतनधबल,े पुरवणी धबले, रजा प्रवास भत्ता धबले व इतर 

सवा प्रकारची धबले.

महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा धनयम 

१९८१ मधील धनयम क्रमांक ५० 

(१) अ .

२) वगा ३ - ४ कमाचारी सवा प्रकारच्या रजा, वाहनकजा, 

घरबांधणी कजा, संगणक कजा.

३) वगा ३ - ४ बेधशस्त वतानाबाबत नोटीस, ज्ञापन, दडं 

करणे, वेतनवाढ रोखणे.

महाराष्ट्र महानगरपाधलका 

अधधधनयम १९४९ मधील कलम 

५६ चे तरतुदीनुसार महाराष्ट्र 

सेवा धशस्त व अधपल १९७९ 

मधील तरतुदीनुसार कारवाई 

करणे.

४) स्थायी अग्रीमधन रकमेतून रु. २५००/-  पयांत खचााची 

धबले मंजूर करणे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या 

सवासाधारण शती) लेखा संधहता 

व स्थायी आदशे.

५) रु. १०,०००/- पयांतच्या कामासाठी कोटेशन काढणे, 

कामाचा आदशे दणेे, धबले मुजूर करणे, वाहन इंधन 

धबले मंजूर करणे.

२) गटधनदशेक DGT Training Manual नुसार.

३) धनदशेक DGT Training Manual नुसार.

४) भांडारपाल 

/सहा.भांडारपाल

५) धलधपक/ मुख्य धलधपक १) प्रधशक्षणाथी धवषयक संपुणा कायाालयीन कामकाज :- 

शासकीय व धवधवध संस्थाशी पत्रव्यवहार, गुणपत्रक 

,प्रमाणपत्र वाटप, िी वसुली, भरणा, आवश्यक दाखले, 

सटीफिकेट दणेे, गैरहजेरीबाबत पत्रव्यवहार करणे, 

प्रधशक्षणार्थयाांचे राजीनामे व नाव कमी करणे. 

पररक्षेधवषयक संपुणा कामकाज, स्थायी अग्रीम धन 

कामकाज, अनामत परतावा जाधहरात धबल अदा करणे. 

धशष्यवृत्ती धवषयक कामकाज लेखापररक्षण.

२) कायाालयीन पत्रव्यवहार,आयकर कामकाज, MS-CIT 

धवषयक कामकाज संचालक व्य.धश.प्रधशक्षण माधहती 

सादर करणे. व्यवसाय तुकडया वाढवणे बाबत 

कामकाज . कमवा व धशका योजनेचे कामकाज  टोयाटो 

फकलोस्कर व टाटा मोटसा यांचेशी पत्रव्यवहार,लेखा 

पररक्षण धवषयक कामकाज.

६) उपलेखापाल

७) कायाा. अधधक्षक, 

उपलेखापाल, मुख्य 

धलधपक

वरील कामकाजावर धनयंत्रण ठेवून कामकाज पुणा करुन घेणे.

कलम ४ (१)  ब-२

कामकाज तपशील

१) प्राचाया आहरण धवतरण अधधकारी म्पहणून कामकाज करणे.

धनदशेक कमाचाऱयांच्या कामकाजावर धनयंत्रण ठेवणे, 

प्रधशक्षण, पररक्षा, सुरक्षा, वेळापत्रकानुसार कामकाज 

,कामाचे धनयोजन, लेसन तपासणी, सेक्ट्शन तपासणी, दोष 

धनमुालनासाठी उपाय योजना, प्राचाया यांनी सोपधवलेली 

कामे.

प्रधशक्षणार्थयाांना प्रधशक्षण दणेे, धवधवध आवश्यक रेकॉडा ठेवणे, 

प्रधशक्षणार्थयाांच्या धथअरी नोटस्, प्रात्यधक्षकांची तपासणी 

करणे, सेक्ट्शनमधील मशीनरी योग्य ठेवणे, वेळापत्रकानुसार 

प्रधशक्षण दणेे, सेशनल वका , प्रोगे्रस काडा, रधज. अपडटे करणे. 

प्राचाया यांनी सोपधवलेले कामकाज करणे.

वार्षषक मालाची मागणी नोंदवणे, ताब्यात घणे, भांडारात 

साठा करुन संबंधधताना धवतरीत करणे. मालाची संख्या, 

गुणवत्ता, आकारमान तपासून ताब्यात घेणे, धनधवदा प्रफक्रया 

करणे. स्कॅ्रप व जादा माल नेहरुनगर गोडावूनमध्ये जमा 

करणे. भांडाराशी संबंधीत लेखे, रधजस्टर धनयमातील 

तरतुदीनुसार अद्यावत ठेवणे. प्राचायाांनी सोपवलेली 

कामकाज करणे.

क्रमांक- लेखा/१अ/काधव/५७२/२०१८ 

फदनांक- २३/०५/२०१८

क्रमांक- प्रशा/१/काधव/११७५/२०१३ 

फदनांक- २९/०८/२०१३

आदशे क्रमांक-  

औप्रस/ं१/काधव/१४८/२०१८ ,फदनांक- 

२८/०५/२०१८

आर्षथक बाबीं धवषयी सवा कामकाज, आयकर कामकाज, सवा 

प्रकारची धबले.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या 

सवासाधारण शती)


