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क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख) (एक) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागा%या काया'लयातील काय' व कत'(य यांचा तपशील. 

 

1. काया'लयाच ेनाव                 :-  व"त  वभाग, िज�हा प�रषद, परभणी. 

2. प"ता                           :- िजंतरु रोड, उ4डानपलुा जवळ, परभणी. 

3. काया'लयाच े7मखु                :- म:ुय लेखा व  व"त अ<धकार>. 

4. शासकAय  वभागाच ेनाव           :- Bाम  वकास व जलसधंारण  वभाग, महाराCD शासन. 

5. कोण"या मFंालयाती खा"या%या अ<धनीGत :- Bाम  वकास व जलसधंारण  वभाग, महाराCD शासन. 

6. काय'IेF-िज�हयाच ेBामीण IेF भौगोल>क :- काया'नKुप 

7.  वMशCट काय'                        :- िज�हा प�रषदेच े व"तीय स�लागार व OनयFंक. 

8.  वभागाच ेQयेयधोरण      :- िज�हा प�रषदेच े व"तीय स�लागार व OनयFंक. 

9. सव' सबं<ंधत कम'चार>                  :- एकुण वग'-3 -……….. 

                                      एकुण वग'- 4 - ………. 

10. काय'                                :-  व"तीय स�लागार व OनयFंक. 

11. कामाच े वGततृ GवKप                 :-  व"तीय स�लागार व OनयFंक. 

                                      लेखा  वषयक कामे.  

12.  काया'लयाचा दरुQवणी Xं. व वेळा        :- 02452-242526 

                                       काया'लयाचा वेळ सकाळी 10.00 त ेसाय.ं 05.45 
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क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख) (दोन) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागा%या काया'लयातील अ<धकार> / कम'चार> यां%या अ<धकाराचा 

तपMशल. 

!व#त !वभागा अतंग'त मा.म*ुय काय'कार+ अ�धकार+ यांचे अ�धकार -दान आदेशानसुार म*ुय लेखा व !व#त 

अ�धकार+ यांना !व!वध अ�धकार आहेत.  !वि#तय व -शासक0य अ�धकार हे म*ुय लेखा व !व#त अ�धकार+ व 

व1र2ठ लेखा�धकार+ यांना आहेत.  वग'-3 यांना कोणतहे+ अ�धकार नाह+त. 

* म*ुय लेखा व !व#त अ�धकार+ याचंे अ�धकार व कत'8ये  

१) म.िज.प.व प.ंस. अ<धOनयम, १९६१ व म.िज.प. प.ंस. लेखा सं̂ हता, १९६८मQये  वह>त के�या 7माणे 

तसेच शासनाने वेळोवेळी ^दले�या आदेशानसुार अ<धकार व कत'(ये  

२) व"तीय स�लागार व 7ाथMमक लेखा प�रIक bहणनू काम पहाणे.  

३) व"तीय (यवGथापन व गुतंवणूका यावर OनयFंण ठेवणे.  

४)अथ'सकं�प िज.प.चे Gवतःचे उ"पhन, शासकAय  व वध योजना लेखा सवंगा'ची िज�हा Gथापना अथ' 

 वभागाची काया'लयीन आGथापना . म. व.व लेखा सवंगा'%या अ<धका-यांवर पय'वेIण व OनयFंण ठेवणे.  

५)पचंायत राज सGंथा व महालेखाकार यां%या अहवालात समा वCट लेखा आIेप व मह"वाचे लेखा आIेप 

याबाबत समhवय ठेवणे.  

६)K.५०,०००/- वर>ल देयके पार>त करणे व धनादेश अदा करणे.  

७) व"त  वभागास 7ाlत होणा-या सव' नG"यांचे पवू'लेखाप�रIण करणे व अMभ7ाय देणे.  

८)अनदुान Oनधा'रण ,जमा खचा'चा ताळमेळ ,अथmपाय अBीम ,िज.प. खरेद> (यवहार यावर OनयFंण ठेवणे.  

* व1र2ठ लेखा�धकार+ यांच ेअ�धकार व कत'8ये  

१) व"त  वभागाचे आहरण व स ंवतरण अ<धकार> bहणून काम करणे.  

२)Oनव"ृतीवेतन, भOनOन व गट वमा योजना या सबं<ंधत 7करणांना मजूंर> देणे पणू' अ<धकार.  

३) व"त  वभागाची काया'लयीन आGथापना सांभाळणे.  

४)K.५०,०००/-पयnतची देयके पार>त करणे व धनादेश अदा करणे.  

५)लेखाप�रIणाच ेबाबतीत समhवय ठेवनू काम करणे.  

* लेखा�धकार+  (१ ) यांचे अ�धकार व कत'8ये -  

१)िज�हा प�रषदेचे Gवतःचे व शासना%या  व वध योजनांचा अथ' सकं�प तयार कKन व�रCठांना सादर 

करणे.  

२)पचंायतसMम"यां%या अथ'सकं�पाबाबत तपासणी व पचंायत सMम"यांचा उपकर अथ' सकं�पाच ेसकंलन 

करणे व एकoFत अथ' सकं�प तयार कKन सादर करणे.  

३)काय'Xम अदंाजपFक- सव' कामे  

४)अथmपाय अBीमे, रोख अनदुान व सहाpयक अनदुाने यांची देयके तयार कKन घेऊन सादर करणे.  
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५)आहरण केले�या रsकमाचंा महालेखापाल काया'लया%या ले:यांशी ताळमेळ घालणे व ताळमेळाचा 

अहवाल सादर करणे.  

६)अथ'पाय अBीम रsकमाचं ेसमायोजन व ताळमेळ करtयाचे काम पहाणे.  

७)अथ'सकं�पीय मजंूर तरतदू>ंचे पचंायत सMम"यांना वाटप 7Gता वत करणे.  

८)कu vगीय  व"त आयोग व महाराCD  व"त आयोग यां%याशी सबंधंीत मा^हती सकंMलत कKन सादर करणे.  

९)अथ'सकं�पाशी सबं<ंधत व उपरोsत  वषयाबाबत सव' नwदवहया अदययावत ठेवणे,Oनयतकाल>क अहवाल 

सादर करणे व सव' 7कारचा पF(यवहार करणे.  

सकंलन :-  

१)सव'  वभागां%या लेखा Mशषाnचे जमा व खचा'चे लेखे ठेवणे.  

२)पचंायत सMम"यांचे लेखे िGवकारणे, तपासणे व सकंलन करणे.  

३)माMसक खचा'चे  ववरणपF तयार कKन  वह>त ^दनांकास सादर करणे.  

४)वा ष'क लेखे तयार करणे व सादर करणे.  

५)अथ'सकं�पीय तरतदू>पेIा कमी अथवा अ<धक झाले�या खचा'चे  ववरणपF तयार कKन सIम 

7ा<धकाy यास मजंूर>Gतव सादर करणे.  

६)अनदुान Oनध'रणः मजंूर आ<थ'क तरतदू खच' 7माzणत कKन देणे.  

७)उपयो<गता 7माणपFः मजंूर आथ'क तरतदू व खच' 7माzणत कKन देणे.  

८)िज�हा प�रषदेस शासनाकडून येणे व शासनाला देणे असले�या रकमाचंी मा^हती काढून सादर करणे.  

९)खात े7मखुांकडील नwदवहयांची पचंायत सMम"यां%या खचा'सह लेखाMशष'Oनहाय खचा'चा दरमहा मेळ 

घालणे.   

* लेखा�धकार+ (२) यांचे अ�धकार व कत'8ये -  

१)शालेय पोषण आहार : शालेय पोषण आहार योजनेसदंभा'त सोप वलेल> सव' कामे.  

२) वेतन Oनि|चती पडताळणी : वेतन Oनि|चती पडताळणी पथकाच ेOनयFंण व या सदंभा'तील सव' कामे.  

३)जागKकता पथक :- सदर पथकाच ेOनयFंक bहणून काम करणे. पचंायत सMम"यांची तपासणी व भांडार 

पडताळणी :- अतंग'त लेखा प�रIण मा.म:ुय काय'कार> अ<धकार> व म:ुय लेखा व  व"त अ<धकार> यांनी 

आदेशीत के�या7माणे  वशषे Oनवड केले�या  वभाग / पचंायत सMमतीचे अतंग'त लेखा प�रIण तथा 

भांडार पडताळणी करणे.  

ट>पः- सव' Oनयमीत अतंग'त लेखा प�रIण व भांडार पडताळणी सदयिGथतीत शsय नस�याने 7ाधाhय 

ठरवनू अ"याव|यक काय'Xम आखावा.  

४)लेखा प�रIण अहवाल :- पचंायत राज सGंथां%या ले:यांवर>ल लेखाप�रIा पनु व'लोकन अहवाल 

,GथाOनक Oनधी लेखा  वभागाचे लेखाप�रIण अहवाल भारताचे OनयFंक व महालेखा प�रIक याचंे 

अहवाल,महालेखापालाचे Oन�रIण अहवाल व आयsुत यांचे अहवालातील लेखा आIेपाबाबत पाठपरुावा व 

मदत कKन अनपुालन अहवाल तयार कKन म}े वगळून घेणे.  

५)लेखा प�रIणात/तपासणीत आढळून आले�या उzणवा व अOनयMमततबेाबत उपाय योजना सचु वणे.  

६)लेखा प�रIणाबाबत OनयतकाMलक अहवाल पाठ वणे व सपंणू' पF(यवहार.  
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७)सव'  वभाग 7मखुां%या नwदवहया तपासनू अथ' सMमतीस सादर करणे.  

८)म:ुय लेखा व  व"त अ<धकार> यांनी सोप वलेल> इतर कामे व आदेशचंे पालन करणे.  

* लेखा�धकार+ (४) यांचे अ�धकार व कत'8ये -  

१)पवु' लेखाप�रIाः अ) सामाhय 7शासन  वभाग ब) पचंायत  वभाग क) बांधकाम  वभाग ड) समाज 

क�याण  वभाग ई) म^हला व बालक�याण  वभाग फ) MशIण  वभाग या  वभागातील 7करणाचंी पवु' 

लेखाप�रIण करणे.K५०,०००/- पयnत%या नG"या व�रCठ लेखा<धकार> व K.५०,०००/- %या वर>ल नG"या 

म:ुय लेखा व  व"त अ<धकार> यांना सादर करणे. व�रल  वभागां%या देयकाचंी पवू' लेखा प�रIा कKन 

.K५०,०००/- पयnतची देयके व�रCठ लेखा<धकार> व K.५०,०००/- %या वर>ल देयके म:ुय लेखा व  व"त 

अ<धकार> यांना सादर करणे.  

२)सव'साधारणे भ वCय Oनवा'ह Oनधी :  

िज�हा प�रषदेकड ेसQया असले�या नवीन वग' होणाy या व वग' झाले�या सव' अ<धकार>/ कम'चार> याचंे 

भ वCय Oनवा'ह Oनधीचे सव' काम पहाणे व लेखे ठेवणे. मजूंर> व अदाईची 7करणे व�रCठ लेखा अ<धकार> 

यांना सादर करणे.  

२)कम'चार> गट वमा योजना :  

रा�य शासकAय कम'चार> व िज�हा प�रषद कम'चार> / अ<धकार> यांची गट वमा योजना  वषयक सव' कामे 

पहाणे व लेख ेठेवणे. गट वमा योजनेचे सदंभा'तील मजंरू> व अदाईची सव' 7करणे व�रCठ लेखा<धकार> 

यांना सादर करणे.  

४)अथ'  वभागाचे अहवाल :  

अथ'  वभागाचे GथOनक Oनधी लेखाप�रIण अहवाल , महालेखापाल यांचे Oन�रIण अहवाल आzण आयsुत 

यांचे तपासणी अहवाल यातील लेखा आIेपांचे सबं<ंधत शाखेकडून अनपुालन तयार कKन घेणे व 

सबं<ंधतास अनपुालन दश'वनू लेखा आIेप वगळून घेणे. अथ'  वभागा%या लेखा प�रIा पनु व'लोकन 

अहवाल व भारताचे OनयFंक व महालेखाप�रIक यां%या अहवालातील 7लoंबत प�र%छेदावर ता"काळ व 

7ाधाhयाने काय'वाह> करणे.  

५) सोप वtयात आले�या  वभागा%या योजना,अथ'सकं�प व अडचणी इ"याद>बाबत समhवयक bहणून काम 

करणे व याबाबतची मा^हती व�रCठ लेखा<धकार> व म:ुय लेखा व  व"त अ<धकार> यांना वेळोवेळी सादर 

करणे.  

६)सबं<ंधत  वषय सMम"यां%या सभेला उपिGथत राहून म:ुय लेखा व  व"त अ<धकार> यांना सभेचा वतृांत 

अवगत कKन देणे. 
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अ.<ं. अ�धका-यांचे पदनाम काय'रत अ�धकर+ अ�धकार व कत'8य 

1.  सहायक लेखा<धकार> (अ.प) �ी.�ड.ि(ह.कुटे  पय'वेIकAय कामकाज 

2.  सहायक लेखा<धकार> �ी.के.एम.भोयर पय'वेIकAय कामकाज 

3.  कOनCट लेखा<धकार> �ी.एन.एम.सयु'वशंी लेखाप�रIण-2  वभाग 

4.  

कOनCट लेखा<धकार> �ी.के.एम.भोयर 

भ वCय Oनवा'ह Oनधी- 

पय'वेIकAय कामकाज  

5.  कOनCट लेखा<धकार> �ीमती.आर.आर.बोर>कर लेखाप�रIण-1  वभाग 

6.  कOनCट लेखा<धकार> �ीमती.आर.आर.बोर>कर बा�य लेखाप�रIण, वेतन 

पडताळणी ,अ.ंले.प 

7.  व�रCठ सहाpयक (लेखा) �ी ट>.एम.शहाणे आGथापना 

8.  व�रCठ सहाpयक (लेखा) �ी.ट>.एम.शहाणे 

(अOतर>sत पदभार) भांडार,चौदावा  व"त आयोग 

9.  व�रCठ सहाpयक (लेखा) �ी.आर.पी.देशमखु भ वCय Oनवा'ह Oनधी, गट  वमा, 

भ.Oन.Oन.रोखपाल 

10.  व�रCठ सहाpयक (लेखा) �ी.पी.के.जोकरे अथ'सकं�प/अदंाज 

11.  

व�रCठ सहाpयक (लेखा) �ी.डी.के.भराड े

सकंलन-1, बा�य लेखाप�रIण, 

वेतन पडताळणी ,अ.ंले.प 

12.  व�रCठ सहाpयक (लेखा) �ी.अ.ेजी.पावड े सकंलन-2 ,ठेवी , अ<Bम 

13.  व�रCठ सहाpयक (लेखा)  �ी शाम स<ंगतम सा.रोखपाल 

14.  

व�रCठ सहाpयक (लेखा) �ी नवनीत �महपरुकर 

सेवा Oनव"ृती वेतन/गट  वमा 

योजना 

15.  

व�रCठ सहाpयक (लेखा) �ी.आर.एल.सलुाने 

प.अ.ंOन.यो.(DCPS) / पचंायत 

राज सेवाथ' 

16.  

व�रCठ सहाpयक (लेखा) �ी एम एम शहाणे 

सामाhय रोखपाल अMभकरन / 

रोखपाल भOनOन शाखा 

17.  कOनCट सहाpयक (लेखा) �ी.पी.एस.नाईक अथ'सकं�प/अदंाज 

18.  कOनCट सहाpयक (लेखा)  �ी पी एस डमरे आवक-जावक 

19.  कOनCट सहाpयक (लेखा) �ी अOनल बचुाले सकंलन-3 

20.  कOनCट सहाpयक (लेखा) �ी एस ि(ह जोशी  (Oनल)ं 

 21.  कOनCट सहाpयक (लेखा) �ी.जी.एम.आचणे भ वCय Oनवा'ह Oनधी- 

िजंतरु,पाथर>, गगंाखेड. 

22.  कOनCट सहाpयक (लेखा) �ी.डी.एन.खुड े भ वCय Oनवा'ह Oनधी-

मानवत,पालम,सेल,ुपणुा' 

23.  कOनCट सहाpयक (लेखा) �ी.अ.ेबी.बनसोड े भ वCय Oनवा'ह Oनधी- 

म:ुयालय,परभणी,सोनपेठ 
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क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख) (चार) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागा%या काया'लयातील नमtुयामQये कामाच े7कट>करण. 

 

अ.Xं. काम / काय' कामाच ेGवKप अ<थ'क लI अMभ7ाय 

1 2 3 4 5 

1. सेवा  वषयक िज.प. लेखा सवंगा'त कम'चा-

यांना सेवा  वषयक लाभ देणे 

Oनरंक म.ना.से. Oनयमावल> व 

शासन प�रपFकानसुार 

काय'वाह> करणे. 
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क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख) (पाच) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागा%या काया'लयातील कामाशी सबं<ंधत Oनयम / अ<धOनयम 

 

1. महाराCD िज�हा प�रषदा व पचंायत सMम"या अ<धOनयम 1961. 

2. महाराCD िज�हा प�रषदा व पचंायत सMम"या लेखासं̂ हता 1968. 

3. महाराCD िज�हा प�रषद व पचंायत सMमती आकिGमत खच' अ<धOनयम 1968. 

4. महाराCD िज�हा प�रषद िज�हा सेवा (MशGत व अपील) Oनयम 1964. 

5. महाराCD िज�हा प�रषद िज�हा सेवा (सेवा7वेश) Oनयम 1967. 

6. महाराCD िज�हा प�रषद िज�हा सेवा (वत'णुक) Oनयम 1967. 

7. महाराCD नागर> सेवा (वेतन) Oनयम 1981. 

8. महाराCD नागर> सेवा (Oनव"ृती) Oनयम 1982. 

9. महाराCD नागर> सेवा (रजा) Oनयम 1981. 

10. महाराCD नागर> सेवा (सेवे%या सव'साधारण शत�) Oनयम 1981. 

11. महाराCD िआिGमत खच' Oनयम 1968. 

12. महाराCD कोषागार Oनयम 1968. 
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क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख) (सहा) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागा%या काया'लयातील दGतऐवजाची वग'वार> 

अ.Xं.  वषय दGतऐवजाचा 7कार व 

वग'वार>  

सरुIीत ठेवtयाचा कालावधी 

1.  व वध  वषया%या सबंधंात शासनाच ेGथाई 

आदेश,शासन Oनण'य,प�रपFके इ. 

नGती -अ कायमGवKपी 

2. Oनयम / अ<धनीयम पGुतके – अ कायमGवKपी 

3. आवक / जावक नोदवह> रिजCटर – अ कायमGवKपी 

4. लेखा प�रIण आIेप अनपुालन नGती- ब 30 वष' 

5. hयायालयीत 7करणे नGती – अ कायमGवKपी 

6. अ<धकाराच े7दान नGती – अ कायमGवKपी 

7. िज.प. सभेच ेइOतव"ृत रिजCटर – अ कायमGवKपी 

8. मालम"ता नwदवह> जिजCटर – अ कायमGवKपी 

9. िज.प. %या सदGय,पदा<धकार> Oनवडणूका 

सबं<ंधत अMभलेख े

नGती – अ कायमGवKपी 

10. नेमणूका, पदोhन"या, बदल> व रजा नGती – ब 30 वष' 

11. कम'चा-यां%या सेवापिुGतका रिजCटर – अ कायमGवKपी 

12. जेCठता सचुी नGती – क 10 वष' 

13. दौरा दैनं̂ दनी व सभंा(य दौरा काय'Xम नGती – क-1 5 वष' 

14. सेवा Oनव"ृती लाभाची नGती नGती – ब 30 वष' 

15. पाF ठरलेले सेवा Oनव"ृती 7करणे नGती – क 10 वष' 

16. कम'चा-याच ेराजीनामे, सेवेतनू काढून टाकणे नGती –क 10 वष' 

17 रजा लेखा, भ.Oन.Oन. अBीम नGती – क -1 5 वष' 

18. अदंाजपFकाची फाईल नGती – ब 30 वष' 

19. Oनव"ृतीवेतन धारका%या म"ृय ुसबं<ंधची 

 व वरणपFके 

नGती – क 10 वष' 

20. वेतन oबल ,वेतन पट रिजGटर – ब 30 वष' 

21. रोज�कद' (ड-ेबकु) रिजGटर – अ कायमGवKपी 

22. रमा रकमा व ^दले�या रकमा यांची वग�कृत 

नwदणी पGुतके 

रिजGटर ब 30 वष' 

23. उपिGथती पट, सरकार> खिजtयात भरले�या 

बाबतीत पावती, ^दलेले चलन, सामान व 

कंFाटाची oबले 

क 10 वष' 

24 Oनव"ृती वेतन सबं<ध खात े अ कायमGवKपी 
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क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख) (सात) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागा%या प�रणामकारक कामासाठ� जनसामाhयाशी स�ला मसलत 

करtयाची (यवGथा. 

 

अशा 7कारची (यवGथा अिGत"वात नाह>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख) (आठ) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागा%या काया'लया%या सMमतीची याद> 7काMशत करणे. 

अ.Xं. सMमतीच ेनाव सMमती     

सदGय स:ंया 

सभाच े    

उ}ीCट 

�कती वेळा 

घेtयात येत े

सभा जन 

सामाhयासाठ� खुल> 

आहे    �कंवा नाह>

सभेचा    

काय'वतृांत 

1. अथ' सMमती सभा 08 दरमहा वषा'मQये �कमान

12 वेळा 

नाह> अपल�ध आहे 
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क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख)(नऊ व दहा) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागातील अ<धकार> / कम'चा-यांची नावे 

अ.Xं

. 

अ<धकार>/कम'चार> याचंे नाव पदनाम वग' वेतन �ेणी दरुQवणी/ 

�मणQवनी 

Xमांक 

1 2 3 4 5 6 

1 �ी. �योती भwड े
म:ुय लेखा व  व"त 

अ<धकार> 

वग'-1 

(व�रCठ) 

15600-39100 

G.P.6600 
7775937199 

2 �ी.एस.जे.  वसपतु े
उप म:ुय लेखा व  व"त 

अ<धकार> 
वग'-1  

15600-39100 

G.P.5400 
9921202036 

3 �ी एस ि(ह तांदळे लेखा<धकार> वग'-2 
15600-39100 

G.P.5400 
9764006416 

4 �रsत लेखा<धकार> वग'-2 
9300-34800 

G.P.4400 
  

5 �रsत सहायक लेखा<धकार> वग'-3 
9300-34800 

G.P.4300 
  

6  �रsत सहायक लेखा<धकार> 
वग'-3 9300-34800 

G.P.4300 
  

7 �रsत कOनCट लेखा<धकार> 
वग'-3 9300-34800 

G.P.4200 
  

8 �ी.के.एम.भोयर कOनCट लेखा<धकार> 
वग'-3 9300-34800 

G.P.4200 
9403812690 

9 �ीमती.आर.आर.बोर>कर कOनCट लेखा<धकार> 
वग'-3 9300-34800 

G.P.4200 
9423833792 

10   �ी.एन.एम.सयु'वशंी कOनCट लेखा<धकार> 
वग'-3 9300-34800 

G.P.4200 
9420428266 

11   �ी.ए.जी.पावड े व�रCठ सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.2400 
7387479761 

12  �ी ट>.एम.शहाणे व�रCठ सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.2400 
9404592514  

13  �ी शाम स<ंगतम व�रCठ सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.2400 
  

14 �ी एम एम शहाणे व�रCठ सहायक (लेखा) वग'-3 5200-20200 
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G.P.2400 

15  �ी  नवOनत �महपरुकर व�रCठ सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.2400 
  

16 �ी.डी.के.भराड े व�रCठ सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.2400 
9970978559 

17 �ी आर एन मठुा व�रCठ सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.2400 
  

18 �ी.आर.एल.सलुाने व�रCठ सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.2400 
9423192697 

19 �रsत व�रCठ सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.2400 
  

20 �रsत 
 

 
  

21 �ी.ए.बी.बनसोड े कOनCट सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.1900 
9657344925 

22 �ी.जी.एम.आचणे कOनCट सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.1900 
7798751905 

23 �ी.पी.एस.नाईक कOनCट सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.1900 
9527455688 

24 �ी.डी.एन.खुड े कOनCट सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.1900 
9421457166 

25 �ी एस ि(ह जोशी कOनCट सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.1900  

26 �ी पी एस डमरे कOनCट सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.1900 
9405101049 

27 �ी ए एस बचुाले कOनCट सहायक (लेखा) 
वग'-3 5200-20200 

G.P.1900 
  

28 �ी.राम वदैय वाहन चालक 
वग'-3 5200-20200 

G.P.2100 
9890155697 

29 �ीमती.एस.पी.अडकAणे प�रचर वग'-4 
4440-7440 

G.P.1300 
8806125011 

30 �ी.एस.पी.वाघमारे प�रचर वग'-4 
4440-7440 

G.P.1300 
9921436797 

31 �ी.ए.ए.बनसोड े प�रचर वग'-4 4440-7440  9604944027 
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क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख)(अकरा) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागातील मजुंर अदंाजपFक व खचा'चा तपशील याची  वGततृ मा^हती. 
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क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख) (बारा) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागातील अनदुान वाटपा%या काय'Xमाची काय'पQदती 

 

 व"त  वभागामQये लाभा�याnना अनदुान देtयाची कोणतीह> योजना नाह>. 

 

 

 

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख) (तेरा) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागातील Mमळणा-या सवलती%या परवाना याची चाल ुवषा'ची 

तपMशलवार मा^हती. 

 

 व"त  वभागामQये लाभा�याnना सवलत व परवाना  देtयाची कोणतीह> योजना नाह>. 
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क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख) (चौदा) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागातील मा^हतीच ेइलेsDॉOनक GवKपात मा^हती 7काशीत करणे. 

 

-----Oनरंक---- 

 

 

 

क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख) (पंधरा) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागा%या काया'लयातील उपल�ध स ुवधांचा तsता 7MसQद करणे. 

 

अ.Xं. स ुवधांचा 7कार वेळ काय'पQदती ^ठकाण जबाबदार (यsती / 

कम'चार> 

1. काया'लय 7मखुांना      

भेटtयाची वेळ 

सकाळी 12 ते

01व दपुार>   

त े5.30 

7"यI काया'लय -- 
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क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख) (सोळा) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागातील शासकAय मा^हती अ<धकार> / सहाpयक मा^हती अ<धकार> / 

अ पल>य अ<धकार> यांची  वGततृ मा^हती 

अ).शासक0य मा�हती अ�धकार+. 

अ.<ं. शासक0य मा�हती        

अ�धका-याचे नाव 

पदनाम काय'BेC प#ता / फोन न.ंe-mail  अ!पल+य   -ा�धकार+ 

1 �ी.सहुास  वसपतु े उप म:ुय लेखा व 

 व"त  अ<धकार> 

 व"त   

 वभाग 

िजंतरु रोड, परभणी   

02452- 242526 

cafopbn@yahoo.com 

म:ुय लेखा व  व"त 

अ<धकार> 

ब).सहाKयक मा�हती अ�धकार+ 

अ.<ं. सहायक मा�हती     

अ�धका-याचे नाव 

पदनाम काय'BेC प#ता / फोन न.ंe-mail   

1 �ी. ट> .एम शहाणे व�रCठ सहायक   

(लेखा) 

 व"त    

 वभाग 

िजंतरु रोड, परभणी   

02452- 242526 

cafopbn@yahoo.com 

 

ब).अ!पल+य अ�धकार+ 

 

अ.<ं. अ!पल+य अ�धका-याचे नावपदनाम काय'BेC प#ता / फोन न.ंe-mail  यांLया अ�ध�नMत 

शा.मा.अ�धकार+ 

1 �ीमती �योती भwड े म:ुय लेखा व     

 व"त अ<धकार> 

 व"त    

 वभाग 

िजंतरु रोड, परभणी   

02452- 242526 

cafopbn@yahoo.com 
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क� � शासनाचा मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 कलम 4(1)(ख) (सतरा) 

िज�हा प�रषद, परभणी येथील  व"त  वभागातील शासकAय मा^हती अ<धकार> / सहाpयक मा^हती अ<धकार> / 

अ पल>य अ<धकार> यांची  वGततृ मा^हती 

 


