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बांधकाम भिन, २५, मझणबान पथ,  

म ंबइ-400 001. 
तारीख: - 9   ऑगस्ट, 2016 

संदभण -  
१) शासन अदेश क्रमांक झेडपीए-2000/प्र.क्र.56/33, मंत्रालय, म ंबइ  

                   जदनांक 17.4.2001 
  

प्रस्तािना - 
 
73 व्या घटनाद रुस्तीनंतर ग्रामीण स्थाजनक स्िराज्य ससं्था अर्थथकदृष्ट्टया सक्षम होण्याच्या दृष्ट्टीने 

राज्य ि कें द्र पातळीिर महत्िाच ेजनणणय घेण्यात अले अहेत. यादृष्ट्टीने जजल्हा पजरषदांकडे राज्यशासन, 
कें द्रशासन यांच्या जिजिध जिकास योजनांचा जनधी प्राप्त होत अहे. तसेच जजल्हा पजरषदांकडील जित्त 
जिभागाच्या कामकाजाचा व्यापही ऄजधक िाढत ऄसून योजनांच े ऄंदाजपत्रक  तयार करणे, जनधी 
व्यिस्थापन ि जितरण, लेखे तयार करणे (मॉडेल ऄकांउटींग), ऄंतगणत लेखा पजरक्षण, निीन ऄंशदायी 
जनिृत्ती ितेन योजना, पंचायत राज सेिाथण यासारख्या झालेल्या कामांच्या म लभतू बदलामं ळे जजल्हा 
पजरषद, जित्त जिभागाऄंतगणत लेखा सिंगातील  िगण-1, िगण-2 ऄजधकाऱयांच े कामकाजामध्ये स स त्रता 
अणण्यासाठी शासनाने त्यांच्या कामाची खालील प्रमाणे जिभागणी करण्याचा जनणणय घेतला अहे. 

शासन जनणणय:-  
जजल्हा पजरषदेतील महाराष्ट्र जित्त ि लेखा संिगातील खालील ऄजधकारी जजल्हा पजरषदेच्या जित्त 

जिभागात कायणरत अहेत. 
1) म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी (जजल्हा पजरषदेच्या जित्त जिभागाच ेप्रम ख) 
2) ईपम ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी (ज ने पदनाम िरीष्ट्ठ लेखाजधकारी) 
3) लेखाजधकारी- 1 
4) लेखाजधकारी -2 (ज ने पदनाम लेखाजधकारी -4) 
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2. जजल्हा पजरषदांमधील जित्त ि लेखा संिगातील ऄजधकाऱयांच्या कामकाजाच ेतसेच पदनाम संरचना 
याच्या स लभतेच्या दृष्ष्ट्टने िरीष्ट्ठ लेखाऄजधकारी िगण-1 यांच ेपदनाम ‘ईपम ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी’  
ऄसे या अदेशाने करण्यात येत अहे. 
3.  ग्राम जिकास जिभागाचा शासन अदेश क्रमांक झेडपीए-2000/प्र.क्र.56/33 मंत्रालय,म ंबइ, 
जदनांक 17.4.2001 ऄजधक्रजमत करण्यात येत अहे. 
4.  जजल्हा पजरषदामंध्य ेजशक्षण जिभागात कायणरत लेखाजधकारी (शालेय पोषण अहार ) ि (सिण जशक्षा 
ऄजभयान) यांनी जशक्षण ऄजधकारी यांच्या ऄजधनस्त संबजंधत योजना ि ऄन षंजगक  सोपजिलेल्या  जिषयांच े
काम कराि.े 
5.  जित्त जिभागातील कामकाजाचा िाढलेला व्याप जिचारात घेता महाराष्ट्र जित्त ि लेखा सिेा िगण- 1 
ि िगण-2 ऄजधकाऱयांच्या कामकाजामध्ये स स त्रता अणण्यासाठी शासनाने सोबत जोडलेल्या पजरजशष्ट्ठ 1 ते 
4 मध्य ेनमूद केलेल्या प्रमाणे ऄजधकाऱयांची कतणव्ये ि जबाबदाऱया जनजित केलेल्या अहेत. 

 
 सदर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा सांकेतांक 201608091307200520 ऄसा अहे. हा अदेश जडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाजंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या अदेशान सार ि नािाने.  

   ( ईत्तम कािडे ) 
 ईप सजचि, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
सिण जिभागीय  अय क्त, 
सिण जजल्हा पजरषदांच ेम ख्य कायणकारी ऄजधकारी 
सिण जजल्हा पजरषदांच ेम ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी 
सिण कायणकारी ऄजभयंता, लघ पाटबधंारे जिभाग, जजल्हा पजरषद 
सिण कायणकारी ऄजभयंता, बांधकाम जिभाग, जजल्हा पजरषद 
संचालक तथा म ख्य लेखा पजरक्षक, स्थाजनक जनधी लखेा, म.रा. कोकण भिन, निी म ंबइ 
सहसंचालक, स्थाजनक जनधी लेखा, निी म ंबइ, प णे, नाजशक, औरंगाबाद, नागपरू, ऄमरािती. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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सिण जजल्हा ईप म ख्य लेखापजरक्षक ऄजधकारी, स्थाजनक जनधी लेखा  
महालेखापाल  (लेखा ि ऄन ज्ञयेता) ( लेखा ि पजरक्षा) महाराष्ट्र -1, म ंबइ  
महालेखापाल  (लेखा ि ऄन ज्ञयेता) ( लेखा ि पजरक्षा) महाराष्ट्र -2, नागपरू  
सािणजजनक बांधकाम जिभाग ( आमा-२), मंत्रालय, म ंबइ 
जलसंपदा जिभाग,  मंत्रालय, म ंबइ 
आतर सिण मंत्रालयीन जिभाग 
ग्राम जिकास जिभागातील सिण कायासने 
जनिड नस्ती 
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शासन जनणणय, ग्राम जिकास ि जलसंधारण जिभाग क्रमाकं झेडपीए-2016/प्र.क्र.15/जित्त-9 
जदनाकं  9  ऑगस्ट, 2016  जजल्हा पजरषदातंील महाराष्ट्र जित्त ि लखेा सेिा संिगातील ऄजधकारी 
याचंी कतणव्ये ि जबाबदारी. 

पजरजशष्ट्ट-1 
ऄ.क्र. पदनाम पदाची कतणव्ये 
1 म ख्य लखेा ि 

जित्त ऄजधकारी 
1. महाराष्ट्र जजल्हा पजरषदा ि पंचायत सजमत्या ऄजधजनयम, 1961 ि 
महाराष्ट्र जजल्हा पजरषदा ि पंचायत सजमती लेखा सजंहता, 1968 मध्ये 
जिजहत केल्याप्रमाणे  तसेच शासनाने िळेोिळेी जदलले्या  अदेशान सार 
ऄजधकार ि कतणव्य. 

  2. जित्त जिभाग, जजल्हा पजरषदेच े सिण जिभाग अजण पंचायत 
सजमत्यांच्या लेख्यांिर जनयतं्रण ठेिणे. 

  3. जिजत्तय सल्लागार ि प्राथजमक लेखा पजरक्षक म्हणनू काम. 
  4. जिजत्तय व्यिस्थापन ि ग ंतिणकूा यािर जनयंत्रण ठेिणे. 

  5. ऄथणसंकल्प : जजल्हा पजरषदेच ेस्ित:च ेईत्पन्न ि शासकीय जिजिध 
योजनांच ेऄथणसंकष्ल्पय ऄदंाज तयार करणे. 

  6. अस्थापना : 6.1) लेखा सिंगाची जजल्हा अस्थापना   (बदली,          
                                 पदोन्नती, ज्येष्ट्ठतायादी ही जबाबदारी राहील). 
                          ६.२) जित्त जिभागाची कायालयीन अस्थापना (िगण 1       
                                  ते 4). 
                          ६.३) महाराष्ट्र जित्त ि लेखा सेिा सिंगाच्या   
                                 ऄजधकाऱयांिर पयणिके्षण ि जनयतं्रण ठेिणे. 
                          ६.४) जजल्हा पजरषदेच्या सिण जिभागातील ि पंचायत    
                                 सजमत्यामधील लेखा संिगािर पयणिके्षण ि     
                                  जनयंत्रण ठेिणे. 

  7. पंचायती राज संस्थांच्या लेख्यांिरील लेखा पजरक्षा प नर्थिलोकन 
ऄहिालात समाजिष्ट्ट लखेा अके्षप ि महत्िाच े लेखा अके्षप तसेच  
भारताच े जनयंत्रक ि महालेखा पजरक्षक यांच्या ऄहिालात समाजिष्ट्ट 
लेखा अके्षप ि महत्िाच ेलखेा अके्षप याबाबत समन्िय ठेिणे. 

  8. रु.2,00,000/- च्या िरील देयके पारीत करणे ि त्याचे धनादेश 
ऄदा करणे. 
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  9. जित्त जिभागास प्राप्त होणाऱया सिण नस्त्यांच े (रु.2,00,000/- च्या 

अतीलही) पिूण लेखा पजरक्षण करणे ि ऄजभप्राय देणे. 

  10. ऄन दान जनधारण, जजल्हा पजरषदेस शासनाकडून येणे ि शासनास 
देणे ष्स्थती यािर जनयंत्रण. 

  11. मध्यिती भांडार/ पूणण जनयंत्रण. 

  12. जजल्हा पजरषदेच ेखरेदी व्यिहार जिजहत पध्दतीने करणे. 

  13. अर्थथक जशस्तीच े पालन करण्यासाठी योग्य ि  अिश्यक 
जनयोजन, ईपाययोजना ि ऄंमलबजािणी करणे. 

  14. महाराष्ट्र जजल्हा पजरषदा प पंचायत सजमत्या ऄजधजनयम 1961 ि 
महाराष्ट्र जजल्हा पजरषदा ि पंचायत सजमती लेखा संजहता, 1968 ि 
शासनाने िळेोिळेी जदलेल्या अदेशाप्रमाणे जबाबदाऱया स्ित: ककिा 
आतर ऄजधकाऱयांकडून पणूण करुन घेणे. 

  15. महालेखापाल, कोषागार यांच्या कायालयातील लेख्यांशी (जमा ि 
खचण) ताळमेळ घालाियाच्या कामािर जनयंत्रण ठेिणे. 

  16. ऄखर्थचत रक्कमांचा अढािा घेणे ि शासनास िळेेत भरणा करणे. 
17. िार्थषक लेखे ऄंजतमीकरण करुन अर्थथक ष्स्थतीच्या ऄहिालासह 
जजल्हा पजरषद सभेस सादर करणे ि त्या मान्यतेनंतर शासनास सादर 
करणे. 

  18. ऄंतगणत लेखा परीक्षण भांडार पडताळणी ि ितेन जनजिती 
पथकाची कामे प्रभािी होइल यादृष्ट्टीने संबजंधत सहकारी ऄजधकारी / 
कमणचारी यांचकेडून काम करुन घेणे ि जनयंत्रण ठेिणे. 

  19. िगण-3, िगण-4 कमणचाऱयांची भजिष्ट्य जनिाह जनधीच े काम 
ताळमेळासह ऄद्ययाित राहील यािर जनयंत्रण ठेिणे. 

  20. िगण-3, िगण-4 कमणचारी ि ऄंशदान जनिृत्ती ितेन योजनेंतगणत 
लेख्यांच ेकाम ताळमेळासह ऄद्ययाित राहील यािर जनयंत्रण ठेिणे. 
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  21. जजल्हा पजरषद ि स्थायी सजमती यांच्या सभांना ईपष्स्थत राहून 
माजहती प रजिणे, सभचे्या ऄध्यक्षांनी जिचारणा केल्यास योग्य तो 
जिजत्तय सल्ला देणे  अजण ऄथण सजमतीच ेसजचि म्हणनू काम पहाणे. 

  22. म ख्य कायणकारी ऄजधकारी यांचे अदेशाने जदललेी कामे पार 
पाडणे. 

 
**** 
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 पजरजशष्ट्ठ - 2 

ऄ.क्र. पदनाम पदाची कतणव्ये 
2 ईपम ख्य लखेा ि 

जित्त ऄजधकारी 
(जूने पदनाम  
िरीष्ट्ठ लखेाजधकारी )      

१)  अस्थापना. 
       १.१) जित्त जिभागाच ेअहरण ि संजितरण ऄजधकारी  म्हणनू काम 

पहाणे.    ( िगण-3 ि िगण-4 कमणचाऱयांच ेितेन ि भत्ते, प्रिास भत्ते 
ि आतर ियैष्क्तक प्रदाने आत्यादी ) 

        १.२) जजल्हा पजरषद जित्त जिभागाच ेअस्थापना जिषयक     प्रकरणे 
नस्त्या/ प्रकरणे तपासून (सिण) ऄजभप्राय देणे ि म ख्य लेखा ि 
जित्त ऄजधकारी  यांना सादर करणे. (सिण प्रकारच्या रजा, 
ितेनिाढ, सेिाप स्तक) 

        १.३) अिक जािक शाखा- जिभागात येणारे टपाल सहाय्यक 
लेखाजधकारी हे लेखा ऄजधकारी यांना सादर करतील ि  लेखा 
ऄजधकारी हे ईपम ख्य लखेा ि जित्त ऄजधकारी याचं े मार्ण त 
म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांना सादर करतील. 

        १.४) रोखशाखा - रु.2,00,000/-  च्या अतील  देयके पारीत करणे 
ि त्याच े धनादेश ऄदा करणे. (कामांच्या ि खरेदीच्या 
संदभातील रु.2,00,000/- च्या अतील ऄजंतम देयके तपासून 
म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांना सादर करणे.) 

  २) जनिृत्तीितेन - जनिृत्तीितेन, भजिष्ट्य जनिाह जनधी, गट जिमा योजना 
संबजंधत प्रकरणांना मंज री देणे (पूणण ऄजधकार िगण-3 ि िगण-4 
कमणचाऱयांच्या प्रकरणाबाबत) ि पजरभाजषत ऄशंदान जनिृत्तीितेन 
(D.C.P.S) (NPS) योजनांच ेलेखे तयार करणे ि प्रकरणे तपासून म ख्य 
लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांना सादर करणे. 

  ३) संकलन- जजल्हा पजरषद लेखा  जिषयक सिण जबाबदारी िार्थषक लेखे 
िळेेत होतील यािर जनयंत्रण. 

  ४) ऄथणसंकल्प -जजल्हा पजरषद स्ित:च े ईत्पन्न ि शासनाच्या जिजिध 
योजना ऄथणसंकल्प तयार करण्यासाठी म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी 
यांना सहाय्य करणे. 

  ५) देयक ि नस्ती - पूिण लेखा पजरक्षण - सामान्य प्रशासन जिभाग, 
ग्रामपंचायत, पश संिधणन, जित्त, बांधकाम जिभाग  या जिभागांच्या संबजंधत 
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नस्त्यांचे पिूणलेखा पजरक्षा करणे ि ऄजभप्राय देिून म ख्य लेखा ि जित्त 
ऄजधकारी यांना सादर करणे. तसेच सबंंजधत जिभागांच्या रुपय े
2,00,000/- पयंतची धािती देयके पिूणलेखा पजरक्षण करुन पारीत करणे 
ि धनादेश ऄदा करणे (कोणत्याही कामाच े ि खरेदीच े ऄंजतम देयक/ 
प्रकरणे रुपये 2,00,000/- अतील ऄसतील तरी ते देयक/ प्रकरणा 
संदभात पूणण लेखा पजरक्षण करुन म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांना 
सादर करणे.)  रुपये 2,00,000/- िरील देयके/ प्रकरणे  प िणलेखा 
पजरक्षण करुन म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांना सादर करणे. 

  ६) मध्यिती भांडार- 
          ६.१ सिण प्रकरणे तपासून म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांना सादर     

करणे. 
          ६.२ जिभाग ि कायालयाकडून येणे रक्कमांच्या िस लीिर जनयंत्रण 

ठेिणे.  
          ६.३ जित्त जिभाग भाडंार शाखेच ेलेखे ठेिणे. 

  ७)  ऄंतगणत लेखा पजरक्षण- 
          ७.१  सिण जजल्हा पजरषदांच्या जिभागाच ेि पंचायत सजमतीच ेऄंतगणत 

लेखा पजरक्षण ि भांडार  पडताळणीच ेपथकािर जनयंत्रण ि 
जनयोजनबध्द कायणक्रम तयार करुन म ख्य लेखा ि जित्त 
ऄजधकारी यांच्या मान्यतेने काम करणे.(शासन पजरपत्रक 
क्रमांक-2015/प्र.क्र.42/जित्त-6 जद.5 जडसेंबर 2015 मधील 
सूचना न सार) 

          ७.२  स्थाजनक जनधी लेखा, महालेखापाल ि अय क्त या सिांच े
लेखा अके्षपाबाबात ि लेखा पजरक्षणाबाबत समन्िय म्हणनू 
काम करणे. 

         ७.३  ऄंतगणत लेखा पजरक्षण पथकास ईपलब्ध करुन जदलेल्या 
िाहनाचे म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांचे सल्ल्याने 
सजनयंत्रण करणे. 

  ८)  सभा ि बठैका ईपष्स्थती- 
         ८.१   ऄथण सजमतीच्या सिण बठैकांना ईपष्स्थत रहाणे.  
         ८.२   जजल्हा पजरषदेच्या सभेला म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांच्या  

सोबत ईपष्स्थत रहाणे. 
  ९)  म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांचे रजा कालािधीत ि पद जरक्त ऄसताना 
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म ख्य लेखा ि  जित्त  ऄजधकारी म्हणनू काम पहाणे. 
  १०) म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यानंी सोपजिलेल्या ि   जदलेल्या अदेशाच े

पालन करणे. 
**** 
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पजरजशष्ट्ट -3 
ऄ.क्र. पदनाम पदाची कतणव्ये 
3 लखेाजधकारी -1 1) ऄथणसंकल्प : 

       1.1) जजल्हा पजरषदेचे स्ित:च ेईत्पन्न ि शासनाच्या जिजिध योजनांचा 
ऄथणसंकल्प तयार करुन िजरष्ट्ठांना सादर करणे. 

       1.2) पंचायत सजमतीच्या ऄथणसंकल्पाबाबत तपासणी ि पंचायत 
सजमतीच्या ईपकर ऄथणसंकल्पाचे संकलन करणे ि एकजत्रत 
ऄथणसंकल्प तयार करुन सादर करणे. 

       1.3)  कायणक्रम ऄंदाजपत्रक (सिण कामे) 
       1.4) रोख ऄन दान ि सहाय्यक ऄन दाने यांची देयके तयार करुन 

घेउन सादर करणे. 
       1.5) ऄथणसंकष्ल्पय मंज र तरत दींच े पंचायत सजमत्यांना िाटप 

प्रस् ताजित करणे. 
       1.6)  कें द्रीय जित्त अयोग ि महाराष्ट्र राज्य जित्त अयोग यांच्याशी 

संबजंधत माजहती संकजलत करुन सादर करणे. 
       1.7) ऄथणसंकल्पाशी संबंजधत ि ईपरोक्त जिषयाबाबत सिण नोंदिहया 

ऄद्ययाित ठेिणे, जनयतकालीक ऄहिाल सादर करणे ि सिण 
प्रकारचा पत्र व्यिहार करणे. 

       1.8) अहरण केलेल्या रक्कमांचा महालेखापाल कायालयाच्या 
लेख्यांशी ताळमेळ घालणे ि ताळमेळाचा ऄहिाल सादर 
करणे. 

  2) संकलन: 
       2.1)  सिण जिभागाच्या लेखाजशषाच ेजमा ि खचाच ेलेखे ठेिणे. 
       2.2) पंचायत सजमत्याचें लेखे ष्स्िकारणे, तपासणे ि संकलन करणे. 
       2.3) माजसक खचाच ेजििरण पत्र तयार करुन जिजहत जदनांकास     
              सादर करणे. 
       2.4) िार्थषक लेखे तयार करणे ि सादर करणे. 
       2.5) ऄथणसंकष्ल्पय तरत दीपेक्षा कमी ऄथिा ऄजधक झालेल्या 

खचाच े जििरणपत्र तयार करुन सक्षम प्राजधकाऱयास सादर 
करणे. 

       2.6)  ऄन दान जनधारण - मंज र अर्थथक तरत द खचण प्रमाजणत करुन   
                देणे. 
       2.7) ईपयोजगता प्रमाणपत्र - मंज र अर्थथक तरत द  ि खचण प्रमाजणत     
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करुन देणे. 
       2.8) जजल्हा पजरषदेस शासनाकडून येणे ि शासनास देणे ऄसलले्या 

रक्कमांची माजहती काढून सादर करणे. 
       2.9)  खाते प्रम खाकडील नोंद िहयांची पंचायत सजमतीच्या खचासह 

लेखाजशषणजनहाय खचाचा दरमहा ताळमेळ घालणे. 
       2.10) खचाच ेमाजसक/ त्रैमाजसक ि िार्थषक जििरणपत्रे शासनाच्या 

संबजंधत जनयंत्रक ऄजधकाऱयांना िळेेिर सादर करण्यासाठी 
अिश्यक ती कायणिाही करणे. 

  3) सिणसाधारण भजिष्ट्य जनिाह जनधी : 
 जजल्हा पजरषदाचं्या िगण-3 ि िगण-4 कमणचाऱयांच े भजिष्ट्य जनिाह जनधीच े
काम पाहणे, लेखे ठेिणे, मंज री ि ऄदाइच ेप्रकरणे ईपम ख्य लेखा ि जित्त 
ऄजधकारी यांना सादर करणे,  ठेि संलग्न जिमा योजनेचे देयके तपासणे ि 
म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांना सादर करणे. 

  4)पजरभाजषत ऄंशदान जनिृत्तीितेन योजना- 
 पजरभाजषत ऄंशदान जनिृत्तीितेन योजनेच ेलेखे ठेिणे, अहरण ि जितरण 
केलेल्या रक्कमांचा ताळमेळ घेणे, कमणचाऱयांना त्यांच्या लेख्यांच े
जििरणपत्र देणे. 

  5) देयक ि नस्ती - पूिण लेखा पजरक्षण - कृजष जिभाग,समाजकल्याण 
(ऄपंग कल्याणसह) मजहला ि बाल कल्याण जिभाग (एकाष्त्मक बाल 
जिकाससह ) ि लघू पाटबधंारे  जिभाग  या जिभागांच्या संबजंधत नस्त्यांच े
पिूणलेखा पजरक्षण करणे ि ऄजभप्राय देिून म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी 
यांना सादर करणे.संबजंधत जिभागांच्या देयकांची तपासणी करणे ि 
रु.2,00,000/- पयंतची देयके/ प्रकरणे ईपम ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी 
यांना सादर करणे ि रु.2,00,000/- िरील देयके/प्रकरणे म ख्य लेखा ि 
जित्त ऄजधकारी यांना सादर करणे.      

 

  6)कजे : 
व्याजी, जबनव्याजी कज े मंज रीसाठी प्रकरणे सादर करणे, लेखे ठेिणे, 
व्याजाची   गणना करणे ि िस लीिर जनयंत्रण ठेिणे. 

  7)ऄजग्रमे : 
म ख्यालयातील कमणचाऱयांना ि जिभागांना जदलेल्या सिण प्रकारच्या 
ऄजग्रमाच्या   िस लीिर जनयंत्रण ठेिणे ि जिभागाच्या नोंदिहयांशी 
ताळमेळ घेणे. 



शासन ननर्णय क्रमाांकः झेडपीए-2016/प्र.क्र.15/जित्त-9  

 

पषृ्ठ 14 पैकी 12  
 

  ८) ठेिी : 
जजल्हा जनधीत जमा होणाऱया सिण जिभागाच्या ठेिींचा जहशोब ठेिणे, ठेि 
परतािा ठेिी व्यपगत करणे, महस ल खाती जमा रक् कमांचा परतािा, 
ऄजग्रम ि त्यांच े जििरण ईपम ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांना सादर 
करणे. 

  ९) जित्त जिभागाची रोखशाखा - जित्त जिभागात ठेिण्यात येणाऱया  सामान्य 
जकदी- 
       9.1)  हस्तांतरीत योजना  
       9.2)  ऄजभकरण योजना  
       9.3) जजल्हा पजरषदेच ेस्ित:च ेईत्पन्न  
       9.4) ग्राजमण पाणीप रिठा देखभाल ि द रुस्ती जनधी  
       9.5) घसारा जनधी  
       9.6) ऄल्पबचत प्रोत्साहनपर ऄन दान  
       9.7) अश्वाजसत रोजगार योजना आत्यादी रोख प स्तके ऄद्ययाित 
ठेिणे, जमा ि खचण बाज च्या नोंदी तपासून अिश्यक त्या नोंदी साक्षांकीत 
करणे, बकँ ताळमेळ करणे, जकदी िजरष्ट्ठ ऄजधकाऱयांकडे सादर करणे. 
ताळमेळात तर्ाित अढळल्यास शोधून दूर करणे. 

  10) लेखा अके्षपाच े जनराकरण- ऄथण जिभागाच े ऄहिाल, 
महालेखापालाच ेजनजरक्षण ऄहिाल अजण अय क्त यांच ेतपासणी ऄहिाल 
यातील लेखाअके्षपाच ेसंबजंधत शाखेकडून ऄन पालन तयार करुन घेणे. 

  11) सोपजिण्यात अलेल्या जिभागाच्या योजना, ऄथणसंकल्प ि 
ऄडचणी आत्यादीबाबत समन्ियक म्हणनू काम करणे ि याबाबतची 
माजहती ईपम ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी ि म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी 
यांना देणे. 

  12) म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी  ि ईपम ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी 
यांनी सोपजिलेली आतर कामे ि अदेशाच ेपालन करणे. 

  13)सभा ि बैठका ईपष्स्थती-  
      13.1) ऄथण सजमतीच्या सिण बैठकांना ईपष्स्थत रहाणे.  
       13.2)ऄन क्रमांक 5 मध्ये सोपजिण्यात अलेल्या जिभागांच्या जिषय           

सजमतीच्या सभचेा िृत्तांत म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यानंा देणे. 
               **** 
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पजरजशष्ट्ट -4 
ऄ.क्र. पदनाम पदाची कतणव्ये 
4 लखेाजधकारी -2    1) सेिाजनिृत्ती ितेन जिषयक कामे - 1.1) मंज रीच्या ऄदाइची प्रकरणे  

ईपम ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांना सादर करणे 1.2) जनिृत्तीितेन 
जिषयक नोंदिहया ऄद्ययाित ठेिणे 1.3) जनिृत्तीितेन लेखा पजरक्षा 
नोंदिही ऄद्ययाित ठेिणे (सामान्य प्रशासन ि जशक्षण ऄशा दोन भागात) 

  2) ितेन जनजिती पडताळणी - ितेन जनजिती पडताळणी पथकाच े
जनयंत्रण ि या सदंभातील सिण कामे 

  3) दक्षता पथक (Vigilance) - सदर पथकाच े जनयंत्रक म्हणनू काम 
करणे. पंचायत सजमत्यांची तपासणी ि भांडार पडताळणी ऄंतगणत लेखा 
परीक्षण म ख्य कायणकारी ऄजधकारी ि म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांनी 
अदेजशत केल्याप्रमाणे जिशेष जनिड केलेल्या जिभाग/पंचायत सजमतीच े
ऄंतगणत लेखा पजरक्षण तथा भांडार पडताळणी करणे. 

  4) कमणचारी गटजिमा योजना - राज्य शासकीय कमणचारी ि जजल्हा 
पजरषद कमणचारी/ ऄजधकारी यांची गट जिमा योजना जिषयक काम पहाणे 
ि लेखे ठेिणे, मंज री ि ऄदाइच ेप्रकरणे ईपम ख्य लखेा ि जित्त ऄजधकारी 
यांना सादर करणे. 

  5) देयक ि नस्ती - पूिण लेखा पजरक्षण - अरोग्य जिभाग, जशक्षण ि 
जनरंतर जशक्षण जिभाग ( शालेय पोषण अहारासह ), पाणी प रिठा ि 
स्िच्छता जिभाग  या जिभागांच्या संबजंधत नस्त्यांच ेपिूणलेखा लेखा पजरक्षा 
करणे ि ऄजभप्राय देिून म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांना सादर 
करणे.सबंंजधत जिभागांच्या देयकांची तपासणी करणे ि रु.2,00,000/- 
पयंतची देयके/प्रकरणे ईपम ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांना सादर 
करणे ि रु.2,00,000/- िरील देयके/प्रकरणे म ख्य लेखा ि जित्त 
ऄजधकारी यांना सादर करणे. 

  6) अिक जािक शाखा-  
       6.1) दैनजदन टपाल 
       6.2) पोस्टल नोंदिहया ि जहशोब 6.3) आतर नोंदिहयांबाबत जनयंत्रण 
ठेिणे. 

  7) भांडार - ऄथणजिभागाच ेऄंतगणत भांडाराबाबत कायणिाही करणे. 
      7.1) सिण प्रकरणे तपासून सादर करणे  
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      7.2) नोंदिहया ऄद्ययाित ठेिणे  
      7.3) जनयतकालीक पडताळणी करुन घेणे  
      7.4) ऄंतगणत भांडाराच्या सिण व्यिहारािर जनयंत्रण ठेिणे. 

  8) लेखा पजरक्षण  - 
       8.1)पंचायती राज संस्थांच्या लेख्यािरील लेखापजरक्षण प नर्थिलोकन 

ऄहिाल, स्थाजनक जनधी लेखा जिभागाच े लेखा पजरक्षण 
ऄहिालातील लेखा अके्षपाबाबत पाठप रािा ि मदत करुन 
ऄन पालन ऄहिाल तयार करुन म दे्द िगळून घेणे. 

      8.2) लेखा पजरक्षणात/ तपासणीत अढळून अलेल्या ईजणिा ि 
ऄजनयजमततेबाबत ईपाययोजना स चजिणे. 

      8.3) लेखा पजरक्षणाबाबत जनयतकालीक ऄहिाल पाठजिणे ि संप णण 
पत्रव्यिहार. 

   9)  सिण जिभाग प्रम खाचं्या नोंदिहया तपासून ऄथणसजमतीस सादर करणे. 
  10) सोपजिण्यात अलेल्या जिभागाच्या योजना, ऄथणसंकल्प ि ऄडचणी 

याबाबत समन्ियक म्हणनू काम करणे ि याबाबतची माजहती िळेोिळेी 
ईपम ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी ि म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी यांना 
सादर करणे संबजंधत जिषय सजमतीच्या सभेचा िृत्तातं ऄिगत करणे. ऄथण 
जिभागाच्या नोंदिहया तपासणी करुन ऄथण सजमतीस सादर करणे. 

  11) म ख्य लेखा ि जित्त ऄजधकारी  ि ईपम ख्य लखेा ि जित्त ऄजधकारी 
यांनी सोपजिलेली आतर कामे ि अदेशाच ेपालन करणे. 

  12) सभा ि बैठका ईपष्स्थती-  
      12.1)  ऄथण सजमतीच्या सिण बैठकांना ईपष्स्थत रहाणे.  
      12.2) ऄन क्रमांक 5 मध्य े सोपजिण्यात अलेल्या जिभागांच्या जिषय 

सजमतीच्या सभेस ि त्या जिभागाच्या खरेदी सजमतीस ईपष्स्थत 
राहून लेखा ि जित्त जिषयक सल्ला देणे ि िृत्तांत म ख्य लेखा ि 
जित्त ऄजधकारी यांना देणे. 

 
**** 

 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागा�या काया�लयातील काय� व कत��य यांचा तपशील. 

 

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

2. प�ा                           :- िजंतुर रोड, उ*डाणपलुा जवळ, परभणी. 

3. काया�लयाच े-मखु                :- म0ुय लेखा व �व� अ2धकार4. 

4. शासक7य �वभागाचे नाव           :- 8ाम �वकास व जलसधंारण �वभाग, महारा9: शासन. 

5. कोण<या मं=ालयीन खा<या�या अ2धन>थ  :- 8ाम �वकास व जलसधंारण �वभाग, महारा9: शासन. 

6. काय�@े=                             :- िज�हयाचे 8ामीण @े= भौगोल4क काया�नुBप 

7. �वDश9ट काय�                         :- िज�हा प�रषदेचे �व�ीय स�लागार व Fनय=ंक. 

8. �वभागाचे Hयेयधोरण      :- िज�हा प�रषदेचे �व�ीय स�लागार व Fनयतंर्क. 

9. सव� संब2ंधत कम�चार4                  :- एकुण वग�-3 - 93 

                                      एकुण वग�- 4 - 3 

10. काय�                                :- �व�ीय स�लागार व Fनय=ंक. 

11. कामाचे �व>ततृ >वBप                 :- �व�ीय स�लागार व Fनय=ंक. 

                                      लेखा �वषयक कामे.  

12.  काया�लयाचा दरुHवनी Oं. व वेळा        :- 02452-242526 

                                       काया�लयाची वेळ सकाळी 10.00 त ेसाय.ं 05.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागा�या काया�लयातील अ�धकार� / कम�चार� यां�या अ�धकाराचा 

तप$शल. 

अ.!ं. अ�धका-यांच ेपदनाम काय&रत अ�धकर' अ�धकार व कत&)य 

1.  सहायक लेखा�धकार� *ी.पी.डी.पाईकराव पय�वे-क.य कामकाज 

2.  सहायक लेखा�धकार� *ी.पी.एस.भोसले पय�वे-क.य कामकाज 

3.  

क3न5ट लेखा�धकार� *ी.एस.पी.वटाणे 

लेखाप�र-ण-2 बांधकाम, 

समाजक�याण 

4.  क3न5ट लेखा�धकार� *ी.के.एम.भोयर लेखाप�र-ण- 1 इतर �वभाग 

5.  क3न5ट लेखा�धकार� *ीमती.आर.आर.बोर�कर भ�व5य 3नवा�ह 3नधी- 

पय�वे-क.य कामकाज 

6.  क3न5ट लेखा�धकार� *ीमती.ए.एच.अबेंकर बा>य लेखाप�र-ण, वेतन 

पडताळणी ,अ.ंले.प 

7.  व�र5ठ सहाBयक (लेखा) *ी.जी.जी.कंुभार आDथापना 

8.  व�र5ठ सहाBयक (लेखा) *ी.जी.जी.कंुभार (अ3तर�Hत 

पदभार) 

लेखाप�र-ण-3 Iा.पा.प,ु 

पश ुसवंध�न, 

कृषी,वLैयक.य MतीपतुN  

9.  व�र5ठ सहाBयक (लेखा) *ी.आर.पी.देशमखु भ�व5य 3नवा�ह 3नधी, गट 

�वमा, भ.3न.3न.रोखपाल 

10.  व�र5ठ सहाBयक (लेखा) *ी.पी.के.जोकरे अथ�सकं�प/अदंाज 

11.  व�र5ठ सहाBयक (लेखा) *ी.डी.के.भराड े सकंलन-1 

12.  व�र5ठ सहाBयक (लेखा) *ी.मो.अ�लाउRद�न सकंलन-2 ,ठेवी , अ�Iम 

13.  व�र5ठ सहाBयक (लेखा) *ी.आर.एन.औढेंकर बा>य लेखाप�र-ण, वेतन 

पडताळणी ,अ.ंले.प 

14.  व�र5ठ सहाBयक (लेखा) *ी.ज.ेजी.गाजरे सेवा 3नव�ृी वेतन 

15.  व�र5ठ सहाBयक (लेखा) *ी.आर.एल.सलुाने प.अ.ं3न.यो.(DCPS) 

16.  क3न5ट सहाBयक (लेखा) *ी.पी.एस.नाईक पचंायतराज सेवाथ� 

17.  क3न5ट सहाBयक (लेखा) *ी.अ.ेजी.पावड े सा.रोखपाल 

18.  क3न5ट सहाBयक (लेखा) *ी.एस.पी.भाUयवतं सामाVय रोखपाल अ$भकरन 

19.  क3न5ट सहाBयक (लेखा) *ीमती.जे.पी.घगेु आवक-जावक 

20.  क3न5ट सहाBयक (लेखा) *ी.ट�.एम.शहाणे भांडार,चौदावा �व� आयोग 

21.  क3न5ट सहाBयक (लेखा) *ीमती.एस.एस.आमगे सकंलन-3 

22.  क3न5ट सहाBयक (लेखा) *ी.जी.एम.आचणे भ�व5य 3नवा�ह 3नधी- 

िजंतरु,पाथर�, गगंाखेड. 

23.  क3न5ट सहाBयक (लेखा) *ी.डी.एन.खुड े भ�व5य 3नवा�ह 3नधी- 

मYुयालय,परभणी,सोनपेठ 

24.  क3न5ट सहाBयक (लेखा) *ी.अ.ेबी.बनसोड े भ�व5य 3नवा�ह 3नधी-

मानवत,पालम,सेल,ुपणुा� 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागा�या काया�लयातील काय� व कत��य यांचा तपशील. 

 
मु�य लखेा व "व# अ�धकार$("वभाग 'मखु) 

!ी."करणकुमार धो'े 

 

उप मु�य लखेा व "व# अ�धकार$ 

(!ी."करण घोटकर) 

 

                                         लखेा�धकार$ – 1                                                                                          लखेा�धकार$ – 2 

                                        (!ीमती.मां,मकर)                                                                                          (!ी.नोमुलवार) 

       

                                           स.ले.अ.                                                                                            स.ले.अ. 

                                         (!ी.पाईकराव)                                                                                              (!ी.भोसले) 

 

आ,थापना          रोखपाल                     सकंलन                    प .ंरा.स.े         आवक/जावक                भ.�न.�न 

(!ी.कुंभार)  (!ी.भा1यवंत & !ी.पावडे)  (!ी.भराडे)(!ी.अ�लाउ5दन)(!ीमती.आमगे)   (!ी.नाईक)        (!ीमती.घगुे)             (!ीमती.बोर8कर) 

व.स.(ल)े    क.स.(ल)े      क.स.(ल)े   व.स.(ल)े  व.स.(ल)े       क.स.(ल)े       क.स.(ल)े          क.स.(ल)े                  क.ल.ेअ 

          अ9भकरण     सा.रोखपाल  वा.लेखे   Deposit     न.नं.13 व 14                 

                                          Loan                                                       (3ी.खुड)े  (3ी.बनसोड)े  (3ी.आचण)े 

                                          F.S.D                                                      मुJयालय    मानवत     िजंतरु  

                                                                                                      परभणी     पालम      पाथर8 

                                                                                                      सोनपेठ    सेल,ुपुणा�     गंगाखेड 

 

 

 

                                          बा.ल.ेप.                   ल.ेप.-3       स.े�न.व.े      भाडंार &14 "व.आ.    DCPS      अथ>सकं?प          ल.ेप.-2       ल.ेप.-1   

                             (!ीमती.अबंेकर)         (!ी.औढंेकर)      (!ी.कुंभार)   (!ी.गाजरे)          (!ी.शहाणे)      (!ी.सुलाणे)    (!ी.जोकरे)        (!ी.वटाणे)     (!ी.भोयर) 

                               क.ल.ेअ.               व.स.(ल)े       व.स.(ल)े      व.स.(ल)े            क.स.(ल)े       व.स.(ल)े      व.स.(ल)े           क.ल.ेअ        क.ल.ेअ 

                                                 वेतन पडताळणी                         

                                                 ले.प:1.Pथा.Qन.ले.   Rा.पा.पु                                                                      बांधकाम        �व� 

                                                     2.पं.रा.सं.     म.व बा.क.                                                                  समाज क�यान     सा.T.�व 

                                                     3.A.G.       वXैयकYय TQतपुतZ                                                           13 वा �व� आ.    9श[ण-(Tा)(Qन.) 

                                                                                                                                             आरो1य,कृषी     लघ ु9सचंन                                     

                                                                                                                                                                



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागा�या काया�लयातील नमु�याम ये कामाचे "कट$करण. 

 

अ.'ं. काम / काय� कामाचे *व+प अ,थ�क ल- अ.भ"ाय 

1 2 3 4 5 

1. सेवा �वषयक िज.प. लेखा संवगा�त कम�चा-

यानंा सेवा �वषयक लाभ देणे 

7नरंक म.ना.से. 7नयमावल$ व 

शासन प�रप9कानुसार 

काय�वाह$ करणे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागा�या काया�लयातील कामाशी संबं!धत #नयम / अ!ध#नयम 

 

1. महारा)* िज�हा प�रषदा व पंचायत स,म-या अ!ध#नयम 1961. 

2. महारा)* िज�हा प�रषदा व पंचायत स,म-या लेखासं2हता 1968. 

3. महारा)* िज�हा प�रषद व पंचायत स,मती आकि6मत खच� अ!ध#नयम 1968. 

4. महारा)* िज�हा प�रषद िज�हा सेवा (,श6त व अपील) #नयम 1964. 

5. महारा)* िज�हा प�रषद िज�हा सेवा (सेवा;वशे) #नयम 1967. 

6. महारा)* िज�हा प�रषद िज�हा सेवा (वत�णुक) #नयम 1967. 

7. महारा)* नागर> सेवा (वेतन) #नयम 1981. 

8. महारा)* नागर> सेवा (#नव�ृी) #नयम 1982. 

9. महारा)* नागर> सेवा (रजा) #नयम 1981. 

10. महारा)* नागर> सेवा (सेवे�या सव�साधारण शतA) #नयम 1981. 

11. महारा)* िआि6मत खच� #नयम 1968. 

12. महारा)* कोषागार #नयम 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागा�या काया�लयातील द�तऐवजाची वग�वार� 

अ."ं. �वषय द�तऐवजाचा $कार व 

वग�वार�  

सुर'ीत ठेव)याचा कालावधी 

1. �व�वध �वषया�या संबंधात शासनाचे �थाई 

आदेश,शासन 1नण�य,प�रप2के इ. 

न�ती -अ कायम�व6पी 

2. 1नयम / अ9धनीयम पु�तके – अ कायम�व6पी 

3. आवक / जावक नोदवह� रिज=टर – अ कायम�व6पी 

4. लेखा प�र'ण आ'ेप अनुपालन न�ती- ब 30 वष� 

5. Cयायालयीत $करणे न�ती – अ कायम�व6पी 

6. अ9धकाराचे $दान न�ती – अ कायम�व6पी 

7. िज.प. सभेचे इ1तव�ृ रिज=टर – अ कायम�व6पी 

8. मालम�ा नHदवह� जिज=टर – अ कायम�व6पी 

9. िज.प. �या सद�य,पदा9धकार� 1नवडणूका 

संबं9धत अLभलेखे 

न�ती – अ कायम�व6पी 

10. नेमणूका, पदोCनMया, बदल� व रजा न�ती – ब 30 वष� 

11. कम�चा-यां�या सेवापुि�तका रिज=टर – अ कायम�व6पी 

12. जे=ठता सुची न�ती – क 10 वष� 

13. दौरा दैनंPदनी व सभंाQय दौरा काय�"म न�ती – क-1 5 वष� 

14. सेवा 1नव�ृी लाभाची न�ती न�ती – ब 30 वष� 

15. पा2 ठरलेले सेवा 1नव�ृी $करणे न�ती – क 10 वष� 

16. कम�चा-याचे राजीनामे, सेवेतनू काढून टाकणे न�ती –क 10 वष� 

17 रजा लेखा, भ.1न.1न. अSीम न�ती – क -1 5 वष� 

18. अंदाजप2काची फाईल न�ती – ब 30 वष� 

19. 1नव�ृीवेतन धारका�या मMृय ुसंबं9धची 

�व�वरणप2के 

न�ती – क 10 वष� 

20. वेतन Uबल ,वेतन पट रिज�टर – ब 30 वष� 

21. रोजVकद� (ड-ेबुक) रिज�टर – अ कायम�व6पी 

22. जमा रकमा व Pदले�या रकमा यांची वगYकृत 

नHदणी पु�तके 

रिज�टर ब 30 वष� 

23. उपि�थती पट, सरकार� खिज)यात भरले�या 

बाबतीत पावती, Pदलेले चलन, सामान व 

कं2ाटाची Uबले 

क 10 वष� 

 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागा�या प�रणामकारक कामासाठ� जनसामा�याशी स�ला मसलत 

कर"याची $यव%था. 

 

अशा (कारची $यव%था अि%त)वात नाह*. 

 

 

 

 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागा�या काया�लया�या स�मतीची याद  !का�शत करणे. 

अ.%ं. स�मतीचे नाव स�मती     

सद(य स)ंया 

सभाचे     

उ+द ,ट 

.कती वेळा 

घे1यात येते 

सभा जन 

सामा2यासाठ4 खलु  

आहे    .कंवा नाह 

सभेचा    

काय�वतृांत 

1. अथ� स�मती सभा 08 दरमहा वषा�म<ये .कमान

12 वेळा 

नाह  अपल>ध आहे 

 

 

 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागातील अ�धकार� / कम चा-याचंी नावे 

अ.&ं

. 

अ�धकार�/कम चार� याचें नाव पदनाम वग  वेतन 'ेणी दरु)वणी/ 

*मण)वनी 

&माकं 

1 2 3 4 5 6 

1 'ी.के.बी.धो3 े
म4ुय लेखा व �व� 

अ�धकार� 

वग -1 

(व�र7ठ) 

15600-39100 

G.P.6600 
7775937199 

2 'ी.के.एस.घोटकर व�र7ठ लेखा�धकार� वग -1  
15600-39100 

G.P.5400 
9921202036 

3 
'ीमती.एम.एस.पगारे 

(माCमकर) 
लेखा�धकार� वग -2 

15600-39100 

G.P.5400 
9764006416 

4 'ी.जी.बी.नोमलुवार लेखा�धकार� वग -2 
9300-34800 

G.P.4400 
9890598018 

5 'ी.पी.डी.पाईकराव सहायक लेखा�धकार� वग -3 
9300-34800 

G.P.4300 
9423444724 

6 'ी.पी.एस.भोसले सहायक लेखा�धकार� 
वग -3 9300-34800 

G.P.4300 
9850751161 

7 'ी.एस.पी.वटाणे कGन7ट लेखा�धकार� 
वग -3 9300-34800 

G.P.4200 
9850720547 

8 'ी.के.एम.भोयर कGन7ट लेखा�धकार� 
वग -3 9300-34800 

G.P.4200 
9403812690 

9 'ीमती.आर.आर.बोर�कर कGन7ट लेखा�धकार� 
वग -3 9300-34800 

G.P.4200 
9423833792 

10 'ीमती.ए.एच.अंबेकर कGन7ट लेखा�धकार� 
वग -3 9300-34800 

G.P.4200 
8484930752 

11 'ी.जी.जी.कंुभार व�र7ठ सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.2400 
8055946520 

12 'ी.मो.अ�लाउJदन मा.याकुब व�र7ठ सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.2400 
9405388664 

13 'ी.आर.पी.देशमखु व�र7ठ सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.2400 
7588159139 



14 'ी.एन.एम.सयु वंशी व�र7ठ सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.2400 
9420428266 

15 'ी.पी.के.जोकरे व�र7ठ सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.2400 
7028161216 

16 'ी.आर.एन.औढेकर व�र7ठ सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.2400 
9422178587 

17 'ी.जे.जी.गाजरे व�र7ठ सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.2400 
8180896657 

18 'ी.डी.के.भराड े व�र7ठ सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.2400 
9970978559 

19 'ी.आर.आर.पाट�ल व�र7ठ सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.2400 
9960451681 

20 'ी.आर.एल.सलुाने व�र7ठ सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.2400 
9423192697 

21 'ी.ए.जी.पावड े कGन7ट सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.1900 
7387479761 

22 'ी.एस.पी.भाNयवतं कGन7ट सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.1900 
9823224257 

23 'ी.ट�.एम.शहाणे कGन7ट सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.1900 
9404592514 

24 'ीमती.जे.पी.घगेु कGन7ट सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.1900 
9766666607 

25 'ी.ए.बी.बनसोड े कGन7ट सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.1900 
9657344925 

26 'ी.जी.एम.आचणे कGन7ट सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.1900 
7798751905 

27 'ीमती.एस.एस.आमगे कGन7ट सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.1900 
9890730973 

28 'ी.पी.एस.नाईक कGन7ट सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.1900 
9527455688 

29 'ी.डी.एन.खुड े कGन7ट सहायक (लेखा) 
वग -3 5200-20200 

G.P.1900 
9421457166 

30 'ी.जी.बी.थोरात वाहन चालक 
वग -3 5200-20200 

G.P.2100 
9890155697 



 

31 'ीमती.एस.पी.अडकOणे प�रचर वग -4 
4440-7440 

G.P.1300 
8806125011 

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

G.P.1300 
9921436797 

33 'ी.ए.ए.बनसोड े प�रचर वग -4 4440-7440  9604944027 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागातील मजंुर अंदाजप�क व खचा!चा तपशील याची �व#ततृ मा%हती. 

 
 



 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागातील अनुदान वाटपा�या काय� माची काय�प#दती 

 

�व� �वभागाम#ये लाभा$या%ना अनदुान दे&याची कोणतीह( योजना नाह(. 

 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागातील �मळणा-या सवलती�या परवाना याची चाल ुवषा"ची 

तप�शलवार मा$हती. 

 

�व� �वभागाम&ये लाभा'या(ना सवलत व परवाना  दे)याची कोणतीह, योजना नाह,. 

 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागातील मा�हतीचे इले��ॉ नक #व$पात मा�हती %काशीत करणे. 

 

----- नरंक---- 

 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागा�या काया�लयातील उपल�ध सु�वधांचा त#ता $%स&द करणे. 

 

अ.)ं. सु�वधांचा $कार वेळ काय�प&दती +ठकाण जबाबदार .य#ती / 

कम�चार1 

1. काया�लय $मखुांना      

भेट6याची वेळ 

सकाळी 12 ते

01व दपुार1   

त े5.30 

$;य< काया�लय -- 

 

 

 

 

 
 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागातील शासक�य मा�हती अ धकार" / सहा$यक मा�हती अ धकार" / 

अ�पल"य अ धकार" यांची �व'ततृ मा�हती 

अ).शासक!य मा�हती अ�धकार". 

अ.#ं. शासक!य मा�हती        

अ�धका-याच ेनाव 

पदनाम काय*+,े प-ा / फोन न.ंe-mail  अ5पल"य   6ा�धकार" 

1 *ी.के.एस.घोटकर व�र0ठ लेखा धकार" �व�   

�वभाग 

िजतंुर रोड, परभणी   

02452- 242526 

cafopbn@yahoo.com 

मFुय लेखा व �व� 

अ धकार" 

ब).सहा8यक मा�हती अ�धकार" 

अ.#ं. सहायक मा�हती     

अ�धका-याच ेनाव 

पदनाम काय*+,े प-ा / फोन न.ंe-mail   

1 *ी.जी.जी.कंुभार व�र0ठ सहायक   

(लेखा) 

�व�    

�वभाग 

िजतंुर रोड, परभणी   

02452- 242526 

cafopbn@yahoo.com 

 

ब).अ5पल"य अ�धकार" 

 

अ.#ं. अ5पल"य अ�धका-याच ेनावपदनाम काय*+,े प-ा / फोन न.ंe-mail  यां9या अ�ध�न:त 

शा.मा.अ�धकार" 

1 *ी.के.बी.धोJ े मFुय लेखा व      

�व� अ धकार" 

�व�    

�वभाग 

िजतंुर रोड, परभणी   

02452- 242526 

cafopbn@yahoo.com 

 

 

 

 



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

िज�हा प�रषद, परभणी येथील �व� �वभागातील �वह�त कर�यात येईल अशी इतर मा!हत 

 

----- ($नरंक) ---- 
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