कलम 4 (1) (ब) (एक)
नािशक महानगरपािलका, लेखा िवभागाचा कामांचा कत यांचा तपिशल
1.

सावजिनक ािधकरणाचे नाव

नािशक महानगरपािलका, नािशक

2.

स म अिधकारी

आयु त, नािशक महानगरपािलका, नािशक

3.

संपुण प ा

नािशक महानगरपािलका, नािशक
मु यालय,राजीव गांधी भवन, शरणपुर रोड, नािशक-422002

4.

िवभाग मुख

डॉ. सुहास िव णु शदे , मु य लेखा व िव

अिधकारी,

लेखा िवभाग,नािशक महानगरपािलका
5.

कोण या खा या या अंतगत हे

नािशक महानगरपािलका, नािशक

काय लय आहे
6.

कामाचा अहवाल कोण या

आयु त,नािशक महानगरपािलका, नािशक

काय लयाकडे सादर केला जातो

7.

कायक ा : भौगोिलक

संपुण महानगरपािलका े

8.

अंगीकृत त (Mission)

--

9.

येय धोरण (Vision)

1.

अंदाज प क तयार करणे व यावर िनयं ण ठे वणे.

2.

अितिर त िनधी ठे व हणुन िविवध बँकेत ठे वणे.

3.

वेतन व इतर भ े अदा करणे.

4.

खच करणेवर िनबध ठे वणे.

5.

लोकसेवेसाठी तातडीचा िनधी देणे.

6.

पाणीपुरवठा व जल वाह िनधी थापन करणे.

7.

वा षक शासन अहवाल व लेखे िववरणप तयार करणे.

8.

अथसंक पीय अनुदानात वाढ करता येईल कवा अितिर त अनुदाने
मंजुर करणे.

9.

कज घे याचे अिधकार.

10. साव. कजरो यावरील बँकेकडु न कज धे याचे मनपाचे अिधकार.
11. कज ची परतफेड के हा व कशी करावी
12. कज िनवारण िनधी थापन करणे.
13. कज िनवारण िनधीची गुंतवणुक
10. सा य

वरील माणे

11.

1. अंदाज प क तयार करणे व यावर िनयं ण ठे वणे.

य काय

2. महानगरपािलके या िवभागीय काय लयाकडु न महसुली जमा करणे.
3. भांडवली व महसुली कामा या न त वर आ थक

थती दशवून न तीपुढील

कायवािहकरीता पाठिवणे.
4. भांडवली, महसूली कामांची दे यके कमचारी पेमट दे यके अदा करणे.
5. घरकज,वाहनकज,संगणक/सण/सवसाधारण अदा करणे.
6.

ा तीकर, िव ीकर,

यवसाय कर, स हस टॅ स इ यादीचा भरणा

शासनाकडे वग करणे.
7. सुर ा ठे वी रकमा जमा व परतावा करणे.

8. मंजुर झाले या दे यकांचे धनादे श तयार करणे व वाटप करणे. भिव य
िनव ह िनधी करण अंतीम करणे.
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9. अंतगत लेखा पिर ण, महालेखाकार

थािनक िनधी लेखापिर ण

आ ेपांची पूतता करणे.
10. मुलभुत िवकास कामांसाठी लागणा या कज ची ि या पुण करणे.
11. ि न द लेखा प तीनुसार कामकाज करणे.
12. सेवािनवृ

व मयत कमचारी यांचे भिव य िनव ह िनधी करणे.

13. यायालयात दाखल दा यांम ये मनपाचेवतीने िवधी त ांना मािहती/
कागदप े उपल ध क न दे णे.
14. मा.आयु त संदभ,शासन संदभ,लोक आयु त/उपलोक आयु त
संदभ,िवभागीय आयु त संदभ, लोकशाही िदन संदभ, िवधानसभा/
िवधानपिरषद तारांिकत/अतारांिकत

, िवधानसभा ल वेधी/

आ ासन,मं ी संदभ,खासदार संदभ,आमदार संदभ, मा. यायालयीन
संदभ,अधशासकीय संदभ, मानवी ह क संदभ,महापौर/ पदािधकारी/
नगरसेवक/नगरसेिवका संदभ, इ.बाबत कायवाही करणे.
15. मनपास उभारावयाची कज

करणे, मनपा रेट ग बाबत कामकाज

बघणे,ऑनलाईन पेमट,जीएसटी,ड यूसीटी,टीडीएस इ यादी
16. मनपा संकेत थळावर

ा त होणा या ऑनलाईन त ार वर िनयमा

नुसार मुदतीत कायवाही करणे.
जनतेला सेवा दे त असले या

--

सेवांचा थोड यात तपिशल
थावर मालम ा (येथे तुम या सदर बाब िमळकत िवभाग, नािशक महानगरपािलका, नािशक यांचेशी
ािधकरणाची जमीन, इमारत संबंधीत आहे.
आिण अ य
तपिशल

थावर मालम च
े ा

ावा.)

ािधकरणा या संरचनेचा त ता खालील नमूद के या माणे.
(वंशवृ ाचा त ता जसा असतो
तसा

त ता

पातळावर

काढु न

येक

कायक ा

व

संपक या प याची जोड घालून
दाखवावी.)
काय लयाची वेळ आिण दु र वनी
मांक (सव दु र वनी
फॅ स

मांक,

मांक, ई-मेल आिण

वेळ सकाळी 10.00 ते सं याकाळी 5.45 वाजेपयत
अिधकारी/कमचारी यांची जेवणाची वेळ दु पारी 1.30 ते 2.00 वाजेपयत
दु र वनी

मांक :- 2575631/2575632 (पीबीए स

काय लयीन कालानंतर

फॅ स

संपक चा तातडीचा

ई-मेल-cafo@nmc.gov.in

असेल तर तोही

मांक

मांक

मांक- 477)

मांक : 0253- 2577936/ 2315704

ावा.)

सा तािहक सु ी आिण िवशेष

सा तािहक सु या : मिह याचा दु सरा व चौथा शिनवार, आिण सव रिववार

सेवांचा कालावधी

सव शासकीय सावजिनक सु या
िवशेष सेवा : आव यकते माणे.
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