अ.
क्र.
1

2

अशिकाि पद

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना "ख"
मुख्यलेखापरिक्षण शाखा नाशशक महानगिपाशलका, नाशशक
नाशशक येथील नाशशक महानगिपाशलकेच्या अशिकािी व कममचािी याां ची कर्मव्य
(क)
आशथमक कर्म व्ये/प्रशासशनक कर्मव्ये
सांबांशिर् कायदा/शनयम/आदे श/िाजपत्र

मुख्य लेखापरिक्षक

1.
महािाष्ट्र महानगिपाशलका
अशिशनयम व मा. स्थायी सशमर्ीने
वेळोवेळी
अशिकाि
प्रदान
केल्याप्रमाणे लेखापरिक्षण किणे व लेखापरिक्षण शाखेवि
शनयांत्रण
ठे वणे अहवाल स्थायी सशमर्ीस सादि किणे .
2)माशहर्ीचा अशिकाि अशिशनयम 2005 अशपशलय अशिकािी
म्हणून
कर्मव्ये किणे.

श्रीमर्ी पी. व्ही. मोिे
उपमुख्यलेखापरिक्षक

1.शवभागार्ील लेखा परिक्षक व सहा. लेखा परिक्षक,
शलशपक याां च्या कामकाजावि शनयांत्रण ठे वणे . सवम शवभागाां चे
पुवम लेखापरिक्षण किणे व कायोत्ति लेखापरिक्षण किणे ,
कममचािी/लेखापरिक्षक दै नांशदनी अांशर्शमकिण किणे , मा.
स्थायी सशमर्ीस दै नांशदन साप्ताशहक अहवाल सादि किणे .
2.शनयशमर् व वाशषमक स्वरूपाच्या लेखा परिक्षण
कामकाजाचे पयमवेक्षण किणे .
3.अहवालाां चे अांशर्मीकिण किणे व प्रलांशबर् लेखा परिक्षण
व शनगममीर् आक्षेपाां च्या पुर्मर्ेकिीर्ा पाठपुिावा किणे .
4.केंद्र शासनाचा माशहर्ीचा अशिकाि अशिशनयम 2005
अन्वये माशहर्ी अशिकािी म्हणून कायमवाही किणे .
5.शासन
शनणमय
क्र.
बीजीटी-1000/प्र.क्र.

1) महािाष्ट्र महानगिपाशलका अशिशनयम
(मुां बई प्राशर्क महानगिपाशलका अशिशनयम
1949)
2) महािाष्ट्र नागिी सेवा शनयम सवम
3) महािाष्ट्र नगिपाशलका ले खा सांशहर्ा 1971
4) सावमजशनक बाां िकाम शनयमावली
5) नाशशक महानगिपाशलकेचे उपशविी
6) महासभा, स्थायी सशमर्ी, प्रभाग सशमर्ी
ठिाव
7) शवशवि शासन शनणमय, शवभागीय दि
सुची, दिकिाि इ.
8) भाां डाि खिे दी शनयमावली
9) शासन शनणमय उद्योग व उजाम व कामगाि
शवभाग शद. 1 जाने वािी 2016 शद. 24
ऑगष्ट् 2017.
10)
शासन शनणमय सावमजशनक बाां िकाम
शवभाग शद. 12 एशप्रल 2017 च्या
अनु षांगाने मा. आयुक्त याां चे शनगमशमर्
झाले ले आदे श
11)
खिे दी प्रशक्रया व शनशवदा प्रशक्रया
शवषयी सशवस्ति सुचना
12)
माशहर्ीचा अशिकाि 2005

शेिा

56/2000/शवत्तीय सुिािणा. शद. 10/9/2001 अन्वये
अशिपत्याखालील अशिकािी/कममचािी याां चेकडून अशभलेखाां चे
वगीकिण, जर्न, नाशन व शसक्स बांडल पध्दर्ीप्रमाणे
अांमलबजावणी किणे .
3

श्री. आि.आि.
शदमोठे
कशनष्ठ लेखापरिक्षक

4

श्री. सिदे शपाां डे जे .व्ही.
सहाय्यक लेखापरिक्षक

5

श्री. के. एन. दे विे
सहाय्यक लेखापरिक्षक

1.लेखापरिक्षण शवभागाची आस्थापना शवषयक कामे.
जडसांग्रह नोांदवही, सांगणक परिक्षण शवषयक कामे, वाहानाचे
लॉग बुक
2. ग्रांथालय नोांदवही परििक्षीर् किणे
3. आिोग्य शवभाग- सफाई कामगाि याां चे सेवापुस्तकाां चे पूवम
व कायोत्ति लेखापरिक्षण.
1.महानगिपाशलकेर्ील सवम शवभागाां र्ील अशिकािी व कममचािी
याां चे आस्थापना शवषयक बाबीांचे पूवम व कायोत्ति लेखापरिक्षण
किणे .
2.पाणी पुिवठा (याां शत्रकी व शर्विण) 5 लक्ष विील सवम कामे,
अांर्गमर् लेखापरिक्षणचे सवम प्रकािचे अहवाल र्याि किवून घेणे,
सवम प्रकािच्या लेखा परिक्षणाचा समन्वय ठे वणे
1.सावमजनीक बाां िकाम, र्िणर्लाव, नाट्यगृह, फाळके स्मािक,
र्ािाां गण या शवषयीची कामे. पूवम व कायोत्ति ले खापरिक्षण किणे.

(मानिन)

6

7

श्री.
गायकवाड
एन.
कशनष्ठ लेखापरिक्षक

बी. 1.सावमजनीक बाां िकाम पू वम व कायोत्ति लेखापरिक्षण किणे .
2.मनपाने शवशवि बँकेर् ठे वलेलया मुदर् ठे वी/ त्यावि शमळणािे
व्याज व मनपाने उभािलेले कजम व दायीत्व िशजष्ट्ि व दे य
व्याज, अांदाजपत्रक जमा र्पासणी व खचम बाजु िशजष्ट्ि र्पासणी
व पडर्ाळणी, शासकीय अनुदान लेखा शवभागाचे कायोत्ति
लेखापरिक्षण किणे .
श्री. गवळी एस.एन
1.पाणी पुिवठा (याां शत्रकी व शवर्िण) 5 लक्ष पयंर् सवम

कशनष्ठ लेखापरिक्षक
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श्री. के. आि. पडोळ
कशनष्ठ लेखापरिक्षक

9

श्री. एम. एम. शशरूडे
सहाय्यक लेखापरिक्षक

10

11
12

लेखापरिक्षण किणे .
2.लेखा शवभाग सवम प्रकािच्या अग्रीम त्यार् घिकजम /वाहनकजम ,
सण अग्रीम/सां गणक अग्रीम व जनिल अग्रीम िशजष्ट्ि व अग्रीम
वसुली िशजष्ट्ि याचे कायोत्ति लेखापरिक्षण किणे .
1.भुयािी गटाि योजना शवभाग, शमळकर् शवभाग, नगििचना
शवभागाचे पूवम व कायोत्ति लेखापरिक्षण किणे .
2.लेखा शवभागाचे शासन शनिी व इर्ि सवम शनिीांचे डे -बुक,
सुिक्षा अनामर् िशजष्ट्ि जमा व रिफांड बाबर् कायोत्ति
लेखापरिक्षण किणे 3.िाष्ट्रीय उपजीशवका अशभयान (NULM)
शवभाग पूवम व कायोत्ति लेखापरिक्षण किणे .

1.शवद् युर् शवभाग, सांगणक शवभाग पूवम व कायाम त्ति
लेखापरिक्षण किणे .
2.लेखा शवभागाचे वाशषमक लेखा अहवाल शवषयक कामे, जमा
व खचम शवषयक लेखे.
श्रीमर्ी आि. बी.
1.उद्यान व वृक्षप्राशिकिण शवभाग 5 लक्ष पयंर्ची कामे व
सोनवणे
पूवम/कायोत्ति लेखापरिक्षण.
कशनष्ठ लेखापरिक्षक
2.कायाम सन 8 च्या अशिनस्त लेखाशवषयक बाबीांची र्पासणी.
श्री. के. जी. मोिे
आिोग्य शवभाग, जनसांपकम शवभाग, नगिसशचव शवभाग, शवशवि
सहाय्यक लेखापरिक्षक
कि शवभाग पूवम/कायोत्ति लेखापरिक्षण.
श्री. डी. एस. कदम
वैद्यकीय शवभाग, भाां डाि, छपाई, अशर्क्रमण शवभाग पूवम व
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक कार्योत्तर लेखापररक्षण करणे .
(मानिन)
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श्री. के. बी. िािणकि
कशनष्ठ लेखापरिक्षक

14

श्री. शर्र्िे व्ही. एस.

1.अशिशामक, आपत्ती व्यवस्थापन, शशक्षण शवभाग, खर्
प्रकल्प, उद्यान शवभागाचे पूवम/कायोत्ति लेखापरिक्षण.
2.लेखा शवभाग भ. शन. शनिी,शडसीपीएस, अनामर् िक्कम,
बँक ठे वी शवषयक कायोत्ति लेखापरिक्षण किणे .
1.परिवहन/मोटाि दु रूस्ती, याां शत्रकी शवभागाचे
पूवम व

15

16

कशनष्ठ लेखापरिक्षक
श्री. बी. डब्ल्यू . गवळी
कशनष्ठ लेखापरिक्षक

श्री. सोमवांशी व्ही.एस
सहाय्यक लेखापरिक्षक
(मानिन)
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श्री. डी. पी. इां गळे
कशनष्ठ लेखापरिक्षक

18

श्री. पी. डी. टोचे
कशनष्ठ शलपीक
श्रीमर्ी एस. पी. शपांगळे
कशनष्ठ शलपीक

19

1

कायोत्ति लेखापरिक्षण किणे .
1.मा. स्थायी सशमर्ीस
सादि किावयाचा साप्ताशहक
अहवाल र्याि किणे
2.प्रलांशबर् लेखापरिक्षण आक्षेप समन्वय अहवाल पडर्ाळणे व
उपमुख्य लेखापरिक्षक याां ना सादि किणे, वाशषमक लेखापरिक्षण
अहवाल र्याि किणे .
मशहला बाल कल्याण, शविी शवभाग, कामगाि कल्याण
शवभाग, स्लम या शवभागाचे पूवम व कायोत्ति लेखापरिक्षण
किणे.
1.शवद् यु र् शवभागाची ि. रू. 5 लक्ष पयं र्ची प्राकलने व दे यके र्पासणी
किणे , सु िक्षा शवभाग, 2.जकार्/स्थाशनक सां स्था कि शवभाग कायोत्ति
लेखापरिक्षण,
3.जनगणना, शनवडणू क पूवम व कायोत्ति लेखापरिक्षण किणे .
4.लेखा शवभागाकडील सवम सािािण शनिीचे डे -बु क, टर े झिी शवभागाचे िोखर्ा
िशजष्ट्ि (डे -बु क) र्पासणी किणे . कायोत्ति लेखापरिक्षण किणे .

नस्ती/दे यके
आवक-जावक,
लेखापरिक्षण
शवभागाचा
पत्रव्यवहाि, शबल शलपीक,
आस्थापना नस्ती आवक-जावक व पत्रव्यवहाि ,कायाम लयीन
शवशेष सांदभम पत्रव्यवहाि कामकाजा शवषयक पत्रव्यवहाि
टां कशलखीर् किणे , मनपा पोटम ल सांगणकीय र्क्रािी
इ.
पहाणे .
1/1
श्री. एस. एन 1. घिपट्टी- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.
र्ाठे
र्पासणी किणे .
कशनष्ठ
2. पाणीपट्टी- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.
लेखापरिक्षक,
र्पासणी किणे .
पथक प्रमुख
3. स्लम- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.
1/2
श्री. एस. पी.
र्पासणी किणे .
खोडे ,
4. शवशवि कि- जागा भाडे , गाळे भाडे , जाशहिार् कि,
कशनष्ठ

लेखापरिक्षक
1/3
एस.आि.खाडे ,
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक

2

2/1
दु ल्ला

श्री.

श्री.

िाजेश

कशनष्ठ
लेखापरिक्षक,
पथक प्रमुख
2/2 श्री. सांर्ोष पवाि,
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक
2/3 श्री. मािव गाां गुडे
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक

3

3/1. श्री. पी. के.
बागुल
सहाय्यक

बाजाि वसुली इ.
आकािणी,
थकबाकी इ. र्पासणी किणे .

मागणी,

वसुली

व

5. दवाखाने , र्िणर्लाव, नाट्यगृह इ. फी वसुली व र्पासणी
किणे .
6. िक्कम करूपये पन्नास हजाि पयंर् कामाां च्या सांशचका व
दे यके र्पासणी किणे .
7. खार्ेप्रमुख वेळोवेळी सुशचर् किर्ील र्ी कामे किणे .
1. घिपट्टी- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.
र्पासणी किणे .
2. पाणीपट्टी- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.
र्पासणी किणे .
3. स्लम- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.
र्पासणी किणे .
4. शवशवि कि- जागा भाडे , गाळे भाडे , जाशहिार् कि,
बाजाि वसुली इ.
आकािणी, मागणी, वसुली व
थकबाकी इ. र्पासणी किणे .
5. दवाखाने , र्िणर्लाव, नाट्यगृह इ. फी वसुली व र्पासणी
किणे .
6. िक्कम करूपये पन्नास हजाि पयंर् कामाां च्या सांशचका व
दे यके र्पासणी किणे .
7. खार्ेप्रमुख वेळोवेळी सुशचर् किर्ील र्ी कामे किणे .

1. घिपट्टी- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.
र्पासणी किणे .
2. पाणीपट्टी- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.

4

लेखापरिक्षक,
पथक प्रमुख
3/2 श्री. आि. सी.
गवळी ,
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक
3/3 श्री. एम. सी.
केंदळे ,
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक
3/4
श्री.
के.
बी.
ठाकिे ,
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक
3/5 श्री. आि. जी.
शशांदे,
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक
3/6
श्री.
आि.बी.
उदावांर्,
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक
4/1 श्री. डी. एस.
गाां गोडे
सहा.
लेखापरिक्षक,
पथक प्रमुख
4/2 श्री. एच. आय.

र्पासणी किणे .
3. स्लम- आकािणी,
र्पासणी किणे .

मागणी,

वसु ली

व

थकबाकी

इ.

4. शवशवि कि- जागा भाडे , गाळे भाडे , जाशहिार् कि,
बाजाि वसुली इ.
आकािणी, मागणी, वसुली व
थकबाकी इ. र्पासणी किणे.
5. दवाखाने , र्िणर्लाव, नाट्यगृह इ. फी वसुली व र्पासणी
किणे .
6. िक्कम करूपये पन्नास हजाि पयंर् कामाां च्या सांशचका व
दे यके र्पासणी किणे .
7. खार्ेप्रमुख वेळोवेळी सुशचर् किर्ील र्ी कामे किणे .

1. घिपट्टी- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.
र्पासणी किणे .
2. पाणीपट्टी- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.
र्पासणी किणे .
3. स्लम- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.
र्पासणी किणे .

शेख,

4. शवशवि कि- जागा भाडे , गाळे भाडे , जाशहिार् कि,
बाजाि वसुली इ.
आकािणी, मागणी, वसुली व
थकबाकी इ. र्पासणी किणे.

कशनष्ठ
लेखापरिक्षक
4/3
श्री. झेड. वाय. 5. दवाखाने , र्िणर्लाव, नाट्यगृह इ. फी वसुली व र्पासणी
शेख,
किणे .
कशनष्ठ लेखापरिक्षक 6. िक्कम करूपये पन्नास हजाि पयंर् कामाां च्या सांशचका व
4/4
श्री. एस.आि.
दे यके र्पासणी किणे .
घुले,
7. खार्ेप्रमुख वेळोवेळी सुशचर् किर्ील र्ी कामे किणे .
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक

5

5/1)श्री. डी. एन.
काां बळे
सहाय्यक
लेखापरिक्षक,
पथक प्रमुख
5/2
श्री.
डी.
टी.
र्मखाने ,
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक
5/3
श्री.
सी.एस.
भुजबळ,

1. घिपट्टी- आकािणी, मागणी, वसु ली व थकबाकी इ. र्पासणी किणे .
2. पाणीपट्टी- आकािणी, मागणी, वसु ली व थकबाकी इ. र्पासणी
किणे .
3. स्लम- आकािणी, मागणी, वसु ली व थकबाकी इ. र्पासणी किणे .
4. शवशवि कि- जागा भाडे , गाळे भाडे , जाशहिार् कि, बाजाि वसु ली
इ. आकािणी, मागणी, वसु ली व थकबाकी इ. र्पासणी किणे .
5. दवाखाने, र्िणर्लाव, नाट्यगृ ह इ. फी वसु ली व र्पासणी किणे .
6. िक्कम करूपये पन्नास हजाि पयं र् कामाां च्या सां शचका व दे यके र्पासणी
किणे .
7. खार्े प्रमुख वे ळोवे ळी सु शचर् किर्ील र्ी कामे किणे .

कशनष्ठ
6

अ.
क्र.
1

लेखापरिक्षक
6/1
श्री. के.के.
जािव
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक
पथकप्रमुख
6/2
श्री.
एस.पी.
अनावट,
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक
6/3
श्री.
एस.आि.
बागुल,
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक

अशिकाि पद
मुख्य लेखापरिक्षक

1. घिपट्टी- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.
र्पासणी किणे .
2. पाणीपट्टी- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.
र्पासणी किणे .
3. स्लम- आकािणी, मागणी, वसुली व थकबाकी इ.
र्पासणी किणे .
4. शवशवि कि- जागा भाडे , गाळे भाडे , जाशहिार् कि,
बाजाि वसुली इ.
आकािणी, मागणी, वसुली व
थकबाकी इ. र्पासणी किणे.
5. दवाखाने , र्िणर्लाव, नाट्यगृह इ. फी वसुली व र्पासणी
किणे .
6. िक्कम करूपये पन्नास हजाि पयंर् कामाां च्या सांशचका व
दे यके र्पासणी किणे .
7. खार्ेप्रमुख वेळोवेळी सुशचर् किर्ील र्ी कामे किणे .

प्रशासशनक कर्मव्य

(ख)
सांबांशिर् कायदा/शनयम/आदे श/िाजपत्र

शेिा

2
3
4
5
6
7
8
9

अ.
क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

उपमुख्य
लेखापरिक्षक
वरिष्ठ लेखापरिक्षक
सहाय्यक
लेखापरिक्षक
कशनष्ठ लेखापरिक्षक
कशनष्ठ शलशपक
वाहनचालक
दप्तिी/नाईक
शशपाई

उपिोक्त "क‘ प्रमाणे

अशिकाि पद

फौजदािी कर्मव्य

(ग)
सांबांशिर् कायदा/शनयम/आदे श/िाजपत्र

मुख्य लेखापरिक्षक
उपमुख्य
लेखापरिक्षक
वरिष्ठ लेखापरिक्षक
सहाय्यक
लेखापरिक्षक
कशनष्ठ लेखापरिक्षक
कशनष्ठ शलशपक
वाहनचालक
दप्तिी/नाईक
शशपाई

--

--

शनिां क

शेिा

अ.क्र
.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

अशिकाि पद

अिमन्यायीक कर्मव्य

मुख्य लेखापरिक्षक

महािाष्ट्र महानगिपाशलका अशिशनयम
1. महािाष्ट्र महानगिपाशलका अशिशनयम
2. माशहर्ीचा
अशिकाि
अशिशनयम
2005 कलम 19 प्रमाणे अशपशलय
अशिकािी व त्या अनुषांशगक कर्मव्ये

उपमु ख्य
ले खापरिक्षक
वरिष्ठ ले खापरिक्षक
सहाय्यक
ले खापरिक्षक
कशनष्ठ ले खापरिक्षक
कशनष्ठ शलशपक
वाहनचालक
दप्तिी/नाईक
शशपाई

(घ)
सांबांशिर् कायदा/शनयम/आदे श/िाजपत्र
महािाष्ट्र महानगिपाशलका अशिशनयम
1. महािाष्ट्र महानगिपाशलका अशिशनयम
2. महािाष्ट्र शासनाने वेळोवे ळी परिर् केले शनयम, उपशविी वइर्ि सांबांशिर्
अशिशनयम इ.
3. केंद्र शासनाचा माशहर्ीचा अशिकाि अशिशनयम 2005
शनिां क

शेिा

अ.क्र
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

अशिकाि पद

न्यायीक कर्मव्य

मुख्य लेखापरिक्षक महािाष्ट्र
अशिशनयमाप्रमाणे
उपमुख्य
लेखापरिक्षक
वरिष्ठ लेखापरिक्षक
सहाय्यक
लेखापरिक्षक
कशनष्ठ
लेखापरिक्षक
कशनष्ठ शलशपक
वाहनचालक
दप्तिी/नाईक
शशपाई

महानगिपाशलका महािाष्ट्र महानगिपाशलका अशिशनयम

उपमुख्य लेखापरिक्षक
मुख्य लेखापरिक्षक
नाशशक महानगिपाशलका, नाशशक.
नाशशक महानगिपाशलका, नाशशक.

(य)
सांबांशिर् कायदा/शनयम/आदे श/िाजपत्र

शनिां क

शेिा

