महाराष्ट्र शासन

सामाजजक अंकेक्षण संचालनालय,
9 वा मजला, नवीन प्रशासन भवन,
महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मं बई- 400 032

कंत्राटी र्त्त्वावर करार पद्धर्ीने जनयक्र्ी
लेखाजिकारी पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या
कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या:
 संचालनालय स्र्रावरील लेखाजवषयक कायतवाहीची कायतपध्दर्ी जनजिर् करणेसाठी
संचालक आजण सह संचालक यांना मदर् करणे.
 संचालनालयार्ील सवत जमाखचाचे व्यवस्थापन, आयोजन आजण सवत नस्र्ींची र्पासणी
करण्याची जबाबदारी लेखाजिकारी यांची राजहल.
 कायालयार्ील आजण क्षेजत्रय सवत बीले र्पासून संचालक ककवा आहरण व संजवर्रण
अजिकाऱ्यांकडे सादर करणे.
 कॅशबक, पासबक, अदायगीची बीले, इनव्हॉईसेस आजण जमा खचाशी जनगजडर् इर्र
कागदपत्रार्ील नोंदी अद्ययावर् ठे वणे र्सेच दरध्वनी नोंद वही आजण मोबाईल भत्ता, प्रवास
भत्ता, लाईट बील, फोटोप्रर्ी आजण इर्र सादील खचासंबि
ं ार्ील नोंदी अद्ययावर् ठे वणे.
 जमाखचासंबि
ं ार्ील अित शासकीय पत्रे, जविानसभा प्रन आ आजण माजहर्ीचा अजिकार
यासंदभार्ील कायतवाहीवर जनयंत्रण ठे वणे.
 संचालनालयाकडू न होणाऱ्या अदायगीमिून भजवष्ट्य जनवाह जनिी/शासकीय भजवष्ट्य जनवाह
जनिी/गट जवमा योजना/व्यवसाय कर/आयकर/T.D.S. इत्यादी सांजविानीक कपार्ी केल्या
जार्ील याची खात्री करणे.
 जजल्हा, जवभाग आजण मख्यालय स्र्रावरील संचालनालयाचा जमाखचत र्पासणे व ठे वणे.
 जनजवदा आजण खरेदीसंदभार्ील जनजवदा/दरपत्रके प्राप्र् करुन घेण्यापासून र्े अंजर्म
मान्यर्ेसाठी नस्र्ी सादर करेपयंर्च्या कायतवाहीस मदर् करणे.
 संचालनालयास जनिी उपलब्ि होणेसाठी वेळोवेळी सवत खात्यांचा एकजत्रर् जवचार करुन
जमाखचत आजण उपयोजगर्ा प्रमाणपत्र योग्य त्या अजिकाऱ्यांकडे पाठजवले जाईल यांची दक्षर्ा
घेणे.
 संचालक आजण सह संचालक यांनी वेळोवेळी सोपजवलेली कामे
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महाराष्ट्र शासन

सामाजजक अंकेक्षण संचालनालय,
9 वा मजला, नवीन प्रशासन भवन,
महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मं बई- 400 032

कंत्राटी र्त्त्वावर करार पद्धर्ीने जनयक्र्ी
सहाय्यक लेखाजिकारी पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या
कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या:
 संचालनालय स्र्रावरील लेखाजवषयक कायतवाहीची कायतपध्दर्ी जनजिर् करणेसाठी
संचालक, सह संचालक आजण लेखाजिकारी यांना मदर् करणे.
 कायालयार्ील आजण क्षेजत्रय सवत बीले र्पासून लेखाजिकारी यांचेमाफतर् संचालक ककवा
आहरण व संजवर्रण अजिकाऱ्यांकडे सादर करणे.
 व्यवसाय कर, आयकर आजण वस्र् व सेवाकर कपार् करणे संदभार् कायतवाही करणे व
जनयंत्रण ठे वणे.
 संचालनालयाला लागू असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या लेखाजवषयक जनयम आजण
कायद्यानसार खचतजवषयक, चाचणी-जशल्लक, बँक खात्यांच्या नोंदी आजण रोखवही इत्यादींची
र्पासणी करणे व नोंदी ठे वणे.
 वाहन भाड्याने घेणे, दळणवळण आजण त्यांची अदायगी यासंदभार् कायतवाही व जनयंत्रण
ठे वणे.
 महाराष्ट्र शासनाच्या कायदा आजण जवजहर् जनयमानसार साठा नोंदवही (Stock Register),
रोखीचे पस्र्क (Cash Book), लेजसत आजण लेखाजवषयक रजजस्टसत इत्यादी र्पासणी करणे
व र्ी प्रमाजणर् करुन घेणे.
 सहाय्यक लेखाजिकारी म्हणून सामाजजक अंकेक्षण प्रजियेसंदभार्ील सवत बीले र्पासून सादर
करणे.
 संचालनालयार्ील अजिकारी/कमतचारी यांनी सवत स्र्रावरुन सादर केलेली लेखाजवषयक
प्रकरणे, योग्य, व्यवहायत, कायदे शीर असल्याबाबर् खात्री करुन र्ी स्वर्:ची सही करुन
लेखाजिकारी यांचेमाफतर् संचालकांकडे सादर करणे.
 संचालक, सह संचालक आजण लेखाजिकारी यांनी वेळोवेळी सोपजवलेली कामे
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सामाजजक अंकेक्षण संचालनालय,
9 वा मजला, नवीन प्रशासन भवन,
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कंत्राटी र्त्त्वावर करार पद्धर्ीने जनयक्र्ी
लेखापाल/लेखा जलजपक पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या
कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या:
 लेखाजिकारी आजण सहाय्यक लेखाजिकारी यांना त्यांच्या कामार् मदर् करणे व
संचालनालयाची येणे/दे णे जनयजमर्पणे होर् असल्याबाबर् खात्री करणे.
 लेखापाल र्था लेखा जलजपक म्हणून कायालयीन बीलांची र्पासणी करुन सादर करणे.
 व्यवसाय कर, आयकर आजण वस्र् व सेवाकर कपार् करणेसंदभार् कायतवाही करणे.
 संचालनालयाला लागू असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या लेखाजवषयक जनयम आजण
कायद्यानसार खचतजवषयक, चाचणी-जशल्लक, बँक खात्यांच्या नोंदी आजण रोखवही
इत्यादींच्या नोंदी ठे वणे.
 महाराष्ट्र शासनाच्या कायदा आजण जवजहर् जनयमानसार साठा नोंदवही (Stock Register),
रोखीचे पस्र्क (Cash Book), लेजसत आजण लेखाजवषयक रजजस्टसत इत्यादी जलजहणे व र्ी
प्रमाजणर् करुन घेणे.
 जनजवदा आजण खरेदीसंदभार्ील जनजवदा/दरपत्रके प्राप्र् करुन घेण्यापासून र्े अंजर्म
मान्यर्ेसाठी नस्र्ी सादर करेपयंर्च्या कायतवाहीस मदर् करणे.
 संचालक, सह संचालक, लेखाजिकारी आजण सहाय्यक लेखाजिकारी यांनी वेळोवेळी
सोपजवलेली कामे
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