कार्ाासन क्रमाांक - पाांच (लेखा शाखा)
अ.क्र.
1.
2.

मुद्दा
र्ा कार्ाासनाशी सांबांधीत माहिती
आपली रचना, कार्े व सदर बाब र्ा कार्ाासनाशी सांबांधीत नािी.
कताव्ये र्ाांचा तपशील
आपले अहधकारी व
अहधकारी /कमाचारी अहधकार व जबाबदा-र्ा
कमाचारी र्ाांचे अहधकार नाांव
1. लेखा अहधकारी
व कताव्ये
सवा प्रकारच्या लेखा हवषर्क बाबी तपासणे, जनतेच्या
लेखाहवषर्क
बाबी िाताळणे, तपासणी अिवाल,ऑडीट पॅरा
हनकाली लावणे,
अनुदान वाटप,रोखविर्ा तपासणे,पेन्शन केसेस
तपासणे,सांहिप्त
दे र्काचे तपहशलवार दे र्के सादर करणे, जमा खचााचा
ताळमेळ घेणे,
कार्ाासनामार्ात सादर करण्यात आलेंल्या प्रस्तावाांचे,
पत्रव्यविाराचे
अवलोकन करुन हनर्मानुसार धोरणात्मक व ताांहत्रक
बाबी तपासून त्यावर
अहिप्रार् नमूद करुन सांचालकाांच्या अांतीम
मान्यतेसाठी प्रस्ताव व पत्रव्यविार सादर करणे.
2. हटपण्णी सिाय्यक वाहषाका अांदाजपत्रक,सुधारीत अांदाजपत्रक व कार्ाक्रम

3. हटपण्णी सिाय्यक

अांदाजपत्रक
तर्ार करणे, सवा हनवृत्ती वेतनप्रकरणे िाताळणे,
शासकीर् पत्रव्यविार
ऑडीट पॅरा व िाांडार पडताळणी हवषर्ीचा
पत्रव्यविार, अनुदान वाटप
सरें डर ररपोटा, पुरक मागणी प्रस्ताव ,पुनहवहनार्ोजन
,अुनदानीत कला
सांस्ाांतील कमाचारी अहधकारी र्ाांची सेवापुस्तके
िाताळणे, कार्ाालर्ीन
आदे श काढणे, वेतन हनहितीसांबांधी सवा कामे पिाणे व
अहधका-र्ांाानी
वेळोवेळी हदलेली कामे पार पाडणे.
स्ार्ी व अस्ार्ी आस्ापनेची वगा 1/2/3/4 ची
कार्ाालर्ाची व
िॉस्टे ल वेतन दे र्के, पुरक दे र्के , स्वग्राम प्रवासित्ते
दे र्के,वैद्यकीर्
दे र्के,उत्सव अग्रीम दे र्के, शासकीर् उच्चकला
परीिा मेिनताना दे र्के
आकस्मिक दे र्के, जीआर्एस,तात्पूरते पेन्शन
,ग्रॅच्यूएटी दे र्के तर्ार
करणे,अहतकालीक ित्ता दे र्के.हटडीएस ररपोटा
पाठहवणे,कमाचारी गणना,

िमाली दे र्के व इतर अनुषांहगक दे र्के तर्ार करुन
पारीत करणेकरीता
अहधदान व लेखा कार्ाालर्ास सादर करणे.
4.हटपण्णी सिाय्यक

रोखीच्या नोांदविर्ा हलहिणे,सवा धनादे श व रोकड
सुव्यवस्मस्तपणे जतन करुन आिरण व सांहवतरण
अहधकारी र्ांााचे सूचनेनुसार हवतरीत करणे, तसेच
रोख नोांदविीच्या अनुषांगाने असेलेल्या सवा नोांदविर्ा
,पीएलए
अकाांउट हलहिणे, सांहिप्त दे र्के,तपहशलवार दे र्के,
साहित्य खरे दी,
पेट्ाोल दे र्के, मोटार दु रुस्ती दे र्के, सांगणक खचा,
प्रकाशने,सीएटी परीिा
र्ी रोख रकमा व डीडी बॅकेत िरणा करणे,वसतीगृि
तसेच कार्ाालर्ीन
5.हलहपक टांकलेखक आकस्मिक खचााची दे र्के ,िाडे पटटी कराची
दे र्के,एचडीएर्सी
रोख नोांदविी हलिीणे,वेतन वाटप,रोख
वाटप,कार्ाालर्ीन कामाकरीता
बॅकेत जाणे, .हटडीएस ररपोटा पाठहवणे, जमेची
पडताळणी करणे इ.
सेवापुस्तक अध्यावत नोांदी करुन सेवापुस्तके जतन

6.हलहपक टांकलेखक करणे
िहनहन सांबांधीची सवा दे र्के व चतु्ाश्रण
े ी कमाचा-र्ाचे
िहनहन लेखे
नोांदी करुन अध्यावत ठे वणे.माहसक ,खचााचे
हववरणपत्र तर्ार ठे वणे,
सेवाहनवृत्ती नांतरच्या हटपण्णी हलहिणे,खचामेळ व
तत्सांबांधीचा पत्रव्यविार
करणे.
परीिा शाखेतून आलेली तसेच कार्ाालर्ाची सवा
प्रकारची प्रवासित्ता
दे र्क तर्ार करणे,परीिेची पीपीएस ,कार्ाालर्ीन खचा
,बहिसे ,शासकीर्
रे खाकला परीिा दे र्के, मेिनताना दे र्के, कजााचे लेखे
ठे वणे, इतर दे र्के
तर्ार करणे
3.

4.

हनणार् घेण्याच्या
प्रहक्रर्ेत अनुसरण्यात
र्ेणारी कार्ापध्दती,
तसेच पर्ावेिण आहण
उत्तरदार्ीत्व प्रणाली.
स्वत:ची कार्े पार

सदर बाब र्ा कार्ाासनाशी सांबांधीत नािी

हनर्हमत व प्राप्त कामे सुरळीतपणे पार पाडणे,

5.

6.

7.

पाडण्यासाठी
त्याच्याकडु न
ठरहवण्यात आलेली
मानके
त्याच्याकडे असलेले
लेखाहवषर्क बाबी शासकीर् कोषागार हनर्मान्वर्े िाताळणे.
हकांवा त्याच्या हनर्ांत्रणात
असलेले हकांवा त्याची
कार्े पार पाडण्यासाठी
त्याच्या
कमाचारीवगााकडू न
वापरण्यात र्ेणारे
हनर्म, हवहनर्म, सुचना,
हनर्मपुस्मस्तका आहण
अहिलेख
त्याच्याकडे असलेल्या सांहचका र्ादी सोबत जोडण्यात र्ेत आिे.
हकांवा त्याच्या
हनर्ांत्रणाखाली
असलेल्या
दस्तऐांवजाांच्या प्रवगााचे
हववरण
आपले धोरण तर्ार
सदर बाब र्ा कार्ाासनाशी सांबांधीत नािी
करण्याच्या हकांवा त्याची

8.

अांमलबजावणी
करण्याच्या सांबांधात,
लोकाांशी हवचारहवमर्
करण्यासाठी हकांवा
लोकाांकडू न हनवेदने
केली जाण्यासाठी
अस्मस्तत्वात असलेलर्ा
कोणत्यािी व्यवस्ेचा
तपशील
आपल्या एक िाग
सदर बाब र्ा कार्ाासनाशी सांबांधीत नािी
म्हणून हकांवा सल्ला
दे ण्याच्या प्रर्ोजनासाठी
म्हणून घहटत केलेल
दोन हकांवा अहधक
व्यक्ी ांच्या हमळू न
बनलेलर्ा मांडळाचे,
पररषदाांचे, सहमत्याांचे
आहण अन्य हनकार्ाांचे
हववरण आहण त्या
मांडळाांच्या,
पररषदाांााच्या,
सहमत्याांाांच्या आहण

9.

10.

11.

अन्य हनकार्ाांच्या बैठकी
लोकाांसाठी खूल्या
आिेत हकांवा कसे हकांवा
अशा बैठकीची कार्ावृत्ते
जनतेला पिावर्ास
हमळण्याजोगी आिेत
हकांवा कसे र्ाबाबतचे
हववरण.
आपल्या अहधका-र्ाांची
आहण कमाचा-र्ाांची
हनदे हशका
आपल्या प्रत्येक
अहधका-र्ाला व
कमाचा-र्ाला हमळणारे
माहसक वेतन, तसेच
प्राहधकरणाच्या
हवहनर्माांचे तरतूद
केल्याप्रमाणे
नुकसानिरपाई
दे ण्याची पध्दती.
सवा र्ोजनाांचा तपशील,
प्रस्ताहवत खचा

लेखा अहधकारी- श्रीमती हचत्रा रामदासी, प्रमुख हलहपक- श्रीमती शारदा शांकर
हवरकर, हटपण्णी सिाय्यक-ररक्, हलहपक - श्रीमती हशतल मोरे , हलहपक
टांकलेखक- पवनहसांग बा. मिेर.
तपहशलवार माहिती सोबत जोडली आिे

तपहशलवार माहिती सोबत जोडली आिे.

दशाहवणारा, आपल्या
प्रत्येक अहिकरणाला
नेमून हदलेला
अ्ासांकल्प आहण
12.

13.

14.

सांहवतरररत केलेल्या
रकमाांचा अिवाल.
अ्ासिाय्य कार्ाक्रमाच्या
अांमलबजावणीची रीत
तसेच वाटप केलेल्या
रकमा आहण अशा
लािाहधका-र्ाांचा

तपशील.
ज्या व्यक्ी ांना सवलती,
परवाने हकांवा
प्राहधकारपत्रे हदलेली
आिेत अशा व्यक्ी ांचा
तपशील.
इलेक्ट्रॉहनक स्वरुपात
त्यास उपलब्ध
असलेल्या हकांवा
त्याच्याकडे असलेल्या
माहितीच्या सांबांधातील
तपशील.

तपहशलवार माहिती सोबत जोडली आिे.

सदर बाब र्ा कार्ाासनाशी सांबांधीत नािी

सदर बाब र्ा कार्ाासनाशी सांबांधीत नािी

15.

16.

17.

माहिती
हमळहवण्यासाठी
नागररकाांना उपलब्ध
असणा-र्ा सुहवधाांचा
तपशील, तसेच
सावाजहनक वापरासाठी
चालहवण्यात र्ेत
असलेल्या ग्रां्ालर्ाच्या
हकांवा वाचनालर्ाच्या
कामकाजाच्या वेळाांचा
तपशील.
जन माहिती अहधकार्ाची नावे, पदनामे,
आहण इतर तपशील.
हवहित करण्यात र्ेईल
अशी इतर माहिती.

सदर बाब र्ा कार्ाासनाशी सांबांधीत नािी

श्रीमती हचत्रा रामदासी, लेखा अहधकारी, जन माहिती अहधकारी
श्रीमती शारदा शांकर हवरकर, प्रमुख हलहपक, सिा.जन माहिती अहधकारी
हनरां क

