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मु'या�यापकमु'या�यापकमु'या�यापकमु'या�यापक  , , , ,उपमु'या�यापकउपमु'या�यापकउपमु'या�यापकउपमु'या�यापक , , , ,पय�वे�क व लेखिनक यांचे संयु, चचा�स-पय�वे�क व लेखिनक यांचे संयु, चचा�स-पय�वे�क व लेखिनक यांचे संयु, चचा�स-पय�वे�क व लेखिनक यांचे संयु, चचा�स-     

 

िवषय :- ऑडीट व ऑडीट पूत�ता आिण अकौटस किमटी कामकाज.  

जमाखच� तपासणी अथ�जमाखच� तपासणी अथ�जमाखच� तपासणी अथ�जमाखच� तपासणी अथ� व 8या'या  व 8या'या  व 8या'या  व 8या'या :::: - - - -     

अथ� अथ� अथ� अथ� **** शा:ीय प;तीने व स<ूमपणे जमाखचा�=या केले>या तपासणीला ” जमाखच� तपासणी िकंवा संके�ण “अस े

@हणतात  .कोणCयाही 8यवसायाम�ये झाले>या आिथ�क वाEवाहारा=या नFदी जमाखचा�=या िनयमाHमाणे केले>या 

आहेत िकंवा नाहीत ,तसेच सव� 8यवहार योIय िटकाणी व योIय प;तीने नोदिवलेले आहेत िकंवा नाहीत .याची  

काटेकोरपणे तपासणी करJया=या काया�ला िहशोब तपासणी िकंवा जमाखच� तपासणी असे @हणता येईल  .जमाखच� 

तपासणीम�ये ,जमाखच� तपासणी बरोबर Lया कागदप-ा=या आधारे नFदी के>या आहेत Cयाची तपासणी व Cया=या 

सCयतेबNल खा-ी कOन घेणे याचाही Cयाम�ये समावेश होतो.  

8या'या 8या'या 8या'या 8या'या ::::----  जमाखच� तपासणी @हणजे काय  ?याबाबत अनेक लेखकांनी अनेक 8या'या केले>या आहेत.  

ए .के.चंदा )भारताचे माजी ऑिडटर जनरल ( 

Audit is not an iquisition and its mission is not one of fault  finding .Its purpose is to bring to the notice of 

the adninistrative laqunae in the rules and regulation and lapses and to suggest possible way and means for excution 

of plans and projects with greater expendition efficiency  &Economy.  

जमाखच� तपासणी ही एकाकी तपासणी न8हे िकंवा केवळ चुका शोधून काढणे हे Cयाचे उिदT न8हे  .जमाखच�  

तपासणी ही एक HिUया असून शाशकीय िनयमावलीतील -ुटी  ,वैगुJय व अिनयिमतपणा Hशासना=या ल�ात आणून 

देऊन ,पुढील योजना व Hक>प अिधक काय��मतेने व तCपरतेने राबिवJयासाठी योIय उपाय सुचिवणे हे Cयात 

अंतभू�त आहे.  

जमाखच� तपासणीनीचे Hकारजमाखच� तपासणीनीचे Hकारजमाखच� तपासणीनीचे Hकारजमाखच� तपासणीनीचे Hकार  :-  

जमाखच� तपासणीचे मु'य खालील Hकार आहेत . 

अ) 8यापारी सं%थे=या संघटन प;तीनुसार जमाखच� तपासणी 

आ) 8यवहारी ZTीकोनातून जमाखच� तपासणी :-  

अ . (संघटन प;तीनुसार जमाखच� तपासणी  

१  .िनयामक जमाखच� तपासणी )Statutory Audit (  

२  .खाजगी िहशोब तपासणी )Private Audit(  

३  .सरकारी िहशोब तपासणी )Government Audit(  

४  .अंतग�त िहशोब तपासणी )Internal Audit(  

१  .िनयामक जमाखच� तपासणी मधील Hकार- याम�ये खालील बाबींचा समावेश होतो.  

    अ  (कंप_याची जमाखच� तपासणी )Company Audit (  

    ब  (िव`%त सं%थाची जमाखच� तपासणी )Audit of Trust(  

    क  (इतर सं%थाची जमाखच� तपासणी )Audit of other Institutions(  

२  .खाजगी िहशोब तपासणीमधील Hकार :-  

    १  .8यि,गत 8यापाराची जमाखच� तपासणी )Audit of the Account of sole(  

    २  .भागीदारी स%ंथाची जमाखच� तपासणी )Audit of Account of Private Finding(  



    ३ .8यि,गत िहशोबाची जमाखच� तपासणी )Audit of the Account of Private Indiviual(  

ब  (8यावहािरक ZTीकोनातुन िहशोब तपासणी : -  

8यावहािरक ZTीकोनातून िहशोब तपासणीचे अनेक Hकार आहेत. 

इतर सं%थाची जमाखच� तपासणी इतर सं%थाची जमाखच� तपासणी इतर सं%थाची जमाखच� तपासणी इतर सं%थाची जमाखच� तपासणी :::: - - - -  

 आपणास िनयामक जमाखच� तपासणी मधील इतर सं%था=या जमाखच� तपासणीचा िवचार करावयाचा आहे .

कारण की ,इतर सं%था=या जमाखच� तपासणीम�ये शै�िणक सं%था ,धम�दाय सं%था ,cलब ,हॉि%पटल ,उपहारगहेृ 

इCयादी येतात.  

Cयामधील शै�िणक सं%था या सं%थेचा आपणास िवचार करावयाचा आहे. 

शै�िणक सं%था शै�िणक सं%था शै�िणक सं%था शै�िणक सं%था :::: - - - -    ))))Educational Institutions((((  

 याम�ये Hाथिमक शाळा ,आ�मशाळा ,वसितगहेृ ,मा�यिमक शाळा ,टेिcनकल िवभाग ,महािवfालये आिण 

िवfापीठे इCयादी िश�ण सं%थाचा समावेश होतो .या शै�िणक सं%थाची %थापना साव�जिनक िहतासाठी झालेली 

असते .अशा सं%थाची िहशोब तपासणी करताना सा व�जिनक िहत ल�ात घेऊन केली जाते . 
 

नgयाचा उदेhश नसले>या सं%थाची जमाखच� तपासणी नgयाचा उदेhश नसले>या सं%थाची जमाखच� तपासणी नgयाचा उदेhश नसले>या सं%थाची जमाखच� तपासणी नgयाचा उदेhश नसले>या सं%थाची जमाखच� तपासणी ::::----  

 समाLयाम�ये अनेक सं%था %थापन झाले>या आहेत व होत आहेत .Cयांचा हेतू नफा िमळवणे हा नसतो .

अशा सं%थाना आपण अ -8यापारी सं%था @हणतो .यात सांकृितक .धािम�क ,शै�िणक आ िण सामािजक सं%थाचा 

समावेश होतो  .या सं%थाची नोदनी सोसायटी रिज%टेशन अcट खाली केली जाते .या सं%थाना दरवष!  आपली 

वािष�क खाती तयार करावी लागतात .यात खच� व उCप_नाची आिण संपjी व देयातांची नFद केली जाते .या वािष�क 

खाCयांची जमाखच� तपासणी मा_यताH◌ाl )चाट�ड अकौटस (जमाखच� तपासािनसाकडून कOन घेJयात येते व हे 

जमाखच� तपासणी अहवाल िकंवा िहशोब धम�दाय आयु,ाकडे सादर करावे लागतात .अशा सं%थांची वािष�कखाती 

पुढीलHमाणे असतात .  

१. Hाlी आिण शोधन खाते ) .Receipt and Payment Accounts(  

२. आय व 8यय खाते )Income  &Expenditure(  

३. ताळेबंद )Balance Sheet(  

या वािष�क खाCयाची जमाखच� तपासणी करJयामागे उNेश या वािष�क खाCयाची जमाखच� तपासणी करJयामागे उNेश या वािष�क खाCयाची जमाखच� तपासणी करJयामागे उNेश या वािष�क खाCयाची जमाखच� तपासणी करJयामागे उNेश :::: - - - -  

 वग�णी ,देणगी व अनुदान या माफ� त िमळाले>या पैशांचा अप8यय झालेला नाही .लबाडी झालेली नाही हे 

पाहणे गक असतो .Cया ZTीनेच शै�िणक सं%थांची िहशोब तपासणीचा काय�Uम पाहणे महCवाचे ठरते. 

अंतग�त िहशोब तपासणी अंतग�त िहशोब तपासणी अंतग�त िहशोब तपासणी अंतग�त िहशोब तपासणी :::: - - - -  

Lया िविशT संघटने=या िकंवा सं%थे=या काया�चा पसारा िकंवा 8याप खूप मोठा असतो  ,अशा सं%था कायम 

%वOपा=या जमाखच� तपासनीसाची नेमणूक करतात .या जमाखच� तपासनीसाने वळेोवेळी केले>या जमाखच� 

तपासणीला अंतग�त िहशोब तपासनीस असे @हणतात  .अशा वष�भर वेळोवेळी सं%था=या शाखांचे जमाखचा�चे परी�ण 

करJयाकिरता असले>या जमाखच� तपासनीसाला )इंटरनल ऑडीटर (अंतग�त जमाखच� तपासनीस असे @हणतात .हा 

सं%थाचा नोकर @हणून काम करीत असतो .Cयास साव�जिनक व %वत् तं- िहशोब तपासनीस @हणून काम करता येत 

नाही. 

रयत िश�ण सं%थेम�ये एक %वतं- िवभाग जमाखच� तपासणीसाठी िनमा�ण केलेला आहे . 

ऑडीट िवभाग ऑडीट िवभाग ऑडीट िवभाग ऑडीट िवभाग :::: - - - -  

    या िवभागात अनेक कम�चारी  ,सं%थे=या िनरिनराnया शाखांचे जमाखच� तपासणीचे काम करतात .

Cयां=यावर िनयं-ण ठेवणेसाठी %वतं- ऑडीटरची नेमणूक सं%थेने केलेली आहे  .या िवभागामाफ� त स%ंथेतील 



िनरिनराnया शाखांची वषा�तून एकदा  /दोनदा जमाखच� तपासणी केली जाते .Cयालाच लोकल ऑडीट िकंवा अंतग�त 

जमाc>pच तपासणी असे @हणतात  

 

 

 

कामाचे %वOप Ð अंतग�त जमाखच� तपासनीस फ, िलहले>या जमाखचा�ची तपासणी करणा -या 

कामाम�ये समावेश होतो.  

8याlी 8याlी 8याlी 8याlी     ::::----    लोकल    ऑडीट=या कामाची 8याlी फार मोrठी असते . 

उNेशउNेशउNेशउNेश     :::: - - - -        जमाखचा�त िलहलेले 8यवहार िबनचूक आहेत याची खा-ी कOन घेणे व Cयाच बरोबर पूव! 

केले>या चुका  ,लबाsया  ,अिनयिमतपणा शोधून काढणे हा उNेश असतो  

उपयोग उपयोग उपयोग उपयोग      - - - -::::जमाखच� िलहून पूण� झा>यावर लोकल जमाखच� तपासणी सुt होते वािष�क ऑडीटचेवेली  ,

ही उपयोगी ठरते  

सं%थेने सं%थेने सं%थेने सं%थेने ऑडीट िवभागामाफ� त िनरिनराnया शाखां=या जमाखचा�=या 8यवहारावर योIय िनयं-ण राहावे 

@हणून लोकला ऑडीट म�ये आले>या अनुभवानुसार एकाच Hकार=या घडून येणा -या चुका  ,दोष िकंवा 

अिनयिमतपणा या गोTी %वतं-पणे पिरप-काuारे सव� शाखां=या नजरेत आणून िदले>या असतात  .

अशा Hकारे जमाखचा� म�ये नेहमी होणा-या Cयाच Cया चुका  ,दोष अिनयिमतपणा टाळण् याची संधी 

ही िदलेली असते Cयामुळे इंटन�ल ऑडीट िकंवा लोकल ऑडीट ही प;ती अितशय फायदेशीर व 

लाभदायक ठरलेली आहे. 

वािष�क ऑडीट वािष�क ऑडीट वािष�क ऑडीट वािष�क ऑडीट      - - - -::::वािष�क िहशोब तपासणी @हणजे आिथ�क वष� संप>यावर वvया�=या शेवटी करJयात 

येणारी िहशोब तपासणी होय  .आिथ�क वष� संप>यानंतरच  ]३१  माच�  [जमाखच�तपासणीस जमाखचा�ची 

पु%तके  ]कीद�  ,खाते 8हा  ,8हौचस�  [पावतीपु%तके िनरिनराळे द%तऐवज व इतर आवzयक 

कागदप-ांचे पुरावे आप>या ता{यात घेवून Cया=या आधारावर जमाखच� तपासणी करJयात येते .संपूण� 

जमाखच� तपासणी झा>यावर Cयाबाबतीत आपले प◌र्माणप- देतो Cया प;तीसा वािष�क जमाखच� 

तपासणी असे @हणतात. 

 Lया जमाखच� तपासणी=या प;तीत जमाखचा�चा िलिहJयाचा अवधी संपेपय|त जमाखच� 

तपासणीकाय� सुt करीत नाही .परंतु Cयानंतर  ]जमाखच� िलिहJयाचा कालावधी संप>यावर [संपूण� 

तपासणी एकदमच पूण� करतो Cयाला वािष�क जमाखच� तपासणी @हणावे असे वण�न केलेले आहे  .हा 

तपासणीस शासनमा_य चाट�ड� अक}टंट  या शै�िणक पा-तेचा असतो Cया=या सहीने जमाखच� 

तपासणीची कागदप- तयार केलेजातात.  

वािष�क तपासणीवािष�क तपासणीवािष�क तपासणीवािष�क तपासणीचे फायदे चे फायदे चे फायदे चे फायदे  

१  [वेळेची बचत होते  ,वषा�=या शेवटी व वषा�तू न एकदाच जमाखच� तपासणी संपुण�पणे केली जाते. 
 

-  

 

२  .खच� कमी Ð  जमाखच� तपासनीस वषा�अखेर एकदाच ठरािवक मुदतीत जमाखच� तपासणीचे काम पूण� करतो  .Cयामुळे 

Cयाची फी कमी आकारतो.  

३  .दैनंिदन कामकाजात अडथळे येत नाही.वषा�=या शेवटी जमाखच� तपासणी होते ].३१मच� अखेर[  

४  .आकडयात बदल होJयाची शcयाता नाही .वािष�क जमाखच� तपासणी एकदा सुt झा>यावर ती संपेपय|त सव� 

जमाखचा�ची पु%तके जमाखच� तपासणी=या ता{यात  असतात .Cयामुळे तपासणी केले>या जमाखाचा�तील आकsयात 

फेरबदल करJयाची संधी िमळत नाही.  



५  .खच� 8य वहारांची सलगपणे  तपासणी होते. 

६  .जमाखच� तपासणीचे काम कंटाळवाणे होत नाही.  

७  .जमाखच� तपासणी Ð  शाखा ,सं%था या दोघांसाठी सोयीची आहे.  

८  .कम�चा-यावर वचक राहतो....  

तोटेतोटेतोटेतोटे 

१. अनेक 8यवहारांची सखोल तपासणी होत नाही. 

२. वािष�क खाती करJयाल िवलंब लागतो. 

३. चुका दtु%त करणे कठीण होऊन बसते. 

४. लबाडी व आफारातफरीस वाव िमळू शकतो. 

५. जमाखच� तपासणीसाकडून िवशेष माग�दश�न िमळत नाही. 

६. आफारातफर  ,लबाडीचा 8यवहार उघडकीस आणणे शcय होत नाही.  

मा .चाट�ड� अक}टंटं व स%ंथे=या लोकल ऑिडट uारा सं%थेचे ऑिडटर यांचेकडून आले>या अहवालांची छाननी 

कOन त◌य्ासंबंधी काय�वाही करताना येणा -या अडचणींचा िवचार कOन सव�साधारणपणे सव� शाखांम�ये खलील 

Hमाणे -ुटी िदसून येतात.  

सव�साधारणपणे सव�च िवfालयात िदसून येणाटीया -ु- 

१. मागील अहवालातील सुचनांनची पुत�ता करणे .�ाची वेळोवळेी पुत�ता केली जात नाही . Cयामुळे Cया सूचना तशाच 

राहतात. 

२. खच� पावCया नाहीत  ,Cया िमळवून रेकॉड�ला ठेवणे ,एकदा वािष�क ऑिडट झाले की या सूचनेची पुत�ता  करJयाचा 

कोणीच Hय� करत नाही  .Cयामुळे खाCया=या इ_%पेcशनचेवेळी तपासणीम�ये अनुदानात कपात होते.  

Cया बाबी घडू नयेत @हणून खच� पावCया मागवून घेवून Lया Cया िठकाणी जोडून ठेवा8यात. 

३ कोटेशन न घेताच सािहCयाची खरेदी केले जाते ] .शा:ीय सािहCय ,खेळ ,फिन�च ,�ंथालय पु%तके [परचेस किमटी 

%थापून बजेटनुसार सािहCय कोटेशन  घेऊनच खरेदी करावे. 
 

४ टेिलफोन रिज%टर नFदी के>या जात नाहीत  .खाजगी फोन=या रकमा वसूल के>या जात नाहीत.  

५  .अडॅ8हा_सेस िनयिमत पगार होत असताना व िवनाआनुदानीतवर काम करणारे सेवक यांना िदलेले अडॅ8हा_स Lया 

Cया वेळीच वसूल केले जात नाहीत  .शाखाHमुखांनी �ा बाबी जातीने ल� घालून ,पुत�ता करणे गरजेचे आहे.  

६  .फॉ@स�,जन�>स,व�ा िवUी :-  

  फॉ@स� ,जन�>स ,व व�ा िवUीचे %टॉक रिज%टर ठेवणे व नFदी करणे-  

 %टॉक रिज%टर ठेवून Cयात फॉ@स�,जन�>स,व�ा इ .खरेदी=य ◌ा व िवUीची  रcकम Lया Cया िदवशी  

अक}टंटकडे जमा कOन  ,तशी पोहोच घेणे गरजेचे आहे . ऑिडटचेवेळी खरेदी -िवUीचा ताळमेळ िदसून येत नाही .

बरेचवेळा फॉ@स� , व�ायांचे वाटप िवfा�या|ना केल ेजाते िवfा�या|नकडून पासे गोळा केल ेजातात  .परंतु अक}टंटकडे 

जमा होत नाहीत  .काहीवेळा अक}टंटकडे रcकम जमा होते .Cयांचेकडून पोहोच घेतली जात नाही .पोहोच िदलेली 

असूनही अक}टंट/लबॅ अिस  .रcकम शाखेत जमा  करत नाहीत.  

७. वग�णी=या रकमा नोटीसनुसार िवfा�या|नकडून जमा कOन शाखेत जमा होणे गरजेचे आहे. 

८. सं%था डीलस� सािहCय खरेदी करणे  .अ_य डीलरकडून सािहCय खरेदी करणेपुव! सं%थेची योIय करणे देवून पूव� 

परवानगी �यावी .फिन�चर सािहCय सं%थे=या वक� शॉपकडून ” ना हरकत Hमाणप-  ÔÔघेणे गरजेचे आहे .  

९. इमारत बांधकाम Ð 

अ. �लनॅ व इ%टीमेटनूसार बांधकाम व Cयास सं%थेची परवानगी घेणे आवzयक आहे . 



आ. इमारतीसाठी लागणारे सािहCय कोटेशन न घेता खरेदी केले जाते )%टील ,वाळू,वीट ,लाकूड ,िसम�ट,डबर ,

फारशी ,रंग ,दरवाजे ,िखडcया इ (.  

इ. %टाॅक रिज%टर Ð सािहCय खरेदी के>यावर Cया=या नFदी Lया Cया वेळी के>या जात नाहीत . 

ई. सािहCया=या पोहोच पावCया रेकोड�ला ठेव>या जात नाहीत . 

अडॅ8हा_सेस  - इमारत बांधकामासाठी वेगवेगnया कामासाठी अगर सािहCय खरेदीसाठी अडॅ8हा_सेस िदल ेजातात  .काम 

पूण� होताच ते जमा कOन 8यवहार पूण� केले जात नाहीत . Cयाची पूत�ता वेळीच करावी  

फ. करारनामे वेळचेवेळी घेतले जात नाहीत . ते वेळचेवेळी �यावेत व करारना@याHमाणे काम झा>याची खा-ी कOन 

�यावी. 

म. सािहCय पडताळणी -  �ंथालय , फिन�चर , खेळ सािहCय , शा:ीय सािहCय ., काया�नुभाव सािहCय इ 

सािहCयांची HCय� पडताळणी कOन ते रिज%टरनुसार बरोबर अस>याची खा-ी करणे गरजेचे आहे. 

९. देणगी – देणगीची रcकम HCय� न िमळताच देणगी=या उधार पावCया िद>या जातात. Cया रकमा {वेलेत 

िमळवणे िकंवा Cया पावCया परत िमळवून रN करणे गरजेचे आहे. उधार पावCयांचा इनकमटcॅस साठी उपयोग केला 

जाJयाची zयcयता असते. शाखे=या बाहेर=या 8य,ींना िदलेलील देणगी पावती पु%तके आिथ�क वष� संपJयापुव!च 

िहशोबासह परत घेणे आवzयक आहे. 

१०. सािहCया=या नFदी Lया Cया वेळेस पूण� होणे जOर आहे.  

११. शा:ीय सािहCय , फिन�चर , लबॅ यावर मंजूर अंदाजप-कापे�ा जादा [िसिलंग पे�ा जड होणारा खच� ] – 

याबाबत मु'या�यापक व काया�लयीन जमाखच� पाहाणा-या सेवकांनी असा जड खच� होणार नाही याची द�ता �यावी 

. िकंवा जादा खच� करणे पूव! पुरवणी अंदाजप-कात तशी तरतूद कऋण �यावी अगर सं%थेची योIय कारणे देवून 

पूव� परवानगी घेणे गरजेचे आहे. 

ऑडीट िरपोट� व पूत�ता-  

सं%थे=या ऑडीट िवभागामाफ� त िवfालयांची वषा�तून एकदा / दोन वेळा लोकल जमाखच� तपासणी केली जाते . 

Cयाच जमाखचा�चे चाट�ड� अक}टंट यांचे माफ� त वािष�क जमाखच� तपासणी केली जाते. शासनाचे िनयम , खाCयाचे 

िनयम व सं%थेचे िनयम िवचारात घेवून िह जमाखच� तपासणी केली जाते . िवfालयास िमळणा-या �ँट=या ZTीने 

Cयामधील असणा-या तुतीब{त लेखी सूचना िदले>या असतात. लोकल ऑडीट व वािष�क ऑडीट हे Hामु'याने 

माग�दश�न व पूत�ता करणे=या ZTीने अशा %वOपाचे अस>याने िवfालया=या ZTीने फारच महCवाचे आहे. कारण Cया 

आिथ�क 8यवहारांची खाCयामाफ� त पुढे होणा-या अक}ट तपासणीम�ये शासन िनEतामांचे काटेकोरपणे पाला_Uून खच� 

केला आहे काय ? हे पाहून अनुदान िनि�त  केल ेजाते. Lया आ�ेपाधीन बाबींची Hामु'याने लोकल व वािष�क 

ऑडीट म�ये पूत�ता करणे बाबत सुचना िदले>या असतात , Cयाची पूत�ता केली तर खाCयाकडून होणा-या अक}ट 

तपासणीम�ये अनुदानातील रकमा कपात होणार नाहीत याची शासन तपासणीम�ये आ�ेप न रािह>यामुळे पूण�पणे 

अनुदान िमळJयास अडचण येणार नाही. 
 

शाखे=या लोकल व वािष�क अहवालातील -ुटींची / सूचनांची पूत�ता कOन , पूत�ता अहवाल सं%थेकडे व ऑडीट 

िवभागाकडे पिरप-क नं ९३ ता.०१/११/८७ ने काnवीले>या िविहत नमुना फॉम� म�ये १५ िदवसाचे आत पाठवणे 

गरजेचे आहे . जमाखच�तपासणी अहवालातील सूचनांची पूत�ता कOन पूत�ता अहवाल पाठिवJयाची जबाबदारी संबंिधत 

अक}ट िलिपक व मु'या�यापक यांची आहे.  

 

 

 

 



पूत�ता अहवालाचा िविहत नमुना [ वरील पिरप-कानुसार ] 

ऑडीट रीपोट� जा.नं. व 

तारीख 

सूचना Uमांक  मूळ सूचना तपशील पूत�ता काय केली 

    

    

पूत�ता अहवाल तयार करताना साधारणपणे खालील बाबी िवचारात घेणे आवzयक आहे.  

१] जमाखच� तपासणी अहवालाचे वष� व लोकल / वािष�क यांचा %पT उ>लेख असावा  

२] जमाखच� तपासणी अहवालातील जा%तीतजा%त सूचनांची पूत�ता कOनच पूत�ता अहवाल पाठवावयाचा आहे. अपूण� 

व मोघम %वOपाचा पूत�ता अहवाल पाrवूनये.  

३] Lया सूचनांची पूत�ता करJयाचा Hय� कOनही मुदतीत पूत�ता झालीनही Cया सुचानंसंबंधी पूत�ता अहवालाम�ये 

पूत�ता करणेसाठी केले>या काय�वाहीची तपशीलवार मािहती नमूद करJयात यावी.  

४] सूचनांनुसार वसूल केले>या रकमा संबंधी जमा पावती नं , तारीख , कीद� पण नं., इCयादी बाबींचा उ>लेख 

करJयात यावा. प-8यवहार केला अस>यास Cयाचा जावक नंबर तारीख व Cया संबंधीची थोडcयात मािहती नमूद 

करJयात यावी. 

५] मूळ सूचनां=या तपिशलाम�ये अहवालातील सूचना जशी=या तशी पूण�पणे घेJयात यावी. 

६] पूत�ता अहवाला म�ये अहवालातील सव�सूचना Uमानुसार नमूद करJयात या8यात. 

 शाखांचे ऑडीट चालू असताना शकयतो शcय असले>या बाबींची पूत�ता कOन ऑडीट िलिपकास दाखवून 

अहवालाम�ये तशी सूचना येणार नाही याची काळजी घेJयात यावी.  

उदा.- पगारप-कावरील स�ा , म%टर वरील स�ा , मंजूर रजे=या सेवापु%Cकातील नFदी इCयादी   

तसेच खाCयाकडील जमाखच� तपासणी म�ये असले>या शंकांची / आ�ेपाधीन बाबींची पूत�ता करणेबाबत कळिवले 

जाते. खाCयाकडील अ�ेपाधीन बाबींची पूत�ता मुदतीत न के>यास Cयाचा शाखे=या अनुदानावर पिरणाम होऊन 

शाखेचे आिथ�क नुकसान होJयाची शcयता असते . Cयामुळे अ�ेपांची मुदतीत पूत�ता करणे आवzयक आहे. 
 

 

 

....एसएसएसएस....पीपीपीपी....औताडेऔताडेऔताडेऔताडे,,,,सहसिचवसहसिचवसहसिचवसहसिचव[[[[मा�यिमकमा�यिमकमा�यिमकमा�यिमक]]]] 
 


