
http://www.jlatest.com/ http://www.jlatest.com/

http://www.jlatest.com/ http://www.jlatest.com/

http://www.jlatest.com/

http://www.jlatest.com/ http://www.jlatest.com/

http://www.jlatest.com/

http://www.jlatest.com/ http://www.jlatest.com/

http://www.jlatest.com/ http://www.jlatest.com/

http://www.jlatest.com/ http://www.jlatest.com/

http://www.jlatest.com/

http://www.jlatest.com/

http://www.jlatest.com/ http://www.jlatest.com/

http://www.jlatest.com/ http://www.jlatest.com/

http://www.jlatest.com/ http://www.jlatest.com/

 
 
 
 

महारा टर् पयर्टन िवकास महामंडळ 
सी.डी.ओ. हटमट , योगके्षम िब डींगसमोर, 

मादाम कामा रोड, मुबंई 400 020. 
दरूध्वनी कर्. 022-2204 4040    फॅक्स : 022-2202 4521 

 
 महारा टर् पयर्टन िवकास महामंडळात खालील माणे पद कंतर्ाट पध्दतीने एकितर्त वेतनावर नमदू 

केले या अटी व शतीर्वर भरावयाची आहेत.   इच्छुक उमेदवारांनी त्यांची वैयिक्तक मािहती, शैक्षिणक 

अहर्ता व पवूार्नभुवाच्या मािहतीसह   Walk in Interview  करीता िदले या वेळपतर्का माणे 

उमेदवारांने वरील पत्यावर उपि थत रहावे.  

 

अ.कर्. पदाचे नांव 
पदांची 
संख्या 

शैक्षिणक अहर्ता व अनभुव एकितर्त वेतन 

1. 
 
लेखा सहा यक 
 

मुंबई -15 
रत्नािगरी -01 
नागपरू-01 
औरंगाबाद-01 
अमरावती-01 
 
एकुण- 19पदे 
 

मान्यता ा त िव ापीठाची वािणज्य 
शाखेची पदवी. Tally.ERP-9 
अ ावत अ यासकर्म पणूर् के याचे 
माणपतर्. पदवीनंतरचा 2 वषार्चा 
लेखा िवषयक कामाचा अनभुव 
आव यक.  

िंकवा 
एम.बी.ए.(िव ),Tally.ERP-9 
अ ावत अ यासकर्म पणूर्  
के याचे माणपतर्. एम.बी.ए.(िव ) 
पदवीनंतरचा 1 वषार्चा लेखा िवषयक 
कामाचा अनभुव आव यक.  

िंकवा 
मान्यता ा त िव ापीठाची 
िवज्ञान/कला शाखेतील पद यु र 
पदवी, Tally.ERP-9 अ ावत 
अ यासकर्म पणूर् के याचे माणपतर्. 
पद यु र पदवीनंतरचा 3 वषार्चा 
लेखा िवषयक कामाचा अनभुव 
आव यक.  
मराठी, इंगर्जी व िंहदी भाषेचे ज्ञान 
आव यक.वय 40 वषार्पेक्षा जा त 
नसावे. 
  

रु.17,500/- 

 
टीप  :- 1. पदांची संख्या कमी/जा त करण्याचे अिधकार यव थापनास राहतील. 
          2. अहर्ते माणे उमेदवारांना वेतन कमी/जा त करण्याचे अिधकार यव थापनास राहतील. 
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1. लेखा सहा यक या पदांकरीता खालील लेखा, िव  व लेखापरीक्षण िवषयक कामे :- 

1) महामंडळाचे वेतन देयके तयार करणे व त्या अनशंुगाने असणारी कामे. 
2) भिव य िनवार्ह िनधी संबिधत कामे, पेन्शन संबिधत कामे. 
3) Tally/SAP मध्ये न दी करणे व तपासणे. 
4) देयके तयार करणे व तपासणे. 
5) वािर्षक अंदाजपतर्क तयार करणे. 
6) िनधी िवतरण व यव थापनबाबतची कामे. 
7) शासनाचे िनधीचे यव थापनाबाबतची  कामे. 
8) अंतगर्त लेखा परीक्षण अहवालांची पतुर्ता करणे. 
9) महालेखाकारांच्या लेखापरीक्षण अहवालांची पतुर्ता करणे. 

10) महामंडळाचे वािर्षक लेखे पणुर् करणे. 
11) कर िवषयक कामे इत्यादी. 
12) विर ठ अिधकाऱ्यांनी िदलेली कामे करणे. 

 
 

 

             -------------- ***********----------- 
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महारा टर् पयर्टन िवकास महामंडळ 
(महारा टर् शासनाचा अंगीकृत उपकर्म) 

सी.डी.ओ. हटमट , योगके्षम िब डींगसमोर, मादाम कामा रोड, मुंबई 400 020. 
दरूध्वनी कर्. 022-2204 4040    फॅक्स : 022-2202 4521 

     

खालील कंतर्ाटी  पदाकिरता Walk in Interview घेण्यात येणार आहेत. त्याकिरता वेळापतर्क 

िनि चत झाले असनु मळु कागदपतेर् व छायांकीत तीसह  मलुाखतीस उपि थत रहावे.  

अ. 
कर्. 

पद 
मळु कागदपतर्ांची 
तपासणीची वेळ व 

िदनांक   

मलुाखतीची वेळ व 
िदनांक 

1. लेखा सहा यक िद.29/12/2014 
स. 10.30 ते द.ु 1.00 वा.

िद.30/12/2014 
वेळ स. 11.00 ते  द ु1.30 
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