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सांस्ाांचे

कायालयीन लेखापरीक्षकाांकडे सोपणिण्याबाबत
मांजूर केलेली अस्ायी कमफचाऱ्याांची पदे चालू
ठे िण्याबाबत.
नागरी बँकाांचे लेखापरीक्षि.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पिन ि िस्त्रोद्योग णिभाग
शासन णनिफय क्रमाांक : युआरबी-1809/प्र.क्र. 297(भाग 2)/7-स
मांत्रालय णिसतार, मुांबई - 400 032.
णदनाांक :- 13 माचफ, 2018.
पहा :-

1)शासन णनिफय क्र. राजस 1008/प्र.क्र.538/5-स , णद.5 मे, 2011.
2)शासन णनिफय, सहकार, पिन ि िस्त्रोद्योग णिभाग क्रमाांक
युआरबी-1809/प्र.क्र. 297(भाग-2)/ 7-स, णद. 17 जानेिारी, 2018.
3)शासन णनिफय णित्त णिभाग क्रमाांक पदणन 2016/प्र.क्र.08/16/
आ.पु.क., णद. 5 माचफ, 2018

शासन णनिफय :उपरोक्त क्रमाांक 2 ये्ील णदनाांक 17 जानेिारी, 2018 च्या शासन णनिफयान्िये नागरी
सहकारी बँकाांमधील लेखापरीक्षि कमफचाऱ्याांच्या एकुि 59 अस्ाई पदाांना णदनाांक 28 र्ेब्रुिारी,
2018 पयंत चालु ठे िण्यास शासनाने मांजूरी णदली होती. सदर मुदत सांपुष्ट्टात आलेली असून
सहकार आयुक्त ि णनबांधक, सहकारी सांस्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुिे याांनी

सादर केलेल्या

प्रसतािाच्या अनुषांगाने सन 2018-19 मध्ये एकुि 59 पदे पुढे चालु ठे िण्याबाबतचा प्रसताि
शासनाच्या णिचाराधीन होता.
2.

णिभागाांतगफत मांजूर स्ायी / अस्ायी पदाांचा सुधाणरत आकृतीबांध णनणित करण्याच्या

कायफिाही अांतगफत नागरी सहकारी बँकाांच्या सतत ि समिती लेखापरीक्षकाच्या पदाांच्या सुधाणरत
आकृतीबांधास उच्चसतरीय सणचि सणमतीची मान्यता णमळाली असून त्यासांबांधीचा शासन णनिफय
क्रां. राजस 1008/ प्र.क्र./538/5-स णद.5.5.2011 रोजी णनगफमीत करण्यात आलेला आहे. यात
उक्त 59 पदाांचा समािेश आहे. 97 व्या घटना दु रुसतीनुसार कायद्यात झालेले बदल पाहता
आकृतीबांधातील मांजुरीनुसार लेखापरीक्षि णिभागातील एकुि 3995 पदाांच्या पुनफरचनेच्या
प्रसतािाची छाननी करण्याचे काम चालु असुन या छाननीस अिधी लागिार असल्याचे नमुद करून
सहकार आयुक्त ि णनबांधक, सहकारी सांस्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुिे याांनी नागरी सहकारी बँकेच्या
लेखापरीक्षिासाठी असलेल्या 59 पदाांना सन 2018-19 मध्ये चालु ठे िण्याबाबतचा प्रसताि
शासनास सादर केला आहे. णित्त णिभागाच्या णद. 5.3.2018 च्या शासन णनिफयानुसार प्रशासकीय
णिभागाांना प्रदान करण्यात आलेल्या अणधकारानुसार नागरी सहकारी बँकेच्या लेखापणरक्षिासाठी

शासन णनिफय क्रमाांकः युआरबी-1809/प्र.क्र. 297(भाग 2)/7-स

असलेल्या णििरि पत्र ‘अ’ मधील 59 अस्ायी पदाांना णद. 1.3.2018 पासून णद. 30.09.2018
पयंत चालू ठे िण्यास याद्वारे शासन मांजुरी दे ण्याांत येत आहे.
3.

लेखापरीक्षि शुल्काची ( ऑणडट र्ी ) िसुली करण्याची पूिफत: दक्षता सहकार आयुक्त ि

णनबांधक, सहकारी सांस्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुिे याांनी घ्यािी. तसेच लेखापरीक्षिासाठीच्या
कमफचाऱ्याांची णकमान िेतनाइतके लेखापरीक्षि शुल्क िसुलीची कायफिाही तात्काळ करािी ि पुढील
मुदतिाढीचा प्रसताि सादर करताना लेखापरीक्षि शुल्काची एकुि सांणचत ्कबाकी पुिफपिे
िसूल झालेली असािी.
4.

िर नमूद केलेल्या नागरी बँकाांसांदभात पदाांचे णजल्हािार िाटप सोबतच्या णििरि पत्र ‘अ’

मध्ये दशफणिलेले आहे. सदर पदाांच्या आहरि ि सांणितरि अणधकारी णनहाय िाटपाबाबतचा तपणशल
सहकार आयुक्त ि णनबांधक सहकारी सांस्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुिे याांनी महालेखापाल,
महाराष्ट्र-1, महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, अणधदान ि लेखा अणधकारी, मुांबई ि सांबांणधत णजल्हा
कोषाणधकारी याांना ्ेट पाठिािा ि त्याांची एक प्रत माणहतीसाठी शासनास पाठिािी.
5.

उपरोक्त सिफ कमफचारी िृद
ां ािर होिारा खचफ सांबांणधत सहकारी सांस्ाांकडू न लेखापरीक्षि

र्ीच्या सिरूपात िसूल करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागणिण्यात यािा. लेखापरीक्षि शुल्क
पुिफत: िसूल होण्याची दक्षता सहकार आयुक्त ि णनबांधक, सहकारी सांस्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुिे
याांनी घ्यािी.
6.

या णप्रत्य्फ होिारा खचफ हा सहकार, पिन ि िस्त्रोद्योग णिभाग, मागिी क्रमाांक - व्ही-2 ,

मधील अ्फसांकल्पीय लेखाणशषफ "2425-सहकार, (00) 101 सहकारी सांस्ाची लेखापरीक्षा,
(01)(01) लेखापरीक्षेसाठी कमफचारी िगफ- (2425 022 7)" या लेखाणशषाखाली सन 2018-19 या
आर्थ्क िषासाठी केलेल्या तरतूदीमधून भागणिण्यात यािा.
7.

हा शासन णनिफय

णित्त णिभागाच्या

णदनाांक 5/03/2018 च्या शासन णनिफयान्िये

प्रशासकीय णिभागाांना प्रदान केलेल्या अणधकारात णनगफणमत करण्यात येत आहे.
8.

सदर शासन णनिफय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in यासांकेत स्ळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201803131658475002 असा आहे. आ आदे श
णडजीटल सिाक्षरीने सिाक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Ramesh
Jayaram Kadam

सहपत्रे :- णििरि पत्र ‘अ’
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DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-Operation Marketing and
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(रमेश ज. कदम)
कायासन अणधकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत :1)

महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखापणरक्षा/लेखा ि अनुज्ञय
े ता) मुांबई ( 2 प्रती ).

2)

महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखापणरक्षा/लेखा ि अनुज्ञय
े ता) नागपूर ( 2 प्रती ).

3)

णित्त णिभाग, कायासन व्यय-2, मांत्रालय, मुांबई.
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4)

कायासन अणधकारी, 17-स, 5-स, 12-स, सहकार, पिन ि िस्त्रोद्योग णिभाग.

5)

सहकार आयुक्त ि णनबांधक, सहकारी सांस्ा, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.

6)

णिभागीय सहणनबांधक सहकारी सांस्ा (सिफ).

7)

सहणनबांधक, सहकारी सांस्ा (लेखापरीक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे.

8)

सहणनबांधक सहकारी सांस्ा (लेखापरीक्षि), (नागरी बँका) महाराष्ट्र राज्य, पुिे
( 5 प्रती)

9)

णजल्हा उपणनबांधक सहकारी सांस्ा (सिफ).

10)

णजल्हा णिशेष लेखापरीक्षक, िगफ - 1, सहकारी सांस्ा (लेखापरीक्षि) (सिफ).

11)

अणधदान ि लेखाणधकारी, मुांबई.

12)

णनिासी लेखापरीक्षा अणधकारी, मुांबई.

13)

णजल्हा कोषागार अणधकारी, पुिे.
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महाराष्ट्र शासन
सहकार, पिन ि िस्त्रोद्योग णिभाग,
शासन णनिफय क्रमाांक:- युआरबी-1809/ प्र.क्र. 297(भाग-2)/7-स, णद. 13 माचफ, 2018.
णििरि पत्र - अ
णजल्हा-णनहाय अस्ायी पदाांचा िाटप केलेला तक्ता - नागरी सहकारी बँका
अ.क्र.
1

पदनाम
णिभागीय सहणनबांधक,

मुांबई

पुिे

कोल्हापूर एकूि

---

---

---

---

---

---

---

---

लेप
2

सहणनबांधक

3

णिशेष लेखापरीक्षक,

1

---

---

1

5

2

1

8

िगफ-1
4

णिशेष लेखापरीक्षक,
िगफ-2

5

लेखापरीक्षक, श्रेिी-1

---

---

---

---

6

लेखापरीक्षक, श्रेिी-2

9

2

1

12

7

लघुलेखक

---

---

---

---

8

उपलेखापरीक्षक

12

4

2

18

9

कणनष्ट्ठ णलपीक

11

2

2

15

णशपाई

2

2

1

5

40

12

7

59

10

एकूि

Ramesh
Jayaram Kadam
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(रमेश ज. कदम)
कायासन अणधकारी, महाराष्ट्र शासन
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