विशेष लेखापरीक्षणाचे आदे श
दे ण्यापूिी घ्याियाची दक्षता.
महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन पवरपत्रक क्र. संवकणण-2017/प्र.क्र.36/कोषा प्रशा-4,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
वदनांक : 30 मे, 2017.
िाचा : शासन वित्त विभाग पवरपत्रक क्र. लेखाप १०९३/प्र.क्र.२६१/९३/लेखापरीक्षा, वद.19.06.1995.
शासन पवरपत्रक:मुंबई स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा वनयम १९३१ च्या वनयम १५ अन्िये विशेष पवरस्स्थतीत एखाद्या
स्थावनक स्िराज्य संस्थेच्या संदभात वजल्हावधकारी अथिा आयुक्त ि ग्रामपंचायतींच्या संदभात मुंबई
ग्रामपंचायत (वहशेब तपासणी) वनयम १९६१ मधील वनयम ८ नुसार वजल्हावधकारी, पंचायत सवमती, स्थायी
सवमती वजल्हा पवरषद तसेच महानगरपावलकेसंदभात महाराष्ट्र महानगरपावलका अवधवनयम मधील कलम
१०८ नुसार राज्य शासन, नगर विकास विभाग हे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची विनंती संचालक, स्थावनक
वनधी लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य यांना करू शकतात.
स्थावनक स्िराज्य संस्थांच्या प्रमुखांकडू न िारं िार विशेष लेखापरीक्षणाची विनंती केली जाते.
वनयवमत लेखापरीक्षणात जे आक्षेप नोंदविण्यात आले आहे त, त्याच लेखा आक्षेपांबाबत विशेष लेखापरीक्षण
करण्याची समुवचत प्रावधकाऱ्याकडू न विनंती केली जाते. सदर लेखापरीक्षण कामाची पुनरािृत्ती झाल्याने
अवतवरक्त मनुष्ट्यवदन खची पडतात .यास्ति विशेष लेखापरीक्षणाचे आदेश दे ण्यापूिी पुढील मागणदशणक
तत्िांचे काटे कोरपणे पालन होईल, याची पुरेपर
ू दक्षता घ्यािी.
अ) ग्रामीण ि नागरी स्िराज्य संस्थांच्या संदभात विशेष पवरस्स्थतीत खालील प्रावधकारी विशेष
लेखापरीक्षणाची मागणी संचालक, स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य यांना करू शकतात.
१) महानगरपावलकेसंदभात महाराष्ट्र महानगरपावलका अवधवनयम मधील कलम १०८ तसेच मुंबई
महानगरपावलका अवधवनयम मधील कलम 138 नुसार राज्य शासन,नगर विकास विभाग.
२) स्थावनक स्िराज्य संस्थेच्या संदभात मुंबई स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा वनयम १९३१ मधील वनयम
१५ नुसार वजल्हावधकारी अथिा आयुक्त.
3) ग्रामपंचायत संदभात मुंबई ग्रामपंचायत (वहशेब तपासणी) वनयम १९६१ मधील वनयम ८ नुसार
वजल्हावधकारी, पंचायत सवमती, स्थायी सवमती वजल्हा पवरषद.
ब) विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी करण्यापूिी सक्षम प्रावधकाऱ्यांनी घ्याियाची दक्षता :1) एखाद्या संस्थेचे ज्या कालािधीचे विशेष लेखापरीक्षण प्रस्तावित केलेले आहे , त्या कालािधीचे
वनयवमत लेखापरीक्षण स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा विभागाकडू न झाले असल्याबाबत खात्री
करािी.
२) ज्या संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण कराियाचे आहे , त्या संस्थेचे सदर प्रकरणी प्रथम, प्राथवमक
चौकशी करुन, प्राथवमक चौकशी अहिाल ि या पवरपत्रकासोबतच्या जोडपत्रातील मावहती
स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा संचालनालयाकडे पाठिािी. प्राथवमक चौकशीचे आदेश दे णे तसेच
प्राथवमक चौकशीचा अहिाल सादर करणे याबाबतची जबाबदारी विशेष लेखापरीक्षणाची
मागणी करणाऱ्या प्रावधकाऱ्याची राहील.
अपहावरत रक्कम प्रकरणांतील प्राथवमक चौकशी अहिालात खालील गोष्ट्टींचा समािेश असािा :
i) अपहार कालािधी ि त्यामध्ये गुंतलेली एकूण रक्कम.
ii) गैरव्यिहार प्रकरणांची यादी ि त्यांचे स्िरुप.
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३) विशेष लेखापरीक्षणासाठी आिश्यक ते सिण अवभलेखे / कागदपत्रे विशेष लेखापरीक्षण पथकास
विवहत कालािधीत उपलब्ध करून दे णे अवनिायण राहील. तसेच न्यायालयीन प्रकरणी अथिा
पोलीस ठाण्यामध्ये जप्त / ताब्यात असलेली सिण कागदपत्रे संबवं धत कायालयांकडू न प्राप्त
करून विशेष लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करुन द्यािीत.
४) विशेष लेखा परीक्षणाची मागणी ज्या आर्थथक िषामध्ये केली जाईल, त्या आर्थथक िषाच्या मागील
७ िषापेक्षा जास्त कालािधीची नसािी.
क) खालील प्रकरणी विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी मान्य केली जाणार नाही :१) ज्या

संस्थांचे

/

योजनांचे

वनयवमत

लेखापरीक्षण

स्थावनक

वनधी

लेखापरीक्षा

संचालनालयामार्णत करण्यात येत नाही, अशा संस्था / योजनांचे विशेष लेखापरीक्षण स्थावनक
वनधी लेखापरीक्षा संचालनालयाकडू न करण्यात येणार नाही.
२) भांडार पडताळणी, प्रशासकीय वनरीक्षणात आढळणाऱ्या त्रुटींसंबध
ं ी , पदाचा कायणभार
हस्तांतवरत करताना आढळू न येणाऱ्या त्रुटी / उवणिा तसेच योजनेच्या ककिा विकास कामाच्या
भौवतक पाहणीमध्ये वनदशणनास आलेल्या त्रुटी

/उवणिा यासंबध
ं ी विशेष लेखापरीक्षण

करण्याबाबतचा प्रस्ताि संचालक, स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य यांना
पाठविण्यात येऊ नये.
3) विशेष लेखापरीक्षणासाठी मागणी करण्यात आलेल्या गैरव्यिहारांच्या बाबींसंदभात वनयवमत
लेखापरीक्षण अहिालामध्ये लेखाआक्षेप नोंदविण्यात आले असल्यास अशा बाबींसंदभात विशेष
लेखापरीक्षणाची मागणी करण्यात येऊ नये.
४) ज्या स्थावनक स्िराज्य संस्थांच्या वनयवमत लेखापरीक्षणात आर्थथक गैरव्यिहार / अवनयवमतता
उघडकीस आणल्या असतील तर अशा अवनयवमततांसंदभात विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी न
करता वनयवमत लेखापरीक्षण अहिालाच्या आधारे संबवं धत संस्था प्रमुखांनी सदर आर्थथक
गैरव्यिहार /अवनयवमततां संदभात पुढील कायदे शीर कायणिाही करािी.
ड) मुंबई स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा वनयम १९३१ मधील वनयम १५ नुसार विशेष लेखापरीक्षणास
मंजुरी दे ण्याबाबतचा संचालक, स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य यांचा वनणणय अंवतम राहील.
याद्वारे िाचा येथील शासन वित्त विभाग पवरपत्रक क्र. लेखाप १०९३/ प्र. क्र. २६१ /९३ /
लेखापरीक्षा, वदनांक १९/०६/१९९५ वनष्ट्कावसत करण्यात येत आहे .
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 201705301353329505 असा आहे. हे पवरपत्रक
वडजीटल स्िाक्षरीने स्िाक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

सहपत्र : जोडपत्र.

( िंदना कृष्ट्णा )
प्रधान सवचि, (लेखा ि कोषागारे)

प्रवत,
1.

महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञेयता-1), महाराष्ट्र, मुंबई.
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2.

महालेखापाल, (लेखापरीक्षा-1), महाराष्ट्र, मुंबई.

3.

महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञेयता-2), महाराष्ट्र, नागपूर.

4.

महालेखापाल, (लेखापरीक्षा-2), महाराष्ट्र, नागपूर.

5.

सिण मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग.

6.

संचालक, स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा, कोकणभिन, 6 िा मजला, निी मुंबई.

7.

सिण विभागीय आयुक्त.

8.

सिण वजल्हावधकारी.

9.

सिण आयुक्त, महानगरपावलका.

10.

सिण मुख्य कायणकारी अवधकारी,वजल्हापरीषद.

11.

सहसंचालक, स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा, मुंबई/ पुणे/नावशक/अमरािती/ औरं गाबाद/नागपूर/
म.न.पा.ले.प.

12.

सिण सहाय्यक संचालक, स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा.

13.

सिण गटविकास अवधकारी, पंचायत सवमती.

14.

सिण मुख्यावधकारी, नगर पावलका/पवरषद

15.

वनिड नस्ती, वित्त विभाग/ कोषा प्रशा-4.
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जोडपत्र
(महाराष्ट्र शासन ,वित्त विभाग ,पवरपत्रक क्रमाांक - ______________________वि. ______________)
स्थावनक स्िराज्य सांस्थाांच्या सांिभात मांबई स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा वनयम १९३१ मधील वनयम १५ नसार
विल्हावधकारी अथिा आयक्त ि ग्रामपांचायतींच्या सांिभात मांबई ग्रामपांचायत (वहशेब तपासणी )वनयम १९६१ मधील
वनयम ८ नसार विल्हावधकारी ,पांचायत सवमती ,स्थायी सवमती विल्हा पवरषि तसेच महानगरपावलकेसांिभात महाराष्ट्र
महानगरपावलका अवधवनयम मधील कलम १०८ नसार राज्य शासन ,नगर विकास विभाग याांनी विशेष
लेखापरीक्षणाची विनांती करताना सांचालक, स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र राज्य याांचेकडे खालील मावहती
भरुन पाठविणे आिश्यक आहे .
१.

ज्या

स्थावनक

स्िराज्य

सांस्थे चे

विशेष

लेखापरीक्षण कराियाचे आहे त्या सांस्थे चे नाि
(अ) तालका

:

(ब) विल्हा

:

(क) महसूल विभाग

:

२.

स्थावनक वनधी लेखापरीक्षा सांचालनालयाकडू न :
सांबांवधत सांस्थे चे वनयवमत लेखापरीक्षण
कोणत्या वित्तीय िषापयंत झाले आहे .

३.

विशेष लेखापरीक्षण ज्या कालािधीचे आहे तो :
कालािधी (विनाांक ------ पासून -------पयंत ) (कालािधी सलग नसेल तर प्रत्येक
कालािधी स्ितांत्रपणे िशशविण्यात यािा.)

४.

सांशयीत आर्थथक गै रव्यिहाराांचे थोडक्यात :
स्िरुप ि त्यात गां तलेली अांिावित रक्कम.

५.

सांशयीत आर्थथक गै रव्यिहाराांची प्राथवमक :
चौकशी करणाऱ्या अवधकाऱ्याचे पिनाम
(सोबत प्राथवमक चौकशी अहिाल िोडणे
आिश्यक आहे .)

६.

सांबांवधत स्थावनक स्िराज्य सांस्थे च्या अांतगशत :
लेखापरीक्षणाची

िबाबिारी

असणाऱ्या

अवधकाऱ्याचे पिनाम
७.

अांतगश त लेखापरीक्षण कोणत्या कालािधीपयंत :
झाले आहे .

८.

अांतगश त लेखापरीक्षण झाले नसल्यास ककिा :
प्रलांवबत असल्यास त्यामागची कारणे काय
आहे त ?
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९.

ज्या बाबींचे विशेष लेखापरीक्षण कराियाचे
आहे त्या बाबी

:

१.
२.
३.
४.

१०.

ज्या
आर्थथक
गै रव्यिहाराांचे
विशेष :
लेखापरीक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे .
त्या सांबांधीची सिश कागिपत्रे उिा. धनािे श
स्थळ प्रती, रोख नोंििह्या, पाित्या, प्रमाणके,
उपप्रमाणके ि अनषांवगक अवभलेखे इत्यािी
उपलब्ध आहे त काय ? असल्यास ती
कोणाच्या ताब्यात आहे त ?

११.

िरील कागिपत्रे / अवभलेखे विशेष :
लेखापरीक्षणासाठी केव्हा ि कोठे उपलब्ध
करुन विली िातील ?

१२.

अफरातफर प्रकरणी कागिपत्रे न्यायालयात :
अथिा पोवलस ठाण्यामध्ये िप्त / ताब्यात
असलेल्या

अशा

अवभलेखयाांचे

विशेष

लेखापरीक्षण करणेबाबत विधी ि न्याय
विभागाची तथा ज्यडीशीअल मॅविस्रेट याांची
परिानगी घेतली असल्यास त्याचा पत्र क्र. ि
विनाांक नमूि करािा.

नगर विकास विभाग / विभागीय आयुक्त /वजल्हाविकारी
अध्यक्ष, स्थायी सविती /सभापती,पंचायत सविती
यांची विक्यासह स्िाक्षरी .
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