
िज हा पाणी व व छता िमशन िज हा पाणी व व छता िमशन िज हा पाणी व व छता िमशन िज हा पाणी व व छता िमशन कककक     व ामीण पाणी परुवठा िवभागव ामीण पाणी परुवठा िवभागव ामीण पाणी परुवठा िवभागव ामीण पाणी परुवठा िवभाग, 

िज हा प रषदिज हा प रषदिज हा प रषदिज हा प रषद, को हापरूको हापरूको हापरूको हापरू    कडील सनदी लखेापरी क िनयुकडील सनदी लखेापरी क िनयुकडील सनदी लखेापरी क िनयुकडील सनदी लखेापरी क िनयु      
सनदी लखेापाल सनदी लखेापाल सनदी लखेापाल सनदी लखेापाल (Chartered Accountant) यानंी मािहती सादर करणबेाबत यानंी मािहती सादर करणबेाबत यानंी मािहती सादर करणबेाबत यानंी मािहती सादर करणबेाबत  

      पाणी पुरवठा व व छता िवभाग महारा  शासन यांचे कडील शासन िनणय १९ जून २०१७ सकेंताक 
.२०१७०६१९११३८४९७९२८ नुसार िज हा पाणी व व छता िमशन क  आिण ामीण पाणी पुरवठा िवभाग, िज हा 

प रषद, को हापूर. अंतगत सन २०२१-२२ या आ थक वषाचे िज हा तरावरील आिण पंचायत सिमती तरावरील व 
आव यकते नुसार ाम पंचायत कडील योजनांचे लेखापरी ण ह े शासन िनणयातील मागदशक सूचनानुसार करावयाचे आह.े 
यासाठी सनदी लेखापाल यांची िनयु  कर याची आहे. लेखा परी ण करावया या कॅशबुक/बँक खा यांची अंदाजीत सं या व 

देय शु क पुढील माणे असले. 

अ. . तर ले.प.करावया या 
खा याची/एकूण ाम 

पंचायतसं या 

लेखा परी णाचे दये शु क (सव करासिहत) 

 

१ 

 

िज हा 
३ अ) रा ीय ामीण पेयजल काय म अंतगत असणा-या योजनां या एकूण 

खचा या ०.०१% कवा कमान .२,५००/- देय  
६ ब) व छ भारत िमशन ामीण योजने अंतगत .५,०००/- एकि त (ठोस) 

व पात देय असेल. 
२ पंचायत सिमती १२ व छ भारत िमशन अंतगत एकूण खचा या ०.०१% कवा कमान 

२,५००/- देय असेल. 
३ ाम पंचायत १०२५ ाम तरावरील लेखपरी ण शु क (आव यक तेथे ि वा षक 

लेखापरी णासह) .१,०००/- ित योजना(NRDWP/JS-2/SBM/इतर) 
ित ामपंचायत असेल. (सदर योजने या अंमलबजावणीनुसार 
ामपंचायतीची सं या कमी जा त असु शकते.) 

      लेखापरी णासाठी सनदी लेखापालांचा Minimum Eligibility Criteria खालील माणे राहील व गुणांकन प त शासन 
िनणयात नमुद केले माणे रािहल. 

Sr.No Minimum Eligibility Criteria  

1 Minimum Number of FCA Partners who have passed C.A intermediate exam. 02 

2 Number of Years of existence of Firm 10 

3 Number of Assignments of state/Central sponsored Programs conducted by the 

firm during last Five Years 

05 

4 Number of Articles with the Firm 05 

5 Office of the firm with the Divisions or the district applied for  At least 1 

6 Minimum average annual turnover of the firm during last five years At least Rs.25 lacs 

7 CAG Empanelment for the year 2021-22 Compulsory 

8 Existence of Office of the applicant in the concerned Division/District Compulsory 

       शासन िनणया म ये सूिचत केले माणे Annexure 1 नुसार व वरील माणे पा  असले या सनदी लेखापाल कडून बंद 
पाक टा मधून आव यक या कागद प ासह अज मागणी कर यात येत आहेत तरी लेखा परी ण कर यासाठी इ छुक सनदी 
लेखापाल यांनी द.३०/०६/२०२२ पयत कायालयीन वळेेत अज सादर करावेत. सदर िनयु  संदभातील सव ह  व अिधकार 
मा.मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद, को हापूर यांचेकडे राखून ठेवले आहते. 
अज कर याचा प ा : 

        क प संचालक जल जीवन िमशन, कागलकर हाऊस, पिहला मजला, नागाळ पाक, िज हा प रषद, को हापूर. 
४१६००३ फोन नं. ०२३१-२९५०८६६ Email ID : sbmkolhapur@gmail.com  

 

 

              सही/-                                                     सही/-                                                         सही/- 
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             िज हा प रषदिज हा प रषदिज हा प रषदिज हा प रषद, को हापरूको हापरूको हापरूको हापरू                                                                                                       िज हा प रषदिज हा प रषदिज हा प रषदिज हा प रषद, को हापरूको हापरूको हापरूको हापरू                                                                                                                                       िज हा प रषदिज हा प रषदिज हा प रषदिज हा प रषद, को हापूरको हापूरको हापूरको हापूर 

 


