
जिल्हा परीषद, चंद्रपूर 
जिल्हा पाणी व स्वच्छता जमशन कक्ष  

 
सनदी लेखापाल जनयुक्ती सूचना 

शुचना क्रमाांक - जजऩास्ळमी/ऱेखा/ऱे.ऩ./600 /2021  दद. 06 / 07 / 2021 

संदर्भ –  ऩाणी ऩुरवठा व स्वच्छता ववर्ाग, महाराष्ट्र शासन यांच ेननणभय क्र. जस्वप्र-02/प्र.क्र.63/ऩाऩु-11 दद.19/06/2017 

 

जजल्हा ऩाणी व स्वच्छता ममशन कऺाअंतगभत सन 2020-21 या वषाभचे खाऱीऱप्रमाणे योजनाननहाय वावषभक 

ऱेखा ऩररऺण अहवाऱ व उऩयोगीता प्रमाणऩत्र शासनाने ठरवून ददऱेल्या नमुन्यात तयार करावयाचे आहे. शदर काम 

करून देण्यास्तळ ननयांत्रक ळ मषाऱेखाऩररसक याांनी ननळड केऱेल्या चांद्रऩूर जजल्षयात नोंदणीकृत कायााऱय अशऱेल्या 
शनदी ऱेखाऩाऱाकडून अजा दद. 19 / 07 / 2021 ऩयतं मागवळण्यात येत आषेत.  

अ.क्र. योजना स्तर शांख्या देय ऴुल्क 

1 स्वच्छ र्ारत ममशन 

(ग्रामीण) 

जजल्हास्तर  01 रू. 5000/- 

ताऱुकास्तर 15 एकुण खचाभच्या 0.01% ककंवा ककमान 2500/- प्रनत योजना 
ग्राऩंचायत स्तर  370  

अंदाजजत    
प्रती ग्रामऩंचायत ककमान रू. 1000/- 

2 राष्ट्रीय ग्रामीण 

ऩेयजऱ सहाय्य ननधी 
जजल्हास्तर 01 एकुण खचाभच्या 0.01% ककंवा ककमान 2500/- प्रनत योजना 

3.  स्वच्छ र्ारत ममशन 
जागनतक बँक ननधी 

जजल्हास्तर 01 रू. 5000/- 

4. संत गाडगेबाबा ग्राम 

स्वच्छता अमर्यान 

जजल्हास्तर 01 एकुण खचाभच्या 0.01% ककंवा ककमान 2500/- प्रनत योजना 

 

  शदनी ऱेखाऩाऱ ननळडबाबत प्रस्ताळ शादर करण्यास्तळ ऩाणी ऩुरळठा ळ स्ळच्छता वळभाग, मषाराष्ट्र ऴाशन याांचे 
ननणाय क्र. जस्ळप्र-02/प्र.क्र.63/ऩाऩु-11  दद. 19/06/2017 या ऴाशनननणायाचे अळऱोकन करूनच शादर कराळे तशेच 

नमुना, अटी ळ ऴती तशेच शवळस्तर मादषती http://zpchandrapur.maharashtra.gov.in/ या जजल्षा ऩरीवद 

चांद्रऩूर च ेशांकेतस्थलाळर उऩऱब्ध आषे. 

 
 

     स्ळा /- 
मुख्य कायाकारी अधधकारी 
   जजल्षा ऩरीवद, चांद्रऩूर 

http://zpchandrapur.maharashtra.gov.in/


जिल्हा परीषद, चंद्रपूर 
जिल्हा पाणी व स्वच्छता जमशन कक्ष  

सनदी लेखापाल जनयुक्ती सूचना 
शुचना क्रमाांक - जजऩास्ळमी/ऱेखा/ऱे.ऩ./ 600 /2021   दद. 06 / 07 / 2021 

संदभभ – पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग, महाराष्ट्र  शासन यांचे वनणभय क्र. जस्वप्र-02/प्र.क्र.63/पापु-11  
  वद. 19/06/2017 

 

जजल्हा ऩाणी व स्वच्छता ममशन कऺाअंतगभत सन 2020-21 या वषाभचे खाऱीऱप्रमाणे योजनाननहाय वावषभक 

ऱेखा ऩररऺण अहवाऱ व उऩयोगीता प्रमाणऩत्र शासनाने ठरवून ददऱेल्या नमुन्यात तयार करावयाचे आहे. शदर काम 

करून देण्यास्तळ ननयांत्रक ळ मषाऱेखाऩररसक याांनी ननळड केऱेल्या चांद्रऩूर जजल्षयात नोंदणीकृत कायााऱय अशऱेल्या 
शनदी ऱेखाऩाऱाकडून अजा दद.  19 / 07 / 2021 ऩयतं मागवळण्यात येत आषेत.  

अ.क्र. योिना स्तर संख्या देय शुल्क 
1 स्वच्छ भारत वमशन 

(ग्रामीण) 
वजल्हास्तर  01 रू. 5000/- 
तालुकास्तर 15 एकुण खचाभच्या 0.01% वकंवा वकमान 2500/- प्रवत 

योजना 
ग्रापंचायत स्तर  370  

अंदाजजत    
प्रती ग्रामपंचायत वकमान रू. 1000/- 

2 राष्ट्र ीय ग्रामीण 
पेयजल सहाय्य वनधी 

वजल्हास्तर 01 एकुण खचाभच्या 0.01% वकंवा वकमान 2500/- प्रवत 
योजना 

3.  स्वच्छ र्ारत ममशन 
जागनतक बँक ननधी 

जजल्हास्तर 01 रू. 5000/- 

4. संत गाडगेबाबा ग्राम 
स्वच्छता अवभयान 

वजल्हास्तर 01 एकुण खचाभच्या 0.01% वकंवा वकमान 2500/- प्रवत 
योजना 

 

अजि व शती - 
1. सनदी लेखापाल वनयुक्तीचा प्रस्ताव हा जदनांक 19 / 07 / 2021 पयंत साय. 5.00 वािेपयंत उप मुख्य 

कायभकारी अवधकारी (पा.व स्व.), वजल्हा परीषद, चंद्रपूर यांचे कायाभलयात रिीस्टर पोस्टाने जकंवा प्रत्यक्ष 
सादर करण्यात यावे. मुदतीनंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव कायाभलयाकडून स्वस्वकारण्यात येणार नाहीत. 

2. पाणी पुरवठा व स्वच्छता जवभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे जनणणय क्र. िस्वप्र-02/प्र.क्र.63/पापु-11                        
जद. 19/06/2017 या शासन जनणणयामधे नमुद केलेल्या सवण अिी व शती बंधनकारक राहील. तसेच 
या शासन जनणणयातील Annexure-1 मधील मुददा क्र. 13 अन्वये जवहीत केलेप्रमाणे जकमान अहणता 
असणे आवश्यक आहे. 

3. सनदी लेखापाल यांची वकमान अहभता व गुणांकाचा तपवशल सोबतच्या Annexure A मधे नमुद केलेला आहे.  
4. संदभीय शासन वनणभयातील अिी व शती मान्य असल्यास ववहीत पररवशष्ट् "ब" (ANNEXURE - B) 

नमुना अजभ Download करून स्वतंत्र जलफाफयामधे्य सादर करावे. 
5. ववहीत नमुना अजभ "B" (ANNEXURE - B) सोबत खालील स्वसाक्ांकीत प्रती सादर करणे आवश्यक 

आहे. 
A) Number of FCA / ACA associated with the firm  
B) CA Firm Registration Certificate  
C) Assignments of State /Central sponsored Programs conducted by the firm during 

last Five Years 
D) Number of Paid / Article with the firm  
E) Office of the firm with the district  
F) Statement for Annual Turnover of the firm on last 5 years 
G) C&AG EMPANELMENT Letter for year 2017-18 

6. सनदी लेखापाल यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावाची छाणणी करून गुणानुक्रमानुसार वनयुक्ती करण्यात येईल.  
 



7. सनदी लेखापाल यांचे नोदंणीकृत कायाभलय हे चंद्रपूर वजल्हयातील असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल. 
8. लेखा परीक्ण अहवाल व उपयोगीता प्रमाणपत्र शासनाने ठरवून वदलेल्या प्रपत्रामधे तयार करणे बंधनकारक 

राहील. 
9. सनदी लेखापालाची वनयुक्ती केल्यानंतर वजल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावरील लेखा परीक्ण अहवाल व 

उपयोगीता प्रमाणपत्र ववहीत मुदतीत तयार करून वजल्हा कायाभलयास सादर करणे बंधनकारक राहील. 
10. सनदी लेखापाल संस्थेने ग्रामपंचायतीस वैयस्वक्तकररत्या भेट देणे व लेखापरीक्ण व्यवस्थापक यांनी एकुण ग्राम 

पंचायतीचं्या 20% ग्रामपंचायतीचें स्वयं पयभवेक्ण करणे आवश्यक आहे. 
11. सनदी लेखालाचे शुल्क शासनाने ठरवून वदल्यानुसार देय राहील, अवतरीक्त TA/DA वदल्या जाणार नाही. 
12. लेखा परीक्ण अहवाल व उपयोगीता प्रमाणपत्र शासनाकडून स्वस्वकृत केल्यानंतरच त्याबाबत देयकाचे भुगदान 

करण्यात येईल. यापुवी कोणत्याही प्रकारचे अग्रीमधन कायाभलयाकडून देण्यात येणार नाही. 
13. कायाभदेश आदेश वमळाल्यापासून सात वदवसाचे आंत रूपये 100/- चे सॅ्टम्प पेपरवर अटी व शती बाबत 

करारनामा करणे बंधनकारक राहील. 
14. प्राप्त प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर एकुण रकमेच्या 5% रक्कम ही बँक गँरटी म्हणून उप मुख्य कायभकारी 

अवधकारी (पा. व स्व.) या नावाने धनाकषभ जमा करावा लागेल. तसेच आदेशान्वये वजल्हा/तालुका/ग्रामपंचायत 
स्तरावरील लेखापरीक्ण अहवाल सादर केल्यानंतरच रक्कम परत करण्यात येईल व या रकमेवर कोणतेही 
व्याज देय राहणार नाही. 

15. प्राप्त प्रस्ताव हे गुणानुक्रमानुसार मंजुर करणे तथा रद्द करण्याचे सवभ अवधकार मा. मुख्य कायभकारी 
अवधकारी, वजल्हा पररषद, चंद्रपूर यांना राहील. 

16. वेळोवेळी प्राप्त शासन वनणभय / शासन पररपत्रक / मागभदशभक सुचनानुसार लेखापरीक्णाबाबतची कायभवाही 
करावी लागेल. 

17. उपरोक्त सनदी लेखापाल यांचे वनवडीबाबत काही तक्रार वकंवा सुचना असल्यास कायाभलयास वद. 16 / 07 / 2021 
पयंत लेखी कळवावे. 

18. वर नमुद केलेल्या योजनेकरीता वलफाफ्यात प्रस्ताव सादर करावे. वलफाफ्या वर “Application for 
Appointment of CA Firms / Auditors for Scheme Under DWSM ZP Chandrapur” नमुद 
करण्यात यावे.  

19. प्रस्ताव सादर करावयाचा पत्ता  -  मुख्य कायभकारी अवधकारी, 
ववभाग - वजल्हा पाणी व स्वच्छता वमशन कक्, 
वजल्हा परीषद, मेन रोड,  
चंद्रपूर, 442401 

 
Email - actchandrapur@gmail.com 

 
               स्वा /-  

मुख्य कायणकारी अजधकारी  
  वजल्हा परीषद, चंद्रपूर 



Annexure – A 
 

Sr. No Minimum Eligibility Criteria 

1 Minimum Number of FCA Partners 02 

2 Number of Years of existence of Firm 10 

3 
Number of Assignments of of State / Central sponsored Programs 
conducted by the firm during last Five Years 
 

05 

4 Number of Paid / Articles with the Firm 05 

5 Office  of  the  firm  with  the  district applied for Chandrapur 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 2017-2018 Compulsory 

8 Existence of   Office of the applicant in the Chandrapur District Compulsory 

 

 
 

Marking System for Evaluation 

Sr. No Criteria 
Maximum 

Marks 
Total Marks 

1 
No of Partners FCA/ACA associated with the firm who have 

passed C.A. intermidiate exam. (5 marks for each partner) 
20  

2 
Annual Turnover of the firm in last 5 years (1 mark for every 
lac above Rs. 25 Lacs) 

25  

3 No of paid / article staff (2 marks for each staff) 10  

4 

No. of assignments of State / Central sponsered Programms 

cunducted by the firm during last five years (5 marks for 

each project) 

35  

5 
Experience of audit of any project regarding Water supply 
and sanitation department. 

10  

 



ANNEXURE – B 
PARTICULARS OF THE CA FIRM 

 

1 
NAME OF THE FIRM  

2 
ADDRESS OF THE FIRM  

 

3 

CONTACT PERSON NAME WITH  
TELEPHONE 
FAX 
E-MAIL  
CELL NO. 

 

4 CA FIRM REGISTRATION NO. & DATE  

5 
C&AG EMPANELMENT NO. AND DATE for the year 
2017-2018 

 

6 
Number of FCA/ACA associated with the firm who 
have passed C.A. intermediate exam. 

 

7 Annual Turnover of the firm on last 5 years in rupees. 

Year 2020-21 - Rs.......................... 
Year 2019-20 - Rs.......................... 
Year 2018-19 - Rs.......................... 
Year 2017-18 - Rs.......................... 
Year 2016-17 - Rs.......................... 

8 Number of Paid/ Articles staff 
 
 

9 
Number of Assignments of State /Central sponsored 

Programs conducted by the firm during last Five Years 

Year 2020-21 -  ......................... 
Year 2019-20 - .......................... 
Year 2018-19 - .......................... 
Year 2017-18 - .......................... 
Year 2016-17 - …....................... 

10 
Experience of audit of any project regarding Water 

Supply and Sanitation Department. 

 

 
List of self-attested Document Enclosed herewith  – 

Particular Yes No 

A) Number of FCA Partners who have passed C.A intermediate exam.    

B) CA Firm Registration Certificate   

H) Assignments of State /Central sponsored Programs conducted by 
the firm during last Five Years 

  

 D)   Articles with the firm   

 E)   Address Copy for existence of office in concerned District / Division   

 F)   Annual Turnover of the firm on last 5 years Statement   

 G)  C&AG EMPANELMENT Certificate   

 H)   Experience Certificate for audit of any project regarding Water Supply  
        and Sanitation Department 

  

 
DECLARATION :- 
I, ..................................................., Partner(s) of ..................................................... hereby 
declare that the information provided above are true to the best of my / our knowledge and 
belief.  Further, I have gone through the present request for proposal and undertake to abide 
by the terms & conditions of the same. 
 
                         (Signature with Name and Seal ) 
 Date  
 
 Place 


