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सहकारी सं थां या लेखापरी णासाठी लेखापरी कांची शासन मा य नामतािलका तयार 

कर यासाठी अज मागिव यासंबंिधची जािहरात 
 

 महारा  रा य सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 81 नुसार सहकारी सं थां या 
लेखापरी णासाठी लेखापरी कांची नािमका तयार कर याकिरता खालील माणे पा  य ती, फम 
कडून अज मागिव यात येत आहेत. 
 
अ.

. 
लेखापरी कांचा 

तपिशल अहता अनभुव 

1 

सनदी लेखापरी कांची 
यवसाय सं था 
(Chartered 

Accountants’ Firm) 

अ) सनदी लेखापाल अिधिनयम, 
1949, अंतगत एकापे ा अिधक सनदी 
लेखापालांची यवसाय सं था 
ब) मराठी भाषेचे परेुसे ान आव यक  

सहकारी सं थांचे 
लेखापरी ण 

कर याचा िकमान 
तीन वष चा अनभुव. 

2 

सनदी लेखापरी क 
(Chartered 

Accountant) 

अ) सनदी लेखापाल अिधिनयम, 
1949, अंतगत सनदी लेखापाल 
ब) मराठी भाषेचे परेुसे ान आव यक 

सहकारी सं थांचे 
लेखापरी ण 

कर याचा िकमान 
तीन वष चा अनभुव. 

3 

मािणत लेखापरी क 
(Certified Auditor) 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची पदवी, 
ब)सहकार व लेखाशा  यामधील 
शासकीय पदिवका (G.D.C&A) 
क) मराठी भाषेचे परेुसे ान आव यक 

सहकारी सं थांचे 
लेखापरी ण 

कर याचा िकमान 
पाच वष चा अनभुव. 

  
 अज चा नमनूा तसेच अनषुंगीक तपशील या िवभागा या वेबसाईट 
sahakarayukta.maharashtra.gov.in वर उपल ध असनू अज भर यासाठी सचुना व 
सहकारी सं थां या वग करणानसुार लेखापरी कांची आव यक शै िणक अहता व अनुभव याचा 
तपिशल देखील या वेबसाईटवर उपल ध आहे. याच माणे या या िज हा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, हयां या काय लयात अजचा नमनुा िदनांक 07.03.2013 पासनू उपल ध असेल. पा  
य त नी यांचा अज पिरपुण प दतीने व आव यक या कागदप ांसह या या िज ा या िज हा 
उपिनबंधक यांचेकडे िदनांक 21.03.2013 पयत काय लय वेळ संप यापवू  सादर करावेत.  उशीरा 
आले या अज या िवचार केला जाणार नाही.  पनॅलवर िनवड झाले या पा  लेखापिर कांची यादी 
िद. 31-3-2013 पयत अंितम क न वेबसाईटवर अवलोकनासाठी उपल ध होईल.  
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