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सहकारातील लेखापरीक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह
पुणे (प्रतिनिधी) : राज्यातील सहकारी संस्थांना खासगी लेखापरीक्षक
नेमण्याचे अधिकार मिळाल्यानंतर लेखापरीक्षणाची गुणवत्ता घसरत
असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले आहे, त्यामुळे लेखापरीक्षण प्रक्रियेचा
आढावा घेऊन गुणवत्तावाढीसाठी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला
जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यातील बहुतेक सहकारी संस्थांचे सभासद मुख्यत्वे शेतकरी
आहेत. सहकारी संस्थांच्या आर्थिक विकासाचा गाभा लेखापरीक्षणात
दडलेला आहे. यापूर्वी सहकारी संस्थांवर शासकीय लेखा परीक्षकांचे
पूर्ण वर्चस्व होते. मात्र, ९७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य शासनाने खासगी
लेखापरीक्षकांना मोकळी वाट करून देत लेखा परीक्षणाच्या मूलभूत
चौकटीत बदल केले आहेत. हे बदल योग्य की अयोग्य अशी चर्चा आता
सुरू झाली आहे. राज्यात सध्या एकूण सव्वादोन लाख सहकारी संस्था
असून, पाच कोटी ४० लाखांच्या आसपास सभासद आहेत, त्यामुळे
लेखापरीक्षणाची बाजू लंगडी पडल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
होतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
‘सहकारी संस्थांना शासनाव्यतिरिक्त खासगी लेखापरीक्षक नियुक्तीला
मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्थांच्या कायदा १९६० मध्ये
बदल करण्यात आला. त्यामुळे सहकारी संस्थांना स्वायत्तता मिळण्याची

बाब स्वागतार्ह आहे. तथापि, लेखापरीक्षणाची घसरणारी गुणवत्ता चिंतेची
बाब ठरू शकते, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
सहकारी संस्थांना खासगी लेखापरीक्षणाचा पर्याय उपलब्ध झाल्यानंतर
फेरलेखापरीक्षण तसेच चाचणी लेखापरीक्षणात वाढ झाली आहे. खासगी
लेखापरीक्षकांकडून अपेक्षित काम न दिसल्यास फेरलेखापरीक्षण किंवा
चाचणी लेखापरीक्षण केले जाते. अशा लेखापरीक्षणाची जबाबदारी केवळ
शासकीय लेखापरीक्षकामार्फत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
सनदी लेखापरीक्षक, प्रमाणित लेखापरीक्षक आणि शासकीय
लेखापरीक्षक असे तीन पर्याय सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षणासाठी
उपलब्ध आहेत. खासगी लेखापरीक्षकांचे पॅनेल तयार करण्यात आले आहे.
शासनाऐवजी पॅनेलमधून हवा तो खासगी लेखापरीक्षक निवड निवडण्याची
मुभा सहकारी संस्थांना मिळाली आहे.
शासकीय लेखापरीक्षकांनी सर्व ठिकाणी दर्जेदार कामे केल्याचा आमचा
दावा नाही. तथापि, शासकीय लेखापरीक्षकाने खोटा अहवाल दिल्यास
शासकीय कारवाईचा मार्ग उपलब्ध होता. आता खासगी लेखापरीक्षकाने
चूक केल्यास त्याला पॅनेलमधून तीन वर्षांसाठी काढता येते. मात्र, संस्थेच्या
आर्थिक वाटचालीवर होणारा परिणाम भरून निघत नाही, असे मत सहकार
विभागाचे आहे. सहकारी संस्थांमध्ये अफरातफर असल्यास तेथे शासकीय

‘राज्यातील प्रशासकीय अधिकारी कार्यक्षम नाहीत’
जळगाव (सकाळ वृत्तसेवा) : राज्यातील प्रशासकीय
अधिकारी कार्यक्षम नाहीत, त्यामुळे रस्त्यावर खड्डे पडले
आहेत, जलयुक्त शिवाराची कामेही चांगली होत नाहीत,
अशी व्यथा विरोधकांनी नव्हे तर राज्याच्या कृषिमंत्री
पांडुरंग फुंडकर यांनी व्यक्त केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या
कामाबाबत सत्ताधारी भाजपचे खासदार आमदार
केविलवाणे, तर मंत्री हतबल असल्याचे दिसून आले.
जळगाव येथील जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीतील ही
स्थिती होती.
पालकमंत्री नसल्याने जळगाव जिल्ह्यात नियोजन
मंडळाची सहा महिन्यांपासून बैठकच झाली नाही.
पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांची नियुक्ती झाल्यानंतर
त्यांना जळगावात येण्यास वेळ मिळाला नाही, अखेर
नवरात्रातील अष्टमीचा मुहूर्त आणि रविवार असा मेळ
करून ते जळगावातील बैठकीस आले. बैठकीत सत्ताधारी
भारतीय जनता पक्षाचे खासदार ए. टी. पाटील यांनी
अधिकाऱ्यांच्या कामाबाबत तक्रार केली. अधिकारी

सांगूनही खासदार, आमदारांची कामे ऐकत नाहीत, अशी
व्यथा त्यांनी व्यक्त केली. तर भाजपचेच चाळीसगाव
येथील आमदार उन्मेष पाटील यांनीही अधिकारी कोणतीही
कामे करीत नसल्याची तक्रार या वेळी करून खंत व्यक्त
केली. आपण सत्तेत आहोत, पालकमंत्रीही आपलेच
आहेत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांबाबत ते सक्त आदेश
देतील, अशी आशा तक्रारदार लोकप्रतिनिधीना होती.
परंतु त्यापेक्षाही कडी म्हणजे फुंडकर यांनी मत व्यक्त
करताना आपल्याकडे कृषी हे राज्याचे क्रमांक दोनचे
मंत्रिपद असल्याचे सांगितले. मात्र त्यांनीही प्रशासकीय
अधिकारी कार्यक्षम नसल्याचे रडगाणेच गायले, ते
म्हणाले, की अधिकारी पाहिजे त्या प्रमाणात कार्यक्षम
नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी तर
पूर्णपणे अकार्यक्षम आहेत. ते साइटवर जाऊन रस्त्याचे
काम कसे झाले आहे, खडी, डांबर यांची ते कधीच पाहणी
करीत नाहीत, सर्व काही मक्तेदारावर सोपवितात त्यामुळे
रस्त्यावर खड्डे पडतात.

‘राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार शेतकऱ्यांचा’
महागाव, जि. यवतमाळ
(प्रतिनिधी) ः भारताची ओळख
कृषिप्रधान देश म्हणून असल्याने
राज्याच्या तिजोरीवर पहिला हक्क
शेतकऱ्यांचा आहे, असे प्रतिपादन
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी
केले.
महागाव येथील तहसील
कार्यालयाच्या प्रशासकीय
इमारतीच्या नूतन इमारतीचे
लोकार्पण अर्थमंत्री मुनगंटीवार
यांच्या हस्ते झाले. यानिमित्ताने
आयोजित कार्यक्रमात ते
बोलत होते. कार्यक्रमाच्या
अध्यक्षस्थानी महसूल राज्यमंत्री
तथा यवतमाळचे पालकमंत्री संजय
राठोड होते. या वेळी खासदार

राजीव सातव, आमदार राजेंद्र
नजरधने, जिल्हाधिकारी सचिंद्र
प्रतापसिंह, माजी आमदार विजय
खडसे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष
राजेंद्र डांगे, पंचायत समिती
सभापती गोदावरी गुलाब जाधव,
महागावचे नगराध्यक्ष सुनील
नरवाडे, अधीक्षक अभियंता
शशिकांत सोनटक्के, उपविभागीय
अधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे
उपस्थित होते.
अर्थमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले,
की शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार
खंबीरपणे उभे आहे. त्याअंतर्गत
शेतकरी हिताच्या अनेक
योजनांकरिता निधी उपलब्ध करून
दिला जातो.

मनेका गांधी उद्या
वर्धा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर
वर्धा (प्रतिनिधी) ः
केंद्रीय महिला व बालविकास
मंत्री मनेका गांधी उद्या
(बुधवारी, ता. १२) वर्धा
जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर
येत आहेत. या वेळी त्या
सेवाग्राम आश्रमासह करुणाश्रम आश्रमाला
भेट देतील. बुधवारी सकाळी सात वाजता
नागपूरवरून वर्धा येथे पोचल्यानतं र ९ वाजून
१५ मिनिटांनी त्या सेवाग्रम आश्रमाला भेट
देतील. त्यानतं र सकाळी १० वाजता पिंपरी मेघे
येथील करुणाश्रम आश्रमाला त्या भेट देतील.
एका स्वयंसवे ी संस्थेच्या पुरस्कार वितरण
सोहळ्याला उपस्थित राहल्यानतं र दुपारी
साडेचार वाजता पवनार आश्रमाला भेट देतील.

लेखापरीक्षक नेमण्याचा अधिकार अजूनही शासनाने स्वतःकडे ठेवला आहे.
ही बाब त्यातल्या त्यात जमेची बाजू आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सहकारी संस्थांना स्वातंत्र्य बहाल करताना शासकीय लेखापरीक्षकांच्या
कार्यक्षमतेवर अविश्वास दाखविणे गैर होते. त्याऐवजी शासकीय
लेखापरीक्षकांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ केली असती किंवा
गैरव्यवहारावर पांघरूण घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईचे धोरण
ठेवले असता तर सहकारातील शासकीय लेखापरीक्षणाची यंत्रणा अजून
भक्कम झाली असती, असे मत अभ्यासकांचे आहे.
‘लेखापरीक्षणातील स्वायत्तता हा स्वैराचार होऊ नये’
राज्यातील लक्षावधी शेतकऱ्यांचे भवितव्य तसेच ग्रामीण भागातील
अर्थव्यवस्थेचा बहुतांश भाग सहकारी संस्थांच्या ताब्यात आहे. या संस्थांना
लेखापरीक्षणात मिळालेली स्वायत्तता ही शासकीय बेड्या तोडण्याचा
एक भाग आहे. सहकारी संस्थांना अधिक जबाबदारी व स्वायत्तता
देण्यासाठी लेखापरीक्षणातील जाचक अटी काढण्यात आल्या आहेत. मात्र,
मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा स्वैराचाराने वापर केल्यास सहकारी संस्थांना
भविष्यात गंभीर स्वरूपाच्या आर्थिक बेशिस्तीला सामोरे जावे लागेल, असा
इशारा सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिला आहे.

