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भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक 

7 ऑगस्ट 2020 रोजी, गगरीश चंद्र मुमम ूयांची भारताचे नवीन ननयंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG.) म्हिमन ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. यापमवी ते जम्मम आणि काश्मीर कें द्रशासित प्रदेशाचे लेफ्टनंट-गव्हनरू होते. तयांच्या आधी, राजीव 
महर्षी यांनी 25 िप्टेंबर 2017 रोजी कॅग कायाूलयाची िमत्रे स्वीकारली. 

भारताचे ननयंत्रक आणि महालेखा परीक्षक हे राष्ट्रीय आणि राज्य िरकारांच्या खचाूच्या बाह्य आणि अंतगतू 
लेखापरीक्षिांिाठी जबाबदार िवोच्च प्रागधकरि आहे. हे भारताचे कॅग म्हिमन प्रसिद्ध आहे. या लेखात आपि कॅगचे 
कायाूलय आणि तयाचे काय ूयाबद्दल थोडक्यात चचाू करू. िामान्य अध्ययन अभ्यािक्रमािाठी हा एक महत्त्वाचा ववर्षय 
आहे. हे घटनातमक िंस्थांमध्ये िमाववष्ट्ट केले आहे: िामान्य अध्ययन पेपर 2 मध्ये वैधाननक, ननयामक आणि ववववध 
अध-ून्यानयक िंस्था. 

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक: घटिात्मक तरतुदी 

भारतीय राज्यघटनेचा भाग पाचवा अध्याय V मध्ये या कायाूलयाच्या भमसमकेचे आणि जबाबदाऱयांचे विनू केले आहे. 
ननयंत्रक आणि महालेखा परीक्षक हे भारताच्या राष्ट्रपतींनी थेट ननयुक्त केलेल्या काही कायाूलयांपैकी एक आहे. 

भारताचे ननयंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच ेअगधकार 

भारतीय राज्यघटनेच ेकलम 148 या कायाूलयाचे अगधकार प्रस्थावपत करते. कॅगची स्थापना आणि अगधकार यांच्या 
िंदभाूत ते खालील मुद्दे नममद करते: 

• ननयंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाची ननयुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते आणि िवोच्च न्यायालयाच्या 
न्यायाधीशाला ज्या पद्धतीने आणि कारिास्तव पदावरून काढमन टाकले जाते. 

• या कायाूलयावर ननयुक्त केलेल्या व्यक्तीने राष्ट्रपती ककंवा राष्ट्रपती कायाूलयाद्वारे ननयुक्त केलेल्या इतर कोितयाही 
व्यक्तीिमोर पदाची शपथ घेतली पाहहजे. 

• वेतन, िेवाशती, अनुपस्स्थतीची रजा, पेन्शन आणि िेवाननवतृ्तीच ेवय भारताच्या िंिदेद्वारे ननधाूररत केले जाते आणि 
दिुऱ या अनुिमचीमध्ये नममद केले आहे की िेवा शती आणि वेतन तयांच्या कायकूाळात पदावर अिलेल्या व्यक्तीच्या 
गैरिोयीिाठी बदलले जािार नाही. 

• CAG भारत िरकार ककंवा कोितयाही राज्य िरकारमध्ये तयांचा कायकूाळ िंपल्यानंतर पुढील कोितयाही पदािाठी पात्र 
नाही. 
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• CAG चे अगधकार आणि काये भारतीय िंववधान आणि िंिदेच्या कोितयाही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन आहेत, तिेच 
भारतीय लेखापरीक्षि आणि लेखा ववभागाच्या िेवा शतींच्या अधीन आहेत. याचे ननयमन करिारे ननयम राष्ट्रपतींकडमन 
ववद्यमान व्यक्तीशी िल्लामिलत करून ववहहत केले जातील. 

• िव ूभते्त, पगार आणि ननवतृ्ती वेतनािह या कायाूलयाच्या प्रशािनावरील खच ूभारताच्या एकत्रत्रत ननधीमध्ये आकारला 
जाईल. 

• पदागधकाऱयाची ननयुक्ती 6 वर्षाांच्या कालावधीिाठी ककंवा 65 वरे्ष पमि ूहोईपयांत यापैकी जे आधी अिेल ते केले जाते. 

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG)- घटिात्मक तरतूद ठळक मुद्दे 

1. कलम 148 ही CAG ननयुक्ती, शपथ आणि िेवा शतींशी िंबंगधत आहे. 

2. कलम 149 भारताच्या ननयंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या कतवू्ये आणि अगधकारांशी िंबंगधत आहे. 

3. कलम 150 अिे िांगते की कें द्र आणि राज्यांच ेहहशेब राष्ट्रपती, CAG च्या िल्ल्यानुिार, ववहहत करू 
शकतील अशा स्वरूपात ठेवले जातील. 

4. कलम 151 म्हिते की िंघाच्या खातयांशी िंबंगधत CAG चे अहवाल राष्ट्रपतीनंा िादर केले जातील, जे 
तयांना िंिदेच्या प्रतयेक िभागहृािमोर ठेवण्याि भाग पाडतील. 

5. "ननव्वळ उतपन्न" च्या गिनेशी िंबंगधत कलम 279 हे भारताचे ननयंत्रक आणि महालेखापरीक्षकाद्वारे 
ननस्श्चत केले जात ेआणि प्रमाणित केले जाते, ज्याचं ेप्रमािपत्र अंनतम आहे. 

6. नतिरी अनुिमची – भारतीय राज्यघटनेच्या नतिऱ या अनुिमचीच्या कलम IV मध्ये िवोच्च न्यायालयाचे 
न्यायाधीश आणि भारताच ेननयंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांनी पदाचा कायभूार स्वीकारताना शपथ ककंवा 
प्रनतज्ञापत्राचा फॉम ूववहहत केला आहे. भारताच्या िवोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबद्दल अगधक जािमन 
घ्या. 

7. 6 व्या अनुिमचीनुिार स्जल्हा पररर्षद ककंवा प्रादेसशक पररर्षदेचे खाते CAG िारख्या स्वरुपात, अध्यक्षांच्या 
मान्यतेने, ववहहत केलेले अिावे. यासशवाय, या िंस्थांच्या खातयांचे CAG ला योग्य वाटेल अशा पद्धतीने 
लेखापरीक्षि केले जाते आणि अशा खातयांशी िंबंगधत अहवाल राज्यपालांना िादर केले जातील जे तयांना 
पररर्षदेिमोर ठेवण्याि प्रवतृ्त करतील. 
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कतवू्ये प्रभावीपिे पार पाडण्यािाठी, लेखापरीक्षिाची प्रकक्रया िुलभ करिारे काही ववशेर्षागधकार आणि अगधकार या 
कायाूलयाला देण्यात आले आहेत. भारतातील कॅगचे प्रमुख अगधकार खालीलप्रमाि ेआहेत. 

• ननयंत्रक आणि महालेखा परीक्षक ककंवा तयांचे कमचूारी तयांच्या लेखापरीक्षिाच्या अधीन अिलेल्या िंस्थांच्या कोितयाही 
कायाूलयाची तपाििी करू शकतात. ते आणि तयांचे कमचूारी शािनाच्या व्यवहाराचंी छाननी करू शकतात आणि या 
व्यवहारांच्या ववववध पैलमंबाबत प्रशािनाला प्रश्न ववचारू शकतात. व्यवहारांची छाननी केल्यानंतर, कॅग आपले आक्षेप मागे 
घेईल ककंवा, जर तयाला ते गंभीर वाटले तर ते िंिदेत िादर केलले्या अहवालात िमाववष्ट्ट करू शकतात. 

• कायाूलयाला हे काय ूिुरळीतपिे पार पाडण्यािाठी, तयाला पुस्तके, कागदपत्रे आणि दस्तऐवजांिह िव ूआगथकू नोंदींमध्ये 
पमि ूप्रवेश हदला जातो. सशवाय, कॅगला कोितयाही व्यक्ती ककंवा िंस्थेकडमन िंबंगधत माहहती ववचारण्याचे स्वातंत्र्य आहे. 
1935 च्या कायद्याची अंमलबजाविी करण्यािाठी भारत िरकारने 1936 मध्ये हदलेल्या आदेशाद्वारे पुष्ट्टी केल्याप्रमाि े
माहहती आणि खाती मागवण्याचा तयांचा अगधकार वैधाननक आहे. 

फायली आणि माहहतीमध्ये मोफत प्रवेशाची िध्याची तरतमद ही पमवीपािमन िुरू अिलेली प्रथा आहे. तथावप, 1954 मध्ये 
कें द्र िरकारमध्ये एक फेरबदल करण्यात आला होता, तयानुिार, गुप्त कागदपत्रे गंुतलेली अिल्याि, त ेववशेर्षत: नावाने 
कॅगकडे पाठवले जातात आणि काम िंपताच ते परत केले जातात. 

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक कततव्ये 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 148,149,150 आणि 151 या कायाूलयाच्या कायाांचे आणि अगधकाराचंे विनू करतात. 
राज्यघटनेच्या या अनुच्छेदामध्ये हाताळलेल्या ववववध क्षेत्रांचे िंक्षक्षप्त विनू खालीलप्रमािे आहे. 

• अनुच्छेद 149: ननयंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांची कतवू्ये आणि अगधकार: अशी कतवू्ये पार पाडिे आणि अशा 
अगधकारांचा वापर करिे भारत िंघ आणि राज्ये आणि इतर कोितयाही िंस्था ककंवा प्रागधकरिाच्या खातयांच्या िंबंधात, 

बनवलेल्या कोितयाही कायद्याद्वारे ववहहत केले जाऊ शकते. िंिदेद्वारे. 

• अनुच्छेद 150: भारत िंघ आणि राज्यांच्या खातयांचे स्वरूप: राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने, कें द्र आणि राज्यांचे खाते ज्या 
फॉममूध्ये ठेवायचे आहे ते सलहमन देिे. 

• कलम 151: कॅग अहवाल: राष्ट्रपती ककंवा राज्यांच्या राज्यपालांना कें द्र ककंवा राज्याच्या खातयांबद्दल अहवाल देिे. 
घटनेने कलम 279(i) मध्ये अशी तरतमद केली आहे की, CAG ने घटनेच्या भाग XII च्या अध्याय I मध्ये नममद केलेल्या 
कोितयाही कर ककंवा शुल्काच्या ननव्वळ उतपन्नाची पडताळिी आणि प्रमाणित करिे आवश्यक आहे. या घटनातमक 
तरतुदींसशवाय आणि कतवू्ये अगधकार आणि िेवा ननयम 1971 च्या अटी, हे नममद करिे आवश्यक आहे की, 1976 पमवी, 
कॅगची लेखा आणि लेखापरीक्षि अशी द्ववसमतीय भमसमका होती. 1976 मध्ये खाती आणि ऑडडट वेगळे केल्यामुळे, कॅगचे 
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कतवू्य म्हिजे खातयांचे ऑडडट करिे अिे आहे. 1976 पािमन, भारतीय नागरी लखेा िेवेच्या मदतीने ववववध ववभाग 
स्वत: लेखांकन करत आहेत. 

भारताचे ननयंत्रक आणि महालेखापरीक्षकाचंी यादी 

List of Comptroller & Auditor General of India Term 

व्ही. नरहरी राव 1948 -1954 

ए के चंदा 1954 -1960 

ए के रॉय 1960 -1966 

एि. रंगनाथन 1966 -1972 

ए.बक्षी 1972 -1978 

ग्यान प्रकाश 1978 -1984 

टी एन चतवुेदी 1984 -1990 

िी जी िोम्या 1990 -1996 

व्ही के शुंगलम 1996 – 2002 
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व्ही.एन. कौल 2002 – 2008 

ववनोद राय 2008 – 2013 

शशीकांत शमा ू 2013 – 2017 

राजीव महर्षी 2017 – Aug 2020 

गगरीशचंद्र मुमम ू Present 

 

भारतातील नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक भूममका 

या कायाूलयाची भमसमका भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी आणि िंिदेने आगथकू प्रशािनाच्या क्षेत्रात लागम केलेल्या 
कायद्यांचे िमथनू करिे आहे. ववत्तीय प्रशािनाच्या क्षेत्रात कायकूाररिीची (म्हिजे मंत्री पररर्षद) िंिदेला जबाबदारी CAG 

च्या अहवालांद्वारे िुरक्षक्षत केली जाते. हे कायाूलय ििंदेला जबाबदार आहे आणि ते िंिदेचे प्रनतननधी आहे आणि नतच्या 
वतीने खचाचूे लेखापरीक्षि करते. 

• CAG ने ‘ववतरीत केले गेले म्हिमन खातयांमध्ये दाखवलेले पैिे कायदेशीररीतया उपलब्ध होते की नाही आणि ते िेवेिाठी 
ककंवा ज्या उद्देशािाठी ते लागम केले गेले आहेत ककंवा शुल्क आकारले गेले आहेत आणि खच ूते ननयंत्रत्रत करिाऱ या 
प्रागधकरिाशी िुिंगत आहे की नाही हे तपाििे’ आहे. 

• कायाूलय प्रोप्रायटी ऑडडट करू शकते, म्हिजेच ते िरकारी खचाूची 'शहािपि, ववश्वािमता आणि अथवू्यवस्था' तपािम 
शकते आणि अशा खचाूच्या व्यथतूेवर हटप्पिी करू शकते. तथावप, कायदेशीर आणि ननयामक ऑडडटच्या ववपरीत, जे CAG 

च्या भागावर बंधनकारक आहे, प्रोप्रायटी ऑडडट वववेकाधीन आहे. 

• गुप्त िेवा खच ूही CAG च्या लेखापरीक्षि भमसमकेवर मयाूदा आहे. या िंदभाूत, CAG कायकूारी एजन्िींनी केलेल्या खचाूचे 
तपशील मागवम शकत नाही परंतु िक्षम प्रशािकीय अगधकाऱयाचे प्रमािपत्र स्वीकारावे लागेल की हा खच ूतयाच्या 
अगधकाराखाली झाला आहे. 
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भारतीय िंववधानाने हे कायाूलय ननयंत्रक तिेच महालेखा परीक्षक म्हिमन पाहहले आहे. तथावप, व्यवहारात, ववद्यमान 
अगधकारी केवळ महालेखापरीक्षकाची भमसमका पार पाडत आहे, ननयंत्रकाची भमसमका नाही. दिुऱया शब्दांत िांगायचे तर, 

'एकत्रत्रत ननधीतमन पैिे देण्यावर कायाूलयाचे कोितेही ननयंत्रि नाही आणि अनेक ववभागांना कॅगच्या ववसशष्ट्ट 
अगधकारासशवाय धनादेश जारी करून पैिे काढण्यािाठी अगधकृत केले गेले आहे, जे केवळ लेखापरीक्षिाच्या टप्प्यावरच 
िंबंगधत आहेत जवे्हा खच ूआधीच झाला आहे. झाले. 

CAG चे अगधकार, ऑडडट िबंंधी, भारताचे ननयंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कतवू्य, अगधकार आणि िेवा शती) अगधननयम, 

1971 मध्ये प्रदान केले आहेत. या कायद्यानुिार, CAG ऑडडट करू शकते: 

• भारताच्या आणि राज्ये आणि कें द्रशासित प्रदेशांच्या एकत्रत्रत ननधीतमन िव ूपावतया आणि खच.ू 

• आकस्स्मक ननधी आणि िावजूननक खातयांशी िंबंगधत िव ूव्यवहार. • िव ूरेडडगं, मॅन्युफॅक्चररगं, नफा आणि तोटा खाती 
आणि ताळेबदं आणि इतर उपकंपनी खाती कोितयाही ववभागात ठेवली जातात. 

• िव ूिरकारी कायाूलये ककंवा ववभागांची िव ूदकुाने आणि िाठा. 

• भारतीय कंपनी कायदा, 1956 अंतगतू स्थावपत िव ूिरकारी कंपन्याचंी खाती. 

• िव ूकें द्र िरकारच्या कॉपोरेशनचे खात ेज्याचंे अगधननयम CAG द्वारे ऑडडट करण्याची तरतमद करतात. 

• िव ूप्रागधकरिे आणि िसं्थांच ेखाते एकत्रत्रत ननधीतमन भरीव ननधी. राज्यपाल/अध्यक्षांच्या ववनंतीवरून ककंवा CAG च्या 
स्वतःच्या पुढाकाराने, कोितयाही प्रागधकरिाच ेखाते, जरी िरकारकडमन भरीव ननधी हदला जात नाही. 

भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक काये 

कलम 149 मधील िवंवधान िंिदेला कें द्र आणि राज्यांच्या आणि इतर कोितयाही प्रागधकरिाच्या ककंवा िंस्थेच्या 
खातयांच्या िंबंधात CAG ची कतवू्ये आणि अगधकार ववहहत करण्यािाठी कायदेशीर आधार प्रदान करते. CAG कतवू्ये, 

अगधकार आणि िेवा शती (DPC) कायदा, 1971 मध्ये िंिदेत िंमत करण्यात आला. DPC कायदा 1976 मध्ये भारत 
िरकारच्या लेखापरीक्षिापािमन ववभक्त करण्यािाठी िुधाररत करण्यात आला. घटनेने ठरवमन हदलेली CAG ची कतवू्ये 
आणि काये अशी आहेत: 

• भारताच्या एकत्रत्रत ननधीतमन काढलेल्या िव ूखचाूशी िंबंगधत खातयांचे लेखापरीक्षि, प्रतयेक राज्याचा एकत्रत्रत ननधी 
आणि ववधानिभा अिलले्या प्रतयेक कें द्रशासित प्रदेशाचा एकत्रत्रत ननधी. 

• भारताच्या आकस्स्मक ननधी आणि भारताच ेिावजूननक खाते तिचे आकस्स्मक ननधी आणि राज्यांच्या िावजूननक 
खातयांमधमन िव ूखचाूचे लेखापरीक्षि. 
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• कें द्र िरकार आणि राज्य िरकारच्या कोितयाही ववभागाच्या िव ूव्यापार, उतपादन, नफा आणि तोटा खाती, ताळेबंद आणि 
इतर उपकंपनी खातयांचे ऑडडट. 

• भारत िरकार आणि प्रतयेक राज्याच्या प्राप्ती आणि खचाूचे लेखापरीक्षि करिे हे िुननस्श्चत करण्यािाठी की तया 
िंदभाूतील ननयम आणि कायपूद्धती महिुलाच ेममल्यांकन, िंकलन आणि योग्य वाटप यावर प्रभावी तपाििी करण्यािाठी 
डडझाइन केलेले आहेत. 

• खालील पावतया आणि खचाूचे लेखापरीक्षि: िव ूिंस्था आणि प्रागधकरिे कें द्र ककंवा राज्याच्या महिुलातमन मोठ्या 
प्रमािावर ववत्तपुरवठा करतात; िरकारी कंपन्या; आणि इतर कॉपोरेशन आणि िंस्था जेव्हा िंबंगधत कायद्यांद्वारे आवश्यक 
अितात. 

• कज,ू बुडीत ननधी, ठेवी, अडॅव्हान्ि, िस्पेन्ि खाती आणि रेसमटन्ि व्यविायाशी िबंंगधत कें द्र आणि राज्य िरकारच्या िव ू
व्यवहारांचे ऑडडट करिे. तो राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने ककंवा राष्ट्रपतींच्या आवश्यकतेनुिार पावतया, स्टॉक अकाउंट्ि आणि 
इतरांचे ऑडडट देखील करतो. 

• राष्ट्रपती ककंवा राज्यपालांनी ववनंती केल्यावर इतर कोितयाही प्रागधकरिाच्या खातयांचे लेखापरीक्षि करि.े उदाहरिाथ,ू 

स्थाननक स्वराज्य िंस्थांचे लेखापरीक्षि. 

• कें द्र आणि राज्यांचे खाते ज्या फॉममूध्ये ठेवले जातील तया फॉमचू्या वप्रस्स्क्रप्शनबाबत राष्ट्रपतींना िल्ला देिे (अनुच्छेद 
150). 

• कें द्र िरकारच्या खातयांशी िंबंगधत लेखापरीक्षि अहवाल राष्ट्रपतीकंडे िादर करिे, जे तयांना िंिदेच्या दोन्ही 
िभागहृांिमोर ठेवतील (अनुच्छेद 151). 

• राज्य िरकारच्या खातयाशंी िंबंगधत लेखापरीक्षि अहवाल राज्यपालांना िादर करिे, जे तयांना राज्य ववधानमंडळािमोर 
ठेवतील (अनुच्छेद 151). 

• कोितयाही कर ककंवा कतवू्याच्या ननव्वळ उतपन्नाची खात्री करि ेआणि प्रमाणित करिे (अनुच्छेद 279). प्रमािपत्र 
अंनतम आहे. 'ननव्वळ उतपन्न' म्हिजे कर ककंवा शुल्काची रक्कम वजा िंकलन खच.ू 

• िंिदेच्या लोकलेखा िसमतीचे मागदूशकू म्हिमन काम करिे. तो राज्य िरकारांच्या खातयांचे िंकलन आणि देखरेख 
करतो. 1976 मध्ये, खातयाचंे ववभागीकरि करून, लेखापरीक्षिापािमन खाती ववभक्त केल्यामुळे भारत िरकारच्या खातयांचे 
िंकलन आणि देखभाल यािंबंधीच्या जबाबदारीतमन तयांची मुक्तता झाली. CAG राष्ट्रपतींना तीन लखेापरीक्षि अहवाल 
िादर करते: 
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• ववननयोग खातयांवरील लखेापरीक्षि अहवाल 

• ववत्त खातयांवरील लेखापरीक्षि अहवाल 

• िावजूननक उपक्रमांवरील लेखापरीक्षि अहवाल 

राष्ट्रपती हे अहवाल िंिदेच्या दोन्ही िभागहृांिमोर ठेवतात. यानंतर, लोकलेखा िसमती तयांची तपाििी करते आणि तयाचे 
ननष्ट्कर्ष ूिंिदेला कळवते. 

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचा अहवाल 

वर म्हटल्याप्रमािे तीन कॅग अहवाल िावजूननक लेखापरीक्षिांच्या ववववध पैलमंशी िंबंगधत आहेत. खालील पररच्छेद या 
लेखापरीक्षि अहवालाचंे िंक्षक्षप्त ववहंगावलोकन देतात: 

• ववननयोग खातयांवरील लेखापरीक्षि अहवाल: ववननयोग खाती ववववध अनुदाने आणि खच ूप्रमुखांना ववननयोगाने मंजमर 
केलेल्या पैशाचा ववननयोग दशवूवतात आणि ववसशष्ट्ट हेतमिाठी मंजमर केलेले पैिे तया उद्देशािाठी खच ूकेले गेले की नाही हे 
दशवूवतात. 

• ववत्त खातयांवरील लेखापरीक्षि अहवाल: ववत्त लेखे वर्षभूरातील वावर्षकू प्राप्ती आणि खचाचूे हहशेब दाखवतात. 

• िावजूननक उपक्रमांवरील लेखापरीक्षि अहवाल: हा अहवाल ववववध िावजूननक उपक्रमांच्या (PSU's) ववत्त आणि खचाूशी 
िंबंगधत आहे. 

लेखापरीक्षि अहवालात थोडक्यात, आगथकू अननयसमतता, तोटा, फिविमक, फालतम खच ूआणि तयावरील हटप्पण्या, खचाूवरील 
अंदाजपत्रक ननयंत्रिाची अचमकता, बचत इतयादी प्रकरिांचे विनू आहे. कॅग ववभागांच्या िावजूननक खचाूवर टीका करिारे 
'ऑडडट पॅरा' प्रदान करते. आणि 'पॅरा' कॅग कमचूाऱ यांकडमन कायकू्रमानंतरची छाननी आणि िंबंगधत ववभागाच्या वररष्ट्ठ 
कमचूाऱ यांशी तपशीलवार चचाू करताना ववकसित केले जातात. अंनतम 'पॅरा' नंतर िंिदेिमोर आिले जातात जेथे ववसशष्ट्ट 
मंत्रालय ककंवा ववभागाच्या कामकाजाशी िंबंगधत िंिदीय िसमती प्रतयेक 'पॅरा'चा ननपटारा करते. 

लेखापरीक्षि अहवालांचे स्वरूप ितत पुनरावलोकनाधीन अिते आणि तयात वेळोवेळी बदल होत अितात. फॉमेट, उद्हदष्ट्ट 
काहीही अिो, पैशाची हानी टाळायची अिते ती तशीच अिते. ते आगथकूदृष्ट्ट्या व्यवहाय ूनिलेले व्यवहार हायलाइट 
करतात. अहवाल वगळण्याकडे आपले लक्ष कें हद्रत करत अिताना, प्रतयेक ववभाग तयाच्या पायाच्या बोटांवर आहे कारि 
अहवाल तयाच्या पाश्वभूममीवर प्रनतकम ल आणि अननष्ट्ट प्रसिद्धी आिम शकतो. 
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नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक कायातलयाकडूि लेखापरीक्षि अहवाल तयार करतािा आणि सादर करतािा खालील 
प्रक्रिया अवलंबली जाते: 

• िुरुवातीला, ऑडडट झाल्यावर, ववववध िंस्थांच्या तपाििीदरम्यान, प्रतयेक युननट/िंस्थेचे ‘तपाििी अहवाल’ तयार केले 
जातात आणि तयांच्या प्रती पाठवल्या जातात. एका वर्षाूत िुमारे 72,000 तपाििी अहवाल पाठवले जातात. तयांना 
िुधारातमक कारवाई करण्याि िांगगतले जाते आणि तयांची प्रगती देखील पाहहली जाते. या तपाििी अहवालातील िवाूत 
महत्त्वाच्या बाबींचा वावर्षकू लेखापरीक्षि अहवालामंध्ये िमावेश करण्यात आला आहे. 

• ते राष्ट्रपतींिमोर िादर करण्यापमवी, लेखापरीक्षि अहवाल कठोर गुिवत्ता हमी प्रकक्रयेद्वारे मांडले जातात आणि CAG 

द्वारे प्रनतस्वाक्षरी केली जाते. 

• ते ववगधमंडळाकडे िादर केल्यानंतर, ववगधमंडळ तयांना िंबंगधत िंिदीय िसमतयांकडे तपाििीिाठी िुपमदू करते. 

• रेल्वे, पोस्ट आणि तार आणि इतर ववभागीय उपक्रमांिह िव ूववभागांच ेअहवाल लोकलेखा िसमती (PAC) कडे िुपमदू केले 
जातात. 

कॉपोरेशन आणि कंपन्यांशी िंबंगधत अहवाल िावजूननक उपक्रम िसमतीला (COPU) हदल ेजातात. 

1989 पािमन, ववभागाच्या एकम ि कामकाजाचे ममल्यमापन करण्यािाठी आणि ववभागाच्या कामकाजात स्वारस्य अिलेल्या 
िवाांना तयाच्या कामकाजाचा तपशील कळावा यािाठी कॅगद्वारे प्रतयेक ववभागाचा वावर्षकू कक्रयाकलाप अहवाल आिला 
जातो. हे दहेुरी उद्देश पमि ूकरते: ते िध्याच्या स्स्थतीचे िंपमि ूआणि खरे गचत्र देते आणि भववष्ट्यािाठी ननयोजन 
करण्याि देखील मदत करते. 

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक कायातलयाची रचिा 

भारतीय लेखापरीक्षि आणि लेखा ववभाग (IAAD) हे भारताचे ननयंत्रक आणि महालखेापरीक्षक यांच्या अध्यक्षतखेाली आहे. 
तयाला भारताचे पाच उपननयंत्रक आणि महालेखापरीक्षक मदत करतात. डेप्युटीजपैकी एक ऑडडट बोडाूचा अध्यक्ष देखील 
अितो. डेप्युटी कॅगच्या खाली भारताचे चार अनतररक्त उप ननयंत्रक आणि महालेखापरीक्षक आहेत. या कायाूलयातील 
पदानुक्रमात खालील गोष्ट्टींचा िमावेश आहे: 

• भारताचे ननयंत्रक आणि महालेखापरीक्षक  

• उप ननयंत्रक आणि महालखेापरीक्षक  
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• अनतररक्त उप ननयंत्रक आणि महालेखापरीक्षक 

• महािंचालक 

• मुख्य िंचालक 

• िंचालक/उपिंचालक 

टीप: फील्ड ऑकफि फॉमेशनचे नेततृव डीजी/पीएजी/पीडी/एजी या पदाच ेअगधकारी करतात आणि ते िंबंगधत DAI/ADAI ला 
अहवाल देतात. 

एक िंचालक ववद्यमान कॅगचा िगचव म्हिमन काम करतो. प्रादेसशक स्तरावर, ववववध राज्यांमध्ये, अनेक महालेखापाल 
आहेत जे राज्य स्तरावर तयांच्या कायाूतमक आणि पयवूेक्षी जबाबदाऱया पार पाडण्यािाठी ननयंत्रक आणि महालेखापरीक्षक 

चे एजंट म्हिमन काम करतात. 

भारतीय CAG ब्रिटटश CAG पेक्षा क्रकती वगेळे आहे? 

त्रिटन ननयंत्रक आणि महालखेापरीक्षक आणि भारतीय ननयंत्रक आणि महालेखापरीक्षक मध्ये तीन बाबीचंा फरक आहे- 

• भारताच्या CAG ने केवळ महालेखापरीक्षकाची भमसमका पार पाडली आणि ननयंत्रकाची नाही परंतु त्रिटनमध्ये, तयाला 
ननयंत्रक आणि महालेखा परीक्षक या दोघांचे अगधकार आहेत. 

• भारतामध्ये, CAG खच ूकेल्यावर खातयांचे ऑडडट करत,े म्हिज ेएक्ि पोस्ट फॅक्टो. युनायटेड ककंगडममध्ये कॅगच्या 
मंजुरीसशवाय िरकारी नतजोरीतमन पैिे काढता येत नाहीत. 

• भारतात, CAG िंिदेचा िदस्य नाही, तर त्रिटनमध्ये, CAG हाऊि ऑफ कॉमन्िचा िदस्य आहे. 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

