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भविागभनहाय पररच्छेदांचे भववरण 

भविाग ९अ ९ब ९क ९ड 

इतर 5 48, 49  60, 61, 62, 63, 

64, 65 

सामान्य प्रशासन 7, 8 45, 46  81, 82, 83 

शहर अभियंता ककवा 

साववजभनक बांधकाम 

12, 13, 14, 15, 

16, 17 
  87 

शहर अभियंता आभण 

भवदु्यत भविाग 

6   71 

पाणी पुरवठा व मल 

भनसा:रण 
   88, 89 

लेखा भविाग 1, 2 24, 25  52, 53, 54 

नगर रचना 3, 4 40, 41, 42, 43, 

44 
 70 

जकात ककवा 

स्थाभनक संस्था कर 

ककवा उपकर 

   74, 75 

कर भनधावरण व 

संकलन 
 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36 

 72, 73 

वाहन भविाग 23    

माभहती आभण 

जनसंपकव  
 50  85 

घन कचरा 

व्यवस्थापन प्रकल्प 

18   66, 67, 68 

सुरक्षा भविाग 22    

संगणक ककवा 

माभहती तंत्रज्ञान 
 37  55, 56, 57, 58, 

59 

भशक्षण भविाग ककवा 

भशक्षण मंडळ, 

प्राथभमक भशक्षण 

मंडळ ककवा 

माध्यभमक भशक्षण 

19, 20, 21 38  76, 77, 78, 79, 

80 

मभहला व 

बालकल्याण भविाग 
 47   

अभतक्रमण भविाग    86 

प्रिाग कायावलय े  51  69 

उद्यान भविाग 9, 10, 11    

जन्म मृत्यु नोंदणी 

भविाग 
 39   

नाट्य गृह    84 
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I Part I :मागील लेखा परीक्षण अहवाल 

भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका 

 

 

13 व्या भवत्त अयोगाच्या भशफारसीनुसार राज्यातीि सवष महानगरपाभिकांचे व तयांच्या ऄंतगषत ऄसिेल्या 

ईपक्रमांचे वैधाभनक िेखापररक्षण भवत्त भवभागाच्या शासन भनणषय क्रमांक स्थाभनि-े1010/प्र.क्र.26 ब/ भवमा प्रशा, 

दद.31/03/2011 ऄन्वये संचािक, स्थाभनक भनधी िेखापररक्षा संचािनािय, नवी मंुबइ यांचेकड ेसोपभवण्यात अिे 

अह.े तयानुसार भभवंडी-भनजामपुर शहर महानगरपाभिकेचे सन 2011-2012 पासून िेखापररक्षण सुरु करण्यात 

अिे अह.े महाराष्ट्र स्थाभनक भनधी लेखापरीक्षा अभधभनयमाचे कलम 10 (4) नुसार लेखापररक्षण अहवाल प्राप्त 

झाल्यापासून 4 मभहन्याच्या आत अहवालातील आक्षेपांची पूतवता करून पूतवता अहवाल स्थाभनक भनधी लेखापरीक्षा 

संचालनालयास पाठभवणे आवश्यक आह.े तथाभप 2011-2012 ते 2015-2016 पयंतच्या लेखापरीक्षण 

अहवालातील खालीलप्रमाणे एकूण 448 पररच्छेद प्रलंभबत आहते. स्थाभनक भनधी लेखापरीक्षा संचालनालयाच्या 

अभिप्रायाची/आक्षेपाची पूतवता दाखभवण्यात आलेली नाही. 

प्रलंभबत पररच्छेद खालीलप्रमाणे आहते. 

अ. क्र. ले.प.वषव  पररच्छेद क्रमांक  एकूण  

1. 2011-12 1 ते 9, 12, 13, 15, 18, 19, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 54, 58, 

62, 65 ते 67, 69, 71, 76, 77, 79 ते 82, 84 ते 88, 91, 92, 94 ते 105, 

110, 112, 113, 114, 116 ते 117, 119 ते 127, 129 ते 142, 144 ते 149, 

151, 155, 156, 160 ते 162 

 97 

2. 2012-13 1, 3 ते 11, 13, 15, 17 ते 31, 33 ते 35, 38, 41, 43, 44, 45, 48 ते 51, 55 

ते 58, 62, 63, 65, 68 ते 78, 82, 84, 86 ते 92, 94 त े97, 100, 103, 104, 

106, 108, 109, 116 

 75 

3. 2013-14 1 ते 27, 29  ते 31, 33 ते 35, 37 ते 45, 50 ते 53, 55 ते 59, 61 ते 72, 74 ते 

85, 87, 89 ते 91, 95 ते 100, 102 ते 115, 118, 119, 121, 122, 124, 

126, 127, 130, 132, 135 ते 136, 138 ते 145, 147, 148 

120 

4. 2014-15 1, 2, 5, 7, 8, 11 ते 16, 18 ते 20, 22 ते 29, 37, 38, 40, 41, 44 ते 46, 

49, 51, 53, 56, 60 ते 68, 74, 76, 77, 80, 81, 84, 87 ते 98, 104, 105, 

109 ते 115  

 69 

 

 सन 2015-2016 या भवत्तीय वषावच्या लेखापरीक्षण अहवालातील प्रलंभबत पररच्छेद. 

 

पररच्छेद तपभशि 
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क्रमांक 

1 महानगरपाभिकेच्या अर्थथक भस्थतीबाबत. 

3 ऄभधकारी कमषचारी यांना ददिेल्या ऄभिमाच ेऄभभिेखे/प्रमाणके िेखा परीक्षणास ईपिब्ध न झािेबाबत. 

5 सन-2015/16 मधीि माचष 2016 ची दयेके ईपिब्ध करून दणेे बाबत 

7 
नवीन पररभाभषत ऄंशदान भनवृत्तीवेतन योजनेची रक्कम एि अय सी भवमा पॉिीसीमध्य ेकेिेल्या 

गंुतवणूकीबाबत व ऄभभिेखे िेखा परीक्षणास ईपिब्ध न झािेबाबत. 

8 िेखा परीक्षणास ऄभभिेखे प्रमाणके ईपिब्ध न झािेबाबत. 

9 
श्री. ऄभनि वसंत प्रधान, भिपीक यांच्या भवधी ऄभधकारी पदोन्नती व वेतनभनभितीतीि 

ऄभनयभमतताबाबत. 

10 ऄंदाजपत्रदकय रक्कमेपेक्षा जादा खचष केल्याबाबत. 

11 शासनाकड ेवगष झािेल्या अय जी एम हॉभस्पटि कमषचाऱयांच ेवेतन अहरीत केल्याबाबत. 

12 
अस्थापना भवभागान ेकमषचाऱयांच ेपुरवणी वेतन व रजावेतन अहरीत करून केिेल्या प्रदानाच ेऄभभिेखे 

ईपिब्ध न केिेबाबत. 

13 झेरॉक्स मशीन खरेदीबाबत 

14 वप्रटर खरेदीबाबत 

15 पयाषवरण भवभागाच ेऄभभिेखे िेखा परीक्षणास ईपिब्ध न झािेबाबत. 

16 भमळकत भवभागाकडीि मािमत्ताबाबतच ेमाभहती/ऄभभिेखे िेखा परीक्षणास ईपिब्ध न झािेबाबत. 

17 भनवडणूक भवभागाच्या खचाषच ेऄभभिेखे ईपिब्ध न झाल्याबाबत. 

18 सुरक्षा भवभागाच ेखचाषच्या ऄभभिेखे िेखा परीक्षणास ईपिब्ध न झाल्याबाबत. 

19 नगररचना भवभागाच ेऄभभिेखे िेखापरीक्षणास ईपिब्ध न झाि ेबाबत. 

20 
भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपािीकेच्या सन 2015-2016 मध्ये बांधकाम परवानगी दतेाना स्थाभनक 

कर (एि.बी.टी.) 2012 24 (4) ऄन्वय ेपुणष वसुिी न केल्याबाबत. 

21 
भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपािीकेच्या सन 2015-2016 मध्ये बांधकाम परवानगी दतेाना पुणष 

ईपकर वसुिी न केल्याबाबत. 

22 महानगरपाभिकेच्या रुग्णवाभहकेच्या ऄपघातामुळे झािेल्या नुकसान भरपाइच ेदाभयतवाबाबत. 

23 अपत्ती व्यवस्थापन भवभागाच ेऄभभिेखे िेखा परीक्षणास ईपिब्ध न झािेबाबत 

24 जेटटग मशीन खरेदी खचाषबाबत 

25 
भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकातीि ऄवजड वाहन ेयांच ेदकिोमीटर बंद अहते, अवश्यक 

धावगती ईपिब्ध होत नसताना वाहनांचा वापर करण्यात येत ऄसल्याबाबत. 

26 
भांडारगृह - अरोग्य भवभागाकडीि भवतीय वषष 2015-2016 मधीि खची पडिेल्या रकमांच्या नस्तया व 

प्रमाणके िेखापरीक्षणास ईपिब्ध करून दणेे बाबत 

27 पाणीपुरवठा पाइप िाइन भनगा व दखेभाि दरुुस्ती कामाच ेऄभभिेखे ईपिब्ध न झािेबाबत. 
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28 प्रभाग क्र.5 च्या कायषक्षेत्रातीि रस्त ेडांबरीकरणान ेदरुुस्त करणे कामावावत 

29 
वाडष क्र.17 मौिाना ऄब्दिु किाम अझाद गाडषन सुशोभभकरण करणे व खेळणी बसभवणे कामाबाबत. 

(प्राथभमक सोइ सुभवधा ऄंतगषत) 

30 िेखा परीक्षणास ईपिब्ध न झािेल्या कामांच ेऄभभिेखयांबाबत 

31 ईद्यान भवभागाकडीि कामांवरीि खचाषबाबत 

32 अरोग्य व स्वच्छता भवभागाकडीि कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे, सपाटीकरण खचाषबाबत. 

33 चाववद्रा क्षेपणभूमी येथ ेकचरा सपाटीकरण करणेकामी चैनवािा बुिडोझर पुरभवणे या खचाषबाबत. 

35 
शासनास भरणा करावयाच ेभशक्षण कर, रोजगार हमी कर, ऄकृभषक कर व कामगार भवमा ईपकार रक्कमा 

कमी भरणा केिेबाबत. 

36 मािमत्ता कराच्या थकबाकीबाबत 

37 
मािमत्ता क्रमांक ४४३/२ व ४४३/३ च्या बनावट कर अकारणी प्रकरणात मािमत्ता करापोटी झािेि े

अर्थथक नुकसानीबाबत. 

38 मािमत्ता कर अकारणीतीि ऄभनयभमतताबाबत. 

39 ऄवमान याभचका क्र.१९८/२०१४ आंड्स टॉवसष भि. यांना मािमत्ता कर शास्तीची रक्कम ऄदायगी बाबत. 

40 
भवहीत कािावधीत वार्थषक भववरणपत्र सादर न करणाऱया नोंदणीकृत अस्थापनांकडून दडंातमक शास्तीची 

रक्कम वसूि करणे प्रिंभबत ऄसिेबाबत 

41 वाडष क्र १०(ब) नवीन ईद्यानात िाि मातीचा पुरवठा करणे कामाबाबत. 

42 
नवीन पररभाभषत ऄंशदान भनवृत्ती वेतन योजनेच्या ऄंमिबजावणीतीि रक्कमा गंुतवणुकीतीि 

ऄभनयभमतताबाबत. 

43 
भभवष्य भनवाषह भनधीतून मंजूर केिेल्या ऄिीमाची वसुिी न झािेबाबत व भवभागात शासन मान्यताप्राप्त 

संगणकीय प्रणािी राबभवणेबाबत. 

44 
सेवाभनवृत्ती वेतन धारकांच ेजीवन प्रमाणपत्र प्राप्त न होता भनवृती वेतन ऄदा केिेबाबत व भनवृत्तीवेतन 

भवभागात संगणकीय प्रणािी राबभवण्याबाबत. 

45 साधनसामुिी / ऄभभिेख भवभागाच ेऄभभिेखे िेखापरीक्षणासाठी ईपिब्ध न झाल्याबाबत. 

46 
भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपािीकेच्या सन 2015-2016 मध्ये भभवष्य भनवाषह भनधीच्या ऄिीम 

वसुिी न करणे बाबत. 

47 
सन 2015-16 मधीि अरोग्य भवभागातीि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी भनयुक्त केिेि ेपुरवठादार यांच्या 

दयेकातून वाजती न केल्याबाबत. 

50 भशक्षणसेवक यांना सन ऄभिम रक्कम दणेे बाबत ऄभनयाभमता ऄसणे बाबत. 

51 
भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपाभिकेतीि श्री बाबासाहबे भास्कर गवारी ( प्रा) भशक्षक यांच्या 

‘मुखयाध्यापक’ पदोन्नती मधीि ऄभनयभमतता बाबत. 

52 सन 2015-16 मधीि भशक्षण भवभागान ेप्रदान केिेल्या भनवृत्ती वेतन भवषयक ऄभभिेखे न ठेविे बाबत॰ 

53 भभवंडी भनजामपुर शहर महानगर पाभिकेच ेप्राथभमक भशक्षक यांच ेसेवा पुस्तके / रजा याबाबत ऄभभिेखे 
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ऄद्यावत न ठेवणे बाबत. 

54 भभवंडी-भनजामपुर शहर महानगरपाभिका ऄंशदायी भनवृती वेतन योजना राबभवण्यात येत नसल्या बाबत. 

55 गैरहजर कमषचार्यावर भशस्तभंग भवषयक कारवाइ न करणे बाबत. 

56 

भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपाभिकेच्या भशक्षणभवभाग (प्राथभमक) मध्ये सहामाही प्रश्नपभत्रका 

/ईत्तरपभत्रका , संकिन नोंदवही छपाइ व कायाषियीन खचाषची ऄभभिेखे िेखापरीक्षणास ईपिब्ध नसि े

बाबत. 

57 
भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपाभिका मधीि माध्यभमक भशक्षकांची भनयुक्ती मंजूर अकृतीबंध व 

पदोन्नतीची साखळी आतर अनुषंभगक ऄभभिेखे िेखापरीक्षणास ईपिब्ध न केि ेबाबत. 

58 
भभवंडी भनजामपुर शहर महानगर माफष त चािभवण्यात येणार्या शाळेमध्य ेऄनुसूचीत जमातीच्या 

भवद्यार्थयाांची सुवणष महोतसवी पूवष माध्यभमक भशष्यवृत्ती भवतरण मधीि ऄभनयभमततेबाबत. 

59 सन 2015-16 मधीि भशक्षण भवभागान ेप्रदान केिेल्या भनवृत्ती वेतन भवषयक ऄभभिेखे न ठेविे बाबत॰ 

60 
भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपाभिका प्राथभमक भशक्षक यांच ेअस्थापना भवषयक सेवा भवषयक बाबी , 

सेवापुस्तके , जेष्ठता सूची आतयादी ऄनुषंभगक बाबी याकड ेदिुषक्ष ऄसणे बाबत. 

61 बकरी इद सणा भनमीत्त जनावरांच ेऄपभशष्ट ेवाहतूकीत झािेिी ऄभनयमीतता. 

62 
वाहन भवभागातीि एि ऄॅण्ड टी ज.ेसी.बी. मशीन क्र. MH04-B-9326 च्या दरुुस्ती कामात झािेिी 

ऄभनयभमतता 

63 भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकातीि वाहन दरुुस्ती मधीि ऄभनयभमतत ेबाबत. 

64 शासकीय वाहन वापर धोरण महानगरपाभिकेच्या ऄटी व शती िेखा परीक्षणास ईपिब्ध न केल्याबाबत. 

65 
प्रादभेशक पररवहन ऄभधकारी, ठाणे कायाषियामाफष त योग्यता प्रमाणपत्र ईपिब्ध नसताना भवमा रक्कम ऄदा 

केिी ऄसल्याबाबत. 

66 
भभवंडी भनजामपूर शहरमहानगरपाभिकेतीि सतत गैरहजर राहणा-या वाहनचािकवर भशस्तभंगाची 

कारवाइ न केल्याबाबत. 

67 
नगररचना भवभागातून बांधकाम परवानगी दतेाना अकारण्यात येणाऱया भवभवध शुल्कांची फेररचना 

करणेबाबत 

68 भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरभिकेच्या मंजूर भवकास योजनेतीि अरक्षणा बाबत 

69 
नगररचना भवभागाकडून अकारण्यात येणाऱया कामगार कल्याण ईपकर व स्थाभनक स्वराज्य संस्था कराची 

वसुिी प्रिंभबत ऄसल्याबाबत. 

70 
कें द्र व राज्य शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय नागरी ईपजीभवका ऄभभयान भभवंडी भनजामपूर शहर 

महानगरपाभिकेमध्य ेमोठ्या प्रमाणात भनधी ऄखचीत ऄसल्याबाबत. 

71 
सन 2015-2016 भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपाभिकेमधीि जन्म मृतय ूनोंदणी ऄभधभनयम, 1969 

ची ऄमिबजावणी भनयमाप्रामाणे होत ऄसल्याची खात्री करणे साठी ऄभभिेखे ईपिब्ध होणे बाबत. 

72 
सन 2015-2016 भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपाभिके मध्ये माकेट भवभागातीि दकुान 

गाळे/ओटे/िाकडी केभबन धारकाची भाडवेाढ न केल्याबाबत . 
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73 

महानगर पाभिकेच्या माकेट भवभागाऄंतगषत मािमत्ता गाळे/ दकुान ेओटे/िाकडी केभबन यांच ेमाभसक भाड े

बाजारमूल्य प्रमाणे दर चार वषाषन ेभाड े/शुल्क वाढ न केल्यान ेमहानगर पाभिकेच ेईतपन्न कमी होत 

ऄसल्याबाबत. 

74 वार्थषक िेखे तपासणीबाबत 

75 कमषचाऱयांच्या वबदनूामाविीतीि ऄभनयभमतताबाबत. 

76 बँक ताळमेळ भववरण पत्र, बँक पासबुक व आतर ऄभभिेखे िेखापरीक्षणास ईपिब्ध करून न ददल्याबाबत 

77 
सन-2015/16 मधीि बँक ठेवी व गंुतवणुक नोंदवहीतीि ऄभनयभमतता व माहीती िेखापरीक्षणास ईपिब्ध 

न केल्याबाबत. 

78 महानगरपाभिका क्षेत्रातीि मोबाइि टॉवरच्या मािमत्ता कर अकारणीबाबत 

79 मूळ सफाइ कामगार पद ऄसिेल्या कमषचाऱयांच्या सेवा वापराबाबत. 

80 महासभा ठराव क्र.५७, ६० व १९७ ऄन्वय ेददिेल्या भनयमबाह्य पदोन्नतयाबाबत. 

81 कमषचाऱयांच्या सेवापुस्तकांत अढळून अिेल्या ऄभनयभमतताबाबत 

82 ऄस्थापना भवषयक बाबींची पडताळणी-वेतन वाढी तसेच पदोन्नती प्रदक्रया व तदनंतरची वेतन भनभिती 

83 ऄस्थापना भवषयक बाबींची पडताळणी - सण ऄभिम वसूिी मधीि ऄभनयमीतता. 

84 िेखा भवभागाकडून ठेकेदारांना दयेकांच ेऄंशत: प्रदान करण्यात येणाऱया कायषपद्धतीबाबत. 

85 बांधकाम भवद्युत भांडार भवभागाकडीि जंगम मािमत्ता नोंदवहीतीि नोंदीबाबत 

86 िेखयांवरीि सवषसाधारण ऄभभप्राय 

87 अरोग्य भांडार भवभागाकडीि जडसंिह नोंदवहीत पडून ऄसिेल्या भशल्िक साठ्याबाबत. 

90 
स्टेम वॉटर भडभस्िब्यूशन अभण आन्रा स्िक्चर कं.प्रा.भि.तसेच बृहन्मंुबइ महानगरपाभिका यांच्या माफष त 

पूरभवण्यात येणा-या पाणी पूरवठयाच्या दयेकांबाबत 

91 प्रभाग सभमती ५ ऄंतगषत शाळेसाठी अरभक्षत ऄसिेल्या भूखंडावर ऄनाभधकृत बांधकाम झािेबाबत. 

92 
प्रभाग सभमती क्र.१ त े५ ऄभधपतयाखािीि ऄभतक्रमणे व ऄनभधकृत बांधकामे व आतर ऄनुषंभगक माभहती 

िेखापरीक्षणास ईपिब्ध न झाल्याबाबत. 

93 
नाट्यगृह भवभागाच ेसन २०१५-१६ या भवत्तीय वषाषच ेऄभभिेखे, नस्तया, खचाषची प्रमाणके व आतर 

ऄनुषंभगक ऄभभिेखे िेखापरीक्षणास ईपिब्ध न झाल्याबाबत. 

94 कर अकारणी, वाढ-घट नोंदवहीबाबत व मािमत्ता कराच ेऄनादरीत धनादशेांबाबत 

95 
महानगरपाभिका कायषक्षेत्रातीि रस्तयांची सुधारणा करणे कामातीि बाबींच ेदर पुर्थथकरण करतांना 

वाहतुकीचा दर जादा घेतिेबाबत. 

 

उपरोक्त नमुद केलेल्या पररच्छेदांच्या संदिावत त्या त्या वषावच्या प्रथम पुढील अभिप्रायांमध्ये नमुद केलेले पररच्छेद 

क्रमांक अंभतम समजण्यात यावे.  
 

वरील पररच्छेदांपैकी नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्थांच्या 2011-12 व 2013-14 वषावच्या पुनर्ववलोकन 

अहवालाकररता भनवडलेल्या पररच्छेदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
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अ.क्र. ले. प. वषव  पररच्छेद क्रमांक  एकूण  

1. 2011-12 1, 4, 8, 18, 20, 21, 26, 36, 40, 41, 46, 54, 58, 62, 77, 78, 87, 

92, 114, 131, 138, 148 

 22 

2. 2012-13 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 27, 31, 63, 89, 97, 104, 109 16 

3. 2013-14 10, 11, 22, 30, 34, 37, 58, 68, 70, 72, 80, 82, 100, 144 14 
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Part II 

 भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका  

बाग एक 

 

गंबीय अननमलभतता 
 

करभ ९ अ, फ, क खारीर आषेऩ 
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 कलम ९ अ खालील आक्षेप 
लेखापरीक्षकाच्या दषृ्टीने जे प्रदान कायद्याभवरुद्ध आह ेअसे प्रत्येक प्रदान 
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[Start Para) 

1 महानगरपाभिकेच्या अर्थथक भस्थतीबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : आर्वथक भस्थती वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व-भनधी व 

शासन भनधी 

कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेवषष २०१६-१७ व २०१७-१८ या अर्थथक वषाषच ेिेखापरीक्षणाणासाठी 

मंुबइ स्थाभनक भनधी िेखा ऄभधभनयम १९३० च ेकिम ४ ऄन्वय ेऄभभिेखे ईपिब्ध करून दणेेबाबत िेखापरीक्षण 

पथकान ेऄधषसमास ज्ञापन पत्र क्र.५२ ददनांक ११/१२/२०२० व ऄधषसमास पत्र क्र.६८ ददनांक २३/१२/२०२० 

ऄन्वय ेमागणी केिी होती. वरीि ऄभधभनयमातीि किम ५ नुसार ऄभभिेखे ईपिब्ध करून दणेे भह महानगरपाभिकेस 

सादर करणे बंधनकारक होत.े सदर ऄभभिेखयांमध्य ेमहानगरपाभिकेच ेजमा-खचष, मत्ता व दाभयतवाच ेभववरणपत्र, 

शासन ऄनुदान जमा-खचाषच ेभववरणपत्र, महानगरपाभिकेन ेघेतिेल्या कजाषच ेभववरणपत्र, मागीि ३ वषाषच्या थकीत 

करांच्या वसुिीच ेभववरणपत्र, ददिेि ेकजष व ऄभिमांच ेभववरणपत्र, महानगरपाभिकेकडीि ऄनामत ठेवींच ेभववरणपत्र 

ऄपूणष कामांची यादी व महानगरपाभिकेन ेकेिेल्या गंुतवणुकीच ेभववरणपत्र, आतयादी बाबींचा समावेश होता. सदर 

ऄभभिेखयांच्या ऄभावी िेखा परीक्षणात मंुबइ स्थाभनक भनधी िेखा कायाषियीन भनयमपुभस्तका खंड-१ मधीि भाग २ 

भनयम ७०४ ऄन्वय ेमहानगरपाभिकेच्या अर्थथक भस्थतीबाबत ऄभभप्राय नोंदभवता अि ेनाहीत. तसेच मंुबइ प्रांभतक 

महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ मधीि किम ९४ ऄन्वय ेमुखय िेखा व भवत्त ऄभधकारी यांनी भवभहत प्रपत्रात 

महानगरपाभिकेचा वार्थषक िेखा तयार करून मुखय िेखा परीक्षक यांनी तपासणी करून मंुबइ प्रांभतक ऄभधभनयम 

१९४९ किम १०६(३) ऄन्वये प्रतयेक अर्थथक वषष सुरु झािेनंतर शक्य भततक्या िवकर महानगरपाभिका िेखा 

परीक्षकान ेमहानगरपाभिकेच्या मागीि अर्थथक वषाषच्या संपुणष िेखयावरीि अपिा ऄहवाि स्थायी सभमतीसमोर 

सादर करुन वार्थषक िेखे मंजुर करुन घेणे अवश्यक अह.े तथाभप ऄशी कायषवाही केिेिी ऄसल्याच ेऄभभिेखे िेखा 

परीक्षणास ईपिब्ध झाि ेनाहीत.महानगरपाभिकेचा वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ च ेवार्थषक िेखे व मत्ता व 

दाभयतव भववरणपते्र ऄधषसमास ज्ञापन पत्र क्र.५२ ददनांक ११/१२/२०२० व ऄधषसमास पत्र क्र.६८ ददनांक 

२३/१२/२०२० ऄन्वय ेमागणी करुनही िेखापरीक्षणास सादर केिेिी नाहीत. तयामुळे महानगरपाभिकेच्या अर्थथक 

भस्थतीवर सभवस्तर भाष्य करता अिेि ेनाही. 

प्रशासनान ेमहानगरपाभिकेचा ऄथषसंकल्प तयार करताना पुरेशी काळजी घेतिेिी नाही. अस्थापनेवरीि खचाषवर 

भनयंत्रण ठेवण्यासाठी महानगरपाभिकाची वेतन पडताळणी भवषयक कायषपद्धती ऄभस्ततवात नाही. स्थाभनक संस्था 

करापोटी महानगरपाभिकेस ऄपेभक्षत ईतपन्नापेक्षा कमी ईतपन्न/शासन मोबदिा प्राप्त झािा अह.े वषष २०१७-१८ 

ऄखेर मोबाइि टॉवसषच्या मािमत्ता करापोटी रक्कम रु. ८.३७ कोटी आतकी रक्कमेची वसुिी प्रिंभबत अह.े तयाचप्रमाणे 

मािमत्ता कराची रक्कम रु. १८३.०३ कोटी रक्कमेची वसुिी प्रिंभबत ऄसून पाणीपट्टी थकबाकी रक्कम रु.१०२.३९ 

कोटी रक्कमेची वसुिी प्रिंभबत अह.े तयामुळे मािमत्ता कर वसुिीची टके्कवारी १९.२५% व पाणीपट्टी वसुिीची 
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टके्कवारी १०.२०% आतकी कमी ऄसल्यान ेमहानगरपाभिकेच ेस्वईतपन्नात वाढ झािेिी नाही. तयामुळे 

महानगरपाभिकेस शासन ऄनुदानावर ऄविंबून रहावे िागत ऄसून शासन ऄनुदानातून कमषचारी वेतनावर खचष 

करण्यात येतो पयाषयान ेभवकास कामांसाठी महानगरपाभिकेकड ेपुरेसा भनधी भशल्िक नसून केिेल्या भवकास कामांची 

प्रदान ेभनधी ऄभावी ठेकेदारांना तातपुरत ेप्रदान केि ेजात.े व भवकास कामांच ेप्रिंभबत प्रदान ेभह पुढीि २ त े४ वषाषत 

केिी जात अहते. सेवाभनवृत्त झािेल्या कमषचाऱयांची दणेी वेळेवर प्रदान केिी जात नसून प्रदान करावयाच्या रक्कमा 

हप्त ेपद्धतीन ेददल्या जात अहते. िेखा परीक्षणास महापाभिकेच्या ऄपूणष बांधकामांची माभहती दशषभवणारे भववरणपत्र 

तसेच ताळेबंद पत्रक, वार्थषक िेखे व संबंभधत भववरणपत्रके तया तया भवभागांकडून प्राप्त झािी नाहीत. तयामुळे 

प्रतयक्षात प्रिंभबत ऄसिेल्या बांधकामांमध्य ेगंुतून राभहिेल्या व प्रदान करावयाच्या रक्कमांची पडताळणी िेखा 

परीक्षणात करता अिी नाही. 

ऄथषसंकल्प वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका. 

(रक्कम रुपय)े 

ऄंदाजपत्रक सन २०१६-१७ सन २०१७-१८ 

तपशीि 

मूळ 

ऄंदाजपत्रक 

(रुपय)े 

सुधारीत 

ऄंदापत्रक 

(रुपय)े 

प्रतयक्ष जमा 

खचष (रुपय)े 

मूळ 

ऄंदाजपत्रक 

(रुपय)े 

सुधारीत 

ऄंदापत्रक 

(रुपय)े 

प्रतयक्ष जमा 

खचष (रुपय)े 

सवष 

ऄंदाजपत्रक-

एकूण महसुिी 

जमा 

४५५४९.६६ ३९९७५.१४ ३४९१५.०१ ४०१८७.०७ ४१३८६.१० ३७८५७.२५ 

सवष 

ऄंदाजपत्रक-

एकूण 

भांडविी जमा 

१७१०१.०२ १९५९९.६९ १४८९४.३३ १३९०२.०२ ७१२०.४४ २७६४.०७ 

एकूण एकंदर 

जमा 
६२६५०.६८ ५९५७४.८३ ४९८०९.३४ ५४०८९.०९ ४८५०६.५४ ४०६२१.३२ 

सवष ५२४८०.४९ ४७१७२.८६ ३८८४०.६४ ४००५८.२२ ३८११३.८८ ३२३५८.६२ 
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ऄंदाजपत्रक- 

एकूण महसुिी 

खचष 

सवष 

ऄंदाजपत्रक-

एकूण 

भांडविी खचष 

१५६१३.७२ १३१७९.०० ९९९३.९९ १४५१८.४२ ७७१६.६० ४६३९.९८ 

एकूण एकंदर 

खचष 
६८०९४.२१ ६०३५१.८६ ४८८३४.६३ ५४५७६.६४ ४५८३०.४८ ३६९९८.६० 

ईपरोक्त दशषभवल्याप्रमाणे मूळ ऄंदाजपत्रक, सुधारीत ऄंदाजपत्रक व प्रतयक्ष जमा / खचष यामध्य ेतफावत अढळून येत.े 

१) ऄ) जमा बाजूचा भवचार करता मूळ ऄंदाजापेक्षा सुधारीत ऄंदाजात वषष २०१६-१७ ऄपेभक्षत जमा रु.३०७५.८५ 

िाख कमी व वषष २०१७-१८ मध्ये रु. ४२७९.७५ िाख जादा दशषभवण्यात अिी अह.े तर प्रतयक्ष जमा ही सुधारीत 

ऄंदाजापेक्षा वषष २०१६-१७ मध्ये रक्कम रु. ९७६५.४९ िाखान ेकमी ऄसून वषष २०१७-१८ मध्ये रक्कम 

रु.७८८५.२२ िाखान ेकमी अह ेम्हणजेच मूळ ऄंदाजापेक्षा प्रतयक्ष जमेच ेप्रमाण ह ेसंबंभधत वषाषत ऄनुक्रमे २०.५० % 

व २४.९०% न ेकमी अह.े 

ब) खचष बाजूचा भवचार करता मूळ ऄंदाजपत्रकातीि खचाषपेक्षा सुधारीत ऄंदाजपत्रकीय खचष वषष २०१६-१७ मध्ये 

रक्कम रु.७७४५.३५ िाखांनी कमी व वषष २०१७-१८ मध्ये रक्कम रु.८७४६.१६ िाखांनी कमी दशषभविा ऄसून 

प्रतयक्षातीि खचषही सुधारीत ऄंदाजपत्रकीय खचाषपेक्षा वषष २०१६-१७ मध्य ेरक्कम रु.११५१७.२३ िाखान ेकमी तर 

वषष २०१७-१८ मध्ये रक्कम रु.८८३१.८८ िाखांनी कमी झािा अह.े म्हणजेच प्रस्तुत रठकाणी मूळ ऄंदाजापेक्षा 

खचाषच ेप्रमाण ह ेसंबंभधत वषाषत ऄनुक्रमे २८.२८% व १७५७८.०४ % न ेकमी अह.े 

ईपरोक्त अकडवेारी पाहता प्रशासनान ेमहापाभिकेचा ऄथषसंकल्प तयार करताना पुरेशी काळजी घेतिेिी नसल्याच े

स्पष्ट होत.े 

२) महानगरपाभिकेन ेसन २०१६-१७ मध्य ेस्थायी ऄस्थायी अस्थापनेवर रक्कम रु.१३६.७६ कोटी तर वषष २०१७-

१८ मध्ये रक्कम रु.१४९.३१ कोटी एवढा खचष केिा ऄसून सदर महसूिी खचष हा वषष २०१६-१७ मधीि एकूण 

महसुिी खचष रक्कम रु.३८८.४० कोटीशी सदर खचाषच ेप्रमाण ह े३५.२१ % ऄसून वषष २०१७-१८ मधीि एकूण 

महसुिी खचष रक्कम रु.३२३.५८ कोटीशी सदर खचाषच ेप्रमाण ह े४६.१४% आतके अह.े महसूिी खचाषत अस्थापना 

भवषयक खचाषचा सवाषत मोठा भहस्सा अह.े सदरचा खचष हा ऄभधकारी / कमषचा-यांच्या वेतनशे्रणी, वेतनभनभिती, 

वार्थषक वेतनवाढ व पदोन्नतीवर ऄविंबून अह.े मात्र महानगरपाभिके ऄंतगषत शासनमान्य अकृतीबंधनुसार 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[13] 

वेगवेगळया संवगाषत कामे करणा-या ऄभधकारी / कमषचाऱयांच्या सेवा व वेतन भवषयक बाबींची परीक्षण करणारी 

स्थायी कायषपध्दती ऄभस्ततवात नसल्यामुळे चुकीची वेतनभनभिती होणे, जास्तीच्या मूळवेतनावर वेतन अहरीत करणे, 

तयामुळे सेवाभनवृत्ती भवषयक िाभांच्या चुकीच्या पररगणना होणे या स्वरुपातीि सवषसाधारण ऄभनयभमतता 

िेखापरीक्षणात भनदशषनास अल्या अहते. कमषचाऱयांना झािेि ेऄभतप्रदान रक्कमा वसुिी होउ नयेत यासाठी 

कमषचाऱयांनी कोटाषत दावे दाखि केि ेअहते. तयामुळे महानगरपाभिकेच्या भवकास कामासाठी अवश्यक ऄसणारा 

भनधी पुरेशा प्रमाणात ईपिब्ध होउ शकत नाही. सबब महापाभिकेन ेसतवर वेतन पडताळणी भवषयक स्थायी 

कायषपध्दती भनमीती करणे अवश्यक अह.े 

३) महापाभिकेस ऄपेभक्षत ईतपन्न कमी झाि ेअह.े तयामध्य ेस्थाभनक संस्था कर भवभागाकडून ऄपेभक्षत कायषवाही न 

होणे ही बाबही कारणीभूत ठरत.े मंुबइ प्रांभतक महानगरपाभिका ऄभधभनयमातीि (स्थाभनक संस्था कर भनयम 

२०१०) किम ४८ (६) नुसार शास्तीच्या रक्कमा वसूि न केल्यामुळे अर्थथक नुकसान झाि ेअह.े तसेच करदातयांच े

वगषवारी भनहाय वर्थगकरण न करणे, स्वयंभनधाषरण (self assessment) प्रकरणांच ेऄंभतम भनधाषरण वेळीच न करणे 

थकबाकीदार करदातयाभवरुध्द प्रशासदकय कारवाइ न करणे या बाबीमुळे ऄंदाजपत्रदकय तरतुदीपेक्षा प्रतयक्षात ईतपन्न 

कमी प्राप्त झाि ेअह.े 

४) महाराष्ट्र नगर परीषद िेखासंभहता २०११ मधीि भनयम ३२८ नुसार नमुना कं्र. २७ संगणदकय मागणी पुस्तक न 

ठेवणे, संगणक प्रणािीच ेमोडयूल्स तयार करताना भवभागाच्या अवश्यकतेनुसार न करणे, िेखासंभहता भनयम ३७० 

नुसार प्रतयेक मभहन्याच्या शेवटी भवभागान ेकेिेल्या वसुिी रक्कमेचा ताळमेळ िेखा शाखेतीि वसुिी नोंदवहींशी न 

घेणे तसेच या कामी ऄंतगषत तपासणी / ऄंतगषत िेखापरीक्षण / ऄंतगषत भनयोजनाचा ऄभाव आतयादद कारणामुळे 

एकभत्रत मािमत्ताकर भवभागाकडून कर भनधाषरण व वसुिीबाबतची कायषवाही सक्षमपणे होत नसल्याच ेभनदशषनास 

येंत.े 

५) िेखापरीक्षणास ऄपूणष बांधकामाची माभहती दशषभवणारी संबंभधत वषाांची भववरणपत्रक क्र.११ तसेच ताळेबंदपत्रके 

ऄचूक ऄसल्याच्या खात्रीऄभावी महापाभिकेकड ेप्रतयक्षात प्रिंभबत ऄसिेल्या बांधकामामध्य ेगंुतून राभहिेल्या 

रक्कमेबाबतची पडताळणी करता अिी नाही. 

६) भववरणपत्र ७-(ऄ) व (ब) प्रिंभबत ऄनामत रक्कमेच ेभववरण पते्र व ताळेबंद ऄहवाि, व भववरणपत्र क्र.२ िेखा 

परीक्षणास प्राप्त न झाल्यान ेऄनामत रक्कमांची खात्री करता अिी नाही. ऄनामतीच्या नोंदी पररपूणष अढळत नाहीत. 

७) नगर भवकास भवभाग, मंत्रािय,महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ यांचेकडीि शासन भनणषय क्रमांक िेखा सं- १०२००४/७१ 

प्र.क्र. ५/०४/नभव ३१ ददनांक ६ जुि ै२००५ नुसार राज्यातीि सवष महानगरपाभिका ं/नगरपाभिकामध्य ेददनांक 1 

एभप्रि 2005 पासून भव्दनोंदी िेखा पध्दतीची ऄंमिबजावणी (Accrual Bassed Double Entry Accounting 

System) िागू करण्यात अिेिी अह.े सदर शासन भनणषयानुसार यासाठी राष्ट्रीय नगरपाभिका िेखा 

भनयमपुभस्तकेच्या (National Municipal Accounting Mannual-NMAM ) चा ईपयोग करावयाचा अह.े तसेच 
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पुवीची रोख ततवावर िेखे ठेवण्याची पध्दती व भव्दनोंदी िेखा पध्दती (Accrual Bassed Double Entry 

Accounting System) या दोन्ही पध्दतीमध्य ेमहानगरपाभिकेच ेअर्थथक िेखे ददनांक ०१/०४/२००५ पासून 

ठेवावयाच ेअहते. यानुसार भव्दनोंदी िेखा पध्दतीमध्य ेिेखे व्यवभस्थतररतया ठेवणे शक्य अह,े ऄशी खात्री झाल्यास 

अयुक्त तथा संचािक नगरपररषद संचािनािय यांच्या संमतीन ेभव्दनोंदी िेखा पध्दती कायाषभन्वत ठेवायची अह.े 

परंत ूभभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेन ेवषष २०१६-१७ व २०१७-१८ या भवत्तीय वषाांच ेिेखे एकेरी नोंद 

पद्धती व राष्ट्रीय नगरपाभिका िेखा भनयुम पुस्तीका(NMAM) नुसार भिनोंद िेखा पध्दती( Accrual Bassed 

Double Entry Accounting System) या दोन्ही पद्धतीिारे िेखे ठेविेि ेनाहीत. 

८) मंुबइ प्रांतीक महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ किम ९४ नुसार वार्थषक प्रशासन ऄहवाि अभण संबंभधत 

वषाषच ेिेखा भववरण पत्र एभप्रि मभहन्याच े१ ल्या तारखे नंतर िवकरात िवकर स्थायी सभमतीस सादर करणे 

अवश्यक अह ेतथाभप ऄशी कायषवाही केल्याच ेिेखा परीक्षणात ददसून अि ेनाही. 

९) महानगरपाभिकेची एकूण ८४ बँक खाती ऄसून भनरभनराळे भनधी यांच्या खातयांची बँक ताळमेळपत्रके तयार केिी 

नसून ऄशी बँक ताळमेळपत्रके (Bank Reconciliation Statement ) िेखा पररक्षणास ईपिब्ध झािी नाहीत. 

१०) मािमत्ता कर, पाणीपट्टी कर यांसारखया करांची वसुिी सुमारे २० टके्क पेक्षा कमी अह.े थकबाकीच ेप्रमाण जास्त 

अह.े महानगरपाभिकेच्या स्वमािकीच्या ज्या मािमत्ता, आमारती, जागा,भनवासस्थान,े मंडइ-ओटे , आ.पासून नेमक्या 

दकती रक्कमा येणे अहते, यांची ऄदयावत व ऄंभतम यादीच मािमत्ता भवभागाकडुन िेखा पररक्षणांस प्राप्त झािेिी 

नाही. तसेच ऄद्यावत वसूिी नोंदवहया व एकत्रीत मागणी नोंदवही मािमत्ता भवभागाकडून िेखा पररक्षणांस प्राप्त 

झािेिी नाही. झोपडपट्टी सेवाशुल्क रक्कमेची वसुिी केिेिी नाही. भवशेष स्वच्छता, माकेट, कत्तिखान ेआ. पासुनच े

प्राप्त ईतपन्न फारच कमी अह.े या बांबीवंर महानगरपाभिकेिा मोठा खचष करावा िागत अह.े मंुबइ प्रांभतक 

महानगरपाभिक ऄभधभनयम १९४९ किम ४७९ नुसार ऄनभधकृत बांधकामे पाडण्यासाठी केिेिा खचष संबंवधताकडून 

म्हणज ेऄनभधकृत बांधकाम करणा-यांकडून वसूि करण्याची तरतुद अह.े परंत ूिेखापरीक्षण काळांत ऄशी वसुिीच े

ऄभभिेखे प्राप्त न झाल्यान ेऄशी वसुिी केिी गेल्याच ेस्पष्ट झाि ेनाही. महानगरपाभिकेच ेस्वत:च ेवाचनािय अह,े 

तयास राज्य शासनाकडून ररतसर ऄनुदान प्राप्त करुन घेण्यासाठी प्रयत्न झािेिा नाही. कें द्र, राज्य योजनांसाठी 

भमळणारी ऄनुदान ेवेळीच प्राप्त होण्यासाठी पाठपुरावा केल्याच ेददसून येत नाही. तयामुळे ऄशा ईपक्रमांना वेळीच 

ऄनुदान ेप्राप्त झािेिी नाही. महानगरपाभिकेच ेकमषचारी/ऄभधकारी यांचेकड ेथदकत ऄसणा-या कायाषियीन 

कांमासाठी ददिेिी ऄिीमे, भवभवध ऄभिमांची वसिुी समाधानकारक नाही. या थदकत ऄिीम रक्कमा वसूिीची भवहीत 

कायषवाही तातकाळ होणे अवश्यक अह.े 

११) कमषचारी/ऄभधकारी वेतन भत्त ेसानुिह ऄनुदान, प्रशासदकय खचष, संगणक सॉफटवेऄर आतयादी बाबींवर खचष 

मोठया प्रमाणांत होत अह.े कायाषियीन कामासाठी ऄभधकारी/कमषचारी यांना संगणदकय प्रभशक्षण दणे्याची तरतुद 

अह.े परंत ूसंपूणष कामकाज ह ेसंगणक प्रणािीव्दारे झािेिे नाही. िेखा परीक्षण काळात कमषचाऱयांना भवहीत संगणक 
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प्रभशक्षण ददल्याच ेअढळिि ेनाही. 

१२) स्थावर चि ऄचि मािमत्ताचा घसारा काढिा गेिेिा नाही. नभवन बांधकामाच्या नोंदी संबंभधत मािमत्ता 

नोंदवहीत घेतल्याच ेऄभभिेखे िेखा परीक्षणास ईपिब्ध न झाल्यान ेऄशा नोंदी घेतल्याच ेस्पष्ट झाि ेनाही.मािमत्ता 

भवभागाकड ेभवभहत घसारा नोंदवही ठेविेिी नाही. बांधकाम भवभागाकड ेदायीतवाची नोंदवही ठेविेिी नाही. पूणष 

झािेल्या महानगरपाभिकेच्या बांधकामांची नोंद वेळीच मािमत्ता नोंदवहीमध्य े(Assets Register) घेतल्या जात 

नाहीत. बांधकामाच्या पूणषतवाच्या तारखेचा भवचार करून नोंदी घेणे गरजेच ेअह.े 

१३) महानगरपाभिकेच ेऄभधकारी/कमषचारी/ठेकेदार यांना ददिेल्या भवभवध ऄिीमाच्या नोंदी वषषवार, भवभागवार 

झािेल्या नाहीत. ऄिीमांच ेसमायोजन वेळीच केिेि ेनसून दीघषकाळापासून म्हणज ेवषष १९५४-५५ पासून ऄभिम 

रक्कमा प्रिंभबत ऄसून वषष २०१७-१८ ऄखेर एकूण ऄभिम रक्कम रु.२२०४७४०२ आतकी प्रिंभबत ऄसल्याच ेददसून 

अि ेअह.े 

१४) महाराष्ट्र नगरपाभिका िेखा सवहता २०११ मधीि भनयम ४८,५०,९४,४७३ नुसार सवषसाधारण रोकडवही 

नमुना न.ं१ मध्य ेठेवायची ऄसून जबाबदार ऄभधका-यांन ेती रोज साक्षांदकत केिी पाभहज.े तसेच ऄखेरची भशल्िक 

काढून दरददवशी रोकडवही बंद केिी पाभहज.े तथाभप ऄशी कायषवाही केिी जात नसून टॅिी सॉफ्टवेऄर मध्ये रोखवही 

ठेविी जात अह ेसदर रोखवहीची दनैंददन वप्रट काढून सक्षम ऄभधकारी यांचेकडून साक्षांककत केिी जात नाही. 

१५) न वटिेल्या म्हणज ेपरत अिेल्या धनादशेांकररता बँक चाजेसची अकारणी केिी जात अह.े परंत ूप्रकरणी 

भवभहत शास्ती अकारणे व संबंभधत खातेदारांस नोटीस दणे्यांच ेकाम केि ेजात नाही. 

१६) महानगरपाभिकेच ेईतपन्नाच ेस्त्रोत पहाता एकभत्रत मािमत्ता कर, पाणीपट्टी कर,मािमत्तेपासून भमळणारे भाड,े 

भवकास कर/शुल्क आतयादी पासून भमळणारे ईतपन्नाचा भवचार करता एकूण मागणीच्या सुमारे १० त े२० टके्क वसूिी 

झाल्याच ेअढळून अि.े महानगरपाभिका ज्या सेवा सुभवधा पुरभवत े, तयावर होणारा खचष पहाता अस्थापना, 

स्वच्छता, अरोग्य, भशक्षण यावर मुखयतवे खचष होत अह.े बांधकाम व भवकास कामांवरही खचष केिा जात अह.े काही 

सेवा सुभवधा पुरभवणेसाठी (भुयारी गटार टप्पा १ व २ ) वेळोवेळी कज ेघेतिी अहते. व तयावर होणा-या व्याजाचाही 

खचष होत ऄसल्यान ेमोठया प्रमाणांत ऄसिेिी थकबाकी वसूि करणेचा प्रयत्न करणे गरजेच ेअह.े िाभाथींना िाभ 

ददल्यानंतर तयांचेकडून वसूिी करावयाच्या िाभाथी ऄंशदानाच्या रकमा दखेीि वेळीच वसूि करणे गरजेच ेअह.े 

१७) महानगरपाभिकेच ेवार्थषक िेखे व मत्ता व दाभयतव, भववरणपते्र ऄधषसमास ज्ञापन क्र.५२ ददनांक ११/१२/२०२० 

व ऄधषसमास पत्र क्र.६८ ददनांक २३/१२/२०२० ऄन्वय ेमागणी करुनही िेखापरीक्षणास वेळीच सादर केि ेनाहीत. 

महानगरपाभिका िेखा भवभागान ेवषष २०१२-१३ त े२०१८-१९ या कािावधीच ेमत्ता व दाभयतव, जमा-खचष व काही 

ऄनुसुची िेखा परीक्षणास सादर केल्या सदर िेखयांची तपासणी करून तयाबाबत स्वतंत्र ऄहवाि भनगषभमत करण्यात 

अिा अह.े तथाभप वार्थषक िेखयांच ेऄनुषंगान ेिेखा परीक्षणात अवश्यक त ेमूळ ऄभभिेखे महानगरपाभिकेन ेसादर 
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केि ेनाहीत तयामुळे अर्थथक भस्थतीवर सभवस्तर भाष्य करता अिेि ेनाही. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 112, Hmm No : 87)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

2 महानगरपाभिकेच्या वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ च्या ऄथषसंकल्पबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : अथवसंकल्प वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व-भनधी व 

शासन भनधी 

कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच े२०१६-१७ या अर्थथक वषाषच ेऄंदाजपत्रक अयुक्त यांनी मंुबइ प्रांभतक 

महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ च ेकिम ९५ ऄन्वय ेस्थायी सभमतीकड ेसादर केि ेऄसुन, स्थायी सभमतीन े

तयामध्य ेअवश्यक तया दरुुस्तया करुन सवषसाधारण सभेस सादर करणेस प्रस्ताभवत केि ेअह.े मंुबइ प्रांभतक 

महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ च ेकिम ९६(४) नुसार ऄंदाजपत्रक महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर करणेच े

ठराव क्र.९५ ददनांक ०९/०३/२०१६ मध्य ेनमूद अह ेतथाभप त ेसादर केल्याच ेव महासभेन ेमान्यता ददल्याबाबतच े

ऄभभिेखे िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झाि ेनसून महासभेन ेसदर ऄंदाजपत्रकात दरुुस्तया ऄगर स्थायी सभमतीच ेअकड े

मंजूर केल्याच ेऄंदाजपत्रकात ददसून अि ेनाही. 

२०१६-१७ या अर्थथक वषाषमध्य ेऄंदाजपत्रकामधीि अयुक्त ऄंदाज,स्थायी सभमती व सवषसाधारण सभेच ेऄंदाज व 

प्रतयक्ष जमा यांची माभहती खािीि प्रमाणे :- 

वषष २०१६-१७ जमेच ेऄंदाजपत्रक (अकड ेिाखात) 

िेखा भशषष रक्कम रुपय े
स्थायी सभमती 

रु. 
महासभा रु. प्रतयक्ष रु. 

(ऄ) महसुिी कर   

मािमत्ता कर ६०५०.०० ६२५०.०० नमूद नाही १९१३.०९ 

जाभहरात शुल्क ६०.०० ६०.०० नमूद नाही २३.०२ 

कायषक्रम (खेळ) कर १.०० १.०० नमूद नाही ३.१० 

साफसफाइ िाभ कर (ऄभनवासी) १२८.२१ २००.०० नमूद नाही ६५.१७ 

जकात/पथकर/एिबीटी/पारगमन १३२०.०० १५००.०० नमूद नाही १९६७.३४ 
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(ब) ऄभभहस्तांतररत महसूि अभण भरपाइ    

करमणूक कर ऄनुदान १.०० १.०० नमूद नाही  

जकात कर ऐवजी शासन मोबदिा १६५७२.०० १६५७२.०० नमूद नाही १५४३५.०० 

(क) महसुिी ऄनुदान े    

पयाषवरण ऄनुदान २.३५ २.३५ नमूद नाही २.३५ 

संत गाडगेबाबा स्वच्छता ऄभभयान ०.२५ ०.२५ नमूद नाही ०.०० 

आतर महसुिी ऄनुदान १०.०० १०.०० नमूद नाही १.०४ 

जनगणना/य.ुअय.डी.अधार ऄनुदान २५.०० २५.०० नमूद नाही ०.०० 

भशक्षण कर वसुिी परतावा १४.०० १४.०० नमूद नाही १०.८३ 

रोजगार हमी करावरीि परतावा ४.५० ४.५० नमूद नाही १.६६ 

बांधकाम ईपकर परतावा ५.५० ५.५० नमूद नाही ८.७० 

ऄकृभषक परतावा ०.८० १०.०० नमूद नाही ०.०९ 

(ड) मनपा मािमत्तापासून भाड्याच ेईतपन्न    

क्रीडा,संकुि,ईद्यान ेव मैदान ेभाड े ८.०० १०.०० नमूद नाही ५.४४ 

तरण तिाव ४.६७ ४.६७ नमूद नाही ४.६७ 

मनपाच्या बाजारापासून भाड े ९.९८ ५०.०० नमूद नाही १३.३६ 

मनपा नाट्यगृह भाड े १५.०० १५.०० नमूद नाही ९.९१ 

मनपा सांस्कृभतक कें द्राच ेभाड े ७४,२५ १००.०० नमूद नाही ९५.१६ 

मनपा नाइट शेल्टर वापर अकार ०.०५ ०.०५ नमूद नाही ०.०० 

तिाव भििाव भवक्री ५.०० ५.०० नमूद नाही ०.०० 
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(आ) फी वापरकताष अकार अभण द्रव्यदडं    

रस्त ेखोदाइ शुल्क १२०.०० २००.०० नमूद नाही १३.३१ 

सवष कत्तिखान्यांच ेशुल्क ०.०० ०.०० नमूद नाही ६.६४ 

सवष बाजारांची दभैनक वसुिी २०८.१५ २२०.०० नमूद नाही ११८.३६ 

मंडप परवानगी शुल्क २.६७ २.६७ नमूद नाही २.१९ 

वाहन ईभी करण्याच ेजागेच ेभाड े ५.०० ५.०० नमूद नाही ०.०० 

औषध ेतपासणी शुल्क १.५० १.५० नमूद नाही २.६७ 

रुग्णवाभहका व शववाभहका अकार ०.०० ०.०० नमूद नाही ०.०० 

िंथािय सवषसाधारण सभासद वगषणी ०.४० ०.४० नमूद नाही ०.२० 

मांसभवक्री दकुान फी ०.३६ ०.३६ नमूद नाही ०.०० 

पयाषवरण मापदडंाच ेपरीक्षण शुल्क १.०० १.०० नमूद नाही ०.०० 

व्यापार/साठा परवाना शुल्क ६३.०० ६३.०० नमूद नाही ६७.९८ 

प्रदषूण नाहरकत दाखिा ३.०० ३.०० नमूद नाही ०.७१ 

आतर नाहरकत दाखिा ०.४० ०.४० नमूद नाही ०.५९ 

छाननी शुल्क १.०० १.०० नमूद नाही ०.१६ 

भवकास अकार ४००.०० १२००.०० नमूद नाही १७४.४९ 

बाल्कनी व पॅसेज ऄभधमुल्य १४९७.०० १९५३.०० नमूद नाही ९५२.१४ 

आतर शुल्क (नगररचना) २.०० २.०० नमूद नाही १०.६७ 

ददगरबाद प्रमाणपत्र शुल्क ४०.०० ४०.०० नमूद नाही १९.५२ 

जन्ममृतय ूदाखिा शुल्क ७.०० ७.०० नमूद नाही ५.६३ 
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भववाह नोंदणी फी १.०० १.०० नमूद नाही ०.४६ 

आतर दाखिे व प्रतींच ेशुल्क १५.०० १५.०० नमूद नाही ९.७७ 

नोटीस व वारंट फी २४.७४ २४.७४ नमूद नाही २.८२ 

प्िाभस्टक भपशवी वापर दडं ०.१० ०.१० नमूद नाही ०.०० 

ऄभतक्रमण साभहतय ईचिणे दडं २.०० २.०० नमूद नाही १.८६ 

ठेकेदार दयेक काम भविंब दडं ६०.०० ६०.०० नमूद नाही १७.०४ 

आतर दडं वसुिी ३००.०० ३००.०० नमूद नाही २२२.७४ 

(फ) भवक्री व भाड ेअकार    

भनभवदा व दाखिा ऄजष नमुना भवक्री २५.०० २५.०० नमूद नाही २१.१५ 

भंगाराच्या रद्दीच ेभवक्रीच ेईतपन्न ०.५० ०.५० नमूद नाही ०.०० 

(ग) व्याजापासून ईतपन्न    

मनपा ठेवीवरीि व्याज १५०.०० १५०.०० नमूद नाही १४५.३० 

मनपा करावरीि व्याज ३०७.२५ ३०७.२५ नमूद नाही ४११.८४ 

ठेकेदारांना ददिेल्या ऄभिम रक्कमेवरीि 

व्याज 
५.०० ५.०० नमूद नाही ०.०० 

(ह) ठेवी/नापरतावा ठेवी    

व्यपगत ठेवी ३०२.८० ३०२.८० नमूद नाही २०.०० 

(अय) आतर ईतपन्न    

आतर ईतपन्न १०.०० १०.०० नमूद नाही ०.३७ 

बी.ओ.टी.प्रकल्प ऄंतगषत भनधी २५.०० २५.०० नमूद नाही ०.०० 
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ऄ बजेट भांडविी जमा ९६९९.०० ९७०९.०० नमूद नाही १०८१४.८३ 

क बजेट महसुिी जमा ८०२८.४० ८०४७.०८ नमूद नाही ९८३६.३९ 

क बजेट भांडविी जमा ६४९३.७० ६४८४.०२ नमूद नाही २६३२.१९ 

पी बजेट महसुिी जमा ३२७.६७ ४२०.७० नमूद नाही ०.०० 

पी बजेट भांडविी जमा १५६८.०० १५६८.०० नमूद नाही १४४७.३१ 

ऄभिशमन/अपत्ती व्यवस्थापन 

महसुिी जमा 
२०४३.३१ १९९३.३१ नमूद नाही ३२८.२७ 

ऄभिशमन/अपत्ती व्यवस्थापन 

भांडविी जमा 
०.०० ५०.०० नमूद नाही ०.०० 

मभहिा बाि कल्याण महसुिी जमा ४७४.०० ५६७.०३ नमूद नाही १२५.३१ 

ऄंध व ऄपंग कल्याण महसुिी जमा १९६.६० २५२.४२ नमूद नाही ३.०० 

वृक्ष संवधषन महसुिी जमा ३२०.७९ ३५०.७९ नमूद नाही २४४.१६ 

भशक्षण महसुिी जमा ३९४६.१९ ३९४६.१९ नमूद नाही २५८७.१८ 

भशक्षण भांडविी जमा २९०.०० २९०.०० नमूद नाही ०.०० 

पररवहन सेवा महसुिी जमा १.०० १०.०० नमूद नाही ०.०० 

एकूण एकंदर महसुिी व भांडविी 

जमा 
६१२०६.८४ ६३४५७.५८ नमूद नाही. ४९८०७.१८ 

२०१७-१८ या अर्थथक वषाषमध्य ेऄंदाजपत्रकामधीि अयुक्त ऄंदाज, व प्रतयक्ष जमा यांची माभहती खािीि प्रमाणे 

ऄसून स्थायी सभमती व महासभेच ेऄंदाज वतषभवि ेनाहीत.:- 

वषष २०१७-१८ जमेच ेऄंदाजपत्रक (अकड ेिाखात) 

िेखा भशषष 
अयुक्त ऄंदाज 

रक्कम रु. 

स्थायी सभमती 

ऄंदाज रु. 

महासभा ऄंदाज 

रु. 
प्रतयक्ष जमा रु. 
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(ऄ) महसुिी कर   

मािमत्ता कर ४४००.०० नमूद नाही नमूद नाही २५११.४९ 

जाभहरात शुल्क ४०.०० नमूद नाही नमूद नाही ३०.०५ 

कायषक्रम (खेळ) कर ३०० नमूद नाही नमूद नाही १.०३ 

साफसफाइ िाभ कर (ऄभनवासी) ११६.५० नमूद नाही नमूद नाही ८३.९१ 

जकात/पथकर/एिबीटी/पारगमन १५००.०० नमूद नाही नमूद नाही १०९३.१६ 

चतुस्पाद जनावर अयात शुल्क ०.५९ नमूद नाही नमूद नाही २.४९ 

(ब) ऄभभहस्तांतररत महसूि अभण भरपाइ    

करमणूक कर ऄनुदान ०.०१ नमूद नाही नमूद नाही ०.०० 

जकात कर ऐवजी शासन 

मोबदिा 
१९९५९.३२ नमूद नाही नमूद नाही २४२२३.०० 

(क) महसुिी ऄनुदान े    

पयाषवरण ऄनुदान १.८३ नमूद नाही नमूद नाही ६.९१ 

आतर महसुिी ऄनुदान २.७७ नमूद नाही नमूद नाही २.१४ 

जनगणना/य.ुअय.डी.अधार 

ऄनुदान 
२१.७६ नमूद नाही नमूद नाही ०.०० 

भशक्षण कर वसुिी परतावा १३.१८ नमूद नाही नमूद नाही १०.५० 

रोजगार हमी करावरीि परतावा २.२४ नमूद नाही नमूद नाही १.६७ 

बांधकाम ईपकर परतावा २.७५ नमूद नाही नमूद नाही ३.८९ 

ऄकृभषक परतावा ०.५० नमूद नाही नमूद नाही ०.०० 
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(ड) मनपा मािमत्तापासून भाड्याच ेईतपन्न    

क्रीडा,संकुि,ईद्यान ेव मैदान ेभाड े५.५२ नमूद नाही नमूद नाही ६.१३ 

तरण तिाव ५.९७ नमूद नाही नमूद नाही ४.५० 

मनपाच्या बाजारापासून भाड े ११.४४ नमूद नाही नमूद नाही ८.४४ 

मनपा नाट्यगृह भाड े १२.०० नमूद नाही नमूद नाही ५.६२ 

मनपा सांस्कृभतक कें द्राच ेभाड े १०३.५८ नमूद नाही नमूद नाही १४०.५० 

मनपा नाइट शेल्टर वापर अकार ०.०५ नमूद नाही नमूद नाही ०.०० 

मनपा आतर आमारत भाड े ०.०० नमूद नाही नमूद नाही १.८७ 

तिाव भििाव भवक्री ९.०० नमूद नाही नमूद नाही १.६७ 

मनपा संगणक, जनरेटर व 

फर्थनचर भाड े
४८.०० नमूद नाही नमूद नाही ०.०० 

(आ) फी वापरकताष अकार अभण द्रव्यदडं    

रस्त ेखोदाइ शुल्क ९१.१३ नमूद नाही नमूद नाही ६३.४५ 

सवष कत्तिखान्यांच ेशुल्क ०.०० नमूद नाही नमूद नाही २.८३ 

सवष बाजारांची दभैनक वसुिी ११२.३४ नमूद नाही नमूद नाही ५५.०० 

मंडप परवानगी शुल्क २.०६ नमूद नाही नमूद नाही १३.८७ 

वाहन ईभी करण्याच ेजागेच े

भाड े
०.४३ नमूद नाही नमूद नाही ०.०० 

औषध ेतपासणी शुल्क १.९६ नमूद नाही नमूद नाही २.५९ 

िंथािय सवषसाधारण सभासद 

वगषणी 
०.४८ नमूद नाही नमूद नाही ०.१८ 
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मांसभवक्री दकुान फी ०.०४ नमूद नाही नमूद नाही ०.०० 

पयाषवरण मापदडंाच ेपरीक्षण 

शुल्क 
०.०१ नमूद नाही नमूद नाही ०.०० 

व्यापार/साठा परवाना शुल्क ७१.०० नमूद नाही नमूद नाही ११.०९ 

प्रदषूण नाहरकत दाखिा ०.४१ नमूद नाही नमूद नाही ०.३२ 

आतर नाहरकत दाखिा ०.३२ नमूद नाही नमूद नाही ०.१४ 

छाननी शुल्क ०.४९ नमूद नाही नमूद नाही ०.११ 

भवकास अकार २९७.७९ नमूद नाही नमूद नाही १९१.३४ 

बाल्कनी व पॅसेज ऄभधमुल्य ८४६.२३ नमूद नाही नमूद नाही ९०२.४७ 

आतर शुल्क (नगररचना) २५.६० नमूद नाही नमूद नाही १९.३१ 

ददगरबाद प्रमाणपत्र शुल्क ३७.१८ नमूद नाही नमूद नाही २५.१६ 

जन्ममृतय ूदाखिा शुल्क ५.५९ नमूद नाही नमूद नाही १.८८ 

भववाह नोंदणी फी ०.६६ नमूद नाही नमूद नाही ०.५५ 

आतर दाखिे व प्रतींच ेशुल्क ८.७७ नमूद नाही नमूद नाही ९.८३ 

नोटीस व वारंट फी ७.५० नमूद नाही नमूद नाही ५.११ 

प्िाभस्टक भपशवी वापर दडं ०.०१ नमूद नाही नमूद नाही ३.८७ 

ऄभतक्रमण साभहतय ईचिणे दडं १.४४ नमूद नाही नमूद नाही ०.४७ 

ठेकेदार दयेक काम भविंब दडं ६८.०० नमूद नाही नमूद नाही १६.८६ 

आतर दडं वसुिी १३१.७० नमूद नाही नमूद नाही १६७.२५ 

(फ) भवक्री व भाड ेअकार    
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भनभवदा व दाखिा ऄजष नमुना 

भवक्री 
१०.९७ नमूद नाही नमूद नाही १३.७९ 

भंगाराच्या रद्दीच ेभवक्रीच ेईतपन्न ०.५० नमूद नाही नमूद नाही ९०.३३ 

(ग) व्याजापासून ईतपन्न    

मनपा ठेवीवरीि व्याज ६०.०० नमूद नाही नमूद नाही २१८.९१ 

मनपा करावरीि व्याज ३१७.७० नमूद नाही नमूद नाही १८३.१७ 

(ह) ठेवी/नापरतावा ठेवी    

नापरतावा ठेवी ०.७० नमूद नाही नमूद नाही ७.२५ 

व्यपगत ठेवी ६४.८६ नमूद नाही नमूद नाही ०.०० 

(अय) आतर ईतपन्न    

आतर ईतपन्न १०.५५ नमूद नाही नमूद नाही २.०६ 

ऄ बजेट भांडविी जमा ५०५७.९२ नमूद नाही नमूद नाही २७५९.३१ 

क बजेट महसुिी जमा ६११५.६० नमूद नाही नमूद नाही ३४५६.५७ 

क बजेट भांडविी जमा ८७१०.०४ नमूद नाही नमूद नाही १.७८ 

पी बजेट महसुिी जमा ३४२.६८ नमूद नाही नमूद नाही ३६६.६० 

पी बजेट भांडविी जमा १९२.०१ नमूद नाही नमूद नाही २.७३ 

ऄभिशमन/अपत्ती व्यवस्थापन 

महसुिी जमा 
५५९.४२ नमूद नाही नमूद नाही ३१७.८८ 

ऄभिशमन/अपत्ती व्यवस्थापन 

भांडविी जमा 
०.०१ नमूद नाही नमूद नाही ०.०० 

मभहिा बाि कल्याण महसुिी ४८०.६८ नमूद नाही नमूद नाही १०२.२० 
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जमा 

ऄंध व ऄपंग कल्याण महसुिी 

जमा 
२०५.६१ नमूद नाही नमूद नाही १३.७३ 

वृक्ष संवधषन महसुिी जमा ३५५.८२ नमूद नाही नमूद नाही २६३.७६ 

भशक्षण महसुिी जमा ३६७९.९४ नमूद नाही नमूद नाही २९६०.२७ 

भशक्षण भांडविी जमा ५.७७ नमूद नाही नमूद नाही ०.२५ 

पररवहन सेवा महसुिी जमा १०.०० नमूद नाही नमूद नाही ०.०० 

१४ वा भवत्त अयोग ऄनुदान ५३३४.०५ नमूद नाही नमूद नाही १५७४.७९ 

ऄमृत योजना ऄनुदान ३०००.०० नमूद नाही नमूद नाही १५२४.६२ 

एकूण एकंदर महसुिी व 

भांडविी जमा 
६२७८२.९८ नमूद नाही नमूद नाही ४३४९२.६५ 

वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ या भवत्तीय वषाषच्या जमा-खचष ऄंदाजपत्रकाबाबत िेखापरीक्षणात खािीिप्रमाणे 

ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते 

१) मंुबइ प्रांभतक महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ च ेकिम ९६(४) नुसार ऄंदाजपत्रक महासभेच्या मान्यतेसाठी 

सादर केल्याच ेव महासभेन ेसदर ऄंदाजपत्रकास मान्यता ददल्याच ेऄभभिेखे िेखापरीक्षणास ईपिब्ध झािेिे नाहीत. 

महासभेन ेसदर ऄंदाजपत्रकाच्या एकही िेखाशीषाांऄंतगषतीि बाबीमध्य ेवाढ ऄगर घट सुचवून मंजूर केल्याच े

ऄंदाजपत्रकातीि मा.महासभेच ेऄंदाज या रकान्यात अकड ेदशषभविे नसल्यान ेखात्री होत नाही. तयामुळे 

महासभेनेच्या ऄंदाजाभशवाय ऄंदाजपत्रक पुभस्तका छपाइ का? करण्यात अिी, याचा खुिासा संबंभधत नस्तीसह िेखा 

परीक्षणास करणेत यावा. 

२) िेखा भवभागान ेकरांची मागणी भनभित करताना जमेच्या भवभागाकडुन भवभहत केिेल्या प्रपत्रामध्य ेमाभहती भरुन 

घेतल्याच ेव चाि ुवषाषची मागणी, मागीि थकबाकी, शास्ती/व्याजाची रक्कम, एकुण मागणी ऄशाप्रकारे प्रपत्र करुन 

मागणी भनभित करून ऄंदाजपत्रकामध्य ेघेतिेि ेअकड ेकोणतया भनकषानुसार घेण्यात अि ेअहते त ेनस्ती 

ऄनुपिब्धतेमुळे समजुन अि ेनाही. 

३) स्थायी सभमतीन ेजमेचा ऄंदाज कोणतया भनकषानुसार वाढभविा अह ेव तो प्रशासनान ेकोणतया भनयमानुसार 

मान्य केिा अह ेत ेसमजून येत नाही. 
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४) महाराष्ट्र नगरपररषद िेखा संभहता २०११ च्या भनयम ४१४, ४१५ नुसार ऄथषसंकल्प तयार करताना मागीि तीन 

वषाषच्या जमा व खचाषच्या प्रतयक्ष रकमा, दर व करात करण्यात अिेिी वाढ, महानगरपाभिकेच्या मािमत्तेत झािेिी 

वाढ वा घट, पाभिका हद्दीत जमीन व आमारतीत झािेिी वाढ वा घट या ऄनुषंगान ेजमेशी भनगडीत खचाषच ेऄंदाज 

वतषभवणे ऄपेभक्षत अह.े परंत ुदशषभविेल्या वाढीचा वतषभवण्यात अिेिा ऄंदाज ऄवास्तव ऄसिेच ेददसून येत.े वषष 

२०१६-१७ मध्ये मािमत्ता कर जमेचा ऄंदाज रक्कम रु.६२.५० कोटी दशषभविा ऄसून वषष २०१७-१८ मध्य ेरक्कम 

रु.४४.०० कोटी आतका दशषभविा अह.े परंत ुप्रतयक्षात वषष २०१६-१७ मध्ये रक्कम रु १९.१३ कोटी व वषष २०१७-१८ 

मध्ये रु.२५.११. कोटी आतकीच रक्कम प्रतयक्षात जमा झािी अह.े याईिट भवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ 

ऄखेर भनव्वळ मािमत्ता कराची थकबाकी ऄनुक्रमे रक्कम रु. ६९.२० कोटी व रु.७३.९८ कोटी प्रिंभबत ऄसताना जमेच े

ऄंदाज कमी दशषभवि ेअहते. म्हणजेच वास्तववादी जमेच ेऄंदाज दशषभवि ेनाहीत. प्रशासनान े२०१६-१७ या अर्थथक 

वषाषमध्य ेस्थाभनक संस्था कराच ेशासन मोबदल्यामध्य,े ऄंदाजपत्रकीय रक्कमेमध्य ेरु.५१.०३ कोटीन ेवाढ दशषभविी 

अह.े जकात कर/पथकर/स्थाभनक संस्था कर/पारगमन शुल्क यामध्य ेरु.४१.३९ कोटी आतका ऄंदाज वतषभविा ऄसून 

प्रतयक्षात अर्थथक वषाषमध्य ेस्थाभनक संस्था करापोटी रु.१९.३७ कोटी रक्कम जमा झािी अह.े प्रशासनान े२०१७-१८ 

या अर्थथक वषाषमध्य ेस्थाभनक संस्था कराच ेशासन मोबदिा ऄंदाजपत्रकीय रक्कमेमध्य ेरु.१४.५५ कोटीन ेवाढ 

दशषभविी अह.े जकात कर/पथकर/स्थाभनक संस्था कर/पारगमन शुल्क यामध्य ेरु.३.६३ कोटीन ेऄंदाज कमी वतषभविा 

ऄसून प्रतयक्षात अर्थथक वषाषमध्य ेस्थाभनक संस्था करापोटी रु.१०.९३ कोटी रक्कम जमा झािी अह.े भवकास अकार 

या बाबीऄंतगषत रु. १२.०० कोटी आतका ऄंदाज वतषभविा ऄसून प्रतयक्षात २०१६-१७ या वषाषत रु. १.७४ कोटी 

आतकीच रक्कम प्राप्त झािी अह.े तर वषष २०१७-१८ मध्ये रु. २.९८ कोटी आतका ऄंदाज वतषभविा ऄसून प्रतयक्षात रु. 

१.९१ कोटी आतकी रक्कम जमा झािी अह.े बाल्कनी व भजना ऄभधमुल्य या बाबी खाती वषष २०१६-१७ मध्य ेरु. 

१९.५३ कोटी आतका ऄंदाज वतषभविा ऄसून प्रतयक्षात रक्कम रु.९.५२ कोटी आतकीच रक्कम प्राप्त झािी अह.े तर वषष 

२०१७-१८ मध्ये रु.८.४६ कोटी जमेच ेऄंदाज वतषभवण्यात अि ेऄसून प्रतयक्षात रु.९.०२ कोटी आतकी जमा झािी 

अह ेतयामुळे ऄंदाजपत्रकात सदर वाढ व घट महानगरपाभिकेन ेकशाच्या अधारे दशषभवण्यात अिी अह ेयाबाबतच े

स्पष्टीकरण नमूद नाही. तयामुळे सदर वाढीचा वतषभवण्यात अिेिा ऄंदाज ऄवास्तव ऄसिेच ेददसून येत.े िेखा 

भवभागान ेतयाबाबतची कागदपते्र िेखापरीक्षणास सादर करण्यात अिेिी नाहीत. 

५) महानगरपाभिका कमषचा-यांच ेवेतन व भत्त,े पेन्शन, िॅज्यूएटी,आिेक्िीक दयेके, भवभवध भवकास कामांचा खचष हा 

महसुिी भनधीमधून केिा जात ऄसल्यान ेमहापाभिकेची अर्थथक भस्थती भबकट ऄसल्यान ेमहसूिी ईतपन्न वाढभवण्याच े

प्रयत्न गांभभयाषन ेकरणे अवश्यक अह.े 

६) २०१६-१७ या अर्थथक वषाषच ेऄंदाजपत्रकामध्य ेिेखाशीषाांतगषत ऄ भांडविी जमेचा ऄंदाज अयुक्त यांनी रु. 

९६.९९ कोटी व खचाषचा ऄंदाज रु.३६.१३ कोटी केिा ऄसुन स्थायी सभमतीन ेजमेचा ऄंदाज रु.९७.०९ कोटी व 

खचाषचा ऄंदाज रु.३९.४६ कोटी वाढभविा अह.े प्रतयक्षात भांडविी जमा रु. १०.८१ कोटी व खचष रु.४०.१३ कोटी 

आतका झािा अह.े तसेच वषष २०१७-१८ मध्ये ऄ भांडविी जमेचा ऄंदाज अयुक्त यांनी रु. ५०.५८ कोटी व खचाषचा 
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ऄंदाज रु. ३२.७४ कोटी केिा ऄसुन स्थायी सभमतीन ेवाढ-घट सुचभवल्याच रकाना ऄंदाजपत्रक पुस्तकात नाही सदर 

वषाषत प्रतयक्षात भांडविी जमा रु. २७.५९ कोटी व खचष रु.१७१.९६ कोटी आतका दशषभविा अह.े तयामुळे ऄंदाभजत 

रक्कमेपेक्षा प्रतयक्षात खचष रक्कम जादा का? दशषभवण्यात अिी अह ेयाचा ऄथषबोध झािी नाही. भांडविी खचाषचा 

ऄंदाज ऄवाजवी ददसून अिा ऄसुन, जमा व खचष ऄंदाज ऄवास्तववादी ददसुन येतो. ऄंदाजपत्रक तयार करताना 

प्रशासनाकडुन भनयमानुसार कायषवाही होत नसल्यान ेवास्तववादी ऄंदाजपत्रक तयार होत नसल्याच ेददसुन येत.े 

७) वरीिप्रमाणे वषष २०१६-१७ व वषष २०१७-१८ या अर्थथक वषाषच ेऄंदाजपत्रकामध्य ेक महसुिी, पुऄर पी बजेट, 

ऄभिशमन व अपत्ती व्यवस्थापन, मभहिा व बािकल्याण, ऄंध व ऄपंग कल्याण, वृक्ष संवधषन व भशक्षण भवभाग बजेट 

यांच ेदखेीि जमेच ेऄंदाज ह ेऄवास्तववादी फुगभवल्याच ेददसुन अि ेऄसून, प्रतयक्षात जमा कमी -जास्त ऄसून खचष तया 

प्रमाणात झािेिा अह.े 

८) महानगरपाभिकेचा वषष २०१६-१७ या अर्थथक वषाषचा महसुिी जमा ऄंदाज रु. ४५३.५७ कोटी व खचाषचा 

ऄंदाज रु.५३२.६३ कोटी आतका अह.े व वषष २०१७-१८ या अर्थथक वषाषचा महसुिी जमा ऄंदाज रु.४०१.८७ कोटी 

व खचाषचा ऄंदाज रु.४००.५८ कोटी आतका अह.े अर्थथक वषाषच्या ऄंदाजपत्रकामध्य ेददिेल्या अकडवेारीनुसार वषष 

२०१६-१७ या अर्थथक वषाषच ेप्रतयक्ष खचाषची अकडवेारी पाभहिी ऄसता या वषाषमध्य ेएकूण रु.३४९.१४ कोटी जमा 

झाि ेऄसून रु. ३८८.४१ कोटी खचष झाि ेअहते. तर वषष २०१७-१८ मध्ये एकूण रु.३७८.५७ कोटी जमा झाि ेऄसून 

रु. ३२३.५८ कोटी खचष झाि ेअहते. तरी वषष २०१६-१७ मध्ये जमा रक्कमेपेक्षा ऄभधक खचष कसा होउ शकतो? 

यावरून नमूद अकडवेारी वास्तववादी, चुकीची ऄस ूशकत,े तरी िेखा भवभागान ेयाबाबत संयुभक्तक खुिासा करून 

िेखा परीक्षणास ऄनुपािन सादर करावे. 

९) महानगरपाभिकेन ेकें द्र व राज्य शासनाकडुन भमळणा-या ऄनुदानामधुन भवभवध प्रकल्प/योजना(भुयारी गटार 

योजना) राबभवण्यासाठी महानगरपाभिकेच्या स्वभनधीमधून व रक्कम रु.५० कोटी कजाषिारे भनधी ईभा केिा अह.े 

तयामुळे या योजनावरीि खचष वाढून महानगरपाभिकेच्या दाभयतवामध्ये मोठया प्रमाणावर वाढ झािी ऄसून मंुबइ 

महानगर प्रादभेशक भवकास प्राभधकरण यांचेकडून घेतिेि ेकजष रु.५० कोटी हप्त/ेव्याज वेळीच ऄदा केि ेजात नसून 

शासन/कें द्र शासन ऄनुदानातून कजष हप्तयांची रक्कम भविंब दडंासह भरणा करण्यात येत अह.े परंत ुप्रतयक्षात सदर 

योजनेच्या परतफेडीसाठी कोणताही भनधी ईभारण्यात अिेिा नाही. 

१०) महानगरपाभिकेच्या स्थायी/ऄस्थायी/कंत्राटी व आतर अस्थापनाभवषयक वषष २०१६-१७ मध्य ेऄंदाभजत खचष 

रक्कम रु.१५५.७७ कोटी तर वषष २०१७-१८ मध्ये ऄंदाभजत खचष रक्कम रु.१७२.५७ कोटी आतका ऄसल्यान ेसंबंभधत 

वषाषच्या प्रतयक्ष एकूण महसुिी ईतपन्नाच्या ऄनुक्रमे ४४.६१% व ४५.५८% आतका खचष झािेिा ऄसल्यान ेअस्थापना 

भवषयक बाबींवर भवभहत टके्कवारीच्या प्रमाणापेक्षा जादा खचष होत ऄसल्याच ेददसून येत अह ेतरी सदरच ेखचाषवर 

भनयंत्रण ठेवण्याच ेदषृ्टीने कमषचाऱयांना वेतनात झािेि ेसेवा भवषयक बाबींमधीि ऄभतप्रदान, व आतर चुकीच ेिाभांमुळे 

होत अह ेतरी संबंभधत कमषचाऱयांच ेसेवापुस्तके पडताळणी भवषयक भनभित कायषपद्धती ऄविंभबणे गरजेच ेअह.े 
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शासन ऄनुदान ेवेळेवर प्राप्त करून घेणे अवश्यक ऄसून महसुिी ईतपन्न वाढभवणेच ेदषृ्टीन ेठोस ईपाययोजना करणे 

गरजेच ेअह.े 

DGPVTTM7001 (Ref No : 113, Hmm No : 116)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

3 नगररचना भवभागातीि - स्िक्चरि  आंभजभनऄर, आंभजभनऄर, सुपरवायझर – I, सुपरवायझर – II 

यांच्या परवाना नूतनीकरणाबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : नगररचना वसुलपात्र  : 428950.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ च ेिेखा परीक्षणात नगररचना 

भवभागाकडीि परवाना प्राप्त स्िक्चरि आंभजभनऄर, आंभजभनऄर, सुपरवायझर (I), सुपरवायझर(II) यांच्या, परवाना 

नुतनीकरण नोंदवहीची तपासणी केिी ऄसता, िेखापरीक्षणात खािीि ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

भवकास भनयंत्रण भनयमाविी २००३ नुसार स्िक्चरि आंभजभनऄर, आंभजभनऄर, सुपरवायझर - I, सुपरवायझर - II 

यांच्या, वार्थषक परवाना नुतनीकरण शुल्क भवभहत करण्यात अि ेअह.े तसेच अर्ककटेक्टबाबत , अर्ककटेक्ट ऄँक्ट 1972 

(20 of 1972) ऄंतगषत "काईन्सीिऑफ अर्ककटेक्टचर" मध्य ेनोंदणीकृत ऄसल्यास तयांना परवाना शुल्क भरण्याची 

अवश्यकता नसल्याबाबत नमूद करण्यात अि ेअह.े महाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ मधीि किम 

३८६ नुसार स्िक्चरि आंभजभनऄर, आंभजभनऄर, सुपरवायझर - I, सुपरवायझर- II यांच ेपरवाना शुल्क वसूि करणे 

ऄवश्यक अह.े 

परवानाधारक स्िक्चरि आंभजभनऄर, आंभजभनऄर, सुपरवायझर - I, सुपरवायझर - II यांची नोंदणी नोंदवही तपासिी 

ऄसता, बऱयाच नोंदणीकृत परवानाधारक व्यावसायीकांनी नुतनीकरण न केल्याच ेअढळून अि ेअह.े या 

परवानाधारकांकडून दर वषी नुतनीकरण शुल्क वसूि न केल्यामुळे महानगरपाभिकेच ेअर्थथक नुकसान झाि ेअह.े 

ऄधषसमास पत्र क्रमांक 38, ददनांक 08/12/2020 च्या पत्राच्या ऄनुषंगान ेभवभागािारे सादर खुिाश्यात नमूद केि ेअह े

की, सदर परवाना केवळ एक वषाष करीताच प्रदान केिा जात ऄसून ज्या वेळी सदर व्यावसायीक पुन्हा बांधकाम 

संबंभधत कामकाज सादर करण्यासाठी येतो तेव्हा मागीि थकबाकी नवीन दरान ेवसूि करण्यात येत,े तयामुळे मनपाच े

नुकसान होत नाही. सदर खुिासा समाधानकारक नसल्यान ेमान्य करता येत नाही. एक वषाष साठी नोदणीकृत 

व्यावसायीकाकडून मागीि थकबाकी नवीन दरान ेवसूि केिी जात,े याचा ऄथष तया तया वषी नुतनीकरण झाि ेऄसत े

तर थकबाकी वसुिीचा प्रश्नच ईद्भविा नसता. तसेच नुतभनकरण न केल्याबद्दि दडंातमक कायषवाही केिी जात नाही. 

वाढीव दरान ेनुतनीकरण शुल्काच ेवसुिी झाल्याच ेप्रकरण दकवा वाढीव दराबाबतचा ठराव दखेीि िेखापरीक्षणात 

सादर करण्यात अिेिा नाही. तसेच ज ेनोंदणीकृत परवानाधारक व्यावसायीक पुढीि नव्या कामासंदभाषत मनपामध्य े
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येत नाहीत तयांच ेऄनेक वषाांच ेनुतनीकरण शुल्काच ेमनपाच ेनुकसान होत अह.े 

भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिकेकड ेनोंदणीकृत परवानाधारकांच्या प्रिंभबत नुतनीकरण शुल्काबाबत ईपिब्ध 

ऄभभिेखानुसार सद्यभस्थती खािीि प्रमाणे अढळून अिी अह.े 

 

परवानाधारक 

बांधकाम 

व्यावसाभयक 

प्रकार/ संखया 

दर वषी 

नूतनीकरण 

झािेि े

दर वषी 

नुतनीकर 

न केिेि े

१९९५ पासून 

नुतनीकरण 

ऄपूणष ऄसिेल्या 

एकूण वषाांची 

संखया 

नुतनीकरण 

शुल्क 

एकूण प्रिंभबत 

रक्कम रुपय े

१ 
स्िक्चरि 

आंभजभनऄर/१३१ 
७० ६१ ३७३ २५० ९३२५० 

२ आंभजभनऄरची/१९९ ७४ १२५ १०७३ २५० २६८२५० 

३ सुपरवायझर- I /४२ ५ ३७ ५३९ १०० ५३९०० 

४ 
सुपरवायझर-II / 

३५ 
१० २५ २७१ ५० १३५५० 

एकूण ४२८९५० 

ईपरोक्त तक्तयानुसार परवाना प्राप्त स्िक्चरि आंभजभनऄर(93250/-), आंभजभनऄर(268250/-), सुपरवायझर-I 

(53900/-), सुपरवायझर- II (13550/-)यांच्या प्रिंभबत परवाना नुताभनकरणाच ेएकूण शुल्क रु.4,28,950/- ची 

वसुिी िेखापरीक्षणास प्रिंभबत ऄसल्याच ेअढळून अि.े सदर प्रिंभबत नूतनीकरण शुल्क रु. 4,28,950/-िेखा 

परीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अहते. 

DGPKDKM7001 (Ref No : 5, Hmm No : 38)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

4 महानगरपाभिकेच्या मंजूर भवकास योजनेतीि अरभक्षत जागांबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : आरभक्षत जागा वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व-भनधी व 

शासन भनधी 

कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 
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भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ च ेिेखा परीक्षणात नगररचना 

भवभागाकडीि महानगरपाभिकेच्या मंजूर भवकास योजनेतीि अरभक्षत जागांबाबतची ईपिब्ध झािेिी 

माभहती/ऄभभिेखे याअधारे िेखा परीक्षणात ऄधषसमास पत्र क्र.३६ ददनांक ०७/१२/२०२० ऄन्वय ेभवचारणा केिी 

ऄसता भवभागान ेसादर केिेिा ददनांक २९/०१/२०२१ चा खुिासा भवचारात घेता िेखा परीक्षणाच ेखािीि प्रमाणे 

ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका क्षेत्राची सुधाररत भवकास योजना भह ददनांक ०१/०५/२००१ व ददनांक 

१४/०८/२००३ पासून ऄंमिात अिी अह.े सदर योजनेत एकूण २९४ अरक्षणे ऄसून महानगरपाभिकेन ेएकूण २६४ 

अरक्षणे भवकभसत करणेची ऄसताना केवळ ७ अरक्षणे पूणषपणे भवकभसत केिी ऄसून ईवषररत २५५ अरक्षणे भवकभसत 

केिी नाहीत पैकी ४३ अरक्षणाखािीि ऄंशत: जागा हस्तांतरणीय भवकास हक्क प्रमाणपत्रािारे ताब्यात भमळािेल्या 

अहते. महानगरपाभिकेच्या ताब्यात भूसंपादनािारे १२, समावेशक अरक्षणािारे १०, व नगररचना योजनेिारे ०२ 

ऄशी एकूण २४ अरक्षणे ताब्यात ऄसून ईवषररत अरक्षणे महानगरपाभिकेन ेपूणषपणे ताब्यात घेतिेिी नाहीत. 

२) महानगरपाभिकेन ेभवकभसत करावयाच्या एकूण २६२ अरक्षणांपैकी ४३ अरक्षणे भवकास हक्क प्रमाणपत्रािारे 

(TDR) ४३ अरक्षणे ताब्यात घेतिी ऄसून सदर अरक्षणातीि एकूण क्षेत्र ताब्यात घेति ेनसून पैकी काही ऄंशत: क्षेत्र 

ताब्यात घेतिी अहते तयाचा तपशीि खािीिप्रमाणे अह.े 

ऄ.क्र. अरक्षण तपशीि व क्रमांक 
अरक्षणाच े

स्वरूप 

अरक्षण 

एकूण क्षेत्र 

चौ.मी. 

मनपाच्या 

ताब्यात ऄसेिेि े

क्षेत्र चौ.मी. 

मनपाच्या 

ताब्यात नसिेि े

क्षेत्र चौ.मी. 

०१ 
मौज ेभनजामपूर येथीि 

अ.क्र.५० 

प्रा.शाळा व 

खेळाच ेमैदान 
८२०० २६७१.३७ 5528.63 

०२ 
मौज ेभनजामपूर येथीि 

अ.क्र.६२ 
खेळाच ेमैदान ८००० ११९०.०० 6810.00 

०३ 
मौज ेचाववद्रा येथीि 

अ.क्र.६४ 
वाचनािय २८०० १९०८ 892.00 

०४ 
मौज ेचाववद्रा येथीि 

अ.क्र.६९ 

प्रा.शाळा, 

माध्य. शाळा 

व खेळाच े

मैदान 

१३५०० ११४३ 12357.00 
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०५ 
मौज ेचाववद्रा येथीि 

अ.क्र.७० 
शॉवपग सेंटर ५३०० २२८६ 3014.00 

०६ 
मौज ेनागाव येथीि 

अ.क्र.८२ऄ 
बस स्थानक १०१५० ५३६३.५० 4786.50 

०७ 
मौज ेनागाव येथीि 

अ.क्र.८२ऄ 
पार्ककग ५३०० ८१०.२५ 4489.75 

०८ 
मौज ेनागाव येथीि 

अ.क्र.८९ 

मनपा 

दवाखाना व 

रुग्णािय 

१५००० १२४.३८ 14875.62 

०९ 
मौज ेचाववद्रा येथीि 

अ.क्र.९८ 
बगीचा ३४०० ९८९.४६ 2410.54 

१० 
मौज ेपोगांव येथीि 

अ.क्र.१०९ 

ऄभिशमन 

भवभाग 
३३०० २१७७ 1123.00 

११ 
मौज ेचाववद्रा येथीि 

अ.क्र.१११ 
शॉवपग सेंटर २००० १४६२ 538.00 

१२ 
मौज ेचाववद्रा येथीि 

अ.क्र.११२ 

दवाखाना व 

प्रसूभतगृह 
२१०० १२५८ 842.00 

१३ 
मौज ेचाववद्रा येथीि 

अ.क्र.११३ 

प्रा.शाळा, 

माध्य. शाळा 

व खेळाच े

मैदान 

१०७४० ४६७३.५० 6066.50 

१४ 
मौज ेचाववद्रा येथीि 

अ.क्र.११४ 
खेळाच ेमैदान ५९०० ५५७५.२१ 324.79 

१५ 
मौज ेचाववद्रा येथीि 

अ.क्र.११५ 
भसटी पाकष  ६१००० ५८६८०.७५ 2319.25 
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१६ 
मौज ेचाववद्रा येथीि 

अ.क्र.११९ 
बगीचा ४६०० ६१६ 3984.00 

१७ 
मौज ेचाववद्रा येथीि 

अ.क्र.१२० 
खेळाच ेमैदान ४००० १५० 3850.00 

१८ 
मौज ेचाववद्रा येथीि 

अ.क्र.१२१ 

प्राथ.शाळा व 

खेळाच ेमैदान 
६६०० ३०३६ 3564.00 

१९ 
मौज ेनागांव येथीि 

अ.क्र.१२४ 
स्टेडीयम ४०३७० ४३३ 39937.00 

२० व 

२१ 

मौज ेपोगांव/चाववद्रा 

येथीि अ.क्र.१२४ऄ व 

१२४ब 

बेघरांसाठी 

घरे 
१६१९०० १०९३२२.०२ 52577.98 

२२ 
मौज ेनागांव येथीि 

अ.क्र.१२७ 

बगीचा व 

पंवपग स्टेशन 
३७५० नमूद नाही. 3750.00 

२३ 
मौज ेनागांव येथीि 

अ.क्र.१२७ऄ 

वहद ू

स्मशानभूमी 
१००० नमूद नाही. 1000.00 

२४ 
मौज ेनागांव येथीि 

अ.क्र.१२७ब 
कब्रस्तान २००० नमूद नाही. 2000.00 

२५ 
मौज ेनागांव येथीि 

अ.क्र.१२८ 

प्राथ.शाळा व 

खेळाच ेमैदान 
७५०० २६७५.१२ 4824.88 

२६ 
मौज ेटेमघर येथीि 

अ.क्र.१५० 

प्राथ.शाळा व 

खेळाच ेमैदान 
३७०० ३६०.५० 3339.50 

२७ 
मौज ेटेमघर येथीि 

अ.क्र.१५१ 
खेळाच ेमैदान ५६०० १०७.५० 5492.50 

२८ मौज ेटेमघर येथीि 
माध्य.शाळा 

व खेळाच े

१३२०० १५२४ 11676.00 
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अ.क्र.१५२ मैदान 

२९ 
मौज ेटेमघर येथीि 

अ.क्र.१८४ 
टेदिकि स्कूि १०५०० १६२५ 8875.00 

३० 
मौज ेटेमघर येथीि 

अ.क्र.१९० 

माध्य.शाळा 

व खेळाच े

मैदान 

१०००० २५२१.३९ 7478.61 

३१ 
मौज ेटेमघर येथीि 

अ.क्र.१९२ऄ 

भाजीपािा 

माकेट व 

शॉवपग सेंटर 

६४०० १४१०.१६ 4989.84 

३२ 
मौज ेटेमघर येथीि 

अ.क्र.१९७ 
बगीचा १०३०० १९०० 8400.00 

३३ 
मौज ेटेमघर/फेणे येथीि 

अ.क्र.२१७ऄ 

मनपा 

रुग्णािय 
५६०० २८३४ 2766.00 

३४ 
मौज ेफेणे येथीि 

अ.क्र.२१७ब 
बगीचा १५००० ११६५३ 3347.00 

३५ 
मौज ेफेणे येथीि 

अ.क्र.२२० 

कम्युभनटी 

हॉि 
९९०० १५२ 9748.00 

३६ 
मौज ेकामतघर येथीि 

अ.क्र.२२५ 

माध्य.शाळा 

व खेळाच े

मैदान 

१४९०० ४०१० 10890.00 

३७ 
मौज ेकामतघर येथीि 

अ.क्र.२५६ 

माध्य.शाळा 

व खेळाच े

मैदान 

१३००० ४३५८.७० 8641.30 

३८ 
मौज ेकामतघर येथीि 

अ.क्र.२५७ 
बगीचा ३५०० ३५९ 3141.00 
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३९ 
मौज ेकामतघर येथीि 

अ.क्र.२५९ 

प्राथ.शाळा व 

खेळाच ेमैदान 
४५०० ९६८ 3532.00 

४० 
मौज ेकामतघर येथीि 

अ.क्र.२६७ 
खेळाच ेमैदान ४००० ६७६ 3324.00 

४१ 
मौज ेकामतघर येथीि 

अ.क्र.२७४ 

प्रा.शाळा, 

माध्य.शाळा 

व खेळाच े

मैदान 

११४०० ६६०३.४० 4796.60 

४२ 
मौज ेनारपोिी येथीि 

अ.क्र.२८८ 
बगीचा ९५०० १२६६.७५ 8233.25 

४३ 
मौज ेनारपोिी येथीि 

अ.क्र.२८९ 
खेळाच ेमैदान १०१०० ३२९५ 6805.00 

 एकूण  ५४९५१० २५२१६८.९६ 297341.04 

वरीिप्रमाणे महानगरपाभिकेन ेएकूण ४३ अरक्षणांतगषत एकूण क्षेत्रफळ ५४९५१० चौ.मीटर पैकी केवळ 

२५२१६८.९६ चौ.मी.क्षेत्रफळ अरक्षण ताब्यात घेति ेऄसून ईवषररत 297341.04 चौ.मी क्षेत्रफळ अरक्षण ताब्यात 

घेति ेनाही. याबाबत ऄसषधसमास पत्र क्र.३६ ददनांक ०७/१२/२०२० ऄन्वय ेभवचारणा केिी ऄसता भवभागान े

ददनांक २९/०१/२०२१ च्या खुिाश्यात अरक्षणाखािीि २७३३०८.२० चौ.मी आतके क्षेत्र महानगरपाभिकेच्या 

ताब्यात अह ेतसेच भवकास योजना रस्तयावरीि ३७९२७८.४५ चौ.मी.आतके क्षेत्र महानगरपाभिकेच्या ताब्यात 

भमळािेि ेअह ेऄस ेनमूद केि ेऄसल्यान े२७६२२०२ चौ.मी. अरक्षण ऄसिेल्या जागा वेळीच ताब्यात घेतिेल्या 

नाहीत तयामुळे ऄशा जागांवर ऄभतक्रमण होत ेऄगर १० वषेच्या मुदतीनंतर मूळ मािक ककवा ऄन्य व्यक्ती महाराष्ट्र 

प्रादभेशक अभण शहर भनयोजन ऄभधभनयम १९६६ मधीि किम १२७ नुसार ऄशा जागा ताब्यात घेणेसाठी नोटीस 

दतेात व पयाषयान ेसदर जागेवरीि संबंभधत अरक्षण संपुष्टात येत ेव तयाचा फायदा मूळ जागा मािक, ऄन्य 

भवकसकास होतो. तरी महानगरपाभिका नगररचना भवभागान ेवेळीच अरभक्षत जागा ताब्यात भवनाभविंब ताब्यात 

घेण्याची कायषवाही करणे अवश्यक अह.े 

३) नगर रचना भवभागान ेभवकास अराखड्यानुसार ताब्यात घेतिेल्या सवषच अरभक्षत जागांची नोंद प्रॉपटी नोंदवहीत 

नोंदल्याबाबत िेखा परीक्षणाची खात्री पटभविी नाही. 

४) महानगरपाभिकेन ेताब्यात घेतिेल्या सवष अरक्षणांच्या जागांच े७/१२ ऄगर प्रॉपटी काडषिा महानगरपाभिकेच्या 
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नांवे अहते ककवा कस ेयाबाबतची माभहती िेखा परीक्षणास ईपिब्ध केिी नाही. 

५) सावषजभनक अरक्षण ऄसिेल्या जागांच ेप्रयोजन बदिि ेऄसल्यास तयास शासनाची अगावू मंजुरी प्राप्त केल्याची व 

ऄशा अरक्षणांची तपशीिवार माभहती िेखा परीक्षणास ईपिब्ध केिी नाही. 

६) तसेच आतर सोइसुभवधा/बांधकाम ऄयोग्य क्षेत्राखािीि जभमनीच ेदकती क्षेत्र ताब्यात भमळाि ेनाही याबाबतची 

माभहती िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झािी नसून वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये जमीन ताब्यात घेणेच्या 

ऄनुषंगान ेखचष झाल्याच ेिेखा परीक्षणात अढळून अि ेनाही. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 26, Hmm No : 36)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

5 भनवडणूक भवभागाशी संबंधीत झािेल्या खचाषतीि ऄभनयभमततेबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : भनवडणूक वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या भनवडणूक भवभागान ेभवत्तीय वषष २०१६ -१७, २०१७-१८ मध्ये 

भनवडणूक भवषयक बाबींवर खचष केिा ऄसल्यान ेसदर खचाषबाबत िेखा परीक्षणात अढळून अिेल्या 

ऄभनयभमतताबाबत भवभागास ऄधषसमास पत्र क्रमांक १६३, दद. १५.०३.२०२१ ऄन्वय ेखुिासा मागभवण्यात अिा 

होता भनवडणूक भवभागान ेतयांचा जावक क्र. ८१, ददनांक २१.०५,२०२१ ऄन्वय ेसादर केिेिा खुिासा भवचारात 

घेता िेखापरीक्षणात खािीि ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) भनवडणूक भवभागान ेभनवडणूकीच्या ऄनुषंगान ेकराव्या िागिेल्या रक्कम रु. २०,६८,०४४ /-खचाषसाठी भवभवध 

भवभागांकडून कामे करून घेतिी ऄसून खािीि खचाषच ेऄभभिेखे िेखापरीक्षणात पडताळणीसाठी ईपिब्ध झाि े

नाहीत. 

खचष तपशीि कोणास प्रदान केि े प्रमाणक क्रमांक व ददनांक रक्कम रुपय े

बांधकाम भवभागान ेभनवडणूकीच्या 

ऄनुषंगान ेसंपदा नाइक हॉि येथ े

आिेक्शन स्िॉग रूम तयार 

करण्यासाठी ररपेटरगसाठी खचष 

मे.चंभडका कंस्िक्शन 
Gen/1672, ददनांक 

zwj;9/09/2016 
1,58,721/- 

संगणक भवभागान ेभनवडणूकीच्या 

ऄनुषंगान ेररदफविग ऑफ बल्क 

मे.अरटीनेस्ट डॉट कॉम 
Gen/815, ददनांक 

16/06/2016 
44,100/- 
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एसेमेस प्रोिामसाठी खचष 

  एकूण 2,02,821/- 

२) भनवडणूक भवभागान ेभनवडणूकीच्या ऄनुषंगान ेसंपदा नाइक हॉि येथ ेस्िॉग रूम तयार करण्यासाठी ररपेटरगच े

काम बांधकाम भवभागास करण्यासाठी अदभेशत केि ेहोत.े सदर काम बांधकाम भवभागाकडून चंभडका कंस्िक्शन या 

बाह्य यंत्रणेस ठेका दउेन करून घेण्यात अि ेव सदर कामासाठी भनव्वळ प्रदान करण्यात अिेिी रक्कम रु. 

१,५८,७२१/- आतकी ऄसल्याच ेअढळून अि.े तथाभप सदर खचाषची नस्ती ईपिब्ध करून दणे्याबाबत बांधकाम 

भवभागास भनवडणूक भवभागान ेभवचारणा केिी ऄसता बांधकाम भवभागान ेसंभचकेचा शोध सुरु ऄसून ईक्त मुळ 

संभचका सापडल्यास तातकाळ सदर करण्यात येइि ऄस ेभनवडणूक भवभागास कळभवि ेऄसल्याच ेिेखापररक्षणास 

सादर केि ेअह.े तयामुळे सदर खचाषची िेखा परीक्षणात पडताळणी करता न अल्यान ेखचष रक्कम रु. १,५८,७२१/- 

अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

३) भनवडणूक भवभागान ेभनवडणूकीच्या ऄनुषंगान ेररदफविग ऑफ बल्क एसेमेस च ेकाम संगणक भवभागास 

करण्यासाठी अदभेशत केि ेहोत.े सदर काम संगणक भवभागाकडून अरटीनेस्ट डॉट कॉम या बाह्य यंत्रणेस ठेका दउेन 

करून घेण्यात अि ेव सदर कामासाठी भनव्वळ प्रदान करण्यात अिेिी रक्कम रु.४४,१००/- आतकी ऄसल्याच ेअढळून 

अि,े तथाभप सदर खचाषची नस्ती ईपिब्ध करून दणे्याबाबत संगणक भवभागास भनवडणूक भवभागान ेभवचारणा केिी 

ऄसता संगणक भवभागान ेसंभचकेचा शोध सुरु ऄसून ईक्त मुळ संभचका सापडल्यास तातकाळ सादर करण्यात येइि ऄस े

भनवडणूक भवभागास कळभवि ेऄसल्याच ेिेखापररक्षणास सादर केि ेअह.े तयामुळे सदर खचाषची िेखा परीक्षणात 

पडताळणी करता न अल्यान ेखचष रक्कम रु. रु.४४,१००/- िेखापरीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन करावे. तोपयांत खचष रक्कम रु. २०२८२१ /- 

िेखापरीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

DGPKDKM7001 (Ref No : 20, Hmm No : 163)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

6 भवद्युत भवभागाने भवद्युत दयेकात भवज शुल्क ऄदा केिेबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : भवद्युत वसुलपात्र  : 357471.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका भवद्युत भवभागान ेमाह ेभडसेंबर २०१५ व माचष २०१६ च ेवीज वापराच े

दयेक टोरांटो कंपनीस ऄदा केल्याच ेभवभागान ेसादर केिेल्या ऄभभिेखावरून िेखापरीक्षणात अढळून अि ेअह.े 

महानगरपाभिकेच्या हद्दीतीि कायाषियीन वीज वापराच ेमाह ेभडसेंबर 2015 च ेदयेक रक्कम रु.19,53,410/- एवढे 

ददनांक 05/01/2016 पयांत ऄदा करण्यास मनपाकड ेप्राप्त झाि ेहोत.े सदरच ेदयेक मनपाकडीि एकुण भमटर 177 च े
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ऄसून तयापैकी टोरांटो कंपनीकडून एकुण 134 दयेके प्राप्त झािेिी अहते. ररडींग प्रमाणे 117 दयेके अहते. 17 दयेके 

सरासरी रक्कमेची अहते, ऄस ेएकुण भमळून 134 भमटरच ेवीज वापराच ेदयेके ऄसून वीज दयेकाची रक्कम व तयावर 

अकारण्यात अिेि ेशुल्काचा तपभशि खािीि प्रमाणे अह.े 

मागीि थकीत वीज दयेक रक्कम रु. 3,80,36,484 

एकूण माह ेभडसेंबर 2015 च ेवापरिेि े

रक्कम रुपय े
144251 

माह ेभडसेंबरच ेदयेक रक्कम रु 12,73,459 

दयेकावर व्याज रक्कम रु. 2,86,896 

भवक्रीवरीि कर रक्कम रु. 10,093 

सरकारी कर(भवज शुल्क) रक्कम रुपय.े 1,77,232 

आतर कर रक्कम रुपय े 2,05,638 

ईपरोक्त माह ेभडसेंबर 2015 या मभहन्यात रक्कम रु.19,53,410/- च ेदयेक ऄसून तयामध्य ेवीज शुल्काची रक्कम 

रु.1,77,232/-अह.े सदरच ेदयेक प्रमाणक क्र.1772 दद.20.09.2016 रोजी महाभवतरण कंपनीस ऄदा करण्यात अि े

अह.े तसेच माह ेमाचष 2016 च ेदयेक रक्कम रु.20,32,236/- एवढे ददनांक 20/04/2016 पयांत ऄदा करण्यास मनपाकड े

अिेि ेहोत.े सदरच ेदयेक मनपाकडीि एकुण भमटर 178 ऄसून तयापैकी टोरांटो कंपनीकडून एकुण 133 दयेके प्राप्त 

झािेिी अहते. ररडींग प्रमाणे 119 दयेके अहते. 14 दयेके सरासरी अहते, 133 भमटरच ेवीज वापराच ेवीज दयेक 

रक्कम रु.20,32,320/- ऄसून तयातीि वीज शुल्क रक्कम रु.1,80,239/- चा समावेश अह.े सदरच ेवीज दयेक प्रमाणक 

क्र.1771 दद.20.09.2016 रोजी महाभवतरण कंपानीस ऄदा करण्यात अि ेअह.े तयाचा तपभशि खािीि प्रमाणे अह.े 

मागीि थकीत दयेकाची रक्कम रु. 3,11,75,080 

एकूण माह ेमाचष 2016 मध्ये वापरिेि े

युभनट 
1,47,585 

माह ेमाचष 2016 च ेदयेकाची रक्कम रुपय े 13,24,893 
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दयेकावरीि व्याज रक्कम रुपये 3,48,808 

भवक्रीवरीि कर रक्कम रुपये 9,792 

सरकारी कर (भवज शुल्क) रक्कम रुपय े 1,80,239 

आतर कर रु. 1,68,504 

ईपरोक्त बाबत भवभागास ऄधषसमास पत्र क्र. ११७ दद.२२/०१/२०२१ ऄन्वय ेअक्षेप कळभवण्यात अि.े भवभागान े

पत्र क्र.भभभनशमनपा/भवद्युत/१०६/२०२१ दद.१०/०२/२०२१ ऄन्वय ेखुिासा सादर केिा अह.े 

खुिाशाच्या ऄनुषंगान ेमहानगरपाभिकेच्या अस्थापनेच्या वीज वापराच्या सदर सर्थवसेस मंुबइ वीज शुल्क 

ऄभधभनयम,1958 मधीि भनयम 3.(2) 2 [(क)]च्या भनयमात मोडत नसल्यान ेवीज शुल्कात सुट दणे्यात अिी नाही 

ऄस ेटोरांटो पॉवर कंपनीन ेभवभागास कळभवि ेऄसल्याच ेनमूद करण्यात अि ेअह.े तथापी खुिासा संयभुक्तक 

नसल्यान ेिेखा पररक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय अहते. 

1)मंुबइ वीज शुल्क ऄभधभनयम,1958 मधीि भनयम 3.(2) 2 [(क)] च ेतरतुदीनुसार खािीि बाबतीत 1 [वापर अकार 

ककवा] वापरिेल्या ईजेच्या युभनटांवर वीज शुल्क अकारता येणार नाही:- 3 [(एक)] महाराष्ट्र शासनान े(भनवासासाठी 

ईपयोगात अणिेल्या जागांच्या बाबतीत वापरिेल्या भवज ेव्यभतररक्त्त) वापरिेिी ईजाष; (एक-क) राज्यात तया तया 

वेळी ऄमिात ऄसिेल्या कोणतयाही कायद्यान्वय ेस्थापन केिेिी कोणतीही महानगरपाभिका, नगरपाभिका सभमती, 

नगर सभमती, ऄभधसूभचत क्षेत्र सभमती, कटक मंडळ, भजल्हा पररषद ककवा िामपंचायत यांच्याकडून ;ककवा तयांच्या 

संबंधात ऄथवा 4 [भवद्याभवषयक ककवा तांभत्रक भवषयातीि भशक्षण ककवा प्रभशक्षण दणेारी शाळा ककवा महाभवद्यािय, 

रुग्णािय, शुशू्रषागृह, दवाखाना,भचदकतसािय, सावषजभनक रस्तयांवरीि ददवाबत्ती,सावषजभनक पाणीपुरवठा व्यवस्था 

अभण सावषजभनक गटारे ककवा जिभनस्सारण पध्दती (भनवासी जागांच्या बाबतीत वापरिेल्या ईज ेव्यभतररक्त्त)] 

यांच्यासंबंधात वापरिेिी ईजाष, वीज शुल्कात सुट भमळण्यास पात्र अह.े सदर तरतुदीनुसार मनपान ेदयेकातीि 

भवजशुल्क माफ करून घेणे अवश्यक होत ेतथापी भवभागाकडून तशी कारवाइ झािेिी नाही. 

2)महानगरपाभिकेच्या अस्थापनेच्या वीज वापराच्या दयेकांमध्य ेईपरोक्त सेवांचा समावेश अह ेदकवा नाही याबाबत 

ईल्िेख करण्यात अिेिा नाही. ईपरोक्त भनयमात नमूद सवष सेवा या महानगरपाभिकेच्या प्रमुख कतषव्यांशी संबंभधत 

सेवा ऄसल्यान ेतयांचा अस्थापनेच्या वीज वापराच्या दयेकांमध्य ेसमावेश नसणे ह ेसयुभक्तक नाही. टोरांटो पावर 

कंपनी कडून महानगरपाभिका अस्थापनासाठी वापरायच्या वीज दयेकातून भवज शुल्क माफ करुन घेण्याबाबत 

अवश्यक ती कायषवाही भवभागाकडून झािेिी नाही. 

3) भवत्तीय वषष 2016-17 व 2017-18 मधीि व तयापुढीि सवष भवद्युत दयेकातून वीज शुल्क माफ करुन टोरांटो पावर 

कंपनीस दयेके ऄदा करण्याची दक्षता घ्यावी जेणेकरुन महानगरपाभिकेस अर्थथक भार सोसावा िागणार नाही. 
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DATSPMM6901 (Ref No : 30, Hmm No : 117)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

7 प्रजनन  व बाि अरोग्य कायषक्रम फेज-२ च्या सावषजभनक अरोग्य पररचाररका/स्टाफ नसष यांना 

चुकीची वेतनभनभिती िागू केल्याने झािेिे ऄभतप्रदान व सेवापुस्तकातीि ऄभनयभमतताबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : कमवचारी वेतन वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या प्रजनन व बाि अरोग्य कायषक्रम फेज-२ साठी नगर भवकास भवभाग, 

शासन भनणषय क्र.संकीणष १००५/३०१०/प्र.क्र.२२७/नभव-२२ ददनांक २३ फेबु्रवारी, २००७ ऄन्वय ेप्रजनन व बाि 

अरोग्य सेवा कें द्रांसाठी मनपा अस्थापनेवर सामावून घेण्यासाठी भवभवध संवगाषतीि एकूण ४० पद ेभनमाषण केिी 

अहते. तयातीि सावषजभनक अरोग्य पररचाररका ५ पद ेव स्टाफ नसष ४ पद ेऄशी एकूण ९ पद ेभह ५ व्या वेतन 

अयोगातीि भवद्यमान वेतनशे्रणी रु.४५००-१२५-७००० ची मंजूर अहते. संबंभधत सावषजभनक अरोग्य पररचाररका 

व स्टाफ नसष ह्या ददनांक ०६/०६/२००७ रोजी प्रजनन व बाि अरोग्य कायषक्रमांतगषत महानगरपाभिकेच्या सेवेत रुज ू

झाल्या अहते. संबंभधतांची सेवा पुस्तके तपासता तयांना सहावा वेतन अयोगापूवी रु. ४५००-१२५-७००० या 

वेतनशे्रणीत वेतन ददिे व सहावा वेतन अयोगाच्या वेळी तयांना भनयमबाह्यररतया पाचव्या वेतन अयोगाची भवद्यमान 

वेतनशे्रणी रु. ५०००-१५०-८००० मध्य ेवेतन ददल्याच ेदशषवून पुढे सहाव्या वेतनअयोगाची सुधाररत वेतनशे्रणी प े

बँड-२ रु.९३००-३४८०० िेड वेतन रु.४२०० भनयमबाह्यररतया िागू करून वेतनभनभिती करून प्रदान केि ेअह.े 

याबाबत भवभागास ऄधषसमास पत्र क्र.१०९ ददनांक २१/०१/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेयाबाबत 

काहीही खुिासा केिा नसल्यान ेिेखापरीक्षणाच ेखािीि ऄभभप्राय अहते. 

१) नगर भवकास भवभाग, शासन भनणषय, क्र.संकीणष १००९/प्र.क्र.३५५/नभव २, ददनांक १० ऑगस्ट २००९ मधीि ड) 

नुसार महानगरपाभिकेमधीि ज्या संवगाषतीि कमषचाऱयांच्या/ऄभधकाऱयांच्या वेतनशे्रणी ५ व्या वेतन अयोगावेळी 

जशा मंजूर ऄसतीि तया वेतनशे्रण्यांना समांतर ऄशाच सुधाररत वेतनशे्रण्या ६ व्या वेतन अयोगाच्यावेळी दणे्याची 

दक्षता घेणेची ऄसून सुधाररत वेतनशे्रणीत महानगरपाभिका कोणतीही वाढ करणार नाही ऄस ेस्पष्ट नमूद अह.े 

ईपरोक्त ददनांक २३ फेबु्रवारी २००७ च्या शासन भनणषयानुसार संबंभधत सावषजभनक अरोग्य पररचाररका व स्टाफ नसष 

यांना पाचव्या वेतन अयोगाची वेतनशे्रणी रु.४५००-१२५-७००० मंजूर केिी ऄसल्यान ेतयाऄनुषंगान ेसहाव्या वेतन 

अयोगातीि समांतर वेतनशे्रणी प.े बँड-१ रु.५२०० -२०२०० िेड वेतन २८०० िागू करणे अवश्यक ऄसताना ऄशी 

कायषवाही न केल्यामुळे खािीि सावषजभनक अरोग्य पररचाररका/स्टाफ नसष यांना खािीिप्रमाणे वेतनात जादा प्रदान 

झाि ेऄसल्यान ेसंबंभधतास प्रतयेकी रक्कम रु.९०३२५५/- च ेजादा प्रदान खािीि भववरणपत्रानुसार झाि ेऄसल्यान े

एकूण ५ अरोग्य पररचाररका व स्टाफ नसष कमषचाऱयांची जादा प्रदाभनत एकूण रक्कम रु.४५१६२७५/- ची वसुिी 

करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन करावे. 
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१) श्रीमती पुष्पा भवनायक शेिार, स्टाफ नसष 

२) श्रीमती भनशा ऄण्णा वाघमारे, सावषजभनक अरोग्य पररचाररका 

३) श्रीमती ऄभमता िक्ष्मण चव्हाण, सावषजभनक अरोग्य पररचाररका 

४) श्रीमती भावना शंकर पाटीि, सावषजभनक अरोग्य पररचाररका 

५) श्रीमती चेतना नारायण पाटीि, सावषजभनक अरोग्य पररचाररका 

दये वेतन 

(भवद्यमान जुनी वेतनशे्रणी 

रु. ४५००-१२५-७०००) 

सुधाररत वेतनशे्रणी प.े बँड-१ 

रु.५२०० -२०२०० िेड वेतन 

२८०० 

सेवापुस्तकात दशषभविेिे वेतन 

(भवद्यमान जुनी वेतनशे्रणी 

रु. ५०००-१५०-८०००) 

वेतनशे्रणी प ेबँड-२ रु.९३००-

३४८०० िेड वेतन रु.४२०० 

वेतनदयेकात प्रदान केिेि ेवेतन 

वेतनशे्रणी प ेबँड-२ रु.९३००-

३४८०० िेड वेतन रु.४२०० 

जादा 

वेतन 

प्रदान 

रक्कम 

रुपयें 

ददनांक वेतन व िेडवेतन ददनांक वेतन व िेडवेतन ददनांक वेतन व िेडवेतन  

०६/०६/२००७ ८५६०+२८०० ०६/०६/२००७ ९३००+४२०० ०६/०६/२००७ ९३००+४२०० २१४० 

०१/०७/२००८ ८९००+२८०० ०१/०७/२००८ ९७१०+४२०० ०१/०७/२००८ ९७१०+४२०० २२१० 

०१/०७/२००९ ९२६०+२८०० ०१/०७/२००९ १०१३०+४२०० ०१/०७/२००९ १०१३०+४२०० २२७० 

०१/०७/२०१० ९६३०+२८०० ०१/०७/२०१० १०५६०+४२०० ०१/०७/२०१० १०५६०+४२०० २३३० 

०१/०७/२०११ १००१०+२८०० ०१/०७/२०११ ११०१०+४२०० ०१/०७/२०११ ११०१०+४२०० २४०० 

०१/०७/२०१२ १०४००+२८०० ०१/०७/२०१२ ११४७०+४२०० ०१/०७/२०१२ ११४७०+४२०० २४७० 

०१/०७/२०१३ १०८००+२८०० ०१/०७/२०१३ ११९४०+४२०० ०१/०७/२०१३ ११९४०+४२०० २५४० 

०१/०७/२०१४ ११२१०+२८०० ०१/०७/२०१४ १२४३०+४२०० ०१/०७/२०१४ १२४३०+४२०० २६२० 

०१/०७/२०१५ ११६३०+२८०० ०१/०१/२०१५ १२९३०+४२०० ०१/०७/२०१५ १२९३०+४२०० २७०० 
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०१/०७/२०१६ १२०६०+२८०० ०१/०१/२०१६ १३४५०+४२०० ०१/०१/२०१६ १३४५०+४२०० २७९० 

०१/०७/२०१७ १२५१०+२८०० ०१/०७/२०१७ १३९८०+४२०० ०१/०७/२०१७ १३९८०+४२०० २८७० 

०१/०७/२०१८ १२९७०+२८०० ०१/०७/२०१८ १४५३०+४२०० ०१/०७/२०१८ १४५३०+४२०० २९६० 

०१/०७/२०१९ १३४५०+२८०० ०१/०७/२०१९ १५१००+४२०० ०१/०७/२०१९ १५१००+४२०० ३०५० 

०१/०७/२०२० १३९४०+२८०० ०१/०७/२०२० १५६८०+४२०० ०१/०७/२०२० १५६८०+४२०० ३१४० 

 

DGPVTTM7001 (Ref No : 40, Hmm No : 109)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

8 प्रजनन  व बाि अरोग्य कायषक्रम फेज-२ च्या वैद्यकीय ऄभधकारी यांना चुकीची वेतनभनभिती 

िागू केल्याने झािेिे ऄभतप्रदान व सेवापुस्तकातीि ऄभनयभमतताबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : अभधकारी कमवचारी वेत वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या प्रजनन व बाि अरोग्य कायषक्रम फेज-२ साठी नगर भवकास भवभाग 

शासन भनणषय क्र.संकीणष १००५/३०१०/प्र.क्र.२२७/नभव-२२ ददनांक २३ फेबु्रवारी, २००७ ऄन्वय ेप्रजनन व बाि 

अरोग्य सेवा कें द्रांसाठी मनपा अस्थापनेवर सामावून घेण्यासाठी भवभवध संवगाषतीि एकूण ४० पद ेभनमाषण केिी 

अहते. तयातीि प्रजनन व बाि अरोग्य ऄभधकारी १ व वैद्यकीय ऄभधकारी ५ ऄशी एकूण ६ पद ेभह ५ व्या वेतन 

अयोगातीि गट ब वेतनशे्रणी रु.६५००-२००-१०५०० ची मंजूर अहते. संबंभधत वैद्यकीय ऄभधकारी ह ेददनांक 

०५/०६/२००७ रोजी प्रजनन व बाि अरोग्य कायषक्रमांतगषत महानगरपाभिकेच्या सेवेत रुज ूझाि ेअहते. संबंभधत गट 

ब वैद्यकीय ऄभधकारी यांची सेवा पुस्तके तपासता तयांना भनयमबाह्यररतया गट ऄ वैद्यकीय ऄभधकारी वेतनशे्रणी रुपय े

८०००-२७५-१३५०० मध्ये वेतनभनभिती केल्याच ेअढळून अि ेअह.े तयामुळे संबंभधतांना जादा प्रदान झाि े

ऄसल्यान ेसंबंभधत वेतन दयेके िेखा परीक्षणास ईपिब्ध करणेबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.११२ ददनांक २१/०१/२०२१ 

ऄन्वय ेमागणी करूनही संबंभधत भवभागान ेईपिब्ध करून ददि ेनाहीत ऄगर याबाबत काहीही खुिासा केिा नाही. 

तयामुळे संबंभधत वैद्यकीय ऄभधकारी यांना प्रतयक्षात वेतन दयेकात झािेल्या जादा प्रदान रक्कमांची पररगणना करता 

अिी नाही. तयाचा तपशीि खािीिप्रमाणे अह.े 

ऄ) डॉ.श्रीम. अरती ऄजय ददक्षीत, वैद्यकीय ऄभधकारी 

दये वेतन सेवापुस्तकात दशषभविेि ेवेतन वेतनदयेकात प्रदान केिेि ेवेतन जादा 
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ददनांक वेतन रुपय े ददनांक वेतन रुपय े ददनांक वेतन रुपय े

वेतन 

रुपय े

०६/०६/२००७ ६५०० ०५/०६/२००७ ८००० ०५/०६/२००७ 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
१५०० 

०१/०६/२००८ ६७०० ०१/०६/२००८ ८२७५ ०१/०६/२००८ 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
१५७५ 

०१/०६/२००९ ६९०० ०१/०६/२००९ ८५५० ०१/०६/२००९ 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
१६५० 

१) डॉ.श्रीम. ददक्षीत यांच ेसेवापुस्तकात वषष २०१४ पासूनच्या रजा िेखा ऄद्यावत केिेिा नाही. 

२) डॉ.श्रीम. ददक्षीत यांच ेसेवापुस्तकातीि वेतनाचा मेळ वेतन दयेकासोबत घेतिा ऄसता तयांना वेतन दयेकात मूळ 

वेतन रक्कम रु.९ न ेकमी प्रदान करण्यात येत अह ेतरी तयाच ेप्रयोजन स्पष्ट करून ईभचत कायषवाही करावी. 

ब) डॉ.श्रीम. बुशरा मोहम्मद युसुफ, वैद्यकीय ऄभधकारी 

दये वेतन सेवापुस्तकात दशषभविेि ेवेतन वेतनदयेकात प्रदान केिेि ेवेतन जादा 

वेतन 

रुपय े
ददनांक वेतन रुपय े ददनांक वेतन रुपय े ददनांक वेतन रुपय े

०६/०६/२००७ ६५०० ०५/०६/२००७ ८००० ०५/०६/२००७ 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
१५०० 

०१/०६/२००८ ६७०० ०१/०६/२००८ ८२७५ ०१/०६/२००८ 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
१५७५ 

०१/०६/२००९ ६९०० ०१/०६/२००९ ८५५० ०१/०६/२००९ 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
१६५० 

१) डॉ.श्री. बुशरा यांच ेसेवापुस्तकात सेवेत िागल्यापासूनचा (वषष २००७ पासून) रजा िेखा तयार करण्यात अिेिा 

नसून ईपभोगिेल्या रजा खची दशषभविेल्या नाहीत. 

२) डॉ.श्री. बुशरा यांच ेसेवापुस्तकातीि वेतनाचा मेळ वेतन दयेकासोबत घेतिा ऄसता तयांना वेतन दयेकात मूळ 
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वेतन रक्कम रु.९ न ेकमी प्रदान करण्यात येत अह ेतरी तयाच ेप्रयोजन स्पष्ट करून ईभचत कायषवाही करावी. 

क) डॉ.श्री.मनीषा राजाराम पाटीि, वैद्यकीय ऄभधकारी 

दये वेतन सेवापुस्तकात दशषभविेि ेवेतन वेतन दयेकात प्रदान केिेि ेवेतन जादा 

वेतन 

रुपय ेददनांक वेतन रुपय े ददनांक वेतन रुपय े ददनांक वेतन रुपय े

०६/०६/२००७ ६५०० ०५/०६/२००७ ६५०० ०५/०६/२००७ 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
० 

०१/०६/२००८ ६७०० ०१/०६/२००८ ८२७५ ०१/०६/२००८ 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
१५७५ 

०१/०६/२००९ ६९०० ०१/०६/२००९ ८५५० ०१/०६/२००९ 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
१६५० 

१) डॉ. श्रीमती पाटीि यांच्या सेवापुस्तकातीि ददनांक १९/०४/२००९ त े ददनांक २४/०४/२००९ या ६ ददवस 

कम्युटेड रजा मंजुरीबाबत सक्षम ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही तयामुळे रजा मंजुरीभशवाय प्रदान केिेि े वेतन 

भनयमबाह्य ठरत ऄसल्यान े सदर रजेच्या वेतनाची रक्कम वसुिी करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन करावे. 

२) डॉ. श्रीमती पाटीि यांचा ददनांक १८/१०/२०११ त े ददनांक ०५/०१/२०१२ पयांतचा खंभडत सेवा कािावधी 

अस्थापना अदशे क्र.४४२२, ददनांक ०९/०१/२०१२ नुसार िाह्य धरून ददनांक १०/०१/२०१२ पासून वैद्यकीय 

ऄभधकारी म्हणून नेमणूक करण्यात अिी अह.े सदर सेवा खंभडत प्रकरण नस्ती, अदशे व मनपा ठराव क्र.१२९, 

ददनांक २१/१२/२०११ िेखापरीक्षणास ईपिब्ध करून दणे्यात अि े नाहीत. 

३) डॉ.श्रीमती पाटीि यांच ेसेवापुस्तकात ददनांक ०१/०६/२००९ रोजीची वेतनवाढीनंतरच ेवेतन रु.८५५०/- सक्षम 

ऄभधकारी यांनी मंजूर केल्याची स्वाक्षरी नसल्यान ेवेतनवाढ मंजूर नसल्याच ेददसून येत.े तरी संबंभधतांना सदरच ेवेतन 

दयेकात वेतन प्रदान केि ेककवा कस?े याबाबत खुिासा करून मंजुरीभवना केिेि ेप्रदान भनयमबाह्य ऄसल्यान ेसदरची 

रक्कम वसुिी करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन करावे. 

४) डॉ.श्रीमती पाटीि यांच े सेवापुस्तकात ददनांक २९/०९/२००९ त े ददनांक २७/१२/२००९ या ९० ददवस 

कािावधीची प्रसूती रजा मंजूर केिी ऄसताना सदर रजेवर भशसपेभन्सि न े ददनांक २७/१२/२००९ वर वतुषळांकीत 

ददनांक २८/०३/२०१० करून पुढे ९० ददवसाच े १८० ददवस दशषभविे अहते. तर रजा िेखयात ददनांक 

२८/१२/२००९ त ेददनांक २८/०३/२०१० या ९० ददवस प्रसूती रजा दशषभविी अह ेसदर रजेबाबत सक्षम ऄभधकारी 

यांनी साक्षांकन केिेि ेनाही. तर सेवापुस्तकात ददनांक २८/१२/२००९ त ेददनांक २७/०१/२०१० या ३० ददवसाची 

हक्क रजा मंजूर केिी अह.े तरी सदरच्या रजा नोंदीबाबत साधार खुिासा केिा नाही 
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५) डॉ.श्रीमती पाटीि यांच ेसेवापुस्तकात ददनांक ०१/०६/२००९ नंतरच्या वेतनवाढीनंतर वषष २०२० पयांत एकही 

वेतनवाढ व सहावा वेतन अयोग वेतनभनभिती नोंद, सेवापुस्तकात आतर नोंदी नाहीत. तसेच रजािेखयात वषष २०११ 

पासूनच्या ऄद्यावत नोंदी नाहीत. तयामुळे श्रीमती पाटीि मनपा सेवेत सदर कािावधीत कायषरत अहते ककवा कस?े 

ऄसल्यास तयांना वेतन कोणतया दरान ेदणे्यात अि ेअह ेयाबाबत खुिासा करून संबंभधतांची वैयभक्तक नस्ती िेखा 

परीक्षणास सादर केिी नाही. 

ड) ईपरोक्त वैद्यकीय ऄभधकारी यांना सेवापुस्तकात दशषभविेल्या जादा वेतनाची दयेके िेखा परीक्षणात ईपिब्ध 

झािी नसल्यान े तयांना झािेल्या ऄभतप्रदान रक्कमेची पररगणना करता अिी नाही. सबब महानगरपाभिका ऄंतगषत 

िेखा परीक्षण भवभागान ेसदर कािावधीत प्रदान झािेल्या जादा वेतनाची पररगणना करून अस्थापना भवभागाकडून 

वसुिी झाल्याची खात्री करून संबंभधत ऄभभिेखयांसह िेखा परीक्षणास ऄनुपािन करावे. 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करून ऄनुपािन िेखा परीक्षणास सादर करावे. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 50, Hmm No : 112)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

9 मुखय रस्तयावरीि दतुफाष ऄसिेल्या झाडांना गेरू चुना िावून रंगरंगोटी करणे कामातीि 

ऄभनयभमताबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : उद्यान देखिाल व 

भवका 

वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

कामाच ेनाव :- मुखय रस्तयावरीि दतुफाष ऄसिेल्या झाडांना गेरू चुना िावून रंगरंगोटी करणे 

अर्थथक व प्रशासकीय मान्यता:- ईपायुक्त (मुखयािय) दद.३०/०७/२०१६ 

तांभत्रक मान्यता :- कायषकारी ऄभभयंता क्र. १४०/२०१६-१७ दद.२०/०१/२०१६ ,रु.१९९९२०/- 

कायाषदशे क्र. :-भभभनशमनपा/ईद्यान/६२९/२०१६ ददनांक २३/०२/२०१६ 

कामाची मुदत:- ७ ददवस, ददनांक २३/०२/२०१६ त े२९/०२/२०१६ 

भनभवदा जाभहरात:- दरपत्रके 

भनभवदाकार / ठेकेदार :- मे.रें ड्स कंस्िक्शन, भभवंडी. 

भनभवदा दर कमी / जादा :-ऄंदाजपत्रदकय दरान े

काम सुरु ददनांक :- ददनांक २३/०२/२०१६ 
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काम पुणष ददनांक :-ददनांक नमूद नाही. 

दोषभनवारण कािावधी :- नमूद नाही 

मोजमाप पुभस्तका क्र./ पुष्ठ क्र. :-ईपिब्ध नाही 

खचष :- प्रमाणक क्र.जनरि/७२५ ददनांक १०/०६/२०१६ रक्कम रु.१९९९२० 

सदर कामाबाबत व खचाषबाबत िेखा परीक्षणात ऄधषसमास पत्र क्र.१४२ ददनांक १७/०२/२०२१ ऄन्वय ेखािीि 

ऄभनयभमततांबाबत कळभवि ेऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र क्र.१५५ ददनांक १२/०३/२०२१ ऄन्वय ेसादर केिेिा 

खुिासा भवचारात घेता िेखा परीक्षणात खािीि ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

1) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) ऄभधभनयम २०१५ ऄभधसूचना ददनांक २४ एभप्रि २०१५ नुसार सदर कंत्राटी कामाचा 

करारनामा करणेसाठी मुद्रांक रक्कम रु.५०० वर करारनामा करणेचा ऄसताना रक्कम रु.१०० च ेमुद्रांक मूल्य वापरून 

केिा ऄसल्यान ेरक्कम रु.४०० च ेमुद्रांक शुल्क रक्कम दडं/व्याजासह वसुिीच्या संदभाषत भवभागान ेकेिेल्या खुिाश्यात 

संबंभधत ठेकेदारांना पत्रान्वय ेकळभवण्यात अि ेअह ेऄस ेनमूद केल्यान ेकायषवाही ऄपूणष ऄसल्यान ेसंबंभधत रक्कमेची 

वसुिी करून िेखापरीक्षणास ऄनुपािन करावे. 

2) ईद्यान भवभागाकडीि वृक्ष गणना नोंदवही िेखा परीक्षणास ईपिब्ध केिी नाही. भवभागान ेकेिेल्या खुिाश्यात 

कामाची वृक्षगणना नोंद ऄंदाजपत्रकात ईपिब्ध अह ेऄस ेनमूद केि ेअह.े तथाभप भवभागान ेकामाच ेऄनुषंगान े

ऄंदाजपत्रकात दशषभविेल्या वृक्षांची अकडवेारीची खात्री करणेसाठी वृक्षगणना नोंदवही िेखापरीक्षणास ईपिब्ध 

करून दणेे अवश्यक अह.े 

3) सदर कामाचा काम पूणषतवाचा दाखिा िेखा परीक्षणास नस्तीत ईपिब्ध झािा नाही तयामुळे सदर काम केव्हा पूणष 

झाि ेयाची खात्री करता अिी नाही. भवभागान ेकेिेल्या खुिाशात सदरच ेकाम मुदतीत पूणष केल्याच ेरटप्पणीत नमूद 

केि ेअह.े तथाभप प्रतयक्षात काम पूणषतवाचा दाखिा िेखा परीक्षणास ईपिब्ध केिा नसल्यान ेतो ईपिब्ध करणे 

अवश्यक अह.े 

4) सदर कामाची करारनामा ऄट क्र.१० नुसार साइटवर नोटबुक ठेवणेची अह.े सदर नोटबुक मध्ये कामासंबंधी 

नोंदिेल्या सूचना, ऄभभप्राय तपासणीसाठी िेखा परीक्षणास नोंदवही ईपिब्ध केिी नाही. भवभागान ेकेिेल्या 

खुिाशात कामाची प्रतयक्ष पाहणी ईद्यान ऄधीक्षक व शहर ऄभभयंता यांनी केिी ऄसल्याच ेनमूद केि ेऄसून तपासणी 

ऄहवाि जोडिा अह ेऄस ेनमूद केि ेअह.े सदर प्रतयक्ष पाहणी ऄहवाि हा दयेकाच ेमंजुरीच्या ऄनुषंगान ेऄभभप्राय 

ददिा अह.े तथाभप कामाच्या ऄटी व शतीनुसार प्रतयक्षात साइटवरीि नोंदवही िेखा परीक्षणास ईपिब्ध केिेिी 

नाही. 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करेपयांत खचष रक्कम रु. १९९९२०/- िेखा परीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 
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DGPVTTM7001 (Ref No : 41, Hmm No : 142)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

10 वाडष क्र.३१ पद्मानगर पररसर धामणकर नाका, पाठारे कंपाईंड पररसर, ऄररहतं टॉवर पररसर व 

वऱहाळादवेी पररसरात स्थायी (ऄचि) दक्रडा साभहतय बसभवणेच्या कामामधीि ऄभनयभमततांबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : खासदार भनधी वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : शासन भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

कामाच ेनाव :- वाडष क्र.३१ पद्मानगर पररसर धामणकर नाका, पाठारे कंपाईंड पररसर, ऄररहतं टॉवर पररसर व 

वऱहाळादवेी पररसरात स्थायी (ऄचि) दक्रडा साभहतय बसभवणे. 

अर्थथक व प्रशासकीय मान्यता:- भजल्हाभधकारी ठाणे क्र.भजभनस/खास्थाभवका/का-स/१६-१७/१६, दद. ०४/०१/२०१७ 

तांभत्रक मान्यता :- शहर ऄभभयंता क्र. २९४/२०१६-१७, दद. ०६/१२/२०१६ ,रु.४९७३७०/- 

कायाषदशेक्र. :- भभभनशमनपा/ईद्यान/९६५/२०१७, ददनांक २०/०६/२०१७ 

कामाची मुदत:- १५ ददवस, ददनांक २०/०६/२०१७ त ेददनांक ०४/०७/२०१७ 

भनभवदा जाभहरात/काम वाटप:- इ भनभवदा सूचना क्र.८/२०१६-१७ (वतषमानपत्र नस्तीत ईपिब्ध नाही) 

भनभवदाकार / ठेकेदार :- मे.बुबेरे अभण ऄसोभसएट्स, भभवंडी 

भनभवदादरकमी / जादा :-ऄंदाजपत्रदकयदराच्या ०.०९% कमी दरान े

कामसुरुददनांक :- ददनांक २०/०६/२०१७ 

काम पुणष ददनांक :-ददनांक ३०/०६/२०१७ 

दोषभनवारण कािावधी :- नमूद नाही. 

मोजमापपुभस्तकाक्र./ पुष्ठक्र. :-नमूदनाही 

खचष :-१) प्रमाणक क्र.MP/१०, ददनांक ३१/०७/२०१७, रक्कम रु २४८०००/- 

२) प्रमाणक क्र.MP/२९, ददनांक १९/०९/२०१७, रक्कम रु २४८०००/- 

सदर कामाबाबत व खचाषबाबत िेखापरीक्षणात अढळून अिेल्या ऄभनयभमतता बाबत ऄधषसमास पत्र क्र.१४४, 

ददनांक १८/०२/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता, भवभागान ेतयांच ेपत्र क्र. १५५, ददनांक १२/०३/२०२१ ऄन्वय े
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केिेिा खुिासा भवचारात घेता िेखापरीक्षणात खािीि ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

1) सदर साभहतयावर स्थाभनक संस्था कर वसूि केल्याबाबतची चिन/ेकागदपते्र िेखापरीक्षणास ईपिब्ध केिी नाहीत. 

याबाबत भवभागान ेकेिेल्या खुिाशात स्थाभनक संस्था कर भवभागास ऄभभिेखे ईपिब्ध करून दणेेबाबत कळभवि े

ऄसून कायषवाही चाि ूअह ेऄस ेनमूद केि ेअह.े तरी स्थाभनक संस्था कर रक्कम भरणा ऄभभिेखे िेखापरीक्षणास 

ईपिब्ध करणे अवश्यक अह.े 

2) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) ऄभधभनयम २०१५ ऄभधसूचना ददनांक २४ एभप्रि २०१५ नुसार सदर कंत्राटी कामाचा 

करारनामा करणेसाठी मुद्रांक रक्कम रु.५००/- वर करणेचा ऄसताना रक्कम रु.१००/- च ेमुद्रांक मूल्य वापरून केिा 

ऄसल्यान ेईवषरीत रक्कम रु.४००/- ची मुद्रांक शुल्क रक्कम दडं/व्याजासह वसुिी करणेबाबत केिेल्या खुिाशात संबभधत 

ठेकेदारास पत्रान्वय ेकळभवि ेऄसून कायषवाही चाि ूअह ेऄस ेनमूद केि ेअह.े तरी सदरची रक्कम वसुिी करून 

ऄनुपािन करणे अवश्यक अह.े 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन करावे तोपयांत खचष रक्कम िेखापरीक्षणात 

अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 42, Hmm No : 144)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

11 वाडष क्र १० (ब) नवीन ईद्यानात िाि मातीचा पुरवठा करणेच्या कामामधीि ऄभनयभमतांबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : वृक्ष रोपे, लालमाती वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

कामाच ेनाव :- वाडष क्र १०(ब) नवीन ईद्यानात िाि मातीचा पुरवठा करणे. 

प्रशासकीय व अर्थथक मान्यता :-मा.अयुक्त दद.०६/०५/२०१५. 

तांभत्रक मान्यता :- शहर ऄभभयंता ०९/२०१५-१६, दद.०६/०५/२०१५, रु.१९६९१४४/- 

कायाषदशे क्र. :-भभभनशमनपा/ईद्यान/१३७/२०१५, ददनांक १२/०६/२०१५ ऄन्वय ेददनांक ११/०८/२०१५ पयांत 

कामाची मुदत:- ६० ददवस, दद.११/०८/२०१५ पयांत. 

भनभवदा जाभहरात:- दभैनक पुण्यनगरी ददनांक १५/०५/२०१५, इ भनभवदा सूचना क्र.०२/२०१५-१६ 

भनभवदाकार / ठेकेदार :-मे.बुबेरे ऄसोभसएट्स . 

भनभवदा दर कमी / जादा :-ऄंदाजपत्रदकयदरापेक्षा ०.००१.% कमी दरान े
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काम सुरु ददनांक :-ददनांक २९/४/२०१५ 

काम पुणष ददनांक :-ददनांक ३१/०७/२०१७ 

दोषभनवारण कािावधी :- १ वष े

मोजमाप पुभस्तका क्र./ पुष्ठ क्र. :-२१०/ ७० त े७२, 

मोजमापपुभस्तका मुल्यांकनानुसार खचष :- रु.६११२५५/- 

प्रमाणक 

क्रमांक 
ददनांक 

भनव्वळ 

रक्कम रुपय े

स्थूि 

रक्कम 

रुपय े

तपशीि 

जनरि/७८६ १४/०६/२०१६ १०७१७६  
बुबेरे ऄसोभसएट्स वाडष न.ं१०ब नवीन गाडषन 

िाि माती पुरवठा 

जनरि/७८७ १४/०६/२०१६ १८६०००  
बुबेरे ऄसोभसएट्स वाडष न.ं१०ब नवीन गाडषन 

िाि माती पुरवठा 

ईपरोक्त वाडष क्र १०(ब) नवीन ईद्यानात िाि मातीचा पुरवठा करणे कामासाठी ईद्यान भवभागान ेभनभवदा प्रदक्रया 

राबभविी ऄसून तयानुसार ऄंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ०.००१.% कमी दराची भनभवदा मे. बुबेरे ऄसोभसएट्स यांची 

न्यूनतम दराची भनभवदा मंजूर करून कायाषदशे ददिा अह.े सदर कामाबाबत व खचाषबाबत अढळून अिेल्या 

ऄभनयभमततांबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.१४५, ददनांक २२/०२/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र 

क्र.१५५, ददनांक १२/०३/२०२१ ऄन्वय ेकेिेिा खुिासा भवचारात घेता िेखापरीक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय 

अहते. 

१) सदर कामाच ेऄंदाजपत्रक तयार करणेकरीता वषष २०१३-१४ चा सावषजभनक बांधकाम भवभागाची भजल्हा दर 

सूचीचा वापर केिा अह.े तथाभप सदरची भजल्हा दर सूची िेखापरीक्षणात नस्तीसोबत ईपिब्ध केिी नाही. भवभागान े

केिेल्या खुिाशात सदर भजल्हा दर सूची पान क्रमांक व ऄनुक्रमांकाची नोंद कामाच्या मूळ संभचकेत ईपिब्ध अह ेऄस े

नमूद केि ेअह.े तथाभप भजल्हा दर सूची ईपिब्ध न केल्यान ेऄंदाजपत्रकातीि दर ऄचूक व योग्य ऄसल्याची खात्री 

करता नाही. 

2) पुरवठा केिेल्या मुरूम, िािमाती व शेणखत यांच्या वाहनांची वजनकाटा वरीि वजन चिन ेिेखापरीक्षणात 

अढळून अिी नाहीत. भवभागान ेकेिेल्या खुिाशात पुरवठा केिेल्या मािाच ेिक प्रमाणे मोजमापाची नोंद मोजमाप 

पुभस्तकेत ईपिब्ध अह ेऄस ेनमूद केि ेअह.े तथाभप पुरवठा केिेल्या मुरूम, िािमाती व शेणखत यांच्या वाहनांची 
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वजनकाटा वरीि वजन चिन ेईपिब्ध केिी नसल्यान ेखुिासा मान्य करता येत नाही. 

3) सदर कामाची बाब क्र. ३ िाि माती पुरवठा करणेची मोजमाप पुभस्तकेतीि नोंदी व नस्तीत ऄसिेिी चिन ेयांचा 

मेळ घेता खािीिप्रमाणे तफावत ददसून अिी अह.े 

ददनांक 

मोजमाप पुभस्तका 

नोंदिेि ेपररमाण 

(क्य.ु मीटर) 

क्युभबक मीटरच े

ब्रासमध्य ेपररमाण 

िक वाहतुकीच े

चिनप्रमाणे ब्रास 

पररमाण 

तफावतीच े

पररमाण ब्रास 

२२/०६/२०१५ ९०.५६ ३२ ६४ ३२ 

२३/०६/२०१५ ९०.५६ ३२ ६४ ३२ 

२४/०६/२०१५ ९०.५६ ३२ ४८ १६ 

२५/०६/२०१५ ९०.५६ ३२ ४८ १६ 

२६/०६/२०१५ ९०.५६ ३२ ४८ १६ 

२७/०६/२०१५ ९०.५६ ३२ ४२ १० 

२८/०६/२०१५ ९०.५६ ३२ ३२ ० 

२९/०६/२०१५ ९०.५६ ३२ ३२ ० 

३०/०६/२०१५ ६७.९२ २४ २४ ० 

एकूण ७९२.४० २८० ४०२ १२२ 

वरीिप्रमाणे ददनांक २२/०६/२०१५ त ेददनांक २७/०६/२०१५ रोजी वाहतुकीच ेचिनािारे प्रतयक्ष ४०२ ब्रास मुरूम 

पुरवठा ददसत ऄसून मोजमाप पुभस्तकेत संबंभधत ददवसांच्या नोंदीनुसारच ेपररमाणाप्रमाणे २८० ब्रास िाि माती 

पुरवठा झाल्याच ेददसून अि ेअह.े तरी प्रतयक्ष जादा पुरवठा दशषभविेि ेपररमाण १२२ ब्रासबाबत भवभागान ेकेिेल्या 

खुिाशात मािाच ेिक वाहतुकीच्या प्राप्त चिनानुसार मोजमाप पुभस्तकेत क्य.ूमी. प्रमाणे ब्रास मधीि पररमाण 

कामाच्या मोजमाप पुभस्तकेत नमूद केि ेअह.े दशषभविेिा पररमाणात ऄसिेल्या फरकाचा संयुभक्तक खुिासा केिेिा 

नाही. 

4) बाब क्र.८ व ९ च ेऄंदाजपत्रकात नमूद दर कोठून घेण्यात अि ेअहते, तरी दरांची साधार खात्री पटवून संबंभधत 

झाड ेपुरवठा चिन ेिेखापरीक्षणास ईपिब्ध झािी नाहीत. भवभागान ेकेिेल्या खुिाशात वषष २०१३-१४ च्या पान 
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क्र.९६/२ बीजी मधीि नोंद मूळसंभचकेत ईपिब्ध अह ेऄस ेनमूद केि ेअह.े तथाभप वषष २०१३-१४ ची भजल्हा दर 

सूची िेखापरीक्षणात ईपिब्ध झािी नसल्यान,े दरांची खात्री पटभवणे अवश्यक ऄसून झाड ेपुरवठा चिन ेईपिब्ध 

करणे अवश्यक अह.े 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करून िेखापरीक्षणास ऄनुपािन करावे तोपयांत खचष रक्कम रु.२९३१७६/- आतका 

खचष अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

DGPVTTM7001 (Ref No : 43, Hmm No : 145)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

12 प्रभाग सभमती क्र. ४ च्या कायषक्षेत्रातीि गटारांवर चेंबसष बसभवणेच्या कामाबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : वार्वषक भनभवदा दरुुस वसुलपात्र  : 264446.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

कामाच ेनाव :- प्रभाग सभमती क्र. ४ च्या कायषक्षेत्रातीि गटारांवर चेंबसष बसभवणे 

प्रशासकीय मान्यता:- अयुक्त दद.१७/०३/२०१७ 

तांभत्रक मान्यता :- शहर ऄभभयंता क्र. ४१०/२०१६-१७ दद.०७/०३/२०१७ ,रु.२२६२५५५/- 

कायाषदशेक्र. :-भभभनशमनपा/बांधकाम/४६४६, ददनांक १३/१०/२०१७ 

कामाची मुदत:- १७० ददवस, दद.३१/०३/२०१८ पयांत . 

भनभवदा जाभहरात:-४ थी फेरभनभवदा दभैनक िोकमत दद. २०/०७/२०१७ भनभवदा कािावधी दद.२०/०७/२०१७ त े

२७/०७/२०१७ 

भनभवदाकार / ठेकेदार :- मे.रॉयि कंस्िक्शन, 

भनभवदा दर कमी / जादा :-ऄंदाजपत्रदकय दरापेक्षा १.०५% कमी दरान े(जीएसटी सुटीसह ४.१९% कमी दरान)े 

काम सुरु ददनांक :- ददनांक १३/१०/२०१७ 

काम पुणष ददनांक :-ददनांक ३१/०३/२०१८ 

दोष भनवारण कािावधी :- १ वष े

मोजमाप पुभस्तका क्र./ पुषठ् क्र. :-३५१/१८, २५ 
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खचष :- १ ि ेधावत ेदयेक प्रमाणक क्र GEN/२४९४ दद.०५/०२/२०१८ रक्कम रु. ८,१६,०५५/- 

२ रे धावत ेदयेक प्रमाणक क्र GEN/१८९ दद.०१/०५/२०१८ रक्कम रु.१३,१५,३५१/- 

३ रे व ऄंभतम दयेक प्रमाणक क्र GEN/२५०७ दद.०९/०८/२०१९रक्कम रु. १,१२,४६५/- 

एकूण खचष रक्कम रुपय े२२,४३,८७१/- 

सदर कामाबाबत व खचाषबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.१०२, ददनांक ०८/०१/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता, भवभागान े

तयांच ेपत्र क्र.९७२, ददनांक ०८/०४/२०२१ ऄन्वय ेकेिेिा खुिासा भवचारात घेउन िेखापरीक्षणात खािीि 

ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१)सदर कामाच ेऄंदाजपत्रक तांभत्रक मंजुरीच ेनस्तीतीि पृष्ठ क्र.९/प .भव वरीि कामाचा गोषवाऱयात बाब क्र.२ RCC 

cover with frame 60 x 45 cm वर ओव्हररायटटग करून 0.90 x0.45 cm ऄसा बदि तर बाब क्र.३ RCC cover 

with frame 90 x 45 cm वर ओव्हररायटटग करून 0.90 x0.60 cm ऄसा बदि वर केिेिा ऄसून ऄशा बदिास 

साक्षांकन केिेि ेनाही व बदिाच ेशीटवर ईप ऄभभयंता ऄगर शहर ऄभभयंता यांची स्वाक्षरीत मंजुरी नाही. बाब क्र.२ 

साठी नमूद दर हा सावषजभनक बांधकाम भवभागाची वषष २०१५-१६ ची दरसूची मधीि संबभधत बाबीचा पृष्ठ 

क्र.२७२/२३१ वरीि बाब दर RCC Chamber cover with frame 60 x 45 cm Medium Quality 100kg चा दर 

रु.८९४/- ऄभधक मनपा क्षेत्र ५% = रुपय े९३८.७० आतका दशषभविा ऄसून तो बरोबर अह.े तथाभप बाब क्र. ३ RCC 

cover with frame 90 x 45 cm (बदिेिी 0.90 x0.60 cm) साठी दरसूची मधीि पृष्ठ क्र.१३९/५३ साठी providing 

and fixing reinforced cement concrete cover of size 90cm x 45 cm with frame over inspection 

chamber etc.complete A medium duty 140 चा दर रु.१७२२ ऄभधक ५% मनपा क्षेत्र = रुपय े१८०८.१० हा 

दशषवून ऄंदाजपत्रक पररगणना केिी अह.े वास्तभवक पाहता ऄंदाजपत्रकात भह बाब completed item व 

ओव्हररायटटगन ेबदिेिी size 0.90 x0.60 cm समाभवष्ट नसतानादखेीि सदर दर वापरिा अह.े दरसूचीतीि पृष्ठ क्र. 

२७१/२२९ बाब RCC chember cover with frame 90cm x 45 cm Medium duty 140 kg साठी ऄसिेिा दर 

रु.१२२६/- ऄभधक ५% = रुपय े१२८७.३ आतका घेणेचा ऄसताना तो रुपय े१८०८.१०/- आतका घेतल्यान ेसदर 

बाबीचा दर रु.५२०.८०/- आतका जादा घेतिा अह ेतयामुळे सदर कामाच ेऄंदाजपत्रकात रक्कम रु.१८२२८०/- वाढ 

होउन चुकीच ेऄंदाजपत्रक तयार केि ेअह.े तसेच सदर कामाच ेभतसरे व ऄंभतम दयेकानुसार मोजमाप पुभस्तकेनुसार 

कामाची बाब क्र. ३ च ेऄंभतम पररमाण ५०७ साठी जादा दर रुपय े५२०.८०/- प्रमाणे एकूण रक्कम रु.२६४०४६/- च े

जादा प्रदान झाि ेअह.े याबाबत भवभागान ेकेिेल्या खुिाशात सदर बाबींचा दर हा दरसूची सन २०१५-१६ नुसार 

घेण्यात अिेिा ऄसून सोबत दरसूची मधीि दरांची छायांदकत प्रत जोडिेिी अह ेतसेच दरसूचीमध्य ेनमूद 

मोजमापापेक्षा जास्त मोजमापाची झाकणे बसभविेिी ऄसून, यामध्ये महानगरपाभिकेच ेनुकसान झािेि ेनाही ऄस े

नमूद केि ेअह.े सदर केिेल्या खुिाशात अक्षेपातीि मुद्यानुसार बाबीसाठी जादा दराच ेऄनुषंगान ेसंयुभक्तक नसून 

सोबत दरांची छायांदकत प्रत सोबत जोडिेिी नाही. तरी अक्षेपात नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम रु.२६४०४६/- ची वसूिी 
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करून िेखापरीक्षणास ऄनुपािन सादरकरावे. 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन करावे. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 48, Hmm No : 102)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

13 वाडष क्र.४२ साठेनगर येथे तळ ऄभधक दोन मजिे अरसीसी सांस्कृभतक कें द्र बांधणेच्या कामाबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : नागरी दभलत वस्ती सुध वसुलपात्र  : 75820.00/- 

भनधी : शासन भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

कामाच ेनाव :- वाडष क्र.४२ साठेनगर येथ ेतळ ऄभधक दोन मजि ेअरसीसी सांस्कृभतक कें द्र बांधणे 

प्रशासकीय मान्यता:- भजल्हाभधकारी क्र.सामान्य/कक्ष-३/टे.२/काभव-नादव/भभ.भन.श.म.पा.२०१४-१५/३५८ 

दद.०९/०६/२०१६ 

तांभत्रक मान्यता :- शहर ऄभभयंता क्र. २७४/२०१४-१५ दद.०२/०९/२०१४ ,रु.५९,११,५५५/- सुधाररत 

रु.५९,०८,८८९/- 

कायाषदशेक्र. :-भभभनशमनपा/बांध/३४१/२०१७ ददनांक १३/०२/२०१७ 

कामाची मुदत:- १८० ददवस, दद.१२/०८/२०१७ पयांत . 

भनभवदा जाभहरात:- दभैनक प्रहार ददनांक २८/१०/२०१६ भनभवदा कािावधी दद.२८/१०/२०१६ त ेदद. 

०७/११/२०१६ 

भनभवदाकार/ठेकेदार :- मे.अर.के.कंस्िक्शन, कल्याण. 

भनभवदा दर कमी / जादा :-ऄंदाजपत्रदकय दरान े

कामसुरुददनांक :- ददनांक २८/१०/२०१६ 

काम पुणष ददनांक :-ददनांक ०६/०८/२०१८ 

दोषभनवारण कािावधी :- १ वष े

मोजमाप पुभस्तका क्र./ पुष्ठ क्र. :-१९९/६३, २८१/५८ त े७९, ८० त े१००, १७३/२८ त े५६ 

खचष :- १ ि ेधावत ेदयेक प्रमाणक क्र NDV/११ दद.२०/०७/२०१७ रक्कम रु.५,७४,६९५/- 
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२ रे धावत ेदयेक प्रमाणक क्र NDV/२६ दद.०६/१०/२०१७ रक्कम रु.१३,८२,१७०/- 

एकूण खचष रक्कम रुपय े१९,५६,८६५/- 

सदर कामाबाबत व खचाषबाबत अढळून अिेल्या ऄभनयभमतताबाबत िेखापरीक्षणात ऄधषसमास पत्र क्र.९७, ददनांक 

०८/०१/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र क्र.९७३, ददनांक ०८/०४/२०२१ ऄन्वय ेकेिेिा 

खुिासा भवचारात घेता िेखापरीक्षणात खािीि ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

1) सदर कामाच ेऄंदाजपत्रक तपासता बाब क्र. ४ RCC Beam M20 साठी सदर कामासाठी वापरिेिी सावषजभनक 

बांधकाम भवभागाची वषष २०१५-१६ ची दरसूची मधीि संबभधत बाबीचा पृष्ठ क्र.19/3Ba दर रु. ७५३७ ऄसून 

ऄभधक ५% मनपा क्षेत्र = रुपय े७९१३.८५/- आतका दर येत ऄसताना ऄंदाजपत्रकात रुपय े८५२०.७०/- आतका 

दशषभवल्यान ेऄंदाजपत्रकात दर रु.६०६.८५/- जादा दशषभवल्यान ेबाबीच ेपररमाण ८१.४४ प्रमाणे एकूण रक्कम 

रु.४९४२१.८६/- आतक्या रक्कमेन ेऄंदाजपत्रकीय रक्कमेत वाढ होउन ऄंदाजपत्रक चुकीच ेबनभवि ेगेिे. तसेच सदर 

कामाच ेचौथ ेव ऄंभतम दयेकानुसार कामाची बाब क्र. ४ च ेऄंभतम पररमाण १०८.११ घनमीटरसाठी जादा दर रुपय े

६०६.८५/- प्रमाणे एकूण रक्कम रु.६५६०७/- च ेजादा प्रदान झाि ेअह ेतरी सदरची रक्कम वसूि करून िेखा 

परीक्षणास ऄनुपािन करावे. भवभागान ेऄधषसमास पत्राच्या ऄनुषंगान ेयाबाबत काहीही खुिासा केिेिा नाही. 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करेपयांत रक्कम रु. ७५,८२०.००/- वसूिपात्र व रक्कम रु.१८,८१,०४५.००/- 

अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

DGPVTTM7001 (Ref No : 49, Hmm No : 97)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

14 प्रभाग क्र.११ मधीि आदगाह स्िाॅॅटर हाउस येथीि भनमषि एम.एम.अर. ऄभभयान ऄंतगषत 

बांधिेल्या एकूण ३ ऄ,ब व क शौचाियांची दरुुस्ती करणेच्या कामातीि ऄभनयभमतताबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : १४ वा भवत्त आयोग वसुलपात्र  : 49900.00/- 

भनधी : शासन भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

कामाच ेनाव :- प्रभाग क्र.११ मधीि आदगाह स्िॉटर हाउस येथीि भनमषि एम.एम.अर.ऄभभयान ऄंतगषत बांधिेल्या 

एकूण ३ ऄ, ब व क शौचाियांची दरुुस्ती करणे 

प्रशासकीय मान्यता:-भजल्हाभधकारी,ठाणेक्र.सामान्य/कक्ष-३/टे-४/नपा/१४ व्या भवत्त प्र.म./काभव-१४७९/१७ दद. 

३/३/२०१६ 

तांभत्रक मान्यता :- शहर ऄभभयंता क्र. ५४४/२०१५-१६ दद.०३/०३/२०१६ ,रु.७६८४५०/- 
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कायाषदशे क्र. :-भभभनशमनपा/बांध/५६३/२०१७ ददनांक ०६/०३/२०१७ ऄन्वय ेददनांक ०५/०७/२०१७ पयांत 

कामाची मुदत:- १२० ददवस, दद.०५/०७/२०१७ पयांत. 

भनभवदा जाभहरात:- दभैनक िोकनायक ०७/१०/२०१६, ५ वी फेर इ भनभवदा सूचना क्र.८१/२०१६-१७ 

भनभवदाकार / ठेकेदार :- मे.बुबेरे अभणऄसोभसएट्स. 

भनभवदा दर कमी / जादा :-ऄंदाजपत्रदकय दरान े(वाटाघाटीत) 

काम सुरु ददनांक :-ददनांक ०६/०३/२०१७ 

काम पुणष ददनांक :-ददनांक १३/०८/२०१७ 

दोषभनवारण कािावधी :- १ वष े

मोजमाप पुभस्तका क्र./ पुष्ठ क्र. :-४९/प.ृ क्र.४८ व ४९ 

खचष :- प्रमाणक क्र.१४ भवत्त/५१ दद.२१/११/२०१७ रक्कम रु.७६५१२७ 

सदर कामाबाबत व खचाषबाबत अढळून अिेल्या ऄभनयभमततांबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.६९ ददनांक २८/१२/२०२० 

ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेकाहीही खुिासा केिा नाही. सबब िेखापरीक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात 

येत अहते. 

1) सदर कामाच ेऄंदाजपत्रक सावषजभनक बांधकाम भवभाग भजल्हा दर सूची वषष २०१५-१६ मधीि दर वापरून 

बनभवि ेअह.े सदर ऄंदाजपत्रकातीि बाब क्र.२,४ व १३ नमूद दर ऄनुक्रमे रु.७३६६७/-, रु. २६९५/- व रु. 

३२४.४५/- ऄनुक्रमे नमूद पृष्ठ क्र.२३/११b, ८९/२६ व १३५/४२b वर अढळून अि ेनाही. तरी सदरच्या दरांबाबत 

भवभागान ेिेखा परीक्षणात दरसूची ईपिब्ध करून खात्री पटभविी नाही. 

2) सदर कामाचा करारनाम्यातीि ऄट क्र.३ नुसार सदरच ेकाम ३० ददवसात पूणष करणेच ेऄसून भवभहत मुदतीत काम 

पूणष न केल्यास प्रभतददन रु.५००/- दडं वसूि करणेचा अह.े कायाषदशेात कामाची मुदत १२० ददवस दशषवून कायाषदशे 

ददि ेअहते. सदरच ेकाम ददनांक १३/०८/२०१७ रोजी पूणष झाल्यान ेकरारानामा ऄटीनुसार सदरच ेकाम ९९ ददवस 

भविंबान ेकेल्यान ेप्रभतददन रु.५००/- प्रमाणे एकूण रक्कम रु.४९,५००/- दडंाची रक्कम वसुिी करणे अवश्यक अह.े 

3) करारनाम्यातीि ऄट क्र.५ नुसार सदर कामावर वापरिेल्या साभहतयाची ऄभधकृत भवके्रतयांकडीि दयेके नस्तीत 

अढळून अिी नाहीत. तरी सदर कामावर वापरिेिी साभहतयाची दयेके ऄधषसमास पत्रािारे मागणी करूनही िेखा 

परीक्षणास सादर केिी नाहीत. 

4) करारनाम्यातीि ऄट क्र.६ नुसार सदर कामावर वापरिेि ेसाभहतय व भनभवदतेीि बाबींच्या चाचण्या मान्यताप्राप्त 
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गुणवत्ता भनयंत्रण प्रयोगशाळेकडीि चाचणी ऄहवाि नस्तीत अढळून अि ेनाहीत. तरी सदर कामाच े

प्रयोगशाळांकडीि चाचणी ऄहवाि िेखापरीक्षणास ईपिब्ध झाि ेनाहीत. 

5) सदर कामाच ेमूळ प्रमाणक क्र.१४ भवत्त/५१ दद.२१/११/२०१७ रक्कम रु.७,६५,१२७/- व कामाची संबंभधत 

मोजमाप पुभस्तका िेखापरीक्षणात ईपिब्ध झािी नाही. तयामुळे प्रतयक्षात केिेल्या बाबींच ेनोंदिेल्या मोजमापानुसार 

प्रमाणकात प्रदान झाल्याची तपासणी िेखापरीक्षणात करता अिी नाही. 

6) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) ऄभधभनयम २०१५ ऄभधसूचना ददनांक २४ एभप्रि २०१५ नुसार सदर कंत्राटी कामाचा 

करारनामा करणेसाठी मुद्रांक रक्कम रु.५००/- वर करारनामा करणेचा ऄसताना रक्कम रु.१०० च ेमुद्रांक मूल्य वापरून 

केिा ऄसल्यान ेईवषरीत फरकाची रक्कम रु.४००/- ची दडं/व्याजासह वसुिी करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन करावे. 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करेपयांत खचष रक्कम रु.७,६५,१२७/- िेखा परीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

DGPVTTM7001 (Ref No : 81, Hmm No : 69)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

15 वाडष क्र.१० ब  मधीि बंदर मोहल्िा, सौदागर मोहल्िा, भुसार मोहल्िा, चुडी मोहल्िा व आतर 

रठकाणी गटार, पाथवेज, स्िॅब व पेव्हर ब्िॉक बसभवणेच्या कामातीि ऄभनयभमततांबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : खासदार भनधी वसुलपात्र  : 400.00/- 

भनधी : शासन भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

कामाच ेनाव :- वाडष क्र.१०ब मधीि बंदर मोहल्िा, सौदागर मोहल्िा, भुसार मोहल्िा, चुडी मोहल्िा व आतर 

रठकाणी गटार, पाथवेज, स्िब व पेव्हर ब्िॉक बसभवणे 

प्रशासकीय मान्यता:-मा.भजल्हाभधकारी क्र.भजभनस/खास्थाभवका/का-२/१६-१७/३१७ दद.०७/०३/२०१७ 

तांभत्रक मान्यता :- शहर ऄभभयंता क्र. ३९३/२०१६-१७ दद.१७/०२/२०१७ ,रु.१४९९२२३/- 

कायाषदशे क्र. :-भभभनशमनपा/बांध/३२३६/२०१७ ददनांक ०५/०६/२०१७ ऄन्वय ेददनांक ०४/१०/२०१७ पयांत 

कामाची मुदत:- १२० ददवस, दद. ०४/१०/२०१७ पयांत 

भनभवदा जाभहरात:- दभैनक नवाकाळ ०९/०३/२०१७, इ भनभवदा सचूना क्र.१०/२०१६-१७ 

भनभवदाकार / ठेकेदार :- मे.रॉयि कंस्िक्शन . 

भनभवदा दर कमी / जादा :-ऄंदाजपत्रदकय दरान े
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काम सुरु ददनांक :-ददनांक ०५/०६/२०१७ 

काम पुणष ददनांक :- ददनांक २७/०९/२०१७ 

दोषभनवारण कािावधी :- १ वष े

मोजमाप पुभस्तका क्र./ पुष्ठ क्र. :- ईपिब्ध झािी नाही. 

खचष :- प्रमाणक क्र MP/७७, ७८ ददनांक ०६/०३/२०१८ रक्कम रु.९३८३५७/- 

प्रमाणक क्र MP/३६ ददनांक ०५/१०/२०१७ रक्कम रु.६९७५००/- (भनव्वळ) 

सदर कामाबाबत व खचाषबाबत अढळून अिेल्या ऄभनयभमततांबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.७९ ददनांक २८/१२/२०२० 

ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेयाबाबत केिेल्या खुिासा नुसार सदर बाबत िेखापरीक्षणात खािीि ऄभभप्राय 

दणे्यात येत अहते. 

1) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) ऄभधभनयम २०१५ ऄभधसूचना ददनांक २४ एभप्रि २०१५ नुसार सदर कंत्राटी कामाचा 

करारनामा करणेसाठी मुद्रांक रक्कम रु.१००० वर करारनामा करणेचा ऄसताना रक्कम रु.६०० च ेमुद्रांक मूल्य वापरून 

केिा ऄसल्यान ेईवषरीत फरकाची रक्कम रु.४०० ची दडं/व्याजासह वसुिी करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन करणे 

अवश्यक अह.े 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करेपयांत खचष रक्कम रु. १६३५८५७/- िेखापरीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

DGPVTTM7001 (Ref No : 82, Hmm No : 79)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

16 वॉडष क्र.17 ब घुंगटनगर येथे गटार व चेंबर बांधणेच्या कामातीि ऄभनयभमतताबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : खासदार भनधी वसुलपात्र  : 4986.00/- 

भनधी : शासन भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

कामाच ेनाव :- भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका वाडष क्र.17 ब घुंगटनगर येथ ेगटार व चेंबर बांधणे 

प्रशासकीय मान्यता :- मा. भजल्हाभधकारी ठाणे यांचा प्रशासकीय अदशे क्र./भजभनस/खासभाभवका/का/2/2015-

2016/1724 दद.21/11/2015 

तांभत्रक मान्यता :- शहर ऄभभयंता क्र.290/2015-16 दद.09-11-2015 नुसार 

कायाषदशे क्र. :- ईपअयुक्त्त (मुखयािय) भभभनशमन कायाषदशे जा.क्र./भभभनशमनपा/बांध/4883/2016 दद.11-02-2016 
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कामाची मुदत: 60 ददवस 

भनभवदाकार / ठेकेदार :- श्री. राम दशरथ कोरे, घर न.ं106 पाररविी गाव, पो.डुगें भभवंडी भज. ठाणे 

भनभवदा दर कमी / जादा :- ऄंदाजपत्रक दरान ेरु.498276/- 

काम सुरु ददनांक :- 10-02-2016 

काम पुणष ददनांक :- 10-04-2016 

दोषभनवारण कािावधी :- एक वषष काम पुणष झाल्याच्या ददनांक पासून म्हणजेच दद.10-04-2016 पासून 

मोजमाप पुभस्तका क्र. :- 188 पृष्ठ क्र. 93 त े97 

खचष :- प्रमाणक क्र. MP/07 ददनांक 03-05-2016 रु. 239040/- 

प्रमाणक क्र. MP/18 ददनांक 24-06-2016 रु. 203288/- 

ईपरोक्त्त काम 2016-17 या वषाषकररता वाडष क्रमांक 17 (ब) घुंगटनगर येथ ेगटार व चेंबर बांधणेकामी ठेका 

कामासाठी भवभागान ेभनभवदा प्रदक्रया राबभविी ऄसून तयानुसार ऄंदाजपत्रकीय दरान ेश्री.राम दशरथ कोरे यांची 

न्युनतम भनभवदा मंजुर करुन कायाषदशे ददिा अह.े सदर कामाबाबत व खचाषबाबत अढळून अिेल्या 

ऄभनयभमतताबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.८३ ददनांक ०४/०१/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेयाबाबत 

केिेल्या ंखुिासा नुसार िेखापरीक्षणात खािीि ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) सदर कामाच ेऄंदाजपत्रक तपासणीसाठी ईपिब्ध झाि ेनाही. 

2) सदर प्रमाणकातुन कामगार भवमा कराची रक्कम रुपय े4986/- याची वसुिी केिेिी नसल्यान ेती करुन ऄनुपािन 

सादर करणे अवश्यक अह.े 

3) सदर कामाची भनभवदा जाभहरात ज्या वृत्तपत्रात प्रभसध्द केिी त ेवृत्तपत्राची प्रत िेखापरीक्षणात ईपिब्ध झािी 

नाही. 

4) सदर कामाच ेऄंदाजपत्रकीय दरपत्रक व प्रतयक्ष केिेल्या कामाच ेऄभधक ईणे पत्रक िेखापरीक्षणास ईपिब्ध झाि े

नाही. 

COLSNWM6301 (Ref No : 85, Hmm No : 83)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 
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17 प्रभाग क्र.१५ मधीि वाजा मोहल्िा येथीि ४८ शीटचे  शौचािय दरुुस्ती करणेच्या कामातीि 

ऄभनयभमतताबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : १४ भवत्त आयोग वसुलपात्र  : 500.00/- 

भनधी : शासन भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

कामाच ेनाव :- प्रभाग क्र.१५ मधीि वाजा मोहल्िा येथीि ४८ शीटच ेशौचािय दरुुस्ती करणे. 

प्रशासकीय मान्यता:-भजल्हाभधकारी,ठाणेक्र.सामान्य/कक्ष-३/टे-४/नपा/१४ व्या भवत्त प्र.म./काभव-१५१९/१७, 

दद.३१/७/२०१७ 

तांभत्रक मान्यता :- शहर ऄभभयंता क्र. ६६/२०१७-१८ दद. २१/०६/२०१७ ,रु.११४८१८०/- 

कायाषदशे क्र. :-भभभनशमनपा/बांध/५६३/२०१७ ददनांक ०६/०३/२०१७ ऄन्वय ेददनांक ०५/०७/२०१७ पयांत 

कामाची मुदत:- ३० ददवस, दद.२५/१०/२०१७ पयांत . 

भनभवदा जाभहरात:- दभैनक यशोभूमी २३/०६/२०१७, इ भनभवदा सूचना क्र.५८/२०१७ 

भनभवदाकार / ठेकेदार :- मे.बुबेरे अभणऄसोभसएट्स. 

भनभवदा दर कमी / जादा :-ऄंदाजपत्रदकय दराच्या १.१२% कमी दरान े(वाटाघाटीत अणखी ३.१४% जीएसटीसह 

ऄस ेएकूण ४.२६% कमी दरान े) 

काम सुरु ददनांक :-ददनांक ०५/०७/२०१७ 

काम पुणष ददनांक :-नमूद नाही 

दोषभनवारण कािावधी :- नमूद नाही 

मोजमाप पुभस्तका क्र./ पुष्ठ क्र. :-तपशीि ईपिब्ध नाही 

खचष :- प्रमाणक क्र १४ भवत्त /७९ रक्कम रु.१००९८१५ (भनव्वळ) 

सदर कामाबाबत व खचाष बाबत िेखापरीक्षणात अढळून अिेल्या ऄभनयभमततांबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.७०, ददनांक 

२८/१२/२०२० ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता, भवभागान ेयाबाबत काहीही खुिासा/ऄभभिेखे सादर केि ेनाहीत. सबब 

िेखापरीक्षणाच ेखािीि ऄभभप्राय कायम करणेत अहते. 

1) सदर भनभवदा प्रदक्रयेत एकूण ३ भनभवदा प्राप्त झाल्या तयापैकी सवाषत कमी दराची भनभवदा मे.बुबेरे अभण 

ऄसोभसएट्स यांची ऄंदाजपत्रकीय दराच्या १.१२% कमी दराची होती. नस्तीतीि रटप्पणीत शासन भनणषय 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[59] 

क्र.जी.एस.टी.२०१७ /प्र.क्र.८१/कराधान-१ ददनांक १९/०८/२०१७ ऄन्वय ेददनांक ०१/०७/२०१७ पासून 

मागभवण्यात येणाऱया भवभवध शासकीय ठेकेदारांवर जी.एस.टी. ऄभधभनयमानुसार कराची अकारणी होणार अह,े 

तयामुळे ठेकेदारासोबत वाटाघाटी करून सदर काम ३.१४% कमी दरान ेकाम करण्याची तयारी दशषवून तस ेिेखी पत्र 

ददल्याच ेनमूद ऄसून सदर काम एकूण ४.२६% कमी दरान ेकाम करणेस मान्यतेची रटप्पणी सादर केिी अह.े 

ठेकेदाराच ेनस्तीतीि पत्र पहाता जी.एस.टी.रक्कम अम्ही भरण्यास तयार अहोत अमची संस्था मनपास प्रभतज्ञापत्र 

दणे्यास व काम करण्यास तयार अह ेऄस ेनमूद केि ेअह ेतयामुळे एकंदरीत ठेकेदारान े४.२६% कमी दरान ेकाम 

केल्याच ेददसून येत नसून, याबाबत करारनाम्यात सदरची ऄट नमूद केिेिी नाही. तसेच ठेकेदारान ेसदर कामावरीि 

३.१४ % कमी दराची रक्कम जी.एस.टी. भवभागाकड ेभरणा केल्याबाबतच ेऄभभिेखे नस्तीत ईपिब्ध नाहीत. तरी 

सदर कामाच्या ३.२४ % रक्कम जी.एस.टी. भवभागाकड ेभरणा केल्याबाबतच ेऄभभिेखे िेखा परीक्षणास सादर 

करावेत. 

2) ऄंदाजपत्रकात सावषजभनक बांधकाम भवभाग भजल्हा दर सूची वषष २०१५-१६ नुसार कामाची बाब कं्र.१४ चा दर 

रु.९५५ +५% = रु. १००२.७५ येत ऄसताना तो रु. १०४४.७५ ऄसा जादा दशषभवल्यान ेसदर बाबीच्या प्रतयक्ष 

केिेल्या पररमाणासाठी रु.४२ प्रमाणे जादा प्रदान झाि ेअह ेतथाभप प्रमाणक व मोजमापपुभस्तका ईपिब्ध झािी 

नसल्यान ेवसूिपात्र रक्कमेची पररगणना करता अिी नाही. 

3) ऄंदाजपत्रकात सावषजभनक बांधकाम भवभाग भजल्हा दर सूची वषष २०१५-१६ नुसार कामाची बाब कं्र.२८ चा पृष्ठ 

क्र.१३५/४१a नुसार दर रु.३७१/- +५% =रु.३८९.५५ येत ऄसताना तो रु.३९३.७५/- ऄसा जादा दशषभवल्यान ेसदर 

बाबीच्या प्रतयक्ष केिेल्या पररमाणासाठी रु.४.२/-प्रमाणे जादा प्रदान झाि ेअह ेतथाभप प्रमाणक व मोजमापपुभस्तका 

िेखापररक्षणासाठी ईपिब्ध झािी नसल्यान ेवसूिपात्र रक्कमेची पररगणना करता अिी नाही. 

4) ऄंदाजपत्रकात सावषजभनक बांधकाम भवभाग भजल्हा दर सूची वषष २०१५-१६ नुसार कामाची बाब क्र.१५ चा पृष्ठ 

क्र.४३/११b ऄसा नमूद केिा ऄसून, सदर बाब व दर संबंभधत दरसुचीतीि पृष्ठावर अढळून अिा नाही. तथाभप 

सदरची बाब पृष्ठ कं्र. ५६/१०b वर नमूद ऄसून दरसूचीनुसार दर रु.८६३/- +५% =रु.९०६.१५/-येत ऄसून तो 

रु.९२६.१०/- दशषभविी अह ेतसेच सदरची बाब पुन्हा बाब क्र.१६ ऄन्वय ेऄंदाजपत्रकात दशषभविा ऄसून भतथ ेदर 

रु.९०६.१५/- बरोबर अह.े तरी सदर बाबतचा साधार खुिासा करून, ऄभभिेखे िेखा परीक्षणास ईपिब्ध करुन िेखा 

परीक्षणाची खात्री पटभविी नाही. 

5) करारनाम्यातीि ऄट क्र.५ नुसार सदर कामावर वापरिेल्या साभहतयाची ऄभधकृत भवके्रतयांकडीि दयेके नस्तीत 

अढळून अिी नाहीत. तरी सदर कामावर वापरिेिी साभहतयाची दयेके िेखा परीक्षणास सादर करणे अवश्यक अह.े 

6) करारनाम्यातीि ऄट क्र.६ नुसार सदर कामावर वापरिेि ेसाभहतय व भनभवदतेीि बाबींच्या चाचण्या मान्यताप्राप्त 

गुणवत्ता भनयंत्रण प्रयोगशाळेकडीि चाचणी ऄहवाि नस्तीत अढळून अि ेनाहीत. तरी सदर कामाच े
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प्रयोगशाळांकडीि चाचणी ऄहवाि िेखा परीक्षणास ईपिब्ध करणे अवश्यक अह.े 

7) सदर कामाच ेमूळ प्रमाणक क्र १४ भवत्त अयोग /७९ रक्कम रु.१०,०९,८१५/- (भनव्वळ)व कामाची संबंभधत 

मोजमाप पुभस्तका िेखा परीक्षणात ईपिब्ध झािी नाही, तयामुळे प्रतयक्षात केिेल्या बाबींच ेनोंदिेल्या 

मोजमापानुसार प्रमाणकात प्रदान झाल्याची तपासणी िेखा परीक्षणात करता अिी नाही. तरी प्रमाणक व मोजमाप 

पुभस्तका िेखा परीक्षणास ईपिब्ध करणे अवश्यक अह.े 

8) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) ऄभधभनयम २०१५ ऄभधसूचना ददनांक २४ एभप्रि २०१५ नुसार सदर कंत्राटी कामाचा 

करारनामा करणेसाठी मुद्रांक रक्कम रु.७०० वर करारनामा करणेचा ऄसताना रक्कम रु.२००/- च ेमुद्रांक मूल्य वापरून 

केिा ऄसल्यान ेईवषरीत फरकाची रक्कम रु.५००/- ची दडं/व्याजासह वसुिी करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन करणे 

अवश्यक अह.े 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करेपयांत खचष रक्कम रु. १०,०९,८१५/- (भनव्वळ) िेखापरीक्षणात अक्षेपाधीन 

ठेवण्यात येत अह.े 

DGPVTTM7001 (Ref No : 88, Hmm No : 70)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

18 अरोग्य व स्वच्छता /घनकचरा भवभागाकडीि कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे, कामातीि 

मुद्रांक शुल्क वसुिीबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : साववजभनक आरोग्य व 

स 

वसुलपात्र  : 27500.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी-भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या वषष २०१६-१७-१८ या भवत्तीय वषाषच े िेखापरीक्षणात अरोग्य व 

स्वच्छता भवभागाकडीि कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे, सपाटीकरण काम महानगरपाभिका महासभा ठराव 

क्र.४९, ददनांक २९/०९/२०१५ ऄन्वय ेप्रभाग सभमती भनहाय मंजूर दरानुसार आच्छुक ठेकेदार यांचेकडून पुरवण्यात 

येणाऱया साधन सामुगी या कामास नवीन ठेकेदार भनयुक्त करण्याच्या भनभवदा ऄंभतम होइपयांत मुदतवाढ दवूेन तोपयांत 

येणाऱया खचाषस प्रशासकीय व अर्थथक मान्यता ददिी अह.े व सदरचा ठेका अजतागायत चाि ू ऄसून तयानुसार 

अरोग्य व स्वच्छता (घनकचरा व्यवस्थापन) भवभागान े खािीि तपभशिात दशषभवल्याप्रमाणे संबंभधत ठेकेदारांना 

प्रभाग सभमती १ त े५ मधीि कचरा गोळा करणे, साधन सामुिीसह वाहतूक करणेच्या कामासाठी वषष २०१६-१७ व 

२०१७-१८ मध्ये खािीिप्रमाणे रक्कमा प्रदान केल्या अहते. 

ऄ.क्र. ठेकेदाराच ेनांव प्रभाग 

सभमती 

२०१६-१७ 

प्रदान रक्कम 

२०१७-१८ 

प्रदान रक्कम 

ठेकेदारांकडून 

वसूिपात्र 
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नुसार 

कायषक्षेत्र 

रुपय े रुपय े मुद्रांक शुल्क 

रक्कम रुपय े

०१ 
श्री.बाळाराम जी.म्हाते्र , 

चाववद्रा भभवंडी 
प्र.स.क्र. १ ८८१८०४ १७१४०४१  २०० 

०२ 
श्री.जब्बार ऄ.रहमेान मुल्िा , 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. १ १५०२९४२ २३०४४६६ भनरंक 

०३ 
जी.अर.कन्िक्शन , काप अळी , 

भभवंडी 

प्र.स.क्र. १ 

व ३ 
३३८४५८७ ४९०८७८० ७४०० 

०४ 
श्री.ऄभनरुद्ध ए.जाधव , पररविी 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. १ १४३०२६५ १९८५६०७ भनरंक 

०५ 
श्री.रवींद्र मारुती धुळे नागाव 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. १ ६८१७४६ १०५३२१८ भनरंक 

०६ 
श्री.भशवनमेदशे्वर मजूर काम. 

स.संस्था भभवंडी 

प्र.स.क्र. १ 

व ५ 
१०४८९५३७ १३२२२०६४ भनरंक 

०७ खुशी आंटरप्रयजेस , दुगें , भभवंडी प्र.स.क्र. १ ६०७३९१० ६५८०४६९ भनरंक 

०८ 
मोभनका आंटरप्रयजेस , तारापूर , 

शहापूर 
प्र.स.क्र. १ ४७११३४७ ७३५३५४५ १०४०० 

०९ 
मानसी िान्सपोटष भनम्बविी , 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. १ ८७३८६६ १५४६३५५ भनरंक 

१० 
गुरुदवे दत्ता म.का.सहा.संस्था 

खारबाव 
प्र.स.क्र. १ २४८१०२५ ३८६३४९३ भनरंक 

११ 
खुशी आंटरप्रयजेस , पद्मानगर , 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. १ ४१७३८६ ५७९०८४ भनरंक 

१२ ईमेश चंद्रकांत घरत वेदगेाव प्र.स.क्र. १ १३९७९८९ २१२९७२७ भनरंक 
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भभवंडी 

१३ 
ज्योती िान्सपोटष पद्मानगर , 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. १ ४६१४७८ ७२०३८६ भनरंक 

१४ 
साइराज आंटरप्रयजेस नागाव 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. १ ३२६४२८ ३४२८६७ भनरंक 

१५ 
राज िान्सपोटष भनम्बविी , 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. १ ९३१९८९ १४३९४२५ ४०० 

१६ कुणाि पाटीि भोइवाडा भभवंडी प्र.स.क्र. १ ४१७३८६ ५७९०८४ भनरंक 

१७ सभचन जाधव पूणाष भभवंडी प्र.स.क्र. २ १३९५७३४ २१७०३३५ भनरंक 

१८ दत्ताते्रय व्ही.भगत ढंुगे , भभवंडी प्र.स.क्र. २ ४६८८३२ ७२७७८५ भनरंक 

१९ 
जय श्री राम िान्सपोटष गोसाषइ , 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. २ ३८१५९९५ ५६४६५८१ भनरंक 

२० 
अशापुरा िावल्स ऄन्ड 

िान्सपोटष, भभवंडी 

प्र.स.क्र. २ 

व ५ 
१२११०२६१ १९०१५०४० भनरंक 

२१ 
श्रीम.संजीपादवेी रामिखन 

यादव , मीठ पाडा 
प्र.स.क्र. २ ९२२५५१ १४३४४२० भनरंक 

२२ 
वषाष भजतेंद्र शेठे , शास्री नगर 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. २ ४२१३८५ ७४८५९३ भनरंक 

२३ 
कुन्गि ेऄल्ताफ ऄब्दिु समद , 

भपराभनपाडा 
प्र.स.क्र. २ ४१२३८४ ६५६६६७ भनरंक 

२४ रोशनी िान्सपोटष भभवडी प्र.स.क्र. २ ४६४५६० १०७२४८७ भनरंक 

२५ िासनी िान्सपोटष , भभवंडी प्र.स.क्र. २ २४५०९२९ ३८०५४३१ भनरंक 

२६ मनोज हेंदर भोइर , काटआ बाग , प्र.स.क्र. २ ६७५०३७ १०४३१५७ ३०० 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[63] 

भभवंडी 

२७ 
ख़ुशी ऄथष मुवसष , मानसरोवर 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. ३ ५०२३२२६ ७४६२१८४ भनरंक 

२८ 
श्री.जब्बार ऄ.रहमेान मुल्िा , 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. ३ १५०२९४२ २३०४४६६ भनरंक 

२९ 
भडम्पि आंटरप्रयजेस , 

कचेररपाडा , भभवंडी 

प्र.स.क्र. ३ 

व ४ 
३८९५६१९ ५१४७९४४ ५०० 

३० 
सदन आंटरप्रयजेस , पद्मानगर , 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. ३ १६५४२३० ३८४८४३५ ४६०० 

३१ 
िक्ष्मी नारायण आंटरप्रयजेस , 

नारपोिी भभवंडी 
प्र.स.क्र. ३ ३८८८२४९ ५९३०७६३ भनरंक 

३२ हरीचंद्र डी.कुहाषड े, भभवंडी प्र.स.क्र. ३ ११५८४९८ १५३४२४५ भनरंक 

३३ 
साइबाबा िान्सपोटष दापोडा 

भभवडी 
प्र.स.क्र. ४ ३७०९८३० ५७८४३४० भनरंक 

३४ 
जय तारा मा आंटरप्रयजेस , पूणाष 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. ४ ६०१७५५४ ८६३५२८५ भनरंक 

३५ 
सागर दवेदास बासन , 

गौरीपाडा , भभवंडी 
प्र.स.क्र. ४ ३२५४६३० ५०४५८५० भनरंक 

३६ 
श्री.गजानन िक्ष्मण घरत , 

काटइबाघ , भभवंडी 
प्र.स.क्र. ४ २३१९५२० ३३४५४१३ भनरंक 

३७ 
कुणाि माळी , गौरीपाडा 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. ४ ३५७३९२२ ५२२५४३३ भनरंक 

३८ 
प्रीती आंटरप्रयजेस , पद्मानगर , 

भभवंडी 
प्र.स.क्र. ५ ५०१०२०२ ७६७९७६० भनरंक 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[64] 

३९ योगेश महशेचंद्र ठक्कर , भभवंडी प्र.स.क्र. ५ ९०७८६७२ २००७१२४ ३७०० 

४० 
केतन अर.पवार , ब्राह्मण अळी 

, भभवंडी 
प्र.स.क्र. ५ १२१२५५० २१२१५३५ भनरंक 

 एकूण खचष रक्कम रुपये ११०९००९९७  १५२७१५८८४ २७५००/- 

ईपरोक्त एकूण खचष रक्कम रु,२६३६१६८८१ बाबत ऄधषसमास पत्र क्रमांक १४७, ददनांक २६/०२/२०२१ ऄन्वय े

कळभवि ेऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र क्र.२८०/१, ददनांक १७/०३/२०२१ व पत्र क्र.८१८, ददनांक १८/०६/२०२१ 

ऄन्वय ेकेिेिा खुिासा भवचारात घेता िेखापरीक्षणाच ेखािीि ऄभभप्राय अहते. 

१) ईपरोक्त सवष ठेकेदारांसोबत कामाचा करारनामा करणेसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) ऄभधभनयम २०१५ 

ऄभधसूचना ददनांक २४ एभप्रि २०१५ नुसार सदर कंत्राटी कामाचा करारनामा करणेसाठी भवभहत रक्कमेचा मुद्रांक 

शुल्क वापरून करारनामा करणेचा ऄसताना ऄशा प्रकारची कायषवाही केिी नसल्यान ेकरारनामा मुद्रांक शुल्क वसूिी 

बाबत ऄधषसमास पत्रािारे एकूण रक्कम रु.२,३५,२००/- वसुिी करणेबाबत कळभवि ेऄसता भवभागान ेसादर केिेि े

वसुिीच ेऄभभिेखे व ईत्तरात एकूण २,०७,७००/- ची वसुिी केल्याच ेऄभभिेखे िेखापरीक्षणास ईपिब्ध केि ेऄसून 

ईवषररत रक्कम रु.२७,५००/- ची वसुिी करणे प्रिंभबत ऄसल्याच ेकळभवि ेअह.े तरी वर नमूद तपभशिात 

दशषभवल्याप्रमाणे संबंभधतांकडून मुद्रांक शुल्काची एकूण रक्कम रु.२७,५००/- ची वसूिी करून शासनखाती भरणा 

करावी व तस ेिेखापरीक्षणास ऄनुपािन करावे. 

२) ईपरोक्त सवष ठेकेदारांच ेदयेकातून केिेल्या वजाती अयकर, सुरक्षा ऄनामत २%, वस्त ूव सेवाकर ऄभधक ऄभधभार, 

कामगार कल्याण ईपकर, कंत्राटी मजुरांचा भवमा आतयादी प्रकारच्या रक्कमा वसुिी केल्याची खात्री भवभागान ेपटभविी 

नसून ऄधषसमास पत्राच्या ऄनुषंगान ेकेिेल्या खुिाश्यात सदर प्रकारच्या रक्कमा वसुिी िेखा शाखेमाफष त केिी जात ेहा 

खुिासा संयुभक्तक नाही. तरी कपातीच ेऄभभिेखे िेखापरीक्षणास ईपिब्ध करणे अवश्यक अह.े 

ईपरोक्त ऄभभिेखयांतीि ऄभनयभमततामुळे वरीि तपभशिात नमूद एकूण खचष रक्कम रु. २६,३६,१६,८८१/- 

िेखापरीक्षणात अक्षेपाधीन तर रक्कम रु.२७,५००/- वसूिपात्र ठेवण्यात येत अह.े 

DGPVTTM7001 (Ref No : 53, Hmm No : 147)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

19 मनपा कायाषिय  प्रभाग सभमती कायाषिय, नाट्यगृह, अरोग्य कें द्र, शाळा व आतर कायाषिय येथीि 

खराब झािेिे फॅन दरुुस्त करणेबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : व भ द्युतीकरण वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 
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कामाच ेनाव:- मनपा कायाषिय / प्रभाग सभमती कायाषिय/नाटयगृह/अरोग्य कें द्र/शाळा व आतर 

कायाषिय येथीि खराब झािेि ेफॅन दरुुस्त करणे 

तांभत्रक मान्यता :- दद. नमुद नाही. 

कोटेशन जाभहरात ददनांक :- 20.06.2015 

कायाषदशे दद. :- ददनांक ०८/१०/२०१५ 

करारनामा क्र..:- ३१८ /२०१५-१६ दद०२/०९/२०१५ 

कामाची मुदत:- ४०० ददवस, 

भनभवदाकार / ठेकेदार :- मे.साभहि एटंरप्राइजेस. 

भनभवदा दर कमी / जादा :- ऄंदाजपत्रदकय दरान े

काम सुरु ददनांक :-नस्तीमध्य ेनमूद नाही. 

काम पुणष ददनांक:- नस्ती मध्ये नमूद नाही. 

खचष :- प्रमाणक क्र. 945 ददनांक 19.07.2017 रक्कम रु. 63,871/- 

सदर कामा बाबत व खचाष बाबत िेखापरीक्षणात अठळून अिेल्या ऄभनयभमततेबाबत ऄधषसमासी पत्र क्र.१६१, दद. 

०९/०३/२०२१ कळभवि ेऄसता भवभागाच्या दद.०८/०४/२०२१ च्या पत्रानुसार प्राप्त खुिासा भवचारात घेता 

खािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) करारनाम्यानुसार काम पूणष करण्याची मुदत ४०० ददवस दशषभविेिी अह.े कोणतया भनयमानुसार अर्थथक 

वषाषपेक्षा जास्त कािावधी कररता भनभवदा दणे्यात अिी व करारनामा करण्यात अिा याचा खुिासा िेखापरीक्षणास 

झािा नाही. 

२) करारनाम्यातीि ऄटीनुसार सदर कामावर वापरिेल्या भसिींग फॅन, वॉि फॅन, आ.करीता वाइडींग व बेरींग, 

कंडने्सर, बुश, शॅप्ट आ. साभहतयाची ऄभधकृत भवके्रतयांकडीि दयेके नस्तीत अढळून अिी नाहीत. खुिाश्यासोबत प्राप्त 

दयेके ही ऄभधकृत भवके्रतयाकडीि नाहीत. 

३) नस्तीमधीि प.ृक्र.२७३ त े२८७/प.भव.वरीि साभहि एटंरप्राइजेसच ेdelivery chhalan and bill वर ददनांक नमूद 

केिेिा नाही. तयामुळे काम ४०० ददवसाच्या मुदतीत पूणष झाि ेह ेकळत नाही. तसेच कामपूणषतयाचा दाखिा दतेाना 

कायषकारी ऄभभयंता यांच्या दाखल्यात ददनांक नमूद नाही (प.ृक्र.२८९/प.भव). 

४) नस्तीमधीि प.ृक्र.२३५त२े४५/प.भव. वरीि भभवंडी भनजामपूर शहर मनपाच्या स्टोरऑडषर नुसार २७/१०/२०१७ 

पयांत दरुुस्त झािेि ेपंखे भवभागांना वाटप करण्यात अिेि ेअहते .म्हणजेच मुदत कािावधी नंतर काम पूणष झािेि े

ददसून येत अह.ेऄन्यथा अवश्यक ऄसिेि ेपंखे स्टोंऄर भवभागात वापरभवना ठेवण्यात अि ेहोत े. परंत ुतयानुसार 

ठेकेदाराकडून भविंब शुल्क प्रभतददन रु.२५०/- वसूि झािेि ेददसून येत नाही. 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करेपयांत खचष रक्कम रु. 74,268/- िेखापरीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

DATNSPM6901 (Ref No : 57, Hmm No : 161)                                                                  

[End Para) 
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[Start Para) 

20 मनपा शाळा क्र. ४६, शाळा क्र.८६, शाळा क्र.५३ व शाळा  क्र ५६  मध्ये वाइटरग व फॅन, 

एमसीबी, िाइट व्यवस्था करणेबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : भवद्युतीकरण खचव वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

ऄ) कामाच ेनाव:- मनपा चाववद्रा येथीि शाळा क्र.४६ मध्ये वाइटरग व शाळा क्र ८६ बािा कंपाउंड येथ ेफन, 

एमसीबी व्यवस्थाकरणे. 

तांभत्रक मान्यता :- दद.२२/०७/२०१४, रु.१९४२९५/- 

कायाषदशे दद. :- ददनांक २७/१०/२०१४ 

करारनामा क्र..:- ६०३ / २०१४-१५ 

कामाची मुदत:- ९० ददवस, 

भनभवदाकार / ठेकेदार :- मे.संथम इिेक्िीकॅल्स. 

भनभवदा दर कमी / जादा :-ऄंदाजपत्रदकय दरान े

काम सुरु ददनांक :- ददनांक २७/१०/२०१४ 

काम पुणष ददनांक:- दद.१२/०१/२०१५ 

मोजमाप पुभस्तका क्र./ पुष्ठ क्र. :-पुभस्तका क्र.215 प.ृक्र. 24 त े28 

खचष :- प्रमाणक क्र./2443 ददनांक 19.12.2016 रक्कम रु. 59627/- 

:- प्रमाणक क्र./2444 ददनांक 19.12.2016 रक्कम रु. 30769/- 

सदर कामाच्या व खचाष बाबत िेखापरीक्षणात ऄधषसमास पत्र क्र.१५९ ददनांक ०९/०३/२०२१ रोजी भनगषभमत केि े

ऄसता भवभागान ेदद.०८/०४/२०२१ रोजी खुिासा सादर केिा अह.े खुिासा भवचारात घेता िेखापररक्षणात खािीि 

प्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) करारनाम्यातीि ऄट क्र. ६ नुसार सदर कामावर वापरिेल्या फॅन, टयुबिाइट व आतर आिेक्िीक दफटींग 

साभहतयाची ऄभधकृत भवके्रतयांकडीि दयेके नस्तीत अढळून अिी नाहीत. याबाबत खुिाशासाॅेबत प्राप्त दयेके ह े

ऄभधकृत भवके्रतयाची ऄसल्याची िेखापररक्षणात खात्री झािी नाही. 

२) करारनाम्यातीि ऄट क्र.५ नुसार कोणतेही ज्यादा काम ककवा कोणताही बदि महापाभिकेन ेऄथवा संबंभधत 

सभमतीन ेिेखी कळभवि ेभशवाय काम करणार नाही. ऄस ेनमूदअह ेपरंत ुया ऄटीच ेपािन झािेिे ददसून अि ेनाही. 

ठेकेदारान ेिेखी परवानगी भशवाय बाब क्र.११ व १५ च ेकाम पूणष केिेि ेनसून. याबद्दिच ेकुठल्याही प्रकारच ेअदशे 

नस्तीमध्य ेप्राप्त झाि ेनाही. 

३) करारनाम्यात व ऄंदाजपत्रकात रु.१९४२९५/- रकमेचा करारनामा करण्यात अिा होता. तयानुसार काम होणे 

ऄपेभक्षत होत.े परंत ुऄंदाजपत्रकातीि बाब क्र.११ व १५ च ेकाम पूणष करण्यात अिेि ेनाही. ऄंदाजपत्रकात व 

करारनाम्यात नमूद ऄसून सुद्धा भवनापरवानगी कामात फेरबदि करण्यात अिा .तसेच काम पूणषतव दाखिा दणे्यात 
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अिा. व तयाअधारे संबंभधत ठेकेदारािा रक्कम रु.१७७९९२/- च ेप्रदानही करण्यात अि.े तरी याबाबत झािेल्या 

ऄभनयभमततेचा समपषक खुिासा भवभागान ेिेखापरीक्षणास सादर केिा नाही. 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करेपयांत खचष रक्कम रु.९०३९६ /- िेखापरीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

ब) कामाच ेनाव:- मनपा वेताळपाडा शाळा क्र.५३ मध्ये वाइटरग व शाळा क्र.५६ नागाव येथ ेवाइटरग करून फॅन,व 

िाइट व्यवस्था करणे . 

तांभत्रक मान्यता :- दद.२१/०७/२०१४, रु.१२४५२६/- 

कायाषदशे दद. :- ददनांक २७/१०/२०१४ 

करारनामा क्र..:- ६०२ / २०१४-१५ 

कामाची मुदत:- ९०ददवस, 

भनभवदाकार / ठेकेदार :- मे.संथम आिेक्िीकल्स. 

भनभवदादरकमी / जादा :-ऄंदाजपत्रदकय दरान े

काम सुरु ददनांक :-ददनांक २७/१०/२०१४ 

काम पुणष ददनांक:- दद.२९/१२/२०१४ 

मोजमाप पुभस्तका क्र./ पुष्ठ क्र. :-पुभस्तका क्र.215 /प.ृक्र. 19 त े23 

खचष :- प्रमाणक क्र.1295 ददनांक 10.08.2016 रक्कम रु. 96,192/- 

सदर कामाच्या व खचाषबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.१६० ददनांक ०९/०३/२०२१ रोजी भनगषभमत केि ेऄसता भवभागाच े

पत्र क्र.भभभनशमनपा/भवद्युत/262/2021 दद.08/04/2021 सादर केिेिा खुिासा भवचारात घेता िेखापरीक्षणात 

खािीि ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) करारनाम्यातीि ऄट क्र. ६ नुसार सदर कामावर वापरिेल्या भसिींग फॅन, सी.एफ.एि. िॅम्प, व आतर दफटींग 

साभहतयाची ऄभधकृत भवके्रतयांकडीि दयेके नस्तीत अढळून अिी नाहीत. खुिाशा सोबत प्राप्त दयेके ही ऄभधकृत 

भवके्रतयाच ेऄसल्याच ेददसून येत नाही . 

२) करारनाम्यातीि ऄट क्र.५ नुसार कोणतेही ज्यादा काम ककवा कोणताही बदि महापाभिकेन ेऄथवा संबंभधत 

सभमतीन ेिेखी कळभवि ेभशवाय काम करणार नाही. परंत ुया ऄटीच ेपािन झािेि ेददसून येत नाही. ठेकेदारान ेिेखी 

परवानगी भशवाय बाब क्र.१०,११,१२ व १४ चे काम पूणष केिेि ेनाही .व याबद्दि च ेकुठल्याही प्रकारच ेअदशे 

नस्तीमध्य ेव खुिाशामध्य ेप्राप्त झाि ेनाही. 

३) करारनाम्यात व ऄंदाजपत्रकात रु.१२४५२६/- रकमेचा करारनामा करण्यात अिा होता. तयानुसार काम होणे 

ऄपेभक्षत होत.े परंत ुऄंदाजपत्रकातीि बाब क्र. १०,११,१२ व १४ च ेकाम पूणष केिेि ेनाही. ऄंदाजपत्रकात व 

करारनाम्यात नमूद ऄसून सुद्धा भवनापरवानगी कामात फेरबदि करण्यात अिा .तसेच काम ऄपूणष ऄसतांना सुद्धा 

पूणषतवाचा दाखिा दणे्यात अिा. व तयाअधारे संबंभधत ठेकेदारािा रक्कम रु.११२१७८/- च ेप्रदानही करण्यात अि े

.तरी याबाबत झािेल्या ऄभनयभमततेचा समपषक खुिासा भवभागान ेिेखापरीक्षणास सादर केिा नाही. 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करेपयांत खचष रक्कम रु.११२१७८/- िेखापरीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 
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ईपरोक्त दोन कामातीि ऄभनयभमततांची पूतषता करेपयांत एकूण एकंदर खचष रक्कम रु.२०२५७४/- िेखापरीक्षणात 

अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

DATNSPM6901 (Ref No : 58, Hmm No : 160)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

21 ऄप्रभशभक्षत प्राथभमक भशक्षकाना पदवीधर भशक्षक पदाची वेतनशे्रणी भनयमबाह्यरीतया अगावू 

मंजूर केल्याने झािेिे ऄभतप्रदानाबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : वेतन व ित्ते वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व-भनधी व 

शासन भनधी 

कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या प्राथभमक भशक्षण भवभागाच्या िेखा परीक्षणात ऄधषसमास पत्र क्र.११३ 

ददनांक २१ जानेवारी २०२१ ऄन्वय ेभशक्षकांची पदवीधर व मुखयाध्यापक पदी केिेल्या वेतन#39;भनभितीची 

माभहती माभगतिी ऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र क्र.५११/२०२१ ऄन्वय ेसादर केिेल्या माभहतीची तपासणी केिी 

ऄसता ऄस ेददसून अि ेदक, 

१) शािेय भशक्षण व दक्रडा भवभाग शासन पररपत्रक क्र. पीअरइ-२०१० /प्र.क्र.२१३/प्राभश १ ददनांक १४ जून २०१० 

नुसार ऄप्रभशभक्षत भशक्षण सेवक/भशक्षक म्हणून कायषरत ऄसिेल्या सवष ऄप्रभशभक्षत भशक्षण सेवक/भशक्षकांना ददनांक 

३१ माचष २०१५ पयांत प्रभशभक्षत भशक्षकाची ऄहषता धारण करण्यास पुरेशी संधी दणे्यात अिी होती. तथाभप खािीि 

ऄप्रभशभक्षत भशक्षण सेवक/भशक्षक यांना प्रभशभक्षत पदवी बीएड धारण करणेपूवीच बी.एड या पदवीधर वेतनशे्रणीचा 

भनयमबाह्य िाभ ददिा अह.े याबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.२१४ ददनांक २७/०५/२०२१ ऄन्वये खािीि नमुन्यात 

संबंभधत भशक्षकांना झािेल्या ऄभतप्रदान रक्कमेची माभहती ईपिब्ध करून दणेेबाबत कळभवि ेऄसता भवभागान े

याबाबत काहीही खुिासा /माभहती, संबंभधतांची सेवापुस्तके, वेतनदयेके ईपिब्ध करून ददिी नसल्यान ेसंबंभधत 

भशक्षकांना तया तया ददनांकापासून झािेल्या ऄभतप्रदानाची रक्कम पररगणना करता अिी नाही. 

ऄ.क्र 
पदवीधर भशक्षकाच े

नांव 
ऄहषता 

सेवेत भनयुक्ती 

ददनांक 

पदवीधर 

वेतनशे्रणी िागू 

केल्याचा 

ददनांक 

वेतनभनभिती 

नंतरददिेि े

वेतन + िेड 

वेतन 

एकूण 

वसूिपात्र 

रक्कम रुपय े

१) 
योगेश भरतवसग 

पाटीि 
बी.एड. २३/०६/२०१६ ०१/०९/२०१० 

१२०५० 

+४३०० 
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२) 
मनोजकुमार 

म.वसेकर 
बी.एड. ३१/०७/२०१५ ०१/०९/२०१० 

१२०५० + 

४३०० 
 

३) 
नरेंद्र भभक्षापती 

गुज्जा 
बी.एड. १७/०७/२०१८ ०१/०६/२०११ 

११८०० + 

४३०० 
 

४) रुपािी कंुदन पाटीि बी.एड. ०९/०७/२०१५ ०१/०८/२०१४ 
१४१२० + 

४३०० 
 

५) संजश्री संजय जूकर बी.एड. ०९/०७/२०१५ ०१/०८/२०१४ 
१४१२० + 

४३०० 
 

६) सुवणाष सुधीर घागस बी.एड. ०९/०७/२०१५ ०१/०८/२०१४ 
११६४० + 

४३०० 
 

७) भहना नासीर असार बी.एड. ११/०६/२०१५ ०१/०८/२०१४ 
१४१२०+ 

४३०० 
 

८) ऄरुण मारुती पािवे बी.एड ०९/०७/२०१५ ०१/०८/२०१४ 
११२२० + 

४३०० 
 

९) 
भतरुपती परशुराम 

बुिाष 
बी.एड. १२/०८/२०१६ ०१/०८/२०१४ 

१५१९० + 

४३०० 
 

१०) 
भारती ऄरुणकुमार 

यादव 
बी.एड. ११/०६/२०१५ ०१/०१/२०१४ 

९६३० + 

४३०० 
 

११) 
भब्रझभूषण 

भोिानाथ यादव 
बी.एड. १४/०८/२०२० ०१/०८/२०१४ 

१००१० 

+४३०० 
 

तरी वरीिप्रमाणे संबंभधत ऄप्रभशभक्षत प्राथभमक भशक्षकांना बी.एड या पदवीधर पदाची वेतनशे्रणी तयांनी ऄहषता प्राप्त 

करणेपूवी भनयमबाह्यपणे ददल्यान ेतयांना संबंभधत वेतनशे्रणी ददल्याच्या ददनांकापासून ऄभतप्रदान झाि ेऄसल्यान े

प्राथभमक भशक्षण भवभागान ेअजतागायत तयांना वेतनात झािेल्या जादा प्रदानाची रक्कम पररगणना करून वसुिी 

करावी व तस ेऄनुपािन िेखापरीक्षणास सादर करावे. 

२) तसेच ईपरोक्त पदवीधर भशक्षकांची भरिेिी पद ेभह एकूण भशक्षक पदांच्या २५% च्या मयाषददत मंजूर केिी अहते 
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ककवा कस?े याबाबत प्राथभमक भशक्षण भवभागान ेिेखापरीक्षणाची साधार खात्री पटभविी नाही तरी ती 

कागदपत्रांच्या अधारे साधार पटभवणे अवश्यक अह.े 

३) तसेच भशक्षण भवभागान ेसादर केिेल्या माभहतीत ज्या भशक्षकांना मुखयाध्यापक पदी पदोन्नती ददिी अह ेतयांना 

पदोन्नती पूवी पदवीधर वेतनशे्रणी िागू केिी अह ेककवा कस ेयाची संबंभधत माभहती संबंभधत सवष मुखयाध्यापक 

यांच्या सेवापुस्तकांसह िेखा परीक्षणास ईपिब्ध करून ददिी नाही तयामुळे मुखयाध्यापक पदाची व पदवीधर पदाची 

वेतनशे्रणी एकच ऄसल्यान ेसदर प्रकरणी मुखयाध्यापक पदांच ेवेतनभनभितीत ऄभतप्रदान झाि ेऄसण्याची शक्यता 

नाकारता येत नाही. महानगरपाभिकेच्या ऄंतगषत िेखा परीक्षण भवभागान ेयाबाबतची तपासणी करावी व प्राथभमक 

भशक्षण भवभागान ेयाबाबत संबंभधत मुखयाध्यापक यांच ेवेतनभनभितीच ेअदशे /माभहती व सेवापुस्तकांसह ऄनुपािन 

सादर करावे 

DGPVTTM7001 (Ref No : 96, Hmm No : 214)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

22 सुरक्षा भवभागाने खाजगी सुरक्षा रक्षक यांचे वेतनावर केिेल्या खचाषबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : सुरक्षा वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेन े2016-2017 To 2017-2018 या वषाष मध्य ेखाजगी सुरक्षा रक्षक यांच े

वेतनावर खािीि प्रमाणे झािेल्या खचाषबाबत िेखापरीक्षणात अढळून अिेल्या ऄभनयभमतता बाबत ऄधषसमास पत्र 

क्रमांक १६२ दद.१६.०३.२०२१ ऄन्वय ेकळविी ऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र जावक क्र. ५ दद. १०/०५/२०२१ 

ऄन्वय ेसादर केिेिा खुिासा भवचारात घेता िेखापरीक्षणात खािीि ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेन े2016-2017 To 2017-2018 या वषाष मध्य ेखाजगी सुरक्षा रक्षक यांच े

वेतनावर केिेिा खचाषचा तपभशि पुढीिप्रमाणे 

प्रमाणकांची 

संखया 

भवत्तीय वषष 2016-2017 

मधीि खचष रक्कम रुपय े

प्रमाणकांची 

संखया 

भवत्तीय वषष 2017-2018 

मधीि खचष रक्कम रुपय े

एकूण खचष खचष 

रक्कम रुपय े

३८ १,०६,७१,९९०/- ९ ३८,०३,३२० /- १,४४,७५,३१०/- 

१. शासन भनणषय क्र. एसजीए- 1506 / प्र.क्र.91 / का-5 ददनांक 8.11.2006 नुसार राज्यातीि सरकारी भनमसरकारी 

क्षेते्र /ईपक्रम /शासकीय मंडळे, महामंडळे / महानगरपाभिका / स्थाभनक स्वराज्य संस्था / सहकारी संस्था/ शासकीय 

कायाषिय ेआतयाकदना ज्या ज्या वेळी सुरक्षा ऄभधकारी / सुरक्षा रक्षक यांची अवश्यकता ऄसेि तया तया वेळी संबंधीत 

ईपक्रम / संस्था आ. या पुढे खाजगी ऄभभकरणा मधून सुरक्षा ऄभधकारी / सुरक्षा रक्षक यांची मागणी न करता शासनान े
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स्थापन केिेल्या सुरक्षा रक्षक मंडळा कडूनच सुरक्षा ऄभधकारी / सुरक्षा रक्षक यांची मागणी करावी व तयातूनच अप 

अपल्या अस्थापनांमध्य ेसुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करनेची ऄसून, ऄस ेस्पष्ट अदशे दणे्यात अिेि ेअहते. तसेच या पढे 

शासनाच्या सुरक्षा रक्षक मंडळांकडून सुरक्षा रक्षक घेणार नाहीत, तया संस्था मधीि संबंधीत जबाबदार ऄभधकारी हा 

दडंातमक कायषवाहीस पात्र राहीि ऄस ेऄसतांनाही सुरक्षा रक्षक मंडळा व्यभतरीक्त सुरक्षा पुरभवणा-या खाजगी संस्था 

गुरु भसक्यूररटी सर्थवसेस, कॅप्टन भसक्यूररटी सर्थवसेस, ओम फेभसिीटी सर्थवसेस, सुरक्षा रक्षक मंडळ, कल्याण, संजय 

भगवान भोइ ठेकेदार, यांची भनयुक्ती केिी अह ेतसेच तयांना ठराव क्रमांक 44 दद. 31/08/2015 ऄन्वय ेदद.01/4/2015 

त ेदद. 31/03/2016 पयांत मुदतवाढ दणे्यात अिी ऄसताना तयानंतर सुद्धा खाजगी सुरक्षा एजन्सीिा ठेका दणे्यात 

अिेिा अह.े या बाबत भवभागान ेसादर केिेल्या खूिाशात सुरक्षा रक्षक मंडळाच ेदर ह ेखाजगी सुरक्षा एजन्सीच्या 

दरापेक्षा जास्त ऄसल्यान ेव तयावेळची मनपाची अर्थथक भस्थती भबकट ऄसल्याकारणान ेमंडळाकडीि सुरक्षा रक्षक 

नेमणे मनपास परवडणारे नव्हत ेयास्तव मनपाच्या मािमत्तेच ेसुरक्षेच्या दषु्टीने खाजगी एजन्सी कडून 

वाॅॅचमन/सुरक्षा रक्षकाची नेमणूक करण्यात अिी तयास स्थायी सभमतीची मान्यता घेण्यात अिी अभण सद्यभस्थतीत 

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळाची सुरक्षा नेमण्यात अिी अह ेहा खुिासा संयुभक्तक नाही. 

२.महाराष्ट्र शासन ईद्योग उजाष व कामगार भवभाग शासन भनणषय क्र. भाखंस -२०१ ४ प्र.क्र.८२/भाग-III/ईद्योग-४ 

ददनांक ३०/१०/२०१५ अभण ददनांक १/१२/२०१६ नुसार तीन िाखावरीि एकूण मूल्य ऄसिेल्या कामासाठी 

भनभवदा मागवण्याची कायषवाही केिेिी नाही. तयाच ेपािन झाि ेनसल्याबाबत भवभागान ेखुिाश्यात स्थायी सभमती 

ठराव क्रमांक ८५ दद. ४.०२.१६ ऄन्वय ेमनपाची अर्थथक बचत भवचारात घेउन स्थायी सभमतीन ेखाजगी 

वाॅॅचमन/सुरक्षेस मान्यता ददिी. हा खुिासा संयुभक्तक नसल्यान ेमुद्दा कायम ठेवण्यात येत अह.े 

३.Maharashtra Security Guards (Regulation of Employment and Welfare) Act 1981 मधीि तरतुदीनुसार 

कंत्राटदारान ेतयाच्या अस्थापनेवर भनयुक्त केिेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या वतीन ेभभवष्य भनवाषह भनधी, सानुिह ऄनुदान, 

ईपदान, रजावेतन व आतर ऄशी ४६.७५ टके्क Levy रकमा संबंभधत कायाषियाकड ेजमा केल्याबाबतची कागदपते्र 

पडताळणी साठी ईपिब्ध करण्यातबाबत मागणी केिी ऄसता मनपान ेवेळो वेळी ठेकेदारांना पूतषता करणेबाबत 

पत्रव्यवहार करण्यात अि ेहोत ेव ठेकेदारांनी कायषवाही चाि ूऄसल्याबाबत कळभवि ेअह.े तया मुळे कायषवाही 

प्रिंभबत अह.े हा खुिासा संयुभक्तक नसल्यान ेमुद्दा ऄक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन करावे तोपयांत खचष रक्कम रु. 1,44,75,310/- 

िेखापरीक्षणात अक्षपेाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

DGPKDKM7001 (Ref No : 68, Hmm No : 162)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 
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23 वाहनांच्या दरुुस्ती खचाषबाबत व ऄभभिेखयांबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : वाहन दरुुस्ती वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9अ अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेसन 2016-17-18 या वषाषकरीता वाहन भवभागाशी संबंधीत झािेल्या 

खचाषच्या ऄभभिेखाबाबत िेखापरीक्षणात अढळून अिेल्या ऄभनयभमतता बाबत ऄधषसमास पत्र क्रमांक ६६ 

दद.१९.१२.२०२० व ऄधषसमास पत्र क्रमांक २१० दद.२१.०५.२०२१ऄन्वय ेखुिासा मागभवण्यात अिा होता 

भवभागान ेदद.२५/०५/२०२१ रोजी सादर केिेिा खुिासा भवचारात घेता िेखा परीक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय 

दणे्यात येत अहते. 

१) महाराष्ट्र शासन भवत्त भवभाग शासन पररपत्रक क्र. डीएफपी-१०९१/ प्र.४ भवभनयम मंत्रािय, ददनांक १८/०६/९१ 

नुसार तसेच कें द्र शासन पयाषवरण कायदा २०१० नुसार वाहन भवभागाकडीि १५ वषाषवरीि जुनी वाहन ेवापरणेस 

योग्य अभण पयाषवरणास धोकादायक नसल्याबाबत, प्रादभेशक पररहन कायाषिाय, ठाणे यांच ेयोग्यता प्रमाणपत्र 

ऄसल्या भशवाय वापरता येत नाहीत. सन २००३ पूवी वापरात अणिेल्या वाहनांच्या बाबतीत आभतहास नोंदवही 

मध्ये योग्यता प्रमाणपत्र नोंदी नमूद नसल्यान ेयाबाबतची खात्री करता अिी नाही. 

२) तसेच वाहनाबाबत संपूणष माभहती आभतहास नोंदवही मध्ये नमूद नसल्यान ेवाहन भवभागान ेमहानगरपाभिका िेखा 

संभहता 2011 भनयम 198 पररभशष्ट -२ नुसार वाहन ककमतीच्या वषष भनहाय घसारा मूल्य ठरवून ज्या प्रकारची वाहन े

अहते तया नुसार भवभहत कािावधीत भनिेभखत करणे अवश्यक ऄसताना घसारा भनधीत गंुतवणूक केिी नसल्यान े

नवीन वाहन ेखरेदी साठी भनधी ईपिब्ध झािा नाही. तसेच घसारा मूल्याच्या प्रमाणात दरुुस्ती खचष करणे ऄपेभक्षत 

होत.े तथाभप तशी कायषवाही झािेिी नाही. तयामुळे वाहनांच्या तयावेळच्या ककमतीच्या दकती टके्क वषषभरात खचष 

झािा अह ेयाची खात्री िेखा पररक्षणात करता अिी नाही. तसेच वाहन ेभनिेभखत करून नवीन वाहन ेखरेदी केल्याच े

अढळून अि ेनाही. 

३) वाहन भवभागान ेदरपत्रक कंत्राटदारा सोबत करार करतांना तयाचा व्यवसाय मंुबइ दकुान ेव संस्था भनयम १९६१ 

नुसार नोंदणीकृत ऄसल्याची खात्री केल्याच ेअढळि ेनाही. ज्या दरपत्रकधारक कंत्राटदारास वाहन दरुुस्तीच ेकाम 

दणे्यात अि ेअह ेतयान ेत ेवाहन दरुुस्ती करतांना नादरुुस्त साभहतय परत करणे, खरेदी केिेल्या साभहतयांची दयेके 

ईपिब्ध करून दणेे या ऄटी दरपत्रकात / करार पत्रकात ऄथवा जाभहरातीत नमूद नाहीत. भवभागान ेऄधषसमास 

पत्राच्या ऄनुषंगान ेकेिेल्या खुिाश्यात साभहतय परत करणेबाबत खुिासा केिेिा नाही. तसेच दरुुस्ती ऄहवाि सादर 

करतेवेळी खरेदी केिेल्या साभहतयाची दयेके मनपा कायषशाळेत ईपिब्ध करून दणेेस दरपत्रकधारकास कळभवण्यात 

येइि ऄस ेखुिाशात नमूद केल्यान ेकायषवाही पररपूणष नसल्यान ेईभचत कायषवाही करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन 

करणे ऄवश्यक अह े. 

४) िेखा पररक्षण भवत्तीय वषष 2016-17-18 मधीि ईपिब्ध झािेल्या वाहन दरुुस्तीवरीि एकूण खचष रक्कम 
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रु.१,११,१०,०६२ च्या ऄनुषंगान ेसंबंभधत फायर आंभजन, फायर फायटर,जीप, डपंर,कार, पोकिन मशीन, वॉटर टॅंकर 

आतयादी प्रकारच्या वाहनांचा समावेश अह.े महाराष्ट्र शासन ईद्योग उजाष व कामगार भवभाग क्र. भाखंस -२०१४ 

प्र.क्र.८२/भाग-iii/ईद्योग-४ ददनांक ३०/१०/२०१५ अभण १/१२/२०१६ नुसार वाहन भवभागाकडून बाह्य यंत्रणे िारे 

वाहनांची भनयभमत दरुुस्तीवर वार्थषक खचष तीन िाखा पेक्षा जास्त झािा ऄसल्यान ेयाबाबत वार्थषक दरकरार करणे 

अवश्यक ऄसताना तस ेन करता प्रतयेक वेळी दरपत्रके मागवून खचष केिा अह.े 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करेपयांत खचष रक्कम रु. 1,11,10,062/- िेखापरीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत 

अह.े 

DGPKDKM7001 (Ref No : 86, Hmm No : 210)                                                                  

[End Para) 
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 कलम ९ ब खालील आक्षेप 
लेखापरीक्षकाच्या दषृ्टीने कोणत्याही व्यक्तीच्या अक्षम्य हयगयीमुळे 

अथवा गैरवतवणुकीमुळे जी कोणतीही तुट अथवा जे कोणतेही नुकसान 

झाले आह ेअशा तुटीची ककवा  नुकसानीची रक्कम तसेच कंत्राट दणे्यात 

झालेल्या अभनयभमतता, भनणवयामुळे झालेली महसूल हानी आभण 

धोरणात्मक भनणवयामुळे झालेले आर्वथक नुकसान 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[75] 

 

[Start Para) 

24 माह ेमाचष 2018 चे संगणकीय रोखवहीतीि खचष रक्कम प्रमाणकातीि खचष रक्कम फरकाबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : लेखा वसुलपात्र  : 7980.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपाभिका िेखा भवभाग सन 2017-18 मधीि माह ेमाचष 2018 ची संगणकीय 

रोखवही व तयाच मभहन्याची प्रमाणके तपासि ेऄसता, संगणीकृत रोखवही व प्रमाणकांमध्य ेअढळून अिेल्या 

ऄभनयभमतता बाबत ऄधषसमास पत्र क्र.3, ददनांक 29/10/2020 व ऄधषसमास पत्र क्र.4, ददनांक 29/10/2020 ऄन्वय े2 

ऄधषसमास पते्र भनगषभमत केि ेऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र ददनांक 04/11/2020 नुसार ऄधषसमासाच ेखुिास ेसादर केि े

होत.े खुिासा मुळ पररच्छेदानुसार भवभागान ेसादर न केल्यामुळे खािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणेेत येत अहते. 

1. 14 वा भवत्त अयोग भनधी - प्रमाणक क्र.98 व 99 दद.8-03-2018 नस्तीत अढळून अिी नाहीत. तथाभप 

रोखवहीमध्य ेनोंद ददसून येत अह.े तसेच प्रमाणक क्र.104 व 105 च्या मागणीदारांच्या नांवाचा तपभशि नमुद 

करावा. प्रमाणके व रोखवहीत फरक अह.े 

2. खासदार भनधी - प्रमाणक क्र.75 व 76, ददनांक 6-03-2018 रक्कम रु.652510/- ची नोंद रोखवहीत क्र. 77 व 78 

ऄशी दशषभविी अह.े प्रमाणक क्र. 80, ददनांक 22/03/2018 रक्कम रु.9,13,746/- व प्रमाणक क्र.81, ददनांक 

22/03/2018 रक्कम रु.9,08,057/- याची नोंद रोखवहीत अह.े तथाभप प्रमाणके सबंभधत नस्तीत प्रमाणके अढळून 

अिी नाही. तयामुळे सदर प्रमाणकांच ेिेखापररक्षण करता अि ेनाही 

3. अमदार भनधी - प्रमाणक क्र 87, एकूण रक्कम रुपय े199500/- 

वजाती- अयकर रु.990/- 

जीएसटी रुपय े- 1995/- 

एसजीएसटी रुपय े- 1995 

-------------------- 

एकूण रक्कम 1,91,520 

१) वजाती न करता प्रमाणक स्थूि रकमेस प्रदान करण्यात अि ेअह.े तयामुळे रु.7980/- ऄभतप्रदान झाल्याच ेददसून 

येत अह.े 

२) प्रमाणक क्र. 85, 88, 89, 91 व 92 ह्या प्रतयेक मुळ प्रमाणकािा ईपप्रमाणके जोडिेिी नाहीत. प्रमाणकावर 

प्राभधकृत ऄभधका-यांच्या स्वाक्ष-या नाहीत. प्रमाणकाभशवाय केिेिा खचष भनयमबाहय ठरतो. तसेच प्रमाणक क्र.89, 

दद.6/03/2018 रोखवहीत चंभडका कंस्िक्शन यांच ेनावेवर प्रमाणकावर नाव बुबेरे ऄँड ऄसोभसएट ऄस ेअह.े 

4. नागरी दिीत वस्ती सुधारणा भनधी 

१) प्रमाणक क्र..37, दद.22/03/2018 रोखवही रक्कम रु.3,78,523/- व प्रमाणकावर रक्कम रु.3,78,532/- अढळून अिा 

अह.े सबब फरक रु.9/- चा अह.े 
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२) माह ेमाचष 2018 च ेप्रमाणके तपासताना ऄस ेभनदशषनास अि ेदक प्रदानाचा तपभशि नमुना 22 वर. िेखा संभहता-

2011 किम 154 नुसार प्रदानाच्या तपभशिाची नोंद नाही, महाराष्ट्र नगरपाभिका िेखा संभहता-2011 ,किम 182 

नुसार दये झािेल्या प्रदानाची ददनांकीत पावती, ऄदातयास रक्कम प्रदान केिी ऄसल्याची पोहोच म्हणून तयावर 

ऄदातयाची स्वाक्षरी घेण्यात अिेिी नाही. तसेच ददनांक 10/09/2004 रोजीच्या भारताच्या राजपत्रात प्रभसध्द 

केल्याप्रमाणे पररभशष्ट 8 मधीि किम 117 (3) नुसार रु.5000/- व तयापेक्षा ऄभधक प्रदानाकररता रक्कम रु.1 मुल्यांचा 

मुद्रांक भतकीटावर ऄदातयाची सही घेतिी जात.े सदरची कायषवाही भवभागान ेऄभवबंल्याच ेददसुन येत नाही. तयामुळे 

शासनाचा महसूिच ेअर्थथक नुकसान झाि ेअह.े 

5. जनरि फंड 1) प्रमाणक क्र.2770, दद.14/03/2018 रोखवही रक्कम रुपय1े60097/-, प्रमाणक रक्कम रुपय े160079/-, 

फरक 18 

प्रमाणक क्र ददनांक 
एकूण रक्कम 

रु. 

कोणास प्रदान 

केिी 
शेरा 

2850/2851/ 
2852/2853/ 
2854 

15/03/2018 157899 
सुभनता यशवंत 

तावरे 

रोखवहीत वाहन भतयासाठी 

वापरण्यात अिेल्या प्रमाणक क्र. 

2850 व 2851 प्रमाणकांची नोंद 

दबुार झािेिी अह.ेएकाच 

प्रमाणक क्रमांकावर दोन 

वेगवेगळ्या व्यक्तींना रक्कमेच े

प्रदान केल्याची ऄभनयभमतता 

ददसून येत अह.े 

2850/2851/ 
2858/2859 

15/03/2018 78784 
फरजाना 

आस्माइि भमरची 

२) प्रमाणक क्र.3087, दद.20/03/2018 अयटेक कंन्स्िक्शन िुप रक्कम रु.457689 ही रोखवहीत नोंद अह.े तथाभप 

सदरच ेप्रमाणक िेखा पररक्षणास ईपिब्ध करुन दणे्यात अि ेनसल्यान ेखचाषची सतयता तपासता अिी नाही. 

३) ददनांक 15/03/2018 प्रमाणक क्र.2775 त े2792 व 2799 त े2811 तसेच 2824 त े2835 व 2843 त े2845 व 2850 

त े2854 व 2858, 2859 अभण 2867 त े2870 व 2875 त े2883 या प्रमाणकांच ेपाटष पेमेंट झािेच ेददसून येत.े महाराष्ट्र 

राज्य महानगरपाभिका िेखा संभहता-2011 किम 154 नुसार प्रदान प्रमाणकामध्य,े ददनांकापयांत यापूवी ईक्त 

कामाच्या संदभाषत करण्यात अिेि ेप्रदान व यापुवीच्या सवष तपभशिाची नोंद झाल्याची ददसून येत नाही. प्रमाणक 

क्र.3114 व 3115, ददनांक 26/03/2018 रोखवहीमध्य ेरु.276011 व प्रमाणकावर रु.276004/- ऄसुन फरकाबाबतचा 

खुिासा सादर केिेिा नाही. 

6. घनकचरा भनधी 
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प्रमाणक क्र. ददनांक 
प्रमाणकाची 

रक्कम 

रोखवहीतीि 

रक्कम 

फरक रक्कम 

रुपय े
तपभशि 

एसडब्य ू683 1/03/2018 74206 47206 27000 
जी.अर. 

कंस्िक्शन 

एसडब्य ू743 5/03/2018 508618 508616 2 
भप्रती 

आंटरप्रायजेस 

एसडब्य ू752 5/03/2018 197400 197470 70 
वडपि 

आंटरप्रायजेस 

१) वरीिप्रमाणे रोखवहीत व प्रमाणकात फरक अढळून अिा अह.े 

आतर ऄभनयभमतता 

1)अमदार भनधी आंभडयन बँक च ेबँक स्टेटमेंट ददनांक 8/03/2018 नंतरच ेिेखा पररक्षणास ईपिब्ध झाि ेनाही. 

2)नागरी दिीत वस्ती सुधारणा सेंिि बँक च ेबँक स्टेटमेंट ददनांक 22/03/2018 नंतरच ेिेखा पररक्षणास ईपिब्ध 

झािेि ेनाही. 

3)खासदार भनधी, भनवडणुक खात,ेभनवृत्ती वेतन,पेंशन फंड, एस्क्रो खात ेमुिभुत सुभवधा, आएमडी, अपत्ती व्यवस्थापन, 

स्वच्छ भारत ऄभभयान, रस्त ेखोदाइ, ऄल्पसंखयाक या भनधीची माह ेमाचष 2018 ची बँक भववरणपते्र िेखापररक्षणांस 

ईपिब्ध झािी नाहीत. 

ईपरोक्त िेखे/प्रमाणके ईपिब्ध न झाल्यान ेसदर भनधीच्या खातयांची तपासणी करता अिी नाही. 

महाराष्ट्र नगरपररषद िेखा संभहता 2011 प्रकरण 34 सगंणीकृत िेखे किम 477 नुसार नोंदवह्या संगणीकृत ठेवण्यात 

येत ऄसतीि तर जबाबदार व्यक्ती तयाची मुदद्रत ेघेइि. मुद्रींताच्या साराशांवर प्राभधकृत ऄभधका-याकडून पडताळणी 

करण्यात येइि व सही करण्यांत येइि ऄस ेऄसतानासुध्दा भवभागान ेईपिब्ध करुन ददिेि ेसंगणकीय रोखवहया 

पररपूणष व भनयमानुसार स्वाक्षरीत नसल्याच ेददसून अल्यान ेभनयमानुसार कायषवाही झाल्याच ेददसून येत नाही. 

DATNSPM6901 (Ref No : 2, Hmm No : 3)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

25 शासनास भरणा करावयाच्या भशक्षणकर,रोजगार हमीकर व ऄकृभषक कर आ बाबत . 

योजना :  लेखाशीषव : कर संकलन वसुलपात्र  : 73440337.00/- 

भनधी : शासन भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 
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भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या िेखा भवभागाच ेवषष 2016-17 व 2017-18 मधीि िेखापरीक्षणात 

शासनास भरणा करावयाच ेभशक्षण कर,रोजगार हमी कर,व ऄकृभषक कर आ. भरणा रक्कमाबाबत भवभागास ऄधषसमास 

पत्र क्र.200 दद. २७/०४/२०२१ ऄन्वय ेभवचारणा केिी ऄसता भवभागान ेयाबाबतचा खुिासा केिा नाही. सबब 

िेखापरीक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय कायम करणेंत येत अहते. 

1) िेखा भवभागान ेईपिब्ध केिेल्या ऄभभिेखयावरुन व महसूि व वन भवभागाचा शासन भनणषय क्र.- इभजसी 

1097/प्र.क्र.199/ ि-5 दद.20/01/2003 नुसार सन 2003-04 पासून महानगरपाभिका /नगरपाभिका क्षेत्रातीि भशक्षण 

व रोजगार हमी ईपकरापोटी वसूि केिेल्या एकुण रक्कमेचा 2% वसुिीच्या खचाषची रक्कम वजा करुन ईवषरीत रक्कम 

संबंभधत अर्थथक वषाषमध्य ेजमा करण्यासाठी सवष महापाभिका / नगरपाभिकांना परवानगी दणे्यात अिी अह.े तसेच 

महसूि व वन भवभाग शा.भन.क्र.-एनएपी-1006/प्र.क्र.270/ ि-5, दद.05/02/2009 नूसार महापाभिकेच्या क्षेत्रातीि 

ऄकृभषक कराच्या मागणीची रक्कम महापाभिकेकडून भमळकत कराच्या समवेत वसूि करण्यात यावी. एकुण ऄकृभषक 

अकारणीच्या मागणीपैकी 5% आतकी रक्कम वटावा (collection charges)म्हणून संबंभधत महापाभिका यांचेकड ेठेवून 

घेण्यास मान्यता दणे्यात अिी अह.े यानुसार खािीि प्रमाणे शासनास जमा करावयाच्या रक्कमा कमी भरणा केल्याच े

ददसून अि ेअह.े 

कर तपभशि वष े

प्रारंभभची 

भशल्िक रक्कम 

रु. 

एकुण जमा 

रक्कम रु. 

भरणा 

करावयाची 

भशल्िक रक्कम 

रु. 

एकुण भशल्िक 

थकबाकी रक्कम 

रुपय े 

1.भशक्षण कर      

 2016-17 36725028 61794912 58542216  

 2017-18 58542216 80961890 63158547 63158547 

2.रोजगार हमी 

कर 
     

 2016-17 6267241 9779738 9121059  

 2017-18 9121059 12396985 9698262 9698262 
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3.ऄकृभषक कर      

 2016-17 550891 136893 603646  

 2017-18 603646 20118 583528 583528 

ईपरोक्त प्रमाणे सन 2016-17 व 2017-18 मधीि प्रिंभबत भशक्षण कर रक्कम रु.6,31,58,547/- व रोजगार हमी कर 

रक्कम रु.96,98,262/- शासन खाती जमा करणे प्रिंभबत ऄसल्याच ेददसून येत अह.े तरी सदर रक्कमा सतवर 

शासनखाती जमा करणे अवश्यक अह.े तसेच सन 2016-17 व 2017-18 मधीि प्रिंभबत ऄकृभषक कर रक्कम 

रु.5,33,528/- शासन खाती जमा करण्याच ेबाकी अह.े सदरच्या रक्कमा सतवर शासनखाती जमा करून ऄनुपािन 

सादर करावे. 

DATNSPM6901 (Ref No : 60, Hmm No : 200)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

26 मोबाइि टॉवरच्या मािमत्ता कराच्या थकबाकीबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : कर संकलन वसुलपात्र  : 83785341.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

मोबाइि टॉवरच्या मािमत्ता कराच्या थकबाकीबाबत भवभागास ऄधषसमास पत्र क्र. 8 ददनांक 19/11/2020 भनगषभमत 

केि ेऄसता भवभागान ेददनांक 24/11/2020 रोजी खुिासा सादर केिा ऄसून वसूिीची कायषवाही चाि ूअह ेऄस े

भवभागान ेकळभवि ेअह.े थकबाकीची वसूिी प्रिंभबत ऄसल्यामुळे खािीि प्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिका करमुल्यांकन भवभागाच ेिेखा पररक्षणात ऄस ेददसून अाि ेदक, भवभागान ेसादर 

केिेल्या भववरणपत्रानुसार सन 2016-17 व 2017-18 ऄखेर मोबाइि टॉवर च्या खािीिप्रमाणे मोठया प्रमाणावर 

थदकत रक्कमा ऄसल्याच ेददसुन येत अह.े 

सन 2016-2017 

ऄ.क्र. तपभशि रक्कम रु. 

1 2016-17 थकबाकी मागणी 6,67,20,061 

2 2016-17 ची चाि ूमागणी 2,99,63,890 
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3 एकूण मागणी 9,66,83,951 

4 2016-17 मध्ये थदकत वसूिी 2,01,21,762 

5 2016-17 चाि ूमागणी वसूिी 68,21,756 

6 एकूण वसुिी 2,69,43,518 

7 2016-17 ऄखेर थकबाकीपैकी बाकी 4,65,98,299 

8 2016-17 चाि ूमागणीपैकी बाकी 2,31,42,134 

9 एकूण थकबाकी 6,97,40,433 

सन 2017-18 

ऄ.क्र. तपभशि रक्कम रु. 

1 2017-18 थकबाकी मागणी 7,31,80,240 

2 2017-18 ची चाि ूमागणी 2,96,02,314 

3 एकूण मागणी 10,27,82,554 

4 2017-18 मध्ये थदकत वसूिी 1,26,21,003 

5 2017-18 चाि ूमागणी वसूिी 63,76,210 

6 एकूण वसुिी 1,89,97,213 

7 
2017-18 ऄखेर थकबाकीपैकी 

बाकी 
6,05,59,237 

8 
2017-18 चाि ूमागणीपैकी 

बाकी 
2,32,26,104 
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9 एकूण थकबाकी 8,37,85,341 

1. करमुल्यांकन व संकिन ऄभधकारी यांनी िेखा पररक्षणास सादर केिेल्या मोबाइि टॉवरच्या थकबाकीच े

भववरणपत्रानुसार भभवंडी महानगरपाभिका क्षेत्रात एकूण 9 मोबाइि टॉवरच ेकंपनीधारक ऄसुन एकूण 199 मोबाइि 

टॉवरची संखया अह.े वषष 2016-17 कररता मोबाइि टावरच्या मािमत्ता कराची एकूण मागणी रु. 9,66,83,951 

आतकी ऄसुन एकूण वसुिी रु. 2,69,43,518 आतकी अह.े एकूण थकबाकी रक्कम रु. 6,97,40,433 आतकी अह.े सदर 

थकबाकीची रक्कम पुढीि वषाषत अरंभभची भशल्िक ऄसणे अवश्यक अह.े प्रतयक्षात सन 2016-17 मधीि एकूण 

थकबाकी ही सन 2017-18 कररता प्रांरभभची भशल्िक ददसुन येत नाही. 

तसेच वषष 2017-18 कररता मोबाइि टॉवरच्या मािमत्ता कराची एकूण मागणी रु. 10,27,82,554 आतकी ऄसुन 

एकूण वसुिी रु. 1,89,97,213 आतकी अह.े एकूण थकबाकी रक्कम रु. 8,37,85,341 आतकी अह.े माबाइि टॉवरच्या 

मािमत्ता करांच्या थकबाकीदारांना मंुबइ प्रांभतक महानगरपाभिका ऄभधभनयम 1949 मधीि प्रकरण 8 कराधान 

भनयम 42 त े48 नुसार नोटीस पाठभवणे,मािमत्ता ताब्यात घेणे/ जप्त करणे,तसेच कर अकारणी प्रकरणांच ेबाबत 

मोजमाप ेघेउन हरकती मागवून, दयेके पाठभवण्याच ेकामे न झाल्यान ेअकारणी/मागणी करणे आ. कामे 

महानगरपाभिका कर भवभागान ेतया तया भवत्तीय वषाषत वेळीच केिी नाही. कर वसुिी संदभाषत ऄशी कारवाइ न 

केल्यान ेवसूिीच ेप्रमाण कमी होउन महानगरपाभिकेच्या महसुिी ईतपन्नात घट झािी अह.े तरी थदकत वसुिी बाबत 

खुिासा सादर केिेिा नाही. 

2. मोबाइि टॉवसष कंपन्यांपेकी ररिायन्स कंपनी, भारत संचार भनगम भि. तसेच मे जीटीएि मो. टॉवर कंपनी, 

एऄरटेि मो.टॉवर कंपनी यांनी सन 2016-17 व 2017-18 मध्ये मे जीटीएि मो. टॉवर कंपनी, एऄरटेि मो. कंपनी व 

वोडाफोन मोबाइि कंपनी यांच्या मािमत्ता कराची एकही रुपया रक्कमेचा भरणा महानगरपाभिकेकड ेकेल्याचा ददसुन 

येत नाही. 

3. महानगरपाभिका क्षेत्रामध्य ेसवे करुन माॅेबाइि टॉवरच्या संखयेची खातरजमा करुन नोंदणी नसिेि ेऄनभधकृत 

माॅेबाइि टॉवरवर कराची व शास्तीची रक्कम अकारुन िेखापररक्षणास सादर केिेिी नाही. 

4. नगर भवकास भवभागाच ेपत्र क्र.रटपीएस 6003/1723/सी अर.394/युडी.30 ददनांक 4/07/2005 नुसार 

महागरपाभिकेच ेईतपन्न वाढण्यासाठी रु.50000/- ऄनामत रक्कम मोबाइि टॉवरधारकाकडून घेण्यात यावी. तसेच 

टॉवरच्या ईंची नुसार प्रती भमटर रु.10,000/- प्रमाणे घेणे अवश्यक ऄसताना त ेघेण्यात अल्याच ेददसुन येत नाही. 

वसुिपात्र रक्कम रु. 8,37,85,341/- 

DATNSPM6901 (Ref No : 4, Hmm No : 8)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

27 मािमत्ता हस्तांतरीत करतांना  मागीि वषाषचे मािमत्ता कराची वसूिी न केल्याबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : कर संकलन वसुलपात्र  : 156054.00/- 
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भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिका करमुल्यांकन भवभागाच ेिेखा पररक्षणात ऄस ेददसून अि ेकी वषष 2016-17 

मधीि मािमत्ता हस्तांतरण प्रकरणांत मागीि वषाषच ेमािमत्ता कराची थकबाकी रक्कम वसूि न करता मािमत्ता 

हस्तांतरीत केल्या अहते. याबाबत ऄधषसमास पत्र क्र. 17 ददनांक 23/11/2020 ऄन्वय ेयाबाबत भवचारणा केिी ऄसता 

भवभागान ेदद. 17/12/2020 ऄन्वय ेकेिेिा खूिासा मुळ पररच्छेदानुसार केिेिा नाही. हस्तांतरीत प्रकरणांचा तपभशि 

खािीि प्रमाणे अह.े 

ऄ.क्र. नाव मािमत्ता क्रमांक 
मािमत्ता कर 

थकबाकी रक्कम रु 

1 गुिाबचंद रामसेवक पटेि नारपोिी क्र.166 49550 

2 
सभचन चंद्रकांत अडकेरी/चंद्रकांत 

शंकर अडकेरी 
तेिीपाडा क्र.328/303 16398 

3 भगवानदास नाथािाि शाह ब्राम्हणऄळी क्र.64/0 13966 

4 भनिेश रमेश कुवाड े तेिीपाडा क्र.328/401 53425 

5 श्रीम.भगता हनुमान घट 
नारपोिी.2 1446/ए.सी 

302 
18000 

6 
जयश्री संजय मोभहत/े संजय 

भवकास मोभहत े

कामतघर क्र.1685/303 

ए ववग 
4715 

 एकूण रक्कम रु.  156054 

वरीि बाबत िेखापरीक्षणात खािीि ऄभभप्रायअहते. 

1. मािमत्ता हस्तांतरण प्रकरणांत माभगि वषाषच ेकर वसूिी न करता हस्तांतरण कस ेकाय मंजूर केि ेयाबाबत 

खुिासा करुन थकबाकी वसूिीची रक्कम रु.156054/- सबंभधताकडून वसूि करुन िेखापरीक्षणास ऄनुपािन करावे. 

DATNSPM6901 (Ref No : 12, Hmm No : 17)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 
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28 मािमत्ता हस्तांतरातीि सन 2016-17 मधीि प्रकरणावर शास्तीची रक्कम संबभधताकडून वसूि 

करण्याबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : 11 वसुलपात्र  : 1748278.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

मािमत्ता हस्तांतरातीि सन 2016-17 मधीि प्रकरणावर भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिका करमुल्यांकन 

भवभागाच ेिेखा पररक्षणात ऄस ेददसून अि ेदक, सन 2016-17 ऄखेर मािमत्ता हस्तांतरातीि प्रकरणामध्य ेऄनभधकृत 

बांधकामावर शास्तीची रक्कम वसूि न केल्यामुळे तयास ऄनुसरुन ऄधषसमास पत्र क्र. 15 ददनांक 23/11/2020 ऄन्वय े

भवचारणा केिी ऄसता भवभागान ेकाहीही खुिासा सादर केिेिा नाही. तयामुळे खािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणेेत येत 

अह.े 

1)मािमत्ता क्र.1548 कामतघर भोगवटादार भवनोद राधेश्याम चौव्हान यांना नोटीस जा.क्र.करमुल्यांकन/1451 

ददनांक 08-08-2014 नुसार ऄनभधकृत बांधकामाबाबत नोटीस बजाविी ऄसुन तयाची ततकािीन कर अकारणी सन 

2007-08 दरानुसार केिी अह.े तथाभप ऄनभधकृत बांधकामाबाबत ततकािीन कािावधी 2014-15 त े2016-17 पयांत 

शास्ती अकारल्याच ेददसुन येत नाही. तयाचा तपभशि खािीि प्रमाणे अह.े 

ऄ.क्र. तपभशि 
अकारावयाचा 

कर 
शास्ती एकूण 

3 वषाषची एकूण 

शास्ती 

मािमत्तेच ेवणषन-4698 चौ.फुट, वापर-रभहवास, दर-1.50, करयोग्य मुल्य 76108 

1 मािमत्ता कर 26% 19788 39576 59364 178092 

2 भवशेष भशक्षण कर 3 % 594 1188 1782 5346 

3 वृक्ष कर 1% 761 1522 2283 6849 

4 ऄभिशमन कर 1.5% 1142 2284 3426 10278 

5 महा.शासन भशक्षण कर 4566 .. 4566 4566 

 एकूण 26851 44570 71421 214263 
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वरीि भववरणपत्रानुसार शास्तीची रक्कम रु. 214263/- संबभधताकडून वसूि करण्यांत यावा. 

2) काशीनाथ शंकर टावरे मािमत्ता क्र.166,नोटीस क्र.1633 ददनांक 28/08/2014 तयाची नवीन कर अकारणी सन 

2007-08 पासुंन नवीन कर अकारणी केिी अह.े तथाभप ऄनभधकृत बांधकामाबाबत ततकािीन कािावधी 2014-15 

त े2016-17 पयांत शास्ती अकारल्याच ेददसुन येत नाही. तयाचा तपभशि खािीि प्रमाणे अह.े 

ऄ.क्र. तपभशि 
अकारावयाचा 

कर 
शास्ती एकूण 

3 वषाषची एकूण 

शास्ती रक्कम रुपय े

मािमत्तेच ेवणषन-8074 चौ.फुट, वापर-रभहवास, दर-1.50, करयोग्य मुल्य 130815 

1 मािमत्ता कर 26% 34012 68024 102036 306108 

2 भवशेष भशक्षण कर 3 % 1020 2040 3060 9180 

3 वृक्ष कर 1% 1308 2616 3924 11772 

4 ऄभिशमन कर 1.5% 1962 3924 5886 17658 

5 महा.शासन भशक्षण कर 7849 .. 7849 7849 

 एकूण 46151 76604 122755 368265 

वरीि भववरणपत्रानुसार शास्तीची रक्कम रु. 368265/- संबभधताकडून वसूि करण्यांत यावा. 

3) काशीनाथ शंकर टावरे मािमत्ता क्र.166,नोटीस क्र.1633 ददनांक 28/08/2014 तयाची नवीन कर अकारणी सन 

2007-08 पासुंन नवीन कर अकारणी केिी अह.े तथाभप ऄनभधकृत बांधकामाबाबत ततकािीन कािावधी 2014-15 

त े2016-17 पयांत शास्ती अकारल्याच ेददसुन येत नाही. तयाचा तपभशि खािीि प्रमाणे अह े

. 

ऄक्र तपभशि अकारावयाचा कर शास्ती एकूण 
3 वषाषची एकूण 

शास्ती रक्कम रुपय े

वणषन-24093 चौ.फुट, वापर-रभहवास, दर-1.60, करयोग्य मुल्य 416327 

वणषन-574 चौ.फुट, वापर- वाभणज्य, दर-2.40, करयोग्य मुल्य 14878 
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  रभहवास वाभणज्य रभहवास वाभणज्य रभहवास वाभणज्य रभहवास वाभणज्य 

1 
मािमत्ता कर 

26% 
108245 3868 216490 7736 324735 11604 974205 34812 

2 
भवशेष भशक्षण 

कर 3 % 
3247 116 6494 232 9741 348 29223 1044 

3 वृक्ष कर 1% 4163 149 8326 298 12489 447 37467 894 

4 
ऄभिशमन कर 

1.5% 
6245 223 12490 446 18735 669 56205 2007 

5 स्वच्छता कर 298 596 894 2682 

6 रोजगार ह.कर 446 .. 446 446 

7 
महा.शासन 

भशक्षण कर 
24980 1785  24980 1785 24980 1785 

 एकूण 146880 6885 243800 9308 390680 16193 1122080 43670 

        

वरीि भववरणपत्रानुसार शास्तीची रक्कम रु. 1165750/- संबभधताकडून वसूि करुन ऄनुपािन सादर करावे. 

वसुिपात्र रक्कम रु. 1748278/- 

FDSJRDM6801 (Ref No : 13, Hmm No : 15)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

29 भवशेष भशक्षण कर अकारणी रक्कम कमी केल्याबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : 11 वसुलपात्र  : 93850.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिका करमुल्यांकन भवभागाच ेिेखा पररक्षणात ऄस ेददसून अि ेदक, सन 2017-18 

मधीि भवशेष भशक्षण कर अकारणी रक्कम कमी केल्यामुळे वसूिीची रक्कम रु. 93850/- संबभधताकडून वसूि 

करणेबाबत ऄधषसमास पत्र क्र. 25 ददनांक 02/12/2020 ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेददनांक 12/01/2021 च्या 

पत्रान्वय ेखुिासा सादर केिा ऄसून खुिासा मुळ पररच्छेदानुसार न केल्यामुळे िेखा पररक्षणाच ेखािीि प्रमाणे 
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ऄभभप्राय दणे्यात येत अह.े 

1) मंुबइ प्रांभतक ऄभधभनयम 1949 ऄनुसुची ड प्रकरण 8 कराधान भनयम 15 व 20 ऄन्वय ेकमी कर अकारणी केिेिी 

खािीि प्रमाणे रक्कम रु.93850/- संबभधताकडून वसूि करुन िेखा पररक्षणास ऄनुपािन सादर करावे. 

ऄ.क्र. मािमत्ताधारकांच ेनांव मािमत्ता क्र. 
करयोग्य 

मूल्य 

दशषभवण्यात 

अिेि ेकर 

घेणे 

अवश्यक 

कर 

कमी 

घेतिेि े

कर रु. 

1 
ज.ेके.प्रोजेक्ट व 

आन्रास्टक्चर कामतघर 
1627/ रभहवाशी 1151248 

भवशेष भशक्षण 

कर 3% 544 
34537 33993 

2 
ज.ेके.प्रोजेक्ट व 

आन्रास्टक्चर कामतघर 
1626/ रभहवाशी 1287032 

भवशेष भशक्षण 

कर 3% 544 
38611 38067 

3 
काभसफ ऄबुि िइस बीन 

राशीद 

765/जुना 

गौरीपाडा 

वाभणज्य 

63297 
भवशेष भशक्षण 

कर 3% 494 
1899 1405 

4 
काभसफ ऄबुि िइस बीन 

राशीद 

765/जुना 

गौरीपाडा 

रभहवाशी 

292516 
भवशेष भशक्षण 

कर 3% 2282 
8775 6493 

5 
श्रीम.शादाब मंजुर ऄहमद 

शेख व आतर 4 

2406/ नांगाव 

वाभणज्य 
75111 

भवशेष भशक्षण 

कर 3% 586 
2253 1667 

6 
श्रीम.शादाब मंजुर ऄहमद 

शेख व आतर 4 

2406/ नांगाव 

रभहवाशी 
418414 

भवशेष भशक्षण 

कर 3% 3264 
12552 9288 

7 
आम्रान ऄहमद आस्तीपाफ 

ऄहमआ हाशमी 

875/ नांगाव 

वाभणज्य 
13195 

भवशेष भशक्षण 

कर 3% 103 
396 293 

8 
आम्रान ऄहमद आस्तीपाफ 

ऄहमआ हाशमी 

875/ नांगाव 

रभहवाशी 
115846 

भवशेष भशक्षण 

कर 3% 904 
3475 2571 

9 भजिेश ददिीप शाह व 1623/ वाभणज्य .. भवशेष भशक्षण 4907 73 
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आतर कर 3% 4834 

 एकूण वसूिपात्र रक्कम रु.     93850 

 

FDSJRDM6801 (Ref No : 14, Hmm No : 25)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

30 मािमत्ता क्र.1689 शास्तीची रक्कम वसूि करणेबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : 11 वसुलपात्र  : 17510.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिका करमुल्यांकन भवभागाच ेिेखा पररक्षणात ऄस ेददसून अि ेदक, सन 2017-18 

ऄखेर मािमत्ता हस्तांतरातीि प्रकरणामध्य ेशास्ती अकारल्याच ेददसुन येत नाही. याबाबत ऄधषसमास पत्र क्र. 27 

ददनांक 02/12/2020 भवचारणा केिी ऄसता भवभागान ेददनांक 12/01/2021 च्या पत्रान्वय ेखुिासा सादर केिा अह.े 

सदर खुिाशात भवभागान ेमुळ पररच्छेदानुसार खुिासा सादर न केल्यामुळे िेखा पररक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय 

दणे्यात येत अह.े 

1) मािमत्ता क्र.1689 मारुती वनगप्पा पाटीि व आतर आमारत वापर दाखल्यात मौजे कामतघर दशषभवण्यात अिा 

अह.ेभवशेष नोटीसमध्य ेमौजे भनजामपूर दशषभवण्यांत अिा ऄसल्यान ेमािमत्ता दरात तफावत अढळून येत.े 

तयाऄनुषंगान ेशास्तीची रक्कम रु.17510/- भनभित करण्यांत अिेिी अह.े 

दशषभवण्यात अिेिा कर मुल्यांकन अवश्यक ऄसिेि ेकर मुल्यांकन 

 

रभहवास 

(1.75 

दर) 

वाभणज्य 

(3.50 दर) 

रभहवास 

(1.85 दर) 

वाभणज्य 

(3.70 दर) 

चटइ क्षेत्र 37087 2373 37087 2373 

दर 1.75 3.50 1.85 3.70 

वार्थषक भाड े 778827 99666 823331 105361 

करयोग्य मुल्य 700944 89699 740998 94825 

मािमत्ता कर 26% 182245 23322 192659 24655 
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भवशेष भशक्षण कर 3 % 21028 2691 22230 2845 

वृक्ष कर 1% 7009 897 7410 948 

स्वच्छता कर .. 1794 hellip; 1899 

ऄभिशमन कर 1.5% 10514 1345 11115 1422 

महा.शासन भशक्षण कर 42057 10764 44460 11379 

रोजगार हमी कर .. 2691 .. 2845 

 262853 43504 277874 45993 

वसुिपात्र रक्कम रु. 

रभहवास 15021/- 

वाभणज्य 2489/- 

---------------------------------. 

एकूण रु. 17510/- 

वरीि भववरणपत्रानुसार शास्तीची रक्कम रु.17510/- संबभधताकडून वसूि करुन ऄनुपािन सादर करावे. 

वसुिपात्र रक्कम रु. 17510 

DATNSPM6901 (Ref No : 15, Hmm No : 27)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

31 भवशेष भशक्षण कर/वृक्ष कर अकारणी कमी केिेिी रक्कम वसूि करणेबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : 11 वसुलपात्र  : 25319.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिका करमुल्यांकन भवभागाच ेिेखा पररक्षणात ऄस ेददसून अि ेदक, सन 2016-17 

मधीि कर अकारणी करताना सन 2016-17 मधीि भवशेष भशक्षण कर/वृक्ष कराची अकारणी कमी केल्यामुळे 

वसूिीची रक्कम रु. 21873/- संबभधताकडून वसूि करणे अवश्यक अह.े मंुबइ प्रांभतक ऄभधभनयम 1949 ऄनुसुची ड 

प्रकरण 8 कराधान भनयम 15 व 20 ऄन्वय ेकमी कर अकारणीची रक्कम रु.3446/- थकबाकीसह संबभधताकडून वसूि 

महानगरपाभिका भनधीमध्य ेजमा केिेिी नाही. याबाबतऄधषसमास पत्र क्र. 14 ददनांक 23/11/2020 ऄन्वय ेभवचारणा 
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केिी ऄसता भवभागान ेददनांक 17/12/2020 ऄन्वय ेखुिासा सादर केिा अह.े सदर खुिासा मुळ पररच्छेदानुसार 

सादर न केल्यामुळे िेखा पररक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अह.े 

1) खािी तपभशिाम दशषभवल्याप्रमाणे मंुबइ प्रांभतक ऄभधभनयम 1949 ऄनुसुची ड प्रकरण 8 कराधान भनयम 15 व 20 

ऄन्वय ेकमी कर अकारणीची रक्कम रु. 21873/- संबभधताकडून वसूिी करुन ऄनुपािन सादर करावे. 

ऄ.क्र मािमत्ताधारकांच ेनांव मािमत्ता क्र. 
करयोग्य 

मूल्य 

दशषभवण्यात 

अिेि ेकर 

घेणे अवश्यक 

कर 

कमी घेतिेि े

कर रक्कम 

रुपय े

1 

मे.जुम्मा मस्जीद िस्टचे दफ 

िस्टी श्री सोहिे ऄब्दिु 

हमी काजी 

भुसार मोहल्िा 

क्र.63 

वाभणज्य/ 

52807 

भव.भशक्षण 

कर 412 
1584 1172 

2 

मे.जुम्मा मस्जीद िस्टचे दफ 

िस्टी श्री सोहिे ऄब्दिु 

हमी काजी 

भुसार मोहल्िा 

क्र.63 

रभहवाशी/ 

44396 

भव.भशक्षण 

कर 346 
1332 986 

3 
श्री.ऄसुद ऄहमद हबीबुिा 

व आतर 3 

तांडिे मोहल्िा 

क्र.88 

वाभणज्य/ 

47137 

भव.भशक्षण 

कर 1038 
1414 376 

4 मे.आरफार कुबाषन व आतर 1689 
रभहवाशी/ 

106893 

भव.भशक्षण 

कर 834 
3207 2373 

5 मे. नस्टर साइ डवे्हिपसष 1619 
रभहवाशी/ 

914684 

भव.भशक्षण 

कर 14501 
27441 12940 

6 मे. नस्टर साइ डवे्हिपसष 1619 
वाभणज्य/ 

130230 

भव.भशक्षण 

कर 2362 
3907 1545 

7 रमेश जी ठक्कर 1560 
रभहवाशी/ 

501001 

िी सेज कर 

2529 
5010 2481 

 एकूण वसूिपात्र रक्कम रु.     21873 

2) मािमत्ताधारकांच ेनांव रमेश जी ठक्कर, क्र.101,वापर वाभणज्य,चटइ क्षेत्र 654 
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खािीि प्रमाणे चटइ क्षेत्र कररता कमी दर अकारणी केिेिी अह.े(प्रपत्र ऄ मध्य ेपभहल्या मजल्यावरीि मािमत्ता 

क्र.101 वापर वाभणज्य दशषभविेिा अह.े) 

मंुबइ प्रांभतक ऄभधभनयम 1949 ऄनुसुची ड प्रकरण 8 कराधान भनयम 15 व 20 ऄन्वय ेकमी कर अकारणीची रक्कम 

रु.3446/- थकबाकीसह संबभधताकडून वसूि करुन ऄनुपािन सादर करावे. 

घेतिेिा अकार घ्यावयाचा अकार वसूिपात्र रक्कम रु. 

चटइ क्षेत्र 654 चौ.फु. चटइ क्षेत्र 654 चौ.फु.  

दर 1.75 दर 2.63  

करयोग्य मुल्य 12361 करयोग्मुल्य 18576  

मािमत्ता कर 26% 3214 मािमत्ता कर 26% 4830 1616 

भव.भश.कर 3% 370 भव.भश.कर 3% 557 187 

िी सेस 1% 124 िी सेस 1% 186 62 

ऄभिशमन कर 1.5% 185 ऄभिशमन कर 1.5% 279 94 

म.शा.भशक्षण कर 6% 742 म.शा.भशक्षण कर 12% 2229 1487 

वसूिपात्र रक्कम रु. 4635 8081 3446 

वसुिपात्र रक्कम रु. 25319 

FDSJRDM6801 (Ref No : 16, Hmm No : 14)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

32 मािमत्ता क्रमांक १४४१/२००  व १४४२/२०० कर अकारणीतीि ऄभनयभमतताबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : मालमत्ता कर वसुलपात्र  : 4442.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष २०१५-१६ या वषाषच ेिेखापरीक्षणात कर अकारणीची 

नस्ती तपासता अढळून अिेल्या ऄभनयभमतताबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.४८ ददनांक १०/१२/२०२० ऄन्वय ेकळभवि े

ऄसता भवभागान ेकेिेिा खुिासा भवचारात घेता िेखापरीक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय अहते. 
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(ऄ) गुिाबचंद वाजा गुटका मािमता क्र.नारपोिी २, शास्ती-१४४१/२०० कर मुल्यांकन नोटीस 

क्र.करमुल्यांकन/१२६० ददनांक ०१/०७/२०१७ 

१) के.के.ऄसोभसएट्स च ेआंभजभनऄर कामणकर दरुाज यांनी तयांच ेददनांक ०४.११.२००७ प्रमाणपत्रावर तयांनी सदर 

कामाच ेपयषवेक्षण केि ेऄसून सदरच ेकाम ददनांक ०७/१०/२००७ रोजी पूणष केि ेऄसल्याच ेनमूद केि ेऄसून सोबत 

जोडिेल्या नकाशावार तयांची ऄभधकृत सही व भशक्का नसून आमारतीच ेबांधकाम क्षेत्रफळ २२०१ चौ.फुट नमूद अह.े 

भवभागान ेसादर केिेल्या रटप्पणीत बांधकाम क्षेत्रफळ २१०० चौ. फुट नमूद केि ेऄसून कर अकारणी करताना 

२१०० चौ.फुट क्षेत्रफळास पररगणना करून कर अकारणी केिी अह.े सदर चटइक्षेत्राबाबत वास्त ूभवशारद यांच्या 

नकाशानुसार २२०१ चौ.फुट चटइक्षेत्र ऄसल्यान ेव आमारत बाधकाम वापराबाबत आमारत वापर दाखिा घेतिा 

नसल्यान ेमहाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ च ेकिम २६७ऄ प्रमाणे सदरची आमारत ऄनभधकृत बांधकाम 

ठरत ऄसल्यान ेशास्तीची अकारणी िागू ठरत.े ऄभभयंता यांच्या दाखल्यासोबतच ेनकाशात दशषभविेल्या 

चटइक्षेत्रनुसार सदर मािमत्तेस शास्तीची अकारणी करणे अवश्यक अह.े 

केिेिी कर अकारणी करावयाची कर अकारणी फरक 

२१००x०.९४x१२-१०%=२१३१९ 

करयोग्य मूल्य 

२२०१x०.९४x१२-१०%=२२३४५ 

करयोग्य मूल्य 
एकूण 

कर तपभशि कर दर रक्कम 
शास्ती 

रक्कम 
कर तपभशि कर दर रक्कम 

शास्ती 

रक्कम 

वसुिी 

रक्कम रु. 

मािमत्ता कर २६% ५५४३ ११०८६ मािमत्ता कर २६% ५८१० ११६२० ८०१ 

भवशेष भशक्षण 3% ६४० १२८० 
भवशेष 

भशक्षण 
3% ६७० २०१० ७६० 

वृक्ष 1% २१३ ४२६ वृक्ष 1% २२३ ४४६ ३० 

स्वच्छता कर 2% ४२६ ८५२ स्वच्छता कर 2% ४४६ ८९२ ६० 

ऄभिशमन 1.5% ३२० ६४० ऄभिशमन 1.5% ३३५ ६७० ४५ 

महा.भशक्षणकर 12% २५५८ ० 
महा.भशक्षण 

कर 
12% २६८१ ० १२३ 

रोजगार हमी 3% ६४० ० रोजगार हमी 3% ६७० ० ३० 
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एकूण  १०३४० १४२८४   १०८३५ १५६३८ १८४९ 

वरीिप्रमाणे कमी केिेिी कर अकारणी फरक रक्कम रु.१८४९/- ची वसुिी करून तयाप्रमाणे सुधाररत अदशे भनगषभमत 

करून सुधाररत नोंदी कर अकारणी व मागणी नोंदवहीत नोंदवून वषषभनहाय फरक रक्कमेची वसुिी करावी व तस े

ऄनुपािन िेखा परीक्षणास करण्यात यावे. 

(ब) श्रीमती रंजनबेन गुिाबचंद गुटका मािमता क्र.नारपोिी २, शास्ती-१४४२/२०० कर मुल्यांकन नोटीस 

क्र.करमुल्यांकन/१२५९ ददनांक ०१/०७/२०१७ 

२) के.के.ऄसोभसएट्स च ेआंभजभनऄर कामणकर दरुाज यांनी तयांच ेददनांक ०४.११.२००७ प्रमाणपत्रावर तयांनी सदर 

कामाच ेपयषवेक्षण केि ेऄसून सदरच ेकाम ददनांक ०७/१०/२००७ रोजी पूणष केि ेऄसल्याच ेनमूद केि ेऄसून सोबत 

जोडिेल्या नकाशावर तयांची ऄभधकृत सही व भशक्का नसून आमारतीच ेबांधकाम क्षेत्रफळ १७२१ चौ.फुट नमूद अह.े 

भवभागान ेसादर केिेल्या रटप्पणीत बांधकाम क्षेत्रफळ १५०० चौ. फुट नमूद केि ेऄसून कर अकारणी करताना 

१५०० चौ.फुट क्षेत्रफळास पररगणना करून कर अकारणी केिी अह.े सदर चटइक्षेत्राबाबत वास्त ूभवशारद यांच्या 

नकाशानुसार १७२१ चौ.फुट चटइक्षेत्र ऄसल्यान ेव आमारत बाधकाम वापराबाबत आमारत वापर दाखिा घेतिा 

नसल्यान ेमहाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ च ेकिम २६७ऄ प्रमाणे सदरची आमारत ऄनभधकृत बांधकाम 

ठरत ऄसल्यान ेशास्तीची अकारणी िागू ठरत.े ऄभभयंता यांच्या दाखल्यासोबतच ेनकाशात दशषभविेल्या 

चटइक्षेत्रनुसार सदर मािमत्तेस शास्तीची अकारणी करणे अवश्यक अह े

केिेिी कर अकारणी करावयाची कर अकारणी फरक 

१५००x०.९४x१२-१०%=१५२२८ 

करयोग्य मूल्य 

१७२१x०.९४x१२-१०%=१७४७२ 

करयोग्य मूल्य 
एकूण 

कर तपभशि 
कर 

दर 
रक्कम 

शास्ती 

रक्कम 
कर तपभशि कर दर रक्कम 

शास्ती 

रक्कम 
वसुिी रु. 

मािमत्ता कर २६% ३९५९ ७९१८ 
मािमत्ता 

कर 
२६% ४५४३ ९०८६ १७५२ 

भवशेष भशक्षण 3% ४५७ ९१४ 
भवशेष 

भशक्षण 
3% ५२४ १०४८ २०१ 

वृक्ष 1% १५२ ३०४ वृक्ष 1% १७५ ३५० ६९ 
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स्वच्छता कर 2% ३०५ ६१० स्वच्छता कर 2% ३४९ ६९८ १३२ 

ऄभिशमन 1.5% २२८ ४५६ ऄभिशमन 1.5% २६२ ५२४ १०२ 

महा.भशक्षणकर 12% १८२७ ० 
महा.भशक्षण 

कर 
12% २०९७ ० २७० 

रोजगार हमी 3% ४५७ ० 
रोजगार 

हमी 
3% ५२४ ० ६७ 

एकूण  ७३८५ १०२०२   ८४७४ ११७०६ २५९३ 

वरीिप्रमाणे कमी केिेिी कर अकारणी फरक रक्कम रु. २५९३/- ची वसुिी करून तयाप्रमाणे सुधाररत अदशे भनगषभमत 

करून सुधाररत नोंदी कर अकारणी व मागणी नोंदवहीत नोंदवून वषषभनहाय फरक रक्कमेची वसुिी करावी व तस े

ऄनुपािन िेखा परीक्षणास करण्यात यावे. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 24, Hmm No : 48)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

33 मािमत्ता हस्तांतरातीि  प्रकरणावर शास्तीची रक्कम  वसूि करणेबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : 11 वसुलपात्र  : 2295703.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

मािमत्ता हस्तांतरातीि सन 2017-18 मधीि प्रकरणावर भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिका करमुल्यांकन 

भवभागाच ेिेखापररक्षणात ऄस ेददसून अि ेदक, सन 2017-18 ऄखेर मािमत्ता हस्तांतरातीि प्रकरणामध्य ेऄनभधकृत 

बांधकामावर शास्तीची रक्कम वसूि न केल्यामुळे तयास ऄनुसरुन ऄधषसमास पत्र क्र. 26 ददनांक 02/12/2020 ऄन्वय े

भवचारणा केिी ऄसता, भवभागान ेकाहीही खुिासा सादर केिेिा नाही. तयामुळे खािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणेेत येत 

अहते. 

1) मािमत्ता क्र.875 नांगाव, आम्रान ऄहमद आस्तीपाक ऄहमद हाशमी, नोटीस क्र.2423 ददनांक 31/03/2012 तयाची 

नवीन कर अकारणी सन 2007-08 पासुंन केिी अह.े तथाभप ऄनभधकृत बांधकामाबाबत ततकािीन कािावधी 2013-

14 त े2016-17 पयांत शास्ती अकारल्याच ेददसुन येत नाही. तयाचा तपभशि खािीि प्रमाणे अह.े 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[94] 

ऄ.क्र तपभशि 
अकारावयाचा 

कर 
शास्ती एकूण 

4 वषाषची एकूण 

शास्ती 

वणषन-7151 चौ.फुट, वापर-रभहवास, दर-1.50, करयोग्य मुल्य 115846 

वणषन-543 चौ.फुट, वापर- वाभणज्य, दर-2.25, करयोग्य मुल्य 13195 

  
रभहवास 

वाभणज्य 
रभहवास वाभणज्य रभहवास वाभणज्य रभहवास वाभणज्य 

1 
मािमत्ता कर 

26% 
30120 3431 60240 6862 90360 10293 361440 34812 

2 
भवशेष भशक्षण 

कर 3 % 
904 103 5142 586 6046 689 24184 2756 

3 
कमी घेतिेिा 

भव.भश.कर 
2571 293 - - - 

4 
ऄभिशमन कर 

1.5% 
1738 198 3476 396 5214 594 20856 2376 

5 स्वच्छता कर 264 --- ---- 264 264 

6 रोजगार ह.कर 396 -- 396 396 

7 
महा.शासन 

भशक्षण कर 
6951 1583 - - 6951 1583 

 एकूण 4087 6371 71174 8108 105094 12764 420376 48416 

वरीि भववरणपत्रानुसार शास्तीची रक्कम रु. 4,68,792/- संबभधताकडून वसूि करण्यांत यावी. 

2) मािमत्ता क्र.2406 नांगाव-1, शादान मंजूर ऄहमद शेख व आतर.4, नोटीस क्र.2346 ददनांक 31/03/2012 तयाची 

नवीन कर अकारणी सन 2007-08 पासुंन केिी अह.े तथाभप ऄनभधकृत बांधकामाबाबत ततकािीन कािावधी 2013-

14 त े2016-17 पयांत शास्ती अकारल्याच ेददसुन येत नाही. तयाचा तपभशि खािीि प्रमाणे अह.े 
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ऄ.क्र तपभशि 
अकारावयाचा 

कर 
शास्ती एकूण 

4 वषाषची एकूण 

शास्ती 

वणषन-25828 चौ.फुट, वापर-रभहवास, दर-1.50, करयोग्य मुल्य 418414 

वणषन-3091 चौ.फुट, वापर- वाभणज्य, दर-2.25, करयोग्य मुल्य 75111 

  
रभहवास 

वाभणज्य 
रभहवास वाभणज्य रभहवास वाभणज्य रभहवास वाभणज्य 

1 मािमत्ता कर 26% 
108788 
19529 

217576 39058 326364 58587 1305456 234348 

2 
भवशेष भशक्षण कर 

3 % 
3264 586 6528 1172 9792 1758 39168 7032 

3 
ऄभिशमन कर 

1.5% 
6276 1127 12552 2254 18828 3381 75312 13524 

4 स्वच्छता कर --- 1502 - 1502 - 1502 

5 रोजगार ह.कर 2253 - 2253 2253 

6 
महा.शासन भशक्षण 

कर 
25105 9013 - 25105 9013 25105 9013 

7 वृक्ष कर 1% 4184 751 8368 1502 12552 2253 50208 9012 

 एकूण 
147617 
34761 

245024 43986 392641 78747 1495249 276684 

वरीि भववरणपत्रानुसार शास्तीची रक्कम रु.17,71,933/- संबभधताकडून वसूि करण्यांत यावी 

3) मािमत्ता क्र.477 जैनुत्रीसा फत्त ेमोहम्मद यांच्या सन 2017-18 ऄनभधकृत बांधकामबाबत शास्ती अकारल्याच े

ददसुन येत नाही. तयाचा तपभशि खािीि प्रमाणे अह.े 

ऄ.क्र. तपभशि 
अकारावयाचा 

कर 
शास्ती एकूण 

वणषन 3752 चौ.फु.,वापर रभहवाशी,दर 1.35, करयोग्य मुल्य 54705 
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1 
मािमत्ता कर 

26% 
14223 28446 42669 

2 
भवशेष भशक्षण कर 

3 % 
1641 3282 4923 

3 वृक्ष कर 1% 547 1094 1641 

4 
ऄभिशमन कर 

1.5% 
821 1642 2463 

5 
महा.शासन 

भशक्षण कर 
3282 .. 3282 

 एकूण 20514 34464 54978 

वरीि भववरणपत्रानुसार शास्तीची रक्कम रु. 54978/- संबभधताकडून वसूि करण्यांत यावी. 

वसुिपात्र रक्कम रु. 2295703/- 

FDSJRDM6801 (Ref No : 36, Hmm No : 26)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

34 टोरेंट पॉवर भि. कंपनीस अकारिेिा मािमत्ता कर अभण थकबाकी माफीबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : मालमत्ता कर वसुलपात्र  : 2850472312.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका क्षेत्रातीि भवद्युत पुरवठा करणारी महाराष्ट्र राज्य भवद्युत भवतरण कंपनीची 

रें चांआझी टोरेंट पॉवर भि. कंपनीस अकारिेिा कर अभण थकबाकी माफीबाबतचा तपशीि खािीिप्रमाणे अह.े 

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका क्षेत्र व अजूबाजूचा पररसरासाठी भवद्युत पुरवठा माह ेजानेवारी २००७ 

पासून टोरेंट पॉवर भि. कंपनीस ठेका ततवावर दणेेत अिा अह.े भवद्युत भवभागाच ेददनांक ०२/०२/२००८ च े

रटप्पणीनुसार तयावेळी वषष २००८ मध्ये भभवंडी शहरात व अजूबाजूिा जवळपास १३५००० घरगुती, व्यापारी व 

औद्योभगक िाहक ऄसल्याच ेनमूद अह.े तयावेळी शहरात ऄसिेल्या भवद्युत ईपकरणे संखया तपशीि खािीिप्रमाणे 

अह.े 

1. २२ के.व्ही.रोभहते्र संखया २२५८ नग 

2. एच. टी, पोल्स संखया १२५०२ नग 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[97] 

3. एि.टी.पोल्स संखया १६३२८ नग 

4. २२ के.व्ही/एच.टी.िाइन ५९१.४७ दक.मी. 

5. एि.टी.िाइन ६४९.०५ दक.मी. 

भवधी भवभागाच ेददनांक १५/०५/२००८ च ेऄभभप्रायानुसार भवद्युत खांब व साधन ेमनपाची ऄसिी तरी तयाचा 

भोगवटा व वापर कंपनी करत ऄसल्यान ेतयावर भाड ेअकारणी व मािमत्ता कराची अकारणी करता येइि ऄस े

ऄभभप्राय अहते. 

अयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका यांच ेपत्र क्र.भवद्युत/२५४ ददनांक १९/०७/२००८ नुसार महासभा 

ठराव क्र.२३ ददनांक १७/०६/२००८ ऄन्वय ेप्रथमत: वषष २००७-०८ करता वार्थषक भाड ेरु.४०२१०२२०/- व 

वार्थषक कर रुपय े१९७५७६३४/- ऄस ेएकूण रुपय े५९९६७८५४/- व वषष २००८-०९ वषष रुपय े५९९६७८५४/- 

ऄशी एकूण रक्कम रु.११९९३५७०८/- ची मागणी केिी अह.े 

महानगरपाभिकेन ेमंुबइ प्रांभतक महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ च ेप्रकरण ८ कराधन भनयम १५ ऄन्वय ेभवशेष 

नोटीस क्र.२७०, २७१, २७२ व २७३ ददनांक ०४/१२/२००८ ऄन्वय ेएच टी/एि टी केबल्स,रोभहते्र व 

एच.टी/एि.टी.पोल्स वर वषष २००७-०८ पासून कर अकारणी केिी अह.े 

टोरेंट पॉवर भि. कं कडीि पत्रव्यवहार व महाराष्ट्र राज्य भवद्युत भवतरण कं.भि. न ेतयांच ेपत्र ददनांक २३/०९/२००८ 

ऄन्वय ेमहसूि व वन भवभाग शासन ऄभधसूचना क्र.एिएनडी-१०९५/१३८१/प्र.क्र.-१५/ज-े१ ददनांक 

०६/१२/१९९६ नुसार महाराष्ट्र जमीन महसूि(सरकरी जभमनींची भवल्हवेाट िावणे) भनयम १९७१ च्या भनयम ३९ 

च्या पोटभनयम २ मध्ये सुधारणा केिी ऄसून तयात महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळास ऄस ेकोणतेही भाड ेभरण्यापासून सूट 

दणे्यात येइि ऄस ेनमूद केिे अह.े 

टोरेंट पॉवर भि. कंपनीन ेददनांक २२/१२/२००८ च ेपत्रान्वय ेमागणी भबिांबाबत खुिासा केिा ऄसून तयात भवद्युत 

ऄभधभनयम २००३ मधीि किम ६७ नुसार एमएसइडीएि न ेभाड ेककवा कर भरणेच्या दाभयतवाबाबत कोणतीही 

तरतूद ऄथवा संभवधाभनक अदशे नाहीत. तसेच एमएसइडीएि कंपनीिा शासन ऄभधसूचना क्र.एिएनडी-

१०९५/१३८१/प्र.क्र.-१५/ज-े१ ददनांक ०६/१२/१९९६ नुसार कोणतेही प्रदान करण्याची अवश्यकता नाही. 

तयानुसार टोरेंट पॉवर भि. कंपनीन ेएच टी/एि टी केबल्स,रोभहते्र व एच.टी/एि.टी.पोल्स करीता भाड ेन भरणेच े

कळभवि ेअह.े 

महानगरपाभिकेन ेतदनंतर वषष २००९-१० त े२०१३-१४ या वषाषत भाड ेव कराची दयेके टोरेंट पॉवर भि. 

कंपनीकडून मागणी केिी नाहीत ऄस ेददसून येत.े 

भवभाग प्रमुख कर मुल्यांकन यांच ेपत्र क्र.भभभनशमनपा/कर.मुल्या./१२४५/२०१४ ददनांक ३०/०७/२०१४ ऄन्वय ेवषष 
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२०१४-१५ ची वार्थषक भाड ेव कर रक्कम रु.१४७१७३६०० ची मागणी केिी अह.े 

तदनंतर वषष २०१५-१६ पासून २०१८-१९ पयांत व्याजासह वार्थषक भाड ेव कराची दयेके टोरेंट पॉवर भि. कंपनीस 

ददिी अहते 

करमुल्यांकन व कर भनधाषरण ऄभधकारी यांच ेपत्र क्र.करमुल्यांकन११३ ददनांक ३०/०१/२०१७ वषष २०१६-१७ ची 

दयेके ददिी ऄसून क्र. करमुल्यांकन २०५ ददनांक १६/०२/२०१७ ऄन्वय ेरक्कम रुपय े१७६५०९२६१६/- व्याजासह 

भरणा करणेस कळभवि ेऄसून ददनांक ०७/०३/२०१७ रोजी मुखय कायाषियास सीि िावून ऄटकावणी करण्यात 

येवून भतचा पंचनामा जागेवर करण्यात अिा होता. 

नगरभवकास भवभागाच ेपत्र क्र.भभभनम-२०१७/प्र.क्र.७७/नभव-२३ ददनांक १० माचष २०१७ ऄन्वय ेसदर ऄटकावणीस 

पुढीि ७ ददवसांकररता तातपुरती स्थभगती दणे्यात अिी होती. 

अयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर मनपा यांनी मा.प्रधान सभचव (नभव-२) याना पत्र क्र. करमुल्यांकन९३० ददनांक 

२५/०४/२०१७ ऄन्वय ेसात ददवसाचा कािावधी संपल्यानंतर शासनाच ेपुढीि भनदशे होणेबाबत कळभवि ेअह.े 

तयानंतर पुनि याबाबत जावक क्र. करमुल्यांकन१२८९ ददनांक १२/०७/२०१७ ऄन्वय ेकळभवण्यात अि ेहोत.े 

वषष २००७-०८ पासून त े२०१८-१९ पयांतची एकूण ऄंभतम दयेके टोरेंट पॉवर भि. कंपनीस ददनांक १९/०६/२०१८ 

रोजी ददिी अहते तयाचा तपशीि खािीिप्रमाणे अह.े 

दयेक 

क्रमांक 
तपशीि 

मागीि थकबाकी 

रक्कम रुपय े

चाि ूमागणी रक्कम 

रुपय े
एकूण रक्कम रुपय े

०१ 
२२ केव्ही भवतरण रोभहत्र 

२२५८ नग 
१७०९३५५८०५ ३५६७९७८७ १७४५०३५५९२ 

०२ एि टी पोल्स १६३२८ ४८७६८४०६८ १०१७९५४५ ४९७८६३६१३ 

०३ एच टी पोल्स १२५०२ ३७३४०९२४५ ७७९४२५९ ३८१२०३५०४ 

०४ एचटी/एिटी केबल्स २१९१००९१३ ७२६८६९० २२६३६९६०३ 

 एकूण रक्कम रुपये २७८९५५००३१ ६०९२२२८१ २८५०४७२३१२ 

वरीि प्रमाणे वषष २०१८-१९ वार्थषक भाड े व कर मागणीचा कर, व्याज व भाड े भवगतवारी नुसार तपशीि 

खािीिप्रमाणे अह.े 
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ऄन.ु 

क्रमांक 
तपशीि 

मागीि थकबाकी 

रक्कम रुपय े

चाि ूमागणी रक्कम 

रुपय े
एकूण रक्कम रुपय े

०१ भनव्वळ कर २०१७३८२११ १८५१२०६१ २२०२५०२७२ 

०२ व्याज २१३६६९९४०० ० २१३६६९९४०० 

०३ भाड ेअकारणी ४५१११२४२० ४२४१०२२० ४९३५२२६४० 

 एकूण रक्कम रुपये २७८९५५००३१ ६०९२२२८१ २८५०४७२३१२ 

ईपायुक्त कर तथा कर भनधाषरक व संकिक यांच े जा.क्र.करमुल्यांकन/३८१ ददनांक ३०/०८/२०१८ ऄन्वय े रक्कम 

रु.२८५०४७२३१२ रक्कमेची नोटीस टोरेंट पॉवर भि. कंपनीस दणे्यात अिी अह.े 

१) शासन भनणषय ईद्योग ईजाष व कामगार भवभाग क्र.संकीणष-२०१८/प्र.क्र.११७/ईजाष-५ ददनांक २०/०५/२०१८ 

ऄन्वय ेईजाां भवभागांतगषत शासकीय भवद्युत कंपनीना तसेच तयांच्या रेचाइझींना, तयांच्याकडून ईभारण्यात येणाऱया 

भवद्युत भवतरण पायाभूत सुभवधांसाठी (ईपरी वाभहनी, भूभमगत वाभहनी,भवतरण रोभहत्र,भवद्युत खांब, भवद्युत मनोरे, 

पारेषण वाभहन्या आ.) िामपंचायत, नगरपाभिका, व महानगरपाभिका यांच्याकडून कोणतयाही प्रकारची कर 

अकारणी करण्यात येउ नय ेयासाठी संबंभधत ऄभधभनयम, भनयम व अदशे यामध्य ेसंबंभधत भवभागाकडून योग्य ती 

सुधारणा करण्यास मान्यता ददिी अह.े 

२) शासन भनणषय नगर भवकास भवभाग क्र.भभभनम-२०१८/प्र.क्र.७७/नभव-२३ ददनांक ११/०२/२०१९ ऄन्वय ेभभवंडी 

भनजामपूर शहर महानगरपाभिका यांनी महाभवतरण कंपनीची रें चांआझी मे. टोरेंट पॉवर भि. कंपनीवर रोभहत्र, एिटी 

पोि, एच टी पोि भूभमगत वाभहन्या यावर अकारिेिा रक्कम रु.२८५.०५ कोटी (२००७-०८ त े२०१८-१९ पयांतची 

मूळ रक्कम रु.७१.३८ कोटी, व्याज रु.२१३.६७ कोटी) मािमत्ता कर (चाि ू मागणी व थकबाकी) यासह भुइभाड े

भरण्याबाबतची नोटीस रद्दबाति ककवा भनरहष करण्यास मान्यता ददिी अह.े तसेच यापुढे वीज भवतरण प्रणािीच्या 

भवद्युत पायाभूत सुभवधांवर कर अकारणी करण्यात येउ नय ेयाकररता महाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ 

मध्ये अवश्यक ती सुधारणा नगर भवकास भवभागाकडून करण्यास मान्यता दणे्यात यावी ऄस ेनमूद अह.े तसेच मनपा 

ऄभधभनयम किम ४५१(२) ऄन्वय ेया भनिंबन भनणषया संदभाषत संबंभधतांना ३० ददवसांत ऄभभवेदन सादर करणेस 

नमूद केि ेअह.े 

३) अयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर मनपा यांनी मा.प्रधान सभचव, नगरभवकास (२) यांना तयांच े ऄभभवेदन पत्र 

क्र.भभभनसमनपा/अयुक्त कायाष./५८/२०१९ ददनांक ११/०३/२०१९ ऄन्वय े महानगरपाभिका ऄभधभनयमाच्या 

ऄनुसूची ड प्रकरण - ८ कराधान भनयम ३९ ददनांक १५/०६/२०१८ च्या दयेकािारे ददिेिी वसुिी नोटीस/अदशे व 

ददनांक ३०/०८/२०१८ रोजीच े कराधान भनयम ४२ ऄन्वय े ददिेिी जप्ती अदशे भनिंबन करण्याचा भनणषयाचा 
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फेरभवचार करून रद्द करावा व मे.टोरेंट पॉवर भि. कंपनीस मािमत्ता कर व भाड ेरक्कम रु.२८५०४७२३१२/- भभवंडी 

महानगरपाभिकेस भरण्याच ेअदभेशत करावे व भरणा न केल्यास महानगरपाभिकेस वसुिीसाठी पुढीि कायषवाहीच े

भनदशे द्यावेत ऄस ेनमूद केि ेअह.े 

४) शासन भनणषय नगरभवकास भवभाग क्र.भभभनम-२०१८/प्र.क्र.७७/नभव-२३ ददनांक २७/०५/२०१९ ऄन्वय े

महानगरपाभिका ऄभधभनयमाच्या ऄनुसूची ड प्रकरण -८ कराधान भनयम ३९ च्या तरतुदीनुसार ददनांक 

१५/०६/२०१८ दयेक क्र.०१ त े०४ च्या नोटीसिारे मे.टोरेंट पॉवर भि. कंपनी यांना सन २००७-०८ त े२०१८-१९ 

या कािावधीतीि वीज भवतरण व्यवस्थेतीि पायाभूत ईपकरणे ज्या जागेवर अहते तया जागेवरीि भुइभाड े व 

मािमत्ता करापोटी (चाि ू मागणी व थकबाकी) रु.७१३७७२९१२/- व दडंनीय व्याजापोटी रक्कम 

रु.२१३६६९९४००/- ऄशी एकूण रुपय े २८५०४७२३१२/- आतक्या रक्कमेची वसुिी नोटीसिारे जमा करण्यास 

ददिेल्या अदशेांच ेतसेच महाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयमाच्या ऄनुसूची ड प्रकरण -८ कराधान भनयम ४२ च्या 

तरतुदीनुसार जंगम /स्थावर मािमत्तेची ऄटकावणी करून जप्तीची कारवाइ करणे संदभाषत ददनांक ३०/०८/२०१८ च े

अदशे व्यापक िोकभहताच्या भवरुद्ध ऄसल्याच े ऄंभतमत: खात्री पटल्यान े ईक्त अदशेांच े कायाषन्वयन महाराष्ट्र 

महानगरपाभिका ऄभधभनयमाच ेकिम ४५१(३) नुसार प्राप्त ऄभधकारात ऄंभतमत: रद्द करण्यात येत अहते ऄस ेनमूद 

अह.े 

५) मा. महापौर, भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका यांनी तयांच े पत्र क्र.Mayor/84/2019 ददनांक 

०८/०३/२०१९ ऄन्वय ेयासंदभाषत ऄभभवेदन सादर केि ेअह.े 

६) सदर प्रकरणाबाबत न्यायाियात केस दाखि अह ेव प्रकरण न्यायप्रभवष्ट अह े

ईपरोक्त प्रकरणाबाबत िेखा परीक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय अहते :-  

१) मंुबइ प्रांभतक महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ च ेप्रकरण ८ कराधन भनयम १५ ऄन्वय ेकर अकारणी भवशेष 

नोटीस क्र.२७०,२७१,२७२ व २७३ ददनांक ०४/१२/२००८ ऄन्वय े एच टी/एि टी केबल्स,रोभहते्र व 

एच.टी/एि.टी.पोल्स वर वषष २००७-०८ पासून कर अकारणी केिी ऄसताना सदरची रक्कम संबंभधत वषाषच्या 

अकारणी नोंदवहीत नोंदिी नाही, तयामुळे मागणी-वसुिी-थकबाकी नोंदवहीत मागणीच नोंदभविी गेिी नाही. तसेच 

सदरची वार्थषक भाड ेव कर अकारणीची रक्कम वषष २००७-०८ त े२०१८-१९ या कािावधीतल्या मािमत्ता कराच्या 

थकबाकी रक्कमेत समावेश केिेिा नसल्यान ेअकारणी व मागणी केिेिी रक्कम िेखयाबाहरे राभहिी अह.े 

२) महानगरपाभिकेन ेवषष २००९-१० त े२०१३-१४ या वषाषत भाड ेव कराची दयेके टोरेंट पॉवर भि. कंपनीकडून 

मागणी केिी नसल्यान ेसदर वषाषत मागणी न करणेच ेप्रयोजन स्पष्ट झाि ेनाही. 

३) महाराष्ट्र राज्य भवद्युत भवतरण कं.भि. व भभवंडी भवतरण सकष ि कररताची महाभवतरण कंपनीची रें चांआझी मे. टोरेंट 

पॉवर भि. कंपनी यांच्यात झािेल्या करारनाम्यातीि ऄट व शतष ऄन.ु क्र.५.५. The Distribution Franchisee shall 
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accept all obligations of the distribution licensee in the Franchise Area as a franchisee of MSEDCL In 
compliance with the law, Regulations and Directives of MERC issued from time to time as they were 
to apply to licensee and directives of MSEDCL for compliance of law, regulations, orders and 

directives of MERC. ऄस ेनमूद ऄसल्यान ेमहाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ मधीि प्रकरण ८ कराधन 

भनयमातीि तरतुदी िागू करणे योग्य राहीि. 

४) नगर भवकास भवभाग शासन भनणषय ददनांक 27.05.2019 च्या ऄनुषंगान ेवीज भवतरण प्रणािीच्या भवद्युत पायाभूत 

सुभवधांवर कर अकारणी करण्यात येवू नय े याकररता मंुबइ महानगरपाभिका ऄभधभनयम किम १३९ (ऄ)(२) व 

महाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयम किम १२८ (ऄ)(२)शासन ऄभधसूचना काढण्यात अिी ऄसल्याच े अढळून 

अि ेतथाभप सदरची ऄभधसूचना िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झािी नाही. 

५) शासन भनणषय ईद्योग ईजाष व कामगार भवभाग क्र.संकीणष-२०१८/प्र.क्र.११७/ईजाष-५ ददनांक २०/०५/२०१८ व 

शासन भनणषय नगर भवकास भवभाग क्र.भभभनम-२०१८/प्र.क्र.७७/नभव-२३ ददनांक ११/०२/२०१९ मध्य े नमूद 

केल्याप्रमाणे संबंभधत भनयम, अदशे, महाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ मध्य ेअवश्यक ती सुधारणा नगर 

भवकास भवभागाकडून करण्यास मान्यता दणे्यात यावी ऄस े नमूद ऄसून तयाप्रमाणे सुधारणा झािी अह े तथाभप 

सदरची ऄभधसूचना िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झािी नाही. महानगरपाभिकेन े केिेिी कर अकारणी, मागणी व 

तयाऄनुषंगान ेकेिेिी कायषवाही महाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ मधीि तरतुदींशी सुसंगत अह ेतथाभप 

केिेल्या ऄभधसूचनेतीि सुधारणा मुळे महानगरपाभिकेन ेकेिेिी कायषवाही ईभचत ठरत नाही. 

६) सदर बाब अर्थथक बाबींशी भनगडीत ऄसताना नगर भवकास भवभागान े ददनांक 27.05.2019 व ददनांक 

11.02.2019 या दोन्ही शासन भनणषयास भवत्त भवभागाच ेऄनौपचारीक संदभष ऄथवा मान्यता घेतल्याच े ददसून येत 

नाही. 

७) महासभा ठराव क्रमांक 23 ददनांक 17.06.2008 - मे.टोरेंट पॉवर कंपनीन े भभवंडी महानगरपाभिका हद्दीमध्य े

ईभारण्यांत अिेल्या िान्सफॉमषर, केबि, पोि तसेच भारत संचार भनगम भि. व आतर टेभिकॉम कंपन्यांच े

महानगरपाभिका हद्दीतीि केबल्स, पोिच्या जागेच ेभाड ेव्यावसाभयक दरान ेअकारणेस सभेन ेमान्यता ददिेिा सदर 

ठराव महानगरपाभिका ऄभधभनयम 451(3) ऄन्वय ेभवखंडीत केल्याच ेददसून येत नाही. 

८) कंपनी कायद्यातीि तरतुदीनुसार सामाभजक जबाबदारी Corporate Social Responsibility च्या दषृ्टीन े ज्या 

कंपनीचा नफा ५ कोटी व वार्थषक ईिाढाि १०० कोटी अह ेऄशा कंपनीन ेमागीि ३ वषाषच्या सरासरी नफ्याच्या 

२% रक्कम CSR म्हणून भशक्षण, दाररद्री, विग समानता, भूख व ततसम आतर सामाभजक बाबींवर खचष करणेचा अह.े 

मे.टोरेंट पॉवर कंपनीचा अयकर कपाती पूवीचा नफा वषष २०१३-१४ मध्ये रुपय े२७४.८६ कोटी, वषष २०१४-१५ 

मध्ये रुपय े७४०.३६ कोटी, वषष २०१५-१६ मध्य ेरु.१२४२.९९ कोटी, वषष २०१६-१७ मध्ये रुपय ेरुपय े५८७.३४ 

कोटी व वषष २०१७-१८ मध्य ेरु.४००.९९ कोटी ऄसल्याच ेददसून येत.े तयानुसार मे.टोरेंट पॉवर कंपनीन ेCSR च्या 

तरतुदीप्रमाणे भभवंडी महानगरपाभिका क्षेत्रात सामाभजक जबाबदारी म्हणून नफ्यातीि २% रक्कमेपैकी दकती रक्कम 
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खचष केिी ऄगर महानगरपाभिकेस ददिी याबाबतची माभहती िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झािी नाही ऄगर 

महानगरपाभिकेन ेयाबाबत काय कायषवाही केिी त ेिेखा परीक्षणास ऄवगत झािी नाही. 

९) महाराष्ट्र राज्य भवद्युत भवतरण कं.भि. व भभवंडी भवतरण सकष ि कररताची महाभवतरण कंपनीची रें चांआझी मे. टोरेंट 

पॉवर भि. कंपनी यांच्यात झािेल्या करारनाम्यातीि ऄट व शतष ऄन.ु क्र.५.६.३.५ मध्ये Maintain a minimum 

level of rolling stock of transformers and other necessary material as per Annexure -6 enclosed 

तयाप्रमाणे रें चांआझी मे. टोरेंट पॉवर भि. कंपनी न े Annexure 6 मध्ये नमूद केिेल्या पररमाणानुसार कमीतकमी 

साभहतय साठा ठेवणेचे अह.े सदर साभहतय/ऄवजारे/यंत्रसामुिी ठेवण्यासाठी गोडावून ऄगर मोकळी जागा ठेवणे 

अवश्यक अह.े महाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयमातीि किम १३२ (१)(क) नुसार रें चांआझी मे. टोरेंट पॉवर भि. 

कंपनीन े व्यापारासाठी, फायद्यासाठी वापरिेल्या मोकळ्या जभमनी व गोडावून यांचेवर महानगरपाभिकेन े कर 

अकारणी करणेची ऄसताना ती केल्याच े िेखा परीक्षणात अढळून अि े नाही तरी टोरेंट पॉवर भि. कंपनीच्या 

वापरातीि आमारत मािमत्ता क्र.१३५०, १३७५ व १३९८ (सवष कामतघर) च्या िगतच्या मोकळ्या जागा-

जभमनी/गोडावून यांचेवर कर अकारणी न करणेच ेप्रयोजन स्पष्ट करून ईभचत कायषवाही करणे अवश्यक अह.े 

१०) सदर प्रकरणाबाबत न्यायाियात वेगवेगळे दावे दाखि अहते. पीअयएि दावा क्र.१७३/२०१८, ररट भपटीशन 

दावा क्र.१४७४८/२०१८, व महानगरपाभिकेन ेदाखि केिेि े ररट भपटीशन क्र.७८८७/२०१९, तसेच ररट भपटीशन 

क्र.२३७५/२०२० व क्र.१२५/२०२१ ऄस ेदावे दाखि ऄसल्यान ेन्यायाियाच्या ऄंभतम भनकािानुसार मािमत्ता कर 

मागणीची वसूिपात्र रक्कम रु.२८५०४७२३१२/- बाबत महानगरपाभिकेन े ऄंभतम ईभचत कायषवाही करून िेखा 

परीक्षणास ऄनुपािन सादर करावे. 

वसुिपात्र रक्कम रुपय े285,04,72,312/- 

DGPVTTM7001 (Ref No : 51, Hmm No : 140)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

35 मािमत्ता क्र.४४३/२ व ४४३/३ च्या बनावट कर अकारणी प्रकरणाबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : मालमत्ता कर वसुलपात्र  : 4444000.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ च ेिेखा परीक्षणात ऄस ेददसून अि े

की,करमुल्यांकन भवभाग यांचेकडीि मािमत्ता क्र.४४३/२ व क्र. ४४३/३ च्या मािमत्ता करापोटी रक्कम 

रु.४४४४०००/- आतके ऄंदाभजत नुकसान झाल्या प्रकरणी अय ०८/१८ ददनांक १२/०१/२०१८ रोजी भारतीय दडं 

भवधान किम ४६८, ४७१, ४२०, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखि झािा ऄसून सदर गुन्ह्याच्या ऄनुषंगान ेवषष २०१५-१६ च े

िेखा परीक्षणात संबंभधत नस्ती, ऄभभिेखे मागणी केि ेऄसता भवभागान ेयाबाबतच ेकाहीही ऄभभिेखे ईपिब्ध करून 
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ददि ेनसल्यान ेतया वषाषच्या िेखा परीक्षण ऄहवािात ऄभभिेखे ईपिब्ध करणेबाबत अक्षेप घेण्यात अिा अह.े 

सदर प्रकरणाचा संभक्षप्त तपशीि खािीिप्रमाणे अह.े 

मौज ेचाववद्रा भभवंडी येथीि मािमत्ता क्र.४४३/२ श्री.मुस्तकीम ऄहमद मन्सूर ऄहमद ऄन्सारी यांच ेपके्क बैठे घर 

तयावर भसमेंट पते्र औद्योभगक वापराच े३ गाळे एकूण क्षेत्रफळ मोजमाप १५९१२ चौरस फुट भबल्टऄप क्षेत्र या नवीन 

बांधकामावर २००७-०८ पासून कर अकारणी भमळणेबाबत दद.२६/०२/२०१० च्या ऄजाषस ऄनुसरून करमुल्यांकन 

व भनधाषरण ऄभधकारी यांनी जावक क्र.करमुल्यांकन/१४ ददनांक ०५/०४/२०१० रोजीच्या नोटीसिारे कर अकारणी 

केिी अह.े तयाचप्रमाणे मौज ेचाववद्रा भभवंडी येथीि मािमत्ता क्र.४४३/३ श्री.शादाब ऄहमद सुपारीवािा यांच े

अर.सी.सी.तळमजिा ऄभधक दोन मजि ेऔद्योभगक वापराच ेएकूण क्षेत्रफळ मोजमाप १९२०० चौरस फुट भबल्टऄप 

क्षेत्र या नवीन बांधकामावर २००७-०८ पासून कर अकारणी भमळणेबाबत दद.२६/०२/२०१० च्या ऄजाषस ऄनुसरून 

करमुल्यांकन व भनधाषरण ऄभधकारी यांनी जावक क्र.करमुल्यांकन/१५ ददनांक०५/०४/२०१० रोजीच्या नोटीसिारे 

कर अकारणी केिी अह.े 

सदर प्रकरणी झािेल्या तक्रारीची चौकशी ततकािीन सहा.कर मुल्यांकन ऄभधकारी श्री. भगरीश घोस्टेकर व प्रभाग 

सभमती१ सहा.अयुक्त श्री.बाळाराम जाधव यांनी केिी ऄसून तयांच ेऄहवािानुसार खािीि बाबी भनदशषनास अल्या 

अहते. 

१) संबंभधत मािमत्ता धारकांच ेदद. २६/०२/२०१० च ेऄजष महानगरपाभिकेच्या दप्तरी नोंद अढळून अिी नाही. 

२) करमुल्यांकन अदशे जावक क्र.करमुल्यांकन/१४ ददनांक ०५/०४/२०१० हा बनावट ऄसून तया जागी मूळ 

ऄभभिेखयांवर श्री.मोतीराम नारायण पाटीि मौज ेनारपोिी सव्ह ेन.१२८ मािमत्ता क्र.१५१५ या मािमत्तेस कर 

अकारणी केल्याच ेनोटीस अदशे अहते. तयाचप्रमाणे करमुल्यांकन अदशे जावक क्र.करमुल्यांकन/१५ ददनांक 

०५/०४/२०१० हा बनावट ऄसून तया जागी मूळ ऄभभिेखावर कर मुल्यांकन ऄभधकारी यांनी सहा.अयुक्त प्रभाग 

सभमती १ त े५ यांना ऄकृभषक कर अकारणी व वसुिीच्या ऄनुषंगान ेऄंतगषत पत्रव्यवहार केिा अह.े 

३) करमुल्यांकन अदशेाच्या ददनांकास श्री.मोरेश्वर शांताराम पाटीि ह ेकरमुल्यांकन ऄभधकारी म्हणून कायषरत 

नसताना श्री.एम.एन.पाटीि यांच्या कायषकाळात श्री.मोरेश्वर पाटीि यांच्या सही सारखी बनावट सही केल्याच ेददसून 

अि.े 

४) सहा.कर मुल्यांकन ऄभधकारी यांनी चौकशी केल्यानंतर ददिेल्या दद.१६/१०/२०१७ च्या ऄहवािानुसार 

मािमत्ता क्र.४४३/२ व ४४३/३ च ेरठकाणी पाहणी ऄंती मािमत्तांची मोजमाप ेव वापर बरोबर ऄसल्याच ेददसून 

अल्यान ेबनावट कर अकारणीच्या नमूद नोटीसा तयाच दोन्ही मािमत्तांच्या ऄसल्याची खात्री झािी अह.े 

५) सदर प्रकरणी कर अकारणी संबंधी मािमत्ता क्र. ४४३/२ व ४४३/३ यांच्याबाबत संगणकात नोंदी तपासल्या 
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ऄसता तया अढळून अल्या नाहीत. 

६) प्रभाग सभमती १ च ेसहा. अयुक्त श्री.बाळाराम जाधव यांच्या दद.१४/११/२०१७ च्या ऄहवािानुसार प्र.स.१ च े

कर अकारणी नोंदवहीत सक्षम ऄभधकाऱयाची मंजुरी न घेता श्री.राजेंद्र भनरंजन गायकवाड यांनी तयांच ेस्वत:च े

हस्ताक्षरात सदरच्या बनावट नोंदी घेतल्या अहते. तसेच संगणक अज्ञाप्रणािी चा कोड हा संबंभधत भिभपकािा 

ददिेिा ऄसतो व ज्या भिभपकाकड ेकोड अह ेतोच भिपीक तयाचा वापर करू शकतो तयाप्रमाणे तपासणीमध्य े

श्री.जयवंत भवष्णू सूयषवंशी यांनी तयांच ेजवळीि कोडनुसार संगणकात नोंद केल्याच ेअढळून अि.े तसेच श्री.धमेंद्र 

हररिंद्र जाधव यांनी मािमत्ता कराच्या पावतया दणे्यापूवी संबंभधत मािमत्तांच्या कर अकारणीबाबत खात्री न करता 

मािमत्ता कराच्या पावतींवर स्वाक्षरी केल्याच ेददसून अि ेअह.े 

७) प्रभाग सभमती १ च ेसहाय्यक अयुक्त श्री.बाळाराम जाधव यांनी संगणकात नोंद केल्याचा थकबाकी ऄहवाि मुद्रण 

दद.०९/११/२०१७ च्या प्रती व नोंदीनुसार ददनांक ३१/०५/२०१६ रोजी जयवंत भवष्णू सूयषवंशी यांनी सदरच्या 

दोन्ही नोंदी संगणकात करून मािमत्ता क्र.४४३/२ पावती क्र.सी.१९९१ दद.३१/०५/२०१६ रु.८४४९० व मािमत्ता 

क्र.४४३/३ पावती क्र.सी.१९९० दद.३१/०५/२०१६ रु.९९८६४ ददिी ऄसून तयांवर श्री.धमेंद्र हररिंद्र जाधव यांनी 

स्वाक्षरी केिी अह.े 

ईपरोक्त भनष्कषाषनुसार श्री. राजेंद्र भनरंजन गायकवाड, भिभपक ऄसेसमेंट भवभाग, श्री.जयवंत भवष्णू सूयषवंशी व 

श्री.धमेंद्र हररिंद्र जाधव दोन्ही भिपीक संगणक भवभाग मनपा भभवंडी यांनी ददनांक ३१/०५/२०१६ व तयापूवी 

अपसात संगनमत करून स्वत:चा व संबंभधत मािमत्ता धारक यांच्या फायद्याकरीता सदर मािमत्ता क्र.४४३/२ व 

४४३/३ यांच ेबनावट मािमत्ता क्रमांक ह ेमािमत्ता धारक यांच ेकर अकारणी ऄजष प्राप्त झाि ेनसताना त ेप्राप्त 

झाल्याच ेअकारणीच ेनोटीसमध्य ेदशषवून सदर मािमत्ता वषष २०१० मध्य ेसंबंभधत कािावधीत कायषरत नसिेि ेकर 

मुल्यांकन ऄभधकारी श्री.मोरेश्वर शांताराम पाटीि यांच्या सहीसारखी बनावट सही , मनपा कायाषिय भसि व बनावट 

जावक क्रमांक वापरून कर अकारणीची बनावट नोटीस काढून ऄसेसमेंट रभजस्टर मध्ये खोटी नोंद केिी व तयाअधारे 

श्री. जयवंत भवष्णू सूयषवंशी यान ेददनांक ३१/०५/२०१६ रोजी सक्षम प्राभधकारी यांची मंजुरी न घेता स्वत:कडीि 

कोड वापरून संगणक अज्ञाप्रणािीमध्य ेनोंद केिी व श्री.धमेंद्र हररिंद्र जाधव यान ेसदर मािमत्तांच्या कर पावतयांवर 

स्वाक्षरी केिी. तयामुळे सदर दस्तावेज खोटा व बनावट ऄसल्याच ेमाभहती ऄसूनही तो खरा ऄसल्याच ेकायाषियीन 

ऄभभिेखयावर भासवून महानगरपाभिकेस करापोटी भमळणारे ४४४४०००/- ऄंदाज ेनुकसान करून फसवणूक 

केल्याप्रकरणी सदर गुन्हा दाखिा केिा अह.े 

वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ या भवत्तीय वषाषच ेिेखा परीक्षणात मा.ईपसंचािक-२ (मनपा िेप) यांनी ददनांक 

१५/०३/२०२१ रोजीच्या अढावा भेटीत याबाबतच ेईपिब्ध न केिेि ेऄभभिेखे पुनि मागणी करणेबाबत सूभचत 

केल्यानुसार सदर प्रकरणाच ेखािीि नमूद ऄभभिेखे िेखा परीक्षणास सादर करणेबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.१६८ 

ददनांक १७/०३/२०२१ ऄन्वय ेमागणी केि ेऄसता कर मुल्यांकन व भनधाषरण भवभागान ेकेिेिा खुिासा भवचारात 
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घेता िेखा परीक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणेेत येत अहते. 

१) वरीि नमूद गुन्ह्याच्या प्रथम खबरी ऄहवािात दशषभविेिी ऄंदाभजत रक्कम रु.४४४४०००/- अर्थथक नुकसानीत 

रक्कम कशाप्रकारे पररगणना केिी अह ेभतचा तपशीि व संबंभधत नस्ती िेखा परीक्षणास ईपिब्ध करून दणेेबाबत 

मागणी केिी ऄसता ऄभभिेखे िेखापरीक्षणास ईपिब्ध झाि ेनसून भवभागान ेमािमत्ता क्र.४४३/२ चा वषष २०१०-

११ त े२०१७-१८ चा मािमत्ता कर थकबाकी तक्ता सादर केिा ऄसून तयानुसार वषष २०१७-१८ ऄखेर एकूण रक्कम 

रु.१८७८४००/- आतकी थकबाकी रक्कम वसुिपात्र अह.े तसेच मािमत्ता क्र.४४३/३ चा वषष २०१०-११ त े२०१७-

१८ चा मािमत्ता कर थकबाकी तक्ता सादर केिा ऄसून तयानुसार वषष २०१७-१८ ऄखेर एकूण रु.२५६५६००/- 

आतकी थकबाकी रक्कम वसुिपात्र अह.े तयामुळे सदर गुन्ह्याच्या ऄनुषंगान ेएकूण नुकसानीत रक्कम रु.४४४४०००/- 

आतकी अह.े 

२) सदर प्रकरणी जबाबदार संबंभधत कमषचारी/ऄभधकारी यांचेवर कोणती कायषवाही करण्यात अिी? जस ेभनिंबन, 

भवभागीय चौकशी करणेत अिी ककवा कस?े ऄसल्यास संबंभधत कायषवाहीच्या नस्ती िेखा परीक्षणात ऄधषसमास 

पत्रािारे मागणी केिी ऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र क्र.भभभनशमनपा/ईपायुक्त(कर) कायाष./२२७ ददनांक 

१७/०५/२०२१ ऄन्वय ेमूळ नस्ती ईपिब्ध करणेबाबत अस्थापना भवभागास कळभवि ेअह.े अस्थापना भवभागान े

सदरच ेऄभभिेखे /नस्ती ईपिब्ध करून ददिी नाही. 

३) सदर प्रकरणी झािेि ेऄंदाभजत अर्थथक नुकसानीत रक्कम रु.४४४४०००/- च्या वसुिी बाबत भवभागान ेऄधषसमास 

पत्राच्या ऄनुषंगान ेकेिेल्या खुिाश्यात कर मुल्यांकन अदशे क्र.७० व ७६१ ऄन्वय ेसंबंभधत मािमत्तांना शास्तीची 

कर अकारणी करण्यात अिी ऄसून वसुिीची कायषवाही करण्यात येत अह ेऄस ेनमूद केि ेअह.े तरी सदर रक्कम 

रु.४४४४०००/- वसुिी करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन सादर करावे. 

वसुिपात्र रक्कम रुपय े44,44,000/- 

DGPVTTM7001 (Ref No : 65, Hmm No : 168)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

36 मािमत्ता हस्तांतरण प्रकरणात कर भनधाषरणाची रक्कम कमी अकारणी केल्याबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : कर  भनधावरण वसुलपात्र  : 7392.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या सन 2016-17-18 मधीि कर संकिन भवभागाच ेिेखापररक्षण करीत 

ऄसतांना मािमत्ता हस्तांतरण प्रकरणात अढळून अिेल्या ऄभनयभमततांबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.19/दद.23.11.2020 

व तपशीिवार ऄधषसमास पत्र क्र.१४८ /दद.२६.०२.२०२१ रोजी भनगषभमत केि ेहोत.े भवभागाकडून ददनांक 

17/12/2020 व दद.१९.०४.२०२१ रोजी खुिासा िेखा पररक्षण पथकास प्राप्त झािा अह.ेभवभागान ेसादर केिेिा 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[106] 

खुिासा भवचारात घेता िेखापरीक्षणात खािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

महाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयम सुधारणा 2010 चा महाराष्ट्र शासन राजपत्र ऄसाधारण भाग -4, 27 एभप्रि 

2010 मधीि प्रकरण 8 मधीि भनयम 1 व 2 नुसार, हस्तांतरण िेख ककवा नोंदणी ऄभधभनयम -1908 किम 57ऄन्वय े

भमळािेिी प्रत हस्तांतरणाचा पुरावा म्हणून सादर करणे अवश्यक अह.ेतसेच भनयम 7 नुसार करयोग्य मूल्य/भांडविी 

मूल्य भनभित करतांना जभमनीच ेस्वरूप ,प्रकार,आमारत संरचना ,जभमनीच ेक्षेत्र व चटइ क्षेत्र आ.घटक भवचारात घेण्यात 

येतीि. खािीि प्रकरणात फरोक्त खतामधीि तसेच ददगरबाद अदशेातीि नमूद चटइ क्षेत्रा मध्ये तफावत अढळून 

अल्या अहते. मािमत्तांच ेकर भनधाषरण कमी चटइ क्षेत्रफळावर अकारण्यात अि ेऄसल्यान,ेसदर प्रकरणात मािमत्ता 

कराची रक्कम रु.7392/- कमी अकारण्यात अिेिी अह.े 

1)श्री ऄिताफ हुसेन शेख, मािमत्ता क्र.1453/401 - 4 था भनजामपुरा 

ददगरबाद अदशे चटइ क्षेत्र-730 चौ.फु.,दर 1.85 फरोक्त खत चटइ क्षेत्र 812 चौ.फुट दर 1.85 

तपभशि ददगरबाद अदशे फरोक्त खत फरक रक्कम रुपय े

मािमत्ता चटइ क्षेत्र 730 812  

दर रुपय े 1.85 1.85  

वार्थषक भाड े 16206 18026  

करयोग्य मुल्य 14585 16224  

मािमत्ता कर 26% 3792 4218  

भवशेष भशक्षण कर 3 % 438 487  

वृक्ष कर 1% 146 162  

ऄभिशमन कर 1.5% 219 243  

स्वच्छता कर 0 0  

रोजगार ह.कर 0 0  

पाणीपटटी 2100 2100  
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 7570 8183 613 

वसुिी रुपय े613 x 4 वषष = रुपय े2452 

2)आशा मोहम्मद परवेज शेख- मािमत्ता क्र.1453/401 - 504 4 था भनजामपुरा 

ददगरबाद अदशे चटइ क्षेत्र-730 चौ.फु.,दर 1.85 फरोक्त खत चटइ क्षेत्र 812 चौ.फुट दर रुपय े1.85 

तपभशि ददगरबाद अदशे फरोक्त खत फरक 

मािमत्ता चटइ क्षेत्र 730 812  

दर रुपय े 1.85 1.85  

वार्थषक भाड े 16206 18026  

करयोग्य मुल्य 14585 16224  

मािमत्ता कर 26% 3792 4218  

भवशेष भशक्षण कर 3 % 438 487  

वृक्ष कर 1% 146 162  

ऄभिशमन कर 1.5% 219 243  

स्वच्छता कर 0 0  

रोजगार ह.कर 0 0  

पाणीपटटी 2100 2100  

 7570 8183 613 

वसुिी रुपय े613 x 4 वषष = रुपय े2452 

3)श्री चुनवसघ भवरवसघ राजपूत- मािमत्ता क्र.1616/302 - नारपोिी 

ददगरबाद अदशे चटइ क्षेत्र-362 चौ.फु.,दर 1.75 फरोक्त खत चटइ क्षेत्र 448 चौ.फुट ,दर 1.75 रभहवास 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[108] 

तपभशि ददगरबाद अदशे फरोक्त खत फरक 

मािमत्ता चटइ क्षेत्र 362 448  

दर रुपय े 1.75 1.75  

वार्थषक भाड े 7602 9408  

करयोग्य मुल्य 6842 8467  

मािमत्ता कर 26% 1779 2201  

भवशेष भशक्षण कर 3 % 205 254  

वृक्ष कर 1% 68 84  

ऄभिशमन कर 1.5% 103 127  

स्वच्छता कर 0 0  

महा.भशक्षण कर 6% 411 508  

रोजगार ह.कर 0 0  

पाणीपटटी 2100 2100  

 4666 5274 608 

वसुिी रुपय े608 x 4 वषष = रुपय े2432 

4)जयश्री संजय मोभहत ेव संजय भविास मोभहत-े मािमत्ता क्र.1685/303 - ऄे ववग कामतघर 

ददगरबाद अदशे चटइ क्षेत्र-403 चौ.फु.,दर 1.75 फरोक्त खत चटइ क्षेत्र 405, दर 1.75 

वापर-रभहवास 

तपभशि ददगरबाद अदशे फरोक्त खत फरक 

मािमत्ता चटइ क्षेत्र 403 405  
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दर रुपय े 1.60 1.60  

वार्थषक भाड े 7749 7776  

करयोग्य मुल्य 6974 6998  

मािमत्ता कर 26% 1813 1819  

भवशेष भशक्षण कर 3 % 209 210  

वृक्ष कर 1% 70 70  

ऄभिशमन कर 1.5% 105 105  

स्वच्छता कर 0 0  

महा.भशक्षण कर 6% 418 420  

रोजगार ह.कर 0 0  

पाणीपटटी 2100 2100  

 4715 4724 9 

वसुिी रुपय े9 x 4 वषष = रुपय े36 

तरी ईपरोक्त ऄ.क्र.1 त े4 ची एकुण रक्कम रु.7392/- सबंभधताकडून वसूि करुन महानगरपाभिका भनधीमध्य ेजमा 

करुन ऄनुपािन सादर करावे. 

DATNSPM6901 (Ref No : 75, Hmm No : 148)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

37 पुरठादाराकडून मुद्रांक शुल्काची कमी घेतिेिी रक्कम शास्तीसह वसूि करुन शासनास जमा 

करणेबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : संगणक वसुलपात्र  : 6400.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

ईपरोक्त भवषयाचा ऄधषसमास पत्र क्र.44 ददनांक09/12/2020 भनगषभमत केि ेऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र ददनांक 

19/12/2020 िा खुिासा सादर केिा अह.े पुरवठादारांकडून मुद्रांक शुल्काची तसेच शास्तीची रक्कम वसूि होणे 
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प्रिंभबत ऄसल्यामुळे खािीि प्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अह.े 

सन 2016-17-18 या कािावधीतीि संगणक शाखेकडून ईपिब्ध करुन दणे्यात अिेल्या संगणक खरेदीबाबत तसेच 

सेवाकराराच्या नस्ती तपासताना ंऄस ेअि ेदक पुरवठादार यांच ेसोबत पुरवठा व सेवा करारनामा करीत ऄसताना 

खािीि प्रमाणे मुद्रांक शुल्काची रक्कम कमी घेतल्याच ेददसून येत अह.े 

ऄ.क्र. 
नस्ती 

क्रमांक 
भवषय. पुरवठादारांच ेनांव खचाषची रक्कम रु. 

1 भनरंक 

दारुि ईिूम ददवान शाह ईदूष प्राथभमक 

शाळेकररता महापौर सा.भनधीतून 

संगणक साभहतय व आतर साभहतय 

खरेदीबाबत. 

M/S Friends 
Construction 

रु.4,99,400/- 

2 164 

प्रभाग सभमती 7(ब) यांच ेनगरसेवक 

भनधी ऄंतगषत 3 संच संगणक 

खरेदीबाबत 

M/S AAS 
Enterprises 

रु.1,11,200/- 

3 409 
ईप महापौर भनधी ऄतगषत संगणक संच 

खरेदीबाबत 

M/S Hindustan 
Enterprises 

रु.1,48,116/- 

4 391 

भभवंडी मनपाच्या प्रभाग सभमती 

अरोग्य भवभागास संगणक संच 

खरेदीबाबत 

M/S Pro 
Computer 
Services 

रु.1,72,200/- 

5 32 

भभवंडी मनपातीि 75 KVA 

स्टॅभपिायजर Comphresive वार्थषक 

भनगा दरुुस्तीबाबत 

मे.पॉवर युपीएस 

आंभडया अय एन सी 

ठाणे 

रु.75,500/- 

6 30 

भभवंडी मनपातीि 15 KVA 

यूभपएसची सन 2016-17 मध्य े

Comphresive वार्थषक 

भनगादरुुस्तीबाबत 

मे.पॉवर युपीएस 

आंभडया अय एनसी 

ठाणे 

रु.77,000/- 
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7 29 
भभवंडी मनपातीि 10 KVA वार्थषक 

भनगा दरुुस्तीबाबत 

मे.पॉवर युपीएस 

आंभडया अयएनसी 

ठाणे 

रु.1,15,000/- 

8 37 
भभवंडी मनपातीि 20 KVA वार्थषक 

भनगादरुुस्तीबाबत 

मे.पॉवर युपीएस 

आंभडया अयएनसी 

ठाणे 

रु.1,43,000/- 

9 45 

सन 2017-18 या अर्थथक वषाषकररता 

वभवडी मनपातीि भबनतारी संदशे 

यंत्रणा एऄरटाआममच ेवार्थषक दर 

भनभित करणेबाबत. 

मे अयाष ओन्सीटॉक 

रेडीओ िककग सर्थव्हस 

प्रा.भि.नवी मंुबइ 

रु.2,94442/- 

10 1239 
अपातकािीन कक्षामधीि वायरिेस 

सेटकररता बॅटरी खरेदीबाबत 

श्री मुरिीधर शंकर 

मंुढे मंडप कॉन्िक्टर 

अभण सप्िायसष 

वभवडी 

रु.1,22,500/- 

11 90 

नगरसभचव भवभागातीि कॉफीयर 

मभशन करीता Biso Ink Riso 

Master खरेदी करणेबाबत. 

M/S Unicom 
infotel Pvt Ltd 
Mumbai 

रु.51,860/- 

12 4 
मा. अयुक्त सो.यांच ेकररता अयपॅड 

खरेदी करणेबाबत 

M/S.AAS 
Enterprises 

रु.77,100/- 

13 27 
झेरॉक्स मशीनची वार्थषक भनगा 

दरुुस्तीबाबत 

M/S Unicom 
infotel Pvt Ltd 
Mumbai 

रु.1,31,100/- 

14 60 
झेरॉक्स मशीन च ेसुटे भाग 

खरेदीबाबत 

M/S.AAS 
Enterprises 

रु.1,89,614/- 

15 26 कॉपीयर मशीन खरेदी करणेबाबत 
M/S Unicom 
infotel Pvt Ltd 
Mumbai 

रु.3,46,047/- 
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16 25 स्कॅनर खरेदी करणेबाबत 
M/S.AAS 
Enterprises 

रु.3,44,071/- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र ऄसाधारण भाग-8 ददनांक 24 एभप्रि 2015, सुधारणा ऄभधभनयमामधीि भनयम 34 किम 63 

नुसार कंत्राटामध्य ेठरभवण्यात अिेिी रक्कम ककवा मुल्य 10 िाख रुपयापेक्षा ऄभधन नसेि तर करारनामाच ेमुद्रांक 

शुल्क रु 100 ऐवजी रु 500/- वसुि करणे अवश्यक अह.े तसेच रक्कम 10 िाखापेक्षा ऄभधक ऄसल्यास 5 िाखाच्या 

कमाि मयाषदसे ऄभधन राहून रु 500/- ऄभधक 10 िाख रक्कमेवरीि एकूण रक्कमेच्या 0.1% घेणे अवश्यक अह.े तथाभप 

भवभागान ेपुरवठादारासोबत करारनामा हा रु.100 च्या स्टॅम्प पेपरवर केिेिा अह.े 

तरी ईपरोक्त 16 पुरवठादारांकडून कमी घेतिेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम रु.6400/-ऄभधक महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

ददनांक 24 एभप्रि 2015 ऄभधभनयमातीि भनयम 10 नुसार शास्तीसह वसुि करुन शासनास जमा करावी. 

वसुिपात्र रक्कम रु.6400 + शास्ती 

FDSJRDM6801 (Ref No : 8, Hmm No : 44)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

38 अयकर कपातीमधीि ऄभनयभमतता 

योजना :  लेखाशीषव : 26 वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेवषष 2016-17-18 प्राथभमक भशक्षण भवभागाच ेिेखापररक्षणात प्राथभमक 

भशक्षण भवभागान ेभशक्षक व कमषचारी यांच ेवेतनातून खािीि प्रमाणे अयकराची रक्कम वसूि करुन सदर रक्कमा 

िेखयात ठेवुन चिन क्र.44 ददनांक 31/03/2017 ऄन्वय ेरक्कम रु. 41,48,383/- अयकर भवभागास भरणा केिेिा अह.े 

ज्यादा कपात केिेिी रक्कम प्रमाणक क्र.111 ददनांक 20-03-2017 ऄन्वय ेरक्कम रु.3731051/- संबभधतास ऄदा करणेत 

अिेिी अह.े 

सदर ऄभनयभमततेबाबत ऄधषसमास पत्र क्र. 96 ददनांक 08/01/2021 च्या पत्रान्वय ेददनांक 29/01/2021 राॅेजी 

खुिासा सादर केिा ऄसून खुिासा मुळ पररच्छेदानुसार न केल्यामुळे िेखा पररक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय 

दणे्यात येत अहते. 

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेवषष 2016-17-18 प्राथभमक भशक्षण भवभागाच ेिेखापररक्षणात प्राथभमक 

भशक्षण भवभागान ेभशक्षक व कमषचारी यांच ेवेतनातून खािीि प्रमाणे अयकराची रक्कम वसूि करुन सदर रक्कमा 

िेखयात ठेवून चिन क्र.44 ददनांक 31/03/2017 राॅेजी रक्कम रु. 41,48,383/- अयकर भवभागास भरणा केिेिा अह.े 

ज्यादा कपात केिेिी रक्कम प्रमाणक क्र.111 ददनांक 20-03-2017 ऄन्वय ेरक्कम रु.3731051/- संबभधतास ऄदा करणेत 
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अिेिी अह.े 

1)सन 2016-17 अयकर जमा तपभशि 

नोव्हेंबर 

2016 

भडसेंबर 

2016 

जानेवारी 

2017 

फेबु्रवारी 

2017 
एकूण रक्कम रु. 

2893348 2108668 2300048 577370 7879434 

अयकर ऄभधभनयम 1961 section 192 नुसार माह ेनोव्हेंबर 16 त ेफेबु्रवारी 17 पयांत एकूण जमा केिेिी रक्कम 

रु.78,79,434/- प्रतयक्ष अयकर भवभागास जमा केिेिी रक्कम रु.41,48,383/- चिन क्र.44 ददनांक 31/03/2017 नुसार 

अयकर भवभागास जमा झािेिी अह.े 

ऄभतररक्त रक्कम रु.37,31,051/- प्रमाणक क्र.111/दद.20-03-2017 नुसार सबंभधतास वाटप केि.े जादा रक्कम कपात 

करणेत अिी. सदरची जादा कपात रक्कम परत करणेची तरतूद नसताना प्रदान केिी अह.े 

तसेच सबंभधताकडून वेतनातून कपात केिेिी अयकराची रक्कम शासनास जमा न करता 5 मभहन ेभविंबान ेभरणा 

करणेबाबत भवभागान ेसमपषक खुिासा सादर केिेिा नाही. 

2)सन 2017-18 

भडसेंबर 

2017 

जानेवारी 

2018 
फेबु्रवारी 2018 एकूण 

2604114 2443102 419457 5466673 

ईपरोक्त रक्कम रु.5466673/- माह ेभडसेंबर 2017 त ेफेबु्रवारी 2018 या कािावधीची अयकराची रक्कम भशक्षक व 

भशक्षकेतर कमषचारी यांचेकडून वेतनातून वसूि. केिेिी अह.े तथाभप वेतनाच्या दयेकािा प्रमाणक क्रमांक व ददनांक 

नमूद नाही. 

भवभागाचा चिन क्र.46 ददनांक 31/03/2018 नुसार अयकराची रक्कम रु.4769903/- जमा करण्यात अिी अह.े तसेच 

सबंभधताकडून वेतनातून कपात केिेिी अयकराची रक्कम शासनास जमा न करता 5 मभहन ेभविंबान ेभरणा 

करणेबाबतचा खुिासा सादर केिेिा नाही. ईवषररत रक्कम रु.696770/- संबभधतांना परत करण्यात अिी ऄगर कस े

याबाबत भवभागान ेखुिासा सादर केिेिा नाही. 

FDSJRDM6801 (Ref No : 33, Hmm No : 96)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 
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39 जन्म-मृतयु भवभागातीि जन्म-मृतयु नोंदणी ऄजष शुल्काबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : जन्म मृत्यू वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या जन्म-मृतय भवभागाच ेवषष 2016-17-18 च्या िेखापररक्षणा ऄस ेददसून 

अि ेकी, जन्म-मृतय नोंदणी ऄभधभनयम 1969 मधीि किम 1.1 नुसार भारतीय घटनेनुसार जन्म अभण मृतय ुयांची 

नोंद हा भवषय ऄ.क्र.30 वर कें द्र अभण राज्य या दोहोंच्या सामाभयक यादीत सामाभवष्ट करण्यात अिा अह.े 

1.2 भारत सरकारन ेसंयुक्त्त राष्ट्रसंघाच्या बाि हक्काभवषयीच्या 1989 च्या ठरारावर स्वाक्षरी केिी अह.े तयानुसार 

भारत सरकार दशेातीि प्रतयेक जन्म अभण मृतयुची नोंद करण्यास बांधीि अह.े 

1.3 जन्म अभण मृतयु नोंदणी ऄभधभनयम 1969 (अर.बी.डी.) नुसार भारतात जन्म अभण मृतयु नोंदणी घटना ज्या 

रठकाणी घडिे तया रठकाणी जन्म,मृतय ुअभण मृतजन्मांची नोंद करणे बंधनकारक/ऄभनवायष अह.े तयानुसार जन्म-मृतयु 

दाखिा भमळणेकामी भवभहत नमुना ऄजष जनतेस जन्म-मृतय ुभवभागकडून मागणीनुसार पुरभवण्यात येतो. सदर जन्म-

मृतय ुऄजष भवक्रीपोटी रक्कम रुपय े5 शुल्क जनतेकडून अकारण्यात येत.े भवत्तीय वषष 2016-17 व 2017-18 या 

िेखापरीक्षण वषाषत साधन सामिी व ऄभभिेख भवभागाकडीि प्राप्त माभहतीनुसार जन्म-मृतयु भवभागास एकुण 465 

नग सबंभधतऄजष नमुन ेपुस्तके पुरभवण्यात अि ेअह.े तयाचा सभवस्तर तपभशि खािीि प्रमाणे अह.े 

ऄ.क्र. बाब 

साठा 

पुरभवल्याचा 

ददनांक 

प्रती नग 

100 ऄजष 

शुल्क 

5 रु.प्रती 

ऄजष 

ऄजष भवक्रीपोटी 

प्राप्त होणारी रक्कम रुपय े

1. 

जन्म-मृतयु नोदणी 

ऄजष नमुना 

12.04.2016 40 नग 4000 20000 

2.  30.05.2016 20 नग 2000 10000 

3.  23.06.2016 20 नग 2000 10000 

4.  25.07.2016 25 नग 2500 12500 

5.  22.08.2016 30 नग 3000 15000 

6.  16.09.2016 10 नग 1000 5000 
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7.  13.10.2016 20 नग 2000 10000 

8.  17.11.2016 20 नग 2000 10000 

9.  07.12.2016 20 नग 2000 10000 

10.  31.12.2016 20 नग 2000 10000 

11.  25.01.2017 20 नग 2000 10000 

12.  14.02.2017 20 नग 2000 10000 

13.  22.02.2017 20 नग 2000 10000 

14.  16.06.2017 20 नग 2000 10000 

15.  26.04.2017 20 नग 2000 10000 

16.  19.07.2017 20 नग 2000 10000 

17.  21.08.2017 20 नग 2000 10000 

18.  25.09.2017 20 नग 2000 10000 

19.  06.11.2017 20 नग 2000 10000 

20.  15.12.2017 20 नग 2000 10000 

21.  11.01.2018 20 नग 2000 10000 

22.  22.02.2018 20 नग 2000 10000 

23.  27.03.2018 20 नग 2000 10000 

एकुण 

रक्कम 

रुपय े

  485 नग 48500 242500 

साधन सामिी व ऄभभिेख भवभागाकडून पुरभवण्यात अिेल्या साठयानुसार जन्म-मृतय ुऄजष भवक्रीपोटी भवत्तीय वषष 
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2016-17 व 2017-18 मध्ये महानगरपाभिकेस रक्कम रुपय े242500/- च ेईतपन्न भमळणे ऄपेभक्षत होत े. तरी भवभागास 

जन्म-मृतयु ऄजषपोटी दोन वषाषत दकती रक्कम प्राप्त झािी याचा सभवस्तर तपभशि,माभहती व संबंभधत ऄभभिेखे साधन 

सामिी व ऄभभिेख भवभागान ेईपिब्ध करुन ददिेल्या साठयानुसार महीनावार ऄजष भवक्रीचा तपभशि व साठा रभजष्टर 

जन्म-मृतयु भवभागान ेिेखापरीक्षणास सादर करणेबाबत भवभागास ऄधषसमासपत्र क्र. १५५ दद. ४/३/२०२१ ऄन्वय े

भवचारणा करण्यात अिी होती. भवभागाकडून िेखापरीक्षण कािावधीत खुिासा प्राप्त न झाल्यामुळे खािीि प्रमाणे 

ऄभभप्राय अहते. 

1. जन्म-मृतय ुऄभधभनयम 1969 मधीि किम 2.2 नुसार जन्म अभण मृतयुची माहीती न दणेे अभण नोंद न करणे 

याबाबत भनष्काळजीपणा केल्यास कारवाइ करण्याची तरतुद अह.े सदर तरतुदीनुसार जन्म-मृतय ुभवभागात 

ऄशाप्रकारची कायषवाही होत ऄसल्याबाबत िेखापरीक्षणास माभहती सादर करण्यात अिी नाही . 

2. जन्म-मृतयुची नोंद करण्यास भनष्काळजीपणा केल्यास ऄथवा माहीती ईपिब्ध करुन न ददल्यास किम 2.3 नुसार 

दडं ठोठभवण्याची तरतुद अह.े तरतुदीनुसार भवभागात कायषवाही होत ऄसल्याबाबत िेखापरीक्षणास माभहती सादर 

करण्यात अिी नाही . 

3. किम 2.7 मधीि तरतुदीनुसार जन्म अभण मृतयुची नोंद योग्य पध्दतीन ेहोण्यासाठी सवष तऱहचे ेप्रयत्न करणे तर 

महतवाच ेतर अहचे, पण नोंदणीची प्रक्रीया पूणष झाल्यानंतर या नोंदणीच ेईतारे जन्म प्रमाणपत्र नमुना क्र.5 व मृतयु 

प्रमाणपत्राचा नमुना क्र.6 संबंभधतांना भवतरीत करणे / पोहचभवणे अवश्यक अह.े तरतुदीनुसार भवभागात ऄशाप्रकारे 

कायषवाही होत ऄसल्याबाबत िेखापरीक्षणास माभहती सादर करण्यात अिी नाही. 

4. साधन सामिी व ऄभभिेख भवभागाकडून पुरभवण्यात अिेल्या साठयानुसार जन्म-मृतय ुऄजष भवक्रीपोटी भवत्तीय वषष 

2016-17 व 2017-18 मध्ये महानगरपाभिकेस रक्कम रुपय े242500/- च ेईतपन्न भमळणे ऄपेभक्षत होत े. तरी भवभागास 

जन्म-मृतयु ऄजषपोटी दोन वषाषत दकती रक्कम प्राप्त झािी याचा सभवस्तर तपभशि,माभहती व संबंभधत ऄभभिेखे साधन 

सामिी व ऄभभिेख भवभागान ेईपिब्ध करुन ददिेल्या साठयानुसार महीनावार ऄजष भवक्रीचा तपभशि व साठा रभजष्टर 

जन्म-मृतयु भवभागास मागणीकरूनही िेखापरीक्षणास ईपिब्ध करून न ददल्यामुळे रक्कम रु. 242500/- अक्षेपाधीन 

ठेवण्यात येत अहते . 

DATSPMM6901 (Ref No : 37, Hmm No : 155)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

40 नगररचना भवभागाने आमारत वापर दाखिा भनगषभमत करतांना वसूि न केिेिे शुल्काबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : कर संकलन वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

नगर रचना भवभागाकडून भवकासकास/मािकास आमारत बांधकाम परवानगी भनगषभमत करतांना भवभवध प्रकारच े

शुल्क अकारण्यात येतात. भवकास शुल्क, स्थाभनक संस्था कर व ईपकर शुल्क आतयादी प्रकारच ेशुल्क नगररचना 
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भवभागास ऄदा केल्यानंतर भवकासकास/मािकास आमारत बांधकाम परवानगी/मंजुरी दणे्यात येत.े सदर बांधकाम 

परवानगी भनगषभमत करतांना काही शुल्क आमारत वापर दाखिा भनगषभमत करण्या पूवी वसुिीच्या अधीन राहून 

परवानगी भनगषभमत केिी जात.े भवभागान ेआमारत वापर दाखिा भवकासकास भनगषभमत करण्यापूवी भवकासकाकडून 

बांधकाम परवानगी संबंधी सवष शुल्क वसूि करणे अवश्यक अह.े ईपकर शुल्क ह ेआमारत व आतर बांधकाम कामगार 

कल्याण मंडळ ईपकर भनयम १९९८ ऄन्वय ेवसूि करणे व बांधकाम भवकास शुल्क ह ेमहाराष्ट्र प्रादभेशक व नगररचना 

(सुधारीत ) ऄभधभनयम १९९२ च ेकिम १२४ इ (२) च्या तरतुदीनुसार वसूि करणे बंधनकारक अह.े तथाभप खािीि 

नमूद तक्तयामध्य ेभवकासकाकडून भवकास शुल्क, स्थाभनक संस्था कर व ईप कर ह ेशुल्क महानगरपzwj;ॅाभिकेस येणे 

भशल्िक ऄसतांना आमारत वापर दाखिा भवकासकास भनगषभमत केल्याच ेचाचणी दाखि िेखापररक्षणात ददसून अि े

अह.े तयामुळे सदर शुल्काची रक्कम वसूिी करणे प्रिंभबत अह.े तयाचा सभवस्तर तपशीि खािीि प्रमणे अह.े 

ऄ

न ु

क्र. 

भवकासकाच े/वापर 

दाखिा धारकाच े

नांव 

मौज/ेस.न.ं/भस.स.

न.ं 

बांधकाम परवानगी 

क्र./ददनांक 

वापर दाखिा 

भनगषभमत 

करतांना वसुि 

न झािेिी रक्कम 

रु. 

वापर दाखिा भनगषभमत केल्याचा 

क्रमांक व ददनांक 

1 

बािाजी सहदवे 

सरोद ेव आतर-1 

तफे मुखतयारपत्र 

धारक मे.समृध्दी 

आंटरप्रायझेस तफे 

भागीदार 

श्री.कांतीिाि 

धनराज जैन व 

आतर-4 व्दारा:- के. 

के. कंन्सल्टंट 

120/305, 

एन.जी.कंपा, 

धामनकर नाका, 

भभवंडी. 

कामतघर/स.न.ं 

49/22 प,ै व 

49/38 प ै

बा.प्र.क्र.121/ 2012-13 

जा.क्र.न.र.भव./प्रा.प्र/14

87 ददनांक 31/05/2017 

भवकास शुल्क 

रक्कम रु. 

3,46,184.00 

बा.प्र.क्र.121/2012-

13जा.क्र.न.र.भव./प्रा.प्र/1487 

ददनांक 31/05/2017 

2 बळीराम नागो 

भोइर व आतर-1 

टेमघर/ स.न.ं जा.क्र.न.र.भव./730/ 
स्थाभनक संस्था 

कर रक्कम 

बा.प्र.क्र.113/ 2012-13 

जा.क्र.न.र.भव./प्रा.प्र/2064 
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तफे 

कुिमुखयतयारपत्र 

धारक श्री. 

नारायण 

एम.मच्छा व आतर-

1 व्दारा:- अर. के. 

ऄसो. 345/ए, 

मभहपतराय चेंबसष, 

कल्याणरोड, 

भभवंडी. 

114/1 प,ै व 

115/2 

ददनांक 10/06/2013 रु.5370518.00 

यापैकी रक्कम रु. 

1305726.00 

ची वसूिी 

झािी असून 

रक्कम 

रु.40,64,792.0

0 ची वसुिी 

प्रिंभबत अह े

ददनांक 31/07/2014 

3 

ऄभनि जयवंत 

खासेराव दशेमुख 

व्दारा: श्री शमीम 

खान, आंभजभनऄर 

69,भजिानी 

भबल्डींग, पटेि 

कंपा.धामणकर 

नाका,भभवंडी. 

कामतघर/स.न.ं 

5/7 प,ै 

जा.क्र.न.र.भव. /204 

ददनांक 20/04/2015 

स्थाभनक संस्था 

कर रक्कम रु. 

103576.00 

बा.प्र.क्र./05/ 2014-15 

जा.क्र.न.र.भव./ 2426 ददनांक 

06/09/2017 

4 

मानसरोवर ड्रीम 

होम प्रा..संचािक 

श्री. भवनय 

एस.गुप्ता. व्दारा:- 

के.के.व ऄसो. 

120,एन.जी.कंपाईं

ड धामणकर 

नाका,भभवंडी. 

फेणे/स.न.15/1 

15/2,व 22 

जा.क्र.न.र.भव./प्राप्र/268

6 दद.04/02/2011 

ईपकर रक्कम रु. 

372428.00 

बा.प्र.क्र./81/2010-11 

जा.क्र.न.र.भव./206दद.31/07/20

17 

वसूि करावयाची रक्कम रु.4886980.00 

ईपरोक्त नमूद शुल्क/करापोटी प्राप्त होणारी रक्कम रु. ४८,८६,९८०.००/-ची वसुिी झाल्याची पावती/चिन/ेऄभभिेखे 

तसेच िेखा शाखेतीि ऄभभिेख िेखापररक्षणास ईपिब्ध करून दणेेबाबत भवभागास ऄधषसमास पत्र क्र. ८९ ददनांक 
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०५/०१/२०२१ ऄन्वय ेभवचारणा करण्यात अिी होती. तथाभप भवभागाकडून याबाबत कोणताही खुिासा प्राप्त 

झािा नसल्यान ेिेखापरीक्षणात खािीि ऄभभप्राय कायम करण्यात येत अहते. 

१. भवभागान ेभवकास शुल्क, स्थाभनक संस्था कर व ईपकर या शुल्काची / कराची वसुिी बाकी ऄसताना भवकासकास 

आमारत वापर दाखिा भनगषभमत करण्यापूवी भवकासकाकड ेभशल्िक ऄसिेल्या सवष शुल्काची वसुिी झाल्या भशवाय 

आमारत वापर दाखिा भनगषभमत करण्यात येउ नय ेऄशी ऄट बांधकाम परवानगी/मंजुरी अदशेात ऄसतांना आमारत 

वापर दाखिा भनगषमीत करण्यापूवी रक्कम रु. ४८,८६,९८०.००/- या शुल्काची वसुिी करणे अवश्यक होत.े तथाभप 

तशी कायषवाही भवभागाकडून झािी नसल्यान ेबाधकाम परवानगी अदशेातीि ऄटी व शतीच ेईल्िघन झाि ेअह.े 

सबब भवकास शुल्क, ईपकर, स्थाभनक संस्था कर या कर व शूल्कची एकूण रक्कम रु. ४८,८६,९८०.००/-ची वसुिी 

करणे अवश्यक अह.े 

२. भवभागान ेसदर शुल्कांची एकूण रक्कम रु. ४८,८६,९८०.००/-च्या पावतया /चिन ेव आतर ऄभभिेखे तसेच िेखा 

भवभागातीि महसूि जमा झाल्याची ऄभभिेखे िेखा परीक्षणास ईपिब्ध करून न ददल्यामुळे रक्कम रु. 

४८,८६,९८०.००/-ची वसुिी झाल्याची िेखा परीक्षणात खात्री करता अिी नाही. 

तयामुळे सदरची रक्कम रु. ४८,८६,९८०.००/-अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह े. 

DATSPMM6901 (Ref No : 38, Hmm No : 89)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

41 भवष्णू भवठ्ठि चौधरी व आतर यांच्या भवकास प्रस्ताव मंजुरी प्रकरणातीि ऄभनयभमतताबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : कामगार कल्याण 

उपकर 

वसुलपात्र  : 2296798.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ च ेिेखा परीक्षणात नगररचना 

भवभागाकडीि बांधकाम परवाना संबंभधत नस्तीत श्री. भवष्णू भवठ्ठि चौधरी व आतर / िारा मे.मैत्री अभण मैत्री, पी. ए. 

होल्डर सवे न ं४९/४२ वर बांधकाम करणेसाठी नगररचना भवभागान ेभवकास/बांधकाम परवानगी क्र.न.र.भव./१९२४ 

ददनांक २०/०७/२०१७ ऄन्वय ेएकूण ४ आमारती वाभणज्य वापर क्षेत्र ३५१२.६८ चौ. फुट व रभहवास क्षेत्र 

४९०४.३५ चौ. फुट आमारत बांधकामास परवानगी ददिी अह.े सदर परवानगीच्या ऄनुषंगान ेऄधषसमास पत्र क्र.६२ 

ददनांक १७/१२/२०२० ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र क्र.२८९/१२३५ ददनांक २८/०४/२०२१ ऄन्वय े

खुिासा केिा ऄसून तो भवचारात घेता िेखा परीक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय अहते. 

१) शासन पररपत्रक ईद्योग, ईजाष व कामगार भवभाग क्र.बीसीए १२००७/प्र.क्र.७८८/कामगार ७ ददनांक २१ एभप्रि 

२००८ नुसार बांधकामाच्या एकूण मूल्याच्या १% आतका कामगार कल्याण ईपकर वसूि करणेचा अह.े सदर 
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नस्तीतीि ददनांक १२/०६/२०१७ च्या रटप्पणीनुसार भवकासक यांनी कामगार कल्याण ईपकर शुल्क रक्कमेचा भरणा 

केिेिा नाही. सदर बांधकामाच ेएकूण भबल्टऄप क्षेत्र ९४९०.९० चौ. मीटर रेडीरेकनर दर रु.२४२००/- प्रमाणे १% 

रक्कम रु.२२९६७९८/- ची वसुिी केल्याच ेअढळून अि ेनाही. याबाबत भवभागान ेकेिेल्या खुिाश्यात सदर प्रकरणी 

जा.क्र.न.र.भव/१९२४ ददनांक २०/०७/२०१७ ऄन्वय ेबांधकाम परवानगी च ेऄनुषंगान ेईपकराची रक्कम 

रु.२२९६७९८/- वसुिीची नोटीस बजाविी होती तदनंतर परवानगीधारक यांनी िगतची मौज ेकामतघर येथीि 

सव्ह ेन.ं५३/५ प ैव सव्ह ेन.ं५३/८ चा समावेश करून वाढीव बांधकामाचा एकभत्रत प्रस्ताव सादर केल्यान ेददनांक 

०९/०१/२०१९ ऄन्वय ेसंबंभधतास रुपय े६२,११,६३९/- आतकी ईपकर रक्कम भरणेची नोटीस बजाविेिी ऄसून 

वापर दाखल्यापुवी सदर रक्कम व्याजासह वसूि करणेची तजवीज ठेविी अह ेऄस ेनमूद केि ेअह.े तयामुळे कायषवाही 

ऄपूणष ऄसल्यान ेऄधषसमास पत्रात नमूद केिेिी रक्कम रु.२२९६७९८/- ची वसुिी व्याजासह करून िेखा परीक्षणास 

ऄनुपािन सादर करावे. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 39, Hmm No : 62)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

42 ऄनंत गोववद भोइ  व आतर यांच्या भवकास प्रस्तावात सुधाररत बांधकाम परवाना भनगषभमत 

करताना भवकास शुल्क व आतर रक्कमां कमी वसुिी केल्याबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : बांधकाम परवाना शुल्क वसुलपात्र  : 365652.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ च ेिेखा परीक्षणात नगररचना 

भवभागाकडीि बांधकाम परवाना ऄनंत गोववद भोइ व आतर यांच्या बांधकाम भवकास प्रस्तावाची नस्ती पडताळणी 

करता अढळून अिेल्या ऄभनयभमतताबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.४६ ददनांक ०९/१२/२०२० ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता 

भवभागान ेतयांच ेपत्र क्र.२८९/१४०० ददनांक २०/०५/२०२१ ऄन्वय ेकेिेिा खुिासा भवचारात घेता याबाबत िेखा 

परीक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय अहते. 

१)सदर परवानगीच्या ददनांकास िागू ऄसिेिा वषष २०१७-१८ चा शासन शीघ्रगणकानुसार भभवंडी भस.स.न.ं३२८० 

चा दर रु.९२००/- ऄसताना तो रुपय े८९००/- िक्षात घेउन भवकास शुल्क व आतर रक्कमा वसूि केल्यान े

खािीिप्रमाणे एकूण रक्कम रु.१६८२१९/- कमी वसूिी झािी अह.े सदरची रक्कम वसूि करणे अवश्यक अह.े 

ऄ.क्र. शुल्क तपशीि 

दद.३०/०८/ 

२०१७ च े

सुधारीत 

परवाना 

रेडीरेकनर दरानुसार 

येणारा दर (९२००) 

वसूि 

करावयाची 

एकूण रक्कम 

रुपय े

पूवष मूळ व 

सुधाररत 

परवानगीत 

वसूि केिेिी 

एकूण रक्कम 

कमी वसूि 

केिेिी एकूण 

रक्कम रुपय े
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क्षेत्रफळ रुपय े 

१ जमीन भवकास १३१२.६७ ४६ ६०३८३ ५८४१४ १९६९ 

२ 
भनवासी 

भबल्टऄप 
२४९७.५१ १८४ ४५९५४२ ४४४५५७ १४९८५ 

३ 
वाभणज्य 

भबल्टऄप 
२४३३.६६ ३६८ ८९५५८७ ८६६३८३ २९२०४ 

४ भप्रभमयम १३५६.२४ २७६० ३७४३२२२ ३६२११६१ १२२०६१ 

५ एकूण एकंदर रक्कम रुपये ५१५८७३४ ४९९०५१५ १६८२१९ 

सुधारीत बांधकाम परवानगी दतेाना रु.१६८२१९/- आतकी रक्कम कमी वसूि केिेिी अह.े तरी सदरची रक्कम 

व्याजासह वसुिी करणेच्या संदभाषत ऄधषसमास पत्राच्या ऄनुषंगान ेकेिेल्या खुिाश्यात सदर प्रकरणी यापूवीच 

फरकाची रक्कम भरणेकररता क्र.२२४७ ददनांक २६/०७/२०१८ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसून भप्रभमयम ऄपेभक्षिेल्या 

ऄधषसमासातीि रकाना क्र.६ मध्ये नमूद वसूि रक्कम रु.३२२११६१/- ऄशी नसून ३६२११६१/- ऄशी अह.े सदर 

फरकाची रक्कम १२२०६३/- भरणेकरीता पत्र क्र.२२४५ ददनांक २६/०७/२०१८ ऄन्वय ेकळभवण्यात अि ेअह ेतसेच 

सुधाररत नोटीस क्र.१३९८ ददनांक २०/०५/२०२१ ऄन्वय ेनोटीस दणे्यात अिी अह ेतरी व्याजासह रक्कम वसूि 

करण्यात येइि ऄस ेनमूद केिे अह.े तरी वरीिप्रमाणे रक्कम रु. १६८२१९/- वसुिीची कायषवाही पूणष झािी नसल्यान े

सदरची रक्कम वसूि करून ऄनुपािन करावे. 

२) शासन पररपत्रक ईद्योग, ईजाष व कामगार भवभाग क्र.बीसीए १२००७/प्र.क्र.७८८/कामगार ७ ददनांक २१ एभप्रि 

२००८ नुसार बांधकामाच्या एकूण मूल्याच्या १% आतका कामगार कल्याण ईपकर वसूि करणेचा अह.े सदर 

परवानगीच्या ददनांकास िागू ऄसिेिा वषष २०१७-१८ चा शासन शीघ्रगणकानुसार बांधकाम दर रु.२४२००/- 

ऄसताना रक्कम रु. २२०००/- प्रमाणे वसुिी केिा अह.े सदर बांधकामाच ेएकूण भबल्टऄप क्षेत्र ८९७४.२३ चौ.मी. 

रेडीरेकनर दर रु.२४२००/- प्रमाणे १% रक्कम रु.२१७१७६४/- आतकी रक्कम वसूि करणेची ऄसताना रक्कम 

रु.१९७४३३१/- वसूि केिी अह ेईवषररत फरक रक्कम रु, १९७४३३/- व्याजासह वसुिी करणेसंदभाषत भवभागान े

केिेल्या खुिाश्यात सदरची रक्कम भरणेकररता नोटीस पत्र क्र.२२४४ ददनांक २६/०७/२०१८ व क्र. १३९९ ददनांक 

२०/०५/२०१९ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसून सदरची रक्कम व्याजासह वसूि करण्यात येइि ऄस ेनमूद केि ेअह.े तरी 

वरीिप्रमाणे रक्कम रु. १९७४३३/- वसुिीची कायषवाही पूणष झािी नसल्यान ेसदरची रक्कम वसूि करून ऄनुपािन 

सादर करावे. 

वरीिप्रमाणे कमी वसुिी केिेिी एकूण रक्कम रु.३६५६५२/- ची व्याजासह वसुिी करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन 
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सादर करावे. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 69, Hmm No : 46)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

43 नगर-रचना भवभागाने सुधाररत बांधकाम परवाना भनगषमीत करताना कमी वसुि केिेल्या 

शुल्काबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : भवकास शुल्क वसुलपात्र  : 875004.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

वभवडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष 2016-17 व 2016-18 च ेिेखापररक्षणात नगर रचना 

भवभागातीि बांधकाम परवाना भनगषभमत झािेिी नस्ती क्रमांक बा.प्र.क्र.31/2014-18 ची पडताळणी केिी ऄसता, 

मे.िब्धी ऄटोगॅसच ेपाटषनर, मे.ओम-हीम ऄहषम डवे्हिपसष तफे भागीदार श्री.भजनेंद्र बस्तीिाि राठोड व आतर-२ व्दारा 

के.के.व ऄसो. भभवंडी यांनी मौज ेटेमघर स.न.111/1प,ै व 118/1 पैकी जागेत रभहवास व पूरक वापरासाठी बांधकाम 

परवानगी भमळणे कररता प्रस्ताव महानगरपाभिकेत सादर केिा होता. अयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर 

महानगरपाभिका यांनी बां.प्र.क्र.96/टेमघर 2014-15 जा.क्र.न.र.भव./1000 दद.16/07/2015 ऄन्वय ेभवकासकास 

बांधकाम मंजुरी भनगषभमत केिी अह.े भवकासकान ेसुधारीत बांधकाम परवानगी क्र.बां.प्र.क्र./31/2017-18. जावक 

क्रमांक न.र.भव./2179 दद.12/07/2018 ऄन्वय ेपभहिी सुधारीत बांधकाम परवानगी भनगषमीत केिी अह.े तसेच दसुरी 

सुधाररत बांधकाम परवानगी बा.प्र.क्र.104/2018-2019 जा.क्र.न.र.भव/ प्रा.प्र./1495 दद. 3.5.19 ऄन्वय ेमौज ेटेमघर 

स.न ंस.न.111/1प ैव 111/2, 188/1प ैबांधकाम क्षेत्र 3407.62 चौ.मी तयामधीि भजना,पॅसेज, बाल्कनी खािी वाढीव 

क्षेत्र 123.26 चौ. मी. सह बांधकाम परवानगी भनगषमीत केिी अह.े महाराष्ट्र शासन नोंदणी व मुद्रांक भवभाग 

यांचेकडीि शीघ्रगणकानुसार सन 2015-16 मधीि भवकास शुल्क व ऄभधमुल्य अकारतांना दर रक्कम रुपय े8900/- व 

सन 2016-17 व 2017-18 साठी रक्कम रुपय े9300/- एवढा दर िागू अह.े तसेच शासनपत्र 2010 दद.01/03/2011 

पासून जमीनीवरीि शुिक् 0.5 टके्क, बांधकामावरीि शुल्क 2 टके्क, औद्योभगक बांधकामावरीि शुल्क 3 टके्क, वाभणज्य 

बांधकामावरीि शुल्क 4 टके्क यासुधाररत दराप्रमाणे भवकास शुल्काची पररगणना करणे अवश्यक अह.े तसेच कोकण 

भवभागातीि सवष महानगरपाभिका क्षेत्रातीि सन 2015-16 साठी अर.सी.सी. नभवन दर रु.25,000/- प्रती चौ.मी. व 

सन 2016-17 व सन 2017-18 साठी रक्कम रु.24200/- प्रती चौ.मी. अह.े तयानुसार महाराष्ट्र राज्य आमारत व आतर 

बांधकाम कल्याण मंडळ ईपकर भनयम 1998 ऄंतगषत ईपकराची वसूिी 1% प्रमाणे करणे अवश्यक अह.े भवभागान े

परवानगी भनगषमीत करतांना भवकासकास ईपकराची रक्कम रुपय े4,51,993/- भरणे भवषयी कळभवण्यात अि ेहोत.े 

भवकासकान ेसदर रक्कमेपैकी 2,50,000/- चा भरणा ददनांक 08/12/2015 रोजी महानगरपाभिकेिा केिा ऄसून 

ईवषरीत रक्कम रुपय े2,01,993/- भरणे भशल्िक होत.े तयानंतर ददनांक 18/08/2017 रोजीच्या पभहल्या सुधारीत 

बांधकाम परवानगी प्रस्तावास मंजुरी दतेांना सदर रक्कम वसूि करणे अवश्यक ऄसतांना ती वसूिी केिेिी नाही. 

भवकासकान ेददनांक 13/02/2019 ऄन्वय ेसुधारीत परवानगी भमळणेकामी प्रस्ताव सादर केल्यावर येणारी सुधारीत 
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ईपकराची रक्कम रु.2,55,668.16/- वसूि करण्याएवैजी भवभागाने रक्कम रु.25,668.16/- ची वसूि केिी अह.े तयामुळे 

सुधारीत परवानगी भनगषभमत करतांना रक्कम रु. 2,30,000/- ची ईपकराची कमी वसूिी झािी अह.े ऄशी एकुण 

ईपकरापोटी रक्कम रु.4,31,993/- वसूि होणे बाकी ऄसून सदर रक्कमेवरीि भवभागान ेकेिेल्या व्याजाच्या 

पररगणनेनुसार व्याजाची रक्कम रु.1,93,920/- होत ऄसून एकुण रक्कम रुपय े6,25,913/- भवकासकाकडून 

महानगरपाभिकेस ईपकरापोटी येणे बाकी अह,े ती वसुि करुन शासन खाती भरणा करावी 

भवकासकास सुधारीत बांधकाम परवानगी भनगषमीत करतांना सुधारीत दरान ेबांधकाम वाढीव क्षेत्रावर भवकास शुल्क, 

ऄभधमुल्य शुल्क व ईपकर सुधारीत बांधकाम परवानगी भनगषमीत करतांना वसूि करणेबाबत भवभागास ऄधषसमास पत्र 

क्र.57 ददनांक 15/12/2020 ऄन्वय ेकळभवण्यात अि ेहोत.े भवभागाच ेपत्र 

क्र.जा.क्र.भभभनशमनपा/नगररचना/एस.अर.289/1409 ददनांक 20.05.2021 ऄन्वय ेखुिासा प्राप्त झािा अह.े 

भवभागान ेसादर केिेिा खुिासा भवचारात घेवून िेखापररक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

1. भवभागान ेकेिेल्या खुिाशात सुधारीत बांधकाम परवानगी मंजुर करतांना प्रस्ताभवत क्षेत्रामध्य ेयापूवीच ेक्षेत्र वजा 

करुन ईवषरीत वाढीव क्षेत्रावर भवभवध शुल्क अकारणी करण्यांत येत ऄसत.े महाराष्ट्र शासनान ेएकभत्रकृत भवकास 

भनयंत्रण व प्रोतसाहन भनयंत्रण भनयमाविीतीि ऄभधसूचना ही दद.03/12/2020 रोजी प्रभसध्द झािेिी ऄसून, तयानुसार 

ती या महानगरपाभिकेस िागू झािेिी अह.ेसदर भनयमाविींच्या तरतुद क्र.2.2.13(ii) नुसार सुधारीत बांधकाम 

प्रस्तावामध्य ेबांधकाम सुरु केिेि ेऄसल्यास पूवीच ेमंजुर क्षेत्र वजा करुन, सुधारीत बांधकाम परवानगीमधीि वाढीव 

क्षेत्रावर भवकास शुल्क अकारणी करणेबाबत तरतुद अह.े तयानुसार महानगरपाभिकेमध्य ेयापूवी ऄविंबण्यांत 

अिेिी पध्दत कायम करण्यात अिेिी अह.े सदर पध्दतीनुसार भवकास शुल्क, ऄभधमुल्य, ईपकर यांच ेयापूवी मंजूरी 

घेतिेि ेक्षेत्र वजा करुन ईवषरीत वाढीव क्षेत्रावर भवभवध शुल्काची अकारणी करण्यांत येत अह.े सदर ऄभधसूचनेतीि 

तरतूद िागु होत ऄसल्यान ेसुधाररत भवकास, शुल्क बांधकाम क्षेत्रफळात वाढ होत नसल्यान ेसधुाररत भवकास शुल्क 

िागू होत नाही. तथाभप सदर सुधारीत बांधकाम प्रस्ताव मंजूरी प्रकरणीऄभधमूल्य (भप्रभमयम) बाबत सुधाररत 

बांधकाम परवानगी भनगषभमत करताना ऄभधमूल्याची (भप्रभमयम) ची पररगणना करतांना भजना,पॅसेज,कॉमन एररया हा 

894.32 चौ.मी. परवानगी धारकान ेप्रस्ताभवत केिेि ेहोता. प्रस्ताभवत क्षेत्रातून पूवीच्या बांधकाम परवानगी मधीि 

भजना पॅसेज, कॉमन एररया 787.14 चौ.मी. क्षेत्र वजा करुन ईवषभवत 107.14 चौ.मी.क्षेत्राच्या ऄनुषंगान ेगणना करुन 

तयानुसार होणारे ऄभधमूल्य रक्कम रु.2,99,870/- आतके महानगरपाभिकेस भरणा करण्यात अि ेहाॅेत.े तथाभप, 

सुधाररत बांधकाम परवानगीमध्य ेयापूवीच ेक्षेत्र ह ेभवभागान ेपररगणना करतांना 697.86 चौ.मी.ऐवजी 787.14 

चौ.मी. गृहीत धरुन सदर प्रकरणी प्रस्ताभवत क्षेत्र 787.14 चौ.मी.मधून यापूवीच ेक्षेत्र 697.86 चौ.मी.वजा करुन 

ईवषररत 196.76 चौ.मी.क्षेत्र होत ऄसून तयानूसार सदर प्रकरण ऄभधमूल्य रक्कम रु.5,48,960.40/- होत अह.े तयामुळे 

सदर रक्कमेतून यापूवी महानगरपाभिकेस ऄदा केिेिी रुक्कम रु.2,99,870.00 वजा करता ईवषररत रक्कम 

रु.2,49,091.00 ऄभधमूल्य भवकासकांकडून महानगरपाभिकेस येणे बाकी अह.े तरी रक्कम रु.2,49,091.00 ची वसूिी 

महानगरपाभिकेन ेतातडीन ेकरावी. 

2. स्थाभनक संस्था नोंदणी कर भवभागाकडीि भवकासकाच ेनावे नोंदणी प्रमाणपत्र नस्तीत ईपिब्ध झाि ेनाही. तसेच 
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स्थाभनक संस्था कर भरल्याची पावती/ऄभभिेखे/ नोंद नस्तीमध्य ेनाही. तयामुळे स्थाभनक संस्था कर वसूि झाल्याची 

िेखापरीक्षणात खात्री करता अिी नाही. भवभागान ेकेिेल्या खुिाश्यात मौज ेटेमघर येथीि सव्हनेंबर 111/1, 111/2, 

118/1पैकी या जागेतीि बांधकाम परवानगीच ेऄनुषंगान ेिागु होणारे स्थाभनक संस्थाकर भरण्याबाबत स्थाभनक 

संस्था कर भवभागास नगर रचना भवभागाच ेपत्र क्र. जा.क्र.न.र.भव./629,दद.15/06/2015 ऄन्वय ेकळभवण्यात अि े

होत.े तथाभप शासन ऄभधसूचना दद.01/08/2015 नुसार वार्थषक ईिाढाि 50 कोटी पेक्षा कमी ऄसिेल्या ंभवकासकांना 

स्थाभनक संस्था कर िागु होणार नाही. ऄस ेभवभागाच्या खुिाशात नमूद अह.े तथाभप सदर खूिाश्यासोबत 

भवकासकांची वार्थषक ईिाढाि 50 कोटीपेक्षा कमी ऄसिेल्या व्यवहाराची कोणतीही कागदपते्र जोडिेिी नाहीत. 

तसेच परवानगी धारक यांनी सदर जागेवर बांधकामाची सुरुवात 20/08/2015 रोजी केल्याच ेखुिाश्यात नमूद अह.े 

तथाभप सदर जागेवर बांधकाम दद.20/08/2015 रोजी सुरुवात झाल्याच ेकोणतेही कागदपते्र /ऄभभिेख खुिाश्यासोबत 

जोडिेिी नाहीत तयामुळे सदर जागेवर बांधकामाची सुरुवात दद. 20/08/2015 रोजी झाल्याची िेखापररक्षणात खात्री 

करता अिी नाही. व स्थाभनक संस्था करामध्य ेभवभागान ेपरवानगीधारकास ददिेिी सुट याची खात्री झािी नसल्यान े

याबाबत ऄभभिेखयासह िेखापरीक्षणास खात्री पटवावी. 

3. भवभागान ेपरवानगी भनगषमीत करतांना भवकासकास महाराष्ट्र राज्य आमारत व आतर बांधकाम मंडळ ईपकर भनयम 

१९९८ ऄंतगषत ईपकरणाची वसूिीबाबत भवकासकास बांधकामावरीि ईपकराची रक्कम रुपय े4,51,993/- भरणे 

भवषयी कळभवण्यात अि ेहोत.े भवकासकान ेसदर रक्कमेपैकी 2,50,000/- चा भरणा ददनांक 08/12/2015 रोजी 

महानगरपाभिकेिा केिा ऄसून ईवषरीत रक्कम रुपय े2,01,993/- भरणा करणे भशल्िक होत.े तद्नतंर ददनांक 

18/08/2017 रोजी सुधारीत बांधकाम परवानगी प्रस्तावास मंजुरी दतेांना पूवीची रक्कम रु.2,61,993/- ची वसूिी 

केििेी नाही. भवकासकान ेददनांक 13/02/2019 ऄन्वय ेसुधारीत परवानगी भमळणेकामी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर 

सुधारीत परवानगीच्या पररगणनेनुसार ईपकराची रक्कम रु.2,55,668.16/- होत ऄसून तयाऐवजी रक्कम रु.25668.16/- 

ची भवभागान ेवसूिी केिी अह.े तयामुळे सुधारीत परवानगी नुसार ईपकराची रक्कम 2,30,000/- ची वसूिी होणे 

बाकी अह.े ऄशी एकुण रक्कम रु.4,31,993/- ची ईपकरापोटी वसूिी होणे बाकी ऄसून सदर रक्कमेवरीि भवभागाच्या 

परीगणनेनुसार व्याजाची रक्कम रु. 1,93,920/- होत ऄसून भवकासकाकडून रक्कम रुपय े6,25,913/- 

महानगरपाभिकेिा ईपकरापोटी येणे बाकी अह.े तरी भवकासकास ऄंशत: इमारत वापर दाखिा वा.प्र.क्र.31/2017-

18 जा.क्र./न.र.भव./182/ दद.10-01-2019 रोजी भनगषमीत करण्यात अिा अह.े ऄस ेिेखापरीक्षणात ददसून अि ेअह.े 

यात महानगरपाभिकेच ेअर्थथक नुकसान झाि ेअह.े तरी महानगरपाभिकेन ेरक्कम रु.6,25,913.00 ची भवकासकाकडून 

तातडीन ेवसूिी करावी व सदरची रक्कम शासन खाती जमा करावी. 

वसुिपात्र रक्कम रुपय े8,75,004/- 

DATSPMM6901 (Ref No : 97, Hmm No : 57)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 
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44 नगर-रचना भवभागातीि बांधकाम परवानगी करांची वसूिी प्रिंबीत ऄसिेबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : भवकास शुल्क वसुलपात्र  : 27163709.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनमाजपुर शहर महानगपाभिकेच्या नगररचना भवभागाकडून भवकासकास / मािकास बांधकाम परवानगी 

भनगषभमत करतांना भवभवध प्रकारच ेपरवाना शुल्क अकारण्यात येत.े बांधकाम भवकास शुल्क शासन पत्र २०१० ऄन्वय े

दद ०१/०३/२०११ पासून सुधाररत दराप्रमाणे जभमनीवरीि शुल्क ०.५% बांधकामावरीि शुल्क २% औद्योभगक 

बांधकामावरीि शुल्क ३% व वाभणज्य बांधकामावरीि शुल्क ४% अकारण्यात येत.े स्थाभनक संस्था कर स्थायी 

सभमती ठराव व नगर भवकास भवभाग मंत्रािय मंुबइ शा.भन. क्र स्थासंक्र २०११/प्र क्र १३९/ नभव - ३४ दद 

२४/०७/१०१२ नुसार अकारण्यात येत.े तसेच ऄभधमूल्य शुल्काबाबत प्रस्ताभवत बांधकाम मंजूर भवकास भनयंत्रण 

भनयमाविीतीि भनयम क्र.३७(३१) नुसार ऄनुजे्ञय ऄसिेिी जीना, पॅसेज, कॉमन भबल्टऄपस्पेस खािीि चटइ क्षेत्राची 

सवित ऄपेभक्षत अह.े ऄशा प्रकरणी मनपा महासभा ठराव क्रमांक.१७२ दद.३०.०३.२०१६ ऄन्वय े भशघ्रभसध्द 

गणकांत नमूद केिेल्या जभमन दराच्या ३०% दरान ेऄभधमुल्य अकारण्याच ेभनभित केि ेअह.े तसेच महाराष्ट्र राज्य 

आमारत व आतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ ईपकर भनयम १९९८ मधीि तरतूदीनुसार १% ईपकर बांधकाम 

परवानगी भनगषभमत करतांना अकारण्यात येतो. भवभागान े ऄधषसमास पत्राच्या ऄनुषंगान े ईपिब्ध करून ददिेल्या 

माभहतीनुसार भवभतय वष े २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये भवकासशुल्क रक्कम रु ३,७६,९१,७०५.५०/- 

ऄभधमुल्य/दकरकोळ शुल्क रक्कम रुपय े १९,९८,१७,२०९.००/- सुरक्षा ऄनामत ठेव रक्कम रु १४,९५,०००/- तर 

छाननी शुल्क रक्कम रु ५६,१९०.००/- एवढा महसूि भवभागास प्राप्त झािा ऄसून कामगार कल्याण ईपकरापोटी 

भवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये ऄनुक्रमे रक्कम रु ८,१०,०५,७६३.००/- ची वसुिी झािी ऄसून 

ईपकराची रक्कम रु.२,७१,६३,७०९/- ची वसुिी प्रिंभबत ऄसल्याच ेभवभवध शुल्कांच्या पडताळणीत ददसून अि ेअह.े 

भवत्तीय वष े२०१६-१७ मध्ये एकुण ८४ बांधकाम परवानगी भनगषभमत केल्या अहते. ईपकराच्या प्रिंभबत रकमेचा 

बांधकाम परवानगी भनहाय वसुि व भशल्िक रक्कमेचा तपशीि खािीि प्रमाणे अह.े 

ऄ.क्र. बांधकाम परवनागी क्र. व ददनांक सन 2016-2017 

ईपकर 

वसुि रक्कम 

रु. 

भशल्िक रक्कम 

रु. 

1 जा.क्र. 100,दद.11/4/2016 बा.प्र.क्र.55,2015-2016 0 0 

2 जा.क्र. 101,दद.11/4/2016 बा.प्र.क्र.36,2015-2016 654200 0 

3 जा.क्र. 201,दद.25/4/2016 बा.प्र.क्र.60,2015-2016 67170 0 
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4 जा.क्र. 301,दद.03/5/2016 बा.प्र.क्र.02,2016-2017 1980889 0 

5 जा.क्र. 327,दद.6/5/2016 बा.प्र.क्र.4,2016-2017 0 207024 

6 जा.क्र. 351,दद.9/5/2016 बा.प्र.क्र.63,2015-2016 160783 0 

7 जा.क्र. 537,दद.26/5/2016 बा.प्र.क्र.01,2016-2017 115760 0 

8 जा.क्र. 560,दद.30/5/2016 बा.प्र.क्र.05,2016-2017 0 1062549 

9 जा.क्र. 704,दद.20/6/2016 बा.प्र.क्र.08,2016-2017 29174 0 

10 जा.क्र. 711,दद.20/6/2016 बा.प्र.क्र.03,2016-2017 0 129294 

11 जा.क्र. 712,दद.20/6/2016 बा.प्र.क्र.18,2008-2009 3750939 0 

12 जा.क्र. 713,दद.20/6/2016 बा.प्र.क्र.11,2016-2017 6823 0 

13 जा.क्र. 849,दद.8/7/2016 बा.प्र.क्र.09,2016-2017 156904 0 

14 जा.क्र. 850,दद.8/7/2016 बा.प्र.क्र.07,2016-2017 68813 0 

15 जा.क्र. 874,दद.13/7/2016 बा.प्र.क्र.19,2016-2017 3513695 0 

16 जा.क्र. 876,दद.13/7/2016 बा.प्र.क्र.61,2016-2017 864576 0 

17 जा.क्र. 953,दद.20/7/2016 बा.प्र.क्र.13,2016-2017 51212 0 

18 जा.क्र. 954,दद.20/7/2016 बा.प्र.क्र.16,2016-2017 201282 0 

19 जा.क्र. 1018,दद.30/7/2016 बा.प्र.क्र.88,2014-2015 0 1763618 

20 जा.क्र. 1030,दद.30/7/2016 बा.प्र.क्र.21,2016-2017 128559 0 

21 जा.क्र. 1031,दद.30/7/2016 बा.प्र.क्र.22,2016-2017 158444 0 

22 जा.क्र. 1066,दद.3/8/2016 बा.प्र.क्र.12,2016-2017 1318863 0 

23 जा.क्र. 1094,दद.8/8/2016 बा.प्र.क्र.51,2015-2016 65173 0 
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24 जा.क्र. 1095,दद.8/8/2016 बा.प्र.क्र.15,2016-2017 0 69678 

25 जा.क्र. 1167,दद.19/8/2016 बा.प्र.क्र.53,2015-2016 121537 0 

26 जा.क्र. 1202,दद.22/8/2016 बा.प्र.क्र.24,2016-2017 310992 0 

27 जा.क्र. 1260,दद.29/8/2016 बा.प्र.क्र.23,2016-2017 394331 0 

28 जा.क्र. 1278,दद.30/8/2016 बा.प्र.क्र.30,2016-2017 180310 0 

29 जा.क्र. 1327,दद.7/9/2016 बा.प्र.क्र.28,2016-2017 0 130926 

30 जा.क्र. 1328,दद.7/9/2016 बा.प्र.क्र.28,2016-2017 306588 0 

31 जा.क्र. 1337,दद.8/9/2016 बा.प्र.क्र.32,2016-2017 161946 0 

32 जा.क्र. 1396,दद.19/9/2016 बा.प्र.क्र.18,2016-2017 82474 0 

33 जा.क्र. 1397,दद.19/9/2016 बा.प्र.क्र.33,2016-2017 510349 0 

34 जा.क्र. 1531,दद.30/9/2016 बा.प्र.क्र.29,2016-2017 0 64349 

35 जा.क्र. 1556,दद.05/10/2016 बा.प्र.क्र.40,2016-2017 75181 0 

36 जा.क्र. 1576,दद.07/10/2016 बा.प्र.क्र.41,2016-2017 0 0 

37 जा.क्र. 1772,दद.28/10/2016 बा.प्र.क्र.47,2016-2017 17562 0 

38 जा.क्र. 1813,दद.18/11/2016 बा.प्र.क्र.44,2016-2017 91738 0 

39 जा.क्र. 1837,दद.19/11/2016 बा.प्र.क्र.45,2016-2017 53146 0 

40 जा.क्र. 1980,दद.7/12/2016 बा.प्र.क्र.50,2016-2017 0 320710 

41 जा.क्र. 1987,दद.9/12/2016 बा.प्र.क्र.34,2016-2017 55391 0 

42 जा.क्र. 1992,दद.9/12/2016 बा.प्र.क्र.48,2016-2017 69271 0 

43 जा.क्र. 2035,दद.16/12/2016 बा.प्र.क्र.49,2016-2017 0 141488 
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44 जा.क्र.2046,दद.16/12/2016 बा.प्र.क्र.17,2016-2017 169482 0 

45 जा.क्र.2047,दद.16/12/2016 बा.प्र.क्र.51,2016-2017 251106 0 

46 जा.क्र.2184,दद.20/12/2016 बा.प्र.क्र.39,2016-2017 0 533484 

47 जा.क्र.2187,दद.30/12/2016 बा.प्र.क्र.47,2016-2017 0 0 

48 जा.क्र.7,दद.3/1/2017 बा.प्र.क्र.10,2016-2017 452786 450000 

49 जा.क्र.68,दद.5/1/2017 बा.प्र.क्र.31,2016-2017 205331 0 

50 जा.क्र.69,दद.5/1/2017 बा.प्र.क्र.55,2016-2017 0 491780 

51 जा.क्र.146,दद.9/1/2017 बा.प्र.क्र.42,2016-2017 756734 0 

52 जा.क्र.154,दद.10/1/2017 बा.प्र.क्र.36,2016-2017 254578 0 

53 जा.क्र.155,दद.10/1/2017 बा.प्र.क्र.58,2016-2017 0 172880 

54 जा.क्र.176,दद.11/1/2017 बा.प्र.क्र.60,2016-2017 138924 0 

55 जा.क्र.181,दद.13/1/2017 बा.प्र.क्र.61,2016-2017 2921600 0 

56 जा.क्र.189,दद.13/1/2017 बा.प्र.क्र.43,2016-2017 788401 0 

57 जा.क्र.266,दद.24/1/2017 बा.प्र.क्र.26,2016-2017 0 1368128 

58 जा.क्र.267,दद.24/1/2017 बा.प्र.क्र.53,2016-2017 334145 0 

59 जा.क्र.323,दद.30/1/2017 बा.प्र.क्र.66,2016-2017 131466 0 

60 जा.क्र.336,दद.30/1/2017 बा.प्र.क्र.59,2016-2017 54962 0 

61 जा.क्र.427,दद.9/2/2017 बा.प्र.क्र.62,2016-2017 0 842849 

62 जा.क्र.449,दद.10/2/2017 बा.प्र.क्र.69,2016-2017 194857 0 

63 जा.क्र.475,दद.15/2/2017 बा.प्र.क्र.69,2016-2017 0 102173 
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64 जा.क्र.476,दद.15/2/2017 बा.प्र.क्र.77,2016-2017 0 245967 

65 जा.क्र.495,दद.17/2/2017 बा.प्र.क्र.67,2016-2017 131906 0 

66 जा.क्र.509,दद.18/2/2017 बा.प्र.क्र.75,2016-2017 0 70966 

67 जा.क्र.511,दद.20/2/2017 बा.प्र.क्र.57,2016-2017 0 276254 

68 जा.क्र.512,दद.20/2/2017 बा.प्र.क्र.78,2016-2017 0 0 

69 जा.क्र.513,दद.20/2/2017 बा.प्र.क्र.70,2016-2017 0 209403 

70 जा.क्र.553,दद.27/2/2017 बा.प्र.क्र.80,2016-2017 525206 0 

71 जा.क्र.625,दद.4/3/2017 बा.प्र.क्र.76,2016-2017 3924990 0 

72 जा.क्र.665,दद.7/3/2017 बा.प्र.क्र.81,2016-2017 20110 0 

73 जा.क्र.681,दद.8/3/2017 बा.प्र.क्र.35,2016-2017 0 610366 

74 जा.क्र.773,दद.17/3/2017 बा.प्र.क्र.87,2016-2017 0 0 

75 जा.क्र.785,दद.18/3/2017 बा.प्र.क्र.74,2016-2017   

76 जा.क्र.791,दद.18/3/2017 बा.प्र.क्र.37,2016-2017 0 179751 

77 जा.क्र.794,दद.18/3/2017 बा.प्र.क्र.63,2016-2017 531777 0 

78 जा.क्र.825,दद.22/3/2017 बा.प्र.क्र.86,2016-2017 0 0 

79 जा.क्र.826,दद.22/3/2017 बा.प्र.क्र.88,2016-2017 0 1083113 

80 जा.क्र.858,दद.25/3/2017 बा.प्र.क्र.71,2016-2017 6881181 2000000 

81 जा.क्र.882,दद.30/3/2017 बा.प्र.क्र.89,2016-2017 0 0 

82 जा.क्र.901,दद.31/3/2017 बा.प्र.क्र.79,2016-2017 5806 0 

83 जा.क्र.922,दद.31/3/2017 बा.प्र.क्र.68,2016-2017 0 222860 
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84 जा.क्र.1056,दद.02/08/2016 बा.प्र.क्र.20,2016-2017 2320228 0 

 एकुण रक्कम रुपय े 36719651 12749610 

भवत्तीय वष े2017-18 मध्ये एकुण 64 बांधकाम परवानगी भनगषभमत केल्या अहते. तयाचा परवानगी भनहाय वसुिी व 

भशल्िक रक्कमेचा तपभशि खािीि प्रमाणे 

ऄ.क्र. 

बांधकाम परवनागी क्र. व ददनांक 

सन 2017-2018 

ईपकर 

वसुि रक्कम रु. 

भशल्िक  

रक्कम रु. 

1 जा.क्र.982,दद.7/4/2017 बा.प्र.क्र.73,2016-2017 0 95401 

2 जा.क्र.1047,दद.15/4/2017 बा.प्र.क्र.83,2016-2017 8701 0 

3 जा.क्र.1098,दद.18/4/2017 बा.प्र.क्र.85,2016-2017 440000 0 

4 जा.क्र.1112,दद.19/4/2017 बा.प्र.क्र.04,2017-2018 83719 0 

5 जा.क्र.1139,दद.20/4/2017 बा.प्र.क्र.03,2017-2018 0 0 

6 जा.क्र.1142,दद.21/4/2017 बा.प्र.क्र.64,2016-2017 0 85868 

7 जा.क्र.1168,दद.26/4/2017 बा.प्र.क्र.05,2017-18 970537 0 

8 जा.क्र.1237,दद.28/4/2017 बा.प्र.क्र.06,2017-2018 203561 0 

9 जा.क्र.1252,दद.28/4/2017 बा.प्र.क्र.01,2017-2018 131966 0 

10 जा.क्र.1327,दद.6/5/2017 बा.प्र.क्र.84,2016-2017 53204 श् 
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11 जा.क्र.1328,दद.6/5/2017 बा.प्र.क्र.7,2016-2017 53204 0 

12 जा.क्र.1417,दद.19/5/2017 बा.प्र.क्र.56,2016-2017 0 182728 

13 जा.क्र.1501,दद.31/5/2017 बा.प्र.क्र.12,2017-18 185116 0 

14 जा.क्र.1564,दद.8/6/2017 बा.प्र.क्र.11,2017-18 2245405 0 

15 जा.क्र.1580,दद.9/6/2017 बा.प्र.क्र.25,2016-17 432561 0 

16 जा.क्र.1624,दद.16/6/2017 बा.प्र.क्र.9,2017-18 0 1189360 

17 जा.क्र.1631,दद.16/6/2017 बा.प्र.क्र.13,2017-18 143964 0 

18 जा.क्र.1793,दद.6/7/2017 बा.प्र.क्र.54,2016-17 1974331 0 

19 जा.क्र.1920,दद.20/7/2017 बा.प्र.क्र.20,2017-18 0 172016 

20 जा.क्र.1950,दद.25/7/2017 बा.प्र.क्र.19,2017-18 467431 0 

21 जा.क्र.1951,दद.25/7/2017 बा.प्र.क्र.90,2016-17 267021 0 

22 जा.क्र.1924,दद.20/7/2017 बा.प्र.क्र.18,2017-18 0 2296798 

23 जा.क्र.2172,दद.9/8/2017 बा.प्र.क्र.23,2017-18 0 441442 

24 जा.क्र.2216,दद.14/8/2017 बा.प्र.क्र.24,2017-18 35509 0 

25 जा.क्र.2275,दद.19/8/2017 बा.प्र.क्र.17,2017-18 0 4970509 

26 जा.क्र.2295,दद.19/8/2017 बा.प्र.क्र.30,2017-18 32392 0 
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27 जा.क्र.2301,दद.21/8/2017 बा.प्र.क्र.16,2017-18 8470 0 

28 जा.क्र.2312,दद.23/8/2017 बा.प्र.क्र.25,2017-18 0 240035 

29 जा.क्र.2387 दद.29/8/2017 बा.प्र.क्र.10,2017-18 166525 0 

30 जा.क्र.2404 दद.01/9/2017 बा.प्र.क्र.29,2017-18 0 0 

31 जा.क्र.2391 दद.30/8/2017 बा.प्र.क्र.35,2017-18 350000 1347238 

32 जा.क्र.2432 दद.7/9/2017 बा.प्र.क्र.32,2017-18 0 1048146 

33 जा.क्र.2434 दद.7/9/2017 बा.प्र.क्र.34,2017-18 36557 0 

34 जा.क्र.2835 दद.12/10/2017 बा.प्र.क्र.40,2017-18 325260 0 

35 जा.क्र.2926 दद.13/10/2017 बा.प्र.क्र.41,2017-18 256610 0 

36 जा.क्र.2927 दद.13/10/2017 बा.प्र.क्र.43,2017-18 785082 0 

37 जा.क्र.2929 दद.13/10/2017 बा.प्र.क्र.42,2017-18 17947 0 

38 जा.क्र.2967 दद.16/10/2017 बा.प्र.क्र.44,2017-18 2372 0 

39 जा.क्र.3401 दद.7/11/2017 बा.प्र.क्र.26,2017-18 24137 0 

40 जा.क्र.3402 दद.7/11/2017 बा.प्र.क्र.27,2017-18 24137 0 

41 जा.क्र.3403 दद.7/11/2017 बा.प्र.क्र.28,2017-18 24137 0 

42 जा.क्र.3523 दद.18/11/2017 बा.प्र.क्र.33,2017-18 0 194876 
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43 जा.क्र.3565 दद.18/11/2017 बा.प्र.क्र.52,2017-18 47793 0 

44 जा.क्र.3566 दद.18/11/2017 बा.प्र.क्र.45,2017-18 0 310263 

45 जा.क्र.3579 दद.18/11/2017 बा.प्र.क्र.6,2016-17 357533 0 

46 जा.क्र.3583 दद.22/11/2017 बा.प्र.क्र.50,2017-18 374382 0 

47 जा.क्र.3832 दद.30/11/2017 बा.प्र.क्र.51,2017-18 78205 0 

48 जा.क्र.3999 दद.05/12/2017 बा.प्र.क्र.46,2017-18 387943 0 

49 जा.क्र.4000 दद.05/12/2017 बा.प्र.क्र.54,2017-18 530068 0 

50 जा.क्र.4001 दद.05/12/2017 बा.प्र.क्र.55,2017-18 0 99399 

51 जा.क्र.4156 दद.18/12/2017 बा.प्र.क्र.53,2017-18 278034 0 

52 जा.क्र.4245 दद.30/12/2017 बा.प्र.क्र.58,2017-18 0 170005 

53 जा.क्र.4246 दद.30/12/2017 बा.प्र.क्र.77,2017-18 0 640848 

54 जा.क्र.4247 दद.30/12/2017 बा.प्र.क्र.37,2017-18 538642 0 

55 जा.क्र.115 दद.18/1/2018 बा.प्र.क्र.38,2017-18 0 456645 

56 जा.क्र.121 दद.18/1/2018 बा.प्र.क्र.60,2017-18 8954 0 

57 जा.क्र.138 दद.19/1/2018 बा.प्र.क्र.57,2017-18 197143 0 

58 जा.क्र.400 दद.9/2/2018 बा.प्र.क्र.63,2017-18 26475 0 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[134] 

59 जा.क्र.511 दद.20/2/2018 बा.प्र.क्र.64,2017-18 8706990 0 

60 जा.क्र.545 दद.23/2/2018 बा.प्र.क्र.62,2017-18 53520 0 

61 जा.क्र.476 दद.15/2/2018 बा.प्र.क्र.65,2017-18 25638 0 

62 जा.क्र.999 दद.15/3/2018 0 0 

63 जा.क्र.1072 दद.21/3/2018 बा.प्र.क्र.70,2017-18 8731 0 

64 जा.क्र.1147 दद.28/3/2018 बा.प्र.क्र.69,2017-18 0 472522 

 एकुण रक्कम रुपये 21369907 14414099 

नगर रचना भवभागाकडून बांधकाम परवानगी भनगषभमत करतांना िागु ऄसिेि ेभवभवध शुल्क व कर अकारणी बाबत 

तसेच िेखापररक्षण वषाषत भनगषभमत केिेल्या बांधकाम परवानगी प्रकरणी भवभागास भवत्तीय वषष २०१६-१७ व 

२०१७-१८ या अर्थथक वषाषत प्राप्त झािेि ेशुल्क व कर याबाबत भवभागास ऄधष समास पत्र क्र. ७ ददनांक ०७-०८-

२०२० ऄन्वय ेभवचारणा करण्यात अिी होती. भवभागान ेददिेिा खुिासा/माभहती भवचारात घेता िेखा पररक्षणात 

खािीि प्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अह.े 

1. भवभागान ेकेिेल्या खुिाशात बांधकावरीि भवकास शुल्क, ऄभधमुल्य यांची वसुिी महाराष्ट्र प्रादभेशक व नगर रचना 

(सुधारीत) ऄभधभनयम १९९२ च ेकिम १२४ इ (२) व शासन पत्र २०१० ऄन्वय ेददनंक ०१.०३.२०११ ऄन्वय े

सुधारीत दरान ेवसुि करण्यात येत ेऄसल्याच ेचाचणी िेखापररक्षणात ददसून अि ेअह.े तरी भवभागान ेप्रतयेक 

बांधकाम परवानगी प्रकरणी सुधाररत दरान ेवाढीव क्षेत्राच ेभवकास शुल्क व आतर िागू ऄसिेि ेशुल्क वसुि होत 

ऄसल्याची िेखा पररक्षणास खात्री पटवावी. 

2. महाराष्ट्र राज्य आमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ ईपकर भनयम १९९८ ऄंतगषत ईपकर वसुिी भवत्तीय 

वषष २०१६-१७ मधे भवभागान ेएकुण ८४ बांधकाम परवानगी भनगषमीत केल्या ऄसुन ईपकरपोटी रक्कम रुपय े

१,२७,४९,६१०.०० व भवत्तीय वषष २०१७-१८ मधे भवभागान ेएकुण ६४ बांधकाम परवानगी भनगषभमत केल्या ऄसुन 

ईपकारापोटी रक्कम रुपय े१,४४,१४,०९९/- ची वसुिी होणे प्रिंभबत अह.े 

3. भवभागान ेभवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ मधे ईपकारापोटी रक्कम रुपय े२,७१,६३,७०९/-ची वसुिी न 

केल्या मुळे महानगरपािीकेस येणे बाकी अह.े तरी प्रिंभबत रक्कम रु. २,७१,६३,७०९/-ची वसूिी तातडीन ेवसूि 

करुन िेखापररक्षणात खात्री पटवावी. 
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वसुिपात्र रक्कम रुपय े2,71,63,709/- 

DATSPMM6901 (Ref No : 98, Hmm No : 7)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

45 श्री.भनतीन भवजय पाटीि, प्रभारी अस्थापना भवभागप्रमुख यांच्या सेवापुस्तकातीि ऄभनयभमतता 

व वेतनात झािेिे ऄभतप्रदानाबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : कमवचारी वेतन व ित्त वसुलपात्र  : 199494.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष २०१६-१७-१८ च ेिेखा परीक्षणात ऄभधकारी व कमषचारी 

यांची सेवापुस्तके तपासणीत श्री. भनतीन भवजय पाटीि, प्रभारी अस्थापना भवभागप्रमुख यांच्या सेवापुस्तकातीि 

ऄभनयभमतता व वेतनात झािेि ेऄभतप्रदानाबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.१७७ ददनांक ३१/०३/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि े

ऄसता भवभागान ेयाबाबत काहीही खुिासा ऄगर ऄभभिेखे सादर केि ेनाहीत. याबाबत िेखा परीक्षणात 

खािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) श्री.पाटीि यांच ेसेवापुस्तकातीि भनयुक्ती संदभाषत नोंदिेल्या नोंदीत भभवंडी भनजामपूर नगरपररषद ठराव 

क्र.२९७ ददनांक २१/०१/२०००, भभवंडी भनजामपूर शहर महापाभिका ठराव क्र.३६ ददनांक ०२/०७/२००५, ठराव 

क्र.१३० ददनांक २३/०१/२००६, ठराव क्र.२९३ ददनांक २९/०३/२००७ व अयुक्त यांच ेपत्र क्र.अस्था/३४९५ 

ददनांक १९/१०/२००६ तसेच अदशे क्र.अस्था/११०६ ददनांक ०५/०६/२००७ िेखा परीक्षणात ऄधषसमास पत्रािारे 

मागणी करूनही भवभागान ेईपिब्ध करून ददि ेनाहीत. 

२) नगरभवकास भवभाग शासन भनणषय क्र.संकीणष १००५/३०१०/प्र.क्र.२२७/नंभव-२२ ददनांक २३ फेबु्रवारी २००७ 

ऄन्वय ेभभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिका कायषक्षेत्रात एकाभतमक िोकसंखया प्रकल्प हा कायषक्रम राबभवण्यासाठी 

कंत्राटी पद्धतीन ेभरिी होती सदरची योजना बंद झाल्यामुळे सदर प्रकल्पांतगषत भनयुक्त केिेल्या कमषचाऱयांना मनपा 

अस्थापनेवर सामावून घेण्यासाठी व अरसी.एच फेज-२ हा कायषक्रम राबभवण्यासाठी मनपा अस्थापनेवर सामावून 

घेण्यासाठी व प्रजनन व बाि अरोग्य सेवा कें द्रासाठी भवभवध संगवाषतीि एकूण ४० पदांना मंुबइ प्रांभतक 

महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ च्या किम ५१(४) मधीि तरतुदीस ऄधीन राहून शासनान ेमान्यता ददिी अह.े 

तयानुसार श्री.पाटीि ह ेभभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिका कायषक्षेत्रात एकाभतमक िोकसंखया प्रकल्पांतगषत कंत्राटी 

सेवेत कें व्हापासून कोठपयांत कायषरत होत ेयाबाबतचा खुिासा/माभहती, ऄभभिेखे/नस्ती िेखा परीक्षणात ऄधषसमास 

पत्रािारे मागणी करूनही भवभागान ेईपिब्ध करून ददि ेनाहीत. 

३) श्री.पाटीि यांची भनयुक्ती माभहती, भशक्षण व संपकष  ऄभधकारी तथा वररषठ् भिभपक या पदावर केिी ऄसल्यान े

सदर पदाची नेमणूकीची ऄहषता/पात्रता काय होती? तसेच सदर पदाची कतषव्य ेव जबाबदारी काय होती याबाबतची 
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सूची िेखा परीक्षणात ऄधषसमास पत्रािारे मागणी करूनही भवभागान ेईपिब्ध करून ददिे नाहीत. 

४) श्री.पाटीि यांची भनयुक्ती प्रजनन व बाि अरोग्य कायषक्रम फेज-२ (अर.सी.एच) या वैद्यकीय अरोग्य सेवेसाठी 

नेमणूक केिी ऄसताना तयांच ेसेवापुस्तकातीि नोंदीनुसार प्रकल्प शाखा बांधकाम भवभाग, स्वीय सहाय्यक, प्रभारी 

कायाषिय ऄभधक्षक बांधकाम भवभाग, प्रभारी प्रकल्प समन्वयक पाणीपुरवठा योजना, कायाषियीन ऄभधक्षक राजीव 

गांधी अवास योजना, प्रभारी अस्थापना सहाय्यक भवभागप्रमुख, अस्थापना भवभागप्रमुख, शहर भवकास 

भवभागप्रमुख, प्रभारी सहाय्यक अयुक्त (प्रशासन) या पदांवर वेळोवेळी नेमणूक केल्याच ेददसून अि ेऄसल्यान ेश्री 

पाटीि यांच्या सेवा मुळात ज्या भवभागाच ेकामकाजासाठी करण्यात अिी होती तया पदाची ऄहषतेनुसार अर.सी.एच 

भवभागांतगषत कतषव्य ेव जाबाबदारी पार पाडण्यास केिेिी नसल्यान ेतयांची भनयमबाह्यरीतया महानगरपाभिकेच्या 

ऄन्य भवभागात केल्यान ेईपरोक्त शासन भनणषयाच ेईल्िंघन झािेि ेअह.े तसेच सदर बाबीमुळे महानगरपाभिकेच्या 

पद भनर्थमती प्रस्तावाच्या ऄनुषंगान ेकमषचाऱयाच्या सेवेचा वापर तयाच कामासाठी झािेिा नसल्यान ेप्रजनन व बाि 

अरोग्य कायषक्रमांतगषत माभहती, भशक्षण व संपकष  ऄभधकारी तथा वररष्ठ भिभपक पदाची भौभतक ईदद्दष्ट साध्य झािी 

नाहीत. तरी श्री.पाटीि यांची त ेज्या वेतन दयेकात वेतन घेत अहते तया मूळ जागी नेमणूक न करण्याच ेप्रयोजन िेखा 

परीक्षणात ऄधषसमास पत्रािारे कळवूनही भवभागान ेकाहीही खुिासा केिा नाही. 

५) सेवापुस्तकात ददनांक ०४/०९/२०१२ त ेददनांक ०८/०९/२०१२ या ५ ददवस हक्क रजा मंजूर केल्याची नोंद ऄसून 

तयानंतरच्या पुढीि पृष्ठावर ददनांक ०३/०९/२०१२ त ेददनांक ०७/०९/२०१२ पयांतची ५ ददवस हक्क रजा मंजूर 

केल्याची नोंद अह ेतर रजा िेखयात सदरच्या दोन्ही रजा खची दशषभविेल्या अहते. तरी संबंभधत रजा मंजूर 

अदशेांसह िेखा परीक्षणात ऄधषसमास पत्रािारे कळवूनही भवभागान ेकाहीही खुिासा केिा नाही. 

६) सेवापुस्तकात ददनांक ०७/०४/२०१५ त ेददनांक ११/०४/२०१५ ही ५ ददवस वैद्यकीय रजा व ददनांक 

०४/०२/२०१६ त ेददनांक ०६/०२/२०१६ भह ३ ददवस वैद्यकीय रजा मंजूर केल्याची नोंद अह ेतथाभप सदरच्या रजा 

नोंदीच्या ऄनुषंगान ेरजािेखयात रजा खची दशषभविेल्या नाहीत. िेखा परीक्षणात ऄधषसमास पत्रािारे कळवूनही 

भवभागान ेकाहीही खुिासा केिा नाही. 

७) रजािेखयात ददनांक ०१/०१/२०१३ त े३०/०६/२०१३ या ६ मभहन्याकरीता जमा केिेिी १५ ददवस ऄर्थजत 

रजेनंतर एकूण जमा रजा १७० मधून ईपभोगिेिी १२ ददवसांची रजा वजा केल्यानंतर भशल्िक १५८ ददवसात 

ददनांक ०१/०७/२०१३ त ेददनांक ३१/१२/२०१३ या ६ मभहन्याकरीता जमा दशषभविेिी १५ ददवस ऄभधक केिी 

ऄसता एकूण रजा १७३ ददवस रजा जमा दशषभवणेऐवजी १८५ ददवस भशल्िक रजा दशषभवल्यान े१५ ददवस जादा रजा 

भशल्िक दशषभविेिी अह.े िेखा परीक्षणात ऄधषसमास पत्रािारे कळवूनही भवभागान ेकाहीही खुिासा केिा नाही. 

८) श्री.पाटीि यांची माभहती, भशक्षण व संपकष  ऄभधकारी तथा वररष्ठ भिभपक पदावर ददनांक ०६/०६/२००७ रोजी 

भनयुक्ती झािी ऄसून तयांना कुठल्याही प्रकारची ईतकृष्ट प्रकारची व अगाउ तसेच ऄन्य वेतनवाढ मंजूर केल्याच े

सेवापुस्तकात नमूद नसल्यान ेतयांना वेतनभनभितीप्रमाणे खािीिप्रमाणे वेतन दये ठरत ऄसताना सेवापुस्तकात नमूद 
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ऄसिेल्या वेतनापेक्षा व वेतन दयेकात जादा वेतन अहरीत केि ेअह.े व भह बाब गंभीर स्वरुपाची अह.े 

दये वेतन सेवापुस्तकात दशषभविेिे वेतन वेतनदयेकात प्रदान केिेि ेवेतन 

जादा 

वेतन 

प्रदान 

रक्कम 

रुपय े

ददनांक वेतन + िेड वेतन ददनांक वेतन + िेड वेतन ददनांक वेतन + िेड वेतन  

०६/०६/२००७ ७५१०+२४०० ०६/०६/२००७ ७५१०+२४०० ०६/०६/२००७ 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
 

०१/०७/२००८ ७८१०+२४०० ०१/०७/२००८ ७८१०+२४०० ०१/०७/२००८ 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
 

०१/०७/२००९ ८१२०+२४०० ०१/०७/२००९ ८१२०+२४०० ०१/०७/२००९ 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
 

०१/०७/२०१० ८४४०+२४०० ०१/०७/२०१० ८४४०+२४०० ०१/०७/२०१० 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
 

०१/०७/२०११ ८७७०+२४०० ०१/०७/२०११ ८७७०+२४०० ०१/०७/२०११ 
ईपिब्ध झाि े

नाही 
 

०१/०७/२०१२ ९११०+२४०० ०१/०७/२०१२ ९११०+२४०० ०१/०७/२०१२ ९८२०+२४०० ७१० 

०१/०७/२०१३ ९४६०+२४०० ०१/०७/२०१३ ९४६०+२४०० ०१/०७/२०१३ १०१९०+२४०० ७३० 

०१/०७/२०१४ ९८२०+२४०० ०१/०७/२०१४ ९८२०+२४०० ०१/०७/२०१४ १०५७०+२४०० ७५० 

०१/ 

०७/२०१५ 
१०१९०+२४०० ०१/०१/२०१५ १०१९०+२४०० ०१/०७/२०१५ १०९६०+२४०० ७७० 

०१/०७/२०१६ १०५७०+२४०० ०१/०१/२०१६ १०५७०+२४०० ०१/०१/२०१६ ११३६०+२४०० ७९० 
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०१/०७/२०१७ १०९६०+२४०० ०१/०७/२०१७ १०९६०+२४०० ०१/०७/२०१७ ११७८०+२४०० ८२० 

०१/०७/२०१८ ११३६०+२४०० ०१/०७/२०१८ ११३६०+२४०० ०१/०७/२०१८ १२२१०+२४०० ८५० 

०१/०७/२०१९ ११७८०+२४०० ०१/०७/२०१९ ११७८०+२४०० ०१/०७/२०१९ १२६१०+२४०० ८७० 

०१/०७/२०२० १२२१०+२४०० ०१/०७/२०२० १२२१०+२४०० ०१/०७/२०२० १३११०+२४०० ९०० 

वरीि तक्तयात नमूद कािावधी पैकी ददनांक ०६/०६/२००७ त ेददनांक ३०/०६/२०१२ या कािावधीची वेतनदयेके 

तपासणीत संबंभधत भिपीक यांचेकड े मागणी करूनभह ईपिब्ध झािी नाहीत. तयामुळे सदर कािावधीत झािेल्या 

ऄभतप्रदानाची रक्कम परीगभणत करता अिी नाही. तरी महानगरपाभिका ऄंतगषत िेखा परीक्षण भवभागान े सदर 

कािावधीत झािेल्या जादा प्रदानाची रक्कम पररगणाना करून वसुिी करावी व िेखा परीक्षणास ऄनुपािन सादर 

करावे. तसेच ददनांक ०१/०७/२०१२ या कािावधीपासून माह े भडसेंबर २०२० पयांत श्री. पाटीि यांना सोबत 

जोडिेल्या भववरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रक्कम रु.१९९४९४ च ेऄभतप्रदान झाि ेअह.े तरी सदरची रक्कम 

वसुिी करून मनपा भनधीत भरणा करावी व तस ेिेखा परीक्षणास चिनासह ऄनुपािन करावे. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 46, Hmm No : 177)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

46 ऄभतररक्त वेतनवाढ ददल्याने झािेिे ऄभतप्रदान व सेवापुस्तकातीि ऄभनयभमतताबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : वेतन व ित्ते वसुलपात्र  : 350750.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

ऄ) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेअस्थापना शाखेच ेिेखापरीक्षण केि ेऄसता, श्री धनाजी धमाष बरोरा 

(क्र.3349) जकात भिभपक यांच ेसेवापुस्तकाच ेतपासणी केल्यानुसार तयांच्या सेवापुस्ताकातीि ऄभनयभमतता व 

वेतनात झािेिे ऄभतप्रदानाबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.१९१, दद.०९/०४/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता, भवभागान े

काहीही खुिासा ऄगर ऄभभिेखे सदर केि ेनाहीत .याबाबत िेखापरीक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत 

अहते. 

१) सेवापुस्तकात जात वैधता प्रमाणपत्राची नोंद नाही. तयांची दर ५ वषाांनी सेवापुस्तकाची पडताळणी करण्यात 

अिी नाही. तयांना मराठी /वहदी भाषा ईतीणष /सूट भमळाल्याची नोंद नाही. टंकिेखन परीक्षा ईतीणष झाल्याची नोंद 

नाही. नामभनदशेन पत्रांची नोद नाही. दद २३/०८/२०१३ पासून एि. एस. जी. डी. पररक्षा पास झाल्यामुळे दोन 

वेतनवाढी िागू केल्या अहते, परंत ुशासन भनणषय क्र.अवेवा-२००९/प्र.क्र.-४६/का-८, दद.२४/०८/२०१७ नुसार 

अगाउ वेतनवाढ दये होत नाही,तयामुळे खािीि प्रमाणे ऄभतप्रदान रक्कम रु.१३७४६८/- झािेिी अह.े सोबत 

जोडिेल्या पररभशष्टानुसार ऄभतररक्त प्रदान रक्कम रु.1,37,468/- ची वसूिी करुन िेखापरीक्षणास चिनासह 
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ऄनुपािन सादर करण्यात अि ेनाही. 

वषष/वेतनवाढ व 

ददनांक 

ददिेिी वेतनवाढ व 

िेडवेतन 
दयेवेतनवाढ व िेडवेतन शेरा /तपभशि 

1/07/2012 7090+1900 7090+1900  

1/07/2013 7360+1900 7360+1900  

23/08/2013 7640+1900  2006 नंतर दये नाही 

23/08/2013 7930+1900  2006 नंतर दये नाही 

1/07/2014 8230+1900 7640+1900  

1/07/2015 8540+1900 7930+1900  

1/07/2016 8860+1900 8230+1900  

1/07/2017 9190+1900 8540+1900  

1/07/2018 9530+1900 8860+1900  

1/07/2019 9530+1900 8860+1900 

T.B.Leave रजेवर 

ऄसल्यामुळे वेतनवाढ ददिेिी 

नाही 

1/07/2020 9530+1900 8860+1900 

T.B.Leave रजेवर 

ऄसल्यामुळे वेतनवाढ ददिेिी 

नाही 

ईपरोक्त दोन प्रकरणांची एकूण ऄभतप्रदान झािेिी रक्कम रु.350750 /- वसूिी करून महानगरपाभिका भनधी मध्ये 

जमा करून ऄनुपािन सादर करावे. 

DATNSPM6901 (Ref No : 61, Hmm No : 191)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

47 समाज कल्याण भवभागाने ऄभभिेख/ माभहती िेखापरीक्षणास ईपिब्ध करून न ददिेबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : समाज कल्याण वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 
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भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या समाज कल्याण भवभागाच्या भवत्तीय वषष 2016-17 व 2017-18 च्या 

िेखापररक्षणात नगर भवकास भवभाग शासन भनणषय क्रमांक संकीणष-2015/प्र.क्र.118/नभव-20 ददनांक 28 ऑक्टोबर 

2015. नगर भवकास भवभाग पररपत्रक क्रमांक :- संकीणष-2016/प्र.क्र.43/16/ नभव-28 मंत्रािय, ददनांक 14 नोव्हेंबर 

2017. मधीि तरतुदी नुसार ददव्यांगासाठी 3% राखीव भनधी ठेवण्याच ेभनदशे अहते. ददव्यांगांसाठी ऄसिेल्या 

योजनेची प्रभावीपणे ऄंमिबजावणीची ऄभभिेखे व आतर ऄनुषंगीक नस्ती िेखापररक्षणास ईपिब्ध करुन दणे्याबाबत 

ऄधषसमास पत्र क्र.67 दद.22/12/2020 ऄन्वय ेभवभागास कळभवण्यात अि ेहोत.े सदर खचाषच्या नस्ती िेखापररक्षणात 

ईपिब्ध झाल्या नाहीत. 

ऄ.क्र. िाभार्थयाांच ेनांव 

प्रमाणक क्रमांक/ 

ददनांक 

िाभार्थयाषस 

ऄदा केिेिी 

रक्कम रु. 

1 Janardhan Motiram Naik  
जन/3164 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

2 Ananta Appa Gulvi  
जन/3165 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

3 Abutalib Abdul Kalam Ansari  
जन/3166 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

4 Vimal Damodar Bharamgunde  
जन/3167 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

5 Srinivas Venkatnaryan Sanchu  
जन/3168 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

6 Abul Ala Rafiq Ahemad Ansari  
जन/3169 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

7 Abdul Raheman Muzammil Shaikh  
जन/3170 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

8 Sumya Shahid Sayyad  जन/3171 दद.31/03/2018 50000 
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(Ch.No.971096) 

9 Ajay Nagoba Mamidwar  
जन/3172 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

10 Vaishali Murlidhar Borade  
जन/3173 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

11 Gorakhnath Baliram Naik  
जन/3174 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

12 Sangeeta Ganesh Wagh  
जन/3175 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

13 Sonibai Vasant Naik  
जन/3176 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

14 Vikas Kautik Wagh  
जन/3177 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

15 Joshi Ganesh Baliram  
जन/3178 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

16 Bhagyashri Vishnu Patil  
जन/3179 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

17 Vitthal Dagdoba Paul  
जन/3180 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

18 Naresh Pandit Tare  
जन/3181 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

19 Pandit Vishal Santosh  
जन/3182 ददद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 
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20 Rahul Vishwanath Gulvi  
जन/3183 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

21 Perumal Periaswami  
जन/3184 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

22 Yekele Kamal Rajendra  
जन/3185 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

23 Yashodha Sitaram Jodhi  
जन/3186 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

24 Sunita Bhikan Sonar  
जन/3187 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

25 Anita Sadu Patil  
जन/3188 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

26 Urmila Vishwanth Gulvi  
जन/3189 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

27 Ashok Maruti  
जन/3190 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

28 Tarannum Yusuf Khan  
जन/3191 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

29 Naik Vasant Krushna  
जन/3192 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

30 Tabbasum Bano Abdul Sattar Ansari  
जन/3193 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

50000 

31 
Sant Tukaram Pursuh Apang Swayam 
Sahayata Bachat Gat  

जन/3194 दद.31/03/2018 120000 
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(Ch.No.971096) 

32 
Sant Muktabai Mahila Apang Swayam 
Sahayata Bachat Gat  

जन/3195 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

120000 

33 
Sant Gayanisawari Mauli Apang Purush 
Swayam Sahayata Bachat Gat  

जन/3196 दद.31/03/2018 

(Ch.No.971096) 

120000 

 एकुण रक्कम रुपय े  1860000 

ऄधषसमास पत्राच्या ऄनुषंगान ेभवभागान ेपत्र क्र.जा.क्र. /सकभव/88/2021 दद.26/03/2021 ऄन्वय ेकेिेल्या खुिाशात 

िेखापररक्षणास मागणी केिेल्या एकुण 39 नस्ती पैकी 6 नस्ती िेखापररक्षणास ईपिब्ध करुन ददल्या व ईवषररत 33 या 

मा. भजल्हाभधकारी तथा सभचव ऄपंग भनधी सहभनयंत्रण सभमती,ठाणे यांचेकड ेवाढीव भनधी मंजुरीसाठी भवभागाच ेपत्र 

क्र. भभभनशमनपा/ईप-अयुक्त्त/53/2016 दद.07/02/2019 रोजी पाठभवल्याच ेनमूद केि ेअह.े 

िेखापररक्षणास मागणी केिेल्या नस्ती ईपिब्ध न झाल्यामुळे िेखापररक्षणात रक्कम रुपय े18,60,000/- च्या खचाषची 

तपासणी करता अिी नाही. तसेच कें द्र शासनान ेददव्यांग व्यक्तीच्या कल्याणासाठी ददव्यांग व्यक्तींसाठी समान 

संधी,संरक्षण व समान कायदा 1995 दद.01/01/1996 पासून िागू केिा अह.े सदर कायद्यातीि किम 40 ऄन्वय ेसवष 

नागरी स्थाभनक स्वराज्य संस्था यांनी ऄपंगांसाठी दकमान 3 % राखीव भनधी ठेवण्याबाबत शासन पररपत्रक नगर 

भवकास भवभाग, क्र.संकीणष-2010/प्र.क्र./146/2010, ददनांक 30.10.2010. ऄन्वय ेभनदशे दणे्यात अि ेअहते.भवभागान े

ददिेिा खूिासा भवचारात घेता िेखापररक्षणात खािीि प्रमाणे ऄभभप्राय अहते. 

1. ददव्यांग कल्याण योजनेसाठी िाभार्थयींची पात्रतेनुसार भनवड करण्यात अल्याची खात्री करता अिी नाही. 

2. भवभागान ेिेखापररक्षण कािावधीत िेखापररक्षास ऄभभिेखे ईपिब्ध होण्यासारठ भजल्हाभधकारी कायाषियाकडून 

नस्ती प्राप्त करणेच्या ऄनुषंगान ेप्रयत्न केल्याच ेददसून अि ेनाही. 

3. महाराष्ट्र शासन नगर भवकास भवभाग शासन पररपत्रक क्रमांक:- संकीणष-2016/प्र.क्र.43/16/ नभव-28 मंत्रािय, 

ददनांक 14 नोव्हेंबर 2017. मधीि तरतुदी नुसार ददव्यांगासाठी 5% राखीव भनधी ठेवण्याच ेभनदशे अहते. तयानुसार 

नस्ती ऄभावी िाभार्थयाांसाठी सदर भनधी खचष झाल्याच ेिेखापररक्षणात खात्री करता अिी नाही. 

DATSPMM6901 (Ref No : 71, Hmm No : 67)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

48 पररभाभषत ऄंशदान भनवृत्तीवेतन योजनाच्या जमा झािेल्या रक्कमांच्या गंुतवणुकीतीि 

ऄभनयभमततेबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : पररिाभषत अंशदान 

योजन 

वसुलपात्र  : 2850956.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 
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महाराष्ट्र शासन, भवत्त भवभाग, शासन भनणषय क्र. ऄभनयो/ १००५/१२६ सेवा ४ दद.३१/१०/२००५ ऄन्वय े१ नोव्हेंबर 

२००५ रोजी ऄथवा तयानंतर शासनामाफष त भनयुक्त होणाऱया अभधकारी/कमषचारी यांना पररभाभषक ऄंशदान भनवृत्ती 

वेतन योजना िागू करण्यात अिी अह.े सदर योजनेच्या कमषचा-यांकडून दये ठरणारे ऄंशदान म्हणज ेमूळ वेतन 

ऄभधक महागाइ भत्ता या रक्कमेच्या १० टके्क आतकी रक्कम ददनांक १/११/२००५ रोजी ऄथवा तयानंतर भनयुक्त झािेल्या 

कमषचा-याच्या वेतन दयेकानुसार प्रतयेक मभहन्यात वसुिी केिी जात ेव महानगरपाभिकेकडून समतुल्य ऄंशदान जमा 

करण्यात येत.े भह ऄंशदान ेयेथीि गुतंवणुकीवरीि प्राप्तीच्या रक्कम अभण गुतंवणुकीवरीि प्राप्तीच्या रक्कमा अहरीत न 

करता घेण्याजोगा भनवृत्ती वेतनस्तर एक खातयामध्य ेजमा केल्या जातात ईपरोक्त्त शासन भनणषयानुसार भभवंडी 

भनजामपूर शहर महानगर पाभिकेन ेदद.१/११/२००५ व तयानंतर भनयुक्त झािेल्या कमषचा-यांसाठी नभवन ऄंशदायी 

भनवृत्ती वेतन योजना माह ेभडसेंबर २००५ पासून िागू करण्यात अिी अह.े भवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ 

मध्ये महानगर पाभिकेन ेऄभधकारी/कमषचारी यांच्या वेतनातून कपात केिेल्या ऄंशदान भनवृत्ती वेतन योजनेच े

ऄभभिेखे तपासि ेऄसता आंभडयन बँक खात ेक्रमांक ७६३६८०३७३ मध्य ेनवीन ऄंशदान भनवृत्ती वेतन योजनेची रक्कम 

जमा केिी अह.े तयाचा िेखापररक्षण वषषभनहाय तपशीि खािीि प्रमाणे अह.े 

भवत्तीय वषष -2016-17 मधीि कमषचारी ऄंशदान व महानगरपाभिका सममुल्य ऄंशदान तसेच ठेवी ठेविेल्या बँकेचा 

तपभशि खािीि प्रमाणे अह.े 

वेतन 

मभहना 

कमषचारी 

माभसक 

ऄंशदान रक्कम 

रु. 

मनपा माभसक 

ऄंशदान 

रक्कम रु. 

कमषचारी 

माभसक 

ऄंशदान बँक 

खातयात 

जमा ददनांक 

मनपा 

माभसक 

ऄंशदान 

बँक खातयात 

जमा ददनांक 

ठेवी केिेल्या 

रक्कमा व ठेवी क्र. 

ठेवी 

ठेविेल्या 

बँकेच ेनाव 

माचष,एभप्रि-

2016 
20,17,370/- 

19,78,602/- 

+38,768/- 

20,17,370/- 

24.08.2016 24.08.2016 

38,00,000/-

क्र.259611 

दद.13.10.2016 

भवजया बँक 

मे-2016 19,88,680/- 

81,51,696/- 

माह े

मे,जून,जुि,ै 

ऑगस्ट या चार 

महीन्याचा 

एकभत्रत मनपा 

  

1,64,000/- 

क्र.409157 

18.06.2016 

युभनयन बँक 

जून -2016 
61,41,890/- 

माह ेजून,जुि,ै 

  

38,33,000/- 

क्र.409211 
युभनयन बँक 
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ऑगस्ट या तीन 

महीन्याचा 

कमषचारी 

भहस्सा 

जमा 

भहस्सा जमा क्र.409212 

क्र.409213 

दद. 11.07.2016 

जुि-ै2016 05.12.2016 05.12.2016 

54,90,000/- 

क्र.409525 

क्र.409526 

क्र.409527 

क्र.409528 

क्र.409529 

क्र.409530 

दद.06.10.2016 

युभनयन बँक 

ऑगस्ट-

2016 
  

72,60,000/- 

क्र.409771 

दद.27.12.2016 

युभनयन बँक 

सप्टेंबर-

2016 
22,01,964/- 22,01,964/- 18.10.2016 19.10.2016 

72,00,000/- 

क्र.409835 

दद.10.01.2017 

युभनयन बँक 

ऑक्टोबर-

2016 
21,84,236/- 21,84,236/- 07.12.2016 27.12.2016 

58,39,000/- 

क्र.409926 

दद.10.03.2017. 

युभनयन बँक 

नोव्हेंबर-

2016 
13,23,225/- 13,23,225/- 13.01.2017 15.03.2017   

भडसेंबर- 21,88,060/- 21,88,060/- 04.03.2017 15.03.2017   
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2016 

जानेवारी-

2017 
21,75,787/- 21,75,787/- 15.03.2017 15.03.2017   

फेबु्रवारी-

2017 
21,98,256/- 21,98,256/- 20.04.2017 20.04.2017   

माचष-2017 22,06,061/- 22,06,061/- 20.04.2017 20.04.2017   

एकुण रक्कम 

रु. 
2,46,25,529/- 2,46,46,655/- 4,92,72,184/- 3,35,86,000/-  

भवत्तीय वषष -2017-18 मधीि कमषचारी ऄंशदान व महानगरपाभिका सममुल्य ऄंशदान व ठेवी ठेविेल्या बँकांचा 

तपभशि खािीि प्रमाणे अह.े 

वेतन मभहना 

कमषचारी 

माभसक 

ऄंशदान 

रक्कम रु. 

मनपा माभसक 

ऄंशदान 

रक्कम रु. 

कमषचारी 

ऄंशदान बँक 

खातयात 

जमा ददनांक 

मनपा 

ऄंशदान 

बँक खातयात 

जमा ददनांक 

ठेवी केिेल्या 

रक्कमा व ठेवी 

क्र. व ददनांक 

ठेवी 

ठेविेि े

बँकेच ेनाव 

एभप्रि-2017 22,84,920/- 22,84,920/- 05.06.2017 05.06.2017   

मे-2017 22,86,264/- 22,86,264/- 13.06.2017 13.06.2017 

101,70,000/- 

क्र.4205630 

क्र.4205631 

क्र.4205632 

दद.02.05.2017 

दनेा बँक 
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जुन -2017 22,45,872/- 22,45,872/- 12.07.2017 
12.07.2017 

13.07.2017 

1,34,77,000/- 

क्र.409926 

क्र.410168 

दद.12.06.2017 

दद.13.06.2017 

युभनयन 

बँक 

जुि-ै2017 23,58,468/- 23,58,468/- 11.08.2017 11.08.2017 

माह ेजून 2017 त ेमाचष 

2018 या कािावधीत जमा 

रक्कमांच्या ठेवी केल्याच्या 

िेखापरीक्षणात ददसून येत 

नाही. तयामुळे झािेल्या 

व्याजाच्या नुकसानीची 

जबाबदारी भनभित करणे 

अवश्यक अह े

ऑगस्ट-2017 24,39,296/- 24,39,296/- 13.09.2017 13.09.2017 

सप्टेंबर-2017 24,36,237/- 24,36,237/- 30.10.2017 30.10.2017 

ऑक्टोबर-2017 25,30,161/- 25,30,161/- 02.12.2017 02.12.2017 

नोव्हेंबर-2017 24,51,157/- 24,51,157/- 02.01.2018 02.01.2018 

भडसेंबर-2017 25,33,658/- 25,33,658/- 25.01.2018 25.01.2018 

जानेवारी-2018 25,21,988/- 25,21,988/- 05.03.2018 05.03.2018 

फेबु्रवारी-2018 26,57,758/- 26,57,758/- 28.03.2018 28.03.2018 

माचष-2018 26,16,329/- 26,16,329/- 12.04.2018 12.04.2018 

एकुण रक्कम रु. 2,93,62,108/ 2,93,62,108/- 5,87,24,216/- 2,36,47,000/- 

1. सदर योजनेच्या ऄंशदानापोटी जमा होणा-या रक्कमांच्या वेळच्या वेळी ठेवी भवभहत मुदतीत न केल्याबाबत 

महाराष्ट्र शासन, भवत्त भवभाग, शासन भनणषय 27/11/2015 मधीि मागषदशषक ततवे व कायषपध्दती नुसार योजनेच्या 

भनधीची गंुतवणूक न करता अयुर्थवमा महामंडळात केिेल्या गंुतवणूकी बाबत भवभागास ऄधषसमासपत्र क्र.182 

दद.01/04/2021 ऄन्वय ेभवचारणा करण्यात अिी होती. तथाभप िेखापररक्षण कािावधीत भवभागाकडून कोणताही 

खुिासा प्राप्त न झाल्यामुळे िेखापररक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय कायम करण्यात येत अहते. 
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2. भवभागान ेकमषचा-यांच्या माभसक ऄंशदानातून दरमहा वसूि होणाऱया रक्कमा बँकेत दकमान 10 ददवस त ेकमाि 7 

मभहन ेईभशरा भविंबान ेजमा केल्याच ेवरीि तपभशिा वरून िेखापररक्षणात ददसून अि ेअह.े तयामुळे 

महानगरपािीकेस दरमहा ऄंशदानापोटी बँकेत जमा केिेल्या रकमेवर भमळणाऱया व्याजाच ेअर्थथक नुकसान झाि े

अह.े याबाबतची जबाबदारी भनभित करणे अवश्यक अह े

3. भवभागान ेपररभाभषत ऄंशदान भनवृत्त वेतन योजनेतीि माभसक ऄंशदानापोटी जमा रक्कमा माह ेमाचष-2016 त ेमे-

2017 या कािावधीत दकमान 1 त े7 मभहन ेभविंबान ेठेवी स्वरुपात गंुतवणुक केल्यामुळे ठेवीवरीि भमळणा-या 

व्याजापोटी महानगरपाभिकेच ेअर्थथक नुकसान झाि ेअह.े ऄस ेभवभागान ेईपिब्ध केिेल्या माभहतीच्या अधारे 

िेखापररक्षणात ददसून अि ेअह ेभवभागान ेमाह ेजून 2017 त ेमाह ेमाचष 2018 पयांतची ऄंशदानापोटी जमा झािेिी 

रक्कम रुपय े4,95,81,848/- ची गंुतवणुक ठेवीमध्य ेकेिेिी नाही. तसेच सदर जमा रक्कमेची गंुतवणुक ठेवीमध्य े

केल्याची माभहती िेखापररक्षणास ईपिब्ध झािी नाही. सदर रक्कम रु.4,95,81,848/- ची गंुतवणूक राष्ट्रीयकृत 

बँकेमध्य ेठेवी स्वरुपात एक वषष मुदतीत केिी ऄसती तर राष्ट्रीयकृत बँकेच्या सरासरी 5.75 टके्क या व्याजदरान े

सरासरी एक वषाषच्या मुदतठेवीवर महानगरपाभिकेस व्याजापोटी रक्कम रु.28,50,956/- आतके अर्थथक ईतपन्न भमळाि े

ऄसत,े तथापी सदर रक्कम गंुतवणूक न केल्यामुळे महानगरपाभिकेस ठेवीवरीि व्याजापोटी रक्कम रु.28,50,956/- आतके 

व्याजाच ेअर्थथक नुकसान झािेि ेअह.े याबाबतच्या सवष संबंभधतांची जबाबदारी भनभित करुन व्याजाची रक्कम वसुि 

करणे अवश्यक अह े

4. भवत्तीय वषष 2016-17 व 2017-18 या वषाषत पररभाभषत ऄंशदान भनवृत्त वेतन योजना ऄंतगषत वसूि केिेल्या व 

महानगरपाभिकेच्या सममूल्य ऄंशदान पोटी जमा झािेल्या एकभत्रत रक्कमेवर ऄनुक्रमे 2016-17 1 एभप्रि 2016 त े

सप्टेंबर 2016 मध्य े8.1 टके्क , ऑक्टोबर 2016 त ेमाचष 2017 मध्ये 8 टके्क प्रमाणे व भवत्तीय वषष 2017-18 मध्ये 1 

एभप्रि 2017 त ेजून 2017 मध्ये 7.90 टके्क, जूि ै2017 त ेभडसेंबर 2017 मध्य े7.80 टके्क व जानेवारी 2018 त ेमाचष 

2018 मध्ये 7.6 टके्क या दरान ेऄंशदान पररभाभषत योजनेतीि जमा रकमेवर व्याज दणेे क्रमप्राप्त अह.े तथाभप व्याज 

पररगणनेच ेऄभभिेखे ईपिब्ध न झाल्यामुळे शासन ऄभधसूचनेनुसार संबंभधतांच्या खाती नमूद दरानुसार व्याज 

ददल्याची पडताळणी करता अिी नाही. 

5. महाराष्ट्र शासन, भवत्त भवभाग, शासन भनणषय क्रमांक शासाउ-10.15/प्र.क्र.42/सा.उ मंत्रािय मंुबइ दद.27/10/2015 

नुसार ऄभतररक्त रक्कमांच्या गंुतवणूकी बाबत कायषपध्दती व मागषदशषक तत्त्वे नमूद केिी अह.े तयानुसार 

महानगरपाभिकेकडून ऄंशदान योजनेतीि जमा रक्कमेच्या गंुतवणुकीची कायषवाही मागषदशषक तत्त्वानुसार झािेिी 

नाही. 

6. भवभागान ेमहाराष्ट्र शासन भवत्त भवभाग शासन भनणषय 27/11/2015 नुसार ऄंशदान भनवृत्ती वेतन योजना रक्कमांची 

गंुतवणूकीची कायषवाही न करता िेखापररक्षण वषाषत रक्कम रु.4,48,34,204/- ची भारतीय अयुर्थवमा मंडळामध्य े

गंुतवणूकीत केिी अह.े सदर गंुतवणूक कोणतया शासन भनणषय /पररपत्रकाच्या/अयुक्तांच ेअदशे/मनपा ठराव/स्थायी 

सभमती अदशेाच्या अधारे करण्यात अिी अह.े याबाबत एि.अय.सी. गंुतवणूकीच्या पावतया स्थायी 

सभमती/महासभा सभमतीच ेमंजुरीच ेठराव िेखापररक्षणास भवभागाकडून ईपिब्ध झाि ेनाहीत. तयामुळे 
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िेखापररक्षास अयुर्थवमा महामंडळातीि गंुतवणूकी बाबतची खात्री करता अिी नाही. 

भवत्तीय वषष 2016-17 व 2017-18 मध्य ेखािीि प्रमाणकांव्दारे एिअयसी भवमा पॉिीसीच्या हप्तयांच्या रक्कमा 

एि.अय.सी. कड ेप्रदान करुन खचष केल्याच ेरोखवहीनुसार ददसून अि ेअह.े पररभाभषत ऄंशदान भनवृत्ती वेतन 

योजनेच्या रक्कमा भारतीय अयुर्थवमा मंडळामध्य ेगंुतभवल्याचा तपभशि खािीि प्रमाणे अह.े 

ऄ.क्र. प्रमाणक क्र. ददनांक रक्कम रु. 

1 922 08.06.2016 2980496 

2 1866 29.08.2016 2209509 

3 2450 14.10.2016 726341 

4 2648 26.10.2016 1750803 

5 3062 03.12.2016 1128848 

6 3312 18.01.2017 406850 

7 3503 21.02.2017 1252098 

8 1657 09.08.2017 2728567 

9 1872 01.09.2017 3196004 

10 4274 14.03.2018 28454688 

एकुण रक्कम रुपय े 4,48,34,204/- 

वरीि प्रमाणे एि.अय.सी. कड ेपररभाभषत ऄंशदायी योजन ेऄंतगषत रक्कम रु.4,48,34,204/- गंुतवणूक भवमा 

पॉिीसीकड ेकेल्यान ेमहानगरपाभिकेच्या सममूल्य ऄंशदान पोटी जमा झािेल्या एकभत्रत रक्कमांवर दोन्हीही भवत्तीय 

वषाषत (2016-17 व 2017-18) 8.1 त े7.6 टके्क व्याजाची रक्कम प्राप्त होणार नसल्यान ेमहानगरपाभिकेस संबंभधत 

रक्कमा कमषचा-यांना प्रदान करतांना मोठया प्रमाणात महानगपाभिकेस अर्थथक भार सोसावा िागणार अह.े 

शासन भनणषय, भवत्त भवभाग, क्र.ऄंभनयो-2017/प्र.क्र.29/सेवा 4 ददनांक 29 सप्टेंबर 2018च्या तरतुदीनुसार ददनांक 

01.11.2005 रोजी व तयानंतर भनयुक्त झािेल्या व पररभाभषत ऄंशदान भनवृत्ती योजनेचा सदस्य ऄसणारी ककवा 

कमषचा-याचा दोष नसताना काही ऄपररहायष कारणास्तव तयाच ेखात ेईघडि ेनसेि, नामभनदशेन केि ेनसेि ऄसा 

कमषचारी 10 वष ेसेवा पूणष होण्यापूवी सेवेत मृतय ुपावल्यास तयाच्या कायदशेीर वारसास सानुिह ऄनुदान म्हणून 

रक्कम रु.10 िक्ष ऄभधक कमषचा-यांच ेखाती जमा ऄसिेिी संभचत रक्कम दणेेची अह.े तयामुळे ऄशाप्रकारे सानुिह 

ऄनुदान दणेेकरीता महानगरपाभिकेस जादाचा अर्थथक भार सोसावा िागणार अह.ेभवभागान ेजादा परतावा दणे्या-

या योजनेएवजी कमी परतावा दणे्या-या एिअयसी योजनेत गंुतवणूक केिी महानगरपाभिकेन ेअर्थथक दषृ्टया 
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फायदशेीर ऄशा योजनेत सदर रक्कम गंुतभविी नाही. 

पररभाभषत ऄंशदान भनवृत्तीवेतन योजना(DCPS) कें द्राच्या राष्ट्रीय भनवृत्ती योजनेत(NSP) समाभवष्ट करणेबाबत 

महाराष्ट्र शासन भवत्त भवभाग शासन भनणषय क्रमांक ऄंभनयो-2012/प्र.क्र.96/सेवा-4,मंत्रािय मंुबइ ददनांक 27/08/2014 

नुसार भवभागान ेकायषवाही केल्याच ेिेखापरीक्षणात ददसून अि ेनाही. 

ईपरोक्त ऄभनयभमतांची पूतषता करुन िेखा पररक्षणास ऄनुपािन सादर करावे. 

अक्षेपाधीन रक्कम रुपय े4,48,34,204/- 

वसुिपात्र रक्कम रुपय े28,50,९56/- 

DATSPMM6901 (Ref No : 73, Hmm No : 182)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

49 महानगरपाभिकेच्या भवभवध भवभांगानी भनभवदा प्रदक्रयेत भनभवदा शुल्क कमी घेतल्याबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : भनभवदा शुल्क वसुली वसुलपात्र  : 108000.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ या वषाांच ेिेखा परीक्षणात ऄस े

ददसून अि ेकी, महानगरपाभिकेच्या भवभवध भवभागांनी वषष २०१६-१७-१८ मध्ये प्रभसद्ध केिेल्या भवभवध प्रकारच्या 

जाहीर भनभवदा मागभवताना भनभवदा शुल्क, बयाना शुल्क रक्कमा कमी स्वीकारल्या ऄसल्याच ेअढळून अि ेअह.े 

१) शासन भनणषय ईद्योग ईजाष व कामगार भवभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-III/ईद्योग-४ ददनांक ०१ भडसेंबर 

२०१६ नुसार खािीिप्रमाणे खरेदी प्रदक्रयेत भनभवदा शुल्क, ऄनामत रक्कम घ्यावयाची अह.े 

ऄन.ुक्र. 
भनभवदचेी (कामाची) 

ऄंदाभजत रक्कम 

घ्यावयाची 

भनभवदा शुल्क 
वार्थषक वाढ 

घ्यावयाची 

बयाणा रक्कम 
वार्थषक वाढ 

०१ ५ िाखांपयांत १००० १०० ५००० ५०० 

०२ 
५ िाखाच ेवर त े१० 

िाखपयांत 
२००० २०० १०००० १००० 

०३ 
१० िाखाच ेवर त े५० 

िाखपयांत 
३००० ३०० ५०००० ५००० 

०४ ५० िाखाच ेवर त े१ १०००० १००० १००००० १०००० 
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कोटीपयांत 

०५ १ कोटीच ेवर 
संबंभधत भवभागान ेभनभवदा शुल्क 

भनभित करणे 

संबंभधत भवभागान ेऄनामत 

रक्कम भनभित करणे 

ईपरोक्त तक्तयाच ेऄनुषंगान ेऄधषसमास पत्र क्र.६४ ददनांक ०९/१२/२०२० ऄन्वय ेसंगणक भवभागाकडून माभहती 

माभगतिी ऄसता भवभागान ेिेखा परीक्षणास माभहती ईपिब्ध करून ददिी नाही. तयामुळे महानगरपाभिकेच्या 

भवभवध भवभागांमाफष त प्रभसद्ध केिेल्या भवभवध कामांच्या भनभवदा प्रदक्रयेत घेतिेिी भनभवदा शुल्क व बयाना शुल्क 

रक्कमेचा तपशीि िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झािा नाही. तयामुळे महानगरपाभिकेन ेकमी भनभवदा शुल्क व बयाना 

शुल्क रक्कम स्वीकारल्यान ेमहानगरपाभिका सवष भवभागांकडून झािेल्या अर्थथक ऄभनयभमततेच्या ऄनुषंगान ेएकूण 

नुकसानीची पररगणना करता अिी नाही. 

२)ईपरोक्त प्रमाणे कमी रक्कमा स्वीकारल्या बाबतची माभहती संबंभधत भवभागांनी खािीि भवभहत नमुन्यात ऄ व ब 

भववरणपत्रात िेखा परीक्षणास सतवर करणेबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.२०१ ददनांक २८/०४/२०२१ व ऄधषसमास 

क्र.२१३ ददनांक ३१/०५/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता तयाबाबतची माभहती समाजकल्याण भवभाग, भवद्युत भवभाग 

व संगणक भवभाग, ऄभभिेख भवभाग, माध्यभमक भशक्षण भवभाग व घनकचरा भवभागान ेददिी ऄसून तयानुसार 

खािीिप्रमाणे कमी भनभवदा शुल्क व बयाणा रक्कम घेतल्यान ेमहानगरपाभिकेच ेतेवढ्या रक्कमेन ेअर्थथक नुकसान झाि े

अह.े 

(ऄ) भनभवदा शुल्क माभहती 

ऄ.क्र. भवभागाच ेनांव 

एकूण 

भनभवदा 

सूचना 

प्रभसद्ध 

केिेिी 

संखया 

पैकी कमी 

भनभवदा 

शुल्क वसुिी 

केिेल्या 

भनभवदांची 

संखया 

शा.भन. 

०१/१२/२०१६ 

नुसार एकूण 

भनभवदांत 

घ्यावयाच े

भनभवदा शुल्क 

रक्कम रुपय े

एकूण भनभवदांत 

घेतिेि ेभनभवदा 

शुल्क रक्कम रुपय े

एकूण 

भनभवदांत 

वसूिपात्र 

भनभवदा शुल्क 

रक्कम रुपय े

1 

मभहिा व 

बािकल्याण 

भवभाग 

३ २ ५००० ६०० ४४०० 
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2 भवद्युत भवभाग २९ २९ ७२६०० १५५०० ५७१०० 

३ संगणक भवभाग ५ ५ ११००० ४००० ७००० 

४ 
माध्यभमक भशक्षण 

भवभाग 
भनरंक भनरंक भनरंक भनरंक भनरंक 

५ ऄभभिेख भवभाग ६ ६ ४५००० ३०००० १५००० 

६ घनकचरा भवभाग १८ १८ ४७००० २२५०० २४५०० 

७ बांधकाम भवभाग संबंभधत भवभागान ेमाभहती ईपिब्ध करून ददिी नाही. 

८ 
पाणीपुरवठा 

भवभाग 
संबंभधत भवभागान ेमाभहती ईपिब्ध करून ददिी नाही. 

९ वैद्यकीय अरोग्य संबंभधत भवभागान ेमाभहती ईपिब्ध करून ददिी नाही. 

१० ईद्यान भवभाग संबंभधत भवभागान ेमाभहती ईपिब्ध करून ददिी नाही. 

११ 
अपत्ती 

व्यवस्थापन 
संबंभधत भवभागान ेमाभहती ईपिब्ध करून ददिी नाही. 

१२ वाहन भवभाग संबंभधत भवभागान ेमाभहती ईपिब्ध करून ददिी नाही. 

१३ 
भशक्षण भवभाग 

(प्राथ.) 
संबंभधत भवभागान ेमाभहती ईपिब्ध करून ददिी नाही. 

१४ 
ईपायुक्त 

मुखयािय 
संबंभधत भवभागान ेमाभहती ईपिब्ध करून ददिी नाही. 

वरीिप्रमाणे भवभागांनी माभहती ईपिब्ध करून न ददल्यान ेभनभवदा शुल्क वसुिीमध्य ेमहानगरपाभिकेच ेझािेल्या 

एकूण अर्थथक नुकसानीची पररगणना करता अिी नाही.तथाभप प्राप्त झािेल्या माभहतीनुसार संबंभधत भवभागांकडून 

वरीिप्रमाणे एकूण रक्कम रु.१,०८,०००/- ची वसुिी करणे अवश्यक अह.े 
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(ब) बयाणा शुल्क माभहती:- ईपरोक्त तक्तयातीि संगणक, मभहिा व बािकल्याण, माध्यभमक भशक्षण भवभाग, 

घनकचरा, ऄभभिेख व भवद्युत भवभागांनी माभहती सादर केिी ऄसून तयाव्यभतरीक्त आतर भवभागांनी खािीि नमुन्यात 

माभहती सादर केिी नसल्यान ेभनभवदा प्रदक्रयेत एकूण बयाणा शुल्क कमी वसुिी रक्कमेची पररगणना करता अिी 

नाही. 

ऄ.क्र. 

भनभवदा 

सूचना 

क्र.व 

ददनांक 

व 

भवभाग 

कामाच/ेठेक्याच े

नांव 

भनभवदचेी 

ऄंदाभजत 

रक्कम 

रुपय े

घेतिेि े

बयाणा 

शुल्क 

रक्कम 

रुपय े

शा.भन. दद. 

०१/१२/२०१६ 

नुसार 

घ्यावयाच े

बयाणा शुल्क 

रक्कम रुपय े

कमी 

घेतिेि े

बयाणा 

शुल्क 

रक्कम 

रुपय े

भनभवदा 

प्रदक्रयेत 

एकूण प्राप्त 

भनभवदाधारक 

प्राप्त 

भनभवदाधारकांकडून 

कमी वसूि केिेिी 

बयाणा शुल्क एकूण 

रक्कम रुपय े

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ 

         

३) यापूवीच े ऄधषसमास पत्र क्र.२०१ ददनांक २८/०४/२०२१ सोबत जनसंपकष  भवभागाच े ऄभभिेखयानुसार प्रभसद्ध 

केिेल्या भनभवदांच े प्राप्त माभहतीनुसार वषष २०१६-१७-१८ ची माभहती सोबत जोडिी ऄसताना दखेीि संबंभधत 

भवभागांनी तया तया भवत्तीय वषाषत प्रभसद्ध केिेल्या व पार पाडिेल्या भनभवदांची /कामांची माभहती वर नमूद 

केल्याप्रमाणे भबनचूक माभहती िेखा परीक्षणास सादर केिी नाही. तयामुळे भनभवदा शुल्क व बयाणा शुल्क कमी 

वसुिीबाबतची माभहती तयार करता अिी नाही. तरी संबंभधत भवभागांनी ती करून नुकसानीत रक्कमेची पररगणना 

करून वसुिी करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन सादर करावे. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 108, Hmm No : 213)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

50 पुरवठादारांकडून वस्तु व सेवा कराची रक्कम वसुि न केिेबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : 17 वसुलपात्र  : 28781.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेतीि जनसंपकष  भवभागाच्या सन 2016-17-18 या कािावधीमधीि 

जयंती/ईतसव कररता भनभवदा प्रदक्रया राबभण्यात अिेल्या अहते. भवभागामध्य ेदयेकाची तपासणी केिी ऄसता 

पुरवठादाराकडून वस्त ुव सेवा कराची रक्कम कपात न केल्याच ेभनदशषनास अि ेअह.े तयाबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.181 

ददनांक 31/03/2021 भनगषभमत केिा ऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र क्र.525 ददनांक 03/04/2021 नुसार खुिासा सादर 

केिा अह.े खुिाशामध्य ेवस्तु व सेवा कर हा 1 ऑक्टोंबर 2018 िा िागू झािेिा ऄस ेकळभवि ेअह.े तथाभप वस्त ूव 
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सेवा कर हा कें द्र सरकाच ेपररपत्रक क्र.65/39 F.No.31011 दद.14/09/2018 नुसार दद. 1 जुि ै2017 पासून िागू 

झािेिा अह.े तयामुळे भवभागाचा खुिासा मान्य करता येत नाही. िेखापररक्षणाच ेऄभभप्राय खािीि प्रमाणे अह.े 

1) पुरवठादार सुधाकर ऄशोक म्हाते्र प्रमाणक क्र.1715/दद 26-10-2017 ऄसुन खचाषची रक्कम रु.536650/- आतकी 

अह.े सावषजभनक गणेश ईतसव भवसजषन च्या ददवशी शाि, बुके व ईपभस्थत कमषचा-यांना पाणी व पुिाव पुरणे बाबत 

अह.े वस्त ुव सेवा कराची ची रक्कम दयेकातून कपात न केल्यामुळे 2 टके्कप्रमाणे रुपय े10733/- सबंभधताकडून वसुि 

करुन शासन खाती जमा करावी. 

2) पुरवठादार सुधाकर ऄशोक म्हाते्र प्रमाणक क्र.1716/दद 26-10-2017 ऄसुन खचाषची रक्कम रु.39865/- आतकी अह.े 

वस्त ुव सेवा कराची ची रक्कम दयेकातून कपात न केल्यामुळे 2 टके्कप्रमाणे रुपय े797/- सबंभधताकडून वसुि करुन 

शासन खाती जमा करावी. 

3) ऄभवनाश कृष्णा पाटीि, हस्तपभत्रका व बॅनर छपाइ प्रमाणक क्र.gen1717/दद. 26-10-2017 रक्कम रु.136780/- 

आतकी अह.े वस्त ुव सेवा कराची ची रक्कम दयेकातून कपात न केल्यामुळे 2 टके्कप्रमाणे खाती रुपय े2736/- 

सबंभधताकडून वसुि करुन शासन खाती जमा करावी. 

4) ऄभवनाश कृष्णा पाटीि, दवंडी ररक्षािारे दणेे, प्रमाणक क्र.gen1719/दद. 26-10-2017 रक्कम रु.144320/- आतकी 

अह.े वस्त ुव सेवा कराची ची रक्कम दयेकातून कपात न केल्यामुळे 2 टके्कप्रमाणे रुपय े2886/- सबंभधताकडून वसुि 

करुन शासन खाती जमा करावी. 

5) ऄभवनाश कृष्णा पाटीि, ररक्षािारे दवंडी दणेे, प्रमाणक क्र.gen1720/दद. 26-10-2017 रक्कम रु.246000/- आतकी 

अह.े वस्त ुव सेवा कराची ची रक्कम दयेकातून कपात न केल्यामुळे 2 टके्कप्रमाणे रुपय े4920/- सबंभधताकडून वसुि 

करुन शासन खाती जमा करावी. 

6) ऄभवनाश कृष्णा पाटीि, होल्डींग छपाइ, प्रमाणक क्र.gen1721/दद. 26-10-2017 रक्कम रु.76300/- आतका खचष 

अह.े वस्त ुव सेवा कराची ची रक्कम दयेकातून कपात न केल्यामुळे 2 टके्कप्रमाणे रुपय े1526/- सबंभधताकडून वसुि 

करुन शासन खाती जमा करावी. 

7) एस बी राज स्टुडीओ ,व्हीडीओ शुटींग/ऄल्बम मोठा सी.डी.कॅसेट प्रमाणक क्र.1731 दद.27-10-2017 रक्कम 

रु.69240/- आतका खचष अह.े वस्त ुव सेवा कराची ची रक्कम दयेकातून कपात न केल्यामुळे 2 टके्कप्रमाणे रुपय े1385/- 

सबंभधताकडून वसुि करुन शासन खाती जमा करावी. 

8) ऄभवनाश कृष्णा पाटीि, होल्डींग छपाइ व दवंडी, प्रमाणक क्र.gen2125/दद. 21-12-2017 रक्कम रु.189920/- 

आतका खचष अह.े वस्त ुव सेवा कराची ची रक्कम दयेकातून कपात न केल्यामुळे 2 टके्कप्रमाणे रुपय े3798/- 

सबंभधताकडून वसुि करुन शासन खाती जमा करावी. 
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ईपरोक्त ऄ.क्र.1 त े8 पुरवठादारांकडून दयेक मंजूर करताना व प्रदान करताना वस्त ुव सेवा कराची ची रक्कम दयेकातुन 

कपात केिेिी नाही तरी सबंभधत पुरवठादाराकडून रक्कम रु.28781/- वसुि करुन शासन खाती जमा करुन ऄनुपािन 

िेखापररक्षणास सादर करावे. 

वसूिपात्र रक्कम रु. 28781/- 

FDSJRDM6801 (Ref No : 93, Hmm No : 181)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

51 प्रभाग सभमती क्र.१ चे ऄभतक्रमण भनष्कासनातीि ऄभनयभमतताबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : अभतक्रमण भनष्कासन 

खर 

वसुलपात्र  : 101020.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ब अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका प्रभाग संभमती क्र.०१ च ेिेखा परीक्षणात अढळून अिेल्या 

ऄभनयभमतताबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.२१८ ददनांक २९/०६/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेपत्र क्र.३८६/१ 

ददनांक ०१/०७/२०२१ ऄन्वय ेकेिेिा खुिासा व सादर केिेि ेऄभभिेखे भवचारात घेता िेखा परीक्षणाच ेखािीि 

ऄभभप्राय अहते. 

१) प्रभाग सभमती क्र.१ च ेशहर भवकास भवभाग कायाषियाकडीि सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मधीि ऄभतक्रमण 

झािेल्या मािमत्तांच्या व भनष्कासन कारवाइ तसेच न्याय प्रभवष्ट प्रकरणांच्या नोंदवही, नस्ती व प्रभागान ेसादर केिेि े

भववरणपत्र तपासता मौज ेनागांव घर नंबर २३४/०, घर नंबर ३०३१ च्या बाजूिा, गुिशन मददना मभस्जद , 

सुितानपुरा, नागांव-२ भभवंडी ह ेबांधकाम ठेकेदारामाफष त ददनांक २२/०१/२०१८ त ेददनांक २८/०१/२०१८ या 

कािावधीत मजूर व यंत्रसामुिी वापरून भनष्काभसत केि ेअह.े सदर भनष्कासनासाठी अिेिा खचष महानगरपाभिका 

ऄभधभनयमातीि तरतुदीनुसार वसूि करणेचा ऄसून झािेिी खचष रक्कम रु.१०१०२०/- चे दयेक संबंभधतास बजावून 

खचष रक्कमेची प्रभतपूती /वसुिी केिेिी नाही. तरी सदर रक्कम वसुिी करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन सादर करावे. 

२) वषष २०१६-१७-१८ मध्य ेईवषररत १४ कामांच ेभनष्कासना करीता महानगरपाभिका ऄभधकारी/कमषचारी यांचा 

वापर केिा ऄसल्यान ेतयांच ेप्रभत ददन वेतन/मजुरी दरानुसार भनष्कासन खचाषची पररगणना करून वसुिी केिी 

नसल्यान ेती करणे अवश्यक अह.े. 

वसुिपात्र रक्कम रुपय े1,01,020/- 

DGPVTTM7001 (Ref No : 107, Hmm No : 218)                                                                  

[End Para) 
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 कलम ९ क खालील आक्षेप 
लेख्यामध्ये दाखभवणे आवश्यक असतानाही लेख्यात दाखभवण्यात आली 

नसेल अशी रक्कम 
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--------------------  भनरंक  -------------------  
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िाग दोन  

सववसाधारण  अभनयभमतता 
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 कलम ९ ड खालील आक्षेप 
खंड अ,ब,क मध्ये नमूद केलेल्या बाबीं व्यभतररक्त इतर महत्वाच्या 

अनुभचत ककवा भनयमबाह्य बाबी 
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[Start Para) 

52 ठेकेदार व ऄभधकारी, कमषचाऱयांना ददिेिे ऄभिम व तया ऄभिम रक्कमांचे समायोजन/वसुिी केिी 

नसिे बाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : 07 वसुलपात्र  : 22047402.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपाभिकाची ऄभिम नोंदवही व िेजर ऄकाईंट 2016-17-18 ची तपासणी केिी 

ऄसता सन 1954-55 त े2017-18 पयांत एकूण रक्कम रु.2,25,60,390.50 एवढे ऄभिम दणे्यात अल्याच ेददसून अि.े 

ऄभिम समायोजन करण्याबाबत भवभागान ेपाठपुरावा केल्या नसल्यामुळे ऄभिम रक्कम रु.2,20,47,401.50 च े

समायोजन/वसूिी प्रिंभबत अह.े याबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.01 ददनांक 29/10/2020 व ऄधषसमास पत्र क्र 2 ददनांक 

29/10/2020 ऄन्वय ेभवचारणा केिी ऄसता भवभागान ेददनांक 4/12/2020 च्या पत्रान्वय ेदोन्ही ऄधषसमास ज्ञापनाचा 

सादर केिेिा खुिासा मुळ पररच्छेदानुसार न केल्यामुळे िेखापररक्षणात खािीि प्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

1) भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपाभिकेतीि कायषरत भवभाग प्रमुख व कमषचारी यांना कायाषियीन कामासाठी 

पाभिकेकडून वेळोवेळी ऄभिम ददि ेऄसून वषष 1954-55 त े2017-18 पयांत एकूण रक्कम रु.2,25,60,390.50 एवढे 

ऄभिम ददि ेअह.े मागीि ददिेल्या ऄभिम रक्कमेपैकी दकती रक्कमेची समायोजन/वसूिी करण्यांत अिी अह ेतया 

समायोजनाच्या/वसूिीच्या नोंदी ऄभिम नोंदवहीमध्य ेअढळून अल्या नाहीत. 

2) मंुबइ भवत्तीय भनयम 1959 भनयम 142 नुसार प्रथम घेतिेल्या ऄभिमाच ेसमायोजन केल्याभशवाय दसुरे ऄभिम 

मंजूर करु नय ेऄशी तरतुद अह.े तथाभप ऄभिम प्रिंभबत ऄसताना एकापेक्षा जास्त ऄभिम ददल्यान ेसदर भनयमाच े

काटेकोरपणे पािन व ऄंमिबजावणी झािेिी नाही. ऄभिम नोंदवहीत परतफेड ककवा समायोजन केल्याच्या नोंदी 

तसेच परतफेडीचा ददनांक, समायोजनाच्या क्रमांकाचा ददनांक तसेच वषाषच्या शेवटी ऄसमायोभजत ईवषररत भशल्िक 

रक्कम आतयादी बाबींची नोंद घेण्यात अिी नाही. सदर नोंदी प्राभधकृत ऄभधकारी यांनी तपासून प्रमाभणत केल्या 

नाहीत. 

3) िेजर ऄकाउंटिा माचष 2018 ऄखेर प्रिंभबत ऄभिम रक्कम रु.2,20,47,401.50 च ेसमायोजन ऄगर वसूिी करण्यात 

अिेिी नाही. एवढया ददघष कािावधीपयषत ऄभिम समायोजन न होणे व माभगि ऄभिमाच ेसमायोजन प्रिवबत 

ऄसताना सबंभधतांस नवीन ऄभिम मंजूर करणे ही बाब मंुबइ भवत्तीय भनयम 1959 भनयम 142 मधीि भनयमांच े

ईल्िंघन करणारी अह.े 

4)भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपाभिका मधीि िेखा भवभागाच्या सन 2016-17 च्या ऄभिम नोंदवहया व िेजर 

ऄकाईंट मध्ये ऄसिेल्या मुळ रक्कमा ंमध्ये खािीि प्रमाणे तफावत ददसून अिी अह.े 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[161] 

ऄ.क्र. ददनांक नाव 
ऄभिम 

रक्कम रु. 
शेरा 

1 29/11/16 रभवद्र सुदाम गायकवाड 56610 

सदर रक्कमाची नोंद ऄभिम 

नोंदवहीमध्य ेनाही. तथाभप 

िेजर ऄकाईंट मध्य े

दशषभवण्यात अिी अहते. 

2 8/12/16 सोनि भनवृत्ती साळी 23980 

3 8/12/16 किप्पा भभमऄप्पा धनवड े 23470 

4 8/12/16 ऄन्सारी शबनम पाटीि 38315 

5 8/12/16 सुभनि िहू 7595 

6 8/12/16 सौदागर ऄभनरुध्द भशकरे 15075 

7 8/12/16 मोभमन सैनाब ररझवान 42760 

8 8/12/16 पंकज पांडूरंग फरद े 60865 

9 8/12/16 दकशोरी भगवान ठाकूर 25900 

10 8/12/16 शामिा ऄरुण भशखर 37935 

11 8/12/16 ऊषािी प्रमोद पाटीि 19560 

12 8/12/16 मा.ऄन्सारी ऄसीफ ऄखतार 161160 

  एकूण रक्कम रु 513225  

ईपरोक्त रक्कमांची संबभधत ऄभिम नोंदवहीमध्य ेघेउन तयाबाबत ऄनुपािन करावे. 

वसूिपात्र रक्कम रु.22047402/- 

FDSJRDM6801 (Ref No : 3, Hmm No : 1)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

53 प्रिंभबत ऄभिम रक्कमांचे वसुिी/समायोजन करणेबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : अभिम रक्कमा वसुलपात्र  : 219984555.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 
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भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ च ेिेखा परीक्षणात भभवंडी 

भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेन े खािीि नमूद केिेल्या तपभशिाप्रमाणे वषष १९५४-५५ त े २०१७-१८ ऄखेर 

ददिेल्या ऄभिम रक्कमांच ेसमायोजन ऄगर वसुिी केिी नसल्याच ेिेखा परीक्षणास मत्ता व दाभयतव भववरणपत्रावरून 

अढळून अि ेअह.े याबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.१९७ ददनांक १६/०४/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेतयांच े

ऄनुपािन प्राप्त ददनांक २७/०४/२०२१ ऄन्वय े केिेल्या खुिाश्यात नोंदवहीमध्य े मागीि वषाषपयांत ऄसणाऱया 

प्रिंभबत रक्कमा व चाि ूवषाषत दणे्यात अिेि ेऄभिम रक्कम व यातून समायोजन झािेल्या ऄभिम रकमा नोंदभवण्यात 

येतात. जोपयांत तया रक्कमेच ेसमायोजन होत नाही तोपयांत तया रक्कमेचा भहशेब ठेवण्यात येत ऄसतो. वाहन खरेदी, 

कमषचारी सण ऄभिम , कमषचारी पूरिस्त ऄभिम ह्या रक्कमा कमषचाऱयांच्या माभसक वेतनातून वसूि केल्या जात 

ऄसतात. टी.बी.भनयंत्रण वेतन ऄभिमाची नोंद नोंदवहीत घेण्याच ेनजरचुकीन ेराहून गेि ेअह.े अक्षेपाची दखि घेउन 

संबभधत भवभागांना नोटीसा दवूेन भवधी भवभागाकडून ऄभभप्राय मागभविा अह.े प्रिंभबत ऄभिम वसुिीच्या सूचना 

केिेल्या अहते कायषवाही प्रस्ताभवत अह ेऄस ेनमूद केल्यान ेअक्षेप कायम ठेवण्यात येत अह.े 

ऄन.ुक्रमांक ऄिीमाचा तपशीि (कोणास ददि)े प्रिंभबत ऄभिम रक्कम रु. ऄभिम वषष कािावधी 

१) कमषचारी 23001669 
१९७८-७९ त े२०१७-

१८ 

२) कंत्राटदार 165540782 
१९५४-५५ त े२००९-

१० 

३) जमीन खरेदी 4040375 
१९७६-७७ त े१९९२-

९३ 

४) सरकारी व आतर कायाषिय े 1762428 
१९९२-९३ त े२००५-

०६ 

५) वकीि फी 2299140 
१९७३-७४ त े२००६-

०७ 

६) औषधांसाठी ऄभिम 4602162 
१९८३-८४ त े२०१०-

११ 

७) वाहन खरेदी 959321 तपशीि ईपिब्ध झािा 
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नाही. 

८) कमषचारी सण ऄभिम 17383103 
तपशीि ईपिब्ध झािा 

नाही. 

९) कमषचारी पूरिस्त ऄभिम 13378 
तपशीि ईपिब्ध झािा 

नाही. 

११) टी.बी.भनयंत्रण वेतन ऄभिम 382197 
तपशीि ईपिब्ध झािा 

नाही. 

 एकूण प्रिंभबत ऄभिम रक्कम 219984555  

सबब याबाबत िेखा परीक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय अहते. 

१) मंुबइ भवत्तीय भनयम १९५९ भनयम १४२ नुसार प्रथम घेतिेल्या ऄभिमाच ेसमायोजन केल्याभशवाय दसुरे ऄभिम 

मंजूर करु नय ेऄशी तरतुद ऄसताना संबंभधतास दसुरे ऄभिम प्रदान केल्याच ेअढळून अि ेअह.े 

२) दीघषकाळ ऄभिम रक्कमांच ेसमायोजन व वसुिी केिेिी नसल्यान ेप्रिंभबत ऄभिम रक्कम रु. 21,99,84,555/- ची 

वसुिी/समायोजन करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन सादर करावे. 

३) ईपरोक्त नमूद रक्कमांची यादी, िेजर, नोंदवही िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झािी नाही तयामुळे संबंभधत रक्कमांची 

साधार खात्री करता अिी नाही. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 45, Hmm No : 197)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

54 कजष भनवारण भनधीबाबत व प्रिंभबत कजषफेडीबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : कजव भनधी वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ च ेकजष भनवारण भनधीबाबत व 

प्रिंभबत कजषफेडीबाबत िेखा परीक्षणात ऄधषसमास पत्र क्र.१८९ ददनांक ०८/०४/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता 

भवभागान ेयाबाबत काहीही खुिासा केिा नाही. सबब खािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) मंुबइ प्रांभतक महानगरपाभिका ऄभधभनयम 1949 किम 126(1) ऄ,ब,क,ड नुसार महानगरपाभिकेन ेघेतिेिी कज े

व तया वषाषत फेडिेिी कज ेअभण वषषऄखेरीस दणेी ऄसिेिी बाकी रक्कम याची माभहती अयुक्तांनी प्रतयेक वषाषच्या 
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शेवटी तयार करुन महानगरपाभिकेच्या बैठकीमध्य ेठेवणे अवश्यक अह.े महाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयमाच्या 

किम 109 व 112 नुसार महानगरपाभिकेस कजष भनवारण भनधीची स्थापना करणे अवश्यक ऄसून किम 113 व 114 

नुसार कजषभनवारण भनधीमधीि रक्कमांची गंुतवणूक करणे अवश्यक अह.े तसेच किम 115 नुसार कजष भनवारण 

भनधीची वार्थषक तपासणी होणे अवश्यक अह.े महानगरपाभिकेन ेघेतिेिी सवष कजष व तयाची परतफेड करण्यासाठी 

अवश्यक ऄसिेिी रक्कम भवभहत ददनांकापूवी जमा झाल्यास कजषभनवारण भनधीमध्य ेवगष करुन तयाची किम 114 

प्रमाणे शासकीय कजष रोखयात गंुतवणूक करुन तयाबाबत पररपूणष नोंदी कजषभनवारण नोंदवहीत घेणे अवश्यक अह.े 

तथाभप ऄशी नोंदवही िेखा परीक्षणास ईपिब्ध न झाल्यान ेमहानगरपाभिकेन ेऄशी कायषवाही केिी ऄसल्याच े

अढळून अि ेनाही. 

२) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेन ेघेतिेि ेकजष व परतफेडीची अवश्यक ऄसिेिी रक्कम यांच्या पररपूणष 

नोंद घेतिेिी नसल्यान ेईपरोक्त किमानुसार कजषभनवारण भनधीची रोखवही ठेविी नसल्यान ेतयाबाबतची वार्थषक 

पडताळणी करता अिी नाही. 

३) कजषभनवारण हा संवैधाभनक भनधी ऄसून तो स्थाभनक संस्थेच्या ऄभधभनयमातीि तरतूदीनुसार भनमाषण करता येतो. 

या भनधीतीि भशल्िक ही संस्थेन ेईभारिेल्या दीघष मुदतीच्या कजाषच्या परतफेडीसाठी वापरिी जात.े दरवषी भवभशष्ट 

रकमेचा हप्ता या भनधीमध्य ेहस्तांतरीत केिा जातो. या भनधीिारे भनमाषण रक्कम ही भवभशष्ट कारणांसाठी ऄसून ती ऄन्य 

कोणतयाही कारणांसाठी वापरता येत नाही. तथाभप ऄशी कायषवाही केल्याबाबतच ेऄभभिेखे िेखा परीक्षणात मागणी 

करूनही ईपिब्ध केि ेनाहीत. 

४) नगरभवकास भवभाग शासन, पररपत्रक, क्रमांक.संकीणष -2016/प्र.क्र.34/नवी 20/ददनांक 06/02/2016 मध्ये नमूद 

केिेल्या ऄटी व शतीनुसार प्राप्त झािेल्या कजष रक्कमाची परतफेड करणे अवश्यक अह.े मंुबइ भवत्तीय भनयम 1959 

मधीि भनयम 60 तसेच महाराष्ट्र ऄथषसंकल्प भनयमपुभस्तका खंड 01 मधीि भनयम क्रमांक 148 नुसार शासनािा येणे 

ऄसिेल्या रकमेची वसुिी करण्याची जबाबदारी तया तया महानगरपाभिकेची ऄसल्यान,े याबाबत ईभचत कायषवाही 

करणे अवश्यक अह.े 

५) शासन भनणषय, भवत्त भवभाग, क्र.शाददक-2012 /प्र.क्र 49 /ऊण व हमी/ददनांक 30/12/2014 नुसार शासनान े

ददिेल्या कजाषच ेिेखे ऄद्ययावत ठेवण्यासाठी महाऊण या अज्ञाविीमध्य ेकजाषची माभहती भरण्यात अल्याबाबत 

भवभागान ेकायषवाही केल्याबाबत िेखा परीक्षणाची साधार खात्री पटभविी नाही. 

६) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेन ेभवभवध भवकास कामांसाठी एमएमअरडीए कडून एकूण रक्कम रु.१६५ 

कोटी कजष घेतिेि ेऄसून कजाषची परतफेड भनयभमतपणे करण्यात अिी नसून माह ेभडसेंबर २०१७ पासूनच ेहप्त े

भरिेि ेनसल्यान ेएमएमअरडीए च्या ददनांक २४/१२/२०२० च्या पत्रान्वय ेप्रिंभबत हप्ता चुकभवल्यामुळे दडंनीय 

व्याजासह रक्कम रुपय े४७,१६,१७,८६७/- आतकी प्रिंभबत ऄसून सदर रक्कमेवर ददनांक ०१/०१/२०२१ पासून दर 

ददवशी रु.१,१८,१४०/- वाढ होत अह.े तयामुळे महानगरपाभिकेच ेदाभयतवात ददवसेंददवस वाढ होणार अह.े तरी 
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हप्ता चुकभवण्याची कारणे भवभागान ेिेखा परीक्षणास स्पष्ट केिी नाहीत. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 66, Hmm No : 189)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

55 संगणक संच व संगणक साभहतय खरेदीमधीि ऄभनयभमतताबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : संगणक वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका संगणक भवभागाच्या वार्थषक खरेदीच्या नस्तीच ेिेखापररक्षणात अढळून 

अिेल्या ऄभनयभमताबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.41 ददनांक 9/12/2020 भवचारणा केिी ऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र 

ददनांक 19/12/2020 िा खुिासा सादर केिा अह.े मुळ पररच्छेदानुसार भवभागान ेखुिासा सादर केिेिा नसल्यान े

िेखापररक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

1) भनभवदा पध्दतीन ेखरेदी करण्यात अिेल्या नस्तीमध्य ेतांभत्रक भनभवदा करीता अवश्यक ऄसिेल्या कागदपत्रांमध्य े

पुरवठादार ह ेमहाराष्ट्र शासन, ई्दयोग ईजाष व कामगार भवभाग शा.भन.क्र.भांखस.2014/प्र.क्र.82/भाग III /ईदयोग-4. 

ददनांक 30 ऑक्टोंबर 2015 नुसार प्रकरण क्र.4 मधीि भनयम 4.2- दरपत्रक प्रदक्रया प्रमाणे पुरवठादार ह ेखरेदी 

करण्यात येत ऄसिेल्या वस्तूच ेईतपादक/प्राभधकृत भवतरक/भवके्रत ेऄसणे अवश्यक अह.े परंत ुखािीि नस्तीमध्य े

पुरवठादार ह ेऄभधकृत भवके्रता/भाभगदार ऄसल्याच ेपुरावे ददसून येत नाही. 

नस्ती क्रमांक पुरवठादार कंपनीच ेनांव तपशीि रक्कम रु. 

01/2016-17 AAS Enterprises संगणक खरेदी 1085100/- 

01/2016-17 AAS Enterprises संगणक खरेदी 193300/- 

04.1/2016-17 AAS Enterprises ॲ पि अयपॅड 77,100/- 

26/2016-17 M/S Unicom InfotelPvt Ltd 
कॅभपयर मभशन खरेदी 

Riso CV3250 
346047/- 

2017-18 
मुरभिधर शंकर मंुढे, मंडप 

कॉन्िक्टर 
5 नग बॅटरी पुरवठा 122500/- 

महापौर भनधी M/S Friends Construction .. 499400/- 

2) संगणक संभचका क्र.27 झेरॉक्स मभशन ची वार्थषक भनगा दरुुस्तीबाबत. या नस्तीनुसार ददनांक 31/03/2017 त े
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दद.30/03/2018 पयांतच्या कािावधी कररता वार्थषक भनगा दरुुस्तीबाबत करार करण्यात अिेिा होता. करारपत्रातीि 

ऄट क्र.6 व 7 नुसार दरुुस्ती कररता वापरण्यात येणारे यंत्राच ेसुटया भागाची जबाबदारी दरपत्रकदाराची ऄसेि ऄस े

नमूद केि ेअह.े तया व्यभतररक्त संभचका क्र.60 झेरॉक्स मभशन कररता सुटे भाग खरेदी या नस्तीनुसार ईपरोक्त झेरॉक्स 

मभशन कररता सुटेभाग का खरेदी करण्यात अि ेयाबाबतचा खुिासा सादर केिेिा नाही. तसेच शासन भनणषय भांखस-

2014/प्र.क्र.82/भाग III/ईदयोग ददनांक 30/10/2015 मधीि भनयम 8 नुसार भवभागांनी तयांची खरेदीची अवश्यकता 

भवचारात घेउन खरेदी प्रकरणाचा ऄविंब करावा. तरी नस्ती क्र.60 मध्य ेकॅनॉन झेरॉक्स मशीन मॉडिे क्र.4225 

कररता भभवष्यात (गरज नसतांना व मागणी नसतांना) सुटे भाग भनकामी होण्याची शक्यता ऄसल्यान े4 ड्रम युभनट 

कररता रु.98800/- व 4 नग दफक्सींग यूभनट कररता रु.63432/- आतका खचष ऄनावश्यक करण्यात अिा ऄसून तयामुळे 

खचष रक्कम रु.1,62,232/- अक्षेपाभधन ठेवण्यात येत अह.े 

DATNSPM6901 (Ref No : 7, Hmm No : 41)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

56 संगणक भवभागातीि साठा नोंदवहयातीि ऄन भॅयम भॅततांबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : संगणक वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेतीि संगणक भवभागाकडून िेखा पररक्षणास ईपिब्ध करुन दणे्यांत अिेल्या 

साठा नोंदवही क्र.11 झेरॉक्स मभशन व झेरॉक्स टोनर साठा नोंदवही सन 2015-2020, नोंदवही क्र.09 संगणक साठा 

नोंदवही (2015-17) व नोंदवही क्र.08-संगणक साभहतय साठा नोंदवही सन 2014-18 मध्ये अढळून अिेल्या 

ऄभनयभमतता बाबत ऄधषसमास पत्र क्र. 42 ददनांक 9/12/2020 भवचारणा केिी ऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र ददनांक 

19/12/2020 ऄन्वय ेखुिासा सादर केिा अह.े तथाभप सदरचा खुिासा मुळ पररच्छेदानुसार संयुक्तीक केिा नसल्यान े

खािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणेेत येत अहते. 

ऄ) साठा नोंदवहीत वापराभवना पडून ऄसिेि ेसंगणक साभहतय (साठा नोंदवही मधीि नोंदीप्रमाणे) तपशीि खािीि 

प्रमाणे अह.े 

साभहतयाचा प्रकार नग 
भवना वापर पडून 

ऄसिेिा ददनांक 

साठा नोंदवही 

प.ृक्र. 

SATA HDD 04 29/05/2017 पासून 08/49 

DVD 10 08/08/2019 पासून 08/197 
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C-MosBatery 27 30/11/2020 पासून 08/80 

टोनर-कॅनॉन NPG-57 27 17/02/2020 पासून 11/14 

Riso Master 28 17/01/2020 पासून 11/56 

Riso Ink 27 17/01/2020 पासून 11/60 

Canon IR Adv 2525 
(toner) 

03 01/08/2019 पासून 11/61 

वरीि बाबत िेखापरीक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय अहते. 

1. शासन भनणषय क्र.भाखस-2014/प्र.क्र.82/भाग 3/ईदयोग दद.30-10-15 मधीि भनयम 8 नुसार खरेदी भवभागांनी 

तयांची खरेदीची अवश्यकता भवचारात घेउन खरेदी प्रकाराचा ऄविंब करणेचा अह.े तसेच वार्थषक भनभवदा करुन 

अवश्यकतेनुसार पुरवठा अदशे वेळोवेळी दउेन खरेदी करण्याची तरतूद ऄसताना ऄनावश्यक व एकभत्रत खरेदी 

केल्यामुळे, साठा नोंदवहीत सिग एक त ेदीड वष ेईपरोक्त साभहतय वाटपाभवना का पडून अह.े जर ईपरोक्त पडून 

ऄसिेल्या साभहतयाचा भवभनयोग सबंभधत वषाषत झािा नसल्यान ेसदर साभहतय ऄनावश्यकररतया खरेदी केल्यान े

महानगरपािीकेचा भनधी गंुतुन पडिा अह.े 

ब) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका पररपत्रक क्र.भभभनशमनपा/अयुक्त कायाष/657/2015 ददनांक 

03/09/2015 नुसार कायाषदशेानुसार ऄपेभक्षत काम पूणष झाल्यावर,जर सदर काम साभहतय पुरवठा/खरेदी स्वरुपात 

ऄसल्यास त ेसवष साभहतय प्राप्त झाल्यानंतर साभहतयाची नोंदसाठा नोंदवहीत करणे व तयावर संबंभधत भनयंत्रण 

ऄभधकारी व भवभाग प्रमुखाची स्वाक्षरी घेणे अवश्यक अह.े संगणक भवभागाकडून प्राप्त साठा नोंदवहयातीि 

ऄभनयभमतता खािीि प्रमाणे अह.े 

नोंदवही क्रमांक.9 
पृष्ठ 

क्रमांक 
तपशीि 

24 नग संगणक संच 02 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

4+3 नग संगणक संच 11 

भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

तसेच 04 नग संगणकाच ेतपशीि नोंद नाही 

1 नग संगणक संच 12 
भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही तसेच 

01 नग संगणकाच ेतपशीि नोंद नाही 
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5 नग संगणक संच 31 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

4 नग संगणक संच 33 
भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 

4 नग संगणक संच 35 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

19 नग संगणक संच 38 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

1 नग डोंगि 100 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

10 नग wifi modem 101 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

10 नग D-link modem 103 
भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 

नोंदवही क्र.8 

1 नग Ben Q Projector 

10 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

30 नग माउस 27 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

60 नग माउस 30 
भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 

40 नग स्पाइक गाडष 33 
भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 

30 नग USB printer 

cable 
43 

भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही व तपभशि ऄपूणष 

15 नग 500 G.B SATA 

HDD 
48 

भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 

   

100 नग DVD 63 
भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 
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100 नग C Mos Battery 76 
भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 

20 नग Aix Smps 85 
भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 

20 नग DDR RAM 88 
भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 

10 नग wifi Device 91 
भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 

10 नग wifi Modem 94 
भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 

Apple i-paid 100 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

50 नग माउस 108 
भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 

नोंदवही क्र.11 

7 नग कॅनॉन मभशन 

02 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

1 नग Riso CV 3230 

Digital Duplicator 
machine 

51 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

10 नग RizoInik 52 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

10 नग RizoInik 53 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

10 नग Rizo Master 54 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

10 नग Rizo Master 54 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

25 नग Rizo Master 56 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 
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30 नग RizoInik 60 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

5 नग NPG-51 toner 161 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

1 नग fixing unit canon 

2525 
178 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

01+01 नग fixing canon 

2525 
179 भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

04+4 नग fixing unit 

canon 4225 
181 

भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 

04+4 नग fixing unit 

canon 4225 
186 

भवभाग प्रमुख व भनयंत्रण ऄभधकारी यांची 

स्वाक्षरी नाही 

वरीि बाबत िेखापरीक्षणाच ेखािीि ऄभभप्राय अहते 

1) साठा नोंदवही क्र.11 (पृष्ठ 101) वर Riso screen Ascembly प्राप्त ददनांक 25/07/2019 ककमत रु.13011/- 

(पृष्ठक्र.107) Risothemal Head प्राप्त ददनांक 25/07/2019 ककमतरु.35492/- व Riso Drum body प्राप्त ददनांक 

25/07/2019 ककमती ची नोंद नाही. (पृष्ठक्र.104) या सवष बाबीची नोंद कोणािा व कोणतया प्रयोजनासाठी साभहतय 

दणे्यात अि.े याबाबत साठा नोंदवही मध्ये नोंद ददसून येत नाही. यावरुन ईपरोक्त रक्कमेच्या साभहतयाचा भवभनयोगाच े

ऄभभिेखे िेखापरीक्षणास दशषभवणे अवश्यक अह े. 

2) साठा नोंदवही क्र.9 (प.ृक्र.128) वरीि ददनांक 3/11/2020 पयांत एकूण 32 संगणक संच नादरुुस्त ऄसल्याच े

दशषभवण्यांत अि ेअह.े सदर नादरुुस्त संगणक वार्थषक भनगा व दरुुस्ती करारामध्य ेसंगणक दरुुस्त का करण्यात अि े

नाहीत. तरी याबाबत संयुभक्तक खुिासा करणे अवश्यक अह.े 

3) महानगरपाभिका िेखा संभहता 2013, प्रकरण 12 मधीि किम 204 नुसार प्राभधकृत ऄभधकारी वषषभरात दकमान 

एकदा नोंदवहीनुसार मोजणी करुन प्रमाणीत करेि परंत ुसंगणक,भप्रन्िसष,झेरॉक्स मभशन यांची साठा नोंदवहीमध्य े

एकूण वार्थषक गोषवारा काढिेिा नाही. तयामुळे संगणक शाखेकड ेएकूण दकती संगणक/भप्रन्िसष/स्कॅनसष चाि ूभस्थतीत 

ईपिब्ध अह ेयाची वस्तुदशषक माभहती िेखापरीक्षणास प्राप्त झािी नाही. 

4) िेखा संभहता किम 203 नुसार संगणक शाखेकड ेएकूण नादरुुस्त संगणक व संगणकीय साभहतयाची नोंदवही (Dead 

Stock Register) ठेवल्याच ेददसून येत नाही. तयामुळे नादरुुस्त यंत्रसामुिीची भवल्हवेाट कशी िावण्यात अिी. 

भवल्हवेाटीिारे महानगरपाभिकेिा दकती ईतपन्न प्राप्त झाि ेयाची भवभागान ेखात्री पटभविी नाही . 

DATNSPM6901 (Ref No : 9, Hmm No : 42)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 
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57 बीनतारी संदशे यंत्रणेकररता केिेल्या बॅटरी खरेदीमधीि ऄभनयभमतताबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : संगणक शाखा वसुलपात्र  : 122500.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

सन 2016-17 व 2017-18 या कािावधीच ेसंगणक शाखा यांच ेिेखापररक्षण केि ेऄसता बीनतारी संदशे यंत्रणेकररता 

केिेल्याबॅटरी खरेदी मधीि तपभशि खािीि प्रमाणे अह.े 

अपतकािीन कक्षामधीि वायरिेस सेटकररता बॅटरी खरेदी करणे कामी श्रीमुरिीधर शंकर मंुढे, मंडप कॉन्िॅक्टर अभण 

सप्िायसष भभवंडी यांना जा.क्र. भभभनशमनपा/संगणक/टे.क्र.3/124/2018 नुसार कायाषदशे दणे्यांत अि ेहोत.े 12 व्होल्ट 

150 एभम्पऄर 5 नग बॅटरीचा पुरवठा करुन रक्कम रु.1,22,500/- आतका खचष झािेिा अह.े तयाचा प्रमाणक क्र.982 

दद.29/08/2018 रक्कम रु. 1,22,500/- अह.े सदर खचाषतीि ऄभनयभमतताच्या ऄनुषंगान ेऄधषसमास पत्र क्र 43 ददनांक 

9/12/2020 ऄन्वय ेभवचारणा केिी ऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र ददनांक 19/12/2020 ऄन्वय ेकेिेिा खुिासा मुळ 

पररच्छेदानुसार नसल्यान ेिेखा पररक्षणांच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय अहते. 

1) पुरवठादार ह ेईतपादक / ईतपादक कंपनीच ेऄभधकृत भवके्रत ेऄथवा भागीदार ऄसल्याच ेनस्तीवरुन ददसून येत नाही. 

2) करारातीि ऄट क्र.4 नुसार दरुुस्तीचा कािावधी हा 1 वषाषचा ऄसुन सदर कािावधीत कोणतेही यतं्रसामृिी 

नादरुुस्त झाल्यास िीतीय पक्ष 2 ददवसात सदरची यतं्रसामृिी दरुुस्त करुन दतेीत ऄस ेनमूद ऄसल्यान ेपुरवठादार ह े

मंडप कॉन्िॅक्टर, तांभत्रक दरुुस्ती कस ेकरणार ? याबाबत भवभागान ेखुिासा सादर केिेिा नाही. 

3) भवहीत भनयमाप्रमाणे दरपत्रके घेताना िेखापररक्षण केिेिा ताळेबंद,अयकर भरल्यास सबंधीच ेप्रमाणपत्र,गुमास्ता 

परवाना तसेच सदर कामाबाबत शासन नोंदणी केिेि ेप्रमाणपत्र पुरवठादाराकडून घेणे अवश्यक ऄसताना त ेघेति े

नसल्याच ेनस्तीवरुन ददसून अि.े 

4) करारातीि ऄट क्र.16 नुसार पुरवठा केिेल्या यंत्रसामृिीच्या तक्रारीची नोंद ईतपादक कंपनीकड े(कॉि िॉग) ककवा 

रभजष्टर करण्याची जबाबदारी भितीय पक्षाची राभहि ऄस ेऄसताना पुरवठादार ऄभधकृत भवतरक नसल्यामुळे 

करारातीि ऄटीच ेपािन झािेि ेनाही. करारातीि ऄट क्र.4 व 16 नुसार तांभत्रक कामही ऄतांभत्रक पुरवठादाराकडून 

कशा पध्दतीन ेकरुन घेणार अहते. याबाबत भवभागान ेशहभनशा/खात्री केिी नाही. 

5) पुरवठादारांच ेपॅन नंबर तसेच मुल्यवधीत कर क्रमांक नस्तीमध्य ेददसून येत नाही. पॅन काडष पुरवठादार यांचेकड े

नसल्यास अयकर ऄभधभनयम 1961 नुसार 20 % अयकर कपात करावा िागतो. तसेच मुल्यवधीत कर क्रमांक 

पुरवठादार यांचकेड ेनसल्यास 5 % मुल्यवधीत कर कपात करावी िागत.े याबाबत भवभागान ेखुिासा सादर केिेिा 

नाही. 

FDSJRDM6801 (Ref No : 11, Hmm No : 43)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 
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58 संगणक भवभागातीि टोनर साठा नोंदवहीतीि ऄभनयभमतताबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : 24 वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेतीि संगणक भवभागाच्या सन 2016-17-18 या कािावधीच्या साठा 

नोंदवहया तपासल्या ऄसता खािीि नोंदवहीत ऄभनयभमतता ददसून अल्या अहते. तयाबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.60 

ददनांक 17/12/2020 ऄन्वय ेभवचारणा केिी ऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र ददनांक 04/01/2021 ऄन्वय ेऄनुपािन सादर 

केि ेऄसून सदरच ेऄनुपािन मुळ पररच्छेदानुसार सादर न केल्यामुळे िेखा पररक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय 

दणे्यात येत अह.े 

नोंदवही क्रमांक.88 A पृष्ठ क्रमांक तपशीि 

150 टोनर खरेदी 52 
भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी 

नाही 

150 टोनर खरेदी 60 
भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी 

नाही 

नोंदवही क्रमांक.12 A   

150 टोनर खरेदी 39 
भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी 

नाही 

150 टोनर खरेदी 48 
भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी 

नाही 

नोंदवही क्रमांक. 49 A   

20 टोनर खरेदी 04 
भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी 

नाही 

नोंदवही क्रमांक. 30 A   

70 टोनर खरेदी 60 
भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी 

नाही 
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नोंदवही क्रमांक.78 A व 36 A   

100 टोनर खरेदी 30 
भनयंत्रण ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी 

नाही 

20 टोनर खरेदी 195 
भवभाग प्रमुख तसेच भनयंत्रण 

ऄभधकारी यांची स्वाक्षरी नाही 

1) साठा नोंदवही क्र.88 A मधीि प.ृक्र.79 वर ददनांक 16/11/2017 रोजी टोनर भनरंक भशल्िक दशषभवि ेऄसताना 

ददनांक 10/11/2017 त े16/11/2017 या कािावधीत प.ृक्र.80 वरीि नोंदीनुसार 5 टोनर वाटप केल्याच ेदशषभविे अह.े 

साठा भनरंक भशल्िक ऄसतांना टोनर वाटप कस ेकाय करणेत अि?े याबाबतचा खुिासा केिेिा नाही. 

2) साठा नोंदवही क्र.78 A मधीि प.ृक्र.45 वर ददनांक 28/08/2017 रोजी टोनर भनरंक भशल्िक दशषभवि ेऄसताना 

ददनांक नमुद नाही. प.ृक्र.46 वरीि नोंदीनुसार 4 टोनर वाटप केल्याच ेदशषभवि ेअह.े साठा भनरंक भशल्िक ऄसतांना 

टोनर वाटप कस ेकाय करणेत अि?े याबाबतचा खुिासा केिेिा नाही. 

3) साठा नोंदवही क्र.12 A मधीि प.ृक्र.65 वर ददनांक 15/12/2017 रोजी टोनर भनरंक भशल्िक दशषभवि ेऄसताना 

ददनांक नमुद नाही. प.ृक्र.66 व 67 वर नोंदीनुसार 16 टोनर वाटप केल्याच ेदशषभवि ेअह.े साठा भनरंक भशल्िक 

ऄसतांना टोनर वाटप कस ेकाय करणेत अि?े याबाबतचा खुिासा केिेिा नाही. 

4) साठा नोंदवही क्र.36 A मध्य ेददनांक 13/3/2017 प.ृक्र.196 वर 1 टोनर भशल्िक ऄसल्याच ेदशषभवण्यात अिेत. 

सदर टोनर एक त ेददड वषष वापरभवना पडून ऄसल्यान ेतसेच पडून ऄसिेल्या टोनरचा भवभनयोग योग्य प्रयोजनासाठी 

झािा नसल्यान ेसदर खरेदी ऄनावश्यक झािेिी अह.े 

ईपरोक्त बाबत ऄभभिेखयासह भवभागान ेखुिासा सादर केिेिा नाही. 

FDSJRDM6801 (Ref No : 17, Hmm No : 60)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

59 कॅम्पॅटेबि टोनर खरेदीमधीि ऄभनयभमतताबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : 24 वसुलपात्र  : 850.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका मधीि संगणक शाखेमधीि कॅम्पॅटेबि टोनरच ेवार्थषक दर भनभिती व 

खरेदीबाबतची सन 2016-17 भनभवदा नस्ती तपासिी ऄसता दरपत्रकेिारे भनभवदा प्रदक्रया राबभवताना ऄटी व शतीच े

पािन झािेि ेनाही. 

ईपरोक्त भवषयाच ेऄधषसमास पत्र क्र.61 ददनांक 17/12/2020 भनगषभमत केि ेऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र ददनांक 
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04/01/2021 िा ऄनुपािन सादर केि ेअह.े ऄनुपािन मुळ पररच्छेदानुसार भवभागान ेसादर न केल्यामुळे खािीि 

प्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

1) ऄपसेट प्राइज भनभित करताना एकाच कोटेशनच्या अधारे M/S Ommi Tech Solution Kalwa यांच्या 

कोटेशनच्या अधारे हातची ककमत भनभित करण्यात अिी. तयामुळे योग्य वाजवी दराची कॅम्पॅटेबि टोनरची प्रती 

नगाची ककमत भनघ ूशकिी नाही. 

2) एकच भनभवदा प्राप्त झाल्यान ेइ भनभवदा राबभवतांना भतसऱयांदा भनभवदा प्रकाशीत करणे अवश्यक होत.े 

संकेतस्थळावर जाहीरात दउेन फक्त एकच भनवीदा प्राप्त झािी. ती M/S Ommi Tech Solution Kalwa यांची होती. 

वाटाघाटी करुन सदर भनभवदा मंजूर करण्यांत अिी. हातची ककमत ठरभवतांना M/S Ommi Tech Solution Kalwa 

यांच ेदर घेति ेऄसतांना तयांचीच भनभवदा मंजूर करण्यांत अिी. तसेच वतषमानपत्रामध्य ेजाहीरात महानगरपाभिकेन े

दणेे अवश्यक होत.े तयाप्रमाणे कायषवाही झाल्याच ेनस्तीवरुन ददसून येत नाही. यामुळे मनपािा स्पधाषतमक दराचा 

िाभ ईठभवता अिा नाही. 

3) खरेदी साहीतय 88 A व 12 A टोनर यांचा भवभनयोग संबभधत वषष 2016-17 या कािावधीत झािा नसल्यान,े 

तसेच 88 A च े61 टोनर भशल्िक ऄसताना ददनांक 12/01/2017 रोजी ऄभतररक्त 150 व 12 A च े30 टोनर भशल्िक 

ऄसताना दद.12/01/2017 रोजी ऄभतररक्त 150 टोनरची खरेदी करण्यांत अिी. सदर खरेदी ऄभतररक्त व ऄनावश्यक 

ऄसल्यान ेभनधी गंुतून पडल्याच ेददसून येत अह.े सदर प्रकरणी सबंभधत साभहतयाची खरेदीबाबतची जबाबदारी 

भनभित करुन ऄनुपािन सादर करावे 

4) भनभवदचेी ऄंदाजपत्रकीय रक्कम रु.24,50,000/- भवभागान ेभनभित केिेिी होती. तयामुळे मुद्रांक शुल्कांची रक्कम 

रु.1950/- वर करारनामा करणे अवश्यक ऄसताना शुल्क रु.1600 च्या मुद्रांक पेपरवर करारनामा केिेिा अह.े कमी 

मुद्रांकांची रक्कम रु. 350/- महाराष्ट्र शासन राजपत्र ऄसाधारणभाग-8 ददनांक 24 एभप्रि 2015,सुधारणा 

ऄभधभनयमामधीि भनयम 34 किम 63 नुसार घेणे अवश्यक अह.े तरी पुरवठादारांकडून कमी घेतिेल्या मुद्रांक 

शुल्काची रक्कम ऄभधक महाराष्ट्र शासन राजपत्र दददनांक 24 एभप्रि 2015 ऄभधभनयमातीि भनयम 10 नुसार 

शास्तीसह वसुि करुन शासनास जमा करावी. 

5) ईप अयुक्त संगणक यांच ेअदशे क्र.जा.क्र.भभभनशमनपा/संगणक/4/248 ददनांक 06-09-2016 नुसार 470 टोनरचा 

पुरवठा संगणक शाखेत ददनांक 16/09/2016 च्या अत होणे अवश्यक ऄसताना 1 ददवसांचा भविंब झािेिा अह.े 

पुरवठा साभहतय ददनांक 17/09/2016 रोजी संगणक शाखेिा प्राप्त झािेि ेअह.े करारातीि ऄटीनुसार प्रभत ददवस 

500/- प्रमाणे एका ददवसांचा रु.500/- दडं अकारणे अवश्यक अह.े पुरवठादारािा रक्कमेच ेप्रदान कररत ऄसताना दडं 

अकारिेिा ददसून येत नाही. तरी रु. 500/- सबंभधताकडून वसूि करुन महानगरपाभिकेच्या भनधीत जमा करावी. 

वसूिपात्र रक्कम रु.850 
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FDSJRDM6801 (Ref No : 19, Hmm No : 61)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

60 ऄनभधकृत बांधकामांवर भनयंत्रण अणणेसाठी प्रभावी  कायषवाही न राबभवल्याबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : शहर भवकास वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेच ेवषष २०१६-१७ व २०१७-१८ या अर्थथक वषाषच ेिेखापररक्षण 

प्रगतीत ऄसून तयाकामी शहर भवकास भवभाग ऄंतगषत ऄनभधकृत बांधकामांवर भनयंत्रण अणणेसाठी केिेल्या 

कायषवाहीच ेऄभभिेखे िेखापरीक्षणास ईपिब्ध करून दणेे बाबत भवभागास ऄधषसमास पत्र क्र.12 दद.23/11/2020 

ऄन्वय ेभनगषभमत करण्यात अि ेहोत.े तयानुसार भवभागाच ेपत्र क्र. जा.क्र./भभभनमनपा/शभवभव(मु)/485/2021 

दद.30/04/2021 ऄन्वय ेखूिासा प्राप्त झािा ऄसून सदर खूिासा भवचारात घेउन िेखापररक्षणात खािीि प्रमाणे 

ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१. प्रभाग सभमती क्र. १ त े५ या कायषक्षेत्रातीि दद.०१/०४/२०१६ त ेदद. ३१/०३/२०१८ या कािावधीतीि 

धोकादायक व ऄभतधोकादायक आमारतीपैकी पाणी व वीज जोडणी भनष्काभशत केिेल्या आमारतींची माभहती व तयावर 

केिेिा खचष व संबधीतांकडून घेतिेिी भरपाइ याबाबतची माभहती / ऄभभिेख िेखापरीक्षणास ईपिब्ध करुन दणे्यात 

अिेिी नाहीत. तयामुळे धोकादायक व ऄभतधोकादायक आमारतींवर केिेल्या कायषवाहीची खात्री करता अिी नाही. 

२. सन २०१६ त े२०१८ या भवत्तीय वषाषतीि माह ेएभप्रि २०१६ त ेमाचष २०१८ या कािावधीतीि प्रभाग सभमती 

क्र.१ त े५ कायषक्षेत्रातीि ऄनभधकृत बांधकामांचा तपाभशि खािीि प्रमाणे. 

प्रभाग 

सभमती 

ऄनभधकृत 

बांधकामांची 

संखया 

एम.अर.टी.पी. 

कायद्या 

ऄंतगषत नोटीस 

बजाविेिी 

संखया 

ऄनाभधकृत 

बांधकामावर 

पोिीस गुन्ह े

दाखि 

झािेिी 

संखया 

भनष्काभसत 

आमारतींची 

संखया 

बांधकामा 

बाबत 

न्यायाियीन 

स्थभगत 

अदशे 

न्यायप्रभवष्ठ 

प्रकरणी 

न्यायाियीन 

प्रगती 

ऄहवाि 

ऄद्यापपयांत 

कायषवाही न 

केिेल्या 

ऄनभधकृत 

बांधकामाची 

संखया 

ऄनाभधकृत 

बांधकाम 

भनष्काभसत 

प्रकरणी 

वसूि 

केिेिी 

रक्कम 

प्रभाग 

सभमती 

क्र.१ 

50 50 37 14 22 0 भनरंक भनरंक 
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प्रभाग 

सभमती 

क्र.२ 

42 42 31 13 00 13 29 00 

प्रभाग 

सभमती 

क्र.३ 

39 39 22 05 18 00 00 00 

प्रभाग 

सभमती 

क्र.४ 

83 83 16 01 10 10 00 00 

प्रभाग 

सभमती 

क्र.५ 

42 41 11 5ऄंशत:1 01 01 36 00 

एकुण 256 255 117 39 51 24 65 00 

वरीि तपभशिाच ेभनररक्षण केि ेऄसता 

१. सन २०१६ - १८ या भवत्तीय वषाषत हातगाड्या, फेरीवाि.े वाहन,े ठेकेवाि,े हॉटेि, पान टपरीवाि,े गॅरेजवाि,े 

यांच ेऄभतक्रमण हटभवताना प्रभाग सभमती क्र.1 त े5 ऄंतगषत रक्कम रुपय े1,45,382/- दडं वसूि करण्यात अिा तथाभप 

ऄभतक्रमण हटभवण्याची कायषवाही प्रभावीपणे राबभवण्यात न अल्यामुळे दडं वसूिी पाचही प्रभाग भमळून दोन वषाषत 

कमीप्रमाणात झािी ऄसल्याच ेददसून येत.े 

२. ऄनभधकृत बांधकाम प्रकरणी एम.अर.टी.पी. कायद्याऄंतगषत 255 ऄनाभधकृत बांधकामांवर नोटीसा बजावण्यात 

अल्या अहते. तयाप्रमाणात फक्त्त 39 ऄनाभधकृत बांधकामे भनष्कासीत करण्यात अिी ऄसून ऄनभधकृत बांधकामाच्या 

प्रमाणात भनष्कासीत बांधकामे प्रमाण ऄतयंत ऄल्प अह.े याबाबत प्रभावीपणे कायषवाही करणे अवश्यक अह.े 

३. ऄनभधकृत पोस्टसष, बॅनसष अचेसवर महाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयम 1949 मधीि किम 244, 245, 256 व 

महाराष्ट्र मािमत्ता भववरण प्रभतबंध ऄभधभनयम 1995 किम 2 व 3 मंुबइ पोभिस ऄभधभनयम 1951 किम(33) डी.बी. 

ऄन्वय ेप्रभाग सभमती क्र.1 त े5 नुसार सन 2016 त े2018 या कािावधीत रक्कम रु.9,19,091/-चा दडं वसुि केिेिा 

ऄसून तयाबाबतच ेऄभभिेखे िेखापररक्षणास ईपिब्ध झाि ेनाहीत. तयामुळे िेखापररक्षणात खात्री करता अिी नाही. 

DATSPMM6901 (Ref No : 10, Hmm No : 12)                                                                  
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[End Para) 
[Start Para) 

61 भभवष्य भनवाषह भनधी ऄभिम मंजुरी व वसुिी भनयमानुसार होत नसल्याबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : िभवष्य भनवावह भनधी वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भवत्तीय वष े2016-17 व 2017-18 च ेकमषचा-यांच्या भ. भन. भन. बाबतच्या ऄभभिेखाच ेिेखापरीक्षणात ऄभनयभमतता 

अढळून अल्यान ेऄधषसमास पत्र क्र.१४६ दद.२४/२/२०२१ ऄन्वय ेभवभागास कळभवण्यात अल्या होतया. सदर बाबत 

भवभागाकडून ऄनुपािन प्राप्त न झाल्यान ेिेखापरीक्षणात पुढीि प्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) भभवष्य भनवाषह भनधी िेजर व सबंभधत ऄभिम नस्ती तपासि ेऄसता कमषचा-यांना भभवष्य भनवाषह भनयमामधीि 

भनयम 16 नुसार घर बांधणी व घर दरुुस्ती कररता ना परतावा ऄभिम मंजूर करण्यात अिेिा अह.े भनयम 18 नुसार 

सदर प्रकरणामध्य े2 पेक्षा कमी नाही व 4 पेक्षा जास्त नाही ऄशा समान हप्तयात रक्कम दणे्यात येइि व प्रतयेक 

बांधकामाची प्रगती पाहून पुढीि हप्ता मंजूर करण्यात येइि. तसेच वगषणीदारान ेअधीचा हप्ता ज्या कारणासाठी 

काढण्यात अिेिा अह.े तयाच कारणासाठी तयाचा पूणष ईपयोग केिा अह.े याची खात्री कागदपत्राच्या अधारे करुन 

पुढीि हप्ता दणे्यात येइि ऄशी तरतूद ऄसताना, ना परतावा ऄभिम भनयम बाहयररतया एक रक्कमी मंजूर करण्यात 

अिेिा ऄसून सबंभधत कमषचारी यांच ेऄंदाजपत्रक/भवभनयोजन दाखिे घेतिेि ेनाहीत. बहुतांश प्रकरणी सदर 

ऄभनयभमतता ऄसल्यान ेकेवळ ईदा. म्हणून पुढीि कमषचारी भ.भन.भन.ऄभिम प्रकरणे दशषभवण्यात येत अहते. 

१.श्री नरहरी भश्रपत भोइ भिभपक रु. ५००००/- परतावा ऄभिम भ.भन.भन. क्र.१२८० 

२.श्री धोंडू गेणु तांबे वाहन चािक रु. २७०००/- फेडी कजष भ.भन.भन. क्र.३४८७ 

३.श्री रदफक आब्राहीम शेख स.का. रु. ६००००/- ना फेडी कजष भ.भन.भन. क्र.३९४ 

२) कमषचा-यांना भ.भन.भन. भनयमामधीि भनयम 16 (अय) नुसार वगषणीदारांच्या जमा ऄसिेल्या भनधीच्या रक्कमेतून 

वगषणीदांराच्या ककवा तयांच्या कुटंूबातीि सदस्यांना धार्थमक याते्रचा खचष भागभवण्यासाठी ना परतावा ऄभिम मंजूर 

करण्यांत अिेिा अह ेपरंत ूभनयमातीि टीप 4 (ब) नुसार वगषणीदारास धार्थमक याते्रच्या प्रतयक्ष खचाषआतकी ककवा 

वगषणीदांराच्या खाती जमा ऄसिेल्या रक्कमेच्या भनम्मी ककवा 6 मभहन्याच ेवेतन यापैकी जी कमी ऄसेि तया रक्कमे 

आतकी रक्कम काढण्याच ेमुभा ऄसेि.परंत ुखािीि कमषचा-यांच ेनस्ती तपासताना धार्थमक यांते्रच्या प्रतयक्ष खचाषच े

ऄंदाजपत्रक सादर न करता भशल्िक रक्कमेच्या भनम्मी रक्कम ककवा 6 मभहन्याच ेवेतन यापैकी जी रक्कम कमी तेवढा 

ऄभिम मंजूर करण्यांत अिा. तसेच भनयम 21 नुसार वगषणीदारांकडून भनधीचा भवभनयोग योग्य ररतीन ेझाल्याची 

खात्री केिेिी नाही ऄस ेददसून येत.े बहुतांश प्रकरणी सदर ऄभनयभमतता ऄसल्यान ेकेवळ ईदा. म्हणून पुढीि कमषचारी 

भ.भन.भन.ऄभिम प्रकरणे नमूद करण्यात येत अहते. 
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१. श्री.रमेश गौ. जाधव, स.का. रु. ६६०००/- ना फेडी कजष भ.भन.भन. क्र.४६७ 

२. श्री.मनोहर ऄ. पाटीि, स.का. रु. ६००००/- ना फेडी कजष भ.भन.भन. क्र.८०५ 

३. श्री.राजेश द.े पाटीि, स.का. रु. ५००००/- ना फेडी कजष भ.भन.भन. क्र.२७८९ 

३) भभवष्य भनवाषह भनधी कपात नोंद, परतावा ना परतावा ऄभिम नोंद, परतावा ऄभिम वसुिी, पररगणन केिेिा 

व्याज यांच्या नोंदी भिभपकान ेकेल्यानंतर तया पडताळणी करून योग्य ऄसल्या बाबत भवभाग प्रमुखाची स्वाक्षरी 

अढळून अल्या नाहीत. कमषचाऱयास ज्या दरान ेव्याज प्रदान करण्यात अि ेतो व्याज दर नमूद करण्यात अिेिा नाही. 

भ.भन.भन. खात ेक्रमांक ४३५७ श्री संतोष मोतीराम पाटीि यांना धार्थमक कामा कररता परतावा ऄभिम सप्टेंबरमध्य े

मंजूर झािा परंत ुवसुिी नोव्हेंबर पासून करणे अवश्यक ऄसतांना भडसेंबर पासून करण्यात अिी. 

४) भभवष्य भनवाषह भनधी परतावा ऄभिम मंजूर ऄसून दखेीि भवभागान ेईपिब्ध करून ददिेल्या २०५ प्रकरणांमध्य े

वसुिी झािी नाही दकवा वसुिी मध्ये ऄभनयभमतता ऄसल्याच ेअढळून अि.े 

ईपरोक्त ऄभनयभमततांची पूतषता करून िेखापरीक्षणास ऄनुपािन सादर करण्यात यावे. 

DGPKDKM7001 (Ref No : 23, Hmm No : 146)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

62 माकेट भवभागातीि व्यापारी मािमत्तांचे माभसक भाड ेथकबाकीबाबत व वार्थषक परवाना शुल्क 

वसुिीबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : माकेट वसुलपात्र  : 2400469.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी महानगरपाभिकेच्या भवत्तीय वषष 2016-17 व 2017-18 च्या िेखापररक्षणात माकेट भवभागांतगषत 7 माकेट 

ऄसून तयात 35 गाळे, 119 ओटे, 53 कॅबीन ऄस ेएकुण 207 महानगरपाभिकेच्या मािमत्ता ऄसल्याच ेिेखापररक्षणात 

ददसून अि ेअह.े सदर गाळे, ओटे व िाकडी कॅबीन या भाडयान ेददिेल्या अहते. सदर भाड्यान ेददिेल्या 

महानगरपाभिकेच्या मािमत्तेची भनयभमत भाड ेवसूिी होत नसून भवत्तीय वषष 2016-17 व 2017-18 मधीि ऄनुक्रमे 

1रु. 11,43,042/- व रु. 12,57,427/- थकबाकी रकमेची वसूिी होणे बाकी अह.े 

भवत्तीय वषष 2016-17 व 2017-18 मधीि मागणी, वसूिी व थकबाकी रक्कमांचा तपभशि खािीि प्रमाणे 

वषष-2016-17 मागणी वसुिी थकबाकी 

माकेटच े मागीि चाि ु एकुण मागीि चाि ु एकुण मागीि चाि ु एकुण 
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नांव 

म्युन्सीपि 

स्टाफ 

क्वाटषर 

325440 330000 655440 201500 267000 468500 123940 63000 186940 

तीनबत्ती 

मच्छी व 

मटण 

माकेट 

602264 158400 760664 112500 85600 198100 489764 72800 562564 

तीनबत्ती 

याकुबरोड 

िाकडी 

कॅबीन 

414708 243600 658308 270100 178500 448600 144608 65100 209708 

महातमा 

फुि े

भाजी 

मंडइ 

19200 87600 106800 12500 65100 77600 6700 22500 29200 

भुसार 

मोहल्िा 

मटण 

माकेट 

138020 43200 181220 39120 25920 64040 99900 17280 117180 

आस्िामपुर 

बीफ 

माकेट 

16900 14400 31300 2100 7200 9300 14800 7200 22000 

तातपुरत े/ 11300 72420 83720 4800 63470 68270 6500 8950 15450 
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िोखंडी 

कॅबीन 

एकुण 1527832 949620 2477452 641620 692790 1334410 886212 256830 1143042 

वषष-2017-18 मागणी वसुिी थकबाकी 

ऄ.क्र. 
माकेटच े

नांव 
मागीि चाि ु एकुण मागीि चाि ु एकुण मागीि चाि ु एकुण 

1 

म्युन्सीपि 

स्टाफ 

क्वाटषर 

186940 330000 516940 31500 256400 287900 155440 73600 229040 

2 

तीनबत्ती 

मच्छी व 

मटण 

माकेट 

562564 158400 720964 54100 69000 123100 508464 89400 597864 

3 

तीनबत्ती 

याकुबरोड 

िाकडी 

कॅबीन 

209708 233600 453308 73200 178500 251700 136508 65100 201608 

4 

महातमा 

फुि े

भाजी 

मंडइ 

29200 87600 116800 14400 44400 58800 14800 43200 58000 

5 

भुसार 

मोहल्िा 

मटण 

117180 43200 160380 22940 22320 45260 94240 20880 115120 
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माकेट 

6 

आस्िामपुर 

बीफ 

माकेट 

22000 14400 36400 1200 7200 8400 20800 7200 28000 

7 

तातपुरत े/ 

िोखंडी 

कॅबीन 

15450 72420 87870 2625 57450 60075 12825 14970 27795 

 एकुण 1143042 949620 2092662 199965 635270 835235 943077 314350 1257427 

ईपरोक्त थकबाकी बाबत भवभागास ऄधषसमास पत्र क्र.173 दद.25/03/2021 ऄन्वय ेभवभागास कळभवण्यात अि ेहोत.े 

भवभागान ेतयांच ेपत्र क्र. भभभनशमनपा/ माकेट /192 2021 दद. 29/04/2021 ऄन्वय ेखुिासा केिा ऄसून केिेिा 

खुिासा भाड ेवसूिीच्या थकबाकीच्या कायषवाहीबाबत पररपूणष नसल्यान ेिेखापररणात खािीि प्रमाणे ऄभभप्राय 

अहते. 

1. वरीि तपभशिावरुन भवत्तीय वषष 2016-17 व 2017-18 मध्ये ऄनुक्रमे रक्कम रु.11,43,042/- व 12,57,427/- ची 

थकबाकी वसूि होणे प्रिंभबत अह.े भवभागान ेमनपाच्या अर्थथक ईतपन्न वाढीचा स्त्रोत म्हणून सदरची थकबाकी रक्कम 

तातडीन ेवसूिी करणे अवश्यक अह.े 

2 . भचकन / मटण /बीफ दकुान परवाना शुल्क सद्यभस्थतीत मटण दकुान-े97 व बीफ दकुान े- 237 ऄस ेएकुण 334 

दकुान ेपरवान ेधारक अहते. तसेच भचकन दकुान ेभवके्रत ेयांचेकडून वार्थषक परवाना शुल्क वसूि केि ेजात नाहीत. ऄस े

ठरावाच्या प्रस्तावात नमूद अह.े िेखापररक्षण वषाषत नभवन दकुानांचा सव्ह ेकेिा ऄसून भचकन दकुान े-161, मटण 

दकुान े-12 व बीफ दकुान े- 45 ऄस ेएकुण 218 नभवन व्यवसाय धारकांची वाढ झािी ऄसून तयांचेकडून परवाना शुल्क 

घेणे बाबत नोटीसा बजावण्यात अिेल्या अहते. ऄस ेमहानगरपाभिकेच्या ठरावात नमूद अह.े तथाभप नोटीसा 

बजावण्यात अिेल्या नभवन परवाना धारकाकडून परवाना शुल्क वसूि केल्याची माभहती िेखापररक्षणास ईपिब्ध 

झािी नाही. 

वसुिपात्र रक्कम रुपय े24,00,469/- 

DATSPMM6901 (Ref No : 47, Hmm No : 173)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 
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63 बारभनशी  भवभागाकडीि िेखाररक्षणातीि ऄभनयभमतता 

योजना :  लेखाशीषव : कायावलयीन खचव वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या बारभनशी भवभागाच ेभवत्तीय वष े2016-17 व 2017-18 िेखापररक्षण 

करण्यात अि ेअह.े बारभनशी भवभागास सदर कािावधीतीि खचाषची ऄनुदान नोंदवही अभण िेखापरीक्षण भवषयक 

अवश्यक ऄभभिेखे/नस्ती/प्रमाणके िेखापररक्षणास ईपिब्ध करुन दणे्याबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.100 दद. 

08/01/2021 ऄन्वय ेकळभवण्यात अि ेहोत.े भवभागाकडून िेखी खुिासा प्राप्त झािा नाही तथाभप बारभनशी 

भवभागान ेईपिब्ध करून ददिेल्या ऄभभिेखानुसार िेखापरीक्षणात पुढीि प्रमाणे ऄभभप्राय नोंदभवण्यात येत अहते. 

१. . भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या सन 2016-17 व 2017-18 या भवतत्तीय वषाषतीि सुरवातीची व 

वषाषच्या ऄखेरीस रँकींग मशीन मधीि रक्कमेची माभहती रावन्कग मशीन नादरुुस्त ऄसल्यान ेऄनुषंगान ेपडताळणी 

करण्यात अिी. तथाभप बारभनशी भवभागान ेदनैंदीन खचष ऄभभिेख वाळवी िागिेल्या भस्थतीत ईपिब्ध केल्यान े

तयांची पडताळणी करता अिी नाही. 

२. बारभनशी भवभागान ेजावक टपािाच ेरावन्कग मशीन मधीि खचाषच ेमाभसक व वार्थषक गोषवारा पत्रक नसल्यन े

तयाची पडताळणी करता अिी नाही. 

३. रँकींग मशीन नादरुुस्त ऄसल्यान ेभशल्िक रकमेची पडताळणी करता अिी नाही. 

४. महाराष्ट्र नगर पररषद िेखा संभहता 2011 मधीि भनयम क्र.88 प्रमाणे दणे्यात अिेल्या दशषनीमूल्य भतदकटांच्या 

नोंदी, नमूना 59 मध्ये तसेच दशषनी भतदकटांच्या साठयाचा भहशोब प्रतयेक ऄभभकरणाकररता नमूना 58 मध्ये ठेवण्याची 

तरतूद अह.े तयानुषंगान ेभनयम क्र.58 व 59 प्रमाणे रँकींग मशीनिारे वापरिेल्या भतदकटांच ेभहशोबांच ेऄभभिेखे 

ठेवण्यात अि ेनसल्याच ेिेखापरीक्षणात अढळून अि े. 

५.बारभनशी भवभागाकडून प्रभागभनहाय मुद्रांक पुरभवण्यात येत नसल्याच ेिेखापरीक्षणात अढळून अि.े परंत ुप्रभाग 

भनहाय जावक टपािावर झािेिा खचष ईपिब्ध झािा नाही. 

६. अवक जावक नोंदवहयाचा गोषवारा घेतिा नसून प्राभधकृत ऄभधकाऱयान ेनोंदवह्या स्वक्षांदकत केल्या नसल्याच े

िेखापररक्षणात अढळून अि.े 

DGPKDKM7001 (Ref No : 52, Hmm No : 100)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

64 सहावी अर्थथक गणना (या शंभर टके्क कें द्र पुरस्कृत) योजनेचा भनधी ऄखर्थचत ठेविेबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : मानधन वसुलपात्र  : 0.00/- 
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भनधी : शासन भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या हद्दीतीि सहावी अर्थथक गणना (सन 2013-14 व 2014-15 या मधीि 

कािावधीतीि) प्रभावी ऄंमिबजावणीसाठी व तया कामाच्या सहभनयंत्रण व समन्वयासाठी महानगरपाभिका 

क्षेत्रामध्य ेमहानगरपाभिका अयुक्त, ईप अयुक्त प्रशासन अभण वाडष ऑफीसर यांचा क्षेत्रकाम पुणष करण्यासाठी बहूमुि 

मागषदशषन व प्रतयक्ष सहभाग घेण्यात अिेिा अह.े तयासाठी तयांना मानधन दयावयाच ेअह.े ऄथष व सांभखयकी 

संचािनािय, महाराष्ट्र शासन, प्रादभेशक कायाषिय, कोकण भवभाग, कोकण भवन, 7 वा मजिा, बेिापूर,नवी मंुबइ. 

यांच ेपत्र क्र.प्राकामु/सअग/ऄभध/मानधन/2015-16/478 दद.23.05.2016 ऄन्वय ेमानधनासाठी रक्कम रुपय े39,000/- 

महानगरपाभिकेिा प्राप्त झािी ऄसून सम क्रमांकाच्या पत्रान्वय ेसहावी अर्थथक गणनेमध्य ेसहभागी ऄसिेल्या 

ऄभधकारी कमषचा-याना खािीि तपभशिा प्रमाणे मानधन रक्कमेच ेवाटप करण्याच ेभनदशे अहते. 

ऄ.क्र. ऄभधका-याच ेपदनाम 

ऄभधकारी 

संखया 

प्रभत ऄभधकारी मानधन 

वाटपच ेप्रमाणे रक्कम 

रुपय े

एकुण 

रक्कम रुपय े

1 अयुक्त महानगरपाभिका 1 8000 8000 

2 ईपअयुक्त,(प्रशासन) महानगरपाभिका 1 6000 6000 

3 वाडष ऑफीसर, महानगरपाभिका 5 5000 25000 

 एकुण 7  39000 

ईपरोक्त ऄखर्थचत रकमेबाबत बाबत ऄधषसमास पत्र क्र.203 दद.30/04/2021 ऄन्वय ेभवभागास भवचारणा करण्यात 

अिी होती. याबाबत भवभागान ेतयांच ेपत्र क्र. जा.क्र.भभभनशमनपा/ जनगणना-21/79/2021 दद.05/05/2021 ऄन्वय े

खुिासा केिा ऄसून ऄखर्थचत भनधी संबंभधत ऄभधकारी वगष यांना भवतरीत करण्याबाबत महानगरपाभिका प्रशासनास 

प्रस्ताव सादर करण्यात अिा अह.े ऄस ेनमूद केि ेअह.े तथाभप खूिाशा सोबत सादर केिेल्या प्रस्तावासंबंधी 

कोणतीही कागदपते्र जोडिेिी नाहीत. तसेच भनधी भवतरणाची कायषवाही झािेिी नसल्यामुळे िेखापरीक्षणाच े

खािीि प्रमाणे ऄभभप्राय अहते. 

1. महानगरपाभिकेच्या जनगनणा भवभागाच्या भवत्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 च्या िेखापररक्षणात सदरची 

रक्कम रु.39,000/- ऄखर्थचत ऄसल्याच ेददसून अि ेअह.े तयामुळे सहावी अर्थथक गणनेची ऄंमिबजावणी प्रभावीपणे 

झाल्याची खात्री िेखापररक्षणात करता अिी नाही. 

2. ईपरोक्त रक्कम खची पडल्याच े/ वाटप झाल्याच ेईपयोभगता प्रमाणपत्राची ऄथष व सांभखयकी भवभागाकडून वारंवार 

मागणी करुनही महानगरपाभिका जनगणना भवभागाकडून पाठभवण्यात अिेि ेनाही. ऄगर ऄखर्थचत रक्कम संबंभधत 
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वषाषत शासनास परत पाठभवण्यात अिेिी नाही. 

DATSPMM6901 (Ref No : 62, Hmm No : 203)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

65 महानगरपाभिकांनी कंत्राटी कामांचा भवमा शासकीय भवमा भनधीकड ेईतरभवणेबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : कामगार भवमा वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व-भनधी व 

शासन भनधी 

कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

१) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेन ेभवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये ददिेल्या कंत्राटी कामांचा 

भवमा शासकीय भवमा भनधीकड े ईतरभवणेची कायषवाही केल्याबाबतची माभहती/ऄभभिेखे िेखापरीक्षणात खािीि 

भवभहत नमुन्यात सादर करण्यास ऄधषसमास पत्र क्र.३९, ददनांक ०८/१२/२०२० ऄन्वये महानगरपाभिका बांधकाम 

भवभाग, पाणीपुरवठा भवभाग, भवद्युत भवभाग, घनकचरा भवभाग, व आतर संबंभधत भवभागांसाठी ईपायुक्त मुखयािय 

यांना कळभवण्यात अि े होत.ेतथाभप फक्त बांधकाम भवभागाकडीि प्रभाग क्र.०३, भवद्युत भवभाग यांनी सदरची 

माभहती िेखापरीक्षणास सादर केिी व ईवषररत बांधकाम भवभागाकडीि प्रभाग क्र.१, २, ४, ५ पाणीपुरवठा भवभाग, 

घनकचरा भवभाग व आतर संबंभधत सवष भवभागांनी माभहती खािीि नमुन्यात सादर केिी नाही. 

वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये प्रदान कंत्राटी कामांची भवमा माभहती 

ऄ.क्र. 

कंत्राटी 

कामाच े

नांव 

प्रशासकीय 

मंजुरी क्र./ 

ददनांक 

तांभत्रक 

मंजुरी 

क्र/ 

ददनांक 

ऄंदाजपत्रकानुसार 

कामाची रक्कम 

करारनामा 

मुद्रांक 

शुल्क 

रक्कम 

कंत्राटी 

कामाचा 

व 

कामगार 

यांचा 

भवमा 

काढिेिा 

भवमा 

कंपनीच े

नांव 

भवमा 

रक्कम 

भवमा हप्ता 

रक्कम 

भवमा 

संचािनािय 

यांची 

मान्यता 

घेतिी अह े

का? 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

२) शासन भनणषय भवत्त भवभाग, क्र.भवमास-ं१०९८/प्र.क्र.२८/98/शासन हमी, ददनांक १९ ऑगस्ट १९९८ ऄन्वय े
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महानगरपाभिकांनी तयांच े भवभवध योजनांबाबतच े कंत्राटी कामांच े भवमा व्यवहार फक्त शासकीय भवमा भनधीकडचे 

करणेच े ऄसून सदर अदशेांची ऄंमिबजावणी करण्यामध्य े काही कसूर ऄथवा तु्रटी घडल्यास याबाबतच े समथषन 

संबंभधत प्रशासकीय भवभाग म्हणज ेनगरभवकास भवभागामाफष त शासन अदशेासाठी भवत्त भवभागािा सादर करणेच े

अह.े ऄशी कायषवाही केल्याच्या ऄनुषंगान ेमाभहती िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झािी नाही. 

३) नगरभवकास भवभागाच े सवष महानगरपाभिका अयुक्त यांना भिभहिेि े शासन पत्र क्र.जीइएन 

१०९८/१३५७/प्र.क्र.१६६/९८/नभव-२४, ददनांक ०३ नोव्हेंबर २००३ ऄन्वय े शासनाचा महसूि वाढभवण्यासाठी 

तसेच शासनाच्या भवमा धोरणाची ऄंमिबजावणी पररणामकारकपणे होउन राज्यातीि महानगरपाभिकांना 

भवमापत्रावरीि ऄभतररक्त अर्थथक सुरभक्षततेचा फायदा भमळण्यासाठी प्रतयेक कंत्राटी कामाचा भवमा भवत्तीय भशस्तीची 

बाब म्हणून शासकीय भवमा भनधीकड ेईतरभवणे अवश्यक अह.े यासाठी महानगरपाभिकानी प्रतयेक प्रकारच्या कंत्राटी 

कामाच्या करारनाम्यात भवमा ऄट नमूद करणेची अह.े कंत्राटदारावर सोपभविेल्या कंत्राट कामाचा भवमा 

कंत्राटदारांनी भवमा संचािनािय मंुबइ या कायाषियापाशी कंत्राटाच्या संपूणष रक्कमेस व कंत्राटाच्या पूणष 

कािावधीसाठी भवमा संचािनाियान े भनभित केिेल्या भवमापत्राखािी ईतरभवणे सक्तीच ेअह.े तसेच कंत्राटी काम 

पूणष करण्यासाठी भनयुक्त करण्यात येत ऄसिेल्या सवष कामगारांचा भवमा कामगार नुकसान भरपाइ भवमापत्राखािी 

ईतरभवणे ऄभनवायष अह.े भवमा संचािनाियाच्या व्यभतररक्त ऄन्य भवमा कंपन्याकडून घेतिेिी भवमापते्र भस्वकारिी 

जाणार नाहीत. जर कोणतयाही कंत्राटदारान ेईपरोक्त पद्धतीन ेभवमापत्र न घेता परस्पर भवमा कंपनीकडून भवमापत्र 

घेतल्यास भवमा संचािनाियान े कळभविेिी भवमा हप्तयाची रक्कम कंत्राटदारास कंत्राटकामापोटी दये ऄसिेल्या 

रक्कमेतून वसूि करण्यात येइि ऄस े शासन अदशे अहते. ऄशी कायषवाही केल्याच्या ऄनुषंगान े माभहती 

िेखापरीक्षणास ईपिब्ध झािी नाही. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 106, Hmm No : 39)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

66 सावषजभनक अरोग्य व स्वच्छता /घन कचरा भवभागातीि ऄभभिेख/ माभहती िेखापरीक्षणास 

ईपिब्ध न केिेबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : साववजभनक आरोग्य वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भवत्तीय वषष 2016-17 या वषाषत सावषजभनक अरोग्य व स्वच्छता /घन कचरा भवभागाच्या कामाशी संबंधीत केिेल्या 

खचाषच्या व तयासंबंधीत नस्ती, ऄंदाजपत्रके, िॉगबुक रभजस्टर, ऄनुदान भनयंत्रण नोंदवही, सदर कामास स्थायी 

सभमतीची मंजुरी अदशे/ठराव/दरपत्रके/भनभवदा मुळ प्रमाणके/साठा नोंदवही/मोजमाप पुस्तीका व ऄनुषंगीक सवष 

नोंदवह्या िेखापररक्षणात ऄधषसमास पत्र क्र.७४ ददनांक २६/०२/२०२१ ऄन्वय ेमागणी केिी ऄसता भवभागान ेतयांच े

पत्र क्र.२८० ददनांक १७/०३/२०२१ प्राप्त ददनांक १२/०४/२०२१ ऄन्वय े१०७ पैकी ५९ कामांच्या नस्ती/ऄभभिेखे 
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ईपिब्ध करून ददिे तसेच ईवषररत ४८ कामांपैकी १८ कामांच्या नस्ती/ऄभभिेखे पत्र क्रमांक ८१७ ददनांक 

१८/०६/२०२० ऄन्वय ेईपिब्ध करून ददिे ऄसून तयात केिेिा खुिाश्यात अरोग्य भवभाग अय.जी.एम.रुग्णाियात 

नवीन प्रशासकीय आमारतीत स्थिांतरीत झाल्यान ेऄभभिेखे एकभत्रत झाि ेअहते तयामुळे नस्ती सादर करता अिी 

नसून खािीि कामांच्या नस्ती भवभागान ेईपिब्ध करून दणे्याची दक्षता घेतिी जाइि ऄस ेनमूद केि ेअह.े 

ऄ.क्र. भनधी क्र./ददनांक कामाचा तपशीि 

ठेकेदाराच े

नांव 

कामाची 

रक्कम रु. 

१. जनरि भनधी 
जन/2044 दद. 

14/10/2016 

अरोग्य खातयाकरीता 

हाडषवेऄर पुरभवणे कामी 

झािेल्या खचाष बाबत दयेक 

युनायटेड 

गार्थडयन 

सव्हीस 

1,56,599 

२. जनरि भनधी 
जन/414 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-16/12/2015 

त3े1/12/2015) 

कुणाि पाटीि 26,248 

३. जनरि भनधी 
जन/415 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-01/11/2015 

त े15/11/2015) 

कुणाि पाटीि 18,857 

४. जनरि भनधी 
जन/417 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-16/11/2015 

त े30/11/2015) 

कुणाि पाटीि 19,986 
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५. जनरि भनधी 
जन/418 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-16/12/2015 

त े31/12/2015) 

ज्योती 

िान्सपोटष 
27,377 

६. जनरि भनधी 
जन/420 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

16/12/2015त े30/12/2015) 

साइराज 

इटरप्रायझेस 
27,377 

७. जनरि भनधी 
जन/421 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

01/10/2015त े15/10/2015) 

साइराज 

इटरप्रायझेस 
19,986 

८. जनरि भनधी 
जन/427 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-01/11/2015 

त े15/11/2015) 

ईमेश च.ंघरत 76,999 

९. जनरि भनधी 
जन/428 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-01/11/2015 

ऄनीरुध्द 

ए.जाधव 
78,586 
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त े15/11/2015) 

१०. जनरि भनधी 
जन/439 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

01/09/2015त े15/09/2015) 

साइराज 

आंटरप्रायझेस 
25,666 

११. जनरि भनधी 
जन/442 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

16/09/2015त े30/09/2015) 

साइराज 

आंटरप्रायझेस 
8,626 

१२. जनरि भनधी 
जन/443 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-16/10/2015 

त े31/10/2015) 

साइराज 

आंटरप्रायझेस 
24,537 

१३. जनरि भनधी 
जन/451 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-01/11/2015 

त े15/11/2015) 

साइराज 

आंटरप्रायझेस 
25,102 

१४. जनरि भनधी 
जन/453 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

ऄभनरुध्द 

जाधव 
83,825 
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कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

16/12/2015त े31/12/2015) 

१५. जनरि भनधी 
जन/455 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

16/12/2015त े31/12/2015) 

जब्बार मुल्िा 27,377 

१६. जनरि भनधी 
जन/458 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 1 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

16/12/2015त े31/12/2015) 

जय भवानी 

िान्सपोटष 
1,46,091 

१७. जनरि भनधी 
जन/465 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 2 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

16/12/2015त े31/12/2015) 

वषाष शेठे 27,377 

१८. जनरि भनधी 
जन/472 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 2 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

16/12/2015त े31/12/2015) 

संजपीदवेी 

यादव 
54,221 

१९. जनरि भनधी जन/473 दद. प्रभाग सभमती क्र. 2 मधीि संजपीदवेी 50,833 
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25/05/2016 कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

01/12/2015त े15/12/2015) 

यादव 

२०. जनरि भनधी 
जन/476 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 2 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

16/12/2015त े31/12/2015) 

ऄल्ताफ कंुगि े27,377 

२१. जनरि भनधी 
जन/487 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 2 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-16/11/2015 

त े30/11/2015) 

जय ऄंबे 

आंटरप्रायझेस 
76,999 

२२. जनरि भनधी 
जन/489 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 2 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

16/12/2015त े31/12/2015) 

जय ऄंबे 

आंटरप्रायझेस 
82,132 

२३. जनरि भनधी 
जन/492 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 3 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-16/11/2015 

वडपि 

आंटरप्रायझेस 
1,27,202 
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त े15/11/2015) 

२४. जनरि भनधी 
जन/496 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 3 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-16/11/2015 

त े30/11/2015) 

सदान 

आंटरप्रायझेस 
63,930 

२५. जनरि भनधी 
जन/498 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 3 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

01/10/2015त े15/10/2015) 

खुशी ऄथष 

मुव्हसष 
1,53,997 

२६. जनरि भनधी 
जन/501 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 3 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

16/12/2015त े31/12/2015) 

खुशी ऄथष 

मुव्हसष 
68,192 

२७. जनरि भनधी 
जन/502 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 3 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-16/11/2015 

त े30/11/2015) 

खुशी ऄथष 

मुव्हसष 
63,930 

२८ जनरि भनधी 
जन/508 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 3 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

खुशी 

आंटरप्रायझेस 
49,117 
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कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-01/11/2015 

त े15/11/2015) 

२९. जनरि भनधी 
जन/510 

दद.25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 4 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-

01/12/2015त े15/12/2015) 

गजानन घरत 1,27,861 

३०. जनरि भनधी 
जन/513 दद. 

25/05/2016 

प्रभाग सभमती क्र. 4 मधीि 

कचरा गोळा करणेकामी 

ज.ेसी.बी. व डपंर पुरभवणे 

कामी झािेल्या खचाष बाबत 

दयेक (कािावधी-16/11/2015 

त े30/11/2015) 

वडपि 

आंटरप्रायझेस 
76,434 

     18,42,841 

वरीि कामांच ेऄभभिेख ईपिब्ध करून न ददल्यान ेिेखा परीक्षणात खािीि ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) ईपरोक्त कामाच्या नस्ती, प्रमाणके व नोंदवह्या तसेच आतर ऄभभिेखे ईपिब्ध न केल्यान ेसंबंभधत खचाषची सतयता 

पडताळता अिी नाही सबब खचष रक्कम रु.18,42,841 िेखा परीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

COLSNWM6301 (Ref No : 18, Hmm No : 74)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

67 घनकचरा व्यवस्थापन भवभागाचे कामकाजाबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : घनकचरा प्रकल्प वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ च ेिेखा परीक्षणात सावषजभनक 

अरोग्य व स्वच्छता भवभागांतगषत घनकचरा व्यवस्थापन कामकाजाबाबत खािीिप्रमाणे अवश्यक ऄसिेिी माभहती, 

सभवस्तर खुिासा व संबंभधत ऄभभिेखे िेखा परीक्षणास सतवर सादर करणे बाबत ऄधषसमास पत्र क्र.३४ ददनांक 
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०७/१२/२०२० ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेपत्र क्र.८५६/२०२१ ददनांक २५/०६/२०२१ ऄन्वय ेकेिेिा 

खुिासा भवचारात घेता िेखा परीक्षणाच ेखािीि ऄभभप्राय अहते. 

(१) सभवस्तर प्रकल्प ऄहवाि (DPR) 

१) भवभागान ेघनकचरा व्यवस्थापन सभवस्तर प्रकल्प ऄहवाि (Detailed Project Report) तयार केिा अह ेकेिा 

ऄसून सदर ऄहवािास महाराष्ट्र जीवन प्राभधकरण प्र.पत्र न.ं४८ बाब ३४, जून २०१८ ऄन्वय ेतांभत्रक मंजुरी घेतिी 

ऄसल्याच ेखुिासा केिा अह.े तथाभप प्रशासकीय मान्यतेबाबत काहीही खुिासा केिा नाही. 

२) सदर ऄहवािाच्या ऄनुषंगान ेभभवंडी भनजामपूर शहरांत प्रती माणसी/ प्रती ददन २५० िॅम घनकचरा तयार होत 

ऄसून एकूण ४५० टन कचरा प्रभत ददन शहरात तयार होत अह.े शहराची २०११ च्या जनगणनेनुसार ७०९६६५ 

आतकी िोकसंखया ऄसून भवभागान ेकेिेल्या खुिाश्यानुसार प्रभत ददन २५० िॅम प्रमाणे २०११ च्या िोकसंखयानुसार 

१७६९ टन कचरा तयार होणे अवश्यक अह.े तसेच सदर परीगणनेनसुार २०११ त े२०१७-१८ मध्ये वाढ झािेिी 

िोकसंखया ऄंतभूषत नाही. तयामुळे भवभागान ेकेिेिा खुिासा संयुभक्तक नाही. घनकचऱयाच ेभवशे्लषण/भवगतवारी ओिा 

व सुका कचरा ऄशी केिी ऄसून घरोघरी जाउन संकिनासाठी १६७ वाहन ेव २२८ मजूर मनुष्यबळ कायषरत अह.े 

घनकचरा प्रक्रीयेनंतर तयार ईप पदाथाषच्या भनर्थमतीपासून ईतपन्न रुपय ेप्रकल्पासाठी भनधी ईभारिा अह ेऄस ेनमूद 

केि ेऄसून घनकचऱयाची प्रदक्रया करणेसाठी कोणती व दकती अवश्यक यंत्रसामुिी व मनुष्यबळ अवश्यकता अह?े 

प्रदक्रयेनंतर तयार होणाऱया ईपपदाथाांच्या भनर्थमतीपासून (By Products) दकती ईतपन्न गृहीत धरि ेअह?े 

प्रकल्पासाठी अवश्यक भनधी दकती व कसा ईभारणार अह?े याबाबत सभवस्तर खुिासा केिा नाही. 

३) सभवस्तर प्रकल्प ऄहवाि (Detailed Project Report) तयार केिा ऄसून तयानुसार घनकचरा भवल्हवेाटकेिी जात 

अह ेऄस ेनमूद केि ेअह.े 

(२) घनकचरा वगीकरण, संकिन व वाहतूक 

१) महानगरपाभिकेन ेकायषक्षेत्रात घरोघर जाउन घनकचरा संकिनासाठी मागष नकाशा (Route Map) भनभित करून 

ददिा ऄसून तयानुसार वाहतूक केिी जात अह ेऄस ेनमूद केि ेअह.े 

२) कचरा संकिन / वाहतूक करणाऱया संबंभधत सवष वाहनांना GPS Tracking System कायाषभन्वत करण्याची 

कायषवाही पूणष केिेिी नाही. 

३) बांधकामांचा कचरा/ डभेब्रज यांच ेसंकिन घनकचऱयात होत ऄसा खुिासा केिा ऄसून बांधकामांचा कचरा/ डभेब्रज 

महानगरपाभिकेच्या बांधकाम भवभागाकडून पाभहि ेजात ेऄस ेनमूद केि ेअह.े 

४) सदरच ेकाम करणारे भनभवदाकार/ठेकेदार कामाशी संबंभधत कमषचाऱयांना अवश्यक तया सुभवधा ठेकेदार पुरभवत 

ऄसून प्रभाग अरोग्य भनरीक्षक यांच ेमाफष त भनदशे ददि ेजातात ऄस ेनमूद केि ेअह.े 
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५) हॉटेल्स, ईपहारगृह,े ििाच ेहॉल्स, कत्तिखान,े बाजार, दकुानदार, रस्तयावरच ेफेरीवाि,े कायाषिय,े गाइ-म्हशींच े

गोठे आतयादी रठकाणी जेथ ेमोठ्या प्रमाणावर कचरा भनमाषण होतो भतथून तो कचरा घंटागाड्या /डपंर माफष त संकभित 

केिा जातो ऄस ेखुिाश्यात नमूद अह.े 

६) बाग बगीच्यातीि/ भहरवा कचरा ईचिण्यासाठी स्वतंत्र वाहनाची व्यवस्था केिी नसूनकचऱयाच ेसेंदद्रय खत 

करणेबाबत ईद्यान भवभागाकडून कायषवाही केिी जात ेऄस ेनमूद केि ेअह ेतथाभप सदर कचऱयाच ेरुपांतर सेंदद्रय 

खतात ईद्यान भवभागाकडून केि ेजात ऄसल्याची खात्री ईद्यान भवभागान ेपटभवणे अवश्यक अह.े 

७) कचऱयाची वाहतूक बंद वाहनातून करण्यात येत नसून वाहनावर ताडपत्री टाकून वाहतूक कचरा वाहतुक 

कंत्राटिारा माफष त केिी जात.े कचरा वाहतुकीची वाहन ेकंत्राटदाराची ऄसून महानगरपाभिकेन ेऄशा वाहनांची 

वेळोवेळी तपासणी केिी ऄसल्याच ेऄहवाि व प्रमाणपत्र वेळोवेळी घेति ेअहते ऄसा खुिासा केिा अह ेतथाभप ऄस े

ऄहवाि व प्रमाणपते्र िेखा परीक्षणास दशषभविी नाहीत. 

८) कंत्राटदारान ेकेिेल्या कामाची दनैंददन दखेरेख प्रभाग सभमती क्र १ त े५ च ेअरोग्य भनरीक्षक व क्षेपणभूमी प्रमुख 

यांचेकडून केिी जात ऄसून तयांचेकडून वररष्ठांना ऄहवाि व नोंदी वेळोवेळी सादर केल्या जातात ऄस ेखुिाश्यात 

नमूद अह.े तथाभप ऄस ेऄहवाि व नोंदी िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झाल्या नाहीत. 

९) पाणीपुरवठा व स्वच्छता भवभाग शासन भनणषय क्र.घकव्य २०११/प्र.क्र.२८८/पाप/ु२२ ददनांक ०५/१०/२०१२ 

मधीि पररभशष्ट ३ मधीि ऄ.क्र.०२ नुसार घनकचरा व्यवस्थापन व स्वच्छतेशी संबभधत सवष वाहनांवर जीअयएस 

बेस्ट िेककग भसभस्टम बसभविी नसल्याचा खुिासा भवभागान ेकेिा अह.ेतरी सवषवाहनांवर जीअयएस बेस्ट िेककग 

भसभस्टम बसभवणे अवश्यक अह.े 

१०) बायोगॅस, गांडूळखत भनर्थमतीसारखया प्रकल्पांमधून स्वत:च कचऱयावर प्रदक्रया करणेसाठी कचरा भनमाषतयांना 

ईत्तेजन, रभहवाशांच्या गटांना दखेीि िहान िहान कंपोवम्स्टग खड्ड ेतयार करण्यासाठी प्रोतसाहन व गांडूळ खतासाठी 

तंत्रज्ञानाच ेमागषदशषन मोफत पुरभवणे संदभाषत भवभागान ेकेिेल्या खुिाश्यात कचरा भनमाषतयांना व मोठ्या 

सोसायटीमधीि रभहवासीयांना मागषदशषन व ईत्तेजन मनपा कडून ददि ेजात अह ेऄस ेनमूद केि ेअह ेतथाभप ऄशी 

कायषवाही केल्याच ेऄभभिेखे सादर केि ेनाहीत. 

(३) प्रदक्रया 

१) सभवस्तर प्रकल्प ऄहवाि(DPR)/ भनभवदते नमूद केल्याप्रमाणे संकभित घनकचऱयाची भवल्हवेाट भवशेषत: 

Composting, Refuse Derived Fuel, Biomethanation, Plastic to fuel आतयादी बाबींचा ऄविंब करून कमीत 

कमी कचरा Land Filling केिी जात अह ेका? याबाबत केिेिा खुिाश्यात सभवस्तर प्रकल्प ऄहवाि तयार केिा 

ऄसून तयास तांभत्रक मंजुरी घेतिी ऄसून प्रकल्प ऄहवािानुसार कायषवाही सुरु अह ेऄस ेनमूद केि ेअह.े तयामुळे 
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भवभागान ेसंयुभक्तक खुिासा केिेिा नाही. 

२) प्रदक्रया कें द्र जागा महानगरपाभिकेची ऄसून मभशनरी, मनुष्यबळ या बाबी ठेकेदारान ेपुरभवल्याच ेनमूद केि ेअह े

परंत ुठेकेदारान ेपुरभवल्यासंदभाषत शुल्क भनभिती कशाप्रक्रारे केिी अह ेयाचा खुिासा भवभागान ेकेिा नाही. 

३) टाकाउ व प्रदक्रयेनंतरचा भनरुपयोगी कचरा ककवा घातककचरा तेवढा भूमी भरावास्थळी टाकण्यात येत नसून तो 

त्रयस्थ संस्थेकडून प्रदक्रया व भवल्हवेाट िावण्यासाठी नेिा जातो ऄस ेनमूद केि ेअह.े संबंभधत संस्थेच ेप्रदक्रया व 

भवल्हवेाटी ऄहवाि िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झाि ेनाही. 

४) पुनभनर्थमती योग्य कचऱयाची भवल्हवेाट स्वतंत्रपणे िावणेची अह.े कें द्र शासनाच्या सूचनेनुसार घनकचरा प्रदक्रया 

करणारी सुभवधा खाजगी चािकान ेपुरभवण्याची ऄसून ईभारणी व दखेभाि सुभवधा चािकान ेकरावयाची ऄसल्यान े

तयाप्रमाणे कायषवाही केिी जात अह ेककवा कस?े याबाबत भवभागान ेकेिेल्या खुिाश्यात महानगरपाभिकेकडून 

करण्याची कायषवाही सुरु अह ेऄस ेनमूद केि ेअह.े 

५) कचरा प्रदक्रयेसाठी तंत्रज्ञान भनवड चािकान ेव महाराष्ट्र राज्य प्रदषूण भनयंत्रण मंडळाने करणेची ऄसून मंडळाकडून 

अवश्यक तया परवानग्या व ऄद्यावत तंत्रज्ञान खाजगी चािकान ेप्राप्त केि ेअह ेककवा कस?े याबाबत भवभागान े

केिेल्या खुिाश्यात ऄद्यावत तंत्रज्ञान खाजगी चािकाकडून परवानगी घेण्याची दक्षता घेण्यात येइि ऄस ेनमूद केि े

ऄसल्यान ेअवश्यक ती कायषवाही केिेिी नाही. 

६) प्रदक्रया कें द्र चािकान ेघातक व जैव वैद्यकीय कचरा स्वीकारण्यास नकार ददल्यास दडंाची अकारणी करण्यात 

अिी अह ेककवा कस े? याबाबत केिेल्या खुिाश्यात वैद्यकीय अरोग्य भवभागाकडून कायषवाही केिी जात अह ेऄस े

नमूद केि ेऄसल्यान ेयाबाबतची माभहती िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झािी नाही. 

७) काबषन के्रभडट्स ईपिब्ध झाल्यात ती प्रदक्रया कें द्र चािक व महानगरपाभिकेन ेअपसात वाटून घेण्याबाबत काय 

कायषवाही केिी अह?ेयाबाबत केिेल्या खुिाश्यात वैद्यकीय अरोग्य भवभागाकडून कायषवाही केिी जात अह ेऄस ेनमूद 

केि ेऄसल्यान ेयाबाबतची माभहती िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झािी नाही. 

(४) जैव वैद्यकीय कचरा व e-कचराबाबत. 

१) महानगरपाभिकेन ेजैव वैद्यकीय कचऱयाच ेव्यवस्थापनाची सोय स्वत: न करता शहरातीि वैद्यकीय समुदायािा 

सेवा पुरभवण्यासाठी बांधा, वापरा, चािवा (BOT) ततवावरीि चािकांकडून भनभवदा मागभवल्या अहते का? याबाबत 

केिेल्या खुिाश्यात वैद्यकीय अरोग्य भवभागाकडून कायषवाही केिी जात अह ेऄस ेनमूद केि ेऄसल्यान ेयाबाबतची 

माभहती िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झािी नाही. 

२) भनयमानुसार जैव वैद्यकीय कचऱयाच ेवगीकरण करण्याच ेप्रभशक्षण चािकान ेहॉभस्पटिमध्य ेददि ेअह ेका? कचरा 

वेळेवर संकभित न केल्यास दडंाची कायषवाही करण्यात येत ेका? याबाबत भवभागान ेकेिेल्या खुिाश्यात वैद्यकीय 
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अरोग्य भवभागाकडीि एस.एम.एस.ऄनामक्िीन िीन टेक प्रा.भि. या कंपनीकडून भवल्हवेाट कायषवाही केिी जात ऄस े

नमूद केि ेअह.ेयाबाबत केिेल्या खुिाश्यात वैद्यकीय अरोग्य भवभागाकडून कायषवाही केिी जात अह ेऄस ेनमूद केि े

ऄसल्यान ेयाबाबतची माभहती िेखा परीक्षणास ईपिब्ध झािी नाही. 

३) चािकान ेथेट शुल्क वसुिी केल्याच ेमहानगरपाभिकेन ेतपासणी केिी अह ेका? याबाबत केिेल्या खुिाश्यात 

वैद्यकीय अरोग्य भवभागाकडून कायषवाही केिी जात अह ेऄस ेनमूद केि ेऄसल्यान ेयाबाबतची माभहती िेखा 

परीक्षणास ईपिब्ध झािी नाही. 

४) जैव वैद्यकीय कचरा वाहतुकीसाठी योग्य वाहन ठेवून तयासाठी अवश्यक परवाना प्रदषूण भनयंत्रण मंडळाकडीि 

परवाना बंधनकारक ऄसून तो घेतिा अह ेका? नसल्यास दडं अकारणी केिी अह ेका ? याबाबत केिेल्या खुिाश्यात 

वैद्यकीय अरोग्य भवभागाकडून कायषवाही केिी जात अह ेऄस ेनमूद केि ेऄसल्यान ेयाबाबतची माभहती िेखा 

परीक्षणास ईपिब्ध झािी नाही. 

(५) अर्थथक व्यवस्थापन 

१) घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत महानगरपाभिकेन ेभवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ च्या ऄंदाजपत्रकात 

भांडविी व महसुिी अढावा घेउन दकती तरतूद, कोणतया िेखाशीषाषखािी केिी अह े? 

२) नगरभवकास भवभाग शासन भनणषय क्र.घकव्य/१००६/प्र.क्र.५३/नभव१६ ददनांक २६/१०/२००६ ऄनुक्रमांक ७७ 

नुसार महानगरपाभिकांची अर्थथक कुवत िक्षात घेता सदर कामासाठी िागणारा भनधी/मूळ भांडवि खािीि 

पयाषयातून ईभ ेकरण्याच ेअह.े तयानुसार खािीिप्रमाणे कायषवाही केिी ककवा कस?े याबाबत भवभागान ेकेिेल्या 

खुिाश्यात महानगरपाभिकेन ेयाप्रमाणे कायषवाही केिेिी नसल्याच ेनमूद केि ेअह.े 

ऄ) बाराव्या भवत्त अयोगाच्या एकूण भनधीपैकी ५६% भनधी खचष करणे अवश्यक अह.े 

ब) कचरा ईतपादकांकडूनच शुल्क वसुिी करावी 

क) कचऱयावर प्रदक्रया करून भनमाषण केिेल्या ईपईतपादनाच्या भवक्रीतून अर्थथक संतुिन राखावे. 

ड) शासन भनणषय क्र.स्थाभवका/२००४/प्र.क्र.४३/का १४४५ ददनांक २० फेबु्रवारी २००४ ऄन्वय ेअमदार व खासदार 

फंड आतयादी भनधीचा ईपयोग करण्यात यावा. 

वरीिप्रमाणे भवभागान ेसभवस्तर घनकचरा प्रकल्पाच्या ऄनुषंगान ेईभचत कायषवाही करणे अवश्यक अह.े 
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68 अरोग्य व स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन भवभागाने केिेल्या साभहतय व सेवा खरेदीबाबतची 

माभहती व ऄभभिेखे िेखा परीक्षणास ईपिब्ध न केिे बाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : आरोग्य व स्वच्छता, घ वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच े भवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ च ेिेखा परीक्षणात सावषजभनक 

अरोग्य व स्वच्छता भवभागांतगषत घनकचरा व्यवस्थापन कामकाजाच्या ऄनुषंगान ेखरेदी केिेि ेसाभहतय व कंत्राटी 

सेवांच्या खचाषच्या ऄनुषंगान े िेखा परीक्षणास अवश्यक ऄसिेिी माभहती/खुिासा व संबंभधत ऄभभिेखे िेखा 

परीक्षणास खािीि नमुन्यातीि माभहतीसह ईपिब्ध करून दणेेबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.३५ ददनांक ०२/१२/२०२० 

ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेसदरची माभहती व ऄभभिेखे िेखा परीक्षणास सादर केि ेनाहीत. 

साभहतय/ 

वस्त ूखरेदी 

तपशीि 

प्रशासकीय 

मान्यता 

तांभत्रक 

मान्यता 
पुरवठादार 

खरेदीचा प्रकार 

(भनभवदा/दरपत्रके/दरकरार) 

करारनामा 

केिा 

अह/ेनाही. 

व 

वापरिेि े

मुद्रांकशुल्क 

प्रमाणक 

क्रमांक/ 

ददनांक 

खचष 

रक्कम 

स्थूि 

वार्थषक 

साभहतय 

खरेदी 

एकूण 

खचष 

रक्कम 

१. 

कचराकंुडी 
        

२.केभमकल्स         

३.आतर...         

४. ....         

५...         

एकूण खचष 

रु. 
        

(ब) कंत्राटी सेवा खचष वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ 

कंत्राटी प्रशासकीय तांभत्रक पुरवठादार/ खरेदीचा प्रकार करारनामा प्रमाणक खचष वार्थषक 
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सेवा 

तपशीि 

मान्यता मान्यता कंत्राटदार (भनभवदा/दरपत्रके/दरकरार) केिा 

अह/ेनाही. 

व 

वापरिेि े

मुद्रांकशुल्क 

क्रमांक/ 

ददनांक 

रक्कम 

(स्थूि 

) 

सेवेपोटी 

प्रदान 

एकूण 

रक्कम 

१.वाहन 

पुरवठा 
        

२.मजूर 

पुरवठा 
        

३.आतर...         

४. ....         

५...         

एकूण 

खचष रु. 
        

ईपरोक्त माभहतीच्या ऄनुषंगान ेखािीि बाबींचा िेखा परीक्षणात खुिासा झािा नाही. 

१) शासनाच्या प्रचभित भनयमानुसार ईपरोक्त साभहतय/वस्तूंची खरेदी/ कंत्राटी सेवेसाठी भनभवदा प्रदक्रया राबभविी 

अह ेका? नसल्यास तयास शासनाची मान्यता घेण्यात अिी अह ेका? 

२) कामाच ेतुकड ेपाडून साभहतय/वस्तूंची खरेदी/ कंत्राटी सेवेसाठी पुरवठादार/कंत्राटदार यांची भनयुक्ती केिी अह ेका? 

ऄसल्यास झािेल्या ऄभनयभमततेस शासनाच ेक्षमापन प्राप्त केि ेअह ेका? 

३) कंत्राटी सेवा/बाह्य स्त्रोतांतून घेतिेल्या सफाइ कमषचाऱयांना दकमान वेतन, Variable Dearness Allowances व 

आतर ऄनुषंभगक िाभ ददिे जात ऄसल्याबाबतची खात्री महानगरपाभिकेन ेकशाप्रकारे केिी अह?े 

४) वरीिप्रमाणे खरेदी केिेि ेसाभहतय/वस्त ूप्रकरणी खचष झािेिी प्रमाणके, संबभधत नस्ती, साठा नोंदवही, व आतर 

संबंभधत सवष ऄभभिेखे िेखा परीक्षणास माभहतीसह ईपिब्ध झािे नाही. तयामुळे झािेल्या खचाषची सतयता िेखा 

परीक्षणात पडताळणी करता अिी नाही. 
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[End Para) 
[Start Para) 

69 प्रभाग सभमती २ च्या  हरविेल्या पावती  पुस्तकांबाबत . 

योजना :  लेखाशीषव : कर संकलन वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या प्रभाग सभमती क्र.२ कायाषियाच ेसन २०१६-१७ व २०१७-१८ मधीि 

ऄभभिेखयांच ेिेखापररक्षण केि ेऄसता अढळून अिेल्या ऄभनयभमतता बाबत ऄधषसमास पत्र क्रमांक १९० 

दद.०८.०४.२०२१ ऄन्वय ेखुिासा मागभवण्यात अिा होता प्रभाग सभमती दोन कायाषियान ेतयांचा जावक क्र. ३५० 

ऄ दद. ३१ .०५,२०२१ ऄन्वय ेसादर केिेिा खुिासा भवचारात घेता िेखा परीक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय 

दणे्यात येत अहते. 

सन २०१६-१७ मध्य ेकराची पावती पुस्तके क्र.८० व २०१ प्रभाग सभमती २ च्या स्टेशनरी भवभागातून गहाळ झािी 

ऄसून तयाबाबत पोिीस ठाण्यात तक्रार नोंदभविी अह.े सदर पावती पुस्तकातीि पावतयांचा वापर झािा नसल्याची 

पडताळणी करून तया बाबतचा ऄहवाि तसेच पोिीस ठाण्याचा दाखिा िेखा परीक्षणात ईपिब्ध करून ददिा अह.े 

तथाभप सदरच्या पावती पुस्तकांच्या गहाळ झािेबाबतची नस्ती िेखा परीक्षणात ईपिब्ध झािी नसल्यान ेतयाबाबत 

प्रभागान ेवेळोवेळी केिेिी कायषवाही िेखा परीक्षणास ऄवगत झािी नाही. 

DGPKDKM7001 (Ref No : 21, Hmm No : 190)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

70 आमारत व आतर बांधकाम कामगार कल्याण ईपकर वसुिीच्या कायषपद्धतीबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : कामगार कल्याण 

उपकर 

वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व-भनधी व 

शासन भनधी 

कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ च ेिेखा परीक्षणात आमारत व 

आतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशती भनयमन) ऄभधभनयम १९९६ तसेच आमारत व आतर बांधकाम कामगार 

कल्याण ईपकर भनयम १९९८ ऄंतगषत वसूि कामगार कल्याण ईपकर वसूि करण्याबाबत िेखा परीक्षणात खािीि 

ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) आमारत व आतर बांधकाम कामगार कल्याण ईपकर ऄभधभनयम १९९६ च्या किम ३(१) ऄनुसार कें द्र शासनान े

ऄभधसूचना क्र.एसओ २८९९ ददनांक २६ सप्टेंबर १९९६ ऄन्वय ेबांधकामाच्या एकूण मूल्याच्या (जभमनीच ेमूल्य 

वगळून) १% दरान ेईपकर गोळा करण्याच ेअदशे भनगषभमत केि ेअहते तया ऄनुषंगान ेआमारत व आतर बांधकाम 

कामगार कल्याण ईपकर भनयम १९९८ च्या तरतुदीनुसार शासनान ेभनधाषरण ऄभधकारी व ऄभपिीय ऄभधकारी यांची 
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भनयुक्ती केल्याबाबत िेखा परीक्षणाची खात्री पटभविी नाही. 

२) आमारत व आतर बांधकाम भनयोक्ताकडून संबंभधत ईपकर वसुिी ऄभधकारी यांनी मूळ स्त्रोतातूनच ईपकर वसुिी 

करण्याबाबतची कायषवाही करण्याच्या सूचना पररपत्रक क्र.बीसीए १२००७/प्र.क्र.७८८/का.७ ददनांक 

२१/०४/२००८ ऄन्वय ेददल्या ऄसून ईद्योग ईजाष व कामगार भवभाग ऄभधसूचना क्र.एमएससी१०९७/सीअर 

१९९२/कामगार २ ददनांक २६ जून १९९७ ऄन्वय ेऄभधसूचनेमध्य ेनमूद केिेल्या व्यक्तींची नोंदणी ऄभधकारी म्हणून 

भनयुक्ती केिी अह ेतयानुसार महानगरपाभिकेन ेकायषवाही केल्याचा खुिासा केिा नाही. 

३) ईद्योग ईजाष व कामगार भवभाग ऄभधसूचना क्र. बीसीए २००८/प्र.क्र.९०७/का.७ ददनांक १६/०४/२००८ ऄन्वय े

महानगरपाभिकेन ेतयांच्याशी संबंभधत नोंद्णी ऄभधकारी यांच्याकड ेआमारत व आतर बांधकाम कामगार (रोजगार व 

सेवाशती भनयमन) ऄभधभनयम १९९६ च्या किम ७ नुसार नोंदणी करणेच ेअह.े भनयोक्तयान ेऄशी नोंदणी न केल्यास 

तयािा ऄभधभनयमाच्या किम १० नुसार कामगारांची भनयुक्ती करता येणार नाही व किम ५०, नुसार दडंाची तरतूद 

ऄसून किम ४६ नुसार बांधकामासंबधी सूचना मािकान ेन ददल्यास किम ४८ ऄन्वय ेकैद व दडंाची तरतूद अह.े 

याप्रमाणे महानगरपाभिका क्षेत्रात कायषवाही केल्याची िेखा परीक्षणाची खात्री पटभविी नाही. 

४) शासन पररपत्रक ईद्योग ईजाष व कामगार भवभाग क्र.बीसीए २००७/प्र.क्र.७८८/कामगार ७-ऄ ददनांक 

२६/१०/२००९ मधीि ब नुसार महानगरपाभिकेन ेबांधकाम परवानगी दणे्याच्या प्रतयेक प्रकरणास १७ ऄंकी एक 

युभनक क्रमांक सदर पररपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे दवूेन बांधकाम सुरु करण्याच्या प्रमाणपत्रामध्य ेयुभनक क्रमांक नमूद 

करणेच ेअह.े युभनक कोड ऄभावी बांधकाम प्रमाणपत्र ऄपूणष ऄसल्याच ेमानण्यात यावे. तसेच बांधकामाची सुरुवात 

करण्यापूवी वसूि करण्यात अिेिा ईपकर अगाउ स्वरूपात आमारत व आतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या 

भनधीमध्य ेजमा करणेच ेअह.े याप्रमाणे महानगरपाभिकेन ेकायषवाही केल्याच ेिेखा परीक्षणात अढळून अि ेनाही. 

५) शासन पररपत्रकातीि क नुसार प्राप्त झािेिी ईपकराची रक्कम धनाकषाषन ेमहाराष्ट्र आमारत व आतर बांधकाम 

कामगार कल्याण मंडळाच्या नांवे बँक ऑफ आंभडया खात ेक्र.००४२२०११००००१५३मध्य ेजमा झाल्यापासून ३० 

ददवसात जमा करणेची अह.े महानगरपाभिकेन ेयाप्रमाणे कायषवाही केल्याच ेऄभभिेखे िेखा परीक्षणास ईपिब्ध केि े

नसल्यान ेशासन पररपत्रकानुसार कायषवाही केल्याची खात्री िेखा परीक्षणात करता अिी नाही. 

वरीि कायषवाही संदभाषत खािीि ईदाहरण दाखि प्रकरणात भवकास प्रस्ताव नस्ती तपासणीऄंती अढळून अि ेअह.े 

ईदा. १) रमेशकुमार सुखराज जैन २) बळीराम रामचंद्र गुळवी ३) ऄनंत गोववद भोइ 

वरीिप्रमाणे महानगरपाभिकेन ेकायषवाही केल्याबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.६३ ददनांक १७/१२/२०२० ऄन्वय े

भवचारणा केिी ऄसता नगररचना भवभागान ेददनांक २९/०१/२०२१ ऄन्वय ेकेिेिा खुिासा भवचारात घेता अक्षेपात 

नमूद केिेल्या तरतुदीप्रमाणे खुिासा केिेिा नाही तसेच िेखा भवभागाकडून याबाबत काहीही कळभवण्यात अिेि े

नाही तयामुळे ईपरोक्त नमूद ऄभधभनयमातीि किम व शासन भनणषयातीि तरतुदीनुसार कायषवाही करणे अवश्यक 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[201] 

अह.े 

DGPVTTM7001 (Ref No : 25, Hmm No : 63)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

71 प्रभाग सभमती ३ ऄंतगषत व जुना अिा रोडवरीि सडिेिे पोि, बॉक्स, केबि व पेनि बोडष बदिी 

करणेच्या कामामधीि ऄभनयभमतताबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : पथददवे देखिाल व दरुु वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

कामाच ेनाव :- प्रभाग सभमती ३ ऄंतगषत व जुना अिा रोडवरीि सडिेि ेपोि, बॉक्स, केबि व पॅनि बोडष बदिी 

करणे. 

प्रशासकीय मान्यता:- अयुक्त दद.०२/०१/२०१२ 

तांभत्रक मान्यता :- कायषकारी ऄभभयंता (भवद्युत) क्र. ८६/२०११-१२ दद.०७/०१/२०१२ ,रु.९३९९१४/- 

कायाषदशेक्र. :-आि.े/९७६,ददनांक १३/०३/२०१२ 

कामाची मुदत:- ९० ददवस, दद.११/०६/२०१२ पयांत . 

भनभवदा जाभहरात:- तै्रवार्थषक भनभवदा करारनामा 

भनभवदाकार / ठेकेदार :- मे.एस.एन.आिेभक्िकि अभण आंभजभनऄरींग. 

भनभवदा दर कमी / जादा :-ऄंदाजपत्रदकय दरान े

काम सुरु ददनांक :- ददनांक १३/०३/२०१२ 

काम पुर्ण ददनांक :-ददनांक ०१/०८/२०१२ 

दोषभनवारण कािावधी :- १ वष े

मोजमाप पुभस्तका क्र./ पुष्ठ क्र. :-२२८/८७ त े९४ 

खचष :- प्रमाणक क्र GEN /११९२ रक्कम रु.९९९९३० 

प्रभाग सभमती ३ ऄंतगषत व जुना अिा रोडवरीि सडिेि ेपोि, बॉक्स, केबि व पेनि बोडष बदिी करणेच ेकाम 

तै्रवार्थषक भनभवदा करारनाम्यानुसार केि ेऄसून सदर कामाबाबत व खचाष बाबत िेखा परीक्षणात अढळून अिेल्या 

ऄभनयभमतताबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.९१ ददनांक ०५/०१/२०२१ ऄन्वय ेभवचारणा केिी ऄसता भवद्युत भवभागान े
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केिेिा खुिासा भवचारात घेता िेखा परीक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) सदर कामाच्या मोजमाप पुभस्तकेत वेळोवेळी झािेल्या कामाच ेनोंदी नोंदभवल्या नसून पभहि ेव ऄंभतम दयेक 

प्रदानाच्या वेळी ऄंदाजपत्रकानुसार नोंदी एकभत्रत नोंदभवल्या अहते. तसेच कायषकारी ऄभभयंता यांनी भवभहत टके्कवारी 

नुसार कामाच्या साइटवर तया तयावेळी महाराष्ट्र नगरपररषद िेखासंभहता २०११ मधीि भनयम १३५ नुसार कामाची 

तपासणी न करता मोजमाप पुभस्तकेत नोंदिेल्या गोषवाऱयातीि कामाच्या बाबींची ५% तपासणी केल्याच ेदशषभवि े

अह.े भवभागान ेयाबाबत केिेल्या खुिाश्यात यापुढे मोजमाप पुभस्तकेत वेळोवेळी झािेल्या कामाच्या नोंदी घेण्यात 

येतीि हा केिेिा खुिासा संयुभक्तक नाही. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 27, Hmm No : 91)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

72 स्टेम वॉटर डीस्िीब्युशन अभण आन्रा कं.प्रा.भि मािमत्ता कर अकारणी रक्कमेच्या व वसुिीबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : मालमत्ता कर वसुलपात्र  : 741854957.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेची मािमत्ता कर भवभागाच ेिेखा परीक्षणात संबंभधत नस्ती तपासता ऄस े

ददसून अि ेकी, कर भनधाषरक व संकिक यांच ेपत्र क्र.करमुल्यांकन/१६०३ ददनांक २१/०९/२०१७ ऄन्वय ेकायषकारी 

ऄभभयंता, स्टेम वॉटर डीस्िीब्युशन अभण आन्रा कं.प्रा.भि यांना वषष २०१०-११ त े२०१७-१८ या कािावधीकरीता 

मािमता क्र.८२५ त े ८३३ टेमघर-३ साठी कर दयेके भनगषभमत करून कर भरणा करणेबाबत कळभवि े अह.े सदर 

दयेकांचा तपशीि खािीिप्रमाणे अह.े 

दयेक 

क्र. 
मािमत्ता वणषन 

कर व भाड ेअकारणी 

मागीि एकूण 

रक्कम रुपय े

चाि ूएकूण 

रक्कम रुपय े

एकूण रक्कम 

रुपय े

००५ 
अरसीसी तळमजिा ऑदफस 

७६०० चौ.फुट 
१५९६८८०६ २६५२९१ १६२३४०९७ 

००६ खुिी जागा १६४५३६१ चौ.फुट १३४६४४०८२ ७६५७९३८ १४२३०२०२० 

००७ पके्क बैठे भसमेंट पते्र २८८ चौ.फुट ३९६४९२ ६६९८ ४०३११९० 

००८ अरसीसी आमारत २२७८ चौ.फुट २९६४२२० ४९३५४ ३०१३५७४ 
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रभहवास 

००९ 
अरसीसी आमारत २५५० चौ.फुट 

रभहवास 
३३१८५१५ ५५२५३ ३३७३७६८ 

०१० 
२२०/२२ केव्ही ईपकें द्र १५८४०० 

चौ.फुट 
२९५८४५२१९ ४९१४८९९ ३००७६०११८ 

०११ 
अरसीसी आमारत ५३५८ चौ.फुट 

रभहवास 
६९७२३१९ ११६०८९ ७०८८४०८ 

०१२ 
पाणी स्टोर ४ टाक्या, १२१६३२ 

चौ.फुट 
६६३५६३४१ ४६७९८१५ ७१०३६१५६ 

०१३ 
पके्क बैठे भसमेंटपते्र गोडावून १७२८ 

चौ.फुट 
२९०४२९२ ४८२४९ २९५२५४१ 

 एकूण रक्कम रुपय े ५२९३७०२८६ १७७९३५८६ ५५०७९१८७२ 

१) वरीि कर अकारणी संदभाषत ऄधषसमास पत्र क्र.१३४ ददनांक ०२/०२/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान े

ददनांक १०/०२/२०२१ ऄन्वय ेकेिेल्या खुिाश्यात स्टेम वॉटर डीस्िीब्युशन अभण आन्रा कं.प्रा.भि न ेसदर 

मािमत्तावर वषष २०१०-११ पासून वषष २०१६-१७ च्या दराप्रमाणे कर अकारणी करून भवशेष नोटीसा ददल्या 

होतया तयाबाबत स्टेम न ेअक्षेप घेतल्यान ेददनांक १८/०४/२०१८ च्या बैठकीत स्टेम प्राभधकरणाच्या ऄभधकाऱयांनी 

सदर भमळकती २००० पूवीच्या ऄसल्याच ेकबूि केल्यान ेअयुक्त यांच ेसुचनेनुसार वषष २००० पासून कर 

अकारणीच्या सुधाररत भवशेष नोटीसा ददल्या तयामध्य ेतु्रटी अढळल्यान ेपुन्हा सुधाररत नोटीसा ददल्या. कर अकारणी 

व मागणी च्या ऄनुषंगान ेवेळोवेळी मुद्द ेईपभस्थत केि ेऄसून सदर रक्कमांचा वेळीच भरणा झाल्या नाहीत. स्टेम 

प्राभधकरणान ेअक्षेभपिेल्या २ मािमत्तांची पुनि सुधाररत अकारणी केल्यान ेएकूण मागणी वषष २०००-२००१ त े

२०१८-१९ या कािावधीची एकूण रक्कम रु.७४१८५४९५७/- आतकी रक्कम ईपरोक्त तक्तयातीि मूळ मागणीच्या 

ऄनुषंगान ेऄंभतम करण्यात अिी अह.े 

२) सदरची दये रक्कम रु. ७४१८५४९५७/- बाबत गव्हनीग सभमती बैठक क्र.०९ नुसार पाणी दयेकापोटी सदर रक्कमेच े

समायोजन करणेच ेऄसताना ऄद्याभप तशी कायषवाही झािी नाही. तरी याबाबतची ईभचत कायषवाही करून िेखा 

परीक्षणास ऄनुपािन सादर करावे. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 28, Hmm No : 134)                                                                  

[End Para) 
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[Start Para) 

73 जप्त केिेल्या मािमत्ताबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : मालमत्ता कर वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेवषष २०१६-१७ व २०१७-१८ च ेिेखा परीक्षणात महाराष्ट्र 

महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ च ेऄनुसूची प्रकरण ८ कराधान भनयम ४७ ऄन्वय ेजप्त केिेल्या मािमत्तेच्या 

भवक्रीबाबतच ेऄभभिेखे िेखा परीक्षणास सादर करणेबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.८८ ददनांक ०५/०१/२०२१ ऄन्वय े

मागणी केिी ऄसता भवभागान ेिेखापरीक्षणास सादर केिेल्या नस्तीच ेऄविोकन केि ेऄसता तयाचा तपशीि 

खािीिप्रमाणे अह.े 

प्रभाग सभमती १ त े५ यांचेकडून सन २०१७ व २०१८ मध्ये कर न भरिेल्या जप्त केिेल्या एकूण ३६६ भमळकतींची 

यादी होती. सदर मािमत्तांचा जाहीर भििाव करणेकमी जाहीरनामा प्रभसद्ध करण्यात अिा होता तथाभप सदर 

भििावास नागररकांचा प्रभतसाद न भमळाल्यान ेसंबंभधत मािमत्ता रु.१/- नाममात्र भाड्यान ेमहानगरपाभिकेच्या 

ताब्यात घेणेसाठी महानगरपाभिका ऄभधभनयम १९४९ च ेऄनुसूची ड प्रकरण ८ भनयम ४७(७) नुसार स्थायी सभमती 

ठराव क्र.५४ ददनांक १३/०३/२०१८ ऄन्वय े२०१७ पयांत मािमत्ता कर न भरणाऱया जप्त केिेल्या मािमत्ता रु.१/- 

नाममात्र दरान ेमनपाच्या ताब्यात घेणेकरीता प्रशासनान ेऄद्यावत व सुधाररत प्रस्ताव सादर करणेस मान्यता ददिी 

अह.े प्रभाग १ त े५ कडीि ऄद्यावत माभहतीनुसार एकूण १८८ मािमत्तांची प्रभागभनहाय यादी वषष २०२१ मध्ये 

तयार करण्यात अिी ऄसून स्थायी सभमतीची मंजुरीस सादर करणेसाठी प्रस्ताभवत केिी अह.े सदर बाबत ऄधषसमास 

पत्र क्र.१४१ ददनांक १७/०२/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेतया ऄनुषंगान ेकेिेिा खुिासा भवचारात घेता 

िेखा परीक्षणाच ेसदर जप्त मािमत्ता बाबत खािीि ऄभभप्राय अहते. 

१) जप्त केिेल्या १८८ मािमत्तांपैकी केवळ ४ मािमत्तांच ेमुल्यांकन केि ेअह ेईवषररत मािमत्तांच ेमुल्यांकन न करणेच े

प्रयोजना बाबत भवभागान ेकेिेल्या खुिाश्यात ईवषररत मािमत्तांच ेमुल्यांकन करणेकरीता प्रभाग सभमती कायाषियांना 

सूचना दणे्यात येवून तयानुसार कायषवाही करण्यात येइि ऄस ेनमूद केिेि ेऄसल्यान ेईवषररत मािमत्तांच ेमुल्यांकन 

करणेची कायषवाही ऄपूणष ऄसल्यान ेती पूणष करून िेखा परीक्षणास ऄनुपािन करणे अवश्यक अह.े 

२) महाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयम कराधान भनयम ४१(१) ऄन्वय ेसदर १८८ मािमत्ताना शास्ती िागू 

ऄसल्याच ेनमूद अह ेतथाभप दशषभविेल्या कर थकबाकी रक्कमेत शास्तीची रक्कमे संदभाषत केिेल्या खुिाश्यात 

मािमत्तांच्या थकीत रक्कमेत व्याजाची गणना करण्यात अिी ऄसून काही मािमत्तांच्या थकीत रक्कमेत शास्तीचा 

समावेश अह ेऄस ेनमूद केि ेअह ेपरंत ुशास्तीची रक्कम दकती अह ेत ेनमूद केिेि ेनाही तयामुळे शास्तीची साधार 

खात्री झािी नाही तरी ती पटभवणे अवश्यक अह.े 

३) संबंभधत १८८ जप्त मािमत्ता कें व्हा जप्त करून महानगरपाभिकेच्या ताब्यात घेण्यात अल्या अहते याचा तपशीि 
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संबंभधत मािमत्तेच्या समोर नमूद नाही. महाराष्ट्र महानगरपाभिका ऄभधभनयम कराधान भनयम ४७ ऄन्वय ेजप्त 

केिेिी मािमता तवररत व नैसर्थगकपणे सडण्याची शक्यता ऄसेि ककवा ऄशी मािमत्ता कब्जात ठेवण्याचा खचष व 

वसूि करावयाची रक्कम भमळून एकूण रक्कम भतच्या ककमतीपेक्षा ऄभधक होण्याची शक्यता ऄसल्यान ेसदर मािमत्त े

संदभाषत वसुिीचा खचष ताबोडतोब दणे्यात अिा नाही तर ती िवकरात िवकर भवक्री करणे अवश्यक अह.े याबाबत 

भवभागान ेकेिेल्या खुिाश्यात याबाबत िवकरच भनणषय घेण्यात येइि ऄस ेनमूद केल्यान ेसदर कायषवाही ऄपूणष 

ऄसल्यान ेती पूणष करून ऄनुपािन करणे अवश्यक अह.े 

४) सदर जप्त मािमत्ता संदभाषत प्रस्तावाच ेऄनुषंभगक स्थायी सभमतीचा पुढीि मंजूर ठराव व पुढीि कायषवाही 

प्रिंभबत ऄसल्याच ेिेखा परीक्षणास अढळून अि ेअह.े भवभागान ेकेिेल्या खुिाश्यात ठराव प्राप्त झाल्यानंतर 

कायषवाही केिी जाइि ऄस ेनमूद केि ेअह.े सबब ठरावाच्या प्रतीसह िेखा परीक्षणास ऄनुपािन सादर करावे. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 64, Hmm No : 141)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

74 टोरेंट पॉवर भि. कंपनी च्या स्थाभनक संस्था कर वसुिी व भनधाषरणाबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : स्थाभनक संस्था कर वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका क्षेत्रातीि भवद्युत पुरवठा करणारी महाराष्ट्र राज्य भवद्युत भवतरण कंपनीची 

रें चांआझी टोरेंट पॉवर भि. कंपनीची स्थाभनक संस्था कर नस्ती तपासता अढळून अिेल्या ऄभनयभमतताबाबत 

ऄधषसमास पत्र क्र.१३९ ददनांक १६/०२/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेपत्र क्र.११/२०२१ ऄन्वय ेकेिेिा 

खुिासा भवचारात घेता िेखा परीक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका क्षेत्र व अजूबाजूचा पररसरसाठी भवद्युत पुरवठा माह ेजानेवारी २००७ 

पासून टोरेंट पॉवर भि. कंपनीस ठेका ततवावर दणेेत अिा अह.े भवद्युत भवभागाच ेददनांक ०२/०२/२००८ च े

रटप्पणीनुसार तयावेळी वषष २००८ मध्ये भभवंडी शहरात व अजूबाजूिा जवळपास १३५००० घरगुती, व्यापारी व 

औद्योभगक िाहक ऄसल्याच ेनमूद अह.े तयावेळी शहरात ऄसिेल्या भवद्युत ईपकरणे संखया तपशीि खािीिप्रमाणे 

अह.े 

१. २२ के.व्ही.रोभहते्र संखया २२५८ नग 

२. एच. टी, पोल्स संखया १२५०२ नग 

३. एि.टी.पोल्स संखया १६३२८ नग 
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४. २२ के.व्ही/एच.टी.िाइन ५९१.४७ दक.मी. 

५. एि.टी.िाइन ६४९.०५ दक.मी. 

वरीि रोभहते्र, पोल्स व िाइन मध्ये २००८ नंतर वाढ झािी ऄसण्याची शक्यता ऄसून याबाबतची माभहती िेखा 

परीक्षणात ईपिब्ध झािी नाही. महाराष्ट्र राज्य भवद्युत भवतरण कंपनी व सदर रें चांआझी टोरेंट पॉवर भि. 

कंपनीबरोबर झािेल्या करारनाम्यातीि मुद्दा क्र.५.६.३.५ नुसार Annexure ६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कंपनीन े

खािीिप्रमाणे िान्सफामषर व आतर साभहतयाचा कमीतकमी रोविग साठा ठेवणेचा अह.े 

ऄन.ुक्र. साभहतय तपशीि युभनट संखया 

01 Distribution Transformer 22/0.4KV various capacities Nos. 25 

02 22KVXLPE cable of following sizes km 01 

03 LT PVC armoured Cable Km 02 

04 Conductor km 10 

05 RSJ poles for HT line Nos. 50 

06 RSJ poles for LT Nos. 50 

07 Hardware set suitable for Conductor Set 200 

08 HRC Fuse base of different Capacity Nos. 500 

09 Aluminium Lugs of different sizes Nos. 2000 

10 22KV End termination kits suitable for various sizes Sets 24 

11 Single phase electronics Meters Nos 1000 

12 Three phase Meters Nos. 1000 

13 Current Transformers 22KV Nos 22 

14 Potential Transformers 22KV/110V Nos. 12 

टोरेंट पॉवर भि. कंपनीन ेस्थाभनक संस्था कर भनयम १९ नुसार नमुना घ मध्ये खरेदी केिेल्या अभण हस्तांतरण 

तत्त्वावर भमळािेल्या साभहतयाची नोंदवही ठेवणेची अह.े भवभागान ेसदर घ भववरणपत्र केवळ ददनांक 

२२/०५/२०१३ त ेजुि ै२०१३ या कािावधीच ेभववरणपत्र स्थाभनक संस्था कर भवभागास सादर केि ेऄसून ईवषररत 

कािावधीच ेस्थाभनक संस्था कराची रक्कम भरणा रक्कमेसंबंधान ेभववरणपत्र घ सादर केिेि ेनाही. तसेच सादर केिेल्या 

भववरणपत्रात ईपरोक्त तक्तयात नमूद साभहतयाचा तपशीि ददसून अिा नाही. तयामुळे संबंभधत कंपनीन ेसदर 
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साभहतयाची खरेदी करून कमीतकमी साठा ठेवल्याची व तया साभहतय बाबींवर स्थाभनक संस्था कर रक्कम भरणा 

केल्याची िेखा परीक्षणात खात्री करता अिी नाही. तसेच भनयम १९ खािी अयुक्तांनी महाराष्ट्र मूल्यवर्थधत कर 

ऄभधभनयम २००२ खािी ठेवण्यात येणारे संबंभधत दस्तऐवज टोरेंट पॉवर भि. कंपनीकडून तपासणीसाठी मागणी 

केल्याच ेनस्तीत ददसून अि ेनाही. भवभागान ेयाबाबत केिेल्या खुिाश्यात व्यापाऱयान ेऄदा केिेल्या कराची ऄचूकता 

तपासणेकरीता नमुना घ ची मागणी करता येइि भववरणपत्र घ सादर करणे बंधनकारक नाही ऄसा केिेिा खुिासा 

संयुभक्तक नाही. 

२) टोरेंट पॉवर भि. कंपनीन ेखािी तपभशिात दशषभवल्याप्रमाणे स्थाभनक संस्था कर रक्कमेचा भरणा केिा अह.े 

ऄ) माह ेऑगस्ट-२०१३ पासून जून २०१७ पयांत भरिेल्या रक्कमेचेऄनुषांभगक नमुना घ मधीि नोंदवहीचा तपशीि 

सादर केिेिा नसल्यान ेसंबंभधत कािावधीत भरणा केिेिी रक्कम ऄचूक व योग्य ऄसल्याची तपासणी िेखा परीक्षणात 

करता अिी नाही. भवभागान ेयाबाबत केिेल्या खुिाश्यात व्यापाऱयान ेऄदा केिेल्या कराची ऄचूकता तपासणेकरीता 

नमुना घ ची मागणी करता येइि भववरणपत्र घ सादर करणे बंधनकारक नाही ऄसा केिेिा खुिासा संयुभक्तक नाही. 

टोरंट पावर वीज भवतरण कंपनी 

BNCMC-LBT-03-00001 

ऄ.क्र. पासुन पयांत 
घ नोंदवहीनुसार साभहतयाची 

एकूण ककमत रक्कम रुपय े
रक्कम 

०१ ०१/०४/२०१३ ३१/०३/२०१४ नस्तीत ईपिब्ध नाही 7586515.47 

०२ ०१/०४/२०१४ ३१/०३/२०१५ नस्तीत ईपिब्ध नाही 8669141.00 

०३ ०१/०४/२०१५ ३१/०३/२०१६ नस्तीत ईपिब्ध नाही 8251405.00 

०४ ०१/०४/२०१६ ३१/०३/२०१७ नस्तीत ईपिब्ध नाही 7129889.00 

०५ ०१/०४/२०१७ ३०/०६/२०१७ नस्तीत ईपिब्ध नाही 4124955.00 

   एकूण एकंदर 35761905.47 

३) महाराष्ट्र स्थाभनक संस्था कर भनयम २९ नुसार नमुना ड-२ मध्ये संबंभधत वषाषच ेवार्थषक भववरणपते्र वषष 

संपल्यानंतर ९० ददवसात सादर करण्याची ऄसताना टोरेंट पॉवर भि. कंपनीन ेवषष २०१५-१६ च ेवार्थषक तर ददनांक 

०१/०४/२०१७ त ेददनांक ३०/०६/२०१७ या कािावधीची भववरणपते्र सादर केिी ऄसून ईवषररत कािावधी 

भववरणपते्र सादर केिेिी नसल्यान ेभवभागान ेयाबाबत काय कारवाइ केिी याबाबतच्या केिेल्या खुिाश्यात ददनांक 
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०१/०७/२०१७ पासून स्थाभनक संस्था कर कायदा रद्द झािा अह ेपररणामी सदर कािावधी करीता व्यापाऱयान े

भववरणपत्र दाखि करणे ऄनुजे्ञय ठरत नाही ऄस ेनमूद केि ेअह.े प्रतयक्षात वषष २०१६-१७ या वषाषत स्थाभनक संस्था 

कर िागू ऄसल्यान ेभववरणपत्र दाखि करणे अवश्यक अह ेतयामुळे भवभागान ेकेिेिा खुिासा संयुभक्तक नाही. 

४) टोरेंट पॉवर भि. कंपनीन ेवषष २०१५-१६ च ेवार्थषक तर ददनांक ०१/०४/२०१७ त ेददनांक ३०/०६/२०१७ या 

कािावधीची सादर केिेल्या भववरणपत्रांनुसार महानगरपाभिका स्थाभनक संस्था कर भवभागान ेकराच ेभनधाषरण केिेि े

नाही. भवभागान ेकेिेल्या खुिाश्यात महाराष्ट्र स्थाभनक संस्था कर भनयम ३३(१) नुसार भनधाषरण करण्यात येइि तसेच 

कर भनधाषरण करण्याच ेकाम सुरु अह ेऄस ेनमूद केल्यान ेसदर प्रकरणी कायषवाही ऄपूणष ऄसल्यान ेखुिासा मान्य करता 

येत नाही. 

ईपरोक्त अक्षेपांची पूतषता होइपयांत रक्कम रुपय े3,57,61,905/- अक्षेपाधीन ठेवणेत येत अह.े 

DGPVTTM7001 (Ref No : 29, Hmm No : 139)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

75 मािमत्ता कराच्या प्रिंभबत थकबाकी रकमेबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : कर संकलन वसुलपात्र  : 2859522397.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिका करमुल्यांकन भवभागाच ेिेखा पररक्षणात ऄस ेददसून अि ेदक, भवभागान ेसादर 

केिेल्या भववरणपत्रानुसार सन 2016-17 व 2017-18 ऄखेर खािीिप्रमाणे मोठया प्रमाणावर थदकत रक्कमा ऄसल्याच े

ददसुन येत अह.े या भवषयाचा ऄधषसमास पत्र क्र. 09 ददनांक 19/11/2020 भवचारणा केिी ऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र 

ददनांक 24/11/2020 ऄन्वय ेखुिासा सादर केिा अह.े वसूिीची कायषवाही चाि ूअह ेऄस ेभवभागान ेकळभविेि ेअह.े 

थकबाकीची रक्कम वसूि होणे प्रिंभबत अह.े तसेच थकबाकीची रक्कम वसूि करणेबाबत भवभागान ेपाठपुरावा केल्याच े

ददसून येत नाही. तरी िेखा पररक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यांत येत अहते. 

सन 2016-17 

ऄ.क्र. तपभशि रक्कम रु. 

1 2016-17 थकबाकी मागणी 207,92,67,382 

2 2016-17 ची चाि ूमागणी 56,45,95,644 

3 एकूण मागणी 264,38,63,026 
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4 2016-17 मध्ये थदकत वसूिी 23,86,77,815 

5 2016-17 चाि ूमागणी वसूिी 25,09,01,373 

6 एकूण वसुिी 48,95,79,188 

7 2016-17 ऄखेर थकबाकीपैकी बाकी 184,05,89,567 

8 2016-17 चाि ूमागणीपैकी बाकी 31,36,94,271 

9 एकूण थकबाकी रक्कम रुपय े 215,42,83,838 

सन 2017-18 

ऄ.क्र. तपभशि रक्कम रु. 

1 2017-18 थकबाकी मागणी 260,01,09,211 

2 2017-18 ची चाि ूमागणी 83,23,45,783 

3 एकूण मागणी 343,24,54,994 

4 2017-18 मध्ये थदकत वसूिी 38,28,79,475 

5 2017-18 चाि ूमागणी वसूिी 19,53,79,475 

6 एकूण वसुिी 57,82,58,621 

7 2017-18 ऄखेर थकबाकीपैकी बाकी 221,72,30,065 

8 2017-18 चाि ूमागणीपैकी बाकी 63,69,66,308 

9 एकूण थकबाकी रक्कम रुपय े 285,41,96,373 

1. कर मुल्यांकन व संकिन ऄभधकारी यांनी िेखा पररक्षणास सादर केिेल्या भववरणपत्रानुसार वषष 2016-17 कररता 

मािमत्ता कराची एकूण मागणी रु. 264,38,63,026/- आतकी ऄसुन एकूण वसुिी रु. 48,95,79,188/- अह.े एकूण 

थकबाकी रु. 215,42,83,838/- आतकी अह.े सदर थकबाकीची रक्कम पुढीि वषाषत अरंभभची भशल्िक ऄसणे अवश्यक 

अह.े प्रतयक्षात सन 2016-17 मधीि एकूण थकबाकी ही सन 2017-18 कररता प्रांरभभची भशल्िक ददसुन येत नाही. 

तसेच वषष 2017-18 कररता मािमत्ता कराची एकूण मागणी रु. 343,24,54,994/- आतकी ऄसुन एकूण वसुिी 
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रु.57,82,58,621/- अह.े एकूण थकबाकी रक्कम रु. 285,41,96,373/- आतकी अह.े यावरुन ददसून येत ेदक, एकंदरीत 

वसूिीच ेप्रमाण फारच कमी अह.े मािमत्ता करांच्या थकबाकीदारांना मंुबइ प्रांभतक महानगरपाभिका ऄभधभनयम 

1949 मधीि प्रकरण 8 कराधान भनयम 42 त े48 नुसार नोटीस पाठभवणे,मािमत्ता ताब्यात घेणे/ जप्त करणे,तसेच कर 

अकारणी प्रकरणांच ेबाबत मोजमाप ेघेउन हरकती मागवून, दयेके पाठभवण्याच ेकामे न झाल्यान ेअकारणी/मागणी 

करणे आ. कामे महानगरपाभिका कर भवभागान ेतया तया भवत्तीय वषाषत वेळीच केिी नाही. कर वसुिी संदभाषत ऄशी 

कारवाइ न केल्यान ेवसूिीच ेप्रमाण कमी होउन महानगरपाभिकेच्या महसुिी ईतपन्नात घट झािी अह.े तरी थदकत 

वसुिी बाबत खुिासा सादर केिेिा नाही. 

2. वषष 2017-18 ऄखेर मािमत्ता करापोटी धनादशेािारे वसूि केिेल्या रक्कमेपैकी दकती धनादशे वटि ेनाहीत व तयात 

ऄसिेल्या रक्कमेबद्दि ऄधषसमास क्र.9 ददनांक 19/11/2020 च्या पत्रास भवभागान ेददिेल्या खुिाश्यानुसार न वटिेल्या 

धनादशेांची रक्कम व दडं रक्कम प्रभागानुसार खािीि प्रमाणे प्रिंभबत ऄसल्याच ेददसून अि ेअह.े तसेच प्राप्त झािेि े

धनादशे यथोभचतररतया न वटल्यास सबंभधत भवभाग प्रमुख ईभचत प्रकरणामध्य ेमहाराष्ट्र नगरपररषद िेखा संभहता 

2011,किम 101 नुसार न वटिेल्या धनादशेांची दडंासह रक्कम रु.5326024/- सबंभधताकडून वसूि करण्यांत यावी. 

प्रभाग क्र. 

सन 2016-17 

मधीि न वटिेल्या 

धदानेशांची 

प्रिंभबत रक्कम रु. 

सन 2016-17 

मधीि न 

वटिेल्या 

धदानेशा ंवरीि 

दडं 

सन 2017-18 मधीि 

न वटिेल्या 

धदानेशांची प्रिंभबत 

रक्कम रु. 

दडं एकूण 

1 584537 2400 272374 1500 860811 

2 2020400 900 879669 12900 2913869 

3 337334 2700 420209 5100 765343 

4 579670 2400 122696 0 704766 

5 0 300 80035 900 81235 

 एकूण    5326024 

1. मंुबइ प्रांभतक महानगरपाभिका ऄभधभनयम 1949 मधीि प्रकरण 8 कराधान भनयम 42 त े48 नुसार मोकळया 

जागांवर कर अकारणी करणेच ेअह.े महानगरपाभिका क्षेत्रात ऄशा मोकळया जमीनी-जागा ऄसल्यान ेऄभभिेखे व 

ऄशा मािमत्तावर कर अकारणी,मागणी व वसुिीच ेिेखे िेखा पररक्षणास ईपिब्ध झाि ेनाही.तथाभप ऄशा मोकळया 

जमीनी-जागा यावर कर अकारणी केल्याच ेिेखा पररक्षणास अढळून अि ेनाही. 

2. महानगरपाभिका क्षेत्रात एकूण दकती मोकळया जागा,जुन्या चाळी,घरे,आमारती पाडून तयाजागी नव्यान ेबांधिेल्या 
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आमारतींना कर अकारणी िागू करणेपुवी तेथीि आमारती/मािमत्ता थदकत करांची वसूिी केल्याबाबत िेखा 

पररक्षणाची साधार खात्री पटिी नाही. 

3. माह ेमाचष 2018 ऄखेर कर संकिन भवभागाची एकूण थकबाकी रक्कम रु. 285,41,96,373/-आतकी अह.े तसेच न 

वटिेल्या धनादशेांची दडंासह प्रिंभबत रक्कम रु.53,26,024/- ऄस ेएकूण वसूिपात्र रक्कम रु. 285,95,22,397/- अह.े 

FDSJRDM6801 (Ref No : 115, Hmm No : 9)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

76 भभवष्य भनवाषह भनधी घरबांधणी व घर दरुुस्ती ऄभिमामधीि ऄभनयभमतताबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : 26 वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका वषष 2016-17-18 च ेिेखापररक्षणासाठी प्राथभमक भशक्षण भवभागातीि 

भभवष्य भनवाषह भनधी नोंदवही व सबंभधत ऄभिम नस्ती तपासणीमध्य ेअढळून अिेल्या ऄभनयभमतताबाबत भवभागास 

ऄधषसमास पत्र 103 ददनांक 08/01/2021 ऄन्वय ेऄनुपािन सादर करण्यास कळभवण्यात अि ेहोत ेतयानुसार 

भवभागान ेददनांक 22/01/2021 ऄन्वय ेखुिासा सादर केिेिा ऄसून खुिासा मुळ पररच्छेदाशी सुसंगत नसल्यामुळे 

तसेच ईपरोक्त पररच्छेदानुसार ना परतावा ऄभिम घर बांधणी/घर दरुुस्तीच ेभवभनयोजन प्रमाणपते्र भवभागान ेघेतिेि े

नाही व याबाबत खुिासा सादर केिेिा नाही. तयामुळे िेखा पररक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय अहते. 

1) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकाच ेवषष 2016-17-18 च ेिेखापररक्षणासाठी प्राथभमक भशक्षण 

भवभागातीि भभवष्य भनवाषह भनधी नोंदवही व सबंभधत ऄभिम नस्ती तपासि ेऄसता खािीि भववरणपत्रातीि 

कमषचा-यांना महाराष्ट्र सवषसाधारण भभवष्य भनवाषह भनधी भनयम ऄभधसुचना ददना ं20/05/1998 क्र.पीएफअर 

1092/सी अर -54-93 तेरा- ऄ मधीि भभवष्य भनवाषह ऄभधभनयमातीि भनयम 16 नुसार घर बांधणी व घर दरुुस्ती 

कररता ना परतावा ऄभिम मंजूर करण्यात अिेिा अह.े भनयम 18 नुसार सदर प्रकरणामध्य ेखािीि येणा-या 

प्रकरणामध्य े2 पेक्षा कमी नाही व 4 पेक्षा जास्त नाही ऄशा समान हप्तयात रक्कम दणे्यात येइि व प्रतयेक बांधकामाची 

प्रगती नुसार मंजूर करण्यात येइि. तसेच वगषणीदारान ेअधीचा हप्ता ज्या कारणासाठी काढण्यात अिेिा अह.े तयाच 

कारणासाठी तयाचा पुरेपुर ईपयोग केिा अह.े याची खात्री सक्षम प्राभधका-यान ेकागदपत्राच्या अधारे करुन पुढीि 

हप्ता दणे्यात येइि ऄशी तरतूद ऄसताना ना परतावा ऄभिम एक रक्कमी मंजूर करण्यात अिेिा ऄसून सबंभधत 

कमषचारी यांच ेऄंदाजपत्रक/भवभनयोजन दाखि ेघेतिेि ेनाही. याबाबत भवभागान ेखुिासा सादर केिेिा नाही. 

ऄ.क्र. नांव खात ेक्रमांक रक्कम 

1 रुकसाना वकार मोमीन, ईप भशक्षीका U-100 120000 
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2 
मोमीन तनवीर ऄहमद भनयाडा ऄहमद, ईप 

भशक्षीका 
U-108 120000 

3 राजेश श्रीभनवास कोिीि े T-58 49000 

4 तजइन कामेता जावेद ऄहमद शेख U-176 119000 

5 रुपािी कंुदन पाटीि M-55 114000 

6 शेख यास्मीन जमीि U-103 120000 

7 कामीनी दकशोर पाटीि M-90 120000 

8 प्रसादराव पोतुराज ूतुभ ू T-34 45000 

9 मोभमन किीम ऄ.भो.आस्माइि U-127 124000 

10 भवजय भशवदास भशरसाठ M-23 132000 

11 सभजरा ईस्मान मोमीन U-132 121000 

12 भहना नभसर असार M-86 114000 

13 महशे राजपूत M-80 114000 

14 राजेन्द्र वामन कुमकर M-46 128000 

15 कांचन बबन जाधव M-44 128000 

16 नुर मोहम्मद दोस्त मोहम्मद U-145 406000 
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17 बनम ऄब्दिू ऄंसारी U-107 500000 

18 श्री सोमनसषय्या मिय्या परनुरी T-59 461000 

19 भास्कर रामचंद्र मंगिारप ु T-50 68000 

20 शंकर भवनकर पाटीि M-64 117000 

21 सुभाष परशुराम पाटीि M-32 64000 

22 भवजय भशवदास भशरसाठ M-23 211000 

23 संजय रतन भोइर M-38 128000 

24 प्राजक्ता प्रददप परब M-51 116000 

25 ऄंसारी जोहरादी मुस्ताक ऄहमद U-147 100000 

26 जिीि पीर मोहमद खान U-224 87000 

27 ददिसार मु नइम गौरी U-106 123000 

28 रशीदा खातून ऄसरार मोमीन U-118 123000 

29 श्रीभनवास राभजर दासी, ईप भशक्षीका T-57 360000 

 

FDSJRDM6801 (Ref No : 34, Hmm No : 103)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

77 पुरवठादारांच्या दयेकातून मुल्यवर्थधत कराची रक्कम कपात न केल्याबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : 26 वसुलपात्र  : 2400.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 
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मे दपषन ऑफसेट ॲन्ड कम्यूभनकेशन यांना छपाइ दयेकांपोटी प्रदान रक्कमेतून मुल्यवर्थधत कराची रक्कम कपात न 

केल्याबाबत ऄधषसमास पत्र 98 ददनांक 08/01/2021 ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र ददनांक 

07/05/2021 ऄन्वय ेकेिेल्या खुिाश्यात भवभागान ेनमूद केि ेअह ेदक महानगरपाभिकेन ेहाती घेतिेल्या भवकास 

कामांच्या दयेकातून Work Contract tex (w.c.t.) वसूि करणे ऄपेभक्षत अह.े तयामुळे पुरवठादाराच्या दयेकातून 

मूल्यवधीत कर दयेकातून वसूि केिेिा नाही. भवभागाचा हा खुिासा समपषक नसल्यान ेमान्य करता येत नाही. 

याबाबत िेखापररक्षणाच ेखािीि प्रमाणे ऄभभप्राय अहते. 

1)भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकाच ेवषष 2016-17-18 माध्यभमक भशक्षण भवभागाच ेिेखापररक्षण केि े

ऄसता माध्यभमक शाळेकररता सहामाही प्रश्नपत्रीका तसेच संकिन नोंदवही छपाइसाठी पुरवठादार मे दपषन ऑफसेट 

ॲन्ड कम्यूभनकेशन प्रा.भि. यांना ददि ेहोत.े प्रमाणकाची तपासणी करताना ऄस ेभनदशषनास अि ेदक. मूल्यवधीत कर 

ऄभधभनयम(VAT) ऄभधभनयम 2005 व भवक्रकर अयुक्त, महाराष्ट्र राज्य मंुबइ यांच्याकडीि ऄभधसुचना 

दद.04/04/2012 नुसार कंत्राटदाराच्या दयेकातून तयाचा रटन क्रमांक दयेकावर ऄसल्यास 2 % प्रमाणे मुल्यवधीत कर 

वसुि करणे अवश्यक अह.े तशी दयेक मंजूर कररता ऄसताना दयेकातून मुल्यवर्थधत कराची रक्कम कपात केिेिी नाही. 

पुरवठादारांचा टीन क्रमांक दयेकावर नमूद अह.े तयाचा तपभशि खािीि प्रमाणे अह.े 

ऄ.क्र. प्रमाणक क्रमांक व ददनांक प्रमाणकांची रक्कम रु. 
2% प्रमाणे मुल्यवर्थधत 

कराची रक्कम रु. 

1 24/20-08-2016 278345 5567 

2 27/20-08-2016 423750 8475 

 एकूण  14042 

तरी पुरवठादारांकडून मुल्यवर्थधत कराची रक्कम रु.14042/- वसूि करुन भवक्रीकर भवभागास जमा करुन ऄनुपािन 

सादर करावे 

वसुिपात्र रक्कम रु. 14042 

FDSJRDM6801 (Ref No : 35, Hmm No : 98)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

78 प्राथभमक भशक्षकांच्या सेवापुस्तकातीि ऄभनयभमततेबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : वेतन व ित्ते वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका येथीि सन 2016-17-18 या कािावधी मधीि भशक्षण भवभागातीि पुढीि 
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प्राथभमक भशक्षकांच्या सेवापुस्तकातीि ऄभनयभमतताबाबत ऄधषसमास क्र.217 दद.27/05/2021 नुसार कळभवण्यात 

अि ेहोत.े भवभागाकडून खुिासा प्राप्त न झाल्यान ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत अहते. 

१) श्रीम रुभबना मो.ऄसिम ऄन्सारी 

२) श्री ऄ.नदीम ऄ.बशीर 

३) श्री पंकज पंभडतराव परदशेी 

४) श्री खान आस्तीयक मुस्ताक 

५) श्रीम नर्थगसबानो शमशुद्दीन 

६) श्रीम भशरीन भसराज मोमीन 

७) श्री दकरण रंगनाथ कांबळे 

८) श्रीम रतना ना.ऄमृतवार 

९) श्री महशे पाटीि 

१०) श्री महशे द.वनवे. 

११) श्री ऄन्सारी साजेदा 

१२) श्री चेन्ना िभक्ष्मनारायण हनमंडि ु

१३) श्री धमषपुरी बिय्या एनगवूिा 

१४) श्रीम जरीना बी ऄब्दिु हमीद शेख 

१५) श्री साभजद हसन पेटकर 

१६) श्री जैमुदद्दन जाभहरुदद्दन मोमीन 

१७) श्री शेख मुज्जमीि हुसेन शबीर 

१८) श्रीम शाखेरा आस्माइि तांबोळी 

१९) श्री ऄभनस ऄल्िीमुददन मोमीन 

२०) श्री शेख ऄब्दिु गफार ऄ हादफज 

ईपरोक्त सेवापुस्तकामध्य ेखािीि अक्षेप नोंदभवण्यांत येत अह.े 

ऄ) 1) प्रथम भशक्षण सेवक भनयुक्तीच्या तसेच प्राथभमक भशक्षक नेमणुकीच्या अदशेाची प्रत सेवा पुस्तकात जोडिेिी 

नाही. 

2) शासकीय सेवेच्या प्रथम भनयुक्ती म.ना.से.भन.(सेवेच्या सवषसाधारण शती) 1981 मधीि भनयम क्र.11 त े19 नुसार 6 

मभहन्याच्या अत वैद्यदकय तपासणी प्रमाणपत्र, चररत्र्य पडताळणी ऄहवािाची नोंद घेणे अवश्यक अह.े सदर नोंदी 

घेण्यात अिेल्या नाहीत, तसेच प्रमाणपत्र जोडिेि ेनाहीत. 

३) वररष्ठ वेतनशे्रणी िागू केल्याच ेतसेच पदोन्नतीच ेकायाषियीन अदशे सेवापुस्तकात जोडिेि ेनाहीत. 

४) सेवेत कायम करण्यात अल्याची नोंद घेण्यात अिेिी नाही. तसेच कायाषियीन अदशे जोडिेि ेनाहीत. 

५) प्रथम पानावरीि प्रतयेक पाच वषाषनी सेवा प्रमाभणत केल्याबाबतची नोंद नाही. 
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६) म.स.भ.भन.भन. भनयम 1998 मधीि भनयम 5 ऄनुसार भभवष्य भनवाषह भनधीच ेनामभनदशेनपत्र व भनवृत्तीवेतन 

नामभनदशेन पत्राची नोंद नाही. 

७) महाराष्ट्र नागरी सेवा ऄभधभनयम (भनवृत्तीवेतन ) भनयम १९८२ भनयम ११६(१४) मधीि भवभहत नमुन्यात कुटंुब 

प्रमाणपत्राची नोंद घेण्यात अिेिी नाही 

८) महाराष्ट्र नागरी सेवा ऄभधभनयम (भनवृत्तीवेतन ) भनयम १९८२ भनयम ११५(1) ऄनुसार सेवाईपदानाच े

नामभनदशेन पत्रांची सेवापुस्तकात नोंद नाही. 

९) गट भवमा योजनेच ेसभासद झाल्याच्या अदशेाची व गट भवमा योजना १९८२ मधीि नमुना न ं7 मधीि 

नामभनदशेन पत्र जोडिेि ेनाही /पदोन्नती नंतर वाढीव गटभवमा योजनेची नोंद नाही. 

१०) महाराष्ट्र नागरी सेवा ऄभधभनयम (सेवेच्या सवषसाधारण शती) भनयम 1981 नुसार भनयुक्तीनंतर ६ मभहन्यात 

जातपडताळणी केल्याच्या प्रमाणपत्राची प्रत व मभहिा कमषचाऱयांच्या बाबतीत ििानंतर बदििेल्या नाव व जात 

प्रमाणपत्र नोंद नाही. जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केिेल्या कमषचाऱयांवर शासन भनणषयानुसार केिेल्या 

कायषवाहीची नोंद नाही. 

११) म.ना.से.भन.(सेवेच्या सवषसाधारण शती) 1981 मधीि भनयम क्र.३८ मधीि तरतुदीनुसार प्रथम पृष्ठावरीि जन्म 

तारीख पडताळणी केिेिी नाही 

१२) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन भवभाग शासन भनणषय क्र प्रभशक्षण २०००/प्र,क्र.६१/२००१/३९ 

दद.१९/०३/२००३ ऄन्वय ेनव्यान ेभनयुक्त होणाऱया कमषचारी/ऄभधकारी यांना संगणक ऄहषता परीक्षा भनयुक्तीचा 

ददनाकापासून दोन वषाषच्या अत ईत्तीणष होणे अवश्यक अह ेऄन्यथा सेवा समाप्त केिी जाइि ऄस ेअदशे अहते.याची 

सेवापुस्तकात नोंद घेण्यात अिेिी नाही तसेच प्रत जोडिेिी नाही व याबाबत ईभचत कायषवाही केिी नाही. 

१३) मराठी भाषा व वहदी भाषा परीक्षा सूट शा.भन. क्र सा.प्र.भव.मभाप/१०८७/१४ सीअर २/८७/२० दद 

३०/१२/१९८७ व शासन भनणषय क्र. सा.प्र.भव.भह.भा.प/१४४८/ २० दद. १७/१२/८३ व दद. ०२/०३/१९९० नुसार 

पात्र ऄसल्याची मान्यता घेण्यात अिेिी नाही व नोंद घेतिेिी नाही. 

१४) सेवापुस्तकातीि ऄखेरच्या पृष्ठावरीि वेतन व सेवा प्रमाभणत केिेिी नाही. 

१५) घरबांधणी व आतर ऄिीम घेतल्याची व परतफेडीची नोंद घेण्यात अिेिी नाही. 

१६) महाराष्ट्र नागरी सेवा ऄभधभनयम (सेवेच्या सवषसाधारण शती) भनयम 1981 मधीि पररभशष्ट ४ नुसार दयु्यम 

सेवापुस्तक ददल्याची नोंद नाही. 

ब) श्री चेन्ना िभक्ष्मनारायण हनमंडि ुयांची भनयुक्ती हगंामी ऄप्रभशभक्षत प्राथभमक भशक्षक दद.०७/१२/९४ च्या 

अदशेान ेकरण्यात अिी, शाळेतीि कमषचारी (सेवेच्या शती) भवभनयम ऄभधभनयम १९७७ नुसार बािकांना मोफत व 

सक्तीचा भशक्षणाचा ऄभधकार ऄभधभनयम,२००९ मधीि किम २३(१) नुसार या ऄभधभनयमाच्या प्रारंभपूवी 

नेमणुकीच्या वेळी दकमान ऄहताष धारण करीत नसल्यास पाच वषाषच्या कािावधीत ऄशी दकमान ऄहषता धारण 

करतीि ऄशी तरतूद अह.ेश्री चेन्ना यांच्या सेवापुस्तकात दद.२८/०६/२०१२ रोजी भशक्षण शास्त्र ऄध्यापन पदभवका 

ईत्तीणष झाल्याची नोंद अह.ेऄहषता धारण करण्यासाठी पाच वषाषपेक्षा ऄभधक झािेल्या कािावधीबाबत भवभागाकडून 
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काय कायषवाही करण्यात अिी,याबाबतचा खुिासा केिा नाही. 

क) श्रीम नर्थगसबानो शमशुद्दीन, श्रीम जरीना बी ऄब्दिु हमीद शेख, श्री साभजद हसन पेटकर, श्री दकरण रंगनाथ 

कांबळे यांची नेमणूक भशक्षण सेवक पदावर तीन वषाषकररता करण्यात अिी अह ेशाळेतीि कमषचारी (सेवेच्या शती) 

भवभनयम ऄभधभनयम १९७७ भनयम १२ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दद.१५ फेबु्रवारी २००७ मधीि तरतुदीनुसार 

भनयुक्त केिेि ेसवष भशक्षण सेवकांनी ३ वषाषची सिग सेवा पूणष केल्यावर भशक्षक म्हणून भनयुक्यी करता येइि.परंत ु

ईपरोक्त भशक्षकांच ेसेवापुस्तके तपासि ेऄसता तयांच्या प्रथम भनयुक्तीच्या वषाषची वेतनाची नोंद घेण्यात अिी 

अह.ेनंतरच्या ३ वार्थषक वेतनाच्या नोंदी अठळून येत नसल्यान ेतयांची सिग तीन वषाषची सेवा पूणष केिेिी ददसून येत 

नाही.तसेच श्रीम नर्थगसबानो शमशुद्दीन यांची भशक्षण सेवक पदावरीि भनयुक्ती दद. १४/०५/२००७ पासून रद्द 

करण्यात अिी ऄसून तयांची सिग सेवा झािेिी ददसून येत नाही.याबाबत तयांची प्राथभमक भशक्षक पदी भनवड का 

करण्यात अिी याचा खुिासा करण्यात अिेिा नाही. 

ड) श्री.दकरण रंगनाथ कांबळे भशक्षण सेवक भनयुक्ती दद.३०/१२/२००८ ,प्राथभमक भशक्षक पदी दद.३०/१२/२०११ 

पासून भनयुक्त,दद.०१/०३/२०१४ च्या अदशेानुसार मुखयाध्यापक पदी पदोन्नती दणे्यात अिी.भशक्षण भवभागाचा 

शासन भनणषय दद.०२/०९/१९८९ मधीि भनयम ९(२),क(२) नुसार प्राथभमक शाळेतीि मुखाध्यापक पदासाठी 

अवश्यक ऄसिेिी पदव्युत्तर प्रभशभक्षत भशक्षकांची ऄहषता प्राप्त केिेिी ददसून येत नाही.सेवापुस्तकातीि नोंदीनुसार 

ईपरोक्त अक्षेप क्र.१ त े१६ ची पूतषता झािेिी नसताना व प्राथभमक भशक्षक पदावर शासन भनणषयानुसार दकमान तीन 

वषष सेवा होण्यापूवी कोणतया शासन भनणषयानुसार/शासन अदशेानुसार मुखाध्यापक पदी पदोन्नती दणे्यात 

अिी.तसेच तयांची सेवाजेष्ठता/वबदनुामाविी नुसार त ेमुखाध्यापक पदासाठी पात्र ऄसल्याच ेऄभभिेखे सादर 

करण्यात अिेि ेनाहीत. 

आ) श्रीम नर्थगसबानो शमशुद्दीन,श्रीम रुभबना मो.ऄसिम ऄन्सारी , श्रीम जरीना बी ऄब्दिु हमीद शेख ,श्रीम भशरीन 

भसराज मोमीन ,श्रीम शाखेरा आस्माइि तांबोळी आ.प्राथभमक भशक्षकाना सेवापुस्तकातीि नोंदीनुसार ईपरोक्त अक्षेप 

क्र.१ त े१६ ची पूतषता झािेिी नसताना वररष्ठ शे्रणी / पदवीधर भशक्षक वेतन शे्रणी दणे्यात अिेिी अह.े याबाबत 

खुिासा करण्यात अिेिा नाही. ईपरोक्त अक्षेपांची पूतषता करून ऄनुपािन सादर करण्यात यावे. 

DATNSPM6901 (Ref No : 59, Hmm No : 215)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

79 प्राथभमक भशक्षण भवभागाकडीि भभवष्य भनवाषह भनधी ऄभिमामधीि ऄभनयभमतता 

योजना :  लेखाशीषव : 26 वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकाच ेवषष 2016-17-18 च ेभशक्षण मंडळ भवभागाकडीि भभवष्य भनवाषह भनधी 

धार्थमक याते्रकररता ददि ेजाणारे ऄभिमाच ेिेखापररक्षण केि ेतयामध्य ेऄभनयभमतता अल्या तयाबाबत ऄधषसमास पत्र 

99 ददनांक 08/01/2021 ऄन्वये कळभवि ेऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र ददनांक 22/01/2021 ऄन्वय ेखुिासा सादर केिा 
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अह.े खुिासा मुळ पररच्छेदानुसार सादर न केल्यामुळे िेखापररक्षणाच ेऄभभप्राय खािीि प्रमाणे अह.े 

कमषचा-यांना भ.भन.भन. भनयमामधीि भनयम 16 (अय) नुसार वगषणीदारांच्या जमा ऄसिेल्या भनधीच्या रक्कमेतून 

वगषणीदांराच्या ककवा तयांच्या कुटंूबातीि सदस्यांना धार्थमक यांते्रचा खचष भागभवण्यासाठी ना परतावा ऄभिम मंजूर 

करण्यांत अिेिा अह ेपरंत ूभनयमातीि टीप 4 (ब) नुसार वगषणीदारास धार्थमक यांते्रच्या प्रतयक्ष खचाषआतकी ककवा 

वगषणीदांराच्या खाती जमा ऄसिेल्या रक्कमेच्या भनम्मी ककवा 6 मभहन्याच ेवेतन यापैकी जी कमी ऄसेि तया 

रक्कमेआतकी रक्कम काढण्याच ेमुभा ऄसेि.परंत ुखािीि कमषचा-यांच ेनस्ती तपासताना धार्थमक यांते्रच्या प्रतयक्ष खचाषच े

ऄंदाजपत्रक सादर न करता भशल्िक रक्कमेच्या भनम्मी रक्कम ककवा 6 मभहन्याच ेवेतन यापैकी जी रक्कम कमी तेवढा 

ऄभिम मंजूर करण्यांत अिा. तसेच भनयम 21 नुसार वगषणीदारांकडून भनधीचा भवभनयोग योग्य ररतीन ेझाल्याच ेखात्री 

केिेिी नाही ऄस ेददसून येत.े याबाबतचा खुिासा भवभागान ेसादर केिेिा नाही. 

ऄ.क्र. नांव खात ेक्रमांक रक्कम 

1 साभजय हसन पेटकर U-185 99000 

2 बाबासाहबे भास्कर गवारी M-41 120000 

3 भास्कर रामचंद्रम मंगळारप ु T-50 135000 

4 वेंकटेश्वर कुरमन्ना पािेम T-73 100000 

5 ऄंसारी मसइतजहॉ मशकुर ऄहमद U-161 116000 

6 सत्तया रामळु सामिा T-60 72000 

7 रमेश सुकदवे ऄभहरे M-43 97000 

8 खैरुभनसा भजयाईददीन ऄन्सारी U-74 131000 

9 कभवता संजय धनगर M-98 60000 

10 मंगिा मानवसग राजपूर M-35 128000 

11 प्रभमिा दत्तात्रय गवे M-65 116000 

12 मोभमन रभशदा मुखतार U-66 133000 
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13 पंकज पडींतराव परदशेी M-101 99000 

14 शंकर नसषय्या वाभसकंती T-22 129000 

15 शभहना वाभशम खान U-178 99000 

16 भशल्पा दवेीदास सानप M-123 90000 

17 महाद ूबाळू कासकर M-63 116000 

18 बाळनारायण नरसैय्या राजभगरी T-09 150000 

19 हनमंत मिैय्या कंुभार T-87 93000 

20 कांचन बबन जाधव M-44 132000 

21 नूर मोहम्मद दोस्त मो. U-138 123000 

22 राज ूमािबी घायळ M-59 121000 

23 ईर्थमिा िक्ष्मन भवशे M-15 143000 

24 ऄदकिा मो.हसन मोभमन U-179 100000 

25 यास्मीन सादकब नाचन U-56 100000 

26 हुया ऄहमद नाभशककर U-131 124000 

27 गणेश रामा धुमाळ M-45 129000 

28 भहना नासीर असार M-86 117000 

29 गणे गौरय्या पत्रीपाका T-38 113000 

30 ऄंसारी मोह नाभसर जाभहद हुसैन U-155 120000 

31 ददिशाद बानो ऄकीि खान U-233 84000 

32 तनवीर ऄह भनयाज ऄहमद ओभमन U-101 100000 
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33 मोभमन रुभबना फैजाम ऄहमद U-124 124000 

34 ईपेंद्र िक्ष्मीपती संबारी T-46 124000 

35 महशे दशरथ बनवे M-60 117000 

36 महशे झंुबरवसग राजपूत M-80 117000 

37 शंकरय्या बािय्या बोडू T-26 137000 

38 मोमीन नइमुददीन जहीरुददीन U-20 123000 

39 महशे तुकाराम पाटीि M-31 132000 

40 मुरिी राजेशाम कंुदारय U-36 123000 

41 श्रीभनवास िक्ष्मीनारायण गंदरूी T-17 149000 

42 मोभमन कुरेशा शब्बीर ऄहमद U-34 100000 

43 सबीहा फहीन फनदकि U-43 112000 

44 बािेदा शब्बीर मोभमन U-146 118000 

45 सय्यद जकीया खातून आब्राहीम U-119 100000 

46 खान परवीन हभनफ खान U-40 143000 

47 फैभसदा भनसार ऄंन्सारी U-62 133000 

48 ऄदकिा सभबम भबझाष U-68 131000 

49 भवजयिक्ष्मी वेंकटेश्वरळू मूरहाटी T-42 123000 

50 यस्मीन जिीि शेख U-103 123000 

51 शकीिा ईसासा ऄहमद मोभमन U-126 123000 

ब) भभवष्य भनवाषह भनधीतीि खािीि ईप भशक्षकांच ेराजीनामा,अंतर भजल्हा बदिी तसेच मयत प्रकणामुळे 

भ.भन.भन.खात ेबंद करणे अवश्यक ऄसताना त ेबंद करण्यात अिेिे नसल्यान ेमहानगरपाभिकेिा व्याजाचा भुदडं 
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सोसावयािा िागिा. भ.भन.भन.खात ेका चाि ूठेवण्यात अिेि ेअह.े याबाबत खुिासा भवभागान ेसादर केिेिा नाही. 

ऄ.क्र. नांव खात ेक्रमांक जमा व्याज एकूण 

1 श्रीम.खान नूरजहॉ मुितानी U-188 29389 2366 31755 

2 श्री खािीद जमाम ऄ रािाम U-192 5923 477 6400 

3 श्री मुजामीि मेह शब्बीर U-194 5923 0 5923 

4 श्री शेख साजीद दाउद खािीि U-197 5428 0 5428 

5 शहनाज दाउद नाइकवाडी U-210 29037 0 29037 

6 युसरत एस ऄहमद कुरेशी U-215 12787 1029 13816 

7 तहभसन अरा सिीम खान U-222 33801 2721 36522 

8 ददिशाद अय कुरेशी U-225 5920 477 6397 

9 मुस्ताक हुसेन नायेरी U-177 19744 1589 21333 

क) नवीन ऄंशदायी पेन्शन योजना च ेिेखा पररक्षण केि ेऄसता खािीि प्रमाणे तु्रटी अढळून अिेल्या अहते. 

1) सन 2016-17 व 2017-18 मधीि कमषचारी नोंदवही क्र.1 व 2 मध्ये भिपीक/रोखपाि/ प्रशासनाभधकारी यांच े

स्वाक्षरी अढळून येत नाही. 

2) बृहतपत्रामध्य ेसन 2016-17 ऄखेर रु.5,16,96,594/- आतकी वगषणी जमा झाल्याच ेददसून येत अह.े तयावरीि 

व्याज रु.36,90,589/- दशषभवण्यात अिेि ेअह.े परंत ूमहानगरपाभिकेच ेऄंशदान संबंभधत कमषचा-यांच्या खाती जमा 

करण्यात अिेिी नाही. तयामुळे तयांच ेखाती रक्कम जमा न झाल्यान ेऄचूक िेखा तयार करण्यात अिेिा नाही. 

3) बृहतपत्रामध्य ेमाचष 2018 ऄखेर एकूण जमा रक्कम रु.6,44,28,932/- कमषचा-यांची वगषणी जमा झाल्याच े

दशषभवण्यात अिेि ेअह.े परंत ूप्रशासनाच ेऄंशदान व सबंधीत वषष 2017-18 मधीि जमा रक्कमेवरीि व्याज 

दशषभवण्यात अल्याच ेददसून येत नाही. 

DATNSPM6901 (Ref No : 95, Hmm No : 99)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 
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80 प्राथभमक भशक्षण भवभागाकडीि भशक्षकांची पदवीधर व मुखयाध्यापक पदी पदोन्नती/भनयुक्ती 

करताना केिेल्या वेतनभनभितीबाबतच्या माभहतीबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : वेतन व ित्ते वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व-भनधी व 

शासन भनधी 

कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

१) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच े भवत्तीय वषष २०१६-१७-१८ या भवत्तीय वषाषच े िेखा परीक्षणात 

प्राथभमक भशक्षकांच े वेतनभनभितीच्या ऄनुषंगान ेखािीि भवभहत नमुन्यात माभहती सादर करून ऄशा संबंभधत सवष 

भशक्षकांची सेवापुस्तके व वेतनदयेके िेखा परीक्षणास सतवर ईपिब्ध करून दणेेबाबत प्राथभमक भशक्षण भवभागास 

ऄधषसमास पत्र क्र.११३ ददनांक २१/०१/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र क्र.५११/२०२१ ददनांक 

२५/०५/२०२१ ऄन्वय ेखािीि नमुन्यात माभहती सादर केिी तथाभप सदरच ेमाभहतीमध्य ेज्या पदवीधर भशक्षकांना 

मुखयाध्यापक पदी पदोन्नती ददिी अह ेतयांच ेपदवीधर वेतनशे्रणीतीि वेतनभनभिती दशषभविी नाही. ऄगर पदवीधर 

भशक्षकांना मुखयाध्यापक पदी पदोन्नतीची वेतनशे्रणी दशषभविी नाही. तयामुळे भवभागान े पररपूणष माभहती िेखा 

परीक्षणास सादर केिी नाही. 

ऄ.क्र. 

पदवीधर 

भशक्षक / 

मुखयाध्यापक 

नांव 

ऄहषता 

व 

ऄहषता 

प्राप्त 

ददनांक 

सेवेत 

भनयुक्ती 

ददनांक 

पदवीधर 

वेतनशे्रणी 

व िागू 

ददनांक 

वेतनभनभितीनंतरच े

वेतन, िेड वेतन व 

ददनांक 

मुखयाध्यापक 

वेतनशे्रणी व 

िागू ददनांक 

वेतनभनभितीनंतरच े

वेतन, िेड वेतन व 

ददनांक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

        

२) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेन े६ वा वेतन अयोग ददनांक ०१/०८/२०१० पासून िागू केिा ऄसून ६ 

व्या वेतन अयोगाची वेतनभनभिती करताना ददनांक ०१ जानेवारी २००६ त े३०/७/२०१० पयांत काल्पभनक 

वेतनभनभिती करून प्रतयक्ष दये फरक िाभ ददनांक ०१/०८/२०१० पासून दये ऄसल्यान ेददनांक ०१/०१/२००६ 

पासून फरक रक्कमा ददल्याची प्रकरणे ऄसल्यास ऄशा भशक्षकांची फरक दयेके व सेवापुस्तके ऄगर याबाबतची माभहती 

िेखा परीक्षणास ईपिब्ध करून ददिी नाही. ऄगर भवभागान ेयाबाबत काहीही खुिासा सादर केिा नाही. 

३) शािेय भशक्षण व दक्रडा भवभाग शासन भनणषय क्र.सवेअ१००८/(५२१/०८)माभश-२ ददनांक १२ जून २००९ 

मधीि जोडपत्र ऄनुक्रमांक ५ नुसार मुखयाध्यापक प्राथभमक शाळा यांना वेतनशे्रणी रुपय े९३००-३४८०० िेडवेतन 

रुपय े४३०० आतके ऄनुजे्ञय ऄसल्यान ेऄभधक वेतनाच्या वेतनशे्रणीत ऄगर िेडवेतन दउेन वेतनभनभिती करून फरक 

दयेके ऄदा केिी अहते का? ऄसल्यास ऄशी प्रकरणे नस्ती व सेवापुस्तके व दयेके ऄगर याबाबतची माभहती िेखा 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[223] 

परीक्षणास ईपिब्ध करून ददिी नाही. ऄगर भवभागान ेयाबाबत काहीही खुिासा सादर केिा नाही. 

४) भशक्षण रोजगार व युवक सेवा भवभाग शासन भनणषय क्र.पीटीपी-१०७७/१४६९३(१५०२) सास ददनांक १४ 

नोव्हेंबर १९७९ मधीि ऄनुक्रमांक ६ नुसार पदवीधर भशक्षकांना मुखयाध्यापक पदी भनयुक्ती केल्यास तयांना कोणतेही 

जादा वेतन दणे्यात येउ नय ेऄस ेनमूद अह.े तयानुसार पदवीधर भशक्षक व मुखयाध्यापक पदाची सहाव्या वेतन 

अयोगात वेतनशे्रणी रु.९३००-३४८०० िेडवेतन ४३०० ह ेएकच ऄसल्यान ेपदवीधर भशक्षकांस पुन्हा वेगळी ऄगर 

तयाच वेतनशे्रणीत वेतनभनभिती करून फरक दयेके ऄदा केिी अहते का? ऄसल्यास ऄशी प्रकरणे नस्ती व सेवापुस्तके 

ऄगर याबाबतची माभहती िेखा परीक्षणास ईपिब्ध करून ददिी नाही. ऄगर भवभागान ेयाबाबत काहीही खुिासा 

सादर केिा नाही. 

५) सहाव्या वेतन अयोगाची वेतनभनभिती करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधाररत वेतन) भनयम २००९, भवत्त 

भवभाग ऄभधसूचना ददनांक२२/०४/२००९ व २९/०४/२००९ मधीि तरतुदींच्या अधारे वेतनभनभिती करण्याच े

अह.े तयानुसार ददनांक २२/०४/२००९ च्या शासन ऄभधसूचनेतीि भनयम ८ ऄन्वय ेददनांक ०१/०१/२००६ रोजी 

ऄगर तयानंतर भनयुक्ती झािेल्या भशक्षकांची सुधाररत वेतन संरचनेत वेतनभनभिती करताना भनयम ८ च ेजोडपत्र-३ 

(Annexure-3) प्रमाणे वेतनभनभिती करणेच ेअह.े सदर प्रकारची वेतनभनभिती ददनांक ३१/१२/२००५ पूवीच्या 

भनयुक्ती केिेल्या भशक्षकांची केिेिी अह ेका? ऄसल्यास ऄशी प्रकरणे नस्ती व सेवापुस्तके ऄगर याबाबतची माभहती 

िेखा परीक्षणास ईपिब्ध करून ददिी नाही.ऄगर भवभागान ेयाबाबत काहीही खुिासा सादर केिा नाही. 

ईपरोक्तबाबत माभहती, खुिासा व ऄभभिेखे सादर न केल्यान ेिेखा परीक्षणात वरीि मुद्यांच्या ऄनुषंगान ेपडताळणी 

करता अिी नाही. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 100, Hmm No : 113)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

81 कमषचाऱयांना दणे्यांत अिेिे ऄभिमामधीि ऄभनयभमतताबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : वेतन व ित्ते वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका येथीि सन 2016-17-18 या कािावधीमधीि अस्थापना शाखा येथीि 

ऄभिम नोंदवहीची तपासणी केिी ऄसता ऄभिम नोंदवहीतीि ऄभनयभमतता बाबत ऄधषसमास पत्र क्र. १५० ददनांक 

०२/०३/२०२१ रोजी भनगषभमत केि ेऄसता भवभागान ेदद.०८/०३/२०२१ रोजी खुिासा सादर केिा अह.ेसदर 

खुिासा संयुभक्तक नसल्यान ेिेखापरीक्षणाच ेपुढीि प्रमाणे ऄभभप्राय अहते. 

ऄ) महाराष्ट्र नगरपाभिका िेखा संभहता ऄभधभनयमातीि भनयम 276 नुसार कमषचा-यांना दणे्यात अिेल्या ऄभिमांची 

नोंदवही नमुना 22 मध्ये ठेवण्याची अह े. भनयम 279 नुसार ऄभिमाची वसूिीची नोंद घेण्याची अह े. तसेच 

नोंदवहया सबंभधत भिपक व शाखा ऄभधका-याकडून स्वाक्षांदकत करणे अवश्यक अह.े तथाभप भवभागाकडून 
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तयाप्रमाणे कायषवाही केिेिी नाही. याबाबत भवभागान ेऄधषसमास पत्राच्या ऄनुषंगान ेकेिेिा खुिाश्यात ऄनुपािन 

सादर केिेि ेनाही. 

सन 2016-17-18 मध्य ेभभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका कमषचा-यांना दणे्यांत अिेल्या व िेखा पररक्षणास 

ईपिब्ध करुन दणे्यात अिेल्या दसरा ऄभिम,15 ऑगष्ट ऄभिम, इद ऄभिम, ददवाळी ऄभिमाचे प्रमाणके व नोंदवहया 

तपासल्या ऄसता,ईपरोक्त भनयमानुसार ऄभिमांच्या नोंदवहया ठेवण्यात अल्या नसून खािीि कमषचा-यांना ऄभिम 

दणे्यांत अिा तथाभप ऄभिमाची रक्कम सबंभधताच्या वेतनातून वसूि करण्यात अिेिी नाही. 

1) श्री गुरव सुभधर संपत (क्र.532) 1000/- ऄभिम वसूिी अवश्यक ऄसताना रु.500/- प्रमाणक क्र.1583 दद.16/10217 

अह.ेसप्टे.2017 च्या वेतन दयेकातून वसूि करण्यांत अि ेनाही . 

2) श्रीमती काळे (क्र.500) 15 ऑगष्ट 2017,प्रमाणक क्र.1175 दद.11/08/2017 नूसार रु.10,000/-ऄभिम मंजूर 

करण्यात अिा होता. तथाभप ऄभिमाची वसुिी वषषभरात करण्यांत अिेिी नाही. 

3) श्रीमती खान रुभबना िखन (क्र.1142) दद.21/06/17 च्या प्रमाणक क्र.1228 नूसार रु.5000/-ऄभिम मंजूर करण्यात 

अिा होता. तथाभप ऄभिमाची वसुिी वषषभरात करण्यांत अिेिी नाही. 

4) श्री बोटारे प्रशांत भगवान (क्र.4396) भनिंभबत कमषचारी यांना प्रमाणक क्र.1171 दद.11/08/17 नूसार रु.10,000/-

ऄभिम मंजूर करण्यात अिा होता. तथाभप ऄभिमाची वसुिी वषषभरात करण्यांत अिेिी नाही. 

5) पाणी पुरवठा /बािवाडी भवभाग ददवाळी ऄभिम 2016-17 दद.18/10/16 नुसार प्रतयेकी रु.5000/- प्रमाणे एकूण 

रु.3,25,000/- कमषचा-यांना वाटप करण्यात अि.े परंत ुसवष कमषचा-यांकडून सदर ऄभिम वसूि करण्यात अल्याच्या 

नोंदी पुढीि वषाषच्या माभसक वेतन दयेकातून केल्याच्या अढळून अल्या नाही. 

6) ऑफीस भवभाग-प्रमाणक क्र.1172 दद.11/08/2017 नुसार 15 ऑगष्ट ऄभिम एकूण 32 कमषचा-यांना मंजूर करण्यात 

अि.े 

i) श्री भािेराव सुभनि नागेश (क्र.02) Labour Welfare Officer यांच ेिेड वेतन 4800/- ऄसल्यान ेऄभिम दतेा येत 

नाही. तरी ऄभिम दणे्यात अिा अह.े 

ii) श्री भोय ेऄशोक जयराम (क्र.1079) ऄभिमांची वसूिी करण्यांत अिेिी नाही. 

iii) श्री भोपटे ददपक मनोहर (क्र.1073) वनिभबत कमषचारी ऄसून ऄभिम मंजूर करण्यात अिा. तथाभप ऄभिम वसूिी 

केल्याच ेददसून अि ेनाही. 

iv) श्री जाधव सुभनि गुरु (क्र.746) वनिभबत कमषचारी ऄसून ऄभिम मंजूर करण्यात अिा. तथाभप ऄभिम वसूिी 

केल्याच ेददसून अि ेनाही. 

v) श्री भोइ नरहरी भश्रपाद (क्र.1049) ऄभिम ददल्याची नोंद नाही. तथाभप माभसक वेतनातून वसूिी करण्यात अिी 

अह े. 

vi) श्री जाधव भवशाि भवनोद (क्र.28) पुढीि मभहन्याच्या वेतन दयेकातून वषषभरात ऄभिम वसूि कण्यात अिा नाही. 

अस्थापना भवभागामाफष त आतर कमषचा-यांना दणे्यात अिेल्या ऄभिमांच ेप्रमाणके नोंदवहया ईपिब्ध करुन न ददल्यान े

पररपूणष ईतसव ऄभिमांच ेिेखापररक्षण करता अि ेनाही. 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[225] 

महाराष्ट्र नगरपाभिका िेखा सभहतेमधीि भनयमानुसार ऄभिम नोंदवहया ठेवण्यात अल्या नसल्यान ेभनमाषण झािेल्या 

ऄभनयभमतेमुळे कमषचारी/ऄभधकारी यांच ेऄभिम वसूि करण्यात अि ेनाही . 

DATNSPM6901 (Ref No : 55, Hmm No : 150)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

82 ऄनुकंपा ततवावरीि भनयुक्तयांबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : आस्थापना शाखा वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका अस्थापना शाखेबद्दि श्री. मो.भसभद्धक फक्की यांच्या प्राप्त तक्रारीच्या 

ऄनुषंगान ेमा.सहसंचािक, मनपा िेप, नवीमंुबइ यांनी तयांच ेपत्र क्रमांक 210 दद.01/03/2021 ऄन्वय ेिेखापररक्षण 

करतांना संबंभधत तक्रारीच्या अधारे अक्षेप घेण्याबाबत कळभवल्यान ेऄधषसमास ज्ञापन क्र.151 दद. 02/03/2021 

ऄन्वय ेभभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका अस्थापना वरीि ऄनुकंपा ततवावर भनयुक्तीबाबतच्या प्रकरणांची 

माभहती संबंधीत ऄभभिेखयासह ईपिब्ध करुन दणे्याबाबत कळभवि ेहोत.े अस्थापना भवभागान ेतयांच ेपत्र 

क्र.भभभनशमनपा/अस्था/1156/2021 दद.19/03/2021 प्राप्त दद.06/04/2021 नूसार ईपिब्ध करुन ददिेिी माभहती व 

नस्तया/ऄभभिेखे तपासि ेऄसता खािीि प्रमाणे माभहती अढळून अिी अह.े 

१) सन 2016 त े2018 या वषाषत वगष - 3 भिभपक पदावर एकुण 14 पद,े वगष-4 भशपाइ पदावर एकुण -6 पद,े व रोड 

कामगार पदावर 3 पद ेवारसा हक्कान ेशासन भनणषयातीि तरतूदीनुसार ऄनुकंपा ततवावर भनयुक्त्त करण्यात अल्या 

अहते. 

२) सामाभजक न्याय व भवशेष सहाय्य भवभाग शासन पररपत्रक क्र. सफाइ-2011/प्र.क्र.327/ भवघयो-2 

दद.21/10/2011, शासन पररपत्रक क्र.- सफाइ 2014/प्र.क्र.07/ महामंडळे /दद.26/02/2014, सामाभजक न्याय व भवशेष 

सहाय्य भवभाग, शासन भनणषय क्र.- सफाइ 2015/प्र.क्र.268/महामंडळे /दद .10.11.2015 व शासन भनणषय क्र.- सफाइ 

2015/ प्र.क्र.268 /महामंडळे दद.11/03/2016 या शासन भनणषयात िाड-पागे सभमतीच्या भशफारसी नुसार कोणीही 

वारस ईपिब्ध नसल्यास ऄथवा वारसापैकी कोणीही सफाइच ेकाम करण्यास तयार नसल्यास संबंभधत सफाइ 

कामगारांचा सांभाळ करण्याची िेखी हमी घेणारी कोणीही नामभनदभेशत व्यक्तीस नेमणूक करण्यात यावी ऄस ेशासन 

भनणषयात नमूद अह.े तयानुसार सन 2016 त े2019 मध्ये ऄशा प्रकारे एकुण 25 प्रकरणात नामभनदभेशत व्यक्तीची 

नेमणूक करण्यात अिेिी अह.े 

३) तक्रारदार यांच्या प्राप्त तक्रारीनूसार ऄनुकंपा प्रकरणाची नस्तया तपासल्या ऄसता, वरीिप्रमाणे भभवंडी भनजामपूर 

शहर महानगरपाभिका ऄनुकंपा ततवावरीि भनयुक्तया या वारसांना व सफाइ कामगारांच्या पात्र कुटंुभबयांकडून 

नामभनदभेशत केिेल्या व या संबंधात रक्कम रु.100/- च्या बंधपत्रावर हमीपत्र घेवून नामभनदभेशत/ भत-हाइत व्यक्त्तींना 

भनयुक्त्ती दणे्यात अल्या ऄसल्याच ेनस्तीवरुन ददसून अि ेअह.े तयामुळे ऄनुकंपा ततवावर भनयुक्त्ती प्रकरणांत शासन 

भनणषयातीि तरतूदीनुसार भनयुक्त्ती ददल्याच ेअढळून अि ेअह.े तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे सदर भनयुक्त्ती प्रकरणांत 
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पागे सभमतीच्या भशफारशीच ेचुकीच ेऄजष ठरवून कायदशेीर वारस नसणाऱया भतऱहाइत व्यक्तींना कमषचा-याचा वारस 

दाखवून नोकरीत समावून घेत अहते व सफाइ कमषचा-यांच्या पात्र वारसांवर ऄन्याय होत अह.े ही बाब शासन 

भनणषयातीि तरतूदीनुसार भनयुक्त्ती ददल्यान ेस्पष्ट झािी नाही. तथाभप याबाबत िेखा पररक्षणाच ेखािीि ऄभभप्राय 

अहते. 

1) संबंभधत भत-हाइत व्यक्तीस कमषचा-याचा वारस दाखवून नोकरीत समावून घेतल्यानतंर तयाचा सांभाळ भत-हाइत 

व्यक्ती करीत अह ेयाची वार्थषक पडताळणी महानगरपाभिकेन ेकशाप्रकारे खात्री करून केिी अह ेयाचा खुिासा िेखा 

परीक्षणास भवभागान ेकेिा नाही. 
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[End Para) 
[Start Para) 

83 ऄभधसंखय पदांबाबत तसेच जात पडताळणी प्रकरणाबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : आस्थापना शाखा वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका अस्थापना शाखेबद्दि श्री. रत्नाकर ऄनंत चव्हाण यांच्या प्राप्त तक्रारीच्या 

ऄनुषंगान ेमा.सहसंचािक मनपािेप नवींमंुबइ यांनी तयांच ेपत्र कं्र. 210 दद.01/03/2021 ऄन्वय ेिेखापररक्षण 

करतांना संबंभधत तक्रारीच्या अधारे अक्षेप घेण्याबाबत कळभवण्यात अि ेहोत.े तयानुसार िेखापररक्षणात ऄधष समास 

ज्ञापन क्र.149 दद.02.03.2021 ऄन्वय ेभभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका अस्थापनेवरीि ऄभधसंखय 

पदाबाबत तसेच जातपडताळणी प्रकरणाबाबतची माभहती संबंधीत ऄभभिेखयासह ईपिब्ध करुन दणे्याबाबत 

कळभवि ेहोत.े अस्थापना भवभागान ेतयांच ेप.क्र.भभभनशमनपा/अस्था/901 /2021. दद.06.03.2021 नुसार प्राप्त 

माभहती व ईपिब्ध केिेिी नस्तीच ेतपासणीऄंती िेखापररक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय अहते. 

१) शा.भन.क्र.-बीसीसी 2018 /प्र.क्र.302/16ब दद.21/12/2019 नुसार 10 कमषचारी /ऄभधकारी पैकी 7 कमषचारी 

/ऄभधकारी यांची ऄभधसंखय पदावर वगष करण्यात अि ेअह.े तसेच 03 कमषचारी / ऄभधका-यांची ऄभधसंखय पदावर 

दद.21/01/2021 च्या अदशेान्वये नेमणूक करण्यात अिी ऄसून सदर कायषवाही भविंबान ेझािी अह.े 

२) महानगरपाभिकेतीि मागासवगीय ऄभधकारी / कमषचारी पैकी 19 कमषचा-यांच ेजात पडताळणी प्रकरणे जात 

पडताळणी सभमतीकड ेप्रिंभबत ऄसून तयाबाबत सभमती सोबत महानगरपाभिकेचा पत्रव्यवहार चाि ूअह ेऄस ेददसून 

अि,े ईवषररत 5 प्रकरण दाखि न केिेि ेऄस ेएकुण 24 कमषचा-यांना जात वैधता पडताळणी बाबत दद.28.01.2021 

ऄन्वय ेनोटीसा बजावण्यात अल्या अहते. तथाभप याबाबतची पुढीि कायषवाही िेखा पररक्षणास ऄवगत झािी नाही. 

३) शा.भन.क्र. बीसीसी/2020/प्र.क्र.187 ए/16-ब दद.30.06.2020 ऄन्वय ेऄन.ुजमातीच ेऄभधसंखय पद ेभनमाषण 

करण्याच ेऄभधकार प्रशासभनक भवभागास ऄसल्यान ेयाबाबत शासनाकड ेपत्र क्र.भभभनशमनपा / अस्था / 422 /2021 

दद. 21.01.2021 ऄन्वय ेप्रस्ताव भविंबान ेशासनास पाठभवण्यात अिा अह.े 

४) संबंभधत प्रकरणाची नस्ती तपासिी ऄसता अस्थापना शाखेकडून वेळोवेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्राबद्दि 
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कायषवाही झािेिी ददसून येत ऄसून ऄभधसंखय पदाच ेऄनुषंगान ेदद. 28/10/2020 पासून पुढे कायषवाही करण्याची 

प्रक्रीया सुरु केिेिी अह,े ही तक्रारीच्या ऄनुषंगान ेवस्तुभस्थती अढळून अिी अह.े तरी ईपरोक्तबाबत कायषवाही 

भविंबान ेकरणेबाबतचा समपषक खुिासा करुन ऄनुपािन सादर करावे. 
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[End Para) 
[Start Para) 

84 स्व. भमनाताइ ठाकरे नाटयगृह बंद ऄसल्याबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : बांधकाम वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व-भनधी व 

शासन भनधी 

कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेभवत्तीय वषष 2016-17-18 या वषाषकरीता नाट्यगृह भवभागाशी संबंधीत 

झािेल्या खचाषत िेखापरीक्षणात अढळून अिेल्या ऄभनयभमतता बाबत ऄधषसमास पत्र क्रमांक १६७ दद.१६ 

.०३.२०२१ व ऄधषसमास पत्र क्रमांक २१० दद.२१.०५.२०२१ऄन्वय ेखुिासा मागभवण्यात अिा होता भवभागान े

दद.२५/०५/२०२१ रोजी सादर केिेिा खुिासा भवचारात घेता िेखा परीक्षणाच ेखािीिप्रमाणे ऄभभप्राय दणे्यात येत 

अहते. 

१) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका सन २०१६-१७-१८ च ेिेखा परीक्षणात नाट्यगृहाच ेऄभभिेखे 

तपासता ऄस ेददसून अि ेदक, शहर ऄभभयंता यांच ेदद.१७/०१/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वय ेस्व. भमनाताइ ठाकरे 

नाट्यगृहाची दरुावस्था झाल्याने दरुुस्ती करण्याच ेप्रस्ताभवत केल्यान ेनाट्यगृहाची कोणतयाही कायषक्रमासाठी 

नाट्यगृह अरभक्षत करण्यात येउ नय ेऄस ेकळभवि ेअह.े सदर नाट्यगृह बंद ठेवण्याबाबत सक्षम प्रशासकीय मान्यता 

घेतल्याच ेऄभभिेखे िेखापरीक्षणात ईपिब्ध झाि ेनाहीत. ददनांक १७/०१/२०१८ पासून नाट्यगृहाची अजतागायत 

दरुुस्ती न झाल्यान ेनाट्यगृह बंद ठेवि ेऄसल्यान ेकरमणूक, खेळ,व आतर कायषक्रमांमुळे भमळणारे महसुिी ईतपन्न 

महानगरपाभिकेस भमळाि ेनाही. 

२) नाटयगृह, दखेभाि व दरुुस्तीवरीि खचाषच ेऄभभिेखे, नस्तया िेखा ंपरीक्षणात ईपिब्ध झाल्या परंत ुसंबंभधत खचष 

रक्कम रु. १७,५८,२९५/- प्रमाणके ईपिब्ध न झाल्यान ेदयेकातीि खचाषची सतयता व वजातींची पडताळणी करता 

अिी नाही. 

३) िेखापरीक्षण वषष २०१६-१७ व २०१७-१८ या कािावधीत बांधकाम व भवद्युत भवभागािारे नाटयगृह सुभस्थतीत 

रहाण्यासाठी दखेभाि व दरुुस्तीपोटी, एकूण रक्कम रु.१७,५८,२९५/- आतका खचष झािा अह.े ऄस ेऄसतांना दखेीि 

नाट्यगृह दरुावस्थेमुळे दरुुस्तीसाठी बंद करावे िागिे ऄसून तयानंतरही कुठल्याही प्रकारच ेनुतनीकरण झािेि े

नसल्यान ेनाट्यगृह ईभारणी अभण दखेभाि दरुुस्तीवर केिेिा खचष भनरथषक ठरिा अह.े तसेच ददनांक 

१७/०१/२०१८ पासून नागररकांना, करमणूकीच ेप्रयोग तसेच सांस्कृभतक कायषक्रम, सभा, मेळावा यासाठीच्या 
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वापरापासून वंभचत रहावे िागि ेअह.े 

४) तसेच जानेवारी २०१८ पासून नाटयगृह बंद ऄसल्यान ेनाट्यगृहाच्या ऄंतगषत बाह्य रठकाणी ऄसिेिी भवभवध 

ककमती ईपकरणे, साधनसामुिी तसेच फर्थनचर ह ेसुरभक्षत ऄसल्याची पडताळणी जडसंिह नोंदवही ऄभावी करता 

अिी नाही. 

ईपरोक्त ऄभनयभमततामुळे खचष रक्कम रु.१७,५८,९२५/- िेखा परीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 
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[End Para) 
[Start Para) 

85 जयंती ईतसव समारंभ व ईदघाटन कायषक्रमाकररता साभहतय पुरभवणे कामाची वार्थषक भनभवद े

बाबत व डॉ बाबासाहबे अंबेडकर यांची 125 वी शतकोत्तर रोप्य महोतसव जयंती साजरी करणे भनभवदा 

राबभवताना झािेल्या ऄभनयभमतताबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : 17 वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपाभिका मधीि जनसंपकष  भवभागातीि सन 2016-17-18 या कािावधीमधीि िेखा 

पररक्षण केि ेऄसता जयंती ईतसव समारंभ व ईदघाटन कायषक्रमाकररता साभहतय पुरभवणे कामाची वार्थषक भनभवदा 

बाबत ऄभनभयभमता अढळून अिेल्या अहते. तयाबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.207 ददनांक 14/05/2021 भनगषभमत केिा 

ऄसता भवभागान ेतयांच ेपत्र क्र.615 दद.19/05/2021 नुसार खुिासा सादर केिेिा ऄसुन िेखापररक्षणाच ेऄभभप्राय 

खािीि प्रमाणे अह.े 

ऄ)मे.िािचंद्र मारुती पाटीि पुरवठादार मनपाच्या जयंती ईतसव समारंभ व ईदघाटन कायषक्रमाकरीता साभहतयाचा 

पुरवठा करणे बाबत. 

1) संबंभधत खचाषचीप्रमाणके व पुरवठादारांची दयेक नस्तीमध्य ेनाही. 

अ) मे ऄभवनाश कृष्णा पाटीि वभवडी पुरवठादार मनपाच्या जयंती ईतसव समारंभ व ईदघाटन कायषकमाकरीता 

छपाइ साभहतयाचा पुरवठा करणे बाबत. 

1)सबंभधत खचाषचीप्रमाणके व पुरवठादारांची दयेक नस्तीमध्य ेनाही. 

आ)डॉ बाबासाहबे अंबेडकर यांची 125 वी शतकोत्तर रोप्य महोतसव जयंती साजरी करणे बाबत भनभवदा राबभवताना 

झािेल्या ऄभनयभमततेबाबत 
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1)सबंभधत खचाषचीप्रमाणके व पुरवठादारांची दयेक नस्तीमध्य ेनाही. 

FDSJRDM6801 (Ref No : 94, Hmm No : 207)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

86 ऄभतक्रमण/शहर भवकास भवभागाचे भवभाग स्तरावरीि ऄभभिेखे िेखापररक्षणास ईपिब्ध न 

झािेबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : अभतक्रमण खचव वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका शहर भवकास भवभाग /ऄभतक्रमण भवभागाची ऄंतगषत खािीिप्रमाणे जमा व 

खचष झािेिा अह.े 

ऄ.क्र. बाब 
जमा/खचष २०१६-

१७ रक्कम रुपय े

जमा/खचष २०१७-१८ 

रक्कम रुपय े

1) 
ऄभतक्रमण तोड फोड ईपकरणे खरेदी व 

आतर (खचष) 
४८००० १३२००० 

2) ऄभतक्रमण साभहतय ईचिणे (जमा) १८६००० ४७००० 

१) वरीि जमा व खचाषच्या ऄनुषंभगक ऄभभिेखे भवभागान ेिेखापरीक्षणाकरीता ईपिब्ध करून ददि ेनाहीत. तयामुळे 

ईपरोक्त जमा व खचष रक्कमांच ेिेखा परीक्षण करता अि ेनाही. 

२) भवभागान ेखािीि नमूद बाबींच्या ऄनुषंगान ेिेखा परीक्षणास ऄभभिेखे ईपिब्ध केि ेनाहीत ऄगर याबाबत 

काहीही खुिासा केिा नाही. 

१. महाराष्ट्र महापाभिका ऄभधभनयमच ेकिम २६७, २६८, ४७८ ऄन्वय ेबेकायदशेीर बांधकामे/आमारती/ऄनाभधकृत 

बांधकामे यांना दणे्यात अिेल्या िेखी नोटीसांची नोंदवही नमुना न.ं१, नोटीसांची कायाषियीन प्रत नस्ती. 

२. संबंधीत नोटीसांवर ऄभतक्रमण भवभागाकडून / प्रभाग कायाषियाकडून झािेल्या कायषवाहीची नोंदवही व सिंि 

ऄहवाि, भनष्कासन कायषवाहीबाबत संबंधीत भनरीक्षकांच ेऄहवाि, कायाषदशे व पंचनामा. 

३. ऄनभधकृत बांधकाम भनष्कासनासाठी महापाभिकेन ेकेिेल्या खचाषच ेऄभभिेखे ज्या मध्ये वापरण्यात अिेिी 

ऄवजारे, मनुष्यबळ, पोिीस यंत्रणा व भवत्तीय खचाष संबंधीच ेसभवस्तर ऄभभिेखे. 

४. भनष्कासनाची ज्या प्रकरणांमध्य ेमहानगरपाभिका खचाषतून झािेिी अह ेऄशा प्रकरणात झािेल्या खचाषच्या 
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वसुिीबाबतच ेऄभभिेखे ज्यामध्य ेभवत्तीय वसुिीच्या नोटीसा व वसुिी न झािेल्या प्रकरणांत वसुिपात्र रक्कम संबंधीत 

किमान्वय ेमािमत्ता कर दयेकामध्ये समाभवष्ट केि ेबाबतच ेऄभभिेखे. 

५. भनष्कासन कायषवाहीसाठी वापरण्यात अिेल्या ऄवजार/मनुष्यबळासाठी कंत्राटी पध्दतीन ेठेके ददि ेऄसल्यास 

ठेक्याबाबतची भनभवदा प्रदक्रया ऄभभिेख. 

६.रस्त े,पदपथ व सावषजभनक रठकाणी वापरण्यासाठी मान्यता, परवानगी दणे्यात अिेिी परवाना प्रकरणे व 

तयापासुन तसेच भवना परवानगी रस्त,े पदपथ व सावषजभनक रठकाणी ऄनभधकृत फेरीवाल्यांकडून करण्यात अिेल्या 

दडंाची वसुिी नोंदवही व पुरक ऄभभिेखे. 

७. प्रभाग कायाषियात परवाना दणे्यात अिेि ेवेदरशेड प्रकरणे व वसुिी नोंदवही. 

८. भवनापरवानगी दकुानासमोर समासी जागेत साभहतय ठेवल्याबाबत वसुिी नोंदवही. 

९. बॅनर,पोस्टर/होडींग जाभहरात फिक व आतर ततसम बांधकाम या ऄनुषंगान ेजमा केिेि ेदडं रकमेच ेवसुिी 

नोंदवही. 

१०. फेरीवाल्यांकडून केिेिी दडं वसुिी नोंदवही व पुरक ऄभभिेखे. 

११. ऄभतक्रमण कारवाइमधून जप्त केिेल्या मािाची साठा नोंदवही. 

१२. जप्त केिेल्या मािातून दडंाची वसुिी करुन मुक्त केिेल्या मािाची साठा नोदवही, वसुिीची रक्कम, स्थळ 

पावतीपुस्तके 

१३. जप्त केिेल्या, भशल्िक माि भवल्हवेाटी करता केिेिी कायषवाही तपभशिांची नस्ती. 

१४. प्रदान रक्कमेच्या ऄनुषंगान ेयाबाबतच ेसवष ऄभभिेखे / दस्तऐवज. 

शहर भवकास भवभाग/ ऄभतक्रमण भवभागाकडून करण्यात अिेल्या कारवाइबाबतच ेईपरोक्त नमूद ऄभभिेखे िेखा 

परीक्षणास ईपिब्ध झाि ेनाहीत. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 102, Hmm No : 82)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

87 बांधकाम भवभागाचे िेखा परीक्षणास ऄभभिेखे ईपिब्ध न झािेबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : आमदार भनधी व 

जनरल भन 

वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व-भनधी व 

शासन भनधी 

कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 
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भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेसन 2016-17 व 2017-18 या अर्थथक वषाषच ेिेखा परीक्षणात बांधकाम 

भवभागास ऄधषसमास पत्र क्र.30 दद.03/12/2020 व ऄधषसमास पत्र क्र.205 दद.03/05/2021 ऄन्वय ेकामांच्या नस्तया, 

मुळ प्रमाणके, मोजमाप पुभस्तका, भजल्हा दरसूची व ऄनुषंगीक ऄभभिेखे ईपिब्ध करुन दणे्याबाबत मागणी केिी 

ऄसता तयातीि खािीि नमूद कामांच्या नस्तया व संबंभधत ऄभभिेखे िेखा परीक्षणास ऄंभतमतः ईपिब्ध झाि ेनाहीत. 

ऄ . क्र भनधी कामाच ेनाव / तपभशि 
प्रमाणक क्र. 

/ददनांक 

भनव्व्ळ खचष 

रक्कम रुपय े
ठेकेदाराच ेनाव 

1 जनरि 
वाडष क्र.02 येथ ेरस्ता दरुुस्ती 

कामी दयेक (1ि ेपाटष पेमेंट) 

जन/1170 

दद.20/09/2016 
1166000 

बुबेरे ऄँड 

ऄसोशीएटस ्

2 

अमदार 

भनधी 

भय्यासाहबे अंबेडकर नगर 

येथ ेकम्युभनटी हॉि बांधणे 

कामी दयेक 

एम.एि.ए./56 

दद.16/09/2016 
1191308 

बुबेरे ऄँड 

ऄसोशीएटस ्

   एकूण खचष 23,57,308/-  

वरीि बाबत िेखा परीक्षणाच ेखािीि ऄभभप्राय अहते. 

१) ईपरोक्त कामांच ेऄभभिेखे ईपिब्ध न झाल्यान ेऄभभिेखयांऄभावी कामाची सतयता व केिेि ेप्रदान याची तपासणी 

िेखा परीक्षणात करता अिी नाही. सबब एकूण खचष रक्कम रु.२३,५७,३०८/- िेखा परीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात 

येत अह.े 

DGPVTTM7001 (Ref No : 103, Hmm No : 205)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

88 पाणीपुरवठा भवभागाचे ऄभभिेखे िेखापररक्षणास ऄभभिेखे ईपिब्ध न झािेबाबत. 

योजना :  लेखाशीषव : 14 भवत्त आयोग, 

भवकास 

वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व-भनधी व 

शासन भनधी 

कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच ेसन 2016-17 व 2017-18 या अर्थथक वषाषच ेिेखा परीक्षणात 

पाणीपुरवठा भवभागास ऄधषसमास पत्र क्र.6 दद.18/11/2020 व ऄधषसमास पत्र क्र.13 दद.23/11/2020 व ऄधषसमास 

पत्र क्र.२०४ ददनांक रोजी कळभवण्यात अि ेअह.े या बाबत अपि ेभवभागातीि कामाच्या नस्तया, मुळ प्रमाणके, 

मोजमाप पुभस्तका, भजल्हा दरसूची व ऄनुषंगीक ऄभभिेखे ईपिब्ध करुन दणे्यात अिेि ेनाहीत. तयाचा तपशीि 
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खािीि प्रमाणे अह.े 

ऄ 

. 

क्र 

. 

भनधी 
कामाच ेनाव / 

तपभशि 
प्रमाणक क्र . / ददनांक 

भनव्व्ळ 

खचष रक्कम 

रुपय े

ठेकेदाराच े

नाव 

01 
14 वे भवत्त 

अयोग 

वाडष ऑफीस-1 

येथ ेसबमसीबि 

पंप व बोऄरवेि 

िावणे कामी 

(ऄभतम पेमेंट) 

14वे भवत्त अयोग/17 

दद.25/08/2016 

314593 
मा.मंुब्रादवेी 

आंटरप्रायझेस 

02 
14 वे भवत्त 

अयोग 

वाडष ऑफीस-4 

येथ ेसबमसीबि 

पंप व बोऄरवेि 

िावणे कामी 

(ऄभतम पेमेंट) 

14वे भवत्त अयोग/18 

दद.25/08/2016 

322615 

अर.के. 

कंिक्शन 

03 
जनरि 

फंड 

वाडष क्र.5 येथ े

दद.21/05/2015 

त े19/06/2015 

पयांत नाि े

सफाइच ेकामा 

बाबत दयेक 

जन/135 

दद.13/04/2016 

1666000 योगेश ठाकरे 

04 
जनरि 

फंड 

दद.1/01/2016 त े

31/01/2016 

पयांत 

भाडतेतवावर 

शहरात टँकरन े

पाणी पुरवठा 

करणे कामी 

व्हौ.न ंजन/1036 

दद.29/06/2016 

980000 
ओम साइ 

आंटरप्रायझेस 
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(1िे पाटष पेमेंट) 

05 
जनरि 

फंड 

माह ेजानेवारी 

2016 च ेपाणी 

पुरवठा बीि 

व्हौ.न.ं1445,1446,1447,1448 

दद .26/08/2016 

1558084 

िेटर मंुबइ 

म्युभनभसपि 

कॉरप्रोरेशन 

06 
जनरि 

फंड 

माह ेफेब्रवारी 

2016 च ेपाणी 

पुरवठा बीि 

व्हौ.न.ंजन/1449,1450,1451,1452,1453 

दद .26/08/2016 

1552550 

िेटर मंुबइ 

म्युभनभसपि 

कॉरप्रोरेशन 

07 
जनरि 

फंड 

माह ेमाचष 2016 

च ेपाणी पुरवठा 

बीि 

व्हौ.न.ंजन/1455,1456 

दद .26/08/2016 

1707022 

िेटर मंुबइ 

म्युभनभसपि 

कॉरप्रोरेशन 

08 
जनरि 

फंड 

वाडष क्र.4 न्य ु

अझाद नगर येथ े

150 

एम.एम.पाइप 

िाइन टाकणे व 

गािीब भाइ यांच े

घराजवळ 

नुरनगर येथ े

बोऄरवेि 

बसभवणे कामी 

दयेक 

जन/798,799,800 

दद.16/06/2016 

423988 
राम 

बोऄरवेि 

09 
जनरि 

फंड 

माह ेसप्टेंबर 

2016 च ेपाणी 

पुरवठा बीि 

व्हौ.न.ंजन/2461 

दद .19/12/2016 

1427830 

िेटर मंुबइ 

म्युभनभसपि 

कॉरप्रोरेशन 

10 
जनरि 

फंड 

माह ेसप्टेंबर 

2016 च ेपाणी 

पुरवठा बीि 

व्हौ.न.ंजन/2462 

दद .19/12/2016 

1519828 

िेटर मंुबइ 

म्युभनभसपि 

कॉरप्रोरेशन 
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11 
जनरि 

फंड 

माह ेसप्टेंबर 

2016 च ेपाणी 

पुरवठा बीि 

व्हौ.न.ंजन/2466 

दद .19/12/2016 

1397498 

िेटर मंुबइ 

म्युभनभसपि 

कॉरप्रोरेशन 

12 
जनरि 

फंड 

माह ेसप्टेंबर 

2016 च ेपाणी 

पुरवठा बीि 

व्हौ.न.ंजन/2467 

दद .19/12/2016 

1574475 

िेटर मंुबइ 

म्युभनभसपि 

कॉरप्रोरेशन 

13 
जनरि 

फंड 

फेन ेजी.एस.अर. 

त ेस्टेडीयम 

जी.एस.अर.पयांत 

जी.एस.अर. 

पाइप िाइन 

टाकणे कामी 

जन/2456 

दद.19/12/2016 

5674952 पी.एि.अडके 

14 
जनरि 

फंड 

सन २०१५ -

२०१६ 

वषाषकररता 

भाडतेतवार 

व्हॉिमन घेणे 

बाबत. 

(1िे पाटष पेमेंट) 

जन/2822 

दद.16/03/2016 

1152000 बी.एस.पटेि 

15 
जनरि 

फंड 

दद.01/12/2015 

त ेदद. 

31/12/2015 या 

कािावभधत 

शहरात 

भाडतेतवावर 

टँकरन ेपाणी 

पुरवठा करणे 

कामी दयेक 

व्हौ.न.ं292 

दद. 13/05/2016 

2051826 
ओम साइ 

आंटरप्रायझेस 
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   एकुण भनव्वळ दये रक्कम 23323261  

सन 2017-2018 

ऄ.

क्र. 

भन

धी 
कामाच ेनाव / तपभशि प्रमाणक क्र. / ददनांक 

भनव्व्ळ 

खचष 

रक्कम 

रुपय े

ठेकेदाराच े

नाव 

1 

भव

कास 

भन

धी 

फेणे जीएसअर त ेस्टेडीऄम 

जीएसअर पयांत जी.एस.अर. 

पाइप िाइन टाकणे कामी 

डी.एफ./02 दद.18/05/2017 
16975
90 

पी.एि.अडके 

2 

भव

कास 

भन

धी 

गायत्रीनगर रामनगर पाण्याची 

टाकी त ेनरहरी तानसा पाइप 

िाइन पयांत 350 एम.एम 

पाइप िाइन टाकणे कामी 

दयेक 

डी.एफ./03 दद.22/05/2017 
32061
18 

भवद्या िेडसष 

3 
जनर

ि 

माह ेभडसेंबर 2016 च ेपाणी 

पुरवठा दयेक 
जन/163,164 दद.24/04/2017 

10438
690 

बृहन्मंुबइ 

महानगरपाभि

का,मंुबइ 

4 
जनर

ि 

सन 2015-16 वषाषकरीता 

भाडपेटयान व्हॉिमन ची 

भनयुक्ती बाबतचा खचष 

जन/594 

दद.07/06/2017 

12740
00 

बी.एस.पटेि 

5 
जनर

ि 

माह ेमाचष 2016 च ेपाणी 

पुरवठा दयेक 

जन/785 

दद.29/06/2017 

35960
00 

बृहन्मंुबइ 

महानगरपाभि

का,मंुबइ 

6 
जनर

ि 

माह ेभडसेंबर 2016 च ेपाणी 

पुरवठा दयेक 
जन/786 दद.29/06/2017 

16585
24 

बृहन्मंुबइ 

महानगरपाभि
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का,मंुबइ 

7 
जनर

ि 

माह ेएभप्रि 2017 च ेपाणी 

पुरवठा दयेक 
जन/1373 दद.16/09/2017 

18714
19 

बृहन्मंुबइ 

महानगरपाभि

का,मंुबइ 

8 
जनर

ि 

माह ेएभप्रि 2017 च ेपाणी 

पुरवठा दयेक 
जन/1374 दद.16/09/2017 

23155
95 

बृहन्मंुबइ 

महानगरपाभि

का,मंुबइ 

9 
जनर

ि 

वाडष क्र.3 येथ ेबोऄरवेि भनगा 

दरुुस्ती कामी झािेिा खचष 
जन/1561,1562,1562a दद.11/10/2017 

10481
32 

बुबेरे ऄँड 

ऄसोसीएट्स 

10 
जनर

ि 

माह ेजूि ै2017 च ेपाणी 

पुरवठा दयेक 
जन/1727 दद.27/10/2017 

48974
33 

बृहन्मंुबइ 

महानगरपाभि

का,मंुबइ 

11 
जनर

ि 

सन 2016-17 वषाषकरीता 

पाणी चाचणी करीता दणे्यात 

अिेिी मुखय जीवाणूतज्ञ यांच े

फी करीता झािेिा खचष 

जन/2017 

दद.12/12/2017 

11500
00 

संड्री एक्सपेंन्स ्

12 
जनर

ि 

माह ेजून2015, माचष2016, 

भडसेंबर2015,जून2016,मे201

6,जान2े015, फेबु्र2016 पाणी 

पुरवठा दयेक 

जन/2621/2622/2623/2624/2625/2626/ 

2627 दद.27/02/2018 

24832
000 

बृहन्मंुबइ 

महानगरपाभि

का,मंुबइ 

13 
जनर

ि 

माह ेजून2015, मे2016,एभप्रि 

2016 पाणी पुरवठा दयेक 
जन/2635/2636/2637/2638 दद.27/02/2018 

52557
60 

बृहन्मंुबइ 

महानगरपाभि

का,मंुबइ 

14 
जनर

ि 

प्रभाग सभमती 1 त े5 मध्ये 

पाइप िाइन भनगा दरुुस्ती 

कामी झािेिा खचष 

जन/2671 दद.05/03/2018 
10592
17 

बी.एस.पटेि 
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15 
जनर

ि 

माह ेजूि ै2016 त ेनोव्हेंबर 

2016 अभण जान े2017 त े

एभप्रि 2017 व ऑगस्ट 2017 

च ेपाणी पुरवठा दयेक 

जन/2730 त ेजन2738 दद.14/03/2018 
12137
792 

बृहन्मंुबइ 

महानगरपाभि

का,मंुबइ 

16 
जनर

ि 

माह ेजूि,ैऑग,सप्टें, नोव्हेंबर 

2016 अभण जूि,ै ऑगस्ट 

2017 च ेपाणी पुरवठा दयेक 

जन/2755,2756,2757,2758,2759,2760,2761

,2762,2763,2764 

दद.14/03/2018 

10313
96 

बृहन्मंुबइ 

महानगरपाभि

का,मंुबइ 

17 
जनर

ि 

प्रभाग सभमती 1 त े5 मध्ये 

बोऄरवेि भनगा दरुुस्ती कामी 

झािेिा खचष 

जन/3154 

दद.31/03/2018 

10579
25 

बुबेरे ऄँड 

ऄसोसीएट्स 

18 
जनर

ि 

सन 2015-16 वषाषकरीता 

भाडपेटृयान ेव्हॉिमन ची 

भनयुक्ती बाबतचा खचष 

,कािावधी दद.01/09/2017 त े

31/03/2018 

जन/3156 

दद.31/03/2018 

32542
88 

बी.एस.पटेि 

   एकूण कामांचा भनव्वळ खचष 
81781
879 

 

ईपरोक्त बाबत िेखा परीक्षणात खािीि ऄभभप्राय अहते. 

१) ईपरोक्त वषष २०१६-१७ मधीि १५ कामांवरीि एकूण भनव्वळ खचष रक्कम रु.23323261 व वषष २०१७-१८ 

मधीि १८ कामांवरीि एकूण भनव्वळ खचष रक्कम रु.८१७८१८७९ एकूण एकंदर रक्कम रु. 105105140 वरीि नमूद 

कामांच ेऄभभिेखे िेखा परीक्षणात ईपिब्ध न झाल्यान ेकामांची सतयता व तपासणी िेखा परीक्षणात करता अिी 

नसल्यान ेसदर खचष रक्कम रु.105105140 िेखा परीक्षणात अक्षेपाधीन ठेवण्यात येत अह.े 

DGPVTTM7001 (Ref No : 104, Hmm No : 204)                                                                  

[End Para) 
[Start Para) 

89 पाणी दयेकांबाबत 

योजना :  लेखाशीषव : पाणी देयके वसुलपात्र  : 0.00/- 

भनधी : महानगरपाभलका स्व- भनधी कलम : 9ड अंभतम अमान्य  : 0.00/- 

  



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[238] 

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिकेच्या भवत्तीय वषष २०१६-१७-१८ च ेिेखापरीक्षणात पाणी पुरवठा 

भवभागाकडीि स्टेम वॉटर डीस्िीब्युशन अभण आन्रास्िक्चर कडीि पाणी दयेकांची नस्ती तपासता, अढळून अिेल्या 

ऄभनयभमतताबाबत ऄधषसमास पत्र क्र.१९९, ददनांक २७/०४/२०२१ ऄन्वय ेकळभवि ेऄसता भवभागान ेयाबाबत 

काहीही खुिासा केिा नाही. ऄगर ऄभभिेखे ईपिब्ध केिेि ेनाहीत. सबब िेखापरीक्षणाच ेयाबाबत खािीि ऄभभप्राय 

अहते. 

1) पत्रासोबतच ेभववरण पत्रात एकूण रक्कम रु.१,२७,०३,७४,०८२/- आतकी मागणी केिी ऄसून सदर रक्कमेत भविंब 

अकार रक्कम रु.३०,१९,६५,४६६/- आतकी दशषभविी ऄसून, सदर भविंब अकार दयेकात येण्याच ेप्रयोजन व वेळीच 

रक्कमा न भरण्याची कारणे, वेळीच रक्कम भरणा न केल्यान ेमहानगरपाभिकेवर तेवढ्या रक्कमेचा भार पडत ऄसल्यान े

महानगरपाभिकेच ेअर्थथक नुकसान होत अह.े तरी याबाबतची ईभचत कायषवाही करून िेखापरीक्षणास ऄनुपािन 

करणे अवश्यक अह.े 

2) स्टेमच ेददनांक १४/०३/२०१८ च ेपत्रासोबतच ेभववरणपत्रात ददनांक १७/०३/२०१८ त ेददनांक १३/०३/२०१८ 

या २२ ददवसांकररता एकूण १३३ दयेके/बाबी याकरीता रुपय े६४२०६३५/- भविंब अकार तर ददनांक 

१४/०३/२०१८ त ेददनांक ०९/०४/२०१८ या २७ ददवसांकररता एकूण १३५ दयेके/बाबी याकररता रुपय े

७०१८३५८/- आतका भविंब अकार दशषभविा अह.े सदर भविंब अकार हा जानेवारी २००७ त ेजानेवारी २०१८ या 

कािावधी करीता अह.े सदर भविंब दयेकात संबंभधत मभहन्यांच्या अगावू प्रदान दयेकांकररता दखेीि भविंब अकार 

दशषभविा अह.े तरी भवभागान ेकशाप्रकारे तयाची तपासणी करून भविंब अकार ऄचूक ऄसल्याची खात्री केिी अह.े 

याबाबतचा खुिासा करून तयाचा तपशीि िेखा परीक्षणास सादर केिा नाही. 

DGPVTTM7001 (Ref No : 111, Hmm No : 199)                                                                  

[End Para) 
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  Shri. Dattatray Dnyanoba Patharut 

Deputy Director, 

Deputy Director, Municipal Corporation Audit,  

Division-2, Local Fund Accounts Audit Office, 

Navi Mumbai. 
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लेखा परीक्षकभनहाय पररच्छेदांचे भववरणपत्र    

 
नाल पररच्छेद क्रमांक 

क्रकयण दत्तात्रम काऱे, रेखाऩरयषा अर्धकायी 22, 23, 3, 5, 61, 63, 69, 84 

वलजम त कायाभ ठोवये, रेखाऩरयषा अर्धकायी 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 32, 34, 
35, 4, 41, 42, 45, 49, 51, 53, 54, 65, 67, 68, 7, 
70, 71, 72, 73, 74, 8, 80, 86, 87, 88, 89, 9 

वंजील नायद लाघ, वशाय्मक रेखाऩरयषा 
अर्धकायी 

16, 66 

नयेंद्र वाशेफयाल ऩाटीर, वशाय्मक रेखाऩरयषा 
अर्धकायी 

19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 46, 55, 56, 78, 
79, 81, 82 

ळैरेंद्र प्रबाकय भोटघये, वशाय्मक रेखाऩरयषा 
अर्धकायी 

39, 40, 43, 44, 47, 48, 6, 60, 62, 64 

जम याभचदं्र धोऩ,े वशाय्मक रेखाऩरयषा 
अर्धकायी 

28, 29, 31, 33, 37, 38, 50, 52, 57, 58, 59, 75, 
76, 77, 83, 85 

 



  भिवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभलका, 2016-2017 ते 2017-2018 

 

[242] 

 

वववरणपत्रे  व  जोडपत्रे   

 
अ.क्र. ऩरयच्छेद क्र. आषेऩाधीन 

यक्कभ 

लवरूऩात्र 

यक्कभ  

तात्ऩ यती 
अभान्म 

यक्कभ 

अनंतभ अभान्म 

यक्कभ 

ग तंरेरी यक्कभ 

1 3 428950.00 428950.00  ----   ----  428950.00 
2 5 202821.00  ----   ----   ----  202821.00 
3 6 357471.00 357471.00  ----   ----  357471.00 
4 7  ----   ----   ----   ----  4516275.00 
5 9 199920.00  ----   ----   ----  199920.00 
6 10 496000.00  ----   ----   ----  496000.00 
7 11 293176.00  ----   ----   ----  293176.00 
8 12  ----  264446.00  ----   ----  264446.00 
9 13 1881045.00 75820.00  ----   ----  1956865.00 
10 14 765127.00 49900.00  ----   ----  765127.00 
11 15 1635857.00 400.00  ----   ----  1635857.00 
12 16 498629.00 4986.00  ----   ----  498629.00 
13 17 1009815.00 500.00  ----   ----  1009815.00 
14 18 263616881.00 27500.00  ----   ----  263616881.00 
15 19 74268.00  ----   ----   ----  74268.00 
16 20 202574.00  ----   ----   ----  202574.00 
17 22 14475310.00  ----   ----   ----  14475310.00 
18 23 11110062.00  ----   ----   ----  11110062.00 
19 24  ----  7980.00  ----   ----  7980.00 
20 25  ----  73440337.00  ----   ----  73440337.00 
21 26  ----  83785341.00  ----   ----  83785341.00 
22 27  ----  156054.00  ----   ----  156054.00 
23 28  ----  1748278.00  ----   ----  1748278.00 
24 29  ----  93850.00  ----   ----  93850.00 
25 30  ----  17510.00  ----   ----  17510.00 
26 31  ----  25319.00  ----   ----  25319.00 
27 32  ----  4442.00  ----   ----  4442.00 
28 33  ----  2295703.00  ----   ----  2295703.00 
29 34  ----  2850472312.00  ----   ----  2850472312.00 
30 35  ----  4444000.00  ----   ----  4400000.00 
31 36  ----  7392.00  ----   ----  7392.00 
32 37  ----  6400.00  ----   ----  6400.00 
33 38 696770.00  ----   ----   ----  696770.00 
34 39 242500.00  ----   ----   ----  242500.00 
35 40 4886980.00  ----   ----   ----  4886980.00 
36 41  ----  2296798.00  ----   ----  2296798.00 
37 42  ----  365652.00  ----   ----  365652.00 
38 43  ----  875004.00  ----   ----  875004.00 
39 44  ----  27163709.00  ----   ----  27163709.00 
40 45  ----  199494.00  ----   ----  199494.00 
41 46  ----  350750.00  ----   ----  350750.00 
42 47  ----   ----   ----   ----  1860000.00 
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अ.क्र. ऩरयच्छेद क्र. आषेऩाधीन 

यक्कभ 

लवरूऩात्र 

यक्कभ  

तात्ऩ यती 
अभान्म 

यक्कभ 

अनंतभ अभान्म 

यक्कभ 

ग तंरेरी यक्कभ 

43 48 44834204.00 2850956.00  ----   ----  44834204.00 
44 49  ----  108000.00  ----   ----  108000.00 
45 50  ----  28781.00  ----   ----  28781.00 
46 51  ----  101020.00  ----   ----  101020.00 
47 52  ----  22047402.00  ----   ----  22047402.00 
48 53  ----  219984555.00  ----   ----  219984555.00 
49 54 471617867.00  ----   ----   ----  471617867.00 
50 55 162232.00  ----   ----   ----  162232.00 
51 57  ----  122500.00  ----   ----  122500.00 
52 59  ----  850.00  ----   ----  850.00 
53 62  ----  2400469.00  ----   ----  2400469.00 
54 64 39000.00  ----   ----   ----  39000.00 
55 66 1842841.00  ----   ----   ----  1842841.00 
56 71 999930.00  ----   ----   ----  999930.00 
57 72  ----  741854957.00  ----   ----  741854957.00 
58 74  ----   ----   ----   ----  35761905.00 
59 75  ----  2859522397.00  ----   ----  2859522397.00 
60 77  ----  2400.00  ----   ----  2400.00 
61 84 1758295.00  ----   ----   ----  1758295.00 
62 85  ----   ----   ----   ----  1200.00 
63 86 413000.00  ----   ----   ----  413000.00 
64 87 2357308.00  ----   ----   ----  2357308.00 
65 88 10510540.00  ----   ----   ----  10510540.00 
66 89 301965466.00  ----   ----   ----  301965466.00 

एकूण रक्कम 1139574839 6897990585 0 0 8075940141 

 



Annexture of Office Bhiwandi (M Corp.), 2016-2017






































































































