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रेखा ऩयीषण अशलार लऴष २०१२-१३ (चारू रेखाऩयीषणाचे भागीर वलत्तीम लऴष)
ऩरयच्छे द वलऴम
क्रभाॊक
०१
०२

ळारेम ऩोऴण आशायाच्मा दे मकाचे प्रदान कयताना आमकय लवर
ू न केल्माफाफत.
स्थाऩत्म काभाची प्रभाणके रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध न केल्माफाफत.

०३

वेलाखॊड षभावऩत कयण्माच्मा अननमभभततेफाफत

०४

भबलॊडी-ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाच्मा आधथतक श्स्थतीफाफत.

०५
०६
०७

चकीच्मा लेतन ननश्श्चतीभऱे लेतन ल वेलाननलत्ृ ती राबाच्मा अनतप्रदानाच्मा लवरीफाफत.
लेतन, वेलाननलत्ृ ती राबाचे झारेरे अनतप्रदान

ळारेम ऩोऴण आशाय मोजनेच्मा दे मकाच्मा प्रदानातीर अननमभभतता

०८

वलत भळषा अभबमान अॊतगतत केरेल्मा खचाततीर त्रटी ल अननमभभतता फाफत.

०९

ळारेम ऩोऴण आशाय मोजनेच्मा खचाततीर अननमभभतता

१०

अॊळदामी ननलत्ृ तीलेतन मोजनेच्मा योकडलशीतीर जभा यक्कभा दीघत भदतीच्मा ठे लीभध्मे
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गत
ॊ लणूक न केल्माभऱे झारेरे आधथतक नकवान

११

भळषण भॊडऱ ळाऱा क्रभाॊक १ ते ८५ वलत भाध्मभाकरयता ळैषणणक वाहशत्म ऩयलठा कयणे
काभातीर अननमभभतता.

१२

अल्ऩवॊख्माक वभाजातीर वलद्माथांना प्रोत्वाशन बत्ता लाटऩातीर अननमभभततेफाफत.

१३

ऩॊधया ऑगस्ट स्लातॊत्र्म हदन ल प्रजावत्ताक हदनाननभभत्त केरेल्मा खचाततीर

१४

भळषक ल भळषकेतय कभतचाऱमाॊच्मा भाशे भे-२०१३ लेतनातन
ू लाशतक
ू बत्ता लवरीफाफत.

अननमभभततेफाफत

१५

ऩदलीधय उच्च लेतनश्रेणी रागू केरेरी अवताना ऩन्शा भख्माध्माऩक ऩदाचे लेतन ननश्श्चत
केल्माने झारेरे अनतप्रदान.

१६

लेतन दे मकाच्मा अननमभभततेफाफत.

१७

ळाऱाॊभधीर अनतरयक्त भळषकाॊचे वभामोजन न केल्माफाफत.

१८

ऩारयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ तीलेतन मोजने अॊतगतत भशाऩाभरका भळषण भॊडऱाचे वभतल्म

१९

वेलाऩस्तकात घेण्मात मेणाऱमा नोंदी फाफतच्मा अननमभभततेफाफत.

२०

६ व्मा लेतन आमोगाच्मा पयकाच्मा दे मकातीर अननमभभततेफाफत

२१

वळस्त्र वेना ध्लज हदन ननधी वॊकरन ननधीतीर अननमभभततेफाफत.

अॊळदान कभतचाऱमाॊच्मा खात्मालय जभा न केल्माफाफत.

“उऩयोक्त नभद
ू केरेल्मा ऩयीच्छे दाॊच्मा वॊदबाषत त्मा त्मा लऴाषच्मा प्रथभ ऩढ
ु ीर अभबप्रामाभध्मे नभद
ू
केरेरे ऩयीच्छे द क्रभाॊक अॊनतभ वभजण्मात मालेत.”

ऩन
ु वलषरोकन अशलाराभध्मे वभावलष्ट ऩरयच्छे दाॊचा तऩभळर :अ.क्र.

रे.ऩ.लऴष

ऩरयच्छे द क्रभाॊक

एकूण

२०१२-१३ चा रेखाऩयीषण ऩन
ु वलषरोकन अशलार अॊनतभीकयण कयण्माचे काभ वरु
ु आशे .
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Part II

बाग एक
गॊबीय अननमभभतता
करभ ९ अ,फ,क खारीर आषेऩ
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करभ ९ अ खारीर आषेऩ
रेखाऩयीषकाच्मा दृष्ट्टीने जे प्रदान कामद्मावलरुद्ध आशे अवे
प्रत्मेक प्रदान
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[Start Para)

1

भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानयगयऩाभरका भळषण भॊडऱाच्मा आर्थाक स्थथतीफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 09

भनऩा ल ळावन ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ

भुफ
ॊ ई प्राथभभक भळषण ननमभ 1949 भधीर ननमभ 161 ल ळावन ननणषम नगय वलकाव वलबाग क्रभाॊक
रेखावु.102004/72/प्र.क्र.05/04/नली.31 ददनाॊक 6.7.2005 नुवाय भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाने व्ददनोंद
ऩध्दतीने रेखे ठे लरेरे नाशी. 2013-14 मा लऴाषभधीर कजष ल गुत
ॊ लणुकीचे रेखे, ठे ली,अथषवक
ॊ ल्ऩ,भत्ता दानमत्ल,
ताऱे फद
ॊ , आम दमम वललयण, वलषवाधायण गुत
ॊ लणूका, अग्रीभ वललयण,इ.प्रकायचे अभबरेखे रेखाऩयीषणाव
उऩरब्ध करुन ददरेरे नाशीत. भुऱ अॊदाजाऩेषा 24 टक्के कभी म्शणजे यक्कभ रु.5,76,72,773/- इतका कभी
खचष कयण्मात आरेरा आशे . भुफ
ॊ ई प्राथभभक भळषण अधधननमभ 1947 भधीर करभ 44(2) नुवाय
भशानगनयऩाभरकेकडुन मेणे यक्कभ रु.68,42,227/- ची भागणी कयण्मात आरेरी नाशी. ळावन अनुदानाऩैकी
भळल्रक अनुदानाची यक्कभ रु.85,796/- ळावनाव ऩयत न कयता भळषण भॊडऱाकडे ठे लण्मात आरी आशे .
ळावन ननणषम वलत्त वलबाग क्र. अॊ.नन.मो./१००५ /१२६/वेला-४ ददनाॊक ३१ ऑक्टोफय २००५ अन्लमे ऩरयबावऴत
अॊळदान ननलत्ृ ती लेतन मोजनाखारी भळषण भॊडऱाकडीर कभषचा-माॊच्मा ळावन ल भशानगयऩाभरकेकडीर 10
टक्के दशश्माची यक्कभ 2009-10 ऩावून जभा कयण्मात आरेरी नाशी. 2013-14 वलत्तीम लऴाषत भळषक ल
भळषकेतय कभषचा-माॊच्मा बवलष्म ननलाषश ननधी जभा यक्कभेऩक
ै ी रु.17,12,07,834/- तवेच अॊळदामी ननलत्ृ ती
लेतन ऩात्र भळषक ल भळषकेतय कभषचा-माॊच्मा 10 टक्के जभा यकभेऩक
ै ी यक्कभ रु.94,99,84,200/- मा
यक्कभाॊची गुत
ॊ लणुक न केल्माने वयावयी 9.50 टक्के प्रभाणे दमाजाच्मा यक्कभेचे नुकवान झारेरे आशे . ळारेम
ऩोऴण आशायाऩोटी ळावनाकडुन प्राप्त यक्कभेऩक
ै ी भळल्रक रु.4.69 राख इतकी यक्कभ ळावनाव ऩयत कयणेत
आरेरी नाशी. तवेच 2013-14 वलत्तीम लऴाषतीर खचष यक्कभ रु.234.66 राख यक्कभेच्मा खचाषफाफतचे
उऩमोधगता प्रभाणऩत्र रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन ददरेरे नाशी.

1. भबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाने वलत्तीम लऴत 2013-14 चा जभा खचत

एकेयी नोंद ऩध्दतीने (Singal Entry System) तमाय केरा आशे . जभा खचातच्मा वललयणा आधाये आम
व्मम वललयणऩत्र (Income & Expenditure Statement )

ल भत्ता दानमत्ल वललयणऩत्र तमाय कयणे

आलश्मक शोते. जेणे करुन भॊडऱाची आधथतक श्स्थतीलय तऩभळरलाय बाष्ट्म कयता आरे अवते. ऩयॊ तू

भत्ता ल दानमत्ल वललयणऩत्र तमाय केरे नवल्माने भॊडऱालय अवरेरे एकूण दानमत्ल ल वदय दानमत्ल
[8]
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ऩाय ऩाडण्माची भॊडऱाची षभता माफाफत रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम नोंदवलता आरे नाशीत. ळावन
ननणतम नगय वलकाव वलबाग क्रभाॊक रेखाव.102004/72/प्र.क्र.05/04/नली.31 हदनाॊक 6.7.2005

अन्लमे हदनाॊक 1.4.2005 ऩावन
ू श्व्दनोंद ऩध्दतीने रेखे ठे लणे वलत भशानगयऩाभरकाॊना फॊधनकायक

केरे आशे . भफ
ॊ ई प्राथभभक भळषण ननमभ 1949 भधीर ननमभ 161 अन्लमे ळाऱा भॊडऱाच्मा जभा ल
खचातचे हशळोफ ळावनाकडून वलननहदत ष्ट्ट कयण्मात मेईर अळा रयतीने वलशीत नभन्मात ठे लणे आलश्मक
आशे त. ऩयॊ तू ळावनाने वलशीत केरेल्मा श्व्दनोंद ऩध्दतीने भबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩाभरका

भळषण भॊडऱाने रेखे ठे लरेरे नवन
ू 2013-14 मा वलत्तीम लऴातचा लावऴतक रेखाशी तमाय कयण्मात
आरेरा नाशी.

2. अधतवभाव ऩत्र क्र.4 हद.18.12.2015 ननगतभभत करून अळा रेख्माॊची ल आलश्मक वललयणऩत्राॊची

भागणी कयण्मात आरी शोती. माभध्मे 2013-14 मा लऴातभधीर कजत ल गत
ॊ लणकीचे रेखे, ठे ली,

अथतवक
ॊ ल्ऩ,भत्ता दानमत्ल, ताऱे फद
ॊ तवेच आम व्मम वललयण, वलतवाधायण गत
ॊ लणूका, अग्रीभ वललयण,
इ.चा वभालेळ आशे . ऩयॊ त वदयचे रेखे भागणी करुनशी उऩरब्ध करुन हदरेरे नाशीत. त्माभऱे वदय
रेख्माॊफाफत रेखाऩयीषणाभध्मे तऩावणी कयता आरी नाशी.

3. भळषण भॊडऱाने 2013-14 मा वलत्तीम लऴातभध्मे यक्कभ रु.2418.34 राखाचे भऱ
ू अॊदाज तमाय
केरेरा अवन
ू वोफतच्मा वललयणऩत्र- एक नवाय प्रत्मयषात यक्कभ रु.37,23,03,912/- इतका खचत
कयण्मात आरेरा आशे . भऱ खचातचे अॊदाजाऩेषा यक्कभ रु.13,04,69,912/- इतका जादा खचत

कयण्मात आरेरा आशे . म्शणजे एकूण भऱ
ू अॊदाजाऩेषा 35 टक्के जादा खचत तयतद
ू नवताना कयण्मात
आरेरा आशे . भफ
ॊ ई ळाऱा भॊडऱ रेखा वॊशीता 1953 भधीर ननमभ 5(3)(अ) भधीर तयतद
ू ीनवाय ज्मा
ळीऴातभधून खचत कयालमाचा आशे अळा वॊफधॊ धत ळीऴातखारी तयतद
ू उऩरब्ध अवल्माभळलाम खचत

कयण्मात मेऊ नमे ल भॊजूय तयतद
ू ीऩेषा जादा खचत शोणाय अवल्माव अवा खचत अळाप्रकायच्मा तत्वभ
फचत शोणा-मा रेखा ळीऴातखारन
ू रेखा वॊहशतेभधीर ननमभ 5(3)(7) नवाय ऩनवलतननमोजनाव्दाये कयणे
आलश्मक आशे . भात्र वदय ननमभातीर तयतद
ू ी वलचायात न घेता 35 टक्के भॊजूय तयतद
ू ीऩेषा जादा
खचत ननमभफाशमऩणे कयण्मात आरेरा आशे .

4. भबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩाभरका माॊचेकडन 2013-14 मा वलत्तीम लऴातभध्मे वोफतच्मा

वललयणऩत्र – दोन नवाय यक्कभ रु. 17,73,19,000/- इतकी अनदान स्लरुऩात प्राप्त झारेरी अवन
ू
2013-14 मा वलत्तीम लऴातत भशानगयऩाभरका 50 टक्के खचतप्रभाणे यक्कभ रु.17,37,75,491/- ल

भशानगयऩाभरका 100 टक्केप्रभाणे खचत यक्कभ रु.1,03,85,736/- अवा एकूण रु.18,41,61,227/-

इतका प्रत्मष खचत कयण्मात आरेरा आशे . त्माभऱे भशानगयऩाभरकेकडून प्राप्त झारेल्मा अनदानाऩेषा
यक्कभ रु.68,42,227/- इतकी जादा यक्कभ भळषण भॊडऱाने खचत केरी आशे . वदय जादा खचातची

यक्कभ रु.68,42,227/- कळाभधून खचत केरी आशे माफाफतचा काशीशी खरावा कयण्मात आरेरा नवन
ू
यक्कभ रु.68,42,227/- इतक्मा ननधीची भागणी भफ
ॊ ई प्राथभभक भळषण अधधननमभ 1947 भधीर
करभ 44(2) नवाय भबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩाभरका माॊचेकडे रेखाऩयीषण कारालधीऩमतत
कयण्मात आरेरी नाशी.

5. भबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाव 2013-14 मा वलत्तीम लऴातत वोफतच्मा
वललयणऩत्र – तीन नव
ु ाय याज्म ळावनाकडन 50 टक्के लेतन ल बत्ते मावाठी यक्कभ

रु.19,00,19,875/- चे अनदान प्राप्त झारेरे आशे . त्माभध्मे 2012-13 च्मा अनदानाची थकफाकीची
यक्कभ रु. 50,48,533/- अॊतबत
ूत आशे . वदय अनदान वलचायात घेता 50 टक्के लेतन अनदानाऩोटी
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प्रत्मष यक्कभ रु.18,49,71,342/- इतके अनदान प्राप्त झारेरे आशे . प्राप्त झारेल्मा अनदानाच्मा
यक्कभेतन
ू 2013-14 मा वलत्तीम लऴातत यक्कभ रु.18,37,08,348/- खचत झारेरा अवन
ू भळल्रक

अनदान यक्कभ रु.12,62,994/- इतके आशे . मा व्मनतरयक्त आहदलावी भळष्ट्मलत्ृ ती वलणतभशोत्वली,

अल्ऩवॊख्माक प्रोत्वाशन बत्ता माकयीता एकूण यक्कभ रु.45,20,134/- इतके अनदान प्राप्त झारेरे

अवन
ू त्माऩैकी 2013-14 मा वलत्तीम लऴातत यक्कभ रु.44,34,338/- इतका खचत झारेरा आशे . उलतरयत
यक्कभ रु.85,796/- इतके अनदान भळल्रक आशे . रेखाऩयीषण कारालधीऩमंत वदय भळल्रक यक्कभ
भळषण भॊडऱाच्मा रेख्माभध्मे अखधचतत अवन
ू वदय यक्कभ लेऱेत ळावनाव ऩयत कयण्मात आरेरी
नाशी.

6. ळावन ननणतम वलत्त वलबाग क्र. अॊ.नन.मो./१००५ /१२६/वेला-४ हदनाॊक ३१ ऑक्टोफय २००५ अन्लमे
ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ ती लेतन मोजना वलत कभतचा-माॊना राग कयण्मात आरी अवन मा

मोजनेअत
ॊ गतत प्रत्मेक ळावककम कभतचा-माकडून त्माॊचे भऱ लेतन, अधधक ग्रेड लेतन, अधधक भशागाई

बत्ता मा यकभेच्मा १० टक्के इतके भाभवक अॊळदान त्माॊचे लेतनाभधून कऩात करुन लवर
ू कयालमाचे
आशे ल याज्म ळावनाकडन वदय यकभेच्मा वभतल्म अॊळदान जभा कयण्माची तयतद
ू आशे . भळषण

भॊडऱाकडून मा मोजनेंतगतत ३३३ भळषक ल भळषकेतय कभतचाऱमाॊना वदय मोजनेचा राब दे ण्मात मेत

आशे . अॊळदान ननलत्ृ ती लेतन मोजनेऩोटी अळा कभतचा-माॊचे भळषण भॊडऱाने लऴत 2009-10 ऩावन १०
टक्के भाभवक अॊळदानाची यक्कभ कऩात कयण्मात मेत अवल्माचे हदवन
ू मेत आशे . ऩयॊ त

भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाच्मा हशश्श्माची वभतल्म १०% यक्कभ जभा कयण्मात आरेरी नाशी.
तवेच मा यकभाॊफाफतचे कभतचायीननशाम रेखेशी ठे लण्मात आरेरे नाशीत. त्माभऱे 2009-10 ऩावन
ू
रेखाऩयीषण लऴातऩमंत वॊफधॊ धत कभतचा-माॊचे खात्माभध्मे कभतचा-माच्मा अॊळदानाच्मा यकभा जभा
झाल्माफाफत खात्री कयता आरी नाशी.

तवेच ज्मा कभतचा-माना ळावनाकडून 50 टक्केप्रभाणे लेतन प्राप्त शोत आशे अळा कभतचा-

माॊच्मा थकफाकी ऩोटी आलश्मक ननधीची भागणी ळावन ल भशानगयऩाभरका माॊचेकडे कयणे आलश्मक
अवताना अळा प्ररॊबफत अवरेल्मा ननधीची भागणी कयण्मात आरेरी नाशी.

7. 2013-14 मा वलत्तीम लऴातत बवलष्ट्म ननलातश ननधी खात्माभध्मे वरुलातीच्मा भळल्रकेवश एकण
यक्कभ रु 223,32,81,134/- जभा झारेरी आशे . रेखाऩयीषण लऴातभध्मे बवलष्ट्म ननलातश ननधी

खात्माभधन
ू वॊफधॊ धत कभतचा-माॊचे अग्रीभाऩोटी तवेच वेलाननलत्ृ ती कभतचा-माॊचे अॊतीभ प्रदानाऩोटी

यक्कभ रु. 206,20,73,300/- इतका खचत कयण्मात आरेरा आशे . लऴातअखेयीव भळल्रक अवरेल्मा

रु.17,12,07,834/- भधून ठयावलक यक्कभेची गत
ॊ लणक कयण्मात न आल्माने वयावयी 9.50% दयाने
व्माजाचे नकवान झारेरे आशे .

8. ळावन ननणतम वलत्त वलबाग क्र. अॊ.नन.मो./१००५ /१२६/वेला-४ हदनाॊक ३१ ऑक्टोफय २००५ अन्लमे

ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ ती लेतन मोजना राग कयण्मात आरेल्मा 333 भळषक/भळषकेतय कभतचा-माॊचे
लेतनातन
ू 2009-10 ऩावन
ू एकण कऩात केरेरी अॊळदानाची हद.31.3.2014 अखेय यक्कभ

रु.94,99,84,200/- जभा अवन
ॊ लणक कयण्मात आरेरी नाशी. त्माभऱे वयावयी
ू वदय यक्कभेची गत
9.50% दयाने व्माजाचे नकवान झारेरे आशे .

9. ळारेम ऩोऴण आशायाची आयॊ बीची भळल्रक यक्कभ रु.10.57 राख अवन
ू 2013-14 लऴातत

ळावनाकडन प्राप्त यक्कभ रु.229.78 राख भभऱून एकण यक्कभ रु.239.35 राख जभा कयण्मात

आरेरी आशे . वदय यक्कभेतन
ू 2013-14 मा वलत्तीम लऴातभध्मे रु.234.66 राख इतका खचत कयण्मात
[10]

Bhiwandi Nizampur Shahar Mahanagarpalika Shikshan

आरेरा अवन
ू वदय वलत्तीम लऴातअखेय रु.4.69 राख इतकी यक्कभ भळल्रक आशे . भळल्रक यक्कभ
ळावनाव ऩयत कयणे आलश्मक अवताना ती ऩयत कयण्मात आरेरी नाशी. तवेच खचत कयण्मात

आरेल्मा रु.234.66 राख यक्कभेच्मा खचातफाफतचे उऩमोधगता प्रभाणऩत्र ळावनाव वादय कयण्मात
आल्माचे हदवन
ू आरे नाशी.

DATSSPM6201 (Ref No : 29, Hmm No : 4)
[End Para)
[Start Para)

2

ळारेम ऩोऴण आशाय मोजनेच्मा ठे कमाॊवाठी ननमभफाशमऩणे भुदतलाढ ल वलशीत

यकभेच्मा भुद्ाॊक ऩेऩयलय कयायनाभे कयण्मात न आल्माने झारेल्मा आर्थाक नुकवानीफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 2

रेखा ळीऴत :ळारेम ऩोऴण आशाय केंद्र/याज्म ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 189700.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 189700.00/-

भुफ
ॊ ई भुद्ाॊक अधधननमभ 1958 भधीर करभ 63 प्रभाणे काभाचा कयायनाभा कयण्मावाठी ळावन
अधधवूचनेददाये दद.1.5.2006 ऩावून वुधायीत केरेल्मा दयाप्रभाणे भॊजूय ननवलदा यकभेलयवलशीत अवरेल्मा
यकभेचा भुद्ाॊक ऩेऩयलय कयायनाभा कयणे आलश्मक अवताना खारीर 10 प्रकायच्मा ठे क्माभध्मे दयलऴी
ठे क्माची भुदत वॊऩल्मानॊतय नलीन कयायनाभे वलशीत यकभेच्मा भुद्ाॊक ऩेऩयलय न केल्माने रेखाऩयीषण
कारालधीऩमंत ळावनाचे रु.1,89,700/- इतके आधथषक नुकवान झारेरे आशे . कयायनाम्मातीर अट क्र.15 नुवाय
वलशीत यकभेची फॉक गॅयॊटी ताॊदऱ
ु ाच्मा ननमतनाऩोटी वॊफधॊ धत ठे केदायानी भळषण भॊडऱाकडे जभा कयालमाची
अवताना ती जभा कयण्मात आल्माची रेखाऩयीषणाव खात्री ऩटवलरी नाशी इ.

प्राथभभक भळषणाचे वालतबत्रकीकयण कयण्मावाठी तवेच प्राथभभक ळाऱे तीर वलद्मार्थमांची ऩट

वॊख्मा ल उऩश्स्थतीचे प्रभाण लाढवलण्मावाठी हद.22.11.1995 ऩावन
ू केंद्र/याज्म ळावनाच्मा, स्थाननक

स्लयाज्म वॊस्थाॊच्मा, खाजगी वॊस्थाॊच्मा अनदाननत, लस्तीळाऱा इमत्ता 1 री ते 8 ली ऩमंतचे भळषण
घेणा-मा वलद्मार्थमांवाठी केंद्र/याज्म ळावनाने ळारेम ऩोऴण आशाय मोजना वरु केरी आशे . त्माभध्मे
माऩल
ू ी इ.1 री ते 5 ली च्मा वलद्मार्थमांना भळजलरेरे अन्न दे ण्माफाफतची मोजना ळावन ळारेम

भळषण वलबाग ननणतम क्र.ळाऩोआ-1002/1275/02/प्राभळ-4 हदनाॊक 16 भे 2002 अन्लमे रागू केरी
शोती. त्मानॊतय त्माभध्मे वधायणा करुन ळावन ळारेम भळषण वलबाग ननणतम क्र.ळाऩोआ-

2008/प्र.क्र.264/प्राभळ-4 हदनाॊक 8 ऑगस्ट 2008 ऩावन
ू इ. 6 ते 8 ली च्मा वलद्मार्थमांवाठी वदय

मोजना वरु केरी आशे . ळावन ननणतमातीर ननदे ळानवाय ळारेम ऩोऴण आशायाॊतगतत द्मालमाचाआशाय ल
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प्रनतहदन प्रनत वलद्माथी वलशीत केरेरी आशाय खचत भमातदा वलचायात घेऊन भळषण भॊडऱाचे स्तयालरुन

2007-08 भध्मे ननवलदा कामतलाशी कयण्मात आल्माचे हदवन
ू मेत.े भात्र माफाफतची ननवलदा कागदऩत्रे ल
अनऴॊधगक अभबरेखे रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध कयण्मात आरे नाशीत. भात्र त्मालेऱी ननवलदा

कामतलाशीप्रभाणे एकूण 6 ठे केदायाॊची मा काभावाठी ननलड केल्माचे उऩरब्ध केरेल्मा एका नस्तीभधीर

केरेल्मा कयायनाम्माॊलरुन हदवन
ू मेत.े वदय नस्तीची ऩडताऱणी केरी अवता त्माभध्मे 1) भे.भबभाफाई
भहशरा भॊडऱ माना भाशे जरै 2008 ते भाशे जरै 2009 मा कारालधीवाठी. 2) भे.ख्व्लाजा गयीफ

नलाज भहशरा फचत गट माॊना लयीर कारालधीवाठी. 3) भे.ऩाककजा भहशरा फचत गट माॊना लयीर

कारालधीवाठी. 4) भे.प्रबोजन भहशरा ग्राशक वश.वॊस्था माॊना भाशे जरै 2008 ते ऑगस्ट 2009 मा
कारालधीवाठी. 5) भे.आयोशी फारवलकाव भहशरा भॊडऱ भाशे जरै 2008 ते भाशे जरै 2009 मा
कारालधीवाठी ल 6) भे.ए.फी.ऩाटीर ॲण्ड वन्व ् माॊना लयीर कारालधीवाठी वदय काभाॊचे लाटऩ
कयण्मात आरेरे आशे . भात्र त्माफाफतचे कामातदेळ उऩरब्ध करुन दे ण्मात आरे नाशीत. लयीर

ननवलदाकायाॊवोफत प्रत्मेकी रु.100/- च्मा भद्राॊक ऩेऩयलय कयायनाभा कयण्मात आरेरे आशे त. त्मानॊतय

खाजगी अनदानीत ळाऱाॊवाठी वॊफधॊ धत ळाऱाॊचे स्तयालय खारी नभद
ू केल्माप्रभाणे नलीन ठे केदाय नेभन
ू
त्माॊना ळारेम ऩोऴण आशायाचे काभ दे ण्मात आल्माचे वॊफधॊ धताना केरेल्मा प्रदानालरुन हदवन
ू आरे

आशे . माभध्मे 1) भे.आयोशी फारवलकाव भहशरा भॊडऱ माना 2011-12 ऩावन
ू 2) भे.याभीफाई भहशरा
भॊडऱ माॊना भाशे जून 2013 ऩावन
ू 3) भे.स्लमॊभवध्दी भहशरा फचत गट माॊना भाशे जानेलायी 2013
ऩावन
ू ल 4) भे.भशायाष्ट्र भहशरा भॊडऱ माॊना भाशे जून 2013 ऩावन
ू वदयचे काभ दे ण्मात आल्माचे

वाॊगण्मात आरे. भात्र माफाफतची कोणतीशी कागदऩत्रे रेखाऩयीषणाव तऩावणीवाठी उऩरब्ध कयण्मात
आरी नाशीत. पक्त लयीर 6 ठे केदायाॊवोफत 2008-09 भध्मे केरेल्मा कयायनाम्माच्मा अनऴॊगाने
उऩरब्ध केरेल्मा नस्तीची तऩावणी करुन अधतवभाव ऩत्र क्र.26 हद.31.12.2015 अन्लमे खारीर

भद्माॊफाफत खरावा भागवलरा अवता वलबागाने मालय काशीशी खरावा केरेरा नाशी. त्माभऱे माप्रकयणी
खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

1) भफ
ॊ ई भद्राॊक अधधननमभ 1958 भधीरकरभ 63 प्रभाणे काभाचा कयायनाभा कयण्मावाठी

ळावन अधधवच
ू नेव्दाये हद.1.5.2006 ऩावन
ू वधायीत केरेल्मादयाप्रभाणे भॊजूय ननवलदा यकभेलयवलशीत

अवरेल्मा यकभेचा भद्राॊक ऩेऩयलय कयायनाभा कयणे आलश्मक आशे . त्मानवाय खारी नभद
ू केरेल्मा
ऩयलठादायाॊकडन वलशीत यकभेच्मा भद्राॊक ऩेऩयलय कयायनाभा कयणे आलश्मक अवताना लयीर 6

ठे केदायाॊवोफत भाशे जरै 2008 ते जरै 2009 मा कारालधीवाठी प्रत्मेकी पक्त रु.100/- च्मा भद्राॊक
ऩेऩयलय कयायनाभे कयण्मात आरेरे आशे त.

लयीर एकूण 6 ठे केदायाॊना 2008-09 नॊतय प्रत्मेक लऴी म्शणजे रेखाऩयीषण

कारालधीऩालेतो (2015-16 मा ळैषणणक लऴातऩमंत) ळारेम ऩोऴण आशायाचे लाटऩ कयण्मावाठी दयलऴी
एक एक लऴातची भदतलाढ दे ण्मात आल्माचे हदवन
ू आरे आशे . तवेच खाजगी अनदानीत ळाऱाॊवाठी
भे.आयोशी फारवलकाव भहशरा भॊडऱ, भे.याभीफाई भहशरा भॊडऱ, भे.स्लमॊभवध्दी भहशरा फचत गट ल
भे.भशायाष्ट्र भहशरा भॊडऱ माॊनाशी रेखाऩयीषण कारालधीऩमंत ऩोऴण आशाय लाटऩाचे काभ दे ण्मात

आरेरे आशे . वदयच्मा भदतलाढी कोणत्मा ननमभान्लमे दे ण्मात आरेल्मा आशे त माफाफतची कठरीशी
कागदऩत्रे रेखाऩयीषणाभध्मे तऩावणीवाठी उऩरब्ध कयण्मात आरेरी नाशीत. भात्र वदय ऩहशल्मा 6

ठे केदायाॊवाठी भाशे ऑगस्ट 2009 ऩावन
ू ल त्मानॊतय खाजगी अनदानीत ळाऱाॊवाठी नेभण्मात आरेरे
एकूण 4 ठे केदायाॊना दयलऴी दे ण्मात आरेल्मा भदतलाढी वलचायात घेता, वलत वॊफधॊ धताॊकडून
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कयायनाम्माॊचे नतनीकयण करुन घेऊन लयीर करभातीर तयतद
ू ीप्रभाणे वलशीत यकभेच्मा भद्राॊक ऩेऩयलय
कयायनाभे कयणे आलश्मक शोते. भात्र अळाप्रकायचे वलशीत यकभेच्मा भद्राॊक ऩेऩयलय कयायनाभे न कयता
वदयचे ठे के वरु ठे लण्मात आरेरे आशे त. भाशे जरै 2008 ऩावन
ू दे ण्मात आरेल्मा ठे क्माॊवाठी त्मा

त्मा ळैषणणक लऴातभध्मे इमत्ताननशाम भळकत अवरेल्मा वलद्मार्थमांची ऩटवॊख्मा उऩरब्ध करुन दे ण्मात

न आल्माने प्रत्मेक लऴीच्मा ऩटवॊख्मेनवाय मेणा-मा वॊबाव्म खचातची ऩरयगणना कयता आरी नाशी. भात्र
2013-14 मा वॊऩण
ू त वलत्तीम लऴातभधीर ऩटवॊख्मेऐलजी प्रत्मष राब हदरेल्मा राबार्थमांची वॊख्मा

वलचायात घेता, खारीरप्रभाणे राबाथीननशाम अनसेम अवरेल्मा यकभेचे प्रदान ठे केदायाना 2013-14 मा
वॊऩण
ू त लऴातवाठी कयण्मात आरे आशे .
ठे केदायाचे नाॊल

राबाथी

2013-14

ठे क्माची

दे म अवरेरे

वॊख्मा

भध्मे प्रदानीत

एकूण

भद्राॊक ळल्काची

यक्कभ रुऩमे.

लऴे

यक्कभ रुऩमे.

1)भे.ए.फी.ऩाटीर ॲण्ड वन्व ्

2113382

78,21,585

8

55,900.00

2)भे.प्रबोजन भहशरा ग्राशक

1783719

67,62,062

8

47,100.00

3)भे.आयोशी फारवलकाव भहशरा भॊडऱ

1285744

47,17,012

8

31,100.00

4)भे.भबभाफाई भहशरा भॊडऱ

150389

5,21,330

7

700.00

5)भे.ख्व्लाजा गयीफ नलाज भहशरा

144142

5,17,393

7

700.00

6)भे.ऩाकीजा भहशरा फचत गट

135624

4,79,032

7

700.00

7)भे.आयोशी फारवलकाव भहशरा भॊडऱ

2973519

1,03,99,136

5

47,500.00

8)भे.के.याभीफाई भहशरा भॊडऱ

81667

2,94,427

3

300.00

9)भे.स्लमॊभवध्दी भहशरा फचत गट

730728

26,11,758

3

5400.00

10)भे.भशायाष्ट्र भहशरा भॊडऱ

33966

1,09,998

3

300.00

एकूण

1,89,700.00

वश.वॊस्था

भॊडऱ

लयीरप्रभाणे 2013-14 मा आधथतक लऴातची राबाथीननशाम प्रदान केरेरी एकूण यक्कभ

वलचायात घेऊन अ.क्र.1 ते 6 भधीर ठे केदायाॊवाठी भाशे ऑगस्ट 2009 ते जरै 2016 मा 7 ल 8

लऴातकयीता तवेच अ.क्र.7 ते 10 भधीर ठे केदायाॊवाठी त्माॊच्मा वभोय नभद
ू केरेल्मा लऴातऩावन
ू केरेरे
प्रदान वलचायात घेतल्माव भद्राॊक ळल्काऩोटी ळावनाचे एकूण यक्कभ रु.1,89,700.00 इतके आधथतक
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नकवान झारे आशे . तयी वदय यक्कभ वलत वॊफधॊ धत ठे केदायाॊकडून दॊ डननम व्माजावश लवर
ू करुन

ळावनखाती बयणा कयण्मात माली. तोऩमंत वदयची यक्कभ रु.1,89,700/- लवर
ू ऩात्र ठे लण्मात मेत
आशे .

2) उऩयोक्त ठे केदायाॊवोफत भाशे जरै 2008 ते जरै 2009 मा कारालधीभध्मे कयण्मात

आरेल्मा कयायनाम्मातीर अट क्र.15 नवाय वलशीत यकभेची फॉक गॅयॊटी ताॊदऱाच्मा ननमतनाऩोटी

वॊफधॊ धत ठे केदायानी भळषण भॊडऱाकडे जभा कयालमाची अवल्माचे नभद
ू आशे . अन्मथा हदरेरा ठे का यद्द
कयण्माफाफतची अट आशे . भात्र लयीर काभाॊवाठी त्मालेऱी वलशीत यकभेची फॉक गॅयॊटी जभा कयण्मात
आल्माचे उऩरब्ध केरेल्मा नस्ती/कागदऩत्राॊलरुन हदवन
ू आरे नाशी.

तवेच कयायनाम्मातीर अट क्र.12 नवाय वॊफधॊ धत ळाऱे तीर वलद्मार्थमांच्मा उऩश्स्थतीनवाय

ताॊदऱाचा हशळेफ वॊफधॊ धत ठे केदायाव अदा कयालमाचा अवल्माचे नभद
ू आशे . तथावऩ प्रत्मष ऩयलठा

केरेरा ताॊदऱ ल त्माचा राबाथीननशाम केरेरा वलननमोग मावश प्रदानाची कामतलाशी कयण्मात आल्माची
कागदऩत्रे रेखाऩयीषणाव तऩावणीवाठी उऩरब्ध कयण्मात न आल्माने, ऩयलठादायाकडून ऩयलठा

केरेल्मा ताॊदऱानवाय ऩयलठादायाव प्रत्मष प्रदान केल्माफाफत रेखाऩयीषणाभध्मे खातयजभा कयता
आरी नाशी.

लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 1,89,700/DATSSPM6201 (Ref No : 2, Hmm No : 26)
[End Para)
[Start Para)

3

एविर-2013 च्मा लेतनावाठी मुननमन फॉकेकडून घेतरेल्मा रु.25 रष कजााच्मा

(ओव्शय ड्राफ्ट) ऩयतपेडीवाठी बयाव्मा रागरेरे रु.18,801 व्माजाफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 04

भ.न.ऩा. ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 2518801.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2500000.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 18801.00/-

भुफ
ॊ ई प्राथभभक भळषण अधधननमभ 1947 भध्मे लेतनावाठी अथला अन्म कायणावाठी कजष घेणेवाठी कोणतीशी
तयतूद नवताना तवेच भळषण भॊडऱाचा कोणताशी ठयाल न कयता ननमभफाह्मऩणे लेतनावाठी कजष घेणे, कजष
प्राप्त कयणेवाठी फॉकेरा ददरेरे ऩत्र,ददरेरे तायण,फॉकेचे कजष भॊजुयीचे ऩत्र,दमाजाचे दय,ऩयतपेडीच्मा अटी/ळती
इत्मादी कागदऩत्रे तऩावणीव उऩरब्ध न कयणे, ळाऱा भॊडऱ रेखावॊदशता 1953 ननमभ 5(2) नुवाय प्रदान
कयताना प्रळावकीम भॊजुयी तवेच अथषवक
ॊ ल्ऩात तयतूद अवणे आलश्मक अवताना प्रळावकीम भॊजुयी नवताना
तवेच अथषवक
ॊ ल्ऩात तयतूद नवताना कजष घेलून दमाजावश ऩयतपेड कयणे,भशाऩाभरकेकडून तवेच ळावनाकडून
यक्कभ प्राप्त नवताना दमाजावाठी अखधचषत अनुदानातून रु.18,801 खचष कयणे.
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भबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाने एवप्रर 2013 चे प्राथभभक भळषक भळषकेतय

कभतचायी माॊचे लेतन दे णेवाठी रु. 25 रष मननमन फॉक भबलॊडी माॊचेकडून कजत (ओव्शय ड्राफ्ट)

घेतल्माचे त्माॊचे प्राथभभक भळषण ननधी योखलशी ल फॉक खात्मालरून हदवन
ू मेत.े वदयची यक्कभ रु.25

रष योखलशीत ल फॉकेत हद.20.06.2013 योजी जभा झारी आशे .वदय कजत यक्कभेची ऩयतपेड प्र.क्र.18
हद.26.06.2013 रु.10 रष ल प्र.क्र.24

हद.11.07.2013 रु.15,18,801 अळा दोन प्रभाणकाद्लाये

केल्माचे योखलशी ल फॉक खात्मालरून हदवन
ू मेत.े फॉकेने भद्दर अधधक रु.18,801 व्माज एकूण
रु.25,18,801 ऩयस्ऩय कऩात केरे आशे त.माफाफत

अधतवभाव ऩत्र क्र.17 हद.28.12.2015 ननगतभभत

कयण्मात आरे शोते. तथावऩ भॊडऱाने कोणताशी खरावा अथला ऩत
त ा न दळतवलल्माने रेखाऩयीषणात
ू त
खारीर प्रभाणे अभबप्राम दे णेत मेत आशे त.

1)भफ
ॊ ई प्राथभभक भळषण अधधननमभ 1947 भध्मे अळा प्रकाये लेतनावाठी अथला अन्म कायणावाठी
कजत घेणेवाठी

कोणतीशी तयतद
ू नवताना

ननमभफाह्मऩणे कजत घेतरे आशे .

2)कजत प्राप्त कयणेवाठी फॉकेरा हदरेरे

तवेच भळषण भॊडऱाचा कोणताशी ठयाल न कयता

ऩत्र, हदरेरे तायण, फॉकेचे कजत भॊजयीचे ऩत्र,

ऩयतपेडीच्मा अटी/ळती इत्मादी कागदऩत्रे तऩावणीव उऩरब्ध झारी नाशीत.

व्माजाचे दय,

3)ळाऱा भॊडऱ रेखावॊहशता 1953 ननमभ 5(2) नवाय प्रदान कयताना प्रळावकीम भॊजयी तवेच

अथतवक
ॊ ल्ऩात तयतद
ॊ ल्ऩात कजत घेणे
ू अवणे आलश्मक अवताना प्रळावकीम भॊजयी नवताना ल अथतवक
ल व्माजावश ऩयतपेड कयणेची
केरी आशे .

कोणतीशी तयतद
ू नवताना ननमभफाह्म कजत घेलन
ू व्माजावश ऩयतपेड

4)भळषण भॊडऱाव 50% लेतनाचे अनदान भशाऩाभरकेकडून ल 50% लेतन अनदान ळावनाकडून प्राप्त
शोते. भॊडऱाव उत्त्ऩनाचे इतय कोणतेशी भागत नवल्माने लेतना व्मनतरयक्त इतय खचातच्मा फाफीवाठी

वलभळष्ट्ठ फाफीवाठी भॊडऱाव भशाऩाभरकेकडून 100% अनदान प्राप्त शोते.त्माभऱे भॊडऱाने अथतवक
ॊ ल्ऩात
तयतद
ू नवताना तवेच भशाऩाभरकेकडून तवेच ळावनाकडून मावाठी यक्कभ प्राप्त नवताना
काढरेल्मा कजातच्मा ऩयतपेडीलयीर

व्माजावाठी केरेरा खचत अखधचतत अनदानातन
ू

लेतनावाठी

केल्माचे स्ऩष्ट्ट

शोते. त्माभऱे ननमभफाह्म खचत व्माजाची यक्कभ रु.18,803 ची लवरी शोणे आलश्मक आशे .

उऩयोक्त आषेऩानवाय रेखाऩयीषणात यक्कभ रु.25,00,000 आषेऩाधीन ल यक्कभ रु.18,801
लवरऩात्र ठे लणेत मेत आशे .

DATBEPM6101 (Ref No : 5, Hmm No : 17)
[End Para)
[Start Para)

4

वप्टे . 2012 च्मा ऩटवॊख्मेनुवाय केरेल्मा भळषक वभामोजनानुवाय अनतरयकत ठयरेरे

17 भळषक वभामोजनाच्मा ठठकाणी शजय झारे नवताना 2013-14 भध्मे लेतन ल बत्ते अदा
केल्माची अननमभभतता.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014

[15]

Bhiwandi Nizampur Shahar Mahanagarpalika Shikshan

No. of Irregularities: 03

ळावन/भ.न.ऩा. ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 7265052.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 7265052.00/-

वप्टे .2012 च्मा ऩटवॊखेनुवाय अनतरयक्त ठयरेरे 17 भळषक 2013-14 भध्मे त्माॊच्मा नेभून ददरेल्मा
भाध्मभाच्मा ळाऱालय शजय झारे नवताना त्माॊचे लेतन ल बत्त्मालय रु.72,65,052 खचष कयणे, ळावन ननणषम
ळारेम भळषण ल क्रीडा वलबाग क्र. एभ.एव.फी.2006/(301/06) प्राभळ-2 दद.26/9/2007 नुवाय जे भळषक
वाभामोजनानॊतय नलीन दठकाणी शजय शोणाय नाशीत त्माॊची वेला वलदशत कामषऩद्धतीचा अलरॊफ करून वभाप्त
कयणेची अवताना त्माप्रभाणे कामषलाशी न कयणे, भळषण भॊडऱाने ठयाल करूनशी ल ळावन ननणषमात स्ऩष्ट
तयतुदी अवताना त्मानुवाय कामषलाशी न केल्माने अनतरयक्त ठयरेरे भळषक त्माॊना नेभून ददरेल्मा भाध्मभाच्मा
ळाऱे लय शजय न झाल्माने अळा ळाऱातीर वलधार्थमांचे ळैषणणक नुकवान शोणे.

भबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण

भॊडऱाने वप्टे .2012 च्मा वलधाथी ऩटवॊखेनवाय भळषक

वभामोजन केरे अवता तेरग भाध्मभाच्मा 17 प्राथभभक भळषकाॊना अनतरयक्त ठयवलणेत आरे

आशे .भळषण भॊडऱ ठयाल क्र.193 हद.26.8.2013 नवाय नवाय वदय अनतरयक्त ठयरेरे भळषक आदे ळ
दे लन
ू शी नेभन
ू हदरेल्मा भाध्मभाचे ळाऱालय शजय न झाल्माने त्माॊचेलय वेला ळती प्रभाणे कायलाई

कयणेव ल शजय शोईऩमंत त्माॊना लेतन अदा करू न दे णेचा ठयाल केरा आशे . भॊडऱाने वदय अनतरयक्त
ठयरेल्मा भळषकाॊना भळषण भॊडऱाच्मा हशॊदी,भयाठी ल गजयाती भाध्मभाकडीर ळाऱाभध्मे शजय शोणेचे
आदे ळ क्र.1741 ते 1757 हद.17.2.2014 नवाय हदल्माचे ल ते त्मानॊतय तेथे शजय झाल्माचे

तऩावणीव उऩरब्ध करून हदरेल्मा नस्तीलरून हदवन
ू मेत.े माफाफत वलबागाने उऩरब्ध करून हदरेरी
भळषकाॊची मादी ल नस्ती तऩावन आढऱून आरेल्मा अननमभभतता फाफत
हद.01.01.2016 ननगतभभत कयण्मात आरे शोते.

अधतवभाव ऩत्र क्र.30

तथावऩ भॊडऱाचे उत्तय अप्राप्त अवल्माने

रेखाऩयीषणात खारीर प्रभाणे अभबप्राम दे णेत मेत आशे त.

1)भॊडऱाने उऩरब्ध करून हदरेल्मा नस्तीत आढऱून आरेरे शजय शोणेचे आदे ळ 17.2.2014 चे
आशे त.भॊडऱाचा माफाफतचा उऩयोक्त नभद
ू ठयाल ऩाशता तो हद. 26.8.2013 चा आशे .त्माभऱे

26.8.2013 ऩल
ू ी वदय अनतरयक्त ठयरेल्मा भळषकाॊना शजय शोणेचे आदे ळ दे णेत आल्माचे स्ऩष्ट्ट शोते.
तथावऩ वदयचे

शजय शोणेचे आदे ळ अधतवभाव ऩत्र क्र.8 हद.23.12.2015 अन्लमे भागणी करूनशी

तऩावणीव उऩरब्ध करून दे णेत आरे नाशीत.तवेच 17.2.2014 च्मा आदे ळानवाय वदय भळषक त्माॊना
नेभन
ू हदरेल्मा भाध्मभाच्मा ळाऱे च्मा हठकाणी शजय झाल्माचे रुजू अशलार तऩावणीव उऩरब्ध झारे

नाशीत.त्माभऱे वप्टे .2012 च्मा ऩटवॊखेनवाय अनतरयक्त ठयरेरे भळषक 2013-14 भध्मे त्माॊच्मा नेभन
ू
हदरेल्मा भाध्मभाच्मा ळाऱालय शजय नवल्माचे हदवन
ू मेत.े तथावऩ वदय भळषकाॊची लेतन दे मके ऩाशता
त्माॊना भाचत 2013 ते पेब्र. 2014 कारालधीचे लेतन अदा केल्माचे हदवन मेत.े त्माभऱे भॊडऱाने ठयाल

करूनशी वदय भळषकाॊना काभाच्मा हठकाणी शजय नवताना 2013-14 भध्मे रु.72,65,052 चे लेतनाचे
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प्रदान झारे आशे .माफाफत भॊडऱाने कोणताशी खरावा अथला ऩत
त ा न दळतवलल्माने वदय लेतन ल
ू त

बत्त्मालयीर खचत यक्कभ रु.72,65,052 वफॊधीताकडून लवर करून त्माऩैकी 50% ळावन अनदानाची
यक्कभ रु.36,32,526 ळावनाव ल 50% भशानगयऩाभरकेचे अनदान रु.36,32,526 भशानगयऩाभरकेव
ऩयत कयणे आलश्मक आशे .

2)ळावन ऩरयऩत्रक ळारेम भळषण वलबाग क्र.एव.भव.फी. 2003/127/03/प्रभळ-2 हद.23 जन
ू 2003

नवाय वभामोजनानॊतय अनतरयक्त ठयरेल्मा भळषकाॊना भ.न.ऩा.च्मा अन्म ळाऱाभध्मे उऩरब्धते नवाय
वभामोश्जत कयणेचे आशे .तवेच ळावन ननणतम ळारेम भळषण ल क्रीडा वलबाग

क्र.एभ.एव.फी.2006/(301/06) प्राभळ-2 हद.26/9/2007 नवाय जे भळषक वभामोजनानॊतय नलीन हठकाणी
शजय शोणाय नाशीत त्माॊची वेला वलहशत कामतऩद्धतीचा अलरॊफ करून वभाप्त कयणेची आशे .तथावऩ

भॊडऱाने वदय कामतलाशी केल्माचे हदवन
त ा
ू मेत नाशी. भॊडऱाने माफाफत कोणताशी खरावा अथला ऩत
ू त
दळतवलरी नाशी.

3)भॊडऱाने ठयाल करूनशी ल ळावन ननणतमातीर स्ऩष्ट्ट तयतद अवताना त्माप्रभाणे कामतलाशी न केल्माने
अनतरयक्त ठयरेरे भळषक त्माॊना नेभन
ू हदरेल्मा भाध्मभाच्मा ळाऱे लय शजय न झाल्माने वदय
ळाऱातीर वलधार्थमांचे ळैषणणक नकवान झारे आशे .

उऩयोक्त आषेऩानवाय रेखाऩयीषणात यक्कभ रु.72,65,052 लवरऩात्र ठे लणेत मेत आशे .
DATBEPM6101 (Ref No : 15, Hmm No : 30)

[End Para)
[Start Para)
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आकस्थभक उद्भलणा-मा 27 आजायाॊलय खाजगी रुग्णारमाभध्मे घेण्मात आरेल्मा

उऩचायाॊलयीर लैद्मककम खचााच्मा िनतऩूतीभधीर अननमभभतता.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 7

रेखा ळीऴत :लेतन भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1043056.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 363753.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 7630.00/-

भशायाष्र याज्म वेला (लैद्मककम दे खबार) ननमभ 1961 ल भशायाष्र नागयी वेला (वेलेच्मा वलषवाधायण ळती)
ननमभ 1981 च्मा ऩरयच्छे द 7 चे ऩरयभळष्ट-2 भधीर ल ळावनाने लेगलेगऱमा ळावन ननणषमाददाये रागू केरेल्मा

तयतूदीनुवाय आकव्स्भक उद्भलणा-मा एकूण 27 आजायाॊलय खाजगी रुग्णारमात घेण्मात आरेल्मा खचाषची
प्रनतऩूती भॊजूय कयताना त्माभध्मे आलश्मक अवरेल्मा फाफीॊची ऩूतत
ष ा झाल्माची खात्री करुन त्मानुवाय प्रनतऩूती
यक्कभ अदा कयालमाची आशे . भात्र खारीर प्रकयणाॊभध्मे उदा. श्रीभ.बफरकीव फानो वय्मद दाऊद माॊनी त्माॊची
आईच्मा उऩचायालयीर लैद्मककम खचाषची प्रनतऩूती प्रस्ताल वादय कयताना त्माभध्मे त्माॊची आई त्माॊचेलय
वलषस्ली अलरॊबफत अवल्माची कुठरीशी कागदऩत्रे म्शणजे भदशरा ळावकीम कभषचा-माचे फाफतीत नतचे
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आई/लडीर ल वावू/वावये माऩैकी एकाची ननलड करुन त्माची नोंद वेलाऩुस्तकाभध्मे घेतल्माचे ददवून आरे
नाशी, प्रवुतीच्मा प्रकयणाॊभध्मे ळावन वालष.आयोग्म वलबाग ननणषम क्र.एभएभजी-1099/प्र.क्र.237/आ-3
दद.21.8.1999 नुवाय प्रवुतीच्मा कायणास्तल कयालमाच्मा प्रनतऩूतीवाठी वॊफधॊ धत रुग्णाच्मा गबषधायणेनत
ॊ य
ऩदशल्मा तीन भदशन्माच्मा आत ळावकीम रुग्णारमात नाल नोंदणी कयणे आलश्मक अळी नोंदणी करुन घेण्मात
आरेरी नाशी, व्जल्शा ळल्म धचकीत्वक ठाणे माॊनी प्रभाणणत केरेल्मा आजायाभध्मे आॊतयरुग्ण कारालधी दद.
19.6.2012 ते 20.6.2012 अवा अवताना त्माऩेषा जादा कारालधीवाठी प्रनतऩूतीची यक्कभ अनुसेम कयणे,

भशायाष्र याज्म लैद्मकीम दे खबार ननमभ 1961 ननमभ 8 नुवाय रुग्ण जेथे आजायी ऩडरा तेथीर
शॉस्ऩीटरभध्मे आजायऩणाच्मा लैद्मकीम वेला उऩरब्ध नवल्माव तेथीर प्राधधकृत लैद्मकीम अधधकायी माॊचे
प्रभाणऩत्र घेऊन ते प्रस्तालावोफत जोडणे आलश्मक. तवेच अवा आजाय स्लतॊत्र दमक्तीवाठी ल लेगऱमा
दलाखान्माभध्मे घेतरेल्मा उऩचायाॊफाफतचा अवल्माव ल तो आकव्स्भक स्लरुऩातीर अवल्माव तो कोणत्मा
प्रकायात भोडतो माफाफत वॊफधॊ धत व्जल्शा ळल्म धचकीस्तक माॊचेकडून प्रभाणणत करुन घेणे आलश्मक अवताना
तळाप्रकायचे प्रभाणऩत्र वादय न कयणे, फाशे रुन खये दी केरेल्मा ल अनुसेम नवरेल्मा औऴधाॊची प्रनतऩूती अदा
कयणे इ.

भबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाच्मा अधधऩत्माखारी अवरेरे कभतचायी

तथा त्माॊचेलय अलरॊबफत अवरेल्माॊचे आजायऩणालयीर खाजगी रुग्णारमाभध्मे घेण्मात आरेल्मा

उऩचायाॊकयीता केरेल्मा खचातची प्रनतऩत
ू ी कयण्मावाठी 2013-14 मा लऴातभध्मे एकूण 19 दे मकाॊव्दाये
यक्कभ रु.10,43,056/- इतका खचत कयण्मात आल्माचे हदवन
ू आरे आशे . माफाफत खारी नभद
ू

केरेल्मा लेगलेगऱमा प्रभाणकाॊव्दाये केरेल्मा खचातच्मा प्रनतऩत
ू ीफाफत काशी नभन्मादाखर दे मकाॊची
तऩावणी केरी अवता अधतवभाव ऩत्र क्र.27 हद.31.12.2015 अन्लमे अननमभभतताॊफाफत खरावा

कयण्मावाठी कऱवलण्मात आरे शोते. भात्र माफाफत वलबागाकडून काशीशी खरावा कयण्मात आरेरा
नाशी. त्माभऱे माप्रकयणी खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

1) श्रीभ.बफरकीव फानो वय्मद दाऊद, भख्माध्मावऩका भशानगयऩाभरका ळाऱा क्र.21 माॊनी

त्माॊच्मा आई श्रीभ.जभीराफी वय्मद दाऊद माॊच्मा आजायऩणालयीर केरेल्मा खचातच्मा प्रनतऩत
ू ीची एकूण
दोन दे मके वादय केरी आशे त. त्माभध्मे (अ) श्री शॉस्ऩीटर चें फयू मेथे हद.12.7.2012 ते 14.7.2012

मा कारालधीवाठी अवन
ू आजाय क्र.5 लय रु.17,520.32 इतका खचत (फ) जॉम शॉस्ऩीटर प्रा.भर.चें फयू

मेथे हद.20.7.2012 ते 25.7.2012 मा कारालधीवाठी अवन
ू आजाय क्र.2 लय रु.57,452/- चा खचत ल
(क) जॉम शॉस्ऩीटर प्रा.भर.चें फयू मेथे हद.7.11.2012 ते 10.11.2012 मा कारालधीवाठी केरेरा खचत
रु.13,980/- अवा एकूण यक्कभ रु.88,952/- इतका खचत प्रभाणक क्र.142 हद.29.3.2014 अन्लमे

कयण्मात आरेरा आशे . माभध्मे आजाय क्र.5 ल 2,14 वॊफधॊ धत श्जल्शा ळल्म धचकीत्वक ठाणे माॊनी

लेगलेगऱमा ऩत्राव्दाये प्रभाणणत केरे आशे त. भात्र ळावन वालतजननक आयोग्म वलबाग ननणतम क्र.एभएजी1099/प्र.क्र.220/आ-3 हद.18.8.1999 भधीर तयतद
ू ीनवाय श्रीभ.बफरकीव फानो वय्मद दाऊद माॊच्मा

आई त्माॊचेलय वलतस्ली अलरॊबफत अवल्माची कठरीशी कागदऩत्रे म्शणजे भहशरा ळावकीम कभतचा-माचे
फाफतीत नतचे आई/लडीर ल वाव/ू वावये माऩैकी एकाची ननलड करुन त्माची नोंद वेलाऩस्तकाभध्मे
घेतल्माचे अभबरेखे रेखाऩयीषणाव तऩावणीवाठी उऩरब्ध कयण्मात आरेरे नाशीत. तवेच ळावन
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वालत.आयोग्म वलबाग ननणतम क्र.डीफीवी-1085/2708/ऩीएच-9 हद.24.6.1985 नवाय कटूॊफ भमातहदत

अवल्माफाफतचे कामातरम प्रभखाॊचे वलशीत नभन्मातीर प्रभाणऩत्र नाशी. माफाफत काशीशी ऩत
त ा वादय
ू त
कयण्मात न आल्माने खारीर ऩरयच्छे दात नभद
ू केरेरी लवर
ू ऩात्र रु.730/- यक्कभ लजा जाता
रु.88,222/- आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे .

तवेच श्री शॉस्ऩीटर चें फयू मेथीर खचातभध्मे फाशे रुन खये दी केरेल्मा औऴधाॊभध्मे ननकाईन जेर

रु.89/- ग्रामकोनेट पोटे रु.106/- ल जॉम शॉस्ऩीटर चें फयू मेथीर खचातभध्मे ॲस्रॉझय स्कीन ब्रेड

रु.60/-, ग्रोव्शज रु.151/-, भास्क रु.210/-, ओयॅवेऩ जेर रु.44/-, मयीन ड्रेनेज फॅग रु.70/- इत्मादीचा
वभालेळ आशे . वदय फाफी लैद्मककम दे खबार ननमभ 1961 ननमभ 10 भधीर टीऩ-1 नवाय अनसेम
नवताना रु.730/- ची प्रनतऩत
ू ी दे ण्मात आरेरी आशे .

2) श्रीभ.जमश्री वॊतोऴ वयलवे, उऩभळक्षषका ळाऱा क्र.96 माॊनी लें कटे ळ शॉस्ऩीटर ल नवींग

शोभ, कल्माण मा खाजगी रुग्णारमाभध्मे स्लत:च्मा प्रवतीचे कायणास्तल हद.2.12.2013 ते

12.12.2013 मा कारालधीवाठी केरेल्मा खचातचे प्रनतऩत
ू ी दे मक वादय केरे अवन
ू त्माॊना प्रभाणक
क्र.143 हद.29.3.2014 अन्लमे रु.41,973/- चे प्रदान कयण्मात आरेरे आशे . माभध्मे ळावन

वालत.आयोग्म वलबाग ननणतम क्र.एभएभजी-1099/प्र.क्र.237/आ-3 हद.21.8.1999 नवाय प्रवतीच्मा

कायणास्तल कयालमाच्मा प्रनतऩत
ॊ य ऩहशल्मा तीन भहशन्माच्मा
ू ीवाठी वॊफधॊ धत रुग्णाच्मा गबतधायणेनत

आत ळावकीम रुग्णारमात नाल नोंदणी कयणे आलश्मक आशे . भात्र अळी नोंदणी केल्माचे हदवन
ू आरे
नाशी. तवेच त्माॊचे ऩतीवध्दा वेला कयीत अवल्माने त्माॊनी त्माॊच्मा आस्थाऩनेकडे लैद्मकीम खचातची
भागणी केरी नवल्माचे वॊफधॊ धत कामातरम प्रभखाॊचे प्रभाणऩत्र प्रस्तालावोफत वादय कयणे आलश्मक
अवताना ते दे ण्मात आरेरे नाशी. माफाफत कोणत्माशी प्रकायची ऩत
त ा कयण्मात न आल्माने खारी
ू त
नभद
ू केरेरी लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु.759/- लजा जाता उलतयीत वलत यक्कभ रु.41,214/- आषेऩाधधन
ठे लण्मात मेत आशे .

तवेच वदय रु.41,973/- खचातभध्मे ग्रोज रु.364/-ड्रड्रकीॊग लॉटय रु.50/-, फॉडी वोऩ रु.40/-,

फेफी ऩालडय रु.50/-, ऩॅड फॉक्व रु.255/- अळाप्रकायच्मा अनसेम नवरेल्मा फाफीॊचा वभालेळ केरेरा
आशे . त्माभऱे वदयची एकूण यक्कभ रु.759/- लवर
ू ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे .

3) श्री.बास्कय जैतू खोडका, उऩभळषक ळाऱा क्र.46 माॊनी त्माॊच्मा ऩत्नी वौ.कवलता खोडका

माॊचे प्रवतीवाठी हद.28.3.2013 ते 1.4.2013 मा कारालधीभध्मे दीऩस्भत
ृ ी नवींग शोभ ळशाऩयू मा

खाजगी रुग्णारमाभध्मे केरेल्मा खचातच्मा प्रनतऩत
ू ीचे दे मक वादय केरे अवन
ू त्माॊना प्रभाणक क्र.144
हद.29.3.2014 अन्लमे रु.49,900/- चे प्रदान कयण्मात आरेरे आशे . वदयचे प्रदान कयताना त्माभध्मे
ळावन वालत.आयोग्म वलबाग ननणतम क्र.एभएभजी-1099/प्र.क्र.237/आ-3 हद.21.8.1999 नवाय

प्रवतीच्मा कायणास्तल कयालमाच्मा प्रनतऩत
ॊ य ऩहशल्मा तीन
ू ीवाठी वॊफधॊ धत रुग्णाच्मा गबतधायणेनत

भहशन्माच्मा आत ळावकीम रुग्णारमात नाल नोंदणी कयणे आलश्मक आशे . भात्र अळाप्रकायची नोंदणी
केल्माचे हदवन
ू आरे नाशी. तवेच त्माॊना झारेल्मा नलजात भरालय धचयॊ जील धचल्ड्रन्व ् शॉस्ऩीटर मेथे
केरेल्मा उऩचायालयीर खचातचे रु.9123/- चे दे मक वदय खचातभध्मे अॊतबत
ूत आशे . माफाफत तऩावणी
केरी अवता, नलजात भरालय केरेल्मा खचातच्मा प्रनतऩत
ू ीवाठी भशायाष्ट्र याज्म लैद्मकीम दे खबार
ननमभ 1961 ननमभ 8 नवाय रुग्ण जेथे आजायी ऩडरा तेथीर शॉस्ऩीटरभध्मे नलजात भराच्मा

आजायऩणावाठी लैद्मकीम वेला उऩरब्ध नवल्माचे तेथीर प्राधधकृत लैद्मकीम अधधका-माॊचे प्रभाणऩत्र
प्रस्तालावोफत जोडण्मात आरेरे नाशी. तवेच वदयचा आजाय स्लतॊत्र व्मक्तीवाठी ल लेगऱमा
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दलाखान्माभध्मे घेतरेल्मा उऩचायाॊफाफतचा अवल्माने वदय आजाय आकश्स्भक स्लरुऩातीर अवल्माव

तो कोणत्मा प्रकायात भोडतो माफाफत वॊफधॊ धत श्जल्शा ळल्म धचकीस्तक माॊचेकडून प्रभाणणत करुन घेणे
आलश्मक आशे . भात्र

अळाप्राकायचे प्रभाणऩत्र घेऊन ते प्रस्तालावोफत जोडण्मात आरेरे नाशी. माफाफत

वलबागाने काशीशी खरावा केरा नवल्माने यक्कभ रु.49,429/- आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे .

माभळलाम फाशे रुन खये दी केरेल्मा औऴधाॊभध्मे ॲफडॉभीनर ऩॅड रु.430/-, वालरॉन वोल्म. रु.20/-,

डेटॉर वोल्म. रु.21/- अळाप्रकायच्मा अनसेम नवरेल्मा औऴधाॊलयीर खचातची प्रनतऩत
ू ी अदा कयण्मात
आरेरी आशे . त्माभऱे वदय एकूण यक्कभ रु.471/- लवर
ू ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे .

4) श्रीभ.रुऩारी तऱळीयाभ ऩाटीर, उऩभळक्षषका ळाऱा क्र.77 माॊनी आमऴ शॉस्ऩीटर मा

खाजगी रुग्णारमाभध्मे स्लत:च्मा प्रवतीचे कायणास्तल हद.19.6.2012 ते 20.6.2012 मा

कारालधीवाठी आॊतयरुग्ण म्शणन
ू केरेल्मा उऩचायालयीर खचातचे प्रनतऩत
ू ी दे मक वादय केरे अवन
ू
त्माॊना प्रभाणक क्र.146 हद.29.3.2014 अन्लमे रु.35,896/- इतके प्रदान कयण्मात आरेरे आशे .

माफाफत उऩरब्ध करुन हदरेल्मा नस्तीची तऩावणी केरी अवता त्माभध्मे श्जल्शा ळल्म धचकीत्वक

ठाणे माॊनी त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.वीएवटीभेडीकर/एभआय फीर/14375/13 हद.17.7.2013 अन्लमे आजाय

क्र.14 प्रभाणणत कयताना त्माभध्मे श्रीभ.रुऩारी त.ऩाटीर अवे नाॊल नभद
ू केरे आशे . भात्र शॉस्ऩीटरच्मा
ड्रडवचाजत काडातभध्मे रुऩारी वयें द्र ऩाटीर अवे नाॊल नभद
ू आशे . वदय नालातीर फदराफाफतची कागदऩत्रे
प्रस्तालावोफत नाशीत. तवेच आमऴ शॉस्ऩीटर माॊचेकडीर फीर क्र.98 भध्मे हद.18.6.2012 ते

20.6.2012 अवा कारालधी नभद
ू अवन
ू , श्जल्शा ळल्म धचकीत्वक ठाणे माॊनी प्रभाणणत केरेल्मा
आजायाभध्मे

पक्त 19.6.2012 ते 20.6.2012 अवा कारालधी नभद
ू केरेरा आशे . त्माभऱे 1

हदलवावाठी म्शणजेच हद.18.6.2012 शा कारालधी आॊतयरुग्ण कारालधी म्शणून मेत नवल्माने वदय 1
हदलवाचे फेड चाजेव रु.600/-, डॉक्टय चाजेव रु.400/- ल नभवंग चाजेव रु.300/- अवे एकूण
रु.1300/- चे केरेरे जादा प्रदान लवर
ू ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे त.

माभळलाम नलजात भरालय वलये ळ नवींग शोभ मेथे हद.19.6.2012 ते 23.6.2012 मा

कारालधीभध्मे केरेल्मा उऩचायालयीर खचातचे रु.14,163/- चे दवये दे मकशी लयीर खचातभध्मे अॊतबत
ूत

आशे . माफाफत तऩावणी केरी अवता, नलजात भरालय केरेल्मा खचातच्मा प्रनतऩत
ू ीवाठी भशायाष्ट्र याज्म
लैद्मकीम दे खबार ननमभ 1961 ननमभ 8 नवाय रुग्ण जेथे आजायी ऩडरा तेथीर शॉस्ऩीटरभध्मे
नलजात भराच्मा आजायऩणावाठी लैद्मकीम वेला उऩरब्ध नवल्माचे तेथीर प्राधधकृत लैद्मकीम

अधधकायी माॊचे प्रभाणऩत्र घेऊन ते प्रस्तालावोफत जोडणे आलश्मक शोते भात्र ते जोडण्मात आरेरे

नाशी. तवेच वदयचा आजाय स्लतॊत्र व्मक्तीवाठी ल लेगऱमा दलाखान्माभध्मे घेतरेल्मा उऩचायाॊफाफतचा
अवल्माने अवा आजाय आकश्स्भक स्लरुऩातीर अवल्माव तो कोणत्मा प्रकायात भोडतो माफाफत

वॊफधॊ धत श्जल्शा ळल्म धचकीस्तक माॊचेकडून प्रभाणणत करुन घेणे आलश्मक अवताना तळाप्रकायचे

प्रभाणऩत्र घेण्मात आरेरे नाशी. ळावन वालत.आयोग्म वलबाग ननणतम क्र.एभएभजी-1099/प्र.क्र.237/आ-3
हद.21.8.1999 नवाय प्रवतीच्मा कायणास्तल कयालमाच्मा प्रनतऩत
ू ीवाठी वॊफधॊ धत रुग्णाच्मा

गबतधायणेनत
ॊ य ऩहशल्मा तीन भहशन्माच्मा आत ळावकीम रुग्णारमात नाल नोंदणी केल्माचे हदवन
ू आरे
नाशी. माफाफत कोणत्माशी प्रकायचा खरावा वादय केरेरा नवल्माने यक्कभ रु.33,063/- आषेऩाधधन
ठे लण्मात मेत आशे .

तवेच फाशे रुन खये दी केरेल्मा औऴधाॊभध्मे कॉटन ऩॅड रु.130/-, रॅ क्टोजन रु.279/-, जॉन्वनचे

3 प्रकायचे वाहशत्म रु.1124/- अनसेम नवताना प्रनतऩत
ू ी दे ण्मात आरेरी आशे . वदयची दोन्शी
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रुग्णारमे नोंदणीकृत नाशीत. ऩती वेलेत नवल्माफाफतचे प्रनतसाऩत्र प्रस्तालावोफत दे ण्मात आरेरे नाशी.
अनसेम नवरेल्मा औऴधाॊची यक्कभ रु.1533/- लवर
ू ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे .

5) श्री.अब्दर कादीय आजभ ळेख, उऩभळषक ळाऱा क्र.66 माॊनी त्माॊच्मा ऩत्नी श्रीभ.वपीमा

अब्दर कादीय ळेख माॊचे आजायऩणालयीर वप्रन्व अरी खान शॉस्ऩीटर भबलॊडी मेथे हद.7.6.2013 ते

10.6.2013 मा कारालधीवाठी आॊतयरुग्ण म्शणन
ू केरेल्मा खचातचे प्रनतऩत
ू ी दे मक वादय केरे अवन
ू

त्माॊना प्रभाणक क्र.155 हद.29.3.2014 अन्लमे रु.60,073/- इतके प्रदान कयण्मात आरेरे आशे . वदय
आजाय श्जल्शा ळल्म धचकीत्वक ठाणे माॊनी त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.वीएवटीभेडीकर/एभआय

फीर/28773/13 हद.10.12.2013 अन्लमे आजाय क्र.25 अवा प्रभाणणत कयण्मात आरेरा आशे .

माफाफत तऩावणी केरी अवता, वदयचे रुग्णारम नोंदणीकृत अवल्माचे हदवन
ू आरे नाशी. तवेच

श्री.अब्दर कादीय आजभ ळेख माॊनी वादय केरेरी भळधाऩबत्रका क्र.डब्ल्मए
ू क्र.0385599 ची ऩडताऱणी
केरी अवता त्माभध्मे त्माॊना एकूण 7 शमात भरे अवल्माचे हदवन
ू आरे आशे . ळावन वालत.आयोग्म

वलबाग ननणतम क्र.एभएजी-1095/न्र.क्र.45/आ-3 हद.28.11.2000 नवाय हद. 1.5.2001 नॊतय दोनऩेषा
जास्त भरे झारेरी अवल्माव लैद्मककम प्रनतऩत
ू ी अनसेम शोत नाशी. भात्र माभध्मे ककती भरे

हद.1.5.2001 नॊतयची आशे त माचा कोणताशी ऩयाला प्रस्तालावोफत नाशी. तवेच जय आई लडीर

जननषभ गटात अवताना आई ककला लडीर माऩैकी एकाने ननफीजीकयणाची ळस्त्रकक्रमा केरी अवल्माव

आई लडीराना लैद्मककम प्रनतऩत
ू ी अनसेम आशे . भात्र वदय प्रस्तालाभध्मे एकूण 7 शमात भरे अवताना
ल त्मानॊतय ननफीजीकयणाची ळस्त्रकक्रमा केल्माफाफतचा ऩयाला वादय केरेरा नवताना लयीरप्रभाणे
रु.60,073/- च्मा खचातची प्रनतऩत
ू ी अनसेम कयता मेत नाशी. माफाफत वलबागाकडून खरावा

भागवलण्मात आरा अवता त्माॊचेकडून काशीशी खरावा कयण्मात आरेरा नाशी. त्माभऱे यक्कभ
रु.58,216/- आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे .

तवेच माभध्मे फाशे रुन खये दी केरेल्मा औऴधाॊभध्मे वश्जतकर ब्रेड रु.72, ग्रोज रु.630,

ॲप्रॉन रु.20, यफय ग्रोज रु.26, कॉटयी ऩेश्न्वर रु.630, कॉटयी ऩॅड रु.452.80 ल पेव भास्क रु.26

इ.प्रकायची औऴधे अनसेम नवताना त्माॊची प्रनतऩत
ू ी कयण्मात आरेरी आशे . त्माभऱे वदयची यक्कभ
रु.1857/- लवर
ू ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे .

6) श्री.वललेक रक्ष्भण ऩाटीर, उऩभळषक ळाऱा क्र.16 माॊनी त्माॊच्मा ऩत्नी वौ.वलधी ऩाटीर

माॊचे प्रवतीलय (भवझेरयमन) हद.16.7.2013 ते 24.7.2013 मा कारालधीवाठी आॊतयरुग्ण म्शणन
ू

ऩाणॊदीकयण शॉस्ऩीटर ठाणे मा खाजगी रुग्णारमाभध्मे केरेल्मा खचातच्मा प्रनतऩत
ू ीचे दे मक वादय केरे
अवन
ू त्माॊना प्रभाणक क्र.150 हद.29.3.2014 अन्लमे रु.52,679/- चे प्रदान कयण्मात आरेरे आशे .
श्जल्शा ळल्म धचकीत्वक ठाणे माॊचेकडीर ऩत्र क्र.29220 हद.26.12.2013 अन्लमे वदय आजाय

अ.क्र.14 भध्मे प्रभाणणत कयण्मात आरेरा आशे . लयीर यकभेचे प्रदान कयताना त्माभध्मे ळावन

वालत.आयोग्म वलबाग ननणतम क्र.एभएभजी-1099/प्र.क्र.237/आ-3 हद.21.8.1999 नवाय प्रवतीच्मा
कायणास्तल कयालमाच्मा प्रनतऩत
ॊ य ऩहशल्मा तीन भहशन्माच्मा आत
ू ीवाठी रुग्णाच्मा गबतधायणेनत

ळावकीम रुग्णारमात नाल नोंदणी कयणे आलश्मक अवताना अळी नोंदणी केल्माचे हदवन
ू आरे नाशी.

माफाफत वलबागाकडून काशीशी खरावा कयण्मात न आल्माने यक्कभ रु.52,151/- आषेऩाधधन ठे लण्मात
मेत आशे .

माभळलाम फाशे रुन खये दी केरेल्मा औऴधाॊभध्मे ऩालडय रु.415/-, भवप्राडाइन वोल्म. रु.99.50, डेटॉर
रु.13.70 अळाप्रकायच्मा अनसेम नवरेल्मा औऴधाॊलयीर खचातची प्रनतऩत
ू ी दे ण्मात आरेरी आशे .
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त्माभऱे वदयची एकूण यक्कभ रु.528/- लवर
ू ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे .

7) श्री.याजेंद्र लाभन भळॊदे,भख्माध्माऩक ळाऱा क्र.72 माॊनी त्माॊच्मा ऩत्नी वौ.उज्ज्लरा भळॊदे

माॊचे प्रवतीवाठी डॉ.शयणे शॉस्ऩीटर डोंबफलरी मेथे आॊतयरुग्ण म्शणून घेण्मात आरेल्मा उऩचायालयीर
खचातच्मा प्रनतऩत
ू ीचे दे मक वादय केरे अवन
ू त्माॊना प्रभाणक क्र.149 हद.29.3.2014 अन्लमे

रु.42,000/-चे प्रदान कयण्मात आरेरे आशे . वदय आजाय श्जल्शा ळल्म धचकीत्वक ठाणे माॊचेकडीर ऩत्र
क्र.28775/13 हद.10.12.2013 अन्लमे अ.क्र.14 अवा प्रभाणणत केरेरा आशे . वदयचे रुग्णारम

नोंदणीकृत अवल्माचे उऩरब्ध कागदऩत्राॊलरुन हदवन
ू आरे नाशी. ळावन वालतजननक आयोग्म वलबाग
ननणतम क्र.एभएभजी-1099/प्र.क्र.237/आ-3 हदनाॊक 21.8.1999 नवाय प्रवतीच्मा कायणास्तल

कयालमाच्मा प्रनतऩत
ॊ य ऩहशल्मा तीन भहशन्माच्मा आत ळावकीम
ू ीवाठी रुग्णाच्मा गबतधायणेनत
रुग्णारमात नाल नोंदणी

कयणे आलश्मक अवताना अळी नोंदणी कयण्मात आरेरी नाशी. त्माभऱे

माफाफत ऩत
त ा शोईऩालेतो यक्कभ रु.41,458/- आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे .
ू त

तवेच फाशे रुन खये दी केरेल्मा औऴधाॊभध्मे डेटॉर रु.15.11, जॉन्वन ऩालडय रु.27, मयीन फॅग

रु.110, ग्रोज रु.300 इ.प्रकायच्मा अनसेम नवरेल्मा औऴधाॊची प्रनतऩत
ू ी कयण्मात आरेरी आशे .
त्माभऱे वदयची यक्कभ रु.452/- लवर
ू ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे .

माभळलाम भशायाष्ट्र याज्म वेला (लैद्मककम दे खबार) ननमभ 1961 ल भशायाष्ट्र नागयी वेला

(वेलेच्मा वलतवाधायण ळती)ननमभ 1981 च्मा ऩरयच्छे द 7 चे ऩरयभळष्ट्ट-2 तवेच ळावन वालतजननक
आयोग्म वलबाग ननणतम क्र.एभएजी-1081/4907/ऩीएएच-9-अ हद.19.10.1983 नवाय ल त्मानॊतय
लेऱोलेऱी प्रनतऩत
ू ीच्मा यकभेभध्मे केरेल्मा वधायणेनवाय वॊफधॊ धत खात्माच्मा वलबाग प्रभखाना

आकश्स्भक उद्भलणा-मा एकूण 27 आजायाॊलय खाजगी रुग्णारमात केरेल्मा रु. 1 राखाऩमंतच्मा

खचातची प्रनतऩत
ू ी भॊजूय कयण्माचे प्राधधकाय दे ण्मात आरेरे आशे त. वदय फाफ वलचायात घेता लयीर

नभद
ू खचातवाठी भॊजूयी दे ताना वॊफधॊ धत भळषण भॊडऱ प्रळावन अधधकायी माॊना ळावनाकडून ‘’वलबाग
प्रभख’’ म्शणून घोवऴत कयण्मात आल्माचे ळावन आदे ळ रेखा ऩयीषणाभध्मे तऩावणी उऩरब्ध

कयण्मात आरेरे नाशीत. त्माभऱे लयीर नभद
ू ळावन तयतद
ू ीॊचे माप्रकयणी उल्रॊघन झाल्माचे हदवन
ू
आरे आशे .

आषेऩाधधन यक्कभ रु.3,63,753/- (भद्दा क्र.1 नवाय रु.88,222/-, भद्दा क्र.2 नवाय रु.41,214/-, भद्दा

क्र.3 नवाय रु.49,429/-, भद्दा क्र.4 नवाय रु.33,063/-,भद्दा क्र.5 नवाय रु.58,216/-, भद्दा क्र.6 नवाय
रु.52,151/- ल भद्दा क्र.7 नवाय रु.41,458/-)

लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु.7,630/- (भद्दा क्र.1 नवाय रु.730/-, भद्दा क्र.2 नवाय 759/-, भद्दा क्र.3 नवाय

471/-, भद्दा क्र.4 नवाय 2833/-, भद्दा क्र.5 नवाय 1857/-, भद्दा क्र.6 नवाय 528 ल भद्दा क्र.7 नवाय
452/-)

DATSSPM6201 (Ref No : 3, Hmm No : 27)
[End Para)
[Start Para)
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गॊबीय थलरुऩातीर आजायाॊलय ळावनभान्म रुग्णारमाभध्मे उऩचाय न घेता खाजगी

रुग्णारमा भध्मे घेण्मात आरेल्मा लैद्मककम खचााच्मा उऩचायाॊलयीर िनतऩूतीभधीर
अननमभभतता.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 2

रेखा ळीऴत :लेतन भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 178719.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 88929.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 89800.00/-

भशायाष्र याज्म वेला (लैद्मककम दे खबार) ननमभ 1961 ल भशायाष्र नागयी वेला (वेलेच्मा वलषवाधायण
ळती)ननमभ 1981 च्मा ऩरयच्छे द 7 चे ऩरयभळष्ट-2 भधीर ल ळावनाने लेगलेगऱमा ळावन ननणषमाददाये रागू
केरेल्मा तयतूदीनुवाय 5 गॊबीय स्लरुऩाच्मा आजायाॊलय ळावनभान्म रुग्णारमाऐलजी खाजगी रुग्णारमाभध्मे
घेण्मात आरेल्मा खचाषची प्रनतऩूती भॊजूय कयताना त्माभध्मे आलश्मक अवरेल्मा फाफीॊची ऩूतत
ष ा झाल्माची
खात्री करुन त्मानुवाय प्रनतऩूती यक्कभ अदा कयालमाची आशे. भात्र खारीर 2 प्रकयणाॊभध्मे वदयची रुग्णारमे
ळावन नोंदणीकृत नाशीत तवेच वॊफधॊ धत रुग्णाॊचे व् जल्शा ळल्मधचककत्वक माॊनी प्रभाणणत केरेरे आजाय शे
ह्दमालय केरेल्मा उऩचायाॊकयीताचे अवून ते गॊबीय स्लरुऩाभध्मे भोडत अवल्माचे ददवून मेतात. तवेच वदयची
रुग्णारमे ळावन वालष.आयोग्म वलबाग ननणषम क्र.एभएजी-1099/प्र.क्र.237/आ-3 दद.21.8.1999 नुवाय 5 गॊबीय
आजायाॊवाठी ळावन भान्मता प्राप्त अवल्माव त्माचा मादीभध्मे वभालेळ कयण्मात आल्माफाफतचा ऩुयाला
प्रस्तालावोफत वादय कयणे आलश्मक अवताना तो वादय केरेरा नाशी.

भबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाच्मा अधधऩत्माखारी अवरेरे कभतचायी

तथा त्माॊचेलय अलरॊबफत अवरेल्माॊवाठी एकूण 5 प्रकायच्मा गॊबीय स्लरुऩातीर आजायऩणालयीर
खचातची प्रनतऩत
ू ी कयण्मावाठी 2013-14 मा लऴातभध्मे खारी नभद
ू केल्माप्रभाणे 2 दे मकाॊलय

रु.1,78,719/- इतका खचत कयण्मात आल्माचे हदवन
ू आरे आशे . माफाफत खारी नभद
ू केरेल्मा

लेगलेगऱमा प्रभाणकाॊव्दाये केरेल्मा खचातच्मा प्रनतऩत
ू ीफाफत उऩरब्ध करुन हदरेल्मा दे मकाॊची ल

प्रभाणकाॊची तऩावणी केरी अवता माफाफत अधतवभाव ऩत्र क्र. 28 हद.31.12.2015 अन्लमे वलचायणा
केरेल्मा भद्दमाॊचा खरावा भागवलरा अवता वलबागाकडून खरावा अप्राप्त आशे . वफफ माप्रकयणी
खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

1) श्री.ळोएफ मवप
ू भोभीन, उऩभळषक ळाऱा क्र.22 माॊनी त्माॊचे लडीर श्री.भोभीन मवप
ू

माभवन माॊचे ह्दमालयीर ळस्त्रकक्रमेवाठी ननकेतन नभवंग शोभ,चयई ठाणे मेथे हद.8.12.2012 ते

15.12.2012 मा कारालधीवाठी आॊतयरुग्ण म्शणून केरेल्मा खचातचे प्रनतऩत
ू ी दे मक वादय केरे अवन
ू
त्माॊना प्रभाणक क्र.157 हद.29.3.2014 अन्लमे रु.88,929/- इतके प्रदान कयण्मात आरेरे आशे .
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त्माभध्मे श्जल्शा ळल्म धचकीत्वक ठाणे माॊचेकडून त्माॊचे ऩत्र क्र.वीएवटीभेडीकर/एभआय

फीर/17891/13 हद.12.09.2013 अन्लमे आजाय क्र.1 अवा प्रभाणणत कयण्मात आरेरा आशे . माफाफत
उऩरब्ध नस्तीची तऩावणी केरी अवता, वदयचे रुग्णारम नोंदणीकृत अवल्माचे हदवन
ू आरे नाशी.
तवेच ळावन वालत.आयोग्म वलबाग ननणतम क्र.एभएजी-1099/प्र.क्र.220/आ-3 हद.18.8.1999 नवाय

श्री.ळोएफ मवप
ू भोभीन माॊचे लडीर त्माॊचेलय अलरॊफन
ू अवल्माचा ऩयाला प्रस्तालावोफत वादय केरेरा
नाशी. कायण श्री.ळोएफ मवप
ू भोभीन माॊच्मा ऩत्नी श्रीभ.ळेख तनजीरा अ.याजी मावध्दा उऩभळक्षषका
मा ऩदालय कामतयत आशे त. माभळलाम उऩयोक्त शॉस्ऩीटर ळावन वालत.आयोग्म वलबाग ननणतम

क्र.एभएजी-1099/प्र.क्र.237/आ-3 हद.21.8.1999 नवाय 5 गॊबीय आजायाॊवाठी भान्मताप्राप्त अवल्माव

त्माचा मादीभध्मे वभालेळ कयण्मात आल्माफाफत ऩयाला प्रस्तालावोफत वादय कयणे आलश्मक अवताना
तो वादय केरेरा नाशी. माफाफत खरावा अप्राप्त अवल्माने यक्कभ रु.88,929/- आषेऩाधधन ठे लण्मात
मेत आशे .

2) श्रीभ.इॊदभती ककवन नेभाडे, वेलाननलत्ृ त उऩभळक्षषका ळाऱा क्र.33 माॊनी त्माॊचे ऩती

श्री.ककवन ळॊकय नेभाडे माॊचे ह्दमालयीर ळस्त्रकक्रमेवाठी झीनोला शाटत शॉस्ऩीटर घाटकोऩय मेथे

हद.23.4.2008 ते 25.12.2008 मा कारालधीवाठी आॊतयरुग्ण म्शणून केरेल्मा खचातचे प्रनतऩत
ू ी दे मक
वादय केरे अवन
ू त्माॊना प्रभाणक क्र.160 हद.29.3.2014 अन्लमे रु.89,800/- इतके प्रदान कयण्मात

आरेरे आशे . त्माभध्मे श्जल्शा ळल्म धचकीत्वक ठाणे माॊनी त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.वीएवटीभेडीकर/एभआय
फीर/6375/09 हद.20.04.2009 अन्लमे आजाय क्र.1 प्रभाणणत कयण्मात आरेरा आशे . माफाफत

उऩरब्ध नस्तीची तऩावणी केरी अवता, वदयचे रुग्णारम नोंदणीकृत अवल्माचे हदवन
ू आरे नाशी.
तवेच श्रीभ.इॊदभती ककवन नेभाडे माॊचे ऩती श्री.ककवन नेभाडे शे वेलाननलत्ृ त भळषक अवन
ू ते

प्रनतऩत
ू ीवाठी वलशीत केरेल्मा यकभेच्मा भमातदेऩढे ननलत्ृ ती लेतन घेत आशे त. श्री.ककवन नेभाडे शे

ननलत्ृ ती लेतन घेत अवल्माने ळावन वालत.आयोग्म वलबाग ननणतम क्र.एभएजी-1099/प्र.क्र.220/आ-3

हद.18.8.1999 नवाय ते श्रीभ.इॊदभती नेभाडे माॊचेलय अलरॊबफत नवल्माचे हदवन
ू आरे आशे . त्माभऱे
त्माॊचेलयीर उऩचायावाठी आरेल्मा लयीर खचातची प्रनतऩत
ू ी अनसेम शोत नाशी. माभळलाम उऩयोक्त

शॉस्ऩीटर ळावन वालत.आयोग्म वलबाग ननणतम क्र.एभएजी-1099/प्र.क्र.237/आ-3 हद.21.8.1999 नवाय
5 गॊबीय आजायाॊवाठी भान्मताप्राप्त अवल्माव त्माचा मादीभध्मे वभालेळ कयण्मात आल्माफाफतचा

ऩयाला प्रस्तालावोफत वादय कयणे आलश्मक अवताना तो वादय केरेरा नाशी. माप्रकयणी कोणत्माशी

प्रकायचा खरावा वादय कयण्मात न आल्माने प्रदानाची यक्कभ रु.89,800/- लवर
ू ऩात्र ठे लण्मात मेत
आशे .

माभळलाम भशायाष्ट्र याज्म वेला (लैद्मककम दे खबार) ननमभ 1961 ल भशायाष्ट्र नागयी

वेला (वेलेच्मा वलतवाधायण ळती)ननमभ 1981 च्मा ऩरयच्छे द 7 चे ऩरयभळष्ट्ट-2 तवेच ळावन

वालतजननक आयोग्म वलबाग ननणतम क्र.एभएजी-1081/4907/ऩीएएच-9-अ हद.19.10.1983 नवाय

वॊफधॊ धत खात्माच्मा वलबाग प्रभखाना आकश्स्भक उद्भलणा-मा एकूण 27 आजायाॊलय खाजगी रुग्णारमात
केरेल्मा गॊबीय स्लरुऩाच्मा आजायाॊलय ल ळावनभान्म रुग्णारमाभध्मे केरेल्मा उऩचायाकयीता आरेल्मा

खचातवाठी रु. 1 राखाऩमंतच्मा खचातची प्रनतऩत
ू ी भॊजयू कयण्माचे प्राधधकाय दे ण्मात आरेरे आशे त. वदय
फाफ वलचायात घेता लयीर नभद
ू खचातवाठी भॊजूयी दे ताना वॊफधॊ धत भळषण भॊडऱ प्रळावन अधधकायी
माॊना ळावनाकडून ‘’वलबाग प्रभख’’ म्शणून घोवऴत कयण्मात आल्माचे ळावन आदे ळ रेखा

ऩयीषणाभध्मे तऩावणीव उऩरब्ध कयण्मात आरेरे नाशीत. त्माभऱे लयीर नभद
ू ळावन तयतद
ू ीॊचे
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माप्रकयणी उल्रॊघन झाल्माचे हदवन
ू आरे आशे .
आषेऩाधधन यक्कभ रु.89,800/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु.88,929/-

DATSSPM6201 (Ref No : 4, Hmm No : 28)
[End Para)
[Start Para)

7

भळषण भॊडऱाद्लाये ळाऱे तीर भुराॊचा क्रीडा भशोत्वल आमोजीत कयणेवाठी केरेल्मा

खचाातीर अननमभभतता.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 07

भ.न.ऩा. ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 630477.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 519783.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 110694.00/-

ळावन ननणषम उद्मोग,उजाष ल काभगाय वलबाग क्र.बाॊखव-1093/(2035)/उदमो-6 दद.16 जुरै 1993 नुवाय
ननवलदा भागवलणे आलश्मक अवताना ननमभफाह्मऩणे दयऩत्रके भागवलणे,प्रळावकीम भॊजुयीत नभूद फाफीलय
भॊजूय खचाषऩेषा वुधारयत प्रळावकीम ल आधथषक भॊजुयी न घेता रु.47,700 ल रु.30,240 जादा खचष
कयणे,प्रळावकीम भॊजुयीतीर खचाषच्मा फाफीत वभालेळ नवरेल्मा फाफीलय रु.21,896 खचष
कयणे,ऩॊचादमानतरयक्त इतय दमक्तीॊना जेलण दे णेच्मा खचाषचा आमुक्ताॊनी भॊजूय केरेल्मा खचाषत वभालेळ
नवताना रु.10,768 खचष कयणे, प्रळावकीम भॊजुयी प्रभाणे ळाऱाॊना प्रत्मेकी रु.1,000 अनुदान दे णेचा रु.1,00,000
चा खचष न कयणे, भॊडऱाव इतय कोणतेशी उत्ऩन्नाचे वाधन नवताना भ.न.ऩा. कडून प्राप्त ननधीऩेषा रु.30,477
जादा खचष कयणे.

भबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱा

च्मा प्राथभभक, उच्च प्राथभभक तवेच खाजगी

अनदाननत/कामभ वलनाअनदाननत प्राथभभक ळाऱातीर वलध्मार्थमातकरयता क्रीडाभशोत्वल-2014

हद.08.02.2014 ते 14.02.2014 मा कारालधीत आमोश्जत कयण्मात आरा शोता.वदय क्रीडा

भशोत्वलावाठी भ.न.ऩा.चे अथतवक
ॊ ल्ऩात रु.20 रष तयतद
ू कयण्मात आरी शोती.त्मातीर मेणाऱमा

वलवलध खचातच्मा फाफीवाठी एकूण रु.6 रष यक्कभेव आमक्त माॊची हद. 20.1.2014 योजी आधथतक ल
प्रळावकीम भान्मता घेणेत आरी आशे . भॊडऱाव मावाठी भशाऩाभरकेकडून रु.6 राख यक्कभ

हद.5.3.2014 योजी प्राप्त झारी आशे .भॊडऱाने वलध्मार्थमांना टी ळटत ऩयवलणे,वलवलध भेडर खये दी कयणे,
ऩॊचाकरयता जेलण ऩयवलणे,यॊ गऩेट्मा/करय खडू/ऩाण्माचे जाय,तवेच स्टे ज ल भॊडऩ मावाठी लत्ृ तऩत्रात

जाहशयात दे लन
ू ननवलदा ल दयऩत्रके भागलन
ू रघत्तभ दयाच्मा ऩयालठादायाव वाहशत्म ऩयवलणेचे आदे ळ
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दे णेत आरे आशे त. ल पोटोग्रापी ल शोड्रडंगव/फॉनवत ऩयवलणेवाठी भ.न.ऩा. ने लावऴतक दय ननश्श्चत
केरेल्मा ऩयलठादायाकडून उऩरब्ध करून घेणेचे भान्म कयणेत आरे.रोगोवश टी ळटत ऩयवलणेव

भे.ओभवाई इॊटयप्रामवेव माॊना (रु.115.50 प्रतीनग दयाने) ऩत्र क्र.1670 हद.5.2.2014 नवाय कामातदेळ
दे णेत आरे आशे त.शोड्रडंगव/फॉनवत वाठी भे.भध कोडा माॊना ऩत्र क्र. 1668 हद.3.4.2014 नवाय, भेडर
ल भेडर/चऴक ल ऩॊचाॊचे जेलणावाठी भे.याजरक्ष्भी इॊटयप्रामवेव माॊना ऩत्र क्र. 1671 हद.5.2.2014
नवाय, भॊडऩ/स्टे ज वाठी भे.भाधली भड
ॊ े माॊना ऩत्र क्र.1672 हद.5.2.2014 नवाय,पोटोग्रापी वाठी

भे.एभ.फी.याज माॊना ऩत्र क्र.1667 हद.4.2.2014 नवाय कामातदेळ दे णेत आरे आशे त. प्रभाणक क्र.138
हद.13.3.2014 रु.3,92,700,प्र.क्र.144 हद.25.3.2014 रु.21,986,प्र.क्र.145 हद.25.3.2014

रु.70,000,प्र.क्र.146 हद.25.3.2014 रु.70,791,प्र.क्र.157 हद.29.3.2014 रु.50,000 ल प्र.क्र.158

हद.29.3.2014 रु.25,000 अळा एकूण वशा प्रभाणकाद्लाये क्रीडा भशोस्तलावाठी रु.6,30,477 खचत

कयणेत आरा आशे .माफाफत वलबागाने रेखाऩयीषणात वादय केरेरी नस्ती ल प्रभाणके तऩावन आढऱून
आरेल्मा अननमभभतता फाफत अधतवभाव ऩत्र क्र.10 हद.28.12.2015 ननगतभभत कयण्मात आरे

शोते.तथावऩ भॊडऱाचे उत्तय अप्राप्त अवल्माने रेखाऩयीषणात खारीर प्रभाणे अभबप्राम दे णेत मेत
आशे त.

1)भॊडऱाने लत्ृ तऩत्रात जाहशयात प्रभवद्ध करून टी ळटत वाठी ननवलदा ल उलतरयत वशा फाफीवाठी दयऩत्रके
भागवलरी आशे त.मातीर स्टे ज, भॊडऩ ल राऊड स्ऩीकय माफाफतची अॊदाश्जत यक्कभ रु.60,000

अवल्माने ळावन ननणतम उद्मोग,उजात ल काभगाय वलबाग क्र.बाॊखव-1093/(2035)/उदमो-6 हद.16 जरै
1993 नवाय ननवलदा भागवलणे आलश्मक अवताना ननमभफाह्मऩणे दयऩत्रके भागवलरी आशे त.

2)आमक्त माॊनी आधथतक ल प्रळावकीम भॊजयी हदरेल्मा प्रस्तालात 3000 टी ळटत वाठी रु.3,45,000

खचत कयणेव भॊजयी हदरी अवताना ल त्मावाठी रु.3,46,500 यक्कभेची ननवलदा भॊजूय केरी अवताना

ऩयलठादायाव प्र.क्र. 138/13.3.2014 नवाय 3400 नगाचे रु.3,92,700 चे प्रदान केरे आशे .भे.ओभवाई
माॊना हदरेल्मा ऩयलठा आदे ळात टी ळटत ऩयवलणेची वॊख्मा नभद
ू नाशी.माफाफत वभन्लम अधधकायी माॊचे
तायीख नवरेरी हटप्ऩणी नस्तीत आशे . त्माभध्मे 400 लाढील वलध्माथी वशबागाभऱे 400 लाढील टी
ळटत वाठी रु.46,200,लाढील रॉपी ल भेडरवाठी रु.10,750,लाढील धचत्रकरा स्ऩधेतीर वशबागावाठी

रु.3501 एकूण रु.60,451 जादा खचत कयणेचे नभद
ू केरे आशे . वदय हटऩणीव वबाऩती भळषण भॊडऱ
तवेच आमक्त माॊची माॊची भॊजयी घेणेत आरी नाशी.भऱ
ू ननमोजनाऩेषा जादा वशबागी 400

वलध्मार्थमातफाफत ते कोणत्मा ळाऱे चे ल त्माॊच्मा वशबागाफाफत ळाऱाॊची ऩत्रे नस्तीत नाशीत. तवेच प्राप्त
3400 टी ळटत चे लाटऩ ऩाशता 3400 ऩेषा जादा नग भळषकाॊना हदल्माची ऩोशच आशे ल प्रत्मष
वलध्मार्थमांना ते प्राप्त झाल्माची ऩोशच नाशी. त्माभऱे प्रळावकीम भॊजयीऩेषा जादा केरेरा खचत

रु.47,700 ननमभफाह्म ठयतो.वलबागाने माफाफत कोणताशी खरावा अथला ऩततता न दळतवलल्माने
यक्कभ रु.47,700 ची लवरी शोणे आलश्मक आशे .

3)प्रळावकीम ल आधथतक भॊजयीनवाय रॉपी ल भेडरवाठी रु.10,000 खचत कयणेव भॊजयी घेणेत आरी
आशे .तथावऩ 396 भेडर ल 1 भोठी रॉपीवाठी भे.याजरक्ष्भी माॊचे रु.30,240 चे दयऩत्रक भॊजूय

कयण्मात आरे आशे . तवेच भॊडऩ/स्टे जवाठी रु.60,000 खचातव भॊजयी घेतरी अवताना रु.70,000
यक्कभेचे दयऩत्रक भॊजूय केरे आशे .प्रत्मष खचत ऩाशता प्र. क्र.145 हद.25.3.2014 नवाय भॊडऩ ल

स्टे जवाठी रु.70,000 चे प्रदान ल भेडर/रॉपी चे प्र.क्र.146 हद.25.3.2014 नवाय रु.70,791 चे प्रदान

कयण्मात आरे आशे .वदय प्रळावकीम ल आधथतक भॊजयीऩेषा जादा खचत कयणेऩली वधारयत प्रळावकीम ल
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आधथतक भॊजयी घेणेत न आल्माने केरेरा जादा खचत रु. 30,240 ननमभफाह्म ठयतो.वलबागाने माफाफत
कोणताशी खरावा अथला ऩततता न दळतवलल्माने यक्कभ रु.30,240 ची लवरी शोणे आलश्मक आशे .

4)प्र.क्र.144 हद.25.3.2014 रु.21,986 नवाय भे.भढ
ॊ े माॊना रु.12,000 ल भे.याजरक्ष्भी माॊना रु.9,986
चे प्रदान फके, ळार, श्रीपऱ, वदस्म बफल्रे, यामहटॊग ऩॉड, ऩेन, ध्लज, ध्लज स्तॊब बाडे ल चॉकरेट
खये दीवाठी कयण्मात आरे आशे .वदय खचातचा वभालेळ भॊजयू खचातत नाशी. मावाठी खचत कयणेऩली

वधारयत प्रळावकीम ल आधथतक भॊजयी घेणेत आल्माची ऩत
त ा न दळतवलल्माने केरेरा खचत रु.21,986
ू त
ची लवरी शोणे आलश्मक आशे .

5)प्र.क्र.158 हद.29.3.2014 रु.25,000 नवाय प्रळावन अधधकायी, माॊना हदरेल्मा रु.25,000 अग्रीभाचे
वभामोजन दळतवलरे आशे . प्रभाणकावोफत जोडरेरी बफरे ऩाशता मातीर रु.10,768 ची 7 बफरे शॉटे र
भध्मे केरेल्मा जेलणाची ल नास्त्माची आशे त. मातीर काशी बफरालयीर तायखा क्रीडा भशोत्वलाच्मा

नॊतयच्मा हदवतात. वदयचा नास्ता ल जेलण कोणावाठी दे णेत आरे शे दे मकात नभद
ू कयण्मात आरेरे
नाशी. कामतक्रभाच्मा भॊजूय खचातत ऩॊचावाठी एक लेऱ जेलणाच्मा खचातचा वभालेळ अवताना ल त्माचे
प्रदान भे.याजरक्ष्भी माॊना केरेरे अवताना वदय खचत कयण्मात आरा आशे .ऩॊचाव्मानतरयक्त जेलण

दे णेच्मा खचातचा आमक्ताॊनी भॊजूय केरेल्मा खचातत वभालेळ नाशी. त्माभऱे माफाफत वलबागाने कोणतीशी
ऩत
त ा न दळतवलल्माने वदय खचत रु.10,768 ची लवरी शोणे आलश्मक आशे .
ू त

6)आमक्ताॊनी भॊजूय केरेल्मा खचातत कामतक्रभावाठी प्रती ळाऱा रु.1,000 प्रभाणे 100 ळाऱाॊना अनदान
दे णेच रु. 1 रष खचातचा वभालेळ शोता.तथावऩ अवा खचत केल्माचे हदवन
ू मेत नाशी.प्रळावकीम भॊजयी
प्रभाणे खचत कयण्मात आरा नाशी.

7)भॊडऱाव क्रीडा भशोत्वलावाठी आधथतक ल प्रळावकीम भॊजयी प्रभाणे रु.6 रष ननधी प्राप्त झारा

आशे .तथावऩ भशोस्तलावाठी रु,6,30,477 खचत कयणेत आरा आशे .त्माभऱे भॊडऱाव इतय कोणतेशी
उत्ऩन्नाचे वाधन नवताना वदय रु.30,477 जादा खचत कयणेत आरा आशे .

उऩयोक्त आषेऩानवाय रेखाऩयीषणात यक्कभ रु.5,19,783 आषेऩाधीन ल यक्कभ रु.1,10,694

लवरऩात्र ठे लणेत मेत आशे .

DATBEPM6101 (Ref No : 7, Hmm No : 10)
[End Para)
[Start Para)
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लरयष्ठ िाथभभक (5 ली ते 7 ली) ळाऱे तीर भळषण घेत अवरेल्मा अल्ऩवॊख्माॊक

वभाजातीर वलधार्थमाांना उऩस्थथतीकयीता ऩारकाॊना िोत्वशान बत्ता लाटऩातीर अननमभभतता.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 07

ळावन ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 3596134.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3510338.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 85796.00/[27]
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प्रोत्वाशन बत्माची यक्कभ वफॊधधत ळाऱाॊना प्राप्त झारे फाफतच्मा ऩोशच तवेच ळाऱालाईज प्रोत्वाशन बत्माची
भागणी केल्माची कागदऩत्रे तऩावणीव उऩरब्ध न शोणे,यकभ प्राप्त झाल्माच्मा वलधार्थमांच्मा ऩारकाच्मा ऩोशच
तवेच उऩव्स्थती बत्त्माचे वलननमोग दाखरे तऩावणीव उऩरब्ध न शोणे, वलधार्थमांची उऩव्स्थती 75% अवणे
अननलामष अवताना वदय कारालधीतीर वलधार्थमांच्मा उऩव्स्थतीचा वफॊधधत ळाऱाॊचा अशलार तऩावणीव
उऩरब्ध न शोणे,ळावन ननणषमातीर प्रोत्वाशन बत्ता लाटऩाच्मा अटी/ळती प्रभाणे कामषलाशी झाल्माचा वलवलध
अधधकाऱमाॊचा अशलार तऩावणीव उऩरब्ध न शोणे,अखधचषत यक्कभ रु.85,796 व्जल्शा ऩरयऴदे कडे लगष न कयणे.

भबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण

भॊडऱाव अल्ऩवॊख्माॊक वभाजाचा वलांगीण वलकाव

वाधण्मावाठी कामभ वलनाअनदाननत ळाऱा लगऱून लरयष्ट्ठ प्राथभभक(5 ली ते 7 ली) 106 ळाऱे तीर
भळषण घेत अवरेल्मा अल्ऩवॊख्माॊक वभाजातीर(भस्रीभ,ळीख,फौध,णिचन,जैन ल ऩायवी) ननमभभत
उऩश्स्थत याशणाऱमा वलधार्थमांचे उऩश्स्थतीकारयता ऩारकाॊना 2012-13 मा कारालधीचा रु.2

प्रनतहदन(जास्तीत जास्त 220 हदलव लावऴतक) प्रोत्वशान बत्ता लाटऩ कयणेकरयता भख्म कामतकायी

अधधकायी,श्ज.ऩ.ठाणे,माॊचे ऩत्र क्र.490 हद.23.08.2013 नवाय प्रनतवलधाथी रु.178 प्रभाणे 20,203
वलधार्थमातवाठी यक्कभ रु.35,96,134 उऩरब्ध करून हदरी आशे .भॊडऱाने प्रभाणक क्र.91

हद.23.12.2013 नवाय रु.35,10,338 नवाय भ.न.ऩा. च्मा 62 ल इतय 44 ळाऱा अळा एकूण 106
ळाऱाॊच्मा फॉक खाती 19,721 वलधार्थमांना लाटऩावाठी वदय यक्कभ वलतयीत केरी आशे . माफाफतचे
प्रभाणकावोफत जोडरेल्मा कागदऩत्राॊची

तऩावणी करून आढऱून आरेल्मा अननमभभतता फाफत

अधतवभाव ऩत्र क्र.16 हद.28.12.2015 ननगतभभत कयण्मात आरे शोते.तथावऩ भॊडऱाचे उत्तय अप्राप्त
अवल्माने रेखाऩयीषणात खारीर प्रभाणे अभबप्राम दे णेत मेत आशे त.

1)वदय प्रोत्वाशन बत्माची यक्कभ वफॊधधत ळाऱाॊना प्राप्त झारेफाफत भख्माध्माऩकाॊच्मा ऩोशच

प्रभाणकावोफत नाशीत.तवेच भख्म कामतकायी अधधकायी,श्ज.ऩ.ठाणे.माॊचेकडे ळाऱालाईज प्रोत्वाशन
बत्माची भागणी केल्माची कागदऩत्रे तऩावणीव उऩरब्ध करून दे णेत आरी नाशीत.

2)भख्म कामतकायी अधधकायी माॊचे उऩयोक्त नभद
ू ऩत्रात अल्ऩवॊख्माॊक वलबाग ळावन ननणतम

क्र.अवलवल-2009/ प्र.क्र.213/09/कामातवन-7 हद.31 ऑगस्ट 2009 नवाय ल ळावन ननणतम भळषण ल
वेलामोजन वलबाग हद.10 जानेलायी 1992 भधीर अटी/ळती नवाय खचत कयणेचे ननदे ळ हदरे

आशे त.त्मानवाय यक्कभ प्राप्त झाल्माच्मा वलधार्थमांच्मा ऩारकाच्मा ऩोशच दफ्तयी ठे लणे आलश्मक

अवताना वदय ऩोशच तऩावणीव उऩरब्ध झाल्मा नाशीत. तवेच उऩश्स्थती बत्त्माचे वलननमोग दाखरे

तऩावणीव उऩरब्ध झारे नाशीत. त्माभऱे उऩश्स्थती बत्त्माचे लाटऩाची ऩडताऱणी कयता आरी नाशी.
3)भख्म कामतकायी अधधकायी माॊचे उऩयोक्त नभद
ू ऩत्रानवाय प्रोत्वाशन बत्त्माच्मा कारालधीत

वलधार्थमांची उऩश्स्थती 75% अवणे अननलामत आशे . तथावऩ वदय कारालधीतीर वलध्मार्थमांच्मा

उऩश्स्थतीचा वफॊधधत ळाऱाॊचा अशलार तऩावणीव उऩरब्ध न झाल्माने उऩश्स्थतीची खात्री कयता आरी
नाशी.

4)भख्म कामतकायी अधधकायी माॊचे लयीर ऩत्रानवाय उऩयोक्त ळावन ननणतमातीर लाटऩाच्मा अटी/ळती

प्रभाणे कामतलाशी शोते ककला नाशी माची तऩावणी वलस्ताय अधधकायी माॊनी 50%,गट भळषण अधधकायी
माॊनी 25% ल भळषण अधधकायी माॊनी 10% तऩावणी करून अशलार दफ्तयी ठे लणेचा आशे .तथावऩ
वदय अशलार तऩावणीव उऩरब्ध झारा नाशी. त्माभऱे ळावन ननणतमाप्रभाणे कामतलाशी झाल्माची
[28]
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ऩडताऱणी कयता आरी नाशी.

5)भख्म कामतकायी अधधकायी माॊचे लयीर ऩत्रानवाय ळारेम भळषण वलबागाच्मा ल केंद्र ळावनाच्मा अळा
प्रकायच्मा मोजनेतन
ू राब भभऱत अवल्माव दोन्शी राब दे म नाशीत.माफाफत वलतयीत प्रोत्वाशन

बत्माच्मा कारालधीत वफॊधधत वलधार्थमांच्मा ऩारकाॊना केंद्र ळावनाच्मा ल ळारेम भळषण वलबागाच्मा
अळा प्रकायचा राब भभऱारा नवल्माची ऩडताऱणी आलश्मक कागदऩत्रे तऩावणीव उऩरब्ध न
झाल्माने कयता आरी नाशी.

6)भॊडऱाव प्राप्त रु.35,96,134 यक्कभेऩक
ै ी 106 ळाऱातीर 19721 वलधार्थमांच्मा ऩारकाॊना
लाटऩावाठी

रु.35,10,338 वलतयीत केरे आशे त.उलतरयत 85,796 चे वलतयण कयण्मात आरे नवन
ू वदय

यक्कभ भॊडऱाच्मा फॉक खाती ऩडून आशे .अळा 482 वलध्मार्थमांचा प्रोत्वाशन बत्ता (प्रनत वलधाथी
रु.178)

वलतयीत न कयणेफाफत भॊडऱाने कोणतीशी ऩत
त ा दळतवलरी नवन वदय यक्कभ रु.85,796
ू त

श्जल्शा ऩरयऴदे कडे लगत केरेरी नाशी.

7)वलतयीत प्रोत्वाशन बत्माची यक्कभ वॊफधॊ धत ळाऱाॊनी वलधार्थमांच्मा ऩारकाॊना लाटऩ करून वॊफधॊ धत
ळाऱाॊकडे भळल्रक यक्कभ ककती आशे माफाफतचा तऩळीर भॊडऱाकडे उऩरब्ध नाशी.त्माभऱे माफाफत
तऩावणी कयता मेत

नाशी.

उऩयोक्त आषेऩानवाय रेखाऩयीषणात यक्कभ रु.35,10,338 आषेऩाधीन ल यक्कभ रु.85,796
लवरऩात्र ठे लणेत मेत आशे .

DATBEPM6101 (Ref No : 13, Hmm No : 16)
[End Para)
[Start Para)

9

बवलष्म ननलााश ननधी अर्िभ भॊजुयीतीर अननमभभतताफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 6

भनऩा ननधी ळावन ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1250490.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1250490.00/-

भशायाष्र वलषवाधायण बवलष्म ननलाषश ननधी ननमभ १९९८ भधीर ननमभ १३ ल १६ ननमभाॊतगषत अधग्रभ भॊजूय
कयण्माचे प्रमोजनात प्राऩॊधचक अडचण शे कायण नभूद नवताना दे खीर वदय कायणावाठी अधग्रभ भॊजूय केरे
आशे . तवेच ननमभ १६ अॊतगषत धाभभषक कामषक्रभ ह्मा प्रमोजनावाठी नाऩयताला अधग्रभ भॊजूय कयण्माची तयतूद
नवतानादे खीर ननमभफाह्मऩणे अधग्रभ भॊजूय केरे आशे . भशायाष्र वलषवाधायण बवलष्म ननलाषश ननधी ननमभ
१९९८ भधीर ननमभ १३ (१) भधीर तयतुदीनुवाय बवलष्म ननलाषश ननधी लगषणीदायारा त्माच्मा तीन भदशन्माच्मा
लेतनाऩेषा अधधक नवेर ककॊ ला खाती जभा अवरेल्मा यक्कभेच्मा ननम्भी यक्कभ माऩैकी जी यक्कभ कभी
अवेर एलढी यक्कभ भॊजूय कयण्माऐलजी ननमभफाह्मऩणे तीन भदशन्माच्मा लेतनाऩेषा जादा अधग्रभ यक्कभ
[29]
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भॊजूय केरी आशे . भशायाष्र वलषवाधायण बवलष्म ननलाषश ननधी ननमभ १९९८ भधीर ननमभ १८(१)(क) नुवाय
ननमभ १६(फ)(चाय) नुवाय भॊजूय केरेरा नाऩयताला अधग्रभ भॊजूय प्रकयणाॊत दोन ऩेषा कभी नाशी आणण चायऩेषा
जास्त नाशी अळा वभान शप्त्मात अधग्रभ प्रदान कयणेचे अवताना एकाच शप्त्मात नाऩयताला अधग्रभ भॊजूय केरे
आशे .

भबलॊडी-ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाचे लऴत २०१३-१४ च्मा रेखा ऩयीषणात बवलष्ट्म
ननलातश ननधी अधग्रभ भॊजयी प्रकयणे

, दे मके, तऩावता त्मात खारीरप्रभाणे अननमभभतता झाल्माचे

आढऱून आल्मा आशे त. माफाफत अधतवभाव ऩत्र क्र. ०२ हदनाॊक १६/१२/२०१५ अन्लमे कऱवलरे अवता
वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी.

१) भशायाष्ट्र वलतवाधायण बवलष्ट्म ननलातश ननधी ननमभ १९९८ भधीर ननमभ १३ ल १६ अॊतगतत अनक्रभे
ऩयताला ल नाऩयताला अधग्रभ वॊफधॊ धत ननमभाॊखारी नभद
ू कायणाॊवाठी भॊजूय कयण्मात मेतो. वदय

ननमभाॊतगतत अधग्रभ भॊजयू कयण्माचे प्रमोजन प्राऩॊधचक अडचण शे नभद
ू नवताना दे खीर रेखा ऩयीषणॊ
ननलड भहशना भाशे भाचत २०१४ भध्मे श्री.वधाकय ळॊकययाल कदभ

, भळऩाई माॊना प्रभाणक क्र.११७

हदनाॊक ७.३.२०१४ अन्लमे यक्कभ रु.३००००/- ऩयताला अधग्रभ तय श्रीभती शे भा अश्जत केणे

, भळऩाई

माॊना प्रभाणक क्र.१२६ हदनाॊक २९.३.२०१४ अन्लमे यक्कभ रु.३००००/- नाऩयताला अधग्रभ ननमभफाह्मऩणे
भॊजूय केरा आशे .

२) भशायाष्ट्र वलतवाधायण बवलष्ट्म ननलातश ननधी ननमभ १९९८ भधीर ननमभ १३ अॊतगतत धाभभतक

कामतक्रभावाठी ऩयताला अधग्रभ भॊजूय कयण्मात मेतो. ल ननमभ १६ अॊतगतत धाभभतक कामतक्रभ ह्मा
प्रमोजनावाठी नाऩयताला अधग्रभ भॊजयू कयण्माची तयतद
ू नवतानादे खीर ननमभफाह्मऩणे खारीर

कभतचाऱमाॊना रेखा ऩयीषण ननलड भहशना भाशे भाचत २०१४ भध्मे धाभभतक कायणास्तल नाऩयताला अधग्रभ
भॊजूय केरा आशे .

अ.क्र. कभतचाऱमाचे नाॊल

प्रभाणक

यक्कभ रु.

०१

उऩें द्र रक्ष्भीऩती वॊफायी

११६/६.३.२०१४

११५०००

०२

रक्ष्भीयाजभ याजभरॊगभ

११९/७.३.२०१४

६७०००

इगा

क्र./हदनाॊक

३) भशायाष्ट्र वलतवाधायण बवलष्ट्म ननलातश ननधी ननमभ १९९८ भधीर ननमभ १३ (१) भधीर

तयतदीनवाय बवलष्ट्म ननलातश ननधी लगतणीदायारा त्माच्मा तीन भहशन्माच्मा लेतनाऩेषा अधधक नवेर

ककॊ ला खाती जभा अवरेल्मा यक्कभेच्मा ननम्भी यक्कभ माऩैकी जी यक्कभ कभी अवेर एलढी यक्कभ
ननमभाॊतगतत नभद
ू प्रमोजनावाठी ऩयताला अधग्रभ भॊजूय कयण्मात मेतो. तथावऩ खारीर कभतचाऱमाॊना
ननमभफाह्मऩणे तीन भहशन्माच्मा लेतनाऩेषा जादा अधग्रभ भॊजयू केरे आशे .
कभतचाऱमाचे नाल

प्रभाणक

अधग्रभ
[30]
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क्र./हदनाॊक

यक्कभ रु.

लेतन रु.

अधग्रभ रु.

वधाकय ळॊकययाल कदभ

११७/७.३.१४

३००००

९८३०

२९४९०

५१०

भयशायी वलजमारक्ष्भी

१२०/४.३.१४

२९७०००

१८८६०

५६५८०

२४०४२०

अॊवायी नवयतजशा यकपक

१२१/४.३.१४

९००००

१५७७०

४७३१०

४२६९०

खान ळाशीना लाभवभ

१२२/५.३.१४

१०००००

१३२९०

३९८७०

६०१३०

दे ळभख अककरा ननशार अशभद १२४/१८.३.१४ २५००००

१५२२०

४५६६०

२०४३४०

तॊजीरा गनी ळेख

१२५/१०.३.१४ १०००००

१५३९०

४६१७०

५३८३०

भशे ळ दळयथ लनले

१२७/२०.३.१४ १५००००

१७७९०

५३३७०

९६६३०

काॊचन फफन जाधल

१२८/२१.३.१४ ३२००००

२२८००

६८४००

२५१६००

लें कटश्लयीरू
अशभद.

अककरा भोशम्भद शवन भोभीन १२९/२८.३.१४ ५००००
ळैरा वॊजम रॊफाटे

१३०/२९.३.१४ १०००००

१३६१०

४०८३०

५९१७०

भळल्ऩा दे वलदाव वानऩ

१३१/२८.३.१४ १०००००

१३६१०

४०८३०

५९१७०
१०६८४९०

४) भशायाष्ट्र वलतवाधायण बवलष्ट्म ननलातश ननधी ननमभ १९९८ भधीर ननमभ १४(२) अन्लमे अधग्रभ ज्मा
भहशन्मात काढण्मात आरे त्मानॊतयच्मा भहशन्माच्मा लेतनातन
ू अधग्रभाची लवरी कयणेचे अवताना

उऩयोक्त अननमभभतता क्र. ३ भधीर नभद
ै ी श्री.वधाकय ळॊकययाल कदभ माॊची भाशे भाचत
ू कभतचाऱमाॊऩक

२०१४ च्मा लेतनातन
ू १ भहशना आगालू , श्रीभती दे ळभख अककरा ननशार अशभद माॊच्मा भाशे ऑगस्ट
२०१४ च्मा लेतनातन
ू ४ भहशने वलरॊफाने तय उलतरयत कभतचाऱमाॊच्मा भाशे जून २०१४ च्मा लेतनातन
ू
म्शणजे २ भहशने वलरॊफाने अधग्रभाची लवरी ननमभफाह्मऩणे केरी आशे .

५) श्रीभती दे ळभख अककरा ननशार अशभद माॊनी अधग्रभ भागणी केरेल्मा अजातत प्रमोजन भरीचे रग्न
अवे नभद
ू केरे अवन
ू त्माफाफतचे कागदऩत्र रग्नऩबत्रका वोफत जोडरी नाशी. तय वलबागाने भॊजूय
हटप्ऩणीत घयदरुस्ती कायण नभद
ू केरे अवन
ू दरुस्तीवॊदबातत अॊदाजऩत्रक जोडरे आशे . तयी नेभके
प्रमोजन कोणते माफाफत रेखा ऩयीषणाची खात्री ऩटवलरी नाशी.

६) भशायाष्ट्र वलतवाधायण बवलष्ट्म ननलातश ननधी ननमभ १९९८ भधीर ननमभ १८(१)(क) नवाय ननमभ
१६(फ)(चाय) नवाय भॊजयू केरेरा नाऩयताला अधग्रभ भॊजयू प्रकयणाॊत दोन ऩेषा कभी नाशी आणण

चायऩेषा जास्त नाशी अळा वभान शप्त्मात अधग्रभ प्रदान कयणेचे अवताना भाशे भाचत २०१४ ननलड
भहशन्मात, श्री शनभॊत भल्रऩा कॊ बाय माॊना प्रभाणक क्रभाॊक १२३ हदनाॊक १०.३.२०१४ अन्लमे

रु.१३००००/- ल श्रीभती कल्ऩना शरयबाऊ बोऱे माॊना प्रभाणक क्रभाॊक १३२ हदनाॊक २८.३.२०१४ अन्लमे
रु.२०००००/- एकयकभी एकाच शप्त्मात ननमभफाह्मऩणे प्रदान केरे आशे .

DGPVTTM7001 (Ref No : 17, Hmm No : 02)
[End Para)
[Start Para)
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िकाळ दाभू भोये , वेलाननलत्ृ त भुख्माध्माऩक माॊचे ऩदोन्नतीचे लेतन ननस्चचतीफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 1

भनऩा ननधी ळावन ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ

श्री. प्रकाळ दाभू भोये , वेलाननलत्ृ त भुख्माध्माऩक माॊचे वेलाऩुस्तकातीर भुख्माध्माऩक ऩदाची लेतन ननव्श्चती
चुकीची केल्माने वेलाननलत्ृ तीवलऴमक राब जादा ददरे आशे त.

भबलॊडी-ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाचे लऴत २०१३-१४ चे रेखा ऩयीषणात ननलडक

वेलाननलत्ृ त प्रकयणे तऩावताना श्री. प्रकाळ दाभू भोये , वेलाननलत्ृ त भख्माध्माऩक माॊचे वेलाऩस्तकातीर

भख्माध्माऩक ऩदाची लेतन ननश्श्चती तऩावता त्माॊची खारीरप्रभाणे चकीची लेतन ननश्श्चती केरी आशे .
माफाफत अधतवभाव ऩत्र क्र. ०७ हदनाॊक २१/१२/२०१५ अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने माफाफत
काशीशी खरावा केरा नाशी.

ऩदोन्नतीऩल
ू ीची लेतन वॊयचना ९३००-३४८०० ग्रेडऩे ४२०० हद.१/१/०६ चे लेतन १२९३०+४२००
ऩदोन्नतीच्मा ऩदाची लेतन वॊयचना ९३००-३४८०० ग्रेड ऩे ४३००

ऩदोन्नती हदनाॊक ०१/०३/२००६ प्रत्मष कामतबाय हदनाॊक १७/०३/२००६

हदनाॊक १७/०३/२००६ ते ३०/०६/२००६ ऩमतत रु.१२९३०+४३३ प्रभाणे दे म आशे .
अ.क्र. तऩभळर

दे म लेतनननश्श्चती

केरेरी लेतनननश्श्चती

वलकल्ऩानवाय)

वलकल्ऩानवाय)

(१/७/२००६ लेतनलाढ

(१/७/२००६ लेतनलाढ

१

ननमभभत लेतनलाढीनॊतयचे लेतन

१२९३०+५३०

२

ऩदोन्नतीच्माअनऴॊगानेदेम

(१३४५०+४२००)च्मा३%=५३०

३

लेतन वॊयचनेतीर लेतन

१३४५०+५३०=१३९८०

१२९३०+५२०+४३००

४

भऱ
ू लेतन (१/७/२००६ योजी)

१३९८०+४३००

१३४५०+५४०+४३००

लेतनलाढ १/७/२००७

१४५३०+४३००

१४५४०+४३००

६

लेतनलाढ १/७/२००८

१५१००+४३००

१५११०+४३००

७

लेतनलाढ १/७/२००९

१५६९०+४३००

१५७००+४३००

८

लेतनलाढ १/७/२०१०

१६२९०+४३००

१६३००+४३००

९

लेतनलाढ १/७/२०११

१६९१०+४३००

१६९२०+४३००

१०

लेतनलाढ १/७/२०१२

१७५५०+४३००

१७५६०+४३००

५

लेतनलाढ
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१) लेतन हदनाॊक १/०७/२०१३ ऩावन
ू दे म रु.१३९८०+४३००, हदरेरे रु. १३१९९०+४३००
२) ऩण
ू त ननलत्ृ ती लेतन हदनाॊक ०१/०७/२०१३ ऩावन
ू दे म रु.१०९२५, हदरेरे रु.१०९३०
३) वेला उऩदान दे म रु. ३६०५२५, हदरेरे रु. ३६०६९०

४) अॊळयाळीकयण दे म यक्कभ रु. ४३८९७५(भल्
ू म.४३७०), हदरेरे रु.४३९१७६(भल्
ू म ४३७२)
५) अॊळयाळीकयणानॊतयचे ननलत्ृ ती लेतन दे म रु.६५५५

हदरेरे रु.६५५८

तयी लयीरप्रभाणे जादा प्रदान केरेल्मा यक्कभाॊची लवरी कयाली ल ननलत्ृ तीवलऴमक अभबरेख्माॊत

त्माप्रभाणे दरुस्ती करून त्मानवाय यक्कभा प्रदान कयण्माची दषता घेणेत माली.

DGPVTTM7001 (Ref No : 21, Hmm No : 07)
[End Para)
[Start Para)
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श्रीभती लऴ
ृ ारी वलजम म्शात्रे ल फाराजी मादलयाल काॊफऱे ऩदोन्नत भुख्माध्माऩक

माॊच्मा लेतन ननस्चचतीफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 2

भनऩा ननधी ळावन ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ

श्रीभती लऴ
ृ ारी वलजम म्शात्रे, श्री फाराजी मादलयाल काॊफऱे , मा भळषकाॊची भुख्माध्माऩक ऩदाची लेतनननव्श्चती
चुकीची केरी आशे .

भबलॊडी-ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाचे लऴत २०१३-१४ चे रेखा ऩयीषणात लऴत २०१३-१४
भध्मे भख्माध्माऩक ऩदी ऩदोन्नती हदरेल्मा भळषकाॊची वेलाऩस्तके तऩावता श्रीभती लऴ
ृ ारी वलजम
म्शात्रे, माॊची खारीरप्रभाणे चकीची लेतन ननश्श्चती केल्माचे रेखा ऩयीषणात आढऱून आरे आशे .
माफाफत अधतवभाव ऩत्र क्र. १८ हदनाॊक २९/१२/२०१५ अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने माफाफत
काशीशी खरावा केरा नाशी.

१) प्रळावन अधधकायी, भळषण भॊडऱ माॊचेकडीर आदे ळ क्र.२०१४/१८३४/०५ हदनाॊक ०१/०३/२०१४ अन्लमे

ऩदोन्नती हदरेरी भळक्षषका श्रीभती लऴ
ृ ारी वलजम म्शात्रे, माॊचे वेलाऩस्तक तऩावता त्माॊत खारीरप्रभाणे
चकीची लेतन ननश्श्चती कयण्मात आरी आशे . ळावन ननणतम ळारेम भळषण वलबाग क्र.ऩीटीऩी

१०७७/१४६९३/(१५०२)ETH हदनाॊक १४/११/१९७९ भधीर ऩयीच्छे द क्र. ६ अन्लमे ऩदलीधय उऩभळषकाव
उच्च लेतनश्रेणीचा राब दे म आशे भात्र त्मानॊतय त्माॊव भख्माध्माऩक मा ऩदालय ऩदोन्नती हदल्माव
ऩन्शा लेतन ननश्श्चतीचा राब दे म नवताना हदरा आशे .

ऩदोन्नतीऩल
ू ीची लेतन वॊयचना ९३००-३४८०० ग्रेडऩे ४३०० ऩदलीधय लेतनश्रेणी
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ऩदोन्नतीच्मा ऩदाची लेतन वॊयचना ९३००-३४८०० ग्रेड ऩे ४३००
ऩदोन्नती हदनाॊक ०१/०३/२०१४

ऩदोन्नतीऩल
ू ीचे लेतन हद.१/७/२०१३ चे लेतन १६६३०+४३००
हदनाॊक

दे म लेतन रु.

हदरेरे लेतन रु.

०१/०७/२०१३

१६६३०+४३००

१६६३०+४३००

०१/०३/२०१४ ऩदोन्नती भख्माध्माऩक

१६६३०+४३००

१७२६०+४३००

०१/०७/२०१४

१७२६०+४३००

१७९००+४३००

०१/०७/२०१५

१७९१०+४३००

१८५७०+४३००

तयी लयीरप्रभाणे वॊफधॊ धताव लेतन ल बत्त्माॊचे अनतप्रदान झारे आशे .

२) प्रळावन अधधकायी , भळषण भॊडऱ माॊचेकडीर आदे ळ क्र.२०१४/१८३४/ हदनाॊक ०१/०३/२०१४ अन्लमे

ऩदोन्नती हदरेरे भळषक श्री फाराजी मादलयाल काॊफऱे , माॊचे वेलाऩस्तक तऩावता त्माॊत खारीरप्रभाणे
चकीची लेतन ननश्श्चती कयण्मात आरी आशे . ळारेम भळषण वलबाग ळावन ननणतम क्र.ऩीटीऩी

१०७७/१४६९३/(१५०२)ETH हदनाॊक १४/११/१९७९ भधीर ऩयीच्छे द क्र. ६ अन्लमे ऩदलीधय उऩभळषकाव
उच्च लेतनश्रेणीचा राब दे म आशे भात्र त्मानॊतय त्माॊव भख्माध्माऩक मा ऩदालय ऩदोन्नती हदल्माव
ऩन्शा लेतन ननश्श्चतीचा राब दे म नवताना हदरा आशे .

ऩदोन्नतीऩल
ू ीची लेतन वॊयचना ९३००-३४८०० ग्रेडऩे ४३०० ऩदलीधय लेतनश्रेणी
ऩदोन्नतीच्मा ऩदाची लेतन वॊयचना ९३००-३४८०० ग्रेड ऩे ४३००
ऩदोन्नती हदनाॊक ०१/०३/२०१४

ऩदोन्नतीऩल
ू ीचे लेतन हद.१/७/२०१३ चे लेतन १४६२०+४३००
हदनाॊक

दे म लेतन रु.

हदरेरे लेतन रु.

०१/०७/२०१३

१४६२०+४३००

१४६२०+४३००

०१/०३/२०१४ ऩदोन्नती भख्माध्माऩक

१४६२०+४३००

१५१९०+४३००

०१/०७/२०१४

१५१९०+४३००

१५७८०+४३००

०१/०७/२०१५

१५७८०+४३००

१६३९०+४३००
DGPVTTM7001 (Ref No : 24, Hmm No : 18)
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रेखा ऩयीषणाव अभबरेखे उऩरब्ध न कयणेफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 3

भनऩा ननधी ळावन ननधी ननधी
[34]
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अननमभभतता करभ : 9अ

भळषक ल कामाषरमीन कभषचायी माॊचा भॊजूय आकृतीफॊध, भॊजूय ऩदे , कामषयत ऩदे , रयक्त ऩदे तऩळीरलाय भादशती,
वललयणऩत्र, बफॊदू नाभालरी, योस्टय, तऩावणी अशलार, ३० वप्टें फय च्मा ऩट वॊख्मेलय कभी-जादा भळषकाॊचे
केरेरे वभामोजन भादशती/नस्ती इत्मादीफाफतचे अभबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध केरे नाशी.

भफ
ॊ ई स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा अधधननमभ १९३० भधीर करभ ४ ल भशायाष्ट्र भशानगयऩाभरका
अधधननमभातीर तयतदीनवाय रेखा ऩयीषणाव अभबरेखे उऩरब्ध करून दे ण्माची जफाफदायी वॊफधॊ धत
प्राधधकयणाची आशे . त्मानवाय भबलॊडी-ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाचे लऴत २०१३-१४ चे
रेखा ऩयीषणात भफ
ॊ ई स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा अधधननमभ १९३० चे करभ ६ नवाय अधतवभाव
ऩत्र क्र.२२ हदनाॊक ३०/१२/२०१५ अन्लमे खारीर अभबरेखे भागणी केरे शोते तथावऩ वलबागाने वदयचे
अभबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध केरे नाशीत.
१) भळषक ल कामातरमीन कभतचायी माॊचा आकृतीफॊध , भॊजूय ऩदे , कामतयत ऩदे , रयक्त ऩदे , तऩळीरलाय
भाहशती/वललयणऩत्र
२) बफॊद ू नाभालरी/योस्टय, तऩावणी अशलार
३) ३० वप्टें फय च्मा ऩट वॊख्मेलय कभी-जादा भळषकाॊचे केरेरे वभामोजन भाहशती/नस्ती
DGPVTTM7001 (Ref No : 28, Hmm No : 22)
[End Para)
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करभ ९ फ खारीर आषेऩ
रेखाऩयीषकाच्मा दृष्ट्टीने कोणत्माशी व्मक्तीच्मा अषम्म
शमगमीभऱे अथला गैयलततणकीभऱे जी कोणतीशी तट अथला जे
कोणतेशी नकवान झारे आशे अळा तटीची ककॊला नकवानीची
यक्कभ तवेच कॊत्राट दे ण्मात झारेल्मा अननमभभतता,
ननणतमाभऱे झारेरी भशवर
ू शानी आणण धोयणात्भक
ननणतमाभऱे झारेरे आधथतक नकवान

[36]
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ळारेम ऩोऴण आशाय मोजने भध्मे 2013-14 मा लऴााभध्मे केरेल्मा दे मकाॊच्मा

अदामगीतीर अननमभभततेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 11

रेखा ळीऴत :ळारेम ऩोऴण आशाय केंद्र/याज्म ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 39179923.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 7263289.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 134063.00/-

ळावन ननणषम ळारेम भळषण वलबाग क्र.ळाऩोआ-2009/प्र.क्र.16/प्राभळ-4 ददनाॊक 18.6.2009 भधीर ऩरयभळष्ट
‘अ’अन्लमे ळारेम ऩोऴण आशायाभध्मे वोभलाय ते ळननलाय दययोज द्मालमाची ऩाककृती ल आशायातीर

प्रधथन्माॊचे प्रभाण ननव्श्चत केरेरे अवताना त्मानुवाय ऩोऴण आशायाचा प्रत्मष ऩुयलठा शोत अवल्माची खात्री न
कयणे, भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊदशता 2011 ननमभ 167 नुवाय भूऱ दे मके ल प्रभाणके/उऩप्रभाणके वादय
कयणे आलश्मक आशे . भात्र ळारेम ऩोऴण आशाय ळाऱे रा ददल्मानॊतय त्माचे लाटऩ कयण्मात आल्मा फाफतचे
वॊफधॊ धत भुख्माध्माऩकाॊचे भूऱ लाटऩ अशलार त्माॊचे स्लाषयीवश प्रदानाच्मा दे मकावोफत वादय न कयता
छामाॊककत प्रतीभधीर लाटऩ अशलार वादय कयणे तवेच काशी दठकाणी वॊफधॊ धत भुख्माध्माऩकाॊचे स्लाषाॊककत
लाटऩ अशलार नवताना ऩुयलठादायाना दे मकाॊचे प्रदान कयणे,ळाऱे च्मा भुख्माध्माऩकाॊकडीर वलद्मार्थमांच्मा
उऩव्स्थती अशलारातीर वॊख्मेऩेषा जादा वलद्माथी वॊख्मा दाखलून दे मकाॊचे प्रदान कयणे, उऩव्स्थती अशलाराॊलय
वॊफधॊ धत भुख्माध्माऩकाॊची स्लाषयी नवताना दे मकाॊचे प्रदान कयणे, ळाऱाॊना वुट्टी अवताना वुट्टीच्मा ददलळी
एकूण 458 वलद्माधथष दाखलून रु.7443/- चे प्रदान कयणे, ळावन वलत्त वलबाग ऩरयऩत्रक क्र.भआख1099/प्र.क्र.36/99/वलननमभ दद.28.10.2004 नुवाय दफ
ु ाय प्रदान शोऊ नमे मावाठीवलशीत नभुन्माभध्मे प्रदानाची

नोंदलशी ठे लणे आलश्मक अवताना ती न ठे लता प्रदान कयणे, ळावन ळारेम भळषण ल कक्रडा वलबाग ऩरयऩत्रक
क्र.ळाऩोआ-2009/प्र.क्र.383/प्राभळ-4 दद.26.2.2010 भधीर फाफ क्र.8 नुवाय तवेच ळावन ननणषम ळारेम भळषण
वलबाग क्र.ऩीआयई-2010/प्र.क्र.217/प्राभळ-1 दद.17.6.2010 नुवाय ळारेम ऩोऴण आशायाचे भक्ते भदशरा भॊडऱ,
फचत गट तवेच ऩरयत्मक्ता भदशराना दे णे आलश्मक अवताना भे.ए.फी.ऩाटीर ॲण्ड वन्व ् शी वॊस्था लयीर
कोणत्माशी प्रलगाषतीर नवताना त्माॊना वदयचे काभ दे णे इ.

प्राथभभक भळषणाचे वालतबत्रकीकयण कयण्मावाठी तवेच प्राथभभक ळाऱे तीर वलद्मार्थमांची

ऩट नोंदणी ल उऩश्स्थतीचे प्रभाण लाढवलण्मावाठी हद.22.11.1995 ऩावन
ू केंद्र/याज्म ळावनाच्मा,

स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊच्मा, खाजगी वॊस्थाॊच्मा अनदाननत, लस्तीळाऱा इमत्ता 1 री ते 8 ली ऩमंतचे
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भळषण घेणा-मा वलद्मार्थमांवाठी केंद्र/याज्म ळावनाने ळारेम ऩोऴण आशाय मोजना वरु केरी आशे .

ळावन ननणतम ळारेम भळषण वलबाग क्र.ळाऩोआ-2012/प्र.क्र.333/प्राभळ-4 हदनाॊक 17.8.2012 अन्लमे
जरै 2012 ऩावन
ू ळारेम ऩोऴण आशाय तमाय कयण्मावाठी इमत्ता 1 ते 5 च्मा प्राथभभक लगातवाठी

रु.3.02 ल इमत्ता 6 ते 8 च्मा उच्च प्राथभभक लगातवाठी रु.4.47 प्रनतहदन प्रनत राबाथी आशाय खचत
भमातदा ननश्श्चत कयण्मात आरी आशे . त्माभध्मे इमत्ता 1 री ते 5 ली च्मा वलद्मार्थमांवाठी 450

उष्ट्भाॊक आणण 12 ग्रॅभ प्रधथनेमक्त दऩायचे बोजन (Mid-day meal) तवेच इमत्ता 6 ते 8 ली च्मा
वलद्मार्थमांवाठी 700 उष्ट्भाॊक आणण 20 ग्रॅभ प्रधथनेमक्त दऩायचे बोजन दे ण्मावाठी ळावन ननणतम

ळारेम भळषण वलबाग क्र.ळाऩोआ-2009/प्र.क्र.136/प्राभळ-4 हदनाॊक 18 जून 2009 भधीर ऩरयभळष्ट्ट ‘अ’
नवाय ळारेम ऩोऴण आशायाॊतगतत द्मालमाच्मा ऩाककृती वलशीत केल्मा अवन
ू त्मानवाय आशायाचा

ऩयलठा कयालमाचा आशे . ळारेम ऩोऴण आशायाचे ऩयलठमाऩोटी वॊफधॊ धत ऩयलठादायानी 2013-14 मा

आधथतक लऴातभध्मे वादय केरेल्मा एकूण दे मकाॊऩक
ै ी एकूण 38 दे मकाॊचे प्रदानाऩोटी 38 प्रभाणॊकाव्दाये
यक्कभ रु.3,91,79,923/-खचत कयण्मात आरेरा आशे . त्माची तऩावणी केरी अवता ननदळतनाव

आरेल्मा अननमभभततें फाफत अधतवभाव ऩत्र क्र.25 हद.25.12.2015 अन्लमे वलबागाव खरावा कयण्माव
कऱवलण्मात आरे शोते. भात्र माफाफत वलबागाने खरावा वादय केरेरा नाशी. वफफ माप्रकयणी
रेखाऩयीषणाभध्मे खारीर अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

1) ळारेम ऩोऴण आशायाच्मा दे मकाॊचे प्रदान कयताना वॊफधॊ धत भख्माध्माऩकाॊकडून शजेयी ऩटानवाय
प्रत्मष शजय वलद्माथी वॊख्मेफाफतचा अशलार दै नहॊ दन शजेयी ऩटाच्मा स्लाषाॊककत प्रतीवश घेऊन
त्मानवाय ऩयलठादायानी भागणी केरेल्मा यकभेच्मा दे मकाॊलय वॊफधॊ धत प्रळावकीम अधधका-माॊने

दे मकातीर राबाथी वॊख्मा फयोफय अवल्माचे प्रभाणणत कयणे आलश्मक आशे . तथावऩ अळी कोणत्माशी
प्रकायची कामतलाशी न कयता प्रदान केल्माचे हदवन
ू आरे. तवेच ळाऱाननशाम भख्माध्माऩकाॊकडीर

उऩश्स्थती अशलाराभध्मे वलद्मार्थमांची दै नहॊ दन उऩश्स्थती दळतवलण्मात आरी नवन
ू भाभवक उऩश्स्थती
दळतवलरी आशे . त्माभऱे ळाऱे ननशाम ल इमत्ताननशाम दै नहॊ दन प्रत्मष उऩश्स्थत अवरेल्मा वलद्माथी
वॊख्मेनवायच दे मकाॊचे प्रदान झाल्माची रेखाऩयीषणाभध्मे खात्री कयता आरी नाशी.

2) ळावन ननणतम ळारेम भळषण वलबाग क्र.ळाऩोआ-2009/प्र.क्र.16/प्राभळ-4 हदनाॊक 18.6.2009 भधीर
ऩरयभळष्ट्ट ‘अ’ अन्लमे ळारेम ऩोऴण आशायाभध्मे वोभलाय ते ळननलाय अळा दययोज द्मालमाच्मा

ऩाककृती वलशीत केल्मा अवन
ू त्माचे आशायातीर प्रभाण माफाफतचा ववलस्तय तऩळीर दे ण्मात आरेरा
आशे . त्माभध्मे वलद्मार्थमांना वलशीत केरेरा आशाय तवेच प्राथभभक लगाततीर वलद्मार्थमांना 450 ग्रॅभ
उष्ट्भाॊक ल 12 ग्रॅभ प्रधथनेमक्त ल उच्चप्राथभभक लगाततीर वलद्मार्थमांना 700 उष्ट्भाॊक ल 20 ग्रॅभ

प्रधथनेमक्त आशाय दे ण्माचे ननदे ळ हदरेरे आशे त. भात्र त्मानवाय म्शणजे ऩाककृतीभधून वलद्मार्थमांना
आशायाचे लाटऩ कयण्मात आरे नवल्माचे लाटऩ अशलारालरुन हदवन
ू आरे आशे . कायण काशी

उदाशयणादाखर अवे हदवन
ू आरे की, भशानगयऩाभरका ळाऱा क्र.1 भध्मे 2013-14 मा लऴातभध्मे

ऩरयभळष्ट्ट ‘अ’ भध्मे हदरेल्मा तऩळीरानवाय वलद्मार्थमातना आलश्मक उष्ट्भाॊक ल प्रधथने भभऱण्मावाठी

ऩाककृतीव्दाये वलद्मार्थमातना आशाय न दे ता वरगरयत्मा बफस्कीट तथा तत्वभ ऩदाथत दे ण्मात आल्माचे

हदवन
ू आरे आशे . तवेच भशानगयऩाभरका ळाऱा क्र.38 ल 21 भध्मेवध्दा अळाप्रकाये एकाच प्रकायचा
आशाय ऩयवलण्मात आल्माचे हदवन
ू आरे आशे . त्माभऱे लयीर ळावन ननणतमातीर तयतद
ू ीचा बॊग
झाल्माचे हदवन
ू मेत.े

3) ळावन ऩरयऩत्रक ळारेम भळषण वलबाग क्र.ळाऩोआ-2009/प्र.क्र.383/प्राभळ-4 हदनाॊक 26.2.2010
[38]
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अन्लमे दे ण्मात आरेल्मा भागतदळतक वचनाॊभधीर ऩरयच्छे द क्र. (इ) नवाय अन्न भळजलन
ू दे णा-मा

व्मक्तीची वषभ लैद्मककम प्राधधका-माकडून आयोग्म वलऴमक तऩावणी करुन घ्माली ल लैद्मककम
प्रभाणऩत्र वॊफधॊ धत ळाऱे त ठे लण्मात माले. तवेच दजेदाय आशाय दे ण्माच्मा दृष्ट्टीने अन्नधान्म ल

आशायाच्मा दजातफाफत वलत षेत्रीम अधधकायी, याज्म स्तयालयीर दषता ऩथके माॊचेभापतत अन्नधान्म ल
आशायाच्मा दजातची तऩावणी कयालमाची आशे . भात्र अळाप्रकायची अन्न भळजलन
ू दे णा-मा व्मक्तीची

वषभ लैद्मककम प्राधधका-माॊकडीर लैद्मककम तऩावणी प्रभाणऩत्रे तवेच आशायाच्मा दजातफाफत केरेल्मा
तऩावणीचे अशलार रेखाऩयीषणाव तऩावणीवाठी उऩरब्ध कयण्मात आरे नाशीत. त्माभऱे उऩयोक्त
ळावन ननणतम हद.26.2.2010 भधीर भागतदळतक वच
ू नाॊचे ऩारन झारे नवल्माचे स्ऩष्ट्ट शोते.

4) भशायाष्ट्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 2011 ननमभ 167 नवाय भऱ
ू दे मके वादय कयणे आलश्मक

आशे . भात्र एखाद्मा प्रकयणी नक्कर दे मकाव्दाये अथला त्मा वोफत नक्कर उऩप्रभाणके वादय करुन

प्रदान कयण्मात आरे अवल्माव त्मालय वॊफधॊ धत वलबागप्रभख मानी ‘’भऱ
ू दे मकाची अदामगी कयण्मात

आरेरी नाशी ककला अन्म कोणत्माशी दे मकाचे वप्रत्मर्थमत भऱ
ू ऩालती/प्रभाणकाॊचा लाऩय कयण्मात आरेरा
नाशी’’ अवे नभद
ू करुन स्लाषयी कयणे आलश्मक आशे . भात्र खारी नभद
ू केरेल्मा ळाऱाॊवाठी ळारेम
ऩोऴण आशाय वॊफधॊ धत ऩयलठादायाकडून ळाऱे रा हदल्मानॊतय त्माचे लाटऩ ळाऱे तीर वलद्मार्थमांना

कयण्मात आल्माफाफतचे वॊफधॊ धत भख्माध्माऩकाॊचे भऱ
ू लाटऩ अशलार त्माॊचे स्लाषयीवश प्रदानाच्मा

दे मकावोफत वादय न कयता छामाॊककत प्रतीभधीर लाटऩ अशलार वादय करुन त्माआधाये ऩयलठादायाना
दे मकाॊचे प्रदान कयण्मात आरेरे आशे . त्माफाफतचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे .
अ.क्र. ळाऱे चा तऩळीर ल कारालधी

प्रभाणक क्र. ल

ऩयलठादायाचे नाॊल

यक्कभ रुऩमे

भे.भबभाफाई भहशरा

31,595.00

हदनाॊक
1

ळाऱा क्र.16,28,38 इ.6 ते 8

1/10.4.2013

ल क्र.5,16,28,38 इ.1 ते 5

भॊडऱ, भबलॊडी.

(भाशे जानेलायी 2013)
2

3

फारकाभगाय वलळेऴ ळाऱा क्र.2

2/1.4.2013

भे.ख्व्लाजा गयीफ

(इमत्ता 1 ते 5) (कारालधी-

नलाज भहशरा भॊडऱ

भाशे जानेलायी 2013)

भबलॊडी.

क्राॊती ज्मोती केंद्र क्र.4, फार

8/10.5.2013

भे.ए.फी.ऩाटीर ॲण्ड

काभगाय ळाऱा क्र.10,11,17,

वन्व ् भबलॊडी.

18,19(इ.1ते 5)(भाशे ऑगस्ट,

(26740 वलद्माथी)

6,387.00

80,755.00

वप्टें फय ल जानेलायी 2014
4

ळाऱा क्र.2,6,11,15,17,18, 21

15/18.7.2013

भे.प्रबोजन भहशरा

तेरग ळाऱा क्र.23, क्र.46,

ग्राशक वश.वॊस्था

47,49,55 तेरग ळाऱा क्र.59,

भबलॊडी. (वलद्माथी

61,उदत ू ळाऱा क्र.62, क्र.69,

वॊख्मा 32,222 ल
[39]
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79 ते 83 (इमत्ता 6 ते 8) ल

53,641)

ळाऱा क्र.2,6,11,13,17,18,21
तेरग ळाऱा क्र.23,59,60
क्र.36,46, 47,49,55 उदत ू ळाऱा
क्र.62 क्र.69,79 ते 83 (इमत्ता
1 ते 5) (कारालधी-भाशे एवप्रर
2013)
5

ळाऱा क्र.16,28,38 (इ.6 ते 8)

16/18.7.2013

भे.भबभाफाई भहशरा

ल ळाऱा क्र.16,38 एवटीवी

भॊडऱ भबलॊडी.

ळाऱा क्र.5,38 क्र.28, वलळेऴ

(वलद्माथी वॊख्मा

फारकाभगाय ळाऱा क्र.9,16

2494 ल 11881)

47,029.00

(इ.1 ते5)(कारालधी-भाशे भाचत
2013)
6

7

8

तेरग ळाऱा क्र.60, क्र.74 (इ.6

23/13.12.13

भे.ऩाकीजा भहशरा

ते 8) ळाऱा क्र.60,74 (इ.1 ते

भॊडऱ,भबलॊडी.(वलद्माथी

5) (कारालधी भाशे वप्टें .2013)

वॊख्मा 144 ल 702)

ळाऱा क्र.ननयॊ क (इ.6 ते 8)

25/13.12.13

भे.भबभाफाई भहशरा

ळाऱा क्र.एवटीवी क्र.5,38 (इ.1

भॊडऱ भबलॊडी.

ते 5) (कारालधी-भाशे एवप्रर

(वलद्माथी वॊख्मा

2013 ते जरै 2013)

4465 ल 9174)

ळाऱा क्र.5,6,16,56,53,56

30/30.3.2014

लयीरप्रभाणे (वलद्माथी

(इ.1 ते 5) ळाऱा क्र.56,53

वॊख्मा

(इ.6ते 8) (कारालधी-जाने.14

2501)

2976.00

48,286.00

93,721.00

25128 ल

ते पेब्र.14)
9

ळाऱा क्र.65,54,73

32/30.3.2014

भे.ख्व्लाजा गयीफ

फारकाभगाय ळाऱा क्र.2,3 (इ.1

नलाज भहशरा फचत

ते 5) ल ळाऱा क्र.54,73 (इ.6

गट(वलद्माथी वॊख्मा

ते 8) (कारालधी-जाने.14 ल

24632 ल 8138)

भाचत14)

[40]
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एकूण रु.

7,31,546.00

लयीरप्रभाणे एकूण 9 प्रभाणकाॊव्दाये वलवलध ळाऱाॊभधीर वलद्मार्थमांना ळारेम ऩोऴण आशायाचे

लाटऩ कयताना दे मकाॊवोफत भख्माध्माऩकाॊकडून वादय कयण्मात आरेल्मा वलद्मार्थमांचे उऩश्स्थतीचे
अशलार भऱ
ू प्रतीत वादय न कयता ते छामाॊककत प्रतीभध्मे वादय करुन त्माऩोटी यक्कभ

रु.7,31,546/- इतके प्रदान कयण्मात आरेरे आशे . तेव्शा वदयची फाफ ननमभफाशम आशे . माफाफत
वलबागाकडून काशीशी खरावा कयण्मात न आल्माने वदयची यक्कभ रु.7,31,546/- आषेऩाधधन
ठे लण्मात मेत आशे .

5) अ) ऩयलठादायाकडून ळारेम ऩोऴण आशाय वॊफधॊ धत ळाऱे रा हदल्मानॊतय त्माचे लाटऩ

ळाऱे तीर वलद्मार्थमांना कयण्मात आल्माफाफतचे वॊफधॊ धत भख्माध्माऩकाॊचे लाटऩ अशलार प्रदानाच्मा
दे मकावोफत जोडण्मात आरेरे नवताना ऩयलठादायाना दे मकाॊचे प्रदान कयण्मात आरेरे आशे .
त्माफाफतचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे .
अ.क्र ळाऱे चा तऩळीर ल कारालधी

प्रभाणक क्र. ल

ऩयलठादायाचे नाॊल

हदनाॊक
1

बादलडऩाडा ळाऱा क्र.58 (इ.1 ते

14/12.6.2013

यक्कभ
रुऩमे

भे.ए.फी.ऩाटीर ॲण्ड

5) ल काभतघय तेरग भाध्म.

वन्व ् (वलद्माथी वॊख्मा

वलद्मारम (इ.6 ते 8)

1794 ल 342)

6947.00

(कारालधी-भाशे एवप्रर 2014)
2

ळाऱा क्र.22 (इ.6 ते 8) ल

18/9.12.2013

लयीरप्रभाणे. (वलद्माथी

गयचयण ऩाडा ळाऱा क्र.58 (इ.1

वॊख्मा 1438 ल

ते 5) (कारालधी-भाशे जून ल

1040)

9569.00

जरै 2013)
3

न्म नॅळनर शामस्कूर (इ.1 ते

19/16.12.13

5) (कारालधी-भाशे एवप्रर 2013)

भे.आयोशी फार वलकाव

8266.00

भहशरा भॊडऱ
(वलद्माथी वॊख्मा
2737)

4

5

भनऩा तेरग ळाऱा, ळाॊतीनगय

29/30.3.2014

भे.प्रबोजन भहशरा

भनऩा ळाऱा ल ननजाभऩयू ा

ग्राशक वश.वॊस्था

भाध्म.ळाऱा(इ.6ते 8) (कारालधी

(वलद्माथी वॊख्मा

भाशे ऑगस्ट ल वप्टें .13)

9397)

फारकाभगाय ळाऱा केंद्र क्र.9

30/30.3.2014

(इ.1 ते 5) (कारालधी भाशे

भे.भबभाफाई भहशरा
भॊडऱ (वलद्माथी वॊख्मा

[41]
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नोव्शें .2013)
6

912)

ळाऱा क्र. नभद
ू नाशी. (इ.6 ते

33/30.3.2014

8) (कारालधी भाशे भाचत 2014)

कै.याभीफाई आहदलावी

9529.00

भहशरा भॊडऱ वलकाव
वॊस्था(वलद्माथी1977)

7

8

ळाऱा क्र.46 चावलॊद्रा ल ळाऱा

36/30.3.2014

भे.प्रबोजन भहशरा

क्र.93 ळाॊतीनगय (इ.1 ते 5)

ग्राशक वश.वॊस्था

(कारालधी भाशे नोव्शें .2013)

(वलद्माथीवॊख्मा3379)

ळाऱा क्र.46 चावलॊद्रा ल ळाऱा

37/30.3.2014

क्र.93 ळाॊतीनगय (इ.6 ते 8)

लयीरप्रभाणे. (वलद्माथी

10,982.00

4907.00

वॊख्मा 1018)

(कारालधी भाशे नोव्शें .2013)
एकूण रुऩमे

98,458.00

लयीरप्रभाणे एकूण 8 प्रभाणकाॊव्दाये वलवलध ळाऱाॊभधीर वलद्मार्थमांना ळारेम ऩोऴण आशाय

लाटऩाचे कयताना दे मकाॊवोफत वॊफधॊ धत भख्माध्माऩकाॊचे लाटऩ अशलार नवताना ऩयलठादायाना यक्कभ
रु.98,458/- चे जादा प्रदान कयण्मात आरेरे आशे . त्माभऱे वदयची यक्कभ रु.98,458/- लवर
ू ऩात्र
ठे लण्मात मेत आशे .

फ) खारी नभद
ू केरेल्मा ळाऱाॊवाठी लेगलेगऱमा दे मकाॊव्दाये प्रदान केरेल्मा प्रभाणकाॊची ल

वशऩत्राॊची तऩावणी केरी अवता वॊफधॊ धत ळाऱे च्मा भख्माध्माऩकाॊकडीर वलद्मार्थमांच्मा उऩश्स्थती
अशलारातीर वॊख्मेऩेषा जादा वलद्माथी वॊख्मा दाखलन
ू दे मकाॊचे प्रदान कयण्मात आरेरे आशे .
अ.क्र. ळाऱे चा तऩळीर ल प्रभाणक क्र. ल

1

कारालधी

हदनाॊक

ळाऱा क्र.72 (इ.1

4/10.5.2013

ऩयलठादायाचे नाॊल

यक्कभ
रुऩमे

भे.आयोशी फारवलकाव भहशरा भॊडऱ

ते 5) (कारालधी

(भख्माध्माऩक अशलाराभध्मे 7719

भाशे जानेलायी

वलद्माथी वॊख्मा अवताना दे मकात

2013)

8433 म्शणजे 714 जादा दाखवलरी

2156.00

आशे )
2

ळाऱा क्र.17,18

15/18.7.2013

भे.प्रबोजन भहशरा ग्राशक वश. वॊस्था.

तेरग ळाऱा

(भख्माध्माऩक अशलाराभध्मे अनक्रभे

क्र.23 (इ.6 ते 8)

1, 17 ल 59 इतकी जादा वलद्माथी

(कारालधी भाशे

वॊख्मा दाखवलरी आशे )

[42]
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भाचत 2013)
3

ळाऱा क्र.24 (इ.6

28/30.3.2014

भे.ए.फी.ऩाटीर ॲण्ड वन्व ्.

ते 8) (कारालधी

(भख्माध्माऩक अशलाराभध्मे ऩटवॊख्मा

भाशे जाने.2014)

80 अवताना ती 22 ने जादा दाखलन
ू

106.00

प्रदान केरे. 2160 ऐलजी 2182)
4

5

6

एकूण 3 ळाऱा

25/13.12.13

भे.भबभाफाई भहशरा भॊडऱ

(इ.1 ते 5)

(भख्माध्माऩक अशलाराभध्मे 5544

(कारालधी भाशे

राबाथी अवताना 6427 दाखलन
ू 883

जरै 2013)

जादा राबार्थमांचे प्रदान केरे आशे )

फाराजी एज्म.

27/14.2.2014

भे.आयोशी फारवलकाव भहशरा भॊडऱ

वोवा.हशॊदी प्राथ.

(भख्माध्माऩक अशलार 1499

ऩाठळारा (इ.6 ते

अवताना 2590 वलद्माथी दाखल
ू न

8) (कारालधी

1091 जादा वलद्मार्थमांचे प्रदान केरे

भाशे वप्टें .2013)

आशे )

ळाऱा क्र.56,56,

30/30.3.2014

भे.भबभाफाई भहशरा भॊडऱ

53,एवटीवी.5, ल

(भख्माध्माऩक अशलाराभध्मे अनक्रभे

फारकाभगाय ळाऱा

140,116,645,1350,1350 माप्रभाणे

(इ.1 ते 5) ल

जादा वलद्माथी वॊख्मा दाखलन
ू एकूण

ळाऱा क्र.53, 56

3601 ल अनक्रभे 114,16,30 अवे

ल 53 (इ.6 ते 8)

एकूण 160 जादा राबार्थमांचे प्रदान

(कारालधी भाशे

केरे आशे )

2870.00

5259.00

12,474.00

ऑक्टो.13ते ड्रडवें
2013)
7

8

फारकाभगाय ळाऱा 31/30.3.2014

भे.ऩाककजा भहशरा भॊडऱ.

केंद्र क्र.6 (इ.1 ते

(भख्माध्माऩक अशलारानवाय वदय

5) (कारालधी

एकच ळाऱा अवताना 1350 जादा

ऑक्टो.2013)

वलद्माथी दाखलन
ू प्रदान केरे आशे )

एकूण 21 ळाऱा
(इ.1 ते 5)

33/30.3.2014

भे.आयोशी फारवलकाव भहशरा भॊडऱ.
(भख्माध्माऩक अशलारानवाय 250967
[43]
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9

(कारालधी भाशे

वलद्माथी अवताना 251017 वलद्माथी

पेब्र.2014)

दाखलन
ू 50 जादा वलद्मार्थमांचे प्रदान)

ळाऱा क्र.83 (इ.6

22/13.12.13

भे.प्रबोजन भहशरा ग्राशक वश.वॊस्था.

ते 8) (कारालधी

(भख्माध्माऩक अशलाराभध्मे 783

भाशे जून 2013)

वलद्माथी अवताना 873 दाखलन
ू 90

402.00

जादा वलद्मार्थमांचे प्रदान)
एकूण रुऩमे

28,162.00

लयीरप्रभाणे एकूण 9 प्रभाणकाॊव्दाये वलवलध ळाऱाॊभधीर वलद्मार्थमांना ळारेम ऩोऴण आशाय

लाटऩाचे दे मकाॊत वॊफधॊ धत ळाऱे च्मा भख्माध्माऩकाॊकडीर वलद्मार्थमांच्मा उऩश्स्थती अशलारातीर

वॊख्मेऩेषा जादा वलद्माथी वॊख्मा दाखलन
ू यक्कभ रु.28,162/- चे जादा प्रदान कयण्मात आरेरे आशे .
तयी वदय यक्कभ रु.28,162/- लवर
ू ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे .

6) तवेच प्र.क्र.23 हद.13.12.2013 अन्लमे रु.2,01,665/- चे प्रदानावाठी भे.ऩाककजा भहशरा

भॊडऱ भबलॊडी माॊना इमत्ता 6 ते 8 कयीता क्राॊती ज्मोती भहशरा भॊडऱ ळाऱा क्र.29 काभतघय ळाऱे चे
1250 वलद्मार्थमांचे भाशे वप्टें फय 2013 मा कारालधीच्मा तमाय केरेल्मा रु.5588/- च्मा उऩश्स्थती
अशलारालाय भख्माध्माऩकाॊची स्लाषयी नाशी. प्र.क्र.28 हद.30.3.2014 रु.45,33,270/- च्मा

भे.ए.फी.ऩाटीर ॲण्ड वन्व ् माॊना भाशे जानेलायी 2014 मा कारालधीवाठी केरेल्मा प्रदानातीर ळाऱा
क्र.66 च्मा उऩश्स्थती अशलारालय भख्माध्माऩकाॊची स्लाषयी नाशी ल त्माभध्मे यक्कभ नभद
ू नाशी.

प्र.क्र.30 हद.30.3.2014 अन्लमे रु.2,79,943/- च्मा भे.भबभाफाई भहशरा भॊडऱ माना भशानगयऩाभरका

ळाऱा क्र.16 वाठी केरेल्मा प्रदानाच्मा उऩश्स्थती अशलारालय भख्माध्माऩकाॊची स्लाषयी नाशी ल त्मालय
यक्कभ नभद
ू नाशी. प्र.क्र.31 हद.30.3.2014 रु.2,76,865/- अन्लमे भे.ऩाककजा भहशरा भॊडऱ माना
क्राॊती ज्मोती भहशरा भॊडऱ ळाऱा क्र.29 काभतघय ळाऱे चे प्रदान केरेल्मा उऩश्स्थती अशलारालय

भख्माध्माऩकाॊची स्लाषयी नाशी ल यक्कभ नभद
ू केरेरी नाशी. माफाफत काशीशी खरावा कयण्मात न
आल्माने माव्दाये प्रदान केरेल्मा वलत दे मकाॊची एकूण यक्कभ रु.52,91,743/- आषेऩाधधन ठे लण्मात
मेत आशे .

माभळलाम फारकाभगाय वलळेऴ ळाऱाॊच्मा उऩश्स्थती अशलाराॊतीर यकभाॊभध्मे केरेल्मा

खाडाखोडीॊभध्मे फ-माच हठकाणी भख्माध्माऩकाॊच्मा स्लाषयी घेण्मात आरेल्मा नाशीत. तवेच मा

फारकाभगाय वलळेऴ ळाऱाॊचे वलतच उऩश्स्थती अशलार छामाॊककत प्रतीभध्मे वादय केरेरे अवताना

त्माआधाये वॊफधॊ धत ठे केदायाव प्रदान कयण्मात आरेरे आशे . तयी अळाप्रकाये 2013-14 मा लऴातभध्मे
फारकाभगाय वलळेऴ ळाऱाॊना उऩश्स्थती अशलाराच्मा छामाॊककत प्रतीव्दाये केरेल्मा प्रदानाचा आढाला
घेऊन वदयची यक्कभ ऩरयगणणत करुन मोग्म ती कामतलाशी कयणे आलश्मक आशे .

तवेच भशायाष्ट्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 2011 भधीर ननमभ 12 भधीर तयतद
ू ीनवाय

रेख्माॊभध्मे तवेच दे मकाॊभधीर यकभाॊभध्मे कठल्माशी प्रकायची खाडाखोड ककला उप्ऩरयरेखन करु नमे.
खाडाखोड अथला उप्ऩरयरेखन केल्माव ते श्स्लकृतीव ऩात्र नाशी अवे नभद
ू अवताना प्र.क्र.6
हद.10.5.2013 रु.13,68,759/- अन्लमे भे.प्रबोजन भहशरा ग्राशक वश.वॊस्था माॊना ळाऱा
[44]
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क्र.2,15,23,36 ल 83 कयीता तवेच तेरग ळाऱा क्र.41 ल 61 वाठी केरेल्मा प्रदानाभधीर

भख्माध्माऩकाॊच्मा उऩश्स्थती अशलारातीर यकभाॊभध्मे खाडाखोडी कयण्मात आरेल्मा आशे त. त्माभऱे
वदयची फाफ ननमभफाशम आशे .

माभळलाम प्र.क्र.34 हद.30.3.2014 रु.9,28,343/- अन्लमे अर शे या उदत ू प्राथभभक ळाऱा माॊना

इ.1 ते 5 ली च्मा वलद्मार्थमातना ऩयलठा केरेल्मा ऩोऴण आशायाचे भे.स्लमॊभवध्दी भहशर फचत गट माॊना
भाशे ऑक्टोफय 2013 चे प्रदान कयताना अशलारातीर हद.14,15 ल 17 ते 19.10.2013 अळी 5

हदलवाॊची वट्टी अवताना एकूण 458 वलद्मार्थमांवाठी रु.7443/- चे प्रदान केरे आशे . त्माभऱे वदयची
यक्कभ लवर
ू ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे .

7) केंद्र ळावनाच्मा भागतदळतक वच
ू ना 2006 भधीर ननदे ळानवाय वलद्मार्थमांचे लगाततीर

गऱतीचे प्रभाण योखन
ू जास्तीत जास्त उऩश्स्थतीचे प्रभाण लाढवलण्मावाठी वलद्मार्थमांच्मा अवरेल्मा

ऩटवॊख्मेऩक
ै ी ककभान 80 टक्के वलद्माथी उऩश्स्थती आलश्मक आशे . माफाफत भागीर 2012-13 च्मा
रेखा ऩयीषण अशलारात वध्दा वधू चत कयण्मात आरे शोते. अवे अवताना प्रभाणक क्र.5

हद.10.5.2013 रु.24,51834/- अन्लमे प्रदान केरेल्मा ळाऱा क्र.2,6,11,15,18 अळा वलत ळाऱाॊभधीर
एकूण ऩटवॊख्मेऩेषा प्रत्मष उऩश्स्थती शी 50 ते 60 टक्के इतकीच अवल्माचे हदवन
ू आरे आशे .
त्माभऱे वदयची फाफ उऩयोक्त ळावनाच्मा भागतदळतक वच
ू नाॊचा तवेच ळारेम भळषण वलबागाच्मा

ननणतमातीर तयतद
ू ीॊचा बॊग कयणायी आशे . अळाप्रकाये इतयशी ळाऱाॊभध्मे ककभान उऩश्स्थती नवल्माव

त्माचा आढाला घेऊन लयीर भागतदळतक वच
ू नाॊप्रभाणे वलद्मार्थमांची ऩटवॊख्मा लाढवलणे ल ळारेम ऩोऴण
आशाय मोजनेचा शे तू वपर शोण्मावाठी आलश्मक त्मा उऩाममोजना कयणे आलश्मक आशे .

8) ळावन ननणतम ळारेम भळषण वलबाग क्र.ळाऩोआ-2010/प्र.क्र.18/प्राभळ-4 हद. 2.2.2011

भधीर ऩरयच्छे द क्र.8 नवाय स्लमॊऩाकी तथा भदतनीव माॊचे अनदान वॊफधॊ धत ळाऱाॊना अदा कयताना
वॊफधॊ धत ळाऱे तीर राबाथी वॊख्मा वलचायात घेऊन त्मानवाय अळा ळाऱाॊना अनसेम शोत अवरेल्मा
अनदानाचे प्रदान कयालमाचे आशे . भात्र प्रभाणक क्र.11 हद.1.6.2013 रु.4,20,000/- चे प्रदान

भे.ए.फी.ऩाटीर ॲण्ड वन्व,् भे.प्रबोजन भहशरा ग्राशक वश. वॊस्था, भे.आयोशी फारवलकाव भहशरा भॊडऱ,
भे.भबभाफाई भहशरा भॊडऱ ल ख्व्लाजा गयीफ नलाज भहशरा फचत गट माॊना ल प्रभाणक क्र.12

हद.12.6.2013 अन्लमे रुऩमे 8,20,000/-चे भे.आयोशी फारवलकाव भहशरा भॊडऱ माना प्रदान कयताना
प्रभाणकावोफत वॊफधॊ धत भख्माध्माऩकाॊकडून ळाऱे तीर वलद्मार्थमांचे प्रत्मष शजेयीऩटालरुन घेण्मात

आरेल्मा राबाथी वॊख्मा अशलाराची प्रत ल स्लमॊऩाकी तथा भदतनीव माॊचे उऩश्स्थतीचा अशलार इ.
भाहशती वादय कयणे आलश्मक अवताना प्रदानाच्मा दे मकावोफत वदयचे अशलार नवताना

ननमभफाशमऩणे लयीर नभद
ू यक्कभ रु.12,40,000/- चे वॊफधॊ धत ऩयलठादायाॊव प्रदान कयण्मात आरेरे
आशे . वफफ वदयची यक्कभ रु.12,40,000/- आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे .

9) ळावन वलत्त वलबाग ऩरयऩत्रक क्र.भआख-1099/प्र.क्र.36/99/वलननमभ हद.28.10.2004

नवाय दफाय प्रदान शोऊ नमे मावाठी केरेल्मा प्रदानाची वलशीत नभन्मात नोंदलशी ठे लणे आलश्मक
आशे . ज्माभऱे अदा केरेल्मा यकभाॊच्मा अळा नोंदलशीभध्मे घेण्मात आरेल्मा भहशनालाय नोंदीव्दाये

ननमॊत्रण ठे लणे वरब शोते. भात्र अळाप्रकाये नोंदलशी ठे लण्मात न आल्माने आताऩमंत केरेल्मा प्रदानाची
यक्कभ लजा जाता माऩढे प्रदान कयण्मावाठी भळल्रक अवरेरी यक्कभ ककती आशे माफाफतची तऩावणी
कयता आरी नाशी. वफफ मालय कामातरमाचे कोणतेशी ननमॊत्रण नवल्माचे हदवन
ू आरे आशे .

तवेच भशायाष्ट्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 2011 ननमभ 165 ल 166 नवाय रेखा प्रभखाने
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प्रत्मेक भहशन्मात प्रदान केरेल्मा दे मकाॊची उऩप्रभाणके कोणत्माशी प्रमोजनाथत माऩढे लाऩयण्मात मेणाय

नाशीत अळारयतीने वलरुऩीत कयणे आलश्मक आशे . तवेच अवे प्रदान केल्मालय दे मकालय ‘’दे ण्मात आरे
ल यद्द केरे’’ अळी अषये ऩष्ट्ृ ठाॊककत कयण्मात मालीत अळी तयतद
ू अवताना लयीर एकूण 38

प्रभाणकाॊव्दाये प्रदान केरेल्मा दे मकाॊच्मा उऩप्रभाणकाॊलय अळाप्रकाये कोणतीशी कामतलाशी कयण्मात
आरेरी नाशी. त्माभऱे एकाच भागणीचे दफाय प्रदान झाल्माची खात्री कयता आरी नाशी.

10) ळावन ळारेम भळषण ल कक्रडा वलबाग ऩरयऩत्रक क्र.ळाऩोआ-2009/प्र.क्र.383/प्राभळ-4

हद.26.2.2010 भधीर फाफ क्र.8 नवाय तवेच ळावन ळारेम भळषण वलबाग ननणतम क्र.ऩीआयई-2010/
प्र.क्र.217/प्राभळ-1 हद.17.6.2010 नवाय ळारेम ऩोऴण आशायाचे भक्ते भहशरा भॊडऱ, फचत गट तवेच
ऩरयत्मक्ता भहशराना दे णे आलश्मक अवताना भे.ए.फी.ऩाटीर ॲण्ड वन्व ् शी वॊस्था लयीर कोणत्माशी
प्रलगाततीर नवताना ननमभफाशमऩणे त्माना वदयचे काभ दे ण्मात आरेरे आशे . वदयचे काभ त्माॊना
दे ण्माफाफत कोणताशी खरावा कयण्मात आरेरा नाशी.

11) 2013-14 वलत्तीम लऴातभध्मे भबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱ माॊना

ळारेम ऩोऴण आशायावाठी ळावनाकडून रु.229.78 राख इतके अनदान प्राप्त झाल्माचे त्माॊनी वादय

केरेल्मा वललयणऩत्र क्र.2 लरुन हदवन
ू मेत.े माभध्मे आयॊ भबची भळल्रक रु.10.57 राख भभऱून एकूण
रु.240.35 राख वदय अनदानाऩैकी रु.234.66 राख इतकी यक्कभ खचत कयण्मात आरेरी आशे .

भळल्रक अनदान रु.5.69 राख अवन
ू ळावकीम अनदानाची लऴातअखेय अखधचतत अवरेरी वदय यक्कभ
ळावनाव ऩयत केरेरी नाशी. तवेच माप्रकयणी भळषण भॊडऱाचे स्तयालरुन काम कामतलाशी कयण्मात

आरी आशे माची भाहशती आलश्मक कागदऩत्राॊवश रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध करुन दे ण्मात आरेरी
नाशी.

आषेऩाधधन यक्कभ रु.72,63,289/-, (भद्दा क्र.6 नवाय रु.52,91,743/-,भद्दा क्र.4 नवाय रु.7,31,546/ल भद्दा क्र.8 नवाय रु.12,40,000)

लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु.1,34,063/- (भद्दा क्र.5(अ)नवाय रु.98,458/-, भद्दा क्र.5 (फ)नवाय रु.28,162/- ल
भद्दा क्र.6 नवाय वट्टीच्मा हदलळी आशाय बत्त्माऩोटी केरेरे प्रदान रु.7443/-)

DATSSPM6201 (Ref No : 1, Hmm No : 25)
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भळषक ठदन वाजया कयणे (2013-14) खचाातीर अननमभभतता.

रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 07

भ.न.ऩा. ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 367357.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 367357.00/-

ळावन ननणषम उद्मोग,उजाष ल काभगाय वलबाग क्र.बाॊखव-1093/(2035)/उदमो-6 दद.16 जुरै 1993 चे ऩयी.8.3
[46]
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(इ) प्रभाणे दयकयाया दमानतरयक्त रु.1,000 ककला जास्त ल रु.50,000 ऩेषा कभी खये दीवाठी दयऩत्रके भागवलणे

आलश्मक अवताना ल ऩयी.8.3 (प) प्रभाणे रु.50,000 ऩेषा जास्त खये दीवाठी ननवलदा भागवलणे आलश्मक
अवताना दयऩत्रके ल ननवलदा न भागवलणे, लाटाघाटीनॊतय दय कभी केल्माचे ठे केदायाॊचे ऩत्र तऩावणीव उऩरब्ध
न शोणे, दयऩत्रके न भागवलता चशा ऩुयवलणेचे दय ननव्श्चत कयणे, दयऩत्रके भागवलणेची जाशीय वूचना तऩावणीव
उऩरब्ध न शोणे, कामषक्रभ शा भशाऩाभरकेच्मा नाट्मगश
ृ ाच्मा वबागश
ृ ात झारा अवल्माने तेथे ध्लनीलधषक
मॊत्रणा उऩरब्ध अवताना राउड स्ऩीकय रालणेचा खचष कयणे, भॊडऱाव इतय कोणतेशी उत्ऩन्नाचे वाधन
नवताना भ.न.ऩा. कडून ननधी प्राप्त झारा नवताना रु.3,67,357 खचष कयणे,कामषक्रभाच्मा खचाषवाठी ददरेल्मा
रु.10,000 अग्रीभाचे वभामोजन न कयणे.

भबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाचे 2013-14 चे भॊजूय अथतवक
ॊ ल्ऩात भळषक हदन

वाजया कयणेवाठी रु.5 रष तयतद
ू कयण्मात आरी शोती.मावाठीचा ननधी भशाऩाभरकेकडून भॊडऱाव

प्राप्त झारा नवल्माचे भॊडऱाच्मा भ.न.ऩा.ननधी योखलशीतीर नोंदीलरून हदवन
ू मेत.े भॊडऱाने 25 ऑक्टो.

2013 योजी स्ल.भीनाताई ठाकये यॊ गामतन मेथे भळषक हदन वभायॊ ब वाजया केरा आशे .भॊडऱाने मावाठी
खारीर प्रभाणे 10 प्रभाणकानवाय एकूण रु. 3,67,357 खचत केरा आशे .

1)प्र.क्र.77 हद.25.10.2013 रु.10,000 वौ. लॊदना कयभयकय माॊना कामतक्रभावाठी अधग्रभ.

2)प्र.क्र.105 हद.23.12.2013 रु.94,500 भे.गजानन इॊटयप्रा.रॉपी खये दी.कामात.क्र.1046-2/19.10.2013.
3)प्र.क्र.106 हद.23.12.2013 रु.41,250 भे. गणयाज. लाढील रॉपी खये दी.कामातदेळ
क्र.1046/19.10.2013.

4)प्र.क्र.107 हद.23.12.2013 रु.51,000 भे.स्नेशर डेको.खच्मात,भॊडऩ,स्ऩीकय.कामातदेळ
क्र.1046/19.10.2013

5)प्र.क्र.110 हद.23.12.2013 रु.1,15,975 भे.आमोजन.जेलण,ऩाणी,चशा कामातदेळ क्र.10461/19.10.2013

6)प्र.क्र.108 हद.23.12.2013 रु.15,500 भे.स्नेशर.ऩॊखे,गाभरचे,कॊ ड्मा,करय वबाऩती हद.25.10.13
आदे ळ.

7)प्र.क्र.109 हद.23.12.2013 रु.3,000

रुऩारी ऩाटीर.उत्तेजनाथत फषीव.

8)प्र.क्र.85 हद.1.11.2013 रु. 20,132 भे.धचत्र आट्तव.फॉनवत खये दी.

9)प्र.क्र.83 हद.1.11.2013 रु. 9,900 भे.वलणात वप्रॊटवत.आभॊत्रण ऩबत्रका छऩाई.
10)प्र.क्र.82 हद.1.11.2013 रु.7,000 भे.जॉरी बफट्व.स्लागतावाठी लाद्मलद
ॊृ .

वलबागाने रेखाऩयीषणात उऩरब्ध करून हदरेरी उऩयोक्त नभद
ू प्रभाणकाॊची तऩावणी करून आढऱून

आरेल्मा अननमभभतता फाफत अधतवभाव ऩत्र क्र.12 हद.28.12.2015 ननगतभभत कयण्मात आरे शोते.

तथावऩ भॊडऱाचे उत्तय अप्राप्त अवल्माने रेखाऩयीषणात खारीर प्रभाणे अभबप्राम दे णेत मेत आशे त.

1)अन.क्र.2,3,4 ल 5 लयीर प्रभाणकातीर खये दी फाफत दयऩत्रके भागलन
ू रघत्तभ दयाच्मा ऩयलठादायाव
कामातदेळ दे णेत आरे आशे त. तथावऩ ननवलदा भागवलण्मात आल्मा नाशीत.ळावन ननणतम उद्मोग,उजात ल
काभगाय वलबाग क्र.बाॊखव-1093/(2035)/उदमो-6 हद.16 जरै 1993 चे ऩयी.8.3 (प) प्रभाणे

रु.50,000 ऩेषा जास्त खये हदवाठी ननवलदा भागवलणे आलश्मक अवताना दयऩत्रके भागवलरी आशे त.
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तवेच अन.क्र.6,8,9,10 लयीर प्रभाणकातीर खचातफाफत उऩयोक्त ळावन ननणतमातीर ऩयी.8.3(इ) प्रभाणे
दयऩत्रके भागवलणे आलश्मक अवताना दयऩत्रके न भागवलता खये दी केरी आशे . भॊडऱाने
ननमभफाह्मतेफाफत कोणताशी खरावा अथला ऩत
त ा दळतवलरी नाशी.
ू त

2)अन.क्र.2 ल 4 लयीर प्रभाणकानवाय केरेल्मा खचातवाठी दयऩत्रके भागवलरी आशे त.तथावऩ रघत्तभ

दयाच्मा ऩयलठादायाचे दय जास्त अवल्माने लाटाघाटीवाठी फोरावलणेत आरे आशे .तथावऩ लाटाघाटीनॊतय
दय कभी केल्माचे ठे केदायाॊचे ऩत्र नस्तीवोफत नाशी. भॊडऱाने माफाफत कोणतीशी ऩत
त ा दळतवलरी नाशी.
ू त
3)अन.5 लयीर प्रभाणकातीर खचातफाफत भे.आमोजन माॊना ऩत्र क्र.1046-1 हद.19.10.2013 नवाय
जेलण,वऩण्माचे ऩाणी ल दोनलेऱा चशा दे णेचे कामातदेळ दे णेत आरे आशे त.त्माॊचे दयऩत्रक ऩाशता

त्माभध्मे चशा दे णेचे दय नभद
ू कयण्मात आरे नाशीत.त्माभऱे दोन लेऱ चशाचे दय रु.10 प्रती भाणूव
दयऩत्रके न भागवलता ननश्श्चत केल्माचे स्ऩष्ट्ट शोते. भॊडऱाने वदय खचत रु.11,700 फाफत कोणतीशी
ऩत
त ा दळतवलरी नाशी.
ू त

4)अन.क्र.2,3,4 ल 5 लयीर खचातफाफत दयऩत्रके भागवलरी आशे त.तथावऩ दयऩत्रके भागवलणेची जाशीय
वच
त ा दळतवलरी नाशी.
ू ना प्रभाणकावोफत नाशी. भॊडऱाने माफाफत कोणतीशी ऩत
ू त

5)अन. क्र.4 लयीर प्रभाणकाच्मा खचातत राउड स्ऩीकय रालणेच्मा खचातचा वभालेळ आशे .तथावऩ वदय

कामतक्रभ शा भशाऩाभरकेच्मा नाट्मगश
ृ ाच्मा वबागश
ृ ात झारा अवल्माने तेथे ध्लनीलधतक मॊत्रणा उऩरब्ध
अवल्माने वदय खचातची वत्मता ऩडताऱता आरी नाशी.

6)भशाऩाभरकेकडून भॊडऱाव वदय भळषक हदन कामतक्रभावाठी कोणतीशी यक्कभ प्राप्त झारी नवताना

कामतक्रभालय रु.3,67,357 खचत कयणेत आरा आशे . भॊडऱाव इतय कोणतेशी उत्ऩन्नाचे वाधन नवल्माने
वदय जादा खचत भशाऩाभरकेकडून अथला ळावनाकडून प्राप्त इतय अनदानातीर अखधचतत यकभेतन
ू
केल्माचे स्ऩष्ट्ट शोते.

7)अन.क्र.1 लयीर प्रभाणकाद्लाये वौ.कयभयकय,कामातरमीन अधीषक माॊना धनादे ळ क्र.278830

हद.25.10.2013 नवाय रु.10,000 कामतक्रभाच्मा खचातवाठी अधग्रभ भॊजूय केरा आशे .तथावऩ वदय
अग्रीभाचे वभामोजन 2013-14 वलत्तीम लऴातअखेय झारेरे नाशी.

उऩयोक्त आषेऩानवाय रेखाऩयीषणात यक्कभ रु.3,67,357 आषेऩाधीन ठे लणेत मेत आशे त.
DATBEPM6101 (Ref No : 9, Hmm No : 12)
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भळषण भॊडऱाच्मा आथथाऩनेलयीर लाशन चारक माॊना लाशन उऩरब्ध नवताना त्माॊची

वेला भ.न.ऩा. कडे लगा न कयता लेतन अदा कयणे फाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 01

भ.न.ऩा. ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 376448.00 /[48]
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लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 376448.00/-

भळषण भॊडऱाकडे लाशन नवल्माने लाशन चारकाची वेला भशानगयऩाभरकेकडे लगष कयणे आलश्मक अवताना
अळी कामषलाशी न कयता काभ नवताना लाशन चारकाव रु.3,76,448 लेतन अदा केरे आशे .

भबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाकडून लाशन चारक श्री.वोभनाथ याजायाभ भाडकय

माॊना भ.न.ऩा.कडून प्राप्त 100% लेतन अनदानातन
ू लेतन ल बत्ते अदा केरे जातात. 2013-14 मा
वलत्तीम लऴातत ल त्माऩढे शी भळषण भॊडऱाकडे लाशन नवल्माने वदय लाशन चारकाची वेला

भशानगयऩाभरकेकडे लगत कयणे आलश्मक अवताना अळी कामतलाशी कयण्मात आरी नाशी. त्माभऱे काभ
नवताना लाशन चारकाव

रु.3,76,448 लेतन अदा

हद.28.12.2015 ननगतभभत कयण्मात आरे शोते

झारे आशे . माफाफत अधतवभाव ऩत्र क्र.13

,तथावऩ भॊडऱाचे उत्तय अप्राप्त

लेतनालयीर 2013-14 भधीर खचत रु.3,76,448 ची लवरी शोणे आलश्मक आशे .

आशे . तयी त्माॊचे

उऩयोक्त आषेऩानवाय रेखाऩयीषणात यक्कभ रु.3,76,448 लवरऩात्र ठे लणेत मेत आशे .
DATBEPM6101 (Ref No : 11, Hmm No : 14)
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भळषण भॊडऱ भैदान ननधी खात्मातीर जभा ल खचाातीर अननमभभतता.

रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 07

भ.न.ऩा. ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 135750.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 135750.00/-

ळाऱा भॊडऱ रेखावॊदशता 1953 ननमभ 6 बयणा न कयणे ल 7 नुवाय योखलशी न ठे लणे ल लवुर यक्कभ फॉकेत
बयणा न कयता खचष कयणे,भॊडऱाने ठे लरेल्मा बाड्माच्मा नोंदलशीत लवुर ऩालती क्र.,तायीख ल यक्कभ नभूद
नवल्माने ऩालतीद्लाये लवुर यक्कभ ल नोंदलशीत नोंदवलरेरी यक्कभ माॊचा भेऱ घेता न मेणे,भळषण भॊडऱ
ठयाल क्र.169 दद.27.12.2012 नुवाय भैदान ल खोरी बाड्माचे दय रु.1,000 प्रनतददन लवुर कयणेव भॊजुयी ददरी
अवताना त्माप्रभाणे लवुरी न कयता कभी दयाने लवुर केल्माने रु.96,500 ची कभी लवुरी, फॉकेतून काढरेल्मा ल
लवुर केरेल्मा एकूण रु.39,250 ची खचष प्रभाणके तऩावणीव उऩरब्ध न शोणे, अनाभतीच्मा ऩयत केरेल्मा
यक्कभा प्राप्त झारेफाफत वॊफधॊ धताॊच्मा स्लतॊत्र ऩोशच न घेण,े बाडे ल अनाभत लवुर न केरेल्मा प्रकयणी
प्रळावन अधधकायी ल वबाऩती माॊची भॊजुयी अथला आदे ळ रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध न कयणे.
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भबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाने त्माॊचे अखत्मायीतीर वलवलध ळाऱातीर खोल्मा ल

भैदाने रग्न वभायॊ ब ल खाजगी कामतक्रभावाठी बाड्माने दे ताना लवर बाडे ल अनाभती जभा

कयणेवाठी मननमन फॉक, भबलॊडी ळाखा खाते क्र.320402010023029 हद.4.11.1997 ऩावन काढण्मात
आरे आशे .वदय खात्मालय हद.31.3.2014 अखेय रु.65,178 भळल्रक आशे त.वदय खात्मालय व्मलशाय

कयालमाचे अधधकाय वबाऩती,भळषण भॊडऱ ल प्रळावन अधधकायी माॊना आशे त.भळषण भॊडऱाने 201314 मा वलत्तीम लऴातत बाड्माने हदरेल्मा ळाऱा खोल्मा ल ळाऱा भैदाने फाफत हद.1.9.2012 ऩावन
नोंदलशी ठे लरी आशे . वदय नोंदलशीत 2013-14 भध्मे एकूण 160 नोंदी नाल,तायीख,यक्कभ

इ. नभद
ू

करून घेणेत आल्मा आशे त.भॊडऱाकडून लवर केरेल्मा यक्कभाफाफत हद. 12.8.2013 ते 31.3.2014
अखेय चाय ऩालती ऩस्तके (न.न.2) लाऩयण्मात आरी आशे त.ळाऱे च्मा खोरीवाठी प्रनतहदन रु.500 ल

भैदानावाठी प्रतीहदन रु.750 बाडे आकायल्माचे हदवन
ै ी
ू मेत.े भॊडऱाने बाडे ल अनाभती जभा यक्कभेऩक
काशी यक्कभा फॉकेत जभा केल्मा आशे त. ल काशी यक्कभा फॉकेत जभा न कयता वबाऩती ल प्रळावन
अधधकायी माॊचे भान्मतेने खचत केल्मा आशे त.माफाफत भॊडऱाने रेखाऩयीषणात उऩरब्ध करून हदरेरी
ऩालती ऩस्तके,खचत प्रभाणके,बाड्माची नोंदलशी ल फॉक ऩावफक माॊची ऩडताऱणी करुन आढऱून
आरेल्मा अननमभभतता फाफत अधतवभाव ऩत्र क्र.29 हद.01.01.2016 ननगतभभत कयण्मात आरे

शोते.तथावऩ भॊडऱाचे उत्तय अप्राप्त अवल्माने रेखाऩयीषणात खारीर प्रभाणे अभबप्राम दे णेत मेत
आशे त.

1)भॊडऱाने भैदान ननधी जभा/खचातच्मा हशळेफावाठी ळाऱा भॊडऱ रेखावॊहशता 1953 ननमभ 6 नवाय
योखलशी ठे लणे आलश्मक अवताना वदय योखलशी ठे लणेत आरेरी नाशी.

2)ळाऱाभॊडऱ रेखावॊहशता 1953 ननमभ 7 नवाय लवर यक्कभ फॉकेत जभा करून धनादे ळाने खचत

कयणे आलश्मक अवताना प्रळावन अधधकायी ल वबाऩती माॊचे भान्मतेने लवर यक्कभ फॉकेत जभा न
कयता योखीने खचत कयण्मात आरी आशे .

3)भॊडऱाने ठे लरेल्मा बाड्माच्मा नोंदलशीत अजत हद.,नाल,ळाऱा क्र.,वलबाग,कामतक्रभ हदनाॊक,भैदान

बाडे,खोरी बाडे,अनाभत ल अनाभत ऩयत यक्कभ ल वशी अवे यकाने आशे त. तथावऩ लवर ऩालती

क्र.,तायीख ल यक्कभ नभद
ू नाशी.त्माभऱे ऩालतीद्लाये लवर यक्कभ ल नोंदलशीत नोंदवलरेरी यक्कभ
माॊचा भेऱ घेता मेत नाशी.

4)भळषण भॊडऱ ठयाल क्र.169 हद.27.12.2012 नवाय भैदान ल खोरी बाड्माचे दय रु.1,000 प्रनतहदन

लवर कयणेव भॊजयी हदरी अवताना लवर केरेल्मा बाड्माचे दय ऩाशता खोरी बाडे रु.500 प्रनतहदन ल
भैदान बाडे रु.750 प्रतीहदन आशे त.त्माभऱे नोंदलशी नवाय 2013-14 भधीर 102 हदलव खोरी

बाड्माची रु.250 प्रतीहदलव कभी दयाने रु.25,500 ल 142 हदलव खोरी बाड्माचे रु.500 प्रनतहदलव
कभी दयाने रु.71,000 एकूण रु.96,500 कभी बाडे लवर झारे आशे .माफाफत भॊडऱाने कोणताशी

खरावा अथला ऩत
त ा दळतवलरी नवल्माने वदय यक्कभ वफॊधीताकडून लवर शोणे आलश्मक आशे .
ू त

5)भॊडऱाने ठे लरेल्मा नोंदलशीत 1.4.2013 ते 11.8.2013 ऩमंत अन.क्र. 111 ते 144 नोंदी अवन
ू

माफाफतची लवर केरेची ऩालती ऩस्तके रेखाऩयीषणात उऩरब्ध करून दे णेत आरी नाशीत.नोंदलशी

नवाय वदय 34 नोंदीनवाय भैदान बाडे रु.9,750,खऩरी बाडे रु.19,000 ल अनाभत रु.19,000 एकूण
रु.40,250 लवर केरे आशे त.त्मातीर यक्कभ रु.13,000 फॉकेत जभा केरी आशे ल यक्कभ रु.7,000
अनाभत ऩयत केरी आशे .उलतरयत यक्कभ रु.20,250 फाफत ते कवे खचत केरे तवेच फॉक खात्मातन
ू

हद.23.4.2013 योजी काढरेल्मा रु.19,000 माफाफतची प्रभाणके तऩावणीव उऩरब्ध झारी नाशीत.
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माफाफत भॊडऱाने कोणताशी खरावा अथला ऩत
त ा दळतवलरी नवल्माने वदय यक्कभ रु.39,250
ू त
वफॊधीताकडून लवर शोणे आलश्मक आशे .

6)भॊडऱाने बाडमावोफत प्रनतहदन रु.500 प्रभाणे अनाभत यक्कभा लवर करून त्मा ऩयत केल्मा

आशे त.वदय अनाभती ऩयत कयताना नोंदलशीलय वॊफधॊ धताॊच्मा स्लाषऱमा घेतल्मा आशे त.तथावऩ त्मा कधी
ऩयत केल्मा माफाफतच्मा तायखा नभद
ू नाशीत.तवेच यक्कभा प्राप्त झारेफाफत स्लतॊत्र ऩोशच घेणेत

आल्मा नाशीत.त्माभऱे वदय अनाभतीच्मा यक्कभा अनाभत बयरेल्मा व्मक्तीॊनाच ऩयत झाल्माची तवेच
त्मा कोणत्मा तायखेव ऩयत केल्मा माची ऩडताऱणी कयता आरी नाशी.

7)भॊडऱाने ठे लरेल्मा बाड्माच्मा नोंदलशीतीर काशी नोंहदवभोय बाड्माच्मा यक्कभा ल भैदान अथला
खोरी ककती हदलव बाड्माने घेतल्माचे नभद
ू कयण्मात आरे नाशी.वदय नोंहदवभोय भोपत अथला

वबाऩती माॊचे आदे ळानवाय अवे नभद
ू केरे आशे .वदय नोंदीतीर व्मक्तीकडून बाडे ल अनाभत लवर

कयण्मात आरी नाशी.माफाफत प्रळावन अधधकायी ल वबाऩती माॊची भॊजयी अथला आदे ळ रेखाऩयीषणात
दळतवलण्मात आरे नाशीत.

उदा. 1)अन.क्र.179 हद 25.11.2013
2) अन.क्र.188 हद.3.12.2013
3) अन.क्र.208 हद.1.1.2014
4) अन.क्र.214 हद.2.1.2014

बीभवेन भभत्र भॊडऱ. कामतक्रभ तायीख हद.7 ल 8.12.2013.

लैबल फी. बोईय. कामतक्रभ तायीख हद.12.12.2013.

न्मू वॊघऴत भभत्र भॊडऱ कामतक्रभ तायीख हद.4.1.2014.
नवीय ळीख. कामतक्रभ तायीख हद. 26.4.2014.

माफाफत भॊडऱाने कोणताशी खरावा अथला ऩत
त ा दळतवलरी नवल्माने अळा वलत नोंदीफाफत बाड्माची
ू त

यक्कभ ऩयीगणणत करून वॊफधॊ धताकडून लवर शोणे आलश्मक आशे .

उऩयोक्त आषेऩानवाय रेखाऩयीषणात यक्कभ रु.1,35,750 लवरऩात्र ठे लणेत मेत आशे .
DATBEPM6101 (Ref No : 14, Hmm No : 29)
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बवलष्म ननलााश ननधी अॊनतभ यककभ िदानात व्माज यककभ जादा िदान केल्माफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 1

भनऩा ननधी ळावन ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 57934.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 21939.00/-

वेलाननलत्ृ त भळषकाॊना बवलष्म ननलाषश ननधी अॊनतभ यक्कभा प्रदानात वेलाननलत्ृ तीच्मा भदशन्माऩमंत दमाज
यक्कभ ऩरयगणना न कयता ऩूणष लऴाषची दमाज यक्कभ ऩयीगणना करून यक्कभ प्रदान केल्माने जादा प्रदान झारे
आशे .

[51]

Bhiwandi Nizampur Shahar Mahanagarpalika Shikshan

भबलॊडी-ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाचे लऴत २०१३-१४ च्मा रेखा ऩयीषणात बवलष्ट्म
ननलातश ननधी अॊनतभ प्रदान दे मके

, ल व्माजाच्मा यक्कभाॊची ऩरयगणना तऩावणीत आढऱरेल्मा

अननमभभततेफाफत अधतवभाव ऩत्र क्र. ०१ हदनाॊक १५/१२/२०१५ अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने
खरावा केरा नाशी. रेखा ऩयीषणात खारीर अननमभभतता आढऱून आरी आशे .

१)वेलाननलत्ृ त भळषकाॊना बवलष्ट्म ननलातश ननधी अॊनतभ यक्कभा प्रदानात वेलाननलत्ृ तीच्मा भहशन्माऩमंत
व्माजाची यक्कभ ऩरयगणना न कयता वॊफधॊ धत लऴातचे ऩण
ू त व्माज यक्कभ ऩयीगणना करून यक्कभ
प्रदान केल्माने खारीर प्रकयणी जादा प्रदान झारे आशे
वेलाननलत्ृ त

भळषकाचे नाॊल

वेलाननलत्ृ त
भहशना

खाते जभा यक्कभ
प्रोग्रेभवव्श फेयीज

हदरेरे व्माज
रु. (८.७०%)

दे म व्माज जादा
यक्कभ

प्रदान

रु.

यक्कभ रु.

नयें द्र ळॊ रोखॊडे

ड्रडवेंफय-१३

५०७६५७४

३७२२८

२७६०४

९६२४

भोभीन ळकीर

जून-१३

४३३६०६

२१७८

५२४

२१७८

भोभीन ळाशीद

भे-१३

८५८४४८

६२९५

१०३७

५२५८

बफरीगभ

ऑक्टोफय-

१६१५०७६

११७०९

६८३०

४८७९

५७९३४

३५९९५

२१९३९

अब्दर यळीद
भ. शवेन
व्मेंकटी

तायीकोंडा

१३

एकूण

DGPVTTM7001 (Ref No : 16, Hmm No : 01)
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श्रीभती आपयीन कराभ ळेख, वेलाननलत्ृ त भुख्माध्माऩक माना चुकीच्मा लेतनालय

वेलाननलत्ृ तीनॊतयचे राब िदान केरेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 1

भनऩा ननधी ळावन ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ

श्रीभती आपयीन कराभ ळेख वेलाननलत्ृ त भुख्माध्माऩक माॊचे वेलाऩुस्तकातीर लेतन ददनाॊक ०१/०७/२०१२ योजी
दे म लेतन १७१९०/- रा लतुऱ
ष ाककत केरे अवून त्माऐलजी रु.१७३१०/- दळषवलरे आशे ल वदय यक्कभेलय
ननलत्ृ तीवलऴमक राब प्रदान केल्माने जादा प्रदान केरे आशे.
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भबलॊडी-ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाचे लऴत २०१३-१४ चे रेखा ऩयीषणात ननलडक
वेलाननलत्ृ त प्रकयणे तऩावता श्रीभती आपयीन कराभ ळेख वेलाननलत्ृ त भख्माध्माऩक माॊचे

वेलाऩस्तकातीर लेतन तऩावता त्माॊना हदनाॊक ०१/०७/२०१२ योजी दे म लेतन १७१९०/- रा लतऱ
त ाककत
केरे अवन
ू त्माऐलजी रु.१७३१०/- दळतवलरे आशे ल वदय यक्कभेलय ननलत्ृ तीवलऴमक राब प्रदान केरे
आशे . वेलाऩस्तकातीर त्माॊची भख्माध्माऩक ऩदी ऩदोन्नतीचे लेतन हदनाॊक १.१.२०११ चे

रु.१५९५०+४३०० अवन
ू ऩढीर लेतनलाढ हदनाॊक १.७.२०११ योजी रु. १६५६०+४३०० ल हदनाॊक १.७.२०१२
योजी रु.१७१९०+४३००

फयोफय अवल्माचे हदवन
ू मेत.े ऩयॊ त त्माॊचे भऱ
ू लेतन रु. १७३१०+४३०० रषात

घेऊन वेलाननलत्ृ त राब हदल्माने त्माॊना खारीरप्रभाणे अनतप्रदान झारे आशे . माफाफत अधतवभाव ऩत्र
क्र. ०६ हदनाॊक २१/१२/२०१५ अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी.
१) लेतन हदनाॊक ०१/०७/२०१२ ऩावन
ू दे म रु.१७१९०+४३००, हदरेरे रु. १७३१०+४३००
२) ऩण
ू त ननलत्ृ ती लेतन हदनाॊक ०१/०४/२०१३ ऩावन
ू दे म रु.१०७४५, हदरेरे रु.१०८०५
३) वेला उऩदान दे म रु. ३५४५८५, हदरेरे रु. ३५६५६५

४) अॊळयाळीकयण दे म यक्कभ रु. ४३१७४३(भल्
ू म.४२९८), हदरेरे रु.४३४१५४(भल्
ू म ४३२२)
५) अॊळयाळीकयणानॊतयचे ननलत्ृ ती लेतन दे म रु.६४४७ हदरेरे रु.६४८३

तयी लयीरप्रभाणे जादा प्रदान केरेल्मा यक्कभाॊची लवरी कयाली ल ननलत्ृ तीवलऴमक अभबरेख्माॊत

त्माप्रभाणे दरुस्ती करून त्मानवाय यक्कभा प्रदान कयण्माची दषता घेणेत माली.

DGPVTTM7001 (Ref No : 20, Hmm No : 06)
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ठदघा भुदतीच्मा कारालधीत भळषक ल भळषकेत्तय कभाचाऱमाॊना लाशतूक बत्त्माचे

ननमभफाह्म िदान केल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 1

भनऩा ननधी ळावन ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 124921.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 124921.00/-

वलत्त वलबाग ळावन ऩरयऩत्रक क्रभाॊक: लाशब-१०९९/प्र.क्र.४५/वेला-५ ददनाॊक ०९/०५/२०१३ नुवाय ३० ददलवाऩेषा
जास्त कारालधीवाठी यजा अथला गैयशजय अवेर तय त्मारा लाशतुक बत्ता दे म नवताना भाशे भे-जून २०१३
भध्मे ददनाॊक ९ भे २०१३ ते ०८ जून २०१३ अळी वरग ३१ ददलव उन्शाऱी वुट्टी कारालधीत लाशतुक बत्ता ददरा
आशे .
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भाशे

भे २०१३ च्मा लेतन दे मक प्रभाणक क्रभाॊक ४० हदनाॊक ०६/०८/२०१३ यक्कभ रु. २१२२३८२०/- चे

रेखा ऩयीषण केरे अवता भॊडऱाचे वलत भळषक ल भळषकेत्तय कभतचा-माॊना लेतनातन लाशतकबत्ता
दे ण्मात आरा आशे . तथावऩ भबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱ माॊचे ऩरयऩत्रक
क्रभाॊक १३९२ हदनाॊक ०२/०१/२०१३ अन्लमे भे-जन
ू भहशन्मात उन्शाऱी वटटी अवते म्शणजेच वदय
कभतचायी प्रत्मष कततव्मालय /काभालय शजय नवतात.

वलत्त वलबाग ळावन ऩरयऩत्रक क्रभाॊक: लाशब-

१०९९/प्र.क्र.४५/वेला-५ हदनाॊक ०९/०५/२०१३ नवाय जय एखादा कभतचायी ३० हदलवाऩेषा जास्त
कारालधीवाठी यजा अथला गैयशजय अवेर तय त्मारा लाशतक बत्ता दे म नाशी. तथावऩ भाशे भे-जन
ू
२०१३ भध्मे हदनाॊक ९ भे २०१३ ते ०८ जून २०१३ अळी वरग ३१ हदलव उन्शाऱी वट्टी अवल्माने वदय
कारालधीत ळाऱा फॊद अवताना भाशे भे-२०१३ चे लेतन दे मक प्रभाणक क्रभाॊक ४० हदनाॊक ०६/०८/२०१३
अन्लमे यक्कभ रु.१२४९२१/- इतका लाशतक बत्ता अदा कयण्मात आरा आशे . त्माभऱे लाशतकबत्त्माचे
ननमभफाह्म प्रदान झारे आशे . माफाफत अधतवभाव ऩत्र क्र.२० हदनाॊक २३/१२/२०१५ अन्लमे कऱवलरे
अवता वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी. तयी वदय लाशतकबत्ता यक्कभेची लवरी कयणे
आलश्मक आशे .
DGPVTTM7001 (Ref No : 23, Hmm No : 20)
[End Para)
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करभ ९ क खारीर आषेऩ
रेख्माभध्मे दाखवलणे आलश्मक अवतानाशी रेख्मात
दाखवलण्मात आरी नवेर अळी यक्कभ
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ननयॊ क -------------------
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बाग दोन
वलषवाधायण

अननमभभतता
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करभ ९ ड खारीर आषेऩ
खॊड अ,फ,क भध्मे नभद
ू केरेल्मा फाफीॊ व्मनतरयक्त इतय
भशत्लाच्मा अनधचत ककॊला ननमभफाह्म फाफी
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वशाव्मा लेतन आमोगाच्मा ळावनाकडून िाप्त पयकाच्मा चौर्थमा शप्त्माची वलतयीत

यककभ रु.1,68,618 भॊडऱाच्मा फॉक खाती ऩयत आरी अवताना ती ळावनाकडे ऩयत न कयणे
फाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 02

ळावन ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 168618.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 168618.00/-

वशादमा लेतन आमोगाच्मा पयकाच्मा यक्कभा ज्माॊच्मा खाती लगष केल्मा शोत्मा त्माॊची खाती फॊद अवल्माने
ककला ननलत्ृ त कभषचायी भृत अवल्माने त्माॊचे ककला त्माॊचे कामदे ळीय लायवाव यक्कभा दे णे आलश्मक अवताना
ककला वेलाननलत्ृ त भळषकाॊच्मा ननलत्ृ ती लेतन फॉक खाती जभा कयणे आलश्मक अवताना अळी कामषलाशी न
कयणे, वलतयीत न झारेरी यक्कभ रु.1,68,618 ळावन खाती जभा न कयणे.

भबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱा व प्राथभभक भळषकाॊच्मा वशाव्मा लेतन आमोगाच्मा

पयकाच्मा चौर्थमा शप्त्माच्मा यक्कभ रु.83,09,772 ळावनाकडून हद.7.7.2013 योजी प्राप्त झाल्माचे
योखलशी ल फॉक खात्माच्मा तऩभळरालरुन हदवन
ू मेत.े मातन
ू भॊडऱाने प्र.क्र.36 हद.19.7.2013 रु.

25,80,893 अन्लमे वेलाननलत्ृ त प्राथभभक भळषकाॊच्मा फॉक खाती त्माॊच्मा पयकाची यक्कभ वलतयीत

केरी आशे .वदय वलतयीत यक्कभेऩक
ै ी भॊडऱाच्मा फॉक खाती हद.6.8.2013 रु.13,884 ल रु.1,54,734
एकूण रु.1,68,618 ऩयत आल्माचे हदवन
ू मेत.े वदय यक्कभ आजतागामत (23 ड्रडवे.2015 ऩमंत)
भॊडऱाच्मा खाती वलनावलतयीत जभा आशे .

माफाफत अधतवभाव ऩत्र क्र.9 हद.28.12.2015 ननगतभभत

कयण्मात आरे शोते.तथावऩ भॊडऱाने कोणताशी खरावा अथला ऩत
त ा न दळतवलल्माने रेखाऩयीषणात
ू त
खारीर प्रभाणे अभबप्राम दे णेत मेत आशे त.

1)वदय पयकाच्मा यक्कभा ज्माॊच्मा खाती लगत कयालमाच्मा शोत्मा त्माॊच्मा फॉक खाती यक्कभा का जभा
झाल्मा नाशीत माफाफत फॉकेत जालन
ू चौकळी करून त्माप्रभाणे ऩढीर कामतलाशी करून वदय यक्कभ

त्माॊचे ककला त्माॊचे कामदे ळीय लायवाव दे णे आलश्मक अवताना ककला वेलाननलत्ृ त भळषकाॊच्मा ननलत्ृ ती
लेतन फॉक खाती वदय यक्कभ जभा कयणे आलश्मक अवताना अळी कामतलाशी कयण्मात आरी नाशी.
2)उऩयोक्त कामतलाशी करूनशी वफॊधीताना वदय पयकाच्मा यक्कभा वलतयीत न शोलू ळकल्माव वदय
यक्कभ रु.1,68,618 ळावन खाती जभा कयणे आलश्मक आशे .

उऩयोक्त आषेऩानवाय रेखाऩयीषणात यक्कभ रु.1,68,618 लवरऩात्र ठे लणेत मेत आशे .
DATBEPM6101 (Ref No : 6, Hmm No : 9)
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भळषक ठदन वाजया कयणे (2012-13) खचाातीर अननमभभतता.

रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 07

भ.न.ऩा. ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 327255.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 306125.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 21130.00/-

ळावन ननणषम उद्मोग,उजाष ल काभगाय वलबाग क्र.बाॊखव-1093/(2035)/उदमो-6 दद.16 जुरै 1993 चे ऩयी.8.3
(इ) प्रभाणे दयकयाया दमानतरयक्त रु.1,000 ककला जास्त ल रु.50,000 ऩेषा कभी खये दीवाठी दयऩत्रके भागवलणे

आलश्मक अवताना ल ऩयी.8.3 (प) प्रभाणे रु.50,000 ऩेषा जास्त खये दीवाठी ननवलदा भागवलणे आलश्मक
अवताना दयऩत्रके ल ननवलदा न भागवलणे,ऩुयालठादायाच्मा बफरात 103 ळारी भळलाम वभावलष्ट रु.2,000 यक्कभ
ती कळाची आशे शे नभूद नवताना ऩूणष यक्कभेचे प्रदान कयणे, अनु.2,7 ल 8 लयीर प्रभाणकातीर खचाषफाफत
ऩुयलठादायाव ददरेरे कामाषदेळ तऩावणीव उऩरब्ध न शोणे, कामषक्रभ शा भशाऩाभरकेच्मा नाट्मगश
ृ ाच्मा
वबागश
ृ ात झारा अवल्माने तेथे ध्लनीलधषक मॊत्रणा उऩरब्ध अवताना राउड स्ऩीकय रालणेचा खचष कयणे, भूऱ
कामाषदेळात नभूद यक्कभेऩेषा जादा रु. 19,130 यक्कभेचे प्रदान कयणे, भॊडऱाव इतय कोणतेशी उत्ऩन्नाचे
वाधन नवताना भ.न.ऩा. कडून प्राप्त ननधीऩेषा रु.1,77,265 जादा खचष कयणे.

भबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाचे 2012-13 चे भॊजूय अथतवक
ॊ ल्ऩात भळषक हदन

वाजया कयणेवाठी रु.5 रष तयतद
ू कयण्मात आरी शोती.मावाठीचा रु.1.5 रष ननधी भशाऩाभरकेकडून
भॊडऱाव हद. 6.11.2013 योजी प्राप्त झाल्माचे भॊडऱाच्मा भ.न.ऩा.ननधी योखलशीतीर नोंदीलरून हदवन
ू

मेत.े भॊडऱाने 5 वप्टे . 2012 योजी स्ल.भीनाताई ठाकये यॊ गामतन मेथे भळषक हदन वभायॊ ब वाजया केरा
आशे .भॊडऱाने भशानगयऩाभरकेकडे मावाठी रु.3 रष ची भागणी त्माॊचे ऩत्र क्र.609 हद.9.8.2012

अन्लमे केरी आशे .मावाठी खारीर प्रभाणे 9 प्रभाणकानवाय एकूण रु.3,27,255 खचत केरा आशे .
1)प्र.क्र.29 हद.2.7.2013 रु.14,750 भे. गजानन वाडी वेंटय.103 ळारी खये दी.कामातदेळ
क्र.731/1.9.2012.
2)

प्र.क्र.41 हद.26.7.2013 रु.98,100 भे.आमोजन केटयवत.1090 रोक जेलण. कामातदेळ

क्र.729/5.9.2012.

3)प्र.क्र.42 हद.26.7.2013 रु.40,000 भे.भाधली भढ
ॊ े .स्टे ज,खच्मात,जेलण भॊडऩ ई. कामातदेळ

क्र.728/1.9.2012

4)प्र.क्र.44 हद.26.7.2013 रु.24,270 भे.यलीॊद्र ऩें टय. शोड्रडंगव/फॉनवत रालणे. कामातदेळ
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क्र.729/1.9.2012.

5)प्र.क्र.98 हद.5.12.2013 रु.22,200 भे.भळतरादे ली पर वेंटय.फके,शाय,नायऱ. कामातदेळ
क्र.728/1.9.2012.

6)प्र.क्र.94.हद.5.12.2013.रु.95,275.भे.केलयू इॊटयप्रामवेव. फ्रेभ,फषीवे खये दी.कामातदेळ
क्र.730/1.9.2012.

7)प्र.क्र.95 हद.5.12.2013 रु.21,000 भे.वप्रन्व करय स्टड्रडमो.

पोटो,प्रोजेक्टय,वलडीओ ळटीॊग.

8)प्र.क्र.96 हद.5.12.2013 रु.5,000 भे.वलणात वप्रॊटवत. ननभॊत्रण ऩबत्रका छऩाई.

9)प्र.क्र.94 हद.5.12.2013 रु.6,660 भे.कृष्ट्णा ऩण्माथी.ऩाणी, लेपय, रयषा, पऱे ल बफश्स्कटे खये दी.

वलबागाने रेखाऩयीषणात उऩरब्ध करून हदरेरी उऩयोक्त नभद
ू प्रभाणकाॊची तऩावणी करून आढऱून
आरेल्मा अननमभभतता फाफत अधतवभाव ऩत्र क्र.11 हद.28.12.2015 ननगतभभत कयण्मात आरे शोते.

तथावऩ भॊडऱाचे उत्तय अप्राप्त अवल्माने रेखाऩयीषणात खारीर प्रभाणे अभबप्राम दे णेत मेत आशे त.
1)अन.क्र.1,4 5 लयीर प्रभाणकातीर खये दी फाफत कामातदेळ दे णेत आरे आशे त.तथावऩ दयऩत्रके

भागवलण्मात आरी नाशीत.तवेच अन. क्र.7,8,9 लयीर प्रभाणकातीर खचातफाफत कामातदेळ ल दयऩत्रके
नस्तीवोफत नाशीत.ळावन ननणतम उद्मोग,उजात ल काभगाय वलबाग क्र.बाॊखव-1093/(2035)/उदमो-6

हद.16 जरै 1993 चे ऩयी.8.3 (इ) प्रभाणे दयकयाया व्मानतरयक्त रु.1,000 ककला जास्त ल रु.50,000
ऩेषा कभी खये दीवाठी दयऩत्रके भागवलणे आलश्मक अवताना ल ऩयी.8.3 (प) प्रभाणे रु.50,000 ऩेषा
जास्त खये दीवाठी ननवलदा भागवलणे आलश्मक अवताना अन.क्र.1,4,5,7,8 ल 9 लयीर प्रभाणकातीर
खचातफाफत दयऩत्रके भागवलणेत आरी नाशीत.तवेच अन.6 लयीर खचातफाफत ननवलदा न भागवलता
दयऩत्रके भागवलरी आशे त.भॊडऱाने माफाफत कोणतीशी ऩत
त ा दळतवलरी नाशी.
ू त

2)अन.क्र.1 लयीर प्रभाणकावोफत जोडरेल्मा ऩयलठादायाच्मा बफरात (बफर क्र.2499 हद.6.9.2012)

103 ळारी भळलाम रु.2,000 यक्कभ वभावलष्ट्ठ आशे .ल ती कळाची आशे शे नभद
ू नाशी.भॊडऱाने माफाफत
कोणतीशी ऩडताऱणी न कयता रु.2,000 वश एकूण रु.14,750 चे प्रदान केरे आशे . भॊडऱाने माफाफत

कोणताशी खरावा अथला ऩत
त ा न दळतवलल्माने जादा प्रदान रु.2,000 ची लवरी शोणे आलश्मक आशे .
ू त
3) अन.2 लयीर प्रभाणकातीर खचातफाफत भे.आमोजन माॊना ऩत्र क्र.729 नवाय कामातदेळ दे णेत
नस्तीतीर इतय कागदऩत्रातीर उल्रेखालरून हदवन
ू मेते

. तथावऩ वदय कामातदेळ प्रभाणकावोफत

आढऱून मेत नाशी. भॊडऱाने माफाफत कोणतीशी ऩत
त ा दळतवलरी नाशी.
ू त

4)अन.क्र.3 लयीर खचातत राउड स्ऩीकय रालणेच्मा खचातचा वभालेळ आशे .तथावऩ वदय कामतक्रभ शा

भशाऩाभरकेच्मा नाट्मगश
ृ ाच्मा वबागश
ृ ात झारा अवल्माने तेथे ध्लनीलधतक मॊत्रणा उऩरब्ध अवल्माने
वदय खचातची आलश्मकता ऩडताऱता आरी नाशी.

5)अन.क्र.6 लयीर खचातफाफत कामातदेळात रशान भोठी 97 रॉपी ल स्भत
ृ ी धचन्शे ऩयवलणेची अवताना
बफर ल चरना प्रभाणे 140 रॉपी ल स्भत
ू त्माॊचे प्रदान कयण्मात आरे आशे .
ृ ी धचन्शे ऩयलन

माफाफत

वधारयत कामातदेळ दे णेत आल्माचे हदवन
त ा
ू मेत नाशी. भॊडऱाने माफाफत कोणताशी खरावा अथला ऩत
ू त
दळतवलरी नवल्माने जादा प्रदान यक्कभ रु.19,130 ची लवरी शोणे आलश्मक आशे .

6)अन.7,8 लयीर खचातफाफत भे.वप्रन्व करय स्टडीओ माॊना ल ननभॊत्रण ऩबत्रका छऩाई फाफत भे.वलणात
वप्रॊटवत माॊना हदरेरे कामातदेळ नस्तीवोफत नाशीत. भॊडऱाने माफाफत कोणतीशी ऩत
त ा दळतवलरी नाशी.
ू त

7)भशाऩाभरकेकडून भॊडऱाव भळषक हदन कामतक्रभावाठी रु.1,50,000 प्राप्त झारे अवताना कामतक्रभालय
रु.3, 27,265 खचत म्शणजेच रु.1,77,265 जादा खचत कयणेत आर आशे .भॊडऱाव इतय कोणतेशी
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उत्ऩन्नाचे वाधन नवल्माने वदय जादा खचत भशाऩाभरकेकडून अथला ळावनाकडून प्राप्त इतय

अनदानातीर अखधचतत यकभेतन
ू केल्माचे स्ऩष्ट्ट शोते.त्माभऱे वदय जादा खचातची भशाऩाभरकेकडे
भागणी करून प्राप्त कयणे आलश्मक आशे .

उऩयोक्त आषेऩानवाय रेखाऩयीषणात यक्कभ रु.3,06,125 आषेऩाधीन ल यक्कभ रु.21,130 लवरऩात्र
ठे लणेत मेत आशे त.

DATBEPM6101 (Ref No : 8, Hmm No : 11)
[End Para)
[Start Para)

22

2013-14 मा ळैषणणक लऴाावाठी वशाभाशी ऩयीषेवाठी उत्तयाच्मा वोमीवश िचनऩत्रत्रका

छऩाई ल 15 ऑगथट 2013/26 जानेलायी 2014 योजी भुराॊवाठी चॉकरेट खये दीवाठी केरेल्मा
खचाातीर अननमभभतता.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 06

भ.न.ऩा. ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 707750.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 707750.00/-

ऩटवॊख्मेनुवाय ळाऱालाइज,भाध्मभलाईज ल वलऴमाॊप्रभाणे ककती प्रश्नऩबत्रका छऩाई कयणेच्मा तवेच ननवलदे तीर
अटी/ळती, ननवलदे व ददरेरा कारालधी तवेच प्रश्नऩबत्रकाॊची ऩष्ृ ठ वॊख्मा ई. तऩळीर उऩरब्ध न शोणे, ननवलदा
ई-ननवलदा ऩद्धतीने भागवलल्मा अवताना प्रभाणकावोफत अवरेरी तीन ननवलदाकायाॊची दयऩत्रके ऩाशता ती
भॉन्मुअभर वादय केरेरी अवणे,कामाषदेळात ऩटवॊख्मा नुवाय ळाऱालाइज,भाध्मभलाईज वलऴमाॊप्रभाणे ककती
प्रश्नऩबत्रका छऩाई कयणेच्मा ल त्माॊचा दय नभूद नवणे,ऩुयलठादायाने ऩुयवलरेल्मा प्रश्नऩबत्रकाॊची ळाऱालाईज
चरने, प्राप्त झाल्माच्मा ऩोशच, वाठा ल वलननमागाच्मा नोंदी तऩावणीव उऩरब्ध न शोणे,15 ऑगस्ट ल 26
जानेलायी च्मा कामषक्रभावाठी चॉकरेट खये दीवाठी भे.अनुऩभ एजन्वी माॊना दे णेत आरेल्मा धनादे ळाॊची धनादे ळ
प्राप्त झारेची ऩोशच ल बफरे प्रभाणकावोफत नवणे,भॊडऱाव इतय कोणतेशी उत्ऩन्नाचे वाधन नवताना भ.न.ऩा.
कडून ननधी प्राप्त झारा नवताना रु.7,07,750 खचष कयणे.

भबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱा ने भळषण भॊडऱातीर 1 ते 90 ळाऱातीर 1 री ते

8 ली भयाठी/उदत /ू तेरग/हशॊदी/कन्नड भाध्मभातीर तवेच 1 री ते 7 ली तभभऱ ल गजयाती भाध्मभ

ळाऱातीर वलद्मार्थमांचे वलत वलऴमाॊच्मा वशाभाशी ऩयीषेवाठी उत्तयाच्मा वोमीवश प्रश्नऩबत्रका छऩाई

वाठी ननवलदा भागऊन भे.दऩतण ऑपवेट ल कम्म. भबलॊडी माॊची रघत्तभ दयाची ननवलदा रु.5,57,750

आमक्त माॊचे हद.13.11.2013 अन्लमे भॊजयू करून त्माॊना ऩत्र क्र.988 हद.8.10.2013 अन्लमे आमक्त
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भॊजयीच्मा अधधन कामातदेळ दे णेत आरे आशे त.मावाठी भॊडऱाचे अॊदाजऩत्रकात प्रश्नऩबत्रका/उत्तयऩबत्रका
छऩाईवाठी रु.28 रष तयतद
ू कयण्मात आरी शोती.तथावऩ वदय खचातवाठी भॊडऱाकडे

भशानगयऩाभरकेकडून ननधी प्राप्त झाल्माचे योखलशीलरून हदवन
ू मेत नाशी.भॊडऱाने वशाभाशी ऩयीषेवाठी
उत्तयाच्मा वोमीवश प्रश्नऩबत्रका छऩाईवाठी प्र.क्र.86 हद.26.11.2013 नवाय रु.5,57,750 खचत केरा
आशे . तवेच 15 ऑगस्ट 2013 ल 26 जानेलायी 2014 योजीच्मा कामतक्रभात भराॊना प्रत्मेकी दोन

चॉकरेट लाटऩावाठी इकरेय चॉकरेट चे अधधकृत वलक्रेते भे.अनऩभ एजन्वी माॊचे कडून चॉकरेट खये दी
केरी आशे .मावाठी त्माॊना प्र.क्र.45 हद.13.8.2013 रु.80,000 ल प्र.क्र.115 हद.25.1.2014 रु.70,000
अवा एकूण रु.1,50,000 खचत केरा आशे . वदय दोनशी खचातची प्रभाणके तऩावणी करून आढऱून
आरेल्मा अननमभभतता फाफत अधतवभाव ऩत्र क्र.13 हद.28.12.2015 ननगतभभत कयण्मात आरे

शोते.तथावऩ भॊडऱाचे उत्तय अप्राप्त अवल्माने रेखाऩयीषणात खारीर प्रभाणे अभबप्राम दे णेत मेत
आशे त.

1)वलबागाने वशाभाशी ऩयीषेवाठी उत्तयाच्मा वोमीवश प्रश्नऩबत्रका छऩाई वाठी एकूण 10 फाफीवाठी ई
ननवलदा प्रभवद्ध केल्माचे प्रभाणकावोफतच्मा हटप्ऩणीलरून हदवन
ू मेत.े त्मातीर अन.1 लय वदय

छऩाईवाठी रु.5,75,000 अऩेक्षषत खचत नभद
ू केल्माचे हटप्ऩणीत नभद
ू केरे आशे .तथावऩ माफाफतची

ननवलदावचना,प्रभवद्ध केरेल्मा लत्ृ तऩत्राॊची कात्रणे वोफत नाशीत. त्माभऱे ऩटवॊख्मा नवाय ळाऱालाइज,
भाध्मभलाईज वलऴमाॊप्रभाणे ककती प्रश्नऩबत्रका छऩाई कयणेच्मा तवेच ननवलदे तीर अटी/ळती,ननवलदे व

हदरेरा कारालधी तवेच प्रश्नऩबत्रकाॊची ऩष्ट्ृ ठ वॊख्मा ई. तऩळीर उऩरब्ध झारा नाशी. त्माभऱे ननवलदे त
नभद
ू वॊखेप्रभाणे प्रश्नऩबत्रका प्राप्त झाल्माची ल ननवलदे तीर अटी/ळती प्रभाणे कामतलाशी केल्माची
ऩडताऱणी कयता आरी नाशी.

2)हटप्ऩणीत प्राप्त ननवलदा वॊगणक वलबागात हद.26.8.2013 योजी उघडल्माचे नभद
ू केरे आशे .तथावऩ
ननवलदा ई-ननवलदा ऩद्धतीने भागवलल्मा अवताना प्रभाणकावोफत अवरेरी तीन ननवलदाकायाॊची दयऩत्रके
ऩाशता ती भॉन्मअभर वादय केरेरी हदवतात.वलबागाने माफाफत कोणतीशी ऩत
त ा दळतवलरी नाशी.
ू त
3)ऩयलठादायाव हदरेरा कामातदेळ ऩाशता त्माभध्मे ऩटवॊख्मा नवाय ळाऱालाइज, भाध्मभलाईज

वलऴमाॊप्रभाणे ककती प्रश्नऩबत्रका छऩाई कयालमाची ती वॊख्मा ल छऩाईचा दय नभद
ू कयण्मात आरा
नाशी.

4)ऩयलठादायाने ऩयवलरेल्मा प्रश्नऩबत्रकाॊची ळाऱालाईज चरने, प्राप्त झाल्माच्मा ऩोशच, वाठा ल

वलननमोगाच्मा नोंदी तऩावणीव उऩरब्ध झाल्मा नाशीत.तवेच प्रश्नऩबत्रका केव्शा प्राप्त झाल्मा ल

त्मानवाय वशाभाशी ऩयीषा कधी घेणेत आरी माफाफतचा तऩळीर तऩावणीव उऩरब्ध करून दे णेत

आरा नाशी.ऩरयणाभी प्रत्मेक ळाऱे व आलश्मकते नवाय वलहशत लेऱेत प्रश्नऩबत्रका प्राप्त झाल्माची ल
त्माॊचा वलननमोग झाल्माची ऩडताऱणी कयता आरी नाशी.

5)15 ऑगस्ट ल 26 जानेलायी च्मा कामतक्रभावाठी चॉकरेट खये दीवाठी भे.अनऩभ एजन्वी माॊना

धनादे ळ क्र.236761 हद.13.08.2013 ल धनादे ळ क्र.293687 हद.25.01.2014 अवे दोन धनादे ळ

दे णेत आरे आशे त.तथावऩ त्माॊची धनादे ळ प्राप्त झारेची ऩोशच ल बफरे प्रभाणकावोफत नाशी. भॊडऱाने
माफाफत कोणतीशी ऩत
त ा दळतवलरी नाशी.
ू त

6)प्रश्नऩबत्रका छऩाईवाठी तवेच चॉकरेट खये दीवाठी भशानगयऩाभरकेकडून भॊडऱाव यक्कभ प्राप्त

झाल्माचे उऩरब्ध रेख्मालरून हदवन
ू मेत नाशी.भॊडऱाव इतय कोणतेशी उत्ऩन्नाचे वाधन नवल्माने
वदय खचत रु.7,07,750 भशाऩाभरकेकडून अथला ळावनाकडून प्राप्त इतय अनदानातीर अखधचतत
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यकभेतन
ू केल्माचे स्ऩष्ट्ट शोते.

उऩयोक्त आषेऩानवाय रेखाऩयीषणात यक्कभ रु.3,57,357 आषेऩाधीन ठे लणेत मेत आशे .
DATBEPM6101 (Ref No : 10, Hmm No : 13)
[End Para)
[Start Para)
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वुलणाभशोत्वली आठदलावी भळष्मलत्ृ तीची िाप्त यककभ लाटऩातीर त्रुटीफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 03

ळावन ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 788000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 788000.00/-

भळष्मलत्ृ तीवाठी एकाव्त्भक आददलावी वलकाव प्रकल्ऩ,ळशाऩूय माॊचेकडे भळषण भॊडऱाने ळाऱालाईज ल
वलध्माथीलाईज भागणी केल्माची कागदऩत्रे तऩावणीव उऩरब्ध न शोणे,ळाऱाॊच्मा खाती भळष्मलत्ृ तीची यक्कभ
प्राप्त झाल्माच्मा भुख्माध्माऩकाॊच्मा ऩोशच तवेच भळष्मलत्ृ तीची यक्कभ वलधार्थमांना प्राप्त झाल्माच्मा ऩोशच
तऩावणीव उऩरब्ध न शोणे,भळष्मलत्ृ तीची वलधाथी भॊजूय मादी तऩावणीव उऩरब्ध न झाल्माने मादीनुवाय
लाटऩ झाल्माचे,लाटऩाफाफत कयालमाची कामषलाशी केल्माची,कोणत्मा इमत्तेतीर वलधार्थमाषरा ककती भळष्मलत
ृ ी
भॊजूय झारी ल त्माचे तेलढे च लाटऩ झारे माची ऩडताऱणी वलधाथी भॊजूय मादी ल यक्कभ प्राप्त झारेफाफत ऩोशच
उऩरब्ध न झाल्माने कयता मेत नाशी.

भबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱा व प्रकल्ऩ अधधकायी,एकाश्त्भक आहदलावी वलकाव

प्रकल्ऩ, ळशाऩयू ,ठाणे माॊचेकडून कामतषेत्रातीर 1 री ते 4 थी, 5 ली ते 7 ली ल 8 ली ते 10 ली च्मा
वलधार्थमांना वलणतभशोत्वली आहदलावी भळष्ट्मलत्ृ ती लाटऩावाठी प्रकल्ऩ अधधकायी,ळशाऩयू माॊचे आदे ळ

क्र.019/71 हद.11.6.2013 नवाय रु.7,89,000 ल ऩत्र क्र. 6543 हद.25.10.2013 नवाय रु.1,35,000

अवे एकूण रु.9,24,000 प्राप्त झाल्माचे उऩरब्ध योखलशी/फॉक खाते ल वलतयीत केल्माचे प्रभाणकालरून
हदवन
ू मेत.े वदय प्रकल्ऩ अधधकायी माॊचे रु.7,89,000 चे आदे ळात 34 ळाऱातीर राब दे णेत आरेल्मा
ळाऱाॊची नाले,1 री ते 4 थी, 5 ली ते 7 ली ल 8 ली ते 10 लीतीर ळाऱाननशाम राब भॊजूय वलधाथी
वॊख्मा ल भळष्ट्मलत्ृ तीची भॊजूय यक्कभ नभद
ू कयण्मात आरी आशे . रु.1,35,000 फाफत प्रकल्ऩ

अधधकायी माॊच्मा ऩत्रानवाय वदय यक्कभ ळाऱा क्र.58 भधीर वलधार्थमांवाठी अवल्माचे नभद
ू कयण्मात
आरे आशे .भॊडऱाने प्र.क्र.23 हद.10.7.2013 रु.7,89,000 ल प्र.क्र.78 हद.18.11.2013 रु.1,35,000

अन्लमे वदय यक्कभ वॊफधॊ धत 35 ळाऱाॊच्मा फॉक खाती लगत लगत केरी आशे .मातीर एक ळाऱा ळाॊताफाई
चौगरे वलद्माभॊहदय,ऩामेगाल शी भशानगयऩाभरकेच्मा षेत्रात मेत नवल्माने वदय ळाऱे ची यक्कभ
रु.1,36,000 प्र.क्र.58 हद.7.10.2013 नवाय प्रकल्ऩ अधधकायी,ळशाऩयू माॊना ऩयत केरी आशे .
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माफाफतची प्रभाणके ल वोफतची कागदऩत्रे तऩावन आढऱून आरेल्मा अननमभभतता फाफत अधतवभाव
ऩत्र क्र.15 हद.28.12.2015 ननगतभभत कयण्मात आरे शोते. तथावऩ भॊडऱाचे उत्तय अप्राप्त अवल्माने
रेखाऩयीषणात खारीर प्रभाणे अभबप्राम दे णेत मेत आशे त.

1)वदय भळष्ट्मलत्ृ तीवाठी एकाश्त्भक आहदलावी वलकाव प्रकल्ऩ,ळशाऩयू माॊचेकडे भळषण भॊडऱाने
ळाऱालाईज ल वलध्माथीलाईज भागणी केल्माची कागदऩत्रे तऩावणीव उऩरब्ध झारी

नाशीत.त्माभऱे भागणी नवाय भळष्ट्मलत्ृ तीची यक्कभ प्राप्त
झाल्माची ऩडताऱणी कयता आरी नाशी.
2)वफॊधधत ळाऱाॊच्मा खाती भळष्ट्मलत्ृ तीची यक्कभ प्राप्त झाल्माच्मा भख्माध्माऩकाॊच्मा ऩोशच तवेच

भळष्ट्मलत्ृ तीची यक्कभ वलधार्थमांना प्राप्त झाल्माच्मा ऩोशच तऩावणीव उऩरब्ध झाल्मा नाशीत.त्माभऱे
वलधार्थमांना भळष्ट्मलत्ृ ती लाटऩ केल्माची ल वलना लाटऩ ऩडून अवरेल्मा यक्कभेफाफत खात्री कयता
आरी नाशी.

3)प्रकल्ऩ अधधकायी माॊचे ऩत्रात प्रनतवलधाथी ककती यक्कभ भॊजूय केरी आशे शे ल भळष्ट्मलत्ृ ती कोणत्मा
कारालधीवाठी आशे शे नभद
ू नवल्माने तवेच भॊजूय वलद्मार्थमांची मादी वोफत नवल्माने माफाफतच्मा
भॊजयू मादीनवायच लाटऩ झाल्माचे, लाटऩाफाफत कयालमाची कामतलाशी केल्माची, कोणत्मा इमत्तेतीर

वलधार्थमातरा ककती भळष्ट्मलत
ृ ी भॊजूय झारी ल त्माचे तेलढे च लाटऩ झारे माची ऩडताऱणी कयता आरी
नाशी.

उऩयोक्त आषेऩानवाय रेखाऩयीषणात यक्कभ रु.7,88,000 आषेऩाधीन ठे लणेत मेत आशे .
DATBEPM6101 (Ref No : 12, Hmm No : 15)
[End Para)
[Start Para)
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बवलष्म ननलााश ननधी लऴा २०१२-१३ फश
ृ तऩत्रक खातेदायाॊची अखेयची भळल्रक ल २०१३-

१४ वुरुलातीची भळल्रक यककभेतीर तपालती ल जभा लगाणी यककभेतीर तपालतीफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 2

भनऩा ननधी ळावन ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 810668.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 810668.00/-

लऴष २०१२-१३ च्मा बवलष्म ननलाषश ननधी फश
ृ तऩत्रक नोंदलशीत खातेदायाॊची अखेयची भळल्रक यक्कभ लऴष २०१३१४ च्मा फश
ृ तऩत्रकात दळषवलरेरी वुरुलातीची भळल्रक यक्कभ मात कभी-जादा तपालत ददवून आरी. लऴष २०१३१४ फश
ृ तऩत्रकातीर गोऴलाऱमात जभा दळषवलरेल्मा भाभवक लगषणी यक्कभाॊ लेतन दे मकाॊत दळषवलरेल्मा लगषणी
यक्कभाॊ माॊत तपालत ददवून आरी.

[65]

Bhiwandi Nizampur Shahar Mahanagarpalika Shikshan

१) भबलॊडी-ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाचे लऴत २०१३-१४ च्मा रेखा ऩयीषणात

बवलष्ट्म ननलातश ननधी खातेदायाॊचे लऴत २०१२-१३ च्मा फश
ृ तऩत्रकातीर अखेयची भळल्रक यक्कभेचा भेऱ
लऴत २०१३-१४ च्मा फश
ृ तऩत्रकात दळतवलरेल्मा वरुलातीची भळल्रक यक्कभ माॊचा भेऱ घेतरा अवता
खारीरप्रभाणे खातेदायाॊच्मा यक्कभेत कभी जादा तपालत अवल्माचे आढऱून आरे आशे . माफाफत

अधतवभाव ऩत्र क्र. ०३ हदनाॊक १७/१२/२०१५ अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा
केरा नाशी.

अ.क्र. खाते

क्रभाॊक

१२-१३ अखेयची

१३-१४ वरुलातीची

रु.

रु.

भळल्रक यक्कभ

भळल्रक यक्कभ

तपालत

कभी/जादा

१

एभ-०८

६७४१५१

६७४१७३

(+)२२

२

एभ-९०

३३४२२

०

(-) ३३४२२

३

म-११

२१६१३३

२१५२३३

(-)९००

४

म-२३

२८४८०८

२८४८१६

(+)८

५

म-६८

४०३५८४

४०३३८४

(-)२००

६

म-७०

३६३४९८

३८२२९०

(+)१८७९२

७

म-१९८

६३७८४

०

(-)६३७८४

८

म-२०२

६७४६३

०

(-)६७४६३

९

म-२२४

५६८१४

१०४०७६

(+)४७२६२

१०

म-२४२

६६९६९

६६९७९

(+)१०

११

अॊळदामी-१३

१८०९६

१६०९६

(-)२०००

१२

अॊळदामी-१८

२०६८१

०

(-)२०६८१

१३

अॊळदामी-३७

१५६३५

१५६३३

(-)२

१४

अॊळदामी-

१५७४८

१५७०८

(-)४०

१५

अॊळदामी-

२०६८१

२०३८०

(-)३०१

१६

अॊळदामी-

५८६२९

५८६२६

(-)३

१७

अॊळदामी-

५८७४६

५८७४९

(+)३

१८

अॊळदामी-

२२९६३

५९३८७

(+)३६४२४

१९

अॊळदामी-

४७५१९

४७५११

(-)८

१४४
२०५
२३२
२३५
२६१
२९७

२)लऴत २०१३-१४ फश
ृ तऩत्रकातीर गोऴलाऱमात जभा दळतवलरेल्मा भाभवक लगतणी यक्कभाॊचा भेऱ वॊफधॊ धत
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भहशन्मात प्रदान केरेल्मा लेतन दे मकाॊत दळतवलरेल्मा एकूण लगतणी यक्कभाॊवोफत घेतरा अवता

खारीरप्रभाणे तपालत आढऱून आरी आशे . तयी तपालतीच्मा यक्कभाॊचा भेऱ घेऊन रेखा अद्मालत
कयणे आलश्मक आशे .
भहशना

बवलष्ट्म ननलातश ननधी
फश
ृ तऩत्रक

यक्कभ रु.

अॊळदामी ननलत्ृ ती लेतन मोजना

लेतन

पयक

यक्कभ रु.

यक्कभ रु.

दे मक

कभी-जादा

फश
ृ तऩत्रक

यक्कभ रु.

लेतन

पयक

यक्कभ

यक्कभ रु.

दे मक

कभी-जादा

रु.

एवप्रर-१३

१९८०८२४

१९६२७३२

१८०९२

५९१९६०

५९०२९४

१६६६

भे-१३

१९९३९३३

२०२४०८१

३०१४८

५९२०२५

५९०२९७

१७२८

१२२०४६

-

१२२०४६

-

-

-

जरै-१३

२००३४८९

१९९८४१८

५०७१

५९२०२५

५९२२८९

२६४

ऑगस्ट-१३

१९६६७१६

१९६५५३८

११७८

६१९१६६

६१७५४४

१६२२

वप्टें फय-१३

-

१४८०४६

१४८०४६

-

-

-

ऑक्टोफय-

३८९९४१२

३९३३४७६

३४०६४

१२४६९७४

१२४२२६२

४७१२

नोव्शें फय-१३

१९७०२६३

१९६९१३८

११२५

६५९५९५

६६२१६६

२५७१

ड्रडवेंफय-१३

१९४८२८८

१९४२४५८

५८३०

६६९९१६

६७१५५२

१६३६

१८०१

-

१८०१

-

७२७६५३

७२७६५३

पेब्रलायी-१४

१९४०५६१

१९७२७७५

३२२१४

७११६४६

७१५९८७

४३४१

भाचत-१४

३८९४८१३

३८६११८१

३३६३२

१४४१७३१

१४५०५१०

८७७९

२१७२२१४६ २१७२२१४६

५५६९६

७१२५०३८

७८६०५५४

७५४९७२

जन
ू -१३

१३

जानेलायी१४

एकूण
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वेलाऩुथतकातीर लेतन ल लेतन दे मकातीर लेतन माभधीर तपालतीफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 2

भनऩा ननधी ळावन ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
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कभषचाऱमाॊचे वेलाऩुस्तकातीर लेतन ल प्रदान लेतन दे मकातीर लेतन माभध्मे तपालत आशे . वेलाऩुस्तकात
ननमत ददनाॊकाव प्रळावन अधधकायी माॊनी लेतनलाढी भॊजूय केरेल्मा नवतानाशी लेतन दे मकात लेतनलाढीवश
लेतन आशयीत करून वॊफधॊ धताव प्रदान केरे आशे .

भबलॊडी-ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाकडीर आस्थाऩना वलबागाची ननलडक वेलाऩस्तकातीर
लेतन, भाशे जरै-२०१३ च्मा लेतन दे मकावोफत तऩावता खारीर कभतचाऱमाॊचे वेलाऩस्तकातीर लेतन ल
प्रदान लेतन माभध्मे तपालत हदवन
ू आरी आशे . त्माचा तऩभळर खारीरप्रभाणे आशे . माफाफत

अधतवभाव ऩत्र क्र. ०५ हदनाॊक २१/१२/२०१५ अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा
केरा नाशी.

१) खारीर भळषक कभतचाऱमाॊचे वेलाऩस्तकातीर लेतन माॊची खात्री न कयता

, लेतनलाढी भॊजयू न

कयताच वॊफधॊ धत कभतचाऱमाॊची लेतन दे मके प्रळावन अधधकायी माॊनी भॊजूय केरी आशे त.
अ.क्र.

कभतचाऱमाचे नाॊल

वेलाऩस्तकातीर

लेतन दे मक

लेतन

लेतन

भाशे जरै १३ चे

भाशे जरै १३ चे

०१

गॊगायाभ गॊगायाभ दावयी

१६७५०+४३००

१३१३०+४३००

०२

फरयाभ नयवय्मा नतयभदाव

१६१३०+४३००

१६७३०+४३००

०३

वधाकय भाणणकयाभ कॊदकटरा

१६४००+४३००

१५७९०+४३००

०४

यभेळ दत्ताद्री ऩाभवकॊटी

१८८८०+४४००

१८६७०+४३००

०५

श्रीननलाव रक्ष्भीनायामण गॊडूयी

१८३१०+४४००

१७६४०+४४००

रभरता श्रीननलाव श्रीऩयू भ

१५७९०+४२००

१५२००+४२००

भरयमभ ननशार अशभद खान

१७४८०+४३००

१६८४०+४३००

०८

ऩयलीन शननप खान

१७४८०+४३००

१६८४०+४३००

०९

यशे ना अ. शभीद ळेख

१७४८०+४३००

१६८४०+४३००

१०

ऩष्ट्ऩा याभचॊद्र लेरूऱकय

१७४७०+४३००

१६८३०+४३००

११

अश्श्लनी अळोक लाऱॊ ग

१८२५०+४३००

१७५९०+४३००

१२

प्रनतभादे ली एकनाथ गामकलाड

१६७५०+४३००

१६१३०+४३००

१३

वलजम भळलदाव भळयवाट

१६४१०+४३००

१५८००+४३००

१४

वजाता वये ळ अयज

१५०७०+४२००

१४५००+४२००

०६
०७

२) खारीर भळषक कभतचाऱमाॊच्मा वेलाऩस्तकात ननमत हदनाॊकाव प्रळावन अधधकायी माॊनी लेतनलाढी

भॊजूय केरेल्मा नवतानाशी लेतन दे मकात ननमभफाह्मऩणे लेतनलाढीवश लेतन आशयीत करून वॊफधॊ धताव
प्रदान केरे आशे . माफाफत अधतवभाव ऩत्र क्र. ०५ हदनाॊक २१/१२/२०१५ अन्लमे कऱवलरे अवता
वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी.
अ.क्र.

कभतचाऱमाचे नाॊल

लेतनलाढ भहशना

०१

ळॊकय नयवय्मा

७/१२, ७/१३
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ऩाभवकॊटी
०२

वलजम बास्कय ये ड्डी

७/१३

०३

दे लेंद्र भळान्ना

७/१३

०४

ळाशीना ळशजाद कफेये

७/१२, ७/१३, ७/१४

०५

नवीभा नश्जभ वय्मा

७/१३, ७/१४

०६

खळीद भववद्धक भोभीन

७/१२, ७/१३, ७/१४

०७

ळेख ळकीरा भो.

७/१३, ७/१४

धगयऩगायी

शननप
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ऩदोन्नत भुख्माध्माऩक माॊची लेतन ननस्चचती चुकीच्मा केल्माफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 4

भनऩा ननधी ळावन ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

श्रीभती कल्ऩना शरयबाऊ बोऱे , भुग्धा प्रवाद वालॊत, वामरी वतीळ बगत, श्री. बास्कय जीलन लयकुटे , अभजद
उस्भान गनी भोभीन, श्रीभती जीनत नुरुद्दीन ळेख, ल ् श्री. प्रकाळ याभू वलळे, मा भळषकाॊची भुख्माध्माऩक ऩदाची
लेतनननव्श्चती चुकीची केल्माने वॊफधॊ धताना जादा लेतन प्रदान झारे आशे .

भबलॊडी-ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाचे लऴत २०१३-१४ चे रेखा ऩयीषणात लऴत २०१३-१४
भध्मे भख्माध्माऩक ऩदी ऩदोन्नती हदरेल्मा भळषकाॊची वेलाऩस्तके तऩावता खारीरप्रभाणे चकीचे

लेतन ननश्श्चती केल्माचे रेखा ऩयीषणात आढऱून आरे आशे . माफाफत अधतवभाव ऩत्र क्र.२१ हदनाॊक
२३/१२/२०१५ अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी.
१)

प्रळावन अधधकायी , भळषण भॊडऱ माॊचेकडीर आदे ळ क्र.२०१४/१८३४/ हदनाॊक ०१/०३/२०१४ अन्लमे

ऩदोन्नती हदरेरे भळषक श्रीभती कल्ऩना शरयबाऊ बोऱे , भग्धा प्रवाद वालॊत , वामरी वतीळ बगत ल
श्री. बास्कय जीलन लयकटे माॊची वेलाऩस्तके तऩावता त्माॊत खारीरप्रभाणे चकीची लेतन ननश्श्चती
कयण्मात आरी आशे .

ऩदोन्नतीऩल
ू ीची लेतन वॊयचना ९३००-३४८०० ग्रेडऩे ४२००

ऩदोन्नतीच्मा ऩदाची लेतन वॊयचना ९३००-३४८०० ग्रेड ऩे ४३००
ऩदोन्नती हदनाॊक ०१/०३/२०१४
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ऩदोन्नतीऩल
ू ीचे लेतन हद.१/७/२०१३ चे लेतन १५०७०+४२००
तऩभळर

दे म लेतन

हदरेरे लेतन

हदनाॊक १/३/२०१४ ऩदोन्नती

१५०७०+४३००

१५६६०+४३००

हद.१/७/२०१४ योजी ऩदोन्नतीच्मा

५८०

५९०

लेतन वॊयचनेतीर लेतन

१५६५०+५८०=१६२३०+४३०० १६२५०+४३००

हदनाॊक १/७/२०१४ चे भऱ
ू लेतन

१६२३०+४३००

१६२५०+४३००

१६८५०+४३००

१६८७०+४३००

लेतनलाढ वलकल्ऩानवाय

अनऴॊगाने दे म लेतनलाढ

हदनाॊक १/७/२०१४ लेतनलाढीचे लेतन

तवेच उऩयोक्त भळषक कभतचायी माॊच्मा १/७/१४ ल १/७/१५ चे वेलाऩस्तकातीर लेतनलाढी वषभ
अधधकाऱमाने भॊजयीफाफत स्लाषयी केरेरी नवल्माने ननमभफाह्मऩणे लेतन आशयीत केरे आशे .

२) अभजद उस्भान गनी भोभीन भळषक माॊचे ५ व्मा लेतन आमोगात हदनाॊक ०१/०१/२००६ ऩल
ू ी लेतन
६३७५/- इतके शोते त्माॊना ६ व्मा लेतन आमोगात लेतन वॊयचना रु.९३००-३४८०० ग्रेड ऩे ४२०० भध्मे
खारीरप्रभाणे लेतन दे म अवताना चकीचे लेतन हदरे आशे . हदरेल्मा लेतनाफाफत कोणतेशी आदे ळ
वेलाऩस्तकात नोंदरे नाशीत.
हदनाॊक

दे म लेतन

हदरेरे लेतन

०१/०१/२००६

११८६०+४२००

११५४०+४२००

०१/०७/२००६

१२३५०+४२००

१२०२०+४२००

०१/०७/२००७

१२८५०+४२००

१२५१०+४२००

०१/०७/२००८

१३३७०+४२००

१३०२०+४२००

०१/०७/२००९

१३९००+४२००

१३५४०+४२००

०१/०७/२०१०

१४४५०+४२००

१४०८०+४२००

०१/०७/२०११

१५०१०+४२००

१४९७०+४२००

०१/०७/२०१२

१५५९०+४२००

१५५५०+४२००

०१/०७/२०१३

१६१९०+४२००

१६१५०+४२००

०१/०३/२०१४ ऩदोन्नती भख्माध्माऩक

१६८१०+४३००

१६७७०+४३००

ऩढीर लेतनलाढ हदनाॊक ०१/०७/२०१५

१७४५०+४३००

दळतवलरे नाशी

३) श्रीभती जीनत नरुद्दीन ळेख ह्मा आदे ळ क्रभाॊक २०१४/१८३४/०७ हदनाॊक ०१/०३/२०१४ अन्लमे

भख्माध्माऩक ऩदी ऩदोन्नत झाल्मा अवन
ू ऩदोन्नतीऩल
ू ी त्माॊचे लेतन वॊयचना ९३००-३४८०० ग्रेड ऩे

४२०० भध्मे हदनाॊक ०१/०७/२०१३ योजी लेतन रु.१५७९०+४२०० शोते. त्माॊचे लेतन वॊयचना ९३००-३४८००
ग्रेड ऩे ४३०० भध्मे हदनाॊक ०१/०३/२०१४ योजी लेतन रु.१६३९०+४३०० ननश्श्चत शोत अवताना

रु.१६४००+४३०० अवे चकीचे हदरे आशे तदनॊतय ऩढीर लेतनलाढी वेलाऩस्तकात दळतवलरेल्मा नाशीत.
त्माॊना ऩढीर लेतनलाढ हदनाॊक ०१/०७/२०१५ योजी १७०१०+४३०० दे म शोईर.
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४) श्री.प्रकाळ याभू वलळे

, भळषक माॊना आदे ळ क्र.२०१४/१८३४/०३ हदनाॊक ०१/०३/२०१४ अन्लमे

भख्माध्माऩक ऩदी हदनाॊक ०१/०३/२०१४ ऩावन
ू ऩदोन्नती हदरी आशे . श्री. वलळे माॊना हदनाॊक

०१/१२/१९९९ ऩावन
ू ऩदलीधय लेतनश्रेणी भॊजूय केरी आशे . ऩदलीधय लेतनश्रेणी ल भख्माध्माऩक ऩदाची

लेतनश्रेणी एकच ९३००-३४८०० ग्रेड ऩे ४३०० अळी आशे . तद्नॊतय श्री.वलळे माॊना ऩदलीधय/भख्माध्माऩक
ऩदाची लरयष्ट्ठ लेतनश्रेणी ९३००-३४८०० ग्रेड ऩे ४४०० शी हदनाॊक २७/०४/२०१२ ऩावन
ू भॊजयू केरी आशे
म्शणजेच ते भख्माध्माऩक ऩदाच्मा लरयष्ट्ठ लेतनश्रेणीत लेतन घेत अवताना ऩन्शा त्माॊना हदनाॊक

०१/०३/२०१४ योजी भख्माध्माऩक ऩदी चकीची लेतनननश्श्चती करून हदनाॊक ०१/०७/२०१४ योजी चकीची

लेतनलाढ हदरी आशे . ळावन ननणतम क्र.ऩीटीऩी १०७७/१४६९३/(१५०२) ETH हदनाॊक १४/११/१९७९ भधीर
ऩयीच्छे द क्र. ६ अन्लमे ऩदलीधय उऩभळषकाव उच्च लेतनश्रेणीचा राब दे म आशे भात्र त्मानॊतय त्माॊव
भख्माध्माऩक मा ऩदालय ऩदोन्नती हदल्माव ऩन्शा लेतन ननश्श्चतीचा राब दे म नाशी. त्माभऱे त्माॊना
हदनाॊक ०१/०३/२०१४ ऩावन
ू केरेल्मा चकीच्मा लेतनननश्श्चतीत झारेरे लेतन ल बत्ते लवरी कयालेत.
त्माॊचे दे म ल हदरेरे लेतनाचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे .
तऩभळर

दे म लेतन

हदरेरे लेतन

०१/०७/११ योजीचे लेतन

१५४२०+४३००

१५४२०+४३००

२७/०४/१२ लरयष्ट्ठ लेतनश्रेणीतीर लेतन

१५४२०+४४००

१५४१०+४३००

०१/०७/२०१२ योजी अनसेम लेतनलाढ

६००

लेतन वॊयचना भधीर लेतन

१५४२०+६००=१६०२०

०१/०७/२०१२ योजी भऱ
ू लेतन

१६०२०+४४००

१६०१०+४३००

०१/०७/२०१३ योजी लेतनलाढ

१६६४०+४४००

१६६३०+४४००

०१/०३/२०१४ योजी भख्माध्माऩक

१६६४०+४४००

१७२६०+४३००

०१/०७/२०१४ योजी लेतनलाढ

१७२८०+४४००

१७९१०+४४००

०१/०७/२०१५ योजी लेतनलाढ

१७९३०+४४००

१८५८०+४४००

ऩदोन्नती
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अॊळदामी ननलत्ृ ती लेतन मोजनेची भळषण भॊडऱाची वभतुल्म अॊळदान यककभ

कभाचाऱमाॊच्मा खाती जभा न केरेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 1

भनऩा ननधी ळावन ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

[71]

Bhiwandi Nizampur Shahar Mahanagarpalika Shikshan

भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाची ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ ती लेतन मोजनेची वभतुल्म १०% यक्कभ कभषचामाॊच्मा खाती जभा केरी नाशी.

ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ ती लेतन मोजना ळावन ननणतम वलत्त वलबाग क्र. अॊ.नन.मो./१००५/१२६/वेला-४
हदनाॊक ३१ ऑक्टोफय २००५ अन्लमे कभतचा-माॊना राग कयण्मात आरी अवन मा मोजनेअत
ॊ गतत प्रत्मेक
ळावककम कभतचा-माॊचे भऱलेतन अधधक भशागाई लेतन अधधक भशागाई बत्ता मा यकभेच्मा १० टक्के
इतके भाभवक अॊळदान ल याज्मळावनाकडन वभतल्म अॊळदान जभा कयण्माचे आशे . भळषण भॊडऱाने
मा मोजनेंतगतत ३३३ भळषक कभतचाऱमाॊना वदय मोजना राग केरी आशे . अळा कभतचा-माॊचे अॊळदान
ननलत्ृ ती लेतन जभा यकभाफाफत भळषण भॊडऱाने लऴत २००९-१० ऩावन योकडलशी ठे लरी आशे . कभतचामाॊची १० टक्के भाभवक अॊळदानाची

लऴत २०१३-१४ भध्मे एकूण ७३३०८१८ इतकी लगतणी यक्कभ

योखलशीत जभा अवन
ू यक्कभ योकडलशीत जभेव घेणेत आरी अवन अळी जभा यक्कभ लेऱोलेऱी फॉक
खात्मात दे खीर बयणा केरेरी आशे .

ऩयॊ त भशानगयऩाभरका भळषणभॊडऱाची वभतल्म १०% यक्कभ

कभतचा-माॊच्मा खाती जभा कयण्मात आरेरी नाशी. त्माभऱे उऩयोक्त ळावन ननणतमानवाय कामतलाशी
केरेरी नवल्माने वॊफधॊ धत कभतचायी मोजनेच्मा राबाऩावन लॊधचत याहशल्माने कभतचा-माॊचे आधथतक
नकवान शोत आशे . माफाफत अधतवभाव ऩत्र क्र.१९ हदनाॊक २९/१२/२०१५ अन्लमे कऱवलरे अवता
वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी. तयी माफाफत भशानगयऩाभरका भळषणभॊडऱाची वभतल्म
१०% यक्कभ वॊफधॊ धत भळषक ल भळषकेत्तय कभतचा-माॊच्मा खाती जभा कयण्माची कामतलाशी कयाली.
DGPVTTM7001 (Ref No : 25, Hmm No : 19)
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श्री.िकाळ दाभू भोये , वेलाननलत्ृ त भुख्माध्माऩक माॊना अदा केरेल्मा भशागाई

बत्त्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 1

भनऩा ननधी ळावन ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 2186.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 2186.00/-

श्री. प्रकाळ दाभू भोये , भुख्माध्माऩक ळाऱा क्रभाॊक १६ शे ददनाॊक ३०/०६/२०१३ योजी वेलाननलत्ृ त झारे अवताना
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त्माॊना भाशे जुर-ै २०१३ चा भशागाई बत्ता यक्कभ रु.२१८६/- प्रदान केरा आशे .

भबलॊडी-ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाचे लऴत २०१३-१४ चे रेखा ऩयीषणात ननलड भहशना
भाशे भाचत २०१४ ची प्रभाणके तऩावता प्रभाणक क्र.१४० हदनाॊक २९/०३/२०१४ अन्लमे यक्कभ

रु.१६,२३,०८९/- इतका खचत भाशे जरै ते वप्टें फय-२०१३ मा ३ भहशने कारालधीचा भशागाई बत्ता पयक

प्राथभभक भळषकाॊना अदा केरा आशे . श्री. प्रकाळ दाभू भोये , भख्माध्माऩक ळाऱा क्रभाॊक १६ शे हदनाॊक
३०/०६/२०१३ योजी वेलाननलत्ृ त झारे अवताना उऩयोक्त प्रभाणकान्लमे त्माॊना भाशे जरै-२०१३ चा

भशागाई बत्ता यक्कभ रु.२१८६/- प्रदान केरा आशे . माफाफत अधतवभाव ऩत्र क्र.२३ हदनाॊक ३०/१२/२०१५
अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी. तयी वदयची यक्कभ लवरी
कयाली.
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लेतनातून व्मलवाम कय वूट ठदरेल्मा कभाचाऱमाॊच्मा वेलाऩुथतक नोंदी ल

िभाणऩत्राफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2013-2014
No. of Irregularities: 5

भनऩा ननधी ळावन ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

दमलवाम कयात वूटीचे आदे ळ ननगषभभत केरे नवून दमलवाम कयातून वूट ददल्माची नोंद वेलाऩुस्तकात नोंदरी
नाशी. दमलवाम कय आधधकायी मानी वूट ददल्माची ऩत्रे, अऩॊग प्रभाणऩत्रे वेलाऩुस्तकात जोडरी नाशीत.

भबलॊडी-ननजाभऩयू भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱाचे लऴत २०१३-१४ चे रेखा ऩयीषणात ननलड भहशना
भाशे पेब्रलायी ऩेड भाचत २०१४ ची लेतन दे मके तऩावता एकूण २६ भळषकाॊना व्मलवाम कयातन
ू वट
ू
हदल्माचे आढऱून आरे. खारीर अननमभभतताॊफाफत अधतवभाव ऩत्र क्र.२४ हदनाॊक ३१/१२/२०१५ अन्लमे
कऱवलरे अवता वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी अगय अऩॊग प्रभाणऩत्रे , व्मलवाम कय
वटीचे ऩत्रे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नाशीत.
१) वॊफधॊ धत एकूण २५ भळषकाॊची वेलाऩस्तके तऩावता व्मलवाम कयात वट
ू हदल्माफाफतचे आदे ळ
प्रळावन अधधकायी माॊनी ननगतभभत केरे नवन
ू व्मलवाम कयातन
ू वट
ू हदल्माची नोंद वेलाऩस्तकात
नोंदरी नाशी.
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२) श्री पडे नाभदे ल ऩयवू

, रक्ष्भीनायामण शनभॊडरू चेन्ना , धभतऩयी फारय्मा मेनगॊदरा माॊचे

वेलाऩस्तकात ते ककॊ ला त्माॊचे ऩाल्म अऩॊग अवल्माफाफतची नोंद, लैद्मकीम, अऩॊग प्रभाणऩत्रे नाशीत.
३) खारीर भळषकाॊच्मा वेलाऩस्तकातीर प्रथभ ऩष्ट्ृ ठ लय अऩॊग अवे नोंदरे आशे तथावऩ त्माऩष्ट्ृ ्मथत
अऩॊग दाखरा ल व्मलवाम कय अधधकायी माॊचे वटीचे ऩत्र वेलाऩस्तकात जोडरे नाशी.
अ.क्र. भळषकाचे नाॊल

वेलाऩस्तकात प्रथभ ऩष्ट्ृ ठ नोंद

१

जमश्री वनीर शाॊडे

अऩॊग ४५%

२

ज्मोती वलनम जगताऩ

अऩॊग

३

भशाद ू फाऱू कास्कय

अऩॊग

४

यभेळ वकदे ल अहशये

अऩॊग दाखरा ११/५/२०००, ४५%

५

याजू छगन ऩाटीर

वलकराॊग

६

नईभद्दीन जहशरुहद्दन भोभीन

अऩॊग दाखरा ०३/७/८६

७

हदनेळ अजन
त बाॊगये

अऩॊग ४१% भव.व.ठाणे
लैद्म.प्र.३/९/९७

८

ताटीकोंडा वनतळकभाय

अऩॊग दाखरा २२/६/२०००

फच्चीभरॊगभ
४) श्रीभती ऩटे र वोभय्मा नश्जभ माॊचे वेलाऩस्तकात भवव्शीर वजतन ठाणे , माॊचे हदनाॊक २३/०६/०५ चे
प्रभाणऩत्रात post polio residual paralysis lower limb ppp ४५% अवे अवन
ू अऩॊग दाखरा
२३/०६/२००५ अळी नोंद केरी आशे . तय त्मा वेलेत रागल्मालय केरेल्मा लैद्मकीम तऩावणी आमजीएभ
शॉश्स्ऩटर भबलॊडी माॊचे २५/०९/२००९ चे लैद्मकीम प्रभाणऩत्रात वलकराॊग/अऩॊग अवल्माफाफत काशीशी
नोंद नाशी.
५) एकूण २६ ऩैकी ३ भळषक कभतचाऱमाॊची व्मलवाम कयातन
ू वट
ू हदरेल्मा प्रभाणऩत्राची प्रत
वेलाऩस्तकात जोडरी आशे . तयी उलतरयत भळषकाॊची वटीचे ऩत्र नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 27, Hmm No : 24)
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आषेऩ वललयणऩत्राफाफत :- रेखाऩयीषण अशलारात वभावलष्ठ केरेल्मा वलष ऩरयच्छे दाॊफाफत रेखाऩयीषण

चारू अवताना अधषवभाव ऩत्रे ननगषभीत कयण्मात आरी शोती. त्मानवाय प्राप्त उत्तये ल अनऩारन
तऩावन वलषवाभान्म स्लरुऩाच्मा आषेऩाॊची ऩतषता करुन घेण्मात आरी अवल्माने स्लतॊत्र आषेऩ

वललयणऩत्र ननगषभीत केरे नाशी.
वललयण ल ऩरयभळष्ठे :- वललयणऩत्र 1(अ) ल 1(फ) वलशीत नभन्मात वादय केरेरी नवून त्माॊनी वादय
केरेल्मा वललयणऩत्र 1(अ) ल 1(फ) भध्मे जभेचे ल खचाषचे वधायीत अॊदाज दळषवलरेरे नाशीत. वदय

वललयणऩत्र तवेच इतय आलचमक वललयणऩत्रे मा रेखाऩयीषण अशलारावोफत जोडण्मात आरी आशे त.
अनऩ
ु ारन :- मा रेखाऩयीषण अशलाराचे ऩरयऩण
ू ष अनऩारन (तीन प्रतीत) भशायाष्र स्थाननक ननधी

रेखाऩयीषा अधधननमभाचे करभ १० (१) भधीर तयतदीनवाय, शा रेखाऩयीषण अशलार भभऱाल्माऩावन
४ भदशन्माच्मा आत, भशानगयऩाभरका/भळषण भॊडऱाच्मा भान्मतेच्मा ठयालाच्मा प्रतीवश प्रळावन

अधधकायी, भबलॊडी-ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरका भळषण भॊडऱ, माॊचे स्लाषयीने मा कामाषरमाकडे

ऩाठवलण्मात माले.

ऩोशोच:- वदय रेखाऩयीषण अशलार प्राप्त झाल्माची तायीख कऱलून तात्काऱ ऩोशोच दे ण्मात माली.

(भवतायाभ काऱे )

उऩ वॊचारक (भनऩारेऩ)

स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा, नली भॊफई.
प्रत अिेऴीत –

१. भा. प्रधान भशारेखाऩार, भशायाष्र – १, (रेखाऩयीषा), भॊफई.

२. भा. प्रधान वधचल, भशायाष्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई-३२.
३. भा. वधचल, ळारेम भळषण वलबाग, भॊत्रारम भॊफई-३२

४. भा. वलबागीम आमकत, कोकण वलबाग, कोकण बलन, नली भॊफई.

५. भा. वॊचारक, स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा, भशायाष्र याज्म, नली भॊफई.

६. भा. भळषण वॊचारक, भशायाष्र याज्म, ऩणे.

७. भा. वशवॊचारक, (भनऩारेऩ), स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा, भशायाष्र याज्म, नली भॊफई. (२ प्रती)
८. ऩनवलषरोकन अशलार ळाखा, यामगड बलन, नली भॊफई.

(भवतायाभ काऱे )

उऩ वॊचारक (भनऩारेऩ)

स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा, नली भॊफई.
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रेखा ऩयीषकननशाम ऩरयच्छे दाॊचे वललयणऩत्र

नाल

ऩरयच्छे द क्रभाॊक

ळाॊतायाभ श्रीधय ऩाहटर, रेखाऩरयषा अधधकायी

1, 13, 2, 5, 6

बाई एकनाथ ऩाटीर, वशाय्मक रेखाऩरयषा

14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 7, 8

अधधकायी
वलजम तकायाभ ठोवये , वशाय्मक रेखाऩरयषा
अधधकायी

10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
9
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वललयणऩत्रे
अ.क्र.

ऩरयच्छे द क्र.

ल जोडऩत्रे
आषेऩाधीन

लवूरऩात्र यक्कभ

यक्कभ

तात्ऩयती

अॊनतभ

अभान्म

अभान्म

यक्कभ

यक्कभ

गॊतरेरी यक्कभ

1

2

----

189700.00

----

----

189700.00

2

3

2500000.00

18801.00

----

----

2518801.00

3

4

----

7265052.00

----

----

7265052.00

4

5

363753.00

7630.00

----

----

1043056.00

5

6

88929.00

89800.00

----

----

178719.00

6

7

519783.00

110694.00

----

----

630477.00

7

8

3510338.00

85796.00

----

----

3596134.00

8

9

1250490.00

----

----

----

1250490.00

9

13

7263289.00

134063.00

----

----

39179923.00

10

14

367357.00

----

----

----

367357.00

11

15

----

376448.00

----

----

376448.00

12

16

----

135750.00

----

----

135750.00

13

17

----

21939.00

----

----

57934.00

14

19

----

124921.00

----

----

124921.00

15

20

----

168618.00

----

----

168618.00

16

21

306125.00

21130.00

----

----

327255.00

17

22

707750.00

----

----

----

707750.00

18

23

788000.00

----

----

----

788000.00

19

24

810668.00

----

----

----

810668.00

20

28

----

2186.00

----

----

2186.00
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