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Part I :भागीर रेखा ऩयीषण अशलार

I

भबलंडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरका

13 व्मा वलत्त आमोगाच्मा भळपायवीनवाय याज्मातीर वलि भशानगयऩाभरकाॊचे ल त्माॊच्मा अॊतगित
अवरेल्मा उऩक्रभाॊचे लैधाननक रेखाऩरयषण वलत्त वलबागाच्मा ळावन ननणिम क्रभाॊक स्थाननरे1010/प्र.क्र.26 फ/ वलभा प्रळा, दद.31/03/2011 अन्लमे वॊचारक, स्थाननक ननधी रेखाऩरयषा
वॊचारनारम, नली भॊफई माॊचक
े डे वोऩवलण्मात आरे आशे. त्मानवाय भबलॊडी-ननजाभऩय ळशय
भशानगयऩाभरकेचे वन 2011-2012 ऩावून रेखाऩरयषण वरु कयण्मात आरे आशे. भशायाष्ट्र स्थाननक
ननधी रेखाऩयीषा अधधननमभाचे करभ 10 (4) नवाय रेखाऩरयषण अशलार प्राप्त झाल्माऩावन
ू 4
भहशन्माच्मा आत अशलारातीर आषेऩाॊची ऩत
ा ा करून ऩत
ा ा अशलार स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा
ू त
ू त
वॊचारनारमाव ऩाठवलणे आलश्मक आशे . तथावऩ 2011-2012 ते 2014-2015 ऩमंतच्मा रेखाऩयीषण
अशलारातीर खारीरप्रभाणे एकूण 543 ऩरयच्छे द प्ररॊबफत आशे त. स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा
वॊचारनारमाच्मा अलबप्रामाची/आषेऩाची ऩत
ा ा दाखवलण्मात आरेरी नाशी.
ू त
प्ररॊबफत ऩरयच्छे द खारीरप्रभाणे आशे त.
अ. क्र.

रे.ऩ.लऴा

ऩरयच्छे द क्रभाॊक

एकूण

1.

2011-12

1 ते 162 ऩरयच्छे दाॊभधीर फाफी.

162

2.

2012-13

1 ते 117 ऩरयच्छे दाॊभधीर फाफी.

117

3.

2013-14

1 ते 149 ऩरयच्छे दाॊभधीर फाफी.

149

2014-2015 मा वलत्तीम लऴााच्मा रेखाऩयीषण अशलारातीर प्ररॊबफत ऩरयच्छे द.
ऩरयच्छे द
क्रभाॊक
1
2
3
4
5

तऩभळर
लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेच्मा 2014-15 मा आधथाक लऴााचा अथावक
ॊ ल्ऩ ल
आधथाक ग्स्थती फाफत.

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका रेखा वलबागाकडीर रेख्माभधीर अननमलभतता
वन 2014-2015 भधीर ठे ली ल गत
ॊ लणकीच्मा वॊदबाातीर भाहशती वललयणऩत्राभध्मे
रेखाऩरयषणाव वादय कयणेफाफत.

13 ला वलत्त आमोग प्रबाग वलभती क्र.3 च्मा कामाषेत्रात लऱ्शाऱादे ली भाता चौक ते ताडाऱी
जकात नाक्माऩमंत वध्मा अवरेल्मा यस्त्माची वधायणा नस्तीभधीर अननमलभतताॊफाफत...
लॉडा क्र.54 गैफीनगय मेथीर औलरमा भग्स्जदरगत आय.वी.वी.गटाय ल भग्स्जद वभोय
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रामक्राकपननळ ऩेलय ब्रॎ ाक फववलणे काभातीर त्रटीॊफाफत.
13 व्मा वलत्त आमोगाच्मा लळपायळीनवाय याज्मातीर नागयी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊना
6

वलावाधायण ल कामाात्भक अनदानातन
ू प्रबाग वलभती क्र. 3 च्मा कामाषेत्रात अॊजूयपाटा मेथे
शरयधया ळॉवऩॊग वेंटय ते याजील गाॊधीनगय ऩमंत वध्मा अवरेल्मा यस्त्माची वधायणा
कयणेफाफतच्मा नस्तीभधीर अननमलभतताफाफत
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प्रबाग ननधी अॊतगात प्रबाग क्र.16 भधीर रयमाज टे रय ते अळयकपमा भदयवा भागीर गल्री ल
घय नॊ.1718,1114 ऩमंत वी.वी.गटाय ल ऩामलाट तमाय कयणेफाफतच्मा नस्तीभधीर
अननमलभतताॊफाफत...

जना आग्रा योड मेथे दे लजीनगय ते अॊजूय पाटा यस्त्मालयीर खडडे, भॊजूय लावऴाक ननवलदा वन
2013-14 भापात दरुस्त कयणे मा काभातीर अननमलभतताफाफत

वन 2014-2015 मा लऴााकरयता प्रबाग वलभती क्र.4 अॊतगात फोअयलेर ननगा ल दरु
ू स्तीकाभी
वेला ऩयवलणे काभातीर अननमलभतता

चवलॊद्रा डॊवऩॊग ग्राऊॊड मेथे कचया रेव्शर कयणेकाभी चैनलारा फरडोझय मॊत्र बाडमाने
ऩयवलणेफाफत

घनकचया व्मलस्थाऩन अॊतगात कचया गोऱा कयणे ल त्माची लाशतक कयणे मा काभावाठी वलना
ननवलदा ठे का दे णे फाफत.

लबलॊडी नन.ळशय भशानगयऩालरका भाकेट वलबागाकडीर दै ननक फाजाय पी ल स्रॉटय शाऊव पी
लवरीच्मा ठे क्माभधीर अननमलभतता

नोंदणीधायक 2415 व्माऩाऱ्माॊनी वन 2014-15 भध्मे स्थाननक वॊस्था कय बयणा न
केल्माफाफत

नोंदणीधायक व्मालवानमकाॊनी वन 2014-15 भध्मे लावऴाक वललयणऩत्रे न बयल्माफाफत
लळषकेतय कभाचायी माॊना भाशे पेब्रलायी 2015 चे लेतन अदा कयताना व्मलवाम कयाची यक्कभ
कभी लवर केरेफाफत.

ळारेम ऩोऴण आशाय मोजना वलत्तीम लऴा 2014-15 भधीर भे.अे.फी.ऩाटीर ॲन्ड वन्व लबलॊडी
माॊचेकडन आमकयाची यक्कभ लवर झारेरी नवल्माफाफत.

भनऩा शद्दीत फगीच्माभध्मे जेष्ट्ठ नागयीकाॊना फवणेवाठी व्शी.आम.ऩी. फॉचेव फववलणे काभातीर
अननमलभततेफाफत

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका शददीत लष
ृ वॊलधान ल जतन अधधननमभ 1975 ची
अॊभरफजालणी भधीर अननमलभतता.

भशानगयऩालरकेने कभाचायी आकृतीफॊधाव ळावनाची भॊजयू ी घेतरी नवरेफाफत.

भनऩा भधीर अधधकायी कभाचायी माॊच्मा लेतनातन
ू कऩात कयण्मात मेणाऱ्मा गटवलभा
लगाणीफाफत ननदळानाव आरेल्मा त्रटीॊफाफत.

खाजगी वयषा अलबकयणाकडून वयषा यषक नेभभणक
ू ीलय झारेल्मा खचाातीर
अननलभततेफाफत.

जन्भ ल भत्ृ म प्रभाणऩत्र वॊदबाातीर नोंदलशी,वाठा नोंदलशी ल पॉभा उऩरब्ध करुन न
हदल्माभऱे मा रेख्माळीऴांतगात जभा झारेल्मा यक्कभाॊची ऩडताऱणी न केल्माफाफत
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23
24
25

भशानगयऩालरकेने ठे केदायाकडून तवेच अधधकायी कभाचायी माॊच्मा लेतनातन
ू कऩात कयण्मात
मेणाऱ्मा आमकयाफाफत ननदळानाव आरेल्मा त्रटीॊफाफत.

बवलष्ट्म ननलााश ननधीभध्मे ल DCPS खात्माभध्मे भाशे भाचा 2015 अखेय खाते नोंदलशी नवाय
ल फॅंक स्टे टभें ट लळल्रक यक्कभाफाफत.

भारभत्ता कयाच्मा 3% भनऩा वलळेऴ लळषण कयाची यक्कभ आकायणी केल्माने झारेल्मा
आधथाक नकवानीफाफत

26

कयभल्माॊकन वलबागा भधीर भारभत्ता ल ऩाणीऩट्टी कयाच्मा प्रकयणातीर अननमलभततेफाफत...

27

कयभल्माॊकन वलबागा भधीर लळषण उऩकय आकायणी भधीर अननमलभतता ...

28

कयभल्माॊकन वलबागा अॊतगात ळावकीम भारभत्ताॊच्मा कयाच्मा थकफाकीफाफत...

29

कयभल्माॊकन वलबागा भधीर भनऩा शद्दीतीर भोफाईर टॉलयच्मा थकफाकीफाफत ...

30
31

भशाऩालरकेच्मा घनकचया व्मलस्थाऩन कयण्मावाठी भागवलण्मात आरेल्मा ननवलदा प्रकक्रमा
तवेच कामालाशीभधीर अननमलभतता.

लैदमकीम वलबागातीर दलाखाने तवेच प्राथलभक आयोग्म केंद्रे माॊच्माकयीता खये दी कयालमाच्मा
औऴध खये दीच्मा कामालाशीभध्मे झारेल्मा अननमलभतता

32

स्थाननक वॊस्था कय लवरीभधीर अननमलभतताफाफत

33

बफनतायी वॊदेळ मॊत्रणा खये दीलयीर ननष्ट्पऱ खचा

34

भशानगयऩालरकेतीर प्रीॊटयवाठी नलीन काॉम्ऩटे फर टोनय खये दी कयण्मा फाफत.

35
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प्रबाग वलभती क्र.3 अॊतगात ऩाईऩ राईन ननगा ल दरुस्ती काभी वेला ऩयवलणे मा काभात
झारेल्मा अननमलभततेफाफत

ऩाणी ऩयलठा वलबागाॊतगात वन 2014-15 अखेय फश
ॊ ई भशानगयऩालरका ल स्टे भ लॉटय
ृ न्भफ
डडस्रीब्मळन ॲण्ड इन्रा कॊऩनी प्रा.लर. माॊच्मा प्ररॊबफत दे मके ल वलरॊफ आकायाफाफत.

स्टे भ लॉटय डडस्टब्मळन ॲण्ड इन्रा कॊऩनी प्रा.लर. माॊच्मा गव्शाननॊग वलभती फैठकीभधीर
झारेल्मा ठयालाप्रभाणे ऩाणी लाटऩ दयाप्रभाणे दे मकाची आकायणी न केल्माभऱे
भशानगयऩालरकेचे नकवान झारेफाफत.

ऩाणी ऩयलठा वलबागाॊतगात वन 2014-15 भधीर अथावक
ॊ ल्ऩातीर वलत्तीम तटीफाफत तवेच

अनधधकृत भारभत्ताधायकाॊकडून अऩेक्षषत ऩाणीऩट्टी कयाच्मा यक्कभाॊची लवरी न केल्माभऱे
भशानगयऩालरकेचे झारेल्मा नकवानीफाफत.

ल-शाऱा जरळध्दीकयण केंद्राकरयता पस्ट ग्रेड ॲरभ ल ग्ब्रधचॊग ऩालडय ऩयलठमाभध्मे झारेल्मा
अननमलभततेफाफत.

प्रबाग वलभती क्र.3 अॊतगात फोअयलेर ननगा ल दरुस्ती काभाभध्मे झारेल्मा अननमलभततेफाफत.
ल-शाऱादे ली जरळध्दीकयण केंद्राची ननगा ल दरुस्ती ल दे खबारकरयता भजयू वेला ऩयवलणे मा
काभाभध्मे झारेल्मा अननमलभततेफाफत.

प्रबाग वलभती क्र.5 अॊतगात फोयलेर ननगा ल दरुस्ती भधीर अननमलभतताफाफत.
भशानगयऩालरकेत फारलाडीभध्मे लळकत अवरेल्मा भराॊना ळैषणणक वाशीत््ल फारलाडी कयीता
वाशीत््ऩयवलणे फाफत.

वलत्तीम लऴा 2014-15 भध्मे लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरका मेथीर भहशरा ल फार
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कल्माण वलबागाअॊतगात कामायत अवरेल्मा ळशयातीर फारलाडमाभध्मे लळषण घेणा-मा भराॊना
गणलेळ खये दी करुन ऩयवलण्माफाफत.
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भहशरावाठी कक्रडा वाहशत्माची खये दीची यक्कभ रु.14,91,007/- ची नस्ती रेखा ऩरयषणाव
उऩरब्ध न झारेफाफत.

वलत्तीम लऴा 2014-15 भध्मे लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरका मेथीर भहशरा ल फार

कल्माण वलबागाअॊतगात कामायत अवरेल्मा ळशयातीर फारलाडमाभध्मे लळषण घेणा-मा भराॊना
ळाऱे चे फट ल ऩामभोजे खये दी करुन ऩयवलण्माफाफत.

आऩत्तकारीन ऩरयग्स्थतीभध्मे ये नकोट खये दी कयताना झारेल्मा अननमलभतते फाफत.
आऩत्तकारीन ऩरयग्स्थतीभध्मे काभ कयण्माकरयता आलश्मक वाधन वाभग्री खये दीभध्मे
झारेल्मा अननमलभततेफाफत.

नहदमाऩाय मेथीर खारवा भदयवा याभऩार तफेरा जलऱ गटाय फाॊधणे मा काभातीर
अननमलभतता.

प्रबाग क्र.25 गणेळ नगय न्शालीऩाडा अऩाटा भेट,शनभान वोवामटी,नावीय बफल्डीॊग जलऱ गटाय
फववलणे.

प्रबाग वलभती क्र.05 च्मा कामाषेत्रातीर प्रबागातीर 18 अॊतगात यस्त्माॊचे खयाफ झारेल्मा
ऩष्ट्ृ ठबागाची ऩॎचलका ऩध्दतीने दरुस्ती कयण्माच्मा काभाभधीर अननमलभतता...

लॉडा क्र.14(फ) मेथे उभय भग्स्जद ऩाठीभागे ळौचारम फाॊधणे (6वीट) फाफतच्मा काभातीर
अननमलभतताफाफत

भ.न.ऩा. शददीतीर प्रबाग क्र.08 भधीर दव
ू या ननजाभऩया, कये ळीनगय, फागे कपयदोव
भळीदच्मा ऩाठीभागे तावा फालडीजलऱ गटाय आणण ऩेलय ब्रॉक रालन यस्ता फाॊधणे

प्रबाग क्र.39 पेणेगाॊल मेथे काकनतमा ळाऱा, वाई वग्व्शाव वेंटय रगत वी.वी.गटाय ल ऩामलाट
तमाय कयणे काभाभधीर अननमलभतताफाफत

प्रबाग वलभती क्र.3 च्मा कामाषेत्रात ओवलारलाडी ते काभतघयऩमंत यस्त्माची वधायणा कयणे
भधीर अननमलभतताफाफत

आभदाय ननधी अॊतगात लबलॊडी भनऩा शददीत प्रबाग क्र.7 भध्मे डोराये ऩेरोरऩॊऩ मेथे फवस्टॉऩ
उबायणे काभाभधीर अननमलभतताफाफत

प्रबाग वलभती क्र.1 च्मा कामाषेत्रातीर प्रबाग क्र.18 भधीर गोऩाऱनगय काऩकणेयी मेथीर घय
नॊ.401,394/95 जलऱ पटऩाथलय रामक्राकपननळ ऩेलय ब्रॉक फववलणेफाफतच्मा काभाभधीर
अननमलभतताफाफत (आभदाय ननधी अॊतगात)

प्रबाग क्र.45 ताडाऱी मेथे वलकावळेठ चाऱ रगत वी.वी.गटाय ल ऩामलाट तमाय
कयणेफाफतच्मा काभाभधीर अननमलभतताफाफत

लबलॊडी भनऩा कामाषेत्रातीर अग्स्तत्लात अवरेल्मा प्रबाग वलभती क्र.3 अॊतगात 18 भख्म
यस्त्माॊचे ऩॎचलका ऩध्दतीने दरुस्ती कयणे काभातीर अननमलभतता

भशानगयऩालरका ळाऱे तीर वन 2014-15 भध्मे वलध्मार्थमांना गणलेळ ऩयवलणेफाफत
अननमलभतताफाफत.

श्री एन आय फकना लकीर भशानगयऩालरका लळषण भॊडऱाच्मा लतीने ळाऱे चे रयट वऩटीळन
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दाखर कयणेस्तल यक्कभ रु.100000 अदा कयणेभधीर अननमलभतताफाफत.
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लबलॊडी ननजाभऩयू लळषण भॊडऱ DCPS योकडलशी ल फॉक ऩावफक ल वदय यक्क्भ गत
ॊ वलणेतीर
अननमलभततेफाफत.

नलीन ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ ती लेतन मोजनेची कामालाशी केरेरी नवरेफाफत

वलत्तीम लऴा 2014-15 भधीर दऩान अऩवेट माॊना हदरेल्मा प्रश्नऩबत्रका ल उत्तयऩबत्रका
छऩाईभधीर अननमलभताफाफत.

लळषण भॊडऱ मेथीर प्राथलभक ळाऱे करयता रागणा-मा वलत्तीम लऴा 2014-15 भधीर
प्रश्नऩबत्रका ल उत्तयऩबत्रका छऩाई भधीर अननमलभताफाफत.

1 ते 8 ली वशाभाशी प्रश्नऩबत्रका ल उत्तयऩबत्रका भाध्मभ भयाठी उदा ,तेरग, हशन्दी,गजयाती ल
कन्नड छऩाईभधीर अननमलभताफाफत.

ळारेम ऩोऴण आशाय मोजना वन 2014-15 भधीर अनदान लाटऩातीर अननमलभतताफाफत.
लळषण भॊडऱ भशानगयऩालरका मेथीर नलीन ळाऱा हदनाॊक 15-08-2014 योजी उदघाटन हदनी
ग्रेनेडाईड प्रेट रालणेफाफतचे दे मक अदा कयणेभधीर अननमलभतताफाफत

हदनाॊक 15 आगष्ट्ट 2014 स्लतॊत्र हदनाननलभत्म ल हदनाॊक 26 जानेलायी 2015 प्रजावत्ताक
हदनाननलभत्म चॉकरेट खये दी यक्कभ रु.141300/- भधीर अननमलभतताफाफत.

70

अग्ग्नळभन दरातीर गणलेळ काऩड तवेच लस्त खये दीफाफत अननमलभतता.

71

भशायाष्ट्र अग्ग्नळभन वेला कल्माण ननधीफाफत.

72
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भनऩा शददीत फगीच्माभध्मे हठकहठकाणी ज्मेष्ट्ठ नागरयकाॊना फवण्मावाठी फेंचेव
फववलणेफाफतच्मा काभातीर अननमलभतता

भनऩाच्मा कब्रस्तानाभध्मे रार भातीचा ऩयलठा कयणे फाफतच्मा काभातीर अननमलभतताफाफत
भनऩा शददीतीर वला कब्रस्तानाभधीर भान्वनकाऱात लाढरेरे गलत काढून वलल्शे लाट
रालणेच्मा काभाभधीर अननमलभतताफाफत

भनऩाच्मा षेत्रातीर धोकादामक झाडे छाटणेच्मा कामालाशीवाठी वाधनवाभग्री खये दी
कयणेफाफतच्मा काभाभधीर अननमलभतताफाफत

भशाऩालरकेच्मा लाशनाॊकयीता रागणाये वटे बाग खये दी ल दरुस्ती काभाॊभधीर खचाातीर
अननमलभतता.

लाशन वलबागातीर लाशन क्र.एभ.एच.04 एच 8898 दरुस्ती भधीर अननमलभतता
अ)ळारेम ग्जल्शास्तरयम कक्रडा स्ऩधाा 2014-15 कयीता स्ऩधेच्मा हठकाणी भॊडऩ, स्टे ज, टे फर
खच्माा ऩयवलणे फाफत अननमलभतता फ) याज्मस्थयीम फघ्दीफऱ स्ऩधाा वन 2014-15 करयता
टे फर खच्माा, वाऊॊड लवस्टीभ गादी वेट ल वऩण्माचे ऩाणी ऩयवलणे फाफत अननमलभतता.

कक्रडा वलबागाकडून वॊफधॊ धताॊना वलवलध कायणाॊवाठी दे ण्मात आरेल्मा अग्रीभाॊचे वभामोजन
प्ररॊबफत अवल्माफाफत

श्री.यवलॊद्र फधाजी थोयात,वपाई काभगाय माॊचे लेतन ननग्श्चतीफाफत.
ळशयवलकाव वलबागातीर अथावक
ॊ ल्ऩाभध्मे दळावलण्मात आरेल्मा खचााच्मा यक्कभेतीर त्रटीफाफत
तवेच ननष्ट्कावन कायलाई दयम्मान घेण्मात आरेल्मा ऩोरीव वॊयषणालय कयण्मात आरेरा

खचााची ऩत
ा ा न कयणेफाफत ल रेखाऩयीषण कारालधीभध्मे आलश्मक अलबरेख उऩरब्ध करुन
ू त
[7]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

न दे णेफाफत.
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भशानगयऩालरका भॊडई ते लीय तानाजी चोक मा यस्त्मालय स्रीट राईट ,ऩोर कपटीॊग व्मलस्था
कयणे ल खयाफ झारेरे ऩोर काढणे, ऩोर कपटीॊग, केफर फदरी कयणेकाभातीर
अननमलभततेफाफत

भशानगयऩालरका शद्दीत वलवलध हठकाणी शामभास्ट फववलणेच्मा काभातीर अननमलभततेफाफत
भशानगयऩालरकेच्मा षेत्रातीर भशानगयऩालरकेच्मा ऩथहदव्माॊची त्रैलावऴाक ननगा ल दरुस्ती वला
वाहशत्म, मॊत्रवाभग्री ल भनष्ट्मफऱावश कयणेफाफत अलबरेख वादय कयण्माफाफत.
जॊतनाळक,दगंधीनाळक ल पलायणीनाळक खये दीतीर अननमलभततेफाफत
भशानगयऩालरका शद्दीतीर छोटे भोठे नारे ऩालवाळ्माऩल
ू ी वपाई कयणे काभातीर
अननमलभततेफाफत

प्रबाग वलभती क्र. 1 ते 5 च्मा कामाषेत्रातीर कचया गोऱा कयणे ल उचरणे तवेच इतय
स्लच्छता वलऴमक काभावाठी डॊऩय/जेवीफी/घॊटागाडी/रक्टय रारी ऩयवलण्माच्मा काभातीर
अननमलभतता

कयभल्माॊकन वलबागा कडीर भारभत्ता ल ऩाणीऩट्टी कयाच्मा थकफाकीफाफत
भारभत्ता कय ल इतय कय माॊचे वधारयत कय ननधाायण झारेरे नवल्माने शोत अवरेल्मा
आधथाक नकवानी फाफत

लव.टी.एव. क्र.4360ए भौजे ननजाभऩयू मेथीर आलभय भोशॊ भद आलभन आफजी माॊच्मा वादय
केरेल्मा वलकाव काभाच्मा प्रस्तालातीर अननमलभततेफाफत.

वलकाव मोजना आयखडा ( 2003 ते 2023 ) नवाय आयक्षषत केरेल्मा जागाॊच्मा बव
ॊ ादनाची
ू ऩ
कामालाशी केरी नवल्माफाफत.

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका षेत्रातीर जाहशयात मोग्म हठकाणाॊलय एकूण 1225
चौ.पटाच्मा षेत्रपऱात शोडींग उबारुन जाहशयात कयण्माच्मा कामालाशीभध्मे झारेल्मा
अननमलभतता

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका षेत्रातीर लळलाजी चौक मेथीर प्रॉलय फेडलय

वळोलबकयण करुन जाहशयात कयणे ल कोंफडाऩाडमाकडे जाणा-मा प्रॉलय फेडलय रामग्व्शजन
रालण्माच्मा कामालाशीभध्मे झारेल्मा अननमलभतता

लळषण भॊडऱ मेथीर ळारेम ऩोऴण आशाय मोजनेभधी वलत्तीम लऴा 2014-15 भधीर
योखलशीतीर अननमलभतताफाफत

95

लळषण भॊडऱातीर उऩप्रभाणके यदद /वलरुऩ न कयणेफाफत

96

कामाारमीन लत्ृ तऩत्रे खये दी कयताना झारेल्मा अननमलभतते फाफत

97
98

99

लळषण भॊडऱातीर वलत्तीम लऴा 2014-2015 भधीर योखलशीतीर अननमलभतताफाफत
लळषण भॊडऱातीर वलत्तीम लऴा 2014-15 भधीर अनतरयक्त तेरग लळषकाफाफत ल श्री. उऩेद्रॊ

रक्ष्भीऩती वॊफायी, प्रलळक्षषत ऩदलीधय माॊना वभन्लमक तथा वशा्मक प्रळावनाधधकायी म्शणन
कामाबाय वाॊबाऱणे काभी ननमक्तीफाफत.

भशानगयऩालरका फारलाडीतीर भराॊना ऩौग्ष्ट्टक आशाय म्शणून बफस्कीट खये दीतीर
अननमलभततेफाफत
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भशानगयऩालरका ऩल
ू ा प्राथलभक ळाऱे तीर फारलाडी वलद्मार्थमांना ळाऱे चे दप्तय खये दी करुन
ऩयू वलणेत झारेल्मा अननमलभतते फाफत

ग्रॊथारम वलबागातीर वलवलध बाऴेची लताभानऩत्रे, वाप्ताहशके भालवके, ल हदलऱी अॊक खये दी
फाफत झारेल्मा अननमलभतते फाफत

भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) झाडाचे जतन अधधननमभ 1975 च्मा ननमभाप्रभाणे लष
ृ प्राधधकयण
वलभती गठीत केरी नवल्माफाफत.

103

ऩाणीऩयलठा ल फाॊधकाभ वलबागाने जॊगभ भारभत्ता नोंदलशी न ठे लणे फाफत.

104

हदघाकाऱाऩावन
ू प्ररॊबफत अग्रीभ 4.51 कोटीचे वभामोजन न झाल्माफाफत
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भशाऩालरकेच्मा वलवलध खात्मातीर वॊगणकीकृत योखडलशी ल फॉक स्टे टभें ट भधीर तपालती
फाफत

106

भदतफाह्म ल न लटरेल्मा धनादे ळाची यक्कभ भनऩा पॊडात वलरॊफाने जभा घेतल्मा फाफत.

107

कामाकॊत्राट कयाची यक्कभ ळावनाव जभा न केल्माफाफत.
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लभऱकत वलबागातीर भशानगयऩालरकेच्मा भारकीच्मा भारभत्ताॊची वलशीत नोंदलशीत नोंदी न
केल्माफाफत

आस्थाऩना वलबागातीर कभाचाऱ्माॊना लेतनलाढ भॊजयू कयताॊना अनतप्रदान झाल्माफाफत.
भनऩा कभाचाऱ्माॊच्मा वेलाऩस्तकातीर त्रटीफाफत

कभाचाऱ्माॊना वेलाॊतगात आश्लालवत प्रगती मोजना भॊजूय केल्मानॊतयच्मा लेतनननग्श्चतीभधीर
अननमलभततेफाफत

ननरॊबफत कभाचायी, न्मामारमीन प्रवलष्ट्ठ प्रकयणे, आश्लालवत प्रगती मोजना ल जातऩडताऱणी
फाफतची भाहशती रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध न केल्मा फाफत.

भशाऩालरका षेत्रातीर वालाजननक जागा/जलभनी माॊलय अनतक्रभण शोलन
ू कामभस्लरूऩी फाॊधकाभे
झारी अवल्माफाफतची भाहशती वादय कयण्माफाफत.

प्रबाग वलभती क्रभाॊक 5 च्मा अनतक्रभण वलबागातीर अनधधकृत फाॊधकाभ ननष्ट्कावनाच्मा
अनऴॊगाने अलबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नवल्माफाफत.

प्रबाग वलभती क्रभाॊक 1 च्मा अनतक्रभण वलबागातीर अनधधकृत फाॊधकाभ ननष्ट्कावनाच्मा
अनऴॊगाने अलबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नवल्माफाफत.

उऩयोक्त नभद केरेल्मा ऩरयच्छे दाॊच्मा वॊदबाात त्मा त्मा लऴााच्मा प्रथभ ऩढीर अलबप्रामाॊभध्मे नभद
केरेरे ऩरयच्छे द क्रभाॊक अॊनतभ वभजण्मात माले.
लयीर ऩरयच्छे दाॊऩक
ै ी नागयी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊच्मा 2011-12 ल 2012-13 लऴााच्मा ऩनवलारोकन
अशलाराकरयता ननलडरेल्मा ऩरयच्छे दाॊचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे .
अ.क्र.

रे. ऩ. लऴा ऩरयच्छे द क्रभाॊक

1.

2011-12

एकूण

1, 4, 8, 18, 20, 21, 26, 36, 40, 41, 46, 54, 58,

22

62, 77, 78, 87, 92, 114, 131, 138, 148
2.

2012-13

4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 27, 31, 63, 89,
[9]
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97, 104, 109
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Part II

लबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩालरका
बाग एक
गॊबीय अननमलभतता
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

भशानगयऩाभरकेच्मा आर्थषक स्थथतीफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 7

रेखा ळीऴा :रेखा भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ

भफ
ॊ ई स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ १९३० चे करभ ४ अन्लमे अलबरेखे रेखा ऩयीषणावाठी उऩरब्ध करून
दे णेफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.५८ हदनाॊक १३/०१/२०१९ अन्लमे भागणी केरी अवता अधधननमभातीर करभ ५
नवाय अलबरेखे उऩरब्ध करून दे णे हश भशानगयऩालरकेव फॊधनकायक शोते. वदय अलबरेख्माॊभध्मे
भशानगयऩालरकेचे जभा-खचा,

भत्ता ल दानमत्लाचे वललयणऩत्र, ळावन अनदान जभा-खचााचे वललयणऩत्र,

भशानगयऩालरकेने घेतरेल्मा कजााचे वललयणऩत्र, भागीर ३ लऴााच्मा थकीत कयाॊच्मा लवरीचे वललयणऩत्र,

हदरेरे कजा ल अधग्रभाॊचे वललयणऩत्र, भशानगयऩालरकेकडीर अनाभत ठे लीॊचे वललयणऩत्र अऩण
ू ा काभाॊची मादी ल
भशानगयऩालरकेने केरेल्मा गत
ॊ लणकीचे वललयणऩत्र, इत्मादी अलबरेख्माॊच्मा अबाली रेखा ऩयीषणात भफ
ॊ ई

स्थाननक ननधी रेखा कामाारमीन ननमभऩग्स्तका खॊड-१ भधीर बाग २ ननमभ ७०४ अन्लमे

भशानगयऩालरकेच्मा आधथाक ग्स्थतीफाफत ववलस्तय अलबप्राम नोंदवलता आरे नाशीत. तवेच भफ
ॊ ई प्राॊनतक
भशानगयऩालरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ ९४ अन्लमे भख्म रेखा ल वलत्त अधधकायी माॊनी वलहशत
प्रऩत्रात भशानगयऩालरकेचा लावऴाक रेखा तमाय करून भख्म रेखा ऩयीषक माॊनी तऩावणी करून भफ
ॊ ई प्राॊनतक
अधधननमभ १९४९ करभ १०६(३) अन्लमे भशानगयऩालरकेच्मा भागीर आधथाक लऴााच्मा वॊऩणा रेख्मालयीर

आऩरा अशलार स्थामी वलभतीवभोय वादय करुन लावऴाक रेखे भॊजय करुन घेणे आलश्मक अवताना अळी
कामालाशी केरेरी अवल्माचे अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत. भशानगयऩालरकेचा लऴा२०१५-१६

चे लावऴाक रेखे ल भत्ता ल दानमत्ल वललयणऩत्रे अधावभाव साऩन ऩत्र क्र.४२ हदनाॊक २१/१२/२०१९ ल अधावभाव

ऩत्र क्र.५८ हदनाॊक १३/०१/२०२० ल ऩत्र क्र.३४ हदनाॊक ०२/०९/२०२० अन्लमे भागणी करुनशी रेखाऩयीषणाव
वादय केरेरे नाशीत. त्माभऱे भशानगयऩालरकेच्मा आधथाक ग्स्थतीलय ववलस्तय बाष्ट्म कयता आरेरे नाशी.

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेचे लऴा २०१५-१६ मा आधथाक लऴााचे रेखा ऩयीषणाणावाठी भफ
ॊ ई

स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ १९३० चे करभ ४ अन्लमे अलबरेखे उऩरब्ध करून दे णेफाफत रेखाॊ ऩयीषण
ऩथकाने अधावभाव ऩत्र क्र.५८ हदनाॊक १३/०१/२०१९ अन्लमे भागणी केरी शोती. लयीर अधधननमभातीर करभ

५ नवाय अलबरेखे उऩरब्ध करून दे णे हश भशानगयऩालरकेने वादय कयणे फॊधनकायक शोते. वदय
अलबरेख्माॊभध्मे भशानगयऩालरकेचे जभा-खचा,

भत्ता ल दानमत्लाचे वललयणऩत्र, ळावन अनदान जभा-खचााचे

वललयणऩत्र, भशानगयऩालरकेने घेतरेल्मा कजााचे वललयणऩत्र, भागीर ३ लऴााच्मा थकीत कयाॊच्मा लवरीचे

वललयणऩत्र, हदरेरे कजा ल अधग्रभाॊचे वललयणऩत्र, भशानगयऩालरकेकडीर अनाभत ठे लीॊचे वललयणऩत्र अऩण
ू ा
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काभाॊची मादी ल भशानगयऩालरकेने केरेल्मा गत
ॊ लणकीचे वललयणऩत्र, इत्मादी फाफीॊचा वभालेळ शोता. वदय
अलबरेख्माॊच्मा अबाली रेखा ऩयीषणात भफ
ॊ ई स्थाननक ननधी रेखा कामाारमीन ननमभऩग्स्तका खॊड-१ भधीर

बाग २ ननमभ ७०४ अन्लमे भशानगयऩालरकेच्मा आधथाक ग्स्थतीफाफत अलबप्राम नोंदवलता आरे नाशीत. तवेच
भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ ९४ अन्लमे भख्म रेखा ल वलत्त अधधकायी माॊनी
वलहशत प्रऩत्रात भशानगयऩालरकेचा लावऴाक रेखा तमाय करून भख्म रेखा ऩयीषक माॊनी तऩावणी करून भफ
ॊ ई

प्राॊनतक अधधननमभ १९४९ करभ १०६(३) अन्लमे प्रत्मेक आधथाक लऴा वरु झारेनत
ॊ य ळक्म नततक्मा रलकय
भशानगयऩालरका रेखा ऩयीषकाने भशानगयऩालरकेच्मा भागीर आधथाक लऴााच्मा वॊऩणा रेख्मालयीर आऩरा
अशलार स्थामी वलभतीवभोय वादय करुन लावऴाक रेखे भॊजय करुन घेणे आलश्मक आशे . तथावऩ अळी कामालाशी

केरेरी अवल्माचे अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत. भशानगयऩालरकेचा लऴा२०१५-१६ चे लावऴाक
रेखे ल भत्ता ल दानमत्ल वललयणऩत्रे अधावभाव साऩन ऩत्र क्र.४२ हदनाॊक २१/१२/२०१९ ल अधावभाव ऩत्र क्र.५८

हदनाॊक १३/०१/२०२० ल ऩत्र क्र.३४ हदनाॊक ०२/०९/२०२० अन्लमे भागणी करुनशी रेखाऩयीषणाव वादय केरेरे
नाशीत. त्माभऱे भशानगयऩालरकेच्मा आधथाक ग्स्थतीलय ववलस्तय बाष्ट्म कयता आरेरे नाशी.

प्रळावनाने भशानगयऩालरकेचा अथावक
ॊ ल्ऩ तमाय कयताना ऩये ळी काऱजी घेतरेरी नाशी. आस्थाऩनेलयीर
खचाालय ननमॊत्रण ठे लण्मावाठी भशानगयऩालरकाची लेतन ऩडताऱणी वलऴमक कामाऩद्धती अग्स्तत्लात नाशी.

स्थाननक वॊस्था कयाऩोटी भशानगयऩालरकेव अऩेक्षषत उत्ऩन्नाऩेषा कभी उत्ऩन्न/ळावन भोफदरा प्राप्त झारा

आशे . लऴा २०१५-१६ अखेय भोफाईर टॉलवाच्मा भारभत्ता कयाऩोटी ५.८० कोटी इतकी यक्कभेची लवरी प्ररॊबफत
आशे . त्माचप्रभाणे भारभत्ता कयाची ११०.८८ कोटी यक्कभेची लवरी प्ररॊबफत आशे.

रेखा ऩयीषणाव

भशाऩालरकेच्मा अऩण
ॊ ऩत्रक फाॊधकाभ, ऩाणीऩयलठा
ू ा फाॊधकाभाॊची भाहशती दळावलणाये वललयणऩत्र तवेच ताऱे फद
ल इतय वलबागाॊकडून प्राप्त झारे नाशी. त्माभऱे प्रत्मषात प्ररॊबफत अवरेल्मा फाॊधकाभाॊभध्मे गत
ॊ न
ू याहशरेल्मा
ल प्रदान कयालमाच्मा यक्कभाॊची ऩडताऱणी रेखा ऩयीषणात कयता आरी नाशी.

अथषवक
ं ल्ऩ२०१५-१६ भबलंडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩाभरका.

अदाॊजऩत्रक

भऱ
ू अॊदाजऩत्रक वधायीतअॊदाऩत्रक प्रत्मषजभाखचा ळेया (रुऩमे)
(रुऩमे)

(रुऩमे)

(रुऩमे)

२९७७०.०४

२१८४३.२२

अॊदाजऩत्रक-अ बाॊडलरी ७३८५.००

९७०९.००

१४९८०.८२

अॊदाजऩत्रक-क भशवरी ६२३२.७२

८०४७.०८

१३५२.०२

अॊदाजऩत्रक-क बाॊडलरी ७०४६.९८

६४८४.०२

३५७९.८८

एकूण

५४५०१८९.

५४०१०१४.

४१७५५९४.

खचाफाजू अॊदाजऩत्रक-अ भशवरी ३४७००.६५

४०९९५.०५

२४१८४.६७

अॊदाजऩत्रक-अ बाॊडलरी १००६६.७७

३९४५.७६

४५१०.६५

अॊदाजऩत्रक-क भशवरी ४३२५.४५

५३६६.०९

३६६८.००

अॊदाजऩत्रक-क बाॊडलरी ८९५४.२५

९१६५.०१

१२६३.९०

एकूण

५९४७१९१.

३३६२७२२.

जभाफाजू अॊदाजऩत्रक-अ भशवरी ३३८३७.१९

५८०४७१२.

उऩयोक्त दळावलल्माप्रभाणे भऱ
ू अॊदाजऩत्रात, वधायीत अॊदाजऩत्रक ल प्रत्मष जभा / खचा माभध्मे तपालत
आढऱून मेत.े

रेखा ऩयीषणात भशानगयऩालरकेच्मा आधथाक ग्स्थतीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.१०८ हदनाॊक ०३/०३/२०२० अन्लमे
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कऱवलरे अवता वलबागाने केरेरा खरावा वॊमग्क्तक ल प्रत्मष अनाभत यक्कभेचे वललयणऩत्र, लावऴाक रेखे ल
इतय वललयणऩत्र वोफत जोडरे नवल्माने रेखा ऩयीषणात खारीर प्रभाणे अलबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

१) अ) जभा फाजूचा वलचाय कयता भऱ
ू अॊदाजाऩेषा वधायीत अॊदाजात अऩेक्षषत जभा रु.४९१.७५ राख कभी

दळावलण्मात आरी आशे . ल प्रत्मष जभा शी वधायीत अॊदाजाऩेषा यक्कभ रु.१२२५४.२० राखाने कभी आशे.
म्शणजेच भऱ
ू अॊदाजाऩेषा प्रत्मष जभेचे प्रभाण शे २२.४८ % ने कभी आशे .
फ)

खचा फाजूचा वलचाय कयता भऱ
ू अॊदाजऩत्रकातीर खचााऩेषा वधायीत अॊदाजऩत्रकीम खचा यक्क्भ

रु.१४२४.७९ राखानी जास्त दळावलरा अवन
ू प्रत्मषातीर खचाशी वधायीत अॊदाजऩत्रकीम खचााऩेषा रु.२५८४४.६९
राखाॊने कभी झारा आशे . म्शणजेच प्रस्तत हठकाणी भऱ
ू अॊदाजाऩेषा खचााचे प्रभाण शे ४४.५२% % ने कभी आशे .

उऩयोक्त आकडेलायी ऩाशता प्रळावनाने भशाऩालरकेचा अथावक
ॊ ल्ऩ तमाय कयताना ऩये ळी काऱजी घेतरेरी
नवल्माचे स्ऩष्ट्ट शोते.

२) भशानगयऩालरकेने २०१५-१६ भध्मे स्थामी – अस्थामी अस्थाऩनेलय यक्क्भ रु.१२८.०७ कोटी एलढा खचा

केरा अवन
ू वदय भशवर
ू ी खचा शा रु.२७८.५३ कोटीळी वदय खचााचे प्रभाण शे ४५.९८ % आशे . भशवर
ू ी खचाात
आस्थाऩना वलऴमक खचााचा वलाात भोठा हशस्वा आशे . वदयचा खचा शा अधधकायी / कभाचा-माॊच्मा लेतनश्रेणी,

लेतनननग्श्चती, लावऴाक लेतनलाढ ल ऩदोन्नतीलय अलरॊफन
ू आशे . भात्र भशानगयऩालरके अॊतगात ळावनभान्म
आकृतीफॊधनवाय लेगलेगऱमा वॊलगाात काभे कयणा-मा अधधकायी / कभाचामाॊच्मा वेला ल लेतन वलऴमक फाफीॊची
ऩयीषण कयणायी स्थामी कामाऩध्दती अग्स्तत्लात नवल्माभऱे चकीची लेतनननग्श्चती शोणे, जास्तीच्मा
भऱ
ू लेतनालय लेतन आशयीत कयणे कयणे, (वदय अशलारात वलधी अधधकायी श्री. अननर लवॊत प्रधान माॊची

चकीची लेतनननग्श्चती केल्माने त्माॊना यक्कभ रु.९०६८०८ चे अनतप्रदान झारे आशे अवा आषेऩ घेणेत आरा
आशे . ) ताॊत्रीक ऩदाॊफाफत ळावनभान्म ननकऴ ननधाायीत न कयणे, ऩदोन्नती दे ताॊना वलवलध ळावन ननकऴाॊचे

ऩारन न शोणे (मा अशलारात ऩदोन्नतीफाफत ववलस्तय आषेऩ स्लतॊत्रऩणे घेतरा आशे) ल त्माभऱे वेलाननलत्ृ ती

वलऴमक राबाॊच्मा चकीच्मा ऩरयगणना शोणे मा स्लरुऩातीर वलावाधायण अननमलभतता रेखाऩयीषणात
ननदळानाव आल्मा आशे त. ल वदय कभाचाऱ्माना झारेरे अनतप्रदान यक्कभा लवरी शोऊ नमेत मावाठी

कभाचाऱ्माॊनी कोटाात दाला दाखर केरे आशे त. त्माभऱे भशानगयऩालरकेच्मा वलकाव काभावाठी आलश्मक

अवणाया ननधी ऩये ळा प्रभाणात उऩरब्ध शोऊ ळकत नाशी. वफफ भशाऩालरकेने वत्लय लेतन ऩडताऱणी वलऴमक
स्थामी कामाऩध्दती ननभीती कयणे आलश्मक आशे .

३) भशाऩालरकेव अऩेक्षषत उत्प्न्न कभी झारे आशे . त्माभध्मे स्थाननक वॊस्था कय वलबागाकडून अऩेक्षषत

कामालाशी न शोणे शी फाफशी कायणीबत
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभातीर (स्थाननक वॊस्था
ू ठयते. भफ
कय ननमभ २०१०) करभ ४८ ( ६) नवाय ळास्तीची यक्कभा लवर
ू न केल्माभऱे आधथाक नकवान झारे आशे .

तवेच कयदात्माॊचे लगालायी ननशाम लधगाकयण न कयणे, स्लमॊननधाायण (self assessment) प्रकयणाॊचे अॊनतभ
ननधाायण लेऱीच न कयणे थकफाकीदाय कयदात्मावलरुध्द प्रळावककम कायलाई न कयणे मा फाफीभऱे
अॊदाजऩत्रककम तयतदीऩेषा प्रत्मषात उत्ऩन्नात रु.४४.७६ कोटीचे नकवान झारे आशे .

४) भशायाष्ट्र नगय ऩयीऴद रेखावॊहशता १९७१ भधीर ननमभ ७६ नवाय नभना क्रॊ. ४७ वॊगणककम भागणी

ऩस्तक न ठे लणे, वॊगणक प्रणारीचे भोडमल्
ू व तमाय कयताना वलबागाच्मा आलश्मकतेनवाय न कयणे,

रेखावॊहशता ननमभ ५१ नवाय प्रत्मेक भहशन्माच्मा ळेलटी वलबागाने केरेल्मा लवरी यक्कभेचा ताऱभेऱ रेखा
ळाखेतीर लवरी नोंदलशीॊळी न घेणे तवेच मा काभी अॊतगात तऩावणी / अॊतगात रेखाऩयीषण / अॊतगात

ननमोजनाचा अबाल इत्माहद कायणाभऱे एकबत्रत भारभत्ताकय वलबागाकडून कय ननधाायण ल लवरीफाफतची
कामालाशी वषभऩणे शोत नवल्माचे ननदळानाव मेंत.े

[15]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

५) रेखाऩयीषणाव अऩण
ॊ ऩत्रक उऩरब्ध न
ू ा फाॊधकाभाची भाहशती दळावलणाये वललयणऩत्र तवेच ताऱे फद

झाल्माभऱे भशाऩालरकेकडे प्रत्मषात प्ररॊबफत अवरेल्मा फाॊधकाभाभध्मे गत
ॊ न
ू याहशरेल्मा यक्क्भेफाफतची
ऩडताऱणी कयता आरी नाशी.

६) वललयणऩत्र ६-फ प्ररॊबफत अनाभत यक्कभेचे वललयण ऩत्र ल ताऱे फद
ॊ अशलार रेखा ऩयीषणाव अनाभत

यक्कभाॊची खाती कयता आरी नाशी.

७) भशानगयऩालरकेचे लावऴाक रेखे ल भत्ता ल दानमत्ल, वललयणऩत्रे अधावभाव साऩन क्र.५८ हद.१३/०१/२०२०

अन्लमे भागणी करुनशी रेखाऩयीषणाव वादय केरेरे नाशीत. त्माभऱे भशानगयऩालरकेच्मा आधथाक ग्स्थतीलय
ववलस्तय बाष्ट्म कयता आरेरे नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 1, Hmm No : 108)
[End Para)
[Start Para)

2

रेखा वलबागाचे अभबरेखे/भाहशती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध न झारेफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 7

रेखा ळीऴा :रेखा भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके ने पुवीची रोख तत्वावर िेखा ठे वण्याची पध्दती व दुहरे ी िेखा पध्दती
(Accrual Bassed Double Entry Accounting System) या दोन्ही पध्दतीने वषष २०१५-१६ चे िेखे, मत्ता
दाभयत्व भववरणपत्र िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नाहीत.
मुंबई प्ांभतक महानगरपाभिका अभधभनयम 1949 किम 94 नुसार वार्षषक प्शासन अहवाि आभण वार्षषक िेखा
भववरणपत्र स्थायी सभमती मंजुर ठरावाच्या प्तीसह अहवाि िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नाहीत.
वषष 2015-16 अखेर शासनाकडू न येणे व देणे रक्कमांबाबतची माभहती िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािी नाही.
शासनाकडू न प्ाप्त अनुदान अनुदानापैकी वषष 2015-16 अखेर अखर्षचत असिेल्या रक्कमेची माभहती व पुढे सदर
रक्कम खचष करणेस शासन मंजुरीचे अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नाहीत.
अनामत व अभिम रक्कमेच्या वषष 2015-16 च्या नोंदवह्या िेखा परीक्षणास उपिब्ध झाल्या नाहीत.
वषष 2015-16 अखेर न वटिेिे धनादेश यादी िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािी नाही.
महानगरपाभिके च्या सवष भनधींच्या बँक खातेंचे 2015-16 मधीि पत्येक मभहन्याच्या अखेरीस तयार के िेिी बँक
ताळमेळ पत्रके िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािी नाहीत.

भभवंडी-भनजामपूर शहर महानगरपाभिके चे वषष 2015-16 या भवत्तीय वषाषचे िेखा परीक्षण प्गतीत असून िेखा
भवभागाचे िेखा परीक्षण करणेकामी खािीि अभभिेखे सत्वर उपिब्ध करून देण्याबाबत अधषसमास पत्र क्र.४२
ददनांक २१/१२/२०१९ अन्वये मागणी के िे असता भवभागाने अभभिेखे उपिब्ध करून ददिे नाहीत अगर याबाबत
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काहीही खुिासा के िा नाही.
१) शासन भनणषय, नगर भवकास भवभाग क्र. िेखास 102004/71 प्.क्र.5/04/नभव 31 दद. 6 जुिै 2005 अन्वये
राज्यातीि सवष महानगरपाभिका/नगरपाभिके मध्ये दुहरे ी नोंद िेखा पध्दती ची अंमिबजावणी 1 एभप्ि 2005
पासून करण्यात आिी आहे. तसेच पुवीची रोख तत्वावर िेखा ठे वण्याची पध्दती व दुहरे ी िेखा पध्दती ( Accrual
Bassed Double Entry Accounting System) या दोन्ही पध्दतीने मनपाचे िेखे दद.01/04/2005 पासून
ठे वायचे आहे. पुवीचे रोख तत्वावर िेखा ठे वण्याची पध्दती व दुहरे ी िेखा पध्दती या दोन्ही पध्दतीचे
(Parallel)िेखे ठे वायचे आहेत. अशा प्कारे दुहरे िेखा पद्धतीने ठे विेिे िेखे व वषष 2015-16 या भवत्तीय वषाषचे
मत्ता दाभयत्व भववरणपत्र, िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नाहीत.
२) मुंबई प्ांभतक महानगरपाभिका अभधभनयम 1949 किम 94 नुसार वार्षषक प्शासन अहवाि आभण संबंभधत
वषाषचे िेखा भववरणपत्र यांस स्थायी सभमतीची मंजुरी घेण्यात आिी असल्यास त्या ठरावाच्या प्तीसह अहवाि
िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नाहीत.
३) वषष 2015-16 अखेर शासनाकडू न येणे व देणे रक्कमांबाबतची माभहती िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािी नाही.
४) शासनाकडू न प्ाप्त अनुदान अनुदानापैकी वषष 2015-16 अखेर अखर्षचत असिेल्या रक्कमेची माभहती व पुढे
सदर रक्कम खचष करणेस शासन मंजुरी घेतल्याबाबतची माभहती व अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे
नाहीत.
५) अनामत व अभिम रक्कमेच्या वषष 2015-16 च्या नोंदवह्या िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददल्या नाहीत..
६) वषष 2015-16 अखेर न वटिेिे धनादेश यादी िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददिी नाही.
७) महानगरपाभिके च्या सवष भनधींच्या बँक खातेंचे 2015-16 मधीि पत्येक मभहन्याच्या अखेरीस तयार के िेिी
बँक ताळमेळ पत्रके िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददिी नाहीत.
DGPVTTM7001 (Ref No : 33, Hmm No : 42)
[End Para)
[Start Para)

3

अर्धकायी कभषचायी माॊना हदरेल्मा अर्िभाचे अभबरेखे /प्रभाणके रेखा ऩयीषणाव

उऩरब्ध न झारेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 2

रेखा ळीऴा :अधग्रभ भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1792435.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1792435.00/लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेचे वलत्तीम लऴा २०१५-१६ मा वलत्तीम लऴााचे रेखा ऩयीषणात

अधधकायी/कभाचायी माॊना वलवलध प्रमोजनावाठी अधग्रभ हदरे आरे अवन
ू वदय अधग्रभ खचााच्मा अनऴॊधगक

खचााची भऱ
ू प्रभाणके, वॊफधॊ धत कामाक्रभ नस्ती, ननवलदा/दयऩत्रके/अॊदाजऩत्रके, वाठा नोंदलशी, प्रदान ऩालत्मा,

अधग्रभ नोंदलशी, वभामोजन दे मके ल इतय अलबरेखे रेखाऩयीषणात उऩरब्ध झारे नाशीत. अग्रीभ यक्कभाॊचे
वभामोजन वलहशत भदतीत केल्माफाफत रेखा ऩयीषणाची खात्री ऩटरी नाशी.
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लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेचे वलत्तीम लऴा २०१५-१६ मा वलत्तीम लऴााचे रेखा ऩयीषणात रेखा

वलबागाकडीर योखलशी तऩावता खारीर अधधकायी/कभाचायी माॊना नभद
ू प्रमोजनावाठी अधग्रभ हदल्माचे हदवन
ू
आरे अवन
ू वदय अधग्रभ खचााच्मा अनऴॊधगक भऱ
ू प्रभाणके ल वॊफधॊ धत वलबागाकडीर प्रनतऩत
ू ी दे मके,
अलबरेखे, रेखा ऩयीषणात तऩावणीवाठी उऩरब्ध झारे नाशीत. रेखा ऩयीषणात लायॊ लाय तोंडी ल रेखी

अधावभाव ऩत्र क्र.९० हदनाॊक २५/०२/२०२० अन्लमे भागणी केरी अवता वॊफधॊ धत वलबागाॊनी वदयची प्रभाणके,

वॊफधॊ धत कामाक्रभ नस्ती, ननवलदा/दयऩत्रके/अॊदाजऩत्रके, वाठा नोंदलशी, ऩालत्मा, अधग्रभ नोंदलशी, वभामोजन
दे मके ल इतय अनऴॊधगक अलबरेख्माॊवश रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरी नाशीत.
अ.क्र. खाते/प्रभाणक क्र. हदनाॊक योखलशीनवाय
खचा ननव्लऱ

कोणाव प्रदान

प्रदानाचा तऩळीर

ननरभ चॊ ऩाटीर

याज्मऩार दौया,

यक्कभ
१

ESC३६९५/२२.१.२०१६

१८७५००

चशाऩाणी,

बफग्स्कटे खचा
२

ESC३७०१/२२.१.२०१६

७२८२०

वननर डी. झऱके

याज्मऩार दौया, फके,
भॎट,

लाशनखचा
३

ESC४५९५/३१.३.२०१६

८०००००

वननर डी. झऱके

आॊफेडकय १२५ ली

४

ESC२४५/२३.४.२०१५

१५२०००

इॊहटग्रेटेड शे ल्थ पॎलभरी

ऩोलरओ प्रलावबत्ता

५

ESC४४६ते ४४८/२८.४.१५

२७२६०५

कभाचायी

ऩोलरओ कॎम्ऩ बत्ता

६

ESC२७८०/१९.११.२०१५

१०६००

वधागय अननरुद्ध लळकये

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

७

ESC२७८१/१९.११.२०१५

२२५४०

करप्ऩा लबभाप्ऩा धनलडे फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

८

ESC२७८२/१९.११.२०१५

१९१४०

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

९

ESC२७८३/१९.११.२०१५

१३७००

वोनर ननलत्ृ ती वाऱी

१०

ESC२७८४/१९.११.२०१५

९४७६०

११

ESC२७८५/१९.११.२०१५

१२

ESC२७८७/१९.११.२०१५

१३

लेल्पेअय वो.

जमॊती खचा

लऴ
ृ ारी प्रभोद ऩाटीर

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

अलवप अख्तय अबफद

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

४५७६०

अन्वायी फळया

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

२७७४०

भोभीन जनाफ रयझलान फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

ESC२७८६/१९.११.२०१५

१९७२०

ऩॊकज ऩाॊडयॊ ग पडे

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

१४

ESC२७८९/१९.११.२०१५

३४६८०

अरुणा ळाभरा

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

१५

ESC२७९०/१९.११.२०१५

४५०५

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

१६

ESC३९८१/२०.२.२०१६

१२००

वननर रशू तायभऱे

१७

ESC३९८२/२०.२.२०१६

१३२०

वधागय अननरुद्ध लळकये

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

अशभद

वोनर ननलत्ृ ती वाऱी

[18]
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१८

ESC३९८३/२०.२.२०१६

१३२०

करप्ऩा लबभाप्ऩा धनलडे फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

१९

ESC३९८४/२०.२.२०१६

१२००

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

२०

ESC३९८५/२०.२.२०१६

१६००

लऴ
ृ ारी प्रभोद ऩाटीर

अलवप अख्तय अबफद

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

२१

ESC३९८६/२०.२.२०१६

१४००

अन्वायी फळया

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

२२

ESC३९८७/२०.२.२०१६

१३२०

ऩॊकज ऩाॊडयॊ ग पडे

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

२३

ESC३९८८/२०.२.२०१६

१३२०

भोभीन जनाफ रयझलान फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

२४

ESC३९८९/२०.२.२०१६

१२००

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

२५

ESC३९९०/२०.२.२०१६

१२००

ककळोयी ठाकूय

वरभा औयना याॊफ

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

२६

ESC३९९१/२०.२.२०१६

१२८५

फोडा ऩयीषा नोंदणी पी

एकूण खचष यक्कभ रु.

१७९२४३५

वननर रशू तायभऱे

अशभद

उऩयोक्त खचााफाफत वलबागाने कोणताशी खरावा रेखा ऩयीषणाव केरा नवल्माने रेखा ऩयीषणाचे माफाफत

खारीर अलबप्राम आशे त.

१. खचााची भऱ
ू प्रभाणके, वॊफधॊ धत कामाक्रभ नस्ती, ननवलदा/दयऩत्रके/अॊदाजऩत्रके, वाठा नोंदलशी, प्रदान

ऩालत्मा, अधग्रभ नोंदलशी, वभामोजन दे मके ल इतय अनऴॊधगक खचााचे अलबरेखे रेखाऩयीषणात उऩरब्ध न
झाल्माने केरेरा खचा मोग्म ल फयोफय अवल्माची तऩावणी कयता आरी नाशी. वफफ लयीरप्रभाणे प्रभाणकाॊद्लाये
खचा यक्कभ रु.१७९२४३५ रेखा ऩयीषणात आषेऩाधीन कयण्मात मेत आशे

२. अग्रीभ यक्कभाॊचे वभामोजन वलहशत भदतीत केल्माफाफत रेखा ऩयीषणाची खात्री ऩटरी नाशी.
DGPVTTM7001 (Ref No : 30, Hmm No : 90)
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१३ व्मा वलत्त आमोगाच्मा यक्कभेतून बाॊडलरी थलरूऩालयीर बुमायी गटाय टप्ऩा-१ मा

काभाचे थकीत दे मक अदाई ल इथरो खाती यक्कभ लगष केरेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 03

रेखा ळीऴा :रेखा भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 126404808.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 126404808.00/नगर भवकास भवभाग शासन भनणषय क्र.तेभवआ २०१०/प्.क्र.१३१/२०१०/नभव-४ ददनांक २५ ऑक्टोंबर २०१०
मधीि अनु.६(vii) नुसार सदर १३ व्या भवत्त आयोगाच्या रक्कमेतून भांडविी स्वरूपावरीि भुयारी गटार टप्पा-१ या
कामाचे थकीत देयकपोटी रक्कम रु.१०२१२४६०३ च्या प्दानास “भवशेष बाब” म्हणून शासनाची पूवष मान्यता
घेतल्याचे िेखा परीक्षणात आढळू न आिे नाही.
१३ व्या भवत्त आयोगाच्या रक्कमेतून प्माणक क्र.13FIN०१ ददनांक १०/०४/२०१५ नुसार रक्कम रु. २४२८०२०५
[19]
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इतकी रक्कम भनयभमत इस्क्रो रोकडवहीत खाती वगष करून त्याखात्यातून परस्पर खचष के िा आहे. त्यामुळे सदर रक्कम
नेमकी कोणत्या प्योजनासाठी वापरिी आहे याचा खुिासा भवभागाने िेखा परीक्षणात के िा नाही.
ददनांक २५/१०/२०१० च्या शासन भनणषयात नमूद के ल्याप्माणे महानगरपाभिके ची आर्षथक भस्थती नाजूक व
खािाविेिी होती याबाबत सक्षम अभधकाऱ्याने प्माभणत करून िेखा परीक्षणाची साधार खात्री पटभविी नाही.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या वषष २०१५-१६ या भवत्तीय वषाषच्या िेखां परीक्षणात असे ददसून आिे
दक, १३ व्या भवत्त आयोगाच्या रक्कमेतून भांडविी स्वरूपावरीि भुयारी गटार टप्पा-१ या कामाचे थकीत देयक
प्माणक क्र.13FIN ०५,०६,०७,०८,०९ ददनांक २८/०४/२०१५ अन्वये एकू ण रक्कम रु.१०२१२४६०३ अदा के िी
असून प्माणक क्र.13FIN०१ ददनांक १०/०४/२०१५ नुसार रक्कम रु. २४२८०२०५ इतकी रक्कम भनयभमत इस्क्रो
रोकडवहीत खाती वगष के िी आहे. याबाबत अधषसमास पत्र क्र.१९१ ददनांक ०८/०९/२०२० अन्वये कळभविे असता
भवभागाने याबाबत काहीही खुिासा के िा नाही. याबाबत िेखा परीक्षणाचे अभभप्ाय खािीिप्माणे आहेत.
१) नगर भवकास भवभाग शासन भनणषय क्र.तेभवआ २०१०/प्.क्र.१३१/२०१०/नभव-४ ददनांक २५ ऑक्टोंबर २०१०
मधीि अनु.६(vii) नुसार ज्या नागरी संस्थांची आर्षथक पररभस्थती नाजूक असून खूपच खािाविेिी असेि त्यांच्या
बाबतीत १३ व्या भवत्त आयोगाच्या भनधीतून “भवशेष बाब” म्हणून शासन मान्यतेने प्गती पथावरीि भांडविी
स्वरूपाच्या कामावरीि देयके अदा करता येतीि असे सदर प्दानास “भवशेष बाब” म्हणून शासनाची पूवष मान्यता
घेतल्याचे िेखा परीक्षणात आढळू न आिे नाही. तरी शासन मान्यतेचे अभभिेखे अगर कायोत्तर मंजुरी/क्षमापन घेऊन
िेखा परीक्षणास अनुपािन करावे.
२) तसेच प्माणक क्र.13FIN०१ ददनांक १०/०४/२०१५ नुसार रक्कम रु. २४२८०२०५ इतकी रक्कम भनयभमत
इस्क्रो रोकडवहीत खाती वगष करून त्याखात्यातून परस्पर खचष के िा आहे. त्यामुळे सदर रक्कम नेमकी कोणत्या
प्योजनासाठी वापरिी आहे याचा िेखा परीक्षणास खुिासा करावा.
२) उपरोक्त शासन भनणषयानुसार महानगरपाभिके ची आर्षथक भस्थती नाजूक व खािाविेिी होती याबाबत िेखा
परीक्षणाची साधार खात्री पटवून तसे सक्षम अभधकाऱ्याने प्माभणत करावे.
उपरोक्त अभनयभमततांची पूतषता करे पयंत खचष रक्कम रु. १२६४०४८०८ िेखा परीक्षणात आक्षेपाधीन ठे वण्यात येत
आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 31, Hmm No : 191)
[End Para)
[Start Para)

5

वन-2015/16 भधीर भाचष 2016 ची दे मके उऩरब्ध करून दे णे फाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :रेखा भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 28000110.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 28000110.00/-
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रेखा वलबागाने रेखाऩरयषणाव वादय केरेरी भाशे भाचि-2016 ची टॅ री भधीर ये ाखलशीलरून

प्रभाणकाॊचे ये खाॊकन कयताॊना योखलशीत नभद
ू अवरेल्मा खचािच्मा प्रभाणकाॊऩैकी 42 प्रभाणके एकूण
यक्कभ रु. 28000110/- रेखाऩरयषणाव प्राप्त झारी नाशीत.

भशानगयऩाभरका ननजाभऩय भबलॊडी माॊचे वन

२०१५-१६ भधीर भाचि

2016 भध्मे खचि ऩडरेल्मा

प्रभाणकाफाफत अधिवभाव क्र .11 दद.06/08/2019 भध्मे नभद केरेल्मा अ .क्र.१ ते ४२ भध्मे नभद
प्रभाणके भागणी करूनशी वॊफॊर्धत प्रभाणके रेखा वलबागाकडन उऩल्फध झारी नाशीत
अधिवभावऩत्राचा

खरावाशी केरा नाशी

दे ण्मात मेत आशे त.
अ. ददनांक
क्र.

दे मकाची
ननव्लऱ

.

. तवेच वदय

वफफ माफाफत रेखा ऩयीषणाचे ऩढीरप्रभाणे अभबप्राम

दे मकाचा तऩभळर

यक्कभ
1

02/03/2016 279000

भळलनेयी भजूय वशकायी वंस्था, प्रभाणक क्र.4159, धनादे ळ

2

02/03/2016 392000

गोल्डन भंडऩ डेकोये टवष, प्रभाणक क्र.4160, धनादे ळ

3

05/03/2016 279000

दशंदस्
ु थान इंटयप्रामझेव, प्रभाणक क्र.4172, धनादे ळ

4

05/03/2016 294000

भशायाष्ट्र.स्टे ट को.ऑऩये टीव्श कोयभ भर.,

5

05/03/2016 401377

भीना एन.भंदानी, प्रभाणक क्र.4198,4199,4200 धनादे ळ

6

05/03/2016 465000

दशया एभकेएवएव, प्रभाणक क्र.4201, धनादे ळ क्र.280170

7

05/03/201

कॉन्ट्रक्टय इंन्ट्कभ टॅ क्व, धनादे ळ क्र.280240

8

05/03/2016 379139

9

05/03/2016 304189

256570

10 05/03/2016 81798
11 05/03/201

62288

12 05/03/2016 7656
13 05/03/2016 60405
14 09/03/2016 9600000

क्र.280120
क्र.280121
क्र.280130

प्र.क्र.4189,ध.क्र.280161
क्र.280169

मनु नमन फँक (एभ.व्शॅट), धनादे ळ क्र.280241

मनु नमन फँक, एव.डी.डडऩॅाजजट, धनादे ळ क्र.280242
फांधकाभालयीर उऩकय, धनादे ळ क्र.280243

इंन्ट्वन
ु न्ट्व कॉन्ट्रक्ट लकष, धनादे ळ क्र.280244

इंडीमन फँक, (रक्ष्भी फॉडी), धनादे ळ क्र.280245
मनु नमन फँक एव.डी., धनादे ळ क्र.28024

कभर इंटयप्रामझेव, भबलंडी, प्रभाणक क्र.4228, धनादे ळ
क्र.280183

15 09/03/2016 490000

वंकल्ऩ एव.फी.एन.वेला वंस्था, प्रभाणक क्र.4237, धनादे ळ

16 09/03/016

लेतन ल बत्ते दे मक, प्रभाणक क्र.4239, धनादे ळ क्र.280194

203800

क्र.280192
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17 09/03/2016 465000

दशंदस्
ू थान इंटयप्रामझेव, प्रभाणक क्र.4241, धनादे ळ

18 09/03/2016 490000

डॉजल्ऩन वेल्व कॉऩोये टय, प्रभाणक क्रं.4246, धनादे ळ

19 09/03/2016 465000

योळन एभ.के.एव.एव., प्रभाणक क्र.4238, धनादे ळ

20 09/03/2016 490000

यभेळ ॲग्रोकेभभकर कॉयऩय, प्रभाणक क्र.4247, धनादे ळ

21 19/03/2016 465000

शयीशये श्लय एभ.के.एव., प्रभाणक क्र.4251,धनादे ळ

22 19/03/2016 465000

व्मंकटे श्लय बटकी जभात भ.व.व.,प्रभाणक क्र.4252, धनादे ळ

23 19/03/2016 1176000

ओभ वाई इंटयप्रामझेव, प्रभाणक क्र.4263, धनादे ळ

24 30/03/2016 490000

फफ
ु यु े ॲण्ड अळोभळएळन, प्रभाणक क्र.4455, धनादे ळ

25 30/03/2016 500000

फफ
ु यु े ॲण्ड अळोभळएळन, प्रभाणक क्र.4459, धनादे ळ

26 30/03/2016 490000

श्री.अननरुद्ध फेयोजगाय नागयी वेला वंस्था प्र. क्र.4467,

27 30/03/2016 465000

भळल अभत
ृ भजयू काभगाय वश.वंस्था प्रभाणक क्र.4468,

28 31/03/2016 188037

वचचन अयवलंद फोधे प्रभाणक क्र.4572, धनादे ळ क्र.456014

29 31/03/2016 1600

प्राऩेळन टॅ क्व प्रभाणक क्र.

30 31/03/2016 196000

अभेम कंन्ट्रक्ळन, प्रभाणक क्र.4650, धनादे ळ क्र.456087

31 31/03/2016 1470000

मोगेळ ठक्कय प्रभाणक क्र.4649, धनादे ळ क्र.456086

32 31/03/2016 119593

श्री.कृष्ट्ण ब.का.व.वंस्था प्रभाणक क्र.4661, धनादे ळ

33 31/03/2016 279000

फफ
ु यु े ॲण्ड अळोभळएळन, प्रभाणक क्र.4615, धनादे ळ

34 31/03/2016 465000

श्री.जम मोगेश्लय भ.का.वं.वंस्था, प्रभाणक क्र.4620, धनादे ळ

35 31/03/2016 835632

वचचन भंडऱ डेकोये टय,

36 31/03/2016 44410

अंकुळ फऱले, प्रभाणक क्र.4573, धनादे ळ क्र.456015

37 31/03/2016 941621

क्र.28019

क्र.280200
क्र.280193
क्र.280201
क्र.280202
क्र.280206
क्र.280237
क्र.280218
क्र.280222

धनादे ळ क्र.280236
धनादे ळ क्र.280239

, धनादे ळ क्र.456032

क्र.456095
क्र.456054
क्र.456059

प्र.क्र.4566,4567,4568,4569,4570,4577, ध.क्र.456013
ऩयु लठादाय मांचा आमकय, प्रभाणक क्र., धनादे ळ क्र.456108
[22]
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38 31/03/2016 1303902
39 31/03/2016 910129
40 31/03/2016 409818
41 31/03/2016 802543
42 31/03/2016 515603

मनु नमन फँक (एभ.व्शॅट), प्रभाणक क्र., धनादे ळ क्र.456109

मनु नमन फँक (एव.डी.यँक), प्रभाणक क्र., धनादे ळ क्र.456111
कॉन्ट्क्रक्टय इन्ट्कभ टॅ क्व, प्रभाणक क्र., धनादे ळ क्र.280248
मनु नमन फँक (एभ.व्शॅट), प्रभाणक क्र., धनादे ळ क्र.280249

मनु नमन फँक (एव.डी.यँक), प्रभाणक क्र., धनादे ळ क्र.280250

भाचि 2016 भध्मे रेखा वलबागाकडन एकण रु . 28000110/- इतक्मा यकभेचे प्रदानाची वत्मता

रेखा ऩयीषणात तऩावता आरी नाशी . वॊफर्धत मोजनेचे अभबरेख रेखाऩरयषणाव वादय न केल्माभऱे
आषेऩार्धन ठे लण्मात मेत आशे.

COLSNWM6301 (Ref No : 47, Hmm No : 11)
[End Para)
[Start Para)

6

भशानगयऩाभरकेच्मा अथषवॊकल्ऩाफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 09

रेखा ळीऴा :रेखा वलबाग भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ

भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ १९४९ चे करभ १०० नवाय अॊदाजऩत्रक भशावबेच्मा भान्मतेवाठी
वादय कयणेचे ठयाल क्र.१८ हदनाॊक १९/०३/२०१५ भध्मे नभद
ू आशे तथावऩ ते वादय केल्माचे ल भशावबेने
भान्मता हदल्माफाफतचे अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशी.

भशावबेने वदय अॊदाजऩत्रकात

रेखाळीऴांअत
ॊ गातीर फाफीभध्मे फाढ, घट, दरुस्त्मा अगय स्थामी वलभतीचे आकडे भॊजूय केल्माचे अॊदाजऩत्रकात
हदवन
ू आरे नाशी.रेखा वलबागाने कयाॊची भागणी ननग्श्चत कयताना जभेच्मा वलबागाकडन रेखा वलबागाने
वलहशत केरेल्मा प्रऩत्राभध्मे भाहशती बरुन घेतल्माचे ल चार लऴााची भागणी,

भागीर थकफाकी,

ळास्ती/व्माजाची यक्कभ, एकण भागणी अळाप्रकाये प्रऩत्र करुन भागणी ननग्श्चत करून अॊदाजऩत्रकाभध्मे
घेतरेरे आकडे कोणत्मा ननकऴानवाय घेतरे आशे त ते नस्ती अनऩरब्धतेभऱे वभजन आरे नाशी.

स्थामी वलभतीने जभेचा अॊदाज कोणत्मा ननकऴानवाय अॊदाग्जत यक्कभा लाढवलल्मा ल त्मा प्रळावनाने

कोणत्मा ननमभानवाय भान्म केल्मा ते वभजन
ू मेत नाशी.

भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखा वॊहशता १९७१ च्मा ननमभ २६ ( ३) ल २६ ( ४) नवाय अथावक
ॊ ल्ऩ तमाय कयताना
भागीर तीन लऴााच्मा जभा ल खचााच्मा प्रत्मष यकभा,

दय ल कयात कयण्मात आरेरी लाढ,

भशानगयऩालरकेच्मा भारभत्तेत झारेरी लाढ ला घट, ऩालरका शद्दीत जभीन ल इभायतीत झारेरी लाढ ला घट

मा अनऴॊगाने जभेळी ननगडीत खचााचे अॊदाज लतावलणे अऩेक्षषत अवताना लतावलण्मात आरेरा अॊदाज अलास्तल
अवरेचे हदवन
ू मेत.े

लऴा २०१५-१६ मा आधथाक लऴााचे अॊदाजऩत्रकाभध्मे रेखाळीऴांतगात अ बाॊडलरी जभेचा अॊदाज आमक्त माॊच्मा
[23]
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यक्कभा स्थामी वलभतीने लाढवलल्मा आशे त. प्रत्मषात बाॊडलरी जभा अॊदाग्जत यक्कभेऩेषा प्रत्मषात जभा

कळी झारी माचा अथाफोध अॊदाजऩत्रकालरुन शोत नाशी. बाॊडलरी खचााचा अॊदाज अलाजली हदवन
ू आरे अवन
जभा ल खचा अॊदाज अलास्तललादी अवन
ू अॊदाजऩत्रक तमाय कयताना प्रळावनाकडन ननमभानवाय कामालाशी
शोलन
ू लास्तललादी अॊदाजऩत्रक तमाय शोत नवल्माचे हदवन आरे.

लऴा २०१५-१६ मा आधथाक लऴााचे अॊदाजऩत्रकाभध्मे क भशवरी, ऩअय’ऩी फजेट’ अग्ग्नळभन ल आऩत्ती
व्मलस्थाऩन, भहशरा ल फारकल्माण, अॊध ल अऩॊग कल्माण, लष
ृ वॊलधान ल लळषण वलबाग फजेट माॊचे

दे खीर जभेचे अॊदाज शे अलास्तललादी पगवलल्माचे हदवन आरे अवन
ू प्रत्मषात जभा कभी –जास्त अवन
ू खचा
त्मा प्रभाणात झारेरा आशे .

भशानगयऩालरकेचा २०१५-१६ मा आधथाक लऴााचा भशवरी जभा अॊदाज ४६२.७९ कोटी ल खचााचा अॊदाज
रु.४५९.३६ कोटी इतका आशे . ऩयॊ त २०१७-१८ मा आधथाक लऴााच्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे हदरेल्मा २०१५-१६ मा

आधथाक लऴााचे प्रत्मष खचााची आकडेलायी ऩाहशरी अवता मा लऴााभध्मे एकूण रु.२६१.४२ कोटी जभा झारे अवन
ू
रु. ३०९.०२ कोटी खचा झारे आशे त. तयी जभा यक्कभेऩेषा अधधक खचा कवा शोऊ ळकतो?
आकडेलायी लास्तललादी नवन
ू चकीची अवू ळकते.

मालरून नभद
ू

भशानगयऩालरकेने केंद्र ल याज्म ळावनाकडन लभऱणा-मा अनदानाभधन वलवलध प्रकल्ऩ/मोजना(बमायी गटाय
मोजना) याफवलण्मावाठी भशानगयऩालरकेच्मा स्लननधीभधन
ू ल यक्कभ रु.५० कोटी कजााद्लाये ननधी उबा

केल्माने मोजनालयीर खचा लाढून भशानगयऩालरकेच्मा दानमत्लाभध्मे भोठमा प्रभाणालय लाढ शोऊन घेतरेरे

कजा रु.५० कोटी शप्ते/व्माज लेऱीच अदा केरे जात नवन
ू ळावन/केंद्र ळावन अनदानातन
ू कजा शप्त्माॊची यक्कभ
वलरॊफ दॊ डावश बयणा केरी जात अवल्माने मोजनेच्मा कजा ऩयतपेडीवाठी कोणताशी ननधी उबा केरा नाशी.

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेचे २०१५-१६ मा आधथाक लऴााचे अॊदाजऩत्रक आमक्त माॊनी भफ
ॊ ई प्राॊनतक
भशानगयऩालरका अधधननमभ १९४९ चे करभ ९५ अन्लमे स्थामी वलभतीकडे वादय केरे अवन, स्थामी

वलभतीने त्माभध्मे आलश्मक त्मा दरुस्त्मा करुन वलावाधायण वबेव वादय कयणेव प्रस्तावलत केरे आशे . भफ
ॊ ई

प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ १९४९ चे करभ १०० नवाय अॊदाजऩत्रक भशावबेच्मा भान्मतेवाठी वादय
कयणेचे ठयाल क्र.१८ हदनाॊक १९/०३/२०१५ भध्मे नभद
ू आशे तथावऩ ते वादय केल्माचे ल भशावबेने भान्मता

हदल्माफाफतचे अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नवन
ू भशावबेने वदय अॊदाजऩत्रकात दरुस्त्मा अगय
स्थामी वलभतीचे आकडे भॊजूय केल्माचे अॊदाजऩत्रकात हदवन
ू आरे नाशी.

२०१५-१६ मा आधथाक लऴााभध्मे अॊदाजऩत्रकाभधीर आमक्त अॊदाज,स्थामी वलभती ल वलावाधायण वबेचे
अॊदाज ल प्रत्मष जभा माॊची भाहशती खारीर प्रभाणे :-

आमक्त अॊदाज

जभा अॊदाज (आकडे राखात) जभा

(आकडे राखात)
रेखा लळऴा
(अ) भशवरी कय एकूण

स्थामी वलभती

यक्कभ रुऩमे

रु.

२५४८४.०८

(फ) अलबशस्ताॊतरयत भशवर
ू आणण

७
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भशावबा रु.

२८०६२.४५ नभद
ू नाशी
७.५ नभद
ू नाशी

प्रत्मष रु.
८४३६.१७
११४२५.
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बयऩाई एकूण

(क) भशवरी अनदाने एकूण

५९.४

५९.४ नभद
ू नाशी

८३.६६

३४८३.०३

४३३०.९५ नभद
ू नाशी

१२२५.०६

(प) वलक्री ल बाडे आकाय एकूण

२५.५

११

५५५.

७५. नभद
ू नाशी

५५५. नभद
ू नाशी

४५३

(श) ठे ली/नाऩयताला ठे ली एकूण

३०२.८

३०२.८ नभद
ू नाशी

७१.२३

२५. नभद
ू नाशी

०

(इ) पी लाऩयकताा आकाय आणण द्रव्मदॊ ड

एकूण

(ग) व्माजाऩावन
ू उत्ऩन्न एकूण
(आम) इतय उत्ऩन्न एकूण

१०.

फी.ओ.टी.प्रकल्ऩ अॊतगात ननधी

२५.

अ फजेट बाॊडलरी जभा

७२८५.

क फजेटभशवरी जभा

४०८१.७२

क फजेट बाॊडलरी जभा

७०४६.९८

ऩी फजेट बाॊडलरी जभा

१०. नभद
ू नाशी

८.६७

७३८५. नभद
ू नाशी १४९८०.८२

६२३२.७२ नभद
ू नाशी

१३५२.०२

७०४६.९८ नभद
ू नाशी

३५७९.८८

१५५८.

१५५८. नभद
ू नाशी

२३१.३२

५३७.४३

७९८.५ नभद
ू नाशी

३१४.४९

भहशरा फार कल्माण भशवरी जभा

६९३.५१

९०१.४८ नभद
ू नाशी

१९३.१८

अॊध ल अऩॊग कल्माण भशवरी जभा

३२६.११

४५०.८९ नभद
ू नाशी

१६.७२

अग्ग्नळभन/आऩत्ती व्मलस्थाऩन भशवरी
जभा

लष
ृ वॊलधान भशवरी जभा

२९९.

३७९. नभद
ू नाशी

२५७.७५

लळषण भशवरी जभा

२७७७.९

२९२७.९ नभद
ू नाशी

२१६४.२९

लळषण बाॊडलरी जभा

२००.

२००. नभद
ू नाशी

०

उऩयोक्त लऴा -२०१५-१६ मा वलत्तीम लऴााच्मा जभा-खचा अॊदाजऩत्रकाफाफत रेखा ऩयीषणात अधावभाव ऩत्र क्र.

१०९ हदनाॊक ०३/०३/२०२० अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने मा फाफत वॊमग्क्तक ल ऩरयऩण
ू ा खरावा केरा
नवन
ू त्रोटक खरावा केरा आशे. रेखा ऩयीषणाचे माफाफत खारीरप्रभाणे अलबप्राम दे ण्मात मेत आशे त

१) भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ १९४९ चे करभ १०० नवाय अॊदाजऩत्रक भशावबेच्मा

भान्मतेवाठी वादय केल्माचे ल भशावबेने वदय अॊदाजऩत्रकाव भान्मता हदल्माचे अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव
उऩरब्ध झारे नाशी. भशावबेने वदय अॊदाजऩत्रकाच्मा एकशी रेखाळीऴांअत
ॊ गातीर फाफीभध्मे लाढ अगय घट
वचलन
ू भॊजूय केल्माचे अॊदाजऩत्रकातीर भा.भशावबेचे अॊदाज मा यकान्मात आकडे दळावलरे नवल्माने खात्री

शोत नाशी. त्माभऱे भशावबेनेच्मा अॊदाजालळलाम अॊदाजऩत्रक ऩग्स्तका छऩाई का कयण्मात आरी माचा खरावा
वॊफधॊ धत नस्तीवश रेखाऩयीषणात कयणेत आरा नाशी.

२) रेखा वलबागाने कयाॊची भागणी ननग्श्चत कयताना जभेच्मा वलबागाकडन रेखा वलबागाने वलहशत केरेल्मा

प्रऩत्राभध्मे भाहशती बरुन घेतल्माचे ल चार लऴााची भागणी, भागीर थकफाकी, ळास्ती/व्माजाची यक्कभ,

एकण भागणी अळाप्रकाये प्रऩत्र करुन भागणी ननग्श्चत करून अॊदाजऩत्रकाभध्मे घेतरेरे आकडे कोणत्मा
ननकऴानवाय घेण्मात आरे आशे त ते वॊफधॊ धत नस्तीच्मा अनऩरब्धतेभऱे वभजन आरे नाशी.

३) स्थामी वलभतीने जभेचा अॊदाज कोणत्मा ननकऴानवाय लाढवलरा आशे ल तो प्रळावनाने कोणत्मा

ननमभानवाय भान्म केरा आशे ते वभजून मेत नाशी.
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४) भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखा वॊहशता १९७१ च्मा ननमभ २६ (३) ल २६ (४) नवाय अथावक
ॊ ल्ऩ तमाय कयताना

भागीर तीन लऴााच्मा जभा ल खचााच्मा प्रत्मष यकभा,

दय ल कयात कयण्मात आरेरी लाढ,

भशानगयऩालरकेच्मा भारभत्तेत झारेरी लाढ ला घट, ऩालरका शद्दीत जभीन ल इभायतीत झारेरी लाढ ला घट

मा अनऴॊगाने जभेळी ननगडीत खचााचे अॊदाज लतावलणे अऩेक्षषत आशे . ऩयॊ त दळावलरेल्मा लाढीचा लतावलण्मात
आरेरा अॊदाज अलास्तल अवरेचे हदवन
ू मेत.े लऴा २०१५-१६ भध्मे भारभत्ता कय जभेचा अॊदाज ६० कोटी
दळावलरा आशे ऩयॊ त प्रत्मषात २३.८० कोटी इतकीच यक्कभ प्रत्मषात जभा झारी आशे . म्शणजे प्रळावनाने

२०१५-१६ मा आधथाक लऴााभध्मे स्थाननक वॊस्था कयाचे अॊदाजऩत्रकीम यक्कभेभध्मे ३६.२० कोटीने लाढ दळावलरी

आशे .जकात कय/ऩथकय/स्थाननक वॊस्था कय/ऩायगभन ळल्क माभध्मे २१८.६० इतका अॊदाज लतावलरा अवन
ू

प्रत्मषात आधथाक लऴााभध्मे स्थाननक वॊस्था कयाऩोटी रु.५९.३० कोटी यक्कभ जभा झारी आशे . म्शणजे
प्रळावनाने २०१५-१६ मा आधथाक लऴााभध्मे स्थाननक वॊस्था कयाचे अॊदाजऩत्रकीम यक्कभेभध्मे १५९.३० कोटीने
लाढ दळावलरी आशे . वलकाव आकाय मा फाफीअॊतगात १२.०० कोटी इतका अॊदाज लतावलरा अवन
ू प्रत्मषात १०२५-

१६ मा लऴाात १.५९ कोटी इतकीच यक्कभ प्राप्त झारी आशे. फाल्कनी ल ग्जना अधधभल्म मा फाफी खारी १९.५३
कोटी इतका अॊदाज लतावलराअवन
ू प्रत्मषात यक्कभ रु.४.४८ इतकीच यक्कभ प्राप्त झारी आशे . त्माभऱे

अॊदाजऩत्रकात वदय लाढ भशानगयऩालरकेने कळाच्मा अधाये दळावलण्मात आरी आशे . त्माभऱे वदय लाढीचा

लतावलण्मात आरेरा अॊदाज अलास्तल अवरेचे हदवन
ू मेत.े मा उरट जकात कय ऐलजी ळावन भोफदरा पक्त
१.० रष इतका अॊदाज दळावलरा अवन
ू प्रत्मषात ११४.२५ कोटी इतका ळावन भोफदरा प्राप्त झारा आशे . रेखा
वलबागाने त्माफाफतची कागदऩत्रे रेखाऩयीषणाव दाखवलण्मात आरेरी नाशीत.

५) भशानगयऩालरका कभाचा-माॊचे लेतन ल बत्ते, ऩेन्ळन, ग्रॎज्मए
ू टी,इरेक्रीक दे मके, वलवलध वलकाव

काभाॊचा खचा शा भशवरी ननधीभधून केरा जात अवल्माने भशाऩालरकेची आधथाक ग्स्थती बफकट अवल्माने
भशवर
ू ी उत्ऩन्न लाढवलण्माचे प्रमत्न गाॊलबमााने कयणे आलश्मक आशे .

६) २०१५-१६ मा आधथाक लऴााचे अॊदाजऩत्रकाभध्मे रेखाळीऴांतगात अ बाॊडलरी जभेचा अॊदाज आमक्त माॊनी

७२.८५ कोटी ल खचााचा अॊदाज ३०.९७ कोटी केरा अवन स्थामी वलभतीने जभेचा अॊदाज रु.७३.२५ कोटी ल
खचााचा अॊदाज रु.३७.२० कोटी लाढवलरा आशे . प्रत्मषात बाॊडलरी जभा १४९.८१ ल खचा ४५.१० इतका झारा आशे .
त्माभऱे अॊदाग्जत यक्कभेऩेषा प्रत्मषात जभा कळी झारी माचा अथाफोध अॊदाजऩत्रकालरुन शोत नाशी. बाॊडलरी

खचााचा अॊदाज अलाजली हदवन
ू आरे अवन जभा ल खचा अॊदाज अलास्तललादी हदवन मेत.े अॊदाजऩत्रक तमाय

कयताना प्रळावनाकडन ननमभानवाय कामालाशी शोत नवल्माने लास्तललादी अॊदाजऩत्रक तमाय शोत नवल्माचे
हदवन मेत.े

७) लयीरप्रभाणे २०१५-१६ मा आधथाक लऴााचे अॊदाजऩत्रकाभध्मे क भशवरी, ऩअय’ऩी फजेट’ अग्ग्नळभन ल

आऩत्ती व्मलस्थाऩन, भहशरा ल फारकल्माण, अॊध ल अऩॊग कल्माण, लष
ृ वॊलधान ल लळषण वलबाग फजेट
माॊचे दे खीर जभेचे अॊदाज शे अलास्तललादी पगवलल्माचे हदवन आरे अवन
ू प्रत्मषात जभा कभी –जास्त अवन
ू
खचा त्मा प्रभाणात झारेरा आशे.

८) भशानगयऩालरकेचा २०१५-१६ मा आधथाक लऴााचा भशवरी जभा अॊदाज ४६२.७९ कोटी ल खचााचा अॊदाज

रु.४५९.३६ कोटी इतका आशे . ऩयॊ त २०१७-१८ मा आधथाक लऴााच्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे हदरेल्मा २०१५-१६ मा

आधथाक लऴााचे प्रत्मष खचााची आकडेलायी ऩाहशरी अवता मा लऴााभध्मे एकूण रु.२६१.४२ कोटी जभा झारे अवन
ू
रु. ३०९.०२ कोटी खचा झारे आशे त. तयी जभा यक्कभेऩेषा अधधक खचा कवा शोऊ ळकतो?

मालरून नवन
ू

नभद
ू आकडेलायी लास्तललादी चकीची अवू ळकते तयी रेखा वलबागाने माफाफत वॊमग्क्तक खरावा केरा नाशी.

९) भशानगयऩालरकेने केंद्र ल याज्म ळावनाकडन लभऱणा-मा अनदानाभधन वलवलध प्रकल्ऩ/मोजना(बमायी
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गटाय मोजना) याफवलण्मावाठी भशानगयऩालरकेच्मा स्लननधीभधून ल यक्कभ रु.५० कोटी कजााद्लाये ननधी उबा
केरा आशे . त्माभऱे मा मोजनालयीर खचा लाढून भशानगयऩालरकेच्मा दानमत्लाभध्मे भोठमा प्रभाणालय लाढ
झारी अवन
ॊ ई भशानगय प्रादे लळक वलकाव प्राधधकयण माॊचेकडून घेतरेरे कजा रु.५० कोटी शप्ते/व्माज लेऱीच
ू भफ
अदा केरे जात नवन
ू ळावन/केंद्र ळावन अनदानातन
ू कजा शप्त्माॊची यक्कभ वलरॊफ दॊ डावश बयणा कयण्मात मेत
आशे . ऩयॊ त प्रत्मषात वदय मोजनेच्मा ऩयतपेडीवाठी कोणताशी ननधी उबायण्मात आरेरा नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 3, Hmm No : 109)
[End Para)
[Start Para)

7

नलीन ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ तीलेतन मोजनेची यक्कभ एर आम वी वलभा

ऩॉरीवीभध्मे केरेल्मा गुॊतलणूकीफाफत ल अभबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध न झारेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 06

रेखा ळीऴा :ऩरयबावऴत अॊळदान भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 15820874.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 15820874.00/लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेने वलत्तीम लऴा २०१५-१६ नलीन ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ तीलेतन
मोजनेअत
ॊ गात नव्माने यक्कभ रु. ६४८८८८३२ गत
ॊ लणक केरी अवन
ू १५८२०८७४ इतकी यक्कभ एर.आम.वी.

च्मा वलभा ऩॉरीवी प्रॎ न भध्मे गत
ॊ लणूकीद्लाये खचा केरी आशे . वदय केरेल्मा फॉक गत
ॊ लणूक FD, एरआमवी
गत
ॊ लणक
ू इत्मादीचे भऱ
ू अलबरेखे ऩालत्मा / कागदऩत्रे / नस्ती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध कयणे फाफत

अधावभाव ऩत्र क्र. ७४ हदनाॊक २३/०१/२०२० ल क्र.१२१ हदनाॊक १६/०३/२०२० अन्लमे रेखा ऩयीषणात भागणी
केरी अवता वॊफधॊ धत वलबागाने अलबरेखे अगय खरावा केरा नाशी. लऴा २०१५-१६ भध्मे एरआमवी वलभा
ऩॉरीवी शऩत्माॊभध्मे यक्कभ लगा केल्माचे टॎ री भधीर योखलशीनवाय हदवन
ू आल्माने वदयची प्रभाणके, ऩालत्मा

ल भऱ
ू वलभा ऩॉरीवी अलबरेखे रेखा ऩयीषणात लायॊ लाय भौणखक ल रेखी अधावभाव ऩत्र क्र.७४ हदनाॊक

२३/०१/२०२० अन्लमे भागणी करूनशी रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरे नवल्माने खचा यक्कभ
रु.१५८२०८७४ ची वत्मता रेखा ऩयीषणात तऩावता आरी नाशी. एर.आम.वी. च्मा वलभा ऩॉरीवी प्रॎ न भध्मे

गत
ॊ लणूक केरेरी यक्कभ कोणत्मा आदे ळान्लमे, ळावन ननणामान्लमे, कोणत्मा प्रॎ न भध्मे गत
ॊ वलण्मात आरी

आशे माफाफतची कागदऩत्रे उऩरब्ध केरी नवल्माने केरेरी कामालाशी ननमभानवाय मोग्म अवल्माफाफत रेखा
ऩयीषणात खात्री ऩटरी नाशी.

एर.आम.वी च्मा वलभा ऩॉरीवी प्रॎ न भध्मे यक्कभ गत
ॊ लणूक कयताना

भशावबेची/स्थामी वलभतीची भॊजयी घेण्मात आल्मा फाफतचे कागदऩत्रे रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध केरे नाशीत.

त्माभऱे कभाचाऱ्माॊचे लेतनातन
ू ल भशानगयऩालरका अॊळदान यक्कभेतन
ू बयणा केरेल्मा खचा यक्कभेव वषभ

भॊजयी अवल्माची खात्री ऩटरी नाशी. एर आम वी ची वलभा ऩॉरीवी प्रॎ न एर आम वी चे अधधकृत वलभा
प्रनतननधी माॊचेभापात वलभा ऩॉरीवी काढरी जाते ल अळा प्रनतननधीना एर आम वी चे शप्ते जभा/बयणा

केल्मानॊतय ५ % ते २५ % ऩहशल्मा ५ लऴांकरयता ल त्मानॊतयच्मा ऩढीर प्रत्मेक लऴी ५% ते १०% वलभा कलभळन
[27]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

वॊफधॊ धत वलभा प्रनतननधीना एर.आम.वी भापात हदरी जाते त्माभऱे प्रत्मेक ऩॉरीवीधायकाॊच्मा नाॊले जभा

झारेरी भऱ
ू यक्कभ तळीच अफाधधत याशत नाशी. त्माभऱे वॊफधॊ धत वलभा प्रनतननधी वलभा ऩॉरीवीच्मा

भदतीऩमंत कलभळन प्राप्त कयतात त्माभऱे अळा वलभा प्रनतननधीचे आधथाक हशत भशानगयऩालरकेकडून
जोऩावरे गेरे अवन
ू बवलष्ट्मात कभाचाऱ्माॊने अऩलादात्भक ऩयीग्स्थतीत वलभा ऩॉरीवी वभवऩात केल्माव वदय

प्रकयणी कभाचाऱ्माॊचे वदय ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ त लेतन मोजनेच्मा राबाप्रभाणे यक्कभ लभऱणाय
नवल्माने बवलष्ट्मात त्माॊचे आधथाक नकवान शोण्माची ळक्मता आशे . ळावन ननणाम वलत्त वलबाग क्र.अॊननमो-

२०१७/प्र.क्र.२९/वेला ४ हदनाॊक २९ वप्टें फय २०१८ च्मा तयतदीनवाय हद.०१.११.२००५ योजी ल त्मानॊतय ननमक्त
झारेल्मा ल ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ तीमोजनेचा वदस्म अवणायी ककॊ ला कभाचाऱ्माचा दोऴ नवताना काशी

अऩरयशामा कायणास्तल त्माचे खाते उघडरे नवेर, नाभननदे ळन केरे नवेर अवा कभाचायी १० लऴे वेला ऩण
ू ा
शोण्माऩल
ू ी वेलेत भत्ृ मू ऩालल्माव त्माच्मा कामदे ळीय लायवाव वानग्रश अनदान म्शणून यक्कभ रु.१० रष
अधधक कभाचाऱ्माचे खाती जभा अवरेरी वॊधचत यक्कभ वानग्रश अनदान दे णे कयीता भशानगयऩालरकेने

अॊळदामी मोजनेची यक्कभ जास्तीत जास्त रयटन्वा लभऱणेच्मा दृष्ट्टीने जास्त व्माज दयाच्मा कामभ ठे ल
गत
ॊ लणूक मोजनेऐलजी एर.आम.वी. भध्मे

गत
ॊ वलल्माने बवलष्ट्मात भशानगयऩालरकेव वानग्रश अनदान

दे णेकयीता जादाचा आधथाक बाय वोवाला रागणाय आशे . ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ त लेतन मोजना अॊतगात

लवर
ू केरेल्मा ल भशानगयऩालरकेच्मा वभभल्
ू म अॊळदान ऩोटी जभा झारेल्मा एकबत्रतयक्कभेलय ८.७ टक्के मा
दयाने व्माज दे णे क्रभप्राप्त आशे . त्माभऱे एरआम.वी. भध्मे गत
ॊ वलरेल्मा यक्कभाॊभधून ककभान ८.७ टक्के
व्माज यक्कभ प्राप्त शोणाय नवल्माने भशानगयऩालरकेव जादाचा आधथाक बाय वोवाला रागणाय आशे .

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेचे वलत्तीम लऴा २०१५-१६ चे रेखा ऩयीषणात अवे हदवन
ू आरे की,
भख्म रेखा ल वलत्त अधधकायी माॊनी रेखा ऩयीषणाव वादय केरेल्मा वललयणऩत्रात लऴा २०१५-१६ भध्मे

खारीरप्रभाणे नलीन ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ तीलेतन मोजनेअत
ॊ गात नव्माने यक्कभ रु. ६४८८८८३२ गत
ॊ लणक
केरी अवन
वलत्तीम लऴा २०१५-१६ भध्मे यक्कभ रु.३७१६००८५ इतकी यक्कभ खचा केरी अवन
ू
ू वलत्तीम
लऴााअखेय यक्कभ रु. १५२४७४६९७ इतकी गत
ॊ लणूक लळल्रक अवल्माचे हदवन
ू आरे आशे . तयी वदय लऴाात

केरेल्मा फॉक गत
ॊ लणक
ॊ लणक
ू FD, एरआमवी गत
ू इत्मादीचे भऱ
ू अलबरेखे ऩालत्मा /कागदऩत्रे / नस्ती रेखा

ऩयीषणाव उऩरब्ध कयणे फाफत अधावभाव ऩत्र क्र. १२१ हदनाॊक १६/०३/२०२० अन्लमे रेखा ऩयीषणात भागणी
केरी अवता वॊफधॊ धत वलबागाने अलबरेखे अगय खरावा केरा नाशी. वफफ रेखा ऩयीषणात खारीर अलबप्राम
दे ण्मात मेत आशे त.

१) लऴा २०१५-१६ भध्मे खारीरप्रभाणकाॊद्लाये एरआमवी वलभा ऩॉरीवी शऩत्माॊभध्मे यक्कभ लगा केल्माचे

टॎ री भधीर योखलशीनवाय हदवन
ू आरे तथावऩ वदय वदयची प्रभाणके, ऩालत्मा ल भऱ
ू वलभा ऩॉरीवीरेखा
ऩयीषणात लायॊ लाय भौणखक ल रेखी अधावभाव ऩत्र क्र.७४ हदनाॊक २३/०१/२०२० अन्लमे भागणी करूनशी रेखा

ऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदल्मा नवल्माने वदय खचा यक्कभ रु.१५८२०८७४ ची वत्मता रेखा ऩयीषणात
तऩावता आरी नवल्माने खारीर खचा यक्कभ रेखा ऩयीषणात आषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे .
अ.क्र. खाते/प्रभाणक क्र./चरन

योखलशीनवाय ननव्लऱ कोणाव प्रदान

प्रदानाचा तऩळीर

१

२५४०३२१

नलीन कभाचायी वलभा शप्ता

हदनाॊक

६३२५३४/१३.०५.२०१५

खचा यक्कभ

एर आम वी
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२

६३२५३५/०१.०७.२०१५

८९६४४१५

एर आम वी

नलीन कभाचायी वलभा शप्ता

३

६३२५३६/११.०८.२०१५

१५९६२५४

एर आम वी

नलीन कभाचायी वलभा शप्ता

४

६३२५४१/०४.११.२०१५

३७००२३

एर आम वी

नलीन कभाचायी वलभा शप्ता

५

६३२५४६/१७.१२.२०१५

१०१३५२८

एर आम वी

नलीन कभाचायी वलभा शप्ता

६

६७१७०१/२३.०३.२०१५

१३३६३३३

एर आम वी

नलीन कभाचायी वलभा शप्ता

एकूण यक्कभ रु.

१५८२०८७४

२) लयीरप्रभाणे एर.आम.वी. च्मा वलभा ऩॉरीवी प्रॎ न भध्मे गत
ॊ लणूक केरेरी यक्कभ कोणत्मा आदे ळान्लमे,

ळावन ननणामान्लमे, कोणत्मा प्रॎ न भध्मे गत
ॊ वलण्मात आरी आशे माफाफतची कागदऩत्रे उऩरब्ध केरी
नवल्माने केरेरी कामालाशी ननमभानवाय मोग्म अवल्माफाफत रेखा ऩयीषणात खात्री ऩटरी नाशी.

३) एर.आम.वी च्मा वलभा ऩॉरीवी प्रॎ न भध्मे यक्कभ गत
ॊ लणूक कयताना भशावबेची/स्थामी वलभतीची

भॊजयी घेण्मात आल्मा फाफतचे कागदऩत्रे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नाशीत त्माभऱे कभाचाऱ्माॊचे लेतनातन
ू

ल भशानगयऩालरका अॊळदान यक्कभेतन
ू बयणा केरेल्मा खचा यक्कभेव वषभ भॊजयी अवल्माफाफत रेखा
ऩयीषणाची वाधाय खात्री ऩटरी नाशी.

४) एर आम वी ची वलभा ऩॉरीवी प्रॎ न एर आम वी चे अधधकृत वलभा प्रनतननधी माॊचेभापात वलभा ऩॉरीवी

काढरी जाते ल अळा प्रनतननधीना एर आम वी चे शप्ते जभा/बयणा केल्मानॊतय ५ % ते २५ % ऩहशल्मा ५
लऴांकरयता ल त्मानॊतयच्मा ऩढीर प्रत्मेक लऴी ५% ते १०%

वलभा कलभळन वॊफधॊ धत वलभा प्रनतननधीना

एर.आम.वी भापात हदरी जाते त्माभऱे प्रत्मेक ऩॉरीवीधायकाॊच्मा नाॊले जभा झारेरी भऱ
ू यक्कभ तळीच
अफाधधत याशत नाशी. त्माभऱे वॊफधॊ धत वलभा प्रनतननधी वलभा ऩॉरीवीच्मा भदतीऩमंत कलभळन प्राप्त कयतात

त्माभऱे अळा वलभा प्रनतननधीचे आधथाक हशत भशानगयऩालरकेकडून जोऩावरे गेरे अवन
ू बवलष्ट्मात
कभाचाऱ्माॊने अऩलादात्भक ऩयीग्स्थतीत वलभा ऩॉरीवी वभवऩात केल्माव वदय प्रकयणी कभाचाऱ्माॊचे वदय

ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ त लेतन मोजनेच्मा राबाप्रभाणे यक्कभ लभऱणाय नवल्माने बवलष्ट्मात त्माॊचे आधथाक
नकवान शोण्माची ळक्मता आशे.

५) ळावन ननणाम वलत्त वलबाग क्र.अॊननमो-२०१७/प्र.क्र.२९/वेला ४ हदनाॊक २९ वप्टें फय २०१८ च्मा तयतदीनवाय

हद.०१.११.२००५ योजी ल त्मानॊतय ननमक्त झारेल्मा ल ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ तीमोजनेचा वदस्म अवणायी
ककॊ ला कभाचाऱ्माचा दोऴ नवताना काशी अऩरयशामा कायणास्तल त्माचे खाते उघडरे नवेर, नाभननदे ळन केरे
नवेर अवा कभाचायी १० लऴे वेला ऩण
ू ा शोण्माऩल
ू ी वेलेत भत्ृ मू ऩालल्माव त्माच्मा कामदे ळीय लायवाव वानग्रश

अनदान म्शणून यक्कभ रु.१० रष अधधक कभाचाऱ्माचे खाती जभा अवरेरी वॊधचत यक्कभ दे णेची आशे .

त्माभऱे अळाप्रकाये वानग्रश अनदान दे णे कयीता भशानगयऩालरकेने अॊळदामी मोजनेची यक्कभ जास्तीत जास्त
रयटन्वा लभऱणेच्मा दृष्ट्टीने जास्त व्माज दयाच्मा कामभ ठे ल गत
ॊ लणूक मोजनेऐलजी एर.आम.वी. भध्मे

गत
ॊ वलल्माने बवलष्ट्मात भशानगयऩालरकेव वानग्रश अनदान दे णेकयीता जादाचा आधथाक बाय वोवाला रागणाय
आशे .

६) ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ त लेतन मोजना अॊतगात लवर
ू केरेल्मा ल भशानगयऩालरकेच्मा वभभल्
ू म

अॊळदान ऩोटी जभा झारेल्मा एकबत्रतयक्कभेलय ८.७ टक्के मा दयाने व्माज दे णे क्रभप्राप्त आशे . त्माभऱे
एरआम.वी. भध्मे गत
ॊ वलरेल्मा यक्कभाॊभधून ककभान ८.७ टक्के व्माज यक्कभ प्राप्त शोणाय नवल्माने
भशानगयऩालरकेव जादाचा आधथाक बाय वोवाला रागणाय आशे .

DGPVTTM7001 (Ref No : 16, Hmm No : 121)
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[End Para)
[Start Para)

8

रेखा ऩयीषणाव अभबरेखे प्रभाणके उऩरब्ध न झारेफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 02

रेखा ळीऴा :रेखा वलबाग भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 122918965.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 122918965.00/रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध न केरेल्मा प्रभाणकाॊच्मा उऩरब्धतेवाठी अधावभाव ऩत्राद्लाये भागणी केरी अवता

रेखा वलबागाने १३ प्रभाणकाॊऩक
ै ी ७ प्रभाणके उऩरब्ध केरी त्माऩैकी अन. क्र.६ लयीर भऱ
ू प्रभाणक ऩोरीव

स्टे ळनभध्मे चौकळीकाभी जभा अवल्माने जभा अवरेल्मा प्रभाणकाच्मा वॊफधॊ धत प्रकयणाची ऩोरीव केव
नस्ती रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध झारी नाशी त्माभऱे कळाचे वॊदबाात प्रभाणक जभा आशे माफाफतची ऩडताऱणी

रेखा ऩयीषणात कयता आरी नाशी. एकूण ६ भऱ
ू प्रभाणके/नस्ती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध न झाल्माने

वॊफधॊ धत खचााची वत्मता रेखा ऩयीषणात ऩडताऱणी कयता न आल्माने एकूण खचा यक्कभ रु. १२२९१८९६५
रेखा ऩयीषणात आषेऩाधीन कयण्मात मेत आशे .

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेचे वलत्तीम लऴा २०१५-१६ चे रेखा ऩयीषणात खारीर प्रभाणके वॊफधॊ धत

वलबागाॊचा खचा तऩावणीवाठी वॊफधॊ धत प्रभाणकाॊच्मा नस्तीत आढऱरी नाशी. त्माभऱे वदयची प्रभाणके,
वॊफधॊ धत अलबरेख्माॊवश रेखा ऩयीषणाव वत्लय उऩरब्ध कयणेवाठी अधावभाव ऩत्र क्र.८५ हदनाॊक २४/०२/२०२०

अन्लमे भागणी केरी अवता वलबागाने हदनाॊक १०/०९/२०२० योजी वदयचे अलबरेखे / प्रभाणके रेखा
ऩयीषणावाठी मावोफत उऩरब्ध करून दे ण्मात मेत आशे त अवा भोघभ खरावा करून अधावभाव ऩत्रात नभद
ू
अवरेल्मा एकूण १३ भऱ
ै ी ७ प्रभाणके उऩरब्ध केरी ल खारीर ६ प्रभाणके तऩावणीवाठी उऩरब्ध
ू प्रभाणकाॊऩक
झारी नाशीत. माफाफत रेखा ऩयीषणाचे खारीरप्रभाणे अलबप्राम आशे त.
१) रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध

न केरेल्मा प्रभाणकाऩैकी अन. क्र.६ लयीर भऱ
ू प्रभाणक ऩोरीव

स्टे ळनभध्मे चौकळीकाभी जभा आशे अवे नभद
ू केरे अवन
ू वदय ऩोरीव स्टे ळनभध्मे अवरेल्मा प्रकयणाची
नस्ती रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध झारी नाशी त्माभऱे कळाचे वॊदबाात प्रभाणक जभा आशे माफाफतची ऩडताऱणी
रेखा ऩयीषणात कयता आरी नाशी.

२) खारीर भऱ
ू प्रभाणके/नस्ती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध न झाल्माने नभद
ू खचााची वत्मता रेखा

ऩयीषणात ऩडताऱणी कयता न आल्माने एकूण खचा यक्कभ रु. १२२९१८९६५ रेखा ऩयीषणात आषेऩाधीन
कयण्मात मेत आशे .

अ.क्र. खाते/प्रभाणक क्र. हदनाॊक

योखलशीनवाय

ननव्लऱ खचा यक्कभ
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9

श्री. अननर लवॊत प्रधान, भरऩीक माॊच्मा वलधी अर्धकायी ऩदोन्नती ल

लेतनननस्चचतीतीर अननमभभतताफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 06

रेखा ळीऴा :आस्थाऩना भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 906808.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 906808.00/भशानगयऩालरकेच्मा वेला ळतीनवाय श्री.प्रधान माॊना १२ लऴे ऩण
ॊ य वेलाॊतगात आश्लालवत मोजनेचा
ू ा झारेनत

राब दे ताना वेलाऩस्तकात लेतनलाढ वलकल्ऩ नवल्माने भशायाष्ट्र नागयी वेला ( लेतन) ननमभ १९८१ भधीर

ननमभ ११(१)(२)(फ) नवाय लेतनननग्श्चती कयणे आलश्मक अवताना अळी कामालाशी केरी नवल्माने अनतप्रदान
झारे आशे .

भशानगयऩालरकेच्मा वेला ळती ननमभाॊनवाय वलधी अधधकायी मा ऩदावाठी ळैषणणक ऩात्रता व्मालवानमक
वलधीस म्शणन
ू ३ लऴााचा अनबल ककॊ ला भान्मताप्राप्त वलद्माऩीठाचा ऩदलीधय आणण भशानगयऩालरका वेलेतीर
ऩमालेषकीम ऩदाचा ५ लऴे अनबल अळी अवन
ू वलधी अधधकायी मा ऩदालय थेट ऩदोन्नती दे ण्माऩल
ू ी त्माॊना इतय
कोणत्माशी ऩदालय जवे लरयष्ट्ठ लरवऩक, भख्म लरवऩक, कामाारमीन अधीषक अळा ऩदालय ऩदोन्नती हदरी

नवन
ू कठल्माशी लरयष्ट्ठ ऩदाचा/ ऩमालेषकीम ऩदाचा त्माॊना अनबल नवताना अगय ते व्मालवानमक वलधीतस
नवताना वलधी अधधकायी ऩदालय थेट ऩदोन्नती (Jumping Promotion) ननमभफाह्मरयत्मा हदरी आशे . भशायाष्ट्र
नागयी वेला ( लेतन) १९८१ च्मा ननमभ ११(१)(अ) नवाय लेतनननग्श्चती कयणे आलश्मक अवताना तळी

कामालाशी न कयता भशायाष्ट्र नागयी वेला ( वधारयत लेतन) ननमभ २००९, वलत्त वलबाग ळावन अधधवच
ू ना
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हदनाॊक २२/०४/२००९ च्मा ळावन अधधवच
ू नेतीर ननमभ ८ अन्लमे हदनाॊक ०१/०१/२००६ योजी ककॊ ला त्मानॊतय

नव्माने ननमक्ती झारेल्मा कभाचाऱ्माॊची वधारयत लेतन वॊयचनेत लेतनननग्श्चती कयताना ननमभ ८ चे जोडऩत्र

३ (Annexture 3) नवाय केल्माने श्री. प्रधान माॊची ऩदोन्नतीची लेतनननग्श्चती चकीची झारी आशे .
वदयप्रकयणी त्माॊना लेतनात आजतागामत यक्कभ रु.९०६८०८ चे अनतप्रदान झारे आशे . श्री. प्रधान माॊच्मा

ऩदालनतीनॊतय दे खीर त्माॊना ऩदोन्नतीचे ऩदाचे लेतन ननमभफाह्मरयत्मा अदा कयण्मात आरेरे आशे . श्री प्रधान
माॊच्मा वेलाऩस्तकातीर लेतनलाढ भॊजूय केल्माफाफत वषभ अधधकायी माॊनी स्लाषयी करून प्रभाणणत केल्मा
नवतानादे खीर लेतनलाढीनॊतयचे लेतन दे मकात लेतन आशयीत करून ननमभफाह्मरयत्मा अदा कयण्मात आरे
आशे . श्री प्रधान माॊच्मा वेलाऩस्तकात यजा भॊजूय केल्माफाफत वषभ अधधकायी माॊनी स्लाषयी करून नोंदी
प्रभाणणत केल्मा नवतानादे खीर वॊफधॊ धत कारालधीचे लेतन ननमभफाह्म अदा केरे आशे .

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेचे वलत्तीम लऴा २०१५-१६ मा लऴााचे रेखा ऩयीषणात आस्थाऩना

वलबागाकडीर कभाचाऱ्माॊची वेलाऩस्तके तऩावता खारीर श्री. अननर लवॊत प्रधान, वलधी अधधकायी माॊना
हदरेल्मा ऩदोन्नती ल लेतनननग्श्चती माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.७१ हदनाॊक २२/०१/२०२० अन्लमे वलचायणा केरी

अवता वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी त्माभऱे त्माभऱे श्री.प्रधान माॊचे लेतनननग्श्चती फाफत
रेखा ऩयीषणात आढऱून आरेल्मा खारीरप्रभाणे आशे त.

१. श्री. प्रधान माॊची हदनाॊक १३/०६/१९९१ योजी तात्ऩयते वशा भहशने प्रोफेळनलय लरवऩक मा ऩदालय ननमक्ती

केरी अवन
ू त्माॊना तत्कारीन नगयऩालरका ऩरयऴद ठयाल क्र. २९५(अ) हद.१२/११/११९२ अन्लमे नगयऩालरका

वेलेत हदनाॊक ०१/१२/११९२ ऩावन
ॊ य वेलाॊतगात
ू कामभ केरे आशे . श्री. प्रधान माॊना १२ लऴे ऩण
ू ा झारेनत
आश्लालवत मोजनेचा राब हदनाॊक १३/०६/२००३ ऩावन
ू हदरेरा अवन
ू त्माफाफतची केरेरी लेतनननश्चती

तऩावता श्री. प्रधान माॊचा वेलाऩस्तकात लेतनलाढ वलकल्ऩ नवल्माने भशायाष्ट्र नागयी वेला ( लेतन) ननमभ
१९८१ भधीर ननमभ ११(१)(२)(फ) नवाय लेतनननग्श्चती कयणे आलश्मक अवताना अळी कामालाशी केरेरी नाशी

तयी श्री.प्रधान माॊचा वलकल्ऩ रेखा ऩयीषणाव दळालाला अन्मथा ननमभ ११(१)(२)(फ) नवाय लेतनननग्श्चती करून
वदय लेतनननग्श्चतीनवाय झारेल्मा अनतप्रदान यक्कभेची ऩरयगणना करून लवरीचे रेखा ऩयीषणाव अनऩारन
कयाले.

२. वलधी अधधकायी शे ऩद एकाकी अवन
ू वयऱवेला नाभननदे ळनाचे अगय ऩदोन्नतीचे आशे माफाफत

भशानगयऩालरकेचा आकृनतफॊध रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी त्माभऱे वदयचे ऩद शे नाभननदे ळने अगय

ऩदोन्नती बयणेचे शोते माफाफत रेखा ऩयीषणात खात्री कयता आरी नाशी. तथावऩ वलधी अधधकायी मा ऩदाच्मा
लबलॊडी-ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेच्मा वेला ळती ननमभाॊनवाय ळैषणणक ऩात्रता व्मालवानमक वलधीस
म्शणून ३ लऴााचा अनबल

ककॊ ला भान्मताप्राप्त वलद्माऩीठाचा ऩदलीधय आणण भशानगयऩालरका वेलेतीर

ऩमालेषकीम ऩदाचा ५ लऴे अनबल अळी आशे . श्री प्रधान माॊची लरवऩक मा ऩदालय नेभणक
ू झारी अवन
ू ते वलधी

अधधकायी मा ऩदालय थेट ऩदोन्नती दे ण्माऩल
ू ी त्माॊना इतय कोणत्माशी ऩदालय जवे लरयष्ट्ठ लरवऩक, भख्म
लरवऩक, कामाारमीन अधीषक अळा ऩदालय ऩदोन्नती हदरी नाशी म्शणजेच त्माॊना कठल्माशी लरयष्ट्ठ ऩदाचा/

ऩमालेषकीम ऩदाचा त्माॊना अनबल नवताना अगय ते व्मालवानमक वलधीतस नवताना आदे ळ क्र. आस्था/३१०८
हदनाॊक १८/०९/२००६ ल क्र.आस्था/५४५६/०७ हदनाॊक १२/०३/२००७ अन्लमे वलधी अधधकायी ऩदालय हदनाॊक
१८/०९/२००६ ऩावन
ू हदरेरी ऩदोन्नती म्शणजे थेट ऩदोन्नती (Jumping Promotion) अवन
ू वदयची ऩदोन्नती
ननमभफाह्म आशे .
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३. वदय ऩदी ऩदोन्नती हदरी अवल्माने त्माॊचे भशायाष्ट्र नागयी वेला ( लेतन) १९८१ च्मा ननमभ ११(१)(अ)

नवाय लेतनननग्श्चती कयणे आलश्मक अवताना तळी कामालाशी न कयता भशायाष्ट्र नागयी वेला (वधारयत लेतन)

ननमभ २००९, वलत्त वलबाग ळावन अधधवच
ू ना हदनाॊक २२/०४/२००९ च्मा ळावन अधधवच
ू नेतीर ननमभ ८

अन्लमे हदनाॊक ०१/०१/२००६ योजी ककॊ ला त्मानॊतय नव्माने ननमक्ती झारेल्मा कभाचाऱ्माॊची वधारयत लेतन

वॊयचनेत लेतनननग्श्चती कयताना ननमभ ८ चे जोडऩत्र३ (Annexture 3) नवाय केल्माने श्री. प्रधान माॊची
ऩदोन्नतीची लेतनननग्श्चती चकीची झाल्माने त्माॊना वदयप्रकयणी लेतनात आजतागामत अनतप्रदान शोत
अवल्माचे रेखा ऩयीषणात हदवन
ू आरे आशे . तवेच श्री प्रधान माॊच्मा वेलाऩस्तकात जोडरेरे वशाव्मा लेतन

आमोगाचे जोडऩत्र-एक लय रेखा अधधकायी, भख्म रेखा ऩयीषक ल उऩामक्त (भख्मारम) माॊच्मा स्लाषयी नवन
ू

जोडऩत्र २, ३ ल ४ भध्मे वॊफधॊ धत कभाचायी ल कामाारमप्रभख माॊच्मा स्लाषयी नवन
ू त्मातीर भाहशती बयरेरी
नवन
ू श्री. प्रधान माॊनी ६ व्मा लेतन आमोगाची लेतनश्रेणी ग्स्लकायल्माचा वलकल्ऩ त्माॊची ल कामाारम प्रभखाॊची
भॊजूयीची स्लाषयी नाशी. तथावऩ जोडऩत्र-एक भध्मे हदनाॊक श्री. प्रधान माॊचे ऩदनाभ वशा्मक आमक्त दळालन
ू

हद.१८/०९/२००६ योजी ननमभफाह्मऩणे नलीन नेभणक
ू दळालन
ू त्माॊचे लेतन रु.१०९०० चकीचे दळावलरे आशे . वफफ

खारी वललयणऩत्रात दळावलरेप्रभाणे श्री.प्रधान माॊना ऩदोन्नतीनॊतयचे लेतन दे म ठयत अवल्माने झारेरे
अनतप्रदान यक्कभेची लवरी करून रेखा ऩयीषणाव अनऩारन कयाले.
४.

आमक्त,

लबलॊडी-ननजाभऩयू

ळशय

भशानगयऩालरका

माॊनी

त्माॊचे

आदे ळ

क्र.लबननळभनऩा/आस्था/४५३४/२०१७ हद.१३/१०/२०१७ अन्लमे वेला ळतींचा बॊग झाल्माने वलधी अधधकायी

ऩदालय हदरेरी ऩदोन्नतीलरून ऩल
ा षी प्रबालाने ऩदालनत केरे अवन
वदय ऩदालनती आदे ळ
ू र
ू
क्र.लबननळभनऩा/आस्था/५०१०/२०१८

हद.२७/१२/२०१८

अन्लमे

कामभ

केरी

आशे.

तथावऩ

त्माॊच्मा

ऩदालनतीनॊतय दे खीर त्माॊना ऩदोन्नतीचे ऩदाचे लेतन ननमभफाह्मरयत्मा अदा कयण्मात आरेरे आशे . वफफ

त्माॊना अदा कयण्मात मेत अवरेल्मा, ल खारी वललयणऩत्रात दळावलरेल्मा लेतनाच्मा अनतप्रदान यक्कभेची
लवरी करून रेखा ऩयीषणाव अनऩारन कयाले.
(अ) हदरेरे लेतन

(फ) दे म लेतन (ऩदोन्नती हदल्मानॊतय)

(क)वलधी
अधधकायी
ऩदालरून

ऩदालनत

केल्मानॊतयचे
हदनाॊक

लेतन

तऩलळर

०१.०७.२००२ ४०३०

हदनाॊक

लेतन

तऩलळर

०१.०७.२००२ ४०३०

लेतन
४०३०

१३.०६.२००३ ४०३०

कारफद्ध

१३.०६.२००३ ४१००

कारफद्ध

४१००

०१.०७.२००३ ४३००

कारफद्ध

०१.०७.२००३ ४२००

ननमभ

४२००

ऩदोन्नती
ऩदोन्नती

लेतन ननग्श्चती

ऩदोन्नती
११(१)(२)(फ)

०१.०७.२००४ ४४००

०१.०७.२००४ ४३००

४३००

०१.०७.२००५ ४५००

०१.०७.२००५ ४४००

४४००

०१.०७.२००६ ४६००

०१.०७.२००६ ४५००

४५००
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१८.०९.२००६ ४६००
+१००
४७००
६५००

लरवऩक

ऩदालरून वलधी

०१.०१.२००६ ८१९० +२४०० वशाला लेतन ८१९० +२४००
आमोग

अधधकायी ऩदी

ऩदोन्नती/नलीन ०१.०७.२००६ ८५१०+२४००

लेतनननग्श्चती
८५१०+२४००

नेभणूक

(ले.श्रे.६५००-

२००-१०५००)
१८.०९.२००६ १०९००+४४००

१८.०९.२००६ ९३००+४४०० ऩदोन्नती
वलधी

अधधकायी
०१.०७.२००७ ११३६०+४४००

०१.०७.२००७ ९७२०+४४००

८८४०+२४००

०१.०७.२००८ ११८४०+४४००

०१.०७.२००८ १०१५०+४४००

९१८०+२४००

०१.०७.२००९ १२३३०+४४००

०१.०७.२००९ १०५९०+४४००

९५३०+२४००

०१.०७.२०१० १२८४०+४४००

०१.०७.२०१० ११०४०+४४००

९८९०+२४००

०१.०७.२०११ १३३६०+४४००

०१.०७.२०११ ११५१०+४४००

१०२६०+२४००

०१.०७.२०१२ १३९००+४४००

०१.०७.२०१२ ११९९०+४४००

१०६४०+२४००

०१.०७.२०१३ १४४५०+४४००

०१.०७.२०१३ १२४९०+४४००

११०४०+२४००

०१.०७.२०१४ १५०२०+४४००

०१.०७.२०१४ १३०००+४४००

११४५०+२४००

०१.०७.२०१५ १५६१०+४४००

०१.०७.२०१५ १३५३०+४४००

११८७०+२४००

०१.०७.२०१६ १६२१०+४४००

०१.०७.२०१६ १४०७०+४४००

१२३००+२४००

०१.०७.२०१७ १६८३०+४४००

०१.०७.२०१७ १४६३०+४४००

१२७५०+२४००

०१.०७.२०१८ १७४७०+४४००

१३.१०.२०१७ १२७५०+२४०० ऩदालनत

०१.०७.२०१९ १८१३०+४४००

०१.०७.२०१८ १३२१०+२४००

१३२१०+२४००

०१.०७.२०१९ १३६८०+२४००

१३६८०+२४००

५. श्री प्रधान माॊच्मा वेलाऩस्तकातीर खारीर लेतनलाढ भॊजूय केल्माफाफत वषभ अधधकायी माॊनी स्लाषयी

करून प्रभाणणत केल्मा नवल्माने त्माॊचे वॊफधॊ धत कारालधीचे लेतनलाढीनॊतयचे लेतन दे मकात लेतन काढता मेत

नवताना दे खीर लेतन आशयीत करून ननमभफाह्मरयत्मा अदा कयण्मात मेत अवल्माने भशायाष्ट्र नागयी वेला
(लेतन) ननमभ १९८१ भधीर ननमभाचे उल्रॊघन शोत आशे .

तयी वदयच्मा लेतनलाढी भॊजयीचे आदे ळ ल

वेलाऩस्तकात लेतनलाढी भॊजयू केल्माचे रेखा ऩयीषणाव दळालाले अन्मथा लेतन भॊजयू नवताना प्रदान केरेरे
लेतनलाढीची यक्कभ वॊफधॊ धताॊकडून लवरी करून अनऩारन कयाले.
अ.क्र.

लेतनलाढ हदनाॊक

लेतनलाढीनॊतयचे लेतन रु.

०१

०१/०७/२००१

१२२५

०२

०१/०७/२००२

४०३०

०३

०१/०७/२००३

४११०

०४

०१/०७/२००६

४६००
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०५

०१/०७/२०११

१३३६०+४४००

०६

०१/०७/२०१२

१३९००+४४००

०७

०१/०७/२०१९

१८१३०+४४००

६. श्री प्रधान माॊच्मा वेलाऩस्तकातीर खारीर यजा भॊजूय केल्माफाफत वषभ अधधकायी माॊनी स्लाषयी करून

नोंदी प्रभाणणत केल्मा नवल्माने त्माॊना वॊफधॊ धत कारालधीचे हदरेरे लेतन ननमभफाह्म ठयते. तयी वदय यजा

भॊजयीचे आदे ळ ल वेलाऩस्तकात यजा नोंदी वषभ अधधकायी माॊच्मा स्लाषयीवश प्रभाणणत नोंदी रेखा ऩयीषणाव
दळालाव्मात अन्मथा वदय यजा कारालधीचे लेतन वॊफधॊ धताॊकडून लवरी करून रेखा ऩयीषणाव अनऩारन
कयाले.

अ.क्र.

यजा कारालधी

यजेचा प्रकाय

०१

१५/११/२०००-

शक्क यजा

०२

०८/११/२०११ ते ०९/११/२०११

शक्क यजा

०३

०७/०८/२०१२ ते ०९/०८/२०१२

शक्क यजा

उऩयोक्त नभद
ू अननमलभतताॊभऱे श्री. प्रधान माॊना हदनाॊक १८/०९/२००६ योजी हदरेल्मा ऩदोन्नतीत ल हदनाॊक

१३/१०/२०१७ योजी केरेल्मा ऩदालनती भध्मे चकीचे लेतन हदल्माने वोफत जोडरेल्मा दे म ल हदरेल्मा वललयणऩत्र
क्रभाॊक ....... नवाय त्माॊना आजतागामत यक्कभ रु. ९०६८०८ इतक्मा यक्कभेचे अनतप्रदान झारे आशे . तयी
वदयची यक्कभ लवरी करून रेखा ऩयीषणाव अनऩारन कयाले.

DGPVTTM7001 (Ref No : 6, Hmm No : 71)
[End Para)
[Start Para)

10

अॊदाजऩत्रककम यक्कभेऩेषा जादा खचष केल्माफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 02

रेखा ळीऴा :आस्थाऩना भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 221134000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 221134000.00/भशानगयऩालरकेने लऴा 2015-16 चे भऱ ल वधायीत अॊदाजऩत्रक लास्तललादी अॊदाजऩत्रक न कयता

अॊदाग्जत जभा यक्कभाॊभध्मे भोठी लाढ दळालन
ू जभेची आकडेलायी पगवलरा अवन
ू अऩेषीत शोणाया
खचा शाशी भोठमा प्रभाणात जादा खचा दळालन
ू जभेच्मा अॊदाग्जत यक्कभेएलढी जभा भशवर
ू प्राप्त न

झाल्माने अथावक
ॊ ल्ऩीत काभाॊना प्रत्मष ननधी उऩरब्ध न झाल्माने वॊफधीत काभे अऩणा याशून
प्रदानाअबाली भोठमा प्रभाणालय दानमत्ल ननभााण शोते ल शे च दानमत्ल ऩढीर प्रत्मेक लऴााच्मा
अॊदाजऩत्रकात अथावक
ॊ ग्ल्ऩत केल्माने दयलऴी जभा भशवर
ू ल प्रत्मष खचा माभधीर तपालतीत दयलऴी
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लाढ शोते ल ऩरयणाभत:भॊजूय तयतदीऩेषा अधधक ककॊ ला कभी खचा शोत अवन
ू लऴा २०१५-१६ भध्मे

अॊदाजऩत्रकीम तयतदीऩेषा २२११.३४ रष इतका जादा खचा केरा अवन
ॊ ल्ऩीम
ू वदय खचााचे अथावक
तयतदीप्रभाणे ऩनवलाननमोजन केल्माचे अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध केरे नाशीत.

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेचे वलत्तीम लऴा 2015-16 चे भऱ ल वधायीत अॊदाजऩत्रकाफाफत
चे अलरोकन केरे अवता भॊजूय तयतदीऩेषा कभी-जादा खचा केरा अवल्माचे आढऱून आरे त्मानवाय
खारीरप्रभाणे

केरेल्मा

जादा

खचााफाफत

अधावभाव

ऩत्र

क्र .हदनाॊक

अन्लमे

वलचायणा

ल

ऩनवलाननमोजनाचे अलबरेखे उऩरब्ध कयणेफाफत कऱवलरे अवता रेखा वलबागाने माफाफत काशीशी
खरावा केरा नवन
ू अलबरेखे उऩरब्ध केरे नाशीत माफाफत रेखा ऩयीषणात खारीर अलबप्राम आशे त.

१) भफ
ॊ ई प्रानतक भशानगयऩालरका अधधननमभ 1949 चे करभ 104 भध्मे भशानगयऩालरकेच्मा लावऴाक

अथावक
ॊ ल्ऩीम अॊदाजऩत्रक वलऴमीच्मा तयतदी नभद
ू आशे त. लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशाऩालरकेचे लऴा

2015-16 चे भऱ ल वधायीत अॊदाजऩत्रकाचे अलरोकन केरे अवता अवे हदवन
ू आरे की, भशाऩालरकेचे
लास्तललादी अॊदाजऩत्रक न कयता अॊदाग्जत जभा यक्कभाॊभध्मे भोठी लाढ दळालन
ू जभेची आकडेलायी

पगवलरी आशे . त्माभऱे अऩेषीत शोणाया खचा शाशी भोठमा प्रभाणात जादा खचा दळावलरा आशे . तथावऩ,

जभेच्मा अॊदाग्जत यक्कभेएलढी जभा भशवर
ॊ ल्ऩीत काभाॊना प्रत्मष ननधी
ू प्राप्त न झाल्माने अथावक
उऩरब्ध न झाल्माने वॊफधीत काभे अऩणा याशतात ल त्माॊचे प्रदानाअबावल भोठमा प्रभाणालय दानमत्ल
ननभााण शोते ल शे च दानमत्ल ऩढीर प्रत्मेक लऴााच्मा अॊदाजऩत्रकात अथावक
ॊ ग्ल्ऩत कयण्मात आरे आशे .

त्माभऱे दयलऴी जभा भशवर
ू ल प्रत्मष खचा माभधीर तपालतीत दयलऴी लाढ शोते. ऩरयणाभत:भॊजूय
तयतदीऩेषा अधधक ककॊ ला कभी खचााची अननमलभतता झारी आशे .

२) रेखाऩरयषणात 2015-16 चे वधायीत अॊदाजऩत्रक ल 2017-18 चे भऱ अॊदाजऩत्रकातीर लऴा 2015-16

भध्मे प्रत्मषात झारेल्मा खचााची आकडेलायी तऩावता खारीर तऩलळरात दळावलरेल्मा रेखालळऴाा
अॊतगात वॊफधीत फाफीॊच्मा वधायीत तयतदीऩेषा प्रत्मषात जादा खचा केल्माचे आढऱून आरे आशे .
अ.

रेखालळऴा तऩलळर

क्र.

2015-16
वधायीत

2015-16 प्रत्मषात
केरेरा खचा

खचा तयतद (२०१७-१८ च्मा भऱ
ू

जादा
खचा

अॊदाजऩत्रकानवाय)

A फजेट बाग 2 भशवर
ु ी खचष

1 ननलत्ृ तीलेतन ल अॊळदान

1893.99

1918.70

24.71

2 नगयवेलक भानधन

72.94

78.78

5.84

3 वलद्मत दे मक खचा

783.88

963.03

179.15

38.72

49.18

10.46

5 भनऩा कभाचायी ल वबावद प्रलळषण प्रलावखचा

9.57

3.51

-6.06

6 भारभत्ता ल लाशनाॊचा वलभा

9.57

11.70

2.13

14.06

15.97

1.91

0.00

4.73

4.73

4 रेखन वाहशत्म

7 कामाारमीन काभाकयीता बाडेतत्लालय लाशने घेणे
8 त्रमस्थ्वॊस्थाॊकडून ताॊबत्रक रेखाऩरयषण
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9 ननवलदा ल इतय नोटीव जाहशयात खचा

41.70

50.54

8.84

1939.73

2067.00

127.27

309.28

712.69

403.41

7.47

8.12

0.65

0.42

18.78

18.36

189.89

353.27

163.38

15 जनये टय दरुस्ती

16.92

18.40

1.48

16 आभदाय ननधी

319.96

637.91

318.95

17 भशायाष्ट्र स्लच्् छ अलबमान

148.23

233.97

85.74

12.72

81.31

68.59

19 लष
ृ प्राधधकयण अॊदाजऩत्रकाकडे लगा

151.38

165.48

14.1

0.33

0.47

0.14

21 यस्ते ल ऩदऩथ (भनऩा पॊड ल यस्ते अनदानातन
ू )

318.53

447.24

128.71

22 उद्माने ल वालाजननक हठकाणी फॉचेव

0.77

4.48

3.71

23 भनऩा व्मामाभ ळाऱे कयीता व्मामाभाचे वाहशत्म

0.00

19.46

19.46

24 शामभास्ट, वेभी शामभास्ट रालणे

12.00

50.00

38

25 वॊगणक ल वॊगणक वाहशत्म खये दी,फामोभॎरीक

29.13

43.97

14.84

26 आसाप्रणारी खये दी ल ननगा

11.52

11.62

0.1

5.55

7.54

1.99

50.00

71.62

21.62

200.00

271.34

71.34

1 स्थामी आस्थाऩना

323.99

357.07

33.08

2 ऩाणी टॉ कयबाडे

106.84

153.17

46.33

3 नारे ल गटाय माॊची ननगा ल दरुस्ती

53.66

112.35

58.69

4 कऩनलरका दरुस्ती खचा

74.01

122.11

48.1

6.10

6.13

0.03

89.85

156.40

66.55

240.23

275.44

35.21

8 नलीन ऩाईऩ राईन टाकणे

40.55

184.19

143.64

9 फस्टय ऩऩीॊग भळीनयी खये दी ल फववलणे

32.36

39.81

7.45

10 वलत्तीम वॊस्थेकडून कजााची ऩयतपेड
11 यस्ते ल ऩदऩथ दरुस्ती

(भनऩा पॊड,यस्ता अनदान ल यस्ते खोदाई
ळल्कातन
ू )

12 वाॊस्कृतीक वबागश
ृ ननगा ल दरुस्ती

13 गणऩती वलवाजन घाट ननगा ल दरुस्ती
14 हदलाफत्ती दरुस्ती ल दे खबार

18 यस्ते फाॊधकाभ वाहशत्म खये दी
20 दलाखाना वलबाग

खये दी कयणे

भलळन खये दी

27 भनऩा इतय कामाारमाकयीता पननाचय खये दी
28 भनऩा एक्वक्रो फॉक ठे लीत गत
ॊ लणक
ू

29 इवाया अनाभत आणण वयषा ठे ली ऩयतपेड
C फजेट बाग 2 भशवर
ु ी खचष

5 वालाजननक वलशीयी वाप कयणे ल दरुस्ती
6 कामाारमीन काभावाठी बाडेतत्लालय भजूय ऩयवलणे
खचा

7 नारा, गटायातीर गाऱ काढणे
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P फजेट बाग 4 बांडलरी खचा
1 दराफ घटक लवाशतीत नारा, गटाय, कल्व्शाट

0.00

9.91

9.91

2 ननभार एभ.एभ.आय. अलबमान अॊतगात ळौचारम

0.00

6.68

6.68

3 शोज ऩाईऩ ल पोभ केलभकर खये दी

0.00

19.95

19.95

5.17

5.67

0.5

224.36

225.59

1.23

14.55

14.99

0.44

फाॊधणे
फाॊधणे

पामय ॲण्ड डडजास्टय भॅन. फजेटबाग 4 बांडलरी
खचष
1 अग्ग्नळभन वाधनवाभग्री खये दी
लष
ृ वंलधषन फजेट बाग 1 बांडलरी खचष

1 स्थामी आस्थाऩना खचा

भळषण फजेट बाग 4 बांडलरी खचष
1 ळाऱे च्मा इभायती फाॊधणे
एकुण एकंदय फेयीज

7799.93

लयीरप्रभाणे वलाप्रकायच्मा अॊदाजऩत्रकातीर एकण 44

10010.27 2211.34

फाफीॊलय अथावक
ॊ ल्ऩीम तयतद
ू ीऩेषा

2211.34 रष इतका जादा खचा झारा आशे . भशायाष्ट्र नगयऩालरका रेखावॊहशता 1971 भधीर ननमभ 28

नवाय अथावक
ॊ ल्ऩीम लळऴाकाखारी भॊजूय केरेल्मा तयतद
ू ीऩेषा जादा खचा कयता मेत नाशी. तथावऩ,

रेखावॊहशता ननमभ 30 नवाय ऩनावलमोजन करून जादा खचाावाठी तयतद
ू कयता मेत.े त्माप्रभाणे लऴा
2015-16 भध्मे अळाप्रकाये ऩनावलनीमोजनाव्दाये जादा खचाावाठी तयतद
ू केरी अवल्माचल अलबरेखे
अधावभाव ऩत्राद्लाये भागणी करूनशी रेखा ऩरयषणाव अलबरेखे उऩल्ब्ध केरे नाशीत.

DGPVTTM7001 (Ref No : 13, Hmm No : 112)
[End Para)
[Start Para)

11

ळावनाकडे लगष झारेल्मा आम जी एभ शॉस्थऩटर कभषचाऱमाॊचे लेतन आशयीत

केल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 06

रेखा ळीऴा :आस्थाऩना लेतन ल बत्त भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 9926868.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 9926868.00/भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके चे शासनाकडे वगष के िेिे कमषचारी डॉक्टर , नसष, वाडषबॉय, भिभपक ज्यांनी
शासनाकडे भवकल्प ददिेिा आहे त्यांचे वेतन व भत्यांचे प्दा नापोटी महानगरपाभिके ने रक्कम रु. ९९२६८६८ इतका
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खचष के िा आहे. महानगरपाभिके कडू न आयजीएम हॉभस्पटि शासनाकडे कें व्हा वगष करण्यात आिे त्या शासन
भनणषय/आदेशाची प्त, वगष के िेल्या कमषचाऱ्यांची यादी पदनाम, वेतनश्रेणी भनहाय माभहती, आयजीएम हॉभस्पटि
शासनाकडे वगष झािेल्या ददनांकापासून कोणत्या ददनांकापयंत महानगरपाभिके ने त्यांचे वेतन व भत्ते यांची अदायगी
के िी आहे त्याचा मभहनाभनहाय, स्थूि व भनव्वळ रक्कमेच्या तपशीिवार माभहती, हॉभस्पटि वगष झाल्यानंतर
कमषचाऱ्यांच्या वेतनासाठी के िेल्या प्दान रक्कमेची मागणी शासनाकडे के ल्याचे शासनाकडू न अशा वेतन व भत्तेपोटी
दकती रक्कम प्भतपूती म्हणून भमळािी अगर रक्कम थकीत आहे याबाबतची माभहती व संबंभधत अभभिेखे िेखा
परीक्षणात उपिब्ध के िे नाही. महानगरपाभिके ने वगष झािेल्त्या कमषचाऱ्यांचे भभवष्य भनवाषह भनधी खाती असिेिी
रक्कम व्याजासह व भनवृत्ती वेतन अंशदान रक्कम शासनाकडे वगष के ल्याबाबतची तपशीिवार कमषचारीभनहाय माभहती,
संबंभधत अभभिेखे तसेच शासनाकडे वगष झािेल्या कमषचाऱ्यांची सेवापुस्तके शासनाकडे वगष के ल्याबाबतची माभहती,
इत्यादीबाबतचा खुिासा, माभहती व संबंभधत अभभिेखे िेखा परीक्षणास के िे नाहीत.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ या भवत्तीय वषाषचे आस्थापना भवभागाचे िेखा
परीक्षणाचे अनुषंगाने रोखवहीत असे ददसून आिे दक, शासनाकडे महानगरपाभिके चे कमषचारी डॉक्टर, नसष,
वाडषबॉय, भिभपक ज्यांनी शासनाकडे भवकल्प ददिेिा आहे त्यांचे वेतन व भत्यांचे प्दान खािीि प्माणकांद्वारे खचष
महानगरपाभिके ने के िा आहे.
अ.क्र. खाते/प्माणक क्र. ददनांक

रोखवहीनुसार खचष
भनव्वळ रक्कम
ESC१९१,१९१A/९.४.२०१५ १३२५२८४
ESC१८८८/१४.९.२०१५
१४१९४७३
ESC१८८९/१४.९.२०१५
१४३५६३६
ESC१८९०/१४.९.२०१५
१४४३८७५
ESC१८९१/१४.९.२०१५
१५४४१४०
ESC२७९७/२१.९.२०१५
१५४४१४०
ESC३१८१/१०.१२.२०१५
१२१४३२०
एकू ण खचष रक्कम रु.
९९२६८६८

कोणास प्दान

प्दानाचा तपशीि

१
२
३
४
५
६

आयजीएम हॉभस्पटि कमषचारी
आयजीएम हॉभस्पटि कमषचारी
आयजीएम हॉभस्पटि कमषचारी
आयजीएम हॉभस्पटि कमषचारी
आयजीएम हॉभस्पटि कमषचारी
आयजीएम हॉभस्पटि कमषचारी
आयजीएम हॉभस्पटि कमषचारी

रजा वेतन जानेवारी, फे ब्रुवारी
माहे ऑगस्ट २०१४ वेतन
माहे सप्टेंबर २०१४ वेतन
माहे ऑक्टोबर २०१४ वेतन
माहे नोव्हेंबर २०१४ वेतन
वेतन (मभहना नमूद नाही)
वेतन (मभहना नमूद नाही)

उपरोक्त खचाषबाबत िेखा परीक्षणात अधषसमास पत्र क्र.९२ ददनांक २५/०२/२०२० अन्वये संबंभधत अभभिेखे,
प्माणके , खुिासा याबाबत भवचारणा के िी असता महानगरपाभिका आस्थापना भवभागाने याबाबत काहीही खुिासा
अगर माभहती, अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध करून ददिे नाहीत. याबाबत िेखा परीक्षणाचे खािीि अभभप्ाय
आहेत.
१. महानगरपाभिके कडू न आयजीएम हॉभस्पटि शासनाकडे कें व्हा वगष करण्यात आिे त्या शासन भनणषय/आदेशाची
प्त िेखा परीक्षणात उपिब्ध के िी नाही.
२. महानगरपाभिके चे जे कमषचारी भवकल्प देऊन शासनाकडे वगष झािे आहेत त्या कमषचाऱ्यांची यादी पदनाम,
वेतनश्रेणी भनहाय माभहती िेखा परीक्षणात उपिब्ध के िी नाही.
३. आयजीएम हॉभस्पटि शासनाकडे वगष झािेल्या ददनांकापासून कोणत्या ददनांकापयंत महानगरपाभिके ने त्यांचे
वेतन व भत्ते यांची अदायगी के िी आहे त्याचा मभहनाभनहाय, स्थूि व भनव्वळ रक्कमेच्या तपशीिवार माभहती िेखा
परीक्षणात उपिब्ध के िी नाही.
४. महानगरपाभिके ने हॉभस्पटि वगष झाल्यानंतर कमषचाऱ्यांच्या वेतनासाठी के िेल्या प्दान रक्कमेची मागणी
शासनाकडे करण्यात आिी आहे ककवा कसे ? शासनाकडू न अशा वेतन व भत्तेपोटी दकती रक्कम प्भतपूती म्हणून
भमळािी आहे.? व दकती रक्कम थकीत आहे? याबाबतची माभहती व संबंभधत अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध के िे
नाही.
५. महानगरपाभिके ने वगष झािेल्त्या कमषचाऱ्यांचे भभवष्य भनवाषह भनधी खाती असिेिी रक्कम व्याजासह व भनवृत्ती
वेतन अंशदान रक्कम शासनाकडे वगष के िी आहे ककवा कसे? याबाबतची तपशीिवार कमषचारीभनहाय माभहती,
संबंभधत अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िे नाही.
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६. महानगरपाभिके चे जे कमषचारी भवकल्प देऊन शासनाकडे वगष झािे आहेत त्या कमषचाऱ्यांची सेवापुस्तके
शासनाकडे वगष के िी आहेत ककवा कसे? याबाबतची माभहती, खुिासा िेखा परीक्षणास के िा नाही.
उपरोक्त खचाषचे अभभिेखे िेखापरीक्षणात उपिब्ध न झाल्याने के िेिा खचष योग्य व बरोबर असल्याची, शासन व
महानगरपाभिका यांचेकडू न दुबार प्दान होण्याची शक्यता असल्याने त्याबाबतच तपासणी िेखा परीक्षणात करता
आिी नाही. सबब वरीिप्माणे प्माणकांद्वारे खचष रक्कमांचे अभभिेखे/वेतन रभजस्टर/कपात नोंदवही व रजा अभभिेखे
व इतर संबंभधत अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध न के ल्याने खचष रक्कम रु.९९२६८६८ िेखा परीक्षणात
आक्षेपाधीन करण्यात येत आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 14, Hmm No : 92)
[End Para)
[Start Para)
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आथथाऩना वलबागाने कभषचाऱमाॊचे ऩुयलणी लेतन ल यजालेतन आशयीत करून केरेल्मा

प्रदानाचे अभबरेखे उऩरब्ध न केरेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 05

रेखा ळीऴा :आस्थाऩनालेतन ल बत्ते भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 13395772.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 13395772.00/भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ आस्थापना भवभागाने कमषचाऱ्यांचे पुरवणी
वेतन व रजावेतन आहरीत करून प्माणकांद्वारे प्दान के िेल्या भनव्वळ रक्कम रु.१३३९५७७२ चे अभभिेखे िेखा
परीक्षणात अधषसमास पत्र क्र.११२ ददनांक ०५/०३/२०२० अन्वये मागणी करूनही उपिब्ध करून ददिे नाहीत.
संबंभधत खचाषची पडताळणी करणेसाठी संबंभधत कमषचाऱ्याची रजा मंजुर आदेश, रजा नोंद तपासणीसाठी संबंभधत
कमषचाऱ्यांची सेवापुस्तके िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िी नाहीत. संबभधत कमषचाऱ्यांना देयकांद्वारे दुबार प्दान झािे
नसल्याबाबतची खात्री करणेसाठी आस्थापना भवभागाकडीि वेतन नोंदवही व संबंभधत महांची त्या कािावधीची
संबभधत कमषचाऱ्याचे भनयभमत वेतन देयके , उपभस्थती पत्रके /हजेरीपत्रकांसह तपासणीसाठी उपिब्ध के िी नाहीत.
ज्या आरोग्य कमषचारी यांना जादा तास काम के ल्याबाबत जादा तासाचे वेतन अदा के िे आहे अशा सवष कमषचाऱ्यांची
जादा ताभसका उपभस्थती पत्रके व संबंभधत त्या ददवसाची भनयभमत हजेरीपत्रके तपासणीसाठी उपिब्ध के िी नाहीत.
श्रीमती कमिादेवी हररप्साद गुप्ता यांना अपघात नुकसान भरपाई रक्कम अदा के ल्या संदभाषतीि नस्ती व मूळ
प्माणकासह िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िी नाही. संबंभधत वेतन देयकातून वजाती के िेल्या रक्कमांचे अनुषंगाने
संबंभधत वजातीच्या नोंदवही /अभभिेख िेखा परीक्षणात उपिब्ध के िा नाही. सबब संबंभधत नस्ती/अभभिेखे, मूळ
प्माणके , सेवापुस्तके , रजा नोंदी िेखा परीक्षणास उपिब्ध न के ल्याने संबंभधतास दुबार प्दान होण्याची शक्यता
नाकारता येत नाही. अभभिेखयांअभावी खचष रक्कम रु.१३३९५७७२ ची सत्यता िेखा परीक्षणात तपासता आिी
नाही.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ या भवत्तीय वषाषमध्ये आस्थापना भवभागाचे
िेखा परीक्षणात, भवभागाने कमषचाऱ्यांचे पुरवणी वेतन व रजावेतन आहरीत करून खािीिप्माणे प्माणकांद्वारे
प्दान के िेल्या रक्कमांचे अभभिेखे िेखा परीक्षणात अधषसमास पत्र क्र.११२ ददनांक ०५/०३/२०२० अन्वये मागणी
करून देखीि संबंभधत अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध करून ददिे नाहीत.
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अ.क्र. खाते/प्माणक क्र. ददनांक

रोखवहीतीि खचष कोणास प्दान
भनव्वळ रक्कम
१ ESC२२३/२३.०४.२०१५
८३१८७ सुमेधा भनकम
२ ESC४१५/२३.०४.२०१५
२१०००० बळीराम दु. गायकवाड
३ ESC४२६/२८.०४.२०१५
२६७६४५ राजेंद्र वामन वरळीकर
४ ESC४५२,४५३/२८.४.२०१५
७२९३३ सभचन शंकर चौधरी
५ ESC४५४,४५५/२८.४.२०१५
७२९३३ सभचन शंकर चौधरी
६ ESC४७४/०६.०५.२०१५
२३३६४० संजय अनंता गडकर
७ ESC५७९/१२.०५.२०१५
१४७८७४ शोएब शेख
८ ESC६१५/२२.०५.२०१५
५०००० कमिादेवी हररप्साद गुप्ता
९ ESC६१८/२२.०५.२०१५
१९९५०० बबन बाबू कांबळे
१० ESC१२३६/१७.०७.२०१५
८०९५५० आरोग्य कमषचारी
११ ESC२०३७/१६.०९.२०१५
१६०४२५ गंगाराम हरी भोईर
१२ ESC२११३/३०.०९.२०१५
२२७००० गोववद दया चव्हाण
१३ ESC२७७३/१९.०९.२०१५
८००० हनुमंत गडकर
१४ ESC२८६१/३०.११.२०१५
२४६६०० शांता आर गोभहि
१५ ESC३०५२/०८.१२.२०१५
५८१३८८ आरसीएच स्टाफ रजावेतन
१६ ESC३२६६/२१.१२.२०१५
१६३८८१ भरत नारायण कामूती
१७ ESC३२६७/२१.१२.२०१५
९४२९२ संतोष मोहन भागवत
१८ ESC३२७४/२१.१२.२०१५
१७१००० संजय धनगर
१९ ESC३२७५/२१.१२.२०१५
१२०९१२ भवट्ठिरामचंद्र चव्हाण
२० ESC३२७६/२१.१२.२०१५
१७७१२० मनोहर भाऊ बागि
२१ ESC३२७७/२१.१२.२०१५
१४१६९६ बाळाराम गोपाि जाधव
२२ ESC३२७८/२१.१२.२०१५
१६९९२० कमि महेंद्र जाधव
२३ ESC३२७९/२१.१२.२०१५
१७८४१० संतोष गंगाराम जाधव
२४ ESC३२८०/२१.१२.२०१५
१०६००५ यशवंत उं द्रू शेिार
२५ ESC३२८१/२१.१२.२०१५
१७२९०० मंजुळा दत्तात्रय कांद्रे
२६ ESC३२८२/२१.१२.२०१५
८१९६१ दामोधर कातोड भािेराव
२७ ESC३२८३/२१.१२.२०१५
२०३६०० रघुनाथ शंकर चव्हाण
२८ ESC३६९०/२१.०१.२०१६
३२२८१० प्काश िक्ष्मण पुण्याथी
२९ ESC३७४४/२९.०१.२०१६
२६३५३३ पांडुरंग जगन्नाथ पुण्याथी
३० ESC३७४५/२९.०१.२०१६
१८६९६० गुरुनाथ गोपाळ पाटीि
३१ ESC३७४६/२९.०१.२०१६
३२२८१० तौकीर सय्यद रहमान
३२ ESC३७४७/२९.०१.२०१६
२०५५८० पुष्पा प्भाकर जोशी
३३ ESC३७४८/२९.०१.२०१६
११९९२२ जयश्री जनादषन पोवळे
३४ ESC३७४९/२९.०१.२०१६
१५४४२६ कु सुम शांताराम चंदने
३५ ESC३७५०/२९.०१.२०१६
१९३६१० कृ ष्णा मंगल्या भोईर
३६ ESC३७५१/२९.०१.२०१६
५४४२०० प्वीण मोतीराम ठाकरे
३७ ESC३७५२/२९.०१.२०१६
४११७२० चंद्रकांत शंकर पाटीि
३८ ESC३७५३/२९.०१.२०१६
६५२८०० मंसूर अहमद अन्सारी
३९ ESC३७५४/२९.०१.२०१६
४३२७६४ जी.जे.भमरकु टे
४० ESC३८१३/०८.०२.२०१६
२२३००० भहरा मंगि गोभहि
४१ ESC४२३९/०९.०३.२०१६
२०३८०० धनजी करसन परमरोनाथ
४२ ESC४४२५/२९.०३.२०१६
१३१२०० रतन दत्तात्रय गोसावी
४३ ESC४४१२A/३०.३.२०१६
४०४४६१ भवट्ठि अजुषन सोस्टे
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प्दानाचा तपशीि
टी.बी.रजा
रजा फरक देयक
वेतन पुरवणी
माचष-एभप्ि २०१४ वेतन
माचष-एभप्ि २०१४ वेतन
रजावेतन
वेतन
अपघात भरपाई
रजावेतन
जादा तास वेतन
रजावेतन
रजावेतन
३ ददवसांचे वेतन
रजावेतन
रजावेतन
वेतन पुरवणी
वेतन पुरवणी
वेतन पुरवणी
वेतन पुरवणी
वेतन पुरवणी
वेतन पुरवणी
वेतन पुरवणी
वेतन पुरवणी
वेतन पुरवणी
वेतन पुरवणी
वेतन पुरवणी
वेतन पुरवणी
रजावेतन
रजावेतन
रजावेतन
रजावेतन
रजावेतन
रजावेतन
रजावेतन
रजावेतन
रजावेतन
रजावेतन
रजावेतन
रजावेतन
रजावेतन
रजावेतन
वेतन पुरवणी
वेतन पुरवणी
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४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१

ESC४४४९/३०.०३.२०१६
ESC४४९१/३१.०३.२०१६
ESC४४९२/३१.०३.२०१६
ESC४४९३/३१.०३.२०१६
ESC४४९४/३१.०३.२०१६
ESC४४९५/३१.०३.२०१६
ESC४४९६/३१.०३.२०१६
ESC४४९७/३१.०३.२०१६

५२ ESC४४९८/३१.०३.२०१६
५३ ESC४५००/३१.०३.२०१६
५४ ESC४५०१/३१.०३.२०१६
५५
५६
५७
५८

ESC४५०२/३१.०३.२०१६
ESC४५०३/३१.०३.२०१६
ESC४५०५/३१.०३.२०१६
ESC४५०६/३१.०३.२०१६
एकू ण भनव्वळ खचष रक्कम रु.

२६४२९० शंकर देभवदास िांडगे
वेतन पुरवणी
१६८९१७ देभवदास गटल्या जाधव
रजावेतन
२३५९१४ आनंद रघुनाथ भािेराव रजावेतन
१६९६०० रं जना सदाभशव जाधव
रजावेतन
१७२५२८ अशोक उं द्रून जाधव
रजावेतन
२३०८१० कांजी भटू घारभनया
रजावेतन
२१९२८२ पावषती शंकर वाणी
रजावेतन
३१७०९२ सुरेंद्र शांताराम
रजावेतन
भखसमतराव
८००२५ िक्ष्मी सखाराम जाधव
रजावेतन
४४५०६६ ददिीप महादेव भट
रजावेतन
१९३२०० अब्दुि अजीज गुिाम रसूि रजावेतन
मोमीन
१८७९१० जयराम बाळू गायकवाड रजावेतन
१९२३०० िक्ष्मण दत्तात्रय पंभडत
रजावेतन
१८२६०० अगवा राजेश भभज्जड
रजावेतन
४१०२७० अनंता मोतीराम जोशी
रजावेतन
१३३९५७७२

वरीि खचाषचे अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध न के ल्याने िेखा परीक्षणाचे याबाबत खािीिप्माणे अभभप्ाय
आहेत.
१) उपरोक्त खचाषची पडताळणी करणेसाठी संबंभधत कमषचाऱ्याची रजा मंजुर के ल्याबाबतचे रजा आदेश तसेच रजा
नोंद व रजा िेखा तपासणीसाठी संबंभधत कमषचाऱ्यांची सेवापुस्तके िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददिी नाहीत,
२) संबभधत कमषचाऱ्यांना उपरोक्त देयकांद्वारे दुबार प्दान झािे नाही याबाबत िेखा परीक्षणात खात्री करणेसाठी
आस्थापना भवभागाकडीि वेतन नोंदवही व संबंभधत महांची त्या कािावधीची संबभधत कमषचाऱ्याचे भनयभमत वेतन
देयके , उपभस्थती पत्रके /हजेरीपत्रकांसह तपासणीसाठी उपिब्ध के िे नाही.
३) ज्या आरोग्य कमषचारी यांना जादा तास काम के ल्याबाबत जादा तासाचे वेतन अदा के िे आहे अशा सवष
कमषचाऱ्यांची जादा ताभसका उपभस्थती पत्रके व संबंभधत त्या ददवसाची भनयभमत हजेरीपत्रके तपासणीसाठी उपिब्ध
के िी नाहीत.
४) श्रीमती कमिादेवी हररप्साद गुप्ता यांना अपघात नुकसान भरपाई रक्कम अदा के ल्या संदभाषतीि नस्ती व मूळ
प्माणकासह िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िी नाही.
५) उपरोक्त नमूद वेतन देयकातून वजाती के िेल्या रक्कमांचे अनुषंगाने संबंभधत वजातीच्या नोंदवही /अभभिेख िेखा
परीक्षणात उपिब्ध के िा नाही.
उपरोक्त नमूद के ल्याप्माणे अभभिेखे, मूळ प्माणके , सेवापुस्तके , रजा नोंदी िेखा परीक्षणास उपिब्ध न
के ल्याने संबंभधतास दुबार प्दान होण्याची शक्यता नाकारात येत नाही. तसेच खचाषची सत्यता िेखा परीक्षणात
तपासता आिी नाही. त्यामुळे उपरोक्त प्माणकांद्वारे भनव्वळ खचष रक्कम रु.

१३३९५७७२ िेखा परीक्षणात

आक्षेपाधीन करण्यात येत आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 15, Hmm No : 112)
[End Para)
[Start Para)

[42]
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झेयॉक्व भळीन खये दीफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 2

रेखा ळीऴा :वॊगणक भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1751750.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1065750.00/वषष २०१५-१६ करीता कें द शासन दरकरार ददनांक २७ माचष २०१५ अन्वये अभस्तत्वात असताना भनभवदा प्दक्रया
राबवून खरे दी करण्यात आिी आहे. दरकरारावरीि ठे केदाराने भनभवदा प्दक्रयेत त्याच दकमतीत झेरॉक्स मशीन
ददल्याने भनभवदा प्दक्रयेत कािापव्यय व ३ वेळा वतषमान पत्रात भनभवदेस प्भसद्धी द्यावी िागल्याने भनभवदा
प्भसद्धीवर अनावश्यक खचष होऊन महानगरपाभिके चे आर्षथक नुकसान झािे आहे.

भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ चे िेखा परीक्षणात संगणक भवभागाने वषष २०१५१६ या वषाषमध्ये महानगरपाभिके च्या भवभवध भवभागास िागणारी झेरॉक्स मशीन खरे दी करणेसाठी ई भनभवदा
प्दक्रया राबभविी खरे दी असून सदरझेरॉक्स मशीन खरे दीची नस्ती तपासता िेखा परीक्षणात अधषसमास पत्र क्र.५२
ददनांक ०७/०१/२०२० अन्वये कळभविे असता भवभागाने के िेिा काही मुद्यांचा खुिासा मान्य करून िेखा
परीक्षणात खािीिप्माणे अभभप्ाय देण्यात येत आहेत.
१) वषष २०१५-१६ करीता कें द शासन DGS&D दरकरार पत्र क्र. DCMOC-EB/IT-3/RCD10Q0000/116/83/OA61/2128 ददनांक २७ माचष २०१५ अन्वये अभस्तत्वात असताना भनभवदा प्दक्रया
राबवून खरे दी करण्यात आिी आहे याबाबत अधषसमास पत्राच्या अनुषंगाने के िेल्या खुिाश्यात स्पधाषत्मक दर प्ाप्त
होणेकररता शासकीय भनयमाप्माणे ई भनभवदा प्दक्रया मुखय िेखा परीक्षक यांचे अभभप्ायानुसार के िी असल्याचे
नमूद के िे आहे. शासन दरकरार अभस्तत्वात असताना भनभवदा प्दक्रया राबभवल्याने भनभवदेच्या प्भसद्धीवर अभतररक्त
खचष सोसावा िागिा असून साभहत्य भविंबाने प्ाप्त होऊन दरकरारावरीि ठे केदाराने त्याच दकमतीत झेरॉक्स मशीन
ददल्याने भनभवदा प्दक्रयेत वेळ व अभतररक्त रक्कम खचष करावी िागिी त्यामुळे के िेिा खुिासा मान्य करता येत नाही.
२) सदर झेरॉक्स मशीन भनभवदा प्दक्रया राबभवणेसाठी भनभवदा सूचना क्र.७ ददनांक १०/०७/२०१५ रोजी दैभनक
वाताषहर, भनभवदा सूचना क्र.८ ददनांक ०७/०८/२०१५ रोजी दैभनक वाताषहर व भनभवदा सूचना १० ददनांक
२८/०८/२०१५ रोजी रोजी दैभनक वाताषहर मध्ये भनभवदा सूचना प्भसद्ध के िी असून दुसऱ्या फे रभनभवदेत शासन
दरकरारावर पुरवठादार असिेल्यामे.युभनकॉम इं फोटेि प्ा.भि. यांची एकमेव भनभवदा प्ाप्त झािी आहे. मे.युभनकॉम
इं फोटेि प्ा.भि. यांनी त्यांचे ददनांक १५ सप्टेंबर २०१५ चे पत्रान्वये ते दरकरारावरीि पुरवठादार असल्याने
झेरॉक्स मशीनची ककमत कमी करण्यास नकार ददिा आहे. त्यामुळे अनावश्यकररत्या झेरॉक्स मशीन दरकराराऐवजी
भनभवदा प्दक्रया के ल्याने प्स्तुत भनभवदा प्दक्रयेत कािापव्य होऊन ३ वेळा वतषमान पत्रात भनभवदेस प्भसद्धी द्यावी
िागिी आहे सदर भनभवदा प्भसद्धीवर खािीिप्माणे खचष के िेिा आहे.
अ.क्र.
१
२
३

भनभवदा सूचना क्र./ददनांक
७/१०.७.२०१५
८/०७.०८.२०१५
१०/२८/०८/२०१५

प्भसद्धी वतषमानपत्र
दैभनक वाताषहर
दैभनक वाताषहर
दैभनक वाताषहर
[43]

भनभवदा प्भसद्धी साइज
८” x ८”
९” x १२”
९” x १२”

प्भसद्धी भबि रक्कम रु.
२२४०
३७८०
३७८०
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एकू ण खचष रक्कम रु. ९८००
वरीिप्माणे भनभवदा प्भसद्धीवर एकू ण रक्कम रु. ९८०० एवढा अनावश्यक खचष होऊन महानगरपाभिके चे
आर्षथक नुकसान झािे आहे.
उपरोक्त अभनयभमततामुळे खचष रक्कम रु.१७५१७५० िेखा परीक्षणात आक्षेपाभधन ठे वण्यात येत आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 7, Hmm No : 52)
[End Para)
[Start Para)
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वप्रॊटय खये दीफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :वॊगणक भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 121875.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 1218.00/भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ चे िेखा परीक्षणात संगणक भवभागाची एचपी
१५३६ व एचपी १०२० वप्टर खरे दी मे. ओम्नी टेक सोल्युशन, ठाणे यांना प्दान देयकातून १% एिबीटी रक्कम
रु.१२१८ वसूि के िेिी नाही

भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ चे िेखा परीक्षणात संगणक भवभागाची एचपी १५३६
व एचपी १०२० वप्टर खरे दी संदभाषतीि नस्ती िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािी. सदर नस्तीमध्ये नमूद एकू ण ५
वप्टर खरे दीच्या अनुषंगाने प्माणक क्र. ESC/3805 ददनांक 05/02/2016 अन्वये रक्कम रु.121875 इतकी रक्कम
मे. ओम्नी टेक सोल्युशन, ठाणे यांना प्दान के िी आहे सदर खचाषबाबत अधषसमास पत्र क्र.५३ ददनांक ०७/०१/२०२०
च्या अनुषंगाने संगणक भवभागाने के िेिा खुिासा भवचारात घेता िेखा परीक्षणात खािीिप्माणे अभभप्ाय देण्यात
येत आहेत.
(१) सदर प्दान देयकातून १% एिबीटी रक्कम रु.१२१८.०० वसूि के िेिी नाही भवभागाने के िेल्या खुिाश्यात
सदरची रक्कम वसूि करणेची कायषवाही करण्यात येईि असे कळभविे असल्याने रक्कम वसूि झािी नसल्याने आक्षेप
कायम ठे वण्यात येत आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 8, Hmm No : 53)
[End Para)
[Start Para)
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ऩमाषलयण वलबागाचे अभबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध न झारेफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 2

[44]
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रेखा ळीऴा :ऩमाालयण ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 382737.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 382737.00/महाराष्ट्र प्दूषण भनयंत्रण मंडळ यांचेकडू न कें द्रीय हवा सवेक्षण प्कल्पांतगषत हवा सवेक्षणाचे ३ कें द्रांकररता
२३५००० एवढे अनुदान कमषचाऱ्यांच्या वेतनापोटी भमळािे असताना वेतनावर एकू ण रक्कम रु.३८२७३७ इतका
खचष झािा आहे. ३ कें द्रांपैकी १ कें द्र प्ादेभशक कायाषिय प्दूषण मंडळ कल्याण येथे असून महानगरपाभिके ने
अनुदानाव्यभतररक्त १४७७३७ इतका जादा खचष मनपा भनधीतून के िा असून सदर खचाषचे अभभिेखे/प्माणके ,
अनुदानाचा भवभनयोग, उपयोभगता प्माणपत्र इत्यादी अभभिेखे िेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नाही.
कल्याण येथीि हवा सवेक्षण कें द्राचे कमषचाऱ्यांना महानगरपाभिके ने त्यांच्या भनधीतून वेतनावर खचष के िा आहे.
महाराष्ट्र प्दूषण भनयंत्रण मंडळास सेस करापोटी प्दान के िेल्या रक्कमेचे अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध झािे
नाहीत.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या वषष २०१५-१६ या भवत्तीय वषाषच्या िेखां परीक्षणात पयाषवरण
भवभागाचे अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध करणेबाबत अधषसमास पत्र क्र.१९९ ददनांक १०/०९/२०२० अन्वये
मागणी के िी असता भवभागाने पत्र क्र.भभभनशमनपा/पयाषवरण/२५३/२०२० ददनांक २१/०९/२०२० अन्वये के िेिा
खुिासा व सोबत जोडिेिे अभभिेखे तपासून िेखा परीक्षणाचे खािीिप्माणे अभभप्ाय आहेत.
१) वषष २०१५-१६ या भवत्तीय वषाषत महाराष्ट्र प्दूषण भनयंत्रण मंडळ यांचेकडू न कें द्रीय हवा सवेक्षण प्कल्पांतगषत
हवा सवेक्षणाचे ३ कें द्रांकररता २३५००० एवढे अनुदान भमळािे असून सदर रक्कम तेथीि कमषचाऱ्यांच्या वेतनापोटी
एकू ण रक्कम रु.३८२७३७ इतका खचष झािा आहे. ३ कें द्रांपैकी १ कें द्र प्ादेभशक कायाषिय प्दूषण मंडळ कल्याण येथे
असून महानगरपाभिके ने अनुदानाव्यभतररक्त १४७७३७ इतका जादा खचष मनपा भनधीतून के िा आहे. सदर खचाषचे
अभभिेखे/प्माणके , अनुदानाचा भवभनयोग, उपयोभगता प्माणपत्र इत्यादी अभभिेखे िेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध
झािे नाही.
२) कल्याण येथीि हवा सवेक्षण कें द्राचे कमषचाऱ्यांना महानगरपाभिके ने त्यांच्या भनधीतून वेतनावर खचष
करण्याबाबत खुिासा करावा.
३) वषष २०१५-१६ या भवत्तीय वषाषत महाराष्ट्र प्दूषण भनयंत्रण मंडळास सेस करापोटी प्दान के िेल्या रक्कमेचा
तपशीि याबाबतची नस्ती, मूळ प्माणके व इतर अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध झािे नाहीत..

DGPVTTM7001 (Ref No : 34, Hmm No : 199)
[End Para)
[Start Para)
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भभऱकत वलबागाकडीर भारभत्ताफाफतचे भाहशती/अभबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध न

झारेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 10

रेखा ळीऴा :लभऱकत भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ

महानगरपाभिके च्या भमळकत भवभागाने मनपा मािकीच्या मािमत्ता जागा, जभमनी, भनवासी,व व्यावसाभयक
इमारती यांची संखया, वापर व संबंभधत भमळकतीपासून भमळािेिे

उत्पन, इमारतींचा भवमा,

नादुरुस्त व जुन्या

इमारतींचे स्रक्चरि ऑडीट ररपोटष, शाळागृह व इतर मािमता भाड्याने ददिे बाबतची माभहती, मनपा मािकीच्या
जागा जभमनी मोकळी मैदाने यांना कुं पण वभत घातिे बाबतची माभहती, मनपा मािकीच्या जागा-जभमनी यांची
प्ॉपटीकाडष / सात-बारा नोंदी याबाबतची माभहती, मनपा क्षेत्रातीि पोिवरीि जाभहराती, होडींग्ज, दुकाने साईन
बोडष व पार्ककग इत्यादी बाबत महसुिी उत्पन्नाचे स्रोत याबाबत महानगरपाभिके ने के िेिी कायषवाही/ माभहती व
संबभधत अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िे नाहीत.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या वषष २०१५ -१६ चे िेखा परीक्षणात महानगरपाभिके च्या भमळकत
भवभागाकडीि मािमत्ताच्या अनुषंगाने खािी तपभशिात दशषभविेिी माभहती / अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध
करणेबाबत अधषसमास पत्र क्र. १७४ ददनांक ०२/०९/२०२० अन्वये कळभविे असता भवभागाने काहीही
खुिासा/माभहती अगर अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िे नाहीत.
अ.क्र. मािमत्ता तपशीि

०१
०२

मनपा कायाषिये इमारती (पूवष
िामपंचायतसह)
शाळागृह इमारती

०३

सांस्कृ भतक हॉि

०४

जकात के बीन्स

०५

नाट्डगृह

०६

स्टेडीयम

०७

बगीचे

०८

तिाव

०९

हॉभस्पटि इमारती

१०

खुल्या जागा (मनपा मािकीची)

११

खुल्या जागा (सवषसमावेशक
आरक्षणांतगषत प्ाप्त झािेल्या)
मैदाने

१२

एकू ण
संखया

वापरात
आहे ककवा
नाही

[46]

नसल्यास
त्याची कारणे

२०१५-१६ मध्ये
भमळकतीपासून
प्ाप्त उत्पन्न
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१३

भवश्रामगृहे (रात्र भनवारा कें द्र)

१४

जिकुं भ

१५
१६

जिकुं भ च्या बाजूस असिेल्या
के बीन्स
माके ट ओटे

१७

माके ट गाळे

१८

२०

सदभनका/गाळे /हॉि (सवषसमावेशक
आरक्षणांतगषत प्ाप्त झािेल्या)
अभधकारी/कमषचारी भनवासी
इमारती व त्यातीि सदभनकांची
संखया
कोंडवाडे

२१

गॅरेज

१९

वरीि भमळकतींच्या अनुषंगाने िेखा परीक्षणात खािीि बाबींसंदभाषत खुिासा/माभहती व अभभिेखे सादर के िे
नसल्याने िेखा परीक्षणाचे याबाबत खािीि अभभप्ाय आहेत.
१) महानगरपाभिका क्षेत्रात मनपा मािकीच्या सुभस्थतीत असिेल्या व नसिेल्या इमारतींची माभहती. संबंभधत
इमारतीमध्ये अभधकारी /कमषचारी भनवासी सदभनकांची संखया, त्यापैकी वापरण्यायोग्य असिेल्या, नादुरुस्त
असिेल्या सदभनकांची संखया, कमषचाऱ्यांना वाटप के िेल्या भनवासस्थानांचा तपशीि, भनवासस्थान/सदभनका वाटप
के िेल्या कमषचाऱ्यांच्या वेतनात घरभाडे प्दान करण्यात येते ककवा नाही याची तपशीिवार माभहती, कमषचाऱ्यांच्या
वेतन देयकातून घरभाडे सेवा शुल्क वसुिीबाबतची माभहती, सेवाभनवृत्त/मयत झािेिे कमषचाऱ्यांचे नांवे वाटप
असिेिी वेळीच भनवासस्थाने खािी न के ल्यास त्यांचेकडू न प्चभित दराने घरभाडे वसुिी के ल्याबाबतची माभहती.
नसल्यास त्यांची कारणे व प्िंभबत थकबाकी यादी/संबंभधत अभभिेखे िेखा परीक्षणास सादर के िे नसल्याने
महानगरपाभिके च्या भनवासस्थानांचा वापर योग्य प्कारे होत असल्याबाबत िेखा परीक्षणाची साधार खात्री पटिी
नाही.
२) वषष २०१५-१६ मध्ये मनपाच्या मािकीच्या इमारती/ओटे/गाळे /सदभनका/हॉि भाड्याने ददल्याबाबतची
तपशीिवार माभहती, भाड्याने ददिेल्या मािमत्तांची के िेिी वसुिी व प्िंभबत असिेिी वसुिी त्यांची यादी/माभहती
व अशा उत्पन्न प्ाप्त भमळकतींच्या अनुषंगाने मागणी, वसुिी व थकबाकी नोंदवही, चिने, पोटदकदष, भाडे
नोंदवहीसह िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािी नसल्याने महानगरपाभिके च्या व्यावसाभयक स्वरूपाच्या मािमत्तांचा
वापर योग्य प्कारे होत असल्याबाबत िेखा परीक्षणाची साधार खात्री पटिी नाही.
३) मनपाच्या मािकीच्या इमारतींचा भवमा उतरभवल्याबाबतची माभहती अभभिेखयांसह िेखा परीक्षणात उपिब्ध
झािी नाही.
४) वषष २०१५-१६ मध्ये मनपाच्या नादुरुस्त व जुन्या इमारतींचे स्रक्चरि ऑडीट के ल्याबाबत संबंभधत इमारतींचा
तपशीिवार माभहती व अशा इमारतींचे स्रक्चरि ऑडीट ररपोटष व त्यासाठी झािेल्या खचाषची माभहती िेखा
परीक्षणास उपिब्ध न झाल्याने मनपा मािकीच्या इमारती सुभस्थतीत असल्याची खात्री िेखा परीक्षणात करता
आिी नाही.
५) मनपा मािकीच्या शाळा खाजगी संस्थाना भाड्याने ददल्याबाबतची माभहती, भाडे करार व वसुिीचा सभवस्तर
तपशीि िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािा नाही.
६) नगररचना भवभागाने भमळकत भवभागाच्या ताब्यात ददिेल्या भमळकती, जागा, मैदाने यांची यादी/माभहती व
अशा मािमत्तापासून उत्पन्न भमळभवणेच्या दृष्टीने महानगरपाभिके ने के िेल्या कायषवाही, भाड्याने ददिेल्या भमळकती,
जागा, मैदाने त्यांचे भाडेकरार, वसुिीचा तपशीि िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािा नाही.
७) महानगरपाभिका क्षेत्रात मनपा मािकीची मैदाने, मोकळ्या जागा यांना कुं पण/वभत बांधिेल्या व न बांधिेल्या
जागांची माभहती िेखा परीक्षणात उपिब्ध झािी नसल्याने सदरच्या जागां सुभस्थतीत असल्याबाबत व अभतक्रमण
झािे नसल्याबाबत िेखा परीक्षणाची साधार खात्री पटिी नाही.
८) महानगरपाभिका मािकीच्या मािमत्तांची नोंद ७/१२ ककवा प्ॉपटी काडष वर नोंद झाल्याबाबतची व नोंद न
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झािेल्या मािमत्तांची तपशीिवर माभहती / यादी िेखा परीक्षणास उपिब्ध न झाल्याने संबंभधत सवष मािमत्ता
महानगरपाभिके च्या मािकीची असल्याबाबत िेखा परीक्षणाची साधार खात्री पटिी नाही.
९) महानगरपाभिका हद्दीतीि होर्डडग्ज, पोि वरीि जाहीराती, दुकानांचे साईन बोडष यांच्या वसुिीबाबतचे
अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नाहीत. त्यामुळे महानगरपाभिके चे महसुिी उत्पन्न वाढभवण्याचे दृष्टीने
महानगरपाभिके ने के िेिी कायषवाही िेखा परीक्षणास अवगत झािी नाहीत.
१०) मनपा मािकीच्या शहरातीि पार्ककग साईड्स त्यातून भमळणारे उत्पन्न वसुिीबाबतचे अभभिेखे िेखा
परीक्षणास उपिब्ध झािे नाहीत. त्यामुळे महानगरपाभिके चे महसुिी उत्पन्न वाढभवण्याचे दृष्टीने महानगरपाभिके ने
के िेिी कायषवाही िेखा परीक्षणास अवगत झािी नाहीत.
DGPVTTM7001 (Ref No : 35, Hmm No : 174)
[End Para)
[Start Para)
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ननलडणूक वलबागाच्मा खचाषचे अभबरेखे उऩरब्ध न झाल्माफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 12

रेखा ळीऴा :ननलडणूक भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1810203.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1810203.00/-

ननलडणूक वलबागाळी वॊफॊधीत खचााच्मा अनळॊगाने झारेल्मा खचााच्मा अलबरेखाची भागणी
करूनशी

ननलडणूक खचााळी वॊफॊधध त अलबरेखे रेखा

ऩडताऱणीवाठी

उऩरब्ध झारे

नाशी

ऩयीषणात

त.

वलत्तीम लऴा 2015-2016 भध्मे ननलडणूक वलबागाळी वॊफॊधीत खचााच्मा अनळॊगाने झारेल्मा

खचााच्मा अलबरेखाची भागणी केरी अवता केलऱ भाहशती अधधकाया वॊफॊधीत जभा झारेल्मा
यकभाॊच्मा ऩालत्मा ल चरन ऩडताऱणीवाठी उऩरब्ध कयण्मात आरी त्मा व्मनतयीक्त

कोणताशी अलबरेख ऩडताऱणीव उऩरब्ध झारेरा नाशी. वलत्तीम लऴा 2015-2016 चे योख

नोंदलशी ऩडताऱरी अवता ननलडणूक खचााळी वॊफॊधीत खचा खारीरप्रभाणे झाल्माचे आढऱून
आरे आशे

अ.क्र. प्माणक क्र. ददनांक
1

.esc/459

रोखवही नुसार खचष पुरवठादाराचे
भनव्वळ रक्कम
नाव
भचत्रा आर्टसष
1,93,005.00

/28-Apr-2015

2

esc/1118

46,500.00

प्दानाचा तपशीि
िोकसभा भनवडणूक कािावधीत
डीजीटि फ्िेक्स बोडष पुरवण्यासाठी

चंद्रभागा मजदूर िोकसभा भनवडणूक कािावधीत पोिीग
[48]
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1,96,000.00

कल्याण सहकारी
संस्था
रोभहणी मजदूर
कल्याण सहकारी
संस्था
स्नेहि डेकोरेटर

1,93,376.00

दक्रश इिेभक्रकि िोकसभा भनवडणूक कािावधीत मनापा

17-Jul-2015
3

.esc/1117

1,96,000.00

17-Jul-2015
4

.Esc/1238

Continued

बुथ रीपैरींग साठीचा खचष

िोकसभा भनवडणूक कािावधीत पोिीग
बुथ रीपैरींग साठीचा खचष

२०१३ मधीि भनवडणुकीसाठी मंडप
खुच्याष िाऊड स्पीकर साठीचा खचष

17-Jul-2015
5

.Esc/1263

शाळांमधीि पोिीग बुथ पंखे बसभवण्या
साठीचा खचष

1-Aug-2015
6

.esc/1992 16-Sep-2015

1,88,336.00

भचत्रा आटष

भवधानसभा भनवडणूक कािावधीत
मतदान जनजागृती साठी फ्िेक्स बोडष
पुरवण्यासाठी

7

.Esc/2320,2321

2,24,882.00

साई कृ पा

46,500.00

श्री समथष
इं टरप्ाइझेस

-2012 मध्ये भनवडणुकीसाठी भरत तरे यांच्या
घरी तसेच संपदा नाईक सभािह येथे बोअरवेि
आभण सुब््रभसबि पम्प या साठी खचष
संपदा नाईक सभािह येथे भनवडणुकीसाठी
दुरुस्ती

49,000.00

भचत्रा आटष

5-Oct-2015
8

.esc/2857

26-Nov-2015
9

.Esc/2894

भनवडणूक आयोगाच्या कायषक्रमाच्या
फ्िेक्स बोडष पुरवण्यासाठी

30-Nov-2015
10

.Esc/3402

52,685.00

6-Jan-2016
11

ESC/3758

1,81,419.00

27-Jan-2016
12

. ESC/4160

फे मस मंडप
डेकॉरे टर

2012 मनपा भनवडणुकीसाठी
भाडेपट्टीने पुरभविेल्या सामानाचे देयक

गोल्डन मंडप
डेकॉरे टर

2012 मनपा भनवडणुकीत साठी
मतमोजणी साठी भाडेपट्टीने
पुरभविेल्या सामानाचे व मंडप
सजावट भाडे

3,92,000.00

2-Mar-2016

एकु ण खचष रुपये

सन एडव्हरटाईज भवधानसभा भनवडणूक कािावधीत
होर्डडग भाडे

1810203

वदय खचााळी वॊफध
ॊ ीत अलबरेखे अधावभाव ऩत्र क्र.८९ हदनाॊक २५/०२/२०२० अन्लमे रेखा ऩयीषणात
भागणी करूनशी ऩडताऱणीव उऩरब्ध झारा नवल्माने खचा यक्कभ रु. 1810203 /-ची वत्मता
ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. मास्तल खचा यक्कभ रेखा ऩरयषणात आषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे .
DGPKDKM7001 (Ref No : 41, Hmm No : 89)
[End Para)
[Start Para)
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वुयषा वलबागाचे खचाषच्मा अभबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध न झाल्माफाफत.
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रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 04

रेखा ळीऴा :वयषा भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 18870171.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 18870171.00/योख नोंदलशीतीर नोंदीनवाय वयषा वलऴमक फाफीॊलय झारेल्मा ल खचािच्मा उऩरब्ध करून दे ण्मात
आरेरी प्रभाणके माॊचा ताऱभेऱ जऱत नाशी.

वयषा यषक ठे केदायाॊनी वलदशत ननमभानवाय ळावकीम कयाॊच्मा यकभा बयणा केल्माची खात्री कयता
आरी नाशी.

ळावन ननणिमक्र. एवजीए- 1506/प्र.क्र.91/का-5 ददनाॊक 8.11.2006 भधीर खाजगी अभबकयणाभधन
ू
वयषा अर्धकायी / वयषा यषक माॊची भागणी न कयता ळावनाने स्थाऩन केरेल्मा वयषा यषक
भॊडऱाकडूनच वयषा अर्धकायी / वयषा यषक माॊची भागणी कयाली ल त्मातूनच आऩआऩल्मा

आस्थाऩनाॊभध्मे वयषायषकाॊची नेभणक
ू कयाली मा अटीॊचे तवेच Maharashtra Security Guards
(Regulation of Employment and Welfare) Act 1981 भधीर तयतदीनवाय कॊत्राट दयाने

वॊफॊर्धत वयषा यषकाॊची रेव्शी बयणा केल्माचे अभबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत.

भबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा वन 2015-2016 भध्मे वयषा वलबागाळी वॊफॊधीत
खचािच्मा अभबरेखाची भागणी अधि वभाव ऩत्र क्रभाॊक

110 दद.

०३/०३/२०२०

अन्लमे केरी

अवता उऩरब्ध करुन ददरेल्मा अभबरेखात केलऱ भॊजूय दटऩण्मा अवल्माचे आढऱून आरे दे मके ल

प्रभाणके वॊफॊधीत अभबरेख ऩडताऱणीव उऩरब्ध झारेरा नाशी. वलत्तीम लऴि 2015-16 चे योख नोंद

लशी ऩडताऱरी अवता वयषा खचािळी वॊफॊधीत फाफीॊलय खचि झाल्माचे आढऱून आरे आशे. ऩयॊ तू वयषा
वलऴमक फाफीॊलय झारेल्मा योख नोंदलशीतीर ल खचािच्मा उऩरब्ध करून दे ण्मात आरेल्मा

प्रभाणक/दे मक माॊचा ताऱभेऱ फवत नवल्माने तवेच वयषायषक ठे केदायाॊनी वलदशत ननमभानवाय
ळावकीम कयाॊच्मा यकभा बयणा केल्माची खात्री कयता आरी नाशी. अधि वभाव ऩत्र क्रभाॊक १२९

दद.१९/०३/२०२०, अधि वभाव ऩत्र क्रभाॊक १७१ दद. ३१/०८/२०२०,ल अधि वभाव ऩत्र क्रभाॊक १८८
दद. ०७/०९/२०२० अन्लमे वयषा वलबागाळी वॊफॊधीत खचािच्मा अनऴॊगाने खरावे / अभबरेखाची

भागणी कयण्मात आरी. वलबागाने वदय केरेरा खराचमाचे अनऴॊगाने रेखा ऩयीषणात खारीरप्रभाणे
अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त .

1. वयषा वलबागाकडे भागणी कयण्मात आरेल्मा दे माकाॊऩैकी ११ दे मके रेखा वलबागाकडून वयषा

वलबागाव

प्राप्त न झाल्माने वयषा वलबागाकडून ऩडताऱणीव उऩरब्ध झारी नाशीत.

2. उद्मोग उजाि ल काभगाय वलबागाच्मा ळावन ननणिमक्र. एवजीए- 1506/प्र.क्र.91/का-5 ददनाॊक

8.11.2006 नवाय याज्मातीर वयकायी ननभवयकायी षेत्रे /उऩक्रभ ळावकीम भॊडऱे , भशाभॊडऱे

/भशानगयऩाभरका/ स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था/ वशकायी वॊस्था/ ळावकीम कामािरमे इत्माददॊना ज्मा ज्मा

लेऱी वयषा अर्धकायी / वयषायषक माॊची आलचमकता अवेरत्मा त्मालेऱी वॊफॊधीत उऩक्रभ / वॊस्था इ.
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मा ऩढे खाजगी अभबकयणा भधन
ू वयषा अर्धकायी / वयषा यषक माॊची भागणी न कयता ळावनाने

स्थाऩन केरेल्मा वयषा यषक भॊडऱाकडूनच वयषा अर्धकायी / वयषा यषक माॊची भागणी कयाली ल

त्मातूनच आऩ आऩल्मा आस्थाऩनाॊ भध्मे वयषायषकाॊची नेभणूक कयाली, अवे स्ऩष्ट आदे ळ दे ण्मात
आरेरे आशे त. तवेच मा ऩढे ळावनाच्मा वयषा यषक भॊडऱाॊ कडून वयषा यषक घेणाय नाशीत, त्मा

वॊस्थाभधीर वॊफॊधीत जफाफदाय अर्धकायी शा दॊ डात्भक कामिलाशीव ऩात्र याशीर अवे ननदे ळ आशे त. अवे
अवताॊनाशी वयषा यषक भॊडऱा व्मनतयीक्त श्री.वॊजम बगलान बोई, श्री भकयॊ द पडके मा खाजगी

ठे केदायाव लॉचभन ऩूयवलण्मावाठी तवेच गरु भवक्मूरयटी वव्शीवेव, कॅप्टन भवक्मूरयटी वव्शीवेव, ओभ

पॅभवरीटी वव्शीवेव मा वयषा ऩयवलणा-मा खाजगी वॊस्थानची ननमक्ती केरी आशे. मा फाफत उद्मोग
उजाि ल काभगाय वलबागाच्मा ळावन ननणिमक्र. एवजीए- 1506/प्र.क्र.91/का-5 ददनाॊक 8.11.2006
भधीर तयतदीन नवाय ळावनाच्मा वयषा यषक भॊडऱाॊकडून वयषा यषक नेभाणे

शे जादा दयाचे

अवल्माने ल भशाऩाभरकेची आर्थिक जस्थती ठीक नवल्माचे कायण ऩढे करून खाजगी वयषा यषक
ठे केदायाॊना

ठयाल क्रभाॊक 44 दद. 31/08/2015 अन्लमे दद.01/4/2015 ते 31/03/2016 ऩमांत भदत

लाढ दे ऊन ळावन आदे ळाचे ऩारन शोत नवल्माचे ननदळिनाव आरे आशे. वयषा यषक भॊडऱाॊकडून
वयषा यषक घेण्मावाठी जास्त खचि मेत अवून भशानगयऩाभरकेची आर्थिक ऩरयजस्थती चाॊगरी

नवल्माने खाजगी वयषा यषक वॊस्थाॊकडून वयषा यषक नेभण्मात आरे शा खरावा वॊमजक्तक
नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी .

3. श्री भकयॊ द पडके माॊना व्मजक्तगत नालाने तवेच त्माॊच्मा ओभ पॅभवरीटी वव्शीवेव मा

वॊस्थेव दे खीर लॉचभन/वयषा यषक ऩयलण्माचा लेग लेगऱा ठे का दे ण्मात आल्माचे आढऱून आरे आशे.
वयषा यषक ऩयलण्मावाठी लेगलेगळ्मा अभबकात्माांची नेभणूक कयण्माभागे काभाचे तकडे करून
दयऩत्रकाद्लाये ठे क्मानचे लाटऩ केल्माचे ददवन
ू मेते.

4. खाजगी वयषा यषक ठे केदाय माॊचे द्लाये कामि कॊत्राट कय ५%, काभगाय कल्माण कय

१%वलभा कय १%, वयषा अनाभत यक्कभ मा फाफीॊची ऩूतत
ि ा तवेच Maharashtra Security

Guards (Regulation of Employment and Welfare) Act 1981 भधीर तयतदीनवाय कॊत्राट
दयाने वॊफॊर्धत वयषा यषकाॊची रेव्शी बयणा केल्माचे अभबरेख भनऩाने भागणी करून त्माची खात्री
कयणे आलचमक आशे. तथावऩ वदय अभबरेख रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध झारे नाशीत.

उऩयोक्त अननमभभतताॊची ऩूतत
ि ा कये ऩमांत खचि यक्कभ रु.१८८७०१७१/- रेखाऩरयषणात

आषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे.

DGPKDKM7001 (Ref No : 42, Hmm No : 110)
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नगययचना वलबागाचे अभबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध न झारे फाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :नगययचना भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
[51]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

अननमलभतता करभ : 9अ

भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-कोकण वलबागीम ऩयलणी अर्धवूचना दद.२९/०१/२०१६

ऩावून भशानगयऩाभरका षेत्रात ज्मा इभायतीॊच्मा फाॊधकाभात शस्ताॊतयणीम वलकाव शक्क( टी.डी.आय.)

लाऩय केल्मा जाईर त्मा फाॊधकाभ ऩयलाना धायकाॊकडून त्मा लऴािच्मा भशायाष्र ळावन नोंदणी ल भद्राॊक
वलबाग माॊच्मा कडीर लावऴिक भूल्म दय तक्ता अन्लमे त्मा षेत्रातीर इभायत फाॊधकाभ भूल्माच्मा ५
टक्के दयाने इन्राटक्चय इॊप्रूभेंट चाजेव लवूर कयणे आलचमक आशे. नगययचना वलबागाने

रेखाऩयीषणाव अभबरेख उऩरब्ध न ददल्माभऱे रेखाऩयीषणातळावनाच्मा तयतदीप्रभाणे कामिलाशी शोत
अवल्माची खात्री कयता आरी नाशी.

भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-कोकण वलबागीम ऩयलणी अर्धवूचना

दद.२९/०१/२०१६ऩावून भशानगयऩाभरका षेत्रात ज्मा इभायतीॊच्मा फाॊधकाभात शस्ताॊतयणीम वलकाव शक्क
(टी.डी.आय.) लाऩय केल्मा जाईर त्मा फाॊधकाभ ऩयलाना धायकाॊकडून त्मा लऴािच्मा भशायाष्र ळावन

नोंदणी ल भद्राॊक वलबाग माॊच्मा कडीर लावऴिक भूल्म दय तक्ता अन्लमे त्मा षेत्रातीर इभायत फाॊधकाभ
भल्
ू माच्मा ५ टक्के दयाने इन्राटक्चय इॊप्रभ
ू ें ट चाजेव लवर
ू कयणे आलचमक आशे. तथावऩ, अर्धवचना

दद.२९/०१/२०१६ ऩावून ळल्क रागू केरेल्मा नस्ती / वॊर्चका रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून दे ण्माफाफत
अधिवभाव ऩत्र क्र. ७ दद. ३१/७/२०१९ अन्लमे वलबागाव कऱवलण्मात आरे शोते. नगययचना

वलबागाकडून रेखाऩयीषणाव वॊफॊर्धत अभबरेखे ल अधिवभावऩत्राचा खरावा प्राप्त झारेरे नाशी.
त्माभऱे रेखाऩयीषणात खारीरप्रभाणे अभबप्राम आशे त.

1. भशानगयऩाभरका षेत्रात ज्मा इभायतीॊच्मा फाॊधकाभात शस्ताॊतयणीम वलकाव शक्क (टी.डी.आय.)

लाऩय केल्मा जाईर त्मा फाॊधकाभ ऩयलाना धायकाॊकडून त्मा लऴािच्मा भशायाष्र ळावन नोंदणी ल भद्राॊक
वलबाग माॊच्मा कडीर लावऴिक भूल्म दय तक्ता अन्लमे त्मा षेत्रातीर इभायत फाॊधकाभ भल्माच्मा
५
ू

टक्के दयाने इन्राटक्चय इॊप्रभ
ू ें ट चाजेव लवर
ू कयणे आलचमक आशे. तथावऩ वलबागाने रेखाऩयीषणाव
वॊफॊर्धत अभबरेख उऩरब्ध करून न ददल्माभऱे ळावन आदे ळानवाय ५% दयाने इन्राटक्चय इॊप्रूभेंट
चाजेव लवूरीची अॊभरफजलाणी झाल्माची खात्री कयता आरी नाशी.

COLSNWM6301 (Ref No : 46, Hmm No : 7)
[End Para)
[Start Para)
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भबलॊडी ननजाभऩुय ळशय भशानगयऩारीकेच्मा वन 2015-2016 भध्मे फाॊधकाभ

ऩयलानगी दे ताना थथाननक कय (एर.फी.टी.) 2012 24 (4) अन्लमे ऩुणष लवुरी न केल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
[52]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 2573335.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2573335.00/लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩारीकेच्मा वन 2015-2016 भध्मे फाॊधकाभ ऩयलानगी दे ताना स्थाननक कय
(एर.फी.टी.) 2012 24 (4) अन्लमे ऩणा लवरी न केल्माफाफत.

लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरकेचे वन 2015-2016 मा कारालधधचे रेखाऩरयषण हद.9/07/2019
ऩावन शाती घेतरे आशे. नगययचना वलबागाचे फाॊधकाभ ऩयलानगी रेखे वन 2015-16 रेखेऩरयषण केरे
अवता इभायत ऩयलानगी च्मा लेऱी स्थाननक कय ऩणा लवरी न केल्माफाफत खारीर प्रकयणी
हदवनआरेआशे. माफाफत त्लयीत ऩताता दाखलाली.
वन 2015-16 च्मा इभायत ऩयलानगीच्मा गाॊल

अनसेम

लवर

प्ररॊबफत

अ.

लेऱी

स्थाननक

केरेरे

स्थाननक

क्र

केल्माफाफत नस्ती

कय2012

स्थाननक

कय लवरी

स्थाननक

कय

लवरी

लवरी

न

(24)

4

कय

अन्लमे

लवरी न

लवरी

केल्माफाफ

लवरी

न त

केल्माफाफ
त
1

फाॊ.प्रक्र.08/2015-16जा.क.जा.क.नयवल/498

नागाॊल

46,200/-

ननयॊ क

46,200/-

लबलॊडी

1,82,633/-

ननयॊ क

1,82,633/-

लबलॊडी

1,13,561/-

ननयॊ क

1,13,561/-

नागाॊल

2,18,700/-

ननयॊ क

2,18,700/-

फाॊ.प्रक्र.48/215जा.क् .जा.क.नयवल/27हद.04/04/

काभतघ

1,69,311/-

ननयॊ क

1,69,311/-

2015

य

फाॊ.प्रक्र.7/2015-16

नागाॊल

65,025/-

ननयॊ क

65,025/-

हद.26/05/2015
2

फाॊ.प्रक्र.26/2015-16
जा.क् .जा.क.नयवल/1566हद.1/10/2015

3

फाॊ.प्रक्र.89/2015
जा.क् .जा.क.नयवल/426हद.19/05/2015

4

फाॊ.प्रक्र.17/2015
जा.क् .जा.क.नयवल/21हद.04/04/2015

5

6

जा.क.नयवल/351हद.8/05/2015
[53]
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7

8

फाॊ.प्रक्र.130/2015जा.क.नयवल/2462हद.01/04/

ननजाभऩ

1,14,855/-

ननयॊ क

1,14,855/-

2015

य

फाॊ.प्रक्र.57/215.जा.क.नयवल/561हद.02/06/201

काभतघ

16,63,050

ननयॊ क

16,63,050

5

य

/-

/-

एकूण रुऩमे 2573335
उऩयोक्त प्रकयणी फाॊधकाभ ऩयलाना दे तल
े ेऱी स्थाननककय 2012 (24) 4
कय लवर कयणे आलश्मक शोते, ऩयॊ तू लयीर प्रकयणी अद्माऩ रुऩमे

अन्लमे वॊऩण
ू ा एर. फी. टी.

25,73,335/- ( Twentyfive Lakh

SeventyThree Thousand Three Hundred and Thirtyfive only ) इतक्मा यक्कभेचा स्थाननक कय {
LBT } 2012 (24) 4 अन्लमे लवरी प्ररॊफीतआशे . माफाफत तात्काऱ खरावा ल ऩताता दाखवलण्मात आरी

नाशी.
वदय अधावभाव साऩनऩत्र भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा अधधननमभ १९३० चे करभ ६ ल वधारयत

अध्मादे ळ २०११ अन्लमे ननगालभत कयण्मात मेलन
ू शी वदय भाहशतील खरावा अद्माऩ अप्राप्त आशे .

DATSMPM7201 (Ref No : 83, Hmm No : 10)
[End Para)
[Start Para)
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भबलॊडी ननजाभऩुय ळशय भशानगयऩारीकेच्मा वन 2015-2016 भध्मे

फाॊधकाभ

ऩयलानगी दे ताना ऩुणष उऩकय लवुरी न केल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :फाॊधकाभ भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9A
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 3724177.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3724177.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 3724177.00/लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरकेच्मा वन 2015-2016 भध्मे फाॊधकाभ ऩयलानगी दे ताना ऩणा
उऩकय लवरी केरी नाशी.

नगय यचना वलबागातीर

फाॊधकाभ ऩयलानगी रेखे चे वन 2015-16

रेखाऩयीषण केरे अवता केरे

अवता खारीर प्रभाणे अलबप्राम नोंदवलण्मात मेत आशे त. इभायत फाॊधकाभ ऩयलानगी दे ते लेऱी काभगाय
कल्माण उऩकयाची 1 % यक्कभ ऩणा लवर केरेरी नाशी.
[54]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

अ.क्र

वन

इभायत
लेऱी

कयाची

2015-16

च्मा गाॊल

ऩयलानगीच्मा

काभगाय
ऩण
ू ्ा

कल्माण

लवरी

फाॊ.प्र

ळल्क

उऩकय लवर

न

केल्माफाफत नस्ती
1

अनसेम

प्ररबफत

केरेरे

उऩकय ळल्क

उऩकय
ळल्क

क्र.०८/२०१५-१६ नागाॊल

1,15,500/-

ननयॊ क

3,04,488/-

1,52,194/- 1,52,194/-

1,67,230/-

ननयॊ क

1,67,230/-

6,12,337/-

ननयॊ क

6,12,337/-

क्र.४८/२०१५-१६ काभतघय 2,82,185/-

ननयॊ क

2,82,185/-

1,62,563/-

ननयॊ क

1,62,563/-

1,53,315/-

ननयॊ क

1,53,315/-

ननयॊ क

20,78,813

जा.क् .जा.क.नयवल/४

1,15,500/-

हद.२६/५/२०१५
फाॊ.प्र

2

क्र.२६/२०१५-१६ बलॊडी

जा.क् .जा.क.नयवल/१५६६
हद.१/१०/२०१५
फाॊ.प्र

3

क्र.२८/२०१५-१६ गौयीऩाडा

जा.क् .जा.क.नयवल/१७३९
हद.१९/१०/२०१५
फाॊ.प्र

4

क्र.१७/२०१५-१६ नागाॊल

जा.क् .जा.क.नयवल/२१
हद.०४/०४//२०१५
फाॊ.प्र

5

जा.क् .जा.क.नयवल/२७
हद.०४/०४//२०१५

फाॊ.प्र क्र.७/२०१५-१६

6

नागाॊल

जा.क.नयवल/३५१
हद.०८/०५/२०१५
फाॊ.प्र

7

क्र.७८/२०१५-१६ पेणे

जा.क.नयवल/२८४७
हद.२०/०२/२०१५
फाॊ.प्र

8

क्र.५७/२०१५-१६ काभतघय 20,78,813/-

.जा.क.नयवल/५६१
हद.०२/०६/२०१५

एकूण यक्कभ रुऩमे 3724177

उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाचा 1% उऩकय ळल्क इभायत ल फाॊधकाभ काभगाय भॊडऱ

1998

अॊतगात उऩकयाची लवरी

उऩकय ननमभ

फाॊधकाभ ऩयलाना दे तल
े ेऱी लवर कयणेच आलश्मक आशे . ऩयॊ त

लयीर प्रकयणी रेखाऩयीषण कयतेलेऱीरुऩमे 37,24,177/- ( Thirtyseven Lakh Twentyfour
Thousand One Hundred Seventyseven Only) इतक्मा
केरेरा नाशी. माफाफत तात्काऱ कामालाशीवश ऩताता केरी नाशी.

यक्कभेचा उऩकय

ळावनाव

वदय अधंवभाव साऩनऩत्र भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ 1930 चे करभ
[55]
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6 ल वधारयत अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत कयण्मात आरे आशे . वदय अधंवभाव साऩनऩत्र

वफॊधधत

भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून दे णे आलश्मक शोते, ऩयॊ त अद्माऩ आलश्मक
कामालाशी केरी नाशी.
DATSMPM7201 (Ref No : 86, Hmm No : 8)
[End Para)
[Start Para)
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भशानगयऩाभरकेच्मा रुग्णलाहशकेच्मा अऩघाताभुऱे झारेल्मा नुकवान बयऩाईचे

दानमत्लाफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 03

रेखा ळीऴा :वलधी भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ

महानगरपाभिके ची रुग्णवाभहका क्र. एमएच ०४ – ७५० व अन्य इतर वाहनांच्या बोगस भवम्यापोटी एकू ण दकती
खचष रक्कम गुंतिी होती त्याची बोगस भवमा प्करण नस्ती व दाखि गुन्हा प्त िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािी नाही.
रुग्णवाभहका अपघातात रस्त्यावरीि मयत प्वासी श्री.साळुं के व श्री. कमाि अहमद खान यांच्या वारसास
न्यायाियाचे आदेशानुसार दकती रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून ददिी आहे याबाबतची माभहती/नस्ती/प्माणकाद्वारे
झािेिा खचष तसेच सदर प्करणी महाराष्ट्र मोटार अपघात दावे न्यायाियात चािू असिेल्या के स संबंधीची प्गती
बाबतची नस्ती व खचाषची माभहती/नस्ती/अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नाहीत.
महानगरपाभिके च्या वाहनांचा बोगस भवमा काढल्याने संबंभधत भवभागप्मुख/ अभधकारी/कमषचारी यांचेवर के िेल्या
कायषवाहीची नस्ती आस्थापना भवभागाकडू न उपिब्ध झािी नाही.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या वाहन भवभागाचे वषष २०१५ -१६ या भवत्तीय वषाषचे िेखा परीक्षणात
असे ददसून आिे दक, महानगरपाभिके ची रुग्णवाभहका क्र.एमएच ०४ – ७५० या वाहनाने ददनांक २२/०५/२०११
रोजी इस्टनष एक्सप्ेस हायवे घाटकोपर येथे झािेल्या अपघाताबाबत िेखा परीक्षणात अधषसमास पत्र क्र. १३१
ददनांक १३/०८/२०२० अन्वये वाहन भवभागास कळभविे असता वाहन भवभागाने के िेल्या खुिाशानुसार सदर
अपघात प्करणी गुन्हा दाखि असल्याने सदरचा मुद्दा भवधी भवभागाशी संबंभधत आहे. सदर बाबत िेखा परीक्षणात
खािीि अभभप्ाय देण्यात येत आहेत
१) सदर अपघातानंतर सदर रुग्णवाभहका क्र. एमएच ०४

– ७५० व अन्य इतर सवष वाहनांचा भवमा हा बोगस

काढिा असल्याचे भनदशषनास आल्याने सदर सवष वाहनांच्या बोगस भवम्यापोटी एकू ण दकती खचष रक्कम गुंतिी होती
त्याचा भवभागाने खुिासा के िा नसून, बोगस भवमा प्करण नस्ती व दाखि गुन्हा प्त िेखा परीक्षणास उपिब्ध
झािी नाही.
२) सदर रुग्णवाभहका प्करणात दोन प्वासी मयत झाल्याने सदर वाहनाचा भवमा नसल्याने संबभधत अपघातिस्त
व्यक्ती यांचे वारसास महानगरपाभिके कडू न भवमा रक्कमेच्या बदल्यात नुकसान भरपाई द्यावी िागिी आहे. तरी सदर
अपघातात रस्त्यावरीि मयत प्वासी श्री.साळुं के व श्री. कमाि अहमद खान यांच्या वारसास न्यायाियाचे
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आदेशानुसार दकती रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून ददिी आहे/देणार आहे? याबाबतची माभहती/नस्ती/प्माणकाद्वारे
झािेिा खचष तसेच सदर प्करणी महाराष्ट्र मोटार अपघात दावे न्यायाियात चािू असिेल्या के स संबंधीची प्गती
बाबतची नस्ती व खचाषची माभहती/नस्ती/अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नाहीत.
३) महानगरपाभिके च्या वाहनांचा बोगस भवमा काढल्याने संबंभधत भवभागप्मुख/ अभधकारी/कमषचारी यांचेवर
कोणती कायषवाही करण्यात आिी त्याबाबतची नस्ती आस्थापना भवभागाकडू न उपिब्ध झािी नाही.
DGPVTTM7001 (Ref No : 49, Hmm No : 131)
[End Para)
[Start Para)
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आऩत्ती व्मलथथाऩन वलबागाचे अभबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध न झारेफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :आऩत्ती व्मलस्थाऩन भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 566483.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 566483.00/भशानगयऩालरकेच्मा आऩत्ती व्मलस्थाऩन वलबागाने लऴा २०१५-१६ भध्मे एकूण ५ प्रभाणकाद्लाये वलवलध
फाफीॊलय एकूण यक्कभ रु. ५६६४८३ इतका खचा केरा अवन
ू वदय खचााच्मा अनऴॊगाने खये दीची भऱ
ू नस्ती,
ननवलदा कागदऩत्रे, जॊगभ भारभत्ता/वाठा नोंदलशी, लाशनाॊची हशस्रीळीट, रॉगफके ल खचााची भऱ
ू प्रभाणके

रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध न केल्माने झारेल्मा खचााची खये दी प्रकक्रमा वलहशत कामाऩद्धती अलरॊफन
ू केल्माची,
खये दी वाहशत्माचा वलननमोग, ल खचााची वत्मता माफाफतची ऩडताऱणी रेखा ऩयीषणात कयता आरी नाशी.

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेच्मा आऩत्ती व्मलस्थाऩन वलबागाच्मा रेखालळळाातन
ू लऴा २०१५-१६
भध्मे खारीर नभद
ू प्रभाणकाॊद्लाये खचा केरा आशे .
अ.क्र. प्रभाणक क्र.

हदनाॊक

०१

०१/०९/२०१५

०२

ESC १६६५
ESC
२११४/२११५

०३

ESC २८७१

३०/११/२०१५

३०/०९/२०१५

ननव्लऱ खचा
यक्कभ

कोणाव प्रदान

७३४५५ प्रव वप्रामय

तऩळीर
राईप जॎकेट खये दी

२७४४७८ श्री गणेळ रॎ व्शल्व आऩत्ती व्मलस्थाऩन
लाशन बाडे

५५८०० वभथा रे डवा

आऩत्ती व्मलस्थाऩन
कम्मननकेळन डामयी
छऩाई
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०४

०५

ESC २९१५

ESC ३६७६

३०/११/२०१५

२१/०१/२०१६

एकूण ननव्लऱ खचा

४६५०० वलजम

भ.का.व.वॊ.

११६२५० वभथा रे डवा

लाडा नॊ.१ आऩत्ती

व्मव्स्थाऩन ताॊबत्रक वेर
दरुस्ती.

अॎक्ळन प्रॎ न फकरेट
छऩाई

५६६४८३

लयीर खचााफाफत रेखा ऩयीषणात खारीर अलबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.
१)

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेच्मा आऩत्ती व्मलस्थाऩन वलबागाने लऴा २०१५-१६ भध्मे

खारीर प्रभाणकाद्लाये वलवलध फाफीॊलय खचा केरा अवन
ू वदय खये दीची भऱ
ू नस्ती, ननवलदा कागदऩत्रे, जॊगभ

भारभत्ता/वाठा नोंदलशी, लाशनाॊची हशस्रीळीट, रॉगफके ल खचााची भऱ
ू प्रभाणके रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध
कयणेफाफत अधावभाव ऩत्र क्र. १११ हदनाॊक ०३/०३/२०२० अन्लमे भागणी करूनशी वलबागाने कोणतेशी अलबरेखे
रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध केरे नाशीत. अगय माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी. त्माभऱे केरेल्मा खचााची
खये दी प्रकक्रमा वलहशत कामाऩद्धती अलरॊफन
ू कयण्मात आल्माची, खये दी वाहशत्माचा वलननमोग, केरेल्मा खचााची
वत्मता माफाफतची ऩडताऱणी रेखा ऩयीषणात कयता आरी नाशी.

लयीरप्रभाणे एकूण खचा यक्कभ रु. ५६६४८३/- चे अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नवल्माने वदयचा

खचा रेखा ऩयीषणात आषेऩाधीन ठे लणेत मेत आशे .

DGPVTTM7001 (Ref No : 51, Hmm No : 150)
[End Para)
[Start Para)
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जेहटॊग भळीन खये दी खचाषफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 01

रेखा ळीऴा :लाशन भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1611409.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1611409.00/भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभि के ने वषष २०१५ -१६ मध्ये जेटटग मशीन खरे दीपोटी रक्कम रु.१६११४०९ इतका खचष
के िा असून सदर खरे दीची मूळ नस्ती , भनभवदा कागदपत्रे , जंगम मािमत्ता नोंदवही , वाहनाचे िॉगबुक , भहस्रीशीट व खचाषची
मूळ प्माणके िेखा परीक्षणात उपिब्ध झािी नाही.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या वषष २०१५ -१६ चे िेखा परीक्षणात असे ददसून आिे दक , महानगरपाभिके च्या
वाहन भवभागाने घनकचरा भवभागासाठी जेटटग मशीन खरे दी के िी असून सदर मशीन खरे दीच्या खचाषबाबत िेखा परीक्षणात
खािीिप्माणे अभभप्ाय देण्यात येत आहेत.
१) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके ने वषष २०१५-१६ मध्ये खािीि प्माणकाद्वारे जेटटग मशीन खरे दीपोटी खचष के िा
असून सदर खरे दीची मूळ नस्ती, भनभवदा कागदपत्रे, जंगम मािमत्ता नोंदवही, वाहनाचे िॉगबुक, भहस्रीशीट व खचाषची मूळ
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प्माणके िेखा परीक्षणात उपिब्ध झािी नाही. त्यामुळे सदर वाहनाची भनकड, झािेिा वापर व खरे दी प्दक्रया भवभहत
कायषपद्धती अविंबून करण्यात आल्याची खात्री िेखा परीक्षणात करता आिी नाही.

अ.क्र.

प्माणक क्र.

ददनांक

भनव्वळ खचष रक्कम

कोणास प्दान

०१

ESC ७०

०८/०४/२०१५

१६११४०९

भिफ्टमॅक उद्योग प्ा.भि.

एकू ण भनव्वळ खचष

तपशीि
जेटटग मशीन
खरे दी

१६११४०९

वरीिप्माणे एकू ण खचष रक्कम रु.१६११४०९/- चे अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नसल्याने सदरचा खचष िेखा
परीक्षणात आक्षेपाधीन ठे वणेत येत आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 74, Hmm No : 148)
[End Para)
[Start Para)
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भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरकातीर अलजड लाशने माॊचे ककरोभीटय फॊद

आशे त, आलचमक धालगती उऩरब्ध शोत नवताना लाशनाॊचा लाऩय कयण्मात मेत
अवल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 9

रेखा ळीऴा :लाशन भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 8183000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 8183000.00/कारफाह्म लाशने ल धालगती भीटय फॊद अवरेरी अलजड लाशने माॊचा लाऩय लबलॊडी भशानगय ऩालरकेत

कयण्मात मेत आशे . माभऱे नागरयकाॊना चाॊगल्मा ववलधा ऩावन
ू लॊचीत ठे लरे आशे .

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगय ऩालरकेचे वन २०१५-१६ चे रेखाऩयीषण ९/ ७/२०१९ ऩावन
ू वरु आशे .

लाशन वलबागाचे वन २०१५ - १६ मा वलत्तीम लऴाातीर रेखे उऩरब्ध कयण्माफाफत अ व ऩत्र क्र 37 अन्लमे
भागवलरी अवन
ू शी अद्माऩ आलश्मक रेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरे नाशी .
उऩरब्ध केरेल्मा अलबरेख्मालरून खारीर प्रभाणे अलबप्राम आशे त.
अ क्र

1

लाशन क्रॊभाक इॊधन ऩरयणाभ लरटय / प्रभानक क्रॊभाक ल
ल प्रकाय

MH04M212

ककरो ग्राभ

५ लरटय
५२ लरटय

हदनाॊक

६८६/२३/०४/२०१५
६८७/२४/०४/२०१५
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५२ लरटय

६८८/२२/०६/२०१५

५० लरटय

६८९/२२/०७/२०१५

५२ लरटय

६९०/१/०९/२०१५

३० लरटय

६९१/५/१०/२०१५

४३ लरटय

६९२/२९/१०/२०१५

४८ लरटय

६९३हद२/१२/२०१५

AMBULANCE

2 MH04AM165
WATER TANKAR
१

१२१ लरटय

भीटय
फॊद

धालगती भीटय फॊद

अवल्माने उऩरब्ध नाशी.

१ लरटय OIL

ऩा. क्र १३४९ हद

४/४/२०१५

२

१लरटय
OIL
११० डडझेर

३

९७ डडझेर

ऩा. क्र १८७८ हद

४

११० डडझेर

ऩा. क्र १८८०हद

ऩा. क्र १३५० हद
७/०४/२०१५

भीटय
फॊद

धालगती भीटय फॊद

अवल्माने उऩरब्ध नाशी.

लबलॊडी ळशयाव
ऩाणीऩयलठा

२२/०४/२०१५
२७/०४/२०१५

¼ ओईर
५

११६ डडझेर
लरटय

२ लरटय ओईर

६

ऩा. क्र १८८१ हद
२७/०५/२०१५
७/०५/२०१५

११५ डडझेर

ऩा. क्र १८८२

१ OIL

हद.४ /०५/२०१५

हद.४/०५/२०१५

६अ

१०० लरटय

ऩा. क्र १८८२

७

११३ लरटय डडझेर

ऩा. क्र १८८५

८

१०५ लरटय डडझेर

ऩा. क्र १८८६

९

६० लरटय डडझेर

ऩा. क्र १८८७

१ ओईर

1 लरटय OIL

१ लरटय OIL

हद.४/०५/२०१५

हद.१४/०५/२०१५
हद.१५/०५/२०१५
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कलरॊग २ लरटय

हद.१८/०५/२०१५

१०

१०५ लरटय डडझेर

ऩा. क्र १८८८

११
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ऩा. क्र १६४३

हद.३०/०४/२०१५

श्री

वॊतोऴ बोईय माॊच्मा

ननमोजन नवाय लबलॊडी

ळशयाव ऩाणीऩयलठा केरा
आशे .

नोंद लशीत स्लाषयी नाशीॊ
९

१४० लरटय डडझेर

ऩा. क्र १६४४

हद.०२/०५/२०१५

श्री

वॊतोऴ बोईय माॊच्मा

ननमोजन नवाय लबलॊडी

ळशयाव ऩाणीऩयलठा केरा
आशे .

नोंद लशीत स्लाषयी नाशीॊ
१०

४०

लाशन क्र १६५
६/०५/२०१५

MH04AM153 भधून
डीझेर

MH04AM165टाकण्मात
आरे आशे .

माफात कायण नभद
ू नाशी
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११

१२९ लरटय डडझेर
कऩडा१नग

ऩा. क्र १६४५

हद.०२/०५/२०१५

श्री लवमान ऩटे र माॊच्मा
ननमोजन नवाय लबलॊडी

ळशयाव ऩाणीऩयलठा केरा
आशे .

१२

१२५ लरटय डडझेर
1 लरटय OIL

ऩा. क्र १६४६

हद.०९/०५/२०१५

श्री रक्ष्भण गामकलाड

माॊच्मा ननमोजन नवाय

लबलॊडी ळशयाव ऩाणीऩयलठा
केरा आशे .

१३

११५ लरटय डडझेर
1 KG GRIS

ऩा. क्र १६४७

हद.११/०५/२०१५

श्री रक्ष्भण गामकलाड

माॊच्मा ननमोजन नवाय

लबलॊडी ळशयाव ऩाणीऩयलठा
केरा आशे .

१४

९६ लरटय डडझेर
२ लरटय OIL

ऩा. क्र १६४८

हद.१३/०५/२०१५

श्री

वॊतोऴ बोईय माॊच्मा

ननमोजन नवाय लबलॊडी

ळशयाव ऩाणीऩयलठा केरा
आशे .

१५

९९ लरटय डडझेर
१ लरटय OIL

ऩा. क्र १६४९

हद.१५/०५/२०१५

श्री वदळान ळेलाऱे माॊच्मा

ननमोजन नवाय लबलॊडी

ळशयाव ऩाणीऩयलठा केरा
आशे .

१६

११५ लरटय डडझेर

ऩा. क्र २१५१

हद.२१/०५/२०१५

श्री रक्ष्भण गामकलाड

माॊच्मा ननमोजन नवाय

लबलॊडी ळशयाव ऩाणीऩयलठा
केरा आशे .

१७

७५ लरटय डडझेर
१ लरटय OIL

ऩा. क्र २१५२

हद.२१/०५/२०१५

श्री रुऩेळ जाधल माॊच्मा
ननमोजन नवाय लबलॊडी

ळशयाव ऩाणीऩयलठा केरा
आशे .

नोंद लशीत स्लाषयी नाशीॊ
१८

१२० लरटय डडझेर
१ लरटय OIL

ऩा. क्र २१५३

हद.२१/०५/२०१५
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केरा आशे .
१९

१२० लरटय डडझेर
१ लरटय OIL

ऩा. क्र २१५४

हद.२९/०५/२०१५

श्री रक्ष्भण गामकलाड

माॊच्मा ननमोजन नवाय

लबलॊडी ळशयाव ऩाणीऩयलठा
केरा आशे .

1. लाशन लाऩय फाफत नोंदलशी (LOGBOOK ) फ-माच नोंदी लाशन चारक , लाशन लाऩयनाये अधधकायी /

वलबागाचे प्रळाकीम अधधकायी माॊच्मा स्लाषयी ने प्रभाणणत कयणे आलश्मक आशे . ऩयॊ तू माफाफत कामालाशी
अऩण
ा ा दाखवलण्मात आरी नाशी.
ू ा आशे ऩत
ू त

2. लाशन भधीर ककरोभीटय भीटय फॊद अवल्माने धालगती उऩरब्ध शोत नवताना लाशन लाऩय वरु आशे .

ऩताता ल खरावा भान्म कयण्माजोगा हदरेरा नाशी. ऩत
ा ा शोणे आलश्मक आशे .
ू त
3. लबलॊडी ळशयाभध्मे भाशे जरै ऩालवाळ्मात भध्मे

ऩाण्माचा ततलडा नवतानाशी TANKAER द्लाये

ऩाणीऩयलठा केरा आशे . माफात खरावा ल ऩत
ा ा दाखवलण्मात आरी नाशी.
ू त

4. लाशन चारक फ-माच लेऱेव डीझेर बायतान १ लरटय oil लाशनाभध्मे बयत आशे . लाशन चारक

माॊच्मालय ननमॊत्रण नाशी. ननयॊ क हदनाॊक ल जा क्र ननयॊ क अन्लमे केरेरा खरावा भान्म कयण्माजोगा नाशी.
ऩत
ा ा कयाली.
ू त

5. लाशन दरुस्ती ल दे खबार वाठी लावऴाक दयकयाय GARAGE वोफत (AMC) कयणे आलश्मक आशे .

ऩयॊ तू भशानगय ऩालरकेचा आधथाक ल बौतीक उहदस्ठे तवेच लाशन वग्स्थतीत यशाले मावाठी ननमोजन कयणे
आलश्मक आशे . माफाफत ऩत
ा ा दाखवलरी नाशी.
ू त

6. लाशन चारकाने डीझेर बयताना दोन ऩालतीऩस्तके लाऩयरे आशे . एका लाशनावाठी एकच ऩालती ऩस्तक

कामाारमातन
ू ननगालभत केरे नाशी. रेखाऩयीषणवाठी वाठा नोंदलशी रेखाऩयीषनाव उऩरब्ध केरी नाशी.
ऩत
ा ा केरी कयाली.
ू त

7. जड लाशनाॊची आलश्मक धालगती ३.६ ते ४* ककभान ककरोभीटय आलश्मक आशे . लाशन तऩावनी केरेरे

कागदऩत्रे / प्रभाणऩत्र रेखाऩयीषनाव उऩरब्ध केरे नाशी जेणेकरून आलश्मक धालगती नवाय लाशन लाऩय
फाफत खात्री झारी नाशी.

8. लाशन वलबागातीर वला लाशने योज भशानगयऩालरकेत लाशन वलबागाने नेभन
ू हदरेल्मा जागेत आरेरे ल

ऩयत गेरे फाफत नोंद अवरेरे अलबरेखे रेखाऩयीषन कारालधीत उऩरब्ध केरे नाशी.

9. भ. ळा. वल. वल. ळा. नन. भॊत्रारम , माॊच्मा हद. १५/०६/२००१ नवाय ननरुउऩमोगी, दरुस्त न शोणायी

अनतरयक्त लाशने माॊचे ननरेखन केरे नाशी.
अधावभाव साऩनऩत्र क्र 48

हदनाॊक 31/12/2019 अन्लमे भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा

अधधननमभ १९३० चे करभ ६ ल वधारयत अध्मादे ळ २०११ अन्लमे ननगालभत केरे आशे . तीन हदलवात खरावा
शोणे आलश्मक शोत्ते ऩयॊ त लाशन वलबागाने केरेरा खरावा कामाारम प्रभख माॊच्मा भान्मतेने, कामाारमीन

जालक क्र ल हदनाॊक नोंदवलणे आलश्मक अवताना ननयॊ क हदनाॊक अवरेरा कामाारम प्रभखाच्मा भान्मतेवलना
भान्मशोण्माजोगा खरावा वादय केरा नाशी.खरावा भान्म नाशी. ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त
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DATSMPM7201 (Ref No : 87, Hmm No : 48)
[End Para)
[Start Para)

26

बाॊडायगृश - आयोग्म वलबागाकडीर वलतीम लऴष 2015-2016 भधीर खची ऩडरेल्मा

यकभाॊच्मा नथत्मा ल प्रभाणके रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून दे णे फाफत
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 01

रेखा ळीऴा :आयोग्म भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 9184324.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 9184324.00/आयोग्म वलबागाने खये दी केरेल्मा फाफी मा लेगलेगऱमा ऩयलठा दायाॊकडून दयऩत्रकाॊद्लाये तवेच

दयऩत्रकाव भदतलाढी द्लाये खये दी केल्माचे आढऱून आरे आशे .वदय खये दी प्रक्रीमा शी एकबत्रतऩणे
ननवलदा प्रकक्रमा याफलन
ू केरी नाशी .मा खये दीच्मा भऱ
ू प्रभाणकाभधून कयण्मात आरेल्मा लजातीॊच्मा
ऩडताऱणी वाठी भऱ
ू प्रभाणके उऩरब्ध झारी नाशीत .

आयोग्म वलबागाने खारी नभद
ू तक्त्मात खये दी केरेरे वाहशत्म लेगलेगऱमा ऩयलठादायाॊकडून

दयऩत्रकाॊद्लाये तवेच दयऩत्रकाव भदतलाढीद्लाये खये दी केल्माचे रेखाऩयीषणात आढऱून आरे आशे .
वलबागाव लऴाबय रागणाय अवरेल्मा वाहशत्माॊचे अॊदाज तमाय करून त्मानवाय एकाच लेऱी वला खये दी ,
ननवलदा प्रकक्रमा याफलन
ू कयणे आलश्मक शोते तवे न कयता रागणाये वाहशत्म

तकड्माने खये दी

केल्माने भशानगयऩालरकेव स्ऩधाात्भक दयाॊचा राब लभऱारा नाशी .दयऩत्रकाच्मा आधाये केरेल्मा
खये दीभऱे ऩयलठादायाॊचा पामदा शोण्माची ळक्मता अवन
ू माभऱे

भशानगयऩालरकेचे आधथाक नकवान

शोण्माची ळक्मता आशे .रेखाऩयीषणात मा फाफत अधावभावऩत्र क्रभाॊक ११६

हद.११/०३/२०२० अन्लमे

कऱवलरे अवता वलबागाने काशीशी खरावा केरा नवल्माने माफाफत रेखाऩयीषणाचे अलबप्राम खारीर
आशे त .

1. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभ २०११ चे प्रकयण -५ अनवच
ू ी–ड चे ननमभ २ (१), भशायाष्ट्र

ळावन, उद्मोग उजाा ल काभगाय वलबागाचा ळावन ननणाम बाखव-२०१४/प्र.क्र.८२ /बाग-III/उद्मोग-४ हदनाॊक २
जानेलायी

१९९२,

भशायाष्ट्र

ळावन

उद्मोग

उजाा

बा.ख.व.1093/(2635) उद्मोग 6 हदनाॊक 16/7/1993

ल

काभगाय

वलबाग

ळावन

ननणाम

क्रभाॊक

भधीर तयतद
ू ी नवाय लावऴाक खये दी यक्कभ रु.

९१८४३२४/-, फाफतची खये दी प्रक्रीमा शी एकबत्रत ऩणे, लत्ृ तऩत्राद्लाये जाहशय ननलीदा भागलन
ू तवेच
भशानगयऩालरकेच्मा वॊकेतस्थऱालरुन जाहशयात दे उन
रेखाऩरयषणाव प्राप्त झारा नाशी.

कयणे आलश्मक आशे .

मा फाफतचा खूरावा

1) आयोग्म वलबागाने खये दी केरेल्मा फाफीची भऱ
प्रभाणकाभधन
कयण्मात आरेल्मा लजाती माची
ू
ू
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ऩडताऱणीवाठी ल खचााची वत्मता ऩडताऱणीवाठी भऱ
ू प्रभाणके उऩरब्ध झारी नाशीत.

2)

अ.क्र. प्रभाणक क्र .हदनाॊक

योखलशी नवाय
खचा ननव्लऱ

ऩयलठादायाचे नाल प्रदानाचा तऩळीर

यक्कभ
1

Voucher

No. ESC/1774

/ 14-Sep-

4,90,000.00

3

Voucher

No.Esc/2224 / 3-Oct-2015
Voucher

No.Esc/4046 / 22-Feb-

6,94,624.00

Voucher

No.Esc/4246 / 9-Mar-

9,80,000.00

ककटकनाळक खये दी

डॉजल्पन वेल्व

ककटकनाळक खये दी

डॉजल्पन वेल्व

ककटकनाळक खये दी

भशायाष्ट्र स्टे ट

ककटकनाळक खये दी

काऩोये ळन
4,90,000.00

काऩोये ळन

2016
5

डॉजल्पन वेल्व
काऩोये ळन

2016
4

ककटकनाळक खये दी

काऩोये ळन

2015
2

डॉजल्पन वेल्व

Voucher.

no.Esc/4189 / 5-Mar-2016 2,94,000.00

को.ऑऩ.कन्ट्झुभय
पेडये ळन भर.

6

voucher.no.esc/420 / 25- 1,96,000.00
Apr-2015

7

voucher.no.esc

/2792 / 19-Nov-2015

वंकल्ऩ एव फी

एन वेला वंस्था
4,90,000.00

श्री अननरुद्ध

voucher.no.

es2812 / 24-Nov-2015

2,44,131.00

काभगाय वेला ऩयलठा

भशायाष्ट्र स्टे ट

ककटकनाळक खये दी

को.ऑऩ.कन्ट्झुभय
पेडये ळन भर.

9

Voucher.

no.Esc/3929 / 18-Feb-

2,94,000.00

1603/1604 / 29-Aug-2015

भशायाष्ट्र स्टे ट

ककटकनाळक खये दी

को.ऑऩ.कन्ट्झुभय

2016
10 voucher.no.esc/1602/

प्रबाग क्र ४ कॊत्राटी

फेयोजगाय नागयी
वेला वंस्था

8

तात्ऩयते स्लच्छता गश
ृ
खये दी

पेडये ळन भर.
5,50,549.00

क्रींन्ट्व कं .

५० प्राग्स्टक स्प्रे ऩॊऩ
खये दी ,ड्रेंनेज वपाई

काभगाय वेला ऩयलठा
ल उॊ दीय भायण्मावाठी
वलऴ खये दी

11 voucher.no.esc/2102/2103/ 5,62,757.00
2104 .30-Sep-2015
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12 Voucher No. ESC

/1773 / 14-Sep-2015

4,90,000.00

13 Voucher No. ESC/4055 / 9,80,000.00
22-Feb-2016
14 Voucher No. ESC
/4247

/ 9-Mar-2016

15 voucher.

no.Esc/2324 / 5-Oct-

4,90,000.00
4,90,000.00

यभेळ अग्रो केभभकर वलवलध ककटकनाळके
काऩोये ळन

खये दी

काऩोये ळन

खये दी

काऩोये ळन

खये दी

यभेळ अग्रो केभभकर वलवलध ककटकनाळके
यभेळ अग्रो केभभकर वलवलध ककटकनाळके
डडंऩर इंटयप्रावेव

प्रबाग वलभती १ ते ५
भध्मे ककटकनाळके

पलायण्मावाठी रक्टय

2015

लरटयची टाकी दोन
काभगाय ई .वेला
ऩयलठा

16 voucher.

no.esc/3031 / 5-Dec-2015

1,91,826.00

श्री याभेश्लयभ एजेंवी फी जी ऩी शॉग्स्ऩटर ल

अन्म आयोग्म केंद्र

माॊच्मा वाठी औऴध
खये दी

17 Voucher

No.Esc/4588 / 31-Mar-

1,78,902.00

ळाश पायभा

2016
18 voucher.no.esc

/3788 / 4-Feb-2016

19 Voucher

No. ESC/3630 / 20-Jan-

3,25,375.00

१०० शात गाड्मा खये दी

वाई

कंन्ट्वरकळन
7,52,160.00

लीय भाता

एभकेएवएव

2016
एकण खचा रुऩमे

औऴध खये दी

पामफय कचया कॊ ड्मा
खये दी

91,84,324.00

उऩयोक्त खचािचे अभबरेखे रेखाऩयीषणात उऩरब्ध झारे नवल्माने एकूण खचि यक्कभ रु.

91,84,324.00/- रेखाऩयीषणात अषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे.

DGPKDKM7001 (Ref No : 59, Hmm No : 116)
[End Para)
[Start Para)
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ऩाणीऩुयलठा ऩाईऩ राईन ननगा ल दे खबार दरु
ु थती काभाचे अभबरेखे उऩरब्ध न

झारेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 01
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रेखा ळीऴा :ऩाणीऩयलठा भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 8517776.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 8517776.00/पाणीपुरवठा भवभागाने पाईपिाईन भनगा व दुरुस्तीपोटी ठे केदारांना अदा के िेिी एकू ण रक्कम रु.८५१७७७६ च्या
खचाषची भनभवदा नस्ती, मूळ प्माणके , मोटार पंप नोंदवही व इतर संबंभधत अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िे
नाहीत.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ या भवत्तीय वषाषचे िेखा परीक्षणात पाणीपुरवठा
भवभागाकडीि खािीि कामांच्या खचाषच्या अनुषंभगक भनभवदा नस्ती, प्माणके , मोटार पंप नोंदवही व संबंभधत
भवभागाचे मोजमाप पुभस्तका, अभभिेखे, िेखा परीक्षणात तपासणीसाठी उपिब्ध करणेबाबत अधषसमास पत्र क्र.९१
ददनांक २५/०२/२०२० अन्वये मागणी के िी असता भवभागाने के िेल्या खुिाश्यात कामाचे अभभिेखे अनुषंभगक
भनभवदा नस्ती, प्माणके , मोजमाप पुभस्तका तपासणीसाठी उपिब्ध करून देण्यात येत आहे असे नमूद के िे असून
प्त्यक्षात खािीि कामांचे अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध के िे नाहीत.
अ.क्र.

खाते/प्माणक क्र. ददनांक

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

ESC२७१७/९.११.२०१५
ESC२७१८/९.११.२०१५
ESC२७१९/९.११.२०१५
ESC२७२०/९.११.२०१५
ESC२७२१/९.११.२०१५
ESC२७२२/९.११.२०१५
ESC३३८७/२.१.२०१६
ESC३६३८/२०.१.२०१६
ESC३६३९/२०.१.२०१६
ESC३६४०/२०.१.२०१६
ESC३६४८ ते ३६५०/२१.१.२०१६
ESC ४१४/२३.४.२०१५
ESC४२८ ते ४३०/२८.४.२०१५
१४ भवत्त आयोग/१४.३.२०१६

रोखवहीनुसार खचष
भनव्वळ रक्कम
२९४०००
२६४१४५
१२२६३९
७६४५९
२९४०००
१७५०५१
३०२२५०
२९४०००
१२८४४४
४२२६७६
१५७८४१
१८२०९०
४४२०४९
५८०४१८१

एकू ण खचष रक्कम रु.

८५१७७७६

कोणास प्दान

प्दानाचा तपशीि

सुभाष कन्स्रक्शन
वहदुस्थान इं टरप्ायजेस
कस्तुरी म.का.स.सो.
मयुरेश सुभाष शेटे
भनखीि इं टरप्ायजेस
राम दशरथ कोरे
वहदुस्थान इं टरप्ायजेस
बी.एस.पटेि
भनखीि इं टरप्ायजेस
जयंत एन.देवकर
सुभाष कन्स्रक्शन
प्काश मेकॅभनक वक्सष
सुरज प्िंवबग वक्सष
भवद्या रेडसष

पाईपिाईन भनगा व दुरुस्ती वाडष २
पाईपिाईन भनगा व दुरुस्ती वाडष ४
पाईपिाईन भनगा व दुरुस्ती वाडष ५
पाईपिाईन भनगा व दुरुस्ती वाडष ५
पाईपिाईन भनगा व दुरुस्ती वाडष ३
पाईपिाईन भनगा व दुरुस्ती वाडष २
पाईपिाईन भनगा व दुरुस्ती
पाईपिाईन भनगा व दुरुस्ती वाडष २
पाईपिाईन भनगा व दुरुस्ती वाडष ३
पाईपिाईन भनगा व दुरुस्ती वाडष ३
पाईपिाईन भनगा व दुरुस्ती वाडष १
पाणीपुरवठा मोटार पंप दुरुस्ती
पाईप िाईन वाडष क्र.४६
३५०mm पाईप िाईन गायत्रीनगर

उपरोक्त खचाषबाबत िेखा परीक्षणात खािीि अभभप्ाय आहेत.
१) उपरोक्त खचाषचे अभभिेखे िेखापरीक्षणात उपिब्ध न झाल्याने के िेिा खचष योग्य व बरोबर असल्याची तपासणी
करता आिी नाही. सबब वरीिप्माणे प्माणकांद्वारे खचष रक्कम रु.८५१७७७६ चे अभभिेखे िेखा
परीक्षणात
आक्षेपाधीन करण्यात येत आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 61, Hmm No : 91)
[End Para)
[Start Para)

28

प्रबाग र.5 च्मा कामषषेत्रातीर यथते डाॊफयीकयणाने दरु
ु थत कयणे काभालालत
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रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 08

रेखा ळीऴा :फाॊधकाभ भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 2498464.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2489132.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 9332.00/प्भाग क्र.5 च्या कायषक्षेत्रात रस्ते डांबरीकरणाने दुरुस्त करणे कामाच्या दद.06/07/2015 ते 20/07/2015 या
भनभवदा कािावधीत भनभवदा प्ाप्त झाल्या ककवा नाही याबाबत नस्तीतीि रटपणीत काहीही नमूद के िे नाही.
कामाची बाब क्र.१ चे काम 1870.22 स्के .मी. झािे असल्याने अंदाजत्रकात दशषभविेिा जादा दर रुपये 1.65 प्माणे
एकु ण रक्कम रुपये 3086 चे अभतरीक्त प्दान ठे केदारास झािे आहे.
अंदाजपत्रदकय बाब क्र.2 Providing and laying Hot mix hot laid Bituminous macabam 50/75 mm
compacted thickness etc. या बाबीचा दर रुपये 7399 प्ती क्यु.मी. संबधीत भजल्हा दर सुचीत आढळू न आिा

नाही. अगर सदर बाबीचे दरपुथ्थथ्थकरण के ल्याचा चाटष नस्तीत ददसून आिा नाही.
मोजमाप पुभस्तके तीि नोंदीनुसार बाब क्र.1 टॅक कोट चे पररमाण 1870.22 स्के .मी. असून त्यावर बाब क्र.2 बी.एम.चे
काम 93.51 क्यु.मी.इतके तांभत्रक दृष्टया होणे आवश्यक असता ते प्त्यक्षात 313.21 क्यु.मी.इतके के िे असल्याने
तांभत्रक दृष्टया टॅक कोट चे काम के िेिे नसतांना बी.एम. चे काम 219.7 क्यु.मी.इतके जादा काम टॅक कोट भशवाय कसे
के िे याचा खुिासा झािा नाही.
मोजमाप पुभस्तके तीि नोंदीनुसार बाब क्र.1 टॅक कोट चे पररमाण 1870.22 स्के .मी. नुसार बाब क्र.3 ए.सी. चे काम
46.75 क्यु.मी. इतके तांभत्रक दृष्टया होणे आवश्यक असता ते प्त्यक्षात 12.89 क्यु.मी.इतके के िे असल्याने 33.86

क्यु.मी.चे ए.सी. चे काम तांत्रीक दृष्टया कमी के िे बाबत खुिासा झािा नाही.
सदर कामाची प्दान रक्कम रु.2498464 मधून स्थाभनक संस्था कर 0.25 टक्के रक्कम रु.6246 ची वसूिी देयकातून
के िेिी नाही.
सदर कामाचा दोषभनवारण दाभयत्व कािावधी कायाषदेशात व करारनाम्यात नमूद के िेिा नाही.

कामाचे नाव :- प्भाग क्र.5 च्या कायषक्षेत्रात रस्ते डांबरीकरणाने दुरुस्त करणे.
प्शासकीय मान्यता :- आयुक्त दद.02/07/2015.
तांभत्रक मान्यता :- शहर अभभयंता क्र.80/15-16, दद.02/07/2015, रु.2496873
कायाषदेश क्र. :- भभभनशमनपा/बांध/2079/2015, दद.11/09/2015.
कामाची मुदत:- 1 वषष.
भनभवदा जाभहरात :- दै.िोकमत, दद.06/07/2015, व दद.24/07/2015 ई-भनभवदा सुचना क्र.38/2015/16,
भनभवदा कािावधी दद.24/07/2015 ते 30/07/2015 सादरीकरण दद.31/07/2015. उघडिी 03/08/2015
भनभवदाकार / ठे केदार :- श्री.ददिीप धुमाळ.
भनभवदा दर कमी / जादा :- अंदाजपत्रकीय दराने.
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काम सुरु ददनांक :- दद.11/09/2015
काम पुणष ददनांक :- दद.23/10/2015
दोषभनवारण कािावधी :- नमूद नाही.
मोजमाप पुभस्तका क्र./ पुष्ठ क्र. :- 122/ 28 ते 35
खचष :- रुपये 2498464
प्माणक क्रमांक

ददनांक

स्थुि रक्कम

भनव्वळ रक्कम

भनधी

ESC/3966

27.02.2016

2498464

2298587

रस्ते व पथ् दुरुस्ती

2498464

2298587

कामावरीि एकु ण खचष

देयकातून के िेल्या वजाती

1 िे

सुरक्षा अनामत %

49969

आयकर 2 %

49969

उपकर 1 %

24985

कायषकंत्राट कर 2%

49669

भवमा 1 %

24985

दंड

-

इतर वसुिी / एि. बी. टी.

-

एकु ण वसुिी

199877

सदर कामाची नस्ती, मोजमाप पुभस्तका व प्माणके तपासता, िेखा पररक्षणात आढळू न आिेल्या खािीि
अभनयभमततांबाबत अधषसमास पत्र क्र. २१ ददनांक २९/०८/२०१९ अन्वये कळभविे असता भवभागाने काहीही
खुिासा के िेिा नाही. सबब िेखा परीक्षणाचे खािीिप्माणे अभभप्ाय आहेत.
१) सदर कामासाठी प्थम भनभवदा प्भसद्धी दद.06/07/2015, रोजी दै.िोकमत व ई-भनभवदा सुचनेव्दारे प्भसद्ध
करण्यात आिी असता दद.06/07/2015 ते 20/07/2015 या कािावधीत भनभवदा प्ाप्त झाल्या ककवा नाही याबाबत
नस्तीतीि रटपणीत काहीही नमूद के िे नाही त्यामुळे सदर कामाची भनभवदा कािावधीत भनभवदेबाबत पुढे के िेिी
कायषवाही समजून आिी नाही.
२) सदर कामाचे अंदाजपत्रक तपासता बाब क्र.1 Providing & laying Bituminous tack coat@50 kg/ 100m2
over BT etc. चा सन 2013/14 च्या भजल्हा दर सुचीतीि पृष्ठ क्र.134/56A वरीि दर रु.27 अभधक 5 टक्के मनपा क्षेत्र

रु 1.35 असा एकु ण 28.35 येत असतांना अंदाजपत्रकात रु.30 प्ती स्के .मी. असा नमूद के िा आहे. सदर कामाची
मोजमाप पुभस्तका क्र.122 मधीि पृष्ठ क्र.28 व 29 वरीि नोंदी नुसार सदर बाबीचे काम 1870.22 स्के .मी. झािे
असल्याने अंदाजत्रकात दशषभविेिा जादा दर रुपये 1.65 प्माणे एकु ण रक्कम रुपये 3086 चे अभतरीक्त प्दान संबधीत
ठे केदारास झािे आहे तरी सदरची रक्कम वसुिी करून अनुपािन करावे.
३) अंदाजपत्रकात बाब क्र.2 Providing & laying Hot mix hot laid Bituminous macabam 50/75 mm
compacted thickness etc…. या बाबीचा दर रुपये 7399 प्ती क्यु.मी. दशषभविा आहे. तथाभप सदरचा दर संबधीत

भजल्हा दर सुचीत आढळू न आिा नाही. अगर सदर बाबीचे दरपुथ्थथ्थकरण के ल्याचे नस्तीत ददसून आिे नाही. तरी
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मोजमाप पुभस्तके तीि पृष्ठ क्र.34 वरीि नोंदी नुसार बाब क्र.2 चे नोंदिेिे पररमाण 313.21 क्यु.मी. असून सदर
दराप्माणे प्दान रक्कम रु.2317441 ची खात्री िेखापररक्षणात करता आिी नाही. तरी याबाबत साधार खात्री
पटवावी.
४) अंदाजपत्रकात बाब क्र.3 Providing & laying Bituminous Concrete 25/40 mm compacted thickness
etc…. या बाबीचा दर रुपये 9691.32 प्ती क्यु.मी. दशषभविा आहे. तथाभप सदरचा दर संबधीत भजल्हा दर सुचीत

आढळू न आिा नाही. अगर सदर बाबीचे दरपुथ्थथ्थकरण के ल्याचे नस्तीत ददसून आिे नाही. तरी मोजमाप पुभस्तके तीि
पृष्ठ क्र.34 वरीि नोंदी नुसार बाब क्र.3 चे पररमाण 12.89 क्यु.मी. नोंदिेिे असून सदर दराप्माणे प्दान रक्कम
रु.124921 ची खात्री िेखापररक्षणात करता आिी नाही. तरी याबाबत साधार खात्री पटवावी.
५) सदर कामाचे अंदाजपत्रकानुसार, तांभत्रक स्पेभसदफके शन प्माणे काम करणेचे आहे. मोजमाप पुभस्तके तीि नोंदी
नुसार बाब क्र.1 टॅक कोट चे पररमाण 1870.22 स्के .मी. असून त्यावर बाब क्र.2 बी.एम.चे काम 93.51 क्यु.मी.इतके
तांभत्रक दृष्टया होणे आवश्यक असता ते प्त्यक्षात 313.21 क्यु.मी.इतके के िे असल्याने तांभत्रक दृष्टया टॅक कोट चे काम
के िेिे नसतांना बी.एम. चे काम 219.7 क्यु.मी.इतके जादा काम टॅक कोट भशवाय कसे काय के िे आहे. याचा खुिासा
होणे आवश्यक आहे.
६) सदर कामाचे अंदाजपत्रकानुसार, तांभत्रक स्पेभसदफके शन प्माणे काम करणेचे आहे. मोजमाप पुभस्तके तीि नोंदी
नुसार बाब क्र.1 टॅक कोट चे पररमाण 1870.22 स्के .मी. नुसार बाब क्र.3 ए.सी. चे काम 46.75 क्यु.मी. इतके तांभत्रक
दृष्टया होणे आवश्यक असता ते प्त्यक्षात 12.89 क्यु.मी.इतके के िे असल्याने 33.86 क्यु.मी.चे ए.सी. चे काम तांत्रीक
दृष्टया कमी के िे आहे. तरी याबाबत खुिासा होणे आवश्यक आहे.
७) सदर कामाचे प्माणक तपासता प्दान रक्कम रु.2498464 मधून स्थाभनक संस्था कर 0.25 टक्के रक्कम रु.6246 ची
वसूिी देयकातून के िेिी नाही. तरी सदरची रक्कम वसूि करण्यात यावी.
८) सदर कामाचा दोषभनवारण दाभयत्व कािावधी कायाषदेशात व करारनाम्यात नमूद के िेिा नाही.
उपरोक्त अभनयभमता पुतषता करे पयंत िेखापररक्षणात रक्कम रु. ९३३२ वसूिपात्र तर खचष रक्कम
रु.२४८९१३२ आक्षेपाधीन ठे वण्यात येत आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 67, Hmm No : 21)
[End Para)
[Start Para)
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लाडष र.17 भौराना अब्दर
ु कराभ आझाद गाडषन वुळोभबकयण कयणे ल खेऱणी

फववलणे काभाफाफत. (प्राथभभक वोई वुवलधा अॊतगषत)
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 5

रेखा ळीऴा :फाॊधकाभ भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1577719.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1577719.00/[75]
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लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 4455.00/वाडष क्र.17 मौिाना अब्दुि किाम आझाद गाडषन सुशोभभकरण करणे व खेळणी बसभवणे (प्ाथभमक सोई सुभवधा
अंतगषत) कामाच्या प्शासकीय मान्यतेची कागदपत्रे संबभधत नस्तीत आढळू न आिी नाही.
सदर कामाचे पाटष 2 व 3 च्या अंदाजपत्रकातीि नमूद बाबींची तांभत्रकदृष्ट्डा शहर अभभयंता यांची तपासणीअंती
मान्यता असल्याचे ददसून आिे नाही.
सदर कामाचे पाटष 1 भसव्हीि वकष बाब क्र.2 Transporation वाहतूक 5 km चा दर 261.25 इतका घेतिा असून
भजल्हा दर सूचीमधीि मागषदशषक सूचनांप्माणे वाहतुकीच्या दरातून 0.50

km चा initial lead रक्कम रु.166.12

वजा करून इस्टीमेट बनभविे नसल्याने सदर कामातीि वाहतूक या बाबीचे पररणाम 26.82 साठी दर रु.95.13
प्माणे प्दान न के ल्याने रक्कम रु.4455/- चे जादा प्दान झािे आहे.
करारनाम्यातीि अटीनुसार कामाचा दोष भनवारण दायीत्व कािावधी पुणष होईपयंत भनभवदा रक्कमेच्या 3 % रक्कम
रुपये 67062/- कपात करणेऐवजी रक्कम रु.27792/- इतकीच रक्कम ठे केदाराच्या देयकातून कपात के िी आहे.
कामाचा प्योगशाळांकडीि चाचणी अहवाि नस्तीत उपिब्ध झािे नाही.

कामाचे नाव :- वाडष क्र.17 मौिाना अब्दुि किाम आझाद गाडषन सुशोभभकरण करणे व खेळणी बसभवणे कामाबाबत.
(प्ाथभमक सोई सुभवधा अंतगषत)
प्शासकीय मान्यता :- नस्तीत उपिब्ध झािी नाही.
मान्यता :- शहर अभभयंता क्र.233/2013-14,दद.03/02/2014, रु.2499774/कायाषदेश क्र. :- भभभनशमनपा/बांध/1266/2014,दद.06/08/2014.
कामाची मुदत:- 120 ददवस
भनभवदा जाभहरात :- फे र भनभवदा :- दै.नवाकाळ 04/07/2014 भनभवदा प्भसद्धी दद.04/07/2014 ते 14/07/2014
भनभवदा उघडल्या ददन. 16/07/2014
भनभवदाकार / ठे केदार :- मे.भप्न्स इन्रा प्ोजेक्टस.
भनभवदा दर कमी / जादा :- अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 4 टक्के कमी दराने.
काम सुरु ददनांक :- दद.06/08/2014
काम पुणष ददनांक :- दद.25/11/2014
दोषभनवारण कािावधी :- १ वषष.
मोजमाप पुभस्तका क्र./ पुष्ठ क्र. :- उपिब्ध झािेिी नाही.
खचष :- रक्कम रुपये 2235387/प्माणक क्रमांक
MUL/55

ददनांक

स्थुि रक्कम

भनव्वळ रक्कम

भनधी

08/06/2015

925413

793742

मनपा भनधी

1219079

1068733

90895

80669

2235387

1943144

कामावरीि एकू ण खचष
देयकातून के िेल्या वजाती

िे पाटष 1

2रे पाटष

रे पाटष 3

एकु ण

सुरक्षा अनामत 2%

18508

24382

1818

44708

आयकर 2 %

18508

24382

1818

44708
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कायषकंत्राट कर 5 %

46271

60954

4545

11770

उपकर 1%

9254

12190

909

22353

-

13200

-

13200

भवमा

9254

12190

909

22353

करारनामा 3 %

27792

-

-

27792

एि.बी.टी. वसुिी 0.25 %

2114

3048

227

5389

131671

150346

10226

5292242

कायषकंत्राट कर / रॉयल्टी

एकु ण वसुिी

सदर कामाच्या प्थम भनभवदा सुचना 17/05/2014 रोजी दै.सामना या वतषमानपत्रात व ई-भनभवदाव्दारे प्भसद्ध
करण्यात आिी होती. भनभवदेचा कािावधी दद.17/05/2014 ते 31/05/2014 इतका होता. सदर कािावधीत एकु ण
6 भनभवदांपैकी 2 भनभवदा तांभत्रक पडताळणीत योग्य प्ाप्त झाल्याने फे रभनभवदा प्भसद्ध करणेत आल्या. फे रभनभवदा
वतषमानपत्र दै.नवाकाळ ददनांक 04/07/2014 रोजी भनभवदा प्भसद्धी करून भनभवदा कािावधी दद. 04/07/2014
ते 14/07/2014 होता सदर भनभवदा प्दक्रयेत एकु ण 2 भनभवदा प्ाप्त झाल्या त्यापैकी मे.भप्न्स इन्रा प्ोजेक्टस
भभवंडी यांची अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 4 टक्के सवाषत कमी दराची भनभवदा प्ाप्त झाल्याने ती मंजूर करून कामाचे
कायाषदेश देण्यात आिे आहेत. सदर कामावर एकु ण रक्कम रु.2235387/- इतका खचष झािा आहे. सदर कामाबाबत
आढळू न आिेल्या अभनयभमततांबाबत अधषसमास पत्र क्र.२६ ददनांक ११/०९/२०१९ अन्वये कळभविे असता उद्यान
भवभागाने पत्र क्र.भभभनशमनपा/उद्यान/१४४/२०२० ददनांक ०५/०२/२०२० व बांधकाम भवभागाने पत्र
क्र.भभभनशमनपा/बांध/१९७९/२०२० ददनांक ०८/०९/२०२० अन्वये खुिासा के िा असून सदरचा खुिासा भवचारात
घेता िेखापरीक्षणाचे खािीि अभभप्ाय आहेत.
१) सदर कामाच्या प्शासकीय मान्यतेची कागदपत्रे संबभधत नस्तीत आढळू न आिेिी नाही. भवभागाने के िेल्या
खुिाश्यात आयुक्त यांनी दद.२२/०७/२०१४ रोजी मंजुरी ददल्याचे नमूद के िे आहे. प्त्यक्षात सदरची मंजुरी भनभवदा
प्क्रीयेनंतर भनभवदेत प्ाप्त झािेल्या दरास ददिी आहे त्यामुळे के िेिा खुिासा मान्य करता येत नाही.
२) सदर कामाची 3 वेगवेगळी अंदाजपत्रके (1) पाटष 1 भसव्हीि वकष रक्कम 970235/- (2) पाटष 2 गाडषन इस्टीमेट
रक्कम रु.1365603/- व (3) पाटष 3 बोअरवेि इस्टीमेट रक्कम रु.163936/- अशी एकु ण रक्कम रुपये 2499774/- ची
करण्यात आिी आहेत. सदर अंदाजपत्रकांपैकी पाटष 2 गाडषन इस्टीमेट व पाटष 3 बोअरवेि इस्टीमेट या
अंदाजपत्रकावर शहर अभभयंता यांनी स्वाक्षरी के िेिी नसून के वळ पाटष 1 च्या भसव्हीि वकष अंदाजपत्रकात सदर 2
अंदाजपत्रकातीि रक्कमा अभधक करून त्यानंतर आिेल्या एकु ण रक्कमेस तांत्रीक मंजूरी ददिी आहे. त्यामुळे सदर पाटष
2 व 3 च्या अंदाजपत्रकातीि नमूद बाबींची तांभत्रकदृष्ट्डा शहर अभभयंता यांची तपासणीअंती मान्यता असल्याचे
ददसून आिे नाही. भवभागाने देखीि के िेल्या खुिाश्यात १

,२,व ३ चे पाटष अंदाजपत्रकास संयुभक्तकरीत्या शहर

अभभयंता यांची मान्यता घेतिेिी आहे असे नमूद के िे आहे.
३) सदर कामाचे पाटष 1 भसव्हीि वकष बाब क्र.2 Transporation वाहतूक 5 km चा दर 261.25 इतका घेतिा असून
भजल्हा दर सूचीमधीि मागषदशषक सूचनांप्माणे सदर दरातून 0.50 km चा initial lead रक्कम रु.166.12 वजा करून
इस्टीमेट बनभविे नसल्याने सदर कामातीि वाहतूक या बाबीचे पररणाम 26.82 साठी दर रु.95.13 घेण्याचा
असतांना तो न घेता देयक प्दान के ल्याने रक्कम रु.4455/- चे जादा प्दान झािे आहे. भवभागाने के िेल्या खुिाश्यात
५ दकिोमीटर वाहतुकीसाठी २६१.२५ दर भजल्हादरसूचीमधून घेण्यात आिा आहे असे नमूद के िे आहे.
४) करारनाम्यातीि अट क्रमांक 8 नुसार दोष भनवारण दायीत्व कािावधी पुणष होईपयंत भनभवदा रक्कमेच्या 3 %
रक्कम रुपये 67062/- कपात करणे आवश्यक असतांना सदर प्करणी रक्कम रु.27792/- इतकीच रक्कम ठे केदाराच्या
देयकातून कपात के ल्याने रक्कम रु.४३७२५ ची कमी कपात के िी आहे. भवभागाने याबाबत स्वयंस्पष्ट खुिासा के िेिा
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नसून देयकातून एकू ण कपात के िेिी रक्कम नमूद के िी आहे.
५) करारनाम्यातीि अट क्र.6 नुसार साभहत्याचा व भनभवदेतीि बाबींच्या चाचण्या

, गुणवत्ता भनयंत्रक

प्यागशाळे कडू न चाचणी अहवाि प्ाप्त करून घेणे आवश्यक असतांना प्योगशाळांकडीि चाचणी अहवाि नस्तीत
उपिब्ध झािे नाही. भवभागाने के िेल्या खुिाश्यात सध्या चािू असिेल्या कामांचे प्योगशाळा चाचणी अहवाि
घेण्याची दक्षता घेण्यात येईि हा खुिासा सदर कामाचे बाबतीि मान्य करता येत नाही.
DGPVTTM7001 (Ref No : 69, Hmm No : 26)
[End Para)
[Start Para)
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रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध न झारेल्मा काभाॊचे अभबरेखमाॊफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 2

रेखा ळीऴा :फाॊधकाभ भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 25074115.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 25074115.00/भशानगयऩाभरकेच्मा फाॊधकाभ वलबागाकडीर एकूण १९ काभाॊचे ननव्लऱ खचि यक्कभ रु .२५०७४११५/- चे
अभबरेखे वॊफॊर्धत काभाॊच्मा नस्ती , भोजभाऩ ऩजस्तका , प्रभाणके ल वॊफॊर्धत अभबरेखे तऩावणीवाठी
उऩरब्ध झारे नवल्माने काभाॊची ऩडताऱणी कयता आरी नवून केरेरा खचि मोग्म ल फयोफय
अवल्माचे रेखा ऩयीषणात प्रभाणणत कयता आरे नाशी.

भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरकेचे लऴि २०१५-१६ मा आर्थिक लऴािचे रेखा ऩयीषणात अधिवभाव
ऩत्र क्र.२० ददनाॊक २६/०८/२०१९ ल अधिवभाव ऩत्र क्र.३१ ददनाॊक १३/०९/२०१९ अन्लमे भागणी करूनशी
खारीर तक्त्मात अधिवभाव ऩत्रातीर नभूद अनक्रभाॊकाच्मा वॊफॊर्धत काभाॊच्मा नस्ती, भोजभाऩ
ऩजस्तका, प्रभाणके ल वॊफॊर्धत अभबरेखे तऩावणीवाठी उऩरब्ध झारे नाशीत.
अधावभा

ऩत्रातीर ननधी
अ.क्र.
9
13/12
25/22

प्रभाणक क्र. /

काभाचे नाल / तऩलळर

हदनाॊक

आभदाय

लॉडा नॊ.10 मेथे भकयी ळाश दगाा MLA34
वभोय फैठक व्मलस्था कयणे.

12.05.2015

आभदाय

वालाजननक जागा ल फगीचे मेथे

MLA45

आभदाय

लॉडा नॊ.3 ए अलभना कॊम्ऩाउॊ ड ल MLA191

ननधी
ननधी
ननधी

गाडान वाशीत्म ल फेंचेव फववलणे. 14.07.2015
फायक्मा कॊम्ऩाउॊ ड मेथीर गटाय

[78]

03.3.2015

ननव्व्ऱ खचा ठे केदायाचे
यक्कभ रुऩमे नाल
885118
958787
532939

हशॊदस्थान

इॊटयप्रामझेव
हशॊदस्थान

इॊटयप्रामझेव
यॉमर

कॊन्रक्ळन

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

फाॊधकाभ ल ऩामलाट तमाय कयणे.
27/24
28
29
30

खावदाय

योखलशीत तऩलळर उऩरब्ध नाशी. 1191

खावदाय

योखलशीत तऩलळर उऩरब्ध नाशी. 1786

खावदाय

योखलशीत तऩलळर उऩरब्ध नाशी. 2833

खावदाय

योखलशीत तऩलळर उऩरब्ध नाशी. 2834

ननधी
ननधी
ननधी
ननधी

17.06.2015
23.07.2015
22.09.2015
22.09.2015

आग्रा योड कॉम्ऩरेक्व ते फागे
33/27 योड पॊड

कपयदोव, याजील गाॊधी चौक ते
राशोटी कॊऩा. ऩेव्शयफॉक योड
दरुवती कयणे

आग्रा योड कॉम्ऩरेक्व ते फागे
34/28 योड पॊड

कपयदोव, याजील गाॊधी चौक ते
राशोटी कॊऩा.ऩेव्शयफॉक योड
दरुवती कयणे

लॉडा नॊ.35 परजाय नगय लॉडा
35/29 योड पॊड

नॊ.5 जैतनऩया मेथे टोयॊ टो

कॊऩनीने केफर टाकणेकयीता

केरेल्मा काभाची योडची दरुस्ती.
नागयी
40

दलरत
लस्ती

वोलरॊग ऩामलाट आणण रामक्रा
परेायीॊग फाॊधकाभ

RF4

30.04.2015

RF5/6

04.08.2015

RF59

04.08.2015

NDV08

10.06.2015

वधायणा

966747
620588
1246000
572850

1920000

1356981

1097749

703832

फफेये ॲण्ड

अवोलवएट्व
हशॊदस्थान

इॊटयप्रामझेव
फी.एव.ऩटे र
हशॊदस्थान

इॊटयप्रामझेव
भाधल

कॊन्रक्ळन

भाधल

कॊन्रक्ळन

श्रीयॊ ग

भ.का.व.वॊ.

फफये ॲण्ड

अवोलळएटव

लॉडा नॊ.84, 29,28,21 वलवलध

हठकाणी बवाय भोशल्रा ते बायत

46/37 यस्ते खोदाई भेडीकर, हशॊदस्थानी भग्स्जद

लाजा भोशल्रा, मेथे यस्ते दरुस्ती

RD1 ते 5

06.04.2015

3085662

वदानॊद

भ.का.व.वॊ.

कयणे.

उडडण ऩर ते आग्रा योड कृष्ट्णा
काम्ऩरेक्व ते फागे कपयदोव

49/40 यस्ते खोदाई भग्स्जद आणण याजील गाॊधी ते

राशोटी कॊऩा. भाग्स्टक ऩदधतीने

RD8

06.04.2015

9600000
ऩाटा ऩेभेंट

भाधल

कॊन्रक्ळन

यस्ता तमाय कयणे.
55/46 यस्ते खोदाई

लॉडा नॊ.5 तीनफत्ती नाका

ननरकॊट भॊहदय ते फॉफी पयवान
[79]

RD8

09.11.2015

648374

लवॊध बायती
भ.का.व.वॊ.
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ब्राम्शण आऱी लाणी आऱी मेथे
यस्ता दरुस्ती कयणे.

लॊजायऩटी नाका ते ऩोगाॊल

लेरनकनी शॉटे र पयीदफाग 60

62/53 यस्ते खोदाई डी.ऩी.योड ते लभल्रत नगय योड

नॊ.3 मेथीर यस्त्माॊलय स्ऩीड फेकय

नभद
ू नाशी

14.03.2016

878488

वदानॊद

भ.का.व.वॊ.

तमाय कयणे.
एकूण काभाॊचा ननव्लऱ खचा

25074115

लयीर काभाॊचे अलबरेखे रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध न झाल्माने माफाफत खारीरप्रभाणे अलबप्राम आशे त.

१) लयीर काभाॊचे अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध न झाल्माने काभाॊची ऩडताऱणी कयता आरी

नवल्माने वलकाव काभाॊलय केरेरा खचा मोग्म ल फयोफय अवल्माचे रेखा ऩयीषणात प्रभाणणत कयता मेत नाशी.
२) वॊफधॊ धत काभाॊचे अलबरेखे ऩढीर रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध कये ऩमंत खचा यक्कभ रु. 25074115

रेखा ऩयीषणात आषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे .

DGPVTTM7001 (Ref No : 72, Hmm No : 20)
[End Para)
[Start Para)
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उद्मान वलबागाकडीर काभाॊलयीर खचाषफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 02

रेखा ळीऴा :उद्मान भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 3201493.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3201493.00/भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभि के च्या उद्यान भवभागांतगषत वषष २०१५ -१६ मध्ये गाडषनची नवीन
कामे/देखभाि दुरुस्ती, साधनसामुिी बसभवणेच्या कामांवर के िेल्या खचष रक्कम रु.३२०१४९३ कामांची मूळ नस्ती ,
भनभवदा कागदपत्रे , मोजमापपुभस्तका , जंगम मािमत्ता/साठा नोंदवही , खचाषची मूळ प्माणके , गौण खभनज भरणा
चिने इत्यादी अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध झािे नसल्याने सदर कामे भवभहत कायषपद्धतीनुसार करण्यात
आल्याची खात्री िेखा परीक्षणात करता आिी नाही.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या वषष २०१५
-१६ चे िेखा परीक्षणात असे ददसून आिे दक ,
महानगरपाभिके च्या उद्यान भवभागांतगषत भवभवध कामे के िी असून सदर कामांच्या
खचाषबाबत िेखा परीक्षणात
खािीिप्माणे अभभप्ाय देण्यात येत आहेत.
१) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभि के ने वषष २०१५ -१६ मध्ये खािीि प्माणकाद्वारे गाडषनची नवीन
कामे/देखभाि दुरुस्ती, साधनसामुिी बसभवणेच्या कामांवर खचष के िा असून सदर कामांची मूळ नस्ती
, भनभवदा
कागदपत्रे, मोजमापपुभस्तका , जंगम मािमत्ता/साठा नोंदवही , खचाषची मूळ प्माणके , गौण खभनज भरणा चिने
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इत्यादी अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध झािे नाहीत
आल्याची खात्री िेखा परीक्षणात करता आिी नाही.

. त्यामुळे सदर कामे भवभहत कायषपद्धतीनुसार करण्यात

कोणास प्दान

तपशीि

३०/०४/२०१५

भनव्वळ खचष
रक्कम
७९२५२

श्री समथष इं टरप्ायजेस

ESC १०५९

१७/०७/२०१५

४६५००

बुबेरे & असोभसएर्टस

०३

ESC १११५

१७/०७/२०१५

४६५००

बुबेरे & असोभसएर्टस

०४

ESC १४०८

०७/०८/२०१५

२९५५२३

रटटवाळा मजूर का.स.सं

०५

ESC १४४३

१७/०८/२०१५

४६५०००

बुबेरे & असोभसएर्टस

०६

ESC २०५८

२४/०९/२०१५

१५६९००

रोभहणी मजूर का.स.सं.

०७

ESC २८९३

३०/११/२०१५

४६५००

ददनेश मजूर का.स.सं.

०८

ESC ३०७७

०८/१२/२०१५

१६७०७३

बुबेरे & असोभसएर्टस

०९

ESC ३०७८

०८/१२/२०१५

२७९०००

श्री गणेशकृ पा मजूर
का.स.सं.

१०

ESC ३०४५

१०/१२/२०१५

४६५००

बुबेरे & असोभसएर्टस

११

ESC ३२३६

१५/१२/२०१५

९६००००

बुबेरे & असोभसएर्टस

१२

ESC ३३२९

२३/१२/२०१५

१९२०००

बुबेरे & असोभसएर्टस

१३

ESC ३३९०

०५/०१/२०१६

२२४७४५

बुबेरे & असोभसएर्टस

१४

ESC ३४०६
०७/०१/२०१६
एकू ण भनव्वळ खचष

१९६०००
३२०१४९३

बुबेरे & असोभसएर्टस

वाडष नं.३१ गाडषन वभत किर करणे
वाडष नं.२६ बंदर मोहल्िा गाडषन
नवीन भसव्हीि वकष
वाडष नं.१६ बंदर मोहल्िा गाडषन
नवीन भसव्हीि वकष
कभमशनर बंगिा गाडषन पेव्हर
ब्िॉक
वाडष नं.१६ बंदर मोहल्िा गाडषन
नवीन भसव्हीि वकष
गाडषन बनभवणे वऱ्हाळादेवी मंददर
रस्ता
वऱ्हाळादेवी गाडषन साधन
सामुिी/साभहत्य
वाडष नं.१६ बंदर मोहल्िा गाडषन
नवीन भसव्हीि वकष
वाडष नं.१६ बंदर मोहल्िा गाडषन
दुरुस्ती
वाडष नं.१६ बंदर मोहल्िा गाडषन
नवीन भसव्हीि वकष
वाडष नं.१६ बंदर मोहल्िा गाडषन
नवीन भसव्हीि वकष
वाडष नं.१६ बंदर मोहल्िा गाडषन
नवीन भसव्हीि वकष
वाडष नं.१६ बंदर मोहल्िा गाडषन
नवीन भसव्हीि वकष
वाडष नं.१०ब गाडषन िाि माती

अ.क्र

प्माणक क्र.

ददनांक

०१

ESC ६८१

०२

२) वषष २०१५-१६ मध्ये महानगरपाभिके च्या क्षेत्रात एकू ण दकती उद्यान होते व नव्याने दकती उद्याने तयार
करण्यात आिीत व त्यांची नोंद महानगरपाभिके च्या जंगम मािमत्ता नोंदवहीत करण्यात येवून अभस्तत्वातीि
गाडषनची यादी िेखा परीक्षणात उपिब्ध झािी नाही.
वरीिप्माणे एकू ण खचष रक्कम रु. ३२०१४९३/- चे अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नसल्याने सदरचा
खचष िेखापरीक्षणात आक्षेपाधीन ठे वणेत येत आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 70, Hmm No : 149)
[End Para)
[Start Para)
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आयोग्म ल थलच्छता वलबागाकडीर कचया गोऱा कयणे ल लाशतूक कयणे, वऩाटीकयण

खचाषफाफत.
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रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 06

रेखा ळीऴा :घनकचया व्मलस्थाऩन भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 123826473.00 /आरोग्य व स्वच्छता भवभागाकडीि कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे, सपाटीकरण करणे या ठे क्याच्या अनुषंभगक
नस्ती, दरभनभिती , करारनामा, मूळ प्माणके , क्षेपणभूमी दैनंददन वाहन नोंदवही इत्यादी अभभिेखे एकू ण ४४
ठे केदारांपैकी २३ ठे केदारांचे साधनसामुिीचे अनुषंभगक कागदपत्रे/अभभिेखे िेखा परीक्षणासउपिब्ध झािे नाहीत.
सवष ठे के दारांसोबत कामाचा करारनामा के िेिा नसल्याने करारनामा मुद्रांकशुल्क वसूिी के िी नसल्याने शासनाचे
आर्षथक नुकसान झािे आहे.
सवष ठे केदारांचे देयकातून के वळ २% आयकर वसुिी के िी असून उवषररत वजाती सुरक्षा अनामत २%, वस्तू व
सेवाकर + अभधभार, कामगार कल्याण उपकार, कं त्राटी मजुरांचा भवमा इत्यादी प्कारच्या रक्कमा वसुिी के ल्या
नाहीत.
ठे केदारांची वाहन डंपर, घंटागाडी क्षेपणभूमी नोंदवहीतीि वेळेच्या नोंदी तपासता ४ ते ६ तास गाड्यांचा वापर
झाल्याचे आढळू न आिे आहे. त्यामुळे संबंभधत वाहनांची कायाषदेशानुसार प्त्यक्षात ८ तासापेक्षा कमी काम के िे
असल्याने प्दानासाठी संबंभधत वाहनांचा ८ तासांमध्ये वाहनांचे आणखी फे रे वाढू न वाहनांची संखया कमी करता
येणे शक्य होते तथाभप असे झािे नसल्याने मंजूर दर िाह्य धरून फे ऱ्यांचे प्दान के िे असल्याने संबंभधत घनकचरा
वाहन ठे केदारास जादा प्दान होऊन महानगरपाभिके चे आर्षथक नुकसान झािे असण्याची शक्यता आहे.
संबंभधत ठे केदारांची वाहने साधन सामुगीचा मेळ संबभधत दैनंददन नोंदवहीसोबत घेतिा असता मंजूर वाहनापेक्षा
वेगळे च वाहन वापरिे आहे. तसेच जी वाहन संखया ठे केदारास मंजूर के िी आहे त्यापेक्षा कमी अभधक वाहने प्त्यक्षात
वापरिी आहेत. सवष ४४ ठे केदारांना मंजूर असिेल्या साधनसामुिी व प्त्यक्षात त्यांनी वाहनाच्या प्कारात के िेिा
बदि व संखया यांच्या मंजुरीबाबतचे आदेश िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नाहीत.
संकल्प सुभशभक्षत बेरोजगार नागरी सहकारी संस्था यांना क्षेपणभूमी सपाटीकरण करणेकामी वषष २०१५-१६ मध्ये
एकू ण भनव्वळ रक्कम रु. २४८९४८१ अभधक्र २% आयकर कपात रक्कम रु. ४९७९० असा एकू ण खचष रक्कम रु.
२५३९२७१ ची मूळ नस्ती, प्माणके , क्षेपणभूमी दैनंददन काम ताभसका नोंदवही इत्यादी अभभिेखे िेखा परीक्षणात
उपिब्ध झािे नाहीत.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका महासभा ठराव क्र.४९ ददनांक २९/०९/२०१५ अन्वये स्थायी सभमतीचा
प्स्ताव रद्द करण्याचा ठराव रद्द करून प्भाग सभमती भनहाय मंजूर दरानुसार इच्छु क ठे केदार यांचेकडू न पुरवण्यात
येणाऱ्या साधन सामुगी या कामास नवीन ठे केदार भनयुक्त करण्याच्या भनभवदा अंभतम होईपयंत मुदतवाढ देवून
तोपयंत येणाऱ्या खचाषस प्शासकीय व आर्षथक मान्यता ददिी आहे. त्यनुसार आरोग्य व स्वच्छता (घनकचरा
व्यवस्थापन) भवभागाने खािीि तपभशिात नमूद ठे केदारांना कचरा गोळा करणे, साधनसामुिीसह वाहतूक
करणेच्या कामासाठी वषष २०१५-१६ मध्ये खािीिप्माणे रक्कमा प्दान के ल्या आहेत.
अ.क्र.

ठे केदाराचे नांव
श्री.बाळाराम जी.म्हात्रे, चाववद्रा भभवंडी

प्भाग सभमती
नुसार कायषक्षेत्र
प्.स.क्र. १

भनव्वळ प्दान
रक्कम
७६२९६२

ठे केदाराने पुरवठा
के िेिे साधनसामुिी
उपिब्ध झािे नाही

०१
०२

श्री.जब्बार अ.रहेमान मुल्िा, भभवंडी

प्.स.क्र. १

१७२००७३

घंटागाडी१,

०३

जी.आर.कन्रक्शन, काप आळी, भभवंडी

प्.स.क्र. १ व ३

३२०१२८१

डंपर १, घंटागाडी १

०४

श्री.अभनरुद्ध ए.जाधव, पररविी भभवंडी

प्.स.क्र. १

२५५०४५२

उपिब्ध झािे नाही

०५

श्री.रवींद्र मारुती धुळे नागाव भभवंडी

प्.स.क्र. १
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०६

प्.स.क्र. १ व ५

८३३२७१५

उपिब्ध झािे नाही

०७

श्री.भशवनमेदेश्वर मजूर काम . स.संस्था
भभवंडी
खुशी इं टरप्यजेस, दुंग,े भभवंडी

प्.स.क्र. १

४७६५९९८

उपिब्ध झािे नाही

०८

मोभनका इं टरप्यजेस, तारापूर, शहापूर

प्.स.क्र. १

५५३९६२९

डंपर ३,

०९

मानसी रान्सपोटष भनम्बविी, भभवंडी

प्.स.क्र. १

१०४२४९९

घंटागाडी ३,

१०
११

गुरुदेव दत्ता म.का.सहा.संस्था खारबाव
खुशी इं टरप्यजेस, पद्मानगर, भभवंडी

प्.स.क्र. १
प्.स.क्र. १

२६४७०४६
२२१३२०४

डंपर -१
उपिब्ध झािे नाही

१२
१३

उमेश चंद्रकांत घरत वेदेगाव भभवंडी
ज्योती रान्सपोटष पद्मानगर, भभवंडी

प्.स.क्र. १
प्.स.क्र. १

१८२२९६०
४७८१७०

घंटागाडी ३,
उपिब्ध झािे नाही

१४
१५

साईराज इं टरप्यजेस नागाव भभवंडी
राज रान्सपोटष भनम्बविी, भभवंडी

प्.स.क्र. १
प्.स.क्र. १

५१७४५१
१०७२०७६

उपिब्ध झािे नाही
उपिब्ध झािे नाही

१६
१७
१८

कु णाि पाटीि भोईवाडा भभवंडी
सभचन जाधव पूणाष भभवंडी
दत्तात्रेय व्ही.भगत ढु ंग,े भभवंडी

प्.स.क्र. १
प्.स.क्र. २
प्.स.क्र. २

४९७०७४
१६८३१११
४५३४७०

डंपर १
घंटागाडी ३,
डंपर १,

१९

जय श्री राम रान्सपोटष गोसाषई, भभवंडी

प्.स.क्र. २

३९८९४२८

डंपर ४

२०
२१

१३४१७३२२
९७९१३७

उपिब्ध झािे नाही
डंपर १,

२२

आशापुरा रावल्स अन्ड रान्सपोटष, भभवंडी प्.स.क्र. २ व ५
श्रीम.संजीपादेवी रामिखन यादव , मीठ प्.स.क्र. २
पाडा
प्.स.क्र. २
जी.आर.कन्रक्षण, काप आळी, भभवंडी

३२८६७०६

उपिब्ध झािे नाही

२३

वषाष भजतेंद्र शेठे, शास्री नगर भभवंडी

प्.स.क्र. २

४७६७०४

उपिब्ध झािे नाही

२४

कु न्गिे अल्ताफ अब्दुि समद, भपराभनपाडा

प्.स.क्र. २

५७०८१५

डंपर १

२५
२६

रोशनी रान्सपोटष भभवडी
िासनी रान्सपोटष, भभवंडी

प्.स.क्र. २
प्.स.क्र. २

८०१२३६
२०६३५००

उपिब्ध झािे नाही
उपिब्ध झािे नाही

२७

मोभनका इं टरप्यजेस, तारापूर, शहापूर

प्.स.क्र. २

५५३९६२९

उपिब्ध झािे नाही

२८

मनोज हेंदर भोईर , काटइ बाग, भभवंडी

प्.स.क्र. २

११३८००३

डंपर १,

२९

ख़ुशी अथष मुवसष, मानसरोवर भभवंडी

प्.स.क्र. ३

४८३०४२४

उपिब्ध झािे नाही

३०

श्री.जब्बार अ.रहेमान मुल्िा, भभवंडी

प्.स.क्र. ३

१७२००७३

उपिब्ध झािे नाही

३१

भडम्पि इं टरप्यजेस, कचेररपाडा, भभवंडी

प्.स.क्र. ३ व ४

४११४६०९

उपिब्ध झािे नाही

३२

सदन इं टरप्यजेस, पद्मानगर, भभवंडी

प्.स.क्र. ३

२४३०८६५

उपिब्ध झािे नाही

३३

३१८०८५२

डंपर २,

३४

िक्ष्मी नारायण इं टरप्यजेस , नारपोिी प्.स.क्र. ३
भभवंडी
प्.स.क्र. ३
हरीचंद्र डी.कु हाषड,े भभवंडी

१२५११७८

डंपर -१

३५
३६

साईबाबा रान्सपोटष दापोडा भभवडी
जय तारा मा इं टरप्यजेस, पूणाष भभवंडी

प्.स.क्र. ४
प्.स.क्र. ४

४११२२९६
६४४८४६९

घंटागाडी ८,
डंपर ५,

३७

सागर देवदास बासन, गौरीपाडा, भभवंडी

प्.स.क्र. ४

३५११३९९

घंटागाडी ७,

३८

२५०८८३४

उपिब्ध झािे नाही

३९

श्री.गजानन िक्ष्मण घरत , काटईबाघ, प्.स.क्र. ४
भभवंडी
प्.स.क्र. ४
कु णाि माळी, गौरीपाडा भभवंडी

२८३१०२८

डंपर ३,

४०

जानकी मभहिा बचत गट भादवड, भभवंडी

प्.स.क्र. ४

१९४२५८

उपिब्ध झािे नाही

४१

प्ीती इं टरप्यजेस, पद्मानगर, भभवंडी

प्.स.क्र. ५

५१४४६०७

डंपर ४,
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४२

योगेश महेशचंद्र ठक्कर, भभवंडी

प्.स.क्र. ५

११२०८०२

उपिब्ध झािे नाही

४३

के तन आर.पवार, ब्राह्मण आळी, भभवंडी
एकू ण खचष

प्.स.क्र. ५

२७७३१२२
११८९०९०२२

डंपर ५,

उपरोक्त एकू ण भनव्वळ खचष रक्कम रु,११८९०९०२२ अभधक २% आयकर कपात रक्कम रु. २३७८१८० असा एकू ण
खचष रक्कम रु. १२१२८७२०२ खचाषबाबत िेखा परीक्षणात अधषसमास पत्र क्र.२०३ ददनांक १७/०९/२०२० अन्वये
कळभविे असता भवभागाने याबाबत काहीही खुिासा के िा नसून संबंभधत अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून
ददिे नसल्याने िेखा परीक्षणाचे याबाबत खािीि अभभप्ाय आहेत.
१) सदर ठे क्याच्या अनुषंभगक नस्ती, दरभनभिती , करारनामा, मूळ प्माणके , क्षेपणभूमी दैनंददन वाहन नोंदवही
इत्यादी अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध झािे नाही. वर तपभशिात दशषभविेल्या ४३ ठे केदारांपैकी २३
ठे केदारांचे खचष रक्कम रु. ६३९३१५४५ अभधक २% आयकर रक्कम १२७८६३०९ अशी एकू ण रक्कम
रु.६५२१०१७५९ साधनसामुिीचे अनुषंभगक कागदपत्रे अभभिेखे/तपशीि उपिब्ध झािा नाही.
२) उपरोक्त सवष ठे के दारांसोबत कामाचा करारनामा के िेिा नसल्याने करारनामा मुद्रांक शुल्क वसूिी के िी नसल्याने
शासनाचे आर्षथक नुकसान झािे आहे. तरी संबंभधताकडू न मुद्रांक शुल्क वसुिी करून िेखा परीक्षणास अनुपािन
करावे.
३) उपरोक्त सवष ठे केदारांचे देयकातून के वळ २% आयकर वसुिी के िी असून उवषररत वजाती सुरक्षा अनामत २%,
वस्तू व सेवाकर + अभधभार, कामगार कल्याण उपकार, कं त्राटी मजुरांचा भवमा इत्यादी प्कारच्या रक्कमा वसुिी
के ल्या नाहीत. तरी वसुिी न करणेबाबत संयुभक्तक खुिासा करावा अन्यथा रक्कमा वसुिीची कायषवाही करून िेखा
परीक्षणास अनुपािन करावे.
४) ठे केदारांची वाहन डंपर, घंटागाडी क्षेपणभूमी नोंदवहीतीि वेळेच्या नोंदी तपासता ४ ते ६ तास गाड्यांचा वापर
झाल्याचे आढळू न आिे आहे. त्यामुळे संबंभधत वाहनांची कायाषदेशानुसार प्त्यक्षात ८ तासापेक्षा कमी काम के िे
असल्याने प्दानासाठी संबंभधत वाहनांचा ८ तासांमध्ये वाहनांचे आणखी फे रे वाढू न वाहनांची संखया कमी करता येणे
शक्य होते तथाभप असे झािे नसल्याने मंजूर दर िाह्य धरून प्दान के िे असल्याने संबंभधत घनकचरा वाहन
ठे केदारास जादा प्दान होऊन महानगरपाभिके चे आर्षथक नुकसान झािे असण्याची शक्यता आहे.
५) िेखा परीक्षणात उपिब्ध के िेल्या नस्तीतीि रटप्पणी नमूद असिेिी संबंभधत ठे केदारांची वाहने साधन सामुगीचा
मेळ संबभधत दैनंददन नोंदवहीसोबत घेतिा असता मंजूर वाहनापेक्षा वेगळे च वाहन वापरिे आहे. तसेच जी वाहन
संखया ठे केदारास मंजूर के िी आहे त्यापेक्षा कमी अभधक वाहने प्त्यक्षात वापरिी आहेत. तरी उपरोक्त सवष ४४
ठे केदारांना मंजूर असिेल्या साधनसामुिी व प्त्यक्षात त्यांनी वाहनाच्या प्कारात के िेिा बदि व संखया यांच्या
मंजुरीबाबतचे आदेश िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नाहीत.
६) तसेच संकल्प सुभशभक्षत बेरोजगार नागरी सहकारी संस्था यांना क्षेपणभूमी सपाटीकरण करणेकामी वषष २०१५१६ मध्ये एकू ण भनव्वळ रक्कम रु. २४८९४८१ अभधक्र २% आयकर कपात रक्कम रु. ४९७९० असा एकू ण खचष रक्कम
रु. २५३९२७१ ची मूळ नस्ती, प्माणके , क्षेपणभूमी दैनंददन काम ताभसका नोंदवही इत्यादी अभभिेखे िेखा
परीक्षणात उपिब्ध झािे नाहीत.
उपरोक्त अभभिेखयांअभावी एकू ण खचष रक्कम रु. १२३८२६४७३ िेखा परीक्षणात आक्षेपाधीन ठे वण्यात येत
आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 71, Hmm No : 203)
[End Para)
[Start Para)
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चावलॊद्रा षेऩणबूभी मेथे कचया वऩाटीकयण कयणेकाभी चैनलारा फुरडोझय ऩुयवलणे मा

खचाषफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 02
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रेखा ळीऴा :घनकचया व्मलस्थाऩन भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 2488881.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2488881.00/चाववद्रा क्षेपणभूमी येथे कचरा सपाटीकरण करणेकामी चैनवािा बुिडोझर (ड्रायव्हर, भक्िनर व इं धन खचाषसह)
पुरभवणेचे काम मे.संकल्प सुभशभक्षत बेरोजगार नागरी सेवा संस्था यांचेकडू न वषष २०१५-१६ मध्ये काम करून
घेण्यात आिे रक्कम रु.२४८८८८१ इतकी रक्कम खचष झािी असून सदर ठे क्याच्या अनुषंभगक नस्ती, दरभनभिती ,
करारनामा, मूळ प्माणके , क्षेपणभूमी दैनंददन काम नोंदवही इत्यादी अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध झािे नाही.
मूळ प्माणकांअभावी देयकातीि के िेल्या वजाती यांची खात्री िेखा परीक्षणात करता आिी नाही.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या वषष २०१५-१६ या भवत्तीय वषाषच्या िेखां परीक्षणात आरोग्य
(घनकचरा व्यवस्थापन) भवभागाचे संबंभधत नस्ती तपासता चाववद्रा क्षेपणभूमी येथे कचरा सपाटीकरण करणेकामी
चैनवािा बुिडोझर पुरभवणे या कामासाठी महासभा ठराव क्र. ०८ ददनांक ०१/०६/२०१५ अन्वये साधन सामुिीचे
दर करार भनभित करणेसाठी बाजार दर मागभवणेसाठी मान्यता ददिी आहे. तथाभप २०१३-१४ सािातीि
घनकचरा व्यवस्थापन मंजूर दराप्माणे साधन सामुिी पुरभवण्याचे मुदतवाढ आदेश देण्यात आिे आहेत . चाववद्रा
क्षेपणभूमी येथे कचरा सपाटीकरण करणेकामी चैनवािा बुिडोझर (ड्रायव्हर, भक्िनर व इं धन खचाषसह) पुरभवणेचे
काम मे.संकल्प सुभशभक्षत बेरोजगार नागरी सेवा संस्था यांचेकडू न वषष २०१५-१६ मध्ये काम करून घेण्यात आिे
आहे. तथाभप संबंभधत वषष २०१५-१६ मध्ये खािीिप्माणे रक्कम रु.२४८८८८१ इतकी प्दान के ल्याने खचष झािा
आहे.
अ.क्र.
प्माणक क्र.
ददनांक
भनव्वळ खचष रक्कम
कािावधी
०१
ESC ५७७
१२/०५/२०१५
४९००००
नमूद नाही
०२
ESC ११८० १७/०७/२०१५
१९८०००
नमूद नाही
०३
ESC १३९७ ०७/०८/२०१५
२४५०००
नमूद नाही
०४
ESC २००६ १६/०९/२०१५
२७९३००
नमूद नाही
०५
ESC २००८ १६/०९/२०१५
२२७९८१
नमूद नाही
०६
ESC ३४५५ १२/०१/२०१६
५५८६००
२५/०३/२०१३ ते २३/०५/२०१३
०७
ESC ४२३७ ०९/०३/२०१६
४९००००
१४/०७/२०१४ ते २८/०१/२०१५
०८
एकू ण खचष
२४८८८८१
वरीि खचाषबाबत िेखा परीक्षणात अधषसमास पत्र क्र.२०१ ददनांक १७/०९/२०२० अन्वये मागणी करूनही सदरचे
अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददिे नसल्याने याबाबत िेखा परीक्षणाचे खािीि अभभप्ाय आहेत .
१) सदर ठे क्याच्या अनुषंभगक नस्ती, दरभनभिती, करारनामा, मूळ प्माणके , क्षेपणभूमी दैनंददन काम नोंदवही
इत्यादी अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध झािे नाही.
२) मूळ प्माणकांअभावी देयकातीि के िेल्या वजाती यांची खात्री िेखा परीक्षणात करता आिी नाही.
उपरोक्त अभभिेखयांअभावी खचष रक्कम रु.२४८८८८१ िेखा परीक्षणात आक्षेपाधीन ठे वण्यात येत आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 76, Hmm No : 201)
[End Para)
[Start Para)
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थटॉरय पी ल ळुल्क बयणा ठे केदाय श्री फाफूफाई ऩटे र माॊनी कभी बयणा फाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
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No. of Irregularities: 6

रेखा ळीऴा :भाकेट वलबाग भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 9849916.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 9849916.00/भाकेट वलबागाचे ठे केदाय श्री फाफब
ू ाई ऩटे र भाकेट स्टॉरय पी बयणा अननमलभत ल कभी बयणा करूनशी वदय

ठे केदायाव भाशे जानेलारय 2016 ते भाचा 2016 मा कारालधीवाठी 15% लाढील दयाने ऩन्शा ठे का दे ण्मात आरा
आशे .

लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरकेच्मा भाकेट वलबागाभापात दै ननक स्टॉरय पी/ ळल्क बयणा वन
2015-16 भाकेट ठे का श्री फाफफ
ू ाई एभ. ऩटे र,

अजॊठा कॊऩाउॊ ड , लबलॊडी माॊना रुऩमे1,81,00151/- दे ण्मात

आरेरा आशे . एवप्रर 2015 ते वप्टें फय 2015 मा कारालधीत यक्कभ ळल्क रुऩमे-9126277/- बयणा केरा आशे .
त्माची आलश्मक भावीक वयावयी नवाय आशे . भात्र ऑक्टोंफय 2015 ते भाचा 2016 मा कारालधीत केरेरा

बयणा ऩालती ऩस्तके चरने, बयणा नोंदलशी रेखाऩरयषणाव भागणी करुनशी उऩरब्ध केरे नाशी. ऩत
ा ा
ू त
कयाली.

वन 2015 -2016 मा कारालधीचे भशानगयऩारीकेव बयणा केरेरे वललयणऩत्र खारीरप्रभाणे आशे .
रुऩमे

अ क्र भहशना

ठे केदाय

फाफबाई
जभा

श्री एकत्रीत जभा लळषणकय योजगाय

ऩटे र यक्कभ

ह्भी कय

केरेरी

ळेया

यक्कभ रुऩमे
1

एवप्रर 2015

1166217

1193872

6075

6075

2

भे

1706060

1731885

10125

10125

3

जन 2015

1300000

1376905

8100

8100

4

जरै 2015

2554000

2590225

NIL

2025

5

ऑगष्ट्ट2015

600000

640805

NIL

810

6

वप्टें फय 2015

1800000

1952560

NIL

810

7

ऑक्टोंफय2015 NIL

238655

NIL

10935

8

नोव्शें फय 2015 NIL

NIL

NIL

NIL

9

डडवेंफय 2015

NIL

NIL

NIL

NIL

10

जानेलायी2016 NIL

NIL

NIL

NIL

11

पेब्रलायी 2016 NIL

NIL

NIL

NIL

12

भाचा 2016

NIL

NIL

NIL

एकूण

2015

NIL

9126277

9724907 24300

ऑक्टोंफय2015

भाचा 2016

ते

मा

कारालधीत

भाकेट

झारे

फाफत

वलबागाची
अलबरेखे

केरे आशे .

लवर
ू ी

उऩरब्ध

38880

1. वन 2015-2016 मा कारालधीत ऑक्टोंफ-य2015 ते डडवेंफय 2015 मा कारालधीत एकूण भालवक
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वयावयी ठे क्माची यक्कभ रुऩमे 1508346 +1508346 +1508346 = 4525038 ऑक्टोफय २०१५ ते डडवेंफय

२०१५ ऩमंत भशानगयऩालरकेव जभा केरे नाशी. मा कारालधीत जभा केरेरी ऩालती ऩस्तके , चरने ल बयणा
नोंदलशी रेखाऩयीषणाव भागणी करुनशी उऩरब्ध कयण्मात आरे नाशी. खराश्मावश अनऩारन वादय केरे
नाशी.

2. जानेलायी 2016 ते भाचा 2016 मा कारालधीवाठी जा क्र 298/ 2016 हदनाॊक 1/02/2016 अन्लमे दै ननक

फाजय पी रुऩमे 20815173 एलढे शोते 15 % लाढील दयाने रुऩमे 1792420 1/01/2016 ते 31/01/2016 लवरीचा
ठे का श्री ऩटे र माॊना दे ण्मात आरेरा आशे . तवेच 1/02/2016 ते 31/03/2016 मा कारालधीतीर दै ननक 15%

लाढील दयाने जा क्र / भाकेट 289/ हदनाॊक 8/03/2016 अन्लमे 3469196 रुऩमे चा कामा आदे ळ हदरेरा आशे .
रुऩमे 5261436 जभा केरे नाशी॰ रुऩमे अ 452508 फ 526146 = 9786474/आशे त. लवरीची ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त

श्री ऩटे र माॊच्माकडे थकीत

3. वलरॊफाने बयणा केल्मालय ककभान 2% व्माज आकायणे आलश्मक आशे रुऩमे 48932/- व्माज लवर
ू

केरेरे नाशी

4. भशायाष्ट्र ळावन लळषण कय रुऩमे योजगाय शभी कयाऩेषा रुऩमे 14510 /- कभी लवर
ू केरा आशे .

5. वलत्तीम अधधननमभ 1994करभ 68नवाय ज्माॊचेकडून कयमक्त वेला ऩयवलण्मात मेते वलशीत

दयाप्रभाणे वेलाकय घेण्मात मेतात अळाॊवाठी वेलाकय बयणा कयणे उऩयोक्त अधधननमभातीर करभ 66

नवाय फॊधनकायक आशे.आमकय अधधननमभ अन्लमे अनसेम आमकय ळावनाव बयणा केरेफाफत कागदोऩत्री
खात्री कयता आरी नाशी आमकय बयणा फाफत ऩत
ा ता दाखलाली.
ू त
6. भफ
ॊ ई भद्राॊक अधधननमभ

1958करभ

63खारीर तयतद
ू ीनवायरु 100.च्मा भद्राॊक ऩेऩयलय

कयायनाभा कयणे आलश्मक अवताना अळी कामालाशी कयण्मात आरी नाशी .ऩत
ा ा कयण्मात आरी नाशी.
ू त
ठे केदाय वोफत केरेरा कयाय नाभा रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरा नाशी,

वदय अधंवभाव साऩनऩत्र क्र 169 हदनाॊक 31/08/2020 अन्लमे भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा

अधधननमभ 1930 चे करभ 6 ल वधारयत अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत केरा आशे वदय अधंवभाव
साऩनऩत्र प्राप्त शोताच

वफॊधधत भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून दे णे

आलश्मक अवताना अद्माऩ खरावा ल ऩतात्ता वादय केरी नाशी.

DATSMPM7201 (Ref No : 100, Hmm No : 169)
[End Para)
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करभ ९ फ खारीर आषेऩ
रेखाऩयीषकाच्मा दृष्ट्टीने कोणत्माशी व्मक्तीच्मा अषम्म
शमगमीभऱे अथला गैयलताणकीभऱे जी कोणतीशी तट अथला जे
कोणतेशी नकवान झारे आशे अळा तटीची ककॊला नकवानीची
यक्कभ तवेच कॊत्राट दे ण्मात झारेल्मा अननमलभतता,
ननणामाभऱे झारेरी भशवूर शानी आणण धोयणात्भक
ननणामाभऱे झारेरे आधथाक नकवान
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[Start Para)

35

ळावनाव बयणा कयालमाचे भळषण कय, योजगाय शभी कय, अकृवऴक कय ल काभगाय

वलभा उऩकाय यक्कभा कभी बयणा केरेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 04

रेखा ळीऴा :ळावन ननधी ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 177914816.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 177914816.00/-

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके ने वषष २०१५-१६ मध्ये भशक्षण कर, रोजगार हमी कर व अकृ भषक
कराच्या रक्कमा भरणा करताना अनुक्रमे २% व ५% ररबेट वजा करून रक्कमा शासनखाती भरणा
के ल्याबाबतचा प्ाभधकार िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िा नाही.
शासन भनणषय क्र.बीसीए
२००९/प्.क्र.१०८/कामगार ७अ मुंबई ददनांक १७/०६/२०१० नुसार
कामगार कल्याण उपकर भरणा
करणाऱ्या अभधकाऱ्याने कामगार कल्याण मंडळाकडे जोडपत्र ३ मधीि माभसक तक्त्यात व जोडपत्र ५ मध्ये
वार्षषक भववरणपत्र सादर करून महामंडळाकडू न १% ररबेट रक्कमेची मागणी करणेचे आहे. तथाभप अशी
कायषवाही न करता देयकातून १% ररबेट परस्पर कपात करून महामंडळाकडे भरणा के िी
असून कामगार
कल्याण उपकराची वषष २०१५-१६ अखेर एकू ण रक्कम रु. ३०४४८८७९ ची थकबाकी मंडळाकडे भरणा करणे
प्िंभबत आहे. वषष २०१५-१६ अखेर भशक्षण कर व रोजगार हमी कराची एकू ण १४६९१५०४६ इतकी रक्कम
शासनखाती जमा करणे बाकी आहे. तसेचवषष २०१५-१६ अकृ भषक कराची एकू ण ५५०८९१ इतकी रक्कम
शासनखाती जमा करणे बाकी आहे.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या िेखा भवभागाचे वषष २०१५ -१६ चे िेखा परीक्षणात भवभागाने
उपिब्ध के िेल्या अभभिेखयानुसार खािीि प्माणे शासनास जमा करावयाच्या कराच्या रक्कमा खािीिप्माणे
कमी भरणा के ल्या असल्याचे ददसून आिे आहे.
अ.क्र. कर तपशीि

०१
०२

०३

भशक्षण कर (२%)
रोजगार हमी कर(२%)
एकू ण भशक्षण व
रोजगार
अकृ भषक कर (५%)

२०१५-१६
वसूि रक्कम

२०१५-१६
मध्ये २%
/५% व १%
ररबेट वजा
जाता भरणा
के िेिी रक्कम

२०१५-१६
ची शासनास
भरणा
करावयाची
भशल्िक रक्कम

मागीि वषांची
भरणा
करावयाची
भशल्िक
असिेिी प्िंभबत
रक्कम

६११६२४४८

२५३२१२४६

१२१५९३८००

१४६९१५०४६

२९१७०५

भनरं क

५५०८९१

५५०८९१

एकू ण एकं दर
प्िंभबत रक्कम

७६४३४००८
११८१४६५९

३०६६२५
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०४

कामगार कल्याण
उपकर मागीि
२०१५-१६
एकू ण कामगार कल्याण
उपकर (१%)

६५७२५८३८
३३००९८३५
९८७२५६७३

६८२७६७९४

३०४४८८७९

---

३०४४८८७९

वरीि करांच्या भरणा रक्कमांबाबत िेखा परीक्षणात अधषसमास पत्र क्र.१२५ ददनांक १७/०३/२०२० अन्वये
भवचारणा के िी असता भवभागाने याबाबत काहीही खुिासा के िा नाही . सबब िेखा परीक्षणाचे खािीि
अभभप्ाय आहेत.
१) महानगरपाभिके ने भशक्षण कर, रोजगार हमी कर व अकृ भषक कराच्या रक्कमा भरणा करताना अनुक्रमे २% व
५% ररबेट वजा करून रक्कमा शासनखाती भरणा के ल्या आहेत याबाबतचा प्ाभधकार िेखा परीक्षणात उपिब्ध
के िा नाही.
२) शासन भनणषय क्र.बीसीए २००९/प्.क्र.१०८/कामगार ७अ मुंबई ददनांक १७/०६/२०१० नुसार
महानगरपाभिका क्षेत्रामध्ये बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीकडू न कामगार कल्याण उपकराची रक्कम अजाषसोबत
मंडळाच्या नांवे धनाकषाषने घेऊन मंडळाच्या बँकखाती जमा करणेची आहे. उपकर भरणा करणाऱ्या
अभधकाऱ्याने मंडळाकडे जोडपत्र ३ मधीि माभसक तक्त्यात व जोडपत्र ५ मध्ये वार्षषक भववरणपत्र सादर
करावयाचे आहे. महामंडळाकडू न १% ररबेट रक्कमेची मागणी करणेचे आहे. तथाभप अशी कायषवाही न करता
देयकातून १% ररबेट परस्पर कपात करून महामंडळाकडे भरणा के िी असल्याचे िेखा परीक्षणात आढळू न आिे .
कामगार कल्याण उपकराची वषष २०१५-१६ अखेर एकू ण रक्कम रु. ३०४४८८७९ ची थकबाकी कामगार
कल्याण मंडळाकडे भरणा करणे प्िंभबत आहे.
३) वषष २०१५-१६ अखेर भशक्षण कर व रोजगार हमी कराची एकू ण १४६९१५०४६ इतकी रक्कम शासनखाती
जमा करणे बाकी आहे. सदरची रक्कम सत्वर शासनखाती जमा करणे आवश्यक आहे.
४) वषष २०१५-१६ अकृ भषक कराची एकू ण ५५०८९१ इतकी रक्कम शासनखाती जमा करणे बाकी आहे.
सदरची रक्कम सत्वर शासनखाती जमा करणे आवश्यक आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 17, Hmm No : 125)
[End Para)
[Start Para)
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भारभत्ता कयाच्मा थकफाकीफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 04

रेखा ळीऴा :भारभत्ता कय भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1108783009.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 1108783009.00/भभवंडी-भनजामपूर महानगरपाभिका करमुल्यांकन भवभागाचे िेखा परीक्षणात असे ददसून आिे की,
[90]
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कराची वषष 2015-16 अखेर एकु ण थकबाकी रक्कम रुपये 1108783009 इतकी असून थकबाकीची टक्केवारी
72.93% इतकी आहे. मािमत्ता कराच्या

थकबाकीदारांना मुंबई प्ांभतक महानगरपाभिका अभधभनयम १९४९

मभधि प्करण ८ कराधान भनयम ४२ ते ४८ नुसार नोटीस पाठवणे, मािमत्ता ताब्यात घेणे/जप्त करणे, भििाव
करणे तसेच कर आकारणी प्करणांचे बाबत मोजमापे घेवून हरकती मागवून, भबिे पाठभवण्याची कामे वेळीच न
झाल्याने आकारणी/मागणी करणे इ .सारखी कामे महानगरपाभिका कर भवभागाने त्या त्या भवत्तीय वषाषत वेळीच न
के ल्याने थकबाकीचे प्माण ददवसेंददवस वाढत आहे.

महाराष्ट्र महानगरपाभिका अभधभनयमातीि तरतुदीनुसार

मोकळ्या जागांवर कर आकारणी करणेचे असून महानगरपाभिका क्षेत्रात अशा मोकळया जभमनी-जागा असल्याचे
अभभिेखे व अशा मािमत्तावर कर आकारणी ,मागणी व वसुिीचे िेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नाही. वषष
2015-16 अखेर मािमत्ता करापोटी धनादेशाद्वारे वसूि के िेल्या रकमांपैकी एकू ण दकती धनादेश न वटिेिे होते व
त्यात दकती रक्कम गुंतिेिी होती, याबाबतची व महानगरपाभिका क्षेत्रातीि मोठ्या प्माणावर थकीत रक्कम
असिेल्या मािमत्ता धारकांची यादी/माभहती रक्कमेसह िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािी नाही. महानगरपाभिका
क्षेत्रात एकू ण दकती मोकळ्या जागा ,जुन्या चाळी ,घरे ,इमारती पाडू न त्याजागी नव्याने बांधिेल्या इमारतीना
नवीन कर आकारणी िागू करणेपूवी तेथीि इमारती /मािमत्ताचा थकीत करांची वसुिी के ल्याबाबतची माभहती
/अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध के िे नाहीत.

भभवंडी-भनजामपूर महानगरपाभिका करमुल्यांकन भवभागाचे िेखा परीक्षणात असे ददसून आिे की,

मािमत्ता

कराची वषष 2015-16 अखेर खािीिप्माणे मोठया प्माणावर थदकत रक्कम असल्याचे ददसून आिे आहे.
अ.क्र.

तपभशि

रक्कम रु.

01

2015-16 थकबाकी मागणी

1121724327

02

2015-16 ची चािू मागणी

398708877

03

एकू ण मागणी

1520433204

04

2015-16 मध्ये थकबाकी वसुिी

197467682

05

2015-16 चािू मागणी वसुिी

214182513

06

एकू ण वसुिी

411650195

07

2015-16 अखेर थकबाकीपैकी बाकी

924256645

08

2015-16 चािू मागणीपैकी बाकी

184526364

10

एकू ण थकबाकी

1108783009

वरीि थकबाकी रक्कमाबाबत अधषसमास पत्र क्र.४३ ददनांक २४/१२/२०१९ अन्वये कळभविे असता भवभागाने ददनांक
०२/०१/२०२० अन्वये खुिासा के िा असून सदरचा खुिासा भवचारात घेता िेखा परीक्षणाचे खािीि अभभप्ाय
आहेत.
१)

कर मुल्यांकन व संकिन अभधकारी यांनी िेखा पररक्षणांस सादर के िेल्या भववरणपत्रानुसार, अभभिेखयानुसार

वषष 2015-16 करीता मािमत्ता करांची एकु ण मागणी रक्कम रुपये 1520433204 इतकी असून एकु ण वसूिी रुपये
411650195 आहे तर एकु ण थकबाकी रक्कम रुपये 1108783009 इतकी आहे. म्हणजेच वसूिीची टक्केवारी सुमारे
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27.07 % आहे. तर थकबाकीची टक्केवारी 72.93 %आहे .यावरून असे ददसून येते की ,एकं दरीत वसूिीचे प्माण
फारच कमी आहे. मािमत्ता कराच्या थकबाकीदारांना मुंबई प्ांभतक महानगरपाभिका अभधभनयम १९४९ मभधि
प्करण ८ कराधान भनयम ४२ ते ४८ नुसार नोटीस पाठवणे, मािमत्ता ताब्यात घेण/े जप्त करणे, भििाव करणे तसेच
कर आकारणी प्करणांचे बाबत मोजमापे घेवून हरकती मागवून, भबिे पाठभवण्याची कामे वेळीच न झाल्याने
आकारणी/मागणी करणे इ .सारखी कामे महानगरपाभिका कर भवभागाने त्या त्या भवत्तीय वषाषत वेळीच के िेिी
नसल्याने थकबाकीचे प्माण ददवसेंददवस वाढत आहे . कर वसुिी संदभाषत अशी कारवाई न के ल्याने वसूिीचे प्माण
कमी होऊन महानगरपाभिके च्या महसुिी उत्पन्नात घट झािी आहे .तरी अल्प वसुिीबाबत भवभागाने के िेल्या
खुिाश्यात थकीत मािमत्ता कराबाबत अनेक कारणे असून त्यापैकी काही घरे वषोनुवषे वषे बंद आहेत , वापरात
नाहीत, पडिेल्या स्वरूपात, दंगिीमुळे अभस्तत्वात नसिेिी घरे , न्यायप्भवष्ट घरे , दरवषी स्थिांतरीत कु टुंबे होत
राहतात त्यामुळे मािमत्ता धारकांवर मागणी, नोटीस, वारं ट नोटीस बजावून, वृत्तपत्र जाभहरात, दूरदशषन जाभहरात,
भििाव भवक्रीचे प्योजन करूनही कोणताच पररणाम होत नाही असा के िेिा खुिाश्याचे अनुषंगाने प्त्यक्षात
भनयमाचे अधीन राहून संबंभधत मािमत्तांचे बाबतीत योग्य ती कायषवाही करणे आवश्यक आहे त्यामुळे के िेिा
खुिासा मान्य करता येत नाही. त्यामुळे मािमत्ता कराची थकबाकी रक्कम रु. 1108783009 वसुिीची कायषवाही
करून अनुपािन करावे.
२) महाराष्ट्र महानगरपाभिका अभधभनयमातीि किम १२८-अ(१) च्या तरतुदीनुसार मोकळ्या जागा, जभमनी यांवर
कर आकारणी करणेचे आहे. महानगरपाभिका क्षेत्रात जभमनीचा कोणताही भाग

, सामान्य करापेक्षा अभधक दरास

पात्र असेि तेथे असा जभमनीचा भाग कराधानाच्या प्योजनासाठी एक वेगळी मािमत्ता असणार आहे त्यामुळे अशा
मोकळया जभमनी-जागांचे अभभिेखे व अशा मािमत्तावर कर आकारणी , मागणी व वसुिीचे िेखे िेखा परीक्षणास
उपिब्ध झािे नाहीत. ककबाहुना अशा मोकळ्या जभमनी-जागा यावर कर आकारणी के ल्याचे िेखा परीक्षणास
आढळू न आिे नाही. तरी अशा मोकळ्या जभमनी-जागा यांवर कराची वसुिी करण्यात येत नाही याबाबत भवभागाने
के िेल्या खुिाश्यात जुन्या इमारती पाडू न सदर रठकाणी नवीन बांधकाम के ल्यास जुन्या मािमत्तेवर थकबाकी
असल्यास वसूि करूनच कर आकारणीची कारवाई के िी जाते असे नमूद के िे आहे. सदर भवभागाने के िेल्या खुिासा
हा जुन्या इमारती पाडू न नवीन इमारती बांधिेल्या जागांच्या मािमत्ता संदभाषत के िेिा असून महानगरपाभिका
क्षेत्रात असिेल्या मोकळ्या जागा व जभमनी यांचेबाबत के िेिा नाही त्यामुळे खुिासा मान्य करता येत नाही.
आक्षेपात नमूद के ल्याप्माणे मोकळ्या जागा -जभमनीवर मािमत्ता कर आकारणी , मागणी व वसुिी करणे आवश्यक
आहे.
३) वषष 2015-16 अखेर मािमत्ता करापोटी धनादेशाद्वारे वसूि के िेल्या रकमांपैकी एकू ण दकती धनादेश न वटिेिे
होते व त्यात दकती रक्कम गुंतिेिी होती, याबाबतची माभहती व महानगरपाभिका क्षेत्रातीि मोठ्या प्माणावर थकीत
रक्कम असिेल्या मािमत्ता धारकांची यादी/माभहती रक्कमेसह िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािी नाही. त्यामुळे
धनादेशाद्वारे प्ाप्त झािेल्या सवष मािमत्ता कराच्या रक्कमा मनपा भनधीत जमा झाल्याची व मोठ्या प्माणावर
थकबाकी असिेल्या मािमत्ताधारकाकडू न कर वसुिीसाठी के िेिी कायषवाही िेखा परीक्षणास अवगत झािी नाही.
भवभागाने याबाबत प्भाग सभमती १ ते ५ यांना याबाबत आदेश देण्यात आिे आहेत असे नमूद के िे आहे. प्त्यक्षात
सदरची माभहती व अभभिेखे प्ाप्त झािे नसल्याने के िेिा खुल्सासा मान्य करता येत नाही.
४) महानगरपाभिका क्षेत्रात एकू ण दकती मोकळ्या जागा ,जुन्या चाळी ,घरे ,इमारती पाडू न त्याजागी नव्याने
बांधिेल्या इमारतीना नवीन कर आकारणी िागू करणेपूवी तेथीि इमारती /मािमत्ताचा थकीत करांची वसुिी
के ल्याबाबत िेखा परीक्षणाची साधार खात्री पटभविी नाही .याबाबत भवभागाने के िेल्या खुिाश्यात जुन्या चाळी,
घरे , इमारती पाडू न सदर रठकाणी नवीन बांधकाम के ल्यास मािमत्तेवर थकबाकी असल्यास वसूि करूनच कर
आकारणीची कारवाई के िी जाते असे नमूद के िे आहे. भवभागाने अशाप्कारे कायषवाही के िेल्या मािमत्तांची माभहती
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व अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िे नसल्याने खुिासा मान्य करता येत नाही.
DGPVTTM7001 (Ref No : 12, Hmm No : 43)
[End Para)
[Start Para)

37

भारभत्ता रभाॊक ४४३/२ ल ४४३/३ च्मा फनालट कय आकायणी प्रकयणात भारभत्ता

कयाऩोटी झारेरे आर्थषक नुकवानीफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 04

रेखा ळीऴा :कयभूल्माॊकन भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 4444000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 4444000.00/भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ चे िेखा परीक्षणात असे ददसून आिे की,करमुल्यांकन
भवभाग यांचेकडीि मािमत्ता क्र.४४३/२ व ४४३/३ च्या मािमत्ता करापोटी रक्कम रु.४४४४००० इतके अंदाभजत
नुकसान झाल्या प्करणी आय०८/१८ ददनांक १२/०१/२०१८ रोजी भारतीय दंड भवधान किम ४६८,
४७१,४२०,३४ प्माणे गुन्हा दाखि झािा असून सदर गुन्ह्याच्या प्थम खबर अहवािानुसार श्री. राजेंद्र भनरं जन
गायकवाड, भिभपक असेसमेंट भवभाग, श्री.जयवंत भवष्णू सूयषवंशी व श्री.धमेंद्र हररिंद्र जाधव दोन्ही भिपीक संगणक
भवभाग मनपा भभवंडी यांनी ददनांक ३१/०५/२०१६ व त्यापूवी आपसात संगनमत करून स्वत:चा व संबंभधत
मािमत्ता धारक यांच्या फायद्याकरीता सदर मािमत्ता क्र.४४३/२ व ४४३/३ यांचे बनावट मािमत्ता क्रमांक हे
मािमत्ता धारक यांचे कर आकारणी अजष प्ाप्त झािे नसताना ते प्ाप्त झाल्याचे आकारणीचे नोटीसमध्ये दशषवून सदर
मािमत्ता वषष २०१० मध्ये संबंभधत कािावधीत कायषरत नसिेिे कर मुल्यांकन अभधकारी श्री.मोरे श्वर शांताराम
पाटीि यांच्या सहीसारखी बनावट सही , मनपा कायाषिय भसि व बनावट जावक क्रमांक वापरून कर आकारणीची
बनावट नोटीस काढू न असेसमेंट रभजस्टर मध्ये खोटी नोंद के िी व त्याआधारे श्री. जयवंत भवष्णू सूयषवंशी याने ददनांक
३१/०५/२०१६ रोजी सक्षम प्ाभधकारी यांची मंजुरी न घेता स्वत:कडीि कोड वापरून संगणक आज्ञाप्णािीमध्ये
नोंद के िी व श्री.धमेंद्र हररिंद्र जाधव याने सदर मािमत्तांच्या कर पावत्यांवर स्वाक्षरी के िी. त्यामुळे सदर दस्तावेज
खोटा व बनावट असल्याचे माभहती असूनही तो खरा असल्याचे कायाषियीन अभभिेखयावर भासवून
महानगरपाभिके स करापोटी भमळणारे ४४४४००० अंदाजे नुकसान करून फसवणूक के ल्याप्करणी सदर गुन्हा
दाखिा के िा आहे. सदर गुन्ह्याच्या प्थम खबरी अहवािात दशषभविेिी अंदाभजत रु.४४४४००० आर्षथक नुकसानीत
रक्कम कशाप्कारे पररगणना के िी आहे भतचा तपशीि व संबंभधत नस्ती िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददिी नाही
.वषष २००७-०८ ते २०१५-१६ या कािावधीतीि अंदाभजत रक्कमेपैकी दकती नुकसानीत रक्कम याची माभहती िेखा
परीक्षणात उपिब्ध झािी नाही. अशाप्कारे बनावट व खोटे दस्तावेज बनभवण्याचे प्कार अन्य मािमत्ता संदभाषत
झािे असण्याची शक्यता असल्याने त्याबाबत भवभागाने के िेिी कायषवाहीचा तपशीि नस्तीसह िेखा परीक्षणास
उपिब्ध करून ददिा नाही. यास जबाबदार संबंभधत कमषचारी यांचेवर के िेल्या कायषवाहीचा तपशीि जसे भनिंबन,
भवभागीय चौकशी संदभाषत कायषवाहीच्या नस्ती िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िी नाही. सदर प्करणी झािेिे
अंदाभजत आर्षथक नुकसानीत रक्कम रु.४४४४००० च्या वसुिी बाबत काय कायषवाही करण्यात आिी आहे भतचा
तपशीि िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददिा नाही.
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भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ चे िेखा परीक्षणात असे ददसून आिे की,करमुल्यांकन
भवभाग यांचेकडीि मािमत्ता क्र.४४३/२ व ४४३/३ च्या मािमत्ता करापोटी रक्कम रु.४४४४००० इतके अंदाभजत
नुकसान झाल्या प्करणी आय०८/१८ ददनांक १२/०१/२०१८ रोजी भारतीय दंड भवधान किम ४६८,
४७१,४२०,३४ प्माणे गुन्हा दाखि झािा असून सदर गुन्ह्याच्या प्थम खबर अहवािानुसार संभक्षप्त तपशीि
खािीिप्माणे आहे.
मौजे चाववद्रा भभवंडी येथीि मािमत्ता क्र.४४३/२ श्री.मुस्तकीम अहमद मन्सूर अहमद अन्सारी यांचे पक्के बैठे घर
त्यावर भसमेंट पत्रे औद्योभगक वापराचे ३ गाळे एकू ण क्षेत्रफळ मोजमाप १५९१२ भबल्टअप क्षेत्र या नवीन
बांधकामावर २००७-०८ पासून कर आकारणी भमळणेबाबत दद.२६/०२/२०१० च्या अजाषस अनुसरून करमुल्यांकन
व भनधाषरण अभधकारी यांनी जावक क्र.करमुल्यांकन/१४ ददनांक०५/०४/२०१० रोजीच्या नोटीसद्वारे कर आकारणी
के िी आहे. त्याचप्माणे मौजे चाववद्रा भभवंडी येथीि मािमत्ता क्र.४४३/३ श्री.शादाब अहमद सुपारीवािा यांचे
आर.सी.सी.तळमजिा अभधक दोन मजिे औद्योभगक वापराचे एकू ण क्षेत्रफळ मोजमाप १९२०० भबल्टअप क्षेत्र या
नवीन बांधकामावर २००७-०८ पासून कर आकारणी भमळणेबाबत दद.२६/०२/२०१० च्या अजाषस अनुसरून
करमुल्यांकन व भनधाषरण अभधकारी यांनी जावक क्र.करमुल्यांकन/१५ ददनांक०५/०४/२०१० रोजीच्या नोटीसद्वारे
कर आकारणी के िी आहे.
सदर प्करणी झािेल्या तक्रारीची चौकशी तत्कािीन सहा.कर मुल्यांकन अभधकारी श्री. भगरीश घोस्टेकर व प्भाग
सभमती१ सहा.आयुक्त श्री.बाळाराम जाधव यांनी के िी असून त्यांचे अहवािानुसार खािीि बाबी भनदशषनास आल्या
आहेत.
१) संबंभधत मािमत्ता धारकांचे दद. २६/०२/२०१० चे अजष महानगरपाभिके च्या दप्तरी नोंद आढळू न आिी नाही.
२) करमुल्यांकन आदेश जावक क्र.करमुल्यांकन/१४ ददनांक ०५/०४/२०१० हा बनावट असून त्या जागी मूळ
अभभिेखावर श्री.मोतीराम नारायण पाटीि मौजे नारपोिी सव्हे न.१२८ मािमत्ता क्र.१५१५ या मािमत्तेस कर
आकारणी के ल्याचे नोटीस आदेश आहेत. त्याचप्माणे करमुल्यांकन आदेश जावक क्र.करमुल्यांकन/१५ ददनांक
०५/०४/२०१० हा बनावट असून त्या जागी मूळ अभभिेखावर कर मुल्यांकन अभधकारी यांनी सहा.आयुक्त प्भाग
सभमती १ ते ५ यांना अकृ भषक कर आकारणी व वसुिीच्या अनुषंगाने अंतगषत पत्रव्यवहार के िा आहे.
३) करमुल्यांकन आदेशाच्या ददनांकास श्री.मोरे श्वर शांताराम पाटीि हे करमुल्यांकन अभधकारी म्हणून कायषरत
नसताना श्री.एम.एन.पाटीि यांच्या कायषकाळात श्री.मोरे श्वर पाटीि यांच्या सही सारखी बनावट सही के ल्याचे
ददसून आिे.
४) सहा.कर मुल्यांकन अभधकारी यांनी चौकशी के ल्यानंतर ददिेल्या दद.१६/१०/२०१७ च्या अहवािानुसार
मािमत्ता क्र.४४३/२ व ४४३/३ चे रठकाणी पाहणी अंती मािमत्तांची मोजमापे व वापर बरोबर असल्याचे ददसून
आल्याने बनावट कर आकारणीच्या नमूद नोटीसा त्याच दोन्ही मािमत्तांच्या असल्याची खात्री झािी आहे.
५) सदर प्करणी कर आकारणी संबंधी मािमत्ता कार.४४३/२ व ४४३/३ यांच्याबाबत संगणकात नोंदी तपासल्या
असता त्या आढळू न आल्या नाहीत.
६) प्भाग सभमती १ चे सहा. आयुक्त श्री.बाळाराम जाधव यांच्या दद.१४/११/२०१७ च्या अहवािानुसार प्.स.१ चे
कर आकारणी नोंदवहीत सक्षम अभधकाऱ्याची मंजुरी न घेता श्री.राजेंद्र भनरं जन गायकवाड यांनी त्यांचे स्वत:चे
हस्ताक्षरात सदरच्या बनावट नोंदी घेतल्या आहेत. तसेच संगणक आज्ञाप्णािी चा कोड हा संबंभधत भिभपकािा
ददिेिा असतो व ज्या भिभपकाकडे कोड आहे तोच भिपीक त्याचा वापर करू शकतो त्याप्माणे तपासणीमध्ये
श्री.जयवंत भवष्णू सूयषवंशी यांनी त्यांचे जवळीि कोडनुसार संगणकात नोंद के ल्याचे आढळू न आिे. तसेच श्री.धमेंद्र
हररिंद्र जाधव यांनी मािमत्ता कराच्या पावत्या देण्यापूवी संबंभधत मािमत्तांच्या कर आकारणीबाबत खात्री न
करता मािमत्ता कराच्या पावतींवर स्वाक्षरी के ल्याचे ददसून आिे आहे.
७) प्भाग सभमती १ चे सहाय्यक आयुक्त श्री.बाळाराम जाधव यांनी संगणकात नोंद के ल्याचा थकबाकी अहवाि
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मुद्रण दद.०९/११/२०१७ च्या प्ती व नोंदीनुसार ददनांक ३१/०५/२०१६ रोजी जयवंत भवष्णू सूयषवंशी यांनी
सदरच्या दोन्ही नोंदी संगणकात करून मािमत्ता क्र.४४३/२ पावती क्र.सी.१९९१ दद.३१/०५/२०१६ रु.८४४९० व
मािमत्ता क्र.४४३/३ पावती क्र.सी.१९९० दद.३१/०५/२०१६ रु.९९८६४ ददिी असून त्यांवर श्री.धमेंद्र हररिंद्र
जाधव यांनी स्वाक्षरी के िी आहे.
उपरोक्त भनष्कषाषनस
ु ार श्री. राजेंद्र भनरं जन गायकवाड, भिभपक असेसमेंट भवभाग, श्री.जयवंत भवष्णू सूयषवंशी
व श्री.धमेंद्र हररिंद्र जाधव दोन्ही भिपीक संगणक भवभाग मनपा भभवंडी यांनी ददनांक ३१/०५/२०१६ व त्यापूवी
आपसात संगनमत करून स्वत:चा व संबंभधत मािमत्ता धारक यांच्या फायद्याकरीता सदर मािमत्ता क्र.४४३/२ व
४४३/३ यांचे बनावट मािमत्ता क्रमांक हे मािमत्ता धारक यांचे कर आकारणी अजष प्ाप्त झािे नसताना ते प्ाप्त
झाल्याचे आकारणीचे नोटीसमध्ये दशषवून सदर मािमत्ता वषष २०१० मध्ये संबंभधत कािावधीत कायषरत नसिेिे कर
मुल्यांकन अभधकारी श्री.मोरे श्वर शांताराम पाटीि यांच्या सहीसारखी बनावट सही , मनपा कायाषिय भसि व
बनावट जावक क्रमांक वापरून कर आकारणीची बनावट नोटीस काढू न असेसमेंट रभजस्टर मध्ये खोटी नोंद के िी व
त्याआधारे श्री. जयवंत भवष्णू सूयषवंशी याने ददनांक ३१/०५/२०१६ रोजी सक्षम प्ाभधकारी यांची मंजुरी न घेता
स्वत:कडीि कोड वापरून संगणक आज्ञाप्णािीमध्ये नोंद के िी व श्री.धमेंद्र हररिंद्र जाधव याने सदर मािमत्तांच्या
कर पावत्यांवर स्वाक्षरी के िी. त्यामुळे सदर दस्तावेज खोटा व बनावट असल्याचे माभहती असूनही तो खरा
असल्याचे कायाषियीन अभभिेखयावर भासवून महानगरपाभिके स करापोटी भमळणारे ४४४४००० अंदाजे नुकसान
करून फसवणूक के ल्याप्करणी सदर गुन्हा दाखिा के िा आहे.
वरीि गुन्ह्यात झािेिे आर्षथक नुकसानीबाबत िेखा परीक्षणात अधषसमास पत्र क्र. १३२ ददनांक
१३/०८/२०२० अन्वये मागणी करूनही काहीही खुिासा अगर अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध करून ददिे
नसल्याने िेखा परीक्षणाचे खािीिप्माणे अभभप्ाय आहेत.
१) वरीि नमूद गुन्ह्याच्या प्थम खबरी अहवािात दशषभविेिी अंदाभजत रु.४४४४००० आर्षथक नुकसानीत रक्कम
कशाप्कारे पररगणना के िी आहे भतचा तपशीि व संबंभधत नस्ती िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददिी नाही.
२) वषष २००७-०८ ते २०१५-१६ या कािावधीतीि अंदाभजत रक्कमेपैकी दकती नुकसानीत रक्कम याची माभहती
िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािी नाही
३) अशाप्कारे बनावट व खोटे दस्तावेज बनभवण्याचे प्कार अन्य मािमत्ता संदभाषत झािे असण्याची शक्यता
असल्याने त्याबाबत भवभागाने के िेिी कायषवाहीचा तपशीि नस्तीसह िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददिा नाही.
४) सदर प्करणी जबाबदार संबंभधत कमषचारी यांचेवर कोणती कायषवाही करण्यात आिी? जसे भनिंबन, भवभागीय
चौकशी करणेत आिी ककवा कसे? असल्यास संबंभधत कायषवाहीच्या नस्ती िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िी नाही.
५) सदर प्करणी झािेिे अंदाभजत आर्षथक नुकसानीत रक्कम रु.४४४४००० च्या वसुिी बाबत काय कायषवाही
करण्यात आिी आहे भतचा तपशीि िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददिा नाही.
DGPVTTM7001 (Ref No : 18, Hmm No : 132)
[End Para)
[Start Para)
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भारभत्ता कय आकायणीतीर अननमभभतताफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 2

रेखा ळीऴा :कय आकायणी भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
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गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 547298.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 547298.00/भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ या वषाषचे िेखा परीक्षणात कर आकारणी

त

मे.भवशाि आटषस् साईन िादफक्स प्ा.भि.तफे संचािक १) शिाका सुभाष पवार २) मोतीिाि वाय पवार मािमत्ता
क्र.पोगाव शास्ती-६१, कर मुल्यांकन नोटीस क्र.करमुल्यांकन/१९७ ददनांक २९/०४/२०१५

अन्वये औद्योभगक

इमारत क्र.जी-६ (युभनट क्र.जी-६) या इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ ३०००० चौ. फु ट असून रटप्पणीत चटईक्षेत्र
२२५०० चौ.फु ट नमूद के िे असून कर आकारणी करताना २०५३४ चौ.फु ट क्षेत्रफळास पररगणना करून कर
आकारणी के िी असून सदर चटईक्षेत्राबाबत वास्तू भवशारद यांचा दाखिा नाही. त्यामुळे चटईक्षेत्र पररगणना कशाचे
आधारे के िे ते स्पष्ट होत नाही. सदर इमारत बाधकाम वापराबाबत इमारत वापर दाखिा घेतिा नसल्याने
महाराष्ट्र महानगरपाभिका अभधभनयम १९४९ चे किम २६७अ प्माणे सदरची इमारत अनभधकृ त बांधकाम ठरत
असल्याने शास्तीची रक्कम रु.२७३६४९ ची वसुिी के िी नाही.
मे.भव मे.भवन सेमीकं डक्टसष प्ा.भि.तफे , संचािक श्रीम.शिाका सुभाष पवार, मािमत्ता क्र.पोगाव शास्ती-६०, कर
मुल्यांकन नोटीस क्र.करमुल्यांकन/१९६ ददनांक २९/०४/२०१५ अन्वये औद्योभगक इमारत क्र.जी-५ (युभनट क्र.जी-५)
या इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ मोजमाप ३०००० चौ. फु ट असून रटप्पणीत चटईक्षेत्र २२५०० चौ.फु ट नमूद के िे
असून कर आकारणी करताना २०५३४ चौ.फु ट क्षेत्रफळास पररगणना करून कर आकारणी के िी

असून सदर

चटईक्षेत्राबाबत वास्तू भवशारद यांचा दाखिा नाही. त्यामुळे चटईक्षेत्र पररगणना कशाचे आधारे के िे ते स्पष्ट होत
नाही. सदर इमारत बाधकाम वापराबाबत इमारत वापर दाखिा घेतिा नसल्याने महाराष्ट्र महानगरपाभिका
अभधभनयम १९४९ चे किम २६७अ प्माणे सदरची इमारत अनभधकृ त बांधकाम ठरत असल्याने शास्तीची

रक्कम

रु.२७३६४९ ची वसुिी के िी नाही.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ या वषाषचे िेखा परीक्षणात कर आकारणी
त
आढळू न आिेल्या अभनयभमतताबाबत अधषसमास पत्र क्र.६० ददनांक १६/०१/२०२० अन्वये कळभविे असता
भवभागाने िेखा परीक्षणास सादर के िेिा खुिासा भवचारात घेता िेखा परीक्षणाचे खािीि अभभप्ाय आहेत.
(अ) मे.भवशाि आटषस् साईन िादफक्स प्ा.भि.तफे संचािक १) शिाका सुभाष पवार २) मोतीिाि वाय पवार
मािमत्ता क्र.पोगाव शास्ती-६१, कर मुल्यांकन नोटीस क्र.करमुल्यांकन/१९७ ददनांक २९/०४/२०१५
१) औद्योभगक इमारत क्र.जी-६ (युभनट क्र.जी-६) या इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ ३०००० चौ. फु ट असून रटप्पणीत
चटईक्षेत्र २२५०० चौ.फु ट नमूद के िे असून कर आकारणी करताना २०५३४ चौ.फु ट क्षेत्रफळास पररगणना करून
कर आकारणी के िी आहे. सदर चटईक्षेत्राबाबत वास्तू भवशारद यांचा दाखिा नाही. त्यामुळे चटईक्षेत्र पररगणना
कशाचे आधारे के िे ते स्पष्ट होत नाही. सदर इमारत बाधकाम वापराबाबत इमारत वापर दाखिा घेतिा नसल्याने
महाराष्ट्र महानगरपाभिका अभधभनयम १९४९ चे किम २६७अ प्माणे सदरची इमारत अनभधकृ त बांधकाम ठरत
असल्याने शास्तीची आकारणी िागू ठरते. तथाभप सदर इमारतीचे चटईक्षेत्र बाबत दाखिा नसल्याने खािीिप्माणे
शास्तीची आकारणी करणे आवश्यक आहे.
के िेिी कर आकारणी

करावयाची कर आकारणी

२०५३४x२.०६x१२-१०%=४५६८४० करयोग्य मूल्य ३००००x२.०६x१२-१०%=६६७४४० करयोग्य मूल्य एकू ण
कर तपभशि
कर दर रक्कम
शास्ती रक्कम
कर तपभशि
कर दर रक्कम
शास्ती रक्कम
वसुिी रु.
मािमत्ता कर २६% ११८७७८ २३७५५६
मािमत्ता कर
२६% १७३५३४ ३४७०६८
भवशेष भशक्षण 3%

३५६३

७१२६

भवशेष भशक्षण

3%

२००२३ ४००२६

वृक्ष

1%

४५६८

९१३६

वृक्ष

1%

६६७४

स्वच्छता कर

2%

९१३७

१८२७४

स्वच्छता कर

2%

१३३४९ २६६९८

अभिशमन

1.5% ६८५३

१३७०६

अभिशमन

1.5% १००१२ २००२४
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महा.भशक्षणकर 12% ५४८२१

महा.भशक्षण कर

12% ८००९३ ०

रोजगार हमी

रोजगार हमी

3%

3%

एकू ण

१३७०५
२११४२५ २८५७९८

२००२३ ०
३२३७०८ ४४७१६४

२७३६४९

वरीिप्माणे कमी के िेिी कर आकारणी फरक रक्कम रु. २७३६४९ ची वसुिी
कररता भवभागाने के िेल्या
खुिाश्यात ददनांक ११/०३/२०२० अन्वये सुधाररत भवशेष नोटीस बजावून सुधाररत आदेश भनगषभमत के िे आहेत.
तथाभप सदरची रक्कम वसुिी करून िेखा परीक्षणास अनुपािन करावे.
(ब) मे.भवन सेमीकं डक्टसष प्ा.भि.तफे , संचािक श्रीम.शिाका सुभाष पवार, मािमत्ता क्र.पोगाव शास्ती-६०, कर
मुल्यांकन नोटीस क्र.करमुल्यांकन/१९६ ददनांक २९/०४/२०१५
१) औद्योभगक इमारत क्र.जी-५ (युभनट क्र.जी-५) या इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ मोजमाप ३०००० चौ. फु ट असून
रटप्पणीत चटईक्षेत्र २२५०० चौ.फु ट नमूद के िे असून कर आकारणी करताना २०५३४ चौ.फु ट क्षेत्रफळास
पररगणना करून कर आकारणी के िी आहे. सदर चटईक्षेत्राबाबत वास्तू भवशारद यांचा दाखिा नाही. त्यामुळे
चटईक्षेत्र पररगणना कशाचे आधारे के िे ते स्पष्ट होत नाही. सदर इमारत बाधकाम वापराबाबत इमारत वापर
दाखिा घेतिा नसल्याने महाराष्ट्र महानगरपाभिका अभधभनयम १९४९ चे किम २६७अ प्माणे सदरची इमारत
अनभधकृ त बांधकाम ठरत असल्याने शास्तीची आकारणी िागू ठरते. तथाभप सदर इमारतीचे चटईक्षेत्र बाबत दाखिा
नसल्याने खािीिप्माणे शास्तीची आकारणी करणे आवश्यक आहे.
के िेिी कर आकारणी

करावयाची कर आकारणी

२०५३४x२.०६x१२-१०%=४५६८४० करयोग्य मूल्य ३००००x२.०६x१२-१०%=६६७४४० करयोग्य मूल्य एकू ण
कर तपभशि
कर दर रक्कम
शास्ती रक्कम कर तपभशि
करदर
रक्कम
शास्ती रक्कम वसुिी रु.
मािमत्ता कर
२६% ११८७७८ २३७५५६ मािमत्ता कर
२६%
१७३५३४ ३४७०६८
भवशेष भशक्षण

3%

३५६३

७१२६

भवशेष भशक्षण

3%

२००२३

४००२६

वृक्ष

1%

४५६८

९१३६

वृक्ष

1%

६६७४

१३३४८

स्वच्छता कर

2%

९१३७

१८२७४

स्वच्छता कर

2%

१३३४९

२६६९८

अभिशमन

1.5%

६८५३

१३७०६

अभिशमन

1.5%

१००१२

२००२४

महा.भशक्षणकर

12%

५४८२१

महा.भशक्षण कर

12%

८००९३

०

रोजगार हमी

3%

१३७०५

रोजगार हमी

3%

२००२३

०

३२३७०८

४४७१६४ २७३६४९

एकू ण

२११४२५ २८५७९८

वरीिप्माणे कमी के िेिी कर आकारणी फरक रक्कम रु. २७३६४९ ची वसुिी कररता भवभागाने के िेल्या
खुिाश्यात ददनांक ११/०३/२०२० अन्वये सुधाररत भवशेष नोटीस बजावून सुधाररत आदेश भनगषभमत के िे आहेत.
तथाभप सदरची रक्कम वसुिी करून िेखा परीक्षणास अनुपािन करावे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 29, Hmm No : 60)
[End Para)
[Start Para)

39

अलभान मार्चका र.१९८/२०१४ इॊड्व टॉलवष भर. माॊना भारभत्ता कय ळाथतीची यक्कभ

अदामगी फाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 4

रेखा ळीऴा :कय भल्माॊकन ळावन ननधी
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अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 24280205.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 24280205.00/इं डस कं पनीचे एकू ण ५० टॉवसषची थकबाकी, भनयभमत मागणी व शास्तीनुसार वषष २०१२-१३ ते २०१४-१५ पयंत
एकू ण रक्कम रु.४०१०७५१२ इतकी भरणा के िी होती त्यापैकी भनयभमत कराची रक्कम रु. १५८२७३०७ व
शास्तीची रक्कम रु.२४२८०२०५ इतकी होती. मे.इं ड्स टॉवसष भि. यांनी मुंबई उच्च न्यायाियात दाखि के िेल्या
याभचका क्र.५२३/२०१३ मधीि ददनांक ०७/०५/२०१३ च्या आदेशाचा अवमान के ल्याबाबतच्या याभचके च्या
अनुषंगाने ददनांक ३१/०३/२०१५ रोजी मा.न्यायमूती यांनी महानगरपाभिके ने सन २०१३ पासून आदेशाची
अंमिबजावणी न के ल्यामुळे आभण सदर आदेशानुसार मोबाईि टॉवसषच्या भबिाबाबत कायदेशीर प्दक्रया पार
पाडिी नसल्याने महानगरपाभिके ने शास्तीपोटी वसूि के िेिी रक्कम मा.न्यायाियाच्या आदेशान्वये रक्कम
रु.२४२८०२०५ मे.इं ड्स टॉवसष भि. यांना परत के ल्याने महानगरपाभिके चे रक्कम रु.२४२८०२०५ चे आर्षथक
नुकसान झािे आहे.
सदर खचाषची मूळ नस्ती, मूळ प्माणके व अवमानयाभचका नस्ती इत्यादी अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे
नाहीत.
शासन भनणषय नगर भवकास क्र.िेभवआ २०१०/प्.क्र.१३१/२०१०/नवी-४ ददनांक २५/१०/२०१० अनु.२ मधीि १
ते ६ मध्ये नमूद असिेल्या बाबींकररता १३ व्या भवत्त आयोगाचा भनधी वापरणेच्या तरतुदी भवरुद्ध इस्क्रो खाती वगष
करून शासन मान्यतेभशवाय भनधी इतर खात्यात वळती करून भनयमबाह्यररत्या खचष के िा आहे.
सदर खचाषसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात भनधी वगष के ल्याने पुनि सदर रक्कम १३ व्या भवत्त आयोगाच्या खाती वगष के िा
ककवा कसे याबाबतचा खुिासा िेखा परीक्षणास झािा नाही.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ च्या िेखा परीक्षणात कर मूल्यांकन
भवभागाचे नस्तीवरून असे भनदशषनास आिे दक, मे.इं ड्स टॉवसष भि. यांनी मुंबई उच्च न्यायाियात दाखि के िेल्या
याभचका क्र.५२३/२०१३ मधीि ददनांक ०७/०५/२०१३ च्या आदेशाचा अवमान के ल्याबाबतच्या याभचके च्या
अनुषंगाने ददनांक ३१/०३/२०१५ रोजी मा.न्यायमूती यांनी महानगरपाभिके ने सन २०१३ पासून आदेशाची
अंमिबजावणी न के ल्यामुळे आभण सदर आदेशानुसार मोबाईि टॉवसषच्या भबिाबाबत कायदेशीर प्दक्रया पार
पाडिी नसल्याने महानगरपाभिके ने शास्तीपोटी वसूि के िेिी रक्कम परत करणे आवश्यक असताना तशी कायषवाही
के िी नसल्याने सदर रक्कम दकती ददवसात परत करे ि याची भवचारणा के िी व त्यानुसार शास्तीची रक्कम गणना
करून ददनांक १५/०४/२०१५ पयंत याभचकाकत्याषस प्दान करण्याचे सक्त आदेश ददिे असून आदेशाचे पािन न
के ल्यास महापाभिके भवरुद्ध अिीगेटेड कं टेंम ऑफ कोटषची के स भवचारात घेईि असे आदेश पाररत के िे आहेत .
करमूल्यांकन भवभागाकडे असिेल्या यादीनुसार इं डस कं पनीचे एकू ण ५० टॉवसष असून सदर टॉवसषची थकबाकी,
भनयभमत मागणी व शास्तीनुसार वषष २०१२-१३ ते २०१४-१५ पयंत एकू ण रक्कम रु.४०१०७५१२ इतकी भरणा
के िी होती त्यापैकी भनयभमत कराची रक्कम रु. १५८२७३०७ व शास्तीची रक्कम रु.२४२८०२०५ इतकी होती. सदर
रक्कम इं डस टॉवसष कं यांना कोटाषच्या आदेशानुसार प्दान करणेकरीता आयुक्त यांचे मान्यतेने १३ व्या भवत्त
आयोगाच्या खाती भशल्िक असिेल्या भनधीतून प्माणक क्र.१३ Fin/००१ ददनांक १०/०४/२०१५ रोजी वगष करून
इस्क्रो खाते प्माणक क्र.ESC/190A ददनांक १५/०४/२०१५ अन्वये रक्कम रु.२४२८०२०५ इतका खचष के िा आहे.
सदर खचाषबाबत िेखा परीक्षणात अधषसमास पत्र क्र. १२३ ददनांक १६/०३/२०२० अन्वये कळभविे असता
भवभागाने काहीही खुिासा के िा नाही सबब िेखा परीक्षणाचे खािीि अभभप्ाय आहेत.
१) सदर खचाषची मूळ नस्ती, मूळ प्माणके व अवमानयाभचका नस्ती इत्यादी अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध
झािे नाहीत.
२) ददनांक ०७/०५/२०१३ च्या आदेशाचा अवमान के ल्यामुळे व मोबाईि टॉवसषच्या भबिाबाबत कायदेशीर प्दक्रया
पार न पाडल्याने महानगरपाभिके ने शास्तीपोटी वसूि के िेिी रक्कम रु.२४२८०२०५ इं ड्स टॉवसष कं पनी यांना
प्दान करणेबाबत ददनांक ३१/०३/२०१५ रोजी मा. न्यायाियाने आदेश ददिे आहेत. यामुळे महानगरपाभिके चे
रक्कम रु.२४२८०२०५ चे आर्षथक नुकसान झािे आहे.
३) शासन भनणषय नगर भवकास क्र.िेभवआ २०१०/प्.क्र.१३१/२०१०/नवी-४ ददनांक २५/१०/२०१० अनु.२ मधीि
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१ ते ६ मध्ये नमूद असिेल्या बाबींकररता १३ व्या भवत्त आयोगाचा भनधी वापरणेचा आहे तथाभप सदर भनधी सदर
तरतुदी भवरुद्ध इस्क्रो खाती वगष करून खचष के िा आहे.
४) उपरोक्त शासन भनणषय ददनांक २५/१०/२०१० मधीि अनु. क्र.६ मध्ये ७ नुसार ज्या नागरी स्थाभनक संस्थाची
आर्षथक पररभस्थती नाजूक असून खुपच खािाविेिी आहे त्यांच्या बाबतीत १३ व्या भवत्त आयोगाच्या भनधीतून
भवशेष बाब म्हणून शासन मान्यतेने भनधी भवभनयोगात आणणेस/ वापरणेस परवानगी घेणेची आहे. तथाभप सदर
प्करणी शासन मान्यतेभशवाय भनधी इतर खात्यात वळती करून भनयमबाह्यररत्या खचष के िा आहे.
५) उपरोक्त खचष भनधी तात्पुरत्या स्वरूपात वगष के ल्याने पुनि सदर रक्कम १३ व्या भवत्त आयोगाच्या खाती वगष के िा
ककवा कसे याबाबतचा खुिासा िेखा परीक्षणास झािा नाही.
उपरोक्त अभनयभमततांची पूतषता करे पयंत खचष रक्कम रु.२४२८०२०५ िेखा परीक्षणात आक्षेपाधीन ठे वण्यात येत
आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 36, Hmm No : 123)
[End Para)
[Start Para)

40

वलशीत कारालधीत लावऴषक वललयणऩत्र वादय न कयणाऱमा नोंदणीकृत आथथाऩनाॊकडून

दॊ डात्भक ळाथतीची यक्कभ लवूर कयणे प्ररॊबफत अवरेफाफत
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :स्थाननक वॊस्था कय भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 106950000.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 106950000.00/मुंबई प्ांभतक महानगरपाभिका (स्थाभनक संस्था कर) भनयम २०१० मधीि किम २९(क)(ख) नुसार पभहल्या
सहामाहीसाठीचे सहामाही भववरणपत्र नमुना ड-१ मध्ये सहामाही कािावधी संपल्यानंतर १५ ददवसांच्या आत व
वाषीक भववरणपत्र नमुना ड-२ मध्ये वषष संपल्यानंतर पंधरा ददवसांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे. सदर
तरतूदीमध्ये नगरभवकास भवभाग शासन अभधसुचना असाधारण क्रमांक ६५ दद.२०/०६/२०१३ नुसार सुधारणा
करुन सहामाही भववरणपत्राची तरतूद काढू न आर्षथक वषष संपल्यानंतर ९० ददवसांच्या आत वार्षषक भववरणपत्र
सादर करण्याची तरतूद के िी आहे. भवहीत कािावधीत भववरणपत्र सादर न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर भनयमातीि
तरतूदीनुसार ३३(७) “ज” नोटीस बजावण्याचे असून अशा आस्थापनांकडू न भनयम ४८(६) नुसार प्त्येकी रु.५०००/प्माणे शास्तीची वसूि करणेचे असून वषष २०१३-१४ ते २०१५-१६ या भवत्तीय वषाषचे भववरणपत्र सादर न
करणाऱ्या आस्थापनांची एकू ण संखया २१३९० इतकी मोठी असून त्यांची टक्केवारी ९७.११% इतकी असून त्या
आस्थापनांकडू न प्त्येकी रु. ५००० प्माणे शास्तीची एकू ण रक्कम रु.१०६९५०००० इतकी वसुिी करणे प्िंभबत
आहे.
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मुंबई प्ांभतक मनपा अभधभनयमाच्या किम १५२ नुसार भभवंडी भनजामपूर शहर मनपा क्षेत्रामध्ये
दद.२२/०५/२०१३ पासुन स्थाभनक संस्था करिागू करण्यात आिा आहे. स्थाभनक संस्था कर भवभागाकडू न िेखा
पररक्षणास २०१५-१६ या आर्षथकवषाषत नोंदणी झािेल्या आस्थापना, भववरणपत्र प्ाप्त झािेल्या आस्थापना व
भववरणपत्र प्ाप्त न झािेल्या आस्थापना यांचा तपभशि िेखा परीक्षणास उपिब्ध करणेबाबत अधषसमास पत्र क्र.९५
ददनांक २६/०२/२०२० अन्वये माभहती मागभविी असता भवभागाने सादर के िेल्या माभहतीचा तपशीि
खािीिप्माणे आहे.
वषष

१

नोदणी झािेल्या वार्षषकभववरणपत्र वार्षषक भववरणपत्र
आस्थापना

प्ाप्त झािेल्या

संखया

आस्थापना संखया

२

३

प्ाप्त न झािेल्या

शास्तीची रक्कम

शास्तीची रक्कम वसूिी

वसूि के िेल्या

प्िंभबत असिेल्या

आस्थापना संखया आस्थापनांची संखया आस्थापनांची संखया
४

५

६

२०१३-१४ १०१२३

४४८३

५६४०

४४१

५१९९

२०१४-१५ ११४८०

४०८२

७३९८

१९४

७२०४

२०१५-१६ ११५८२

२५९३

८९८९

०२

८९८७

एकू ण संखया ३३१८५

१११५८

२२०२७

६३७

२१३९०

भवभागाने सादर के िेिा खुिासा भवचारात घेता िेखा परीक्षणाचे खािीि अभभप्ाय आहेत .
१) मुंबई प्ांभतक महानगरपाभिका (स्थाभनक संस्था कर) भनयम २०१० मधीि किम २९(क)(ख) नुसार पभहल्या
सहामाहीसाठीचे सहामाही भववरणपत्र नमुना ड-१ मध्ये सहामाही कािावधी संपल्यानंतर १५ ददवसांच्या आत व
वाषीक भववरणपत्र नमुना ड-२ मध्ये वषष संपल्यानंतर पंधरा ददवसांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे. सदर
तरतूदीमध्ये नगरभवकास भवभाग शासन अभधसुचना असाधारण क्रमांक ६५ दद.२०/०६/२०१३ नुसार सुधारणा
करुन सहामाही भववरणपत्राची तरतूद काढू न आर्षथक वषष संपल्यानंतर ९० ददवसांच्या आत वार्षषक भववरणपत्र
सादर करण्याची तरतूद करण्यात आिी आहे. परं तू याप्माणे २०१५-१६ या आर्षथक वषाषपयंत नोंदणीकृ त
आस्थापनांकडू न स्थाभनक संस्था कराचे भववरणपत्र अदयाप महानगरपाभिके स सादर करण्यात आिेिे नाही अशा वषष
२०१३-१४ ते २०१५-१६ या कािावधीत वरीिप्माणे एकू ण २२०२७ आस्थापना आहेत.

उपरोक्त भनयमातीि

तरतुदीनुसार भवहीत कािावधीत भववरणपत्र सादर न करणाऱ्या आस्थापनांबाबत भवभागाकडू न स्थाभनक संस्था कर
भनयम ४८(६) नुसार शास्ती आकारण्याची कारवाई करणेचे आहे. तसेच भवहीत कािावधीत भववरणपत्र सादर न
करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर भनयमातीि तरतूदीनुसार ३३(७)

“ज” नोटीस बजावण्याचे असून अशा आस्थापनांकडू न

भनयम ४८(६) नुसार प्त्येकी रु.५०००/- प्माणे शास्तीची एकू ण रक्कम रु.११०१३५००० इतकी रक्कम वसुि करणे
होते त्यापैकी दकती आस्थापनांकडू न शास्तीची रक्कम वसूि के िी आहे

व दकती आस्थापनाकडू न शास्तीची रक्कम

वसुिी करणे प्िंभबत आहे याबाबत भवभागाने त्यांचे अधषसमासाचे उत्तरात भनयम ६ नुसार व्यापारी व व्यक्ती यांनी
पुरेशा कारणांभशवाय, कोणत्याही कािावधीचे भववरण भवभहत कािावधीत भरण्यास कसूर के िा असेि तर आयुक्त
अशा व्यापारी ककवा व्यक्ती यांच्यावर त्यांना म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी ददल्यानंतर ५००० पेक्षा अभधक नसेि
एवढी रक्कम शास्ती म्हणून िादता येईि. ज्यांनी भववरणपत्र दाखि के िे नाही अशा व्यापारी यांना त्यांचे म्हणणे
मांडणे करीता नोटीसा जारी के ल्या आहेत. भवभागाने अधषसमास पत्राचे उत्तरासोबत जोडिेल्या यादीनुसार वर
तपभशिात दशषभविेल्या वषष २०१३-१४ ते २०१५-१६ या भवत्तीय वषाषचे भववरणपत्र सादर न करणाऱ्या
आस्थापनांची एकू ण संखया २१३९० इतकी मोठी असून त्यांची टक्केवारी ९७.११% इतकी आहे. सबब अशा
आस्थापनांकडू न ४८(६) नुसार प्त्येकी रु. ५००० प्माणे शास्तीची एकू ण रक्कम रु.१०६९५०००० इतकी वसूि
करून िेखा परीक्षणास अनुपािन करावे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 21, Hmm No : 95)
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[End Para)
[Start Para)

41

लाडष र १०(फ) नलीन उद्मानात रार भातीचा ऩुयलठा कयणे काभाफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 02

रेखा ळीऴा :उद्मान भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 34970.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 975000.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 34970.00/वाडष क्र १०(ब) नवीन उद्यानात िाि मातीचा पुरवठा करणे कामाची अंदाजपत्रका सोबत प्त्यक्ष साईटवर जाऊन
काम करणेपूवी घेतिेिी पूवष मेजरमेंट शीट (मोजमाप भववरण) नसल्याने अंदाजपत्रकात बाबींची दशषभविेिी मापे
अचूक व योग्य असल्याची िेखा परीक्षणात खात्री करता आिी नाही. ददनांक १७/०६/२०१५ रोजी वाहतुकीचे
चिनाद्वारे प्त्यक्ष ३२ ब्रास मुरूम पुरवठा के िा असताना मोजमाप पुभस्तके त सदर ददवशी दुप्पट म्हणजे १८१.१२.
क्यू.मीटर म्हणजे ६४ ब्रास मुरूम पुरवठा के ल्याची नोंद करून प्दान के िे असल्याने ९०.५६ क्यू.मीटर मुरुमची
एकू ण रक्कम रु.३४९७० ची वसुिी करणे आवश्यक आहे.

काभाचे नाल :- लाडा क्र १०(फ) नलीन उद्मानात रार भातीचा ऩयलठा कयणे काभाफाफत.
प्रळावकीम ल आधथाक भान्मता :-भा.आमक्त हद.०६/०५/२०१५.
ताॊबत्रक भान्मता :- ळशय अलबमॊता ०९/२०१५-१६हद.०६/०५/२०१५,रु.१९६९१४४/कामाादेळ क्र. :-लबननळभनऩा/उद्मान/१३७/२०१५ हदनाॊक १२/०६/२०१५ अन्लमे हदनाॊक ११/०८/२०१५ ऩमंत
काभाची भदत:- ६० हदलव, हद.११/०८/२०१५ ऩमंत.
ननवलदा जाहशयात:- दै ननक ऩण्मनगयी हदनाॊक १५/०५/२०१५, ई ननवलदा वच
ू ना क्र.०२/२०१५-१६
ननवलदाकाय / ठे केदाय :-भे.फफेये & अवोलवएट्व .
ननवलदा दय कभी / जादा :-अॊदाजऩत्रककमदयाऩेषा ०.००१.% कभी दयाने
काभ वरु हदनाॊक :-हदनाॊक २९/४/२०१५
काभ ऩणा हदनाॊक :-हदनाॊक ३१/०७/२०१७
दोऴननलायण कारालधी :- १ लऴे
भोजभाऩ ऩग्स्तका क्र./ ऩष्ट्ठ क्र. :-२१०/ ६१ते ६९, ७० ते ७२,
भोजभाऩऩग्स्तका भल्माॊकनानवाय खचा :- रु.१९५५८३१
प्रभाणक
क्रभाॊक

हदनाॊक

ननव्लऱ

स्थर
ू यक्कभ

यक्कभ
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ESC ३४०६

०७/०१/२०१६

१९६०००

उऩरब्ध नाशी

ESC ४४५९

३०/०३/२०१६

५०००००

उऩरब्ध नाशी

ESC ४६१५

३१/०३/२०१६

२७९०००

उऩरब्ध नाशी

एकण खचा

९७५०००

बुबेरे & असोभसएर्टस वाडष नं.१०ब नवीन
गाडषन िाि माती पुरवठा
बुबेरे & असोभसएर्टस वाडष नं.१०ब नवीन
गाडषन िाि माती पुरवठा
बुबेरे & असोभसएर्टस वाडष नं.१०ब नवीन
गाडषन िाि माती पुरवठा

उऩयोक्त लाडा क्र १०(फ) नलीन उद्मानात रार भातीचा ऩयलठा कयणे काभावाठी उद्मान वलबागाने ननवलदा
प्रकक्रमा याफवलरी अवन
ू त्मानवाय अॊदाजऩत्रकीम दयाऩेषा ०.००१.%

कभी दयाची ननवलदा भे. फफेये &

अवोलवएट्व माॊची न्मन
ू तभ दयाची ननवलदा भॊजूय करून कामाादेळ हदरा आशे . वदय काभाफाफत ल खचााफाफत
रेखा ऩयीषणात अधावभाव ऩत्र क्र. १८१ हदनाॊक ०७/०९/२०२० अन्लमे कऱवलरे अवता उद्मान वलबागाने ऩत्र
क्र.लबननळभनऩा/उद्मान/५१७/२०२० हदनाॊक १४/०९/२०२० अन्लमे केरेरा खरावा वलचायात घेता रेखा
ऩयीषणाचे खारीर अलबप्राम आशे त.
१) वदय काभाचे अॊदाजऩत्रका वोफत प्रत्मष वाईटलय जाऊन काभाची घेतरेरी ऩल
ू ा भेजयभें ट ळीट ( भोजभाऩ
वललयण) नवल्माने अॊदाजऩत्रकात फाफीॊची दळावलरेरी भाऩे अचूक ल मोग्म अवल्माची रेखा ऩयीषणात खात्री
कयता आरी नाशी. वलबागाने अधावभाव ऩत्राच्मा अनऴॊगाने केरेल्मा खराश्मात वदय काभाची नोंद भोजभाऩ
ऩस्तक क्र.२१० भध्मे ऩान नॊ. ६१ ते ६८ लय नोंद आशे अवा केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नाशी.
२) वदय काभाची फाफ क्र. १ भरूभ ऩयलठा कयणेची भोजभाऩ ऩग्स्तकेतीर नोंदी ल नस्तीत अवरेरी चरने माॊचा
भेऱ घेता खारीरप्रभाणे तपालत हदवन
ू आरी आशे .
हदनाॊक

भोजभाऩऩग्स्तका

नोंदरेरे ब्रावभध्मे ऩरय.

ऩरयभाण (क्म. भीटय)

रक लाशतकीचे चरनप्रभाणे
ब्राव ऩरयभाण

१३/०६/२०१५

१६९.८

६०

६०

१४/०६/२०१५

१३५.८४

४८

४८

१५/०६/२०१५

९०.५६

३२

३२

१६/०६/२०१५

९०.५६

३२

३२

१७/०६/२०१५

१८१.१२

६४

३२

१८/०६/२०१५

१३५.८४

४८

४८

१९/०६/२०१५

१३५.८४

४८

४८

२०/०६/२०१५

१८१.१२

६४

६४

२१/०६/२०१५

३३.९६

१२

१२

एकूण

११५४.६०

४०८

३७६

लयीरप्रभाणे हदनाॊक १७/०६/२०१५ योजी लाशतकीचे चरनाद्लाये प्रत्मष ३२ ब्राव भरूभ ऩयलठा केरा अवताना
भोजभाऩ ऩग्स्तकेत वदय हदलळी दप्ऩट म्शणजे १८१.१२. क्म.ू भीटय म्शणजे ६४ ब्राव भरूभ ऩयलठा केल्माची
नोंद करून वॊफधॊ धत ठे केदायाव प्रदान केरे आशे त्माभऱे वदय फाफ भरूभ ऩयलठा कयणे दय रु.३६०.९५ अधधक
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फाफ क्र.२ भरूभ ऩवयवलणे दय रु.२५.२० अवे एकूण रु.३८६.१५ प्रभाणे ९०.५६ क्म.ू भीटय भरुभची एकूण यक्कभ
रु.३४९७० ची लवरी वॊफधॊ धताॊकडून कयणे आलश्मक आशे . माफाफत अधावभाव ऩत्राच्मा अनऴॊगाने वलबागाने
केरेल्मा खराश्मात वदय काभाची चरने काभाच्मा भऱ
ू वॊधचकेत उऩरब्ध अवन
ू ऩयलठा केरेल्मा भाराची नोंद
भोजभाऩ ऩस्तक क्र. २१० लय आशे . तथावऩ तपालत अवरेल्मा भाती ऩरयभाण ९०.६० क्म.ू भी चे ऩयलठा चरन
रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध केरे नवल्माने खरावा भान्म कयताॊ मेत नाशी. तोऩमंत वदय काभालयीर खचा यक्कभ
रु ९७५००० रेखा ऩयीषणात आषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 24, Hmm No : 181)
[End Para)
[Start Para)

42

नलीन ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ ती लेतन मोजनेच्मा अॊभरफजालणीतीर यक्कभा

गुॊतलणुकीतीर अननमभभतताफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 4

रेखा ळीऴा :ननलत्ृ ती लेतन भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 22574073.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 22574073.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 135444.00/भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ननणाम क्र.अननमो/१००५/१२६/वेला/४ ,हद.३१/१०/२००५ अन्लमे याज्म

ळावन १ नोव्शे म्फय २००५ योजी अथला त्मानॊतय ळावकीम वेलेत ननमक्त शोणा-मा अधधकायी/कभाचायी माॊचे
वाठी नलीन ऩरयबावऴत अॊळदान ननव्लत्ृ ती लेतन मोजना अभराॊत आरी अवन
ू भशानगयऩालरकेने नलीन

ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ ती लेतन मोजनेत भालवक अॊळदाना ऩोटी जभा शोणाऱ्मा यकभाॊची लावऴाक ठे ली
अॊतगात गत
ॊ लणूक केरी नाशी. त्माभऱे भशानगयऩालरकेचे आधथाक नकवान झारेरे आशे .तवेच नलीन
ऩरयबावऴत अॊळदान मोजनेचे लावऴाक रेखे ठे लण्मात आरे नाशी.

नलीन ऩरयबावऴत अॊळदान मोजनेच्मा काभाच्मा-माॊकडून दे म ठयणाये अॊळदान म्शणजे भऱ
ू लेतन अधधक

भशागाई बत्ता मा यक्कभेच्मा १० टक्के इतकी यक्कभ १/ ११/२००५ योजी अथला त्मानॊतय ननमक्त झारेल्मा
काभाच्मा-माच्मा लेतन दे मकानवाय प्रत्मेक भहशन्मात लवर
ू केरी जाते. ल ळावन वभतल्म अॊळदान दे णे शी

अॊळदाने आणण गत
ॊ लणकीलयीर प्राप्तीच्मा यक्कभा आशयीत न कयता ननलत्ृ ती लेतन स्तय एक खात्माभध्मे जभा
केल्मा जातात. भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ननणाम क्र.अननमो/१००५/१२६/वेला/४, हद.३१/१०/२००५
अन्लमे याज्म ळावन १ नोव्शे म्फय २००५ नवाय लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगय ऩालरकेने हदनाॊक

०१/११/२००५ ल त्मानॊतय ननमक्त झारेल्मा कभाचा-माॊवाठी नलीन अॊळदामी ननलत्ृ ती मोजना भाशे डडवेंफय

२००५ ऩावन
ू रागू कयण्मात आरी आशे. वलत्तीम लऴा २०१५-१६ मा लऴातीर भशानगयऩालरकेचे अधधकायी/
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कभाचायी माॊच्मा लेतनातन
ू कऩात केरेल्मा अॊळदान ननलत्ृ ती लेतन मोजनेचे फॉक स्क्रोर तऩावरे अवता इॊडडमन

फॉक खाते क्रभाॊक ७६६८०३७३ भध्मे भाशे एवप्रर २०१५ ते भाचा २०१६ मा कारालधीची यक्कभ रु २२५७४०७३ जभा
केरी आशे. तथावऩ वलबागाने जभा कयालमाचे भालवक अॊळदान वभभल्
ू म कभाचायी माॊचे खात्मालय जभा केरे
नाशी. त्माभऱे अॊळदान मोजनेतीर कभाचायी माॊचे आधथाक नकवान झारे आशे. कभाचायी माॊचे भालवक
लेतनातन
ू लवर
ू केरेल्मा यक्कभेचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे . ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ ती लेतन

मोजनेच्मा जभा यकभा लावऴाक ठे ली गत
ॊ लणकीफाफत लॊ अॊळदान मोजनेच्मा अभरफजालणीफाफत अधा वभाव
ऩत्र क्र .१३० हदनाॊक -१९/०३/२०२० अन्लमे वलबागाकडे वलचायणा कयण्मात आरी शोती तथावऩ रेखाऩयीषण

काऱात वॊफधॊ धत वलबागाकडून कोणताशी खरावा प्राप्त झारा नाशी. माफाफत रेखाऩयीषणात खारीर प्रभाणे
अलबप्राम आशे त.

१. अॊळदान ऩरयबावऴत मोजनेच्मा भालवक अॊळदाना द्लाये जभा शोणाऱ्मा यक्कभा वलाच भहशन्माभध्मे

वलरॊफाने फॉकेत जभा केल्माचे खारीर नभद
ू तऩलळरालरून हदवन
ू मेत.े वलरॊफाने फॉकेत बयणा केल्माभऱे
भशानगयऩालरकेचे व्माजाभऱे लभऱणाये उत्ऩन कभी प्रभाणात प्राप्त झरे आशे. फॉकेत बयणा केरेल्मा
यकभाॊचा तऩळीर खारीर प्रभाणे
भहशना

लगाणी रुऩमे

फॉकेत जभा केल्माचा हदनाॊक

भाचा २०१५

१७८००२२

१४/०५/२०१५/

एवप्रर २०१५

१७९२९४७

१७/०६/२०१५

भे २०१५

१७६९४१४

०५/०८/२०१५

जन २०१५

१७९५१६३

०४/०९/२०१५

जरै २०१५

१८३८९४९

१०/०९/२०१५

औगस्त २०१५

१८५१२८०

०५/१०/२०१५

वप्टें फय २०१५

१८९६०६९

०८/१२/२०१५

ऑक्टोंफय २०१५

१९०७२२९

१४/०१/२०१६

नोव्शे फय २०१५

२१६९९४४

१८/०२/२०१६

डडवेंफय २०१५

१९०८६९९

०२/०४/२०१६

जानेलायी २०१६

१८९४५७४

०२/०४/२०१६

पेब्रलायी २०१६

१९६९७८३

१४/०६/२०१६

एकण यक्कभ रुऩमे

२२५७४०७३

२. कभाचा-माॊच्मा दयभशा अॊळदानाद्लाये जभा शोणायी यक्कभ फॉकेत लावऴाक ठे ली म्शणून गतॊलणूक केरेल्मा

नाशीत. भालवक अॊळदानाद्लाये लऴाात जभा झारेरी यक्कभ रुऩमे २२५७४०७३/- शी यक्कभ

ककभान एक

लऴाावाठी गत
ॊ लणक
ू केरी अवती तय प्रचलरत फॉक व्माज दय ६ टक्के प्रभाणे व्माजाऩोटी यक्कभ रुऩमे १३५४४४/

- भशानगयऩालरकेव लभऱारे अवते गत
ॊ लणूक न केल्माभऱे भशानगयऩालरकेचे भोठे आधथाक नकवान झारे
आशे . ऩमाामाने अॊळदान मोजनेतीर कभाचायी माॊचेशी आधथाक नकवान झारे आशे .

३. भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ननणाम अननम/२०१५६/प्र.क्र.७८/वेला/४, हद.०७/०८/२०१५ नवाय

वलत्तीम लऴा २०१५-१६ मा लऴाात ऩारयबावऴक अॊळदान ननलत्ृ ती लेतन मोजना अॊतगात लवर
ू केरेल्मा ल
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भशानगयऩालरकेच्मा वभतल्म अॊळदान ऩोटी जभा झारेल्मा एकबत्रत यक्कभेलय ८.७ टक्के मा दयाने कभाचायी
माॊना व्माज दे णे क्रभप्राप्त आशे तथावऩ वलबागाने माफाफतचे कोणतेशी अलबरेख उऩरब्ध न करून न हदल्माभऱे
रेखाऩयीषणात माफाफतची ऩडताऱणी कयता आरी नाशी.

४. ळावन ननणाम वलत्त वलबाग क्र.१००७/१८/वेल४, हद.७/७/२००७ च्मा तयतदीतीर भद्दा क्रभाॊक क्र.२३भधीर

नभद
ू केल्मानवाय प्रत्मेक वलत्तीम लऴााच्मा अखेयीव नभ क्र.१३४ नवाय प्रत्मेक लगाणी दायाॊवाठी नोंदलशी

ठे लण्मात आरी ऩाहशजे तथावऩ अळी कामालाशी वलबागाने केरी नाशी अवे रेखाऩयीषणात हदवन
ू आरे आशे .

त्माभऱे अॊळदान मोजनेतीर वेला ननलत्ृ त शोणा-मा कभाचा-माव वेलाननलत्ृ त राब प्रदान कयणेफाफत
भशानगयऩालरकेचे आधथाक ननमोजन नवल्माचे हदवन
ू आरे आशे .

DATSPMM6901 (Ref No : 43, Hmm No : 130)
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[Start Para)
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बवलष्म ननलाषश ननधीतून भॊजूय केरेल्मा अिीभाची लवुरी न झारेफाफत ल वलबागात

ळावन भान्मताप्राप्त वॊगणकीम प्रणारी याफवलणेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 7

रेखा ळीऴा :बनननी भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1038000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1038000.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 1038000.00/भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा अर्धऩत्त्माखारीर अर्धकायी /कभिचायी माॊना बवलष्म

ननलािश ननधी रेखमातून यक्कभ रु.10,38,000 यकभेची ऩयताला अिीभे भॊजय कयण्मात आरी आशे त.

तथावऩ वदय ऩयताला अिीभाची लवरी भागणी धायकाच्मा भाभवक लेतनातन ननमभभत शोत नवल्माचे
रेखा ऩरयषणाव ददवून आरे आशे. त्माभऱे वदय अिीभाचा भशानगयऩाभरकालय अनतरयक्त आर्थिक

फोजा ऩडरेरा आशे . तवेच कभिचायी बवलष्म ननलािश ननधी रेखे ळावनभान्मताप्राप्त वॊगणकीम प्रणारीत
न ठे लता खाजगी कॊऩनीने तमाय करुन ददरेल्मा प्रणारीत ठे लण्मात आरेरे आशे त. वद्म: जस्थतीत
याफवलण्मात मेत अवरेल्मा वॊगणकीम

आसालरी अदोऴ, अचक ल ऩरयऩणि अवल्माफाफतचे ताॊबत्रक

रेखाऩरयषण कयण्मात आरेरे नाशी. त्माभऱे वदय प्रणारी अदोऴ, अचक ल ऩरयऩणि अवल्माची खात्री

कयता आरी नाशी. तयी बवलष्म ननलािश ननधी वलबागाभध्मे ळावन भान्मता वॊगणकीम प्रणारी याफवलणे
आलचमक आशे.

भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भनऩाभधीर अर्धकायी कभिचायी माॊच्मा बवलष्म ननलािश ननधी रेखमाची ल

बवलष्म ननलािश ननधीभधीर भॊजयू शोणा -मा दे मकाॊची ऩडताऱणी केरी अवता रेखाऩयीषणात उणीला
ददवून आल्मा आशे त . त्माफाफत वलबागाकडे अधिवभाव ऩत्र क्रभाॊक १४४
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वलचायणा कयण्मात आरी शोती

भबननळभनऩा/बनननन/२३२/२०२०

.

बवलष्म ननलािश ननधी

वलबगाने ऩत्र क्रभाक जा क्र

दद.२/९/२०२० अन्लमे खरावा वादय

ऩरयऩूणि नवल्माभऱे खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

आशे .

वलबागाने ददरेरा खरावा

1. भबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भनऩाभधीर अर्धकायी कभिचायी माॊच्मा बवलष्म ननलािश ननधी

भधीर

जभा यकभाॊचे वलत्तीम लऴि २०१५-१६- चे लाऴीक रेखे खाजगी कॊऩनीने तमाय करुन ददरेल्मा प्रणारीत
ठे लण्मात आरे आशे त . वदय प्रणारी अदोऴ ,अचक
ू ल अद्ममालत अवल्माफाफतचे लाऴीक ताॊबत्रक
रेखाऩरयषण

(Annual Technical Audit ) ळावन भान्मता प्राप्त वॊस्थेद्लाये शोणे आलचमक आशे .

तथावऩ वलबागाकडून अळी कोणतीशी ताॊत्रीक फाफीॊलय कामिलाशी झारी नाशी.
2. बवलष्म ननलािश ननधीधायकाॊचे फश
ृ त ऩत्र

एकबत्रत बवलष्म ननलािश रेखा तऩावता

(Broad Sheet )ठे लण्मात आरेरी नाशी . त्माभऱे

नाशी.

बवलष्म ननलािश ननधी धायकाॊच्मा रेखमाॊचे फश
ृ त ऩत्र

ठे लण्मात आरे आशे अवे वलबागाने खराळात नभूद केरे आशे .तथावऩ रेखाऩयीषणवाठी उऩरब्ध करून
दे ण्मात आरेरे नाशी. तयी बवलष्म ननलािश ननधीचे लाऴीक व्माज दय नभद
ू करुन फश
ृ त ऩत्र अद्ममालत
कयण्मात माली.

3. बवलष्म ननलािश ननधीधायक कभिचायी माॊना बवलष्म ननलािश ननधीची वलत्तीम लऴे

२०१५- १६

अखेय बवलष्म ननलािश ननधी र्चट्ठी दे ण्मात आरेरी नाशी . त्माफाफतचे अभबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध
करून दे ण्मात आरेरे नाशी. तयी वलबागाने माफाफत कामिलाशी कयणे आलचमक आशे.

4. बवलष्म ननलािश ननधी वलवऴिक रेखे ठे लण्माफाफत वध्मा लाऩयात अवणयी Algol Software मा

कॊऩनीची प्रणारी अद्ममालत ल ऩरयऩूणि नवल्माने ळावन भान्मता प्राप्त वॊगणकीम प्रणारीचा रेखे
ठे लण्मावाठी लाऩय कयाला तवेच कभिचायी अर्धकायी माॊचे बवलष्म ननलािश ननधीतीर

ऩयताला

/नाऩयतला अर्िभ ल अॊनतभ प्रदान दे मके वॊगणकीम प्रणारीतन
ू तमाय शोत नाशी. वदय दे मक शे भानली
ऩद्धतीने तमाय केरे जात अवल्माभऱे बावलष्मभध्मे कभिचायी माॊच्मा खात्मालय भळल्रक अवरेल्मा
यकभेऩेषा जादा यक्कभ भॊजूय शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी

. याफवलण्मात मेणायी

प्रणारी बवलष्म ननलािश ननधीधायक माॊच्मा खात्माव जोडण्मात माली म्शॊ णजेच कभिचा

वदयची

-माच्मा बवलष्म

ननलािश ननधी खात्मालयीर भळल्रक यकभेतूनच भागणी भॊजूय कयता मेईर ल कोणत्माशी प्रकाये
अतीप्रदान शोणाय नाशी.

5. भशानगयऩाभरका अर्धकायी /कभिचायी माॊना बवलष्म नन लािश ननधीतून ऩयताला आर्िभ भॊजूय

केरी जातात तथावऩ अिीभाची लवूरी त्माॊच्मा भावीक लेतनातून ननमभीत शोत नवल्माचे केरेल्मा
चाचणी रेखाऩयीषणात ननदळिनाव आरे आशे . ऩयताला अिीभाची लवरी न झारेल्मा कभिचा
तऩभळर खारीरप्रभाणे आशे.

अन क्र. ब.नन.नन अग्रीभ भॊजय धायकाचे नाल ब.नन.नन.खाते भॊजय

1
2
3

भॊजयी हदनाॊक

क्र.

ऩयताला

1672

यक्कभ
33000

31/03/2016

हदनेळ चॊडक चव्शाण

1917

33000

29/10/2016

दळयथ बाऊ जाधल

1907

31000

23/10/2012

याशूर श्रीऩत ळेराय

[106]

अग्रीभ

-माॊचा

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

4

याज ळाॊतायाभ कावाये

2461

35000

22/04/2015

5

वये खा हदरीऩ वाऱॊू खे

2745

27000

12/06/2006

6

भनाप भस्ताप भरुभकय

2758

29000

26/05/2015

7

याजा फाऱायाभ जाधल

2785

25000

10/12/2014

8

वननर भशाद घाडगे

2813

25000

30/07/2015

9

याजेंद्र तऱलळयाभ घाडगे

2836

27000

10/07/2013

10

वये ळ लवॊत वालॊत

2893

18000

28/11/2014

11

हदगॊफय शरय वमालळ
ॊ ी

2951

23000

24/08/2015

12

ळादाफ खालरद वलॊच

2994

25000

26/05/2015

13

प्रवलण लळलयाभ उफाऱे

3003

30000

02/12/2015

14

भनोशय आत्भायाभ जाधल

3042

25000

26/05/2015

15

वलबाकय वलठ्ठर नतकोने

3049

25000

28/04/2015

16

फाऱावाशे फ फाफयाल फोत्रे

3069

30000

14/09/2015

17

अ्माज अ.यज्जाक खरीर

3103

25000

27/05/2015

18

अननर ऩाॊडूयॊ ग आव्शाड

3229

25000

15/07/2015

19

अननर फफन लळॊदे

2837

25000

16/09/2015

20

धचत्रा चॊद्रकाॊत जव्शे यी

3548

18000

15/10/2013

21

फाऱू रक्ष्भण ऩलाय

3741

15000

06/01/2015

22

फफन अरी भें गाऱ

3743

24000

15/12/2014

23

भारुती चॊद्रकाॊत लाडू

3745

20000

26/03/2014

24

ववलता वखदे ल घयणणमा

3749

24000

28/01/2014

25

बगलान धनजी ऩयभाय

3758

18000

16/03/2013

26

वलजम वऩठा गोहशर

3707

23000

02/09/2014

27

प्रवलण छगन चव्शाण

3764

17000

28/02/2012

28

रक्ष्भण वलठ्ठर काटवकय

3802

20000

24/11/2015

29

वॊतोऴ वलष्ट्ण बोमे

3968

23000

30/07/2015

30

लवध्द ू रक्ष्भण चव्शाण

3918

18000

30/01/2016

31

हदऩक लेरजी चव्शाण

4006

11000
22000

31/01/2012

32

ऩाॊडूयॊ ग वल लळके

4058

15000

17/10/2014
05/05/2015

33

ग्जत डामा ऩयभाय

4113

28000

29/10/2015

34

मोगेळ लळलयाभ भदगड
ॊ ा

4136

25000

16/03/2016

35

वॊधगता प्रकाळ लळॊदे

4196

25000

29/10/2015
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36

चॊद फाॊगो जाधल

4249

25000

14/03/2013

37

अवगय भन्वीयजा अॊवायी

4262

25000

27/05/2015

38

दत्तात्रम काऱू ऩायधी

1342

24000

06/01/2015

39

अवीप अन्लय अफीद

4390

47000

08/04/2015

40

भशें द्र अनॊता ननकभ

2603

30000

19/10/2015

41

नलीन माकफ फोऱीॊजकय

3094

25000

24/08/2015

एकण यक्क्भ रुऩमे.

1038000

6. वलत्तीम लऴा २०१५-१६ च्मा रेखाऩायीऴणात भनऩातीर एकूण ४१ कभाचायी

माॊना यक्कभ रु.

10,38,000 यक्कभेची ऩयताला अग्रीभे भॊजूय कयण्मात आरी आशे तथावऩ वॊफधधत कभाचायी माॊच्मा भावीक
लेतनातन
ू लवर
ू ी झारी नाशीत. तयी वलबागाने अग्रीभाच्मा लवरीची कामालाशी तातडीने कयाली. अधग्रभाच्मा

लवरीफाफत दयभशा ताऱभेऱ बवलष्ट्म ननलााश ननधी वलबागाने आस्थाऩना वलबागाळी घेण्मात माला ल वदय

ताऱभेऱ घेणेफाफत वलबागप्रभखाचे ननमॊत्रण अवणे आलश्मक आशे . भॊजूय केरेल्मा अग्रीभाची लवरी ननमलभत
शोत नवल्माव माचा अनतरयक्त फोजा भशानगयऩरयऴदे लय ऩडरा आशे . तयी माफाफत कामालाशी शोणे आलश्मक
आशे .

7. बवलष्ट्म ननलााश ननधी वलबागाभापात भॊजूय शोणाऱ्मा अग्रीभाच्मा प्रदान यकभेचा प्रभाणक क्र. ल हदनाॊक

रेखा ळाखेकडून प्राप्त करुन दे मकाच्मा स्थऱ प्रतीलय ल अधग्रभ नोंदलशीलय नभद
ू कयणे आलश्मक आशे . तथाऩी

वलबागाकडून अळी कामालाशी शोत नाशी त्माभऱ
ू े दे मकाचे प्रदान भागणी धायकाव झारे ककॊ ला नाशी माची
वत्मता ऩडताऱता आरी नाशी.

DATSPMM6901 (Ref No : 50, Hmm No : 144)
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वेलाननलत्ृ ती लेतन धायकाॊचे जीलन प्रभाणऩत्र प्राप्त न शोता ननलत
ृ ी लेतन अदा

केरेफाफत ल ननलत्ृ तीलेतन वलबागात वॊगणकीम प्रणारी याफवलण्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 7

रेखा ळीऴा :ननलत्ृ तीलेतनवलऴमक रा भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 6718128.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 6718128.00/1. भशानगयऩालरकेच्मा ननलत्ृ तीलेतन वलबागातीर वलत्तीम लऴा 2015-2016

च्मा रेखाऩयीषणात

ननलत्ृ तीलेतन धायकाॊची एकण 1747 वॊख्मा अवन
ू त्माॊना ननमभाप्रभाणे दयभशा 1 तायखेरा ननलत्ृ तीलेतन अदा
केल्माचे अलबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशी.
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2. वलत्तीम लऴा 2015-2016 भध्मे ननलत्ृ तीलेतन वलबागातीर एकण 1747 ननलत्ृ तीलेतन धायक ल कटॊ फ

ननलत्ृ तीलेतनधायकाॊऩक
ै ी 161 ननलत्ृ तीलेतनधायकाॊची लाऴीक जीलन प्रभाणऩत्र वलबागाव प्राप्त झारेरे नवताॊना
यक्कभ रुऩमे 6718128/- चे ननमभफाह्म प्रदान झारेरे आशे.

3. भशायाष्ट्र नागयी वेला (ननलत्ृ तीलेतन) ननमभ 1982 भधीर तयतदीनवाय ननलत्ृ तीलेतन / कटॊ फ

ननलत्ृ तीलेतन धायक वशा भशीने ककॊ ला त्माऩेषा जास्त कारालधी शोऊनशी फॉकेतन
ू ननलत्ृ तीलेतन काढरे नाशीत.
अळा प्रवॊगी ननलत्ृ तीलेतन धायकाॊची फॉकेकडून भाहशती प्राप्त करून ननलत्ृ तीलेतन थाॊफवलणे आलश्मक आशे .
माफाफतची अलबरेखा अबाली खात्री कयता आरी नाशी.

4. वेलाननलत्ृ ती झारेल्मा कभाचा-माॊना भत्ृ म-नन-उऩदान ल अॊळयाळीकयणाचे राब वलहशत भदतीत प्रदान

कयण्मात आरेरे नाशीत.

5. भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ऩरयऩत्रक क्र.वेननले.1014/प्र.क्र.26/वेला-4,हद.09/06/2014 ल

हद.24/01/2019 तवेच भ.ळा.वल.वल. ळावन ऩयीऩत्रक क्र.वेननले-2019/प्र.क्र.59/वेला-4 भॊत्रारम भफ
ॊ ई, हद.30 जूरै
2019 च्मा वधायीत ऩयीऩत्राकानवाय ननलत्ृ तीलेतन / कटॊ फननलत्ृ ती लेतन धायकाॊना ज्मा भशीन्मात लमाची

80/85/90/95/100 लऴा ऩणा शोतात. त्मा भशीन्माच्मा 1 तायखेऩावन
ू त्माॊना लाढील दयाने ननलत्ृ तीलेतन अदा
कयणे आलश्मक आशे . तथावऩ, अळा प्रकायची भाशीती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी.

6. ननलत्ृ ती लेतन वलबागात ननलत्ृ तीलेतन धायकाॊची दयभशा दे मके तमाय कयणेऩावन
ू ते वललत्ृ ती लेतन

धायकाॊचे अलबरेख ठे लण्माफाफतची वला प्रकायची काभे भानली ऩद्धतीने केरी जात अवन
ू वलबागात दे माकाफाफत

अचूकता ल ऩायदळाकता ल ननलत्ृ तीलेतन धायकाॊच्मा अलबरेखाॊची अद्मामालत ल ऩयीऩणा भाशीती
ठे लण्मावाठीची ल ळावनाचे धोयणानवाय ळावनाचे वल बागाचे वॊगणकीमकयणाचे उद्दीष्ट्ट ऩणा शोणेवाठी
ळावनभान्मता प्राप्त वॊगणकीम प्रणारी याफलीरी नाशी.

भशायाष्र नागयी वेला (ननलत्ृ तीलेतन) ननमभ 1982

भधीर करभ (2)(4) अन्लमे 20 लऴे अशि तकायी

वेला ऩणि कयणा -मा कभिचा -माव ननलत्ृ तीलेतन दे ण्माची तयतद आशे . ननलत्ृ तीलेतन वलगाने उऩरब्ध
करून ददरेल्मा अभबरेखाॊची ऩडताऱणी केरी अवता रेखाऩयीषणात आढऱून आरेल्मा उणीलाॊ
अधिवभाव ऩत्र क्र .184ददनाॊक 07/09/2020 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती

फाफत

. त्माॊफाफत

वलबगाकडीर ऩत्र क्र .भबननळभनऩा/ बनननन/261/20, दद.16/09/2020 अन्लमे खरावा कयण्मात आरा
अवून वदय खरावा ऩरयऩणि नवल्माने खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

1. वलबागातीर भाशे पेब्रलायी -2016 चे ननलत्ृ तीलेतन दे मकाची तऩावणी केरी अवता ननलत्ृ ती

लेतन वलबगातीर ननलत्ृ तीलेतन ल कटॊ फ ननलत्ृ तीलेतन धायक माॊची एकण वॊखमा
त्माॊना वलवलध फॉकेभापित दयभशा ननलत्ृ तीलेतन अदा केरे जाते

1747 इतकी अवून

. ननमाभाप्रभाणे दयभशा 1 तायखेव

ननलत्ृ तीलेतन अदा शोत अवल्माचे अभबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत.

2. भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा ननलत्ृ तीलेतन वलबागातीर वन-2015-2016 जीलन

प्रभाणऩत्र नोंदलशी तऩावरी अवता वलत्तीम लऴि

2015-16 भधीर ननलत्ृ तीलेतन धायक

ननलत्ृ तीलेतन धायक माॊ ची वॊखमा 1747 इतकी अवन
ू त्माऩैकी

/ कटॊ फ

161 ननलत्ृ तीलेतन ल कटॊ फननलत्ृ ती

धायक माॊचे जीलन प्रभाणऩत्र वलबागाव प्राप्त झारे नवताॊना त्माॊना ननमभभत ननलत्ृ तीलेतन अदा कयणे
चारू आशे .वलबागाव जीलन प्रभाणऩत्र प्राप्त झारे नवल्माने ननलत्ृ तीलेतन धायक

/ कटॊ फ ननलत्ृ तीलेत न

धायक शमात आशे त ककॊला नाशीत माची ननलत्ृ ती वलबागाने खात्री करून ननलत्ृ तीलेतन अदा कयणे
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आलचमक शोते. तथाऩी, वलबागाने अळी कामिलाशी केरेरी नाशी.

3. वलबागाने उऩरब्ध करून ददरेल्मा अभबरेखाॊलरून एकण

161 ननलत्ृ तीलेतन धायक

/

कटॊ फननलत्ृ ती धायक माचे जीलन प्रभा णऩत्र झारेरे नाशीत. त्माऩोटी यक्कभ रुऩमे 6718128 चे प्रदान
झारेरे आशे . केरेरे प्रदान ननमभफाह्म अवन
ू वदय 161 ननलत्ृ तीलेतन धायकाॊऩैकी काशी ननलत्ृ तीलेतन

धायक शमात नवल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी ल ऩयीणाभी भनऩाचे आर्थिक नकवान शोऊ ळकते
तयी वदय वेलाननलत्ृ त धाय काॊची शमात प्रभाणऩत्र उऩरब्ध करून रेखाऩयीषणाव अनऩारन वादय
कयाले.

4. भशायाष्र नागयी वेला

(ननलत्ृ तीलेतन) ननमभ 1982 भधीर तयतदीनवाय ननलत्ृ तीलेतन

कटॊ फननलत्ृ ती लेतन धायक वशा भशीने ककॊला त्माऩेषा जास्त कारालधी शोऊनशी फॉकेतन
ू ननलत्ृ तीलेतन

/

काढत नाशीत अळा ननलत्ृ तीलेतन / कटॊ फननलत्ृ ती लेतनधायकाॊची फॉकेकडून भाशीती प्राप्त करून त्माची
खातयजभा कयाली ल वलबागाने ऩढीर भशीन्माचे ननलत्ृ तीलेतन

/ कटॊ फननलत्ृ ती लेतन याखन
ू धयणे

आलचमक आशे . त्माभऱे अनतप्रदान शोणाय नाशी. अळी कामिलाशी वलबगाकडून झारी नाशी.
5. भनऩाच्मा अर्धऩत्माखारीर वेलेतून वेलाननलत्ृ ती झारेल्मा कभिचा

-माॊची भत्ृ म -नन-उऩदान ल

अॊळयाळीकयणाची यक्कभ अदा केल्माची नोंदलशी तऩावरी अवता वेलाननलत्ृ ती नॊतयच्मा फ

-माच

कारालधीनॊतय भत्ृ म -नन-उऩदान ल अॊळयाळीकयण कभिचा -माव अदा केल्माचे ददवून आरे आशे . तथाऩी,
वेलेतून वेलाननलत्ृ ती शोणा-मा वलि कभिचा-माॊ लेऱेत राब प्रदान कयण्मावॊदबाित खारीर ळावनननणिम /
ऩयीऩत्राकान्लमे ळावनाने वचना ददल्मा आशे त. माची अॊभरफजालणी शोणे आलचमक आशे.

1. भशायाष्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ऩयीऩत्रक वेननले/1006/81/वेला-4, दद.21/11/2006
2. भशायाष्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन वेननले/1008/20/वेला-4, दद.17/06/2008

3. भशायाष्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ऩयीऩत्रक वेननले/20/प्र.क्र.36/वेला-4, दद.02/07/2015
4. भशायाष्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन वेननले/20/प्र.क्र.37/वेला-4, दद.29/04/2016
5.

भशायाष्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ऩयीऩत्रक वेननले

/2016/प्र.क्र.517/वेला-4,

दद.09/09/2019

भशायाष्र नागयी वेला (ननलत्ृ तीलेतन) ननमभ 1982 च्मा प्रकयण 10 भधीर म्शणजेच 118 ते 125
भधीर तयतदीचे कभिचा -माव वेलाननलत्ृ ती वलऴमक राब लेऱेत अदा कयण्माचे ऩारन शोत न

वल्माचे

ददवून आरे. वेलाननलत्ृ त शोणा-मा कभिचा-माॊना वेला ननलत्ृ तीलेतन झारेल्मा कभिचा-माॊना वेलाननलत्ृ तीचे
राब वलरॊफाने प्रदान केल्माव ऩयीणाभी वेलाननलत्ृ ती राबाॊलय व्माज प्रदान कयाले रागत अवल्माभऱै
त्माचा आर्थिक बाय भनऩाच्मा नतजोयीलय ऩडण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी.

6. भशायाष्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ऩयीऩत्रक क्र.वेननले1014/प्र.क्र.26/वेला-4,दद.09/06/2014

ल दद.24/01/2019 भ.ळा.वल.वल.ळावन ऩरयऩत्रक क्र .वेननले-2019/प्र.क्र.59/वेला-4, भॊत्रारम भॊफई दद .30
जरै 2019 च्मा वधारयत ऩरयऩत्रकानवाय ननलत्ृ तीलेतन / कटॊ फननलत्ृ तीलेतन धायकाॊना ज्मा भदशन्मात
लमाची 80/85/90/95/100 लऴि ऩूणि शोतात त्मा भदशन्माच्मा

१ तायखेऩावून त्माॊना लाढील 10 टक्के

दयाने ननलत्ृ तीलेतन / कटॊ फननलत्ृ ती लेतनधायक लाढ कयण्मात आरी आशे . तथावऩ, ळावन ननणिम /
ऩरयऩत्रक दद .24/01/2019
कयण्मात आरी आशे.
अ.क्र.

ल दद .30/07/2019 च्मा ऩरयऩत्रकानवाय ऩढीरप्रभाणे वधारयत लाढ

लम लऴे

एकण लाढ
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1

लम लऴे 80 ते 85

भऱ ननलत्ृ तीलेतन 10 टक्के लाढ

2

लम लऴे 8ऩेषा अधधक ल 90

भऱ ननलत्ृ तीलेतन 15 टक्के लाढ

3

लम लऴे 8ऩेषा अधधक ल 100

भऱ ननलत्ृ तीलेतन 25 टक्के लाढ

4

लम लऴे 100 ऩेषा अधधक

भऱ ननलत्ृ तीलेतन 50 टक्के लाढ

उऩयोक्त नभूद तयतदी राग अवणा

-मा ननलत्ृ तीलेतन / कटॊ फननलत्ृ ती लेतन धायक माॊचे अभबरेख

अबाली रेखा ऩयीयषणात खात्री कयता आरेरी नाशी

. तयी उऩयोक्त नभूद लमोगटात फवणा

ननलत्ृ तीलेतन धायक माॊना ळावन ननणिमातीर तयतदीप्रभाणे राब दे ण्मात माला.

-मा

7. वेलाननलत्ृ त कभिचा-माॊचे ननलत्ृ तीलेतनाचे दे मक ल इतय अभबरेख भानली ऩद्धतीने तमाय करून

जतन केरे जातात . वलबागात ळावनभान्मता प्राप्त वॊगणकीम प्रणारी याफवलल्माव प्रणारीचे
खारीरप्रभाणे पामदे अवून त्माफाफतचे अभबप्राम ऩढीरप्रभाणे आशे त.

1. वलबागातीर उऩरब्ध अभबरेखाॊचे ऩयीष ण केरे अवता वलबागाकडून भाभवक ननलत्ृ तीलेतनाचे

दे मक भानली ऩद्धतीने तमाय केरे जाते . त्माभऱे अचकता ल ऩायदळिकता जोऩावरी जाईर माची खात्री
शोत नाशी.

2. भाभवक ननलत्ृ तीलेतन तमाय कयण्मावाठी ळावनभान्मता प्राप्त वॊगणकीम प्रणारी याफवलल्माव

ननलत्ृ तीलेतन धायकाॊचा ननलत्ृ तीलेतनाचा दय ज्मा तायखेव फदर शोईर त्माप्रभाणे वॊगणकीम प्रणारीतून
ननलत्ृ तीलेतनाचे प्रदान शोईर.

3. ननलत्ृ तीलेतन धायक भमत वॊगणकीम प्रणारीत नोंद घेलून ननलत्ृ तीलेतन फॊद कयण्मात मेईर

अथला कॊ टॊ फननलत्ृ ती लेतन दे म अवल्माव कटॊ फननलत्ृ तीलेतन चार कयता मेईर.

4. लेतन आमोगाप्रभाणे लेतनननजचचती कयताॊना वॊणकीम प्रणारीत वलि ननलत्ृ तीलेतन धायकाॊची

भाशीती उऩरब्ध शोईर त्मानवाय ननलत्ृ तीलेतन धायक
अचक कयता मेईर.

/ कटॊ फननलत्ृ ती लेतन धायकाॊची लेतनननजचचती

5. ननलत्ृ तीलेतन धायकाॊव भागणीप्रभाणे ननलत्ृ तीलेतनाचा उऩत्ऩन्नाचा दाखरा दे म जाईर.
6.

ननलत्ृ तीलेतन धायकाॊचे उत्ऩन्नाचे आमकयाची गणना जरदगतीने शोईर

ननलत्ृ तीलेतन धायकाॊव वशज उऩरब्ध करून दे ता मेईर.

.

त्माची प्रत

7. ननलत्ृ तीलेतन धायकाॊचा रेखा वॊगणकीम प्रणारीत अचक ल अद्मामालत ठे लता मेईर.

8. वलबागाने ननलत्ृ तीलेतन अदा कयणेवाठी वॊगणकीम प्रणारी याफवलल्माव ळावनाचे वॊगणकीम

कयणाचे उद्दीष्ट ऩणि शाईर.

9. ननलत्ृ ती लेतन धायकाॊव ळावनाच्मा धोयणानवाय दयभशा 1 तायखेव ननलत्ृ तीलेतन अदा शोईर.
DATSPMM6901 (Ref No : 54, Hmm No : 184)

[End Para)
[Start Para)
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वाधनवाभुिी / अभबरेख वलबागाचे अभबरेखे रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध न

झाल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
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No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :वाधनवाभग्री / अलबरे भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1770324.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1770324.00/महानगरपाभिके च्या साधनसामुिी / अभभिेख भवभागातीि भवत्तीय वषष २०१५-२०१६ मध्ये खची पडिेल्या रक्कम
रु. 1770324/- च्या नस्त्या व प्माणके िेखापरीक्षणास उपिब्ध न झाल्यामुळे खचाषची पडताळणी करता आिी नाही.

महानगरपाभिके च्या वाधनवाभग्री / अलबरेख भवभागातीि भवत्तीय वषष २०१५-२०१६ मध्ये खची पडिेल्या नस्ती व

प्माणके िेखापरीक्षणास उपिब्ध करून देणेबाबत अधषसमासपत्र क्रमांक १३५ ददनांक २०/८/२०२० अन्वये
भवभागाकडे एकू ण १६ मुद्रण व साधन सामुिी खरे दी बाबींवरीि प्माणके व नस्त्यांची मागणी करण्यात आिी
होती. तथाभप भवभागा कडू न १३ नस्त्या व प्माणके िेखा परीक्षणात उपिब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच
नगरसभचव भवभागाने त्यांचे पत्र क्रमांक १६८ दद.९/१०/२०२० अन्वये त्यांच्याकडे अधषसमासपत्र क्रमांक ११३
ददनांक ५/३/२०२० अन्वये मागाणी करण्यात आिेिे प्माणक क्रमांक ३९७८ दद.२०/२/२०१६ रक्कम
रु.२९९७८२/- अभभिेख भवभागाशी संबंभधत असल्याचे कळवूनही भवभागाने ते देखीि प्माणक / अभभिेखे
िेखापरीक्षणास उपिब्ध के िेिे नाही. िेखापरीक्षणात खािीि खचाषचे अभभिेख नस्त्या / प्माणके व इतर अभभिेख
आढळू न आिे नाहीत.
अ.क्र.
पुरवठादाराचे नाव
प्माणक क्र. व ददनांक
कामाची रक्कम
ESC/3182
10-Dec-2015
4,90,000.00/१
अभनि आटष
२

दपषण ऑफसेट and कम्युभनके शन अभनि किंत्री

३

श्रीसाईनाथ वप्टस

४

प्काश बॅग हाउस

ESC/3683,3684,3685,
3686,3687,3688
21-Jan-2016
Esc/3871,3872,3873,
3874,3875,3876
15-Feb-2016
No.Esc/3978

20-Feb-2016

4,91,868.00

4,88,674.00
2,99,782.00

17,70,324.00
एकू ण रक्कम रु.
वरीि खचाषबाबत िेखापररक्षणाचे अभभप्ाय खािीि प्माणे आहेत.
१.उपरोक्त पुरवठादारास प्दान के िेल्या रक्कमांच्या नस्ती िेखापरीक्षणास उपिब्ध न झाल्यामुळे मुद्रण व साधन
सामुिी खरे दी वरीि प्दान के िेल्या रक्कमांची सत्यता पडताळता आिी नाही. त्यामुळे िेखापरीक्षणात रक्कम रुपये
१७७०३२४ /- आक्षेपाधीन ठे वण्यात येत आहे.
DATSPMM6901 (Ref No : 57, Hmm No : 135)
[End Para)
[Start Para)
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भबलॊडी ननजाभऩुय ळशय भशानगयऩारीकेच्मा वन 2015-2016 भध्मे बवलष्म ननलाषश

ननधीच्मा अिीभ लवुरी न कयणे फाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 7
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भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1539000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1539000.00/लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩारीकेच्मा वन 2015-2016 भध्मे बवलष्ट्म ननलााश ननधीच्मा अग्रीभ लवरी
कयण्मात आरेरी नाशी.

लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩारीकेच्मा वन 2015-2016 भधीर वलतयीत बवलष्ट्म ननलााश ननधीच्मा
अग्रीभ रेखे माॊचे रेखाऩरयषण केरे अवता खारीर प्रभाणे अलबप्राम नोंदवलण्मात मेत आशे त.
वन 2015-2016 मा वलग्त्तमलऴााभध्मे

अधग्रभ घेतरे आशे , ऩयॊ त अद्माऩ लवरी

केरी नाशी

वदयची फाफ ळावनाच्मा ल भनऩाच्मा आधथाक धोयणाच्मा वलरूध्द आशे. भशायाष्ट्ट् वलत्तीमननमभ 1959
भधीर तयतदीचा बॊग कयणायी आशे.
बवलष्ट्म ननलाषश ननधीतीर तपालतीफाफतचे वललयण ऩत्र खारीरप्रभाणे
अ क्र

कभाचा-माॊचे नाल

बवलष्ट्म

ननलााश

ननधी क्रभाॊक

हदरेरे

अधग्रभ हदनाॊक

ळेया

31/03/2016

अद्माऩ लवरी

अधग्रभ
यक्कभ रुऩमे

1

श्री

याशर

श्रीऩत 1672

33000

ळेराय
2

श्री.हदनेळ

झारेरी नाशी
चॊडक 1817

33000/-

29/10/2015

चव्शाण

अद्माऩ लवरी
झारेरी नाशी

3

श्री.दळयथ ् बाउ जाधल

1907

31,000/-

23/10/2012

-“-

4

श्री.बगलान

रक्ष्भण 2164

64,000/-

05/01/2016

-“-

ळाॊतायाभ 2461

35,000/-

22/4/2015

-“-

वखायाभ 2506

29,000/-

16/09/2015

-“-

अनॊता 2539

30,000/-

19/10/2015

-“-

हदरीऩ 2745

27,000/-

12/06/2006

/-“-

थीटे
5

श्री.याज
कावाये

6

श्री.वननर
गामकलाड

7

श्री.भशें द
ननकभ

8

श्रीभ.वये खा
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वाॊऱखे
9

श्री.भनाप

भस्ताप 2758

29000/-

26/05/2015

-“-

फाऱायाभ 2785

25000/-

10/12/2014

14000 लवरी

भरूभकय
10

श्री.याजा
जाधल

1000 प्रभाणे
भध्मेच
योखण्मात आरे

11

श्री.

वननर

भशाद ू 2813

25000/-

30/7/2015

घाडगे
12

अद्माऩ लवरी
झारेरी नाशी

श्री.याजेंद्र

तऱळीयाभ 2836

27000/-

10/7/2013

-“-

भधकय 2719

30,000/-

29/12/2015

-“-

2893

18000/-

28/11/2014

याघो 2943

29,000/-

15/07/2015

घाडगे
13

श्रीभ.ननत
ताॊफे

14

श्री.वये ळ लवॊत वाॊफत

15

श्री.

लवॊत

ऩाटीर

वॊऩण
ू ा

लवरी

न

कयता

अद्माऩ
6,000/लवरी

फाकी

आशे
16

श्री.हदगॊफय

शयी 2951

23,000/-

24/08/2015

वमालळ
ॊ ी
17

श्री.

अद्माऩ लवरी
झारेरी नाशी

ळादाफ

खारीद 2994

25,000/-

26/05/2015

-“-

णीण 3003

30000/-

02/12/2015

-“-

आत्भायाभ 3042

25,000/-

26/05/2015

-“-

25,000/-

24/08/2015

-“-

वलॊच
18

श्री

.

प्र

ळीलयाभ उफाऱे
19

भनोशय
जाधल

20

श्री.वलबाकय वलठ् र

3049

तीकोने
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21

श्री.

फाऱावाशे फ 3069

30,000/-

14/9/2015

-“-

माकफ 3094

25,000/-

24/08/2015

-“-

श्री. अमाज अ.यज्जाक 3103

25000/-

27/05/2015

“-

फायक 3130

25,000/-

12/03/2014

“-

दमायाभ 3157

25000/-

26/5/2015

ऩलीचे

25,000/-

14/11/2016

25000/-

फाफयाल फोतये
22

श्रीय.

नवलन

फोऱीॊजकय
23

खरीर
24

श्री.

श्रीनाथ

म्शात्रे
25

श्री.

भशे ळ

वोनालणे

अग्रीभ ्
प्ररॊबफत
अवताना
नलीन

अग्रीभ

भॊजय

करून

अद्माऩ
दोन्शीची
लवरी नाशी
26

श्री.

अनीर

ऩाडयें ग 3229

25,000/-

15/7/2015

अव्शाड
27

अद्माऩ लवरी
झारेरी नाशी

श्री. प्र दीऩ रक्ष्भण 3275

25,000/-

26/5/2015

ऩयफ

5000

लवर
ू ी

फाकी

28

श्री अनीर फफन ळीॊदे

2867

25000/-

16/09/2015

29

काॊता छगन चव्शाण

3415

25,000/-

18/12/2014

1041

प्रभाणे

15शप्ते
रू15,615/फाकी
श्री.

याजेळ

धनजी 3418

20,000/-

1/3/2016

अद्माऩ लवरी

3548

18,000/-

15/10/2013

झारेरी नाशी

भोश. 3666

24,000/-

22/4/2015

1000

30

ऩयभाय

31

धचत्रा चॊद्रकाॊत जव्शे यी

32

झाकीय

शूवेन
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उभय अन्वायी
33

श्री.

फाऱू

8 शप्ते फाकी
रक्ष्भण 3741

15,0000/-

6/1/2015

ऩलाय
34

अद्माऩ लवरी
झारेरी नाशी

श्री.

फफन

अरी 3743

24,000/-

15/12/2014

-“-

भारूती

चॊद्रकाॊत 3745

20,000/-

26/3/2014

-“-

वखदे ल 3749

24,000/-

28/1/2014

12000 लवरी

भें गाऱ
35

श्री.
लाडू

36

वलीता
धयणीमा

37

श्री.यभेळ

केरी नाशी
काळीनाथ 3756

24,000/-

1/3/2016

लाघेरा
38

केरी नाशी

श्री.बगलान

धनाजी 3758

18,000/-

16/9/2013

ऩयभाय
39

16000 लवरी
9750

लवरी

केरी नाशी

श्रीवलजम ऩीठा गोशीर

3760

23,000/-

2/9/2014

4790

लवरी

केरी नाशी
40

श्री.

प्रवलण

छगन 3764

17000/-

28/2/2012

चव्शाण
41

4935

लवरी

केरी नाशी

श्री.रक्ष्भण

वलठठर 3802

20,000/-

24/11/2015

काटवकय

10000/लवरी

केरी

नाशी
42

श्रीवलनोद

ळाॊतयाभ 3950

21,000/-

28/05/2014

बलाय
43

श्री.

झारेरी नाशी
वॊतोऴ

लीष्ट्ण 3968

23,000/-

30/7/2015

बोईय
44

श्री.लवध्द
श्रीहदऩक

रक्ष्भण 3918

18,000/-

31/3/2016

अद्माऩ लवरी
झारेरी नाशी

लेरजी 4006

चव्शाण
46

अद्माऩ लवरी
झारेरी नाशी

चव्शाण
45

अद्माऩ लवरी

श्री. ऩाॊडूयॊ ग व्शी. ळीके

4058

11,000/-

13/1/2012

17875 लवरी

22,000/-

17/10/2014

फाकी आशे

15,000/-

5/5/2015

12500/लवरी

फाकी

आशे.
47

श्री. जीत डामा ऩयभाय

4113

28,000/[116]

29/10/2015

5835लवरी
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फाकी आशे .
48

श्री.मोगेळ ्

ळीलयाभ 4138

25,000/-

16/03/2016

भद
ू ॊ गडा
49

झारेरी नाशी

श्रीभ. वॊगीता प्रकाळ 4496

25000/-

29/10/2015

ळीॊदे
50

अद्माऩ लवरी

3000

लवरी

फाकी आशे .

श्री. चॊद फाॊगो जाधल

4249

25000/-

14/03/2013

8000

लवरी

फाकी आशे
51

अवगय

भनळीयजा 4262

25000/-

27/5/2015

अन्वायी
52

श्री.

दत्तात्रेम

1000

लवरी

फाकी आशे
काऱ 1342

24000/-

6/1/2015

ऩायधी

15550
अद्माऩ लवरी
झारेरी नाशी

53

श्री.

अवीप

अन्लाय 4390

47000/-

8/4/2015

अफीद

15625 लवरी
फाकी आशे

एकूण रुऩमे 1539000
1.लवरी वरु करुन भध्मेच थाॊफवलल्माभऱे

लयीर

ननलडक प्रकयणाभध्मे भशानगय ऩारीकेचे

रू.1,55,847/- लवरी कोणतेशी कायण न दे ता लवर
ू कयणे प्ररॊफीत आशे .
2. बवलष्ट्म ननलााश ननधीची अग्रीभ यक्कभ लवर करुन घेण्मावाठी अग्रीभ ल लेतनप्रणारी (लेतन दे मके)
माभध्मे ताऱभेऱ घेण्मात आरा नाशी.
3. बवलष्ट्म ननलााश ननधीची अधग्रभ यक्कभ लवरी कयण्मात मेत नाशी.
4. बवलष्ट्म ननलााश ननधीचा यक्कभ भनऩा खात्माभध्मे जभा शोत नवल्माने, वदय यक्कभेची भनऩास्तयालरून
गत
ूॊ लणक झारेरी नाशी . माभऱे व्माजाचे नकवान शोत आशे.
5. बवलष्ट्म ननलााश ननधीची यक्कभ लेऱेत लवर कयण्माफाफत भशानगयऩालरकेत नन श्चीत धोयण आखून,
नजीकच्मा लेतन दे मकातन लवर
ू ी करून ऩताता दाखलाली.
6. भशे ळ दमायाभ वोनलणे माॊचे ऩलीचे 25000/- अगीभ लवरी न कयता, दवये अग्रीभ 06 भशीन्मात रू.25000/भॊजय केरे. ऩयॊ त अद्माऩ कोणतीच लवरी वरू केरी नाशी.
7.बवलष्ट्म ननलााश ननधीची यक्कभ रू.15,39,000/-

ननलडक उदाशयणालरून काढरेरी यक्कभ आशे .

भशानगयऩारीकेचा भोठमाप्रभाणालय ननधी माभध्मे अडकून ऩडरा आशे . लेतन दे मकाभध्मे अग्रीभाच्मा
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यक्कभेची नोंद शोणे आलश्मक आशे .

वॊगणक प्रणारीभध्मे वधायणा शोणे आलश्मक आशे अवे अधा वभाव

ऩत्राद्लाये कऱलन
ू शी अद्माऩ वधायणा केरेचे कऱवलण्मात आरे नाशी.
DATSMPM7201 (Ref No : 84, Hmm No : 45)
[End Para)
[Start Para)

47

वन 2015-16 भधीर आयोग्म वलबागातीर घनकचया व्मलथथाऩनावाठी ननमुक्त केरेरे

ऩुयलठादाय माॊच्मा दे मकातून लाजती न केल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :घन काचाया व्मलस्थाऩन भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 8431191.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 8431191.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 758807.00/1. ळावन उद्मोग आणण काभगाय भॊत्रारम ळावन ननणाम क्रभाॊक फीवीए 2001/प्र.क्र.108/काभगाय 7 अ/

हद.17/06/2010 नवाय भक्तेदायाने केरेल्मा फाॊधकाभ ल इतय वलकाव नवाय 1 टक्का काभगाय कल्माण कय
दे मकातन
ू लवर कयणे आलश्मक आशे. तो लवर
ू केरेरा नाशी.

2. भशायाष्ट्र ळावन अधधवचना वलवअ (भख्मा) 1 / मलक / 2007/97 हद.29/08/2020 वधायणा करून

ळावन याजऩत्र वलक्रीकय आमक्त भफ
ॊ ई अधधवचना हद.04/04/2012 नवाय हद.01/04/2012 नवाय

नोंदणीकृत ठे केदाय माॊचे कडून २% ल अनोंदणीकृत ठे केदाय माॊचेकडून ५% दयाने कामाकॊत्राट कय यक्कभ लवर
ू
केरेरा नाशी.

3. वलबागाने वॊफधॊ धत ठे केदायाॊकडून २% वयषा अनाभत यक्कभ लवरी केरी नाशी.

4. ळावन ननणाम वलत्त वलबाग क्र.वलभाव/१०९८/प्रक्र/२९/९८/ळावनशभी हदनाॊक १९/०८/१९९८ अन्लमे

काभालय काभ कयणाऱ्मा काभगायाॊचा वलभा काढणेचा अवन
ू काभगायाॊचा वलभा काढरा नवल्माने १% प्रभाणे
वलभा यक्कभ वॊफधॊ धत प्रदान दे मकाॊतन
ू कऩात केरेरी नाशी.

लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरका वन 2015-16 भधीर आयोग्म वलबागातीर घनकचया

व्मलस्थाऩनावाठी ननमक्त केरेरे ऩयलठादायमाॊच्मा दे मकातन
ू लाजती न केल्माफाफत.भशानगऩालरकेच्मा

आयोग्म वलबाग घनकचया व्मलस्थाऩन माॊना अधावभावऩत्र क्र. 152 हद. 31/08/2020 अनव्मे कऱवलरे
अवता वलबागाने खरावा केरा नाशी. रेखाऩयीषणात खारीर अलबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

१) ळावन उद्मोग आणण काभगाय भॊत्रारम ळावन ननणाम क्रभाॊक फीवीए 2001/प्र.क्र.108/काभगाय 7

अ/ हद.17/06/2010 नवाय भक्तेदायाने केरेल्मा फाॊधकाभ ल इतय वलकाव नवाय 1 टक्का काभगाय कल्माण
कय दे मकातन
ू लवर कयणे आलश्मक आशे. तो लवर
ू केरेरा नाशी.
[118]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

२) भशायाष्ट्र ळावन अधधवचना वलवअ (भख्मा) 1 / मलक / 2007/97 हद.29/08/2020 वधायणा

करून ळावन याजऩत्र वलक्रीकय आमक्त भफ
ॊ ई अधधवचना हद.04/04/2012 नवाय हद.01/04/2012 नवाय

नोंदणीकृत ठे केदाय माॊचे कडून २% ल अनोंदणीकृत ठे केदाय माॊचेकडून ५% दयाने कामाकॊत्राट कय यक्कभ लवर
ू
कयणे आलश्मक आशे. वदय ठे क्माची ननवलदा प्रलवद्धी करून ठे केदाय नेभरे नवल्माने त्माॊची ननवलदे च्मा

अनऴॊगाने कागदऩत्रे नवल्माने ते नोंदणीकृत अवल्माची ऩडताऱणी रेखा ऩयीषणात कयता आरी नवल्माने
त्माॊचेकडून ५% प्रभाणे कामाकॊत्राट कय यक्कभ लवर
ू कयणे आलश्मक आशे.

३) वलबागाने जय ननवलदा प्रकक्रमा याफवलरी अवती तय वॊफधॊ धत ठे केदायाॊकडून वयषा अनाभत २% प्रभाणे

लवरी केरी अवती वदय ठे केदायाॊच्मा प्रदान दे मकाॊतन
ू २% वयषा अनाभत यक्कभ लवरी केरी नाशी.

४) ळावन ननणाम वलत्त वलबाग क्र.वलभाव/१०९८/प्रक्र/२९/९८/ळावनशभी हदनाॊक १९/०८/१९९८ अन्लमे

काभालय काभ कयणाऱ्मा काभगायाॊचा वलभा काढणे आलश्मक आशे वदय काभालयीर काभगायाॊचा वलभा काढरा
नवल्माने १% प्रभाणे वलभा यक्कभ वॊफधॊ धत प्रदान दे मकाॊतन
ू कयणे आलश्मक अवताना अळी कामालाशी
केरेरी नाशी.
अन.
क्र.
१
1

2
3
4
5
6.
7.
8
9

ऩयलठा दायाचे नाल ल

दे मकाची
स्थूर

दे माकाचा कारालधी

यक्कभ /

२

३

Sachin K Jadhav /
16.10.201531.10.15

ManojHendarBhoir
1.10.15-15.10.15

ManojHendarBhoir
Monika Ent.

हदनाॊक

83808/

19.3.2016
38505/

19.3916
41072 /
14.3.16

234960

16.10.15-31.10.15

/19.3.16

SanjapideviR.Yadv

55328

16.10.15-31.10.15

/19.316

SanjapideviR.Yadv

51870

1.10.15-15.10.15

/19.3.16

Ashapuri Tour &Tr. 223488
16.10.15-31.10.15

/19.3.16

Lakhan B. gaikwad

85536

16.10.15-31.10.15

/19.3.16

Monika Ent.

20275

01.10.15-15.10.15

19.3.16

वलभा यक्कभ
1%

काभगाय
कल्माण
कय 1%

वयषा अनाभत
यक्कभ2%

कामा

एकूण

कॊत्राट कय

लवरीची

७

४+७=८

5%

यक्कभ

४

५

६

838.08

838.08

4190.4

385.05

385.05

1925.25

770.1

3465.45

410.72

410.72

2053.6

821.44

3696.48

2349.6

2349.6

11748

4699.2

21146.4

553.3

553.3

2766

1107

4980

518.7

518.7

2594

1037

4668

2235

2235

11174

4470

20114

855.4

855.4

4277

1711

7698

202.8

202.8

1014

405.5

1825

[119]

1676.16 7542.72

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23

24

25
26

KungaleA.A.Samad

27936

16.10.15-31.10.15

19.3.16

DattatreyV.Bhagat

26190

01.10.15-15.10.15

19.3.16

Varshaj.Shete

23292

01.10.15-15.10.15

19.3.16

KungaleA.A.Samad

26190

01.10.15-15.10.15

19.3.12

Lakhan B. gaikwad

80190

01.10.15-15.10.15

19.3.16

Roshani Transport

33371

01.10.15-15.10.15

19.3.16

G.R.Constructions

65235

1.10.15-15.10.15

19.3.16

Sachin K Jadhav

78570

1.1015-15.10.15

19.3.16

DattatreyV.Bhagat

27936

16.10.15-31.10.15

19.3.16

LaxmiN.Enterprises 220948
01.10.15-15.10.15

19.3.16

G.R.Constructions

69584

16.10.15-31.10.15
Jay Ambe

Enterprises

16.10.15-31.10.15
Jay Ambe

Enterprises

01.10.15-15.10.15
G.R.Constructions

19.3.16
83808

19.3.16
78570

21.3.16
62235

15.10.15-31.10.15 19.03.16

LaxmiN.Enterprises
01.10.15-15.10.15

134621
19.3.16

KhushiEarthMovrs

216765

KhushiEarthMovrs

231216

01.10.15-15.10.15

19.3.16

279.4

279.4

1397

558.7

2514

261.9

261.9

1310

523.8

2357

232.9

232.9

1165

465.8

2096

261.9

261.9

1310

523.8

2357

801.9

801.9

4010

1604

7217

333.7

333.7

1669

667.4

3003

652.4

652.4

3262

1305

5871

785.7

785.7

3929

1571

7071

279.4

279.4

1397

558.7

2514

2209

2209

11047

4419

19885

695.8

695.8

3479

1392

6263

838.1

838.1

4190

1676

7543

785.7

785.7

3929

1571

7071

622.4

622.4

3112

1245

5601

1346

1346

6731

2692

12116

2168

2168

10838

4335

19509

2312

2312

11561

4624

20809
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

16.10.15-31.10.15

19.3.16

HarichndraD.Kurade

65235

01.10.15-15.10.15

19.3.16

HarichndraD.Kurade

69584

16.10.15-31.10.15

19.3.16

Gajananl.Garat

130470

Saibaba Transport

209520

Kunal Mali

216765

Kunal Mali

231216

Gajananl.Garat

139168

Dimpal Enterprises

83808

01.10.15-15.10.15
01.10.15-15.10.15
01.10.15-15.10.15
16.10.15-31.10.15
16.10.15-31.10.15
16.10.15.31.10.15

19.3.16
19.3.16
19.3.16
19.3.16
19.3.16
19.3.16

Jay Tara MaaEnter 370384
16.10.15-31.10.15

19.3.16

SgarBasan

183330

01.10.15-15.10.15

19.3.16

Jay Tara MaaEnter 3141245
01.10.15-15.10.15
SgarBasan

16.10.15-31.10.15
Dimpal Enterprises

19.3.16
19552
79570

01.10.15-15.10.15

19.3.16

Saibaba Transport

223488

KetanR.Pawar

77010

16.10.15-31.10.15

19.3.16

01.10.15-15.10.15

19.3.16

Preeti Enterprises

300800

KetanR.Pawar

82144

16.10.15-31.10.15

19.3.16

16.10.15-31.10.15

19.3.16

YogeshThakker

69584

652.4

652.4

3262

1305

5871

695.8

695.8

3479

1392

6263

1305

1305

6524

2609

11742

2095

2095

10476

4190

18857

2168

2168

10838

4335

19509

2312

2312

11561

4624

20809

1392

1392

6958

2783

12525

838.1

838.1

4190

1676

7543

3704

3704

18519

7408

33335

1833

1833

9167

3667

16500

31412

31412 157062.25

195.5

195.5

977.6

391

1760

795.7

795.7

3979

1591

7161

2235

2235

11174

4470

20114

770.1

770.1

3851

1540

6931

3008

3008

15040

6016

27072

821.4

821.4

4107

1643

7393

695.8

695.8

3479

1392

6263
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16.10.15-31.10.15 19.03.16
45
46
47

YogeshThakker

65235

Preeti Enterprises

282000

KhushiEarthMovrs

69584

01.10.15-15.10.15 19.03.16
01.10.15-15.10.15
16.10.15-15.10.15

19.3.16
19.3.16

652.4

652.4

3262

1305

5871

2820

2820

14100

5640

25380

695.8

695.8

3479

1392

6263

एकूण यक्कभ रुऩमे

758807

लयीर अॊ.क्रॊ. 01 ते 47 भध्मे नभद केरेल्मा वॊफधधत वला ठे केदाय माॊच्मा दे मकातन एकण यक्कभ रु.758807

भात्र लवर करुन त्माची ऩताता दळालाली. उऩयोक्त अननमभतताभऱे रेखाऩरयषणात वदय यक्कभ आषेऩाधधन
ठे लण्मात मेत आशे .

COLSNWM6301 (Ref No : 45, Hmm No : 152)
[End Para)
[Start Para)
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भाध्मभभक भळषण वलबागातीर भळषण वेलकाॊना ननमभभत लेतनश्रेणी रागू केल्माभुऱे

झारेरे अनतप्रदान.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 7

रेखा ळीऴा :भाध्मलभक लळषण वलब भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 6904010.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 6904010.00/भशायाष्र ळावन ळारेम भळषण वलबाग ळावन ननणिम क्रभाॊक एव एव
ओक्टोफय

२०००

-१०९९/(३४०/९९) दद.१३

ल ळारेम भळषण ल क्रीडा वलबाग ळावन ननणिम क्रभाॊक वलेआ

/१०००/५२१/००१/भा.ळी.२ दद.१२ जन
ू २००९ नवाय याज्मातीर भाद्मभभक ल उच्च भाद्मभभक ळाऱाॊभध्मे
वधारयत भळषण वेलक मोजना व रु कयण्मात आरी अवून भळषण वेलक म्शणून ननमक्त शोणाऱमा
भळषण वेलकाव तीन लऴि ठोक भानधन दे ण्माचे अवताॊना त्माप्रभाणे कामिलाशी केरेरी नाशी

भशानगयऩाभरकेच्मा अर्धऩत्माखारीर भाध्मभभक भळषण वलबागातीर वशाय्मक भळषक माॊना भळषण
वेलकाचा कारालधी ऩणि शोण्माआधी

.

ननमभीत लेतनश्रेणी 9300-34800 िेड ऩे 4300 राग करून

भशानगयऩाभरकेलय अनतरयक्त आर्थिक बाय ऩडरेरा आशे . भशानगयऩाभरकेने ननगिभभत केरेल्मा भळषण
वेलकाॊच्मा ननमक्ती ऩत्रात

३ लऴि यक्कभ रुऩमे

ऩदाॊलय ३ लऴािचा कारालधी ऩूणि

५०००/- ठोक भानधन अवे नभूद अवताना वदय

शोण्माआधीच ननमभभत लेतनश्रेणी रागू केल्माभऱे यक्कभ रुऩमे

६९०४०१० /-इतक्मा यक्कभेचे अनतप्रदान झारे आशे . ननमभभत लेतनश्रेणी रागू कयण्मावॊफॊधी भशावबा /
[122]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

स्थामी वभभती माॊची आर्थिक ल प्रळावकीम भॊजयी घेतरी नाशी.

भशायाष्र ळावन ळारेम भळषण वलबाग ळावन ननणिम क्रभाॊक एव एव
ओक्टोफय

२०००

-१०९९/(३४०/९९) दद.१३

ल ळारेम भळषण ल क्रीडा वलबाग ळावन ननणिम क्रभाॊक वलेआ

/१०००/५२१/००१/भा.ळी.२ दद.१२ जून २००९ नवाय याज्मातीर भाध्मभभक ल उच्च भाध्मभभक ळाऱाॊभध्मे
वधारयत भळषण वेलक मोजना व रु कयण्मात आरी अवून भळषण वेलक म्शणून ननमक्त शोणाऱमा
भळषण वेलकाॊना तीन लऴि ठोक भानधन दे ण्माचे प्रस्तावलत आशे

.

भळषण वेलकाॊची तीन लऴि

वभाधानकायक वेला ऩूणि केल्मालय ननमभभत लेतनश्रेणी रागू कयालमाची आशे

. माफाफत, वलबागाव

अधिवभाव ऩत्र क्र .189, ददनाॊक 07/09/2020 अन्लमे कऱवलण्मात आरे शोते . भाध्मभभक भळषण
वलबागाचा खरावा ऩत्र क्र

. जा.क्र./भबननळभनऩा/ भाध्म.भळषण/183/2020, ददनाॊक 25/09/2020

अन्लमे प्राप्त झारा अवून वदय खरावा ऩयीऩणि ल वॊमजक्तक नवल्माने रेखाऩयीषणात
खारीरप्रभाणे अभबप्राम आशे त.

1. वशाय्मक भळषकाॊच्मा (भळषण वेलक ) ननमक्तीची नस्तीची तऩावणी केरी अवता खारीर

नभद
ू केरेरे १५ भळषकाॊना कॊत्राटी वेलेचा ३ लऴािचा कारालधी ऩण
ू ि शोणे आधीच ननमभभत लेतन श्रेणी
९३००-३४८०० िेड ऩे ४३०० रागू केरी आशे. त्माचा ववलस्तय तऩळीर ऩढीरप्रभाणे आशे.
अ. लळषण वेलकाचे ननमक्ती
क्र. वशा्मक
(

लळषकाचे

)

हदनाक

नाल

ननमक्ती

ननमलभत

ननमक्ती तीन

तीन

अटीनवाय

रागू

ननमलभत आतीर

कॊत्राटी

ऩत्रातीर
तीन लऴं

वेला ऩण
ू ा
शोण्माचा

लेतन

केल्माचा
हदनाक

कारालधी

हदनाॊक ते लऴााच्मा
लेतन
रागू

३

१ श्रीभ.वीभा

अदा

केरेरे

कारालधीत ऩण
ू ा

लेतन

अदा

कयालमाचे
ठोक

लेतन

३/०७/२०१० ०२/०७/२०१३ ३/०९/२०११ ७००००

५५७६०८

११०००० ४४७६०८

२ श्री.लवॊत श्रीधय

७/०७/२०१० ०६/०७/२०१३ ३/०९/२०११ ७००००

५५७६०८

११०००० ४४७६०८

३ श्रीभ.वोनार

१/०७/२०१० ३०/०६/२०१३ ३/०९/२०११ ७००००

५५७६०८

११०००० ४४७६०८

४ श्रीभ.ये णका

१/०७/२०१० ३०/०७/२०१३ ३/०९/२०११ ७००००

५५७६०८

११०००० ४४७६०८

५ श्री.वौदागय

३/०७/२०१० ०२/०७/२०१३ ३/०९/२०११ ७००००

५५७६०८

११०००० ४४७६०८

ननलत्ृ ती वारी
गोऩार बोईय
अननरुद्द लळखये
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६

ननमलभत

८

भते

५

कारालधी

७

मलयाज नेयकय

४

अनतप्रदान

कये ऩमंत अदा केरेरे शोईस्तल

ठोक लेतन
१ २

कॊत्राटी

लऴााचा

झारेरे

९
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६ श्रीभ.भोभीन

रफना खदादाद

२/०७/२०१० ०१/०७/२०१३ ३/०९/२०११ ७००००

७ श्रीभ.भोभीन झेफा ३/०७/२०१० ५५५७१८

११०००० ४४५७१८

३/०९/२०११ ७००००

५५७६०८

११०००० ४४७६०८

८ श्रीभ.भोभीन

१/०७/२०१० ३०/०७/२०१३ ३/०९/२०११ ७००००

५५७६०८

११०००० ४४७६०८

९ श्रीभ.ळफनभ

१/०७/२०१० ३०/०७/२०१३ ३/०९/२०११ ७००००

५५७६०८

११०००० ४४७६०८

१० श्रीभ.भोभीन

३/०७/२०१० ०२/०७/२०१३ ३/०९/२०११ ७००००

५५७६०८

११०००० ४४७६०८

११ श्रीभ.श्लेता

२/०७/२०१० ०१/०७/२०१३ ३/०९/२०११ ७००००

५५२९८८

११०००० ४४२९८८

१२ श्रीभ.वाभारा

२/०७/२०१० ०१/०७/२०१३ ३/०९/२०११ ७००००

५५७६०८

११०००० ४४७६०८

१३ श्री.वनीर रशू

१/०७/२०१० ३०/०७/२०१३ ३/०९/२०११ ७००००

५५७६०८

११०००० ४४७६०८

१४ श्री.बडाॊगे

८/०७/२०१० ०७/०७/२०१३ ३/०९/२०११ ७००००

५५७६०८

११०००० ४४७६०८

१५ श्रीभ.ऩें टी गीता

१४/१२/२०११ १३/१२/२०१४ १६/१०/२०१२ ५००००

७७४००८

१३०००० ६४४००८

तफवभलवयाजद्धीन
पैलभदा अपवय
अन्वायी

ळफनभ इग्म्तमाज
अशभद

श्रीननलाव दावयी
अरुणा ळॊकय
तायभऱे

घनश्माभ शये श्लय
दत्तात्रेमा

एकूण

६९०४०१०

2. उऩयोक्त ऩरयलळष्ट्टातीर अ.क्र.१ ते १४ लळषकाॊची ननमक्ती भाशे ०७/२०११ अवन
ू ननमलभत लेतनश्रेणी

भाशे ०७/२०१३ ऐलजी भाशे ०९/२०११ ऩावन
ू रागू कयण्मात आरी आशे . तय तऩळीरातीर अ.क्र.१५ भधीर
वशा्मक लळक्षषका माॊची ननमक्ती भाशे १४/१२/२०११ ची अवन
ू ननमलभत लेतन श्रेणी भाशे १२/२०१५ ऐलजी भाशे
हद.१६/१०/२०१२ ऩावन
ू रागू कयण्मात आरी आशे .

3. वशामक लळषकाॊच्मा ननमक्ती आदे ळात यक्कभ रुऩमे दयभशा ५०००/- मा ठोक लेतनालय ननमक्ती

कयण्मात मेत अवन
ू वदयची ननमक्ती ३ लऴााकरयता अगदी तात्ऩयत्मा स्लरुऩाची आशे अवे स्ऩष्ट्ट नभद
ू
अवताना ननमलभत लेतनश्रेणी कोणत्मा ळावन ननणामाच्मा / ऩरयऩत्रकाच्मा आधाये रागू कयण्मात आरी आशे

माफाफत वलबागाने खराश्मात लळषण उऩवॊचारक भफ
ॊ ई वलबाग भफ
ॊ ई माॊचे कडीर ऩत्र क्र.लळउव/भाध्म-

१५/प्रथभ भान्मता/१०११/२०२९१-९२, हद.२६/०८/२०१० ऩत्र जोडण्मात आरे आशे माव ळावनाचे स्लमॊस्ऩष्ट्ट

आदे ळ नाशीत. त्माआधाये आमक्त लबलॊडी माॊनी १५ लळषक वेलक माॊना हद.०३/०९/२०११ च्मा आदे ळान्लमे
ननमलभत लेतनश्रेणी रागू केरी आशे . ळावनाचे लळषण वेलकाॊचा कारालधी ऩण
ू ा शोण्माआधीच ननमलभत लेतन
श्रेणी रागू कयण्माफाफतचे आदे ळ जोडरे नाशीत.

4. तवेच भशानगय ऩालरकेचे स्थामी वलभती / भशावबा माॊनी लळषण वेलकाॊना वदयच्मा लळषकाॊना

ननमलभत लेतन श्रेणी रागू कयण्माफाफत ठयालाद्लाये आधथाक ल प्रळावकीम भॊजयी दे खीर हदरेरी नाशी त्माभऱे
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भनऩाची आधथाक ग्स्थती चाॊगरी नवताॊना प्रळावनाने ननमभफाह्मरयत्मा वॊफधधत लळषकाॊना वदय लेतनश्रेणी
रागू केरी आशे .

5. ननमलभत लेतनश्रेणी रागू केल्माभऱे भनऩाचे यक्कभ रुऩमे ६९०४०१०/- इतके अनतप्रदान शोऊन

भशानगय ऩालरकेचे आधथाक नकवान झारे आशे .

6. आमक्त लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩलरका, माॊचे आदे ळान्लमे वन २०११ ते २०१२ मा

कारालधीत ३४ वशा.लळषकाॊची ननमक्ती कयण्मात आरी आशे भशायाष्ट्र ळावन ळारेम लळषण वलबाग ळावन
ननणाम क्रभाॊक एव एव - १०९९/(३४०/९९) हद.१३ ओक्टोफय २००० ल ळारेम लळषण ल क्रीडा वलबाग ळावन

ननणाम क्रभाॊक वलेआ /१०००/५२१/००१/भा.ळी.२ हद.१२ जून २००९ नवाय ननमक्ती आदे ळात नभद
ू केल्माप्रभाणे

३ लऴा वेलेचा कारालधी वभाधानकायक ऩण
ू ा झाल्मालयच वदय लळषकाॊना ननमलभत लेतनश्रेणी रागू कयण्मात
आरी आशे अळा लळषकाॊचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे .

अ.क्र वशा्मक
ननमक्ती आदे ळ क्रभाॊक ल शजय
.
लळषकाॊचे नाल हदनाॊक
झाल्माचा
हदनाक

ननमलभत

लेतश्रेणी

राग ननमभीत

केल्माचा आदे ळ क्र. ल हदनाॊक लेतश्रेणी
प्रत्मष
राग

केल्माचा
हदनाॊक
1

2

3

4

1

श्रीभ.केणे

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 07/12/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

2

श्री.गामकलाड जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 08/12/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

ननराषी वये ळ ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1
वलद्मावागय
सानोफा

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

5
२६७ हद.३१/१२/२०१४
२६७ हद.३१/१२/२०१४

6
4
4

3

श्री.भाने वॊजम जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 22/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा
दादा

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

01/12/201

4

श्रीभ.ऩाटीर

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 21/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 08/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

5

ऩल्रली

फाऱकृष्ट्ण
श्री.अशीये

ननलत्ृ तीनाथ
अळोक

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 2

२६७ हद.३१/१२/२०१४
२६७ हद.३१/१२/२०१४

२६७ हद.३१/१२/२०१४

4
4

4

6

श्रीभ.अशीये

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 21/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

7

श्रीभ.फ-शाटे

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 01/12/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 28/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

भीना चैत्राभ
भण
ृ ारीनी
भधकय

8

श्रीभ.वयडकय

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1
ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1
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२६७ हद.३१/१२/२०१४
२६७ हद.३१/१२/२०१४

4
4
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ननभारा

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

श्री.फषी

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 21/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

10 श्री.अननरकभा जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 03/12/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

11 श्रीभ.अन्वायी जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 22/12/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

काळीनाथ
9

इलरमाव

अशभद अब्दरा

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

२६७ हद.३१/१२/२०१४

२६७ हद.३१/१२/२०१४

4

4

नावीय

य वऩयाजी बॊडाये ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1
वफा

ळभवदजभा
12 श्रीभ.भोभीन

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

२६७ हद.३१/१२/२०१४
२६७ हद.३१/१२/२०१४

4
4

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 08/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

13 श्रीभ.वरीभा

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 09/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

14 श्रीभ.वलभया

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 09/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 23/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

याशत भस्ताक ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 2
अशभद

भोश.भताजा
कपयदोव

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

पैज ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

अशभद

15 श्रीभ.वमदा

नईभ पातीभा ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 2
अब्दर वत्ताय

२६७ हद.३१/१२/२०१४

२६७ हद.३१/१२/२०१४
२६७ हद.३१/१२/२०१४

२६७ हद.३१/१२/२०१४

16 श्री.ळाश पकीय जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 08/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभन
भोश.अक्रभ
अ.जब्फाय

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 2

ऩा २६७ हद.३१/१२/२०१४

17 श्रीभ.अन्वायी जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 21/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा
ळाशीन

अशभद

झशीय ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

18 श्री.ऩॊकज

२६७ हद.३१/१२/२०१४

4

4
4

4

01/12/201
4

01/12/201
4

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 21/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

19 श्रीभ.अन्वायी जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 09/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

ऩाॊडयॊ ग पडे

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

अयवीम जयीन ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 2
अफ.फालवत

20 श्रीभ.भोभीन
आये पा

भोशम्भद अरी

२६७ हद.३१/१२/२०१४
२६७ हद.३१/१२/२०१४

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 08/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा
ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 2
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२६७ हद.३१/१२/२०१४

4
4

01/12/201
4
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21 श्रीभ.अन्वायी जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 09/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा
नवीभा इभयान ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 2
अशभद

22 श्रीभ.भोभीन

२६७ हद.३१/१२/२०१४

01/12/201
4

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 12/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

23 श्रीभ.ऩटे र

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 21/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

24 श्रीभ.भोभीन

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 08/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 21/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 08/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 08/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 21/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

29 श्रीभ.रालण्मा जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 08/02/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

30 श्री.अन्वायी

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 21/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 21/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 21/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 21/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

01/12/201

यईवाफानो

भो.अकफय
फाजेगा वईद
ळाशीस्ता
भश्ताक

25 श्रीभ.लवयगन

वलजमारक्ष्भी
ककळन

26 श्रीभ.लन्नभ
ज्मोती

फारककळन
27 श्रीभ.वजाता
श्रीननलाव

अडगटरा
28 श्री.श्रीयाभरा

जमश्री याजभ
नये ळ ऐयभ
इफ्तेकाय
अशभद

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 2

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1
ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 2

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 2

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 2

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1
ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 2
ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

२६७ हद.३१/१२/२०१४

२६७ हद.३१/१२/२०१४
२६७ हद.३१/१२/२०१४

२६७ हद.३१/१२/२०१४

२६७ हद.३१/१२/२०१४

२६७ हद.३१/१२/२०१४

२६७ हद.३१/१२/२०१४
२६७ हद.३१/१२/२०१४
२६७ हद.३१/१२/२०१४

4

4
4

4

4

4

4
4
4

अ.यलळद
31 श्री.फायगजे
वोभीनाथ
याभया

32 श्री.फषी

भोश.ळोएफ

भो.आलवप
33 श्री.धचटीकेन

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

वॊतोऴ व्मॊकटे ळ ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1
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२६७ हद.३१/१२/२०१४

२६७ हद.३१/१२/२०१४

२६७ हद.३१/१२/२०१४

4

4

4
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34 श्रीभ.धादलड

जा.क्र.भाध्म/लबननळभन 21/11/201 जा.क्र.भाध्म/लबननळभनऩा

इॊदफाई नयशयी ऩा २७३, हद.१९/११/२०१४ 1

२६७ हद.३१/१२/२०१४

01/12/201
4

7. उऩयोक्त तऩलळरालरून अवे हदवन
ू मेते कक, लेगलेगळ्मा लऴाात ननमक्त केरेल्मा लळषकाॊना एकच

ळावन ननणामाच्मा आधाये एकाच

वॊलगाातीर ऩदाॊना दोन लेगलेगळ्मा प्रकाये ननमलभत लेतन श्रेणी रागू

कयण्मात आरी अवल्माने मात आधथाक अननमलभतता झारी आशे .

DATSPMM6901 (Ref No : 53, Hmm No : 189)
[End Para)
[Start Para)

49

भाध्मभभक भळषण वलबागात वॊचभान्मते (आकुतीफॊध) ऩेषा अनतरयक्त भळषक

कामषयत अवल्माभुऱे झारेरे आथीक नुकवान.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 3

रेखा ळीऴा :भाध्मलभक लळषण वलब भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 7127537.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 7127537.00/भशानगयऩालरकेच्मा भाध्मलभक लळषण वलबागाच्मा अधधऩत्माखारीर वलवलध भाध्मभाॊच्मा एकूण ११
ळाऱाॊच्मा वॊचभान्मतेनवाय ( आकतीफॊध )

एकूण ५१ लळषकाॊच्मा ऩदाॊना भान्मता हदरेरी आशे . तथाऩी

वलवलध भाध्मभाॊच्मा ळाऱे त एकूण ६३ लळषक कामायत आशे त. आकृतीफॊधा प्रभाणे उदा ू भध्मभाच्मा चाय ळाऱा
लभऱून एकूण २६ वशामक लळषकाॊची ऩदे भॊजूय अवन
ू उदा ू भाध्मभाॊच्मा ळाऱाभध्मे ४० वशामक लळषकाॊची ऩदे

बयण्मात आरी आशे त. त्माभऱे १४ वशामक लळषकाॊची ऩदे अनतरयक्त ठयत आशे त. तेरग भाध्मभाॊच्मा

ळाऱाॊची आकृतीफॊधानवाय ८ वशामक लळषकाॊची ऩदे भॊजूय आशे त तथाऩी प्रत्मषात १२ वशामक लळषक
कामायत आशे त. आकृतीफॊधातीर भॊजूय ऩदाॊऩेषा ४ ऩदे अनतरयक्त बयण्मात आरी आशे त.अळी एकूण १८ ऩदे

अनतरयक्त बयरेरी आशे त. भशानगयऩालरकेच्मा भाध्मलभक ळाऱा मा वलनाअनदाननत अवताना वयर प्रणारीत
लळषकाॊच्मा ऩदाॊची भाहशती अनदाननत ळाऱे च्मा यकान्मात बयण्मात आरी आशे . तवेच भाध्मलभक लळषण

वलबागाचा भॊजूय ऩदानवाय आकृतीफॊध लळषणाधधकायी भाध्मलभक ग्जल्शा ऩरयऴद, ठाणे माॊच्माकडून भॊजय
करून घेण्मात आरेरा नाशी.
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भशायाष्ट्र ळावन ळारेम लळषण ल क्रीडा वलबाग ळावन ननणाम क्र. एव. एव. एन.२०१५/प्र.क्र.१६/१५/टी.एन.टी.-२

हदनाॊक २८ ऑगस्ट २०१५ भधीर तयतदीनवाय फारकाॊचा भोपत ल वक्तीचा लळषणाचा अधधकाय,२००९ च्मा
अनऴॊगाने वला व्मलस्थाऩनाच्मा नलीन ळाऱा वरु कयणे लगा जोडणे त्मा अनऴॊगाने ळाऱाॊभध्मे वॊयषणात्भक

फदर कयणे आणण वॊचभान्मतेचे वधारयत ननकऴ वलहशत कयणेफाफत स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊच्मा
अधधऩत्माखारीर ळाऱाॊना ननदे लळत केरे आशे . त्मानवाय ळैषणणक लऴाननशाम ल वलद्माथी ऩटवॊख्मेनवाय
कामायत

लळषकाॊची भाहशती

वॊचभान्मतेत ONLINE

ऩद्धतीने

बयणे

अननलामा आशे .

भनऩाच्मा

अधधऩत्माखारीर ळैषणणक लऴा २०१५-१६ भध्मे कामायत अवरेल्मा वलवलध भाध्मभाॊच्मा ळाऱाॊची इमत्ता
आठली ते दशाली भधीर वलद्माथी वॊख्मा ल कामायत लळषक माॊची भाहशती ळाऱा ननशाम ONLINE ऩद्धतीने

वयर प्रणारीत स्कूर ऩोटा र भध्मे बयण्मात आरी अवन
ू वॊचभन्मता २०१५-१६ भधीर एकबत्रत लळषकाॊच्मा
ऩदाॊचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे .
अ.
क्र.

ळाऱे चे नाल

वॊचभान्मते नवाय प्रत्मष बयरेरी रयक्त अनतरयक्त
भॊजूय ऩदे

ऩदे

ऩदे

ठयरेरी ऩदे

१४

९

५

-----

२६

४०

------

१४

८

१२

-------

४

३

२

१

----

५१

६३

६

१८

१ काभतघय भयाठी भाध्मलभक ळाऱा
२. चावलॊद्रा भयाठी भाध्मलभक ळाऱा
३. टे भघय ऩाडा भयाठी भाध्मलभक ळाऱा
४. नली लस्ती भयाठी भाध्मलभक ळाऱा
५. ळाॊती नगय उदा ू भाध्मलभक ळाऱा

६. ननजाभऩया उदा ू भाध्मलभक ळाऱा
७. नलीलस्ती उदा ू भाध्मलभक ळाऱा

८. अलधचतऩाडा उदा ू भाध्मलभक ळाऱा
९. काभतघय तेरग भाध्मलभक ळाऱा
१०. ऩद्मानगय तेरग भाध्मलभक ळाऱा
११. नायऩोरी हशॊदी भाध्मलभक ळाऱा
एकूण ऩदे

उऩयोक्त तऩलळरानवाय एकण १८ अनतरयक्त बयरेल्मा वशा्मक लळषकाॊच्मा ऩदाॊफाफत वलबागाव अधावभाव
ऩत्र क्र १७८, हद.०३/०९/२०२० अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती त्मानवाय वलबागाकडीर ऩत्र
क्र.जा.क्र./लबननळभनऩा/भाद्म. लळषण/१८३/२०२०, हदनाॊक २१/०९/२०२० अन्लमे खरावा वादय कयण्मात आरा
अवन
ू वदय खराश्माचे अलरोकन केरे अवता वलबागाकडून अधावभाव ऩत्रान्लमे वलचायण्मात आरेल्मा
उणणलाॊची ऩत
ा ा झारी नवल्माने रेखाऩयीषणात खारीरप्रभाणे अलबप्राम आशे त
ू त

1. भशानगयऩालरकेच्मा अधधऩत्माखारीर ळाऱाॊनी बयरेल्मा भाहशतीनवाय लळषणाधधकायी, भाध्मलभक

ग्जल्शा ऩरयऴद ठाणे, माॊनी वलवलध भाध्मभाॊच्मा ११ ळाऱाॊच्मा वॊचभान्मतेनवाय एकूण ५१ लळषकाॊच्मा ऩदाॊना
भान्मता हदरेरी आशे . तथावऩ भशानगयऩालरकेच्मा अधधऩत्माखारीर वलवलध भाध्मभाच्मा ळाऱे त एकूण ६३
लळषक कामायत आशे त. ळाऱाॊभध्मे ठे लण्मात मेणा-मा वयर प्रणारीतीर आकृतीफॊधानवाय उदा ू भध्मभाच्मा चाय
ळाऱा लभऱून एकूण २६ वशा्मक लळषकाॊची ऩदे भॊजूय आशे त. तथाऩी उदा ू भाध्मभाॊच्मा ळाऱा भध्मे ४० वशामक

लळषकाॊची ऩदे बयण्मात आरी आशे त. आकृतीफॊधातीर भॊजूय ऩदाॊऩेषा १४ वशामक लळषकाॊची ऩदे अनतरयक्त
[129]
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बयण्मात आरी आशे त. तेरग भाध्मभाॊच्मा ळाऱाॊची आकृतीफॊधानवाय ८ वशामक लळषकाॊची भॊजूय ऩदे आशे त

तथाऩी प्रत्मषात १२ वशामक लळषक कामायत आशे त. आकृतीफॊधातीर भॊजूय ऩदाॊऩेषा ४ ऩदे अनतरयक्त
बयण्मात आरी आशे त.

अनतरयक्त बयरेल्मा ऩदाफाफत ळावनाची भान्मता घेतल्माचे

अलबरेखे

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून दे ण्माफाफत अधावभाव ऩत्रान्लमे कऱवलण्मात आरे शोते. वलबागाने केरेल्मा
खराश्मात वॊचभान्मतेव ( आकृतीफॊध) लळषणाधधकायी, ठाणे माॊना दरुस्तीवाठी ऩाठवलण्मात आरा आशे .

तथावऩ, लळषणाधधकायी माॊची भान्मता न लभऱाल्माभऱे वलबागाव वधायीत वॊचभान्माता ( आकृतीफॊध) प्राप्त
झारेरा नाशी. त्माभऱे अनतरयक्त बयरेल्मा ऩदाॊना भान्मता प्राप्त झारेरी नवल्माने लेतन ल बत्तेऩोटी

भशानगयऩालरकेचे आधथाक नकवान शोत आशे . वलबागाने केरेल्मा खराळात नभद
ू केरे की, वदयची बयती
प्रकक्रमा अनक्रभे वन २००५,२००९,ल २०१० भध्मे कयण्मात आरी आशे तथावऩ वलत्तीम लऴा २०१५-१६ च्मा

रेखाऩयीषणात वलबागाच्मा वॊचभान्मतेलरून (आकृतीफॊध) वलबागाने वशा्मक लळषकाॊची १८ ऩदे अनतरयक्त
बयल्माचे रेखाऩयीषणात हदवन
ू आरे आशे . अनतरयक्त बयरेल्मा वशामक लळषकाॊच्मा लेतनालय रेखाऩयीषण

लऴा २०१५-१६ भध्मे यक्कभ रुऩमे ७१,२७,५३७/- इतका अनतरयक्त खचा झारा अवन
ू अनतरयक्त बयरेल्मा
ऩदाना ननमलभत कयण्मावाठी वषभ प्राधधकायी माॊची भॊजयी प्राप्त शोईऩमंत रेखाऩयीषण लऴाातीर लेतन ल
बत्ते मालय झारेरा खचा यक्कभ रुऩमे ७१,२७,५३७/- आषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे .

2. वदयच्मा भाध्मभीक ळाऱा मा वलना अनदाननत अवताना वयर प्रणारीत लळषकाॊच्मा ऩदाॊची भाहशती

वलना अनदाननत ळाऱे च्मा यकान्मात बयणे आलश्मक आशे. भाध्मलभक लळषण वलबागाने केरेल्मा खराश्मात
वदयची वयर प्रणारीफाफत भाशीती शी प्रत्मेक ळैषणणक लऴााच्मा वरुलातीरा वलद्मारमाॊचे भख्माध्माऩक माॊचे

स्तयालरुन बयण्मात मेत अवल्माने वॊफध
ॊ ीत भख्माध्माऩक माॊना तळी वलचायणा कयण्मात आरी आशे .

भशानगयऩालरकेच्मा भाध्मलभक लळषण वलबागाने वचवलरेल्मा दरुस्तीफाफत लळषणाधधकायी ग्जल्शा ऩरयऴद
ठाणे माॊचेकडून भान्मता प्राप्त झारी नवल्माने वलबागाने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
3.

भाध्मलभक लळषणाच्मा भॊजय ऩदानवाय वधारयत आकृतीफॊधाव लळषणाधधकायी ग्जल्शा ऩरयऴद ठाणे

माॊची भान्मता घेणे फाफत वलचायणा

कयण्मात आरी. वलबागाने केरेल्मा खराश्मात वन 2015-16 च्मा

वधारयत ल वन 2016-17 ल वन 2017-18, वन 2018-19 ल वन 2019-20 च्मा वधारयत वॊचभान्मता लभऱणे
काभी वॊफधॊ धत वलबागाव ऩत्र दे ण्मात आरे आशे अवे नभद
ू केरे आशे . वधारयत वॊचभान्मतेव ( आकृतीफॊध)
भान्मता प्राप्त झारी नवल्माने खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
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भळषणवेलक माॊना वन अर्िभ यक्कभ दे णे फाफत अननमाभभता अवणे फाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 2

रेखा ळीऴा :लळषण वलबाग प्राथलभ भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9B
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 417000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 417000.00/[130]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

वन 2015-2016 भध्मे लळषणवेलक माॊना वन अधग्रभ यक्कभ दे ण्मात आरे आशे . तात्ऩयत्त्मा लळषकाव
ननमलभत यजा भॊजूय केल्मा आशे त. तवेच यजारेखा अद्मालत केरा आशे . माफाफतचे ळावन आदे ळ ककॊ ला
भशानगयऩारीकीकेचे आदे ळ रेखाऩयीषणाव भागणी करुनशी उऩरब्ध केरे नाशीत.

वन 2015-2016

लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरका प्राथलभक लळषण वलबागात कॊत्राटी / ठोक

भानधनलय ळावनाच्मा वधारयत धोयणानवाय रुऩमे 6000/- ठोक भानधन ळावनाने ननमक्ती हदरेरी आशे .
भानधन व्मनतरयक्त कोणतेशी राब अनसेम अवणाय नाशी मा फाफतचे षऩथऩत्र वला नलीन लळषक माॊचेकडून
घेण्मात आरे आशे . ळावनाच्मा ननमभाचे उल्रॊघन केरे आशे. ऩत्ताता दाखलाली.
1)

पेब्रलायी 2016

च्मा

भानधन

दे मकाचे

रेखाऩयीषण

केरे

अवता

एकूण

भानधन101

ळाऱावाठी8,14,400/- भधून रुऩमे 41700 कऩात करून रुऩमे 7,72,700/- प्रदान कयण्मात आरे आशे .रुऩमे
41,700/- ककती लळषकाॊचे वनअधग्रभ रुऩमे 500 ककॊ ला रुऩमे 300 कऩात केरे आशे माफाफत फोध शोत नाशी.
ठोक भानधन लय नेभणक झारेल्मा लळषणवेलकाव वन अधग्रभ अनसेम अवल्माफाफाफत ळावन आदे ळ चे
ऩारन केरे नाशी
2) लळषण वेलक अवल्माने कोणतीशी यजा अनसेम नाशीत ऩयॊ त यजा वेलाऩस्तकात नोंद घेतरी ल यजा
उऩबोगरी आशे . यजा लेतन लवर
ा ा दाखलाली.
ू करुन ऩत
ू त
वदय अधंवभाव साऩनऩत्र भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ 1930 चे करभ
6 ल वधारयत अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत केरे आशे, वदय अधंवभाव साऩनऩत्र क्र 158 हदनाॊक
31/8/2020 अन्लमे अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून दे णे आलश्मक शोते . माफाफत
केरेरा खरावा कामाारमप्रभख माॊच्मा भान्मतेने जा, क्र हदनाॊक नोंदलन
ू हदरेरा नाशी. ननयॊ क हदनाॊकाचे अऩण
ू ा
अनऩारन खरावा हदनाॊक. २२/०९/२०२० योजी वादय केरेरी आशे . वधायीत ऩत
ा ा कयण्मात माली.
ू त
DATSMPM7201 (Ref No : 82, Hmm No : 158)
[End Para)
[Start Para)

51

भबलॊडी ननजाभऩुय ळशय भशानगयऩाभरकेतीर श्री फाफावाशे फ बाथकय गलायी ( प्रा)

भळषक माॊच्मा ‘भुखमाध्माऩक’ ऩदोन्नती भधीर अननमभभतता फाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 8

रेखा ळीऴा :लळषण वलबाग प्राथलभ भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
[131]
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अननमलभतता करभ : 9B

लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरकेचे ( प्रा) लळषक माॊना ननमभफाह्म ऩदोन्नती दे णे फाफत. प्राथलभक
लळषक वेला प्रलेळ ननमभ , ककभान वेलेच्मा अनबलाची अट वलहशत कयणे फाफत, ळावन ऩरयऩत्रक वाभान्म
प्रळावन वलबाग एव. आय . व्शी. 1277/12/ हदनाॊक-14/10/1977 ल जा क्र 1088/109/ प्र क्र/ 1 /88/12/ हद.
4/09/1990, अन्लमे ऩदोन्नतीवाठी ऩल
्ॊ वलगाात /वेलेत ककभान तीन लऴं वेला शोणे आलश्मक आशे ,
ू ा अट ननभन
वदय ळावन ननमभाचे उल्रघन करून ऩदोन्नती दे ण्मात आरी आशे .

श्री गलायी फाफावाशे फ बास्कय ननमक्ती हदनाॊक- 18/03/1997

लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भनऩा श्री गलायी फाफावाशे फ बास्कय (प्रा )लळषक माॊच्मा वेला ऩस्तकाचे रेखाऩयीषण

केरे अवता खारीर प्रभाणे अलबप्राम नोंवलण्मात मेत आशे त॰

ळावन वेलेत प्रथभ ननमक्त झाल्मालय आऩल्मा ननमक्ती आदे ळात नभद
ा ा कयणे आलश्मक
ू वला फाफीची ऩत
ू त
आशे . त्मातीर भशत्लाच्मा खारीर फाफी
1) फारकाचा भोपत ल वक्तीचा लळषणाचा अधधकाय, अधधननमभ , २००९ भधीर करभ२३(२) च्मा तयतदी
नवाय लळषकाव वक्तीने गणलत्ता लाढ कयणे फॊधनकायक केरे आशे . ऩात्रता ऩयीषा ( T.E.T. ) उतीणा शोणे
31/03/2015 ऩल
ू ी शोणे आलश्मक तवेच (प्राथलभक लळषक) माॊनी भख्मारमात ननलाव कयणे फॊधन कायक आशे
, वदय प्रकयणी श्री गलायी माॊचे याशण्माचे हठकाण कल्माण शे लबलडी भनाऩा शद्दीत नाशी. ळावनाच्मा ननमभाचे
ऩारन केरे जात नाशी खरावा भान्म कयण्माजोगा नाशी.
2) प्रथभ ननमक्ती आदे ळात नभद
ा ा कयणे आलश्मक अवतानशी . खारीर फाफी अद्माऩ अऩण
ू वला फाफीची ऩत
ू त
ू ा
आशे अ ) जात ऩडताळ्णी प्रभाणऩत्र ;6 भहशण्मात वाभान्म प्रळावन वलबाग 12/12/2011,18/05/2013,21-122019 ल 21-12-2019 ऩत
ा ा आलश्मक आशे . वेला ऩस्तकात नोंद घेतरेरी नाशी. खरावा भान्म नाशी.
ू त
फ )लैद्मकीम तऩावणी प्रभाणऩत्र : 6 भहशण्मात.(भ. ना. वे. वलावाधायण ननमभ 1981 भधीर 11 (1) भधीर
तयतद
ू ) चारयत्र्म ऩडताऱणी : 6 भहशण्मात. वा. प्र. वल. ळावन ननणाम हद. -(9/01/2009, 28/08/2017, 22-112017 ) अन्लमे कयणे आलश्मक आशे . वेला ऩस्तकात नोंद नाशी. नोंद घेतल्माचे कागदोऩत्री ऩयाले खराश्मा
वोफत वादय केरे नाशी.
क ) MSCIT ऩयीषा : दोन लऴाात. वा. प्र. वल. ळावन ननणाम हद. 19/03/2003 ल 4/02/2013) फॊधनकायक
अवताॊनाशी ऩयीषा उतीणा नाशी जरै 2008 ऩावन
ू लेतन लाढ / ऩदोन्नती लेतन लाढ लवर
ू ऩात्र आशे . केरेरा
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खरावा भान्म कयण्माजोगा नाशी.
ड) भयाठी/ हशॊदी बाऴा ऩरयषा वट ळा नन वा प्र वल भबाऩ/ क्र.1087/14 वीआय2/87/20हद30/12/1987 ल ळावन
ननणाम ळा नन वा प्र वल क्र हशभाऩ-1083/1448/20 हदनाॊक- 17/12/1983 ल 2/03/1990 खरावा अप्राप्त आशे .
4) कटॊ फ प्रभाणऩत्र भशायाष्ट्र नागयी वेला (ननलत
ृ ीलेतन) ननमभ 1982 ननमभ 116 (14) लॊ

ळावन अधधवच
ू ना क्र एभआयव्शी -2000 / प्र क्र (17//2000) फाया हदनाॊक 28/03/2005

नवाय छोटे कटॊ फ

प्रभाणऩत्र आलश्मक आशे . 28/03/2006 नॊतय नतवये अऩत्म जन्भाव घातल्माव वेला भक्त कयण्माचे आदे ळ
आशे त. मावाठी कटॊ फ नोंदणी वेलाऩस्तकात कयणे फॊधनकायक आशे ॰
28/03/2006 नॊतय

नतवये अऩत्म जन्भारा घातल्माव वेला भक्त कयण्माचे ळावनाचे आदे ळ अवताना

भख्माध्माऩक ऩदोन्नती दे ताना अद्मालत कटॊ फ प्रभाणऩत्र नभना अ ननमभ 4 ( प्रनतसाऩन) न घेता ऩदोन्नती
दे ण्मात आरी आशे .

प्रनतसाऩन प्रभाणऩत्र रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरे नाशी

कयण्माजोगा नाशी. कागदोऩत्री खात्री ऩटलाली.

केरेरा खरावा भान्म

5) वेलाप्रलेळ ननमभानवाय बफॊद ू नाभालरी ठे लणे आलश्मक आशे . ऩदोन्नती ल वयऱवेला स्लतॊत्र बफॊद ू

नाभालरी ठे लणे आलश्मक आशे , ळावन ननणाम वाभान्म प्रळावन वलबाग क्र/ फीफीवी/2015प्र क्र/126/अ/१६फ/
हद.१५/०५/२०१५ नवाय लगा क ल ड ची बफॊद ू नाभालरी त्मा त्मा वलबागातीर वशामक आमक्त ( भा. ल. क. )
वलबागीम आमक्त कामाारम, ठाणे

माॊच्माकडून प्रभाणणत करून घेणे फॊधनकायक अवताॊनाशी कामालाशी

कयण्मात आरी नाशी , वेला जेष्ट्ठता ल बफॊद नाभालरी वयऱ वेला ल ऩदोन्नती

उऩरब्ध तमाय केरेरी

नवताना ननमभफाह्म“ ऩदोन्नती” हदरी आशे . माफाफत केरेरा खरावा भान्म कयण्माजोगा नवल्माने
अभान्म केरा आशे .

06) ऩात्र लळषकाव फीएड अशताा“ऩदली“वाठी ककभान 1 लऴं अभ्मावक्रभ ऩण
ू ा आशे ककभान 100 हदलव यजा

घेलन
ॊ ई वलद्माऩीठ लगा दोन श्रेणी
ू वदय अभ्मावक्रभ ऩण
ू ा कयणे फाफत ननदे ळ आशे त , भाचा 2000 भध्मे भफ
भध्मे उतीणा फाफत वेलाऩस्तकात नोंद केरेरी आशे . दोन लऴााचा अभ्मावक्रभ ननमलभत ळाऱे लय अध्माऩन कयत
अवताना ऩणा केरा आशे . ळाऱे त अध्माऩन ल वलद्माऩीठात प्रलळषण एकाच लेऱी कयता मेत कयता मेत नाशी .

अदा केरेरे लेतन ल बत्ते अनसेम नाशी , वदय यक्कभ लवरऩात्र आशे . केरेरा खरावा माफाफत कागदोऩत्री
खात्री ऩटलाली.

7) अस्थामी लळषक माॊना जा/ क्र/ 811/ हदनाॊक18/9/2001 ऩदलीधय प्राथलभक लळषक म्शनण ऩदोन्नती हद
1/09/2001 ऩवन दे ण्मात आरी आशे . ननम्नऩदालय“तीन लऴा“वेला ऩणा शोण्माच्मा आधी लळषणभॊडऱ ठयाल

क्र. 7 / अन्लमे- 1/01/2003 ऩावन ननमभफाह्म ऩदोन्नतीरा भॊजयी हदरेरी आशे . ननमभानवाय ऩद रयक्त
अवरेतयी ककभान 3 लऴा वरग वेला शोणे फॊधनकायक आशे ,1/09/2004 ऩली ऩदोन्नती अनसेम नाशी. हदनाॊक
26/12/2002 ऩावन भख्माध्माऩक ऩदाची ऩदोन्नती हदरेरी आशे . हदनाॊक- 26/12/2002 ते 1/09/2004
कारालधीत अदा केरेरे लेतन ल बत्ते लवरऩात्र आशे . वदय

मा

अदा केरेरे लेतन ल बत्ते लवरऩात्र आशे .

आलश्मक अनऩारन खराश्मावश कागदोऩत्री खात्री शोत नाशी. भदत ऩल
ू ा घेतरेरी ऩदोन्नती अनसेम नाशी.

8) भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग, ळावन ननणाम क्रभाॊक- 2081/4701/ ए. डी . एभ. 5 / हदनाॊक- 26/04/1982

अन्लमे 1/05/1982 वलभा लगाणी (GIS) लवर कयणे आलश्मक आशे . 1 जानेलायी 2016 ऩावन रुऩमे 360 रुऩमे
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लगाणी लवर करुन ळावन वलभाननधीत बयणा कयणे आलश्मक आशे .

ळावनाव आलश्मक भाशीती न दे णे ननमभाचे ऩारन न कयणे

मावाठी वफॊधीत कभाचायी दोऴी

आवल्माचे रेखाऩयीषाॊनात हदवन
ू मेत आशे, ननमॊभफाह्म ऩदोन्नती ल अदा केरेरे लेतन ल बत्ते लवरऩात्र

आशे . तवेच अश्मा प्रकाये इतय कभाचा-माव ऩदोन्नती हदरी अवल्माव ननमभाप्रभाणे ऩद अलनत कयण्माची
कामालाशी कयाली. खराश्मावश अनऩारन वादय केरे नाशी.

वदय अधंवभाव साऩनऩत्र भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ 1930 चे करभ
6 ल वधारयत अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत कायण्मात मेत अवन
ू वदय अधंवभाव साऩनऩत्र क्र 153
हदनाॊक 31/8/2020 अन्लमे अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून दे णे आलश्मक शोते .
केरेरा खरावा कामाारम प्रभख माॊच्मा भान्मतेने जा, क्र हदनाॊक नोंदवलणे आलश्मक अवताना

ननयॊ क

हदनाॊकाचे अऩण
ू ा प्राप्त २२/०९/२०२० चे अनऩारन भान्मकयण्माजोगे वादय न केल्माने खरावा भान्म नाशी.
ऩत
ा ा कयाली.
ू त
DATSMPM7201 (Ref No : 92, Hmm No : 153)
[End Para)
[Start Para)
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वन 2015-16 भधीर भळषण वलबागाने प्रदान केरेल्मा ननलत्ृ ती लेतन वलऴमक

अभबरेखे न ठे लरे फाफत॰
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 7

रेखा ळीऴा :लळषण वलबाग प्राथलभ भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ

ननलत्ृ ती लेतन 1982 प्रभाणे ननलत्ृ ती लेतन नोंदलशी ठे लण्मात मेत नाशी, माभऱे ननलत्ृ ती लेतन धायकाव

लेऱेलय ल मोग्म ननलत्ती लेतन अदा केल्माची खात्री कयता आरी नाशी.

वन 2015-2016

ननलत्ृ ती लेतन

दे मक प्रभाणक क्रभाॊक 29 हदनाॊक 22/03/2016 रुऩमे 62 ,10,469/-

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरेल्मा दे मकालरून खारीरप्रभाणे अलबप्राम आशे त.

1. 6210469 ऩैकी फॉकेत ECS द्लाये रुऩमे 6191229 उलायीत धाॊनादे ळाने ऩढीर प्रभाणे अ) ऩायलवक

फॉक धानादे ळ क्रभाॊक 78999 रुऩमे 3000/- फ ) यकपक भोशभद ळेख धानदे ळ क्रभाॊक 79000 रुऩमे 9140/- क )

ळाभरीवा भो भोभीन धनादे ळ क्र 79701 रूऩमे7100/- अवा हशळोफ कयण्मात आरा आशे . ननलत्ृ ती लेतन प्रदान
नोंदलशी ठे लाण्मात आरी नाशी.

2. वन 2015-2016 भध्मे भशानगयऩालरका अनदान रुऩमे 4,18,92387/- अनदान उऩरब्ध केरे आशे

ऩैकी पेब्रलायी 2016 ऩमंत 3,64,86926/- ननलत्ृ ती लेतनालय खचा झारा आशे .
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3. भाचा 2016 ननलत्ृ तीलेतन दे मक रेखाऩयीषाॊनाव उऩरब्ध केरे नाशी.

4. भशायाष्ट्र ळावन ल भशानगयऩालरका एकबत्रत ननलत
ृ ीलेतन रेखाऩयीषणाव भागणी करूनशी उऩरब्ध

केरी नाशी.

5. वन 2015-2016 भधीर भाशे नोव्शें फय 2015 भध्मे शमात अवरेरे ननलत
ॊ धायकाॊचे शमातीची दाखरे
ृ ी लेतन

नोंदलशी , ल शामातीची दाखरे ठे लरेरी नस्ती रेखाऩयीषणाव भागणी करूनशी उऩरब्ध केरी नाशी.

6. ननलत्ृ ती लेतन धायकाव जानेलायी 2016 रुऩमे पयक अदा रुऩमे 1,08,199/- ल लवरी रुऩमे 19240 ल

पेब्रल
ू ायी 2016 भध्मे रुऩमे पयक अदा रुऩमे 1 ,08,199/- ल लवरी रुऩमे 19240 केरी आशे . 1 ,08,199/-

ननलत्ृ तीलेतनाचा पयक ल लवरी रुऩमे 19240 शी वभान इतकी वभान अदा केरी आशे . दोन्शी भहशण्मात पयक
अदा ल वभान लवरी फाफत खराश्मावश कागदोऩत्री खात्री ऩटलाली.

7. भाशे नोव्शें फय 2015 भध्मे शमातीचा दाखरा ननलत्ृ तीलेतन ल कटॊ फननव्रत्ृ तीधायक माॊना भ ना वे नन ले

1982

अन्लमे शमातीचा दाखरा प्राप्त न कयताच

ननलत्ृ ती लेतन भाशे जानेलायी 2016 ते भाचा 2016

ननलत्ृ तीलेतन अदा कयण्मात आरे आशे . माफाफत खराश्मावश ऩताता दाखवलण्मात माली.

वदय अधंवभाव साऩनऩत्र भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ 1930 चे करभ 6 ल वधारयत

अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत कायण्मात मेत अवन
ू वदय अधंवभाव साऩनऩत्र प्राप्त शोताच वफॊधधत
भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून दे णे आलश्मक आशे.

DATSMPM7201 (Ref No : 94, Hmm No : 157)
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भबलॊडी ननजाभऩुय ळशय भशानगय ऩाभरकेचे प्राथभभक भळषक माॊचे वेला ऩुथतके / यजा

माफाफत अभबरेखे अद्मालत न ठे लणे फाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 6

रेखा ळीऴा :लळषण वलबाग प्रा भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ

लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगय ऩालरकेचे प्राथलभक लळषक माॊचे वेला ऩस्तके / यजा माफाफत अलबरेखे
अद्मालत न ठे लरे फाफत.

वन 2015-16 मा वलत्तीम लऴााचे रेखाऩयीषण भध्मे

आशे त. 1 ते 4 लगा अवरेरी शी ळाऱा शी ‘यजा शॉर’

ळाऱा क्र-67 ची ऩटवॊख्मा 206 , आठ लळषक

लबलॊडी, मेथे वकाऱ ल दऩायवत्रात वरू आशे . फारकाॊचा

लळषणाचा शक्क 2009, मा कामद्माची अद्माऩ अॊभरफजालणी न कयता,
आलश्मक ववलधा उदा. इभायत, स्लछता गश
ृ , वऩण्माचे ऩाणी,

वन 2020 भध्मेशी, ळावनाच्मा

आयोग्म ल स्लच्छता वलऴमक ककभान गयजा ल

वोईववलधा ऩावन
ू लॊधचत आशे. ळाऱा क्र 67 रा ऩयवलण्मात आरेरा ळारेम ऩोऴणआशाय ऩयलठादाय“ऩाककजा
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भहशरा फचत गट”लबलॊडी भापात ळारेम ऩोऴण आशाय“ननकृष्ट्ट“दे ण्मात मेतो. बफग्स्कटे चयभये राडू, आरटून
ऩारटून ऩोऴण आशाय म्शनण दे ण्मात मेत आशे . अन्न वयषा कामदा अन्लमे वयक्षषत वकव ल गयभ ताजे

अन्न ऩयलठा कयणे आलश्मक अवताना ननकृष्ट्ठ ल फेचल अन्न वलद्मार्थमााव हदरे जाते. ळावनाचे ननकऴ माॊचे
ऩारन कयत नवतानाशी ऩटवॊख्मा नवाय प्रदान केरे जाते. वदय प्रकयणी अद्माऩ खरावा केरा नाशी. ऩत
ा ा
ू त
दाखवलण्मात माली.

1) श्रीभती अपयीना भो. काभयाज भोभीन. ( प्राथलभक लळषक) शॊ गाभी ननमक्तकामाारमीन तात्ऩयते

आदे ळ क्र 885/1994-95 हदनाॊक-5/12/1994 अन्लमे शॊ गाभी ननमक्तीचे आदे ळ आशे त. हदनाॊक 18/12/1999

ऩत्राअन्लमे हदनाॊक- 18/12/1991 ते 18/12/1999 मा काराधीचा भानील हदनाॊक दे लन
ू भऱ
ू ननमक्ती, (120030- 1560-

18/12/1991 ते

40- 2040)

मा लेतनश्रेणीत भानील हदनाॊक दे लन
ू लेतन ल बत्ते वधारयत केरे आशे . हदनाॊक

हदनाॊक- 5/12/1994 ते 4/12/2011 यजारेखा अद्मालत केरेरा नाशी. हदनाॊक- 1/7/2013

14110+4200=18310 लेतनलाढ वेलाऩस्तकात नोंद नाशी. लेतनलाढ प्रभाणऩत्र रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरे
नाशी. हद. 1/7/2013 ते 1/07/2015 लावऴाक लेतनलाढ ल बत्ते प्रदान केरे आशे त. माफाफत खरावा कयाला. वदय

लेतनलाढ ल त्मालयीर बत्ते लवर
ू ऩात्र आशे . हदनाॊक- 5/12/1994 ते 31/12/2014 मा कारालधीची लेतनाची
ऩडताऱणी लेतन दे मकालरून केरेरी नाशी. वेला ऩस्तकातकातीर नोंदी कामाारमप्रभख माॊची स्लाषयी ने
वाषॊकीत कयणे आलश्मक आशे,

वेलाऩस्तक अद्मालत नाशी. माफाफत आलश्मक खराश्मावश अनऩारन

वादय कयण्मात माले. ऩत
ा ा दाखवलण्मात आरी नाशी.
ू त

2) श्रीभती अॊवायी ळगप्ता ळादाफ अ. रानतप. लळषण वेलक माॊची ननमक्ती हदनाॊक- 2/01/2009.

लळषण वेलक ऩदाव ननमक्ती ऩत्राॊनवाय / ळावन धोयणानवाय ननमलभत कभाचायी प्रभाणे यजा अनसेम केरी
नाशी. हद. 5/03/2012 ते 17/03/2012 मा कारालधीत 5 हदलव यजा वेलाऩस्तकानवाय लळल्रक अवताना 13

हदलव यजा भॊजयू केरी आशे . यजा भॊजयू ीआदे ळ तमाय केरे जात नाशी. यजाभॊजयी लळलाम लेतन ल बत्ते अदा

केरे आशे . हदनाॊक- 1/07/2013 च्मा लेतनलाढीलय कामाारम प्रभख माॊची स्लाषयी नाशी. लेतनलाढ भॊजूयी आदे ळ

रेखाऩयीषनाव उऩरब्ध केरे नाशी. वदय लेतनलाढ रुऩमे 340 लेतनबत्तेवश लवर
ू ऩात्र आशे, यजा भॊजूयीआदे ळ
उऩरब्ध केरे नाशी. खराश्मावश अनऩारन वादय कयाले. ऩत
ा ा कयण्मात माली.
ू त

3) श्री नवरूल्रा अब्दर शभीद ळेख शॊ गाभी प्राथलभक लळषक नेभणूक 29/09/1997

1)ननमक्ती वेलाप्रलेळ ननमभ ल ननकऴ वेलेच्मा वला वाधायण ळती नवाय अवल्माची खात्री कयता आरी

नाशी. शॊ गाभी लळषक ऩात्र शोण्माच्मा वला अटी ल ळतीचे ऩारन केरेफाफत खात्री न कयता शॊ गाभी कारालधीवश

प्राथलभक लळषक म्शनन
ू वेलेत कामभ केरे आशे . स्थामी प्रभाणऩत्र ळावन आदे ळ/कामाारमीन आदे ळ
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरे नाशी. वदय प्रकयणी आलश्मक कागदऩत्री ऩत
ा ा वादय केरे नाशी.
ू त

2) हदनाॊक- 29/09/1997 ते 17/09/1998 शा वेलाखॊड षभाऩीत केरा आशे . वेलाखॊड षभाऩीत कयण्माचे

अधधकाय भशावबा माॊच्मा भान्मतेने ळावनाव आशे त. वेलाखॊड भाप कयणे फाफत ळावनाची भॊजयू ी घेणे
आलश्मक अवताना तळी कामालाशी केरेरी नाशी. वदय प्रकयणी अलबरेखे ल खराश्मावश ऩत
ा ा दाखवलण्मात
ू त
आरी नाशी.

3) हदनाॊक -28/09/1997 ते 28/09/2002 मा कारालधीत अधं लेतणी 100 यजारेख्मात नोंदवलल्मा आशे त.

1 जानेलायी ल 1 जरै मा हदलळी 20 अधालेतनी यजा रेख्माभध्मे नोंदवलणे आलश्मक आशे.शॊ गाभी कभााचा-माव

यजा अनसेम नाशी.शॊ गाभी कभाचायी यजा अनसेम नवताना वला राब हदरे आशे त. माफाफत खरावा केरेरा नाशी.
ऩत
ा ा कयाली.
ू त

4)बायताची जनगणना 2011 भध्मे काभ केल्माची 34 हदलव यजा अनसेम अवल्माचे ऩत्र रेखाऩरयषनात
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अलगत / उऩरब्ध कयण्मात आरे नाशी.

5) हदनाॊक- 5/07/2012 ते 19/07/2012 15 हदलव ल 29/11/2013 ते 28/12/2013 13

हदलव

यजा

भॊजयीचे आदे ळ उऩरब्ध कयण्मात आरे नाशी. वदय शॊ गाभी लळषकाव अदा केरेरे यजालेतन लवरऩात्र आशे ॰
अनऩारन वोफत ऩत
ा ा कयाली.
ू त

6) हद.28/03/2016 ते 19/04/2016 अग्जात यजा वेला ऩस्तकात नोंदलरी आशे, लळषकावाठी अधंलेतनी

यजा दे म आशे अग्जात यजेफाफत ळावन आदे ळ उऩरब्ध कयण्मात माले. यजा भॊजयी आदे ळ उऩरब्ध नाशी.
भॊजयीलळलाम अदा केरेरे यजालेतन लवरऩात्र आशे . ऩत
ा ा कयण्मात माली.
ू त

7) स्थामी प्रभाणऩत्र फाफत वेलाऩस्तकात नोंद नाशी. शॊ गाभी लळषक म्शणून 1 लऴााची नेभणूक आशे .

ननमक्ती आदे ळातीर वला अटी ल ळथीचे ऩारन झाल्माचे कागदऩत्रे खराश्माफयोफय उऩरब्ध कयण्मात आरे

नाशी. वदय प्राथलभक लळषक माॊची ननमक्ती , ऩदोन्नती फयोफय अवल्माची खात्री कयता आरी नाशी. खात्री
ऩटलाली.

4. श्री नय भोशभद दोस्त भोशॊ भद प्रा. लळषक

1) वेलाऩस्तकातीर नोंदीकामाारम प्रभख माॊच्मा वशी ने वाषाॊकीत कयणे आलश्मक अवतानाशी तळी

कामालाशी केरी नाशी,

ननमक्ती आदे ळातीर अटी ल ळती ऩण
ू ा केरेफाफत खात्री कामाारम प्रभख माॊनी

केरेफाफत खात्री ऩटवलणाये कागदऩत्रे रेखाऩयीषणलेऱेव उऩरब्ध केरे नाशी. खराश्मावश ऩत
ा ा कयण्मात
ू त
आरी नाशी.

2) स्थामी प्रभाणऩत्र ळावन आदे ळ/कामाारमीन आदे ळ नस्तीत / वेलाऩस्तकात नोंद नाशी ,
3)

नाशी, ऩयॊ त

वेलाॊतगात प्रलळषण वन 2004-2005 लय वेलाऩस्तकात नोंदीलय कामाारम प्रभख माॊची स्लाषयी
प्रलळक्षषत लळषक म्शणून लेतन अदा कयण्मात आरे आशे . माफाफत ऩत
ा ा ल खराश्मावश
ू त

अनऩारन वादय केरे नाशी .

1) हदनाॊक-1/06/2000 ते 1/07/2015 ननमलभत लेतनलाढ वेलाऩस्तकात कभाचाय्माची स्लाषयी नाशी.

लेतनलाढ भॊजूय केरी नाशी. 1/07/2015 च्मा लेतनलाढ कामाारम प्रभख माॊनी भॊजूय केरेफाफत वेलाऩस्तकात
स्लाषयी नाशी. म्शणजे लेतनलाढ भॊजूय नाशी, जरै 2015 ची लेतनलाढ आदे ळ वेलाऩस्तक अद्मालत केरे नाशी .
खराश्मावश अनऩारन वादय केरे नाशी .

2) हदनाॊक 26/12/2014 ते 1/01/2015 वदय 7 हदलव यजा वलनालेतन यजा भॊजयू केरी आशे . वदय वेलाखॊड

7 हदलव म्शणजे 24 तावाऩेषा जास्तीचा आवल्माने तवेच यजा लैद्मकीम कायणाची नवल्माने वेलेत खॊड आशे

हदनाॊक- 2/01/2015 ऩावन
ू ककभान लेतन अनसेम आशे . वदय अनतप्रदान लवर
ू ऩात्र आशे . अनऩारन वोफत
ऩत
ा ा दाखवलण्मात माली.
ू त

3) यजारेखा हद.13/6/1995 ते 12/06/2002 मा 7 लऴााचा यजा रेखा एकबत्रत नोंवलण्मात आरा आशे . 1

जानेलायी ल 1 जरै प्रत्मेक लऴी 10 + 10

यजा अनसेम आशे त त्मा प्रभाणे कामालाशी कयाली॰ननमक्ती ते

31/03/2016 मा कारालधीचे यजा भॊजूयी आदे ळ रेखाऩयीषणाव ऩाठऩयाला करूनशी रेखाऩयीषन कारालधीत
उऩरब्ध केरे नाशीत. मालरून यजा भॊजूय न कयता लेतन ल बत्ते अदा केरे आशे त. काभ नाशी तय लेतन नाशी शे
ळावन धोयण आशे, अनतप्रदान लेतन ल बत्ते लवर
ू करून खरावा ल अनऩारन वादय कयाले.

ळावन वेलेत प्रथभ ननमक्त झाल्मालय आऩल्मा ननमक्ती आदे ळात नभद
ा ा कयणे
ू वला फाफीची ऩत
ू त

आलश्मक आशे . त्मातीर भशत्लाच्मा खारीर फाफी जात ऩडताळ्णी प्रभाणऩत्र ;6 भहशण्मात वाभान्म प्रळावन
वलबाग 12/12/2011,18/05/2013,21-12-2019 ल 21-12-2019 लैद्मकीम तऩावणी प्रभाणऩत्र : 6 भहशण्मात.(भ
ना वे वलावाधायण ननमभ 1981 भधीर 11 (1) भधीर तयतद
ू )चारयत्र्म ऩडताऱणी : 6 भहशण्मात. वा. प्र. वल.
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ळावन ननणाम हद. (9/01/2009, 28/08/2017, 22-11-2017 )MSCIT ऩयीषा
ननणाम हद. 19/03/2003

भयाठी/ हशॊदी

बाऴा

: दोन लऴाात. वा. प्र. वल. ळावन

ऩरयषा वट ळा नन वा प्र वल भबाऩ/ क्र.1087/14

वीआय2/87/20हद30/12/1987 ल ळावन ननणाम ळा नन वा प्र वल क्र हशभाऩ-1083/1448/20 हदनाॊक- 17/12/1983

ल 2/03/1990ननष्ट्ठे चे ळऩतऩत्र : कभाचाय्माकडून घेऊन ते वाषाॊककत करून वेलाअलबरेख्मात / वेला ऩस्तकात
धचकटाले ( ळावन ऩरयऩत्रक वा. प्र. वल. हदनाॊक 11/09/2004, ल 6/10/2015 ळावन अधधवच
ू ना क्र एभआयव्शी -

2000 /प्र क्र (17//2000)फाया हदनाॊक 28/03/2005 नवाय छोटे कटॊ फ प्रभाणऩत्र आलश्मक आशे . उऩयोक्त फाफीची
ऩत
ा ा कयणे आलश्मक अवताना ऩत
ा ले ळलाम लेतनबत्ते अदा केरे जात आशे . खराश्मावश ऩत
ा ा केरी नाशी.
ू त
ू त
ू त

वदय अधंवभाव साऩनऩत्र भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननम भ 1930 चे करभ 6 ल वधारयत

अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत कायण्मात मेत अवन
ू वदय अधंवभाव साऩनऩत्र क्र १६० नवाय वफॊधधत

भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून दे णे आलश्मक शोते, ऩयॊ त अद्माऩ खरावा
केरा नाशी.

DATSMPM7201 (Ref No : 95, Hmm No : 160)
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भबलॊडी-ननजाभऩुय ळशय भशानगयऩाभरका अॊळदामी ननलत
ृ ी लेतन मोजना याफवलण्मात

मेत नवल्मा फाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :लळषण वलबाग प्रा भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 166068.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 166068.00/भशायष्र ळावनाची अॊळदामी ननलत
ृ ी लेतन मोजना भबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩाभरकाभध्मे
अॊळदामी ननलत
ृ ीलेतन मोजना वन 2015-2016 याफवलणे फॊद केरे आशे.

लबलॊडी ननजाभऩय ळशयभशानगयऩालरका भध्मे रुऩमे 1172487/- ऩॊजाफ नॎळनर फॉक खाते क्र 748861/- लबलॊडी

ळाखेत जभा आशे त. भदत ठे ली ठे लताना ककभान तीन याष्ट्रीम कृत फॉकेभधीर व्माज दय भागलन
ू जास्त

व्माजदय दे णा-मा फॉकेत ठे ली ठे लणे आलश्मक शोते. व्माज दयातीर तपालत भऱे भशानगयऩालरकेचे व्माजाचे
आधथाक नकवान लवर
ा ा दाखलाली.
ू करुन ऩत
ू त
अ क्र

भालवक लगाणी भहशना

यक्कभ रुऩमे

1

पेब्रलायी 2015 प्राप्त 20/04/2015 835256

2

भाचा 2015

8489668
[138]

गत
ॊ लणक
ू ल हदनाॊक

71,00,000/- 3/08/2018
50,00,000/-3/08/2015
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3

भाचा 2015

839970

45,00,000/-4/01/2016

4

एवप्रर 2015

840593

फॉकेत लळल्रक1878149

5

भे 2015

127980

6

जून 2015

1693689

जरै 2015

875803

8

ऑगस्ट 2015

875247

9

वप्टें फय 2015

877074

10

ओक्तें फय 2015

897428

11

नोलें फय 2015

894548

12

जानेलायी 2016 व्माज

13

पेब्रलायी2016 व्माज

3203
55203

7

एकूण रुऩमे
अ क्र गत
ॊ लणूक
हदनाॊक

यक्कभ

1,84,78,149/-

18478149/भदत

झाल्मालय

ठे ल फॉकेचे नाल

कारालधी व्माज दय ळेया

+ _

लभऱणायी यक्कभ

190 1/05/15

71,07,685

98,89,992

ऩीएनफी

3 लऴं

9%

191 8/07/15

1,42,15,381 18430274

ऩीएनफी

3 लऴं

8.75%

192 3/08/15

50,00,000

54,30,756

वेंरर

फॉक 1 लऴं

8.35%

व्माज कभी

193 3/08/15

71,00,000

77,11,573

वेंरर

फॉक 1 लऴं

8.35%

व्माज कभी

194 28/12/15

50,00,000

53,93,614

मनू नमन

फॉक 1 लऴं

7.65%

195 28/12/15

50,00,000

53,93,614

मनू नमन

फॉक 1 लऴं

7.65%

196 28/12/15

45,00,000

48,64,252

मनू नमन

फॉक 1 लऴं

7.65%

197 19/09/15

12336672

15527183

इॊडडमन

फॉक 1094

7.75%

198 19/09/15

12336672

15527183

इॊडडमन

फॉक 1094

7.75%

199 19/09/15

12336672

15527183

इॊडडमन

फॉक 1094

7.75%

200 19/09/15

8973818

11294627

इॊडडमन

फॉक 1094

7.75%

ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा
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हदलव
हदलव
हदलव

आशे
आशे
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ऑप इॊडडमा

हदलव

201 24/09/15

7405552

9320776

इॊडडमन

फॉक 1094

7.75%

202 12/11/15

1886820

3338748

इॊडडमन

फॉक 1091

7.75%

203 10/11/15

1873134

2320877

इॊडडमन

फॉक 1089

7.75%

204 6/11/15

1879080

2326426

इॊडडमन

फॉक 1085

7.75%

205 8/11/15

1869602

2315596

इॊडडमन

फॉक 1083

7.75%

206 14/11/15

1869815

2318575

इॊडडमन

फॉक 1093

7.75%

207 5/01/16

50,00,000

5393614

इॊडडमन

फॉक 1 लऴं

7.65%

208 5/01/16

50,00,000

5393614

इॊडडमन

फॉक 1 लऴं

7.65%

-6114

209 22/7/15

13554233

14437291

इॊडडमन

फॉक 1 लऴं

7.65%

-153840

ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा

हदलव
हदलव
हदलव
हदलव
हदलव
हदलव

ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा
ऑप इॊडडमा

-6114

वद कयायऩेषा रूऩमे 166068/- कभी व्माज लभऱारे आशे वदय यक्कभ लवर
ू ऩात्र आशे . -1,66,068/ऩत
ा ा दाखवलण्मात आरी नाशी.
ू त

अधांवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 162 ददनाॊक-31/08/2020 भशायाष्र स्थाननक ननधी रेखा अर्धननमभ
1930 चे करभ 6 ल वधारयत अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगिभभत कायण्मात आरे अवून वदय

अधांवभाव साऩनऩत्र प्राप्त शोताच वफॊर्धत भादशती / अभबरेखे तवेच खरावा तीन ददलवात उऩरब्ध
करून दे णे आलचमक आशे.ऩयॊ त खरावा ल अनऩारन वादय केरे नाशी ऩूतत
ि ा कयाली.
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गैयशजय कभषचामाष लय भळथतबॊग वलऴमक कायलाई न कयणे फाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :लळषण वलबाग प्राथलभ भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9B
[140]
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श्रीभती पयशीन अपळॉ अब्दरगनी वतत गैयशजय अवताना लळस्तबॊगाची कायलाई केरी नाशी. तवेच
प्रस्तावलत केरी नाशी.

लबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩालरकेच्मा लळषण वलबागातीर श्रीभती पयशीन अपळॉ अब्दर

गनी प्राथालभक लळक्षषका ऩाच लऴााऩेषा जास्त दीघा काऱ गैयशजय आशे त. भशायाष्ट्र नागयी वेला लळस्त
अऩीर ल वेलेतून काढून ननमभ १९७९ च्मा तयतदी नवाय लळस्तबॊग वलऴमक कायलाई कयणे आलश्मक
आशे . हदनाॊक 1/04/2008 ऩावूनच्मा अद्माऩ ऩमातच्मा नोंदी कामाारम प्रभख माॊनी प्रभाणणत केल्मा
नाशीत.

दीघाकाऱ गैयशजय कभाचाय्मालय लळषणवलबाग प्राथलभक, लबलॊडी ननजाभऩूय ळशय

भशानगयऩालरका माॊनी लळस्तबॊग कायलाई कयणे आलश्मक अवूनशी कायलाई केरी नाशी. माफाफतचा
खरावा केरा नाशी.

अधंवभाव साऩनऩत्र 163 हदनाॊक 31/08/ 2020 अन्लमे भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा
अधधननमभ 1930 चे करभ 6 ल वधारयत अध्मादे ळ 2011 अन्लमे साऩनऩत्र ननगालभत कयण्मात आरे
आशे . अधंवभाव साऩनऩत्र प्राप्त शोताच वफॊधधत भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात
उऩरब्ध करून दे णे आलश्मक शोते ऩयॊ त अद्माऩ खरावा केरा नाशी. ऩत
ा ा कयण्मात माली.
ू त
DATSMPM7201 (Ref No : 97, Hmm No : 163)
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भबलॊडी ननजाभऩुय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा भळषणवलबाग (प्राथभभक) भध्मे वशाभाशी

प्रचनऩबत्रका /उत्तयऩबत्रका , वॊकरन नोंदलशी छऩाई ल कामाषरमीन खचाषची अभबरेखे
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध नवरे फाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 3

रेखा ळीऴा :लळषण वलबाग प्राथलभ भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9B
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1670000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1670000.00/-
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वन 2015-2016 भधीर लळषण वलबागाने कामाारमीन–खचा ,वशाभाशी प्रश्नऩबत्रका /उत्तयऩबत्रका ल वॊकरन
नोंदलशी छऩाई खचा, क्रीडाभशोत्वल ल 26 जानेलायी 2016 ची चॉकरेट खये दी एकबत्रत रुऩमे 16 ,70,000/खचााची अलबरेख/े ऩालत्मा चरणे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरे ना

वन 2015-2016 मा कारालधीभधीर लळषण वलबाग ( प्राथलभक) उऩरब्ध अलबरेख्मालरून रेखाऩयीषण केरे
अवता खारीर प्राभाणे अलबप्राम नोंदवलण्मात मेत आशे ॰
1) वन 2015-16 मा वलत्तीम लऴाातीर प्राथलभक लळषणवलबागाने भाशे नोव्शें फय 2015 चे खचा दे मक प्रभाणक
क्रभाॊक 80 हदनाॊक21/12/2015 अन्लमे रुऩमे 5,65,000/- वशाभाशी प्रश्नऩबत्रका /उत्तयऩबत्रका छऩाई वाठी खचा
कयण्मात आरे आशे . रेखाऩयीषणाच्मा लेऱी भागणी करूनशी वदयचे अलबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरे
नाशी. खरावा ल ऩत
ा ा कयण्मात आरी नाशी.
ू त
2) प्राथालभक लळषण वलबागावाठी भावीक कामाारमीन खचा रुऩमे 20,000/- आॊशयीत केरा आशे . 20,000 x
12 भहशणे = 2 ,40,000/-कामाारमीन खचा दे मके रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नाशी. वदय खचा अलबरेखे
उऩरब्ध न केल्माफाफत आलश्मक खराश्मावश अनऩारन फाफत ऩत
ा ा कयण्मात माली अवे आदे ळ अवन
ू त
ू शी
.ऩत्ताता केरेरी नाशी.
3) प्रभाणक क्रभाॊक 90 अन्लमे हदनाॊक 4/02/2016 अन्लमे 551660/- लळषण वलबाग खाते 743614 मा रुऩमे
5,51,660/- आॊशयीत केरे आशे, वदय दे मकाभध्मे वॊकरन नोंदलशी 2014,ल 2015

छऩाई खचा रुऩमे

3,00,000/- ल 2 ,4,0000/- , क्रीडा भशोत्वल 245 ,000/- ल 26 जानेलायी 2016 रुऩमे 80 ,000/- खाऊ लाटऩ
(चॉकरेट) खये दी केरी आशे.लयीर वशाभाशी प्रश्नऩबत्रका / उत्तयऩबत्रका छऩाई, कामाारमीन खचा, वॊकरन
नोंदलशी छ्ऩाई खचा, क्रीडा भशोत्वल ल ,चॉकरेट खये दी माॊची दे मके, ऩयलठा चरणे,खये दी आदे ळ, खचााफाफत
ऩालत्मा इत्मादी अनऴॊधगक फाफी वाभावलष्ट्ट अवरेल्मा नस्ती कागदऩत्रे रुऩमे 16,70,000/- रेखाऩयीषणाच्मा
लेऱी लायॊ लाय भागणी करूनशी उऩरब्ध केरे नाशी. माफाफत खराश्मावश अनऩारन वादय कयण्मात माले.
वदय अधंवभाव साऩनऩत्र क्र 164 हद. 31/8/2020 भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ 1930 चे
करभ 6 ल वधारयत अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत कायण्मात मेत अवन
ू वदय अधंवभाव साऩनऩत्र क्र 164
ननगालभत केरे आशे . ऩयॊ त वफॊधधत भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून दे णे
आलश्मक शोते ऩयॊ त अद्माऩ खराळेलाय अनऩारन वादय केरे नाशी. ऩत्ताता कयाली.
DATSMPM7201 (Ref No : 98, Hmm No : 164)
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भबलॊडी ननजाभऩुय ळशय भशानगयऩाभरका भधीर भाध्मभभक भळषकाॊची ननमुक्ती भॊजूय

आकृतीफॊध ल ऩदोन्नतीची वाखऱी इतय आनुऴॊर्गक अभबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध न
केरे फाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 08

रेखा ळीऴा :लळषण वलबाग भाध्मभ भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ

लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरका भाध्मलभक लळषकाॊची ननमक्ती भॊजूय आकृतीफॊधाप्रभाणे फयोफय

आवल्माची खात्री कयता आरी नाशी. आकृतीफॊध ऩदोन्नती ल वयऱवेला रेखाऩयीषणाव भागणी करूनशी
उऩरब्ध केरा नाशी. वेला जेष्ट्ठता वच
ू ी ल आनऴॊधगक अलबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयणे अधा वभाव
ऩत्राद्लाये कऱवलण्मात मेलन
ू शी रेखाऩयीषण कारालधीत अलबरेखे उऩरब्ध केरे नाशी.

लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩारीकेच्मा वन 2015-2016 मा वलत्तीम लऴााच्मा रेखाऩयीषणाव अलबरेखे
भागणी करूनशी उऩरब्ध कयण्मात आरे नाशी. ऩत
ा ा केरी नाशी.
ू त

1) लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩारीकेच्मा वन 2015-2016 मा वलत्तीम लऴााच्मा रेखाऩरयषणाव

कामायत लळषकाॊचे अलबरेख,े वेलाप्रलेळ ननमभालरी, आकृनतफॊध ल ननमक्ती नस्ती. भा. वशामक आमक्त

(भालक) माॊनी भान्म केरेरी वयऱवेला, ऩदोन्नती बफॊदनाभालरी रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नाशी. ऩत
ा ा
ू त
केरी नाशी.

2) याष्ट्रीम ऩेन्ळन मोजना अन्लमे वन2015-16 भध्मे दे ण्मात आरेरा 10% ननधी ल कभाचाय्माच्मा

लेतनातन
ू कऩात केरेरा 10 %ननधी ळावन धोयणप्रभाने केरेरी कामालाशी नस्ती ल वॊफधॊ धत फाफीचे रेख/े ब नन
नन ऩयताला / नाऩयताला प्रकयणे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नाशी..

3) वन 2015-16 भधीर प्रलाव बत्ता ,लेद्मकीम प्रनतऩनू ता , दे खबार दरूस्ती ल TLM , फेंच खये दी दे मके

ल आमकय वललयणऩत्र वन 2015-16 24 Q ल 26 चरणे ल वललयणऩत्र ल अनऴॊधगक अलबरेखे रेखाऩयीषणाव
उऩरब्ध केरी नाशी.

4) गटवलभा मोजना 1982 अन्लमे कऩात कयण्मात मेणायी लळषकननशाम ळावनाव बयणा केरेरी चरने,

आनऴॊधगक अलबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरे नाशीत.

5) योखलशी, धनादे ळ वलतयण नोंदलशी , अनदान वलतयण नोंदलशी,

ल ळारेम ऩोऴण आशायनोंदलशी

वनअधग्रभ , इतय अधग्रभ नोंदलशी वन 2015-16ची ऩटऩडऱणी अलबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरे नाशी,

6) ऩत्राद्लाये प्रलळषण अप्रलळक्षषत प्राथलभक लळषकाव अध्माऩक ऩदवलका अभ्मावक्रभ ऩण
ू ा कयण्माची

अॊनतभ भदतलाढ ३१ भाचा २०१५ आशे .भशायाष्ट्र ळावन ळारेम लळषण ल कक्रडा वलबाग ळा. नन. क्र. हट. वी.

एभ. २०११ / ३२४/ २०११/ लळ-४ भॊत्रारम, भफ
ॊ ई- ४००३२. हदनाॊक- २७/०७/२०१२ अन्लमे फारकाचा भोपत ल
वक्तीचा लळषणाचा अधधकाय अधधननमभ , २००९ भधीर करभ २३(२) च्मा तयतदी नवाय याज्म ळावनाने
[143]
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हदनाॊक-११/१०/२०११च्मा अधधवच
ू नेन्लमे

ननगालभत केरेल्मा ननमभातीर ननमभ १७ च्मानऴॊगाने वला

अप्रलळक्षषत प्राथलभक लळषण वेलक/ लळषकाॊना हदनाॊक ३१ भाचा २०१५ ऩमंत प्रलळक्षषत शोणे अऩरयशामा
फारकाचा भोपत ल वक्तीचा लळषणाचा अधधकाय अधधननमभ , २००९ भधीर करभ२३(२) च्मा तयतदी नवाय

वक्तीने गणलत्ता लाढ कयणे फॊधनकायक केरे आशे . आऩल्मा वलबागात मा कामद्माचे ऩारन करून ऩात्रता
ऩयीषा उतीणा कयणे आलश्मक शोते ऩयॊ तू आऩल्मा कामाारमाचे वेलाऩस्तक तऩावरे अवता वेलाऩस्तकात नोंद
ननयॊ क आशे . ळावनाच्मा धोयणात्भक ननणामाचे ऩारन केरे नाशी . खरावा ल ऩत
ा ा कयाली.
ू त

7) भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ऩरयऩत्रक क्रभाॊक एव आय व्शी२०१५/प्र क्र ५६६/ का

१२ भॊत्रारम , भफ
ॊ ई-४०००३२ हदनाॊक-८/१/२१६ ऩदोन्नती प्रकक्रमा शोण्माच्मा अनऴॊगाने कयालमाच्मा कामालाशीचे

लेऱाऩत्रक नवाय दयलऴी वप्टे फय ते ३१ ऑगस्ट मा कारालधीत रयक्त शोणायी ऩदे वलचायात घेऊन ननलडवच
ू ी

तमाय करून दयलऴी ऩदोन्नतीची प्रकीमा ऩण
ू ा कयण्माच्मा वच
ू ना हदल्मा आशे त दयलऴी वफॊधधत लऴााची हद. १

जानेलायी योजीची जेश्ठतामादी अॊनतभ करून प्रलवध्द कयणे फॊधनकायक आशे . वन2016 जेश्ठतामादी
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नाशी.

8) भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणाम क्रभाॊक प्रलळषण 2000/प्र क्र 61 /2001/39

हदनाॊक 19/03/2003 अन्लमे नव्माने ननमक्त शोणाय्मा गट अ ते क भधीर ळावकीम अधधकायी कभाचा-माॊनी

वॊगणक अशताा ऩयीषा ननमक्तीच्मा हदनाॊकाऩावन
ू दोन लऴााच्मा आत वॊगणक अशताा ऩयीषा स्लखचााने ऩण
ू ा
कयाली अन्मथा वेला वभाप्त केरी जाईर अवे आदे ळ आशे त आऩल्मा वलबागाच्मा 13 वेला ऩस्तके माॊची
ऩडताऱणी केरी अवता

वॊगणक ऩात्रता ऩयीषा उतीणा झाल्माची नोंद घेण्मात आरेरी नाशी मालरून अऩात्र

लळषक माॊची वेला फाफत खराश्मावश अनऩारन वादय कयाले

वदय अधंवभाव साऩनऩत्र क्र 167 हदनाॊक 31/08/2020 अन्लमे भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ

1930 चे करभ 6 ल वधारयत अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत केरे शोते वदय अधं वभाव साऩनऩत्र नवाय

वफॊधधत भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून दे णे आलश्मक शोते ऩयॊ त रेखाऩयीषण
कयतेलेऱी उऩरब्ध केरे नाशी खरावा जा क्र १८१ हदनाॊक 3/09/2020 अन्लमे उत्तय वादय केरे ऩयॊ त
अलबरेखे रेखाऩायीषनाव उऩरब्ध केरे नाशी.

DATSMPM7201 (Ref No : 99, Hmm No : 167)
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भबलॊडी ननजाभऩुय ळशय भशानगय भापषत चारवलण्मात मेणामाष

ळाऱे भध्मे अनुवूचीत

जभातीच्मा वलद्मार्थमाांची वुलणष भशोत्वली ऩूलष भाध्मभभक भळष्मलत्ृ ती वलतयण भधीर
अननमभभततेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :लळषण वलबाग प्राथलभ ऩरयलशन ननधी
अननमलभतता करभ : 9B
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 188000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 188000.00/[144]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

वन 2015-2016 भध्मे लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरका भधीर वलद्मार्थमांवाठी उऩऩल्ब्ध झारेरे
रुऩमे 188000/- चे उऩमोगीता प्रभाणऩत्र उऩरब्ध नाशी.

प्रकल्ऩ अधधकायी आहदलावी वलकाव प्रकल्ऩ ळशाऩयू ग्ज. ठाणे माॊचे ऩत्र क्रभाॊक वभायी/ऩ क्र. का/4/(3) 5906
हदनाॊक2/11/2015 अनवच
ू ीत जभातीच्मा वलद्मार्थमांची वलणा भशोतस्ली आहदलावी ( ऩल
ू )ा भाध्मलभक
लळष्ट्मलत
ृ ी 8 ळाऱा ल 9147 वलद्मार्थमांवाठी भॊजूय केरी शोती. त्मानवाय लाटऩ झारे फाफत खात्री कयण्मावाठी
रेखाऩयीषणाच्मा लेऱेव अलबरेखे उऩरब्ध केरे नवल्माने खारीर अलबप्राम नोंदवलण्मात मेत आशे .
1)भॊजूय राबाथी मादी ल वलतयण मादी गट लळषण अधधकायी, ऩॊचामत वलभती माॊना ळा नन आहदलावी वलकाव
वलबाग ळद्धीऩत्रक क्र. आ वल. वल. 2009 भॊत्रारम, भफ
ॊ ई हदनाॊक-26/08/2010 भधीर तयतदीनवाय लाटऩ कयणे
फॊधनकायक केरे आशे . वलद्मार्थमांच्मा ऩेड ऩालत्मा, उऩमोधगता प्रभाणऩत्र ल योखीच्मा ऩालत्मा ऩाठवलण्माफाफत
प्रकल्ऩ अधधकायी आहदलावी वलकाव प्रकल्ऩ ळशाऩयू ग्ज. ठाणे माॊचे आदे ळ अवन
ू शी तळी कामालाशी केरेरी
नाशी. माफाफतचे

अलबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध न केल्माने खात्री कयता आरी नाशी. खराश्मावश

ऩत
ा ा केरी नाशी.
ू त
2)केंद्र ल याज्म ळावन भापात प्राप्त वन2015-2016 प्राप्त ननधधचे उऩमोधगता प्रभाणऩत्रे रेखा ऩयीषणाव
उऩरब्ध केरे नाशी. खरावा ल ऩत
ा ा कयण्मात आरी नाशी.
ू त
3) ळाऱा क्र 45 , 49 ,2,46,1,33 ल इतय 2 लबलॊडी चावलॊद्रा ल काभतघय भशानगय ऩालरकेच्मा अनवच
ू ीत
जभातीच्मा वलद्मार्थमांची वलणा

भशोतस्ली आहदलावी ( ऩल
ू )ा भाध्मलभक लळष्ट्मलत
ृ ी 8 ळाऱा ल 9147

वलद्मार्थमांवाठी भॊजूय केरी आशे . माभध्मे वला भशानगय ऩालरकेच्मा आधीलावी वलद्मार्थमांना राब हदल्माची
खात्री शोणायी अलबरेखे उऩरब्ध केरे नाशीत. माभऱे ळावनाच्मा मोजनेऩावन
ू काशी वलद्माथी लॊधचत याहशरे
ककॊ ला कवे माची माफाफत कागदोऩत्री खात्री कयता आरी नाशी.
वदय अधंवभाव साऩनऩत्र क्र 165 हदनाॊक 31/08/2020 अन्लमे

भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननम

1930 चे करभ 6 ल वधारयत अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत कयण्मात आरे शोते वदय अधंवभाव साऩनऩत्र
प्राप्त शोताच वफॊधधत भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून दे णे आलश्मक आशे.
ऩयॊ त लळषण वलबाग प्राथालभक माॊनी माफात खरावा केरा नाशी . ऩत
ा ा दाखवलण्मात आरी नाशी.
ू त
DATSMPM7201 (Ref No : 102, Hmm No : 165)
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वन 2015-16 भधीर भळषण वलबागाने प्रदान केरेल्मा ननलत्ृ ती लेतन वलऴमक

अभबरेखे न ठे लरे फाफत॰
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016

[145]
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No. of Irregularities: 05

रेखा ळीऴा :लळषण वलबाग प्राथलभ भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ

ननलत्ृ ती लेतन 1982 प्रभाणे ननलत्ृ ती लेतन नोंदलशी ठे लरी नाशी, माभऱे ननलत्ृ ती लेतन धायकाव लेऱेलय ल

मोग्म ननलत्ती लेतन अदा केल्माची खात्री कयता आरी नाशी.

वन 2015-2016 ननलत्ृ ती लेतन दे मक प्रभाणक क्रभाॊक- 29

हदनाॊक- 22/03/2016 रुऩमे 62 ,10,469/-

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरेल्मा दे मकालरून खारीरप्रभाणे अलबप्राम आशे त.

1. 6210469 ऩैकी फॉकेत ECS द्लाये रुऩमे 6191229 उलायीत धाॊनादे ळाने ऩढीर प्रभाणे अ) ऩायलवक

फॉक धानादे ळ क्रभाॊक 78999 रुऩमे 3000/- फ ) यकपक भोशभद ळेख धानदे ळ क्रभाॊक 79000 रुऩमे 9140/- क )

ळाभरीवा भो भोभीन धनादे ळ क्र 79701 रूऩमे7100/- अवा हशळोफ कयण्मात आरा आशे . ननलत्ृ ती लेतन प्रदान
नोंदलशी ठे लरी नाशी.

2. भाचा 2016 ननलत्ृ तीलेतन दे मक रेखाऩयीषाॊनाव उऩरब्ध केरे नाशी.

3. वन 2015-2016 भधीर भाशे नोव्शें फय 2015 भध्मे शमात अवरेरे ननलत
ॊ धायकाॊचे शमातीची
ृ ी लेतन

दाखरे नोंदलशी , ल शामातीची दाखरे ठे लरेरी नस्ती रेखाऩयीषणाव भागणी करूनशी उऩरब्ध केरी नाशी.
ऩतात्ता कयाली.

4. ननलत्ृ ती लेतन धायकाव जानेलायी 2016 रुऩमे पयक अदा रुऩमे 1,08,199/- ल लवरी रुऩमे 19240 ल

पेब्रल
ू ायी 2016 भध्मे रुऩमे पयक अदा रुऩमे 1 ,08,199/- ल लवरी रुऩमे 19240 केरी आशे . 1 ,08,199/-

ननलत्ृ तीलेतनाचा पयक ल लवरी रुऩमे 19240 शी वभान इतकी वभान अदा केरी आशे . दोन्शी भहशण्मात पयक
अदा ल वभान लवरी फाफत खराश्मावश कागदोऩत्री खात्री ऩटलाली. ऩत
ा ा कयाली.
ू त

5. भाशे नोव्शें फय 2015 भध्मे शमातीचा दाखरा ननलत्ृ तीलेतन ल कटॊ फननव्रत्ृ तीधायक माॊना भ ना वे नन ले

1982

अन्लमे शमातीचा दाखरा प्राप्त न कयताच

ननलत्ृ ती लेतन भाशे जानेलायी 2016 ते भाचा 2016

ननलत्ृ तीलेतन अदा कयण्मात आरे आशे . माफाफत खराश्मावश ऩताता दाखवलण्मात माली.

वदय अधंवभाव साऩनऩत्र क्र 157 हद. 31/08/2020 अन्लमे भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ

1930 चे करभ 6 ल वधारयत अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत कायण्मात मेत अवन
ू वदय अधंवभाव साऩनऩत्र
प्राप्त शोताच वफॊधधत भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून दे णे आलश्मक आशे.
ऩयॊ त अद्माऩ ऩत
ा ा केरी नाशी .
ू त

DATSMPM7201 (Ref No : 104, Hmm No : 157)
[End Para)
[Start Para)
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60

भबलॊडी ननजाभऩुय ळशय भशानगयऩाभरका प्राथभभक भळषक माॊचे आथथाऩना वलऴमक

वेला वलऴमक फाफी , वेलाऩुथतके , जेष्ठता वूची इत्मादी अनुऴॊर्गक फाफी माकडे दर
ष अवणे
ु ष
फाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 13

रेखा ळीऴा :लळषण वलबाग प्रा भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9B

लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरका प्राथलभक लळषक माॊचे वेलाऩस्तक अद्मालत नाशी. श्रीभती बायती
अरुणकभाय मादल लळषण वेलक ,श्रीभती अॊवायी ळगप्ता ळादाफ अ रानतप लळषण वेलक श्रीभती ग्जनत
भश्ताक अशभद भोभीन लळषण वेलक श्री नवरूल्रा अब्दर शभीद ळेख लळषक श्रीभती अयळीमा कौवय खाजा
पेयोज लळषण वेलक श्रीभती पयशत अ खलरक लळषण वेलक माॊचे वेलाऩस्तक रेखाऩायीषनाव उऩरब्ध केरे
शोते त्माव अनवरून वेलाऩस्तक अद्मालत नवल्माचे हदवन
ू आरे आशे .

लळषण वलबाग प्राथलभक वलबागातीर लळषण वेलक / लळषक माॊचे वेला ऩस्तकाचे रेखाऩयीषण केरे अवता

खारीर अलबप्राम आशे त.

1 ) लैद्मकीम कायणास्तल यजेलय अवरेल्मा कभाचा-माने लैद्मकीम स्लास्थ प्रभाणऩत्र वादय केल्मालळलाम
ननमभ 47

त्मारा/तीरा काभालय घेता मेत नाशी.ऩयॊ त लळषण वलबाग प्राथलभक वलबागात

लैद्मकीम

कायणास्तल यजा उऩबोगल्मालय यजा भॊजयी आदे ळ ननगालभत केरे जात नाशी. तवेच यजा रेखा अद्मालत
ठे लण्मात आरेरा नाशी.

2 ) ळावकीम वेलेत प्रथभ ननमक्ती एभवीएवआय वेलेच्मा वलावाधायण ळती 1981 नवाय खारीर फाफीची
ऩत
ा ा कयणे आलश्मक आशे . जात ऩडताळ्णी प्रभाणऩत्र ; 6 भहशण्मात भहशरा कभाचायी माॊच्मा फाफतीत त्माॊचे
ू त

जय प्रभाणऩत्र रग्नाऩल
ू ीच्मा नालाने अवेर तय नालातीर फदराकयीतायाजऩत्र/वेलाऩस्तकातीर ऩहशल्मा

ऩानाची छामाकीॊत प्रत जात लैदमता प्रभाणऩत्र दे ताना एन चकता वादय कयणे आलश्मक आशे ॰लैद्मकीम
तऩावणी प्रभाणऩत्र : 6 भहशण्मात.चारयत्र्म ऩडताऱणी कयणे आलश्मक अवताना नोंदी अऩण
ू ा आशे त.

3) भयाठी/ हशॊदी बाऴा ऩरयषा वट ळा नन वा प्र वल भबाऩ/ क्र.1087/14 वीआय2/87/20हद30/12/1987 ल ळावन
ननणाम ळा नन वा प्र वल क्र हशभाऩ-1083/1448/20 हदनाॊक- 17/12/1983 ल 2/03/1990 नवाय ऩात्र अवल्माची
ननमक्ती प्राधधकायी माॊच्मा भान्मता घेण्मात मेत नाशी तवेच वेला ऩस्तकात नोंद शी घेतरी नाशी.
4)

कटॊ फ प्रभाणऩत्र भशायाष्ट्र नागयी वेला ( ननलत
ृ ीलेतन) ननमभ 1982 ननमभ 116 (14) भधीर वलहशत

नभन्मात कटॊ फ प्रभाणऩत्र नतवये अऩत्म जन्भाव घातल्माव वेला भक्त कयण्माचे आदे ळ आशे त. मावाठी

कटॊ फ नोंदणी वेलाऩस्तकात कयणे फॊधनकायक आशे ऩयॊ त नोंद अद्मालत नवताना खात्री न कयता ननमभाचे
ऩारन न कयता श्री गलायी माना ऩदोन्नती हदरेरी आशे .
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5 ) प्रत्मेक वॊलगााची वेलाप्रलेळ ननमभानवाय बफॊद ू नाभालरी ठे लणे आलश्मक आशे . ऩदोन्नती ल वयऱवेला

स्लतॊत्र बफॊद ू नाभालरी ठे लणे आलश्मक आशे ळावन ननणाम वाभान्म प्रळावन वलबाग क्र फीफीवी/2015प्र
क्र/126/अ/१६फ/ हद.१५/०५/२०१५ नवाय लगा क ल ड ची बफॊद ू नाभालरी त्मा त्मा वलबागातीर वशामक आमक्त (

भा ल क ) वलबागीम आमक्त कामाारम माॊच्माकडून प्रभाणणत करून घेणे फॊधनकायक अवताॊनाशी तळी
कामालाशी कयण्मात मेत नाशी
6)

वन 2015-2016 लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरका प्राथलभक लळषण वलबागात कॊत्राटी /ठोक

भानधन मालय ळावनाच्मा वधारयत धोयणानवाय रुऩमे 6000/- ठोक भानधन मालय ळावनाने ननमक्ती हदरेरी
आशे . भानधन व्मनतरयक्त कोणतेशी राब अनसेम अवणाय नाशी मा फाफतचे षऩथऩत्र वला नलीन लळषक
माॊचेकडून घेण्मात आरे आशे. तयीशी वन अधग्रभ ल ननमलभत यजा अनसेम करुन यजा भॊजयू केरेल्मा वेला
ऩस्तकातीर नोंदीलरून हदवन
ू आरे आशे .

7)श्रीभती बायती अरुणकभाय मादल लळषण वेलक)भशायाष्ट्र ळावन ळारेम लळषण वलबाग ळावन ननणाम

क्रभाॊक ऩी आय ई 2002/3395/प्र.लळ.1 भॊत्रारम, भफ
ॊ ई-400032 हदनाॊक- 27/02/2003 अन्लमे वधारयत प्राथलभक

लळषणवेलक मोजना वरू आशे. त्मानवाय लळषण वेलक ऩदाव आयषण रागू कयण्मात आरे आशे, तवेच भद्दा

क्र 14 अन्लमे वॊऩण
ू ा ळैषणणक लऴााच्मा कारालधीत ळाऱे तीर एकण 5 हदलवाॊची ऩला भान्मतेची अनऩग्स्थती

भानधनावाठी ग्राह्म धयण्मात माली. 5 हदलावऩेषा जास्त अनऩग्स्थती अवल्माव त्मा कारालधीचे भानधन
अनसेम नाशी श्रीभती बायती अरुणकभाय मादल लळषण वेलक माॊना 180 हदलवाची यजा भॊजूय केरी आशे

वदय यजा लेतन लवरऩात्र आशे . यजा भॊजयू ी आदे ळ नस्तीत उऩरब्ध नाशी 25/10/2007 ते 25/10/2009 मा
कारालधीत लळषण वेलक अवल्माने यजा अनसेम नवताना 60 हदलव यजा वेलाऩस्तकात यजा उऩबोगरी

आशे . यजा लेतन लवर
ू ऩात्र आशे. बायताची जनगणना वट्टीच्मा हदलळी ल यजा उऩबोगरी नवल्माच्मा कायणाने
एकूण 100 हदलव अग्जात यजा वेला ऩस्तकात नोंदवलल्मा आशे त . 25/10/2007

ते 24/10/2002

मा

कारालधीत जनगणना करालधीत ऩदली , फी एड , एभ ए ऩद्व्मा वाठी घेतरेरी यजा वेलाऩस्तकात कामाारम
प्रभखाच्मा स्लाषयीने नोंद नाशी तवेच यजा भॊजूयी आदे ळ नग्स्तत उऩरब्ध नाशी यजा भॊजूयी नवताना मा

कालधीचे लेतन आदा केरे आशे , वदय लेतन लवर
ू ऩात्र आशे . वेला कालधीत वलवलध ऩदव्मा धायण केल्मा आशे त .

वदय कारालधीत ननमलभत कॉरेज केरे आशे ककॊ ला कवे माफाफत अलबरेखे उऩरब्ध नाशीत वदय गैयजय
कारालधीत आदा केरेरे लेतन लवर
ू ऩात्र आशे . उऩयोक्त वला प्रकयणी खराश्मावश अनऩारण वादय केरे नाशी

8) श्रीभती अॊवायी ळगप्ता ळादाफ अ रानतप लळषण वेलक ननमक्ती अवल्माने माॊना इतय कभाचायी प्रभाणे

यजा दे म नाशी हद. 5/03/2012 ते 17/03/2012 मा कारालधीत 5 हदलव यजा लळल्रक अवताना 13 हदलव यजा
भॊजूय आशे . यजा भॊजूयीआदे ळ नस्तीत उऩरब्ध नाशीत॰1/07/2013 लेतनलाढ मालय कामाारम प्रभख माॊची

स्लाषयी नाशी. लेतनलाढ भॊजूयी आदे ळ उऩरब्ध नाशी. वदय लेतन लाढ रुऩमे 340 ल बत्ते लवर
ू ऩात्र आशे यजा

रेख्मात नोंद न घेता यजा भॊजयू केरी आशे . यजा भॊजयू ी आदे ळ उऩरब्ध नाशी. भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म
प्रळावन वलबाग ळावन ननणाम क्रभाॊक प्रलळषण 2000/प्र क्र 61 /2001/39 हदनाॊक 19/03/2003 अन्लमे नव्माने

ननमक्त शोणाय्मा गट अ ते क भधीर ळावकीम अधधकायी कभाचा-माॊनी वॊगणक अशताा ऩयीषा ननमक्तीच्मा
हदनाॊकाऩावन
ू दोन लऴााच्मा आत वॊगणक अशताा ऩयीषा स्लखचााने ऩण
ू ा कयाली अन्मथा वेला वभाप्त केरी

जाईर अवे आदे ळ आशे त वेला ऩस्तक ची ऩडताऱणी केरी अवता वॊगणक ऩात्रता ऩयीषा उतीणा झाल्माची
नोंद नाशी मालरून श्रीभती अॊवायी ळगप्ता ळादाफ अ रानतप अऩात्र लळषक माॊना वेलेतन
ू कभी केरे नाशी अवे

हदवन
ू मेते तात्काऱ माफाफत खराश्मावश अनऩारन वादय कयाले॰ ऩात्रता फी एड अशताा वाठी ककभान २ लऴं
अभ्मावक्रभ आशे ककभान 100 हदलव यजा घेलन
ू वदय अभ्मावक्रभ ऩण
ू ा कयणे आलश्मक अवताना वदय 16
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हदलवात अभ्मावक्रभ ऩण
ू ा केरा आशे कामाारमात/ ळाऱे तीर गैयशजय कारालधी नवाय लेतन ल बत्ते लवर
ू
कयण्मात माले.

९) श्रीभती ग्जनत भश्ताक अशभद भोभीन लळषण वेलकयजा रेखा ठे लण्मात आरेरा नाशजन्तायखेची नोंद
ऩडताऱणी केरेरी नाशी लैद्मकीम दाखरा ऩात्र फाफत वेलाऩस्तकात नोंद घेलन
ू कामाारम प्रभख माॊनी खात्री
करून प्रभाणणत कयणे आलश्मक आशे हदनाॊक 1/07/2014 च्मा वेलाऩस्तकात लेतनलाढ मालय कामाारम प्रभख
माॊची स्लाषयी आलश्मक आवताना तळी कामालाशी केरेरी नाशी. वदय लेतन लाढ लवर
ू ऩात्र आशे .चारयत्र्म
ऩडताऱणी अद्माऩ केरी नाशी वेला ऩस्तक ची ऩडताऱणी केरी अवता

वॊगणक ऩात्रता ऩयीषा उतीणा

झाल्माची नोंद नाशी मालरून श्रीभती ग्जनत भश्ताक अशभद भोभीन लळषण वेलक अऩात्र लळषक आशे माॊना
वेलेतन
ू कभी केरे नाशी अवे हदवन
ू मेते तात्काऱ माफाफत खराश्मावश अनऩारन वादय कयाले॰
10) श्रीभती अयळीमा कौवय खाजा पेयोज लळषण वेलक लबलॊडी भनऩा लळषण नन आ क्र1025 हदनाॊक
12/09/2014

अन्लमे दयभशा रुऩमे 6000/- भानधन लय 12/09/2014 ते 11/09/2017

कारालधी नेभणूक

केरेफाफत नोंद घेलन
ू कामाारम प्रभख माॊची स्लाषयी घेणे आलश्मक आशे . ननमक्ती आदे ळ नस्ती उऩरब्ध
नाशीत. ऩत
ा ा कयण्मात माली. हदनाक 1/03/2016 ते 5/04/2016 यजा वलॊनालेतन ल बत्ते यजा भॊजयू केरी आशे .
ू त
भाचा 2016 चे लेतन दे मक ऩडताऱणीवाठी उऩरब्ध केरे नाशी .
11)श्रीभती पयशत अ खलरक लळषण वेलक लैद्मकीम वेलेत ऩात्र आवरेचे लैद्मकीम, प्रभाणऩत्र नोंद
कामाारमप्रभख माॊच्मा स्लाषयीने नाशी.ऩोलरव ऩडताऱणी झाल्माची नोंद वेलाऩस्तकात उऩरब्ध नाशी.लळषण
वेलक कारालधीत 27/10/2007 ते 26/10/2009 मा कारालधीत 60 अधालेतणी यजा वभालेळ कयण्मात आरा
आशे . वला यजा लेतन लवरऩात्र आशे . 27/07/2013 ते 27/10/2013 एकूण 85 हदलव यजा, 12/12/2014 ते
31/12/2014 19 हदलवयजा भॊजूयी आदे ळ ननगालभत केरेरे नाशी यजालेतन लवरऩात्र आशे.26/10/2014 ऩावन
ू
यजा रेखा अद्मालत नाशी.1/01/2015 ते 30/05/2015 मा कारालधीत वलनालेतन यजेची नोंद आशे . वेलेत खॊड 24
ताव ऩेषा जास्त आशे , खॊड षभावऩत केरा नवल्माने आदा केरेरे लेतन भध्मे अतीप्रदान आशे , ककभान लेतन
अनसेम आशे . लवरीवश अनऩारन खरावा कयण्मात माला. 1/04/2015 ते 31/03/2016 यजा भॊजरयलळलाम
लेतन आदा कयण्मात आरे आशे . घेतरेरे लेतन लवर
ू ऩात्र आशे . लयीर वला प्रकयणी खराश्मावश अनऩारन
वादय कयाले.
12) श्रीभती भोभीन पामजा अब्दर खालरप लळषण वेलक लैद्मकीम वेलेत ऩात्र आवरेचे लैद्मकीम,

प्रभाणऩत्र नोंद कामाारमप्रभख माॊची स्लाषयी ने नाशी. ऩोलरव ऩडताऱणी झाल्माची खात्री करुन आलक क्र

नोंदलन
ू नोंद वेलाऩस्तकात ननलत्ृ ती लेतन, उऩदान, बवलष्ट्म ननलााश ननधी इतय नाभननदे ळन खात्री करुन
वेलाऩस्तकाभध्मे नोंद घेणे आलश्मक आशे . तवेच वाॊषाककत करुण ते वेलाऩस्तकात धचकटवलरे नाशी

30/11/2015 ते 28/02/2016 91 हदलव यजा भॊजूय केरी आशे . आदे ळ लळषण वेलक माॊना यजा अनसेम नाशी.

91 हदलव यजालेतन लवरऩात्र आशे . 21/08/2014 ते 30/09/2014 40 हदलव वलॊनालेतन यजा वेलाऩस्तकात नोंद
घेण्मात आरी आशे . यजा रेखा अद्माऩ लरहशरा नाशी. वेला खॊड 24 तावाऩेषा जास्त आवल्माणे ककभानलेतन

अनसेम आशे वॊगणक ऩयीषा दोन लऴाात उतीणा शोणे फॊधन कायक आशे . भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन
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वलबाग ळावन ननणाम क्रभाॊक प्रलळषण 2000/प्र क्र 61 /2001/39 हदनाॊक 19/03/2003 अन्लमे नव्माने ननमक्त
शोणाय्मा गट अ ते क

भधीर ळावकीम अधधकायी कभाचा-माॊनी वॊगणक अशताा ऩयीषा ननमक्तीच्मा

हदनाॊकाऩावन
ू दोन लऴााच्मा आत वॊगणक अशताा ऩयीषा स्लखचााने ऩण
ू ा कयाली अन्मथा वेला वभाप्त केरी

जाईर अवे आदे ळ आशे त. श्रीभती भोभीन पामजा अब्दर खालरप लळषण वेलक माॊची वेला वभाप्त केरी
नाशी. माफाफत खराश्मावश अनऩारन वादय कयाले॰

13 ) श्री नवरूल्रा अब्दर शभीद ळेख लळषक नेभणूक 29/09/1997 ननमक्ती वेलाप्रलेळ ननमभ ल ननकऴ

नवाय झारी आशे , माफाफत वेलाऩस्तकालरून रेखऩरयषनात खात्री कयता आरी नाशी, शॊ गाभी कभाचायी
म्शनण नेभणूक आशे . वदय लळषक ऩात्र अवल्माची खात्री न कयता शॊ गाभी कारालधीवश कामभ केरे आशे .

स्थामी प्रभाणऩत्र ळावन आदे ळ/कामाारमीन आदे ळ रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरे नाशी. 29/09/1997 ते
17/09/1998 वेलाखॊड भाप/ षभाऩीत केरा आशे . वेलाखॊड भाप/षभाऩीत कयण्माचे अधधकाय भशावबा माॊच्मा

भान्मतेने ळावनाव आशे त. खॊड भाप फाफत ळावनाची कमोत्तय भॊजूयी फाफतची अलबरेखे उऩरब्ध कयण्मात
माली. 28/09/1997 ते 28/09/2002 मा कारालधीत 100 यजा रेख्मात नोंदवलल्मा आशे त. 1 जानेलायी ल 1 जरै
मा हदलळी 20 अधालेतनी यजा नोंदवलणे आलश्मक आशे .शॊ गाभी कभााचा-माव यजा अनसेम नाशी.

शॊ गाभी कभाचायी यजा अनसेम नवताना वला राब हदरे आशे त. ननमक्ती आदे ळाची प्रत अनऩारन वोफत वादय

कयाली.)बायताची जनगणना 2011 भध्मे काभ केल्माची 34 हदलव यजा अनसेम अवल्माचे ऩत्र रेखाऩरयषनात
अलगत कयण्मात आरे नाशी. हदनाॊक 5/07/2012 ते 19/07/2012 15 हदलव ल 29/11/2013 ते 28/12/2013 13
हदलव

यजा भॊजयीचे आदे ळ उऩरब्ध कयण्मात आरे नाशी. वदय लळषकाव अदा केरेरे यजालेतन लवरऩात्र

आशे ॰ 28/03/2016 ते 19/04/2016 अग्जात यजा वेला ऩस्तकात नोंदलरी आशे लळषकावाठी अधंलेतनी यजा दे म

आशे अग्जात यजेफाफत ळावन आदे ळ उऩरब्ध कयण्मात माले. यजा भॊजयी आदे ळ उऩरब्ध नाशी. भॊजयीलळलाम
अदा केरेरे यजालेतन लवरऩात्र आशे . स्थामी प्रभाणऩत्र फाफत वेला ऩस्तकात नोंद नाशी. शॊ गाभी लळषक
म्शणून लऴााची नेभणूक आशे. वेला ऩस्तकातीर याशण्माचा ऩत्ता रूभ नॊफय 13 एर ब्रॉक जोगेश्लयी ,भफ
ॊ ई

आशे . लयीर कामद्मान्लमे प्राथलभक लळषकाॊनी भख्मारमात याशणे ल अप्रगत वलद्माथी माॊना वकाऱ
वॊध्माकाऱ जास्तीचा लेऱ दे णे आलश्मक केरे आशे . वेलाऩस्तकातीर एचएववी भाचा 1996
ककभान अशताा

ऩाप्त नाशी . अऩात्र

शॊ गाभी लळषकाव ननलडश्रेणी ऩदोन्नती हदरी आशे .

लळषकाची

ननलडश्रेणी

ऩदोन्नतीचे लेतन लवर
ू ऩात्र आशे . वॊगणक अशताा ऩयीषा उतीणा शोणे फॊधन कायक केरे आशे . भशायाष्ट्र ळावन

वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणाम क्रभाॊक भातॊव/ नस्ती04/224/39/ भॊत्रारम, भफ
ॊ ई -400032 हदनाॊक
5/05/2007 अन्लमे वॊगणक अह्ताा ऩरयषा उतीणा शोण्मावाठी ची भदत 31/12/2007 ऩमात भदतलाढ दे ण्मात
आरी आशे . मानॊतय भदतलाढ दे ण्मात आरी नवल्माने जरै 2008 ऩावन दे ण्मात आरेल्मा वला लेतनलाढ ल
ननलडश्रेणीराब अनसेम नाशी. अतीप्रदान लवरऩात्र आशे ,हदनाॊक 25/09/2015 ते 8/04/2015 19 हदलव यजा

शज मात्रेवाठी घेतरी आशे . बायताफाशे य जाण्मावाठी कामाारम, ल भशायाष्ट्र ळावन माॊची भॊजयी घेतल्माचे
कागदऩत्रे

रेखाऩरयषनाव, लैमग्क्तक नस्ती उऩरब्ध झारी नाशी, वेलाऩस्तकात नोंदी अद्मालत कयणे

आलश्मक आशे . ऩयॊ तू तळी कामालाशी शोत नवल्माने यजा नोंद शोत नवल्माने वतत यजा घेण्माची प्रलत्ृ ती हदवन
आरी आशे . ळावनाच्मा ननमभाचे ऩारन कयणे आलश्मक अवताना त्माचे उल्रॊघन केरे जात आशे . माफाफत
खराश्मावश अनऩारन वादय कयाले

वदय अधंवभाव साऩनऩत्र क्र 161 हदनाॊक 31/08/2020 भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ

1930 चे करभ 6 ल वधारयत अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत कयण्मात आरे आशें वदय अधंवभाव साऩनऩत्र

प्राप्त शोताच वफॊधधत भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून दे णे आलश्मक
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आशे.ऩयॊ त अद्माऩ ऩत
ा ा अनऩारन वादय केरे नाशी
ू त
DATSMPM7201 (Ref No : 105, Hmm No : 161)
[End Para)
[Start Para)

61

फकयी ईद वणा ननभीत्त जनालयाॊचे अऩभळष्टे लाशतूकीत झारेरी अननमभीतता.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 7

रेखा ळीऴा :लाशन वलबाग भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 938400.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 938400.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 300288.00/1. भशानगयऩालरकेच्मा प्रबाग वलभती १ ते ५ भधीर फकयी ईद वणाननलभत्म जभा झारेरी अऩलळष्ट्टे

लाशतकीच्मा काभाचे कॊत्राट वला प्रबागातीर काभे एकबत्रत करून ई ननवलदा प्रकक्रमा न याफवलता तकडा ऩद्धतीने
काभाचे कॊत्राट दे ण्मात आरे आशे.

त्माभऱे भशायाष्ट्र ळावन उद्मोग उजाा ल काभगाय वलबाग ळावन ननणाम

क्रभाॊक बा.ख.व.1093/(2635) उद्मोग 6 हदनाॊक 16/7/1993 भधीर तयतदीॊचे उरॊघन झारे आशे .

2. लाशन ऩयलठादाय भफ
ॊ ई दकाने ल वॊस्था अधधननमभ 1948 ल भफ
ॊ ई दकाने ल वॊस्था ननमभ 1961

भधीर तयतद
ू ीनव
ू ाय नोंदणीकृत नाशी. तवेच लाशतक वेला ऩयवलण्माचा अनबल अवल्माचे अलबरेख उऩरब्ध
नाशीत.

3. आमकय कामदा 1961भधीर करभ 206 AA नव
ू ाय PAN NUMBER ऩयू लठादायाकडे उऩरब्ध

नवेर तय आमकय करभ 192 नव
ू ाय 20% प्रभाणे यक्कभ रु. 187680/- इतकी आमकयाची लवर
ू ी कयणे
आलश्मक आशे. तयतदीनवाय लवरी कयण्मात आरेरी नाशी.

4. वेला अधधननमभ १९९४ करभ ६६ भधीर तयतदीनवाय ऩयलठादायाकडून १४% दयाने यक्कभ रु.

१३१३७६/- वेलाकयाखारी लवरी कयणे आलश्मक आशे, तयतदीनवाय लवरी कयण्मात आरेरी नाशी.

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेच्मा वलत्तीम लऴा 2015-16 मा लऴााचे रेखाऩरयषणात लाशन

वलबागाने प्रबाग क्र.1 ते 5 मा अॊतगात फकयी ईद वणाननभीत्त जभा झारेल्मा कफाानी वेंटय लयची जनालयाॊचे

अऩलळष्ट्टे (SLAUGHTER HOUSE) मेथे घेऊन जाणेवाठी लाशतकीलयीर खचा रु.9,38,400/- इतका केरा
अवन
ू झारेल्मा अननमभीततेफाफत वलबागाव अधाावाभाव ऩत्र क्रभाॊक १४१ हदनाॊक २५/०८/२०२०२ अन्लमे

वलचायणा कयण्मात आरी शोती तथावऩ वलबागाकडून कोणताशी खरावा रेखाऩयीषण कारालधीत प्राप्त झारा
नाशी. त्माभऱे रेखाऩरयषणात खारीर प्रभाणे अलबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

1. 1) प्रबाग वलभती 1 ते 5 अॊतगात फकयी ईद वणा दयम्मान १ ते ५ प्रबागाॊभध्मे जभा झारेल्मा

कफाानी वेंटय लयची जनालयाॊचे अऩलळष्ट्टे (SLAUGHTER HOUSE) मेथे लाशतक
ू कयण्मावाठी ई ननलीदा
[151]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

प्रकक्रमा याफवलण्मात आरी नाशी. वदय काभावाठी दयऩत्रकाद्लाये लाशतक
ू कॊत्राट दे ण्मात आरे आशे. भशायाष्ट्र

ळावन उद्मोग उजाा ल काभगाय वलबाग ळावन ननणाम क्रभाॊक बा.ख.व.1093/(2635) उद्मोग 6 हदनाॊक
16/7/1993 नवाय काभाच्मा खचााचे अदाज 50000 ऩेषा जास्त अवल्माने मा काभावाठी लत्ृ तऩत्राद्लाये
जाशीय ननलीदा भागवलणे तवेच भशानगयऩालरकेच्मा वॊकेतस्थऱालरुन जाहशयात दे णे आलश्मक शोते.
ळावन ननणामा प्रभाणे कामालाशी न झाल्माभऱ
ू े ळावन ननणामाचे

उल्रॊघन झारे आशे.

तथाऩी

त्माभऱ
ू े

भशानगयऩालरकेव स्ऩधाात्भक ननवलदे चा राब न लभऱाल्माभऱे ऩालरकेचे आधथाक नकवान झाल्माची ळक्मता
नाकायता मेत नाशी. वदयची काभे दयऩत्रके भागलन
ू तकडा ऩध्दतीने काभाचे लाटऩ कयण्मात आरे आशे.

2. भॊजूय दयऩत्रकाय श्रीभती. लरना एभ. भढ
ॊ े माॊनी वादय केरेल्मा काभाच्मा प्रतीऩत
ू ी इनव्शाईवलय

पामय प्रोटे क्ळन ॲन्ड ये स्कू इक्लीऩभें ट्व वेल्व ॲन्ड भें न्टे नन्व अवे नभद
ू आशे. लाशन वेला ऩयू लठादायाने

लाशन वेलेचा अनबल अवल्माचे कागदऩत्र वादय केरे नवल्माने वदय भॊजूय दयऩत्रकादायाव लाशन वेलेचा
अनबल नवल्माचे लवध्द शोते.
आरेरी आशे त.

तयी अळी जलाफयायीची काभे अनबल नवरेल्मा दयऩत्रकादायाकडून कयण्मात

3. लाशन वेला नस्तीची ऩडताऱणी केरी अवता नस्तीभध्मे यग्जस्टय लाशन ऩयलाना उऩरब्ध नाशी ल

गाडीचे नॊफय मा फाफतची कागदऩत्रे उऩरब्ध नाशीत. तवेच लाशनाचा वलभा उतयवलल्माचे कागदऩत्रे नस्तीत
उऩरब्ध नाशीत.

4. ऩयू लठादाय भफ
ॊ ई दकाने ल वॊस्था अधधननमभ 1948 ल भफ
ॊ ई दकाने ल वॊस्था ननमभ 1961 भधीर

तयतद
ू ीनव
ू ाय ळावन भान्म नोंदणीकृत वेला ऩयू लठादाय अवल्माचे कागदऩत्रे नस्तीत उऩरब्ध नाशीत.

5. वेला अधधननमभ १९९४ भधीर करभ ६६ भधीर तयतदीनवाय ऩयलठादायाकडून १४%दयाने यक्कभ

रु.131376/-

वेलाकयाखारी लवर कयणे आलश्मक आशे . वेलाकयाची लवरी कयण्मात आरी नाशी.

त्माभऱे ळावनाचे आधथाक नकवान झारे आशे.

6. श्रीभती लरना एभ. भढ
ॊ े माॊनी भशानगयऩालरकेव लाशन वेला ऩयू वलल्माच्मा काभाॊचा तऩळीर ल त्माॊना

लाशन बाड्माऩोटी खारीर प्रभाणे यक्कभ प्रदान कयण्मात आरी आशे.
काभाचा तऩळीर

ऩरयभाण

दय

मनु नट

यक्कभ

प्रभाणक

क्रभांक ल ददनांक

प्रबाग वलभती क्रभाॊक -1

भधीर कयफानी वेंटय लयची दोन हदलव 14 टें म्ऩो
जनालयाची अऩलळष्ट्टे

28 पे-मा ( हदनाॊक

HOUSE

26/9/2015)

SLAUGHTER

25/9/2015 ते

6800/-

2 हदलव 190400

6800/-

2 हदलव 190400

ESC2143

हद.01/10/2015

मेथे घेलन
ू जाणे

प्रबाग वलभती क्रभाॊक -2

भधीर कयफानी वेंटय लयची दोन हदलव 14 टें म्ऩो
जनालयाची अऩलळष्ट्टे

28 पे-मा (हदनाॊक

HOUSE

26/9/2015)

SLAUGHTER

25/9/2015 ते

मेथे घेलन
ू जाणे
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प्रबाग वलभती क्रभाॊक -3

भधीर कयफानी वेंटय लयची
जनालयाची अऩलळष्ट्टे
SLAUGHTER
HOUSE

दोन हदलव 6 टें म्ऩो
18 पे-मा (हदनाॊक
25/9/2015 ते

6800/-

3 हदलव 122400

6800/-

2 हदलव 176800

6800/-

2 हदलव 176800

6800/-

2 हदलव

27/9/2015)

ESC2145

हद.01/10/2015

मेथे घेलन
ू जाणे

प्रबाग वलभती क्रभाॊक -4

भधीर कयफानी वेंटय लयची
जनालयाची अऩलळष्ट्टे
SLAUGHTER
HOUSE

मेथे घेलन
ू जाणे

प्रबाग वलभती क्रभाॊक -5

भधीर कयफानी वेंटय लयची
जनालयाची अऩलळष्ट्टे
SLAUGHTER
HOUSE

मेथे घेलन
ू जाणे

प्रबाग वलभती क्रभाॊक 1-5

भधीर कयफानी वेंटय लयची
जनालयाची अऩलळष्ट्टे
SLAUGHTER
HOUSE

मेथे घेलन
ू जाणे

दोन हदलव 13 टें म्ऩो
26
पे-मा (हदनाॊक
25/9/2015 ते

ESC2146

हद.01/10/2015

26/9/2015)
दोन हदलव 13 टें म्ऩो
26
पे-मा( हदनाॊक
25/9/2015 ते

Esc2147

हद.01/10/2015

26/9/2015)
दोन हदलव 6 टें म्ऩो
12
पे-मा

(हदनाॊक25/9/2015 ते

81600

Esc2148

हद.01/10/2015

26/9/2015)

7. लाशन ऩयू लठाधायक श्रीभती लरना एभ. भढ
ॊ े माॊनी लाशन वेला भशानगयऩालरकेव उऩरब्ध करुन

हदल्माचे लाशनाचे बाडे ऩोटी यक्कभ रु.9,38,400/- इतकी यक्कभ अदा कयण्मात आरी आवन
ू दे मकातन
ू
आमकयाची लवरी २ %प्रभाणे यक्कभ रु.18768/ कयण्मात आरी आशे. तथाऩी आमकय कामदा 1961

भधीर करभ 206 AA नव
ू ाय ऩयू लठादायाकडे PAN NUMBER उऩरब्ध नवेर तय आमकय करभ 192

नव
ू ाय 20% प्रभाणे लवरी कयण्माची तयतद
ू आशे. नस्ती भध्मे ऩयालाठादायाचे PAN NUMBER उऩरब्ध
नवल्माने आमकय करभ 192 नव
ू ाय 20% प्रभाणे यक्कभ रु.187680/- इतकी आमकयाची लवर
ू ी कयणे
आलश्मक आशे. आमकयाची लवर
ू केरेरी यक्कभ लगऱून उलारयत यक्कभ रुऩमे 168912/- लवर
ू कयणे

आलश्मक आशे. वदयची यक्कभ ऩयलठादायाचा PAN NUMBER उऩरब्ध शोईऩमंत रुऩमे यक्कभ रुऩमे
168912/- अषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे.

DATSPMM6901 (Ref No : 55, Hmm No : 141)
[End Para)
[Start Para)
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लाशन वलबागातीर एर अॅण्ड टी जे.वी.फी. भळीन र. MH04-B-9326 च्मा दरु
ु थती

काभात झारेरी अननमभभतता
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 12

रेखा ळीऴा :लाशन वलबाग भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 910400.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 208772.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 208772.00/भशानगयऩालरकेच्मा लाशन वलबागातीर एर अॎण्ड टी जे.वी.फी. भळीन क्र. MH-04B-9326 ( जे.वी.फी.) मा
लाशनालय, वलत्तीम लऴा 2015-2016 यक्कभ रु 910400 /- इतका दरुस्तीलयीर खचा केरा अवन
ू वदय एर
अॎण्ड टी जे.वी.फी. भळीन दरुस्ती अशलार वदय कयणाया कभाचायी ल भशानगयऩालरका भॎकेननक मा दोघाॊनी

दरुस्तीवाठी वचवलरेल्मा काभात तपालत आशे . भळीन दरुस्ती काभी भागवलरेल्मा कोटे ळनभध्मे ताॊबत्रक
प्रकक्रमा याफवलण्मात ननमभाॊचे उरॊघन झारे आशे . भशायाष्ट्र ळावन वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ळावन ननणाम

हदनाॊक 3/3/2006 नवाय भल्
ू मलधधात कय लवरी यक्कभ रु 45520/- कयण्मात आरी नाशी. आमकय कामदा
1961 भधीर करभ 192 नवाय PAN क्रभाॊक उऩरब्ध नवल्माव 20% दयाने आमकय कऩात कयणे ऐलजी
2% दयाने यक्कभ रु. 18208/- लवर
ू केरी अवल्माने उलारयत यक्कभ रु. 163252/- ची लवर
ू ी कयणे आलश्मक

आशे . एका भळीन दरुस्तीलय लऴाात शोणाया खचा अॊदाग्जत करून ळावन ननणामानवाय ननवलदा प्रकक्रमा न
याफवलता तकडा ऩद्धतीने काभाचे लाटऩ कोटे ळन भागलन
ू लेऱोलेऱी दरुस्तीची काभे केरी आशे त. ळावन ननणाम

क्रभाॊक : ळावन ननणाम क्र. उद्मोग उजाा ल काभगाय वलबाग बा.ख.व./१०९३/(२६३५)उद्मोग 6 हद.१६/०७/१९९३
ल बाखव-२०१४/प्र.क्र.८२/बाग-III/उद्मोग-४ भॊत्रारम भफ
ॊ ई हदनाॊक 30/10/2015 भधीर ननमभ ऩग्स्तकेच्मा
ऩरयच्छे द 3.2 ल 4.1 नवाय खरी वऩधाात्भक ननवलदा प्रकक्रमा ऩाय ऩाडण्मावाठी तीन राखऩेषा अधधक
यक्कभेच्मा काभावाठी ई-ननवलदा प्रकक्रमा याफवलरी नाशी.

लाशन वलबागातीर एर अॎण्ड टी जे.वी.फी. भळीन क्र. MH-04B-9326 दरुस्ती काभी वलत्तीम लऴाात 2015-16

भध्मे यक्कभ रु. 910400/- खचा झाल्माचे हदवन
ू आरे. वदय जे.वी.फी. भळीन दरुस्ती खचाात झारेल्मा

अननमलभततेफाफत लाशन वलबागाव अधावभाव ऩत्र क्र.133 हद.18/08/2020 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी

शोती. तथावऩ लाशन वलबागाकडून कोणताशी खरावा प्राप्त झारेरा नाशी त्माभऱे रेखाऩयीषणात
खारीरप्रभाणे अलबप्राम नोंदवलण्मात मेत आशे त.

1. लाशन वलबागातीर एर अॎण्ड टी जे.वी.फी. भळीन क्र. MH-04B-9326 दरुस्ती काभाफाफत रयऩोटा वादय

कयण्मात आरा अवन
ू वदय रयऩोटा लय वलबागाव रयऩोटा वादय केल्माची तायीख नभद
ू नाशी दरुस्ती रयऩोटा वादय
कयणाऱ्माचे ऩदनाभ नभद
ू नाशी. तवेच वॊफधधत वलबागाव वदय रयऩोटा प्राप्त झाल्माची दाखर तायीख नभद
ू
नवल्माने वदय दरुस्ती रयऩोटा लाशन दरुस्ती काभ ऩण
ू ा झाल्मालय वादय केरा अवल्माची ळक्मता आशे .

2. जे.वी.फी. भळीन दरुस्ती रयऩोटा वादय कयणाये गॎयेज भॎकेननक ल भशानगयऩालरका भॎकेननक मा दोघाॊनी

लाशनाची प्रत्मष ऩाशणी करून वचवलरेल्मा दरुस्ती काभाभध्मे तपालत अवन
ू वदय रयऩोटा लय दरुस्तीकाभी
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अॊदाज खचा 152800/- इतका नभद
ू कयण्मात आरा आशे . वदय खचााची ऩरयगणना कळाप्रकाये केरी.

ऩमाामाने दरुस्ती खचा लाजली अवल्माची खात्री कयता आरी नाशी. तवेच यक्कभ रु. 152800/- मा दरुस्ती
खचााची नस्ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी अवन
ू उलारयत यक्कभ रु. 757600/- दरुस्ती काभाच्मा नस्ती
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारेल्मा नाशीत.

3. जे.वी.फी. भळीन दरुस्ती काभावाठी तीन कोटे ळन भागवलण्मात आरी आशे . त्माची जाहशयात

भशानगयऩालरकेच्मा वॊकेतस्थऱालय हदनाॊक 26/10/2015 योजी प्रलवध्द कयण्मात आरी शोती. त्माच हदलळी

तीनशी कोटे ळन वलबागाव प्राप्त झारी अवन
ू प्राप्त कोटे ळन खये दी वलभतीऩढे उघडण्मात आल्माचे
हटऩणीभध्मे नभद
ू केरे आशे . तथावऩ खये दी वलभती वभोय उघडण्मात आल्माचा वदस्माॊच्मा कोटे ळनलय
स्लाष-मा नाशीत. त्माभऱे वदय कोटे ळन वलभतीऩढे उघडण्मात आरेरे आशे त माची रेखाऩयीषणात खात्री
कयता आरी नाशी. वलाात कभी दयाची दयऩत्रके भॊजूय केरेल्मा श्रध्दा भोटाय गॎयेज लबलॊडी माॊनी वादय केरेल्मा

दे मकाभध्मे भळीन दरुस्तीवाठी लाऩयण्मात आरेल्मा वाहशत्माचे लणान नभद
ू केरेरे नाशी ल भळीन

दरुस्तीवाठी ककती नग वाहशत्म लाऩयरे माचा उल्रेख नवन
ॊू े
ू जे.वी.फी भळीन दरुस्तीकाभी लाऩयरेल्मा लस्तच
दयशी नभद
ू नाशी. त्माभऱे लाऩयरेरे वाहशत्म फाजाय बालाऩेषा लाजली दयाचे आशे त माची खात्री कयता आरी
नाशी.

4. भॊजूय कोटे ळन धायकाकडून भळीन दरुस्तीचे काभ उत्कृष्ट्ट दजााचे ल वभाधानकायक झाल्माचे

भशानगयऩालरका भॎकेननक माॊचे प्रभाणऩत्र नस्तीभध्मे उऩरब्ध नाशी. तयी भळीन दरुस्तीचे काभ उत्कृष्ट्ट
दजााचे ल वभाधानकायक झाल्माची खात्री रेखाऩायीषणाव वाधाय ऩटलाली.

5. भळीन दरुस्ती काभालयीर कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीनवाय भॊजूय कोटे ळन धायकाकडून भळीन दरुस्ती

भदतीत ऩण
ू ा न झाल्माव 30

हदलवानॊतय दॊ ड लवर
कयालमाचा आशे . भळीन दरुस्ती शोऊन
ू

भशानगयऩालरकेच्मा ताब्मात लभऱाल्माची तायीख रयऩोटा लय नभद नाशी. ऩमाामाने दॊ डाची यक्कभ ननग्श्चत

कयता आरी नाशी. त्माभऱे भशानगयऩालरकेव जे.वी.फी भळीनची वेला भदतीत प्राप्त झाल्माची खात्री कयता
आरी नाशी.

6. लाशन वलबागाने रेखाऩयीषणात उऩरब्ध करून हदरेल्मा आलबरेखालरून ल रेखावलबागातीर योख

लशीलरून वलत्तीम लऴा 2015-2016 मा लऴाात जे.वी.फी. भळीन क्र. MH04B-9326 मा भळीन दरुस्तीचे एकाच
लऴाात ऩाच दे मके खची ऩडल्माचे हदवन
ू आरे आशे त ल वदय भॊजयू कयण्मात आरेरी कोटे ळन श्रद्धा भोटाय गॎयेज

लबलॊडीची अवन
ू जे.वी.फी. भळीन दरुस्तीलय यक्कभ रु. 910400/- शी यक्कभ रेखाऩयीषणात खचा झाल्माचे
हदवन
ू आरे आशे . वदय भळीन दरुस्तीकाभी श्रद्धा भोटाय गॎयेज लबलॊडी माॊना यक्कभ रु. 910400/- ची प्रदाने
झारी आशे त. त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे .
लाशनाचा
प्रकाय

प्रदान धायकाचे
नाल

दे मकाची
स्थूर

यक्कभ रु.

प्रभाणक क्र. दे मकातन
ू २% प्रत्मष 20
ल हदनाॊक

प्रभाणे लवर
ू

% प्रभाणे

कयालमाची

लवरी यक्कभ

लवर
ू ी

यक्कभ रु.

लळल्रक

3812

38120

34308

आमकयाची
आमकय
रु.

JCBMH04 श्रद्धा भोटाय
B 9326

गॎयेज लबलॊडी

190600/- ECS3311

28/12/2015
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श्रद्धा भोटाय

198700/- ECS3423

3974

39120

35146

श्रद्धा भोटाय

181400/- ECS3501

3628

36280

32652

श्रद्धा भोटाय

152800/- ECS3784

3056

30560

27504

श्रद्धा भोटाय

186900/- ESC3940

3738

37380

33642

910400/-

18208

181460

163252

गॎयेज लबलॊडी
गॎयेज लबलॊडी
गॎयेज लबलॊडी
गॎयेज लबलॊडी
एकूण यक्कभ
रुऩमे

7/1/2016

13/1/2016
4/2/2016

18/02/2016

1. उऩयोक्त प्रदानाॊची ऩडताऱणी केरी अवता भॊजूय कयण्मात आरेरी ऩाच कोटे ळन एकाच गॎयेजची आशे त.

दव-मा कोटे ळन धायकाव ऩवॊती दे ण्मात आरेरी नाशी अवे हदवन
ू आरे आशे .

2. श्रध्दा भोटाय गॎयेज लबलॊडी माॊच्मा दे मकालय ळावन अधधकृत (Shop A ct code) नोंदणी क्रभाॊक नभद
ू

नाशी. अळा नोंदणीकृत नवरेल्मा भोटाय गॎयेज धायकाव भळीन दरुस्ती जफाफदायीचे काभ करून घेण्मात आरे
आशे .

3. भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ळावन ननणाम क्रभाॊक फीडीजी 2005/ प्र.क्र..324/इभायती-

2/हद.03/03/2006 अन्लमे भल्मलधीत कय कऩात कयणे आलश्मक आशे . भल्मलधीत कयाचे दयाफाफत
अधधवचनेनवाय वधायणा कयण्मात आरेरे अवन
ू त्मानवाय हद.01/05/2012 ऩावन
ू भल्मलधीतकय
अधधननमभ अॊतगात नोंदणी केरेल्मा भक्तेदायाॊकडून 2 टकके ल नोंदणी न केरेल्मा भक्तेदायाॊकडून 5 टक्के
भल्मलधीत कय कऩात कयणे आलश्मक आशे . नस्तीभध्मे कागदऩत्रे नवल्माने 5% प्रभाणे यक्कभ रु. 45520/लवरऩात्र आशे .

4. भल्
ू मलधधात कय (VAT No.) दे मकालय नभद
ू नाशी. तवेच वलक्रीकय वलबागाकडीर Central Sals Tax

No. (Ragestration & Turnover Rules 1957) त्माभऱे वॊफधधत वलबागात लावऴाक वललयण ऩत्र
बयल्माची खात्री शोत नाशी.

5. भॊजूय कोटे ळन धायकाचा ऩॎन नॊफय दे मकालय नभद
ू नवल्माने आमकय कामदा 1961 भधीर करभ 206

AA नवाय 20 टक्के प्रभाणे लवरी कयणे आलश्मक आशे . त्माभऱे आमकयाऩोटी भशानगयऩालरकेने यक्कभ
रुऩमे 18208/- लवरी केरी आशे . तथावऩ 20 टक्के दयाने 163252/-

6. भशानगयऩालरकेतीर एर अॎण्ड टी जे.वी.फी. भळीन नॊफय MH04-B-9326 मा भळीन दरुस्तीलय

वलत्तीम लऴा 2015-16 भध्मे यक्कभ रु. 910400/- इतका खचा झारा आशे . एका भळीन दरुस्तीलय लऴाात
शोणाया खचा अॊदाग्जत करून ळावन ननणामानवाय ननवलदा प्रकक्रमा याफलन
ू काभ कयणे आलश्मक शोते. तथावऩ

ननवलदा प्रकक्रमा न याफवलता तकडा ऩद्धतीने काभाचे लाटऩ करून कोटे ळन भागलन
ू दरुस्तीची काभे कयण्मात
आरेरी

आशे त.

त्माभऱे

भशायाष्ट्र

ळा.नन.क्र.बा.ख.व./१०९३/(२६३५)उद्मोग 6

ळावन

उद्मोग

हद.१६/०७/१९९३

ल

उजाा

ळावन

ल

ननणाम

काभगाय

क्रभाॊक :

वलबाग

बाखव-

२०१४/प्र.क्र.८२/बाग-III/उद्मोग-४ भॊत्रारम भफ
ॊ ई हदनाॊक 30/10/2015 भधीर ननमभ ऩग्स्तकेच्मा ऩरयच्छे द

3.2 ल 4.1 नवाय खरी वऩधाात्भक ननवलदा प्रकक्रमा ऩाय ऩाडण्मावाठी तीन राखऩेषा अधधक यक्कभेच्मा
काभावाठी ई-ननवलदा प्रकक्रमा याफवलणे आलश्मक शोते ई-ननवलदा प्रकक्रमा न याबफल्माभऱे ळावन आदे ळानवाय
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कामालाशी केरेरी नाशी.
DATSPMM6901 (Ref No : 81, Hmm No : 133)
[End Para)
[Start Para)
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भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरकातीर लाशन दरु
ु थती भधीर अननमभभतते

फाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 9

रेखा ळीऴा :लाशन भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 197520.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 197520.00/लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकातीर लाशन दरुस्ती फाफत ताॊबत्रक फाफीची ऩडताऱणी केरी जात

नाशी.

लबलॊडी ननजाभऩयू

TATA 1613

ळशय

भशानगयऩालरकातीर लाशन

क्र MH04AM155 WATER TANKAR

दरुस्ती फाफत लाशन चारक श्री याजेंद्र नाईक माॊच्मा ऩाणीऩयलठा वलबाग नाॊदरुस्त लाशन

चेवीव ल चारक केबफन दरुस्ती कयणे फाफत ननयॊ क हदनाॊक चा प्रस्ताल भा उऩ आमक्त लबलॊडी ननजाभऩयू
ळशय भशानगयऩालरकेव प्रस्ताल हदरा आशे त्मानवाय ऩढीर प्रभाणे कामालाशी केरेरी आशे .
अ क्र

फाफ

ळेया

1

काभाची अॊदाजीत यक्कभ

रुऩमे १९७५२०/-

2

प्रळावकीम भॊजयी

हद.२/०५/२०१४

3

कोटे ळन भागावलन्मावाठी भनऩा वॊकेत स्थऱालय

हद.३०/०७/२०१५

4

कोटे ळन अॊनतभ हदनाॊक

हद.७/०८/२०१५

5

एकूण प्राप्त कोटे ळन

जाशीयात.

1. आय के भोटवा

दय रुऩमे १,९९,२५०/-

2. अननकेत भोटवा दय रुऩमे १,९९,७५०/3. ळारीभाय भोटवा दय रुऩमे १,९७५२०/6

ळारीभाय भोटवा दय भॊजत ठयाल क्र

३ दयऩत्रके प्राप्त
३०/०९/२०१५

7

कामा आदे ळ जा क्र लब नन ळ / लाशन १०७/२०१५

हद३०/०९/२०१५

8

आमकय कऩात 2%

रुऩमे ३९५०/[157]
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9)

दे मकाची ननव्लऱ प्रदान यक्कभ

यक्कभ १९३५७०

उऩयोक्त ठे केचे नस्तीचे रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर अलबप्राम नोंदवलण्मात मेत
आशे त.

1. नगय वधचल आ. क्र. २८६ हदनाॊक- १६/०९/२०१५ अन्लमे भा उऩ आमक्त वो भख्मारम ल ळारीभाय

ऑटो ववलाव माॊच्मात 5% आमकय कऩात कयण्माव भान्मता ल 90 हदलवात काभ ऩण
ू ा कयण्मात मेईर अवा
कयायनाभा करूनशी 2% आमकय कऩात केरी आशे , 5% आमकय कऩात कयाली .

2. वदय ठे केभधीर काभकाज 90 हदलवात ऩण
ू ा केरे नाशी ४८ हदलव वलरॊफाने ऩणा केरे आशे . ४८*१००=

रुऩमे ४८०० लवर
ू कयणे आलश्मक शोते , दॊ ड लवरी कयण्मात माली.

3. ळारीभाय भोटवा शे ठे केदाय ळावनाचे नोंदणीकृत ठे केदाय अवल्माफाफत नस्तीत PAN NO

TAN NO

ल SERVICE TAX NO

,

क्रभाॊक उऩरब्ध नाशी. ळावनाच्मा धोयनानवाय नोंदणीकृत

ठे केदायाव काभ हदरेरे नाशी. कागदोऩत्री ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त

4. कामा आदे ळातीर काभाची ककॊ भत ल ठे क्माची अॊदाग्जत यक्कभ रुऩमे एकाच अवल्माचे हदवन
ू मेत

आशे . मालरून काभाचे अॊदाजऩत्रक तमाय न कयता काभाची यक्कभ ठयलरी आशे हदवते खराश्मावश ऩत
ा ा
ू त
दाखलाली .

5. इनतलत्ृ त नोंदलशी ल रोगफक
ू रेखाऩयीषण च्मा लेऱेव उऩरब्ध कयण्मात आरे नाशी.

दरुस्तीच्मा काभाची रेखाऩयीषणात खात्री झारेरी नाशी. खात्री ऩटलाली.

लाशन

6. वदय ठे केदायाने भशानगयऩालरकेव लाशन दरुस्तीची वेला हदल्माने वेलाकय यक्कभ ळावनावॊ बयणा

केरेरा नाशी. वेलाकय बयणा केल्माफाफत ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त

7. कामा आदे ळातीर भद्दा क्र २९ आय. टी. ओ कामाारमाकडून लाशनाची तऩावणी करून मोग्मता

प्रभाणऩत्र प्राप्त कयणे फाफत नभद
ा ा
ू केरे आशे . मोग्मता प्रभाणऩत्र रेखाऩयीषनाव उऩरब्ध केरे नाशी. ऩत
ू त
दाखलाली.

8. अॊदाजऩत्रक दयऩर्थ
ृ लकयण द्लाये तमाय केरे अवल्माची खात्री कयता आरी नाशी माभऱे वदय दय शे

फाजायबालाळी मोग्म ल लाजली अवल्माची खात्री कयता आरी नाशी.

9. भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ऩरयऩत्रक क्र. डीएपऩी -१०९१/ प्र.४ वलननमभ भॊत्रारम, हदनाॊक

१८/०६/९१ अन्लमे ननरूऩमोगी, दरुस्ती न शोण्माजोगी, अथला गयजे ऩेषा अनतरयक्त ठयरेरी ल भशायाष्ट्र

ळावनाच्मा भोटाय लाशन वलबाग (R.T.O.) कामाारमाची मोग्मता प्रभाणऩत्र प्राप्त नवरेरी/ १५ लऴाा ऩेषा जनी
डीझेर ळावकीम लाशने लाशतकीव वीएनजी व्मनतरयक्त लाऩयण्माव फॊदी आशे . ळावन कामद्माचे ऩारन केरे
नाशी. खराश्मावश ऩत
ा ा दाखलाली .
ू त

अधावभाव साऩनऩत्र क्र 57 हदनाॊक 9/01/2020 अन्लमे भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा अधधननमभ

१९३० चे करभ ६ ल वधारयत अध्मादे ळ २०११ अन्लमे ननगालभत केरे आशे . तीन हदलवात खरावा शोणे

आलश्मक शोत्ते ऩयॊ त लाशन वलबागाने केरेरा खरावा कामाारम प्रभख माॊच्मा भान्मतेने, कामाारमीन जालक क्र
ल हदनाॊक नोंदवलणे आलश्मक अवताना ननयॊ क

हदनाॊक अवरेरा

भान्मशोण्माजोगा खरावा वादय केरा नाशी.खरावा भान्म नाशी.

कामाारम प्रभखाच्मा भान्मतेवलना

ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त

DATSMPM7201 (Ref No : 88, Hmm No : 57)
[End Para)
[Start Para)
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ळावकीम लाशन लाऩय धोयण भशानगयऩाभरकेच्मा अटी ल ळती रेखा ऩयीषणाव

उऩरब्ध न केल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 4

रेखा ळीऴा :लाशन भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ

ळावकीम लाशनाचा लाऩय ळावकीम काभावाठी कयण्मात आरा माची नोंद ववलस्तय रोगफक
ू घेणे आलश्मक

अवताना भोघभ स्लरूऩाची नोंद आशे

ॊ क चे वन
लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगय ऩालरकेच्मा लाशन. वलबागाने उऩरब्ध हदरेल्मा रॉगफ

२०१५-२०१६ मा वलत्तीम लऴााचे रेखाऩरयषण केरे अवता खारीर प्रभाणे अलबप्राम आशे त.

1. लाशन क्रभाॊक MHO4 ER294 ( जीऩ)मा लाशनाचा लाऩय आऩतकारीन ऩथक लबलॊडी ळशयावाठी

कयण्मात मेत आशे . अवे नभद
ू आशे , ऩयॊ त कोणत्मा काभकाजावाठी लाशन लाऩय कयण्मात आरा माची नोंद
ववलस्तय घेणे आलश्मक अवताना भोघभ स्लरूऩाची नोंद उदा . कामाारमीन काभ अळी घेण्मात आरी आशे .
ववलस्तय नोंद घेण्मात माली.

ॊ क
2. लाशन लाऩय कयणाया अधधकायी माॊनी ऩदनाभ वश रॉगफ
ू लय स्लाषयी ऩदनाभ वश कयणे आलश्मक

आशे . ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त

3. प्रलावाचे प्रमोजन ऩष्ट्ृ ठ क्रभाॊक ८८ नोंदवलरे नाशी लाशन लाऩय भशानगय ऩालरकेच्मा/ळावनाच्मा

काभावाठीच कयण्मात आरा आशे , माफाफत खात्री कयता आरी नाशी.

4. ळावकीम लाशन लाऩय वलऴमक धोयण भशानगयऩालरकेच्मा अटी ल ळती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध

केल्मा नाशीत. ऩत
ा ा कयाली.
ू त

वदय अधावभाव साऩनऩत्र क्र 69 हदनाॊक 19/01/2020 अन्लमे भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा

अधधननमभ १९३० चे करभ ६ ल वधारयत अध्मादे ळ २०११ अन्लमे ननगालभत कयण्मात आरा आशे . भाहशती ल
खरावा अद्माऩ वादय केरा नाशी. ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त

DATSMPM7201 (Ref No : 89, Hmm No : 69)
[End Para)
[Start Para)
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प्रादे भळक ऩरयलशन अर्धकायी, ठाणे कामाषरमाभापषत मोग्मता प्रभाणऩत्र उऩरब्ध

नवताना वलभा यक्कभ अदा केरी अवल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 8
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रेखा ळीऴा :लाशन भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1170000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1170000.00/वन 2015-2016 भध्मे लाशन वलभाखचा रुऩमे 11.70 राख शा प्रादे लळक ऩरयलशन कामाारामाकडून मोग्मता

प्रभाणऩत्र उऩरब्ध न कयता लाशनालय वलभा खचा कयण्मात आरा आशे .

वन 2015-2016 मा वलत्तीम लऴाातीर अथावक
ॊ ल्ऩ नोंदलशी नवाय 11.70 राख इतका प्रत्मष खचा

नोंदवलण्मात आरेरा आशे . अलबरेखे उऩरब्ध कयण्मावाठी अधा वभाव ऩत्र क्रभाॊक 78 हदनाक 29/01/2020

अन्लमे अलबरेखे उऩरब्ध कयण्मावाठी कऱवलण्मात मेऊनशी अद्माऩ कोणतीच कामालाशी कयण्मात आरेरी
नाशी. कामायत लाशनाचे वललयणऩत्र उऩरब्ध केरे लाशन वललयणऩत्र भधीर लाशने

वॊगणक प्रणारीलय ५६

लाशनाॊऩक
ै ी ५ लाशने मोग्मताप्रभाणऩत्र वश अद्मालत आशे. 51 लाशने वॊगणक प्रणारीभध्मेनाशीत माफाफत
ऩत
ा ा केरी नाशी
ू त

लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरका भध्मे खारीर लाशने कामायत आशे त.

अ. क्र

लाशन क्रभाॊक

लाशन प्रकाय

मोग्मता / वलभा लाशन खये दी ळेया
अद्मालत आशे / लऴा
नाशी

1

MH04AG1593 जेटीॊग

शोम

2003

2

MH04AG1318 वक् ळन लाशन

शोम

2003

3

MH04H8898

शोम

2003

4

MH04HX8617 काय

शोम

2017

5

MH04HY6242 जेटीॊग

शोम

2014

नाशी

6

MH04EP117

काय

नाशी

2013

मोग्मता

7

MH04EP250

काय

नाशी

2014

8

MH04AN3645 काय

नाशी

2011

9

MH04AN4500 काय

नाशी

2011

10

MH04AN5400 काय

नाशी

2012

11

MH04AN9090 काय

नाशी

2006

12

MH04EP113

जीऩ

नाशी

2014

13

MH04EP294

जीऩ

नाशी

2014

14

MH04EP295

जीऩ

नाशी

2014

15

MH04EP498

जीऩ

नाशी

2015

16

MH04EY589

जीऩ

नाशी

2010

17

MH04AN906

जीऩ

नाशी

2007

जेटीॊग
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मोग्मता

प्रभानऩत्र
उऩरब्ध

कयण्मात आरे

प्रभानऩत्र
उऩरब्ध

कयण्मात आरे
नाशी
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18

MH04AN3012 जीऩ

नाशी

2008

19

MH04AN3013 जीऩ

नाशी

2008

20

MH04AN3041 जीऩ

नाशी

2008

21

MH04AN3049 जीऩ

नाशी

2008

22

MH04AN3156 जीऩ

नाशी

2009

23

MH04AN3258 जीऩ

नाशी

2010

24

MH04AN3290 जीऩ

नाशी

2010

25

MH04DS9953 जीऩ

नाशी

2009

26

MH04AG47

डॊऩय

नाशी

1997

27

MH04AM150

डॊऩय

नाशी

2003

28

MH04AM151

डॊऩय

नाशी

2003

29

MH04AM162

डॊऩय

नाशी

2003

30

MH04AM163

डॊऩय

नाशी

2003

31

MH04AM167

डॊऩय

नाशी

2003

32

MH04AM168

डॊऩय

नाशी

2003

33

MH04AM178

डॊऩय

नाशी

2003

34

MH04AM179

डॊऩय

नाशी

2003

35

MH04AM181

डॊऩय

नाशी

2003

36

MH04AM182

डॊऩय

नाशी

2003

37

MH04AM153

टॉ कय

नाशी

2003

38

MH04AM155

टॉ कय

नाशी

2003

39

MH04AM158

टॉ कय

नाशी

2003

40

MH04AM160

टॉ कय

नाशी

2003

41

MH04AM164

टॉ कय

नाशी

2003

42

MH04AM165

टॉ कय

नाशी

2003

43

MH04AM169

टॉ कय

नाशी

2003

44

MH04AM170

टॉ कय

नाशी

2003

45

MH04AS4216 स्कामलरफ्ट

नाशी

2005

46

MH042088

वक्ळन

नाशी

2005

47

MH04AM201

पामय इॊग्जन

नाशी

2005

48

MH04AM203

पामय इॊग्जन

नाशी

2005

49

MH04AM224

पामय इॊग्जन

नाशी

2006

50

MH04AM225

पामय इॊग्जन

नाशी

2006

51

MH04AN3935 पामय इॊग्जन

नाशी

2013

52

MH04AH551

रुग्ण लाहशका

नाशी

2005

53

MH04AM212

रुग्ण लाहशका

नाशी

2006
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मोग्मता

प्रभानऩत्र
उऩरब्ध

कयण्मात आरे
नाशी

मोग्मता

प्रभानऩत्र
उऩरब्ध

कयण्मात आरे
नाशी
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54

MH04EP428

ळललाहशका

नाशी

2014

55

MH04EP546

व्शॎक्वीन व्शॎन

नाशी

2015

56

MH04B9326

जेवीफी

नाशी

2003

मोग्मता

प्रभानऩत्र
उऩरब्ध

कयण्मात आरे
नाशी

उऩयोक्त लाशनाचे उऩरब्ध केरेल्मा नस्तीचे वन 2015-2016 चेरेखाऩयीषण केरे अवता
प्रभाणे अलबप्राम नोंवलण्मात मेत आशे .

खारीर

1. वन 2015-16 भध्मे 56 लाशने कामायत आशे त. 15 लऴा ऩेषा जाष्ट्त जनी डडझेर जड लाशने ऩमाालयण

ऩयक नाशी म्शणून केंद्र ळावन ऩमाालयण कामदा 2010 नवाय ननरेखीत कयणे आलश्मक अवताना लाशन
ननरेखन कयण्माची कामालाशी केरेरी नाशी.

2. ळावनाच्मा लाशनप्रणारी भध्मे लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩारीकेची पक्त ऩाच लाशने, ऩढीर

क्रभाॊक 1)

MH04AG1593

(2)

MH04AG1318

(3)MH04H8818

(4)MH04HX8617(

5)

MH046242 शी लाशने अद्मालत आशे ॰ उलायीत 51 लाशने माॊची नोंद वॊगणक लाशन प्रणारी भध्मे नाशी. वदयचे
51 लाशने माॊचे वलभा प्रभाणऩत्र ,मोग्मता प्रभाणऩत्र प्रादे लळकऩरयलशन अधधकायी, ठाणे माॊच्मा कामाारमाकडून
प्राप्त मोग्मता प्रभाणऩत्र रेखाऩयीषनाव उऩरब्ध केरे नाशी. मोग्मता प्रभाणऩत्रलळलाम लाशने यस्त्मालय लाऩय

अनसेम नाशी. वन 2015-2016 भध्मे मोग्मता प्रभाणऩत्र ल वलभा नोंद लाशन प्रणारीत नोंद उऩरब्ध नवरेरी

लाशने यस्त्मालय लाऩयात आणरी आशे त. ळावकीम ननमाभाचे ल ळावनाच्मा लाशन कामदमाचे, ळावन आदे ळाचे

ऩारन कयण्मात मेत नाशी. अऩघात शोऊन भनष्ट्म वलत्त शानी शोण्माची ळक्मता आशे . मोग्मता प्रभाणऩत्र
आलश्मक आशे . केरेरा खरावा अभान्म आशे .

3. वन 2015 -2016 भध्मे बायत स्टे ज 4 भानाॊकीत जड लाशने लाऩय कयणे आलश्मक अवताॊना

बफगयभाॊनाकन

अवरेरी

3)MH04AM151,

जनी

कारफाशम

4)MH04162,

झारेरी

लाशने

5)MH04AM163,

1)MH04AG47,

6)MH04AM167,

2)MH04MH150,
7)MH04AM168,

8)MH04AM178 ,9)MH04AM179, 10)MH04AM181,11) MH04AM182 शी 11 डॊऩय अलजड
लाशने मोग्मता प्रभाणऩत्र नवताॊना वलभा ऩडतानी नवरेरी भशानगयऩालरकेचे ननमलभतकय ल ळल्क बयणाय्मा

जनतेच्मा जीलाळी खेऱत लबलॊडी ळशयाच्मा वला प्रबागाभध्मे, अरुॊ द गल्री ल फोऱ भधन
ू घनकचया वॊकरनाचे
ल व्मलस्थाऩणाचे काभ शे डॊऩय कयत आशे त. शी फाफ अनतळम गॊबीय स्लरुऩाची आशे.

,कामद्माचे उल्रघन वरू आशे. वदय फाफीचे खराश्मावश अद्माऩ ऩत
ा ा दाखवलरी नाशी.
ू त

ळावनाच्मा ननमभाचे

4. बायतस्टे ज 4 भानाॊकीत जड लाशने वन 2015-2016 भध्मे लाऩय कयने फॊधनकायक अवताॊनाशी बफगय

भाॊनाकन अवरेरी जनी कारफाशम लाशने लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरका भापात वन 2003 भध्मे
खये दी केरेरी आठ टॉ कय लाशने 1)

MH04AM153,

2)

MH04AM155,3)

MH04AM158

4)MH04AM160, 5)MH04AM164, 6)MH04AM165, 7)MH04AM169, 8)MH04AM170 शी
ऩाणी ऩयवलण्माचे काभ अद्माऩशी कयत आशे त. माफाफत खराश्मावश ऩत
ा ा दाखलीरी नाशी.
ू त

5. आयोग्म वलबागाची ऩढीर लाशने 1) MH04AS4216, 2) MH042088 मोग्मता प्रभाणऩत्र

नवताना) लाऩय वरू आशे माफाफत खराश्मावश ऩत
ा ा केरी नाशी.
ू त

6. लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरकेचे.श्रीभती इॊहदया गाॊधी रूग्णारम, लबलॊडी, भशायाष्ट्र
[162]
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ळावनाव शस्ताॊतयीत झारे आशे . भशानगयऩालरकेकडे स्लता:चे रूग्णारम नवताना चाय कारफाह्म झारेरी ,
ऩढीर

लाशने1)

MH04AH551

मोग्मताप्रभाणऩत्रे नवरेरी दोन

2)MH04AM212

रुग्ण लाहशका ,

3)

MH04EP428

एक ळललाहशका

2005,2006,2014,2015 भध्मे खये दी केरेरी ऩरयलशन ल

4)

MH04EP546

एक व्शॎक्वीन व्शॎन अनक्रभे

आयोग्म वलऴमक लाशने मोग्मता प्रभाणऩत्र

नवरेरी, आयोग्म वेला दे ण्मावाठी लाऩय वरू आशे . चाॊगल्मा आयोग्म वेला दे णे शी भशानगयऩालरकेची

जफाफदायी आशे . ऩयॊ तू माचे ऩारन केरे जात नाशी. जनी कारफाह्म लाशने ननरेखीत करून आलश्मकतेनवाय
मोग्म आयोग्म वेला दे णायी नलीन लाशने खये दी कयणे आलश्मक अवताॊनाशी तळी कामालाशी कयण्मात मेत नाशी॰
वदय प्रकयणी केरेरा खरावा भान्मकयण्माजोगा नाशी.

7. लाऩयात अवरेरा जे. वी. फी. MH04B9326 ची खये दी 2003 भध्मे कयण्मात आरेरी आशे . वदय

लाशन 15 लऴा जने अवल्माने केंद्रीम ऩमाालयण कामदा 2010 नवाय शे लाशने लाऩयणे ऩमाालयणाव धोकादामक ल
शानीकायक आशे. तवेच मालय दे खबार ल दरूस्तीलय भोठा खचा शोत आशे . वदय चे लाशने ननरेखन फाफत
कामालाशी आलश्मक आशे . वदय प्रकयणी खराश्मावश ऩत
ा ा दाखवलण्मात आरी नाशी.
ू त

8. केंद्रीम भोटय लाशन कामदा ननमभ 1989 ननमभ 62 प्रभाणे लाशनाची भोटाय लाशन ननयीषक माॊच्मा

भापात ब्रेक टे स्ट वश मोग्मता प्रभाणऩत्र 15 लऴााऩेषा जने लाशने वी एन जी भध्मे फदर कयणे आलश्मक आशे .
तवेच डडझेर लाशने एभ एभ आय डी ए शद्दीत लाऩय कयता मेत नाशी वदय लाशन ननरेणखत शोणे आलश्मक
अवताना लाऩय वरू आशे . वदय प्रकयणी खराश्मावश ऩत
ा ा दाखवलण्मातआरी नाशी.
ू त
वदय अधंवभाव साऩणऩत्र क्र 127 हदनाॊक- 17/03/2020

भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ

1930 चे करभ 6 ल वधारयत अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत कयण्मात आरे आशे . वदय अधंवभाव

साऩनऩत्र प्राप्त शोताच वफॊधधत भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध कयणे फॊधनकायक
अवन
ू शी केरेरा खरावा कामाारम प्रभख माॊच्मा भान्मतेने जालक क्र नोंद करुन दे णे आलश्मक अवताना लाशन
व्मलस्थाऩक माॊच्मा स्लाषयीने केरेरा खरावा भान्म कयण्माजोगा नवल्माने वभथानीम खरावा कयण्मात
माला.
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भबलॊडी ननजाभऩूय ळशयभशानगयऩाभरकेतीर वतत गैयशजय याशणा-मा लाशनचारकलय

भळथतबॊगाची कायलाई न केल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 3

रेखा ळीऴा :लाशन वलबाग भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 96000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 96000.00/श्री शनभॊत वलष्ट्णू गडकय, कॊत्राटी लाशनचारक माॊची वेला अखॊडडत ठे लणे फाफत भा. काभगाय न्मामारम,
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ठाणे माॊनी हद. १६/०३/२१२ दाला पेटाऱरा आशे . तयीशी १/०४/२०१५ ते ३१/०३/२०१६ वेला लाऩय वरू आशे .

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगय ऩालरकेतीर लाशन वलबागात काभ कयणाये लाशन चारक श्री प्रळाॊत

हद. गोवाली लाशन चारक वलत्तीम लऴा वन २०१५ ल २०१६ वॊऩण
ू ा कालधीत गैयशजय अवन
ू शी अद्माऩ
कोणतीच कायलाई प्रस्तावलत केरेरी नाशी. लाशनचारक उऩरफद्ध नवल्माने

भशानगयऩालरकेतीर

काभकाजाभध्मे अडचणी मेत आशे . गैयशजय लाशन चारक माॊच्मालयकायलाई कयण्मात मेत नाशी. माभऱे
लळस्तबॊग वलऴमक आलश्मक केरेरी कायलाईफाफत ऩत
ा ा दाखवलण्मात आरी नाशी.
ू त

1) श्री गोवाली शे १/०४/२०१५ ते ३१/०३/२०१६ मा कारालधीत गैयशजय अवन
ू शी लळस्त बॊग वलऴमक

कायलाई अद्माऩ केरेरे नाशी. भ. ना वे. ननमभ १९८१ अन्लमे १८० हदलवाऩेषा जास्त हदलव गैयशजय आशे . ऩयॊ त
लाशन वलबागाने माफात आस्थाऩना वलबागाव अलगत केरे नाशी. माफाफत खरावा वलबागाने केरा नाशी,
ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त

2) श्री शनभॊत वलष्ट्णू गडकय, कॊत्राटी लाशनचारक माॊची वेला अखॊडडत ठे लणे फाफत भा. काभगाय

न्मामारम, ठाणे माॊनी हद. १६/०३/२१२ दाला पेटाऱरा आशे. तयीशी १/०४/२०१५ ते ३१/०३/२०१६ वेला लाऩय वरू

अवल्माचे अलबरेख्मालरून वभजते. त्माॊना रुऩमे ९६०००/- भानधन ठोक स्लरूऩात हदरे आशे . भा काभगाय
न्मामारम, माॊच्मा आदे ळाचे अलभान केरा आशे . माफाफत ऩत
ा ा ल खरावा केरा नाशी.
ू त
3) भा. काभागाय न्मामारमाने

श्री

शनभॊत वलष्ट्णू

गडकय ( कॊत्राटी लाशन चारक ) माॊची वेला

अखॊडडत ठे लणे फाफत भा. काभगाय हद.१६/०३/२१२ न्मामारम, ठाणे. माॊनी दाला पेटाऱरा आशे . तयीशी श्री
शनभॊत वलष्ट्णू गडकय ( कॊत्राटी लाशन चारक) म्शणून वेलेत कामायत आशे . भा. न्मामारमाच्मा आदे ळाचे
उरॊघन कामाारमातीर अलबरेख नवाय हदवन
ा ा केरी नाशी.
ू आरे आशे . माफात खराश्मावश ऩत
ू त
अधावभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 47 हदनाॊक. 31/12/2020

अन्लमे भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा

अधधननमभ १९३० चे करभ ६ ल वधारयत अध्मादे ळ २०११ अन्लमे ननगालभत केरेरा आशे .

माफाफत खरावा

कामाारम प्रभख माॊच्मा भान्मतेने तवेच कामाारमीन जालक क्र ल हदनाॊक ननयॊ क अन्लमे दे ण्मात आल्माने
खरावा भान्म नाशी. आलश्मक ऩत
ा ा दाखवलण्मात आरी नाशी.
ू त
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नगययचना वलबागातून फाॊधकाभ ऩयलानगी दे ताना आकायण्मात मेणाऱमा वलवलध

ळुल्काॊची पेययचना कयणेफाफत
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :नगययचना भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
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लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका वधारयत वलकाव मोजना ननमॊत्रण ननमभालरीवश हद.८/७/२००३ योजी
भॊजूय झारी अवन
ू ती हद.१४/८/२००३ ऩावन
ू अभरात आरेरी आशे . ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग आठ,
अवाधायण क्र ९७ नवाय भशायाष्ट्र प्रादे लळक ल नगययचना अधधननमभ १९६६ चे करभ १२४ क नवाय जभीन ल

फाॊधकाभ षेत्रालय वलकाव ळल्क १९९२ ऩावन
ू लवर
ू केरे जात अवन
ू ळावनाने केरेल्मा वधायणा अधधननमभ

२०१० नवाय हद.१३/२/२०११ ऩावन
ू वलकाव ळल्क रागू कयण्मात आरे आशे ,त्मा नवाय नगययचना वलबागाकडून
कामालाशी झारेरी नाशी .

लबलॊडी ळशयाची वधारयत वलकाव मोजना ननमॊत्रण ननमभालरीवश हद.८/७/२००३ योजी भॊजूय झारी अवन
ू ती

हद.१४/८/२००३ ऩावन
ू अभरात आरेरी आशे . ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग आठ, अवाधायण क्र .९७ नवाय

भशायाष्ट्र प्रादे लळक ल नगययचना अधधननमभ १९६६ चे करभ १२४ क नवाय जभीन ल फाॊधकाभ षेत्रालय वलकाव
ळल्क १९९२ ऩावन
ू लवर
ू केरे जात अवन
ू ळावनाने केरेल्मा वधायणा अधधननमभ २०१० नवाय हद.१/२/२०११
ऩावन
ू वलकाव ळल्क खारीरप्रभाणे आशे .
लाऩय

जलभनीच्मा षेत्रावाठी

यहशलाव ककॊ ला वॊस्था

चारल
ू ऴााच्मा

औद्मोधगक ल लाणणज्म

यहशलाव दयाच्मा १.५ ते २ ऩट

फाजायभल्
ू म

फाॊधकाभ षेत्रावाठी
दय चारल
ू ऴााच्मा

फाजायभल्
ू म

तक्त्मातीर जलभनीच्मा ०.५०% तक्त्मातीर जलभनीच्मा २%

दय

दयाने

वलकाव ळल्क आकायणेफाफत नगययचना वलबागाव अधाावभावऩत्र क्र. २९ हदनाॊक१३/९/२०१९ अन्लमे वलचायणा

कयण्मात आरी शोती. तथावऩ वलबागाचे ऩत्र क्र.लबननळभनऩा/नयवल/एव/आय/१८५/७३८९ हद.२२/०६/२०२०
अन्लमे

केरेल्मा खराश्मात नभद
ू केरे की, लबलॊडी ळशयाची वधायीत वलकाव मोजना वलकाव ननमॊत्रण

ननमाभालारीवश हद.०८/०७/२००३ योजी भॊजूय झारी अवन
ू ती हद.१४/०८/२००३ ऩावन
ू अभरात आरेरी आशे .

उक्त भॊजूय वलकाव ननमॊत्रण ननमभालरीत तयतद
ू ीनवाय तवेच अन्म भशानगयऩालरकेतीर प्रचलरत ऩद्धती

वलचायात घेऊन फाॊधकाभ ऩयलानगी प्रकयणी ८ फाफीलय ळल्क ल अधधभल्
ू म आकायणी भा. स्थामी वलभती ठयाल

क्र. १६ हद.०६/१०/२००७ अन्लमे प्राप्त भान्मतेनवाय केरी जात आशे . तदनॊतय वदय प्रस्तालाची पेययचना
कयण्मात मेऊन ल ४ भद्माॊचा नव्माने वभालेळ करून एकूण १२ फाफीॊलय अधधभल्
ू म ळल्क कयण्माव भान्मता
लभऱणेचा प्रस्ताल भा. स्थामी वलभतीकडे वादय कयण्मात आरा शोता. उक्त प्रस्तालाव वधायणा करून त्माव
भा. स्थामी वलभती ठयाल क्र. २१ हद.०४/०४/२०१३ अन्लमे भान्मता दे ण्मात आरी शोती. तदनॊतय वदय
प्रकयणाभध्मे अधधभल्
ू म ळल्काभध्मे लाढ प्रस्तावलत करून वधारयत प्रस्ताल भा.भशावबेऩढे वादय केरेरा शोता.

त्मानवाय भा. भशावबा ठयाल क्र. १७२, हद.३०/३/२०१६ नवाय अभरफजालणी वरु आशे . भशानगयऩालरकेचे
आधथाक उत्ऩन्न लाढीच्मा दृष्ट्टीने वलवलध ळल्क / अधधभल्
ू म वधारयत कयण्माचा प्रळावनाने वादय केरेल्मा

लाढील ळल्काचा प्रस्ताल नाभॊजूय करून प्रचलरत दयानवाय वलवलध ळल्क/अधधभल्
ू म ळल्क आकायणीची जी

अभरफजालणी वरु आशे . त्माप्रभाणे आकायणी कयण्माचे ठयाल भॊजयू कयण्मात आरा आशे. वदय खरावा भध्मे
अधा वभाव ऩत्रात वचवलल्मा प्रभाणे कोणतीशी कामालाशी झारी नवल्माने रेखाऩयीषणात खारीरप्रभाणे
अलबप्राम आशे त.

1.भशानगयऩालरकेच्मा आधथाक उत्ऩन्नाॊचा स्त्रोत लाढवलण्मावाठी वद्मग्स्थत प्रचलरत दयानवाय लवर
ू
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कयण्मात मेणा-मा ळल्कात लाढ कयणे अऩेक्षषत शोते. तळी ळावन ननणामानवाय कामालाशी कयण्मात आरेरी
नाशी. खारीर नभद
ू प्रकयणी फाजायबाल भल्
ू माचा आढाला घेलन
ू लाढ कयण्मात माली.
1) वयषा अनाभत यक्कभ
2) फाल्कनी अधधभल्म

3) जीना, फाल्कनी, ऩॎवेज कॉभन बफल्टअऩ स्ऩेवेव खारीर फाॊधकाभ षेत्रात गणना ल शोणाये षेत्र दे णेकाभी
अधधभल्म

4) छाननी पी

5) भॊजयी न घेता फाॊधकाभ वरु कयण्मात आरे अवेर ल त्माव ऩयलानगी अऩेषीण्मात आरी अवेर अळा
प्रकयणी

6) लाऩय दाखरा न घेता जागेचा लाऩय वरु कयण्मात आरा अवेर अळा प्रकयणी
7)टी.डी.आय शस्ताॊतयण ळल्क प्रकयणी ठयाल क्र. २ हद.२५/५ /२०१३

वदयची फाफ वलचायात घेऊन भशानगयऩालरका वध्मा आकायणी कयीत अवरेल्मा ळल्काची ल वलवलध

अधधभल्माच्मा कयाॊची पेययचना कयण्मात माली फाजायभल्
ू मात गेल्मा दोन लऴाात वयावयी २०% लाढ झाल्माचे

हदवन
ू मेत.े नगययचना वलबागाकडून नवलन फाॊधकाभ ऩयलानगी प्रकयणी जी वलवलध वलकाव ळल्काची आकायणी
केरी जाते ती वध्माच्मा फाजायबाल भल्मदयाच्मा अनतळम कभी प्रभाणात अवल्माने भशानगयऩालरकेचे

आधथाक उत्ऩन्नात लाढ शोत नाशी. तयी फाॊधकाभ ऩयलानगी भॊजयी प्रकयणी वलवलध ळल्काभध्मे लाढ केल्माव
भनऩाची आधथाक ग्स्थतीत वधायणा शोईर.

DATSPMM6901 (Ref No : 78, Hmm No : 29)
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भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयभरकेच्मा भॊजूय वलकाव मोजनेतीर आयषणा फाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :नगयचना भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ

लबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩालरका षेत्राची वधायीत वलकाव मोजना ननणाम क्र.टीऩीएव 1299/331 वीआय

45/99 मडी 12 हद.30/03/2001 ल वभननणाम हद.8/7/2003 अन्लमे भॊजूय झारेरी अवन
ू भशानगयऩालरकेने
वलकलवत कयालमाची आयषणे-255 आयषणे आशे त.त्माऩैकी ७ आयषणे भागनगयऩालरकेने ताब्मात घेऊन

वलकलवत केरेरी आशे त. उलारयत २४८ आयषीत बख
ू ॊड शस्ताॊतयणीम वलकाव शक्क प्रभाणऩत्राद्लाये आयषणे

ताब्मात घेऊन रोकहशताथा वेलेवाठी वलकलवत कयणे आलश्मक आशे . भशानगयलरकेकडून आयषणे ताब्मात
घेणे फाफतची कामालाशी प्ररॊबफत आशे .
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लबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩालरका षेत्राची वधायीत वलकाव मोजना ननणाम क्र.टीऩीएव 1299/331 वीआय
45/99 मडी 12

हद.30/03/2001 ल वभननणाम हद.8/7/2003 अन्लमे भॊजूय झारेरी अवन
ू ती अनक्रभे

हद.1/5/2001 ल वधारयत हद.14/08/2003 ऩावन
ू आभरात आरेरी आशे . वदय भॊजूय वलकाव मोजनाभध्मे
आयषणे दळावलण्मात आरेरी अवन
ू त्मा फाफतचातऩळीर खारीरप्रभाणे

1. भॊजूय वलकाव मोजनेभध्मे वलवलध प्रमोजनावाठी दळावलण्मात आरेरी एकूण आयषणे-287.
2. वलवलध ळावकीम खाजगी वॊस्थाॊनी वलकवीत कयालमाची आयषणे-32
3. भशानगयऩालरकेने वलकलवत कयालमाची आयषणे-255

उऩयोक्त नभद
ू केरेरी भशानगयलरकेने वलकलवत कयालमाची आयषणे ताब्मात घेऊन वलकलवत

कयणेफाफत अधावभावऩत्र क्र.30 अन्लमे वलचायणा कयण्माव आरी शोती. नगययचना वलबागाचे ऩत्र
क्र.लबननळभनऩा/नयवल/एव.आय/185/7389 हद.22/6/2020 अन्लमे केरेरा खराश्मात लबलॊडी ननजाभऩयू

ळशयाची वधारयत वलकाव मोजना हश 2003 भध्मे केरेरी आशे . वदय वलकाव मोजनेत भनऩाने वलकलवत
कयालमाची एकूण आयषणाची वॊख्मा 255 अवन
ू , आयषणाखारी जागेचे एकूण षेत्र 209.94 शे .आय. इतके

आशे . भनऩाने ७ आयषणे वलकलवत केरे अवन
ॊ नाद्लाये वॊऩादन केरेरी आशे त.
ू 9 आयषखारी जागा बव
ू ऩ

वभालेळक आयषणाद्लाये 10 आयषणाचा वलकाव वरु आशे . तवेच नगययचना मोजनेद्लाये -3 आयषणे ताब्मात
आरेरी आशे त. मा व्मनतरयक्त शस्ताॊतयनीम वलकाव शक्क प्रभाणऩत्राद्लाये एकूण 41 अॊळत् आयषणाखारी
जागा ताब्मात आरेल्मा अवन
ू त्माभधीर षेत्र 2,73,308.20 चौ.भी. ( 27.33 शे क्टय) ल यस्त्माखारीर षेत्र

372862 चौ.भी. (37. शे क्टय) षेत्र ताब्मात आरेरे आशे . अळा प्रकाये वन 2019-20 ऩमंत भनऩाने वदय जागा

टी.डी.आय. द्लाये वॊऩादीत केरेरी अवन
ू वलकाव मोजनेची अभरफजालणी प्रकक्रमा वरु आशे . नगययचना
वलबागाकडून आयषणे ताब्मात घेणेफाफत कामालाशी ऩण
ू ा झारी नवल्माने तवेच ताब्मात घेतरेल्मा

आयषणाफाफत कोणतेशी कागदऩत्र खरास्मावश वादय न केल्माने रेखाऩयीषणात खारीरप्रभाणे अलबप्राम
आशे त.

लबलॊडी ननजाभऩयू भशानगयऩालरकेने वलकलवत कयालमाच्मा 255

आयषना ऩैकी 7

आयषणे

भशानगयऩालरकेने वलकलवत केरी आशे त. भशानगयऩालरकेच्मा ताब्मात बव
ॊ ादनाद्लाये ल वभालेळक आयषणा
ू ऩ
द्लाये अनक्रभे 9 ल 10 आयषणे ताब्मात आशे त. तवेच नगययचना मोजनेद्लाये 2 ल भशानगयऩालरकेच्मा

वलकलवत कयालमाच्मा 255 आयषणाऩैकी वलकावशक्क प्रभाणऩत्राद्लाये ताब्मात लभऱारेरी 39 आयषणे
अद्मावऩ वलकलवत केरी नाशीत. उलारयत आयषणे भॊजूय वलकाव मोजनेतीर आयाखडमानवाय ताब्मात घेतरी

नाशीत. ताब्मात न घेतरेरी आयषणे भशानगयऩालरकेने ताब्मात घेण्माची कामालाशी तात्काऱ कयाली. तथावऩ
प्रादे लळक ननमोजन ल नगययचना अधधननमभ,1966 भधीर करभ 12 मा अधधननमभातीर तयतदी नवाय

कोणत्माशी मोजनेभध्मेवलननदीष्ट्ट केरेल्मा कोणत्माशी प्रमोजनावाठी याखून ठे लरेरी, लाटऩ केरेरी ककॊ ला

नेभन
ू हदरेरी कोणतीशी जभीन,अॊनतभ प्रादे लळक मोजना ककॊ ला अॊनतभ वलकाव मोजना ज्मा हदनाॊकाव अभरात

आरी अवरेल्मा हदनाॊकाऩावन
ू 10 लऴााच्मा अलधीत कयायाद्लाये वॊऩाहदत केरेरी नवेर तय जलभनीचा भारक

ककॊ ला जलभनीची वॊफध
ॊ अवणायी कोणतीशी व्मक्ती, ननमोजन प्राधधकयण, ककॊ ला मथाग्स्थती, वभधचत
प्राधधकयण माॊच्मालय जलभनीत त्माॊचे शक्क ककॊ ला हशतवॊफध
ॊ आशे त शे दळावलणा-मा दस्तालेजावश अळा
आळमाची नोटीव फजावलर आणण अळी नोटीव ज्मा हदनाॊकाव फजालन्मात आरी अवेर त्मा हदनाॊकाऩावन
ू
जभीन वॊऩादन कयण्मात न आल्माव ककॊ ला ती वॊऩादन कयण्मावॊफध
ॊ ी कोणतीशी उऩाममोजना कयण्माव न
आल्माव ती जभीन याखून ठे लणे, लाटून दे णे ककॊ ला नेभन
ू दे णे, व्मऩगत झाल्माचे भानण्मात मेईर आणण
त्मानॊतय शी जभीन अळाप्रकाये याखून ठे लणे, लाटून ककॊ ला नेभन
ू दे णे माऩावन
ू भक्त झाल्माचे भानण्मात मेईर
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आणण वॊफधॊ धत मोजने अन्लमे रगतच्मा जलभनीफाफत अन्मथा अनसेम अवरेल्मा वलकावाच्मा प्रमोजनावाठी
अळी जभीन भारकाव उऩरब्ध शोईर. ल भशानगयऩालरकेच्मा वलकाव मोजनेद्लाये आयक्षषत केरेरी जभीन
(आयषणे) वलहशत भदतीत ताब्मात घेऊन वलकलवत न केल्माव भशानगयऩालरकेच्मा ताब्मातन जातीर.
ताब्मात न घेतरेरी आयषणे ताब्मात घेऊन वलकलवत कयामची कामालाशी भशानगयऩालरकाने कयाली.
रोकहशताथा वेलेवाठी उऩरब्ध कयण्मात माली तवेच भशायाष्ट्र ळावन नगयवलकाव वलबाग भॊत्रारम, भफ
ॊ ई माॊचे

हद.11/10/1994 च्मा ऩरयऩत्रकानवाय भशानगयऩालरकेने आयक्षषत बख
ू ॊड वलकलवत करुन जनतेच्मा वोमीवाठी
उऩरब्ध करुन दे ण्मात माले.उदा. खरी जागा, उद्माने ल वालाजननक ळौचारम इत्मादी रोकहशताथा वेलेवाठी

उऩरब्ध करुन दे ण्मात मालीत. आयषणे ताब्मात घेण्माफाफत भशानगयऩालरकेकडून कामालाशी कयण्मात
आरेरी नाशी.

DATSPMM6901 (Ref No : 79, Hmm No : 30)
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नगययचना वलबागाकडून आकायण्मात मेणाऱमा काभगाय कल्माण उऩकय ल थथाननक

थलयाज्म वॊथथा कयाची लवुरी प्ररॊबफत अवल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :नगयचना भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 20508167.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 20508167.00/भशानगयऩाभरकेच्मा नगययचना वलबागाकडून फाॊधकाभ ऩयलाना ननगभभित कयताना वधारयत दयाप्रभाणे
उऩकय यक्कभ १ टक्के प्रभाणे , वलकाव ळल्क
ऩढीर वधारयत

दयाप्रभाणे -

- ळावन ऩत्र २०१० अन्लमे दद .०१/०३/२०११ ऩावन
ू

जभभनीलयीर ळल्क ०.५

टक्के,

फाॊधकाभालयीर ळल्क २ टक्के,

औद्मोर्गक फाॊधकाभालयीर ळल्क ३ टक्के, लाणणज्म फाॊधकाभालयीर ळल्क ४ टक्के, अनाभत यक्कभ
- स्थामी वभभतीचे ठयालानवाय आणण नगयवलकाव वलबाग भॊत्रारम भॊफई ळा.नन.क्र. स्थावॊक २०११/ प्र.
क्र.१३९/नवल-३४

दद. २४/०७/२०१२ अन्लमे स्थाननक वॊस्था कय इत्मादी वलवलध प्रकायचे ळल्क

२०१५-१६ भधीर

कय लवरीत काभगाय

आकायण्मात मेते .

स्लयाज्म वॊ स्था कय

तथावऩ

रेखाऩयीषणात फाॊधकाभ ऩयलानगी दे ताना कयालमाच्मा वलत्तीम लऴि
कल्माण उऩकयाखारी रु

. 12475106/ -

रु. 8033061/- ची लवरी प्ररॊबफत अवल्माचे आढऱून आरे आशे .

ऩयलानगी प्रकयणी कय लवरी फाफातची भादशती उऩरब्ध करून दे ण्मात आरेरी नाशी.

ल स्थाननक

तवेच काशी

भशानगयऩाभरकेच्मा नगययचना वलबागाकडून फाॊधकाभ ऩयलाना ननगभभित कयताना ऩढीर नभद
ू केल्मा
प्रभाणे वलवलध प्रकायचे ळल्क /कय माॊची

आकायणी कयण्मात मेत.े
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वधारयत दयाप्रभाणे उऩकय
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यक्कभ १ टक्के प्रभाणे, वलकाव ळल्क ळावन ऩत्र २०१० अन्लमे दद.०१/०३/२०११ ऩावून ऩढीर वधारयत
दया प्रभाणे -

जभभनीलयीर ळल्क ०.५ %, फाॊधकाभालयीर ळल्क २ %, ओद्मोर्गक फाॊधकाभालयीर

ळल्क ३ % , लाजीन्म लाणणज्म फाॊधकाभालयीर ळल्क ४ %, अनाभत यक्कभ स्थामी वभभतीचे

ठयालानवाय आणण नगयवलकाव वलबाग भॊत्रारम भॊफई ळा.नन.क्र. स्थावॊक २०११/ प्र.क्र.१३९/नवल-३४

दद.२४/०७/२०१२ अन्लमे स्थाननक वॊस्था कय इत्मादी वदय कय लवरी फाफतची भादशती रेखाऩयीषणात
अधिवभाव ऩत्र क्रभाॊक ६

दद.३१.७.२०१९

अन्लमे भागवलण्मात आरी. त्मा अनऴॊगाने वलबागाने

उऩरब्ध करून दे ण्मात आरेल्मा भादशतीची ऩडताऱणी केरी अवता खारी नभूद केल्मा प्रभाणे लवरी
प्ररॊबफत अवल्माचे रेखाऩयीषणात ददवून

आरे आशे. तवेच वदय कयाची यक्कभ लवूर कयालमाची

प्ररॊबफत अवल्माने ळावनाचे ल भशानगयऩाभरकेचे आर्थिक नकवान झारे आशे. तवेच अनक्रभाॊक ४,
११, ३२, ३७, ३८, ४०. ४३ लयीर फाॊधकाभ ऩयलानगी प्रकयणी कय लवरी फाफत कोणतीशी भादशती
उऩरब्ध करून दे ण्मात आरेरी नाशी. त्माभऱे लावरऩात्र यकभेत लाढ शोण्माची ळक्मता आशे.
अ.क्र .

ऩयलानगी क्र ल हद.

१

VÉÉ.Gò. 11 Ênù.01/4/2015
VÉÉ.Gò. 20 Ênù.04/4/2015
VÉÉ.Gò. 21 Ênù.04/4/2015
VÉÉ.Gò. 26 Ênù.04/4/2015
VÉÉ.Gò. 27 Ênù.04/4/2015
VÉÉ.Gò. 33 Ênù.06/4/2015
VÉÉ.Gò. 45 Ênù.07/04/2015
VÉÉ.Gò. 104 Ênù.10/04/2015
VÉÉ.Gò. 182 Ênù.18/04/2015
VÉÉ.Gò. 198 Ênù.20/04/2015
VÉÉ.Gò. 203 Ênù.20/04/2015
VÉÉ.Gò. 204 Ênù.20/04/2015
VÉÉ.Gò. 261 Ênù.24/04/2015
VÉÉ.Gò. 276 Ênù.28/04/2015
VÉÉ.Gò. 351 Ênù.08/05/2015
VÉÉ.Gò. 426 Ênù.19/05/2015
VÉÉ.Gò.498,Ênù.26/5/2015
VÉÉ.Gò.561,Ênù.2/6/2015
VÉÉ.Gò.576,Ênù.4/6/2015
VÉÉ.Gò.583,Ênù.5/6/2015
VÉÉ.Gò.603,Ênù.10/6/2015
VÉÉ.Gò.1000,Ênù.16/7/2015
VÉÉ.Gò.1206,Ênù.10/8/2015
VÉÉ.Gò.1218,Ênù.14/8/2015

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

उऩकाय लळल्रक
यक्कभ
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स्थाननक वॊस्था कय
लळल्रक यक्कभ

-171005
612337

114855
59467
437384

282185
899823
153315
577230
189040
--

169311
269947
--75616
2415500

--208768
162563
-115500
2078813
-378005
378005
201993
198990
207832

103376
15500
107630
65025
113561
46200
1663050
6996
113395
113395
271196
79596
83133
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25
26

VÉÉ.Gò.1240,Ênù.17/8/2015

27
28
29
30
31
32
33
34
35

VÉÉ.Gò.1336,Ênù.31/8/2015
VÉÉ.Gò.1402,Ênù.7/9/2015
VÉÉ.Gò.1488,Ênù.18/9/2015
VÉÉ.Gò.1566,Ênù.1/10/2015
VÉÉ.Gò.1622,Ênù.7/10/2015
VÉÉ.Gò.1727,Ênù.16/10/2015
VÉÉ.Gò.1739,Ênù.19/10/2015
VÉÉ.Gò.2038,Ênù.21/11/2015
VÉÉ.Gò.2208,Ênù.9/12/2015
¤ÉÉ.|É.Gò.45/2015-2016
VÉÉ.Gò.2209,Ênù.9/12/2015
VÉÉ.Gò.2257,Ênù.14/12/2015
VÉÉ.Gò.2261,Ênù.14/12/2015
VÉÉ.Gò.2576,Ênù.18/1/2016
VÉÉ.Gò.2707,Ênù.1/2/2016
VÉÉ.Gò.2708,Ênù.1/2/2016
VÉÉ.Gò.2776,Ênù.6/2/2016
¤ÉÉ.|É.Gò.43/2015-2016
VÉÉ.Gò.2867,Ênù.18/2/2016
VÉÉ.Gò.2887,Ênù.28/2/2016
VÉÉ.Gò.2977,Ênù.3/3/2016
VÉÉ.Gò.3070,Ênù.11/3/2016

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

VÉÉ.Gò.130,Ênù.26/8/2015

एकूण

90815
6282
91990
---152194
256277

36326

117832
1200443
122513
-106505

167230
178623

---

87058

--

201558

--

79903

-

208518

-

574290

-

1837900
1789483
35853

-80688

12475106

8033061

44621

DATSPMM6901 (Ref No : 80, Hmm No : 6)
[End Para)
[Start Para)
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केंद्र ल याज्म ळावन ऩुयथकृत याष्रीम नागयी उऩजीवलका अभबमान भबलॊडी ननजाभऩूय

ळशय भशानगयऩाभरकेभध्मे

भोठ्मा प्रभाणात ननधी अखचीत अवल्माफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 8

रेखा ळीऴा :केंद्र ऩयस्कृत मोज भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
[170]
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अननमलभतता करभ : 9B
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 14343966.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 14343966.00/केंद्र ल याज्म ळावन ऩयस्कृत याष्ट्रीम नागयी उऩजीवलका अलबमान लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय
भशानगयऩालरकेभध्मे भोठ्मा प्रभाणात ननधी अखचीत आशे .

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेतीर याष्ट्रीम आयोग्म उऩग्जवलका अलबमान मा मोजनेचे वन २०१५२२१६ मा वलत्तीम लऴााचे रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर प्रभाणे अलबप्राम नोंदवलण्मात मेत आशे .

1. लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरके भधीर याष्ट्रीम आयोग्म उऩग्जवलका अलबमान मोजनेचे फॉक

ऑप भशायाष्ट्र भध्मे खाते क्रॊभाक हदनाॊक १/०४/२०१५ योजी आयॊ बीची लळल्रक यक्कभ रुऩमे १,४७,०१,३२८/-

इतकी लळल्रक ननधी वलनालाऩय आशे . वदय ननधीचाॊ वलननमोग कयणे आलश्मक शोते, ककॊ ला ननधी ळावनाव
ऩयत कयणे आलश्मक शोते. वलनालाऩय भोठी यक्कभ अखचीत्त ठे लरी आशे माफाफत खरावा कयण्मात आरेरा
नाशी. ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त

2. फॉक चाजेव हदनाॊक- २७/०१/२०१६ अन्लमे रुऩमे ३३८, ३३८, ल ७३८ एकूण रुऩमे १४१४/- फॉक ऑप

भशायाष्ट्र ळाखा नायऩोरी खाते क्र. २०१४३१८७ भध्मे फॉक खात्मालय ऩयत घेण्मावठी फॉक वोफत ऩत्रव्मलशाय
करून वदय यक्कभ ऩयत लभऱवलणे आलश्मक आशे माफाफत तात्काऱ कामालाशी कयाली ल ऩताता दाखलाली
3. वन २०१५-२०१६ वलत्तीमलऴाा भध्मे हदनाॊक २७/१२/२०१५,३१/०३/२०१६ अन्लमे

रुऩमे २९३७५/- ,

ल

१,५१,०१८/- एकूण रुऩमे यक्कभ ४,४७,३९८/- ळावनाव कऱवलणे आलश्मक आशे . ऩयॊ तू माफाफत केरेरी
कामालाशीची ऩत
ा ा दाखाफाली.
ू त

4. हदनाॊक २४/०६/२०१५ अन्लमे स्लमॊयोजगाय रुऩमे २१२५/- शा खचा योखालशी नवाय आशे . ऩयॊ तू

धनादे ळ वलतयण नोदलशीत नोंद हदवत नाशी. अद्मालत नोंद घेऊन ऩताता दाखलाली.

5. हदनाॊक २८/०६/२०१५ रुऩमे २,९५,०९१/- ननधी जभा झारेरा आशे . माफाफत ववलस्तय नोंद घेतरी नाशी

माफाफत खराश्मावश ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त

6. हदनाॊक १/०४/२०१५ ते ८/०६/२०१५ मा कारालधीत योखनोंद लशीत व्मलशाय ननयॊ क आवल्माव तळी नोंद

घेऊन योखनोंदलशीत ननयॊ क व्मलशाय अळी नोंद घेऊन कामाारम प्रभख / वलबाग प्रभख
ू माॊच्मा वशीने रेखे
फॊद योज फॊद कयणे आलश्मक आशे . ऩयॊ त माप्रभाणे कामालाशी करून ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त

7. फचत गटाव प्रदान केरेल्मा ननधी यक्कभ रुऩमे १०,०००/- खारीर फचत गटाव प्रदान केरे आशे ऩयॊ तू

यक्कभ स्लीकायरेल्मा व्मक्तीची ऩोशोच ऩालती घेण्मात आरेरी नाशी. खूरावा करून ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त
अनदान वलतयण ल ननधी वलननमोग फाफत खात्री कयता मेत नाशी .

अ क्र फचत गटाचे नाल

ऩोशोच

ऩालती

हदनाॊक

फॉक ल ळाखा

यक्कभ रुऩमे

५/०३/२०१६

आॊध्र फॉक

१००००/-

१०/१२/२०१५

इॊडडमन फॉक

१००००/-

अप्राप्त
आशे
1

तननष्ट्का

स्लमॊ

भहशरा फचत गट
2

तरुण ऩरूऴ फचत गट

वशामता अप्राप्त
अप्राप्त
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3

एव ऩरूऴ फचत गट

अप्राप्त

२२/०५/२०१५

मननमन फॉक

१००००/-

4

वावलत्री फाई परे फचत गट

अप्राप्त

१३/०५/२०१६

आम डी फी आम

१००००/-

5

आधाय भहशरा फचत गट

अप्राप्त

११/०३/२०१६

आम डी फी आम

१००००/-

6

भातॊगी भहशरा फचत गट

अप्राप्त

११/०३/२०१६

आम डी फी आम

१००००/-

7

प्रसा ळीर भहशरा फचत गट अप्राप्त

११/०३/२०१६

आम डी फी आम

१००००/-

8

प्रसा वम
ू ा भहशरा फचत गट

१/०३/२०१६

आम डी फी आम

१००००/-

8. केंद्र

ल याज्म

ळावन

अप्राप्त

एकूण रुऩमे ८०,०००/ऩयस्कृत याष्ट्रीम नागयी उऩजीवलका अलबमान याज्मात अॊभरफजालणी

कयण्माफाफत भ. ळा. नगय वलकाव वलबाग ळा नन क्र एनमू एर/२०१४ / प्र क्र १०४ नॊ वल - ३३ हदनाॊक

२८/०८/२०१४ अन्लमे वरु कयण्मात आरी आशे . ऩयॊ त अॊभरफजालणी शी शी व्मलग्स्थतऩणे म्शणजे खूऩ
कभी झाल्माने

ननधीचा लाऩय न झाल््माने आधथाक ल बौतीक उहदष्ट्ठ वाध्मे झारी नाशीत शे खरीर

वललयणऩत्र ऩत्रानवाय हदवत आशे .

SMID

आधथाक ल बौनतक उ उहदष्ट्टे ल टकेलायी
1

SHG Formation

22

62.86%

525

228

43.43%

2

Total no of members in

3

Urban poor members out of total

160

160

100%

4

ALF Registration

4

0

0%

5

CLF Registration

01

0

0%

5

RF Support to SHG

18

08

44.44%

6

RF Support to ALFs

04

00

0%

8

Financial literacy camps organized

01

01

100%

9

No Bank Saving Account

228

79

34.64%

9

CLC Proposals sent to SMMU

01

0

0%

10

No Of

17

77.27

11

No Of SHG Completed

00

0%

12

Amount Of given to SHGs

180000

20000

11%

13

Amount Of given to ALFs

100000

0

0%

14

Amount

0

0%

15

Total Amount Disbursed Under SMID

20000

1.23%

Training

SHG

35

Opened

SHGs Completed SHG Concept 22

Training

Spent

SHGs/ALFs/CLFs

on

Book Keeping 35

training

of 2.62
1618750

उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाचा ननधी अखधचात ठे लरा आशे , माभऱे

ळावनाची मोजनेची प्रबाली

अॊभरफजालणी झारी नाशी. ळशयातीर दारयद्र ये ऴख
े ारीर नागयीकाॊचे याशणीभान उॊ चलण्मालण्मावाठी आऩण
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ळावनाची मोजना नागायीकाऩमंत ऩोशोचलल्मा नाशीत खराश्मावश ऩताता दाखलाली.
DATSMPM7201 (Ref No : 85, Hmm No : 46)
[End Para)
[Start Para)

71

वन 2015-2016 भबलॊडी ननजाभऩुय ळशय भशानगयऩाभरकेभधीर जन्भ भृत्मू नोंदणी

अर्धननमभ, 1969 ची अभरफजालणी ननमभाप्राभाणे शोत अवल्माची खात्री कयणे वाठी
अभबरेखे उऩरब्ध शोणे फाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 10

रेखा ळीऴा :जन्भ भृत्मू वलबाग भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ

वन 2015-2016 लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरकेभधीर जन्भ भत्ृ मू नोंदणी अधधननमभ1969 ची
अॊभरफजालणी ननमभप्राभाणे शोत नाशी.

वन 2015-2016 मा वलत्तीम लऴााचे लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरकेचे रेखाऩयीषण 7 जरै 2019 ऩावन
ू
वरू आशे . जन्भ भत्ृ मू नोंदणी अधधननमभ1969 ची अभरफजालणी आऩल्मा कामाारमात ननमभप्राभाणे शोत
अवल्माची खात्री कयणे ल जभा यक्कभ ळावनाव बयणा शोत अवल्माची खात्री कयण्मावाठी खारीर अलबरेखे
रेखाऩयीषणाव भागणी करूनशी अद्माऩ अप्राप्त आशे .

1. नोंदणी अधधननमभ1969 करभ 23 अन्लमे जन्भ भत्ृ मअ
ू शलार 1) भाहशती न दे णे 2) नोंद न कयणे

माफाफत ननष्ट्काऱजी दाखवलणे माफाफत रुऩमे 50 दॊ डाची तयतद
ू आशे त्मानवाय केरेल्मा द्ॊडाच्मा भाशे भाचा

2016 अलबरेख,े नस्ती ल नोंदलशी लायॊ लाय भागणी करून शी अद्माऩ 1) वाठा नोंदलशी 2) लाऩयरेरी ऩालती
ऩस्तके 3) चरणे 4) बयणा नोंदलशी 5) भालवक जभा यकभेचा नोंदीचा अशलार इतय आनऴॊधगक अलबरेखे
त्लरयत रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयण्मात माले.

2. अधधननमभ करभ 30 नवाय वला अलबरेखे जन्भ, भत्ृ मू नोंद अलबरेखे कामभचे ये कॉडा भशणन
ू

वॊबाऱन ठे लणे फॊधनकायक आशे . रेखे उऩरब्ध केरे नाशी .

3. वन 2015-2016 भधीर जन्भ ल भत्ृ मू प्रभाणऩत्र अनक्रभे नभन
ू ा 5 ल 6 ननफॊधक मा नात्माने केरेरे

काभ , ऩाठऩयाला , तक्रायी फाफत ननयाकयण अलबरेखे ल नोंदलशी रेखाऩयीषणा उऩरब्ध कयण्मात आरी
नाशी.

4. आऩल्मा कामाषेत्रात घडरेल्मा वला जन्भ ल भत्ृ मू नोंदी नोंदवलल्माची खात्री ऩटवलणायी अलबरेखे

उऩरब्ध केरी नाशी.

5. अधधननमभ करभ 19 (2) नवाय ळावनाव वलहशत कारालधीत अशलार ऩाठवलणे फॊधनकायक आशे .
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अलबरेखे उऩरब्ध न केल्माने मा अधधननमभ अभरफजालणी मळस्ली केरी ककॊ ला कवे माफाफत खात्री कयता
आरी नाशी.

6. अधधननमभ करभ 3 (16) नवाय फारक दत्तकनोंदी स्थानीक न्मामाधीळ भापात आदे ळान्लमे शोते

ककॊ ला कवे माची खात्री अलबरेखे उऩरब्ध न केल्माने कयता आरी नाशी॰

7. शयवलरेरी व्मक्ती भत्ृ मच
ू ी नोंदी ननमभ 3 अ ( 18) अन्लमे ल इॊडडमन एग्व्शडन्व अॎक्ट करभ 107,

108 नव
ू ाय न्मामारमीन आदे ळानवाय ज्मा हदलळी व्मक्ती शयलरी ककॊ ला फेऩत्ता झारी माॊव 7 लऴं ऩण
ू ा
झाल्मालयच भत्ृ मू नोंद घेतरी जाते ककॊ ला कवे माची खात्री ऩटवलणायी कागदऩत्रे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध
कयण्मात आरी नाशी.

8. एक जानेलायीरा जन्भ ल भत्ृ मू नोंडलशी फदरन
ू नलीन अनक्रभाॊक दे णे फॊधनकायक आशे वदय फाफीची

खात्री कयण्मावाठी भाशे जाॊनेलायी 2016 च्मा नोंदलशी खात्री ऩटवलणायी अलबरेखे उऩरब्ध केरे नाशी.

9. अधधननमभ प्रभाणे 21 हदलवाॊनत
ॊ य केरेल्मा वला नोंदी वळल्क आशे त माफाफत खात्री शोणायी अलबरेखे

खात्री ऩटवलणायी कागदऩत्रे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयण्मात आरी नाशी.

10. अधधननमभ ननमभ 24 अन्लमे गन्शे आऩवात लभटवलल््मव रुऩमे 50 दॊ डाची तयतद
ू आशे .

वन 2015-16 एकूण प्रकयण वॊख्मा ल लवर
ू दॊ ड फाफतचे वला प्रकयणे त्लरयत रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध
कयण्मात माले.

11. अधधननमभ करभ 17 अ, फ ,क,ल ड च्मा नोंदी ळोधण्माचा दय रुऩमे 2 ,5

ल ऩोष्ट्टर खचा लवर
ू

केरा जात आवल्माची खात्री वाठी भाचा 2016 भधीर प्रकयण नस्ती ल अलबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध
कयण्मात माले.

12. वन 2015-2016 भधीर प्रत्मष जभा यक्कभा कऱवलण्मात माव्मात.

वदय अधंवभाव साऩनऩत्र भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ 1930 चे करभ 6 ल वधारयत

अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत कायण्मात मेत अवन
ू वदय अधंवभाव साऩनऩत्र प्राप्त शोताच वफॊधधत
भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून दे णे आलश्मक शोते अद्माऩ खरावा अनऩारन
वदय केरे नाशी ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त

DATSMPM7201 (Ref No : 91, Hmm No : 128)
[End Para)
[Start Para)

72

वन 2015-2016 भबलॊडी ननजाभऩुय ळशय भशानगयऩाभरके भध्मे भाकेट वलबागातीर

दक
ु ान गाऱे /ओटे /राकडी केबफन धायकाची बाडेलाढ न केल्माफाफत .
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :भाकेट वलबाग भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9B
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 731000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 731000.00/[174]
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वन 2015-2016 लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरकेत बाडे रुऩमे 500 लरुन 300 इतके कभी कयण्मात
आरे आशे लळलाम शा दय भशावबा वबा ठयाल क्रभाॊक 26 हदनाॊक 24/06/2014 लाढ केरेरी नाशी.

वन 2015-2016 लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरकेच्मा भाकेट वलबागातीर दकान गाऱे /ओटे /राकडी
केबफन धायकाची बाडेलाढ कयण्माऐलजी बाडे कभी करून भशानगयऩालरका उत्ऩन्न कभी करून बाडेकरुचे हशत
जोऩावरे आशे दय लऴी ककभान 10 टक्के बाडेलाढ ककॊ ला फाजायबाल भल्
ू म जे जास्तीचे आशे ते बाडे आकायणे
आलश्मक अवताना भशावबा वबा ठयाल क्रभाॊक 26 हदनाॊक 24/06/2004 नॊतय वधायीत बाडेलाढ केरेरी नाशी.
ककभान 10% लाढ केल्माव रुऩमे 1500 शोणे आऩेक्षषत अवताॊना वन 2004 च्मा दयाने रुऩमे 300/- बाडेलवर
ू ी
वरू आशे . दकाने बाडे भल्
ू म लाढ भशानगयऩालरका अधधननमभ 1971 अन्लमे दय चाय लऴााने बाडे /कय /ळल्क
लाढ कयणे आलश्मक आशे . माप्रभाणे बाडेलाढ कयण्मात आरेरी नाशी शी फाफ भशानगयऩालरका आधथाक
स्लास्थवाठी अमोग्म आशे . भशानगयऩालरकेकडून आधथाक उत्ऩन्नाचे वलवलध भागा तमाय कयणे आलश्मक शोते.
हद. 24/06/2014 बाडेलाढ भशावबा ठयाल क्र. 26 ची अॊभरफजालणी अद्माऩ केरेरी नाशी. माफाफत चा
आलश्मक खरावा अद्माऩ केरा नाशी. ऩत
ा ा दाखलाली.
ू त
वन 2015-2016 लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩालरकेचे बाडे रुऩमे 500 लरुन 300 इतके कभी कयण्मात
आरे आशे . लळलाम शा दय भशावबा वबा ठयाल क्रभाॊक 26 हदनाॊक 24/06/2014 कोणतीशी लाढ केरेरी नाशी.
नगयऩालरका अधधननमभ करभ 113 ते 115 दय चाय लऴाानी पेय भल्
ू माॊकन शोणे आलश्मक आशे . वन 201516- 41*1200*12=

रुऩमे 590400/- ककभान एक लऴााचे नकवान

शोत आशे .वफॊधधत 41

गाऱे धायक

माॊच्माकडून घयऩट्टी

आकयण्मात मेत आवरेल्मा भालवक 590000 X24=141600=731000/-लवर
ू कयाले.

खराश्मावश ऩत
ा ा केरी नाशी. भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ 1930 चे करभ 6 ल वधारयत
ू त
अध्मादे ळ 2011 अन्लमे अधा वभाव ऩत्र क्र 154 हदनाॊक 31/08 2020 अधा वभाव ऩत्र ननगालभत केरे आशे .
अधंवभाव साऩणऩत्र प्राप्त शोताच वफॊधधत भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून
दे णे आलश्मक शोते ऩयॊ त अद्माऩ अनऩारन वादय केरे नाशी. ऩत
ा ा दाखवलण्मात माली.
ू त
DATSMPM7201 (Ref No : 93, Hmm No : 154)
[End Para)
[Start Para)
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भशानगय ऩाभरकेच्मा भाकेट वलबागाअॊतगषत भारभत्ता गाऱे / दक
ु ाने ओटे /राकडी केबफन

माॊचे भाभवक बाडे फाजायभूल्म प्रभाणे दय चाय लऴाषने बाडे /ळुल्क लाढ न केल्माने भशानगय
ऩाभरकेचे उतऩन्न कभी शोत अवल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 3
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रेखा ळीऴा :भाकेट वलबाग भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 3701032.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3701032.00/भशानगय ऩाभरकेच्मा भारकीचे ओटे गाऱे माॊचे बाडे दकाने बाडे भूल्म लाढ
अर्धननमभ 1971 अन्लमे दय चाय लऴािने बाडे

/कय /ळल्क लाढ कयणे

2015 -2016 रेकऩयीषणाच्मा कारालधी ऩमिन्त बाडे लाढ नाशी.

वन 2015-2016 मा वलत्तीम लऴािचे रेखाऩयीषण केरे अवता

रेखावलऴमक अभबप्राम नोंदवलण्मात मेत आशे
वलबागातीर

भशानगयऩाभरका

आलचमक आशे आशे . ऩयॊ तू

, ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम

. भबलॊडी ननजाभऩयळशय भशानगयऩाभरकेच्मा भाकेट

दकाने गाऱे /ओटे /राकडी केबफन धायकाॊची बाडेलाढ चाय लऴािनी भशवरी उत्ऩन्न ला

ढ

शोणे कयीता बाडेलाढ कयणे आलचमक आशे ऩयॊ त भशानगयऩाभरकेने वरग 12 लऴां बाडेलाढ केरी नाशी .
भशानगय ऩाभरकेची आर्थिक ऩरयजस्थती चाॊगरी नवल्माने बाडेलाढ कयणे आलचमक शोते

.

फाजायभूल्मनवाय बाडे आकायणे आलचमक अवूनशी तळी कामिलाशी भशानगयऩाभरकेने केरी नाशी. माभऱे
भशानगय ऩाभरकेचे नकवान झारे आशे .

फाजाय भूल्मनवाय उत्ऩन्न लाढ झारी अवती .

आलचमक खरावा ल ऩूतत
ि ा रेखाऩयीषण कारालधीत. केरी नाशी.

माफाफत

वन 2015-216 भाकेट वलबागाने केरेरी प्रत्मषबाडे लवर
ू ी फाफत वललयणऩत्र.

अ क्र भाकेटचे नाल

एकूण

गाऱे /ओटे

ठयाल

ठयाल

फाजाय बाडेलाढ

500

198000

3000

9,90,000

क्रभाॊक26

क्रभाॊक26 नवाय बाल
केरी
2015-16
हदनाॊक
नवाय अवती तय
ू ी भालवक लाढील
24/06/2004 भागणी /लवर
लवर
ू ी
दय
उतऩन्न
वरूआशे

1

भशानगयऩालरका

2

तीन फत्ती भच्छी ल भटन ओटे 44

300

158400

1500

792000

3

तीनफत्ती माकफ योड

ऩक्के22

500

132000

2000

528000

4

भशात्भा परे बाजी भॊडई

गाऱे 2

500

1000

2000

4000

5

बवाय भोशल्रा, भटन भाकेट ओटे 10

360

43200

1500

180000

6

इस्राभऩया भटन भाकेट

ओटे 4

300

14400

1500

72000

7

एकन लवरी रुऩमे

176

क्लाटा य लळलाजीनगय

स्टाप गाऱे 33
ओटे 40

भाकेट

राकडी ऩक्के कॎबफन

ओटे 21

300

300

144000

75600

766600
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1500

1500
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378000
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भशानगयऩालरका

अधधननमभ 1971 अन्लमे दय चायलऴाानी बाडे / कय / ळल्क लाढ कयणे आलश्मक आशे,

माप्रभाणे कामालाशी भशानगयऩालरकेभापात कयण्मात आरे नाशी शी फाफ भशानगयऩालरका आधथाक स्लास्थवाठी
मोग्म नाशी. भशानगयऩालरकेकडून आधथाक उत्ऩन्नाचे वलवलध भागा तमाय कयणे आलश्मक अवताना दकाने
बाडे ल ळल्कलाढ न केल्माचा खरावा अनऩारन वादय केरे नाशी.

1. रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरेल्मा अलबरेख्मालरून ऩढीर प्रभाणे अलबप्राम नोंदवलरे आशे त.

1)

धचकन 161 2) भटन 123 ) फीप45 एकूण-218 व्मलवामधायक वलना ऩयलाना व्मलवाम कयत आशे . त्माॊनी रुऩमे
100X218= रुऩमे 21800+5232= रुऩमे 27032 ऩयलाना ळल्क प्ररॊबफत आशे .. वदय चे ऩयलाना ळल्क तात्काऱ

व्माज ल दॊ ड लवर
ू कयण्मावठी अनतक्रभण ळशयवलकाव वलबाग, भख्मारम ल ऩयलाना वलबाग माॊची वॊमक्त
कायलाई करुन लवर
ा ा कयण्मात माली.
ू कयणे आलश्मक शोते. ऩत
ू त
2.

दै ननक

फाजाय

पीवन201516चीऩालतीऩस्तकेअक्र157,311,313,307,310,317,312,314,309,156 इतकी ऩालती ऩस्तके

ल 580 ल 754 शमा क्रभाॊकाची चरणे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरी आशे . त्मालरून ऩढीरप्रभाणे अलबप्राम
नोंवलण्मात मेत आशे .

अ) वन 2015 -2016 मा वलत्तीम वलबागाचे एकबत्रत उत्ऩन्न ककती आशे, भागणी ऩत्राॊनवाय केरेरी लवरीची

टक्केलायीवश वललयण ऩत्राॊनवाय उऩरब्ध कयण्मात माले.

वन2015- 2016 भधीर लबलॊडी ननजाभऩय ळशयभशानगयऩालरका भाकेट बाडे/पी / ळल्क लवर
ू ी वललयणऩत्र

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयाले.

(यक्कभ रुऩमे)

अ क्र भाकेट प्रकाय

1)

गाऱे /ओटे

2)

दै ननक फाजाय ळल्क
नाळलॊत,

हटकाऊ

खाद्म ऩदाथा

भागीर

एकूण लवर
ू ी

एकूण लळल्रक

2509922-

938980

1570942

0

0

0

0

थकफाकी

ल

एकबत्रत

थकफाकी
भागणी

वश

यक्कभ रुऩमे

3

ठे केदाय भापात लवर
ू ी

0

0

0

0

4

0

0

0

5

ऩयलाना नत
ू नीकयण पी 0
0
लळषणकय

0

0

0

6

वन 2015 एकण लवर
ू ी0

0

0

1570942

3. भाकेट वलबाग, ऩयलाना ल अनतक्रभण ऩथक एकबत्रत्त लवरीचे काभ छोटी यक्कभ लवर
ू कयाली.

वॊमक्त कायलाई कयण्मात माली. फाजायभल्
ा ा कयाली.
ू मानवाय बाडे /ळल्क लवर
ू ी कयण्मात माली. ऩत
ू त
4.

भाकेट वलबाणे उऩरब्ध वललयण ऩत्राॊनवाय वन 2015-2016

गाऱे ओटे प्ररॊबफत थकफाकी

रुऩमे1570942/-थकीत यक्कभ लवर
ू केरी नाशी, थकफाकी न दे णामाा गाऱा बाडेकरुलय कायलाई करुन बाडे
यक्कभ लवर
ा ा कयाली..
ू कयाले. ऩत
ू त
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अधंवभाव साऩनऩत्र क्र 170 हदनाॊक -31/08/2020 अन्लमे भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ

1930 चे करभ 6 ल वधारयत अध्मादे ळ 2011 अन्लमे ननगालभत कयण्मात आरे शोते, वदय अधंवभाव साऩनऩत्र
प्राप्त शोताचवफॊधधत भाहशती / अलबरेखे तवेच खरावा तीन हदलवात उऩरब्ध करून दे णे आलश्मक शोते.
माफाफत जा . क्र भाकेट ३७३/ हदनाॊक-११/०९/२०२० अन्लमे केरेरा खरावा नवाय ठयाल क्रभाॊक-10 हदनाॊक

२२/०९/२०१७ अन्लमे बाडेलाढ केरे फाफत कऱवलरे आशे , ऩयन्त भागीर लवरी केरी नाशी. वदयचा खरावा
भान्म कयण्माजोगा अभान्म कयण्मात आरा आशे . ऩत
ा ा कयाली.
ू त

DATSMPM7201 (Ref No : 101, Hmm No : 170)
[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 -------------------

[180]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

बाग दोन
वलषवाधायण

अननमभभतता

[181]
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करभ ९ ड खारीर आषेऩ
खॊड अ,फ,क भध्मे नभद
ू केरेल्मा फाफीॊ व्मनतरयक्त इतय
भशत्लाच्मा अनधचत ककॊला ननमभफाह्म फाफी

[182]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

[Start Para)

74

लावऴषक रेखे तऩावणीफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 05

रेखा ळीऴा :रेखा भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

नगरभवकास भवभाग , शासन पररपत्रक, क्रमांक -िोिेस.२०१६.क्र.प्/०३

नवी/३१,मंत्रािय/ मुंबई ददनांक

२२/०१/२०१६ मध्ये नमूद के िेनुसार महानगरपािीकांच्या वार्षषक िेखयांचे िेखापरीक्षकाकडू न तपासणी करून
प्माभणत करणेत यावेत अशी तरतूद महाराष्ट्र महानगरपाभिका अभधभनयमामध्ये करणेत आिी आहे

. तरीही

महानगरपाभिकांचे िेखे अंतगषत िेखापरीक्षकांनी भनयभमतपणे तपासणे व सादर करणे यामध्ये प्िंबीताचे प्माण
जास्त असल्याने भारताचे भनयंत्रक व महािेखापरीक्षक यांनी सदरबाबत भनभित कािमयाषदा असावी याबाबत
अभभप्ाय नोंदभविे आहेत.
महानगरपाभिकाने भवतीय वषं संपल्यानंतर महानगरपाभिका मुखय िेखा व भवत्त अभधकारी यांनी दरवषी भवत्तीय
िेखे पूणष करणे आवश्यक आहे, भवत्तीय िेखे तयार करून ते ३० जून पूवी स्थायी सभमतीस सादर के िेिे भवत्तीय िेखे ,
महासभेकडू न मंजूर करून ते शासनास व संचािक स्थाभनक भनधी िेखापरीक्षा यांना सादर करावयाचे आहेत .
शासनास सादर करण्यात आिेल्या भवत्तीय िेखयांचे िेखापरीक्षण

, संचािक, स्थाभनक भनधी िेखापरीक्षा यांच्या

कायाषियाकडू न करून घेणे आवश्यक आहे.
मुंबई प्ांतीक महानगरपाभिका अभधभनयम १९४९ किम ९४ नुसार वार्षषक प्शासन अहवाि आभण संबंभधत वषाषचे
िेखा भववरण पत्र एभप्ि मभहन्याचे १ ल्या तारखेस नंतर िवकरात िवकर स्थायी सभमतीस सादर करणे आवश्यक
आहे. महानगरपाभिके चा वार्षषक िेखा स्थायी सभमतीने ठरावाद्वारे मंजूर के िेिा वार्षषक अहवािाची प्त िेखा
परीक्षणात तपासणीसाठी उपिब्ध झािी नाही.
नगर भवकास भवभाग , मंत्रािय,महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडीि शासन भनणषय क्रमांक िेखा सं- १०२००४/७१
प्.क्र. ५/०४/नभव ३१ ददनांक ०६ जुिै २००५ नुसार राज्यातीि सवष महानगरपाभिका /नगरपाभिकामध्ये ददनांक
१ एभप्ि २००५ पासून भव्दनोंदी िेखा पध्दतीची अंमिबजावणी (

Accrual Bassed Double Entry

Accounting System) िागू करण्यात आिेिी आहे. सदर शासन भनणषयानुसार यासाठी राष्ट्रीय नगरपाभिका
िेखा भनयम पुस्तीके च्या ( National Municipal Accounting Mannual-NMAM ) चा उपयोग करावयाचा
असून पुवीची रोख तत्वावर िेखे ठे वण्याची पध्दती व भव्दनोंदी िेखा पध्दती ( Accrual Bassed Double Entry
Accounting System) या दोन्ही पध्दतीमध्ये महानगरपाभिके चे आर्षथक िेखे ददनांक १ एभप्ि २००५ पासून
ठे वावयाचे आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय िेखांश भनयमपुभस्तके नुसार महानगरपाभिके ने िेखे ठे विे िे नसून दुहरे ी नोंद
िेखा पद्धतीप्माणे िेखे ठे विेिे नाहीत
वार्षषक िेखयाच्या अनुषंगाने िेखा भवभागाने संबंभधत बाबींचा सभवस्तर खुिासा िेखा परीक्षणात के िा नाही.

भशानगयऩालरकेचे वलत्तीम लऴा २०१५-१६ चे लावऴाक रेखे अनऴॊधगक अलबरेख्माॊवश तऩावणीत उऩरब्ध
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करून दे ण्माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र. क्र.४२ हदनाॊक २१/१२/२०१९ ल अधावभाव ऩत्र क्र.५८ हदनाॊक १३/०१/२०२०
ल ऩत्र क्र.३४ हदनाॊक ०२/०९/२०२० अन्लमे भागणी रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध झारे नाशीत. हदनाॊक ०२/०९/ २०२०
च्मा ऩत्राव अनवरून भख्म रेखा ल वलत्त अधधकायी माॊनी केरेल्मा खराश्मात भशानगयऩालरकेने लावऴाक रेखे
तमाय कयणेकाभी वनदी रेखाऩार माॊची ननमक्ती केरी आशे. कोवलड वलऴाणू प्रादबााल अवल्माभऱे वदयचे काभ
प्ररॊबफत आशे . त्माॊचेकडून वदय रेखे प्राप्त झाल्मानॊतय उऩरब्ध कयण्मात मेतीर अवे कऱवलरे आशे . त्मा
अनऴॊगाने अधावभाव ऩत्र क्र.१९० हदनाॊक ०८/०९/२०२० अन्लमे खारीर भद्माॊफाफत कऱवलरे अवता रेखा
वलबागाने केरेल्मा खराश्मात स्थामी वलभती ककॊ ला भशावबा माॊनी लावऴाक रेख्माचा नभना ननग्श्चत केरा
नाशी. नभना ननग्श्चत करून हदल्माव त्मा अनऴॊगाने कामालाशी कयण्मात मेईर. वद्मग्स्थतीत टॎ री वॊगणक
प्रणारीलय काभ वरु आशे . याज्म ळावनाकडून NAAM फाफत स्ऩष्ट्ट वच
ू ना प्राप्त झाल्मानॊतय रेखे अद्मालत
कयण्माची कामालाशी कयण्मात मेईर. वद्मग्स्थतीत भनऩाचे वला रेखे टॎ री मा आसालरीत ठे लण्मात आरेरे
आशे त. लऴाअखेय योखलशीच्मा वप्रॊट काढून ठे लण्मात मेत अवतात. दयलऴी अथावक
ॊ ल्ऩीम अॊदाज वादय कयतेलेऱी
भागीर तीन लऴााचे प्रत्मष जभा ल खचा माफाफी स्थामी वलभती ल भशावबा माॊच्मा ननदळानाव आणूनच भॊजयी
घेण्मात मेत.े अवा केरेरा खरावा भोघभ/त्रोटक अवन
ू भद्देननशाम, ऩयीऩन
ू ल वॊमग्क्तक नाशी. वफफ वदय
खरावा वलचायात घेता रेखा ऩयीषणात खारीर अलबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.
१) नगयवलकाव वलबाग,ळावन ऩरयऩत्रक, क्रभाॊक.रोरेव-२०१६/प्र.क्र.०३/नली ३१/भॊत्रारम, भफ
ॊ ई हदनाॊक
२२/०१/२०१६ भध्मे नभद
ू केरेनवाय भशानगयऩारीकाॊच्मा लावऴाक रेख्माॊचे रेखाऩयीषकाकडून तऩावणी करून
प्रभाणणत कयणेत मालेत अळी तयतद
ू भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभाभध्मे कयणेत आरी आशे . तयीशी
भशानगयऩालरकाॊचे रेखे अॊतगात रेखाऩयीषकाॊनी ननमलभतऩणे तऩावणे ल वादय कयणे माभध्मे प्ररॊफीताचे
प्रभाण जास्त अवल्माने बायताचे ननमॊत्रक ल भशारेखाऩयीषक माॊनी वदयफाफत ननग्श्चत कारभमाादा अवाली
माफाफत अलबप्राम नोंदवलरे आशे त.
२) भशानगयऩालरकाने वलतीम लऴं वॊऩल्मानॊतय भशानगयऩालरका भख्म रेखा ल वलत्त अधधकायी माॊनी दयलऴी
वलत्तीम रेखे ऩण
ू ा कयणे आलश्मक आशे, वलत्तीम रेखे तमाय करून ते ३० जून ऩल
ू ी स्थामी वलभतीव वादय
केरेरे वलत्तीम रेख,े भशावबेकडून भॊजयू करून ते ळावनाव ल वॊचारक स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा माॊना
वादय कयालमाचे आशे त. ळावनाव वादय कयण्मात आरेल्मा वलत्तीम रेख्माॊचे रेखाऩयीषण, वॊचारक,
स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा माॊच्मा कामाारमाकडून करून घेणे आलश्मक आशे .
३) भफ
ॊ ई प्राॊतीक भशानगयऩालरका अधधननमभ १९४९ करभ ९४ नवाय लावऴाक प्रळावन अशलार आणण वॊफधॊ धत
लऴााचे रेखा वललयण ऩत्र एवप्रर भहशन्माचे १ ल्मा तायखेव नॊतय रलकयात रलकय स्थामी वलभतीव वादय कयणे
आलश्मक आशे . भशानगयऩालरकेचा लावऴाक रेखा स्थामी वलभतीने ठयालाद्लाये भॊजूय केरेरा लावऴाक अशलाराची
प्रत रेखा ऩयीषणात तऩावणीवाठी उऩरब्ध कयणे आलश्मक आशे .
४) नगय वलकाव वलबाग, भॊत्रारम,भशायाष्ट्र याज्म, भफ
ॊ ई माॊचेकडीर ळावन ननणाम क्रभाॊक रेखा वॊ१०२००४/७१ प्र.क्र. ५/०४/नवल ३१ हदनाॊक

०६ जरै २००५ नवाय याज्मातीर वला भशानगयऩालरकाॊ

/नगयऩालरकाभध्मे हदनाॊक १ एवप्रर २००५ ऩावन
ू ग्व्दनोंदी रेखा ऩध्दतीची अॊभरफजालणी ( Accrual Bassed
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Double Entry Accounting System) रागू कयण्मात आरेरी आशे . वदय ळावन ननणामानवाय मावाठी

याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखा ननमभ ऩस्तीकेच्मा ( National Municipal Accounting Mannual-NMAM ) चा
उऩमोग कयालमाचा अवन
ू ऩलीची योख तत्लालय रेखे ठे लण्माची ऩध्दती ल ग्व्दनोंदी रेखा ऩध्दती ( Accrual
Bassed Double Entry Accounting System) मा दोन्शी ऩध्दतीभध्मे भशानगयऩालरकेचे आधथाक रेखे

हदनाॊक १ एवप्रर २००५ ऩावन
ठे लालमाचे आशे त. त्मानवाय याष्ट्रीम रेखाॊळ ननमभऩग्स्तकेनवाय
ू
भशानगयऩालरकेने रेखे ठे लरेरे नवन
ू दशे यी नोंद रेखा ऩद्धतीप्रभाणे रेखे ठे लरेरे नाशीत.
५) लावऴाक रेख्माच्मा अनऴॊगाने खारीर फाफीॊचा ववलस्तय खरावा रेखा ऩयीषणात अधावभाव ऩत्राद्लाये
कऱवलरे अवता वलबागाने भोघभ, त्रोटक खरावा केरा अवन
ू भद्देननशाम ऩरयऩण
ू ा खरावा भाहशती/खरावा
वादय केरा नाशी.
१. भशानगयऩालरकेने केरेल्मा गत
ॊ लणका ल त्मानऴॊगाने ठे लण्मात आरेरे अलबरेख/े नोंदलह्मा माची ऩडताऱणी
अॊतगात रेखा ऩयीषण वलबागाभापात कयण्मात आरी अवल्माफाफत रेखा ऩयीषणाची खात्री ऩटरी नाशी.
२. वलत्तीम लऴााअखेयीव प्राप्त झारेल्मा अनदानाच्मा यक्कभा खचा न कयता त्माॊचे ठे लीत रुऩाॊतय केरे जात
अवन
ू माफाफतची भाहशती रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध झारी नाशी.
३. रेखाळीऴा ननशाम दळावलरेल्मा खचा यक्कभा ह्मा मोग्म त्मा रेखाळीऴाखारीच खचा दळावलल्माफाफत, त्मा
यक्कभा खचााच्मा लगीकयण नोंदलशीवोफत जऱल्माफाफत ल जऱत नवल्माव त्माची कायणे माची भाहशती,
कभी-जादा तपालत यक्कभा रेख्मात वभावलष्ट्ट शोण्मावाठी अगय कभी कयण्मावाठी भशानगयऩालरकेने केरेरी
कामालाशी,

वॊफधॊ धत रेखाळीऴा फदराची रान्स्पय एॊन्री इत्मादी फाफतची भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव

उऩरब्ध झारा नाशी.
४. केंद्र ल याज्म ळावनाकडून प्राप्त झारेल्मा अनदानातन
ू केरेल्मा खचााचा तऩळीर ल प्राप्त अनदान भॊजयी
आदे ळातीर अटी ल ळतीनवाय खचा केल्माचा तवेच खचााच्मा अनऴॊगाने उऩमोधगता प्रभाणऩत्र वादय केल्माचे ल
अनदानाच्मा अनऴॊगाने स्लननधीच्मा तयतदीनवाय कामालाशी कयण्मात मेऊन खचा केरा माफाफतची
भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध झारा नाशी.
५.केंद्र ल याज्म ळावन माॊचेकडून प्राप्त झारेरे अनदान ज्मा प्रमोजनावाठी प्राप्त झारे आशे ते त्माच
प्रमोजनावाठी लाऩयरे फाफत ल नवल्माव त्माची कायणे, अन्म प्रमोजनावाठी लाऩयताना ळावनाची ऩल
ू ा
ऩयलानगी घेतल्माची भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी.
६. ळावन अनदानाची उऩमोधगता प्रभाणऩत्रे ळावनाव ऩाठवलल्मा फाफतची भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव
उऩरब्ध झारा नाशी.
७. ळावन अनदान अखधचात यक्कभा ळावनाव ऩयत केल्माफाफत, केरा नवल्माव त्माची कायणे माफाफतची
भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी.
८. स्थाननक वलकाव कामाक्रभाॊतगात प्राप्त खावदाय ननधी, आभदाय ननधीच्मा यक्कभाॊचा लाऩय ऩण
ा णे
ू ऩ
केल्माचा अगय ननधी लाऩयावलना ऩडून अवल्माव त्माची कायणे माफाफतची भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव
उऩरब्ध झारा नाशी.
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९. खारीर वलवलध प्रकायचे याखील ननधी माफाफतीत तयतद
ू केल्माची भाहशती रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध झारी
नाशी.
अ)वलकाव ननधी
आ)लष
ृ ननधी
इ)लेतन ननधी
ई)कजा ननलायण ननधी
उ)घवाया ननधी
ऊ)बवलष्ट्म ननलााश ननधी
ऋ)ननलत्ृ ती लेतन ननधी
ऌ)आग वयषा ननधी
१०. भशानगयऩालरकेच्मा आधथाक व्मलशायावाठी उघडण्मात आरेल्मा एकूण फॉक खात्माचा तऩळीर ,ल खाती
लळल्रक आरेल्मा यक्कभाचा तऩळीर माॊचा ताऱभेऱ घेतल्माचे तवेच ननष्ट्क्रीम खाती फॊद केल्माफाफतची
भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी.
११. भशानगयऩालरकेनी ठे लरेरी योख नोंदलह्मा (वला) अलबयक्षषत कयण्मात मेऊन वलहशत नभन्मात ठे लण्मात
आल्माफाफतची भाहशती / खरावा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी.
१२. भशानगयऩालरकेच्मा वलवलध ननधी/ खात्माॊची योकडलशी दै नहॊ दनयीत्मा शस्तलरणखत स्लरूऩात लरहशरी जात
नवन
ू वदय योकडलशी वषभ अधधकायी माॊच्मा वशी / स्लाषयीने दै नहॊ दन तऩावन
ू प्रभाणणत केरी जात नाशी.
त्माची कायणाॊफाफत वलबागाने भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध केरा नाशी.
१३. योकडलशीतीर दै ननक अखेयच्मा लळल्रक यक्कभ ऩढीर हदलळी वरुलातीची लळल्रक यक्कभ म्शणून ओढरी
जात अवल्माफाफत ल नवल्माव त्माची कायणे माफाफत रेखा ऩयीषणाव भाहशती/खरावा उऩरब्ध केरा नाशी.
१४. भशानगयऩालरकेच्मा वलवलध ननधी/ खात्माॊची भालवक फॉकताऱभेऱ ऩत्रके तमाय केरी जात अवल्मा’फाफत ल
अळी ताऱभेऱ ऩत्रके तऩावन
ू वषभ अधधकायी माॊनी प्रभाणणत केल्माची, नवल्माव त्माची कायणे माफाफतची
भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध झारा नाशी.
१५. भशवरी जभा/खचा ल बाॊडलरी जभा/खचा माॊचे मोग्म लगीकयण केल्माफाफत, नवल्माव त्माची कायणे
माफाफतची भाहशती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी.
१६. वलत्तीम लऴाातीर जभेच्मा काशी नोंदी रेख्माफाशे य याहशल्माफाफतची भाहशती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध
झारी नाशी.
१७. भशानगयऩालरकेने लवर
ू केरेल्मा यक्कभा लेऱीच ळावनखाती बयणा केल्माफाफत, अळा यक्कभा बयणा
कयणेव प्ररॊबफत अवल्माफाफत, अवल्माव त्माची कायणे माफाफतची भाहशती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी
नाशी.
१८. अॊदाजऩत्रकातीर भॊजूय तयतदीऩेषा जादा केरेल्मा खचााच्मा अनऴॊगाने ऩनवलाननमोजन केरेफाफत, त्माचे
आदे ळ काढरेफाफत, नवल्माव त्माची कायणे माफाफतची भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध झारा
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नाशी.
१९.भशानगयऩालरकेने घेतरेरे ऩयताले / कजााची ऩयतपेड ननमलभतऩणे केल्माची, वला ऩयताले/ कजे माॊची नोंदी
वॊफधॊ धत रेख्मात नोंदवलल्माची ल शप्ता चकवलल्माभऱे दॊ डनीम व्माजावश ऩयतपेड केल्माची, शप्ता
चकवलण्माची कायणे मा\
फाफतची भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी.
२०. भशानगयऩालरकेने हदरेल्मा अधग्रभ यक्कभाॊचे लेऱीच वभामोजन / लवरी केल्माफाफत, अधग्रभ नोंदलशीत
वला प्रकायची अग्रीभे नोंद्ल्माची, नोंदरी नवल्माव त्माची कायणे माफाफतची भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणात
उऩरब्ध झारा नाशी.
२१. भशानगयऩालरकेने घवाया ननधी तमाय केल्माचा, घवाया ननधी वॊफधॊ धत वला प्रकायच्मा नोंदी करून नोंदलशी
अद्मालत ठे लल्माफाफत, नवल्माव त्माची कायणे माफाफतची भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा
नाशी.
२२. नगयवलकाव वलबाग ळावन, ऩरयऩत्रक, क्रभाॊक.वॊकीणा -२०१६/प्र.क्र.३४/नली २०/हदनाॊक ०६/०२/२०१६भध्मे
नभद
ॊ ई वलत्तीम
ू केरेल्मा अटी ल ळतीनवाय प्राप्त झारेल्मा कजा यक्कभाची ऩयतपेड कयणे आलश्मक आशे . भफ
ननमभ १९५९ भधीर ननमभ ६० तवेच भशायाष्ट्र अथावक
ॊ ल्ऩ ननमभऩग्स्तका खॊड ०१ भधीर ननमभ क्रभाॊक १४८
नवाय ळावनारा मेणे अवरेल्मा यकभेची लवरी कयण्माची जफाफदायी त्मा त्मा भशानगयऩालरकेची अवल्माने,
माफाफत उधचत कामालाशी केल्माची भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी.
२३. कजााची यक्कभ ज्मा कायणावाठी प्राप्त झारी,

त्मावाठीच लाऩयण्मात आल्माची ऩडताऱणी

कयणे,घेतरेल्मा कजााची ऩयतपेड ळावनाने ठयलन
ू हदरेल्मा शप्त्मात केल्माफाफत, कजा ऩयतपेडीफाफत कवयू ी
फाफतची भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी.
२४. कजााच्मा ऩयतपेडीवाठी कजा ननलायण ननधीची स्थाऩना केल्माफाफत ल वषभ अधधकायी माॊनी कजा
ननलायण ननधीची लावऴाक तऩावणी केल्माची भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव झारा नाशी.
२५. भॊजूय कजा ल त्मालयीर व्माज माफाफत ऩयतपेडी वॊदबाातीर नोंदलह्मा ल इतय अलबरेखे अद्ममालत
ठे लल्माफाफतची भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी.
२६. ळावन ननणाम, वलत्त वलबाग, क्र.ळाहदक-२०१२ /प्र.क्र ४९ /ऋण ल शभी/हदनाॊक ३०/१२/२०१४ नवाय ऩारन
कयण्मात आल्माची भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी.
२७. भशक्षण कर, सेवा कर, रॉयल्टी, आयकर, कामगार कल्याण उपकर, मुद्रांक शुल्क व इतर कर/उपकर वसुिी करून
जमा करण्यात आल्याबाबत, जमा करणे बाकी असल्याबाबत व शासनास जमा करण्यात आिेल्या करावर १% ररबेट
महानगरपाभिके स प्ाप्त झाल्याबाबतची माभहती/खुिासा िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािा नाही.
DGPVTTM7001 (Ref No : 26, Hmm No : 190)
[End Para)
[Start Para)
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कभषचाऱमाॊच्मा बफॊदन
ू ाभालरीतीर अननमभभतताफाफत.
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रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :आस्थाऩना भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

भबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩाभरका माॊच्मा आस्थाऩनेलय कामियत अवरेरे कननष्ट अभबमॊता उऩ
अभबमॊता, कामिकायी अभबमॊता, कामािरमीन अधीषक, वलबागप्रभख, वशाय्मक आमक्त, उऩामक्त,

कननष्ठ भरवऩक, लरयष्ठ भरवऩक, भाऱी, लॉचभन, वपाई काभगाय, भळऩाई इत्मादी वलि वॊलगाितीर
कभिचायी ल अर्धकायी माॊच्मा बफॊदनाभालरी नोंदलह्मा अद्ममालत केरेल्मा नवून वेलाऩस्तकाॊभध्मे
आयषणाफाफतच्मा ल जातप्रलगािच्मा नोंदी प्रभाणणत केरेल्मा नाशीत. भशायाष्र ळावन वाभान्म प्रळावन

वलबाग ऩरयऩत्रक क्र. फीवीवी.2008/प्र.क्र.407/08/16 फ ददनाॊक 27/10/2008, वाभान्म प्रळावन
वलबाग ऩरयऩत्रक क्र.फीवीवी.1078/155/16 फ

ददनाॊक 19/12/1979, वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन

ननणिम क्र.फीवीवी.1094/वीआय 57/94/16फ ददनाॊक 5/12/1994, भशायाष्र आयषण क्र.8/2004,
भशायाष्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणिम क्र.फीवीवी 2001/1887/प्र.क्र.64/01/16फ

ददनाॊक 25/05/2004 ल वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणिम क्र.फीवीवी 1887/ प्र.क्र. 64/01/16फ
ददनाॊक

26/10/2004

अन्लमे

भागावलगीमाॊच्मा

फाफतीत

ळावककम

वेलेतीर

आयषणाफाफत

टक्केलायीनवाय प्रनतननधीत्ल, ऩदोन्नती भधीर आयषण ननचचीत कयताना 33 टक्के भमािदेचे ऩारन,

भशायाष्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ऩरयऩत्रक क्र.फीवीवी.1079/155/16 फ ददनाॊक 19/12/1979
नवाय छोट्मा वॊलगािभध्मे भागाव लगीमाॊची आयषणाची ऩदे

बफॊद ू नाभालरीच्मा क्रभाॊकानवाय

आऱीऩाऱीने चक्राकाय ऩद्धतीने बयणेफाफत कामिलाशी कयणे. आयषण कामदा 2004 ची अॊभरफजालणी

ददनाॊक 26/10/2004 च्मा ळावन ननणिमानवाय कयणे. ददनाॊक 05/12/1994 च्मा ळावन ननणिमाच्मा
तयतूदी नवाय तात्ऩयते अनायक्षषत करुन वेलाजेष्ठतेने बयणेवाठी ळावनाची भॊजूयी प्राप्त कयणे अळा

प्रकायची कामिलाशी भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरका आस्थाऩना वलबागाने ळावन ननणिमाच्मा
तयतद
ू ी नवाय केरी नवल्माचे रेखाऩयीषणात ददवन
ू आरे आशे.

भबलॊडी

ननजाभऩयू

ळशय

भशानगयऩाभरकेच्मा

अर्धकायी/कभिचाऱमाॊचे

बफॊदन
ू ाभालरी

नोंदलह्मा

तऩावणीफाफत आढऱून आरेल्मा अननमभभतता फाफत अधिवभाव ऩत्र क्र.७३, ददनाॊक ०४/०२/२०२०
अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र. भबननळभनऩा /आस्था/७९७/२०२०,ददनाॊक२८/०२/२०२०
अन्लमे केरेरा खरावा वलचायात घेता रेखाऩयीषणात खारीरप्रभाणे अभबप्राम आशे त.

१) लगि १ वॊलगािच्मा बफॊद ू नाभालरी नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 17 लय नभूद केल्मानूवाय उऩआमक्त,

कय ल उऩआमक्त, वाभान्म शी दोन ऩदे अवून वदय ऩदाॊना आयषण रागू शोते. कष अर्धकायी,

वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा अभबप्रामानवाय अ.जा.1

अनळेऴ बयण्माफाफत आषेऩ नभूद कयण्मात आरा आशे. वदय आषेऩाच्मा ऩूतत
ि े केल्माफाफतचे
अभबरेख रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन ददरे नाशी.

२) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 23 लय नभूद केल्मानूवाय भखम रेखाऩरयषक भॊजूयऩदे 1 भखम
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रेखा वलत्त अर्धकायी भॊजूयऩदे 1 अळी दोन ऩदे आशे त. कष अर्धकायी, वाभान ्म प्रळावन वलबाग,
भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा आषेऩानवाय वदय ऩदाॊना आयषण रागू

शोते. अ.जा.1 चा अनळेऴ मेत अवल्माने ते बयण्मात माले अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची
ऩत
ि ा केल्माफाफतचा खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.
ू त

३) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 35 लय नभूद केल्मानूवाय कामिकायी अभबमॊता भॊजूय ऩदे 2 कष

अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा
आषेऩानवाय वदय ऩदाॊना आयषण रागू शोते. अ.जा.1 चा अनळेऴ मेत अवल्माने ते प्राधान्माने
बयण्मात माले अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माफाफतचा

खरावा/ अभबरेखे

रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

४) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 43 लय नभूद केल्मानूवाय कामिकायी अभबमॊता भॊजूय ऩदे 6 कष

अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा
आषेऩानवाय वदय ऩदाॊना आयषण रागश
ू ोते. अ.जा.1अ.ज.1,

वल.जा.ब.ज.1, चा अनळेऴ मेत

अवल्माने ते बयण्मात माले अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माफाफतचा
अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.
ऩदे

खरावा/

५) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 51 लय नभूद केल्मानूवाय कामिकायी लरयष्ठ उऩ-अभबमॊता भॊजूय

3. कष अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008

योजीच्मा आषेऩानवाय वदय ऩदाॊऩैकी एका ऩदाव आयषण रागू शोते. अ.जा.1चा अनळेऴ मेत
अवल्माने ते बयण्मात माले अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माफाफतचा
अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.
६)

वदय

नोंदलदशच्म

ऩष्ृ ठ

क्र.

59

लय

नभद
ू

केल्मानव
ू ाय

भदशरा

खरावा/

लैद्मककम

अर्धकायी(वयऱवेला)भॊजूय ऩदे 6. कष अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा
कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा आषेऩानवाय वदय ऩदाॊनऩैकी अ.जा.1, अ.ज.1,

वल.जा.ब.ज.1 ल

इ.भा.ल.1 अवा अनळेऴ मेत अवल्माने तो प्राधान्माने बयण्मात माले अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय
फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माफाफतचा खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

७) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 75 लय नभद
ू केल्मानव
ू ाय प्रवत
ू ी स्त्री-योग तस भॊजयू ऩदे 2. कष

अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा
आषेऩा नवाय वदय ऩदाॊऩैकी अ.जा.1, अवा अनळेऴ मेत अवल्माने तो प्राधान्माने बयण्मात माले अवे
अभबप्राम अवून वदय फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माचा खरावा/अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

८) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 79 लय नभूद केल्मानूवाय फारयोग तस भॊजूय ऩदे 2. कष

अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा
आषेऩा नवाय वदय ऩदाॊनऩैकी अ.जा.1, अवा अनळेऴ मेत अवल्माने तो बयण्मात माले अवे अभबप्राम
आशे त. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माफाफतचा खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

९) वदय नोंद लदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 101 लय नभद
ू केल्मानव
ू ाय कामिकायी अभबमॊता वलद्मत
ू भॊजयू

ऩदे 1 अवून नोंदलशी अद्ममालत ठे लण्मात आरेरी नाशी .
नोंदी वाषाॊकीत कयाव्मात.

तयी वदय नोंदलशी अद्मामालत करून

१०) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 103 लय नभूद केल्मानूवाय कामिकायी अभबमॊता (जर ल भर

ननस्वायण) भॊजूयऩदे 1, 100 %ऩदोन्नतीने. नोंदलशी अद्ममालत ठे लण्मात आरेरी नाशी. तयी नोंदलशी
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अद्ममालत करून नोंदी वाषाॊकीत कयाव्मात.

११) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 105 लय नभूद केल्मानूवाय उऩ-आमक्त, भॊजूयऩदे 2,

%प्रनत ननमक्ती, 50 %ऩदोन्नतीने.

नोंदलशी अद्ममालत ठे लण्मात आरेरी नाशी .

अद्ममालत करून नोंदी वाषाॊकीत कयाव्मात.

50

तयी नोंदलशी

१२) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 107 लय नभूद केल्मानूवाय भखम रेखा अर्धकायी भॊजूय ऩद 1,

100 % ऩदोन्नतीने. नोंदलशी अद्ममालत ठे लण्मात आरेरी नाशी.
नोंदी वाषाॊकीत कयाव्मात.

तयी नोंदलशी अद्ममालत करून

भबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩारीकेच्मा बफॊद ू नाभालरी नोंदलशी लगि-2 भध्मे खारीर प्रकायच्मा त्रटी
आढऱल्मा आशे त.

१) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 13 लय नभूद केल्मानूवाय वशाय्मक आमक्त भॊजूय ऩदे 5. कष

अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्माकडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा आषेऩा
नवाय वदय ऩदाॊऩैकी अ.जा.1, अ.ज.1, ल वल.जा.ब.ज.1 अवा अनळेऴ मेत अवल्माने तो बयण्मात
माला अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माफाफतचा खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव
वादय केरे नाशीत.

२) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 41 लय नभूद केल्मानूवाय ऩयलाना अर्धषक भॊजूय ऩदे 2. कष

अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा

आषेऩानवाय वदय ऩदाॊनऩैकी अ.जा.1, अवा अनळेऴ मेत अवल्माने तो बयण्मात माला अवे अभबप्राम
आशे त. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माचा खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

३) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 65 लय नभूद केल्मानूवाय कननष्ठ लैद्मकीम अर्धकायी भॊजूय ऩदे

9. कष अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008
योजीच्मा आषेऩानवाय वदय ऩदाॊनऩैकी अ.जा.1, अ.ज.1, वल.जा.ब.ज.1, इ.भा.ल.2 अवा अनळेऴ मेत
अवल्माने तो तात्काऱ बयण्मात माला अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माफाफतचा
खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

४) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 111 लय नभूद केल्मानूवाय कामािरमीन आर्धषक, कयननधाियण

अर्धकायी, प्रळावकीम अर्धकायी - ऩदोन्नतीने. एकूण भॊजयू ऩदे
नोंदलशी अद्ममालत ठे लण्मात आरेरी नाशी. .

तयी नोंदलशी अद्ममालत कयण्मात माली ल वषभ

अर्धकायी माॊच्मा कडन प्रभाणीत करुन घेण्मात माली.

५) जनवॊऩकि अर्धकायी – ऩदोन्नतीने एकूण भॊजूय ऩदे

आशे अगय कवे?

12 बयरेरी ऩदे 2 अनळेऴ 10

1 बयरेरी ऩदे ननयॊ क,

वदय ऩद एकाकी

माफाफत वषभ प्रार्धकायी माॊच्माकडून प्रभाणीत करुन घेण्मात माले तवेच नोंदलशी

अद्ममालत ठे लण्मात आरेरी नाशी. तयी नोंदलशी अद्ममालत कयण्मात माली ल वषभ अर्धकायी माॊच्मा
कडन प्रभाणीत करुन घेण्मात माली.

६) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 26 लय नभूद केल्मानूवाय उऩ-अभबमॊता स्थाऩत्म ल ऩाणीऩूयलठा –

ऩदोन्नतीने 50 %. एकूण भॊजयू ऩदे

8 बयरेरी ऩदे 7 कष अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग,

भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा आषेऩानवाय वदय ऩदाॊऩैकी अ.जा.1, अवा

अनळेऴ मेत अवल्माने तो तात्काऱ बयण्मात माला अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा
केल्माफाफतचा खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

७) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 54 लय नभूद केल्मानूवाय उऩ-अभबमॊता स्थाऩत्म ल ऩाणीऩूयलठा
[190]
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– वयऱवेला 50 %. एकूण भॊजूय ऩदे

4 बयरेरी ऩदे 1 अनळेऴ 3,

वदय ऩदाॊऩैकी अ.जा.1,अ.ज.1,

अवा अनळेऴ मेत अवल्माने तो तात्काऱ बयण्मात माला. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माफाफतचा
खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

८) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 58 लय नभद
ू केल्मानव
ू ाय भवननमय स्ऩेळारीस्ट एकूण भॊजयू ऩदे

9 बयरेरी ऩदे 1 अनळेऴ 8, कष अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर
ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा आषेऩानवाय वदय ऩदाॊऩैकी अ.जा.1, अ.ज.1, वल.जा.ब.ज.1, इ.भा.ल.1

अवा अनळेऴ मेत अवल्माने तो बयण्मात माला अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा
केल्माफाफतचा खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

९) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 60 लय नभद
ू केल्मानव
ू ाय ज्मनू नमय स्ऩेळारीस्ट, ये डी ओरॉजीस्ट,

ऩॅथॉरॉजजस्ट एकूण भॊजूय ऩदे

2 बयरेरी ऩदे 1 अनळेऴ 1,

कष अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन

वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा आषेऩा नवाय वदय ऩदाॊनऩैकी
अ.जा.1, अवा अनळेऴ मेत अवल्माने तो बयण्मात माले अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची
ऩूतत
ि ा केल्माफाफतचा खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

भबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩारीकेच्मा बफॊद ू नाभालरी नोंदलशी लगि 3 भध्मे खारीर प्रकायच्मा
त्रटी आढऱल्मा आशे त.

१) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 7 लय नभूद केल्मानूवाय अन्न ननरयषक एकूण भॊजूय ऩदे 3

बयरेरी ऩदे 0 रयक्त ऩदे 3 वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई ळावन ननणिम क्र. फीवीवी
1097/प्रक्र63/97/16 फ ददनाॊक 18/10/1997 नवाय एकूण भॊजूय तीन ऩदालयीर अ.ज.1
अनळेऴ भळल्रक आशे .

ऩदाचा

(1)रयक्त ऩदे बयताॊना अनळेऴ प्रथभ प्राधान्माने बयाला. आयषण 50% ऩेषा जास्त अवू नमे.
(2) वयऱवेला बयती कयताॊना वभाॊतय आयषण वलचायात घ्माले.

(3)वलि भागावलगीम कभिचा-माॊचे जात प्रभाणऩत्र ल जातलैधता प्रभाणऩत्र प्राप्त करुन त्मा नोंदी,
वेलाऩस्तकात प्रभाणीत कयाव्मात.

(4)ननमक्ती प्रार्धकायी माॊनी ऩयवलरेल्मा भादशतीच्मा आधाये बफॊदन
ू ाभालरी नोंदलशीची तऩावणी केरी
आशे. वदय भादशती चकू कची अवल्माव वॊफॊधीत ननमक्ती प्रार्धकायी जलाफदाय याशतीर.
(5)100 बफद ू नाभालरी नोदॊ लशीची तऩावणी दय तीन लऴाांनी कयालमाची आशे .

तवेच भॊजूय ऩद वॊखमा

लाढ/ घट झाल्माव ककॊला रयक्त ऩद बयती कयण्माऩूली वदय तऩावणी कयणे आलचमक आशे.

(6)ठाणे जजल्शमावाठी ळावनाने ठयलून ददरेरी ददनाॊक 1/9/1997 ची बफॊद ू नाभालरी लाऩयरी आशे .
त्मानवाय आयषण काढरे आशे.

(7)वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणिम क्र.फीवीवी 2011/प्रक्र1056/16 फददनाॊक 17/10/2013
नवाय ददनाॊक

कयण्मात माली.

27/10/2008 चा ळावन ननणिम यद्द केराआशे. त्माऩध्दतीने आयषणाची कामिलाशी

(8)ठाणे जजल्शमावाठी ळावनाने ठयलन
ू ददरेरी ददनाॊक 1/9/1997 ची बफॊदन
ू ाभालरी लाऩयरी आशे .

त्मानवाय आयक् ऴण काढरे आशे. तवेच ळावनाने ददनाॊक 25/7/2007 च्मा वशऩत्रात नभूद केल्मानवाय
अन. जभातीचे प्रथभ आयषण ददरे आशे . वशाय्मक आमक्त(भा.ल.क.)कोकण वलबाग, कोकण बलन,
नली भॊफई माॊनी घेतरेल्मा आषेऩाची ऩूतत
ि ा कयाली.
नाशीत.

ऩूतत
ि ा करुन अनऩारन वादय कयाले.
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२) वदय नोंद लदशच्मा ऩष्ृ ठ क्रभाॊक 9 लय नभूद केल्मानूवाय स्टे नोिापय/स्टे नोटाईऩीस्ट एकूण भॊजूय
ऩदे 2 बयरेरी ऩदे 2 रयक्तऩदे 0 --

(1)वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई ळावन ननणिम क्रभाॊक फीवीवी 1097/प्रक्र63/97/16 फ

ददनाॊक 18/10/1997 नवाय ठाणे जजल्शमावाठी ळावनाने ठयलन
ू ददरेरी ददनाॊक 1/9/1997 ची बफॊद ू
नाभालरी लाऩयरी आशे . त्मानवाय आयषण काढरे आशे . एकूण भॊजय ऩदे 2 ऩदालयीर अनळेऴ “ननयॊ क”
आशे. आयषण 52 % ऩेषा जास्त अवू नमे.
(2)

वयऱ वेला बयती कयताॊना वभाॊतय आयषण वलचायात घ्माले.

(3) वलि भागावलगीम कभिचा-माॊचे जात प्रभाणऩत्र ल जात लैधता प्रभाणऩत्र प्राप्त करुन त्मा नोंदी,
वेलाऩस्तकात प्रभाणीत कयाव्मात

(4)ननमक्ती प्रार्धकायी माॊनी ऩयवलरेल्मा भादशतीच्मा आधाये बफॊद ू नाभालरी नोंदलशीची तऩावणी केरी
आशे.

वदय भादशती चकू कची अवल्माव वॊफॊधीत ननमक्ती प्रार्धकायी जलाफदाय याशतीर. अथला काशी

न्मामारमीन फाफ उदबलल्माव वॊफॊधीत जलाफदाय यशातीर.

(5)100 बफद ू नाभालरी नोदॊ लशीची तऩावणी दय तीन लऴाांनी कयालमाचीआशे.

तवेच भॊजूय ऩदवॊखमा

लाढ/ घट झाल्माव ककॊला रयक्त ऩद बयती कयण्माऩूली वदय तऩावणी कयणे आलचमक आशे.

(6)ठाणे जजल्शमावाठी ळावनाने ठयलून ददरेरी ददनाॊक 1/9/1997 ची बफॊद ू नाभालरी लाऩयरी आशे .
त्मानवाय आयषण काढरे आशे.

(7)वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणिम क्र.
नवाय ददनाॊक

कयण्मात माली.

फीवीवी 2011/प्रक्र1056/16 फ ददनाॊक 17/10/2013

27/10/2008 चा ळावन ननणिम यद्द केरा आशे. त्माऩध्दतीने आयषणाची कामिलाशी

(8)ठाणे जजल्शमावाठी ळावनाने ठयलन
ू ददरेरी ददनाॊक 1/9/1997 ची बफॊद ू नाभालरी लाऩयरी आशे .

त्मानवाय आयषण काढरे आशे. तवेच ळावनाने ददनाॊक 25/7/2007 च्मा वशऩत्रात नभूद केल्मानवाय
अन.जभातीचे प्रथभ आयषण ददरे आशे. वशाय्मक आमक्त(भा.ल.क.)कोकण वलबाग, कोकण बलन,

नली भॊफई माॊनी घेतरेल्मा आषेऩाची ऩूतत
ि ा कयाली. उऩयोक्त फाफतचे अभबरेख अऩरब्ध करुन ददरे
नाशीत. ऩूतत
ि ा करुन अनऩारन वादय कयाले.

३) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 17 लय नभद
ू केल्मानव
ू ाय टे रीपोन ऑऩये टय वयऱ वेला वॊलगि, एकूण
भॊजूय ऩदे 3

बयरेरी ऩदे 3 रयक्त ऩदे 0 - अ.ज.-1, खरा -1वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण

वलबाग, नली भॊफई माॊनी अनक्रभाॊक 1 ते 7 आषेऩ नभूद केरे आशे त. त्मा आषेऩाची ऩूतत
ि ा कयाली .
४) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 11

भरवऩक /नारेदाय/चेकय/लॉचरुभऑऩये टय

75% वयऱ वेलाबयती ---

- एकूण भॊजूय ऩदे 407 त्माच्मा75%= 345 वदय नोंदलशीचे आलरोकन केरे अवता नोंदलशीतीर ऩष्ृ ठ

क्रभाॊक 18 ल ऩष्ृ ठ क्रभाॊक 38 भध्मे एकूण 359 नाले नभद
ू केरी आशे त. नोंदलशीत वफॊधीत कभिचायी

माॊचे जात प्रभाणऩत्र क्रभाॊक ल ददनाॊक/ जात प्रभाणऩत्र दे णा-मा प्रार्धकायी ऩद नाल ल जात लैधता
प्रभाणऩत्र क्र. ल ददनाॊक/ जात लैधता प्रभाणऩत्र दे णा-मा वभभतीचे नाल ल जात लैधता प्रभाण ऩत्रक्र. ल
ददनाॊक माचा तऩळीर नभद
ू केरेरा नाशी.

वशाय्मक आमक्त(भा.ल.क.)कोकण वलबाग, नली भॊफई

माॊनी ऩष्ृ ठ क्रभाॊक 39 लय नभूद केरेल्मा आषेऩ क्रभाॊक 1 ते 7 माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध

करुन ददरी नाशी. वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई ळावन ननणिम क्रभाॊक फीवीवी
1097/प्रक्र63/97/16 फ ददनाॊक 18/10/1997 नवाय ठाणे जजल्शमावाठी ळावनाने ठयलून ददरेरी
ददनाॊक 1/9/1997 ची बफॊदन
ू ाभालरी लाऩयरी आशे.

त्मानवाय आयषण काढरे आशे.
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५) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 40

कननष्ठ अभबमॊता (स्थाऩत्म/ ऩाणीऩूयलठा) ऩदोन्नतीने / वयऱवेला

बयतीवाठी 100 बफॊद ू नाभालरी नोंदलशी--- एकूण भॊजूय ऩदे 18 च्मा 75% =
रयक्त ऩद 1

13 बयरेरी ऩदे 12

वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी ऩष्ृ ठ क्र. 46 लय नभूद

केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 7 माॊची ऩत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.
ू त
६) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 47
आरेरी नाशी.

कननष्ठ अभबमॊता (भॅकॅननकर) नोंदलशी अद्ममालत ठे लण्मात

तयी नोंदलशी अद्ममालत कयण्मात माली ल वषभ अर्धकायी माॊच्मा कडन प्रभाणीत

करुन घेण्मात माली.

७) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र.50

कननष्ठ अभबमॊता(वलद्मूत) एकूण भॊजूय ऩदे 3 च्मा 75% =

2

बयरेरी ऩदे 2 रयक्त ऩद ननयॊ क वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभद
ू
केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 7 माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.
योष्टय लगि 3 / 4

१) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 23 लाशनचारक एकूण भॊजयू ऩदे 163 च्मा 90%
ऩदे 115

=147. बयरेरी

रयक्त ऩद 34 अनतयीक्त ऩदे 2 वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई

माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 7 माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.
२) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 31 फारलाडी भळषीका एकूण भॊजूय ऩदे

31 बयरेरी ऩदे 18 रयक्त ऩद

13 वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 7
माॊची ऩत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.
ू त
३) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 33

वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.)
माॊची ऩत
ि ा केल्माची नस्ती
ू त

गलॊडी एकूण भॊजूय ऩदे 7

बयरेरी ऩदे 3

रयक्तऩद 4

बयरेरी ऩदे 1

रयक्त ऩद 2

कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते
उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

४) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 35 व्शॅक्वीरेटय एकूण भॊजूय ऩदे 3

7

वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 7 माॊची
ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

५) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 37 गॅव कटय ऑऩये टय एकूण भॊजूय ऩदे 3 बयरेरी ऩदे /रयक्त ऩदाॊचा

उल्रेख नाशी नोंदलशी अद्ममालत कयण्मात माली. वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली
भॊफई माॊच्मा आषेऩाची ऩूतत
ि ा कयण्मात माली.

६) वदय नोंद लदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 37 गॅव कटय ऑऩये टय एकूण भॊजूय ऩदे 3

बयरेरी ऩदे /

रयक्त

ऩदाॊचा उल्रेख नाशी. नोंदलशी अद्ममालत कयण्मात माली. वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण
वलबाग, नली भॊफई माॊच्मा आषेऩाची ऩूतत
ि ा कयण्मात माली.
७) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 38

पामयभन एकूण भॊजयू ऩदे 100 बयरेरी ऩदे 61 रयक्त ऩदे

वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ
माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.
८) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 47
ऩदे 3 रयक्त ऩदे

स्लच्छता ननयीषक एकूण भॊजयू ऩदे 6

39.

क्र. 1 ते 7

च्मा 50% = 3 बयरेरी

0. वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा

आषेऩ क्र.1 ते 8 माॊची ऩूतत
ि ेची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

९) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 49 भरफ्टभन एकूण भॊजूय ऩदे 2 बयरेरी ऩदे 2 रयक्त ऩदे
वशाय्मक आमक्त(भा.ल.क.)कोकण वलबाग, कोकण बलन,
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1 ते 8 माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

१०) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 54 फारलाडी भदतनीव एकूण भॊजूय ऩदे 30 बयरेरी ऩदे 26 रयक्त
ऩदे

4. वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र. 1

ते 7 माॊची ऩत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.
ू त

११) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 57 राईट इन्वऩेक्टय एकूण भॊजूय ऩदे 5 बयरेरी ऩदे 5 रयक्त ऩदे
ननयॊ क वशाय्मक आमक् त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ
8 माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

क्र. 1 ते

१२) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 59 अभवस्टॊ ट प्रॊफय एकूण भॊजूय ऩदे 4 बयरेरी ऩदे 3 रयक्त ऩदे

1वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभद
ू केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 8
माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

१३) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 61 भेवेंजय एकूण भॊजूय ऩदे

4

बयरेरी ऩदे 4 रयक्त ऩदे 0

वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभद
ू केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 8 माॊची
ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.
१४) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 66

भाऱी एकूण भॊजूय ऩदे 33 बयरेरी ऩदे

32 रयक्त ऩदे

1

9 रयक्त ऩदे

1

वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.)कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 6 माॊची
ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.
१५) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 60

आमा एकूण भॊजयू ऩदे 10 बयरेरी ऩदे

वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 7 माॊची
ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

१६) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 72 क्रीनय एकूण भॊजयू ऩदे 6 बयरेरी ऩदे 3 रयक्त ऩदे 3 वशाय्मक

आमक्त(भा.ल.क.)कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 7 माॊची ऩूतत
ि ा
केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

योष्टय लगि 4 वयऱ वेला 100 बफॊदन
ू ाभालरी नोंदलशी

१) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 12 लॉचभन/चौकीदाय एकूण भॊजूय ऩदे

48 बयरेरी ऩदे

41 रयक्त

ऩदे 7 वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभद
ू केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते
5 माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

२) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 22 व्शॉरभन एकूण भॊजूय ऩदे

50 बयरेरी ऩदे

48 रयक्त ऩदे 2

वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्रभाॊक 1 ते 5
माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

३) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 26 लॉडि फॉम/ लॉडि अटें डय / कपल्भ प्रोजेक्ट अटें डट
ॊ एकूण भॊजयू ऩदे 33

बयरेरी ऩदे 25 रयक्त ऩदे 8 वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद
केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 5

माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

४) वदय नोंदलदशच्मा ऩऴ
ृ ्ठ क्र. 31 भॅकॅनीक / योष्णाई शे ल्ऩय एकूण भॊजयू ऩदे

26 बयरेरी ऩदे 22

रयक्त ऩदे 4 वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र.
1 ते 6 माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.
योष्टयलगि 4 ऩदोन्नती / वयऱवेला 100 बफॊदन
ू ाभालरी नोंदलशी
१) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 7

नाईक एकूण भॊजूय ऩदे 2 बयरेरी ऩदे 1 रयक्त ऩदे 0 वशाय्मक
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आमक्त(भा.ल.क.)कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 7
केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

२) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 9 योड भकादभ एकूण भॊजूय ऩदे

माॊची ऩूतत
ि ा

7 बयरेरी ऩदे 6 रयक्त ऩदे 1

वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभद
ू केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 6
माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

३) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 11 ड्रेवय/रेडीड्रेवय एकूण भॊजूय ऩदे 4 बयरेरी ऩदे 3 रयक्त ऩदे 1
वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 6
माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

४) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्रभाॊक 35 शभार भळऩाई एकूण भॊजयू ऩदे 126 बयरेरी ऩदे 112 रयक्त
ऩदे 14 वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते
6 माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.
योष्टयलगि 4 वयऱवेला 100 बफॊदन
ू ाभालरी नोंदलशी
१) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 16

योड काभगाय एकूण भॊजूय ऩदे 140 बयरेरी ऩदे 132

रयक्त

ऩदे 8 वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) नली भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 6 माॊची ऩूतत
ि ा
केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

२) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 28 लॉटयलक्वि काभगाय / स्भळानबूभी काभगाय /
भॊजयू ऩदे 160 बयरेरी ऩदे

94

फागकाभगाय एकूण

रयक्तऩदे 13 वशाय्मक आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली

भॊफई माॊनी नभूद केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 6 माॊची ऩूतत
ि ा केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.
३) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र.35

धोफी एकूण भॊजूय ऩदे 3 बयरेरीऩदे

3

रयक्तऩदे – 0 वशाय्मक

आमक्त (भा.ल.क.) कोकण वलबाग, नली भॊफई माॊनी नभद
ि ा
ू केरेल्मा आषेऩ क्र. 1 ते 7 माॊची ऩत
ू त
केल्माची नस्ती उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा अर्धकायी/कभिचाऱमाॊचे बफॊदन
ू ाभालरी नोंदलह्मा

तऩावणीफाफत आढऱून आरेल्मा अननमभभतताफाफत अधिवभावऩत्र क्र.७३ दद.०४/०२/२०२० अन्लमे

कऱवलरे अवता वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र. भबननळभनऩा /आस्था /७९७/२०२० ददनाॊक२८/०२/२०२० अन्लमे
केरेरा खरावा वलचायात घेता रेखाऩयीषणाचे खारीर प्रभाणे अभबप्राम आशे त.

१) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 17 लय नभूद केल्मानूवाय उऩआमक्त, कय ल उऩआमक्त, वाभान्म शी
दोन ऩदे अवून वदय ऩदाॊना आयषण रागू शोते. कष अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम,

भॊफई माॊच्मा ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा अभबप्रामा नवाय अ.जा.1 अनळेऴ बयण्माफाफत आषेऩ नभूद
कयण्मात आरा आशे . वदय आषेऩाच्मा ऩूतत
ि ेफाफतचे अभबरेख रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन ददरे
नाशीत. खरावा कयाला.

२) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्रभाॊक 23 लय नभूद केल्मानूवाय भखम रेखाऩरयषक भॊजूय ऩदे 1 भखम
रेखा अर्धकायी भॊजूय ऩदे 1 अळी दोन ऩदे आशे त. कष अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम,
भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा आषेऩानवाय वदय ऩदाॊना आयषण रागू शोते.

अ.जा.1 चा अनळेऴ मेत अवल्माने ते बयण्मात माले अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा
केल्माफाफतचा खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

३) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 35 लय नभूद केल्मानूवाय कामिकायीअभबमॊता भॊजूय ऩदे 2 कष

अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा
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आषेऩा नवाय वदय ऩदाॊना आयषण रागू शोते. अ.जा.1 चा अनळेऴ मेत अवल्माने ते प्राधान्माने
बयण्मात माले अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माफाफतचा
रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

खरावा/ अभबरेखे

४) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 43 लय नभद
ू केल्मा नव
ू ाय कामिकायी अभबमॊता भॊजयू ऩदे 6 कष

अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा
आषेऩा नवाय वदय ऩदाॊना आयषण रागू शोते. अ.जा.1 अ.ज.1, वल.जा.ब.ज.1, चा अनळेऴ मेत
अवल्माने ते बयण्मात माले अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माफाफतचा
अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

खरावा/

५) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 51 लय नभद
ू केल्मानव
ू ाय कामिकायी लरयष्ट उऩअभबमॊता भॊजयू ऩदे

3.

कष अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा
आषेऩानवाय वदय ऩदाॊऩैकी एका ऩदाव आयषण रागू शोते. अ.जा.1चा अनळेऴ मेत अवल्माने ते
बयण्मात माले अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची ऩत
ि ा केल्माफाफतचा
ू त
रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

खरावा/ अभबरेखे

६) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 59 लय नभूद केल्मानूवाय भदशरा लैद्मककम अर्धकायी (वयऱवेला) भॊजूय
ऩदे 6. कष अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008
योजीच्मा आषेऩानवाय वदय ऩदाॊऩैकी अ.जा.1, अ.ज.1,

वल.जा.ब.ज.1 लइ.भा.ल.1 अवा अनळेऴ मेत

अवल्माने तो प्राधान्माने बयण्मात माले अवे अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची ऩत
ि ा केल्माफाफतचा
ू त
खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

७) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 75 लय नभूद केल्मानूवाय प्रवूतीस्त्री योग तस भॊजूय ऩदे 2. कष
अर्धकायी, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा
आषेऩा नवाय वदय ऩदाॊऩैकी अ.जा.1, अवा अनळेऴ मेत अवल्माने तो प्राधान्माने बयण्मात माले अवे
अभबप्राम आशे त. तयी वदय फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माफाफतचा
केरे नाशीत.

खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय

८) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 79 लय नभूद केल्मानूवाय फारयोग तस भॊजूय ऩदे 2. कष अर्धकायी,
वाभान्म प्रळावन वलबाग, भॊत्रारम, भॊफई माॊच्मा कडीर ददनाॊक 26.6.2008 योजीच्मा आषेऩा नवाय

वदय ऩदाॊऩैकी अ.जा.1, अवा अनळेऴ मेत अवल्माने तो बयण्मात माले अवे अभबप्राम आशे त. तयी
वदय फाफीची ऩूतत
ि ा केल्माफाफतचा खरावा/ अभबरेखे रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशीत.

९) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 101 लय नभूद केल्मानूवाय कामिकायी अभबमॊता वलद्मूत भॊजूय ऩदे 1
अवून नोंदलशी अद्ममालत ठे लण्मात आरेरी नाशी. तयी नोंदलशी अद्ममालत कयण्मात माली.

१०) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 103 लय नभद
ू केल्मानव
ू ाय कामिकायी अभबमॊता (जरलभर ननस्वायण)
भॊजूय ऩदे 1, 100 % ऩदोन्नतीने.
अद्ममालत कयण्मात माली.

नोंदलशी अद्ममालत ठे लण्मात आरेरी नाशी .

११) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 105 लय नभद
ू केल्मानव
ू ाय उऩ-आमक्त, भॊजयू ऩदे 2,
नीमक्ती,

50 %ऩदोन्नतीने.

अद्ममालत कयण्मात माली.

नोंदलशी अद्ममालत ठे लण्मात आरेरी नाशी .

तयी नोंदलशी

50 % प्रनत

तयी नोंदलशी

१२) वदय नोंदलदशच्मा ऩष्ृ ठ क्र. 107 लय नभूद केल्मानूवाय भखम रेखाअर्धकायी भॊजूयऩद
% ऩदोन्नतीने.

नोंदलशी अद्ममालत ठे लण्मात आरेरी नाशी .
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माली.
COLSNWM6301 (Ref No : 37, Hmm No : 73)
[End Para)
[Start Para)
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फॉक ताऱभेऱ वललयण ऩत्र, फॉक ऩावफुक ल इतय अभबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध

करून न हदल्माफाफत
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 10

रेखा ळीऴा :रेखा वलबाग भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

भबलॊडी ननजाभऩ
ू य ळशय भशानगऩाभरका, रेखाऩरयषणाव वन 2015-16 भधीर वलि खात्माची/ननधीॊची
योखलशीतीर ल फॉक खात्मातीर यक्कभाॊफाफत ऩडताऱणी दयभशा भदशनाआखेयीव ल वलत्तीम लऴािच्मा

अखेयीव फॉक खात्मातीर भळल्रक यक्कभा ल योकडलशीतीर भळल्रक यक्कभा माॊचा ताऱभेऱ घेण्मात
आरेरा नाशी. ददनाॊक ३१/३/२०१६ वलत्तीम लऴि अखेयची भळल्रक फॉक ऩावफक / फॉकेची वललयणऩत्रे,

मातीर भळल्रकेचे ताऱभेऱ ऩत्रक तमाय कयणे आलचमक आशे. वॊफॊर्धत ननधीॊच्मा खात्माॊची ताऱभेऱ

ऩत्रके रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. मास्तल भशाऩाभरकेने रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरेल्मा
टॅ री भधीर योखलशी नवाय ददनाॊक ३१/३/२०१६ अखेयच्मा भळल्रक यकभा खारी दळिलल्मा प्रभाणे

अवून वदय खात्माॊची फॉक ऩावफके /वलॊलयणऩत्रे अधि वभाव ऩत्र क्र.१३९ ददनाॊक २४/०८/२०२० अन्लमे
भागणी केरी अवता रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नाशीत त्माभऱे भाचि 2016 अखेयच्मा भळल्रक
यकभाॊची खात्री ल अचक
ू ता तऩावता आरी नाशी. भशायाष्र रेखावॊदशता 1971 चे ननमभ 10 नवाय
नोंदलशीभध्मे केरेल्मा वलि दरुस्ती ला फदर ताॊफडमा ळाईने कयणे आलचमक आशे.

लबलॊडी ननजाभऩ
ू य ळशय भशानगऩालरका, रेखाऩरयषणाव वन 2015-16 भधीर वला खात्माची/ ननधीॊची

योखलशीतीर हदनाॊक ३१/३/२०१६ वलत्तीम लऴा अखेयची लळल्रक फॉक ऩावफक / फॉकेची वललयणऩत्रे, मातीर

लळल्रकेचे ताऱभेऱ ऩत्रक तमाय कयणे आलश्मक आशे . त्मा लळलाम भालवक ताऱभेऱ ऩत्रके दे खीर तमाय कयणे
आलश्मक आशे . वॊफधॊ धत ननधीॊच्मा खात्माॊची ताऱभेऱ ऩत्रके रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. मास्तल
भशाऩालरकेने रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरेल्मा टॎ री भधीर योखलशी नवाय हदनाॊक ३१/३/२०१६ अखेयच्मा

लळल्रक यकभा खारी दळालल्मा प्रभाणे अवन
ू वदय खात्माॊची फॉक ऩावफके /वलॊलयणऩत्रे अधा वभाव ऩत्र क्र.१३९
हदनाॊक २४/०८/२०२० अन्लमे भागणी केरी. तवेच अधावभाव ऩत्र क्र. 173 हद. 31/08/2020 अन्लमे खारीर
तक्त्मात नभद
ू ननधीच्मा फॊकेत्तीर लळल्रक यक्कभा कऱलन
ू योख नोंदलशीतीर प्रत्मषात अवरेल्मा
नोंदीनवाय लऴा अखेय लळल्रक यकभे फाफत ताऱभेऱ घेतल्माचे अलबरेखाची भागणी कयण्मात आरी.

वलबागाने वॊफधॊ धत अलबरेखे उऩरब्ध न कयता केरेल्मा खराश्मात कोवलड प्रादबााल अवल्माने वदयचे काभ
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प्ररॊबफत अवन
ू वनदी रेखाऩार माॊचेकडून रेखे ल फॉक ताऱभेऱ प्राप्त झाल्मानॊतय उऩरब्ध करून दे ण्मात

मेतीर अवा भोघभ ल वॊमग्क्तक नवरेरा खरावा केरा आशे. अवा भोघभ खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
त्माभऱे भाचा 2016 अखेयच्मा लळल्रक यकभाॊची खात्री ल अचूकता तऩावन
ू स्लॊमस्ऩष्ट्ट तपालत नभद
ू कयता
आरी नाशी.

हद. ३१/३/२०१६
अन.क्र ननधी/खाते योखलशी

योजी योखलशीतीर
लळल्रक यक्कभ
रुऩमे

1.

Indian Bank (14th
Finace Comm)
635772-6261

Vasti A/cNo.:1494377125

8,26,65,550.00

3.

Fund A/c

No.:716290-254

5.

& EGC A/c

No.48321-937

Indian Bank Escrow

Account 467829-833

वललयणऩत्र

उऩरब्ध झारे

8,26,65,550.00

ऩावफक/
2,12,50,277.00

वललयणऩत्र

उऩरब्ध झारे

2,12,50,277.00

नाशी

ऩावफक/
36,97,637.00

वललयणऩत्र

उऩरब्ध झारे

36,97,637.00

नाशी

Indian Bank EC
4.

यक्कभ रुऩमे

कभी

नाशी

Indian Bank

Development

लळल्रक

ऩावफक/

Central Bank Dalit
2.

हद. ३१/३/२०१६ पयक
योजी फॅंकेतीर

ऩावफक/
88,62,324.00

वललयणऩत्र

उऩरब्ध झारे

88,62,324.00

नाशी

ऩावफक/
3,03,92,678.18

वललयणऩत्र

उऩरब्ध झारे

3,03,92,678.18

नाशी

6.

7.

Indian Bank

GenFund A/c

No.:467881-011 –
Indian Bank Minority
Class Ro

AcNo.:767901-865

ऩावफक/
1,51,70,745.58

वललयणऩत्र

उऩरब्ध झारे

1,51,70,745.58

नाशी

ऩावफक/

4,440.00

वललयणऩत्र

उऩरब्ध झारे
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नाशी

8.

9.

Indian Bank

(MLAFUND ) A/c
No.:898834-910

Indian Bank Kapil
Patil Mp Fund
628472-9161

ऩावफक/
3,29,05,241.00

10

Suv -A/c No.

:20133852149

58,12,512.00

Axis

5,05,894.00

No.:758578-740

(Nivruti Vetan )
No:763-680373

17,87,170.00

No.914020-

2,59,186.00

15

(Road Fund) A/cno.
201338-64711

वललयणऩत्र

उऩरब्ध झारे

17,87,170.00

वललयणऩत्र

उऩरब्ध झारे

2,59,186.00

नाशी

ऩावफक/
15,320.34

वललयणऩत्र

उऩरब्ध झारे

15,320.34

नाशी

ऩावफक/
63,34,006.00

019195-461
Bank of Maharashtra

5,05,894.00

ऩावफक/

Digging

Charges A/c

उऩरब्ध झारे

नाशी

Axis Bank Road

14

वललयणऩत्र

ऩावफक/

Indian Bank A/c
13

58,12,512.00

नाशी

Indian Bank Nirmal
MMR) A/c

उऩरब्ध झारे

ऩावफक/

911010020897-457

12

वललयणऩत्र
नाशी

Nagarothan

Mahaabhiyan Procje

3,29,05,241.00

ऩावफक/

Axis bank

11

उऩरब्ध झारे
नाशी

Bank of Maha.
(Mulbhoot

वललयणऩत्र

वललयणऩत्र

उऩरब्ध झारे

63,34,006.00

नाशी

4,72,219.01
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नाशी
उऩयोक्त अनक्राभक १ ते १५ भध्मे नभद
ू केरेल्मा फॉक खात्माॊची ऩावफक/वललयणऩत्र

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत, तवेच उऩयोक्त खात्मान व्मतीरयक्त अवरेल्मा मोजनाॊच्मा योख
6.

नोंदलह्मा उऩरब्ध करून हदल्मा नवल्माने रेखाऩयीषणाचे खारीर प्रभाणे अलबप्राम आशे त.

1. उलारयत खात्माॊच्मा योखलह्मा रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झाल्मा नाशीत त्माभऱे त्मा ननधीॊच/े

खात्माॊच्मा लयीर प्रभाणे तऩळीर तमाय कयता आरा नाशी. वन 2015-2016 भधीर फॅंक ताऱभेऱ ऩत्रके शी त्मा
त्मा वलत्तीम लऴााच्मा भाशे एवप्रर, भे भध्मे प्राप्त करुन घ्मालमाची अवता एलढा प्रहदघाकाऱ शोऊनशी फॅंक

7.

ताऱभेऱ घेतरा नाशी.

2. एकाच प्रकायच्मा व्मलशायावाठी लेगलेगळ्मा फॅंकेत अनेक खाते उघडन व्मलशाय कयण्मात मेत अवन

त्मालयीर जभा ल खचााची ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. भशायाष्ट्र रेखावॊहशता 51 (1) प्रभाणे तवेच याष्ट्रीम
नगयऩालरका रेखा ननमभालरी 2003 ननमभ 29.3.1 (3) नवाय ल ननमभ 5.34 नवाय वलबाग प्रभखाने फॉक

8.

ताऱभेऱ प्रभाणणत कयालमाचा आशे .

3. भशायाष्ट्र नगयऩालरका रेखावॊहशता ननमभ 51 (3) प्रभाणे तवेच नगयऩालरका रेखाननमभालरी 2003

भधीर ननमभ 5.33 (वी) नवाय ननमभ 29-3.2 (1) नवाय प्रत्मेक भहशन्माअखेय फॅंकेतीर लळल्रक यक्कभेचा

योखलशीप्रभाणे ताऱभेऱ घेणे आलश्मक आशे ऱाष्ट्रीम नगयऩालरका ननमभालरी 2003 भधीर ननमभ 30.7 भध्मे
ताऱभेऱ घेण्माची ऩध्दती ल माफाफतचा नभना क्र.30.2 भध्मे दे ण्मात आरेरा आशे . योखलशीतीर ल फॅंक
वललयण ऩत्राभधीर वयलातीची लळल्रक यक्कभ माभध्मे तपालत आशे अगय कवे? माची खात्री अलबरेख
उऩरब्ध न केल्माने रेखा ऩयीषणाची माफाफत खात्री कयता आरी नाशी.

4. याष्ट्रीम रेखा वॊहशता ननमभालरी २००५ भधीर ऩरयच्छे द ३०.५ ते ३०.८ भधीर कामााऩाद्दती नवाय

दयभशा योखलशी, फॉक ऩावफक / फॉक वललयण ऩत्रानवाय दयभशा ताऱभेऱ घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ रेखा

वलबागाने माफफत केरेल्मा कामालाशीचे रेखे ल इतय अनऴॊधगक कागदऩत्रे / अलबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध
केरे नाशीत.

5. भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अधधननमभ १९३० करभ ६(१) अन्लमे फॉक स्टे टभें ट ल ताऱभेऱ

वललयण ऩत्रे उऩरब्ध कयण्मात आरेरे नाशीत.

6. रेखा वलबागाने वन २०१५-१६ मा आधथाक लऴाच्मा योखलशीत आयॊ बीची लळल्रक अचूक अवल्माची

खात्री कयणेवाठी वन २०१४/१५ च्मा योख लाह्माभधीर अखेयची लळल्रक फाफातची भाहशती उऩरब्ध केरी
नवल्माभऱे वरुलातीच्मा लळल्रक यकभेची खात्री कयता आरी नाशी.

7. रेखा वलबागाव भोणखक वलचायणा केल्मानवाय लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भनाऩा, लबलॊडी माॊनी एकूण ८४

फॉक खाती आशे त. ऩयॊ त ऩडताऱणीवाठी भागणी करून वला योखलह्मा, ऩावफक ककव्ला फॉक स्क्रोर उऩरब्ध
करून हदरे नाशीत.

8. वन २०१५-१६ भद्दे वला योखालह्मा भख्म रेखा वलत्त अधधकायी माॊनी त्माॊच्मा दै नहॊ दन स्लाषयीवश

प्रभाणणत केल्मा नाशीत.

9. वन २०१५-१६ भद्दे लऴाातीर कारफाह्म झारेल्मा धनादे ळाॊची मादी, धनादे ळ क्रभाॊक हदनाॊक ल

यक्कभेची भाहशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी.

10. केंद्र ल याज्म ळावन ल स्थाननक प्राधधकयणाकडून लभऱणाये अनदान मा फाफतच्मा अनदान नोंदलह्मा

फॉक ऩावफक ल उऩमोधगता प्रभाणऩत्र रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशी.

COLSNWM6301 (Ref No : 48, Hmm No : 173)
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[End Para)
[Start Para)

77

वन-2015/16 भधीर फॉक ठे ली ल गुॊतलणुक नोंदलशीतीर अननमभभतता ल भाशीती

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध न केल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 06

रेखा ळीऴा :ठे ल भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 18635622522.00 /भशानगयऩालरका रेखा वलबागाकडीर ठे ल / गत
ॊ लणक नोंदलशीत वॊफध
ॊ ीत ठे ल / गत
ॊ लणकी वॊदबाात वलत्तीम
लऴााअखेय काम कामालाशी केरी माफाफत काशीशी नभद
ॊ ीत ठे लीची नोंद ऩढीर लऴााच्मा
ू केरेर नवन
ू वॊफध
नोंदलशीत नोंद कयणे, ठे लीची भदतीत अगय भतदऩला योखीकयण केरे माफाफतचा तऩळीर ठे ल नोंदलशीत नभद
ू
केरेरा नाशी.
ठे लीची भदत वॊऩल्मानॊतय ऩन्शा त्माच ठे लीची ऩनागत
ॊ लणक केल्माचा तऩलळर प्राप्त यक्कभेवश नभद
ू केरा
जात नवन
ू
वलत्तीम लऴा 2015-16 भध्मे एकण ककती ठे ली भदतीनॊतय योखीकयण अगय ऩनागत
ॊ लणक केल्माची भाशीती
गत
ॊ लणक नोंदलशीत हदवन
ू आरी नाशी.
ठे ल गत
ॊ लणक नोंदलशीत वषभ जफाफदाय प्राधधका-माने स्लाषयी करून नोंदी प्रभाणीत केल्मा नाशीत.
भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभ २०११ करभ ८५ नवाय भनऩा ननधीच्मा गत
ॊ लणक ल भतदऩला
योखीकयणाव स्थामी वलभतीची ऩला भॊजूयी घेतल्माफाफतचे अलबरेख/े भाहशती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी
नाशी.
रेखाऩयीषणात वद्मग्स्थतीत अवरेल्मा ठे लीॊची ऩडताऱणी केरी अवता काशी ठे ली मा खाजगी फॉकेत गत
ॊ लणक
केल्मा अवन
ू त्माव ळावन भान्मता घेतल्माचे आढऱून आरे नाशी.
वषष २०१५-१६ मधीि ठे वींच्या अनुषंगाने खािीि भवभहत नमुन्यात माभहती िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददिी
नसल्याने ठे वींच्या अनुषंगाने स्वयंस्पष्ट अभभप्ाय नमूद करता आिे नाही.

महाराष्ट्र महानगरपाभिका अभधभनयम, १९४९ मधीि किम ९२ मधीि तरतुदीनुसार महानगरपाभिका भनधीत जमा
असिेल्या ज्या भशल्िकी पैशाचा भवनीयोग या अभधभनयमाच्या ककवा त्या अन्वये उभारिेल्या काणत्याही कजाषच्या
प्योजनासाठी ताबडतोब ककवा िवकर करता येणे शक्य नसेि तो पैसा व्याजाने वेळोवेळी अनुसुभचत बॅंकेत ठे वता
येईि. तसेच स्थायी सभम तीच्या मंजूरीने आयुक्त महानगरपाभिके च्या वतीने अशा सवष ठे वी व गुंतवणुका करीि
आभण आयुक्तास तशाच मंजूरीने अशा ररतीने काढू न घेतिेिा पैसा ककवा अशा कजाषरोखयांची भवक्री करून आिेिा
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पैसा पुन्हा ठे व म्हणून येईि ककवा पुन्हा गुंतवता येईि. भभवंडी भनजामूपर शहर महानगरपाभिके चे २०१५-१६ या
भवत्तीय वषाषचे िेखापरीक्षणासत महानगरपाभिके ने ठे व खाते मधून खािीिप्माणे ठे वी / गुंतवणुक के ल्या असल्याचे
आढळू न आिे आहे.
अ.क्र.

ननधी

फॉकेचे नाल

एकण ठे ल वॊख्मा

एकण ठे ल यक्कभ

1

ननलत्ृ ती लेतन

वेंरर फॉक

2

3327087

फॉक ऑप भशायाष्ट्र

2

2385000

फॉक ऑप इॊडीमा

4

116825834

दै ना फॉक

4

5950000

मननमन फॉक

1

2352185.40

वलजमा फॉक

12

21092472

वलजमा फॉक

1

9484014

इॊडीमन फॉक

7

126261836

2

Escro A/C

3

जनयर पॊड

वेंरर फॉक

2

10000000

4

वलकाव ळल्क पॊड

वेंरर फॉक

6

12242400

5

बमायी गटाय मोजना

वेंरर फॉक

50

712241232

6

१४ ला वलत्त आमोग

वेंरर फॉक

33

312807918

7

बवलष्ट्म ननलााश ननधी

मननमन फॉक

77

116093442

वेंरर फॉक

15

119935254

वलजमा फॉक

9

55593889

आमडीफीआम फॉक

4

20420892

इॊडीमन फॉक

1

168573

वलजमा फॉक

1

2601213

मननमन फॉक

3

4000000

वेंरर फॉक

5

186652921

इॊडीमन फॉक

6

23126360

245

18635622522

8

9

लेतन याखील ननधी

इस्क्रो खाते

एकूण

लयीर गत
ॊ लणक केरेल्मा ठे लीफाफत रेखाऩयीषणाव खारीर अलबप्राम आशे त.
१) ठे ल / गत
ॊ लणक नोंदलशीतीर केरेल्मा फशताॊळी नोंदी वभोय वॊफध
ॊ ीत ठे ल / गत
ॊ लणकी वॊदबाात वलत्तीम
लऴााअखेय काम कामालाशी केरी माफाफत काशीशी नभद
ॊ ीत ठे लीची नोंद ऩढीर लऴााच्मा
ू केरेरे नाशी. जवे वॊफध
नोंदलशीत नोंद केरी आशे , ठे लीची भदतीत अगय भतदऩला योखीकयण केरे ककॊ ला कवे माचा तऩळीर नभद
ू
केरेरा नाशी.
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२) ठे लीची भदत वॊऩल्मानॊतय ऩन्शा त्माच ठे लीची ऩनागत
ॊ लणक केल्माचा तऩलळर प्राप्त यक्कभेवश नभद
ू केरा
जात नाशी. त्माभऱे वलत्तीम लऴा 2015-16 भध्मे एकण ककती ठे ली भदतीनॊतय योखीकयण अगय ऩनागत
ॊ लणक
केल्मा आशे त. माची भाशीती वॊफधॊ धत नोंदलशीत हदवन
ू आरी नाशी.
३) ठे ल गत
ॊ लणक नोंदलशीत वषभ जफाफदाय प्राधधका-माने स्लाषयी करून नोंदी प्रभाणीत केल्मा नाशीत.
४) भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभ 2011 करभ 85 नवाय भनऩा ननधीच्मा गत
ॊ लणक ल भतदऩला
योखीकयणाफाफत स्थामी वलभतीची ऩला भॊजूयी घेणे आलश्मक आशे . त्मानवाय लऴा 2015/16 भध्मे गत
ॊ लणक
अगय भदतऩला योखीकयण कयणेऩली स्थामी वभीतीची ऩला भॊजयू ी घेतल्मा फाफतचे अलबरेख/े भाहशती रेखा
ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी.
५) रेखाऩयीषणात वद्मग्स्थतीत अवरेल्मा ठे लीॊची ऩडताऱणी केरी अवता काशी ठे ली मा खाजगी फॉकेत
गत
ॊ लणक केरेल्मा हदवन
ू आल्मा तयी त्माव ळावन भान्मता घेतल्माचे रेखाऩयीषणात आढऱून आरे नाशी.
६) संबंभधत भवभागास वषष २०१५-१६ मधीि ठे वींच्या अनुषंगाने खािीि भवभहत नमुन्यात माभहती माभगतिी
असता भवभागाने काहीही खुिासा अगर माभहती िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददिी नसल्याने ठे वींच्या अनुषंगाने
स्वयंस्पष्ट अभभप्ाय नमूद करता आिे नाही.

गॊतलणक
अ. ननधी

गॊतलणक/ गॊतलणकीचा

क्र. तऩळीर ठे ल क्र.

हदनाॊक

गॊतलणक
केरेल्मा
फॉकेचे नाल

गॊतलणकीची गॊतलणकीचा
यक्कभ रुऩमे कारालधी

कारालधीत
लभऱणायी
व्माजाची
यक्कभ

भदत वॊऩल्मा
भदत वॊऩल्मा नॊतय

भदतऩला

नॊतय भदतऩला योखीकयणात
योखीकयणाचा लभऱारेरी
हदनाॊक

व्माजाची
यक्कभ

भदतऩला
योखीकयणा
भऱे
नकवान
झारेरी
व्माजाची
यक्कभ

DGPVTTM7001 (Ref No : 62, Hmm No : 01)
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भशानगयऩाभरका षेत्रातीर भोफाईर टॉलयच्मा भारभत्ता कय आकायणीफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 2

रेखा ळीऴा :कयभल्माॊकन भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 57951535.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 57951535.00/लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेच्मा प्रबाग षेत्रात कामायत अवरेल्मा भोफाईर टॉलवाच्मा
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भारभत्ता कयाची आकायणी वन २०१५-१६ मा वलत्तीम लऴााभध्मे नलीन

भोफाईर टॉलवा लय कय

आक्रायणी केरेरी नाशी. वन २०१५-१६ मा वलत्तीम लऴााअखेय भोफाईर टॉलवाच्मा भारभत्ता कयाची
थकफाकी,यक्कभ रु.५७९५१५३५ इतकी आशे .

भशायाष्ट्र ळावन नगयवलकाव वलबाग भॊत्रारम ळावन ऩत्र क्रॊ.टीऩीएव-१८०६/प्र.क्र.५६३/०६ न.वल.-१३
हद.०७/०८/२००७ अन्लमे अधधकृत /

अननधधकृत भोफाईर टॉलवालय भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩालरका

अधधननमभ १९६६ नवाय लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेच्मा प्रबाग षेत्रात कामायत अवरेल्मा
भोफाईर टॉलवाच्मा भारभत्ता कयाची आकायणी, लवरी ल नलीन कय ननधाायण माफाफतची अलबरेखे
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयणेफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.३५ हदनाॊक १०/१२/२०१९ अन्लमे भागणी केरी
अवता वलबागाने केरेरा खरावा वलचायात घेता रेखा ऩयीषणात खारीर अलबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.
१) वन २०१५-१६ मा वलत्तीम लऴााभध्मे नलीन भोफाईर टॉलवा लय कय आक्रायणी केरेरी नाशी.
२) वन २०१५-१६ मा वलत्तीम लऴााअखेय भोफाईर टॉलवाच्मा भारभत्ता कयाची थकफाकी,यक्कभ
रु.५७९५१५३५ अवन
ू वदयची यक्कभेची लवरी कयणे आलश्मक आशे .
DGPVTTM7001 (Ref No : 2, Hmm No : 35)
[End Para)
[Start Para)
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भूऱ वपाई काभगाय ऩद अवरेल्मा कभषचाऱमाॊच्मा वेला लाऩयाफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 4

रेखा ळीऴा :आस्थाऩना भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

भनऩाच्मा एकूण २४७० वपाई काभगाय ऩदाॊऩक
ै ी अनकॊऩा तत्लालय, लायवाशक्काने ल वयऱवेलेने वपाई
काभगाय मा ऩदालय ककती कभाचाऱ्माॊची ननमक्ती केरी आशे माची भाहशती उऩरब्ध झारी नाशी. भऱ
ू
ऩद वपाई कभाचायी अवरेरे ११२ वपाई कभाचायी अन्म वलबागात लरवऩक लगीम कभाचाऱ्माॊचा वलोच्च
न्मामारमात स्ऩेळर लरव्श वऩटीळन (लवव्शीर) नॊ.१६००२

ते १६००५/२०१८ दाला दाखर अवन
ू हदनाॊक

०३/०५/२०१८ योजीच्मा वनालणीत भा.वलोच्च न्मामारमाने स्थधगती आदे ळाचे अनऴॊगाने भा.वलोच्च
न्मामारमाचे ननणामाचे अधीन याशून मोग्म ती कामालाशी कयणे. २२९१ वपाई काभगाय कभाचाऱ्माॊच्मा
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वेला आयोग्म वलबागाॊतगात वापवपाईचे कभाचाऱ्माॊचा प्रबागननशाम तऩळीर रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध
झारा नाशी.

भशानगयऩालरकेच्मा आस्थाऩनेलयीर वपाई काभगायाॊव्मनतरयक्त प्रबागाॊभध्मे वापवपाईचे

काभावाठी कॊत्राटी ऩद्धतीने वपाई काभगायाॊची ननमक्तीफाफतची भाहशती ल ठे केदायाचे ककती कभाचायी
वापवपाई काभी प्रबागननशाम लाऩयरे जात आशे त माची भाहशती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी
नाशी.

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेचे वलत्तीम लऴा २०१५-१६ मा लऴााचे रेखा ऩयीषणात अवे हदवन
ू
आरे कक, स्थामी वलभती ठयाल क्र.६३ हदनाॊक १४/०१/२०१६ अन्लमे भशानगयऩालरकेतीर २०६ भऱ
ू ऩद
वपाई काभगाय अवरेरे ऩयॊ त आस्थाऩनेलय भॊजूय नवरेल्मा वशा्मक भकादभ/वपाई इन्चाजा म्शणून
काभ कयणाऱ्मा कभाचाऱ्माॊना ल इतय अळाचप्रकाये भऱ
ू ऩद वपाई काभगाय अवताना इतय वलबागात
काभ कयणाऱ्मा वला कभाचाऱ्माॊना आयोग्म वलबागात भऱ
ू वपाई काभगाय मा ऩदालय ऩाठवलणेव भॊजयी
हदरी आशे . माफाफत रेखा ऩयीषणात अधावभाव ऩत्र क्र.७६ हदनाॊक २८/०१/२०२० अन्लमे वलचायणा केरी
अवता आस्थाऩना वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र.लबननळभनऩा /आस्था/३६१/२०२० हदनाॊक ३०/०१/२०२० अन्लमे
खरावा केरा अवन
ू वदय खरावा वलचायात घेता रेखा ऩयीषणात

खारीर अलबप्राम दे ण्मात मेत

आशे त.
१) लबलॊडी भशानगयऩालरकेच्मा आस्थाऩनेलय वपाई काभगाय मा ऩदालय आजयोजी एकूण २४७० ऩदे
भॊजूय अवन
ू त्माऩैकी २४०३ ऩदे बयरेरी अवन
ू ६३ ऩदे रयक्त अवल्माचे हदवन
ू आरे आशे .

वदय

कभाचाऱ्माॊऩक
ै ी ककती कभाचायी अनकॊऩा तत्लालय, लायवाशक्काने ल वयऱवेलेने वपाई काभगाय मा
ऩदालय ननमक्ती केरी आशे माची भाहशती रेखा ऩयीषणात वलचायणा केरी अवता वलबागाने हदरेल्मा
उत्तयात केलऱ लऴा २०१५-१६ भध्मे लायवाॊना ननमक्ती प्रबाग क्र.१ भध्मे ५, प्रबाग क्र.२ भध्मे ५,
प्रबाग क्र.३ भध्मे १३

ल प्रबाग क्र.५ भध्मे २१ कभाचाऱ्माॊची ननमक्ती केल्माची मादी रेखा ऩयीषणाव

वादय केरी. रेखा ऩयीषणात भनऩाच्मा एकूण २४७० ऩदाॊऩक
ै ी अनकॊऩा तत्लालय, लायवाशक्काने ल
वयऱवेलेने वपाई काभगाय मा ऩदालय ककती कभाचाऱ्माॊची ननमक्ती केरी आशे माची भाहशती वलचायणा
केरी अवता वलबागाने ऩरयऩण
ू ा भाहशती रेखा ऩयीषणात वादय केरी नाशी त्माभऱे भॊजूय ऩदे , बयरेरी
ऩदे ल रयक्त ऩदाॊच्मा अनऴॊगाने अनकॊऩा तत्लालय, लायवाशक्काने ल वयऱवेलेने वपाई काभगाय
ननमक्त कभाचायी माॊचा भेऱ घेता आरा नाशी.
२) भशानगयऩालरकेच्मा आस्थाऩनेलय वपाई काभगाय शे भऱ
ू ऩद अवणाऱ्मा कभाचाऱ्माॊना इतय भनऩा
वलबागात अन्म प्रकायची लरऩीकलगीम ल तत्वभ काभे कयण्माकयीता ककती कभाचाऱ्माॊची ननमक्ती केरी
आशे माफाफत वलबागाने केरेल्मा खराश्मात भऱ
ू ऩद वपाई कभाचायी अवरेरे ११२ वपाई कभाचायी
अन्म वलबागात लरवऩक लगीम काभे कयत अवन
ू त्माॊनी वलोच्च न्मामारमात स्ऩेळर लरव्श वऩटीळन
(लवव्शीर) नॊ.१६००२

ते १६००५/२०१८ दाला दाखर केरा अवन
हदनाॊक ०३/०५/२०१८ योजीच्मा
ू

वनालणीत भा.वलोच्च न्मामारमाने स्थधगती आदे ळ ऩारयत केरेरे आशे त त्मानवाय ११२ वपाई
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कभाचायी माॊची वेला अन्म वलबागात केरेरी आशे .

भा.वलोच्च न्मामारमाचे ननणामाचे अधीन याशून

मोग्म ती कामालाशी करून रेखा ऩयीषणाव अनऩारन कयाले.
३) एकूण कामायत २४०३ ऩदाॊऩक
ै ी ११२ वपाई काभगाय लगऱून २२९१ वपाई काभगाय कभाचाऱ्माॊच्मा
वेला आयोग्म वलबागाॊतगात वापवपाईचे काभाॊकरयता लाऩयण्मात मेत आशे त अवा खरावा वलबागाने
केरा आशे . तथावऩ प्रबागननशाम तऩळीर रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध केरा नाशी. त्माभऱे आयोग्म
वलबागाफयोफय भेऱ घेता आरा नाशी.
४) भशानगयऩालरकेच्मा आस्थाऩनेलयीर वपाई काभगायाॊव्मनतरयक्त प्रबागाॊभध्मे वापवपाईचे काभावाठी
कॊत्राटी ऩद्धतीने वपाई काभगायाॊची ननमक्तीफाफत ल

प्रबागननशाम एकूण ककती कभाचायी काभ कयीत

आशे त माची भाहशती वलबागाने रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरी नाशी. वलबागाने केरेल्मा
खराश्मात

वदय

भाहशती

वालाजननक

आयोग्म

वलबागाकडून

उऩरब्ध

शोईर

अवे

कऱवलरे

तथावऩआस्थाऩना वलबागाने वदयची भाहशती वालाजननक आयोग्म वलबागाकडून उऩरब्ध करून रेखा
ऩयीषणाव वादय कयणे आलश्मक अवता तळी कामालाशी केरी नाशी त्माभऱे आस्थाऩना वलबागाकडे
अवरेरे वपाई कभाचायी ल कॊत्राटी वपाई कभाचायी माॊचे लेतन खचाालय स्लमॊस्ऩष्ट्ट अलबप्राम रेखा
ऩयीषणात दे ता आरे नाशीत.
५) भशानगयऩालरकेच्मा प्रबागाॊतगात दै नहॊ दन वापवपाईचा ठे का हदरा आशे का? अवल्माव ठे केदायाचे
ककती कभाचायी वापवपाई काभी प्रबागननशाम लाऩयरे जात आशे त? माची भाहशती वलबागाने रेखा
ऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरी नाशी. वलबागाने केरेल्मा खराश्मात वदय भाहशती वालाजननक आयोग्म
वलबागाकडून उऩरब्ध शोईर अवे कऱवलरे तथावऩआस्थाऩना वलबागाने वदयची भाहशती वालाजननक
आयोग्म वलबागाकडून उऩरब्ध करून रेखा ऩयीषणाव वादय कयणे आलश्मक अवता तळी कामालाशी
केरी नाशी त्माभऱे आस्थाऩना वलबागाकडे अवरेरे वपाई कभाचायी ल वपाईठे का कभाचायी माॊचे लेतन
खचाालय स्लमॊस्ऩष्ट्ट अलबप्राम रेखा ऩयीषणात दे ता आरे नाशीत
DGPVTTM7001 (Ref No : 4, Hmm No : 76)
[End Para)
[Start Para)
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भशावबा ठयाल र.५७, ६० ल १९७ अन्लमे हदरेल्मा ननमभफाह्म ऩदोन्नत्माफाफत.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 03

रेखा ळीऴा :आस्थाऩना भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड
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महासभा ठराव क्र.५७, ६० व १९७ अन्वये ददिेल्या भनयमबाह्य पदोन्नत्याबाबत महाराष्ट्र शासन नगर भवकास
भवभाग, मंत्रािय, मुंबई यांनी आयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका यांना पाठभविेिे पत्र क्र. िोआप्भभभनम-२०१४/प्/क्र.७२/नभव-२३ ददनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये भवभागीय आयुक्त, कोकण भवभाग यांनी
सादर के िेिा चौकशी अहवाि शासनाने भस्वकारिा असून अहवािाचे अनुषंगाने पत्रासोबतचे पररभशष्ट “क” मध्ये
सूभचत के ल्याप्माणे महानगरपाभिके च्या संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांचेभवरुद्ध जबाबदारी भनभित करून कारवाई
करून शासनास १५ ददवसात अहवाि सादर करणेस कळभविे होते त्यानुसार महानगरपाभिके ने के िेिी कायषवाही व
अहवाि िेखा परीक्षणास सादर के िा नाही त्यामुळे सदर भनयमबाह्य पदोन्नत्याबाबत िेखा परीक्षणात स्वयंस्पष्ट
अभभप्ाय नोंदभवता आिे नाहीत.भभवंडी महानगरपाभिके ने ठरावाद्वारे ददिेल्या भवभवध पदांच्या पदोन्नत्या उपायुक्त, कायषकारी अभभयंता, कायाषियीन अभधक्षक, प्शासकीय अभधकारी, करमुल्यांकन अभधकारी, जनसंपकष
अभधकारी, कायषकारी अभभयंता (जि मि भनस्सारण), कायषकारी अभभयंता (भवद्युत), उप अभभयंता (स्थापत्य),
सहाय्यक आयुक्त, कायाषियीन अभधक्षक, प्शासकीय अभधकारी, अंतगषत िेखा परीक्षक, भवधी अभधकारी, भसस्टीम
मनेजर इत्यादी भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या सेवा शती भनयमाविीचा भंग करून व वबदुनामाविी
अभभिेखात नसताना भनयमबाह्य पदोन्नत्या ददल्याने महानगरपाभिके चे मोठ्या प्माणावर आर्षथक नुकसान झाल्याने
शासन नगर भवकास भवभागाने सूभचत के ल्याप्माणे संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांची पदोन्नती रद्द करून जे
अभधकारी/कमषचारी सेवाभनवृत्त झािे असतीि तर त्यांना देण्यात येणारे पदोन्नतीमुळे भमळणारे सेवाभवषयक िाभ
रद्द करून, संबंभधत कायषरत असिेिे अभधकारी/कमषचारी यांना पदोन्नतीनंतर देण्यात आिेिे आर्षथक िाभ वेतन, भत्ते
इ.त्यांचेकडू न वसूि करण्यात येवून मनपा भनधीत रक्कम जमा करून अनुपािन करावे. ठराव क्र.५७, ६० व १९७
अन्वये पदोन्नती ददिेिे जे अभधकारी/कमषचारी सद्यभस्थतीत कायषरत आहेत त्यांची सेवापुस्तके तसेच जे अभधकारी
कमषचारी सेवाभनवृत्त झािेिे त्यांचे सेवापुस्तकासह भनवृत्तीवेतन नस्ती िेखा परीक्षणास तपासणीसाठी उपिब्ध
करणेबाबत अधषसमास पत्राद्वारे मागणी करूनही संबंभधत अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददिे नाहीत
त्यामुळे झािेल्या अभतप्दान रक्कमांची खात्री करता आिी नाही.

भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ या वषाषचे िेखा परीक्षणात आस्थापना
भवभागाकडीि नस्तींचे अविोकन के िे असता मा.महासभा ठराव क्र.५७ ददनांक ११/०२/२०१३, ठराव क्र.६०
ददनांक ददनांक ११/०२/२०१३ व ठराव क्र.१९७ ददनांक १६/०९/२००६ अन्वये के िेल्या पदोन्नत्या संदभाषत
श्री.संतोष जानू चव्हाण यांनी ददनांक ३०/१२/२०१३ अन्वये मा.िोक आयुक्त यांचेकडे दाखि के िेल्या तक्रारीच्या
अनुषंगाने प्ादेभशक संचािक, नगरपाभिका प्शासन तथा भवभागीय आयुक्त, कोकण भवभाग नवीमुंबई यांना शासन
पत्र क्र.भभभनम-२०१३/सं.क्र.३६४/प्ा.क्र.४६६/नभव-२३ ददनांक –मी/२०१४ व समक्रमांक ददनांक १८/०७/२०१४
अन्वये महानगरपाभिके ने के िेल्या पदोन्नत्या योग्य आहेत अगर कसे याबाबतची त्रयस्थ तपासणी करून प्करणी
सवषकष चौकशी करणेस प्ाभधकृ त के िे होते. सदर प्करणी भवभागीय आयुक्त यांनी सदर चौकशी करणेसाठी अपर
भजल्हाभधकारी ठाणे यांना प्ाभधकृ त करून सवषकष चौकशी अहवाि सादर करणेस कळभविे होते व त्यांनी के िेिा
चौकशी अहवाि ददनांक २३/१२/२०१३ च्या पत्रान्वये भवभागीय आयुक्त यांना सादर के िा आहे. प्ादेभशक संचािक,
नगरपाभिका प्शासन तथा भवभागीय आयुक्त, कोकण भवभाग नवीमुंबई, यांनी त्यांचे पत्र क्र. साशा/का-३/नपा३/४५९/सं.जा.चव्हाण/अं.अ./२०१५ ददनांक २७/०३/२०१५ अन्वये सभचव, नगर भवकास भवभाग, मंत्रािय यांना
के िेल्या पदोन्नत्या संदभाषत वस्तुभस्थतीदशषक अहवाि सादर के िा आहे.
अवर सभचव, महाराष्ट्र शासन नगर भवकास भवभाग, मंत्रािय, मुंबई यांनी आयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर
महानगरपाभिका
यांना त्यांचे पत्र क्र. िोआप्-भभभनम-२०१४/प्/क्र.७२/नभव-२३ ददनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये भवभागीय
आयुक्त, कोकण भवभाग यांनी सादर के िेिा चौकशी अहवाि शासनाने भस्वकारिा असून अहवािाचे अनुषंगाने
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पत्रासोबतचे पररभशष्ट “अ” “ब” व “क” मध्ये सूभचत के ल्याप्माणे महानगरपाभिके च्या संबंभधत अभधकारी/कमषचारी
यांचेभवरुद्ध जबाबदारी भनभित करून कारवाई करून शासनास १५ ददवसात अहवाि सादर करणेस कळभविे आहे.
सदर पदोन्नत्या बाबतचा शासन पत्रानुसार तपभशि खािीिप्माणे आहे.

(अ) पररभशष्ट अ ठराव क्र.५७ दद. ११/०२/२०१३ अन्वये के िेल्या पदोन्नत्या संदभाषत :(१) पद – उपायुक्त
अ) मुद्दा- उपायुक्त पदावर पदोन्नतीसाठीची शैक्षभणक अहषता भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके ने शासनास
सादर के िेल्या सेवाशती भनयमाविीनुसार पदोन्नतीस पात्र कमषचारी हा पदवीधर ककवा समकक्ष अहषता असावा
आभण त्यास सहाय्यक आयुक्त या पदावर दकमान ५ वषाषचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे. ददनांक १५/०१/२०१३
रोजी उपायुक्त या पदावर पदोन्नती सभमतीच्या बैठकीनुसार भशफारस करण्यात आिी व ददनांक ११/०२/२०१३
रोजी ठराव क्र. ५७ नुसार महासभेने मान्यता देवून श्री.ददपक कदम यांना दद.१६/०२/२०१३ रोजी उपायुक्त वगष-१
पदावर पदोन्नती ददिी आहे. परं तु पदोन्नतीचे आदेश भनगषभमत के िे नाहीत.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप–अ) श्री.ददपक कदम हे इं टर आटषस्
शैक्षभणक अहषता पदवी धारण नसताना त्यांना पदोन्नती ददिी.ब) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके चा ठराव
क्र.१८२ दद.१३/०८/२०१० नुसार उपायुक्त पदासाठी पदवी ककवा समकक्ष अहषता ऐवजी पदभवका ककवा समकक्ष
अहषता असा बदि के िा भह बाब महानगरपाभिका सेवाशतींचा भंग करणारी आहे.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत –महाराष्ट्र नागरी सेवा शती (भशस्त व अपीि) अभधभनयमानुसार संबंभधत अभधकारी
ककवा कमषचारी यांच्यावर कायषवाही करण्यात यावी. १) तत्कािीन आयुक्त, २) तत्कािीन संबंभधत उपायुक्त
(मुखयािय), ३) तत्कािीन प्शासकीय अभधकारी ४) तत्कािीन आस्थापना अभधकारी ५)

i)संबंभधत

अभधकारी/कमषचारी यांची पदोन्नती रद्द करण्यात यावी. ii)संबंभधत अभधकारी /कमषचारी सेवाभनवृत्त झािे असतीि
तर त्यांना देण्यात येणारे पदोन्नतीमुळे भमळणारे सेवाभवषयक िाभ रद्द करण्यात यावे. ६) संबंभधत
अभधकारी/कमषचारी यांना पदोन्नतीनंतर देण्यात आिेिे आर्षथक िाभ वेतन, भत्ते इ.त्यांचेकडू न वसूि करण्यात यावेत.
७) अ) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या आस्थापनेवरीि अभधकारी/कमषचाऱ्यांभवरुद्ध भशस्तभंगाची
कारवाई करणेबाबत आयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका यांना सूचना द्याव्यात. ब) शासनाचे
अभधकारी/कमषचारी यांच्यावर कारवाई करणेबाबत संबंभधत भवभागास कळभवण्यात यावे.
(२) पद – कायषकारी अभभयंता
अ) मुद्दा- कायषकारी अभभयंता पदोन्नतीसाठी शैक्षभणक अहषता भह स्थापत्य अभभयांभत्रकी शाखेची पदवी व
महानगरपाभिके कडीि उप अभभयंता या पदावर ५ वषाषचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे. भभवंडी भनजामपूर शहर
महानगरपाभिके तीि कायषकारी अभभयंता हे पद सन २०१० च्या शासनाने मान्य के िेल्या वबदूनामाविीनुसार
अनारभक्षत आहे त्या एकाकी पदास आरक्षण नसल्याचे त्यात नमूद आहे.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप –कायषकारी अभभयंता या पदावर
पदोन्नती देताना शैक्षभणक अहषता स्थापत्य शाखेची पदवी अशी असताना श्री.शान अिी हसन अिी सय्यद यांची
स्थापत्य अभभयांभत्रकी या शाखेतीि पदभवका असताना पदोन्नती ददिेिी आहे. सदर शैक्षभणक अहषतेतीि हा बदि
भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके चा ठराव क्र.१८२ दद.१३/०८/२०१० नुसार के िा आहे व तो ठराव
शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर के िा असून त्यास अद्यापही शासनाने मान्यता ददल्याचे ददसून येत नाही. सदरची बाब
महानगरपाभिके ने शासनास सादर के िेल्या सेवा प्वेश भनयमाविीचा भंग करणारी आहे. याबाबत शासन
स्तरावरून योग्य तो भनणषय घेणे आवश्यक आहे.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत –महाराष्ट्र नागरी सेवा शती (भशस्त व अपीि) अभधभनयमानुसार संबंभधत अभधकारी
ककवा कमषचारी यांच्यावर कायषवाही करण्यात यावी. १) तत्कािीन आयुक्त, २) तत्कािीन संबंभधत उपायुक्त
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(मुखयािय), ३) तत्कािीन प्शासकीय अभधकारी ४) तत्कािीन आस्थापना अभधकारी ५)

i)संबंभधत

अभधकारी/कमषचारी यांची पदोन्नती रद्द करण्यात यावी. ii)संबंभधत अभधकारी /कमषचारी सेवाभनवृत्त झािे असतीि
तर त्यांना देण्यात येणारे पदोन्नतीमुळे भमळणारे सेवाभवषयक िाभ रद्द करण्यात यावे. ६) संबंभधत
अभधकारी/कमषचारी यांना पदोन्नतीनंतर देण्यात आिेिे आर्षथक िाभ वेतन, भत्ते इ.त्यांचेकडू न वसूि करण्यात यावेत.
७) अ) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या आस्थापनेवरीि अभधकारी/कमषचाऱ्यांभवरुद्ध भशस्तभंगाची
कारवाई करणेबाबत आयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका यांना सूचना द्याव्यात. ब) शासनाचे
अभधकारी/कमषचारी यांच्यावर कारवाई करणेबाबत संबंभधत भवभागास कळभवण्यात यावे.

(ब) पररभशष्ट ब ठराव क्र.६० दद. ११/०२/२०१३ अन्वये के िेल्या पदोन्नत्या संदभाषत :(१) पद – कायाषियीन अभधक्षक, प्शासकीय अभधकारी, कर मुल्यांकन अभधकारी व जनसंपकष अभधकारी
अ) मुद्दा- कायाषियीन अभधक्षक, प्शासकीय अभधकारी, कर मुल्यांकन अभधकारी व जनसंपकष अभधकारी या पदांना
देण्यात आिेल्या पदोन्नतीमधीि भवसंगती
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप

– अ) सदर पदांबाबत पदोन्नती

देताना सन २००८ ची वबदूनामाविी वापरिी आहे. भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके ने अद्यावत
वबदूनामाविी तयार के िेिी नाही.
ब)कायाषियीन अभधक्षक, प्शासकीय अभधकारी, कर मुल्यांकन अभधकारी व जनसंपकष अभधकारी या पदांना देण्यात
आिेल्या पदोन्नतीचे कागदपत्रे पाहता कायाषियीन अभधक्षक या पदावर १० कमषचारी ५ वषांपासून
महानगरपाभिके च्या आस्थापनेवर भनरीक्षक या पदावर कायषरतआहेत. सेवा शती भनयमानुसार आवश्यक असणारी
भवभागीय परीक्षा व एि.एस.जी.डी. परीक्षा उत्तीणष असणे आवश्यक आहे. सदरचे कमषचारी/अभधकारी यांना
सेवाशती भनयमांतगषत असिेल्या भवभागीय परीक्षा व एि.एस.जी.डी परीक्षा उत्तीणष नसतांनाही पदोन्नती ददल्याचे
ददसून येते.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत –महाराष्ट्र नागरी सेवा शती (भशस्त व अपीि) अभधभनयमानुसार संबंभधत अभधकारी
ककवा कमषचारी यांच्यावर कायषवाही करण्यात यावी. १) तत्कािीन आयुक्त, २) तत्कािीन संबंभधत उपायुक्त
(मुखयािय), ३) तत्कािीन प्शासकीय अभधकारी ४) तत्कािीन आस्थापना अभधकारी ५)

i)संबंभधत

अभधकारी/कमषचारी यांची पदोन्नती रद्द करण्यात यावी. ii)संबंभधत अभधकारी /कमषचारी सेवाभनवृत्त झािे असतीि
तर त्यांना देण्यात येणारे पदोन्नतीमुळे भमळणारे सेवाभवषयक िाभ रद्द करण्यात यावे. ६) संबंभधत
अभधकारी/कमषचारी यांना पदोन्नतीनंतर देण्यात आिेिे आर्षथक िाभ वेतन, भत्ते इ.त्यांचेकडू न वसूि करण्यात यावेत.
७) अ) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या आस्थापनेवरीि अभधकारी/कमषचाऱ्यांभवरुद्ध भशस्तभंगाची
कारवाई करणेबाबत आयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका यांना सूचना द्याव्यात. ब) शासनाचे
अभधकारी/कमषचारी यांच्यावर कारवाई करणेबाबत संबंभधत भवभागास कळभवण्यात यावे.

(क) पररभशष्ट क ठराव क्र.१९७ दद. १६/०९/२००६ अन्वये के िेल्या पदोन्नत्या संदभाषत :(१) पद – कायषकारी अभभयंता (जि व मि भनस्सारण) १ पद
अ) मुद्दा- कायषकारी अभभयंता (जि व मि भनस्सारण) या पदासाठी पदोन्नती देणेकामी महानगरपाभिके तीि २
अभधकाऱ्यांचा भवचार करण्यात आिा आहे. त्यापैकी श्री.आर.एि.भमश्रा हे भसव्हीि इं भजभनअर असून त्यांना उप
अभभयंता पदावरीि २२ वषाषचा अनुभव आहे हे अभधकारी पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत. श्री.आर.एि.भमश्रा यांना उप
अभभयंता पदावरीि ५ वषाषचा अनुभव असल्याने पदोन्नती देण्यात आिी आहे. कायषकारी अभभयंता (जि व मि
भनस्सारण) एकाकी पद असल्याने त्यास आरक्षण िागू नाही असे नमूद के िे आहे.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप
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ददसून आिी नाही.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत –महाराष्ट्र नागरी सेवा शती (भशस्त व अपीि) अभधभनयमानुसार संबंभधत अभधकारी
ककवा कमषचारी यांच्यावर कायषवाही करण्यात यावी. १) तत्कािीन आयुक्त, २) तत्कािीन संबंभधत उपायुक्त
(मुखयािय), ३) तत्कािीन प्शासकीय अभधकारी ४) तत्कािीन आस्थापना अभधकारी ५) अभभिेखात वबदूनामाविी
न ठे वणाऱ्या जबाबदार असणाऱ्यांभवरुद्ध भशस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.
(२) पद – कायषकारी अभभयंता (भवद्युत) १ पद
अ) मुद्दा- कायषकारी अभभयंता (भवद्युत) या पदासाठी पदोन्नती देणेकामी महानगरपाभिके तीि २ कमषचाऱ्यांचा भवचार
करण्यात आिा असून श्री.शेख भसभद्धकी चांद यांना उप अभभयंता पदावरीि ५ वषाषचा अनुभव असल्याने तसेच
भडप्िोमा इन इिेभक्रकि इं भजभनअरची पदवी धारण के िी असल्याने त्यांना पदोन्नती देण्यात आिी आहे. एकाकी पद
असल्याने त्यास आरक्षण िागू नाही असे नमूद के िे आहे.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप

–अभभिेखयात वबदू नामाविी

ददसून आिी नाही.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत –महाराष्ट्र नागरी सेवा शती (भशस्त व अपीि) अभधभनयमानुसार संबंभधत अभधकारी
ककवा कमषचारी यांच्यावर कायषवाही करण्यात यावी. १) तत्कािीन आयुक्त, २) तत्कािीन संबंभधत उपायुक्त
(मुखयािय), ३) तत्कािीन प्शासकीय अभधकारी ४) तत्कािीन आस्थापना अभधकारी ५) अभभिेखात वबदूनामाविी
न ठे वणाऱ्या जबाबदार असणाऱ्यांभवरुद्ध भशस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.
(३) पद – मुखय िेखा अभधकारी १ पद
अ) मुद्दा- मुखय िेखा अभधकारी या पदासाठी महानगरपाभिके तीि २ कमषचाऱ्यांचा भवचार करण्यात आिा असून
त्यापैकी श्री.एम.एन.पाटीि यांना िेखाभधकारी या पदावरीि ३ वषाषपेक्षा जास्त अनुभव असल्याने तसेच ते
पदवीधर असल्याने त्यांना मुखय िेखाभधकारी पदावर पदोन्नती देण्यात आिी आहे.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप - सदर पदास भभवंडी भनजामपूर
शहर महानगरपाभिके च्या सेवा शती भनयमानुसार पदोन्नती ददिी आहे.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत –सदर पदास भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या सेवा शती भनयमानुसार
पदोन्नती ददिी आहे.
(४) पद – उप अभभयंता (स्थापत्य) ७ पदे
अ) मुद्दा- उप अभभयंता पदासाठी शैक्षभणक पात्रता स्थापत्य अभभयांभत्रकी पदवीधारक (बी.ई धारक) ककवा पदभवका
(भडप्िोमा) अशी आहे व महानगरपाभिका सेवेमध्ये कभनष्ठ अभभयंता पदावर १० वषे काम के ल्याचा अनुभव
पदोन्नतीसाठी आवश्यक आहे. या पदोन्नतीकामी १० कमषचाऱ्यांचा भवचार करण्यात आिा असून वबदूनामाविीनुसार
उप अभभयंत्यांच्या७ पदांपैकी अनुसूभचत जाती -१ अनुसूभचत जमाती -१ क भव.भ.ज.-१ आभण खुिा ४ याप्माणे
आरभक्षत आहे. अनुसूभचत जाती मधीि श्री.एि.पी.गायकवाड, कभनष्ठ अभभयंता यांचेभवरुद्ध िाचिुचपत प्करणी
ठाणे भवशेष न्यायाियात गुन्हा दाखि असल्याने त्यांना पदोन्नती देण्याबाबत जागा खुिी ठे वण्यात आिी आहे.
अनुसूभचत जमाती व भवमुक्त भटक्या जमाती या प्वगाषतून पदोन्नतीसाठी कमषचारी उपिब्ध झािे नाहीत. खुल्या
प्वगाषतून ४ पदांवरीि पदोन्नतीसाठी ९ कभनष्ठ अभभयंता भवचारक्षेत्रात होते त्यातीि ४ कभनष्ठ अभभयंत्यांभवरुद्ध
भवभागीय चौकशी सुरु आहे व १ कभनष्ठ अभभयंता ५ वषाषच्या कािावधीत रजेवर गेिे आहेत त्यामुळे शैक्षभणक व
अनुभवाबाबतची पात्रता पूणष करीत असिेल्या उवषररत ४ कभनष्ठ अभभयंत्यांना पदोन्नती देण्यात आिी आहे.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप -

उप अभभयंता (स्थापत्य) या

संवगाषतीि पदांचे आरक्षणासाठी अभभिेखात वबदुनामाविी उपिब्ध नाही.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत – महाराष्ट्र नागरी सेवा शती (भशस्त व अपीि) अभधभनयमानुसार संबंभधत अभधकारी
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ककवा कमषचारी यांच्यावर कायषवाही करण्यात यावी. १) तत्कािीन आयुक्त, २) तत्कािीन संबंभधत उपायुक्त
(मुखयािय), ३) तत्कािीन आस्थापना अभधकारी ४)

i)संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांची पदोन्नती रद्द करण्यात

यावी. ii)संबंभधत अभधकारी /कमषचारी सेवाभनवृत्त झािे असतीि तर त्यांना देण्यात येणारे पदोन्नतीमुळे भमळणारे
सेवाभवषयक िाभ रद्द करण्यात यावे. ५) अ) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या आस्थापनेवरीि
अभधकारी/कमषचाऱ्यांभवरुद्ध भशस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत आयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका
यांना सूचना द्याव्यात. ब) शासनाचे अभधकारी/कमषचारी यांच्यावर कारवाई करणेबाबत संबंभधत भवभागास
कळभवण्यात यावे.
(५) पद – उप अभभयंता (भवद्युत) १ पद
अ) मुद्दा- उपअभभयंता (भवद्युत) या पदासाठी महानगरपाभिके तीि कभनष्ठ अभभयंता या पदावरीि १० वषे सेवेचा
अनुभव असणे आवश्यक आहे. सदर पद हे एकाकी असल्याने त्यास आरक्षण नाही. श्री.सुनीि पाटीि, हे भडप्िोमा इन
इिेभक्रकि इं भजभनअर असून त्यांना कभनष्ठ पदाचा १० वषाषचा अनुभव आहे व महानगरपाभिका सेवेतीि उप
अभभयंता (भवद्युत) या पदासाठी पाटीि हे एकच कमषचारी उपिब्ध असल्याने त्यांना पदोन्नती देण्यात आिी आहे.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप - सदर पदास भभवंडी भनजामपूर
शहर महानगरपाभिके च्या सेवा शती भनयमानुसार पदोन्नती ददिी आहे.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत –सदर पदास भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या सेवा शती भनयमानुसार
पदोन्नती ददिी आहे.
प्शासकीय सेवेतीि श्रेणी-२ ची पदे
(६) पद- सहाय्यक आयुक्त -५ पदे
अ) मुद्दा- सहाय्यक आयुक्त ५ पदे पदोन्नतीसाठी उपिब्ध असून सेवाशती भनयमाविीनुसार शैक्षभणक पात्रता
एस.एस.सी,. एि.एस.जी.डी व पयषवेक्षकीय या पदावर १० वषे काम के ल्याचा अनुभव भह पात्रता पूणष करणे
आवश्यक आहे.वबदुनामाविी नुसार भव.भ.ज. प्वगाषसाठी ४ कमषचाऱ्यांचा भवचार करण्यात आिा आहे. त्यानुसार
श्री. हररदास माने हे पात्र असल्याने भव.भ.ज. प्वगाषतून त्यांना पदोन्नती देण्यात आिी आहे.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप -

खुल्या प्वगाषतीि १५

कमषचाऱ्यांचा भवचार करण्यात येवून ४ कमषचाऱ्यांना पात्रतेनुसार पदोन्नती देण्यात आिी आहे.श्री.प्भवण मोतीराम
ठाकरे व श्री. ददपक अनंत कदम हे शैक्षभणक व १० वषे अनुभव असल्याची पात्रता पूणष करीत असल्याने त्यांना
पदोन्नती देण्यात आिेिी आहे. परं तु श्री. रमेश थोरात व श्री.ए.एस.के दार हे सेवाशतीनुसार पदोन्नतीनंतर
एि.एस.जी.डी ही परीक्षा उत्तीणष नसतानाही त्यांना पदोन्नती देण्यात आिी आहे.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत – महाराष्ट्र नागरी सेवा शती (भशस्त व अपीि) अभधभनयमानुसार संबंभधत अभधकारी
ककवा कमषचारी यांच्यावर कायषवाही करण्यात यावी. १) तत्कािीन आयुक्त, २) तत्कािीन संबंभधत उपायुक्त
(मुखयािय), ३) तत्कािीन आस्थापना अभधकारी ४)

i)संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांची पदोन्नती रद्द करण्यात

यावी. ii)संबंभधत अभधकारी /कमषचारी सेवाभनवृत्त झािे असतीि तर त्यांना देण्यात येणारे पदोन्नतीमुळे भमळणारे
सेवाभवषयक िाभ रद्द करण्यात यावे. ५) संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांना पदोन्नतीनंतर देण्यात आिेिे आर्षथक
िाभ वेतन, भत्ते इ.त्यांचेकडू न वसूि करण्यात यावेत. ६)अ) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या
आस्थापनेवरीि अभधकारी/कमषचाऱ्यांभवरुद्ध भशस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत आयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर
महानगरपाभिका यांना सूचना द्याव्यात. ब) शासनाचे अभधकारी/कमषचारी यांच्यावर कारवाई करणेबाबत संबंभधत
भवभागास कळभवण्यात यावे.
(७) पद- कायाषियीन अभधक्षक -३ पदे
अ) मुद्दा- कायाषियीन अभधक्षक पा पदासाठी सेवाशती भनयमाविीनुसार नुसार महानगरपाभिके त भनरीक्षक या
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पदावर ५ वषे काम के ल्याचा अनुभव ककवा एि.एस.जी.डी. परीक्षा उत्तीणष असणे आवश्यक आहे.तसेच वबदू
नामाविीनुसार खुल्या प्वगाषसाठी ३ पदे आरभक्षत आहेत. अभधक्षक पदाच्या पात्रतेनुसार ११ कमषचाऱ्यांचा भवचार
करण्यात आिा होता. व त्यानुसार श्री.पी.जी.सहस्त्रबुद्ध,े श्री.आर.जी. चौधरी व श्री. यशवंत भोई यांना पदोन्नती
देण्यात आिी आहे.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप -

श्री.भशवाजी बा.पाटीि,

श्री.आर.एि.गुणगुणे, श्री.पी.बी.महाजन व श्री.भशवाजी काळे , हे शैक्षभणक अहषता व अनुभव धारण करत असूनही
त्यांचा पदोन्नतीसाठी का भवचार करण्यात आिा नाही याचा खुिासा के िेिा नाही.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत – महाराष्ट्र नागरी सेवा शती (भशस्त व अपीि) अभधभनयमानुसार संबंभधत अभधकारी
ककवा कमषचारी यांच्यावर कायषवाही करण्यात यावी. १) तत्कािीन आयुक्त, २) तत्कािीन संबंभधत उपायुक्त
(मुखयािय), ३) तत्कािीन आस्थापना अभधकारी ब) खुिासा न घेणाऱ्या अभधकाऱ्यांवर कायषवाही करणे अभभप्ेत
आहे. तसेच सदर प्करणी वस्तुभस्थती शासनास सादर करावी. ४)अ) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या
आस्थापनेवरीि अभधकारी/कमषचाऱ्यांभवरुद्ध भशस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत आयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर
महानगरपाभिका यांना सूचना द्याव्यात. ब) शासनाचे अभधकारी/कमषचारी यांच्यावर कारवाई करणेबाबत संबंभधत
भवभागास कळभवण्यात यावे.
(८) पद- कर भनधाषरण अभधकारी - १ पद
अ) मुद्दा- कर भनधाषरण अभधकारी या पदासाठी सेवाशती भनयमाविीनुसार मान्यताप्ाप्त भवद्यापीठाची पदवी व
दकमान ५ वषे काम के ल्याचा अनुभव आभण कर भवभागाचा १० वषाषचा अनुभव आवश्यक आहे.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप -

वबदु भनयमाविीनुसार खुल्या

प्वगाषसाठी १ पद आरभक्षत आहे. यानुसार ८ कमषचाऱ्यांचा पदोन्नतीसाठी भवचार करण्यात आिा असून त्यामधून
श्री.भशवाजी बा, पाटीि यांना पदोन्नती देण्यात आिी आहे.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत – सदर पदास भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या सेवा शती भनयमानुसार
पदोन्नती ददिी आहे.
(९) पद- प्शासकीय अभधकारी -१ पद
अ) मुद्दा- प्शासकीय अभधकारी या पदासाठी भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या सेवा शती भनयमाविी
नुसार शैक्षभणक एस.एस.सी, एि.एस.जी.डी ककवा एि.एस.जी.एस. परीक्षा उतीणष असणे आवश्यक व दकमान १५
वषे प्शासकीय कामाचा अनुभव आभण कर भवभागाचा १० वषाषचा अनुभव आवश्यक आहे. वबदू नामाविीनुसार
अनुसूभचत जाती प्वगाषसाठी १ पद आरभक्षत आहे.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप -

श्री. गजानन फु िझेिे, वररष्ठ

भिपीक हे सेवाज्येष्ठतेनुसार प्थम क्रमांकावर आहेत. त्यांची शैक्षभणक पात्रता एस.एस.सी. आहे. व वररष्ठ भिपीक
पदाचा २० वषाषचा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांना पदोन्नती देण्यात आिी आहे. परं तु श्री. फु िझेिे एि.एस.जी.डी
ककवा एि.एस.जी.एस. परीक्षा उतीणष नाहीत तरीही त्यांना पदोन्नती ददिी आहे ही बाब सेवाशती भनयमांचा भंग
करणारी आहे.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत –महाराष्ट्र नागरी सेवा शती (भशस्त व अपीि) अभधभनयमानुसार संबंभधत अभधकारी
ककवा कमषचारी यांच्यावर कायषवाही करण्यात यावी. १) तत्कािीन आयुक्त, २) तत्कािीन संबंभधत उपायुक्त
(मुखयािय), ३) तत्कािीन आस्थापना अभधकारी ४)

i)संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांची पदोन्नती रद्द करण्यात

यावी. ii)संबंभधत अभधकारी /कमषचारी सेवाभनवृत्त झािे असतीि तर त्यांना देण्यात येणारे पदोन्नतीमुळे भमळणारे
सेवाभवषयक िाभ रद्द करण्यात यावे. ५) संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांना पदोन्नतीनंतर देण्यात आिेिे आर्षथक
िाभ वेतन, भत्ते इ.त्यांचेकडू न वसूि करण्यात यावेत. ६)अ) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या
आस्थापनेवरीि अभधकारी/कमषचाऱ्यांभवरुद्ध भशस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत आयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर
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महानगरपाभिका यांना सूचना द्याव्यात. ब) शासनाचे अभधकारी/कमषचारी यांच्यावर कारवाई करणेबाबत संबंभधत
भवभागास कळभवण्यात यावे.
(१०) पद- अंतगषत िेखा परीक्षक -१ पद
अ) मुद्दा- अंतगषत िेखा परीक्षक या पदासाठी भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या सेवा शती भनयमाविी
नुसार शैक्षभणक एस.एस.सी, एि.एस.जी.डी.परीक्षा व पयषवेक्षकीय पदावर १५ वषाषचा अनुभव अशी अहषता
आवश्यक आहे. एकाकी पद असल्याने त्यास आरक्षण नाही. उक्त पदासाठी मनपातीि २ कमषचारी यांचा भवचार
करण्यात आिा असून त्यापैकी श्री.सुदाम ओंकार पाटीि यांना पदोन्नती देण्यात आिी आहे.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप अं
- तगषत िेखा परीक्षक या पदासाठी
सेवाशती भनयमाविीनुसार १५ वषाषचा अनुभव आवश्यक आहे. परं तु श्री. पाटीि यांना १० वषाषचा अनुभव आहे
तरीही श्री.पाटीि यांना पदोन्नती ददिी आहे. ही बाब सेवाशती भनयमांचा भंग करणारी आहे.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत –महाराष्ट्र नागरी सेवा शती (भशस्त व अपीि) अभधभनयमानुसार संबंभधत अभधकारी
ककवा कमषचारी यांच्यावर कायषवाही करण्यात यावी. १) तत्कािीन आयुक्त, २) तत्कािीन संबंभधत उपायुक्त
(मुखयािय), ३) तत्कािीन आस्थापना अभधकारी ४)

i)संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांची पदोन्नती रद्द करण्यात

यावी. ii)संबंभधत अभधकारी /कमषचारी सेवाभनवृत्त झािे असतीि तर त्यांना देण्यात येणारे पदोन्नतीमुळे भमळणारे
सेवाभवषयक िाभ रद्द करण्यात यावे. ५) संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांना पदोन्नतीनंतर देण्यात आिेिे आर्षथक
िाभ वेतन, भत्ते इ.त्यांचेकडू न वसूि करण्यात यावेत. ६)अ) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या
आस्थापनेवरीि अभधकारी/कमषचाऱ्यांभवरुद्ध भशस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत आयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर
महानगरपाभिका यांना सूचना द्याव्यात. ब) शासनाचे अभधकारी/कमषचारी यांच्यावर कारवाई करणेबाबत संबंभधत
भवभागास कळभवण्यात यावे.
(११) पद- भवधी अभधकारी – १ पद
अ) मुद्दा- भवधी अभधकारी या पदासाठी भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या सेवा शती भनयमाविी नुसार
शैक्षभणक पात्रता व्यावसाभयक भवधीज्ञ म्हणून ३ वषाषचा अनुभव ककवा मान्यताप्ाप्त भवद्यापीठाचा पदवीधर आभण
मनपा सेवेत पयषवेक्षकीय पदावर ५ वषाषचा अनुभव अशी अहषता आवश्यक आहे. एकाकी पद असल्याने त्यास आरक्षण
नाही.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप -

भवधी अभधकारी पदासाठी

मनपातीि २ कमषचाऱ्यांचा भवचार करण्यात आिा असून त्यापैकी श्री.अभनि वसंत प्धान यांना पदोन्नती देण्यात
आिी आहे. परं तु श्री. प्धान यांना पयषवेक्षकीय पदाचा ५ वषाषचा अनुभव नसतानाही भवधी अभधकारी पदावर
पदोन्नती ददिी त्यामुळे सेवाशती भनयमांचा भंग झािेिा आहे.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत –महाराष्ट्र नागरी सेवा शती (भशस्त व अपीि) अभधभनयमानुसार संबंभधत अभधकारी
ककवा कमषचारी यांच्यावर कायषवाही करण्यात यावी. १) तत्कािीन आयुक्त, २) तत्कािीन संबंभधत उपायुक्त
(मुखयािय), ३) तत्कािीन आस्थापना अभधकारी ४)

i)संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांची पदोन्नती रद्द करण्यात

यावी. ii)संबंभधत अभधकारी /कमषचारी सेवाभनवृत्त झािे असतीि तर त्यांना देण्यात येणारे पदोन्नतीमुळे भमळणारे
सेवाभवषयक िाभ रद्द करण्यात यावे. ५) संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांना पदोन्नतीनंतर देण्यात आिेिे आर्षथक
िाभ वेतन, भत्ते इ.त्यांचेकडू न वसूि करण्यात यावेत. ६)अ) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या
आस्थापनेवरीि अभधकारी/कमषचाऱ्यांभवरुद्ध भशस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत आयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर
महानगरपाभिका यांना सूचना द्याव्यात. ब) शासनाचे अभधकारी/कमषचारी यांच्यावर कारवाई करणेबाबत संबंभधत
भवभागास कळभवण्यात यावे.
(१२) पद- भसस्टीम मनेजर (संगणक व्यव्स्थापक)– पद १
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अ) मुद्दा –भसभस्टम मनेजर(संगणक व्यवस्थापक) या पदासाठी भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या सेवा
शती भनयमाविी नुसार शैक्षभणक पात्रता सॉफटवेअर व हाडषवेअर अभभयांभत्रकीच्या संबंभधत क्षेत्रातीि ५ वषाषचा
अनुभव ककवा मान्यताप्ाप्त भवद्यापीठाची संगणक भवज्ञान मधीि कॉम्प्यूटर इं भजभनअर ककवा संगणक भवज्ञान
पदवीधर अशी अहषता आवश्यक आहे.
ब)भवभागीय आयुक्त प्ाभधकृ त अप्पर भजल्हाभधकारी यांच्या अहवािातीि आक्षेप - श्री. सुरेश पुण्याथी, भिपीक यांना
सेवाशती भनयमाविीनुसार आवश्यक असिेिा सॉफटवेअर/ हाडषवेअर अभभयांभत्रकी क्षेत्रातीि ५ वषाषचा अनुभव
नाही परं तु भिपीक पदाचा १० वषाषचा अनुभव िाह्य धरून भसस्टीम मनेजर पदावर पदोन्नती ददिी आहे. तसेच श्री.
पुण्याथी यांनी पदोन्नतीचे वेळी दशषभविेिी बी.ई.कॉम्प्यूटर ही पदवी खोटी/बनावट असल्याचे भसद्ध झाल्याने
त्यांचेभवरुद्ध भभवंडी पोिीस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर.दाखि करून त्यांना सेवेतून भनिंभबत करण्यात आिे असून
महासभेपुढे त्यांचे बडतफीबाबत प्स्ताव ठे विा असता महासभेने नकार ददल्याने ठराव क्र.२५ भवखंडीत करणेबाबत
शासनाकडे दद.२९/०६/२०१३ नुसार प्स्ताव पाठभवण्यात आिा होता. ठराव क्र.२५ ददनांक १४/०१/२०१५ अन्वये
अंभतमत: भवखंडीत के िा आहे.
क) नगर भवकास भवभागाचे मत –महाराष्ट्र नागरी सेवा शती (भशस्त व अपीि) अभधभनयमानुसार संबंभधत अभधकारी
ककवा कमषचारी यांच्यावर कायषवाही करण्यात यावी. १) तत्कािीन आयुक्त, २) तत्कािीन संबंभधत उपायुक्त
(मुखयािय), ३) तत्कािीन आस्थापना अभधकारी ४)

i)संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांची पदोन्नती रद्द करण्यात

यावी. ii)संबंभधत अभधकारी /कमषचारी सेवाभनवृत्त झािे असतीि तर त्यांना देण्यात येणारे पदोन्नतीमुळे भमळणारे
सेवाभवषयक िाभ रद्द करण्यात यावे. ५) संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांना पदोन्नतीनंतर देण्यात आिेिे आर्षथक
िाभ वेतन, भत्ते इ.त्यांचेकडू न वसूि करण्यात यावेत. ६)अ) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या
आस्थापनेवरीि अभधकारी/कमषचाऱ्यांभवरुद्ध भशस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत आयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर
महानगरपाभिका यांना सूचना द्याव्यात. ब) शासनाचे अभधकारी/कमषचारी यांच्यावर कारवाई करणेबाबत संबंभधत
भवभागास कळभवण्यात यावे.
भभवंडी भनजामपूर शहर महापाभिके च्या महासभा ठराव क्र.५७, ६० व १९७ अन्वये ददिेल्या भनयमबाह्य
पदोन्नत्याबाबत अधषसमास पत्र क्र.७५ ददनांक २७/०१/२०२० अन्वये खुिासा व अभभिेखे सादर करणेची मागणी
के िी असता भवभागाने काहीही खुिासा के िा नसून संबंभधत अभभिेखे सादर के िे नाहीत. वरीि पदोन्नत्याबाबत
िेखा परीक्षणात खािीि अभभप्ाय आहेत.
१) महाराष्ट्र शासन नगर भवकास भवभाग, मंत्रािय, मुंबई यांनी आयुक्त, भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिका
यांना पाठभविेिे पत्र क्र. िोआप्-भभभनम-२०१४/प्/क्र.७२/नभव-२३ ददनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये भवभागीय
आयुक्त, कोकण भवभाग यांनी सादर के िेिा चौकशी अहवाि शासनाने भस्वकारिा असून अहवािाचे अनुषंगाने
पत्रासोबतचे पररभशष्ट “क” मध्ये सूभचत के ल्याप्माणे महानगरपाभिके च्या संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांचेभवरुद्ध
जबाबदारी भनभित करून कारवाई करून शासनास १५ ददवसात अहवाि सादर करणेस कळभविे होते त्यानुसार
महानगरपाभिके ने काय कायषवाही के िी? व के िेल्या कायषवाहीचा अहवाि िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून देणेबाबत
अधषसमास पत्राद्वारे मागणी करूनही याबाबत के िेिी कायषवाही व अहवाि िेखा परीक्षणास सादर के िा नाही
त्यामुळे सदर भनयमबाह्य पदोन्नत्याबाबत िेखा परीक्षणात स्वयंस्पष्ट अभभप्ाय नोंदभवता आिे नाहीत.
२) भभवंडी महानगरपाभिके च्या उपरोक्त ठरावाद्वारे ददिेल्या भवभवध पदांच्या पदोन्नत्या - उपायुक्त, कायषकारी
अभभयंता, कायाषियीन अभधक्षक, प्शासकीय अभधकारी, करमुल्यांकन अभधकारी, जनसंपकष अभधकारी, कायषकारी
अभभयंता (जि मि भनस्सारण), कायषकारी अभभयंता (भवद्युत), उप अभभयंता (स्थापत्य), सहाय्यक आयुक्त,
कायाषियीन अभधक्षक, प्शासकीय अभधकारी, अंतगषत िेखा परीक्षक, भवधी अभधकारी, भसस्टीम मनेजर इत्यादी
भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या सेवा शती भनयमाविीचा भंग करून व वबदुनामाविी अभभिेखात
नसताना भनयमबाह्य पदोन्नत्या ददल्याने महानगरपाभिके चे मोठ्या प्माणावर आर्षथक नुकसान झािे आहे. तरी
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शासन नगर भवकास भवभागाने सूभचत के ल्याप्माणे संबंभधत अभधकारी/कमषचारी यांची पदोन्नती रद्द करून जे
अभधकारी/कमषचारी सेवाभनवृत्त झािे असतीि तर त्यांना देण्यात येणारे पदोन्नतीमुळे भमळणारे सेवाभवषयक िाभ रद्द
करून, संबंभधत कायषरत असिेिे अभधकारी/कमषचारी यांना पदोन्नतीनंतर देण्यात आिेिे आर्षथक िाभ वेतन, भत्ते
इ.त्यांचेकडू न वसूि करण्यात येवून मनपा भनधीत रक्कम जमा करून अनुपािन करावे.
३) उपरोक्त ठराव क्र.५७, ६० व १९७ अन्वये पदोन्नती ददिेिे जे अभधकारी/कमषचारी सद्यभस्थतीत कायषरत आहेत
त्यांची सेवापुस्तके िेखा परीक्षणास उपिब्ध करण्यात यावी तसेच जे अभधकारी कमषचारी सेवाभनवृत्त झािेिे त्यांचे
सेवापुस्तकासह भनवृत्तीवेतन नस्ती िेखा परीक्षणास तपासणीसाठी उपिब्ध करणेबाबत अधषसमास पत्राद्वारे मागणी
करूनही संबंभधत अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददिे नाहीत त्यामुळे सदर प्करणी झािेिे अभतप्दान
रक्कमांची िेखा परीक्षणात खात्री करता आिी नाही.
DGPVTTM7001 (Ref No : 9, Hmm No : 75)
[End Para)
[Start Para)
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कभषचाऱमाॊच्मा वेलाऩुथतकाॊत आढऱून आरेल्मा अननमभभतताफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 6

रेखा ळीऴा :आस्थाऩना भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

अस्थापना भवषयक कमषचारी सेवापुस्तकांची तपासणी के िी असता आढळू न आिेल्या भनयुक्त्या

, पदोनत्या,

वेतनवाढी, भनिबन कािावधीतीि प्दाने , रजा िेखा, तसेच इतर आवश्यक सेवा भवषयक पात्रता व तपभशिांचा
अभाव या अभनयभमतता आढळू न आल्या.
श्री जगदीश य. जाधव यांना एका पदावर तीन वषे सेवा पूणष होण्या पूवीच पदोन्नती देण्यात आिी.
करण्यात आिी . भनिंबन

श्री.सुनीि धाकू झळके यांची दफटर या तांभत्रक पदावरून कारकू न पदी भनयुक्ती
कािावधीतीि प्दानांची पडताळणी करता आिी नाही.

रमेश बंडू थोरात यांना देखीि भनयुक्ती नंतर तीन वषष पेक्षा कमी कािावधीत पदोन्नती देण्यात आिी.
१२ ते जुिै १३ या दरम्यान अन्य दोन अभतररक्त वेतन वाढीदेण्यात आल्या

.

त्यांना जुिै

ददनांक २५ /९/२००१ ते

८/१०/२००१ या कािावधीत भपतृत्व रजा मंजूर करण्यात आिी.
श्री. सुभाष धाकू झळके यांना जुिै २०१५ सेवापुस्तकात वेतन रक्कम रु .२१७६०/- असे आहे व वेतन देयकात वेतन
रु. २२५५०/- आढळू न आिे.
श्री.सुरेश टी . नवसार यांची जात पडताळणी अपात्र झाल्याने पूवषिक्षी प्भावाने पदोन्नती रद्द के िी
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वसुिीबाबत खुिासा प्ाप्त झािा नाही.
या व्यभतररक्त सेवापुस्तक पडताळणीमध्ये पुढीि नोंदी आढळल्या नाहीत

- जात पडताळणी बाबतच्या नोंदी ,

संगणक पात्रता परीक्षा उत्तीणष नोंदी , मराठी, वहदी भाषा उत्तीणष अथवा सूट नसल्यास वेतनवाढी रोखण्यात
आल्याबाबत, रजा िेखा अपूणष , वैद्यकीय पात्रता पडताळणी झाल्याच्या नोंदी

, सवष सेवा भवषयक तपभशि

प्माभणत/साक्षांकन, स्थाभयत्व िाभ प्माणपत्र नोंद , गट भवमा योजना वगषणी के व्हापासून आभण दकती दराने कपात
के िी त्याचा उल्िेख , गट भवमा योजना

/भभवष्य भनवाषह भनधी योजना यांचे नाम भनदेश

ना बाबत नोंद ,

अभधकारी/कमषचारी यांचे वय वषे ५०-५५ चे वेळी पुनर्षविोकन के ल्याच्या नोंदी.

भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपाभिके च्या सन

2015-2016 या भवत्तीय

वषाषच्या िेखा पररक्षणा मध्ये अस्थापना भवषयक कमषचारी/अभधकारी यांच्या सेवापुस्तकांची तपासणी के िी
असता आढळू न आिेल्या अभनयभमततांच्या अनुषंगाने अधषसमास पत्र क्रमांक ६२ दद.२१/०१/२०२० अन्वये
भवभागाकडू न खुिासा/माभहती मागभवण्यात आिी असता भवभागाने खुिासा के िा नाही सबब या बाबत
िेखा परीक्षणाचे खािीि अभभप्ाय आहेत.
(1) श्री जगदीश य .जाधव

यांच्या सेवापुस्तकाची पडताळणी के िी असता श्री . जाधव यांची भनयुक्ती

वगष-४ मध्ये दद.१९/०१/१९८९ रोजी झािी. त्यांना वगष-३ मध्ये पदोन्नती दद.०१/०६/१९९६ रोजी ददिी
गेिी. दद.१०/०९/१९९७ रोजी जकात उपभनरीक्षक पदी पदोन्नती देण्यात आिी . के वळ १ वषष २ मभहने
९ ददवसात जकात उप-भनरीक्षक पदी पदोन्नती देतांना वापरण्यात आिेिे भनकष – अनुभव, पात्रता तसेच
पदोन्नती बाबत भवहीत भनयम उपिब्ध करून ददिे नाहीत . एका पदावर दकमान तीन वषे सेवा पूणष होणे
या शासनाकडू न भवहीत के िेल्या अटीची पूतषता झाल्याचे ददसून येत नाही

. अभभिेखयांअभावी सदर

प्करणी अभतप्दान झािे दकवा कसे याची पडताळणी करता आिी नाही. अधीक्षक पदाची पदोन्नतीमध्ये
त्रुटी अढळल्याने पूवषिक्षी प्भावाने पदोन्नती रद्द के ल्याबाबत सेवा पुस्तकात नोंद आहे

, परं तु सदर नोंद

साक्षांदकत नाही. त्यामुळे सदर नोंदींची सत्यता पडताळनी व अनुषंभगक अभतप्दानाची वसुिी झािी दकवा
कसे याची पडताळणी िेखा परीक्षणात करता आिी नाही.
(2) श्री.सुभनि धाकू झळके यांच्या सेवापुस्तकाची पडताळणी के िी असता श्री . झळके यांची ददनांक
२८/१२/९३ रोजी दफटर या तांभत्रक पदावर ६ मभहन्या कररता भनयुक्ती झािी होती

. त्यांना ददनांक

१/१२/९५ रोजी दफटर या तांभत्रक पदावर कायम करण्यात आिे . ददनांक १ /०६/९६ रोजी कारकू न या
पदावर ६ मभहन्या कररता भनयुक्ती करून ददनांक १ /०७/९७ रोजी कारकू न या पदावर कायम करण्यात
आिे. दफटर या तांभत्रक पदावरून कारकू न पदी भनयुक्ती करताना कोणत्या
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याबाबतचे शासन आदेश /पररपत्रक सेवा शती , अटी िेखा परीक्षणास उपिब्ध करून ददल्या नाहीत .
त्यामुळे के िेिी भनयुक्ती व वेतन भनभिती योग्य प्कारे झाल्याबाबत िेखा परीक्षणात खात्री करता आिी
नाही .
श्री. झळके यांना ददनांक ७ /४/२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये भनिंभबत करण्यात येऊन ददनांक
१४/०८/२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये सेवेत पुनस्थाषभपत करण्यात आिे आहे

. सदर भनिंबन कािावधी

कशाप्कारे भनयभमत करण्यात आिा याबाबत चे आदेश उपिब्ध न झाल्याने सदर कािावधीतीि प्दा ने व
के िेल्या वेतन व भत्ते यांच्या अचूकते बाबत िेखा परीक्षणात खात्री करता आिी नाही.
(3) श्री.रमेश बंडू थोरात यांच्या सेवापुस्तकाची पडताळणी के िी श्री.थोरात यांना ददनांक ०१/०२/९२
रोजी कभनष्ठ भिभपक पदी ६ मभहन्या कररता भनयुक्ती देण्यात आिी व ददनांक १

/०९/९३ रोजी कभनष्ठ

भिभपक या पदावर कायम करण्यात आिे . ददनांक ०१/०८/९४ रोजी जकात भनरीक्षक पदी पदोन्नती
देताना पदोन्नतीसाठी अनुभव तसेच पात्रता याबाबत

चे भवहीत भनयम िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे

नाहीत. तसेच पुढीि पदोन्नतीसाठी सध्याच्या पदावर दकमान तीन वषे

सिग सेवा पूणष होणे या शासना

कडीि भवभहत अटीची पूतषता सदर प्करणी झाल्याचे ददसून आिे नाही. अभभिेखयांअभावी सदर प्करणी
अभतप्दान झािे दकवा कसे याची पडताळणी िेखा परीक्षणात करता आिी नाही.
जुिै २०१२--वेतन वाढ रु. 18290+4400 एकू ण 22690/-,
(तदनंतर रु.18970+4400 एकू ण 23370/तसेच

रु.19680+4400 एकू ण 24080/-

या दोन वेतन वाढी सेवापूस्तकात नमूद आहेत )
जुिै २०१३-- वेतन वाढ 20410+4400 एकू ण रु.24810/जुिै 2012 ते जुिै 2013 या वेतन वाढीच्या नोंदी दरम्यान दोन अन्य वेतनवाढीच्या
नोंदी समथषनाथष खुिासा करण्यात आिा नसल्याने

संबंभधत वेतनवाढी योग्यप्कारे ददल्याची पडताळणी

िेखा परीक्षणात करता आिी नाही. सेवापुस्तकातीि वेतन वाढीच्या नोंदी प्माणे प्दान करण्यात आिेल्या
वेतनाची वेतन देयकासोबत पडताळणी के िी असता जुिै २०१५ सेवापुस्तकात वेतन रु .२६३३०/- असून
वेतन देयकात वेतन रु . २६३५०/- असल्याने तफावतीबाबत खुिासा प्ाप्त झािा नाही . तरी वेतनातीि
तफावतीबाबत उभचत कायषवाही करून िेखा परीक्षणास अनुपािन करावे.
सन २०१६ दरम्यान भनिंभबत असताना ददनांक २१

/०६/२०१६ रोजीच्या आदेशान्वये

सेवेत पुनस्थाषभपत करण्यात आिे आहे . सदर भनिंबन कािावधी कधी सुरु झािा व तो कशाप्कारे भनयभमत
करण्यात आिा या बाबत खुिासा सदर करण्यात न आल्याने भनिंबन कािावधीतीि प्दानांची पडताळणी
करता आिी नाही.
(4) श्री.सुभाष धाकू झळके यांच्या सेवापुस्तकाची पडताळणी के िी असता खािीि मुद्यांबाबत स्पष्टीकरण
प्ाप्त झािे नाही . सेवापुस्तकातीि वेतन वाढीच्या नोंदी प्माणे प्दान करण्यात आिेल्या वेतनाची वेतन
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देयकासोबत पडताळणी के िी असता जुिै २०१५ वेतन वाढीच्या नोंदी प्माणे प्दान करण्यात आिेल्या
सेवापुस्तकात वेतन रक्कम रु .२१७६०/- असे आहे व वेतन देयकात वेतन रु

. २२५५०/-

असल्याने

तफावत आढळू न येते तरी तफावतीबाबत खुिासा करून झािेल्या जादा प्दानाची पररगणना करून वसुिी
करून िेखा परीक्षणास अनुपािन करावे.
(5) श्री.सुरेश टी . नवसार यांच्या सेवापुस्तकाची पडताळणी के िी असता िेखापाि पदाची पदोन्नती
जातपडताळणीत पात्र नसल्याने पूवष िक्षी प्भावाने रद्द के ल्या

ची नोंद सेवापुस्तकात आहे . या बाबत

भवभागाने भनयमानुसार के िेिी उभचत कायषवाहीचा खुिासा

िेखापरीक्षणास के िा नसल्याने

शासन

आदेशानुसार कायषवाही करून अनुपािन सादर करणे आवश्यक आहे.
(6) उपरोक्त नमुन्यादाखि सेवापुस्तकांच्या पडताळणीत सेवापुस्तकामध्ये पुढीि प्माणे महत्वाचे इतर
आक्षेप आहेत:१. पदोन्नती साठी एका पदावर 3 वषष सेवा पूणष या शासनाकडू न भवहीत के िेल्या अटीची पूतषता
/पडताळणी संबंभधत प्करणांत झािी नाही. उदा. श्री. सुभनि झळके , श्री. रमेश थोरात
२. जात पडताळणी बाबतच्या नोंदी सेवापुस्तकात घेण्यात आिेल्या नाहीत. श्री. उदा. श्री. भािेराव,
श्री. जगदीश जाधव
३. संगणक पात्रता परीक्षा उत्तीणष नोंदी , मराठी, वहदी भाषा उत्तीणष अथवा सूट याबाबतही नोंदी सेवा
पुस्तकात घेण्यात आिेल्या नाहीत

.उत्तीणष/सूट नसल्यास वेतनवाढी रोखण्यात आल्या दकवा कसे

?

याबाबतची माभहती िेखापरीक्षणात उपिब्ध झािी नाही . तरी उवषररत सवष अभधकारी /कमषचारी यांच्या
सेवापुस्तकांचे बाबत पडताळणी करून आवश्यक ती कायषवाही करून िेखा परीक्षणास अनुपािन करावे.
उदा. श्री. सुभनि झळके , श्री. रमेश थोरात
४. पडताळणी दरम्यान सेवापुस्तकात श्री. रमेश थोरात यांना ददनांक २५/९/२००१ ते ८/१०/२००१ या
कािावधीत भपतृत्व रजा मंजूर के ल्याचे आढळू न आिे आहे

. सदर प्कारच्या रजा मंजुरी बाबत

भनयमानुसार सुधारणा/कायषवाही करणे आवश्यक आहे. उदा. श्री. रमेश थोरात
५. दर सहामाहीस कमषचाऱ्यांच्या रजा खाती देय झािेल्या अर्षजत व परावतीत रजा भमळू न त्यातून
घेतिेल्या रजा वजा करून रजा िेखा पररपूणष करणे आवश्यक आहे . बहुतांशी सेवापुस्तकांमध्ये रजा िेखा
अपूणष असल्याचे ददसून आिे आहे . सवष अभधकारी /कमषचारी यांचा भवहीत पद्धतीने रजा िेखा अद्ययावत
करणे आवश्यक आहे. उदा. श्री. जगदीश जाधव
६. सेवापुस्तकात भनयुक्तीच्या वेळी भवभहत मुदतीत वैद्यकीय पात्रता पडताळणी झाल्याच्या नोंदी नाहीत .
सवष अभधकारी

/ कमषचारी यांच्या सेवापुस्तकांची पडताळणी करून सवष सेवा भवषयक तपभशि

प्माभणत/साक्षांदकत करणे आवश्यक आहे. उदा. श्री. भािेराव, श्री. जगदीश जाधव.
७. स्थाभयत्व िाभ प्माणपत्र नोंद घेण्यात आिेिे नाही . सवष पात्र अभधकारी / कमषचारी यांच्या बाबत
सदर कायषवाही करणे आवश्यक आहे. उदा. श्री. भािेराव, श्री. जगदीश जाधव, श्री अभनि प्धान
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८. गट भवमा योजना वगषणी के व्हापासून आभण दकती दराने कपात के िी त्याचा उल्िेख सेवापुस्तकात
नाही. तसेच पदोन्नती नंतर कपातीचा सुधाररत दर नोंदीसह नमूद करणे आवश्यक आहे.
९. गट भवमा योजना , भभवष्य भनवाषह भनधी योजना यांचे नाम भनदेशन प्ाप्त करून सेवापुस्तकात
त्याबाबत नोंद घेणे अवश्यक असतांना बहुतांशी अभधकारी / कामषचारी यांच्या सेवापुस्तकात नोंद आढळू न
आिेल्या नाहीत. उदा. श्री. भािेराव, श्री. जगदीश जाधव, श्री अभनि प्धान
१०. म.ना.से.(भनवृत्त्तीवेतन) भनयम १९८२ भनयम ११६ (१४) मधीि भवभहत नमुन्यात कु टुंब प्माणपत्र
प्त्येक कमषचा -यास सादर करावे िागते

.

शासन अभधसूचना क्रमांक एमआरव्ही

२०००/

प्.क्र.(१७/२०००) /बारा ददनांक २८/०३/२००५ नुसार छोटे कु टुंब प्माणपत्र सादर करणे आवश्यक
आहे. त्याप्माणे कायषवाही झािेिी नाही. उदा. श्री. भािेराव, श्री. जगदीश जाधव, श्री अभनि प्धान
११. अभधकारी/कमषचारी यांचे वय वषे ५० -५५ चे वेळी पुनर्षविोकन करणे आवश्यक आहे . ते के ल्याच्या
नोंदी, सेवापुस्तकात आढळत नाहीत. उदा. श्री. भािेराव, श्री. जगदीश जाधव, श्री अभनि प्धान
उपरोक्त प्माणे आढळू न आिेल्या सेवापूस्तकांतीि सवषसाधारण त्रुटी महानगरपा

भिके च्या

इतर सवष अभधकारी/कमषचारी यांच्या सेवापूस्तकाची पडताळणी करुन वर नमूद के ल्याप्माणे पूतषता करणे
अवश्यक आहे.
DGPKDKM7001 (Ref No : 38, Hmm No : 62)
[End Para)
[Start Para)
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अथथाऩना वलऴमक फाफीॊची ऩडताऱणी-लेतन लाढी तवेच ऩदोन्नती प्रकरमा ल

तदनॊतयची लेतन ननस्चचती
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 3

रेखा ळीऴा :आस्थाऩना भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

अस्थापना भवभागा माफष त कािबद्ध पदोन्नती देताना श्रीमती अपणाष भोईर यांना िगतच्या पुढच्या पदावर पदोन्नती
न देता त्या पुढीि पदावर वेतनवाढ देण्यात आिी आहे. श्री गोराडकर यांची वेतनवाढ पुढे जाण्याची कारणे स्पष्ट
करण्यात आिी नाहीत. श्री प्काश इं गोिे यांना १२ व १४ वषाषची कािबद्ध पदोन्नती देताना वेतन भनभिती चुकीची
के िी आहे. अधषसमास पत्र क्र. ७१ ददनांक २९/०१/२०२० अन्वये भवचारणा के िी असता भवभागाने याबाबत
काहीही खुिासा के िा नाही.
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१.श्रीमती अपणाष पांडूरंग भोईर:- जकात भनरीक्षक यांना दद 3.4.2004 रोजी सेवेची 12 वषे पूणष झाल्याने करण्यात
आिेिी असून सदर वेतन भनभिती दोन वेळा सेवा पुस्तकात भचटकभवण्यात आल्याचे ददसून येते
भनभितीपैकी चुकीची वेतन भनभिती रदद करण्यात आिेिी नाही

. सदर वेतन

. श्रीमती अपणाष पांडूरंग भोईर यांना दद

28.3.2013 रोजी पदोन्नती देतांना जकात भनररक्षक पदी पदोन्नती ददल्याची नोंद

.

आहे. िेखापररक्षणास उपिब्ध

करुन देण्यात आिेल्या पदोन्नती साखळी नुसार कभनष्ठ भिभपकास वररष्ठ भिभपकाची वेतनश्रेणी देय आहे. ज्या पदाची
वेतनश्रेणी कािबध्द पदोन्नतीमध्ये प्दान करण्यात आिी त्या पदावर अगर जकात उपभनरीक्षक िेडवेतन 2400 या
पदावर पदोन्नती न देता जकात भनरीक्षक

या वररष्ठ पदी वेतनबँड 5200-20200 पदोन्नती ददिी असून वेतन

भनभिती करताना पुन्हा एक काल्पनीक वेतनवाढ देवून वेतन भनभिती के िी आहे आभण िेडवेतन

2800 प्दान

करण्यात आिे आहे. वररष्ठ भिपीक / जकात उपभनरीक्षक ही पदे कािबध्द पदोन्नती ददिेल्या वेतनश्रेणी पे बँड व िेड
वेतनात उपिब्ध असतांना त्यांना 2800 िेड वेतन असिेल्या वेतन बँड मध्ये पदोन्नती देण्याचे

प्योजना बाबत

भवचारणा के िी असता भवभागाने याबाबत काहीही खुिासा के िा नाही.
२.श्री भगवान पंडीत गोराडकर जकात भिभपक यांना जूिै 2015 मध्ये वेतन वाढ न देता ऑगस्ट 2015 मध्ये वेतन
वाढ ददल्याचे ददसून येते . एक मभहना उभशराने वेतन वाढ देण्याबाबत कु ठिीच नोंद सेवापूस्तकात आढळू न आिेिी
नाही. वेतन वाढ भविंबाने प्दान करण्याबाबतचे आदेश िेखापररक्षणास उपिब्ध करुन

ददिे नाहीत. पडताळणी

करुन जर वेतनवाढ एक वषष पूढे ढकिण्याचे आदेश असल्यास के वळ एक मभहना वेतनवाढ रोखून ऑगस्ट मध्ये वेतन
वाढ ददल्याबाबत भवचारणा के िी असता भवभागाने याबाबत काहीही खुिासा के िा नाही
३.श्री प्काश बाबुराव इं गोिे , जकात भशपाई यांना 12 व 24 वषे सेवा पूणष झाल्याने आश्वासीत प्गती योजने चा
िाभ देण्यात आिा आहे . सदर िाभ देतांना त्यांचे पद एकाकी पद गणण्यात आिे ककवा कसे ? त्याच्या 12 वषष पूणष
झाल्यानंतर दद .8-9-2005 रोजी त्यांना वररष्ठ वेतनश्रेणी 2610-60-2910-65-3300-70-4000 देण्यात आिी .
पाचव्या वेतन आयोगानसार वेतन बँड 4440-7440 मध्ये वेतन वेतन भनभित करुन त्यांना 1600 िेड वेतन देण्यात
आिेिे आहे. सदर वेतन बँडमधे अंभतम टप्यावर वेतन पोचल्यावर शासन भनणषय

भवत्त भवभाग क्र.वेपूर-

१२१०/प्.क्र.१२४/सेवा-९ दद.1-9-2015 नुसार पुढीि वेतन वाढी वेतन बँड मधे कमाि टप्यावर भसमीत करुन
त्यानंतरच त्यांना पढीि वषी पढीि वेतनबँडच्या दकमान टप्यावर वेतन भनभित करुन जून्याच दराने िेड वेतन देय
ठरते. परं तू 1.7.2011 रोजी कमाि टप्पा 7440 असतांना त्यांना वेतनवाढी नंतर रु.7520 इतके वेतन ददल्याचे
सेवा पुस्तकावरुन ददसून येत.े सदर प्करणी संबंभधत कमषचाऱ्यांस अभतप्दान झािे असल्याने अभतप्दान रक्कमेची
पररगणना करून वसुिी करणे आवश्यक आहे.
त्यांना दुसरी कािबध्द पदोन्नतीचा िा

तसेच त्यांची सेवेची 24 वषष पूणष झाल्यानंतर दद.7-9-2017 रोजी
भ ददल्याचे सेवा पुस्तकावरुन

ददसून येत.े

म.ना.से. वेतन

भनयम(11)(1)(अ)प्माणे 1.7.2018 रोजी भवकल्प घेवून त्यांची वेतन भनभिती के िेिी आहे . परं तू सदर कमषचा -या
कडू न भवकल्प घेतल्याचे सेवापुस्तकात नोंद व तसे प्माणपत्र ददसून आिे नाही. या बाबत . भवचारणा के िी असता
भवभागाने याबाबत काहीही खुिासा के िा नाही.
उपरोक्त प्माणे इतर कमषचा -यां बाबतही पडताळणी करुन शासन भनणषय दद

.1-9-2015 नुसार कायषवाही करणे

आवश्यक आहे. कमषचा-यांना भवकल्प देवून वेतन भनभिती के िी असल्याने भवकल्पाची नोंद व कमषचा -याने भरिेल्या
भवकल्प नमूना सेवापुस्तकात जोडणे आवश्यक आहे
DGPKDKM7001 (Ref No : 39, Hmm No : 71)
[End Para)
[Start Para)
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अथथाऩना वलऴमक फाफीॊची ऩडताऱणी - वण अर्िभ लवूरी भधीर अननमभीतता.

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 6

रेखा ळीऴा :आस्थाऩना भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

रेखाऩरयषणाव वादय केरेल्मा वलबागननशाम वण अधग्रभ नोंदलशमा भध्मे, नोंदी कयणा-मा कभाचा-माने
ऩमालेषण कयणा-मा अधधका-माने नोंदी वभोय स्लाषयी करुन नोंदी प्रभाणणत केल्मा नाशीत त्माभऱ
ू े वदयच्मा

नोंदलशमा / अलबरेखे प्रभाणणत अवल्माचे रेखा ऩरयषणाव भानता मेत नाशी. वललयणऩत्रात नभद
ू कभी(-)
अथला अधधक (+) लवर
ू ीची यक्कभेफाफत खरावा कयण्मात आरा नाशी. ननरॊफीत, भमत, गैयशजय अळा नोंदी

आवरेल्मा कभाचामांच्मा लवर
ू ी यक्कभा दळावलण्मात आरेल्मा आशे त वदय कभाचा-माॊचेकडून वण अधग्रभ
यक्कभा लवर
ू ी केल्माचे अलबरेखे ऩडताऱणीस्तल उऩरब्ध झारे नाशी.

लबलॊडी ननजाभऩय ळशय भशानगयऩारीकेच्मा वन 2015-16 मा वलत्तीम लऴााच्मा रेखा ऩरयषणा भध्मे कभाचा-

माॊना प्रदान कयण्मात आरेल्मा वण अधग्रभाची ऩडताऱणीवाठी अग्रीभ नोंदलशमाची भागणी केरी अवता खारी
नभद वलबागाॊच्मा नोंदलशमा ऩडताऱणीस्तल उऩरब्ध झाल्मा. त्माभध्मे आढऱून आरेल्मा अननमलभतता

फाफत अधावभाव ऩत्र क्र.७२ हदनाॊक २२/०१/२०२० अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने काशीशी खरावा/ अलबरेखे
रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध केरे नाशीत. वफफ रेखा ऩयीषणाचे खारीर अलबप्राम आशे त.

1. ऑकपव, लाशन ल लवरी वलबागाच्मा नोंदलहशत नभद
ू कभी (-) एकूण रु.१५५००/- अथला अधधक

(+)३५०००/- लवर
ू ीची यक्कभेफाफत खरावा रेखाऩयीषणाव केरा नाशी.
अ.क्र. वणाचे नाल

कभाचा-

प्रदान

लवर
ू

कभी(-)

वॊख्मा

यककभ

यक्कभ

(+) लवर
ू ीची

माॊची

केरेरी

केरेरी

अथला अधधक

कामाबाय

यक्कभ

1

ईद

7

35000

29000

(-)6000

ऑपीव

2

गोकऱ

3

15000

10500

(-)500

ऑपीव

3

दवया

75

375000

410000

(+)35000

ऑपीव

4

हदलाऱी

12

60000

60000

ननयॊ क

ऑपीव

1

ईद

15

75000

75000

ननयॊ क

लाशन ल लवरी

2

गोकऱ

9

45000

44000

(-)1000

लाशन ललवरी

3

दवया

115

575000

(-)8000

लाशन ल लवरी

अष्ट्टभी

अष्ट्टभी
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568000
4

हदलाऱी

48

240000

240000

ननयॊ क

लाशन ल लवरी

1

ईद

18

90000

90000

ननयॊ क

नगययचना

भॎकॎननक वलद्मत
ू
उद्मान

2

गोकऱअष्ट्टभी 4

20000

20000

ननयॊ क

नगययचना

भॎकॎननक वलद्मत
ू
उद्मान

3

दवया

78

390000

390000

ननयॊ क

नगययचना

भॎकॎननक वलद्मत
ू
उद्मान

4

हदलाऱी

ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क

नगययचना

भॎकॎननक वलद्मत
ू
उद्मान

1

ईद

20

100000

100000

ननयॊ क

ऩाणी

ऩयलठा

2

गोकऱ

3

15000

15000

ननयॊ क

ऩाणी

ऩयलठा

3

दवया

115

575000

575000

ननयॊ क

ऩाणी

ऩयलठा

4

हदलाऱी

ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क

ननयॊ क

ऩाणी

ऩयलठा

अष्ट्टभी

फारलाडी

फारलाडी

फारलाडी

फारलाडी

1) लाशन ल लवरी वलबागाच्मा अग्रीभ नोंदलशीभधीर नोंदी ऩडताऱून स्लाषाॊकीत केल्मा नाशीत.

3. वण अग्रीभ लवर
ू केल्माफाफत भहशना ननशाम घेण्मात आरेल्मा नोंदीॊची ऩडताऱणी केरी अवता

काशी भहशन्माॊभध्मे रु. 500/-अॊकाभध्मे नोंद घेण्मात आरी अवन
ू उलायीत नोंदी केलऱ धचॊन्शाॊकीत केल्मा
अवल्माने वदय धचॊन्शाकीत नोंदी दरुस्ती करुन लवर
ू ी झारी अवल्माचे अॊकाद्लाये नभद
ू केरे नवन
ू माफाफतची

लवर
ू ीचा अधावभाव ऩत्राद्लाये खरावा भागवलण्मात आरा अवता वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा
नाशी.

4. लाशन ल लवरी वलबागाच्मा वण ् अग्रीभ नोंदलहशतीर अन.क्र.18 लरयर कभाचा-माची लवर
ू ीरु.

5000/-लवर
ू केल्माचे नभद
ू आशे ऩयॊ तू प्रत्मषात 4000/-लवरी झाल्माचे हदवन
ू मेते मा फाफत अधावभाव
ऩत्राद्लाये खरावा भागवलण्मात आरा अवता वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी.

5. नगययचना, भॎकॎननक, वलद्मत
ू ,उद्मान वलबागाच्मा अग्रीभ नोंद लशी भधीर नोंदी ऩडताऱून
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स्लाषाॊकीत केल्मा नाशीत. काशी हठकाणी कभाचा-माॊच्मा ऩढे ननरॊफीत, भमत, गैयशजय अळा नोंदी आशे त

ऩयॊ तू लवर
ू ी यक्कभा दळावलण्मात आरेल्मा आशे त वदय कभाचा-माॊची लवर
ू ी झाल्माचे वॊफधॊ धत अलबरेखे
ऩडताऱणीस्तल अधावभाव ऩत्राद्लाये भागणी केरे अवता वलबागाने माफाफतचे अलबरेखे उऩरब्ध केरे नाशीत.

6. वला वाधायणऩणे रेखाऩरयषणाव वादय केरेल्मा नोंदलशमा तऩावन
ू वॊफधॊ धत नोंदी कयणाऱ्मा कभाचा-

माने, ऩमालेषण कयणा-मा अधधका-माने नोंदी वभोय स्लाषयी करुन नोंदी प्रभाणणत केल्मा नाशीत त्माभऱ
ू े
वदयच्मा नोंदलशमा / अलबरेखे ऩरयऩण
ू ,ा अचूक ल मोग्म अवल्माचे रेखा ऩयीषणात प्रभाणणत कयता मेत नाशी.

DGPKDKM7001 (Ref No : 40, Hmm No : 72)
[End Para)
[Start Para)
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रेखा वलबागाकडून ठे केदायाॊना दे मकाॊचे अॊळत: प्रदान कयण्मात मेणाऱमा

कामषऩद्धतीफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 5

रेखा ळीऴा :रेखा भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 4700000.00 /लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका रेखा वलबागाने लऴा २०१५-१६ मा आधथाक लऴाात ठे केदायाॊना अगय

ऩयलठादायाने केरेल्मा काभाच्मा वॊदबाातीर बफराॊचे अॊळत: प्रदान कयण्मात मेत आशे. ठे केदायाने केरेल्मा
काभाचे दे मक नभना नॊ. १३१(ठे केदायाचे दे मक) भध्मे कयणे आलश्मक अवता नभना नॊ. २२ (ऩयलठ्माचे दे मक)

द्लाये कोणत्मा ननमभान्लमे केरे आशे माफाफत रेखा ऩयीषणाव वॊमग्क्तक खरावा केरा नाशी. अॊळत: प्रदान

केरेल्मा दे मकाचे वभामोजन कयताना त्मा दे मकाचा प्रदानाथा भॊजूय ळेया शा ऩल
ू ी प्रदान केरेल्मा अॊळत: यक्कभ
लगऱून लरहशरा जात नवन
ू प्रत्मषात दे मकालय वॊऩण
ू ा यक्कभेचा प्रदानाथा ळेया नभद
ू केरा जात आशे हश फाफ
कामाऩद्धतीळी वलवॊगत आशे .

नभना नॊ.२२ लय अॊळत: प्रदान कयताना दे मकालय वॊफधॊ धत वलबागाचे

वलबागप्रभख, ननमॊत्रक अधधकायी उऩामक्त ल वलत्तीम फाफीॊचे ननमॊत्रक अधधकायी भख्म रेखा ऩयीषक ल भख्म

रेखा ल वलत्त अधधकायी माॊच्मा भॊजयीस्तल स्लाषयी अवणे आलश्मक अवताना अळी कामालाशी केरी

नगयऩालरका रेखावॊहशता १९७१ भधीर तयतदीॊचे ऩारन झारे नाशी. ठे केदायाॊना ऩण
ू ा झारेल्मा काभाॊची यक्कभ

अॊळत: प्रदान केरी जात अवल्माने वॊफधॊ धत काभाॊच्मा उलारयत यक्कभा ऩढे २-३ लऴाात प्रदान केल्मा जात
अवल्माने त्मा त्मा दे मकाच्मा प्रदानाच्मालेऱी वॊफधॊ धत भऱ
ू दे मक ल अॊळत: प्रदान दे मक मा दोन्शी दे मकाॊलय

यक्कभेची, प्रभाणकाची हदनाॊकवश तऩळीर नभद
ू केरा जात नवल्माने वदय दे मकाॊचे प्रदानाफाफतची कामालाशी
वॊफधॊ धत वलबागाव भाहशत शोत नाशी. अळा मा कामाऩद्धतीभऱे रेखा वलबागाचे प्रदानालय ननमॊत्रण न याशता
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दफाय प्रदान शोण्माची ळक्मता आशे . ठे केदायाॊना अळाप्रकाये केरेल्मा काभाॊचे ऩदानाफाफत वॊफधॊ धत काभाच्मा

भोजभाऩ ऩस्तकालय बफराचा गोऴलाया नभद
ू कयण्मात मेत नाशी तवेच अॊळत: प्रदान बफराची यक्कभ प्रदान

केल्माचे नभद
ू केरे जात नाशी. त्माभऱे अळा भोजभाऩ ऩस्तकातीर काभाॊच्मा नोंदीनवाय दफाय प्रदान शोण्माची
ळक्मता आशे .

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भनऩाचे लऴा २०१५-१६ मा आधथाक लऴााचे रेखा ऩयीषणात अवे हदवन
ू आरे कक, रेखा
वलबागाकडून ठे केदायाॊना दे मकाॊचे अॊळत: प्रदान कयण्मात आरे अवन
ू त्माचा उदाशयणदाखर तऩळीर खारीर

तक्त्मात हदराॊ आशे ल वद्मग्स्थतीत दे खीर अळीच कामाऩद्धती चारू अवन
ू वदय कामाऩद्धतीफाफत रेखा
ऩयीषणात अधावभाव ऩत्र क्र.१०८ हदनाॊक ०३/०३/२०२० अन्लमे वलचायणा केरी अवता रेखा वलबागाने
भद्देननशाम वॊमग्क्तक खरावा केरा नाशी. वफफ रेखा ऩयीषणाचे खारीर अलबप्राम आशे त.

१) अगय ऩयलठादायाने केरेल्मा काभाच्मा वॊदबाात अॊळत: प्रदान कयण्मात मेत आशे . ठे केदायाने केरेल्मा

काभाचे दे मक नभना नॊ. १३१(ठे केदायाचे दे मक) भध्मे कयणे आलश्मक अवता नभना नॊ. २२ (ऩयलठ्माचे दे मक)

द्लाये कोणत्मा ननमभान्लमे कयण्मात मेत आशे माफाफत रेखा ऩयीषणात अधावभाव ऩत्राद्लाये वलचायणा केरी
अवता वलबागाने भशानगयऩालरकेची ऩयीग्स्थती फेताची आशे शा केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नाशी .

२) अॊळत: प्रदान केरेल्मा दे मकाचे वभामोजन कयताना त्मा दे मकाचा प्रदानाथा भॊजूय ळेया शा ऩल
ू ी प्रदान

केरेल्मा अॊळत: यक्कभ लगऱून लरहशरा जात नवन
ू प्रत्मषात दे मकालय वॊऩण
ू ा यक्कभेचा प्रदानाथा ळेया नभद
ू

केरा जात आशे हश फाफ कामाऩद्धतीळी वलवॊगत आशे . माफाफत रेखा ऩयीषणात अधावभाव ऩत्राद्लाये वलचायणा
केरी अवता वलबागाने केरेल्मा खराश्मात भॊजूय दे मकाॊऩक
ै ी अॊळत: यक्कभ ( ऩाटा ऩेभेंट) अदा कयण्मात मेत
अवन
ू त्माची नोंद भऱ
ू दे मकालय घेण्मात मेते अवा केरेरा’खरावा वॊमक्तीक नाशी.

३) नभना नॊ.२२ लय अॊळत: प्रदान कयताना दे मकालय वॊफधॊ धत वलबागाचे वलबागप्रभख, ननमॊत्रक अधधकायी

उऩामक्त ल वलत्तीम फाफीॊचे ननमॊत्रक अधधकायी भख्म रेखा ऩयीषक ल भख्म रेखा ल वलत्त अधधकायी माॊच्मा

भॊजयीस्तल स्लाषयी अवणे आलश्मक अवताना अळी कामालाशी केरी नवन
ू उदाशयणदाखर तऩळीर खारीर
तक्त्मात हदरा अवन
ू ठे केदायाव केरेरे प्रदान नगयऩालरका रेखावॊहशता १९७१ भधीर तयतदीॊचे ऩारन न कयता

केरेरे आशे . माफाफत रेखा ऩयीषणात अधावभाव ऩत्राद्लाये वलचायणा केरी अवता वलबागाने माफाफत खरावा
केरा नाशी.

अ.क्र ठे केदायाचे नाॊल

प्रभाणक क्र./हदनाॊक

यक्कभ

काभाचे नाॊल

१

हशॊदस्थान

ESC४५५३/३१.३.२०१६

५०००००

प्र.क्र.४४

२

हशॊदस्थान

ESC४५५४/३१.३.२०१६

५०००००

प्र.क्र.४४

३

रेंड्व कन्स्रक्ळन

ESC४५५६/३१.३.२०१६

५०००००

तौकपक बफल्डीॊग नॊ.५९ ते शाजी इभायत

४

कभर इॊटयप्रामजेव

ESC४५५९/३१.३.२०१६

७०००००

प्र.क्र.५५ वाई वप्रन्व शॉटे र ते गणेळ

५

मोगेळ ठक्कय

ESC४५६६/३१.३.२०१६

१००००००

प्र.क्र.४

इॊटयप्रामजेव
इॊटयप्रामजेव
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गणेळनगय

ऩथलेज दरुस्ती कयणे

गणेळनगय

वी.वी.गटाय कयणे

वाला.ळौचारम
योडऩमंत

ऩमंत गटाय फाॊधणे

टॉकीजऩमंत नारा तमाय कयणे
गाऱकाढणे

कामाषेत्रात

नाल्माॊचे
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६

याजशॊ व भ.का.व.वॊ

७

फफेये & अवोलवएटव ESC४५७६/३१.३.२०१६

ESC४५६१/३१.३.२०१६

५०००००

भनऩा ते एव.टी.ळेडव मेथे व्शाल्ल

७०००००

भनऩाच्मा

आयवीवी चें फय फाॊधणे

ऩाईऩ

राईन

टाकणे/बलू भगत जरलाहशनी दरुस्ती
कयणे

८.

फफेये & अवोलवएटव ESC४५८२/३१.३.२०१६

१००००००

प्र.क्र.१६

आझादनगय

मेथीर

घय

क्र.१३९ ऩमंत नाल्माचे दरुस्ती कयणे

४) ठे केदायाॊना ऩण
ू ा झारेल्मा काभाॊची यक्कभ अॊळत: प्रदान केरी जात अवल्माने वॊफधॊ धत काभाॊच्मा उलारयत

यक्कभा ऩढे २-३ लऴाात प्रदान केल्मा जात अवल्माने त्मा त्मा दे मकाच्मा प्रदानाच्मालेऱी वॊफधॊ धत भऱ
ू दे मक ल
अॊळत: प्रदान दे मक मा दोन्शी दे मकाॊलय यक्कभेची, प्रभाणकाची हदनाॊकावश तऩळीर नभद
ू कयणे आलश्मक

अवता अळी कामालाशी केरी जात नाशी. त्माभऱे वदय दे मकाॊचे प्रदानाफाफतची कामालाशी वॊफधॊ धत वलबागाव
भाहशत शोत नाशी. अळा मा कामाऩद्धतीभऱे रेखा वलबागाचे प्रदानालय ननमॊत्रण न याशता दफाय प्रदान शोण्माची

ळक्मता नाकायता मेत नाशी. माफाफत रेखा ऩयीषणात अधावभाव ऩत्राद्लाये वलचायणा केरी अवता वलबागाने
केरेल्मा खराश्मात वदयची नोंद रेखा वॊगणक प्रणारी (टॎ री) भध्मे घेण्मात मेते उलारयत दे मक अदा कयतेलेऱी
वदय काभाचे दे मक प्ररॊबफत अवल्माव टॎ री प्रणारीलय हदवन
ू मेते ते तऩावन
ू च अदा केरे जाते त्माभऱे दफाय

प्रदान शोण्माची ळक्मता नाशी अवा केरा आशे . तथावऩ वलबागाने अळा प्रभाणकाॊची दफाय दे मक नोंदलशी ठे लरी

नवन
ू वॊफधॊ धत प्रदान बफराॊलय वॊगणकीम टॎ री प्रणारीत अवरेल्मा नोंदी तऩावन
ू प्रदान कयालमाची यक्कभ
मोग्म ल फयोफय अवल्माचे टॎ री प्रणारीचे ननमॊत्रण कभाचायी/अधधकायी माॊनी प्रभाणणत केरेरे नाशी. त्माभऱे
केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नाशी.

५) ठे केदायाॊना अळाप्रकाये केरेल्मा काभाॊचे ऩदानाफाफत वॊफधॊ धत काभाच्मा भोजभाऩ ऩस्तकालय बफराचा

गोऴलाया नभद
ू कयण्मात मेत नाशी अगय अॊळत: प्रदान बफराची यक्कभ प्रदान केल्माचे नभद
ू केरे जात नाशी.

त्माभऱे अळा भोजभाऩ ऩस्तकातीर काभाॊच्मा नोंदीनवाय दफाय प्रदान शोण्माची ळक्मता आशे . माफाफत रेखा
ऩयीषणात अधावभाव ऩत्राद्लाये वलचायणा केरी अवता वलबागाने माफाफत खरावा केरा नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 10, Hmm No : 105)
[End Para)
[Start Para)
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फाॊधकाभ वलद्मुत बाॊडाय वलबागाकडीर जॊगभ भारभत्ता नोंदलशीतीर नोंदीफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 02

रेखा ळीऴा :फाॊधकाभ वलद्मत बाॊड भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

महानगरपाभिके च्या मािकीच्या स्थायी व रटकावू स्वरूपाच्या वस्तूंची नोंद या नोंदवहीत प्ाभधकृ त अभधकाऱ्याचे
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अद्याक्षरीभनशी नमूद करायची असून अशा वस्तूंच्या भवल्हेवाटीचा तपशीि स्तंभ क्र

मध्ये संबंभधत १४ ते ९ .

अभधकाऱ्याने स्वाक्षरीसह करणेचाअसून संबंभधत भवभागाचे वापरानंतर भनकामी/नादुरुस्त झाल्यानंतर भांडार
भवभागाकडे साभहत्य जमा करून नंतर करणे अपेभक्षत आहे.

िेखासंभहता भनयम १५६ नुसार जंगम मािमत्ता

पुस्तकांत व स्थावर मािमत्ता पुस्तकांत नोंदिेल्या सवष मािमत्तांची वार्षषक पडताळणी करून पडताळणी करणाऱ्या
अभधकाऱ्याने पडताळणी भनकािाचे प्माणपत्र नोंदभविे नाही.

भशानगयऩालरकेच्मा बाॊडाय ( फाॊधकाभ, वलद्मत) वलबागाने रेखा वॊहशता ननमभ १४४(१) नवाय जॊगभ
भारभत्तेची नोंदलशी नभना नॊ. ११४ भध्मे ठे लरी आशे . वदयची नोंदलशी तऩावणीत आढऱून आरेल्मा
अननमलभतता फाफत अधावभाव ऩत्र क्र.१८८ हदनाॊक ०७/०९/२०२० अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने त्माफाफत
केरेरा खरावा वलचायात घेता रेखा ऩयीषणाचे खारीर अलबप्राम आशे त.
१) भशानगयऩालरकेच्मा भारकीच्मा स्थामी ल हटकालू स्लरूऩाच्मा लस्तच
ूॊ ी नोंद मा नोंदलशीत प्राधधकृत
अधधकाऱ्माचे अद्माषयीननळी नभद
ू कयामची अवन
ू अळा लस्तच्
ूॊ मा वलल्शे लाटीचा तऩळीर स्तॊब क्र. ९ ते १४
भध्मे वॊफधॊ धत अधधकाऱ्माने स्लाषयीवश कयणेचा आशे . वलबागाने केरेल्मा खराश्मात अॊनतभ वलल्शे लाट ज्मा
वलबागाव भारभत्ता दे ण्मात मेते त्मा वलबागाकडे अवते अवे नभद
ू केरे आशे . लास्तवलकयीत्मा जडवॊग्रश
नोंदलशीत नभद
ू अवरेल्मा भारभत्तेची अॊनतभ वलल्शे लाट हश वॊफधॊ धत वलबागाचे लाऩयानॊतय ननकाभी/नादरुस्त
झाल्मानॊतय बाॊडाय वलबागाकडे वाहशत्म जभा करून नॊतय कयणे अऩेक्षषत आशे त्माभऱे वलबागाने केरेरा
खरावा वॊमग्क्तक ल ऩरयऩण
ू ा नाशी.
२) रेखावॊहशता ननमभ १५६ नवाय जॊगभ भारभत्ता ऩस्तकाॊत ल स्थालय भारभत्ता ऩस्तकाॊत नोंदरेल्मा वला
भारभत्ताॊची लावऴाक ऩडताऱणी करून ऩडताऱणी कयणाऱ्मा अधधकाऱ्माने ऩडताऱणी ननकाराचे प्रभाणऩत्र हदरे
ऩाहशजे. अळी कामालाशी वलबागाने केरेरी नाशी. वलबागाने केरेल्मा खराश्मात भारभत्ता ऩस्तकात नोंदरेल्मा
वला भारभत्ताॊची ऩडताऱणी करून ऩडताऱणी अधधकाऱ्माची स्लाषयी घेण्मात मेते अवे नभद
ू केरे आशे . तथावऩ
जॊगभ भारभत्ता नोंदलशीत नभद
ू अवरेल्मा वाहशत्माची वग्स्थतीत अवरेरे ल वग्स्थतीत नवरेरे वाहशत्म
माॊचा गोऴलाया काढून वषभ अधधकायी माॊचे स्लाषयीवश तवे लावऴाक प्रभाणऩत्र दयलऴी नोंदलशीत नोंदवलणे
आलश्मक आशे .
DGPVTTM7001 (Ref No : 25, Hmm No : 186)
[End Para)
[Start Para)

86

रेखमाॊलयीर वलषवाधायण अभबप्राम

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 6

रेखा ळीऴा :रेखा भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी
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अननमलभतता करभ : 9ड

नगर भवकास भवभाग , मंत्रािय,महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडीि शासन भनणषय क्रमांक िेखासं102004/71 प्.क्र.
5/04/नभव 31 ददनांक 6 जुिै 2005 नुसार राज्यातीि सवष महानगरपाभिकांमध्ये ददनांक 1 एभप्ि 2005 पासून
भव्दनोंदी िेखा पध्दतीची अंमिबजावणी Accrual Bassed Double Entry Accounting System िागू करण्यात
आिेिी आहे. सदर शासन भनणषयानुसार यासाठी राष्ट्रीय नगरपाभिका िेखा भनयम पुस्तीके च्या

National

Municipal Accounting Mannual NMAM चा उपयोग करून पुवीची रोख तत्वावर िेखे ठे वण्याची पध्दती व

भव्दनोंदी िेखा पध्दती

Accrual Bassed Double Entry Accounting System या दोन्ही पध्दतीमध्ये

महानगरपाभिके चे आर्षथक िेखे ददनांक 01.04.2005 पासून ठे वावयाचे आहेत तशाप्कारे अभभिेखे ठे विेिे नाहीत.
मुंबई प्ांतीक महानगरपाभिका अभधभनयम 1949 किम 94 नुसार वार्षषक प्शासन अहवाि आभण संबंभधत वषाषचे
िेखा भववरणपत्र एभप्ि मभहन्याचे 1 ल्या तारखे नंतर िवकरात िवकर स्थायी सभमतीस सादर करणे आवश्यक
असताना अशाप्कारचे अहवाि तयार के िेिे नसल्याचे आढळू न आिे आहे.
मुंबई प्ांभतक महानगरपाभिका अभधभनयम 1949 मधीि किम 106 नुसार सरकारी वषष संपल्यावर शक्य भततक्या
िवकर मुखय िेखा पररक्षकाने माभगि वषाषच्या िेखयावरीि आपिा अहवाि स्थायी सभमतीत सादर के िा पाहीजे .
िेखा पररक्षणाचे वेळी अधषसमास ज्ञापन क्रमांक १३६ ददनांक २०
.०८.२०२० अन्वये भवचारणा के ल्यानुसार
महानगरपाभिका मुखय िेखा परीक्षकांकडीि खुिासा अप्ाप्त आहे.
वार्षषक अंभतम िेखे तयार करणे , एके री िेखा कायषपध्दतीमधीि िेखयांच्या नोंदी -भव्दनोंदी िेखा कायषपध्दतीत
रुपांतरीत करणे , उत्पन्न-खचष िेखे Income And Expenduture Account व ताळे बंद अहवाि

Balance Sheet

Report तयार करणे इत्यादी प्कारची कामे वषष २०१५-१६ मध्ये करून िेखे तयार के िे नाहीत.

महाराष्ट्र नगरपाभिका िेखा संभहता 1971 च्या भनयम 51

.3 अन्वये बँक ताळे बंद सादर करणे आवश्यक आहे.

महानगरपाभिके ची मुखयाियाची खाती , भनरभनराळे भनधी खाती , यांची भवभवध बँक खाती अशी सवष भमळू न एकू ण
८४ बँक खाती असून भवभवध खात्यांची बँक ताळमेळपत्रके Bank Reconciliation Statement िेखापरीक्षणास सादर
के िी नाहीत.
मािमत्ता कर , पाणीपट्टी कर यांसारखया करांची वसुिी सुमारे २७ टक्के पयंत आहे. थकबाकीचे प्माण जास्त आहे.
झोपडपट्टी सेवाशुल्काच्या वसुिी के ल्याचे िेखा परीक्षणात ददसून आिे नाही. कें द्र

,राज्य शासनाच्या योजनांतून

िाभाथींना िाभ देताना त्याच्याकडू न वसुिी करावयाचा िाभाथी भहस्सा वसुिीची माभहती उपिब्ध झािी नाही ,
भवशेष स्वच्छता माके ट , कत्तिखाने इ. पासुनचे प्ाप्त उत्पन्न फारच कमी आहे. मुंबई प्ांभतक महानगरपाभिक
अभधभनयम 1949 किम 479 नुसार अनभधकृ त बांधकामे पाडण्यासाठी के िेिा खचष संबंवधताकडू न म्हयणजेच
अनभधकृ त बांधकाम करणा-यांकडू न वसूि करण्याची तरतुद असताना अशी वसुिी के ल्याचे आढळू न आिे नाही.
महानगरपाभिके चे स्वत:चे वाचनािय आहे , त्यास राज्य शासनाकडू न ररतसर अनुदान प्ाप्त करुन घेण्यासाठी प्यत्न
झािेिा नाही. कें द्र , राज्य योजनांसाठी भमळणारी अनुदाने वेळीच प्ाप्त होण्यासाठी पाठपुरावा के ल्याचे ददसून आिे
नाही. त्यामुळे अशा उपक्रमांना वेळीच अनुदाने प्ाप्त झािेिी नाही. महानगरपाभिके चे कमषचारी/अभधकारी यांचेकडे
थदकत असणा-या कायाषियीन कांमासाठी ददिेिी अिीमे , भवभवध अभिमांची वसुिी समाधानकारक नाही. या थदकत
अिीम रक्कमा वसूिीची/समायोजनाची भवहीत कायषवाही तात्काळ के िी नाही. ३ वषे वरीि ठे वी वेळीच व्यपगत
करण्याची कायषवाही करण्यात आिी नाही.
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भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या वषष २०१५ -१६ चे िेखा परीक्षणात भवभागांचे अभभिेखयांबाबत िेखा
परीक्षणात अधषसमास पत्र क्र.१३७ ददनांक २४/०८/२०२० अन्वये कळभविे असता िेखा भवभागाने याबाबत के िेिा
खुिासा मोघम असून तो भवचारात घेता िेखा परीक्षणाचे खािीिप्माणे सवषसाधारण अभभप्ाय आहेत .
१)

नगर भवकास भवभाग , मंत्रािय,महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडीि शासन भनणषय क्रमांक िेखा सं-

102004/71 प्.क्र. 5/04/नभव 31 ददनांक 6 जुिै 2005 नुसार राज्यातीि सवष महानगरपाभिकां /नगरपाभिकामध्ये
ददनांक 1 एभप्ि 2005 पासून भव्दनोंदी िेखा पध्दतीची अंमिबजावणी (

Accrual Bassed Double Entry

Accounting System) िागू करण्यात आिेिी आहे. सदर शासन भनणषयानुसार यासाठी राष्ट्रीय नगरपाभिका
िेखा भनयम पुस्तीके च्या ( National Municipal Accounting Mannual-NMAM ) चा उपयोग करावयाचा
आहे. तसेच पुवीची रोख तत्वावर िेखे ठे वण्याची पध्दती व भव्दनोंदी िेखा पध्दती ( Accrual Bassed Double
Entry Accounting System) या दोन्ही पध्दतीमध्ये महानगरपाभिके चे आर्षथक िेखे ददनांक 01/04/2005
पासून ठे वावयाचे आहेत. यानुसार भव्दनोंदी िेखा पध्दतीमध्ये िेखे व्यवभस्थतररत्या ठे वणे शक्य आहे

, अशी खात्री

झाल्यास आयुक्त तथा संचािक नगरपररषद संचािनािय यांच्या संमतीने भव्दनोंदी िेखा पध्दती कायाषभन्वत
ठे वायची आहे. परं तू भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके ने 2015-2016 या भवत्तीय वषाषत ठे विेिे िेखे
राष्ट्रीय नगरपाभिका िेखा भनयुम पुस्तीका (NMAM) नुसार भद्वनोंद िेखा पध्दती(

Accrual Bassed Double

Entry Accounting System) प्माणे ठे विेिे नाहीत. याऐवजी मुंबई प्ांभतक महानगरपाभिका अभधभनयम 1949
व महाराष्ट्र नगरपाभिका िेखा संभहता 1971 नुसार हे िेखे ठे विेिे आहेत. व टॅिी संगणकीय प्णािीनुसार
वसुिीच्या जमा व खचाषच्या नोंदी ठे वल्या आहेत. अनामती , गुंतवणूका, बांधकामाच्या नोंदी, दायीत्व, येणे रकमा,
भभवष्य भनवाषह भनधी , काही प्भाग कायाषियाचे िेखे इ. बाबी अजूनही पूणषपणे संगणदकय प्णािीमध्ये ठे विेल्या
नाहीत.
नगर भवकास भवभागाच्या वर नमुद ददनांक 6 जूिै 2005 च्या शासन भनणषयात आदेशीत के िे असूनही
भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके मध्ये या दोन्ही प्कारचे भवहीत िेखे ठे विेिे नाहीत. त्यामुळे 2011 2012 या भवत्तीय वषाषतीि कायषरत िेखा पध्दतीत काही दोष असिे तरी त्यांची भवहीत पडताळणी करता आिेिी
नाही. भवभागाने अधषसमास पत्राच्या अनुषंगाने के िेल्या खुिाश्यात राज्य शासनाकडू न NAAM बाबत स्पष्ट सूचना
प्ाप्त झाल्यानंतर िेखे अद्यावत करण्याची कायषवाही करण्यात येईि. सद्यभस्थतीत मनपाचे सवष िेखे

Tally या

आज्ञाविीत ठे वण्यात आिेिे आहेत. वषाषअखेर रोकडवहीच्या वप्ट काढू न ठे वण्यात येत असतात हा के िेिा खुिासा
संयुभक्तक नसून Tally मधीि रोखवही व्यभतररक्त इतर कोणतेही िेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िेिे नाहीत
त्यामुळे कोणते िेजर/िेखे/ताळे बंद अहवाि/ भववरणपत्रे संगणकीय आज्ञाविीद्वारे तयार के िे गेिे आहेत व ते
उपिब्धते अभावी िेखा परीक्षणात याबाबत काहीही खात्री करता आिी नाही.
२) वार्षषक िेखयाबाबत:- भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या िेखा भवभागाने वषष २०१५-१६ या भवत्तीय
वषाषचा वार्षषक िेखा िेखापरीक्षणास उपिब्ध करून ददिा नाही त्यामुळे महानगरपाभिके ने वषाषवार वार्षषक िेखे
तयार करून मुंबई प्ांतीक महानगरपाभिका अभधभनयम 1949 किम 94 नुसार वार्षषक प्शासन अहवाि आभण
संबंभधत वषाषचे िेखा भववरणपत्र एभप्ि मभहन्याचे 1 ल्या तारखे नंतर िवकरात िवकर स्थायी सभमतीस सादर
करणे आवश्यक आहे. भवभागाने के िेल्या खुिाश्यात वार्षषक िेखे बनभवण्यासाठी सनदी िेखापाि यांची भनयुक्ती
के िेिी असून सदरचे काम प्िंभबत आहे. त्यामुळे भवत्तीय वषष २०१५-१६ च्या वार्षषक िेखयांची तपासणी करता
आिी नाही सबब िेखयांचे प्माभणकरण करता आिे नाही.
३) मुंबई प्ांभतक महानगरपाभिका अभधभनयम 1949 मधीि किम 106(3) नुसार सरकारी वषष संपल्यावर शक्य
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भततक्या िवकर मुखय िेखा पररक्षकाने माभगि वषाषच्या िेखयावरीि आपिा अहवाि स्थायी सभमतीत सादर के िा
पाहीजे. िेखा पररक्षणाचे वेळी अधषसमास ज्ञापन क्रमांक १३६ ददनांक २०/०८/२०२० अन्वये भवचारणा
के ल्यानुसार महानगरपाभिका मुखय िेखा परीक्षकांकडीि खुिासा अप्ाप्त आहे..
४) भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके चे वार्षषक अंभतम िेखे तयार करणे
िेखयांच्या नोंदी -भव्दनोंदी िेखा कायषपध्दतीत रुपांतरीत करणे

, एके री िेखा कायषपध्दतीमधीि

, उत्पन्न-खचष िेखे ( Income & Expenduture

Account) व ताळे बंदअहवाि (Balance Sheet Report) तयार करणे इत्यादी प्कारची कामे वषष २०१५-१६
मध्ये करून िेखे तयार के िे नसल्याचे िेखा परीक्षणात आढळू न आिे आहे. िेखा भवभागाने अधषसमास पत्राच्या
अनुषंगाने के िेल्या खुिाश्यात दरवषी अथषसंकल्पीय अंदाज सादर करतेवेळी मागीि तीन वषाषचे प्त्यक्ष जमा व खचष
याबाबी स्थायी सभमती तसेच मा.महासभा यांच्या भनदशषनास आणूनच मंजुरी घेण्यात येते हा के िेिा खुिासा
संयुभक्तक नाही
५) महानगरपाभिके ची मुखयाियाची खाती , भनरभनराळे भनधी खाती , यांची भवभवध बँक खाती अशी सवष भमळू न
एकू ण ८४ बँक खाती असून भवभवध खात्यांची बँक ताळमेळपत्रके (

Bank Reconciliation Statement

िेखापरीक्षणास सादर के िी नाहीत. महाराष्ट्र नगरपाभिका िेखा संभहता 1971 च्या भनयम 51 (3) अन्वये बँक
ताळे बंद सादर करणे आवश्यक आहे. बँक ताळमेळअभावी आर्षथक व्यवहारांमध्ये काही उवणवा वा अभनयभमतता
असल्यांस त्या िेखा पररक्षणासमोर स्पष्ट झािेल्या नाहीत. त्यामुळे त्या िेखा परीक्षणात नमूद करता आिेल्या
नाहीत.
६) मािमत्ता कर , पाणीपट्टी कर यांसारखया करांची वसुिी सुमारे २७% टक्के पयंत आहे. थकबाकीचे प्माण जास्त
आहे. महानगरपाभिके च्या स्वमािकीच्या ज्या मािमत्ता

, इमारती, जागा,भनवासस्थाने, मंडई-ओटे , इ.पासून

नेमक्या दकती रक्कमा येणे आहेत , यांची अदयावत व अंभतम यादीच मािमत्ता भवभागाकडु न िेखा पररक्षणांस प्ाप्त
झािेिी नाही. तसेच अद्यावत वसूिी नोंदवहया व एकत्रीत मागणी नोंदवही मािमत्ता भवभागाकडू न िेखा
पररक्षणांस प्ाप्त झािेिी नाही. झोपडपट्टी सेवाशुल्काच्या वसुिी के ल्याचे िेखा परीक्षणात ददसून आिे नाही.
कें द्र,राज्य शासनाच्या योजनांतून िाभाथींना िाभ देताना त्याच्याकडू न वसुिी करावयाचा िाभाथी भहस्सा
वसुिीची माभहती उपिब्ध झािी नाही , भवशेष स्वच्छता माके ट , कत्तिखाने इ. पासुनचे प्ाप्त उत्पन्न फारच कमी
आहे. या बांबीवंर महानगरपाभिके िा मोठा खचष करावा िागत आहे. मुंबई प्ांभतक महानगरपाभिक अभधभनयम
1949 किम 479 नुसार अनभधकृ त बांधकामे पाडण्यासाठी के िेिा खचष संबंवधताकडू न म्ह णजेच अनभधकृ त
बांधकाम करणा-यांकडू न वसूि करण्याची तरतुद आहे. परं तू िेखापरीक्षण काळांत अशी वसुिी के ल्याचे आढळू न
आिे नाही. महानगरपाभिके चे स्वत:चे वाचनािय आहे

, त्यास राज्य शासनाकडू न ररतसर अनुदान प्ाप्त करुन

घेण्यासाठी प्यत्न झािेिा नाही. कें द्र , राज्य योजनांसाठी भमळणारी अनुदाने वेळीच प्ाप्त होण्यासाठी पाठपुरावा
के ल्याचे ददसून येत नाही. त्यामुळे अशा उपक्रमांना वेळीच अनुदाने प्ाप्त झािेिी नाही. महानगरपाभिके चे
कमषचारी/अभधकारी यांचेकडे थदकत असणा-या कायाषियीन कांमासाठी ददिेिी अिीमे , भवभवध अभिमांची वसुिी
समाधानकारक नाही. या थदकत अिीम रक्कमा वसूिीची/समायोजनाची भवहीत कायषवाही तात्काळ होणे आवश्यक
आहे. ३ वषे वरीि ठे वी वेळीच व्यपगत करण्याची कायषवाही करण्यात येत नाही.
DGPVTTM7001 (Ref No : 28, Hmm No : 137)
[End Para)
[Start Para)
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आयोग्म बाॊडाय वलबागाकडीर जडवॊिश नोंदलशीत ऩडून अवरेल्मा भळल्रक

वाठ्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 02

रेखा ळीऴा :आयोग्म भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

आरोग्य भांडार भवभागाने साठा नोंदवहीत सिग ३ वषे उपरोक्त साभहत्य वाटपाभवना का पडू न असल्यायाबाबत
के िेल्या खुिाश्यात सदरचे जुने व भनकामी साभहत्य वषष २०१७-१८ मध्ये भििाव के िा आहे सोबत आदेशाची प्त
जोडिी आहे तथाभप भििाव के िेल्या साभहत्याची यादी व संबंभधत साठा नोंदवहीत भििावाद्वारे मािाची भवल्हेवाट
के ल्याचे अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िे नाही.
अनुक्रमांक १९ व २० वरीि फायबर मुतारी एकू ण २ नग वाटपाभवना पडू न असल्याने खरे दी के िेल्या मुतारीचा
वाटप, भवभनयोग संबंभधत व पुढीि वषाषत झािा नसल्याने सदर साभहत्य खरे दी अनावश्यकरीत्या के ल्याने
महानगरपाभिके चे आर्षथक नुकसान झािेिे आहे.

भभवंडी भनजामपूर महानगरपाभिके चे भवत्तीय वषष २०१५-१६ चे िेखा परीक्षणात आरोग्य भांडार भवभागाकडीि
उपिब्ध के िेिी जडसंिह नोंदवही क्र. ३३, साठा नोंदवही क्र.१३ मध्ये खािीिप्माणे साभहत्य वषष २०१४-१५
पासून जसेच्या तसे वषष २०१५-१६ पडिेिे असून पुढीि वषष २०१६-१७ या वषाषसाठी वगष के ल्याच्या नोंदी
असल्याचे आढळू न आिे आहेत.
अ.क्र.

वस्तूचा तपशीि

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

फॉगींग मशीन, पृष्ठ क्र.७४
१ दक.प्िाभस्टक डब्बे पृष्ठ क्र.७१
झारी पृष्ठ क्र.६९
बादिी पृष्ठ क्र.६५
पळी पृष्ठ क्र.५९
काटे पृष्ठ क्र. ५७
हातगाडी चाके पृष्ठ क्र.५५
भपतळी स्प्े पंप पृष्ठ क्र. ५०
िोखंडी हातगाडी पृष्ठ क्र. ४३
झुिते कचराकुं डी पृष्ठ क्र.४०
२०० िी. पत्रा ड्रम पृष्ठ क्र.३६
६० िी.प्िाभस्टक कॅ न पृष्ठ क्र. ३०
३० व ३५ िी.प्िाभस्टक कॅ न पृष्ठ क्र.२५
२० िी.प्िाभस्टक कॅ न पृष्ठ क्र.२०
२० व ३० िी.पत्रा ड्रम पृष्ठ क्र.१५
१० िी.पत्रा व प्िाभस्टक ड्रम पृष्ठ क्र.१०
५ िी.प्िाभस्टक कॅ न पृष्ठ क्र.५
१िी.बादिी पत्रा./प्िाभस्टक पृष्ठ क्र.२
फायबर मुतारी स्त्री पृष्ठ क्र.१३/६१
फायबर मुतारी पुरुष पृष्ठ क्र.१३/६५

२०४-१५ च्या
नोंदवहीतून वगष
के िेिी नग संखया
३०
२०
८६
४५
५४
५७
०८
१२४
३४०
१२
६७
२१
४१४
५०५
३३४
११३
३७९
४०७४
०१
०१
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२०१५-१६ मध्ये
जमा झािेिी नग
संखया
०
०
०
०
०
०
०
२
०
०
-१
०
५२
२०
६
०३
०
७०
०
०

२०१५-१६ मध्ये
असिेिी एकू ण
नग संखया
३०
२०
८६
४५
५४
५७
०८
१२६
३४०
१२
६६
२१
४६६
५२५
३४०
११६
३७९
४१४४
०१
०१

२०१६-१७ चे
नोंदवहीत वगष
के िेिी नग संखया
३०
२०
८६
४५
५४
५७
०८
१२६
३४०
१२
६६
२१
४६६
५२५
३४०
११६
३७९
४१४४
०१
०१
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वरीि बाबत िेखा परीक्षणाचे खािीि अभभप्ाय आहेत.
१) साठा नोंदवहीत सिग ३ वषे उपरोक्त साभहत्य वाटपाभवना का पडू न आहे याबाबत अधषसमास पत्र क्र.२०७
ददनांक २१/०९/२०२० अन्वये कळभविे असता भवभागाने के िेल्या खुिाश्यात सदरचे जुने व भनकामी साभहत्य वषष
२०१७-१८ मध्ये भििाव के िा आहे सोबत आदेशाची प्त जोडिी आहे तथाभप भििाव के िेल्या साभहत्याची यादी व
संबंभधत साठा नोंदवहीत भििावाद्वारे मािाची भवल्हेवाट के ल्याचे अभभिेखे िेखा परीक्षणास उपिब्ध के िे नसल्याने
खुिासा मान्य करता येत नाही.
२) तसेच अनुक्रमांक १९ व २० वरीि फायबर मुतारी एकू ण २ नग वाटपाभवना पडू न असल्याने खरे दी के िेल्या
मुतारीचा वाटप, भवभनयोग संबंभधत व पुढीि वषाषत झािा नसल्याने सदर साभहत्य खरे दी अनावश्यकरीत्या के ल्याने
महानगरपाभिके चे आर्षथक नुकसान झािेिे आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 63, Hmm No : 207)
[End Para)
[Start Para)
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रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 3

रेखा ळीऴा :आग वयषा ननधी भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

महाराष्ट्र प्भतबंधक आभण जीव संरक्षण उपाय योजना अभधभनयम २००६ च्या किम ११(२) च्या अनुसूची दोन
भाग एक मध्ये नमूद के ल्यानुसार अभिशमन सेवा फी वसुिी करणेची असून किम ११(३) संबंभधत
प्ाभधकरणाने किमातीि अन्य तरतुदींच्या अधीन राहून, वेळोवेळी, वार्षषक फीसह, फी चा दर वाढभवता येईि
आभण वाढभविेल्या दराने फी आकारता येईि असे आहे. तथाभप महानगरपाभिके ने अशी फी २००६ नंतर वषष
२०१५-१६ पयंत अभिशमन सेवा शुल्क हे अभिशमन कमषचाऱ्यांचे वेतन व भत्तयांवरीि, अभिशमन गाडीच्या
इं धनावरीि खचष, अभिशमन साभहत्य भवकत घेण्यासाठी आिेिा खचष व यावर होणारी वाढ भवचारात घेऊन
महागाई भत्तयामध्ये झािेल्या वाढीच्या दरानुसार वेळोवेळी, वार्षषक अभिशमन शुल्कामध्ये वाढ करणे आवश्यक
असता ती के िेिी नाही. अभिशमन भनधी हा स्वतंत्र भनधी उभारण्याचा असून अभिशमन शुल्कापासून भमळणारे
उत्पन्न या भनधीमध्ये ठे वण्याचे असून सदर भनधीतून अभिशमन सेवेसाठी होणारा खचष या भनधीतून करणेचे आहे.
सदर भनधीचे अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध झािे नाहीत. शासन अभधसूचना नगर भवकास भवभाग
क्र.एमयुजी १०८९ /१२८८ /प्.क्र.४१ /९१/नभव-३२ ददनांक ०१/०४/१९९२ नुसार महानगरपाभिके ने
मािमत्ता कराच्या दकमान २ टक्के दराने अभिशमन कर वसूि करणेचे आहे. तथाभप महानगरपाभिके ने मािमता
कर भवभागाने करयोग्य मूल्य रक्कमेच्या १.५% प्माणे अभिशमन कराची आकारणी करून वषष २०१५-१६ मध्ये
रक्कम रु.१३९६८१८८ इतकी वसुिी के िी आहे. तथाभप सदरची रक्कम अभिशमन भनधीत जमा के ल्याचे व
त्यातून खचष के ल्याचे आढळू न आिे नाही. महासभा ठराव क्र.१२१ ददनांक १६/०९/२००६ नुसार १.५%
अभिशमन कर मािमत्ता कारमध्ये समाभवष्ट करण्यात आिा आहे. परं तु हा कर आग सुरक्षा भनधी
िेखाभशषाषमध्ये जमा होत नाही असा खुिासा भवभागाने िेखा परीक्षणास के िा आहे.
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भभवंडी भनजामपूर शहर महानगरपाभिके च्या अभिशमन भवभागाचे वषष २०१५ -१६ या भवत्तीय वषाषचे िेखा
परीक्षणात आग सुरक्षा भनधी व अभिशमन सेवा फी वसुिीबाबत िेखा परीक्षणात अधषसमास पत्र क्र. १२२
ददनांक १६/०३/२०२० अन्वये भवचारणा के िी असता भवभागाने के िेिा खुिासा भवचारात घेता िेखा
परीक्षणाचे खािीि अभभप्ाय आहेत.
१) महाराष्ट्र प्भतबंधक आभण जीव संरक्षण उपाय योजना अभधभनयम २००६ च्या किम ११(२) च्या अनुसूची
दोन भाग एक मध्ये नमूद के ल्यानुसार अभिशमन सेवा फी वसुिी करणेची आहे. अभधभनयमाचे किम ११(३)
संबंभधत प्ाभधकरणाने किमातीि अन्य तरतुदींच्या अधीन राहून, वेळोवेळी, वार्षषक फीसह, फी चा दर
वाढभवता येईि आभण वाढभविेल्या दराने फी आकारता येईि असे आहे. तथाभप महानगरपाभिके ने अशी फी
२००६ नंतर वषष २०१५-१६ पयंत वाढभविेिी नसल्याने महानगरपाभिके चे आर्षथक नुकसान झािे आहे.
अभिशमन सेवा शुल्क हे अभिशमन कमषचाऱ्यांचे वेतन व भत्तयांवरीि, अभिशमन गाडीच्या इंधनावरीि खचष,
अभिशमन साभहत्य भवकत घेण्यासाठी आिेिा खचष व यावर होणारी वाढ भवचारात घेऊन महागाई भत्तयामध्ये
झािेल्या वाढीच्या दरानुसार वेळोवेळी, वार्षषक अभिशमन शुल्कामध्ये वाढ करणे आवश्यक होते. याबाबत
अधषसमास पत्राद्वारे कळभविे असता भवभागाने अभधभनयम २००६ चा कायदा महासभा ठराव क्र.२६४ ददनांक
२१/०२/२००९ नुसार ददनांक ०१/०४/२००९ पासून अंमिबजावणी सुरु के िेिी आहे असे नमूद के िे आहे.
परं तु भवभागाने २००९ ते २०१५-१६ या कािावधीत अभिशमन शुल्कामध्ये वाढ के िेिी नसल्याने खुिासा
मान्य करता येत नाही.
२) महानगरपाभिके ने अभिशमन भनधी हा स्वतंत्र भनधी उभारण्याचा असून अभिशमन शुल्कापासून भमळणारे
उत्पन्न या भनधीमध्ये ठे वण्याचे असून त्याचा स्वतंत्र अभभिेखा ठे वण्याचा आहे. व सदर भनधीतून अभिशमन
सेवेसाठी होणारी खचष या भनधीतून करणेचे आहे. तथाभप अशी कायषवाही के ल्यासंबंधीचे अभभिेखे िेखा
परीक्षणास उपिब्ध के िेिे नाहीत. भवभागाने अधषसमास पत्राच्या अनुषंगाने के िेल्या खुिाश्यात आग सुरक्षा
भनधी हा िेखाशीषष २०१० मध्ये स्थापन करण्यात आिा असून अभिशमन भवभागाकडू न जमा होणारी सवष
प्कारची फी जमा के िी जात असून जमा व खचष भनधी बाबतची संपूणष माभहती िेखा भवभागाकडे आहे. तथाभप
सदरचे अभभिेखे िेखा परीक्षणात उपिब्ध झािे नाहीत.
३) शासन अभधसूचना नगर भवकास भवभाग क्र.एमयुजी १०८९/१२८८/प्.क्र.४१/९१/नभव-३२ ददनांक
०१/०४/१९९२ नुसार महानगरपाभिके ने मािमत्ता कराच्या दकमान २ टक्के दराने अभिशमन कर वसूि करणेचे
आहे. तथाभप महानगरपाभिके ने मािमता कर भवभागाने करयोग्य मूल्य रक्कमेच्या १.५% प्माणे अभिशमन
कराची आकारणी करून वषष २०१५-१६ मध्ये रक्कम रु.१३९६८१८८ इतकी वसुिी के िी आहे. तथाभप
सदरची रक्कम अभिशमन भनधी स्थापन करून त्यात रक्कम जमा के ल्याचे व त्यातून खचष के ल्याचे िेखा परीक्षणास
आढळू न आिे नाही. अधषसमास पत्राच्या अनुषंगाने भवभागाने के िेल्या खुिाश्यात महासभा ठराव क्र.१२१
ददनांक १६/०९/२००६ नुसार १.५% अभिशमन कर मािमत्ता कारमध्ये समाभवष्ट करण्यात आिा आहे. परं तु
हा कर आग सुरक्षा भनधी िेखाभशषाषमध्ये जमा होत नाही. सबब खुिासा मान्य करता येत नाही.
DGPVTTM7001 (Ref No : 22, Hmm No : 122)
[End Para)
[Start Para)
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रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 04

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩयलठा भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

ळावन ननणिम क्रभाॊक वॊकीणि २००९/प्र.क्र.२०७/९/नवल २०, ददनाॊक ०२/०८/२०१० अन्लमे ऩाणी ऩयलठा
मोजना “ना नपा ना तोटा”माॊ तत्लालय चारवलण्माचे ननदे ळ याज्म ळावनाने वलि भशानगयऩाभरका,

नगयऩाभरका माॊना ददरेरे आशे त. वदय ऩाणीऩयलठा मोजनेत भशानगयऩाभरकेव १४.८० टक्के भशवूर

प्राप्त झारेरा अवून ८५.२० टक्के तोटा झारेरा आशे. ८५.२० टक्के तोटा शा वलदशत भमािदेऩेषा जादा
आशे . त्माभऱे भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरकेचे आर्थिक नकवान शोत आशे.

वलत्तीम लऴि

२०१५-२०१६ भध्मे ऩाणी ऩयलठा वलबागाच्मा भशवरी खचािचे अॊदाज रु.३६ कोटी २८ राख एलढे भॊजयू

कयण्मात आरे शोते. भात्र भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा वलत्तीम लऴि २०१५-२०१६ च्मा
जभा खचि रेखमाॊभध्मे ऩाणी ऩयलठा वलबागाचा भशवरी खचि ३६ कोटी ६८ राख अवा जादा

दाखवलण्माॊत आरेरा आशे. ऩाणीऩट्टी ऩोटी वलत्तीम लऴि २०१५-२०१६ भध्मे रु. ५४२९९६७८/- एलढी

यक्कभ प्राप्त झारेरी अवून वदय आर्थिक लऴाित रु.३६६८०००००/- एलढा खचि झाल्माने उत्ऩन्नाऩेषा
रु. ३१२५००३२२/- जादा खचि झारा आशे.

भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा लऴि

२०१५-१६ चे रेखा ऩयीषणात ऩाणी ऩयलठा

मोजनेफाफत रेखा ऩयीषणात अधिवभाव ऩत्र क्र . १३८ ददनाॊक २४/०८/२०२० अन्लमे वलचायणा केरी
अवता ऩाणीऩयलठा वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र

.भबननळभनऩा/ऩा.ऩ.वल./९१६/२०२० ददनाॊक २९/०९/२०२०

अन्लमे केरेल्मा खराचमात भशानगयऩाभरका कामिषेत्रातीर नागरयकाॊना ननमभभत ऩाणी ऩयलठा कयणे ल
त्माऩावून भभऱणाये उत्ऩन्न माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात तपालत अवल्माने ऩाणीऩयलठा ना नपा ना
तोटा मा स्लरूऩात याफवलणे आलचमक अवल्माने प्रळावनाने भनऩा कामिषेत्रातीर वलि ननलावी

भभऱकतीना अधाि इॊची नऱ कनेक्ळन अवो ल नवो अळा वलि ननलावी भारभत्ताना ऩाणीऩट्टी कयाची
आकायणी कयणेत आरी आरी आशे. वदयचा भोघभ खरावा वॊमजक्तक नाशी
ळावन ननणिम क्रभाॊक वॊकीणि

२००९/प्र.क्र.२०७/९/नवल २०, ददनाॊक ०२/०८/२०१० अन्लमे ऩाणी ऩयलठा

मोजना “ना नपा ना तोटा ” माॊ तत्लालय चारवलण्माचे ननदे ळ याज्म ळावनाने वलि भशानगयऩाभरका
नगयऩाभरका माॊना ददरे रे आशे त.

,

भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरकेचे वलत्तीम लऴि २०१५-२०१६

चे ऩाणी ऩयलठा वलबागाचे अथिवॊकल्ऩीम अॊदाज ल प्रत्मष जभा खचि माॊचे रेखा ऩयीषणाभध्मे
ऩढीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्माॊत मेत आशे त.
१) वलत्तीम लऴि

२०१५-२०१६ भध्मे ऩाणीऩट्टी आकायाच्मा

जभेचे अॊदाज रु . ३०८६२००००/-

कयण्मात आरे शोते. प्रत्मषात रु. ५४२९९६७८/-एलढी यक्कभ भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरकेव
प्राप्त झारी .

म्शणजेच भॊजूय केरेल्मा वलत्तीम लऴि

रु.२५४३२०३२२/- एलढी यक्कभ कभी प्राप्त झारी.

२०१५-२०१६

च्मा वधारयत अॊदाजाऩेषा

२) वलत्तीम लऴि २०१५-२०१६ भध्मे ऩाणी ऩयलठा वलबागाच्मा भशवरी खचािचे अॊदाज रु .३६ कोटी
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२८ राख एलढे भॊजूय कयण्मात आरे शोते .

भात्र भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा वलत्तीम

लऴि २०१५-२०१६ च्मा जभा खचि रेखमाॊभध्मे ऩाणी ऩयलठा वलबागाचा भशवरी खचि ३६ कोटी ६८ राख
अवा जादा दाखवलण्माॊत आरेरा आशे.
३) ऩाणीऩट्टी ऩोटी वलत्तीम लऴि

२०१५-२०१६ भध्मे रु . ५४२९९६७८/- एलढी यक्कभ प्राप्त झारेरी

अवून वदय आर्थिक लऴाित रु .३६६८०००००/- एलढा खचि झाल्माने उत्ऩन्नाऩेषा रु . ३१२५००३२२/- जादा
खचि झारा आशे .

भबलॊडी ननजाभऩू य ळशय भशानगयऩाभरकेव ऩाणी ऩयलठा मोजनेभध्मे

भशवूर प्राप्त झारेरा अवून ८५.२० टक्के तोटा झारेरा आशे.

१४.८० टक्के

४) लय उल्रेख केरेल्मा ददनाॊक ०२/०८/२०१० च्मा ळावन ननणिमानवाय ऩाणी ऩयलठा मोजना “ना

नपा ना तोटा” माॊप्रभाणे चारवलणे आलचमक अवताना वदय मोजनेतीर ८५.२० टक्के तोटा शा वलदशत
भमािदेऩेषा जादा आशे .

त्माभऱे भबलॊडी ननजाभऩूय ळशय भशानगयऩाभरकेचे आर्थिक नकवान शोत आशे .

वदयची तट बरून काढणेवाठी प्रबालीऩणे ठोव कामिलाशी कयणे आलचमक आशे.

DGPVTTM7001 (Ref No : 27, Hmm No : 138)
[End Para)
[Start Para)

90

थटे भ लॉटय डडस्थरब्मूळन आणण इन्रा थरक्चय कॊ.प्रा.भर.तवेच फश
ृ न्भुॊफई

भशानगयऩाभरका माॊच्मा भापषत ऩूयवलण्मात मेणा-मा ऩाणी ऩूयलठमाच्मा दे मकाॊफाफत
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 4

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩयलठा भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

स्टे भ लॉटय डडग्स्रब्मळ
ू न आणण इन्रास्रक्चय कॊ.प्रा.लर. माॊना आगालू कयण्मात मेणाऱ्मा प्रदानाफाफत, तवेच
भोठ्मा प्रभाणालयीर थकफाकी, रलादा ऩढे भान्म केरेल्मा प्ररॊबफत थकफाकी न बयणे, ल लाढील दयाने दे मके
प्रदान कयाली रागत आशे त. ऩाणीऩयलठा दे मके थकीत याहशल्माने बयाव्मारागणाऱ्मा वलरॊफ आकायाभऱे
भशाऩालरकेच्मा दामीत्लात लाढ झारी अवन
ू भशाऩालरकेचे आधथाक नकवान झारे आशे .

1. लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेव स्टे भ लॉटय डडग्स्रब्मळ
ू न आणण इन्रा स्रक्चय कॊ.प्रा.लर. माॊच्मा
भापात ऩयू वलण्मात मेणा-मा ऩाण्मावाठी वदय कॊऩनी भापात अगाऊ दे मक रु. ५०,००,०००/- इतके ऩाठवलण्मात

मेत.े त्मानॊतय प्रत्मष लाऩयात आरेल्मा ऩाण्माच्मा प्रभाणात ननमभीत दे मक ऩाठवलण्मात मेत.े ऩाणी बफरावाठी
आगाऊ यक्कभ रु. ५०,००,०००/- इतके बयण्माफाफत कोणत्मा ननमभानवाय / कयाया नवाय / ठयाला नवाय

वषभ प्रधीकामााची भॊजयी घेण्मात आरी मा फाफत अधावभाव ऩत्र क्र. ८७ हद. २४/०२/२०२० अन्लमे खरावा
भागवलण्मात आरा. वलबागाने अधावभाव ऩत्राच्मा अनऴॊगाने वादय केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नाशी.

2. वदय कॊऩनीचे जानेलायी २००७ ते एवप्रर २०१५ ऩमंतची वलरॊफ आकायावश ऩाणी ऩयलठा दे मकाची एकूण
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थकफाकी रु.४५,९०,५७,३८१/- इतकी लाढण्माफाफत वॊमग्क्तक खरावा कयण्मात आरेरा नाशी.

3. भा. व्मलस्थाऩकीम वॊचारक, स्टे भ लॉटय डडग्स्रब्मळ
ू न आणण इन्रा स्रक्चय कॊ.प्रा.लर. माॊना लबलॊडी

ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरकेने हद.३०.१२.२०१४ च्मा ऩत्रान्लमे वलरॊफ आकाय रु.१०,५५,२४,७११/- आणण
रलादा ऩढे अवणायी वललादीत यक्क्भ रु.१६,७१,८५,९००/- एकूण रु. २७,२७,१०,६११/- इतकी यक्कभ लगऱून

उयरेरी यक्कभ रु. १३,७७,४७,२४४ /- इतकी यक्कभ तीन वभान शप्त्मात बयण्माफाफत प्रस्ताल वादय केरेरा
शोता. वदय प्रस्तालाव स्टे भ लॉटय डडग्स्रब्मळ
ू न आणण इन्रा स्रक्चय कॊ.प्रा. लर. हद. १.१. २०१५ योजीच्मा

ऩत्रान्लमे भान्मता लभऱाल्माचे हदवन
ू मेत.े भशाऩालरकेने आऩल्माच प्रस्ताला नव
ू ाय कामालाशी न केल्माभऱ
ू े

ऩन्शा स्टे भ लॉटय डडग्स्रब्मळ
ू न आणण इन्रास्रक्चय कॊ.प्रा.लर. माॊच्मा भापात वॊऩण
ू ा प्ररॊबफत यक्कभेवश भागणी
वादय केरी. माफाफत खरावा भागलरा अवता वलबागाने वादय केरेल्मा खरास्मात, लबलॊडी

भशानगयऩालरकेची आधथाक ऩरयग्स्थती शराकीची अवल्माभऱे भान्मता अवनशी थकफाकीची यक्कभ दे ता
आरेरी नाशी. भात्र नॊतयच्मा काऱात वदयची थकफाकी भाप करून लभऱणेफाफत ऩत्र व्मलशाय केल्माने हद.

२६/०७/२०१९ योजी स्टे भ लॉटय डडग्स्रब्मळ
ू न आणण इन्रापस्रक्चय कॊ.प्रा.लर. माॊच्मा गव्शननाग वलभती फैठक

क्र.९ हद.२६/०७/२०१९ भधीर ठयाल क्र.४ नवाय भागीर वलरॊफ आकाय भाप केल्माचे कऱवलरे आशे . तवेच वदय

ठयाल क्रभाॊक ४ अन्लमे ठयवलल्मानवाय भाशे जून २०१९ ऩावन
ू भाशे वप्टें फय२०२० ऩमंत ऩाणीऩयलठा दे मकाची
रु. १२,९३,१७,२५०/- यक्कभ बयणा कयण्मात आरेरी अवन
ू उलारयत यक्कभ रु. १.०० कोटी दयभशा चारू
दे माकाफयोफय अदा कयाली अवे ननमोजन केरे अवल्माचे नभद
ू आशे .

भशाऩालरकेच्मा प्रस्तालाव हद. १.१.२०१५ योजी स्टे भ लॉटय डडग्स्रब्मळ
ू न आणण इन्रावस्रक्चय

कॊ.प्रा.लर. माॊच्मा भापात भान्मता लभऱारी शोती. अवे अवताना, लबलॊडी भशानगयऩालरकेची आधथाक ऩरयग्स्थती
शराकीची अवल्माभऱे भान्मता अवनशी थकफाकीची यक्कभ दे ता आरेरी नाशी अवा खरावाकेरा आशे .
प्रस्ताल वादय कयताना आधथाक ऩरयग्स्थती वलचायात न घेता प्रस्ताल वादय केरा गेरा अवा ननष्ट्कऴा
खरास्मातन
ू ननघत अवल्माने वदय खरावा वॊमग्क्तक नाशी.

तवेच वदय खरास्मात नभद
ू गव्शननाग वलभती फैठक क्र.९ हद.२६/०७/२०१९ भधीर ठयाल क्र.४ चे

अलरोकन केरे अवता ऩढीर फाफी आढऱून आल्मा आशे त. वदय ठयालान्लमे, वप्टें फय २०१९ ची वद्म ग्स्थती
वलचायात घेण्मात आरी आशे .

वप्टें फय भहशन्माचे ऩाणी दे मक रु. १,१४,२२,९०,९७३/वलरॊफ आकाय रु. ४०,६६,८५,९४०/-

एकूण रु. १,५४,८९,७६,९१३/-

(-) रलाद यक्कभ रु. १६,७१,८५,९००/-

(-)ऩाणी दे मकाॊची हदडऩटाची

जादा यक्कभ रु. १,६५,६९,१२४/-

(-)वलरॊफ आकाय रु. १८,५०,५४,८२५/फाकी यक्कभ रु. ४३,८४,१२,१०७/वप्टें फय २०१९ ऩमंतचा वलरॊफ आकाय रु.४०,६६,८५,९४०/- ऩैकी केलऱ रु.१८,५०,५४,८२५/- इतकाच

वलरॊफ आकाय कभी केरा आशे. म्शणजेच रु. २२,१६,३०,६६५ /- वलरॊफ आकाय भनऩाव अद्मावऩ बयालमाचा
अवताॊना वयवकट वलरॊफ आकाय भाप कयण्मात आरा अवल्माचे नभद
ू कयणे वॊमग्क्तक नाशी.

वदय ठयालाद्लाये स्टे भ लॉटय डडग्स्रब्मळ
ू न आणण इन्रानस्रक्चय कॊ.प्रा.लर. माॊनी उऩयोक्त लजाती
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भॊजूय केल्मानॊतयशी फाकी याहशरेल्मा ऩाणी दे मकातन
ू कॊम्ऩनीने भारभत्ता कया ऩोटी भनऩाव दे म अवरेल्मा
रु. ६,४१,६४,६३८/- आणण व्माज रु. ६७,७६,९०,३१९/- अवे एकूण भारभत्ता कयाचे रु. ७४,१८,५४,९५७/-

वभामोग्जत केरे अवन
ू त्मा नॊतयशी उलायीत वलरॊफ आकायावश थकफाकी यक्कभ रु. ४३,८४,१२,१०७/- दे म आशे .

वदय यक्कभ ४३ भहशन्मात स्टे भ लॉटय डडग्स्रब्मळ
ू न आणण इन्रास्रक्चय कॊ.प्रा.लर. माॊना अदा कयण्माफाफतचा
ठयाल ऩारयत केरेरा आशे . वदयची लस्तग्स्थती ठयालात अवताॊना, वलरॊफ आकाय वयवकट भाप कयण्मात
आरा अवा चकीचा खरावा कयण्मात आरा आशे .

हद.२६/०७/२०१९ भधीर उऩयोक्त ठयाल शा भशाऩालरकेने हद.३०.१२.२०१४ च्मा ऩत्रान्लमे वदय

केरेल्मा प्रस्ताल नॊतय वाडेचाय लऴाानी अग्स्तत्लात आरा आशे . हदनाॊक १.१.२०१५ योजी स्टे भ कॊऩनीने भनऩाचा
प्रस्ताल स्लीकायरा तेव्शाच ऩत
ा ा झारी नाशी. दयम्मानच्मा काऱात भशानगयऩालरकेची आधथाक ग्स्थती
ू त

अधधकच शराकीची झारी. वलत्तीम लऴा २०१५-१६ च्मा रेखाऩयीषणालेऱी वन २०१५ ऩमंतची वलरॊफ आकायावश
एकूण थकफाकी यक्कभ रु. ४५,९०,५७,३८१/- इतकी आशे . मास्तल वलबागाने केरेरा खरावा रेखाऩरयषणात
भान्म कयता मेत नाशी.

4. स्टे भ लॉटय डडग्स्रब्मळ
ॊ ई भशानगयऩालरका माॊच्मा भापात
ू न आणण इन्रा स्रक्चय कॊ.प्रा.लर.. तवेच फश
ृ न्भफ
ऩयू वलण्मात मेणा-मा ऩाणी ऩयू लठमाच्मा दे मकाॊच्मा प्रदानाफाफत वदय दे मके जायी झाल्माऩावन
ू वलशीत

कारालधीत प्रदान शोण्माच्मा दृष्ट्टीने आलश्मक ती खफयदायी घेण्मात आरेरी नाशी. माभऱे वलरॊफ आकायाची

भागणी स्टे भ लॉटय डडग्स्रब्मळ
ॊ ई भशानगयऩालरकेच्मा दे मकाॊभधे
ू न आणण इन्रा स्रक्चय कॊ.प्रा.लर. ल फश
ृ न्भफ
वभावलष्ट्ट केरेरी आशे . थकफाकीच्मा रु.४५,९०,५७,३८१/- मा यक्कभेत रु. ११८२९७०९९ /-इतक्मा वलरॊफ
अकायाच्मा यक्कभेचा वभालेळ अवल्माने आधथाक बदं ड भशाऩालरकेव वोवाला रागरा आशे.माफाफत
रेखाऩयीषणाचे ऩढीर प्रभाणे अलबप्राम आशे त.

अ) भशानगयऩालरका रु.५०,००,०००/- इतकी यक्कभ दय भहशन्माव आगाऊ बयणा कयीत आशे त्माभऱे

त्मानॊतय उलारयत लाऩयानवाय मेणाऱ्मा लळल्रक दे माकाच्मा प्रदानाव वलरॊफ आकायातन
ू वट ककला वलरत
लभऱलणे आलश्मक आशे .

फ) वलत्तीम लऴा २०१५-१६ ऩमंत वलहशत भदतीत ऩाणी बफरे बयण्माची दषता घेतरी नवल्माने वलरॊफ

आकायाऩोटी रु. ११,८२,९७,०९९ /- इतक्मा यकभेचे भनऩाच्मा दामीत्लात बय ऩडरी ल भनऩाचे अथीक नकवान
झारे आशे .

DGPKDKM7001 (Ref No : 66, Hmm No : 87)
[End Para)
[Start Para)
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प्रबाग वभभती ५ अॊतगषत ळाऱे वाठी आयक्षषत अवरेल्मा बूखड
ॊ ालय अनार्धकृत फाॊधकाभ

झारेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 1

रेखा ळीऴा :अनतक्रभण भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड
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भभवंडी भनजामपुर शहर महानगरपाभिका प्भाग सभमती क्र.५ च्या अभधपत्याखािीि महानगरपाभिके च्या
शाळे साठी आरभक्षत असिेल्या भूखंडावर अभतक्रमणकरून अनाभधकृ त बांधकाम के ल्यामुळे महाराष्ट्र प्ादेभशक व
नगररचना अभधभनयम १९६६ चे किम ५४ चे उिंघन झािे आहे.

प्भाग सभमती क्र.५ च्या अभधपत्याखािीि महानगर पाभिके च्या शाळे साठी आरभक्षत असिेल्या भूखंडावर
अभतक्रमणकरून अनाभधकृ त बांधकाम झाल्याचे भवत्तीय वषष २०१५-१६ चे िेखापरीक्षणात ददसून आिे आहे.
याबाबत भवभागाकडे अधषसमासपत्र क्र.१९७ दद.०८/०९/२०२० अन्वये भवचारणा करण्यात आिी असता भवभागाने
याबाबत कोणताही खुिासा के िेिा नाही. त्यामुळे िेखापरीक्षणास खािीि प्माणे अभभप्ाय आहेत. मनपाच्या
आरभक्षत असिेल्या भूखंडावर अभतक्रमण झािेल्या जागेचा संभक्षप्त तपशीि खािीि प्माणे आहे.

आरक्षणाचा

भूखंडाची

आरभक्षत भूखंडावर अनभधकृ त

प्कार

सद्यभस्थती

बांधकाम करणा-याचे नाव

प्भाग सभमती सवे न.९७५,

शाळे साठी

मा.ठाणे भजल्हा १.श्रीम.शाहीन मो.इप्तेखार पंजाबी

५ अंतगषत

आरभक्षत

सत्र

प्भाग सभमती भूखंडाचा सवे नंबर

सी.सी.नं.६७६०
पै.आरक्षण क्र.३३४

न्यायाियात
न्यायप्भवष्ट

२. श्रीम.सभबहा अब्दुि हमीद अन्सारी
यांचेवतीने भवकासक श्री.अफसर
आजमी

मुंबई प्ांभतक महानगर पाभिका अभधभनयम १९४९ चे किम २६० (१) व (२) २३२,२६८, ४७८ मध्ये असिेल्या
तरतुदीचा वमहाराष्ट्र शासन नगर भवकास भवभाग शासन भनणषय दद.०२/०३/२००९ अन्वये मनापा क्षेत्रातीि
अनाभधकृ त व अभतक्रमण भनयंत्रण / भनमुषिनासाठी अमिात आणावयाच्या उपयोजनाची अमिबजावणी मनपामध्ये
प्भावीपणे करणेबाबत तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र प्ादेभशक व नगररचना अभधभनयम १९६६ मधीि किम क्र.१२४
नुसार आरभक्षत भूखंडावर कम्पाउं ड मारून तारे चे अथवा दगड भवटांचे कुं पण घािून ताब्यात घेणे आवश्यक होते
तसेच संबभधत भूखंडाचा सात बारा व प्ॉपटीकाडष हे महसूि भवभागाचे अभभिेखात सदरच्या भूखंडाची नोंद करून
कागदपत्रे महानगर पाभिके चे नावे करणे आवश्यक होते. तथाभप, सदरच्या भूखंडावर दोन मजल्याचे बांधकाम पूणष
करून भतस-या मजल्याचे कॉिम उभारण्याचे काम अनाभधकृ तपणे के िे आहे. आरभक्षत जागेच्या अभतक्रमणा संदभाषत
मा . उच्च न्यायाियात याभचका क्र. ९१०/२०१६ व ८९९/२०१६ अन्वये ररट भपटीशन दाखि करण्यात आिे
होते. सदर दाव्याचा भनकाि शासनाच्या बाजूने दद.११ एभप्ि २०१६ रोजी िागिा आहे . त्यावर याभचका क्रमांक
१८१/१७ ददनांक १५/९/२०१७ रोजी मा. भजल्हा व सत्र न्यायािय ठाणे यांच्या न्यायाियात MISC. CIVIL
APPEAL (M.C.A.) 181/17 दावा दाखि झािेिा आहे.

सदर दावा ददनांक २/२/२०१९ रोजी न्यायाियाने

खारीज के िा आहे. भवभागाने उपिब्ध करून ददिेल्या माभहती नुसार दाव्याची वस्तुभस्थती नमूद करण्यात आिी
आहे. भवभागाने सदर दाव्याच्या न्यायाियीन सद्यभस्थती बाबत कोणतेही अभभिेख उपिब्ध करून ददिेिे नाही
त्यामुळे पुढीि न्यायाियीन प्गती नमूद करता आिी नाही. तसेच प्भाग अभधकारी यांचे महानगर पाभिके च्या
भूखंडावर व मािमत्तेकडे दुिषक्ष झािे असून भनयंत्रण नसल्याचे ददसून येत आहे. तरी महाराष्ट्र प्ादेभशक व नगररचना
अभधभनयम १९६६ चे किम ५४ चे उिंघन झािे आहे. तरी प्भागाच्या अंतगषत अभतक्रमण झािेिी सवष आरक्षणे
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मनपाच्या ताब्यात घेण्यात यावी.
DATSPMM6901 (Ref No : 44, Hmm No : 197)
[End Para)
[Start Para)
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प्रबाग वभभती र.१ ते ५ अर्धऩत्माखारीर अनतरभणे ल अनर्धकृत फाॊधकाभे ल इतय

अनुऴॊर्गक भाहशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध न झाल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 4

रेखा ळीऴा :अनतक्रभण भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

भॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अर्धननमभ

१९४९ चे करभ २६० (१) ल (२) २३२,२६८, ४७८ भध्मे

अवरेल्मा तयतदीचा भशायाष्र ळावन नगय वलकाव वलबाग ळावन ननणिम दद

.०२/०३/२००९ अन्लमे

भनऩा षेत्रातीर अनार्धकृत ल अनतक्रभण ननमॊत्रण /ननभर
ि नावाठी अभरात आणालमाच्मा उऩमोजनाची
अभरफजालणी भनऩाभध्मे प्रबालीऩणे कयणेफाफत तयतूद आशे.

भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ १९४९ चे करभ २६० (१) ल (२) २३२,२६८, ४७८ भध्मे अवरेल्मा
तयतदीचा भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबाग ळावन ननणाम हद.०२/०३/२००९ अन्लमे भनऩा षेत्रातीर

अनाधधकृत ल अनतक्रभण ननमॊत्रण / ननभर
ा नावाठी अभरात आणालमाच्मा उऩमोजनाची अॊभरफजालणी

भनऩाभध्मे प्रबालीऩणे कयणेफाफत तयतद
ू आशे . भशानगयऩालरकेचे प्रबागाभध्मे प्रबालीऩणे अॊभरफजालणी
शोत अवरेफात प्रबाग वलभती क्र.1 ते 5 कडून अधावभाव ऩत्र क्र १९२ ते १९६ अन्लमे खारीर तक्त्मात
भाहशती भागवलण्मात आरी शोती तथावऩ वलबागाकडून कोणताशी खरावा प्राप्त झारेरा नाशी. त्माभऱे
खारीरप्रभाणे अलबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

1. वलबागाकडून अलबरेख / भाहशती प्राप्त न झाल्माभऱे रेखाऩयीषण कारालधीतीर खारीर तत्क्ता

अ ल फ मातीर नभद
ू अनधधकृत फाॊधकाभाॊची वॊख्मा ल अनतक्रभनाॊची वॊख्मा ककती ल अनधधकृत फाॊधकाभे ल

अनतक्रभणे मालय केरेरी कामालाशी माफाफात भाहशती प्राप्त न झाल्माभऱे अनाधधकृत फाॊधकाभे ल अनतक्रभणे
माॊत ककती प्रभाणात लाढ झारी माचे रेखाऩयीषण कयता आरे नाशी.
तक्ता-अ

अ.

१/४/२०१५
ऩल
ू ीच्मा

१/०४/२०१५

एकूण

अनाधधकृत ऩोरीव

ते ३१/३/२०१६ अनाधधकृत फाॊधकाभाॊना गन्शे

न्माम

प्रवलष्ट्ट

१/४/२०१५ ननष्ट्कालळत
ते

अनधधकृत

कारालधीत

एकूण

क्र. अनाधधकृत कारालधीतीर फाॊधकाभाची नोटीव रागू दाखर प्रकयणाॊची ३१/३/२०१६ फाॊधकाभाचे
फाॊधकाभाची अनाधधकृत

वॊख्मा

केल्माची केल्माची वॊख्मा
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वॊख्मा

फाॊधकाभाची

वॊख्मा

वॊख्मा

वॊख्मा

ननष्ट्कालळत अनाधधकृत

केरेल्मा फाॊधकाभाळी

अनाधधकृत

अवरेरे

फाॊधकाभाची गणोत्तय
वॊख्मा

१

२

३

४

५

६

७

८

९

तक्ता-फ

अ.
क्र.

१

१/४/२०१५
ऩल
ू ीच्मा

अनतक्रभाॊची
वॊख्मा

२

१/०४/२०१५ ते
३१/३/२०१६

कारालधीतीर
अनतक्रभाॊची
वॊख्मा
३

१/४/२०१५ ते
एकूण

अनतक्रभाॊना

अनतक्रभाॊची
वॊख्मा

नोटीव रागू
केल्माची
वॊख्मा

३१/३/२०१६

कारालधीत
कयण्मात
आरेल्मा

अनतक्रभाॊची
वॊख्मा

४

५

६

ननष्ट्कावीत

अनाधधकृत

फाॊधकाभाचे एकूण
अनतक्रभाॊळी
अवरेरे

गणोत्तय
७

2. अनधधकृत फाॊधकाभ / वलनाऩयलाना फाॊधकाभ ननष्ट्कालवत कयताॊना रागणाया ऩोरीव फॊदोफस्त , मॊत्र

वाभग्री, वाहशत्म ल रागणाया कभाचायी लगा मा फाफीॊलय शोणा-मा खचााची लवरी वलनाऩयलानगी फाॊधकाभ
धायकाॊकडून भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ १९४९ चे करभ ४७९ अन्लमे ननष्ट्कालवत कयणेवाठी
आरेल्मा खचााची भागणी दे मक वादय करून खचााची प्रनतऩत
ू ी यक्कभ लवर
ू कयणेची तयतद
ू आशे . लयीर

तयतदीनवाय ननष्ट्कालवत केरेल्मा फाॊधकाभ ननशाम लवर
ू केरेल्मा यक्कभेचा ववलस्तय तऩळीर रेखाऩयीषणाव
प्राप्त झारा नाशी.

3. प्रबाग वलभती अधधऩत्माखारीर भशानगयऩालरकेच्मा भारभत्ताॊची बाडे आकायणी शी कोणत्मा

लऴााच्मा ठयालाच्मा नवाय बाडेलाढ कयण्मात आरी माची तऩळीरलाय भाहशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून
दे ण्मात आरी नाशी. नगयऩालरका अधधननमभ करभ ११३ ते ११५ भधीर तयतदीनवाय भनऩाच्मा भारभत्ताॊचे

ननधाायण मोग्म ऩद्दतीने कयण्मावाठी ल भारभत्ताॊचे बाडेभल्म ठयवलण्मावाठी फाजाय बालावॊफध
ॊ ी भाहशती गोऱा
करून बाडेलाढ कयण्मात माली. त्मानवाय भशानगयऩालरकेच्मा उत्ऩनाचा स्रोत म्शणून बाडेलाढ आकायणी कयणे
आलश्मक आशे .

4. प्रबाग वलभतीच्मा अधधऩत्माखारीर प्रबागाच्मा धोकादामक ल अनतधोकादामक इभायतीची ववलस्तय

भाहशती ल भनऩाने केरेरी कायलाई माफाफतची भाहशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. तयी भनऩाच्मा

शद्दीतीर धोकादामक ल अनतदोकादामक इभायतीॊलय तातडीने कामालाशी न केल्माव बवलष्ट्माभध्मे भनष्ट्मशानी ल
वलत्तशानी शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी.
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नाट्मगृश वलबागाचे वन २०१५-१६ मा वलत्तीम लऴाषचे अभबरेखे, नथत्मा, खचाषची

प्रभाणके ल इतय अनुऴॊर्गक अभबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध न झाल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 4

रेखा ळीऴा :नाट्मगश
ृ भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

भशानगयऩालरकेच्मा नाट्मगश
ृ वलबागाचे वलत्तीम लऴा २०१५-१६ मा लऴााचे अलबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध
झारे नाशी.

भशानगयऩाभरकेचे नाट्मगश
ृ मा वलबागाचे वलत्तीम लऴि २०१५-१६ मा लऴािचे रेखाऩयीषणावाठी

खारीर नभूद केरेरे अभबरेखे उऩरब्ध करून दे णेफाफत अधिवभाव ऩत्र क्र.202, दद.17/09/2020
अन्लमे कऱवलण्मात भागणी कयण्मात आरे

शोते. वॊफॊधीत वलबागकडून अभबरेखे / नस्त्मा ल प्रभाणके

उऩरब्ध करून दे ण्मात आरेरी नाशीत तवेच अधिवभाव ऩत्राचा खरावा प्राप्त झारेरा नाशी. वफफ
रेखाऩयीषणाचे खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

1. नाट्मगश
ृ दे खबार ल दरुस्तीलयीर खचािच्मा नस्त्मा ल प्रभाणके खचािच्मा तऩभळरावश उऩरब्ध

न झाल्माने अभबप्राम नभूद कयता आरे नाशी.

2. नाट्मगश
ृ , नाट्मप्रमोगवाठी बाड्माने ददरे अवल्माव त्माची अभबरेखे, ऩालत्मा ऩस्तके ल योख

लशी उऩरब्ध न झाल्माने रेखाऩयीषणात नाट्मगश
ू भभऱारेरे उत्ऩन्न माची तऩावणी कयता
ृ ाऩवन
आरी नाशी.

3. वाॊस्कृनतक कामिक्रभ, वबा, भेऱाला इत्मादी कामिक्रभावाठी बाडेतत्लालय ददरे अवल्माव

त्माफाफतचे ऩालती ऩस्तके ल अभबरेखे माची तऩावणी कयता आरी नवल्माने नाट्मगश
ृ लाऩय ल
त्माऩावून भभऱारेरे उत्ऩन्न मा फाफत रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम नभूद कयता आरे नाशी.

4. नाट्मगश
ृ दे खबारी वाठी वयषायषक तैनात कयणेत आरे अवल्माव त्माॊचे शजेयीऩट, लेतनऩट

ल इतय अनऴॊर्गक उऩरब्ध न झाल्माने रेखाऩरयषणात नाट्मगश
ृ ावाठी केरेल्मा खचािचे रेखाऩरयषण
कयता आरे नाशी.

DATSPMM6901 (Ref No : 58, Hmm No : 202)
[End Para)
[Start Para)
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कय आकायणी, लाढ-घट नोंदलशीफाफत ल भारभत्ता कयाचे अनादयीत धनादे ळाॊफाफत

रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 3

रेखा ळीऴा :कयभल्माॊकन ळावन ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

मुंबई प्ांभतक महानगरपाभिका अभधभनयम १९४९ मधीि प्करण ८ कराधान भनयम व िेखा संवहता भनयम ७४
नुसार कराची आकारणी यादी नमुना क्र.४३ मध्ये ठे वणे आवश्यक असताना अशी कायषवाही के िी नाही.
धनादेश अनादरीत झाल्यानंतर पावतीद्वारे वसूि के िेल्या मािमता कराच्या रक्कमेत दंड रक्कमेची/कराच्या रक्कमांची
वसुिी के िी नाही. धनादेश अनादरीत झाल्याने संबंभधत मािमत्ताधारकांवर कायदेशीर कारवाई के िी नाही.

१) मुंबई प्ांभतक महानगरपाभिका अभधभनयम १९४९ मधीि प्करण ८ कराधान भनयम व िेखा संवहता भनयम
७४ नुसार कराची आकारणी यादी नमुना क्र.४३ मध्ये ठे वणे आवश्यक आहे. आकारणी पुस्तकांत शहरातीि सवष
इमारती व जभमतींची नोंद घेवून प्भागानुसार प्त्येक इमारत ककवा जभमनी वेगळया दाखवून त्यांस मािमत्ता
क्रमांक देणे आवश्यक आहे. या यादीत दशषभविेल्या प्त्येक मािमत्तेचे ( इमारत,जभमनी) करयोग्य मुल्य, कर
देण्यांस जबाबदार असिेल्या व्यभक्तचे वणषन, मनपाने प्भागनुसार िाविेिे कराचे दर, एकु ण कराची होणारी
रक्कम यांचा उल्िेख असणे आवश्यक आहे. प्भाग आकारणी पस्तके व त्यांचे संबंभधत भाग असल्यांस त्या सवांचे
भमळू न आकारणी पुस्तक होईि. प्त्येक सरकारी वषाषसाठी नभवन आकारणी पुस्तकांची आवश्यकता नाही. भनकट
पुवीच्या वषाषच्या पुस्तकांत नवीन नोंदी घेता येतीि. अभधभनयमाच्या तरतुदीनुसार दर चार वषाषतून भनदान
एकदातरी नवीन आकारणी पुस्तक तयार करण्यांत आिे पाहीजे. महानगरपाभिके च्या कर भवभागाने ठे विेिी
२०१५-१६ या वषाषची मािमत्ता कर आकारणी िेखा पररक्षणांस उपिब्ध करुन देण्यांत आिी नाही. िेखा
परीक्षणात अधषसमास पत्र क्र. ४१ ददनांक २१/१२/२०१९ अन्वये अभभिेखे मागणी के िे असता भवभागाने
के िेल्या खुिाश्यात मािमत्ता कराची संगणकीय आज्ञाविी कायाषभन्वत असून सदर प्णािीमध्ये असेसमेंट रभजस्टर
व मागणी रभजस्टर असून मािमत्ता कर आकारणीच्या नोंदी प्भागभनहाय रभजस्टर मध्ये घेण्यात येत असतात.
जरी संगणकीय प्णािी मध्ये िेखे ठे विे जात असिे तरी प्भागभनहाय संबंभधत आकारणी व मागणी रभजस्टरची
वप्ट काढू न सदरची नोंदवही कर मुल्यांकन व भनधाषरण अभधकारी यांनी स्वाक्षरी करून प्माभणत करणे आवश्यक
आहे. व सदरच्या नोंदवह्या िेखा परीक्षणास तपासणीस उपिब्ध करणे आवश्यक आहे.
२) वषष २०१५-१६ अखेर मािमत्ता करापोटी धनादेशाद्वारे वसूि के िेल्या रकमांपैकी एकू ण दकती धनादेश न
वटिेिे होते व त्यात दकती रक्कम गुंतिेिी होती, याबाबतची माभहती अधषसमास पत्राचे खुिाशासोबत सादर
के िेिी माभहतीचे अविोकन के िे असता त्यात खािीिप्माणे त्रुटी आढळू न आल्या आहेत.
अ) प्भाग १ – १.धनादेश अनादरीत झाल्यानंतर पावतीद्वारे वसूि के िेल्या मािमता कराच्या रक्कमेत दंड
रक्कमेची वसुिी के िी नाही. मािमत्ता क्र.१६७८, १८४६, ७२४, १४५७
२. मािमत्ता क्र.33/एि-३ यांचे ददनांक २९/०२/२०१६ व ३०/०३/२०१६ चे धनादेश २ वेळा रक्कम
रु.९९००० चे अनादरीत झाल्याने त्यांचे कायदेशीर कारवाई न करता मािमत्ता धारकांना नोटीस िावून
पुढीि वषाषच्या भबिात मागणी रक्कम िाविी आहे.
ब) प्भाग २ – १ धनादेश अनादरीत झाल्यानंतर पावतीद्वारे वसूि के िेल्या मािमता कराच्या रक्कमेत दंड
रक्कमेची वसुिी के िी ककवा नाही याचा तपशीि समजून आिा नाही. मािमत्ता क्र.११३०/११३४, ३५८/१४,
७८/२/बी, ११०४/०, ७५/४
२. मािमत्ता क्र.२२१४/० यांचे एकू ण ६ धनादेश एकू ण रक्कम रु.५६५७५३ चे व मािमता क्र.१४९९/० यांचा
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रक्कम रु.२००००चे धनादेश अनादरीत झाल्याने त्यांचे कायदेशीर कारवाई के िी नसून पुढे काय कायषवाही
के िी आहे ते नमूद के िेिे नाही.
क) प्भाग ३ – मािमत्ता क्र.२७८, २७१/०,

४७/० ७२/८ ५१/० ८९/१, १२०९/१ १२०९/२ १२०९/३

१३०१/१, २७८/०, १२१/अ/१/, ९९९/०, १६५८/०, १६५७/० या एकू ण ९ मािमत्ताधारकांकडीि एकू ण
अनादरीत धनादेशांची एकू ण रक्कम रु.८१५२०३ च्या वसुिीबाबत काहीही कायषवाही नमूद के िी नसून
संबंभधत मािमत्ता धारकांवर धनादेश अनादरीत झािेबाबत कायदेशीर कारवाई के िी नाही.
ड) प्भाग क्र.४ – १.मािमत्ता क्र.२१३, ७०९/१ए, ९१७, ५३५/क, ९१७, ७३८, ९९४/१०१, ११२७, ७३५,
११२७, ८७३ च्या मािमत्ताधारकांकडू न धनादेश अनादरीत झाल्यानंतर पावतीद्वारे वसूि के िेल्या मािमता
कराच्या रक्कमेत दंड रक्कमेची वसुिी के िी ककवा नाही याचा तपशीि समजून आिा नाही.
२. मािमत्ता क्र.७३८,८२१,८११ च्या मािमताधारकांकडू न अनादरीत धनादेशांची एकू ण रक्कम रु.२१६६७५
वसुिी संदभाषत काहीही नमूद के िे नसल्याने सदरची रक्कम वसुिी झािी नसल्याचे स्पष्ट होत असून
संबंभधतावर कायदेशीर कारवाई के िी नाही.
इ) प्भाग क्र.५ - मािमत्ता क्र.१५०/२, २०४/० २४१/० २४२/०च्या मािमत्ताधारकांकडू न धनादेश अनादरीत
झाल्यानंतर पावतीद्वारे वसूि के िेल्या मािमता कराच्या रक्कमेत दंड रक्कमेची वसुिी के िी नाही.
३) संगणकीय प्णािीमध्ये मािमत्ता कराच्या वाढ घट नोंदवही ठे विी नाही. भवभागाने स्वतंत्र रभजस्टर
ठे वण्याची दक्षता घेण्यात येईि असा खुिासा के िा आहे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 65, Hmm No : 41)
[End Para)
[Start Para)
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भशानगयऩाभरका कामषषेत्रातीर यथत्माॊची वुधायणा कयणे काभातीर फाफीॊचे दय

ऩुर्थथकयण कयताॊना लाशतुकीचा दय जादा घेतरेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴष : 2015-2016
No. of Irregularities: 2

रेखा ळीऴा :फाॊधकाभ भशानगयऩालरका स्ल- ननधी
अननमलभतता करभ : 9ड

भशानगयऩाभरकाॊतगित यस्त्माॊची काभातीर फाफ क्रभाॊक 3 Water bound macadam road मा

दयातीर केरेल्मा ऩर्थथकयण चाटि तऩावता खारीरप्रभाणे वदय completed items भध्मे suppling
60 mm metal supplying 40mm metal ल supplying hard murum मा उऩफाफी कयीता

वालिजननक फाॊधकाभ जजल्शा दय वची 2013/14 भधीर वलि वाधायण वचना 21 (c) ल (e ) नवाय

5ककरोभीटय ऩेषा जादा लाशतक अवल्माव अॊदाजऩत्रक तमाय कयताॊना initial lead 5 ककरोभीटयचा
दय लजा केरेरा नाशी.

आषेऩात दळिवलरेल्मा चाटि प्रभाणे 32.19 इतका per sqrm म्शणजेच 321.90 जादा दय WBM चे दय
ऩर्थथकयणात घेतरेरा आशे . WBM चे दय ऩर्थथकयणातीर दय 1449.421 प्रती क्म.भीटय वाठीचा
अवून तो प्रत्मषात 1127.50 इतका घेणे आलचमक आशे.
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भबलॊडी भनऩा कामिषेत्रातीर यस्त्माॊची वधायणा कयणे काभाच्मा नस्तीॊतीर अॊदाजऩत्रके तऩावता दय

ऩर्थथकयण चाटि चे अलारोकन केरे अवता खारीर नभूद फाफीॊचे दय ऩर्थथकयण कयताॊना लाशतकीचा दय
जादा घेतल्माचे आढऱून आरे आशे.

1. यस्त्माॊची काभातीर फाफ क्रभाॊक 3 Water bound macadam road मा दयातीर केरेल्मा

ऩर्थथकयण चाटि तऩावता खारीरप्रभाणे वदय completed items भध्मे suppling 60 mm metal

supplying 40mm metal ल supplying hard murum मा उऩफाफी कयीता वालिजननक फाॊधकाभ

जजल्शा दय वची 2013/14 भधीर वलि वाधायण वचना 21 (c) ल (e ) नवाय 5ककरोभीटय ऩेषा जादा
लाशतक अवल्माव अॊदाजऩत्रक तमाय कयताॊना initial lead 5 ककरोभीटयचा दय लजा कयणेचा आशे.

तथाऩी, वदय ऩर्थथकयण चाटि फनवलताॊना तळी कामिलाशी 15 ककरोभीटयच्मा दयाभधन
ू 5 ककरोभीटयचा

दय लजा न केल्माने वॊफर्धत फाफ क्र.3 चा दय लाढील ऩयीगणना शोऊन जादा दयाने अॊदाजऩत्रक तमाय
झारे आशे ल ऩमािमाॊने त्माच दयाने ठे केदायाॊना वदय फाफीॊचे प्रदान झारेर/े शोण्माची ळक्मता आशे.
केरेरी ऩयीगणना

1)Suppling 60
mm metal

दय

415.00

1)Suppling 60

DSR 128/13 a 2
+ 15 km lead
DSR 198

कयालमाची ऩयीगणना

mm metal

20.75

total

837.43

837.43 x 0.08

66.99

दय

पयक

415.00

DSR 128/13 a 2

401.68

+corp.area 5 %

दय

66.99

+ 15 km lead
DSR 198

183.45

49.54

17.45

27.92

8.73

(401.68-218.23)
+corp.area 5 % 20.75
total

619.20

619.20 x 0.08 = 49.54

2)Suppling 40
mm metal

2)Suppling 40

490

mm metal

DSR 128/19

DSR 128/19
+ 15 km lead
DSR 198

490

401

+corp.area 5 % 24.50
Total

916

916.18 x0.04=

36.65

+ 15 km lead
36.65

DSR 198

183.45

(401.68-218.23)
+corp.area 5 % 24.50
total

697.95

916.18 x0.04=

27.92
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2)Suppling hard 76.00

3)Suppling hard 76.00

marum

marum

DSR 128/14

DSR 128/14
+ 15 km lead
DSR 198

368.21

+ 15 km lead
22.40

+corp.area 5 % 3.80
Total

448.00

440.00 x 0.05

22.40

Sureadind 60 mm metal
with 5 % corp charges
(40+2) x 0.8

Sureadind 40 mm metal
with 5 % corp charges
(40+2) x 0.4

Sureadind hard marum
with 5 % corp charges
(40+1) x 0.05

Compacting with static
roller with 5 % corp

charges (12+0.60) x 1

DSR 198

247.95
16.39

(368.21-120.26)

6.01

+corp.area 5 % 3.80
Total

327.75

237.75 x0.05 = 16.39
3.36

1.68

1.26

12.60

Sureadind 60 mm metal with

5 % corp charges (40+2) x 3.36
0.8

Sureadind 40 mm metal with

5 % corp charges (40+2) x 1.68
0.4

Sureadind hard marum with

5 % corp charges (40+1) x 1.26
0.05

Compacting with static roller
with 5 % corp charges
(12+0.60) x 1

144.94

12.60

00.00

00.00

00.00

00.00

112.75 32.19

लयीर प्रभाणे 32.19 इतका per sqrm म्शणजेच 321.90 जादा दय WBM चे दय ऩर्थथकयणात
घेतरेरा आशे . WBM चे दय ऩर्थथकयणातीर दय 1449.421 प्रती क्म.भीटय वाठीचा अवून तो

प्रत्मषात 1127.50 इतका घेणे आलचमक आशे. लऴि 2015-2016 भध्मे यस्त्माॊची वधायणा कयण्माच्मा
काभाॊभध्मे वदय WBM दय ऩर्थथकयण चाटि नवाय प्रदान झारेल्मा जादा दयाची लवरी कयाली ल

मानवाय ऩढे बवलष्मात प्रदान शोणा-मा काभाच्मा दे मकातून वदय ऩर्थ
ृ थकयण चाटि भध्मे नभूद जादा
दयाने वॊफॊर्धत काभाॊचे प्रदान शोणाय नाशी माची दषता घ्माली.

DGPVTTM7001 (Ref No : 77, Hmm No : 27)
[End Para)
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रेखा ऩयीषकननशाम ऩरयच्छे दांचे वललयणऩत्र

नाल
वबाऴ भक्तायाभ ऩलाय, रेखाऩरयषा अधधकायी
वलजम तकायाभ ठोवये , रेखाऩरयषा अधधकायी

वॊजील नायद लाघ, वशा्मक रेखाऩरयषा

ऩरयच्छे द क्रभाॊक
20, 21, 25, 34, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 23, 24, 27,
28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4,
40, 41, 6, 7, 74, 77, 78, 79, 8, 80, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 9, 94, 95
19, 47, 5, 75, 76

अधधकायी
ळैरेंद्र प्रबाकय भोटघये , वशा्मक रेखाऩरयषा
अधधकायी
ककयण दत्तात्रम काऱे , वशा्मक रेखाऩरयषा

42, 43, 44, 45, 48, 49, 61, 62, 67, 68, 69, 91,
92, 93
17, 18, 26, 81, 82, 83, 90

अधधकायी

[246]

लबलॊडी ननजाभऩयू ळशय भशानगयऩालरका, 2015-2016

वललयणऩत्रे
अ.क्र.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ऩरयच्छे द
क्र.
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ल जोडऩत्रे
आषेऩाधीन
यक्कभ

लवर
ू ऩात्र

तात्ऩयती

यक्कभ

अॊनतभ अभान्म

अभान्म

यक्कभ

यक्कभ

1792435.00
---126404808.00
---28000110.00
---15820874.00
---122918965.00
------906808.00
221134000.00
---9926868.00
---13395772.00
---1065750.00
------1218.00
382737.00
---1810203.00
---18870171.00
---2573335.00
---3724177.00
3724177.00
566483.00
---1611409.00
---8183000.00
---9184324.00
---8517776.00
---2489132.00
9332.00
1577719.00
4455.00
25074115.00
---3201493.00
---------2488881.00
---9849916.00
------- 177914816.00
---- 1108783009.00
4444000.00
------547298.00
24280205.00
------- 106950000.00
975000.00
34970.00
22574073.00
135444.00
1038000.00
1038000.00
6718128.00
---1770324.00
---1539000.00
---8431191.00
758807.00
6904010.00
---[247]
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

गत
ॊ रेरी यक्कभ

1792435.00
126404808.00
28000110.00
15820874.00
122918965.00
906808.00
221134000.00
9926868.00
13395772.00
1751750.00
121875.00
382737.00
1810203.00
18870171.00
2573335.00
3724177.00
566483.00
1611409.00
8183000.00
9184324.00
8517776.00
2498464.00
1577719.00
25074115.00
3201493.00
123826473.00
2488881.00
9849916.00
177914816.00
1108783009.00
4444000.00
547298.00
24280205.00
106950000.00
34970.00
22574073.00
1038000.00
6718128.00
1770324.00
1539000.00
8431191.00
6904010.00
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अ.क्र.

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ऩरयच्छे द
क्र.

49
50
54
56
58
61
62
63
65
66
69
70
72
73
77
78
84
एकूण यक्कभ

आषेऩाधीन
यक्कभ

7127537.00
417000.00
---1670000.00
188000.00
938400.00
208772.00
197520.00
1170000.00
96000.00
---14343966.00
731000.00
3701032.00
---------750027611

लवर
ू ऩात्र

तात्ऩयती

यक्कभ

अॊनतभ अभान्म

अभान्म

यक्कभ

यक्कभ

------166068.00
------300288.00
208772.00
---------20508167.00
------------57951535.00
---1479943164
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गत
ॊ रेरी यक्कभ

---7127537.00
---417000.00
---166068.00
---1670000.00
---188000.00
---938400.00
---910400.00
---197520.00
---1170000.00
---96000.00
---20508167.00
---14343966.00
---731000.00
---3701032.00
---- 18635622522.00
---57951535.00
---4700000.00
0
20988483112

पररशिष्ट क्रम ांक ०१ परीच्छेद क्रम ांक ०६ चे सांदभ ात
न ांव:-पद वरश्री. अशनल वसांत प्रध न , शलशपक य च
ां ी पदोन्नतीशवधी अशधक री पदी के ल्य नांतर चुकीच्य वेतनशनशितीत झ लेले अशतप्रद न वसुली तपिील
ददलेल
देय
अनु.
मूळवेतन
मि ग ई
मूळवेतन
मि ग ई
वसूलप त्र
तपिील
क्र.
मशिन व वर्ा
वग्रेडपे
भत्त
घरभ डे
एकू ण
(ग्रेडपे)
भत्त
घरभ डे
एकू ण
फरक
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
१ १८ सप्टेंबर २००६
६६३०
132.6
994.5
७७५७
५९३७
118.74
890.55
6946.29
८११ पदोन्नती
२ ऑक्टोबर २००६
१५३००
306
2295
१७९०१
१३७००
274
2055
16029
१८७२
३ नोव्िेंबर २००६
१५३००
306
2295
१७९०१
१३७००
274
2055
16029
१८७२
४ शडसेंबर २००६
१५३००
306
2295
१७९०१
१३७००
274
2055
16029
१८७२
५ ज नेव री २००७
१५३००
918
2295
१८५१३
१३७००
822
2055
16577
१९३६
६ फे ब्रुव री २००७
१५३००
918
2295
१८५१३
१३७००
822
2055
16577
१९३६
७ म चा २००७
१५३००
918
2295
१८५१३
१३७००
822
2055
16577
१९३६
८ एशप्रल २००७
१५३००
918
2295
१८५१३
१३७००
822
2055
16577
१९३६
९ मे २००७
१५३००
918
2295
१८५१३
१३७००
822
2055
16577
१९३६
१० जून २००७
१५३००
918
2295
१८५१३
१३७००
822
2055
16577
१९३६
११ जुलै२००७
१५७६०
1418.4
2364
१९५४२
१४१२०
1270.8
2118
17508.8
२०३४
१२ ऑगस्ट २००७
१५७६०
1418.4
2364
१९५४२
१४१२०
1270.8
2118
17508.8
२०३४
१३ सप्टेंबर २००७
१५७६०
1418.4
2364
१९५४२
१४१२०
1270.8
2118
17508.8
२०३४
१४ ऑक्टोबर २००७
१५७६०
1418.4
2364
१९५४२
१४१२०
1270.8
2118
17508.8
२०३४
१५ नोव्िेंबर २००७
१५७६०
1418.4
2364
१९५४२
१४१२०
1270.8
2118
17508.8
२०३४
१६ शडसेंबर २००७
१५७६०
1418.4
2364
१९५४२
१४१२०
1270.8
2118
17508.8
२०३४
१७ ज नेव री २००८
१५७६०
1891.2
2364
२००१५
१४१२०
1694.4
2118
17932.4
२०८३
1891.2
2364
1694.4
2118
17932.4
१८ फे ब्रुव री २००८
१५७६०
२००१५
१४१२०
२०८३
1891.2
2364
1694.4
2118
17932.4
१९ म चा २००८
१५७६०
२००१५
१४१२०
२०८३
1891.2
2364
1694.4
2118
17932.4
२० एशप्रल २००८
१५७६०
२००१५
१४१२०
२०८३
1891.2
2364
1694.4
2118
17932.4
२१ मे २००८
१५७६०
२००१५
१४१२०
२०८३
1891.2
2364
1694.4
2118
17932.4
२२ जून २००८
१५७६०
२००१५
१४१२०
२०८३
२३ जुलै२००८
१६२४०
2598.4
2436
२१२७४
१४५५०
2328
2182.5
19060.5
२२१४

२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३

ऑगस्ट २००८
सप्टेंबर २००८
ऑक्टोबर २००८
नोव्िेंबर २००८
शडसेंबर २००८
ज नेव री २००९
फे ब्रुव री २००९
म चा २००९
एशप्रल २००९
मे २००९
जून २००९
जुलै२००९
ऑगस्ट २००९
सप्टेंबर २००९
ऑक्टोबर २००९
नोव्िेंबर २००९
शडसेंबर २००९
ज नेव री २०१०
फे ब्रुव री २०१०
म चा २०१०
एशप्रल २०१०
मे २०१०
जून २०१०
जुलै२०१०
ऑगस्ट २०१०
सप्टेंबर २०१०
ऑक्टोबर २०१०
नोव्िेंबर २०१०
शडसेंबर २०१०
ज नेव री २०११

१६२४०
१६२४०
१६२४०
१६२४०
१६२४०
१६२४०
१६२४०
१६२४०
१६२४०
१६२४०
१६२४०
१६७३०
१६७३०
१६७३०
१६७३०
१६७३०
१६७३०
१६७३०
१६७३०
१६७३०
१६७३०
१६७३०
१६७३०
१७२४०
१७२४०
१७२४०
१७२४०
१७२४०
१७२४०
१७२४०

2598.4
2598.4
2598.4
2598.4
2598.4
3572.8
3572.8
3572.8
3572.8
3572.8
3572.8
4517.1
4517.1
4517.1
4517.1
4517.1
4517.1
4517.1
4517.1
4517.1
4517.1
4517.1
5855.5
6034
6034
6034
6034
7758
7758
7758

2436
2436
2436
2436
2436
2436
2436
2436
2436
2436
2436
2509.5
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3448
3448
3448
3448
3448
3448
3448

२१२७४
२१२७४
२१२७४
२१२७४
२१२७४
२२२४९
२२२४९
२२२४९
२२२४९
२२२४९
२२२४९
२३७५७
२४५९३
२४५९३
२४५९३
२४५९३
२४५९३
२४५९३
२४५९३
२४५९३
२४५९३
२४५९३
२५९३२
२६७२२
२६७२२
२६७२२
२६७२२
२८४४६
२८४४६
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