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ववभागननहाय एकूण पररच्छे दाांचे वववरण
ववभाग

९ड

एकूण

2

6

12

28

4

32

2

2

4

1

13

4

18

10

11

2

23

1

1

2

2

4

3

4

7

1

13

7

21

1

7

3

11

मालमत्ता

14

4

18

वाहन ववभाग

4

1

5

ववधी ववभाग

2

2

भांडाि

2

2

सामान्य
प्रशासन

९अ

९ब

4

शहि अमभयंता /
साविजननक
बांधकाम

शहि अमभयंता ववद्यत
ु ववभाग

पाणी पिु वठा व
मल ननसा:िण
लेखा ववभाग

९क

लेखापिीक्षण
नगि िचना
जकात /

स्थाननक संस्था
कि / उपकि

कि ननधाििण व
संकलन

आिोग्य
भम
ू ी व
ववभाग

संगणक /

माहहती तंत्रज्ञान

1

1

मशक्षण ववभाग /
मशक्षण मंडळ,

प्राथममक मशक्षण
मंडळ /

1

1

1

1

माध्यममक
मशक्षण

नागिी समद
ु ाय
[1]
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ववकास प्रकल्प
ववभाग

महहला व

बालकल्याण

1

ववभाग

अजग्नशमन

1

ववभाग

1

अनतक्रमण

1

ववभाग

प्रभाग कायािलये

1

उद्यान ववभाग

2

जन्म-मत्ृ यु

17

105

1
1

1

1

नोंदणी ववभाग

1

3
1

0

[2]
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भाग १
िागील लेखापरीक्षण अहवाल
स्थाननक ननधी लेखा ववभागामाफित

महानगिपामलकेचे ननयममत स्वरूपातील लेखा पिीक्षण

ववत्त ववभाग शासन ननणिय क्र. स्थाननले १०१० /प्र.क्र. २६ ब/ ववमा प्रशा हद. ३१ माचि २०११
अन्वये

ववत्तीय वर्षि 2011-12 पासून प्रथमच हाती घेत असल्याने मागील प्रलंबबत परिच्छे द

ननिं क आहे त. तथावप यापूवी स्थाननक ननधी लेखा ववभागामाफित
लेखा पिीक्षण

झाले असल्यास त्या परिच्छे दांवि

[3]

महानगिपामलकेचे ववशेर्ष

स्वतंत्रपणे कायिवाही अबार्धत

िाहील.
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भाग एक
गंभीि अननयममतता
कलम ९ अ,ब,क खालील आक्षेप

[4]
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कलि ९ अ खालील आक्षेप
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1

अथासांकल्प, वावर्ाक लेखे, ित्ता व दायीत्व या वरील भाष्य.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखा, मनपा व अनुदाने ननधी
अननयममतता कलम

: 9अ

अथासक
ां ल्प, वावर्ाक लेखे, ित्ता व दायीत्व या वरील भाष्य. स्थायी समितीने सन 11-12 या आर्थाक
वर्ाात वावर्ाक लेखे स्स्वकृत केलेले नाहीत. सन 11-12 या लेखापरीक्षण वर्ाात स्ददनोंद पद्धतीने
िहानगरपामलकेचे लेखा कािकाज चालू झाले नसलेचे ददसून आले आहे .

अथासक
ां ल्प
मब
ंु ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे कलम 95 मधील तितद
ु ीनस
ु ाि मनपाचा
सन 2011-12 या आर्थिक वर्षािचा अथिसक
ं ल्प आयक्
ु त यांनी सादि केला असन
ु त्यामधील तितद
ु ीमध्ये
फेिबदल सच
अर्धननयमातील कलम 96 मधील तितद
ु वन
ू
ु ीनस
ु ाि कलम 100 अन्वये महासभेने
महासभा क्रमांक (ववशेर्ष) ठिाव क्रं.262 ववर्षय क्रं.2 हद.31.03.2011 ने संमत केला आहे .
मनपा क्षेत्रातील प्राथममक शाळे तील मल
ु ांची संख्या वाढववणेसाठी ज्या प्रभागामध्ये प्राथममक
शाळा आहे . त्या प्रभागातील सदस्यांनी त्यांना ननधाििीत केलेल्या स्थाननक ववकास ननधी मधुन 20%
िक्कम संबर्ं धत शाळे च्या व्यवस्थापन सममतीस वगि किणेची तितद
ु केली आहे . पिं तु त्यानस
ु ाि सन
11-12 या आर्थिक वर्षाित खचि किणेत आलेला नाही.
महािाष्र नागिववकास खात्याचे हद.6 जुलै 2005 चे शासन ननणियानस
ु ाि मनपास जव्दनोंद लेखा
पद्धत अननवायि किणेत आलेली आहे . मनपाने सन 08-09 ते सन 10-11 या आर्थिक वर्षािचे लेखे
जव्दनोंद लेखा पद्धतीने बनववणेसाठी श्री. इनामदाि ॲड. भालेिाव या एजन्सीची ननयक्
ु ती केली आहे .
सन 10-11 या आर्थिक वर्षाित 08-09 या वर्षािचे लेखे जव्दनोंद पद्धतीने तयाि झालेले आहे त. सन 11-12
या

लेखापिीक्षण वर्षाित

जव्दनोंद पद्धतीने महानगिपामलकेचे लेखा कामकाज चालू झाले नसलेचे

हदसन
आले आहे . उपिोक्त शासन ननणियानस
ू
ु ाि मनपा लेखासंहहता तयाि किे पयिंत नॅशनल
म्यनु नमसपल अकौंट्स मॅन्यअ
ु ल च्या तितद
ु ी लागू िाहतील असे स्पष्ट नमद
ु असताना मनपाने
नगिपामलका लेखासंहहता प्रमाणे लेखे ठे वलेले 1771 आहे त.
न.पा. लेखासंहहता 1971 चे ननयम क्रमांक 26 (3) नस
ु ाि जमेचे अंदाज मागील तीन वर्षािच्या
जमेच्या तल
ु नेवि अधािलेले असले पाहहजेत तसेच ननयम क्रं.26 (4) नस
ु ाि एकूण खचािचे अंदाज गेल्या
तीन वर्षािच्या प्रत्यक्ष खचािची सिासिी अथवा अथिसक
ं ल्पीय वर्षािची अंदाजजत जमा या दोहो पैकी जी
[6]
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कमी असेल त्यापेक्षा असु नये असे नमद
ु आहे .
मनपाचा मागील तीन वर्षािचा जमा व खचि खालील प्रमाणे आहे .
अ.क्रं

आर्थिक वर्षि

प्रत्यक्ष जमा

प्रत्यक्ष खचि

1

सन 2008 - 09

112,90,64,221/-

101,23,02,955/-

2

सन 2009 - 10

119,41,06,555/-

93,55,65,271/-

3

सन 2010 - 11

116,45,90,818/-

111,64,87,274/-

एकूण

348,77,61,594/-

306,43,55,500/-

एकूण सिासिी

116,25,87,198/-

102,14,51,833/-

मनपाची प्रत्यक्ष जमेची सिासिी पाहता सन 11-12 या वर्षािचे जमेचे अंदाजपत्रक 116 कोटी
25 लाख ऐवजी रुपये 307,91,93,100/- किणेत आले आहे . मनपाची मागील तीन वर्षािची प्रत्यक्ष
खचािची सिासिी रुपये 102,14,51,833/- आहे . पिं तु सन 11-12 चे अंदाजपत्रकामध्ये खचि रुपये
307,80,99,900/- दाखववणेत आला आहे .
नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 26 (8) नस
ु ाि जि जमा व खचि यांचे आकािामध्ये
असामान्य चढउताि असतील ति येथे अशा चढउतािांचे संक्षक्षप्त स्पष्टीकिण दे णे आवचयक असता ते
दे णेत आलेले नाही. अंदाजपत्रकामध्ये भांडवली उत्पन्न रुपये111 कोटी 06 लाख धिणेत आली आहे .
त्यामध्ये प्रामख्
ु याने UIDSSMT पाणी पिु वठा योजनेसाठी 35 कोटी, नगिोत्थान योजनेसाठी 5 कोटी,
एकाजत्मक गह
ु ान
ृ ननमािण व झोपडपट्टी ववकास कायिक्रमासाठी 53 कोटी 3 लाख इतके शासन अनद
ममळणाि असलेचे अपेक्षक्षत आहे . त्यामळ
ु े अंदाजपत्रकामध्ये वाढ झालेचे हदसन
ु येत.े सदि अनद
ु ान
प्राप्त होणेसाठी शासन अनद
ु ानातन
ु चालू असलेली कामे योग्य रितीने प्रगतीपथावि ठे वणे गिजेचे
आहे .
मब
ंु ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 कलम 94 (1) अन्वये आयक्
ु ताने एवप्रल
महहन्याच्या

पहहल्या

तािखेनत
ं ि

लवकिात

लवकि

मागील

आर्थिक

वर्षाितील

न.पा.ननधीच्या

खात्यामध्ये जमा झालेल्या व संववतरित केलेल्या िक्कमा व अशा वर्षि अखेिीस ननधीत जमा
असलेली

मशल्लक दशिववणािी ववविणपत्रे तयाि करुन स्थायी सममतीस सादि किणे आवचयक

असता त्याप्रमाणे मनपाने सन 11-12 या आर्थिक वर्षाित कायिवाही केलेली नाही.
वावर्ाक लेखे
मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे कलम 106 (3) नस
ु ाि प्रत्येक सिकािी वर्षि
सरू
ं ि शक्य नततक्या लवकि महानगिपामलका लेखापिीक्षकाने महानगिपामलकेच्या मागील
ु झालेनत
सिकािी वर्षािच्या संपण
ू ि लेख्याविील आपला अहवाल स्थायी सममती समोि सादि किणे आवचयक
आहे . पिं तु मनपाने हद.7.11.2012 िोजी अहवाल स्थायी सममतीकडे सादि केला आहे . पिं तु स्थायी

[7]
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सममतीने सन 11-12 या आर्थिक वर्षाित वावर्षिक लेखे जस्वकृत केलेले नाहीत.
वावर्षिक लेखे नॅशनल म्यनु नमसपल अकौंट्स मॅन्यअ
ु ल मधील प्रकिण 31 च्या तितद
ु ीनस
ु ाि
परिच्छे द 4 मध्ये वणिन केलेल्या लेखापस्
ु तकात तयाि किणे आवचयक असता ते महािाष्र
नगिपामलका

लेखासंहहता 1971 चे ननयम क्रं.59 (1) चे नमन
ु ा क्रं. 27 प्रमाणे तयाि केलेले आहे त. पिं तु

नमन
ु ा क्रं. 27 मधील प्रत्यक्ष जमा / खचि व अंदाज यामधील फिक स्तंभ क्रं.4 चा वावर्षिक लेख्यामध्ये
समाववष्ठ किणेत आलेला नाही. ववर्षिक लेख्याचे जोडपत्र एक मळ
ु बांधकामे व जोडपत्र दोन परिक्षण
व दरु
ु स्त्या जोडणेत अलेले नसलेने बांधकाम ववभागावि फकती खचि झाला ते समजन
ु येत नाही.
जमा बाजुस एकूण जमेचा अंदाज रुपये 307,57,05,200/- घेतला आहे पिं तु प्रत्यक्षात जमा
रुपये 141,34,27,372.84/- इतकी झालेचे वावर्षिक लेख्यावरुन हदसन
ू येते अंदाजपत्रकीय िक्कमेशी
जमेची एकूण टक्केवािी 45.97% एवढीच हदसन
येत.े भांडवली जमा ब या लेखामशर्षािखाली
ू
शासनाकडून एकूण 94,62,98,000/- अनद
ु ान अंदाजपत्रकामध्ये ममळे ल असे नमद
ु केले आहे . पिं तु
शासनाकडून सदि अनद
ु ान ममळववणेस मनपाला अपयश आलेने मनपाचे अंदाजपत्रक कोलमडलेचे
स्पष्ट होते. तसेच भांडवली जमा अ मॅर्चंग ग्रँट रान्सफि पोटी रुपये 8 कोटी अपेक्षक्षत उत्पन्न
अंदाजजत केले होते. पिं तु सन 11-12 मध्ये अनद
ु ान प्राप्त झालेले नाही. क ववभाग जलननस:िण
लेखामशर्षािखाली नगिोत्थान योजनेच्या मनपा हहचचया पोटी कजि 10 कोटी उभािणेचे अंदाजीत केले
होते. पिं तु प्रत्यक्षात कजि उभािणेत आले नसलेचे वावर्षिक लेख्यावरुन स्पष्ट होते. मनपाने वावर्षिक
अंदाजपत्रकामध्ये शासनाकडून ममळणािे जवळपास 100 कोटी अनद
ु ानाचा समावेश केलेने व प्रत्यक्षात
अनद
ु ान ममळववणेस अपयश आलेने शासकीय योजनेतन
ु सरु
ु असलेली UIDSSMT , IHSDP ,
नगिोत्थान योजनेची कामे िखडलेचे हदसन
ु येत.े तसेच योग्य ननयोजन न केलेने सदि योजनांचे
खचािमध्ये भववष्यात वाढ होऊन योजनेच्या फलश्रत
ु ीमध्ये अडचणी ननमािण होणाि असलेचे स्पष्ट
होते. त्यामळ
ु े मनपाने योग्य आर्थिक ननयोजन करुन त्याप्रमाण ननधी खचि किणेची दक्षता घेणे
आवचयक आहे . नगिमलका लेखासंहहता 1971 चे ननयम क्रं.26 (3) नस
ु ाि उत्पन्नाचे अंदाज हे मागील
तीन वर्षािच्या जमेच्या तल
ु नेवि आधािलेले असणे आवचयक असता त्याप्रमाणे अंदाजपत्रक तयाि
किताना दक्षता घेणेत आलेली नाही.
महानगिपामलकेच्या महत्वाची खाती व त्यापासन
ू ममळालेले ववर्षिक उत्पन्न यांचा गोर्षवािा
खालील प्रमाणे आहे .
अ.क्रं.

ववभाग

ववभागाचे नाव लेखाववभागाप्रमाणे
सन

11-12

प्रमख
ु

अहवालाप्रमाणे

दरु
ु स्त

अंदाज रुपये कोटी

सन
प्रत्यक्ष
कोटी
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रुपये कोटी
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1

जकात

84.21

93.21

100.52

2

घिपट्टी

21.09

17.52

16.47

3

पाणी पट्टी

17

14.29

14.94

4

मालमत्ता

2.66

1.20

0.93

लेखा

ववभागामफित

दे णेत

आलेली

प्रत्यक्ष

जमेची

आकडेवािी

व

ववभाग

प्रमख
ु ांचे

अहवालाप्रमाणे प्रत्यक्ष जमेची आकडेवािी यामध्ये तफावत हदसन
ू येत.े वावर्षिक लेखा तयाि किताना
लेखाववभाग व अन्यववभागामध्ये ताळमेळ घेतला नसलेने मनपाचे अंदाजपत्रकीय तितद
ु व एकूण
प्रत्यक्ष उत्पन्न फकती आहे . याबाबत संभ्रम ननमािण झाला आहे .
जकात ववभागाकडील आकडेवािी नस
ु ाि एकूण उत्पन्न रुपये 93.21 कोटी आहे पिं तु
ववभागप्रमख
ु ांचे अहवालानस
ु ाि एकूण उत्पन्न रुपये 100.52 कोटी असलेचे नमद
ु आहे . जकात ववभागाचे
बँक पासबक
ु यनु नयन बँक खाते क्रं.424202010502707 वि हद.31.03.2012 िोजी रुपये 5,08,71,828/रुपये मशल्लक असन
ू सदि िक्कम हद.31.03.2012 िोजी िोख फकदीला घेतली नसलेने लेख्याबाहे ि
िाहहलेचे स्पष्ट होते व ही अत्यंत गंभीि बाब आहे .
सन 2011-12 चे सध
ु ािीत अंदाजपत्रकाप्रमाणे व वावर्षिक लेख्याप्रमाणे लेखापिीक्षण केले असता खालील
प्रमाणे िक्कम जमा आहे .
अ.क्र. ववभागाचे नाव

सन

11-12

सध
ु ािीत सन 11-12 प्रत्यक्ष

तितद
ु कोटी

जमा कोटी

टक्केवािी

1

घिपट्टी

29.05

19.53

67.22

2

जकात

80

95.84

119.8

3

मालमत्ता

2.66

1.21

45.48

4

पाणी पिु वठा

14.75

28.9

5

जलननस:िण

2.22

18.18

42 कोटी 65 लाख पैकी
कजि 25 कोटी
12.21 (10 कोटी कजि)

अंदाजपत्रकीय तितद
ु ी प्रमाणे पाणी पिु वठा व मलननस:िण ववभागास एकूण 35 कोटी कजि
घेणे आवचयक आहे पिं तु सन 11-12 मध्ये कजि घेणेत आलेली नाही. शासनाचे UIDSSMT व
नगिोत्थान योजनेमधुन मनपास अनद
ु ान मंजुिी असन
ू मनपा हहचचयापोटीची िक्कम जमा किणे
क्रमप्राप्त आहे . पिं तु मनपाने सदि योजनासाठी कजि घेतले नसलेने मनपा हहचचयातन
ु िक्कम आदा
किणेसाठी कजािचे बदली पैसे कशाप्रकािे उभािणेत येणाि आहे त. त्याबाबत अथिसक
ं ल्पात तितद
ु केली
नसलेने योजनेच्या प्रगतीबाबत व यशस्वीततेबाबत साशंकता ननमािण झाली आहे .
मत्ता व दानयत्व
[9]
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मनपाने मत्ता व दायीत्वाचे ववविणपत्र नगिपामलका लेखा संहहता ननयम क्रमांक 61 नमन
ु ा
क्रं.29 मध्ये ठे वले आहे .
मत्ता सदिी घिपट्टी, पाणीपट्टी व मालमत्ता ववभागाची एकूण थकबाकी रुपये 34,50,31,240/+ चालु मागणी रुपये 41,01,33,296/- असे एकूण रुपये76,95,79,728/- तसेच न हदलेल्या आगाऊ

िक्कमा रुपये 1,44,15,182/- जो पयिंत वसल
ु होत नाहीत तोपयिंत सदि मत्ता आभासी असल्याचे
स्पष्ट होते. सदि थकबाकीची

वावर्षिक ववगतवािी काढलेली नाही. त्यामळ
ु े कोणत्या वर्षािची फकती

थकबाकी मशल्लक िाहीली आहे ते समजून येत नाही. व थकबाकी वसल
ू ीसाठी कोणतेही प्रयत्न
केल्याचे हदसन
ू येत नाही. त्यामळ
ु े रुपये135,44,88,517/- - रुपये76,95,79,728/- = रुपये58,49,08,789/इतकीच िक्कम प्रत्यक्ष मत्ता म्हणून गणता येईल.
मत्ता व

दानयत्व ववविणपत्राप्रमाणे मत्ता सदिी नमन
ु ा क्रमांक 29, अ.क्र.5 नस
ु ाि थकीत

मागण्या घेणेत आल्या नाहीत तसेच अ.क्र.6 नस
ु ाि मनपाला शासनाकडून दे य असलेल्या अनद
ु ानाचा
समावेश केला नसलेने मत्ता व दायीत्वाची ववविणपत्रे मनपाने चुकीचे केलेचे हदसन
ू येत.े
मत्ता सदिी बँकेतील अथवा कोर्षागािातील एकूण गत
ुं वणुकी रुपये34,47,84,682/- दाखववणेत
आल्या आहे त. पिं तु नमन
ंु वणक
ु ा क्रं.28 चे जोडपत्रानस
ु ाि वर्षािमध्ये सवि डे बक
ु केलेल्या मळ
ु गत
ु ीची
फकं मत रु. 34,47,84,682/- असन
ू , वर्षाि अखेि व्याजासह दशिनी फकं मत

रुपये36,44,15,889/- इतक्या

झाल्या आहे त. व 31 माचि 2012 ची सवि डे बक
ु गत
ुं वणुकीसह अखेि मशल्लक रुपये47,03,58,047/इतकी आहे . पिं तु ववर्षिक लेख्याला जोडलेल्या प्रपत्रानस
मशल्लक रुपये
ु ाि जनिलफंड डे बक
ु
26,72,40,139/- व 31 माचि 2012 िोजी स्वतंत्र डे बक
ु शासन व मनपा कडे असलेले एकूण फंड रुपये
54,73,98,282/-

हदसन
ू

येतात

तसेच

वसंतदादा

सहकािी

बँकेमधील

एकूण

गत
ुं वणक
ु

रुपये

33,60,48,654.08/- हदसन
ू येत.े पिं तु या िक्कमांचा समावेश मत्ता सदिी किणेत आलेला नाही.
त्यामळ
ु े मत्ता व दानयत्व ववविणपत्र चुकीचे किणेत आलेचे स्पष्ट होते.
दानयत्व सदिी अखर्चित अनद
ु ाने आणण वगिणी रुपये1,07,97,358/- दाखववणेत आली आहे त.
पिं तु सन 11-12 मध्ये स्वतंत्र डे बक
ु शासन / मनपा असलेले फंडातन
ु परिभावर्षत अंशदाने, पें शन फंड,
वेतन िाखीव ननधी, घसािाननधी, भववष्य ननवािह ननधी मधील िक्कम वगळता रुपये36,21,63,268/रुपये अखर्चित असलेचे हदसन
ू येत.े शासन अनद
ु ान व मनपा ननधी वेळेत खचि न केलेने अनद
ु ाने
अखर्चित िाहहलेचे हदसन
ु येत.े
दानयत्व सदिी ववशेर्ष ननधीच्या िक्कमा घेणे आवचयक असता त्या घेणेत आलेल्या नाहीत.
दानयत्व सदिी एकूण रुपये6,19,02,241/- ची दे यके प्रलंबबत असलेचे हदसन
ु येत.े अंदाजपत्रकीय
तितद
ु ीप्रमाणे प्रत्यक्ष ननधीची तितद
ु असलेमशवाय खचि किणेत येवू नये असे सविसाधािण ववत्तीय
तत्व असताना दे खील प्रत्यक्ष ननधीची तितद
ु नसताना कामे किणेत आली असलेने इतक्या मो्या
प्रमाणात दे यके प्रलंबबत िाहहलेचे स्पष्ट होते. बजेट तितद
ु आहे पिं तु प्रत्यक्ष ननधीची तितद
ु
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असलेबाबत लेखाववभागाचा अमभप्राय न घेताच प्रत्येक ववभागाने पिस्पि कामे करुन घेतलेने प्रलंबबत
दे यकांचे प्रमाण वाढलेने मनपाचे दायीत्वामध्ये वाढ झालेचे हदसन
येत.े तसेच मब
ु
ुं ई प्रांनतक
महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे प्रकिण चाि-अ ववननहदि ष्ट माहहती प्रकट किणे यामधील कलम
60 अ ववननहदिष्ट माहहती प्रकट किणे (1) (3) (पाच) नस
ु ाि प्रत्येक नतमाही नंति दोन महहन्यांच्या
आत त्या नतमाहीचा लेखा परिक्षीत ताळे बद
ं , जमा व खचि आणण पैशाचा ओघ (CASH FLOW)
दशिववणािे ववत्तीय ववविणपत्र इंटिनेटवि प्रमसध्द किणे आवचयक असता त्याप्रमाणे कायिवाही केली
जात नसलेने पैसे जमा नसताना मो्या प्रमाणात अंदाजपत्रकीय तितद
ु ीप्रमाणे

खचि केला जात

असलेने दे यके प्रलंबबत िहाण्याचे प्रमाण वाढलेचे स्पष्ट होते.
DATSBKM7201 (Ref No : 1)
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ननयमित तसलिात व ठे व नोंदवही अपूणा असलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9अ

गत
ुं लेली िक्कम : 21943088.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 21943088.00 रु.,

सन 11-12 आर्थाक वर्ाात कायि व ननयमित तसलिात एकूण रु.2,19,43,088/-ददलेली असून त्यापैकी
ननयमित तसलिात 66,99,406/- सिायोस्जत केलेचे व मशल्लक तसलिात रु.1,52,43,682/- असलेचे
ददसून येते

लेखा संहहता 1971 ननयम 189 नस
ु ाि अग्रीमधन/अगाऊ िकमा यांची नोंद वही नमन
ु ा नं. 147 चे लेखा
परिक्षण केले असता सन 11-12 आर्थिक वर्षाित कायम व ननयममत तसलमात एकूण रु.2,19,43,088/हदलेली असन
ू त्यापैकी ननयममत तसलमात 66,99,406/- समायोजजत केलेचे व

मशल्लक तसलमात

रु.1,52,43,682/- असलेचे हदसन
ू येत.े अग्रीमाचा आढावा घेणेसाठी सन 2009-10 व सन 2010-11 च्या
नोंदवही ही उपलब्ध केल्या नाहीत. त्यामळ
ु े मागील मशल्लक िक्कमेचा ताळमेळ घेता आला नाही.
कायम व ननयममत तसलमात िक्कमेच्या हदलेल्या नोंदी तसेच तसलमात नोंद वही साक्षांकीत किणेत
आलेली नाही.
कायम तसलमात नोंदवही ववहीत नमन्
ु यात ठवणेत आलेली नाही.
समायोजजत तसलमात िक्कमेची कागदपत्रे लेखापिीक्षणास दाखववणेत आलेली नाही.
प्रथम हदलेली तसलमात िक्कम समायोजजत केले नंतिच दस
ु ऱयांदा तसलमात दे णे आवचयक असता
ननयमबाह्यरित्या तसलमात िक्कम हदलेने महानगिपामलकेचा ननधी नाहक गत
ुं न
ू पडलेचे स्पष्ट होते.
लेखा संहहता 1971 ननयम 190 प्रमाणे सिु क्षा अनामतीची नोंदवही नमन
ु ा नं. 147 ठे वली आहे . ती
पण
ि णे अपण
ू प
ू ि आहे . स्तंभ क्र. 5 ते 21 मध्ये नोंदी नाहीत. गोर्षवािा काढणेत आला नाही. तिीसध्
ु दा
वावर्षिक लेख्यात याची नोंद घेणेत आली आहे .
उपलब्ध नोंदवही नमन
ु ा नं. 147 ची नोंद पडताळलेबाबत सक्षम कमिचािी व अर्धकािी यांची कोठे ही सही
नाही.
अधिसमास पत्राचे उत्ति वेळेत प्राप्त झाले नाही.
उपिोक्त आक्षेपांचे पत
ि स्
े तव ि.रु.2,19,43,088/- वसल
ु त
ु पात्र किणेत येत आहे .
DATBPCM5601 (Ref No: 11)
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अननयमितपणे स्थायी अग्रीि ददले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9अ

किाचाऱयाांना रक्कि रुपये 20,000/- पासून 1,00,000/- पयात स्थायी अग्रीि ददले आहे . परां तु लेखासांदहता
ननयि 140 (2) नुसार वर्ाा अखेरीस दाखले घेतलेले नाहीत.

सन 11-12 या आर्थिक वर्षािचे लेखा परिक्षण किताना एकूण 30 अर्धकाऱयांना एकूण िक्कम
रुपये 8,28,500/- एवढे स्थायी अग्रीम दे णेत आले आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
तातडीने महत्वाच्या बाबीवि खचि किताना त्विीत खचि किता यावा म्हणून हे स्थायी अग्रीम दे णेत आले
आहे . कोणत्या बाबीवि स्थायी अग्रीम मधून खचि किता येतो या बाबतची यादी लेखा परिक्षणास दे णेत
आली नाही.
पाणी पिु वठा ववभाग यांबत्रकी शाखेस रुपये 25,000/- स्थायी अग्रीम हदले आहे . एक महहन्यात तीन ते
चाि वेळा खचि करुनही रुपये 10,000/- पेक्षा जास्त खचि नाही व त्याचे समायोजनही त्विीत होत नाही.
अशा पध्दतीमळ
ु े सम
ु ािे रुपये 15000/- दि महा मशल्लक िाहतात ही िक्कम िोखपालाकडे न ठे वता
संबध
ं ीत कमिचािी अर्धकािी यांचेकडे असते. या पध्दतीनस
ु ाि इति खात्यांमध्येही अशाप्रकािे व्यवहाि
चालत आहे त. स्थायी अग्रीम मंजूि किताना ववत्तीय और्चत्याचा ववचाि न केलेने प्रमाणापेक्षा जास्त
अग्रीम हदले आहे . व मशल्लक िक्कम िोखपालाकडील कॅश बॉक्स मध्ये िहात नसन
ं ीत व्यजक्तकडेच
ू संबध
िहाते. यामळ
ु े मशल्लक िक्कमेचा खाजगी वापि होत असल्याचे हदसन
ु येत.े
इंधनावि जास्तीत जास्त खचि नोंदला आहे . याबाबीसाठी ननयममत अग्रीम मंजिू किता येत असताना
स्थायी अग्रीम दे ण्याचे प्रयोजन स्पष्ट झाले नाही.
रुपये 20,000/- पासन
ू 1,00,000/- पयित स्थायी अग्रीम हदले आहे . यापैकी प्रमाणापेक्षा जास्त िक्कम
अनेक हदवस संबर्ं धत अर्धकािी कमिचािी यांचकडे िाहते व त्याचा खाजगी वापि होतो.
लेखा संहहता ननयम 140 (2) नस
ु ाि प्रत्येक वर्षािचे 1 एप्रील िोजी नमन
ु ा दाखले घेणेत आलेले नाहीत. या
ननयमानस
ु ाि चालू वर्षािपासन
ू दाखले घेणेची दक्षता घेणेत येत आहे असे अधिसमास पत्रात उत्ति दे णेत
आले आहे . यावरुन महानगपामलकेच्या स्थापनेपासन
ू फकं वा स्थायी अग्रीम हदल्या पासन
ू ननयमानसाु ि
दाखले घेतले नाहीत. असे स्पष्ट होते. मागील अनेक वर्षािपासन
ू आर्थिक मेळ घेतलेला नाही. अधिसमास
पत्रास उत्ति हदल्याप्रमाणे कागदपत्रे दाखववली नाहीत.
[13]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

मनपाच्या लेखा ववभागाने स्थायी अग्रीमाबाबत स्वतंत्र नोंदवही ठे वलेली नाही. व दिवर्षी मेळ घेतला
नाही.
स्थायी आगाऊ िक्कमांचा हहशोब सांगली पाणी पिु वठा ववभागाने दाखववला पिं तु ममिज व कुपवाड
ववभागाने हहशोब लेखा परिक्षणास दाखववला नाही.

DATBPCM5601 (Ref No : 12)
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कायि तसलिातीचे सिायोजन झाले नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9अ

गत
ुं लेली िक्कम : 14415182.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 14415182.00 रु.,

सन 2003 ते िाचा 12 पयात अग्रीि र.रु. 1,44,15,182/- प्रलांबबत आहे . सिायोजन झाले नाही. नोंदवही
अद्यावत नाही. त्यािुळे आणखी ककती प्रलांबबत अग्रीि रक्किेत वाढ होईल या बाबतची आकडेवारी
अद्याप ननस्चचत केलेली नाही.
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सन 11-12 या वर्षािचे लेखा परिक्षण किीत असताना अग्रीम नोंद वही तपासली असता खालील आक्षेप
घेण्यात येत आहे त.
अग्रीम नोंदवही तपासली त्यातील सवि स्तंभातील माहहती योग्य पध्दतीने नमद
ु केली नाही. स्तंभातील
माहहती अपण
ू ि आहे .
वर्षािअखेिीस गोर्षवािा काढला असन
ू त्यावि सक्षम अर्धकािी यांनी तपासलेबाबत त्यांची स्वाक्षिी केली
नाही तसे ववहहत पध्दतीने गोर्षवािा काढलेला नाही.
मार्गल सन 10-11 ची नोंदवही तपासली त्यातील गोर्षवािा ववहहत पध्दतीने म्हणजे मागील प्रत्येक
वर्षािचे फकती अग्रीम प्रलंबबत आहे ते नमद
ु नाही. त्यामळ
ु े मागील फकती वर्षािचे अग्रीम समायोजीत
व्हावयाचे आहे ते तपासता आले नाही.
सन 2003 पासनच
ू े अग्रीम समायोजीत व्हावयाचे आहे असे नोंदी वरुन आढळते वेळीच समायोजन केलेले
नाही.
एकाच अर्धकाऱयास पव
ु ी हदलेले अग्रीम समायोजन होणे अगोदि पित अग्रीम हदले आहे व अशा
पध्दतीने श्री. िमेश स.ु वाघमािे यांना ि.रु. 20,000/- रु. 3,00,000/- व रु. 56,000/- असे तीन वेळा व
तसेच कायिकािी अमभयंता यांना हद. 31/3/2006 िोजी रु. 45,41,305/- व हद. 28/8/2006 िोजी रु.
12,01,678/- असे दोन वेळा हदलेले अग्रीम अद्याप समायोजजत झालेले नाही. व्याजासह िक्कम वसल
ू

किणे आवचयक आहे .
श्री. िमेश स.ु वाघमािे यांना मसिु ी येथे प्रमशक्षण घेणेसाठी ि.रु. 3,00,000/- अग्रीम हदले प्रत्यक्ष खचि
फकती झाला प्रमाणके दाखवली नाही. अग्रीम मंजुिीचा आदे श लेखा परिक्षणास दाखववला नाही. अद्याप
अग्रीम समायोजन झाले नसल्याने िक्कम व्याजासह वसल
ू किावी.
सन 2003 ते माचि 12 अखेि पयित रु. 1,44,15,182/- एवढे अग्रीम प्रलंबबत असल्याचे आढळले आहे .
ववहहत पध्दतीने समायोजन झाले नसल्याने अग्रीम प्रलंबबत असलेचे हदसन
ू येत.े सन 1998 या
महानगिपामलकेच्या स्थापनेपासन
ू अग्रीमाचा आढावा घेवन
ू अद्यावत नोंदवही लेखा परिक्षणास सादि
केलेली नाही.
अग्रीमाचे समायोजन नाही प्रत्यक्ष खचि नाही असे असताना वावर्षिक लेख्यात अंनतम खचि कसा दाखववला
ते स्पष्ट झाले नाही.
अग्रीमाचे समायोजन वेळीच किणेबाबत महानगिपामलकेचे सक्षम अर्धकािी यांचे ननयंत्रण नसलेचे स्पष्ट
होत. अग्रीम मंजूिीचा उद्देश, मयािदा, समायोजनाची कायिपद्धती व काल मयािदा या संदभाित मनपाने
ननयम किणे आवचयक आहे .

अधिसमास पत्रास संयजु क्तक उत्ति हदले नाही व उत्तिात नमद
ु

केल्याप्रमाणे कागदपत्रे दाखववलेली नाहीत.
DATBPCM5601 (Ref No : 14)
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ननयिबाह्यररत्या लेख्याबाहे र रक्किा ठे वलेबाबत.
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लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9अ

वसल
ू पात्र िक्कम : 10000000.00 रु.,

िहानगरपामलकेच्या लेखा ववभागात ववववध योजनासाठी 35 खाती आहे त. व त्याांची सािान्य रोख
पुस्तकही आहे त. या मशवाय आणखी 6 खाती ववववध बँकेत उघडली असून त्याांची सािान्य रोख
पुस्तके ठे वलेली नाहीत. या खात्यावर दर िहा घरपट्टी व जकातीचे िोठ्याप्रिाणावर रकिा जिा
होतात. परां तू ते सािान्य रोख पुस्तकािध्ये नोंदववण्यात येत नाहीत.

लेखा

ववभागाचे लेखापिीक्षण किताना बॅंकेतील एकूण 35 खाती व कॅशबक
ु ाची यादी

लेखापिीक्षणास पिु ववणेत आली त्याप्रमाणे माचि 2012 अखेिच्या मशल्लक िक्कमेबाबत लेखापिीक्षणही
किणेत आले.
घिपट्टी ववभागाचे लेखापिीक्षण किताना आणखी काही खाती बँकेत उघडून पिस्पि त्या खात्यावि
किाच्या िक्कमा भिल्या जात असलेचे अढळुन आले पिं तु त्याचे कॅशबक
ु ठे वणेत आलेले नाही.
प्राप्त तपशील खालील प्रमाणे आहे त.
बँक खाते क्रमाक

तपशील

बँकेचे नाव

1) 470002010509946

जनिल फंड

यनु नयन बँक

2) 470002010509943

ववकास ननधी

यनु नयन बँक

3) 470002010509947

अनामत

यनु नयन बँक

4) 470002010502707

जकात

यनु नयन बँक

5) 1180

घिपट्टी

सािस्वत बँक

6) 1181

पाणी पट्टी

सािस्वत बँक

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
लेखाववभागाने हदलेल्या 35 खात्या चे व्यनतिीक्त ही विील सहा खाती लेखा परिक्षणावेळी आढळली
आहे त. या खात्यांचा लेखा लेखाववभागात ठे वणेत आलेला नाही.
एकाच प्रकािच्या योजनेस उदा. जनिल फंड, ववकास ननधी,अनामत साठी एका पेक्षा जास्त खाती
उघडणेत आली आहे त. या जादा खात्यावि मख्
ु यलेखार्धकािी यांचे ननयंत्रण नाही असे आढळलेले आहे .
अशा प्रकािे अथि खात्याचे ननयंत्रण नसलेल्या खात्यावि कोट्यावधी रुपये जमा किण्याचे व्यवहाि
[16]
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किण्याबाबतचे ननणिय कोणाच्या आदे शाने व कोणत्या ननयमानस
ु ाि घेतले याबाबतची कागदपत्रे
लेखापिीक्षणास दाखववली नाहीत. या

वेगवेगळया

खात्यात

जमा

होणाऱया

िक्कमांचे

लेखांकन

किण्याबाबत सस
ं त कायिपध्दती ववहीत करुन अंमलबजावणी किावी.
ु ग
िक्कम ववहहत खाती जमा किणे व गत
ंु ववणे या बाबत ननयोजन नसल्याने महानगिपामलकेचे आर्थिक
नक
ु सान झाले आहे . सवि जादा खात्यांचा आढावा घेवन
ू जबाबदािी ननचचत करुन सवि व्यवहाि एकाच
खात्यावि किावेत व्यवहाि सस
ु ज्जता आणणे आवचयक आहे . अधि समास पत्राचे उत्ति हदले नाही. लेखा
संहहता ननयम 1971 चे ननयम 32 अन्वये नगिपरिर्षदे च्या वतीने जमा झालेली िक्कम त्विीत व हातचे
कांहीही िाखुन न ठे वता नमन
ु ा क्रं.11 प्रमाणे असलेले िोकडवहीत नोंदववली पाहहजे असे असताना पाणी
पिु वठा, जकात, घिपट्टी ववभागाने ननयमबाह्यरित्या यनु नयन व सािस्वत बँकामध्ये खाती उघडून त्यावि
दििोजच्या जमा िक्कमा नगिपरिर्षद कयािलयात जमा न किता पिस्पि अन्य बँकामध्ये भिणा केली
आहे .
लेखा संहहता ननयम 1971 चे ननयम 51 अन्वये सविसाधािण िोकडवहीतील लेखे िोजच्या िोज बंद करुन
समतोमलत केले पाहहजेत व त्यावि प्रार्धकृत अर्धकाऱयांने स्वाक्षिी किणे आवचयक आहे . तसेच ननयम
51 (3) नस
ु ाि प्रत्येक माहहना अखेि िोकडवहीत नोंदलेल्या जमा व खचािचा बँक पासबक
ु ामधील नोंदी

बिोबि बाबवाि तल
ु ना करुन ताळमेळ घेणे आवचयक असता सदि खात्यासाठी िोकडवही ठे वली नसलेने
ताळमेळ घेतला जात नाही.
न.पा. लेखासंहहता 1971 चे ननयम 70(2) अन्वये जकात अर्धक्षकाने संकलन िक्कम नमन
ु ा क्रं.36 मध्ये
नोंदवन
ू पस्
ु तक व नमन
ु ा क्रं.13 ने ववहहत केलेल्या चलनासह जमा िक्कम मनपा कायािलयात भिण
केली पाहहजे. लेखापाल व िोखपाल भिणा केलेली िक्कम िोकडवहीच्या लेखत
े आणील त्याप्रमाणे
कायिवाही न किता जकात ववभागाने पिस्पि िक्कम बँकेत भिणा केली आहे .

त्यामळ
ु े भिणा िक्कम

लेख्याबाहे ि िाहहली आहे .
मब
ुं ई प्रांनतक अर्धननयम 1949 चे कलम 92 अन्वये नगिपामलका ननधीत जमा असलेला मशलकी पैसा
व्याजाने ठे वीच्या स्वरुपात बँकामध्ये गत
ुं वला पाहहजे. जकात ववभागाचे यनु नयन बँक खाते क्रं.
470002010502707 या बचत खात्यावि दि महा 9 ते 10 कोटी जमा होतात व महहन्याचे शेवटी अन्य

बचत खात्यावि जमा केले जातात. मनपाची जकात सन 2011-12 या आर्थिक वर्षाित रु.100 कोटी जमा
झाली असलेने जमा िक्कम लेखा ववभागाचे जनिल फंड खात्यात भिणा केली असती ति खचािचा
आढावा घेवन
ू मशल्लक िक्कम बँकेमध्ये ठे वीच्या स्वरुपात गत
ुं ववता आली असती. दि महाची मशल्लक
िक्कम 10 कोटी असलेने बँकेचे 10% मद
ु तबंद ठे व व्याजाने रु.1 कोटी इतके व्याज महानगिपामलकेस
उत्पन्नाचे स्वरुपात ममळाले असते.
ननयमबाह्यरित्या जमा िक्कम मख्
ु य कायािलयाकडे न भिता पिस्पि अन्य बँक खातेमध्ये भिलेने सदि
िक्कम महानगिपामलकेच्या लेख्याबाहे ि िाहहली आहे व मशल्लक िक्कम मद
ु तबंद स्वरुपात ठे वीमध्ये
[17]
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गत
ुं ववली नसलेने महानगिपामलकेचे 1,00,00,000/- रु. व्याजाचे आर्थिक नक
ु सान झाले आहे .
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घरपट्टी ववभागाने चालू खातेवर ननयिबाह्यररत्या रक्किा ठे वलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9अ

गत
ुं लेली िक्कम : 35431789.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 35431789.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 3543178.00 रु.,

घरपट्टी ववभागाने दद. 6/2/12 रोजी र.रु. 3,54,31,789.50/- एवढ्या रक्किेचे चलन ददले. परां तू लेखा
ववभागाने सदर रक्कि खात्यावर दद. 17/3/12 रोजी ववलांबाने भरणा केली आहे .

[18]
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घिपट्टी ववभागाकडील सािस्वत बँकचे चालू खाते क्र. 1180 वि हद. 1/12/11 ते 31/1/12 या कालावधीत
जमा झालेली ि.रु.3,54,31,789.50 चे भिणा चलन घिपट्टी ववभागाने हद. 6/2/12 िोजी लेखा ववभागाला
हदले पिं तू उपिोक्त िक्कम मळ
ु खात्यावि हद. 17/3/12 िोजी जमा केली असल्यामळ
ु े सम
ु ािे 44 हदवस
ववलंबाने िक्कम जमा झालेचे स्पष्ट होते.
हद. 1/2/12 ते 14/3/12 पयित आणखी ि.रु. 4,34,89,659/- जमा होती. व हद. 17/3/12 िोजी एकूण
ि.रु.7,89,21,448/- वगि किणे ऐवजी केवळ रु.3,54,31,789.05/- मख्
ु य खात्यावि वगि केली असलेमळ
ु े
उविरित ि.रु. 4,34,89,659/- वगि झालेली नाही ही िक्कम वेळीच मख्
ंु वणक
ु य खात्यावि वगि करुन गत
ु ीचे
ननयोजन केले नसलेने 10% प्रमाणे व्याजाचे उत्पन्न महानगिपामलकेस ममळाले नसलेचे स्पष्ट होते. सदि
कायिवाही मळ
ु े महानगिपामलकेचे अर्थिक नक
ु सान झाले आहे .
ज्या खात्यावि िक्कम होती ते खाते क्र. 1180 सािस्वत सह. बँकेतील चालू खाते आहे . या खात्यावि
व्याज ममळत नाही. यामळ
ु े एवढ्या मो्या िक्कमेचा बँकेस फायदा होत आहे . ननयोजन करुन बचत
खात्यावि िक्कम रु. 3,54,31,789.05/- ठे वली नसलेने 4% प्रमाणे 44 हदवसाचे ि.रु. 1,70,850/- व्याजचे
नक
ंु वणक
ु सान झालेले आहे . व सदि िक्कम 10% प्रमाणे गत
ू केली नसलेने ि.रु. रु. 35,43,178/- प्रती
वर्षी एवढे व्याजाचे नक
ु सान झाले आहे . सन 2011-12 या वर्षाित गत
ुं वणूक किणे बाबत काळजी घेतली
नसलेने अशा सवि िक्कमाविील व्याजाची गणना करुन व्याजाची िक्कम वसल
ू किावी.
नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 33(2),65,70,73(5),78(3), 97(5,) व 107 नस
ु ाि कि ववभागाने
नमन
ु ा नं. 13 मध्ये वेळोवेळी चलने दे वन
ू ही िक्कम वगि न किता चालू खात्यावि ठे वली व नंति ननयमात
तितद
ु व नमन
ु ा नसलेले िक्कम रुपये 3,54,31,789.05/- चे चलन हद. 6/2/12 िोजी तयाि करुन घेवन
ू
ननयम बाह्य पध्दतीने हद. 17/3/12 िोजी िक्कम जमा केलेने ववत्तीय अननयममतता झालेली आहे .
नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 32(1) नस
ु ाि जमा झालेले अथवा संववतिीत केलेले अनद
ु ान
सहहत सवि िक्कमा हातचे काहीही िाखून न ठे वता नमन
ु ा 11 सविसाधािण िोकड वहीत नोंदवले पाहहजे
तसेच ननयम 32(2) नस
ु ाि सवि िोकड व धनादे शद्वािे जमा व वसल
ू ी िोजच्या िोज िोकडवहीत नोंदवली
पाहहजे. पिं तु ननयमानस
ु ाि कायिवाही केली नसलेचे स्पष्ट होते. त्यामळ
ु े संबर्ं धतावि जबाबदािी ननजचचत
किणेत यावी.
हद. 17/3/12 िोजी िक्कम काढताना रु. 4,34,89,659/- मशल्लक ठे वले व ते 31/3/12 िोजी काढून मख्
ु य
खात्यावि वगि केली आहे . सािस्वत सह. बँकेत चालू खाते क्र. 1180 वि एवढ्या जास्त कालावधीसाठी
िक्कम मशल्लक ठे वली आहे . िाष्रीयकृत बँकेचे बचत खातेवि िक्कम जमा केलेली नाही. यावरुन बँकेचे
हहत जपले असलेचे प्रथम दशिनी ननदशिनास येत.े वर्षिभिामध्ये जमा होणाऱया िक्कमेचे योग्य ननयोजन
होत नाही. अधिसमास पत्राचे उत्ति हदले नाही.
सािस्वत बँकेमध्ये खाते उघडण्यास कोणी पिवानगी हदली याबाबतची नस्ती लेखापिीक्षणास उपलब्ध
केलेली नाही.
उपिोक्त आक्षेपांचे पत
ि स्
े तव ि.रु. 35,43,178/- वसल
ु त
ु पात्र किणेत येत आहे त.
[19]
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पुढील आर्थाक वर्ाातील जिा रक्कि ननयिबाह्यररत्या सािान्य रोख पुस्तकात

वर्ााअखेरीस जिा घेतले बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9अ

गत
ुं लेली िक्कम : 11818361.00 रु.

लेखा ववभागाने सन 2012-13 या आर्थाक वर्ाात दद. 3/4/2012 ते 16/4/2012 या तारखाांना बँकेिध्ये
पावती / चलनाने जिा झालेली रक्कि पास बुकात एप्रील 12 िध्ये जिा केली आहे . परां तु सािान्य
रोख पुस्तकात ती सन 2011-12 या आर्थाक वर्ाात िाचा 2012 या िदहन्यात ननयि बाह्यरीत्या
नोंदववली आहे .

सन 2011-12 या आर्थिक वर्षािचे लेखापिीक्षण किताना घिपट्टी ववभागाकडून जमा झालेली
िक्कम वेळीच जमा झालेल्या नाहीत.
िक्कमांचा तपशील
िक्कम रुपये

बँक जमा हदनांक

कॅशबक
ु जमा हदनांक

1237424/-

3/4/12

31/3/12

1152273/-

4/4/12

31/3/12

2363117.50/-

7/4/12

31/3/12

1158831/-

8/4/12

31/3/12

1196189.50/-

10/4/12

31/3/12

1119786.50/-

11/4/12

31/3/12

1033717/-

12/4/12

31/3/12

1011953/-

13/4/12

31/3/12

1545069.50/-

16/4/12

31/3/12

11818361/-

एप्रील

31/3/12

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
हद. 3/4/12 ते 16/4/12 या कालावधीत बॅंक खात्यात जमा झालेली िक्कम प्रत्यक्ष हद. 31/3/12 िोजी
जमा नसताना ती सामान्य िोख पस्
ु तकात या हदनांकास जमा दाखववणेत आली आहे . नगिपामलका लेखा
संहहता 1971 ननयम 32 नस
ु ाि िक्कम ज्या तािखेस जमा होते त्याच तािखेस सामान्य िोख पस्
ु तकात
[20]
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नोंदववणे आवचयक होते. त्या प्रमाणे कायिवाही नाही.
लेखा ववभागाने िोख पस्
ु तकामध्ये हद. 31 माचि, 2012 िोजी 1,18,18,361/- जमा दाखववली आहे . पिं तू बँक
पासबक
ु ाचा मेळ घेतला असता सदि िक्कम बँकेमध्ये हद.03/04/2012 ते 16/04/2012 अखेि जमा झालेचे
हदसन
ू येत.े न.पा. लेखासंहहता 1971 ननयम 32 नस
ु ाि िक्कम ज्या तािखेस जमा होते त्याच तािखेस
सामान्य िोख पस्
ु तकात नोंदववणे आवचयक असता सन 12-13 या आर्थिक वर्षािमध्ये जमा झालेली
िक्कम सन 11-12 या आर्थिक वर्षाित ननयमबाह्यरित्या जमा झालेचे दाखववणेत आले आहे .
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दह
ु े री नोंद लेखा पध्दतीने लेखे ठे वले नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग,
अननयममतता कलम

: 9अ

नॅशनल म्युननमसपल अकौंट िॅन्युअल व शासन ननणाय दद. 6 जूलै 2005 नुसार शासनाने कळवूनही
दहु े री नोंद लेखा पध्दतीने लेखे िनपाने ठे वलेले नाहीत.

[21]
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महािाष्र शासन नगि ववकास ववभाग शासन ननणिय क्र. लेखास-ू 102004/79/प्र.क्र.5/04/नवी-31 मब
ुं ई
हदनांक 6/7/2005 नस
ु ाि स्थाननक स्विाज्य संस्थाच्या ववद्यमान आर्थिक व्यवस्थापन पध्दतीमध्ये
सध
ु ािणा किणेसाठी दहु े िी नोंद लेखा पध्दतीची अमंलबजावणी 2004-2005 पासन
ू सरु
ु किणेचे स्पष्ट
ननदे श

हदले

असताना

सध्
ु दा

महानगिपामलकेमध्ये

दहु े िी

नोंद

लेखा

पध्दतीने

लेखे

ठे वलेचे

लेखापिीक्षणामध्ये हदसन
ू आले नाही. नॅशनल म्यनू नसीपल अकाउं ट मॅन्यअ
ु ल (िाष्रीय लेखा संहहता)
पध्दतीने लेखे ठे वणे आवचयक असताना व तसे शासनाने सन 2005 ला याबाबत ननदे श दे वन
ू ही अद्याप
या पध्दतीने लेखे ठे वलेले नाहीत.
अधिसमास पत्रास हदलेल्या उत्तिाप्रमाणे

दहु े िी नोंद लेखा पध्दतीने ठे वलेले लेखे

लेखापिीक्षणास दाखववले नाहीत.
DATBPCM5601 (Ref No : 2)
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ननयिानुसार लेखे ठे वणेस स्थायी समितीची िान्यता घेतली नसलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग,
अननयममतता कलम

: 9अ

िुब
ां ई प्राांनतक िहानगरपामलका अर्धननयि 1949 ननयि 93 नुसार लेखे कोणत्या पध्दतीने ठे वावेत या
बाबत स्थायी समितीने केलेल्या ठरावा बाबतची कागदपत्रे उपलब्ध केली नाहीत.

मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 ननयम 93 नस
ु ाि स्थायी सममतीने वेळोवेळी हदलेल्या
ननदे शानस
ु ाि महानगिपामलकेच्या जमा खचािचे लेखे ठे वणे आवचयक आहे . सांगली ममिज आणण कुपवाड
शहि महानगिपामलकेच्या स्थायी सममतीने जमाखचािचे लेखे ववहहत पध्दतीने ठे वणेबाबत हदलेल्या
ननदे शाची प्रत लेखा परिक्षणास दे णेत आली नाही. तसेच मनपाने नगिपामलका लेखा संहहता 1971 प्रमाणे
लेखे ठे वलेले आहे त पिं तु त्यास मनपाने मान्यता हदली असलेबाबतची प्रत लेखापिीक्षणास सादि केलेली
नाही. अधिसमास पत्रास हदलेल्या उत्तिामध्ये लेखे ननयमानस
ु ाि ठे वलेचे उत्ति हदले आहे . मात्र अनर्ष
ु र्ं गक
कागदपत्रे दाखववली नाहीत.
DATBPCM5601 (Ref No : 3)
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वसांतदादा शेतकरी सह. बँकेत ननयिबाह्यररत्या गुांतववलेल्या रक्किाबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग,
अननयममतता कलम

: 9अ

गत
ंु लेली िक्कम : 336048654.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 336048654.00 रु.

वसांतदादा शेतकरी सह. बँकेत गुत
ां ववलेली रक्कि अद्याप िहानगरपामलकेस परत मिळाली नाही ही
रक्कि गुत
ां ववताना कोणत्या ननयिानुसार ननणाय घेतले याबाबतचे कागदपत्रे व नस्ती लेखा पररक्षण
कािी ददली नाहीत.
िाष्रीयकृत बँकेत व सहकािी बँकेत एकूण फकती गत
ुं वणूक केली त्याच्या बँक पावत्या व
गत
ंु वणक
ंु वणक
ू िजजस्टसि व गत
ू ीची प्रपत्र याची एकबत्रत माहहती लेखापिीक्षणास हदली नाही.
सन 2006 ते 2010 पयितच्या ववशेर्ष लेखापिीक्षण अहवालात परिच्छे द क्रमांक 55 मध्ये वसंतदादा
शेतकिी सहकािी बँकेत गत
ुं वणूक केलेल्या िक्कमेची तपासणी करुन परिच्छे द नोंदववला आहे .
वसंतदादा शेतकिी सहकािी बँकेने हदनांक 03.04.2013 िोजी हदलेल्या पत्रानस
ु ाि परिमशष्ठ क्रमांक (01),
बँकेकडे हदनांक 07.01.2009 अखेि व्याजासहहत रुपये 33,60,48,654/- च्या ठे वी असले बाबत लेखी
माहहती हदली आहे . सदि ठे वी ममळणे बाबत मनपाने कोणतेही प्रयत्न केले नसलेचे हदसन
ू येत.े
वसंतदादा शेतकिी सहकािी बँकेत िक्कम गत
ुं ववताना मान्यता घेतलेली कागदपत्रे लेखापिीक्षणावेळी
वािं वाि तोंडी सांगन
ू ही तसेच सदि अधिसमास पत्राद्वािे मागणी करुनही उपलब्ध किणेत आली नाहीत.
बँकेने सन 2009 अखेि व्याजासहहत ठे वीची माहहती हदली आहे . पिं तू सन 2012 अखेि व्याजाची गणना
करुन ठे वी पित ममळववणेची कायिवाही मनपा कडून किणेत आलेली नाही.
मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे कलम 92 (1) चे पिं तु अन्वये मान्य सहकािी बँकेत
ठे वावयाची िक्कम कोणत्याही मान्य सहकािी बँकेच्या बाबतीत िाज्य शासनाकडून सामान्यत: फकं वा
ववशेर्षत: ववननहदि ष्ट किण्यात येईल अशा िकमेपक्ष
े ा अर्धक असता कामा नये. असे असताना सध्
ु दा
इतक्या मो्या प्रमाणात एकाच बँकेत ननयमबाह्यरित्या ठे वी ठे वलेने व सदि िक्कम पित ममळत
नसलेने मनपाचे ववकास कामांवि त्याचा प्रनतकुल परिणाम झालेचे हदसन
ू येत.े
मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे कलम 92 (3) नस
ु ाि ठे वीमळ
ु े फकं वा गत
ुं वणक
ू ीमळ
ु े
कांही नक
ु सान झाल्यास ते न.पा. ननधीच्या खाती खची टाकणे आवचयक असता त्या प्रमाणे कायिवाही
किणेत आलेली नाही. अधिसमास पत्रास वेळेत उत्ति हदले नाही.
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उपिोक्त आक्षेपांच्या पत
ि स्
े तव िक्कम रुपये 33,60,48,654/- व वसल
ु त
ु ीच्या हदनांकापयिंतचे
व्याज वसल
ु पात्र किणेत येत आहे त.
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जादा वेतन ददलेल्या किाचाऱयाांचे पगारातून रक्कि कपात करणेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सामान्य प्रशासन,
अननयममतता कलम

: 9अ

वसल
ू पात्र िक्कम : 9700.00 रु.,

सेवा पुस्तक व वेतन दे यकाची तपासणी केली असता किाचाऱयाांना ननयिापेक्षा जास्त वेतन आदा
करणेत आले आहे .
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कमिचािी सेवा पस्
ु तक व वेतन दे यकांचे लेखापिीक्षण केले असता, त्यांना खालील प्रमाणे जादा
वेतन हदलेचे हदसन
ू आले.
अ.क्र

कमिचाऱयांचे नाव

पद

हदनांका पासन
ू ते पयिंत

जादा अदाई

1

अशोक संपत घाडे

व.मलपीक

01.07.11 ते 01.07.12

1200/-

2

आनंदा शामिाव वाघमािे

सब.ओव्हिमसअि 01.07.07 ते 01.07.12

1080/-

3

वैशाली ब.सय
ि श
ं ी
ु व

नसि

01.07.07 ते 01.02.11

240/-

4

मंजुर्षा शशीकांत दोिकि

मेडी.ऑफफसि

01.07.06

120/-

5

एच.ए.हदक्षक्षत

उप अमभयंता

01.07.09 ते 01.07.11

360/-

6

पंकजा अनंत कोिे

ओव्हिमसअि

01.07.09 ते 01.07.12

480/-

7

भगवान िाजािाम पांडव

ओव्हिमसअि

01.07.07 ते 01.07.10

240/-

8

संजय

हिीशचंद्र क.अमभयंता

01.07.09 ते 01.07.11

360/-

पिमेचवि मल्लाप्पा हालकुडे क.अमभयंता

01.07.06 ते 01.07.11

720/-

धमािर्धकािी
9

(नेमणुक

हद.10.05.02

पासन
ु अमभलेख पडताळणी
नाही

िजा

हद.01.07.11 पासन
ु

लेखा
अपण
ु ि

आहे .)
10

लक्ष्मी व्यंकटे श ताविगेिी

हे ड कॅमशअि

01.07.06 ते 01.07.09

600/-

11

अंजली अजजत जोशी

हे ड कॅमशअि

01.07.06 ते 01.07.09

600/-

12

ववकास लक्ष्मण डुबल

वाहन चालक

01.07.06 ते 01.07.11

1560/-

13

िमेश पांडूिं ग उन्हाळे

मक
ु ादम

01.07.07 ते 01.07.12

720/-

14

सनु नल शंकि कंु भाि

मक
ु ादम

01.07.07 ते 01.07.12

600/-

15

मशवाजी दत्तु पाटील

मक
ु ादम

01.07.07 ते 01.07.12

720/-

16

जामलंदि धोंडीबा सावंत

वाहन चालक

01.07.07

120/-

एकूण

9700/-

सदिच्या उणणवा हया चाचणी लेखा परिक्षणात आढळलेने इति सवि सेवापस्
ु तकांची पडताळणी
करुन जादा वेतनाची वसल
ु ी किणेत यावी.
DATASJF7201 (Ref No : 10)
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िहानगरपामलकेने किाचारी आकृती बांधास शासनाची िान्यता घेतली नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सामान्य प्रशासन, 0 ननधी
अननयममतता कलम

: 9अ

गत
ंु लेली िक्कम : 435859058.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 435859058.00 रु.

अर्धननयि 1949 िधील कलि 51 (1 ते 5) प्रिाणे िहानगरपमलकेने किाचारी आकृतीबांध शासनाकडून
िान्य करुन घेतलेला नाही.

सां.मम.कु.मनपाकडे सध्या 2372 इतका कमिचािी वद
ं ृ कायिित आहे . मब
ुं ई

प्रांनतक

महानगिपामलका अर्धननयम 1949 मधील कलम 51 (1 ते 5) नस
ु ाि सदि कमिचाऱयांच्या शासन मान्य
आकृतीबंधाची मागणी केली असता प्रशासन अर्धकािी (आस्था) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रं. 786 हद.
07/02/2013 ने सां.मम.कु.मनपा कडे कुपवाड नगिपामलकेचा शासनमान्य आकृतीबंध उपलब्ध आहे . पिं तु

तत्कालीन सांगली, ममिज नगिपामलका यांचे आकृती बंध उपलब्ध नसलेचे तसेच मनपाचा ही मंजिू
आकृतीबंध उपलब्ध नसलेचे मान्य केले आहे . महानगिपामलकेच्या आस्थापनेविील पदांचा आकृतीबंध
शासनाकडून मंजूि करुन घेण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादि केल्याचेही आढळले नाही. मब
ुं ई प्रंनतक
महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 29, ननयम, उपववधी, ववननयम आणण स्थायी आदे श,
कलम 457 मधील (3) नस
ु ाि नगिपामलका अर्धकािी कमिचािी (अ) ज्या जागावि नेमणुक किण्याचा
अर्धकाि मनपामध्ये ननहहत असेल त्या जागासाठी आवचयक असलेली अहिता आणण त्या जागावि
नेमणुक किण्याची पध्दती (ब) अन्य जागावि नेमणुक किण्याची पध्दती ठिववण्याबाबत ननयम
किण्याचे अर्धकाि महानगिपामलकेस आहे त व सदि ननयमास, कलम 455 अन्वये िाज्य शासनाची
मंजूिी घेणे आवचयक आहे . पिं तू मनपाने याबाबत कोणतीही कायिवाही केलेचे हदसन
ू येत नाही.
महानगिपामलकेने शासनाच्या मान्यतेने आकृती बंध, सेवाशती तयाि केली नसलेने
सिळसेवा व पदोन्नातीने प्रत्येक संवगाितील भिावयाची पदे , संवगिननहाय बबंद ू नामावली प्रमाणे आिक्षण
ननजचचती, पदोन्नती, सेवांतगित अचवामसत प्रगती योजना लागू किणेसाठी च्या शैक्षणणक अटी याबाबतची
कायिवाही मनपा स्तिावि करुन शासनाची मान्यता घेणे आवचयक आहे .
सन 2011-12 या आर्थिक वर्षाित ववभागननहाय वेतनावि खचि किणेत आलेली िक्कम पढ
ु ील
प्रमाणे आहे
ववभाग
1) प्रशासन

िक्कम रुपये
-

23112822/-
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2) लेखापिीक्षण -

3619308/-

3) नगिसर्चव -

992576/-

4) जकात

-

34745693/-

5) मालमत्ता व कि -

17942834/-

6) अजग्नशमन व आणणबाणी सेवा - 14193347/7) ववदय
ु त ववभाग -

2780858/-

8) स्वच्छता कमिचािी वगळून 9) साफ सफाई व सोयी 10) यंत्रशाळा -

30541392/118601691/1741294/-

11) आयव
ु ेदीक ववभाग -

1190478/-

12) प्रस्तत
ृ ीगह
ृ े -

15285905/-

13) इति दवाखाने -

17779172/-

14) कुटुंब कल्याण केंद्र -

3147917/-

15) नागिी आिोग्य सेवा -

8485318/-

16) उद्याने -

7643141/-

17) बांधकाम -

41135932/-

18) नगििचना -

2770275/-

19) जलननसा:िण -

22045031/-

20) पाणी पि
ु वठा

-

60536635/-

21) मशक्षण (बालमंदीि) 22) ग्रंथालय

-

23) मालमत्ता ववभाग -

2947936/1644334/2975169/-----------------------

एकूण :-

435859058/-

शासनमान्य
कालावधीमधील कमिचािी

आकृतीबंध

नसलेने

सन

2011-12

या

लेखापिीक्षण

वेतनाची िक्कम रु.43,58,59,058/- आक्षेपार्धन ठे वणेत येत

आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 4)
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िनपा ननवासस्थानात रहाणाऱया किाचाऱयाांचा घरभाडे भत्ता कपात केला नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सामान्य प्रशासन,
अननयममतता कलम

: 9अ

वसल
ू पात्र िक्कम : 55872.00 रु.,

िनपा किाचारी ननवासस्थानात वास्तदयास असणाऱया किाचाऱयाांच्या वेतनातुन घरभाडे भत्ता कपात
करणेत आलेला नाही. तसेच वेतन बबलात नाव नसलेल्या दयक्ती ननवासस्थानािध्ये रहात असलेचे
नोंदवहीवरुन ददसून येत.े ही अत्यांत गांभीर बाब आहे .

मनपा कडील खालील कमिचािी मनपा ननवासस्थानामध्ये वास्तव्यास आहे त. पिं तु त्यांच्या वेतनातन
ु
घिभाडे भत्ता कपात किणेत आला नसलेने तो कपात किणेत यावा. तसेच सदि कमिचािी जेंव्हा पासन
ू
ननवासस्थानात िहातात तें व्हा पासन
ू चे घिभाडे भत्ता कपात किणेत यावा.

तसेच खालील

कमिचाऱयांचे नांव

हदला जाणािा घिभाडे भत्ता

अजन
ूि सन
ु काप्पा मद्रासी

941

x

12 = 11,292/-

अमभजजत जंबो मद्रासी

688

x

12 = 8,256/-

मोशय्या दे वसाहे ब मद्रासी

579

x

12 = 6,948/-

नािायण पांडूिं ग यादव

1443 x

12 = 17,316/-

महादे वी केिीपाळे

1005 x

12 = 12,060/-

एकूण

55872/-

सेवाननवत्ृ त कमिचािी मयत झालेले आहे त पिं तु ननवासस्थान अद्याप मनपाच्या

ताब्यात आले नसल्याचे ननवासस्थान नोंद वहीवरुन हदसन
ु येत.े
अ.क्र.

कमिचाऱयाचं नाव

हुद्दा

हदनांक

1

सम
ु न फकीिचंद गोंडाळे

सफाई कामगाि

11.07.09 - मयत

2

सनु नता फकम चव्हाण

-----,,-----

03.01.11 - मयत

3

फुलाबाई फुलय्या मद्रासी

-----,,-----

सेवा ननवत्ृ त

4

सनु नल फकम वाघोले

-----,,-----

30.04.12 सेवा ननवत्ृ त

5

मक्
ु ताि अब्दज
ु िजाक काझी

-----,,-----

सेवाननवत्ृ त

6

सिु े श नािायण मद्रासी

-----,,-----

02.07.02 पासन
ू गैिहजि
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7

प्रववण गड
ु ू लाल चव्हाण

-----,,-----

11.02 पासन
ू गैिहजि

8

हदपा बलिाज बनसे

-----,,-----

01.02.09 पासन
ू गैिहजि

9

प्रफुल्ल कांबळे

फायिमन

01.04.11 पासन
ू गैिहजि

10

उर्षा हहिालाल बािस्कि

सफाई कामगाि

वेतन बीलात नाव समावीष्ठ नाही.

11

अजन
ुि ववष्णु चंडाळे

सफाई कामगाि

---------------,,--------------------

12

मब
ु ािक िी. मज
ु ावि

हिकामी बालमंदीि ---------------,,--------------------

फकशोि ज. भोसले

ऑईलमन

13

वॉटि

वक्सि

---------------,,--------------------

14

क्षक्षिसागि र्गतेश फकसन

मशपाई

---------------,,--------------------

15

दादासाहे ब सावळजकि

फोिमन

---------------,,--------------------

16

प्रभाकि बबिू ाव आनंदे

मशपाई

---------------,,--------------------

17

समु शल लक्ष्मण भोिे

मशपाई

---------------,,--------------------

18

ववकास सावंत

क्लीनि बांधकाम

---------------,,--------------------

19

मज
ु ावि

ननिं क

---------------,,--------------------

सदिचे कमिचािी मयत, सेवाननवत्ृ त झाले नंति 6 महहन्यात ननवासस्थान मनपाने ताब्यात घेणे
आवचयक असता तशी कायिवाही

केलेली नाही. तसेच त्यांचेकडून बाजाि भावाप्रमाणे भाडे

वसल
ु केलेले नाही.
उपिोक्त अ.क्र. 10 ते 19 कमिचाऱयांची नावे वेतनबबलात समाववष्ट नाहीत पिं तु ननवासस्थान नोंद
वहीमध्ये सदि कमिचाऱयांच्या नावे ननवासस्थान हदलेची नोंद आहे . त्यामळ
ु े खाजगी व्यक्ती मनपाचे
ननवासस्थानामध्ये ननयमबाह्यरित्या िहात असलेचे स्पष्ट होते. ही अत्यंत गंभीि बाब आहे . कायम
कमिचाऱयांना सदि ननवासस्थाने मागणी नस
ु ाि हदली नसलेने मनपाचे आर्थिक नक
ु सान झाले आहे .
तसेच त्यांचे न्याय हक्क ममळाले नसलेने त्यांना लाभापासन
ू वंर्चत िहावे लागले आहे . अधिसमास
ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 8)
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किाचाऱयाांकडून जािीन कदबे घेणेत आले नसलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सामान्य प्रशासन,
अननयममतता कलम

: 9अ

वसल
ू पात्र िक्कम : 1407136.00 रु.,
[29]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

लेखा सांदहता 1971 चे ननयि क्र.138 प्रिाणे िनपाचे प्रत्येक अर्धकाऱयाचे व किाचाऱयाने ददलेल्या
तारणपत्राांचे पुस्तक, निुना क्र.106 प्रिाणे ठे वलेले नाही.

सांगली, ममिज आणण कुपवाड शहि महानगिपामलका लेखा परिक्षणावेळी मनपाच्या मालकीची
मालमत्ता, िोकड अथवा दस्तऐवज हाताळणे ज्यांना आवचयक आहे . असे जे कमिचािी आहे त त्या पैकी
खालील कमिचाऱयांनी जामीन कदबे दे णे बंधनकािक असता ते न घेता दिवर्षी महहन्यातन
ू एकदा त्यांचे
नांवापढ
ु े दशिववण्यात आलेली िक्कम वेतनातन
ू कपात केली जाते.
अ.क्र. पदनाम

नोव्हें .

एकूण पदे x
जाममन कदबा िक्कम

चे कपात किावायाची

11

वेतनातन
ू

घेतलेली िक्कम

िक्कम

(ि.क्र.3 – ि.क्र.4 )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

स्वच्छता अमभयंता

5 x 3000=15,00/-

33 x 5 =165 /-

14,835/-

2

लेखापाल

1x3000=3000/-

33x1 =33/-

2967/-

3

िोखापाल

1x3000=3000/-

33x1 =33/-

2967/-

4

अर्धक्षक

5x2000=10,000/-

22 x5 =110/-

9890/-

5

स्वच्छता ननरिक्षक

20x2000=40,000/-

22 x20 =440/-

39,560/-

6

कि अर्धक्षक

5x3000=15,000/-

33 x5 =165/-

14,835/-

7

प्रत्येकी वसल
ु ी मलपीक 50x1000=50,000/-

11 x50 =550/-

49,450/-

8

जकात अर्धक्षक

2x3000=6000/-

33 x2 =66/-

5934/-

9

जकात ननरिक्षक

11x2000=22,000/-

22 x11 =246/-

21,754/-

10

जकात तपासणीस

78x1000=78,000/-

22 x78 =1716/-

76,284/-

11

जकात मलपीक

57x1000=57,000/-

11 x57 =627/-

56,373/-

12

मशक्षक

9x 2000=18,000/-

22 x9 =198/-

17,802/-

13

परिचारिका

56x1000=56,000/-

11 x56 =616/-

55,384/-

14

मेस्त्री

10x1000=10,000/-

22 x10 =220/-

9780/-

15

बंब चालक

30x 500=15,000/-

11 x30 =330/-

14,670/-

16

भांडािपाल

1x 2000=2000/-

22 x1 =22/-

1978/-

17

अमभलेखापाल

1x 2000=2000/-

11 x1 =11/-

1989/-

18

प्रत्येक मलपीक

500x500=2,50,000

11 x500 =5500/-

2,44,500/-

19

मोटि चालक

230x1000=2,30,000/-

11 x230 =2530/-

2,27,470/-

20

मक
ु ादम

100x 500=50,000/-

11 x100 =1100/-

48,900/-

[30]
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21

चपिाशी

1000x500=5,00,000/-

11x1000=11,000/-

4,89,000/-

22

बक्ष
ृ अर्धकािी

5x3000=15,000/-

33 x5=165/-

14,835/-

23

बागमाळी

21x500=10,500/-

11 x21=231/-

10,269/-

एकूण

14,07,136/-

सदि कमिचाऱयांची तािण िक्कम ननजचचत केलेली आहे . पिं तु सन 11-12 मध्ये नोव्हें बि 2011 चे
वेतनातन
े डून वसल
ू विील प्रमाणे िक्कम कपात केली आहे . उविरित िक्कम त्यांचक
ू किणे आवचयक
असता ती केली नसलेने वसल
ु किणेत यावी. अधिसमास पत्र क्रं.41 हद.05/01/2013 चे उत्ति अप्राप्त
आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 9)
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िहाराष्र औद्योर्गक ववकास िहािांडळास बांद मिटरचे दां डापोटी आदा केलेली रक्कि

वसूल करणेबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9अ

वसल
ू पात्र िक्कम : 561860.00 रु.,

िहाराष्र औद्योर्गक ववकास िहािांडळ, साांगली याांनी बांद मिटर वेळेत सुरु न केलेबाबत रुपये
5,61,860/- दां ड िहानगरपामलकेकडून वसुल केला आहे . तो सांबध
ां ीताकडून वसूल करणेत यावा.

महािाष्र औद्योर्गक ववकास महामंडळ, सांगली यांचक
े डून महानगिपामलका वपण्याचे पाणी
ववकत घेवन
ू नागरिकांना नळाद्वािे पिु ववत आहे . त्यापोटी महामंडळाकडून दे णेत आलेल्या परिमशष्ठ
क्रमांक ( 02 ) मध्ये नमद
ु दे यकांचे लेखापिीक्षण केले असता कांही ममटि बंद असलेने व वेळेत दरू
ु स्त
न केलेने दिमहाचे बबलातन
ू एकूण रुपये 5,57,260/- चा दं ड वसल
ू केला आहे .
खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
जी ममटि बंद आहे त त्या महहन्याच्या अगोदिच्या बबलावि उदा. कनेक्शन SND/ 1072 बबल क्र. 6364
हद. 05/3/2012 चे उपप्रमाणकामध्ये जलमापक हद. 30/6/2011 पासन
ू नादरु
ु स्त आहे . जलमापक त्विीत
बदलावा व यासाठी रुपये 200/- भिावेत तसेच जलमापक न बदललेस हद. 13/8/2011 पासन
ू दं डनीय
आकािणी केली जाईल असा शेिा आहे . असे असतानाही संबर्ं धतांनी ममटि दरु
ि केलेने
ु स्त किणेस दल
ु क्ष
मनपाचे रुपये 5,61,860/- चे नक
ु सान झाले आहे . सदि िक्कम जबाबदािी ननजचचत करून संबर्ं धताकडून
[31]
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वसल
ू किणेत यावी.
उपिोक्त आक्षेपांचे पत
ि स्
े तव रुपये 5,61,860/- वसल
ु त
ू पात्र किणेत येत आहे .
DATSBKM7201 (Ref No : 7)
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सारस्वत बँकेच्या चालू खात्यावर ननयिबाह्यररत्या रक्किा जिा केल्याबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9अ

िहानगरपामलकेच्या जनरल फांडासाठी युननयन बँकेत बचत खाते क्र. 424201010932045 हे ननयिानुसार
खाते असताना सारस्वत बँकेत आणखी एक चालू खाते उघडून त्यािध्ये प्रत्येक पूणा िदहना 2 ते 4
कोटी पयात रक्कि जिा असते. त्यािुळे लाखो रुपये दयाजाचे नुकसान होत आहे .

कि ननधाििण व संकलन कायािलयाने सािस्वत सहकािी बँकेत खाते क्र. 165100100001180 हे खाते चालू
ठे वले आहे . पिं तू या खात्यासाठी सामान्य िोख पस्
ु तक नमन
ु ा क्र. 11 ठे वलेले नाही.
जनिल फंडासाठी यनु नयन बँकेत खाते क्र. 424201010932045 हे ननयमानस
ु ाि स्वतंत्र खाते ठे वले
असताना आणखी एक खाते विील प्रमाणे सािस्वत बँकेत ठे वले आहे . बँक खाते उघडणेबाबतची नस्ती
लेखापिीक्षणास दाखववणेत आलेली नाही. मब
ंु ई प्रांनतक मनपा अर्धननयम

कलम 83 मध्ये नमद
ु

केल्याप्रमाणे नगिपामलका ननधी खात्यात सवि जमा िक्कमा भिण्याबाबत केलेल्या तितद
ु ीचे पालन होत
नाही.
सािस्वत बँकेच्या खात्यावरुन किापोटी जमा झालेल्या िक्कमा एक महहना पण
ू ि झाल्यानंति जनिल
फंडाचे मळ
ु खात्यावि िक्कम वगि केली जाते. िक्कम वगि किे पयित 2 ते 4 कोटी पयितची िक्कम चालू
खात्यावि सािस्वत बॅंकेत िाहते. त्याचे व्याज ममळत नाही. व बँक ववना व्याज िक्कम वापिते. जनिल
फंडात थेट िक्कम जमा करुन व खचािचा आढावा घेवन
ंु वणे आवचयक होते तसे न झाल्याने
ू िक्कम गत
व्याजापोटी महानगिपामलकेचे आर्थिक नक
ु सान झाले आहे .
माचि अखेिीस शेवटच्या आठवड्यात यनु नयन बँकेच्या मख्
ु य खात्यावि थेट किाच्या िक्कमा भिल्या
आहे त. पिं तु वर्षिभि थेट न भिता सािस्वत बँकेच्या वेगळया चालू खात्यावि भिल्या आहे त. यामळ
ु े
किाच्या िक्कमा

जस्वकािणे व त्या मनपा ननधीत जमा किणे. या संदभाित ननजचचत व एकसमान

कायिपध्दती नाही.
सािस्वत

बँकेच्या

पासबक
ू ाप्रमाणे

हद.

03/04/2012

ते

16/04/2012

पयित

किाची

िक्कम

रु.

42,32,699.50/- बँकेत भिणा केले असे असताना सदि िक्कम हद. 31/3/2012 िोजी िोकडपस्
ु तकामध्ये

[32]
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ननयमबाहयरित्या जमा दाखववली आहे . अधिसमास पत्रास उमशिा हदलेले उत्ति संयजु क्तक नाही.
महािाष्र नगिपरिर्षद लेखा संहहता , 1971 क्रं. 32 (1) अन्वये नगिपरिर्षदे च्या वतीने जमा झालेले अथवा
संववतिीत केलेले शासफकय अनद
ु ानासहहत सवि पैसे हातचे काहीही िाखून न ठे वता नमन
ु ा क्रं.11 मधील
िोकड वहीत नोंदले पाहहजे तसेच 2 अन्वये सवि िोकड व धनादे श िोकड वहीत नोंदणे आवचयक आहे .
त्याप्रमाणे कायिवाही न किता पिस्पि सािस्वत बँकेमध्ये किननधाििण ववभागाकडून पैशाचा भिणा केला
जातो.
लेखासंहीता 1971 चे ननयम क्रं.35 व नॅशनल म्यनु नमसपल अकौंट मॅन्यअ
ु ल चे ननयम 6.42(फॉमि जनिल
12) अन्वये प्रत्येक दे यक संकलकाने वा जमा कािकुनाने संकलीत वसल
ु ी ठिाववक वेळी िोजच्या िोज
भिणा केली पाहहजे. ती भिणा कितेवेळी त्याने सोबत जमापावती पस्
ु तक, चलन व त्यांचे संकलन
पस्
ु तक आणले अथवा पाठववले पाहहजे. नगिपरिर्षद कायािलयात सदि िक्कम जस्वकाि किणाऱयाकडून
त्यांची पोचपावती चलनावि व संकलन पस्
ु तकातही केली पाहहजे. उपिोक्त ननयमाप्रमाणे कायिवाही न
किता िक्कम पिस्पि सािस्वत बँकेत भिणा केली जात असलेने महापामलकेच्या िोकडवहीमध्ये
किननधाििण ववभागाने गोळा केलेल्या िक्कमांचा दििोज समावेश होत नसलेने सदि िक्कम लेख्याबाहे ि
िाहत असलेचे स्पष्ट होते. या संदभाित कि रुपाने गोळा होणाऱया सवि िक्कमा नगिपामलकेच्या ननधीत
जमा होतील याकरिता सस
ं त कायिपध्दत ननजचचत किणे आवचयक आहे .
ु ग
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कुटुांब कल्याण व नागरी आरोग्य केंद्रे याचे वेतन भत्ते अनुदान प्रलांबबत असलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :आिोग्य, िाज्य ननधी
अननयममतता कलम

: 9अ

गत
ंु लेली िक्कम : 32462860.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 32462860.00 रु.

नगरववकास ववभागाने शासन ननणाय क्र. एसएिसी -3098/3336/प्र.क्र.233/98/ नवव-22 दद.15 जानेवारी
2001 नुसार कुांटुब कल्याण केंद्र व नागरी आरोग्य सेवा योजना 100 % अनुदानावरील एकुण 42 पदे

ननिााण करण्याच्या आयुक्त ,साांगली मिरज आणण कुपवाड शहर िहानगरपामलकेच्या ददनाांक
31/08/1998 चे प्रस्तावास िान्यता दे णेत आली आहे . सन 2004-05 ते 2012-13 पयात शासनाकडुन येणे

असलेले अनुदान रु.3,24,62,860/- अद्याप प्राप्त करुन घेतले नाही. शासनाने िागणी केलेले प्रत्येक
वर्ााची अांदाजपत्रके, लेखापरीक्षण तक्ते ,वेतन ननस्चचतीतील तफावती , तपासणी अहवाल व उद्दीष्टपुती
[33]
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अहवाल इत्यादी शासनास सादर करण्यात आले नाही.त्यािुळे शासनाकडुन अनुदान प्राप्त झाले नाही .

सांगली ममिज आणण कुपवाड शहि महानगिपामलकेच्या आिोग्य ववभागा अंतगित कंु टुब कल्याण व
नागिी आिोग्य केंद्रे यामध्ये काम किणा-या कमिचा-यांच्या वेतन व भत्ते यांच्या पत
ि स
े ाठी शासनाकडुन
ु त
100% सहाय्यक अनद
ु ान प्राप्त होते. त्यासाठी महानगिपामलकेने शासनाच्या शती व अटींचे पालन

किणे आवचयक आहे .तथावप कंु टुब कल्याण व नागिी आिोग्य केंद्राच्या अमभलेखाची तपासणी केली
असता , अमभलेख व्यवजस्थत ठे वलेले नाहीत, वेतन व भत्याच्या नस्त्या , नोंदवहया ववहीत पध्दतीत
ठे वलेल्या नाहीत.. शासनाने मागणी केलेले प्रत्येक वर्षािचे अंदाजपत्रके, लेखापिीक्षण तक्ते ,वेतन
ननजचचती तील तफावती , तपासणी अहवाल व उदीष्टपत
ु ी अहवाल इत्यादी शासनास सादि किण्यात
आले

नाही. त्यामळ
ु े

सन

2004-05

ते

2012-13

पयित

शासनाकडुन

येणे

असलेले

अनद
ु ान

रु.3,24,62,860/- अद्याप प्राप्त झाले नसलेने या कमिचा-यांचे वेतनाचा भाि महानगिपामलकेवि पडल्याने
नागिीकांचे सोई-सवु वधांवि खचि किणे शक्य झालेले नाही.
DATSBKM7201 (Ref No : 6)
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कलि ९ ब खालील आक्षेप
गंभीि अननयममतता
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ववद्युत ववभागाने ननववदा न िागववता सादहत्य खरे दी केले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :ववद्युत ववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 601993.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 601993.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 12040.00 रु.,

दर करारादयनतरीक्त वस्तूच
ां ी खरे दी करताना एकूण वावर्ाक खरे दी रु. 50,000/- ककां वा त्यापेक्षा अर्धक
असेल अशावेळी ववहीत कायापद्धती अनुसरुन ननववदा िागववणे बांधनकारक आहे . परां तु या दठकाणी
ननववदा न िागववता थेट दरपत्रकाच्या आधारे खरे दी केली जाते.

शासन ननणिय उद्योग दजाि व कामगाि ववभाग क्र. भांखस-1093/(2635)/उद्योग-6, हद.16/7/1993
आणण शासन ननणिय उद्योग उजाि व कामगाि ववभाग क्र. भांखस-2002/ (2990)/उद्योग-6, हद.
4/2/2003 मधील तितद
ु ीनस
ु ाि दिकिािाव्यनतिीक्त वस्तच
ूं ी खिे दी किताना एका वस्तच
ूं ी एकूण वावर्षिक

खिे दी 50,000/-फकं वा त्यापेक्षा अर्धक असेल अशा वेळी ववहीत कायिपद्धती नस
ु ाि ननववदा मागववणे
बंधनकािक आहे .
तसेच वर्षिभि फुटकळ स्वरुपात वािं वाि खिे दीऐवजी वर्षािसाठी दि ठिवन
त्या पिु वठादािाकडून
ु
आवचयकतेनस
ु ाि वस्तू खिे दीसाठी दि किाि किणे अर्धक श्रेयस्कि आहे .
पिं तु लेखापिीक्षणाच्या असे ननदशिनास आले आहे की, खालील प्रकिणात ननववदा न मागववता थेट
दिपत्रकांच्या आधािे
अ.
क्र.

श्री.प्रसाद जोशी या एकाच ठे केदािाकडून खिे दी केलेली आहे .
साठा

साहहत्याचे नाव

नोंदवहीतील
पष्ृ ठ क्रमांक

1

2

1

जस्रट

3

लाईट

टायमि

95

ॲम्पीयि

पेटीकिीता

प्रमाणक
क्रमांक
4

कपॅमसटीचा कॉन्टॅ क्टि यनु नट
घड्याळ

व

बाबच
ंु ी

हदनांक

एकूण

आयकि वजाती

िक्कम

(2% टीडीएस.)

5

7

60430

मशडी

पिु ववणे

[36]
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2

150 वॅट सोडीयम फफटींग, 40

वॅट स्रीट लाईट फफटींग व

59330

1186.60

61464

1229.28

61284

1225.68

52783

1055.66

61485

1229.70

61250

1225.00

ब्रॅकेट पिु ववणे.
3

ववववध हठकाणी 8 मी. उं चीचे
मसमें ट पोल उभे करुन 40 वॅट
जस्रट

लाईट

फफटींग

व

सजव्हिस वायि पिु ववणे
4

सजव्हिस वायि 40 वॅट चोक
स्टाटि ि पिु ववणे

5

प्रभाग सममती क्र. 3, कुपवाड
कायािलयामध्ये वायिींग किणे
व

प्रतापमसंह

मोकाट

कुत्री

उद्यानामध्ये
पकडलेनत
ं ि

ननबबिजजकिण

किणेकामी

लाईट व्यवस्था किणे.
6

प्रभाग सममती क्र. 3 मधील
सदस्या सौ. वंदना सायमोते
यांच्या
किीता

वॉडाित

स्रीट

सजव्हिस

लाईट
वायि

कॉन्टॅ क्टि व घड्याळ पिु ववणे
7

40 वॅट ट्यब
ु स्टाटि ि होल्डि व
40 वॅट कॉपि चोक पि
ु ववणे
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8

प्रभाग

क्र.

लोकमान्य

अंतगित

4

कॉलनी

मध्ये

झोपडपट्टी धािकांकिीता व प्र.
मध्ये

1

पिू ग्रस्तांकिीता

तातडीने

लाईट

व्यवस्था

किणे. 100 वॅट बल्ब, वायि,
होल्डि,

61200

1224.00

61475

1229.50

61292

1225.84

स्वीच,

फ्लेजग्झबल

पाईप,

सजव्हसि

वायि 2 x 4 स्क्वे. एम.एम.,
ॲम्पीयि

40

पोल

2

ई.एल.सी.बी.
9

महापामलका

क्षेत्रातील

वाकलेले , पडलेले स्रीट लाईट
पोल

सिळ

उं चीचे

किणे,

नवीन

पिु ववणे,
एम.एम.

2

8

मसमें ट
x

4

मी.
पोल
स्क्वे.

ॲल्यमु मननयम

आय.एस.आय. माकि सजव्हिस
वायि जी.आय. ताि बॉबीनसह
पिु ववणे
10 60 ॲम्पीयि एल. ऍ़न्ड टी.

कॉन्टॅ क्टि यनु नट 24 एम.एम.
डडजीटल

घड्याळ,

63

ॲजम्पयि फकटकॅट, एल. ऍ़न्ड
टी.

मेक

कॉन्टॅ क्टि

कॉईल

पिु ववणे.
आयकि

अर्धननयम 1961 चे कलम 194 C नस
ु ाि ठे केदािाच्या दे यकामधुन 2% प्रमाणे आयकि कपात

केली नसलेने िक्कम रु.6,01,993/- x 2% प्रमाणे रुपये 12,040/- वसल
ु किणेत यावी.
DATRMJM6101 (Ref No : 117)
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ववद्युत ववभागाकडे स्रीट लाईट दे खभाल दरु
ु स्ती कािी लागणारे साहीत्य खरे दीतील

ववत्तीय अननयमिततेबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :ववद्युत ववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 6514575.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 6514575.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 130292.00 रु.,

साांगली मिरज आणण कुपवाड शहर िहानगरपामलका ववद्युत ववभागाकडे स्रीट लाईट दे खभाल दरु
ु स्ती
कािी लागणारे साहीत्य खरे दीिध्ये िांजुर रक्किेपेक्षा जास्त रक्किेचे सादहत्य खरे दी केलेने ववत्तीय
अननयमितता झालेचे ददसून येत.े

महानगिपामलकेच्या ववद्यत
ु ववभागा कडे स्रीट लाईट दरु
ु स्तीसाठी आवचयकते प्रमाणे इलेजक्रक साहहत्य
पिु ववणेकामी सन 2011-12 मध्ये वावर्षिक एजन्सी ननयक्
ु त किणेकामी दै ननक सकाळ या वत्ृ तपत्रामध्ये
रितसि ई-टें डि सेलद्वािे ननववदा मागववणेत आल्या होत्या. मद
ु तीत तीन ननववदा प्राप्त झाल्याचे हदसते.
हद. 26/9/2011 िोजी ननववदा उघडण्यात आल्या आहे त. तपशील खालीलप्रमाणे आहे .
अ.

ननववदा धािकाचे नाव

प्राप्त ननववदा दि शेिा

1

2

3

1

मे. प्रसाद इलेजक्रक ऍ़न्ड इलेक्रॉननक्स शे
् कडा 1% कमी I

क्र.
4

इंजज. ममिज
2

लक्ष्मी इलेक्रीकल्स,् सांगली

ऐजस्टमेट

II

दिाप्रमाणे
3

प्रेमसजन इंजजननअि, ममिज

शेकडा 2% जादा III

आलेल्या ननववदे मध्ये मे. प्रसाद इलेजक्रक ऍ़न्ड इलेक्रॉननक्स ् इंजज. ममिज यांचा ननववदा दि एजस्टमेट
दिापेक्षा शे. 1% कमी असल्याने त्यांची ननववदा मान्य किणेत आली होती. अंदाजजत खचि रु.
31,02,365/- इतका होता. मात्र ही प्रफक्रया पण
ू ि होणेस आठ महहन्यांचा कालावधी संपला असल्याने

ववर्षयांकीत कामी डडसें. 2011 ते 31 माचि 2012 अखेि चाि महहन्यांसाठी 31,02,365/- ऐवजी फक्त
िक्कम रु. 13,78,829/- एवढ्या होणाऱया खचािस स्थायी सममतीने मान्यता हदलेली आहे .
सदिचा होणािा खचि "025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती" या लेखामशर्षाितन
ू
भागववणेबाबत उपायक्
ु त यांनी त्यांच्या हद. 15/11/2011 च्या ववर्षयपत्रात स्पष्ट नमद
ु केले आहे . पिं तु
[39]
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या लेखामशर्षािव्यनतिीक्त इति लेखामशर्षाितन
ू ही खचि झाल्याचे ननदशिनास येत आहे .
डडसें. 11 ते माचि 12 या चाि महहन्यातील खचािचा तपशील खालीलप्रमाणे –

अ.

बबल

क्र.

हदनांक

1

2

3

1

290/11-12

025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 1,03,207/-

17/12/2011
2

292/11-12
17/12/2011

3

327/11-12
09/1/2011

4

325/11-12
09/1/2011

5

326/11-12
09/1/2011

6

327/11-12
09/1/2011

7

328/11-12
09/1/2011

8

329/11-12
09/1/2011

9

क्रमांक/ लेखामशर्षि

िक्कम

अनद
ु ान

4

5
10,00,000/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 91,327/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 92,732/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 90,595/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 1,73,275/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 94720/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 98129/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 81,641/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
इति

333/11-12

002

12/1/2012

गह
ृ ननमािण

योजना

002) 98594/-

53,00,00,000/-

002) 98871/-

53,00,00,000/-

002) 98,003/-

53,00,00,000/-

झोपडपट्टी ववकास योजना
10

इति

332/11-12

002

12/1/2012

गह
ृ ननमािण

योजना

झोपडपट्टी ववकास योजना
11

इति

334/11-12

002

12/1/2012

गह
ृ ननमािण

योजना

झोपडपट्टी ववकास योजना
[40]
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इति

335/11-12

002

12/1/2012

गह
ृ ननमािण

योजना

002) 79,064/-

53,00,00,000/-

002) 79,156/-

53,00,00,000/-

002) 98,508/-

53,00,00,000/-

झोपडपट्टी ववकास योजना
13

इति

336/11-12

002

12/1/2012

गह
ृ ननमािण

योजना

झोपडपट्टी ववकास योजना
14

इति

337/11-12

002

12/1/2012

गह
ृ ननमािण

योजना

झोपडपट्टी ववकास योजना
15

352/11-12
23/1/2012

16

350/11-12
23/1/2012

17

349/11-12
23/1/2012

18

351/11-12
23/1/2012

19

342/11-12
23/1/2012

20

359/11-12
6/2/2012

21

358/11-12
6/2/2012

22

357/11-12
6/2/2012

23

24

025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 4,18,310/025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 339260/-

70,00,000/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 241461/-

70,00,000/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 98989/-

70,00,000/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 269049/-

70,00,000/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 197663/-

70,00,000/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 98886/-

70,00,000/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती

6/2/2012

किणािे पोल हटववणे

386/11-12

025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 189892/-

28/2/2012

70,00,000/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती

बी

385/11-12

70,00,000/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती

360/11-12

28/2/2012
25

025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 3,02,138/-

1108

िहदािीस

अडथळा 253699/-

1,50,00,000/-

70,00,000/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
002) इति योजना गह
ृ ननमािण

झोपडपट्टी

ववकास

योजना
[41]

कायिक्रम

234067/-

अनद
ु ान
नाही

नमद
ु
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384/11-12
28/2/2012

002) इति योजना गह
ृ ननमािण

99238/-

53,00,00,000/-

178344/-

85,00,000/-

205069/-

85,00,000/-

025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 281902/-

85,00,000/-

झोपडपट्टी

ववकास

कायिक्रम

योजना
27

390/11-12
28/2/2012

002) इति योजना गह
ृ ननमािण

झोपडपट्टी

ववकास

कायिक्रम

योजना
28

387/11-12
28/2/2012

002) इति योजना गह
ृ ननमािण

झोपडपट्टी

ववकास

कायिक्रम

योजना
29

389/11-12
28/2/2012

30

388/11-12
28/2/2012

31

414/11-12
21/3/2012

32

415/11-12
21/3/2012

33

417/11-12
21/3/2012

34

416/11-12
21/3/2012

35

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 98840/-

85,00,000/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 196713/-

85,00,000/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) 128650/-

85,00,000/-

ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती
इमाित दे खभाल दरु
ु स्ती

198079/-

45,00,000/-

इमाित दे खभाल दरु
ु स्ती

298030/-

45,00,000/-

468/11-12

इमाित योजना 002) एकाजत्मक 397911/-

21/3/2012

गह
ृ ननमािण

ववकास

53,00,00,000/-

योजना

कायिक्रम
36

410/11-12

इमाित योजना 002) एकाजत्मक 2,29,180/-

21/3/2012

गह
ृ ननमािण

ववकास

53,00,00,000/-

योजना

कायिक्रम
37

420/11-12

इमाित योजना 002) एकाजत्मक 1,81,413/-

26/3/2012

गह
ृ ननमािण

ववकास

योजना

कायिक्रम
एकूण खचि

65,14,575/-

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
[42]

53,00,00,000/-
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स्थायी सममती ठिाव क्र. 427, स्थायी सममती सभा क्र. 21, ववर्षय क्र. 25 हद.25/11/2011 अन्वये
रु.13,78,829/- एवढ्या खचािस मान्यता हदलेली असताना डडसें. 11 ते माचि 12 या चाि महहन्यात रु.
65,14,575/- एवढा खचि झाला आहे . रु. 51,35,746/- एवढा जादा खचि स्थायी सममतीच्या मान्यतेमशवाय

केला आहे
एकूण ननववदा रुपये 3102365/- ची मागववण्यात आली होती पिं तु प्रत्यक्षात एकूण रुपये 6514575/ची खिे दी किण्यात आली. त्यामळ
ु े वाढीव संख्या व खचि ववचािात घेता स्पधाित्मक दिाचा फायदा
मनपास झाला नाही.
सदिचा खचि हा 025 ब) 2 ववद्यत
ु ववभाग 055) ववद्यत
ु दे खभाल दरु
ु स्ती या लेखामशर्षाितन
ू
भागववणेबाबत

हद.15/11/2011

च्या

ववर्षयपत्रात

नमद
ु

केलेला

असताना

त्यानंति

वेगवेगळया

लेखामशर्षाितन
ू ही स्थायी सममतीच्या मान्यतेमशवाय खचि किणेत आला आहे . त्यामळ
ु े वावर्षिक लेखा व
प्रत्यक्ष लेखामशर्षाितन
ू भागववलेला खचि याचा मेळ बसत नसलेचे हदसन
ू येत.े
आयकि अर्धननयम 1961 कलम 194C प्रमाणे ठे केदािांकडून 2% टी.डी.एस. कपात किणे अननवायि
असलेने िक्कम रु. 6514575/- x 2% प्रमाणे रु.130292/- वसल
ु पात्र आहे .
विील अ.क्र. 1 ते 37 प्रमाणे खिे दी केलेल्या मालाची नोंदवही अपण
ू ि आहे . साहहत्य वाटप केलेच्या नोंदी
नाहीत. त्यामळ
ु े खिे दीची आवचयकता पडताळून पाहता आली नाही.
लेखापिीक्षणास ठे केदािास आदा केलेल्या दे यकांची प्रमाणके दाखववणेत आलेली नाहीत.
DATRMJM6101 (Ref No : 38)
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पाटबांधारे ववभाग (नदीच्या पाण्याचा आकार) ववलांब आकार भरणा केला नसलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 584252.00 रु.,

पाटबांधारे ववभागाचे बबगर मसांचन दे यकािध्ये दे यके वेळेत भरणा न केलेस ववलांब आकार भरणा करणे
आवचयक असता त्यानुसार िनपाने रु. 5,84,252/- ववलांब आकार भरणा केलेला नाही.

[43]
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अ क्र तपशील

1

सांगली
03/11

दे यक
हदनांक

अंनतम
एकूण िक्कम दे यक

व प्र क्र

आकाि 10%

27/5/11

6793 5/3/12

1,86,208

हदनांक

18/5/11 18,62,083

भिणा हदनांक ववलंब

2

ममिज 03/11 18/5/11 8,39,356

27/5/11

7659 31/3/12 83,935

3

ममिज 02/11 17/3/11 7,90,758

27/5/11

7958 31/3/12 79,075

20/3/12

7957 31/3/12 2,35,034

4

सांगली
02/11

17/3/12 23,50,349

एकूण

5,84,252

पाटबंधिे उपववभाग सांगली यांचेकडून महानगिपामलका नदीमधून अशध्
ु द पाणी उचलन
ू त्यावि
शध्
ु दीकिण प्रफक्रया करुन वपण्याचे शध्
ु द पाणी नागरिकांना पिु ववते. पाटबंधािे उपववभाग सांगली यांनी
हदलेल्या बबगि मसंचन पाणी दे यकांचे लेखापिीक्षण केले असता महानगिपामलकेने दे यके ववलंबाने भिणा
केलेने रु. 5,84,252/- चा ववलंब आकाि दे यकामध्ये नमद
ु केला आहे . पिं तु महानगिपामलकेने ववलंब
आकाि भिणा केलेला नाही.
अधिसमास पत्रास पाणी पिु वठा ववभागाने हदलेल्या उत्तिामध्ये पाटबंधािे ववभागाने ववलंब
आकािामध्ये सट
ु हदलेचे नमद
ु आहे . पिं तु मख्
ु य लेखार्धकािी यांनी महानगिपामलकेची आर्थिक परिजस्थती
नाजूक असलेने सट
ु मागणेबाबतची कायिवाही चालू असलेबाबत नमद
ु केले आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
पाटबंधािे ववभागाने ववलंब आकािात सट
ु हदलेचे कोणतेही पत्र महानगिपामलकेस हदले नसलेने ववलंब
आकाि तात्काळ भिणा किणेत यावा.
उपिोक्त आक्षेपाचे पत
ि स्
े तव रु. 5,84,252/- वसल
ु त
ू पात्र किणेत येत आहे त.
DATSBKM7201 (Ref No : 106)
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मिरज येथे 10 द.ल.लीटर क्षितेचे जलशुध्दीकरण केंद्र बाांधणे कािातील

अननयमिततेबाबत.
सुजल ननिाल अमभयान अनुज्ञेय अनुदान राज्य शासन 70% कजा 20% स्वननधी 10%
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स, िाज्य व स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

, आक्षेपाधीन िक्कम : 39831500.00 रु.
[44]
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वसल
ू पात्र िक्कम : 4850.00 रु.,

मिरज जलशुध्दीकरण केंद्राची क्षिता 19.20 द.ल.लीटर वरुन 28 द.ल. लीटर या कािाची ननववदा रद्द
करुन कािात बदल करुन 10 द.ल.लीटर क्षितेचे नवीन जलशुध्दीकरण केंद्र बाांधणे व अस्स्तत्वातील
19.20 द.ल. लीटर क्षितेच्या जलशुध्दीकरण केंद्राची दरु
ु स्ती करणे. या कािात बदल करणेच्या प्रकक्रयेत
18 िदहन्याचा ववलांब लागल्याने योजनेचा अपेक्षक्षत लाभ मिळालेला नाही. या कािािध्ये अनावचयक

ववलांब झालेने योजनेची ककां ित वाढून आर्थाक नुकसान झालेले आहे . तसेच कािातील बदलास
शासनाची फेर िान्यता घेणेत आलेली नाही.

प्रशासकीय मान्यता :- पाणी पिु वठा व स्वच्छता ववभाग शासन ननणिय क्र. सनु नअ-2010/प्र.क्र. 460
पाप-ु 22
तांबत्रक मान्यता

हद. 23/11/2010
:- घेणेत आलेली नाही.

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- रुपये 1 कोटी 70 लाख.
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
हद. 23/11/2010 चे शासन ननणियानस
ु ाि ममिज येथील जलशध्
ु दीकिण केंद्राचे ववस्तािीकिण किणे व
नत
ु नीकिण किणे या कामासाठी 4 कोटीचे अनद
ु ान मंजूि किण्यात आले आहे . व हद. 27/3/2011 चे
वतिमान पत्रामधन
ू

एक्सप्रेशन ऑफ इंटिे स्टने ननववदा मागववण्यात आले. ननववदा जादा दिाने आलेने

िद्द करुन व सदि काम िद्द करुन स्थायी सममती सभा क्र. 14 ठिाव क्र. 289 हद. 30/8/2011 नस
ु ाि 10
द.ल. लीटि क्षमतेचे नवीन जलशध्
ु दीकिण केंद्र बांधणे रुपये 1.70 कोटी व उविरित रुपये 2.30 कोटी
मधन
ु अजस्तत्वातील 19.2 द.ल.ली. क्षमतेच्या जलशध्
ु दीकिण केंद्राची दरु
ु स्ती किणेस रितसि ननववदा
मागववणेस मंजूिी दे णेत आली.
नवीन कामाची शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता न घेताच कामाची ननववदा मागववण्यात आली आहे .
कामाची ननववदा फकं मत 1 कोटीपेक्षा जास्त असल्याने सध
ु ािणा क्र. नप्रस/ननववदा मागववणे/105/प्र.क्र.
151 / 05/9 हद. 5/6/2006 नस
ु ाि 1 कोटीपेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय िक्कमेचे काम िाष्रीय, िाज्य व 20

हजाि प्रती खप असलेले जजल्हा स्तिाविील दै ननकामध्ये दे णे आवचयक असता फक्त दै . पढ
ु ािी या
जजल्हास्तिीय दै ननकामध्ये दे णेत आलेने जास्त ठे केदािापयिंत ननववदा न पोहोचलेने स्पधाित्मक दिाचा
लाभ मनपास ममळालेला नाही.
पाणी पिु वठा व स्वच्छता ववभाग शासन परिपत्रक क्र. सननअ- 2011 / प्र.क्र.618 पापु 22 मंत्रालय हद.
25 नोव्हें . 2011 मधील अ.क्र. 6 मधील अ नस
ु ाि ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुिी दे वन
ू 1 वर्षि पण
ू ि झाले

आहे . पिं तु काम सरु
ु केलेले नाही. अशा योजनांचे प्रशासकीय आदे श िद्द किण्याची कायिवाही सरु
ु
किण्यात येत आहे . असे नमद
ं ि मागवन
ु असतानाही उपिोक्त कामाची ननववदा 1 वर्षािनत
ू हद. 9/3/2012
िोजी कामाची वकि ऑडिि दे णेत आलेली आहे .
पाणी पिु वठा व स्वच्छता ववभाग शा.नन.क्र. नापाक.-2008 /प्र.क्र. 1 /पापु -22 मंत्रालय हद. 22/10/2008
[45]
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अ.क्र. 5(अ) अन्वये पाणी पिु वठा व स्वच्छतेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक व ॲक्रअ
ु ल बेस्ड डबल एंरी
मसस्टीम (दहु े िी नोंद लेखा पध्दती) सरु
ु किणे आवचयक असता त्या प्रमाणे कायिवाही किणेत आलेली
नाही.
अधिसमास पत्रास पाणी पिु वठा ववभागाने हदलेल्या उत्तिामध्ये सन 2010-11 ची दिसच
ू ी नस
ु ाि
अंदाजपत्रकीय िक्कम रुपये 1,70,00,000/- ची ननवदा मागवन
ू रुपये 1,98,31,500/- वि ठे केदाि श्री.
एस.बी. जाधव यांना मळ
ु ननववदा दिावि 11.10% जादाने मंजूि केले आहे . पिं तु नगि ववकास ववभागाचे
शासन परिपत्रक क्र. यआ
ु यडी-09 /प्र.क्र. 158/ नवी-33 हद. 10/8/2009 प्रमाणे 10% हून अर्धक
िक्कमेच्या ननववदा आलेस त्याचे काळजीपव
ि दिपथ
ु क
ृ :किण करुन फेि ननववदा मागववने आवचयक
असता त्याप्रमाणे कायिवाही न किता ननववदा मंजूि केली आहे .
मब
ंु ई मद्र
ु ांक अर्धननयम 1958 अ.शा.क्र. क्रमांक मद्र
ु ांक 2009/2007 /प्र.क्र. 326/म-1/हद. 12/11/2009
नस
ु ाि रुपये 10 लाखापयित 100 व 10 लाखाचे पढ
ु ील 1 लाखाकिीता रुपये 100/- मद्र
ु ांक शल्
ु क घेणे
आवचयक असलेने रुपये 19850/- मद्र
ु ांक शल्
ु क घेणे आवचयक असता 15000/- घेतलेने रुपये 4850/भरुन घेणे आवचयक असलेचे अधिसमास पत्रास हदलेल्या उत्तिामध्ये मान्य केले आहे .
लेखापिीक्षण वर्षािमध्ये फक्त ननववदा प्रफक्रया पण
ू ि केलेली आहे . कामाची वकि ऑडिि हद. 09/3/2012 िोजी
हदली असलेने एकही दे यक खचि पडलेले नाही.
DATSBKM7201 (Ref No : 107)
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पाईप पुरवठा करणेसाठी वावर्ाक दर करारावर एजन्सी ननयुक्त करणे कािािध्ये

झालेल्या अननयिीततेबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

, आक्षेपाधीन िक्कम : 2660099.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 114667.00 रु.,

स्थायी समितीने सन 2009-10 चे िांजूर दर सुचीचे एस्टीिेट पेक्षा शे. 5.10% किी दराने पाईप
पुरववणेस िान्यता ददलेने सदर पाईपची ककां ित रुपये 2765340 - 0141032 (5.10% किी) = रुपये
2624308/- आदा करणे आवचयक होते. त्यािुळे जादा रक्कि रुपये 2660099 - रुपये 2624308 = रुपये
35791/- वसूल करणेत यावेत.

प्रशासकीय मान्यता :- स्थायी सममती सभा क्रं.01 ठिाव क्रं.29 हद.19.04.2011
तांबत्रक मान्यता :- जल अमभयंता यांचे पत्र 62 /2011 – 12 हद. 08.07.2011
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अंदाजपत्रकीय िककम :- 26,28,909/- ,

मंजुि दि :- अंदाजपत्रकीय दिाने

मक्तेदािाचे नांव :- मे श्रीननवास इंडस्रीज, जयमसंगपिु
खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त. .
स्थायी सममती सभा क्र. 01 ठिाव क्र. 29 हद. 19/4/2011 ने श्रीननवास इंडस्रीज कडून दि किािावि
एच.डी.पी.ई. पाईप सन 2009-10 चे मंजूि दिसच
ू ीच्या एस्टीमेट पेक्षा शे. 5.10 कमी दिाने अर्धननयम
1949 चे प्रकिण 5, संववदा खंड 2(2) अन्वये पि
ु वठा किणेस मान्यता हदली आहे .

त्याप्रमाणे खालील साहहत्य ववववध कामासाठी वर्षिभि खिे दी करुन सन 2010-11 चे दिसच
ू ी प्रमाणे
दे यके आदा केली आहे त. सन 2010-11 मध्ये (सन 2010-11 DSR)
पाईप

ि.मीटि

दि

एकूण

90 मी.मी.

11890

156

18,54,840/-

75 मी.मी.

2700

112

03,02,400/-

110मी.मी.

2885

227

06,45,815/28,03,055/-

(Less 5.10% Below) -

01,42,956/-

एकूण

26,60,099/-

स्थायी सममतीने सन 2009-10 चे मंजिू दि सच
ु ीचे एस्टीमेट पेक्षा शे. 5.10% कमी दिाने पाईप
पिु ववणेस मान्यता हदलेने सदि पाईपची फकं मत रुपये 2765340 - 141032 (5.10% कमी) = रुपये
2624308/- आदा किणे आवचयक होते. त्यामळ
ु े जादा िक्कम रुपये 2660099 - रुपये 2624308 = रुपये
35791/- वसल
ू किणेत यावेत.

सदि पाईप DSR प्रमाणे IS 4984 या मानांकनाचे असलेबाबतचे प्रमाणपत्र सोबत जोडणेत आलेले नाही.
पाईप वापिण्यास योग्य असले बाबतचा शासकीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळे चा अहवाल न घेताच दे यके
आदा किणेत आली आहे त.
म.जज. प्रा. दिसच
ू ी सन 2010-11 जनिल नोट्स अ.क्र. 21 नस
ु ाि A.C. /PVC/HDPE पाईप शहिी
भागामध्ये वापिणेत येवू नये असे स्पष्ट नमद
ु असताना पाईप वापिणेत आले आहे त.
उपिोक्त वावर्षिक एजन्सीकडून सन 2011-12 या आर्थिक वर्षाित रुपये 26,28,909/- फकं मतीच्या HDPE
पाईप्स पिु ववल्या आहे त. त्याच्या जकात भिलेल्या पावत्या लेखापिीक्षणास दाखववण्यात आल्या
नसल्याने रुपये 2628909/- x 3% प्रमाणे रुपये 78876/- जकात वसल
ू किणेत यावी. अधिसमास
ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
उपिोक्त

आक्षेपांचे

पत
ि स्
े तव
ु त

िक्कम

रुपये1,14,667/- वसल
ु पात्र

व

रुपये

25,14,242/-

आक्षेपाधीन ठे वणेत येत आहे त.
DATSBKM7201 (Ref No : 108)
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बांद पाणी मिटरिुळे पाणी आकारणी ननयिानुसार होत नसलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स,
अननयममतता कलम

: 9ब

िहानगरपामलका क्षेत्रात सन 2011-12 या आर्थाक वर्ाात एकूण 61423 मिटर धारक असून त्यापैकी
एकूण 39882 मिटर नादरु
ु स्त आहे त. एकूण बांद मिटरची टक्केवारी 65% असल्याने पाणी वापर
आकारणी ननयिानुसार होत नसल्याचे ददसून येत.े

सांगली व ममिज या ववभागात एकूण 61423 ममटि धािक असन
ू त्यापैकी एकूण 39882 ममटि
बंद आहे त. एकूण बंद ममटिची टक्केवािी 65% आहे . अधिसमास पत्रास उत्ति हदलेल्या बंद ममटि चालू
किण्याबाबत ग्राहकास नोटीस दे ण्यात येऊन मब
ुं ई प्रानतंक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे अनस
ु च
ु ी
प्रकिण 10 कलम 12 अ नस
ु ाि ममटि बंद पडल्यावि आगोदिच्या तीन महहन्याची सिासिी काढून बबल
आकािणी किण्यात येत.े व ज्यांचा पाणी वापि जास्त आहे अशा नळ जोडण्या बंद किण्यात येतात. असे
नमद
ु आहे . पिं तु बंद ममटिमळ
ु े फकती नळ जोडण्या तोडल्याची माहहती दे ण्यात आलेली नाही.
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
महानगिपामलकेकडून ग्राहकास पाणी बबलापोटी जे बबल हदले जाते त्याच्यावि जि ममटि 3 महहने बंद
िाहहले ति कनेक्शन बंद किण्यात येईल असे स्पष्ट नमद
ु आहे . त्याप्रमाणे लेखापिीक्षण वर्षाित एकही
कनेक्शन बंद किण्यात आले नाही. त्यामळ
ु े बंद ममटिची टक्केवािी वाढलेची हदसन
ू येत.े
बंद ममटिचे जास्त टक्केवािीमळ
ु े वापि केलेल्या पाण्याचे योग्य परिमाणानस
ु ाि पाणी पट्टी वसल
ु केली
जात नाही.
अधिसमास पत्र क्र.87 हद.05.02.2013 ला हदलेल्या उत्तिामध्ये दििोज 76.91 द.ल.ली. पाणी उपसा होत
असन
ू त्या पैकी 53.70 द.ल.ली. पाणी पिु वठा होतो. फील्टि वॉश व अन्य कािणां मळ
ु े एकूण गळती 21
द.ल.ली. म्हणजेच 27.46% होत असलेचे नमद
ु आहे . बंद मीटिची संख्या 67% असल्याने पाणी पिु ववलेचे
मोजमाप योग्य रितीने होत नसलेचे व त्याचा आकािही योग्य तऱहे ने काढला जात नसलेने
महानगिपामलकेची आर्थिक नक
ु सान होत असलेचे स्पष्ट होते.
DATSBKM7201 (Ref No : 109)

[48]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

24

वाढीव व सुधाररत साांगली व कुपवाड नळ पाणी पुरवठा योजना पॅकेज 3.1, 3.3 व

3.4 िधील अननयमितते बाबत.
लहान व िध्यि शहरासाठी पायाभुत सुववधाांचा ववकास कायाक्रि (UIDSSMT) (केंद्र 80% + राज्य 10% व िनपा
10%
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स, केंद्र, िाज्य व स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 206759318.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 206759318.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 34420659.00 रु.,

केंद्र शासनाने लहान व िध्यि शहरासाठी पाणी पुरवठ्याची सोय करणेसाठी ही योजना सुरु केली
असून त्या अांतगात साांगली िहानगरपामलकेने केलेल्या कािािध्ये टें डर दरापेक्षा ननववदा दर 111.85%
जादाने िान्य केला आहे . सदर दे कार चालु दरसूची 2009-10 चे दरापेक्षा 19.56% जादा ने िांजुर केला
आहे . परां तू जादा दराची िनपा ननधी िध्ये तरतुद केलेली नाही. जादा दर व भाववाढ ककां ित (प्राइस
एस्कलेशन) िान्य केलेिुळे ठे केदाराचे दहत जोपासणेत आलेने िहानगरपामलकेचे रुपये 2,86,27,579/- चे
आर्थाक नुकसान झालेले आहे .

अ.क्रं.

प्रमाणक
क्रं

मोजमाप
हदनांक

िक्कम

िक्क्म पस्
ु तक पान क्रं.
क्रं.

1

10

08/3/11

10,60,00,000/-

18

1 ते 06

2

11

25/03/11

60,08,269/-

18

1 ते 06

3

02

04/06/11

5,31,41,377/-

18

13 ते 21

4

03

06/07/11

2,50,00,000/-

18

13 ते 21

5

06

13/10/11

23,85,257/-

18

22 जे 45

6

09

14/12/11

48,50,000/-

18

22 ते 45

7

5831

20/01/12

1,29,04,529/-

18

45 ते 88

(स्वननधी)

105

01 ते 33

8

7656

31/03/12

24

01 ते 52

03,59,59,235/(स्वननधी)
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07

15/10/12

एकूण

03,08,27,654/-

24

52 ते 100

25

01 ते 61

27,70,86,318/-

प्रशासकीय मान्यता :No. DMA/UIDSSMT - Letters 2006/C R- 264/4, Director of Municipal Administratinon Dt.
28/09/2006 (2nd meeting of the state level sanctioning committee)
No. DMA/UIDSSMT/3rd SLSC/2006/CR-1175/55, Director of Municipal Administratinon Dt.13
Feb 2007

तांबत्रक मान्यता :मख्
ु य अमभयंता, महािाष्र जीवन प्रार्धकिण पण
ु े ववभाग पत्र CE PUNE/TB-3/Sangli
WSS/Technical Deviation/3577 Dt. 12/10/10

स्थायी सममती सभा क्र.09 ठिाव क्र.127 हद.22/07/10 अन्वये ननववदा मागववणेस मान्यता
स्थायी सममती सभा क्र.20 ठिाव क्र.359 हद.23/11/10 अन्वये मे. लक्ष्मी मसव्हील इंजजननयिींग सव्हीस
प्रा.मल. यांची ननववदा प्राकलण िक्कमेच्या 111.85% जादा दिाने व चालु दिसच
ू ी (09/10) चे 19.56%
जादा दिाने मंजिु केली आहे.
सदि ननववदे मध्ये माळबंगला जलशध्
ु दीकिण केंद्र ते हहिाबाग पाणी पिु वठा केंद्रापयिंत 800
मी.मी. डी.आय के-9 दाबनमलका टाकणे, शालीनीनगि व वानलेसवाडी येथे उं च टाक्यासाठी शद
ु ध
पाण्याची गरु
ु त्व नमलका टाकणे व कुपवाड वानलेसवाडी व अन्य 5 हठकाणी ववववध मलटि क्षमतेच्या
वपण्याच्या पाण्याच्या उं च टाक्या उभािणे या कामाचा अंतभािव आहे .
उपिोक्त कामासाठी एक्सप्रेशन ऑफ इंटिे स्ट (इओआय) च्या माध्यमातन
ू दै ननक इंडडयन
एक्सप्रेस व दै ननक पढ
ु ािी या हद.27/03/10 चे वतिमान पत्रातन
ु अजि मागववणेत आले असन
ू ननववदापव
ू ि
बैठकी नंति ठे केदािाकडून ननववदा मागववणेत आल्या होत्या.
प्राकलन िक्क्म रुपये14,90,51,271/- रुपये (जजल्हा दिसर्ू च 2005-06) वि एकूण 5 ननववदा
आल्या असन
ू त्यापैकी सवाित कमीची ननववदा मे. लक्ष्मी इंजजननअरिंग सव्हीस प्रा.मल. ची ननववदा दिावि
111.85% जादा ची मान्य किणेत आली आहे .

उपिोक्त कामाचे लेखापिीक्षण करुन अधिसमास पत्र क्र.146 हद.28/2/13 ने ननगिममत केलेला
असन
ू त्यास पाणी पिु वठा ववभागाने मद्द
ु ेननहाय उत्ति हदलेले आहे . त्या उत्तिांचे अवलोकन केले नंति
खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
बी-1 टें डि विील आयटम 6 पान 47 नस
ु ाि ठे केदािाने टें डि भिणेपव
ू ी सवि गोष्टींचा ववचाि करुन सविकर्ष
दि भिणे आवचयक असलेचे नमद
ं ि उपायक्
ु आहे . पिं तू ठे केदािाने टें डि जस्वकृत केलेनत
ु त (पा.प.ु ) यांचे
हद.25/10/10 चे ववर्षयपत्रानस
ु ाि स्थायी सममती सभा क्र.20 ठिाव क्र.359 हद.23/11/10 अन्वये ननववदा
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अटी शती मध्ये बदल केला आहे . सदि बदल ननयमबाह्य आहे .
पाणी पिु वठा ववभागाने ननववदा फकं मत रुपये14,90,51,241/- (सन 05-06 चे जजल्हा दिसच
ू ीप्रमाणे) वि
अंनतम वाटाघटीनंति रुपये31,57,67,118/- फकं मतीचा दे काि (111.85 % जादा) मान्य केला आहे . तो
चालु दिसच
ू ीशी रुपये 26,52,52,612/- शी तल
ु ना किता 19.56 % जादा येतो. नगिववकास ववभागाचे
शासन परिपत्रक क्रं.यआ
ु यडी-2009/प्र.क्रं 158/नवव 33, मब
ुं ई हद.10 ऑगस्ट 2009 व शासन परिपत्रक
क्रं.जीइएन-1093/2365/प्र.क्रं.126/93/नवव 14 हद.20/10/93 नस
ु ाि स्पधाित्मक दिपत्रकातील कमीत कमी
दिाचे दिपत्रक हे चालू वर्षािच्या जजल्हा दिसच
ू ी फकं वा मंजिू प्राकलनातील िकमेपेक्षा कमाल 10% हून
जास्त िक्कमेच्या ननववदा आल्यास त्या का जास्त आहे त याचे काळजीपव
ि बाबननहाय परिक्षण (िे ट
ू क
ऍ़नामलमसस) किणे आगत्याचे आहे . तसेच फेि ननववदा मागववण्याबाबत गांमभयािने ववचाि किणे इष्ट
ठिते असे नमद
ु आहे . पिं तु पाणी पिु वठा ववभागाने ननववदा न मागववता पन्
ु हा एकदा सन 10-11च्या
दिसच
ू ीशी तल
ु ना करुन 9.97% जादा दिाने ननववदा मंजूि केली आहे . ननववदा हद.27.03.2010 ने
मागववणेत आले नंति पव
ि ात्रतेसाठी अजि किणेची अंनतम तािीख 26.04.2010 होती. व
ू प

प्रीबीड ममटींग

हद.16.08.2010 िोजी चाि महहने ववलंबाने ठे वणेत आली होती. व ननववदा 24.08.2010 िोजी उघडणेत
आली आहे . ननववदा मागववणे ते ननववदा मंजूि किणे या कामामध्ये 5 महहन्याचा प्रशासफकय ववलंब
लागलेने कामाची फकं मत वाढलेली हदसन
ू येत.े त्यामळ
ु े सन 2010-11 चे दिसच
ु ी बिोबि

पन्
ु हा

दिपथ
ृ :किण करुन ननववदा न मागववताच ननववदा फकं मतीचे 9.97% जादा दिाने ननयमबाह्यरित्या
ननववदा मंजूि किणेत आलेचे स्पष्ट होते.
सदि दिपथ
ृ :किणामध्ये डी.आय.पाईप पिु वठा मधील फिक रुपये61,30,828/- हा सन 10/11 च्या मंजूि
दिसच
ू ी मधील जनिल नोटसच्या आधािे घेतलेचे व एक्साईज ड्यट
ु ी मधील फिक (2.06%) प्रमाणे
रुपये6,96,233/- व 1% व्हॅट मधील फिक रुपये28,71,395/- घेतलेचे अधिसमास पत्रात हदलेल्या
उत्तिामध्ये नमद
ू आहे . पिं तू बी-1 टें डि अटी शती क्रमांक 62 अन्वये भाववाढ ननदे शांक शति ही मंजूि
केली असलेने ठे केदािाला दहु े िी लाभ हदलेने 61,30,828 + 6,96,233 + 28,71,395 = रुपये96,98,456/महानगिपामलकेचे आर्थिक नक
ु सान झाले आहे . तसेच िॉयल्टी फिक रुपये70,12,496/- दाखववला आहे .
पिं तू अनर्ष
ु र्ं गक कागदपत्रे जोडणेत आलेली नाहीत.
सदि दिपथ
ृ :किणामध्ये सवि बाबींचा ववचाि केले नंति िक्कम रुपये 28,71,39,539 वि 9.97% जादा
दिाने टें डि मंजिू केलेने महानगिपामलकेचे रुपये 2,86,27,812/- चे आर्थिक नक
ु सान झालेले आहे .
प्रमाणक क्रं.10व 11 िक्कम रुपये 11,20,08,269/- हद.018/03/11 व हद.25/3/11 ने पाईप खिे दी पोटी
ठे केदािास आदा किणेत आले आहे त. पिं तू बी-1 टें डि पान नं.60 विील 3.00 नस
ु ाि 5% प्रमाणे जकात
रुपये 56,00,413/- वसल
किणेत आलेली नाही. अधिसमास पत्रात हदलेल्या उत्तिामध्ये जकातीचे
ू
पावतीचे झेिॉक्स प्रत अवलोकनी सादि किीत आहे असे नमद
ु केले आहे . पिं तू जकात पावत्या
दाखववणेत आलेल्या नाहीत.
सन 11-12 मध्ये एकूण सहा दे यके दे णेत आली असन
ू दे यक क्रं.3 ते 5 अखेि रुपये13,83,035/- चे
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मसमें ट व दे यक क्रं.3 ते 6 अखेि HYSD स्टील रुपये18,38,652/- असे एकूण रुपये32,21,687 x 5 %
प्रमाणे

जकात

रुपये1,61,084/-

घेणेत

आलेली

नाही.

अधिसमास

पत्रास

हदलेल्या

उत्तिामध्ये

महानगिपामलका हद्दीत मसमेंट व स्टील खिे दी केली असल्यास त्यावि जकात भिावी लागणाि नाही असे
नमद
ु आहे . पिं तू सदि साहहत्य मनपा हद्दीत घेतलेच्या पावत्या लेखापिीक्षणास दाखववणेत आलेल्या
नसलेने जकात वसल
ू किणेत यावी.
6 व्या िननंग दे यकापयिंत M-300 प्रमाणे मसमें ट काँक्रीटचे एकूण काम 443.60 घ.मी. इतके झालेने

िॉयल्टी 156.75 ब्रास x रुपये 200 ब्रास प्रमाणे रुपये31,350/- वसल
ू किावी.
भाववाढ ननदे शांक अटी/शती 62 प्रमाणे 7 व्या धावत्या दे यकामधून रुपये17,99,610/- भाववाढ ननदे शांक
(प्राईस एस्कलेशन) डी.आय.पाईप्स,

मसमें ट व लोखंड यावि हदला आहे . टें डि 09/10 चे चालु

दिसच
ू ीप्रमाणे 9.97% जादा दिाने हदले असलेने व 10-11 चे दिसच
ू ीवि दिपथ
ु हा
ृ :किण करुन हदलेने पन्
भाववाढ ननदे शांकप्रमाणे फिक हदला आहे . अधिसमास पत्रामध्ये हदलेले उत्ति संयजु क्तक नसलेने िक्कम
रुपये17,99,160/- आक्षेपार्धन ठे वणेत येत आहे .
सातव्या धावत्या दे यकापयिंत एकूण िक्कम रुपये 20,67,59,318/- ठे केदािास आदा केली आहे .
अंदाजपत्रकाप्रमाणे एकूण िक्कम रुपये 10,61,53,634/- होत असन
ू अंदाजपत्रकीय दिापेक्षा 111.85%
जादा दिाने ननववदा मंजूि असलेने उविरित िक्कम रुपये10,06,15,683.94/- महानगिपामलकेने स्वहहस्सा
म्हणून आदा किणे आवचयक असता स्वननधीमधून प्र.क्र.5831 ने रुपये1,29,04,526/- + प्र.क्र.7656 ने
रुपये 3,59,69,235 = रुपये 4,88,73,761/- हदलेली आहे .उविरित िक्कम रुपये5,17,41,922/- केंद्रशासनाचेच
ननधीतन
हदलेने मनपा ने स्वननधीची तितद
ू
ु केली नसलेचे स्पष्ट होते. तसेच अन्य कामांचा
केंद्रशासनाचा ननधी या कामावि वळववलेने ती कामे भववष्यात िें गाळण्याची शक्यता नाकािता येत नाही.
कामाची वकि ऑडिि 23/12/10 िोजी दे णेत आली असन
ू मद
ु त 18 महहने हदली आहे . पिं तू लेखापिीक्षण
तािखे अखेि काम पण
ू ि झालेले नाही. त्यामळ
ु े नागरिकांना वपणेसाठी शध्
ु द पाणी पिु ववणेचा हे तू साध्य
झालेला नसलेचे स्पष्ट होते.
उपिोक्त आक्षेपांचे पत
ि स्
े तव रुपये3,44,20,659/- वसल
ु त
ू पात्र व रुपये 20,67,59,318/आक्षेपार्धन ठे वणेत

येत आहे त.
DATSBKM7201 (Ref No : 19)

25

पॅकेज क्र. 1.1 आणण 1.3 िधील दहराबाग केंद्र येथे टाकी बाांधणे ववतरण दयवस्था

बळकटीकरण करणे कािातील त्रुटी बाबत.
सज
ु ल ननिाल अमभयान योजना
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स, िाज्य व स्वननधी ननधी
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अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 103195932.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 103195932.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 9547586.00 रु.,

खालील प्रिाणे दे यकातून कराची रक्कि वसूल केली नाही.कािगार वविा
रॉयल्टी
(वॅट) कर

रु. 15,41,876/-कािगार कल्याण उपकर
रु. 10,40,672/-

प्रमाणक क्रमांक :- 30

रु. 4,60,336/रु. 60,001/-िुल्यवधीत

रु. 31,02,885/-

हदनांक :-15.02.2012

िक्कम :- 38,83,357/-

एकूण खचि :- 4,60,33,579/अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 10,31,95,932/प्रशासकीय मान्यता :- स्थायी सममती ठिाव क्र.126 हद.12.07.2010
तांबत्रक मान्यता :- मख्
ु य अमभयंता महािाष्र जीवन प्रार्धकिण यांचे पत्र हद.09.04.2011
ठे केदािाचे नांव :- मे. एस.एम.सी. इन्रास्टक्चि, प्रा.मल. ठाणे
कायािदेश हदनांक :- 23.12.2010
मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 20

कामाची मद
ु त :- 14 महहने
पष्ृ ठ क्रमांक :- 09 ते 17

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
मक्तेदािाची पव
ु ि पात्रता समजून घेणेसाठी जाहीि प्रकटन क्र. 260/10-11 हद 2/8/10 ने (इओआय) द्वािे
ननववदा मागववल्या असन
ि णे मोघम स्वरुपाच्या आहे त. त्यामध्ये अंदाजपत्रकीय िक्कम व
ू , त्या पण
ू प
इति तपशील नमद
ु नाही. मोघमपणे जाहहि प्रमसध्दी हदल्याने व्यापक प्रनतसाद ममळाला नाही. अशी
मोघम प्रमसध्दी दे वन
ू आलेल्या मक्तेदिातन
ू मक्ता ननजचचत किण्यात आला आहे . सामान्य प्रशासन
ववभाग महािाष्र शासन यांचा शासन ननणिय क्र. जाहहिात 2009/प्र.क्र. 137/ का-34 हद. 31/8/2009
नस
ु ाि ि.रु. 55 लाखापेक्षा जास्त िक्कमेचे काम असल्याने ववभागातील “अ” वगि दै ननंक एक व त्या
ववभागातील “ब” वगि व ज्या जजल्ह्याचे काम आहे त्या जजल्ह्यातील क वगि दै ननंकात जाहहिात दे णे
आवचयक होते पिं तु दै ननंक पढ
ु ािी या एकाच दै ननकात ननववदा प्रमसध्द केली असलेने जास्त ठे केदािांच्या
पयिंत ननववदा न पोहोचलेने स्पधाित्मक दिाचा लाभ मनपास झालेला नाही.
मद्र
ु ांकाबाबत अधिसमास पत्रात हदलेले उत्ति योग्य आहे .
एकूण खचि आतापयित िक्कम रु. 4,60,33,579/- झाला आहे . ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे
पत्र क्र.प्रववनी-2305/सहववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005 नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्कम रु.
4,60,336/- वसल
ू केला नाही. िक्कम वसल
ू करुन सबंधीत जमा लेखा मशर्षािखाली जमा किावी.

मक्तेदािाने कामाचा ववमा उतिववला असे अधिसमास पत्राचे उत्ति दे ताना नमद
ु केले आहे . पिं तू ववमा
कपात केल्याची कागदपत्रे दाखववणेत आलेली नाहीत.
महसल
ू व वने ववभाग अर्धसच
ु ना क्र. गौणखननज 1011009/Pk-3009/स्व-3 हद. 11/2/2010 नस
ु ाि
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िॉयल्टी चाजेस िक्कम रु. 7,70,938/- अंदाजपत्रकात दाखववताना फकती गौण खननज लागणाि व रु.
200/- प्रती ब्रास प्रमाणे एवढी िक्कम कशी याची गणना केली याबाबतचे कागदपत्रे नस्तीत नाहीत.

जजल्हा दिसच
ू ीतील दि हे सवि किासह असतात असे असतानाही िॉयल्टीची िक्कम पित अर्धक
दाखववणेत

आली

आहे . त्यामळ
वसल
पात्र आहे .
ु े दप्ु पट ि.रु. 15,41,876/- िॉयल्टी म्हणन
ू
ू

जजल्हादिसच
ू ीमध्ये अगोदिच िॉयल्टी हा कि धिला नसलेबाबत ज्या प्रार्धकािी /अर्धकािी यांनी जजल्हा
दिसच
ू ी तयाि केली त्यांचे पत्र उपलब्ध करुन दाखववले नाही. त्यामळ
ु े अंदाजपत्रकात जादा दाखववलेली
िॉयल्टी िक्कम व जजल्हा दिसच
ू ीतील िॉयल्टी समाववष्ट असलेली िक्कम असा दब
ु ाि लाभ मक्तेदािास
झाल्याने सवि ि.रु. 15,41,876/- वसल
ू किणेत यावी.
अंदाजपत्रकातील िॉयल्टी ि.रु. 7,70,938/- दाखववली आहे . या कामात गौण खननजाचा फकती वापि केला
त्याबाबतच्या वापिाची (वापि पत्रक) प्रपत्र दे यकासोबत नाही. तसेच गौण खननज वापिानस
ु ाि वसल
ु ी
पत्रक दे यकासोबत नाही. तसेच नस्तीतही नाही. त्यामुळे िॉयल्टीची िक्कम रु. 7,70,938/- मंजुिी वेळी
अंदाजपत्रकात अर्धक दाखववली असलेने, ती सवि िक्कम वसल
ू करुन भिणा किावी.
उद्योग व उजाि ववभाग शासन ननणिय क्र.बी.सी.ए. 2009/ प्रक्र 108/ कामगाि 7 अ हदनांक 17 जन
ू 2010
अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु. 4,00,335/- शासनाच्या जमेच्या लेखामशर्षािखाली जमा
केले असलेचे चलन लेखा परिक्षणास दाखववले नाही. तसेच आतापयितचा एकूण खचि िक्कम रु.
4,60,33,579/- च्या 1% कामगाि कल्याण उपकि वसल
ू किणे आवचयक होते. पिं तु पण
ू ि िक्कम वसल
ू

केली नसलेन.े उविरित िक्कम रु. 60,001/- वसल
ू करुन भिणा किावी.
सावि. बांधकाम ववभागाचा शासन ननणिय क्र. बीडीजी-2005/प्र.क्र. 324/ इमािती-2 हद. 3/3/2006 मधील
परि. 5 मध्ये दशिववल्याप्रमाणे मल्
ु य वधीत कि अर्धननयमाचा कलम 8 व 9 खाली नोंदणी प्रमाणपत्र
सोबत जोडले नसलेने, वकिटॅ क्स िक्कम 4% ने वसल
ू होणे आवचयक होते. पिं तु 2% ने िक्कम रु
8,00,671/- वसल
केली
ू

आहे . सहा धावत्या दे यकाने ि.रु. 4,60,33,579/- च्या 4% िक्कम रु.

18,41,343/- होणे आवचयक होते. पिं तु यापैकी िक्कम रु.8,00,671/- वसल
ू केलेने फिकाची िक्कम रु.
10,40,672/- वसल
ू किणेत यावी. अधिसमास पत्राच्या उत्तिात म्हटल्याप्रमाणे मक्तेदािाच्या वकिटॅ क्स

नोंदणीची प्रत उत्तिा सोबत नाही.
लेखा संहहता ननयम 182 नस
ु ाि दे यक फकती िक्कमेला पास केले ते दशिवन
ू मोजमाप पस्
ु तकातील पष्ृ ठ
दहु े िी लाल िे र्षन
े े क्रॉस कािणे आवचयक असताना त्या प्रमाणे कायिवाही केलेली नाही.
मे.

एस.एम.सी.

इन्रास्रक्चि

व

सिु ें द्र

इंजजननअिींग

या

दोघांचे

दि

अंदाजपत्राकीय

िक्कम

रु.10,21,95,932/- या िक्कमेवि समान म्हणजे रु. 45.50% वाढीव आहे त. पाणी पिु वठा ववभागाने चालु
दिसच
ू ी (सन 09/10) प्रमाणे दिपथ
ृ :किण केले असता सदि दि 14% जादा येतो. नगिववकास ववभागाचे
शासन परिपत्रक क्रं.यआ
ु यडी-2009/प्र.क्रं 158/नवव 33, मब
ुं ई हद.10 ऑगस्ट 2009 व शासन परिपत्रक
क्रं.जीइएन-1093/2365/प्र.क्रं.126/93/नवव 14 हद.20/10/93 नस
ु ाि स्पधाित्मक दिपत्रकातील कमीत कमी
दिाचे दिपत्रक हे चालू वर्षािच्या जजल्हा दिसच
ू ी फकं वा मंजूि अंदाजपत्रकातील िक्क्मेपेक्षा कमाल 10%
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हून जास्त िक्कमेच्या ननववदा आल्यास त्या का जास्त आहे त याचे काळजीपव
ि बाबननहाय परिक्षण
ू क
(िे ट ऍ़नामलमसस) किणे आगत्याचे आहे . तसेच फेि ननववदा मागववण्याबाबत गांमभयािने ववचाि किणे

इष्ट ठिते असे नमद
ु आहे . पिं तु पाणी पिु वठा ववभागाने पन्
ु हा ननववदा न मागववता 14% जादा दिाने
ननववदा मंजिू केली आहे . सन 09-10 च्या जजल्हा दिसच
ू ीप्रमाणे दि असन
ू वाटाघाटीने ते 14% वाढीव
आहे त. सध
ु ारित अंदाजपत्रक केले नाही. तसेच

जादा 14% दिाने ननववदा मंजूि केलेने अद्याप पयिंत

मनपाचे रु.4,60,33,579/- x 14% = िक्कम रु. 64,44,701/- चे आर्थिक नक
ु सान झाले आहे . ते
संबर्ं धताकडून वसल
ु किणेत यावे.
उपिोक्त आक्षेपांचे

पत
ि स्
े तव िक्कम
ु त

रु. 95,47,586/- वसल
ु पात्र

व िक्कम रु.

10,31,95,932/- आक्षेपार्धन ठे वणेत येत आहे त.
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पांपीग िमशनरी व त्याला लागणारे इलेक्रीक उपाांगे बदलणे इत्यादी कािातील

अननयमिततेबाबत.
सुजल ननिाल अमभयान योजना
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स, िाज्य व स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 40525754.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 40625714.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 1015643.00 रु.,
1) EOI (एक्सप्रेशन ऑफ इांरेस्ट) ननववदा प्रमसध्दी पध्दत चुकीची असलेचे ददसून येत.े 2) कािगार वविा

र.रु. 2,03,128/- वसूल केला नाही.3) शासन ननणाय दद. 03 िाचा 2006 नुसार वॅटची नोंदणी न केल्याने
4% रक्कि वसूल करणे ऐवजी 2% रक्कि केली व उवारीत रुपये 8,12,515/- वसूल करावी.

प्र.क्र. 12 हद. 07/09/2011 ने व इति दोन धावत्या दे यकाने
प्रमाणक क्रमांक -:12

हदनांक -:07.09.2011

ि.रु. 4,05,25,714/- एवढा खचि केला

-: िक्कम 40,23,224/-

एकूण खचि -:4,05,25,754/अंदाजपत्रकीय िक्कम -: 5,77,78,243/प्रशासकीय मान्यता -:स्था.ठिाव क्रं.स.126 हद .12.07.2010
तांबत्रक मान्यता -:मख्
ु य अमभयंता यांचे पत्र हद .09.04.2010
ठे केदािाचे नांव -: योगीिाज प्रायव्हे ट मल. नवी मब
ुं ई
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कायािदेश हदनांक :- 24.03.2011
मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक -:23

कामाची मद
ु त :- 12 महहने
पष्ृ ठ क्रमांक :- 1 ते 3 , 7 ते 12 , 20 ते 31

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
या कामासाठी िाज्य शासन 70% व स्वननधी 30% असा खचि किावयाचा आहे . 70% ने शासन खचि
रुपये 2,84,37,999/- व 30% ने महानगिपामलका 1,21,87,714/- असा खचि होणे आवचयक होते. 30%
मनपाने स्वननधीतन
अंदाजपत्रकाच्या 25.60% जादा दि
ू भिलेली िक्कम योग्य आहे . पिं तु मळ
ु
असल्याने अंदाजपत्रकीय िक्कम रु.

5,77,98,243/-

च्या

25.60%

प्रमाणे

रु.

7,25,94,593 –

4,05,25,754/- = रुपये 3,20,68,839/-(सन 2011-12 अखेि झालेला खचि) एवढा जादा होणािा खचि
स्वननधीतन
ू किणेत आलेला नाही.
या तक्त्यामध्ये 6 ननववदा प्राप्त झाल्या त्यातील योगीिाज प्रा. मल. नवी मब
ुं ई यांची ननववदा 25.60%
जादा दिाची ही सवाित कमी दिाची आहे . त्याचें शी वाटाघाटी केल्या व 4.40% अंदाजपत्रकीय िक्कमेपेक्षा
कमी असे तक्ता मसद
ु ीचा ठिाव क्र. 512 हद. 17/2/11 मध्ये स्पष्ट नमद
ु आहे . ठिावातील बाब ही
घटनात्मक ननयमानस
ु ाि अर्धकृत असल्याने ग्राह्य धिणे अत्यावचयक आहे असे असल्याने 21.20%
जादा हदलेला दि हा ननयमबाह्य ठितो. अंदाजपत्रकीय दिापेक्षा 4.40% कमी असल्याने िक्कम रु.
1,04,00,182/- वसल
ू पात्र ठितात. अधिसमास पत्रास हदलेले उत्ति व ठिावातील मजकुि यात साम्य

नाही.
प्रमाणक क्र. 12 हद. 7/9/11 ने ि.रु.40,23,229/- दे यक मख्
ु य लेखापिीक्षक यांनी पािीत केलेले दे यक
लेखा ववभागाने ि.रु. 20,00,000/- या दे यकाद्वािे आदा केले व नंति झेिॉक्स प्रतीतील दे यकावि
प्रमाणक क्र. 18 हद. 13/9/11 ने िक्कम रु. 17,01,370/- अदा केले व ि.रु. 15,00,00,000/- तितद
ु
असताना पाटि पेंमेंट केले आहे . तितद
ु मशल्लक असताना पाटि पेमेंट किणेचे अर्धकाि कोणास आहे त या
बाबतचा ननयम व शासन ननणिय लेखा परिक्षणास दाखववणेत आलेले नाहीत. व झेिॉक्स प्रतीत दे यक
ननयमबाह्यरित्या आदा केले आहे .
प्रमाणक क्र. 27 हद. 21/1/12 अन्वये ि.रु. 2,76,61,500/- चे दे यक मख्
ु य लेखापिीक्षक यांनी पारित केले
असताना लेखा ववभागाने ि.रु. 2,00,00,000/- चे दे यक अदा केले व 54,48,579/- चे दे यक अद्याप आदा
केले नाही. ते दे यकानंति कधी पारित झाले. ते पाणी पिु वठा खात्यास माहहत नाही व मख्
ु यलेखा
परिक्षक यांनी पारित केलेली दे यके नंति छाया प्रतीत आदा केली आहे त. दे यक पारित किणेची प्रफक्रया
अननयममत आहे .
कायाििंभ आदे श 24/3/11 िोजी हदला. हद. 23/3/12 पयित 12 महहने मद
ु तवाढ मंजिू केली या मद
ु तीतही
काम पण
ू ि न झाल्याने हद. 31/3/13 पयित मद
ु तवाढ मार्गतली आहे . मद
ु त वाढ दे ताना दं डाची तितद
ु
करुन त्या प्रमाणे दं ड वसल
ु किणे आवचयक होते. तसेच वािं वाि मद
ु तवाढ दे ण्यापेक्षा ठे का िद्द किणेचा
ननणिय घेणेत आलेला नाही. अधिसमास पत्रात हदलेला खल
ु ासा मोघम आहे .
मोजमाप पस्
ु तक क्र. 23 पष्ृ ठ क्र. 1 ते 3, 7 ते 12, 20 ते 31 वि मापे नोंदववली आहे त. उपअमभयंता
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यांनी मोजमापे नोंदववली नाहीत. पिं तु 100% तपासलेले नमद
ु केले आहे . नगिपामलका लेखा संहहता
1971 ननयम 180 व 182 प्रमाणे दे यक आदा किताना मोजमाप पस्
ु तकातील नोंदीवि काट मािली नाही

तसेच नोंदीवि दहु े िी लाल िे र्षा काढल्या नाहीत. तसेच दे यक पारित केलेल्या िक्कमेचा शेिा मोजमाप
पस्
ु तकामध्ये नोंदवला नाही.
दै ननक इंडीयन एक्सप्रेस व दै ननक पढ
ु ािी मधून हद. 27 माचि 2010 िोजी ईओआय (मक्तेदाि पव
ु ि
अहतितस
े ाठी) जाहहि ननववदा मागववल्या आहे त. या सवि मोघम स्वरुपाच्या आहे त. यात कामाची
अंदाजपत्रकीय िक्कम व इति अनर्ष
ु र्ं गक बाबी नमद
ु नाहीत. अशा पध्दतीने ननववदा मागववणेबाबत
शासन ननणिय फकं वा ननयमातील तितद
ु ी दाखववण्यात आल्या नाहीत. अधिसमास पत्रात हदलेले उत्ति
योग्य नाही.
ववमा संचालनालयाचे संचालक यांचे पत्र हद.7/5/2011 ने कामाचा ववमा ि.रु. 2,89,073/- उतिववला पिं तु
महािाष्र शासन ननणिय जजपि/2003/प्र.क्र.837/35 हद. 8/5/2002 नस
ु ाि कामगाि ववमा िक्कम वसल
ु
केली नाही. ववमा अर्धननयम 1938 व ववमा संचालक, मब
ुं ई यांचे पत्र हद. 8 सप्टें बि 2010 नस
ु ाि
0.50% ववमा िक्कम 2,03,128/- वसल
ू पात्र आहे .

सावि. बांधकाम ववभाग, महािाष्र शासन ननणिय क्र. बीडीजी- /प्र.क्र.324/इमािती-2 हद. 3 माचि 2006
नस
ु ाि मक्तेदािांची नोंदणी झालेली नाही. त्यामळ
ु े 4% वॅट वसल
ू न किता 2% वसल
ू केला आहे . तिी
उवििीत 2% रुपये 8,12,515/- वसल
ू किावा.
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शािरावनगर येथे टाकी बाांधणे, इांटेकवेल नुतनीकरण करणे दहराबाग ते शािरावनगर

कफडरिेन टाकणे, ववतरण दयवस्था नुतनीकरण करणे याकािातील अननयमिततेबाबत.
सुजल ननिाल अमभयान योजना
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स, िाज्य व स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 24086749.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 24086749.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 993468.00 रु.,

ननधी उपलब्ध करणेसाठी 20% कजा व 10% लोकवगाणी न घेता िहानगरपामलकेने स्वउत्पन्नातून 30%
रक्कि भरणेचा ननणाय घेतला त्यापैकी रु. 30,11,975/- व 45.50% जादा दराने रक्कि रु. 4,69,54,149/अशी एकूण रक्कि रुपये 4,99,66,124/- सुजल ननिाल अमभयान खात्यात भरली नाही.

प्रमाणक क्रमांक -:32

हदनांक -:31/03/2012

-: िक्कम 73,87,015/-

एकूण खचि 2,40,86,747/[57]
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अंदाजपत्रकीय िक्कम -: 10,31,75,732/प्रशासकीय मान्यता 2010 सनु नअ.शनन क्र -:/प्र.क्र.460-प.ु पा/22 हद .23/11/2010
तांबत्रक मान्यता .यांचे पत्र हद मख्
ु य अमभयंता -:09.04.2010
ठे केदािाचे नांव -: श्री. सरु िंदि इंजजननअिींग – मब
ंु ई
कायािदेश हदनांक -:23.12.2010

कामाची मद
ु त :-14 महहने

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- अप्राप्त

पष्ृ ठ क्रमांक :- अप्राप्त

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
या कामासाठी शासन अनद
ु ान 70% कजि 20% व लोकवगिणी 10% असा खचि किावयाचा आहे . एकूण
चाि धावत्या दे यकाने ि.रु. 2,40,86,749/- एवढा खचि शासकीय अनद
ु ानातन
ू केला आहे . व पढ
ु े ही काम
चालू आहे अद्याप 20% कजि व 10% लोकवगिणी घेतले नाही. कजि व लोकवगिणी न घेता या कामासह
सवि कामांचे एकबत्रत पॅकेज रु. 29.85 कोटी पैकी 30% मनपा हहस्सा िक्कम रु. 11.04 कोटी सज
ु ल
ननमिल अमभयान खात्यात भिणा केले असे अधिसमास पत्राच्या उत्तिात नमद
ु केले आहे . 30% भिणा
िक्कमेचा तपशील तपासला असता रु. 8,65,38,025/- एवढे च भिणा केलेचे आढळून आले आहे . अद्याप
िक्कम रु. 30,11,975/- मनपा हहस्सा भिणा केला नाही. तसेच श्री. सरु िंद्र इंजजननअि यांनी 45.50% हा
दि चालू दिसच
ू ीशी जूळवन
ू करुन घेतला पिं तु मळ
ु अंदाज पत्रकानस
ु ाि ि.रु. 10,31,95,932/- च्या
45.50% ि.रु. 4,69,54,149/- + 30,11,975/- = रुपये 4,99,66,124/- मनपाच्या स्वननधीतन
ू सज
ु ल ननमिल

योजनेच्या खात्यावि जमा केली नाही.
EOI (मक्तेदाि पव
ु ि अहिता) साठी जाहहि ननववदा मागववणेत आली. सेक्रेटिीच्या पत्रानस
ु ाि EOI ननववदा

मागववली असे नमद
ू आहे. पिं तु हे पत्र लेखापिीक्षणास दाखववले नाही तसेच EOI ननववदे बाबत
मागिदशिक तत्व काय आहे त याबाबत शासन ननणिय फकं वा ननयमातील तितद
ु ी लेखापिीक्षणास
दाखववल्या नाहीत. ननववदे मध्ये पण
ि णे मोघम मजकुि आहे . अंदाजपत्रकीय िक्कम इत्यादी बाबी
ू प
ननववदे त नाहीत. अधिसमास पत्राचे उत्तिात केवळ खुलासा केला शासन ननणिय तसेच ननयमातील
तितद
ु ी ववर्षद केल्या नाहीत.
याकामासाठी 53.85 टन मसमें ट लागले त्याप्रमाणात खडी वाळु इत्यादी माल लागतो. खडी, वाळू बोल्डि
इत्यादी मालाचे वापि पत्रक दे यकासोबत तसेच नस्तीत नाही. त्यामळ
ु े खननज संपत्ती फकती लागली हे
लेखापिीक्षणास आढळले नाही. महािाष्र शासन, महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ू किावी.
अधिसमास पत्रास समपिक उत्ति हदलेले नाही.
या कामाचे नत
ु नीकिण केले असे नस्तीत नमद
ु आहे . काम सरु
ु किण्यापव
ु ी नस्तीच्या सिु वातीस
पव
ू ीच्या कामाचे सविसाधािण वणिन नमद
ु असते पिं तू या कामाचे नस्तीत नमद
ु नाही. नत
ु नीकिणावेळी
पव
ू ीचे सामान फकती काढले व ते काढतानाचा पंचनामा यादी नाही. तसेच जुने सामान मललाव केलेचे
कागदपत्रेही नस्तीत नाही. अधिसमास पत्रास योग्य उत्ति हदलेले नाही.
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स्टील ॲथॉिे टी ऑफ इंडडया या शासकीय कंपनीकडून लागणािे स्टील सामान खिे दी केले असल्याचा
उल्लेख आहे . खिे दीची उपप्रमाणके व जकात भिलेची कागदपत्रे दाखववली नाहीत. या बाबत अधिसमास
पत्रास योग्य उत्ति हदलेले नाही .
एसएमसी इन्रास्रक्चि यांनी हद. 6 सप्टे 2010 पयित श्री. मशवाजी दे साई यांनी पॉवि ऑफ ॲटनी हदली
आहे . ठे क्याचा कालावधी हा त्या कालावधीच्या पढ
ु े आहे . पॉवि ऑफ ऍ़टनी जस्वकािली कशी हे स्पष्ट
झाले नाही. अधिसमास पत्रास पढ
ु ील कालावधीबाबत स्पष्ट उत्ति नाही.
प्रमाणक क्रमांक 3 हद. 24 मे, 2011 ने रू. 43,00,000/- चे दे यक हे पव
ु ी पारित केलेल्या रु.
92,55,193/- च्या मळ
ु दे यकांची छायांफकत प्रत काढून त्यावि पास केले आहे . प्र.क्र. 24 हद. 4/2/2012 हे

दे यक पव
ु ी प्र.क्र. 25 हद. 14/12/2011 च्या मळ
ु प्रतीच्या छाया प्रतीवि पारित करुन रु. 2,00,000/मक्तेदािास दे णेसाठी धनादे श काढला आहे . छायाप्रतीवि मख्
ु य लेखापिीक्षक, कायिकािी अमभयंता आणण
इति सक्षम अर्धकािी यांच्या मळ
सह्या नसताना छायाप्रतीत दे यक खचि घातले आहे .याबाबत
ु
ननयमातील तितद
ु ी ववर्षद केलेल्या नाहीत.
रु. 15,00,00,000/- अनद
ु ान मंजिू आहे व यातील अनद
ु ान मशल्लक असताना पाटि पेमेंट किणेत आले
आहे ..
चाि धावत्या दे यकातन
ू 2% वकि टॅ क्स रु. 9,63,468/- घेतला असन
ू . मक्तेदाि यांचे ववक्रीकि नोंदणीची
कागदपत्रे दाखववली नसलेने साविजननक बांधकाम ववभाग शासन ननणिय क्र.बी डी जी 2005/प्र क्र 324
/इमािती 2 हदनांक 03.03.2006 मधील परिच्छे द 5 मध्ये दशिववल्या प्रमाणे अर्धननयम कलम 8 व 9

खाली नोंदणी प्रमाणपत्र नसलेने 4% प्रमाणे ि.रु. 9,93,468/- वसल
ू पात्र आहे त.
कामासाठी लागणािा माल बाहे रुन सांगली मनपाचे हद्दीत आणलेबाबत जकात पावत्या दाखववल्या
नाहीत. त्यामळ
ु े जकात वसल
ु किण्यात यावी .अधिसमास पत्रातील उत्तिानस
ु ाि पावत्या व कागदपत्रे
ननयमानस
ु ाि जोडले नसलेने जकात वसल
ू किावी.
लेखासहहता 1971 ननयम 180 व 182 नस
ु ाि लाल शाईने मोजमाप पस्
ु तकाच्या पष्ृ ठावि दहु े िी िे र्षा
नाहीत तसे फकती िक्कमेचे दे यक पारित केले त्याबाबत मोजमाप पस्
ु तकावि शेिा घेवन
ू मख्
ु य
लेखार्धकािी यांनी स्वाक्षिी केली नाही.
सिु ें द्र इंजजननअिींग यांच्या व्यापािी दिाचा मलफाफा ममळाला पिं तू तांबत्रक मलफाफा व त्यातील कागदपत्रे
दाखववणेत आली नाहीत.
ननववदा उघडताना मक्तेदाि फकं वा त्यांचे प्रनतननधी उपजस्थत असतात या सवािसमक्ष नोंदवहीत इनतवत्ृ त
मलहहले जाते या मकत्याच्या इनतवत्ृ ताची संक्षक्षप्त नोंद नोदवहीत आहे . पिं तू ननववदा

उघडल्याची

तािीख नोंद वहीत नमद
ू नाही. मे. लक्ष्मी मसव्हील इंजजननअिींग यांचा दि सवाित कमीचा एस्टीमें ट पेक्षा
135.10% जादा आहे असे नमद
ु करुन त्याखाली कायिकािी अमभयंता, मख्
ु यलेखापिीक्षक, आयक्
ु त यांच्या

सह्या आहे त. या सह्याच्या अगोदि मक्तेदाि यांच्याही सह्या आहे त या सवि मलखाणा नंति आणखी पढ
ु े
मलखाण करुन मे. एस.सी.एम. इन्रास्रक्चि, ठाणे व मे सरु िंद्र इंजजननअिींग या दोघांचा दि सवाित
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कमीचा एस्टीमें ट पेक्षा 45.50% जादा आहे . असे नमद
ु करुन त्याखाली कायिकािी अमभयंता व मख्
ु य
लेखार्धकािी यांचे मशक्के उमटववले आहे त. पिं तु दोन्ही सक्षम अर्धकऱयाच्या सह्या नाहीत. मे. लक्ष्मी
मसव्हील इंजजननअिींग यांचा सवाित कमीचा दि नमद
ु असताना नंति अनर्धकृतपणे दोघांचा दि कमी
कसा नमद
ु केला ते स्पष्ट किणेत आलेले नाही. अधिसमास पत्राच्या उत्तिात मानवी चक
ु ा झाल्या असे
नमद
ु केले आहे .पिं तु इतक्या मो्या कामामध्ये अशा प्रकािे हदलेले उत्ति लेखापिीक्षणास संयजु क्तक
वाटत नाही.
DATBPCM5601 (Ref No : 22)

28

जॅ कवेल ते िाळबांगला जलशुध्दीकरण केंद्रापयात 1219 िी.िी. दयासाची अशुध्द पाणी

दाब नलीका टाकणे कािातील त्रुटी बाबत.
लहान व िध्यि शहरासाठी पायाभुत सुववधाांचा ववकास कायाक्रि (UIDSSMT) (केंद्र शासन 80%+ राज्य शासन
10%+ि
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स, केंद्र , िाज्य व म.न.पा. ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 79071390.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 79071390.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 5277609.00 रु.,

डडटे ल्ड प्रोजेक्ट ररपोटा (DPR) िहाराष्र जीवन प्रार्धकरणाने तयार केला असून त्यािध्ये रोड क्रॉसीांग व
रे ल्वे क्रॉसीांग करणेबाबत निुद आहे . परां तु अांदाजपत्रकािध्ये या दोन्ही गोष्टीांचा सिावेश करणेत
आलेला नाही. तसेच सांबध
ां ीत ववभागाच्या परवानगी बार चाटा प्रिाणे वेळेत न घेता कािाचे सोयीस्तव
ववना ननववदा र.रु. 62,92,200/- ची कािे िांजूर ठे केदाराकडून करणेत आली आहे त.
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मोजमाप

अ.क्र.

प्रमाणक क्र. हदनांक

िक्कम

1

5406

11/1/2010

1,00,00,000/- स्वननधी 01

1 ते 2

2

5563

15/1/2010

69,82,691/- स्वननधी

01

1 ते 2

3

5590

16/1/2010

30,17,309/-

01

4

6192

11/2/2010

17,00,000

01

5

6364

18/2/2010

9,57,291/-

01

6

6315

18/2/2010

77,86,597/-

01

4 ते 8

7

6944

12/3/2010

1,00,00,000/-

01

8 ते 12

8

919

14/5/2010

23,67,552/-

01

8 ते 12

9

2485

16/8/2010

01

12 ते 16

10

02

16/10/210

31,62,336/-

01

16 ते 21

11

03

2/11/2010

8,73,600/-

01

16 ते 21

12

08

11/2/2011

3508604/-

01

21 ते 31

13

09

15/2/2011

6384364/-

01

43 ते 43

14

01

25/5/2011

6781022/-

01

44 ते 45

15

05

15/10/2011

2882479/-

01

56 ते 65

16

08

14/12/2011

3450000/-

01

46 ते 65

17

04

31/8/2012

3468918/-

01

56 ते 65

एकूण

7,90,71,390/-

56,22,491/(UIDSSMT)

पस्
ु तक

पान क्र.

3 ते 4

प्रशासकीय मान्यता :- No.DMA/ UIDSSMT -letters 2006 / CR-264/4 Director of municipal
Administration Dt. 28/09/2006 (2nd meeting of the state level sanctioning committee)

तांबत्रक मान्यता :- मख्
ु य अमभयंता, पण
ु े :ताशा-3/सांगली/ पापय
ु ो/हद. 25/11/2005
महासभा ठिाव क्र. 50 हद. 30/7/2006 ते UIDSSMT योजना िाबववणेस मंजूिी ममळाली आहे .
[61]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

महासभा ठिाव क्र. 193 हद. 10/1/2011 अन्वये योजनेमध्ये अजस्तत्वातील जॅकवेल उदभव धरुन
योजनेच्या तांबत्रक बदलास मान्यता. नवीन तांबत्रक बदलास जा.क्र. मख्
ु य अमभयंता तांशा 3/सांगली
/पापय
ु ो/ तांबत्रक बदल /3577 हद. 22/10/2010 ने मान्यता

योजनेच्या तांबत्रक बदल प्रस्तावास नगि ववकास ववभाग नवी हदल्ली व CPHEEO यांनी हद.
14/12/2011 िोजी मान्यता दे णेत आली आहे . उपिोक्त कामामध्ये 1400 मम.मम. एम.एस. पाईप ऐवजी
1219 मी.मी. एम.एस. पाईप 3.5 फक.मी. टाकणे असा तांबत्रक बदल किणेत आलेने अंदाजपत्रकीय ि.
6,08,57,379/- चे नवीन एस्टीमेट तयाि करुन हद. 10/3/2009 चे दै . सकाळ, टाईम्स ऑफ इंडीया, पण
ु े

आवत्ृ ती व दै . ललकाि, सांगली आवत्ृ तीमध्ये ननववदा प्रमसध्द किण्यात आली. त्यानस
ु ाि एकूण 3 ननववदा
प्राप्त झाल्या असन
ू , सिु ें द्र इंजजननअिींग, मब
ुं ई यांची 35.50% जादाची ननववदा ि.रु. 8,24,61,748/- ची
मंजिू किणेत आली आहे . सन 2008-09 चे चालू दिसच
ू ीनस
ु ाि प्राकलन फकं मत रु. 10,84,41,732/- होत
असन
ू चालू दिसच
ू ीशी तल
ु ना किता रु. 23.95% कमीचा दे काि आलेला आहे .
उपिोक्त कामाचे नस्तीचे व मोजमाप पस्
ु तके व दे यकाचे लेखापिीक्षण करुन अधिसमास पत्र क्र. 127 हद.
15/2/2013 िोजी ननगिममत केला असन
ू त्यास पाणी पिु वठा ववभागाने मद्द
ु ेननहाय उत्ति हदले आहे . त्याचे

अवलोकन केले नंति खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
बी.-1 टें डि अट क्र. 5 नस
ु ाि सिु क्षा अनामत रु. 8,24,61,748/- चे 5% प्रमाणे रु. 41,23,087/- पैकी 2.5
% प्रमाणे रु. 20,61,543/- रु. किािपत्र किणेपव
ु ी भिणे आवचयक असता रु. 16,49,234/- भिणा केले

असलेने ि.रु. 4,12,309/- वसल
ू किणेत यावे. तसेच दे यकामधून 2.5% प्रमाणे सिु क्षा अनामत िक्कम
वसल
ू किणे एैवजी 2% वसल
ू केलेने ि.रु. 4,12,309/- असे एकूण 8,24,316/- कमी वसल
ू केल्याने बँकेचे
एक वर्षि मद
ु त ठे वीचे 10% व्याजाप्रमाणे रु. 82,461/- कंत्राटदािाकडून वसल
ू किावेत. अधिसमास पत्रास
हदलेल्या उत्तिामध्ये बी.-1 क्लॉज 1 नस
ु ाि 4% कपात केली असे नमद
ु आहे . उत्ति अमान्य किणेत येत
आहे .
बी-1 टें डि अट क्र. 5 मधील सी अन्वये टें डि दि 15% पेक्षा कमी आलेस सिु क्षा अनामत िक्कम टें डिचे
6% प्रमाणे व उवििीत 2% िक्कम दे यकातन
ू कपात किणे आवचयक होते. एस्टीमेट सन 2008-09 चे

दिसच
ू ीप्रमाणे तल
ु ना केली असलेने 23.95% कमीने आलेने रु. 8,24,61,748/- चे 6% प्रमाणे रु.
49,47,409/- व दे यकातन
ू 2% प्रमाणे रु. 16,49,235/- असे एकूण रु. 65,96,939/- वसल
ू केले नसलेने

बँकेचे एक वर्षािचे मद
ु त ठे वीचे 10% व्याजाप्रमाणे रु. 6,59,694/- कंत्राटदािाकडून वसल
ू किणेत यावे.
मब
ुं ई मद्र
ु ांक अर्धननयम 1958 चे कलम 34 चे अंमलबजावणी बाबत अ.शा. क्रमांक मद्र
ु ांक
2009/2707/प्रक्र 326/म-1 हद. 12/11/2009 प्रमाणे अनच्
ु छे द 63 नस
ु ाि कायि किािात नमद
ु केलेली

िक्कम रु. 10 लाखापेक्षा अर्धक नसेल तेव्हा रु. 100 रु. व 10 लाखाविील प्रत्येक रु. 1 लाखासाठी फकं वा
त्याच्या भागासाठी रु. 100 पिं तु जास्तीत जास्त 5 लक्ष मयािदेपयित मद्र
ु ांक शल्
ु क भिणे आवचयक आहे .
त्याप्रमाणे रु. 10 लाखापयित 100 व उवििीत 8,14,61,748/- चे रु. 81,46,174/- असे एकूण रु.
81,561.72/- भिणे आवचयक असता रु. 73,000/- भिणा केलेने उवििीत रु. 8561.42 भिणा किणेचे पाणी
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पिु वठा ववभागाने मान्य केले आहे . पिं तु प्रत्यक्षात भिणा केलेले नाहीत.
महािाष्र जीवन प्रार्धकिणाचे 15/5/2009 चे पत्रामध्ये सदि कामासाठी भाववाढ मद्द
ु ा (प्राईम एस्कालेशन)
समाववष्ठ केलेमळ
ु े कामाची फकं मत वाढणेची शक्यता असलेने स्थायी सममतीची मान्यता घेणे आवचयक
होते. पिं तु स्थायी सममतीची मान्यता घेणेत आलेली नाही.
बी-1 टें डि पान क्र. 60 मद्द
ु ा क्र.2 नस
ु ाि कामात वापिलेल्या साहहत्याचे दि हे सवि किासहहत असलेने
साहहत्याची जकात भिलेच्या पावत्या लेखापिीक्षणास दाखववण्यात आलेल्या नाहीत.
अ) पाईपची जकात रु. 11,332/- ि.मी. + 35.5% जादा रु. 15,354.86/- x 3500 ि.मी. = रु.
53,74,201/- जकात 5% प्रमाणे रु. 2,68,710/- वसल
ू किणेत यावेत.

ब) एम.एस. स्पेशल = 2500.00 फक.ग्रॅ. x रु. 43/- फक.ग्रॅ. = 1,07,509/- + 35.5% जादा = रु.
1,45,674/- चे 5% प्रमाणे जकात रु. 7284/- वसल
ू किावी.

क) अ.क्र. 31 बाब क्र. 1 1800 मी.मी. dia m NP3C Clab & पाईप 65 ि.मी. x = रु.
11,57,650x 5% जकात रु. 57,882/- वसल
ु किणेत यावेत.

ड) अ.क्र. 32 1700 मी.मी. dia m M.S. pipe 27s.30 ि.मी. x रु. 70,500/- ि.मी. = रु.
19,40,865 x 5% जकात रु. 97,043/- वसल
ू किणेत यावेत.

विील प्रमाणे अ+ब+क+ड ची जकात रु. 4,30,919/- होत असन
ू अधिसमास पत्रास
हदलेल्या उत्तिामध्ये जकात भिलेच्या छायांफकत पावत्या लगत केलेचे नमद
ु आहे . पिं तु
छायांफकत पावत्याची प्रत जोडणेत आलेली नाही.
सावि. बांधकाम ववभागाचे िस्त्याचे खालन
ू पाईप लाईन टाकणेसाठी रु. 16,42,000/- 1800 मी.मी. NP3
केमसंग पाईप टाकणेचे काम DPR चे वेळी अंदाजपत्रकात समाववष्ठ करुन काम सरु
ु होणेपव
ु ी आवचयक
त्या पिवानगी घेवन
ू किणे आपेक्षक्षत असता सदि कामाचा समावेश नंति किणेत येऊन टें डि न
काढताच जस्वकृत ननववदा धािकाकडून काम किणेत आले आहे . अधिसमास पत्रास हदलेल्या उत्तिामध्ये
काम वेळेची बचत किणेसाठी तसेच कमीत कमी खचि होणेचे दृष्टीने वेगळे टें डि न काढता काम जस्वकृत
ननववदा धािकाकडून काम केलेचे नमद
ु आहे . पिं तु उत्ति समथिनीय नाही.
अशाच प्रकािचा ववलंब िे ल्वे क्रॉमसंगची पिवानगी वेळेत न घेतलेने झाला आहे . तसेच अंदाजपत्रकामध्ये
सदि बाब न धिलेने अनतिीक्त बाब म्हणून रु. 49,50,200/- चे अंदाजपत्रक तयाि करुन ननववदा न
मागववता मंजिू ठे केदािाकडून किणेत आले आहे . अधिसमास पत्रास हदलेल्या उत्तिामध्ये िे ल्वे
खात्याकडून पिवानगी ममळववणेसाठी माहे 2008 पासन
ू पिवानगी ममळववणेचे प्रयत्न चालू असलेचे नमद
ु
आहे . पिं तु कंत्राटदािाने कामाचे बाि चाटि प्रमाणे सदि मंजूिी 2008 मध्येच घेतली असलेचे नमद
ु आहे .
कामाचे नस्तीची तपासणी केली असता याकामी मध्य िे ल्वे प्र (काये) पण
ु े हद. 12/1/2010 Ref No.
PA/W/SDE MTP/DB/360 & 361 ने 1200 एमएम एम.एस. पाईप विील कव्हिसाठी 1700 एमएम 22

एमएम जाडीची पाईप वापिणेस पिवानगी हदली आहे . व प्रत्यक्षात काम मंजूि ठे केदािाकडून हद.
16/5/2011 िोजी सरु
ु करुन हद. 22/8/2011 िोजी पण
ू ि केले आहे . त्यामळ
ु े कायािलयीन ववलंबामळ
ु े कामास
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मंजूिी 12/01/2010 िोजी ममळूनही काम सरु
ु किणेस हदड वर्षािचा कालावधी लागला आहे . कंत्राटदािास
भाववाढ ननदे शांक द्यावा लागणाि असलेने महानगिपामलकेचे आर्थिक नक
ु सान होणाि आहे .
िे ल्वे क्रॉमसंग खालन
ू पाईप घालणे कामाचे अंदाजपत्रक सदि कामाचे दि दिसच
ू ीमध्ये नसलेने कोटे शन
मागवन
ू रु 46,50,200/- चे अंदाजपत्रक तयाि करुन ननववदा न मागववता मंजिू ठे केदािास 2% कमीने
हदले आहे . पिं तु िे ल्वे खालन
ू पाईप पमु शंग करुन घालणेसाठी िे ल्वे खात्याचे सक्षम प्रार्धकाऱयाचे अशा
प्रकािचे काम किणेचे लायसन्स आवचयक असलेने ते कंत्राटदािाकडे नसताना अशा जोखमीचे काम
कंत्राटदािाकडून ननयम बाह्यिीत्या करुन घेणेत आले आहे .
पाणी पिु वठा ववभागाकडून लेखा शाखेकडे पाठववलेल्या दे यकामधून ववमा कपात केली नसलेने ववमा
संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनन/2305/सहववमा/सांबावव/फ-2 हद. 12/9/2005 नस
ु ाि 1 %
ववमा दे यकातन
ू कपात किणे आवचयक असलेने रु. 8,24,61,748 x 1% प्रमाणे रु. 8,24,617/- वसल
ू
किणेत यावेत. अधिसमास पत्रास हदलेल्या उत्तिामध्ये ठे केदािाने कामाकिीता ववमा उतिववला असलेस
त्याची पावती सादि किणेत येईल अथवा सदिची िक्कम पढ
ु ील दे यकातन
ू वसल
ु किणेत येईल असे
नमद
ु आहे . त्यामळ
ु े ववम्यापोटी रु. 8,24,617/- वसल
ू किण्यात यावेत.
महसल
ू व वने ववभाग अर्धसच
ु ना क्र. गौणखननज 1011009/Pk-3009/स्व-3 हद. 11/2/2010 नस
ु ाि
िॉयल्टी चाजेस रु. 70.67/ घ.मी. प्रमाणे खालील प्रमाणे वसल
ू किणेत यावेत. बाब क्र. 17 साठी मोजमाप
पस्
ु तकेप्रमाणे 77 घ.मी. मसमें ट क्रॉक्रीट (1:2:4) साठी रु. 5441/- + बाब क्र. 18 एम-200 एकूण 196
घमी. साठी रु. 13851+एम-200 एकूण 69.17 घमी. साठी रु. 4888/- एम-150(1:2:4) एकूण 409.65
घमी. साठी रु. 28950/- असे एकूण रु. 53130/- वसल
ू किणेत यावेत.
उद्योग व उजाि ववभाग शासन ननणिय क्र.बी.सी.ए. 2009/ प्रक्र 108/ कामगाि 7 अ हदनांक 17 जून 2010
अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि वसल
ु केला नसल्याने रु.7,90,71,390/- x 1% प्रमाणे रु.7,90,713/वसल
ु किण्यात यावे.
लेखापिीक्षण तािखेपयित काम पण
ू त्ि वाचा दाखला हदला नसलेने काम अपण
ू ि असलेचे स्पष्ट होते. त्यामळ
ु े
नागरिकांना शध्
ु द पाणी पिु वठा किणेचा हे तू साध्य झालेचा नसल्याचे हदसन
ू येत.े
कामाची अंदाजपत्रकीय िक्कम रु. 6,08,57,379/- असन
ू ननववदा 35.50% जादा दिाने मंजूि केली असलेने
कामाची फकं मत रु. 8,24,61,748/- झाली आहे . भाववाढ ननदे शांक कलम मंजूि केले असलेने कामाची
फकं मत वाढणेची शक्यता आहे . आजपयित रु. 7,90,71,390/- रु. खचि पडले असन
ू जादाची तितद
ु स्वननधी
मधून करुन खचि किणे आवचयक असता त्याप्रमाणे कायिवाही किणेत आलेली नाही.
उपिोक्त आक्षेपाचे पत
ि स्
े तव रु. 52,77,609/- वसल
ु त
ू पात्र व रु. 7,37,93,781/- आक्षेपार्धन
ठे वणेत येत आहे .
DATSBKM7201 (Ref No : 23)
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िहापौर उपभोक्ता ववशेर् पाणी बबल सवलत योजना राबववल्याने झालेल्या आर्थाक

नुकसानी बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 27823732.00 रु.,

िहानगरपामलकेने सन 2008-09 ते 2011-12 या आर्थाक वर्ाात िहासभेच्या िान्यतेने पाणी पट्टी वेळेत
न भरल्याने आकारलेले ववलांब शुक्ल िाफ केले आहे . व ही सवलत योजना ददघाकाळ चालू ठे वल्याने
िहानगरपामलकेचे रुपये 2,78,23,732/- चे आर्थाक नुकसान झाले आहे . िुब
ां ई प्राांनतक अर्धननयि 1949 चे
कलि 152(1)अ नुसार सुट दे णेचे अर्धकार राज्य शासनास असल्याने शासनाचे िान्यतेमशवाय
ननयिबाह्यररत्या सुट दे णेत आली आहे .

महासभा क्र. 8 ठिाव क्र. 185 हद. 20/12/10 ववर्षय क्र. 1 ज महासभा क्र. 8 ठिाव क्र. 172
एैनवेळचा ववर्षय

हद. 19/11/2011 नस
ु ाि माहे 31 माचि 2012 पयित ववशेर्ष पाणी बबल सवलत

योजनेची मद
ु त वाढववली आहे . पन्
ु हा महासभा क्र. 11 ठिाव क्र. 234 ववर्षय क्र. 10 हद. 20/3/2012
मध्ये सन 2008-09 ते 2010-11 आर्थिक वर्षाित ववलंब शक्
ु ल माफ केल्याने रुपये 2,78,23,732/- चे
आर्थिक नक
ु सान झाल्याने सदि योजनेस मद
ु त वाढ दे वू नये असे प्रशासनाने ननदशिनास आणले आहे .
तिीसध्
ु दा महासभेने हद. 30/4/2012 पयित योजनेस मद
ु तवाढ हदली आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
महासभेला पाणी पट्टी वेळेत भिली नाही ति ववलंब शल्
ु क माफ किणेचा अर्धकाि असलेची अर्धननयम
1949 मधील कोणत्याही तितद
ु ीचा आधाि न घेता सट
ु दे णेत आली आहे . त्यामळ
ु े ननयमबाह्यरित्या

ववलंब शल्
ु क माफ केलेचे स्पष्ट होते.
योजनेला हदघिकाळ मद
ु तवाढ हदली असल्याने नागरिकांची वेळेत पाणी दे यके न भिणेची मानमसकता
ननमािण झाली आहे . व थकबाकीचे प्रमाण वाढले आहे . तसेच वेळेत दे यके भिणाऱया नागरिकांच्यावि
अन्याय झाला आहे .
पाणी पिु वठा ववभागाकडून नागरिकांना दै नहं दन पाणी पिु वठा होत असल्याने योजनेचा खचि
भागववणेसाठी मो्या प्रमाणात खचि किावा लागतो. पिं तु वसल
ू ी ननयममत होत नसल्याने आर्थिक
ननयोजन कोलमडलेले आहे असे हदसन
ू येत.े
महानगिपामलकेकडून सज
ु ल ननमिल योजना UIDSSMT या योजनेतन
ू केंद्र व िाज्य शासनाकडून मो्या
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प्रमाणात ननधी उपलब्ध झाला असन
त्यामधून ववववध हठकाणी कामे सरु
आहे त. त्यासाठी
ू
ु
महानगिपामलकेच्या वाट्याचा स्वननधी वापिणेची अट नमद
ु आहे . अशा प्रकािे ववलंब शल्
ु कामध्ये
सवलत हदल्याने योजना पण
ू ि किण्यासाठी आर्थिक ननधी कमी पडू लागला आहे . पाणी पिु वठा व
स्वच्छता ववभाग शासन ननणिय क्र. नापाक-2008/प्र.क्र. 1/पाप-ु 22 हद. 22/10/2008 मधील 9 नस
ु ाि पाणी
पट्टीची आकािणी व वसल
ू ी 100% किणे आवचयक असता त्याप्रमाणे कायिवाही न किता ववलंब शल्
ु क
माफ केले आहे .
अधिसमास पत्रास पाणी पिु वठा ववभागाने उत्ति हदले असन
ू त्यामध्ये ववलंब शल्
ु क अर्धननयमातील
कोणत्या तितद
ु ीनस
ु ाि माफ केले आहे याबाबत माहहती हदलेली नाही. ववलंब शल्
ु कात महानगिपामलकेचे
आर्थिक नक
ु सान झाल्याचेही मान्य केलेले नाही. मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे
कलम 152 (1) अ नस
ु ाि जी व्यक्ती महानगिपामलकेने ननजचचत केलेल्या वेळापत्रकानस
ु ाि मालमत्ता
किाच्या थकबाकीची िक्कम प्रदान किील अशा पात्र व्यक्तीस िाज्य शासन मान्य किीत अशी सट
ु दे ता
येईल. अर्धननयम 1949 चे कलम 134(3) अन्वये ममटिणे पाणी पट्टी दे णेची व ती जि दे य तािखेस
भिली नाही ति पाणी पट्टीची थकबाकी असलेप्रमाणे वसल
ू किणेची तितद
ु आहे . अर्धननयम 1949 चे
कलम 128(अ)(1) नस
ु ाि मालमत्ता किामध्ये पाणी पट्टीचा समावेश आहे . त्यामळ
ु े महानगिपामलकेने
िाज्य शासनाची मंजूिी न घेताच योजना िाबववल्याने महानगिपामलकेची रुपये 2,78,23,732/- चे आर्थिक
नक
ु सान झाले आहे . ते संबर्ं धताकडून वसल
ू किणेत यावे.
मब
ुं ई प्रानतंक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 10 ननयम 12(1) (अ) नस
ु ाि पाणी पट्टीचा
कोणताही हप्ता फकं वा पाण्याबद्दल फकं वा ममटिच्या भाड्या बद्दल फकं वा ननयम 3, 9 फकं वा 17 च्या
तितद
ु ीन्वये फकं वा तितद
ु ींच्या आधािे केलेल्या कोणत्याही कामाच्या खचाि बद्दल दे य असलेल्या
कोणत्याही िक्कमेचा कोणताही हप्ता, अशा पट्टी बद्दल फकं वा िक्कमे बद्दल मागणीची नोटीस योग्य
रितीने बजावण्यात आल्या नंति एक महहन्याच्या आत दे ण्यात कसिु किणेत आली ति खाजगी पाणी
पिु वठा आयक्
ु तांनी तोडून टाकण्यात यावा असे नमद
ु आहे . या प्रमाणे पाणी पिु वठा बंद किण्याची
कािवाई न किता ननयमबाह्यरित्या ववलंबशल्
ु क माफ केले आहे .
मब
ुं ई प्रानतंक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 219 नस
ु ाि ननयम , उपववधी, ववननयम
आणण स्थायी आदे श हे प्रकिण समाववष्ठ किणेत आले आहे त. कलम 453 नस
ु ाि वेळोवेळी सध
ु ािण्यात
आलेल्या (अनस
ु च
ु ी ड) मधील ननयम हे या अर्धननयमाचा भाग आहे . असे समजणेत येईल व कलम
454 नस
ु ाि अनस
ु च
ू ीत फेिफाि किणे फकं वा तीत भि घालणेचा अर्धकाि महानगिपामलकेस आहे . कलम
457 अन्वये महानगिपामलकेस (7) नस
ु ाि नगिपामलका कि (अ) नगिपामलका किाची आकािणी व वसल
ू ी

बाबत ननयम किणेचा अर्धकाि आहे . पिं तु सदि ननयम किण्यास िाज्य शासनाची मंजिू ी घेणे आवचयक
आहे . त्यानस
ु ाि ववलंब शल्
ु क माफ किणेस िाज्य शासनाची मंजूिी घेणेत आलेली नाही.
DATSBKM7201 (Ref No : 28)
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िहाराष्र औद्योर्गक ववकास िहािांडळाकडून पाण्याचा कोटा वाढवून न घेतल्याने

झालेले आर्थाक नुकसानी बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व
अननयममतता कलम

मलनन, स्वननधी ननधी

: 9ब

, आक्षेपाधीन िक्कम : 15087671.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 745614.00 रु.,

िहानगरपामलकेने िहाराष्र औद्योर्गक िहािांडळाकडून िांजूर कोट्यापेक्षा जादा पाणी वापर केलेने व
िांजूर पाणी कोटा वाढवून न घेतलेने त्यापोटी रक्कि रुपये 7,45,614/- जादा अदा केलेले आहे त.

महानगिपामलका क्षेत्रात पाणी पिु वठा किणेची जबाबदािी महानगिपामलकेची असल्याने ज्या भागात
पाणी पिु वठा ववभागास पाणी पिु वठा किणे शक्य नाही व जेथे महािाष्र औद्योर्गक महामंडळाकडून
पाणी घेवन
ू नागरिकांना पिु ववले जाते त्यासाठी महामंडळ रुपये 7.50/ घ.मी. दि आकािाते. मंजूि
कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापिलेस रुपये 11.25/ घ.मी. दिाने पाणी पट्टी आकािते. सोबत जोडलेल्या
परिमशष्ठाचे अवलोकन किता सन 2011-12 या आर्थिक वर्षाित रुपये 7,45,694/- कोट्यापेक्षा जादा पाणी
वापिाबद्दल महामंडळास आदा किणेत आले आहे त.
अधिसमास पत्र क्र. 98 ला पाणी पिु वठा ववभागाने उत्ति हदले असन
ू महामंडळाकडून पाण्याचा कोटा
वाढवन
ू दे णेची मागणी हद. 20/2/2010 हद. 20/3/2010 व हद. 9/4/2010 चे पत्रान्वये किणेत आली. पिं तु
कोटा वाढवन
ू दे णेचे शक्य नसलेचे हद. 5/7/2010 चे पत्रान्वये महामंडळाने कळववले आहे . पिं तु पाणी
पिु वठा ववभागाने सन 2011-12 मध्ये कोणताही पत्र व्यवहाि महामंडळाशी केलेला नाही. तसेच उपिोक्त
बाबींची माहहती वरिष्ठांना, महासभा व स्थायी सभेला हदली नसलेने त्यांचे उत्ति मान्य किता येणाि
नाही.
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
महािाष्र औद्योर्गक ववकास महामंडळासोबत महानगिपामलकेने पाणी वापिासाठी केलेल्या किािाची प्रत
लेखापिीक्षणास दाखववणेत आलेली नाही.
सन 2011-12 मध्ये मंजूि कोटयापेक्षा जास्त कोटा वाढवन
ू घेणेबाबत पाणी पिु वठा ववभागाने कोणताही
प्रयत्न केलेला नाही व ही गोष्ट विीष्ठांचे ननदशिनास आणलेली नाही.
सन 2009-10 या आर्थिक वर्षािपासन
ू महानगिपामलकेस सज
ु ल व ननमिल अमभयान तसेच UIDSSMT
योजनेमधून केंद्र व िाज्य शासनाकडून

अनद
ु ान ममळाले असलेने ज्या भागामध्ये महानगिपामलका

पाणी पोहचवू शकत नाही त्या भागामध्ये प्राधान्याने कामे घेवन
ू काम पण
ू ि किणे आवचयक असता त्या
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हदशेने काम न केलेने महानगिमलकेस सन 2011-12 या आर्थिक वर्षाित वावर्षिक लेखा (B2833) नस
ु ाि
महामंडळास पाणी दे यकापोटी रुपये 1,50,87,671/- दे णेत आले आहे त. व मंजूि कोटयापेक्षा जादा पाणी
वापि केलेने रुपये 7,45,614/- चे महानगिपामलकेचे आर्थिक नक
ु सान झाले आहे . ते सबंर्धताकडून वसल
ू
किणेत यावे.
उपिोक्त आक्षेपांचे पत
ि स्
े तव रुपये 7,45,614/- वसल
ु त
ू पात्र किणेत यावेत.
DATSBKM7201 (Ref No : 41)
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तुरटी, ब्लीचीांग पावडर , क्लोरीन इत्यादी खरे दी िधील अननयमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 6201450.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 6201450.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 1483510.00 रु.,

खरे दीच्या दरातील तफावतीिुळे रक्कि रुपये 4,43,840/- वसूल करावी. तसेच सोलापुर स्जल्ह्यात प्राप्त
झालेल्या दराशी तुलना केली असता साांगलीने केलेल्या खरे दीत रक्कि रुपये 9,21,420/- जास्त दराची
तफावत आढळते.
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तिु टी 491.38 टन x रुपये 5220/टन

= रु.25,65,000/- मक्तेदाि –मे. सायली इरिगेटसि,जयमसंगपि
ु

जब्लचींग पावडि 54 टन x 16390/टन

= रु.8,85,000/- मक्तेदाि -

क्लोअिाईड 116.8 टन x 22500/टन

= रु.23,12,640/- मक्तेदाि - आनंद केममकल्स

पी.ए.सी. बेरिक 19.500 टन x 22500/टन = रु.4,38,750/- मक्तेदाि - एम.एम. अग्रवाल
एकूण खिे दी िक्कम रुपये

= रु.62,01,450/-

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
मळ
ु खिे दी प्रमाणके लेखापिीक्षण कामी उपलब्ध झाली नाहीत.
जाहहि व ई-टें डिद्वािे ननववदा मागवन
ू मक्ता ननजचचत करुन मक्तेदािाशी किाि किणेत आला आहे .
यामळ
ु े मक्तेदिाकडून एकूण खिे दीची िक्कम रुपये 62,01,450/- वि आयकि अर्धननयम 1961 चे 194
(सी) प्रमाणे 2% आयकि रुपये 1,27,750/- वसल
ू किणेत आलेला नाही.

चािही प्रकािचे खिे दी बाबत एकत्र ननववदा हद. 15/3/2011 िोजीच्या दै ननक पढ
ु ािी मधून मागववली आहे .
एवढ्या मो्या िक्कमेची ननववदा असल्यामळ
ु े सामान्य प्रशासन ववभाग, महािाष्र शासन यांचा ननणिय
क्र. जाहहिात 2009 /प्र.क्र. 137/क-34 हदनांक 31 ऑगष्ट 2009 नस
ु ाि रुपये 50 लाखापेक्षा जास्त
िक्कमेची ननववदा असल्याने अ वगि ब वगि क वगि अशा तीन्ही दै ननकातन
ू जाहहि प्रमसध्दी दे ऊन किणे
आवचयक होते. शासन ननणियानस
ु ाि कायिवाही केलेली नाही.
हद. 15/3/2011 अखेि ननववदा मागववल्या त्या हद. 30/3/2011 िोजी उघडणेचे ननजचचत किणेत आले.
ननववदा उघडताना कोणते व फकती मक्तेदाि उपजस्थत होते या बाबतचे इनतवत्ृ त दाखववले नाही.
क्लोिीन गॅसची टें डि मद
ु त हद. 26/4/2011 चे दै . पढ
ु ािी मध्ये जाहहिात दे वन
ू ती हद. 29/4/2011 पयित
वाढवली असन
ू , हद. 30/3/2011 िोजी ननववदा उघडले नंति त्विीत मद
ु त वाढ दे णे आवचयक असताना ती
29 हदवसांनी प्रमसध्दीस दे णेत आलेली आहे .

या चािही ननववदांसाठी बयाणा िक्कम भिताना वसंतदादा सहकािी बँकेचे चलन वापरुन बयाणा िक्कम
शेतकिी बॅंकेत भिल्याचे आढळते. बँकेकडे 40 कोटीची केलेली गत
ुं वणक
ु पित ममळत नसताना ही िक्कम
भिणेत आली आहे . यनु नयन बँकेत पैसे भिल्याचा अस्पष्ट मशक्का छाया प्रतीत आलेल्या चलनावि
आढळत आहे . या िाष्रीयकृत बँकेत िक्कम रुपये 2,26,500/- जमा झाली असलेबाबत पासबक
ु ातील नोंदी
दाखववण्यात आल्या नाहीत. तसेच शेतकिी बॅकेची चलने का वापिली ते स्पष्ट केले नाही.
या चािही प्रकािचा माल पाठववताना डडलीव्हिी चलने हदली आहे त. चािही प्रकािच्या मालाची डडलीव्हिी
चलने काबिन प्रतीत आहे त. या चलनावि मालाची फकं मत, परिमाण या स्तंभामध्ये कोणत्याही नोंदी
नाहीत. चलनाविील सवि मजकुि काबिन प्रतीत आहे . पिं तु मालाचे प्रमाण मात्र शाईपेनाने नमद
ु केले आहे .
हे मलखाना नंति किणेत आलेचे स्पष्ट होते. मळ
ु चलने दाखववली नाहीत.
मलक्वीड क्लोिीन चा सन 2011-12 या दिसच
ू ीतील दि हा प्रत्येक टनास रुपये 16000/- आहे .
अंदाजपत्रकातील दि रुपये 16800/- आहे . व प्रत्यक्ष खिे दी रुपये 19,800/- ने टन अशी केली आहे .
दिसच
ू ीत रुपये 16000/- दि असताना रुपये 19800/- दि हदल्याने रुपये 3800/- प्रत्येक टनास फिक आहे .
[69]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

रुपये 3800 x 116.8 टन = 4,43,840/- इतके महानगिपामलकेचे आर्थिक नक
ु सान झाले आहे . जास्त दि
आलेने फेि ननववदा मागववणे आवचयक होते.
साविजननक आिोग्य अमभयंता म.न.पा सोलापिु यांचे पत्र क्र. साआअ/भामल/37 हद. 7/6/2011 ने त्यांनी
ननजचचत केलेला क्लोिीनचा दि प्रत्येक टनास रुपये 12600/- व जब्लचींग पावडिचा दि रुपये 14900/आहे . या आधािे दिातील तफावत खालील प्रमाणे आहे .
तपशील

सांगली

सोलापिु

तफावत िक्कम

क्लोिीन दि / टन

19800

12600

7200

जब्लचींग पावडि दि / टन

16390

14900

1490

मलक्वीड क्लोिीन खिे दीमध्ये 116.8 टन X रु.7200 = रुपये 840960/- व

जब्लचींग पावडि खिदीमध्ये 54

टन x रु.1490/- = रु.80960/- इतके असे एकूण रुपये 921920/- मनपाचे आर्थिक नक
ु सान झाले आहे .
खिे दी किताना बाजािभाव पाहून दिाच्या वाटाघाटी केल्या नसलेचे स्पष्ट होते. अधिसमास पत्राचे उत्ति
प्राप्त नाही.
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मिरज ववभागाांतगात 71 िी.िी. दयासाची व 6.4 िी.िी. जाडीची एि. एस. अशुध्द

जलदाब नमलका टाकणे कािातील त्रुटी बाबत.
सज
ु ल ननिाल अमभयान योजना
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स, िाज्य व स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 52461319.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 52461319.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 1575740.00 रु.,

या दे यकातून रॉयल्टी,वविा,उपकर वसूल केले नाहीत. याकािासाठी िांजुर असलेले अनुदान रक्कि रु.
3,13,05,800 पेक्षा रु. 2,11,55,519 चे जास्त काि करण्यात आले.
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प्रमाणक क्रमांक :- 30

हदनांक :-06.07.2012

िक्कम :- 22,12,261/-

एकूण खचि :- 5,24,61,319/अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 3,16,50,000/प्रशासकीय मान्यता :- स्थायी सममती ठिाव क्र.485 हद.21.02.2004
तांबत्रक मान्यता :- कायिकािी अमभयंता यांचे पत्र हद.05.05.2005
ठे केदािाचे नांव :- श्री. शशांक व्ही. जाधव
कायािदेश हदनांक :- 03.06.2006

कामाची मद
ु त :- 24 महहने

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 99

पष्ृ ठ क्रमांक :- 31 ते 36 , 42 ते 45 , 53 ते 72 ,86 ते 90 , 91 ते

94
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
प्रशासकीय मान्यता :- स्थायी सममती ठिाव क्र.485 हद.21.02.2004 पिं तू कामाचा कायािदेश हद.
03.06.2006 िोजी म्हणजेच जवळपास दोन वर्षािंनी हदलेला आहे . लेखा संहहता 1971 ननयम क्र.171 (6)
नस
ु ाि ननववदा उघडलेल्या हदनांकापासन
ू एक आठवड्याच्या आत त्याननकाली काढणेत आल्या पाहहजेत.
आणण कोणत्याही बाबतीत हा कालावधी एक महहन्यापेक्षा अर्धक होता काम नये. असे नमद
ु असता
त्या प्रमाणे कायिवाही किणेत आलेली नाही.
ग्राम ववकास व जलसंधिण ववभाग महािाष्र शासन यांचे परिपत्रक क्रं. जीप्रि 2000 / प्रक्रं 837/ पंिा 8
(35) हद. 15 सप्टें बि 2003 व ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह
ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005 नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्काम रु.5,24,613/- दे यकातन
ू कपात
केलेली नाही. दि सच
ु ीमध्ये 1 टक्का

ववमा िक्कमेची तितद
ू केली नसल्याने

ववमा िक्कम वसल
ु केली

नाही असे अधिसमास पत्रच्या उत्तिात नमद
ु आहे . पिं तु ववमा 1 टक्का ववमा िक्कम कपात किणेबाबत
यापव
ु ीच तितद
ु असलेने दिसच
ू ीत नमद
ु नसले तिी प्रत्यक्ष अंदाजपत्रक तयाि किताना 1 टक्का

ववमा

िक्कमेची तितद
ु दाखवन
ु प्रत्यक्ष दे यक पारित किताना ही िक्कम कपात करुन ववमा संचलनालयाकडे
जमा केले नाही. यामळ
ु े कामगािाच्या ववम्यावि परिणाम झालेला आहे . म्हणून सदिची िक्कम वसल
ू पात्र
ठिते. अधिसमास पत्रच्या उत्तिास वसल
ु ीबाबत नमद
ु केलेली जस्थती योग्य आहे .
साविजननक बांधकाम ववभाग शासन ननणिय क्रं. बी डी जी 2005/प्र.क्र.324/इमािती -2 हदनांक 03/03/2006
मधील परिच्छे द क्रं. 5 मध्ये दशिववल्याप्रमाणे मल्
ु यवधीत कि अर्धननयमाचे कलम 8 व 9 खाली नोंदणी
प्रमाणपत्र नसल्याने 4 % िक्कम रु. 20,98,452/- वसल
ू करून भिणा किणे आवचयक आहे . प्रत्यक्ष 2
% प्रमाणे िक्कम रु. 10,53,123/- वसल
ू केली असल्याने बाकी िक्कम रु. 10,45,329/- वसल
ू पात्र आहे .

मक्तेदािाचे नोंदणी प्रमाणपत्र 8 प्रमाणे आहे असे अधिसमास पत्राच्या उत्तिात नमद
ु आहे . परुं तु हे
प्रमाणपत्र कलम 9 प्रमाणे नाही. यावरुन सदिचे प्रमाणपत्र परिपण
ू ि नाही असे ननदशिनास येत असल्याने
िक्कम वसल
ु पात्र ठिते.
जादा दि 29.40 टक्केसह िक्कम रु. 4,05,09,705/- एवढे काम महानगिपामलकेच्या अनद
ु ानातन
ु मंजुि
[71]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

होते. पिं तु नंति महानगिपामलकेकडून

ननधी ममळणेचे अडचणीचे झाल्यामळ
ु े विील कामासाठी

शासनाची मान्यता घेतली असे अधिसमास पत्रात हदलेले उत्ति योग्य आहे .
एम.एस. पाईपच्या खिे दी दिास संिक्षण हदले असलेने प्रत्यक्ष खिे दीची उपप्रमाणके/इनव्हाईस लेखा
पिीक्षणास दाखववणेत आली नाही. तसेच कायाििंभ आदे श दोन वर्षि उशीिा हदलेने भाववाढ तितद
ू ी नस
ु ाि
मनपाला ठे केदािास जादा िक्कम द्यावी लागणाि असलेने मनपाचे आर्थिक नक
ु सान झालेले आहे . ते
संबर्ं धताकडून वसल
ु किावे.
एकूण 23 िननंग बबलाचे लेखापिीक्षण ववशेर्ष लेखा पिीक्षणावेळी झाले आहे व त्याबाबतचे अमभप्राय
परिच्छे द क्रं.32 मध्ये नोंदववले आहे त. प्रमाणक क्रं. 24 हदनांक 6/7/2012 ने ि.रु. 22,12,799/- चे दे यक
पािीत केले

आहे .

या कामामध्ये गौण खननजाचा खालील प्रमाणे मोठया प्रमाणात वापि केला आहे . पिं तु महािाष्र शासन,
महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि
िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु केलेली नाही.
बाब क्रं 13- ववट बांधकाम -9.90 घ.मी. 3.49 ब्रास x रु. 200/ब्रास

=

698

बाब क्रं 14- मसमें ट प्लास्टि 12 मी.मी. 109 चौ.मी. 0.77 ब्रास x 200 =
बाब क्रं 5- मसमें ट मॉटि ि 160 चौ.मी. 1 ब्रास x 200

=

बाब क्रं 10- मसमें ट काँक्रीट 18.50चौ.मी.23.53 ब्रास x रु.200/ ब्रास

154

200
=

4706

--------------

रू.5798
--------------

गौण खननज प्रत्यक्ष बाबवाि फकती ब्रास लागले याबाबत वापि पत्रक दे यका सोबत नाही. लेखा
परिक्षणावेळी केलेल्या गणनेप्रमाणे िॉयल्टी रु. 5758 वसल
ू किावी. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले
नाही.
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वसांतदादा सह.बँकेतील गुांतवणूकीस जबाबदार असणारे अर्धकारी व किाचारी याांचव
े र

कारवाई केली नसले बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसांतदादा सह.बँकेतील गुत
ां वणूकीस जबाबदार असणारे अर्धकारी व किाचारी याांचव
े र उच्च न्यायालयाने
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यार्चका क्रां.177/2009 नुसार दद.14.06.2011 च्या आदे शा प्रिाणे कारवाई करणेचे आदे श दे ऊन ही
िनपाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

स्थाननक

ननधी लेखापिीक्षा ववभाग ववशेर्ष लेखापिीक्षण अहवाल सन 2006-07 ते सन 2009-10 मधील

परिच्छे द

क्रं.55 मध्ये

ननयमबाह्यरित्या

वसंतदादा

सहकािी

बँकेत

िक्कम

ठे वलेमळ
ु े

झालेले

नक
ु सानीबाबत परिच्छे दामधील मद्द
ु ा क्रं.4 मध्ये नगिववकास ववभागाचे पत्र क्रं.3011/प्र. क्र.471/नवी 22
हद.18.10.2011 अन्वये आयक्
ु त सांगली ममिज आणण कुपवाड शहि महानगिपामलका यांना बँकेची
आर्थिक परिजस्थती योग्य नसताना सदि बँकेत गत
ुं ववलेल्या िक्कमा बाबत

अर्धकािी , कमिचािी

यांच्यावि जलद गतीने ननयमानस
ु ाि कािवाई करुन त्याचा अनप
ु ालन अहवाल शासनास सादि किणेस
कळववले आहे . तसेच मद्द
ु ा क्रं.8 मध्ये उच्च न्यायालयामध्ये यार्चका क्रं. 177/2009 ने श्री.वी.द.बवे यांनी
महािाष्र शासनाचे ववरुध्द यार्चका दाखल केली असल्याचे व त्याबाबत उच्च न्यायालयाचे हदनांक
14.06.2011 च्या आदे शाप्रमाणे ठे वी संदभाित संबध
ं ीत
आवचयक

अर्धकािी व जबाबदाि कमिचािी यांच्यावि

ती कािवाई किणेचे ननदे श हदलेले आहे त. त्यानस
ु ाि केलेल्या कािवाईची कागदपत्रे

लेखापिीक्षणास उपलब्ध करुन दे णेत आलेली नाहीत.
अधिसमास पत्रास उत्ति दे णेत आलेले नाही.
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प्रिाणके रे खाांकनास उपलब्ध केली नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखा ववभाग,
अननयममतता कलम

: 9ब

, आक्षेपाधीन िक्कम : 762908.00 रु.

प्रिाणके लेखा पररक्षणास उपलब्ध केलेली नाहीत.

खालील प्रमाणके लेखा परिक्षणाकिीता प्राप्त झालेली नाहीत.
अ.क्र.

प्रमाणक क्रमांक

हदनांक

िक्कम

तपशील

1.

7050

21/03/2012

717943/-

साफसफाई मानधन

2.

7051

21/03/2012

17419/-

साफसफाई मानधन

3.

7423

31/03/2012

8325/-

पा.प.ु वाहन दरु
ु स्ती

4.

7827

31/03/2012

19221/-

पगाि नगििचना
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762908/एकूण
उपिोक्त प्रमाणके िे खांकनास प्राप्त झाली नसलेने िक्कम रुपये 762908/- आक्षेपाधीन ठे वण्यात येत
आहे त.
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ववद्युत बबलाची उप प्रिाणके रे खाांकनास प्राप्त न झाले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग,
अननयममतता कलम

: 9ब

, आक्षेपाधीन िक्कम : 1377703.00 रु.

ववद्युत बबलाची उप प्रिाणके रे खाांकनास प्राप्त झालेली नाहीत.

लेखा ववभागाकडे प्रमाणकांची लेखा परिक्षण कित असताना परिमशष्ठ क्रमांक ( 14 ) मध्ये दशिववलेल्या
ववद्यत
ु / टे लीफोन बबलाची

उप प्रमाणके िे खांकनास प्राप्त झालेली नाहीत. त्यामळ
ु े प्रमाणकांची एकूण

िक्कम रुपये 1377703/- आक्षेपाधीन ठे वण्यात येत आहेत.
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सािान्य रोख पुस्तक व बँक पासबुक (वेतन राखीव ननधी) िधील तफावती बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

सािान्य रोख पुस्तक व पासबुक (वेतन राखीव ननधी) बँक ऑफ िहाराष्र खाते क्र. 40830 यातील
तफावतीची रक्कि रु. 3,03,50,377/- बाबतचा सववस्तर गोर्वारा वर्ाा अखेरीस नाही. तसेच लेखापरीक्षण
तारीख 05/12/12 पयात िागील सुिारे 18 िदहने सािान्य रोख पुस्तक बांद करुन सक्षि अर्धकारी याांनी
स्वाक्षरी केली नाही.

[74]
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वेतन िाखीव ननधीचे बँक ऑफ महािाष्र मधील खाते क्र. 40830 मधील िोख पस्
ु तक मशल्लक रु.
3,04,25,134/- व पासबक
ु मशल्लक रु. 74,757/- = तफावत रु. 3,03,50,377/- आढळुन आली आहे .

वसंतदादा सहकािी बँक मधील गत
ुं वणुक िक्कम रु. 3,00,42,000/- आहे . गत
ुं वणूक पावती दाखववली
नाही व न.पा. लेखा संहहता 1971 चे प्रकिण 12 ननयम क्र. 187 नस
ंु वणक
ु ाि सवि गत
ू ची नोंद नमन
ु ा क्र.
142 या नोंदवहीमध्ये एकबत्रत ठे वली नाही. तसेच सहकािी बँक खाते पस्
ु तक लेखापिीक्षणास उपलब्ध

केलेले नाही.
स्टे ट बँक खाती िक्कम रु. 30,57,745/- मशल्लक हदसन
ू येत.े सदि िक्कम कधी पासन
ू बँक खाती आहे .
याबाबतची कागदपत्रे लेखापिीक्षणास सादि केली नाहीत.
वसंतदादा सहकािी बँक मध्ये गत
ुं वणुक िक्कम रु. 3,00,42,000/- व मशल्लक िक्कम रु. 2602.5/- च्या
सद्यजस्थतीबाबत माहहती अप्राप्त आहे . माचि 12 अखेि व्याजासह फकती िक्कम आहे ते स्पष्ट झाले
नाही.
न.पा. लेखा संहहता 1971 चे ननयम 32(2) व (4) व नॅशनल म्यनु नमसपल अकौंट मॅन्यअ
ु ल चे

फॉमि

जनिल 1 चे हटप नस
ं ीत अर्धकािाच्या स्वाक्षिीने बंद किणे आवचयक असता हद.
ु ाि िोकड वही संबध
30/6/2011 ते 31/3/12 पयिंत मख्
ु य लेखार्धकािी यांनी िोकड पस्
ु तकावि स्वाक्षिी केलेली नाही.

िाष्रीयकृत अथवा अनस
ु र्ू चत बँक नसताना वसंतदादा सह. बँकेत िक्कम ठे वण्यात आली आहे . याबाबत
सववस्ति परिच्छे द ववशेर्ष लेखापिीक्षण अहवाल सन 2006 ते 2010 मध्ये घेणेत आला आहे .
गत
ुं वणूकीबाबतची नस्ती लेखापिीक्षणासाठी उपलब्ध केलेली नाही.
सामान्य िोकड पस्
ु तक व पासबक
ु यातील िक्कम रु. 3,03,50,377/- ची तफावत वर्षािअखेि हदसन
ू येत.े
ववहहत पध्दतीने गोर्षवािा काढलेला नाही.
हद. 30/6/2011 पासन
ू हद. 5/12/12 पयित सम
ु ािे 18 महहने सामान्य िोख पस्
ु तक बंद करुन सक्षम
अर्धकािी यांनी स्वाक्षिी केलेली नाही. या संदभाित हदलेल्या अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त नाही.
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सािान्य रोख पुस्तक व पासबुकात (IHSDP) िाचा 2012 अखेरच्या मशल्लकेत

तफावत.
एकास्त्िक शहर ववकास योजना
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग, केंद्रशासन ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 56104829.00 रु.

वसांतदादा शेतकरी सहकारी बँकेत ठे वीिध्ये गुत
ां वणूक केलेली रक्कि रु.5,45,61,398/- व याच बँकेतील
[75]
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बचत खात्यावरील मशल्लक रुपये 15,43,431/- अशी एकूण रक्कि रु.5,61,04,829/- िहानगरपामलकेस
दयाजा सदहत अप्राप्त आहे .

लेखा ववभागाचे लेखापिीक्षण किताना एकाजत्मक शहि ववकास योजना यनु नयन बँकेत खाते क्र.
424202010502709 च्या पासबक
ु ात सामान्य िोख पस्
ु तकातील माचि 2012 अखेिच्या िक्कमेत तफावत

आहे .
तपशील खालील प्रमाणे.
गत
ुं वणूकीसह अ. मश. रु.
गत
ुं वणूक

5,79,50,262.69
(-) 5,45,61,398.00

शेतकिी बँक खात्याविील

(-)

ननव्वळ मशल्लक रु.

=

18,45,432.70

न वटलेले धनादे श

(+)

1,49,895.00

15,43,461.98

चलने आली नाहीत म्हणन
ू नोंद नाही (+) 2,73,489.00
=

पासबक
ु मशल्लक

22,68,816.70
23,34,276.70

(-)

फिक ि.रु.

22,68,816.70
65,460.00

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
पासबक
ु व सामान्य िोख पस्
ु तकातील माचि अखेिच्या मशल्लकेचा मेळ घेतला असता सामान्य िोख
पस्
ु तकापेक्षा पासबक
ु ात ि. रु. 65,460/- जास्त मशल्लक आढळते. लेखासंहहता ननयम 51 प्रमाणे ताळमेळ
घेवन
ू लेखे बंद केले नाहीत.
चलने आली नाहीत म्हणन
ू पासबक
ु ावि जमा झालेली िक्कम सामान्य िोख पस्
ु तकात नोंदली नाही. अशा
ि.रु. 2,73,489/- चा फिक आहे . लेखा संहहता 1971 चे ननयम 32 (1)(2) व 51 प्रमाणे ववहहत पध्दतीने
लेखे मलहून ताळमेळ घेतला नाही. चलने न हदलेल्या ववभागाची यादी लेखापिीक्षणास हदली नाही.
वसंतदादा शेतकिी बँकेतील गत
ंु वणक
ू ि.रु. 5,45,61,398/- व खात्याविील मशल्लक रु. 15,43,431/- याची
ववहहत मद
ु त होवन
ू गेल्याने आतापयित व्याजाची गणना करुन फकती िक्कम वसल
ु किावी लागेल याची
सववस्ति माहहती लेखा परिक्षणास दे णेत आली नाही.
वसंतदादा शेतकिी बँकेत या िक्कमेसह गत
ुं ववलेल्या इति सवि िक्कम याचा बँकेत गत
ुं वावी. म्हणून कोणी
कोणत्या ननयमानस
ु ाि ननणिय घेतला याबाबतची सवि कागदपत्रे / नस्ती लेखापिीक्षण कामी हदल्या नाहीत.
न वटलेल्या धनोदश ि.रु. 1,49,895/- चा तपशील िोख पस्
ु तकात नाही तसेच फकती धनादे श वटले नाहीत
व फकती िद्द केले या बाबतची लेखी माहहती लेखापिीक्षणास हदली नाही.
हद. 3/12/2011 ते 27/3/2012 या कालावधीत लेखापिीक्षण हद. 5/2/2013 तािखेपयित सक्षम अर्धकािी
[76]
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यांच्या सामान्य िोख पस्
ु तकावि सह्या नाहीत. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
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कॅशबुक व पासबुकातील (सुवणा जयांती) रक्किेतील तफावती बाबत.

अ) केंद्र शासन परु स्कृत योजना , ब) सव
ु णा जयांती रोजगार योजना
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग, केंद्रशासन ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

नगरपामलका लेखा सांदहता 1971 ननयि 32 प्रिाणे रक्किेसह चलने आली असताना र. रु. 1,26,994/सािान्य रोख पुस्तकात नोंदवली नाही.

[77]
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सन 11-12 या आर्थिक वर्षािचे केंद्र शासन पिु स्कृत योजनेचे सामान्य िोख माचि 12 अखेिची
मशल्लकेचा मेळ घेतला असता.
सा. िोख पस्
ु तक मशल्लक रु. 56.38,674/पासबक
ु मशल्लक रु.
एकुण मशल्लक रू.

57,65,668/1,26,994/-

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
सामान्य िोख पस्
ु तकापेक्षा पासबक
ु ातील मश. ि. रु. 1,26,994/- ने जास्त आढळते. पासबक
ु ात माचि 12
अखेि पयिंत िक्कम जमा असताना हद. 25/9/12 ला रु. 113000/- व हद. 17/12/2012 ला रु. 14000
चलनाने जमेस आली असे अधिसमास पत्रास हदलेले उत्ति चुकीचे आहे . सविच खात्याकडून वेळीच चलने
आली आहे त. असे असताना सामान्य िोख पस्
ु तकात ती पढ
ु ील वर्षाित अननयममतपणे जमा दाखववणे
ननयमबाह्य आहे . नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 32 प्रमाणे कायिवाही केली नाही.
लेखा संहहता 1971 चे ननयम 51(3) प्रमाणे सक्षम अर्धकािी यांनी पासबक
ु ाशी में ळ न घेताच सामान्य
िोख पस्
ु तकातील व्यवहाि बंद केले आहे त.
हद. 16/12/11 ते हद.31/03/12 या कालावधीत सामान्य िोख पस्
ु तकावि लेखा परिक्षणाची तािीख 6/12/12
पयिंत सक्षम अर्धकािी यांनी सही केली नव्हती. यावरुन ववहहत वेळेत मेळ घेतला गेला नाही हे स्पष्ट
होते.
केंद्र शासनाने हदलेल्या अनद
ु ानापैकी ि.रु. 57,65,668/- एवढे मशल्लक िाहहले आहे व रु. 31,88,947/यक
ु ो बँक सांगली येथे गत
ुं वणूक केली आहे . अशी ि.रु. 89,54,615/- एवढी स्वच्छता गह
ृ बांधणे साठी
हदलेले अनद
ु ान ववहहत वेळेत खचि केले नाही.
सव
ु णि जयंती िोजगाि खाते क्र. 16001020001154 मध्ये न वटलेले धनादे श ि.रु. 4317742/- चे आहे त.
यापैकी वटलेले व िद्द केलेले धनादे श फकती याचा मेळ सामान्य िोख पस्
ु तकात घेतला नाही.
सव
ु णि जयंती सव
ु णि जयंती सामान्य िोख पस्
ु तकात ि.रु. 16322480.86 एवढी िक्कम मशल्लक आहे . ही
योजना कशी िाबवावी याबाबतचे शासन ननणिय लेखा परिक्षणास उपलब्ध केले नाहीत. खचािचे ननयोजन न
किता िक्कम मशल्लक ठे वली असल्याचे आढळते.
अधिसमास पत्रात म्हटल्याप्रमाणे कागदपत्रे लेखा परिक्षणास दाखववले नाहीत.
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पासबुक व सािान्य रोख पुस्तकातील (ववकास ननधी) मशल्लक रक्किेतील

तफावतीबाबत.
ववकास ननधी खाते
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग, स्वननधी ननधी
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अननयममतता कलम

: 9ब

ववकास ननधीच्या सािान्य रोख पुस्तकात व पासबुकात िाचा 12 अखेर र.रु. 4,96,870.64 एवढी तफावत
आहे .

लेखा ववभागाचे लेखा परिक्षण किीत असताना यनु नयन बँकेत ववकास ननधीचे खाते आहे . त्याचा खाते नं.
424202170000001 आहे . माचि 12 अखेि सामान्य िोख पस्
ु तकाशी मेळ घेतला असता मशल्लक िकमेत

फिक आढळला आहे . तपशील खालील प्रमाणे
सा िोख पस्
ु तक मश.रु. 80,78,356.46/न वटलेले धनादे श रु. +

18,121.00/-

= 80,96,477.46/-

पासबक
ु मश. रु.
फिक

(+) 85,03,100.82/= 4,06,623.36/-

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
सामान्य िोख पस्
ु तकातील मशल्लकेपेक्षा पास बक
ु ातील मशल्लक ि.रु. 4,06,623.36/- जास्त आहे . चलने
आली नसल्याने सामान्य िोख पस्
ु तकात िक्कम नोंदली नाही. असे अधिसमास पत्रास हदलेले उत्ति चुकीचे
आहे . लेखा संहहता 1971 चे ननयम 35(1) नस
ु ाि चलनासह िक्कम जस्वकािायची आहे. सवि खात्याने वेळीच
चलने हदली असताना ती आली नाही असे म्हणणे व िक्कम वेळीच न नोंदणे लेखा संहहता1971चे ननयम
32 नस
ु ाि ननयमबाह्य आहे .

ववकास ननधीच्या विील मख्
ु य बँक खात्यामशवाय याच ववकास ननधीसाठी ममिज येथे यनु नयन बँकेत खाते
क्र. 470002010509943 उघडलेले आहे . या खात्यावि हद. 31/3/11 ला अखेिची मशल्लक रु. 29,481.02/-व
31/3/12 अखेि रु. 90,247.28/- एवढी मशल्लक होती. लेखे बंद किताना िक्कम काढून ती सामान्य िोख

पस्
ु तकात नोंदवली नाही. यामळ
ु े माचि 2012 अखेि ि.रु. 4,06,623.36/ अर्धक व या नवीन खात्याविील
मशल्लक रु. 90,247.28/ अशी एकूण रु. 4,96,870.64/ एवढा फिक आहे . लेखा संहहता ननयम 51 प्रमाणे
सक्षम अर्धकािी यांनी एकत्र मेळ घेवन
ू लेखे बंद केले नाहीत.
सन 2010-11 च्या वावर्षिक लेख्यात ि.रु. 29,481.02 व सन 2011-12 वावर्षिक लेख्यात ि.रु. 90,247.28
ची तफावत येत आहे .
लेखा संहहता ननयम 32 (1) प्रमाणे सामान्य िोख पस्
ु तक नमन
ु ा क्र. 11 मध्ये ठे वली नाही. अधिसमास
पत्रास उत्ति हदल्याप्रमाणे कागदपत्रे दाखववले नाहीत.
DATBPCM5601 (Ref No : 85)
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सािान्य रोख पुस्तक व पासबुक (सेवा कर) िधील तफावतीबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग, 0 ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

सािान्य रोख पुस्तक व पासबुक याांचा नागरपामलका लेखा सांदहता 1971 ननयि 51(3) प्रिाणे िेळ
घेतला नाही. व जिा झालेल्या रक्किाांचे ववदहत पध्दतीने लेखे ठे वले नाहीत.

सन 11-12 या आर्थिक वर्षािचे केंद्र शासन पिु स्कृत सेवाकि बाबत मसंडीकेट बँकेत खाते क्र.
53902200043929 आहे . माचि 12 अखेि सामान्य िोख पस्
ु तकातील मशल्लकेत फिक आढळतो.

सा.िो. प.ु मश.

2,32,105.77

पासबक
ु मशल्लक

2,71,432.77

फिक रु.

39,327.00

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
सामान्य िोख पस्
ु तकापेक्षा पासबक
ु ात ि.रु. 39,327/- जास्त आढळते लेखा संहहता 1971 चे ननयम 51(3)
नस
ु ाि सक्षम अर्धकािी यांनी पासबक
ु ाशी मेळ न घेताच सामान्य िोख पस्
ु तक बंद केले आहे .
लेखा संहहता ननयम 32 व 51 नस
ु ाि सक्षम अर्धकािी यांनी मेळ न घेताच 31 माचि अखेि सामान्य िोख
पस्
ु तक बंद केले आहे . त्यामळ
ु े िक्कमेत तफावत आहे .
न वटलेल्या धनादे शाचा तपशील सामान्य िोख पस्
ु तकात माचि 12 अखेि नमद
ु केला नाही. न वटलेले
धनादे श व िद्द केलेले धनादे श यांचा दिमहा अखेि व वर्षािच्या आखेिीस तपशीलवाि गोर्षवािा काढला
नाही.
फिक ि.रु. 39,327/- ची नमन
ु ा नं. 13 ची चलने लेखा परिक्षणास दाखववली नाही. लेखा संहहता ननयम
1971 चे 35(1) प्रमाणे चलने तयाि करुन संबध
ं ीत खात्याने सादि केल्या मशवाय िक्कम भिता येत नाही.
बँक खात्यावि िक्कम भिली आहे . व सामान्य िोख पस्
ु तकात चलने आली नाहीत म्हणून नोंदववली
नाहीत. नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 33(2) 65,70(2), 73(5), 78(3), 97(5) व 107 नस
ु ाि
कायिवाही केली नाही. अधिसमास पत्रास हदलेले उत्ति संयजु क्तक नाही. तसेच उत्तिाप्रमाणे कागदपत्रे
दाखववले नाहीत.
DATBPCM5601 (Ref No : 86)
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सािान्य रोख (सुरक्षा अनाित) पुस्तक व बँक पासबुक िधील तफावती बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग,
अननयममतता कलम

: 9ब

नगरपपामलका लेखा सांदहता 1971 ननयि 32 नुसार बँकेच्या खात्यावर जिा झालेली रक्कि त्याच
तारखेस सािान्य रोख पुस्तकात नोंदववली नाही. त्यािुळे र.रु. 1,12,94,231.79/- ची तफावत सािान्य
रोख पुस्तक व पासबुकात आहे .

यनु नयन बँक ऑफ इंडीया खाते क्र. 424202010502708 मध्ये अनामतीच्या िकमा ठे वल्या आहे त. हदनांक
31/3/2012 अखेिची जस्थती.

िोकड वही मशल्लक रु. 2,07,37,480.54/पासबक
ु मशल्लक
तफावत

रु. 3,40,50,991.48/रु. 1,33,13,510.94/-

लेखा संहहता 1971 ननयम 32 व 51(1) नस
ु ाि बँक पासबक
ु ाशी मेळ घेवन
ू िोकड वहीत नोंदी किावयाच्या
आहे त. त्याप्रमाणे मेळ घेणेत आलेला नाही.
लेखा संहहता 1971 ननयम 32(2) व नॅशनल म्यनु नमसपल अकौंट मॅन्यअ
ु ल चे

फॉमि जनिल 1 चे हटप

नस
ु ाि िोकड वही संबर्ं धत अर्धकाियाच्या स्वाक्षिीने बंद किणे आवचयक असता हदनांक 25/10/2011
पासन
ू हद. 31/3/2012 पयित सक्षम अर्धकािी व मख्
ु यलेखार्धकािी यांची स्वाक्षिी िोकड पस्
ु तकावि नाही.
हद. 07/12/2012 पयित सम
ु ािे 13 महहने अंत्यत महत्वाच्या अशा सामान्य िोख पस्
ु तकावि ते बंद करुन
स्वाक्षिी केली नाही.
वसंतदादा सह. बँकेत रु. 2,16,90,000/- गत
ुं वणूक केली आहे . व याच बँकेत बचत खाते क्र. 420 वि रु.
6,37,056/-

मशल्लक आहे त. बँकेने हदलेल्या माहहतीप्रमाणे या खाते विील व्याजासह िक्कम

रु.2,40,19,462/- झाली आहे . सदि बँकेत ननयमबाह्यरित्या िक्कम गत
ुं ववलेने मनपाचे आर्थिक नक
ु सान
झालेले आहे .
ि.रु.1,12,94,231.79/- पासबक
ं ीत खात्याकडून चलन न आल्याने सामान्य
ु ात बँकेत जमा केली पिं तु संबध
िोख पस्
ु तकात नोंदववले नाही. त्यामळ
ु े माचि अखेि सामान्य िोख पस्
ु तकातील मशल्लकेत एवढी िक्कम
कमी आहे . नगिपामलका संहहता 1971 ननयम 35(1) नस
ु ाि कायिवाही झाली नाही. अधिसमास पत्रातील
उत्ति संयजु क्तक नाही.
DATBPCM5601 (Ref No : 87)
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सािान्य रोख पुस्तक (जनरल फांड) व बँक पासबुक याांचि
े धील तफावती बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

1) एकाच लेख्यासाठी ननयिबाह्यररत्या एकापेक्षा जास्त खाती ठे वणेत आली आहे त.2) र.रु. 66,240.53/-

रोखपुस्तकाशी जुळत नाही. तफावत आहे .3) कॅशबुक पासबुकात र.रु. 3,10,66,098.50/- व र.रु.
68,86,461.25/- ची तफावत आहे .4) सन 2010-11 या वर्ाात रु. 1,54,17,739.05/- व सन 2011-12 या

आर्थाक रु. 5,68,09,888.95/- एवढी रक्कि लेख्या बाहे र ठे वली आहे .

जनिल फंड यनु नयन बँकखाते क्र. 42420101093245 या व्यनतिीक्त या जनिल फंडाशी सलंग्न खाती
यनु नयन बँक खाते क्र. 470002010509946, सािस्वत बँक खाते क्र. 165100100001181 यनु नयन
बॅकेतील

जकातीचे

खाते

क्र.

424202010502707

घिपट्टीसाठी

सािस्वत

बँकेतील

खाते

क्र.

165100100001180 या चाि खात्याविची िक्कम जनिल फंडात जमा होते. अन्य खात्याविची िक्कम ही

लेखा संहहता 1971 ननयम क्र. 32 प्रमाणे एकाच अर्धकृत खात्यात जमा होत नाही. तसेच जनिल फंड
या एकाच खात्यासाठी आणखी चाि खाती ठे वणेत आली आहे त. त्यांचे पिवानगीची कागदपत्रे व नस्ती
लेखा परिक्षणात दाखववल्या नाहीत.
इति चाि खातेविील अखेिच्या मशलके व्यनतिीक्त केवळ जनिल फंडाचे मख्
ु य बँक खाते क्र.
42420101093245 बिोबि कॅशबक
ु ाचा माचि 12 अखेि मेळ घेतला असन
ू त्याचा तपशील खालील प्रमाणे

आहे .
िोख पस्
ु तक मशल्लक

रु. 19,16,17,168.76/-

न वटलेले धनादे श

रु. 1,23,39,156.00/-

चलन न आलेने पासबक
ु ात नोंद झाली पिं तु िोख पस्
ु तकात नोंद नाही.

रु.

3,10,66,098.50/-

रु. 33,50,22,423.26/पासबक
ु मशल्लक रुपये

रु. 32,81,35,962.01/-

फिक रुपये

रु. 68,86,461.25/-

सामान्य िोख पस्
ु तकापेक्षा बँक पासबक
ु ात रु. 68,86,461.25/- कमी आहे त. याबाबत स्पष्टता झाली
नाही.
बँक पासबक
ु ात ि.रु. 3,10,66,098.50 आहे त. पिं तु चलने आलेली नाहीत. म्हणन
ू ती िक्कम सामान्य
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िोख पस्
ु तकात नोंदववली नाही. असे सामान्य िोख पस्
ु तकाच्या गोर्षवाऱयात नमद
ु आहे . कोणत्या खात्याने
वेळीच चलने हदली नाहीत त्याची यादी लेखा परिक्षणास हदली नाही.
सामान्य िोख पस
ु तकात ि.रु. 66240.53 अद्याप जूळत नाहीत असे नोंद आहे . लेखा संहहता 1971 चे
ननयम 51(3) व नॅशनल म्यनु नमसपल अकौंट मॅन्यअ
ु ल 5.33 (इ) प्रमाणे दि महहन्याचे शेवटी बँक
ताळमेळ घेणेत आला नसलेचे स्पष्ट होते.
लेखा परिक्षण तािखेपयित माचि 12 अखेिच्या गोर्षवाऱयावि मख्
ु यलेखार्धकािी यांची सही नाही. यावरुन
लेखा संहहता 1971 चे ननयम 51(1) प्रमाणे मेळ घेण्याची कायिवाही झाली नाही.
जनिल फंड मख्
ु य खात्या व्यनतिीक्त इति चाि खात्यावि िक्कम जमा होतात. त्याचा तपशील खालील
प्रमाणे
संक्षक्षप्त खाते क.

1/3/2011 िोजी अखेिची मश.रु.

31/3/2012 ची अखेिची मश. रु.

9946

87243.69/-

99016.69/-

1181

605214.23/-

628779.41/-

1180

13832807.16

7353064.55

2767

892473.97/-

48729028.30

एकूण

15417739.05/-

56809888.95/-

हद. 31/3/2011 िोजी उपिोक्त 4 खात्यावि रु. 1,54,17,739/- मशल्लक असन
ू ती सामान्य िोकडवहीवि
घेणे आवचयक असता ती घेणेत आलेली नाही. त्यामळ
ु े सन 2010-11 चे वावर्षिक लेख्याबाहे ि ही िक्कम
िाहहल्याचे हदसन
ं ीत इति 4 बॅंक पासबक
ू येत.े तसेच हद. 31/3/12 िोजी संबध
ु ावि असलेली मशल्लक ि.रु.
5,68,09,888.95/- हद. 31/3/12 िोजी सामान्य िोकडवहीत नोंदववणे आवचयक असता ती नोंद घेतली

नसल्याने लेखा सहहता 1971 ननयम 51(1) प्रमाणे सविसाधािण िोकडवहीतील लेखे िोजच्यािोज बंद
करुन समतोलीत केले नसलेचे स्पष्ट होते.
फकमान माचि अखेि तिी पण
ू ि िक्कम मख्
ु य खात्यावि वगि करुन मेळ घेवन
ू सामान्य िोख पस्
ु तक बंद
किणे आवचयक होते. पिं तु तशी कायिवाही झालेली नाही. लेखा संहहता ननयम 32(2) नस
ु ाि कायिवाही
झाली नाही.
मनपाकडून माचिमध्ये खास मोहहम िाबवन
ू वसल
ू ी केली जाते. मख्
ु य खात्यावि हद. 3/4/12 ते 16/4/12
या कालावधीत पढ
ु ील आर्थिक वर्षाित 2012-13 ला जमा झालेल्या िक्कमा मागील आर्थिक वर्षाित माचि
12 अखेि सामान्य िोख पस्
ु तकात रु. 1,18,18,361/- जमा केले आहे त. मात्र मोहहम न िाबववता माचि 12

अखेि जमा झालेली ि.रु. 5,68,09,888.95 माचि अखेि लेख्या बाहे ि ठे वली आहे त. तसेच सदि िक्कमेचा
समावेश वर्षाि अखेिीच्या ववत्तीय ववविणपत्रातही किण्यात आलेला नाही. संबध
ं ीतावि जबाबदािी ननजचचत
किणे आवचयक आहे . अधि समास पत्राचे उत्ति हदले नाही.
DATBPCM5601 (Ref No : 88)
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सािान्य रोख पुस्तक व पासबुकातील (दमलत वस्ती) रक्किेत तफावती बाबत.

दमलत वस्ती सुधार योजना
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग, िाज्य ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

दमलत वस्ती सुधार योजनेच्या खात्यावर रक्कि रु.14,11,147/- जिा नसताना सािान्य रोख पुस्तकावर
एवढी रक्कि जिा दाखवून त्यातुन रक्कि रु. 4,34,940/- ननयिबाह्य खचा केला आहे .वसांतदादा
शेतकरी सह. बँकेच्या खात्यावरील र.रु.21859.19 व गुत
ां वणूकीची रक्कि 30,00,000/- परत मिळाली
नाही. ती वसूल करणे आलेली नाही.

लेखा ववभागाचे लेखा परिक्षण किीत असताना दमलत वस्ती सध
ु ाि योजनेचे बँक पासबक
ु व
सामान्य िोख पस्
ु तकाचा 31 माचि 2012 अखेिचा मेळ खालील प्रमाणे आहे .
सामान्य िोख पस्
ु तक अ.मश. 97207
न वटलेले धनादे श

1681135/2657342/-

पासबक
ु मशल्लक
फिक

1246140/1411202/-

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
माचि 12 अखेि बॅक खाते क्र. 20050040829 वि सामान्य िोख पस्
ु तकातील जमेपेक्षा 14,11,202/- िक्कम
कमी आहे .
गत
ुं वणूकीची पावती ि.रु. 14,05,507/- व व्याज रु. 5640/- अशी एकूण ि.रु. 14,11,147/- बॅक खात्यावि
प्रत्यक्ष हद. 11/4/2012 िोजी जमा झाले आहे त. असे असताना माचि 12 अखेि सामान्य िोख पस्
ु तकात
जमा दाखवन
ू व त्या खात्यावि िक्कम नसताना ि.रु. 4,34,940/- एवढा जास्त खचि माचि 12 अखेि केला
आहे . खात्यावि िक्कम नसताना ननयमबाह्यरित्या खचि केला आहे ही बाब गंभीि आहे .
या खात्याविील िक्कमेतन
ू शेतकिी बँकेत ि.रु. 30,00,000/- गत
ुं लेले आहे त. तसेच शेतकिी बँकेच्या
खात्यावि त्यावेळी ि.रु. 21,859.19/- मशल्लक िाहहली आहे . या दोन्ही िक्कमा मनपाला अद्यापही
ममळाल्या नाहीत. या दोन्ही िक्कमावि ठे वीच्या व्याज दिाने व्याजाची गणना करुन व्याजासह सवि
िक्कम वसल
ू ी किावी.
मनपा लेखा संहहता 1971 चे कलम 51(3) व नॅशनल म्यनु नमसपल अकौंट मॅन्यअ
ु ल चे ननयम 30.5 नस
ु ाि
न वटलेले धनादे श ि.रु. 16,81,135/- चा तपशील माचि 12 अखेि नोंदववला नाही. यातील अद्यापही न
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वटलेले व िद्द झालेले धनादे श फकती व कोणते याचा तपशील लेखापिीक्षणास प्राप्त झाला नाही.
लेखापिीक्षणावेळी हद. 31/12/11 ते 11/7/2012 पयित सम
ु ािे 7 महहने मख्
ु यलेखार्धकािी यांनी सामान्य
िोख पस्
ु तकावि सह्या केल्या नाहीत. यावरुन सामान्य िोख पस्
ु तक पडताळले जात नाही असे लेखा
परिक्षणास आढळले आहे . नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 32 व 51 नस
ु ाि सविसाधािण िोकड
वहीतील लेखे वेळीच बंद केली नाहीत. अधिसमास पत्राचे उत्ति ववहहत कायिपध्दतीत व ननयमानस
ु ाि
नाही.

44

भ्रमणध्वनी मनोिे (मोबाईल टॉवि) ची दं डात्मक व नत
ु नीकिण फी वसल
ु केली नसले
बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :नगििचना,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 16875000.00 रु.,

िनपा हद्दीत ववववध िोबाईल कांपन्याांनी इिारतीांच्या छतावर अनार्धकृत टॉवस सा उभे केलेले आहे त. परां तु
िहासभेच्या धोरणात्िक ननणायाप्रिाणे अनार्धकृत टॉवस सा साठी ठरववलेली दां डात्िक व ववकास शुल्क
वसुल करणेत आलेली नाही.

महासभा ठिाव क्र. 41 हदनांक 19.05.2011 नस
ु ाि खालील प्रमाणे अटी नमद
ु केलेल्या आहे त.
ववना पिवाना टॉवस ्ि साठी प्रत्यकी रुपये 1 लाख शल्
ु क वसल
ु किावे.
नवीन टॉवि अद्याप ज्यांनी कनेक्शन जोडलेले नाही अशा टॉवस ्ि ना रुपये 25000/- फक्त ववकास
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आकाि वसल
ु किावा.
नत
ु नीकिण फी पाच वर्षािंची एकबत्रत रुपये 25000/- घेणेत यावी.
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
नगििचना ववभागाने लेखापिीक्षणासाठी उपलब्ध केलेल्या परिमशष्ठ क्रमांक ( 04 ) मध्ये नमद
ु एकूण
135 टॉवसिना महानगिपामलकेची पिवानगी घेतली नसलेचे स्पष्ट होते.
सदि ववनापिवाना मोबाईल टॉवस ्ि कधी पासन
ू चालू आहे त. याबाबत मालकाशी केलेल्या भाडे किािाची
प्रमाणीत प्रत लेखापिीक्षणास दाखववणेत आलेल्या नाहीत. त्यामळ
ु े टॉवस ्ि ची नत
ु नीकिण शल्
ु क रुपये
5000/- प्रती वर्षि याप्रमाणे कोणत्या वर्षािपासन
ू घेण्यात यावे ते समजून येत नाही.
एकूण ववनापिवाना प्रत्येक टॉवसिला रुपये 1 लाख पिवाना शल्
ु क व पाच वर्षािची नत
ु नीकिण फी रुपये
25000/- प्रमाणे एकूण रुपये 125000/- x 135 टॉवसि = रुपये 16875000/- + ववकास शल्
ु क प्रमाणे वसल
ु
किण्यात यावे.
नगििचना ववभागाने महासभा ठिाव व महािाष्र प्रादे शीक व नगििचना अर्धननयम 1966 चे ननयम 52
व 53 नस
ं ीत टॉवसिचे मालमत्ता धािकावि कािवाई न केलेने मनपास रुपये 16875000 +
ु ाि संबध
ववकास शल्
ु काचे महसल
ू ास मक
ु ावे लागले आहे .
DATRMJM6101 (Ref No : 27)
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इिारतीचा वापर िांजुर नकाशाप्रिाणे न करता वापरािध्ये बदल केल्याने दां डात्िक

रक्कि 18 % दयाजासह वसुल केली नसले बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :नगििचना,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 1907798.00 रु.,

इिारतीिधील वापर हा िांजूर नकाशाप्रिाणे न करता त्यािध्ये बदल केल्याने सदर इिारतीचे
ववकसनकते िे. मशव कन्स्रक्शनस स तफे भागीदार श्री. राजेश गांगवानी व इतर याांच्यावर दां डात्िक
कारवाई प्रिाणे दां ड वसुल करणेत आलेला नाही.

सांगली मस.स.नं. 404/3 या ममळकतीवि बांधकाम पिवाना क्रमांक 18, हद.8/7/2008 ने इमाित
बांधली आहे . पिं तू इमाितीचा वापि हा मंजुि नकाशाप्रमाणे न किता त्यामध्ये बदल केल्याने ( िहीवास
पिवानगी असताना वाणणजज्यक वापि केला आहे .) सदि इमाितीचे ववकसनकते मे. मशव कन्स्रक्शन्स ्
तफे भागीदाि श्री. िाजेश गंगवाणी यांना दं डात्मक कािवाईबाबत नोटीसा बजावल्या आहे त.
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महासभा ठिाव क्रं. 127, हद.20/10/2010 मधील हाडिमशप धोिणानस
ु ाि दं डात्मक शल्
ु क आकािणी
करुन ववर्षयांफकत इमाितीचा वापि बदल अनज्ञ
ु ेय किणे योग्य होणाि असल्याचे हद. 6/1/2011 च्या
कायािलयीन हटप्पणी नमद
ु केले आहे . त्यानस
ु ाि वसल
ु ीची कायिवाही किण्यात आलेली नाही.
तद्नंति नोटीस क्रं. 2448, जा.क्रं. बांध/ववश/ु 442/12-13, हद. 4/4/2012 अन्वये मे. मशव
कन्स्रक्शन्स तफे भागीदाि

श्री. िाजेश लखमीचंद गंगवाणी यांना दं डात्मक शल्
ु क 28,51,424/- तात्काळ

भिणेबाबत कळववले आहे . तसेच िक्कम ववहहत मद
ु तीत जमा न केल्यास 18 % दिाने व्याज आकािणी
किण्यात येईल असेही कळववले आहे . पिं तु अद्याप संपण
ू ि िक्कम संबर्ं धताने

पामलकेकडे जमा न

केल्याचे ननदशिनास आले आहे .
अधिसमास ज्ञापनाचे उत्तिात एकूण दं डात्मक शल्
ु क िक्कम रु. 28,51,424/- पैकी रु.
11,70,544/- पामलकेकडे जमा झाल्याचे व उविरित िक्कम रु. 16,80,880/- वसल
ु होणे अपेक्षक्षत असल्याचे

नमद
ु केले आहे . पिं तु 18%

व्याजाची आकािणी / वसल
ु ी केलेली नाही.

याबाबत कोणताही खुलासा

किण्यात आला नाही.
वसल
ु केलेल्या िक्कम रु. 11,70,544/- या िकमेचा तपशील खालीलप्रमाणे सादि केला आहे .
अ.क्रं. सदननके

मधील दं डात्मक

शल्
ु क जमा

पावती हदनांक

िक्कम रु.

यनु नट क्रं.

िक्कम

क्रंमांक

1

2

3

4

5

6

1

एस. 9,10,11

6,13,625/-

6803672

30/05/2012

6,13,625/-

2

एफ टी 1 ते 9

3,36,375/-

6803673

30/05/2012

3,36,375/-

3

बी.1 ते बी 3, टी 9 52,233/-

6803674

30/05/2012

52,233/-

4

पी. 5 ते एफ 6

50,000/-

6803675

30/05/2012

50,000/-

5

बी 5

84,775/-

6804036

20/06/2012

84,775/-

6

एफ 3 ए, एफ 4 ए 33,536/-

6804081

03/07/2012

33,536/-

एकूण

11,70,544/-

11,70,544/-

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
सादि केलेल्या तपशीलामध्ये पावती क्रमांक 6803675, हद. 30/052012 िक्कम

रु. 50,000/- ची पावती

तपासणीकिीता उपलब्ध झाली नाही.
पावती क्रंमांक 6804180, हद. 3/7/2012 िक्कम रु. 33,536/- च्या

पावतीमध्ये चेक वटल्याची तािीख

नाही.तसेच िक्कमा कोणत्या लेखामशर्षािखाली जमा आहेत ते सादि केले नाही.
अधिसमास पत्रामध्ये उविरित वसल
ु ी किणेत येत आहे असे नमद
ु आहे . पिं तु वसल
ु ी किणेत आलेली नाही.
त्यामळ
ु े रु.16,80,880/- अर्धक त्यावि 18% व्याज (मे 2012 ते जाने 2013 = 9 महहन्यासाठी )
रु.2,26,918/- असे एकूण रु.19,07,798/- वसल
ु पात्र आहे .
सदि दं डाची िक्कम वसल
ू किण्यासाठी अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 8 किाधान ननयम 42 अन्वये
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जप्तीची नोटीस दे णे आवचयक आहे . व कलम 45 अन्वये ती स्थावि मालमत्ता जप्त किणे आवचयक
असता त्याप्रमाणे कायिवाही किण्यात आलेली नाही.
DATRMJM6101 (Ref No : 32)
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पावती पुस्तकाांचा वापर न केलेने खरे दी व छपाई खचा वाया गेलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :जकात, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 37259.00 रु.,

पावती पुस्तकाांचा वापर न केलेने खरे दी व छापाई खचा वाया गेलेचे ददसून येत.े

प्रमाणक क्रमांक

हदनांक

िक्कम

367

10/5/2011

37,259/-

सां.मम.कु.मनपा कडील जकात ववभागातील मागिस्थ (ESCORT) पस्
ु तकांची साठा नोंदवही पडताळणी
किता ि.रु. 10/- व 25/- दशिनी मल्
ु य असणािी अनक्र
ु मे 160 व 700 पस्
ु तके मशल्लक असलेचे हदसते.
जकात दिसध
ु ाि सममती ठ.क्रं. 34/ हद. 25/10/2010 व महासभा ठिाव क्रं. 178 हद. 20/12/2010, तसेच
महा. शासन नन.क्र. सांमपा 3011/342/प्र.क्र.120/नवव-22 मंत्रालय मब
ुं ई हद. 31/03/2011 समक्रमांक
शा.नन.हद. 13/04/2011 चे शध्
ु दीपत्रकानस
ु ाि मागिस्थ (ESCORT) िक्कमेत रु. 10/- व 25/- एैवजी 50/व 100/- अशी वाढ झालेली आहे .
पिं तु जकात ववभागाने सदि ननणिया नंति जन्
ु या ठिावा प्रमाणेच छपाईचा आदे श हदला असन
ू , त्याचे
दे यक हदनांक 10.05.2011 िोजी हदले असलेने ि.रु. 10/- दशिनीमल्
ु याची मशल्लक पस्
ु तके 160 x 10 x
100 = 160000 व रु. 25/- ची 1700 x 25 x 100 =

42,50,000/- या दशिनी मल्
ु यांसह (160000 +

4250000) = रु.4410000/- दशिनी मल्
ु य फकं मतीचे पावत्याविील छपाई खचि रु. 37259/- वाया गेला

आहे .
विील प्रमाणे दिसध
ु ाि सममती, महासभा ठिाव, शासन ननणियानस
ु ाि मागिस्थ फी मध्ये वाढ झालेली
असताना छपाई खचि 37259/- पावती पस्
ु तके छपाई आदे श दे णाऱयाकडून वसल
ु किणेत यावा.
DATASJF7201 (Ref No : 114)
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जकातीच्या चालू खातेधारकाकडून जकात ठे व व नुतनीकरण फी घेतली नसलेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :जकात,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 33618817.00 रु.,

जकातीच्या चालू खातेधारकाकडून जकात ठे व व नुतनीकरण फी घेतली नसलेने ती दयाजासहीत वसुल
करणेत यावी.

सां.मम.कु. मनपा कडील जकात ववभागाकडील जमा पावती पस्
ु तकांची पडताळणी किता मब
ुं ई प्रांनतक
महानगिपामलका अर्धननयम 1949 मधील प्रकिण 8, किाधान ननयम नन.क्र.28 तसेच स्थायी सममती
ठिाव क्रं. 688 हद. 26/02/03 नस
ु ाि सोबतच्या चालू खाते धािकांनी प्रत्येक वर्षी नत
ु नीकिण फी रु.
3000/- व तीन महहन्याच्या जकाती इतकी िक्कम अनामत सदिी बबन व्याजी ठे वणे बंधनकािक आहे .

सोबतच्या परिमशष्ठ क्रमांक ( 05 ) मधील चालू खाते धािकांनी हद. 05/02/99 ते 06/02/08 या
कालावधीमध्ये चालू खाते घेतलेचे हदसते. पिं तु हद. 26/02/03 च्या ठिावानस
ं ीतांनी दिवर्षी
ु ाि संबध
नत
ु नीकिण फी रु. 3000/- प्रमाणे भिलेली नाही. त्यामळ
ु े सन 2003 पासन
ू 23 चालू खाते धािकांची 9
वर्षािची नत
ु नीकिण फी 23 x 9 x 3000 = िक्कम रुपये 6,21,000/- वसल
ु किणेत यावी.
तसेच उपिोक्त स्थायी सभा ठिावानस
ु ाि सोबतच्या यादीतील चालू खाते धािकांची तीन महहन्याच्या
जकातीइतकी िक्कम रुपये 3,87,28,485/- ठे व म्हणून घेणे आवचयक असता रुपये 1,10,61,361/- घेतली
असलेन,े उविरित रुपये 2,76,67,124/- वसल
ु किे णेत यावी. तसेच सन 2003 पासन
ू प्रती वर्षी 10%
व्याजाप्रमाणे 9 वर्षािचे व्याज रुपये 59,30,693/- असे एकूण िक्कम रुपये 3,29,97,817/- + 621000 =
33618817/- संबध
ं ीताकडून वसल
ु किणेत यावेत.

जकात ववभागाने केलेल्या दल
ि ामळ
ु क्ष
ु े सदि िक्कम वेळोवेळी वसल
ु झाली नसलेने मनपाचे आर्थिक
नक
ु सान झालेचे हदसन
ू येत.े
DATASJF7201 (Ref No : 30)
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स्जल्हा उदयोग केंद्राच्या िान्यतेमशवाय जकातीिध्ये 50% सवलत ददलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :जकात,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 2597064.00 रु.,

स्जल्हा उदयोग केंद्राच्या िान्यतेने जकातीिध्ये 50% सवलत ददले बाबतची कागदपत्रे नसताना
जकातीिध्ये उद्योगाांना सवलत ददलेने िनपाचे रुपये.2597064/- चे आर्थाक नुकसान झालेले आहे .

सां.मम.कु. मनपा, जकात ववभागाने अहवाल काळात जकात जमा किणेकामी वापिलेली 7960
पावती पस्
ै ी 462 पावती पस्
ु तकांपक
ु तके तपासता कांही आयातकांना जकातीत 50% सवलत
हदलेचे हदसन
ू येत.े
याबाबत नगिववकास, ववभाग शां.नन.क्रं.एस.एम.सी. 10-2004/ प्र.क्र.171/नवव-24 हद.16/05/05 तसेच
न.वव.वव. शा.न.क्रं. सांमपा/3006/1089/प्र.क्र.191/06/ नवव-22 हद. 27/06/06 नस
ु ाि सोबतच्या परिमशष्ठ
क्रमांक ( 06 ) मधील लाभधािक हे रे डडंगचा व्यवसाय किणािे तसेच त्यांची खालीलप्रमाणे नोंदणी
झालेली कागदपत्रे लेखापिीक्षणास दाखववणेत आलेली नाही.
जजल्हा उदयोग केंद्राकडे नोंदणी
एस.एस.आय. खाली िजजस्रे शन नोंदणी
एस.एस.एफ.आय. खाली नोंदणी
यामशवाय हद. 16/09/2005 च्या महािाष्र शासन िाजपत्रात आदे मशत केल्या नस
ु ाि उदयोजकांनी जजल्हा
उदयोग केंद्राकडून त्यांचेकडे आवक होणाऱया कच्च्या मालाच्या साहहत्याची प्रामाणणत यादी सादि
केल्याविच त्यांना जकात माफी दे णेची आहे . याबाबत

अधिसमास पत्र

क्रं. 105

हद. 11/02/2013 ने

अशा सवलत धािकांची जजल्हा उदयोग केंद्राकडील प्रामाणणत यादी मागववली असता ती लेखापिीक्षण
कालावधीत दे णेत आलेली नाही.
त्यामळ
ु े जकात ववभागाने हदलेली सवलत लेखा परिक्षणास मान्य किता येत नाही. सोबतच्या परिमशष्ठ
क्रमांक (06) नस
ं ीताकडून वसल
ु ाि 50% सवलत हदलेची िक्कम रु. 25,97,064/- संबध
ु किणेत यावी.
सदिची बाब चाचणी लेखा परिक्षण केलेल्या 462 पस्
ु तकामधील पावत्या तपासले असता हदसन
ू आलेली
आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 31)
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िालित्ताांचे पुन:सवेक्षण व भाडेिुल्य दर ननस्चचत करणेचे कािास ववलांब लागलेने

झालेले आर्थाक नुकसानीबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किनधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ब

, आक्षेपाधीन िक्कम : 753200000.00 रु.

िहानगरपामलका क्षेत्रातील िालित्ताांचे पुन:सवेक्षण व भाडेिुल्याचे दर ठरववणेचे काि सन 2001-02
िध्ये सुरु होऊन सन 2009-10 पासून नवीन दराने कर आकारणी लागू केलेली आहे . कािािध्ये 10
वर्ााची अक्षम्य ददरां गाई झालेने िहानगरपामलकेस कोट्यावधी रुपयाचे िहसुलास िुकावे लागले आहे .

मब
ुं ई प्रांनतक अर्धननयम 1949 मधील अनस
ु च
ू ी ड प्रकिण 8 किाधान ननयम 21(2) अन्वये दि
चाि वर्षािंनी एकदातिी नवीन आकािणी पस्
ु तक तयाि किणे आवचयक आहे . व आयक्
ु तास किाधान
ननयम 20 अन्वये आकािणी पस्
ु तक ज्या सिकािी वर्षाित कोणत्याही वेळी अन्य कोणतीही माहहती
ममळाल्यावि त्या आकािणी पस्
ु तकात (क) अन्वये कोणत्याही कियोग्य मल्
ु याची (फकं वा यथाजस्थती
भांडवली मल्
ु याची) आणण त्यावि आधािलेल्या आकािणीची िक्कम वाढवन
ू फकं वा कमी करुन सध
ु ािणा
किता येत.े
मनपाचे सन 11-12 चे लेखापिीक्षण केले असता सध
ु ारित किननधाििण सन 09-10 मध्ये
हदसन
ू

आले. किननधाििण

व

संकलन

ववभाग

क्रं.मनपा/किवव/10/हद.1/2001-02

केलेचे

हद.12/11/01

चे

कायािलयीन अहवालाचे अवलोकन केले असता सांगली ममिज कुपवाड मनपा हद्दीतील मालमत्तांचे
पन
ु :सवेक्षण व भाडेमल्
ु याचे दि ठिववणेस सन 2001-02 मध्ये मान्यता झाली आहे .
खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
टी 15 विील हटपणीमध्ये सन 2001-02 ऐवजी सन 2003-04 या आर्थिक वर्षाित पन
ू सवेक्षण
किणेबाबतचे

हटपणीस

आयक्
ु त

यांची

हद.28/4/2003

िोजी

मान्यता

झाली

आहे .

तसेच

क्रं.मनपा/किवव/10/1075/2007-08 पा.नं.टी-19 किननधाििण व संकलन ववभाग हद.18/1/08 चे कायािलयीन
हटपणीमध्ये सन 2001-02 मध्ये तयाि किणेत आलेल्या भाडेमल्
ु याचे दिपत्रकास सन 2002-03 मध्ये
आयक्
ु तांनी दोन वर्षि ववलंबाने मान्यता हदली आहे . म्हणजेच प्रत्यक्षात पन
ु सवेक्षणास व भाडेमल्
ु य
दिपत्रकास मंजुिी दे णेचे कामास ववलंब लागलेने दोन वर्षािचा कालावधी गेलेच हदसन
ू येत.े

मंजुि

भाडेमल्
ु य दिपत्रकानस
ु ाि प्रथम सन 2004-05 मध्ये कुपवाड, सन 06-07 मध्ये ममिज उपववभाग व
2007-08 मध्ये सांगली ववभागाचे पन
ू :सव्हे क्षणाचे काम पण
ू ि किणेत आले आहे . अधिसमास पत्रास
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हदलेल्या उत्तिामध्ये अपिु ा स्टाफ, सन 2005 साली आलेला पिु व सन 08-09 मधील महानगिपामलका
ननवडणुक या कािणामळ
ु े सव्हे क्षणास ववलंब लागलेचे नमद
ु केले आहे . घिपट्टी ही महानगिपामलकेच्या
उत्पन्नाचा प्रमख
स्त्रोत असलेने व हदलेल्या मद
ु
ु तीत काम पण
ू ि करुन महानगिपामलकेचे उत्पन्न
वाढववणेचे ननयोजन न केलेने महानगिपामलकेस मो्या प्रमाणाविील महसल
ु ास मक
ु ावे लागले आहे .
कायािलयीन हटपणी टी-29 मद्द
ु ा क्र.4 मध्ये सांगली व ममिज या दोन्ही ववभागासाठी सन 07-08 मध्ये
अंनतम बबले दे णेबाबत सर्ू चत केले आहे . त्यास आयक्
ु त कायािलय दाखल तािीख 18 जाने 2008 क्रं.2386
ते हद.28/1/2008 िोजी मान्यता हदली आहे . पन्
ु हा टी-43 विील आयक्
ु त दा.ता.17 माचि 2009 व क्रं.1785
ने आयक्
ु त यांनी हद.19/03/2009 िोजी सन 09-10 पासन
ू पन
ु मल्
ुि यांकन मालमत्ता कि आकिणीस
सांगली, ममिज साठी मान्यता हदली आहे . अधिसमास पत्रास हदलेल्या उत्तिामध्ये ववलंबाची कािणे दे णेत
आलेली नाही.
पत्रास हदलेल्या उत्तिामधील मद्द
ु ा क्र.6 मध्ये हद.28/04/2003 िोजी पन
ु मल्
ुि यांकनासाठी व नवीन
बांधकामाच्या नोंदी किीता दि मंजुि केलेचे नमद
ु आहे . पिं तु मद्द
ु ा क्र.8 मध्ये सन 1998-99 पासन
ू चे
नवीन दि नवीन ममळकतींना लागू केले असन
ू तेच दि पन
ु मल्
ुि यांकन व सांगली, ममिज व कुपवाड साठी
लागु किणेत आले आहे त. त्यामळ
ु े आर्थिक नक
ु सान झालेले नाही तसेच दि ठिववताना पढ
ु ील 20 वर्षािचा
ववचाि केला आहे असे नमद
ु आहे . पन
ु मल्
ुि यांकन व नवीन बांधकामाचे दि हद.28/4/2003 िोजी मंजुि
किणेत आलेने सन 1998-99 मध्ये आणखी कोणते दि मंजुि किणेत आले त्या बाबतची कोणतीही
कागदपत्रे लेखापिीक्षणास दाखववणेत आलेली नाहीत. तसेच पन
ू मल्
ुि यांकन दि 4 वर्षािंनी होत असलेने
किननधाििक यांनी 20 वर्षािंचा ववचाि करुन दि ठिववलेचे उत्ति ववत्तीय और्चत्याचा भंग किणािे व
नागरिकांवि अनावचयक रित्या जादा किांचा बोजा टाकणािे आहे .
प्रस्ताववत नस्ती नस
ु ाि सन 2003-04 पासन
ू पन
ु मल्
ुि यांकन व किननधाििण दि पण
ू ि महानगिपामलका
क्षेत्रासाठी लागु होणे आवचयक असता कुपवाड साठी 2004-05 पासन
ु व सांगली ममिजसाठी सन 09-10
पासन
ु नवीन दि लागु केलेने महानगिपामलकेचे प्रचंड प्रमाणात आर्थिक नक
ु सान झाले आहे .
सांगली, ममिज , कुपवाड महानगिपामलका सन 1998 मध्ये स्थापन झालेनत
ं ि सन 2001 मध्ये
आयक्
ु तांनी अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 2 किाधान ननयम 2 (क) नस
ु ाि आकािणी पस्
ु तकात कियोग्य
मल्
ु याची आणण त्यावि आधािलेल्या आकािणीची िक्कम वाढवन
ू फकं वा कमी करुन आकािणी पस्
ु तकात
सध
ु ािणा किणेचे ठिववले आहे . त्यासाठी 03-04 मध्ये दि ठिववणेत आले असन
ू त्यावर्षािपासन
ू दि लागु
किणे आवचयक असताना प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सन 09-10 या आथिक वर्षाित म्हणजेच सम
ु ािे 07
वर्षािंनत
ं ि केली.
उपिोक्त नस्तीमध्ये पान क्रं.154 विील टी-27 वि सांगली व ममिज या दोन्ही ववभागासाठी सदि दि
लागू केलेमळ
ु े महानगिपामलकेच्या उत्पन्नामध्ये दि वर्षी 10.76 कोटी रुपयांची भि पडणाि आहे , असे
नमद
ं ि नवीन दि लागु केलेने 7 वर्षि x 10.76 कोटी रु = एकूण 75.32
ु आहे . महानगिपामलकेने 7 वर्षािनत
कोटींचे महसल
ु ापासन
ू वंर्चत िहावे लागलेचे स्पष्ट होते.
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अर्धननयम 1949 मधील अनस
ु च
ु ी ड प्रकिण 8 किाधान ननयम 21 (2) नस
ु ाि दि चाि वर्षािंनी
ननयममतपणे नवीन कि आकिणी पस्
ु तक केले नसलेने 2001-02 ते 2009-10 या कालावधीत दोन वेळा
पन
ु :सवेक्षण हाऊन आकािणी पस्
ु तकात सध
ु ािणा झाली असती पिं तु त्या प्रमाणे कायिवाही न झाल्याने
वाढीव महसल
ु ाचा लाभा मनपास झाला नसलेचे स्पष्ट होते.

DATSBKM7201 (Ref No : 18)
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घरपट्टी बबलाच्या वसुल न झालेल्या रक्किेवर शास्तीची रक्कि आकारली नसलेने

झालेल्या आर्थाक नुकसानीबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 36436370.00 रु.,

अर्धननयि 1949 चे प्रकरण 8 ननयि 41 अन्वये बबलाच्या न ददलेल्या रक्किेवर शास्ती आकारणी
आवचयक असता ती आकारण्यात आलेली नाही. घरपट्टीची थकबाकी रुपये 202424281/- असलेने ननयि
41 नुसार िदहन्याला 2 % प्रिाणे 9 िदहन्यासाठी 18% प्रिाणे रुपेय 36436370/- ची शास्ती वसुल न

केलेने िनपाचे आर्थाक नुकसान झालेले आहे .

घिपट्टी ववभागाने घिपट्टीची बबले ववलंबाने वाटलेली आहे त. तसेच थकबाकीविील शास्तीची िक्कम
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वसल
ु केलेली नाही. त्यामळ
ु े मनपाचे आर्थिक नक
ु सान झालेले आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 8 किाधान ननयम 30 नस
ु ाि मालमत्ता कि प्रत्येक वर्षी 1 एप्रील व 1
ऑक्टोंबि िोजी याप्रमाणे साहामाही हप्त्याने आगाऊ भिणे आवचयक आहे . पिं तु घिपट्टी बबले ववलंबाने
दे णेत आली असलेने मनपास घिपट्टीची िक्कम वेळेत न ममळालेने त्याचा ववकास कामावि परिणाम
झालेचे स्पष्ट होते.
मब
ंु ई प्रांनतक अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 8 किाधान ननयम 39 (1) नस
ु ाि मालमत्ता कि फकं वा वहाने,
नावा व जनाविे या विील कि फकं वा ज्या किाच्याबाबतीत तो मालमत्ता कि वसल
ु किण्यासाठी तितद
ु
केलेल्या रितीने वसल
ु किता येईल, असे या अर्धननयमान्वये फकं वा तद्नस
ु ाि जाहीि किण्यात आले
असेल असा कोणताही कि फकं वा अशा कोणत्याही किाचा कोणताही हप्ता दे य होईल तें व्हा, आयक्
ु तांनी
फािसा ववलंब न लावता, उक्त कि भिण्यास जबाबदाि असलेल्या व्यक्तीस, नतने दे य असलेल्या
िक्कमेचे बबल दे ण्याची व्यवस्था केली पाहहजे. असे असताना

घिपट्टीची बबले वेळेत दे णे आवचयक

असता ती माहे डडसेंबि 2011 मध्ये ववलंबाने दे णेत आलेली आहे त.
घिपट्टी बबले 9 महहने ववलंबाने वाटप केलेने व त्यानंति बबलांची वसल
ु ी केलेने किननधाििण ववभागाच्या
वसल
े े स्पष्ट होते. घिपट्टी ववभागाच्या वसल
ु ी आस्थापनेवि केलेला खचि वाया गेलच
ु ी कमिचाऱयांच्या
दै नहं दनी डायऱया लेखाप रिक्षणास दाखववलेल्या नाहीत. त्यांनी केलेल्या कामाच्या दै नहं दनी डायऱया
मलहुन त्या मंजूि झाले नंतिच त्यांचे वेतन दे णे आवचयक असता त्यांची दै नहं दनी मंजूि नसताना
त्यांचे वेतन हदलेचे स्पष्ट होते.
अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 8 ननयम 41 अन्वये बबलाच्या न हदलेल्या िक्कमेवि शास्ती आकािणी
आवचयक असता ती आकािण्यात आलेली नाही. मत्ता व दानयत्व ववविणपत्राप्रमाणे घिपट्टीची थकबाकी
रुपये 202424281/- असलेने ननयम 41 (1) नस
ु ाि उपिोक्त प्रमाणे हदलेली असेल अशा बबला मध्ये
ववननहदिष्ट केल्या प्रमाणे पहहल्या सहामाही किाची िक्कम, बबल हदल्याच्या हदनांका पासन
ू तीन
महहन्याच्या आत भिावयाची असेल आणण बबलामध्ये ववननहदिष्ट केल्या प्रमाणे दस
ु ऱया सहा माही
किाची िक्कम प्रत्येक वर्षािच्या 31 डडसेंबि पयिंत भिावयाची असेल, आणण जि किाची िक्कम भिण्यास
पात्र असलेल्या व्यक्तीने उपिोक्त प्रमाणे आवचयक असल्या प्रमाणे किाची िक्कम भिली नाही ति
अशी अदत्त किाची िक्कम फकं वा त्या िक्कमेचा भाग या व्यनतरिक्त, त्याने ज्या हदनांका पयिंत असा
कि भिावयाचा होता त्या शेवटच्या
किाच्या 2%

हदनांका नंति प्रत्येक महहन्यासाठी फकं वा त्याच्या भागासाठी अशा

इतकी िक्कम, शास्ती म्हणून भिण्यास तो जबाबदाि असेल आणण बबलाची पण
ू ि िक्कम

दे ई पयिंत अशी शास्ती भिण्यास तो

जबाबदाि असण्याचे चालू िाहील. त्यानस
ु ाि महहन्याला 2 %

प्रमाणे 9 महहन्यासाठी 18% प्रमाणे रुपये 36436370/- ची शास्ती वसल
ु न केलेने मनपाचे आर्थिक
नक
ु सान झालेले आहे .
सदि थकबाकीच्या कायिपध्दती व शास्तीची िक्कम या बाबतचे ननयम मागणी बबलामध्ये नोंदणे
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आवचयक असता सदि बाबींचा दे यकामध्ये समावेश केलेला नसलेने ननयमाबाबत नागिीक अनमभज्ञ
असलेचे हदसन
ू येत.े
घिपट्टी वेळेत वसल
ु होणेसाठी ननयमाप्रमाणे कायिवाही किणे अपेक्षक्षत असता त्यानस
ु ाि वेळेत बबले
पाठववणे, वेळेत बबले न भिलेस त्यावि शास्ती आकिणेची कायिवाही केली नसलने घिपट्टी थकबाकीचे
प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढलेचे स्पष्ट होते.
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घरपट्टी करननधाारण चुकीचे केलेने करावयाच्या वसुली बाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 2213879.00 रु.,

कर ननधाारण प्रपत्रािध्ये करननधाारण िुब
ां ई प्राांनतक अर्धननयि कलि 150 (अ) व कलि 267 (अ) प्रिाणे
केले नसलेने िनपाचे आर्थाक नुकसान झालेल आहे .

घिपट्टी ववभागाने मालमत्ता धािकांच्या कि ननधाििण केलेल्या कि ननधाििण प्रपत्रांचे लेखा परिक्षण केले
असता, किननधाििण मब
ुं ई प्रांनतक अर्धननयम कलम 150 (अ) व कलम 267 (अ) प्रमाणे केले नसलेने
मनपाचे आर्थिक नक
ु सान झालेले आहे .
याबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
घिपट्टी ववभागाने किननधाििण किताना ज्या मालमत्ता धािकांनी मनपाची पिवानगी न घेता इमाितींचे
बांधकाम केले आहे . त्यांना अर्धननयम 1949 चे कलम 150 (अ) प्रमाणे 6 वर्षि आगोदिची नोटीस दे वन
ु
त्यानस
ु ाि कि आकािणी किणे आवचयक असता त्याप्रमाणे कायिवाही किणेत आलेली नाही.
ज्या मालमत्ता धािकांनी इमाितींचे बांधकाम पिवानगी घेऊन केले आहे . पिं तु मब
ुं ई प्रांनतक
महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे कलम 263 अन्वये समाप्ती प्रमाणपत्र, भोगवटा घेतलेला नाही.
त्यांचेवि कलम 267 (अ) प्रमाणे दप्ु पट शास्तीची कायिवाही केलेली नाही.
किननधाििण प्रपत्रावि सव्हे अिच्या सह्या नसलेने किननधाििण कोणत्या वर्षी कोणी केले ते समजून येत
नाही.
सोबत जोडलेल्या परिमशष्ट ( 07 ) मध्ये नमद
ु केलेल्या मालमत्ता धािकांचे किननधाििण ननयमाप्रमाणे
केले नसलेने रुपये 22,13,879/- वसल
ु किावेत.
घिपट्टी ववभागास अधिसमास पत्र क्र.53 हद.17/01/2013 व हद.01/05/2013 िोजी घिपट्टी ववभागाने दप्ति
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न हदलेबाबत आयक्
ु त यांना पत्र दे वन
ू ही त्यांनी सन 11/12 चे किननधाििण केलेली संपण
ू ि प्रपत्रे व
िजजस्टसि लेखा परिक्षणास हजि केलेली नाहीत.
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करारपत्र नसताना िालित्ताांचे कर ननधाारण केलेने झालेल्या अननयमिततेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ब

, आक्षेपाधीन िक्कम : 1311632.00 रु.

िालित्ताांचे करयोग्य िुल्य ठरववणेसाठी िालकाने भोगवटादाराशी केलेले करारपत्र आवचयक असता
करारपत्र नसताना वावर्ाक भाडेिुल्य ठरववणेत आले आहे .

मोबाईल टॉविचे किननधििण प्रपत्राचे लेखापिीक्षण केले असता सोबत जोडलेल्या परिमशष्ठ
क्रमांक ( 08 ) मधील टॉविचे किननधाििण ववभागाचे मालमत्तेचे भाडेमल्
ु य ठिववल्याबाबतचे तक्ते पाहहले
असता अ.क्र. 1 ते 32 मालमत्तांचे कि ननधाििण सन 2009-10 या आर्थिक वर्षाित केले आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
मब
ुं ई प्रांनतक अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 8 किाधान मधील ननयम 7 व 8 (ब) नस
ु ाि कि योग्य मल्
ु य
ठिववणे व त्यानस
ु ाि मालमत्ता किाची गणना किणेस मालक व भोगवटादाि यांचेमध्ये वावर्षिक भाडे
किाि झाल्याचे किािपत्र आवचयक असता किािपत्र नसतानाही कि ननधाििण केले आहे .
अर्धननयम 1949 ननयम 20(1)(अ) नस
ु ाि संबर्ं धत व्यक्तीचे नांव नोंद केल्याचे आकािणी पस्
ु तक
लेखापिीक्षणास दाखववणेत आलेले नाही. अधिसमास ज्ञापनास मालमत्ता ववभागाने उत्ति हदलेले नाही.
उपिोक्त आक्षेपाचे पत
ि स्
े तव रुपये 13,11,632/- आक्षेपार्धन ठे वणेत येत आहे .
ु त
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भ्रिणध्वनी िनोऱयाचे (िोबाईल टॉवर) वावर्ाक भाडे िुल्य करार ददनाांकापासून ननस्चचत

न केलेने करावयाचे वसूली बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
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अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 370214.00 रु.,

करननधाारण ववभागाने िोबाईल टॉवरचे वावर्ाक िुल्य करारपत्र ददनाांकापासून ननस्चचत केले नसलेने
फरकाची रक्कि रुपये 3,70,214/- वसूल करणेत यावी.

सोबत जोडलेल्या परिमशष्ठ क्रमांक ( 09 ) मधील भ्रमणध्वनी (मोबाईल टॉविचे) किननधाििण
प्रपत्राचे लेखापिीक्षण केले असता खालील आक्षेप घेणेत येत आहे .
किननधाििण ववभागाचे टॉविचे भाडेमल्
ु य ठिववण्यासाठी मालकाने भोगवटादािाशी अर्धननयम 1949 चे
प्रकिण 8 मधील ननयम 8 (अ)(ब)(क)(ड) नस
ु ाि केलेल्या किािपत्राचे हदनांकापासन
ू वावर्षिक भाडेमल्
ु य
ननजचचत करुन त्यानस
ु ाि किांची आकािणी किणे आवचयक असता सन 2009-10 पासन
ू किांची
आकािणी केली आहे . त्यामळ
ु े किािपत्राचे हदनांकापासन
ू ममळकत धािकाकडून फिकाची िक्कम रुपये
3,70,214/- वसल
ू किण्यात यावी.

ज्ञापन क्र.132 हद.21/02/2013 मध्ये नगििचना ववभागाने अनार्धकृत टॉविची माहहती लेखापिीक्षणास
पिु ववली आहे . सदि टॉविवि दं डात्मक कायिवाहीचा ठिाव महासभा ठिाव क्र. 41 हद. 19/5/2011 नस
ु ाि
झाला आहे . त्यामध्ये परिमशष्ठामधील टॉविचा समावेश आहे . मब
ुं ई प्रानतंक महानगिपामलका अर्धननयम
1949 चे 267 (अ) नस
ु ाि अवैध इमाितीवि बसववण्यायोग्य असलेल्या मालमत्ता किाच्या दप्ु पट शास्ती

वसल
ू किणेत यावी.
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वावर्ाक आकारणी किी धरलेने करननधाारण फरकाची रक्कि वसूल करणेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 208862.00 रु.,

िोबाईल टॉवर िालित्ता धारकाांची वावर्ाक आकारणी किी आकारल्याने करननधाारक फरकाची रक्कि
रुपये 208862/- वसुल करणेत यावी.

भ्रमनध्वनी (मोबाईल टॉविचे) कि ननधाििण प्रपत्राचे लेखापिीक्षण केले असता

खालील टॉविचे कि

ननधाििण ववभागाचे मालमत्तेचे भाडेमल्
ु य ठिववण्याबाबतचे तक्त्याचे लेखापिीक्षण केले असता अ.क्र. 1 ते
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13 मालमत्ता धािकांची वावर्षिक आकािणी कमी धिल्याने किननधाििण फिकाची िक्कम रुपये 208862/-

वसल
ू किणेत यावी.

अक्र ममळकत नंबि मालकत्ता धािकाचे नाव

किननधाििण वार्षीक

किननधाििणा

वर्षि

आकािणी

प्रमाणे आकािणी

िक्कम

िक्कम

फिक

1

130/305/1

रिलायन्स, कुिणे शब्बीि मन्
ु ना

09-10

49248

61560

12312

2

134/215/2

रिलायन्स, जोशी र्चंतामणी दत्तात्रय

09-10

42336

61560

19224

3

119/881/1

जज.टी.एल.मल. पण
ु े, अजमेिा निे श

09-10

31752

61560

29808

4

128/211/5

रिलायन्स, मळ
ु ीक हदलीप तातोबा

09-10

42336

61560

19224

5

141/142/1

रिलायन्स, पवाि उदय यशवंत

09-10

42336

61560

19224

6

151/121/1

रिलायन्स,ववज मंडळ सेवक सह.पतसंस्था 09-10

39690

47628

7938

7

206/139/1

टाटा इंडडकॉम, लोंढे सनु नता दयानंद

09-10

37044

47628

10584

8

205/106/1

जज.टी.एल., पारिख प्रनतभा

09-10

44982

52920

7938

9

203/1046/2

एस्साि, डॉ.बसविाज पाटील

09-10

37044

52920

15876

10

207/639/1

बी.एस.एन.एल., चध
ु नंदलाल सदोिामल

09-10

44452

52920

8468

11

213/372/1

रिलायन्स, अठवले अभय

09-10

37044

52920

15876

12

217/481/1

रिलायन्स, केसिखाने व. िामगोंडा

09-10

23760

52920

29160

13

206/1655/1

रिलायन्स, शोभना प्रताप पवाि

09-10

39690

52920

13230

एकूण
अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATSBKM7201 (Ref No : 46)
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हॉटे ल आयकॉन, साांगली चे चूकीचे करननधाारण केले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 2961656.00 रु.,

िनपा उपववधी व ववकास ननयांत्रण ननयिावली 2003 िध्ये 4 स्टार वा त्यापेक्षा जास्त दजााच्या
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208862
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हॉटे लला केंद्र व राज्य शासनाचे पयाटन िांत्रालयाने िान्यता ददलेस 15 % वाढील FSI िान्य करावा
अशी तरतुद आहे . परां तु सदर प्रकरणात केंद्र शासनाने 3 स्टार दजााचे हॉटे ल बाांधकािासाठी परवानगी
ददली असलेने त्याांना जादा FSI अनुज्ञेय होत नसतानाही 0.5 जादा FSI ननयि बाह्यररत्या दे णेत
आलेला आहे . व त्यास शासनाची िान्यता घेणेत आलेली नाही.

णखलािे ममलींद जयंद्र, हॉटे ल आयकॉन ववश्रामबाग, सिस्वती नगि, सांगली

वॉडि क्र.142/147/1 यांना

बांधकाम पिवानगी पिवाना क्र.483 हद.29.04.2006 िोजी ममळालेली आहे . सध
ु ािीत बांधकाम पिवानगी
अजि आवक.क्र. 465 हद.12.02.2007 िोजी किणेत आलेला असन
ू त्यास आयक्
ु त यांनी पिवानगी हदलेली
नाही.
मनपा बांधकाम उपववधी व ववकास ननयंत्रण ननयमावली पान नं.181, N-2.9 नस
ु ाि 4 स्टाि व त्यापक्षा
जास्त दजािचे आि 2 झोन मधील हॉटे ल बांधकामास

वप्रमीयम आकारुन जादा 15% FSI दे णेचा

अर्धकाि आयक्
ु त मनपा यांना आहे . जादा वप्रमीयम ची िक्कम आयक्
ु त यांनी डायिे क्टि ऑफ टाऊन
प्लॉनींग यांचे मान्यतेने ठिववणेची आहे . त्यासाठी सदि हॉटे लला केंद्र शासन व िाज्य शासनाची
मान्यता आवचयक आहे .
नस्ती मध्ये केंद्रीय पयिटन मंत्रालयाने हद.05.02.2007 िोजी तीन स्टाि हॉटे लसाठी मान्यता हदली असन
ू ,
त्या नस
ु ाि आफकिटे क्ट यांनी नकाशा तयाि करुन सध
ु ािीत पिवानगी अजि नगििचना ववभागाकडे
आ.क्र.465 हद.12.02.2007 िोजी हदला आहे . त्यानस
ु ाि नगििचना ववभागाने बांधकाम ववकास शल्
ु क
रुपये25,047/- दं डात्मक शल्
ु क 1,33,429/- व बांधकाम मटे िीयल शल्
ु क रुपये1000/- भिणेबाबतहदलेल्या
नोटीशी प्रमाणे ववकासकाने िक्कम रुपये1,59,476/- भिणा केली आहे .
एकूण जममनीचे क्षेत्र 912.9 चौ.मी. असन
ू FSI 1:1 आहे . भाित सिकािचे केंद्रीय पयिटन मंत्रालयाने
हद.05.02.2007 िोजी 3 स्टाि हॉटे ल बांधणेस पिवानगी हदलेली असलेने 0.5 जादा FSI ममळत असलेने
त्या प्रमाणे आफकिटे क्ट यांनी सध
ु ािीत बांधकाम पिवानगीसाठी अजि हदलेला आहे .

तपशील

पिवानगी

प्लॅ न सध
ु ािीत

प्लॅ न कपात

न

किता किननधाििणा प्रमाणे

प्रमाणे चौ.मी.

प्रमाणे चौ.मी.

एकूण क्षेत्र चौ.मी. एकूण क्षेत्र चौ.मी.

बेसमें ट

367

367

--

395.92

तळ मजला

183.93

257.70

394.221

512

दस
ु िा मजला

215.96

203.94

394.221

275.90

तीसिा मजला

111.461

203.94

394.22

275.90

चौथा मजला

111.461

203.94

394.22

275.90
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खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
घिपट्टीववभागाने
किननधाििणामध्ये

म.ुं प्रां.अर्धननयम
संपण
ू ि

1949 चे

इमाितीचा

वापि

प्रकिण

8 किाधान

वाणणज्य

ननयम

कािणासाठी

7 नस
ु ाि

किणेत

येत

केलेल्या
असलेने

नगििचनाववभागाने खालील प्रमाणे बांधकाम ववकास शल्
ु काची िक्कम वसल
ु किणे आवचयक आहे .
िहहवास बांधकाम शल्
ु क (भिलेली) 1019.70 चौ.मी. X रुपये40 / चौ.मी. = रुपये 40788/वाणणज्य वापि शल्
ु क (भिावयाची) 1019.70 चौ.मी.X रुपये80 /चौ.मी. =

रुपये 81576/

------------------------------फिक रुपये 40,788/बंदीस्त बाल्कनी वप्रमीयम (िहहवासी) 165.3 चौ.मी X रुपये350/चौ.मी. =
भिावयाचा वप्रमीयम (वाणणज्य) 163.3 चौ.मी. X रुपये500/चौ.मी.

=

रुपये 57855/रुपये 82650/-

-----------------------------फिक रुपये 24,795/जजना व पॅसेज (री FSI)
जजना व पॅसेज (वाणणज्य)

340 चौ.मी. X रुपये300/चौ.मी.
340 चौ.मी. X रुपये450/चौ.मी

=

रुपये 102150/-

=

रुपये 153000/-

------------------------------फिक रुपये 50850/सदि दि महानगिपामलका सभा क्र.5 2004-05 हद.03.12.2004 ववर्षय क्र. 14 ठिाव क्र. 133 ने
ठिववले असन
ू

एकूण रुपये 1,16,438/- वसल
ु किणेत यावे.

मनपा उपववधी व ववकास ननयंत्रण ननयमावली 2003 मध्ये 4 स्टाि वा त्यापेक्षा जास्त दजािच्या
हॉटे लला केंद्र व िाज्य शासनाचे पयिटन मंत्रालयाने मान्यता हदलेस 15 % वाढील FSI मान्य किावा
अशी तितद
ु आहे . पिं तु सदि प्रकिणात केंद्र शासनाने 3 स्टाि दजािचे

हॉटे ल बांधकामासाठी पिवानगी

हदली असलेने त्यांना जादा FSI अनज्ञ
ु ेय होत नसतानाही 0.5 जादा FSI ननयम बाह्यरित्या दे णेत
आलेला आहे . व त्यास शासनाची मान्यता घेणेत आलेली नाही.
सध
ु ािीत बांधकाम नकाशा प्रमाणे चौथ्या मजल्या पयिंत एकूण बांधकाम 1861.84 चौ.मी. झाले आहे .
पिं तू घिपट्टी ववभागाने एकूण 1736.56 चौ.मी. क्षेत्रचे किननधाििण केलेने 1861.84 – 1736.56 = 125.28 X
50.01 = रुपये 6265 /- - 10 % दरु
ु स्ती 626.5 = रुपये5639/- X 58 % प्रमाणे रुपये3270/- वसल
ु किणेत

यावे.
सध
ु ािीत बांधकाम पिवानगीस आयक्
ु त यांनी मान्यता हदली नसलेने अर्धननयम 1949 चे कलम 267 अ
(1) (ड) नस
ु ाि मालमत्ता किाचे दप्ु पट शास्ती रुपये8,30,979/- X 57% = रुपये4,73,660/- X 2 प्रमाणे रु
9,47,316/- वसल
ू किण्यात यावी.
बांधकाम पिवानगी पिवाना क्र.483 हद.29.04.2006 िोजी हदला आहे . सध
ु ािीत बांधकाम पिवाना बांधकाम
मागणीहद.12.02.2007 िोजी ववकासकाने केली आहे . त्यामळ
ु े अर्धननयम 1949 चे कलम 151 अ नस
ु ाि 6
वर्षे आगोदिची नोटीस दे ऊन कि ननधाििण किणे आवचयक असता ते केलेले नाही. बांधकाम
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पिवानगीची मद
ु त 1 वर्षि असलेने

सध
ु ािीत बांधकाम पिवानगी घेणेत आलेली नाही. त्यामळ
ु े सन 08-

09 पासन
ू कि ननधाििण केले नसलेने रुपये9,47,316/- X 3 वर्षे

= रुपये28,41,948/- मालमत्ता किाची

वसल
ु ी किणेत यावी.
नगििचना ववभागाने ननयमानस
ु ाि बांधकाम प्रािं भ प्रमाणपत्रामध्ये नमद
ु केले अटी प्रमाणे मंजिू
नकाशा प्रमाणे जागेवि आखणी किणे, जोतालेव्हल पयिंत बांधकाम प्रमाणणत किणे आवचयक असता ते
केलेले नाही.
अर्धननयम 1949 चे कलम 263 अन्वये भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच इमाितीचा वापि किणेत आला
आहे .
अर्धननयम 1949 चे कलम 129 (1) (क) महानगिपामलकेने सामान्य किाचे दि ठिववलेले नाहीत. तसेच
कलम 129 (2) नस
ु ाि महानगिपामलकेला कलम 99 च्या तितद
ु ीनस
ु ाि तीला ननधाििीत किता येईल अशा
दिाने व अशा हदनांकास आणण त्या हदनांकापासन
ू इमाितींच्या व जममनीच्या भांडवलीमल्
ु याच्या अधािे
शहिातील इमाितींवि व जममनीवि मालमत्ता कि बसववणेची पध्दत स्वीकािण्याचा ठिाव संम्मत
किणे आवचयक असता तो न घेताच भांडवली पध्दत ननयमबाह्यरित्या लागु किण्यात आली आहे .
अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 8 किाधान ननयम 7 (अ) 2 नस
ु ाि पोटननयम 1 अन्वये भांडवली मल्
ू य
ननजचचत किण्याच्या प्रायोजनाकिीता स्थायी सममतीच्या मान्यतेने इमाितीचे फकं वा जममनीच्या प्रवगािचा
तपशीलांच्या बाबतीत बहुववध भािांकाच्या बाबतीत ववननमय तयाि किणे आवचयक असता ते न
किताच ननयमबाह्यरित्या भांडवली मल्
ु यावि आधािीत किप्रणाली चालु केली आहे . अधिसमास पत्राचे
उत्ति दे ण्यात आलेले नाही.
उपिोक्त आक्षेपांचे पत
ि स्
े तव रुपये 29,61,656/- वसल
ु त
ु किणेत यावे.
DATSBKM7201 (Ref No : 48)
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गाडगीळ व इतर याांची मिळकत क्र.107/22/2 चे करननधाारण चुकीच्या पध्दतीने

केलेने झालेल्या नुकसानी बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 1366164.00 रु.,

गाडगीळ व इतर याांची मिळकत क्र.107/22/2 चे करननधाारण चुकीच्या पध्दतीने केलेने िनपाचे आर्थाक
नुकसान झालेले आहे .
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गाडगीळ व इति यांची ममळकत क्र.107/22/2 चे किननधािन सन 11-12 या वर्षाित केलेले आहे . असेसमेंट
पत्रकाचे लेखापिीक्षण केले असता त्याचे वि असेसमें ट केलेची तािीख नमद
ु नाही. सदि इमाितीस
बांधकाम पिवानगी क्र.494 हद.05/05/2007 िोजी हदलेली आहे . बांधकाम पिवानगी प्रमाणपत्राचे मागील
पानावि महािाष्र प्रादे मशक व नगििचना अर्धननयम 1966 चे तितद
ु ी खालील व 6.7.1 नस
ु ाि अटी
नमद
ु आहे त. त्यामधील अट क्र.2 नस
ु ाि बांधकाम पिवानगी 1 वर्षि मद
ु ती किीताच अनज्ञ
ु ेय असलेने
सध
ु ािीत बांधकाम पिवानगी घेतली नसलेने हद.01.05.2008 घिपट्टी आकािणे ऐवजी सन 11-12 मध्ये
घिपट्टी आकािणी केलेने मनपाचे आर्थिक नक
ु सान झालेले आहे .
बांधकाम पिवानगी नकाशा प्रमाणे व्यापािी किणासाठी 0.50 व ननवासी वापिासाठी 1.50 FSI खालील
प्रमाणे मंजूि किणेत आला आहे .
एकूण प्लॉटचे क्षेत्र

411.40 चौ.मी.

एकूण बांधकाम क्षेत्र

411.40 X 2 = 822.80 चौ.मी.

व्यापािी बांधकाम

(0.50 FSI) 411.40 X 0.50 = 205.70 चौ.मी.

ननवासी बांधकाम

(1.50 FSI) X 411.40 = 617.10 चौ.मी.

एकूण किणेत आलेले बांधकाम (चौ.मी.)
तपशील

अजस्तत्वातील

प्रस्तावीत

एकूण

तळमजला

279.24

52.27

331.51

पहहला मजला

--

243.70

243.70

दस
ु िा मजला

--

59.02

59.02

एकूण

279.24

354.99

634.23

बेसमें ट क्षेत्र 88 चौ.मी.
सदि इमाितीचे घिपट्टीववभागाने खालील प्रमाणे किननधाििण केले आहे .
वापि

एकूण चौ.मी.

आकिणी प्रती चौ.मी.

वार्षीक भाडेमल्
ू य

वाणणज्य

686.05

रुपये35/-

2,88,141/-

बेसमें ट

75.60

रुपये17.50/-

15,876/-

रुपये23.10

19,396/-

वाणणज्य दगड/ वीट
पोट माळा प.मजला

44.80

जनिे टि द.ु मजला

51.83

रुम पत्रा ती.मजला

15.15

एकूण

69.97

एकूण भाडे मल्
ू य 3.32.821/- - 10% दरु
ु स्ती रुपये33,282/- = किपात्र भाडे मल्
ू य 2,99,539/[102]
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एकत्रीत कि 22% प्रमाणे रुपये 65,899/खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
नगििचना ववभागाने हदलेल्या नकाशा मंजूि प्रमाणे एकूण वाणणज्य बांधकाम 205.70 व िहहवास
617.10 चौ.मी. बांधकामासाठी पिवानगी हदली आहे . पिं तू घिपट्टी ववभागाने केलेल्या कि आकािणी
प्रमाणे एकूण क्षेत्र 831.62 चौ.मी बांधकामाचा वापि वाणणज्य कामासाठी केलेचे नमद
ु करुन त्या प्रमाणे
कि आकािणी केलेली आहे. वापिात बदल केलेने बांधकाम पिवानगी शल्
ु क 831.62 X 40/चौ.मी. =
33,265/- व दं ड वसल
ु किण्यात आलेला नाही.
मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 15 कलम 253 (आय) नस
ु ाि इमाितीचा वापि
अन्य कािणासाठी किणे बाबत मालमत्ता धािकाने आयक्
ु तास नोटीस दे णे आवचयक असता दे णेत
आलेले नाही.
मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 15 कलम 258 नस
ु ाि कलम 253 फकं वा 254
प्रमाणे हदलेल्या नोहटशीमध्ये नमद
ु केलेल्या माहहती व्यतीिीक्त अन्य वापि केलेस अशी पिवानगी िद्द
किता येईल. आणण त्याखाली केलेले कोणतेही काम हे त्याच्या पिवानगी वाचन
ू किणेत आले आहे . असे
मानले जाईल. या ननयमान्वये बेकायदा इमाित वापिात बदल केलेने कोणतीही कािवाई किणेत आलेली
नाही.
मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 15 कलम 263 अन्वये भोगवटा फकं वा
समाप्ती प्रमाणपत्र न घेताच ननयमबाह्य िीत्या इमाितीचा वापि चालु असलेचे हदसन
ू येत.े
मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 15 कलम 267 अ (1) (ड) नस
ु ाि या
अर्धननयमान्वये फकं वा त्या त्या वेळी अंमलात असलेले इति कोणत्याही कायद्यान्वये पिवानगी न
घेताच फकं वा अशा पिवानगी सोबत असलेल्या कोणत्याही शतीचे उल्लंघन करुन जममनीवि बांधकाम
केले असलेने अशा अवैध बांधकामावि बसवणे योग्य मालमत्ता किाचे दप
ु टी इतकी शास्ती भिण्यास
पात्र असलेने एकूण मालमत्ता कि रुपये2,99,539/- X 57 % = एकूण मालमत्ता कि रुपये1,70,773/- चे
दप्ु पट दिाने रुपये3,41,546/- वसल
ु किणेत यावेत.
बांधकाम पिवानगी हद.05.05.2007 िोजी हदली असलेने सन 2008 पासन
ू मालमत्ता किाची आकािणी
3,41,546/- X 3 वर्षे = रुपये13,66,184/- प्रमाणे वसल
ु किणेत यावी.
महासभा क्र.7 ठ.क्र.127 हद.20.10.2010 हाडिमशप वप्रमीयम तितद
ु ी नस
ु ाि दं डात्मक शल्
ु क आकारुन
बाजािमल्
ू य दि तक्त्यातील िहहवास व ऑफीससाठी दिाच्या फिकाच्या 15% आकािणी करुन
वापिातील बदल कायम किावा असे नमद
ु आहे . पिं तू उपववधी बदलास अ र्धननयम 1949 चे कलम
461 अन्वये िाज्य शासनाची मान्यता घेणेत आलेली नाही.
बांधकाम पिवानगी नकाशा प्रमाणे बेसमें ट 88 चौ.मी. दाखववले असन
ू ते FSI मक्
ु त आहे . मनपा
ववकासननयंत्रण ननयमावली 17.12 प्रमाणे तळमजल्याचा वापि वाणणज्य कािणासाठी किणेत येऊ नये
असे स्पष्ट नमद
ु असताना भोगवटादािाने 75.60 चौ.मी. बेसमें टचा वापि वाणणज्य कािणासाठी केलेने
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त्यांचेवि ननयमानस
ु ाि कािवाई सक्षम प्रार्धकाऱयांने केलेली नाही.
नगििचना ववभागाने बांधकाम प्रािं भ प्रमाणपत्र अट क्र.4 नस
ु ाि मंजुि नकाशाप्रमाणे जागेवि आखणी
झाल्यावि तसेच अट क्र.5 नस
ु ाि जोत्यापयिंत बांधकाम झाल्यावि महानगिपामलकेची संम्मती घेणे
आवचयक असता भोगवटादािाने ती घेतलेली नाही. व त्याबाबत नगििचना ववभागाने कोणतीही कािवाई
केलेली नाही.
नगििचना व घिपट्टी ववभागामध्ये ताळमेळ नसलेने भोगवटादािावि अवैध

बांधकाम करुनही

कोणत्याही प्रकािची कािवाई किणेत आलेली नाही. हे स्पष्ट होते. अधिसमास पत्राचे उत्ति दे ण्यात
आलेले नाही.
उपिोक्त आक्षेपांचे पत
ि स्
े तव िक्कम रुपये13,66,164/- वसल
ु त
ु पात्र किणेत येत आहे त.
तसेच अन्य आक्षेपावि स्वतंत्र कायिवाही किणेत यावी.
DATSBKM7201 (Ref No : 49)
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डॉ.शरद शािराव सावांत साांगली याांचे करननधाारण चुकीचे केले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 1078901.00 रु.,

बाांधकाि परवानगी ननवासी कारणासाठी घेतलेली आहे . परां तू प्रत्यक्षात वापर वाणणज्य कारणासाठी
करणेत येत आहे .

डॉ.शिद शामिाव सावंत मस.स.नं.8545/8586 ववश्रामबाग, सांगली वॉडि क्र./भाग क्र.148 यांनी बांधकाम
पिवानगी बांधकाम पिवाना क्र.480 हद.20.06.2009 िोजी घेतली असन
ू ती िद्द करुन बांधकाम पिवाना
क्र.262 हद.10.06.2011 िोजी सध
ु ािीत बांधकाम पिवाना घेतलेला आहे . एकूण िहहवास वापि 633 चौ.मी. व
वाणणज्य वापि 197.83 चौ.मी. ला पिवानगी दे णेत आली आहे . एकूण मंजूि बांधकाम 831.40 चौ.मी. +
FSI मक्
ु त बांधकाम 1171 चौ.मी. झालेले आहे . पिं तू कि ननधाििण ववभागाने 1045 चौ.मी. किननधाििण

केले आहे . त्यामळ
ु े खालील प्रमाणे किणननधाििणाची िक्कम वसल
ु किणेत यावी.
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तपशील

एकूण क्षेत्र फळ

आकिणी प्रती/चौ.मी. एकूण मल्
ू य

आि.सी.सी.

1171

69.69 X 12 महहने

9,79,284/-

पाकींग

91.20

37.11 X12 महहने

40,613/-

एकूण 10,19,897/- - दरु
ु स्ती 10% रुपये1,01,989/- = रुपये 9,17,907/- वि एकबत्रत मालमत्ता कि 56%
प्रमाणे रुपये5,14,028/- वसल
ु किणेत यावे.
बांधकाम पिवानगीमध्ये एकूण वाणणज्य वापि 197.83 चौ.मी. दाखववणेत आला आहे . पिं तू कि
ननधाििणववभागाने केलेल्या मोजमापाप्रमाणे पण
ू ि इमाितीचा वापि नसींग कॉलेज व हॉजस्पटल या
वाणणज्य कािणासाठी किणेत येत असलेने एकूण िहहवास क्षेत्र 633.57 X रुपये 80/- प्रती चौ.मी. प्रमाणे
बांधकाम शल्
ु क एकूण रुपये50,845/- वसल
ु किणेत यावे.
ववकास योजने मध्ये सदि भख
ु ंडाचा वापि िहहवास दशिववला आहे . पिं तू भोगवटा दािाने संपण
ू ि
इमाितीचा वापि वाणणज्य कािणासाठी केला आहे . अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 15 कलम 253 (आय)
नस
ु ाि जागा वापि बदलास मनपाची मान्यता घेणेत आलेली नाही.
नगििचना ववभागाने ननयमानस
ु ाि बांधकाम प्रािं भ प्रमाणपत्रामध्ये नमद
ु केले अटी प्रमाणे मंजूि
नकाशा प्रमाणे जागेवि आखणी किणे जोतालेव्हल पयिंत बांधकाम प्रमाणणत किणे आवचयक असता ते
केलेले नाही.
अर्धननयम 1949 चे कलम 263 अन्वये भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच इमाितीचा वापि किणेत आला
आहे .
मब
ंु ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 15 कलम 267 अ (1) (ड) नस
ु ाि या
अर्धननयमान्वये फकं वा त्या त्या वेळी अंमलात असलेले इति कोणत्याही कायद्यान्वये पिवानगी न
घेताच फकं वा अशा पिवानगी सोबत असलेल्या कोणत्याही शतीचे उल्लंघन करुन जममनीवि बांधकाम
केले असलेने अशा अवैध बांधकामावि बसवणे योग्य मालमत्ता किाचे दप
ु टी इतकी शास्ती भिण्यास
पात्र असलेने एकूण मालमत्ता कि रुपये5,14,028/- X 2 = एकूण मालमत्ता कि रुपये10,28,056/- चे
दप्ु पट दिाने वसल
ु किणेत यावेत.
किननधािि पत्रकावि सव्हे अि म्हणून डी.डी.पाटील यांची नांव व स्वाक्षिी आहे . अस्थापना सच
ु ी प्रमाणे ते
मशपाई पदावि कायिित असलेने त्यांना कोणत्या प्रार्धकािाने सव्हे अि या पदाचा कायिभाि दे णेत आला
आहे तो कायािलयीन आदे श लेखा पिीक्षाणास दाखववणेत आलेला नाही. कि ननधाििण व संकलन हे
जबाबदािीचे काम असलेने चतथ
ु ि श्रेणीतील कमिचाऱयाकडून किणेत येत आहे . ही गंभीि बाब आहे .
नगििचना ववभागाने ननयमानस
ु ाि बांधकाम प्रािं भ प्रमाणपत्रामध्ये नमद
ु केले अटी प्रमाणे मंजिू
नकाशा प्रमाणे जागेवि आखणी किणे जोतालेव्हल पयिंत बांधकाम प्रमाणणत किणे आवचयक असता ते
केलेले नाही.
अर्धननयम 1949 चे कलम 263 अन्वये भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच इमाितीचा वापि किणेत आला
आहे .
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अर्धननयम 1949 चे कलम 129 (1) (क) महानगिपामलकेने सामान्य किाचे दि ठिववलेले नाहीत. तसेच
कलम 129 (2) नस
ु ाि महानगिपामलकेला कलम 99 च्या तितद
ु ीनस
ु ाि तीला ननधाििीत किता येईल अशा
दिाने व अशा हदनांकास आणण त्या हदनांकापासन
ू इमाितींच्या व जममनीच्या भांडवलीमल्
ु याच्या अधािे
शहिातील इमाितींवि व जममनीवि मालमत्ता कि बसववणेची पध्दत स्वीकािण्याचा ठिाव संम्मत
किणे आवचयक असता तो न घेताच भांडवली पध्दत ननयमबाह्यरित्या लागु किण्यात आली आहे .
अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 8 किाधान ननयम 7 (अ) 2 नस
ु ाि पोटननयम 1 अन्वये भांडवली मल्
ू य
ननजचचत किण्याच्या प्रायोजनाकिीता स्थायी सममतीच्या मान्यतेने इमाितीचे फकं वा जममनीच्या प्रवगािचा
तपशीलांच्या बाबतीत बहुववध भािांकाच्या बाबतीत ववननमय तयाि किणे आवचयक असता ते न
किताच ननयमबाह्यरित्या भांडवली मल्
ु यावि आधािीत किप्रणाली चालु केली आहे . अधिसमास पत्राचे
उत्ति दे ण्यात आलेले नाही.
उपिोक्त आक्षेपांचे पत
ि स्
े तव रुपये10,78,901/- वसल
ु त
ु पात्र किणेत येत आहे त.
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इांगळे आप्पासाहे ब वसांत याांचे िालित्ता कर ननधाारण चुकीचे केले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 333117.00 रु.,

बाांधकाि परवानगी ननवासी कारणासाठी घेतलेली आहे . परां तू प्रत्यक्षात वापर वाणणज्य कारणासाठी
करणेत येत आहे . तसेच बेसिें टचा वापर पाकींग ऐवजी अवैधपणे लॅ ब, िेडीकल दक
ु ानासाठी करणेत येत
आहे .
इंगळे आप्पासाहे ब वसंत, सांगली

वॉडि क्र.124/455/2 यांचे किननधाििण सन 11-12 मध्ये किणेत

आलेले आहे . बांधकाम पिवानगी बांधकाम पिवाना क्र.219 हद.22.12.2009 िोजी ममळाले असन
ू
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किननधाििण बेसमें ट 47.15 चौ.मी. व तळ मजला 164.25 चौ.मी. वि किणेत आले आहे . बांधकाम
पिवानगी प्रमाणे एकूण क्षेत्र 468.90 चौ.मी. असन
ू एकूण बांधकाम तळ मजला + पहहला मजला असे
एकूण 331.12 चौ.मी. आहे . सवि बांधकाम ननवासी आहे .
खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
ववकास योजनेमधील सदि भख
ू ंडाच्या वापिाप्रमाणे ननवासी बांधकामासाठी 332.12 चौ.मी. X रु40 प्रती
चौ.मी. प्रमाणे रुपये 13,245/- ववकास शल्
ु क घेणेत आलेले आहे . पिं तू

इमाितीचा वापि वाणणज्य

कािणासाठी किणेत येत असलेने जादा ववकास शल्
ु क 332.12 चौ.मी. X रु40 प्रती चौ.मी. प्रमाणे रुपये
13,245/- घेणेत यावे. तसेच जागा वापि बदलास अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 15 कलम 253 (आय) नस
ु ाि
मान्यता घेण्यात आलेली नाही.
नकाशाप्रमाणे बेसमें ट मध्ये पाकींग दाखवणेत आलेले आहे . पिं तू प्रत्यक्षात कि ननधाििणा प्रमाणे
त्याहठकाणी दक
ु ान, लॅ ब रुम बांधणेत आलेली आहे . त्यामळ
ु े अर्धननयम 1949 चे कलम 267 (अ) (1) (ड)
प्रमाणे दप्ु पट दिाने मालमत्ता किाची आकािणी किणेत आलेली नाही.
नगििचना ववभागाने ननयमानस
ु ाि बांधकाम प्रािं भ प्रमाणपत्रामध्ये नमद
ु केले अटी प्रमाणे मंजिू
नकाशा प्रमाणे जागेवि आखणी किणे, जोता लेव्हल पयिंत बांधकाम प्रमाणणत किणे आवचयक असता
ते केलेले नाही.
अर्धननयम 1949 चे कलम 263 अन्वये भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच इमाितीचा वापि किणेत आला
आहे .
बेसमें टचा वापि ननयमबाह्यरित्या किणे, वापि बदल किणे, भोगवटा प्रमाणपत्र न घेणे अशा
ननयमबाह्य गोंष्टींमळ
ु े अर्धननयम 1949 चे कलम 267 अ (1) (ड) प्रमाणे रुपये1,63,200/- वि 49 %
प्रमाणे रुपये79,968/-वि दप्ु पट दिाने शास्तीची िक्कम रुपये159,936/- वसल
ु किणेत यावी.
एक वर्षाि नंति ननयमानस
ु ाि सध
ु ािीत बांधकाम पिवानगी घेतली नसल्याने सन 10-11 व 11-12 एकूण
घिपट्टी 1,59,936 X 2 = रुपये3,19,872/- वसल
ु किणेत यावी. अधिसमास पत्राचे उत्ति दे ण्यात आलेले
नाही.
उपिोक्त आक्षेपांचे पत
ि स्
े तव रुपये3,33,117/- वसल
ु त
ु पात्र किणेत येत आहे त.
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शहा मिताली याांचे करननधाारण चुकीचे केलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ब
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वसल
ू पात्र िक्कम : 1077216.00 रु.,

भाांडवली िुल्यावर आधाररत कर ननधाारण पध्दत िहानगरपामलकेच्या िहासभेची व स्थायी समितीची
िान्यता न घेता राबववण्यात आली आहे . तसेच अवैध बाांधकािाबाबत शास्ती आकारणेत आलेली नाही.

शहा मीताली आणण शहा ब्रम्हा अशोक इंद्रप्रस्थ नगि, सांगली

वॉडि क्र.124/456/11 यांचे किननधाििण

सन 11-12 मध्ये किणेत आलेले आहे . बांधकाम पिवानगी बांधकाम पिवाना

क्र.452 हद.25.04.2008

िोजी ममळाला असन
ू किननधाििण बेसमें ट 243.95 चौ.मी. व सश
ु ोमभत आि.सी.सी. इमाित 516.01 चौ.मी.
वि किणेत आले आहे . सदि इमाित 150 चौ.मी. पेक्षा जास्त असलेने भांडवली दिावि आकािणी केलेली
आहे . बांधकाम पिवानगी प्रमाणे एकूण क्षेत्र 730.70 चौ.मी. आहे . एकूण बांधकाम क्षेत्र वाणणज्य +
िहहवासी (तळ मजला) 268.99 व िहहवास पहहला मजला 222.79 चौ.मी. आहे .
भोगवटा दािाने परिपत
ु ी प्रमाणपत्राची मागणी हद. 23.09.2009 िोजी केलेली आहे . व नगििचना ववभागाने
जा.क्र.652 हद.19.12.2009 समजे द्वािे जादा बांधकाम केलेने भोगवटा प्रमाणपत्र नाकािले आहे .
सव्हे अि यांनी हद.09.07.2010 िोजी प्रत्यक्ष जागेवि ज्या प्रमाण बांधकाम आहे त्या प्रमाणे सध
ु ािीत
नकाशा तयाि करुन नगििचनाकाि व सहाय्यक नगििचनाकाि यांचे मान्यतेने आयक्
ु तांकडे पाठववला
आहे . आयक्
ु त यांनी हद.03.07.2010 चे हटपणीने प्रस्ताव फेिसादि किणेस सांर्गतले आहे . त्या नंति
प्रस्तावावि काहीही कायिवाही किणेत आलेली नाही.
आफकिटे क्ट यांनी सध
ु ािीत पिवानगी प्रस्ताव आवक क्र.431 हद.22.12.2009 िोजी दाखल केला आहे .
त्यामध्ये तळघि , तळमजला व पहहल्या
मलफ्ट व बाल्कनी यांची हाडिमशप

मजल्याचे एकूण क्षेत्र 916.05 चौ.मी. दाखववले आहे . व जजना,

वप्रमीयम धरुन व FSI मध्ये सट
ु घेऊन एकूण 770.54 चौ.मी. चा

प्रस्ताव दाखल केलेला आहे .
घिपट्टी ववभागाने खालील प्रमाणे किननधाििण केलेले आहे .
तपशील

एकूण क्षेत्र चौ.मी.

आकिणी दि/चौ.मी

एकूण

बेसमें ट

243.95

22.19 x 12

65,252/-

बेसमें ट + प.मजला

516.10

50.1 x 12

3,09,668/-

एकूण रुपये3,74,940/- - 10% दरु
ु स्ती रुपये37,494/- एकूण किपात्र भाडे मल्
ू य रुपये3,37,446/- वि एकूण
49 % प्रमाणे रुपये 1,65,349/- मालमत्ता कि आकािणेत आला आहे .
खालील आक्षेप घेणेत येत आहे .
किननधाििण सन 11-12 या वर्षाित केलेले आहे . असेसमें ट पत्रकाचे लेखापिीक्षण केले असता त्याचे वि
असेसमें ट केलेची तािीख नमद
ु नाही. सदि इमाितीस बांधकाम पिवानगी क्र.452 हद.25/04/2008 िोजी
हदलेली आहे . बांधकाम पिवानगी प्रमाणपत्राचे मागील पानावि महािाष्र प्रादे मशक व नगििचना
अर्धननयम 1966 चे तितद
ु ी खालील व 6.7.1 नस
ु ाि अटी नमद
ु आहे त. त्यामधील अट क्र.2 नस
ु ाि
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बांधकाम पिवानगी 1 वर्षि मद
ु ती किीताच अनज्ञ
ु ेय असलेने सध
ु ािीत बांधकाम पिवानगी घेणेत आलेली
नाही.
नगििचना ववभागाने ननयमानस
ु ाि बांधकाम प्रािं भ प्रमाणपत्रामध्ये नमद
ु केले अटी प्रमाणे मंजूि
नकाशा प्रमाणे जागेवि आखणी किणे, जोता लेव्हल पयिंत बांधकाम प्रमाणणत किणे आवचयक असता
ते केलेले नाही.
आफकिटे क्ट यांनी जागेवि बांधकाम केले नस
ु ाि प्रस्ताववत केलेल्या सध
ु ािीत बांधकाम नकाशामध्ये
एकूण बांधकाम 916.05 चौ.मी. केलेचे नमद
ु आहे . पिं तू घिपट्टी ववभागाने एकूण 759.96 चौ.मी. चे
किननधाििण केले आहे . त्यामळ
ु े 159.09 चौ.मी. X रुपये 50/- x 12 = 95,454/- - 10% दरु
ु स्ती = 85,908/X 49 % = रुपये42,095/- वसल
ु किणेत यावे.

नकाशा प्रमाणे एकूण प्लॉटची जागा 730.70 चौ.मी. असन
ू जागेचा FSI 1:1 असेलेने एकूण बांधकाम
730.70 चौ.मी. ऐवजी 770.54 चौ.मी. केलेने नगििचना ववभागाकडून अवैध बांधकामवि कोणतीही
कािवाई केलेली नाही.
मळ
बांधकाम नकाशामध्ये कायािलयीन पिवाना क्र.452 हद.25.04.2008 अन्वये वाणणज्य वापिासाठी
ु
एकूण 180.06 चौ.मी. व घिगत
ु ी वापिासाठी 311.72 चौ.मी. क्षेत्र मंजिू किणेत आले आहे . नवीन सध
ु ािीत
बांधकाम पिवानगी अजािमध्ये एकूण बांधकाम 916.05 चौ.मी. दशिववले आहे . सदि सध
ु ािीत बांधकामास
आयक्
ु त यांनी पिवानगी हदली नसलेने

अर्धननयम 267 अ (1) (ड) नस
ु ाि अवैध बांधकामावि

बसववण्यायोग्य असलेल्या मालमत्ता किाच्या दप्ु पटी इतकी िक्कम वसल
किणेत यावी. तसेच
ु
वाणणज्यप्रमाणे बांधकाम शल्
ु क नगििचना ववभागाकडून वसल
ू किण्यात यावे.
घिपट्टी ववभागाने मालमत्ता कि ननधाििणामध्ये संपण
ू ि इमाितीचा वापि वाणणज्य कामासाठी होत
असलेने त्या प्रमाणे कि आकिणी केली आहे . त्यामळ
ु े अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 15 कलम 253 (आय)
नस
ु ाि इमाितीच्या वापिात झालेल्या बदलास आयक्
ु तांची मान्यता घेणेत आलेली नसलेचे स्पष्ट होते.
अर्धननयम 1949 चे कलम 263 अन्वये भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच इमाितीचा वापि किणेत आला
आहे .
घिपट्टी ववभागाने प्रत्यक्ष जागेवि चुकीची मापे घेतलेने मनपाचे आर्थिक नक
ु सान झालेचे हदसन
ु येत.े
सध
ु ािीत नकाशा पिवानगीचा अजि जागेवि प्रत्यक्ष बांधकाम केले नस
ु ाि तयाि केला असन
ू त्यामध्ये
एकूण बांधकाम 916.05 चौ.मी. दाखववलेले आहे . त्यामळ
ु े 916.05 चौ.मी. X रुपये50/- X 12 महहने =
रुपये5,49,600/- X एकूण 49% प्रमाणे एकूण मालमत्ता कि रुपये 2,69,304/- होत असन
ू अवैध
बांधकामाची दप्ु पट दिाने शास्ती रुपये5,38,608/- प्रमाणे घिपट्टी वसल
ु किणेत यावी.
प्रत्यक्ष जागेवि बांधकाम 2009 मध्ये पण
ू ि झाले असल्याने मागील 2 वर्षािची एकूण घिपट्टी 5,38,608/- X
2 = रुपये10,77,216/- वसल
ु किणेत यावे.
सध
ु ािीत बांधकाम नकाशा मध्ये पाकींग क्षेत्र ननयमाप्रमाणे दाखववले नाही.
अर्धननयम 1949 चे कलम 129 (1) (क) महानगिपामलकेने सामान्य किाचे दि ठिववलेले नाहीत. तसेच
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कलम 129 (2) नस
ु ाि महानगिपामलकेला कलम 99 च्या तितद
ु ीनस
ु ाि तीला ननधाििीत किता येईल अशा
दिाने व अशा हदनांकास आणण त्या हदनांकापासन
ू इमाितींच्या व जममनीच्या भांडवलीमल्
ु याच्या अधािे
शहिातील इमाितींवि व जममनीवि मालमत्ता कि बसववणेची पध्दत स्वीकािण्याचा ठिाव संम्मत
किणे आवचयक असता तो न घेताच भांडवली पध्दत ननयमबाह्यरित्या लागु किण्यात आली आहे .
अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 8 किाधान ननयम 7 (अ) 2 नस
ु ाि पोटननयम 1 अन्वये भांडवली मल्
ू य
ननजचचत किण्याच्या प्रायोजनाकिीता स्थायी सममतीच्या मान्यतेने इमाितीचे फकं वा जममनीच्या प्रवगािचा
तपशीलांच्या बाबतीत बहुववध भािांकाच्या बाबतीत ववननमय तयाि किणे आवचयक असता ते न
किताच ननयमबाह्यरित्या भांडवली मल्
ु यावि आधािीत किप्रणाली चालु केली आहे . अधिसमास पत्राचे
उत्ति दे ण्यात आलेले नाही.
उपिोक्त आक्षेपांच्या पत
ि स्
े तव िक्कम रुपये10,77,216/- वसल
ु त
ु किण्यात यावे.
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सर्चन शहा, मशवि ॲसेट साांगली, याांचे करननधाारण चुकीचे केलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 91468.00 रु.,

िांजूर बाांधकाि परवानगी पेक्षा जादा क्षेत्राचा वापर करणेत आला असलेने िुब
ां ई प्राांनतक
िहानगरपामलका अर्धननयि 1949 चे प्रकरण 15 कलि 267 अ (1) (ड) प्रिाणे कारवाई करणेत आलेली
नाही.

सर्चन शहा, मशवम ॲसेट इंद्रप्रस्थ नगि, सांगली, वॉडि क्र.124/456/10 यांनी खिे दीपत्र 7 जल
ु ,ै
2011 दक
ु ान गाळा नं.1 ते 4, पहहला मजला एकूण क्षेत्र 164.45 चौ.मी. खिे दी केले आहे .
भोगवटा प्रमाणपत्र क्र. 31 हद.14.12.2009 िोजी ममळाले आहे .
असेसमें ट पत्रकाप्रमाणे एकूण क्षेत्र (चौ.मी.)
वापि

तळमजला (चौ.मी)

आकािणी दि/चौ.मी

वार्षीक भाडे मल्
ू य

वाणणज्य सश
ु ोमभत

67.10

34

27,370/-

साधे

114.86

30

41,350/-

पोटमाळा

104.92

15

18,886/-

एकूण

286.88

87,613/[110]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

एकूण भाडेमल्
ू य 87,613 – 10% दरु
ु स्तीसाठी रुपये 8761/- एकूण किपात्र मल्
ु य रु. 78,852/खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
भोगवटा प्रमाणपत्र हद.14.12.2009 िोजी हदलेने सन 10-11 या वर्षािची घिपट्टी वसल
ु किणेत आलेली
नाही.
एकूण वाणणज्य वापिातील क्षेत्र फळ 164.45 चौ.मी. आहे . पिं तु वापि 286.88 चौ.मी असल्याने 122.43
चौ.मी. क्षेत्राचा वापि अवैध होत असल्याने व बांधकाम क्षेत्र वाढववल्याने

अर्धननयम 1949 चे कलम

267 अ (1) नस
ु ाि मालमत्ता किाचे दप्ु पट रुपये45,734/- X 2 = रुपये91,468/- वसल
ु किण्यात यावी.
नगििचना ववभागाने महािाष्र प्रादे मशक व नगििचना अर्धननयम 1966 ननयम 51 नस
ु ाि अवैध
बांधकामाबाबत कािवाई केलेली नाही. अधिसमास पत्राचे उत्ति दे ण्यात आलेले नाही.
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गाळा भाडे रक्कि किी वसुली केले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 161547.00 रु.,

िनपा िालकीचे दक
ु ान गाळयाांचे भाडे किी वसुल केलेने रुपये 136905/- चे आर्थाक नुकसान झाले
आहे .

मनपा मालकीच्या छ.मशवाजी मंडई एकूण 86 व पेठभाग भाजी मंडई एकूण 64 दक
ु ान गाळे यांचे भाडे
हद. 18/12/2008 िोजीच्या महासभेतील ठिाव क्रं. 94 नस
ु ाि हस्तांतिण फी अनक्र
ु मे िक्कम रु. 30,000/, 50,000/- व 10,000/- असे ननजचचत केले होती व दि तीन वर्षािने 20% भाडेवाढ किणेत यावी असे

ठिावात नमद
ू आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
दक
ु ान गाळे भाड्याने हदले नंति डडसेंबि 11 मध्ये तीन वर्षि पण
ू ि झाली असलेने 20% भाडेवाढ करुन
मागणी किणे आवचयक होते. पिं तु जन्
ु या दिाने भाडयाची मागणी किण्यात आलेली आहे .
तफावतीबाबतचे परिमशष्ठ क्रमांक (11) या सोबत

जोडण्यात आलेले आहे . त्यानस
ु ाि िक्कम रु.

1,36,905/- ची भाडेवाढ मागणी कमी किण्यात आलेली आहे .

प्रत्येक तीन वर्षािनी िक्कम 20% भाडेवाढ किण्याबाबत महासभेने सन 2008 ला ठिाव केला असताना
[111]
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त्याची अंमल बजावणी संबध
ं ीत कायािलयाने केलेली नाही. त्यामळ
ु े म.न.पा.चे नक
ु सान झालेले आहे .
यामध्ये कायािलयाने दल
ि
केल्याने संबध
ं ीताकडून 18% व्याजासह िक्कम रुपये 24642 + रुपये
ु क्ष
136905/- = रुपये 161547/- वसल
ु किावी. अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
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भटक्या कुत्रयाांची नसबांदी व लसीकरण करणेच्या कािातील अननयमिततेबाबत .

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :आिोग्य, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 710000.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 710000.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 400000.00 रु.,

सदर कािाची ननववदा न िागववता काि सोसायटी फॉर ॲननिल प्रोटे क्शन, कोल्हापुर या सांस्थेला ववना
ननववदा ददलेले आहे . व काि दे णेबाबतचा ठराव दद 2/8/2011 ववर्य पत्रानुसार आयत्या वेळेचा ववर्य
म्हणुन घेण्यात आला. भारतीय जीवजांतु कल्याण बोडा याांचे दद.20/10/2005 चे पत्रािध्ये रु.300/- प्रती
कुत्रा इतका दहस्सा िनपाने सबांर्धताांना दे णेबाबत सुर्चत केले असता रु 700/- प्रती कुत्रा या प्रिाणे
ठे केदारास अदा केलेले आहे .

प्रमाणक क्र.

हदनांक

िक्कम

4719

23/11/2011

2,82,000/-

5952

25/01/2012

82,000/-

5953

25/01/2012

6413

18/02/2012

10,000/3,36,000/-

सांगली ममिज आणण कुपवाड शहि महानगिपामलकेच्या आिोग्य ववभागामाफित भटक्या कुत्रयांना
पकडणे,नसबंदी किणे,लसीकिण किणे व सोडुन दे णे या कामासाठी

ननववदा मागवन
ु न किता

ननववदा सोसायटी फॉि ऍ़ननमल प्रोटे क्शन, कोल्हापिु या संस्थेला हदल्याचे कामाच्या नस्तीवरुन
हदसन
ु येत.े
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
सदि काम दे णेबाबतचा स्थायी सममती सभा क्र.10 ठिाव क्र.200 हद 2/8/2011 ववर्षय पत्रानस
ु ाि आयत्या
वेळेचा ववर्षय म्हणन
ु घेण्यात आला.
क्र.मनपा / आिोवव/6/1/2011-12 हद.30.07.2011 चे नस्तीमध्ये संस्थेकडे 1. चाि व्हे टिनिी तज्ञ 2. तीन
टे क्नीकल स्टाफ 3. एक फफल्ड जक्लननक सहाय्यक 4. चाि कुत्री पकडणािी कमिचािी आणण अद्यावत
[112]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

डॉगव्हॅन असणे आवचयक आहे असे नमद
ु केले आहे . पिं तु त्याबाबत अनर्ष
ु र्ं गक कागदपत्रे सोबत
नसताना संस्थेची ननयक्
ु त केलेली आहे .
सोसायटी ऍ़ननमल िे स्क्यु , ठाणे यांनी रु.445/- प्रनत कुत्रे या प्रमाणे ननबीजीकिण / लसीकिण किणेस
तयाि असलेचे हद.19.04.2011 िोजी पत्र हदले आहे . पिं तु त्यांना काम दे णेत आलेले नाही.
भाितीय जीवजंतु कल्याण बोडि (पयािविण एवं वन मंत्रालय) चेन्नई यांचे हद.20/10/2005 चे पत्रामध्ये
रु.300/-प्रनतकुत्रा इतका हहस्सा मनपाने सबंर्धतांना दे णेबाबत सर्ु चत केले असता रु 700/- प्रनत कुत्रा या
प्रमाणे ठे केदािास अदा केलेले आहे . त्यामळ
ु े जादाची िक्कम रुपये 400 X 1000 प्रमाणे रु. 4 लाख
वसल
ु किणेत यावेत.
मंजुि दि एकुण 1000 कुत्रयांसाठी 700/- प्रनत कुत्रा प्रमाणे रु.700000/- मात्र व कुत्रयांचा सव्हे किणेसाठी
रु.10000/- असे एकुण 710000/- ची वकि ऑडिि क्र. जाक्र/ मनपा/आिोवव/6/1/211/2011 हद.18.08.2011
संबर्धत संस्थेला हदली आहे . तसेच पत्र क्र. जा.क्र. मनपा/आिोवव/6/1/

/11 साममकु मनपा हद.20/8/11

नस
ु ाि सदि कामावि दे खिे ख ठे वणेसाठी स्वच्छता ननिीक्षक व मक
ु ादम यांची सकाळी 9.00 ते
संध्याकाळी 6.00 पयिंत नेमणक
ु केलेली आहे . तथपी संबर्धत स्वच्छता ननिीक्षक / मक
ु ादम यांचा
अहवाल न घेताच दे यक अदा केले आहे .
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चवानदां श प्रनतबांधक लस खरे दीिधील अननयमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :आिोग्य, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 1141140.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 1513775.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 30275.00 रु.,

िहाराष्र शासन ऊजाा, उद्योग व कािगार ववभाग शासन ननणाय क्र.भाखस.1088/(2512)/उद्योग 6 .
दद.2 जानेवारी 1992 च्या शासनननणाय पररच्छे द 8.3 अ नुसार नतन आठवडयाचा कालावधी दे ण्यात
आरोग्य ववभागाने 31.05.2011 ते 14.06.2011 असे फक्त 15 ददवस िुदत दे ण्यात आल्याचे
ददसते.त्यािुळे शासनाच्या धोरणानुसार ननववदा प्रक्रीयेत जास्तीत जास्त पुरवठाधारकाांना भाग घेता
आला नाही.

प्रमाणक क्र.
6205

हदनांक
02.07.2012

पिु वठाधािकाचे नाव
ववशाल एंटिप्रायजेस ्
[113]

245700/-

िक्कम

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

7588

31.03.2012

ववशाल एंटिप्रायजेस ्

409500/-

2392

13.08.2012

ववशाल एंटिप्रायजेस ्

485940/-

सांगली ममिज आणण कुपवाड शहि महानगिपामलकेच्या आिोग्य ववभागाच्या मेडीकल स्टोअसि माफित
चवानदं श प्रनतबंधक लस खिे दी किण्यात येते त्या बाबतच्या ननववदा काढण्यात आल्या.
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
आिोग्य ववभागाच्या जाहहिात क्र.3 -2011-12 नस
ु ाि चवानदं श प्रनतबंधक लस खिे दीची ननववदा
महानगिपामलकेच्या www.smkctenders.com या बेवसाईटवि व दै ननक सकाळ मध्ये हद.31.09.2011
िोजी प्रमसध्द किण्यात आली. ननववदा सादि किण्याची मद
ु त हद.14.06.2011 पयित मागववण्यात
आली. महािाष्र शासन ऊजाि , उद्योग व कामगाि ववभाग शासन ननणिय क्र.भाखस
1088/(2512)/उद्योग 6 हद. 02 जानेवािी 1992 च्या परिच्छे द 6.3 अ नस
ु ाि नतन आठवडयाची मद
ु त

असे स्पष्ट आहे . तथावप आिोग्य ववभागाने 31.05.2011 ते 14.06.2011 असे फक्त 15 हदवस मद
ु त
दे ण्यात

आल्याचे

हदसते.

त्यामळ
ु े

शासनाच्या

धोिणानस
ु ाि

ननववदा

प्रक्रीयेत जास्तीत

जास्त

पिु वठाधािकांना भाग घेता आला नाही.अधिसमासज्ञापनास हदलेल्या उत्तिामध्ये ही बाब मान्य किण्यात
आली आहे .
दे यकामधुन आयकि अर्धननयम 1961 चे कलम 194 (क) नस
ु ाि 2 % प्रमाणे आयकि कपात केला
नसल्याने रुपये 15,13,775/- X 2 % प्रमाणे रु. 30275/- कपात किणेत यावा.
शासकीय आिोग्य प्रयोगशाळे कडुन और्षधाचा गण
ु वत्ता चाचणी अहवाल न

घेताच दे यक पािीत

किण्यात आले आहे त.
ममिज आणण कुपवाड शहिातील महानगिपामलकेच्या ज्या दवाखान्यांमध्ये एक्स िे ची सोय आहे .त्याचे
कडुन वापिलेले एक्स िे हायपो सोल्यश
ु न सन 2011-12 मध्ये फकती प्रमाणात प्राप्त झाले. व त्यानंति
त्या एक्स िे हायपो सोल्यश
ु न चे काय किण्यात आले व त्याबाबतचे अमभलेख तपासणी साठी वािं वाि
मागणी करुनही उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेले नाही.
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प्रभाग समिती क्र.4 च्या और्ध खरे दीिधील अननयमितते बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :आिोग्य, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

, आक्षेपाधीन िक्कम : 1245500.00 रु.

साठा नोंदवहीत खरे दीच्या नोंदी आहे त. िात्र सदर और्धाचे ववतरण केल्याच्या नोंदी आढळत नाहीत.
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काही दठकाणी ववतरणाचे फक्त आकडे नोंदलेले ददसतात. तेथे तारखा नाहीत कोणाला ददले , कोणत्या
वॉडाात वापर झाला याच्या कुठे ही नोंदी नाहीत, स्वाक्ष-या नाहीत.साठा नोंदवही , ववहीत पध्दतीने
मलदहली जात नाही.अनुक्रिणणका नाही. त्यािुळे सदर और्धे वापरली ककां वा नाही याचा बोध होत नाही.

प्रमाणक क्र.

हदनांक

अप्राप्त
अप्राप्त

पिु वठाधािकाचे नाव

िक्कम

िमेश ॲग्रोकेम,ममत्राहबिल

31/03/2012

291400/-

िमेश ॲग्रोकेम,ममत्राहबिल

31/03/2012

954100/-

सांगली ममिज आणण कुपवाड शहि महानगिपामलकेच्या आिोग्य ववभागाअंतगित

प्रभाग सममती क्र.4

च्या अमभलेखाची तपासणी केली असता खालील त्रट
ु ी ननदशिनास आल्या.
आिोग्य ववभागाचे और्षध पिु वठा पत्र क्र / मनपा/ आिोवव/6/1/315/2011-12 हद.31.10.2011 िोजी
खालील प्रमाणे खिे दी केली .
अक्र
1

और्षधाचे नांव
बेमसल्स

थुिेर्गन्सीस

इझायलेन्सीस मलजक्वड

प्रमाण

िक्कम

पिु वठादािाचे नावं

100 मलटि

1,47,400/-

िमेश ऍ़ग्रो केम कॉपोिे शन

1,44,000/-

ममत्रा हबिल

नॅचिल मसलीकेट बेस हबिल
2

डडसइन्फेक्टं ट

ऍ़ण्ड 80x25kg

डडओड्रन्ट पावडि
एकुण

2,91,400/-

तसेच जाक्र./मनपा/आिोवव/6/1/282/2011-12 हद.17.01.2012 नस
ु ाि खालील खिे दी केली.
अक्र
1

2

3

4

5

और्षधाचे नांव
डेल्टामेथ्रीन

प्रमाण
2.5

% 100 मल

प्रमा.क्र.7609/31.03.2012
अल्फासायपि मेथ्रीन 10 % 100 मल.
प्रमा.क्र.7599/31.03.2012
टे ममफॉस

50

% 100 मल.

प्रमा.क्र.7601/ 31.03.2012
बायफेनर्थिन

10

% 10 फकलो

प्रमा.क्र.7609/31.03.2012
पायिे थ्रम

.0.05

प्रमा. क्र.7599/31.03.2012

% 100 मल.

दि

िक्कम

पिु वठादािाचे नावं

1095

109500/-

िमेश ऍ़ग्रो.केम

1190

119000/-

डॉल्फीन सेल्स

1180

118000/-

श्रीिाम ऍ़ग्रो.

4160

41600/-

िमेश ऍ़ग्रो.

980

98000/-

डॉल्फीन सेल्स
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नॅचिल मसलीकेट बेस हबिल 25फकलो
6

x

डडसइन्फेक्टं ट ऍ़ण्ड डडओड्रन्ट 160 बॅग

73

292000/-

ममत्रा हबिल

1760

176000/-

बायोकेअि सोल्यश
ु न

पावडि
7

बायोलॉजजकल

बॅमसलस 100 फकलो

स्पोसि( odofresh )
एकुण

954100/-

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
नस्ती प्रमाणे विील सवि औैर्षधांची प्रभाग सममती क्र.4 माफित खिे दी किण्यात आली. साठा नोंदवहीत
खिे दीच्या नोंदी आहे त. मात्र सदि और्षधाचे ववतिण केल्याच्या नोंदी आढळत नाहीत. काही हठकाणी
ववतिणाचे फक्त आकडे नोंदलेले हदसतात. तेथे तािखा नाहीत कोणाला हदे ले , कोणत्या वॉडाित वापि
झाला याच्या कुठे ही नोंदी नाहीत, स्वाक्ष-या नाहीत.साठा नोंदवही , ववहीत पध्दतीने मलहली जात
नाही.अनक्र
ु मणणका नाही. त्यामळ
ु े सदि और्षधे वापिले फकं वा नाही याचा बोध होत नाही. त्यामळ
ु े विील
रु.291400/- व रु.954100/- असे एकुण 1245500/- िक्कम आक्षेपार्धन ठे वण्यात येत आहे .
विील खिे दीची नस्ती तपासणीसाठी उपलब्ध झाली नसल्याने सदि खिे दी कोणत्या पध्दतीने किण्यात
आली याची तपासणी किता आली नाही त्यामळ
ु े विील िक्कम रु 1245500/-

आक्षेपार्धन ठे वण्यात

येत आहे त.
DATSPSM5701 (Ref No : 91)
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प्रभाग समिती क्र.4 कडे घेणेत आलेल्या साहीत्य खरे दी िधील

अननयमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :आिोग्य, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 312150.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 312150.00 रु.

आरोग्य ववभागाने िुब
ां ई प्राांनतक िनपा अर्धननयि 1949 चे प्रकरण 5 (2 ) (1) अन्वये ननववदा िागवुन
साहीत्य खरे दी करणेचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठववला होता.परां तु स्थायी समितीने सवाात किीचे
कोटे शन धारक श्री. ए.आर. बेडक
े र या पुरवठादाराकडुन 5 (2) (2) खाली ववना ननववदा साहीत्य खरे दीचा
ठराव ननयिबाह्यररत्या केलेने िहानगरपामलकेचे आर्थाक नुकसान झाले आहे .

प्रमाणक क्र.

हदनांक

पिु वठाधािकाचे नाव
[116]
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7521

31/3/2011

अवधुतआि.बेडक
े ि

3,12,150/-

खालील साहहत्य खिे दी किणेत आलेले आहे .
अक्र

वस्तच
ु े नांव

दि

पिीमाण

एकुण

1

टाटा खोिे

325

300

97500/-

2

समध्
ृ दी पाटया 14 इंची

225

300

67500/-

3

समध्
ृ दी पाटया 16 इंची

250

50

12500/-

4

खिाटे

25

880

22000/-

5

ताडपत्री

4790

10

47900/-

6

स्प्रेईंग पंप

1900

5

9500/-

7

कडीच्या बादल्या

220

170

37400/-

8

खुिपी 6 इंची

127

100

12700/-

9

खुिपी 7 इंची

145

60

8700/-

10

कु-हाड

265

10

2650/-

11

संडास धुण्याचे ब्रश

59

100

5900/-

12

छोटी खोिी

110

30

9900/-

एकुण

3,12,150/-

आिोग्य ववभागाने महानगिपामलका प्रभाग सममती क्र.4 चे कायिक्षेत्रात दै नहदन स्वच्छतेच्या साहीत्य
खिे दीसाठी रु.3,12,150/- चे खचािस हद.16.12.2010 िोजी आयक्
ु त यांची प्रशासकीय मान्यता झाली
आहे .व आिोग्य ववभागाने मब
ुं ई प्रांनतक मनपा अर्धननयम 1949 चे संववदा प्रकिण 5 (2) (1) अन्वेय
ननववदा मागववणेचा प्रस्ताव स्थायी सममती कडे हद.23.12.2010 िोजी सादि किणेत आला होता.स्थायी
सममती सभा क्र.24 ठिाव क्र.438 ववर्षय

क्र.26 हद.29.12.2010 अन्वये आिोग्य ववभागाकडे

स्वच्छतेसाठी साहीत्य संपलेने तातडीने साहीत्य मागववणे आवचयक असलेचे नमद
ु करुन मब
ुं ई प्रांनतक
मनपा अर्धननयम 1949 च प्रकिण 5 (2) (2) अन्वये ववना ननववदा साहीत्य खिे दी किणेस मान्यता
हदली आहे .
खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
आिोग्य

ववभागाने ननववदा दि ननजचचत किणेसाठी बाजाि भाव चौकशीसाठी मागववलेल्या तीन

कोटे शनधािकापैकी सवाित कमीचा कोटे शनधािक श्री. ए.आि. बेडक
े ि यांचेकडुन साहीत्य ववना ननववदा
घेणेचा ठिाव ननयमबाह्य आहे . कािण बाजािभाव चौकशीसाठी मागववलेल्या कोटे शनमध्ये फकती
प्रमाणात साहीत्य खिे दी किणाि आहे याची नोंद नाही. त्यामळ
ु े स्पधाित्मक दि प्राप्त झालेले नाहीत.
मान्य ठे केदािाचे मब
ंु ई दक
ु ान संस्था अर्धननयम 1948 प्रमाणे नोंदणीप्रमाणपत्र नसलेने अर्धकृत
ववक्रेता असल्याचे स्पष्ट होत नाही.
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महािाष्र शासन ऊजाि, उद्योग व कामगाि ववभाग शासन ननणिय

क्र.भाखस.1093/(2635)/उद्योग 6

हद. 16 जल
ु ै 1993 नस
ु ाि 50,000/- चे विील कामाची / खिे दीची ननववदा मागववणे आवचयक असता दि
पत्रकानस
ु ाि ननयमबाह्यरित्या खिे दी किणेत आलेली आहे .
सदि खिे दी तातडीची आवचयकता असलेने ववना ननववदा किणेचे

स्थायी सममती ठिाव क्र.438

हद.29.12.2010 मध्ये नमद
ु आहे . पिं तु खिे दीचा पिु वठा आदे श जा क्र/ मनपा/आिोवव/6/मम/2010-11
हद.21.03.2011 ने दे णेत आली आहे . व साहहत्य 24.03.2011 िोजी प्राप्त झाले असन
ु त्याची नोंद स्टॉक
बक
िजजस्टि पान क्र.68,69,70 वि घेणेत आली आहे . व साहहत्याचे वाटप हद.14.05.2012 िोजी
ु
म्हणजेच पढ
ु ील आर्थिक वर्षाित किणेत आले आहे . याचाच अथि खिे दीची प्रक्रीया 3 महीने चालली असन
ू ,
साहहत्याचे वाटप 2 महीने ववलबांने केलेने तातडीची आवचयकता नसताना साहहत्याची खिे दी
ननयमबाह्यरित्या दिपत्रके मागवन
ू केलेचे स्पष्ट होते.
DATSBKM7201 (Ref No : 92)

66

आरोग्य ववभागाच्या और्ध खरे दी िधील अननयमितते बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :आिोग्य, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

, आक्षेपाधीन िक्कम : 1162759.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 23255.00 रु.,

उद्योग , ऊजाा व कािगार ववभाग शासन ननणाय क्र. भाखस 1094/2679 / उद्योग 6 , िांत्रालय दद.30
िाचा 1994 िधील 1.9 नुसार ताांबत्रक मलफाफा उघडल्यानांतर ककिान 3 ग्राहय ननववदा प्राप्त झाल्या
असतील तरच त्याांचे दयापारी मलफाफे उघडण्यात यावेत. तसेच 1.10 नुसार अल्प प्रनतसादािुळे
ननयिाप्रिाणे ननववदा चौकशीस 2 वेळा िुदतवाढ दे णेत यावी असे निुद आहे . परां तु एका और्धसाठी
एकच ननववदाधारक आलेने स्पधाा झालेली नाही.

प्रमाणक क्रं.

हदनांक

पिु वठाधािकाचे नांव

िक्कम

7592

31/03/2012

प्रनतक एंटिप्रायजेस

73293/-

7593

31/03/2012

संह्याद्री फामाि

194115/-

7594

31/03/2012

संह्याद्री फामाि

93871/-

7595

31/03/2012

प्रनतक एंटिप्रायजेस

50205/-
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सांगली ममिज कुपवाड शहि महानगिपामलकेच्या आिोग्य ववभागाच्या मेडीकल स्टोअसि माफित और्षधांची
खिे दी किण्यात येत.े व महानगिपामलकेच्या सवि दवाखाने व आिोग्य केंद्रांना और्षधे ववतिीत किण्यात
येतात.त्यांच्या अमभलेखाची तपासणी केली असता खालील उणणवा ननदि शनास आल्या.
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
आिोग्य ववभागामाफित आयव
ु ेहदक और्षधाच्या खिे दीसाठी सन 2011-12 साठी वावर्षिक एजन्सी
ननयक्
ु तीसाठी हद.21.05.2011 िोजी ननववदा मागववण्यात आल्या.सदि ननववदा 2 मलफाफा पध्दतीने
www.smkctenders.com या वेबसाईटवि व स्थाननक वत्ृ तपत्र सकाळ या वतिमानपत्रात जाहीिात दे ऊन

मागववण्यात

आल्या.महािाष्र

शासन

ऊजाि,

उद्योग

व

कामगाि

ववभाग

शासन

ननणिय

क्र.भाखस.1088/(2512)/उद्योग 6.हद.2 जानेवािी 1992 च्या शासन ननणिय परिच्छे द 8.3 अ नस
ु ाि तीन
आठवडयाचा कालावधी दे ण्यात यावा असे स्पष्ट आहे . तथावप सदि ववभागाने 21.05.2011 िोजी ननववदा
प्रमसध्द करुन हद.02.06.2011 पयितची म्हणजेच 13 हदवसाची मद
ु त दे ण्यात आली.ननयमानस
ु ाि तीन
आठवडे म्हणजेच 21 हदवसांची मद
ु त दे णे आवचयक होते.त्यामळ
ु े जास्तीत जास्त पिु वठाधािकांना सदि
ननववदा प्रक्रीयेत भाग घेता आलेला नाही. अधिसमास ज्ञापनास हदलेल्या उत्तिामध्ये ही बाब मान्य
किणेत आली आहे .
सदि ननववदा प्रफक्रयेत 4 पिु वठाधािकांनी भाग घेतला.त्यामध्ये सहयाद्री सांगली, प्रनतक सांगली, ववशाल
कोल्हापिु व इमानी मब
ुं ई यांनी भाग घेतला. तल
ु नात्मक तक्त्याचे अवलोकन केले असता एकुण 147
और्षधांकिीता ननववदा मागववण्यात आल्या होत्या.त्यापैकी काही और्षधे वगळता अन्य और्षधासाठी
एकाच

ननववदा

धािकाने

एकाच

और्षधासाठी

दि

भिले

आहे त.

एका

और्षधासाठी

तीन

पात्र

ननववदाधािकांनी दि दे णे आवचयक असन
ु त्यातील कमी िक्कमेच्या ननववदाधािकास मंजुिी दे णे
आवचयक असता त्याप्रमाणे कायिवाही केलेली नाही. एका और्षधासाठी एकच ननववदाधािक असलेने स्पधाि
झालेली नाही. शासन नन.क्र. भांखस-1094/(2679)/उद्योग-6 मंत्रालय हद.30 माचि 1994 मधील 1.10
प्रमाणे अल्प प्रनतसादामळ
ु े ननयमाप्रमाणे ननववदा चौकशीस दोन वेळा मद
ु तवाढ दे णे आवचयक असता
त्याप्रमाणे कायिवाही न किता एकाच पात्र ननववदाधािकाची ननववदा मंजिू केली आहे . अधिसमास ज्ञापनास
हदलेल्या उत्तिामध्ये ही बाब अमान्य केली आहे .
और्षध खिे दी किण्यासाठी शासनाचे संचालनालय,वैद्यफकय मशक्षण व संशोधन और्षध खिे दी कक्ष
यांचेकडुन दिवर्षी शासन दि किाि केले जातात. त्यामळ
ु े शासन दि किाि कंपनी कडून प्रथम और्षधांची
मागणी किणे आवचयक होते.व त्यांनी पिु वठा किण्यास असमथिता दाखववल्यानंति ननववदा मागवन
ु
और्षधांची खिे दी किणे योग्य होते.
और्षध खिे दी किण्यासाठी शासनाने दिकिाि केलेले आहे त. तथावप शासनाच्या दिकिािानस
ु ाि खिे दी न
किता स्थाननक पातळीवि ननववदा मागवन
ु खिे दी किण्यात आली आहे . अधिसमास पत्राचे हदलेल्या
उत्तिामध्ये महानगिपामलकेने शासनाच्या संबधीत ववभागाशी सन 2002 मध्ये पत्र व्यवहाि केला असता
संचालक वैद्यकीय मशक्षण व संशोधन और्षध खिे दी कक्ष मब
ुं ई यांचे पत्र क्र.सवेमशवसं/ औख
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क.6/915/2002 हद.8.04.2002 नस
ु ाि नगिपामलका व महानगिपामलका यांना

दिकिािानस
ु ाि और्षध

खिे दी किणे बंधनकािक नसल्याचे कळववले आहे . शासनाचे दि किाि दिवर्षी होत असल्याने ननववदा
प्रफक्रया सरु
ु किण्यापव
ु ी संचालक वैद्यकीय मशक्षण व संशोधन और्षध खिे दी कक्ष मब
ुं ई यांचे दिवर्षी
वावर्षिक दि किाि मागवन
ु और्षध खिे दी किणे योग्य होते.
आिोग्य ववभागाने सन 2011-12 मध्ये एकुण रु.11,62,759/- ची वावर्षिक और्षध खिे दी केली आहे .पंितु
दे यकामधुन आयकि अर्धननयम 1961 कलम 194 ( क ) नस
ु ाि सन 2011-12 या वर्षािसाठी 2 %
प्रमाणे आयकि कपात केली नसल्याने रु.11,62,759 x 2% प्रमाणे रु.23255/- मात्र वसल
ु किणेत यावेत.
और्षध वापिणेस योग्य असलेबाबतचा शासकीय आिोग्य प्रयोगशाळे चा चाचणी अहवाल न घेताच दे यक
अदा किणेत आले आहे .
उपिोक्त आक्षेपाचे पत
ि स्
े तव रु.23255/- मात्र वसल
ु त
ु पात्र किणेत येत आहे त व

रु.11,39,504/-

आक्षेपार्धन ठे वणेत येत आहे त.
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नमसिंग होि नोंदणी फी दां डासहीत वसूल केली नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :आिोग्य,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 24000.00 रु.,

िुब
ां ई नमसिंग होि नोंदणी कायदा 1949 चे कलि 6 नुसार ज्या नमसिंग होिची नोंदणी करण्यात आलेली
नाही. त्याांचे कडुन फी अर्धक रु.500/- प्रिाणे पेनाल्टी वसुल करणे आवचयक असताांना त्या प्रिाणे
कायावाही करणेत आलेली नाही.

मब
ुं ई नमसिंग होम नोंदणी कायदा 1949 चे कलम 6 मध्ये ज्या नमसिंग होमची नोंदणी किण्यात आलेली
नाही. त्यांचे कडुन फी अर्धक रु.500/- प्रमाणे पेनाल्टी वसल
ु किावी असे नमद
ु केलेले आहे . आिोग्य
ववभागाच्या नोंद वहीची तपासणी केली असता परिमशष्ठ क्रमांक ( 10 ) मध्ये नमद
ु एकुण 48
दवाखान्यांनी उमशिाने नोंदणी केल्याचे आढळले.
अधिसमासज्ञापनास हदलेल्या उत्तिामध्ये पेनल्टी वसल
ु किणेचे मान्य केले आहे .पिं तु लेखापिीक्षण
कालावधीमध्ये पेनल्टी वसल
ु केली नाही.
विील एकुण 48 दवाखान्यांनी उमशिाने नोंदणी केल्यामळ
ु े 48 X रुपये 500/- प्रमाणे रुपये.
24000/- वसल
ु किण्यात यावेत.
DATSPSM5701 (Ref No : 94)
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जनावराांचा कत्तलखाना चालववणेस दे ताना केलेल्या अननयमिततेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :आिोग्य,
अननयममतता कलम

: 9ब

, आक्षेपाधीन िक्कम : 1139412.00 रु.

िहानगरपामलकेने स्विालकीचा कत्तलखाना चालववणेसाठी ननववदा प्रकक्रया न राबववता ववद्यिान
ठे केदारास तीन वर्ााची िुदतवाढ ददलेली आहे

महािाष्र प्रदर्ष
ु ण ननयंत्रक मंडळाने पत्र क्रं.BO/P&L Division /B-729/हद.20/11/10 ने अट क्रं.5
नस
ु ाि Enfluent Treatment Plant हद.31/1/11 पयिंत पण
ू ि किणेचे अटीवि कत्तलखाना चालु किणेस
पिवानगी हदली आहे .
स्थायी सममती सभा क्र.01 ठिाव क्र.26 हद.15/4/2010 नस
ु ाि उपायक्
ु त (आिोग्य ववभाग) यांचे
ववर्षयपत्रानस
ु ाि 2009-10 साठी मक्तेदाि नेमणेकामी प्रमसध्द केलेली ननववदा प्रफक्रयेबाबत अद्याप ननणिय
झाला नाही व 2010-11 साठी ननववदा प्रफक्रया िाबववणेस हदनावधी लागणाि आहे असे नमद
ु आहे . व
ववलंब टाळणेचे दृष्टीने ववद्यमान मक्तेदािास मान्यता दे णेबाबतचे प्रस्तावानस
ु ाि महािाष्र प्रदर्ष
ु ण
ननयंत्रण मंडळाने सच
ु ववलेली कामे रु.11,39,412/- श्री. बेपािी किणेस तयाि असलेने त्यांना पढ
ु ील तीन
वर्षािसाठी प्रत्येक वर्षी िॉयल्टीमध्ये 10% वाढ करुन अनक्र
ु मे सन 2010-11 साठी रु.2,17,800/- सन
2011-12 साठील रु.2,39,580/- व सन 2012-13 साठी रु.2,63,538/- या प्रमाणे िॉयल्टी रु.7,20,920/-

मनपास ममळणाि आहे त. त्याबदली रु.11,39,412/- ची कामे ठे केदाि किणेस तयाि असलेने त्या
एजन्सीला मद
ु तवाढ दे णेत आली आहे .
खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
उपायक्
ु त (आिोग्य ववभाग) यांचे हद.15.04.2010 चे ववर्षयपत्रनस
ु ाि स्थायी सममती सभा क्रं.01 ठिाव क्र.26
हद.15.04.2010 नस
ु ाि सन 2008/09 चे मंजुि वावर्षिक ठे केदाि मेससि बाबाजान अब्दल
ु बेपािी यांना तीन
वर्षािसाठी मद
ं ि ननयमाप्रमाणे ननववदा मागवन
ु तवाढ हदली आहे . वावर्षिक ठे केदािाचे मद
ु त संपलेनत
ु ठे केदाि
ननजचचत किणे आवचयक असता सन 2009-10 व 2010-11 मध्ये त्याप्रमाणे कायिवाही किणेत आलेली
नाही.
महािाष्र प्रदर्ष
ु ण मंडळाचे कंपोस्ट यनु नट, जनिे टि व्यवस्था व बोअिवेल व सबममसिबल पंप यांची
उपाययोजना किणेचे अटीवि कत्तलखाना चालु किणेस पिवानगी हदली आहे . त्यानस
ु ाि ववववध ववभागांनी
रु.11,39,412/- ची एस्टीमें ट तयाि केली आहे त.
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विील कामे ठे केदािाने स्वखचािने किणेचे अटीवि त्यास कत्तलखाना चालववणेस हदला आहे . सदि
ववभागांनी पण
ू त्ि वाचे दाखलेही हदलेले आहे त. पिं तु त्याकामांची मोजमाप पस्
ु तके लेखापिीक्षणात दाखववणेत
आलेली नसलेने रु.11,39,412/- आक्षेपार्धन ठे वणेत येत आहे त.
भाितीय जीव जंतु कल्याण बोडि, D no.43/2009 PCA हद.14 ऑक्टोबि 2009 नस
ु ाि वप्रव्हे न्शन ऑफ
क्रुएल्टी टु ऍ़ननमल (स्लॉटि हाऊस) ननयम 2001 3) मधील (IV) नस
ै यकीय अर्धकाऱयांचे
ु ाि पशव
ु द्
फीटनेस प्रमाणपत्र मशवाय जनावि कापता येणाि नाही. तसेच किािपत्र अट क्र.13 प्रमाणे कत्तल
किण्यापव
ै यकीय अर्धकािी ममिज यांचेकडून जनाविे कत्तल किणेस योग्य असलेबाबतचे
ु ी पशव
ु द्
प्रमाणपत्र घेणे आवचयक आहे . सदि प्रमाणपत्र लेखापिीक्षणास दाखववण्यात आलेली नाहीत.
किािपत्र स्टँ प पेपि (F020918) मधील अट क्र.14 नस
ु ाि मक्तेदािाने मनपाच्या सच
ु नेप्रमाणे कत्तलखाना
नोंद िजजस्टि व पावती पस्
ु तके ठे वणेची आहे त व आठवडा अहवाल मनपास दे णेचा आहे . तो
लेखापिीक्षणास दाखववणेत आलेली नाही.
अट क्र.24 नस
ु ाि कत्तल फी मोठी जनाविे रु.25 व ममटव्हॅन भाडे रु.30/- या दिाने व्यावसानयकांकडुन
वसल
ु किणेचे आहे . त्याबाबत मनपा ने प्रमाणणत केलेली पावती पस्
ु तके मक्तेदािास हदलेचे िे कॉडि
लेखापिीक्षणास दाखववणेत आलेली नाही.
अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
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दै ननक परवाना शुल्क गोळा करणेचा ठे का ननयिबाह्यररत्या दे णेत आले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 20880.00 रु.,

ननववदा िागवुन जास्त दे काराची ननववदा िांजूर करणे आवचयक असता अजा घेऊन ननयिबाह्यररत्या
ठे केदारास काि दे णेत आले आहे .

सां.मम.कु. मनपाने दै ननक पिवाना वसल
ु ी बाबत
रु.5/- प्रमाणे सांगली रु.10,000/- ,ममिज रु.5000/- ,
[122]

स्थायी सममती ठ.क्र.32 हदन.20/04/2010 नस
ु ाि
कुपवाड 500/- प्रनतहदन दे काि िक्कम ठिवन
ू
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दै .ललकाि हद.15.05.10 , दै केसिी हद. 12.06.10 , नवसंदेश हद.23.10.10 च्या दै ननकामध्ये मललावाच्या
जाहहि नोटीसा हदल्या. त्यावेळी प्रनतसाद न ममळालेने मनपाने स्वत: वसल
ु ी केले नंति खालील प्रमाणे
प्रती महहना उत्पन्न प्राप्त झाले आहे .
सांगली

रु.32,400/-

(प्रतीहदन 1080)

ममिज

रु.7400/-

(प्रतीहदन 247)

कुपवाड

रु.1200/-

(प्रतीहदन 40)

हदनांक 09.12.10 िोजी श्री. हदलीप िामचंद्र जाधव यांनी अजि करुन रु.2200/- प्रतीहदन भिणेची
तयािी दशिववली वाटाघाटीने ती रु.2400/- प्रतीहदन करुन स्थायी सभा क्र.3/18.05.11 ठ.क्र.82 ने
मक्तेदािास मान्यता दे ऊन हद.23.07.11 िोजी वकि ऑडिि हदली.
खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
ननववदा मागवन
ु जास्त दे कािाची ननववदा मंजूि किणे आवचयक असता अजि घेऊन ननयमबाह्यरित्या
ठे केदािास काम दे णेत आले आहे .
वकि ऑडिि सोबतच्या अटी / शती मधील अट क्र.5 पहाता रु.2400/- प्रमाणे 90 हदवसांच्या िक्कमेइतकी
अनामत िक्कम रुपये 216000/- त्यांनी ठे का

जस्वकािणे पव
ू ी भिणे बंधनकािक असता ठे केदाि श्री.

हदलीप िामचंद्र जाधव यांनी पावती क्र.277736 ने रु.1 लाख इतकी अनामत भिलेने रुपये 1,16,000/- x
18% व्याज = रुपये 20880/- िक्कम ठे केदािाकडून वसल
ु किणेत यावी.

याबाबत अधिसमास ज्ञापनाचे

उत्ति अप्राप्त आहे .
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दे कार रक्कि वेळेत भरणा न केलेल्या रक्किेवर दयाजाची आकारणी केली नसले

बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 4527.00 रु.,

पे-पाका ठे केदाराने दर आठवड्यात दे कार रक्कि भरणा वेळेत न केल्याने तसेच त्यावरील दयाजाची
आकरणी न केल्याने िनपाचे नुकसान झाले आहे .

[123]
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सां.मम.कु.मनपा मालमत्ता ववभागाने सन 11-12 किीता पे ॲण्ड पाकि ननववदा न
मागववता सन 10-11 चा ठे केदाि श्री. प्रववण हहंदिु ाव पाटील यास मागील वर्षािच्या दे काि िक्कमेमध्ये 15%
वाढ करुन (रुपये 225 चे 15% चे 34 रु.) रु.259/- प्रतीहदन दे काि िक्कम ठिवन
ु त्याच ठे केदािाला
ननयमबाह्यरित्या ठे का हदला आहे .
सदि ठे केदािाने सन 10-11 मधील याच ठे क्याची माहे मे 2010 ते नोव्हें 2010 अखेिची िक्कम
46,125/- पावती क्र.277712 हद.27.04.2011 ने भिणा केला आहे .
याबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
सन 10-11 मध्ये पे ॲण्ड पाकि किीता ठे का हदलेल्या ठे केदािाला स्थायी सममती ठिाव क्र.41 हद.20.04.10
ने प्रववण हहंदिु ाव पाटील यांना दै नद
ं ीन रु.225/- प्रमाणे ठे का दे णेत आला होता. त्याच ठे केदािाला दे काि
िक्कमेत 15% वाढ करुन 11.12 मध्ये ठे का हदला आहे . मागील वर्षीची पे-पाकिची िक्कम ववहीत वेळेत
ठे केदािाने भिलेली नसतानाही त्याचा ठे का िद्द न किता त्यास पढ
ु ील वर्षीचा ठे का ननयमाबाह्यरित्या
हदलेने या ठे केदािाचे आर्थिक हहत जोपासले गेलेचे स्पष्ट होते.
सन 11-12 मध्ये वेळेत ननववदा

मागवन
ू ठे का ननजचचत किणे आवचयक असता, मागील वर्षीच्या

ठे केदािास मद
ु तवाढ हदलेने मनपास स्पधाित्मक दिाचा लाभ ममळाला नसलेने मनपाचे आर्थिक नक
ु सान
झालेले आहे .
वकि ऑडिि हदनांक 11.04.2011 सोबतच्या अटी व शती मधील अट क्र.4 नस
ु ाि ठे केदािाने दि आठवड्याच्या
सोमवािी िक्कम मालमत्ता ववभागात भिणा किणेची आहे . 2 आठवड्यापेक्षा जादा ववलंब झाल्यास
प्रचमलत बँक व्याज दिाने दं ड वसल
ु किणेचा आहे असे असताहद.27.04.2011 िोजी माहे मे 10 ते नोव्हे 10
ची िक्कम भिणा केलेबाबत व्याजाची िक्कम रु.3271/- ऐवजी ि.रु.2835/- घेतलेने मनपाचे आर्थिक
नक
ु सान झालेले आहे ते खालील प्रमाणे.
महहना

िक्कम

भिणा

केलेला ववलंब

महहना

व्याजाची
िक्कम

मे 2010

एवप्रल 2011

11 महहने

640/-

जून 2010

एवप्रल 2011

10 महहने

563/-

जुलै 2010

एवप्रल 2011

9 महहने

523/-

ऑगस्ट 2010

एवप्रल 2011

8 महहने

465/-

सप्टें बि 2010

एवप्रल 2011

7 महहने

450/-

ऑक्टोंबि 2010

एवप्रल 2011

6 महहने

349/-

नोव्हें बि 2010

एवप्रल 2011

5 महहने

281/-

एकूण 3271/ि.रु
3271 – 2835 = 436/- इतके

व्याजाची िक्कम संबध
ं ीत ठे केदािाकडून वसल
ु किणेत यावी.
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सन 11-12 मध्ये याच ठे केदािाला सदिचा ठे का 259/- ने दे णेत आला आहे . हद.01.09.11 ते 31.10.11 ची
दे काि िक्कम 15,799/- (61 हदवस x 259 = 15,700/-) पावती क्र.271376 हद.07.12.11 ने पे पाकि फकदि पष्ृ ठ
क्र.71 वि जमा आहे .पिं तु 2 महहनेचे व्याजाची िक्कम रु.263/- घेतलेली नसलेने ती वसल
ु किणेत यावी.
हद.01.11.11 ते 31.01.12 अखेि 92 हदवसांचे रु.259/- प्रमाणे ि.रु.23,828/- पावती क्र.10149 हद.01.03.12 िोजी
जमा केले आहे त. पिं तु 5 महहन्याचे व्याज रु.993/- घेतलेली नसलेने ती वसल
ु किणेत यावी.
याबाबत अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
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पे-पाका ची वसुली केली नसलेने झालेल्या नुकसानी बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 377690.00 रु.,

पे-पाका करीता ननववदा धारक न आलेने िनपाने स्वत:ची यांत्रणा वापरुन वसुली केली नसलेने आर्थाक
नुकसान झालेले आहे .

सन

2011-12 मध्ये

इति

जागांचे

ठे क्याकरिता ननववदा

प्राप्त

नाहीत. ति

मनपाने

आपल्या

कामगािांकिवी पे ॲण्ड पाकि िक्कम वसल
किणेचे ननयोजन न केलेने आर्थिक वर्षाित मनपाचे
ु
खालील नक
ु सान झाले आहे .
अ.क्र.

पे व पाकि जागा

प्रतीहदन
िक्कम
[125]

दे काि वर्षाितील

हदवस वर्षिभिात

कायिक्रम संख्या

होणािी िक्कम

जमा

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

1

आनंद र्थएटि

120 x

365 हदवस

43880

2

जयश्री र्चत्रामंदीि

120 x

365 हदवस

43880

3

मा.हदनानाथ

134 कायिक्रम

63650

365 हदवस

182500

365 हदवस

43880

मंगेशकि 475 x

नाट्यगह
ृ ातील कायिक्रमाच्यावेळी
4

महावीि

नगि

वखािभाग 500 x

स.न.99/2 मधील रक पाफकिंग
5

आमिाई उद्यान आवािात

120 x

एकूण ि.रु.

3,77,790/-

मालमत्ता ववभागाने मनपाचे कमिचाऱयांमाफित उपिोक्त 6 हठकाणची पे ॲण्ड पाकि िक्कम वसल
ु केली
नसलेने ि.रु.3,77,690/- चे मनपाचे आर्थिक नक
ु सान झाले आहे . ते संबर्ं धतावि जबाबदािी ननजचचत
करुन वसल
ु किणेत यावे.
याबाबत अधिसमास ज्ञापना चे उत्ति दे णेत आलेले नाही.
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खुल्या जागाांचे भाडे िागणी न केलेने झालेले आर्थाक नुकसानी बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 24531.00 रु.,

हरीपूर रोड जागा क्र.12 खुली जागा मललाव तसेच इतर 10 जाणाांकडून भाडे िागणी न केलेने िनपाचे
आर्थाक नुकसान झालेले आहे .

मालमत्ता ववभागाकडील मक्तेबाब िजजस्टि नगिपामलका लेखा संहहता ननयम 110 (1) नमन
ु ा क्र. 81
मध्ये ठे वणेत आलेले असन
ू त्याबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
िजजस्टि मधील पट्टा मंजूि किणाऱया आदे शाचा क्रमांक व हदनांक, भोगवट्याचा हदनांक, पट्टयाची मद
ु त
या स्तंभामधील कोणतीही माहहती भिणेत आली नसलेने पट्टा कोणत्या वर्षी पासन
ू दे ण्यात आलेला
आहे . त्याची मद
ु त याबाबतची माहहती समजुन येत नाही. तसेच िजजस्टिवि सक्षम प्रार्धकाऱयाने सह्या
केलेल्या नाहीत.
सन 11-12 चे िजजस्टि दाखववणेत आलेले नाही.
सन 10-11 च्या मक्तेबाबत िजजस्टि पष्ृ ठ क्र. 51 ते 57 वि खालील प्रमाणे नोंदी आहे त. पिं तु
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मालमत्तेचा तपशील पट्टा मंजूि किणात्या आदे शाचा क्रमांक व हदनांक, भोगवट्याचा हदनांक, पट्टयाची
यामधील कोणतेही स्तंभ भिणेत आलेले नाहीत. त्यामळ
ु े सदि मालमत्ता भोगवटादाि ववना मोबदला
वापित असलेचे स्पष्ट होते. तसेच मालमत्ता ववभागाने अक्षम्य दल
ि केलेने मनपाचे आर्थिक नक
ु क्ष
ु सान
झालेचे हदसन
ु येत.े
अ.क्र.

िजज.पा.क्र

नाव

1

19

नाना श्रीमंधि आिवाडे

2

20

गणी अजीज मशकलगाि

3

23

स्कॉटि हाऊस चेअिमन गंजीखाना

4

25

5

27

6

28

7

45

मस.स.नं. 369 पैकी 60x90

मशवाजी नगि संस्था, जीवन

ववद्यालय सांगली.
मस.स.नं.447 पैकी सांगली मशक्षण संस्था.
मस.स.नं.1622/2 एकि 8381.45 चौ.मी.32 गठ
ुं े अबिन पजब्लक
हे ल्थ सेंटि अपाटि मेंट 13740 िोरी क्लब सांगली.
हदनानाथ नाट्यगह
ृ 440/1 नं.117 ची 5226.97 चौ.मी. दत्ता
िं गाप्पा मद्रासी.
शहि कुपवाड येथील स.न.331 व 311 अ, 312 ब,क , 312 अ

8

49

खुली जागा चेअिमन बालाजी नगि सद्गरु
ु नमािण संस्था
मायाि. कुपवाड 30 वर्षे मद
ु त.

9

50

शहि सांगली येथील मस.स.नं.1502/12 ची 1875 चौ.मी. पिांजपे
पाकि फ्लॅ ट ओनसि सोसा. 30 वर्षे मद
ु त.

हिीपिू िोड सी.स.नं. 552/3 मधील क्र.12 ची 14 फुट x 14 फुट खुली जागा याचा मललाव न किता ठे वली
आहे .
िजजस्टि मधील क्र.24 मस.स.नं. 291/2 ची जागा काळीखण हिीपिू ग्रप
ु भई
ू िाज मच्छीमाि सह. संस्थेची
थकबाकी रु.24,531/- असलेने मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 मधील कलम 79 (ब)
नस
ु ाि जागा ताब्यात घेणेची व फेि मललाव किणेची कायिवाही केली नसलेने मनपास आर्थिक
लाभापासन
ू वंर्चत िहावे लागले आहे .
याबाबत अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 103)

[127]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

73

बीफ िाकेट िधील गाळयाांचे भाडे व थकीत रक्कि वसुल न केले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 26880.00 रु.,

बीफ िाकेट िधील गाळयाांचे भाडे व थकीत रक्कि वसुल न केलेने िनपाचे आर्थाक नुकसान झालेले
आहे .

मालमत्ता ववभागाचे मक्तेबाब िजजस्टि सन 10-11 पष्ृ ठ क्र.20 विील बीफ माकेट मधील गाळयांची
नोंद आहे . यातील गाळा क्र.2 रिकामा आहे . गाळा क्र.1,3,4 ची थकबाकी व चालू मागणी वसल
ु किणेत
आलेली नाही.
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
मनपाच्या ताब्यात असणािा गाळा क्र 2 चा मललाव करुन भाडेने दे णे आवचयक असताना त्याप्रमाणे
कायिवाही किणेत आलेली नाही.
गाळा क्र.1, 3 व 4 ची अनक्र
ु मे थकबाकी रु.14,520/- , रु.11,400/-, रु.960/- व्याजासहहत वसल
ु किणेत
आलेली नाही.
याबाबत अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 104)
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रे वणी प्लॉट्स येथील भाडयाने ददलेल्या जागेची भाडे िुल्य ठरववले नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

रे वणी प्लॉट्स येथील भाडयाने ददलेल्या जागेचे भाडे िुल्य ठरववण्यात आलेले नसून भोगवटादार ववना
िोबदला जागा वापरत असलेचे स्पष्ट होते.
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मालमत्ता ववभागातील मक्तेबाब िजजस्टि सन 10-11 पष्ृ ठ क्र.6 विील मस.स.नं. 1086 मधील
एकूण 5 जागांपौकी अ.क्र. 4 व 5 च्या जागा अनक्र
ु मे 20 फूट X 20 फूट व 21 फूट X 23 फूट या श्री.
तक
ु ािाम लक्ष्मण पवाि यांस हदलेची नोंद आहे .
याबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
श्री. तक
ु ािाम लक्ष्मण पवाि यांस मस.स.नं. 1086 मधील 20 फूट X 20 फूट व 21 फूट X 23 फूट या दोन
जागा कोणत्या ठिावाने काय भाडे दिाने, फकती वर्षाि करिता भाडेने हदल्या या बाबतचे ठिाव, याच्या
नोंदी इ. िजजस्टिला नोंदववल्या नाहीत.
श्री. पवाि यांना हदलेल्या 21 फूट X 23 फूट जागे चे भाडे सन 10-11 पासन
ू मागणी किणेत आलेले
नोंदवहीवरुन हदसत नाही.
मब
ंु ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 कलम 79 (ड) नस
ु ाि भाडे दं डनीय व्याजासह
संबर्ं धतांकडून वसल
ु किणेत यावे.
याबाबत अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 105)
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रॉकेल डेपोला भूई भाडयाने ददलेल्या खुल्या जागाांच्या 1993 पासूनच्या थकबाकीबाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 17904397.00 रु.,

िालित्ता ववभागाने वेळेत भाडे न वसुल केलेिुळे ि.न.पा.चे आर्थाक नुकसान झाले आहे .

सां.मम.कु. मनपाकडील मालमत्ता ववभागाने तत्कालीन न.पा. असताना 1960 पव
ू ीपासन
ू
मस.स.नं. 143 ते 151/3 या जागा िॉकेल डेपो करिता भई
ू भाडयाने हदले असलेचे वसाहत
िजजस्टि सन 10/11 मधील पष्ृ ठ क्रं. 26 तसेच त्या सोबत हदलेल्या पत्रव्यवहािाच्या फाईल
वरुन हदसते.
महासभा ठिाव क्रं. 82 हद. 18/10/03 ने सध्या या भाडेकरुं चे व्यवसाय हे त्या भागातील िहहवाचयांच्या
दृष्टीने धोकादायक असे झाले असल्याने लेाकवस्तीपासन
ू दिू वि त्यांना पयाियी जागा दे ऊन स्थलांतरित
किणे व कि ननधाििक व संकलक यांनी ठिववलेले भाडे हद. 01/04/93 पासन
ू त्यांनी भिणेबाबत ठिववले
आहे .
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त्यानंति मद
ु तवाढ व किाि झाला नसलेचे हदसन
ू येत.े मनपा अर्धननयम 1949 प्रकिण 8 अ खुल्या
जागा 81 (ब) नस
ु ाि थकबाकीदािांच्या जागा ताब्यात घेणे आवचयक होते.
सन 1993 ते 96 साठी 3 वर्षािसाठी किाि झाला असन
ू , मद
ु तवाढी किािात जी भाडे वाढ केली जाईल ती
मान्य किणेचे संबध
ं ीत िॉकेल डेपो धािकांनी कबल
ु केलेनस
ु ाि सोबतच्या पत्रकानस
ु ाि 93/94 पासन
ू ले.प.
कालावधी अखेिची थफकत भाडयाची िक्कम रु. 17904397/- व्याजासह वसल
ु किावी.
िॉकेल डेपो धािकाबिोबि मद
ु त वाढ किाि न केल्यामळ
ु े भाडेवाढ झाली नसल्याने वाढीव भाडयाचेही
नक
ु सान झाले आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 34)
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िालित्ता ववभागाकडील थकबाकी वसुली बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 48626897.00 रु.,

िालित्ता ववभागाकडील थकबाकी पत्रकािध्ये निुद केले प्रिाणे एकूण थकबाकी रुपये 4,86,26,897/असून थकबाकी वसुलीची कोणतीही कायावाही िालित्ता ववभागाने केलेली नाही.

सां.मम.कु. मनपा मालमत्ता ववभागाकडील सन 11-12 या काळातील सोबतच्या पत्रकाप्रमाणे थकबाकी
असन
ू थकबाकी वसल
ु ीसाठी मालमत्ता ववभागाने अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 8 अ, 81 ब प्रमाणे
(1)(अ)(एक)प्रमाणे भाडे फकं वा कि हे दोन महहन्यापेक्षा अर्धक मद
ु तीपयिंत हदलेले नसलेने नोटीस दे णे
आवचयक होते. व (3) अन्वये

जी व्यक्ती पोट कलम (1) अन्वये हदलेल्या आदे शाचे पालन किण्याचे

नाकािील फकं वा पालन किण्यास कसिू किील अशा व्यक्तीस जागेतन
ू काढून टाकणे
ताबा घेणे आवचयक

असताना त्याप्रमाणे

आणण जागेचा

कोणतीही कायिवाही केलेली नाही त्यामळ
ु े महानगिपामलकेस

मोठयाप्रमाणावि ममळणाऱया उत्पन्नापासन
ू वंर्चत िाहावे लागलेचे स्पष्ट होते.
अ.फक्र.

तपशील

थकबाकी िक्कम

1

लक्ष्मी माकेट दक
ु ाने व स्टॉल

45,32,305/-

2

जन
ु े माकेट दक
ु ाने

5,51,927/-

3

फकसान माकेट दक
ु ाने

2,88,799/-

4

मनपा दवाखाना केबीन दक
ु ाने

59,529/-

5

हजित खाँजा शमना ममिा शॉवपंग सेंटि

25,31,834/-
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6

“ड” प्रकाि शॉवपंग सेंटि

4,66,406/-

7

महासाधु आण्णबव
ु ा महािाज शॉवपंग सेंटि

27,57,968/-

8

कै. बापस
ु ाहे ब जामदाि व्यापािी संकुलन

5,67,888/-

9

गणेश माकेट दक
ु ाने व स्टॉल

9,32,621/-

10

बाल गंधवि नाट्यगह
ु ाने
ृ ा समोिील दक

1,86,624/-

11

धोबी कट्टा

21,074/-

12

प्राथममक मशक्षण मंडळ

3256260/-

13

मशवाजी स्टे डीयम जवळील दक
ु ाने

48,310/-

14

तासगांव वेस जकात नाक्या जवळील दक
ु ाने 9584/-

15

इंहदिानगि झोपडपट्टी

42,504/-

16

खुली जागा

48,74,698/-

17

मनपा खोकी

12,63,365/-

18

खाजगी खोकी

61,26,130/-

19

मनपा लाकडी स्टॉल

30,66,773/-

20

पन
ु विसन

52,53,496/-

21

वसाहत

28,81,813/-

22

मक्ते बाबी

89,06,988/4,86,26,897/एकूण

सदि थकबाकी वसल
ु ी किीता ववशेर्ष प्रयत्न किणे आवचयक आहे .अधिसमास ज्ञापनास उत्ति अप्राप्त
आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 35)
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मसध्दी ववनायक गणपती कॅन्सर हॉस्पीटल मिरज चे थककत भाडे वसुली बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 4586670.00 रु.,

सांजीवनी िेडीकल फौंडेशनला सन 1989 ला जागा ताब्यात ददले पासून भाडे भरलेले नाही.
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संजीवनी मेडीकल फौंडेशनच्या श्री. मसध्दी ववनायक गणपती कॅन्सि हॉजस्पटल ममिज ला प्रादे मशक
संचालक न.पा. प्रशासन पण
ु े ववभाग पण
ु े यांचे कडील आदे श क्रं. नपा/4/ आि आि/177/ 89 हद.
24/07/1989 नस
ु ाि 30 वर्षि मद
ु तीच्या किािाने सं.नं. 892/3 मधील 3076 चौ.मी. जागा हद. 29/07/1989

िोजी भई
ू भाडयाने हदली आहे .
श्री. मसध्दी ववनायक गणपती कॅन्सि हॉजस्पटल थकीत भाडे बाबतची कायािलयीन हटपणी हदनांक
12.06.08 पष्ृ ठ

क्र.51 पहाता

हस्तांति

किािपत्रातील

अटी

व

शती

नस
ु ाि

तत्कालीन

ममिज

नगिपामलकेच्या बत्रसदसीय सममती माफित भाडे ठिववणे आवचयक होते ते ठिववलेले नाही. शहि
अमभयंता यांनी हद. 17/07/2004 िोजीच्या मल्
ु यांकनानस
ु ाि सन 88/89 ते 03/04 अखेि रु. 28,08,013/वसल
ू पात्र ठिवन
ू त्यास महासभा ठिाव क्रं. 128 हद. 22/11/04 ने मान्यता हदली आहे . त्याचे मागणी
बबल संजीवनी मेडीकल फौंडेशन क्र.मालवव/969/2004-05 हद.17.12.04 िोजी दे ण्यात आले होते. ते त्यांनी
भिलेले नाही.
संबध
ं ीतानी जागा ताब्यात घेतले तािखेपासन
ू 11/12 अखेि न भिता भाडे िक्कम कमी किा असा तगादा
लावलेचे पत्र व्यवहाि नस्तीवरुन हदसते.
मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे मालमत्ता ववभागाने अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 8
अ, 81 ब प्रमाणे (1)(अ)(एक)प्रमाणे भाडे फकं वा कि हे दोन महहन्यापेक्षा अर्धक मद
ु तीपयिंत हदलेले
नसलेने नोटीस दे णे आवचयक होते. व (3) अन्वये

जी व्यक्ती पोट कलम (1) अन्वये हदलेल्या

आदे शाचे पालन किण्याचे नाकािील फकं वा पालन किण्यास कसिू किील अशा व्यक्तीस जागेतन
ू काढून
टाकता येईल आणण जागेचा ताबा घेता येईल असे कलम अंतभत
ूि असताना त्याप्रमाणे

कोणतीही

कायिवाही झालेली नाही.
सन 11/12 अखेि थफकत भाडयाची िक्कम रु. 4586670/- संबध
ं ीताकडून सव्याज वसल
ु किणेत यावी.
अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 36)
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दट.दही.सेंटर इिारत भाडेवाढ न केल्यािुळे झालेले आर्थाक नुकसानी बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 922164.00 रु.,

दट.दही.सेंटर इिारत भाड्यािध्ये 1983 पासून भाडेवाढ न केलेने िनपाचे रुपये 922164/- चे आर्थाक
नुकसान झालेले आहे .
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सां.मम.कु. मनपा कडील मालमत्ता ववभागमधील मक्तेबाब िजजस्टि सन 10-11 पष्ृ ठ क्र.31 वि
मस.स.नं.489 ब, कोल्हापिू िोड 1662.68 चौ.फूट जागा टी.व्ही. सेंटिला (दिु दशिन कायािलय) तत्कालीन
न.पा.प्रशासकीय ठिाव क्र.228 हद.24.08.83 ने दिमहा रु.1400/- प्रमाणे भाडेने हदलेची नोंद आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
तत्कालीन नगिपामलका अर्धननयम 1965 मधील कलम 92 नस
ु ाि जागा 9 वर्षािपेक्षा जास्त कालावधी
किीता भाड्याने द्यावयाची झालेस शासनाची पिवानगी घेणे आवचयक असलेने त्याबाबतची कागदपत्रे
दाखववणेत आलेली नाहीत.
कलम 92 (3) नस
ं ि कमीत कमी 25 % भाडेवाढ न केलेने तत्कालीन नगिपामलका व सध्याची
ु ाि 3 वर्षािनत
माहानगिपामलका यांचे खालील प्रमाणे आर्थिक नक
ु सान झालेले आहे .
सन

दिमहा भाडे, वार्षीक भाडे x 3 वर्षि- जस्वकािलेले फिक
भाडे

1.4.87 ते 31.3.90

1750x12=21000x3 वर्षि = 63000-50400

12400

1.4.90 ते 31.3.93

2188x12=26256x3 वर्षि = 78768-50400

28368

1.4.93 ते 31.3.96

2735x12=32820x3 वर्षि = 98460-50400

48060

1.4.96 ते 31.3.99

3419x12=41028x3 वर्षि = 123084-50400

72684

1.4.99 ते 31.3.02

4274x12=51288x3 वर्षि = 153864-50400

103464

1.4.02 ते 31.3.05

5343x12=64116x3 वर्षि = 192348-50400

141948

1.4.05 ते 31.3.08

6679x12=80148x3 वर्षि = 240444-50400

190044

1.4.08 ते 31.3.11

8349x12=100188x3 वर्षि= 300564-50400

250164

1.4.11 ते 31.3.14

10436x12=125232x1 वर्षि = 125232-50400

74832

एकूण

9,22,164/-

अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 37)
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मसांधी िाकेट दक
ु ान गाळयाांचे सुधारीत दराप्रिाणे भाडे वसुल केले नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 1218876.00 रु.,

मसांधी िाकेट दक
ु ान गाळयाांचे भाडे सुधारीत दराप्रिाणेवसूल केले नसलेने िनपाचे रु.1218876/- +
दयाजाचे नुकसान झालेले आहे . ते वसुल करण्यात यावे.

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलके कडील मालमत्ता ववभागामधील वसाहत अंतगित येणािे मसंधी
माकेट मधील 51 दक
ु ान गाळयांचे भाडे महासभा ठिाव क्र.54 हद.20/07/2002 नस
ु ाि 9 वर्षि मद
ु तवाढीने
हद.1/04/2003 पासन
ू

भाडे रू. 118 प्रती चौ.मी. प्रमाणे वसल
ु किणे बाबत ठिाव झालेला आहे .पिं तु

मालमत्ता ववभागाने सदिची दिवाढ लागु न किता जुन्याच दिाने भाडे वसल
ू केले आहे . त्यामळ
ु े
खालील प्रमाणे फिकाची िक्कम वसल
ु किण्यात यावी.
दक
ु ान

क्षेत्र

गाळा

चौ. मी.

क्रंमांक

फळ रु. 53/ चौ.मी. द.म. रु. 118/ चौ.मी. द. म. फिक िक्कम
प्रमाणे घ्रेतलेले वार्षीक प्रमाणे घ्यावयाचे वार्षीक
भाडे

भाडे

1

3.5

2226

4956

2730

2
3
4
5
6व 7

3.5
8.32
5.2
5.33
5.33

2226
5292
3308
3390
6780

4956
11781
7363
7547
15094

2730
6489
4055
4157
8314

8
9
10
11
12

5.33
5.33
5.33
5.2
5.2

3390
3390
3390
3308
3308

7547
7547
7547
7363
7363

4157
4157
4157
4055
4055

13

5.2

3308

7363

4055

14
15
16
17
18

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2s

3308
3308
3308
3308
3308

7363
7363
7363
7363
7363

4055
4055
4055
4055
4055

19

5.2

3308

7363
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20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308

40

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2

4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055

3308

7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
7

3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
3308
4452

7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
7363
9912

4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
4055
5460

एकुण

2,03,146/-

4055

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
मालमत्ता ववभागाने त्याप्रमाणे सध
ु ािीत भाडे वसल
ु केले नसलेने रुपये 203146/- x 6 वर्षि = रुपये
1218876/- वसल
ु किणेत यावे. मालमत्ता ववभागाने नवीन दिाप्रमाणे मागणी व वसल
ु ी नोटीस पाठववणे
आवचयक असता, ती न पाठववलेने मनपाचे व्याजाचे नक
ु सान झालेचे हदसन
ू येत.े ते संबर्धताकडून
वसल
ु किणेत यावे.
याबाबत अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 42)
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80

िा. वसांतदादा पाटील इन्स्टीटयूट ऑफ िॅनेजिें ट स्टडीज ॲण्ड ररसचा सेंटर कायाालय

भाडेवाढ न केलेबाबत
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 79332.00 रु.,

िालित्ता ववभागाकडून दर वाढीची कायावाही वेळेत केली नसलेने िहानगरपामलकेचे आर्थाक नुकसन
होत आहे .

सां.मम.कु. मनपा ममिज ववभागातील तत्कालीन न.पा. जनिल बॉडी ठ.नं. 1876 हद. 22/12/89 ने मा. श्री.
वसंतदादा पाटील इन्स्टीटयट
ू ऑफ मॅनेजमें ट स्टडीज ् ॲण्ड रिसचि सेंटि या संस्थेस न.पा.मालकीची
इमाित द.म. 700/- रु प्रमाणे भाडे ने हदली आहे . त्यावेळी नगिपामलकेस लागु असलेल्या महािाष्र नगि
परिर्षद, नगि पंचायती व औद्योर्गक नगिी अर्धननयम 1965 चे कलम 92 अन्वये हदघि मद
ु तीसाठी
गाळे भाड्याने दे णेचे संदभाति शासनास प्रस्ताव पाठवन
ू मान्यता घेणे आवचयक असता त्या प्रमाणे
कायिवाही केलेचे हदसन
ू येत नाही.
महानगिपामलका सभा क्रं. 2 हद. 18/05/2005 मधील ठ.क्रं. 248 नस
ु ाि सदि संस्थेस द.म. 1000/- भाडे
ठिववले असता मालमत्ता ववभागाने 700/- प्रमाणेच भाडे घेतलेने रुपये 300/- प्रती महहना भाडे कमी
आकािलेने 2005 ते 2012 अखेि 300 x 12 महहने x 7 वर्षि = रुपये 25200/- + 18 % व्याजासहहत वसल
ु
किण्यात यावे. अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे
DATASJF7201 (Ref No : 96)

81

नाट्यगृहाचे भाडे ननयिानुसार घेतले नसलेने झालेल्या नुकसानी बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 21125.00 रु.,

नाट्यगह
ृ भाडे ननयिानुसार घेतले नसलेने िनपाचे रुपये 21125/- चे आर्थाक नुकसान झाले आहे .
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नाट्यगह
ृ ाकडील जमा पावत्यांचे लेखापिीक्षण केले असता, जास्तीत जास्त सकाळच्या सत्रातील पावत्या
रु.2250/- प्रमाणे तसेच दप
ु ाि व िात्रीच्या पावत्या अनक्र
ु मे रुपये 2500/- व 3000/- प्रमाणे केलेल्या
आहे त. पिं तु सोबतच्या पत्रकानस
ु ाि केलेल्या पावत्या या कमी दिाने केलेल्या असलेचे हदसन
ू येत.े सदि
खेळांना सट
ु हदले बाबतची सक्षम अर्धकाऱयाचा शेिा तसेच मनपा सविसाधािण / स्थायी सभेच्या
मान्यतेचा ठिाव नसलेने

मा.हदनानाथ मंगेशकि नाट्यगह
ृ ाचे ठिलेल्या भाड्यापेक्षा कमी दिाने भाडे

वसल
ु केलेने मनपाचे ि.रु.21,125/- इतके आर्थिक नक
ु सान झाले आहे ते वसल
ु किणेत यावे.
प्रत्यक्षात
पावती क्रं. हदनांक

िक्कम

सत्र

िक्कम घेणे
आवचयक

वसल
ु पात्र
िक्कम

पाटीचे नांव

254826

04.06.11 500

दप
ु ाि

2500

2000

सहे ली ग्रप
ु

244839

28.06.11 2000

सकाळ

2250

250

अनंत सावंत

254852

03.08.11 2000

पण
ू ि हदवस 4750

2750

हटळक उद्योग

244900

29.11.11 2500

दप
ु ाि

2250

250

गज
ु िाथी हायसकुल

254899

29.11.11 2500

िात्री

3000

500

अरुण अभ्यंकि

02.12.11 2500

दप
ु ािी

2250

250

सिु े श िं गिाव पाटील

05.12.11 2000

सकाळी

2250

250

1805

12.11.11 2250

दप
ु ािी

2500

250

अनंत धोंडीिाम होवाळे

1808

13.12.11 2250

दप
ु ािी

2500

250

महाजन

1816

30.12.11 2250

दप
ु ािी

2500

250

प्रा.शाळाववद्यामंदीि

1817

02.01.12 2125

दप
ु ािी

2250

125

जागत
ृ ी प्राथ.ववद्यामंदीि

1819

04.01.12 2000

दप
ु ािी

2500

500

हे मत
ं माळी

1820

05.01.12 1125

सकाळ

2250

1125

फडकेज सहयोग क्लासेस

1822

17.01.12 2000

दप
ु ािी

2500

500

हणमंत माळी

1830

31.01.12 1125

दप
ु ािी

2500

1125

सर्चव वंदेमातिम ् संस्था

1831

02.02.12 1125

दप
ु ािी

2500

1125

प्रताप माने/सक्सेस क्लासेस

1832

02.02.12 1125

दप
ु ािी

2500

1125

ऊदि ू हायस्कुल

1833

15.02.12 2250

दप
ु ािी

2500

250

मल्
ु ला जावेद

1835

21.02.12 2250

दप
ु ािी

2500

250

जावेद मल्
ु ला

1836

21.02.12 1500

दप
ु ािी

3000

1500

प्रथमेश िमेश भोसले

1837

21.02.12 1750

दप
ु ािी

2500

750

प्रथमेश िमेश भोसले
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1839

01.03.12 2125

पण
ू ि हदवस 4750

2625

भाितीय ववद्यापीठ लॉ. कॉलेज

1840

02.03.12 2375

पण
ू ि हदवस 4750

2375

वप्रजन्सपल बबिनाळे कॉलेज

1844

09.03.12 2250

दप
ु ािी

2500

250

महाजन

1846

16.03.12 2250

दप
ु ािी

2500

250

िाजू काकोतकि

1850

30.03.12 2250

दप
ु ािी

2500

250

महाजन पजब्लमसटी

एकूण वसल
ु पात्र ि.रु.

21,125/-

याबाबत अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 98)
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स्जिखाना पूवेकडील भाडेकरु ननयिबाह्यररत्या जागाांचा भोगवटा कररत असले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भूमी व मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 4199.00 रु.,

िुब
ां ई प्राांनतक िहानगरपामलका अर्धननयि 1949 चे कलि 81-ब (1)(अ)(एक) नुसार भोगवटा दाराने
त्याच्याकडून कायदे शीर ररत्या येणे असलेले भाडे ककां वा कर दोन िदहन्यापेक्षा अर्धक िुदतीपयिंत ददले
नाही तर अशा जागातुन दयक्तीांना काढुन टाकणेचे अर्धकार आयुक्ताांना असलेने त्याप्रिाणे थकबाकी
असतानाही कायावाही करणेत आलेली नाही.

सां.मम.कु. मनपा मालमत्ता ववभागाने जजमखाना पव
े डील भाडेकरुं ना खणभाग मस.स.नं. 501
ू क
पैकी खालील मापाच्या जागा त्यासमोिील भाडेकरुं ना भाडेने हदलेचे वसाहत िजजस्टि सन 10-11 पष्ृ ठ
क्र.37 विील नोंदीवरुन हदसते.
तत्कालीन न.पा.ने. ठ.क्र.262 हद.28.03.73 नस
ु ाि हद.01.04.73 ते 31.03.75 या तीन वर्षािसाठी
मद
ु तवाढीने हदल्या आहे त.
अ.क्र.

रिकाम्या जागेचे मोजमाप व भाडेकरुचे नाव

भाडे

थकबाकी

1

10x20 श्री. नजीि इमाम आलदाि

72

288

2

6.3”x15’+1श्री. सय्यद हुसेन आंबी

120

480

3

द.उ 35’x16”+8/2 श्री.शंकि पिशिाम जाधव

240

960

4

प.ू प.35’x30’+12”/2 श्री.नािायण िामचंद्र साळंु खे

150

600
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5

द.उ. 14+8/ 2 श्री.शेखिलाल बाबम
ू ीयाँ जमादाि

180

720

6

22+5/2 दग
ु ािमाता भक्ती मंडळ

125

757

7

15+8/2 श्री.हिीर्ष तक
ु ािाम माळी

180

400

एकूण

4199

मब
ंु ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे कलम 79 (ग) प्रमाणे सदि जमीनी साविजननक
कामासाठी केवळ मब
ुं ई साविजननक ववचवस्त व्यवस्था अर्धननयम 1950 खाली नोंदणी झालेल्या
संस्थांना 30 वर्षे मद
ु तीने भाडेपट्टय
ु आहे . पिं तु विील नमद
ु व्यक्तींकडे सदि प्रमाणपत्र
् ाने दे णेचे नमद
नसलेने 30 वर्षािहून अर्धक काळ

त्या जागा ननयमबाह्यरित्या वापित आहे त.

मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे कलम 81-ब (1)(अ)(एक) नस
ु ाि भोगवटा दािाने
त्याच्याकडून कायदे शीि रित्या येणे असलेले भाडे फकं वा कि दोन महहन्यापेक्षा अर्धक मद
ु तीपयिंत हदले
नाही ति अशा जागातन
ु व्यक्तींना काढुन टाकणेचे अर्धकाि आयक्
ु तांना असलेने त्याप्रमाणे थकबाकी
असतानाही कायिवाही किणेत आलेली नाही.
याबाबत अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 99)

83

पेरोल / डडझेल वाहनाांच्या दरु
ु स्तीकररता ववत्तीय ियाादेपेक्षा जादा खचा केलेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :वाहन ववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 328766.00 रु.,

पेरोल / डडझेल वाहनाांच्या दरु
ु स्तीकररता ववत्त ववभाग शा.नन.क्र.ववअप्र-1008 प्र.क्र.13/2007/ववननयि
दद.05/01/09 िध्ये ददलेल्या ववत्तीय ियाादेपेक्षा जादा खचा करणेत आला आहे .

सांगली, ममिज आणण कुपवाड शहि महानगिपामलका कायिशाळा ववभागाने सन 11-12 मध्ये मनपाच्या
डडझेल व पेरोल वाहनांच्या दरु
ु स्ती करिता ववत्त ववभाग शा.नन.क्र.ववअप्र-1008 प्र.क्र.13/2007/ववननयम
हद.05/01/09 प्रमाणे डडझेल वाहन प्रती वर्षे रु. 50 हजाि , पेरोल वाहन प्रती वर्षे रु. 40 हजाि नस
ु ाि
खचि किणे अवचयक असता खालील गाडयांवि ववहहत मयािदेपेक्षा जादा खचि केला आहे .
गाडी क्रमांक

इंधन प्रकाि

केलेला खचि

जादा खचि

MH-10-N-555

पेरोल

55189/-

15189/-
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MH-10-N-200

पेरोल

44268/-

4268/-

MWE-5003

डडझेल

153376/-

103376/-

MH-10-E-2514

पेरोल

59398/-

19398/-

MH-10-C-7121

डडझेल

56938/-

16938/-

िोडिोलि नंबि 2

डडझेल

52320/-

2320/-

MTK9512

डडझेल

84025/-

34025/-

MH 10 P 1002

डडझेल

103137/-

53157/-

MH 10 K 5758

डडझेल

102738/-

52738/-

MH 10 P 24

डडझेल

77377/-

27377/-

एकूण

328766/-

याबाबत अधिसमास ज्ञापनास हदलेले उत्ति संयजु क्तक नसलेने मान्य किणेत आलेले नाही.
DATASJF7201 (Ref No : 110)
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जांगि िालित्ता नोंदवहीत निुद नसलेल्या वाहनावर ननयिबाह्य ररत्या केलेल्या

खचाा बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :वाहनववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 284787.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 284787.00 रु.,

वाहन ववभागाकडील वाहन दरु
ु स्ती खचााची प्रिाणकाांचे व जांगि िालित्ता नोंदवहीचे लेखापरीक्षण केले
असता जांगि िालित्ता नोंदवहीिध्ये नोंद नसलेल्या वाहनावर खचा करणेत आला आहे .

कायिशाळा ववभागाकडील वाहन दरु
ु स्तीची दे यके, जंगम मालमत्ता नमन
ु ा क्रं.114 याची पडताळणी किता
सोबत जोडलेल्या यादीनस
ु ाि 1 ते 24 वाहनांच्या नोंदी मनपाच्या जंगम मालमत्ता नोंदवहीत आढळल्या
नाहीत. पिं तू सदि वाहनांचे दरु
ु स्तीवि खचि केलेचे लेखापिीक्षणास आढळुन आले.
सोबतच्या परिमशष्ठ क्रमांक ( 12 ) अ.क्र. 1 ते 15 क्रमांकाच्या वाहन दरु
ु स्तीवि रु. 284787/- इतका
खचि तपासणी कालावधीत झाला आहे . तसेच अ.क्र. 16 ते 24 क्रमांकाच्या वाहन दरु
ु स्तीवि खचि झालेला
नाही. त्यामळ
ु े सदिची वाहने वापिात आहे फकं वा नाही याबाबत खात्री किता येत नाही. याबाबत
अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 111)
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शववादहका खरे दी दे यक वेळेत आदा न केलेने झालेले अनतप्रदानाबाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :वाहनववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 94862.00 रु.,

शववादहका खरे दी दे यक वेळेत आदा न केलेने वाहन क्रां. MH10-P-1028 वर रु. 94862/- इतके अनतप्रदान
करणेत आलेले आहे .

मनपा कडील ममिज ववभागाने अहवाल काळात खालील प्रमाणकांने शववाहहका खिे दी केली
आहे .
प्र.क्र.

हदनांक

िक्कम

चेक क्रं.

तपशील

5412

11/01/2011

540609/-

255868

1 ले बील

7769

30/03/2012

94862/-

264547

2 िे बील

एकूण :-

635471/-

अर्धकृत डडलि पंडीत ऑटोमोहटव्ह यांचेकडील कोटे शन क्रं. 062/03/11/2009 ने मॉडेल क्रं. SFC/407/31/
LWL/BGSCH EII रु. 515310/- प्राप्त झालेवि त्यास स्थायी सममतीने सभा क्रं. 22 हद. 02/02/2010

ववर्षय क्रं. 538 नस
ु ाि मान्यता हदली आहे .

हद. 19/02/2010 िोजी किािपत्र केले असन
ू , या नंति

कंपनीने हद. 03/03/2010 िोजी Execise Duty

मध्ये रु. 25299/- वाढ झालेचे पन्
ु हा कोटे शन क्रं.

479/03/03/2010 ने कळववले यानंति ( प्र.क्र.5412 ने ) िक्कम रु. 515310 + 25299 = 540605/- चा

धनादे श हद. 11/01/2011 िोजी काढल्यामळ
ु े , कंपनीने किाि केलेले मॉडेल बंद झालेचे कोटे शन क्रं. 1999/
हद. 14/01/2011 िोजी कळववले आहे .
सध
ु ारित मॉडेल LP-410/31/LOW/BUS Chasis BSIII हे रु. 6,35471/- फकं मतीचे पिु ववणेबाबत कंपनीने
नतसिे कोटे शन क्रं. 1999/ हद. 14/01/2011 सादि केले आहे . त्याला स्थायी सममती ठिाव क्रं. 569 हद.
15/03/2011 ने मान्यता हदली आहे .

याबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
स्थायी सममतीचा शववाहहका खिे दी किण्याचा ठिाव झाल्यापासन
ू सदि कंपनीला त्या खिे दीबाबत
प्रदानाची कायिवाही ववहहत मद
ु तीत त्विीत केली नसल्यामळ
ु े महानगिपामलकेस नववन मॉडेलच्या
शववहहका खिे दीपोटी रु.94,862/- चा अनतिीक्त खचि किावा लागला आहे . सदि ववलंबाची कािणे
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लेखापिीक्षणास स्पष्ट झाली नाहीत.
Execise Duty वाढल्यानंति लेखा शाखेकडून स्थायी सममतीची मान्यता हद. 02/02/10 ने ममळाले नंति

धनादे श हद. 11/01/2011 ने म्हणजे वर्षिभिानंति काढणेत आला आहे . सदि कंपनीने पन्
ु हा सदि मॉडेल
बंद झालेने दस
ु ऱया मॉडेलचे कोटे शन मनपा ला हद. 14/01/2011 ला हदले असन
ू , त्यानंति ही धनादे श
वर्षिनत
ं ि म्हणजे हद. 30/03/2012 िोजी काढला आहे . सदि वाहन खिे दी किणेची प्रफक्रया सम
ु ािे 2 वर्षि
चालली आहे . लेखा शाखेने वावर्षिक अंदाजपत्रकामध्ये तितद
ु केलेप्रमाणे वेळेत धनादे श आदा केला
नसलेन,े (िक्कम रु. 635471 - रु. 540609/- = रु. 94862/- चे आर्थिक नक
ु सान झाले आहे .) शववाहहका
प्राप्त होण्यास ववलंब झाल्यामळ
ु े नागिीकांची असवु वधा झालेली आहे .
सदि बाबत अधि समास ज्ञापन क्रं. 120 हद. 16/02/2013 ने ववचािणा किता सहआयक्
ु त ममिज यांनी हदलेल्या उत्तिात मनपास सध
ु ारित वाहन ममळाले ही बाब ले.प.स. मान्य किता
येत नाही.
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िनपा वाहनाांकररता घसारा ननधीची तरतुद न केलेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :वाहनववभाग,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 19382401.00 रु.,

घसारा ननधीची तरतुद करणे आवचयक असता ती न केलेने ि.न.पा. ननधीतून घसारा ननधी िध्ये रु.
19382401/- वगा करणेत आलेले नाहीत.

मनपाकडे सन 1978 पासन
ू ची वाहने वापिात आहे त. सदिच्या वाहनांकरिता P.W.D. Manual

नन.क्रं.

415 नस
ु ाि दिसाल 15% घसािा ननधीची तितद
ु किणे आवचयक आहे . याबाबत अधिसमास ज्ञापन क्रं.
109 हद. 13/02/2013 ने वाहन ववभागाकडील घसािा ननधी तितद
ु ीबाबत ववचािणा किता उत्ति अप्राप्त

आहे .
महा. शा. न.वव.वव. शा.नन.क्रं. संफकणि 2007/वाहन खिे दी / प्र.क्र.27/ 2008/नवव-26 हद.18/02/2008 नस
ु ाि
मनपा ने ननिननिाळया वाहनांचे आयष्ु य त्यांचे धावलेले अंति व वापिण्याचा कालावधी यानस
ु ाि ठिववणे
आवचयक आहे .
मनपा कडील 111 वाहनांपैकी 59 वाहनांच्या फकं मतीची यादी हदलेली आहे . पिं तु कोणत्या वर्षी वाहन
खिे दी केले आहे . ते वर्षि नमद
ू केलेले नाही. तसेच अन्य 54 वाहनाचे यादीमध्ये वाहन कोणत्या वर्षी
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घेतले आहे ते

नमद
ू आहे . पिं तू फकं मती हदलेली नाही. सदि वाहनाची एकूण फकं मत रु. 2,58,43,202/-

असन
ू , वाहने सिासिी पाचवर्षाि

पव
ू ीची धिलेस साविजननक बांधकाम ननयमपजु स्तका परि.415 नस
ु ाि

दिवर्षी 15% प्रमाणे 5 वर्षािसाठी रु. 25843202 x 15% x 5वर्षि = 19382401/- इतकी घसािा ननधीची
तितद
ु किणे आवचयक असता सन 11/12 पयिंत घसािा ननधी कांहीही तितद
ु किणेत आली नाही. अन्य
54 वाहनांची यादी पाहता यापैकी 24 वाहने 20 वर्षािपेक्षा जास्त व 17 वाहने 15 वर्षािपेक्षा जास्त वर्षे

वापिलेली आहे त.
सबब िक्कम रु. 19382401/- घसािा ननधी मध्ये भिण्यात यावी. व ऊविरित वाहनांचा घसािा ननधी
विील सत्र
ु ाप्रमाणे काढून घसािा ननधीत भिणा किण्यात यावा. व कालबाहय वाहने मललावाने काढून
त्याऐवजी नवीन वाहने घेणेत यावीत.
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वॉटर टँ कर, रॉली ने पुरववलेल्या पाण्याची थकबाकी वसुल करणेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :अजग्नशमन,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 160244.00 रु.,

नागररकाांचया िागणी प्रिाणे वॉटर टँ कर, रॉली ने पाणी पुरवठा करणेत आला आहे . परां तु त्याची येणे
थकबाकी भरणा करणेत आलेली नाही.

सां.मम.कु. मनपा वाहना ववभागाअंतगित अजग्नशमन ववभागाकडील वाहनांच्या नोंदवहया तपासता
त्यांचेकडील वॉटि टँ कि, रॉली ने पाणी पिु वठा केलेचे हदसते.
सोबतच्या परिमशष्ट क्रं. ( 13 ) नस
ु ाि नागरिकांकडून पाणी पिु वठा केलेबद्दलची फी वेळेत भिणा न
केल्याने थकबाकी िाहहलेचे हदसते. ती 18 % प्रती वर्षी प्रमाणे वसल
ु किणेत आलेली नाही.
सांगली ववभाग -

44,630/-

ममिज ववभाग -

91,170/------------1,35,800/- x 18% = रुपये 24444 + 135800 = रुपये 160244/- वसल
ु किणेत यावेत.
DATASJF7201 (Ref No : 113)
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वववाह नोंदणी फी व शास्तीची रक्कि शासनास जिा न केले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :प्रभाग कायािलय,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 131060.00 रु.,

वववाह नोंदणी फी व शास्तीची रक्कि अर्धननयि 1978 नुसार शासकीय कोर्ागारात भरणे आवचयक
आहे .

प्रभाग क्रमांक 1 ते 4 मध्ये वववाह नोंदणी फी व शास्तीची िक्कम खालील प्रमाणे जमा झालेचे
त्यांचेकडून सामान्य फकदि गोर्षवाऱयावरुन हदसते.
प्रभाग क्रमांक 1 व 2

92000/-

प्रभाग क्रमांक 3

13100/-

प्रभाग क्रमांक 4

25920/-

एकूण

131060/खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

वववाह नोंदणी अर्धननयम 1998 मधील ननयम क्रमांक 12 नस
ु ाि नोंदणी फी व शास्तीची िक्कम शासकीय
कोर्षागािामध्ये जमा किणे आवचयक असता तशी कायिवाही केली नसलेने रुपये 131060/- वसल
ु किणेत
यावी.
अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .

DATASJF7201 (Ref No : 122)
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रोपे खरे दी िधील गांभीर अननयमिततेिुळे झालेल्या आर्थाक नुकसानी बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :उद्यानववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 1422245.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 1422245.00 रु.,
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उद्योग उजाा व कािगार ववभाग शा.नन.क्र. भाखसां/1093/2635/उद्योग 6 ददनाांक 16 जुलै 1993 नुसार
50,000 चे वरील कािाची/ खरे दीची ननववदा िागववणे आवचयक असता उद्यान ववभागाने शैलेश नसारी

िलकापुर, सोनचाफा नसारी िुब
ां ई व ललीत नसारी शाहुवाडी याांचेकडून परस्पर दर पत्रके घेऊन किीचे
दरपत्रकदार शैलेश नसारी िलकापुर याांचेकडून रोपाांची खरे दी केलेने तसेच शासकीय नसारीकडून रोपे
खरे दी न केलेने िनपाचे रुपये 1422245 चे आर्थाक नुकसान झालेचे स्पष्ट होते.

प्रमाणक क्रमांक

हदनांक

िक्कम

2030

10/08/2011

1075675/-

प्राप्त नाही

26/09/2011

129000/-

प्राप्त नाही

29/09/2011

100000/-

सन 11-12 या वर्षाित हद.04.05.2011 चे हटपणीने िोपे खिे दीची नस्ती उद्यान पयिवेक्षक यांचे माफित
सादि किणेत आली. त्यानस
ु ाि अंदाजपत्राकामध्ये पिु े से अनद
ु ान नसलेने वाढीव तितद
ु ीसाठी दस
ु ऱया
खात्यामधुन िक्कम वगि किणेस मा.आयक्
ु त यांची हद.08.06.2011 िोजी मान्यता झाली. त्यानंति
हद.13.06.2011 ने पन्
ु हा उद्यान ववभागाकडून 10 फुट उं चीची िोपे ववना ननववदा खिे दी किणेस व रुपये
15,00,000/- एका खाते मधन
साविजननक उद्यान खातेमध्ये वगि किणेचे हटपणीस आयक्
ु
ु तांची
हद.13.07.2011 िोजी मान्यता ममळाली. व स्थायी सममती सभा क्र.08 हद.19.07.2011 ठिाव क्र.194 ववर्षय
क्र. ऐनवेळी िोपे खिे दी किणे व िक्कम उद्यान खातेकडे वगि किणेस मान्यता ममळाली.
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
अंदाजपत्रकीय िक्कमेस स्थायी सममतीची मान्यता हद.19.07.2011 िोजी ममळाली आहे . पिं तु उद्यान
ववभागाने अंदाजपत्रकीय िक्कमेची तितद
ु नसताना हद.27.05.2011 िोजी सम
ु ािे दोन महहने आगोदि
िोपे खिे दीचे दि ननयमबाह्यरित्या तीन दिपत्रके मागवन
ु ननजचचत केले आहे त.
उद्योग उजाि व कामगाि ववभाग शा.नन.क्र. भाखसं/1093/2635/उद्योग 6 हदनांक 16 जुलै 1993 नस
ु ाि
50,000 चे विील कामाची/ खिे दीची ननववदा मागववणे आवचयक असता उद्यान ववभागाने शैलेश नसििी
मलकापिु , सोनचाफा नसििी मब
ुं ई व ललीत नसििी शाहुवाडी यांचेकडून पिस्पि दि पत्रके घेऊन कमीचे
दिपत्रकदाि शैलेश नसििी मलकापिु यांचेकडून िोपांची खिे दी केली आहे .
महािाष्र शासन नगिववकास व साविजननक आिोग्य ववभाग परिपत्रक क्र. पीआिटी/1075/282/नवव 4
हद.23 जून 1976 नस
ु ाि िोपे वन ववभाग / सामाजजक वननकिण

ववभागाकडून घेणे आवचयक असता ती

खाजगी नसििीमधुन दिपत्रके मागवन
ु घेणेत आलेली आहे त.
तीन कोटे शन धािकांचे दिपत्रकांचे अवलोकन किता सोनचाफा नसििी,मब
ुं ई व ललीत नसििी, शाहुवाडी
यांचे दिपत्रकावि नसििी शासकीय मान्यता प्राप्त असलेचा नोंदणी क्रमांक नमद
ु नाही. तसेच नतन्ही
नसििींचे शासकीय मान्यतेचे नोंदणी प्रमाणपत्र जोडलेले नाही. कोटे शन मसलबंद लखोट्यातन
ु आलेली
नाहीत. कोटे शन वि तािखा नमद
ु नाहीत.
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स्थाननक नसििी व शासकीय नसििीमधुन दिपत्रके मागववणे आवचयक असता मब
ुं ई व शाहुवाडी येथील
नसििींची दिपत्रके मागणीपत्रे न पाठववता घेणेत आलेली आहे त.
नपा प्रशासन संचालनालय, नववन प्रशासन भवन, मब
ुं ई परिपत्रक क्रमांक एलआिजी/1089/प्र.क्र.37/89/4
हद.15 जन
ू 1989 ने अ वगि न.पा. साठी 25000 िोपांचे उद्दीष्ट हदलेले आहे . व मनपाची स्थापना 1998
िोजी झाली असलेने शासनाचे आगोदिचे शासन ननणिय अवगत असने क्रमप्राप्त असलेने उद्दीष्ट
प्राप्तीसाठी कालावधी कमी असलेचे दाखवन
ु िोपे खिे दी ववनाननववदा ननयमबाह्यरित्या केलेचे स्पष्ट
होते.
िोप खिे दी नस्तीची सिु वात

हदनांक 04.05.2011 चे हटपणीने केली असन
ू , शैलेश नसििी यांना

हद.09.08.2011 िोजी वकि ऑडिि हदलेचे त्यांचे डडलीव्हिी चलन नंबि 1483 वि नमद
ु आहे . खिे दी किणेस
तीन

महहनेचा अवधी असताना व ननयमानस
ु ाि शासकीय नसििीकडून िोपे खिे दी किणे आवचयक

असता स्थायी

सममती ठिाव नंबि 198 हद.19.07.2011 ने 5 (2) (2) खाली ववनाननववदा िोपे खिे दी

किणेचा ठिाव ननयमबाह्यरित्या केलेला आहे .
स्थायी सममतीने अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 5 संववदा खंड (2) (2) अन्वये ववनाननववदा खिे दीचा ठिाव
हद.19.07.2011 िोजी केलेला आहे . पिं तु उद्यान ववभागाने त्यापव
ू ीच हद.27.05.2011 ला कोटे शन घेऊन
ननयमबाह्यरित्या ठे केदाि ननजचचत केला आहे .
शासकीय नसििीकडे िोपांची मागणी न किता खाजगी नसििीकडून आवाजवी फकं मतीस िोपे खिे दी
किणेत आली असलेने मनपाचे आर्थिक नक
ु सान झालेले आहे .
ठे केदािाने किािासाठी हद.18.08.2011 िोजी रुपये 600/- फकं मतीचे मद्र
ु ांक खिे दी केले आहे त. पिं तु मद्र
ु ांक
कोिे च असलेने मनपाने ठे केदािाशी किािपत्र केले नसलेचे स्पष्ट होते.
कायािलयीन हटपणी टी-1 क्र.मनपा/बांधावव 11/

/2011-12 हद.04.05.2011 चे हटपणीनस
ु ाि कनािटक

िाज्यातील नतकोटा, अिनावळ, दांडल
े ी, लोंढा येथील शासकीय नसििीमधुन िोप खिे दी किणेचा ननणिय
हद.03.05.2011 िोजी मा.वक्ष
ृ सममतीच्या बैठकीमध्ये झाले नंति श्री. एस.ए.कोिे वक्ष
ृ अर्धकािी मनपा
यांनी विील नसििींना भेट दे ऊन िोपांचे दिा बाबत व उपलब्धतेबाबत अहवाल सादि केला असन
ू ,
त्यामध्ये नतकोटा (बाबा नगि) नसििीमध्ये 5 फुट उं चीची ववववध िोपे उपलब्ध असन
ू , प्रती िोपाची
फकं मत रुपये 25/- असलेचे नमद
ु आहे . त्यानस
ु ाि कायािलयीन हटपणी टी-3 हद.13.06.2011 मध्ये सदि
नसििीमधन
ु िोपे खिे दीचा प्रस्ताव हद.06.06.2011 िोजी सादि केलेचे नमद
ु आहे . पिं तु पन्
ु हा 10 फुट
उं चीची िोपे स्थाननक नसििीमध्ये समक्ष चौकशी केली असता उपलब्ध नसलेचे नमद
ु करुन खाजगी
नसििी धािकाकडून दिपत्रके घेतली आहे त. पिं तु स्थाननक नसििी तसेच शासकीय नसििीमध्ये िोपे
उपलब्ध नसले बाबतचे ना

हिकत दाखले घेणेत आलेले नाहीत. तसेच, िोपे मागणीचे मागणीपत्र न

पाठववताच िोपे उपलब्ध नसलेचा ननष्कर्षि काढणेत आलेला आहे . व त्याच्याकडून दिपत्रकेही घेणेत
आलेली नाहीत.
मनपाने शैलेश नसििी मलकापिु यांचेकडून एकूण 2579 िोपे दिपत्रकानस
ु ाि ननयमबाह्यरित्या खिे दी
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केली असन
ू , सदि िोप खिे दीचे रुपये 1098605/- व वाहतक
ु , भिणीचे रुपये 171145/- असे एकूण रुपये
1269750/- चे दे यक त्यांना आदा केले आहे . शासन ननणियानस
ु ाि शासकीय नसििीकडून एकूण 2579 िोपे
x रुपये 25/- प्रती िोप = रुपये 64475/- या प्रमाणे खिे दी किणे आवचयक असता, ती खाजगी

नसििीकडून रुपये 1269750/- ने खिे दी केली असलेने रुपये 1269750 – 64475 = रुपये 1205275/- चे
मनपाचे आर्थिक नक
ु सान झालेचे स्पष्ट होते. ते संबर्ं धतावि जबाबदािी ननजचचत करुन 18% व्याज
रुपये 216950 + रुपये 1205275 = रुपये 1422245/- वसल
ू किणेत यावे.
नगिपामलका लेखा संहहता 1971 चे ननयम 14 अन्वये ठे केदािाचे दे यक धनादे शाद्वािे दे णे आवचयक
असता उद्यान अर्धक्षकांचे नावे तसलमात दे ऊन ठे केदािास ननयमबाह्यरित्या िोखीने आदा केले आहे .
तसेच िक्कम ममळालेची पोहोच ठे केदािाकडून घेणेत आलेली नाही.
िोपे खिे दी केले नंति िोप लावणेची जागा ननजचचत किणेसाठी सव्हे किणेचा आदे श हदनांक
20.07.2011 िोजी

दे णेत आलेला आहे . प्राप्त झालेली िोपे 10 फुट उं चीची असले बाबत सक्षम अर्धकािी

यांनी प्रमाणणत न किताच िोपांचे दे यक आदा किणेत आले आहे .
कायािलयीन हटपणी टी-3 हद.13.06.2011 मध्ये आयक्
ु तांनी खाते प्रमख
ु ांचे बैठकीमध्ये मनपाचे शाळा,
दवाखाने, पाण्याच्या टाक्यांचा परिसि, कचिा डेपो, ऑजक्सडेशन पॉण्ड या हठकाणी िोपे लावण्याचे आदे श
हदले आहे त. पिं तु वक्ष
ु आहे .
ृ लागवड िजजस्टि मध्ये झाडे अन्य हठकाणी लावलेचे नमद
वक्ष
ु ादम यांचे ताब्यात हदलेची नोंद आहे . व त्यांनीच
ृ लागवड िजजस्टि मध्ये िोपे सनु नल कंु भाि,मक
िोपांचे वाटप केले आहे . िोपे हदले नंति सक्षम अर्धकािी यांच्या स्वाक्षऱया नाहीत. व लावलेली फकती
झाडे जगली या बाबतच्या नोंदी िजजस्टिला घेणेत आलेल्या नाहीत.
DATSBKM7201 (Ref No : 40)
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छ.मशवाजी स्टे डीयि साांगली येथील लॉनचा दे खभाल दरू
ु स्ती िक्ता ननस्चचत करणे

कािातील त्रुटी बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :उद्यानववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 248880.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 248880.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 124440.00 रु.,

ननववदा प्रमसध्दीस 3 वेळा िुदतवाढ दे ऊन ही प्रनतसाद न मिळालेने हे काि श्री. गणपती बसाप्पा
केंपवाड याांना प्रमसध्द केलेल्या ननववदा रक्कि रु. 1,24,440 /- प्रिाणे न दे ता स्थायी समितीने कोणतेही
कारण निुद न करता सांववदा प्रकरण 5 (2) (2) नुसार ननववदा रक्किेत वाढ करुन रु. 2,48,880 चे काि
ननयिबाह्यररत्या थेट पध्दतीने ददले आहे .
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ई ननववदे ने व दै ननक अग्रदत
ु मधुन िक्कम रुपये 1,24,440/- चा मक्ता जाहीि केला असन
ू याची
प्रमसध्दी हद . 04/03/2011 मध्ये केली आहे . कोणत्या दै ननकात प्रमसध्दी दयावी याचा अमभप्राय प्रस्तावात
नाही.
ननववदा प्रमसध्दीस 3 वेळा मद
ु तवाढ दे ऊन ही प्रनतसाद न ममळालेने हे काम श्री. गणपती बसाप्पा केंपवाड
यांना प्रमसध्द केलेल्या ननववदा िक्कम रु. 1,24,440 /- प्रमाणे न दे ता स्थायी सममतीने कोणतेही कािण
नमद
ु न किता संववदा प्रकिण 5 (2) (2) नस
ु ाि ननववदा िक्कमेत वाढ करुन रु. 2,48,880 चे काम
ननयमबाह्यरित्या थेट पध्दतीने हदले आहे . ननववदा मागववताना 2 कामगाि नमद
ु होते पिं तु मक्तेदािास
थेट काम दे ताना 4 कामगािासाठी रु. 2,48,880/- हदले आहे . यामध्ये मक्तेदािाचे

हहत जोपासल्याने

ननववदा प्रफक्रयेत अननयमीतता झालेचे स्पष्ट होते.
सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन ननणिय क्र. जाहहिात 2009/प्र.क्र. 137/ का-34 हदनांक 31 ऑगस्ट, 2009
नस
ु ाि जाहहिात एक क वगि दै ननक व एक साप्ताहहकामध्ये दे णे आवचयक असता व जाहहिात चक्रीय
पध्दतीने दे णे आवचयक असता दै . अग्रदत
ु या एकाच वतिमानपत्रात ननयमबाह्यरित्या जाहहिात दे णेत
आलेली आहे .
या प्रस्तावाप्रमाणे केलेल्या खचािची दे यके अद्याप लेखा पिीक्षणास उपलब्ध झाली नाहीत.
DATBPCM5601 (Ref No : 80)
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जन्ि िृत्यू नोंदणी शुल्क शासनाकडे जिा न केले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :जन्म मृत्यू नोंदणी ,
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 588513.00 रु.,

जन्ि िृत्यू नोंदणी फी शासनाकडे जिा करणे आवचयक असता ती जिा करणेत आलेली नाही.
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मनपाकडे सन 11-12 या आर्थिक वर्षाित जन्ममत्ृ यु नोंदणी व ववलंब नोंदणी शल्
ु क एकुण िक्कम रु.
5,88,513/- जमा झालेचे जमा खचि पत्रकाव्दािे हदसन
ू येत.े
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
महािाष्र शासन पत्र क्र. सी. अर्ध./ जन्म हद. 1391/ सी. आि./ 18/ क्र. 2 हद. 7/12/1992 नस
ु ाि उपसंचालक
आिोग्य सेवा व उपमख्
ु य

ननबंधक जन्ममत्ृ यू महािाष्र िाज्य पण
ु े यांचेकडील पत्र क्रं. एम. आि. व्ही.एस.

कक्ष /83/ 1821/62/93 हद. 14/4/93 नस
ु ाि जन्ममत्ृ यू नोंदणी शल्
ु क, दं ड िक्कम इ. सवि िक्कम शासनास
भिणा किणे आवचयक असता ती भिणा न केलेचे हदसन
ू येत.े
अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 121)
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साांगली येथील बालहनुिान कॉलनी IHSDP अांतगात बाांधणेत आलेल्या

घरकुल बाांधणेचे कािातील अननयिीतते बाबत.
एकास्त्िक गह
ृ ननिााण व झोपडपट्टी ववकास योजना
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, केंद्र व िाज्य ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

, आक्षेपाधीन िक्कम : 14967828.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 11610965.00 रु.,

केंद्रीय िान्यता समितीची सुधाररत अांदाजपत्रकास िांजुरी न घेता ननववदा प्रकक्रया राबववणेत आलेली
आहे . कािास िुदतवाढ 1 वर्ा ववलांबाने दे णेत आली आहे . तसेच दे यक अदा करताना िनपा फांडातून
त्याांचे दहचचयाची रक्कि आदा करणेत आलेली नाही.
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प्रशासकीय मान्यता
प्रती

:- केंद्रीय मंजुि सममतीची मान्यता हद.26 सप्टें बि 2007, अंदाजपत्रकीय िक्कम

घिकुल फकं मत

रु.80,000 + बाह्यमल
ु भत
ू सवु वधेसह एकूण अंदाजपत्रकीय

िक्कम रु.2,25,35,883/स्थायी सममती सभा क्रं.23, ठिाव क्रं.588, ववर्षय क्रं.24, हद.18.02.2010 नस
ु ाि अंदाजपत्रकीय दिापेक्षा
9.63 % जादा दिाने काम किणेस मान्यता
तांबत्रक मान्यता

:- लेखापिीक्षणास दाखववण्यात आलेली नाही.

मक्तेदािाचे नांव

:- स्रे सक्रीट इंडडया मल. मब
ंु ई

ननववदा मंजुिी

:- क्र.मनपा/सां/बांधवव/717 हद.17.03.2010 अंदाजपत्रकीय ि.रु.3,51,78,000/- वि 9.63 %

जादा दिाने
कायािदेश हदनांक

:- क्र.मनपा/सां/बांधवव/6/2010-11 हद.7.04.2010

कामाची मद
ु त

:- 12 महहने

मद
ु तवाढ

:- स्थायी सममती सभा क्रं.32 ठिाव क्रं.675 हद.20.03.2012 अन्वये मे 2012 अखेि

मद
ु तवाढ दे णेस मंजिु .
अ.क्र. हदनांक

प्रमाणक क्रं. िक्कम रु.

एम.बी.क्रं. पान क्रं

1

11.02.2011

05

28,09,845

17

02 ते 03

2

25.02.2011

33871

19,99,313

17

03 ते 04

3

28.04.2011

01

10,80,710

17

05

4

23.05.2011

619

23,23,525.93 17

05

5

29.09.2011

05

39,44,590

17

06

6

21012012

6596

28,09,845

17

06

एकूण ि.रु.

1,49,67,828

कायािलयीन हटपणी पान क्रं. T/7 हद.04.01.2010 नस
ु ाि मा.आयक्
ु त यांनी मख्
ु य अमभयंता 2,
प्रार्धकिण िाज्य स्तिीय समन्वय अर्धकािी JNNURM यांचे पत्र जा.क्र.म.ु अ.2/उपमअ
ु -2/ JNNURM
सेल/09 हद.02.03.2009 िोजी हदलेल्या संदभािन्वये 19 मक्तेदािांना हद.31.12.2009 िोजी लेटि ऑफ
इन्व्हीटे शन्स पाठववण्यात आली होती. त्यापैकी हद.2.1.2010 िोजी मक्तेदाि स्रे सक्रीट इंडडया मल. मब
ंु ई व
मे ए.व्ही.पंदे, सोलापिू हजि होते. त्यापैकी स्रे सक्रीट इंडडया मल. मब
ुं ई ने टें डि फॉमि खिे दी केला.
हद.6.1.2010 िोजी वप्रबबड बैठक आयोजजत केली होती.
टें डि प्राप्त हदनांक :- 08.01.2010
ननववदा उघडली :- हद.11.01.2010
ननववदा प्रती घिकुल व बाह्य मल
ु भत
ू सवु वधासह अंदाजपत्रकीय िक्कमेच्या 15% जादा दिाने प्राप्त.
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ननगोमसएशन बैठक हदनांक 01.02.2010 मध्ये ठे केदाि अंदाजपत्रकीय दिापेक्षा 9.63 % जादा दिाने काम
किणेत तयाि.
खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
केंद्रीय मान्यता सममतीची मंजिु ी 26 सप्टें बि 2007 िोजी झाली आहे . पिं तु टें डि प्रफक्रया सन 2010 िोजी
इतक्या ववलंबाने

िाबववणेत आली आहे .

मक्तेदाि स्रे सफक्रट इंडडया मलममटे ड यांची एकच ननववदा प्राप्त असलेचे नमद
ु , पिं तु मसलबंद लखोटे
दाखववणेत आलेले नाहीत.
नस्ती पान क्रं. T-17 विील हद.3/2/2010 चे कायािलयीन हटपणीमध्ये उपिोक्त घिकुलाचे

कामाकिीता

दोन ननववदा प्राप्त झालेचे नमद
ु आहे . या आगोदि ननववदा प्रफक्रया िाबववणेत आली होती असे नमद
ु
आहे . पिं तु ननववदा दाखववणेत आलेली नाही.
नस्ती पान क्रं. T- 21 केंद्रीय मान्यता सममतीने 26 फेब्र,ु 2009 िोजी नवीन प्रकल्प अहवालास मान्यता
हदली आहे . पिं तु यामध्ये सांगली येथील बालहनम
ु ान कॉलनी भाग 1 व 2 चा समावेश केलेला नसतानाही
मनपाने त्यांचे अर्धकािात केंद्रीय मंजिु सममतीने रु.2,25,35,883/- चे अंदाजपत्रकास हद.26 सप्टें बि 2007
िोजी मान्यता हदली असतानाही सध
ु ारित प्रकल्प रु.3,51,78,000/- इतक्या िक्कमेचा तयाि करुन त्यास
केंद्रीय सममतीची मान्यता न घेताच म्हाडाचे हद.02 माचि, 2009 वे पत्राद्वािे पव
ू ि अहताियादी मधील
मक्तेदािांना लेटि ऑफ इन्व्हीटे शन्स पाठववली आहे त.
हद.1 फेब्र,ु 2010 चे ननगोमसएशन बैठकीमध्ये 10% मोबबलायझेशन

ॲडव्हान्स मक्तेदािास मनपाने

दे णेची अटीवि 15% ऐवजी 9.63% अंदाजपत्रकीय िक्कमेपेक्षा जादा दिाने काम मंजूि किणेत आले.
टें डि जस्वकािलेनत
ं ि ननववदा अटी/शती मध्ये ननयमबाह्यरित्या बदल किणेत आला आहे .
अंदाजपत्रकीय दिापेक्षा 9.63% जादाचे टें डि दिपथ
ृ :किण न किताच ननयमबाह्यरित्या मंजिु किणेत
आले असलेने रु.3.51,78,000/- x 9.63 % = रु.33,87,641/- आक्षेपार्धन ठे वणेत येत आहे त.
गह
ुं ई हद.3 फेब्र,ु 2009 नस
ु ाि घिकुल फकं मती
ृ ननमािण ववभाग शा.नन.क्र. जनेयो-2008/प्रक्र 188/ गनृ नयो-2 मब
80 हजाि वरुन रु.1,25,000/- इतकी ननजचचत किणेत आली आहे . पिं तु मद्द
ु ा क्रं.3 (क) व (ड) नस
ु ाि मनपा
ने कायिवाही केलेचे लेखारिक्षणात हदसन
ू येत नाही.
ननववदा पव
ू ि बैठकहद.6 जाने 2010 मधील मद्द
ु ा क्रं.7 नस
ु ाि Transit Camp चे ड्रॉइंग ठे केदािने टें डि बिोबि
द्यावयाचे असन
ू त्याचा उभािणी खचि झोपडपट्टी धािकाकडून वसल
ु किणेत येईल असे नमद
ु आहे .
त्याप्रमाणे कायिवाही केलेचे हदसन
ु आलेले नाही.
कामाची वकि ऑडिि पत्र क्रमनपा/सां/बांधवव/6/10-11 हद.17/4/2010 ने हदली असन
ू कामाची मद
ु त 12
महहने हदली आहे व पन्
ु हा स्थायी सममती सभा क्रं.32 ठिाव क्रं 675 हद.20/3/2012 ने माहे मे 2012 अखेि
मद
ं ि वर्षिभिाने मद
ु तवाढ दे णेत आली. कामाची मद
ु त हद.7/4/2011 िोजी संपलेनत
ु तवाढ दे णेत आली आहे.
पिं तु मद
ु त वाढीची कािणे नमद
ु केलेली नाही.
ननववदा अटी/शती Volume I मधील आ.क्र.22 जादा स्पेशल कंडीशन नस
ु ाि वेळेत काम पण
ू ि न केलेस
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रु.2000 दं ड/ आठवडा आकािणेचे ननजचचत केले आहे तसेच अ.क्र.13 नस
ु ाि कामाचा बाि चाटि मक्तेदािाने
तयाि करुन त्यास मान्यता घेवन
ु त्याप्रमाणे काम किणे आवचयक आहे . पिं तु त्या प्रमाणे कायिवाही
झालेली नाही व दं ड ही आकािण्यात आलेला नाही.
टें डि अटी/शती Volume I पानं नं. 25 विील 23 नस
ु ाि टें डि दि सवि किासहहत भिणेचे नमद
ु आहे.
त्यामळ
ु े VAT दे यकातन
ु कपात किणे आवचयक असलेने साविजननक बांधकाम ववभाग शासन ननणिय
क्र.बी डी जी 2005/प्र क्र 324 /इमािती 2 हदनांक 03.03.2006 मधील परिच्छे द 5 मध्ये दशिववल्या प्रमाणे
सन 11/12 अखेि दे णेत आलेल्या रु.1,49,67,828/- चे दे यकामधन
ु 2% प्रमाणे रु.2,99,356/- कपात केला
नसलेने वसल
ु किणेत यावा.
महािाष्र शासन, महसल
आणण वने ववभाग अर्धसच
ू
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
हद.11/02/2010 नस
ु ाि िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु केली नसलेने खालील प्रमाणे
वसल
ु किणेत यावी.
आयटम नं

तपशील

एकूण

िक्कम 1

काम

घ.मी.साठी

घ.मी.

रु. 70.56

6

मरु
ु म भिाव

130.60

9220/-

7

िोमलंग

23

1622/-

8

1:4:8

29.88

2836/-

10,11,12,13,14

M-20

264.42

18,657/-

17

र्गलावा

45.11

3183/-

20

IPSप्लोरिंग

42.88

3025.61/-

42.46

2996.38/-

29

बाहे रिल
र्गलावा

एकूण

41,540/-

सदि परिमाण 31 घिकुलासाठी असलेने 1 घिकुलासाठी रु.1340/- िॉयल्टी िक्कम येत.े त्याप्रमाणे
175 घिकुले x रु.1340 = रु.2,34.500/- िॉयल्टी वसल
ु किणेत यावी.
साविजननक बांधकाम ववभाग शा.नन.क्रं. संकीणि 1097/ सी.आि 622 /इमािती 2 मब
ुं ई हद.29/6/1999 नस
ु ाि
उपअमभयंता व कायिकिी अमभयंता यांनी अनक्र
ु मे 100% व 5 % मोजमापे तपासलेचे मोजमाप
पजु स्तकेमध्ये नमद
ु नाही.
मक्तेदाि भाववत स्टील प्रायव्हे ट मलममटे , बोरिवली मब
ुं ई कडून एकूण रु.41,82,142/- चे स्टील खिे दी
केले आहे . त्याचेवि 1.5% प्रमाणे जकात रु.62,732/- भिणा केलेचे लेखापिीक्षणास दाखववणेत आले
नसलेने िक्कम कपात किणेत यावी.
महािाष्र गह
ु -जेएन एन यु आि एम/778/10
ृ ननमािण व क्षेत्रववकास प्रार्धकिण जा.क्र.य.ु अ./3मअ
[152]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

हद.10/11/2010 ने 175 घिकुलासाठी केंद्र शासनाचे अनद
ु ान 80% म्हणजे रु.64,000/- आहे व िाज्य
शासनाचे 10% आिक्षक्षत गटास व 8 % सविसाधािण गटासाठी (रु.80 हजािवि) अनद
ु ान दे य आहे.
त्यानस
ु ाि केंद्र हहस्सा रु.87.68 व िाज्य हहस्सा 29.60 लक्ष असे एकूण रु.117.28 लक्ष अनद
ु ान हद.31 माचि
2008 िोजी प्राप्त आहे . पिं तु सन 11-12 अखेि एकूण ननधी 1,49,67,828/- खचि पडला आहे . योजनेचे
काम 50% पण
ू ि झाले आहे . व सवि खचि शासन ननधीतन
ू केलेचे हदसन
ू येत.े कंत्राटदािाचे प्रत्येक दे यक
केंद्र व िाज्य शासन ननधीतन
ू 50% चे एक दे यक

व मनपा फंडातन
ु स्वतंत्र 50% चे दे यक तयाि

करुन दे णे आवचयक असता त्याप्रमाणे कायिवाही किणेत आलेली नाही. त्यामळ
ु े मनपा ननधीतन
ू
रु.74,83,914/- ऐवजी रु.23,23,525/- खची पडले आहे त.
मक्तेदािास एकूण रु.35,00,000/- चा मोबबलायझेशन ॲडव्हान्स ननयमबाह्यरित्या दे णेत आलेला आहे .
महािाष्र पजब्लक अकौंट कोड

ननयम 10.1.21 नस
ु ाि मक्तेदािास ॲडव्हान्स दे ता येत नसलेने रु.

35,00,000 x 10% व्याजासहीत रु. 38,50,000/- वसल
ु किणेत यावा.
झोपडपट्टी धािकांची रांजन्झट कँम्पमध्ये सोय किणेत आली आहे व त्यांचे खाजगी ववद्यत
ु वापिावि
हदनांक 4/3/11 ते हद. 31/3/13 पयित एकूण रु. 29,79,027/- ननयमबाह्रयरित्या

खचि किणेत आला आहे .

तो संबर्ं धताकडून वसल
ू किण्यात यावा.
उदयोग व ऊजाि ववभाग शासन ननणिय बीसीए- 2009/सी आि 108/ कामगाि 7 अ हद.17/6/2010 नस
ु ाि
1% कामगाि कल्याण उपकि वसल
ू केला नसलेने रु. 1,49,67,828/- x 1% प्रमाणे रु. 1,49,678/- वसल
ू
किण्यात यावा.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्रं. प्रववनन 2310/साबांवव /ववमा वसल
ू ी/अमभ – 3 हद.8/9/10
नस
ु ाि 1% प्रमाणे ववमा कपात किणे आवचयक असता केला नसलेने रु. 1,49,67,828/- x 1% प्रमाणे रु.
1,49,678/- वसल
ू किण्यात यावा.
केंद्रीय सममतीची प्रकल्पाला

हद . 26/9/2007 िोजी मान्यता ममळाली आहे . त्यानस
ु ाि िाज्य शासनाकडून

रु. 29,60,000 व केंद्र शासनाकडून रु. 87,38,000 चे अनद
ु ान

हद . 5/5/2008 िोंजी बँक ऑफ महािाष्र

मध्ये ठे वलेचे हदसन
ं ि टें डि प्रफक्रया सन
ू येत.े शासनाकडून अनद
ु ान प्राप्त झालेनत
ववलंबाने िाबववली असलेने शासनाचा ननधी नाहक गत
ुं न
ु पडलेचे

व

2010

िोजी

प्रकल्पाची फकं मत वाढलेचे स्पष्ट

होते.
शासनाने पिीपत्रक क्र. जननयो/2009/प्र.क्र.128/गनृ नयो-2 हद.01.12.2009 नस
ु ाि मनपाने ववतिीत झालेल्या
ननधीचा 3 महहन्यात ववननयोग न केलेस त्यावि पी.एल.आि.नस
ु ाि व्याज आकािणेत येईल असे नमद
ु
आहे . परिमशष्ठ क्र.- 03
नोंदवहीप्रमाणे हद . 5/5/08 ते

नस
ु ाि स्टे ट बँक ऑफ इंडडयाचे PLR दे ण्यात आलेले आहे . गत
ुं वणक
ु
हद. 11/02/11पयित रु 1,17,28,200 बॅकेंत ठे व स्वरुपात गत
ंु न
ू पडले

आहे त. स्टे ट बँक ऑफ इंडडयाचे हद. 27/2/08 ते

हद.14/2/11 पयित सिासिी PLR 11.47% असलेने रु.

1,17,28,200 x 11.47% = 13,45,224 x 3 वर्षि = 40,35,672 शासनाकडे जमा किण्यात यावेत.
DATSBKM7201 (Ref No : 24)
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मिरज येथील सांजयनगर झोपडपट्टी स.नां.964 अ येथे 438 घरकुले बाांधणे कािातील

अननयमितते बाबत.
एकास्त्िक गह
ृ ननिााण व झोपडपट्टी ववकास योजना
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, केंद्र व िाज्य ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 14454614.00 रु.,

िनपाचे नावे जागा नसताना 1949 चे कलि 5 सांववदा खांड (2)(1) अन्वये टें डर प्रमसध्द करणेत आले
आहे . तसेच अ.ई.इन्राप्रोजेक्टच्या कागदपत्राांची छाननी करता टें डर िधील शती/अटी नुसार म्हाडाचे व
सावा.बाांधकाि ववभागाचे नोंदणी प्रिाणपत्र नसलेने थेट काि दे ताना म्हाडाचे दद.02/03/2009 चे
पत्राप्रिाणे पारदशाकता न पाळता काि ददलेचे स्पष्ट होते.

प्रशासकीय मान्यता :- केंद्रीय मान्यता सममतीची मंजुिी हद.26 फेब्र,ु 2009 हद.02.03.2009 चे पत्रान्वये
स्थायी सममती मान्यता :- स्था.स. सभा क्र.14 ठिाव क्र.285 हद.30.08.2011 अन्वये मंजुि किणेत आले.
तांबत्रक मान्यता :- शहि अमभयंता सध
ु ारित मान्यता जा.क्र.543 हद.29.08.2011
ठे केदािाचे नाव :- ए.ई.इन्रा प्रोजेक्ट प्रा.मल., ठाणे
अंदाजपत्राकीय िक्कम रुपये 12,44,00,000/अ.क्र. हदनांक

प्रमाणक क्रं. िक्कम रु.

एम.बी.क्रं. पान क्रं

1

31.12.2011

5

14,97,300

9

1

2

14.11.2012

8

38,50,200

9

2

3

15,02,2012

13

32,08,500

9

2

4

27.03.2012

16

50,80,125

9

3

एकूण ि.रु.

1,36,36,128/-

सदि कामर्गिीसाठी सन 08-09 चे दिसच
ु ी नस
ु ाि प्रती घिकुल रु.1,25,000/- व बाह्यमल
ु भत
ू सवु वधेसाठी
रु.75,000/- वि ननववदा मागववणेत आल्या होत्या. त्यानस
ंु ई यांची
ु ाि मे आि.के.मदानी ॲण्ड कंपनी, मब
प्रती घिकुल 188 % जादा व बाह्य सवु वधेसाठी 6.67% जादा दिाने ननववदा प्राप्त झाली. स्थायी सममती
ठिाव क्रं.187 हद.19.07.2011 अन्वये ठे केदािाने दि कमी किण्यास नकाि हदल्याने ननववदा प्रक्रीया िद्द
किणेत आली.
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खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
सदि

जागा

ममिज

वैद्यकीय

महाववद्यालयाच्या

मालकीची

असताना

त्याचा

DPR

मध्ये

ननयमबाह्यरित्या समावेश केला गेला आहे .
वैद्यकीय मशक्षण व और्षधी द्रव्य ववभाग शा.नन.हद.14 फेब्र,ु 2011 ने मस.स.न.964 अ/1ब विील 1 हेक्टि
73 आि एवढी जमीन जजल्हार्धकािी यांचे नावे प्रत्यवपित किणेत आली आहे . मनपाचे नावे जमीन केलेचे
उपलब्ध कागदपत्रावरुन हदसन
ु येत नाही.
मनपाचे नावे जागा नसताना 1949 चे कलम 5 संववदा खंड (2)(1) अन्वये स्थायी सममती ठिाव
क्रं.535/10-11 हद. 4/3/2011 चे मान्यतेने टें डि नोटीस हद.23/3/2011 चे दै .पढ
ु ािी व हद.24/3/2011 चे
दै .लोकमत मध्ये

प्रमसध्द किणेत आली . ननयोजीत वेळेत एकच ननववदा प्राप्त

झालेने शासन परि

क्रं.झेडवपए 2008/प्र क्र 358/ ववल 09 मंत्रालय मब
ंु ई हद.24 जन
ु 2008 अन्वये ननववदा जस्वकृतीसाठी दोन
आठवड्याची अनतरिक्त मद
ु त दे णे आवचयक असता त्याप्रमाणे कायिवाही न किता एकच प्राप्त ननववदा
उघडणेत आली आहे .
म्हाडाचे पत्र क्र. जाक्र उमअ
ु /जे एन सन यु आि एन/37/ 09 हद.06/01/2009 मध्ये नमद
ु केलेल्या
कंत्राटदािांना थेट पध्दतीने काम न दे ता टें डि प्रक्रीया का िाबववणेत आली आहे . तसेच टें डि प्रक्रीया िद्द
करुन ए.ई.इन्राप्रोजेक्ट यांना ननयमबाह्रयरित्या थेट पध्दतीने काम हदले आहे .
ए.ई.इन्राप्रोजेक्टच्या कागदपत्रांची छाननी किता टें डि मधील शती/अटी नस
ु ािे म्हाडाचे व सावि.बांधकाम
ववभागाचे नोंदणी प्रमाणपत्र नसलेने थेट काम दे ताना म्हाडाचे हद.02/03/2009 चे पत्राप्रमाणे पािदशिकता
न पाळता काम हदलेचे स्पष्ट होते.
ए.ई.इन्राप्रोजेक्टचे अनभ
ु व दाखला पाहता त्यांनी बांधकाम ववभागाची कामे केलेली नसन
ू पाणी पिु वठा
ववभागाची कामे केलेने त्यांना बांधकाम ववभागाचे काम ननयमबाह्रयरित्या दे णेत आले आहे .
ठे केदािास कामाची वकि ऑडिि हद.14/9/2011 िोजी हदली आहे व मद
ु त 12 महहने दे णेत आली आहे . पिं तु
जागा मोकळी करुन दे णेत आलेली नाही. तसेच 124 क्लस्टि इमाितीचे बांधकामास पन्
ु हा सध
ु ारित
पिवानगी हद.14/2/2012 िोजी हदली आहे . कामाची साईट व तांबत्रक नकाशे मंजिू न किता कायाििंभ
आदे श दे णेत आला आहे .
झोपडपट्टी धािकांची (लाभाथ्यािंचे) घि बांधणेसाठीचे संमती अजि न घेताच प्रकल्प ननयमबाह्रयरित्या
िाबववणेत आलेने प्रकल्पास ववलंब लागत आहे .
सन 11-12 या आर्थिक वर्षाित रु.1,36,36,125/- ची दे यके दे णेत आली असन
ू ववक्रीकि आयक्
ु त मब
ुं ई
यांचे 1 एवप्रल 2005 चे परिपत्रकानस
ु ाि नोंदणीकृत ठे केदािाचे दे यकातन
ु 2% VAT वसल
ु किणे आवचयक
असलेने रु.1,36,36,125 x 2% प्रमाणे रु.2,72,722/- वसल
ु किणेत यावे.
ठे केदािाला

एकूण

रु.1,10,00,000/-

मोबीलायझेशन

ॲडव्हान्स

आयक्
ु त

यांचेहद.21/10/2011

व

17/11/2011 चे मान्यतेने दे णेत आलेला आहे . महािाष्र पब्लीक अकाऊंट कोड ननयम 10.1.21 नस
ु ाि

ठे केदािाला ॲडव्हान्स दे ता येणाि नाही असे नमद
ु असताना ननयमबाह्यरित्या ॲडव्हान्स दे णेत आलेला
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असलेने ठे केदािाचे आर्थिक हहत साधले गेलेचे स्पष्ट होते. मोबीलायझेशन ॲडव्हान्स 10% व्याजासहीत
रु 1,21,00,000/- संबर्ं धताकडून वसल
ु किणेत यावा.
शासनाकडून प्रत्येक घिकुलासाठी म्हाडाचे जा.क्र.म.ु अ./3 मअ
ु -जे एन एन यु आि एम/ 778/10
हद.10/11/2010 चे पत्रान्वये िाज्य व केंद्रशासनाकडून प्रत्येकी रु.90,000/- हजािाचे अनद
ु ान प्राप्त असन
ू
टें डि रु.1,72,500/- वि मान्य किणेत आले असलेने उविरित िक्कमेची तितद
ु मनपा ननधीतन
ु करुन
त्याप्रमाणे दोन्ही ननधीची स्वतंत्र दे यके तयाि करुन आदा किणे आवचयक असता सन मध्ये 11-12
रु.1,36,36,125/- ची दे यके शासनननधी मधन
ु खचि टाकणेत आली आहे त.
झोपडपट्टी धािकांची रांजन्झट कँम्पमध्ये सोय किणेत आली आहे व त्यांचे वैयजक्तक ववद्यत
ु दे यकावि
हदनांक 25/12/11 ते हद. 31/3/13 पयित एकूण रु. 18,09,170/- ननयमबाह्रयरित्या

खचि किणेत आलेने तो

संबर्ं धताकडून वसल
ू किण्यात यावा.
उदयोग व ऊजाि ववभाग शासन ननणिय बीसीए- 2009/सी आि 108/ कामगाि 7 अ हद.17/6/2010 नस
ु ाि
1% कामगाि कल्याण उपकि वसल
ू केला नसलेने रु. 1,36,36,128/- x 1% प्रमाणे रु. 1,36,361/- वसल
ू
किण्यात यावा.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्रं. प्रववनन 2310/साबांवव /ववमा वसल
ू ी/अमभ – हद.8/9/10
नस
ु ाि 1% प्रमाणे ववमा कपात किणे आवचयक असता केला नसलेने रु. 1,36,36,128/- x 1% प्रमाणे रु.
1,36,361/- वसल
ू किण्यात यावा.
उपिोक्त आक्षेपांच्या पत
ि स्
े तव रु. 1,44,54,614/- वसल
ु त
ू पात्र किण्यात येत आहे त.
DATSBKM7201 (Ref No : 25)
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IHSDP अांतगात िांजुर 2720 घरकुल बाांधकाि िधील अननयमितते बाबत.

एकास्त्िक गह
ृ ननिााण व झोपडपट्टी ववकास योजना
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, केंद्र व िाज्य ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 45238448.00 रु.,

कािाच्या प्रस्तावीत जागा िहानगरपामलकेच्या ताब्यात नसताना प्रकल्प राबववणेत आलेने व झोपडपट्टी
धारकाांनी ववरोध केलेने योजना पूणा होणेत अडचणी ननिााण झालेने शासनाचा ननधी नाहक गुत
ां ून
पडला आहे .

धोत्रे आबा, सांगली स.नं.305 येथे बाह्य पायाभत
ु सवु वधेसह 94 घिकुले बांधणे.
प्र.क्रं. 07

हद.13.10.2011,

िक्कम रुपये 7,64,669/- एम.बी.नं. 17 पा.नं.06
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सांगली येथील स.नं. 225/1, 226 संजयनगि,ववजयनगि येथे 535 घिकुलांची पायाभत
ु सवु वधेसह बांधकाम
किणे.
प्र.क्रं. 06

हद.13.10.2011 िक्कम रुपये 5,09,669/- एम.बी.नं. 17 पा.नं.06

प्रशासकीय मान्यता :- केंद्रीय मान्यता सममतीची मंजिु ी हद.26 फेब्र,ु 2009 हद.02.03.2009 चे पत्रान्वये
स्थायी सममती मान्यता :- स्था.स. सभा क्र.23 ठिाव क्र.589 ववर्षय क्र.25 हद.18.02.2010 अन्वये पाच कामे
ननववदा दिापेक्षा

9.63% जादा दिाने मंजुि किणेत आले.

तांबत्रक मान्यता :-

दाखववली नाही.

ठे केदािाचे नाव :- स्रे सक्रीट इंडडया मल. मब
ुं ई
अ.क्र.

झोपडपट्टीचे नाव

मंजुि घिकुल

अंदाजपत्रकीय ि.रु.

1

स.नं.305 धोत्रे आबा सांगली

94

1,73,90,000/-

535

10,70,00,000/-

2

स.नं. 225/1, 226 संजयनगि
ववजयनगि पत्र चाळ, सांगली

,

3

म्हे ति समाज सांगली

63

1,07,10,000/-

4

स.नं.443 इंहदिानगि,सांगली

1406

28,12,00,000/-

5

स.नं.138 इंहदिानगि घिकुल, ममिज 622

12,44,00,000/-

ननववदा मंजूिी समज :स.नं.305 धोत्रे आबा सांगली येथे 94 घिकुलांचे बांधकाम किणे. जा.क्र.मनपा/सां/बांधवव/721/2009-10
सांबावव हद.17.03.2010
म्हे ति

समाज

सांगली

येथे

63

घिकुलांचे

पायाभत
ु

सवु वधांसह

बांधकाम

किणे.

जा.क्र.मनपा/सां/बांधवव/722/2009-10 सांबावव हद.17.03.2010
इंहदिानगि स.नं.443 येथे 1406 पायाभत
ु सवु वधांसह बांधकाम किणे. जा.क्र.मनपा/सां/बांधवव/718/2009-10
सांबावव हद.17.03.2010
सनं225/1, 226 संजयनगि,ववजयनगि पत्र चाळ, सांगली येथे 535 घिकुलांचे पायाभत
ु सवु वधांसह बांधकाम
किणे. जा.क्र.मनपा/सां/बांधवव/4/2009-10 सांबावव हद.07.04.2010
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
महािाष्र गह
ु /जेएनएनयआ
ु िएम/1106/09
ृ ननमािण व क्षेत्र ववकास प्रार्धकिण यांचे पत्र जा.क्र.उमअ
हद.26/11/2009 नस
ु ाि जे प्रकल्प मंजुिीनंति सरु
ु झाले नहीत ते जि 15/12/2009 पयिंत सरु
ु झाले नाही
ति िद्द किणेत येतील असे नमद
ु आहे . पिं तु मनपा ने त्यानंति हद.07/01/2010 िोजी लेटि ऑफ
इन्व्हीटे शन ने टें डि मागवन
ू स्थायी

सममती सभा क्रं.23 ठिाव क्रं. 589 ने हद.18/2/2010 ने ननववदा

ववलंबाने मंजुि केली आहे .
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सदि IHSDP कामाच्या D.P.R. तसेच योजना मंजुिीस महासभेची मान्यता न घेताच ननयमबाह्यरित्या
योजना िाबववणेत आली आहे .
धोत्रे आबा स.नं.305 येथे 94 घिकुले बांधणे कामाची वकि ऑडिि हद.08.04.2010 िोजी दे णेत आली आहे .
पिं तु नस्तीमध्ये प्रत्यक्षात हदनांक 01..3.2011 िोजी वर्षािनत
ं ि काम चालु केलेचे व झोपड्यांचे स्थानांतिण
माचि 11 मध्ये किणेत आलेचे नमद
ु आहे . जागा ताब्यात घेणे अगोदि वकि ऑडिि ननयमबाह्यरित्या दे णेत
आली आहे .
सांगली येथील स.नं.225/1,226 संजयनगि,ववजयनगि येथे 535 घिकुलांचे पायाभत
ु सवु वधेसह बांधकाम
किणे या कामात तात्क. सांगली न.पा. ने 140 घिांचे साधािण 18 x 12’ आकािाचे भख
ु ंड भाडेतत्वावि
हदलेचे ननदशिनास येत.े झोपडपट्टी धािकांची बै्या घिांची मागणी व वविोधामळ
ु े काम चालु नाही. पिं तु
त्याच सव्हे

नंबिमधील मनपाचे मोकळया जागेवि 93 घिकुलांचे बांधकाम हद.04.01.2011 िोजी

नगििचनाची मान्यता घेवन
ु चालु किणेत आले आहे. पिं तू जागा बदलास महासभेची मान्यता घेणेत
आलेली नाही .
म्हे ति समाज झोपडपट्टी सांगली :- झोपडपट्टी धािकांचा घिकुल बांधणेस वविोध व कोटािमधन
ु स्थर्गती
आदे श आणल्याने कामास सिु वात नाही.
इंदीिानगि झोपडपट्टी सांगली :- सन 1984 चे दिम्यान तात्कालीन न.पा.ने 99 वर्षािचे भाडेपट्टय
् ाने येथील
कुटूंबधािकांना जमीन हदलेचे 7/12 पत्रकी इति हक्कात नमद
ु आहे . प्रत्येकी 12’ x 18’ मोकळी जागा
िे खांकन करुन सम
ि सन केले आहे . जागा मनपाचे ताब्यात नसताना
ु ािे 708 झोपडपट्टी धािकांचे पन
ु व
ननयमबाह्यरित्या या जागेचा D.P.R. मध्ये समावेश करुन मान्यता घेणेत आली. तसेच झोपडपट्टी
धाकिांचा वविोध असलेमळ
ु े काम सन 11-12 या आर्थिक वर्षाित सरु
ु नाही.
D.P.R. ला महासभेची मंजि
ु ी न घेणे, तसेच D.P.R. मध्ये नमद
ु केलेल्या सवि जागा मनपाचे ताब्यात

असन
ू त्या अनतक्रमण मक्
ु त आहे त. असे प्रमाणपत्र D.P.R. मंजुिी वेळी आयक्
ु त मनपा यांनी हदले आहे .
पिं तु लेखापिीक्षणामध्ये झोपडपट्टी धािकांचा वविोध असलेने बांधकामास सिु वात झाली नसलेचे स्पष्ट
होते. त्यामळ
ु े पन्
ु हा बांधकामाचा खचि वाढुन मनपावि आर्थिक बोजा पडणाि आहे . सन 11-12 या आर्थिक
वर्षाित धोत्रे आबा स.नं.305 मधील 93 घिकुलांचे कामाचे 1 ले िननंग बील व संजयनगि,ववजयनगि मधील
62 घिकुल कामांचे 1 ले बील खची पडले आहे . योजना पण
ू ि होणेबाबत कायिवाही झालेली नाही.
लाभाथ्यािंची

संमती

न

घेताच

प्रकल्प

िाबववणेत

आलेने

योजनेस

वविोध

होऊन

शासनाचे

व

महानगिपामलकेचे आर्थिक नक
ु सान झाले आहे . तसेच योजना यशस्वी होणे बाबत साशंकता ननमािण
झालेचे लेखापिीक्षणात हदसन
ू आले.
पण
ु े गह
ु े जा.क्र.पम
ु /मअ
ु / जस्वस -2/ 1939/11 हद.03.09.2011 3798
ृ ननमािण व क्षेत्रा ववकास मंडळ, पण
घिकुलाकिीता केंद्र शासनाचे हहचचयाचे अनद
ु ान िक्कम रु.368.333 लाख व िाज्य शासनाचे हहचचयाचे
अनद
ु ान िक्कम रु.201.54 असे एकूण अनद
ु ान िक्कम रु569.873 लाख यापव
ु ी मनपास ममळाले आहे . व
या पत्रामध्ये केंद्र शासनाच्या हहचचयाचे अनद
ु ान 2123.267 लाख व िाज्य शासनाचे हहचचयाचे अनद
ु ान
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रु.222.10 लाख असे एकूण अनद
ु ान रु.2345 लाख मनपास आदा केले आहे . त्यापैकी 20 कोटी रुपये
मद
ु तबंद ठे वीमध्ये मनपाने गत
ुं ववलेले आहे त. उपिोक्त पत्रातील अट क्र.8 नस
ु ाि शासनाचे परिपत्रक क्र.
जननयो/2009/प्र.क्र.128/गनृ नयो-2 हद.01.12.2009 नस
ु ाि मनपाने ववतिीत झालेल्या ननधीचा 3 महहन्यात
ववननयोग न केलेस त्यावि पी.एल.आि.नस
ु ाि व्याज आकािणेत येईल असे नमद
ु आहे . त्याप्रमाणे
शासनाकडुन 5 कोटी 69 लाख हद. 7/4/08 िोजी प्राप्त झाले आहे त. व सदि िक्कम सन 2011/12 या
आर्थिक वर्षािपयिंत खचि पडलेली नाही. त्यामळ
ु े स्टे ट बँक ऑफ इंडडयाचे हद.7/4/08 ते

हद. 31/3/12

अखेिचे प्राईम लॅं डींग िे ट ( PLR) चा सिासिी दि 13.13 % होत असल्याने रु. 5 कोटी 69 लाख x 13.13%
प्रमाणे रु. 74,70,917 x 4 वर्षि= रु. 2,98,83,880 शासनाकडे भिणा किण्यात यावे. तसेच रु. 23,45,00,000 हद
. 18/10/11 िोजी प्राप्त झालेने व सन 11- 12 मध्ये पी एल आि प्रमाणे व्याज दि 14.75% असलेने रु.
23,45,00,000 x 1.22 %व्याज प्रनतमहहना प्रमाणे रु. 28,60,900 x 5 महहने = 1,43,04,500/- शासनाकडे
भिणा किावेत. परिमशष्ठ क्रमांक ( 03 ) मध्ये स्टे ट बँक ऑफ इंडडयाचे PLR दि नमद
ु आहे त.
धोत्रे आबा सांगली येथील झोपडपट्टी धािकांची रांजन्झट कँम्पमध्ये सोय किणेत आली आहे व त्यांचे
वैयजक्तक ववद्यत
ु दे यकावि हदनांक 5/4/11 ते हद. 31/3/13 पयित एकूण रु.10,50,068/- ननयमबाह्रयरित्या
खचि किणेत आला आहे . तो संबर्ं धताकडून वसल
ू किण्यात यावा.
उपिोक्त आक्षेपांचे पत
ि स्
े तव िक्कम रु. 4,52,38,448/- वसल
ु त
ू किण्यात यावी.
DATSBKM7201 (Ref No : 26)

95

साांगली िहावीर उद्यानािध्ये बागेसाठी इररगेशन मसस्टीि करणे कािािधील

अननयिीतते बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, िाज्य शासन ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 798853.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 798853.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 74372.00 रु.,

स्थायी समितीने िांजुर ननववदा धारकास काि न दे ता अर्धननयि 1949 चे प्रकरण 5 (2)(2) अन्वये
ग्रीनिेक हॉटीिेक प्रा.मल. पुणे. याांना अांदाजपत्रकीय दराने ननयिबाह्यररत्या काि ददलेने
िहानगरपामलकेचे रक्कि रुपये 74,372/- चे आर्थाक नुकसान झाले आहे .

प्रमाणक क्रमांक :- 07

हदनांक :- 24/02/2012

िक्कम रुपये :- 7,98,853/-

प्रशासकीय मान्यता :- मा.जजल्हार्धकािी तथा सदस्य सर्चव जजल्हा स्तिीय सममती सांगली यांचे
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आदे श क्रं.

नपा./मल
ु भत
ू /आि.आि./622/ 2011

तांबत्रक मान्यता :- शहि अमभयंता यांचे पत्र 390 – 20 हद. 09/06/2011
स्थायी सममती ठिाव क्रं.241 / 11-12 हद.12/08/2011
अंदाजपत्रकीय िककम :- 7,99,900/- ,

मंजिु दि :- अंदाजपत्रकीय दिाने

मक्तेदािाचे नांव :- मंजूि ठे केदािा ऐवजी म.ुं प्रां.अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 5 (2) (2) अन्वये ग्रीनमेक
हॉटीमेक प्रा.मल. पण
ु े.
कायािदेश :- क्र.मनपा/सां बांधवव/362/11-12 हद. 02/12/2011
मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 10

पष्ृ ठ क्रंमांक :- 9 ते 14

खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
सांगली महावीि उद्यानामध्ये बागेसाठी इरिगेशन मसस्टीम किणे या कामासाठी सवाित कमी ननववदा
दि 8.80 % कमी

ठे केदाि

जी.व्ही.पाटील यांचा आला होता. पिं तु उक्त ठे केदािास कामाचा अनभ
ु व

नसलेने कायिकािी अमभयंता बांधकाम यांनी सदि काम सद्या आमिाई व महावीि उद्यान ववकमसत
किण्याची कामे सरु
ु असलेले मक्तेदाि ग्रीनमेक हॉटीमेक प्रा.मल. पण
ु े. यांचेकडून अंदाजपत्रकीय दिाने
करुन घेणेबाबत प्रस्ताव ठे वला आहे त्यानस
ु ाि आयक्
ु त यांनी सदि प्रस्तावास मा.आयक्
ु त ननणिय
क्रं.214/2011-12 हद.30.09.2011 ने मान्यता हदली आहे व त्यानस
ु ाि स्थायी

सममती सभा क्रं.20 ठिाव

क्रं.402 हद.15.11.2011 ने ग्रीनमेक हॉटीमेक प्रा.मल. पण
ु े. कडून मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम
1949 चे प्रकिण 5 संववदा खंड (2)(2) अन्वये ववना ननववदा अंदाजपत्रकीय दिाने काम किणेस
ननयमबाह्यरित्या मान्यता हदली आहे .
ननववदा अटी व शती मधील अट क्रं.44 नस
ु ाि टें डि मंजुिीनंति

एजस्टमेट िक्कमेच्या 2.5 %

सिु क्षा

अनामत िोखीने बँक खातेवि भिणे आवचयक असता 1% अनामत रुपये8000/- पावती क्रं 3402 ने
1.12.2011 िोजी भिणा केली आहे . एस्टीमेट च्या 2.5% प्रमाणे रुपये19,992/- भिणा केली नसलेने
रुपये19,992 – 8000 = 11,992/- विील 10% प्रमाणे बँक व्याजाप्रमाणे रुपये1199/- वसल
ु किणेत यावेत.
एकूण तीन ननववदा धािकांनी ननववदा भिल्या असन
ू पात्र ननववदा धािकांचा तांबत्रक व दिाचा लखोटा
उघडलेनत
ं ि मंजुि ठे केदाि श्री.जी.व्ही.पाटील (8.8 % कमी) यांना सदि कामाचा अनभ
ु व नसलेने अपात्र
ठिववले आहे .
ग्रीनमेक हॉटीमेक प्रा.मल. पण
ु े. यांची ननववदा नसताना तसेच मागणी अजि नसताना प्रशासनाचे
ववर्षयपत्रानस
ु ाि स्थायी

सममतीने 5 (2)(2)खाली स्थायी सममती सभा क्रं.20 ठिाव क्रं 402 हद.

15.11.2011 ने मान्यता हदली आहे . पिं तु सदि काम मंजुि ठे केदािाप्रमाणे 8.8 % कमी दिाने काम
किणेस तयाि असलेबाबत तयाि आहे फकं वा नाही याची ववचािणा न किताच अंदाजपत्रकीय दिाने काम
दे णेत आलेने म.न.पा.चे रुपये70,373/- चे आर्थिक नक
ु सान झाले आहे .
सदि काम िद्द करुन नव्याने टें डि प्रफक्रया िाबववणे आवचयक असता त्याप्रमाणे कायिवाही किणेत
आलेली नाही.
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बागेचे तज्ञ व्यक्तीकडून प्रमाणणत केलेले आिाखडे सोबत नाहीत तसेच बागा खातेचे सक्षम
प्रार्धकाऱयाची मंजुिी घेतलेली नाही.
सदि

कामाचे

अंदाजपत्रक

मान्य

दिसच
ू ी

प्रमाणे

न

किता

दिपथ
ृ :किण

केले

आहे . पिं तु

बाजािभावाप्रमाणे साहहत्याचे दि ववहहत पध्दतीने ठिववणे आवचयक असता त्याप्रमाणे कायिवाही केलेची
कागदपत्रे लेखापिीक्षणास दाखववणेत आलेली नाहीत.
ननववदा अटी शती अ.क्र. 29 प्रमाणे कामामध्ये वापिलेल्या साहहत्याची जकात भिलेची पावती
लेखापिीक्षणास दाखववणेत आलेली नाही.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्रं. प्रववनत 2305/सहववमा/साबावव/फ-2 हद.12/09/2005
नस
ु ाि 1% ववमा दे यकातन
ू कपात किणे आवचयक असता 0.50 % कपात केलेने उविरित िक्कम
रुपये3,999/- कपात किणेत यावी. अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
उपिोक्त आक्षेपांचे पत
ि स्
े तव िक्कम रुपये 74,372/- वसल
ु त
ु पात्र व रुपये 7,24,481/- आक्षेपाधीन
ठे वणेत येत आहे त.
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साांगली वॉडा क्र.71 शािराव नगर िहादे व िांददर कॉलनी रस्ता डाांबरी करणे कािािध्ये

झालेल्या अननयिीतते बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, िाज्य शासन ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 507901.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 507901.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 32200.00 रु.,

ननववदा किी दराने आलेने झालेल्या बचतीचे रक्कि अतीरीक्तबाबी साठी वापरणे करीता सक्षि
प्रर्धकाऱयाची िांजुरी न घेताच खचा करणेत आला आहे .

प्रमाणक क्रमांक :- 16

हदनांक :- 26/03/2012

िक्कम रुपये :- 5,07,901/-

प्रशासकीय मान्यता :- मा.जजल्हार्धकािी तथा सदस्य सर्चव जजल्हा स्तिीय सममती सांगली यांचे
आदे श क्रं.

नपा./मल
ु भत
ू /आि.आि./622/ 2011

तांबत्रक मान्यता :- शहि अमभयंता यांचे पत्र 152/9/6/201
अंदाजपत्रकीय िककम :- 5,49,000/- ,

मंजुि दि :- 7.55% कमी.

मक्तेदािाचे नांव :- एस.जी.कुकिे जा,सांगली.
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कायािदेश :- क्र.मनपा/सां बांधवव/371/11-12
मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 25

पष्ृ ठ क्रंमांक :- 24,25,26

खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
अंदाजपत्रक बाब क्रं.7 प्रमाणे BBM किणे एकूण काम 1280 चौ.मी. आहे . पिं तु मोजमाप पजु स्तका क्रं.25
पान.नं.26 मध्ये एकूण काम 1987.67 चौ.मी. झालेले आहे . सदि जादा कामाची िक्कम रुपये707.07
चौ.मी. x रुपये176.60/- चौ.मी. = रुपये124868.56/- इतकी आहे . तसेच बाब क्रं.8 मसलकोट किणे
अंदाजपत्रका प्रमाणे एकूण काम 1280 चौ.मी. आहे . पिं तू मोजमाप पजु स्तकेप्रमाणे एकूण काम 1987.07
चौ.मी. आहे . एकूण 707.07 चौ.मी. x रुपये47.95/- चौ.मी. = रुपये33904/- चे इतके काम जादा झाले आहे .
मळ
ु अंदाजपत्राकीय तितद
ु ी पेक्षा सदि दोन्ही कामे 35% पेक्षा जास्त झाली आहे त. ननववदा अटी/शती
क्रं.38 प्रमाणे व ननववदे मध्ये अंतभत
ूि असलेल्या परिमाणापेक्षा 25 % पयिंत जास्तीचे काम

अमभयंत्याचे

लेखी मान्यता आदे श ममळालेनत
ं ि कंत्राटदािाने किणे आवचयक आहे . पिं तू लेखी मान्यता न घेताच
जास्तीचे काम किणेत आले आहे .
साविजननक बांधकाम ननयमपस्
ु तीका परिच्छे द 227 (1) प्रमाणे अनतरिक्त कामाची िक्कम रुपये10,000/पेक्षा अर्धक होणाि नाही असे नमद
ु आहे . तसेच 228 प्रमाणे कायिकािी अमभयंत्यांनी ज्या ज्या वेळी
अनतरिक्त बांधकामासाठी त्याच्या मंजुिीच्या अर्धकािाच्या मयािदेपेक्षा अर्धक असलेले दि ननजचचत
केले असतील ति त्यास उच्च सक्षम प्रार्धकाऱयाची मंजुिी घेणे आवचयक असलेने त्याप्रमाणे कायिवाही
किणेत आली नसलेने जादा कामाची िक्कम रुपये1,58,772/- आक्षेपार्धन ठे वणेत येत आहे .
ननववदा िक्कम रुपये5,49,000/- चे 7.55 %

कमीने रुपये5,07,550/- चे मयािदेपयिंत काम होणे

आवचयक असता मोजमाप पस्
ु तक व दे यकाप्रमाणे एकूण काम रुपये5,49,379.51/- चे किणेत आले
असन
ू त्यामधन
ु 7.65 % कमीची िक्कम रुपये41,478 /- वजा करुन रुपये5,07,901.36/- चे दे यक आदा
केले आहे . पिं तू जादा कामास सक्षम प्रार्धकाऱयाची मंजिु ी घेणेत आलेली नाही.
जजल्हा दिसच
ू ी सन (10-11), जनिल नोट्स अ.क्रं.023 नस
ु ाि तसेच महसल
ु व वने ववभाग अर्धसच
ु ना
क्र.गौण खननज 10/1009/PK 309/य-3 हद. 11 फेब्र.ु 2010 नस
ु ाि िॉयल्टी चाजेस रुपये200/- प्रती ब्रास
प्रमाणे ठे केदािाने जि महसल
ु खातेकडे भिले नसतील ति दे यकातन
ु वसल
ु किणे अवचयक आहे .
त्यानस
ु ाि हाडिमरु
ु म 22 घ.मी. + मद
ु म 38 घ.मी. + 60 मम.मी खडी 113 घ.मी. +
ृ ु मरु

BBM 75 मम.मी.

जाडीसाठी लागणािी खडी 244.40 घ.मी. असे एकूण 417 घ.मी. साठी रुपये70.67/- घ.मी. प्रमाणे रुपये
29,469.39/- वसल
ु किणेत यावेत.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्रा क्रं. प्रववनत 2305/सहववमा/साबावव/फ-2 हद.12/09/2005
नस
ु ाि 1% ववमा दे यकातन
ू कपात किणे आवचयक असता 0.50 % कपात केलेने उविरित िक्कम
रुपये2731/- कपात किणेत यावीत.
क्रं.न पा / मल
ु भत
ू / आि आि/ 622/ 2011 जजल्हार्धकािी कायािलय सांगली, नगिपामलका प्रशासन शाखा
हद.08/08/2011

चे पत्रातील अट क्रं.23 नस
ु ाि ववकास कामांची त्रयस्त संस्थेकडून तांबत्रक लेखापिीक्ष्रण
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करुन घेणेत आलेले नाही. अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
उपिोक्त आक्षेपांचे पत
ि स्
े तव िक्कम रुपये32,200/- वसल
ु त
ु पात्र व रुपये5,16,800/- आक्षेपाधीन
ठे वणेत येत आहे त.
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वॉडा क्र.74 मिरज येथील बौध्द वसाहत िध्ये 18 मसटचे सुलभ शौचालय कािातील

अननयमितते बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 2236922.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 2236922.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 129769.00 रु.,

िुब
ां ई प्राांनतक िहानगरपामलका अर्धननयि 1949 िधील अनुसुची ड सांववदा प्रकरण 5 (2) (2) नुसार
स्थायी समिती ठराव क्र.247 ददनाांक 11.08.2009 ने िक्ता िांजूर करणेत आला आहे . कायाादेश ददनाांक
31.08.2009 रोजी ददला असून काि 15.04.11 रोजी पूणा झाले आहे . कािासाठी 5 िदहन्याची िुदत ददली

होती परां तु पूणा होणेस 18 िदहने लागले आहे त. तातडीची बाब नसताना थेट काि ददले बाबतची कारणे
इनतवत्ृ तात निुद केलेची कागदपत्रे लेखा पररक्षणास दाखववणेत आली नाहीत. जादहर ननववदा िागववली
नसलेने िहानगरपामलकेस स्पधाात्िक दराचा लाभ झाला नाही.

प्रमाणक क्रमांक :- 7632

हदनांक :- 31.03.2012

िक्कम :- 22,36,922/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 13,85,263/- + 8,52,237 = 22,37,500
प्रशासकीय मान्यता :- स्थायी सममती ठिाव क्र.247 हदनांक 11.08.2009
तांबत्रक मान्यता :- हदनांक 27.01.2009
ठे केदािाचे नांव :- श्री. पी. आि. कन्स्रक्शन.
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 31.08.2009

कामाची मद
ु त :- 5+6=11 महहने

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 16

पष्ृ ठ क्रमांक :- 23 ते 42
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सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक
12.09.2005 नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्काम रु.23369/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.

उदयोग उजाि व कामगाि ववभाग शासन

ननणिय क्र.बी.सी.ए.2009/ प्रक्र.108/कामगाि 7 अ हदनांक 17

जून 2010 अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु. 23369/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 मधील अनस
ु च
ु ी ड संववदा प्रकिण 5 (2) (2) नस
ु ाि
मक्तेदाि श्री. पी.आि. कन्स्रक्शन यांना स्थायी सममती ठिाव क्र.247 हदनांक 11.08.2009 ने मक्ता
मंजूि किणेत आला. त्यांना कायािदेश हदनांक 31.08.2009 िोजी हदला असन
ू सदिचे काम 15.04.11
िोजी पण
ू ि झाले आहे . कामासाठी 5 महहन्याची मद
ु त हदली होती पिं तु पण
ू ि होणेस 18 महहने लागले
आहे त. तातडीची बाब नसताना थेट काम हदले बाबतची कािणे इनतवत्ृ तात नमद
ु केलेची कागदपत्रे लेखा
परिक्षणास दाखववणेत आली नाहीत. जाहहि ननववदा मागववली नसलेने महानगिपामलकेस स्पधाित्मक
दिाचा लाभ झाला नाही. काम किणेस मळ
ू मद
ु तीपेक्षा सम
ु ािे 13 महहन्याचा कालावधी लागला आहे .
ववलंबाबाबतची कािणे नस्तीमध्ये नमद
ु केलेली नाहीत
मक्तेदािास ननववदा फॉमि दे ऊन त्यातील अटीशती प्रमाणे किािानामा करुन घेतला नाही. मक्तेदािाच्या
कायिक्षमते बाबत ननववदा फॉमि मधील क्र.1 ते 4

भरुन

घेतले नाहीत. व कायिक्षमता जाणून घेण्या

अगोदिच थेट काम हदले आहे .
साविजननक बांधकाम ववभाग शासन परिपत्रक्र क्र.मसएटी 09/05/प्रक्र 381 इमािती-2 मंत्रालय हदनांक
15/05/2007 नस
ु ाि मक्तेदािासबी-1 टें डि फॉमि दे ऊन त्याची फकं मत रु.1000

वसल
ू केले नाहीत.

स्थायी सममती ठिाव क्र.293 हद. 28/09/10 मद
ु तवाढ प्रस्ताव मान्य केला आहे . पिं तु ववलंबाबाबत दं ड
वसल
ु किणेत

आलेला नाही.

मोजमाप पस्
ु तक क्र.16 च्या पष्ृ ठ क्र.23 ते 42 वि मापे नोंदली

आहे त. नगिपामलका लेखा संहहता

1971 ननयम 182 प्रमाणे पष्ृ ठ लाल शाईने क्रॉस केली नाहीत. व पािीत केलेल्या िक्कमेचा शेिा नमद
ू

केला नाही.
बांधकाम ववभाग शासन ननणिय क्र.बी.डी.जी. 2005/प्रक्र 324/ इमािती -2 हदनांक 03 माचि 2006 मधील
परिच्छे द क्र. 5 मध्ये दशिववल्या प्रमाणे

मल्
ु यवधीत कि अर्धननयमाचे कलम 8 व 9 खाली नोंदणी

प्रमाणपत्र नसल्याने उविरित िक्कम रुपये 44731/- वसल
ु पात्र आहे .
या कामामध्ये खालील प्रमाणे गौण खननजाचा वापि मोठया प्रमाणात झालेला आहे . पिं तू महािाष्र
शासन, महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010
नस
ु ाि िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु किावी.
बाब क्र.2-

िबल फफलींग रॅ प हॅण्ड ब्रोकन

49.62 घ.मम.

49.62/2.83=17.53ब्रास x रु.200= रु. 3506
बाब क्र.3-

मसमें टकाँक्रीट

रु. 3506

50.84 घ.मी.
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बाब क्र.4-

मसमें टकाँक्रीट

08.23 घ.मी.

बाब क्र.5-

हाडि मरु
ु म

बाब क्र.6-

मसमें टकाँक्रीट

09.29 घ.मी.

बाब क्र.7-

मसमें टकाँक्रीट

09.43 घ.मी.

बाब क्र.9-

मसमें टकाँक्रीट

बाब क्र.10-

मसमें टकाँक्रीट

बाब क्र.11-

मसमें टकाँक्रीट

328.58 घ.मी.

24.82 घ.मी.
12.47 घ.मी.
0.98 घ.मी.

---------------444.64 घ.मी.
444.64/2.83=157ब्रासx रु. 200 = रु.31400/

रु. 31400/

बाब क्र.14- पाईप फुटींग फौंडेशन बबम कॉलम ्

6.70 मे.टन

6.70x1.35=9.04/2.83=3.19ब्रासx रु. 200= रु. 638

बाब क्र.18- मसमें टप्लास्टि

रु. 638
338.83 घ.मी.

बाब क्र.19- आतील प्लास्टि

86.83

घ.मी.

--------------425.66 घ.मी.
425.66/100=4.25x2.6=11.5/2.83=3.90ब्रास x रु.200=रु. 780

बाब क्र.20- प्लास्टि

रु. 780

532.45 चौ.मी.

532.45/100=5.32x2.6=13.83/2.83= 4.88 ब्रास Xरु.200= रु. 976

रु. 976

----------------रु. 37,300/
बाब क्र.21- फिशी बसववणे वाळूसह

48.00 चौ.मी.

बाब क्र.63- वोव्हि ग्रीव्ह प्लास्टि

98.93 चौ.मी.

या कामासाठी बाबवाि खडी वाळू फकती लागली या बाबत वापि पत्रक तयाि किणेत
आलेले नाही.
हदनांक 31/08/2009 च्या वकि ऑडिि मध्ये रुपये 13,85,263/- अंदाजपत्रकीय िक्कमेचे काम होते. हदनांक
26/10/2010 िोजी आणखी रुपये 8,52,237 चे काम वाढीव काम मंजूि किणेत आले आहे . पिं तु

सध
ु ारित अंदाजपत्रक तयाि करुन मान्यता घेणेत आलेली नाही. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले
नाही.
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वॉडा क्र.14 उत्तर कला नगर ओपन स्पेस िधील साांडपाण्याचा ननचरा करणे

कािातील अननयमितते बाबत.
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लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 497910.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 497910.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 23198.00 रु.,

िुब
ां ई प्राांनतक िहानगरपामलका अर्धननयिातील अनुसुची “ड” सांववदा प्रकरण 5 (2) (2) नुसार
13.12.2011 ने थेट काि ददले आहे . वका ऑडार ददनाांक 06.01.2012 ला दे णेत आली व सदरचे काि
06.02.2012 ला पूणा झाले या प्रकक्रयेस सुिारे 13 िदहने कालावधी लागला असे असताना ववना ननववदा

काि दे णेचे प्रयोजन स्पष्ट झाले नाही.

प्रमाणक क्रमांक :- 7215

हदनांक :- 27.03.2012

िक्कम :- 4,97,910/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 4,98,400/प्रशासकीय मान्यता :- स्थायी सममती ठिाव क्र.460 हदनांक 13.12.2011
तांबत्रक मान्यता :- हदनांक 16.11.2011
ठे केदािाचे नांव :- ववनल जोशी
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 06.01.2012

कामाची मद
ु त :- 60 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 18

पष्ृ ठ क्रमांक :- 30

सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सहववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्कम रुपये 4984 दे यकातन
ु कपात केला नाही.
उद्योग उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय क्र.बी.सी.ए. 2009/ प्रक्र 108/ कामगाि 7 अ हदनांक 17 जून
2010 अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रुपये 4984 दे यकातन
ु कपात केले नाही.
मब
ुं ई

प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयमातील अनस
ु च
ु ी “ड” संववदा प्रकिण 5 (2) (2) नस
ु ाि मक्तेदाि

ववमल जोशी यांना स्थायी सममती ठिाव क्र.460 हदनांक 13.12.2011 ने थेट काम हदले आहे . पिं तु थेट
काम दे णेपव
ू ी स्थायी सममतीने कायिवत्ृ तात असे किण्याची कािणे नमद
ु केल्याचे लेखा परिक्षणात
दाखववणेत आले नाही. काम किणेबाबत िे ल्वेचे पत्र हदनांक 20.11.2010 ने मंजुिीममळाली असन
ू ,
त्याबाबतचा प्रस्ताव हदनांक 16.11.2011 ला हटपणीद्वािे ठे वला आहे . हदनांक 13.12.2011 िोजी ठिाव
क्र.460 मंजिू केला व वकि ऑडिि हदनांक 06.01.2012 ला दे णेत आली व सदिचे काम 06.02.2012 ला पण
ू ि
झाले या प्रफक्रयेस सम
ु ािे 13 महहने कालावधी लागला असे असताना ववना ननववदा काम दे णेचे प्रयोजन
स्पष्ट झाले नाही. ननववदा न मागववलेने महानगिपामलकेस स्पधाित्मक दिाचा फायदा झाला नाही.
मोजमाप पस्
ु तक क्र.18 पष्ृ ठ क्र.30 वि मापे नोंदली आहे त. नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 182
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नस
ु ाि पष्ृ ठ लाल शाईने क्रॉस केले नाहीत व पािीत केलेल्या िक्कमेचा शेिा नोंदला नाही.
अंदाजपत्रकावि दिपथ
ृ :किण केलेची नोंद आहे . पिं तु प्रत्यक्ष दिपथ
ृ :किण करुन सहीननशी मान्य केलेचे
कागदपत्रे दाखववले नाहीत.
बाब क्र.1 नस
ु ाि या कामामध्ये 110 ते 600 एम.एम. व्यासाची 45 िननंगमीटि पाईप व बाब क्र.2 नस
ु ाि जी
आय पाईप 45 िननंग मीटि चा वापि झाला आहे . 3% जकात िक्कम रु.13,230/- भिणा केलेची पावती
फकं वा सट
ु हदल्या बाबतचे कागदपत्रे लेखा परिक्षणास उपलब्ध केले नाहीत. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त
झाले नाही.
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99

मिरज अववकसीत भागात िुरुि टाकणे याकािातील अननयिीतते बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 246981.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 246981.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 55040.00 रु.,

स्थायी समिती ठराव क्र.455 ददनाांक 13.12.12 ने िुब
ां ई प्राांनतक िहानगरपामलका अर्धननयिातील सांववदा
5 (2)(2) नुसार िक्तेदारास थेट अांदाजपत्रकीय दराने ननयिबाह्यररत्या िक्ता िांजुर केला आहे .

प्रमाणक क्रमांक :- 6969

हदनांक :- 15.03.2012

िक्कम :- 2,46,981/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 2,49,277/प्रशासकीय मान्यता :- मा. स्थायी सममती ठिाव क्रमांक 455 हद.13.12.2011
तांबत्रक मान्यता :- 459 हदनांक 08.07.2011
ठे केदािाचे नांव :- मस्
ु तफा मश्र
ु ीफ
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 21.01.2012

कामाची मद
ु त :- 30 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 21

पष्ृ ठ क्रमांक :- 45

सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
स्थायी सममती ठिाव क्र.455 हदनांक 13.12.12 ने मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयमातील संववदा 5
(2)(2) नस
ु ाि मस्
ु तफा मश्र
ु ीफ या मक्तेदािास थेट अंदाजपत्रकीय दिाने मक्ता मंजिु केला याच ननयमातील
तितद
ु ी प्रमाणे थेट मक्ता मंजिू किणे पव
ु ी स्थायी सममतीच्या कायिवत्ृ तात कािणे नमद
ु किणे आवचयक
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आहे . कायिवत्ृ त लेखा पिीक्षण कामी दाखववणेत आलेले नाही. थेट काम हदल्याने महानगिपामलकेस
स्पधाित्मक दिाचा फायदा झाला नाही.
मक्तेदािास बी-1 फॉमि हदला नाही व त्यातील क्लॉज प्रमाणे फॉमि मधील पष्ृ ठावि मक्तेदािाची स्वाक्षिी
घेऊन त्यासह किाि केला नाही.
सा.बां.वव. शासन पिीपत्रक क्र.सी.ए.टी. 09/05/प्रक्र381 इमािती-2 हदनांक 15.05.2007 अन्वये बी-1 ननववदा
फॉमिची फकं मत रुपये 500/- वसल
ु केली नाही.
ववमा संचलनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र प्रववनी 2305 सहववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्कम रुपये 2470/- कपात केला नाही.
उद्योग उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय क्र बीसीए/2009 प्र क्र 108/कामगाि 7 अ हदनांक 17 जून
2010 नस
ु ाि 1% कामगाि कल्याण उपकि रुपये 2470/- दे यकातन
ु कपात केला नाही.
अंदाज पत्रक व दे यकातील बाब क्र.1 नस
ु ाि 702.15 घन मीटि हाडि मरु
ु म कामासाठी वापिणेत आला.
महािाष्र शासन, महसल
आणण वने ववभाग अर्धसच
ू
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
हद.11/02/2010 नस
ु ाि िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी 248 ब्रास मरु
ु म x रु.200/- = रु.49,600/दे यकातन
ु वसल
ु केलेले नाहीत. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
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धुळुबूळु गल्ली अांतगात रस्ते डाांबरीकरण करणे कािातील लेखा ववर्यक त्रुटी बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 393830.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 393830.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 22776.00 रु.,

दे यकािधून वविा, रॉयल्टी व कािगार कल्याण उपकर वसुल करणेत आलेला नाही.

प्रमाणक क्रमांक :- 693

हदनांक :- 15.03.2012

िक्कम :- 3,93,830/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 4,02,631/प्रशासकीय मान्यता :- प्रभाग सममती क्रमांक 4 ठिाव क्रमांक 30 हदनांक 12.01.2009
तांबत्रक मान्यता :- 329 हदनांक 01.12.2008
ठे केदािाचे नांव :- चंद्रकांत हुडेद
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 25.01.2010 / 01.12.2011
मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 6

कामाची मद
ु त :- 45 हदवस
पष्ृ ठ क्रमांक :- 15 ते 16
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सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
उद्योग उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय क्र.बीसीए 2009 प्र.क्र.108/कामगाि 7 अ हदनांक 17 जून
2010 अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि रु.3938/- दे यकातन
ु कपात केला नाही.
ववमा संचलनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र प्रववती 2305 सहववमा/साबाबी/

फ-2 हदनांक 12.09.05

नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्कम रुपये 3938/- दे यकातन
ू कपात केला नाही.
या कामामध्ये गौण खननज मरु
ु म व खडी यांचा वापि किणेत आला आहे . व वापि पत्रक तयाि किणेत
आलेले नाही. महािाष्र शासन, महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे बाब क्र.2 व 3 ची िॉयल्टी 189.62 घन
मीटि x रुपये 70.67/घन मीटि प्रमाणे िक्कम रु.13,400/- वसल
ु पात्र आहे . तसेच बाब क्र.5 सीलकोट 1505
चौ.मीटि ची िॉयल्टी गणना करुन वसल
ु किावी.
कूण 3 ननववदा आल्या पैकी श्री.चंद्रकांत हुडेद याची ननववदा 4.20 जास्त व सवाित कमी दिाची प्राप्त झाली
आहे . पिं तु ननववदा बी-1 फॉमि त्यांना दे णेत आला नाही. व फॉमिमधील अटी शती प्रमाणे किाि केलेला
नाही.
सविजननक बांधकाम ववभाग शासन परिपत्रक क्र सीए टी09/05/प्रक्र 381 इमािती-2 हदनांक 15.05.2007
नस
ु ाि फॉमिची फकं मत ि.ि 500x3 = 1500/- वसल
ु केले नाहीत.
ननववदे स जाहीि प्रमसध्दी हदल्या बाबतचे वतिमान पत्राचे कात्रण अथवा मळ
वतिमान पत्र प्रत नाही.
ु
प्रस्तावावि सक्षम अर्धकािी यांचे ववत्तीय अमभप्राय घेणेत आले नाहीत. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त
झाले नाही.
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साांगली वॉडा क्र.1 धावडे घर ते सदा मशदां े घर रस्ता डाांबरीकरण कािातील लेखा

ववर्यक त्रुटीबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 708048.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 708048.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 73868.00 रु.,

सावा. बाधकाि ववभाग ननयि पुस्तीका ननयि 150 नुसार 10% पेक्षा किी दराने ननववदा आल्याने घट
अांदाजपत्रक तयार करुन सक्षि प्रार्धकाऱयाची घट अांदाजपत्रकास िांजूरी घेतली नाही. कािास ताांबत्रक
िान्यता दद.27/08/2010 रोजी मिळाली असून कायाादेश दद.28/07/2011 रोजी जवळपास एक वर्ा
ववलांबाने दे णत आलेला आहे. नगरपामलका लेखा सांदहता 1971 चे ननयि 171 चे 6 प्रिाणे कायावाही
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करणेत आलेली नाही.

प्रमाणक क्रमांक :- 7214

हदनांक :- 27.03.2012

िक्कम :- 7,08,048/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 8,96,555/प्रशासकीय मान्यता :- आयक्
ु त ननणिय क्रमांक 194
तांबत्रक मान्यता :-

हदनांक 13.09.2010

हदनांक 27.08.2010

ठे केदािाचे नांव :- तर्ष
ु ाि वसंतिाव चव्हाण
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 28.07.2011

कामाची मद
ु त :- 90 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 10

पष्ृ ठ क्रमांक :- 31 ते 35

सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
ववमा संचलनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र प्रववनी-2305/सहववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1 % कामगाि ववमा िक्कम रुपये 7084 कपात केले नाहीत.
उद्योग उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय क्र बीसीए 2009 प्रक्र 108/कामगाि 7 अ हदनांक 17 जन
ू
2010 अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि रु.7084/- दे यकातन
ु कपात केला नाही.
दै ननक पढ
ु ािीत हदनांक 05.12.2010 िोजी जाहीि प्रमसध्दी दे ऊन ननववदा फॉमि ववकले व दोन मक्तेदाि
यांनी ननववदे त भाग घेऊन ननववदा हदली. श्री. तर्ष
ु ाि वसंतिाव चव्हाण या मक्तेदािाची ननववदा सवाित
कमी दिाची 21% कमीने आली. एवढ्या कमी दिाने काम कसे किणाि याबाबत मक्तेदाि यांचा खुलासा
घेतला नाही.
साविजननक बांधकाम ववभागाचे पत्र हद.15.05.2007 नस
ु ाि 3 ननववदा फॉमि x फकं मत रु.500/- = 1500/वसल
ु केले बाबतचे कागदपत्रे दाखववले नाहीत. िक्कम रुपये 1500/- वसल
ु किणेत यावेत.
सावि. बाधकाम ववभाग ननयम पस्
ु तीका ननयम 150 नस
ु ाि 10% पेक्षा कमी दिाने ननववदा आल्याने घट
अंदाजपत्रक तयाि करुन सक्षम प्रार्धकाऱयाची घट अंदाजपत्रकास मंजिू ी घेतली नाही.
मोजमाप पस्
ु तक क्र 10 पष्ृ ठ क्र 31 ते 35 वि नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 182 नस
ु ाि लाल
शाईने क्रॉस करुन पािीत केलेल्या िक्कमेचा शेिा नमद
ु नाही.
छाया प्रतीत दे यक आहे . मळ
ु प्रतीत दे यक पािीत न किता छाया (झेिॉक्स) प्रतीत दे यक पािीत किणे
बाबतची ननयमातील तितद
ु ववर्षद केली नाही.
या कामात गौण खननजाचा वापि किणेत आला आहे . त्याचा तपशील खालील प्रमाणे.
बाब क्र.2

हाडि मरु
ु म

581.36 घन मीटि

बाब क्र.3

40 mm टॉप मेटल

188.70 घन मीटि

बाब क्र.6

सॉफ्ट मरु
ु म

54.840 घन मीटि
------------------------------------824.90 ÷ 2.83 = 291 ब्रास
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------------------------------------291 ब्रास x रु.200/- = रुपये 58,200/- िॉयल्टी वसल
ु पात्र आहे .
वापि पत्रक तयाि केलेले नाही व बाब क्र.9 सील कोट 3188.72 चौ.मीटि मध्ये वापिलेल्या खडीचे प्रत्येक
ब्रासला रु.200/- प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु किणेत आलेली नाही. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
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प्रभाग समिती क्र.4 च्या कायाक्षेत्रातील रस्त्यावरील बी.बी.एि. सीलकोट करणे

कािातील लेखा ववर्यक त्रुटी बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 966861.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 966861.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 50874.00 रु.,

िोजिाप पुस्तक क्र. 5 पष्ृ ठ 29 ते 42 वर िापे नोंदली आहे त. सावा.बाांध.ववभाग शासन ननणाय क्र. सांककणा
1097/सी आर 622/ इिारती 2 ददनाांक 29/06/1999 प्रिाणे कायाकारी अमभयांता याांनी 5% चेकीांग ददले

नाही.
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प्रमाणक क्रमांक :- 7309

हदनांक :- 27.03.2012

िक्कम :- 9,66,861/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 9,75,187/प्रशासकीय मान्यता :- स्थायी सममती ठिाव क्र. 435 हदनांक 22.11.2011
तांबत्रक मान्यता :- 261 हदनांक 08.09.2010
ठे केदािाचे नांव :- गणपती मजूि सह. सोसायटी
कायािदेश क्रामंक / हदनांक :- 06.01.2012

कामाची मद
ु त :- 60 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 5

पष्ृ ठ क्रमांक :- 29 ते 42

सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
उद्योग उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय क्र. बीसीए 2009 प्रक्र108 /कामगाि 7 अ हदनांक 17 जूल
2010 नस
ु ाि कामगाि कल्याण उपकि ि.रु.9689/- दे यकातन
ू वसल
ु केले नाहीत.
मोजमाप पस्
ु तक क्र. 5 पष्ृ ठ 29 ते 42 वि मापे नोंदली आहे त. सावि.बांध.ववभाग शासन ननणिय क्र.
संफकणि 1097/सी आि 622/ इमािती 2 हदनांक 29/06/1999 प्रमाणे कायिकािी अमभयंता यांनी 5% चेकींग
हदले नाही.
गणपती मजूि सहकािी संस्थेस हदनांक 21.10.2011 च्या पत्राने कामाचे वाटप किणेत आले आहे . या
संस्थेस बी-1 टें डि फॉमि हदला नाही व या फॉमिमधील अटी शतीवि मक्तेदाि यांच्या सह्या घेतल्या
नाहीत. तसेच फॉमि मधील क्लॉज प्रमाणे किािही केला नाही.
सावि. बांधकाम ववभाग महािाष्र शासन यांचे परिपत्रक क्र. सीएटी.09/05/प्रक्र 381/इमाित-2 हदनांक
15.05.2007 नस
ु ाि बी-1 टें डि फॉमिची फकं मत रु.500/- घेतली नाही.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्राववनी-2305/सहववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्कम रुपये 9689/- कपात केली नाही.
उद्योग उजाि व कामगाि ववभाग महािाष्र िाज्य शासन ननणिय क्र. बीसीए-2009 प्रक्र108/कामगाि 7 अ
हदनांक 17 जून, 2010 नस
ु ाि उपकि िक्कम रु.9689/- कपात केला नाही.
या कामात गौण खननजाचा वापि किणेत आला आहे . तपशील खालील प्रमाणे.
बाब क्र.2

40 mm trap metal 298=67 घन मीटि

बाब क्र.4

सॉफ्ट मरु
ु म

114.92 घन मीटि
---------------------

413.59 घ.मी.
413.59/2.83=146.14 ब्रास x रु. 200 =
बाब क्र.8

सील कोट

रु. 29,228
2780.30 चौ.मी.

2780.30/100=27.80 x 0.9 = 25.02 / 2.83 = 8.84ब्रासx200=

रु. 1768

-----------------रु. 30,996
फकती ब्रास खननज वापिले या बाबतचे वापि पत्रक तयाि किणेत आलेले नाही. महािाष्र शासन,
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महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि
िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु किावी. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
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वॉडा क्र.45 रिािाता कॉलनी मिरज ड्रेनेज पाईप टाकणेकािातील लेखाववर्यक त्रुटी

बाबत.
नागरी दमलत वस्ती सुधार योजना
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बाधकाम, िाज्य ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 339322.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 339322.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 34452.00 रु.,

स्थायी समिती ठराव क्र.655 ददनाांक 12.03.2010 ने िुब
ां ई प्राांनतक िहानगरपामलका अर्धननयि 1949
सांववदा 5 (2)(2) अन्वये जाहीर ननवीदा न काढता िक्तेदार श्री.भागवत रोकडे याांना थेट काि ददले.
कोणतेही खास कारण नसताना थेट काि ददले. यािुळे िहानगरपामलकेस स्पधाात्िक दराचा लाभ
झाला नाही.
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प्रमाणक क्रमांक -: 257

हदनांक -: 17.09.2010

िक्कम -: 3,39,322-/

अंदाजपत्रकीय िक्कम -: 8,38,995/प्रशासकीय मान्यता मा.स्थायी सममती ठिाव क्र.655

हदनांक

-:12.03.2010

तांबत्रक मान्यता -: 63 हदनांक 12.01.2010
ठे केदािाचे नांव :- श्री.भागवत िोकडे
कायािदेश क्रमांक -: हदनांक 31.03.2010

कामाची मद
ु त :- 90 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक -:67

पष्ृ ठ क्रमांक :- 95 ते 78

सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
स्थायी

सममती ठिाव क्र.655 हदनांक 12.03.2010 ने मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949

संववदा 5 (2)(2) अन्वये जाहीि ननवीदा न काढता मक्तेदाि श्री.भागवत िोकडे यांना थेट काम हदले.
कोणतेही खास कािण नसताना थेट काम हदले. यामळ
ु े महानगिपामलकेस स्पधाित्मक दिाचा लाभ झाला
नाही.
ि.रु. 50,000/- विील अंदाजपत्रकीय दिाने काम असलेने मक्तेदािास “बी-1” फॉमि ववकून त्यातील क्लॉज
प्रमाणे किाि किणेत आला नाही. बी-1 फॉमि ही किािाचा एक भाग आहे ननयम बाह्य किाि किणेत
आला आहे .
सा.बा.वव. शासन परिपत्रक क्र.सी ए टी 09/05 प्र क्र 381/ इमािती – 2 मंत्रालय हदनांक 15.05.07 अन्वये
बी-1 फॉमिची फकं मत रुपये 500/- घेतली नसलेने िक्कम रु.500/- वसल
ु करुन भिणा किावी.
हे काम सरु
ु किणेचा आदे श हदनांक 31.03.2010 िोजी हदली व 90 हदवसांची मद
ु त दे णेत आली. जून
2010 अखेि काम पण
ू ि होणे आवचयक होते. 6 महहने ववलंबाने हदनांक 11.01.2011 िोजी पण
ू ि झाले
मद
ु तवाढ प्रस्ताव दाखववणेत आला नाही. तसेच वेळीच काम पण
ू ि किणेची मक्तेदािाची क्षमता नसताना
त्यांना थेट काम दे णेत आलेचे स्पष्ट होते.
मोजमाप पस्
ू तक क्र.67 पष्ृ ठ क्र.95 ते 98 व मोजमाप पस्
ू तक क्र.2 पष्ृ ठ क्र.39 ते 41 वि मापे
नोंदववली आहे त. नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 182 नस
ु ाि दे यक पािीत केल्यानंति लाल शाईने
पष्ृ ठ क्रॉस केले नाहीत व पािीत केलेल्या िक्कमेचा शेिा मोजमाप पस्
ू तकात नोंदला नाही.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी-2305/सहववमा/साबावव/फ-2 हद.12.09.2005 नस
ु ाि
1% प्रमाणे िक्कम रु.8448/- ववमा कपात किणेत यावा.

उद्योग उजाि व कामगाि ववभाग महािाष्र िाज्य शासन ननणिय क्र. बीसीए-2009 प्रक्र108/कामगाि 7 अ
हदनांक 17 जून, 2010 नस
ु ाि कामगाि उपकि ि.रु.8448/- वसल
ु करुन जमेच्या लेखामशर्षािखाली जमा केली
नाही.
वॅटची िक्कम रु.16,736/- वसल
ु केली आहे 2% प्रमाणे 16896/- होते यातही रु.160/- ची तफावत आहे.
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िक्कम रुपये 160/- वसल
ु पात्र आहे . साविजननक बांधकामववभागाचा शासन ननणिय क्र.बी डी जी 2005/प्र
क्र 324 /इमािती 2 हदनांक 03.03.2006 मधील परिच्छे द 5 मध्ये दशिववल्या प्रमाणे अर्धननयम कलम 8 व
9 खाली नोंदणी प्रमाणपत्र नाही. त्यामळ
ु े 4% ि.रु.33,792/- वसल
ु किणे आवचयक होते. पिं तु रु.16,736/एवढीच िक्कम वसल
ु केल्याने उवििीत िक्कम रुपये 17,056/- वसल
ु किावी.
या कामात खडी, वाळु,वीट, माती अशा गौण खनीजांचा वापि केला आहे असे गौण खननज कोणत्या
प्रकािचे, फकती ब्रास वापिले याबाबत वापि पत्रक नाही. व महािाष्र शासन, महसल
ू आणण वने ववभाग
अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि रु.200/- प्रती ब्रास प्रमाणे
िॉयल्टी वसल
ु किणेत आलेली नाही.
खुदाई केलेली मशल्लक माती वहातक
ु करुन टाकली आहे व या कामी रुपये 66.49 दिाने रु.11818.59/आदा केले. माती टाकणेचा वहातक
ु चाटि नस्तीत नाही.
बाब क्र.2 प्रमाणे मातीची खुदाई 727.33 घन मीटि व खुदाईतील 56.08 घन मीटि पाईपचे काम
झाल्यानंति तोच खड्डा752.23 घन मीटि मातीने बज
ु ववला व 177.75 घन मीटि माती वाहतक
ु करुन
लांब टाकली. खड्डा कमी आकािाचा असताना नंति जास्त मातीने भिणेत आला आहे .त्यामळ
ु े 177.75
घन मीटि माती वाहतक
ु ीची िक्कम रु.11818.59/ वसल
ू किणेत यावी. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त
झाले नाही.
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वॉडा क्र.73 गल्ली अांतगात पेदहीांग ब्लॉक बसववणे कािातील अननयमितते बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 73030.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 73030.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 4081.00 रु.,

सावा. बाांधकाि ननयि पुस्तीका ननयि 150 प्रिाणे 10% पेक्षा किी दराची ननववदा असल्याने िुळ
अांदाजपत्रक रद्द करुन घट अांदाजपत्रक तयार करुन त्यास िान्यता घेतली नाही.

प्रमाणक क्रमांक :- 7324

हदनांक :- 27.03.2012

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 1,03,436/[175]

िक्कम :- 73,030/-

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

प्रशासकीय मान्यता :- मा. आयक्
ु त ननणिय क्रमांक 234 हदनांक 01.10.2010
तांबत्रक मान्यता :- 269 हदनांक

08.09.2010

ठे केदािाचे नांव :- अजजत ना. जाधव
कयािदेश क्रमांक / हदनांक :- 16.05.2011

कामाची मद
ु त :- 30 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 21

पष्ृ ठ क्रमांक :- 39 ते 40

सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
एकूण तीन ननववदा प्राप्त झाल्या त्या पैकी श्री.अजीत ना.जाधव यांना 27.80% कमी दिाने काम हदले
हे काम इतक्या कमी दिाने ते कसे किणाि या बाबत मक्तेदािाचा खुलासा घेतला नाही.
सावि. बांधकाम ननयम पस्
ु तीका ननयम 150 प्रमाणे 10% पेक्षा कमी दिाची ननववदा असल्याने मळ
ु
अंदाजपत्रक िद्द करुन घट अंदाजपत्रक तयाि करुन त्यास मान्यता घेतली नाही.
मक्तेदाि यांना ननववदा फॉमि बी-1 ि.रु.500/- ला ववकत दे ऊन त्यातील क्लॉज प्रमाणे काम किणे बाबत
त्याच्यासह्या घेतल्या नाहीत ननयमबाह्य कायिवाही केली आहे . ि.रु.500/- वसल
ु किावेत.
मोजमाप पस्
ु तक क्र.21 मधील पष्ृ ठ क्र.39, 40 लेखा संहहता 1971 ननयम 182 नस
ु ाि लालशाईने क्रॉस
केली नाहीत व िककम पास केलेचा शेिा नोंदला नाही.
शासन पिीपत्रक क्र.संकीणि 2009/प्र क्र 123/पिा 7 हदनांक 30 आक्टों.2009 नस
ु ाि कामगाि उपकि
िक्कम ि.रु.730/- वसल
ु करुन भिणा केला नाही.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र.प्रववनी-2305/सहववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1% ववमा ि.रु.730/- कपात केला नाही.
बांधकाम ववभाग शासन ननणिय क्र.बीडीजी/2005/प्रक्र 324/इमािती-2 हदनांक 03.03.2006 मध्ये दशिववल्या
प्रमाणे मल्
ु यावधीत कि अर्धननयम कलम 8 प 9 खाली मक्तेदािाचे नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्याने 4% ने
ि.रु.2921/- वसल
ु केले नाहीत. 2% ने ि.रु.1461/- वसल
ु पात्र आहे .
या कामामध्ये गौण खननजाचा वापि किणेत आला आहे .
बाब क्र.2

मसमें टकाँक्रीट

6.92 घन मीटि

6.92x1.35=9.34/ 2.83=3.30 ब्रासxरु.200 = रु. 660
बाब क्र.5

पेव्हींग ब्लॉक 60 mm 139.69 चौ.मी.

पेव्हींग ब्लॉक बसववणे पव
ू ी त्याखाली 139.69 चौ.मी. वाळु फकं वा 6 mm बािीक खडीही लेव्हलसाठी
पसिावी लागते असे गौण खननज फकती लागले आहे या सह सवि खनीजाच्या वापिा बाबत वापि पत्रक
तयाि किणेत आलेले नाही व महािाष्र शासन, महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु किावी.
अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
DATBPCM5601 (Ref No : 63)
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वॉडा क्र.35 िाकेटयाडा येथील एकता कॉलनी अांतगात पेदहीांग ब्लॉक बसववणे कािातील

लेखा ववर्यक त्रुटी बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 1091969.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 1091969.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 22340.00 रु.,

साां.बाां.वव. िहाराष्र शासन ननणाय क्र. सांककणा 1097/सी आर 622/इिारती-2 ददनाांक 29.06.1999 नुसार
िोजिाप पुस्तकात उपअमभयांता याांनी िापे नोंदली नाहीत. तसेच 100% चेकीांग केलेले नाही.

प्रमाणक क्रमांक :- 6978

हदनांक :- 15.03.2012

िक्कम :- 10,91,969/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 11,99,000/प्रशासकीय मान्यता :- स्थायी सममती ठिाव क्र.242 हदनांक 12.08.2011
तांबत्रक मान्यता :- 228 हदनांक 14.06.2011
ठे केदािाचे नांव :- आशीफ लष्किी
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 05.11.2011

कामाची मद
ु त :- 90 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 12

पष्ृ ठ क्रमांक :- 47 ते 48

सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
कामाचा ववमा 5962 घेतला पिं तु ववमा संचालनाय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305
सहववमा/साबावी/फ-2 हदनांक 12-09-2005 नस
ु ाि 1% कमगाि ववमा िक्कम रुपये 10920/- कपात केली
नाही.
उद्योग उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय क्र बी.सी.ए.2009 प्रक्र108/ कामगाि 7 अ हदनांक 17 जून
2010 अन्वये 1 % कामगाि कल्याण उपकि रु.10920/- दे यकातन
ु कपात केला नाही.
एकूण प्राप्त ननववदा 4 पैकी श्री. आशीफ लष्किी या मक्ते दािाची ननववदा सवाित कमी 8.80 % कमी
दिाची आहे . त्यांचे नावे मक्ता मंजिू आहे पिं तु त्यांना बी-1 टें डि फॉमि दे ऊन त्या प्रमाणे किािनामा
केला नाही.
सा.बां.वव. शासन परिपत्रक क्र.सी.टी.09/05/प्रक्र 381/इमािती-2 हदनांक 15.05.2007 अन्वये बी-1 फॉमिची
फकं मत रु.500/- वसल
ु केली नाही.
मोजमाप पस्
ु तक क्रं.12 पष्ृ ठ क्र.47 ते 48 मोजमापांची नोंद आहे . नगि पामलका लेखासंहहता 1971 ननयम
182 नस
ु ाि लाल शाईने पष्ृ ठ क्रॉस केले नाही व िक्कमेचा शेिा नमद
ु केला नाही.
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सां.बां.वव. महािाष्र शासन ननणिय क्र. संफकणि 1097/सी आि 622/इमािती-2 हदनांक 29.06.1999 नस
ु ाि
मोजमाप पस्
ु तकात उपअमभयंता यांनी मापे नोंदली नाहीत. तसेच 100% चेकींग हदले नाही.
दै ननक पढ
ु ािी मध्ये हदनांक 13.08.2011 ला जाहीि ननववदा प्रमसध्द केली. प्रमसध्दी बाबत दै ननक पढ
ु ािीची
प्रत उपलब्ध केली नाही. मक्तेदािाचे नस्तीतील सवि कागदपत्रे छायाप्रतीत आहे त.
या कामामध्ये खालील प्रमाणे गौण खननजाचा वापि किणेत आला आहे .
बाब क्र.2

काँक्रीट ब्लॉक 80 mm जाडी

वाळु चे

1459.54 चौ.मी. चे खाली वापिण्यात आलेल्या खडी व

परिमाण नमद
ु नाही. व त्याची िॉयल्टीही भिणेत आलेली नाही.
बाब क्र.3 मसमें टकाँक्रीट 1:2:4

7.32 घन मीटि

या कामात खडी, वाळु इत्यादी खननजाचा वापि फकती ब्रास आहे . या बाबतचे वापि पत्रक तयाि केलेले
नाही. तसेच महािाष्र शासन, महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु किावी. अधिसमास
पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
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साांगली येथील आमशवााद बांगला ते 100 फुटी रोड पयिंत रस्ता बी.बी.एि करणे

कािातील अननयमितते बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 1560837.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 1560837.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 125258.00 रु.,

दे यकातून वविा, रॉयल्टी व कािगार कल्याण उपकर वसुल केलेला नाही. तसेच िोजिाप पुस्तीकेिध्ये
उप अमभयांता याांनी 100 टक्के चेककां ग दाखववलेले नाही.
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प्रमाणक क्रमांक :- 7304

हदनांक :- 27.03.2012

िक्कम :- 15,60,837/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 15,67,220/प्रशासकीय मान्यता :- स्थायी सममती ठिाव क्र.371 हदनांक 02.03.2009
तांबत्रक मान्यता :- हदनांक 11.12.2009
ठे केदािाचे नांव :- श्री. एस. एफ. चौगल
ु े
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 05.02.2010

कामाची मद
ु त :- 90 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 5

पष्ृ ठ क्रमांक :- 94 ते 96

सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्काम रु.15608/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
उदयोग उजाि व कामगाि ववभाग शासन

ननणिय क्र.बी.सी.ए.2009/ प्रक्र.108/कामगाि 7 अ हदनांक 17

जून 2010 अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु.15608/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
4% मल्
ु यवधीत कि िक्कम रुपये 62433/- घेणे आवचयक होते . पिं तु दे यकातन
ू रु. 15221/- घेतले.

बांधकाम ववभाग शासन ननणिय क्र.बी.डी.जी. 2005/प्रक्र 324/ इमािती -2 हदनांक 03 माचि 2006 मधील
परिच्छे द क्र. 5 मध्ये दशिववल्या प्रमाणे

मल्
ु यवधीत कि अर्धननयमाचे कलम 8 व 9 खाली नोंदणी

प्रमाणपत्र नसलेने 4% प्रमाणे कपात किणे आवचयक होते बाकी िक्कम रुपये 47212/-वसल
ु पात्र आहे .
सा.बां.वव.शासन ननणिय संकीणि 1097/सी.आि.622 इमािती-2 हदनांक 29.06.1999 नस
ु ाि उपअमभयंता
यांनी मोजमाप पस्
ु तकात मापे नोंदली नाहीत फकं वा 100% चेकींग ही हदले नाही.
मोजमाप पस्
ु तक क्र. 5 पष्ृ ठ क्र.94 ते 96 वि मापे नोंदली पंितु नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम
182 प्रमाणे पष्ृ ठ लाल शाईने क्रॉस केली नाहीत. व पािीत केलेल्या िक्कमेचा शेिा ही नोंदला

एकूण

तीन ननववदा प्राप्त झाल्या त्यापैकी श्री. एस.एफ. चौगल
ु े

नाही.

मक्तेदाि यांची सवाित कमी 4.90%

जास्त दिाची ननववदा मंजूि केली. बी-1 ननववदा फॉमि मधील अटी शती

प्रमाणे किािनामा केला नाही.

शासन परिपत्रक्र क्र.मसएटी 09/05/प्रक्र 381 इमािती-2 मंत्रालय हदनांक 15/05/2007 नस
ु ाि मक्तेदािास
बी-1 टें डि फॉमि दे ऊन त्याची फकं मत रु. 500/- वसल
ू केले

नाही. फकं वा वसल
ु ीचे कागदपत्रे दाखववले

नाहीत.
ननववदा प्रमसध्दीबाबतचे वतिमानपत्र व कागदपत्रे लेखा परिक्षणास उपलब्ध केले नाहीत.
या कामामध्ये खालील प्रमाणे गौण खननजाचा वापि किणेत आला आहे .
बाब क्र.3- बी.बी.एम.75 मी.मी. जाडी
5330 चौ.मी./ 100= 53.30चौ.मी.
53.30 x 12.30=655.59
655.59 /2.83 = 231.65 ब्रास खडी
231.65 ब्रास x 200 = रुपये 46,330/- िॉयल्टी
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म्हणन
ू वसल
ु पात्र आहे त.
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गौण खनीज फकती ब्रास लागेल या

बाबत वापि पत्रक लेखा परिक्षणास उपलब्ध केले नाही.

अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
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साांगलवाडी िुकीनसो दगाा पररसरात दरु
ु स्ती करणे कािातील अननयमिततेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 187714.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 187714.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 6115.00 रु.,

दे यकािधुन वविा, रॉयल्टी व कािगार कल्याण उपकर वसुल केलेला नाही.
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प्रमाणक क्रमांक :- 7668 हदनांक :- 31.03.2012

िक्कम :- 1,87,714/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 1,88,900/प्रशासकीय मान्यता :- स्थायी सममती ठिाव क्र.512 हदनांक 03.01.2012
तांबत्रक मान्यता :- हदनांक 06.06.2011
ठे केदािाचे नांव :- वैष्णव मजूि सह. सोसा.
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 24.02.2012

कामाची मद
ु त :- 30 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 31

पष्ृ ठ क्रमांक :- 84 ते 85

सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक
12.09.2005 नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्काम रु.1877/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.

उदयोग उजाि व कामगाि ववभाग शासन

ननणिय क्र.बी.सी.ए.2009/ प्रक्र.108/कामगाि 7 अ हदनांक 17

जून 2010 अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु.1877/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
स्थायी सममती ठिाव क्र.512 हद. 03/01/12 ने हे काम वैष्णव मजिू सहकािी संस्थेस दे णेत आले. बी-1
टें डि फॉमि मधील अटी शती प्रमाणे किाि केला नाही .
सा.बां.वव.शासन परिपत्रक्र क्र.मसएटी 09/05/प्रक्र 381 इमािती-2 मंत्रालय हदनांक 15/05/2007 नस
ु ाि
मक्तेदाि सोसायाटीस बी-1 फॉमि दे ऊन अटी शतीवि सहया घेतल्या नाहीत व फॉमिची फकं मत िक्कम
रुपये 500 वसल
ु केले नाहीत.
मोजमाप पस्
ु तक क्र.31 पष्ृ ठ क्र.84 ते 85 वि मापे नोंदली

पंितु नगिपामलका लेखा संहहता 1971

ननयम 182 प्रमाणे पष्ृ ठ लाल शाईने क्रॉस केली नाहीत. व पािीत केलेल्या िक्कमेचा शेिा ही नोंदला
नाही.
या कामामध्ये खालील प्रमाणे गौण खननजाचा वापि किणेत आला आहे .पिं तू महािाष्र शासन, महसल
ू
आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि िक्कम रु.
200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु केलेली नाही.

बाब क्र.3- 20 एम.एम. खडी

4.20 घ.मम.

बाब क्र.5-

15.23 घ.मम.

खडी

19.43 घ.मम. / 2.83 = 6.86 x 200 = िक्कम रु. 1373 िॉयल्टी वसल
ु पात्र आहे .
बाब क्र.6- प्लास्टि

94.08 चौ.मम.

94.08/100=0.94x2.6= 2.44 ब्रास x 200 = रु. 488 िॉयल्टी वसल
ु पात्र आहे .

अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
DATBPCM5601 (Ref No : 66)
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वॉडा क्र.58 खणभाग नतवरे गल्ली गटर बाांधणे कािातील अननयमिततेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 249322.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 249322.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 11086.00 रु.,

दे यकािधुन वविा, रॉयल्टी व कािगार कल्याण उपकर वसुल केलेला नाही.

प्रमाणक क्रमांक :- 7298

हदनांक :- 27.03.2012

िक्कम :- 2,49,322/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 2,49,300/प्रशासकीय मान्यता :- स्था.स. ठिाव क्र.293 हद.30.08.2011
तांबत्रक मान्यता :- हदनांक 15.06.2011
ठे केदािाचे नांव :- श्री. संदीप पाटील
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 27.12.2011

कामाची मद
ु त :- 30 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 12

पष्ृ ठ क्रमांक :- 42 ते 44

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक
12.09.2005 नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्कम रु.2493/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.

उदयोग उजाि व कामगाि ववभाग शासन

ननणिय क्र.बी.सी.ए.2009/ प्रक्र.108/कामगाि 7 अ हदनांक 17

जन
ू 2010 अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु. 2493/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
स्थायी सममती ठिाव क्र.293 हद. 30/08/11 ने श्री. संदीप पाटील समु शक्षक्षत बेिोजगाि यांना हे काम मंजूि
किणेत आले बी-1 ननववदा फॉमि त्यांचेकडून भरुन घेतला नाही व त्यातील अटी शती नस
ु ाि किािनामा
केला नाही. न्यायालयीन बाब उदभवल्यास जबाबदाि कोण असा प्रचन ननमािण होणेची शक्यता असलेने
ननववदा फॉमिमशवाय केलेली प्रफक्रया ननयमबाहय आहे .
सा.बां.वव.शासन परिपत्रक्र क्र.मसएटी 09/05/प्रक्र 381 इमािती-2 मंत्रालय हदनांक 15/05/2007 नस
ु ाि
मक्तेदािास बी-1 टें डि फॉमि दे ऊन त्याची फकं मत रु.500 घेतले नाहीत.
समु शक्षक्षत बेिोजगाि मक्तेदाि श्री. संदीप पाटील यांचे िजजस्रे शन कागदपत्रे लेखा पिीक्षण कामी दाखववले
नाहीत.
या कामासाठी गौण खननजाचा वापि किणेत आला आहे.
बाब क्र.2 मसमें ट क्रॉक्रीट 15.10घ.मी.
[182]
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बाब क्र.4 मसमें ट क्रॉक्रीट 43.42 घ. मी.
--------------58.52 घ.मी.
58.52x1.35= 79/2.83=28x रु.200= रु. 5600 वसल
ू किण्यात यावीत.

बाब क्र.6 वीट बांधकाम चें बि

नं 1 - 2896.26 गौणखननज बाबतचे वापि पत्रक तयाि करुन

लेखा परिक्षण कामी उपलब्ध केलेले नाही. तसेच िक्कम रुपये 200 प्रती ब्रासप्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु
किावी. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.

DATBPCM5601 (Ref No : 67)
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साांगली पुष्पराज चौक डडसीसी बँके सिोरील साांडपाणी ननचरा करणेसाठी पाईप लाईन

टाकणे कािातील अननयमितते बाबत
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 203009.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 203009.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 19294.00 रु.,

दे यकातुन वविा , रॉयल्टी व कािगार कल्याण उपकर वसुल करणेत आलेला नाही.
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प्रमाणक क्रमांक :- 7623 हदनांक :- 31.03.2012

िक्कम :- 2,03,009/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 2,03,640/प्रशासकीय मान्यता :- स्था.स. ठिाव क्र.469 हद.19.12.2011
तांबत्रक मान्यता :- हदनांक 03.08.2011
ठे केदािाचे नांव :- जे.के.मजूि सोसायटी
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 02.02.2012

कामाची मद
ु त :- 30 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 3

पष्ृ ठ क्रमांक :- 82 ते 83

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक
12.09.2005 नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्काम रु.2030/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.

उदयोग उजाि व कामगाि ववभाग शासन

ननणिय क्र.बी.सी.ए.2009/ प्रक्र.108/कामगाि 7 अ हदनांक 17

जून 2010 अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु.2030/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
कामवाटप सममती सांगली यांचे पत्र हदनांक 02.12.2011 ने जे .के.मजिू सोसायटीस कामाचे वाटप केले
आहे . पिं तु ननववदा फॉमि बी-1 दे णेत आला नाही. फॉमिमधील अटी शतीनस
ु ाि किािनामा किणेत आला
नाही. तसेच शासन परिपत्रक्र क्र.मसएटी 09/05/प्रक्र 381 इमािती-2 मंत्रालय हदनांक 15/05/2007 नस
ु ाि
मक्तेदािास बी-1 टें डि फॉमि दे ऊन त्याची फकं मत रु.500 /-वसल
ू केलेचे कागदपत्रे दाखववले नाहीत.
मोजमाप पस्
ु तक क्र. 3 पष्ृ ठ क्र.82 ते 83 वि मापे नोंदली

पंितु नगिपामलका लेखा संहहता 1971

ननयम 182 प्रमाणे पष्ृ ठ लाल शाईने क्रॉस केली नाहीत. व पािीत केलेल्या िक्कमेचा शेिा ही नोंदला
नाही.
अंदाजपत्रकात बाब क्र.1 व 5 मध्ये लेबि सेसे दिात दाखववला आहे . पिं तु तो वसल
ू केला नाही.
खननज वहातक
ु ीचे पास जोडले आहे त. पिं तु त्यांचा या कामाशी मेळ बसत नाही. तसेच पासवि सक्षम
अर्धकािी यांच्या सहया नाहीत.
या कामामध्ये खालील प्रमाणे गौण खननजाचा वापि केला आहे .
बाब क्र.2-

हाडि मरु
ु म 208.49 घ.मी./2.83= 73.67 ब्रास

वसल
ु पात्र

x रु. 200/- = रुपये 14734/- िॉयल्टी

आहे .

बाब क्र.4- वीट बांधकाम इन्स्पेक्शन चें बि -6 नग (60x45x90 CM) , 1:4:8 काँक्रीट फौडेशन , 1:2:4
मसमें ट

काँक्रीट

यात वाळू , खडी, फकती ब्रास वापि झाला या बाबत वापि पत्रक तयाि करुन दे यका सोबत लावले नाही.
गौण खननजाची गणना करुन रु. 200 प्रती ब्रास िॉयल्टी वसल
ु किावी. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त
झाले नाही.
DATBPCM5601 (Ref No : 68)
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वॉडा क्र.3 औद्योर्गक वसाहत नानीबाई िळा अांतगात रस्ते डाांबरी करणे.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 497797.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 497797.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 52221.00 रु.,

सा.बाां.वव िहाराष्र शासन ननणाय क्र सांककणा 1097/सी आर 622 ददनाांक 29.06.1999 नुसार उप अमभयांता
याांनी िोजिाप नोंदवहीत िापे नोंदववली नाहीत व 100% चेकीांगही केले नसताना दे यक आदा करणेत
आलेले आहे .

प्रमाणक क्रमांक :- 7341 हदनांक :- 27.03.2012

िक्कम :- 4,97,797/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 4,98,000/प्रशासकीय

मान्यता

:-

स्था.स.

ठिाव

क्र.240

हद.12.08.2011

/

आयक्
ु त

ननणिय

क्र.214

हद.30.09.2011
तांबत्रक मान्यता :- 164 हदनांक 15.06.2011
ठे केदािाचे नांव :- श्री. व्ही.ए.पाटील
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 27.12.2011

कामाची मद
ु त :- 30 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 12

पष्ृ ठ क्रमांक :- 45 ते 47

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सहववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्कम रुपये 4978 दे यकातन
ु कपात केला नाही.
उद्योग उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय क्र.बी.सी.ए. 2009/ प्रक्र 108/ कामगाि 7 अ हदनांक 17
जन
ू 2010 अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रुपये 4978 दे यकातन
ु कपात केले नाही.
बांधकाम ववभाग शासन ननणिय क्र. बीडीजी 2005/प्रक्र 324/ इमािती-2 हदनांक 03.03.2006 मधील परि 5
मध्ये दशिववल्या प्रमाणे मल्
ु यवधीत कि अर्धननयमाचे कलम 8 व 9 खाली नोंदणी प्रमाण पत्र
असल्यास 2% कि आकािणी किावयाची असते पिं तु नोंदणी प्रमाणपत्र नसताना 2% कि रु.9896
दे यकातन
ु कपात केला आहे . उवििीत ि.रु.9896 वसल
ु पात्र आहे .
सा.बां.वव महािाष्र शासन ननणिय क्र संफकणि 1097/सी आि 622 हदनांक 29.06.1999 नस
ु ाि उप
अमभयंता यांनी मोजमाप नोंदवहीत मापे नोंदववली नाहीत व 100% चेकींगही हदले नाही.
या कामासाठी तीन ननववदा आल्या, या पैकी श्री. व्ही.ए.पाटील या मक्तेदािाची सवाित कमी 0.50 %
[185]
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कमी दिाची ननववदा प्राप्त झाली. ननववदा फॉमि बी-1 मधील क्लॉज प्रमाणे किािनामा केला नाही.
मोजमाप पस्
ू तक क्र.12 पष्ृ ठ क्र.45 ते 47 वि नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 182 प्रमाणे लाल
शाईने क्रॉस केले नाही. व पािीत केलेल्या िक्कमेचा शेिा नमद
ु केला नाही. प्रत्येक कामाचे दे यक पािीत
किताना मोजमाप पस्
ु तकांवि मख्
ु य लेखापिीक्षकांची केवळ सही आहे . पािीत िक्कमेचा शेिा नमद
ु न
किता केवळ सही किणेचे प्रयोजन स्पष्ट होत नाही.
गौण खननज कामात वापिले आहे . महािाष्र शासन, महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण
खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु
किावी.
बाब क्र.2

40 mm मेटल

18 घ.मी.

बाब. क्र.5

हाडि मरु
ु म

300 घ.मी.

कामामध्ये बाब क्र.2 40 mm मेटल 18 घ.मी. व बाब क्र. 5 हाडि मरु
ु म 300 घ.मी. वापिला असलेने 318
घ.मी. x रु.70.67/ घ.मी. = रुपये 22473/- िॉयल्टी वसल
ु पात्र आहे .
गौण खननज वापिा बाबत वापि पत्रक तयाि करुन लेखापिीक्षण कामी दे णेत आलेले नाही.
सवि मक्तेदािांचे कागदपत्रे छाया प्रतीत आहे त साक्षांकीत केले नाहीत. अधिसमास पत्राचे उत्ति
प्राप्त झाले नाही.

DATBPCM5601 (Ref No : 69)

111

वॉडा क्रां.21 साांगली आरवाडे पाका ते कुपवाड रोड डाांबरीकरण करणे कािातील त्रुटी

बाबत.
दमलत वस्ती सध
ु ार योजना
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :दमलत वस्ती सुधाि योज, िाज्य ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 344408.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 344408.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 26006.00 रु.,

दे यकातुन वविा , रॉयल्टी व कािगार कल्याण उपकर वसुल करणेत आलेला नाही.
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प्रमाणक क्रमांक :- 277 हदनांक :-25/1/2012

िक्कम :- 3,44,408/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 3,46,600/प्रशासकीय मान्यता :- स्था.स. ठिाव क्र.247 हद.16.12.2011
तांबत्रक मान्यता :- 2/12/2010
ठे केदािाचे नांव :- छ. संभाजी िाजे मजूि सोसायटी
कायािदेश हदनांक :- 11/11/2011

कामाची मद
ु त :- 30

हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 32

पष्ृ ठ क्रमांक :- 17 ते 18

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक
12.09.2005 नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्काम रु.3444/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.

उदयोग उजाि व कामगाि ववभाग शासा ननणिय क्र.बी.सी.ए.2009/ प्रक्र.108/कामगाि 7 अ

हदनांक 17

जून 2010 अवये 1% कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु.3444/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
काम पाटप सममतीचे पत्र हदनांक 12/8/2011 ने छत्रपती मजिू सहकािी संस्थेस काम हदले. या संस्थेस
बी-1 टें डि फॉमि हदला नाही व त्यातील अटी शती प्रमाणे किािनामा केला नाही.
सा.बां.वव. शासान परिपत्रक हद. 15/5/2007 नस
ु ाि बी-1 ननववदा फॉमिची फकमंत िक्कम रु. 500/- वसल
ू
केलेली नाही.
या कामाची मापे मोजमाप नोंद वहीत नोंदववले बाबतची नोंदवही लेखापिीक्षणास सादि केली नाही.
या कामात खालील प्रमाणे गौण खानीजाचा वापि केला आहे .
बाब क्रं. 1- खडी 40 मी.मी. = 75.15 घ.मी.
75.15/2.83=26.55xरु.200

=

5310

बाब क्रं. 2- बी.बी.एम.(डांबिीकिण)
1431.18 चौ.मी./100=14.31
14.31x12.3=176 घ.मी.
176/2.83=62ब्रासखडीx200

=

12,400

12.87घ.मी./2.83=36.42=4.54ब्रासx200=

908

बाब क्रं. 3-सील कोट -1431.18 चौ.मी.
1431.18/100=14.31x0.9=12.87 घ.मी.
--------------

एकूण िॉयल्टी

रु.

18,618
--------------

महसल
ू व वने ववभाग महािाष्र शासन ननणिय क्रं. गौण खननज-10/1009/प्र क्र 309/ख हद.
11/02/2010 अन्वये िॉयल्टी िक्कम रु. 18,618/- वसल
ू पात्र आहे .
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नस्तीसोबत गौण खननज वहातक
ु पास आहे त. त्यात खालीलप्रमाणे त्रट
ु ी आहे त.
अ) िॉयल्टी िक्कम वसल
ू केल्याचा उल्लेख नाही.
ब ) कोणत्या प्रकािचे खननज आणले त्याची नोंद नाही.
क) पासवि तािखा नाही.
ड) ड्रायव्हिचे नाव व सही नाही.
अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
DATBPCM5601 (Ref No : 70)
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साांगली येथील आमशवााद बांगला ते 100 फुटी रोड बी.बी.एि करणे कािातील

अननयमिततेबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावाि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 290004.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 290004.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 50868.00 रु.,

दे यकातुन वविा, रॉयल्टी व कािगार कल्याण उपकर वसुल करणेत आलेला नाही.

प्रमाणक क्रमांक :- 7625 हदनांक :- 31.03.2012

िक्कम :- 2,90,004/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 3,52,900/प्रशासकीय मान्यता :- स्था.स. ठिाव क्र.167 हद.02.09.2010
तांबत्रक मान्यता :- हदनांक 01.07.2010
ठे केदािाचे नांव :- श्री. आशीफ लष्किी.
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 09.05.2011

कामाची मद
ु त :-45 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 49

पष्ृ ठ क्रमांक :- 194 ते 195

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक
12.09.2005 नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्काम रु.2900/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.

उदयोग उजाि व कामगाि ववभाग शासन

ननणिय क्र.बी.सी.ए.2009/ प्रक्र.108/कामगाि 7 अ हदनांक 17

जन
ू 2010 अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु.2900/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
ननववदा प्रमसध्द केल्या बाबतचे वतिमान पत्र फकं वा कात्रण नस्तीत नाही.
चाि मक्तेदािांच्या

ननववदा प्राप्त झाल्या पैकी श्री. अशीफ लष्किी या मक्तेदािाची ननववदा 17.75 %
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कमी दिाची मान्य केली असन
ू , बी-1 ननववदा

फॉमि दे ऊन त्यातील अटी शतीवि मक्तेदाि यांची सही

नाही व त्याप्रमाणे किािपत्र केले नाही.
शासन पिीपत्रक हदनांक 15/05/2007 नस
ु ाि फॉमिची फकं मत रु. 500/- वसल
ू केलेली नाही.
10% पेक्षा कमी दिाची ननववदा असल्याने घट अंदाजपत्रक तयाि केले नाही. महािाष्र साविजननक

बांधकाम ननयम पजु स्तकेतील ननयम 208 नस
ु ाि 17.75% कमी दि असलेने मक्तेदािाच्या क्षमतेबाबतचे
बी-1 फॉमि मधील मक्तेदािाने हदलेले कागदपत्रे लेखा पिीक्षण कामी उपलब्ध झाली नाहीत.
मोजमाप पस्
ु तक क्रं. 49 पष्ृ ठ क्रं. 194 ते 195 वि मापे नोंदली आहे त. नगिपामलका लेखा संहहता 1971
ननयम 182 नस
ु ाि लाल शाईने पष्ृ ठ क्रॉस केली नाहीत व पािीत केलेल्या िक्कमेचा शेिा उपलब्ध नाही.
सा.बां.वव. महािाष्र शासन ननणिय क्रं. संकीणि 1097/सी आि 622 इमािती-2 हदनांक 29/06/1999 नस
ु ाि
उपअमभयंता यांनी मापे नोंदववली नाहीत व 100 % चेकींग हदले नाही.
गौण खननजाचा खालील प्रमाणे वापि या कामात किणेत आला आहे . महािाष्र शासन, महसल
ू आणण
वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि िक्कम रु. 200/प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु किावी.
बाब क्रं 2- हाडि मरु
ु म पिु वठा

390.64 घ.मी.

बाब क्रं 3- 40 एम एम खडी

99.96 घ.मी.

बाब क्रं 8- कािपेट 25 एम एम
495चौ.मी./100=4.95
4.95x3.65

= 135.61 घ.मी.

बाब क्रं 10- सील कोट
495/100= 4.95चौ.मी. x 0.9

4.45 घ.मी.

=

--------------630.66 घ.मी.
==========

एकूण 630.66 घ.मी. / 2.83
222.84 x रु.200/- =

222.84 ब्रास

=

िक्कम रुपये 44,568/- िॉयल्टी वसल
ू ी पात्र आहे .

गौण खनीजे या कामात फकती ब्रास वापिले या बाबत वापि पत्रक लेखा पिीक्षण कामी उपलब्ध करून
हदले नाही.

अधिसमास पत्राचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATBPCM5601 (Ref No : 71)
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वॉडा क्रां.59 प्रिोद सारनाथ घर ते सुखननवास रस्ता डाांबरीकरण करणे

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 697664.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 697664.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 118434.00 रु., अंनतम अमान्य िक्कम : 118434.00 रु.

या दे यकातून रॉयल्टी,वविा,उपकर वसूल केले नाहीत. ननववदा पध्दतीिध्ये अननयमितता झालेली आहे .

प्रमाणक क्रमांक :-7570

हदनांक :-31/3/2012

िक्कम :- 6,97,664/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 6,98,913/प्रशासकीय मान्यता :- स्था.स. ठिाव क्र.603 हद.29.1.2010
तांबत्रक मान्यता :- 27/7/2009
ठे केदािाचे नांव :-श्री. आि. बी. आडमठ
ु े
कायािदेश हदनांक :- 19/4/2010
मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :3

कामाची मद
ु त :- 90

हदवस

पष्ृ ठ क्रमांक :- 96 ते 98

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्काम रु.6977/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
उदयोग उजाि व कामगाि ववभाग शासन

ननणिय क्र.बी.सी.ए.2009/ प्रक्र.108/कामगाि 7 अ हदनांक 17

जन
ू 2010 अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु.6977/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
मल्
ु य वधीत कि 2 % िक्कम रुपये 13,953/- दे यकातन
ू घेतला आहे . बांधकाम ववभाग शासन ननणिय क्रं.
बीडीजी 2005/प्र.क्र.324/इमािती-2 हदनांक 03 माचि 2006 मधील परिच्छे द क्रं. 5 मध्ये दशिववल्याप्रमाणे
मल्
ु य वधीत कि अर्धननयमातील कलम 8 व 9 खाली नोंदणी प्रमाणपत्र नाही. यामळ
ु े 4% कि िक्कम
रुपये

27,907/- वसल
ू किणे आवचयक होते. पिं तु 2% प्रमाणे रुपये 13953/- वसल
ू केल्याने उवििीत

िक्कम रुपये 13953/- वसल
ू पात्र आहे त.
कामाच्या नस्तीतील सवि कागद पत्रे छाया प्रतीत आहे त व ती सांक्षाकीत ही केलेली नाहीत.
दै ननक लोकमत मध्ये हदनांक 06/08/2009 िोजी ननववदा प्रमसध्द झाली व याच कालावधीत ननववदा
प्रफक्रया पण
ू ि केली. मक्तेदाि श्री. आि.बी. आडमठ
ू े यांना सम
ु ािे 9 महहन्यांनी हदनांक 19/04/2010 िोजी
वकि ऑडिि हदली नंति ती िद्द केली. सध
ु ारित वकि ऑडिि हदनांक 01/12/2011 ला हदली. यावरुन हदनांक
19/04/2010 िोजी काम सरु
ु झालेने हदनांक 08/07/2010 ला मद
ु तीचे 90 हदवस पण
ू ि होतात व सध
ु ारित
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वकि ऑडिि

हदनांक 01/12/2011 हदली. मद
ु त वाढीचा प्रस्ताव सादि केला नाही व मद
ु त वाढ दे ऊन

दं डात्मक कािवाई केली नाही.
या कामामध्ये गौण खननजाचा खालील प्रमाणे मोठया प्रमाणात वापि केला आहे . पिं तु महािाष्र शासन,
महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि
िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु केलेली नाही.
बाब क्रं-2 हाडि मरु
ु म

174 घनमीटि

बाब क्रं-4 40/50 एम एम

58 घनमीटि पि
ू वली

बाब क्रं-5 मरु
ु म पिु वठा
एकूण

261घ.मी./2.83=92.22

29 घनमीटि

ब्रास

x

200=

18444

व

बाब

क्रं-9

कािपेट

25

एम

एम

1915.55चौ.मी./3.65= 525 घ.मी./2.83 = 186.00 ब्रास x200= 37,200/- असे एकूण रुपये 18,444 +
37,200= 55,644/- वसल
ू पात्र आहे त.

ई-टें डिची प्रमाणे 3 ननववदा प्राप्त झाल्या. संगणक प्रणाली- नस
ु ाि मक्तेदािांच्या दिांचा

तल
ु नात्मक

तक्ता काढून तो नस्तीस लावलेला आहे . तल
ु नात्मक दिाची माहहती खालीलप्रमाणे आहे .
अ.नं.

मक्तेदािाचे नाव

1)

मेस. आि.बी.आडमठ
ु े

2)

मेस हारूगडे कन्स्रक्शन

3)

मेस व्ही. ए. पाटील

हदलेले दि
सोबतच्या यादीप्रमाणे
7 % जास्त
35% जास्त

मे.आडमठ
ु े यांनी ननववदे त नमद
ु केल्याप्रमाणे दि दशिववणािी सोबतची यादी ई-टें डिची कायिवाही
झाल्यानंति साध्या कागदावि तयाि करून सोबत लावलेली

आहे . या छाया प्रतीतील यादीवि

मक्तेदािांच्या सही व्यनतरिक्त दि पाहहलेबाबत सक्षम अर्धकाऱयाची सही नाही.
ई-टें डिची मधील तल
ु नात्मक दिाचा या ई-टें डि पध्दतीमळ
ु े नतन्ही अर्धकाऱयांनी त्याच्या गोपनीयकोड
नंबिचा वापि केल्यानंति दिाचा तल
ु नात्मक तक्ता व तक्त्यावि इति माहहतीही ननघते त्याचवेळी सक्षम
तीन्ही अर्धकाऱयांच्या त्यावि सह्या होतात. ह्या कामाचा तल
ु नात्मक तक्ता वगळून इति सवि कामांच्या
तल
ु नात्मक तक्त्यावि सवि तीनही अर्धकाऱयांच्या सह्या आहे त. फक्त या कामाच्या तक्त्यावि व
सोबतच्या यादीवि या ननववदे साठी ननयक्
ु त केलेल्या तीन अर्धकाऱयांच्या सह्या नाहीत.
त्यामळ
ु े ई-टें डि नस
ु ाि दि प्राप्त न होता ननयम बाह्यरित्या नंति 5% जास्त दि दे ऊन मक्ता मंजिू केला
असलेचे लेखा पिीक्षणाच्या ननदशिनास आहे आहे .
मक्तेदािास ननयम बाह्य कृती करून मक्ता मंजूि केला त्याहून अर्धक तोटा म्हणजे ननववदे त नसलेला
दि 5% जास्त हदला आहे . जास्तीची िक्कम रु.34,883/- वसल
ू पात्र ठिते. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त
झाले नाही.
DATBPCM5601 (Ref No : 72)
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वॉडा क्र.28 वारणाले िनपा शाळा पाठीिागे हॉट मिक्स पध्दतीने डाांबरीकरण करणे

कािातील त्रुटी बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 374149.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 374149.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 44865.00 रु.,

या दे यकातून रॉयल्टी,वविा,उपकर वसूल केले नाहीत. ननववदा पध्दत व काि वाटपातील अननयमितता
झ्रालेले आहे .

प्रमाणक क्रमांक :- 7315

हदनांक :-27/3/2012

िक्कम :- 3,74,149/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 3,87,400/प्रशासकीय मान्यता :- स्था.स. ठिाव क्र.85 हद.31.5.2010
तांबत्रक मान्यता :- 21/8/2009
ठे केदािाचे नांव :- श्री. आि. बी. आडमठ
ु े
कायािदेश हदनांक :- 14/2/2011

कामाची मद
ु त :-15 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 14

पष्ृ ठ क्रमांक :- 51 ते 52

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्काम रु.3741/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
उदयोग उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय क्र.बी.सी.ए.2009/ प्रक्र.108/कामगाि 7 अ हदनांक 17 जून
2010 अन्वये 1%

कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु.3741/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.

कामाची मापे नोंदववले बाबतचे मोजमाप पस्
ु तका लेखा परिक्षण कामी उपलब्ध केले नाही
मक्तेदािाचे िजजस्रे शन व त्याच्याशी अनर्ष
ु र्ं गक कागदपत्रे लेखा परिक्षणास दाखववले नाहीत.
बी-1 टें डि फॉमि नस्तीत नाही. त्यातील अटी प्रमाणे किािपत्र केले नाही. तसेच शासन परिपत्रक
15.05.2007 प्रमाणेननववदा

फॉमि ची फकं मंत िक्कम रुपये 500/- वसल
ु

केलेचे

कागदपत्रे लेखा

परिक्षणास दाखववली नाहीत.
वॅटची 4% िक्कम रुपये 14966/- पैकी ि.रु. 7483/-वसल
ु किणेत आले बांधकाम ववभाग शासन ननणिय
क्र.बी.डी.जी. 2005 / प्रक्र 324/ इमासी-2 हदनांक 03 माचि 2006 मधील परि.क्र. 5 मध्ये दशिववल्या प्रमाणे
मल्
ु यवधीत कि अर्धननयमाचे कलम 8 व 9

खाली नोंदणी प्रमाणपत्र नाही. या मळ
ू े बाकी िक्कम रुपये
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7483/- वसल
ु पात्र आहे .

हदनांक 24/11/2009 िोजी दै ननक पढ
ु ािीत ननववदा प्रमसध्द केली एकाच ननववदे त लाखो रुपयाची 32 कामे
होती . तिी

प्रनतसाद ममळाला नाही.

दै ननक पढ
ु ािीत पहहली मद
ु तवाढ हदनांक 12/12/09 ला हदली याच

वतिमानपत्रात दस
ु िी मद
ु त वाढ हदनांक 24/12/12 ला हदली. लाखो रुपयांच्या 32 कामाना एकाच वतिमान
पत्रात वािं वाि प्रमसध्दी दे ऊनही प्रनतसाद ममळाला नाही. प्रमसध्दी बाबतची वतिमानपत्र लेखापिीक्षणास
उपलब्ध केली नाहीत.

सामान्य

प्रशासन ववभाग शासन ननणिय क्र. जाहहिात 2009 /प्रक्र.137 का 34

हदनांक 31/08/2009 नस
ु ाि 32 कामाच्या एकबत्रत िक्कमेचा ववचाि करुन साप्ताहहक व दै ननकात प्रमसध्दी
हदली नाही.
काम वाटप सममतीचे पत्र क्र. हद.08.02.10 अन्वये

हे काम संग्राम मजूि सहकािी संस्थेस हदले नंति

त्यात बदल करुन स्थायी सममती ठिाव क्र. 85 हद. 31/05/2010 ने संववदा 5(2)(2) नस
ु ाि श्री. आि. बी.
आडसळ
ू े या मक्तेदािास हदले आहे . ननववदा बी-1 प्रमाणे हॉट ममक्सला लागणािी यंत्र सामग्र
ु ी व कामगाि
या मक्तेदािाकडे असले बाबतचे कागदपत्रे लेखा परिक्षणास सादि केले नाहीत.
प्रथम ननववदा िद्द करुन अन्य ठे केदािस टें डि न काढता ननयमबाह्यरित्या काम हदलेचे स्पष्ट होते. तसेच
असा ननणिय

घेण्याची कािणे काय या बाबतचे

सववस्ति स्पष्टीकिण

प्रस्तावात नाही. टें डि न

मागववता काम हदलेने स्पधाित्मक दिाचा लाभ न ममळालेने मनपाचे आर्थिक नक
ु सान झालेले आहे .
या कामामध्ये गौण खननजाचा खालील प्रमाणे मोठया प्रमाणात वापि केला आहे . पिं तु महािाष्र शासन,
महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि
िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु केलेली नाही.
बाब क्र.2:- हाडि मरु
ु म

120.00 घ.मी.

बाब क्र.3:- खडी 60 मी.मी.

156.00 घ.मी.

बाब क्र.7:-बी.बी.एम.75 मी.मी.
878.75 चौ.मम. x 100=8.79 x 12.30 =

108.00 घ.मी.

बाब क्र.9:-कािपेट 25 मी.मी.
878.75 चौ.मम. x 100=8.79 x 3.65 =

32.00 घ.मी.
========
416.00 घ.मी.

एकूण 416 x 2.83= 146.99 ब्रास खननज या कामासाठी लागली आहे . 147 ब्रास खननज x रु.200
प्रती ब्रास = 29400/-िॉयल्टी वसल
ु पात्र आहे .
कामात वापिलेल्या गौण खननजाचे वापि पत्रक तयाि किणेत आलेले नाही. अधिसमास पत्राचे उत्ति
प्राप्त झाले नाही.
DATBPCM5601 (Ref No : 73)
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साांगली येथील नांदनवन अपाटा िेंट ते सेठ बांगला रस्ता बी.बी.एि. करणे.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 1376351.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 1376351.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 69036.00 रु.,

या दे यकातून रॉयल्टी,वविा,उपकर वसूल केले नाहीत. ननववदा प्रमसध्दीबाबतचे प्रमसध्दी वतािानपत्र
त्याच्याशी सांबर्ां धत कागदपत्रे दाखववली नाहीत.

प्रमाणक क्रमांक :- 6975

हदनांक :-15/03/2012

िक्कम :-13,76,351/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 23,77,460/प्रशासकीय मान्यता :- स्था.स. ठिाव क्र.372 हद.02.03.2009
तांबत्रक मान्यता :- 12/01/2009
ठे केदािाचे नांव :- एस. एफ. चौगल
ु े
कायािदेश हदनांक :- 05/02/2010
मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 5

कामाची मद
ु त :- 120 हदवस
पष्ृ ठ क्रमांक :- 92 ते 94

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्कम रु.23,749/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
उदयोग उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय क्र.बी.सी.ए.2009/ प्रक्र.108/कामगाि 7 अ हदनांक 17 जन
ू
2010 अन्वये 1%

कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु.23,749/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.

ननववदा प्रमसध्दी बाबतचे वतिमानपत्र आणण त्यांच्याशी संबध
ं ीत कागदपत्रे लेखा पिीक्षणास दाखववली
नाहीत.
एकूण 3 ननववदा प्राप्त झाल्या पैकी मक्तेदाि श्री. एस.एफ. चौगल
ु े यांची सवाित कमी 4.90% जास्त दिाची
ननववदा मंजूि केली. ननववदा फॉमि बी -1 प्रमाणे किािपत्र केले नाही. शासन परिपत्रक हदनांक 15/05/2007
नस
ु ाि ननववदा फॉमि फकं मत रु.500/- वसल
ू केलेचे कागदपत्रे दाखववले नाहीत.
सा.बां.वव. महािाष्र शासन ननणिय क्रं संफकणि 1097/सी आि 622/इमािती-2 हदनांक 29/06/1999 नस
ु ाि
उपअमभयंता यांनी मोजमाप नोंद वहीत मापे नोंदली नाहीत फकं वा 100% चेकींग हदले नाही.
या कामामध्ये गौण खननजाचा खालील प्रमाणे मोठया प्रमाणात वापि केला आहे . पिं तु महािाष्र शासन,
महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि
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िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु केलेली नाही.
बाब क्रं 2 - बी बी एम 75 मी.मी.

429.70

4.29 चौ.मी x 12.3 घ.मी. =
52.76 घ.मी. /2.83 ब्रास

=

18.64 ब्रास x रु. 200/-

52.76 घ.मी.
18.64 ब्रास

=

3728/-

बाब क्रं 5- कािपेट 25 मी.मी. 671.71 चौ.मी.
67.11चौ.मी.x 3.65 घ.मी.

=

244.95 घ.मी. /2.83

=

86.55 ब्रास x रु. 200/-

244.95 घ.मी.
86.55 ब्रास

=

17310/-----------

रु.21,038/-----------

गौण खननज िॉयल्टी रु. 21,308/- वसल
ू पात्र आहे . अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.

DATBPCM5601 (Ref No : 74)
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वॉडा क्र.63 मिरज पांचशील चौक वसाहत येथे पेदहीांग ब्लॉक बसववणेच्या कािातील

त्रुटीबाबत.
नागरी दमलत वस्ती सुधार योजना.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, िाज्य ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 513569.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 513569.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 21534.00 रु.,

दे यकातून वविा व रॉयल्टी रक्कि वसुल केलेली नाही.

प्रमाणक क्र -: .283

हदनांक -: 31.03.2012

अंदाजपत्रकीय िक्कम -:5,65,900 -/
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प्रशासकीय मान्यता :- स्थायी सममती ठिाव क्र. 175 हदनांक 12.07.2011
तांबत्रक मान्यता -:353 हदनांक

02.02.2010

ठे केदािाचे नांव :- श्री. आसीफ लष्किी
कायािदेश क्रंमांक -: हदनांक/18.01.2012

कामाची मद
ु त :- 30 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक -:3

पष्ृ ठ क्रमांक -:79 ते 81

सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
उद्योग उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय 17 जन
ू 2010 नस
ु ाि 1% कामगाि कल्याण उपकि
िक्कम रु5136/- दे यकातन
ु वसल
ु किणेत आला नाही.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र.प्रववनी-2305/सहववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1% ववमा ि.रु.5136/- कपात केला नाही.
शासन ननणिय हदनांक 17 जून 2010 नस
ु ाि सन 2012-13 या आर्थिक वर्षाित दिमहा कामगाि कल्याण
उपकि फकती भिणा केला या बाबतच्या भिणा चलनासह सवि माहहती लेखा पिीक्षणास दाखववण्यात
आली नाही.
या कामासाठी गौण खननजाचा वापि किणेत आला आहे . तपशील खालील प्रमाणे आहे .
बाब क्रं.2

मरु
ु म

86.400 घन.मी.

86.400घ.मी./ 2.83 = 30.53 ब्रास x रु.200/ब्रास =

बाब क्रं.3

काँक्रीट

रु. 6106

57.600 घन.मी.

57.600 चौ.मी. x 3.6 = 207.36घ.मी./2.83= 73.27 ब्रास x200=
बाब क्रं.5

मसमें टकाँक्रीट

रु. 14654.41

8.13 घन.मी.

8.13 घ.मी.x 1.35 = 10.97 / 2.83= 3.87 x रु. 200/ब्रास =

रु. 774
---------------------रु. 21,534.41

या कामा मध्ये गौण खननज फकती लागले या बाबतचे वापि पत्रक नस्तीत तसेच दे यका सोबत नाही.
रु.200 प्रती ब्रास प्रमाणे वसल
ू ी किावी.
वाळूची वाहतक
ु करुन वाळू आणलेची नोंद नाही. फकती ब्रास वाळू लागली ते स्पष्ट किावे.
बाब क्रं.4 नस
ु ाि 576 चौ.मी. पेव्हींग ब्लॉक बसववले आहे त. ते बसववताना तेवढे च चौ.मी. वाळु फकं वा 6
एम.एम. खडी खाली पसिावी लागते. या बाबतची नोंदही वापि पत्रकामध्ये केलेली नाही व महािाष्र
शासन, महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010
नस
ु ाि िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु केलेली नाही
मरु
ु म व काळा दगड याचे वाहतक
ु पास नस्तीत आहे त. पिं तु िॉयल्टी वसल
ू केलेचा उल्लेख वहातक
ु
पास मध्ये नसलेने

मरु
ु म 30 ब्रास व काळा दगड 19 ब्रास अशी एकूण 39 ब्रास Xरू. 200 = िक्कम

रु.7800/- वसल
ु पात्र आहे .
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अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
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वॉडा क्र.63 मिरज जिखानवाला हॉटे ल ते पांचशील चौक आर.सी.सी. पाईप घालणे

कािातील त्रुटी बाबत.
नागरी दमलत वस्ती सध
ु ार योजना
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, िाज्य ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ंु लेली िक्कम : 466268.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 466268.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 11160.00 रु.,

ठे केदाराकडून टें डर फॉिाची ककां ित घेणेत आलेली नाही. तसेच ठे केदाराबरोबर करारपत्र न करताच काि
िांजूर करणेत आलेले आहे .

प्रमाणक क्र -: .285 हदनांक -:31.03.2012 िक्कम -:4,66,268-/
अंदाजपत्रकीय िक्कम -:4,69,300 -/
प्रशासकीय मान्यता .स्थायी सममती ठिा क्र.मा -: 175 हदनांक 12.07.2011
तांबत्रक मान्यता -:352 हदनांक

02.12.2010

ठे केदािाचे नांव :- विद मजिू सह. सोसायटी
कायािदेश हदनांक :- 16.01.2012

कामाची मद
ु त -:45 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक -:3

पष्ृ ठ क्रमांक -:81 ते 82

सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
काम वाटप सममती पत्र हदनांक 12.08.2011 ने कामाचे वाटप केले आहे . मक्तेदािास टें डि फॉमि हदला
नाही व या फॉमिची िक्कम ही वसल
ू केली नाही. सा.बां.वव. शासन परिपत्रक क्र.सी.ए.टी09/05/प्र क्र 381
इमािती-2 मंत्रालय हदनांक 15.05.2007 अन्वये फॉमि फकं मत ि.रु.500/- वसल
ू किावी.
बी-1 टें डि फॉमि व त्यातील क्लॉज नस
ु ाि किाि केला नाही. अंदाजपत्रकीय िक्कम रुपये 50,000/- पेक्षा
जास्त असन
ू ही टें डि फॉमि वापिला नसल्याने ननयम बाह्य कायिवाही केली आहे .
मे विद मजिू सहकािी संस्था यांच्या नोंदणीची कागदपत्रे लेखा पिीक्षणकामी दाखववली नाहीत.
सां.बां.वव. महािाष्र शासन ननणिय क्र. संफकणि 1097/सी आि 622/इमािती-2 हदनांक 29.06.1999 नस
ु ाि
मोजमाप पस्
ु तक क्र.3 पष्ृ ठ क्र.81 ते 82 वि उपअमभयंता यांनी मापे नोंदली नाहीत. तसेच 100% चेकींग
हदले नाही.
उद्योग उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय 17 जून 2010 नस
ु ाि 1% कामगाि कल्याण उपकि
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िक्कम रु.4663/- व ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र.प्रववनी-2305/सहववमा/साबावव/फ-2
हदनांक 12.09.2005 नस
ु ाि 1% ववमा कामगाि ववमा रु.4663/- एकूण िक्कम रु.9326/- दे यकातन
ु वसल
ू
केले नाहीत.
नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 182 नस
ु ाि दे यक पािीत किताना मोजमाप पस्
ु तकात लाल
शाईने क्रॉस केले नाही. व दे यक पािीत केल्या बाबत िक्कमेचा शेिा नमद
ु नाही.
ि.रु. 2331/- कामगाि ववमा घेतला आहे . ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र हदनांक
12.09.2005 नस
ु ाि कामगाि ववमा ि.रु.4663/- कपात केला नाही.
अंदाजपत्रकातील सवि बाबींवि दि पथ
ृ :किण म्हटले आहे . पिं तू प्रत्यक्षात दि पथ
ृ :किण करुन व त्यास
मान्यता घेऊन त्या बाबतचे कागदपत्रे अंदाज पत्रकासोबत लावली नाहीत.
खडी, वाळू, ववटा अशा गौण खननजाचा वापि कामात केला आहे . पिं तू महािाष्र शासन, महसल
ू आणण
वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि िक्कम रु. 200/प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु केली नाही.
बाब क्र.3

मसमें ट काँक्रीट

14 घन मीटि

14 घ.मी. x 1.35 = 18.90 / 2.83 = 6.67ब्रास x रु. 200 = रु. 1334

पत्रक

बाब क्र.4

मसमें ट काँक्रीट

1:2, 200 Rm, 600 mm

बाब क्र.5

वीट बांधकाम

60x45x90, 10 नग बांधकाम गौण खननज वापिाबाबतचे वापि

नाही. तिी स्टे टमें ट तयाि करुन िॉयल्टी वसल
ु किावी. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले

नाही.
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वॉडा क्र.65 खाजा झोपडपट्टी ते कच्छी हॉल जवळ सांरक्षक मभांत बाांधणे कािातील

लेखाववर्यक त्रुटी बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 910774.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 910774.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 48748.00 रु.,

दे यकािधून वविा, रॉयल्टी, कािगार कल्याण उपकर वसुल करण्यात आलेला नाही.

[198]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

प्रमाणक क्रमांक :- 7294

हदनांक :- 27.03.2013

िक्कम :- 9,10,774/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 9,71,920/प्रशासकीय मान्यता :- मा.आयक्
ु त ननणिय क्रमांक 112 हदनांक 05.07.2011
तांबत्रक मान्यता :- 378

हद.16.06.2011

ठे केदािाचे नांव :- साजीद कुिे शी
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 05.11.2011

कामाची मद
ु त :- 90 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 21

पष्ृ ठ क्रमांक :- 13 ते 17

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
मक्तेदाि श्री. साजीद कुिे शी यांना 3.77% कमी दिाने मक्ता मंजूि किणेत आल आहे . या मक्तेदािास
ननववदा फॉमि बी-1 हदला नाही. तसेच सा.बांधकाम खात्याचे परिपत्रक हदनांक 15.05.2007 नस
ु ाि फामिची
फकं मत रु.500/- वसल
ु केली नाही.
फॉमिच ववकला

गेला नसल्याने त्यातील क्लॉज प्रमाणे किाि केला गेला नाही. न्यायालयीन प्रकिण

उदभवल्यास त्यास जबाबदाि कोण असा प्रचन ननमािण होऊ शकतो तिी किाि किताना अननयममतता
झालेली आहे .
मोजमाप पस्
ू तक क्र.21 पष्ृ ठ क्र.13 ते 17 वि दे यक पािीत झाल्या नंति लेखा संहहता 1971 ननयम 182
नस
ु ाि लाल शाईने क्रॉस केले नाही. तसेच पािीत केलेल्या िक्कमेचा शेिा मोजमाप नोंदवहीत नाही.
शासन परिपत्रक हदनांक 17 जून 2010 नस
ु ाि *कामगाि कल्याण उपकि रु.9104/- दे यकातन
ू वसल
ु केला
नाही.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र.प्रववनी-2305/सहववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1% ववमा ि.रु.8108/- दे यकातन
ु कपात केला नाही.
52 ब्रास मरु
ु म वापिलेले वाहतक
ु पास आहे त पिं तु त्यात िॉयल्टी भिलेचा उल्लेख नाही. यामळ
ु े 52 ब्रास
मरु
ु म x रु.200 = 10,400/- वसल
ु केले नाहीत. जबाबदािी ननजचचत करुन िक्कम वसल
ु किावी. श्री. पाटील
यांनी मल
ु ानीना मरु
ु म ववकला असी पासवि नोंद आहे . यात मक्तेदाि कुिे शी यांचे नाव नाही.
50 % ववमा िक्कमेची आकािणी अंदाज पत्रकात आहे . पिं तु तीही िक्कम वसल
ु केली नाही.
या कामामध्ये गौण खननज म्हणुन खडी, वाळु, मरु
ु म याचा वापि केला आहे .
बाब क्र.2 मसमेंटकाँक्रीट

17.240 घन मीटि

बाब क्र.3 मसमेंटकाँक्रीट

10.210 घन मीटि

बाब क्र.4 मसमेंटकाँक्रीट

5.32 घन मीटि

बाब क्र.5 मसमेंटकाँक्रीट

13.64

बाब क्र.7 हाडि मरु
ु म

212.44 घन मीटि

बाब क्र.9 मसमेंटप्लास्टि

109.72 चौ.मीटि

घन मीटि

वापि पत्रक तयाि करुन महािाष्र शासन, महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज[199]
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10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु किावी.
बाब क्र. 1 ते 9 चे दिाबाबत दिपथ
ु आहे . पिं तु त्याची कागदपत्रे नस्तीत नाहीत.
ृ :किण केलेचे नमद
अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
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वॉडा क्र.40 गोपाल कृष्ण िांदीर ते मशदां े घर रस्त्याची सुधारणा कािातील लेखाववर्यक

त्रुटी बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 414490.00 रु., आक्षेपाधीन िक्कम : 414490.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 18740.00 रु.,

सावा. बाांधकाि ननयि पुस्तीका ननयि 150 प्रिाणे 10% पेक्षा किी दराची ननववदा असल्याने िुळ
अांदाजपत्रक रद्द करुन घट अांदाजपत्रक तयार करुन त्यास िान्यता घेतली नाही.
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प्रमाणक क्रमांक :- 7325

हदनांक :- 27.03.2013

िक्कम :- 4,12,166/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 4,14,490/प्रशासकीय मान्यता :- प्र.स.ठ. क्रमांक 04 हदनांक 31.10.2011
तांबत्रक मान्यता :- 444 हदनांक 08.07.2011
ठे केदािाचे नांव :- भित गणपती कंु भाि
कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 24.01.2012

कामाची मद
ु त :- 45 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 5

पष्ृ ठ क्रमांक :- 43 ते 44

सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
या कामासाठी एकूण 6 ननववदा आल्या त्या पैकी भित गणपती कंु भाि या मक्तेदािास 28.90% कमी
दिाने मक्ता मंजिू किणेत आला. 10% पेक्षा कमी दिाचे काम असलेने सावि. बाधकाम ववभाग ननयम
पस्
ु तीका ननयम 150 नस
ु ाि 10% पेक्षा कमी दिाने ननववदा आल्याने घट अंदाजपत्रक तयाि करुन सक्षम
प्रार्धकाऱयाची घट अंदाजपत्रकास मंजूिी घेतली नाही.
अंदाजपत्रकीय िक्कम रुपये 4,14,490/- आहे . 28.90% कमीने
िक्कम येते व प्रत्यक्ष

रु.2,94,702.39 एवढी अंदाजपत्रकीय

खचि ि.रु.2,92,378/- झाला. एवढ्या कमी िक्कमेत काम कसे झाले याबाबत

खुलासा किणेत आला नाही.
28.90% कमी दिाने काम कसे किणाि या बाबत मक्तेदाि यांचा खुलासा घेऊन नस्तीत लावला नाही.
ननववदा प्रमसध्दी बाबतचे सवि कागदपत्रे छाया प्रतीत आहे त. मळ
ु कागदपत्रे लेखा पिीक्षणास उपलब्ध
केले नाहीत.
मक्तेदाि यांना बी-1 फामि ववकत हदला नाही. बांधकाम खात्याचे परिपत्रक हद.15.05.2007 अन्वये फॉमिची
फकं मत रु.500/- वसल
ु केली नाही.
ननववदा फॉमि बी-1 मधील क्लॉज व अटी शतीवि मक्तेदाि यांच्या सह्या नाहीत. ननयमानस
ु ाि किाि
किणेत आला नाही.
मोजमाप पस्
ु तक क्र.5 पष्ृ ठ क्र.43,44 वि नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 182 नस
ु ाि लाल शाईने
क्रॉस केले नाही.
शासन ननणिय 17 जून 2010 नस
ु ाि कामगाि उपकि िक्कम रु.2924/- दे यकातन
ु कापन
ु घेतले नाहीत.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र.प्रववनी-2305/सहववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि अन्वये कामगाि वीमा ि.रु.2924/- दे यकातन
ु वसल
ु केला नाही.
या कामसाठी गौण खननजाचा वापि किणेत आला आहे . यात खडी, वाळु अशा स्वरूपाचे खननज वापिले
आहे .
बाब क्र.1

मसमें टकाँक्रीट

1.50 घन मीटि

बाब क्र.2

मसमें टकाँक्रीट 60mm 709.01 चौिस मीटि

गौण खननज कोणत्या प्रकािचे फकती वापिले या बाबत वापि पत्रक तयाि केलेले नाही व महािाष्र
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शासन, महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010
नस
ु ाि िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु किावी. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले
नाही.

DATBPCM5601 (Ref No : 78)
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HCL कांपनीस आदा केलेल्या दे यकाबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :संगणक, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

वसल
ू पात्र िक्कम : 44100.00 रु.,
HCL कांपनीस चाजेबल रान्झेक्शन बाबत िहानगरपामलकेने रुपये1,62,74,474/- सन 2011-12 िध्ये

आदा केलेले आहे त. करारपत्रातील जनरल अटी/शती पान नां.22 वरील अट क्रां.7 नुसार सांगणकीकरण पूणा
करणेस 12 िदहन्याची िुदत ददली आहे . िुदतीत काि पूणा न केलेस प्रतीददन रुपये300/- प्रिाणे
रुपये25 लाखाचे ियाादेपयिंत दां ड आकारणेचे स्पष्ट केले आहे . त्याप्रिाणे दां डाची रक्कि रुपये44,100/वसुल करणेत आलेली नाही.
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प्रमाणक

हदनांक

िक्कम

कालावधी

1270

30/06/2011

21,68,649/-

19/03/2010 ते 18/05/2011

3342

13/09/2011

30,66,375/-

19/05/2011 ते 31 /07/ 2011

4901

02/12/2011

20,86,860/-

01/08/2011 ते 31/08/2011

5086

09/12/2011

13,87,545/-

01/09/2011 ते 30/09/2011

7826

31/03/2012

74,99,291/-

01/10/2011 ते 31/10/2011

क्रमांक

महासभा क्रं. 09 ठिाव क्रं.149 ववर्षय क्रं.12 हद.21/2/2009 ते HCL कंपनीस 10 वर्षि
कालावधीसाठी E-Governance अंतगित संगणकीकिण योजना िाबववणे व नागिी सवु वधा केंद्र स्थापन
करुन त्या माफित संगणकीकृत सेवा दे णेचे कामास महासभेने मान्यता हदली आहे . सदि कामाचे
किािपत्र हद.30/08/2010 िोजी झालेले असन
ू कामाचा कायािदेश हद.02/03/2009 िोजी हदला आहे . EGovernance प्रकल्प ननववदा प्रफक्रयेबाबत परिच्छे द क्रमांक 27, ववशेर्ष लेखा पिीक्षण अहवाल सन

2006-07 ते 2009-10 मध्ये सववस्ति आक्षेप नोंदववणेत आलेला आहे .
खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
कामाची मद
ु त 02/03/2010 िोजी संपली असलेने व HCL कंपनीकडून मॉड्यल
ु ववकमसत किणेचे काम
हद.27/07/2010 िोजी एकूण 147 हदवस ववलंबाने पण
ू ि झालेने 147 हदवस x रुपये 300/- दं ड/हदवस
प्रमाणे रुपये44,100/- वसल
ु किणेत यावा.
किािपत्रामधील अटी / शती 7.1 नस
ु ाि ANNEXURE II मधील तितद
ु ीप्रमाणे कंपनीचे काम
समाधानकािक चालु असलेचे दि आठवड्यास मख्
ु य लेखापिीक्षक व मसस्टीम मॅनेजि यांनी प्रमाणणत
किणे आवचयक असता त्याप्रमाणे कायिवाही झालेली नाही.
किािपत्रातील अट क्रं.17 (a) नस
ु ाि नागिी सवु वधा केंद्रामध्ये जमा झालेले पैसे दििोज मनपा बँक
खातेमध्ये जमा किणे आवचयक आहे . HCL कंपनीने दििोज बँक खातेमध्ये पैसे जमा केले नाहीति तो
किािाचा भंग मानण्यात येईल. तसेच मनपाने HCL कंपनीच्या हहचयापोटीची िक्कम प्रत्येक आठवड्याचे
दस
ु ऱया हदवशी कंपनीचे बँक खातेमध्ये भिणे आवचयक आहे . मनपाने िक्कम भिली नाही ति मनपाचे
वतीने किािाचा भंग होत आहे असे नमद
ु केले आहे . मनपाचे वतीने किािानस
ु ाि कंपनीस िक्कम आदा
केलेचे हदसन
ू येत नाही.
किाि अटी / शती 21 मधील 21.1 (c) प्रमाणे मनपाने सलग तीन महहने दे य तािखेच्या तीन हदवस
ववलंबाने पैसे आदा केले ति तो किािाचा भंग ठिे ल असे नमद
ु आहे . त्याप्रमाणे मनपाने कंपनीचे
हहचयाची िक्कम आदा किणे आवचयक आहे . त्याप्रमाणे कायिवाही झालेली नाही.
HCL कंपनीने हद.18/1/2010 ते 27/7/2010 पयिंत अंदाजे रुपये46,58,913/- दे यकाची मनपाकडे मागणी
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केली आहे . पिं तु हद.27/7/2010 पयिंत कंपनीने वेगवेगळया ववभागाची मॉड्यल्
ु स ववकमसत केली नसलेने
त्यांना सदि कालावधीचे दे यक आदा किणेत येवु नये असे हद.10 ऑगष्ट 2012 चे जस्टअिींग
कममटीमध्ये ठिले आहे . त्यानस
ु ाि रुपये46,58,913/- वगळुन अन्य दे यक आदा किणे योग्य आहे .
जल
ु ै

2012

अखेि

कंपनीने

रुपये4,17,15,814/-

च्या

दे यकांची

मागणी

केली

आहे .

त्यापैकी

रुपये2,02,08,498/- ची दे यके मनपाने आदा केली आहे त व जस्टअिींग कममटीने बैठकीमध्ये
रुपये47,03,013/- वगळुन रुपये1,67,36,326/- कंपनीस आदा किणेचे नमद
ु आहे . पिं तु त्याप्रमाणे
कायिवाही लेखापिीक्षण तािखे अखेि हद.07/04/2012 झालेचे हदसन
ू आले नाही.
किािातील अ.क्र. 22 अटी / शतींचा भंग झालेस किाि िद्द किणेबाबतच्या अटी नमद
ु आहे त त्याप्रमाणे
अटी / शतींचे पालन दोन्ही बाजुंनी होणे आवचयक आहे .
DATSBKM7201 (Ref No : 115)
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फौजदारी गुन्हयाबाबत खटला प्रलांबीत असलेल्या सेवकाांच्या पुनननायुक्ती बाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सामान्य प्रशासन, 0 ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

अन्वेर्ण चौकशी ककां वा गुन्हयाबाबतचा खटला प्रलांबबत असलेल्या सेवकाांना ननयिबाह्यररत्या
पुनननायुक्त करणेत आलेले आहे .

सां.मम.कु. मनपा कडील सेवा पस्
ु तकांची पडताळणी किता सोबतच्या यादीतील 13 कमिचाऱयांना
त्यांना 48 तासापेक्षा जास्त

पोलीस कोठडीत ठे वलेन,े ननलंबीत किणेत आले होते. याबाबत अधिसमास

पत्र क्रं. 26,27,32 हद. 21/12/2012 व हद. 28/12/2012 अन्वये ववचािणा किता प्रशासन अर्धकािी
(आस्था) यांनी अधिसमास पत्र क्रं. 26,27 ला त्यांचेकडील पत्र क्रं. 756/ हद. 31/01/2013, व 757/ हद.
31/01/2013

नस
ु ाि हदलेली उत्तिे

पहता सा.प्र.शा.नन.क्रं. ममप्रआ-2008/प्र.क्र./2008/11 अ / हद.

14/03/2008 व सा.प्र.वव.शा.नन.क्र. सीआिव्ही-1037/ प्र.क्र. 03/07/2011 हद. 18/10/07 मधील तितद
ु ी व

मागिदशिक तत्वाच्या अर्धन िाहून सक्षम अर्धकािी मा. आयक्
ु तसो, यांचे मान्यतेने खटल्याचा ननणिय
होणेपव
ू ी पन
ु :स्थावपत केले आहे . हे म्हणणे मान्य किता येत नाही.
खालील कमिचाऱयांना ननयमबाह्यरित्या पन
ु :स्थावपत किणेत आले आहे .
अ.
क्र

कमिचा
ऱयांचे
नांव

पदनाम

मशक्षेचा प्रकाि क्रमांक

पन
ु :स्थावपत क्रमांक

व हदनांक

व हदनांक
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असलेले
हठकाण
1

िघव
ु ीि

जकात ननलंबीतक्र./आस्था/वव/

क्र.मनपा/आस्था/वव/322/04

गटनेता

48

गोपाल

तपासणी 232

हद 31/12/04

मलपीक

तासांपेक्षा

हलवाई

स

जास्त

06/08/2003

पोमलस
कोठडी.
2

धिममसंग जकात ननलंबीतक्र./आस्था/वव/

क्र.मनपा/आस्था/वव/323/04 सहा.आयु 48

हहिालाल अर्धक्षक 230

हद 31/12/04

06/08/2003

नगिकि

क्त,

तासांपेक्षा

ममिज

जास्त
पोमलस
कोठडी.

3

प्रहदप

कननष्ठ ननलंबीतक्र./आस्था/वव/

क्र.मनपा/आस्था/वव/324/04 मागासवगी 48

िामचंद्र

मलपीक 231

हद 31/12/04

य सममती, तासांपेक्षा

06/08/2003

जोशी

सांगली

जास्त
पोमलस
कोठडी.

4

प्रकाश

कननष्ठ क्र.मनपा/आस्था/वव/65/03 क्र.मनपा/आस्था/वव/161/04 जकात

जयमसंग मलपीक /04 हद 19/1/2004

हद 6/12/04

भोसले

48

ववभाग,

तासांपेक्षा

सांगली

जास्त
पोमलस
कोठडी.

5

संहदप

कननष्ठ ननलंबीत

हद. 3/6/2006

जकात

48

सम
ु तीला मलपीक क्र.मनपा/आस्था/वव/185/0

ववभाग,

तासांपेक्षा

ल शहा

सांगली

जास्त

5/05 हद 7/5/2005

पोमलस
कोठडी.
6

महें द्र

सफाई

ववष्णू

कामगाि मनपा/आस्था/10/

चंडाले

ननलंबीत
37/2005/06

क्र. पन
ु िि स्थावपतचा

हद. -

2/4/2012

हद. चा आदे श स्वीकािला नाही.

48

तासांपेक्षा
जास्त
पोमलस

28/12/2005

कोठडी.
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7

सिु े श

बागमा ननलंबीत

क्र.मनपा/आस्था/

जजवाप्पा ळी

क्र.मनपा/आस्था/7/3931/ 10

हाणमापिु े

06/07 हद. 2/4/2007

हद. 16/2/2010

17/2009- बागा

48

ववभाग,

तासांपेक्षा

सांगली

जास्त
पोमलस
कोठडी.

8

सनतश

आिे खक ननलंबीत

बाबासाहे

28/09/2008

ब सावंत

क्र.मनपा//9/4/2010/हद.20/04 बांधकाम बेहहशोबी
/2010

वव/92/2010/11

आस्था/ ववभाग,
हद. सांगली

मालमत्ता
जवळ
बाळगल्याबद्द

9/4/2010

ल.
उपिोक्त हद. 14/03/08 चे शा. ननणियानस
ु ाि सदिचे अर्धकाि मा. ववभागीय आयक्
ु तांस
असलेन,े सन 11/12 मधील वेतनाची िक्कम रु. 2211240/- आक्षेपार्धन ठे वणेत येत आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 118)
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नगरसेवक लेटरपॅड छपाई ननयिबाह्य खचाा बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :साप्रवी, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ब

गत
ुं लेली िक्कम : 612645.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 612645.00 रु.,

ि.शा.न.वव.ववभाग शा.नन.क्र. सांकीणा 2004/468/प्र.क्र.84/04/नवव-20 दद.24 जानेवारी 2005 नुसार
नगरसेवकाांना िानधन म्हणून दर िहा रुपये 4000/- (दरु ध्वनी, लेखनसािुग्री व टपाल या बाबीवरील
खचा लक्षात घेऊन) दे णेत येतात. परां तु िनपा ननधीतुन सन 2011-12 या आर्थाक वर्ाात नगरसेवक लेटर
पॅड छपाईवर रुपये 147504/- इतका खचा करणेत आला आहे .

म.शा.न.वव.ववभाग शा.नन.क्र. संकीणि 2004/468/प्र.क्र.84/04/नवव-20 हद.24 जानेवािी 2005 नस
ु ाि नस
ु ाि
नगिसेवकांना मानधन म्हणून दि महा रुपये 4000/- (दिु ध्वनी, लेखनसामग्र
ु ी व टपाल या बाबीविील
खचि लक्षात घेऊन) दे णेत येतात. तसेच शा.नन.क्र. संकीणि 2009/प्र.क्र.148/नवव-26 हद.22 जानेवािी 2010 ने
नगिसेवकांचे मानधन दि महा रुपये 7500/- केले आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1. शासन ननणियानस
ु ाि मानधनामध्ये लेखन सामग्र
ु ी खचािचा समावेश असलेने जन माहहती अर्धकािी
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तथा प्रशासकीय

अर्धकािी सा.मम.कु. मनपा ने क्र.मनपा/प्रशावव/5/158/2012-13 हद.24/08/2012

िोजी हदलेल्या पत्रा प्रमाणे सन 2005-06 ते सन 2011-12 या कालावधीत नगिसेवकांचे लेटि पॅड
छपाईविील खचि रुपये 612645/- संबर्ं धताकडून

वसल
ु किणेत यावा.
DATSBKM7201 (Ref No : 81)
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कलि ९ क खालील आक्षेप
गंभीि अननयममतता
--------------------

ननरां क
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भाग दोन
सवासाधारण

अननयमितता

कलि ९ ड खालील आक्षेप
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कफरती दै नांददनी (डायऱया) िांजूर न करताच वेतन आदा केलेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स,
अननयममतता कलम

: 9ड

पाणी पुरवठा ववभागाचे 32 वसुली किाचारी बाराही िदहने कफरतीवर असतात परां तू त्याांच्या दै नदां दनी
नोंदवही िांजूर करुन न घेता वेतन आदा केले आहे .

सांगली ममिज आणण कुपवाड या भागात पाणी पिु वठा अंतगित 32 कमिचािी काम किीत आहे त. यातील
प्रत्येक कमिचाऱयाने दििोज फकती व नेमके केणते काम केले हे दशिववणािी डायिी 215 पानामध्ये छापन
ू
घेतली आहे . प्रशासन अर्धकािी िे कॉडि यांनी हद. 9/1/2012 िोजी पाणी पिु वठा ववभागास डायऱया पिु ववल्या
आहे त. या वेळी फकती डायऱया पिु ववल्या व त्या कोणत्या कमिचाऱयांना हदल्या याबबतची लेखा परिक्षणास
नोंदवही दाखववली नाही.
सन 2011-12 या वर्षाित कमिचाऱयांनी वापिलेली व त्यात िोजच्या कामाच्या नोंद करुन महहना अखेिीस
सक्षम अर्धकाऱयांची मंजूिी घेतलेली एकही डायिी लेखा परिक्षणास उपलब्ध झाली नाही. हदवसभि हे सािे
कमिचािी कायािलयाबाहे ि फफितीवि असतात. त्यांच्या डायऱया मंजूि न किताच त्यांना भत्ता व वेतन दे णेत
आले आहे .
सवि कमिचाऱयांच्या मंजूि दै नहं दन्या लेखा परिक्षण कामी दे णेत याव्यात फकं वा वेतन भत्याची िक्कम वसल
ू
करुन दाखवावी असे अधिसमास पत्राने कळवन
ि ा दाखववली नाही. अधिसमास पत्रास
ू ही लेखापिीक्षणास पत
ु त
समपिक उत्ति हदले नाही.
DATBPCM5601 (Ref No : 137)

124

टपाल नतकीट व जांगि स्थावर िालित्ता नोंदवह्या ठे वणेत आले नसले बाबत.
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लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व
अननयममतता कलम

जलनन, स्वननधी ननधी

: 9ड

नगरपामलका लेखा सांदहता 1971 ननयिानुसार पोस्टे ज स्टॅ म्प, जांगि स्थावर िालित्ता नोंदवह्या
ठे वणेत आल्या नाहीत.

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
लेखा संहहता 1971 ननयम 143 नस
ु ाि टपाल नतकीटांचा हहशोब लेखापिीक्षण कामी दे णेत यावा. असे
अधिसमास पत्राद्वािे ववचािले असता या कायािलयात टपाल नतकीटांचा हहशोब ठे वला जात नाही असे
कळववले. पिं तु पत्र कशी पाठववली जातात याचा खल
ु ासा केला नाही. व पत्र पाठववणेचे िजजस्टि ही
दाखववले नाही. माचि 2011 पासन
ू िाजस्व नतकीटांचा हहशोब ठे वला असल्याचे अधिसमास पत्रास उत्ति
आहे . पिं तु हहशेब लेखापिीक्षणास दाखववला नाही.
लेखा संहहता1971, ननयम 144 नस
ु ाि जंगम मालमत्ता नोंदवही नमन
ु ा नं. 114 मध्ये दाखववण्यात आली
नाही. तसेच ववना वापि व पडून िाहहलेली मालमत्तेची यादी ठे वणेत आलेली नाही. अधिसमास पत्राच्या
उत्तिाप्रमाणे सन 2001 पयित जंगम मालमत्ता नोंदवही ठे वली आहे . त्यानंतिची नोंद जंगम मालमत्ता
नोंदवहीत नाही.
लेखा संहहता ननयम 155 नस
ु ाि स्थावि मालमत्ता नोंदवही नमन
ु ा नं. 128 लेखा परिक्षण कामी उपलब्ध
केली नाही.
सांगली ममिज आणण कुपवाड भागात कोणत्या प्रकािची फकती स्थावि मालमत्ता आहे या बाबतची सवि
कागदपत्रे लेखा परिक्षणास दाखववणेत आली नाही. अधिसमास पत्रास हदलेले उत्तिाप्रमाणे कागदपत्रे
दाखववली नाहीत.
DATBPCM5601 (Ref No : 152)
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पाणी पुरवठा ववभागास होत असलेल्या तोट्याबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012
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लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

सन 2011-12 िध्ये पाणी पुरवठा ववभागाचे उत्पन्न व खचा याचा ताळिेळ घेतला असता योग्य
ननयोजन अभावी जिेपेक्षा खचा जास्त होत असलेचे ददसुन येत.े

पाणी पिु वठा ववभागाकडून दििोज पाणी उपसा 76.91 द.ल.मलटि होत असन
ू नळ कनेक्शन धािकांना
53.70 द.ल.मलटि , साविजननक नळाद्वािे 2.68 द.ल.मलटि पाणी पि
ु वठा होत असन
ू गळती व फफल्टि

वॉश इ. मळ
ु े 214 ल.मलटि पाणी वाया जात आहे . सदि गळतीची टक्केवािी 27.46% असलेचे हदसन
ु
येत.े महानगिपामलकेने अधिसमास पत्रास हदलेल्या उत्तिानस
ु ाि 1 दशलक्ष मलटि पाणी शध्
ु दीकिण करुन
ववतिीत किणेस रुपये21,39,000/- खचि येत असलेचे स्पष्ट होते. त्यामळ
ु े 21 दशलक्ष मलटि पाणी
गळतीमळ
ु े 21 x रुपये21,39,000/- = रुपये4,49,19,017/- महानगिपामलकेचे वाया गेलेचे हदसन
ु येत.े
त्यामळ
ु े पाणी गळती कमी किणेसाठी प्रयत्न किणे आवचयक आहे .
पाणी पिु वठा ववभागास सन 2011-12 मध्ये पाण्याचा उपसा करुन ववतिण किणेसाठी अस्थापना
खचािवि एकूण रुपये16,45,10,513/- खचि झाला असलेचे अधिसमास ज्ञापनास हदलेल्या उत्तिामध्ये नमद
ु
आहे . पिं तू वावर्षिक लेख्यामध्ये पाणी पिु वठा ववभागावि महसल
ु ी खचि रुपये17,84,66,913/- व भांडवली
खचि रुपये4,11,54,969/- असा एकूण रुपये21,96,21,882/- खचि झाला असलेचे स्पष्ट होते.
पाणी पिु वठा ववभागाने हदलेल्या प्रपत्राप्रमाणे सन 2011-12 या आर्थिक वर्षाित चालु मागणी
रुपये14,99,09,112/- व थकबाकी रुपये8,40,97,070/- अशी एकूण रुपये23,40,06,182/- वसल
ू किणेचे
आहे त. त्यापैकी चालु वसल
ू ी रुपये10,08,17,123/- + थकबाकी रुपये4,86,54,841/- असे एकूण
रुपये14,94,71,964/- वसल
ू किणेत आले आहे त. त्यामळ
ु े सन 2011-12 वर्षाित झालेल्या खचािचे तल
ु नेत
प्रत्यक्ष जमा 68% झाली आहे .
महानगिपामलकेने महासभा क्रं.08/2004-05 हद.17/02/2005, ठिाव क्रं.192 ने पाणी पट्टीचे दि सन
2005-06 ते सन 2007-08 अखेि तीन वर्षािचे कालावधीसाठी टप्प्या टप्प्याने वाढववले आहे त. पिं तू सन
2008-09 पासन
ू 2011-12 पयिंत पाणी पट्टीचे दि वाढववले नसलेने पाणी पिु वठा ववभागाचा तोटा वाढला

असलेचे स्पष्ट होते. अस्थापनाखचि, ववद्यत
ु आकाि, अशध्
ु द पाणी उपसाचे दि वाढले असलेने
त्याप्रमाणात पाणी पट्टीमध्ये वाढ होणे आवचयक आहे .
सन 2011-12 अखेि पाणी पिु वठा ववभागाची थकबाकी रुपये8,40,97,070/- व चालु मागणी
रुपये14,99,09,112/- आहे . चालु मागणीशी थकबाकीचे प्रमाणे 56.09% असलेचे हदसन
ंु ई
ु येत.े मब
प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे प्रकिण 10 ननयम 12 (1) अ नस
ु ाि पाणी पट्टी बद्दल
फकं वा िक्कमेबद्दल मागणीची नोटीस योग्य रितीने बजावण्यात आल्या नंति एक महहन्याचे आत िक्कम
[212]
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दे णेस कसिु केलेस पाणी बंद किणेची तितद
ु आहे . सदि तितद
ु ीची अंमलबजावणी

योग्य रितीने केली

नसलेने थकबाकीची िक्कम प्रचंड प्रमाणात वाढली असलेचे स्पष्ट होत असलेने थकबाकी वसल
ु ीस
प्राधान्य दे णे आवचयक आहे .
महानगिपामलकेस सज
ु ल ननमिल अमभयान व UIDSSMT या योजने अंतगित केंद्र व िाज्य शासनाकडून
प्रचंड प्रमाणात ननधी उपलब्ध झालेला आहे . योजनांची कामे योग्य रितीने व वेळेत पण
ू ि होणेसाठी पाणी
पिु वठा ववभागाने जमा व खचािचे ननयोजन योग्य रितीने करुन नागरिकांना स्वच्छ व शध्
ु द पाण्याचा
पिु वठा किणेची दक्षता घेणे आवचयक आहे .
DATSBKM7201 (Ref No : 156)
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दे यकातून 1% वविा कपात केला नसलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :पाणी पुिवठा व मलनन:स, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

वसल
ू पात्र िक्कम : 31242.00 रु.,

खुदाईसाठी वावर्ाक ठे केदारास ददलेल्या दे यकातुन ववम्याची रक्कि कपात करणेत आलेली नाही.

प्रशासकीय मान्यता :- स्थायी सममती सभा क्रं.01 ठिाव क्रं.29 हद.19.04.2011
तांबत्रक मान्यता :- जल अमभयंता यांचे पत्र 62 /2011 – 12 हद. 08.07.2011
अंदाजपत्रकीय िककम :- 31,24,203 /- ,

मंजिु दि :- अंदाजपत्रकीय दिाने

मक्तेदािाचे नांव :- श्री. अभय पाटील, सांगली
खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त. .
सन 2011-12 मध्ये पाणी पिु वठा ववभागाने पाईप लाईनसाठी चि खद
ु ाई किणे व पाईप टाकणेचे काम
मक्तेदाि श्री. अभय पाटील (वावर्षिक एजन्सी) यांचेकडून करुन घेतली असन
ू वर्षिभि आदा केलेल्या
दे यकामधून मजजप्रा दिसच
ू ी सन 2011-12 मधील जनिल नोट्स अ.क्र. 27 प्रमाणे 1% ववमा कपात
किणे आवचयक असता तो केला नसल्याने एकूण कामाची िक्कम रुपये 3124203 चे 1% प्रमाणे रुपये
31242/- वसल
ु करुन शासकीय ववमा संचालनालयाकडे भिणा किणेत यावीत.

उपिोक्त आक्षेपांचे पत
ि स्
े तव िक्कम रुपये31,242/- वसल
ु त
ु पात्र किणेत यावी.
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लेखा ववर्यक िहत्वाच्या नोंदवह्या लेखा पररक्षणासाठी उपलब्ध केल्या नसलेबाबत.
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लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग,
अननयममतता कलम

: 9ड

िहानगरपामलकेकडे ववववध ववभागाकडून रोज िोठ्याप्रिाणात रक्किा जिा होतात. ननयिानुसार जिेची
चलने व रोखपालाची रोकड नोंदवही लेखा पररक्षणास दाखववली नाही.

नगिपामलका लेखा संहहता 1971 नस
ु ाि महत्वाच्या लेखा ववर्षयक नोंदवह्या लेखापिीक्षणास
उपलबध केल्या नाहीत.
ननयम

फॉमि / नोंदवही

25

4

25

8

32(2),65,70(2),73(5),78(3)
97(5) व 107

13

36(2)

16

39

18

42

20

43 व 132

23

49 व 56

24

59

27

60

28

61

29

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 33(65,70(2) 73(5),78(3), 95(5) व 107) नस
ु ाि नमन
ु ा नं. 13
परिपण
ू ि होवन
ू चलनासह िोखापालाने िक्कम भिणा करुन घेणेची आहे . पिं तू चलने न दाखववलेने जमा
िक्कमेबाबत लेखापिीक्षण किणे शक्य झाले नाही.
नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 39 नस
ु ाि िोखपालाची िोकड वही नमन
ु ा क्र. 18 मध्ये ठे वली
नाही.
नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 35 (1) प्रमाणे कायािलयात िक्कम

जस्वकािणाऱयाकडून त्याची

पोहोच पावती चलनावि व संकलीत पस्
ु तकावि घेणे आवचयक असता त्याप्रमाणे कायिवाही न किता
िोज कोट्यावधी रुपये काही कायािलयातन
ू जमा होतात. त्याची पोहोच न दे ता वपशववत बंद करुन ठे वले
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जातात. व दस
ु ऱया हदवशी िक्कम खात्यावि भिली जाते.
अधिसमास पत्राचे उत्ति हदलेले नाही.
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धनादे श पुस्तक साठा नोंदवही अपूणा असले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखाववभाग,
अननयममतता कलम

: 9ड

धनादे श पुस्तक नोंदवही अपूणा ठे वणेत आली आहे .

नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 9 नस
ु ाि धनादे श पस्
ु तकासाठी नोंदवही नमन
ु ा नं. 1 ठे वणेत आली
आहे . पिं तु ननयम 9,46(1) व 152 नस
ु ाि नोंदवहीत नोंदी पण
ू ि केल्या नाहीत.
सन 2008 पासन
ू धनादे श पस्
ु तक वापिले बाबतच्या नोंदी नांदवहीतील स्तंभ क्र. 12 ते 24 मध्ये केल्या
नाहीत. त्यामळ
ु े अद्याप फकती कोिी धनादे श पस्
ु तके फकं वा धनादे श मशल्लक आहेत हे स्पष्ट होत नाही.
सन 2011-12 या आर्थिक वर्षाितील वापिलेल्या धनादे श पस्
ु तकांच्या स्थळ प्रती लेखापिीक्षणास
दाखववण्यात आल्या नाहीत.
सन 2011-12 मधील िद्द केलेल्या धनादे शांची यादी व धनादे श लेखापिीक्षणास उपलब्ध केली नाही.
माचि 2012 अखेि काढलेले धनादे श व ते लेखा परिक्षण तािीख 7/12/2012 पयित वटले नाहीत. याची यादी
लेखापिीक्षणास उपलब्ध केली नाही.
यनु नयन बँकेचे धनादे श नं. 363401 ते 363500 चे धनादे शचे कोिे पस्
ु तक दाखववणेत आले, पिं तु लेखा
संहहता ननयम 46(2) नस
ु ाि धनादे श पस्
ु तक ममळताच त्यातील धनादे शाची मोजणी करून मलपष्ृ टावि
संख्या दशिववणािी हटप नमद
ु करुन सक्षम अर्धकािी यांनी स्वाक्षिी केली नाही.
सन 2011-12 मध्ये कायािलय, ववववध संस्था, व्यक्ती इत्यांदीना हदलेल्या धनादे शाची पोहोच लेखा
परिक्षणास दाखववणेत आली नाही.
धनादे श पस्
ं ीत कमिचािी यांची स्तंभ क्र. 11 मध्ये सही नाही.
ु तक वापिणेसाठी ताब्यात घेतलेबाबत, संबध
अधिसमास पत्राचे उत्तिास नमद
ु केल्याप्रमाणे त्यांचे कायािलयात हजि िाहूनही कागदपत्रे दाखववली नाहीत.

DATBPCM5601 (Ref No : 130)
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िुख्य लेखापरीक्षक कायाालयाचा िांजुर किाचारी अकृतीबांध व लेखापरीक्षण

अहवालाबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :लेखापिीक्षण,
अननयममतता कलम

: 9ड

िुब
ां ई प्राांनतक िहानगरपामलका अर्धननिय 1949 चे अनुसूची ड प्रकरण 3 िधील दोन नुसार
िुख्यलेखापरीक्षकाने 5 (1) प्रिाणे िहानगरपामलकेची लेखापरीक्षा करणे व 5 (3) (4) प्रिाणे अहवाल
तयार करुन सादर आवचयक आहे परां तु त्याप्रिाणे कायावाही करणेत आलेली नाही.

मब
ुं ई

प्रांनतक

महानगिपामलका

अर्धननयम

1949

चे

कलम

51(1)

अन्वये

स्थायी

सममतीने

मख्
ु यलेखापिीक्षक यांचे अर्धनस्त काम किणािे अर्धकािी व कमिचािी यांची संख्या, पदनाम, श्रेणी,
वेतन, फी व भत्ते ,कलम 51 चे पोटकलम (4) च्या तितद
ु ीच्या अर्धन ठिववलेचा ठिाव लेखापिीक्षणास
दे णेत आला नाही.
मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे कलम 53 (2) नस
ु ाि स्थायी सममतीच्या मान्यतेने
मख्
ु य लेखापिीक्षकांनी त्यांचे कायािलयात नेमणुक केलेल्या अर्धकािी व कमिचािी यांची यादी
लेखापिीक्षणास सादि केलेली नाही. तसेच सन 2011-12 या वर्षाित कायिित अर्धकािी / कमिचािी यांची
नेमणुक कोणामाफित किणेत आली तसेच सदि कमिचािी कोणत्या ववभागातन
ू मल
ु ेप कायािलयात
कोणत्या कालावधीसाठी बदलीने कायिित आहे त याबाबतची माहहतीही लेखापिीक्षणास सादि केलेली
नाही.
मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननमय 1949 चे प्रकिण 3 मधील दोन नस
ु ाि मख्
ु यलेखापिीक्षकाने 5
(1) प्रमाणे महानगिपामलकेची लेखा परिक्षा किणे आवचयक आहे व 5

(3) व (4) प्रमाणे अहवाल

तयाि करुन सादि किणे आवचयक आहे . पिं तु त्याप्रमाणे कायिवाही किणेत आलेली नाही.
मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननमय 1949 चे कलम 105 (1) नस
ु ाि नगिपामलका मख्
ु य
लेखापिीक्षकाने महानगिपामलकेच्या लेख्यांची साप्ताहीक तपासणी व

लेखापिीक्षा

करुन

अहवाल

स्थायी सममतीकडे पाठववणे आवचयक आहे . पिं तु त्याप्रमाणे कायिवाही किणेत आलेली नाही.
मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननमय 1949 चे कलम 106 (3) नस
ु ाि नगिपामलका मख्
ु य
लेखापिीक्षकाने प्रत्येक सिकािी वर्षि सरू
ं ि शक्य नततक्या लवकि,मागील सिकािी वर्षािच्या
ु झालेनत
संपण
ू ि लेख्याविील आपला अहवाल स्थायी सममतीकडे पाठववणे आवचयक आहे . पिं तु त्याप्रमाणे
कायिवाही किणेत आलेली नाही.
[216]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

DATSBKM7201 (Ref No : 166)

130

गुांठवारी प्रशिन शुल्क व ववकास आकार वसुल केले बाबतची िादहती उपलब्ध केली

नसले बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :नगििचना,
अननयममतता कलम

: 9ड

सन 2011-12 या आर्थाक वर्ाात जिा केलेले गुठ
ां े वारी प्रशिन शुल्क व ववकास आकार याची िादहती
लेखापरीक्षणास उपलब्ध करणेत आलेली नाही.

महािाष्र गठ
ुं े वािीववकास अर्धननयम 2001 ननयम 4 (फ) नस
ु ाि गठ
ुं े वािी भख
ू ंड धािकाचे बांधकाम
ननयममत किणेसाठी

आकािल्या जाणाऱया प्रशमन शल्
ु क व ववकास आकािाची माहहती खालील

नमन्
ु यात अपेक्षक्षली होती. तथापी ती उपलब्ध झालेली नाही.
अ. धनाकर्षि

िक्कम कोणा कडून प्रशमन

क्र. क्रमांक,

रुपये

हदनांक
1

2

3

शल्
ु क लेखा

प्राप्त

/

झाला.

आकाि िक्कम पाठववल्याचा

4

ववकास पिीक्षणास

5

लेखाशाखेने धनादे श

/ शेिा

बँकेत जमा धनाकर्षि
केल्याचा

वटल्याचा

हदनांक

हदनांक

हदनांक

6

7

8

9

महािाष्र प्रादे मशक व नगििचना अर्धननयम 1966 अन्वये कलम 52 व 53 खाली अवैध बांधकामाबाबत
नगििचना ववभागाने फकती नोटीसा काढल्या तसेच फकती तात्पिु ते व अंनतम िे खांकने मंजुि केली आहे त
याबाबतची माहहती लेखापिीक्षणास दे णेत आलेली नसलेने एकूण फकती शल्
ु क व दं डात्मक िक्कम जमा
झाली याचे लेखापिीक्षण किता आले नाही.
अधिसमासपत्र क्र.71 हदनांक 22/01/2013 अन्वये सन 11-12 या आर्थिक वर्षाित बांधकाम पिवानगी
हदलेल्या मालमत्ता धािकांची यादी मागववणेतआली होती. त्यानस
ु ाि यादी हदनांक 29/03/2013 िोजी
दे णेत आली. पिं तु प्रत्येक बांधकामाची पिवानगी नस्ती, बांधकाम नकाशे व भिण्यात आलेले शल्
ु क
यांची चलने दाखववणेत आलेली नाहीत.
DATRMJM6101 (Ref No : 133)
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ननयमितीकरण केलेल्या गुांठेवारी क्षेत्राच्या 10 % जिीन िनपाने ताब्यात घेतलेची

िादहती लेखापरीक्षणास ददली नसले बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :नगििचना, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

िहाराष्र गुठ
ां े वारी ववकास अर्धननयि 2001 व शासन नगर ववकास पत्र क्रिाांक गुठ
ां े वारी - 1004/190/
प्र.क्र. 11/2004/नवव-30, दद. 14/7/2004 िधील तरतुदीनुसार 15 गुठ्
ां यापेक्षा (1500 चौ.िी.) जास्त आकाराचा
भूखांड या अर्धननयिान्वये ननयिाधीन करताना ककिान 150.00 चौ.िी. ककां वा भूखांडाच्या क्षेत्राच्या 10%
यािधील जी जास्त असेल तेवढी जागा बालवाडी / स्वच्छतागह
ृ / सावाजननक सुववधा इत्यादी
प्रयोजनासाठी पामलकेने िोफत ताब्यात घ्यावी असे स्पष्टपणे निुद केले आहे . त्याप्रिाणे ताब्यात
घेतलेल्या जागाांची िादहती लेखापरीक्षणास दे ण्यात आलेली नाही.

हद. 25/2/2013 च्या अधिसमास ज्ञापनाला आपलेकडून उत्ति प्राप्त झालेले नाही.
महािाष्र गठ
ुं े वािी ववकास अर्धननयम 2001 व शासन नगि ववकास पत्र क्रमांक गठ
ुं े वािी - 1004/190/
प्र.क्र. 11/2004/नवव-30, हद. 14/7/2004 मधील तितद
ु ीनस
ु ाि 15 ग्
ुं यापेक्षा (1500 चौ.मी.) दजास्त
आकािाचा भख
ू ंड या अर्धननयमान्वये ननयमाधीन किताना फकमान 150.00 चौ.मी. फकं वा भख
ू ंडाच्या
क्षेत्राच्या 10% यामधील जी जास्त असेल तेवढी जागा बालवाडी / स्वच्छतागह
ृ / साविजननक सवु वधा
इत्यादी प्रयोजनासाठी पामलकेने मोफत ताब्यात घ्यावी असे स्पष्टपणे नमद
ु केले आहे . तसेच
िे खांकनामध्ये दशिववलेली एकूण भख
ू ंडाच्या 10% भख
ू ंड न ववकलेला व बांधकाम न केलेला असावा
अशीही अट आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
मनपाने एकूण फकती खुल्या जागा ताब्यात घेतल्या व ताब्यात घेतलेल्या खुल्या जागा 7/12 वि फकं वा
प्रॉपटी काडिवि पामलकेच्या नावे नोंद केलेची माहहती लेखापिीक्षणास दे णेत आलेली नाही.
प्रशमन शल्
ु क व ववकास आकाि स्वरुपात वसल
ु केलेल्या िक्कमांचा प्रकिण ननहाय तपशील दे णेत
आलेला नाही.
सन 2011-12 च्या वार्षीक लेख्यामध्ये गठ
ुं े वािी ववभागाकडे एकूण रु.85,00,000/- ननधी उपलब्ध आहे .
पिं तु कोणताही खचि किणेत आलेला नसलेने, नागरिकांना त्यांच्या मल
ु भत
ू सोयी सवु वधापासन
ू वंचीत
ठे वलेचे स्पष्ट होते.
DATRMJM6101 (Ref No : 142)
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जकात पावती पुस्तकािध्ये खाडाखोड केलेने झालेले नुकसानीबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :जकात,
अननयममतता कलम

: 9ड

वसल
ू पात्र िक्कम : 37999.00 रु.,

जकात पावत्यािधील खाडाखोडी केलेल्या असून त्या सक्षि प्रार्धकाऱयाने साक्षाांकीत केल्या नसलेने
िनपाचे आर्थाक नुकसान झाले आहे .

जकात पावती पस्
ु तकांची तपासणी किता खालील पावत्यांमध्ये खाडाखोड, उपिीलेखन आढळून
आले.
अ.क्र. पावती क्रं. हद.

िक्कम रु.

खाडाखोड

करुन

मलहलेली िक्कम

फिक

1

119190/ 14/03/2012

2250/-

1350/-

900/-

2

119582/ 20/03/2012

1190/-

893/-

297/-

3

133943/25/03/2012

12494/-

12032/-

462/-

4

147718/31/03/2012

60/-

40/-

20/-

80226/01/03/2012

866/-

555/-

311/-

16650/-

8880/-

7770/-

5
6

80289/03/03/2012

3811/-

3559/-

252/-

7

80369/ हदनांक नाही

132/-

102/-

30/-

8

479/05/03/2012

2200/-

1100/-

1100/-

9

734/09/03/2012

3164/-

2989/-

175/-

10

67474/07/03/2012

34514/-

8025/-

26489/-

11

120521/08/02/2012

672/-

480/-

192/-

7703/-

40005/-

37999/-

या खाडाखोडीत मनपा लेखा संहहता 1971 चे ननयम क्रं. 9 (8) व 10 नस
ु ाि छाननी करुन प्रार्धकृत
अर्धकाऱयाने साक्षांफकत किणे आवचयक असता त्या किणेत आलेल्या नाहीत.
याबाबत अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे . सदिची बाब चाचणी लेखा परिक्षणात
आढूळन आलेने इति 11 महहन्यातील पावती पस्
ु तकांतील खाडाखोडीबाबत आढावा घेऊन त्याप्रमाणे
वसल
ु ी किावी.
DATASJF7201 (Ref No : 135)
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चालू खाते धारकाांची निुना क्रिाांक 39 नोंद वही ठे वली नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :जकात,
अननयममतता कलम

: 9ड

चालू खाते धारकाांचे नगरपामलका सांदहता 1971 चे ननयि 71 (3) अन्वये निुना क्रिाांक 39 नुसार नोंद
वही ठे वणेत आलेली नाही.

लेखासंहहता 1971 चे ननयम 71 (2) अन्वये चालू खाते धािकाचे जकात माल आयात कितेवेळी सादि
केलेले प्रनतज्ञापत्र लेखापिीक्षणास अधिसमास ज्ञा.क्र.110 हद.13/02/2013 ने मागणी करुन ही उत्ति व
अमभलेखे अप्राप्त आहे त.
ननयम 71 (3) प्रमाणे प्रनतज्ञा पत्रावरुन प्रत्येक व्यक्ती वा संस्थेकडून येणे जकात िक्कमेची लेखी नमन
ु ा
क्रं. 39 प्रमाणे ठे वलेली प्रत लेखा परिक्षणास सादि केली नाही.
DATASJF7201 (Ref No : 159)
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पथकर (िागास्थ) पावती पुस्तकाांचा साठा नोंदवहीबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :जकात,
अननयममतता कलम

: 9ड

जकात ववभागाकडील पथकर (िागास्थ) पुस्तकाांची साठा नोंदवही पाहता ती नगरपामलका लेखासांदहता
1971 ननयि 73 (2) नुसार निुना क्रां. 42 िध्ये ठे वणेत आलेली नाही.

जकात ववभागाकडील पथकि (मागिस्थ) पस्
ु तकांची साठा नोंदवही पाहता ती नगिपामलका लेखासंहहता
1971 ननयम 73 (2) नस
ु ाि नमन
ु ा क्रं. 42 मध्ये ठे वणेत आलेली नाही.

नाक्याविील पथकि जमेबाबत ननयम 73 (5) नस
ु ाि कायिवाही किणेत आलेली नाही.
जकात अर्धक्षकाने ननयम क्रमांक 69 व 70 नस
ु ाि याबाबत लेखे ठे वलेले नाहीत.
ननयम 73 (7) नस
ु ाि नमन
ु ा क्रं. 108 मध्ये ठे वलेली व्यजक्तगत खातेवही लेखापिीक्षणास सादि केलेली
[220]
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नाही.
तसेच सन 2011-12 मध्ये सिु वातीची मशल्लक, छापलेली पस्
ु तके (दशिनी मल्
ु यांसह) वर्षाित
वापिलेली पस्
ु तके, जमा िक्कम व मशल्लक पस्
ु तकांचा ताळमेळ लेखापिीक्षणास सादि किणेत आला
नाही. याबाबत अधिसमास ज्ञपानाचे उत्ति अप्राप्त आहे त.
DATASJF7201 (Ref No : 160)
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जकात परतावा नोंदवही ठे वली नसलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :जकात,
अननयममतता कलम

: 9ड

ठे वी परतावा निुना क्रिाांक 40 प्रिाणे पुस्तके ठे वणे आवचयक असता ठे वणेत आलेली नाहीत.

जकात ववभागामाफित महानगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम क्रं. 72 नस
ु ाि ठे वींचा
पितावा मख्
ु य जकात कायािलयामाफित केला जातो. सदिच्या ठे वींच्या पिताव्यावि लक्ष ठे वणे करिता
नमन
ु ा क्रं. 40 नस
ु ाि नोंदवही ठे वणेत आलेली नाही. त्यामळ
ु े सन 11-12 या वर्षाित ननयमाप्रमाणे फकती
जकात पितावा दे णेत आला ते स्पष्ट होत नाही. याबाबत अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 161)
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कायाालयीन व भाड्याच्या वाहनाांचे लेखे लेखापरीक्षणास सादर केले नसलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

, आक्षेपाधीन िक्कम : 313998.00 रु.

कायाालयीन व भाड्याच्या वाहनाचे लेखे व दहशोब लेखा पररक्षणास सादर करणेत आलेले नाहीत.

महानगिपामलकेच्या मालकीची व सन 11-12 या आर्थिक वर्षाित भाड्याने घेतलेली जी चाि चाकी वहाने
घिपट्टी ववभागाच्या वापिात आहे त. त्यांचे लेखे व जमा खचािचा हहशोब खालील कागदपत्रासहहत
लेखापिीक्षणास सादि किणेत आलेला नाही.
[221]
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भाड्याच्या वाहनासह सवि वाहनाची लॉगबक्
ु स (स्कंदवही)
कायािलयाच्या सवि वाहनांची हहस्रीसीट (इनतहास नोंदवही)
भाड्याच्या प्रस्तावाच्या सवि नस्ती व भाड्याच्या प्रत्येक वहानावि झालेला खचि.
सन 2011-12 या आर्थिक वर्षािच्या वार्षीक लेख्यामध्ये अ) 5 मालमत्ता कि ववभाग या लेखामशर्षािखाली
वाहन दे खभाल दरु
ु स्ती व इंधन वंगण तेल इत्यादी वि एकूण रुपये 313998/- इतका झालेला खचि
आक्षेपाधीन ठे वण्यात येत आहे .
DATBPCM5601 (Ref No : 128)
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कर ननधाारण बाबतच्या नोंदवह्या व कागदपत्रे लेखा पररक्षणास उपलब्ध केली

नसलेबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :कि ननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ड

घरपट्टी ववभागाने नगर पामलका लेखा सांदहता 1971 िधील ननयिानुसार नोंदवह्या व कागदपत्रे लेखा
पररक्षणासाठी वेळीच उपलब्ध केले नाहीत.

[222]
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लेखा संहहता ननयम 78 (3) नस
ु ाि दै ननक वसल
ू ी नोंद वही नं. 50 उपलब्ध आहे . या नोंद वहीतील
स्तंभाप्रमाणे नोंदी केल्या नाहीत. हदवसातील सवि पावत्या विील िक्कमेची बेिीज करुन एकत्र नोंद घेतली
आहे . पिं तू स्तंभ 2 नस
ु ाि प्रत्येक पावती क्रमांक नमद
ु केलेला नाही.
लेखा संहहता ननयम 79 प्रमाणे सक्षम अर्धकािी /कमिचािी यांनी तपासणी केली नाही. यामळ
ु े ननयमानस
ु ाि
संकलनाचे नोंदीवि ननयंत्रण नसलेचे स्पष्ट होते.
कि ननधाििण व संकलन कायािलयाने खालील प्रमाणे लेखा ववर्षयक नोंद वह्या व फॉमि मधील नोंदी
दाखववल्या नाहीत.
तपशील

ननयम

नमन
ु ा नं.

कि ननधाििण सच
ु ी

74

43

कि ननधाििण हिकती नोंद वही

75(5)

44

इमाित पिवाना पस्
ु तक

75(6)

45

मागणी बदल नोंद वही

75(7)

46

कि मागणी नोंद वही

76 (1)

47

कि दे यक फाईल

77

48

दै ननंक वसल
ू नोंद वही

78(3)

50

चलन स्थळ प्रत

-

13

मागणी नोटीस फाईल

81(2)

51

किातन
ू सट
ु कागदपत्रे

82

-

अधिसमास पत्राचे उत्ति वेळेत ममळाले नाही.
DATBPCM5601 (Ref No : 131)
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लेखा पररक्षणाकािी कागदपत्रे उपलब्ध केले नाहीत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ड

िहानगरपामलकेने नगरपामलका लेखा सांदहता 1971 िधील ननयिानुसार आर्थाक दयवहार ठे वणेची
[223]
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कायावाही केली परां तु ववदहत ननयिानुसार नोंदवह्या व कागदपत्रे लेखापरीक्षण कािी दाखववले केले
नाहीत.

सन 2011-12 चे लेखापिीक्षण चालू असताना खालील कागदपत्रे लेखापिीक्षणासाठी दे णेत आले
नाहीत.
नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 113 प्रमाणे मललावाचे प्रस्ताव व मललाव योग्य जंगम मालमत्ता
यादी
नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 137 प्रमाणे अर्धकािी / कमिचािी यांची आयकि वववविण पत्र
नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 138 प्रमाणे अर्धकािी / कमिचािी यांनी हदलेली तािणपत्र / जामीन
कतबा व त्यांची नोंद असलेली नोंदवही नमन
ु ा नं. 106.
नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 141 प्रमाणे कि ववभागाने फकती िक्कमेचे अग्रीम घेतले व फकती
िक्कमेचे समायोजन किावयाचे मशल्लक आहे या संबध
ं ीत कागदपत्रे
लेखा संहहता ननयम 143 नस
ु ाि नमन
ु ा नं. 113 मध्ये टपाल नतकीट हहशोब
ननयम 144 नस
ु ाि नमन
ु ा नं. 114 मध्ये जंगम मालमत्ता नोंदवही
ननयम 145 प्रमाणे भाडांि संग्रह नोंदवही नं. 116
ननयम 156 नस
ु ाि जंगम मालमत्ता यांची वावर्षिक पडताळणी
विील प्रमाणे लेखा ववर्षयक सवि कागदपत्रे व त्याला अनर्ष
ु र्ं गक इति कागदपत्रे लेखापिीक्षणासाठी
प्राप्त केले नाही. अधिसमास पत्रास उत्ति प्राप्त झाले नाही.

DATBPCM5601 (Ref No : 132)
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कर ननधाारण व आकारणी पुस्तक ननयिानुसार ववदहत निुन्यात ठे वले नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ड

िुब
ां ई प्राांनतक अर्धननयि 1949 िधीलअनुसूची ड प्रकरण 8 कराधान ननयि 9 नुसार आयुक्ताांनी स्थायी
समितीच्या िान्यतेने तो ठरववल अशा निुन्यात व ररतीने आकारणी पुस्तक ठे वणे आवचयक असता
त्याप्रिाणे कायावाही करणेत आलेली नाही.

[224]
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अधिसमास पत्र क्र. 49 ला किननधाििण व संकलन ववभागाने उत्ति हदले आहे . पिं तु अनर्ष
ु र्ं गक
कागदपत्रे लेखापिीक्षणास पिु ववणेत आलेली नाहीत.
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
मब
ंु ई प्रांनतक अर्धननयम 1949 मधील प्रकिण 8 किाधान ननयम 9 नस
ु ाि आयक्
ु तांनी स्थायी
सममतीच्या मान्यतेने तो ठिववल अशा नमन्
ु यात व रितीने आकािणी पस्
ु तक ठे वणे आवचयक आहे . पिं तु
स्थायीने मान्य केलेल्या ववहहत नमन्
ु यात पस्
ु तक ठे वणेचा ठिाव लेखापिक्षक्षणास दाखववणेत आलेला
नाही.
मब
ुं ई प्रांनतक अर्धननयम 1949 मधील प्रकिण 8 किाधान ननयम 19 नस
ु ाि प्रभाग आकािणी पस्
ु तक
आयक्
ु तांनी अर्धप्रमाणीत केलेले नाही.
मब
ंु ई प्रांनतक अर्धननयम 1949 मधील प्रकिण 8 किाधान ननयम 21(2) अन्वये मालमत्ताचे दि चाि
वर्षािनी पन
ु वविलोकन करुन नवीन आकािणी पस्
ु तक तयाि किणे आवचयक आहे . अधिसमास पत्रास
हदलेल्या उत्तिामध्ये सन 2005-06 मध्ये किननधाििण किणेत येवन
ू सध
ु ारित आकािणी सन 2010 मध्ये
केलेचे नमद
ु आहे . याचाच अथि दि चाि वर्षािनी पन
ु वविलोकन किणेत आलेले नाही.
महानगिपामलका ठिाव क्र. 18 हद. 17/9/98 नस
ु ाि सन 1998-99 या वर्षािसाठी मनपा क्षेत्रातील मालमत्ता
व कि आकािणी एकबत्रत ॲसेसमें ट खाजगी एजन्सीकडून घेणेची ननववदा मंजूि किणेत आली होती.
त्यानस
ु ाि झालेल्या ॲसेसमें टची प्रत लेखापिीक्षणास मागणेत आली असता दे णेत आली नाही. अधिसमास
पत्रास हदलेल्या उत्तिामध्ये उपिोक्त िे कॉडि सन 2005 चे पिु ात मभजून नष्ट झालेचे नमद
ु किणेत आले
आहे .
DATSBKM7201 (Ref No : 138)
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कर ननधाारण व आकारणी पुस्तक ननयिानुसार ववदहत निुन्यात ठे वले नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

िुब
ां ई प्राांनतक अर्धननयि 1949 िधील प्रकरण 8 कराधान ननयि 9 नुसार आयुक्ताांनी स्थायी
समितीच्या िान्यतेने तो ठरववल अशा निुन्यात व ररतीने आकारणी पुस्तक ठे वणे आवचयक असता
त्याप्रिाणे कायावाही करणेत आलेली नाही.

अधिसमास पत्र क्र. 49 ला किननधाििण व संग्राहक ववभागाने उत्ति हदले आहे . पिं तु अनर्ष
ु र्ं गक
कागदपत्रे लेखापिीक्षणास पिु ववणेत आलेली नाहीत.
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खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
मब
ुं ई प्रांनतक अर्धननयम 1949 मधील प्रकिण 8 किाधान ननयम 9 नस
ु ाि आयक्
ु तांनी स्थायी सममतीच्या
मान्यतेने तो ठिववल अशा नमन्
ु यात व रितीने आकािणी पस्
ु तक ठे वणे आवचयक आहे . पिं तु स्थायीने
मान्य केलेल्या ववहहत नमन्
ु यात पस्
ु तक ठे वणेचा ठिाव लेखापिक्षक्षणास दाखववणेत आलेला नाही.
मब
ुं ई प्रांनतक अर्धननयम 1949 मधील प्रकिण 8 किाधान ननयम 19 नस
ु ाि प्रभाग आकािणी पस्
ु तक
आयक्
ु तांनी अर्धप्रमाणीत केलेले नाही.
मब
ंु ई प्रांनतक अर्धननयम 1949 मधील प्रकिण 8 किाधान ननयम 21(2) अन्वये मालमत्ताचे दि चाि
वर्षािनी पन
ु वविलोकन करुन नवीन आकािणी पस्
ु तक तयाि किणे आवचयक आहे . अधिसमास पत्रास हदलेल्या
उत्तिामध्ये सन 2005-06 मध्ये किननधाििण किणेत येवन
ू सध
ु ारित आकिणी सन 2010 मध्ये केलेचे
नमद
ु आहे . याचाच अथि दि चाि वर्षािनी पन
ु वविलोकन किणेत आलेले नाही.
महानगिपामलका ठिाव क्र. 18 हद. 17/9/98 नस
ु ाि सन 1998-99 या वर्षािसाठी मनपा क्षेत्रातील मालमत्ता
व कि आकािणी एकबत्रत ॲसेसमें ट खाजगी एजन्सीकडून घेणेची ननववदा मंजूि किणेत आली होती.
त्यानस
ु ाि झालेल्या ॲसेसमें टची प्रत लेखापिीक्षणास मागणेत आली असता दे णेत आली नाहे . अधिसमास
पत्रास हदलेल्या उत्तिामध्ये उपिोक्त िे कॉडि सन 2005 चे पिु ात मभजून नष्ट झालेचे नमद
ु किणेत आले
आहे .
DATSBKM7201 (Ref No : 153)
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सांडास बाथरुि व पॅसेजवर कर आकारणी केली नसलेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ड

सांडास, बाथरुि व पॅसेजवर कर आकारणी केली नसलेने कराची आकारणी किी होवून
िहानगरपामलकेचे आर्थाक नुकसान झाले आहे .

मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे कलम 7 अन्वये मालमत्ता किाच्या आकािणीस
पात्र असलेल्या जममनीचे व इमाितीचे कियोग्य मल्
ु य ठिववले जाते. अधिसमास पत्र क्र. 53 मद्द
ु ा क्र. 5
ला मालमत्ता ववभागाने अपण
ू ि उत्ति हदले आहे .
खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.
जा.क्र.मनपा/किवव/10/1864/2009-10 नस
ु ाि मालमत्ता कि सन 2009-10 पन
ु सव्हे क्षण आवाजवी भाडे
मल्
ु याबाबतचे चौकशी सममतीच्या अहवालावि आयक्
ु त यांनी ननणिय घेतला असन
ू किाची आकािणी
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किताना संडास, बाथरुम व पॅसेजवि कि आकािणी किणेबाबत आदे श हदला आहे . त्यानस
ु ाि कि
आकािणी केली नसलेने मनपाचे आर्थिक नक
ु सान झाले आहे .
DATSBKM7201 (Ref No : 154)
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िालित्ता कराच्या आकारणीसाठी यांत्र व सािुग्रीचे वववरण पत्र तयार केले

नसलेबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :किननधाििण व संकलन,
अननयममतता कलम

: 9ड

आयुक्ताांनी िालित्ता कराच्या आकारणीसाठी करयोग्य िूल्य ठरववणेसाठी प्रत्येक वगाात असणारे
कोणतेही सयांत्र व यांत्रसािग्री याचे तपशीलवार वणान निुद करणारे एक वववरणपत्र स्थायी समितीच्या
ननदे शानुसार तयार करणे आवचयक असता ते केले नसलेने दयापारी व औद्योर्गक िालित्ताांची
आकारणी ननयिानुसार झालेली नाही.

मब
ंु ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे अनस
ु च
ू ी ड प्रकिण 8 किाधान ननयम 7(2) नस
ु ाि
कोणत्याही इमाितीत फकं वा जममनीत फकं वा इमाितीवि फकं वा जममनीवि असलेली व आयक्
ु ताने
महानगिपामलकेच्या मान्यतेने जाहीि नोहटशीद्वािे वेळोवेळी ववननहदिष्ट केलेल्या वगािपक
ै ी कोणत्याही
वगाित मोडणािी सवि संयत्रे व यंत्रसामग्र
ु ी ही पोटननयम (1) अन्वये अशा इमाितीचे फकं वा जममनीचे
कियोग्य मल्
ू य ठिवण्याच्या प्रयोजनासाठी अशा इमाितीचा फकं वा जममनीचा भाग असलेचे मानले
जाईल. पिं तु वि सांर्गतल्याप्रमाणे असेल त्या व्यनतरिक्त अशा कोणत्याही इमाितीत फकं वा जममनीवि
असलेल्या कोणत्याही संयत्राचे फकं वा यंत्र सामग्रीचे मल्
ू य जमेस धिता कामा नये.
आयक्
ु ताने पोटननयम (2) अन्वये वेळोवेळी ननहदि ष्ट केलेल्या संयत्राचे व यंत्रसामग्रीचे वगि स्पष्टपणे
दशिववणािे आणण प्रत्येक वगाित कोणते संयत्र
ं व यंत्रसामग्री येते याचे तपशीलवाि वणिन नमद
ू किणािे
एक ववविणपत्र स्थायी सममतीच्या ननदे शानस
ु ाि तयाि केले पाहहजे आणण ते ववविणपत्र लोकांना
पाहण्यासाठी खल
ु े असले पाहहजे.
मालमत्ता ववभागाने अधिसमास पत्रास हदलेल्या उत्तिामध्ये अशा प्रकािचे ववविणपत्र तयाि केले नसलेचे
मान्य केले आहे . सदि ववविण पत्र तयाि केले नसलेने व्यापािी 19,021 व औद्योर्गक 1008
मालमत्तांचे कियोग्य मल्
ू य ननयमानस
ु ाि ठिववले नसलेचे स्पष्ट होते.
DATSBKM7201 (Ref No : 155)
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दयावसायीकाांना अनुज्ञप्ती दे णे व त्याची नोंद ठे वणे यािधील त्रुटी बाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :आिोग्य,
अननयममतता कलम

: 9ड

अनुज्ञप्ती नोंदवहीत अनुक्रिणीका नाही, नोंदवही ववहीत पध्दतीने मलहीली जात नाही. ववलांब फी व
नोंदणी फी ककती घ्यावी या बाबत प्रत्येक प्रकरणात तफावत आढळली आहे .

सांगली ममिज आणण कुपवाड शहि महानगिपामलकेच्या आिोग्य ववभागामाफित महानगि
पामलका हददीतील व्यावसायीकांना मब
ुं ई प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 च्या ननयम 386(2)
नस
ु ाि महापामलकेने ववहीत शल्
ु क घेउन अनज्ञ
ु प्ती दे णे व त्याची नोंद ठे वणे बंधनकािक आहे . त्यानस
ु ाि
सांगली ममिज आणण कुपवाड शहि महानगिपामलकेच्या आिोग्य ववभागामाफित सदि योजना िाबववली
जाते. त्यांच्या अमभलेखाची तपासणी केली असता खामलल त्रट
ु ी ननदशिनास आल्या.
अनज्ञ
ु प्ती नोंदवहीत अनक्र
ु मणीका नाही, नोंदवही ववहीत पध्दतीने मलहीली जात नाही.सदि नोंदवहीत
व्यवसायानस
ु ाि अनक्र
ु मणीका मलहीण्यात आलेली नाही. प्रत्येक व्यवसायासाठी स्वतंत्र पानावि नोंद
घेण्यात आली नाही.
प्रत्येक व्यवसायासाठी ववलंब फी व नोंदणी फी व नत
ु नीकिण फी घेतली जाते. पिं तु सदि फी फकती
घ्यावी या बाबत प्रत्येक प्रकिणात तफावत आढळली आहे . ववलंब फी फकती घ्यावी याबाबतचा महासभेचा
ठिाव दाखववणेत आला नाही.
DATSPSM5701 (Ref No : 134)
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अांत्यववधीसाठी खरे दी केलेल्या सादहत्याची अमभलेख सादर केले नसलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :आिोग्य, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

, आक्षेपाधीन िक्कम : 3602499.00 रु.

आरोग्य ववभागािाफात िहानगरपामलकेच्या क्षेत्रािध्ये िृत्यु पावलेल्या दयस्क्तांच्या अांत्यववधी साठी
िहानगरपामलका िोफत अांत्यसांस्कार करण्याची योजना राबवीत आहे .त्यानुसार सन 2011.12 िध्ये
[228]
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िृत्यु पावलेल्या दयक्तीांच्या अांत्यसांस्कारासाठी झालेल्या खचााचे अमभलेख लेखापरीक्षणासा सादर केलेले
नाहीत.

प्रमाणक क्र.

हदनांक

पिु वठाधािकाचे नांव

िक्कम

अप्राप्त

--

--

--

अप्राप्त

--

--

--

सांगली ममिज आणण कुपवाड शहि महानगिपामलकेच्या आिोग्य ववभागामाफित महानगिपामलकेच्या
क्षेत्रामध्ये मत्ृ यु पावलेल्या व्यजक्तंच्या अंत्यववधी साठी महानगिपामलका मोफत अंत्यसंस्काि किण्याची
योजना िाबवीत आहे .त्यानस
ु ाि सन 2011.12 मध्ये मत्ृ यु पावलेल्या व्यक्तींच्या अंत्यसंस्कािासाठी
झालेल्या एकूण खचािची माहहती लेखापिीक्षणासाठी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली नाही.
वावर्षिक लेख्यामध्ये क 2 दहन भम
ू ी व दफन भम
ू ी या लेखामशर्षािखाली एकूण 36,02,499/- खचि झालेचे
हदसन
ू येत.े
अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATSPSM5701 (Ref No : 167)
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मिरज ववभागाची कत्तलखाना फी वसुल केली नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :आिोग्य,
अननयममतता कलम

: 9ड

साांगली व कुपवाड ववभागाकडुन कत्तल फी वसुल करण्यात येत आहे .परां तु मिरज ववभागाकडुन कत्तल
फी वसुल केली जात नसलेने िहानगरपामलकेचे आर्थाक नुकसान झाले आहे .

महानगिपामलका हद्दीतील कत्तल होणा-या सवि जनाविांची फी गोळा होणे आवचयक आहे . पिं तु पावत्या
व नोंदवहीची तपासणी केली असता फक्त लहान जनाविांचीच ( बोकड, में ढया, बकिे ) रु.15/- प्रमाणे
एकच व्यक्ती श्री. अहमद इस्माईल जेलि हे फी गोळा कितात. महानगिपामलकेचे क्षेत्र लक्षात घेता सदि
फी योग्य प्रमाणात गोळा केली जात नाही. महानगिपामलका क्षेत्रात एकुण फकती मटणाची दक
ु ाने आहे त.
याचा तपशील अधिसमास पत्राने मागणी करूनही हदलेला नाही.तसेच फी फक्त सांगली व कुपवाड या
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भागातच वसल
ु झालेले आहे .पिं तु ममिजे मधून फी गोळा किण्यात आलेली नाही.कत्तल खाना या
मशर्षािखाली वावर्षिक लेखा सन 2011-12 नस
ु ाि रु.78430/-रु.जमा झालेली आहे त.यासाठी एका कमिचा-याची
नेमणुक केली आहे .व त्याचा मामसक सिासिी वेतन रू.12000/- धिल्यास वेतनावि रु.144000/-खचि
झालेला आहे .याचा ववचाि किता फी वाढीसाठी व वसल
ु ीसाठी प्रयत्न किणे आवचयक आहे .
DATSPSM5701 (Ref No : 170)
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िालित्ता ववभागातील रस्जस्टर अपूणा असलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ड

िालत्ता ववभागातील रस्जस्टर अपूणा असलेचे ददसून आले.

सां.मम.कु. मनपा मालमत्ता ववभागाकडील खोकी संख्या 2822 एकूण 4 िजजस्टि , वसाहत िजजस्टि 1,
मक्तेबाब िजजस्टि 1 सन 10-11यातील नोंदी अपण
ू ि अवस्थेत आहे त. सन 11-12 चे िजजस्टि ठे वलेले
नाही.
या मध्ये जमीनीच्या नोंदी व त्यातील पट्टा मंजुि किणाऱया आदे शाचा क्रमांक व हदनांक , भोगवट्याचा
हदनांक, पट्टय
ु त, इ. िकाने भिलेले नाहीत. िजजस्टिला सक्षम अर्धकाऱयाची स्वाक्षिी नाही.
् ाची मद
हस्तांतिणाच्या नोंदी घेतलेल्या नाहीत.
भाडेवाढ केली फकं वा नाही याच्या नोंदी नाही. कोणत्या व्यजक्तस कोणत्या हठकाणची जागा, भख
ु ंड, गाळे ,
खोकी काय मापाचे भाड्याने हदले, त्याचा ठिाव मद
ु त इ. कोणत्याही नोंदी िजजस्टिला मलहहलेल्या
नाहीत.
DATASJF7201 (Ref No : 136)
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पुनवासन न केलेल्या खोकी धारकाांची डडिाांड किी केली नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ड
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पुनवासन न केलेल्या खोकी धारकाांची डडिाांड िालित्ता नोंदवहीवरुन किी न केलेने थकबाकी वाढलेचे
ददसून येत.े

मब
ुं ई

प्रांनतक महानगिपामलका अर्धननयम 1949 चे कलम 79 (ड) नस
ु ाि सांगली वखािभाग स्टे शन

चौक सी.स.नं. 341 येथे व्यवसाय संकुल शॉवपंग सेंटि इमाित बांधकाम खाजगीकिणातन
ू ववकसीत
किणेबाबत महासभा ठिाव क्र.4 हद.19.07.2006 ने ठिाव पास केला आहे . यातील मद्द
ु ा क्रं.9 नस
ु ाि
क्षेत्रातील 500 खोक्यांचे पन
ु विसन या जागेच्या बदल्यात केले जाणाि असलेचे ठिववले आहे . उपिोक्त
500 पैकी पन
ू विसन केलेल्या खोक्यांच्या नोंदी मालमत्ता नोंदवहीत नोंदववणेत आल्या नाहीत. तसेच
फकती खोक्यांचे पन
ु विसन किणेचे बाकी आहे त्यांच्या ही नोंदी नाहीत. पिं तु जुन्या िजजस्टि नंबि वरुन
2822 खोकीधािकांकडून दि साल भाडे मागणी ननयमबाह्यपणे केली जात असलेचे हदसन
ु येत.े
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
खोकी काढल्या नंति िजजस्टि वरुन डडमांड कमी होणे आवचयक असता ती किणेत आलेली नाही.
त्यामळ
ु े थकीत िक्कम वाढलेचे हदसन
ु येत.े
ज्या खोकी धािकांचे पन
ु विसन किणेत आले आहे . त्यांच्या नोंदी नवीन िजजस्टिला ओढलेल्या नाहीत.
त्यामळ
ु े डडमांड समजून येत नाही.
याबाबत अधिसमास ज्ञापना चे उत्ति अप्राप्त आहे .
DATASJF7201 (Ref No : 163)
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िहानगरपामलकेच्या िालित्ता स्वत:च्या नावाांवर नसलेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ड

िहानगरपामलकेच्या िालित्ता तत्कालीन नगरपामलका, ग्राि पांचायत, प्रशासक याांच्याच नावावर
अद्यापही आहे त.

मनपा मालमत्ता ववभागामधील मालमत्ता नोंद वही क्रं. 1 ते 5

ची तपासणी केली असता, तीनही

शहिात 473 मालमत्ता मनपाच्या मालकीचे असलेचे हदसन
ू येत.े पिं तु त्यांच्या 7/12 अथवा मसटी सव्हे
उताऱयावि मनपाचे नाव नोंदववणेत आलेले नाही.
अ.क्र.

मालमत्तांची संख्या

7/12, मसटी सव्हे उताऱयाविील नोंद
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1

172

ममिज न.पा.

2

78

प्रशासक न.पा. सांगली

3

29

ग्रा. पं. वानलेसवाडी

4

41

उपआयक्
ु त सां.मम.कु.मनपा

5

75

कोणाचेही नांव नाही

6

78

सां.मम.कु. मनपा

एकूण :- 473
473 मालमत्ता पैकी फक्त 78 मालमत्तांची गांव नमन
ु ा 7/12 वि सां.मम.कु. मनपा ची नांवे

आहे त. तसेच 75 मालमत्तांवि 7/12 अथवा मसटीसव्हे उताऱयावि कोणचीही नांवे नाहीत. 320 मसटी
सव्हे उताऱयाविील इति नावांची नोंद आहे . खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
नगिपामलका लेखा संहहता 1971 ननयम 155 नस
ु ाि नगिपरिर्षदे ने खिे दी व संपाहदत केलेल्या सवि
जमीनी नमन
ु ा क्रमांक 129 प्रमाणे ठे वलेल्य पस्
ु तकात नमद
ु किणे आवचयक असता त्याप्रमाणे
कायिवाही किणेत आलेली नाही.
सदि जमीनी नावावि नसलेने त्या जागेवि अनतक्रमण होणेची शक्यता नाकािता येत नाही. तसेच
मनपाच्या ववववध योजना िाबववणेसाठी जागा मनपाच्या ताब्यात असणे आवचयक आहे .
याबाबत अधिसमास ज्ञापनाचे उत्ति अप्राप्त आहे .
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जादहरात कर, जादहरात खुली जागा, शो टॅ क्स याांची करवाढ केली नसलेने झालेल्या

आर्थाक नुकसानीबाबत
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :मालमत्ता,
अननयममतता कलम

: 9ड

िालित्ता ववभागाकडून कर वाढीची कायावाही केली नसलेने िहानगरपामलकेचे आर्थाक नुकसान होत
असलेचे स्पष्ट होते.

सां.मम.कु. मनपा मालमत्ता ववभागातील जाहहिात कि, जाहहिातीची खुली जागा, शो टॅ क्स
यांची फकदि तपासता अहवाल काळात अनक्र
ु मे रु. 141351, 102397, 85965/- अशी वसल
ु ी झालेचे
वावर्षिक गोर्षवाऱयावरुन हदसते. सदि वसल
ु ी तत्कालीन नगिपामलकेच्या जुन्याच दिाने किणेत येत आहे .
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किामध्ये वाढ केली नसलेने मनपास जादा उत्पन्नापासन
ू वंर्चत िाहावे लागत आहे .
याबाबतच्या वसल
ु ीचे ठिाव अधिसमास

ज्ञापन क्रं. 280 हद. 13/06/13 ने मागणी किता

ते अप्राप्त आहे त.
DATASJF7201 (Ref No : 171)
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दै नांददनी छपाईसाठी करणेत आलेल्या खचाातील अननयमिततेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भांडाि, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

, आक्षेपाधीन िक्कम : 135000.00 रु.

शासन ननणाय उद्योग, उजाा व कािगार ववभाग क्र. भाखस/1088/2512/उद्योग- दद.2/1/1992 व
िॅन्युअल ऑफ आफीस प्रोमसजर फॉर परचेस ऑफ स्टोअसा बाय दद गदहािेंट डडपाटा िेंट ननणायातील
िहत्वाचे ननकर्ाांचे सादहत्य खरे दी करताना उल्लांघन करण्यात आले आहे .

प्रमाणक क्रमांक :- 5810

हदनांक :- 18/01/2012

िक्कम :- 1,35,000/-

महापामलकेच्या सन 2012 च्या दै नहं दनी छपाईसाठी ई-टें डिद्वािे ननववदा मागववण्यात आल्या
होत्या. एकूण तीन ननववदा प्राप्त झाल्या असन
ू , त्यापैकी सध
ु ा ऑफसेट, सांगली यांचे दि रु. 225/सवाित कमी असल्याने त्यांची ननववदा मान्य किण्यात आली असन
ू , त्यांचेकडून संपण
ू ि छपाईचे काम
करुन घेण्यात आले आहे . एकूण 600 नग छपाईसाठी प्रती रु. 225/- प्रमाणे रु. 1,35,000/- एवढा खचि
झाला आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
शासन उद्योग, ऊजाि व कामगाि ववभाग क्र. भाखस/1088/2512/उद्योग, हद.2/1/1992 मधील
तितद
ु ीनस
ु ाि दिपत्रके सादि किताना दिपत्रकासोबत पिु वठा किावयाच्या साहहत्याच्या फकं मतीत शेकडा
3 टक्के प्रमाणे रु.4050/- बयाणा िक्कम म्हणून घेणे आवचयक असता, रु.1375/- घेण्यात आलेली आहे .

ननयमाप्रमाणे कायिवाही नाही.
छपाई खचािसाठी रु. 1,37,300/- एवढा खचि अपेक्षक्षत धिला आहे . पिं तु अंदाजजत खचि ठिववणेसाठी
दिपत्रक (Quotation) न मागववता ननववदा प्रमसध्द केल्या आहे त. तसेच आलेले दि बाजािभावा नस
ु ाि
योग्य असले बाबत खाते प्रमख
ु ांनी प्रमाणीत केलेले नसलेने ननयमानस
ु ाि कायिवाही नाही.
DATRMJM6101 (Ref No : 141)
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आर्थाक दब
ा घटकातील युवती व िदहलाांना कुकीांग, कॅटररांग प्रमशक्षण दे णेकािी
ु ल

ननववदा न िागववता काि ददले बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :महहला व बालकल्याण, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

, आक्षेपाधीन िक्कम : 190000.00 रु.

उद्योग, उजाा व कािगार ववभाग शासन ननणाय क्रिाांक भाखस 1093/(2635)/उद्योग 6 दद.16 जुलै 1993
िधील तरतुदीनुसार रक्कि रु. 50,000/- च्या वरील ननववदा िागववणे बांधनकारक आहे . परां तु ननववदा न
िागववता प्रमशक्षणाचे काि दे ण्यात आलेने स्पधाात्िक दराचा लाभ िनपास मिळालेला नाही.

प्रमाणक क्रमांक :- 4468

हदनांक :- 15/11/2011

िक्कम रु. :- 95,000/-

प्रमाणक क्रमांक :- 3899

हदनांक :- 15/10/2011

िक्कम रु. :- 95,000/-

सांगली ममिज आणण कुपवाड शहि मानगिपामलका क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या दब
ि गिीब व गिजू
ु ल
महहलांना कॅटरिंग व कुकींग प्रमशक्षण दे णेकामी शग
ंृ ाि इजन्स्टट्यट
ु सांगली यांना ठे का दे णेत आला होता.
प्रनत लाभाथी रु.950/- प्रमाणे 200 लाभाथींसाठी ि.रु.1,90,000/- खचि किण्यात आला आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
उद्योग, उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय क्रमांक भाखस 1093/(2635)/उद्योग 6 हद.16 जुलै
1993 मधील तितद
ु ीनस
ु ाि िक्कम रु. 50,000/- च्या विील ननववदा मागववणे बंधनकािक आहे . पिं तु
ननववदा न मागववता प्रमशक्षणाचे काम दे ण्यात आलेने स्पधाित्मक दिाचा लाभ मनपास ममळालेला नाही.
प्रमशक्षण कालावधी पण
ं ीत संस्थेस दे यकाची ननम्मी िक्कम रु.95000/- प्रमाणक
ू ि होण्यापव
ू ी संबध
क्र.3899 हद.15/10/2011 ने मा.आयक्
ु त यांची मंजुिी न घेता ननयमबाह्यरित्या आदा केलेली आहे .
शासन ननणिय उद्योग, उजाि व कामगाि ववभाग क्रमांक भाखस/1088/2512/दद्योग हद.02/01/1992
मधील तितद
ु ीप्रमाणे ननववदाधािकांने ननववदे सोबत एमण
ू फकं मतीच्या 3 टक्के इतकी बयाणा िक्कम
म्हणून फकं वा कमाल 5000/- बयाणा म्हणून चालनाद्वािे / धनाकर्षािद्वािे भरुन ननववदासोबत जोडणे
आवचयक आहे . पिं तु पामलकेत 1% प्रमाणे बयाणा िक्कम ठे केदािाकडून घेणेत आली आहे .
प्रमशक्षण समाधानकािक पण
ू ि झाले असलेबाबतचे प्रमाणपत्र संबर्ं धत ववभागाने न दे ताच दे यक आदा
किणेत आले आहे .
DATRMJM6101 (Ref No : 149)
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बचत गट व पतसांस्था गटास अनुदान वाटप केले नांतर उपयोर्गता प्रिाणपत्र प्राप्त

करुन न घेतलेबाबत.
सुवणाजयांती रोजगार योजना.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :नाग.सुववधा वव. प्रकल, केंद्र व िाज्य ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

, आक्षेपाधीन िक्कम : 3387876.00 रु.

बचत गटाांना अनुदानाचे वाटप केले नांतर सांबर्ां धताांकडून उपयोर्गता प्रिाणपत्र (Uitization Certificate)
प्राप्त करुन घेतलेले नाही.

सव
ु णि जयंती ववभागाकडून बचत गटांना वेळोवेळी अनद
ु ानाचे वाटप किण्यात येत.े पिं तु
त्यांचेकडून हदलेल्या अनद
ु ानाचा ववननयोग कसा किण्यात आलेला आहे याची खात्री किणेसाठी
उपयोर्गता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेतले जात नाही.
ववत्तीय वर्षि 2011-12 मध्ये एकूण रु.9,20,000/- चे वाटप महहला बचतगटास केलेले आहे . व एकूण 109
वैयक्तीक लाभाथ्यािंना रु.24,67,876/- अनद
ु ानाचे वाटप किण्यात आले आहे . पिं तु त्यांनी केलेल्या
िक्कमेच्या ववननयोगाची उपयोर्गता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेतली नसलेने लाभाथीचा आर्थिक
स्तिामध्ये बदल झालेची व अनद
ु ानाचा उपयोग ववहीत कािणासाठीच केला आहे फकं वा कसे याबाबतची
खात्री किता येत नाही.
DATRMJM6101 (Ref No : 140)
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फॅशन डडझायननांग प्रमशक्षणाचे काि ननववदा न िागववता ददलेने झालेल्या

अननयमिततेबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :महहला व बालकल्याण, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

, आक्षेपाधीन िक्कम : 187500.00 रु.

उद्योग, उजाा व कािगार ववभाग शासन ननणाय क्रिाांक भाखस 1093/(2635)/उद्योग 6 दद.16 जुलै 1993
िधील तरतुदीनुसार रक्कि रु. 50,000/- च्या वरील ननववदा िागववणे बांधनकारक आहे . परां तु ननववदा न
िागववता शृग
ां ार इस्न्स्टट्युट याांना प्रमशक्षणाचे काि दे ण्यात आलेले आहे .
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प्रमाणक क्रमांक :- 4743

हदनांक :- 25/11/2011

िक्कम

रु.

:-

93,750/महानगिपामलकेच्या क्षेत्रातील ववधवा, घटस्फोटीत गिजू महहलांना फॅशन डडझयननंग प्रमशक्षण
दे णेकामी स्थायी सममती ठिाव क्र.263

ववर्षय क्र.06 हदनांक 12/08/2011 अन्वये प्रमशक्षण खचािकिीता

रु.1,87,500/- िक्कमेस मंजिु ी हदलेली आहे . व शग
ंृ ाि इजन्स्टट्यट
ु सांगली यांना प्रती लाभाथी रु.750/या प्रमाणे, 250 लाभाथींना प्रमशक्षण दे णेसाठी एकूण िक्कम रु.1,87,500/- आदा केली आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
उद्योग, उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय क्रमांक भाखस 1093/(2635)/उद्योग 6 हद.16 जल
ु ै 1993
मधील तितद
ु ीनस
ु ाि िक्कम रु. 50,000/- च्या विील ननववदा मागववणे बंधनकािक आहे . पिं तु ननववदा न
मागववता प्रमशक्षणाचे काम दे ण्यात आलेने स्पधाित्मक दिाचा लाभ मनपास ममळालेला नाही.
प्रमशक्षण कालावधी पण
ं ीत संस्थेस दे यकाची ननम्मी िक्कम रु.93,750/- प्रमाणक
ू ि होण्यापव
ू ी संबध
क्र.4743 हद.25/11/2011 ने मा.आयक्
ु त यांची मंजुिी न घेता ननयमबाह्यरित्या आदा केलेली आहे .
शासन ननणिय उद्योग, उजाि व कामगाि ववभाग क्रमांक भाखस/1088/2512/दद्योग हद.02/01/1992
मधील तितद
ु ीप्रमाणे ननववदाधािकांने ननववदे सोबत एमण
ू फकं मतीच्या 3 टक्के इतकी बयाणा िक्कम
म्हणून फकं वा कमाल 5000/- बयाणा म्हणून चालनाद्वािे / धनाकर्षािद्वािे भरुन ननववदासोबत जोडणे
आवचयक आहे . पिं तु पामलकेत 1% प्रमाणे बयाणा िक्कम ठे केदािाकडून घेणेत आली आहे .
प्रमशक्षण समाधानकािक पण
ू ि झाले असलेबाबतचे प्रमाणपत्र संबर्ं धत ववभागाने न दे ताच दे यक आदा
किणेत आले आहे .
DATRMJM6101 (Ref No : 148)
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अनतक्रिण ववभागाच्या नगण्य कािर्गरीबाबत

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :अनतक्रमण,
अननयममतता कलम

: 9ड

, आक्षेपाधीन िक्कम : 6424920.00 रु.

स्वच्छता ननरीक्षकाांच्या कािर्गरीपेक्षा वेतनावर जादा खचा केलेला आहे .

अनतक्रमण ननमल
ूि न पथकाकडून अहवाल काळात खालीलप्रमाणे प्रभाग ननहाय वसल
ु ी झालेचे
हदसते.
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अ.क्र.

प्र.स.क्र.

स्वच्छता ननरिक्षक यांचे नांव

वसल
ु िक्कम

1

1

श्री. ए.बी. सय
ि ध
ं
ु ग

10575

2

1

श्री. डी. वाय. मंजलकि

45525

3

1

श्री. वाय.एस.बािगीि

11275

एकूण

67375

1

2

श्री. ए.बी. कुलकणी

38600

2

2

श्री. आि.के.दामटे

7925

3

2

श्री. आि.य.ु साबळे

19625

4

2

श्री. याकुब मद्रासी

7500

एकूण

73550

माहहती अप्राप्त

1

3

श्री.पी.एम.िोकडे

2

3

श्री. आि.के.यादव

3

3

श्री. व्ही.ए.दशवंत

4

3

श्री. ए.डी.पाटील
एकूण

1

4

श्री. के.जी. गोंधळे कि

100

2

4

श्री. के.डी. पाटणकि

27780

3

4

श्री. एस.आि.पै

7250

4

4

श्री. बी.के.मससाळे

16545

एकूण

51675

एकूण

192600

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
उपिोक्त अर्धकािी / कमिचािी यांचे वेतनावि अहवाल काळात िक्कम रु. 64,24,920/- इतका खचि झालेचे
वेतन दे यकांची पडताळणी किता हदसन
ू आले. पिं तु अनतक्रमण ननमल
ुि नाचे कामामध्ये एकूण वसल
ु ी
रुपये 192600/- ची किणेत आली आहे . त्यामळ
ु े कामापेक्षा वेतनावि खचि जादा झालेचे स्पष्ट होते.
त्यांचे कायािलय प्रमख
ु , पथक प्रमख
ु यांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन अनतक्रमण ननमल
ूि नाच्या कामाकाजाकडे
लक्ष हदलेचे हदसन
ू येत नाही.
प्रभाग अर्धकािी यांनी स्वच्छता ननरिक्षकांना अनतक्रमण ननमल
ूि नाबाबत हदलेले आदे श, त्यांच्या दै नहं दन्या
इ. अमभलेख लेखा परिक्षणास उपलब्ध झाले नाहीत.
DATASJF7201 (Ref No : 165)
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वक्ष
ृ व रोपे याांचे लेखे ठे वणेत आले नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :उद्यान ववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

साांगली मिरज आणण कुपवाड या िहानगरपामलका पररसरात 26 उद्याने, 4 आयलँ ड, व शहरातील इतर
िोठे वक्ष
ृ याबाबतचे लेखे नगरपामलका लेखा सांदहता ननयि 116 नुसार नोंदवहीत ठे वलेले नाहीत.

लेखा संहहता ननयम 116 नस
ु ाि आवचयक त्या नोंदवह्या लेखा पिीक्षण कामी दाखववल्या नाहीत.
नोंद वही नं.

प्रकाि

83

उद्याने खाते वही

85

संकीणि मागण्या नोंदवही

78

फकिकोळ जमा संकलन नोंदवही

91

संकीणि मागणी नोंदवही

िोपांची व इति वस्तच
ुं ी उधाि ववक्री फकती झाली व अद्याप पयिंत फकती येणे मशल्लक आहे याची
सववस्ति माहहती लेखापिीक्षणास प्राप्त झाली नाही.
सन 11-12 या वर्षाित झाडाविच्या फळांची मललावाद्वािे केलेल्या ववक्रीचे कागदपत्रे व ववक्रीची िक्कम
फकती याची माहहती लेखा पिीक्षणास प्राप्त झाली नाही.
सांगली,ममिज, कुपवाड महानगिपामलका परिसिात 26 उद्याने व 4 आयलँ डस ् आहे त अशी माहहती
उद्यान ववभागाने उपलब्ध केली आहे व मालमत्ता ववभागने 16 उद्यानांची माहहती हदली आहे .
माहहतीत तफावत असल्याने अचूकतेबाबत खात्री झाली नाही.
शहिातील उद्याने व सवि झाडे यांची एकत्रीत माहहती उपलब्ध केली नाही. कोणत्या प्रकािची फकती
झाडे, त्यांचे सध्याचे वय काय, नैसर्गिक आपत्तीत पडून ज्यांचा मललाव केला

ती झाडे फकती आहे त.

या बाबतची सववस्ति माहहती उद्यान ववभागाकडे नाही.
वक्ष
ु नाही. अशा परिजस्थतीत
ृ ांची जोपासना किणे व लेखा ठे वणे याबाबत मनपा ननयमात पिु े शी तितद
कृर्षी ववद्यापीठ व शासनाकडील कृर्षी कायािलये यांच्या साठी ननयमात असलेल्या नोंदवह्यामध्ये लेखा
ठे वणे आवचयक आहे . वक्ष
ृ लावणे व संवधिन किणे यावि दिवर्षी मो्याप्रमाणात खचि होत असलेने
वक्ष
ृ संवधिनाचे सवि लेखे तयाि करुन ठे वणे आवचयक आहे . अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
DATBPCM5601 (Ref No : 123)
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नवीन बॅटरी / ऑईल खरे दीिधील अननयमिततेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :वाहनववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

, आक्षेपाधीन िक्कम : 642961.00 रु.

वकाशॉप ववभागाने ऑईल व बॅटऱया खरे दी केल्या असून, लेखा सांदहता 1971 ननयि क्र.145 प्रिाणे निुना
क्रिाांक 116 प्रिाणे सांग्रह पुस्तक ठे वले नसलेने खरे दी केलेले ऑईल व बॅटऱया कोणत्या गाडयाांकररता
वापरले याबाबत तपासणी करता आली नाही.

अ.क्र प्र.क्र.

हदनांक

िक्कम रु.

तपशील

1

7913

27/03/2012

460000

भाित मोटसि (ऑईल)

2

6892

07/03/2012

182961

व्यंकटे श एंटिप्रायझेस (बॅटिी)

सां.मम.कु. मनपा कडील वकिशॉप ववभागाकडून उपिोक्त प्रमाणक क्रं. 1 व 2 ने 17 बॅटऱया व
ऑईल खिे दी किणेत आले आहे .
याबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
ऑईल खिे दीची साठा नोंदवही ठे वणेत आलेली आहे . पिं तु लेखा संहहता 1971 ननयम क्र.145 प्रमाणे
नमन
ु ा क्रमांक 116 प्रमाणे संग्रह पस्
ु तक ठे वले नसलेने कोणत्या गाडीमध्ये फकती

लीटि ऑईल

कोणत्या कालावधीत घातले ते समजन
ु येत नाही.
बॅटऱया खिे दी मधील जुन्या बॅटऱयांची स्टॉक नोंदवही व नववन बॅटऱयांची स्टॉक नोंदवही ठे वणेत आली
नाही.
गाडयाचे हहस्रीशीट ठे वलेले नसलेने, खिे दी केलेले ऑईल व बॅटऱया कोणत्या गाडयांकरिता वापिले
याबाबत तपासणी किता आली नाही.
भाित मोटसि कडून ऑईल खिे दी, व व्यंकटे श एंटिप्रायझेस कडील बॅटऱया खिे दीच्या बीलांसोबत
डडलीव्हिी चलने नसलेने, साहहत्य कधी प्राप्त झाले याची खात्री होऊ शकले नाही.
उपिोक्त आक्षेपांच्या पत
ि े अभावी खचि रु. 642961 आक्षेपार्धन ठे वणेत येत आहे .
ू त
DATASJF7201 (Ref No : 158)
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िनपा पॅनेलवरील वकीलाां दयनतरीक्त अन्य वकीलाांना ददलेल्या वकील फी बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :ववधी, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

, आक्षेपाधीन िक्कम : 262970.00 रु.

िनपाने वतीने ववववध न्यायालयािध्ये दाखल दादयाांसाठी वकीलाांची ननयुक्ती िहासभा ठरावाने केली
आहे . परां तू नगररचना ववभागाने पॅनेलच्या दयनतररक्त अन्य वकीलाांची नेिणूक करुन त्याांना वकील
फी अदा केली आहे .

प्रमाणक क्रमांकाचे सववस्ति परिमशष्ठ क्रमांक ( 15 ) अहवालास जोडणेत आले आहे.
सन11-12 या लेखापिीक्षण वर्षाित नगििचना ववभागाने उच्च न्यायालयात ववववध न्यायालयीन
प्रकिणासाठी महानगिपामलकेच्या वतीने नेमलेले ॲड. जी. एच.केळूसकि, ॲड. सध
ु ीि प्रभ,ू व ॲड. निें द्र
वालावलकि यांना रु. 2,62,970/- आदा केले आहे त.
महानगिपामलका ठिाव क्र. 34 हद. 10/10/2008 नस
ु ाि मब
ुं ई येथील न्यायालयीन कामकाजासाठी ॲड.
उमेश माणकापिु े ॲड. गजानन सावगावे ॲड. अशत
ु ोर्ष कंु भकोणी व महानगिपामलका ठिाव क्र. 06 हद.
19/11/2008 अन्वये ॲड. भर्ष
ू ण त.ु वाळींबे यांची नेमणक
ू केली आहे .

तसेच यापव
ू ी वेळोवेळी महासभेने

ननयक्
ु त केलेल्या वकीलांचे ननयक्
ु तीचे ठिाव िद्द केले आहे त.
पॅनेल

विील

वकीलाऐवजी

अन्य

वकीलांची

नेमणक
ू

किणे

बाबत

कोणताही

महासभा

ठिाव

लेखापिीक्षणावेळी दाखववला नसलेने संबधीत वकीलांची नेमणूक किणे व त्यांना मानधन आदा किणे
ननयमबाह्य आहे . सबब उपिोक्त वकीलांना आदा केलेले मानधन रु. 2,62,970/- आक्षेपार्धन ठे वणेत
येत आहे .
DATSBKM7201 (Ref No : 168)
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न्यायालयीन दादयाांची नोंदवही अपूणा असले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :ववधी ववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

नगरपामलका लेखासांदहता ननयि क्र. 121 प्रिाणे दादयाांची नोंदवही ठे वणेत आली आहे . परां तू त्यािध्ये
अपूणा िादहती मलहणेत आली आहे .

अधिसमास पत्रास ववधी ववभागाने हदलेल्या उत्तिामध्ये हदलेली माहहती व त्यानस
ु ाि केलेले लेखापिीक्षण
यामध्ये ववसंगती आढळून येत.े
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
नगिपामलका लेखासंहहता 1978 चे ननयम 112 प्रमाणे नमन
ु ा क्र. 90 प्रमाणे दावा खटल्याचे पस्
ु तक
ठे वणेत आले आहे . पिं तू त्यामध्ये ननयक्
ु त केलेल्या पॅनेलविील वकीलांची नांवे, त्यांना हदलेल्या अगाऊ
िकमा, मानधन, कोटािच्या हुकुमानस
ु ाि प्रदानाच्या िक्कमांची माहहतीचे कॉलम भिणेत आलेले नाहीत..
अधिसमास पत्रास हदलेल्या उत्तिामध्ये ववधी ववभागाकडे सांगली, ममिज येथील हदवाणी व फौजदािी ,
कामगाि व औद्योर्गक न्यायालयात एकुण 473, उच्च व सवोच्च न्यायालयात एकुण 62 दावे प्रलंबबत
असन
ु त्या व्यनतरिक्त काहीं दावे कायदे ववभागात नोंद न होता पिस्पि संबधीत ववभागाकडे वगि झालेने
त्याची माहहती उपलब्ध नाही.

असे नमद
ू केले आहे .

या वरुन सवि दाव्यांची माहहती ववधी ववभागाने

संकमलत केलेचे हदसन
ु येत नाही.
बिे च ववभाग ववववध न्यायालयात प्रलंबबत खटल्यासाठी आवचयक असलेली माहहती ववधी ववभागास
पिु ववत नसलेने कोटािचे ननणिय महानगिपामलकेच्या ववरुध्द जाणेची शक्यता नाकािता येत नाही.
िे .हद.म.ु नं. 21/11,
57/11,

िे .हद.म.ु नं 31/11, िे .हद.म.ु नं 39/11, िे .हद.म.ु नं 44/11, िे .हद.म.ु नं

उदा.

33/11, िे .हद.म.ु नं

या दाव्यांची संबर्धत ववभागांनी ववधी ववभागास माहहती हदलेली नाही.

ववधी ववभागाने अधिसमास पत्रास हदलेल्या उत्तिामध्ये प्रलंबबत खटल्यांच्या यादी प्रमाणे नगििचना ,
मालमत्ता, व किननधाििण ववभाग वकीलांना व ववधी ववभागास न्यायालयीन कामकाजासाठी कागदपत्रे
पिु ववत नसलेचे स्पष्ट होत आहे . त्या पष्ृ ्यथि वकीलांची पाठववलेली पत्र आवक क्र. कावव 358 दा.ता.
14/02/13 , कावव356/14.02/2013 दाखववली आहे त.

महासभा ठ.क्र. 06 हद. 19/11/2008 अन्वये

व महासभा ठिाव क्र. 34 हद. 10/10/2008 व

सांगली, ममिज ववभागासाठी एकुण 18 व मब
ुं ई

न्यायालयीन कामकाजासाठी 3 व सवोच्च न्यायालयात 3 वकीलांची नेमणूक महानगिपामलकेचे
पॅनेलविील दोन वर्षि कालावधीसाठी केली आहे . सदि मद
ंु ई प्रांनतक मनपा अर्धननयम
ु त संपले नंति मब
[241]
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1949 चे ननयम 481(ज) नस
ु ाि नववन पॅनेल ननयजु क्तचा अहवाल महासभेकडे पाठवन
ु त्याप्रमाणे पढ
ु ील

कायिवाही किणे आवचयक असता त्या प्रमाणे कायिवाही न केलेने मद
ु त संपलेले पॅनेलकडून न्यायालयीन
कामकाज पाि पाडले जात आहे .
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ववद्युत दददयाांचा दहशोब ववहीत निुन्यात ठे वला नसलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :ववद्युत ववभाग,
अननयममतता कलम

: 9ड

िहाराष्र नगरपररर्द लेखा सांदहता 1971 ननयि क्र. 147 अन्वये निुना क्र. 119 िध्ये ववद्युत दददयाांचा
दहशोब ठे वणे गरजेचे असताना ठे वण्यात आलेला नाही.

महािाष्र नगिपरिर्षद लेखा संहहता 1971 च्या ननयम क्र. 147 अन्वये िस्ता प्रकाश योजनेसाठी
बसववलेल्या ववद्यत
ु हदव्यांची संख्या नमन
ु ा क्र. 119 मध्ये ठे वली नसलेने साठा नोंदवहीशी ताळमेळ
घेता आला नाही.
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भाांडारािध्ये असलेल्या ननरुपयोगी, उपयोगात नसलेल्या ककांवा गरजेपेक्षा अर्धक

मशल्लक िालाच्या याद्या ठे वणेत आल्या नसले बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :भांडािववभाग, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

ननरुपयोगी, उपयोगात नसलेल्या ककां वा गरजेपेक्षा अर्धक घोवर्त केलेल्या तसेच गरजेपेक्षा अर्धक
कोणत्या कारणाांनी झाल्या त्या कारणाांचा ननदे श करुन अद्यावत याद्या लेखापरीक्षणासाठी सादर
केल्या नाहीत.

महािाष्र लेखा संहहता 1971 परिमशष्ट 2 भाग फ भांडाि मालाची ववक्री ननयम क्रमांक 40 नस
ु ाि ननरुपयोगी
[242]
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ववनावापि पडून िाहीलेले

साहहत्य व इति तत्सम वस्तु ननकालात काढण्याबाबत खालील प्रमाणे

मागिदशिक सच
ू ना असन
ु सध्
ु दा त्याप्रमाणे कायिवाही किणेत आलेली नाही. नोंदवही/वस्तच
ूं ी यादी सादि
किणेत आलेली नाही.
प्रत्येक वर्षी सप्टें बि व माचि महहना अखेि मध्यवती भांडाि आणण उपभांडाि यांच्याकडे असलेल्या
मशल्लक मालाच्या याद्या तयाि किण्यात याव्यात. जि अशा कोणत्याही मालाची गिज नसेल ति उक्त
अनतरिक्त मालाची ववल्हे वाट लावण्याची कायिवाही किण्यात यावी.
जेंव्हा कोणत्याही प्रकािचा भांडाि माल अनप
ु यक्
ु त होईल तें व्हा भांडाि ताब्यात असणाऱया अर्धकाऱयाने
ववनाववलंब अहवाल सादि केला पाहहजे, कािण

मशल्लक वा अनप
ु यक्
ु त मालाची ववल्हे वाट लावण्यास

होणािा ववलंब मल्
ु यऱहासास कािणीभत
ू होतो आणण साठवणक
ु ीचा अनावयचयक खचि किणे भाग पडते.
पयाियाने हे पामलकेचे आर्थिक नक
ु सान आहे .
विील प्रमाणे कायिवाही किणेत आलेली नाही.
DATRMJM6101 (Ref No : 151)
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सािान्य रोकड वहीतील अननयमितते बाबत.

सुवणा जयांती शहरी रोजगार योजना.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, केंद्र व िाज्य ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

सुवणा जयांती शहरी रोजगार योजनेच्या खात्यावर िाचा 2012 अखेरची पास बुक मशल्लक रक्कि रुपये
2,06,40,222/- एवढी आहे . कािाचे ननयोजन करून वेळीच रक्कि खचा करणेचे प्रयत्न केलेले नाहीत. व

सवासाधारण रोकड वही निुना क्रां.11 िध्ये ठे वणेत आलेली नाही.
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सदि कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
सव
ु णि जयंती शहिी िोजगाि योजनेचे खाते क्रं. 160010200011541 हे बँक ऑफ इंडडयात

आहे . या

खात्याविील माचि 2012 अखेिची पास बक
ु मशल्लक िक्कम रुपये 2,06,40,222/- एवढी आहे . कामाचे
ननयोजन करून वेळीच िक्कम खचि किणेचे प्रयत्न केले नाहीत.
माचि 2012 अखेि न वटलेल्या धनादे शाची िक्कम रूपये 43,17,742/- एवढी आहे . लेखा पिीक्षणाचे
तािखेपयित फकती धनादे श वटले व अद्याप फकती धनादे श वटायचे आहे त. याचा सववस्ति तपशील लेखा
पिीक्षणास उपलब्ध झाला नाही.
नगि परिर्षद लेखा संहहता 1971 मधील नमन्
ु यानस
ु ाि इति खात्याची सविसाधािण िोकड वह्रया ठे वल्या
आहे त. या सव
ु णि जयंती शहिी िोजगाि योजनेची सविसाधािण िोकड

वही नमन
ु ा नं.11 मध्ये ठे वणेत

आली नाही.
माहे एवप्रल 2011 ते 21 माचि 2013 पयित सामान्य िोकड पस्
ु तकातील नोंदी पडताळून मख्
ु य लेखार्धकािी
यांनी सह्या केल्या नाहीत. वर्षिभि िोकड वहीचा आढावा न घेताच खचि केला जात होता. आता लेखा
पिीक्षणावेळी 21 माचि 2012 िोजी सह्या केल्या आहे त. ननयमानस
ु ाि वेळीच कायिवाही केली जात नाही.
सामान्य िोकड वही नमन
ु ा नं. 11 अशा अत्यंत महत्वाच्या नोंद वहीतील आर्थिक व्यवहाि वेळीच
पडताळले जात नाहीत. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
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वॉडा क्रां. 51 िधील कोळके घर ते शेख घरापयातचा रस्ता सुधारणे कािातील

अननयमिततेबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

, आक्षेपाधीन िक्कम : 150102.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 4857.00 रु.,

दे यकातुन वविा , रॉयल्टी व कािगार कल्याण उपकर वसुल करणेत आलेला नाही.

प्रमाणक क्रमांक :- 7768 हदनांक :- 31.03.2012

िक्कम :- 1,50,102/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 1,50,105/प्रशासकीय मान्यता :- स्था.स. ठिाव क्र.685 हद.20.03.2012
तांबत्रक मान्यता :- हदनांक 28.02.2012
ठे केदािाचे नांव :-बालाजी मजूि सह, सोसा.
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कायािदेश क्रमांक / हदनांक :- 27.03.2012

कामाची मद
ु त :-21 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 3

पष्ृ ठ क्रमांक :- 89

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक
12.09.2005 नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्कम रु. 1501/- पैकी रु.754/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.

उदयोग उजाि व कामगाि ववभाग शासन

ननणिय क्र.बी.सी.ए.2009/ प्रक्र.108/कामगाि 7 अ हदनांक 17

जन
ू 2010 अन्वये 1% कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु.1501/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
काम वाटप सममतीचे पत्र हदनांक 14/03/2012 नस
ु ाि
आले आहे . या सोसायटीकडून बी-1 ननववदा फॉमि

बालाजी मजूि सह. सोसायटीस हे काम दे णेत
भरून घेणेत आला नाही व फॉमिमधील

अटीशतीप्रमाणे किािनामा किणेत आला नाही.
सा.बां.वव. शासन परिपत्रक हदनांक 15/05/2007 नस
ु ाि बी-1 फॉमिची फकमंत िक्कम रुपये 500/सोसायटीकडून वसल
ू केली नाही.
सा.बा.वव. महािाष्र शासन ननणिय क्रं. संफकणि 1097/सी आि 622 इमािती -2 हदनांक 29/06/1999
अन्वये उपअमभयंता यांनी मोजमाप पस्
ु तकात कामाची मोजमापे स्वत: नोंद केली नाही व 100 %
चेकींग केले नाही.
या कामामध्ये खालील प्रमाणे गौण खननजाचा वापि किणेत आला आहे .
बाब क्रं. 1 - प्रीमीक्स कािपेट 25 मी.मी. 659.99 चौ.मी.
8.51 ब्रास x रु.200

=

रु. 1702/-

बाब क्रं. 2 - सीलकोट 659.99 चौ.मी.
2.09 ब्रास x रु. 200

= रु.400/--------------

रु. 2102/========

िॉयल्टीची िक्कम रु. 2102/- वसल
ू पात्र आहे . अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले नाही.
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साांगली येथील वॉडा क्र.47 गदहिेंट कॉलनी 80 फूटी रस्ता सुधारणा करणे कािातील

त्रुटी बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

, आक्षेपाधीन िक्कम : 283023.00 रु.
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वसल
ू पात्र िक्कम : 32500.00 रु.,

या दे यकातून रॉयल्टी,वविा,उपकर वसूल केले नाहीत. 26.76%किी दर असल्याने िहाराष्र सावाजननक
बाांधकाि

ननयि पुस्तकेतील ननयि क्रां 208 नुसार िक्तेदार काि कसे करतात या बाबत बी 1

ननववदा फॉिा िधील िक्तेदाराचा खुलासा लेखापरीक्षणास प्राप्त नाही. तसेच सावाजननक बाांधकाि
ननयि पुस्स्तका ननयि 150 प्रिाणे स्स्वकृत ननववदे ची ककां ित िांजूर अांदाजपत्रकाच्या 10 % ने किी
असलेने िुळ अांदाजपत्रक रद्द करुन घट अांदाजपत्रक तयार करणेत आलेले नाही.

प्रमाणक क्रमांक :-7695

हदनांक :-31/3/2012

िक्कम :- 2,83,023/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 3,86,992/प्रशासकीय मान्यता :- स्था.स. ठिाव क्र.8 हद.11.11.2011
तांबत्रक मान्यता :- हद. 30/5/2011
ठे केदािाचे नांव :- अननल गोपीचंद र्गडवाणी
कायािदेश हदनांक :- 30/01/2012

कामाची मद
ु त :- 45 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 23

पष्ृ ठ क्रमांक :- 3 ते 4

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्काम रु.2830/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
उदयोग उजाि व कामगाि ववभाग शासन ननणिय क्र.बी.सी.ए.2009/ प्रक्र.108/कामगाि 7 अ हदनांक 17 जून
2010 अन्वये 1%

कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु.2830/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.

सदि कामासाठी एकूण 5 मक्तेदािांनी ननववदे त भाग घेतला पैकी अननल गोपीचंद र्गडवाणी यांचा 26.76
% कमी आहे . महािाष्र साविजननक बांधकाम ननयम 208 नस
ु ाि 26.76 % कमी दि असलेने मक्तेदािाच्या

क्षमते बाबतचे बी-1 ननववदा फॉमि मधील मक्तेदािाने हदलेले कागदपत्रे लेखा पिीक्षण कामी उपलब्ध झाले
नाहीत.
महानगिपामलकेने जास्ती जास्त कामे संववदा 5(2) (2) हा अर्धकाि वापरुन थेट मक्तेदािाना हदली आहे त
. जाहीि ननववदा काढल्या असत्या ति कमी दि येऊन महानगिपामलकेचा फायदा

झाला असता व कमी

दिामळ
ू े अनद
ु ानाची बचत होऊन फकमान सव्वापट काम याच अनद
ु ानातन
ू झाली असती पिं तु
जास्त ननववदा मागववणेचा महानगि पामलकेने

जास्ती

प्रयत्न केला नाही. या थेट कामे दे णेच्या प्रकािामळ
ू े

पामलकेचा तोटाच झाला आसल्याचे ननदशिनास येत.े
ननववदा फॉमि

बी-1 मक्तेदािास हदला नाही व त्या मधील

महत्वाच्या अटी शती प्रमाणे किािनामा

करुन घेतला नाही. तसेच सा.बां. वव. शासन परिपत्रक हदनांक 15/05/2007 नस
ु ाि सोसायटी कडून ननववदा
फॉमि ची फकं मंत िक्कम रुपये 500/- वसल
केलेचे कागदपत्रे लेखा परिक्षणास दाखववली नाहीत.
ु
कामाची मापे नोंदववले बाबतचे मोजमाप पस्
ु तक क्र.1 लेखा परिक्षण कामी उपलब्ध केले नाही.
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या कामामध्ये गौण खननजाचा खालील प्रमाणे मोठया प्रमाणात वापि केला आहे . पिं तु महािाष्र शासन,
महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि
िक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु केलेली नाही.
बाब क्र.2:-40 मी.मी. खडी

103.16 घ.मी.

बाब क्र.3:- सॉप्ट मरु
ु म

75.38 घ.मी.

बाब क्र.4:- हाडि मरु
ु म पिु वठा

52.47 घ.मी.

बाब क्र.5:-बी.बी.एम.75 मी.मी.
1073.35 चौ.मम.÷100/ चौ.मी. =10.73 चौ.मी. x 12.30 घ.मी.

=

131.97 घ.मी.

बाब क्र.6:-सील कोट
1073.35 चौ.मम.÷100/ चौ.मी. =10.73 चौ.मी. x 0.90 घ.मी.

9.65 घ.मी.

=

========
372.73 घ.मी.

एकूण 372.73 घ.मी. गौण खननज या कामासाठी लागले असलेने 372.73 ÷ 2.83 = 131.70 ब्रास
खननज x

रु.200 प्रती ब्रास = रुपये 26340/- िॉयल्टी वसल
ु पात्र आहे .

गौण खननज वापि पत्रक तयाि करुन लेखापिीक्षणास दाखववले नाही. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त झाले
नाही.
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साांगली झुलेलाल चौक ते चांद्रकाांत बांगला साांडपाणी ननचरा करणेसाठी पाईप बसववणे

कािातील त्रुटी बाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सावि.बांधकाम, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

, आक्षेपाधीन िक्कम : 118975.00 रु.
वसल
ू पात्र िक्कम : 7088.00 रु.,

या दे यकातून रॉयल्टी,वविा,उपकर वसूल केले नाहीत. बी 1 टें डर फॉिािधील अटी शतीप्रिाणे करारनािा
केला गेला नाही.
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प्रमाणक क्रमांक :- 7624

हदनांक :-31/03/2012

िक्कम :- 1,18,975/-

अंदाजपत्रकीय िक्कम :- 1,19,076/प्रशासकीय मान्यता :- स्था.स. ठिाव क्र.468 हद.19.12.2011
तांबत्रक मान्यता :- हद. 03/08/2011
ठे केदािाचे नांव :- पै. ज्योतीिाम खोत मजिू सह. सोसायटी
कायािदेश हदनांक :- 02/02/2012

कामाची मद
ु त :-30 हदवस

मोजमाप पस्
ु तक क्रमांक :- 3

पष्ृ ठ क्रमांक :- 83 ते 84

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
ववमा संचालनालय महािाष्र िाज्य यांचे पत्र क्र. प्रववनी 2305 सह ववमा/साबावव/फ-2 हदनांक 12.09.2005
नस
ु ाि 1% कामगाि ववमा िक्काम रु.1190/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.
उदयोग उजाि व कामगाि ववभाग शासन
2010 अन्वये 1%

ननणिय क्र.बी.सी.ए.2009/ प्रक्र.108/कामगाि 7 अ हदनांक 17 जून

कामगाि कल्याण उपकि िक्कम रु.1190/- दे यकातन
ू कपात केलेली नाही.

काम वाटप सममतीचे पत्र हदनांक 19/12/2011 ने पै.जोतीिाम खोत मजिू सहकािी सोसायटीस काम हदले. काम
वाटप पत्रावि अध्यक्ष काम वाटप सममती यांची सही नाही. काम वाटपाचा ननणिय झाला नसताना सोसायटीस
काम दे णेत आले आहे . यात अननयमनतता झालेली आहे .
सोसायटीस बी-1 टें डि फॉमि हदला नाही व फॉमि मधील अटीशती प्रमाणे किाि केला नाही.
सा.बां. वव. शासन परिपत्रक हदनांक 15/05/2007 नस
ु ाि

सोसायटी कडून ननववदा

फॉमि ची फकं मंत िक्कम

रुपये 500/- घेतले बाबतचे कागदपत्रे लेखा परिक्षणास दाखववली नाहीत.
या कामामध्ये गौण खननजाचा खालील प्रमाणे मोठया प्रमाणात वापि केला आहे . पिं तु महािाष्र शासन,
महसल
ू आणण वने ववभाग अर्धसच
ू ना क्रं.गौण खननज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) हद.11/02/2010 नस
ु ाि िक्कम
रु. 200/- प्रती ब्रास प्रमाणे िॉयल्टी वसल
ु केलेली नाही.
बाब क्र.4:- चेबसि ववट बांधकाम 40x45x90
बाब क्र.6:- हाडि मरु
ु म पिु वठा

2 नग
14.81 घ.मी

14.81घ.मी./2.83 ब्रास = 5.23 ब्रास x रु. 200/-

=

1046.00

बाब क्र.7:- मसमें ट काँक्रीट 1:4:8 2.76 घ.मी. x12 = 33.12 घ.मी.
33.12 घ.मी. /2.83 ब्रास = 11.70 ब्रास x रु. 200/-

=

2340.00

बाब क्र.8 :- मसमें ट कॅाक्रीट 1:2:4 1.47 घ.मी. x 6 = 8.82 घ.मी.
8.82 घ.मी. / 2.83 ब्रास = 3.11 ब्रास x रु. 200/-

=

622.00

बाब क्र.9:- ववट बांधकाम 2.83 घ.मम.
2.83 घ.मी. / 2.83 ब्रास

=

1 ब्रास x रु. 200/-

=
========

रु. 4208.00
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िॉयल्टी ि.रुपये 4208/- वसल
ु पात्र आहे .
गौण खननजाचे वापि पत्रक तयाि करुन लेखापिीक्षण दाखववणेत आले नाही. अधिसमास पत्राचे उत्ति प्राप्त
झाले नाही.
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वाचनालय सभासद फी वसुल केली नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :मशक्षण ववभाग,
अननयममतता कलम

: 9ड

वसल
ू पात्र िक्कम : 30960.00 रु.,

सन 2011-12 या आर्थाक वर्ाात वाचनालयातील सभासदाांनी भरली नसलेने थकीत फी वसुल करणेत
यावी

[249]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

महासभा क्रमांक 08, ठिाव क्रं.180, ववर्षय क्र.26, हदनांक 20/12/2010 अन्वये वाचनालयातील
सभासदासाठी खालील प्रमाणे वार्षीक दि ननजचचत केलेल आहे त.
महासभेने

अ.क्र.

लेखामशर्षि

1

ग्रंथालय प्रवेश फी

15

2

ग्रंथालय मामसक वगिणी

15

3

ग्रंथालय वावर्षिक वगिणी

180

4

अभ्यामसका

50

5

हदवाळी अंक

25

ननजचचत

केलेला दि

सन 2011-2012 या वर्षािची सभासद नोंदवही पहाता एकूण सभसद फी रु.30960/- येणे
थकबाकी असलेने वसल
ु किणेत यावी.
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ककरण यशवांत काांबळे (ियत) सफाई कािगार याांचे वारसदारास सेवा ननवत्ृ तीवेतन

ववर्यक लाभ ववहीत िुदतीत न ददलेबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सामान्य प्रशासन,
अननयममतता कलम

: 9ड

ककरण यशवांत काांबळे याांचा सेवेत असताना िृत्यु झाले नांतर त्याांच्या वारसदार पत्नी श्रीि. नूतन
ककरण काांबळे याांना ननवत्ृ ती वेतन ववर्यक लाभ तसेच अस्जात रजेचे रोखीकरण ववहीत कालावधीत
प्रदान करण्यात आलेले नाहीत.

फकिण यशवंत कांबळे , सफाई कामगाि यांचा सेवेत असताना हद. 24/4/2011 िोजी मत्ृ यु झाला
आहे . पिं तु वािसदाि पत्नी श्रीम.नत
ू न फकिण कांबळे यांना ननवत्ृ ती ववर्षयक लाभ ववहीत कालावधीत
प्राप्त झाले नाहीत.
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
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कुटुंब ननवत्ृ ती वेतन व मत्ृ यु उपदान ववर्षयक कायािलयीन हटप्पणी हद. 31/8/2012 िोजी मंजुि झालेली
आहे म्हणजेच मत्ृ यन
ं ि जवळजवळ 14 महहन्यांनत
ं ि कायिवाही झालेली आहे . त्यानंति हद.20/7/2012
ु त
िोजी िक्कम प्रार्धकृत किण्यात आल्या आहे त व माहे सप्टें बि 2012 िोजी िक्कमांचे प्रदान किण्यात
आले आहे .
शासन ननणिय ववत्त ववभाग क्रमांक सेननवे-1094/155/सेवा-4, हद.24 एवप्रल 1995 नस
ं ि
ु ाि मत्ृ यन
ु त
उपदान, मत्ृ यच्
ु या तािखेपासन
ू 3 महहन्यानंति किण्यात आले असेल व कुटुंब ननवत्ृ तीचे प्रदान दे य
झाल्याच्या तािखेपासन
ू सहा महहन्यानंति प्रार्धकृत किण्यात आले असेल ति 12% दिाने व्याज
दे ण्याची तितद
ु आहे . त्यामळ
ु े ववलंबाने ननवत्ृ ती वेतन ववर्षयक लाभ हदले असलेने सबंर्धतावि कोणतीही
कािवाई किणेत आलेली नाही.
फकिण यशवंत कांबळे हे हद. 24/4/2011 िोजी मयत झाले आहे त. पिं तु त्यांच्या खाती मशल्लक
असलेल्या 171 हदवसांचे िोखीकिण करुन वािसास अदा किण्यात आले नाही.
फकिण यशवंत कांबळे , यांचा हद. 24/4/2011 िोजी मत्ृ यु झाला आहे म्हणून कुटुंब ननवत्ृ तीवेतन हे
मत्ृ यच्
ु या

हदनांक नंतिच्या हदनांकापासन
ू म्हणजेच हद. 25/4/2011 पासन
ू सरु
ु किणे आवचयक

होते. पिं तु हद. 24/4/2011 पासन
ू कुटुंब ननवत्ृ तीवेतन व वेतनही अदा केल्यामळ
ु े 1 हदवसाची कुटुंब
ननवत्ृ तीवेतनाची िक्कम तात्काळ वसल
ु किणेत यावी.
उपिोक्त नतनही मद्
ु यांविील सादि केलेले अनप
ु ालन असमाधानकािक असल्यामळ
ु े अमान्य
किण्यात येत आहे .
DATRMJM6101 (Ref No : 139)
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स्वेच्छाननवत्ृ ती प्रकरणात तीन िदहन्याच्या नोटीशीचा कालावधी सिाप्त झाल्यावर

सेवाननवत्ृ त केले नसलेबाबत
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सामान्य प्रशासन, स्वननधी ननधी
अननयममतता कलम

: 9ड

किाचारी स्वेच्छासेवाननवत्ृ ती प्रकरणात 3 िदहन्याांच्या नोटीशीची िुदत सांपणाऱया तारखेनत
ां रच्या
लगतच्या ददवशी सेवेतून कायािुक्त न करता सेवा चालु ठे वलेने जादा वेतन आदा करणेत आलेले आहे .

1. शासन ननणिय ववत्त ववभाग क्रमांक पीईएन-1083/सीआि-1296/83/एसईआि/4 हद. 1 ऑक्टोंबि
1984 अन्वये

महािाष्र नागिी सेवा (ननवत्ृ तीवेतन) ननयम 1982 मधील ननयम 10 च्या पोटननयम
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(4) अन्वये फकं वा ननयम 65

मधील पोटननयम (1) चा (ए) अन्वये फकं वा ननयम 66 अन्वये

स्वेच्छाननवत्ृ त होणािा कमिचािी तीन महहन्याच्या

नोटीशीची

मद
ु त

संपणाऱया

लगतच्या हदवशी सेवेतन
ू सेवाननवत्ृ त होतो. शासन (परिपत्रक क्रमांक सेननवे-

तािखेनत
ं िच्या

1088/1142/सेवा-4

हद. 29 डडसेंबि. 1988) पिं तु खालील स्वेच्छाननवत्ृ त कमिचाऱयांना प्रशासनाने वेळीच सेवाननवत्ृ त

केले

नसलेने सेवाननवत्ृ तीचा हदनांक ननजचचत किताना अननयममतता झालेली आहे .
अ.

नाव

पद

नं.

कायािलयाने

प्रत्यक्षात योग्य शेिा

मान्य / मंजुि हदनांक
केलेला स्वेच्छा
सेनन. हदनांक

1

िमाबाई

लक्ष्मण सफाईकामगाि 30/11/2011

(मध्यान्होत्ति) (मध्यान्हपव
ू )ि

कांबळे
2

5/11/2011

मनसख
ु गोववंद गोयल सफाईकामगाि 30/4/2012

30/4/2012

(मध्यान्होत्ति) (मध्यान्हपव
ू )ि

3

4

अंजना वसंत तांदळे

बाळमसंग खुशालमसंग वाहनचालक
िजपत
ू

5

अंजनाप्पा

7/3/2012

8

(मध्यान्होत्ति) (मध्यान्हपव
ू )ि
6/11/2011

26/10/2011

कृष्णा जकात अर्धक्षक 31/7/2011

27/7/2011

(मध्यान्होत्ति) (मध्यान्हपव
ू )ि

गौस बाबासाहे ब डबीि जकात अर्धक्षक 31/3/2010

16/3/2010

(मध्यान्होत्ति) (मध्यान्हपव
ू )ि
9

10

मोहन बाबु वाघमािे

सफाई कामगाि 31/10/2011

30/10/2011

(मध्यान्होत्ति) (मध्यान्हपव
ू )ि

श्रीमती कांचन िामचंद्र सफाई कामगाि 31/10/2011
हताळे

वेतन भत्ते
1

हदवस जास्त सेवा व

16 हदवस जास्त सेवा व

16/12/2011

(मध्यान्होत्ति) (मध्यान्हपव
ू )ि

ओंकाि

हदवस जास्त सेवा व

31/12/2011

सोमनाथ जाई कांबळे सफाईकामगाि 31/10/0011
भगवान

1

वेतन भत्ते

(मध्यान्होत्ति) (मध्यान्हपव
ू )ि
7

वेतन भत्ते

(मध्यान्होत्ति) (मध्यान्हपव
ू )ि

कमय्या सफाईकामगाि 30/11/2011

बल्लािी
6

सफाईकामगाि 7/3/2012

25 हदवस जास्त सेवा व

30/10/2011

(मध्यान्होत्ति) (मध्यान्हपव
ू )ि

वेतन भत्ते
25 हदवस जास्त सेवा व

वेतन भत्ते
6

हदवस जास्त सेवा व

वेतन भत्ते
5

हदवस जास्त सेवा व

वेतन भत्ते
15 हदवस जास्त सेवा व

वेतन भत्ते
02 हदवस जास्त सेवा व

वेतन भत्ते
02 हदवस जास्त सेवा व

वेतन भत्ते
DATRMJM6101 (Ref No : 144)
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श्री. के.सी.हळीांगळे , कर ननरीक्षक याांचे िुळ सेवापुस्तकात ननयिबाह्यररत्या खाडाखोड

केले असलेबाबत.
लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सामान्यप्रशासन,
अननयममतता कलम

: 9ड

श्री.के.सी.हळीांगळे कर ननरीक्षक तथा प्रभारी प्रशासन अर्धकारी आस्थापना ववभाग याांच्या िुळ
सेवापुस्तकाची तपासणी केली असता त्याांच्या सेवापुस्तकात ननयिबाह्यररत्या खाडाखोड केलेचे ददसुन
येत.े

श्री.के.सी.हळींगळे कि ननिीक्षक तथा प्रभािी प्रशासन अर्धकािी आस्थापना ववभाग यांच्या मळ
ु
सेवापस्
ु तकाची तपासणी केली असता त्यांच्या सेवापस्
ु तकात खालील त्रट
ु ी आढळुन आलेल्या आहे त.
प्रथम ननयक्
ु ती आदे शाची नोंद नाही. फक्त वसल
ु ी मलपीक हं गामी अशी नोंद आहे .
ज्या पदावि कायिित होते त्या पदाच्या वेतन श्रेणीची नोंद नाही.
जन्म तािीख पडताळणी प्रमाणपत्राची नोंद नाही.
वैद्यकीय प्रमाणपत्राची नोंद नाही.
ज्या वेतनश्रेणीत दक्षता िोध आहे त्या वेतन श्रेणीतील दक्षता िोध पाि किण्यास मंजूिी हदलेल्या आदे शाची
नोंद नाही.
सेवा पस्
ु तकातील स्तंभ क्र.8 मध्ये कमिचाऱयाची स्वाक्षिी नाही.
प्रशासन अर्धकािी, (आस्था) या अनतरिक्त कायिभािाची स्वतंत्र नोंद नाही.
अिाजपत्रीत शासकीय कमिचाऱयांचे बाबतीत सेवा पस्
ं ीचे ननयम महािाष्र
ु तके व पट सजु स्थतीत ठे वण्यासंबध
नागिी सेवा (सेवेच्या सविसाधािण शती) 1981 च्या प्रकिण चाि मध्ये अंतभत
ुि आहे .श्री.हळींगळे कल्लाप्पा
र्चंतामणी यांची वसल
ु ी मलपीक हं गामी या पदावि दििोज 4/- रु. या प्रमाणे नेमणुक केलीची सेवापस्
ु तकात
नोंद आहे . पिं तु िकाना क्र.7 नेमणुक तािीख मध्ये खालील प्रमाणे व्हईटनि लावन
ू खाडाखोड किणेत
आलेली आहे .
1

2

4

7

नेमणुक
नेमणुकीचे नाव
1) वसल
ु ी मलपीक

हं गामी

रु.4/- दििोज

1/03/81

9

तािीख
या कयािलय

तािखेमध्ये
खाडाखोड व्हाईटनि
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चा

वापि

केला

आहे .
2)

वसल
ु ी मलवपक

कुपवाड

1/03/82

ग्रा.पं.सभा

ठिाव

क्र.4(5)

हद.18/03/82 अन्वये

तािखेमध्ये
कायम

रु.150/- मासीक

कुपवाड

क्र.5

24/03/82

ठिाव
रु.225/-

चा

महा पगािवाढ

आहे .

कुपवाड

क्र.7

रु.250/-

रु.25/-

29/03/84

ठिाव
रु.275/-

रु.25/ग्रा.पं.

26/03/85

ठिाव

क्र.7

तािखेमध्ये

रु.25/-

रु.300/-

दिमहा

केला

कयािलय

प्रमख
ु ांची

स्वाक्षिी नाही.

कयािलय

प्रमख
ु ांची

स्वाक्षिी नाही.

या

खाडाखोड व्हाईटनि
चा

पगािवाढ

वापि

केला

कयािलय

प्रमख
ु ांची

स्वाक्षिी नाही.

आहे .

कुपवाड

ग्रा.पं.

सभा

ठिाव

क्र.4

(23)

हद.29/09/85

अन्वये

स्वाक्षिी नाही.

आहे .

हद.26/03/85 अन्वये कामय

7)

वापि

कुपवाड

सभा

प्रमख
ु ांची

या

खाडाखोड व्हाईटनि
चा

दिमहा पगािवाढ
6)

केला

तािखेमध्ये

हद.29/03/84 कायम

अन्वये

वापि

कयािलय

आहे .

कुपवाड

क्र.7

स्वाक्षिी नाही.

या

खाडाखोड व्हाईटनि
चा

दिमहा पगािवाढ
ग्रा.पं.सभा

केला

तािखेमध्ये

हद.31/03/83 कायम

5)

वापि

31/03/83

ठिाव

अन्वये

प्रमख
ु ांची

या

खाडाखोड व्हाईटनि

अन्वये रु.75/- दि

ग्रा.पं.सभा

केला

तािखेमध्ये

हद.24/03/82 कायम

4)

वापि

कयािलय

आहे .

कायम
ग्रा.प.सभा

खाडाखोड व्हाईटनि
चा

वसल
ु ी क्लाकिपदावि
3)

या

29/09/85

कायम

रु.400/-

रु.100/-

तािखेमध्ये

कयािलय

प्रमख
ु ांची

खाडाखोड व्हाईटनि स्वाक्षिी नाही.
चा
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दिमहा पगािवाढ
8)

कुपवाड

ग्रा.पं.

ठिाव

क्र.9

सभा

हद.16/12/88 अन्वये
वार्षीक

वेतनवाढ

रु.10/-प्रमाणे

आहे .
16/12/88

तािखेमध्ये
कायम

खाडाखोड व्हाईटनि --

510/-

चा

वेतन

वापि

01/12/89

वेतनवाढ

विील प्रमाणे रु.10/-

केला

आहे .

श्रेणी 260+10+240

9)वार्षीक

या

या

तािखेमध्ये
कायम

खाडाखोड व्हाईटनि --

520/-

चा

वापि

केला

आहे .
10) कुपवाड ग्रा.पं.

26/09/90

प्रशासकीय

तािखेमध्ये

ठिाव

क्र.18 हद.26/09/90 कायम

खाडाखोड व्हाईटनि --

720/-

अन्वये पगाि वाढ

चा

रु.200/- मंजुि

आहे .

श्री. हळींगळे

या

वापि

केला

यांना कयम केलेचा ठिाव सेवापस्
ु तकात जोडणेत आलेला नाही. तसेच प्र.ठ.क्र.17/2

हद.19/09/90 अन्वये विीष्ठ मलपीक म्हणून बढती दे णेत आली आहे . पिं तु ठिावाची प्रत सोबत जोडणेत
आलेली नाही.
प्रशासक, कुपवाड ग्रामपंचायत (ता.ममिज) या मशक्क्यामध्ये खाडाखोड किणेत आली आहे . तसेच
सेवापस्
ु तक स्तंभ क्र.8 मध्ये कायािलय प्रमख
ु म्हणुन ग्राम ववकास अर्धकािी, कुपवाड ता.ममिज यांची
स्वाक्षिी आहे . बढती ठिावावि प्रशासक, कुपवाड ग्रामपंचायत (ता.ममिज.)यांची स्वाक्षिी आहे . दोन्ही स्वाक्षिी
वेगळया आहे त. विीष्ठ मलवपक पदाविील बढतीत ग्रा.पं.ठिावाने मान्यता घेणेत आलेली नाही.
म.शा. नगि ववकास ववभाग ननणिय क्र.जीईएन 1072/24/72/सी.आि/82/92/यड
ु ी-16 हद.14/08/95 ने कुपवाड
ग्रा.पं.चे नगिपरिर्षदे मध्ये रुपांति झालेने सेवा न.पा.कडे जी.आि.मधील तितद
ु ीनस
ु ाि 1200-30-1560 दिो40-2040 वेतनश्रेणीवि वगि झाली आहे व 15/08/95 नंति मख्
ु यार्धकािी कुपवाड नगिपरिर्षद, कुपवाड यांची

स्वाक्षिी आहे .
हद.15/08/95 िोजी सेवापस्
ु तकामध्ये मख्
ु यार्धकािी यांनी केलेली स्वाक्षिी व हद.26/9/90 चे तािखेसमोि
स्तंभ 11 मध्ये घेणेत आलेल्या व मशक्क्यामध्ये खाडाखोड केलेल्या स्वाक्षिी मध्ये साधम्यि हदसन
ू येत.े
सन 1995 मध्ये कायिित असलेल्या अर्धकाऱयाची प्र.ठ.क्र.17/27 हद.19/9/90 अन्वये विीष्ठ मलवपक पदावि
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बढती दे णे आली या ठिावावि साधम्यि असलेली स्वाक्षिी असलेने सेवापस्
ु तकाबाबत साशंकता ननमािण
झाली आहे .
DATRMJM6101 (Ref No : 145)
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भववष्य ननवााह ननधी लेख्या ववर्यी िादहती उपलब्ध करुन ददली नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सामान्यप्रशासन,
अननयममतता कलम

: 9ड

िहाराष्र नगरपररर्द लेखा सांदहता 1971 ननयि क्रिाांक 134 (3) नुसार भववष्यननवााह ननधीच्या
वगाणीदारासाठी निुना क्रिाांक 98 िध्ये खातेवही व निुना क्रिाांक 99 िध्ये वसुली वही ठे वणे
आवचयक आहे . परां तु सदर लेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करण्यात आलेले नाहीत.

महािाष्र नगिपरिर्षद लेखा संहहता 1971 ननयम क्रमांक 134 (3) नस
ु ाि भववष्यननवािह ननधीच्या
वगिणीदािासाठी नमन
ु ा क्रमांक 98 मध्ये खातेवही व नमन
ु ा क्रमांक 99 मध्ये वसल
ु ी वही ठे वणे आवचयक
आहे . पिं तु सदि लेखे लेखापिीक्षणास उपलब्ध किण्यात आलेले नाहीत. याबाबत ववशेर्ष लेखा पिीक्षण
अहवाल सन 2006 ते 2010, परिच्छे द क्रमांक 50 मध्ये विील प्रमाणे दप्ति दाखववले नसलेचे नमद
ु आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
मनपामध्ये एकूण फकती कमिचािी व अर्धकािी भ.नन.नन. चे वगिणीदाि आहे त. तसेच त्यांच्या खात्यावि
असणािी मळ
ु िक्कम व केलेल्या व्याजाची गणना, त्यांनी घेतलेली अग्रीमे व केलेली पितफेड याची
माहहती उपलब्ध झाली नाही.
मनपा मध्ये भ.नन.नन. चे खाते कोणत्या बँकेमध्ये आहे व त्यावि फकती िक्कम

मशल्लक आहे . तसेच

गत
ुं वणूकीची माहहती लेखापिीक्षणास उपलब्ध झालेली नाही.
धनादे श पस्
ु तकांचा हहशोब सादि किण्यात आला नाही.
लेखा संहहता 1971 चे ननयम 134 (2) अन्वये भववष्य ननवािह ननधीची जमा, मशल्लक व ममळालेल्या
व्याजाची िक्कम याचा गोर्षवािा असलेले वार्षीक ववविणपत्र वगिणी दािांना हदलेचे दाखववणेत आलेले
नाही.
अधिसमास पत्रास उत्ति हदलेले नाही.
DATRMJM6101 (Ref No : 146)
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सेवा पुस्तक दय्ु यि प्रत किाचाऱयाांना ददली नसले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सामान्यप्रशासन,
अननयममतता कलम

: 9ड

सेवा पुस्तकाची दय्ु यि प्रत किाचाऱयाांना दे णे आवचयक असता ती दे णेत आलेली नाही.

म.ना.से. (सेवेच्या सविसाधािण शती) ननयम 1989 च्या ननयम 36 व 37 मध्ये सेवा पस्
ु तक फकं वा सेवा
पत्रक (Service Rolls) अद्यावत ठे वावे व त्याची दस
ु िी प्रत कमिचाऱयास द्यावी अशी तितद
ु किण्यात
आली आहे . पिं तु आस्थापना ववभागाने सेवापस्
ु तक / सेवापत्रकाची दस
ु िी प्रत कमिचाऱयांना हदलेली नाही.
DATRMJM6101 (Ref No : 147)
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सेवाननवत्ृ त किाचाऱयाांना ननवत्ृ तीवेतन ववर्यक लाभ वेळेत प्रदान केले नसलेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ा : 2011-2012

लेखा शीर्षि :सामान्यप्रशासन,
अननयममतता कलम

: 9ड

सेवाननवत्ृ त किाचाऱयाांना ननवत्ृ तीवेतन ववर्यक लाभ वेळेत प्रदान कारणे आवचयक असता, ते ववलांबाने
प्रदान केलेने किाचाऱयाांना त्याांचे हक्काचे लाभापासून वांर्चत ठे वणेत आले आहे .

सेवा ननवत्ृ त होणाऱया कमिचाऱयांना ननवत्ृ ती वेतन ववर्षयक लाभ वेळेवि प्रदान किण्याबाबत
शासनाने महािाष्र नागिी सेवा (ननवत्ृ ती वेतन) ननयम 1982 च्या प्रकिण 10 मधील ननयम क्र.118 ते
125 मध्ये तितद
ू ी दे ण्यात आलेल्या आहे त.

महािाष्र नागिी सेवा (ननवत्ृ ती वेतन ) ननयम 1982 ननयम 118 च्या तितद
ू ीनस
ु ाि प्रत्येक ववभाग /
कायािलय प्रमख
ु ाने दि सहा महहन्यांनी म्हणजेचे दिवर्षी 01 जानेवािी व 01 जुलै िोजी त्या तािखेपासन
ू
पढ
ु ील 24 ते 30 महहन्यांमध्ये सेवाननवत्ृ त होणाज्या सवि शासकीय कमिचाऱयांची यादी तयाि करुन ती
संबध
ं ीत ननवत्ृ ती वेतन प्रकिणे अंनतम किणाऱया कायािलयाकडे हद.31 जानेवािी फकं वा 31 जल
ु ै पयिंत
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पोहोचेल अशा बेताने पाठववणे अत्यंत आवचयक आहे . मशवाय ननयत वयोमाना व्यनतरिक्त इति
कािणास्तव सेवाननवत्ृ त होणाऱया कमिचाऱयांच्याबाबतीत अशा सेवाननवत्ृ तीबद्दल माहहती प्राप्त होताच
त्याची माहहती संबध
ं ीत कायािलयास / ववभागास दे णे आवचयक ठिववण्यात आलेले आहे . पंितू त्या नस
ु ाि
कायिवाही किणेत आलेली नाही.
या मशवाय महािाष्र नागिी सेवा (ननवत्ृ ती वेतन) ननयम 1982 च्या ननयम 120 च्या तितद
ू ीनस
ु ाि
ननवत्ृ ती वेतन ववर्षयक कागदपत्रे पण
ू ि किताना उपिोक्त ननयमावलीच्या ननयम 121 च्या तितद
ू ीनस
ु ाि
सेवेची पडताळणी किणे, सेवापस्
ु तकातील उणणवा भरुन काढणे, सेवाननवत्ृ त होणाऱया कमिचाऱयांकडून
आवचयक माहहती ववहीत नमन्
ि ा करुन कायािलयप्रमख
ू यात भरुन घेणे इत्यादी बाबींची पत
ू त
ु ाने परिपण
ू ि
कागदपत्रे उपिोक्त ननयमावलीच्या ननयम क्र.122 व 123 च्या तितद
ू ीनस
ु ाि शासकीय कमिचाऱयाच्या
सेवाननवत्ृ तीच्या तािखेपव
ं ीत ववभागाकडे तपासणीसाठी
ू ी जास्तीत जास्त 6 महहन्यांच्या आत संबध
पाठववणे आवचयक आहे . तथावप याप्रमाणे कायािवाही केली जात नाही.
परिणामी प्रकिणांना अंनतम स्वरुप दे ण्यास ववलंब होतो असेही लेखापिीक्षणाचे वेळी ननदशिनास आलेले
आहे . ननवत्ृ ती वेतन ववर्षयक लाभ ननवत्ृ ती वेतन धािकांना ववलंबाने प्रदान केल्यामळ
ु े त्यांना नाहक
आर्थिक त्रास सहन किावा लागत आहे . खालील प्रकिणी अद्यापही ननवत्ृ ती वेतन मंजूि किण्यात
आलेले नाही. तसेच त्यांना तात्पिु ती सेवा ननवत्ृ ती वेतनही चालू किणेत आलेले नाही.
अ.

कमिचाऱयाचे नाव

पदनाम

क्र.

सेवाननवत्ृ त

मा.

हदनांक

सेवाननवत्ृ ती
सेवा
मंजिु

1

2

3

4

1

होवाळे नाना मल्लू

सफाई कामगाि 31/05/2011

उपायक्
ु त

यांचा प्रत्यक्षात

वेतन

उपदान
केल्याचा

/ वेतन

ननवत्ृ ती
/

आदे श आदा
हद./ हदनांक

क्र.

क्रमांक

5

6

-

-

धनादे श
केल्याचा

व

धनादे श

ननयम / ठिाव असेल ति ते नमद
ू करुन खुलासा अपेक्षक्षत आहे . शा.नन.ववत्त ववभाग
क्र.सेननवे-1094/155/सेवा/4/हद.24 एवप्रल 1995 अन्वये जेथे ननवत्ृ ती वेतनाचे / कुटूंब ननवत्ृ ती वेतनाचे
प्रदान ते दे य

झाल्याच्या तािखेपासन
ं ि प्रार्धकृत किण्यात आले असेल आणण
ू 6 महहन्यांनत

िक्कम प्रदान किण्यातील ववलंब हा प्रशासननक कािणामळ
ु े झाला असेल तसेच जेथे सेवाननवत्ृ ती
उपदानाचे / मत्ृ यू उपदानाचे प्रदान सेवाननवत्ृ तीच्या/ मत्ृ यच्
ं ि किण्यात
ू या तािखेपासन
ू तीन महहन्यांनत
आलेले असेल आणण िक्कम प्रदान किण्यातील ववलंब हा प्रशासननक चक
ू ीमळ
ु े झाला असेल ति वावर्षिक
12% व्याज संबध
ं ीताला दे य आहे . याची दक्षता घेणे अत्यंत आवचयक आहे .

सोबत परिमशष्ठामध्ये नमद
ू केलेल्या यादीतील प्रत्येक प्रकिणाबाबत ववलंब झालेचे हदसन
ू येत.े
अ. क्र. कमिचाऱयाचे नाव

पदनाम

सेवाननवत्ृ त

मा.

हदनांक

यांचा सेवाननवत्ृ ती धनादे श आदा केल्याचा
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वेतन

सेवा हदनांक

/

उपदान
मंजिु

व

धनादे श

आदे श क्रमांक
केल्याचा

हद. / क्र.
1

2

1

महें द्रकि

3

5

6

जकात 30/4/2011

06/24-05-11

262338/1-7-11

30/4/2011

75/22-11-11

367374/1-2-12

संजीवनी सफाई कामगाि, 30/4/2011

65/18-10-11

367371/1-2-12

30/4/2011

08/27-5-11

262335/1-7-11

सफाई कामगाि, 30/4/2011

30/19-8-11

262390/1-10-11

5/19-5-11

262357/22-8-11

33/20-8-11

367309/20-10-11

44/9-9-11

262391/1-10-11

पण
ू ि गैिहजि

-

15/6-7-11

262366/22-8-11

लक्ष्मण मशपाई,

गोववंदिाव
2

4

सागली

कदम प्रकाश िामचंद्र मक
ु ादम,
आिोग्य सांगली

3

होवाळे
जगन्नाथ

साफसफाई

व

सोयी 1
4

गोंधळे

िाजाभाऊ मक
ु ादम,

सखािाम

मालमत्ता
ववभाग, सांगली

5

माने लता िघन
ु ाथ

साफसफाई

व

सोयी 3
6

रुईकि पिशिु ाम दत्तु मशपाई,

31/5/2011

मालमत्ता
कि

व

ववभाग,

ममिज
7

8

जामदाि

आनंदा ऑईलमन, पाणी 31/5/2011

िामचंद्र

पिु वठा सांगली

पाटील िं गिाव भाऊ

कुली,

बांधकाम 31/5/2011

ववभाग, सांगली
9

होवाळे नाना मल्लू

सफाई कामगाि, 31/5/2011
साफसफाई

व

सोयी 3
10

ननकम महादे व हिी

सफाई कामगाि, 31/5/2011
साफसफाई

व

सोयी ममिज
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11

कांबळे बबन भाऊ

हिकामी / मजुि 31/5/2011
पाणी

109/7-3-12

367304/
20-10-11

पिु वठा

ममिज
12

वाघमोडे मसद्धाथि

मक
ु ादम,

ज्ञानोबा

साफसफाई

31/8/2011

107/24-2-12

360712/3-4-12

53/4-10-11

367375/1-2-12

30/9/2011

46/9-9-11

367305/20-10-11

31/1/2012

113/31-3-12

3607229/1-6-12

31/1/2012

110/24-3-12

360720/1-6-12

व

सोयी कुपवाड
13

मठद

बाबिु ाव मशपाई, आिोग्य 30/9/2011

मसद्धय्या
14

महात

सांगली
इस्माईल मक
ु ादम,

मौलाबक्ष

बांधकाम
सांगली

15

महहबब
ु

इब्राहीम बागमाळी

पठाण
16

मब
ु ािक

शमशद्द
ु ीन कुली

शेख
अ.

कमिचाऱयाचे नाव

पदनाम

क्र.

स्वेच्छाननवत्ृ त मा.
हदनांक

उपायक्
ु त प्रत्यक्षात

ननवत्ृ ती

यांचा सेवाननवत्ृ ती वेतन / धनादे श आदा
वेतन

सेवा केल्याचा

/

उपदान
मंजिु

हदनांक

आदे श धनादे श क्रमांक
केल्याचा

हद. / क्र.
1

2

1
2

3

4

5

6

श्री. गोिख मारुती कांबळे सफाईकामगाि 31/10/11

121/7-7-12

351014/14-8-12

श्रीमती. सिस्वती लक्ष्मण सफाईकामगाि 28/2/11

8 / 4-5-12

360778/4-7-12

अशोक सफाईकामगाि 31/12/11

7 / 4-5-12

360765/4-7-12

श्रीमती. नानाबाई नामदे व सफाईकामगाि 30/11/11

6 / 4-5-12

360776/4-7-12

14 / 6-7-11

262359/22-8-11

69 / 29-10-11

367373/1-2-12

दाणेकिी
3

श्रीमती.

मंगल

लोटे
4

कोठावळे
5

प्रमोद महादे व कुदळे

सफाईकामगाि 31/5/11

6

श्री. हदपक बाळाप्पा बंधू सफाईकामगाि 30/6/11
[260]
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7

बाळाबाई चंद ू कांबळे

8

श्रीमती.

अंजना

सफाईकामगाि 30/11/11
वसंत सफाईकामगाि 7/3/11

18 / 24-5-12

360747/4-7-12

118/22-6-12

351022/14-8-12

13 / 5-5-12

360772/4-7-12

217 / 1-9-11

367306/20-10-11

23 / 24-5-11

360782/4-7-12

21 / 24-5-11

360751/4-7-12

तांदळे
9

श्रीमती. कृष्णाबाई आबा सफाईकामगाि 30/11/11
जबडे

10

भगवान कृष्णा ओंकाि

प्रशासकीय

31/7/11

अर्धकािी
11

सौ.

िमाबाई

लक्ष्मण सफाईकामगाि 30/11/11

कांबळे
12

सोमनाथ जाई कांबळे

सफाईकामगाि 31/10/11

13

अंजना कमय्या बल्लािी सफाईकामगाि 30/11/11

/ 15-5-12

360785/4-7-12

मयत कमिचािी यांचे ननवत्ृ तीवेतन
अ. क्र. कमिचाऱयाचे नाव

पदनाम

सेवाननवत्ृ त

मा.

हदनांक

यांचा सेवाननवत्ृ ती /
वेतन

उपायक्
ु त प्रत्यक्षात ननवत्ृ ती वेतन
सेवा केल्याचा

/

उपदान

धनादे श
हदनांक

आदा
व

आदे श धनादे श क्रमांक

मंजुि केल्याचा हद.
/ क्र.
1

2

3

4

5

6

1

िाजु मकतम
ु नदाफ

क. मलपीक

4/1/2011

366 / 2-2-12

367387/1-3-12

2

फकिण यशवंत कांबळे सफाईकामगाि

24/4/11

67 / 3-9-12

351076/19-10-12
DATRMJM6101 (Ref No : 150)

अप्राप्त वववरणपत्रा बाबत :महानगिपामलकेच्या सन 2011-2012 च्या लेखापरिक्षण अहवालासाठी आवचयक ववहहत
नमन्
ु यातील

ववविणपत्र

तयाि

करुन

सादि

किण्याबाबत

अधिसमास

ज्ञापन

क्रमांक

126

हद.16/02/2013 व अधिसमास ज्ञापन क्रमांक 201 हद.08/04/2013 तसेच हद.17/08/2013 िोजी
मा.आयक्
ु त यांना पत्र पाठवन
ू कळववणेत आले होते. त्यानस
ु ाि मनपाची सन 2011-12 चा वार्षीक
लेखा व मत्ता व दायीत्वाची ववविणपत्र ममळाले असन
ू , अन्य ववविणपत्रे उपलब्ध करुन दे ण्यात
आलेली नाहीत. त्यामळ
ु े अप्राप्त ववविणपत्रे लेखापिीक्षण अहवालास जोडणेत आलेली नाहीत.
आक्षेप वववरणपत्रा बाबत :-

[261]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

लेखापिीक्षण अहवालात समाववष्ठ सवि परिच्छे दांबाबत लेखापिीक्षण चालु असताना अधिसमास
पत्रे ननगिमीत किण्यात आली होती. त्यानस
सविसामान्य
ु ाि प्राप्त उत्तिे व अनप
ु ालने तपासन
ू
स्वरुपाच्या आक्षेपांची पत
ि ा करुन घेण्यात आली असल्याने स्वतंत्र आक्षेप ववविणपत्रक ननगिममत केले
ू त
नाही.
वववरणपत्रके :सन 2011-12 चा वार्षीक लेखा व मत्ता व दायीत्वाची ववविणपत्रके अहवालासोबत जोडण्यात
आलेली आहे त.
अनप
ु ालन :या लेखापिीक्षण अहवालाचा परिपण
ू ि अनप
ु ालन अहवाल महािाष्र स्थननक ननधी लेखापिीक्षण
अर्धननयम 2011 चे कलम 10 (1) तितद
ू ी प्रमाणे मान्यतेच्या ठिाव्याच्या प्रती सह 3 प्रतीमध्ये
स्वाक्षिीसह या कायािलयाकडे पाठववण्यात यावा.
पोहोच :हा लेखापिीक्षण अहवाल प्राप्त झालेची तािीख कळवन
ू तात्काळ पोहोच दे ण्यात यावी.

(चांद्रशेखर बबवलकर)
सह संचालक(म.न.पा.ले.प )
स्थाननक ननधी लेखापिीक्षा
नवी मुंबई.४००६१४

जा.क्र.: स्था/१८ ब/सांममकु/उवव२/
प्रत अग्रेवर्त :1) िा. प्रधान सर्चव, महािाष्र शासन, नगि ववकास ववभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
2) िा. प्रधान िहालेखापाल, लेखापरीक्षा

महािाष्र-1, (लेखापिीक्षा) मुंबई.

3) िा. ववभागीय आयुक्त, पुणे ववभाग, पुणे.
4) िा. सांचालक, स्थाननक ननधी लेखापिीक्षा, महािाष्र िाज्य, नवी मुंबई.
5) सह सांचालक, (मनपालेप) स्थाननक ननधी लेखापिीक्षा, महािाष्र िाज्य, नवी मंब
ु ई.

6) पन
ु ववालोकन अहवाल शाखा, िायगड भवन, नवी मब
ुं ई.

(चांद्रशेखर बबवलकर)
सह संचालक (मनपालेप)
स्थाननक ननधी लेखापिीक्षा
नवी मुंबई
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लेखा पिीक्षकननहाय परिच्छे दांचे ववविणपत्र

नाव

परिच्छे द क्रमांक
1, 10, 120, 122, 125, 126, 129, 139, 140, 141,
142, 15, 157, 158, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28,
29, 30, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 62, 65, 68, 89, 92, 93, 94, 95, 96
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 123, 124, 127, 128, 136, 137, 138,
155, 16, 161, 162, 163, 164, 2, 25, 26, 27, 3,
31, 32, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 5, 6,
7, 8, 9, 90, 97, 98, 99
143, 144, 145, 63, 64, 66, 67

सुशीलकुमाि बाळकृष्ण केंबळे ,
सहाय्यक संचालक

श्री बाळकृष्ण फुलाजी चव्हाण,
लेखापरिक्षा अर्धकािी

सुधाकि पुंडमलकिाव सिदाि,
लेखापरिक्षा अर्धकािी

अननता सुभार्ष जमणे,

11, 12, 121, 13, 132, 133, 134, 135, 14, 146,
147, 148, 149, 154, 156, 165, 46, 47, 48, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91
130, 131, 150, 151, 152, 153, 159, 160, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 18, 19, 44, 45

सहाय्यक लेखापरिक्षा अर्धकािी
िववंद्र मल्हािी जाधव,

सहाय्यक लेखापरिक्षा अर्धकािी
संजय वासुदेव क्षीिसागि, कननष्ठ लेखापरिक्षक

34, 35, 61
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वववरणपत्रे व जोडपत्रे
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ववविणपत्र क्रमांक :- 01

वावर्षिक

लेखा
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वार्षीक लेखे सन 2011-2012
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ववविणपत्र क्रमांक :- 02
मत्ता व दानयत्वे यांचे ववविणपत्र

परिच्छे द क्रमांक :- 05

अधिसमास 55

परिमशष्ट क्र. :- 01
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परिच्छे द क्रमांक :- 07

अधिसमास 97

परिमशष्ट क्र. :- 02

पाण्याचा कोटा ज्यादा वापिलेमळ
ु े झालेल्या नक
ु सानीबाबत
अ.क्र.

ग्राहक क्र.

उपप्रिाणक

प्रिाणक क्र.

क्र.
1

SND

िळ
ु े दां ड

111

7033

6
2

SND

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6883

19/3/12
171

7033

1074
3

मिटर

9086

19/3/12

SND

5570

6469

6

7/2/12

18/2/12

SND

5929

6469

1072

7/2/12

18/2/12

SND

4870

5790

6

5/11/12

18/1/12

SND

4929

5790

1072

5/1/12

18/1/12

SND

4937

5175

6

2/12/11

15/12/11

SND

4996

5175

1072

2/12/11

15/12/11

SND

4567

4563

1072

4/11/11

18/11/11

SND

4157

3920

1072

5/10/11

17/1011

SND

3370

3463

1072

6/9/11

22/9/11

SND

3429

3463

1072

6/9/11

22/9/11

SND

3201

3056

6

4/8/11

17/8/11

SND

1717

1662

6

5/7/11

18/7/11

SND

1205

1194
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7328
104468
590
109347
3548
101100
85931
50500
32014
32014
5145
6953
3990

बांद
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16

6

7/6/11

11/6/11

SND

1133

563

6

6/5/11

19/5/11
TOTAL

[288]
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परिच्छे द क्रमांक :- 24 व 26

अधिसमास क्र. :- 221 व 222
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परिमशष्ट क्र. :- 03
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परिच्छे द क्रमांक :- 27

अधिसमास क्र. :- 132

परिमशष्ट क्र. :- 04

अनार्धकृत टॉवसिचा तपमशल खालीलप्रमाणे आहे .
अ.क्र.

गावाचे

मससव्हे नं. / प्लॉट क्र.

कंपनीचे नांव

नांव
1

सांगली

1375 पेठभाग, गेस्ट हाऊस

एअिसेल

2

सांगली

233 माधवनगििोड

एअिसेल

3

सांगली

िामनगि

एअिसेल

4

सांगली

1364/2/ब अनंत श्री अपाटि मेंट ववश्रामबाग

एअिटे ल टे मल मल.

5

सांगली

पेठभाग न.ि.यो.क्र. 2, फायनल प्लॉट नं. 35

एअिटे ल टे मल मल.

6

सांगली

1053 ब, 1053 क

एअिटे ल टे मल मल.

7

सांगली

233 मशव अपाटि मेंट इंद्रप्रस्थनगि

एअिटे ल टे मल मल.

8

सांगली

167/3 पैकी प्लॉट क्र. 36

रिलायन्स इन्रा.मल

9

सांगली

13566/13572 गेस्ट हाऊस सांगली िोड

रिलायन्स इन्रा.मल

10

सांगली

753/इ/अ/404 खणभाग वसंतशाम अपाटि मेंट

रिलायन्स इन्रा.मल

11

सांगली

मे.ववष्णू आण्णा खिे दी ववक्री संघ मारूती िोड

रिलायन्स इन्रा.मल

12

सांगली

117/2/1 न्यू प्राईड बबग बझाि

अस्टि इन्रा. प्रा. मल.

13

सांगली

1210 अ गवळी गल्ली पेठभाग

अस्टि इन्रा. प्रा. मल.

14

सांगली

948 आनंदपाकि अभयनगि

आयडडया सेल्य.ु मल.

15

सांगली

10183 ववकास चौक उत्ति मशवाजीनगि

आयडडया सेल्य.ु मल.

16

सांगली

212

आयडडया सेल्य.ु मल.

17

सांगली

363 ववश्रामबाग

इंडस टॉवि मल.

18

सांगली

381/1अ/1ब/10 दत्तनगि ववश्रामबाग

इंडस टॉवि मल.

19

सांगली

8967 ववश्रामबाग दत्तनगि

इंडस टॉवि मल.

20

सांगली

179

इंडस टॉवि मल.

21

सांगली

162/4 इ

इंडस टॉवि मल.

22

सांगली

700/1

जी.टी.एल. कन्स्रक्शन

23

सांगली

541/1

जी.टी.एल. कन्स्रक्शन

24

सांगली

157, 158

जी.टी.एल. कन्स्रक्शन

25

सांगली

गणपती पेठ

जी.टी.एल. कन्स्रक्शन

26

सांगली

475/16/6

जी.टी.एल. कन्स्रक्शन

27

सांगली

330 चें बसि ऑफ कॉमसि

वायिलेस
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टीटी

इन्फो

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

अ.क्र.

गावाचे

मससव्हे नं. / प्लॉट क्र.

कंपनीचे नांव

नांव
सजव्हिस
28

सांगली

वायिलेस

482/6

टीटी

इन्फो

टीटी

इन्फो

एस्साि

क्य.ु

एस्साि

क्य.ु

एस्साि

क्य.ु

एस्साि

क्य.ु

एस्साि

क्य.ु

एस्साि

क्य.ु

एस्साि

क्य.ु

एस्साि

क्य.ु

सजव्हिस
29

सांगली

वायिलेस

134/2+3+4

सजव्हिस
30

सांगली

233/1 ते 234/3, 235/193 ओम बबल्डींग

वोडाफोन
मल.

31

सांगली

5757 मशंदे मळा

वोडाफोन
मल.

32

सांगली

788/1ब नळभाग

वोडाफोन
मल.

33

सांगली

10855 प्रगती कॉलनी

वोडाफोन
मल.

34

सांगली

10252 शामिावनगि

वोडाफोन
मल.

35

सांगली

मारूती िोड साईदशिन डायननंग हॉल

वोडाफोन
मल.

36

सांगली

हॉटे ल सदानंद माकेटयाडि

वोडाफोन
मल.

37

सांगली

558/6ब/2 िामनगि

वोडाफोन
मल.

38

सांगली

179

बीएसएनएल

39

सांगली

363 ववश्रामबाग

बीपीएल

40

सांगली

16413 मशंदे मळा

भािती

41

सांगली

328/6/2 माकेटयाडि

भािती

42

सांगली

966 नळभाग

भािती

43

सांगली

11197 भोसले प्लॉट

भािती

44

सांगली

1044 कॉलेज कॉनिि

भािती

45

सांगली

1761 आंबेडकि िोड

भािती
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अ.क्र.

गावाचे

मससव्हे नं. / प्लॉट क्र.

कंपनीचे नांव

नांव
46

सांगली

5206 संजयनगि

भािती

47

सांगली

509/अ िवववाि पेठ माधवनगि

टॉवि

48

सांगली

कृवर्ष कॉलनी प्लॉट नं 7

टॉवि

49

सांगली

179

टॉवि

50

सांगली

558/3ब/3

टॉवि

51

सांगली

328

टॉवि

52

सांगली

1364

टॉवि

53

सांगली

प्लॉट नं. 14

टॉवि

54

सांगली

538/1/ब

टॉवि

55

सांगली

27/2/ब प्लॉ.क्र.1

टॉवि

56

सांगली

397/1

टॉवि

57

सांगली

53/1ब

टॉवि

58

सांगली

391/1

टॉवि जव्हजन

59

सांगली

519

टॉवि जव्हजन

60

सांगली

41/4/58

इंडस टॉवि मल.

314

इंडस टॉवि मल.

वाडी
61

सांगली
वाडी

62

ममिज

5544/1अ/1ब/1क

मे दत्तकृपा अपाि. ममिज

63

ममिज

41/12 अंनतम

एअिसेल मल.

64

ममिज

आशा टॉफकजजवळ शांती चें बसि

एअिटे ल

65

ममिज

कोकणे गल्ली ममिज

एअिटे ल

66

ममिज

12अ/2 प्लॉ.नं.22

एअिटे ल

67

ममिज

907

रिलायन्स एन्रा. मल.

68

ममिज

1967ब/1969

रिलायन्स एन्रा. मल.

69

ममिज

6353/2अ/2ब/2क/2ड

रिलायन्स एन्रा. मल.

70

ममिज

पी 100

रिलायन्स एन्रा. मल.

71

ममिज

1331

रिलायन्स एन्रा. मल.

72

ममिज

198

रिलायन्स एन्रा. मल.
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अ.क्र.

गावाचे

मससव्हे नं. / प्लॉट क्र.

कंपनीचे नांव

नांव
73

ममिज

10349

रिलायन्स एन्रा. मल.

74

ममिज

वननता केसिखाने

रिलायन्स एन्रा. मल.

75

ममिज

भ.ू क्र. 13 खाँजा वस्ती

इस्साि टे मलकॉम इन्रा.

76

ममिज

846

इंडस टॉवि प्रा. मल.

77

ममिज

870/अ/1/2

इंडस टॉवि प्रा. मल.

78

ममिज

954/6 प्लॉ.नं.60

इंडस टॉवि प्रा. मल.

79

ममिज

254/3/5

इंडस टॉवि प्रा. मल.

80

ममिज

975

इंटिनेट

81

ममिज

968/1एफ, भ.ू क्र.9ब

जीटीएल इन्रा. मल.

82

ममिज

5129 एबीसीडी

जीटीएल इन्रा. मल.

83

ममिज

255/9

जीटीएल इन्रा. मल.

84

ममिज

पी 5

जीटीएल इन्रा. मल.

85

ममिज

3007/2

जीटीएल कंपनी

86

ममिज

एमआयडीसी कुपवाड

जीटीएल कंपनी

87

ममिज

िफफक नवसाि खाहटक

व्होडाफोन

88

ममिज

प्रथम बबल्डींग ममशन हॉजस्पटल

बीएसएनएल

89

ममिज

िाजू दत्तात्रय सखदे व

बीएसएनएल

90

ममिज

अब्दल्
ु ला ननगडडकि

बीएसएनएल

91

ममिज

पंढिपिू िोड

बीएसएनएल

92

ममिज

224/2 प्लॉ. नं. 26

बीएसएनएल

93

ममिज

महािाष्र िोलि प्लोअि ममल प्रा. मल.

भािती एअिटे ल प्रा. मल.

94

ममिज

47/अ/1अ, भ.ू क्र.3

भािती एअिटे ल प्रा. मल.

95

ममिज

148 अंनतम भख
ू ंड

भािती एअिटे ल प्रा. मल.

96

ममिज

4867/2

भािती एअिटे ल प्रा. मल.

97

ममिज

श्रीपाद बाळासोाा खेमलापिु े

भािती एअिटे ल प्रा. मल.

98

ममिज

पाटीलगल्ली ममिज

भािती एअिटे ल प्रा. मल.

99

ममिज

डीआि र्चवटे

टॉवि जव्हजि

100

ममिज

गांधी चौक

एअिटे ल व टाटा

101

कुपवाड

ववजयनगि

एअिसेल मल.
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अ.क्र.

गावाचे

मससव्हे नं. / प्लॉट क्र.

कंपनीचे नांव

नांव
102

कुपवाड

308/245

एअिटे ल

103

कुपवाड

4079

रिलायन्स एन्रा.

104

कुपवाड

27/1/अ भ.ू क्र. 2

रिलायन्स एन्रा.

105

कुपवाड

319/1ब

रिलायन्स एन्राटे ल मल.

106

कुपवाड

223 भ.ू क्र. 47

रिलायन्स एन्राटे ल मल.

107

कुपवाड

29/3अ/39/4

आयडडया सेल्य.ु मल.कं.

108

कुपवाड

1333/2

ऍ़स्टि इन्रा. प्रा. मल.

109

कुपवाड

4899

ऍ़क्वेस टे मल. पॉवि

110

कुपवाड

114/5 पै.

इंडस टॉवि प्रा. मल.

111

कुपवाड

200/2ब भ.ू क्र. 25

इंडस टॉवि प्रा. मल.

112

कुपवाड

1676

इंडडया टे मलकॉम इन्रा.
मल. पण
ु े

113

कुपवाड

49

जीटीएल इन्रा.

114

कुपवाड

311/+312/ब भ.ू क्र.63

जीटीएल इन्रा.

115

कुपवाड

11 पैकी

व्होडाफोन

116

कुपवाड

306अ भ.ू क्र. 22

21 सेंच्यि
ु ी इन्रा.मल.

117

कुपवाड

274/3

21 सेंच्यि
ु ी इन्रा.मल.

118

कुपवाड

303/406/2 ववजयनगि

21 सेंच्यि
ु ी इन्रा.मल.

119

कुपवाड

308/245

बीपीएल

120

कुपवाड

305/54/2

बीएसएनएल

121

कुपवाड

302/111/1

बीएसएनएल

122

कुपवाड

3588

बीएसएनएल

123

कुपवाड

304/222/1 ववजयनगि

भािती एअिटे ल

124

कुपवाड

3593

भािती एअिटे ल प्रा. मल.

125

कुपवाड

2391 ते 2393

भािती एअिटे ल प्रा. मल.

126

कुपवाड

2092

भािती एअिटे ल प्रा. मल.

127

कुपवाड

11 पैकी

भािती एअिटे ल प्रा. मल.

128

कुपवाड

1686

भािती एअिटे ल प्रा. मल.

129

कुपवाड

29 भ.ू क्र. 23

भािती एअिटे ल प्रा. मल.
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अ.क्र.

गावाचे
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नांव
130

कुपवाड

303/363/1

एच मोबाईल

131

कुपवाड

240

इंडस टॉवि प्रा.मल.

132

कुपवाड

482/6

WTTIL प्रोजेक्ट

133

कुपवाड

1676 यशवंतनगि

कंपनीचे नांव नाही

134

कुपवाड

308/1/10

बीएसएनल

135

कुपवाड

306/282/1

भािती एअिटे ल
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परिच्छे द क्रमांक :- 30
अ.क्रं.

परिमशष्ट क्र. :– 05

अधिसमास क्र. :- 106

भिलेली

चालू खाते धािकाचे नांव

बबनव्याजी

िक्कम

वसल
ु किावयाची िक्कम

1)

मे. पािे ख मेडीकल स्टोअसि मल.

1,75,000/-

1,25,673/-

2)

मे. ममलेननयम व्हील्स,सांगली

1,00,000/-

14,604/-

3)

मे. श्रीपाल रे डसि, सांगली

50,000/-

1,17,197/-

4)

मे. भगीिथ ॲटो, सांगली

50,000/-

4,343/-

5)

मे. पोिे ज ् ॲटो, सांगली

2,50,000/-

3,25,578/-

6)

मे. मसध्दीववनायक ॲटो मोबा.

7,00,000/-

13,45,021/-

7)

भर्गिथ जव्हल्स

1,00,000/-

3,94,739/-

8)

मे. चौगल
ु े इंडस्रीज प्रा.मल.सांगली

3,00,000/-

17,25,024/-

9)

मे. सह्याद्री मोटस.्ि प्रा.मल.

50,000/-

85,496/-

10)

मे. ममलेननयम मोटसि, (होंडा)

3,00,000/-

6,85,098/-

29,00,000/-

1,23,75,606/-

11)

12)

मे.

भाित

पेरोमलयम

कापोिे शन

मल.ममिज

मे. हहंदस्
ु थान पेरोमलयम कापोिे शन मल. 1,99,361/हजािवाडी.

18,29,567/-

13)

मे. इंडडयन ऑयल कापाििेशन मल. ममिज. 44,00,000/-

1,57,42,907/-

14)

मे. महाबळ ॲटो असेसिीज

8,25,015/-

22,18,472/-

15)

मे. महाबळ मेटल प्रा. मल.

24,985/-

--

50,000/-

43,068/-

16)

महािाष्र

वेट

सेल्स

ॲण्ड

सव्हीस,ममिज.

17)

ओमसाई कापोिे शन,ममिज.

50,000/-

1,08,432/-

18)

मे. शासकीय दध
ु योजना मल.

15,000/-

4,13,869/-

19)

मे. फुड कापोिे शन ऑफ इंडडया मल. पण
ु े.

21,000/-

2,61,275/-

1000/-

3,23,155/-

1,00,000/-

5,89,357/-

भािती ववद्यापीठ, पण
ु े

1,00,000/-

--

एकूण

11061361/-

38728485/-

20)
21)
22)

मे. महािाष्र िाज्य परिवहन महामंडळ,
MSRTC

मे. महािाष्र

िाज्य ववद्यत
ु

MSEB

मंडळ,
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परिच्छे द क्रमांक :- 31

परिमशष्ट क्र. :– 06

अधिसमास क्र. :- 105

अ.क्र.

पावती क्रां.

ददनाांक

रक्कि रु.

आयातकाचे नाांव

1

96644

28/03/2012

487

सय
ु श आयनि

2

96647

28/03/2012

7949

एक्सला पेन्सील मल.

3

96664

28/03/2012

3286

डायमंड पॅकेजजंग

4

96665

28/03/2012

90

जुगाई

5

966695

28/03/2012

281

आि.एस.मेटल

6

96699

28/03/2012

1337

व्यकंटे श कोअि

7

96718

29/03/2012

50

कोमल फुडस ् 9 फफडम

8

96726

29/03/2012

3895

सय
ु श आयनि

9

96728

29/03/2012

1614

जुगाई आयनि

10

96732

29/03/2012

518

भाबा इंजज.

11

96746

29/03/2012

2095

फाईन स्पेव्ही

12

96754

29/03/2012

65

जुगाई आयनि

13

96794

30/03/2012

6975

एक्सेला पेन्सील

14

96793

30/03/2012

1434

डालसन व्हॉन्स

15

96807

30/03/2012

1288

गोदिे ज ऍ़ग्रोव्हे ट

16

96810

30/03/2012

1205

सय
ु श आयनि

17

96812

30/03/2012

3435

डायमंड पॅकेजजंग

18

96829

30/03/2012

54

िामानज
ु जव्हिामीन

19

96833

31/03/2012

1201

व्यंकटे श कोट इंड

20

96843

31/03/2012

100

सय
ु श आयनि व स्टील

21

96846

31/03/2012

183

अल्फा इंजज.

22

96855

31/03/2012

250

बालाजी एटं िप्रायझेस

23

96876

31/03/2012

133

ज्यबु बली डाईग व्होवींग

24

79679

1/03/2012

294

एक्साला पेन्सील

25

79758

02/03/2012

1197

डालमल

26

79771

03/03/2012

4603

27

79772

03/03/2012

682

खिे ऍ़ग्रो

28

79831

03/03/2012

2588

एक्सला पेन्सील

29

79849

03/03/2012

640

कृष्णा इंजज.

[299]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

30

124717

05/03/2012

5880

इंडडया इन्स्टुमें ट

31

124018

05/03/2012

5880

इंडडया इन्स्टुमें ट

32

124019

05/03/2012

990

इंडडया इन्स्टुमें ट

33

124775

05/03/2012

866

फाईन मॅन्यु

34

124187

07/03/2012

11475

कोमली फफडस ्

35

124206

07/03/2012

106

हे ल्पलाईन

36

124260

07/03/2012

2960

एक्सला पेजन्सल

37

124270

07/03/2012

560

बी.आि. पॅडीम

38

124271

07/03/2012

5880

इंडडया इन्सल
ु ेटट

39

124272

07/03/2012

732

इंडडया इन्सल
ु ेटट

40

124273

07/03/2012

5789

इंडडया इन्सल
ु ेटट

41

124274

07/03/2012

8653

इंडडया इन्सल
ु ेटट

42

124275

07/03/2012

1742

ग्रप
ु इंजज.

43

124277

07/03/2012

1244

कोमली ग्रप
ु फुडस ्

44

124303

08/03/2012

2470

एक्सला पेजन्सल

45

124375

08/03/2012

15877

स्टँ न्डडि क्लोअि ममल

46

124415

10/03/2012

331

कोमली

47

120416

10/03/2012

877

कोमली

48

124417

10/03/2012

220

कोमली

49

124418

10/03/2012

3125

कोमली

50

124431

10/03/2012

735

क्राऊन इंडस्रीज

51

124463

10/03/2012

737

डालसन व्हॉल्ट

52

124504

10/03/2012

371

स्पॉको कापोिे शन

53

124561

12/03/2012

1184

इंडडया इन्सल
ु ेट

54

124562

12/03/2012

1580

इंडडया इन्सल
ु ेट

55

124563

12/03/2012

1411

इंडडया इन्सल
ु ेट

56

124565

12/03/2012

7016

प्रेसकास्ट

57

124606

12/03/2012

2470

एक्सला पेजन्सल

58

124607

12/03/2012

151

गणेश इंजज. वक्सि.

59

124701

12/03/2012

303

सहयाद्री स्टाचि

60

124703

14/03/2012

425

सद
ु शिन मममलयन

[300]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

61

124801

15/03/2012

83

के.जी.एन. दवा

62

124888

16/03/2012

1118

जेममनी जव्हटॅ ममन

63

124896

16/03/2012

3082

एक्सला पेजन्सल

64

138026

17/03/2012

1827

इंद ू इंड

65

138100

18/03/2012

1077

जग
ु ाई आयनि

66

138101

18/03/2012

250

ब्रम्हचैतन्य

67

138102

18/03/2012

454

सद
ु शिन ऍ़ल्यमु मननयम

68

138114

18/03/2012

2010

डालसन व्हॉल्व

69

138147

19/03/2012

256

बॅलेहटक इन्सम
ु ें ट

70

138150

19/03/2012

1402

इंडडया इन्सट
ु में ट

71

138177

19/03/2012

666

केल्बा

72

138253

19/03/2012

4582

एक्सला पेजन्सल

73

138268

20/03/2012

2394

अलसन व्हॉल्ट

74

138334

21/03/2012

1576

जय इंडजस्रज

75

138437

22/03/2012

8953

एक्साल पेजन्सल

76

138448

22/03/2012

234

जय दं ड

78

138455

22/03/2012

628

ग्रप
ु दं ड

79

138501

23/03/2012

256

हे म इले.

80

138557

24/03/2012

2515

एक्सला पेजन्सल

81

138577

24/03/2012

643

दै ननक केल्टी

82

138682

25/03/2012

1255

इंडडया इन्सल
ु ेटस ्

83

138719

26/03/2012

793

कुलकणी इंजज.

84

117444

28/03/2012

1018

एक्सला पेजन्सल

85

110455

28/03/2012

430

खिे इंजज.

86

110490

29/03/2012

1509

एक्सला पेजन्सल

87

110528

29/03/2012

446

इले.वक्सि

88

110570

30/03/2012

497

सद
ु ामसन

89

110605

30/03/2012

2834

एक्साला पेजन्सल

90

110624

30/03/2012

8037

खिे ऍ़ग्रो पॅक

91

110650

31/03/2012

351

इंडडया इन्सल
ु ेटसि

92

110680

31/03/2012

296

केल्बा इंजज.

[301]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

93

91859

01/03/2012

480

पन्ना फुडस ्

94

91881

01/03/2012

4267

दशिन टे क्सकोट

95

91889

01/03/2012

3197

भाित रिटोमलंग

96

91894

01/03/2012

108

एल.ली. इलेक्रो

97

91933

01/03/2012

17371

शेिाबाईन टुल्ट

98

105007

01/03/2012

598

स्टमसिंग मोटाि

99

105021

01/03/2012

250

मेघावी एंटिप्रायझेस

100

175054

02/03/2012

81139

हहंदस्
ू थान नायलॉन

101

105055

02/03/2012

81139

स्टॅ न्डडि क्लोिीमाटि

102

105056

02/03/2012

3200

भाित रिटोमलंग

103

105057

02/03/2012

3197

भाित रिटोमलंग

104

105086

02/03/2012

368

श्रीिाम पॅकेजजंग

105

105235

02/03/2012

63

ज्यबु बली डाईंग

106

175241

02/03/2012

32

कुमाि ऑफसेट

107

105319

03/03/2012

6355

सय
ु ोग पॅकवेल

108

105320

03/03/2012

3204

भाित हटिोमलंग

109

105320

03/03/2012

1204

भाित हटिोमलंग

110

105322

03/03/2012

125

मकिं द टे क्साटाईल

111

105323

03/03/2012

125

अक्षय टे क्साटाईल

112

105324

03/03/2012

500

समीि टे क्साटाईल

113

175330

03/03/2012

3200

भाित हटिोमलंग

114

105346

03/03/2012

8302

स्टॅ न्डडि

115

105363

03/03/2012

690

एल.जी.इलेक्रो

116

105376

03/03/2012

706

केल्बा ऍ़ग्रो

117

105390

03/03/2012

480

पन्ना फुडस ्

118

105487

03/03/2012

522

श्रीिाम पॅफकं ग

119

105497

03/03/2012

1386

अरिहं त मसध्दा

120

105501

03/03/2012

16652

अरिहं त मसध्दा

121

105517

03/03/2012

82

हे ल्पलाईन

122

105532

03/03/2012

666

एल.ली. इलेक्रॉननक

123

105672

05/03/2012

3197

भाित स्टोमलंग स्टील

[302]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

124

105673

05/03/2012

3200

भाित स्टोमलंग स्टील

125

105674

05/03/2012

3197

भाित स्टोमलंग स्टील

126

105707

05/03/2012

4315

टे क्सो फक्रएहटव्ह

127

105713

05/03/2012

3200

भाित स्टोमलंग

128

105744

05/03/2012

2625

अरिहं त मसध्दा लॅ ब

129

105745

05/03/2012

443

अरिहं त ऍ़ग्रो

130

105755

05/03/2012

567

ग्रप
ु इंजज.

131

105753

05/03/2012

100

एल.जी.इले.

132

105814

05/03/2012

49

एल.ली.इले.

133

105874

05/03/2012

3201

भाित हटिोमलंग

134

120002

06/03/2012

3787

अंकुि पॅकेजजस

135

120005

06/03/2012

2026

कोमली फुडस ्

136

120015

06/03/2012

3200

भाित हटिोमलंग

137

120016

06/03/2012

3197

भाित हटिोमलंग

138

120166

07/03/2012

1068

एमलगन्ट पें टस ्

139

120179

07/03/2012

1400

हायटच मसस्टीम मल.

140

120273

07/03/2012

3066

अरिहं त मसध्दा लॅ ब

141

120293

07/03/2012

288

पन्ना फुडस ्

142

120401

08/03/2012

3204

भाित हटिोमलंग

143

120596

08/03/2012

300

एल.जी.इले.

144

120514

08/03/2012

300

एल.जी.इले.

145

120527

08/03/2012

236

डालसन व्हॉल्व

146

120552

09/03/2012

9988

अंकुि पॅकेजजंग

147

120616

09/03/2012

196

एल.जी.इले.

148

120617

09/03/2012

125

अक्षय टे क्स

149

120621

09/03/2012

1723

केल्बा ऍ़ग्रो

150

120629

09/03/2012

1683

ग्रप
ु इंजज.

151

120708

09/03/2012

126

ज्यबु बली डाईंग

152

120724

09/03/2012

312

एल.जी.इले.

153

120757

10/03/2012

3200

भाित हटिोमलंग

154

120804

10/03/2012

46

एल.जी.इले.

[303]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

155

120839

10/03/2012

1433

प्रववण प्लॉजस्टक

156

120848

10/03/2012

1148

धुिा कोटींग

157

120856

10/03/2012

1123

एमलगन्ट पेन्टस ्

158

120862

10/03/2012

3735

एमलगन्ट पेन्टस ्

159

120868

10/03/2012

250

सांगली मेटल बॉक्स

160

120901

10/03/2012

264

एल.ली.इले.

161

120939

10/03/2012

250

बद्रे श टे क्साटाईल

162

120940

10/03/2012

125

अक्षय टे क्साटाईल

163

120942

10/03/2012

960

पन्ना फुडस ्

164

120968

11/03/2012

3197

भाित हटिोमलंग

165

120969

11/03/2012

3200

भाित हटिोमलंग

166

120970

11/03/2012

3197

भाित हटिोमलंग

167

120976

11/03/2012

146

जब्बाि इले.

168

12097

169

133805

24/03/2012

914

निू पॅकेजजंग

170

133806

24/03/2012

818

जगदीप आयनि ममिज

171

133816

24/03/2012

1940

जेममनी व्हॅटममन

172

133838

24/03/2012

275

बॅलेमसंग

173

133890

24/03/2012

150

श्रीिाम पॅकेजजंग

174

133938

25/03/2012

5623

सय
ु ोग ऑफसेट

175

133950

25/03/2012

3197

भाित हटटोमलंग स्टील

176

133964

25/03/2012

853

जगदीश आयनि ऍ़ण्ड स्टील

177

133967

25/03/2012

3197

भाित हटटोमलंग

178

133969

25/03/2012

13114

स्पीड लब्र
ु ीकेटस ्

179

133976

25/03/2012

20699

एक्सला पेजन्सल

180

133984

25/03/2012

845

जगदीश आयनि

181

133985

25/03/2012

150

श्रीिाम पॅकेजजंग

182

147104

26/03/2012

350

जुगाई आयनि

183

147110

26/03/2012

6957

गोदिे ज ऍ़ग्रो

184

147121

26/03/2012

27674

काऊन इंडस्रीज

185

147133

26/03/2012

2935

निू पॅकेजजंग

[304]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

186

147282

28/03/2012

3206

भाित हटटोमलंग इंड.

187

147341

28/03/2012

865

जगदीश आयनि

188

147377

28/03/2012

3121

अंकूि पॅकेजजंग

189

147378

28/03/2012

47338

गोदिे ज ऍ़ग्रोटे क

190

147401

28/03/2012

822

जगदीश आयनि

191

147417

28/03/2012

125

मेहता स्टील

192

147434

28/03/2012

150

श्रीिाम पॅकेजजंग

193

147472

29/03/2012

645

बत्रमत
ु ी इंजज.

194

147479

29/03/2012

13734

केममली फुडस ्

195

147481

29/03/2012

3197

भाित हटटोमलंग

196

147483

29/03/2012

5198

सहयाद्री

197

147484

29/03/2012

9227

सहयाद्री

198

147485

29/03/2012

6615

सहयाद्री स्टाचि

199

147497

29/03/2012

769

सद
ु शिन ऍ़ल्य.ु

200

147524

29/03/2012

849

जगदीश आयनि

201

147596

30/03/2012

8038

जेममनी व्हे ट ममन इंड.

202

147617

30/03/2012

8695

गोदिे ज ऍ़ग्रोव्हे ट

203

147673

30/03/2012

454

गणेश पॅकेजजंग

204

147574

30/03/2012

1497

पॅको पॅकेजजंग

205

147714

31/03/2012

841

जगदीश आयनि

206

147715

31/03/2012

850

जगदीश आयनि

207

147737

31/03/2012

835

सय
ु श आयनि / स्टील

208

147768

31/03/2012

8325

भाित हटटोमलंग

209

147781

31/03/2012

130

सद
ु शिन ऍ़ल्य.ु

210

147788

31/03/2012

1737

सय
ु ोग पॅकवेल इंड

211

147796

31/03/2012

1629

सय
ु ोग पॅकवेल

212

47220

04/03/2012

4036

दशिन टे क्सकॉट इंड. प्रा.मल.

213

47227

05/03/2012

1725

बत्रमत
ु ी इंजज.

214

47244

06/03/2012

150

बालाजी इ. प्रा.

215

47283

10/03/2012

869

सय
ु श आयनि

216

47314

10/03/2012

3788

दशिन टे क्सकॉट

[305]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

217

47324

13/03/2012

125

बालाजी

218

47334

14/03/2012

125

अक्षय टे क्स

219

47335

14/03/2012

475

मकिं द टे क्स

220

47359

15/03/2012

3200

भाित रिफमलंग

221

47360

15/03/2012

3197

भाित रिफमलंग

222

47372

15/03/2012

1054

दशिन टे क्सकॉट

223

47388

16/03/2012

39

एल.जी. इलेक्रो

224

47389

16/03/2012

550

डी.जी.जाधव

225

47390

16/03/2012

2624

दशिन टे क्सकॉट इंड. मल.

226

47391

17/03/2012

349

सप्तिं ग फॅब्रीकेशन

227

47424

17/03/2012

3936

दशिन टे क्सकॉट

228

47436

17/03/2012

4278

दशिन टे क्सकॉट

229

47457

21/03/2012

1381

केल्बा ऍ़ग्रो इंड

230

47473

22/03/2012

1090

दशिन टे क्सकॉट

231

47511

24/03/2012

1736

खिे ऍ़ग्रोकेम इंड. प्रा.मल.

232

47524

25/02/2012

2768

दशिन टे क्सकॉट

233

47533

26/03/2012

4440

दशिन टे क्साटाईल

234

47549

26/03/2012

4222

ग्रप
ु इंजज.

235

47541

26/03/2012

2125

स्टाक्रम फुड

236

47544

26/03/2012

792

एम.जी.इले.

237

47551

27/03/2012

2050

दशिन टे क

238

47552

27/03/2012

150

बालाजी इ.प्रा.

239

47575

28/03/2012

220

एल.जी.इले.

240

47577

28/03/2012

168

एल.जी.इले.

241

47580

29/03/2012

105

जुगाई आयनि

242

47582

29/03/2012

90

एल.जी.इले.

243

47593

29/03/2012

286

एम.जी.इले.

244

47622

31/03/2012

174

नयन इंजज.

245

47637

31/03/2012

3617

दशिन टे क्स

246

121930

21/03/2012

180

इंडडया इंडजस्रज इन्सल
ु ेटि

247

121971

28/03/2012

166

इंडडया इंडजस्रज
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248

121915

19/03/2012

46

जय इंडजस्रज

249

301329

18/03/2012

758

सहयाद्री स्टाचि मल.

250

407841

01/03/2012

114

मसस्टीम कंरोल प्रा.मल.

251

407896

03/03/2012

550

मेघानी इंटिप्रायझेस मल.

252

407903

05/03/2012

107

मसस्टीम कंरोल प्रा.मल.

253

407912

07/03/2012

790

ब्रम्हचैतन्य

254

407931

07/03/2012

3291

पाविती पॅकेजजंग ममिज

255

407942

09/03/2012

500

अल्फा फाऊडसि

256

407964

09/03/2012

306

बॅलमसंग इन्स्रमें टस ्

257

407966

09/03/2012

1100

मशव िे क्झीन कोटींग

258

110916

15/03/2012

42

मसस्टीम कंरोल

259

110935

18/03/2012

4958

पाविती पॅफकं ग

260

110977

22/03/2012

125

महाबळ ऍ़टो

261

96935

28/03/2012

58

मसस्टीम कंरोल

261

118765

22/03/2012

5920

जोयको सांगली

262

103554

14/03/2012

75

मसस्टीम कंरोल

263

103780

22/03/2012

104

मसस्टीम कंरोल

264

161031

25/03/2012

190

पायोननअि इममजेस

265

80222

01/03/2012

213

सश
ु ांत इंडस्रीज

266

80229

01/03/2012

335

प्रकाश इंडस्रीज

267

80223

01/03/2012

213

प्रकाश इंडस्रीज

268

80263

02/03/2012

335

कुमाि इंडस्रीज

269

80281

02/03/2012

16538

क्राऊन इंडजस्रज सांगली

270

80317

04/03/2012

213

जेममनी वेट ऍ़ण्ड ममन इंड

271

80330

05/03/2012

213

कुमाि इंड.

272

80333

05/03/2012

213

जेममनी व्हे ट व ममन इंड

273

80343

05/03/2012

213

प्रकाश इंडजस्रज

274

80368

05/03/2012

935

बत्रमत
ु ी इंजज. टुल्स

275

80376

06/03/2012

213

कुमाि इंडजस्रज

276

80381

06/03/2012

213

जेममनी वेट ऍ़ण्ड ममन इंड

277

80404

06/03/2012

213

प्रकाश इंडजस्रज
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278

80413

07/03/2012

213

कुमाि इंडजस्रज

279

80450

08/03/2012

213

जेममनी व्हे ल ममन इंड

280

80936

22/03/2012

213

प्रकाश इंड

281

80989

24/03/2012

213

कुमाि इंड

282

151009

24/03/2012

213

प्रकाश इंड

283

151014

25/03/2012

213

कुमाि इंड

284

151056

26/03/2012

213

प्रकाश इंड

285

151190

29/03/2012

213

प्रकाश इंड

286

151227

30/03/2012

213

कुमाि इंड

287

151257

31/03/2012

213

कुमाि इंड

288

103997

14/03/2012

3291

भाित हटटोमलंग

289

103867

31/03/2012

3349

भाित हटटोमलंग

290

422881

05/03/2012

1758

खिे एन्टिप्रायझेस

291

422937

09/03/2012

1111

ग्रप
ु इंजज.

292

422941

09/03/2012

327

खिे ऍ़ग्रोमॅक

293

422953

10/03/2012

806

खिे एन्टिप्रायझेस

294

422971

12/03/2012

1546

ग्रप
ु इंजज. ममिज

295

124947

19/03/2012

609

खिे ऍ़ग्रोमॅक इंजज. ममिज

296

138859

29/03/2012

688

न्यु जाई फायनसि

297

138873

30/03/2012

630

न्यु जाई फायनसि

298

885

26/03/2012

210

बाबा इंजज. प्रा.मल.

299

600

30/03/2012

1196

जय इंड ममिज

300

752

10/03/2012

885

डायमंड मसमें ट पाईप

301

755

10/03/2012

886

वसंत मसमें ट पाईप

302

110022

22/03/2012

5940

सहयाद्री स्टाचि इंड

303

117087

28/03/2012

875

ववमल मसमें ट

304

110205

31/03/2012

664

डायमंड मसमें ट पाईप

305

82628

01/03/2012

1709

दशिन टे क्साटाईल इंडजस्रज

306

82637

01/03/2012

689

न्यु साई फायबि

307

82720

02/03/2012

250

श्रीपंत सायणझंग

308

82776

02/03/2012

508

िववंद्र इंजज.
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309

82798

03/03/2012

250

अहान टे क्साटाईल

310

82875

03/03/2012

5041

दशिन टे क्साटाईल

311

82886

03/03/2012

750

श्रीिाम सजव्हिमसंग

312

82891

03/03/2012

511

सोमेचवि इंड

313

82973

05/03/2012

443

डायमंड मसमें ट पाईप

314

82980

05/03/2012

125

वेदांत हहव्हींग ममल्स

315

126039

06/03/2012

1387

श्रीकृष्ण फुडस ्

316

126108

08/03/2012

100

अहान टे क्साटाईल

317

126141

08/03/2012

85

फाईन सेक्टी इंजज.

318

126164

08/03/2012

2869

डेबोननट इल्पीमें ट मल.

319

126169

08/03/2012

1270

जगदीश आयनि स्टील

320

126219

09/03/2012

250

श्रीिाम सायणझंग

321

126237

10/03/2012

125

कववता जव्हजव्हं ग ममल्स ्

322

126238

10/03/2012

536

सागि प्लॅ जस्टक

323

126260

10/03/2012

550

जगदीश आयनि स्टील

324

126283

10/03/2012

250

श्रीिाम सायणझंग

325

126305

10/03/2012

75

कववता जव्हहींग

326

126330

11/03/2012

20920

खिे इंजज. ड्रल्स

327

126335

11/03/2012

357

सागि प्लॅ जस्टक

328

126345

12/03/2012

3039

दशिन टे क्सकोट इंड

329

126346

12/03/2012

125

अमभजीत जव्हहींग ममल्स ्

330

126473

13/03/2012

125

अमभजीत जव्हहींग ममल्स ्

331

126404

13/03/2012

125

अमभजीत जव्हहींग ममल्स ्

332

126446

14/03/2012

1676

फाईन स्टोव्ह असो.

333

126462

14/03/2012

3604

दशिन टे क्सकॉट

334

126463

14/03/2012

225

श्रीिाम सायणझंग

335

126468

15/03/2012

100

अववनाश जव्हववंग ममल

336

126521

15/03/2012

1630

डेमलननअि इक्वीमें टस ्

337

126565

16/03/2012

250

श्रीिाम सायणझंग

338

126595

16/03/2012

139

डेबोननअि इक्वीमें टस ्

339

126603

16/03/2012

2457

यनु नटे क स्टील इंजज.
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340

126612

17/03/2012

50

िामानज
ु ववटाममन्स

341

126615

17/03/2012

565

केल्बा ऍ़ग्रो इंजज.

342

126648

17/03/2012

1188

सय
ु श आयनि

343

126672

18/03/2012

1838

गणपती इंजज.

344

126674

18/03/2012

376

सोमेचवि इंड

345

126719

19/03/2012

562

गणेश पॅकेजजंग

346

126779

20/03/2012

688

उगीडे गोलदांज इंड.

347

126816

21/03/2012

400

डाय इंड

348

126853

21/03/2012

80

349

126858

22/03/2012

281

350

126876

22/03/2012

1183

351

126905

23/03/2012

250

352

126922

23/03/2012

500

353

126969

24/03/2012

1180

354

126994

24/03/2012

120

डेबोननअि

355

126996

24/03/2012

250

श्रीिाम सायणझंग

356

12700

24/03/2012

3473

दशिन टे क्सकॉट

357

153021

25/03/2012

6835

फाईन ऍ़टो इंजज.

358

153026

25/03/2012

1060

स्पॅक्टो कापोिे शन

359

153068

26/03/2012

885

360

153098

26/03/2012

1000

361

153174

29/03/2012

2340

362

153214

30/03/2012

2580

363

153226

30/03/2012

1203

364

153237

30/03/2012

605

365

153354

31/03/2012

335

366

153257

31/03/2012

25

367

153264

31/03/2012

900

368

67106

01/03/2012

293

फाईन सेफ्टी असो

369

67117

01/03/2012

4625

जगदीश स्टील ऍ़ण्ड आयनि

370

67118

01/03/2012

250

िापसन

371

67120

01/03/2012

577

जगदीश आयनि

372

67148

01/03/2012

1415

बालाजी कोअि इंड.
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373

67149

01/03/2012

943

व्यकंटे श कोअि इंड.

374

67153

01/03/2012

877

भाित इंड

375

67154

01/03/2012

2984

जगदीश आयनि

376

67174

02/03/2012

50

कोमली फुडस ् व फफडस ्

377

67179

02/03/2012

320

टायसन इंड

378

67181

02/03/2012

444

जुगाई

379

67182

02/03/2012

1830

जगदीश आयनि

380

67200

02/03/2012

2575

गोदिे ज ऍ़ग्रो

381

67240

02/03/2012

564

व्यकंटे श कोअि इंड

382

67241

02/03/2012

700

बालाजी कोअि इंड

383

67268

03/03/2012

4459

भाित इंडजस्रज

384

67280

03/03/2012

1310

फाईन मॅन्यफ
ु ॅ क्चि

385

67308

03/03/2012

1584

न्यु साई फायबि

386

67320

03/03/2012

1179

व्यकंटे श कोट इंड

387

67321

03/03/2012

605

फाईन स्पॅव्ही इंजज.

388

67332

04/03/2012

544

ब्रम्हचैतन्य एजन्सी

389

67333

04/03/2012

550

जगदीश आयनि

390

67335

04/03/2012

1212

स्पॅको कापोिे शन

391

67339

04/03/2012

3872

पदमेश एटिप्रायझेस

392

67340

04/03/2012

423

गोल्डन ऍ़ग्रो इंड

393

67344

04/03/2012

4996

जगदीश आयनि

394

67349

04/03/2012

638

ब्रम्हचैतन्य एजन्सी

395

67363

04/03/2012

2082

फाईन असो.

396

67364

04/03/2012

1179

श्री. व्यकंटे श कोअि इंड

397

67365

04/03/2012

1179

बालाजी कोअि

398

67378

05/03/2012

1033

जुगाई आयनि जस्टल

399

67379

05/03/2012

3783

सय
ु श आयनि जस्टल ममिज

400

67380

05/03/2012

703

िोटा डाईग स्रल्स ् मल.

401

67381

05/03/2012

2771

स्पॅको कॉपोिे शन

402

67382

05/03/2012

631

गद्रे ब्रदसि

403

67389

05/03/2012

566

सहयाद्री स्टाचि
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404

67394

05/03/2012

6907

एक्सला पेजन्सल

405

67398

05/03/2012

637

वैभव इंडजस्रज

406

67437

06/03/2012

5358

पॅको पॅकजजंग

407

67451

06/03/2012

662

टुगाडे गोलंदाज इंड

408

67452

06/03/2012

286

आि.एस.मेटल

409

67463

07/03/2012

50

कोमली फुड व फफडस ्

410

67465

07/03/2012

449

जग
ु ाई आयनि स्टील

411

67466

07/03/2012

438

मिाठे इंजज.

412

67468

07/03/2012

500

टायसन इंड

413

67475

07/03/2012

15172

गोदिे ज ऍ़ग्रोव्हे ट

414

67477

07/03/2012

845

श्री. व्यंकटे श कोअि इंड

415

67478

07/03/2012

467

श्री. बालाजी कोअि इंड

416

67484

07/03/2012

1400

मे.व्ही.आि.के

417

67487

07/03/2012

2576

गोदिे ज ऍ़ग्रोव्हे ट मल.

418

67527

08/03/2012

574

टायसन इंड

419

67528

08/03/2012

3532

सय
ु श आयनि स्टील

420

67540

08/03/2012

2878

पद्ममेश एंटिप्रायझेस

421

67551

08/03/2012

1179

बालाजी कोट इंड

422

67552

08/03/2012

1179

व्यंकटे श

423

67556

08/03/2012

1561

आबा इंजज.

424

67567

09/03/2012

150

जगदीश आयनि स्टील

425

67599

09/03/2012

1234

सय
ु श आयनि स्टील प्रा.मल.

426

67606

09/03/2012

2058

फाईन स्लॅ बी

427

67629

10/03/2012

250

बालाजी एंटिप्रायझेस

428

67631

10/03/2012

50

कोमली फुडस ्

429

67637

10/03/2012

2381

सय
ु श आयनि स्टील

430

67640

10/03/2012

1794

टायसन इंड

431

67641

10/03/2012

135

ब्रम्हचैतन्य केममकल

432

67649

10/03/2012

7881

एक्सेला पेजन्सल

433

67661

10/03/2012

1268

श्री. व्यकंटे श कोअि इंड

434

67663

10/03/2012

13996

इंद ू इंडजस्रज
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435

67670

10/03/2012

470

सय
ु श आयनि स्टील

436

67640

10/03/2012

1794

टायसन इंड

437

67641

10/03/2012

135

ब्रम्हचैतन्य केममकल

438

67649

10/03/2012

7881

एक्सला पेजन्सल

439

67661

10/03/2012

1268

श्री. व्यकंटे श कोअि इंड

440

67663

10/03/2012

13996

इंद ू इंडस्रीज

441

67670

10/03/2012

470

सय
ु श आयनि जस्टल

442

67675

10/03/2012

200

जुगाई ऑईल जस्टल

443

67685

10/03/2012

2059

गोल्डन ऍ़ग्रो

444

67702

11/03/2012

1544

ग्रप
ु इजज.

445

67704

11/03/2012

410

टायसन इंड

446

67708

11/03/2012

550

मशव िे झींग कोर्चंग वक्सि

447

67709

11/03/2012

11000

कोमली फुडस ्

448

67726

11/03/2012

2103

449

67728

11/03/2012

150

जुगाई आयनि स्टील

450

67734

11/03/2012

2561

निू पॅकेजजंग इंड

451

67737

12/03/2012

1179

श्री. व्यंकटे श कोि इंड

452

67738

12/03/2012

1179

श्री. बालाजी कोि.इंड

453

67752

12/03/2012

699

सद
ु शिन ऍ़ल्यमु मननयम

454

67755

12/03/2012

4282

सय
ु श आयनि स्टील

455

67756

12/03/2012

2441

जुगाई आयनि स्टील

456

67776

12/03/2012

459

अल्फा इंडो कामी

457

67779

12/03/2012

50

िामानज
ु जव्हटा ममल्स

458

67843

14/03/2012

6480

जगदीश आयनि

459

67845

14/03/2012

50

िामानज
ु जव्हटॅ ममन

460

67863

14/03/2012

14877

जगदीश आयनि

461

67909

15/03/2012

50

कोमली फुडस ्

462

67912

15/03/2012

324

सय
ु श आयनि

463

67913

15/03/2012

250

बालाजी इंटनप्रायझेस

464

67948

15/03/2012

990

डी.पी.जाधव व सन्स
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465

67966

16/03/2012

433

टायसन इंड

466

67969

16/03/2012

1648

जगदीश आयनि

467

67970

16/03/2012

513

जगदीश आयनि

468

67972

16/03/2012

866

सहयाद्री स्टाचि

469

67977

16/03/2012

1100

प्रकाश पोट वक्सि

470

67991

16/03/2012

416

सहयाद्री स्टाचि

471

96072

16/03/2012

1232

जगदीश आयनि

472

96024

17/03/2012

50

कोमली फुडस ्

473

96030

17/03/2012

1175

व्यंकटे श कोअि इंड

474

96032

17/03/2012

955

जस्पड लब्र
ु ीकेटस

475

96061

17/03/2012

3018

जगदीश आयनि स्टील

476

96062

17/03/2012

1192

अल्फा फौंड्री

477

96066

17/03/2012

1558

भाित इंड

478

96068

17/03/2012

1547

टॅ म्बो फफडस ्

479

96069

17/03/2012

3643

श्री.कृष्ण फफडस ्

480

96075

17/03/2012

3616

पिफेक्ट वप्रटसि

481

96078

17/03/2012

251

जगदीश आयनि

482

96090

17/03/2012

2210

फाईन स्वेकी

483

96094

17/03/2012

1696

बालाजी कोि इंड

484

96117

18/03/2012

540

सय
ु श आयनि

485

96111

18/03/2012

8150

सय
ु श आयनि

486

96114

18/03/2012

265

श्री. प्रकाश पोसिमलन

487

96118

18/03/2012

6959

एक्सला पेजन्सल

488

96121

18/03/2012

8518

अल्फा फाइंडसि

489

96128

18/03/2012

5062

खिे ऍ़ग्रोमेक इंडस्रीज

490

99133

18/03/2012

1310

फाईन मॅक

491

96145

19/03/2012

50

कोमली फुडस ् फफडस ्

492

96152

19/03/2012

7614

एक्सला पेजन्सल

493

96176

19/03/2012

500

सप
ु ि क्रॉफ्ट

494

96185

10/03/2012

1920

कोमली फफडस ्

495

96193

19/03/2012

144

ज्यबु बली डाईंग
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496

96209

20/03/2012

753

सहयाद्री स्टाचि

497

96260

02/03/2012

50

कोमली फफडस ्

498

96263

21/03/2012

50

िामानज
ु जव्हटॅ ममन

499

96266

21/03/2012

550

मशविे झीन कोर्चंग

500

96278

21/03/2012

654

भाित इंडजस्रज

501

96286

21/03/2012

990

डी.पी.जाधव सन्स

502

96305

21/03/2012

48

िामानज
ु जव्हटॅ ममन

503

96310

21/03/2012

3313

पॅको पॅकेजजंग इंड

504

96319

22/03/2012

270

टायसन

505

96320

22/03/2012

481

सध
ु ारित

506

96322

22/03/2012

2020

सय
ु श आयनि

507

96348

22/03/2012

4713

डालसन व्हॉल्ट

508

96351

22/03/2012

5004

िामानज
ु जव्हटॅ ममन

509

96355

22/03/2012

1408

स्वाजस्तक इंड

510

96357

22/03/2012

213

प्रकाश इंडजस्रज

511

96362

22/03/2012

354

व्यकंटे श कोअि इंड

512

96363

22/03/2012

2042

बालाजी कोि

513

96383

23/03/2012

393

जुगाई आयाि स्टील

514

96388

23/03/2012

550

जगदीश आयनि

515

96421

23/03/2012

372

स्वैको कापोिे शन

516

96431

23/03/2012

1600

व्ही.आि.के. न्यर
ु ीलायन

517

96432

23/03/2012

192

श्रीकृष्ण फफडस ्

518

96441

24/03/2012

1198

व्यकंटे श कोअि इंड

519

96445

24/03/2012

50

िामानज
ु

520

96446

24/03/2012

7940

एक्सला पेजन्सल

521

96447

24/03/2012

2478

डायमंड पॅकेजजंग

522

96450

24/03/2012

428

भाित इंडजस्रज

523

96451

24/03/2012

300

जगदीश आयनि

524

96453

24/03/2012

294

पिफेक्ट वप्रंटसि

525

96455

24/03/2012

809

सप
ु ि क्राफ्ट फाऊंड्री

526

96470

24/03/2012

13612

गोल्डन ऍ़ग्रो फुड इंड

[315]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

527

96474

24/03/2012

1286

भाित इंड

528

96497

24/03/2012

4702

डालसन व्होला

529

96491

24/03/2012

5339

पॅको पॅकेजजंग

530

96492

24/03/2012

298

न्यु साई फायबि

531

96502

25/03/2012

279

सय
ु श आयनि

532

96503

25/03/2012

430

जुगाई आयनि

533

96504

25/03/2012

2686

सय
ु श आयनि

534

96525

25/03/2012

1711

फाईन स्पेव्ही

535

96529

25/03/2012

958

सय
ु श आयनि

536

96532

25/03/2012

1201

व्यकंटे श कोि इंड

537

96544

26/03/2012

500

टायसन इंडजस्रज

538

96548

26/03/2012

1692

सय
ु श आयनि

539

96549

26/03/2012

729

जगदीश आयनि

540

96560

26/03/2012

14886

जगदीश आयनि

541

96592

27/03/2012

201

टायसन जस्वच

542

96639

28/03/2012

1653

टायसन इंड

543

96640

28/03/2012

1387

जगदीश आयनि

544

96644

28/03/2012

487

सय
ु श आयनि

545

89707

03/03/2012

523276

सहयाद्री स्टाचि

546

89727

03/03/2012

18432

सांगली आयकॅप मल.

547

89762

04/03/2012

42687

अंकुि पॅकेजजंग

548

89801

04/03/2012

227

अंकुि पॅकेजजंग

549

89802

04/03/2012

483

अंकुि पॅकेजजंग

550

89935

05/03/2012

11790

पाविती पॅकेजजंग

551

89947

05/03/2012

344

सय
ु ोग पॅकवेल

552

119665

21/03/2012

189

एल जी. इंडस्रीज

553

119719

21/03/2012

126

एल जी. इंडस्रीज

554

119787

22/03/2012

945

सय
ु श आयनि

555

119793

22/03/2012

248

एल जी. इलेक्टॉननक

556

119843

23/03/2012

1331

यनु नटे क जस्टल

557

119844

23/03/2012

1950

न्यु लाई फायबि
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558

119876

23/03/2012

726

एल जी. इलेक्राननक

559

119999

25/03/2012

50

कोमली फुडस ्

560

89801

04/03/2012

227

मे. अंकुि पॅकेजजंग

561

89802

04/03/2012

483

क्राफ्ट पेपि

562

89935

05/03/2012

5895

पाविती पॅकेजजंग

563

89947

05/03/2012

3442

सय
ु ोग पॅकवेल

564

119665

21/03/2012

189

एल.जी.इलेक्रॉननक्स

565

119719

21/03/2012

126

566

119787

22/03/2012

945

567

119793

22/03/2012

244

568

119843

23/03/2012

1331

यनु नटे क स्टील इंजज.

569

119844

23/03/2012

1950

न्यु साई फायबि

570

119876

23/03/2012

726

571

119999

25/03/2012

50

572

168053

26/03/2012

289

573

168260

29/03/2012

23

574

118624

18/03/2012

2558

कोमली फफडस ्

575

118649

18/03/2012

15802

एक्सला पेजन्सल

576

118651

18/03/2012

6843

577

6273

एल.जी.

इले.

इंडस्रीज

सांगली
एम.एस.स्क्रॅप
एल.जी.

इले.

इंडस्रीज

सांगली

एल.जी.

इले.

इंडस्रीज

सांगली
कोमली फीडस ् ऍ़ण्ड फुडस ्
एल.जी.

इले.

इंडस्रीज

इले.

इंडस्रीज

सांगली
एल.जी.
सांगली

एल.जी.

इले.

इंडस्रीज

ममिज
आि.के.नॅशनल

सोल्यश
ु न

ममिज

578

118654

18/03/2012

6956

जी.एफ. सजप्लमें ट

579

118656

18/03/2012

1062

जेममनी इंड. मल.

580

118664

18/03/2012

282

जगदीश आयनि प्रा.मल.

581

118665

18/03/2012

1913

डायमंड पॅकेजजल
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582

118666

18/03/2012

1834

पॅको पॅकेजजंग इंडस्रीज

583

118667

18/03/2012

4510

एल.जी.इलेक्रॉननक्स

584

118669

18/03/2012

2123

सय
ु ोग पॅकवेल इंडस्रीज

585

104057

06/03/2012

1893

सद
ु शिन ऍ़ल्यमु मननयम

586

104072

06/03/2012

8903

शांती प्रा. मल. ममिज

587

104085

06/03/2012

742

सद
ु शिन अल्य.ु

588

104110

07/03/2012

16853

एक्सला पेजन्सल

589

104143

07/03/2012

826

590

104145

07/03/2012

3605

भाित स्टील इंड.मल.सांगली

591

104148

07/03/2012

846

जगदीश स्टील आयनि

592

104149

07/03/2012

867

श्रीिाम पॅकेजजंग

593

104177

07/03/2012

3197

भाित स्टील रिफमलंग इंड

594

104185

07/03/2012

3605

पिशिु ाम इंडडस्रीज

595

104190

07/03/2012

4725

पन्ना फुडस ्

596

104192

07/03/2012

23881

मेघानी एटिप्रायझेस

597

104201

07/03/2012

851

जगदीश आयनि स्टील

598

104256

07/03/2012

408

सय
ु ोग ऑफसेट वप्रंटसि

599

104257

07/03/2012

17856

सांगली आयकॅप प्रा.मल.

600

104304

08/03/2012

800

एम.एस.स्क्रॅप

601

104308

08/03/2012

3197

भाित िोमलंग इंड. सांगली

602

104320

18/03/2012

2496

क्राऊन स्पीपस एम.एस.वीट

603

104346

08/03/2012

1090

ग्रप
ु इंजज.

604

104383

08/03/2012

1716

अंकुि पॅकेजजंग इंड. सांगली

605

104387

08/03/2012

945

केल्बा ऍ़ग्रो इंजज. प्रा.मल.

606

104392

08/03/2012

4510

एक्सला पेजन्सल मल. ममिज

607

104416

09/03/2012

6957

गोदिे ज ऍ़ग्रोकेट ममिज

608

104448

09/03/2012

325

बॅलेमसंग इन्टूमें टस,् ममिज

609

104457

09/03/2012

2467

610

104494

10/03/2012

602
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आयनि

स्टील

ममिज

सय
ु ोग

पॅकवेल

सांगली
बत्रमत
ु ी इंजज. टुल्स ्

इंडस्रीज
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जगदीश

आयनि

स्टील

611

104517

10/03/2012

506

612

104532

10/03/2012

6750

613

104553

10/03/2012

30

फाईन सौल्ट ममिज

614

104564

10/03/2012

1757

सद
ु शिन ऍ़क्य.ु इं.मल.ममिज

615

104533

10/03/2012

54000

टे ल्थ लाईन फामि प्रा.मल.

616

104535

10/03/2012

13867

जग
ु ाई आयनि स्टील प्रा.मल.

617

104600

10/03/2012

2265

निू पॅकेजजंग ममिज

618

104607

10/03/2012

39484

क्वॉमलटी पोल्री प्रा.मल.

619

104630

10/03/2012

17856

सांगली आय कॅप प्रा.मल.

620

104638

11/03/2012

3125

गोदिे ज ऍ़ग्रो ममिज

621

104658

11/03/2012

2930

622

104675

11/03/2012

1166

क्राऊन इंड. सांगली

623

104687

11/03/2012

1126

एक्साला पेजन्सल ममिज

624

104691

11/03/2012

5432

पाविती पॅकेजजंग ममिज

625

104712

11/03/2012

1816

कोमली फफडस ् ममिज

626

104797

12/03/2012

2331

सक्षांग फॅब्रीकेटसि

627

104807

12/03/2012

3942

निू पॅकेजजंग ममिज

628

104808

12/03/2012

505

अल्फा इंजज. इंड.ममिज

629

104814

12/03/2012

39364

630

104817

12/03/2012

1732

डायमंड पॅकेजजंग ममिज

631

104837

12/03/2012

2376

सय
ु ोग पॅकवेल इंड

632

104884

13/03/2012

696

सद
ु शिन ऍ़ल्यमु मननअम

633

104966

13/03/2012

2114

वसो प्लास्ट

634

108041

14/03/2012

405

सय
ु श आयनि

635

118054

14/03/2012

46905

गोदिे ज ऍ़ग्रोव्हे ट मल. ममिज

636

108055

14/03/2012

6957

गोदिे ज

637

118105

14/03/2012

17856

सांगली
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ममिज
अंकुि

पॅकेजजंग

वसंतदादा

इंड.

सय
ु ोग

ऑफसेट

वप्रंटसि,

सांगली

क्वॉमलटी

पोल्री

प्रॉडक्टस ्

ममिज

आयकॅप

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

प्रा.मल.सांगली
भाित

िोटोमलंग

इंड.

मल.

638

118187

15/03/2012

8100

639

118196

15/03/2012

4419

सय
ु ोग पॅकेजजंग इंड. सांगली

640

118197

15/03/2012

4540

एक्साला पेफकं ग

641

118259

15/03/2012

3461

सय
ु ोग ऑफसेट

642

118308

16/03/2012

10685

एक्साला पेजन्सल

643

118345

16/03/2012

1945

टाक्लम पावडि

644

118379

16/03/2012

3543

निू पॅकेजजंग ममिज

645

118382

16/03/2012

6090

न्यु साई फायबसि ममिज

646

118527

17/03/2012

1536

निू पॅकेजजंग

647

118548

17/03/2012

812

जगदीश आयनि स्टील

648

118562

17/03/2012

13913

गोदिे ज ऍ़ग्रोव्हे ट मल.

649

118564

17/03/2012

7088

भाित हटिोमलंग

650

118778

17/03/2012

2669

िाज ववटा इंडजस्रज

651

118624

18/03/2012

2558

कोमली फुडस ्

652

118649

18/03/2012

15802

एक्सला पेजन्सल

653

118651

18/03/2012

6843

एल.बो. रस्ट

654

118653

18/03/2012

6273

व्ही.आि.के.न्यर
ु ॉन सोलश
ू न

655

118654

18/03/2012

6953

गोदिे ज ऍ़ग्रोव्हे ट मल.

656

118658

18/03/2012

1062

जेममनी ममल इंड

657

118664

18/03/2012

282

जगदीश आयनि स्टील मल.

658

118665

18/03/2012

1913

डायमंड पॅकेजजंग

659

118666

18/03/2012

1834

पॅको पॅकेजजंग इंड

660

118667

18/03/2012

4510

एल.जी.इले.

661

118669

18/03/2012

2123

सय
ु ोग पॅकवेल

662

133045

19/03/2012

519

फाईन मॅन्यु

663

133077

19/03/2012

3505

निू पॅकेजजंग

664

133083

19/03/2012

1798

पॅको पॅकेजजंग

665

133086

19/03/2012

3443

निू पॅकेजजंग

666

133089

19/03/2012

10328

सहयाद्री स्टाचि
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667

133090

19/03/2012

2295

सहयाद्री स्टाचि

668

133101

19/03/2012

150

श्रीिाम पॅकेजजंग

669

133165

20/03/2012

252

क्राऊन इंडस्रीज

670

133258

21/03/2012

29808

क्राऊन इंड

671

133297

21/03/2012

1856

पॅको पॅकेजजंग

672

133463

21/03/2012

3810

सय
ु ोग पॅकवेल इंड.

673

133467

21/03/2012

875

जगदीश आयनि स्टील

674

133492

21/03/2012

4277

निू पॅकेजजंग

675

133510

22/03/2012

17010

एक्सला पेजन्सल

676

133557

22/03/2012

16830

सहयाद्री स्टाचि

677

133558

22/03/2012

3808

एक्सला पेजन्सल

678

133565

22/03/2012

1226

डायमंड पॅकेजजंग ममिज

679

133587

22/03/2012

313

गणेश पॅकेजजंग

680

133636

23/03/2012

500

आप्पा इंजज.

681

133696

23/03/2012

150

श्रीिाम पॅकेजजंग

682

133742

23/03/2012

1339

दग
ु ाि टे हटंग

683

133745

23/03/2012

2757

निू पॅकेजजंग

एकूण

2597135
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परिच्छे द क्रमांक :-

अधिसमास क्र. 105

39

परिमशष्ट क्र. – 07

प्रत्यक्ष क्षेत्र

केलेली

2

3

4

5

6

7

8

9

10

जजतेंद्र हहंदिू ाव काळे

213/129

16/07/09

140.84

156.77

3986

7972

2
15944

10/11

11958

12/01/09

127.11

101.66

2585

5170

--

10/12

2585

14/04/08

--

1560

3120

2
6240

09/10

4680

10/04/08

74.44

1893

3786

2
7572

2

2

कुलकणी फकशोि हिी

213/182/

वसुल

घेणे आवचयक वर्षि

मालमत्ता

एकूण वर्षि

आकािणी
कि

दिाने

किावयाची

22% एकबत्रत

आकािणी

प्रमाणे क्षेत्र

मंजूि

हदनांक

पिवाना

A

िक्कम (8-6)

बांधकाम

1

किावयाची

नाांव

कि

क्र.

1

धारकाांचे

दप्ु पट

िालित्ता

नकाशे

अ.

मालमत्ता क्रं.

सन 11/12 िध्ये कर ननधाारण केलेल्या िालित्ता धारकाबाबत

1
3

सुिेश िामचद्र गोखले

213/210/
1

4

ववचवास

213/210/
2

वर्षि

09/10

5679

ते

10/11
5

सुिननस

व्यकटे श

िघुनाथ

213/317/

ग-72/153

नकाशा

1

04/07/11

नाही

42.45

873

1746

--

बांध.

873

पिवानगी
नंति

व

घि
अगोदि
बांधले.
6

बाळासाहे ब मसतािाम

213/350/

म-350

घोिपडे

1

09/02/11

57.38

35.80

910

1820

1820

बांध.

910

पिवानगी
नंति

व

घि
अगोदि
बांधले
7

ववनायक

सिु े श

दे शपांडे

214/2/12

स्टॅ म्प

/ब2

29/09/06

--

33.89

846

-

3
2538

07/08

3
4284

07/08

2538

पासून

खिे दी
8

अरुण
माने
पिवानगी

लक्ष्मणिाव
बांधकाम
m-396

हद. 13/04/05

214/2/12

स्टॅ म्प

/1

खिे दी

--

56.14

फ्लॅ ट
01/02/07
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1428

-

पासन
ू

4284
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9

तुर्षाि

िामचंद्र

दे शपांडे
बांध.

2/4/580/

प्रािं भ

A

प्रमाणपत्र

प.

42.58

106.39

3730

7460

7460

--

3730

--

49.24

1252

2504

8
20032

2003

18780

नाही

248.06

भांडवली

52342

--

भांडवली

19/09/10

म.180/19/01/10
10

अनततमसंह दे शवमसंह

214/40

िजपूत

m-134
हद.

पासून

01/08/20
02
11

िमशेचंद्र

ितनलाल

अग्रवाल

210/100

म.227/18

5/3

3/11-12

पध्दतीने

पध्दतीने

हद.

आकािणी

आकािणी

20/7/11

रु. 26171

महासभा

26171

मान्यता
नाही
12

िमशेचंद्र

ितनलाल

अग्रवाल

210/100

म.227/18

नाही

237.20

भांडवली

5/2

3/11-12

पध्दतीने

घिफाळा

हद.

आकािणी

लागू

20/7/11

रु. 7515

त्यानंति

15030

--

अगोदि

7515

बांधकाम
पिवानगी
13

िाजेंद्र

धोंडडिाम

148/24/2

नाही

नाही

65.33

2328

4656

यादव

6
27936

Bpmc

25608

act

267

(अ)

व

150

(अ)

प्रमाणे
कायिवाही
आवचयक
14

अचिना शिद यादव

148/225/

नाही

नाही

163.06

7251

14502

म.236

नाही

89.03

3173

सन

8
15

प्रभुदास

अमत
ृ लाल

141/96/1

त्रंबडीया

6
87012

--,,--

79761

2
12992

भागेवटा

9819

हद.

10/11

नाही 267

4/9/09

पासून

(अ)

6346

प्रमाणे
कायिवाही
आवचयक

16

शमशाद
नदाफ

इम्मीलाल

136/249/

नाही

नाही

64.84

11
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2865.2

5730

6
34380

Bpmc

31513

act

267

(अ)

व

150

(अ)
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प्रमाणे
कायिवाही
आवचयक

1
7

बजिं गदास

148/163

म. 436

नाही

मख
ु िाम बंसल

/1

हद.

नाही

11/6/10

267 (अ)

308.91

14554

29108

--

भागेवटा

1455
4

प्रमाणे
कायिवाही
आवचय
क
1
8

मक
ु ु ल प्रववणचंद 132/192
पािीख

नाही

नाही

274.47

24450

48900

/1

6
29340
0

Bpmc
act 267
(अ)

2689
50

व

150 (अ)

प्रमाणे
कायिवाही
आवचय
क
1
9

मक
ु ु ल प्रववणचंद 132/192

म.93हद.

पािीख

31/8/09

/2

आहे

452.82

27435

व्यवसा

--

भागेवटा

य

नाही

54870

267 (अ)

2743
5

प्रमाणे
कायिवाही
आवचय
क
20 लालमसंगे
संजजवनी

227/178

म.97

/18

हद.11/8/

श्रीननवास
21 सावंत
फकसन

नाही

29.72

755

2
3020

9/10

2265

पासन
ू

2008

महादे व 227/15/
2

म.276

180.10

71.94

1829

हद.17/2/
10

22 सावंत

1510

मजच्छद्र 227/15/

म. 256

180.10

65.79
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1672

180.10

4756-

x

1829

10.704

=

576

2747

4576-

2903

2747

2903
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फकसन

3

हद.17/02

1672

/10

23 सावंत

संतिाम 227/16/
AE/1

ववठोबा

म. 227

नाही

99.09

4197

8234

हद.18/01

3
24702

08/09 ते

6
12300

150(अ)

10/11

2050
5

/2007

24 शेख महमंदगौस 202/77/

नाही

नाही

58.95

1050

2050

2

अब्दल
ु करिम

प्रमाणे

1125
0

कायिवाही
आवचय
क
25 चव्हाण

मंदा 202/230

नाही

नाही

121.06

4314

8628

/0

हदनकि

6
51768

150(अ)

प्रमाणे

4745
4

कायिवाही
आवचय
क
26 माने

वैशाली 202/341

नाही

नाही

24.69

2461

4922

/42

सर्चन

6
29532

150(अ)

प्रमाणे

2707
1

कायिवाही
आवचय
क
27 कांबळे

जयश्री 202/341

ववठ्ठल

नाही

नाही

16.92

169

338

/41

6
2080

150(अ)

1690

प्रमाणे
कायिवाही
आवचय
क

28 सांळुखे जगन्नाथ 202/310
यशवंत

नाही

नाही

24.95

314

628

/1

6
3768

150(अ)

3454

प्रमाणे
कायिवाही
आवचय
क

29 अजचवन
मथिु ादास मथ
ु ा

141/160

105/4/9/

/3

10

नाही

140.33

5001

10002

--

150(अ)

प्रमाणे
[325]
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कायिवाही
आवचय
क
30 अतल
मथुिादास 141/160
ु
/2

मथ
ु ा

105/4/9/

नाही

140.30

5001

10002

--

10

नकाशा

5001

नसलेने
कि
ननधाििण
नाही

31 संध्यािाणी

िा. 141/219
/2

जाधव
32 भानम
ु ती

142

54.46

44.70

1593

3186

105/

नकाशा

140.33

5001

10002

04/09/1

नाही

02/09/0

2
6372

09-10

--

नकाशा

4779

पासन
ू

8

म. 141/160
/1

मन्ना

0

5001

नाही कि
ननधाििण
नाही.

33 िाजेंद्रकुमाि
पिशिु ाम जाधव
34 सनु नल

141/219

142

/1

हद.02/09

62.60

62.60

2231

2
4462

--

आहे

पासन
ू
आहे

62.49

2227

--

2

/3

हक्के

4462

9/10

/08

गड
ुं ा 141/219

सन

सन

4454

9/10

पासन
ू
35 कोकीला

सभ
ु ार्ष 132/119

होिा

नाही

नाही

60.68

3244

6488

/11

6
38928

Bpmc
act 267
(अ)

3568
4

व

150 (अ)

प्रमाणे
कायिवाही
आवचय
क
36 हे मा अननल शेटे

140/295

नाही

नाही

82.77

/2

11880

व्यवसा
य
23760
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6
14256
0

किािपत्र
नाही

1306
80
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37 लठ्ठे

एज्य.ु सोसा. 148/43/
िा.ने. 1

श्रीमती
पाटील

97/

नाही

हद.

1554.9

136765

1

य

22/12/2

कन्या

4
10941
20

27353
0

005

महाववद्यालय

व्यवसा

07/08

9573
55

पासन
ू
अ

267

प्रमाणे
कायिवाही
नाही.

38 शेख

चाँदसाहे ब 20839/1

नाही

नाही

95.77

1706

3412

/0

अब्बास

6
20472

Bpmc
act 267
(अ)

1876
6

व

150 (अ)

प्रमाणे
कायिवाहह
नाही
सव्हे
ऑफफसि
ची

सही

नाही.
39 भंडािे

सिदाि 208/146

झळके

हणमंत 208/160

42

42

वाळके

43

/1

टे िे दत्तू दामू

208/196

आशा
धनश्री
कुलकणी

8871

17742

नाही

नाही

27.24

252

504

नाही

नाही

52.41

486

नाही

नाही

40.04

नाही

नाही

नाही
नाही

6
10645
2
6
3024

--,,--

9758
1

--,,--

2520

972

6
5832

--,,--

5346

714

1428

6
8568

--,,--

7854

58.97

1051

2192

6
12612

--,,--

1156
1

नाही

61.87

1103

2206

6
13236

--,,--

1213
3

नाही

107.89

1923

3846

6
23076

--,,--

2115
3

/1

ववटे कि मशदगोंडा 208/460

लाटवडे
44

उज्वला 208/164

िाजािाम

बाबिु ाव

49.80

/1

िाऊ
41

नाही

/1

िाजू
40

नाही

/3

गणपती 208/127
7/2

उदय 208/127
5/1
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45

संतोर्ष

अरुण 208/127

नाही

नाही

62.11

1107

2214

6
13284

--,,--

1217
7

नाही

नाही

62.91

1121

2242

6
13452

--,,--

1233
1

नाही

नाही

60.54

1539

3078

6
18468

--,,--

1692
9

नाही

नाही

61.85

1572

3144

6
18864

--,,--

1729
2

नाही

नाही

76.08

1356

2712

6
16272

--,,--

1491
6

नाही

नाही

86.68

958

1916

6
11496

--,,--

1053
8

नाही

नाही

41.64

742

1484

6
8904

--,,--

8162

नाही

नाही

68.12

1214

2248

6
14688

--,,--

1346
4

नाही

नाही

106.6

983

1966

6
11796

--,,--

1081
3

नाही

नाही

37.14

662

1324

6
7944

--,,--

7282

नाही

नाही

48.40

862

1724

6
10344

--,,--

9482

सव
ु णाि 208/397

नाही

नाही

76.99

1176

2352

6
14112

--,,--

1293
6

पाटील ननमगोंडा 208/460

नाही

नाही

60.18

1072

2144

6
12864

--,,--

1179
2

नाही

नाही

54.66

974

1948

6
11688

--,,--

1071
4

नाही

नाही

34.91

622

1244

6
7464

--,,--

6842

नाही

नाही

70.22

651

1302

6
7812

--,,--

7161

3/1

माळी
46

नननतन

प्रकाश 208/127
3/2

घळसासी
47

पाटील शामगोंडा 208/158
4/1

कुमगोंडा
48

पाटील

दिगोंडा 208/158
4/2

आण्णा
49

गोदड दावल्हाजी 208/143
1/1

बाळू
50

मािापिु े

भािती 208/100
5/2

शंकि
51

52

मल्
ु ला

हजिाबी 208/6/2/

जाफि

0

पठाण

सममि 208/335
/1

नजीि
53

54

भोसले

लक्ष्मण 208/333

सिु े श

/1

गिु व

प्रहदप 208/448
/1

सखािाम
55

सकटे

ननमशगंधा 208/413
/1

नंदकुमाि
56

गिु व

/1

गोववंद
57

/4

लक्ष्मण
58

पवाि

िाजािाम 208/127
0/3

तक
ु ािाम
59

60

शेख

रिजवान 208/5/1/

सलीम

0

पठाण

रुबबना 208/7/1/

महमंदजबीि

0
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61

बाबू

शमशोद्दीन 208/4/1

नाही

नाही

54.44

970

1940

6
11640

--,,--

1067
0

नाही

नाही

49.75

887

1774

6
10644

--,,--

9757

नाही

नाही

74.50

1328

2656

6
15936

--,,--

1460
8

जमादाि
62

माने

ववचवनाथ 208/36/
1

केिबा
63

फफकि

हदलावि 208/196
/1/0

आप्पालाल

परिच्छे द क्रमांक :- 44

अधिसमास क्र. :- 78

परिमशष्ट क्र. – 08

किािपत्र नसलेल्या ममळकती बाबत.
अ.क्र

ममळकत

मालमत्ता धािकाचे नाव

नं.

किननधाििण

वावर्षिक

वर्षि

आकािणी

डडमांड

िक्कम
1)

134/215/1

बी.एस.एन.एल.

53865

आहे

िावसाहेब 09-10

43092

आहे

टाटा इंडडकॉम, चें बि ऑफ 09-10

36936

आहे

49248

आहे

35640

नाही

09-10

27625

आहे

वोडाफोन, पठाण अलनमसि 09-10

44938

नाही

शबबिा 09-10

49248

आहे

रिलायन्स, जोशी र्चंतामणी 09-10

42336

आहे

र्चंतामणी

जोशी 09-10
दत्तात्राय,

मसंहासने सध
ु ीि
2)

161/342/1

टाटा

टॉवसि,

मत्ु ताप्पा कल्लोळे
3)

124/213/1

कॉमसि
4)

120/163/1

टाटा इंडडकॉम, गाजी आशा 09-10
आण्णासाहे ब

5)

124/456/5

एअिसेल, सर्चन बापस
ू ाहेब 09-10
संकपाळ

6)

114/173/4

बी.एस.एन.एल.

सकळे

ववजयकुमाि श्रीधि
7)

102/353/1

हुसेन
8)

130/305/1

रिलायन्स,

कुिणे

मन्
ु ना
9)

134/215/2
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दत्तात्राय
10)

146/1376/1

टाटा

टॉवि, जाधव

बाळा 09-10

37044

आहे

वत्सला 09-10

52920

आहे

इलाई

बंडू 09-10

16632

आहे

इलाई

बंडू 09-10

16632

आहे

उदय 09-10

42336

आहे

रिलायन्स, वीजमंडळ सेवक 09-10

39690

आहे

50274

आहे

मजजद 09-10

28512

आहे

इंडस टॉवसि, जेडगे मक
ु ाप्पा 09-10

52920

आहे

गल
ु जाि 09-10

42306

आहे

जजटीएलटॉवसि, सावंत िं गिाव 09-10

55404

आहे

37044

आहे

पारिख 09-10

44982

आहे

अग्रवाल 09-10

61560

आहे

09-10

58212

आहे

09-10

37044

आहे

साबु
11)

127/897/2

एअिटे ल,

पाटील

वसंत
12)

145/563/1

वोडाफोन,
बारुदवाले

13)

146/1562/2

रिलायन्स,
बारुदवाले

14)

141/142/1

रिलायन्स,

पवाि

यशवंत
15)

151/121/1

सह. पतसंस्था
16)

132/73/1

रिलायन्स, जवळे कि समु शला 09-10
भगवान

17)

108/42/2

बी.एस.एन.एल.
अब्दल
ु लतीफ मेनन

18)

203/575/1

बसाप्पा
19)

204/1098/9

रिलायन्स,

शेख

साहहबजान
20)

225/351/1

मारुती
21)

206/1390/1

टाटा इंडडकॉम, लोंढे सनु नता 09-10
दयानंद

22)

205/1060/1

जजटीएलटॉवसि,
प्रतीभा

23)

210/1005/1

जजटीएलटॉवसि,
िमेश

24)

221/745/1

जजटीएलटॉवसि,

भोकिे

शहानवाज
25)

203/1046/2

एस्साि, डॉ.बसविाज पाटील
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26)

207/639/1

बी.एस.एन.एल., चुघ नंदलाल

09-10

44452

आहे

27)

213/372/1

रिलायन्स, आठवले अभय

09-10

37044

आहे

28)

204/958/1

रिलायन्स, गल
ु जाि शेख

09-10

61560

आहे

29)

217/481/1

रिलायन्स,केसिखाने

व. 09-10

23760

आहे

प्रताप 09-10

39690

आहे

मशविाम 09-10

11880

आहे

पाठक 09-10

33242

आहे

िामगोंडा
30)

206/1655/1

रिलायन्स,

शोभना

पवाि
31)

227/9/A/1

आयडीया,फाटक
आनंत

32)

228/43/EE

टाटा

इंडडकॉम,

िामचंद्र
एकूण
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परिच्छे द क्रमांक :- 45 अधिसमास क्र. :-

79

परिमशष्ट क्र. – 09

किािपत्रा हदनांका पासन
ू आकािणी िक्कमे बाबत
अ.क्र. ममळकत नं.

1) 124/492/7

मालमत्ता धािकांचे किननधाि

वावर्षिक

नाव

आकािणी

ि

िक्कम

आकािणी

िण वर्षि

आयडीया

किािपत्र

किािानस
ु ा

टॉवसि 09-10

21384

19.12.07

26730

09-10

37584

27.03.08

37584

07-08
4.11.08

न्यायालय

04.11.08

--

09-10

33858

16.12.08

42322

09-10

46569

15.09.07

69853

09-10

31752

23.05.07

58212

09-10

43092

14.05.08

32319

09-10

37044

29.06.08

27783

09-10

50274

02.09.07

75411

एकूण

370214

शहा लल्
ु ला
2) 144/207/1

मासम
ु ीन
एज्यक
ु े शन सोसा.

3) 145/613/1

आयडीया टॉवसि
ढगे िववंद्र भैरु

4) 125/490/1

टे लीकॉम

प्रलंबबत

पवाि ववकास
5) 119/426/1

वोडाफोन
मल्
ु ला तायिअली

6) 119/881/1

जीटीएल
अजमेिा निे श

7) 164/94/1

इंडस टॉवस
यादव

िामचंद्र

कृष्ण
8) 114/51/3

रिलायन्स टॉवसि
खेत्रे

िाजाभाऊ

मोहन
9) 132/73/1

रिलायन्स टॉवसि
जवळे कि समु शला
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परिच्छे द क्रमांक :- 94
अ.
क्र.

डॉक्टिांचे नांव

बेडची

िजजस्रे शन

संख्या

हदनांक

अधिसमास क्र. :- 145

फी

कालावधी

परिमशष्ट क्र. – 10
घ्यावयाचा
दं ड

1

डॉ. ए.बी. कुलकणी

10

04.09.2008

500/-

2002-03 ते 2006-07

500/-

2

डॉ. ए.बी. कुलकणी

30

04.04.2008

1000/-

2002.03 ते 2006-07

500/-

3

डॉ. एम.ए.चौगल
ु े

3

08.09.2008

100/-

2002-03 ते 2007-08

500/-

4

डॉ.आि.ए.गायकवाड

10

25.11.2008

600/-

2002-03. ते 2007.08

500/-

5

डॉ.एन.एन.होनबलकि

10

28.11.2008

200/-

2006-07 ते 2007-08

500/-

6

ममिज मेडीकल कॉलेज

400

02.12.2008

1200/-

2002.03 ते 2006.07

500/-

5

05.01.2009

300/-

2007.08. ते 2009.10

500/500/-

7

अरुणोदय

डेन्टल

हॉस्पीटल

8

डॉ.जी.एस. भािती

15

10.02.2009

1000/-

2002-03 ते 2006.07

9

डॉ.एस.व्ही. पाटील

8

05.05.2009

400/-

2005-06

10

डॉ. ए.पी.कुलकणी

4

06.08.2009

700/-

2002.03 ते 2008.09

500/-

11

डॉ.एस.एन. शंकिगोंडे

8

26.06.2009

700/-

2002.03 ते 2008.09

500/-

12

डॉ.एस.बी. पोलवाि

5

09.07.2009

700/-

2002.03 ते 2008.09

500/-

13

डॉ.ए.सी.मेहता

2

17.07.2009

700/-

2002.03 ते 2008.09

500/-

14

डॉ.ए.जी. पाटील

12

18.07.2009

1400/-

2002.03 ते 2008.09

500/-

15

डॉ.पी.व्ही.गद्रे

6

24.07.2009

700/-

2002.03 ते 2008.09

500/-

16

डॉ. पी.ए.आमणापिु े

15

28.07.2009

600/-

2006.07 ते 2008.09

500/-

17

डॉ.ए.बी.भोमज

8

16.06.2010

900

2004.05 ते 2012.13

500/-

18

डॉ.एस.एस.शेख

50

04.11.2011

600/-

2009.10 ते 2011.12

500/-

19

डॉ. पी.बी. मगदम
ु

25

27.04.2011

600/-

2009.10 ते 2011.12

500/-

20

डॉ एम.एम.कुलकणी

12

02.11.2011

2200/-

2001.02 ते 2011.12

500/-

21

डॉ. ए.एन.मडके

16

02.01.2004

600/-

2002 ते 2005

500/-

22

डॉ. एस.एस.सोमले

22

03.01.2004

600/-

2002 ते 2005

500/-

23

डॉ.के.एम.पण
ु े कि

2

07.01.2004

300/-

2002.03 ते 2004.05

500/-

24

डॉ.आय.के. तांबोळी

10

23.01.2004

300/-

2002.03 ते 2004.05

500/-

25

डॉ. जी.एस.कुलकणी

50

24.03.2004

600/-

2002.03 ते 2004.05

500/-

26

डॉ.एन.ए.आि. शेख

25

02.04.2004

600/-

2002.03 ते 2004.05

500/-
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27

डॉ.आि.बी. मशवण्णाकि

11

06.03.2004

600/-

2002.03 ते 2004.05

500/-

28

डॉ. वी.जी.कुलकणी

5

11.05.2004

300/-

2002.03 ते 2004.05

500/-

29

डॉ. ए.एस. चंद्रापिु े

8

21.08.2009

300/-

2002.03 ते 2004.05

500/-

30

डॉ. एस.डी.मालगावे

6

02.09.2004

300/-

2002.03 ते 2005.06

500/-

31

डॉ. ए.जी.साळे कि

4

23..02.2005

400/-

2002.03 ते 2005.06

500/-

32

डॉ.एम.एम.शहा

2

04.05.2005

400/-

2002.03 ते 2005.06

500/-

33

डॉ.वाय.ए. धत्तिू े

8

08.06.2005

900/-

2002 ते 2006

500/-

34

डॉ.एस.एस. पाटील

10

19.09.2005

300/-

2003 ते 2006

500/-

35

डॉ.ए.टी. मोहीदे कि

2

06.03.2006

400/-

2002 ते 2006

500/-

36

डॉ.एस.एस.जाधव

25

21.06.2007

800/-

2002 ते 2006

500/-

37

डॉ.डी.सी. पटवधिन

13

17.01.2007

1400/-

2002 ते 2009

500/-

38

डॉ.ए.ए.गजळ

6

18.07.2007

500/-

2002 ते 2007

500/-

39

डॉ.पी.डी. गोसावी

17

26.07.2007

1000/-

2002 ते 2007

500/-

40

डॉ.बी.डी.पज
ु ािी

8

02.08.2007

500/-

2002 ते 2007

500/-

41

डॉ.ए.पी.कुलकणी

15

08.08.2007

1000/-

2002 ते 2007

500/-

42

डॉ.एच.एम.नाडकणी

5

20.10.2002

500/-

2002 ते 2007

500/-

43

डॉ. एस.डी.दे शपांडे

8

13.02.2008

500/-

2002 ते 2007

500/-

44

डॉ.य.ु एस.वाघ

5

14.02.2008

500/-

2002 ते 2007

500/-

45

डॉ. एस.एम.ठाणेदाि

8

04.04.2008

300/-

2002 ते 2007

500/-

46

डॉ.व्ही.ए.ईसापिु े

5

16.04.2008

300/-

2004 ते 2007

500/-

47

डॉ.ए.पी.चढ्ढा

9

24.04.2008

500/-

2002 ते 2007

500/-

48

डॉ.सी.जी. र्चवटे

5

25.04.2008

500/-

2002 ते 2007

500/-

परिच्छे द क्रमांक :-

97 अधिसमास क्र. :- 148

परिमशष्ट क्र. – 11

छ. मशवाजी मंडई गाळे 86
गाळे

20%

िक्कमेसह

संख्या

किावयाची िक्कम

62

भाडे

मागणी

मागणी केलेली िक्कम

तफावतीची िक्कम

6480 x 62 = 401760/-

5400 x 62 = 334800/-

66960/-

02

7236 x 2 = 14472/-

6030 x 2 = 12060/-

2412/-

01

11232 x 1 = 11232

9360 x 1 = 9360/-

1872/-
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01

8906 x 1 = 8906/-

7422 x 1 = 7422/-

1484/-

01

9720 x 1 = 9720

8100 x 1 = 8100/-

1620/-

01

9840 x 1 = 9840

8200 x 1 = 8200/-

1640/-

01

11362 x 1 = 11362/-

9468 x 1 = 9468/-

1894/-

01

1777 x 1 = 1777/-

1481 x 1 = 1481/-

296/-

01

12319 x 1 = 12319/-

10266 x 1 = 10266/-

2053/-

01

9922 x 1 = 9922/-

8268 x 1 = 8268/-

1654/-

01

13676 x 1 = 13676 /-

1139 x 1 = 13397/-

279/-

01

12431 x 1 = 12431/-

10359 x 1 = 10359/-

2072/-

01

11149 x 1 = 11149/-

9291 x 1 = 9291/-

1858/-

01

18132 x 1 = 18132/-

14110 x 1 = 15110/-

3022/-

01

11927 x 1 = 11927/-

9939 x 1 = 9939/-

1988/-

01

13374 x 1 = 13374/-

11145 x 1 = 11145/-

2229/-

01

8424 x 1 = 8424/-

7020 x 1 = 7020/-

1404/-

06

9288 x 6 = 55728/-

7740 x 6 = 46440/-

9288/-

01

12074 x 1 = 12074

10062 x 1 =

2012/-

86

= 6,48,225/-

= 5,42,188/-

10062/-

= 106037/-

पेठभाग भाजी मंडई गाळे 64
गाळे

20%

िक्कमेसह

संख्या

किावयाची िक्कम

19

3846 x 18

40

भाडे

= 69228/-

मागणी

मागणी केलेली िक्कम

तफावतीची
िक्कम

3205 x 18 = 57690/-

11538/-

2452 x 40 = 98080/-

2043

16360/-

01

3394 x 1 = 3394/-

2828 x 1 = 2828/-

566/-

01

3222 x 1

= 3222/-

2685 x 1 = 2685/-

537/-

01

3179 x 1

= 3179/-

2649 x 1 = 2649/-

530/-

01

3187 x 1

= 3187/-

2656 x 1 = 2656/-

531/-

01

4835 x 1

= 4835/-

4029 x 1 = 4029/-

806/-
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64

= 1,85,125/-

= 1,54,257/-

कमी केलेली मागणी िक्कम रु. -

106037/- +

[336]

= 30868/30,868/-

= 1,36,905/-
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परिच्छे द क्रमांक :-111

अधिसमास क्र. :- 158

परिमशष्ट क्र. – 12

कायाशाळा ववभाग
सदर वाहनाांच्या नोंद जांगि िालित्ता नोंदवहीत नाहीत.
सन

2011-12

अ.क्र.

वाहन क्रिाांक

1

एम.एक्स. डब्ल्यू 3225

2775

जलननसा:िण ममिज

2

एम डब्ल्यू इ. 5026

6555

फायि फायटि ममिज

3

एम.एच.10 के. 5090

3110

आिोग्य डॉग व्हॅन ममिज

4

एम.एच.10 ए 4720

6945

आिोग्य ममिज

5

एम.एच. 10 ए 4721

8420

आिोग्य ममिज

6

एम.एच.10 एच 1511

9510

आिोग्य ममिज

7

एम. एक्स. डब्ल्य.ू 938

5996

आिोग्य ममिज

8

एम.एच.10 ए 8800

1760

फायि फायटि ममिज

9

एम. एच. 10 ए 3381

4025

आिोग्य ममिज

10

एम. एच. 10 एस 4620

8358

प्र.स.क्र. 2

11

एम.टी.के. 9512

84025

फफिता दवाखाना

12

एम.एच. 10 ए 2062

27360

वॉटि टँ कि (बागा वव)

13

िोड िोलि नं. 2

52320

बांधकाम

14

एम.एच. 10 सी 7121

56938

बांधकाम बॅकहोलोडि

15

एम.एच.10 ए 4406

6690

पाणी पिु वठा

एकूण खचि :-

284787/-

खचा रक्कि रु.

ववभाग

16

एम.सी.ए. 2495

फायि फायटि ममिज

17

एम.एच.10 ए . 5692

आिोग्य ममिज

18

एम.एच.10 एस 4676

आिोग्य कुपवाड

19

एम.एच. 10 एस 5957

आिोग्य

20

एम.एच.10 एन 0040

जकात कायिशाळा

21

एम.एच.10 ए 9078

जलननसा:िण जेट िोडि

22

एम.एच. 10 ए 4279

बांधकाम अनतक्रमण

23

एम.एच.एम. 4420

बांधकाम

24

एम.एच.एम. 8995

बांधकाम
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परिच्छे द क्रमांक :- 113

अधिसमास क्र. :- 139

परिमशष्ट क्र. :- 13

सांगली अजग्नशमन व आणीबाणी सेवा ववभागाची थकबाकी
अ.क्र.

हदनांक ते हदनांक

नांव

िक्कम रुपये

हद.05/11/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.मन्
ु ना कुिणे

5400/-

हद.06/09/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.हरिदास पाटील

5200/-

हद.12/10/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.हदग्वीजय सय
ि श
ं ी
ु व

1700/-

हद.27/09/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.िाजेश नाईक

1600/-

हद.13/12/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.हणमंत पवाि

300/-

हद.11/12/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.आशाताई मशंदे

300/-

हद.11/12/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.यव
ु िाज बावडेकि

3000/-

हद.07/01/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.ववक्रममसंह सावडेकि

1900/-

हद.11/01/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.इंद्रजजत पाटील

300/-

हद.30/01/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.सनु नल यादव

600/-

हद.28/03/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.िाजु गवळी

700/-

हद.27/04/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.शहानाज मशकलगाि

2400/-

हद.22/05/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.धनपाल खोत

2220/-

हद.30/07/10 ते 31/03/12 अखेि

मे.प्रमोद सय
ि श
ं ी
ु व

3100/-

हद.08/04/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.मशतल पाटील

600/-

हद.15/07/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.बाळािाम जावध

900/-

हद.26/08/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.मनीर्षा साखळकि

300/-

हद.21/08/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.अजजत सय
ि श
ं
ु व

300/-

हद.27/08/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.सिु े श आवटी

1900/-

हद.18/10/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.ववष्णू माने

1900/-

हद.31/05/10 ते 31/03/12 अखेि

मे.सभ
ु ार्ष गोयकि

600/-

हद.15/09/10 ते 31/03/12 अखेि

मे.शेखि इनामदाि

4500/-

हद.24/02/11 ते 31/03/12 अखेि

मे.फकिण सय
ि श
ं ी
ु व

910/-

हद.06/05/11 ते 31/03/12 अखेि

मे.ववमल हहप्पिकि

400/-

हद.30/05/11 ते 31/03/12 अखेि

मे.म्हाबब
ु ी बावा.

300/-

हद.12/07/11 ते 31/03/12 अखेि

मे.शहाजी कोकिे

1400/-

हद.25/01/12 ते 31/03/12 अखेि

मे.लक्ष्मण नवलाई

700/-

हद.04/04/11 ते 31/03/12 अखेि

मे.नंदकुमाि दे शमख
ु

400/-
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हद.13/02/12 ते 31/03/12 अखेि

मे.बाळासो गोंधळे

400/-

हद.03/03/12 ते 31/03/12 अखेि

मे.शिीफा महात

400/-

एकूण

44630/-

सांगली अजग्नशमन व आणीबाणी सेवा ववभागाची थकबाकी
अ.क्र.

हदनांक ते हदनांक

नांव

िक्कम रुपये

हद.20/07/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.सिु े श आवटी

12400/-

हद.04/02/11 ते 31/03/12 अखेि

मे.ववशाल कलगट
ु गी

1400/-

हद.01/02/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.महं मद मणेि

1200/-

हद.16/11/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.मकिं द दे शपांड

2400/-

हद.14/08/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.पांडुिं ग कोिे

4400/-

हद.15/02/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.अचवीनी कुलकणी

2300/-

हद.27/10/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.उत्कर्षाि जामदाि

5600/-

हद.22/10/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.मैनद्द
ु ीन बागवान

3300/-

हद.09/10/11 ते 31/03/12 अखेि

मे.सलीम सतािमेकि

400/-

हद.27/11/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.संजय में ढे

7300/-

हद.26/08/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.दादासो लांडगे

12700/-

हद.15/01/10 ते 31/03/12 अखेि

मे.हसीना नाईकवढी

300/-

हद.30/04/10 ते 31/03/12 अखेि

मे.शोभा मोिे

600/-

हद.29/09/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.महादे व कुिणे

11360/-

हद.09/09/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.साजीदअली पठाण

300/-

हद.15/04/10 ते 31/03/12 अखेि

मे.वववेक कांबळे

900/-

हद.12/12/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.अजजत दोिकि

4200/-

हद.24/04/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.आिीफ चौधिी

2100/-

हद.11/12/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.सज्जाद भोकिे

1400/-

हद.14/10/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.फकिण सय
ि श
ं ी
ु व

300/-

हद.30/03/10 ते 31/03/12 अखेि

मे.ववष्णू माने

900/-

हद.29/08/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.मशवाजी दव
ु े

4500/-

हद.15/10/08 ते 31/03/12 अखेि

मे.आनंदा दे वमाने

3500/-

[339]

सांगली ममिज कुपवाड महानगिपामलका

हद.23/05/10 ते 31/03/12 अखेि

मे.संगीता खोत

2100/-

हद.25/10/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.रुबाबबी खतीब

1700/-

हद.24/02/09 ते 31/03/12 अखेि

मे.मन्
ु ना कुिणे

1500/-

हद.19/01/10 ते 31/03/12 अखेि

मे.सन
ु ील यादव

300/-

हद.30/03/10 ते 31/03/12 अखेि

मे.संतोर्ष दे वळे कि

910/-

हद.17/07/10 ते 31/03/12 अखेि

मे.इद्रीस नाईकवडी

1300/-

हद.24/07/11 ते 31/03/12 अखेि

मे.ववक्रममसंह सावडेकि

300/-

हद.04/12/11 ते 31/03/12 अखेि

मे.वविें द्र थोिात

300/-

एकूण

91170/-
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अ.क्र.

प्रमाणक क्रमांक

हदनांक

िक्कम

तपशील

1.

7673

2/3/2012

34730/-

धोत्रे आबा झोपडपट्टी ववज बबल

2.

6753

2/3/2012

242860/-

नॉथि झोन स्रीट लाईट बबल

3.

6752

2/3/2012

157270/-

संजय

गांधी

झोपडपट्टी

ववज

बबल
4.

6746

2/3/2012

7570/-

धामणी स्रीट लाईट बबल

5.

6743

2/3/2012

11500/-

माधवनगि स्रीट लाईट बबल

6.

6789

5/3/2012

282/-

बालगंधवि टे लीफोन बबल

7.

6787

5/3/2012

207130/-

नॉथि झोन स्रीट लाईट बबल

8.

6778

5/3/2012

43070/-

ममिज हाय टे न्शन बबल

9.

6984 अ

15/3/2012

970/-

सल
ु भ शौ.ववजबबल

10.

6938

15/3/2012

831/-

प्र.स.क्र.3 टे लीफोनबबल

11..

6932

15/3/2012

264640/-

माधवनगि स्रीट लाईट बबल

12.

6930

15/3/2012

4532/-

बांधकाम ववद्यत
ु बबल

13.

6928

15/3/2012

29510/-

मम.पा.प.ु बोअि पंप ववज बबल

14.

6927

15/3/2012

1446/-

प्र.स.क्र.3 ववज बबल

15.

6926

15/3/2012

417/-

लेप्रसी ववज बबल

16.

6925

15/3/2012

4700/-

आंबेडकि उद्यान ववज

17.

6923

15/3/2012

570/-

दे शपांडे डेअिी ववज

18.

7100

21/3/2012

43440/-

मख्
ु यालय ववज बबल

19.

7090

21/3/2012

8570/-

समाधी स्थळ ववज बबल

20.

7083

21/3/2012

1230/-

दवाखाना ववज बबल

21.

7082

21/3/2012

63090/-

सामान्य प्रशासन ववज बबल

22.

7158

27/3/2012

134800/-

वेस्ट झोन स्रीट लाईट बबल

23.

7157

27/3/2012

73450/-

वेस्ट झोन स्रीट लाईट बबल

24.

7344

29/3/2012

6860/-

ग्राहक क्रमांक ववज बबल

25.

---

29/3/2012

400/-

ग्राहक क्रमांक ववज बबल

26.

7499

31/3/2012

2185/-

पा.प.ु वानलेसवाडी ववज बबल

27.

7500

31/3/2012

4650/-

कुपवाड ववभाग ववज बबल

28.

7501

31/3/2012

3440/-

प्र.स.क्र.3 ववज बबल

29.

7502

31/3/2012

5160/-

प्रसत
ु ी गह
ृ ववज बबल
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30.

7503

31/3/2012

5820/-

दवाखाना ववज बबल

31.

7504

31/3/2012

1821/-

उप महापौि टे लीफोन बबल

32.

7505

31/3/2012

6649/-

बांधकाम टे लीफोन बबल

33.

7506

31/3/2012

830/-

दवाखाना टे लीफोन बबल

34.

7387

31/3/2012

3280/-

ववद्यत
ु आकाि

एकूण

1377703/-

परिच्छे द क्रमांक :- 120

अधिसमास क्र :- 23
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परिच्छे द क्रमांक :- 157

अधिसमास क्र. :- 172

परिमशष्ट क्र. – 15

अ.•क्र.

नांव

िक्कम

व्हौचि नंबि

तािीख

1

ॲड. जी.एच.केळूसकि

10000

715

30/5/11

2

ॲड. जी.एच.केळूसकि

10000

712

30/5/11

3

ॲड. जी.एच.केळूसकि

10000

713

30/5/11

4

ॲड. जी.एच.केळूसकि

10000

714

30/5/11

5

ॲड. जी.एच.केळूसकि

10000

5213

17/12

6

ॲड. जी.एच.केळूसकि

10000

5214

17/12

7

ॲड. जी.एच.केळूसकि

10000

5215

17/12

8

ॲड. जी.एच.केळूसकि

10000

5216

17/12

9

ॲड. जी.एच.केळूसकि

18000

5217

17/12

अ.क्र.

नांव

िक्कम

व्हौचि नंबि

तािीख

1

सध
ु ीि प्रभू

8000

699

30/5/2011

2

सध
ु ीि प्रभू

15000

5210

17/12/2011

3

सध
ू ीि प्रभू

15000

6262

08/2/2011

अ.क्र.

नांव

िक्कम

व्हौचि नंबि

तािीख

1

निें द्र वालावलकि

25000

700

30/5/2011

2

निें द्र वालावलकि

25000

5211

17/12/2011

3

निें द्र वालावलकि

25000

अ.क्र.

नांव

िक्कम

व्हौचि नंबि

तािीख

1

समु शल मेहता

43170

4642

23/11/11

2

समु शल मेहता

8800

6263

8/2/12
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अंनतम व आक्षेपार्धन िक्कमांचे प्रपत्र
अ.क्र.

परिच्छे द क्र.

आक्षेपार्धन

वसल
ंु लेली िक्कम
ु पात्र गत

िक्कम

---

आक्षेपार्धन िक्कम

1.

02

21943088

---

2.

04

14415182

---

---

3.

05

10000000

---

---

4.

06

3543178

35431789

35431789

5.

07

---

11818361

---

6.

10

---

336048654

336048654

7.

11

9700

---

---

8.

12

---

435859058

435859058

9.

13

55872

---

---

10.

14

1407136

---

---

11.

15

561860

---

---

12.

17

---

32462860

32462860

13.

18

12040

601993

601993

14.

19

130292

6514575

6514575

15.

20

584252

---

---

16.

21

4850

39831500

---

17.

22

114667

18.

24

34420659

206759318

206759318

19.

25

9547586

103195932

103195932

20.

26

1015643

40525754

40625754

21.

27

993468

24086749

24086749

---
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22.

28

5277609

79071390

23.

29

27823732

---

---

24.

30

745614

---

15087671

25.

31

1483510

6201450

6201450

26.

32

1575740

52461319

52461319

27.

34

---

---

762908

28.

35

---

---

1377703

29.

37

---

56104829

---

30.

44

16875000

---

---

31.

45

1907798

---

---

32.

46

37259

---

---

33.

47

33618817

---

---

34.

48

2597064

---

---

35.

49

---

---

753200000

36.

50

36436370

---

---

37.

51

2213879

---

---

38.

52

---

---

1311632

39.

53

370214

---

---

40.

54

208682

---

---

41.

55

2961656

---

---

42.

56

1366164

---

---

43.

57

1078901

---

---

44.

58

333117

---

---
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45.

59

1077216

---

---

46.

60

91468

---

---

47.

61

161547

---

---

48.

62

400000

710000

710000

49.

63

30275

1141140

1513775

50.

64

---

---

1245500

51.

65

---

312150

312150

52.

66

23255

---

1162759

53.

67

24000

---

---

54.

68

---

---

1139412

55.

69

20880

---

---

56.

70

4527

---

---

57.

71

377690

---

---

58.

72

24531

---

---

59.

73

26880

---

---

60.

75

17904397

---

---

61.

76

48626897

---

---

62.

77

4586670

---

---

63.

78

922164

---

---

64.

79

1218876

---

---

65.

80

79332

---

---

66.

81

21125

---

---

67.

82

4199

---

---
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68.

83

328766

---

---

69.

84

284787

284787

---

70.

85

92862

---

---

71.

86

19382401

---

---

72.

87

160244

---

---

73.

88

131060

---

---

74.

89

1422245

1422245

---

75.

90

124440

248880

248880

76.

91

588513

---

---

77.

92

11610965

---

14967828

78.

93

14454614

---

---

79.

94

45238448

---

---

80.

95

74372

798853

798853

81.

96

32200

507901

507901

82.

97

129769

2236922

2236922

83.

98

23198

497910

497910

84.

99

55040

246981

246981

85.

100

22776

393830

393830

86.

101

73868

708048

708048

87.

102

50874

966861

966861

88.

103

34452

339322

339322

89.

104

4081

73030

73030

90.

105

22340

1091969
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91.

106

125258

1560837

1560837

92.

107

6115

187714

187714

93.

108

11086

249322

249322

94.

109

19294

203009

203009

95.

110

52221

597797

597797

96.

111

26006

344408

344408

97.

112

50868

290004

290004

98.

114

44865

374149

374149

99.

115

69036

1376351

1376351

100.

116

21534

513569

513569

101.

117

11160

466268

466268

102.

118

48748

910774

910774

103.

119

18740

414490

414490

104.

120

44100

---

---

105.

122

612645

612645

---

106.

126

31242

---

---

107.

132

37999

---

---

108.

136

---

---

313998

109.

144

3602499

---

---

110.

150

---

---

135000

111.

151

190000

---

---

112.

152

---

---

3387876

113.

153

---

---

187500
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114.

154

---

---

6424920

115.

156

---

---

642961

116.

157

---

---

262970

117.

162

4857

---

150102

118.

163

32500

---

283023

119.

164

7088

---

118975

120.

165

30960

---

---
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