1

जकात विभागाकडे जमा होणारी रक्कम नियमबाहयररत्या लेख्याबाहे र ठे िण्यात
आल्याबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

10

9अ

4

0

जकात

आक्षेपाधीि रक्कम

मिपा
िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

964243182
जकात विभागाकडे दै िदं दि जमा होणारी जकातीची रक्कम लेखा विभागाकडे जमा ि होता परस्त्पर
चलिाप्रमाणे बँकेमध्ये जमा होते.

महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता, 1971 क्रमांक : 32 (1) अन्िये

िगरपररर्दे च्या ितीिे जमा झालेले अथिा संवितरीत केलेले शासककय अिदािासदहत सिष पैसे हातचे
काहीही राखूि ि ठे िता िमिा क्रमांक : 11 मधील रोकड िहीत िोंदविले पादहजे तसेच 2 अन्िये सिष
रोकड ि धिादे श रोकड िहीत िोंदणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे कायषिाही ि करता परस्त्पर यनियि बँक,
सांगली मख्य शाखेत बचत खाते क्रमांक : 424202010502707 मध्ये रक्कमेचा भरणा केली जाते.

2012-2013 या आर्थषक िर्ाषत जकातीपोटी एकूण रक्कम रुपये 96,42,43,182/- जमा झालेली

असि
ू , जमेच्या लेखापरीक्षणासाठी माहे माचष, 2013 हा नििड मदहिा घेण्यात आला आहे . माहे माचष,
2013 मधील जमा रक्कमांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे . सांगली शमरज कपिाड

महािगरपाशलकेच्या जकातीची रक्कम यनियि बँक, सांगली मख्य शाखेत बचत खाते क्रमांक :

424202010502707 मध्ये जकात - सांगली शमरज कपिाड मिपा या िािािे जमा केली आहे .

खालील

आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1) जकात विभागाच्या एकत्ररत रोजककदष िसार ददिांक 30.3.2013 रोजी रुपये 48,20,231/- रुपये बँकेत
चलिािे जमा करण्यात आलेली आहे ि रुपये 4,00,00,000/- महािगरपाशलकेच्या सिषसाधारण

खात्यामध्ये िगष करण्यात आले असि शशल्लक रुपये 6,40,30,650/- दशषविण्यात आलेली आहे .

तसेच

बँक पासबकामधील िोंदी िसार ददिांक 30.3.3013 रोजी रुपये 48,20,231/- जमा दाखविण्यात आलेली
आहे ि रुपये 4,00,00,000/- महािगरपाशलकेच्या सिषसाधारण खात्यामध्ये िगष करण्यात आली असि
रुपये 11,35,65,169/- बँक खात्यामध्ये शशल्लक असल्याचे ददसि येते.

यािरुि बँक पासबक ि जकात

विभागाची एकत्ररत रोजककदष यामध्ये (11,35,65,169 - 6,40,30,650) रुपये 4,95,34,519/- इतक्या

रक्कमेची तफाित असल्याची ददसि येत.े

सदर तफाितीचा ताळमेळ महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता

1971 चे नियम 51 मधील (3) िसार प्रत्येक मदहिा अखेर रोकडिहीतील िोंदलेल्या जमा ि खचाषच्या

िोंदीची बँक पासबक मधील िोंदीबरोबर तलिा करूि रुपये 4,95,34,519/- चा फरक जळिि
ू दाखविलेला
िाही.

2) जकात विभागास अधषसमास ज्ञापि क्रमांक : 23, ददिांक 7.5.2014 निगषशमत करण्यात आ
जकात विभागािे ददिांक 5.6.2014 रोजी अिपालि सादर केलेले आहे .

असि

सादर करण्यात आलेल्या

अिपालिामधील मद्दा क्रमांक : 1 मध्ये जकात विभागाकडील एकत्ररत ककदष दह रोकडिही िसल्यािे बँक
पासबकािरील रक्कम ि जकातीच्या एकत्ररत ककददष िरील रक्कम या बरोबर असल्याचे िमद केले आहे .

परं त मद्दा क्रमांक-1 मध्ये असलेला रुपये 4,95,34,519/- च्या फरकाचा ताळमेळ घेण्यात आलेला िाही.
3) जकात विभागाकडे दै िदं दि जमा झालेली जकातीची रक्कम लेखा विभागाकडे जमा ि करता
चलिाप्रमाणे परस्त्पर यनियि बँक, सांगली मख्य शाखेत बचत खाते क्रमांक : 424202010502707
मध्ये जमा केली आहे .
िाही.

परं त त्याची िोंद लेखा विभागाकडील िमिा क्रमांक-11 मध्ये घेण्यात आलेली

महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता, 1971 क्रमांक : 32(1) अन्िये िगरपररर्दे च्या ितीिे जमा

झालेले अथिा संवितरीत केलेले शासककय अिदािासदहत सिष पैसे हातचे काहीही राखूि ि ठे िता िमिा
क्रमांक : 11 मधील रोकड िहीत िोंदले पादहजे तसेच महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता, 1971 क्रमांक :
32(2) अन्िये सिष रोकड ि धिादे श, रोकड िहीत िोंदणे आिश्यक असता बँक पासबकामधील िोंदी
िसार ददिांक 30.3.3013 रोजी रुपये 48,20,231/- जमा दाखविण्यात आलेली आहे ि रुपये
4,00,00,000/- महािगरपाशलकेच्या सिषसाधारण खात्यामध्ये िगष करण्यात आली असि रुपये
11,35,65,169/- बँक खात्यामध्ये शशल्लक असल्याचे ददसि येते. परं त सदर रक्कम रोकडिहीमध्ये
िोंदविली िसल्यािे लेख्याबाहे र रादहली असल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.
4) महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता, 1971 नियम क्रमांक : 35 ि िॅशिल म्यनिशसपल अकौंट
मॅन्यअल चे नियम 6.42 (फॉमष जिरल 12) अन्िये प्रत्येक दे यक संकलकािे िा जमा कारकिािे
संकलीत िसली ठराविक िेळी रोजच्या रोज मख्य लेखा शाखेत भरणा केली पादहजे.

ती भरणा करतेिेळी

त्यािे सोबत जमापािती पस्त्तक, चलि ि त्यांचे संकलि पस्त्तक आणले अथिा पाठविले पादहजे.
महािगरपाशलका कायाषलयात सदर रक्कम स्स्त्िकार करणाऱ्याकडूि त्यांची पोचपािती चलिािर ि संकलि
पस्त्तकातही केली पादहजे.

परं त जकात विभागािे दै िदं दि जकात िसलीची रक्कम मख्य लेखा शाखेत

जमा ि करता रक्कम परस्त्पर यनियि बँकेत जमा केली आहे .

त्यामळे महापाशलकेच्या रोकडिहीमध्ये

जकात विभागािे गोळा केलेल्या रक्कमांचा दररोज समािेश झाला िसलेिे सदर रक्कम लेख्याबाहे र
राहीली असलेचे स्त्पष्ट्ट होते.

या संदभाषत जकात रुपािे गोळा होणा-या सिष रक्कमा महािगरपाशलकेच्या

निधीत जमा होतील याकररता ससंगत कायषपध्दत निस्श्चत करणे आिश्यक आहे .
आक्षेपाधीन रक्कम :- आर्थिक वर्ि 2012-13 मध्ये जमा झालेली जकातीची रक्कम रुपये
96,42,43,182/-

अधष समास ज्ञापि ददिांक
क्र
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यनियि बँकेिे Cash Transaction Charges ची रक्कम कपात केल्याबाबत.
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जकात विभागाचे यनियि बँकेमध्ये खाते असि 2012-2013 मध्ये झालेल्या आर्थषक
व्यिहारािर बँकेिे रुपये 7,83,533.61 Cash Transaction Charges पोटी कपात केली आहे .
सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेच्या जकातीची रक्कम यनियि बँक, सांगली मख्य शाखेत
बचत खाते क्रमांक : 424202010502707 मध्ये जकात - सांगली शमरज कपिाड मिपा या िािािे जमा
केली आहे . यनियि बँकेच्या पासबकाची तपासणी केली असता बँकेिे प्रत्येक मदहन्यामध्ये 15 ते 20
िेळा Cash Transaction Charges पोटी रक्कम कपात केली आहे . 2012-2013 मध्ये खालील प्रमाणे
बँकेिे Cash Transaction Charges ची रक्कम रुपये 7,83,533.61 कपात केलेली आहे .

अ.क्र.

महिना व वर्ि

रुपये

1

एवप्रल, 2012

58,602.27

2

मे, 2012

70,514.31

3

जि, 2012

68,933.18

4

जलै, 2012

70,361.18

5

ऑगस्त्ट, 2012

68,408.11

6

सप्टें बर, 2012

56,390.88

7

ऑक्टोबर, 2012

72,325.64

8

िोव्हें बर, 2012

63,572.36

9

डडसेंबर, 2012

68,850.32

10

जािेिारी, 2013

58,819.33

11

फेब्रिारी, 2013

61,263.21

12

माचष, 2013

65,492.82

एकूण

7,83,533.61

यनियि बँकेिे 2012-2013 या िर्ाषत रक्कम रुपये 7,83,533.61 कोणत्या प्रार्धकारान्िये कपात

केली आहे , याबाबत जकात विभागास अधषसमास ज्ञापि क्रमांक : 23, ददिांक 7.5.2014 निगषशमत
करण्यात आले असि जकात विभागािे ददिांक 5.6.2014 रोजी अिपालि सादर केलेले आहे.

सदर

अिपालिामध्ये कपातीची रक्कम बँकेकडूि िसल करणे आिश्यक असल्याचे मान्य केले आहे . परं त

रक्कम िसल केली िसल्यािे यनियि बँकेिे कपात केलेली Cash Transaction Charges ची रक्कम
रुपये 7,83,533.61 िसल करण्यात यािी.
( वसल
ु पात्र रक्कम रुपये 7,83,533.61 )
अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत
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23
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महािगरपाशलकेिे कमषचारी आकृतीबंधास शासिाची मंजूरी घेतली िसलेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

02

मिपा

1

0

आक्षेपाधीि रक्कम

9अ

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

454695411
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे सांगली ि शमरज विभागातील कमषचारी आकृतीबंधास
शासि मंजरू ी घेतलेली िाही. तसेच अदयाप आकृतीबंध मंजरू ीबाबतचा प्रस्त्ताि शासिास सादर केलेला
िसल्यािे कमषचा-यांच्या िेतिािर 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत खचष केलेली रक्कम रुपये
45,46,95,411/- आक्षेपाधीि ठे िण्यात येत आहे .

महािगरपाशलकेिे मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 कलम 51 (1 ते 3) प्रमाणे
कपिाड विभागाचा आकृतीबंध शासिािे मान्य केला असि सांगली, शमरज विभागाचा आकृतीबंध मान्य
िसल्याचे िमद केले आहे .

महािगरपाशलकेिे ददलेल्या मादहतीिसार 2012-2013 या आर्थषक िर्ाषत

एकूण 2372 कमषचा-यांची पदे असि त्यापैकी 426 पदे ररक्त आहेत ि 1946 पदे कायषरत आहे त.

त्यापैकी कपिाड विभागाचा 160 पदांचा आकृतीबंध मंजरू आहे . उिषररत 2212 पदांिा शासिाची मंजरू ी
घेतलेली िाही.

मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे प्रकरण 29, नियम, उपविधी, विनियम
आणण स्त्थायी आदे श , कलम 457 (3) िसार िगरपाशलका अर्धकारी कमषचारी (अ) ज्या जागेिर िेमणक
ू
करण्याचा अर्धकार महािगरपाशलकेमध्ये विदहत असेल त्या जागेसाठी आिश्यक असलेली अहषता आणण
त्या जागेिर िेमणूक करण्याची पध्दती (ब) अन्य जागेिर िेमणूक करण्याची पध्दती ठरविण्याबाबत

नियम करण्याचे अर्धकार महािगरपाशलकेस आहे त ि सदर नियमास कलम 455 अन्िये शासिाची मंजूरी
घेणे आिश्यक आहे .

त्याप्रमाणे कमषचारी अहषता ि त्या जागेिर िेमणूक करण्याची पध्दती यास

महािगरपाशलकेिे शासि मंजरी घेतली िसल्याचे निदशषिास आले आहे .
महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 कलम 51 (1 ते 3) प्रमाणे
मंजूरीचा प्रस्त्ताि शासिास सादर केलेला िाही.

तसेच मब
ं ई प्रांनतक

अदयाप महािगरपाशलकेिे आकृतीबंध

2012-2013 या आर्थषक िर्ाषमध्ये आकृतीबंध मंजूर िसले

एकूण 1786 इतका कमषचारी िगष

कायषरत होता ि त्यांचे िेतिािर विभागनिहाय खालील प्रमाणे खचष झालेला आहे .

अ.क्र. ववभाग

रक्कम रुपये

1.

प्रशासि

2.

लेखापरीक्षण

4514751

3.

िगर सर्चि

1187753

4.

जकात

34166472

5.

मालकत्ता कर

15209343

6.

अस्निशमि ि आणीबाणी सेिा

16823104

7.

विदयत

8.

स्त्िच्छता कमषचारी िगळि

9.

साफ सफाई ि सोयी

10.

यंरशाळा

2424831

11.

आयिेददक

1343566

12.

प्रसती गह
ृ े

15900504

13.

इतर दिाखािे

23376716

1686455
34148666
119443192

21734123

14.

कटं ब कल्याण केंद्र

3208559

15.

िागरी आरोनय सेिा

9608193

16.

उद्यािे

8219148

17.

बांधकाम

41892524

18.

िगर रचिा

3391305

19.

जलनिसा:रण

24719216

20.

पाणी परिठा

63432277

21.

शशक्षण (बालमंददर)

2811454

22.

ग्रंथालय

1898084

23.

मालमत्ता

3555175

एकूण

454695411

2011-2012 या आर्थषक िर्ाषच्या लेखापरीक्षणामध्ये पररच्छे द क्रमांक : 4 अन्िये शासिमान्य
आकृतीबंध िसल्यािे कमषचारी िेतिाची रक्कम रुपये 4,35,89,058/- आक्षेपाधीि ठे िण्यात आलेली आहे .

2012-2013 िर्ाषत ही आकृतीबंध मंजर करणेबाबत महािगरपाशलकेिे कोणतीही कायषिाही केली िसल्यािे
कमषचा-यांच्या िेतिािर खचष केलेली रक्कम रुपये 45,46,95,411/- आक्षेपाधीि ठे िण्यात येत आहे .

सदर बाबत आस्त्थापिा विभागास अधषसमास ज्ञापि क्रमांक : 24, ददिांक 7.5.2014 निगषशमत

करण्यात आला असि विभागामाफषत अिपालि सादर करण्यात आलेले िाही.
( आक्षेपाधीन रक्कम रुपये 45,46,95,411/-)
अधष समास ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

24

07/05/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

4

कायाषलय संकेतांक
00043979

DMASGDM7201

करांची िापरलेली पस्त्तके जमा करुि ि घेता ििीि पस्त्तके वितरीत केलेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

20

मिपा

9ड

1

0

अशभलेख

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

अशभलेख विभागािे महािगरपाशलकेतील विभागांिा पूिी वितरीत केलेली पािती पस्त्तके जमा करुि ि
घेता ििीि पािती पस्त्तके वितरीत केली आहेत.

सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेच्या विविध करांच्या िसलीबाबत 2012-2013 या आर्थषक

िर्ाषच्या पािती पस्त्तकांचा लेखा पडताळणी करण्यात आला.

त्यािसार अशभलेख शाखेकडे आरं शभची

पस्त्तके, 2012-2013 मध्ये छपाई केलेली पस्त्तके, वितरीत केलेली पस्त्तके ि शशल्लक पस्त्तकांचा तपशशल
खालील प्रमाणे आहे .
अ.

पस्त्तकाचे िांि

2012-13 आरं शभची 2012-13 मध्ये छपाई वितरीत केलेली
पस्त्तके

केलेली पस्त्तके

पस्त्तके

शशल्ल्क पस्त्तके

1

जकात पस्त्तके

1790

6000

7080

710

क्र.

2

मागषस्त्थ (रु.100)

230

100

232

98

3

मागषस्त्थ (रु.50)

730

3000

3170

560

4

घरपट्टी

430

--

320

110

5

पाणीपट्टी

584

--

84

500

6

सिषसा. पस्त्तके

351

500

466

385

7

MMAC-79

44

500

54

490

8

कोंडिाडा – फी

20

--

--

20

9

िाचिालय

45

--

15

30

10

रे कॉडष फी

109

--

16

93

सदर पािती पस्त्तके संबंधीत विभागामाफषत अन्य विभागांिी केलेल्या मागणीिसार वितरीत केली
जातात.

महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखासंदहता 1971, नियम 9(4) अन्िये ििीि पस्त्तक वितरण करण्यापूिी

पि
ू ीचे िापरातील पस्त्तक परत अशभलेख शाखेकडे जमा करणे आिश्यक आहे .

परं त अशभलेख शाखेिे

संबर्धत विभांगािा पिी ददलेली पािती पस्त्तके जमा करुि ि घेताच िविि पािती पस्त्तके वितरीत केलेचे
निदष शिास आले आहे .

सदर बाबत अशभलेख विभागास अधषसमास ज्ञापि क्रमांक : 29, ददिांक 30.5.2014 अन्िये
निगषशमत करण्यात आला असि अशभलेख विभागािे जा.क्र./मिपा/प्रशवि/5/19/2014-15, ददिांक
3.6.2014 अन्िये अिपालि सादर केलेले आहे .

त्यामध्ये अशभलेख विभाग कक्षामध्ये जागा अपरी

असल्यािे अ.क्र. 1 ते 5 िरील यापूिी िापरलेली पस्त्तके जमा करुि ि घेता ििीि पस्त्तके ददल्याचे

मान्य केले आहे . त्यामळे नियमािसार कायषिाही करण्यात आली िसलेिे सादर केलेले अिपालि मान्य
करता येत िाही.
अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

29

30/05/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक
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कायाषलय संकेतांक
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जकातीच्या चालू खातेधारकांकडूि त्रबिव्याजी अिामत रक्कम ि ितिीकरण फी घेतली
िसलेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि

शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

10

मिपा

9ब

04

0

जकात

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

45888779
जकात विभागािे जकातीच्या चालू खातेधारकांकडूि त्रबिव्याजी अिामत रक्कम, ििीि करारिामा ि
ितिीकरण फी घेण्यात आली िसल्यािे रक्कम रुपये 4,58,88,779/- िसल करण्यात यािी.

जकात विभागाच्या जकातीसाठी चालू खातेधारकांची िस्त्ती, करारपरे यांचे लेखापरीक्षण केले असता

महािगरपाशलकेिे मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949, प्रकरण आठ मधील कलम 28 िसार
ि सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेचा ठराि क्रमांक : 688, ददिांक 26.2.2003 अन्िये

महािगरपाशलका कायषक्षेरातील व्यापा-यांिा जकातीसाठी चालू खाते ठे िण्याची सिलत दे ण्यात आली आहे .
याबाबत अधषसमास ज्ञापि क्रमांक : 30, ददिांक 30.5.2014 निगषशमत करण्यात आले असि जकात
विभागाकडूि ददिांक 5.6.2014 रोजी अिपालि सादर करण्यात आलेले आहे .

जकात विभागािे ददलेल्या

अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .

1) जकात विभागािे सादर केलेल्या वििरणपरात एकूण 24 चालू खातेधारक असि त्यापैकी एकूण 15

चालू खातेधारकांचे करारपरे लेखापरीक्षणास उपलब्ध झालेले असि 8 चालू खातेधारकांचे करारपरे उपलब्ध
झालेली िाहीत.

2) उपलब्ध करारपराचा िमिा छापील असि त्यािर मा.आयक्त यांची स्त्िाक्षरी तसेच कायाषलयीि शशक्का
असा मजकर छापला आहे . उपलब्ध करारपरांपैकी 8 करारपरािर मा.आयक्त यांची स्त्िाक्षरी तसेच
कायाषलयीि शशक्का मारण्यात आलेला िाही.

त्यामळे सदर करारपरे पररपूणष िाहीत.

3) महािगरपाशलका स्त्थायी सशमती ठराि क्रमांक : 688, ददिांक 26.2.2003 अन्िये चालू

खातेधारकांकडूि सिलतीचा परिािा दरिर्ी योनय त्या स्त्टॅ म्प पेपरिर करुि ितिीकरण फी रुपये
3,000/- आकारण्याचे िमद आहे .
आले आहे .

परं त िविि करारपर ि ितिीकरण फी िसल ि केल्याचे निदशषिास

त्यामळे 25 चालू खातेधारकांकडूि ितिीकरण फी रुपये 3,000/- प्रतीिर्ष प्रमाणे मागील 10

िर्ांची िसल ि केलेली रक्कम रुपये 7,50,000/- इतकी संबंधीतांकडूि िसलपार आहे .

4) उपरोक्त स्त्थायी सशमती ठरािािसार सोबतच्या पररशशष्ट्ट क्रमांक : 1 मधील यादीतील चालू

खातेधारकांची तीि मदहन्याच्या जकातीइतकी रक्कम रुपये 5,01,46,600/- ठे ि म्हणूि घेणे आिश्यक

असता रुपये 91,11,346/- घेतलेली असल्यािे उिषररत रुपये 4,10,35,254/- िसल करणे आिश्यक आहे .
तसेच सदर रकमेिर िावर्षक 10% दरािे व्याज रुपये 41,03,525/- असे एकूण रुपये 4,51,38,779/संबंधीतांकडूि (पररशशष्ट्ट क्रमांक : 1) िसल करणेत यािेत. तसेच 2011-2012 या आर्थषक िर्ाषच्या

लेखापरीक्षणामध्ये लेखा आक्षेप क्रमांक : 47 घेण्यात आला होता. परं त त्याप्रमाणे कोणतीही िसली ि
करता यािर्ी दे खील चालू खातेधारकांकडूि सधारीत िसली करण्यात आलेली िाही.
वसल
ु पात्र रक्कम :- रुपये 4,58,88,779/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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30/05/2014

2012-2013

2012-2013
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रजा कालािधीचे िेति िेतििाढीच्या ददिांकापासि
ू ददल्यािे झालेल्या िेति ि भत्त्याच्या
अनतप्रदािाबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

02

मिपा

9ब

1

0

आस्त्था

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

3034
महािगरपाशलका कमषचा-यांिा माहे जलै, 2012 मध्ये दे ण्यात आलेली नियशमत िेतििाढ चकीची दे ण्यात
आल्यािे रुपये 3,034/- िसली करण्यात यािी.
आस्त्थापिा विभागातील सेिापस्त्तके, रजेचा लेखा तसेच नियशमत िेतििाढ तपासली असता

महािगरपाशलका कमषचा-यांिा ददिांक 1 जलै, 2012 रोजी रजेिर असतािा रजेच्या कालािधीचा विचार ि
करता नियशमत 1 जलै, 2012 पासि नियशमत िेतििाढ दे ण्यात आली असि त्याप्रमाणे त्यांिा िेति
अदा केलेले आहे.

महाराष्ट्र िागरी सेिा नियम 1981 (रजा) नियम 1981, नियम – 70 अन्िये कमषचारी रजेिर

असल्यास त्याला दयाियाचे रजा िेति हे रजेिर जाण्याच्या लगतपूिी त्याला शमळालेल्या िेतिाइतके
शमळण्याचा हक्क आहे .
होते.

सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेचे खालील कमषचारी ददिांक 1 जल
ू ,ै 2012 रोजी रजेिर

तथावप सदर कमषचा-यांिा ददिांक 1 जल
ू ,ै 2012 रोजीची नियशमत िेतििाढ दे ण्यात आली असि

िेतििाढीिस
ू ार िेति अदा करण्यात आलेले आहे .
आलेले िेति िसलपार आहे .
अ.क्र.

िांि ि प दिाम

त्यािसार िेतििाढी प्रमाणे जादा प्रदाि करण्यात

सदर कमषचा-यांची यादी खालील प्रमाणे आहे .

रजेचा कालािधी

1.7.2011 चे िेति 1.7.2012 चे िेति जादा अदा
केलेले िेति

1

2

3

4

5

श्री.बा.रा. आढाि, 20.6.12 ते 19.7.12
स्क्लिर

(अस्जषत रजा)

श्री.गो.उ. करणे ,

25.6.12 ते 30.8.12

क.शल.

(अस्जषत रजा)

श्रीम.प्र.चं. डोंगरे , 25.6.12 ते 9.7.12
कली

(अस्जषत रजा)

श्री.वि.मा. माळी,

29.6.12 ते 7.7.12

कली

(अस्जषत रजा)

श्रीम.श.शश. पिार, 5.6.12 ते 4.7.12
कली

7530 + 1300

7800 + 1300

291/-

13260 + 4200

13990 + 4200

1856/-

7000 + 1300

72500 + 1300

127/-

6080 + 1300

6310 + 1300

91/-

7270 + 1600

7540 + 1600

669/-

(अस्जषत रजा) 5.7.12 ते
13.8.12 (पररितीत
रजा)

एकूण

3034/-

सदर बाबत आस्त्थापिा विभागास अधषसमास ज्ञापि क्रमांक : 31, ददिांक 30.5.2014 निगषशमत

करण्यात आले असि विभागािे अिपालि सादर केलेले िाही.

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

31

30/05/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

7

कायाषलय संकेतांक
00043979

DMASGDM7201

महािगरपाशलका अर्धकारी / कमषचा-यांकडूि जाशमि कदबे घेण्यात आले िसल्याबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

02

मिपा

9ड

1

0

आस्त्था

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे जे अर्धकारी / कमषचारी मालमत्ता, रोकड दस्त्तऐिज
हाताळतात त्यांच्या कडूि तारणपर घेण्यात आलेले िाही.
महािगरपाशलकेतील जे कमषचारी मालमत्ता, रोकड अथिा दस्त्तऐिज हाताळतात त्यांचेकडूि तारणपरे

घेणे आिश्यक आहे ि महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 138 प्रमाणे प्रत्येक
अर्धकारी /

कमषचा-यािे ददलेल्या तारणपराचे पस्त्तक िमिा क्रमांक : 106 प्रमाणे ठे िणे आिश्यक आहे .

याबाबत सदर तारणपराचे पस्त्तकांची मागणी लेखा विभागाकडे अधषसमास ज्ञापि क्रमांक : 25, ददिांक

07.05.2014 अन्िये करण्यात आली होती. परं त लेखा विभागािे तारणपराचे पस्त्तक िमिा क्रमांक 106
लेखापरीक्षणास उपलब्ध करुि ददलेला िाही. तसेच अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालिही सादर केलेले िाही.
याबाबत लेखापरीक्षणाचे अशभप्राय खालील प्रमाणे आहे त.

1) िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम क्रमांक 138 प्रमाणे प्रत्येक अर्धकारी / कमषचा-यािे
ददलेल्या तारणपराचे पस्त्तक िमिा क्रमांक : 106 प्रमाणे ठे िणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे

महािगरपाशलकेच्या जकात,घरपट्टी,मालमत्ता, भांडार,लेखा विभागातील रोखपाल, पाणीपरिठा, आरोनय

विभागातील दिाखान्याकडील कमषचारी इत्यादी मालमत्ता, रोकड ि दस्त्तऐिज हाताळाणा-या कमषचायाकडूि

2012-2013 या आर्थषक िर्ाषत महािगरपाशलकेिे जामीि कदबे घेण्यात आल्या बाबतचे िमिा

क्रमांक 106 लेखापरीक्षणास सादर करण्यात आलेले िाही. त्यामळे ककती कमषचारी रोकड हाताळतात ि
त्यांचेकडूि ककती रक्कम तारण म्हणूि ठे ि घेणे आिश्यक आहे याबाबत खारी करता आली िाही.
अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

25

07/05/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

8

कायाषलय संकेतांक
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सेिानिित्ृ त कमषचा-यांिा निित्ृ तीिेति विर्यक लाभ िेळेत प्रदाि केले िसल्याबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

02

0

9ड

3

0

सा.प्र.

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

सेिानिित्ृ त कमषचा-यािा निित्ृ तीिेति विर्यक लाभ निित्ृ तीिंतर त्िरीत दे णे आिश्यक असतािा
पररशशष्ट्ठ क्र.2 मधील कमषचा-यांिा एक ते दोि िर्ष विलंबािे सेिानिित्ृ ती िेतिाचे लाभ प्रदाि केलेले
आहे त. सदर लाभ िेळेत प्रदाि ि केल्यामळे सेिानिित्ृ त अर्धकारी / कमषचारी यांिा त्यांचे हक्काचे
लाभापासि िंर्चत ठे िण्यात आलेले आहे .
सांगली,शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत सेिानिित्ृ त
झालेल्या कमषचा-यांची सेिापस्त्तके, सेिानिित्ृ ती प्रकरणांची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्रमांक : 60,
ददिांक 13.6.2014

निगषशमत करण्यात आले असि त्याचे अिपालि आस्त्थापिा विभागािे सादर केलेले

िाही.

सेिानिित्ृ त कमषचा-यांची सेिानिित्ृ त प्रकरणांची तपासणी करुि पररशशष्ट्ठ क्र.2 जोडण्यात आले

आहे .
1) महाराष्ट्र िागरी सेिा (निित्ृ तीिेति) नियम 1982 च्या प्रकरण 10 मधील नियम क्रमांक : 118 च्या
तरतदीिसार प्रत्येक विभाग / कायाषलय प्रमखािे दर सहा मदहन्यांिी म्हणजेच 01 जािेिारी ि 01 जलै
रोजी त्या तारखेपासि
ू पढील 24 ते 30 मदहन्यांमध्ये सेिानिित्ृ त होणा-या सिष शासकीय कमषचा-यांची
यादी तयार करुि ती संबंधीत निित्ृ तीिेति प्रकरणे अंनतम करणा-या कायाषलयाकडे ददिांक 31 जािेिारी
ककंिा 31 जलै पयंत पोहोचतील अशा बेतािे पाठविणे अत्यंत आिश्यक आहे .

शशिाय नियतियोमाि

सेिानिित्ृ ती व्यनतररक्त इतर कारणास्त्ति सेिानिित्ृ त होणा-या कमषचा-यांच्या बाबतीत अशा सेिानिित्ृ ती
बाबत मादहती प्राप्त होताच त्यांची मादहती संबंधीत कायाषलयास / विभागास दे णे आिश्यक आहे . परं त
महािगरपाशलकेच्या आस्त्थापिा विभागािे त्याप्रमाणे

01 जािेिारी ि 01 जलै रोजी त्या तारखेपासि
ू

पढील 24 ते 30 मदहन्यांमध्ये सेिानिित्ृ त होणा-या सिष शासकीय कमषचा-यांची यादी तयार केलेली िाही.
2) महाराष्ट्र िागरी सेिा (निित्ृ तीिेति) नियम 1982 च्या प्रकरण 10 मधील नियम क्रमांक : 120 च्या
तरतदीिसार निित्ृ तीिेति विर्यक कागदपरे पूणष करतािा उपरोक्त नियमािलीच्या 121 च्या
तरतदीिसार सेिेची पडताळणी करणे, सेिापस्त्तकातील उणणिा भरुि काढणे, सेिानिित्ृ त होणा-या
कमषचा-याकडूि आिश्यक मादहती विहीत िमन्यात भरुि घेणे इत्यादी बाबींची पूतत
ष ा करुि कायाषलय
प्रमखािे पररपूणष कागदपरे उपरोक्त नियमािलीच्या नियम क्रमांक : 122 ि 123 च्या तरतदीिसार
कमषचा-याच्या सेिानिित्ृ तीच्या तारखेपि
ू ी जास्त्तीत जास्त्त सहा मदहन्याच्या आत सामान्य प्रशासि
विभागाकडे तपासणीसाठी पाठविणे आिश्यक असता पररशशष्ट्ठ क्र.2 मधील कमषचा-यांची यादी आस्त्थापिा
विभागािे पाठविली िाही.
3) पररणामी सेिानिित्ृ ती प्रकरणांिा अंनतम स्त्िरुप दे ण्यास विलंब होतो असेही लेखापरीक्षाचे िेळी
निदष शिास आलेले आहे . निित्ृ तीिेति विर्यक लाभ निित्ृ तीिेतिधारकांिा विलंबािे प्रदाि केल्यामळे
त्यांिा िाहक आर्थषक रास सहि करािा लागत आहे .

पररशशष्ट्ठ क्रमांक : 2

मध्ये िमद कमषचा-यांिा

विलंबािे निित्ृ तीिेति विर्यक लाभ प्रदाि झालेले आहे त.
अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

60

13/06/2014

2012-2013

2012-2013

कायाषलय संकेतांक
00043979

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक
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महाराष्ट्र शशक्षण उपकर ि रोजगार हमी (उपकर) शासिास विलंबािे भरणा केले बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

07

मिपा

9अ

01

0

लेखा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

45968797

0

0

0

महाराष्ट्र शासि महसल ि िि विभाग शासि पररपरक क्रमांक इडडसी-1097/प्र.क्र.205/ल-5 मंरालय
मब
ं ई ददिांक 3 एवप्रल 1998 प्रमाणे ज्या आठिड्यात रक्कमा िसल
ू केल्या जातात अशा रकमांचा भरणा
शासककय कोर्ागारात पढील आठिडा संपण्याच्या आत कराियाचा आहे . परं त महाराष्ट्र शशक्षण उपकर ि
रोजगार हमी (उपकर) रु.45968797/- विलंबािे शासिास भरणा झाला आहे.
1.

सांगली

शमरज

आणण

कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या

2012-2013 या

वित्तीय िर्ाषचे

लेखापरीक्षणाच्या िेळी महाराष्ट्र शशक्षण ि रोजगार हमी (उपकर) अर्धनियम 1962 िसार
महािगरपाशलका क्षेरातील जशमिी ि इमारती यािर िसल
ू करण्यात आलेल्या शशक्षण ि रोजगार

हमी (उपकर) च्या रक्कमा महाराष्ट्र शासि महसल ि िि विभाग शासि पररपरक क्रमांक
इडडसी-1097/प्र.क्र.205/ल-5 मंरालय मब
ं ई ददिांक 3 एवप्रल 1998 प्रमाणे ज्या आठिड्यात

रक्कमा िसल
केल्या जातात अशा रकमांचा भरणा शासककय कोर्ागारात पढील आठिडा
ू
संपण्याच्या आत कराियाचा आहे . परं तू महािगरपाशलकेिे उक्त कराच्या िसल रक्कमा पढील
प्रमाणे विलंबािे शासकीय कोर्ागारात भरणा केल्या आहे त.
अ.क्र.

िसलीचा कालािधी

रक्कम रुपये

भरणा ददिांक

2.

27.03.2012 ते 30.03.2012

3687555

18.07.2012

3.

31.03.2012

1130987

30.08.2012

4.

17.04.2012 ते 31.07.2012

3527698

30.08.2012

5.

01.08.2012 ते 30.09.2012

2090289

16.11.2012

6.

01.10.2012 ते 31.10.2012

1377669

16.11.2012

7.

01.11.2012 ते 31.01.2013

21195127

09.03.2013

8.

01.02.2013 ते 28.02.2013

4997446

29.03.2013

9.

01.03.2013 ते 20.03.2013

6142574

29.03.2013

10.

28.03.2013 ते 31.03.2012

1819452

09.01.2014

45968797
उपरोक्त मद्दा क्रमांक 1 मधील िमद
ू पररपरकािसार महािगरपाशलकेिे

प्रत्येक मदहन्याच्या 15 तारखेस

िसल ि जमा केलेल्या शशक्षण ि रोजगार हमी कराची मादहती विहीत िमन्यात स्जल्हार्धकारी यांचेकडे
पाठिायची आहे . परं त अशी मादहती पाठविणेबाबतची वििरणे लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाली िाहीत.

अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 36 दद.07/06/2014 चे अिपालि लेखा विभागािे दद.19/6/14 रोजी
सादर केले असि महािगरपाशलकेची आर्थषक स्स्त्थती चांगली िसल्यािे उपकराची रक्कम नियमाप्रमाणे
भरणा केली िसल्याचे मान्य केले आहे .
अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

36

07/06/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक
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कायाषलय संकेतांक
00043979

DATRVVM5901

मालमत्ता कराच्या थकबाकीची िसली केली िसल्याबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

11

9ब

02

0

करनिधाषरण मिपा
ि संकलि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

0

243140041

0

0

2012-2013 या आर्थषक िर्ाषत मालमत्ता कराच्या थकबाकी रक्कम रुपये 243140041/- िसली
केलेली िाही ि नियामािसार िसलीची कायषिाही करणेत आलेली िाही.
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेचे 2012-2013 या वित्तीय िर्ाषचे लेखापरीक्षणाच्या
िेळी कर निधाषरण ि संकलि विभागाकडील मालमत्ता कराच्या थकीत रकमांचे पररशशष्ट्ठ क्रमांक (13)
अिलोकि केले असता माचष 2013 अखेर एकूण थकबाकी रुपये 243140041/- इतकी असलेचे ददसि
ू
येते.

2012-13 या विस्त्तय िर्ाषमध्ये घरपट्टी विभागाची चाल मागणी रु.255232224/- ि थकबाकी

रु.202424281/-अशी एकण मागणी रु.457656505/- होती. त्यापैकी दद.31/03/2013 अखेर मागील

थकबाकी ि चालू मागणीसह एकण रक्कम रु.243140041/- ची िसली झाली आहे . िसलीची टक्केिारी
फक्त 53.13% इतकीच आहे .

1)थकीत कराबाबत मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे अिसच
ू ी ड मधील प्रकरण 8

नियम क्र.41 प्रमाणे िसलीसाठी शमळकतधारकास िोटीस दे णे आिश्यक आहे ि त्याबाबतची िोंदिही
िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 81 (2)

प्रमाणे िमिा क्रं.51 मधील िोटीस ि िॉरं ट

फी िोंदिही ठे िणे आिश्यक आहे . याअिर्ंगािे लेखापरीक्षणाचे िेळी अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 37
दद.07/06/2014 िे िोंदिहीची मागणी केली असता घरपट्टी विभागािे एकण 65520 िोटीसा

शमळकतधारकांिा दे ण्यात आल्या आहे त मार याबाबतची िोंदिही ठे िण्यात आली िसल्याचे मान्य केले
आहे .

2)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 अिसच
ू ी 'ड' प्रकरण 8 नियम 42 िसार िोटीस

ददल्यािंतर

15 ददिसाचे आत घरपट्टीची रक्कम भरली िाही तर नियम क्र.42 िसार िसलीच्या खचाषसह

आयक्तािे िमिा ह मध्ये काढाियाच्या अर्धपरान्िये कसरू दाराची जंगम ि स्त्थािर मालमत्ता आटकािणी
करुि नतची विक्री करुि तो कर िसल करणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे

महािगरपाशलकेिे ककती

थकबाकीधारकािर कायषिाही केली ि ककती रक्कम िसल केली याबाबतअधषसमास ज्ञापि क्र.37 अन्िये
मागणी केली असता अशाप्रकारे कोणतीही कारिाई केली िसल्याचे घरपट्टी विभागािे अिपालिामध्ये िमद
ू
केले आहे . या पढे आिश्यक ती कारिाई करूि थकीत रक्कम िसल करूि अिपालि दाखिािे.

अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 37 दद.07/06/2014 चे अिपालि करनिधाषरण विभागािे दद.08/7/14
रोजी सादर केले आहे .अिपालिामध्ये थकबाकी िसलीची कायषिाही सरु असल्याचे िमद आहे .
अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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मालमत्ता कराच्या थकीत रकमेिर दरमहा 2% प्रमाणे 9 मदहन्यासाठी

शास्त्ती लािली

िसलेिे झालेल्या आर्थषक िकसािीबाबत.
योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

11

9ब

01

0

करनिधाषरण मिपा
ि संकलि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

0

36436370

0

0

मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 अिसच
ू ी ड प्रकरण 8 नियम 41 (1) िसार

मालमत्ता

कराच्या थकीत रक्कम रु. 20,24,24,281/- िर दरमहा 2% प्रमाणे 9 मदहन्याचे 18 टक्के प्रमाणे
होणारी शास्त्तीची रक्कम रुपये 36436370/- िसल केली िसल्यािे महािगरपाशलकेचे आर्थषक िकसाि
झाले आहे .
१.

सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका कर संकलि विभागातील 2012-2013 या

आर्थषक िर्ाषतील मालमत्ता कर थकबाकीची िस्त्ती तपासली असता आरं भीची थकबाकी रु.

20,24,24,281/- एिढी आहे . मब
ं ई प्रांनतक अर्धनियम 1949 अिसच
ू ी ड प्रकरण 8 नियम क्रमांक 41(1)
िसार अर्धनियम 2009 च्या प्रारं भाच्या ददिांकापूिी या अर्धनियमान्िये ज्यासाठी त्रबल दे ण्यात आले

आहे . असा कोणताही मालमत्ता कर पण
ष णे ककंिा अंशत: अदत्त राहील असे, ज्या व्यक्तीिे असा कर
ू प
भरलेला िाही ती व्यक्ती उक्त 2009 च्या सधारणा अर्धनियमाच्या प्रारं भाच्या ददिांकास ि

ददिांकापासूि, या कलमान्िये तरतूद केल्या प्रमाणे, अशा करािरील शास्त्ती भरण्यास जबाबदार असेल.
त्याप्रमाणे उपरोक्त थकबाकीिर दरमहा 2% प्रमाणे 9 मदहन्याचे 18% व्याज धरूि करसंकलि

विभागाच्या थकबाकीिर रुपये 3,64,36,370/- इतकी शास्त्ती होत असि
ू , सदर रक्कम मालमत्ता

धारक

यांचेकडूि िसल करणे आिश्यक असल्यािे प्रत्येक घरपट्टीधारकाची शास्त्तीची रक्कम पररगणीत करुि
िसलीच्या पाितीमध्ये समाविष्ट्ठ करुि िसली करणे आिश्यक असता मागणी दे यकामध्ये शास्त्तीच्या

रक्कमेचा समािेश केला िसल्यािे महािगरपाशलकेचे आर्थषक िकसाि झाल्याचे स्त्पष्ट्ट होते. 2011-12 या

आर्थषक िर्ाषच्या लेखापरीक्षण अहिालामध्ये शास्त्तीबाबतचा पररच्छे द क्र.50 घेण्यात आलेला असतािाही
2012-13 या िर्ाषमध्येही शास्त्तीबाबत कोणतीही कायषिाही

केली िसि त्याबाबत खलासा केला िाही.

अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 38 दद.07/06/2014 चे अिपालि करनिधाषरण विभागािे दद.08/07/14 रोजी
ददले असि शास्त्तीच्या रक्कमेची आकारणी िसली दे यकात दाखविली िसल्याचे मान्य केले आहे .

िसलपार रक्कम रुपये 36436370/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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कमी क्षेरफळ विचारात घेिूि कर आकारणी केलेिे झालेल्या आर्थषक िकसािी बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

11

9ब

01

0

करनिधाषरण मिपा
ि संकलि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

0

2269

0

0

कमी क्षेरफळ विचारात घेिूि घरपट्टी कर आकारणी केलेिे महािगरपाशलकेचे रु.2269/- इतके
आर्थषक िकसाि झाले आहे .
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका कर संकलि विभागातील 2012-2013 या

वित्तीय िर्ाषच्या लेखापरीक्षणाचे िेळी सांगली विभाग कर निधाषरण परकांचे अिलोकि करतेिेळी शहा
आलेाक सरे श, मालमत्ता क्र.142/300/3 यांिी शशिदत्त त्रबल्डसष ॲन्ड डेव्हलपसष सांगली यांचेकडूि

विस्त्ताररत शस.स.ि.8275 शमळकती िरील शशिदत्त रॉयल या इमारतीतील तळमजल्यािरील व्यापारास

उपयक्त दकाि गाळे खरे दी केले असि
ू सदर खरे दीचे सहनिबंधकाकडील करारपर पहाता करारपरात सदर
गाळ्याचे कारपेट क्षेर 23.113 चौ.मी. आहे. परं त

महापाशलकेच्या करनिधाषरण विभागािे लांबी रुं दी

प्रमाणे क्षेर 18.09 मीटर प्रमाणे विचारात घेतल्यािे पढील तपशशल प्रमाणे कमी प्रमाणात कर आकारणी
केल्याचे निदशषिास आले आहे .
प्रत्यक्ष होणारी कर

करण्यात आलेली कर आकारणी

आकारणी

कारपेट क्षेर

18.09 चौ.मी

23.113 चौ.मी.

x दर

44.58

44.58

माशसक भाडेमल्य

806.45

1030.37

X 12

9677 िा.भाडे मल्य

12366

(-) 10% िजािट

967

1237

िार्ीक करपार भाडेमल्य रु.

8710

11129

x 49 कर आकर रु.

4268

5453

तसेच श्री. प्रकाश पांडूरं ग कं भार मागणी क्रमांक 103/106/1 यांिी शशिदत्त डेव्हलपसष यांचेकडूि

पदहला मजला फ्लॅ ट िं.2 खरे दी केला असि
ू सदर खरे दीचे करारपरक पहाता सदर फ्लॅ टचे कापेट क्षेर

47.335 चौ.मी. आहे. परं त मोजमापािसार लांबी रुं दी क्षेर 33.67 चौ.मी. प्रमाणे विचारात घेतल्यािे
खालील प्रमाणे कमी प्रमाणात कर आकारणी झालेचे निदशषिास आले आहे .
अ) खरे दीखता मधील क्षेरफळा प्रमाणे प्रत्यक्ष होणारी कर आकारणी
कारपेट क्षेर
x दर
माशसक भाडे

47.335
15
710.025

x 12
िावर्षक भांडे मल्य

8523

÷ 10%

852

नि.िा.भा.म.

7671

िावर्षक कर आकारणी रु.

3759

ब) मोजमाप प्रमाणे क्षेराफळािसार केलेली करआकारणी.
कारपेट क्षेर

33.67

x दर

15

माशसक भाडे

505.05

x 12

12

िावर्षक भांडे मल्य

6060

÷ 10%

606

नि.िा.भा.म.

5454

िावर्षक कर आकारणी रु.

2675

फरक रक्कम रु.

1084

िरीलप्रमाणे एकूण िावर्षक कर आकारणी रक्कम रुपये 1185/- (5453-4268) ि रक्कम रुपये

1084/- (3759-1084) अशाप्रकारे सधाररत कर निधाषरण करूि कमी प्रमाणात िसल कलेली एकूण
रक्कम रुपये 1185+1084 = 2269/- संबंर्धताकडूि िसल करणे आिश्यक आहे .

अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 39 दद.07/06/2014 चे अिपालि दद.08/07/14 रोजी सादर केले आहे .

ददलेले उत्तर संयस्क्तक िसल्यािे फरकाची रक्कम िसल करण्यात यािी.
अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

39

07/06/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

13

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATRVVM5901

घरपट्टी कराच्या दै निक िसल
ू रकमा चालू खात्यात भरणा करुि सिषसाधारण निधीत
विलंबािे जमा केलेबाबत

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
11

निधीचा स्त्रोत कलम

करनिधाषरण ि मिपा
संकलि

9ब

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

01

0

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

305870

0

0

0

घरपट्टीच्या दै िदं दि िसल
ू रक्कमा नियमा प्रमाणे महािगरपाशलकेच्या सिषसाधारण निधीत जमा ि करता
त्या सारस्त्ित बँकेच्या चालू खात्यामध्ये (खाते क्रमांक 1181) जमा केल्या जातात ि सदर रक्कमा
ददघषकाळ नियमबाह्यररत्या बँकेच्या चाल खात्यािर ठे िूि विलंबािे सिषसाधारण निधीत जमा केलेल्या
आहे त. सदरच्या रक्कमा बचत खात्यात गत
ं विल्या िसल्यािे 4% व्याज दरािे रु.305870/- चे िकसाि
झाले आहे .
सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या 2012-2013 या वित्तीय िर्ाषच्या घरपट्टी िसल
ू ी

ि भरण्याचे लेखापरीक्षण केले असता, घरपट्टी कराच्या दै निक िसल रकमा सारस्त्ित बँकेच्या चालू

खात्यात (खाते क्रमांक 1180) भरणा करुि विलंबािे महापाशलकेच्या एकत्ररत निधीत भरणा केल्याचे
ददसि
ू आले. याबाबत पढील प्रमाणे अशभप्राय िोंदविण्यात येत आहे त.

1)महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 नियम 32 (1) िसार जमा झालेले अथिा संवितरीत केलेले

अिदािासदहत सिष रक्कमा हातचे काहीही राखूि ि ठे िता िमिा क्रमांक 11 सिषसाधारण रोकडिहीत

िोंदविले पादहजे. तसेच नियम 32 (2) िसार सिष रोकड ि धिादे शाद्िारे जमा ि िसल
ू रोजच्या रोज
रोकडिहीत िोंदिले पादहजे अशी तरतद आहे . परं त घरपट्टीच्या दै िदं दि िसल
ू रक्कमा नियमाप्रमाणे

महािगरपाशलकेच्या सिषसाधारण निधीत जमा ि करता त्या सारस्त्ित बँकेच्या चालू खात्यामध्ये (खाते

क्रमांक 1181) जमा केल्या असि
ू सदर रक्कमा ददघषकाळ नियमबाह्याररत्या बँक खात्यािर ठे िूि विलंबािे
सिषसाधारण निधीत जमा केलेल्या आहे त. सदरच्या रक्कमा बचत खात्यात गत
ं विल्या िसल्यािे 4%

व्याज दरािे पढील प्रमाणे महापाशलकेस शमळणाऱ्या व्याज रक्कमेपासि
ू चे आर्थषक िकसाि झाले आहे .
अ.क्र

4% प्रमाणे व्याजाचे

रक्कम

नियमबाह्य ठे िण्याचा कालािधी

ददिस

1

63,23,535

10.04.2012 ते 25.08.2012

137

94,939

2

99,57,852

27.08.2012 ते 30.10.2012

64

64,814

3

1,28,20,443

08.11.2012 ते 22.02.2013

104

1,64,117

.

एकूण

िकसाि रक्कम

3,05,870

रक्कम रुपये 3,05,870/- आक्षेपार्धि ठे िणेत येत आहे .
अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 40 दद.07/06/2014 चे उत्तर दद.24/06/14 रोजी लेखा विभागािे ददले आहे .

अिपालिामध्ये सारस्त्ित बँकेचे चाल खाते दद.01/4/13 पासि बंद करुि यनियि बँकेत सेव्हींग खाते सरु
केलेचे िमद केले आहे . परं त 12/13 या आर्थषक िर्ाषत सदर कायषिाही करण्यात आलेली िाही. तसेच

सारस्त्ित बँकेमध्ये शशल्लक असलेल्या रक्कमेबाबत लेखा विभागािे घरपट्टी, पाणीपरिठा विभागास

पर.क्र.मिपा/लेखावि/74/14-15 दद.31/5/14 आणण क्र.121/14-15 दद.23/6/14 िे रक्कम सत्िर िगष
करण्याबाबत कळविले आहे . परं त घरपट्टी विभागािे त्याप्रमाणे रक्कम िगष केलेली िाही.
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घरपट्टी कर निधाषरण यादी / सची मधील

अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

11

9ड

07

0

करनिधाषरण मिपा
ि संकलि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

0

0

0

0

महापाशलकेिे प्रभाग निहाय कर निधाषरणाच्या सच्या केल्या आहे त. तथावप सिष प्रभागांच्या कर
निधाषरणाचा गोर्िारा त्या विभागाच्या कर निधाषरणाच्या सारांश पस्त्तकात दे णे आिश्यक असता तशी
कायषिाही केलेली िाही. मालमत्ताचे दर चार िर्ाषिी पिविषलोकि करुि ििीि आकारणी पस्त्तक तयार
करणे आिश्यक आहे . 2005-06 िंतर करनिधाषरण पिविषलोकि केलेले िाही.

सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या

2012-2013 च्या लेखापरीक्षणाचे िेळी महाराष्ट्र

िगरपररर्द लेखा संदहता 1971 नियम क्रमांक 74 िसार मालमत्तेिरील कराची मागणी निस्श्चत

करण्यासाठी िमिा क्रमांक 43 िसार कर निधाषरण पस्त्तकाचे अिलोकि केले असता पढील प्रमाणे
अनियशमतता आढळूि आल्या.
1)लेखासंदहता 1971 नियम 75 (1) प्रमाणे महािगरपाशलकेिे प्रभाग निहाय कर निधाषरणाच्या सची तयार
केल्या आहे त. तथावप सिष प्रभागांच्या कर निधाषरणाचा गोर्िारा त्या विभागाच्या कर निधाषरणाच्या सारांश
पस्त्तकात दे णे आिश्यक असता तशी कायषिाही केलेली िाही. पररणामी सादर केलेल्या पररशशष्ट्ठ क्रमांक
(13) कराधिाची अचूक पडताळणी होऊ शकली िाही. अिपालिामध्ये सदर पस्त्तकामध्ये सदर
पस्त्तकामध्ये गोर्िारा ठे िण्यात आला िसल्याचे मान्य केले आहे .
2)लेखा संदहता 1971 चे नियम 75 (5) प्रमाणे कर निधाषरण सचीतील मालमत्तेच्या करपार मल्य ि
करनिधाषरण या संबंधातील आक्षेप / हरकती िोंदविण्यासाठी आिश्यक असलेले पस्त्तक िमिा क्रमांक 44
मध्ये विहीत केल्या प्रमाणे ठे िण्यात यािे. तपासणीचे पररणाम ि आक्षेपांचे निराकरण यांची योनय ती
िोंद या पस्त्तकात ि आलेल्या अजाषिर प्रार्धकृत मल्य निधाषरण अर्धका-याच्या आद्याक्षरीनिशी केली
पादहजे अशी तरतद
ू असता आकारणी करासबंधातील आक्षेपांची िोंदिही ठे िण्यात आलेली िाही. त्यामळे
कर निधाषरणा संबंधातील आक्षेप हरकतीची पडताळणी करता आली िाही.
3)लेखा संदहता 1971 चे नियम 75 (6) प्रमाणे प्रत्येक मदहन्याच्या अखेरीस त्या मदहन्यांत ज्या इमारती
/ घरांिा पररपत
ू ी प्रमाणपर ददले असेल त्या प्रमाणपर दे णा-या विभागािे अशा इमारत / घरांचे वििरणपर
संकलि विभागास ददले पादहजे यासाठी इमारत परिािे दे णा-या, इमारत परिािे पस्त्तक िमिा क्रमांक 45
मध्ये ठे िले पादहजे ि परिािगीसाठी येणारे अजष ज्या क्रमािे येतील त्या क्रमािे पस्त्तकांत िोंदविले
पादहजेत. तथावप करनिधाषरण विभागािे िमिा क्रमांक 45 प्रमाणे इमारत परिािा पस्त्तक ठे िले िाही.
पररणामी

2012-2013 मध्ये एकूण ककती इमारत परिािे ददले याची खारी करता आली िाही.

4)लेखा संदहता 1971 चे नियम क्रमांक 75 (7) प्रमाणे कोणत्याही कारणािे कर मागणी मध्ये झालेला
प्रत्येक बदल, िमिा क्रमांक 46 प्रमाणे ठे िलेल्या िाढ ि घट दशषविणा-या पस्त्तकात प्रथम िोंदण्यात
आला पादहजे अशी तरतद
ू असता िाढ ि घट पस्त्तक (िमिा क्रमांक 46) ठे िण्यात आलेले िाही पररणामी
2012-2013 मध्ये कर मागणी मध्ये ककती घट झाली ि िाढ झाली याची खारी होऊ शकली िाही.
5)मब
ं ई प्रांनतक अर्धनियम 1949 मधील प्रकरण 8 कराधाि नियम 9 िसार आयक्तांिी स्त्थायी
सशमतीच्या मान्यतेिे तो ठरविल अशा िमन्यात ि ररतीिे आकारणी पस्त्तक ठे िणे आिश्यक आहे . परं त
सध्या िापरात असलेला िमिा स्त्थायी सशमतीिे मान्य केल्याबाबतचा ठराि लेखापरीक्षणास दाखविणेत
आलेला िाही.
6)मब
ं ई प्रांनतक अर्धनियम 1949 मधील प्रकरण 8 कराधाि नियम 19 िसार प्रभाग आकारणी पस्त्तक
आयक्तांिी अर्धप्रमाणीत केलेले िाही.
7)मब
ं ई प्रांनतक अर्धनियम 1949 मधील प्रकरण 8 कराधाि नियम 21(2) अन्िये मालमत्ताचे दर चार

िर्ाषिी पिविषलोकि करुि ििीि आकारणी पस्त्तक तयार करणे आिश्यक आहे . अधषसमास ज्ञापिास
ददलेल्या उत्तरामध्ये 2005-06 मध्ये करनिधाषरण करणेत येिि
ू सधाररत आकारणी 2010 मध्ये केलेचे
िमद आहे तसेच 2013-14 या आर्थषक िर्ाषमध्ये भांडिली पध्दतीिे कर आकारणी महािगरपाशलका
करणार असल्यािे पिरसिेक्षण करुि करनिधाषरण केले िसल्याचे िमद आहे . त्याप्रमाणे आर्थषक िर्ष
2013-14 पासि
ू महासभेच्या मंजरीिे भांडिली पध्दतीिे पिरसिेक्षण करुि सधाररत करनिधाषरण केल्याचे
दाखविण्यात आलेले िाही. अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 41 दद.07/06/2014 चे अिपालि दद.8/7/2014
रोजी ददले आहे . अिपालिामध्ये ई गव्हिषन्स अंतगषत संगणक प्रणाली स्स्त्िकारली असल्यािे नियमाप्रमाणे
िोंदिह्या ठे िण्यात आल्या िसल्याचे तसेच दद.06/12/2014 पासि संगणक प्रणाली बंद झाल्यािे 201415 या आर्थषक िर्ाषपासि सिष िोंदिह्या ठे िण्याची कायषिाही चाल केली असल्याचे िमद आहे .
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कर मागणी िोंदिहीमधील उणणिा बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

11

9ड

01

0

कर

मिपा

निधाषरण ि
संकलि
आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

0

0

0

0

महािगरपाशलकेिे प्रभाग निहाय ठे िण्यात आलेल्या मागणी पस्त्तकात मालमत्ता धारक ि करप्रकार निहाय

मागील थककत रक्कम चालू िर्ाषची मागणी ि पढील िर्ाषची थकबाकी अशी िोंद केली आहे . परं त
िर्ाषतील मालमत्ता धारक ि कर प्रकार निहाय िसलीचा तपशील िमद
ू िाही. अथिा स्त्ितंर ररत्या दै निक
िसल
ू ी िोंदिह्या ठे िलेल्या िाहीत.
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकचे 2012-2013 या वित्तीय िर्ाषच्या लेखापरीक्षणाचे
िेळी घरपट्टी विभागाकडील कर मागणी िोंदिहीचे अिलोकि केले असता खालील प्रमाणे अनियशमतता
आढळूि आल्या आहे त.
1) लेखा संदहता 1971 चे नियम क्रमांक 76 (1) िसार निधाषरण पि
ू ष आणण अर्धप्रमाणणत झालेिर लगेच
त्या िर्ाषसाठी िमिा क्रमांक 47 प्रमाणे मागणी पस्त्तक उघडण्यात आले पादहजे. जेथे प्रभाग असतील तेथे
प्रत्येक प्रभागासाठी मागणी पस्त्तक ठे ऊि प्रत्येक प्रभागाच्या मागण्या, संकलि, थकबाकी इत्यादीचा
गोर्िारा शेिटच्या प्रभागाच्या मागणी पस्त्तकात अथिा िेगळया पस्त्तकात एकूण मागण्या, संकलि ि
थकबाकी निस्श्चत करण्यासाठी दे ण्यात यािा. अशी तरतूद आहे . महािगरपाशलकेिे प्रभाग निहाय ठे िण्यात
आलेल्या मागणी पस्त्तकात मालमत्ता धारक ि करप्रकारात निहाय मागणी थककत रक्कम, चालू िर्ाषची
मागणी ि पढील िर्ाषची थकबाकी अशी िोंद केली आहे . परं त िर्ाषतील मालमत्ता धारक ि कर प्रकार
निहाय िसलीचा तपशील िमद
ू िाही. अथिा स्त्ितंर ररत्या दै निक िसल
ू ी िोदिह्या उपलब्ध केल्या िाहीत
त्यामळे कोणत्या मालमत्तेचा कोणता ि ककती कर िसल
ू झाला याची पडताळणी करता आली िाही.
पररणामी सादर केलेल्या पररशशष्ट्ठ क्र. (13) प्रमाणे 2012-13 मधील मागणीची अचक
ू पडताळणी होऊ
शकली िाही.
उपरोक्त अनियशमततेची पतषता करूि मालमत्ता धारक ि कर प्रकार निहाय मागणी , िसली ि
थकीत शशल्लक अचूक असलेची लेखपरीक्षणाची साधार खारी पटिलेली िाही.
अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 42 दद.07-06-2014 चे अिपालि घरपट्टी विभागािे दद.8-7-14 रोजी
ददले आहे . महािगरपाशलकेिे ई गव्हिषन्स अंतगषत संगणक प्रणाली स्स्त्िकारली असि
ू , त्यामध्ये सिष कर
आकारणी, दरपरक, ॲसेसमें ट रस्जस्त्टर ि डडमांड रस्जस्त्टर िोंद आहे त. परं त संगणक प्रणाली बंद
असल्यािे सदर रस्जस्त्टर दाखिता येत िसल्याचे ि संगणक प्रणाली सरु झाल्यािंतर सिष दप्तर
लेखापरीक्षणास दाखविण्यात येत असल्याचे िमद आहे . संगणक प्रणालीमध्ये असणाऱ्या रस्जस्त्टरची एक
वप्रंट काढि ती प्रमाणणत करुि ठे िणे आिश्यक असता त्या प्रमाणे घरपट्टी विभागािे कायषिाही केलेली
िाही.

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

कायाषलय संकेतांक

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

42

07/06/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

16

00043979

DATRVVM5901

संगणकीय प्रणालीव्दारे जमा केलेल्या घरपट्टीच्या पाित्या लेखापरीक्षणास उपलब्ध ि
केल्या बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

11

9ड

01

0

करनिधाषरण मिपा
ि संकलि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

13955020

0

0

0

सांगली घरपट्टी कराच्या संगणकीय प्रणालीिे माचष 14 या नििड मदहन्यात िसली केलेल्या

दै निक

रक्कमांच्या पाित्या लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाल्या िसल्यािे माचष मदहन्यातील जमा रक्कम रु.
13955020/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे.
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेचे 2012-2013 या वित्तीय िर्ाषत महािगरपाशलका
क्षेरात निरनिराळ्या सहा िागरी सेिा (CFC) केंद्रािर घरपट्टी कराच्या रक्कमांची संगणकीय प्रणाली
माफषत िसली करण्यात आलेली आहे . तथावप सदर िसल
ू ीच्या पाित्यांच्या स्त्थळ प्रती, तसेच दै निक
िसल
ू ीच्या िोंदीची स्त्थळ प्रती अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 43 दद.07/06/2014 िे मागणी करुिही
लेखापरीक्षणास उपलब्ध करण्यात आलेल्या िाहीत. याबाबत खालीलप्रमाणे अशभप्राय दे ण्यात येत आहे त.
1)सदरच्या पाित्यांच्या तसेच दै निक िसलीच्या िोंदीच्या स्त्थळ प्रती उपलब्ध झाल्या िसल्यािे
संगणकीय प्रणाली माफषत माचष या नििड मदहन्याची िसल केलेली

रक्कम रुपये 13955020/- चे

लेखापरीक्षण करता आले िसल्यािे सदर रक्कम आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .
अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 43 दद.07/06/2014 चे अिपालि घरपट्टी विभागािे दद.8/7/2014 रोजी ददले
आहे . मालमत्ता कराची िसली शहरामध्ये िेगिेगळ्या दठकाणी असणा-या िागरी सविधा केंद्राकडि केली
जाते. ि जमा झालेली रक्कम मालमत्ता विभागाकडील रोखपाल यांचेकडे जमा केली जाते ि त्याची िोंद
रोखपालाकडील रोजककदीमध्ये केली जात असल्याचे अिपालिामध्ये िमद आहे . रोखपालाची रोजककदष
लेखापररक्षणामध्ये

तपासणेत आली आहे . परं त संगणकीय पाित्यांची स्त्थळ प्रत लेखापररक्षणासाठी

उपलब्ध झाल्या िसल्यािे पाितीप्रमाणे िसल केलेली रक्कम ि जमा झालेली रक्कम यांचा मेळ घेता
आलेला िाही.
अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

43

07/06/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

17

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATRVVM5901

िटणािळ ि झालेल्या धिादे शािर बँकेिे चाजेस आकारणी केले बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

07

मिपा

9ब

01

0

लेखा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

0

5393.28

0

0

िटणािळ ि झालेल्या धिादे शािर बँकेिे चाजेस आकारुि सदर रक्कम रुपये 5393.28/महािगरपाशलकेच्या बँक खात्यामधूि िसल
ू केली आहे . सदर रक्कम संबंर्धत घरपट्टी धारकाकडूि िसल
ू
करूि मिपा निधीमध्ये भरणा करािी.

1)सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेच्या 2012-2013 या वित्तीय िर्ाषचे लेखापरीक्षणाचे िेळी
घरपट्टी कराची धिादे शाद्िारे िसल
ू करण्यात आलेल्या रक्कमांचे धिादे श ि िटल्यािे (सारस्त्ित बँक खाते
क्र.1180) बँकेिे त्याबाबत सिषसाधारण रक्कम रु.56.18 प्रनत धिादे श इतके चाजेस बँक खात्यातूि
परस्त्पर िसल
ू केले आहे त त्याचा तपशशल पढील प्रमाणे.
कालािधी

एकूण धिादे श

बँक चाजेस रक्कम

01.01.2012 ते 31.03.2012

96

5393.28

सांगली घरपट्टी विभागािे धिादे शाव्दारे घरपट्टी िसल
ू केली असि
ू सदर धिादे शांची धिादे श िोंदिहीमध्ये
िोंद घेिि
ू बँकेकडे िटणािळीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. सदरची िोंदिही ि प्राप्त धिादे शाचे
उदाहरणदाखल लेखापरीक्षण केले असता खालील धिादे श बँकेमध्ये ि िटलेिे बँकेिे बँक चाजेस आकारणी
केली आहे . धिादे श िोंदिहीमध्ये सदरचे धिादे श कोणत्या शमळकतधारकाकडूि प्राप्त झाले आहे त याची
िोंद िाही. सबब
करुि

सदरचे धिादे श कोणत्या शमळकतधारकाकडूि प्राप्त झाले आहे त

याची पडताळणी

घरपट्टीची िसली बँक चाजेससह करण्यात यािी.
धिादे श क्रमांक

ददिांक

धिादे श रक्कम रु

089891

07.03.2013

1356

340125

07.03.2013

1657

56754

09.03.2013

2020

उपरोक्त प्रमाणे ि िटलेल्या धिादे शांच्या बँक चाजेसची रक्कम रुपये 5393.28 िसल
ू करूि
अिपालि दाखिािे.
अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 44 दद.07/06/2014 चे उत्तर घरपट्टी विभागािे दद.8/7/2014 रोजी
ददले आहे. अिपालिामध्ये ि िटलेल्या धिादे शापोटी आकारलेल्या दं डाची आकारणी घरपट्टीधारकाकडि
केली जात असल्याचे िमद आहे .परं त ककती रक्कम 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत िसल केली याची
मादहती लेखापरीक्षणास दे ण्यात आलेली िाही.
अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

44

07/06/2014

2012-2013

2012-2013

कायाषलय संकेतांक
00043979

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक
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सारस्त्ित बँकेत रक्कम गत
ं ूि पडलेिे झालेल्या आर्थषक िकसािी बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

07

मिपा

9ब

02

7274187.89

लेखा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

290967

0

0

0

सारस्त्ित बँकेचे चालू खातेिर माचष 2013 अखेरची शशल्लक रक्कम रुपये 4593584/- ि ददिांक

22.04.2013 ते 12.05.2014 पयंत जमा झालेली अशी शमळूि एकूण रक्कम रुपये 72,74,187.89/इतकी शशल्लक आहे . सदरची रक्कम जिरल फंडास िगष ि केल्यािे एक िर्ाषपेक्षा अर्धक काळ वििा

व्याज गत
ं ि
ू पडलेिे सिषसाधारणपणे 4% दरािे रुपये 2,90,967/- महािगरपाशलकेचे व्याजाचे िकसाि
झाले आहे .

सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलका क्षेरातील घरपट्टी कराच्या दै निक िसल
ू झालेल्या रक्कमा

सारस्त्ित बँकेत चालू खाते (Current A/c) क्रमांक 1180 िर जमा करण्यात येिि
ू कालांतरािे
महापाशलकेच्या सिषसाधारण निधीत िगष करण्यात आलेल्या आहे त.

मख्यलेखार्धकारी यांचेकडील पर क्रमांक मिपा/लेखावि/462/12-13 दद.06.03.2013 अन्िये घरपट्टीच्या
दै निक िसल
ू होणा-या रोखीच्या ि धिादे शाच्या रक्कमा महािगरपाशलकेच्या सिषसाधारण निधीत (जिरल
फंड) खाते क्रमांक 424202010507192 (यनियि बँक) जमा करण्याचे कळविले आहे . त्या अिर्ंगािे
दद.26.03.2013 पासि
ू कायषिाही सरू करण्यात आलेली आहे .
सारस्त्ित बँकेचे उपरोक्त िमद खाते क्रमांक 1180 हे चालू खाते असि
ू त्यािर व्याज रक्कम

शमळत िाही. सदरचे बँक खाते 2013-14 िर्ाषमध्ये बंद करूि त्यातील रक्कम महािगरपाशलकेच्या
सिषसाधारण निधीत िगष केली िाही. सदरच्या खात्यामध्ये माचष 2013 अखेर रक्कम रुपये

45,93,584.87/- होती ि त्यािंतर ददिांक दद.31.03.2013 ते दद.20.05.2013 पयंत पूिीचे धिादे श
िटल्यािे ि घरपट्टीधारकािे परस्त्पर जमा केल्याची रुपये 27,77,007/- अशी एकूण रक्कम रुपये

73,70,591.87/- होते. त्यातूि ि िटलेले चेक परतािा बँक चाजेस इत्यादीची रक्कम रुपये 96,403.98/-

िजा जाता सदर खात्यात 07 जूि, 2014 अखेर रक्कम रुपये 72,74,187.89/- शशल्लक आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1)सारस्त्ित बँकेचे खाते हे चालू खाते असि
ू त्यािर व्याज शमळत िाही. सदर खात्यामध्ये ददिांक

22.04.2013 ते 12.05.2014 पयंत िरील प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 72,74,187.89/- इतकी शशल्लक

आहे . अशा प्रकारे सदरची रक्कम जिरल फंडास िगष ि करता एक िर्ाषपेक्षा अर्धक काळ नियमबाह्यपणे
त्रबिव्याजी गत
ं ूि पडली आहे .

2)उपरोक्त रक्कम रुपये 72,74,187.89/- इतकी बचत खात्यात जमा केली िसल्यािे सिषसाधारणपणे

4% दरािे रक्कम रुपये 2,90,967/- महापाशलकेस व्याजापासि
ू प्राप्त झालेले िाही. तशी कायषिाही ि
केल्यािे महािगरपाशलकेचे रुपये 2,90,967/- चे आर्थषक िकसाि झाले आहे .

अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 45 दद.07/06/2014 चे अिपालि लेखा विभागािे दद.24/6/2014 रोजी ददले

आहे . अिपालिामध्ये सारस्त्ित बँकेत रु.7274187/- शशल्लक असि रक्कम लेखा विभागाकडे

जमा

करणेबाबत घरपट्टी ि पाणीपट्टी विभागास अिक्रमे दद.31/5/14 ि दद.23/6/14 रोजी कळविले असि

त्यांचेकडि अद्याप रक्कम िगष करण्यात आली िसलेचे ि त्यामळे व्याजाचे िकसाि झाल्याचे मान्य
करण्यात आले आहे .

आक्षेपार्धन रक्कम रु.290967/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

45

07/06/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

19

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATRVVM5901

रामचंद्र सयषिंशी ओव्हरशसयर यांच्या चकीच्या िेति निस्श्चती बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

02

मिपा

9ड

01

0

आस्त्थापिा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

0

0

0

0

रामचंद्र सयषिंशी ओव्हरशसयर यांची चकीची िेति निस्श्चती करण्यात आलेिे जादा िेतििाढ दे णेत आली
आहे .

1)महाराष्ट्र शासि निणषय क्र. संककणष 1009/प्र.क्र.345 िवि-26 दद.10.08.2009 तसेच सांगली शमरज
कपिाड महािगरपाशलका महासभा ठराि क्र.76 दद.13.08.2009 ि िगरविकास विभाग मंरालय
यांचेकडील आदे श क्र.सामपा 3009/सा.प्र.1485/प्र.क्र.412/ िवि-22 दद.08.10.2009 अन्िये श्री. रामचंद्र
सयषिंशी यांिा ददिांक 01.01.2006 पासि
ू चे िेति निस्श्चती करतािा सामपा यांचे कडील आदे श क्रमांक
3007/609/प्र.क्र.101/07 िवि-22 दद.19.10.2007 तसेच विभार्गय चौकशी अहिाल ददिांक 12.05.2008
अन्िये सयषिंशी यांची एक िेतििाढ दोि िर्ाषकररता रोखलेली आहे . परं त िेति निस्श्चती करतािा सदर
बाब विचारात ि घेतल्यािे त्यांची चकीची िेति निस्श्चती झालेली आहे. संबंर्धतांिा दे य ि ददलेले िेति
पढील तपशीला प्रमाणे आहे.
ददिांक

निस्श्चत कराियाचे
िेति

ददिांक

निस्श्चत केलेले
िेति

01.01.2006

16790

01.01.2006

16790

01.07.2006

17440

01.07.2006

17440

01.07.2007

18110

01.07.2007

18110

01.07.2008

18110

01.07.2008

18800

01.07.2009

18110

01.07.2009

19510

01.07.2010

20240

01.07.2010

20240

अशा प्रकारे श्री. सयषिंशी यांची चकीची िेति निस्श्चती झालेचे निदशषिास आले आहे . उपरोक्त िेति

निस्श्चती प्रमाणे अद्याप अदायगी झालेली िाही परं त भविष्ट्यात चकीच्या निस्श्चती प्रमाणे फरकाचे प्रदाि
झाल्यास जादा अदायगी होण्याची शक्यता आहे . तरी, िेति निस्श्चती सधाररत करूि अिपालि दाखिािे.
अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 46 दद.07/06/2014 चे उत्तर अप्राप्त आहे .

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

46

07/06/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

20

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATRVVM5901

कमषचा-यांच्या सेिा पस्त्तकातील रजेचे लेखे अपूणष असलेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

02

मिपा

02

0

आस्त्थापिा

9ड

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

0

0

0

0

महाराष्ट्र शासि वित्त विभाग शासि निणषय क्रमांक अरजा 2488/395/सेिा-9 मंरालय मब
ं ई
ददिांक 9 िोव्हें बर, 1994 अन्िये कमषचा-यांच्या अस्जषत अधषिेतिी रजा खाती प्रनत कॅलेंडर िर्ाषच्या
जािेिारी ि जलै मदहन्याच्या पदहल्या ददिशी 15 ददिस अस्जषत ि 10 ददिस अधषिेति रजा अशा दोि
हप्त्यात जमा कराियाची आहे . परं त महािगरपाशलकेिे पढील प्रमाणे कमषचा-यांच्या रजेच्या दहशेबाच्या
िोंदी फारच विलंबािे एकरीत िोंदविल्या आहे त.
सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेच्या 2012-13 या वित्तीय िर्ाषच्या लेखापरीक्षणाचे िेळी नििडक
सेिा पस्त्तकांची पडताळणी केली असता पढील प्रमाणे रटी आढळूि आल्या.

1)महाराष्ट्र शासि वित्त विभाग शासि निणषय क्रमांक अरजा 2488/395/सेिा-9 मंरालय मब
ं ई ददिांक
9 िोव्हें बर, 1994 अन्िये कमषचा-यांच्या अस्जषत अधषिेतिी रजा खाती प्रनत कॅलेंडर िर्ाषच्या जािेिारी ि
जलै मदहन्याच्या पदहल्या ददिशी 15 ददिस अस्जषत ि 10 ददिस अधषिेतिी रजा अशा दोि हप्त्यात जमा
कराियाची आहे . परं त महािगरपाशलकेिे खालील कमषचा-यांच्या रजेच्या दहशेबाच्या िोंदी फारच विलंबािे
एकरीत िोंदविल्या आहे त.
अ.क्र
.

कमषचा-यांचे िांि
आण्णापा अप्पया

1.

शशष्ट्टे

हद्दा

रजा कालािधी

ऑपरे टर

01.01.2002 ते
31.12.2012
01.01.2010 ते

2.

यिस शसकंदर बारर्गर स्त्ि.नि.

3.

कोळी व्ही.आर

4.

सदाशशि चव्हाण

फायरमि

5.

िंदा शशिाजी गािडे

शलवपक

31.12.2013

जलयंर

01.01.2011 ते

िाचक

31.12.2013

03.01.2009 ते
30.06.2012
01.01.2011 ते
11.12.2013

िोंदीस विलंब रजेचा प्रकार अस्जषत
झालेले िर्ष

/ अधषिेतिी

10

अस्जषत

4

अधषिेतिी

3

अस्जषत

3.5

अस्जषत

3

अस्जषत

2)खालील प्रमाणे कमषचा-यांच्या रजा लेख्यात िर्ाषििर्े िोंदी घेण्यात आलेल्या िाहीत.
अ.क्र. कमषचा-यांचे िाि

रजा िोंदविणेत ि आलेला

एकूण िर्ष

कालािधी

1

शशशकांत ठोमके

01.01.2005 ते आद्याप पयंत

8 िर्े

2

चंद्रकांत िारगडे

01.04.2006 ते आद्याप पयंत

7 िर्े

3

अनिल चव्हाण

01.07.2007 ते अद्याप पयंत

6 िर्े

अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 32 दद.07/06/2014 चे उत्तर दद.17/06/2014 रोजी ददले असि रजेचा लेखा
अपणष असल्याचे मान्य केले आहे. परं त रजा लेखे पणष करुि लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेले िाहीत.
अधष
क्र

समास

ज्ञापि ददिांक
(dd/mm/yyyy)

लेप.

िर्ष

(yyyy-yyyy+1)

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत
(yyyy-yyyy+1)

कायाषलय संकेतांक

32

07/06/2014

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

21

2012-2013

2012-2013

00043979

DATRVVM5901

िेतिामधि िसल केलेला व्यिसायकर शासिखाती विलंबािे भरणा केले बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

07

मिपा

9ड

01

0

लेखा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

394354

0

0

0

शासि अर्धसच
ू िा पीएफटी-2011/एडीएम-29/एिटीएफ ददिांक 13.07.2011 िसार महािगरपाशलकेच्या
अर्धकारी ि कमषचारी यांच्या माशसक िेतिातूि िसल केलेला व्यिसायकर

मदहन्याच्या 10 तारखेच्या

आत शासि नतजोरीत भरणे आिश्यक असता, खालील प्रमाणे व्यिसायकर रुपये 394354/- विलंबािे
भरणा केला आहे .

1)सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेचे

2012-2013 या वित्तीय िर्ाषचे लेखापरीक्षणाचे िेळी

कमषचा-यांच्या िेतिातूि िसल करण्यात आलेल्या खालीलप्रमाणे व्यिसायकर रु.394354/-चे धािादे श
शासि खाती विलंबािे भरणा केल्याचे निदशषिास आले आहे त.
शासि अर्धसच
ू िा पीएफटी-2011/एडीएम-29/एिटीएफ ददिांक 13.07.2011 िसार सदरचा व्यिसायकर
मदहन्याच्या 10 तारखेच्या आत शासि नतजोरीत भरणे आिश्यक असता, खालील प्रमाणे व्यिसायकर
सिषसाधारणपणे दोि मदहिे विलंबािे भरणा केला आहे .
अ.क्र.

धािादे श
क्रमांक

ददिांक

रक्कम रुपय

प्रत्यक्ष भरणा
ददिांक

11.

03366012

22.01.2013

1200

08.03.2013

12.

036994

11.02.2013

8509

08.03.2013

13.

036489

11.01.2013

1750

08.03.2013

14.

036801

05.02.2013

355600

08.03.2013

15.

036448

09.01.2013

2025

08.03.2013

16.

036513

14.01.2013

875

08.03.2013

17.

04448

03.09.2012

3175

09.11.2012

18.

034537

13.09.2012

2675

09.11.2012

19.

035745

22.11.2012

600

10.01.2013

20.

035433

05.11.2012

5945

10.01.2013

21.

0354744

12.04.2012

11200

08.06.2012

22.

354762

21.04.2012

200

08.06.2012

23.

482649

06.04.2012

600

08.06.2012

एकूण

394354

अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 33 दद.07/06/2014 चे अिपालि लेखा विभागािे दद.26/6/2014 रोजी
ददले आहे . अिपालिामध्ये िेळेत रक्कम भरणा करण्यात आली िसल्याचे मान्य करण्यात आले आहे .
अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

33

07/06/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

DATRVVM5901

कायाषलय संकेतांक
00043979

22

महासभेची मान्यता ि घेता अंदाजपरकीय तरतदीमध्ये बदल केले बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिा
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

07

9अ

01

0

लेखा

आक्षेपाधीि रक्कम

मिपा
िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 101 िसार अथषसक
ं ल्पीय अिदािात िाढ
करणेचे अर्धकार महािगरपाशलकेस असतािा ि अथषसक
ं ल्पामध्ये एक कोटीची तरतद दाखविली असतािा
बांधकाम खात्यािे दे यकामधील अंदाजपरकीय तरतूद या स्त्तंभामध्ये नियमबाह्यपणे अंदाजपरकीय
तरतदीमध्ये रु.80 लाख िाढ करुि तरतद रु.1 कोटी 80 लाख
िागरी दशलत िस्त्ती सधारणा योजिेच्या

दशषविली आहे .

रोकडिहीची तपासणी केली असता एवप्रल 11 मध्ये अिदाि

रु.13807309/- प्राप्त झालेची िोंद आहे . आर्थषक िर्ष 2010-11 ि 2011-12 मधील एकण शशल्लक
अिदाि रु.14426625/- पैकी 2011-12 या र्थषक िर्ाषत रु.5615247/-खचष पडले आहे त. अिदाि िर्ाषचे
सरिातीस प्राप्त असि कामाची अंदाजपरके मंजर असतािा तसेच टें डर ि िकषऑडषर ददलेित
ं रही रक्कम
खचष केलेली िाही.
याबाबत िागरी दशलत िस्त्ती सधारणा योजिेची रोकडिही ि या योजिेमधि खची टाकणेत आलेल्या
दे यकांची तपासणी करुि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1)2011-12 या आर्थषक िर्ाषत दद.28/01/12 पासि दशलत िस्त्तीचे शासिाकडि प्राप्त झालेल्या शशल्लक
अिदािापैकी रु.1 कोटी यनियि बँकेमध्ये सहा महीिे मदतीिे लेखा विभागािे गत
ं विलेची िोंद
रोकडिहीिर पाि िं.50 िर आहे . 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत दद.28/04/12 राजी शासिाकडि रु.85
लाख अिदाि प्राप्त झालेची िोंद रोकडिही पाि िं. 52 िर आहे . दद.28/04/12 ला रोकडिहीमध्ये
शशल्लक रक्कम रु.22498066/- दाखविली आहे . परं त 2012-13 चे अंदाजपरकामध्ये पाि िं 83
द्वििोंद कोड 41216 िर रु.1 कोटीची तरतद केली आहे . महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखासंदहता 1971चे

नियम क्रमांक 26 (1) िसार अथषसक
ं ल्पीय अंदाज केिळ त्या िर्ाषत अपेक्षक्षत असलेल्या जमा ि खचाषची
असणे आिश्यक असता अंदाजपरकीय रक्कम लेखाशाखेिे कमी दशषविली आहे . बांधकाम खात्यािे
लेखापरीक्षणास सादर केलेल्या प्रमाणक क्र.312 दद.21/3/12 दे यकामध्ये अथषसक
ं ल्पीय तरतद
रु.18000000/- दशषविली आहे . अंदाजपरकीय तरतद रु.1 कोटी असतािा ि

मब
ं ई प्रांनतक

महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 101 िसार अथषसक
ं ल्पीय अिदािात िाढ करणेचे अर्धकार
महािगर पाशलकेस असतािा बांधकाम खात्यािे नियमबाह्यपणे अंदाजपरकीय तरतदीमध्ये िाढ दशषविली
आहे . तसेच सदर दे यक लेखा शाखा ि लेखापरीक्षा विभागािे तपासले असि मख्यलेखा अर्धकारी ि
उपायक्त यांिी दे यकास मंजरी दे िि धिादे श काढला आहे . परं त सदर वित्तीय अनियशमततेकडे कोणीही
लक्ष ददले िसलेचे स्त्पष्ट्ट होते.
अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 21 दद.15/03/2014 चे उत्तर लेखा विभागािे दद.03/06/2014 रोजी अडीच
मदहिे विलंबािे ददले आहे . 2011-12 या आर्थषक िर्ाषच्या सधाररत अंदाजपरकामध्ये रु.1 काटी 50
लाखाची तरतद केली असल्याचे उत्तरामध्ये िमद आहे . परं त सधाररत अंदाजपरकाची प्रत लेखापरीक्षणास
दाखविलेली िाही.
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िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिेच्या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिा
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत कलम

सािष.बांधकाम राज्य

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

9अ

अनियशमततांची संख्या गत
ं लेली रक्कम
02

तात्परती अमान्य रक्कम

0
अंनतम अमान्य रक्कम

स्त्थायी सशमतीिे िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिेअंतगषत कराियाची आठ कामे स्जल्हा निबंधक सहकारी
संस्त्था यांचे कडूि यादी मागिि मजूर सोसायटीकडूि करुि घेणेस मान्यता ददली असतािा प्रशासिािे
सोसायटींिा कामे ददल्यािंतर तोच विर्य स्त्थायी सशमतीकडे अिािश्यक पाठविला आहे ि त्यास स्त्थायी
सशमती सभा क्र.12, ठराि क्र.247 दद.16/08/2011 मंजरी ददली आहे . स्त्थायी सशमती ठराि क्र.175
दद.12/07/2011 रोजी मंजर झालेला विर्य प्रशासिािे स्त्थायी सशमतीकडे पन्हा मंजरीस अिािश्यक
पाठविल्यािे काम सरु होण्यास एक मदहन्याचा विलंब लागला आहे .
महािगरपाशलकेिे िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिे अंतगषत 2010-11 मध्ये एकण 21 कामांचा ि
रु.133328571/-चा प्रस्त्ताि पर क्र.मिपा/माि/112 दद.08/12/2010 अन्िये स्जल्हार्धकारी कायाषलय,
सांगली यांिा पाठविला असि त्यास स्जल्हार्धकारी यांचे कडील आदे श क्र िपा/आर.आर./195/ 2011
दद.31/03/2011 िे मान्यता शमळाली आहे . स्जल्हार्धकारी यांचे कडील आदे श क्र िपा/ आर.आर. /251/
2011 दद.18/04/2011 िे रु.12500000/-अिदाि मंजर झाले आहे . बांधकाम विभागािे दद.19/04/2011
िे रु.12499764/-ची कामे प्रस्त्तावित केली असि त्यास आयक्तांची दद.30/06/2011 रोजी मान्यता झाली
आहे . स्त्थायी सशमतीकडे उपायक्त यांचे स्त्िाक्षरीिे दद.05/07/2011 रोजी प्रस्त्तावित कामाचे विर्यपर
पाठविले असि त्यास स्त्थायी सशमती सभा क्र.07 ठराि क्र.175 दद.12/07/2011 िे 11 कामे ररतसर
जादहर निविदा मागिि ि आठ कामे स्जल्हा निबंधक सहकार यांचे कडूि यादी मागिि मजरू
सोसायटीकडूि करुि घेणेस मान्यता ददली आहे . त्यािसार शहर अशभयंता यांिी क्रं.मिपा/मागास सशमती
/216/11-12 रोजी काम िाटपासाठी स्जल्हा निबंधक सहकारी यांचेकडे पर पाठविले असि
दद.12/08/2011 रोजीच्या जा.क्र.फेड/ काम/ 2011/330 िे मजर सोसायटयांिा काम िाटप केले आहे .
याबाबत खालील अशभप्राय दे ण्यात येत आहे त.
1) स्त्थायी सशमती सभा क्र.07 ठराि क्र.175 दद.12/07/2011 िे 11 कामे ररतसर जादहर निविदा
मागिि ि आठ कामे स्जल्हा निबंधक सहकार यांचे कडूि यादी मागिि मजूर सोसायटीकडूि करुि
घेणेस मान्यता ददली आहे . फेडरे शििे दद.12/08/2011 चे मजर सोसायटयांिा काम िाटप केल्यािंतर
बांधकाम विभागािे एकदा मंजर झालेला विर्य मजर सोसायटींची िािे घालि पन्हा स्त्थायी सशमतीकडे
पाठविला आहे ि स्त्थायी सशमती सभा क्र.12,ठराि क्र.247 दद.16/08/2011 संबंधीत प्रस्त्ताि मंजर केला
आहे . यापिी स्त्थायी सशमती ठराि क्र.175 दद.12/07/2011 रोजी मंजर झालेला विर्य प्रशासिािे स्त्थायी
सशमतीकडे पन्हा मंजरीस अिािश्यक पाठविल्यािे काम सरु होण्यास एक मदहन्याचा विलंब लागला आहे .

अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 26 दद.27/05/2014 चे उत्तर िगरसर्चि विभागािे दद.31/06/2014 रोजी
एक मदहिा विलंबािे ददले आहे . उत्तरामध्ये सदर विर्य बांधकाम विभागाशी संबंर्धत असल्याचे िमद
केले आहे .
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उपस्जषत द्वििोंद पध्द्तीिे लेखे ि ताळे बंद ठे िला िसले बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम
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मिपा
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01

0

लेखा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

शासि निणषय क्र. लेखास-102004/71/प्र.क्र.5/04/िवि-31 दद.6/7/2005 अन्िये 2005-06 या आर्थषक
िर्ाषपासि महािगरपाशलकांिी उपस्जषत पध्दतीिर आधारीत द्वििोंद पध्दतीिे लेखे ि ताळे बद
ं ठे िणे
आिश्यक असता लेखा विभागािे त्याप्रमाणे लेखे ठे िलेले िाहीत.

शासि निणषय क्र. लेखास-102004/71/प्र.क्र.5/04/िवि-31 दद. 6/7/2005 अन्िये ि भारताचे नियंरक ि
लेखापरीक्षक यांच्या मागषदशषिाखाली केंद्र शासिाच्या िगर विकास विभागािे तयार केलेल्या राष्ट्रीय
महािगरपाशलका लेखा संदहतेमधील (National Municipal Accounts Manual) प्रकरण क्र.2 ते 5
मधील तरतदीिसार 2005-06 या आर्थषक िर्ाषपासि महािगरपाशलकांिी उपस्जषत पध्दतीिर आधारीत

द्वििोंद पध्दतीिे लेखे ि ताळे बंद ठे िणे क्रमप्राप्त आहे . त्या अिर्ंगािे महािगरपाशलकेच्या 2012-13 या
आर्थषक िर्ाषत ठे िलेल्या लेख्यांची तपासणी केली असता लेखापरीक्षणाचे अशभप्राय खालीलप्रमाणे आहे .
1)आर्थषक िर्ष 2005-06 पासि या पध्दतीिे लेखे ठे िणे अपेक्षक्षत होते तथावप महािगरपाशलकेिे तसे
लेखे ठे िलेले िाहीत.
अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 27 ,दद.27/05/2014रोजी निगषशमत केला असि
ू लेखा विभागािे त्याचे अिपालि
दद.3/06/2014 रोजी ददले आहे . उत्तरामध्ये उपस्जषत पध्दतीिर आधारीत द्वििोंद पध्दतीिे लेखे ि
ताळे बंद ठे िण्यात आले िसल्याचे मान्य केले आहे .
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डडपॉझीट (अिामत) िोंदिहीमधील अनियशमतते बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
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महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम 51 मधील (3) िसार प्रत्येक मदहिा अखेर
रोकडिहीतील िोंदलेल्या जमा ि खचाषच्या िोंदीची बँक पासबक मधील िोंदीबरोबर बाबिार तलिा करूि
जर काही फरक असेल तर तो विदहत िमन्यात जळिूि दाखविणे आिश्यक आहे. परं त शेतकरी सहकारी
बँकखाते ि रोकडिहीमध्ये माचष 13 अखेर रु.2911618/- ची तफाित आहे. तसेच शसंडडकेट बँकेमधील

गत
ं िणूकिही ि रोकडिही यामध्ये रु.533201/-ची तफाित आहे . सदर तफाितीचा ताळमेळ घेण्यात
आलेला िाही. तसेच अिामत िोंदिही मध्ये ठे िींचा िगीकृत गोर्िारा काढलेला िाही.

सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेकडील अिामत (डडपॉझीट) िोंदिहीची वित्तीय िर्ष 2012-2013
कररता तपासणी केली असता खालील प्रमाणे उणणिा आढळि आल्या.
1)

िोंदिही महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखासंदहता 1971चे नियम 190 िसार िमिा क्र.147 प्रमाणे

ठे िण्यात आली आहे परं त या िोंदिहीतील आिश्यक त्या सिष रकान्यांमध्ये िोंदी घेणे आिश्यक असतािा
रकािा क्र. 11 ते 15 या रकान्यामध्ये अिामत परतािा रक्कम, प्रमाणक क्रमांक ि ददिांक तसेच
विस्त्तय िर्ाषमध्ये एकूण परतािा केलेली रक्कम इत्यादी महत्िाच्या िोंदी घेण्यात आलेल्या िसल्यािे
परताव्याच्या रक्कमाची खारी करता आली िाही.
2)2012-13 या आर्थषक िर्ाषत ठे केदारांिा खालील ददिांकास अिामत रक्कमेचा परतािा केल्याचे रोकड
िोंदिहीमध्ये िमद
ू आहे . परं त अिामत िोंदिहीमध्ये सदर अिामत रक्कम परताव्याबाबतचे प्रमाणक
क्रमांक, ददिांक िमद िाहीत. त्यामळे रक्कम परत केली कक शशल्लक आहे याची खारी करता येत िाही.
याबाबत खालील उदाहरणे ददली आहेत.
अ.क्र. ददिांक

रक्कम

ठे केदाराचे िाि

1

25/3/13

24068

सज्जि पाटील

2

21/01/13

4585

बी.बी.गज
ं ाटे

3

15/3/13

4900

प्रविण कं डले.

4

04/3/13

6115

िरद मजर सह.संस्त्था

5

28/01/13

4450

सास्जद आली करे शी

7

04/3/13

4665

आंबेडकर मजर सह.संस्त्था

3)िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम क्र.190(1) िसार निरनिरळया प्रकारच्या ठे िीसाठी
उदा.कंराटदाराच्या ठे िी,खाजगी व्यस्क्तसाठी केलेल्या बांधकामासाठीच्या ठे िी, ि इतर संकीणष ठे िीसाठी
िेगळी पस्त्तके अथिा त्याच पस्त्तकामध्ये पष्ट्ृ ठांचे िेगळे गट राखि ठे िणे आिश्यक असता सिष प्रकारच्या
ठे िी एकत्ररत शलदहल्या

असल्यािे ठे िींचे िगीकरण करता येत िाही.

4)प्रमाणक क्रं. 576 ददिांक 05.03.2013 तळजाई कन्स्त्रक्शि यांचेकडूि िाडष क्रं.21 शमरा हौसी.सोसा.
पेव्हींग ब्लॉक बसविणे या कामाची अिामत रक्कम रुपये 12,115/- दे यकामधि कपात केली आहे परं त

त्याची िोंद अिामत िोंदिहीत घेण्यात आलेली िाही.
5)िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम क्र.190 (2) अन्िये िर्षअखेर प्रत्येक ठे िीची अदत्त
शशल्लक, पढील िर्ाषच्या पस्त्तकात अग्रेिीत करणे आिश्यक असता ती केली िसल्यािे मागील िर्ाषमध्ये
एकण ठे िीची ककती रक्कम शशल्लक आहे ते समजि येत िाही. िर्षभरात शमळालेल्या ि परत केलेल्या
ठे िींच्या एकण रक्कमांचा िगीकृत गोर्िारा काढणे आिश्यक असता तो काढण्यात आलेला िसल्यािे
िर्षभरामध्ये एकण ककती रक्कम प्राप्त झाली ि एकूण ककती रक्कम आदा केलेली ि शशल्लक रक्कम
ककती आहे याची एकत्ररत मादहती समजि
ू येत िाही.
6)अिामत रक्कमेचे बँक पासबक ि लेखा शाखेिे ददलेल्या दद.31/03/13 अखेर अिामत खात्यामध्ये
शशल्लक रक्कमेच्या वििरणपराची तपासणी केली असता दद.01/4/12 ची सरूिातीची शशल्लक
रु.61461971 + आर्थषक िर्ष 2012-13 ची जमा रु.57375675/- अशी एकण जमा रु.118837647/असि 2012-13 चा खचष रु.21961716/- िजा जाता रु.96875931/- शशल्लक रादहले आहे त. महाराष्ट्र
िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम 51 मधील (3) िसार प्रत्येक मदहिा अखेर रोकडिहीतील
िोंदलेल्या जमा ि खचाषच्या िोंदीची बँक पासबक मधील िोंदीबरोबर बाबिार तलिा करूि जर काही
फरक असेल तर तो विदहत िमन्यात जळिूि दाखविणे आिश्यक आहे . परं त शेतकरी सहकारी बँकखाते ि
रोकडिहीमध्ये माचष 13 अखेर रु.2911618/- ची तफाित आहे . तसेच शसंडडकेट बँकेमधील गत
ं िणक
ू िही ि
रोकडिही यामध्ये रु.533201/-ची तफाित आहे . सदर तफाितीचा ताळमेळ घेण्यात आलेला िाही. तसेच
अिामत िोंदिही मध्ये ठे िींचा िगीकृत गोर्िारा काढलेला िाही.
अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 48 दद.10/06/2014 चे उत्तर दद. 26/06/2014 रोजी ददले आहे .
अिामत िोंदिहीमधील रटींची पतषता करुि िोंदिही अद्याित करुि दाखविण्यात येत असलेचे िमद आहे .
परं त रटींची पतषता केलेली िोंदिही लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली िाही.
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गत
ं िणक िोंदिहीत पाि क्र.130 िर शसंकीग फंड रु. 1 कोटी यनियि बॅंकेमध्ये गत
ं िणक केलेची िोंद
घेतली आहे . ठे िीची मदत 13.12.2013 पयंत होती. मदत संपल्यािंतर यनियि बँकेमध्ये सदर गत
ं िणक
व्याजासह पिरष गत
ं िणक केल्याची पािती लेखापरीक्षणाच्या िेळी दाखविण्यात आली आहे .परं त सदरची िोंद
गत
ं िणक िोंदिहीत

ि रोकडिहीत घेण्यात आलेली िाही.

सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेकडील विविध खात्यांतील रक्कम बँकामध्ये कायम ठे ि

स्त्िरुपात (Fix Deposite) गत
ं िणक केल्याचे आढळि आले आहे. गत
ं िणक िोंदिही महाराष्ट्र

िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम 187, िमिा क्र.142 मध्ये ठे िण्यात आली असि
ू िोंदिह्यांची
तपासणी केली असता खालील अनियशमतता निदशषिास आल्या आहे त.

1)गत
ं िणक िोंदिहीमध्ये महािगरपाशलकेच्या शशल्लक रक्कमा मदतबंद ठे िीमध्ये गत
ं विल्याच्या िोंदी
आहे त. परं त िसलीचा ददिांक ि लेख्यातील समायोजि, रोजककदीतील जमा रक्कम या रकान्यांमध्ये

आिश्यक त्या िोंदी घेण्यात आलेल्या िाहीत. गत
ं िणका व्याजासह पिगत
ं िणक केल्यास त्याची िोंद

िेळीच घेिि रोकडिहीस गत
ं िणक रक्कम िाढ करणे आिश्यक आहे . तसेच गत
ं िणका मदतपिष ककंिा

मदतीिंतर रोखीकरण केल्यास त्याच्या िोंदी गत
ं िणक िोंदिहीत योनय त्या रकान्यामध्ये घेणे आिश्यक
असतािा शसंकींग फंडाच्या रु.1 कोटी यनियि बँकेमध्ये ि विशेर् निधीच्या रु.5139130/- पिगत
ं िणक
यको बँकेमध्ये केल्याची िोंद गत
ं िणक िोंदिहीमध्ये घेतली िसल्याचे आढळि आले आहे. गत
ं िणक
िोंदिह्यामध्ये गोर्िारे काढण्यात आले िसि सक्षम अर्धकाऱ्यािे स्त्िाक्षऱ्या केलेल्या िाहीत.

2)जिरल फंडाति शसंकीग फंडाची रक्कम रुपये 1,00,00,000/- यनियि बॅंक,शाखा शमरज मध्ये
दद.06/01/2013 रोजी गत
ं िणक केलेची िोंद गत
ं िणक िोंदिहीत पाि क्र.130 िर घेतली आहे . ठे िीची
मदत 13.12.2013 पयंत होती. मदत संपल्यािंतर यनियि बँकेमध्ये सदर गत
ं िणक व्याजासह

पिगत
ं िणक केल्याची पािती लेखापरीक्षणाच्या िेळी दाखविण्यात आली आहे . परं त सदरची िोंद गत
ं िणक
िोंदिहीत ि रोकडिहीत घेण्यात आलेली िाही. तसेच दशलत िस्त्ती सधार योजिेची रक्कम रु.12,50,08/-

यनियि बँकेमध्ये दद.28/01/12रोजी पािती क्र.547676 िे 6 मदहन्याच्या मदतबंद ठे िीमध्ये गत
ं विली

आहे .ि दद.28/07/13 अखेर रक्कम पिगत
ं िणक केल्याची िोंद िोंदिहीतील पाि क्र.11 िर घेतली आहे .
परं त िोंदिहीतील

मद्दलाची रक्कम, उपास्जषत व्याजाची नियत तारीख दे य व्याजाची रक्कम, मख्य

अर्धका-याची अद्याक्षरी, िसलीचा ददिांक ि लेख्यातील समायोजि, रोजककदीतील जमा रक्कम हे सिष
रकािे भरलेले िाहीत. तसेच रक्कम ककती टक्के व्याजािे गत
ं विली आहे . याची िोंद घेण्यात आलेली
िाही.

3)विशेर् निधीमधील गत
ं िणका यको बँकेमध्ये केल्या असि पािती क्रमांक 320436 ददिांक

08.11.2012 िे रु.5139130/- ि पािती क्रमांक 320437, ददिांक 08.11.2012 िे रु. 5139130/- िे
केलेल्या गत
ं िणकांची मदत ददिांक 07.02.2013 रोजी संपलेली आहे . परं त रोकडिहीस सदरची गत
ं िणक

पिगत
ं िणक केल्याची िोंद िाही. तसेच गत
ं िणक िोंद िहीतील सिष रकािे पणष भरलेले िाहीत. गत
ं िणक
पािती क्रमांक 320436, रु.5139130/- दद. 2013-2014 मध्ये रोखीकरण केली आहे परं त त्याची िोंद
गत
ं िणक िोंदिहीस घेण्यात आलेली िाही.यािरुि गत
ं िणक िोंदिह्या अपणष असल्याचे ददसि येते

अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 49 दद.10/06/2014 चे उत्तर दद.24/06/2014 रोजी ददले आहे . गत
ं िणक
िोंदिहीमधील मद्दा क्र.1 ि 3 मधील आक्षेपांची पतषता लेखा विभागािे केली आहे . मद्दा क्र.2 िसार

शसंकीग फंडाची रुपये 1 कोटीची मॅच्यरीटी व्ह्यॅल्य बँकेिे TDS कपात करुि िोंद केली आहे . सदर TDS
कपात ि करता मॅच्यरीटी व्ह्यॅल्य िोंद करणेबाबत लेखा शाखेिे बँकेस कळविले आहे . त्यािसार िोंद
घेिि लेखापरीक्षणास दाखविण्यात येत असलेचे ददलेल्या उत्तरामध्ये िमद आहे . परं त सधारीत िोंद
लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली िाही.
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कमषचा-यांिा नियमबाह्यपणे ददलेल्या तसलमात रक्कमांचे समायोजि केले िसलेबाबत
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17829782
महािगरपाशलका कमषचाऱ्यांिा िेगिेगळया कामासाठी तसलमात रक्कम दे ण्यात आली आहे . ददिांक
31.03.2013 अखेर थकीत असमायोजीत तसलमात रक्कम रु.17829782/- इतकी आहे . सदर रक्कमेचे
समायोजि झाले िसल्यािे रक्कम दं ड व्याजासह संबंर्धत अथिा जबाबदार व्यक्तीकडूि िसल करािी.

सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेकडील तसलमात िोंदिहीची वित्तीय िर्ष 2012-2013 च्या
लेखा परीक्षणामध्ये तपासणी केली असता खालील प्रमाणे अनियशमतता आढळि आल्या.
1)ददिांक 31.03.2013 अखेर रक्कम रुपये 1,78,29,782/- तसलमात असमायोजीत असल्याचे आढळि
आले. सदरची रक्कम 2003-2004 ते

2012-2013 या कालािधीची आहे .

2)ज्या कारणासाठी तसलमात रक्कम ददली त्याचा उद्देश सफल झाल्याबरोबर त्याचे त्िरीत समायोजि
होणे आिश्यक आहे . मब
ं ई वित्तीय नियम 1959 चे नियम क्रमांक 142 िसार प्रथम घेतलेल्या अग्रीमाचे
समायोजि झाल्या शशिाय दसरे अग्रीम मंजूर करूि िये अशी तरतद असतािा महािगरपाशलकेिे खालील
कमषचाऱ्यांपैकी श्री.रमेश िाघमारे , श्री. आर.पी.जाधि, श्री.एस.ए.कोरे

यांिा पूिी ददलेली तसलमात

समायोस्जत िसतािा पन्
ू हा तसलमात ददलेली आहे . 2003-2004 पासिच्या मोठ्या रक्कमा अद्याप
असमायोजीत आहे त.
3)अग्रीम रक्कमेचे समायोजि उद्देश सफल झाल्याबरोबर त्िरीत करणे आिश्यक असतािा आर्थषक िर्ष
2003-2004 पासिच्या काही मोठ्या रक्कमा खालील प्रमाणे असमायोजीत आहे त.
अ.क्र
.

वर्ि

नाव

तपशिल
इंडडयि ऑईल मापे कोटष खचष

तसलमात
रक्कम

24.

2003-04 रमेश िाघमारे

25.

2005-06 कायषकारी अशभयंता

26.

2006-07 रमेश िाघमारे

27.

2007-08 ए.डी.पाटणकर

महापौर चर्क फटबॉल स्त्पधाष

600000/-

28.

2009-10 के.सी.हळींगळे

महापौर चर्क खोखो स्त्पधाष

300000/-

29.

2010-11 यशया जॉि तालरी

30.

2011-12 आर.पी.जाधि

शासिािे पाणी उपसा रक्क्म
अिदािाति कपात केली

मसरी येथे प्रशशक्षणासाठी प्रिास
खचष

स्त्िच्छता अशभयाि पहाणी
दौऱ्यासाठी

ए.गह
ृ निमाषण झोपडपट्टी विकास

40000/4541305/300000/-

200000/200000/-

कायषक्रम
प्रशासि अर्धकारी

प्रा.शश.मंडळाकडील शशक्षकांची

31.

2011-12

32.

2011-12 आर.पी.जाधि

33.

2012-13 आरोनय अर्धकारी शमरज

----

300000/-

34.

2012-13 एम.बी.पाटील

रोपे खरे दी करणेसाठी

1081400/-

35.

2012-13 आरोनय अर्धकारी शमरज

36.

2012-13 एस.ए.कोरे

आमराई उद्याि िसषरी करण्यासाठी 200000/-

37.

2012-13 एस.ए.कोरे

953200/-

38.

2012-13 आर.पी.जाधि

िक्ष
ृ लागिडीसाठी रोपे लािणे
पोलीस चहापाि खचाषसाठी

150000/-

39.

2012-13 चंद्रकांत आडके

महापौर पररर्द

150000/-

प्राथ.शशक्षण मंडळ

5000000/-

फंडाची रक्कम आदा करणेसाठी
ए.गह
ृ निमाषण झोपडपट्टी विकास

310600/-

कायषक्रम

शमरज ओढा पािसाळ्या पूिी स्त्िच्छ
करणे

420000/-

4)2011-2012 चे लेखापरीक्षण अहिालामध्ये तसलमात असमायोस्जत असलेबाबतचा पररच्छे द क्रमांक 5
घेण्यात आलेला आहे . पिीची तसलमात रक्कम असमायोजीत असतािा त्याच व्यक्तींिा दबार तसलमात
ददल्याचे ददसि येते. तरी, आता

थकीत असमायोजीत तसलमात रक्कम

रु.17829782/- चे समायोजि त्िरीत करूि घ्यािे.
अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 50 दद.10/06/2014 चे उत्तर दद. 19/06/2014 रोजी ददले आहे .
त्यामध्ये तसलमात रक्कमांचे िसलीसाठी संबंर्धतांिा

टीसा दे ण्यात आल्या आहे त ि िसलीची कायषिाही

चाल असल्याचे िमद आहे . परं त िसली करणेत आली िसल्यािे रु. 17829782/ िसलपार ठे िण्यात येत
आहे त.
िसलपार रक्कम रु.17829782/

अधष समास ज्ञापि ददिांक
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(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

50
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जिरल फंडाचा बँक ताळमेळ जळत िसल्याबाबत.
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तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

23303507
महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम 51 मधील (3) िसार प्रत्येक मदहिा अखेर
रोकडिहीतील िोंदलेल्या जमा ि खचाषच्या िोंदीची बँक पासबक मधील िोंदीबरोबर बाबिार तलिा करूि
जर काही फरक असेल तर तो रोकड िहीतील तळटीपेमध्ये दाखविणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे कायषिाही
करण्यात आली िसल्यामळे 2012-13 या िर्ाषत रोकडिही ि बँक खात्याच्या रक्कमेमध्ये रु.23303507/इतकी तफाित ददसि
ू येते.

सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेचे वित्तीय िर्ष 2012-2013 चे लेखापरीक्षणामध्ये ददिांक
31.03.2013 रोजी जिरल फंड रोकडिही (िमिा िं.11) मध्ये दशषविलेल्या बँक ताळमेळाची तपासणी
केली असता खालील प्रमाणे अनियशमतता आढळि आल्या आहे त.

1)रोकडिही खचष बाजस ददिांक 31.03.2013 अखेर ची शशल्लक रक्कम 31,42,87,392.88/- िमद

आहे परं त सदर रक्कम खाडाखोड करूि शलहीली आहे . महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम
क्रमांक 10 िसार लेखा लेखिातील प्रत्येक दरूस्त्ती ि बदल तांबड्या / लाल शाईत (दरूस्त्त कराियाच्या
मळ िोंदीिर एकच रे र् मारूि) व्यिस्स्त्थतपणे करूि प्रार्धकृत अर्धका-यािे स्त्िाक्षरी ि ददिांकासदहत
साक्षीकृत करणे आिश्यक असता उपरोक्त उपररलेखि कोणत्याही अर्धका-यािे साक्षांककत केलेले िाही.
2) रोकडिहीमध्ये ददिांक 31.03.2013 रोजीच्या शशल्लक रक्कम रुपये 31,42,87,392.88/- मध्ये
विविध बँकामधील गत
ं िणका, बँक गँरंटी यांचा समािेश आहे . त्यापैकी रोकडिही िसार शेतकरी बँक
शशल्लक 93,42,218.91/- दाखविली आहे . परं त शेतकरी सहकारी बँकेच्या ठे िीच्या वििरणपरािसार
रक्कम रु.24369999.23/- शशल्लक आहेत. त्याचा फरक रु.15027780/-इतका आहे . शेतकरी बँकेमध्ये
िेगिेगळया निधीमध्ये गत
ं विलेल्या रु.336048654.08/- रक्कमांचा समािेश लेखा शाखेिे रोकडिहीमध्ये

केलेला िाही. याबाबत शेतकरी बँक अिसायिात निघालेली असि या बँकेत नियमबाह्यररत्या गत
ं विलेल्या
रक्कमाबाबतचा पररच्छे द क्र.10, 2011-12 या आर्थषक िर्ाषच्या लेखापररक्षण अहिालामध्ये घेण्यात
आलेला आहे . रक्कमा परत शमळविण्याबाबत प्रशासिाकडि कोणती कायषिाही करण्यात आली याबाबतचा
खलासा करण्यात आलेला िाही.
3)यनियि बँकेच्या (खाते क्र.2045)

रोकडिही

िसार शशल्लक रक्कम रु.21385904.90/-आहे ि बँक

स्त्टे टमें ट िसार शशल्लक रक्कम रु.13215939.77/- आहे . याचा ताळमेळ लेखाशाखेिे रोकडिहीमध्ये
घेतला आहे . परं त त्यामध्ये दशषविण्यात आलेल्या फरक रक्कमेचे समायोजि करण्याची कायषिाही केली
िसि दरमहा सदरच्या फरक रक्कमा तशाच पढे िोंदिल्या आहे त. उदा. ददिांक 22.02.2011 रोजी
अिामत खात्यािर िगष केलेली रक्कम रु.2000000/- रोकडिहीस खची घातलेली िाही. ि ददिांक
22.02.2011 ि 23.02.2011 रोजी सजल निमषल खात्याकडे रु.5000000/- दबार िगष ही बाब निदशषिास
आल्या बरोबर िेळीच रोकडिहीस योनय त्या बाजूस िोंदिूि ि दबार जमा रक्कम िगष करूि घेतलेली
िाही. ही कायषिाही लेखापरीक्षण सरू असेपयंत केली िाही. महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे
नियम 51 मधील (3) िसार प्रत्येक मदहिा अखेर रोकडिहीतील िोंदलेल्या जमा ि खचाषच्या िोंदीची बँक
पासबक मधील िोंदीबरोबर बाबिार तलिा करूि जर काही फरक असेल तर तो रोकड िहीतील
तळटीपेमध्ये दाखविणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे कायषिाही करण्यात आली िसल्यामळे बँक पासबकमध्ये
खचष पडलेल्या परं त रोकडिहीस खचष बाजस ि िोंदविलेल्या रक्कमा रुपये 1170606.85/- अद्याप खची
घालण्यात आल्या िसल्यािे रु.8170606/- चा फरक रोकडिही ि बँक पासबक मध्ये ददसि येतो.
4)रोकडिहीमध्ये जमा बाजस बँक गॅरंटी रक्कम रु.1606000/- शशल्लक दाखविली आहे . त्यापैकी
रु.1551000/- ि रु.5000/- ह्या बँक गँरंटीची कागदपरे लेखा परीक्षणास दाखविली िाहीत.
5)महाराष्ट्र बँक खाते क्रमांक (5251) मध्ये रु.120995.57/- शशल्लक आहे त. परं त रोजककदीस
रु.15869.57/- ची िोंद आहे . फरकाची रक्कम रुपये 105126/- चा शोध घेिि ताळमेळ घेणे आिश्यक
आहे .
अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 51 दद.10/06/2014 चे उत्तर दद. 24/06/2014 रोजी ददले आहे . मद्दा
क्र.1 िसार खाडाखोड प्रमाणणत करण्यात आली आहे . मद्दा क्र.2 चे उत्तरामध्ये बँक अिसायिात निघाली
असल्यािे बँक ताळमेळ घेतला िसल्याचे िमद आहे. बँक ताळमेळ घेणे आिश्यक असल्यािे सदर मद्दा
अमान्य करण्यात येत आहे . मद्दा क्र.3 ि 5 प्रमाणे दद.04/7/14 रोजी रोकडिही मध्ये ताळमेळ घेतल्याचे
िमद आहे . नियमाप्रमाणे ताळमेळ दरमहा घेणे आिश्यक असल्यािे मद्दा अमान्य करण्यात येत आहे .

मद्दा क्रमांक 4 ची बँक गॅरंटीची कागदपरे लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली िाहीत.
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शमरज घरपट्टी विभागाकडील िसल रकमेचा भरणा लेख्यामध्ये केला िसल्यािे झालेल्या
कायम अपहाराबाबत.
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193726
शमरज विभागामध्ये घरपट्टी विभागाची पाितीप्रमाणे िसल
ू केलेली रक्कम रुपये 193726/- रोखपालाकडे
जमा करणे आिश्यक असता ती जमा केली िसल्यािे रु. 193726/- या रकमेचा कायमस्त्िरुपी अपहार
झाला आहे .

सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेच्या शमरज घरपट्टी विभागाकडील वित्तीय िर्ष 2012-2013

च्या लेखा परीक्षणामध्ये माहे माचष, 2013 मधील जमेची तपासणी केली असता खालील प्रमाणे घरपट्टी

करांची रु.193726/- िसल रक्कम महािगरपाशलका लेख्यामध्ये जमा (भरणा) केली िसल्याचे आढळि
आले आहे .

1)पािती पस्त्तक क्रमांक 123 श्री.अंकलगी यांिा ददिांक 16.04.2012 रोजी 2012-2013 या आर्थषक
िर्ाषसाठी घरपट्टी कर संकलिासाठी दे ण्यात आल्याची िोंद साठा िोंदिही मध्ये घेण्यात आलेली आहे . सदर

पािती पस्त्तकातील पािती क्रमांक 12201 ते 12206 या ददिांक 13.07.2012 ते ददिांक 25.07.2012
या

कालािधीत

िापरल्या

आहे त.

परं त

या

पाित्यांद्िारा

िसल

झालेली

रक्कम

रु.

193726/-

महािगरपाशलकेच्या लेख्यामध्ये ि भरता त्यांचा अपहार केला आहे . पािती क्रमांक 12225 ते 12230 या
पाित्या ददिांक 30.03.2012 रोजी िापरल्या असि
ू पािती क्रमांक 12235 ही दद.31.03.2013 रोजी

िापरली आहे . परं त पािती क्रमांक 12204, 12207 ते 12224 , 12232 ते 12234 या पाित्या
िापरल्या असि
ू स्त्थळप्रत पाितीिर ददिांक िमद िसल्यािे करदात्याकडूि कराची रक्कम कोणत्या

ददिांकास िसल
ू केली ि महािगरपाशलकेमध्ये त्या रक्कमेचा भरणा कधी केला याची खारी करता आली
िाही.

2) पररशशष्ट्ठ क्र. (10) मध्ये िमद असलेल्या पाित्याद्िारे िसल केलेली रक्कम रुपये 124678/महािगरपाशलका लेख्यामध्ये भरणा केलेली िाही. सदर जमा पािती पस्त्तक श्री.अंकलगी यांिा दे ण्यात
आले असि
ू ते िगष 4 मधील कमषचारी आहेत. त्यांिा िसलीचे ि रोख रक्कम हाताळण्याबाबत सक्षम

आर्धकारी यांिी ददलेल्या आदे शाची प्रत लेखापररक्षणास दे ण्यात आलेली िाही. अधषसमास ज्ञापि क्रमांक

53 दद.10/06/2014 चे अिपालि करनिधाषरण ि संकलि विभागािे दद.10/07/2014 रोजी ददले आहे .
त्यामध्ये

श्री.अंकलगी

यांिा

क्र.मिपा/करवि/10/1461/2009-10

दद.20/11/2009

च्या

कायाषलयीि

आदे शािे कर िसलीचे काम दे ण्यात आले आहे.

3)पस्त्तक क्रमांक 315 मधील पािती क्र. 31485 ते 31500 या पाित्या ददिांक 25.03.2013 ते
31.03.2013 या कालािधीत श्री.अंकलगी यांिी करसंकलिासाठी िापरल्या आहे त. परं त सदर पाित्या

द्िारे पररशशष्ट्ठ क्रमांक (10)मध्ये िमद केलेली रक्कम रुपये 69048/- चा भरणा महािगरपाशलका
लेख्यामध्ये केलेला िाही.

4)िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम क्र.78(3) िसार कर िसली शलवपकािे िमिा क्र.50 प्रमाणे

ठे िलेल्या संकलि पस्त्तकांत,प्रत्येक जमा पािती िरील तपशील िोंदविला पादहजे. या पस्त्तकातील िोंदी
ददलेल्या पाित्यांच्या क्रमािसार ठे िल्या जाव्या ि ददिस अखेर बेरजा घेिि कर संकलकािे स्त्िाक्षरी केली

पादहजे. त्याचप्रमाणे िमिा क्र.13 प्रमाणे चलि तयार करुि कर संकलि निरीक्षकाकडे अथिा मख्य

कायाषलयाकडे संकलिाचा भरणा केला पादहजे. परं त अशाप्रकारे िसली शलवपकांिी कर संकलि पस्त्तक
ठे िलेली िाहीत. ि नियमाप्रमाणे चलिही तयार केले िाही ि ते करसंकलि निररक्षक ि कर अर्धक्षक

यांिी तपासले िाही. तसेच चलि तपासणी बाबत कोणत्या कमषचारी, अर्धकारी यांिा प्रार्धकृत करण्यात
आले होते या बाबतचे आदे श लेखापररक्षणास दाखविण्यात आलेले िाहीत.

5)महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम 79 अन्िये करांचा भरणा कर विभागात
स्स्त्िकारण्यापि
ू ी अगर रोखपालाकडे भरणा करण्यापि
ू ी करनिधाषरण ि करसंकलि खात्यािे संकलि

पस्त्तकातील िोंदी मळ पाित्यांशी ताडूि पहाण्याची, पस्त्तकांतील बेरजांची चाचणी करण्याची ि ह्या
तपासण्या करणाऱ्या अर्धका-यािे तपासण्या केल्याचे प्रमाणपर त्याच्या स्त्िाक्षरीिे िोंदविण्याची खारी
करणे आिश्यक असता, शमरज विभागात कर संकलि कमषचारी यांिी जमा केलेल्या रक्कमा नियमाप्रमाणे

बरोबर असल्याची करसंकलि निररक्षक ि कर अर्धक्षक यांिी तपासणी ि करताच रक्कमा परस्त्पर
रोखपालाकडे भरणा केल्यािे संकलिाच्या िोंदीिर कर अर्धक्षक यांचे

नियंरण िसल्याचे

लेखापरीक्षणास

ददसि
ू आले आहे . अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 53 दद.10/06/2014 चे अिपालि करनिधाषरण ि संकलि

विभागािे दद. 10/07/2014 रोजी ददले आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये चलि

तपासण्याच्या आदे शाची प्रत सोबत जोडल्याचे िमद आहे . आदे शाची पडताळणी केली असता जािक

क्र.मिपा.करवि/ 10/3821/करनिधाषरण ि संकलि विभागािे दद.18/12/13 िे आदे श काढला आहे . सदर
आदे श अपहार झाल्यािंतर 2013-14 या आर्थषक िर्ाषत काढला असल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात
येत आहे .

त्यामळे िरील प्रमाणे

रुपये 124678/- ि

रुपये 69048/- असा एकूण रक्कम रुपये 193726/-

या रकमेचा कायमस्त्िरुपी अपहार केल्याचे ददसि
ू येते. घरपट्टी विभाग उपायक्त यांचे नियंरणाखाली आहे .

या विभागाचे दै िदं दि कामकाज पाहता त्यांचे या विभागािर योनय ते नियंरण िसल्याचे स्त्पष्ट्ट होते .
अपहार केलेल्या कमषचा-यािर कोणती कारिाई करण्यात आली याचा अहिाल लेखापरीक्षणास दाखविण्यात
आलेला िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये अपहार केलेला कमषचारी श्री.अंकलगी यास

आयक्त आदे श क्र.मिपा/आस्त्थावि/ 527/13-14 दद.12/11/13 िे निलंत्रबत केले आहे . परं त अपहाराबाबत
कोणताही गन्हा दाखल केलेला िाही. तसेच अपहाराची रक्कम ही िसल केलेली िाही.
अपहाराची रक्कम रु. 193726/अधष समास ज्ञापि ददिांक
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घरपट्टी विभागाची पािती पस्त्तक साठा िोंदिही अद्याित िसलेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
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ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

सांगली शमरज ि कपिाड घरपट्टी विभागािे 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत एकूण 320 पािती पस्त्तके
अशभलेखा विभागाकडूि घेतली आहे त. महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता 1971 चे नियम क्रमांक 09 (4)
िसार िसली शलवपकािे पूणष िापरलेली पस्त्तके परत केल्या शशिाय त्याला ििीि पस्त्तके दे िू ियेत अशी
तरतद असतािा 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत िापरलेली 320 पािती पस्त्तके परत घेण्यात आली िाहीत.

सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेच्या शमरज घरपट्टी विभागाकडील करांची पािती पस्त्तके
साठा िोंदिही महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता 1971 चे नियम क्रमांक 09 िसार िमिा क्र. 1 मध्ये
ठे िण्यात आली आहे . वित्तीय िर्ष 2012-13 कररता शमरज विभागािे 105 , कपिाड विभागािे 102 ि
सांगली विभागािे 113 पस्त्तके अशभलेख विभागाकडूि घेतल्याची िोंद साठा िोंदिहीमध्ये करण्यात
आलेली आहे . पािती पस्त्तक साठा िोंदिही (पािती/धिादे श पस्त्तकांचा माल लेखा) चे लेखापरीक्षण केले
असता खालील प्रमाणे अनियशमतता आढळि आल्या आहे त.
1)अशभलेख (रे कॉडष विभाग) विभागाकडूि घरपट्टी करसंकलि पािती

पस्त्तके प्राप्त झालेचा ददिांक ि

िसली शलपीकांिा जमा पािती पस्त्तके निगषमीत केलेल्या ददिांकाची िोंद रकािा क्रमांक 1 मध्ये करणे
आिश्यक असतािा तशी िोंद केलेली िाही.
2)रकािा क्रमांक 10 मध्ये पस्त्तके घेणाऱ्या कमषचाऱ्यांच्या पदिामाची िोंद घेण्यात आलेली िाही.
3)पस्त्तक क्रमांक 55,66 ते 68,70,122,126,128,129,152,160,165, 168 ,170, 202, 209, 214,
215, 217 ते 220, 223, 224, 225, 227, 229 इ. पस्त्तके निगषमीत करतािा पस्त्तक घेणाऱ्या
व्यक्तीची सही रकािा क्रमांक 11 मध्ये घेणे आिश्यक असतािा तशी सही घेण्यात आलेली िाही. त्यामळे
पस्त्तके कोणत्या कमषचा-याला दे ण्यात आली ते समजि येत िाही.
4)पस्त्तक निगषमीत केल्या िंतर शशल्लक पस्त्तकांचे बाबतीत शलपीक ि प्रार्धकृत अर्धकारी यांिी अिक्रमे
रकािा क्रमांक 15 ि 16 मध्ये अद्याक्षरी

करणे आिश्यक असता ती केलेली िाही.

5)िापरलेली पािती पस्त्तके संपल्या िंतर ती परत घेतल्याचा ददिांक , पस्त्तके परत करणाऱ्या व्यक्तीची
सही, शलपीक ि प्रार्धकृत अर्धकारी यांिी अिक्रमे रकािा क्रमांक 21,22,23 मध्ये करणे आिश्यक
आसता ती केलेली िाही. िरील प्रमाणे साठा िोंदिही अपणष असि
ू त्यािर कोणत्याही प्रार्धकृत
अर्धकाऱ्यांच्या सह्या आढळि आलेल्या िाहीत.
6)महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता 1971 चे नियम क्रमांक 09 (4) िसार िसली शलवपकािे पूणष
िापरलेली पस्त्तके परत केल्या शशिाय त्याला ििीि पस्त्तके दे िू ियेत अशी तरतद असतािा 2012-13
या आर्थषक िर्ाषत िापरलेली 320 पािती पस्त्तके परत घेण्यात आली िाहीत. लेखासंदहता 1971 चे नियम
क्रमांक 09 चे (8) िसार पणषत: िापरलेली पािती पस्त्तके प्रार्धकृत अर्धकाऱ्यािे आपल्या व्यक्तीगत

ताब्यात ठे िणे आिश्यक असतािा सदरची 320 पस्त्तके िसली शलवपकांच्याच ताब्यात ठे िलेली आहे त.
7)पस्त्तक क्रमांक 338,323,318,339,331,321,337,330,336,332 ही 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत
अंशत: िापरली आहे त. लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 9 (7) िसार चाल िर्ी अंशत: िापरलेली
पस्त्तके पढील िर्ाषत िापरण्यास घेतली िसल्यास त्यातील ि िापरलेल्या पाित्या त्या िर्ाषअखेरीस रद्द
बातल करूि तसा शेरा कर अर्धक्षक यांिी शलदहणे आिश्यक असता िरील क्रमांकाच्या पािती
पस्त्तकातील कोऱ्या पाित्या ज्या शलवपकाच्या ताब्यात आहे त त्यािे Cancelled (रद्द) चा शशक्का मारूि
रद्द केल्या आहे त. परं तू त्या कर अर्धक्षक यांिी प्रमाणणत करुि रद्दबातलचा शेरा शलदहलेला िाही.
8)शमरज विभागातील कायषरत अर्धकारी ि कमषचारी यांची निस्श्चत केलेली कायष ि कतषव्ये
लेखापरीक्षणास दाखविली िसलेिे त्यांचे अर्धकार ि कतषव्य याबाबतची जबाबदारी समजूि येत िाही.
अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 54 दद.10/06/2014 चे अिपालि दद.10/07/2014 रोजी करनिधाषरण

विभागािे ददले असि िरील पािती पस्त्तक साठा िोंदिही अद्याित करण्याची ि अन्य रटींची पतषता

करण्याची कायषिाही चाल असल्याचे िमद आहे. परं त रटींची पतषता करुि अहिाल लेखापरीक्षणास सादर
केलेला िाही.
अधष समास ज्ञापि ददिांक
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घरपट्टी विभागामध्ये जमा पािती िरील ददिांकामध्ये खाडाखोड करूि रक्कमा विलंबािे
भरणा

केल्यािे झालेल्या तात्परत्या अपहारा बाबत.
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शमरज घरपट्टी विभागामध्ये पस्त्तक क्रमांक 56 मधील पािती क्रमांक 5532 अन्िये िसली शलवपकािे
शमळकतदाराकडूि दद.04.05.2012 रोजी रक्कम घेिूि कराची पािती केली आहे . परं त कायाषलयीि
पाितीच्या स्त्थळ प्रतीमध्ये दद.04.05.2012 ऐिजी दद.31.03.2013 असे ददिांकामध्ये उपरीलेखि करूि
10 मदहिे विलंबािे रक्कम घरपट्टी विभागात भरली आहे .

सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेकडील शमरज घरपट्टी विभागाकडील वित्तीय िर्ष 20122013 च्या लेखापरीक्षणामध्ये माहे माचष, 2013 या मदहन्या

िापरण्यात आलेल्या जमा पािती

पस्त्तकांची तपासणी केली असता खालील प्रमाणे पािती िरील ददिांका मध्ये खाडाखोड करूि रकमेचा
तात्परता अपहार केल्याचे आढळि आले आहे . याबाबत अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 55 दद.10/06/2014
निगषशमत केला असि
ू त्याचे उत्तर करनिधाषरण ि संकलि विभागािे दद.10/07/2014 रोजी ददले

आहे .

ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करूि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1)पािती पस्त्तक साठा िोंदिहीची तपासणी केली असता, पस्त्तक क्रमांक 56 हे अशभलेख (रे कॉडष)
विभागाकडूि 2011-12 मध्ये ददिांक 16.04.2011 रोजी घेण्यात आले असि
ू , ते 2011-12 या आर्थषक
िर्ाषत ि िापरल्यािे घरपट्टी विभागाकडे शशल्लक होते. सदर पस्त्तक 2012-13 या आर्थषक िर्ाषसाठी जमा
करूि पन्हा िापरण्यास घेण्यात आलेले असि
ू ते ददिांक 16.04.2012 रोजी श्रीमती.भोकरे यांिा दे ण्यात
आल्याची िोंद साठा िोंदिही पाि क्रमांक 11 िर आहे . सदर पािती पस्त्तकामधील पािती क्रमांक 5501
ते 5531 ददिांक 16.04.2012 ते 02.05.2012 या कालािधी कररता िापरल्या आहे त. त्यािंतर पािती
क्रमांक 5532 ही पािती

. 04.05.2012 रोजी केली आहे . परं त या पािती िरील ददिांकामध्ये खाडाखोड

करुि ददिांक 31.03.2013 िमद केला आहे ि त्याच ददिशी िसल करण्यात आलेली रक्कम रुपये
10000/- चा भरणा घरपट्टी विभागाकडे केला आहे . तसेच पािती क्रमांक 5533 ह्या पािती िरील ददिांक
मध्ये ददिांक 31.03.2013 अशी खाडाखोड करूि सदर पाितीद्िारे िसल रक्कम रुपये 1790/- ददिांक
31.03.2013 रोजी घरपट्टी विभागाकडे भरणा केली आहे .
2)सदर पाितीची शमळकतदाराकाकडील प्रत मागणी करूि प्राप्त केली असता त्यािर रक्कम शमळाल्याची
तारीख 04.05.2012 िमद असल्याचे आढळूि आले आहे . (सोबत शमळकतदाराची छायांकीत प्रत जोडणेत
आली आहे .) म्हणजेच संबंर्धत िसली शलवपकािे शमळकतदाराकडूि दद.04.05.2012 रोजी रक्कम घेिूि
कायाषलयीि पाितीमध्ये दद.04.05.2012 ऐिजी दद.31.03.2013 असे उपररलेखि करूि 10 मदहिे
विलंबािे रक्कम घरपट्टी विभागात भरल्यािे रु.10000/- चा तात्परता अपहार केला असल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.

अधषसमास

ज्ञापि

क्रमांक

दद.10/07/2014 रोजी ददले

55

दद.10/06/2014

चे

उत्तर

करनिधाषरण

ि

संकलि

विभागािे

असि त्याचे अिपालिामध्ये श्रीमती. भोकरे यांचेकडि आर्थषक अनियशमतता

झालेचे सकृत दशषिी स्त्पष्ट्ट झाल्यािे महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 56 प्रमाणे
आयक्त यांिी श्रीमती. भोकरे यांिा दद.21/10/13 रोजी तात्काळ निलंत्रबत केलेचे ि त्यांचे विरुध्द
फौजदारी गन्हा दाखल केलेचे िमद आहे . परं त याबाबतची कागदपरे लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आली
िाहीत.
3)महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम 79 अन्िये करांचा भरणा कर विभागात

स्स्त्िकारण्यापूिी अगर रोखपालाकडे भरणा करण्यापूिी कर खात्यािे संकलि पस्त्तकातील िोंदी मळ
पाित्यांशी ताडूि पहाण्याची, पस्त्तकांतील बेरजांची चाचणी करण्याची ि ह्या तपासण्या करणाऱ्या

अर्धकाऱ्यािे तपासण्या केल्याचे प्रमाणपर त्याच्या स्त्िाक्षरीिे िोंदविण्याची खारी करणे आिश्यक असता,

शमरज विभागात कर संकलि कमषचारी यांिी जमा केलेल्या रक्कमा नियमाप्रमाणे बरोबर आहे त याची
करसंकलि निररक्षक ि कर अर्धक्षक यांिी तपासणी ि करताच रक्कमा परस्त्पर रोखपालाकडे भरणा
केल्याचे लेखापरीक्षणास ददसि
ू आले आहे.

4)महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 10 िसार लेखा लेखिातील प्रत्येक दरूस्त्ती

ि बदल तांबड्या / लाल शाईत (दरूस्त्त कराियाच्या मळ िोंदीिर एकच रे र् मारूि) व्यिस्स्त्थतपणे करूि

प्रार्धकृत अर्धकाऱ्यािे स्त्िाक्षरी ि ददिांकासदहत साक्षांककत करणे आिश्यक असता उपरोक्त उपररलेखि
कोणत्याही अर्धकाऱ्यािे साक्षांककत केलेले िाही.
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शमरज घरपट्टी विभागािे कराचे दै निक िसलीची िोंदिही ठे िली िसलेबाबत ि करसंकलि
भरणा नियमािसार केला िसलेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

11

मिपा

9ड

03

0

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

घरपट्टी विभागाच्या संकलिाचा भरणा स्त्िीकारणा-या अर्धका-यािे / कमषचा-यािे संकलि पस्त्तकात ि
पािती पस्त्तकातील िापरलेल्या शेिटच्या पाितीिर त्याची पोच पािती दे णे आिश्यक असता त्याप्रमाणे
कायषिाही करण्यात आलेली िाही. शमरज विभागाकडे िमिा क्रमांक 50 मध्ये संकलि पस्त्तक ठे िलेले
िाही. तसेच िमिा क्रं. 13 प्रमाणे प्रत्येक िसली शलवपकािे चलि तयार करूि त्यािसार रोखपालाकडे
भरणा केलेला िाही. त्याऐिजी संकलिाचा भरणा स्त्िीकारणा-या कमषचा-यािे स्त्ित:च्या िमन्यात एक
िोंदिही ठे िली असि
ू त्यामध्ये त्या ददिशीच्या सिष संकलि शलपीकांची िािे शलहि त्यासमोर त्यािे भरणा
केलेली रक्कम शलहीली आहे . परं त सदर िोंदिही विहीत िमन्यात िसि त्यािर कोणत्याही सक्षम
प्रार्धका-यािे स्त्िाक्षरी केलेली िाही.

सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेच्या वित्तीय िर्ष 2012-2013 चे लेखा परीक्षणामध्ये शमरज

घरपट्टी विभागाचे लेखा परीक्षण केले असता घरपट्टी कराच्या दै निक िसलीची िोंदिही ठे िली िसल्याचे
आढळि आले आहे .

1)महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता 1971 चे नियम 78 (3) प्रमाणे िमिा क्रमांक 50 मध्ये ठे िण्यात

आलेल्या संकलि पस्त्तकात, प्रत्येक जमा पाितीिरील तपशील िसली शलवपकािे िोंदविला पादहजे. या
पस्त्तकातील िोंदी घरपट्टी धारकास घरपट्टी िसलीच्या

ददलेल्या पाित्यांच्या क्रमांकािसार िमद करूि ि

ददिस अखेर बेरजा घेिि कर संकलकािे / िसली शलवपकािे स्त्िाक्षरीकरूि िमिा िंबर 13 मध्ये चलि
तयार केले पादहजे ि कर संकलि निररक्षकाकडे अथिा मख्य कायाषलयात संकलिाचा भरणा केला पादहजे
असे असतािा तशी िोंदिही कोणत्याही करसंकलकािे ठे िलेली िाही. करसंकलक / िसली शलवपकािे

दै निक करांच्या संकलि केलेल्या रक्कमेचे चलि ि करता फक्त िसली पािती पस्त्तकाच्या शेिटच्या
पािती च्या पाठीमागे

रोखपालाकडे ददली आहे .

त्या ददिसाच्या िसल केलेल्या कराच्या रक्कमेची बेरीज िोंदिि रक्कम

2) संकलिाचा भरणा स्त्िीकारणा-या अर्धका-यािे / कमषचा-यािे संकलि पस्त्तकात ि

पािती पस्त्तकातील

िापरलेल्या शेिटच्या पाितीिर त्याची पोच पािती ददली पादहजे. परं त अशी कायषिाही झाली िसल्याचे

आढळि आले आहे. शमरज विभागाकडे संकलि पस्त्तक ठे िण्यात आलेले िाही. तसेच िमिा क्रं. 13
प्रमाणे प्रत्येक िसली शलवपकािे चलि तयार करूि त्यािसार रोखपालाकडे भरणा केलेला िाही. त्याऐिजी

संकलिाचा भरणा स्त्िीकारणा-या कमषचाऱ्यांिे स्त्ित:च्या िमन्यात एक िोंदिही ठे िली असि
ू त्यामध्ये त्या

ददिशीच्या सिष संकलि शलपीकांची िािे शलहि त्यासमोर त्यािे भरणा केलेली रक्कम शलहीली आहे . परं त

सदर िोंदिही विहीत िमन्यात िसि त्यािर कोणत्याही सक्षम प्रार्धका-यािे स्त्िाक्षरी केलेली िाही.

3)िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम क्र.79 िसार कर संकलि कर विभागात स्स्त्िकारण्यापूिी

अगर रोखपालाकडे भरणा करण्यापि
ू ी करखात्यािे / विभागािे संकलि पस्त्तकातील िोंदी मळ पाित्याशी

ताडूि पाहण्याची, पस्त्तकांतील बेरजांची चाचणी करण्याची, चलिािरील आकड्यांचा मेळ घालण्याची ि
ह्या तपासण्या करणा-या अर्धका-याचे तपासण्या केल्याचे प्रमाणपर त्याच्या स्त्िाक्षरीिे िोंदविण्याची
व्यिस्त्था करणे आिश्यक आहे . परं त शमरज विभागातील िसली शलवपकांिे जमा पािती पस्त्तकांत केलेल्या
दै िदं दि पाित्यांची ददिसा अखेर बेरीज केलेली िाही ि करनिरीक्षकािे ती तपासलेली िाही. सदर रक्कम

िसली शलवपकािे चलि तयार ि करता रोखपालाकडे जमा केली आहे . ि रोखपालािे नियम क्र.36 (1)
िसार िमिा 14 अगर 15 प्रमाणे दय्यम पस्त्तक ठे िूि त्यामध्ये िोंद ि करता स्त्ित:च्या िमन्या मधील
िोंद िहीमध्ये िोंदविली आहे.

अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 56 दद.10/06/2014 चे अिपालि करनिधाषरण ि संकलि विभागािे

दद.10/70/2014 रोजी ददले असि यापिी या कायाषलयामध्ये नियमािसार जमेची िसली केली जात
िसल्याचे मान्य केले आहे ि जा.क्र./करवि/10/3821 दद.18/12/13 रोजी पररपरकाद्िारे कर संकलि कर
विभागात स्स्त्िकारण्यापूिी अगर रोखपालाकडे भरणा करण्यापूिी करखात्यािे

/ विभागािे संकलि

पस्त्तकातील िोंदी मळ पाित्याशी ताडूि पाहण्याची, पस्त्तकांतील बेरजांची चाचणी करण्याची, चलिािरील
आकड्यांचा मेळ घालण्याची ि ह्या तपासण्या करणा-या अर्धका-याचे तपासण्या केल्याचे प्रमाणपर
त्याच्या स्त्िाक्षरीिे िोंदविण्या बाबतचे आदे श कमषचाऱ्यांिा ददल्याचे िमद
ू आहे .
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महािीर उद्याि भाग 1 ि 2 विकशसत करणे या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
खासदार निधी
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत कलम

सािष.बांधकाम केंद्र शासि

9ब

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

08

0

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

1041207

15191

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

महािीर उद्यािातील फेरोक्रेट कफनिश िेगिेगळ्या आककषटे क्चरल रचिा तयार करणे या कामाचा दर
दरपथ
ृ :करणािसार ठरविलेचे प्राकलिामध्ये िमद आहे . सोबत विनिता िाईक या आककषटे क्चरिे केलेले
दरपथ
ृ :करण जोडले आहे . परं त कायषकारी अशभयंता यांिी दरपथ
ृ :करणािसार आलेले दर माकेट दराप्रमाणे
योनय असलेबाबत प्रमाणणत केले िसल्यािे याबाबीिर खचष करण्यात आलेली रक्कम 236.01 चौ.शम. X
रु.2200 प्रती चौ.शम.प्रमाणे रु.519222/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .
महािीर उद्याि भाग 1 ि 2 विकशसत करणे या कामासाठी मा.खासदार प्रकाश जािडेकर यांचे खासदार
निधीमधि निधी मंजर करण्यात आले आहे ि त्या मंजर रक्कमेति महािीर उद्याि सांगली, शमरज ि
कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे विकशसत केले आहे .
अंदाजपरकीय रक्कम 1000000/लेखाशशर्ष :- इतर योजिा 41215 मा.खासदार फंड
प्रमाणक क्र.02

हि.10/08/12

रक्कम रु.999000/-

प्रशासकीय मान्यता :- क्र.नियोजि /का -14(2) खास्त्थाविका / 4602 / 2011 स्जल्हा नियोजि सशमती
स्जल्हा नियोजि सशमती स्जल्हार्धकारी कायाषलय, सांगली दद.07/12/2011
तांत्ररक मान्यता :- शहर अशभयंता यांचे कडील क्र.र.ि.622 दद.04/11/11
स्त्थायी सशमती ठराि क्रं 561 दद.24/01/12 िे मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका
प्रकरण 5 संविदा कलम 2(2) चे परं तकान्िये वििानिविदा

अर्धनियम 1949 चे

काम मंजर करणेत आले आहे ..

निधी वितरण आदे श :- क्र.नियोजि / का-14(2) खास्त्थाविका / 1055 / 2012 स्जल्हा नियोजि सशमती
स्जल्हार्धकारी कायाषलय, सांगली दद.11/04/2012 िे रु.1500000/- निधी प्राप्त झाला आहे .
ठे केदाराचे िाि :- मे. ग्रीिमेक हॉदटष टेक प्रा.शल.पणे.
कामाचा कायाषदेश :- जा.क्र./सा/बांधवि/105/12-13/ साबांवि,मख्यालय,दद.30/05/2012

कामाची मदत :- 90 ददिस.

काम पणष दद.14/07/12

मोजमाप पस्स्त्तका क्र.10

पष्ट्ृ ठ क्र.

26 ते 33

या कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्त्तक क्र.10 ि दे यक तपासि
ू अधषसमास ज्ञापि क्रं.66 दद.27/06/12 रोजी
निगषशमत केला आहे . बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.16/7/14 रोजी लेखापरीक्षणास सादर केले
आहे . सदर अिपालि तपासि
ू

खालील अशभप्राय दे ण्यात येत आहे त.

1)स्त्थायी सशमती ठराि क्रं 561 दद.24/01/12 िे मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे
प्रकरण 5 संविदा कलम 2(2) चे परं तकान्िये वििानिविदा काम मंजर केले आहे . परं त त्याबाबतची योनय
कारणे ठरािामध्ये िमद केली िाहीत. प्रार्धकारािसार कलम 5(2)(2) अन्िये निविदा मंजर करतािा वििा
निविदे चे कारण िमद करणे आिश्यक असल्यािे सदर तरतदीचे पालि झाले िसल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.
2)बाब क्र.2 बागेसाठी माती आणिे ि पसरणे हे काम मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाप्रमाणे 612.06
घ.मी.केले असि दरपथ
ृ :करणाप्रमाणे या बाबीचा दर रु.313.80/- घमी ि बाब क्र.8 सोशलंग करणे या
कामाचा दर रु.2852.25 प्रती चौ.शम. ठरविला आहे . महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग
अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती
ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रती घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा
कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे ि रॉयल्टी भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास
त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे. दे यकासोबत ठे केदारािे रॉयल्टी रक्कम
भरलेचा कोणताही परािा सोबत जोडला िसतािाही बांधकाम विभागािे दे यकामधि रॉयल्टीची रक्कम
कपात ि करता प्रमाणक क्र.2 दद.10/08/12 िे ठे केदारास आदा केली आहे . त्यामळे ठे केदारास
दे यकामधि रॉयल्टीपोटी आदा केलेली 612.06 घ.मी. X रु.70.67 प्रती घिशमटर = रु.43254/- तसेच
सोशलंगसाठी 80 शम.शम. जाडीचा दगड 66.890 घ.शम िापरल्यािे रु.70.67 प्रती घिशमटर प्रमाणे
रु.4721/- अशी एकण रॉयल्टीची रक्कम रु.47975/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त. अधषसमास ज्ञापि
क्रं.66 चे उत्तर दद.16/7/14 रोजी ददले असि त्यामध्ये महसल विभागािे माती िाहतक करण्यासाठी
ददलेल्या िाहतक परिान्याचे पास जोडलेचे िमद आहे . परं त ते लेखापरीक्षणास दाखविणेत आलेले िाहीत.
त्यामळे रॉयल्टी रक्कम रु.47975/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहेत.
3)बाब क्र.5 फेरोक्रेट कफनिश िेगिेगळ्या आककषटे क्चरल रचिा तयार करणे या कामाचा दर रु. 2200/प्रती चौ.शम. दरपथ
ृ :करणािसार ठरविला असलेचे प्राकलिामध्ये िमद आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या
अिपालिामध्ये विनिता िाईक या आककषटे क्चरिे केलेले

दरपथ
ृ :करण जोडले आहे . परं त

महािगरपाशलकेच्या बांधकाम विभागातील तांत्ररक मान्यता दे ण्याचे अर्धकार असलेल्या कायषकारी अशभयंता
यांिी दरपथ
ृ :करणािसार आलेले दर माकेट दराप्रमाणे योनय असलेबाबत प्रमाणणत केले िसल्यािे

याबाबीिर

खचष करण्यात आलेली रक्कम 236.01 चौ.शम. X रु.2200 प्रती चौ.शम.प्रमाणे रु.519222/-

आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त.
4)बाब क्र.12 जेट ग्रॅिाईट फरशी बसविणे हे काम 51.380 चौ.शम. x रु.2455.05/ चौ.शम.=
रु.126140.47 केले आहे .कामाच्या पररमाणाचा दर दरपथ
ृ :करणािसार ठरविलेचे प्राकलिामध्ये िमद आहे .
परं त दरपथ
ृ :करण सोबत जोडणेत आलेले िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये दरपथ
ृ :करण
जोडलेचे िमद आहे . परं त दरपथ
ृ :करण सोबत जोडले िसल्यािे रक्कम रुपये 126140/- आक्षेपार्धि
ठे िण्यात येत आहे त.
5) मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता पॉशलश कोटा फरशी बसविणेचे काम 325.17
चौ.शम.करण्यात आलेले आहे . सदर काम प्राकलिामध्ये िमद अंदाज 118.970 चौ.शम. पेक्षा 206
चौ.शम.िे जादा केले आहे

ि या जादा कामाची ककंमत रु.145845/- इतकी झाली आहे.

जादा कामास

सािषजनिक बांधकाम नियम पस्स्त्तका नियम 227 (24) कामाच्या अनतररक्त बाबी पार पाडणेसाठी
कायषकारी अशभयंता यांिा प्रत्येक अनतररक्त बाबींसाठी रुपये 10,000/- या प्रमाणे िाढ करण्याचे अर्धकार
आहे त. या बाबीिर रुपये 145845/- जादा खचष झालेिे महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता 1972 चे
नियम क्र.167 (1) िसार सधारीत तांत्ररक मान्यता घेणे आिश्यक आहे . तसेच मब
ं ई प्रांनतक
महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे प्रकरण सात संविदा कलम 73 (अ) अन्िये महािगरपाशलकेच्या
ितीिे संविदा करणेचा अर्धकार आयक्त यांिा असलेिे त्यांची प्रशासकीय मान्यता घेणे आिश्यक आहे .
निविदा अटी/शती मधील अट क्र.15 िसार मंजर कामामध्ये बदल ककंिा िाढ करण्यास विभागप्रमख
यांच्या अगाि लेखी मंजरीची आिश्यकता असता ती घेणेत आलेली िसलेिे रु.145845/- आक्षेपार्धि
ठे िण्यात येत आहे .
6)बाब क्र.14 बागेमध्ये िेगिेगळी खेळणी बसविणे या कामाचा दर रु.250000/- दरपथ
ृ :करणािसार
ठरविला असलेचे प्राकलिामध्ये िमद आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिा सोबत तीि कोटे शि
धारकांची दरपरके जोडली आहे त. परं त दरपरके कोणी मागविली याचा संदभष िमद िाही. कोटे शि धारक
खेळणी परविणारे अर्धकृत िोंदणीधारक व्यिसानयक असलेबाबतचे कोणतेही तांत्ररक परािे सोबत जोडलेले
िाहीत. मागविण्यात आलेल्या खेळण्यांचे विनिदे श (specification) ठरविण्यात आलेले िाहीत. सादहत्याची
ककंमत रु.50000/- पेक्षा जास्त्त असल्यािे, उद्योग उजाष ि कामगार विभागाच्या शासि निणषय क्रमांक
भांखसं-1093/2635/ उद्योग/6 दद.16 जलै 1993 िसार खेळणी खरे दीची निविदा मागविणे आिश्यक
असता, त्याप्रमाणे निविदा ि मागविता कोटे शि मागिि खेळणी खरे दी केलेिे स्त्पधाषत्मक दराचा लाभ
शमळाला िसल्यािे महािगरपाशलकेचे आर्थषक िकसाि झाल्याचे स्त्पष्ट्ट होत आहे .त्यामळे खेळण्याची
रक्कम रु.2.50 लाख आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहेत.
7)फेरोक्रेट कफनिश िेगिेगळ्या आककषटे क्चरल रचिा तयार करणे या कामाचा दर विनिता िाईक या

खाजगी आककषटे क्चरिी केलेल्या दरपथ
ृ :करणािसार रु. 2200 प्रती चौ.शम. ठरविला असलेचे अधषसमास
ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये िमद आहे . दरपथ
ृ :करणाचे अिलोकि केले असता सदर दर ठरवितािा
1 टक्के विम्याची तरतद केली असल्यािे विमा संचालिालय महाराष्ट्र राज्य यांचे पर क्र.प्रवििी2305/सहविमा/साबावि/फ-2 ददिांक 12.09.2005 िसार 1% विम्याची तरतद विभार्गय दरसचीमध्ये
केली जात िसलेिे प्राकलि/पिषगणिपरक तयार करतािा त्याची तरतद करणेत यािी ि ठे केदारािे
विम्याची रक्कम विमा संचालिालयाकडे भरलेचे प्रमाणपर दाखविलेित
ं र परत करणेत यािी असे िमद
आहे . त्यामळे प्राकलिामध्ये 1% विम्याची तरतद केली असल्यािे रु.519222/- च्या 1% प्रमाणे
रु.5192/- ठे केदाराकडि िसल पार आहे.
8)प्राकलिामध्ये उद्योग उजाष ि कामगार विभाग, महाराष्ट्र राज्य, शासि निणषय क्र. बीसीए-2009
प्रक्र108/कामगार 7 अ ददिांक 17 जूि, 2010 िसार 1% कामगार कल्याण उपकराची तरतद केली आहे .
परं त दे यकाति उपकर िसल केला िसलेिे रु. 999000/- च्या 1% प्रमाणे रु.9990/- ठे केदाराकडि िसल
करण्यात यािेत.
आक्षेपार्धन रक्कम:- फेरोक्रेट कफनिश रु.519222/-+ ग्रॅिाईट फरशी बसविणे रु.126140/- + पॉशलश
कोटा फरशी बसविणे रु.145845/- + खेळणी बसविणे रु.250000/- = रु.1041207/वसल
ु पात्र रक्कम :- विमा रु.5192/- + उपकर रु.9990 = रु. 15191/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

66

27/06/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

34

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

आमराई उद्यािामध्ये पाण्याच्या निच-यासाठी गटर करणे ि कफशलंग करणे या कामातील
अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
खासदार निधी
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत कलम

सािष.बांधकाम केंद्र शासि

9ब

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

04

0

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

590378

9998

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु.200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रती घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी
ठे केदारािे भरणे आिश्यक आहे . रॉयल्टी भरल्याचा कोणताही अशभलेख दे यकासोबत जोडला िसल्यास
ठे केदारास रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये असे अर्धसच
ू िेमध्ये िमद आहे . ठे केदारािे दे यकासोबत
रॉयल्टी भरल्याचा कोणताही परािा जोडला िसतािाही मरुम 1421.28 घ.मी. X रॉयल्टी रु.70.67 प्रती
घिशमटर प्रमाणे रु.100441/- ठे केदारास आदा केली आहे .
आमराई उद्यािामध्ये पाण्याच्या निच-यासाठी गटर करणे ि कफशलंग करणे या कामासाठी मा.खासदार
प्रकाश जािडेकर यांचे खासदार निधीमधि निधी मंजर करण्यात आले आहे ि त्या मंजर रक्कमेति
आमराई उद्याि सांगली,शमरज ि कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे विकशसत केले आहे .
अंदाजपरकीय रक्कम रु.1000000/-

लेखाशशर्ष :- इतर योजिा 41215 मा.खासदार फंड.
प्रमाणक क्र.

01

हि.10/10/12

रक्कम रु.499935/-

प्रशासकीय मान्यता :- क्र.नियोजि / का - 14(2) खास्त्थाविका / 4602 / 2011 स्जल्हा नियोजि सशमती
स्जल्हार्धकारी कायाषलय, सांगली यांचे पर दद.07/12/2011

तांत्ररक मान्यता :- शहर अशभयंता यांचे कडील क्र.र.ि.622 दद.04/11/11
स्त्थायी सशमती ठराि क्रं 561 दद.24/01/12 िे मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका

अर्धनियम 1949 चे

प्रकरण 5 संविदा कलम 2(2) चे परं तकान्िये वििानिविदा काम मंजर केले आहे.

निधी वितरण आदे श :- क्र.नियोजि / का - 14(2) खास्त्थाविका / 1055 / 2012 स्जल्हा नियोजि

सशमती स्जल्हा नियोजि सशमती स्जल्हार्धकारी कायाषलय, सांगली दद.11/04/2012 िे रु.1500000/- निधी
प्राप्त झाला आहे .

ठे केदाराचे िाि :- मे. ग्रीिमेक हॉदटष टेक प्रा.शल.पणे.
कामाचा कायाषदेश :- जा.क्र. / सा / बांधवि / 105 / 12-13 / साबांवि, मख्यालय, दद.30/05/2012
कामाची मदत :- 60 ददिस. काम पणष दद. 20/06/12

मोजमाप पस्स्त्तका क्र.10 पष्ट्ृ ठ क्र.

34

या कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाचे लेखापरीक्षण करुि अधषसमास ज्ञापि क्रं.67 दद.27/6/14
रोजी निगषशमत केला असि त्याचे अिपालि बांधकाम विभागािे दद.16/7/14 रोजी ददले आहे . बांधकाम
विभागािे ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1)स्त्थायी सशमती ठराि क्रं 561 दद.24/01/12 िे मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे
प्रकरण 5 संविदा कलम 2(2) चे परं तकान्िये वििानिविदा मंजर केले आहे . परं त त्याबाबतची योनय

कारणे ठरािामध्ये िमद केली िसल्यािे वििा निविदा काम करण्याची योनयता तपासता आली िाही. सदर
काम मरुम आणणे ि पसरण्याचे आहे. यामध्ये कोणतीही तांत्ररक बाब समाविष्ट्ट िसल्यािे निविदा काढणे
आिश्यक असतािा वििा निविदा काम केल्यािे महािगरपाशलकेस स्त्पधाषत्मक दराचा लाभ ि शमळाल्यािे
आर्थषक िकसाि झाल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.

2)महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रती घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी

ठे केदारािे भरणे आिश्यक आहे . परं त ती भरल्याचा कोणताही अशभलेख दे यकासोबत जोडला िसल्यास
ठे केदारास रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये असे स्त्पष्ट्ट िमद असतािाही ि ठे केदारािे दे यकासोबत
रॉयल्टी भरल्याचा कोणताही परािा जोडला िसतािाही

मरुम 1421.28 घ.मी. X रॉयल्टी 70.67 /

घिशमटर = रु.100441/- ठे केदारास ददली आहे . तसेच प्राकलिामध्ये खडी आणिे ि पसरण्याचा दर
दरपथ
ृ :करणािे ठरविला असल्याचे िमद आहे . परं त दरपथ
ृ :करण दाखविले िसल्यािे रु.499935/-

आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त. अधषसमास ज्ञापि क्रं.67 दद.27/6/14 रोजी निगषशमत केला असि त्याचे
अिपालि बांधकाम विभागािे दद.16/7/14 रोजी ददले आहे . त्यामध्ये महसल विभागािे मरुम िाहतक
करण्यासाठी ददलेल्या िाहतक परिान्याचे पास सोबत जोडलेचे िमद आहे . परं त पास लेखापरीक्षणास
दाखविले िसलेिे रुपये 100441/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त.

3)प्राकलिामध्ये उद्योग उजाष ि कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य शासि निणषय क्र. बीसीए-2009 प्रक्र108
/ कामगार 7 अ ददिांक 17 जूि, 2010 िसार 1% कामगार कल्याण उपकराची तरतद केली आहे . परं त
दे यकाति उपकर िसल केलेला िाही. त्यामळे रु. 499935/- च्या 1% प्रमाणे रु.4999/- ठे केदाराकडि
िसल करण्यात यािेत. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या उत्तरामध्ये उपकर िसलीची कायषिाही करण्याचे
मान्य केले आहे . परं त उपकराची िसली करण्यात आलेली िाही.

4)विमा संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, यांचे पर क्र.प्रवििी-2305/सहविमा/साबावि/फ-2 ददिांक

12.09.2005 िसार 1% विम्याची तरतद विभार्गय दरसचीमध्ये केली जात िसलेिे प्राकलि /
पिषगणिपरक तयार करतािा त्याची तरतद करणेत यािी ि ठे केदारािे विम्याची रक्कम संचालिालयाकडे
भरलेचे प्रमाणपर दाखविलेित
ं र परत करणेत यािी असे िमद आहे . त्याप्रमाणे प्राकलिामध्ये विम्याच्या

रक्कमेची तरतद केली िसल्यािे शासिाचे विमा रक्कमेपोटी रु. 499935/- च्या 1% प्रमाणे रु.4999/-चे
अर्थषक िकसाि झाले आहे .

आक्षेपार्धन रक्कम :- खडी आणणे ि पसरणे रु. 489937/- + रॉयल्टी रु. 100441/- = रु.590378/-

वसल
ु पात्र रक्कम :- कामगार कल्याण उपकर रु.4999/- + विमा रु. 4999/- = रु.9998/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

67

27/06/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक
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कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

महािीर उद्याि विकशसत करणे या कामातील अनियशमतते बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
खासदार निधी
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत कलम

सािष.बांधकाम केंद्र शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

1498473

235152

9ब

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

05

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

िाळिी प्रनतबंधक कामासाठी बांधकाम विभागाचे DSR (2011-12) पाि िं 134 बाब क्र. 63 चा
िापरलेला दर रु.79/-चौ.शम. हा इमारतीचे बांधकामासाठी िापरणे आिश्यक आहे . परं त हा दर मोकळया
जागेमध्ये बाग विकशसत करण्याच्या कामासाठी िापरला आहे तो चकीचा आहे . त्याऐिजी DSR (201112) पाि िं 134 बाब क्र.60 चा िाळिी प्रनतबंधक और्ध िापरणेचा दर रु.39 प्रती चौ.शम. िापरणे
आिश्यक असता तो ि िापरल्यािे रु.79-39 = रु.40/- चौ.शम. X 5504.860 चौ.शम. प्रमाणे
महािगरपाशलकेचे रु.220194/- चे आर्थषक िकसाि झालेिे ते संबंर्धताकडि िसल करणे आिश्यक आहे.
महािीर उद्याि विकशसत करणे या कामासाठी मा.खासदार राजीि शक्ल यांचे खासदार निधीमधि
निधी मंजर करण्यात आले आहे ि त्या मंजर रक्कमेति महािीर उद्याि सांगली, शमरज ि कपिाड
शहर महािगरपाशलकेिे विकशसत केले आहे .

अंदाजपरकीय रक्कम रु. 2000000/प्रमाणक क्र.

01

हि.20/10/13

रक्कम रु.1495814/-

प्रशासकीय मान्यता :- क्र.नियोजि / का-14(2) खास्त्थाविका / 18072 / 2012 स्जल्हा नियोजि सशमती
स्जल्हार्धकारी कायाषलय, सांगली दद.11/06/2012
तांत्ररक मान्यता :- शहर अशभयंता यांचे कडील क्र.र.ि.37 दद.31/05/12
स्त्थायी सशमती ठराि िं. 204 दद.17/08/12 िे मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे
प्रकरण 5 संविदा कलम 2(2) चे परं तकान्िये वििानिविदा काम मंजर करण्यात आले आहे.
निधी वितरण आदे श :- क्र.नियोजि / का-14(2) खास्त्थाविका / 2188 / 2012 स्जल्हा नियोजि सशमती
स्जल्हार्धकारी कायाषलय, सांगली दद.17/09/2012 िे रु.1875000/- निधी प्राप्त झाला आहे .
ठे केदाराचे िाि : - मे.ग्रीिमेक हॉदटष टेक प्रा.शल.पणे.
कामाचा कायाषदेश :- जा.क्र./ सा / बांधवि / 443 / 12-13 / साबांवि, मख्यालय, दद.15/09/2012
कामाची मदत :- 60 ददिस.

काम पणष ददिांक : 26/09/2012

मोजमाप पस्स्त्तका क्र. 35 पष्ट्ृ ठ क्र. 35 ते 36
या कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाचे लेखापरीक्षण करुि अधषसमास ज्ञापि क्रं.70 दद.27/6/14
रोजी निगषशमत केला असि त्याचे अिपालि बांधकाम विभागािे दद.16/7/14 रोजी ददले आहे . बांधकाम
विभागािे ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

1.प्राकलिामधील बाब क्र.2 िाळिी प्रनतबंधक उपाययोजिेसाठी 5504.860 चौ.शम. X रु.79 प्रती चौ.शम.
प्रमाणे रु.435159.18/- ची तरतद केली आहे ि मोजमाप पस्त्तक क्र.35 ि दे यकाची तपासणी केली
असता रु.435158.39/- खचष केला आहे . DSR(11/12) िसार िाळिी प्रनतबंधक और्ध क्लोरोपायरीफॉस
ि दहपोक्लोरिापरणे आिश्यक आहे . सदर और्ध िापरल्याबाबत खरे दीच्या पाित्या ि त्यािर जकात
भरल्याच्या

पाित्या

तसेच

और्ध

िापरण्यास

योनय

असलेबाबतचा

प्रयोगशाळा

चाचणी

अहिाल

लेखापररक्षणास दाखविलेला िाही. या कामासाठी DSR (11/12) पाि िं 134 बाब क्र.63 चा िापरलेला
दर हा इमारत बांधण्यासाठी िापरणे आिश्यक असता मोकळया जागेमध्ये बाग विकशसत करण्याच्या
कामासाठी िापरला आहे तो चकीचा आहे . त्याऐिजी DSR (11/12) पाि िं 134 बाब क्र.60 चा िाळिी
प्रनतबंधक और्ध िापरणेचा दर रु.39 प्रती चौ.शम. िापरणे आिश्यक असता तो ि िापरल्यािे रु.79-39
= रु.40/- चौ.शम. X 5504.860 चौ.शम. प्रमाणे महािगरपाशलकेचे रु.220194/- चे आर्थषक िकसाि
झालेिे ते संबंर्धताकडि िसल करािे. अधषसमास ज्ञापि क्र.70 दद.27/6/14 चे उत्तर बांधकाम विभागािे

दद.16/7/14 रोजी ददले आहे . उत्तरामध्ये और्ध खरे दीच्या पाित्या ि और्ध िापरण्यास योनय
असलेबाबतचा प्रयोगशाळा अहिाल सोबत जोडला असलेचे िमद आहे . परं त या अिर्ंर्गक कोणतीही
कागदपरे सोबत जोडणेत आलेली िाहीत. तसेच उद्यािामध्ये बहतांश स्त्थापत्य विर्यक बाबींचा समािेश
असल्यािे िाळिी प्रनतबंधक उपायासाठी िापरलेला दर योनय असलेचे उत्तरामध्ये िमद आहे . परं त
कामाच्या िस्त्तीचे लेखापरीक्षण केले असता यामध्ये स्त्थापत्य बाबींचा समािेश मोठया प्रमाणत ददसि येत
िसल्यािे रु.220194/- चे आर्थषक िकसाि झालेिे ते संबंर्धताकडि िसल करािे.
2.खालील बाबींचा दर दरपथ
ृ :करणािे ठरविण्यात आला आहे . सदर दरपथ
ृ :करणासाठी महाराष्ट्र शासिाचे
उद्याि विभागाच्या 11/12 या अर्थषक िर्ाषची विभागीय दरसच
ू ी(DSR) िापरली आहे .

बाब क्र.

तपशशल

चौ.शम.

दर/चौशम

रक्कम

3

िाळ परविणे ि पसरणे

49.92

991.2

49480

4

बाकडी परविणे

5 िग

37117/िग

185587

6

तयार लॉि पसरणे

2400

424

1017600

7

िाफे तयार करणे

325

315

102406

8

मोठी 300 झाडे लािणे

--

478/िग

143400

महािगरपाशलकेकडे उद्याि विभाग असल्यािे लॉि विकशसत करण्याचे ि झाडे ि फलझाडे लािण्याचे
काम त्यांचे कडि करुि घेणे आिश्यक होते. परं त सदर काम बांधकाम विभागािे केले आहे . उद्याि
विभागाकडील कामाचे तांत्ररक ज्ञाि या विभागाकडील कशल अर्धकारी कमषचारी यांिा असलेिे झालेले
काम योनय पध्दतीिे ि प्राकलिाप्रमाणे झाले असलेबाबत उद्याि विभागािे प्रमाणणत केलेित
ं रच दे यक
पाररत करणे आिश्यक होते. परं त उद्याि विभागाचे काम योनयररतीिे पणष झालेबाबतचे प्रमाणपर ि
घेताच कामाचे दे यक आदा करणेत आले आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या उत्तरामध्ये उद्याि
विभागाची मान्यता घेििच सक्षम एजन्सीची िेमणक केली असल्याचे िमद केले आहे . परं त त्याबाबतची
कागदपरे लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली िाहीत.
3.प्राकलिामध्ये कमीत कमी 2 शमटरची झाडे लािणे आिश्यक आहे . बाब क्र.8 िे लािण्यात आलेली झाडे
कोणत्या जातीची, ककती ियाची, कोठि आणली याचा तपशील िस्त्तीमध्ये ि दे यकासोबत ि घेताच दे यक
पाररत केले आहे . तयार लॉि पसरणे या बाबीिर रु.1017600/- खचष करण्यात आला आहे . सदर तयार
लॉि कोणाकडूि कोणत्या जातीचे खरे दी करण्यात आले त्याचा तपशील लेखापरीक्षणास दाखविण्यात
आलेला िाही. महािगरपाशलकेकडे स्त्ितंर उद्याि विभाग असल्यािे त्यांचेकडि लॉि विकशसत केले

िसल्याबाबतचा खलासा केलेला िाही. तसेच ठे केदारािे उद्यािासाठी िापरलेले सादहत्य योनय दजाषचे
असलेबाबत उद्याि विभागािे प्रमाणणत करणे आिश्यक असता त्यांचेकडि गणित्ता प्रमाणपर ि घेताच
दे यक आदा करण्यात आले आहे .
4.प्राकलिामध्ये उद्योग उजाष ि कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य शासि निणषय क्र. बीसीए-2009
प्रक्र108/कामगार 7 अ ददिांक 17 जूि, 2010 िसार 1% कामगार कल्याण उपकराची तरतद केली आहे .
परं त दे यकाति उपकर िसल केला िसलेिे रु.1495814/- च्या 1%प्रमाणे रु.14958/- ठे केदाराकडि िसल
करण्यात यािेत. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या उत्तरामध्ये उपकराची िसली करण्याचे मान्य केले आहे .
परं त िसली केलेली िसलेिे रुपये 14958/- िसलपार करण्यात येत आहे त.
5.विमा संचालिालय महाराष्ट्र राज्य यांचे पर क्र.प्रवििी-2310/ साबावि / विमािसली / अशभ-3 ददिांक
08.09.2010 िसार 0.50% विम्याची तरतद विभार्गय दरसचीमध्ये केली जात िसलेिे प्राकलि /
पिषगणिपरक तयार करतािा त्याची तरतद करणे आिश्यक असता प्राकलिामध्ये विम्याची तरतद केली
िसलेिे रु. 1495814/- च्या 0.50% प्रमाणे रु.7490/- चे विम्याचे िकसाि झाले आहे.
वसल
ु पात्र रक्कम :- िाळिी प्रनतबंधक उपाययोजिेिरील खचष रु.220194/- + कामगार कल्याण उपकर
रु.14958/- = रु. 235152/-

आक्षेपार्धन रक्कम :- रु.1260662/अधष
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िॉडष क्रं.55 मधील समथष ककराणा स्त्टोअर ते शसध्दाथष पररसर रस्त्ते शसमें ट काँक्रीट करणे
या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

04

सािष.बांधकाम राज्य शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

9ब

िसल
ू पार रक्कम

04

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

20876
प्राकलिामध्ये रॉयल्टी ि कामगार कल्याण उपकराचा समािेश केला आहे . त्याप्रमाणे दे यकामधि

कपात करुि शासिाकडे भरणा करणे आिश्यक असता या रक्कमा कपात ि करता ठे केदारास आदा
केल्यािे शासिाचे रु.20876/- चे अर्थषक िकसाि झाले आहे .
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मधील

अनियशमततेबाबत.

गटरीला

पन्हाळी

आरसीसी

पाईप

बसविणे

या

कामातील

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिा.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

04

सािष.बांधकाम राज्य शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

25130

4987

9ब

06

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

निविदा अटी/शती मधील अट क्र.15 िसार मंजर कामामध्ये बदल ककंिा िाढ करण्यास विभागप्रमख
यांच्या अगाि लेखी मंजरीची आिश्यकता आहे . परं त त्यांची लेखी पिषमज
ं री ि घेताच शसमें ट काँक्रीटचे
6.66 घ.मी. काम जादा केलेिे रु.3773.35 प्रती घ.मी. प्रमाणे रु.25130/- खचष आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत
आहे त.
िॉडष क्रं.55 मधील गटरीला पन्हाळी आरसीसी पाईप बसविणे

हे काम राज्य शासिाकडि दशलत िस्त्ती

सधार योजिेसाठी शमळालेल्या निधीति केले आहे .
प्रमाणक क्र. 297

हि.6/11/12

रक्कम रु.166170/-

अंदाजपरकीय रक्कम रु.626100/प्रशासकीय मान्यता:-आरआर/क्रमांक/िपा/आरआर/462 स्जल्हार्धकारी कायाषलय सांगली,दद.27/7/2012
तांत्ररक मान्यता:- शहर अशभयंता यांचे कडील क्र.र.ि.30 दद.20/04/12
स्त्थायी सशमती ठराि िं.243 दद.29/8/12 िे मंजरी.
ठे केदाराचे िाि:- जयराज जाशलंदर बगे,सशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयंता
कायाषदेश:-क्र.471 दद.20/9/12.
मदत:-30 ददिस.

काम पणष दद.15/10/2013.

मोजमाप पस्त्तक क्र.10

पष्ट्ृ ठ क्र.54 ते 55

या कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाचे लेखापरीक्षण करुि अधषसमास ज्ञापि क्रं.72 दद.14/7/14
रोजी निगषशमत केला असि त्याचे अिपालि बांधकाम विभागािे दद.30/7/14 रोजी ददले आहे . बांधकाम
विभागािे ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1) िगर विकास विभाग शासि निणषय क्रमांक विघयो-102000/1592/प्र.क्र.189/िवि-4 दद.5 माचष 2002
मधील परी.7 मधील अ िसार बांधकाम विर्यक कामासाठीचे रे खांकि/िकाशे

िगररचिा विभागािे मंजर

केले आहे त परं त प्रस्त्ताि महाराष्ट्र प्रादे शशक ि िगररचिा अर्धनियम 1966 िसार ससंगत असलेबाबत
तसेच विकास योजिेचा जमीि िापर ि आरक्षणाबाबत सखोल छाििी करुि अहिाल शासि निणषयाप्रमाणे
दे णे आिश्यक असता सदर जागेिर कोणतेही आरक्षण िसलेचा अहिाल िगररचिा विभागािे ददलेला

िाही. स्जल्हार्धकारी कायाषलय सांगली,िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे पर क्रमांक /िपा /आर आर /
462/2012 दद.27/07/2012 अन्िये दे ण्यात आलेल्या प्रशासककय मान्यतेच्या आदे शामध्ये अट क्र. 3
िसार प्रस्त्तावित केलेली कामे सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या मालकीच्या /ताब्यात
असलेल्या जशमिीिर घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे जागा महािगरपाशलकेच्या ताब्यात असल्या बाबतचा
कोणताही अिर्ंर्गक परािा सोबत जोडण्यात आलेला िाही.
2) पिषगणि परकामधील बाब क्र.1 िसार 12 इंची हाफ राउं ड गटरचे काम 120 रनिंग शमटर ि 9 इंची
हाफ राउं ड गटरचे काम 380 रनिंग शमटर ि 1:2:4 शसमें ट काँक्रीटचे काम 13.600 घमी करणेचे िमद
आहे . परं त मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता 12 इंची हाफ राउं ड गटरचे काम 44
रनिंग शमटर ि 9 इंची हाफ राउं ड गटरचे काम 346 रनिंग शमटर ि 1:2:4 शसमें ट काँक्रीटचे काम 20.26
घमी केलेले आहे . महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 165 िसार तपशीलिार
अंदाज तयार करण्याअगोदर जागेच्या संबधात स्त्थानिक निरीक्षण करणे आिश्यक आहे . परं त ते केले
िसलेिे बाबिार कामाच्या पररमाणामध्ये िाढ/घट झालेचे स्त्पष्ट्ट होते.
3)1:2:4 शसमें ट काँक्रीटचे काम 13.600 घमी ऐिजी 20.26 घमी केलेले आहे .

सािषजनिक बांधकाम

नियम पस्स्त्तका नियम 227 (24) कामाच्या अनतररक्त बाबी पार पाडणे कायषकारी अशभयंता यांिा प्रत्येक
अनतररक्त बाबींसाठी रुपये 10,000/- या प्रमाणे िाढ करण्याचे अर्धकार आहे त. एका अनतररक्त बाबीचा
खचष रुपये 10,000/- पेक्षा जास्त्त होता कामा िये. खचष जादा झालेस सधारीत तांत्ररक मान्यता घेणे
आिश्यक आहे . शसमें ट काँक्रीटचे काम जादा झालेिे 6.66 घ.मी. x रु.3773.35 प्रती घ.मी. प्रमाणे
रु.25130/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहेत. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या उत्तरामध्ये जागेिरील
पररस्स्त्थतीिसार कामामध्ये िाढ ककंिा घट करण्याचा अर्धकार शहर अशभयंता यांिा असल्यािे त्याप्रमाणे
कायषिाही केलेचे िमद आहे . परं त निविदा अटी/शती मधील अट क्र.15 िसार मंजर कामामध्ये बदल
ककंिा िाढ करण्यास विभागप्रमख यांच्या अगाि लेखी मंजरीची आिश्यकता आहे . विभागप्रमख ि
आयक्तांची लेखी पिषमज
ं री ि घेताच काम केलेले आहे .
तसेच मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे प्रकरण सात संविदा कलम 73(अ) अन्िये
महािगरपाशलकेच्याितीिे संविदा करणेचा अर्धकार आयक्त यांिा असलेिे त्यांची प्रशासकीय मान्यता घेणे
आिश्यक असता ती घेणेत आलेली िाही.
4) सािषजनिक बांधकाम विभाग शासि पररपरक क्र सीए टी09/05/प्रक्र 381 इमारती-2 ददिांक
15.05.2007 िसार फॉमषची ककंमत रु.500/- िसल केलेली िाही.
5) शसमें ट काँक्रीटचे कामासाठी खडी ि िाळ 40 घ.मी. लागली असलेिे महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण
ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) दद.11/02/2010 िसार रु.70.67 प्रती
घिशमटर प्रमाणे रु.2826/- रॉयल्टी िसल पार आहे .

6) प्राकलिामध्ये कामगार कल्याण उपकर 1% धरलेिे दे यकामधि िसल करणे आिश्यक होते. उद्योग
उजाष ि कामगार विभाग, महाराष्ट्र राज्य शासि निणषय क्र. बीसीए-2009 प्रक्र108/कामगार 7 अ ददिांक
17 जूि, 2010 िसार पिषगणिपरक रु.166170/- च्या 1% प्रमाणे रु.1661/- कामगार कल्याण उपकर
िसलपार आहे .
अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या उत्तरामध्ये ठे केदाराकडि रॉयल्टी ि कामगार कल्याण उपकराची रक्कम
िसल करण्याचे मान्य केले आहे. परं त रक्कम िसल करुि लेखापरीक्षणास अिपालि सादर केले िाही.
आक्षेपार्धन रक्कम:- रु.25130/वसल
ु पात्र रक्कम:- रॉयल्टी रु.2826/- + कामगार कल्याण उपकर रु.1661/- = रु.4987/अधष
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जॅकिेल ते माळबंगला जलशध्दीकरण केंद्रापयषत 1219 मी.मी. व्यासाची अशध्द पाणी
दाब िलीका टाकणे या कामातील अनियशमततेबाबत
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कामाची िस्त्ती ि मोजमाप पस्स्त्तकेची तपासणी केली असता दाबिलीका रे ल्िे लाईि, राज्य महामागाष
खालि क्राँशसंग करणे ही बाब अंदाजपरकामध्ये समाविष्ट्ठ िसल्यािे अनतरीक्त करण्यात आली असि
ू

त्यािर रु.7331823-/ इतका खचष करण्यात आला आहे . िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक
165 िसार कामाचे अंततम तपिीलवार अंिाज तयार करण्याअगोदर जागेबाबत स्त्थानिक निरीक्षण करणे
आिश्यक असता त्याप्रमाणे जागेचे स्त्थानिक निरीक्षण केले िसल्यािे सदर बाब अनतररक्त करण्यात
आल्याचे ददसि येते.

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)
तांत्ररक मान्यता : मख्य अशभयंता, पणे : ताशा-3/सांगली/पापयो/ दद.25/11/2005
महासभा ठराि क्र. 50 दद. 30/7/2006 ते UIDSSMT योजिा राबविणेस मंजरू ी शमळाली आहे .
महासभा ठराि क्र. 193 दद. 10/1/2011 अन्िएये योजिेमध्ये अस्स्त्तत्िातील जॅकिेल उदभि धरुि
योजिेच्या तांत्ररक बदलास मान्यता ददली आहे . ििीि तांत्ररक बदलास जा.क्र. मख्य अशभयंता तांशा
3/सांगली /पापयो/ तांत्ररक बदल /3577 दद. 22/10/2010 िे मान्यता ददली असि
ू , त्यामधूि जॅकिेल ते
माळबंगला जलशध्दीकरण केंद्रापयषत 1219 मी.मी. व्यासाची अशध्द पाणी दाब िलीका टाकणे हे काम
करणेत आले आहे .
योजिेच्या तांत्ररक बदल प्रस्त्तािास िगर विकास विभाग ििी ददल्ली ि CPHEEO यांिी दद.
14/12/2011 रोजी मान्यता दे णेत आली आहे . उपरोक्त कामामध्ये 1400 शम.शम. एम.एस. पाईप ऐिजी
1219 मी.मी. एम.एस. पाईप 3.5 कक.मी. टाकणे असा तांत्ररक बदल करणेत आलेिे अंदाजपरकीय
रक्कम रुपये 6,08,57,379/- चे ििीि एस्त्टीमेट तयार करुि दद. 10/3/2009 चे दै . सकाळ, टाईम्स
ऑफ इंडीया, पणे आित्ृ ती ि दै . ललकार, सांगली आित्ृ तीमध्ये निविदा प्रशसध्द करण्यात आली. त्यािसार
एकूण 3 निविदा प्राप्त झाल्या असि
ं ई यांची 35.50% जादाची निविदा र.रु.
ू , सरें द्र इंस्जनिअरींग, मब
8,24,61,748/- ची मंजूर करणेत आली आहे . सि 2008-09 चे चालू दरसच
ू ीिसार प्राकलि ककंमत रु.
10,84,41,732/- होत असि
ू या दरसच
ू ीशी निविदा दराची तलिा करता रु. 23.95% कमीचा दे कार
आलेला आहे . 2011-12 या अर्थषक िर्ाषचे लेखापरीक्षणािेळी या कामाची निविदा प्रकक्रया ि धािती दे यके
तपासली असि त्याबाबतचे आक्षेप पररच्छे द क्रमांक 28 मध्ये घेण्यात आले आहेत. 2012-13 या अर्थषक
िर्ाषत या कामाचे 1 धािते दे यक खचष पडलेले आहे .
प्रमाणक क्र.

ददिांक

रक्कम

मो.प.क्र/पाि क्र.
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31/08/12
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सदर दे यकाची ि मोजमाप पस्त्तकाची तपासणी केली असता या धाित्या दे यकाअखेर कामािर
रु.79071314/- रुपये खचष करण्यात आलेले आहे त. निविदा अंदाजपरकीय दरापेक्षा 35.35 टक्के जादािे
आली असल्यािे

या एकण खचाषपैकी रु.58419885/- शासि निधीमधि
ू ि रु.20651429/-

महािगरपाशलका निधी मधूि करणे आिश्यक होते. सदर कामासाठी महािगरपाशलकेिे स्त्िनिधीमधि
रु.45200000/- ची तरतद केली आहे . त्यामधि रु.37303134/- ची दे यके खची टाकण्यात आली आहे त.
ि त्यािंतरची दे यके UIDSSMT योजिेमधि खचष करण्यात आली आहेत.
कामाची िस्त्ती, बी -1 टें डर, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र.130
दद.16/9/2014 रोजी निगषशमत करण्यात आला होता. परं त अधषसमास ज्ञापिाचे पाणीपरिठा विभागािे
अिपालि सादर केलेले िाही. या कामाबाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
1)पाणीपरिठा विभागािे ठे केदारास जा.क्र.शश.ि.13/19/2009-10 दद.03/8/2009 िे कायाषदेश ददला असि
ू
कामाची मदत 12 मदहिे ददली आहे . काम िेळेत पणष होत िसल्यािे प्रशासिािे मदत ऑगष्ट्ट 2010 ला
संपल्यािंतर 29 िोव्हे .2010 रोजी मदतिाढीचा प्रस्त्ताि स्त्थायी सशमतीकडे पाठविला आहे ि स्त्थायी
सशमतीिे ठराि क्र.395 दद.7 /12/10 िे जािे 2011 पयंत ठे केदाराच्या लेखी मागणीिसार मदतिाढ ददली
आहे . काम अपणष असल्यािे ठे केदारािे पन्हा मदतिाढीचा प्रस्त्ताि पाणीपरिठा विभागाकडे दद.8/7/11 रोजी
कामाची मदत संपल्यािंतर 7 मदहिे विलंबािे पाठविला आहे

ि त्यामध्ये रे ल्िेकडूि रे ल्िे लाईि खालि

पाईप घालणेसाठी परिािगी शमळाली िसल्यािे कामास मदतिाढ मार्गतली आहे . उपायक्त पाणीपरिठा
विभागाचे प्रस्त्तािािसार स्त्थायी सशमतीिे ठराि क्र.339 दद.11/10/11 िे ठे केदारास ऑक्टो.2011 पयंत
मदतिाढ ददली आहे .

कामाच्या िस्त्तीची तपासणी केली असता याकामी मध्य रे ल्िे प्र (काये) पणे दद.

12/1/2010 Ref No. PA/W/SDE MTP/DB/360 & 361 िे 1200 एमएम, एम.एस. पाईप िरील
कव्हरसाठी 1700 एमएम, 22 एमएम जाडीची पाईप िापरणेस परिािगी ददली आहे ि प्रत्यक्षात काम
ठे केदारािे दद. 16/5/2011 रोजी सरु करुि दद. 22/8/2011 रोजी पूणष केले आहे .

रे ल्िेकडि

दद.12/01/2010 रोजी परिािगी शमळाल्यािंतर ठे केदारािे काम दद. 16/5/2011 रोजी म्हणजे ददड िर्ष
विलंबािे सरु केल्यािे काम पणष होण्यास विलंब लागला असल्याचे स्त्पष्ट्ट होते. ठे केदारािे काम विलंबािे
सरु केलेिे या विलंबाबाबत तसेच काम पणष करणेबाबत पाणीपरिठा विभागािे ठे केदारास समज दे णे
आिश्यक असता त्या दे ण्यात आल्या िसि
ू त्याबाबत पाणीपरिठा विभागािे खलासा केलेला िाही.
मदतीत काम पणष करुि घेण्याची जबाबदारी पाणीपरिठा विभागाची असल्यािे ि ठे केदारािे काम िेळेत
पणष केले िाही तर त्यास स्स्त्िकृत निविदा अटी शतीमधील क्लॉज 2 िसार निविदा ककमतीच्या 1 टक्के
प्रमाणे

दं ड आकारणी करणे आिश्यक असता त्याप्रमाणे दं ड आकारणी ि करता सात मदहिे विलंबािे

ठे केदारािे केलेला मदतिाढीचा अजष पाणीपरिठा विभागािे मान्य केला आहे .
2)िस्त्ती ि मोजमाप पस्स्त्तकेची तपासणी केली असता पाईपचे रे ल्िे लाईि, राज्य महामागाष खालि
क्राँशसंग करणे ह्या रु.7331823/- च्या अनतरीक्त बाबी करण्यात आल्या आहे त. सदर काम DPR चे िेळी
अंदाजपरकात समाविष्ट्ठ करुि काम सरु होणेपिी आिश्यक त्या परिािगी घेिि
ू करणे आपेक्षक्षत असता
सदर कामाचा समािेश िंतर करणेत येऊि टें डर ि काढताच स्स्त्िकृत निविदा धारकाकडूि काम करणेत
आले आहे . अधषसमास परास ददलेल्या उत्तरामध्ये काम िेळेची बचत करणेसाठी तसेच कमीत कमी खचष
होणेचे दृष्ट्टीिे िेगळे टें डर ि काढता काम स्स्त्िकृत निविदा धारकाकडूि काम केलेचे िमद आहे .
िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 165 िसार कामाचे अंनतम तपशीलिार अंदाज तयार
करण्याअगोदर जागेबाबत स्त्थानिक निरीक्षण करणे आिश्यक असता त्याप्रमाणे जागेचे निरीक्षण करुि
िरील बाबींचा DPR मध्ये समािेश करुि काम ि केल्यािे योजिा पणष होण्यास विलंब लागत असल्याचे
ददसि येत.े
3)या कामाचे दे यक दद.13/2/12 रोजी महाराष्ट्र जीिि प्रार्धकरणाकडि तयार करुि पाणीपरिठा
विभागाकडे पाठविले आहे ि पाणीपरिठा विभागािे महािगरपाशलकेच्या िमन्यामध्ये दद.21/5/12 रोजी
तयार करुि लेखा विभागाकडे पाठविले असि
ू दे यकाचे प्रदाि दद.31/8/12 रोजी लेखा विभागािे केले आहे .
दे यक आदा करण्यास पाच मदहन्याचा विलंब झाला आहे .
4)सदर काम दद.31/10/11 रोजी पूणष झालेचे मोजमाप पस्स्त्तकेमध्ये तसेच दे यकामध्ये िमद आहे . परं त
काम पणष झाल्याबाबतचा पणषत्िाचा दाखला कायषकारी अशभयंता यांिी दद.03/8/12 रोजी एक िर्ष विलंबािे
ददला आहे . विलंबाबाबतचा खलासा पाणीपरिठा विभागािे अिपालिामध्ये केलेला िाही.
5)निविदा अटी शतीिसार ठे केदाराबरोबर महािगरपाशलकेिे दद.28/7/09 रोजी मद्रांक शल्कािर

केलेल्या

करारािसार सरक्षा अिामत पोटी रु.1217148/- च्या स्त्टे ट बँक ऑफ इंडडया, िौपाडा, ठाणे या बँकेची एक
िर्ष मदतीची मदत ठे ि पािती क्र.30833901415 जोडली आहे . पाितीची मदत दद.23/07/2010 पयंत
असल्यािे ि कामास दद.31/10/11 पयंत मदतिाढ ददल्यािे ठे िीची मदत िाढविणे आिश्यक असता ती
िाढविण्यात आलेली िाही. तसेच ठे िीची िोंद लेखा शाखेिे अिामत िोंदिही मध्ये कोणत्या पष्ट्ृ ठािर केली
आहे याचा खलासा केला िसल्यािे अिामत लेखाशशर्ाषखाली या ठे िीची िोंद होिि रक्कम लेख्यामध्ये
समाविष्ट्ठ आहे ककंिा िाही याची पडताळणी करता आलेली िाही. सरक्षा अिामत पोटी ICICI बँकेची
ठे िपािती क्रं.4300389 िे रु.304300/- मदत दद.10/5/10 ि ठे िपािती क्रं.3850875 िे रु.127786/मदत दद.31/7/10 िे ठे िली आहे . कामास मदतिाढ ददल्यािे ठे िपाितींची मदत िाढविणे आिश्यक होते.
परं त ठे िपाितीची मदत िाढविलेची कागदपरे लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली िाहीत.

अधषसमास ज्ञापि क्र.130 दद.16/9/14 रोजी निगषशमत केला आहे . परं त त्याचे अिपालि पाणी परिठा
विभागािे सादर केलेले िाही.
आक्षेपार्धि रक्कम रु. 3468918/-
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िैद्यककय केंद्रासाठी ॲलोपथी और्धे, सजीकल सादहत्य खरे दी करणे कामातील
अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

12

मिपा

9ड

06

0

आरोनय

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय क्रमांक भांखसं-1094/2679/ उद्योग/6 दद.30 माचष 1994
मधील पररच्छे द 1.9 तांत्ररक शलफाफा उघडलेित
ं र आणण ककमाि तीि ग्राहय निविदा प्राप्त झालेल्या
असतील तरच त्यांचे व्यापारी शलफाफे उघडणेत यािेत. तसेच पररच्छे द 1.10 िसार अल्प प्रनतसादामळे
नियमाप्रमाणे निविदा चौकशीस दोििेळा मदतिाढ दे णे आिश्यक असता 85 आयटम साठी 2 दरपरके ,
162 आयटमसाठी 01 एक दरपरक प्राप्त झाले असता मदत िाढ ि दे ता ज्या परिठादारािे निविदा
भरली आहे त्यांिाच

निविदा भरलेल्या दरािे काम दे ण्यात आले आहे .

स्त्थायी सशमती सभा क्र.09 ठराि क्र.136 दद.17/07/12 अन्िये और्ध खरे दीची निविदा ररतसर जादहरात
दे िि मागविणे ि रु.5 लाखापयंतची और्धे तातडीिे आिश्यक असल्यािे मागील िर्ष 2011-12 चे मंजर
परिठादार श्री.व्यंकटे श्िरा डडस्स्त्रब्यटसष यांचे कडि खरे दी करणेस मान्यता ददली आहे .
निविदा ददिांक 04/08/12 रोजी दै निक केसरी या ितषमािपरामध्ये प्रशसध्द करण्यात आली असि निविदा
भरणेची मदत दद.16/08/12 पयंत होती. निविदा ददिांक 17/08/12 रोजी उघडण्यात आल्या असि
व्यंकटे श्िरा डडस्स्त्रब्यटसष,सांगली, विशाल एंटरप्राइझेस,कोल्हापर, ऑस्त्टीि हेल्थकेअर. पणे अशा एकण तीि
निविदा 397 आयटमसाठी प्राप्त झाल्या आहेत.
िस्त्तीमधील पाि क्र.511 ते 543 िर निविदे मध्ये आलेल्या और्धांचे दरांचे तलिात्मक दरपरक तयार
केले असि त्यािसार 114 आयटमसाठी 3 दरपरके, 85 आयटमसाठी 2 दरपरके , 162 आयटमसाठी 01
एक दरपरक प्राप्त झाले आहे ि 36 आयटमसाठी एकही दरपरक प्राप्त झालेले िाही. आयक्त निणषय
क्र.508 दद.30/10/12 िसार स्त्थायी सशमती अस्स्त्तत्िात िसल्यािे मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका
अर्धनियम 1949 चे कलम 73 ड (क) चे परं त 7 अन्िये आयक्त यांिा रु. 25 लाखापयंतचे खरे दीचे
अर्धकार असल्यािे त्या मयाषदेपयंत व्यंकटे श्िरा डडस्स्त्रब्यटसष सांगली यांचेकडि 274 आयटम, विशाल
एंटरप्राइझेस, कोल्हापर यांचेकडि 50 आयटम, ऑस्त्टीि हे ल्थ केअर. पणे यांचेकडि 37 आयटम

असे

एकण 361 आयटम सादहत्य खरे दी करणेचा निणषय झाला आहे .
प्रमाणक क्र.5313 हि.29/12/2012 रु.78424/-.
प्रमाणक क्र.5314 हि.29/12/2012 रु.28600/-.
अंदाजपरकीय रक्कम रु. 3100000/निविदा रक्कम रु.3100000/प्रशासकीय मान्यता :- आयक्त निणषय क्रमांक 508 दद.30/10/12
और्ध खरे दीची िस्त्ती,निविदा प्रक्रीया, करारपर तपासि
ू अधषसमास ज्ञापि क्र.77 दद.15/07/14 रोजी
निगषशमत केला असि आरोनय विभागािे त्याचे अिपालि सादर केलेले िाही. खरे दीप्रक्रीयेबाबत खालील
आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1)उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय क्रमांक भांखसं-1094/2679/ उद्योग/6 दद.30

माचष1994 मधील पररच्छे द 1.9 तांत्ररक शलफाफा उघडलेित
ं र आणण ककमाि तीि ग्राहय निविदा प्राप्त
झालेल्या असतील तरच त्यांचे व्यापारी शलफाफे उघडणेत यािेत. तसेच पररच्छे द 1.10 िसार अल्प

प्रनतसादामळे नियमाप्रमाणे निविदा चौकशीस दोि िेळा मदतिाढ दे णे आिश्यक असता 85 आयटमसाठी

2 दरपरके , 162 आयटमसाठी 01 एक दरपरक प्राप्त झाले असता मदत िाढ ि दे ता ज्या परिठादारािे
निविदा भरली आहे त्यांिाच

निविदा भरलेल्या दरािेच काम दे ण्यात आले आहे . व्यंकटे श्िरा डडस्स्त्रब्यटसष

सांगली यांिी एकण 158 आयटमसाठी एकटयािेच दर भरले आहे त. सदर आयटमसाठी तीि दर प्राप्त

िसतािाही त्यांिाच कायाषदेश दे ण्यात आला आहे . तसेच ऑस्त्टीि हे ल्थकेअर पणे यांिा 18 आयटम साठी
दोि दरपरके प्राप्त असतािाही कायाषदेश दे ण्यात आला आहे . फेरनिविदा ि काढल्यािे महािगरपाशलकेस
स्त्पधाषत्मक दराचा लाभ शमळाला

िसल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.

2)स्त्थायी सशमती सभा क्र.09 ठराि क्र.136 दद.17/07/12 अन्िये रु. 5 लाखापयंतची और्धे तातडीिे

आिश्यक असल्यािे मागील िर्ष 2011-12 चे मंजर परिठादार श्री.व्यंकटे श्िरा डडस्स्त्रब्यटसष यांचे कडि

38 आयटम मागील दरािे खरे दी करणेस मान्यता ददली आहे ि त्याप्रमाणे परिठादारािे दद.30/07/2012
ते 17/12/2012 पयंत और्धे परविल्याची िोंद िस्त्तीमध्ये आहे . और्ध खरे दी डडसेंबर 2012 पयंत केली
असल्यािे सदर और्धे तातडीिे आिश्यक िसल्याचे ददसि
ू येते. उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि
निणषय क्रमांक भांखसं-1093/2635/ उद्योग/6 दद.16 जलै 1993 िसार 50 हजाराचे िरील कामाची

खरे दीची निविदा मागविली िसल्यािे ि महािगरपाशलकेिे 2011-12 या आर्थषक िर्ाषतील ठे केदाराकडूि
मागील दरािे सादहत्य खरे दी केल्यािे स्त्पधाषत्मक दराचा लाभ झालेला िाही.

3)िैद्यककय आरोनय अर्धकारी यांिी परिठादाराबरोबर केलेल्या रु.100 चे मद्र
ं ाकािर करार केलेची तारीख

िमद िाही. परं त परिठादारािे सरक्षा अिामत रु.79978/- सामान्य पािती क्र.36477 दद.21/2/13 िे
भरणा केलेची िोंद करारपरामध्ये केली आहे . यािरुि और्धे परविल्यािंतर परिठादाराबरोबर करारपर
करण्यात आले आहे . उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय क्रमांक भांखसं-1088/2512/

उद्योग/6 दद. 2 जािे.1992 मधील पररशशष्ट्ट 12 िसार सरक्षा अिामत ि करारपर या बाबी पूणष केल्या
खेरीज परिठादारास अंनतम मागणी आदे श दे ण्यात येि िये असे िमद
ू असतािा महािगरपाशलकेिे

परिठादारास आगोदर परिठा आदे श ददला आहे ि त्यािंतर करारपर केले आहे . स्त्थायी सशमतीचा ठराि

दद.17/7/12 रोजी झाल्यािंतर ठे केदारािे दद.21/2/13 रोजी 5 मदहिे विलंबािे सरक्षा अिामत भरली आहे .
तसेच तातडीिे खरे दी करण्यात येणाऱ्या और्धांची यादी दिाखान्याकडूि मागविण्यात आलेली िाही.

परिठादाराला तातडीिे खरे दी करण्यात येणार असलेल्या और्धांचे मागणीपर दे णे आिश्यक असता ते

ददल्याचे िस्त्तीमध्ये ददसि येत िाही. और्धे ररतसर टें डर काढि खरे दी केली िसलेिे महािगरपाशलकेस
स्त्पधाषत्मक दराचा लाभ शमळाला िसल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.
4)आयक्त निणषय क्र.508

दद.30/12/12 अन्िये श्री.व्यंकटे श्िरा डडस्स्त्रब्यटसष यांचे कडि मंजर

यादीिसार 274 आयटमसाठी िावर्षक दरकरार करुि जरुरीिसार और्ध खरे दीस ि खचाषस मंजरी शमळाली
आहे . िरील िावर्षक दरकरारािसार पदहल्या टप्प्यातील 111 आयटम खरे दी करणेस ि त्यासाठी येणाऱ्या

रु.1599746/- खचाषस मान्यता झाली आहे . त्यािसार 5 टक्केप्रमाणे सरक्षा अिामत रु.79978/- सामान्य
पािती क्र.36477 दद.21/2/13 िे भरणा केलेची िोंद 2012-13 चे खरे दीसाठी परिठादाराबरोबर केलेल्या
करारपरामध्ये आहे . याच पाितीद्िारे तातडीच्या और्ध खरे दीचीही सरक्षा अिामत भरणा केली आहे .
त्यामळे सरक्षा अिामत विलंबािे भरणा केलेचे स्त्पष्ट्ट होते.

5)और्ध खरे दीची निविदा ददिांक 04/08/12 रोजी दै निक केसरी या ितषमाि परामध्ये प्रशसध्द करण्यात

आली आहे ि निविदे ची अंदास्जत ककंमत रु.3100000/- िमद केली आहे . परं त निविदे मध्ये तसेच
परिठादाराबरोबर करार करतािा दरकरारािसार घेण्यात येणाऱ्या और्धांचे पररमाण निस्श्चत केले

िसल्यािे प्रत्येक परिठादाराकडि िर्षभर ककती और्धे खरे दी करण्यात येणार आहेत याची निस्श्चत संख्या
समजि येत िाही.

6)निविदा अटी ि शती मधील क्र.8 िसार और्ध िापरण्यास योनय असलेबाबतचा प्रयोगशाळे चा

गणित्ता अहिाल प्राप्त झालेित
ं रच दे यक आदा करण्याची तरतद आहे . परं त प्रयोगशाळा गणित्ता
अहिाल लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आला िसल्यािे और्ध योनय गणित्तेची असल्याची तसेच गणित्ता
अहिाल आलेित
ं रच दे यक प्रशासिािे पाररत केलेची खारी करता आलेली िाही.
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श्िाि प्रनतबंधक लस खरे दी करणे कामातील अनियशमतते बाबत.
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उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय क्रमांक भांखसं-1088/2512/ उद्योग/6 दद. 2 जािे,
1992 मधील पररच्छे द क्रं.7 िसार खरे दीचे दरकरार 1 मे पिी करणे आिश्यक असता दर करार िोव्हें बर
मदहन्यामध्ये 5 मदहिे विलंबािे केले आहे त. दरकरार िेळेत केला िसलेिे मागील िर्ाषचे परिठादार
मे.विशाल एजन्सी कडूि रु. 2 लाखाची खरे दी 730 व्हायल X रु. 373/- प्रती व्हायलप्रमाणे करणेस
आयक्त निणषय क्र.52 दद.02/07/12 िे मान्यता झाली आहे . दरकरार विदहत िेळेत केले िसल्यािे ि

2012-13 या िर्ाषत श्िािदं श लसीचा दर मागील िर्ाषपेक्षा रु.29/- िे कमी आला असल्यािे प्रती व्हायल
रु.29/- जादा दरािे लस खरे दी केल्यािे महािगरपाशलकेचे रु.21170/- चे आर्थषक िकसाि झाले.
श्िाि प्रनतबंधक लस खरे दीची निविदा ररतसर जादहरात दे िि ि इ टें डर सेलद्िारे मागविणेस
आयक्त निणषय क्रमांक 52 दद.2/07/12 चे मान्यतेिसार मान्यता झाली आहे .
निविदा ददिांक 07/07/12 रोजी दै निक तरुण भारत या ितषमािपरामध्ये प्रशसध्द करण्यात आली
असि निविदा भरणेची मदत दद.17/07/12 पयंत होती. टें डर अटी शती िसार तीि निविदा प्राप्त झाल्या
िसल्यािे ितषमािपर ि इ टें डरद्िारे मदतिाढ दे ण्यात आली असता प्रथम दोि उक्त आलेल्या निविदाच
कायम आहे त. ददिांक 05/08/12 ते दद.16/08/12 अशी पहीली मदतिाढ िोटीस प्रशसध्द केली असता
आणखी एक निविदा दाखल झाल्यािे एकण तीि निविदा प्राप्त झाल्या आहे त. व्यंकटे श्िरा डडस्स्त्रब्यटसष,
सांगली, विशाल एंटरप्राइझेस,कोल्हापर ि ऑस्त्टीि हे ल्थकेअर.पणे यांचे निविदा दराचे लखोटे दद.29/08/12
रोजी उघडले असता व्यंकटे श्िरा डडस्स्त्रब्यटसष,सांगली यांचा रु.244/- प्रती व्हायल दर सिाषत कमीचा असि
ू
मागील िर्ाषचा खरे दी दर रु.273/- दरापेक्षा रु.29/- िे कमी आहे .
प्रमाणक

.

अंदाजपरकीय रक्कम रु.2000000/लेखाशीर्ष :- 032 क इतर दिाखािे -054-बी-1699 ॲन्टीरे बीज दरटमें ट लस खरे दी करणे
निविदा रक्कम रु.2000000/प्रशासकीय मान्यता :- आयक्त निणषय क्रमांक 462 दद.28/09/12
और्ध खरे दीची िस्त्ती,निविदा प्रक्रीया, करारपर तपासि
ू अधषसमास ज्ञापि क्र.78 दद.15/07/14 रोजी
निगषशमत केला असि आरोनय विभागािे त्याचे अिपालि सादर केलेले िाही. खरे दीप्रक्रीयेबाबत खालील
आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1)उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय क्रमांक भांखसं-1088/2512/ उद्योग/6 दद .2 जािे ,

1992 मधील पररच्छे द क्रं.7 िसार खरे दीचे दरकरार 1 मे पिी करणे आिश्यक असता दर करार िोव्हें बर
मदहन्यामध्ये 5 मदहिे विलंबािे केले आहे त. दरकरार िेळेत केला िसलेिे मागील िर्ाषचे परिठादार

मे.विशाल एजन्सी कडूि रु. 2 लाखाची खरे दी 730 व्हायल X रु. 373/- प्रती व्हायलप्रमाणे करणेस

आयक्त निणषय क्र.52 दद.02/07/12 िे मान्यता झाली आहे . दरकरार विदहत िेळेत केले िसल्यािे ि
2012-13 या िर्ाषत श्िािदं श लस प्रती व्हायल रु.29/-जादा दरािे खरे दी करािी लागल्यािे

महािगरपाशलकेचे रु.21170/- चे आर्थषक िकसाि झालेिे ते संबंधीतािर जबाबदारी निस्श्चत करुि िसल
करािे.

2) आरोनय अर्धकारी यांिी जा.क्र.मिपा/आरोवि/6/1/406/12-13 दद. 05/10/12 िे व्यंकटे श्िरा

डडस्त्रीब्यटसष यांिा रु.400 चे स्त्टँ पपेपरिर करारपर करणेस ि सरक्षा अिामत रु.64575/- भरुि सदरची

लस 15 ददिसाचे मदतीत परविणेची िकषऑडषर ददली आहे ि परिठादारािे सिषसाधारण पािती क्र.36443
दद.18/01/13 िे रक्कम रु.64575 रोखीिे भरणा केली आहे . उद्योग उजाष ि कामगार विभाग, शासि
निणषय क्रमांक भांखसं-1088/2512/ उद्योग/6 दद.02 जािे,1992 मधील पररशशष्ट्ट 12 िसार सरक्षा

अिामत ि करारपर या बाबी पण
ू ष केल्या खेरीज अंनतम मागणी आदे श दे ण्यात येि ियेत असे िमद

असतािाही परिठादारािे दद.19/10/12 ते दद.03/11/12 या कालािधीत एकण सहा डडशलव्हरी चलिािे
2293 व्हायलचा परिठा

केल्याचे िस्त्तीमधील व्यंकटे श्िरा डडस्स्त्राब्यटसष, सांगली यांचे इन्व्हाईस िं.171

दद.03/11/12 मध्ये िमद आहे . करारपर ि सरक्षा अिामत दद.18/01/2013 अन्िये केले असि
ू लस
करारपर करण्याच्या आगोदर दद. 19/10/12 ते दद.03/11/12 या कालािधीत ठे केदारािे परविली
असल्यािे

करारपर ि करताच िकष ऑडषर ददल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.

3)आरोनय अर्धकारी यांिी जा.क्र.मिपा/आरोवि/6/1/773/12-13 दद.04/03/13 िे व्यंकटे श्िरा

डडस्त्रीब्यटसष यांिा 3000 व्हायल परविण्याची िकष ऑडषर ददली आहे ि परिठादारािे दद.05/03/13 ते

दद.23/05/13 या कालािधीत तीि डडशलव्हरी चलिािे एकण 883 व्हायलचा परिठा केल्याचे िस्त्तीमधील
व्यंकटे श्िरा डडस्स्त्रब्यटसष, सांगली यांचे इन्व्हाईस िं.262 दद.23/05/13 मध्ये िमद आहे . और्धाची
कंपिीकडे कमतरता असल्यािे उिषररत 2117 व्हायलचा परिठा मदतीत करु शकत िसल्याचे पर

िैद्यकीय अर्धकाऱ्यांिा परिठादारािे दद.25/03/13 रोजी ददले आहे . परिठादारािे शशल्लक और्धांचा
परिठा कधी केला आहे ि नियमािसार दं डाची आकारणी ककती केली याची मादहती लेखापरीक्षणास दे ण्यात
आलेली िाही.

4)निविदे मधील अटी ि शती क्र.8 िसार और्ध िापरण्यास योनय असलेबाबतचा प्रयोगशाळे चा गणित्ता

अहिाल ददल्यािंतरच परिठादारास दे यक आदा करण्याची तरतद आहे . परं त प्रयोगशाळा गणित्ता अहिाल
लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आला िसल्यािे और्ध योनय गणित्तेची असल्याची तसेच गणित्ता अहिाल
आलेित
ं रच दे यक प्रशासिािे पाररत केलेची खारी करता आलेली िाही. महािगरपाशलकेचे 2013-14 चे

सधाररत ि 2014-15 या अर्थषक िर्ाषसाठी आयक्त यांिी तयार केलेल्या अंदाजपरकामध्ये 2012-13 या
आर्थषक िर्ाषत श्िािदं श प्रनतबंधक लसीिर एकण रु.1244722/- खचष झालेचे िमद आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम :- रु.1223552/वसल
ु पात्र रक्कम :- रु.21170/अधष
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कमषचारी भविष्ट्य नििाषह निधी अर्धनियम 1952 िसार निधीची रक्कम भरणा केली
िसलेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

02

मिपा

9

01

0

सामान्य
प्रशासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

10455421
कमषचारी भविष्ट्य नििाषह निधी अर्धनियम 1952 मधील तरतदी ि कमषचारी निित्ृ ती िेति योजिा 1995
चा पररच्छे द 38 िसार तसेच कमषचारी डडपॉणझट शलंक्ड इन्श्यरन्स स्स्त्कम 1976 मधील पररच्छे द 9 (1)
िसार महािगरपाशलका क्षेर कायाषलयामध्ये मािधिािर, ठे कापध्दतीिे, रोजंदारीिर कायषरत असलेल्या
कमषचा-यािा भविष्ट्य नििाषह निधी योजिा दद.08/1/2011 पासि लाग करण्यात आलेली आहे . त्यािसार
जािेिारी 2011 ते एवप्रल 14 अखेर महािगरपाशलकेिे कमषचा-यांचे िेतिामधि रु.4899065/- ि
स्त्िदहस्त्सारु.5556356/-

अशी

एकण

रक्कम

रु.10455421/-

कपात

करुि

निधी

ििी ददल्ली

भविष्ट्य

नििाषह

निधी

खात्यामध्ये भरणा केलेली िाही.
मा.आयक्त

केद्रीय

कमषचारी

भविष्ट्य

नििाषह

संघटि,

यांचे दद.11/02/11

चे

िोटीकफकेशििसार ि कमषचारी भविष्ट्य नििाषह निधी अर्धनियम 1952 मधील तरतदी ि कमषचारी निित्ृ ती
िेति योजिा 1995 चा पररच्छे द 38 िसार तसेच कमषचारी डडपॉणझट शलंक्ड इन्श्यरन्स स्स्त्कम 1976
मधील पररच्छे द 9 (1) िसार महािगरपाशलका क्षेर कायाषलयामध्ये मािधिािर, ठे कापध्दतीिे, रोजंदारीिर
कायषरत असलेल्या कमषचा-यािा भविष्ट्य नििाषह निधी योजिा दद.08/1/2011 पासि लाग करण्यात
आलेली आहे . या योजिेिसार कमषचा-याचे माशसक िेतिामधि 12%, महािगरपाशलकेच्या निधीमधि
13.61% प्रमाणे कपात करुि महािगरपाशलकेिे कमषचारी भविष्ट्य नििाषह निधी खात्यामध्ये मदहन्याच्या

15 तारखेपयंत भरणे आिश्यक आहे . दे य मदतीमध्ये रक्कम भरण्यात आली िाही तर 37 % जादा
रक्कम दं ड ि व्याजापोटी भरणे आिश्यक असलेचे महािगरपाशलकेचे िकील ॲड. ददपक दळिी यांचे
िस्त्ती मधील पाि क्र.259 िर असलेल्या परामध्ये िमद आहे .
सदर िस्त्तीचे लेखापरीक्षण करुि अधषसमास ज्ञापि क्र.79 दद.15/07/14 रोजी निगषशमत केला आहे .
अस्त्थापिा विभागािे त्याचे अिपालि दद.23/07/14 रोजी सादर केले आहे . अिपालिामध्ये कमषचारी

भविष्ट्य नििाषह निधीची रक्कम िसलीची कायषिाही चाल असलेबाबत िमद आहे .परं त िसली केलेली िाही.
या बाबत खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .

1)िस्त्तीमधील पाि क्र.421 िर रोजंदारीिर ि मािधिािर महािगरपाशलकेमध्ये कायषरत असणा-या
कमषचा-याची यादी ि त्यांिा दद.08/01/11 ते दद.31/07/12 अखेर

ददलेले िेति यांची एकत्ररत मादहती

ददली आहे . त्यािसार महािगरपाशलकेकडे मािधिािर 166 कमषचारी नियक्त असि त्यांचे िेतिािर एकण

रु.12877911/- खचष झाल्याचे िमद आहे . त्यािसार कमषचारी दहस्त्सा 12 % प्रमाणे रु.1545349/- ि
महािगरपाशलका दहस्त्सा 13.61 % प्रमाणे रु.1753684/- असे एकण रु.3298033/- कपात करणे

आिश्यक आहे . तसेच िस्त्तीमधील पाि क्र.469 िर दद.01/08/12 ते 30/4/14 अखेर एकण 670 कमषचायाचे िेतिाति कमषचारी दहस्त्सा 12% प्रमाणे रु.3353716/- ि महािगरपाशलका दहस्त्सा 13.61 % प्रमाणे

असे रु.3803672/- प्रमाणे एकण रु.7157388/- कपात करणे आिश्यक आहे . पाि क्र.169 िर 203 ि
पाि क्र.175 िर 46 अशी एकण 249 कमषचा-याची यादी ददली आहे .

वसल
ु पात्र रक्कम :- कमषचारी दहस्त्सा :- रु. 4899065/-, महािगरपाशलका दहस्त्सा :- रु.5556356/-

अधष
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िॉडष क्रं.21 सांगली शमरा हौशसंग सोसायटी येथे पेव्हींग ब्लॉक्स, फटपाथ करणे या
कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिा.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

04

सािष.बांधकाम मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

9ब
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तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

486927
महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67/- प्रती घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी ठे के
दारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे. ठे केदारािे
रॉयल्टी भरलेचा परािा दे यकासोबत जोडला िसतािा ठे केदारास दे यकामधि आदा केलेली रॉयल्टी रक्कम
रु.28647/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .

िॉडष क्रं.21 सांगली शमरा हौशसंग सोसायटी येथे पेव्हींग ब्लॉक ि फटपाथ करणे हे काम राज्य शासिाकडि
दशलत िस्त्ती सधार योजिेसाठी शमळालेल्या निधीति केले आहे .
प्रमाणक क्र. 287

हि.08/06/12

निविदा रक्कम 486927/-

रक्कम रु.486927/-

प्रशासकीय मान्यता:- आरआर/क्रमांक/िपा/आरआर/462 स्जल्हार्धकारी कायाषलय सांगली, यांचे पर
दद.18/4/2011
तांत्ररक मान्यता :- शहर अशभयंता यांचे कडील क्र.र.ि.366 दद.2/12/2010
स्त्थायी सशमती ठराि िं.175 दद.12/07/12 िे मंजरी.
मा.आयक्त निणषय क्र.332 दद.7/12/2011िे मंजरी.

जाहीर प्रकटि क्रं.1/2011/12 दद.13/08/2011 दै .सकाळ या ितषमाि परामध्ये प्रशसध्द केली आहे .
निविदा दद. 13/08/2011
एकण :-

मदत :- 24/08/11

03 निविदा प्राप्त,

निविदा उघडली:-

30/08/11

ठे केदाराचे िाि:- श्री.तळजाई कन्सरक्शि यांची अंदाजपरकीय दराची निविदा मान्य केली आहे .
निविदा मंजरी समज :- क्रमिपा/मागास सशमती / 321 / 201 / दद.12/12/2011.
कायाषदेश:- मिपा/मागास सशमती/379/2011/12 दद.17/2/12.
मदत :- 40 ददिस.

मोजमाप पस्त्तक क्र.21

काम पणष दद.27/03/2012.

पष्ट्ृ ठ क्र.

3 ते 4

2010-11 या आर्थषक िर्ाषत दशलत िस्त्ती अंतगषत 21 कामांचा ि रु.13332587/- रक्कमेचा प्रस्त्ताि
महािगरपाशलकेिे स्जल्हार्धकारी कायाषलयाकडे दद.8/12/2010 रोजी पाठविला होता त्यािसार स्जल्हार्धकारी
कायाषलयािे रु.12500000/-इतके अिदाि मंजर केले आहे ि या रक्कमेचा धिादे श महािगरपाशलकेस

दद.19/04/11 रोजी प्राप्त झाला आहे . या रक्कमेति एकण 19 कामे प्रस्त्तावित करण्यात आली आहे त.
या प्राप्त निधीमधि सांगली शमरा हौशसंग सोसायटी येथे पेव्हींग ब्लॉक ि फटपाथ करणे हे काम करण्यात
आले आहे .
कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्त्तक ि दे यक तपासि
ू अधषसमास ज्ञापि क्र. 84 दद.16/07/14 रोजी
निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.21/10/2014 रोजी तीि मदहिे विलंबािे
लेखापरीक्षणास सादर केले आहे . बांधकाम विभागािे ददलेले अिपालि तपासि खालील आक्षेप घेणेत येत
आहे त.
1) िगर विकास विभाग शासि निणषय क्रमांक विघयो-102000/1592/प्र.क्र.189/िवि-4 दद.5 माचष 2002
मधील परी.7 मधील अ िसार बांधकाम विर्यक कामासाठीचे रे खांकि/िकाशे

िगररचिा विभागािे मंजर

केले आहे त परं त प्रस्त्ताि महाराष्ट्र प्रादे शशक ि िगररचिा अर्धनियम 1966 िसार ससंगत असलेबाबत
तसेच विकास योजिेचा जमीि िापर ि आरक्षणाबाबत सखोल छाििी करुि अहिाल शासि निणषयाप्रमाणे

दे णे आिश्यक असता सदर जागेिर कोणतेही आरक्षण िसलेचा अहिाल िगररचिा विभागािे ददलेला

िाही. स्जल्हार्धकारी कायाषलय सांगली,िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे पर क्रमांक /िपा /आर आर /
462/2012 दद.27/07/2012 अन्िये दे ण्यात आलेल्या प्रशासककय मान्यतेच्या आदे शामध्ये अट क्र. 3
िसार प्रस्त्तावित केलेली काम सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या मालकीच्या /ताब्यात

असलेल्या जशमिीिर घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे जागा महािगरपाशलकेच्या ताब्यात असल्याबाबतचा
कोणताही अिर्ंर्गक परािा सोबत जोडण्यात आलेला िाही.

2)पिषगणि परकामध्ये अंतभत
ष असलेल्या बाबींच्या समोर सािषजनिक बांधकाम विभागाची कोणत्या

िर्ाषची विभार्गय दरसची िापरली आहे ते िर्ष ि पष्ट्ृ ठ क्रमांक िमद िसलेिे

कोणत्या िर्ाषची विभागीय

दरसची िापरली आहे ते समजि येत िाही.

3)ठे केदारास काम मंजरीची समज दद.12/12/2011 िे ददली असि कामाचा कायाषदेश दद.17/2/2012 िे

दोि मदहिे विलंबािे ददला आहे . िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम (6)171 िसार निविदा

उघडल्याच्या ददिांकापासि
ू एक आठिडयाच्या आत त्या निकाली काढण्यात आल्या पादहजेत आणण

कोणत्याही बाबतीत हा कालािधी एक महीन्यापेक्षा जास्त्त होता कामा िये. असे िमद असतािा दोि
मदहिे विलंबािे कायाषदेश दे ण्यात आला आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये समज ददले

िंतर अिामत भरणे,करारपर करणे या कामासाठी एिढा कालािधी आिश्यक असल्याचे िमद आहे . विलंब
कालािधी पाहता अिपालिामध्ये ददलेले कारण समपषक िाटत िाही.

4)मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता बाब क्र.2 हाडष मरुम 103 घमी िापरला आहे

तसेच बाब क्रं. 3 शसमें ट काँक्रीट 1:4:8 चे काम 65.90 घमी केलेले आहे .त्यासाठी एकण खडी 14.33
घमी ि िाळ 28.04 घ.मी. असे एकण गौण खनिज 405.37 घमी िापरल्याची िोंद आहे . महाराष्ट्र
शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)

दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु.200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रती घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी
ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे ि रॉयल्टी

भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे .
दे यकासोबत
विभागािे

ठे केदारािे रॉयल्टी रक्कम भरलेचा कोणताही परािा सोबत जोडला िसतािाही बांधकाम

दे यकामधि रॉयल्टीची रक्कम कपात ि करता ठे केदारास आदा केली आहे . अिपालिामध्ये

रॉयल्टी भरल्याच्या पाित्या जमा केल्याचे िमद आहे . परं त पाित्या दाखविल्या िसल्यािे

ठे केदारास

दे यकामधि आदा केलेली 405.37 घ.मी.X रु.70.67 प्रती घ.मी.प्रमाणे रु.28647/- रॉयल्टी रक्कम
आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .

आक्षेपार्धन रक्कम :- रु.486927/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

84

16/07/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

43

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

िॉडष क्रं.74 शमरज येथील कोल्हापूर चाळ इिामदार प्लॉट अंतगषत रस्त्त्यांिा पेव्हींग
ब्लॉक्स बसविणे या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिा.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत कलम

सािष.बांधकाम मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

608079

6142

9ब

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

04

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

कामासाठी िापरण्यात आलेले पेव्हींग ब्लॉक विनिदे शशत पररमाणाचे असलेबाबतचा तसेच िापरलेल्या
शसमें ट काँक्रीटचा प्रयोगशाळे चा गणित्ता चाचणी अहिाल ि घेताच दे यक आदा केलेिे कामात िापरलेले
सादहत्य योनय त्या गणित्तेचे िापरल्याची लेखापरीक्षणास खारी करता येत िसल्यािे पेव्हींग ब्लॉकची
आदा केलेली रक्कम रु.608079/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त.

आयक्त यांचे कडील मिपा/मागास सशमती/46/2012-13 दद.21/7/12 अन्िये िागरी दशलत िस्त्ती
सधारणा योजिे अंतगषत महािगरपालीका क्षेरातील अंदाजपरककय रक्कम रु.8492114/-चे कामांिा
प्रशासकीय मंजरी दे ण्यात आली आहे .त्यामधि िॉडष क्रं.74 शमरज येथील कोल्हापरू चाळ इिामदार प्लॉट
अंतगषत रस्त्त्यांिा पेव्हींग ब्लॉक्स बसविणे हे काम करण्यात आलेले आहे .
प्रमाणक क्र. 301

हि.17/12/12

रक्कम रु.614221/-

निविदा रक्कम 627400/प्रशासकीय मान्यता:-आरआर/क्रमांक/िपा/आरआर/462/स्जल्हार्धकारी कायाषलय सांगली,दद.27/7/2012
तांत्ररक मान्यता:-शहर अशभयंता यांचे कडील क्र.र.ि.28 दद.20/04/12
स्त्थायी सशमती ठराि िं.243 दद.29/8/12 िे मंजरी.
मा.आयक्त निणषय क्र.332 दद.7/12/2011िे मंजरी.
ठे केदाराचे िाि :- श्री.ओमसाई मजर सोसायटी यांिा अंदाजपरकीय दरािे काम दे ण्यात आले आहे .
निविदा मंजरी समज :- क्रमिपा / मागास सशमती / 109 / 2012 / दद.05/10/2012
कायाषदेश :-

मिपा/मागास सशमती/109/2012 दद.05/10/12.

मदत:- 90 ददिस.
मोजमाप पस्त्तक क्र.03

काम पणष दद.19/11/2012.
पष्ट्ृ ठ क्र.85 ते 87

उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्स्त्तका क्र.3 ि दे यकाची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र. 85
दद.16/07/14 रोजी निगषशमत केला आहे . बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि लेखापरीक्षणास दद.9/10/14
रोजी आडीच महीिे विलंबािे सादर केले आहे . सदर अधषसमास ज्ञापिाचे अिलोकि करुि खालील आक्षेप
घेणेत येत आहे त.
1)िगर विकास विभाग शासि निणषय क्रमांक विघयो-102000/1592/प्र.क्र.189/िवि-4 दद.5 माचष 2002

मधील परी.7 मधील अ िसार बांधकाम विर्यक कामासाठीचे रे खांकि/िकाशे

िगररचिा विभागािे मंजर

केले आहे त परं त प्रस्त्ताि महाराष्ट्र प्रादे शशक ि िगररचिा अर्धनियम 1966 िसार ससंगत असलेबाबत

तसेच विकास योजिेचा जमीि िापर ि आरक्षणाबाबत सखोल छाििी करुि अहिाल शासि निणषयाप्रमाणे
दे णे आिश्यक असता सदर जागेिर कोणतेही आरक्षण िसलेचा अहिाल िगररचिा विभागािे ददलेला

िाही. स्जल्हार्धकारी कायाषलय सांगली,िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे पर क्रमांक /िपा /आर आर /
462/2012 दद.27/07/2012 अन्िये दे ण्यात आलेल्या प्रशासककय मान्यतेच्या आदे शामध्ये अट क्र. 3

िसार प्रस्त्तावित केलेली कामे सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या मालकीच्या /ताब्यात
असलेल्या जशमिीिर घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे जागा महािगरपाशलकेच्या ताब्यात असल्या बाबतचा
कोणताही अिर्ंर्गक परािा सोबत जोडण्यात आलेला िाही.

2)पिषगणि परकामध्ये अंतभत
ष असलेल्या बाबींच्या समोर सािषजनिक बांधकाम विभागाची कोणत्या

िर्ाषची विभार्गय दरसची िापरली आहे ते िर्ष ि पष्ट्ृ ठ क्रमांक िमद िसलेिे समजि येत िाही.

अिपालिामध्ये सदर कामी दरसच
ू ीचे सॉफ्टिेअर िापरुि एस्स्त्टमेट तयार केले असल्यािे या पढे रे ट
ॲिॅशलशससची प्रत सोबत जोडणेची दक्षता घेण्यात येईल असे िमद आहे . परं त दरसच
ू ी दाखविलेली
िसल्यािे दराबाबत खारी करता आलेली िाही.

3)मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता बाब क्र.1.60 शम.शम.जाडीचे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे

तसेच बाब क्रं. 2 शसमें ट काँक्रीट 1:2:4 चे काम 24.18 घमी केलेले आहे . प्राकलिाप्रमाणे पेव्हींग ब्लॉकची
Comprehensive strength 400 कक.ग्रॅ. प्रती चौ.शम. असणे आिश्यक आहे . पेव्हींग ब्लॉक विनिदे शशत
पररमाणाचे असलेबाबतचा तसेच कामासाठी िापरलेल्या शसमें ट काँक्रीटचा प्रयोगशाळे चा गणित्ता चाचणी
अहिाल ि घेताच दे यक आदा केलेिे कामात िापरलेले सादहत्य योनय त्या गणित्तेचे िापरल्याची

लेखापरीक्षणास खारी करता येत िसल्यािे पेव्हींग ब्लॉकची आदा केलेली रक्कम रु.614221/- आक्षेपार्धि
ठे िण्यात येत आहे त.

4)प्राकलिामध्ये कामगार कल्याण उपकराचा समािेश केला आहे . परं त दे यकामधि उद्योग उजाष ि

कामगार विभाग, महाराष्ट्र राज्य, शासि निणषय क्र. बीसीए-2009 प्रक्र108/कामगार 7 अ ददिांक 17
जूि, 2010 िसार 1 टक्के कामगार कल्याण

उपकर िसल केला िसल्यािे रु. 614221/- च्या 1 टक्के

प्रमाणे रु.6142/- िसल करण्यात यािेत. अिपालिामध्ये उपकराची रक्कम िसल करण्याचे मान्य केले
आहे . परं त रक्कम िसल केलेली िाही.

आक्षेपार्धन रक्कम :- पेव्हींग ब्लॉक ची रक्कम रु.608079/-

वसल
ु पात्र रक्कम :- कामगार कल्याण उपकर रक्कम रु.6142/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

85

16/07/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

44

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

िॉडष क्रं.6 कपिाड येथील बजरं ग िगर मधील अंतगषत रस्त्त्यांचे डांबरीकरण करणे या
कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिा.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

04

सािष.बांधकाम मिपा

9ब

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

720031

7273

07

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

या कामाच्या कॉन्टीजन्सी रक्कमेति हाडष मरुम 103.68 घ.मी.X रु.351.75/घ.मी.प्रमाणे रु.36469 चे
काम केल्याचे मोजमाप पस्त्तक ि दे यकामध्ये िमद आहे . निविदा अटी/शती मधील अट क्र.17 िसार
कामामध्ये बदल ककंिा िाढ केलेली बाब प्राकलिामध्ये िसल्यास आयक्त यांचे मान्यतेिे दर ठरविले
जातील असे िमद असतािा जादा केलेल्या कामास विभागप्रमख ि आयक्त यांची मान्यता ि घेताच
नियमबाह्यपणे काम केले असल्यािे रु.37460/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त.
सांगली,शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे 2010-11 या आर्थषक िर्ाषत दशलत िस्त्ती अंतगषत
21 कामांचा रु.13332587/- रक्कमेचा प्रस्त्ताि स्जल्हार्धकारी कायाषलयाकडे दद.8/12/2010 रोजी

पाठविण्यात आला होता त्यािसार स्जल्हार्धकारी कायाषलयािे रु.12500000/- इतके अिदाि मंजर केले

आहे ि या रक्कमेचा धिादे श महािगरपाशलकेस दद.19/04/11 रोजी प्राप्त झाला आहे . त्यामधि एकण
19 कामे प्रस्त्तावित करण्यात आली आहे त. ि या निधीमधि िॉडष क्रं.6 कपिाड येथील बजरं ग िगर
मधील अंतगषत रस्त्त्यांचे डांबरीकरण करणे हे काम करण्यात आले आहे .
प्रमाणक क्र. 291

हि.09/7/12

रक्कम रु.727304/-

निविदा रक्कम रु. 786700/प्रशासकीय मान्यता:-

आरआर/क्रमांक/िपा/आरआर/195/स्जल्हार्धकारी कायाष. सांगली,यांचे पर

दद.31/03/2011
तांत्ररक मान्यता :- शहर अशभयंता यांचे कडील क्र.र.ि.357 दद.02/12/10
स्त्थायी सशमती ठराि िं.175 दद.12/07/11िे मंजरी.
मा.आयक्त निणषय क्र.330 दद.7/12/2011 िे निविदा दरास ि खचाषस मंजरी दे ण्यात आली आहे .
जादहर प्रकटि क्र.3 दद.13/8/11 िे दै .सकाळ या ितषमािपरामधि निविदा मागविण्यात आल्या असि
एकण 5 निविदा आल्या आहे त. निविदा दद.30/08/11 रोजी उघडण्यात आल्या आहे त ि सिाषत कमीचे
निविदाधारक श्री.एस.जी.ककरे जा यांची 7.55 टक्के कमीची निविदा मंजर करण्यात आली आहे .
निविदा मंजरी समज :- क्रमिपा / मागास सशमती / 319 / 2011

/ दद.12/12/2011

कायाषदेश :- मिपा/मागास सशमती/02/2012 दद.04/04/12.
मदत:- 60 ददिस.

काम पणष दद.18/06/2012.

मोजमाप पस्त्तक क्र. 01

पष्ट्ृ ठ क्र.70 ते 71

उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्स्त्तका क्र.01 ि दे यकाची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र. 86
दद.16/07/14 रोजी निगषशमत केला आहे . बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि लेखापरीक्षणास दद.9/10/14
रोजी आडीच महीिे विलंबािे सादर केले आहे . सदर अधषसमास ज्ञापिाचे अिलोकि करुि खालील आक्षेप
घेणेत येत आहे त.
1) िगर विकास विभाग शासि निणषय क्रमांक विघयो-102000/1592/प्र.क्र.189/िवि-4 दद.5 माचष 2002
मधील परी.7 मधील अ िसार बांधकाम विर्यक कामासाठीचे रे खांकि/िकाशे

िगररचिा विभागािे मंजर

केले आहे त परं त प्रस्त्ताि महाराष्ट्र प्रादे शशक ि िगररचिा अर्धनियम 1966 िसार ससंगत असलेबाबत
तसेच विकास योजिेचा जमीि िापर ि आरक्षणाबाबत सखोल छाििी करुि अहिाल शासि निणषयाप्रमाणे
दे णे आिश्यक असता सदर जागेिर कोणतेही आरक्षण िसलेचा अहिाल िगररचिा विभागािे ददलेला

िाही. स्जल्हार्धकारी कायाषलय सांगली,िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे पर क्रमांक /िपा /आर आर /
462/2012 दद.27/07/2012 अन्िये दे ण्यात आलेल्या प्रशासककय मान्यतेच्या आदे शामध्ये अट क्र. 3
िसार प्रस्त्तावित केलेली कामे सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या मालकीच्या /ताब्यात

असलेल्या जशमिीिर घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे जागा महािगरपाशलकेच्या ताब्यात असल्या बाबतचा
कोणताही अिर्ंर्गक परािा सोबत जोडण्यात आलेला िाही.

2)पिषगणि परकामध्ये अंतभत
ष असलेल्या बाबींच्या समोर सािषजनिक बांधकाम विभागाची कोणत्या िर्ाषची
विभार्गय दरसची िापरली आहे ते िर्ष ि पष्ट्ृ ठ क्रमांक िमद िसलेिे

कोणत्या िर्ाषची विभागीय दरसची

िापरली आहे ते समजि येत िाही. अिपालिामध्ये सदर कामी दरसच
ू ीचे सॉफ्टिेअर िापरुि एस्स्त्टमेट
तयार केले असल्यािे या पढे रे ट ॲिॅशलशससची प्रत सोबत जोडणेची दक्षता घेण्यात येईल असे िमद
आहे . परं त दरसच
ू ी दाखविलेली िसल्यािे दराबाबत खारी करता येत िाही.

3)शहर अशभयंता यांिी निविदा मंजरी समज, क्रमिपा /मागास सशमती/319/2011/दद.12/12/2011
अन्िये ठे केदारास ददली आहे . निविदा मंजरी समज मधील अटी ि शतीिसार ठे केदारािे रु.38935/- ची
सरक्षा अिामत भरुि रु.100 चे मद्रांकािर सात ददिसाचे आत करारपर करुि दे णे आिश्यक आहे ि

करारपर करुि ि दे ल्यास निविदा अटी ि शतीमधील अट क्र.40 िसार कामर्गरी रद्द करण्यात येईल असे
िमद आहे . परं त ठे केदारािे समज ददल्यािंतर करारपर दद.29/03/12 रोजी म्हणजेच 3 मदहिे विलंबािे
केले आहे ि प्रशासिािे या विलंबाबाबत ठे केदारािर कोणतीही कायषिाही का केली िाही याचा खलासा
अिपालिामध्ये केला असि निविदा कमी दरािे आल्यािे ि महािगरपाशलकेच्या आर्थषक फायद्याचे

असल्यािे ठे केदारािर कारिाई केली िसल्याचे िमद आहे . उत्तर संयस्क्तक िाटत िसल्यािे अिपालि
अमान्य करण्यात येत आहे .

4)प्राकलिामध्ये 5 टक्के कॉन्टीजन्सी रक्कम रु.37460/- चा समािेश केला आहे ि काम करतािा या

रक्कमेति हाडष मरुम 103.68 घ.मी.Xरु.351.75/घ.मी. प्रमाणे रु.36469 चे काम केल्याचे मोजमाप

पस्त्तक ि दे यकामध्ये िमद आहे . निविदा अटी/शती मधील अट क्र.15 िसार मंजर कामामध्ये बदल

ककंिा िाढ करण्यास विभागप्रमख यांच्या अगाि लेखी मंजरीची आिश्यकता आहे . तसेच अट क्र.17 िसार
बदल ककंिा िाढ केलेली बाब प्राकलिामध्ये िसल्यास आयक्त यांचे मान्यतेिे दर ठरविले जातील असे
िमद असतािा जादा केलेल्या कामास आयक्त यांची ि विभाग प्रमखांची मान्यता ि घेताच

नियमबाह्यपणे काम केले असल्यािे रु.37460/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त. अिपालिामध्ये मंजरी
घेणे आिश्यक असल्याची बाब मान्य करण्यात आली आहे .

5)रस्त्त्याचे बी.बी.एम. चे काम 3143 चौ.मी. झाले असि त्यास 0.075 घ.मी. प्रमाणे 235.72 घ.मी.
खडी लागली आहे . कारपेटचे काम 3143 चौ.मी. झाले असि 0.025 घ.मी. प्रमाणे एकण खडी 78.57
घ.मी.लागली आहे . 40 मी.मी.खडी 66 घ.मी. ि मरुम 103.68 घ.मी. लागला आहे . महाराष्ट्र शासि,

महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) दद.11/02/2010 िसार

रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रती घि शमटर प्रमाणे रॉयल्टी ठे केदारािे महसल विभागाकडे
भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे ि रॉयल्टी भरल्याचा परािा ठे केदारािे
ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे . दे यकासोबत
रॉयल्टी रक्कम भरलेचा कोणताही परािा सोबत जोडला िसतािाही बांधकाम विभागािे

ठे केदारािे

दे यकामधि

रॉयल्टीची रक्कम कपात ि करता ददलेली आहे . त्यामळे ठे केदारास दे यकामधि आदा केलेली 483.97
घ.मी. X रु.70.67 प्रती घ.मी. प्रमाणे रु.34202/- रॉयल्टी रक्कम आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहेत.

अधषसमास ज्ञापि क्र. 86 दद.16/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि
लेखापरीक्षणास दद.09/10/2014 रोजी

डीच महीिे विलंबािे सादर केले

. अिपालिामध्ये रॉयल्टीच्या

पाित्या मक्तेदारािे दाखविल्या असल्यािे रॉयल्टी कपात करण्यात आली िसल्याचे िमद आहे . परं त

पाित्या लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आल्या िसल्यािे रॉयल्टी रक्कम रु.34202/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात
येत आहे .

6)प्राकलिामध्ये कामगार कल्याण उपकराचा समािेश केला आहे . उद्योग उजाष ि कामगार विभाग,

महाराष्ट्र राज्य, शासि निणषय क्र. बीसीए-2009 प्रक्र108/कामगार 7 अ ददिांक 17 जि
ू , 2010 िसार 1
टक्के कामगार कल्याण

उपकर िसल करणे आिश्यक असता सदर रक्कम दे यकामधि प्रदाि करण्यात

आली असल्यािे, प्राकलि रक्कम

रु. 727304/- च्या 1 टक्के प्रमाणे रु.7273/- ठे केदाराकडि िसल

करण्यात यािेत. अिपालिामध्ये उपकर िसल करण्याचे मान्य केले आहे . परं त उपकर िसल करण्यात
आलेला िाही.

7)रस्त्त्यासाठी िापरण्यात आलेल्या िाळ, खडी ि डांबर िापरण्यास योनय असलेबाबतचा गणित्ता चाचणी
अहिाल दे यकासोबत िसतािाही दे यक कोणत्या नियमािे पाररत करण्यात आले याचा खलासा बांधकाम

विभागािे अिपालिामध्ये केला असि चाचणी अहिाल लगत केल्याचे िमद आहे . परं त चाचणी अहिाल
दाखविण्यात आलेला िाही.

आक्षेपार्धन रक्कम :- रु.720031/-

वसल
ु पात्र रक्कम :- कामगार कल्याण उपकर रु.7273/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत
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(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

45

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

िॉडष क्रं.45 शमरज येथील रमामाता िगर झोपडपट्टी भागात पेस्व्हं ग ब्लॉक बसविणे

या

कामातील अनियशमतते बाबत.
योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिा.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम राज्य शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

1287213

13238

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

10

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

कामाचे दठकाणी 60 मी.मी. जाडीचे पेस्व्हं ग ब्लॉक्स 1692 चौ.शम. क्षेरािर बसविल्याचे मोजमाप
पस्स्त्तकेमध्ये िमद असि ते योनय स्त्पेशसकफकेशि प्रमाणे ि िापरण्यास योनय असलेबाबतचा प्रयोगशाळे चा
गणित्ता चाचणी अहिाल सोबत ददसि आला िाही. त्यामळे पेस्व्हं ग ब्लॉक्सची रक्कम रु.1062153/आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .
सांगली,शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे 2010-11 या आर्थषक िर्ाषत दशलत िस्त्ती अंतगषत
21 कामांचा ि रु.13332587/- रक्कमेचा प्रस्त्ताि स्जल्हार्धकारी कायाषलयाकडे दद.8/12/2010 रोजी

पाठविण्यात आला होता. त्यािसार स्जल्हार्धकारी कायाषलयाकडि रु.12500000/- इतके अिदाि मंजर
झाले आहे ि रक्कमेचा धिादे श दद.19/04/11 रोजी प्राप्त झाला आहे . त्यामधि एकण 19 कामे

प्रस्त्तावित करण्यात आली आहे त. त्यामधि िॉडष क्रं.45 शमरज येथील रमामाता िगर झोपडपट्टी भागात
पेस्व्हं ग ब्लॉक बसविणे

हे काम करण्यात आलेले आहे .

प्रमाणक क्र. 293

हि.12/9/12

रक्कम रु.1323814/-

निविदा रक्कम रु.1325400/प्रशासकीय मान्यता :- आरआर /क्रमांक /िपा/आरआर /195 /स्जल्हार्धकारी कायाषलय सांगली, यांचे पर
दद.31/03/2011
तांत्ररक मान्यता :- शहर अशभयंता यांचे कडील क्र.र.ि.358 दद.02/12/10
स्त्थायी सशमती ठराि िं.175 दद.12/07/11 िे मंजरी.
मा.आयक्त निणषय क्र.336 दद.9/12/2011 िे निविदा दरास ि खचाषस मंजरी दे ण्यात आली आहे .
जादहर प्रकटि क्र.3 दद.13/8/11 िे निविदा मागविण्यात आल्या असि एकण 5 निविदा आल्या असि
तांत्ररक लखोटा उघडल्यािंतर तीि निविदा पार करण्यात आल्या आहे त. निविदा दद.30/08/11 रोजी

उघडण्यात आल्या असि सिाषत कमीचे निविदाधारक श्री.रमेश कांबळे यांची 0.1 टक्के कमीची निविदा
मंजर करण्यात आली आहे .

कायाषदेश :- मिपा / मागास सशमती / 339 / 11-12 दद.18/12/11.
मदत:- 60 ददिस.
काम सरु. दद.31/12/2011.

काम पणष दद.01/03/2012.

मोजमाप पस्त्तक क्र.13

पष्ट्ृ ठ क्र.39 ते 40

उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्स्त्तका क्र.13 ि दे यकाची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र. 87
दद.16/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि लेखापरीक्षणास
दद.09/10/2014 रोजी सादर केले आहे . बांधकाम विभागािे ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील
आक्षेप घेणेत येत आहे त.
1) िगर विकास विभाग शासि निणषय क्रमांक विघयो-102000/1592/प्र.क्र.189/िवि-4 दद.5 माचष 2002
मधील परी.7 मधील अ िसार बांधकाम विर्यक कामासाठीचे रे खांकि/िकाशे

िगररचिा विभागािे मंजर

केले आहे त परं त प्रस्त्ताि महाराष्ट्र प्रादे शशक ि िगररचिा अर्धनियम 1966 िसार ससंगत असलेबाबत

तसेच विकास योजिेचा जमीि िापर ि आरक्षणाबाबत सखोल छाििी करुि अहिाल शासि निणषयाप्रमाणे
दे णे आिश्यक असता सदर जागेिर कोणतेही आरक्षण िसलेचा अहिाल िगररचिा विभागािे ददलेला

िाही. स्जल्हार्धकारी कायाषलय सांगली,िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे पर क्रमांक /िपा /आर आर /
462/2012 दद.27/07/2012 अन्िये दे ण्यात आलेल्या प्रशासककय मान्यतेच्या आदे शामध्ये अट क्र. 3

िसार प्रस्त्तावित केलेली कामे सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या मालकीच्या /ताब्यात

असलेल्या जशमिीिर घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे जागा महािगरपाशलकेच्या ताब्यात असल्या बाबतचा
कोणताही अिर्ंर्गक परािा सोबत जोडण्यात आलेला िाही.

2)पिषगणि परकामध्ये अंतभत
ष असलेल्या बाबींच्या समोर सािषजनिक बांधकाम विभागाची कोणत्या

िर्ाषची विभार्गय दरसची िापरली आहे ते िर्ष ि पष्ट्ृ ठ क्रमांक िमद िसलेिे कोणत्या िर्ाषची विभागीय
दरसची िापरली आहे ते समजि येत िाही. अिपालिामध्ये सदर कामी दरसच
ू ीचे सॉफ्टिेअर िापरुि

एस्स्त्टमेट तयार केले असल्यािे या पढे रे ट ॲिॅशलशससची प्रत सोबत जोडणेची दक्षता घेण्यात येईल असे
िमद आहे . परं त दरसच
ू ी दाखविलेली िसल्यािे दराबाबत खारी करता येत िाही.

3)कामाच्या िस्त्तीचे अिलोकि केले असता पाि क्र.133 दद.26/08/11 रोजी आशसफ लष्ट्करी या

ठे केदारािे कामाचे दर िजरचकीिे भरले असल्यािे माझी निविदा उघडू िये असे पर ददले आहे . िस्त्तीचे

अिलोकि केले असता पष्ट्ृ ठ क्र.139 दद.17/10/2011 रोजी लष्ट्करी यांिी संबंर्धत कामाची निविदा पन्हा
उघडा असे पर ददले आहे . त्यािर आयक्त यांिी सदर प्रकरण तपासि सादर करािे असे आदे श ददले
आहे त. उपायक्त यांिी शसस्स्त्टम मॅिेजर यांिा चौकशी करुि अहिाल सादर करणेस सांर्गतले आहे .

त्यािसार शसस्स्त्टम मॅिेजर यांिी प्रस्त्ततची निविदा उघडण्याची प्रकक्रया दद.30/08/11 रोजी पणष झाली आहे
ि दोि निविदादारांिा अपार ठरिि तीि पार निविदाधारकांचा दराचा लखोटा दद. 30/08/11 रोजी
उपायक्त, मख्य लेखापरीक्षक ,शहर अशभयंता यांच्या मान्यतेिे उघडण्यात आल्याचा अहिाल

दद.22/11/11 रोजी ददला आहे ि उपायक्त यांिी तांत्ररक बाबींचा विचार करता शसस्स्त्टम मॅिज
े र यांच्या
अहिालाशी सहमत असलेचा अशभप्राय त्याच ददिशी ददला आहे . आयक्त यांिी क्र.2307 दद.22/11/11 िे
ठे केदार लष्ट्करी यांिा ब्लॅ क शलस्त्ट करणे कामी कारणे दाखिा िोटीस दे णेबाबत सर्ू चत केले आहे .

याबाबत ठे केदारािर काय कारिाई करणेत आली याचा खलासा अिपालिामध्ये ददला असि ठे केदारास
िोटीस दे िि खलासा विचारण्यात आलेचे िमद
ू आहे . परं त ठे केदारास ददलेली िोटीस ि त्यािर ठे केदारािे
ददलेले उत्तर ि प्रशासिािे केलेली कारिाई याबाबतची कागदपरे लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली
िाहीत.

4)या सिष कायषिाहीमध्ये निविदा दद.30/08/11 रोजी उघडल्यािंतर कायाषदेश दद. 18/12/11 रोजी

दे इपयंत 4 मदहन्याचा विलंब झाला आहे . िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम (6)171 िसार
निविदा उघडल्याच्या ददिांकापासि
ू एक आठिडयाच्या आत त्या निकाली काढण्यात आल्या पादहजेत

आणण कोणत्याही बाबतीत हा कालािधी एक महीन्यापेक्षा जास्त्त होता कामा िये अशी तरतद असतािा
निविदा मंजूर करुि कायाषदेश दे ण्यामध्ये चार मदहन्याचा अिािश्यक विलंब झालेिे काम पणष होण्यास
विलंब झाला असल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.

5)सदर कामाचा तलिात्मक तक्ता पाहता अशसफ लष्ट्करी यांिी दद.26/08/11 िे निविदा उघडू िये असे

सांर्गतल्यािे त्यांची निविदा उघडली िसल्याचे िमद आहे . ठे केदारािे ददलेल्या परािरुि कोणत्या नियमािे

त्याची निविदा अपार ठरविली आहे . याचा खलासा बांधकाम विभागािे अिपालिामध्ये केला असि निविदा
उघडणे ककंिा िाकारण्याचा आर्धकार उपायक्त यांिा असल्यािे त्यांिी निणषय घेतला असल्याचे िमद
आहे . अिपालि संयस्क्तक िाटत िाही.

6)सदर झोपडपट्टी घोवर्त असलेबाबतचा ि जागा महािगरपालीकेच्या मालकीची असल्या बाबतचा

कोणताही परािा िस्त्तीमध्ये िसल्यािे काम योनय दठकाणी झालेबाबतची लेखापरीक्षणाची खारी होत िाही.

अिपालिामध्ये जागा महािगरपाशलकेच्या मालकीची असल्याबाबतची खारी केल्याचे
कागदपरे लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली िाहीत.

िमद आहे . परं त

7)कामाचे दठकाणी 60 मी.मी. जाडीचे पेस्व्हं ग ब्लॉक्स 1692 चौ.शम.क्षेरािर बसविल्याचे मोजमाप

पस्स्त्तकेमध्ये िमद आहे त्याचे 627.75 प्रती चौ.शम.प्रमाणे रु.1062153/- ठे केदारास आदा केले आहे त.

प्राकलिाप्रमाणे पेस्व्हं ग ब्लॉक्स 60 शम.मी. जाडीचे ि 300kg/sqm strength चे असणे आिश्यक आहे .

सािषजनिक बांधकाम विभागाचे 2010-11 या िर्ाषचे दरसच
ू ीमधील जिरल िोटसमध्ये मद्दा क्र. 0.17 िर
कामासाठी िापरलेल्या सादहत्य िापरण्यास योनय असलेबाबतची गणित्ता चाचणी प्रयोगशाळे कडि करणे
आिश्यक आहे . परं त कामाचे मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता पेस्व्हं ग ब्लॉक्स योनय

स्त्पेशसकफकेशि प्रमाणे ि िापरण्यास योनय असलेबाबतचा प्रयोगशाळे चा गणित्ता चाचणी अहिाल सोबत
ददसि आला िाही. त्यामळे पेस्व्हं ग ब्लॉक्सची रक्कम रु.1062153/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .

8)मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता हाडषमरुम 252.60 घ.मी. ि 1:4:8 काँकक्रट साठी

78 घ.मी. खडी िापरली आहे . महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा

क्रं.गौण खनिज-

10/1009/पी.के.-309/ख(3) दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु.200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रती

घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे
आिश्यक आहे ि रॉयल्टी भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात
येि िये अशी तरतद आहे . दे यकासोबत
जोडला िसतािाही बांधकाम विभागािे

ठे केदारािे रॉयल्टी रक्कम भरलेचा कोणताही परािा सोबत

दे यकामधि रॉयल्टीची रक्कम कपात ि करता ददलेली आहे .

त्यामळे ठे केदारास दे यकामधि आदा केलेली 330.6 घ.मी.X रु.70.67 प्रती घ.मी. प्रमाणे रु.23363/-

रॉयल्टी रक्कम िसल करण्यात यािी. अिपालिामध्ये ठे केदाराच्या रॉयल्टी पाित्या पाहि खारी केल्यािे
रॉयल्टी िसल केली िसल्याचे िमद आहे . परं त पाित्या लेखापरीक्षणास दाखविल्या िसल्यािे रॉयल्टी
रक्कम

रु. 23363/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहेत.

9)िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम 177 प्रमाणे कामाचे पररपूती प्रमाणपर िमिा क्र.133 प्रमाणे

सादर केले आहे . प्रमाणपरामध्ये दद.1/03/12 रोजी काम पूणष झालेची ि कामाची मोजमापे दद.04/5/12

रोजी घेण्यात आलेचे िमद आहे .नियमाप्रमाणे बांधकाम पण
ं र तात्काळ मोजमापे घेणे आिश्यक
ू ष झालेित
असता ती दोि मदहिे विलंबािे घेण्यात आली आहे त. अिपालिामध्ये काम पणष झाल्यािंतर मक्तेदारा
समिेत मापे घेणे आिश्यक असल्यािे ि मक्तेदार मापे घेण्यास हजर ि रादहल्यािे मोजमापे घेण्यास
विलंब झाल्याचे िमद आहे . परं त अिर्ंर्गक कागदपरे लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आली िसल्यािे
अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .

10)प्राकलिामध्ये कामगार कल्याण उपकराचा समािेश केला आहे . परं त दे यकामधि उपकर िसल केला

िसल्यािे रु.1323814/- च्या 1 टक्के प्रमाणे रु.13238/- िसल करण्यात यािेत. अिपालिामध्ये उपकर
िसल केला िसल्याचे मान्य केले आहे . परं त उपकर िसल केला िसल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात
येत आहे .

आक्षेपार्धन रक्कम :- रु.1287213/वसल
ु पात्र रक्कम :-

कामगार कल्याण उपकर रु.13238/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र
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(yyyy-yyyy+1)
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िॉडष क्रं.45 शमरज येथील चंदििाडीमधील भोरे गल्ली अंतगषत रस्त्त्यांिा पेव्हींग ब्लॉक्स
बसविणे या कामातील अनियशमतते बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

04

मिपा

03

0

आक्षेपाधीि रक्कम

.

िसल
ू पार रक्कम

9ड

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

662963
पेव्हींग ब्लॉक्स बसविणेचे काम प्राकलिामध्ये मंजर केलेल्या मोजमापाप्रमाणे केलेले िाही. िगर पररर्द
लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 165 िसार कामाचे अंनतम तपशीलिार अंदाज तयार करण्याअगोदर
जागेबाबत स्त्थानिक निरीक्षण करणे आिश्यक आहे . या कामाचे प्राकलि तयार कर तािा स्त्थानिक
निरीक्षण केले िसलेचे स्त्पष्ट्ट होते.तसेच पेस्व्हं ग ब्लॉक्सचा गणित्ता चाचणी अहिाल ि घेताच दे यक
आदा केलेिे पेस्व्हं ग ब्लॉक्सची रक्कम रु.662399/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .

आयक्त यांचे कडील मिपा/मागास सशमती/46/2012-13 दद.21/7/12 अन्िये िागरी दशलत िस्त्ती
सधारणा योजिे अंतगषत महािगरपालीका क्षेरातील अंदाजपरककय रक्कम रु.8492114/-चे एकण 14
कामांिा प्रशासकीय मंजरी दे ण्यात आली आहे . त्यामधि िॉडष क्रं.45 शमरज येथील चंदििाडी मधील भोरे
गल्ली अंतगषत रस्त्त्यांिा पेव्हींग ब्लॉक्स बसविणे हे काम करण्यात आलेले आहे .

प्रमाणक क्र. 313

दद. 21/03/12

रक्कम रु.618901/-

निविदा रक्कम 695900/प्रशासकीय

मान्यता:- आरआर/क्रमांक/िपा/आरआर/462 स्जल्हार्धकारी कायाष. सांगली,दद.27/7/2012

तांत्ररक मान्यता :- शहर अशभयंता यांचे कडील क्र.र.ि.26 दद.20/04/12
स्त्थायी सशमती ठराि िं.243 दद.29/8/12 िे मंजरी.
मा.आयक्त निणषय क्र.332 दद.7/12/2011िे मंजरी.
ठे केदाराचे िाि :- श्री.तळजा भिािी मजर सोसायटी यांिा
दे ण्यात आले आहे .

वििा निविदा अंदाजपरकीय दरािे काम

कायाषदेश:- मिपा/मागास सशमती/89/2012 दद.27/09/12.
मदत:- 60 ददिस.
काम पणष दद.26/11/2012.
मोजमाप पस्त्तक क्र.13

पष्ट्ृ ठ क्र.01 ते 3

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
1.

िगर विकास विभाग शासि निणषय क्रमांक विघयो-102000/1592/प्र.क्र.189/िवि-4 दद.5 माचष

2002 मधील परी. 7 मधील अ िसार बांधकाम विर्यक कामासाठीचे रे खांकि/िकाशे

िगररचिा

विभागािे मंजर केले आहे त परं त प्रस्त्ताि महाराष्ट्र प्रादे शशक ि िगररचिा अर्धनियम 1966 िसार

ससंगत असलेबाबत तसेच विकास योजिेचा जमीि िापर ि आरक्षणाबाबत सखोल छाििी करुि अहिाल
दे णे आिश्यक असता त्याप्रमाणे अहिाल ददलेला िाही. जागा महािगरपाशलकेच्या ताब्यात असल्या
बाबतचा
2.

परािा सोबत जोडण्यात आलेला िाही.

पिषगणि परकामध्ये अंतभत
ष असलेल्या बाबींच्या समोर सािषजनिक बांधकाम विभागाची कोणत्या

िर्ाषची विभार्गय दरसची िापरली आहे ते िर्ष ि पष्ट्ृ ठ क्रमांक िमद िसलेिे कोणत्या िर्ाषची विभागीय
दरसची िापरली आहे ते समजि येत िाही.
3.

प्राकलिामध्ये पेस्व्हं ग ब्लॉक बसविणे हे काम 80 मीटर लांब ि 3 मी.रुं द या जागेत ि अन्य

दठकाणी 62 मीटर लांब ि 15 मी.रुं द अशा एकण 1170 चौ.मी. जागेत करणेचे िमद आहे. मोजमाप
पस्त्तकाची तपासणी केली असता काम 474 मी. X 2.46 या जागेत केल्याचे ददसि येते. िगरपररर्द

लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 165 िसार कामाचे अंनतम तपशीलिार अंदाज तयार करण्याअगोदर
जागेबाबत स्त्थानिक निरीक्षण करणे आिश्यक आहे . सदर कामाचे प्राकलि तयार करतािा स्त्थानिक

निरीक्षण केले िसलेचे स्त्पष्ट्ट होते. तसेच प्रत्यक्षात केलेल्या कामाच्या मोजमापािरुि सदर काम अन्य

दठकाणी केले असलेचे स्त्पष्ट्ट होते. निविदा अटी/शती मधील अट क्र.15 िसार मंजर कामामध्ये बदल

ककंिा िाढ करण्यास विभागप्रमख यांच्या अगाि लेखी मंजरीची आिश्यकता आहे . परं त या कामामध्ये
केलेल्या बदलास विभाग प्रमखांची पिषमज
ं रू ी घेणेत आली िसलेचे ददसि येत.े
4.

कामाचे दठकाणी 60 मी.मी. जाडीचे पेस्व्हं ग ब्लॉक्स 1169.80 चौ.शम.क्षेरािर बसविल्याचे

मोजमाप पस्स्त्तकेमध्ये िमद आहे ि रु. 566.25 प्रती चौ.शम. प्रमाणे रु.662399/- ठे केदारास आदा केले
आहे त. प्राकलिा प्रमाणे पेस्व्हं ग ब्लॉक्स 60 शम.मी. जाडीचे ि 300kg/sqm strength चे असणे

आिश्यक आहे . सािषजनिक बांधकाम विभागाचे 10/11 या िर्ाषचे दरसच
ू ीमधील जिरल िोटसमध्ये मद्दा
क्र.0.17 िर कामासाठी िापरलेल्या सादहत्य िापरण्यास योनय असलेबाबतची गणित्ता चाचणी

प्रयोगशाळे कडि करणे आिश्यक आहे . परं त कामाचे मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता
पेस्व्हं ग ब्लॉक्स योनय स्त्पेशसकफकेशि प्रमाणे ि िापरण्यास योनय असलेबाबतचा प्रयोगशाळे चा गणित्ता

चाचणी अहिाल सोबत ददसि आला िाही. त्यामळे पेस्व्हं ग ब्लॉक्सची रक्कम रु. 662399/- आक्षेपार्धि
ठे िण्यात येत आहे .

अधषसमास ज्ञापि क्र. 94 दद.24/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे

अिपालि लेखापरीक्षणास दद.10.09.2014 रोजी अडीच मदहिे विलंबािे सादर केले आहे .
आक्षेपार्धि रक्कम रु.662963/-

अधष समास ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत
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िॉडष क्रं.27 रुस्क्मणी िगर मधील रस्त्ते डांबरी करणे या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

05

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

586398
दे यकासोबत

ठे केदारािे रॉयल्टी रक्कम भरलेचा कोणताही परािा सोबत जोडला िसतािाही बांधकाम

विभागािे दे यकामधि रॉयल्टीची रक्कम कपात ि करता ठे केदारास आदा केली आहे . त्यामळे ठे केदारास
दे यकामधि आदा केलेली 740 घ.मी. X रु.70.67 प्रती घ.मी. प्रमाणे रु.52295/- रॉयल्टीची रक्कम
आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .

2010-11 या आर्थषक िर्ाषत दशलत िस्त्ती अंतगषत 21 कामांचा ि रु.13332587/- रक्कमेचा प्रस्त्ताि
महािगरपाशलकेिे स्जल्हार्धकारी कायाषलयाकडे दद.8/12/2010 रोजी पाठविण्यात आला होता त्यािसार
स्जल्हार्धकारी कायाषलयािे रु.12500000/- इतके अिदाि मंजर झाले आहे ि रक्कमेचा धिादे श
दद.19/04/11रोजी प्राप्त झाला आहे . त्यामधि एकण 19 कामे प्रस्त्तावित करण्यात आली आहे त.
त्यामधि िॉडष क्रं.27 रुस्क्मणी िगर मधील रस्त्ते डांबरी करणे हे काम करण्यात आलेले आहे .
प्रमाणक क्र. 311

हि.18/03/13

रक्कम रु.586398/-

निविदा रक्कम रुपये 588100/प्रशासकीय मान्यता

:-

आरआर /क्रमांक /िपा /आरआर /195 स्जल्हाअर्धकारी कायाषलय सांगली यांचे

पर , दद.31/03/2011
तांत्ररक मान्यता :- शहर अशभयंता यांचे कडील क्र.र.ि.355 दद.02/12/10
स्त्थायी सशमती ठराि िं.175 दद.12/07/11िे मंजरी.
मा.आयक्त निणषय क्र.339 दद.9/12/2011 िे निविदा दरास ि खचाषस मंजरी दे ण्यात आली आहे .
जादहर प्रकटि क्र.1 दद.13/8/11 िे सकाळ या ितषमािपरामधि निविदा मागविण्यात आल्या असि या
कामास अल्प प्रनतसाद लाभला असल्यािे प्रथम मदतिाढ निविदा याच ितषमािपरामधि दद.8/9/11रोजी
दे ण्यात आली. निविदा दद.19/9/11 रोजी इ टें डर गठ

सशमतीसमोर उघडल्यािंतर अल्प प्रनतसाद

शमळालेित
ं र पन्हा दद. 28/9/11 पयषत दसरी मदतिाढ निविदा दै .सकाळ मधि दद.21/9/11रोजी दे ण्यात
आली. त्यािंतर एकण 4 निविदा आल्या असि निविदा दद.07/10/11 रोजी उघडण्यात आल्या आहे त ि
सिाषत कमीचे निविदाधारक श्री.बी.बी.गज
ं ाटे यांची 0.05 टक्के कमीची निविदा मंजर करण्यात आली आहे .

कायाषदेश :- मिपा / मागास सशमती / 339 / 11-12

दद.17/10/12.

मदत :- 45 ददिस.
काम सरु. दद.17/10/2012.
मोजमाप पस्त्तक क्र.09

काम पणष दद.01/12/2012.
पष्ट्ृ ठ क्र. 67 ते 69

उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्स्त्तका क्र.09 ि दे यकाची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र. 96
दद.24/07/2014 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे दद.13/10/2014 रोजी ददलेल्या
अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.

1.िगर विकास विभाग शासि निणषय क्रमांक विघयो-102000/1592/प्र.क्र.189/िवि-4 दद.5 माचष 2002

मधील परी.7 मधील अ िसार बांधकाम विर्यक कामासाठीचे रे खांकि/िकाशे

िगररचिा विभागािे मंजर

केले आहे त परं त प्रस्त्ताि महाराष्ट्र प्रादे शशक ि िगररचिा अर्धनियम 1966 िसार ससंगत असलेबाबत

तसेच विकास योजिेचा जमीि िापर ि आरक्षणाबाबत सखोल छाििी करुि अहिाल शासि निणषयाप्रमाणे
दे णे आिश्यक असता सदर जागेिर कोणतेही आरक्षण िसलेचा अहिाल िगररचिा विभागािे ददलेला

िाही. स्जल्हार्धकारी कायाषलय सांगली,िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे पर क्रमांक /िपा /आर आर /
462/2012 दद.27/07/2012 अन्िये दे ण्यात आलेल्या प्रशासककय मान्यतेच्या आदे शामध्ये अट क्र. 3
िसार प्रस्त्तावित केलेली कामे सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या मालकीच्या /

ताब्यात असलेल्या जशमिीिर घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे जागा महािगरपाशलकेच्या ताब्यात असल्या
बाबतचा कोणताही अिर्ंर्गक परािा सोबत जोडण्यात आलेला िाही.

2.पिषगणि परकामध्ये अंतभत
ष असलेल्या बाबींच्या समोर सािषजनिक बांधकाम विभागाची कोणत्या

िर्ाषची विभार्गय दरसची िापरली आहे ते िर्ष ि पष्ट्ृ ठ क्रमांक िमद िसलेिे कोणत्या िर्ाषची विभागीय
दरसची िापरली आहे ते समजि येत िाही.

3.कामाची निविदा दद.07/10/11 रोजी उघडण्यात आल्या असि ठे केदारास कामाचा कायाषदेश

दद.17/10/12 िे एक िर्ष विलंबािे दे ण्यात आला आहे . िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम 171(6)
िसार निविदा उघडल्याच्या ददिांकापासि
ू एक आठिडयाच्या आत त्या निकाली काढण्यात आल्या

पादहजेत आणण कोणत्याही बाबतीत हा कालािधी एक महीन्यापेक्षा जास्त्त होता कामा िये. अशी तरतद
असता कायाषदेश निविदा मंजरीिंतर एक िर्ष विलंबािे ददला आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या

अिपालिामध्ये याकामी दोि निविदा प्राप्त झाल्यािे मदतिाढ ददल्या िंतर स्त्थायी सशमतीची मंजरू ी घेिि
ू
मक्तेदारा बरोबर दद.03.09.2012 रोजी करारपर करूि कायाषदेश ददलेचे िमद आहे . परं त याबाबतची
कागदपरे लेखापरीक्षणास दाखविणेत आलेली िाहीत.

4.रस्त्त्याच्या खडीकरणासाठी हाडषमरुम 288 घ.मी., 60 शम.शम. खडी 198 घ.मी.,मऊ मरुम 78 घ.मी.

ि 75 शम.मी. जाडीचे बी.बी.एम.चे काम 1174.51 चौ.मी.केले असि त्यास एकण 88 घ.मी.खडी लागली

आहे . या कामास एकण 740 घ.मी. गौणखनिज लागले आहे . महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग
अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) दद.11/2/2010 िसार रक्कम रु.200/- प्रती ब्रास

ककंिा रु.70.67 प्रती घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी
अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे ि रॉयल्टी भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला

रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे . दे यकासोबत ठे केदारािे रॉयल्टी रक्कम भरलेचा
कोणताही परािा सोबत जोडला िसतािाही बांधकाम विभागािे दे यकामधि 740 घ.मी.X रु.70.67 प्रती
घ.मी. प्रमाणे रु.52295/-

रॉयल्टीची रक्कम कपात ि करता ठे केदारास आदा केली आहे . अिपालिामध्ये

ठे केदारािे रॉयल्टी भरल्याचा परािा दे यक तयार करतािा दाखविल्यामळे रॉयल्टी रक्कम कपात केली

िसल्याचे िमद आहे . परं त रॉयल्टी भरल्याचा परािा सोबत जोडला िसल्यािे ठे केदारास दे यकामधि आदा
केलेली रॉयल्टी रक्कम रु.52295/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .

5.िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम176 िसार बांधकाम पूणष झाल्यािंतर िमिा क्रमांक 132

प्रमाणे बांधकाम पूणष झाल्याबाबतचे प्रनतित्ृ त/अहिाल बांधकाम विभागािे सादर केले िसल्यािे काम पूणष
झाल्याची खारी पटत िाही.

आक्षेपार्धि रक्कम रु.586398/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.
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सांगली येथील अंबाभिि ते त्ररमती टॉकीज ते बी.एस.एि.एल. ऑफीस पयंत पाणी पाईप
लाईि चर दरुस्त्त करणे या कामातील अनियशमततेबाबत .

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत कलम

सािष.बांधकाम मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

9ब

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

01

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

2300
रस्त्त्याचे कामासाठी एकूण खडी 575.36 घ.मी. लागली असि महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग

अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख (3) दद.11/02/2010 िसार प्रनत घिशमटर रु.70.67
प्रमाणे रु.40,660/- रॉयल्टी पैकी रु.38,360/- दे यकाति िसल केली आहे . उिषररत रॉयल्टी रुपये 2300/दे यकामधूि िसल करािी.

सांगली येथील अंबाभिि ते त्ररमती टॉकीज ते बी.एस.एि.एल. ऑफीस पयंत पाणी पाईप लाईि चर
दरुस्त्त करणे हे काम महािगर पाशलकेिे स्त्िनिधीमधि केले आहे .
प्रमाणक क्रमांक : 6977 हि. : 12.03.2013

रक्कम रु.: 5,08,780/-

अंदाजपरकीय रक्कम रु. : 5,10,006/- (महािगरपाशलका निधी), निविदा रक्कम रु. : 5,10,006/प्रशासकीय मान्यता : मा.महासभा ठराि क्रमांक 231 दद.20.12.2012.
तांत्ररक मान्यता : 762 दद.11.09.2012 .
ठे केदाराचे िांि : अदहल्यादे िी मजर सोसायटी, शमरज.
कायाषदेश क्रमांक/ददिांक: जा.क्र. फेड/काम/सि/12/13/642 दद.30.10.2012 ,1079/ दद.24.01.2013.
कामाची मदत : 45 ददिस
काम पणष ददिांक : 08.02.2013
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 11

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 21 ते 22

काम मजूर सोसायटी कडूि करूि घेणेचा प्रस्त्ताि शहर अशभयंता यांिी दद.10.09.2012 ददला असि

त्यास आयक्त यांची मान्यता दद. 05.10.2012 रोजी झाली आहे . स्जल्हा उपनिबंधक यांचे मजर
सोसायटीस काम िाटप केलेचे पर महािगरपाशलकेस दद. 30.10.2012 रोजी प्राप्त झाले आहे .

उपायक्त यांचे ददिांक 04.11.2012 चे विर्यपरािसार महासभा क्रमांक 09 ठराि क्रमांक 231 ददिांक
20.12.2012 िे काम करणेस मंजूरी ददली ि कायाषदेश ददिांक 24.01.2013 रोजी दे णेत आला आहे .

उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्त्तक क्र.11 ि दे यकाची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र. 97 दद.
24/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.12/08/14 रोजी लेखापरीक्ष
णास सादर केले आहे . ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील आक्षेप घेणेत येत आहे त.

1.महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10 / 1009/ पी.के.-309
/ख(3) दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रनत ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रनत घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी
ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे ि रॉयल्टी

भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे .
दे यकासोबत ठे केदारािे रॉयल्टी रक्कम भरलेचा कोणताही परािा सोबत जोडला िसल्यािे बांधकाम
विभागािे दे यकामधि रॉयल्टीची रक्कम कपात केली आहे . हाडष मरुम - 228.27 घ.मी. + 60mm खडी 173.51 घ.मी. + सॉफ्ट मरुम 68.77 घ.मी + 75MM BBM चे काम 970.55 चौ.मी. केले असि
त्यासाठी 0.108 घ.मी. खडी प्रनत चौ.शम. प्रमाणे एकण खडी 104.81 घ.मी. लागली आहे . रस्त्त्याचे
कामासाठी एकूण खडी 575.36 घ.मी. लागली असि रु.70.67 प्रनत

घ.मी. प्रमाणे रु.40,660/- रॉयल्टी

पैकी रु.38,360/- दे यकाति िसल केली आहे. उिषररत रॉयल्टी रुपये 2300/- दे यकामधूि िसल करािी.
अिपालिामध्ये उिषररत रॉयल्टी रक्कम िसलीची कायषिाही चाल असलेबाबत िमद आहे . परं त रॉयल्टी
रक्कमेची िसली केलेली िाही.
वसल
ु पात्र रक्कम रु.2300 /अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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सांगली ईदगाह समोरील व्हील टे क गॅरेज लगतचे रस्त्यािरील पाणी पाईप लाईि चर
दरुस्त्त करणे या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

01

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

5771
महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)

दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु.200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रती घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी
ठे केदारािे भरणा करणे आिश्यक आहे . रस्त्त्याचे कामासाठी एकण 430 घ.मी. खडी लागली असि
रु.70.67 प्रती घ.मी. प्रमाणे रु.30,399/- रॉयल्टी िसल करणे आिश्यक असता दे यकामधूि रु.24,682/िसल
ू केली असलेिे उिषररत रु.5771 िसल ठे केदाराकडि करण्यात यािी.
सांगली ईदगाह समोरील व्हील टे क गॅरेज लगतचे रस्त्यािरील पाणी पाईप लाईि चर दरुस्त्त करणे हे काम
महािगरपाशलकेिे स्त्िनिधीमधि केले आहे .
रस्त्त्यािर पाण्याची पाईप लाईि टाकल्यािे रस्त्त्यािर मोठ मोठ्या चरी खड्डे पडल्यािे िाहतकीस आडथळा
निमाषण होत असि
ू सदरचा रस्त्ता िाहतकीचा असलेिे िारं िार अपघात घडत असल्यािे

रस्त्ता तात्काळ

करणेबाबत िगरसेिकांिी मागणी केले िसार बांधकाम विभागािे प्रत्यक्षात पाहणी करूि रु.3,96,783/- चे
अंदाजपरक तयार केले आहे ि त्यास िगर अशभयंता यांिी दद.11.09.2012 रोजी तांत्ररक मान्यता ददली
आहे . सदरची कामर्गरी तात्काळ स्त्थायी सशमतीच्या 5 (2) (2) अन्िये मान्यतेिे शक्य असलेिे काम
मंजर सहकारी सोसायटीकडूि करुि घेणेबाबतचा प्रस्त्ताि शहर अशभयंता यांिी ददिांक 10.09.2012 केला
आहे . त्यास आयक्त यांची दद.18.09.2012 रोजी मान्यता झाली आहे . फेडरे शििे जा.क्र.
फेड/काम/सि/2012/641 दद.30.10.2012 अन्िये काम जे.के.मजर सह.सोसायटी िाटप केलेचे
महािगरपाशलकेस कळविले आहे . त्यास महासभेिे ठराि क्रमांक 233 दद.20.12.2012 िे मान्यता ददली
आहे ि शहर अशभयंता यांिी दद.14.01.2012 रोजी कायाषदेश ददलेला आहे .
प्रमाणक क्रमांक : 6978

हि. : 12.03.2013

अंदाजपरकीय रक्कम : 3,96,783/-

रक्कम: 3,95,117/-

निविदा रक्कम: 3,96,783/-

प्रशासकीय मान्यता : मा.महासभा ठ.क्र.233 दद. 20.12.2012.
तांत्ररक मान्यता : 761 दद.11.09.2012.
ठे केदाराचे िांि : जे.के. मजर सोसायटी, शमरज.
कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : 968 / दद. 14.01.2013.
कामाची मदत : 30 ददिस

काम पणष ददिांक : 08.02.2013

मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 11

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 23

उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्स्त्तका क्र.11 ि दे यकाची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र. 98
दद.24/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.12/08/14 रोजी

लेखापरीक्षणास सादर केले आहे . बांधकाम विभागािे ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील
आक्षेप घेणेत येत आहे .

1. महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रती घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी

ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे ि रॉयल्टी
भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे .
दे यकासोबत
विभागािे

ठे केदारािे रॉयल्टी रक्कम भरलेचा कोणताही परािा सोबत जोडला िसल्यािे

बांधकाम

दे यकामधि पढील प्रमाणे रॉयल्टीची रक्कम कपात केली आहे . रॉयल्टी बाब क्र.2 हाडष मरुम

177.90 घ.मी. + 60mm खडी 137.50 घ.मी. + सॉफ्ट मरुम 34.21 घ.मी. + BBM 75mm चे काम
754.87 चौ.मी.झाले असि त्यास 0.108 घ.मी./ चौ.मी.प्रमाणे 80.55 घ.मी.खडी लागली आहे . रस्त्त्याचे

कामासाठी एकण 430 घ.मी. खडी लागली असि रु.70.67 प्रती घ.मी. प्रमाणे रु.30,399/- रॉयल्टी िसल
करणे आिश्यक असता दे यकामधूि रु.24,682/- िसल
ू केली असलेिे उिषररत रु.5771/- ठे केदाराकडि

िसल करण्यात यािेत. अिपालिामध्ये उिषररत रॉयल्टी िसलीची कायषिाही चाल असलेबाबत िमद आहे .
परं त रॉयल्टी रक्कम रु. 5771/- िसल करुि लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली िाही.
वसल
ु पात्र रक्कम रु.5771/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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सांगली स्जल्हा पररर्द अध्यक्ष नििास ते सह्याद्रीिगर शासकीय नििासस्त्थािापयंत द+उ
रस्त्ता डांबरी करणे या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम मिपा

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ड

03

0

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

338226
निविदे ची अंदाजपरकीय रक्कम रु.16,59,082/-असि निविदा 18.47 टक्के जादा दरािे आली आहे .
काम शासिाच्या विशेर् निधीमधि करण्यात आल्यािे जादाची रक्कम रु.306432/- महािगरपाशलका
निधीमधि खचष करणे आिश्यक असता ती शासि निधीमधि खचष केली आहे .
सांगली स्जल्हा पररर्द अध्यक्ष नििास ते सह्याद्रीिगर शासकीय नििासस्त्थािापयंत द+उ रस्त्ता डांबरी
करणे हे काम शासिाकडि रस्त्ते विकासासाठी शमळालेल्या विशेर् निधीमधि करण्यात आले आहे .
प्रमाणक क्रमांक : 7645

हि. : 30.03.2013

रक्कम : 19,68,699/-

अंदाजपरकीय रक्कम : 16,59,082/-

प्रशासकीय मान्यता : मा.आयक्त निणषय क्र. 279 ,दद. 11.11.2011
स्त्थायी सशमती सभा क्र.03, ठराि क्रं. 63 दद. 02.05.2012
तांत्ररक मान्यता : 390

ददिांक : 16.06.2011

एकूण प्राप्त निविदा : 03

निविदा उघडली ददिांक : 09.12.2011

निविदा ददिांक : 23.11.2011
ठे केदाराचे िांि : बी.बी. गज
ं ाटे
कायाषदेश

दद.17.12.2012 .

कामाची मदत : 120 ददिस

मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 11

काम पणष ददिांक : 10.01.2013

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 76 ि 77

शासि निणषय क्रमांक जीईएि-2010/प्र.क्र.-131/िवि-16 दद.21.02.2011 (रु.56,06,359/-) ि शासि

निणषय क्रमांक जीईएि-2010/प्र.क्र.-3/िवि-16 दद.30.03.2011 (रु.55,72,623/-) अन्िये 2011-2012 या
आर्थषक िर्ाषसाठी महापाशलका क्षेरात विकास कामासाठी शासिाकडूि रस्त्ता अिदािातंगत
ष रक्कम रुपये

1,11,78,982/- अिदाि प्राप्त असि
ू त्यामधील 10 कामांिा मा.आयक्त निणषय क्रमांक 279/2011-12
दद.11/11/2011 अन्िये ररतसर जाहीर निविदा मागिूि कामर्गरी करण्यास मान्यता झाली आहे . त्या
प्रमाणे दद.23.11.2012 रोजीच्या दै .पढारी या ितषमािपराति जा.क्र.6/2011-12 अन्िये िोंदणीकृत
मक्तेदार यांचेकडूि ई निविदा पध्दतीिसार ऑिलाईि निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

निविदा प्राप्त ठे केदार:- 1) श्री.बी.बी.गज
ं ाटे - 20% जादा , 2) ज्योती कन्स्त्रक्शि - 22.5% जादा 3)
शशि पािषती कन्स्त्रक्शि - 24.75% जादा िे निविदा आल्या आहे त. सिाषत कमीची निविदा

20% जादािे आली असि
ू िगर अशभयंता कायाषलयािे भारत पेरोशलयम शलशमटे ड यांचे दद.16.01.2012
च्या डांबराच्या दरपरकाशी निविदे मधील डांबराच्या दराचे दरपथ
ृ :करण केले असता निविदा 18.74%

जादािे येते म्हणजेच अंदाजपरकातील दरापेक्षा निविदा 1.28% जादािे आलेली आहे . उपआयक्त यांचे
समिेत दद.31.01.2012 रोजी केलेल्या िाटाघाटीिसार 18.47% जादािे म्हणजेच एस्त्टीमेट दराप्रमाणे

काम करणेस ठे केदारािे मान्य केले आहे . ठे केदारास कामाचा कायाषदेश क्रमिपा/सां/बांधावि/751/2012-13
अन्िये दद.17.12.2012 रोजी ददला आहे .

उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्स्त्तका क्र.11 ि दे यकाची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र. 99

दद.24/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.12/08/14 रोजी सादर
केले आहे . बांधकाम विभागािे ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

1.बांधकाम विभागािे ददलेल्या पररपरकाप्रमाणे 15 लाखाच्या पढे रु.1750/- फॉमष फी घेणेची आहे. सदर

कामासाठी एकूण 3 निविदा आल्या आहे त त्याची फॉमष फी रु.1750 x 3 प्रमाणे रु.5250/- मिपा निधीत
जमा झालेच्या पाित्या दाखविण्यात आलेल्या िसलेिे रु.5250/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त.

2.महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)

दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु.200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रती घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी

ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे ि रॉयल्टी
भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे .
दे यकासोबत

ठे केदारािे रॉयल्टी रक्कम भरलेचा कोणताही परािा सोबत जोडला िसतािाही बांधकाम

विभागािे दे यकामधि रॉयल्टीची रक्कम कपात ि करता ठे केदारास आदा केली आहे . रस्त्त्याचे कामासाठी
40mm, खडी 28.36 घ.मी. + 75 BBM सरफेस करणेचे काम 188.80 घ.मी. झाले असि त्यासाठी

0.108 घ.मी.प्रमाणे एकण खडी 20 घ.मी. लागली आहे . B.M. चे काम 161 घ.मी. झाले असि त्यासाठी

एकण खडी 1.41 घ.मी. प्रमाणे 227.71 घ.मी. लागली आहे . 25mm जाडीचे SDBC काम 95.96 घ.मी.
झाले असि त्यासाठी एकण खडी 1.48 घ.मी.प्रमाणे 142.02 घ.मी. लागली आहे . एकूण खडी 418.09
घ.मी.x रु.70.67 प्रती घ.मी. प्रमाणे रॉयल्टी रु.29,546/- घेणे आिश्यक होते. परं त दे यकामधि

रु.3002/- रॉयल्टी पोटी कपात केलेिे उिषररत रॉयल्टीची रक्कम रु.26,544/- ठे केदाराकडि िसल करणेत
यािी. अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालिामध्ये बी.एम. ि सेमीडेन्स मधील खडी क्रश्ड खडी असल्यािे ि
उत्खिि केली िसलेिे त्यामधील खडीची रॉयल्टी घेतली िसल्याचे िमद आहे . परं त क्रश्ड खडी ही

उत्खिि केलेल्या कठीण दगडापासि
ू तयार केली जात असल्यािे रॉयल्टीची रक्कम िसल करणे आिश्यक
आहे . त्यामळे रॉयल्टी भरल्याचा योनय परािा दाखविला िसल्यािे रॉयल्टीची रक्कम रु.26,544/आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .

3. अधषसमास ज्ञापि क्र. 99 दद.24/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे दद.12/08/14

रोजी सादर केलेल्या अिपालिामध्ये शासिाच्या निधीमधि काम केल्यािे त्याच निधीमधि रक्कम खची

टाकल्याचे िमद आहे . निविदे ची अंदाजपरकीय रक्कम रु.16,59,082/- असि निविदा 18.47 टक्के जादा
दरािे आली आहे . काम शासिाच्या विशेर् निधीमधि करण्यात आले आहे . ि शासिािे अंदाजपरकीय
रक्कमेप्रमाणे कामास मंजरी ददल्यािे जादाची रक्कम रु.306432/- महािगरपाशलका निधीमधि खचष
करणे आिश्यक असता शासि निधीमधि खचष केली आहे . या शासि निधीमधि 10 कामांिा

अंदाजपरकीय दरािे मान्यता ददल्यामळे या निधीमधि
ू करण्यात येत असलेल्या अन्य विकास कामांिा
निधी कमी पडि ती कामे रखडणार आहेत.

आक्षेपार्धन रक्कम :- अंदाजपरकीय रक्कम रु.16,59,082/- च्या 18.47 टक्के जादािे आलेली रक्कम
रु.306432/-

अधष

समास

+

रॉयल्टी रक्कम रु. 26,544/-

ज्ञापि ददिांक

+

निविदा फॉमष रक्कम रु.5250 = रु.338226/-

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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िॉ.क्र.54 मधील शशिाजी मंडई दकाि गाळे पि
ू ष बाजू समोरील फटपाथ ि चर दरुस्त्त
करणे या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत कलम

सािष.बांधकाम मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

9ड

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

01

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

12580
महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु.200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रनत घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी
ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा दे यका सोबत जोडला िसल्यािे रु.12580/- आक्षेपार्धि
ठे िण्यात येत आहे .
लेखाशशर्ष : B 1819 टे शलफोि इलेक्रीक, पाईपलाईि ड्रेिेज चर दरुस्त्ती
प्रमाणक क्रमांक : 7646 हि.: 30.03.2013

रक्कम: 4,81,385/-

अंदाजपरकीय रक्कम : 4,85,224/-

निविदा रक्कम : 4,85,224/-

प्रशासकीय मान्यता : मा.महासभा ठराि क्रमांक 299 दद. 20.12.2012.
तांत्ररक मान्यता : 629 दद. 13.09.2012
ठे केदाराचे िांि : ओम माधािराि मजर सह.सोसायटी, बेळंकी.
मजर फेडरे शिकडि स्जल्हा उपनिबंधक यांचे पर जा.क्र. फेड/काम/सि/12/13 दद.27/11/12 िे काम मंजर
करण्यात आले आहे .

कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : दद. 04.03.2013
कामाची मदत : 45 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 21

काम पणष ददिांक : 23.03.2013
पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 9 ते 10

कायषकारी अशभयंता (बांधकाम) यांिी काम मजर सहकारी सोसायटीकडि करुि घेण्याचा प्रशासकीय

प्रस्त्ताि दद.13.09.2011िे केला असि आयक्त यांची प्रस्त्तािास मान्यता दद.15.10.2012 रोजी झाली
आहे .
महासभा ठराि क्रमांक 299 ददिांक 20.12.2012
निविदा मंजरी समज :- दद.18.01.2013
करारपर ददिांक 28.01.2013

कायाषदेश क्र.मिपा/सां/बांधावि/1211/2012-13 दद.04.03.2012.
उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्स्त्तका क्र.21 ि दे यकाची तपासणी करुि खालील आक्षेप घेणेत येत
आहे त.

1.महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु.200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रनत घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी

ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे ि रॉयल्टी
भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे .
दे यकासोबत

ठे केदारािे रॉयल्टी रक्कम भरलेचा कोणताही परािा सोबत जोडला िसतािाही बांधकाम

विभागािे दे यकामधि रॉयल्टीची रक्कम कपात ि करता ठे केदारास आदा केली आहे . चर दरुस्त्तीचे

कामासाठी बाब क्र.2 हाडष मरुम परविणे 125.87 घ.मी. + बाब क्रं.4. 60mm खडी परविणे 34.98 घ.मी.
+ बाब क्र.8 मऊ मरुम परविणे 17.16 घ.मी. अशी एकण खडी 178.01 घ.मी.लागली असि रु.70.67

प्रनत घ.मी. प्रमाणे रु.12580/- रॉयल्टीची रक्कम दे यकामधि कपात केली िसल्यािे आक्षेपार्धि ठे िण्यात
येत आहे .

अधषसमास ज्ञापि क्र. 100 दद.24/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे

अिपालि दद.12/08/14 रोजी लेखापरीक्षणास सादर केले आहे . अिपालिामध्ये रॉयल्टी भरल्याच्या

पाित्या सोबत जोडलेचे िमद आहे . परं त पाित्या सोबत िसल्यािे रु.12580/-आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत
आहे त.

आक्षेपार्धन रक्कम रु.12850/-

अधष

समास
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लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत
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सांगली मथबाई गरिारे कन्या महाविद्यालय रस्त्त्यािरील

चरी ि फटपाथ करणे या

कामातील अनियशमततेबाबत.
योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ड

01

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

18303
महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रती घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी
ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा दे यका सोबत जोडला िसल्यािे रु.18303/- आक्षेपार्धि
ठे िण्यात येत आहे त.
सजल निमाषण योजिे अंतगषत िविि पाईप लाईि फटपाथिरूि टाकल्यािे खदाईमळे फटपाथ खराब
झाल्यािे ि या दठकाणी भाजी मंडई, शाळा असल्यािे फटपाथ िरुि सतत िदष ळ असल्यािे सदर फटपाथ
तातडीिे करणे आिश्यक असल्यािे स्त्थायी सशमती ठराि क्रं.402 दद.17.10.2006 िसार सदरची

कामर्गरी मजूर सोसायटी माफषत करणेचा प्रस्त्ताि प्रशासिािे दद.13.09.2012 रोजी तयार केला आहे .
त्यास आयक्तांची दद.25.10.2012 रोजी मान्यता झाली आहे . त्यािंतर स्त्थायी सशमती मान्यतेसाठी शहर
अशभयंता यांिी सदर प्रस्त्ताि दद.29.11.2012 रोजी तयार केला असि
ू उपायक्त यांची दद.11.12.2012
रोजी मान्यता झाली आहे ि महासभा क्र.09 दद.20.12.2012 , ठराि क्रमांक 301 िे सदर कामर्गरी
स्जल्हा उपनिबंधक मजरू सोसा. सांगली यांिी शशफारस केले िसार जय हिमाि सोसा.शल.सांगली
ता.शमरज यांचेकडूि करूि घेणेस मान्यता झाली आहे .
प्रमाणक क्रमांक :- 7673

दद. :- 30.03.2013

रक्कम रु. :- 5,36,936/-

अंदाजपरकीय रक्कम रु.: 5,38,048/- महािगरपाशलका निधी

निविदा रक्कम रु.: 5,38,048/-

प्रशासकीय मान्यता : मा.महासभा ठराि क्रमांक 301 दद. 20.12.2012
तांत्ररक मान्यता : 778

दद. 13.09.2012

ठे केदाराचे िांि : जय हिमाि मजर सोसा., सांगली
कायाषदेश क्रमांक / ददिांक :
कामाची मदत : 45 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 08

दद. 04.03.2013
काम पणष ददिांक : 18.03.2013
पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 83 ते 85

उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्स्त्तका क्र.08 ि दे यकाची तपासणी करुि खालील आक्षेप घेणेत येत
आहे त.
1)महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार ठे केदारािे रॉयल्टी भरल्याच्या परािा दे यकासोबत जोडणे आिश्यक आहे . तसा
परािा दे यकासोबत िसतािाही रॉयल्टीची रक्कम ठे केदारास आदा केली आहे .बाब क्र.2 हाडष मरुम परविणे
166.48 + बाब क्र.4. 60mm खडी परविणे 81.22 घ.मी. + सॉफ्ट मरुम परविणे 11.44 घ.मी. प्रमाणे
एकण गौण खनिज 259 घ.मी. िापरले असि रु.70.67 प्रती घ.मी.प्रमाणे रु.18303/- रॉयल्टीची
ठे केदारास आदा केलेली रक्कम आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त .
अधषसमास ज्ञापि क्र.101 दद.24/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे
अिपालि

दद.12/08/14 रोजी लेखापरीक्षणास सादर केले आहे . अिपालिामध्ये रॉयल्टी भरल्याच्या

पाित्या सोबत जोडलेचे िमद आहे . परं त पाित्या सोबत िसल्यािे रु.18303/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत

आहे त.
आक्षेपार्धन रक्कम रु.18303/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र
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(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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सांगली येथील अंबा भिि ते ईदगाह पयंत पाणी परिठा पाईप लाईि साठी खदाई
करण्या आलेली चर मरुमािे दरुस्त्त करणे कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत कलम

सािष.बांधकाम मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

30328

1989

9

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

03

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

महाराष्ट्र शासि, महसल
आणण ििे विभाग अर्धसच
ू
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67

घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी

ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा दे यका सोबत जोडला िसल्यािे रु.30328/- आक्षेपार्धि
ठे िण्यात येत आहे त.
लेखाशशर्ष : 06) इतर योजिा 001) विकास निधीतूि होणारा खचष
प्रमाणक

िाखववलेले नािी

अंदाजपरकीय रक्कम रु.: 1,99,000/-

निविदा रक्कम रु. : 1,99,000/-

प्रशासकीय मान्यता : मा. स्त्थायी सशमती ठ. क्र. 712
तांत्ररक मान्यता : 861

दद. 27.03.2012

दद. 17.02.2012

ठे केदाराचे िांि : ओम माधिराि मजर सह.सोसा.शल.बेळंकी
कायाषदेश

ददिांक :

दद. 23.04.2012

कामाची मदत : 30 ददिस

काम पणष ददिांक : 20.05.2012

मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 11

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 61 ि 62

उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्स्त्तका क्र.11 ि दे यकाची तपासणी करुि खालील आक्षेप घेणेत येत
आहे .

1)महाराष्ट्र शासि,

महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)

दद.11/02/2010 िसार ठे केदारािे रॉयल्टी भरल्याच्या परािा दे यकासोबत जोडणे आिश्यक आहे . तसा
परािा दे यकासोबत िसतािाही रॉयल्टीची रक्कम ठे केदारास आदा केली आहे . बाब क्र.2 हाडष मरुम परविणे
429.16 घ.मी. x रु.70.67 प्रती घ.मी.प्रमाणे रु.30,328/- रॉयल्टीची रक्कम आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत
आहे .

2)उद्योग उजाष ि कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य शासि निणषय क्र.बीसीए-2009 प्रक्र108 /कामगार 7
अ ददिांक 17 जूि, 2010 िसार पिषगणिपरकामध्ये 1% कामगार कल्याण उपकराचा समािेश केला

आहे . परं त दे यकामधि िसल
ू केला िसल्याचे रु.1,98,919/- च्या 1 टक्के प्रमाणे रु.1989/- िसल
करण्यात यािेत.

3)कामाची िस्त्ती ि बांधकाम विभागािे ठे केदारास प्रदाि कराियाचे दे यक तपासण्यात आले. परं त
लेखाशाखेकडि ठे केदारास प्रदाि करण्यात आलेल्या रक्कमेचे प्रमाणक लेखापरीक्षणास दाखविलेले िाही.

अधषसमास ज्ञापि क्र.102 दद. 24/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे

अिपालि दद.12/08/14 रोजी लेखापरीक्षणास सादर केले आहे . अिपालिामध्ये रॉयल्टी भरल्याच्या
पाित्या सोबत जोडलेचे िमद आहे . परं त पाित्या सोबत िसल्यािे रु.30328/-आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत
आहे त. तसेच कामगार कल्याण उपकर ठे केदाराच्या अन्य दे यकामधि िसल करणेत येत असलेचे िमद
आहे . परं त उपकर िसल करण्यात आला िसलेिे उपकर रु.1989/- िसलपार करण्यात येत आहे त.
आक्षेपार्धन रक्कम :- रॉयल्टी रक्कम रु.30328/-

वसल
ु पात्र रक्कम :- कामगार कल्याण उपकर रु.1989/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक
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िॉ.क्र.48 व्हीजि रे शसडंन्सी समोरील 'L' टाईप रस्त्ता डांबरीकरण करणे या कामातील
अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9

01

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

11448
महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रती घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी
ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा दे यका सोबत जोडला िसल्यािे रु.11449/- आक्षेपार्धि
ठे िण्यात येत आहे त.
िॉ.क्र.48 व्हीजि रे शसडंन्सी समोरील 'L' टाईप रस्त्ता डांबरीकरण करणे या कामाचे जाहीर प्रकटि
क्र.9/12-13 अ.क्र.202 ची निविदा दै .पढारी दद.11.08.2012 रोजी प्रशसध्द

करण्यात आले असि निविदा

भराियाचा अंनतम ददिांक 05.09.2012 आहे . एकूण 3 निविदा प्राप्त झाल्या असि निविदा दद. 09.09.
2012 रोजी उघडण्यात आल्या आहेत.1) शशतल शेिाळे 5.75% जादा , 2) अे.अे.पाटील 9.9% जादा 3)
एस.एस.दहंगे 12% जादा िे आल्या आहे त. श्री.शशतल शेिाळे यांिी शहर अशभयंता यांचे बरोबर
दद.17.12.2012 रोजी झालेल्या िाटाघाटीिसार अंदाजपरकीय दरािे काम करणेस तयार असलेचे पर ददले
आहे . आयक्तांची ठे केदाराकडूि काम करुि घेणेस मंजरी दद.15.01.2013 रोजी झाली आहे . त्यािंतर शहर
अशभयंता यांिी कामाचे करारपर करणेस दद.28.02.2013 रोजी मंजरी ददली आहे .
लेखाशशर्ष : 41820

महािगरपाशलका निधी

प्रमाणक क्रमांक : 7627
अंदाजपरकीय रक्कम : रु.7,00,000/-

दद. : 30.03.2013

रक्कम: 6,98,462/-

प्रशासकीय मान्यता : मा. आयक्त निणषय क्र.265 दद. 08.06.2012
तांत्ररक मान्यता : 283

दद. 13.07.2012

निविदा ददिांक : 11.08.2012
एकूण प्राप्त निविदा : 03

मदत : 45 ददिस
निविदा उघडली ददिांक : 09.10.2012

ठे केदाराचे िांि : शशतल ि. शेिाळे
कामाची मदत : 45 ददिस

काम पणष ददिांक : 18.03.2013

मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 08

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 80 ते 81

उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्त्तक क्र.08 ि दे यकाची तपासणी करुि खालील आक्षेप घेणेत येत
आहे त.
1)महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख (3)
दद.11/02/2010 िसार ठे केदारािे रॉयल्टी भरल्याच्या परािा दे यकासोबत जोडणे आिश्यक आहे . बाब क्र.2
75mm BBM करणे 1505 चौ.मी. साठी 0.108 घ.मी. प्रती चौ.मी. प्रमाणे एकण खडी 162.54 घ.मी.
लागली असल्यािे रु.70.67 प्रती घ.मी.प्रमाणे रु.11,448.54/- रॉयल्टीची रक्कम होते. रॉयल्टी भरल्याचा
परािा

ददला िसतािाही रॉयल्टीची रक्कम ठे केदारास आदा केलेिे रक्कम रु. 11,448.54/- आक्षेपार्धि

ठे िण्यात येत आहे .
अधषसमास ज्ञापि क्र.103 दद. 24/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे
अिपालि दद.12/08/14 रोजी लेखापरीक्षणास सादर केले आहे . अिपालिामध्ये रॉयल्टी भरल्याच्या
पाित्या सोबत जोडलेचे िमद आहे . परं त पाित्या सोबत िसल्यािे रु.11448/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत
आहे त.
आक्षेपार्धन रक्कम:- रॉयल्टी रक्कम रु.11448/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत
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103

24/07/2014

2012-2013

2012-2013

कायाषलय संकेतांक
00043979

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

55

DATSBKM7201

िॉ.क्र.54 मधील सांगली बापट बाल शाळा ते आशशिाषद त्रबल्डींग समोरील पूिष बाजूच्या
रस्त्त्यास फटपाथ करणे याकामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ड

01

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

11340
महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार ठे केदारािे रॉयल्टी भरल्याचा परािा दे यकासोबत जोडणे आिश्यक आहे . तसा
परािा दे यकासोबत िसतािाही हाडष मरुम 120.35 + 60 mm मेटल 28.60 + सॉफ्ट मरुम 11.52 =
160.48 घ.मी. x रु.70.67 प्रती घ.मी. = रु.11,340.41/- दे यकातूि ठे केदारास ददली असल्यािे
रॉयल्टीची रक्कम रु.11340/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .
िॉ.क्र.54 मधील सांगली बापट बाल शाळा ते आशशिाषद त्रबल्डींग समोरील पि
ू ष बाजच्
ू या रस्त्त्यास फटपाथ

करणे हे काम लेखाशशर्ष : B-1819 टे शलफोि, ड्रेिेज चर दरुस्त्ती महािगरपाशलका निधीमधूि करणेत आले
आहे .

प्रमाणक क्रमांक : 7674

हि. : 30.03.2013

रक्कम रु : 5,19,583/-

अंदाजपरकीय रक्कम रुपये: 5,16,852/प्रशासकीय मान्यता : मा. महासभा ठराि क्रमांक 300
तांत्ररक मान्यता : 777

दद. 13.09.2012

दद. 20.12.2012

ठे केदाराचे िांि : विश्ििाथ मजर सहकारी सोसायटी, शमरज.
स्जल्हा उपनिबंधक यांिी मजर फेडरे शि माफषत जा.क्र. फेड/काम/सि/2012/1055/ दद.27.11.2012 िे
कामाचे िाटप करण्यात आले.
कायाषदेश क्रमांक / ददिांक :

दद. 04.03.2013

कामाची मदत : 45 ददिस

काम पणष ददिांक : 18.03.2013

मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 08

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 82 ि 83

उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्त्तक क्र.08 ि दे यकाची तपासणी करुि खालील आक्षेप घेणेत येत
आहे त.

1)महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)

दद.11/02/2010 िसार ठे केदारािे रॉयल्टी भरल्याच्या परािा दे यकासोबत जोडणे आिश्यक आहे . तसा
परािा दे यकासोबत िसतािाही हाडष मरुम 120.35 + 60 mm मेटल 28.60 + सॉफ्ट मरुम 11.52
=160.48 घ.मी. x रु.70.67 प्रती घ.मी. = रु.11,340.41/- दे यकातूि ठे केदारास ददली असल्यािे
रॉयल्टीची रक्कम रु.11340/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .

अधषसमास ज्ञापि क्र.104 दद. 24/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे
अिपालि दद.12/08/14 रोजी लेखापरीक्षणास सादर केले आहे . अिपालिामध्ये रॉयल्टी भरल्याच्या

पाित्या सोबत जोडलेचे िमद आहे . परं त पाित्या सोबत िसल्यािे रु.11340/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत
आहे त.
आक्षेपार्धन रक्कम :- रॉयल्टी रक्कम रु.11340/-

अधष
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ज्ञापि ददिांक
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िॉ.क्र. 59 सांगली गणेशिगर स्स्त्िशमंग टँ क सकषल रोडला फटपाथ करणे या कामातील

अनियशमततेबाबत.
योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिा.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम
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ू पार रक्कम
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अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ड

02

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

99043
महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम क्र.165 प्रमाणे कामाचे अंनतम तपशीलिार अंदाज
तयार करण्याअगोदर जागेबाबत स्त्थानिक निरीक्षण करणे आिश्यक आहे . कामाच्या जागेचे निरीक्षण
अंदाजपरक तयार करण्यापूिी केले िसलेिे कामास एक िर्ाषपेक्षा जास्त्त विलंब लागला आहे .

िॉडष क्रमांक 59 सांगली गणेशिगर स्स्त्िशमंग टँ क सकषल रोडला फटपाथ करणे या कामाचे जाहीर प्रकटि
क्र.1/201-12 िे दै .पढारी या ितषमाि परामध्ये जादहरात प्रशसध्द करण्यात आले असि
ू , दद.26.08.2011
रोजी इ टें डर सशमती समोर उघडण्यात आल्या आहे त. एकूण 3 निविदा प्राप्त असि
ू श्री. सज्जि जयिंत
पाटील यांची सिाषत कमीची 0.21 टक्के दराची निविदा मान्य करण्यात आली आहे . 2011-12 या आर्थषक
िर्ाषत दोि धािती दे यके दे ण्यात आली असि
ू नतसरे ि अंनतम बील रक्कम रुपये 99,043/- चे 2012-13
या आर्थषक िर्ाषत दे ण्यात आले आहे .
िस्त्तीचे आिलोकि केले असता िगर अशभयंता यांिी कामाची िकष ऑडषर दद.31.12.2011 रोजी ददली
आहे ि दद. 04.01.2012 चे परामध्ये सदर दठकाणी अनतक्रमण असलेिे ि ड्रेिेज लाईि टाकणेचे काम
सरु असल्यािे पढील निणषय होई पयंत कामर्गरी दद. 05.01.2012 पासि
ू तात्परती स्त्थर्गती ठे िली आहे .
त्यािंतर दद.13.01.2013 चे परान्िये अनतक्रमण काढलेिे ि ड्रेिेज लाईि टाकणेचे काम पण
ू ष झालेिे
काम तात्काळ पूणष करणेचे आदे श ठे केादारास ददलेले आहे त.
प्रमाणक क्रमांक : 314 दद. : 30.03.2013

रक्कम रु. : 99,043/-

अंदाजपरकीय रक्कम रु. : 2,29,000/प्रशासकीय मान्यता : मा. आयक्त निणषय क्र. 333/2011-12 दद. 07.12.2011 ,
स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 175 , ठराि क्र.52

दद.22.07.2011

तांत्ररक मान्यता : 363 दद. 02.12.2010
निविदा ददिांक : 12.07.2011
एकूण प्राप्त निविदा : 03

निविदा उघडली ददिांक : 30.08.2011

ठे केदाराचे िांि : सज्जि पाटील
कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : 4489 दद. 28.12.2011
कामाची मदत : 60 ददिस

काम पणष ददिांक : 28.02.2013

मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 30

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 7

उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्त्तक क्र.30 ि दे यकाची तपासणी करुि खालील आक्षेप घेणेत येत
आहे त.

1)महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम क्र.165 प्रमाणे कामाचे अंनतम तपशीलिार अंदाज
तयार करण्याअगोदर जागेबाबत स्त्थानिक निरीक्षण करणे आिश्यक आहे . कामाच्या जागेचे निरीक्षण
अंदाज तयार करण्यापूिी केले िसलेिे कामास एक िर्ाषपेक्षा जास्त्त विलंब लागला आहे . अधषसमास

ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये जलनिस्त्सा:रण विभागािे ड्रेिेज पाईपलाईि टाकण्याचे काम चाल
केल्यािे काम चाल करण्यास विलंब लागला असल्याचे िमद आहे . यािरुि महािगरपाशलकेच्या बांधकाम
ि पाणीपरिठा विभागामध्ये योनय समन्िय िसल्याचे ददसि
ू येते.

2)लेखापरीक्षणास मोजमाप पस्स्त्तका दाखविण्यात आली िसल्यािे कामाची बाबिार पररमाणे तपासता

आलेली िाहीत. अधषसमास ज्ञापि क्र.105 दद. 24/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे
त्याचे अिपालि दद. 18/10/14

रोजी तीि मदहिे विलंबािे लेखापरीक्षणास सादर केले आहे .

अिपालिामध्ये मोजमाप पस्त्तक दाखविण्यात येईल असे िमद केले आहे . परं त मोजमाप पस्त्तक
लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेले िाही.
आक्षेपार्धन रक्कम रु.99043/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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िॉ.क्र. 6 कपिाड सयषप्रभा हौसी.सोसा. मधील श्री.िाघामारे घर ते मािे घर प + प रस्त्ता
करणे या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिा.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत कलम

सािष.बांधकाम मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

9ड

िसल
ू पार रक्कम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

02

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

211770
रस्त्त्याचे कामास हाडष मरुम परविणे एकण पररमाण 522 घ.मी.साठी रु. 393.70/- प्रनत घ.मी.दर
दरपथ
ृ :करणािे ठरविला आहे. परं त दरपथ
ृ :करण दाखविले िसलेिे हाडष मरुमाची आदा केलेली रक्कम
रु.2,05,511/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहेत.
िॉडष क्रमांक 6 कपिाड सयषप्रभा हौसीग सोसायटी मधील श्री.िाघामारे घर ते मािे घर पिष- पस्श्चम रस्त्ता
करणे हे काम शासिाकडि िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिेसाठी शमळालेल्या निधीति केले आहे .
प्रमाणक क्रमांक . 299

दद.

अंदाजपरकीय रक्कम : 2,16,600/-

09.11.2012

रक्कम रु. 2,11,777/-

प्रशासकीय मान्यता:- आरआर/क्रमांक/िपा/आरआर/462 स्जल्हार्धकारी कायाष. सांगली, दद.27/7/2012.
तांत्ररक मान्यता:-शहर अशभयंता यांचे कडील क्र.र.ि.28 दद.20/04/12.
स्त्थायी सशमती ठराि िं.243 दद.29/8/12 िे मंजरी.
मा.आयक्त निणषय क्र.332 दद.7/12/2011िे मंजरी.
ठे केदाराचे िांि : व्यास विजय गोरे
कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : दद. 28.09.2012
कामाची मदत : 30 ददिस

काम पणष ददिांक : 10.10.2012

मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 1

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 12-13

उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्त्तक क्र.01 ि दे यकाची तपासणी करुि खालील आक्षेप घेणेत येत
आहे त.

1)महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु.200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रती घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी

ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे ि रॉयल्टी
भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे .

दे यकासोबत
विभागािे

ठे केदारािे रॉयल्टी रक्कम भरलेचा कोणताही परािा सोबत जोडला िसतािाही बांधकाम

दे यकामधि रॉयल्टीची रक्कम कपात ि करता ददलेली आहे. त्यामळे ठे केदारास दे यकामधि

बाब क्र.01 हाडष मरुम परविणे साठी 522 घ.मी. x रु.70.67 प्रती घ.मी. प्रमाणे आदा केलेली रु.36,889/रॉयल्टी रक्कम आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहेत.

2)हाडष मरुम परविणे या बाबीचे एकण पररमाण 522 घ.मी.साठी रु. 393.70/- प्रनत घ.मी.दर

दरपथ
ृ :करणािे ठरविला आहे. परं त दरपथ
ृ :करण दाखविले िसलेिे रु.2,05,511/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात
येत आहे.

अधषसमास ज्ञापि क्र.106 दद. 24/07/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे

अिपालि दद.9/10/2014 रोजी अडीच मदहिे विलंबािे ददले आहे . रॉयल्टीच्या पाित्या दाखविण्यात आलेचे
िमद आहे . परं त पाित्या दाखविण्यात आलेल्या िाहीत. तसेच दरपथ
ृ :करण सोबत जोडण्याची दक्षता
घेण्याचे िमद केले आहे . परं त दरपथ
ृ :करण दाखविण्यात आलेले िाही. त्यामळे अिपालि अमान्य
करण्यात येत आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम :- रॉयल्टी रक्कम रु. 36,889/- + हाडष मरुमाची दरपथ
ृ :करणािे ठरविलेली रक्कम
रु. 2,05,511/- = रु.242400/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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िॉडष क्रं.65 शमरज येथील शशकलगार गल्ली रस्त्त्यांिा पेव्हींग ब्लॉक्स बसविणे या
कामातील अनियशमतते बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
िागरी दशलत िस्त्ती सधार योजिा.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

सािष.बांधकाम

निधीचा स्त्रोत कलम
9ब

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

05

0

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

153007

2673

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

सािषजनिक बांधकाम नियम पस्स्त्तका नियम 150 प्रमाणे स्स्त्िकृत निविदे ची ककंमत मंजूर अंदाजपरकाच्या
10 % िे कमी असेल तर मळ अंदाजपरक रद्द करुि घट अंदाजपरक तयार करणे आिश्यक आहे .
ठे केदाराची 37.21 टक्के सिाषत कमी दराची निविदा मान्य करणेत आलेली आहे . परं त नियमाप्रमाणे घट
अंदाजपरक तयार करुि सक्षम प्रार्धकाऱ्याची मान्यता घेण्यात आलेली िाही.
ड
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ड
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उपरोक्त कामाची िस्त्ती,मोजमाप पस्त्तक क्र.12 ि दे यकाची तपासणी करुि खालील आक्षेप घेणेत येत
आहे त.

1) िगर विकास विभाग शासि निणषय क्रमांक विघयो-102000/1592/प्र.क्र.189/िवि-4 दद.5 माचष 2002
मधील परी.7 मधील अ िसार बांधकाम विर्यक कामासाठीचे रे खांकि/िकाशे

िगररचिा विभागािे मंजर

केले आहे त परं त प्रस्त्ताि महाराष्ट्र प्रादे शशक ि िगररचिा अर्धनियम 1966 िसार ससंगत असलेबाबत
तसेच विकास योजिेचा जमीि िापर ि आरक्षणाबाबत सखोल छाििी करुि अहिाल शासि निणषयाप्रमाणे
दे णे आिश्यक असता सदर जागेिर कोणतेही आरक्षण िसलेचा अहिाल िगररचिा विभागािे ददलेला
िाही. स्जल्हार्धकारी कायाषलय सांगली,िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे पर क्रमांक /िपा /आर आर /
462/2012 दद.27/07/2012 अन्िये दे ण्यात आलेल्या प्रशासककय मान्यतेच्या आदे शामध्ये अट क्र. 3
िसार प्रस्त्तावित केलेली कामे सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या मालकीच्या /ताब्यात
असलेल्या जशमिीिर घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे जागा महािगरपाशलकेच्या ताब्यात असल्या बाबतचा
कोणताही अिर्ंर्गक परािा सोबत जोडण्यात आलेला िाही.
2)
.
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.

4)

.1
. 2
10

1:4:8

23.97

. .

ड

. .

36

. .

.

ड 23.97 घ.मी.
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.
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आलेला िाही.
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उ
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उ
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रु.1,48,063/-

.

त
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.

:-

ची रक्कम रु.1,48,063/- +
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अधष

समास

.

उ

ज्ञापि ददिांक

रक्कम

.4944/-=

.2673/-
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ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)
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इंददरा घरकल शमरज स.ि.138/ब येथे 682 घरकलाचे पायाभत सविधासह

बांधकाम करणे या कामातील अनियशमततेबाबत.
योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत कलम

सािष.बांधकाम केंद्र,राज्य ि

9ब

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

17

0

मिपा
आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

19141706

9287184

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

महासभेिे 2012-13 च्या स्जल्हा दरसच
ू ीिसार 682 घरकलांिा मान्यता ददली आहे . 2012-13 च्या
स्जल्हा दरसच
ू ीिसार प्रती घरकल रु. 281510/- ि मलभत पायाभत सविधेसाठी प्रती घरकल

रु.118151/- प्रमाणे काम मंजर केले आहे . शासिाकडि प्रती घरकल 1 लाख अिदाि शमळणार असल्यािे
उिषररत रक्कम रु.299661 प्रती घरकलप्रमाणे 682 घरकल x रु.299661/- = रु.204368802/- ची
तरतद महािगरपाशलकेिे स्त्िनिधीमधि करणे आिश्यक असतािा 2012-13 च्या अंदाजपरकामध्ये

तरतद करण्यात आलेली िाही. तसेच 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत ठे केदारास रु. 20058450/- आदा केले
असि सिष दे यके शासि निधीमधि खची टाकण्यात आली आहेत. सदर विस्त्तय अनियशमततेमळे
महािगरपाशलकेच्या दानयत्िामध्ये िाढ होिि योजिेची प्रगती रें गाळली असल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.

एकास्त्मक गह
ृ निमाषण ि झोपडपट्टी विकास कायषक्रमांतगषत टप्पा क्र. 2 मध्ये 3798 घरकल बांधणे कामी
दद.26 फेब्र. 2009 रोजी केंदद्रय मान्यता सशमतीिे रु.93.88 कोटी रक्कमेच्या प्रस्त्तािास मान्यता ददली
आहे . या प्रकल्पामध्ये मिपा मालकीच्या 5 ि शासि मालकीच्या दोि अशा 7 झोपडपट्टीच्या जागेिरील
3798 झोपडपट्टी धारकांचे पििषसि करण्याचा प्रस्त्ताि आहे . या प्रकल्पाच्या प्रस्त्तािामध्ये एकण 3798
लाभाथींची यादी केंद्र ि राज्य शासिाच्या मागषदशषक तत्िािसार केली आहे . या एकण 3798 घरकलापैकी
2105 झोपडीधारकांिा आहे त्याच जागेिर घरकले ददली जाणार असि 1693 झोपडीधारकांिा त्यांचे
लगतच्या प्रस्त्तावित घरकलांच्या जागेमध्ये स्त्थलांतरीत केले जाणार आहे . या कामासाठी यापिी
दद.7/4/2010 रोजी 9.63% जादा दराची निविदा मे.स्त्रे सक्रीट इंडडया शल.यांचे िािे मंजर करण्यात आली
होती. तथापी लाभार्थयांिी बैठ्या घरांची मागणी केल्यािे तसेच त्यांिी कोटाषकडि स्त्थर्गती आदे श
आणल्यािे ददड िर्ाषचा कालािधी संपल्यािंतरही काम चाल करण्यात आले िव्हते. असे दटपणी मध्ये

िमद आहे . याच जागेशेजारील ररकाम्या जागेिर बांधकाम करण्याबाबत ठे केदारास कळविले असता त्यांिी
जादा दराची मागणी केली. त्यामळे दद.09/11/11 रोजी आयक्त यांच्या मान्यतेिे निविदा रद्द करण्यात
आली.
एकास्त्मक गह
ृ निमाषण ि झोपडपट्टी विकास कायषक्रमासाठी महाराष्ट्र गह
ृ निमाषण ि क्षेरविकास
प्रार्धकरणाचे पर जा.क्र./म.अ.र./ उपमअ.2/जेएियआरएम सेल//09 दद.2/3/2009 चे परातील ददलेल्या
अर्धकारािसार

आयक्त यांिा अंदाजपरककय दरािसार काम थेट पध्दतीिे दे ि शकतात असे िमद आहे .

त्यािसार यापिी संजय िगर झोपडपट्टी येथील बांधकाम करण्याचे काम मे.ए.इ.इन्रा प्रोजेक्ट प्रा.शल.ठाणे
यांचे कडि 2010-11 चे स्जल्हा दरसचीिर तयार करण्यात आलेल्या घरकलांचे दर रु.172500/- ि
मलभत सोयीसाठी रु.81000/-प्रती निविदा मंजर करण्यात आली आहे . त्याकामाची िकष ऑडषर
दद.14/09/11 रोजी दे ण्यात आली आहे . सदर एजन्सी बरोबर विर्यांकीत काम त्याच दरािे करणे बाबत
प्रशासिािे चचाष करुि तसे पर दे णेस सांर्गतले िसार कंपिीिे रु.210000/- प्रती घरकल ि मलभत सोयी
सविधेसाठी रु.95000/- प्रती घरकल इतका दर ददला आहे . शहर अशभयंता यांिी 2011-12 चे
दरसचीबरोबर दरपथ
ृ :करण केले आहे ि त्यामध्ये फ्लोअर राइझ 3.5% ि शसमें ट व्हॅट मधील फरक
8.5% धरुि प्रती घरकल रु.202586/- इतकी ककंमत आली आहे . त्यािसार स्त्थायी सशमती सभा
क्र.22,ठराि क्र.458 दद.13/12/2011 िसार निविदे स मान्यता ददली आहे . निविदा मंजरी समज बांधकाम
विभागािे दद.22/12/2011 रोजी ददली आहे ि कामाची िकष ऑडषर दद.29/12/2011 रोजी ददली असि
कामाची मदत 12 मदहिे आहे .
प्र.क्र.

ददिांक

रक्कम

एम.बी.

05

21/07/12

3452625

09

06

29/08/12

5240550

09

07

29/08/12

4394250

09

16

14/01/13

3013200

09

17

26/02/13

3954825

09

एकण

20058450/-

या कामाची िस्त्ती,बी-1 टें डर मोजमाप पस्त्तक तपासि अधषसमास ज्ञापि क्र.68, दद.27/06/14 रोजी
निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.13/10/2014 रोजी तीि मदहिे विलंबािे
सादर केले आहे . बांधकाम विभागािे ददलेले अिपालि तपासि
1)एकण

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

622 घरकलाचे पायाभत सविधासह बांधकाम करणेच्या कामाची रु.178825000/- निविदा

2011-12 या िर्ाषच्या अंदाजपरकीय दरािे मंजर करण्यात आली आहे . कायाषदेश ददल्यािंतर सदरच्या
झोपडीधारकांिी बैठ्या घरांची मागणी करुि झोपड्या काढण्यास विरोध केल्यामळे बांधकामास सरिात

करता आलेली िाही. त्यामळे सदर झोपडीलगत पाण्याच्या टाकी लगतची जागा उपलब्ध झाल्यािे सदर
दठकाणी सधारीत बांधकाम परिािा क्र.म 98

दद.14/2/12 िे िगर रचिा विभागाकडि बांधकाम

परिािगी घेिि मक्तेदार यांिा दद.29/11/12 रोजी 186 घरकलांची बांधकामे सरु करणेबाबत कळविले
आहे . परं त बांधकाम परिािगी ददल्यािंतर कायाषदेश दे ण्यास 9 मदहिे इतका विलंब झाला आहे . त्याबाबत
खलासा बांधकाम विभागािे अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालिामध्ये केला आहे . सदर जागेमधि वपण्याच्या

पाण्याच्या लाइि ि एल टी विद्यत िादहिी जात असल्यािे कायाषदेश दे ण्यास विलंब झाल्याचे िमद आहे .
परं त सदर पाईप लाइि ि विद्यत िादहिी कधी काढण्यात आल्या याबाबतची कागदपरे लेखापरीक्षणास

दाखविण्यात आलेली िाहीत. िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 165 िसार कामाचे अंततम
तपिीलवार अंिाज तयार करण्याअगोदर जागेबाबत स्त्थानिक निरीक्षण करणे आिश्यक आहे . जागेची

पाहणी करुि तपशीलिार अंदाज तयार केला िसल्यािे कामाचा कायाषदेश दे ण्यास विलंब लागला असल्याचे
स्त्पष्ट्ट होते.

2)योजिेच्या सरिातीला मे.स्त्रे सक्रीट इंडडया शल. यांचे िािे ददलेली िकष ऑडषर जागा ताब्यात िसतािा

ददल्यािे रद्द करण्यात आली असतािाही पन्हा सदर कामाची िकषऑडषर अन्य ठे केदारास जागा ताब्यात
िसतािा दे ण्यात आली आहे .

3)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 79 (क) अन्िये आयक्तास,

महािगरपाशलकेच्या मंजरीिे, महािगरपाशलकेच्या मालकीची कोणतीही स्त्थािर ककंिा जंगम मालमत्ता

पट्टय
् ािे दे ता येईल, विकता येईल, भाड्यािे दे ता येईल ककंिा अन्यथा अशभहस्त्तांतररत करता येईल अशी

तरतद असतािा ििीि जागा ताब्यात घेतल्यािंतर ििीि जागेिर घरकल बांधण्यास महासभेची मान्यता
घेण्यात आल्याचा ठराि लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेला िाही. अिपालिामध्ये केंदद्रय मान्यता
सशमतीची मान्यता घेण्यात आल्यािे महासभेची मान्यता घेण्यात आली िसल्याचे िमद आहे.

अर्धनियमातील तरतदीिसार महासभेची मान्यता घेणे आिश्यक असल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात
येत आहे .

4)संजयिगर झोपडपट्टीचे काम ठे केदारास दद. 14/09/11 रोजी ददले आहे .त्याच ठे केदारास इंददरा िगर

झेापडपट्टीचे काम दद.29/12/11 रोजी थेट पध्दतीिे ददले आहे . महाराष्ट्र गह
ृ निमाषण ि क्षेरविकास

प्रार्धकरणाचे पर जा.क्र./म.अ.र./ उपमअ.2/जेएियआरएम सेल/09 दद.2/3/2009 चे परातील ददलेल्या

अर्धकारािसार काम थेट पध्दतीिे दे ण्या अगोदर पारदशषक पध्दतीचा िापर करणे आिश्यक असलेचे िमद
आहे . ए.इ.इन्रा प्रोजेक्टच्या कागदपरांची छाििी केली असता म्हाडाचे ि सािषजनिक बांधकाम विभागाचे

िोंदणी प्रमाणपर िाही. सािषजनिक बांधकाम विभाग, शासि निणषय क्र.सीएटी 2006/प्र.क्र.141/इमारती 2

दद.6/2/2007 िसार िगष 1अ ठे केदारास काम करण्याची मयाषदा िाही. तसेच ब िगष रु.25 कोटी ि क िगष
रु.15 कोटी आहे .िोंदणी प्रमाणपर िसल्यािे ठे केदाराची विस्त्तय स्स्त्थती, बांधकाम विभागात यापिी

ककती रक्कमेची कोणती कामे करण्यात आली याबाबतची माहीती समजि येत िाही. या कंपिीचा अिभि
दाखला पाहता त्यांिी बांधकाम विभागाची कामे ि करता पाणीपरिठा विभागाची कामे केलेचे ददसि येते.
अिपालिामध्ये यापिी सदर ठे केदारास संजयिगर येथील घरकलाचे काम दे ण्यात आल्यािे हे काम
ददल्याचे िमद आहे . यािरुि विहीत अहतषता प्राप्त िसलेल्या कंराटदारास घरकल बांधणीचे

काम

ददल्याचे ददसि येते.

5)झोपडपट्टयांचे सिेक्षण करुि लाभाथी निस्श्चत केले आहे त. योजिा राबवितािा लाभार्थयाषचे संमती अजष

घेणे आिश्यक आहे . तसेच गह
ृ निमाषण विभाग, शासि निणषय क्रमांक, जिेयो-2006/प्र.क्र.46/गनृ िधो-

2,दद.25/06/2007 मधील अट क्र.12(2) िसार अंशदाि घेणे आिश्यक आहे . सदर अंशदाि लाभार्थयाषचे
स्त्ितंर बँक खाते उघडि त्यामध्ये जमा करणे आिश्यक आहे . केंदद्रय मान्यता सशमतीिे या प्रकल्पाला
No.N-11028/1/2009/IHSDP/JNURM-Vol.XV ,GOI िे दद. 31 माचष 2009 रोजी मान्यता ददली

असि प्रती घरकल लाभाथी दहस्त्सा रु.10000/- ठरविला आहे . या दठकाणी एकण 837 घरकलांची कामे
प्रस्त्तावित असल्यािे 837X रु.10000/- प्रमाणे एकण रु.8370000/- अंशदाि खात्यािर जमा होणे

आिश्यक आहे . अिपालिामध्ये लाभाथी दहस्त्सा घेतला िसल्याचे मान्य केले आहे . परं त लाभाथी दहस्त्सा
िसल केला िसल्यािे रु. 8370000/- िसलपार करण्यात येत आहे त.

6)प्रकल्पास केंद्रीय मान्यता सशमतीची मंजरी दद.26 फेब्रिारी 2009 रोजी शमळाली आहे . स्त्थायी सशमती

सभा क्र.23 ठराि क्र.589 दद.18/02/2010 िसार मे.स्त्रे सकक्रट इंडडया शल.मब
ं ई यांिा प्रनत घरकल

रु.133184/- ि पायाभत सविधा रु.77940/- िे मंजर करण्यात आले होते. परं त जागा ताब्यात शमळाली
िसल्यािे ठे केदारािे काम करण्यास िकार ददल्यािे निविदा थेट पध्दतीिे ए.इ.इन्रा प्रोजेक्ट यांिा

िाटाघाटी करुि प्रती घरकल रु.202586/- ि मलभत पायाभत सविधेसाठी प्रती घरकल रु.85000/प्रमाणे काम मंजर केले आहे . जागा ताब्यात िसतािा प्रकल्प राबविलेिे रु.76462/- प्रनत घरकलप्रमाणे
एकण 622 घरकलासाठी रु.47559364/- जादा खचष होणार आहे .

7)म्हाडाचे जा.क्र.म.अ. / उमअ- जेएिय आरएम / 778 / 10 / दद.10/11/10 अन्िये केंद्र शासिािे प्रती

घरकल ककंमत रु.100000/- निस्श्चत केली आहे . याकरीता केंद्रशासिाचे अिदाि 80 टक्के म्हणजे

रु.80000/- असि राज्य शासिाचे आरक्षक्षत गटासाठी 10 टक्के ि सिषसाधारण गटासाठी 8 टक्के अिदाि
दे य आहे . त्यािसार रु.187586/- प्रती घरकल इतका अनतररक्त खचष येणार आहे . उिषररत रु.187586/

प्रती घरकल X 622 घरकले प्रमाणे रु.116678492/- तरतद महािगरपाशलका निधीति करणे आिश्यक
आहे . कामाची मदत 12 मदहिे असलेिे 2011-12 ि 2012-13 या िर्ाषत महािगरपाशलका निधीची

तरतद कोणत्या लेखाशशर्ाषखाली करण्यात आली आहे ि ककती तरतद केली आहे याचा खलासा बांधकाम
विभागािे अिपालिामध्ये केला असि महािगरपाशलकेिे 2011-12 या आर्थषक िर्ाषत लेखाशशर्ष 41137
िर रु.1 कोटी 80 लाख ि 2012-13 या िर्ाषत रु.3 कोटीची तरतद केली असल्याची बाब िमद आहे .

परं त महािगरपाशलकेिे स्त्थायी सशमतीस सादर केलेल्या 2014-15 या आर्थषक िर्ाषच्या अंदाजपरकामधील
प्रत्यक्ष खचाषचे िक्की आकडे तपासले असता भांडिली खचष – ब स्व्दिोंद कोड 41219A लेखाशीर्ष-

एकास्त्मक गह
ृ निमाषण ि झोपडपट्टी विकास कायषक्रम मिपा फंडाति होणारा खचष या मधि कोणताही खचष

करण्यात आलेला िाही.

8)िस्त्तीमधील पाि क्र.टी.42 िर झोपड्यांचे निष्ट्कासि दद.17/01/13 रोजी करण्यात येिि

झोपडीधारकांचे तात्परते पििषसि आंबेडकर आिास योजिे अंतगषत बांधलेल्या शमरज म्है शाळ रोडिरील
216 ि लोकमान्य कॉलिीच्या पिेस बांधलेल्या 40 घरकलामध्ये करण्यात आलेचे िमद आहे . सदर घरे

कधी बांधण्यात आली आहे त ि त्या योजिेच्या मळ लाभार्थयांिा का दे ण्यात आली िाहीत याचा खलासा
बांधकाम विभागािे अिपालिामध्ये केलेला िाही.

9)या पिी ठे केदाराबरोबर दद.19 जािेिारी 2010 रोजी झालेल्या commen set of deviation मध्ये

मद्दा क्रं.7 िसार मोत्रबलायझेशि ॲडव्हान्स दे ता येणार िाही असे िमद असतािाही ठे केदारास रु.28
लाखाचा मोत्रबलायझेशि ॲडव्हान्स ददला आहे . कामाचे गती राखण्यासाठी ॲडव्हान्स ददल्याचे

अिपालिामध्ये िमद आहे . परं त निविदा अटी शतीमध्ये ठे केदारास ॲडव्हान्स दे ण्याची तरतद िसतािाही
महािगरपाशलकेिे ठे केदारास ॲडव्हान्स ददला आहे .

10)िस्त्ती मधील पाि क्र.351 िरील उपायक्त यांचे दद.15/3/13 चे विर्यपरािसार जागा

महािगरपाशलकेिे िेळेत ठे केदारास मोकळी करुि ददली िसल्यािे 2012-13 चे स्जल्हा दरसच
ू ी प्रमाणे

दरिाढ दे णे, 10 टक्के इंटरे स्त्ट री मोत्रबलाइझेशि ॲडव्हान्स दे णे. सळीिर सेक्यअडष ॲडव्हान्स दे णे या
गोष्ट्टी मान्य केल्या आहे त ि सदर विर्यपर महासभेकडे मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949
मधील कलम 35 (अ) ि प्रकरण दोि महासभेचे कामकाजमधील खंड 1 (के) अन्िये एैि िेळचा विर्य
म्हणि

मान्यतेसाठी सादर केले आहे . ि मा.महासभा क्र.12, ठराि क्र.459 दद.20/03/2013 रोजी

महासभेिे मान्यता ददली आहे . इतका महत्िाचा धोरणात्मक विर्य तातडीिे ठे िण्याचे प्रयोजि स्त्पष्ट्ट
केलेले िाही. अिपालिामध्ये काम पणष होणेसाठी ि आर्थषक धोरणात्मक बाब असल्यािे महासभेची
तातडीिे मंजरी घेतल्याचे िमद आहे . ददलेले उत्तर संयस्क्तक िाटत िाही.

11)उपरोक्त महासभा ठरािामध्ये प्रगतीतील 155 घरकले ि जागेिरील झोपडपट्टीचे तात्परते स्त्थलांतर

झाल्यािे मोकळ्या जागेिरील जी+3 स्त्िरुपातील प्रस्त्तािीत 682 घरकले असे एकत्ररत 837 घरकलांच्या
कामांिा मान्यता ददली आहे . ि 682 घरकलांिा 2012-13 च्या स्जल्हा दरसच
ू ीिसार मान्यता ददलेचे
िमद

आहे . 2012-13 च्या स्जल्हा दरसच
ू ीिसार प्रती घरकल रु. 281510/- ि मलभत पायाभत

सविधेसाठी प्रती घरकल रु.118151/- प्रमाणे काम मंजर केले आहे . तसेच ठरािाच्या पढील पररच्छे दामध्ये
155 घरकलांचे बांधकाम 2011-12 चे स्जल्हा दरसच
ू ीिसार मंजर केलेचे िमद असि बांधकामाचे

पररमाणातील सळी ि शसमें ट या बाबीिर दे खील मक्तेदार यांिा 2012-13 चे दरसच
ू ीिसार फरक दे ण्याचे
मान्य केले आहे . जागा ताब्यात िसतािा प्रकल्प राबविल्यािे कामास विलंब लागत असल्यािे कामाच्या
ककंमतीमध्ये िाढ होिि महािगरपाशलकेचे आर्थषक िकसाि होत असल्याचे स्त्पष्ट्ट होत आहे . अधषसमास
ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये मक्तेदारास दद.29/11/12 रोजी कायाषदेश ददल्यािंतर घरकल

बांधकामाची जागा ताब्यात दे ण्यास कामाची 12 मदहन्याची मदत संपल्यािंतर एक िर्ाषपेक्षा जास्त्त

कालािधी लागल्यािे मक्तेदारास िाढीि दर द्यािे लागल्याचे िमद आहे . जागा ताब्यात िसतािा योजिा
राबविल्यािे महािगरपाशलकेिर िाढीि खचाषचा बोजा पडत आसल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.

12) डी.पी.आर. मध्ये इंददरा िगर झोपडपट्टीसाठी 622 लाभाथी निस्श्चत केले आहे त. ि त्याप्रमाणे

ठे केदारास कायाषदेश दे ण्यात आला आहे . परं त त्या दठकाणाचे लगतची महािगरपाशलकेच्या मालकीची

ररकामी जागा उपलब्ध असल्यािे त्या दठकाणी पन्हा 155 घरे बांधण्याचा प्रस्त्ताि मंजर करण्यात आला
आहे . परं त लगतच्या िविि जागेत कोणत्या लाभार्थयांचे पििषसि करण्यात येणार आहे . त्यांची संमती

घेण्यात आली असल्यास त्याबाबतची कागदपरे लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली िाहीत. अधषसमास
ज्ञपिाचे अिपालिामध्ये इंददरा िगर झोपडपट्टीमधील लाभार्थयांिी बैठया घरांची मागणी करुि योजिेस
न्यायालयामधि स्त्थर्गती आदे श आणल्यािे काम सरु करता आलेले िाही त्यामळे लगतच्या ररकाम्या
जागेमध्ये बांधकाम सरु केले असि या घरकलामध्ये मालगांि िेस ि ददंडी िेस मधील मंजर

डी.पी.आर.मधील लाभार्थयांचे पििषसि करण्यात येणार असल्याचे िमद आहे . यािरुि लाभार्थयाषची संमती
ि घेता ि अंशदाि ि घेता काम चाल केल्यािे योजिेमध्ये अडचणी निमाषण झाल्याचे स्त्पष्ट्ट होत आहे .
13)जागा ताब्यात िसतािा ठे केदारस कायाषदेश दे ण,े लाभार्थयांची संमती ि घेताच प्रकल्प राबविलेिे

झोपडपट्टीधारकांिी योजिेस विरोध करुि कोटष केस केल्यािे प्रकल्प राबविण्यास विलंब झाल्याचे स्त्पष्ट्ट
होते.

14)2012-13 च्या स्जल्हा दरसच
ू ीिसार 682 घरकलांिा मान्यता ददली आहे . 2012-13 च्या स्जल्हा

दरसच
ू ीिसार प्रती घरकल रु. 281510/- ि मलभत पायाभत सविधेसाठी प्रती घरकल रु.118151/- प्रमाणे
काम मंजर केले आहे . शासिाकडि प्रती घरकल 1 लाख अिदाि शमळणार असल्यािे उिषररत रक्कम
रु.299661 प्रती घरकलप्रमाणे 682 घरकल x रु.299661/- = रु.204368802/- ची तरतद

महािगरपाशलकेिे स्त्ििीधीमधि करणे आिश्यक असतािा 2012-13 मध्ये कोणतीही तरतद करण्यात
आलेली िाही.

15)उद्योग उजाष ि कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य शासि निणषय क्र .बीसीए 2009-प्रक्र/108/

कामगार 7अ ददिांक 17 जूि 2010 ,िसार प्राकलिामध्ये दरपथ
ृ :करण करुि 1 टक्के कामगार कल्याण
उपकराचा समािेश केला आहे . परं त दे यकामधि उपकर कपात केलेला िाही. 12/13 या आर्थषक िर्ाषत

रु.20058450/- ची दे यके ठे केदारास ददलेली असलेिे 1 टक्के प्रमाणे उपकर रु.2,00,584/- ठे केदाराकडि
िसल करणे आिश्यक आहे . अिपालिामध्ये ठे केदारास रनिंग त्रबल क्र.1 ते 11 िे रु.59695475/- ि

रनिंग बील क्र.21 िे रु.11920592/- असे एकण रु.71616007/- ददले आहेत.परं त त्यािर 1 टक्के प्रमाणे
उपकर रु.716160/- िसल केलेला िसल्यािे तो ठे केदाराकडि िसल करण्यात यािा.

16)विमा संचालिालय महाराष्ट्र राज्य यांचे पर क्र 2-फ/साबावि/सहविमा/2305-प्रवििी.ददिांक

1 िसार 12.09.2005% विम्याची तरतद प्राकलिामध्ये केली आहे . परं त विमा कपात दे यकामधि केलेली
िाही. 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत रु.20058450/- ची दे यके ठे केदारास ददलेली असलेिे 1 टक्के प्रमाणे
विमा रु.2,00,584/- ठे केदाराकडि िसल करणे आिश्यक आहे .

अिपालिामध्ये ओररयंट इन्शरन्स कंपिी

यांचे पॉशलसी िं.112202/44/2012/29 दद.14/2/12 अन्िये विमा भरला असल्याचे िमद आहे . परं त
विमा भरल्याची कागदपरे लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली िाहीत.

17)2012-13 या आर्थषक िर्ाषत रु.20058450/- ची दे यके ठे केदारास ददलेली असि सिष दे यके शासि

निधीमधि खची टाकण्यात आलेली आहेत. शासिाकडि 3798 घरकलासाठी पदहल्या हप्त्यापोटी

एकण

रु.30 कोटी अिदाि प्राप्त झाले आहे . परं त 2012-13 अखेर फक्त 1395 घरकलांचे बांधकाम चाल आहे .
ि

ठे केदाराची सिष दे यके शासि निधीमधि खची टाकण्यात आलेली आहे त. महािगरपाशलका निधीमधि

रक्कम खची टाकण्यात आली िसल्यािे महािगरपाशलकेच्या दानयत्िामध्ये िाढ होिि योजिा पणषत्िाकडे

िेण्यामध्ये अडचण निमाषण झाली आहे .
वसल
ु पात्र रक्कम :- लाभाथी दहस्त्सा रु.8370000 + उपकर रु.716160 + विमा रु.200584 = रु.
9286744/-

आक्षेपार्धन रक्कम :- रु.19142146/अधष
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लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

60

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

संजयिगर झोपडपट्टी (शमरज) स.िं. 964 अ येथे 438 घरकले बांधणे कामातील
अनियशमतते बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
एकास्त्मक गह
ृ निमाषण ि झोपडपट्टी विकास कायषक्रम.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम केंद्र,राज्य ि

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

06

0

मिपा
आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

37674970

322731

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

केंद्रशासिािे घरकलाची ककंमत रु. 1 लाख निस्श्चत केली असि
रु 1 लाख प्रती घरकल अिदाि दे णार
ू
आहे .

ठे केदारािे रु.253500 प्रती घरकल या रकमेस दे कार ददलेला आहे . त्यामळे उिषररत रक्कम

रु.153500 प्रती घरकल X 438 घरकलास लागणारी रक्कम रु.67233000/- ची तरतद महािगरपाशलका
निधीमधि करुि खचष करणे आिश्यक आहे . आर्थषक िर्ष 2012-13 मध्ये ठे केदारास रु.27860475/- ची
दे यके आदा केली आहे त. महािगरपाशलका निधी ि
आदा करणे आिश्यक असता रु.27860475/-

शासि निधीमधि
ू स्त्ितंर दे यके तयार करुि रक्कम

खचष शासि निधीमधूि केल्यािे उिषररत घरकलासाठी निधी

कमी पडूि निधी अभािी योजिा रें गाळणार असल्याचे स्त्पष्ट्ट होते. दे यकामधि कामगार कल्याण उपकर,
विमा ि ठे केदारास ददलेल्या ॲडव्हान्स िरील व्याजाची
ठे केदाराकडि िसल केलेची छायांकीत चलि प्रती

रक्कम

अशी एकण रक्कम रु.1347365/-

दाखविलेल्या िसल्यािे रु.1347365/- आक्षेपार्धि

ठे िण्यात येत आहे त.

एकास्त्मक गह
ृ निमाषण ि झोपडपट्टी विकास कायषक्रमांतगषत

टप्पा क्र. 2 मध्ये 3798 घरकल बांधणे कामी

दद.26 फेब्र. 2009 रोजी केंदद्रय मान्यता सशमतीिे रु.93.88 कोटी रक्कमेच्या प्रस्त्तािास मान्यता ददली
आहे . या प्रकल्पामध्ये मिपा मालकीच्या 5 ि शासि मालकीच्या दोि अशा 7 झोपडपट्टीच्या जागेिरील
3798 झोपडपट्टी धारकांचे पििषसि करण्याचा प्रस्त्ताि आहे . या प्रकल्पाच्या प्रस्त्तािामध्ये एकण 3798
लाभाथींची यादी केंद्र ि राज्य शासिाच्या मागषदशषक तत्िािसार केली आहे . या एकण 3798 घरकलापैकी
2105 झोपडीधारकांिा आहे त्याच जागेिर घरकले ददली जाणार असि 1693 झोपडीधारकांिा त्यांचे
लगतच्या प्रस्त्तावित घरकलांच्या जागेमध्ये स्त्थलांतरीत केले जाणार आहे .
सदर प्रकल्पाचे निविदा िस्त्ती ि धािती दे यके क्र.1 ते 4 एकण खचष रु.1,36,36,128 /- चे लेखापरीक्षण
2011-12 या आर्थषक िर्ाषत केले आहे ि याबाबतचे आक्षेप परीच्छे द क्र.93 िर िोंदविण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय मान्यता :- केंद्रीय मान्यता सशमतीची मंजरी दद. 26 फेब्र, 2009 दद.02.03.2009 चे परान्िये
मान्यता शमळाली आहे .
स्त्थायी सशमती सभा क्र.14 ठराि क्र.285, दद.30.08.2011 अन्िये काम मंजर करणेत आले आहे .
तांत्ररक मान्यता:- शहर अशभयंता यांिी जा.क्र.543 दद.29.08.2011 िे सधाररत मान्यता ददली आहे .
ठे केदाराचे िाि :- ए.ई.इन्रा प्रोजेक्ट प्रा.शल., ठाणे
अंदाजपरकीय रक्कम रुपये 12,44,00,000/प्र.क्र

ददिांक

रक्कम

M. B. क्र.9,पष्ट्ृ ठ क्र.

01

21/05/12

5561400/-

05

02

06/07/12

3903675/-

06

04

21/07/12

6149625/-

08

08

28/09/12

6417000/-

12

10

02/11/12

5828775/-
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कामाची िस्त्ती, बी-1 निविदा ि मोजमाप पस्स्त्तकेची तपासणी करुि या बाबत अधषसमास ज्ञापि क्र.69
निगषशमत करण्यात आला होता.

बांधकाम विभागािे अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि

करुि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त .
1)ठे केदारास कामाची िकष ऑडषर दद.14/9/2011 रोजी ददली आहे ि मदत 12 मदहिे दे णेत आली आहे .
परं त ज्या दठकाणी घरकल बांधियाची आहे त त्या जागेिरील झोपडपट्टीधारकांिी झोपड्या काढणेस विरोध
केल्यािे

जागा ताब्यात घेण्यास विलंब लागला आहे . तसेच दक्षक्षण बाजूस 124 क्लस्त्टर इमारतीचे

बांधकामास साइड मास्जषि उपलब्ध िसल्यािे इमारतीचे बांधकामास पन्हा सधाररत परिािगी
दद.14/2/2012 रोजी ददली आहे . त्यामळे कामाची जागा मोकळी करुि ताब्यात ि घेता, जागेची पाहणी ि
करता ि तांत्ररक िकाशे मंजूर ि करताच महािगरपाशलकेिे कायाषदेश ददल्यािे काम चालू होण्यास विलंब
लागला असल्याचे स्त्पष्ट्ट होते. काम सरू होण्यास विलंब लागल्यािे काम पूणष करण्याची
जि
ू 2013 पयंत िाढविण्यात आली आहे .

मदत दद. 30

आर्थषक िर्ष 2012 -13 अखेर रु.64465705/- खचष

करण्यात आले आहे त. कामाची अंदाजपरकीय रक्कम रु.12,44,00,000/- असि कामाची मदत दद.30
जूि 2013 पयंत आहे . परं त माचष 2013

अखेर एकण 50 टक्केच काम पूणष झाल्यािे ि उिषररत तीि

मदहन्यामध्ये काम पण
ं ि पडल्याचे ददसि येते.
ू ष झालेले िसल्यािे शासिाचे रु. 64465705/- गत
2)ठे केदाराला एकूण रु.1,10,00,000/- मोबीलायझेशि ॲडव्हान्स आयक्त यांचे दद.21/10/2011 ि
17/11/2011 चे मान्यतेिे दे णेत आलेला आहे. ठे केदाराबरोबर दद.19 जािेिारी 2010 रोजी झालेल्या
Commen set of deviation मध्ये मद्दा क्रं.7 िसार ॲडव्हान्स दे ता येणार िाही असे िमद असतािाही
ॲडव्हान्स ददला आहे . महाराष्ट्र पब्लीक अकाऊंट कोड नियम 10.1.21 िसार ठे केदाराला ॲडव्हान्स दे ता
येणार िाही असे िमद असतािा नियमबाह्यररत्या ॲडव्हान्स दे णेत आलेला असलेिे मोबीलायझेशि
ॲडव्हान्स राष्ट्रीयकृत बँकेच्या ठे िीच्या प्रचशलत 10% व्याजासहीत रु 1,21,00,000/- संबंर्धताकडूि
िसल करणेचा आक्षेप 2011-12 या आर्थषक िर्ाषचे लेखापरीक्षणामध्ये पररच्छे द क्र.93 िर घेण्यात आला
होता. परं त त्याप्रमाणे व्याजाची रक्कम 2012-13 मध्ये ठे केदारास दे ण्यात आलेल्या

दे यकामधि िसल

केलेली िाही. 2012-13 या िर्ाषत एकण मोत्रबलायझेशि ॲडव्हान्स रु.3227316 दे यकामधि कपात केला
आहे . परं त व्याजाची रक्कम िसल केली िसल्यािे 10 टक्केप्रमाणे रु. 322731/- िसलपार आहे .
अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये घरकलाची कामे विदहत मदतीत पणष करण्यासाठी

ठे केदाराकडि बँक गॅरेंटी घेिि मोत्रबलायझेशि ॲडव्हान्स ददला आहे ि सदर रक्कमेिर व्याज कपात
करण्याचे िमद िसल्यािे व्याजाची रक्कम कपात केली िसल्याचे िमद आहे. निविदा शतीमध्ये तसेच
commen set of deviation मध्ये ॲडव्हान्स दे ता येणार िसल्याचे िमद असतािा मोत्रबलायझेशि
ॲडव्हान्स ददला असल्यािे 10 टक्के व्याजाची रक्कम रु.322731/- ठे केदाराकडि िसल पार आहे .
3)म्हाडाचे जा.क्र.म.अ./उमअ- जेएिय आरएम /778/ 10/ दद.10/11/10 अन्िये केंद्र शासिािे प्रती
घरकल ककंमत रु.100000/- निस्श्चत केली आहे . याकरीता केंद्रशासिाचे अिदाि 80 टक्के म्हणजे
रु.80000/- असि राज्य शासिाचे आरक्षक्षत गटासाठी 10 टक्के ि सिषसाधारण गटासाठी 8 टक्के अिदाि
दे य आहे. टें डर रु.1,72,500/- िर मान्य करणेत आले असलेिे उिषररत रक्कमेची तरतद मिपा निधीति
करुि त्याप्रमाणे दोन्ही निधीची स्त्ितंर दे यके तयार करुि आदा करणे आिश्यक असता 2012-13 मध्ये
रु.37997701/- ची दे यके शासिनिधी मधि खचष टाकणेत आली आहे त. अधषसमास ज्ञापि क्र.69
,दद.27/6/14 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.13/10/2014 रोजी तीि
मदहिे विलंबािे लेखापरीक्षणास सादर केले आहे . अधषसमास परास ददलेल्या अिपालिामध्ये निविदा
रक्कमेपेक्षा जादाची रक्कम महािगरपाशलका निधीमधि खचष करणेचा आक्षेप मान्य करण्यात आला आहे .
4)म्हाडाचे जा.क्र.म.अ./उमअ- जेएिय आरएम /778/ 10/ दद.10/11/10 अन्िये केंद्र शासि प्रती घरकल
रु.100000/- अिदाि दे णार आहे . कामाच्या बांधकामाचा ठे का ठे केदारास थेट पध्दतीिे रु.172500/ प्रती
घरकल ि पररसरातील मलभत सोयी सविधासाठी रु.81000/ प्रती घरकल प्रमाणे एकण रु.253500/- प्रती
घरकल या दरािे ठे केदारास दे ण्यात आला आहे . त्यामळे रु.253500 – रु.100000 = रु.153500 प्रती
घरकल X 438 घरकलास लागणारी रक्कम रु.67233000/- ची तरतद 2012-13 चे महािगरपाशलकेच्या
अंदाजपरकामध्ये करुि खचष करणे आिश्यक असता फक्त तीि कोटीची तरतद अंदाजपरकामध्ये
करण्यात आलेली आहे . अधषसमास परास ददलेल्या अिपालिामध्ये 2012-13 या विस्त्तय िर्ाषचे मंजर
अंदाजपरक 41137 िर महािगरपाशलका फंडामध्ये रु. 3 कोटीची तरतद करण्यात आल्याचे िमद आहे .
परं त महािगरपाशलकेिे स्त्थायी सशमतीस सादर केलेल्या 2014-15 या आर्थषक िर्ाषच्या अंदाजपरकामधील
प्रत्यक्ष खचाषचे िक्की आकडे तपासले असता भांडिली खचष – ब स्व्दिोंद कोड 41219A लेखाशीर्षएकास्त्मक गह
ृ निमाषण ि झोपडपट्टी विकास कायषक्रम मिपा फंडाति होणारा खचष या मधि तरतद करुिही
खचष करण्यात आलेला िाही.
5)उदयोग ि ऊजाष विभाग शासि निणषय बीसीए- 2009/सी आर 108/ कामगार 7 अ दद.17/6/2010
िसार 1% कामगार कल्याण उपकराची िसल
ू केला िसलेिे रु. 37997701 /- x 1% प्रमाणे रु.
379977/- िसल
ू करण्यात यािा. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये नियमािसार उपकर िसल
करण्याचे मान्य केले आहे . धािते दे यक क्र.1 ते 15 एकण रक्कम रु.64465705/- या रक्कमेिर 1 टक्के

प्रमाणे होणारा उपकर रु.644657/- पैकी रु.325000/- मलभत सोयीसविधांचे धािते दे यक क्र.5 मधि
िसलात आणलेला असि छायांकीत प्रत लगत केल्याचे उत्तरामध्ये िमद आहे . परं त छायांकीत प्रत
सोबत जोडण्यात आलेली िाही. त्यामळे उपकराची रक्कम रु. 644657/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .
6)विमा संचालिालय महाराष्ट्र राज्य यांचे पर क्रं. प्रविनि 2310/ साबांवि / विमा िसल
ू ी / अशभ –
दद.08/09/10 िसार 1% प्रमाणे विमा कपात करणे आिश्यक असता केला िसलेिे रु. 37997701/- x
1% प्रमाणे रु. 379977/- िसल
ू करणे आिश्यक आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये
ओरीयंटल इन्शरन्स कंपिी यांचे पॉशलसी िं – 112202 /44/ 2012 /29 दद.14/2/2012 अन्िये विमा
रक्कम भरली आहे . त्याची छायांकीत प्रत सोबत जोडली असल्याचे िमद आहे . परं त छायांकीत प्रत सोबत
जोडली िसल्यािे विमा रक्कम रु. 379977/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम :- रु. 37674970/वसल
ु पात्र रक्कम :- मोत्रबलायझेशि ॲडव्हान्स रु.3227316 िर 10 टक्केप्रमाणे व्याजाची रक्कम
रु.322731/-
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लेखा परीक्षकाचा संकेतांक
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कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

िेति बँडच्या अंनतम टप्प्यािर पोहचलेल्या कमषचाऱ्यांची िेति निश्चीती चकीची केले
बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

02

मिपा

9ब

03

0

सामान्य
प्रशासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

महाराष्ट्र वित्त विभाग 6 िा िेति आयोग अर्धसचिा दद.22.04.2009 मधील नियम क्र.10 मध्ये िमद
असले प्रमाणे सधाररत िेति बँडमध्ये कमाल टप्प्यािर एक िर्ष िेति घेणाऱ्या कमषचाऱ्यास लगतचा उच्च
िेति बँड मंजर करण्यात यािा ि हा िेति बँड मंजर करतािा त्याला एक िेतििाढीचा फायदा दे णे
आिश्यक आहे .

असे असतािा अशा प्रकारे िेतिबँड च्या कमाल टप्प्यािर पोहचलेल्या कमषचाऱ्यांिा

कमाल टप्प्यािर एक िर्ष िेति घेतलेल्या ददिशी लगतचा िेति बँड मंजर केला आहे ि त्याच ददिशी
आणखी एक िेतििाढ दे िि ग्रेड िेति रु. 1600 िरुि रु.1800 केले असल्यािे िेति ि भत्याचे
अनतप्रदाि झाले आहे .
1)सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकाच्या अर्धकारी / कमषचारी यांिा सप्टें बर 2009
पासि 6 व्या िेति आयोगा िसार िेति ददलेले आहे. कमषचा-यांची िेति निश्चीती दद. 01.01.2006

पासि पिषलक्षी प्रभािािे केली असि
ू दद. 01.01.2006 ते 31.08.2009 या कालािधीचा िेति भत्याचा

फरक ददलेला िाही. त्यामळे दद. 01/09/2009 पासि जादा आदा झालेल्या िेति ि भत्त्याची परीगणिा
करुि अनतप्रदाि रक्कम िसल करण्यात यािी.

2)महािगरपाशलका कमषचाऱ्यांपैकी कांही नििडक कमषचाऱ्यांची सेिापस्त्तकामधील 6 व्या िेति

आयोगािसारची िेति निश्चीती तपासली असता िगष 4 मधील कमषचाऱ्यांिा 4440-7440 या िेति बँड
मध्ये अंतीम टप्प्यािर पोहचल्यािर लगतचा िेति बँड 5200-20200 मंजूर केला आहे . परं त त्याच
ददिशी जन्या िेति ि ग्रेड िेतिािसार एक अनतररक्त िेतििाढ दे िि ग्रेड िेतिही रु.1600/- िरुि
िाढिि रु.1800/- केले आहे.

3)महाराष्ट्र वित्त विभाग 6 िा िेति आयोग अर्धसचिा दद.22.04.2009 मधील नियम क्र.10 मध्ये

िमद असले प्रमाणे सधाररत िेति बँडमध्ये कमाल टप्प्यािर एक िर्ष िेति घेणाऱ्या कमषचाऱ्यास लगतचा
उच्च िेति बँड मंजर करण्यात यािा ि हा िेति बँड मंजर करतािा त्याला एक िेतििाढीचा फायदा

दे ण्यात यािा. असे असतािा अशा प्रकारे िेतिबँड च्या कमाल टप्प्यािर पोहचलेल्या कमषचाऱ्यांिा कमाल
टप्प्यािर एक िर्ष िेति घेतलेल्या ददिशी लगतचा िेति बँड मंजर केला आहे ि त्याच ददिशी आणखी

एक िेतििाढ दे िि ग्रेड िेति रु.1600 िरुि रु.1800 केले असल्यािे िेति ि भत्त्याचे अनतप्रदाि झाले
आहे .

उदाहरणा दाखल अशा काही कमषचाऱ्यांची यादी (पररशशष्ट्ठ क्र. 5) सोबत जोडली आहे.
अधषसमास ज्ञापि क्र.88 दद.18/07/14 चे अिपालि सादर केलेले िाही.
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स्त्थायी अग्रीमामधील अनियशमततेबाबत.
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महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम 140 (2) िसार प्रत्येक अर्ग्रम धारकािे ते
प्रथमत: शमळाल्यािंतर ि त्यािंतर प्रत्येक िर्ी एक एवप्रल रोजी,पढील प्रमाणे पोचपाितीिर

स्त्िाक्षरी

केली पादहजे :- माझ्या ताब्यात असलेले अर्ग्रमधि रुपये -------- जे माझ्याकडि दे णे असि
ू ,ज्याचा
दहशेब दे ण्यास मी जबाबदार आहे , त्याची मी पोच दे त आहे . परं त अशा पोचपाित्या संबंर्धतांिी लेखा
विभागास ददलेल्या िाहीत.त्यामळे कोणत्या अर्धका-याकडे ककती रक्कम शशल्लक आहे ते समजि येत
िाही.
सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेचे वित्तीय िर्ष 2012-13 चे लेखापरीक्षणामध्ये 28 अर्धकाऱ्यांिा
तातडीच्या प्रसंगी आकस्स्त्मक ि ककरकोळ खचष भागविणेसाठी रु.7,45,700/- चे स्त्थायी आर्ग्रम (कायम
तसलमात) ददल्याचे स्त्थायी अग्रीम िोंदिहीचे लेखापरीक्षण केले असता आढळि आले आहे . याबाबत
अधषसमास ज्ञापि क्र.89 दद.18/07/14 रोजी निगषशमत केला असि
ू लेखा विभागािे त्याचे अिपालि
दद.22/07/2014 रोजी ददले आहे . लेखा विभागािे ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील अशभप्राय
दे ण्यात येत आहे त.
1)महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम 140 िसार ज्या अर्धकाऱ्यांिा कतषव्य पालिात
ककरकोळ खचष / आकस्स्त्मक खचष करणे भाग पडते ि ज्यांचे प्रदाि मिपाच्या लेख्याति पैसे काढि

करण्यापिी करणे आिश्यक असते अशा अर्धकाऱ्यांिा मदहन्याच्या संभाव्य जरुरीच्या अधारे नियत
रक्कमेचे स्त्थायी अर्ग्रमधि दे ण्यात येणे आिश्यक आहे . परं त स्त्थायी अग्रीम िोंदिहीमध्ये िमद केलेल्या
अर्धकाऱ्यांिा दे ण्यात आलेले स्त्थायी अर्ग्रम संभाव्य जरुरीच्या आधारे ददले िसल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.
2)महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम 140 (2) िसार प्रत्येक अर्ग्रम धारकािे ते
प्रथमत: शमळाल्यािंतर ि त्यािंतर प्रत्येक िर्ी एक एवप्रल रोजी, पढील प्रमाणे पोचपाितीिर स्त्िाक्षरी
केली पादहजे :- माझ्या ताब्यात आसलेले अर्ग्रमधि रुपये -------- जे माझ्याकडि दे णे असि
ू ,ज्याचा
दहशेब दे ण्यास मी जबाबदार आहे , त्याची मी पोच दे त आहे . परं त अशा पोचपाित्या संबंर्धतांिी लेखा
विभागास ददलेल्या िाहीत. त्यामळे कोणत्या अर्धका-याकडे रक्कम शशल्लक आहे ते समजूि येत
िाही.तसेच एक एवप्रल रोजी पोचपािती ि घेता त्यांिा पन्हा अग्रीम ददले आहे . अिपालिामध्ये
पोचपाितीचे दाखले घेतले िसल्याचे मान्य केले आहे .
3)महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम 141

िसार जेव्हा अर्ग्रमधिाची रक्कम कमी

कमी होत जाईल तेव्हा ि ककतीही हाती शशल्लक असेल, त्यािेळी अर्ग्रमधिाची प्रनतपती/ भरपाई, िमिा
क्र.107 प्रमाणे असलेल्या भरपाई दे यकाद्िारे , निरनिराळ्या लेखाशीर्ाषखालील िािे असलेल्या
लेखाशीर्ाषखाली बाबी एकत्ररत करुि, योनय त्या पाितीसह आधारभत
ू उपप्रमाणक जोडूि केली पादहजे. असे
दे यक अर्ग्रमधिास जबाबदार असणाऱ्या अर्धकाऱ्यािे, अचकतेचे प्रमाण म्हणि योनय तऱ्हेिे स्त्िाक्षरी
करुि सक्षम प्रार्धकाऱ्याकडे मंजरीसाठी पाठविले पाहीजे. अधषसमास ज्ञापिास लेखा विभागािे ददलेल्या
अिपालिामध्ये संबंर्धत विभागातील अर्धकाऱ्याच्या स्त्िाक्षरीिे दटपणी मंजर केली जात असल्यािे
त्याबाबतची कागदपरे त्या विभागाकडि घेणे उर्चत होईल असे िमद आहे . परं त संबंर्धत विभागांिी या
बाबतची कागदपरे दाखविलेली िसल्यािे आर्थषक िर्ष 2012 -13 मध्ये झालेल्या अग्रीमधि भरपाई
रक्कमेचे लेखापरीक्षण करता आले िाही.
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िसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेत अडकि पडलेल्या रकमांबाबत.
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336048654
मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 92 (1) चे परं तक अन्िये मान्य सहकारी
बँकेत ठे िाियाची रक्कम कोणत्याही मान्य सहकारी बँकेच्या बाबतीत राज्य शासिाकडूि सामान्यत: ककंिा
विशेर्त: विनिददष ष्ट्ट करण्यात येईल. अशा रक्कमेपेक्षा अर्धक असता कामा िये असे िमद
ू आहे .
त्याप्रमाणे िसंतदादा सहकारी बँकेत ठे िाियाच्या रक्कमेबाबत महािगरपाशलकेिे शासिाकडूि निदे श

ि

घेताच िसंतदादा सहकारी बँकेत महािगरपाशलकेच्या निधीची गत
ं िणक केल्यािे रु.33.61 कोटीच्या ठे िी
अडकि पडि आर्थषक िकसाि झाल्याचे ददसि येते.
सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेचे वित्तीय िर्ष 2012-13 चे लेखापरीक्षणामध्ये

महािगरपाशलकेची विविध निधीची समारे 33.61 कोटी रक्कम िसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेत सेव्हींग
खात्यािर ि मदत ठे िीच्या रुपात अडकि पडल्याचे ददसि येते. िसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेिे
दद.03.04.2013 रोजी ददलेल्या परािसार बँकेकडे दद.07.01.2009 अखेर (बँक आिसायिात

निघाल्याची

ददिांक) व्याजासदहत रु.33,60,48,654/- ठे िीच्या स्त्िरुपात असल्याची मादहती मागील लेखा परीक्षणास

ददली होती. याबाबतचा परीच्छे द क्र.10, 2011-12 या आर्थषक िर्ाषचे लेखापरीक्षणात घेण्यात आला होता.
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.

1)िसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेमध्ये खाते उघडण्यासाठी ि रक्कमा मदत ठे िी मध्ये गंतिण्यासाठी

घेतलेल्या मंजूरीची कागदपरे मागील लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली िसि
ू या लेखापरीक्षणासही
दाखविण्यात आलेली िाहीत.

2)सदर बँकेतील रक्कम व्याजासदहत िसल होण्यासाठी केलेल्या कायषिाहीची कागदपरे लेखा परीक्षणास

सादर करणेत आलेली िाहीत.

3)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 92 (1) चे परं तक अन्िये मान्य सहकारी

बँकेत ठे िाियाची रक्कम कोणत्याही मान्य सहकारी बँकेच्या बाबतीत राज्य शासिाकडूि सामान्यत: ककंिा
विशेर्त: विनिददष ष्ट्ट करण्यात येईल. अशा रक्कमेपेक्षा अर्धक असता कामा िये असे िमद
ू आहे .

त्याप्रमाणे िसंतदादा सहकारी बँकेत ठे िाियाच्या रक्कमेबाबत महािगरपाशलकेिे शासिाकडूि निदे श

ि

घेताच िसंतदादा सहकारी बँकेत महािगरपाशलकेच्या निधीची गत
ं िणक केल्यािे रु.33.61 कोटीच्या ठे िी

अडकि पडि आर्थषक िकसाि झाल्याचे ददसि येते.

4)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे नियम 92(3) िसार ठे िीमळे ककंिा गत
ं िणक मळे

काही िकसाि झाल्यास ते ि.पा. निधीच्या खाती खची टाकणे आिश्यक असता त्याप्रमाणे िसंतदादा
सहकारी बँकेमध्ये आडकूि पडलेली रक्कम रु.33.61 कोटी रक्कमेची तरतद अंदाजपरकामध्ये करुि
महािगरपाशलका निधीच्या खाती खची टाकण्यात आलेली िाही.
अधषसमास ज्ञापि क्र.90 दद.18/07/14

रोजी निगषशमत केला असि लेखा विभागािे त्याचे अिपालि

सादर केलेले िाही.
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महापौर उपभोक्ता विशेर् पाणी त्रबल सिलत योजिा राबविल्यािे झालेल्या आर्थषक
िकसािी बाबत.
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29869543
महासभेिे िेगिेगळया ठरािान्िये 2003-04 ते 2012-13 या आर्थषक िर्ाषतील पाणीपरिठा थकबाकीिरील
विलंब शल्क माफ केले आहे . मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 128(अ)(1)
िसार मालमत्ता करामध्ये पाणी पट्टीचा समािेश आहे .

महािगरपाशलकेिे राज्य शासिाची मंजूरी घेिि

थकबाकी िरील व्याज माफीची योजिा राबविली िसल्यािे व्याज विलंब शल्क माफी पोटी रुपये

29869543/- चे आर्थषक िकसाि झाले आहे .
सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे वित्तीय िर्ष 2012-13 मध्ये महापौर उपभोक्ता
विशेर् पाणी त्रबल सिलत योजिा सरु ठे िली असल्याचे आढळि आले आहे. सदर पाणी त्रबल योजिेबाबत
वित्तीय िर्ष 2011-12 चे लेखापरीक्षण अहिालामध्ये परीच्छे द क्र.29 िर आक्षेप िोंदविला आहे .
महापौर योजिेचा लाभ घेतलेल्या ग्राहकांची िसल रक्कम ि व्याज विलंब माफ रक्कम खालील प्रमाणे
िसल

रक्कम व्याज

रुपये

रुपये

ग्राहकांची संख्या

2003-2004

6778708

1889129

2702

2

2004-2005

6514054

1438854

2279

3

2005-2006

7184810

1552099

2770

4

2006-2007

10119806

2118417

2354

5

2008-2009

14665346

2731138

4264

6

2009-2010

16883271

4626522

4223

7

2010-2011

18596305

7511687

5140

8

2011-2012

7659528

3726683

2485

9

2012-2013

7833309

4035172

2524

एकुण

104229897

29869543

32133

अ.क्र.

विस्त्तय िर्ष

1

विलंब

माफ व्याज

विलंब

माफ

महासभा क्र. 8 ठराि क्र. 185 दद. 20/12/10 विर्य क्र. 1 ज अन्िये ि महासभा क्र. 8 ठराि क्र. 172
एैििेळचा विर्य दद. 19/11/2011 िसार माहे 31 माचष 2012 पयषत विशेर् पाणी त्रबल सिलत योजिेची
मदत िाढविली आहे . पन्हा महासभा क्र. 11 ठराि क्र. 234 विर्य क्र. 10 दद. 20/3/2012 िे या
योजिेस दद.30/4/12 अन्िये मदतिाढ ददली आहे . प्रशासिािे 2003-04 ते 2011-12 या आर्थषक
िर्ाषतील थकीत पाणीपरिठा दे यकािरील विलंब शल्क माफ केल्यािे महािगरपाशलकेचे रु.2,78,23,732/चे आर्थषक िकसाि झाल्यािे सदर योजिेस मदतिाढ दे िू िये असे महासभेच्या निदशषिास आणले
असतािाही महासभेिे दद. 30/4/2012 पयषत या योजिेस मदतिाढ ददली आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
1)िळ किेक्शिधारकािे पाणी पट्टी िेळेत भरली िाही तर विलंब शल्क मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका
अर्धनियम 1949 मधील कोणत्या तरतदी अन्िये माफ करण्यात आले आहे ? याबाबतचा खलासा

पाणीपरिठा विभागािे केला िसल्यािे नियमबाह्यररत्या विलंब शल्क माफ केलेचे स्त्पष्ट्ट होते.
2)सदर योजिेमध्ये 2003-04 पासिच्या थकीत पाणीपट्टीिरील विलंब शल्क माफ केले आहे .या योजिेस
ददघषकाळ मदतिाढ ददली असल्यािे िागररकांची िेळेत पाणी दे यके ि भरणेची मािशसकता निमाषण झाली
आहे . ि थकबाकीचे प्रमाण िाढले आहे . तसेच िेळेत दे यके भरणाऱ्या िागररकांच्यािर अन्याय झाला आहे .
3)पाणी परिठा विभागाकडूि

िागररकांिा

दै िदं दि पाणी परिठा होत

असल्यािे

योजिेचा

खचष

भागविणेसाठी मोठ्या प्रमाणात खचष करािा लागतो. परं त िसल
ू ी नियशमत होत िसल्यािे आर्थषक
नियोजि कोलमडले

असल्याचे ददसि
ू येते. पाणीपरिठा विभागाच्या 12-13 या अर्थषक िर्ाषच्या

जमा

बाजस अंदाजपरकामध्ये शमटरिे पाणीपरिठा करणे या लेखाशशर्ांतगषत रु.22 कोटी ची जमा अंदास्जत
केली आहे . परं त प्रत्यक्षात रु.15 कोटी 13 लाख इतकेच उत्पन्ि प्राप्त झाले आहे . जमेची एकण
टक्केिारी 68.77 टक्के इतकीच आहे . य.आय.डी.एस.एस.एम.टी. ि सजल निमषल योजिेच्या मिपा
दहश्शापोटी कजष अिक्रमे रु. 10 कोटी ि 4 कोटी काढणेचे

प्रस्त्तावित केले आहे . प्रत्यक्षात कजष काढलेले

िाही तसेच महािगरपाशलकेचे जमेचे मख्य स्त्रोत असलेल्या शमटरिे पाणीपरिठा करणे या लेखाशशर्ांतगषत
अपेक्षक्षत जमा झाली िसल्याचे ददसि येते. यािरुि शासि निधीति चाल असलेल्या िरील योजिासाठी
महािगरपाशलकेिे स्त्िनिधीची रक्कम उभी केली िसल्यािे निधी अभािी या योजिांची प्रगती रें गाळण्याची
शक्यता िाकारता येत िाही.
4)सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेचे 2014-15 या आर्थषक िर्ाषचे अंदाजपरक स्त्थायी
सशमती सभा क्र.15, ठराि क्र.87 दद.28/2/14 िे मंजर केले आहे . सदर अंदाजपरकामध्ये पाणीपरिठा ि
मलजलाची विल्हे िाट या विभागाची 2012-13 मधील जमा रु.192590968/- ि खचष रु.121472579/झाला असल्यािे महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 95 (अ) अन्िये जादा झालेला
खचष रु.68137676/- चे अथषसहाय्य महािगरपाशलकेच्या महसली उत्पन्िामधि केले आहे . पाणीपरिठा
विभागाचे उत्पन्ि कमी ि खचष जास्त्त असतािाही महासभेिे विलंब शल्क माफीची योजिा राबविल्यािे
पाणीपरिठा विभागाच्या तोटयामध्ये िाढ झालेचे ददसि येते.
5)महािगरपाशलकेस सजल निमषल योजिा, UIDSSMT या योजिेसाठी केंद्र ि राज्य शासिाकडूि मोठ्या
प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे . या निधीमधि पाणीपरिठ्याची विविध दठकाणी विकास कामे सरु
आहे त. त्यासाठी महािगरपाशलकेच्या िाटयाचा स्त्िनिधी िापरणेची अट िमद आहे . अशा प्रकारे विलंब
शल्कामध्ये सिलत ददल्यािे योजिा पूणष करण्यासाठी आर्थषक निधी कमी पडू लागला आहे . पाणी परिठा
ि स्त्िच्छता विभाग शासि निणषय क्र. िापाक-2008/ प्र.क्र. 1/ पाप-22 दद. 22/10/2008 मधील 9 िसार
पाणी पट्टीची आकारणी ि िसल
ू ी 100% करणे आिश्यक असता त्याप्रमाणे कायषिाही ि करता विलंब

शल्क माफ केले आहे .
6)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 152 (1) अ िसार जी व्यक्ती
महािगरपाशलकेिे निस्श्चत केलेल्या िेळापरकािसार मालमत्ता कराच्या थकबाकीची रक्कम प्रदाि करील
अशा पार व्यक्तीस राज्य शासि मान्य करील अशी सट दे ता येईल. अर्धनियम 1949 चे कलम 134(3)
अन्िये शमटरिे पाणी पट्टी दे णेची ि ती जर दे य तारखेस भरली िाही तर पाणी पट्टीची थकबाकी
असलेप्रमाणे िसल
ू करणेची तरतद आहे . अर्धनियम 1949 चे कलम 128(अ)(1) िसार मालमत्ता
करामध्ये पाणी पट्टीचा समािेश आहे . त्यामळे महािगरपाशलकेिे राज्य शासिाची मंजरू ी ि घेताच योजिा
राबविल्यािे महािगरपाशलकेचे व्याज विलंब शल्क माफ पोटी रुपये 29869543/- चे आर्थषक िकसाि
झाले आहे . ते संबंर्धताकडूि िसल
ू करणेत यािे.
7)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे प्रकरण 10 नियम 12(1) (अ) िसार पाणी
पट्टीचा कोणताही हप्ता ककंिा पाण्याबद्दल ककंिा शमटरच्या भाड्या बद्दल ककंिा नियम 3, 9 ककंिा 17 च्या
तरतदीन्िये ककंिा तरतदींच्या आधारे केलेल्या कोणत्याही कामाच्या खचाष बद्दल दे य असलेल्या कोणत्याही
रक्कमेचा कोणताही हप्ता, अशा पट्टी बद्दल ककंिा रक्कमे बद्दल मागणीची िोटीस योनय ररतीिे
बजािण्यात आल्या िंतर एक मदहन्याच्या आत दे ण्यात कसर करणेत आली तर खाजगी पाणी परिठा
आयक्तांिी तोडूि टाकण्यात यािा असे िमद आहे . या प्रमाणे पाणी परिठा बंद करण्याची कारिाई ि
करता नियमबाह्यररत्या विलंब शल्क माफ केले आहे .
8)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे प्रकरण 219 िसार नियम , उपविधी, विनियम
आणण स्त्थायी आदे श हे प्रकरण समाविष्ट्ठ करणेत आले आहे त. कलम 453 िसार िेळोिेळी सधारण्यात
आलेल्या (अिसची ड) मधील नियम हे या अर्धनियमाचा भाग आहे . असे समजणेत येईल ि कलम 454
िसार अिसच
ू ीत फेरफार करणे ककंिा तीत भर घालणेचा अर्धकार महािगरपाशलकेस आहे . कलम 457
अन्िये महािगरपाशलकेस (7) िसार िगरपाशलका कर (अ) िगरपाशलका कराची आकारणी ि िसल
ू ी बाबत
नियम करणेचा अर्धकार आहे . परं त सदर नियम करण्यास राज्य शासिाची मंजूरी घेणे आिश्यक आहे .
त्यािसार विलंब शल्क माफ करणेस राज्य शासिाची मंजरू ी घेणेत आलेली िाही.
अधषसमास ज्ञापि क्र.92 दद.18/7/2014 रोजी निगषशमत केला असि पाणीपरिठा विभागािे त्याचे
अिपालि लेखापरीक्षणास सादर केलेले िाही.
आक्षेपार्धन रक्कम रु. 29869543/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

92

18/07/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

65

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATRNDM7201

महाराष्ट्र औद्योर्गक विकास महामंडळाकडूि वपण्याच्या पाण्याचा कोटा िाढिि ि
घेतल्यािे झालेले आर्थषक िकसािी बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
06

निधीचा स्त्रोत

पाणी परिठा मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

03

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

4818457
महािगरपाशलकेिे 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत MIDC सांगली यांिा त्यांचे SND/1072 ि SND/1073
या किेक्शि िरुि कोटयापेक्षा जादा वपण्याचे पाणी िापरल्यािे रु.930678/- आदा केले आहे त.
महािगरपाशलकेिे वपण्याच्या पाण्याचा कोटा िाढिि घेण्यासाठी MIDC सांगली बरोबर परव्यिहार करणे
आिश्यक असता तो केलेला िाही. तसेच या भागात महािगरपाशलकेिे पाणीपरिठा योजिा राबिि
वपण्याच्या पाण्याच्या सोय करणे आिश्यक असता ती ि केल्यािे MIDC ला रु. 3887779/- आदा करािे
लागले आहे त.
सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या क्षेरामधील काही भागात महािगरपाशलकेच्या पाणी

परिठा विभागास पाणी परिठा करणे शक्य िाही त्या भागात महािगरपाशलका महाराष्ट्र औद्योर्गक
विकास महामंडळ यांचेकडूि पाणी घेिि िागररकांिा िळाव्दारे परविते त्यासाठी महामंडळ रु.7.50/- प्रती

घ.मी. असा दर आकारते तर मंजूर कोटयापेक्षा जास्त्त पाणी घेतल्यास त्यास रु.11.25/- प्रती घ.मी. दरािे

आकारणी करते. अशा मंजूर कोटयापेक्षा जादा पाण्यासाठी सि 2011-12 मध्ये रु.7,45,614/- चे िकसाि
महािगरपाशलकेला झाल्या बद्दल वित्तीय िर्ष 2011-12 च्या लेखापरीक्षण अहिालामध्ये परीच्छे द क्र.33

िर आक्षेप घेण्यात आला आहे .

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.

1)पाणीपरिठा विभागािे अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये महािगरपाशलकेस जादा पाण्याची

आिश्यकता असल्यािे SND/1072 या जोडणीचा कोटा सध्याचा मंजर 100 घ.मी. ऐिजी 200

घ.मी.िाढविण्यासाठी क्र.मिपा/पापवि/शम/ताशा/256/2010 पाणीपरिठा विभाग शमरज दद.20/3/2010 चे
परािे MIDC कडे मागणी केलेली आहे ि MIDC िे जाक्र/उअ-1/सां/950/2010 उपअशभयंता यांचे

कायाषलय सांगली यांिी दद. 05/07/10 चे परान्िये महामंडळास पाण्याची आिश्यकता असल्यािे कोटा

िाढविणे शक्य िसल्याचे कळविले आहे . परं त 2010 िंतर पाणीपरिठा विभागािे पाण्याचा कोटा िाढिि
घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा परव्यिहार MIDC कडे केलेला िाही.

2)2012-13 या आर्थषक िर्ाषत महािगरपाशलकेिे SND/1072 ि SND/1073 या किेक्शि िरुि

कोटयापेक्षा जादा पाणी िापरलेिे MIDC सांगलीस रु.930678/- आदा केले आहे त. महािगरपाशलकेिे
MIDC बरोबर कोटा िाढिि घेण्यासाठी परव्यिहार

केला िसल्यािे महािगरपाशलकेस वपण्याच्या

पाण्यासाठी जादा पैसे आदा करािे लागल्याचे ददसि येते.

3)2012-13 या आर्थषक िर्ाषत महािगरपाशलकेिे MIDC सांगली यांिा वपण्याच्या पाण्यासाठी ददलेल्या

दे यकांची तपासणी केली असता रु.3887779/- आदा केलेचे ददसि येत.े महािगरपाशलकेस केंद्र ि
राज्यशासिाकडि UIDSSMT, सजल निमाषण योजिा, िगरोत्थाि योजिेमधि पाणीपरिठ्याच्या

कामासाठी निधी शमळाला आहे . या योजिा मधि ज्या भागांिा महािगरपाशलका पाणी पोहचि शकत िाही
त्या भागामध्ये प्राधान्यािे कामे घेिि ती कामे पणष करणे आिश्यक असता त्या प्रमाणे कामे केली
िसल्यािे महािगरपाशलकेस MIDC सांगलीकडि वपण्याचे पाणी विकत घ्यािे लागत आहे ि त्याचे
रु.3887779/- आदा केले आहे त.

अधषसमास ज्ञापि क्र.93 दद.18/7/2014 रोजी निगषशमत केला असि पाणीपरिठा विभागािे त्याचे
अिपालि दद.04/8/2014 रोजी लेखापरीक्षणास सादर केले आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम रु. 4818457/अधष
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िसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेतील गत
ं िणकीस जबाबदार असणारे अर्धकारी ि कमषचारी
यांचे िर कारिाई केली िसल्या बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

07
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लेखा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे िसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेमध्ये नियमबाह्यररत्या रु.

33.61 कोटी एिढ्या मोठ्या रक्कमेची गत
ं िणूक केली होती. उच्च न्यायालयाचे दद.14.06.2011 च्या
आदे शाप्रमाणे ठे िी संदभाषत संबंर्धत अर्धकारी ि जबाबदार कमषचारी यांचेिर आिश्यक कारिाई करण्याचे
निदे श ददलेले आहे त. त्याप्रमाणे केलेल्या कारिाईची कागदपरे लेखापरीक्षणास सादर केलेली िाहीत.
सांगली

शमरज

कपिाड

शहर

महािगरपाशलकेिे

िसंतदादा

शेतकरी

सहकारी

बँक

या

बँकेमध्ये

नियमबाह्यररत्या रु. 33.61 कोटी एिढ्या मोठ्या प्रमाणात गत
ं िणूक केली होती. परं त 2007-2008 या
िर्ाषमध्ये सदरची बँक अिसायिात गेल्यामळे महािगरपाशलकेची सदरची रक्कम अडकि पडली आहे .
40.

याबाबत वित्तीय िर्ष 2011-12 चे लेखापरीक्षण अहिालामध्ये पररच्छे द क्र.33 मध्ये आक्षेप
िोंदविल्याप्रमाणे उच्च न्यायालयाचे दद.14.06.2011 च्या आदे शाप्रमाणे ठे िी संदभाषत संबंर्धत

अर्धकारी ि जबाबदार कमषचारी यांचेिर आिश्यक कारिाई करण्याचे निदे श ददलेले आहे त.
त्याप्रमाणे केलेल्या कारिाईची कागदपरे लेखापरीक्षणास सादर केलेली िाहीत.

अधषसमास ज्ञापि क्र .107 दद.28/07/2014 रोजी निगषशमत केला असि लेखा विभागािे त्याचे

अिपालि सादर केलेले िाही.
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नियमबाह्यररत्या रक्कमा लेख्याबाहे र ठे िल्या बाबत.
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योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

07

मिपा

9अ

04

0

लेखा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

118628729
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तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखासंदहता ,1971 मधील नियम क्रं. 32 (1) अन्िये िगरपररर्दे च्या ितीिे जमा
झालेले अथिा संवितरीत केलेले शासककय अिदािासदहत सिष पैसे हातचे काहीही राखि
ू ि ठे िता िमिा
क्रं.11 मधील रोकड िहीत िोंदविणे आिश्यक आहे . परं त सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेचे
घरपट्टी, पाणी परिठा ि जकात विभाग त्यांचे कडील करांची दै निक जमा रक्कम दररोज लेखा
विभागामध्ये जमा ि करता परस्त्पर बँकेत जमा करीत असलेिे सदर रक्कम लेख्याबाहे र रहात असलेचे
स्त्पष्ट्ट होते. तसेच माचष 13 ची रक्कम रु.118628729/- िमिा क्र.11 मधील रोकडिहीमध्ये िोंदविली
िसल्यािे लेख्याबाहे र रादहलेचे स्त्पष्ट्ट होते.
सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेचे लेखापरीक्षणामध्ये लेखा विभागाचे लेखापरीक्षण केले

असता, विविध निधीच्या रोकडिह्या ि त्यांचे बँक खातेचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. परं त घरपट्टी,
पाणी परिठा ि जकात विभागाकडील करांची दै निक जमा रक्कम दररोज लेखा विभागामध्ये जमा होत
िसल्याचे आढळि आले. तसेच सदर बँक खातेची रोकडिही िसल्याचे आढळि आले. त्याचा तपशील
खालील प्रमाणे आहे .

31.3.13 अखेर

अ.क्र

बँकखातेक्रमांक

तपशील

बँकेचेिाि

1

470002010509946

जिरल फंड

यनियि बँक

1000.69

2

470002010509943

विकास निधी

यनियि बँक

1260.42

3

470002010509947

अिामत

यनियि बँक

1093.97

4

424202010502707

जकात

यनियि बँक

11,35,60,398.81

5

1180

घरपट्टी

सारस्त्ित बँक

45,93,584.87

6

1181

पाणीपट्टी

सारस्त्ित बँक

4,71,433.15

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.

शशल्लक

1)सदर खात्यांचे लेखे लेखा विभागात ठे िण्यात आलेले िाहीत. जकात,घरपट्टी ि पाणी पट्टीिसलीच्या

रक्कमा संबंर्धत विभाग बँकेमध्ये परस्त्पर भरणा करतात. परं त सदर जमा रक्कमांचा तपशील लेखा
विभागाकडील रोकडिहीमध्ये दै िदं दि िोंदविला जात िाही. महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखासंदहता, 1971

मधील नियम क्रं. 32 (1) अन्िये िगरपररर्दे च्या ितीिे जमा झालेले अथिा संवितरीत केलेले शासककय
अिदािासदहत सिष पैसे हातचे काहीही राखूि ि ठे िता िमिा क्रं.11 मधील रोकडिहीत िोंदले पादहजे
तसेच नियम क्र. 2 अन्िये सिष रोकड ि धिादे श, रोकडिहीत िोंदविणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे

कायषिाही ि करता परस्त्पर सारस्त्ित बँकेमध्ये िरील विभागाकडूि पैशाचा भरणा केला जातो. तसेच लेखा
विभागाला आिश्यकता भासेल तें व्हा रक्कम जिरलफंडाच्या बँक खात्यामध्ये िगष करुि त्यािंतर

रोकडिहीला िोंदविली जाते. यािरुि सदर खात्यािर लेखा विभागाचे ि मख्य लेखाअर्धकारी यांचे नियंरण
िसल्याचे ददसि येत.े

2)िगरपररर्द लेखासंहीता 1971 चे नियम क्रं.35 ि िॅशिल म्यनिशसपल अकौंट मॅन्यअल चे नियम

6.42(फॉमष जिरल 12) अन्िये प्रत्येक दे यक संकलकािे िा जमा कारकिािे संकलीत िसली ठराविक

िेळी रोजच्या रोज भरणा केली पादहजे. ती भरणा करतेिेळी त्यािे सोबत जमापािती पस्त्तक, चलि ि

त्यांचे संकलि पस्त्तक आणले अथिा पाठविले पादहजे. महािगरपाशलका कायाषलयात सदर रक्कम स्स्त्िकार
करणाऱ्याकडूि त्यांची पोचपािती चलिािर ि संकलि पस्त्तकातही केली पादहजे. िगरपररर्द लेखासंहीता
1971 चे नियम क्रं.36 (2) प्रमाणे जर जमािसली निरीक्षकािे अथिा हे काम विशेर्त: सोपविण्यात

आलेल्या इतर अर्धकाऱ्यािे स्त्िीकारली असेल तर त्यािे िमिा क्र.16 प्रमाणे ठे िलेल्या त्याच्या संकलि
पस्त्तकात त्याची िोंद ठे िली पादहजे. सदर पस्त्तक रोजच्या रोज परे करुि,लेखापाल िा रोखपाल यांच्याकडे
पैसे भरणासोबत ि चलिासदहत, सिषसाधारण रोकडिहीतील लेखेमध्ये अंतभाषि करण्यासाठी सादर केले
पादहजेत. परं त उपरोक्त नियमाप्रमाणे कायषिाही ि करता जकात,पाणीपरिठा ि घरपट्टी विभागांकडूि

त्यांचेकडील दै िदं दि जमा रक्कम परस्त्पर सारस्त्ित बँकेत भरणा केली जात असलेिे महािगरपाशलकेच्या
रोकडिहीमध्ये िरील विभागांिी गोळा केलेल्या रक्कमांचा दररोज समािेश होत िसलेिे सदर रक्कम
लेख्याबाहे र रहात असलेचे स्त्पष्ट्ट होते.

3)सदर बँक खात्याची रोकडिही संबर्धत विभागांिी ठे िली िसल्यािे बँक खात्यातील शशल्लक ि

रोकडिही मधील शशल्लक रक्कमेचा मेळ घेता येत िाही. माचष 13 अखेर िरील बँक खात्यामध्ये

रु.118628729/- इतकी रक्कम शशल्लक आहे . सदर रक्कम नियोजि करुि एक िर्ष मदतीिे बँक

खात्यामध्ये मदत ठे िीमध्ये गत
ं िणक ि केल्यािे महािगरपाशलकेचे 10 टक्के व्याजािे रु.1186287/-

एिढ्या रक्कमेचे आर्थषक िकसाि झाले आहे . रोकडिही िसल्यािे घरपट्टी विभाग, पाणी परिठा विभाग ि
जकात विभागाकडूि िसल केलेल्या करांचा संपणष भरणा बँक खात्यामध्ये िेळीच केला ककंिा िाही याची
पडताळणी लेखापरीक्षणास करता आली िाही.

4)घरपट्टी, जकात ि पाणी परिठा विभागांिी वित्तीय िर्ष 2012-13 मध्ये करांच्या िसलीची मादहती

रोकडिही अभािी योनय असल्याची खारी करता येत िाही.

अधषसमास ज्ञापि क्र.108 दद.28/07/2014 चे अिपालि लेखा विभागािे सादर केलेले िाही.
आक्षेपार्धन रक्कम रु. 118628729/वसल
ु पात्र रक्कम रु. 1186287/-
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अिामत िोंदिहीतील बँक ताळमेळ जळत िसल्या बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
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सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेकडील अिामत िोंदिहीची वित्तीय िर्ष 2012-13 कररता
तपासणी केली असता माचष 2013 अखेर रोकडिही ि बँक पासबकमध्ये रु.29,11,618/- इतक्या रक्कमेची
तफाित आढळि आली आहे .
सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलके कडील अिामत िोंदिहीची वित्तीयिर्ष 2012-13 कररता
तपासणी केली असता माचष 2013 अखेर रोकड िहीत बँक ताळमेळ िोंदविला आहे. त्यामध्ये खालील
प्रमाणे उणणिा आढळि आल्या आहेत.
41.

रोकडिही िसार माचष अखेर शशल्लक रु.9,68,75,932.59/- आहे . यामध्ये शेतकरी बँक, यनियि
बँक (सांगलीिशमरज), बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडडया, शसंडीकेट बँक, यको बँक इ.
बँकेमधील सेव्हींग खात्यातील शशल्लक ि मदत ठे िीच्या स्त्िरुपातील गत
ं िणक रक्कम यांचा
समािेश आहे .

सदर बँक खात्याचे पासबक िसार माचष अखेरची शशल्लक रक्कम ि रोकड िहीिसार बँकेतील

सेव्हींग खात्यािरील शशल्लक रक्कम याचा ताळमेळ घेण्यात आला आहे . सदर ताळमेळची तपासणी

केली असता खालील प्रमाणे उणणिा आढळि आल्या आहे त.
अ)िसंतदादा शेतकरी सह. बँक

माचष 2013 रोजीची रोखिही िसार शशल्लक रु.

637056/-

जमेस येणेचे धिादे श

रु.

10160/-

जमेस याियाची चलिे

रु.

31340/-

खची पडाियाचे धिादे श

रु.

6376/-

---------------------------------एकूण

बँक पासबक िसार शशल्लक (सि 2008) ची
फरक

रु.

6,84,932/-

रु.35,96,550/-

----------------------------------रु.29,11,618/-

सदर फरक रक्कमेचा ताळमेळ घेतला िाही. िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम 51 (3)

िसार ताळमेळ घेणे आिश्यक असता तो घेण्यात आलेला िाही. अिपालिामध्ये ताळमेळ घेतला
असल्याचे िमद आहे . परं त ताळमेळ घेतलेची कागदपरे लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली िाहीत.

ब) शेतकरी बँक, बँक ऑफ इंडडया, बँक ऑफ महाराष्ट्र इ. बँकाच्या ताळमेळामध्ये जमेस येणेचे

धिादे श, ि िटलेले धिादे श, जमेस येणेची चलि रक्कम, व्याज बँक पासबकमध्ये जमा आहे . परं त
रोख िहीत जमा िाही. सदर बाबत योनयती कायषिाही करुि रोकडिहीस आिश्यक त्या जमा खचाषच्या

िोंदी केंव्हा घेण्यात आल्या याची मादहती लेखापरीक्षणास सादर केलेली िाही. अिपालिास ददलेले
उत्तर संयस्क्तक िाही.

अधषसमास ज्ञापि क्र.109 दद.28/07/2014 निगषशमत केला असि लेखा विभागािे त्याचे

अिपालि दद.18/10/2014 रोजी दोि मदहिे विलंबािे सादर केले आहे .
आक्षेपार्धि रक्कम रु. 29,11,618/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक
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िर्ष
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सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेकडील लेखा विभागात असलेल्या प्रशमि शल्क, विकास
आकार, सिणष जयंती रोजगार योजिा निधींच्या रोकड पस्त्तक ि बँक पासबक शशल्लक यांचा ताळमेळ
घेतला असता रु. 11288753/- चा ताळमेळ घेतला िसल्याचे ददसि आले.

लेखा विभागात असलेल्या विविध निधींच्या रोकड पस्त्तकामध्ये बँक पासबक शशल्लक रकमेशी

ताळमेळ घेण्यात आला आहे. माचष 2013 अखेर िोंदविण्यात आलेल्या बँक ताळमेळची तपासणी केली
असता खालील निधीच्या ताळमेळामध्ये उणणिा आढळि आल्या आहे त.
1)प्रशमि शल्क
रोकड िहीिसार शशल्लक

रु.65,59691.41/-

बँक पासबक िसार शशल्लक

रु.1,35,46,681.10/------------------------------

फरक
जमेस येणेची चलिे

रु.69,86,950.69/रु.69,86,950.69/-

महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता,1971 क्रं. 32 (1) अन्िये िगरपररर्दे च्या ितीिे जमा झालेले
अथिा संवितरीत केलेले शासककय अिदािासदहत सिष पैसे हातचे काहीही राखूि ि ठे िता िमिा क्रं.11
मधील रोकड िहीत िोंदले पादहजे तसेच 2 अन्िये सिष रोकड ि धिादे श रोकड िहीत िोंदणे आिश्यक
आहे . त्याप्रमाणे जमा रक्कमेची िोंद िेळीच रोकडिहीस घेणे आिश्यक असतािा रु.69,86,950.69/- ची
चलिे आली िाहीत म्हणूि रक्कम रोकडिहीस जमा घेतली िसल्याचे ददसि आले आहे .
2)

विकास आकार

रोकडिही िसार शशल्लक

रु.92,96,624.40/-

बँक पासबक िसार शशल्लक

रु.1,28,10,440.90/-------------------------------

फरक

रु.35,13,816.50/-

जमेस येणेची चलिे

रु.35,13,816.50/-

रु.35,13,816.50/- एिढ्या मोठ्या रकमेची चलिे आली िाहीत म्हणूि ती रोकडिहीस जमा केली
िाहीत असा शेरा रोकडिहीमध्ये घेण्यात आला आहे.
3)गणेश तलाि अिदाि गत
ं िणक रक्कम रु.3063576/- ि अल्पसंख्याक निधी अिदाि गत
ं िणक रक्कम
रु.3263418/- या रक्कमांचा समािेश रोकडिहीच्या प्रत्येक ददिशीचे सरिातीची शशल्लक ि अखेर शशल्लक
यामध्ये करणे आिश्यक असता सदर गत
ं िणकीच्या रकमेचा समािेश केला िसल्याचे आढळि आले आहे.
रोकडिहीतील शशल्लक ही सिष बँक खात्यातील शशल्लक ि गत
ं िणकीसह असणे आिश्यक असतािा
गत
ं िणक रक्कम स्त्ितंर ठे िण्यात आली आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये सदर
गत
ं िणक दद.01/04/2014 पासि रोकडिहीस घेतल्याचे िमद आहे . परं त रक्कम माचष 13 मध्ये
रोकडिहीस घेतली िसल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .
4)सिणष जयंती रोजगार योजिा
पासबक िसार शशल्लक

रु.3,16,94,346.45/-

रोकडिही िसार शशल्लक

रु.3,09,06,359.85/---------------------------------------फरक

रु.7,87,987/-

ि िटलेल्या धिादे शाची एकूण रक्कम

रु.7,87,987/-

सदर ि िटलेल्या धिादे शा पैकी धिादे श क्रमांक 56939 दद.22.03.2011 रु.10,000/- ि धिादे श

क्रमांक 68920 दद.02.01.2012 रु.525/- या मदतबाह्य धिादे शाचा समािेश आहे . परं त सदर मदतबाह्य
धिादे श िेळीच रद्द करुि रोकडिहीस सदर रक्कम जमा होणे आिश्यक असतािा तशी कायषिाही अद्याप
झाली िाही.
अधषसमास ज्ञापि क्र.110 दद.28/07/2010 रोजी निगषशमत केला असि लेखा विभागािे त्याचे अिपालि
दद.20/10/2014 रोजी दोि मदहिे विलंबािे सादर केले आहे . अिपालिामध्ये प्रशमि शल्क ि विकास
आकाराची चलिे संबंधीत विभागाकडि प्राप्त ि झाल्यािे रोकडिहीस िोंदविण्यात आली िसल्याचे िमद
आहे . नियमािसार दररोज प्राप्त झालेले सिष पैसे रोकडिहीस िोंदविणे आिश्यक असल्यािे ि त्याप्रमाणे
कायषिाही होत िसल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम रु. 11288753/-

अधष
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और्धांची अिािश्यक खरे दी केले बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

12

मिपा

9ड

04

0

आरोनय

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

1300
दद. 2 जािे, 1992 च्या शासि निणषयामधील पररच्छे द 8.3 (ई) िसार िर्षभर आिश्यतेिसार िस्त्त खरे दी
करणेसाठी दरिर्ी संख्या करारापेक्षा दर करार करणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे आरोनय विभागािे निविदा

मागिि नियमाप्रमाणे ठे केदाराबरोबर दर करार केला आहे . साठा िोंदिहीची तपासणी केली असता काही
और्धे 2011-12 या विस्त्तय िर्ाषमध्ये अिािश्यक ररत्या खरे दी केली असि ती 2012-13 या िर्ाषमध्ये
ही शशल्लक असल्याचे साठा िोंदिहीची तपासणी केली असता निदशषिास आले आहे .
सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या आरोनय विभागाकडील और्ध भांडार विभागाच्या
और्ध खरे दी साठा िोंदिहीची तपासणी केली असता खालील प्रमाणे उणणिा आढळि आल्या.
1)आरोनय विभागाची और्ध खरे दी ही िावर्षक दर करारािसार करण्यात येते. वित्तीय िर्ष 2012-13 ची

िावर्षक दर करार प्रकक्रया उशशरािे राबविल्यािे ििीि परिठादार निश्चीत होणेस विलंब लागणार असल्यािे
स्त्थायी सशमती ठराि क्रमांक 136 दद.17.07.2012 अन्िये 2012-13 साठी िावर्षक एजन्सी नियक्त होई

पयंत रु.5,00,000/- पयंतची और्ध खरे दी 2011-12 चे मंजरू परिठा धारकाकडूि मागील िर्ाषच्या मंजरू
दरािे करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे . उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय क्रमांक

भांखसं - 1088/2512/ उद्योग/6 दद.2 जािेिारी 1992 मधील पररच्छे द 10.8 िसार िस्त्त खरे दीच्या

दरकराराचा कालािधी 1 जलै ते 30 जि
ू पयंत ठरविण्यात आल्यािे निविदे ची कायषिाही 30 जि
ू पिी
करुि एकाच िेळी िस्त्त खरे दीची जादहरात दे णे आिश्यक असता, आरोनय विभागािे खरे दीची प्रक्रीया जलै
मदहन्यािंतर सरु केली आहे ि दरकरार िोव्हें बर मध्ये केला आहे . खरे दी प्रक्रीयेच्या विलंबाबाबत खलासा
करणेत आलेला िाही.

2)दद. 2 जािे.1992 च्या शासि निणषयामधील पररच्छे द 8.3 (ई) िसार िर्षभर आिश्यतेिसार िस्त्त
खरे दी करणेसाठी दरिर्ी संख्या करारापेक्षा दर करार करणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे आरोनय विभागािे

निविदा मागिि नियमाप्रमाणे ठे केदाराबरोबर दर करार केला आहे . साठा िोंदिहीची तपासणी केली असता
खालील प्रमाणे काही और्धे 2011-12 मध्ये अिािश्यकररत्या खरे दी केल्याचे साठा िोंदिहीची तपासणी
केली असता निदशषिास आले आहे .

3)2012-13 या िर्ाषमध्ये मागणीप्रमाणे और्धाचा िापर करुि ही खालील और्धे माचष 13 मध्ये शशल्लक

राहील्याचे ददसि आले आहे .िरीलप्रमाणे जादा खरे दी केल्याचे ददसि
ू येत.े सदर जादा खरे दी केलेली और्धे

मदतबाह्य होण्या पूिी िापरली ककंिा कसे याची खारी लेखापरीक्षणास पटिण्यात आलेली िाही. िावर्षक
दरकरार असतािा अिािश्यकररत्या और्ध खरे दी करण्यात आली आहे .
अ.क्र.

खरे दी

और्धाचेिाि

पररमाण

ददिांक

16/2/12

खरे दीददिांका
चीआरं भीशश

एकण

ते 31/3/12 1/4/12 ची
पयंतचा

ल्लक

शशल्लक

2012-13
मधीलिापर

िापर

2012-13
अखेर

शशल्लक

1

डायक्लो सोडीयम 16.2.12

100000

38600

138600

14000

124600

81800

42800

2

डायक्लो सोडीयम 16.2.12

50000

9000

59000

1000

58000

12700

45300

100mg

50mg

गोळ्या

गोळ्या

गोळ्या

गोळ्या

गोळ्या

गोळ्या

गोळ्या

गोळ्या

गोळ्या

गोळ्या

गोळ्या

गोळ्या

गोळ्या

गोळ्या

3

स्त्टे थस्त्कोप

-

-

-

-

-

25

4

21

4

कॉटि मास्त्क

-

-

-

-

-

642

200

442

5

बी.पी.ॲपरे टस

-

-

-

-

-

20

10

10

6

E.E.Drops

-

-

-

-

-

215

135

80
80

Ciplox
7

Gel Persol

-

-

-

-

-

200

120

8

Oil Terpentile -

-

-

-

-

10x400ml

3x400ml 7x400ml

9

लोशि सॅव्हलॉि -

-

-

-

-

251x1lt

143x1lt

108x1lt

4)प्रमाणक क्रमांक 1795 दद.18.07.2012 अन्िये रक्कम रुपये 164900/- व्यंकटे श्िरा डडस्त्रीब्यटरसष,
सांगली यांिा त्यांचे त्रबल क्र.11 दद.16.03.2012 अन्िये दद.16.02.2012 रोजी परविल्यािे (डडलीव्हरी

चलि क्रमांक 267) और्धाची रक्कम आदा करण्यात आली. सदर त्रबलामधील और्धांची और्धसाठा
िोंदिहीस घेण्यात आलेल्या जमेची तपासणी केली असता, सोप्रामायसीि कक्रम 100 gm हे और्ध
त्रबलामध्ये 200 टयब परविल्याचे िमद आहे . परं त और्धसाठा िोंदिही क्रमांक 2, पष्ट्ृ ठ क्रमांक 122 िर

सदरचे और्ध 180 टयब जमा दाखविले आहे . त्यामळे 20 टयबची रक्कम रुपये 1300/- (20 टयब x
65/-) परिठादारास जादा आदा झाली आहे . सदरची रक्कम िसल परिठादाराकडूि िसल करण्यात यािी.
अधषसमास ज्ञापि क्र.111 दद.28/07/2014 चे अिपालि आरोनय विभागािे
वसल
ु पात्र रक्कम रु.1300/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

सादर केलेले िाही.

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

111

28/07/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

71

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATRNDM7201

मागणी िसतािा और्धांचे दिाखान्यांिा मोठ्या प्रमाणात िाटप केले बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

12

मिपा

9ड

04

0

आरोनय

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या आरोनय विभागाकडील और्ध भांडाराच्या और्ध
साठा िोंदिहीची तपासणी केली असता कांही और्धे विभार्गय दिाखान्यांिा मोठया प्रमाणात िाटप केलेली
आहे त. सदर और्धे विभार्गय दिाखान्यांिी विदहत िेळेत िापरली ककंिा िाही याची माहीती
लेखापरीक्षणास सादर केलेली िाही.
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या आरोनय विभागाकडील और्ध भांडाराच्या

और्ध साठा िोंदिहीची तपासणी केली असता खालील प्रमाणे उणणिा आढळि आल्या आहेत.

1)िावर्षक दर करारािसार मंजर परिठाधारकाकडूि खरे दी केलेली और्धे , और्ध साठा िोंदिहीस जमा

घेण्यात आली आहे त. परं त आरोनय विभागािे परिठा दारास ददलेले परिठा आदे श लेखापरीक्षणास ददले
िसल्यािे और्धांचा परिठा विदहत मदतीत झाल्याची खारी लेखापरीक्षणास करता आलेली िाही.

2)और्धे महािगरपाशलकेच्या विविध आरोनय दिाखान्यास , प्रसतीगह
ृ यांिा त्यांचे मागणीप्रमाणे परविले

जतात. परं त तपासणीमध्ये काही और्धे एकदम जादा प्रमाणात िाटप केल्याचे ददसि आले उदा.
अ.क्र.

साठािोंदि

और्धाचेिाि

पररमाण

ददिांक

कोणासददले.

3/8

सॅनिटरीपॅडपॅकेट

480x10

21.8.12

2

3/8

---''---

720x10

21.8.12

प्रसतीगह
ृ शमरज

3

3/59

ब्लडवप्रकलोगबॅिसेट

45000

20.11.12

1

हीक्र./प.ृ क्र.

---"---

राष्ट्रीयककटकजन्यनियं
रणकायषक्रम

4

3/65

नलासस्त्लाईट

490 पॅक (1x50)

20.11.12

---"---

5

1/195

कफशसरप

104 कॅि (1x4.5 lt)

11.9.12

शमरज OPD

6

शल.मेडीक्लोअर

3000 बॉटल (1x100ml)

12.7.12

शमरज

7

---"---

---"---

11.9.12

शमरज OPD

कफशसरप

320 कॅि (1x4.5 lt.)

5.5.12

---"---

9

यरोसॅक

50 िग

30.1.13

10

ARV Vail

1000 िग

7.11.12

प्रसतीगह
ृ शमरज

8

1/195

शमरज OPD

तरी, िरील बाबत संबंर्धतांची मागणी ककती होती ि जादा प्रमाणात परिठा का करण्यात आला.?

तसेच सदर जादा परिलेल्या और्धाची मदतबाह्य ददिांक काय होती ि सदर और्धाचा िापर विदहत

मदतीत (मदतबाह्य ददिांका पिी) झाला ककंिा कसे याची मादहती लेखापरीक्षणास सादर केलेली िाही.
3)और्ध भांडार विभागािे (Expiry Date Registar) मदतबाह्य और्धांची िोंदिही ठे िलेली िाही.

परिठा झालेल्या और्धांचा बॅच क्रमांक, और्ध साठा िोंदिहीत िोंदविला असि
ू स्त्ितंर मदतबाह्य और्ध
िोंदिही (Expiry Date Registar) ठे िली िसल्यािे प्रत्येक बॅचमधील और्धांचा विनियोग मदतबाह्य
ददिांका पिी करण्यात आला ककंिा िाही याची माहीती समजि येत िाही.

4)महािगरपाशलकेचे िैद्यककय आरोनय अर्धकारी यांिी सदर और्ध साठा िोंदिहीिसर शशल्लक

और्धांची प्रत्यक्ष तपासणी (अचािक) केल्याचे प्रमाणपर और्ध साठा िोंदिहीस आढळि आले िाही.
अधषसमास ज्ञापि क्र.112 दद.28/07/2014 चे अिपालि आरोनय विभागािे सादर केलेले िाही.

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

112

28/07/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

72

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATRNDM7201

घरपट्टी विभाग (शमरज) करसंकलि रक्कम बँकेमध्ये भरणा ि केल्यािे झालेल्या कायम
अपहाराबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

11

9क

10

0

करनिधाषरण मिपा
ि संकलि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

1517790
शमरज घरपट्टी विभागाकडे 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत एकण 16 चलिाची रक्कम रु. 1517790/-

चा

बँकेत भरणा ि करता या रक्कमेचा अपहार केला आहे . मख्य लेखाअर्धकारी यांचे पर जा.क्र./

मिपा/लेखावि/317 दद.9/12/13 अन्िये या रक्कमांची पडताळणी होिि अपहाराची रक्कम रु.1517790/निस्श्चत करण्यात आली आहे . परं त या अपहारास जबाबदार असणा-या कमषचा-यािर केलेली कारिाई ि

अपहाराच्या रक्कमेची जबाबदारी कोणािर निस्श्चत केली आहे ि ककती रक्कम िसल करण्यात आली आहे
याचा अहिाल लेखापररक्षणास दे ण्यात आलेला िाही.

सांगली, शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका शमरज घरपट्टी विभागाच्या जमेच्या

लेखापरीक्षणासाठी माचष 13 या मदहन्याची नििड करण्यात आली आहे . या मदहन्यामध्ये आढळि आलेल्या

रु.10000/- च्या तात्परत्या रक्कमेच्या अपहाराबाबत
निगषशमत करण्यात आला आहे .

अधषसमास ज्ञापि क्रमांक 55 दद.10/06/2014 रोजी

शमरज घरपट्टी विभागाकडील िस्त्तींचे लेखापररक्षणामध्ये प्रभारी करनिररक्षक यांचे पर क्र.मिप/

करवि/शम/2013-14 दद.11/12/13 चे अिलोकि केले असता, या कायाषलयाकडील कर विभागाच्या क.

सालेहबेगम म. जलील भोकरे , क.शलवपक यांिी शमळकत कराची रक्कम सारस्त्ित को-ऑप बँक शल. शमरज
या बँकेमध्ये खाते क्र.1180 िर जमा केली िसलेिे रु.1517790/- चा अपहार झालेचे िमद केले आहे .
मख्य लेखाअर्धकारी यांचे पर जा.क्र./मिपा/लेखावि/317 दद.9/12/13 अन्िये या रक्कमांची पडताळणी
होिि अपहाराची रक्कम रु.1517790/- निस्श्चत करण्यात आली आहे . याबाबत अधषसमास ज्ञापि

क्र.128, दद.15/9/2014 रोजी निगषशमत केला आहे . परं त घरपट्टी विभागािे त्याचे अिपालि सादर केलेले
िाही.

संबंर्धत मदहला शलवपक कमषचा-यािे 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत एकण 16 चलिांची रक्कम

रु.1517790/- बँकेमध्ये जमा ि करता परस्त्पर अपहार केलेचे परामध्ये िमद आहे .
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.

1)शमरज विभागामध्ये जमा कारकिांिी िसल केलेली घरपट्टीची दै िदं दि जमा रक्कम एकत्ररत करुि

त्याची िोंद रोकडिहीमध्ये केलेित
ं र चलि तयार करण्याची ि ते बँकेमध्ये भरण्याची जबाबदारी कोणािर
सोपविण्यात आली होती? त्याबाबत सक्षम प्रार्धका-याच्या आदे शाची प्रत लेखापररक्षणास दे ण्यात आलेली
िाही.

2)शमरज विभागामध्ये लेखापालाचे एक पद असि त्या पदाची िेमि ददलेली कायष ि कतषव्य

लेखापररक्षणास दे ण्यात आलेली िाही. तसेच दै िदं दि जमेची रक्कम लेखापाल यांिी बँकेमध्ये जमा करणे
आिश्यक असता सदर रक्कम भोकरे , क.शलवपक या बँकेमध्ये कोणाच्या आदे शािे भरणा करीत होत्या
याचा

खलासा करणेत आलेला िाही.

3)श्रीमती भोकरे क.शलवपक यांिा िेमि ददलेली कायष ि कतषव्य ि चलिाप्रमाणे रक्कम बँकेत जमा करणे

बाबत त्यांिा दे ण्यात आलेल्या आदे शाची प्रत लेखापररक्षणास सादर केलेली िाही.

4)िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम 78 (3) अन्िये करसंकलि शलवपकािे िमि
ू ा क्र. 13 प्रमाणे

चलि तयार करुि करसंकलि निरीक्षकाकडे अथिा मख्य कायाषलयास,लेखाशाखेकडे संकलिाचा भरणा
केला पादहजे.

तसेच चलिामध्ये करनिरीक्षकािे फक्त प्रत्येक कराची एकूण जमा िसली ि एकूण

संकलिाची बेरीज दशषविली पादहजे. परं त संबंधीत विभागािे चलिाप्रमाणे जमा झालेली रक्कम लेखा
विभागा

कडे ि भरता परस्त्पर बँकेमध्ये जमा केली आहे . तसेच त्याचे चलि लेखा विभागास दे णे

आिश्यक असता ते दे ण्यात आलेले िाही.

5)िगरपाशलका लेखासंहीता 1971 चे नियम क्रं.35 ि िॅशिल म्यनिशसपल अकौंट मॅन्यअल चे नियम

6.42 (फॉमष जिरल 12) अन्िये प्रत्येक दे यक संकलकािे िा जमा कारकिािे संकलीत िसली ठराविक
िेळी रोजच्या रोज भरणा केली पादहजे. ती भरणा करतेिेळी त्यािे सोबत जमापािती पस्त्तक, चलि ि
त्यांचे संकलि पस्त्तक आणले अथिा पाठविले पादहजे. िगरपररर्द कायाषलयात सदर रक्कम स्स्त्िकार

करणा-याकडूि त्याची पोचपािती चलिािर ि संकलि पस्त्तकातही केली पादहजे. उपरोक्त नियमाप्रमाणे
कायषिाही ि करता रक्कम परस्त्पर सारस्त्ित बँकेत भरणा केली जात असलेिे महापाशलकेच्या

रोकडिहीमध्ये करनिधाषरण विभागािे गोळा केलेल्या रक्कमांचा दै िदं दि समािेश होत िसलेिे या रक्कमा
लेख्याबाहे र राहत असलेचे स्त्पष्ट्ट होते.

6)िगरपररर्द लेखासंहीता 1971 चे नियम क्रं.36 (2)

प्रमाणे जर जमािसली, निरीक्षकािे अथिा हे

काम विशेर्त: सोपविण्यात आलेल्या इतर अर्धका-यािे स्त्िीकारली असेल तर त्यािे िमिा क्र.16 प्रमाणे
ठे िलेल्या त्याच्या संकलि पस्त्तकात त्याची िोंद ठे िली पादहजे. सदर पस्त्तक रोजच्या रोज परे करुि,
लेखापाल िा रोखपाल यांच्याकडे पैसे भरणा सोबत ि चलिा सदहत , सिषसाधारण रोकडिहीतील

लेख्यामध्ये अंतभाषि करण्यासाठी सादर केले पादहजेत. परं त या नियमा प्रमाणे चलिे ि पैसे लेखा
विभागाकडे दे ण्यात आलेले िाहीत.

7)महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता, 1971चे नियम क्रं. 32 (1) अन्िये िगरपररर्दे च्या ितीिे जमा

झालेले अथिा संवितरीत केलेले शासककय अिदािासदहत सिष पैसे हातचे काहीही राखूि ि ठे िता िमिा
क्रं.11 मधील रोकड िहीत िोंदले पादहजे तसेच (2) अन्िये सिष रोकड ि धिादे श रोकड िहीत िोंदणे

आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे कायषिाही ि करता परस्त्पर सारस्त्ित बँकेमध्ये करनिधाषरण विभागाकडूि पैशाचा
भरणा केला

आहे .

8)महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम 51 मधील (3) िसार तसेच राष्ट्रीय लेखासंहिता

तनयमावली 2005 मधील पररच्छे ि 30.5 ते 30.8 मधील कायषपध्दतीिसार रोखिही, बँक पासबक ि बँक

वििरणपरािसार दरमहा ताळमेळ घेणे आिश्यक आहे . प्रत्येक मदहिा अखेर रोकडिहीतील िोंदलेल्या जमा
ि खचाषच्या िोंदीची बँक पासबक मधील िोंदीबरोबर बाबिार तलिा करूि जर काही फरक असेल तर तो
तळ टीपेमध्ये दाखविणे आिश्यक आहे. करनिधाषरण विभाग िसलीची रक्कम परस्त्पर बँकेमध्ये भरणा
करीत असल्यािे बँकेच्या शशल्लकेबरोबर दरमहा रोखिहीमध्ये ताळमेळ िोंदविणे आिश्यक असता तो
िोंदविण्यात आलेला िाही.

9)महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम क्र. 55 िसार जेव्हा िगरपाशलकेच्या/

महािगरपाशलकेच्या

पैशाचे िा मल्यिाि िस्त्त/ू मालाचे अपहरण ि अफरातफर, पैशाची ि िस्त्तूमालाची

निष्ट्काळजीपणामळे िा इतर कारणांिी झालेली हािी/तोटा आढळूि येईल तेव्हा िस्त्तूस्स्त्थतीचा अहिाल

मख्यलेखापरीक्षक, िगरप्रशासि संचालक, यांिा कळविणे आिश्यक आहे. त्याप्रमाणे अहिाल पाठविलेची
प्रत लेखापरीक्षणास दे ण्यात आलेली िाही.

10)मख्य लेखाअर्धकारी यांचे जा.क्र./मिपा/लेखावि/317 दद.9/12/13 अन्िये रक्कमांची पडताळणी

होिि निस्श्चत केलेली अपहाराची रक्कम रु.1517790/- िसल करणेबाबत ि अपहारास जबाबदार कमषचायािर काय कायषिाही करणेत आली याचा अहिाल लेखापरीक्षणास दे ण्यात आलेला िाही.
अपिाराची वसल
ु पात्र रक्कम रु. 1517790/अधष
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झोपडपट्टीधारकांिा ओळखपर वितरीत केल्याबाबतचे दप्तर उपलब्ध केले िसलेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

28

9ब

03

0

िागरी

मिपा

सम.विकास
प्रकल्प
विभाग
आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

1139400
गह
ृ निमाषण विभाग शासि निणषय क्र.गिसू-1220/प्र.क्र.364 (2) झोपस-ू 1 दद.3/5/2003 अन्िये मद्दा
क्र.6(ब) िसार सधारणा करुि पार झोपडपट्टीिासीयांिा ओळखपर योजिेअंतगषत ओळखपर दे तािा नििासी
िापरातील झोपड्यांची दद.31/12/02 पासि 6(क) अन्िये बह
ं ई महािगरपाशलकेच्या क्षेराव्यनतरीक्त
ृ न्मब
अन्य महािगरपाशलका ि िगरपाशलका क्षेरातील िसल कराियाच्या एकत्ररत शल्काचा दर परीच्छे द 6(ब)
(5) मध्ये िमद केल्यािसार बह
ं ई महािगरपाशलकेच्या क्षेरासाठीच्या दराच्या 25 टक्के एिढा रादहल
ृ न्मब
असे शासि आदे शात िमद आहे . IHSDP योजिे अंतगषत एकण 3798 झेापडपट्टी धारकांिा घरकूल
बांधि दे ण्याचे काम महािगरपाशलका केंद्रशासि ि राज्य शासि यांिी ददलेल्या अिदािामधूि करत
असल्यािे 3798 झेापडपट्टी धारक X रु.300 X 10 िर्ष एकण रक्कम रु.1139400/- िसल करणे
आिश्यक आहे . या विभागाचे दप्तर लेखापरीक्षणास सादर करण्यात आलेले िाही.
1)गह
ृ निमाषण विभाग शासि निणषय क्र.गिसू 1220/प्र.क्र.204(1) झोपस-ू 1.दद.11/7/2001 अन्िये 6 (क)
िसार बह
ं ई महािगरपाशलका क्षेराव्यनतररक्त अन्य महािगरपाशलका ि िगरपाशलका ि िगरपाशलका
ृ न्मब
क्षेरातील झोपडपट्टीसाठी सेिाशल्क इत्याददंचा दर अिक्रमे 50 टक्के ि 25 टक्के राहील असे आदे श होते.

तथावप सदर शासि निणषयास सध
ू ारणा करुि गह
ृ निमाषण विभाग शासि निणषय क्र. गिसू 1220/प्र.क्र.364
(2)/झोपस-ू 1 दद.3/5/2001 अन्िये 6 (ब) िसार सध
ू ारणा करुि पार झोपडपट्टीिाशसयांिा ओळखपर
योजिेअंतगषत

ओळखपर दे तािा नििासी िापरातील झोपड्यांची दद.31/12/2002 पयंतच्या िकसाि

भरपाई/ एकत्रत्रत िल्
ं ई महािगरपाशलका
ु काची थकबाकी माफ करण्यात आलेली आिे . तसेच 6 (क) बह
ृ न्मब
क्षेराव्यनतररक्त अन्य महािगरपाशलका ि िगरपाशलका क्षेरातील िसल
ू कराियाच्या एकत्ररत शल्काचा दर
पररच्छे द 6 (ब) 5 मध्ये िमद केल्यािसार बह
ं ई महािगरपाशलकेच्या क्षेरासाठीच्या दराच्या 25 टक्के
ृ न्मब
एिढा राहील असे शासि आदे श आहे त. याबाबत विभागािे सदर शासि निणषयािसार काय कायषिाही केली
याबाबतची मादहती लेखापरीक्षणास दे ण्यात आलेली िाही.
2)गह
ृ निमाषण विभाग शासि निणषय क्र.गिस-ू 1220/प्र.क्र.364 (2) झोपस-ू 1 दद.3/5/2003 अन्िये मद्दा
क्र.6(ब) िसार सधारणा करुि पार झोपडपट्टीिासीयांिा ओळखपर योजिेअंतगषत ओळखपर दे तािा नििासी
िापरातील झोपड्यांची दद.31/12/02 पयंतच्या िकसाि भरपाई/एकत्ररत शल्काची थकबाकी माफ करण्यात
आली आहे . तसेच 6(क) अन्िये बह
ं ई महािगरपाशलकेच्या क्षेराव्यनतरीक्त अन्य महािगरपाशलका ि
ृ न्मब
िगरपाशलका क्षेरातील िसल कराियाच्या एकत्ररत शल्काचा दर परीच्छे द 6(ब) (5) मध्ये िमद
केल्यािसार बह
ं ई महािगरपाशलकेच्या क्षेरासाठीच्या दराच्या 25 टक्के एिढा रादहल असे शासि
ृ न्मब
आदे शात िमद आहे . अधषसमास ज्ञापि क्र.129, दद.15/9/2014 िे खालील िमन्यात झोपडपट्टी धारकांची
मादहती मागविण्यात आली होती. परं त मादहती दे ण्यात आलेली िाही.
अ.क्र झोपडपट्टी प्रभागाचे 1/1/95 पयंत अस्स्त्तत्िात
िाि ि प्रभाग क्र.

प्रत्यक्षात ओळखपर

असलेल्या ि सिेक्षणािसार ददलेल्या

पार झोपडपट्टीधारक एकूण झोपडपट्टीधारकांची
संख्या
अ.

नििासी

ब.

सांस्त्कृनतक,

सामास्जक,धाशमषक ि

संख्या

ओळखपर अद्याप

वितरीत ि केलेल्या
झोपडपट्टीधारकांची
संख्या

--

शैक्षणणक
क.

संयक्त

--

ड.

अनििासी

--

एकूण

3)एकास्त्मक गह
ृ निमाषण ि झोपडपट्टी विकास कायषक्रमांतगषत बांधण्यात येणाऱ्या घरकल योजिेच्या
िस्त्तीचे लेखापरीक्षण केले असता या प्रकल्पाच्या प्रस्त्तािामध्ये एकण 3798 लाभाथींची यादी केंद्र ि राज्य
शासिाच्या मागषदशषक तत्िािसार केली असि सदर घरकले बांधण्यासाठी महािगरपाशलकेस शासिाकडि
मान्यता शमळाली आहे . त्यामळे या झेापडपट्टीधारकाकडि रु.300 या िावर्षक दरािे 10 िर्ाषची (3798
झेापडपट्टी धारक X रु.300 X 10 िर्ष) एकण रक्कम रु.1139400/- िसली केली िसल्यािे सदर िसली
करुि लेखापरीक्षणास अिपालि सादर करािे. या व्यनतररक्त अन्य पार झेापडपट्टीधारकांकडि िरील
प्रमाणे रक्कम िसल करुि लेखापरीक्षणास अिपालि सादर करािे.
4)अधषसमास ज्ञापि क्र.129, दद.15/9/2014 रोजी निगषशमत केला आहे . परं त झेापडपट्टी विभागािे

त्याचे

अिपालि ि दप्तर लेखापरीक्षणास सादर केलेले िाही.
वसल
ु पात्र रक्कम रु. 1139400/-

अधष
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िगष 4 च्या कमषचा-यांिा आश्िाशसत प्रगती योजिेचा दसरा लाभ दे तािा चकीचे ग्रेड िेति
मंजूर केले बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

02

9अ

02

0

सामान्य

मिपा

प्रशासि
आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

शासि निणषय दद.01/04/2010 अन्िये 24 िर्ष सेिा पणष झाल्यामळे सधाररत आश्िाशसत प्रगती योजिेचा
दसरा लाभ मंजूर केला आहे . तो लाभ दे तािा त्यांिा ग्रेड िेति रु.1800 मंजूर करण्याऐिजी रु.1900
मंजर केल्यािे िेति ि भत्त्याची जादा आदायगी होत आहे . त्यामळे सदर कमषचा-यांची 6 व्या िेति
आयोगाची पन्हा फेरिेति निस्श्चती करुि जादा ददलेल्या िेतिाची पररगणिा करुि रक्कम िसल
करण्यात यािी.
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या आस्त्थापिा विभागाचे लेखापरीक्षणा मध्ये िगष
4 च्या कमषचा-यांिा शासि निणषय दद.01.04.2010 िसार सधाररत आश्िाशसत प्रगती योजिेचा लाभ
आदे श क्र. 901 दद.19.03.2013 ि क्र. 187 दद. 30.09.2013 अन्िये मंजूर झाला आहे.
1)सदर आदे शातील कमषचारी यांिा 6 िा िेति आयोग िेति निस्श्चतीमध्ये, (पररशशष्ट्ठ क्र. 6) मधील
59 कमषचा-यांिा 4440-7440 हा क-1 पे बँडच्या अंतीम टप्प्यािर म्हणजे रु.7440/- िर पोहचल्यािर
लगतचा पे बँड PB-1 5200-20400 हा मंजूर केला आहे. परं त सदरचा पे बँड मंजूर केलेिंतर ग्रेड पे
1300 ऐिजी 1600 मंजर करुि त्याप्रमाणे िेति आदा केले आहे . या चकीचे ग्रेड िेतिाबाबत स्त्ितंर
अधषसमास पर क्र.88 दद.18/7/14 रोजी दे ण्यात आला आहे . सदर कमषचा-यांिा शासि निणषय
दद.01/04/2010 अन्िये 24 िर्ष सेिा पणष झाल्यामळे सधाररत आश्िाशसत प्रगती योजिेचा दसरा लाभ
मंजरू केला आहे. तो लाभ दे तािा त्यांिा ग्रेड िेति रु.1800 मंजरू करण्याऐिजी रु.1900 मंजर केल्यािे
िेति ि भत्त्याची जादा आदायगी होत आहे . त्यामळे सदर कमषचा-यांची 6 व्या िेति आयोगाची पन्हा
फेरिेति निस्श्चती करुि जादा ददलेल्या िेतिाची पररगणिा करुि रक्कम िसल करण्यात यािी.
2)सदर आदे शाची अंमलबजािणी 2013-14 या वित्तीय िर्ाषत झाली असल्यािे अनतप्रदाि रक्कम
पररगणणत करूि िसलात आणािी.

आयक्त यांचे आदे श क्र. 901 दद.19.03.2013 ि आयक्त यांचे

आदे श क्र. 187 दद. 30.09.2013 अन्िये मंजूर केलेल्या दसऱ्या लाभा िसारच्या िेति निस्श्चतीची िोंद
सेिा पस्त्तकात केली िसल्याचे आढळि आले आहे . तरी सदर कमषचा-यांची 6 िा िेति आयोग ि सेिा
अंतगषत प्रगती योजिा दसरा लाभ इ. ची िेति निस्श्चती सधाररत करूि जादा रक्कम िसलात आणािी ि
सेिापस्त्तके अद्याित करूि त्या प्रमाणे िेति दे ण्यात यािे.
अधष
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घरपट्टी विभागािे गठ
ं े िारी क्षेरातील अिैध बांधकामािरील शास्त्तीची आकारणी केली
िसल्या बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

11

9अ

06

0

करनिधाषरण मिपा
ि संकलि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

45903
मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 मधील कलम 267 अ िसार अिैध इमारतीिर शास्त्ती
बसविणे आिश्यक आहे . अशा बांधकामािर जोपयंत ते बांधकाम अिैध म्हणि
ू रादहल तो पयंत दरिर्ी
अशा इमारतीिर बसविण्या योनय असलेल्या मालमत्ता कराच्या दपटी इतकी शास्त्ती आकारणे आिश्यक
आहे . परं त महािगरपाशलकेिे महासभा ठराि क्र. 78 दद. 19.11.2008 अन्िये गठ
ं े िारी क्षेर िगळि या
कायद्याची अंमलबजािणी करािी असा अर्धनियमाच्या विसंगत ठराि संमत केला असि प्रशासिािे
त्याची अंमलबजािणी केली असल्यामळे शास्त्तीच्या रक्कमे अभािी महािगरपाशलकेचे आर्थषक िकसाि
होत आहे. कपिाड शहरामधील 312 या विभागाच्या 54 मालमत्ताधारकांच्या करनिधाषरण प्रकरणामध्ये
पररशशष्ट्ठ क्र.8 मध्ये िमद
ू केल्याप्रमाणे रु.45903/- चे आर्थषक िकसाि झाले आहे .
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या कपिाड शहराच्या घरपट्टी विभागाच्या माचष 2013
या नििड मदहन्यातील जमा बाजचे ि िविि मालमत्तांच्या करनिधाषरण िस्त्तींचे लेखापरीक्षण करण्यात
आले आहे . कपिाड विभागाकडे घरपट्टीचे 301 ते 313 असे एकण 13 विभाग असि त्या पैकी फक्त
312 या विभागािे गठ
ं े िारी क्षेरामध्ये करनिधाषरण केलेल्या मालमत्तांच्या िस्त्ती सादर केल्या आहे त.
उिषररत विभागांिी सदर मादहती लेखा परीक्षणास सादर केली िाही.
खालील अनियशमतता आढळि आल्या आहेत.

1)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 मधील कलम 267 अ िसार अिैध इमारतीिर
शास्त्ती बसविणेबाबत तरतद करण्यात आली आहे ि अशा बांधकामािर जोपयंत ते बांधकाम अिैध म्हणि
ू
रादहल तो पयंत दरिर्ी अशा इमारतीिर बसविण्यात योनय असलेल्या मालमत्ता कराच्या दपटी इतकी
शास्त्ती आकारणे आिश्यक आहे . परं त महािगरपाशलकेिे महासभा ठराि क्र. 78 दद. 19.11.2008 अन्िये
गठ
ं े िारी क्षेर िगळि सदर कायद्याची अंमलबजािणी करािी असा ठराि संमत केला आहे . सदर
अर्धनियमाशी विसंगत आहे .
2)मब
ं ई महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 च्या कलम 267 (अ) िसार शासिािे दद.04.01.2008
पासि अिैध / त्रबगर परिािा बांधकामािर शास्त्ती लािण्याबाबत सधारणा केली असतािा त्यािंतर
महािगरपाशलकेिे याबाबत शासिाचे सहमतीशशिाय आदे श काढण्यात आले आहे त. त्यामळे सदरची
कायषिाही अर्धनियमाशी विसंगत असल्याचे ददसि येते.
3)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 च्या कलम 451(1) अन्िये सदर ठराि
महािगरपाशलकेच्या आर्थषक दहताच्या विरुद्ध आसल्यािे आयक्तांिी राज्यशासिाकडे विखंडडत करण्यासाठी
पाठविणे आिश्यक असता तो ि पाठविता महासभा ठराि क्र. 78 दद. 19.11.2008 अन्िये गठ
ं े िारी क्षेर
िगळि सदर कायद्याची अंमलबजािणी करणेच्या ठरािाची अंमलबजािणी केल्यािे महािगरपाशलकेचे
आर्थषक िकसाि झालेले आहे.
4)िरील प्रमाणे अर्धनियमाशी विसंगत ठराि केल्यामळे ि प्रशासिािे

या ठरािाची अंमलबजािणी

केल्यामळे सोबत जोडलेल्या पररशशष्ट्ठ क्र.(08) मध्ये िमद केलेप्रमाणे शास्त्तीची रक्कम रु.45903/आकारणी केली िसल्यािे मिपाचे आर्थषक िकसाि झाले आहे .
5)कपिाड विभागाकडे घरपट्टीचे 301 ते 313 असे एकण 13 विभाग असि त्या पैकी फक्त 312 या
विभागािे गठ
ं े िारी क्षेरामध्ये करनिधाषरण केलेल्या

मालमत्तांच्या िस्त्ती सादर केल्या आहे त. उिषररत

विभागाची मादहती लेखापरीक्षणास सादर केली िाही. तसेच या अहिालासोबत जोडलेल्या पररशशष्ट्ठ (08)
मधील 54 मालमत्तांिा कलम 267 (अ) िसार दप्पट शास्त्ती ि नियशमत कर आकारणी करणे आिश्यक
असतािा फक्त नियशमत

दरािे कर आकरणी केली असल्यािे ि दप्पट दरािे शास्त्तीची आकारणी केली

िसल्यािे महािगरपाशलकेचे रु.45903/- चे िकसाि दरिर्ी होत आहे .
6)पररशशष्ट्ठ क्र. 8 मधील िमद उदाहरणे 2012-13 या विस्त्तय िर्ाषतील विभाग क्र.312 मधील आहे त.
तरी, सिष विभागाकडील अशा प्रकरणांचा शोध घेिूि महािगरपाशलकेिे त्यांचेकडि नियमािसार कर
आकारणी करुि रक्कम िसलात आणूि लेखापरीक्षणास अिपालि सादर करािे.
अधषसमास ज्ञापि क्र.136 दद.19/9/2014 रोजी निगषशमत केला असि घरपट्टी विभागािे त्याचे
अिपालि दद.27/10/2014 रोजी लेखापरीक्षणास सादर केलेले आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या
अिपालिामध्ये महासभा ठराि क्र. 78 दद. 19.11.2008 अन्िये गठ
ं े िारी क्षेर िगळि सदर कायद्याची

अंमलबजािणी करणेच्या ठराि झाल्यािे शास्त्तीची रक्कम िसल
ू केलेली िाही असे िमद
ू आहे . परं त
अर्धनियमातील कलम 267 (अ) िसार दप्पट शास्त्ती ि नियशमत कर आकारणी करणे आिश्यक
असल्यािे शास्त्तीची रक्कम रु.45903/-मालमत्ताधारकाकडूि िसल
ू करण्यात यािी.
िसलपार रक्कम रु.11548/अधष
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दै .ित्ृ तपर, साप्तादहके, पाक्षक्षक ि माशसक इ. ची रद्दी विक्री केली िसल्या बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

02

9ड

01

0

सामान्य

मिपा

प्रशासि
आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

वित्तीय िर्ष 2011-12 या िर्ाषत खरे दी करण्यात आलेल्या ित्ृ तपरे, साप्तादहके, माशसके इ. रद्दी ची विक्री
माचष, 2013 मध्ये प्रकक्रया राबिि दद.10.04.2013 रोजी करुि रक्कम रु.7575/- जमा झाले आहे त. परं त
वित्तीय िर्ष 2012-13 मध्ये खरे दी करण्यात आलेल्या दै . ित्ृ तपरे, साप्तादहके, पाक्षक्षके, माशसके इ. ची
रद्दी विक्री करण्यात आलेली िाही.
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेकडील वि.स.खांडक
े र िाचिालयाचे वित्तीय िर्ष 201213 चे लेखापरीक्षणामध्ये वित्तीय िर्ष 2012-13 मध्ये खरे दी करण्यात आलेल्या दै िदं दि ित्ृ तपरे ,

साप्तादहके, पाक्षक्षके, माशसके इ. ची रद्दी विक्री लेखापरीक्षण कालािधी पयंत केली िसल्याचे आढळि
आले. यािसार अधषसमास ज्ञापि क्र.137 दद.19/9/2014 रोजी निगषशमत केला असि ग्रंथपाल यांिी त्याचे
अिपालि दद.20/9/2014 रोजी सादर केले आहे . 2012-13 या आर्थषक िर्ाषच्या रद्दीची विक्री करण्यात
आली िसल्याचे मान्य केले आहे . याबाबत लेखापरीक्षणाचे अशभप्राय पढीलप्रमाणे आहे त.
1)वित्तीय िर्ष 2011-12 मध्ये खरे दी करण्यात आलेल्या ित्ृ तपरे, साप्तादहके, माशसके इ. रद्दी ची विक्री
माचष 2013 मध्ये प्रकक्रया राबिि दद.10.04.2013 रोजी रक्कम रु.7575/- जमा झाली आहे . परं त
वित्तीय िर्ष 2012-13 मधील खरे दी करण्यात आलेल्या दै . िर
ृ परे, साप्तादहके, पाक्षक्षके, माशसके इ. ची
रद्दी विक्री
अधष

करण्यात आलेली िाही.
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मोबाईल त्रबलाच्या रोशमंग चाजेस ची रक्कम िसल करणेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या
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ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

212549
स्त्िीडि दौ-यािर गेलेल्या पदार्धकारी ि आर्धकारी यांचे आंतरदे शीय रोमींग चाजेस रु.212549/- कंपिीस
आदा करणेबाबत आयक्त यांिी मान्यता ददली आहे. स्त्थायी सशमती ठराि क्र.551 दद.26/12/2002
प्रमाणे महािगरपाशलकेच्या कामकाजाच्या सोयीसाठी पदार्धकारी ि अर्धकारी यांिा भ्रमणध्ििी त्रबला संबंधीची मयाषदा दरमहा रु.2500/- ठरविण्यात आली आहे . स्त्थायी सशमतीचा भ्रमणध्ििी त्रबलासंबंधीचा

धोरणात्मक ठराि झाला असल्यािे िरील अर्धकारी ि पदार्धका-यािी मयाषदेपेक्षा जादा िापर केलेले बील
महािगरपाशलका निधी मधि खचष करण्यास स्त्थायी सशमतीची मान्यता घेणे आिश्यक असता ती ि घेता
आयक्त यांच्या मान्यतेिे दे यके आदा केली आहे त.
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे आपल्या कमषचारी, अर्धकारी ि पदार्धकारी यांिा
idea कंपिीची मोबाईल ग्रप कॉलींग सेिा परविली आहे . सदर सेिेमध्ये मोबाईल ि idea कंपिीचे
रु.149/- प्रती मदहिा भाडे असलेले शसमकाडष महािगरपाशलकेिे परविले आहे . या मध्ये 300 शमनिट
Outgoing ि Inter calling group free ही सविधा ददलेली आहे . तसेच 9 मदहिे सलग बील
भरल्यािंतर उिषरीत 3 मदहिे रें ट री सेिा परविली जात असि महाराष्ट्र, मब
ं ई, गोिा या राज्यांमध्ये
रोशमंग री अशी सविधा आहे . वित्तीय िर्ष 2012-13 मध्ये idea कंपिीला रु.1242972/- बील आदा
केले असि
ू , त्यापैकी रु.118098/- ज्यांचे कडि मयाषदेपेक्षा जास्त्त िापर झाला आहे त्यांचे कडि िसल
केले आहे त. सदर त्रबलाची तपासणी केली असता त्यामध्ये दद.09.03.2012 ते 08.03.2013 या
कालािधीत कंपिीस रु.216174.85/- रोमींग चाजेस आदा केले आहे त. त्यापैकी दद.14.11.2012 ते
दद.16.12.2012 या कालािधीत स्त्िीडि दौ-याचे

5 अर्धकारी / पदार्धकारी, श्री.निनति सािगािे (माजी

महापौर) रु.25637/-, ओमप्रकाश ददिटे (उपायक्त) रु.27881/-, सनिल िाईक (सहा.आयक्त) रु.61389/-,
डॉ.राम हं कारे (आरोनय अर्धकारी) रु.97642/-. यांचे रु.212549/- बील महािगरपाशलकेिे आदा करण्यास
आयक्त यांचे निणषय क्रमांक 14 दद. 22/04/2013 अन्िये कायोत्तर मान्यता दे ण्यात आली आहे.
याबाबतची िस्त्ती,दे यके तपासि
ू अधषसमास ज्ञापि क्र.138 दद.19/9/2014 रोजी निगषशमत केला
असि प्रशासकीय अर्धकारी यांिी त्याचे अिपालि दद.23/09/2014 रोजी लेखापरीक्षणास सादर केले आहे .
सदर अिपालिाचे अिलोकि करूि खालील अशभप्राय दे ण्यात येत आहे त.
1)महािगरपाशलका क्षेरामध्ये ि महाराष्ट्र राज्यात रोमींग लागत िसल्यािे ज्या अर्धकारी, कमषचारी ि
पदार्धकारी यांिी सदरचे भ्रमणध्ििी महािगरपाशलका क्षेराबाहे र जाऊि (रोशमंग एररयामध्ये) िापरले
आहे त असे रोमींग चाजेस स्त्थायी सशमती ठराि क्र.551 दद.26/12/2002 िसार दे य िसि ते
संबंर्धताकडूि िसल करणे आिश्यक आहे . अशी वित्तीय िर्ष 2012-13 मधील रु.15107.85/- िसलपार
आहे त.
2)स्त्िीडि दौरा आंतरदे शीय रोमींग चाजेस रु.212549/- कंपिीस आदा करणेबाबत आयक्त यांिा रु.25
लाखापयंत असलेल्या आर्थषक मयाषदेिसार मा. आयक्त निणषय क्र.14 दद.22/4/2013 िे सदर खचाषस
कायोत्तर मान्यता ददली आहे . स्त्थायी सशमती ठराि क्र.551 दद.26/12/2002 प्रमाणे महािगरपाशलकेच्या
कामकाजाच्या सोयीसाठी महापौर ि आयक्त यांचे व्यनतररक्त अन्य पदार्धकारी ि अर्धकारी यांिा

भ्रमणध्ििी त्रबलासंबंधीची मयाषदा दरमहा रु.2500/- ठरविण्यात आली आहे . स्त्थायी सशमतीचा भ्रमणध्ििी
त्रबलासंबंधीचा धोरणात्मक ठराि झाला असल्यािे िरील अर्धकारी पदार्धका-यांिी सदर मयाषदेपेक्षा जादा
भ्रमणध्ििीचा िापर केलेले बील महािगरपाशलका निधी मधि खचष करण्यास स्त्थायी सशमतीची मान्यता
घेणे आिश्यक आहे . परं त सदर जादा आदा मोबाईल िापरास स्त्थायीची मान्यता घेतली िसल्यािे रक्कम
रु.212549/- संबंर्धताकडूि िसल करण्यात यािी.
िसल
ू पार रक्कम रु.212549/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

138

19/09/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

78

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATRNDM7201

भांडार विभागाकडील सादहत्य खरे दीमधील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

20

9ड

05

541407

भांडार

आक्षेपाधीि रक्कम

मिपा
िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय क्रमांक भांखसं-1088/2512/ उद्योग/ 6 दद. 2 जािेिारी
1992 मधील पररच्छे द 8.3 (ई) िसार िर्षभराच्या आिश्यकतेिसार िस्त्त खरे दी करणेसाठी दरिर्ी
संख्याकरारापेक्षा दर करार करुि सादहत्य खरे दी ि करता सादहत्याची खरे दी एकाच िेळी केली आहे . साठा
िोंदिहीची तपासणी केली असता खालील सादहत्याचा िापर 2012-13 या अर्थषक िर्ाषत झाला िसल्यािे
अिािश्यक खरे दीमळे महािगरपाशलकेची रक्कम रु. 541407/- गत
ं ि पडली आहे .

सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेस कायाषलयीि कामकाजासाठी लागणारे स्त्टे शिरी
सादहत्य भांडार विभागाकडि खरे दी केली जाते. भांडार सादहत्य खरे दी िस्त्तीची तपासणी केली असता
भांडार विभागािे निविदा मागिि सादहत्य खरे दीची दटपणी दद.02/8/12 रोजी सादर केली आहे ि
आयक्त यांिी दद.13/8/12 अन्िये मान्यता ददली आहे . निविदा मागणीची जाहीर प्रशसध्दी

त्यास

दै .जिप्रिास

या ितषमािपरात दद.1/9/12 रोजी केली असि निविदा दद.28/09/12 रोजी उघडण्यात आल्या आहे त.
एकण 3 निविदा प्राप्त असि तांत्ररक तपशीलाचा लखोटा उघडला असता यश डडस्त्रीब्यटसष, सांगली यांची
कागदपरे अपरी असलेिे त्यांिा अपार ठरविले आहे . निविदे स प्रनतसाद शमळाला िसलेिे पदहली मदतिाढ
दद.29/09/12 ते 09/10/12 ि दसरी मदतिाढ दद.13/10/12 ते दद.18/10/12 रोजी दै .जिप्रिास मध्ये
ददली आहे . परं त त्यास ही प्रनतसाद ि लाभल्यािे दोि निविदा उघडण्यास आयक्त यांिी दद.09/11/12
रोजी मान्यता झाली आहे . त्यामध्ये कमी दराची निविदा िॅशिल रे डडंग कापोरे शि यांची मान्य केली आहे .
सदर परिठादाराचे अ.क्र.1 ते 88 पैकी 31 िस्त्तंचे दर ऐस्त्टीमेट प्रमाणे ि 57 आयटमचे दर एस्त्टीमेटपेक्षा
जास्त्त आहेत. ठे केदाराबरोबर करारपर दद.28/12/12 रोजी करण्यात आले असि सादहत्य मागणीचा परिठा
आदे श दद.07/01/13 रोजी दे ण्यात आला आहे .
लेखाशशर्ष :- 001 साप्र 031 लेखि सादहत्य रु.1300000/प्रमाणक क्र.

ददिांक

रक्कम रु.

7213

21/03/13

191990/-

7214

21/03/13

278040/-

7212
7215

21/03/13
21/03/13

परिठादाराचे िाि :- िॅशिल रे डींग कापोरे शि,सांगली.

189405/226535/-

िावर्षक साठा ि िाटप िोंदिही, महािगरपाशलकेच्या विविध विभागाकडि सादहत्य मागणी केलेली
मागणीपरके ि प्रमाणके यांची तपासणी करूि अधषसमास ज्ञापि क्र.138 दद.19/9/2014 रोजी निगषशमत
केला असि प्रशासकीय अर्धकारी यांिी त्याचे अिपालि दद.23/09/2014 रोजी लेखापरीक्षणास सादर केले
आहे . ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करूि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
1)शासि ि इतर संस्त्थाकडूि उत्पाददत िस्त्तच
ूं े दर ठरविण्यासंबंधीची कायषिाही उद्योग उजाष ि कामगार
विभाग शासि निणषय क्रमांक भांखसं-1088/2512/ उद्योग/6 दद.2 जािे.1992 मधील पररच्छे द 7 िसार
दर ठरवितािा बाजार भाि तसेच उत्पादि खचष याचा सारासार विचार करि ठरविणे आिश्यक आहे . तसेच
या सिष संस्त्थांिी िस्त्त बाबतचे दर मध्यिती भांडार खरे दी संघटिेमाफषत दरिर्ी 1 मे पूिी निस्श्चत करणे
आिश्यक आहे . तसेच पररच्छे द 10.8 िसार दरकराराचा कालािधी 1 जलै ते 30 जि
ू पयंत ठरविणे

आिश्यक आहे . परं त भांडार विभागािे खरे दी प्रकक्रया दद.02/8/12 रोजी सरु करुि सादहत्य खरे दी
01/01/13 मध्ये केली आहे .सदर सादहत्याची खरे दी आर्थषक िर्ष संपण्याच्या अगोदर केल्यािे त्या
सादहत्याचा िापर 2012-13 या विस्त्तय िर्ाषमध्ये झालेला िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या
अिपालिामध्ये निविदा प्रकक्रया उशशरािे राबविल्यािे खरे दी विलंबािे झालेची बाब भांडार विभागािे मान्य
केली आहे .
2)उद्योग, उजाष ि कामगार विभाग, शासि निणषय क्रमांक भांखसं-1088/2512/ उद्योग/ 6 दद. 2
जािेिारी 1992 मधील पररच्छे द 8.3 (ई) िसार िर्षभराच्या आिश्यकतेिसार िस्त्त खरे दी करणेसाठी
दरिर्ी संख्याकरारापेक्षा दर करार करुि सादहत्य खरे दी ि करता सादहत्याची खरे दी एकाच िेळी केली
आहे . साठा िोंदिहीची तपासणी केली असता खालील सादहत्याचा िापर 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत झाला
िसल्यािे अिािश्यक खरे दीमळे महािगरपाशलकेची रक्कम रु.541407/- गत
ं ि पडली आहे . अधषसमास
ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये जि 2013 मध्ये महािगरपाशलकेची सािषत्ररक नििडणक असलेमळे
सदर सादहत्य खरे दी करण्यात आले असि ते संपल्यािंतरच 2013-14 या िर्ाषचे सादहत्य खरे दी केले
असल्याचे िमद आहे . परं त िर्षभराच्या आिश्यकतेिसार सादहत्य खरे दी केली िसल्यािे अिपालि
अमान्य करण्यात येत आहे .
तपशील

शशल्लक

खरे दी

शशल्लक

दर/ररम

रक्कम

1/04/12

20/2/13

31/3/13

झेरॉक्स कागद/ ररम

1216

800

1154

213

245802

कोरे कागद/ दस्त्त

1825

500

1650

21

34650

स्त्टँ प पॅड शाई

341

100

401

45

18045

डडंक बॉटल150ml

752

200

679

45

30555

खाकी फाईल/िग

9991

4000

7009

16.5

115648

कलप मोठे /िग

143

75

151

550

83050

काचेचे नलास/िग

181

60

155

41.60

6458

चहाचे कप/िग

296

300

242

55

13310

एकण

541407/-

3)भांडार विभागािे परिठादारास परिठा आदे श दद.07/01/13 रोजी ददला असि परिठादारािे डडशलव्हरी
चलि क्र.172 ते 174 िे दद.09/01/13 ,चलि क्र.175 ते 176 िे दद.14/01/13,चलि क्र.186 िे
दद.18/01/13, चलि क्र.208 िे दद.21/01/13 या ददिांकास सादहत्याचा परिठा केला आहे . डडशलव्हरी
चलिािर सादहत्य परिठा आदे शामधील िमद संख्येप्रमाणे सस्स्त्थतीत शमळाल्या बाबतची स्त्िाक्षरी भांडार

अर्धक्षकािे केली िसल्यािे सादहत्य सस्स्त्थतीत शमळालेबाबतची खारी होत िाही.
4) साठा िोंदिहीची तपासणी केली असता साठा िोंदिही िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम
क्र.145(1) िसार िमिा क्र.116 प्रमाणे ठे िण्यात आली आहे . िोंदिहीमधील स्त्तंभ क्र. 2 मध्ये प्रारं शभक
शशल्लक शलदहलेली िाही. स्त्तंभ क्र.09 मध्ये परिठा केल्यािंतर शशल्लक रादहलेल्या सादहत्याचे पररमाण
शलदहणे आिश्यक असता तो स्त्तंभ निरं क ठे िल्यािे शशल्लक सादहत्य ककती प्रमाणात रादहले याबाबतची
खारी होत िाही.
5)िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम क्र.156 प्रमाणे संग्रह पस्त्तकात, जंगम मालमत्तेचे पस्त्तक
ि स्त्थािर मालमत्तेचे पस्त्तक यांत िोंदलेली सिष स्त्थािर ि जंगम मालमत्ता याची िावर्षक पडताळणी
करुि तसे प्रमाणपर पडताळणी करणा-या अर्धका-यािे दे णे आिश्यक असता तसे प्रमाणपर

2012-13

या आर्थषक िर्ाषत प्रशासकीय अर्धकारी यांिी ददलेचे लेखापररक्षणास आढळि आलेले िाही.
अिपालिामध्ये पडताळणी केली िसल्याची बाब मान्य करण्यात आली आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम रु. 541407/-
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बांधकाम परिािा दे तािा विकास शल्क, उपकर,दं डात्मक शल्क इ.ची कमी आकारणी केले
बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम
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िगररचिा मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

20256
समि तकाराम सकपाळ शस.स.िं.136/1A शमरज ि सनिल बाबराि कांभेजे गरूिार पेठ तेली गल्ली शमरज
यांिा िाणणज्य िापरासाठी बांधकाम परिािगी दे ण्यात आली आहे . महाराष्ट्र आग प्रनतबंधक ि जीिि
संरक्षक अर्धनियम 2006(2007 चा महा 3) ि आयक्त यांचे कक्षात झालेल्या दद.11/05/10 च्या
बैठकीचे इनतित्ृ ता िसार 15 शमटरपेक्षा कमी उं ची पयंत असलेल्या रदहिाशी ि िाणणज्य िापराचे क्षेरासाठी
रु. 10000/- आग सरक्षा निधी बांधकाम विभागाच्या विकास शल्कासमिेत िगर रचिा विभागाकडे भरणा
करणे आिश्यक आहे . त्या प्रमाणे आग सरक्षा निधी िसल केला िसलेिे रु.20000/- िसलपार करण्यात
येत आहे त.
सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलका यांचेकडील िगररचिा विभाग शमरज येथील माचष
2013 मध्ये परिािा ददलेल्या िस्त्तीची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र.152 दद.26/09/2014

रोजी निगषशमत केला असि िगररचिा विभागािे त्याचे अिपालि दद.18/10/2014 रोजी सादर केले
आहे . खालील प्रकरणामध्ये विकास शल्क, उपकर, दं डात्मक शल्क इ.ची कमी आकारणी केल्यािे
िसली कमी झाली आहे .
1)मिोहर महादे ि गरि 867/1ब/1 शमरज यांिा जा.क्र.म.83/973/2013 दद.21.03.2013 अन्िये
बांधकाम परिािा ददला आहे . रदहिास िापर विकास शल्क 56.40 चौ.मी.चे x रु.40 प्रमाणे रु.2256/िसल केले आहे त ि परिािा पिष बांधकामाचे रु.2000/- िसल केले आहे त. तथावप महासभा ठराि क्र.127
दद.20.10.2010 चे मान्य दं डात्मक शल्क आकारणी पररशशष्ट्ठ मधील अ.क्र.4 बांधकाम परिािा मंजरू

होणे पिीचे बांधकाम सरु करणे बाबत या बाबींसाठी बांधकामासाठी विकास खचाषच्या दप्पट दरािे

आकारणी करणे म्हणजे सदर प्रकरणी 2256x2=4512/- दं डात्मक आकारणी करणे आिश्यक असतािा
त्याऐिजी रु.4256/- िसल केल्यािे रु.256/- ची कमी िसल
ू ी झाली आहे .
2)समि तकाराम सकपाळ शस.स.िं.136/1A शमरज यांिा जा.क्र.162/556/212 दद.26.03.2013 अन्िये

सधाररत बांधकाम परिािा ददला त्यांचे िापर क्षेरापैकी 129.18 Sq.Mt.

िणणज्य िापर असतािाही आग

सरक्षा निधी िसल केला िाही. महाराष्ट्र आग प्रनतबंधक ि जीिि संरक्षक अर्धनियम 2006(2007 चा
महा 3) ि आयक्त यांचे कक्षात झालेल्या दद.11/05/10 च्या बैठकीचे इनतित्ृ ता िसार 15 शमटरपेक्षा
कमी उं ची पयंत असलेल्या रदहिाशी ि िाणणज्य िापराचे क्षेरासाठी रु. 10000/- आग सरक्षा निधी

बांधकाम विभागाच्या विकास शल्कासमिेत िगर रचिा विभागाकडे भरणा करणे आिश्यक आहे .
अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये आग सरक्षा निधी िसल करण्याचे मान्य केले आहे .

3)सनिल बाबराि कांभेजे गरूिार पेठ तेली गल्ली शमरज जा.क्र.452/975/2013 दद.26.03.2013 अन्िये

बांधकाम परिािा ददला त्यांचे एकूण बांधकाम क्षेरापैकी 13.72 Sq.Mt. क्षेराचा िापर िाणणज्य असल्यािे
त्यांचे कडूि आग सरक्षा निधी िसल करणे आिश्यक असतािा तो आकारणी केली िाही. त्यामळे

रु.10,000/- िसलपार आहे त. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये आग सरक्षा निधी िसल
करण्याचे मान्य केले आहे .

वसल
ु पात्र रक्कम :- रु.20256/- (दं डात्मक शल्क आकारणी रक्कम रु. 256/- + आग सरक्षा निधी
रक्कम रु.20000/-)
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बांधकाम परिािा दे तािा विकास शल्क, उपकर,हाडषशशप वप्रशमयम शल्क इ.ची कमी
आकारणी केले बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
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13745
केशि रामचंद्र कलकणी शस.स.िं.8794 यांिी केलेल्या बांधकामापैकी पाककंग क्षेर एकण 32.93 चौ.मी.
क्षेरास उपकर आकारणी केलेली िाही. त्यामळे 32.93 चौ.मी.x 10200/100 x 15 टक्के प्रमाणे
रु.504/- िसल करण्यात यािेत. तसेच बांधकाम परिािा माचष 2013 मध्ये ददला असतािा उपकर ची
आकारणी

2012 चे रे डीरे किर दर रु.9500/- प्रमाणे आकारली आहे . परं त 2013 चे दर 10200/- प्रमाणे

आकारणी करणे आिश्यक आहे . त्यामळे रु.4025/- ची कमी आकारणी केली आहे .

सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलका यांचेकडील नगररचना ववभाग सांगली येथील माचष 2013
मध्ये परिािा ददलेल्या िस्त्तीची तपासणी केली असता खालील प्रमाणे विकास शल्क, उपकर, हाडषशशप
वप्रशमयम शल्क इ.ची कमी आकारणी केल्यािे िसली कमी झाली आहे .
1)श्री.आण्णासाहे ब उपाध्ये, विकसिकार शस.स.िं. 217/2A प्लॉट िं. 13,16,18,5006/B सांगली यांिा
जा.क्र.598/ दद.05.03.2013 अन्िये बांधकाम परिािा ददला आहे . सदर इमारतीस

असणा-या एक आड

एक टे रेसचे 41.28 चौ.मी. क्षेरास हाडषशशप वप्रशमयम शल्क आकारणी रु. 500/- प्रती चौ.मी. प्रमाणे करूि
रु.20640/- िसल केले आहे त. परं त महासभा ठराि क्र.127 दद.20.10.2010 चे सोबतचे पररशशष्ट्ठ मधील
बाब अ.क्र.11 प्रमाणे रु.600/- प्रती चौ.मी. प्रमाणे आकारणी करूि रु.24768/- िसल करणे आिश्यक
असल्यािे कमी आकारणी रु.4128/- संबंर्धताकडूि िसल
ू करणे आिश्यक आहे . अधषसमास ज्ञापिास
ददलेल्या अिपालिामध्ये कमी आकारणी रक्कम रु.4128/- िसल करण्याचे मान्य केले आहे.
2) महासभा ठराि क्र.127 दद.20.10.2010

खालीलप्रमाणे हाडषशशप वप्रशमयम शल्कचे दर ठरविले

आहे त. बंददस्त्त बाल्किी िाणणज्य रु.1000/ चौ.मी. ,बंददस्त्त बाल्किी नििासी रु.700/ चौ.मी.,बंददस्त्त
जीिा ि पॅसेज रु.500/ चौ.मी. प्रमाणे ठरविले आहे त ि त्याच प्रमाणे 2012-13 या आर्थषक िर्ाषमध्ये

हाडषशशप वप्रशमयमची रक्कम िसल
ू करण्यात आली आहे . परं त सदर वप्रशमयमचे दर खपच कमी आहे त.

उदा.ददपक व्होरा ि इतर शस.स.िं.1044 कॉलेज कॉिषर सांगली यांिा प्रथम बांधकाम परिािा क्र. 368

दद. 20.12.2010 अन्िये दे ण्यात आला आहे . त्यािंतर सधाररत बांधकाम परिािा क्र.589 दद.

02.03.2013 अन्िये दे ण्यात आला आहे . सदर इमारत विकसिकत्याषिे विक्रीसाठी बांधली असल्याचे
िकाशािरुि ि ददलेल्या बांधकाम परिान्यािरुि ददसि येते. यामध्ये एकण एक दकािगाळा ि पाच
फ्लॅ टचे बांधकाम केलेले आहे . विकसिकत्याषिे खालील प्रमाणे हाडषशशप वप्रशमयम शल्क भरले आहे .
बंददस्त्त बाल्किी िाणणज्य 19.34चौ.मी.Xरु.1000/ चौ.मी. रु.193409
बंददस्त्त बाल्किी नििासी 143.60चौ.मी.Xरु.700/ चौ.मी. रु.100520
बंददस्त्त जीिा ि पॅसेज

150.00चौ.मी.Xरु.500/ चौ.मी. रु.7500

िोंदणी ि मद्रांक विभागािे 2013 या िर्ाषसाठी सांगली, शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका

क्षेरासाठी निस्श्चत केलेल्या िावर्षक मल्य दर तक्त्यािसार (रे डी रे किरिसार) या भागातील फ्लॅ टचा दर

रु.14400/- चौ.मी.आहे . त्यामळे महािगरपाशलकेिे आकारलेले दर खपच कमी असलेिे महािगरपाशलकेचे
आर्थषक िकसाि होत आहे . सदर हाडषशशप वप्रमीयमचे दर बाजारदराशी ससंगत करणे आिश्यक आहे .

अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये हाडषशशप वप्रशमयम शल्क िाढविण्याची कायषिाही िस्जकच्या

काळात करण्यात येत असल्याचे िमद आहे . परं त महािगरपाशलकेच्या आर्थषक दहत लक्षात घेिि यापिीच
कायषिाही करणे आिश्यक होते.

3)इंदमती प्रविणचंद पाररख ि इतर तीि शस.स.िं. 526 सांगली यांिा जा.क्र. 259 दद.6.3.2013 िाढीि

बांधकाम परिािा ददला आहे . सदर परिािा हा नििासी ि िाणणज्य इमारतीचे िाढीि बांधकामास सधाररत

परिािगी दे ण्यात आली ि पिीचा बांधकाम परिािा क्र.248 दद.20.12.2006 हा रद्द करण्यात आला आहे .

हाडषशशप वप्रशमयम शल्क क्षेरामधील स्जिा, पॅसेज, पैकी िाणणज्य िापर क्षेरास महासभा ठराि क्र.127

दद.20.10.2010 च्या पररशशष्ट्ठामधील अ.क्र.10 िसार बाल्किी ि लगतची शभंत काढि बाल्किी बंददस्त्त
केल्यास रु.700 प्रमाणे प्रती चौ.मी. हाडषशशप वप्रशमयम आकारुि बांधकाम नियशमत करणेचा ठराि

करण्यात आला आहे . त्याप्रमाणे एकण बंददस्त्त बाल्किी क्षेर 108.54 चौ.मी. X रु.700/ चौ.मी. प्रमाणे

रु.75918/-, जीिा ि पॅसेज 331.18/- चौ.मी. X रु.500/ चौ.मी. प्रमाणे रु.165590/- विकसिकत्याषकडि
िसल केलेले आहे त. सांगली,शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेची बांधकाम विकास नियमािली

िगर विकास विभाग शासि निणषय क्र.दटपीएस- 2001/25 58/ प्र.क्र.78/2002/िवि-13 दद.2003 अन्िये
मंजरू करण्यात आली असि
ू त्यामधील नियम 15.4.1 चा iii) िसार बाल्किी ि लगतची शभंत काढि
बाल्किी बंददस्त्त केल्यास त्यािर वप्रशमयम आकारुि बांधकाम नियशमत करण्याचा अर्धकार

महािगरपाशलका आयक्तांिा ददला आहे . तसेच 15.4.2 िसार जीिा 1.2 मीटरपेक्षा रुं द ठे िल्यास हाडषशशप
वप्रशमयम आकारुि बांधकामास मान्यता दे ण्याचे अर्धकार आयक्तांिा दे ण्यात आलेले आहे त. वप्रशमयमचे
दर ठरविण्याचा अर्धकार आयक्तांिा असतािा महािगरपाशलका ठरािािे दर ठरविण्यात आले आहे त.

अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये सदर बाब धोरणात्मक असल्यािे महासभेस दे ण्यात आलेचे
िमद आहे .

4)श्रीमती अिराधा खापरे शस.स.िं.384/2/8 प्लॉट िं.3 धामणी रोड, विश्रामबाग सांगली यांिा जा.क्र.582

दद.28.02.2013 अन्िये बांधकाम परिािा ददला. सदर इमारतीचे हाडषशशप वप्रशमयम शल्क क्षेरापैकी

बंददस्त्त कपाट चे क्षेर 37.56 चौ.मी. यास रु.600/- प्रती चौ.मी. दरािे रु.22536/- आकरणी केली आहे .

परं त सदर जागा ही दाट िस्त्ती व्यतीररक्त असल्यािे महासभा ठराि क्र.127 दद.20.10.2010 चे सोबतचे
पररशशष्ट्ठा मधील अ.क्र.10 प्रमाणे दर िस्त्ती बाहे रील क्षेरासाठी नििासी िापरासाठी रु.700/- प्रती चौ.मी.
प्रमाणे रु.26292/- ची आकारणी करणे आिश्यक होते. तरी, कमी आकारणी केलेली रक्कम रु.3756/-

िसलपार आहे. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये कपाटाऐिजी बंददस्त्त कपाट असा उल्लेख
झाला आहे . आक्षेपात िमद केलेले दर बंददस्त्त बाल्किीसाठी असल्यािे ते कपाटासाठी लािता येणार
िसल्याचे िमद आहे . ददलेले उत्तर संयस्क्तक िसल्यािे रु.3756/- िसल करण्यात यािेत.

5)केशि रामचंद्र कलकणी शस.स.िं.8794 यांिी केलेल्या बांधकामापैकी पाककंग क्षेर एकण 32.93 चौ.मी.

क्षेरास उपकर आकारणी केलेली िाही. त्यामळे 32.93 चौ.मी.x 10200/100 x 15 टक्के प्रमाणे

रु.504/- िसल करण्यात यािेत. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये सि 2012 चे बाजारमल्य
तक्तेमधील दर रु.9500/ चौ.मी.असल्यािे त्यािसार रु.469/- िसल करण्याचे मान्य केले आहे . तसेच
बांधकाम परिािा माचष 2013 मध्ये ददला असतािा उपकर ची आकारणी

2012 चे दर रु.9500/- प्रमाणे

आकारले आहे . परं त 2013 चे दर 10200/- प्रमाणे आकारणी करणे आिश्यक आहे . त्यामळे रु.4025/ची कमी आकारणी केली आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये सदर प्रकरणाची प्राथशमक

छाििी दद.31/3/2012 रोजी केली असल्यािे त्याप्रमाणे उपकर आकारणी केल्याचे िमद आहे . ज्यािेळी
बांधकाम परिािगी ददली जाईल त्याच िेळचा उपकर दर घेणे आिश्यक असल्यािे रु. 4025/- िसल
करण्यात यािेत.

(575.01 चौ.मी. x रु.9500/100 = रु.54626/- िजा 575.01 चौ.मी. 10200/100=

रु.58651/-) श्री.कलकणी यांचे हाडषशशप वप्रशमयम शल्कासदहत एकूण बांधकाम क्षेर 571.01 चौ.मी. पेक्षा
जादा असल्यािे मा.आयक्त यांची मान्यता आिश्यक असतािा सहाय्यक संचालक िगररचिा यांचे

मान्यतेिे परिािा ददला आहे .
6)रमेश रे डडंग कंपिी शस.स.िं.13898/ प्लॉट िं.42 यांचे िाढीि बांधकाम क्षेर यांचे िाढीि क्षेर 104.92
चौ.मी. क्षेरामध्ये 102 प्रती चौ.मी. दराप्रमाणे रु.10702/- िसल केले आहे त. परं त दं डात्मक विकास शल्क
18.00 चौ.मी. क्षेराची उपकर आकारणी रु.1836/- केलेली िाही. त्यामळे रक्कम रु.1836/- िसलपार
आहे त. अिपालिामध्ये उपकराची रक्कम िसल करण्याचे मान्य केले आहे .

अधषसमास ज्ञापि क्र.152 दद.26/09/2014 रोजी निगषशमत केला असि िगररचिा विभागािे त्याचे

अिपालि दद.18/10/2014 रोजी सादर केले आहे .

वसल
ु पात्र रक्कम :- मद्दा क्र.1 िसार कमी आकारण्यात आलेली हाडषशशप वप्रशमयम शल्क रु. रु.4128/-

+ मद्दा क्र.4 बंददस्त्त बाल्किीची कमी आकारण्यात आलेली हाडषशशप वप्रशमयम शल्क रु. रु.3756/- + मद्दा
क्रं.5 उपकर रक्कम रु.4024 + मद्दा क्रं.6 िाढीि बांधकाम विकास शल्क रु.1836/- = रु.13745/अधष
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बांधकाम परिािा मंजूरी/प्रारं भ प्रमाणपरा मधील अटींची पतषता होत िसल्याबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

09

मिपा

9ड

03

0

िगररचिा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

बांधकाम परिािा अटी ि शती मधील अट क्रमांक 4 िसार मंजूर िकाशाप्रमाणे जागेिर आखणी
झाल्यािर पढील कामास महािगरपाशलकेची संमती घेणे आिश्यक आहे . तसेच अट क्रमांक 5 प्रमाणे

जोत्यापयंत काम झाल्यािर ते बरोबर असल्याबाबत महािगरपाशलकेकडूि प्रमाणणत करूि घेणे आिश्यक
आहे . परं त माचष 13 मधील 132 बांधकाम परिािा प्रकरणांची तपासणी केली असता जोत्या पयंत झालेले
काम प्रमाणणत करण्यात आलेचे ददसि आलेले िाही. त्यामळे जागेिर नियमािसार बांधकाम करण्यात
आल्याची खारी करता आलेली िाही.
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या िगररचिा विभाग सांगली ि शमरज यांचेकडील

माचष, 2013 मध्ये दे ण्यात आलेल्या एकूण 132 बांधकाम परिािा िस्त्तीची तपासणी केली असता, मब
ं ई

प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 253/254 ि महाराष्ट्र प्रादे शशक ि िगररचिा
अर्धनियम 1966 चे कलम 44/69 अन्िये बांधकाम करण्यासाठी, बांधकाम परिािा शमळण्यासाठी

केलेल्या अजाषस अिसरूि परिािा प्रमाणपरामध्ये िमद केलेल्या अटी ि शतीचे अर्धि राहूि कलम 45
िसार बांधकाम परिािा दे ण्यात आला आहे. सदर िस्त्तींची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र.154

दद.26/09/2014 रोजी निगषशमत केला आहे. िगररचिा विभागािे त्याचे अिपालि दद.18/10/2014 रोजी
सादर केले असि
ू सदर अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.

1)बांधकाम परिािा अटी ि शती मधील अट क्रमांक 4 िसार मंजरू िकाशा प्रमाणे जागेिर आखणी

झाल्यािर पढील कामास महािगरपाशलकेची संमती घेणे आिश्यक आहे . तसेच अट क्रमांक 5 प्रमाणे

जोत्यापयंत काम झाल्यािर ते बरोबर असल्याबाबत महािगरपाशलकेकडूि प्रमाणणत करूि घेणे आिश्यक
आहे . परं त माचष 13 मधील 132 बांधकाम परिािा प्रकरणांची तपासणी केली असता जोत्या पयंत झालेले
काम प्रमाणणत करण्यात आलेचे ददसि आलेले िाही.

2)मब
ं ई प्रांनतक अर्धनियम 1949 चे कलम 263 अन्िये इमारत बांधकाम पणष झाल्यािंतर 1 मदहन्याचे

आत भोगिटा प्रमाणपरासाठी अजष केला पादहजे. परं त असे 2012-13 मध्ये बांधकाम पूणष झालेल्या
भोगिटाधारकांचा एकही अजष िस्त्तीमध्ये आढळूि आला िाही.

3)महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता 1971 चे नियम 75 िसार िगररचिा विभागािे प्रत्येक मदहन्याचे

अखेरीस त्या मदहन्यात ज्या इमारती घरांिा बांधकाम परिािा ि भोगिटा प्रमाणपर ददले आहे त्याची एक
प्रत

संबंर्धत कर निधाषरण विभागाकडे पाठविणे आिश्यक आहे त्या प्रमाणे सांगली विभागािे कायषिाही

केली आहे. परं त िगररचिा विभाग शमरज माफषत अशी कायषिाही होत िसल्याचे आढळूि आले आहे.
त्यामळे शमरज विभागामध्ये करण्यात आलेल्या िविि बांधकामांची मादहती घरपट्टी विभागास समजि येत
िाही ि त्यामळे िविि बांधकामािर घरपट्टीची आकारणी झालेली िाही.
अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

154

26/09/2014

2012-2013

2012-2013

कायाषलय संकेतांक
00043979

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

82

DATRNDM7201

कामगार कल्याण उपकर धिाकर्ाषिे जमा ि करता रोखीिे जमा केलेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

09
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05
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िगररचिा मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

60646148

606461

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

शासि निणषय क्र.बीसीए 2009/प्र.क्र.108/कामगार 7-अ मब
ं ई दद.17/06/2010 िसार कामगार कल्याण
मंडळािे उपकराची रक्कम बँक ऑफ इंडडया मध्ये मागषदशषक तत्ि क्र.4 िसार मंडळाच्या िािे असणारे
धिाकर्ाषिे

खातेिर जमा करणेचे निदे श ददले आहे त. परं त िगर रचिा विभागािे, महािगरपाशलका

क्षेरामध्ये बांधकाम करणाऱ्या व्यस्क्तकडि कामगार कल्याण उपकराची रक्कम रोखीिे स्स्त्िकारुि

बँक

ऑफ इंडडयाच्या खात्यामध्ये ि भरता महािगरपाशलकेच्या जिरल फंडामध्ये जमा केली आहे . ि उपकराची
रक्कम माचष 2013 मध्ये जिरल फंडाति बँक ऑफ इंडडयाचे खात्या मध्ये एक ते दोि िर्ष विलंबािे
भरणा केली आहे .
सांगली-शमरज-कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या िगर रचिा विभागाकडि कामगार कल्याण उपकर गोळा
केला जातो. वित्तीय िर्ष 2012-2013 मध्ये िसल केलेल्या कामगार कल्याण उपकराची िोंदिही ि
कामगार कल्याण मंडळाकडे जमा केलेल्या रक्कमांच्या प्रमाणकांची तपासणी केली ि

अधषसमास ज्ञापि

क्र.161 दद.04/10/2014 रोजी निगषशमत केला असि िगररचिा विभागािे त्याचे अिपालि
दद.18/10/2014 रोजी सादर केले आहे . त्यािर लेखापरीक्षणाचे खालील प्रमाणे अशभप्राय आहे त
1. उपकर िसली धिाकर्ाष ऐिजी रोखीिे

केली असि सदर िसल उपकराची रक्कम िेळोिेळी मंडळाचे

खात्यामध्ये भरणा ि करता एक ते दोि िर्ष विलंबािे भरणा केल्याचे

आढळि आले आहे.

2. शासि निणषय क्र.बीसीए 2009/प्र.क्र.108/कामगार 7-अ मब
ं ई दद.17/06/2010 िसार कामगार

कल्याण मंडळािे उपकराची रक्कम जमा करण्यासाठी बँक ऑफ इंडडया मध्ये खाते
क्र.004220110000153 उघडण्यात आले आहे ि शासि निणषयामधील मागषदशषक तत्िे क्र.4 िसार
उपकराची रक्कम मंडळाच्या िािे असणारे धिाकर्ाषिे सदर खातेिर जमा करणेचे निदे श ददले आहे त. परं त
िगर रचिा विभागािे, महािगरपाशलका क्षेरामध्ये

बांधकाम करणाऱ्या व्यस्क्तकडि कामगार कल्याण

उपकराची रक्कम रोखीिे स्स्त्िकारुि बँक ऑफ इंडडयाच्या खात्यामध्ये ि भरता महािगरपाशलकेच्या
जिरल फंडामध्ये जमा केली आहे . ि उपकराची रक्कम माचष 2013 मध्ये जिरल फंडाति बँक ऑफ
इंडडयाचे

खात्यामध्ये एक ते दोि िर्ष विलंबािे खालील प्रमाणे जमा केली आहे .
अ.क्र.

प्रमाणक क्र.

ददिांक

रक्कम रुपये

विभाग

1

7272

22/03/2013

5740613/-

सांगली

2

7647

30/03/2013

10497543/-

सांगली

3

7648

30/03/2013

13475067/-

सांगली

एकूण

29713223/-

3.शासि निणषयामधील मागषदशषक तत्िे क्र. 6 िसार जेथे बांधकामाकररता स्त्थानिक संस्त्थेची मंजूरी
आिश्यक आहे तेथे अशा मंजूरीकररता प्राप्त झालेल्या प्रत्येक अजाषसोबत मंडळाच्या िािे उपकरासंबंधीचा
धिाकर्ष स्त्थानिक संस्त्थेस सादर करणे आिश्यक आहे. परं त धिाकर्ाषिे रक्कम ि घेता रोखीिे घेण्यात
आली आहे .
4)मागषदशषक तत्ि क्र.6 िसार उपकराची जमा रक्कम (धिाकर्ष) मंडळाकडे 30 ददिसाचे आत जमा करणे
आिश्यक आहे . परं त महािगरपाशलकेिे जि 2011 ते फेब्रिारी 2013 या कालािधीत जमा झालेली
उपकराची रक्कम माचष 2013 मध्ये मंडळाचे बँक खात्यािर जमा केली आहे .
5)मागषदशषक तत्ि क्र.8 िसार रक्कम / धिाकर्ष विदहत िमन्यातील चलिाव्दारे बँक खातेिर जमा करूि
त्याची मादहती पढील मदहन्याच्या 10 तारखे पिी उपकरापोटी जमा करण्यात आलेल्या रकमेचा तपशील
दशषविलेल्या माशसक तक्त्यात जोडपर 3 मध्ये उपकर भरणा करणाऱ्यािे कल्याण मंडळाकडे सादर
कराियाची आहे . परं त जमेची माशसक माहीती मंडळाकडे महािगरपाशलकेिे सादर केलेली िाही.
6)जोडपर 5 मध्ये िावर्षक वििरणपर कल्याण मंडळास सादर करणे आिश्यक आहे . परं त असे
वििरणपर सादर केलेले िाही. असे वििरणपर सादर केलेित
ं र मंडळाकडूि उपकर गोळा करणाऱ्या संबंर्धत
प्रार्धकरणास म्हणजे महािगरपाशलकेस उपकर गोळा केलेबाबत जमा रकमेच्या 1% पेक्षा अर्धक िाही

अशा रक्कमेचा परतािा करणेत येईल असे िमद आहे . परं त महािगरपाशलकेिे उपकर गोळा केलेची
माशसक , िावर्षक वििरणपर मंडळास सादर ि केल्यािे 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत जमा झालेली रक्कम
रु.60646148/- च्या 1 टक्के प्रमाणे रु.606461/ रक्कमेचा परतािा महािगरपाशलकेस शमळालेला िाही.
अिपालिामध्ये उपकराची रक्कम धिाकर्ाषिे ि घेता रोखीिे घेतल्याचे मान्य केले आहे . तसेच
िगररचिा विभागाकडि दै िदं दि जमा होणारी रक्कम महािगरपाशलकेच्या लेखा विभागाकडे दररोज
चलिािे जमा केली जाते ि रक्कम शासिाकडे भरणा करण्याची जबाबदारी लेखा विभागाची असल्याचे
िमद केले आहे .यािरूि महािगरपाशलकेिे शासि निणषयाप्रमाणे उपकाराची रक्कम शासिाकडे जमा
करण्याची कायषिाही िरीलप्रमाणे

चकीच्या पद्धतीिे राबविल्यामळे उपकाराची रक्कम शासिाच्या कामगार

कल्याण मंडळाकडे एक ते दोि िर्ष विलंबािे जमा केली आहे ि गोळा केलेल्या उपकर रकमेची माशसक ि
िावर्षक वििरणपरे शासिाच्या कामगार कल्याण मंडळाकडे सदर ि केल्यािे 1% रकमेचा परतािा शमळू
शकला िाही त्यामळे महािगरपाशलकेचे 2012-13 या वित्तीय िर्ाषमध्ये रु.606461/- चे िकसाि झाले
आहे .

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

161

04/10/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

83

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATRNDM7201

भविष्ट्य नििाषह निधी खाते स्त्ियंपूणष िसलेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

07

मिपा

9ड

03

0

लेखा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

भविष्ट्य नििाषह निधी रोकडिही ि बँक पासबक िसार माचष 13 अखेरची शशल्लक रु.133783477/- असि
HCL

कंपिीिे

तयार

केलेल्या

बह
ृ तपरकाच्या

PDF

File

िसार

माचष

2013

ची

शशल्लक

रु.175572714/- इतकी असल्यािे रु.4,17,89,236.94/- िे भविष्ट्य नििाषह निधी खाते कमीिे असल्यािे
निधी

स्त्ियंपणष

िसल्याचे

ददसि

येते.

बह
ृ तपरकाच्या

2012-13

या

आर्थषक

िर्ाषतील

चाचणी

लेखापरीक्षणात परीशशष्ट्ठामधील 20 सेिानिित्ृ त कमषचा-यांिा त्यांच्या िगषणीचे अंनतम प्रदाि 2007-08 ते
2008-09 या आर्थषक िर्ाषमध्ये केले आहे . परं त त्यांची िािे बह
ृ तपरकािरुि कमी केलेली िाहीत. तसेच
त्यांची

शशल्लक

रक्कम

ि

व्याजाची

रक्कम

रु.3381774/-

च्या

िोंदी

िोंदिहीमध्ये

घेतल्यािे

बह
ृ तपरकातील एकण रक्कम िाढल्याचे ददसि येते. रोकडिहीतील शशल्लक रकमेमध्ये शेतकरी बँकेतील
गत
ं िणक रु.6,40,98,506/- चा समािेश असि बँक अिसायािामध्ये निघाली असल्यािे सदर रक्कम

अडकि पडलेली आहे . उपरोक्त रक्कम परत शमळविण्यासाठी महािगरपाशलकेिे कोणतेही प्रयत्ि केलेचे
ददसि येत िाही.
सांगली-शमरज-कपिाड शहर महािगरपाशलकेकडील कमषचा-यांचे सािषजनिक भविष्ट्य नििाषह निधी खात्याच्या
2012-2013 या आर्थषक िर्ाषच्या रोकडिही , बह
ं िणक पाित्या ि गत
ं िणक
ृ तपरक, बँक पासबक, गत
िोंदिहीचे लेखापरीक्षण केले असता भविष्ट्य नििाषह निधी खात्यामध्ये खालीलप्रमाणे स्त्ियंपणष िसल्याचे
ददसि येत.े

1) भविष्ट्य नििाषह निधी रोकडिही,बँक पासबक िसार
माचष 2013 अखेरची शशल्लक

2) HCL कंपिीचे PDF File िसार असलेल्या
बह
ृ तपरका िसार माचष 2013 ची शशल्लक
फरक रु. (-)

रु. 13,37,83,477.06/रु. 17,55,72,714/-

------------------------------रु. 4,17,89,236.94/-

मिपा कडील सदर भविष्ट्यनििाषह निधी रक्कम रु.4,17,89,236.94/- एिढ्या रक्कमेिे कमी असल्याचे
ददसि
ू येत.े याबाबत अधषसमास ज्ञापि क्र.162 दद.04/10/2014 रोजी निगषशमत केला असि लेखा
विभागािे त्याचे अिपालि दद.18/10/2014 रोजी सादर केले आहे त. लेखा विभागािे ददलेले अिपालि
तपासि
ू

खालील प्रमाणे आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

1)रोकडिही िसार शशल्लक रक्कम रुपये 13,37,83,477.06/- पैकी रु.78,73,838.68/- एिढी मोठी

रक्कम सेव्हींग खातेिर शशल्लक असल्याचे आढळूि आले आहे. सदर रक्कम

ददघष मदतीिे एक िर्ाषसाठी

राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये गत
ं विली िसल्यािे रु.78,73,838.68/- रक्कमेिर 9 टक्के ि सेस्व्हं ग खात्यािर 4

टक्केप्रमाणे शमळालेला व्याजाची रक्कम िजा जाता 5 टक्केप्रमाणे व्याजदराप्रमाणे रु.393691/- चे

आर्थषक िकसाि झाले आहे . 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत कमषचा-यांिा भविष्ट्य नििाषह निधीिर 8.6

टक्केप्रमाणे व्याजाची आकारणी केली असल्यािे ि सेस्व्हं ग खात्यािर 4 टक्के दरािे व्याज शमळाले

असल्यािे, 8.6 टक्के – 4 टक्के = 4.6 टक्के X रु.78,73,838.68/- प्रमाणे रु.362197/- एिढे व्याज

जादा द्यािे लागले आहे . त्यामळे सदर रक्कम ददघष मदतीिे 8.6 टक्केपेक्षा जादा दरािे राष्ट्रीयकृत
बँकेमध्ये Autorenewal facility सह गत
ं िणक करूि व्याजाचा फायदा शमळविला िाही.

2)रोकडिहीतील शशल्लक रकमेमध्ये शेतकरी बँकेतील गत
ं िणक रु.6,40,98,506/- चा समािेश आहे .

परं त बँक अिसायािामध्ये गेल्यािे सदर रक्कम अडकि पडलेली आहे . अिपालिामध्ये रक्कम
शमळविण्यासाठी न्यायालयीि प्रक्रीया चाल
अर्धनियम 1949 चे कलम 92 (3)

असल्याचे

िमद

आहे . मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका

िसार ठे िीमळे ककंिा गत
ं िणक
ू ीमळे कांही िकसाि झाल्यास ते

महािगरपाशलकेच्या निधीच्या खाती खची टाकणे आिश्यक असता त्या प्रमाणे कायषिाही करणेत आलेली
िाही.

3)2012-13 या िर्ाषचे बह
ृ तपरक िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्र.134 (3) िसार िमिा

क्र.99 मध्ये ठे िण्यात आले आहे. बह
ृ तपरकासाठी संगणकीय प्रणाली विकशसत करण्यात आली असि

त्याची संगणकीय वप्रंट काढण्यात आली आहे . तसेच भविष्ट्य नििाषह खाते िोंदिही िमिा क्र.98 मध्ये

संगणकीय सॉफ्ट कॉपीच्या स्त्िरुपात ठे िण्यात आली आहे . बह
ृ तपरकाच्या संगणकीय प्रतीची तपासणी

केली असता परीशशष्ट्ठ क्र. (09) मध्ये िमद केलेले भविष्ट्य नििाषह निधीचे िगषणीदार आर्थषक िर्ष 200708 ते 2008-09 मध्ये सेिानिित्ृ त झाले असि त्यांच्या नििाषह निधीच्या रक्कमेचे अंनतम प्रदाि ज्या त्या

िर्ाषत करण्यात आलेले आहे . परं त त्यांची िािे ि भविष्ट्य नििाषह निधीची शशल्लक रक्कम बहृ तपरकािरुि
कमी करण्यात आलेली िाही. त्यामळे त्यांचे िािे असलेल्या शशल्लक रक्कमा व्याजासहीत बह
ृ तपरकािर
दरिर्ी ओढल्यामळे िोंदिहीतील रक्कम िाढलेली ददसि येते. बह
ृ तपरकाच्या चाचणी लेखापरीक्षणात

परीशशष्ट्ठामधील 20 कमषचा-यांिा त्यांच्या िगषणीचे अंनतम प्रदाि यापिीच्या िर्ाषमध्ये केले आहे . परं त
त्यांची िािे बह
ृ तपरकािरुि कमी केलेली िाहीत. तसेच त्यांची शशल्लक रक्कम ि व्याजाची रक्कम

रु.3381774/- च्या िोंदी िोंदिहीमध्ये घेतल्यािे बह
ृ तपरकातील एकण रक्कम िाढल्याचे ददसि येते.
लेखा विभागािे बह
ृ तपरकाची पन्हा पडताळणी करुि अंनतम प्रदाि केलेल्या िगषणीदारांची िािे त्यांचे
शशल्लक िगषणी ि व्याजासदहत कमी करण्यात यािी. बह
ृ तपरक िोंदिहीमध्ये अंनतम प्रदाि रक्कमाची

िोंद नियशमत घेिि िोंदिही अद्याित करण्यात यािी. बह
ृ तपरक िोंदिही अद्याित करुि त्याचा
ताळमेळ रोकडिहीशी घेण्यात यािा ि त्याचे अिपालि लेखापरीक्षणास सादर करािे. तसेच चाल खात्यािर

अपेक्षीत रक्कम ठे िि उिषररत रक्कम िेळीच राष्ट्रीयकृत बँकेत गत
ं िणक/ पिगत
ं िणक करािी ि निधी
स्त्ियंपणष होण्याचे दृष्ट्टीिे प्रयत्ि करािेत.
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शमरज विभागातील मालमत्तांिरील करनिधाषरण ि कर संकलिामधील रटी बाबत

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

11

9ब

07

0

करनिधाषरण मिपा
ि संकलि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

7531780

घरपट्टी विभाग,शमरज कडील करनिधाषरणाच्या 638 प्रकरणांपैकी 617 प्रकरणी बांधकाम नियमािली िसार
परिािगी घेण्यात आल्याचे परिािा पर िस्त्ती मध्ये आढळूि आले िाही. अशा बांधकामािर महाराष्ट्र
महािगरपाशलका अर्धनियमाच्या कलम 267-अ िसार अिैध इमारतींिर नियशमत मालमत्ता करा
व्यनतररक्त दप्पट दरािे शास्त्ती लािणे आिश्यक असता ती ि लािल्यािे रु.37,65,890 च्या दप्पट
म्हणजे रु.75,31,780/- इतक्या महसल
ू ी उत्पन्िाचे एका िर्ाषमध्ये आर्थषक िकसाि झाल्याचे ददसि
ू येते.
गठ
ं े िारी क्षेरामधील अिैध बांधकामािर शास्त्तीची रक्कम आकारु िये असा अर्धनियमाच्या तरतदीशी
विसंगत ठराि महािगरपाशलकेिे केला असि त्याची अंमलबजािणी प्रशासिािे केली आहे .

सांगली-शमरज-कपिाड महािगरपाशलकेच्या, शमरज विभागातील 2012-13 या िर्ीच्या मालमत्ता कर

निधाषरण ि कर संकलि विभागाचे, लेखापरीक्षणा कररता उपलब्ध करण्यात आलेल्या लेख्यांचे लेखापरक्षण
केले असता, शमरज घरपट्टी विभागाची

मालमत्ता कर निधाषरण ि कर संकलिाकरीता

201 ते 228

अशी एकूण 28 भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे . कर निधाषरण ि कर संकलि बाबतच्या
लेख्यांची स्स्त्थती खालील प्रमाणे ददसि
ू आली.

1) महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियमाच्या अिसच
ू ी ‘ड’ प्रकरण-8 नियम-17 िसार

मालमत्ता

धारकांकडूि मालमत्तेच्या करपार मल्य ि करनिधाषरण बाबत तक्रार/ आक्षेप /हरकत िोंदविण्यासाठी
िोंदिही ठे िणे आिश्यक आहे . त्यािसार ठे िण्यात आलेली िोंदिही लेखापरीक्षाणा कररता उपलब्ध

करण्यात आलेली िाही. (महाराष्ट्र िगर पररर्द लेखा संदहता 1971, िमिा-44). अधषसमास ज्ञापि क्र.65
दद.25/6/2014 चे अिपालि घरपट्टी विभागािे दद.10/07/2014 रोजी ददले आहे . त्यामध्ये आक्षेप

िोंदविण्याची अंमलबजािणी संगणक प्रणालीिर करण्यात येते ि दद.16/12/2014 पासि संगणक प्रणाली
बंद असल्यािे ॲसेसमें ट िोंदिहीमध्ये हरकतीच्या िोंदी आर्थषक िर्ष 2014-15 पासि करण्यात येत
असल्याचे िमद आहे . नियमाप्रमाणे हरकतीची िोंदिही ठे िणे आिश्यक असता ती ठे िण्यात आली
िसल्याचे ददलेल्या अिपालिािरुि ददसि येते.

2) महापाशलका क्षेरामध्ये अस्स्त्तत्िातील मालमत्ता मध्ये िाढ ककंिा घट याबाबत िोंदिही ठे िणे

आिश्यक आहे . त्यािसार ठे िण्यात आलेली िोंदिही लेखापरीक्षणाकररता उपलब्ध करण्यात आलेली िाही.
(महाराष्ट्र िगर पररर्द लेखा संदहता 1971, िमिा-46).ददलेल्या अिपालिामध्ये सदर िोंदी संगणक
प्रणालीमध्ये असि संगणक प्रणाली बंद असल्यािे दाखविण्यात आल्या िसल्याचे िमद आहे.

संगणकािरील िोंदीची एक वप्रंट (हाडष कॉपी) ठे िणे आिश्यक असता ती ठे िण्यात आली िसल्यािे

मालमत्तामधील िाढ ककंिा घटीिसार मालमत्ता कराची आकारणी ि िसल
ू ी झालेली तपासणी करता
आलेली िाही.

3) मालमत्तांमध्ये िाढ ककंिा घट याबाबत िोंदिही ठे िण्यात आली िसल्यामळे कर निधाषरण कर
संकलि कमषचा-यांकडूि उपलब्ध करण्यात आलेल्या मादहती िसार, पररशशष्ट्ठ क्र.(12) मध्ये एकूण 639

ििीि मालमत्तांिर कर निधाषरण करूि कर संकलि करण्यात आल्याची मादहती उपलब्ध करूि दे ण्यात
आली.

(भाग निहाय तपशील खालील प्रमाणे)
अ.क्र भाग क्र.

मालमत्ता
संख्या

कर रक्कम अ.क्र भाग क्र.

मालमत्ता
संख्या

कर रक्कम

1

202

17

31,475

12 213

01

1,14,210

2

203

134

1,99,585

13 214

10

27,487

3

204

67

9,37,733

14 220

06

37,424

4

205

23

56,717

15 223

04

12,402

5

206

65

6,18,235

16 224

03

15,105

6

207

49

1,19,270

17 225

10

74,279

7

208

85

1,06,382

18 226

10

38,175

8

209

59

1,47,012

19 227

03

9,488

9

210

64

7,80,946

20 228

13

4,23,490

10

211

07

16,180

21 275

01

167

11

212

08

29,097

639

37,95,034

एकूण

4) कर निधाषरणा बाबत 2001 मध्ये निधाषररत केलेल्या दरांिसार कर आकारणी करण्यात येत असल्याचे

ददसि
ू आले. महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियम 1949, अिसच
ू ी-ड, प्रकरण 8, नियम 7-अ (3) िसार

भांडिली मल्य दर पाच िर्ांिी सधारणा करण्याबाबत तरतूद आहे . परं त 2001 पासि
ू पढील 12

िर्ाषमध्ये भांडिली मल्यामध्ये सधारणा करण्यात येऊि महापाशलका मालमत्ता करामध्ये कोणतीही

सधारणा करण्यात आल्याचे ददसि
ू येत िाही. घरपट्टी विभागािे ददलेल्या अिपालिामध्ये 2001 मध्ये

निधाषररत केलेल्या दरािसारची कर आकारणी 2009-10 पासि
ू सरु करण्यात आली असल्याचे िमद केले
आहे . यािरुि 12 िर्ाषमध्ये कर निधाषरणाचे दर सधाररत
येत असल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.

ि करता जन्याच दरािे कर िसली करण्यात

5) िरील प्रकरणांची पडताळणी केली असता 639 प्रकरणांपैकी 617 प्रकरणी बांधकाम नियमािली िसार

परिािगी घेण्यात आल्याचे परिािा पर िस्त्ती मध्ये आढळूि आले िाही. सांगली-शमरज-कपिाड

महािगरपाशलका विकास नियंरण नियमािली नियम - 6.7.1 िसार बांधकामाला बांधकाम पूिष परिािगी
घेऊि, नियम-7.6 िसार बांधकाम पूणत्ष िाचा दाखला दे ऊि, नियम-7.7 िसार िास्त्तव्य करण्याबाबतची
परिािगी घेण्यात आल्याशशिाय बांधकाम अर्धकृत होत िाही. अशी परिािगी घेण्यात आली िसल्यास
सदर

बांधकाम अिैध/अिर्धकृत ठरते. त्यामळे अशा बांधकामािर महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियम

1949, कलम 267-अ िसार अिैध इमारतींिर नियशमत मालमत्ता कराव्यनतररक्त दप्पट दरािे शास्त्ती

लािण्याबाबत तरतूद आहे . उपलब्ध मादहतीिसार शमरज विभागातील 29 भागांमधील 2012-2013 मधील
639 िविि मालमत्तांपैकी भाग क्र. 214 मधील 8 मालमत्तांिा ि भाग क्र. 228 मधील 8 मालमत्तांिा
िरीलप्रमाणे परिािगी घेण्यात आलेली आहे . तसेच उिषररत 623 मालमत्तांिा परिािगी घेण्यात आल्याचे
प्रारं भ प्रमाणपर ि भोगिटा प्रमाणपर िस्त्ती मध्ये आढळूि आले िाही. त्यापैकी 6 मालमत्तांिा दप्पट

दरािे शास्त्ती आकारण्यात आली आहे . त्यामळे उिषररत 617 मालमत्तांिर नियशमत कराव्यनतररक्त दप्पट

दरािे शास्त्ती आकारण्यात आली िसल्यािे रु.37,65,890 X 2 = रु.75,31,780 महसल
ू ी उत्पन्िाचे एका
िर्ाषमध्ये िकसाि झाल्याचे ददसि
ू येते.

6) महापाशलका ठराि क्र.6, ददिांक 19/11/2008 अन्िये गठ
ं े िारी विभाग िगळूि अर्धनियमातील

सधाररत तरतदीिसार अंमलबजािणी करणेत यािी ि त्यास ही सभा मान्यता दे त असि
ं े िारी
ू , गठ

क्षेराविर्यी सविस्त्तर अहिाल तयार करूि गठ
ं े िारी सशमती माफषत सदर तरतदीची अंमलबजािणी करािी
अगर कसे याबाबत गठ
ं े िारी सशमतीच्या शशफारशीिे मान्यतेसाठी अहिाल सादर करणेत यािा असे

आदे शशत करण्यात आले आहे . या बाबत अद्याप निणषय झालेला िाही. त्यामळे प्रती िर्ी अिैध/त्रबगर
परिािा बांधकामांिरील शास्त्तीची रक्कम िसल
ू करण्यात आलेली िाही. शासिािे अर्धसच
ू िा काढूि

ददिांक 04 जािेिारी, 2008 पासि
ू अिैध/त्रबगर परिािा बांधकामांिर शास्त्ती लािण्याबाबत महाराष्ट्र
महािगरपाशलका अर्धनियमाच्या कलम 267 (अ) िसार सधारणा केली असल्यािे याबाबत त्यांितर

महािगरपाशलकेिे विसंगत आदे श काढणे उर्चत िाही. त्यामळे याबाबत घरपट्टी विभागािे ददलेला खलासा
संयस्क्तक िाटत िाही. महािगरपाशलकेिे केलेली कायषिाही शासि आदे शासी विसंगत असल्याचे ददसि
ू
येते.

7) महापाशलका कमषचा-यांकडूि सव्हे मध्ये आढळलेल्या मालमत्तांच्या मालमत्ताकर आकारणी बाबत

महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियम 1949, अिसच
ू ी “ड” प्रकरण 8, नियम 20 ि 21 िसार

मालमत्ताधारकांिा िोटीसीव्दारे उक्त कायद्यातील नियम 16 ला अधीि राहूि त्याबाबत सबळ
कारणासह लेखी अजष दे ऊि 15 ददिसात हरकत दे ण्याचे कळविले जाते. परं त पररशशष्ट्ठ क्रं.12 मध्ये

ददलेल्या यादीमधील मालमत्ताधारक कोणत्या कालािधीपासि
ू सदर जागेिर िास्त्तव्य करीत आहे . याचा

खारीलायक परािा उपलब्ध करण्यात आलेला िाही. त्यामळे सबळ पराव्या अभािी मालमत्ताकर आकारणी
करण्यात येत असल्याचे निदशषिास आले आहे .
व

वसल
ु पात्र रक्कम रु.7531780/-
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घिकचरा व्यिस्त्थापिांतगषत वििानिविदा घेतलेल्या कंटे िर खरे दीमधील
अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
13 िा वित्त आयोग
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

12

9ब

09

0

आरोनय

केंद्र शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

2964600

2159400

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

शासि निणषय ददिांक 2 जािेिारी, 1992 मधील पररच्छे द- 5 िसार महाराष्ट्र लघउद्योग विकास
महामंडळा माफषत खरे दी कराियाच्या

15 िस्त्तूंची यादी परीशशष्ट्ठ “तीि” मध्ये ददलेली आहे . परं त

महािगरपाशलकेिे खरे दी केलेल्या खालील सादहत्याचा या यादीमध्ये समािेश िाही. काम वििानिविदा

ददल्यािे स्त्पधाषत्मक दराचा लाभ ि शमळाल्यािे महािगरपाशलकेचे आर्थषक िकसाि झालेले आहे . तसेच

कोल्हापर महािगरपाशलकेिे निविदे िे घेतलेल्या कंटे िरच्या दराशी वििानिविदा खरे दी केलेल्या कंटे िरच्या

दराची तलिा केली असता रुपये 35,400/- प्रती िग एिढ्या जादा दरािे एकण 61 िग खरे दी करण्यात
आलेले आहे त. निविदाबाह्य पद्धती अिलंत्रबल्यामळे अिाजिी दरािे खरे दी करूि महापाशलकेचे
रु.2159400/- िकसाि करण्यात आल्याचे ददसि
ू येते.

13 व्या वित्त आयोगाच्या मंजरू निधीति
ू , सांगली-शमरज कपिाड मिपा मधील आरोनय

विभागास घिकचरा व्यिस्त्थापिांतगषत सादहत्य खरे दीसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीतूि केलेल्या
रु.9456000/- खरे दीच्या खचाषचे लेखापरीक्षण िस्त्ती ि प्रमाणकािरुि करण्यात आले. त्याचा तपशील
खालीलप्रमाणे.

प्रमाणक क्र. 8,

ददिांक 8/10/2012,

रुपये- 79,76,000/-

प्रमाणक क्र. 40,

ददिांक 30/03/2013

रुपये-14,80,000/

योजना : 13 वित्त आयोग
ववभाग : आरोनय विभाग

कामाचे नाव : घिकचरा व्यिस्त्थापि अंतगषत सादहत्य खरे दी

मिासभा ठराव : क्र. 256, ददिांक 19/03/2011 ि ठराि क्र. 39, ददिांक 19/05/2011
स्थायी सशमती ठराव : क्र. 82, ददिांक 29/05/2012 िे मंजरी

प्रिासकीय मंजरु ी : मिपा आयक्त जा.क्र. मिपा/ 722/ 2011-12, ददिांक 31/03/2012
पुरवठािाराचे नाव : महाराष्ट्र लघ उद्योग विकास महामंडळ, सांगली
कामाचा करारनामा :

परिठा आदे श क्र. मिपा/आरोवि/ 6 /201/2012-13, ददिांक 09/07/2012. (कामाचे आदे शािसार कामाची
मदत चेसीस ि रॅ क्टर ताब्यात शमळाल्यापासि
ू 60 ददिस आहे .)
परु वठा तपिील :-

अि.क्र सादहत्याचा तपशील
1.

डंपर प्लेसर

2.

कॉम्पॅक्टर

एकूण िग दर प्रती िग एकूण रक्कम
2 िग

7,40,000

14,80,000

1 िग

28,00,000

28,00,000

3.

ओपि िाला डडशसस्ल्टं ग 1 िग

14,50,000

14,50,000

4.

कंटे िर

61 िग

84,000

51,24,000

5.

लोखंडी ढकल गाड्या

79 िग

12,000

9,48,000

6.

रॅ क्टर रॉली

2 िग

2,27,000

4,54,000

मशीि (िाला मॅि)

एकूण रुपये

1,22,56,000

साहित्याचा पुरवठा : महाराष्ट्र लघ उद्योग विकास महामंडळ सांगली यांचे त्रबजक क्र. PI-99, ददिांक
3/10/2012 अन्िये

1)ओपि िाला डडशसस्ल्टं ग मशीि (िाला मॅि)-1 िग, रुपये-

14,50,000/- 2)

कंटे िर- 61 िग, रुपये- 51,24,000/- 3) लोखंडी ढकल गाडया- 79 िग, रुपये- 9,48,000 4) रॅ क्टर
रॉली- 2 िग, रुपये 4,54,000/- एकूण रुपये 79,76,000/ परिठा करण्यात आला आहे .

सदर घिकचरा व्यिस्त्थापि सादहत्य खरे दी प्रकरणाबाबत लेखापरीक्षणाकररता उपलब्ध करण्यात आलेली

परव्यिहार िस्त्ती, महापाशलका ठराि, स्त्थायी सशमती ठराि इत्यादीची पडताळणी करुि अधषसमास ज्ञापि
क्र.74 दद.14/7/2014 रोजी निगषशमत केला आहे ि आरोनय विभागािे त्याचे अिपालि
रोजी तीि मदहिे विलंबािे सादर केले आहे . ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करुि
घेण्यात येत आहेत.
1)मद्
ु ांक िल्
ु क :

दद.27/10/2012

खालील आक्षेप

परिठा आदे श क्र.201, ददिांक 9/07/2012 िसार रुपये 1,22,56,000/- रकमेचे

सादहत्य परिठा करण्याचे आदे श आहेत. मब
ं ई मद्रांक शल्क अर्धनियम 1958 च्या

अिच्छे द 63 प्रमाणे

कायषकंराट करतािा पदहल्या रु.10 लाख रकमेिर रु.100/- ि त्या पढील रकमेिर प्रत्येक एक लाखाकररता
रु. 100/- प्रमाणे रुपये -11,300/- च्या मद्रांक शल्क पेपरिर करार करणे आिश्यक आहे . परं त सदर
प्रकरणी रुपये-1000/- च्या मद्रांक शल्क पेपरिर करारिामा करण्यात आला आहे . म्हणजेच रुपये 10,300/- रकमेचे शासिाच्या मद्रांक शल्काचे िकसाि झालेले आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या
अिपालिामध्ये मद्रांक शल्क िसल करण्याचे मान्य केले आहे .

2)पुरवठा केलेल्या साहित्याचे प्रिान : प्रमाणक क्र. 8, ददिांक 8/10/2012 अन्िये परिठा केलेल्या

सादहत्याचे

रुपये-79,76,000/ चे प्रदाि ठे केदारास करण्यात आले आहे . प्रमाणकाति
ू आयकर, विक्रीकर,

सरक्षा ठे ि कपात करण्यात आलेली िाही.

3)तनवविा न मागववता खरे िी : सदर घि कचरा व्यिस्त्थापि सादहत्य ि यंर सामग्रीची निविदा प्रकक्रयेचा

अिलंब ि करता महाराष्ट्र लघ उद्योग विकास महामंडळाकडूि थेट खरे दी करण्यात आलेली आहे .
याबाबत ददिांक 28/08/2012 चे विर्य पर, स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 82, ददिांक 29/5/2012,

आयक्तांची प्रशासकीय मंजरी आदे श क्र. 722, ददिांक 31/03/2012, परिठा आदे श क्र. 201, ददिांक
9/07/2012 ि परव्यिहार िस्त्तीची पडताळणी केली असता निविदा प्रक्रीयेचा अिलंब ि करता घिकचर
व्यिस्त्थापि सादहत्य ि यंरसामग्री महाराष्ट्र लघ उद्योग विकास महामंडळाकडूि थेट खरे दी करण्यात

आलेली आहे . सदर कामाच्या िस्त्तीमधील उपायक्त(सशमकू)यांचे विर्यपर ददिांक 24/05/2012 अन्िये
िगर सर्चिांिा शलदहलेल्या स्त्थायी सशमतीच्या मंजरीच्या प्रस्त्तािामध्ये महाराष्ट्र शासि अंगीकृत

एम.एस.एस.आय.डी.सी. यांचेकडूि शासि मान्य दरकरारान्िये खरे दी करणेस ि येणा-या खचाषस मा.

आयक्त यांिी दद. 23/05/2012 रोजीच्या प्रशासकीय आदे शािे मंजरी ददली असि
ू सदरचा विर्य मा.

स्त्थायी सशमतीच्या आगामी बैठकीपढे सादर करण्याबाबत प्रस्त्तावित करण्यात आले आहे . त्यािसार स्त्थायी

सशमती ठराि क्र. 82, ददिांक 29/05/2012 अन्िये स्त्थायी सशमतीिे, प्रशासिािे सादर केलेल्या प्रस्त्तािास
सहमती दशषविली असि
ू सदर सादहत्य महाराष्ट्र शासि मान्य दरकरार अन्िये खरे दी करणेस ि यासाठी
येणा-या खचाषस मान्यता ददली आहे . त्यािसार िैद्यकीय आरोनय अर्धकारी (साशमक), यांचे िकष ऑडषर
क्र. मिपा/आरोवि/ 6/1/201/2012-13, ददिांक 09/07/2012. िसार सादहत्य परिठा करण्याचे आदे श

ददले आहे त. यािरूि निविदा मागिूि परिठादार निस्श्चत करण्यात आल्याचे ददसि
ू येत िाही. महाराष्ट्र

शासि, उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय क्र. भाखस.1088/(2512)/ उद्योग-6, ददिांक 2
जािेिारी,1992 िसार खरे दीबाबत अिलंब कराियाच्या पद्धतीबाबत सविस्त्तर आदे श निगषशमत करण्यात

आले आहे त. त्यािसार महाराष्ट्र लघ उद्योग विकास महामंडळािे शासिाबरोबर दरकरार केल्याची प्रत
लेखापरीक्षणास उपलब्ध करण्यात आली िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये महाराष्ट्र
लघउद्योग ि विकास महामंडळ, सांगली यांिी

महािगरपाशलकेस दद.20/04/2007 रोजी पर

क्र.सांस्जक/विस/07-08/29 िे पाठविलेल्या परांिसार महामंडळाकडि सादहत्य खरे दी केलेचे िमद आहे .

परं त उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय क्रमांक भांखसं-1093/2635/ उद्योग/6 दद.16 जलै
1993 िसार 50 हजाराचे िरील कामाची खरे दीची निविदा मागविणे आिश्यक असता, त्यािसार

महािगरपाशलकेिे निविदा ि मागविता थेट खरे दी महाराष्ट्र लघ उद्योग विकास महामंडळाकडूि केली
आहे . तसेच सदर दर बाजारभािाशी ससंगत असल्याची खारी केलेली िाही.

4)स्त्थायी सशमतीला सादर करण्यात आलेल्या प्रस्त्तािामध्ये महाराष्ट्र शासि मान्य दरकरार अन्िये खरे दी

करणेबाबत मंजरी प्रस्त्तावित करण्यात आली आहे . परं त महाराष्ट्र शासि मान्य दर कराराची प्रत

लेखापरीक्षणाकररता उपलब्ध करण्यात आलेली िाही. शासि ि इतर संस्त्थाकडूि उत्पाददत िस्त्तूंचे दर
ठरविण्यासंबंधीची कायषिाही उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय क्र.भांखसं-1088/2512/

उद्योग/6 दद.2 जािे.1992 मध्ये ददली आहे .त्यामधील पररच्छे द 7 िसार दर ठरवितािा बाजार भाि

तसेच उत्पादि खचष याचा सारासार विचार करण्यात यािा. या सिष संस्त्थांिी िस्त्तबाबतचे दर मध्यिती
भांडार खरे दी संघटिेमाफषत दरिर्ी 1 मे पूिी निस्श्चत करुि ते सिष विभागांिा कळिायचे आहे त.

त्याप्रमाणे महािगरपाशलकेिे बाजारभाि ि उत्पादि खचष याचा सारासार विचार करुि दरपथ
ृ :करणािे दर
ठरविणे आिश्यक होते. उक्त शासि निणषय ददिांक 2 जािेिारी, 1992 मधील पररच्छे द- 5 िसार
महाराष्ट्र लघउद्योग विकास महामंडळा माफषत खरे दी कराियाच्या

15 िस्त्तूंची यादी परीशशष्ट्ठ “तीि”

मध्ये ददलेली आहे . परन्त त्या यादीमध्ये महािगरपाशलकेिे खरे दी केलेल्या उपरोक्त सादहत्याचा समािेश
ददसि
ू येत िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये महामंडळािे महािगरपाशलकेस

पाठविलेल्या परामध्ये सदर महामंडळ त्यांचे कडे िोंदणी असलेल्या लघउद्योजकामध्ये अंतगषत निविदा
प्रक्रीया पणष करीत असल्यािे शासकीय कायाषलय त्यांिा लागणा-या िस्त्तंची या महामंडळाकडि थेट खरे दी
करीत असल्यामळे सदर कामर्गरीसाठी मिपास MSSIDC कडि प्राप्त झालेले दर स्त्पधाषत्मक दजाषचे

असल्यािे त्यांचेकडि सादहत्य खरे दी केल्याचे िमद आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेले उत्तर संयस्क्तक
िाही.शासिमान्य दरकरारािे खरे दी केलेली िाही.

5)सदर सादहत्य खरे दी करण्याबाबत उपरोक्त उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय ददिांक 2

जािेिारी,1992 च्या पररच्छे द 12 मध्ये विकसिशील भागातील सामदहक प्रोत्साहि योजिें तगषत पार

ठरणा-या उद्योजकांिा खरे दी प्राधान्य दे ण्याबाबत आदे श आहेत. सविस्त्तर निविदा प्रकक्रया अिलंबण्यात
आली िसल्यािे निविदे ला जास्त्तीत जास्त्त लघउद्योजकाकडूि प्रनतसाद शमळालेला िसल्यािे स्त्पधाषत्मक

दर प्राप्त झालेले िाहीत. त्यामळे महापाशलकेस सदर खरे दी प्रकक्रयेमध्ये स्त्पधाषत्मक दराचा फायदा झालेला
िाही. निविदा प्रकक्रया अिलंबण्यात आली िसल्यामळे शासि आदे शाचे ि धोरणाची अंमलबजािणी
करण्यात आलेली िाही.

6)सदर सादहत्याचे परिठा आदे शामध्ये ककंिा परिठादाराचे परिठा दरपरक, परिठा चलि ककंिा परिठा

बीजक यांपैकी कोणत्याही दठकाणी परिठा केलेल्या सादहत्या बाबतचा सविस्त्तर तपशील/ स्त्पेशसकफकेशि
(उदा. िस्त्तची क्षमता, िस्त्तू तयार करण्याकरीता िापराियाचे/ िापरण्यात आलेले मटे ररयल)

याचा उल्लेख

करण्यात आलेला िाही. त्यामळे िस्त्तची ककंमत िाजिी असल्याची ि मागणीप्रमाणे सादहत्याचा परिठा
झाल्याची पडताळणी करता आली िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिाबरोबर शासकीय

आय.टी.आय सांगली यांिी प्रमाणणत केलेली कंटे िरच्या स्त्पेशसकफकेशिची झेरॉक्स प्रत जोडण्यात आली
आहे . परं त सदर झेरॉक्स प्रत प्रमाणणत करण्यात आलेली िाही. तसेच ड्राईंगिर सक्षम प्रार्धका-याची
स्त्िाक्षरी ि ददिांक िमद िाही.

7)सदर परिठा आदे शामध्ये प्रती कंटे िर रुपये - 84000/- दरािे खरे दी करण्यात आल्याचे ददसि
ू येते.

याबाबत परिठा आदे श, ककंिा परिठादाराचे परिठा चलि ककंिा बीजक यामध्ये िर िमद
ू केल्यािसार

स्त्पेशसकफकेशिचा उल्लेख िमद
ू करण्यात आलेला िाही. सदर कंटे िरचा दर स्त्पेशसकफकेशि अभािी िाजिी
असल्याची ि मागणीप्रमाणे परिठा झाल्याची खारी करता येत िाही. तथावप सदर कंटे िरच्या

परिठ्याबाबत, सांगली स्जल्ह्याच्या लगतच्या स्जल्हयातील कोल्हापूर महािगरपाशलकेमध्ये खरे दी करण्यात
आलेल्या कंटे िरच्या दराशी तलिा करता फार मोठी तफाित ददसि
ू येते. कोल्हापूर महािगरपाशलकेमध्ये
अशाच प्रकारच्या कंटे िरकररता खल्या निविदा मागिूि खरे दी करण्यात आलेल्या कंटे िरची ककंमत प्रती

कंटे िर रुपये 37800/- आहे . कंटे िरचे स्त्पेशसकफकेशि 3.5 घिमीटर क्षमता ि 3 एमएम जाडीचा एम.एस

परा असे आहे . सांगली महािगरपाशलकेिे खरे दी केलेल्या कंटे िरचे स्त्पेशसकफकेशिबाबत उल्लेख िाही. परं त
िस्त्तीमधील ड्रॉइंग िसार तसेच सांगली शासकीय तंरनिकेतििे ददलेल्या गणित्ता चाचणी तपासणी
प्रमाणपरािसार कंटे िरची क्षमता 4.5 घिमीटर

ि 3 एमएम जाडीचा एम.एस परा असे असि
ू कंटे िरची

ककंमत मार प्रती कंटे िर रुपये- 84000/- आहे. दोन्ही दठकाणच्या बिविण्यात आलेल्या कंटे िरच्या

मटे ररयल मध्ये साधम्यष आहे . मार कंटे िरच्या क्षमतेमध्ये 1 घ.मी. फरक आहे . सदर दोन्ही दठकाणच्या

दरांची तलिा करता कोल्हापूर महािगरपाशलकेमध्ये खल्या निविदा मागिूि 3.5 घिमीटर क्षमतेचे कंटे िर
रुपये- 37,800/ दरािे खरे दी कलेले आहे त. म्हणजेच त्याचा दर प्रती घिमीटर रु. 10,800/- होतो.

त्यािसार सांगली मिपा मध्ये खरे दी करण्यात आलेल्या 4.5 घिमीटर क्षमतेच्या कंटे िरची ककंमत रुपये48,600/- प्रती कंटे िर होते. त्याऐिजी सांगली महािगरपाशलकेमध्ये प्रती कंटे िर रु.84,000/- िे म्हणजेच
सिषसाधारणपणे रुपये-35,400/- प्रती िग एिढ्या जादा दरािे एकण 61 िग खरे दी करण्यात आलेली
आहे . वििानिविदा खरे दी पद्धती अिलंत्रबल्यामळे अिाजिी दरािे खरे दी करूि महािगरपाशलकेचे

रु.2159400/- िकसाि करण्यात आल्याचे ददसि
ू येते. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये

2008-09 या आर्थषक िर्ाषमध्ये निविदा मागविल्या असता रु. रु.84375/- प्रती कंटे िर या दरािे निविदा
प्राप्त झाल्या होत्या. सदर

खरे दी त्यापेक्षा कमी दरािे रु.84000/- केली असल्यािे महािगरपाशलकेचे

आर्थषक िकसाि झाले िसल्याचे िमद केले आहे . परं त 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत निविदा
दर निस्श्चत केले िसल्यािे आरोनय विभागािे ददलेले अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे.

मागिि

8)शासि निणषय ददिांक 2 जािेिारी, 1992 मधील पररशशष्ट्ट आठ पररच्छे द - 8.4 मध्ये शासि

पररपरक, दद.14 ऑक्टोबर 1986 अन्िये भारतीय मािक संस्त्थेिे र्चन्हांककत केलेल्या िस्त्त खरे दी करण्या
विर्यी आदे श ददले आहे त. र्चन्हांककत िसलेल्या िस्त्तची खरे दी लघउद्योजकाकडूि करण्यापूिी संबंर्धत

विभागािे उद्योग संचालिालयातील भांडार खरे दी संघटिेकडूि मािके ठरविली िसलेबाबतचे लेखी आदे श

घेणे आिश्यक आहे . सदर सादहत्य अर्चन्हांकीत असल्यािे नियमाप्रमाणे भांडार खरे दी संघटिेकडूि मािके
ठरविली िसलेबाबतचे लेखी आदे श घेणे आिश्यक असता ते ि घेताच

खरे दीची

कायषिाही

करणेत

आलेली आहे .

9)शासि निणषय ददिांक 2 जािेिारी, 1992 मधील पररशशष्ट्ट आठ पररच्छे द - 8.4 मध्ये र्चन्हांककत

िसलेल्या िस्त्तची खरे दी करतािा मालाच्या दजाषविर्यी तपासणी संचालक, स्त्मॉल इंडस्त्रीज सव्हीस
इस्न्स्त्टटयट,कलाष-अंधेरी रोड, साकीिाका, मब
ं ई

यांचे कडि करणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे सादहत्य

योनय स्त्पेशसकफकेशिचे असलेबाबतचा तांत्ररक गणित्तेचा प्रयोगशाळा अहिाल ि घेताच दे यक आदा केले
आहे .

आक्षेपार्धन रक्कम :- रु. 2964600/वसल
ु पात्र रक्कम :- रु. 2159400/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

74

14/07/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

86

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATBDMM5701

आरोनय विभागाकडूि घिकचरा व्यिस्त्थािांतगषत घेतलेल्या सादहत्य खरे दी मधील गंभीर
अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
13 िा वित्त आयोग.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

12

9ब

09

0

आरोनय

केंद्र शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

3576000

1424000

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

आरोनय विभागािे कंटे िर,घंटागाड्या,लोखंडी ढकलगाड्या हे सादहत्य वििानिविदा महाराष्ट्र लघ उद्योग
विकास महामंडळा माफषत खरे दी केले आहे . शासि निणषय ददिांक 2 जािेिारी, 1992 मधील पररच्छे द- 5
,परीशशष्ट्ठ “तीि” मध्ये

महामंडळा माफषत खरे दी कराियाच्या 15 िस्त्तंच्
ू या ददलेल्या यादीमध्ये उपरोक्त

सादहत्याचा

समािेश िाही. काम वििानिविदा ददल्यािे स्त्पधाषत्मक दराचा लाभ ि शमळाल्यािे

महािगरपाशलकेचे आर्थषक िकसाि झालेले आहे . तसेच कोल्हापर महािगरपाशलकेिे निविदा काढि खरे दी
केलेल्या कंटे िरच्या दराशी वििानिविदा खरे दी केलेल्या कंटे िरच्या दराची तलिा केली असता रुपये35,400/- प्रती िग एिढ्या जादा दरािे एकण 40 िग खरे दी करण्यात आलेली आहे . नियमबाह्य पद्धती
अिलंत्रबल्यामळे अिाजिी दरािे खरे दी करूि महापाशलकेचे रु. 1424000/- चे आर्थषक िकसाि झाले आहे .

13 व्या वित्त आयोगाच्या मंजूर निधीतूि, सांगली-शमरज कपिाड मिपा मधील आरोनय

विभागास घिकचरा व्यिस्त्थापिांतगषत सादहत्य खरे दीसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीति
ू प्रमाणक
क्र. 9, ददिांक 6/11/2012 अन्िये केलेल्या रुपये- 50,00,000/- खचाषचे लेखापरीक्षण करण्यात आले.
त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे…
योजना : 13 वित्त आयोग
ववभाग : आरोनय विभाग

कामाचे नाव : घिकचरा व्यिस्त्थापि अंतगषत सादहत्य खरे दी
मिासभा ठराव : क्र. 52, ददिांक 12/06/2012 िे मंजरी

स्थायी सशमती ठराव : क्र. 241 ददिांक 30/08/2012 िे मंजरी
प्रिासकीय मंजुरी : मिपा आयक्त

पुरवठािाराचे नाव : महाराष्ट्र लघ उद्योग विकास महामंडळ, सांगली

कामाचा करारनामा : रुपये-1000/- च्या मद्रांकािर करण्यात आलेला आहे .
पुरवठा आिे ि : 1) क्र. मिपा/आरोवि/ 6 /1/319/2012-13, ददिांक 01/09/2012.

(कामाचे आदे शािसार कामाची मदत 50 ददिस ि 60 ददिस आहे .) एकाच क्रमांकाचे दोि
स्त्ितंर आदे श दे ण्यात आले आहे त १) 6 कप्प्याच्या घंटा गाड्या-49 िग ि लोखंडी ढकल
गाड्या-55 िग २) कंटे िसष-40 िग
पुरवठा तपिील :अि.क्र सादहत्याचा तपशील

एकूण िग दर प्रती िग एकूण रक्कम

1.

कंटे िर

2.
3.

रुपये

रुपये

40 िग

84,000

33,60,000

6 कप्प्याच्या घंटागाड्या

49 िग

20,000

9,80,000

लोखंडी ढकल गाड्या

55 िग

12,000

6,60,000

एकूण रुपये

50,00,000

साहित्याचा पुरवठा : महाराष्ट्र लघ उद्योग विकास महामंडळ सांगली यांचे चलि क्र.205 ि 939

ददिांक 20/10/2012 अन्िये िरील सादहत्याचा परिठा करण्यात आला आहे .

सदर घि कचरा व्यिस्त्थापि सादहत्य खरे दी प्रकरणाबाबत लेखापरीक्षाणाकररता उपलब्ध करण्यात आलेली
परव्यिहार िस्त्ती, महापाशलका ठराि, स्त्थायी सशमती ठराि, प्रमाणक इत्यादीची पडताळणी करुि

अधषसमास ज्ञापि क्र.75 दद.14/7/2014 रोजी निगषशमत केला आहे . आरोनय विभागािे त्याचे अिपालि
दद.27/10/2014 रोजी तीि मदहिे विलंबािे सादर केले असि
ू आलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करूि
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

1)कामाचा करारनामा : परिठा आदे श क्र. मिपा/आरोवि/ 6 /1/319/2012-13, ददिांक 01/09/2012.

िसार परिठादारािे रुपये 50 लक्ष ककमतीचे सादहत्य परिठा कराियाचा आहे . त्यािसार परिठादाराबरोबर
मब
ं ई मद्रांक अर्धनियम 1958, अिच्छे द 63 प्रमाणे कायष करारात िमद
ू केलेली रक्कम रु. 10 लाखापेक्षा
अर्धक िसेल तेव्हा रु. 100/- ि रु. 10 लाखापेक्षा जास्त्त रकमेिर पदहल्या 10 लाखािर रु.100/- ि

त्यापढील प्रत्येक 1 लाखािर 100 रुपये जास्त्तीत जास्त्त रुपये 5 लाख मद्रांक शल्क घेणे आिश्यक आहे .
त्यािसार सदर प्रकरणी रुपये-4100/- रकमेच्या मद्रांक पेपरिर करारिामा करण्याऐिजी रु.1000/- च्या
मद्रांक पेपरिर केला असल्यािे रु.3100/- ची िसली करण्यात यािी. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या
अिपालिामध्ये मद्रांक शल्काची रक्कम ठे केदाराकडि िसल करण्याचे मान्य केले आहे .

2)तनवविा न मागववता खरे िी : सदर कामाच्या िस्त्तीमधील उपायक्त(सांशमक)यांचे पर जा.क्र.
मिपा/आरोवि/6/1/303/2012-13, ददिांक 28/08/2012 अन्िये िगर सर्चिांिा शलदहलेल्या स्त्थायी
सशमतीच्या मंजरीच्या प्रस्त्तािामध्ये महाराष्ट्र शासि अंगीकृत एम.एस.एस.आय.डी.सी. यांचेकडूि 6
कप्प्याच्या घंटागाड्या, कंटे िसष ि लोखंडी ढकलगाड्या त्यांिा यापूिी ददलेल्या परिठा आदे शाच्या

दराप्रमाणे आणण महाराष्ट्र शासि अंगीकृत शासिमान्य दरकरारान्िये खरे दी करणेस ि येणा-या खचाषस

मा. आयक्तसो यांिी दद. 28/08/2012 रोजीच्या प्रशासकीय आदे शािे मंजरी ददली असि
ू सदरचा विर्य
मा. स्त्थायी सशमतीच्या आगामी बैठकीपढे सादर करण्याबाबत प्रस्त्तावित करण्यात आले आहे . त्यािसार

स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 241, ददिांक 29/08/2012 अन्िये स्त्थायी सशमतीिे, प्रशासिािे सादर केलेल्या

प्रस्त्तािास सहमती दशषविली असि
ू सदर सादहत्य महाराष्ट्र शासि मान्य दरकरार अन्िये खरे दी करणेस ि
यासाठी येणा-या खचाषस मान्यता ददली आहे . त्यािसार िैद्यकीय आरोनय अर्धकारी (सांशमक), यांचे िकष
ऑडषर क्र. मिपा/आरोवि/ 6 /1/319/2012-13, ददिांक 01/09/2012. िसार सादहत्य परिठा करण्याचे
आदे श ददले आहे त. यािरूि निविदा मागिूि परिठादार निस्श्चत करण्यात आल्याचे ददसि
ू येत िाही.
अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये महाराष्ट्र लघउद्योग ि विकास महामंडळ यांिी

दद.20/04/2007 रोजीचे पर क्र.सांस्जक/विस/07-08/29 िे महािगरपाशलकेस पाठविलेल्या परांिसार
महामंडळाकडि सादहत्य खरे दी केलेचे िमद आहे . त्यािसार महाराष्ट्र लघ उद्योग विकास महामंडळािे
शासिाबरोबर दरकरार केल्याची प्रत लेखापरीक्षणास उपलब्ध करण्यात आली िाही. तसेच
महािगरपाशलकेिे सदर दर बाजारभािाशी ससंगत असल्याची खारी केलेली िाही.

3) परु वठा केलेल्या साहित्याचे प्रिान : प्रमाणक क्र. 9, ददिांक 6/11/2012 अन्िये सादहत्य परिठा

केल्यािे रुपये-50,00,000/- (रु. पन्िास लक्ष) चे प्रदाि ठे केदारास करण्यात आले आहे . प्रमाणकाति
ू
आयकर, विक्रीकर, सरक्षा ठे ि कपात करण्यात आलेली िाही.

4) महाराष्ट्र शासि, उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय क्र. भाखस.1088/(2512)/ उद्योग-

6, ददिांक 2 जािेिारी,1992 िसार खरे दीबाबत अिलंब कराियाच्या पध्दतीबाबत सविस्त्तर आदे श

निगषशमत करण्यात आले आहे त. त्यािसार महाराष्ट्र लघ उद्योग विकास महामंडळािे शासिाबरोबर
दरकरार केल्याची प्रत लेखापरीक्षणास उपलब्ध करण्यात आली िाही.

स्त्थायी सशमतीला सादर करण्यात

आलेल्या प्रस्त्तािामध्ये महाराष्ट्र शासि शासिमान्य दरकरार अन्िये खरे दी करणेबाबत मंजरी प्रस्त्तावित

करण्यात आली आहे . परं त महाराष्ट्र शासिमान्य दरकराराची प्रत लेखापरीक्षणाकररता उपलब्ध करण्यात
आलेली िाही.

उक्त शासि निणषय ददिांक 2 जािेिारी, 1992 मधील पररच्छे द- 5 िसार महाराष्ट्र

लघउद्योग विकास महामंडळा माफषत खरे दी कराियाच्या िस्त्तंच
ू ी यादी परीशशष्ट्ठ “तीि” िसार 15 िस्त्तंच
ू ी
यादी ददलेली आहे . त्यामध्ये उपरोक्त बाबींचा समािेश िसल्यािे चकीच्या पध्दतीिे महाराष्ट्र लघ उद्योग
विकास महामंडळ सांगली यांचेकडि वििानिविदा सादहत्य खरे दी करण्यात आलेचे ददसि येत.े

5) सदर सादहत्य खरे दी करण्याबाबत उपरोक्त उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय ददिांक 2

जािेिारी,1992 च्या पररच्छे द 12 विकसिशील भागातील सामदहक प्रोत्साहि योजिेंतगषत पार ठरणा-या
उद्योजकांिा खरे दी प्राधान्य दे ण्याबाबत आदे श आहे त. सविस्त्तर निविदा प्रकक्रया अिलंबण्यात आली
िसल्यािे निविदे ला जास्त्तीत जास्त्त लघउद्योजगाकडूि प्रनतसाद शमळूि स्त्पधाषत्मक दर प्राप्त झाले

िसल्यािे महापाशलकेस सदर खरे दी प्रकक्रयेमध्ये अर्धक फायदा झाला िसल्याचे ददसि आले आहे . निविदा
प्रकक्रया अिलंबण्यात आली िसल्यामळे शासि आदे शाचे ि धोरणाची अंमलबजािणी करण्यात आलेली
िाही.

6) सदर सादहत्य परिठा आदे शामध्ये ककंिा परिठादाराचे परिठा दरपरक, परिठा चलि ककंिा परिठा

बीजक यांपैकी कोणत्याही दठकाणी परिठा कराियाच्या सादहत्या बाबतचा

तपशील/

स्त्पेशसकफकेशिचा

(उदा. िस्त्तची क्षमता, िस्त्तू तयार करण्याकरीता िापराियाचे/ िापरण्यात आलेले मटे ररयल,) उल्लेख
करण्यात आलेला िाही. त्यामळे परिठा आदे शािसार िस्त्तंचा परिठा झाल्याची ि

िस्त्तच
ू ी ककंमत िाजिी

असल्याची पडताळणी करता आली िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिाबरोबर शासकीय

आय.टी.आय सांगली यांिी प्रमाणणत केलेली कंटे िरच्या स्त्पेशसकफकेशिची प्रत जोडण्यात आली आहे . परं त
सदर झेरॉक्स प्रमाणणत करण्यात आलेली िाही. तसेच ड्रॉईंगिर सक्षम प्रार्धका-याची स्त्िाक्षरी ि ददिांक
िमद िाही.

7) सदर परिठा आदे शामध्ये प्रती कंटे िर रुपये- 84000/- दरािे खरे दी करण्यात आल्याचे ददसि
ू येते.

याबाबत परिठा आदे श, ककंिा परिठादाराचे परिठा चलि ककंिा बीजक यामध्ये िर िमद
ू केल्यािसार
स्त्पेशसकफकेशिचा उल्लेख करण्यात आलेला िाही. सदर कंटे िरचा दर स्त्पेशसकफकेशि अभािी िाजिी

असल्याची खारी करता येत िाही. तथावप सदर कंटे िरच्या परिठ्याबाबत, सांगली स्जल्ह्याच्या लगतच्या
स्जल्यातील कोल्हापूर महािगरपाशलकेमध्ये खरे दी करण्यात आलेल्या कंटे िरच्या दराशी तलिा करता फार
मोठी तफाित ददसि
ू येते. कोल्हापूर महािगरपाशलकेमध्ये अशाच प्रकारच्या कंटे िरकररता खल्या निविदा
मागिूि खरे दी करण्यात आलेल्या कंटे िरची ककंमत प्रती कंटे िर रुपये 37800/- आहे . कंटे िरचे
स्त्पेशसकफकेशि 3.5 घिमीटर क्षमता ि 3 एमएम जाडीचा एम.एस परा असे आहे . सांगली

महािगरपाशलकेिे खरे दी केलेल्या कंटे िरचे स्त्पेशसकफकेशिबाबत उल्लेख िाही परं त िस्त्तीमधील ड्रॉइंग
िसार कंटे िरची क्षमता 4.5 घिमीटर

ि 3 एमएम

जाडीचा एम.एस परा असे असि
ू कंटे िरची ककंमत

मार प्रती कंटे िर रुपये- 84000/- आहे . दोन्ही दठकाणी बिविण्यात आलेल्या कंटे िरच्या मटे ररयल मध्ये

साधम्यष आहे . मार कंटे िरच्या क्षमतेमध्ये 1 घिमीटर फरक आहे . सदर दोन्ही दठकाणच्या दरांची तलिा
करता कोल्हापरू महािगरपाशलकेमध्ये खल्या निविदा मागिि
ू 3.5 घिशमटर क्षमतेचे कंटे िर रुपये-

37,800/- दरािे खरे दी केलेले आहेत म्हणजेच त्याचा दर प्रती घिमीटर रु.10,800/- होतो. त्यािसार

महािगरपाशलकेमध्ये खरे दी करण्यात आलेल्या 4.5 घिमीटर क्षमतेच्या कंटे िरची ककंमत रुपये- 48,600/प्रती कंटे िर होते. त्याऐिजी सांगली महािगरपाशलकेमध्ये प्रती कंटे िर रु.84,000/- िे म्हणजेच

सिषसाधारणपणे रुपये 35,400/- प्रती िग एिढ्या जादा दरािे खरे दी करण्यात आलेली आहे . वििानिविदा
खरे दी पध्दती अिलंत्रबल्यामळे अिाजिी दरािे खरे दी करूि महािगरपाशलकेचे रु.35600 प्रती कंटे िर X
40 कंटे िर = रु.1424000/- चे िकसाि झाल्याचे ददसि येते. 6 कप्प्याच्या घंटागाड्या 49 िग
रु.20,000 प्रती िग प्रमाणे ि लोखंडी ढकलगाड्या
खरे दी करण्यात आल्या आहे त.

55 िग रु.12,000 प्रती िग प्रमाणे वििानिविदा

8) शासि निणषय, ददिांक 2 जािेिारी 1992 मधील पररशशष्ट्ट आठ पररच्छे द-8.4 मध्ये शासि

पररपरक,दद. 14 ऑक्टोबर 1986 अन्िये भारतीय मािक संस्त्थेिे र्चन्हांककत केलेल्या िस्त्त खरे दी

करण्याविर्यी आदे श ददले आहे त. र्चन्हांककत िसलेल्या िस्त्तची खरे दी लघउद्योजकाकडूि करण्यापूिी

संबंर्धत विभागािे उद्योग संचालिालयातील भांडार खरे दी संघटिेकडूि मािके ठरविली िसलेबाबतचे लेखी
आदे श घेणे आिश्यक आहे . सदर सादहत्य अर्चन्हांकीत असल्यािे नियमाप्रमाणे भांडार खरे दी संघटिेकडूि
मािके ठरविली िसलेबाबत लेखी आदे श घेणे आिश्यक असता ते ि घेताच खरे दी करणेत आलेली आहे .

9) र्चन्हांककत िसलेल्या िस्त्तची खरे दी करतािा मालाच्या दजाषविर्यी तपासणी संचालक,स्त्मॉल इंडस्त्रीज

सव्हीस इस्न्स्त्टटयट, कलाष-अंधेरी रोड, साकीिाका, मब
ं ई यांचेकडि करणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे

सादहत्य योनय स्त्पेशसकफकेशिचे असलेबाबतचा तांत्ररक गणित्तेचा प्रयोगशाळा अहिाल ि घेताच दे यके
पाररत करण्यात आली असि
ू त्याबाबत आरोनय विभागािे खलासा केलेला िाही. अधषसमास ज्ञापिास
ददलेल्या अिपालिामध्ये आलेले सादहत्य स्त्पेशसकफकेशि िसार असल्याची खारी कायषशाळा अशभयंता

यंरशाळा,सांगली शमरज महािगरपाशलका यांिी केली असल्याचे िमद आहे . परं त िरील प्रयोगशाळे कडि
सादहत्याची गणित्ता तपासणी केली िसल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम :- रु. 3576000/-

वसल
ु पात्र रक्कम :- जादा दरािे कंटे िर खरे दी केलेची रक्कम रु.35600 प्रती कंटे िर X 40 कंटे िर =
रु.1424000/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र
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75

14/07/2014
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2012-2013

कायाषलय संकेतांक
00043979

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

87

DATBDMM5701

घिकचरा व्यिस्त्थापिांतगषत घेतलेल्या सफाई सादहत्य खरे दीमधील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
13 िा वित्त आयोग.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

12

9ब

07

0

आरोनय

आक्षेपाधीि रक्कम

केंद्र शासि

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

1100800

स्त्थायी सशमती ठराि क्र.82 ददिांक 29/05/2012 िसार ददिािधी लागणार असल्यािे ि खरे दी तातडीची
असल्याचे कारण िमद करुि निविदा ि मागविता सादहत्य ,खरे दी करण्यास मंजरी ददली आहे . िैद्यकीय
अर्धकारी यांिी ददिांक 1/9/2012 रोजी म्हणजे मंजूरी पासि
ू तीि मदहिे विलंबािे परिठा आदे श ददले
आहे त. परिठादारािे दद. 23/11/2012 अन्िये 3 मदहिे विलंबािे सादहत्य परविले आहे . त्यामळे सादहत्य
खरे दीची तातडीची आिश्यकता िसतािाही विशशष्ट्ठ ठे केदारास आर्थषक लाभ दे ण्यासाठी निविदा प्रकक्रया ि
राबविता वििानिविदा सादहत्य खरे दी केल्यािे महािगरपाशलकेस स्त्पधाषत्मक दराचा लाभ झाला िसल्याचे
स्त्पष्ट्ट होते.

13 व्या वित्त आयोगाच्या मंजूर निधीतूि, सांगली-शमरज कपिाड मिपा मधील आरोनय

विभागास घिकचरा व्यिस्त्थािांतगषत सादहत्य खरे दीसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीति
ू प्रमाणक

क्र. 12, ददिांक 04/01/2013, रुपये- 10,00,000/- खचाषचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्याचा तपशील
खालीलप्रमाणे.

योजना : 13 वित्त आयोग
ववभाग : आरोनय विभाग

कामाचे नाव : घिकचरा व्यिस्त्थापि अंतगषत सादहत्य खरे दी
मिासभा ठराव : क्र.232, ददिांक 02/03/2012

स्थायी सशमती ठराव : क्र. 82 ददिांक 29/05/2012 िे मंजरी
प्रिासकीय मंजुरी : मिपा आयक्त

पुरवठािाराचे नाव : प्रेसाईस कट इंस्जनिअरसष, पणे

कामाचा करारनामा : रुपये-200/- च्या मद्रांक पेपरिर करण्यात आलेला आहे .

परु वठा आिे ि : 1) क्र. मिपा/आरोवि/ 6 /1/331/2012-13, ददिांक 01/09/2012.
(कामाचे आदे शािसार कामाची मदत 30 ददिस आहे .)

पुरवठा तपिील :-

अि.क्र सादहत्याचा तपशील एकूण िग दर प्रती िग रु. एकूण रक्कम रु.
1.
2.
3.

लाँग हँडल ब्रूम

288

350

1,00,800

रबरी हँडनलोज

1000

315

3,15,000

गम बूट

1000

685

6,85,000

एकूण रुपये

11,00,800

साहित्याचा पुरवठा : प्रेसाईस इंस्जनिअरसष, पणे यांचे चलि क्र.07
सादहत्याचा परिठा करण्यात आला आहे .

ददिांक 23/11/2012 अन्िये िरील

परु वठा केलेल्या साहित्याचे प्रिान : प्रमाणक क्र. 12, ददिांक 04/01/2013 अन्िये रुपये-10,00,000/(रु. दहा लक्ष) करण्यात आले आहे .

सदर घि कचरा व्यिस्त्थापि सादहत्य खरे दी प्रकरणाबाबत लेखापारीक्षाणाकररता उपलब्ध करण्यात आलेली
परव्यिाहर िस्त्ती, महापाशलका ठराि, स्त्थायी सशमती ठराि, प्रमाणक इत्यादीची पडताळणी करूि

अधषसमास ज्ञापि क्र.76, दद.14/7/2014 रोजी निगषशमत केला आहे . आरोनय विभागािे त्याचे अिपालि
दद.27/10/2014 रोजी तीि मदहिे विलंबािे सादर केले असि
ू ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करुि
खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
1)कामाचा करारनामा :

परिठा आदे श क्र.मिपा/आरोवि/6/1/331/2012-13 , ददिांक 01/09/2012

िसार परिठादारािे रुपये 1100800 /- ककंमतीचे सादहत्य परिठा कराियाचे आहे . त्यािसार
परिठादाराबरोबर मब
ं ई मद्रांक शल्क अर्धनियम 1958 च्या

अिच्छे द 63 प्रमाणे कायषकंराट करतािा

पदहल्या रु.10 लाख रकमेिर रु.100/- ि त्या पढील रकमेिर प्रत्येक एक लाखाकररता रु. 100/- प्रमाणे

रुपये -300/- च्या मद्रांक पेपरिर करार करणे आिश्यक आहे . परं त सदर प्रकरणी रुपये-200/- च्या मद्रांक
पेपरिर करारिामा करण्यात आला आहे . म्हणजेच रुपये-100/- रकमेचे शासिाच्या मद्रांक शल्काचे

िकसाि झालेले आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये मद्रांक शल्क िसल करण्याचे मान्य
केले आहे .

2) निविदा ि मागविता खरे दी :- सदर कामाच्या िस्त्तीमधील उपायक्त(सांशमकृ)यांचे विर्यपर

दद.24/05/2012 अन्िये िगरसर्चिाकडे स्त्थायी सशमतीच्या मंजरीसाठी पाठविलेल्या प्रस्त्तािामध्ये उपरोक्त
खरे दी ई टें डर निविदाव्दारे खरे दी करण्याबाबत प्रस्त्तावित करण्यात आले आहे . परं त स्त्थायी सशमती ठराि
क्र.82 दद.29/5/2012 िसार इ टें डरींग खरे दीसाठी प्रस्त्तावित सादहत्य लाँग हँडल ब्रम,रबरी

हँडनलोव्हज,गमबूट खरे दीसाठी निविदा कायषिाहीसाठी ददिािधी लागणार असल्यािे ि कमषचा-यांच्या
सरक्षेच्या दृष्ट्टीिे ि दै िदं दि स्त्िच्छतेच्या कामाच्या दृष्ट्टीिे सदरचे सादहत्य तातडीिे घेणे आिश्यक

असल्यािे सदर सादहत्याची खरे दी तातडीची बाब म्हणि
ू या सादहत्याचे अिभिी परिठादार मे. प्रेसाईस
कट इंस्जनिअरसष, पणे यांचेकडूि अंदाजपरककय दरािे वििानिविदा खरे दी करण्याबाबत मंजरी दे ण्यात
आली. त्यािसार िैदयकीय आरोनय अर्धकारी (सांशमक), यांचे िकष ऑडषर क्र. मिपा/आरोवि/ 6

/1/331/2012-13, ददिांक 01/09/2012. िसार सादहत्य परिठा करण्याचे आदे श तीि मदहिे विलंबािे
ठे केदारास ददले आहे त. यािरुि सादहत्य खरे दीची तातडीची गरज िसतािा तातडीच्या कारणास्त्ति

वििानिविदा खरे दीस मंजरू ी दे िि
ू वििानिविदा खरे दी केली आहे . तसेच महाराष्ट्र महािगरपाशलका

अर्धनियमामधील अिसच
ू ी ड, प्रकरण 5 संविदा (2)(2) िसार वििा निविदा सादहत्य मागविणे या
तरतदीचा गैरिापर केला आहे .

3) उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय क्र.भांखसं-1088/2512/ उद्योग/6 दद.2 जािे.1992

मध्ये ददली आहे . त्यामधील पररच्छे द 7 िसार दर ठरवितािा बाजार भािाचा सारासार विचार करणे

आिश्यक आहे . त्यािसार बाजारामधि खरे दी कराियाच्या िस्त्तंची दरपरके विदहत स्त्पेशसकफकेशि िसार
मागिि दर निस्श्चत करुि निविदा मागविणे आिश्यक असता वििानिविदा नियमबाह्य खरे दी करणेत

आली आहे . महाराष्ट्र शासि, उद्योग उजाष ि कामगार विभाग शासि निणषय क्र. भाखस.1088/(2512)/

उद्योग-6, ददिांक 2 जािेिारी,1992 िसार खरे दीबाबत अिलंब कराियाच्या पद्धतीबाबत सविस्त्तर आदे श
निगषशमत करण्यात आले आहे त. परं त त्यािसार कायषिाही करण्यात आल्याचे ददसि
ू येत िाही.

4) स्त्थायी सशमती ठराि ददिांक 29/05/2012 िसार वििानिविदा खरे दीस मंजरी ददल्यािंतर, िैद्यकीय

अर्धकारी यांिी ददिांक 1/9/2012 रोजी तीि मदहिे विलंबािे मे. प्रेसाईस कट इंस्जनिअरसष, पणे यांिा
परिठा आदे श दे िूि त्यांिी चलि क्र. 7 ददिांक 23/11/2012 अन्िये सादहत्य परविले आहे . त्यामळे

सादहत्य खरे दीची तातडीची आिश्यकता िसतािाही विशशष्ट्ठ ठे केदारास आर्थषक लाभ दे ण्यासाठी निविदा
प्रकक्रया ि राबविता सादहत्य खरे दी केल्याचे स्त्पष्ट्ट होते. महाराष्ट्र शासि, उद्योग उजाष ि कामागार
विभाग, शासि निणषय क्र. भाखस. 1088/ (2512)/ उद्योग-6, ददिांक 2 जािेिारी, 1992 िसार

सविस्त्तर निविदा प्रकक्रयेचा अिलंब करूि खरे दी करणे सहज शक्य असता वििानिविदा सादहत्य खरे दी
करण्यात आली आहे .

5) ठे केदारास परिठा आदे श दद.01/9/12 रोजी ददला असि सादहत्य परविण्याची मदत 30 ददिसाची

ददली आहे . ठे केदारािे सादहत्य दद.23/11/12 रोजी म्हणजेच एकण 54 ददिस विलंबािे

परविले आहे .

परं त विलंबाबाबत नियमाप्रमाणे दं ड आकारणे आिश्यक असता दे यकामधि दं ड आकारण्यात आला
िसल्यािे दं डाच्या रक्कमेची पररगणिा करुि िसली करण्यात यािी. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या

अिपालिामध्ये ठे केदारास कायाषदेश ददल्यािंतर ठे केदारािे सादहत्याची अिपलब्धता असल्यािे तीि
मदहन्याची मदतिाढ मार्गतल्यािे त्यास मदतिाढ दे ण्यात आल्याचे िमद आहे . स्त्थायी सशमतीिे

सादहत्याची खरे दी तातडीिे करणे आिश्यक असल्यािे वििा विविदा सादहत्य खरे दीचा आदे श ददला
असतािा ठे केदारास नियमबाह्यररत्या मदतिाढ ददली आहे . यािरुि ठे केदार तातडीिे सादहत्य परविण्यास
सक्षम िसल्याचे ददसि येते.

6) मे. प्रेसाईस कट इंस्जनिअरसष, पणे, यांिा खरे दी केलेले सादहत्य परविण्याचा अिभि असल्याची ि

त्यांिी अन्य दठकाणी तशाप्रकारे सादहत्य परविल्या विर्यीची प्रमाणपरे ि घेताच सादहत्य खरे दी करण्यात
आली आहे . मब
ं ई दकािे ि संस्त्था अर्धनियम 1948 िसार संस्त्थेच्या िोंदणीचा दाखला िस्त्तीमध्ये

िसल्यािे धंद्याचे स्त्िरूप, धंद्याचे दठकाणाचा पत्ता समजि
ू येत िाही. परिठादार सदर सादहत्याचे

अर्धकृत विक्रेते असल्याची कागदपरे िस्त्तीमध्ये िाहीत. त्यामळे मे. प्रेसाईस कट इंस्जनिअरसष, पणे, हे
परिठा केलेल्या सादहत्याचे अर्धकृत विक्रेते असल्याची कोणतीही छाििी ि करता त्यांच्याकडूि
वििानिविदा सादहत्य खरे दी केल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.

7) ठे केदाराकडि सादहत्य खरे दी केल्यािंतर सादहत्याची िोंद स्त्टॉक बकमध्ये केलेची िोंदिही ि

सादहत्याचे िाटप सफाई कमषचा-यांिा कधी करण्यात आले याबाबतची िापर िोंदिही लेखापरीक्षणास

दाखविण्यात आली िसल्यािे खरे दी केलेले सादहत्य िापरण्यात आले आहे ककंिा िाही याची पडताळणी

लेखापरीक्षणामध्ये करता आलेली िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये स्त्टॉक बक तपासि
घेण्याची कायषिाही करीत असल्याचे िमद आहे. परं त स्त्टॉक बक लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेले
िाही.

आक्षेपार्धन रक्कम :- रु. 1100800/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

76

14/07/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

88

सजल

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATBDMM5701

निमषल

योजिेंतगषत

अस्स्त्तत्िातील

पाणीपरिठा

योजिेचे

बळकटीकरण

कामामधि झालेल्या अततप्रिाना बाबत.
योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
सजल निमषल योजिा
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

06

9ब

04

0

पाणी

राज्य शासि

परिठा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

या

4246586

15216

पाणीपरिठा विभागािे सजल निमषल योजिेंतगषत अस्स्त्तत्िातील पाणीपरिठा योजिेचे बळकटीकरण करणे
या कामाची

मोजमाप पस्स्त्तकेमध्ये चकीची मोजमापे शलदहल्यािे ठे केदारास रु. 15216/- चे अनतप्रदाि

झाले आहे .

सजल निमषल योजिेंतगषत अस्स्त्तत्िातील पाणीपरिठा योजिेचे बळकटीकरण करणे, बल्क शमटर
बसविणे ि योजिा 24/7 अंतगषत चालविणे कामाचे कंराटदार मे. तत्ि नलोबल िॉटर टे क्िॉलॉजी, चेन्िई
यांिा दे ण्यात आले आहे . त्यांिा प्रदाि करण्यात आलेल्या साहव्या धाित्या दे यकाचे (6 th Running
bill) लेखापरीक्षण केले असता त्यामध्ये रुपये-15,216.31/- अनतप्रदाि झाल्याचे ददसि
ू येते.
कामाचे नाव : सजल निमषल योजिेंतगषत अस्स्त्तत्िातील पाणीपरिठा योजिेचे बळकटीकरण करणे
बल्क शमटर

बसविणे ि योजिा 24/7 प्रणाली अंतगषत चालविणे.

प्रिासकीय मंजुरी : स्त्थायी सशमती ठराि क्र.126, ददिांक 12/07/2010 अन्िये प्रशासकीय मान्यता
आहे .

अंिाजपत्रक रक्कम रुपये - 8,32,06,000/-

तनवविा मंजुरी : निविदा मंजरी स्त्थायी सशमती ठराि क्र.357 ददिांक 23/11/2010
कंत्राटिार : मे. तत्ि नलोबल िॉटर टे क्िॉलॉजी, चेन्िई

कामाची ककंमत रुपये :- अंदाजपरकीय ककमतीच्या 13.50 टक्के जादा दरािे रु. 9,44,38,810/कामाची मि
ु त :

कामाची सरिात 23/12/2010 पासि
ू 12 मदहिे पािसाळ्यासहीत.

कामाचे आिे ि : मिपा/पापवि/सां/614/10-11, ददिांक 23/12/2010 (कामाची स्त्िीकृत निविदा क्र.
बी-1/काअ/4/ 2010-11)

प्रिानाचा तपिील : वित्तीय िर्ष 2012-13, सहािे धािते दे यक (6 th Running bill) प्रमाणक क्र.
01, ददिांक 22/05/2012 रुपये- 62,61,802/- मधूि 20,00,000/- (िीस लाख) राखूि ठे ऊि रुपये42,61,802/- प्रदाि करण्यात आले आहे .

मोजमाप पस्
ु तक क्र. 21, प.ृ क्र. 47 ते 61

सदर कामाचे 6 िे धािते दे यक, मोजमाप पस्त्तक क्र. 21 मधील प.ृ क्र. 47 ते 61 िररल िोंदी
तपासणी केली असता लेखापरीक्षणाचे खालीलप्रमाणे अशभप्राय आहे त.
1)दे यकाचा िमिा : दे यक िगरपाशलका लेखा संदहता 1971, नियम 174(1) आणण 175 िमिा-131
मध्ये

तयार करण्याऐिजी सदर लेखासंदहतेच्या नियम 42(1) िमिा- 22 मध्ये तयार करण्यात आले

आहे . दे यक विदहत िमन्यात तयार करण्यात आलेले िाही

तसेच मागील दे यकातील पररमाण ि रक्कम

चाल दे यकात घेण्यात आली िाही. त्यामळे मागील दे यकापयंत प्रदाि करण्यात आलेल्या पररमाणाची ि
रक्कमेची पडताळणी करता आली िाही.
2)प्रमाणक क्र.1 ददिांक 22/05/2012 रुपये- 62,61,802/- मधूि खालीलप्रमाणे अनतप्रदाि झाल्याचे
ददसि
ू आले.

मोजमाप पस्
ु तक क्र. 21 पष्ट्ृ ठ क्र. 49 :-

बाब क्र. 4 - Excavation for foundation in soft rock etc. Complite (0 to 1.5) या
बाबीची एकूण बेरीज 54.62 घि मीटर ऐिजी 56.62 शलदहण्यात आली आहे . त्यामळे सदर

बाबीच्या (56.62 - 54.62 = 2) 2 घ.मी. पररमाणाची रुपये-344.41 प्रती घि मीटर प्रमाणे
(2 X 344.41=688.82) रक्कम रुपये- 688.82 अततप्रिान झाल्याचे ददसि
ू येते.
मोजमाप पुस्तक क्र. 21 पष्ट्ृ ठ क्र. 50 :-

बाब क्र. 1- Excavation for foundation/ pipe या बाबीचे पररमाण 0.15 x 1.30 x 1.1 =

0.21 घ.मी. ऐिजी 0.72 घ.मी. शलदहण्यात आलेले आहे . म्हणजेच (0.72 - 0.21=0.51) 0.51
घ.मी. पररमाण जादा शलहाण्यात आलेले आहे . त्यामळे सदर 0.51 घ.मी. पररमाणाची रुपये
105.55 प्रती घ.मी. प्रमाणे (0.51x105.55=53.83) रक्कम रुपये 53.83 अततप्रिान झाल्याचे
ददसि
ू येते.

मोजमाप पुस्तक क्र. 21 पष्ट्ृ ठ क्र. 50 :बाब क्र. 4 : Excavation for foundation in soft rock etc. Complite(250x 250x 150 tee) या
बाबीचे पररमाण 0.26 x 0.85 x 0.2=0.04 ऐिजी 28.98 शलदहण्यात आले आहे . म्हणजेच

28.94

घ.मी. (28.98 - 0.4 = 28.94) पररमाण जादा शलदहण्यात आले आहे . त्यामळे सदर जादा पररमाणाची
रुपये 341.41 प्रती घि मीटर प्रमाणे (28.94 x 341.41=988.40) रक्कम रुपये 988.40 अततप्रिान
झाल्याचे ददसि
ू येते.
मोजमाप पुस्तक क्र. 21 प.ृ क्र. 51
बाब क्र. 1 : Excavation for foundation/ pipe DMA-1 150 mm dia pipe या बाबीचे पररमाण
0.38x 0.75 x 0. 85=0.24 ऐिजी 0.50 शलदहण्यात आले आहे . म्हणजेच (0.50 - 0.24=0.26) 0.26
घ.मी. पररमाणाची रु.105.55 प्रती घ.मी. प्रमाणे (0.26 x 105.55=27.43)रक्कम रुपये-27.43 एवढे
अततप्रिान झाल्याचे ददसि
ू येत.े
मोजमाप पुस्तक क्र. 21 प.ृ क्र. 51

बाब क्र. 3 : Excavation for foundation in hard murum या बाबीची एकूण पररमाणाची बेरीज

0.9+0.5+0.03+0.05+6.08+0.03+0.68+0.03+17.85+0.05+26.33= 52.08)52.08 होते. त्याऐिजी
72.08 घ.मी. शलदहण्यात आले आहे . म्हणजेच (72.58-52.08=20.00)20 घ.मी. पररमाण जादा

शलदहण्यात

आलेले

आहे .

त्यामळे

सदर

जादा

पररमाणाची

रुपये-139.95

(20x139.95=2799) रक्कम रुपये-2799/- अततप्रिान झाल्याचे ददसि
ू येत.े

प्रती

घ.मी.

प्रमाणे

मोजमाप पस्
ु तक क्र. 21 प.ृ क्र. 51

बाब क्र. 1. Excavation for foundation/ pipe DMA-1 200 dia. Pipe याबाबीचे पररमाण 29.00 x
0.85x0.85 =20.95 घ.मी. ऐिढे होते. परं त त्याऐिजी 120.95 घ.मी. शलदहण्यात आले आहे .

म्हणजे

100 घ.मी. जादा पररमाण शलहण्यात आलेले आहे . तसेच एकूण बेरीज 239.21 घ.मी. ऐिजी 239.90
घ.मी. म्हणजे 0.69 घ.मी. अशी एकूण 100.69 घ.मी. पररमाण चकीचे शलहण्यात आलेले आहे . त्यामळे

सदर बाबीचा दर 105.55 प्रती घ.मी. प्रमाणे (100.69x105.55=10,627.83) रुपये 10,627.83
अततप्रिान झाल्याचे ददसि
ू येत.े

मोजमाप पुस्तक क्र. 21 प.ृ क्र. 58

बाब क्र. 26: Replacement of G.I./ PVC pipe line याबाबीच्या एकूण पररमाणाची बेरीज
(55.20+872.10+1009.30+731.00+664.00=3331.6)

3331.60

घ.मी.

ऐिजी

3332.35

घ.मी.

शलदहण्यात आलेली आहे . म्हणजेच 0.75 शमटर पररमाण जादा शलदहण्यात आले आहे . सदर बाबीचा दर

रुपये 137.00 असि
ू त्याच्या 30% प्रदाि केले आहे . ते रुपये 31.00 होते (0.75x41=31.00) म्हणजेच
रुपये 31.00 अततप्रिान झाल्याचे ददसि
ू येते.
मोजमाप पस्
ु तक क्र. 21 प.ृ क्र. 58

बाब क्र. 39 : Refilling the trench with available excavated stuff या बाबीचे पररमाण
22946.92 मधि
ू िजा पररमाण प.ृ क्र. 21/56 िरील 813.18 घ.मी. पररमाण िजा करण्याऐिजी 813.54
घ.मी. म्हणजे 0.36 घ.मी. पररमाण जादा िजा करण्यात येऊि प्रदाि करण्यात आलेले आहे . त्याची
ककमत रुपये 20.68 अततप्रिान झाल्याचे ददसि
ू येते.

मोजमाप पुस्तक क्र. 21 प.ृ क्र. 53-54
बाब क्र. 1 : Excavation for foundation/ pipe याबाबीचे पररमाण 0.19x0.75x1.20=0.17 ऐिजी
0.18 म्हणजे 0.01 िे जादा पररमाण शलदहण्यात आलेले आहे . प.ृ क्र.53-54 िर एकूण 16 दठकाणी
अशाप्रकारे जादा पररमाण शलदहण्यात आलेले आहे . म्हणजेच 0.16 घ.मी. पररमाण जादा शलदहण्यात
आलेले आहे . सदर बाबीचा दर रुपये-105.55 प्रमाणे 16.89 िर कंराटदारािे दे ऊ केलेले 13.50 %
जादाचा दर विचारात घेता रुपये 20.00 होतात. अशाच प्रकारे दशांशामध्ये 0.50 पेक्षा कमी येणारे
अपूणांक सोडूि दे णे ि 0.50 ककंिा त्यापेक्षा िरील अपूणांक पढील पूणांकात शमळविण्याची पद्धती आहे .
परं त सदर दे यक पडताळणी मध्ये याबाबत दलषक्ष करण्यात आलेले ददसि
ू आले आहे . िरीलप्रमाणे 9
प्रकरणी मोजमापे चकीची शलहील्यामळे रुपये 15,216.31/- अततप्रिान झाले आिे .

3)महाराष्ट्र सािषजनिक बांधकाम नियम पस्स्त्तका पररशशष्ट्ठ -24 मधील नियम क्र.13 िसार, मोजमाप
पस्त्तकात िोंदविण्यात आलेली मोजमापे, दे यक तयार केल्यािंतर मोजमाप पस्त्तकात लाल शाईिे नतरकी
रे र्ा मारणे आिश्यक आहे . तसेच नियम 15 िसार दे यक मंजूर केल्यािंतर मोजमाप पस्त्तकात दसरी रे र्ा
मारणे आिश्यक आहे . परं त तशी कायषिाही करण्यात आलेली िाही. मोजमाप पस्त्तकात, प्रदाि केल्यािंतर
प्रदािाचा प्रमाणक क्र. ददिांक, धिादे श क्र. शलदहण्यात आलेला िाही. त्यामळे दे यकाचे दबार प्रदाि
होण्याची शक्यता असते. परं त त्यािसार कायषिाही करण्यात आलेली िाही.
4)कामाच्या आदे शािसार कामाची मदत 23/12/2010 पासि
ू 12 मदहिे पािसाळ्यासहीत आहे . त्यामळे
कामाची मदत ददिांक 22/12/2011 पयंतच आहे . सदर कामाची मोजमापे शलदहण्यात आल्याचा ददिांक
िमद
ू िाही त्यामळे दे यक पाररत केल्याचा ददिांक विचारात घेता सदर काम मदतीत पूणष करण्यात आलेले
िाही. त्यामळे निविदा अट बी-1 क्लॉज-2 िसार दं डिीय कायषिाही करण्यात आलेली ददसि
ू येत िाही.
पाणीपरिठा विभागािे ददलेल्या अिपालिामध्ये आयक्त मंजरी आदे शािसार दद.31/12/12 पयंत मदतिाढ
दे ण्यात आल्याचे िमद आहे . परं त आयक्त मंजरी आदे श दाखविण्यात आला िाही.
अधषसमास ज्ञापि क्र.117 दद.12/8/2014 रोजी निगषशमत केला असि पाणीपरिठा

विभागािे त्याचे

अिपालि दद.26/9/2014 सादर केले आहे . अिपालिामध्ये मोजमाप पस्त्तकामध्ये चकीची अंकर्गणतीय
परीगणिा झाल्यािे जादा ददलेल्या रक्कमेची िसली पढील दे यकामधि करण्यात येणार असल्याचे िमद
आहे .परं त िसली करुि लेखापरीक्षणास अिपालि सादर केलेले िाही.
आक्षेपार्धि रक्कम :- रु. 4246586/-

िसलपार रक्कम :- बाब क्र.1 ते बाब क्र. 9 ची जादा ददलेली रक्कम रु. 15216/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

117

12/08/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

89

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATBDMM5701

सांगली िॉडष क्र.29 िेहरूिगर भागासाठी समध्
ृ दीिगर क्लाशसक पाकष हे डक्िॉटर समोर
पाईपलाईि टाकणे या कामात झालेल्या अनतप्रदािाबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि

13 िा वित्त आयोग .
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

06

9ब

01

0

पाणी

केंद्र शासि

परिठा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

311157

17199

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

कामाच्या मोजमाप पस्त्तकामधील बाब क्र. 1. मरुम,मातीमध्ये खदाई करणे इ. या कामाचे पररमाण 30
मी. X 0.70 मी. X 0.65 मी. =13.65 घि मीटर झाले आहे परं त मोजमाप पस्त्तकामध्ये त्याऐिजी
136.50 घ.मी. शलदहण्यात आलेले आहे . त्यामळे

सदर कामामध्ये 122.85 घ.मी. कामाची जादा िोंद

दाखविण्यात आली आहे . सदर 122.85 घ.मी. जादा कामाची रक्कम रुपये 140/- प्रती घ.मी. प्रमाणे
रुपये 17,199/- झालेले अततप्रिान ठे केदाराकडि िसल करण्यात यािे.

13 िा वित्त आयोग मंजरू निधीति
ू पाणीपरिठा विभागाकररता उपलब्ध करण्यात आलेल्या रुपये

50 लक्ष रकमेतूि करण्यात आलेल्या या कामाची लेखापरीक्षणाकररता उपलब्ध करणेत आलेली िस्त्ती,
कामाचे दे यक/रोख प्रमाणक क्र. 46, ददिांक 12/03/2013, रु.कामाची मोजमापे िोंदविण्यात आलेले
मोजमाप पस्त्तक क्र. 22 इत्यादी पडताळणी करण्यात आले त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे.
प्रशासकीय मंजरी : आयक्त आदे श क्र. मिपा/जामाशश/सां/804/12-13, ददिांक 12/12/2012.
अंदाजपरक : १) 6 कक.ग्रॅ. पाईप ि स्त्पेशल परिठा रुपये- 1,62,553/२) लेबर (िॉल्व्हस ् स्त्पेशल्स खोदकाम इत्यादी) रु. 168326/तांत्ररक मंजरी : कायषकारी अशभयंता पाणीपरिठा विभाग मंजरी बाब क्र. 32/2012-13, ददिांक
14/09/2012 अन्िये रुपये- 330879/- (म.स्ज.प्रा. पणे विभाग दर अिसच
ू ी 2011-12)
निविदा : िावर्षक दर करार. स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 51, ददिांक 02/05/2012 अन्िये मंजरी

कामाचे आदे श : १) पाईप परिठा : मे.श्री. नििास इंडस्त्रीज, सांगली. परिठा आदे श क्र.मिपा/ पापवि/
सां/282/ 12-13, ददिांक 12/12/2012 (परिठा कालािधी आदे शाच्या ददिांका पासूि १५ ददिस)

२) लेबर ( िॉल्व्ह स्त्पेशल्स खोदकाम इत्यादी) : मे. श्री. सिील मािकापरे .
कामाचे आदे श क्र.मिपा/पापवि/सां/327/12-13, ददिांक 02/1/2013 (कामाचा कालािधी आदे शाच्या

ददिांकापासूि 60 ददिस )

कामाचे प्रदाि १) पाईप परिठा : मे.श्री. नििास इंडस्त्रीज यांिा प्रमाणक क्र. 34, ददिांक 12/03/2013
रुपये-162553/- (िजाती: का.क.उक. रु. 1626, आयकर रु. 3251. (कामाचे मोजमाप : M.B.NO.
15/123, ददिांक 26/12/2012)

२) लेबर : (िॉल्व्हस ् स्त्पेशल्स खोदकाम इत्यादी) : मे. श्री. सिील मािकापरे . यांिा प्रमाणक क्र.46,
ददिांक 30/03/2013, रुपये- 165803/- (िजाती : अिामत रु. 4145,
रु.1658, विमा रु.1658, व्हॅट रु. 2873) कामाची

का.क.उक. रु.1658, आयकर

मोजमाप M.B.NO.22/80, ददिांक 28/02/2013

लेखा शीर्ष : 41256 - 13 िा वित्त विभाग
सदर कामाचे प्रमाणक क्र. 46, ददिांक 30/03/2013 ि कामाची मोजपापे िोंदविण्यात आलेले मोजमाप
पस्त्तक क्र. 22 प.ृ क्र. 80-82 चे लेखापरीक्षण करूि अधषसमास ज्ञापि क्र.118, दद.12/8/2014 रोजी

निगषशमत केला असि पाणीपरिठा विभागािे त्याचे अिपालि दद.16/10/2014 रोजी सादर केले आहे .
ददलेले अिपालि तपासि
ू खालील अशभप्राय घेण्यात येत आहे त.

1.सदर कामाची लेबर सेक्शि कामाची मोजमापे मोजमाप पस्त्तकात क्र.22, प.ृ क्र. 80-82 िर

िोंदविण्यात आलेली आहे त. त्यामधील बाब क्र. 1- मरुम,मातीमध्ये खदाई करणे इ. या कामाचे पररमाण
30मी. X 0.70मी. X 0.65 मी. =13.65 घि मीटर ऐिजी 136.50 घ.मी. शलदहण्यात आलेले आहे .
त्यामळे

सदर कामामध्ये (136.50 - 13.65 = 122.85) 122.85 घ.मी. कामाची जादा िोंद

दाखविण्यात आली आहे . तसेच 122.85 घ.मी. जादा कामाची रक्कम रुपये 140/- प्रती घ.मी. प्रमाणे
(122.85 x 140 =17199) रुपये 17,199/- अततप्रिान झालेले आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम :- रु. 311157/वसल
ु पात्र रक्कम :-

अधष

समास

रु. 17,199/-

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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सांगली िॉडष क्र.68, विठ्ठल िगर गल्ली िं. 6,7, हिमाििगर गल्ली िं. 5 आणण
आंबेडकर िाचिालय समोर पाईपलाईि टाकणे या कामाचे दे यकातूि झालेल्या
अनतप्रदािाबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
13 िा वित्त आयोग.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
06

निधीचा स्त्रोत

पाणी परिठा केंद्र शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

264330

2380

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

01

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

कामाच्या मोजमाप पस्स्त्तकेची तपासणी केली असता बाब क्र.1-पाईपसाठी चर खदाई करणे या बाबीचे
पररमाण

70 घि मीटर ऐिजी 78.75 घ.मी. शलदहण्यात आलेले आहे . सदर 8.75 घ.मी. जादा कामाची

रक्कम रुपये 140/- प्रती घ.मी. प्रमाणे रुपये 1225/- तसेच सदर कामाच्या पररमाणाची एकूण बेरीज
429.58 घ.मी. येते. परं त मोजमाप पस्त्तकात एकूण बेरीज 437.58 घ.मी. शलदहण्यात आलेली आहे .
सदर 8.25 घ.मी. जादा कामाची रक्कम रुपये 140/- प्रती घ.मी. प्रमाणे रुपये 1155/- येते. त्यामळे
सदर बाबीमध्ये (1225 + 1155 = 2380) रक्कम रुपये 2380/- अततप्रिान झाल्याचे ददसि
ू येते.

13 िा वित्त आयोग मंजूर निधीतूि पाणीपरिठा विभागाकररता उपलब्ध करण्यात आलेल्या रुपये

50 लक्ष रकमेतूि करण्यात आलेल्या या कामाची लेखापरीक्षणाकररता उपलब्ध करणेत आलेली िस्त्ती,
कामाचे दे यक/रोख प्रमाणक क्र. 51, ददिांक 12/03/2013, कामाची मोजमापे िोंदविण्यात आलेले
मोजमाप पस्त्तक क्र.22 इत्यादी पडताळणी करण्यात आले त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे.
प्रिासकीय मंजुरी : आयक्त आदे श क्र. मिपा/जामाशश/सां/804/12-13, ददिांक 12/12/2012
अंिाजपत्रक : १) ६ कक.ग्रॅ. पाईप ि स्त्पेशल्स परिठा रुपये- 134098/२) लेबर (िॉल्व्हस ्, स्त्पेशल्स खोदकाम इत्यादी) रु.132952/-

तांत्रत्रक मंजुरी : कायषकारी अशभयंता पाणीपरिठा विभाग मंजरी बाब क्र. 36/2012-13, ददिांक
14/09/2012 अन्िये रुपये- 267050/- (म.स्ज.प्रा. पणे विभाग दर अिसच
ू ी 2011-12)

तनवविा : िावर्षक दर करार. स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 51, ददिांक 02/05/2012 अन्िये मंजरी
कामाचे आिे ि : 1) पाईप परिठा : मे.श्री. नििास इंडस्त्रीज, सांगली. परिठा आदे श क्र.मिपा/ पापवि/
सां/ 288/12-13, ददिांक 02/12/2012 (परिठा आदे शाच्या ददिांका पासि
ू 15 ददिस)

2) लेबर (स्त्पेशल्स खोदकाम इत्यादी) : मे.श्री.सिील मािकापरे .कामाचे आदे श क्र.मिपा/ पापवि /सां/
327/12-13, ददिांक 02/01/2013 (कामाचा कालािधी आदे शाच्या ददिांकापासि
ू 60 ददिस )
कामाचे प्रिान 1) पाईप परिठा : मे.श्रीनििास इंडस्त्रीज यांिा प्रमाणक क्र.29, ददिांक 12/03/2013 रुपये
134098/- (िजाती- कामगार कल्याण उपकर 1% रु. 1341/- ि आयकर रु. 2682/-) (कामाचे मोजमाप
: M.B.NO. 15/127-R, ददिांक 27/12/2012)

2) लेबर (िॉल्व्हस स्त्पेशल्स खोदकाम इत्यादी) : मे. श्री. सिील मािकापरे . यांिा प्रमाणक क्र. 51,
ददिांक 30/03/2013, रुपये- 132612/- (िजाती : अिामत रु. 3315, का.क.उक. रु.1326, आयकर
रु.1326, विमा रु.1326, व्हॅट रु. 2259) कामाची मोजमापे : M.B.NO. 22/63,दद.16/01/2013
लेखा िीर्ि : 41256 - 13 वा ववत्त ववभाग
सदर कामाचे प्रमाणक क्र. 51, ददिांक 30/03/2013 ि कामाची मोजमापे िोंदविण्यात आलेले

मोजमाप पस्त्तक क्र. 22 प.ृ क्र. 63-64 चे लेखापरीक्षण करूि अधषसमास ज्ञापि क्र.119, दद.12/8/2014
रोजी निगषशमत केला असि पाणीपरिठा

विभागािे त्याचे अिपालि दद.16/10/2014 रोजी सादर केले

आहे . सदर अिपालि तपासि
ू खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.

1. सदर कामाची लेबर सेक्शि कामाची मोजमापे, मोजमाप पस्त्तकात क्र.22, प.ृ क्र. 63-64 िर

िोंदविण्यात आलेली आहे त. त्यामधील बाब क्र.1-पाईपसाठी चर खदाई करणे. या कामाचे

पररमाण 125

मी. X 0.70 मी. X 0.80 = 70 घि मीटर ऐिजी 78.75 घ.मी. शलदहण्यात आलेले आहे . त्यामळे

सदर

कामामध्ये (78.75 - 70 = 8.75) 8.75 घ.मी. कामाची िोंद जादा दाखविण्यात आल्याचे ददसि
ू येते.

सदर 8.75 घ.मी. जादा कामाची रक्कम रुपये 140/- प्रती घ.मी. प्रमाणे (8.75 X 140 =1225) रुपये
1225/- अततप्रिान झालेचे ददसि
ू येते. त्याचप्रमाणे सदर कामाच्या पररमाणाची एकूण बेरीज 429.58
घ.मी. येते परं त मोजमाप पस्त्तकात एकूण बेरीज 437.58 घ.मी. शलदहण्यात आलेली आहे . म्हणजेच
(437.58 - 429.58 = 8.25) 8.25 घ.मी. जादा दाखविण्यात आली आहे . सदर 8.25 घ.मी. जादा
कामाची रक्कम रुपये 140/- प्रती घ.मी. प्रमाणे (8.25 X 140 = 1155) रुपये 1155/- अततप्रिान
झाल्याचे ददसि
ू येते. त्यामळे सदर बाबीमध्ये (1225 + 1155 = 2380) रक्कम रुपये 2380/-

अततप्रिान झाल्याचे ददसि
ू येत.े अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये रु.2380/- चे अनतप्रदाि
झाल्याचे मान्य केले आहे . परं त रक्कम िसल केलेली िाही.

आक्षेपार्धि रक्कम :- रु. 264330/िसलपार रक्कम :- रु. 2380/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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सजल निमषल योजिेंतगषत अस्स्त्तत्िातील पाणीपरिठा योजिेचे बळकटीकरण करणे
कामाच्या प्रमाणक क्र.9 , मध्ये अनतप्रदाि झाल्याबाबत

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
सजल निमषल अशभयाि योजिा
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
06

निधीचा स्त्रोत

पाणी परिठा राज्य शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

1025751

6149

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

07

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

अस्स्त्तत्िातील पाणीपरिठा योजिेचे बळकटीकरण करणे या कामाचे मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी
केली असता सातिे धािते दे यकामध्ये रुपये 5207.55 + 941.70 = 6149.25 चे अनतप्रदाि ि रुपये

83390 +3961872.40 + 6,21,225 = 10,25,751.40 च्या मोजमापांबाबत सविस्त्तर िोंदी मोजमाप
पस्त्तकामध्ये आढळूि येत िसल्यािे त्यांच्या प्रदािाबाबत खारी करता येत िाही.

सजल निमषल योजिेंतगषत अस्स्त्तत्िातील पाणीपरिठा योजिेचे बळकटीकरण करणे, बल्क शमटर
बसविणे ि योजिा 24/7 अंतगषत चालविणे कामाचे कंराटदार मे. तत्ि नलोबल िॉटर टे क्िॉलॉजी, चेन्िई
यांिा दे ण्यात आले आहे .

कामाचे नाव : सजल निमषल योजिेंतगषत अस्स्त्तत्िातील पाणीपरिठा योजिेचे बळकटीकरण करणे बल्क
शमटर बसविणे ि योजिा 24/7 प्रणाली अंतगषत चालविणे.

प्रिासकीय मंजरु ी : स्त्थायी सशमती ठराि क्र.126, ददिांक 12/07/2010 अन्िये प्रशासकीय मान्यता आहे .
अंिाजपत्रक रक्कम रुपये- 8,32,06,000/-

तनवविा मंजुरी : निविदा मंजरी स्त्थायी सशमती ठराि क्र.357 ददिांक 23/11/2010
कंत्राटिार : मे. तत्ि नलोबल िॉटर टे क्िॉलॉजी, चेन्िई

कामाची ककमत रुपये- अंदाजपरक परक ककमतीच्या 13.50 टक्के जादा दरािे रु. 9,44,38,810/कामाची मि
ु त :

कामाची सरिात 23/12/2010 पासि
ू 12 मदहिे पािसाळ्यासहीत.

कामाचे आिे ि : मिपा/पापवि/सां/614/10-11, ददिांक 23/12/2010 (कामाची स्त्िीकृत निविदा क्र. बी1/काअ/4/ 2010-11)

प्रिानाचा तपिील : वित्तीय िर्ष 2012-13, सातिे, धािते दे यक (7th Running bill)
प्रमाणक क्र. 09

ददिांक 10/09/2012

रुपये- 35,58,476/-

कामाची िस्त्ती ,मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र.133 दद.16/09/2014
निगषशमत करण्यात आला असि
ू पाणीपरिठा विभागािे त्याचे अिपालि दद.16/10/2014 रोजी

लेखापरीक्षणास सादर केले आहे . ददलेले अिपालि तपासि
ू खालील अशभप्राय दे ण्यात येत आहे त.
1)बाब क्र. 12 : डी आय स्त्पेशल्स टी.पी. 200 एमएम 3 x 26 = 78 िग ऐिजी 138 िग शलदहण्यात
आलेले आहे त. एकूण िजि 13.79 ऐिजी 14.39 म्हणजे 0.60 कक. ग्रॅ. जादा शलदहण्यात आले आहे .
त्यामळे रुपये 5207.55 अततप्रिान करण्यात आलेले आहे (0.60 x 7646.91(दर) = 4588.15 +

619.40(13.50% जादा) = 5207.55) (मोजमाप पस्त्तक क्र. 21 प.ृ क्र. 77) .अधषसमास ज्ञापिास

ददलेल्या अिपालिामध्ये जादा अदायगी रक्कम िसल करण्याचे मान्य केले आहे . परं त रक्कम िसल
करण्यात आलेली िाही.

2)बाब क्र. 35 : डडस्त्पोजल ऑफ सरप्लस एक्सॅव्हे टेड स्त्टफ- पररमाण (6.76 + 5.24 + 9.26 + 26.19

= 47.45) 47.45 घ.मी. ऐिजी 50.45 घ.मी. तसेच 47.45 + 9.79 + 113.20 =170.44 घ.शम. ऐिजी
173.52 घ.शम. म्हणजेच 3.08 घ.मी. पररमाण जादा शलदहण्यात आले आहे . त्यामळे 3.08 x

269.37(दर)+ 13.50%(जादा) = 941.70 रुपये अततप्रिान करण्यात आलेले आहे . (मोजमाप पस्त्तक क्र.
21 प.ृ क्र. 80) . अिपालिामध्ये जादा प्रदाि रक्कम िसल करण्याचे मान्य केले आहे . परं त रक्कम
िसल करण्यात आलेली िाही.

3)बाब क्र. 6(d) प्रोव्हायडडंग डी आय पाईप 300 मी.मी. व्यास मोजमाप पस्त्तकातील 21/82 िरील

गोर्ािाऱ्यात (आज पयंत 678, पूिी अदा केलेली 587, आता अदा कराियाची 90.07 अशी िोंद आहे .

परं त अदा कराियाच्या पररमाणाची 90.07 घ.मी. ची िोंद मोजमाप पस्त्तकात आढळूि येत िाही. कारण
त्याचा गोर्िाऱ्यामध्ये पष्ट्ृ ठ क्रमांक शलदहण्यात आलेला िाही. त्यामळे सदर बाबीचा दर 925.82

(3086.08 च्या 30 %) प्रमाणे 90.07 x 925.82 = 83,390/- रुपये जादा प्रदाि संभिते. (मोजमाप

पस्त्तक क्र. 21 प.ृ क्र. 82)
4)बाब क्र. 6 प्रोव्हायडडंग डी आय पाईप @ 50% मोजमाप पस्त्तक क्र. 21 प.ृ क्र. 26 (गोर्िारा) िर

आज पयंत 6158, पूिी अदा केलेली “निरं क”, आता अदा कराियाची “निरं क” रुपये 39,61,872.40 अशी
िोंद आहे . मार पि
ू ी अदा केलेला मोजमाप पस्त्तकाचा संदभष शलहण्यात आलेला िाही. त्यामळे सदर
िोंदीबाबत खलासा होत िाही.

5)बाब क्र. 6 प्रोव्हायडडंग डी आय पाईप 150 एमएम @ 30% आज पयंत 1361.47, पूिी अदा केलेली
1067.97, आता अदा कराियाची 293.50

अशी िोंद मोजमाप पस्त्तकातील गोर्िाऱ्यात आहे . परं त

तपशीलिार मोजमापांचा पष्ट्ृ ठ क्र. शलदहण्यात आलेला िाही त्यामळे सदर िोंदीची लेखापरीक्षणात

पडताळणी करता आली िाही. (मोजमाप पस्त्तक क्र. 21 प.ृ क्र. 82) रक्कम रुपये 62,21,225/(1361.47 x 1520.98/ 456.29(30%) = 621225/-

िरीलप्रमाणे सातिे धािते दे यकामध्ये रुपये 5207.55 + 941.70 = 6149.25 अनतप्रदाि ि रुपये
83390 +3961872.40 + 6,21,225 = 10,25,751.40 च्या मोजमापांबाबत मोजमाप पस्त्तकामध्ये
सविस्त्तर िोंदी आढळूि येत िसल्यािे त्यांच्या प्रदािाबाबत खारी करता येत िाही.

6)दे यकाचा िमिा : दे यक िगरपाशलका लेखा संदहता 1971, नियम 174(1) आणण 175 िमिा-131
मध्ये

तयार करण्याऐिजी सदर लेखासंदहतेच्या नियम 42(1) िमिा-22 मध्ये तयार करण्यात आले

आहे . दे यक विदहत नियमािसारच्या िमन्यात तयार करण्यात आलेले िसल्यामळे मागील दे यकापयंत

प्रदाि करण्यात आलेल्या पररमाणाची(quantity) रक्कमेची पडताळणी करणे अिघड होते. तसेच मागील
दे यकातील पररमाण(quantity) ि रक्कम चाल दे यकात घेण्यात आली िाही तर तेिढ्या पररमाणाच्या
रकमेचे अनतप्रदाि होण्याची शक्यता िाकारता येत िाही.

7)महाराष्ट्र सािषजनिक बांधकाम नियम पस्स्त्तका पररशशष्ट्ठ -24 मधील नियम क्र.13 िसार, मोजमाप

पस्त्तकात िोंदविण्यात आलेली मोजमापे दे यक तयार केल्यािंतर मोजमाप पस्त्तकात लाल शाईिे नतरकी

रे र्ा मारणे आिश्यक आहे . तसेच नियम 15 िसार दे यक मंजूर केल्यािंतर मोजमाप पस्त्तकात दसरी रे र्ा

मारणे आिश्यक आहे . परं त तशी कायषिाही करण्यात आलेली िाही. त्यामळे दबार प्रदाि होण्याची शक्यता
आहे मोजमाप पस्त्तकात, प्रदाि केल्यािंतर प्रदािाचा प्रमाणक क्र. ददिांक, धिादे श क्रमांक शलदहण्यात

आलेला िाही. त्यामळे दबार प्रदाि होण्याची शक्यता असते. परं त त्यािसार कायषिाही करण्यात आलेली
िाही.
आक्षेपार्धि रक्कम रु.1025751/-
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सजल निमषल अशभयािांतगषत अस्स्त्तत्िानतल वितरण व्यिस्त्था बळकटीकरण करणे बल्क
मीटर बसविणे ि योजिा 24/7 प्रणाली अंतगषत चालविणे (पॅकेज क्र.2.1 ि 2.3)

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
सजल निमषल अशभयाि योजिा
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
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13404995
कामाची निविदा काढण्यापूिी सविस्त्तर निविदा (DTP) िककंग एस्स्त्टमेट तयार करूि त्याला प्रशासकीय

मंजरी/ तांत्ररक मंजरी ि घेता निविदा मागिि काम केलेले आहे . प्रस्त्तत कामातील निविदा बी-3 दे खभाल
दरुस्त्ती 24/7 प्रणाली अंतगषत रुपये 1,34,04,995/- कामाचा समािेश डीपीआर मध्ये िाही. तसेच या
कामाला प्रशासकीय, तांत्ररक मंजरी घेण्यात आलेली िाही. 10 िे चाल दे यका अखेरपयंत रुपये

6,36,46,687/- एिढे प्रदाि झालेले असि
ू अद्याप अंदाजे रुपये 1,55,77,454/- चे काम शशल्लक आहे .

रकमेच्या गणोत्तरा िसार अंदाजे 20 % काम शशल्लक असल्यािे आतापयंत खची पडलेली रक्कम रुपये
6,36,46,687/- निष्ट्फळ गत
ं ूि रादहलेली आहे .

महाराष्ट्र शासि ,पाणी परिठा ि स्त्िच्छता विभाग, शासि निणषय क्र. सनिअ- 2010/ प्र.क्र.460/

पाप-22, ददिांक 23 िोव्हें बर, 2010 अन्िये महाराष्ट्र सजल निमषल अशभयािांतगषत सांगली शमरज आणण

कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या 24/7 पाणीपरिठा योजिेच्या रुपये 29.85 कोटी ढोबळ ककंमतीच्या
भाग-अ मधील 13 कामांिा प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .

सदर ददिांक 23 िोव्हें बर, 2010 च्या शासि निणषयातील आशयािसार, महाराष्ट्र राज्याच्या
स्त्थापिेचे 50 िर्ष पण
ू ष होण्याच्या निशमत्तािे िागरी पाणीपरिठा, मलनििःसारण, शौचालय बांधकाम ि

घिकचरा व्यिस्त्थापि संदभाषत पयाषप्त, गणित्तापूणष सेिा, ककफायतशीर सेिा शल्कात उपलब्ध करूि दे णे
ि विविध तांत्ररक, आर्थषक ि व्यिस्त्थापकीय सधारणा करण्याचे उस्ध्दष्ट्ट निधाषररत करूि ते साध्य

करण्यासाठी महाराष्ट्र सजल निमषल अशभयाि राबविण्याचा महाराष्ट्र शासि पाणी परिठा ि स्त्िच्छता

विभाग, शासि निणषय क्र. िापाप 2008/ प्र.क्र.1/ पाप 22, ददिांक 22 ऑक्टोबर, 2008 अन्िये शासिािे
निणषय घेतला असल्यािे सदर शासि निणषयातील पररशशष्ट्ट-1 मधील विदहत सधारणात्मक उपाययोजिा
स्त्िीकारणे ि त्या पूणष करणे तसेच िाढीि अिदाि प्राप्त करण्यासाठी सिषसाधारण सभेचा ठराि करूि
राज्य शासिाशी करार कराियाचा आहे . त्यािसार आयक्त, सांगली शमरज आणण कपिाड शहर

महािगरपाशलका यांिी शहरामध्ये पाणीपरिठा सरळीत होण्यासाठी पाणीपरिठा योजिेचा रुपये 49.20
कोटी ककंमतीचा प्रस्त्ताि भाग-अ ि भाग-ब मध्ये शासिास सादर केला असि
ू ददिांक 22 ऑक्टोबर,

2008 अन्िये शासि निणषयातील पररशशष्ट्ट-1 मधील विदहत सधारणात्मक उपाययोजिा स्त्िीकारणे ि त्या
पूणष करणेबाबत शासिाबरोबर करार केला केला असि, राज्यस्त्तरीय सनियंरण ि समन्िय सशमतीिे सदर
प्रस्त्तािास मंजरी ददलेली असल्यािे सदर बाबींचा विचार करूि महाराष्ट्र सजल निमषल अशभयािांतगषत

सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या 24/7 पाणीपरिठा योजिेच्या रुपये 29.85 कोटी
ढोबळ ककंमतीच्या भाग-अ मधील 13 कामांिा प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .

अस्स्त्तत्िातील वितरण व्यिस्त्था बळकटीकरण करणे, बल्क मीटर बसविणे ि योजिा 24/7 प्रणाली

अंतगषत चालविणे या कामाच्या अंदास्जत रक्कम रुपये 8,32,05,995/- ककंमतीच्या कामाचे

लेखापरीक्षणाकररता उपलब्ध करण्यात आलेले निविदा विर्यक िस्त्ती, कागदपरांची पडताळणी केली
त्याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे.
सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलका क्षेरात सजल निमषल अशभयाि राबविण्याबाबत सांगली

शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे महासभा ठराि क्र. 102, ददिांक 18 डडसेंबर, 2008 अन्िये ठराि
मंजरू करूि आयक्तांिा यासंदभाषत महाराष्ट्र शासिाबरोबर करार करण्याबाबत अिमती दे ण्यात आली
आहे .

सजल निमषल अशभयाि योजिेंतगषत कराियाच्या कामांकररता 6 पॅकेज मध्ये एक्सप्रेशि ऑफ इंटरे स्त्ट
व्दारे इच्छक कंराटदारांकडूि शॉटष शलस्त्ट बिविण्याकररता निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्याकररता
दै निक इंडडयि एक्सप्रेस ि दै निक पढारी या ितषमाि परांमध्ये ददिांक 27/03/2010 रोजी जादहरात

दे ण्यात आली होती. ददिांक 27/04/2010 पयंत इच्छक कंराटदारािी आपला एक्सप्रेशि ऑफ इंटरे स्त्ट
कळिाियाचा होता. त्यािसार कंराटदारािी आपला एक्सप्रेशि ऑफ इंटरे स्त्ट कळविल्यािंतर शॉटष शलस्त्ट
बिविण्यात आली. मळ
ू प्रस्त्तािािसार 6 पॅकेज मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. परं त

शॉटष शलस्स्त्टं ग, गणित्ता, तांत्ररक क्षमता विचारात घेऊि 6 पॅकेजच्या कामांचे

3 गट तयार करण्यात

आले. सदर कामाच्या 1) मे. व्हीओशलया िॉटर इंडडया शल. न्य ददल्ली 2) मे. कॅसकल एि व्ही इंडडया
मब
ं ई 3) मे. एस एि जी तत्ि नलोबल चेन्िई 4) मे. प्रनतभा सॅलकॉि मब
ं ई या चार पार ठे केदारांिा

लेटर ऑफ इस्न्व्हटे शि क्र. 259/10-11 ददिांक 2/08/2010 अन्िये निविदा फॉमष (Bid-doघिमीटरent)

विकत घेण्याबाबत कळविण्यात आले. निविदा फॉमष (Bid-doघिमीटरent) वितरण ददिांक 2/08/2010 ते
16/08/2010, प्री-बीड शमदटंग 11/08/2010, निविदा फॉमष सादर ददिांक 23/08/2010 (दपारी 4 िाजे
पयंत), निविदा उघडणे ददिांक 24/08/2010 (दपारी 12 िाजता) होता. सदर कामामध्ये पढीलप्रमाणे

कामांचा समािेश करण्यात आलेला होता. 1) अस्स्त्तत्िातील पाणीपरिठा वितरण व्यिस्त्थेचे बळकटीकरण
रु. 603.91 लक्ष 2) बल्क मीटर बसविणे रु. 94.10 लक्ष 3) दरुस्त्ती ि परररक्षण 24/7 प्रणाली अंतगषत

करणे एकूण कामाची ककमत रुपये 832.06 लक्ष. निविदा सच
ू िेिसार ददिांक 11/08/2010 रोजी प्री-बीड
शमदटंग मध्ये निविदादारािी उपस्स्त्थत केलेल्या मद्दयांिर चचाष झाली त्यामध्ये प्रामख्यािे निविदा सादर

करण्याचा कालािधी िाढिूि दे ण्याबाबत सच
ू िा करण्यात आली. त्यामध्ये मे. व्हीओशलया िॉटर इंडडया शल.
न्य ददल्ली यांिी आणखी 8 आठिडे मदत िाढविण्याची सच
ू िा केली त्यािसार 4 आठिडे मदतिाढ
ददिांक 24/09/2010 पयंत

दे ण्यात आली. मदतिाढ ददिांकापयंत फक्त 1 (एक) निविदादारिे मे. एस

एि जी तत्ि नलोबल चेन्िई यांिी निविदा सादर केली.
प्रस्त्तत कामासाठी प्राप्त झालेली मे. एस एि जी तत्ि नलोबल चेन्िई यांची एकच निविदा प्राप्त
झाल्यािे सदर निविदा उघडण्यात आली असता ती निविदा कामाच्या ककमतीच्या 14 टक्के जादा दरािे
असल्यािे निविदादाराबरोबर िाटाघाटी करूि 0.05 टक्के कमी करूि शशफारस करण्यात आली.

प्रस्त्तत कामाचे अंदाजपरक िोव्हें बर 2009 च्या दरसचीिर आधाररत असि
ू राज्य ि केंद्र शासिाच्या

सधाररत धोरणािसार व्हॅट कर, कामगार कल्याण निधी, रॉयल्टी, एक्ससाईज ड्यट
ू ी या बाबींचा विचार
करता चालू दरसच
ू ीिसार 9.58 टक्के जादा होत असल्याचा अशभप्राय दे ऊि स्त्थायी सशमती ठराि क्र.
357, ददिांक 23/11/2010 अन्िये मंजरी दे ण्यात आली आहे .

कामाचे आदे श क्र. मिपा/ पापवि/ सां/ 614/ 10-11, ददिांक 23/12/2010 अन्िये दे ण्यात आले

आहे त. परिठा आदे शामध्ये कामाची मदत 12 मदहिे ददिांक 23/12/2010 पासि
ू सरु झाल्याचे िमद
आहे . परं त कामाचा करारिामा ददिांक 15/12/10 रोजी करण्यात आलेला असि
ू करारामध्ये “ आमचा
आणण अन्य एका ठे केदाराचा िाटाघाटीिंतर कमीचा म्हणजे एस्स्त्टमेट पेक्षा 13.50 टक्के जादा असा

उल्लेख आहे . कामाची मदत कायाषदेश शमळाल्यापासि
ू 18 मदहिे आहे . कामाच्या मदतीबाबत विसंगती
ददसि येत.े याबाबत पाणीपरिठा विभागािे खलासा केलेला िाही.

प्रस्त्तत कामाची लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध करण्यात आलेली परव्यिहार िस्त्ती, निविदा दस्त्तऐिज
तपासणी करूि अधषसमास ज्ञापि क्र.134 दद.16/09/2014 रोजी निगषशमत केला असि पाणीपरिठा

विभागािे त्याचे अिपालि लेखापरीक्षणास सादर केलेले िाही. सदर कामामध्ये खालीलप्रमाणे अनियशमतता
निदशषिास आल्या आहे त.

1)महाराष्ट्र शासि ,पाणी परिठा ि स्त्िच्छता विभाग, शासि निणषय क्र. सनिअ- 2010/ प्र.क्र.460/ पाप-

22, ददिांक 23 िोव्हें बर, 2010 अन्िेय प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आलेल्या शासि निणषयामध्ये

पाणीपरिठा योजिेचा रुपये 49.20 कोटी ककंमतीचा प्रस्त्ताि भाग-अ ि भाग-ब मध्ये सादर केला आहे
असा उल्लेख आहे . परं त लेखापरीक्षणाकररता महाराष्ट्र सजल ि निमषल अशभयािांतगषत 21 कामांचा रुपये

54.00 कोटी ककंमतीचा सविस्त्तर प्रकल्प आराखडा (DPR) उपलब्ध करण्यात आला आहे . प्रस्त्तत कामाचा
रुपये 49.20 कोटी ककंमतीचा प्रस्त्ताि लेखापरीक्षणास उपलब्ध करण्यात आलेला िाही.

2)तांत्ररक मंजरी : सदर डीपीआर मधील कामांिा तांत्ररक मंजरी घेण्यात आल्याचे तांत्ररक मंजरीचे आदे श

लेखापरीक्षणा कररता उपलब्ध करण्यात आलेले िाहीत.

3) महाराष्ट्र सजल ि निमषल अशभयािांतगषत 21 कामांचा रुपये 54.00 कोटी ककंमतीचा सविस्त्तर प्रकल्प

आराखडा (DPR) ,सधाररत प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासिाला सादर करण्यात आलेला
लेखापरीक्षणास उपलब्ध करण्यात आलेला िाही.

प्रस्त्ताि

4)प्रस्त्तत कामाच्या निविदे िसार कामाची विभागणी 3 भागांमध्ये करण्यात आलेली आहे .
1) निविदा बी-1 रुपये 6,03,91,000/- अस्स्त्तत्िातील कामाचे बळकटीकरण करणे
२) निविदा बी-2 रुपये 94,10,000/- बल्क मीटर बसविणे
3) निविदा बी-3 रुपये 1,34,04,995/- दे खभाल दरुस्त्ती 24/7 प्रणाली अंतगषत चालविणे (या कामाचा

समािेश डीपीआर मध्ये करण्यात आलेला िाही)
एकूण --------------- 8,32,05,995/-

अ) सदर कामाची निविदा काढण्यापूिी सविस्त्तर निविदा (DTP) िककंग एस्स्त्टमेट तयार करूि त्याला

प्रशासकीय मंजरी/ तांत्ररक मंजरी घेणे आिश्यक होते. परं त प्रस्त्तत कामाकररता मंजरी ि घेता निविदा
मागविण्यात येऊि काम करण्यात आलेले आहे .
ब) प्रस्त्तत कामातील निविदा बी-3 िे खभाल िरु
ु स्ती 24/7 प्रणाली अंतगषत रुपये 1,34,04,995/-

कामाचा समािेश डीपीआर मध्ये िाही ककंिा सदर कामाला प्रशासकीय, तांत्ररक मंजरी घेण्यात आलेली
िाही.

िरील बाबींची पतषता करण्यात आली िसल्यामळे प्रस्त्तत कामािरील खचष रु.13404995/- अक्षेपाधीि
ठे िण्यात येत आहे .
5)निविदे मधील खालील कामांचा समािेश डीपीआर मध्ये िाही.
1) बाब बी-1 - 48 : CI / DI पाईप दरस्त्ती इत्यादी रुपये 120000/-

2) बाब बी-1 - 50 : डडटे स्क्टं ग अंडरग्राउं ड सव्हीसेस रुपये 1,66,239/3) बाब बी-1 - 51 : टे क्िीकल सव्हीसेस रुपये 15,00,000/4) बाब बी-2 - 06 : आय.एस.आय (ISI) प्रमाणणत एम.एस स्त्पेशल्स रुपये 98722/5) बाब बी-2 - 13 : 100 एमएम ते 250 एमएम व्यासाचे इलेक्रो मॅनिेदटक फ्लो मीटर
रुपये 18,42,047/-

(171547+184391+368781+875674+241654 = 1842047)
6) बाब बी-2 - 14 : अल्रा सोनिक फ्लो मीटर रुपये 3,52,573/- प्रती मीटर प्रमाणे 3
िग मीटर कररता डीपीआर मध्ये मंजरी आहे . परं त निविदे मध्ये 6

िग मीटर दाखविण्यात आले आहेत. म्हणजे मंजरीपेक्षा 3 िग मीटर
रुपये 10,57,719/- निविदे मध्ये जादा दाखविले आहे त.

डीपीआर मध्ये समािेश िसलेल्या िरील बाबींबाबत सािषजनिक बांधकाम नियम पस्स्त्तका पररच्छे द

132 िसार प्रिासकीय मान्यता व पररच्छे द 135 िसार तांत्ररक मंजरी घेतली िसतािा निविदे मध्ये
समािेश केला आहे .

6) िककंग एस्स्त्टमेट : प्रस्त्तत कामाची निविदा मागाविण्यापिी सविस्त्तर िककंग एस्स्त्टमेट तयार करण्यात
येऊि त्याला प्रशासकीय, तांत्ररक मंजरी घेणे आिश्यक होते परं त तशी कायषिाही करण्यात आलेली िाही.
7) करारिामा : प्रस्त्तत कामाबाबत कंराटदाराबरोबरच्या करारामध्ये आमचा आणण अन्य एका ठे केदाराचा

िाटाघाटीिंतर कमीचा म्हणजे एस्स्त्टमेट पेक्षा 13.50 टक्के जादा दराचा असा उल्लेख आहे . तसेच

निविदे मध्ये ि कामाच्या आदे शामध्ये कामाची मदत 12 मदहिे आहे . परं त करारपरात कामाची मदत

ऑडषर शमळाल्यापासि
ू 18 मदहिे िमद
ू करण्यात आली आहे . सदर विसंगती बाबत खलासा होत िाही.
8) निविदे िसार/ कामाच्या आदे शािसार कामाची मदत ददिांक 23/12/2010 पासि
ू 12 मदहिे म्हणजे

22/12/2010 रोजी समाप्त होते. परं त सदर कालािधीत काम पूणष झालेले िाही. लेखापरीक्षण कालािधी
माहे माचष 2013 पयंत काम पूणष झालेले िाही. त्यामळे सदर निविदादार कामाला विलंब झाल्यामळे

नििदा अट बी-2 िसार 1% दरापयंत दं डिीय रकमेस पार आहे त. तथावप त्यािसार दं डनिय कारिाई
केलेली िाही.

9)निविदा क्लॉज 6 िसार कामाच्या मदतिाढी बाबत कंराटदारािे मदत संपण्यापूिी 30 ददिस अगोदर

मदतिाढी बाबत शलणखत स्त्िरूपात अजष करणे आिश्यक आहे परं त सदर प्रकरणी मदतिाढी बाबत

कंराटदाराकडूि नििेदि करण्यात आलेले िाही. त्यामळे मदतिाढीबाबतचा तपशशल उपलब्ध िस्त्तीमध्ये
आढळूि आलेला िाही.

10)मंजूर निविदे िसार प्रस्त्तत कामाच्या अंदाजपरकीय रुपये 8,32,06,000/- च्या 13.50 टक्के जादा

दरािे म्हणजेच रुपये 9,44,38,810/- रकमेला काम दे ण्यात आलेले आहे . त्यापैकी दरुस्त्ती ि परररक्षणाची
रक्कम रुपये 1,52,14,669/- (1,34,04,995+1809674 = 15214669) रक्कम िजा जाता रुपये
7,92,24,141/- (94438810-15214669 = 79224141) चे काम होणे आिश्यक होते. परं त

लेखापरीक्षण कालािधी माचष 2013 पयंत 10 िे चाल दे यक (10th R.A. Bill) अदा करण्यात आलेले

आहे . 10 िे चाल दे यका अखेरपयंत रुपये 6,36,46,687/- एिढे प्रदाि झालेले असि
ू अद्याप अंदाजे रुपये
1,55,77,454/- चे काम शशल्लक आहे . त्यामळे रकमेच्या गणोत्तरा िसार अंदाजे 20 % काम शशल्लक

आहे . त्यामळे 10 िे चाल (10th R.A. Bill) दे यकाअखेरपयंत खची पडलेली रक्कम रुपये 6,36,46,687/वििाकारण निष्ट्फळ गत
ं ि
ू रादहलेली आहे .

11)प्रस्त्तत कामाचा कालािधी ददिांक 22/12/2011 ला संपलेला असि
ू त्यापढे समारे 16 मदहिे पयंत

सद्धा काम पूणष झालेले िाही. त्यामळे प्रस्त्तत कामािर िरीलप्रमाणे रुपये 7,92,24,141/-पैकी रुपये
6,36,46,687/- म्हणजे 80% खचष करूि ही कामाचा उद्देश साध्य झालेला िसि
ू सदर कामाच्या
अंमलबजािणीमध्ये योनय नियोजिाचा अभाि असल्याचे ददसि
ू येते.
आक्षेपार्धि रक्कम रु. 13404995/-
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10 द.ल.शल. क्षमतेचे अपारं पाररक शमरज जलशध्दीकरण केंद्र बांधणे या कामाची निविदा मागविणे

मागविण्याची प्रकक्रया सिषसाधारणपणे दद. 27/03/2010 रोजी सरु करण्यात आली. मळ
ू निविदे िसार प्राप्त
दर अिाजिी िाटल्यािे निविदा प्रकक्रया रद्द करूि ििीि निविदा प्रकक्रया करण्यात येऊि िाटाघाटीिे
कामाचे आदे श दद. 09/03/2012 ला दे ण्यात आले आहे त.

सदर प्रकक्रया करणे कामी 2 िर्ाषचा कालािधी

लागलेला आहे . योनय नियोजि करुि त्िरीत निणषय ि घेतल्यािे

कामाची ककंमत रुपये 1 कोटी 70

लाखा िरूि 1 कोटी 98 लाख 31 हजार पाचशे एिढी िाढल्यािे महािगरपाशलकेिर रु.2831500/- इतका
अर्थषक भार िाढला आहे .
सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलका पाणीपरिठा विभाग सांगली, शमरज विभागातील सजल
निमषल अशभयािांतगषत 10 द.ल.शल. क्षमतेचे अपारं पाररक शमरज जलशध्दीकरण केंद्र बांधणे कामाचे

लेखापरीक्षणाकररता उपलब्ध करण्यात आलेली कामाची िस्त्ती, कागदपर, दस्त्तऐिज, प्रदाि प्रमाणके,
मोजमाप पस्त्तक इत्यादीचे लेखापरीक्षण केले त्याबाबतच तपशील खालीलप्रमाणे आहे .

सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे महाराष्ट्र शासिाला सजल निमषल योजिेंतगषत

49.20 कोटी रुपयांचा सविस्त्तर प्रकल्प आराखडा सादर केला आहे . सदर प्रस्त्तािाला महाराष्ट्र शासि,
पाणी परिठा ि स्त्िच्छता विभाग निणषय क्र.सनिअ-2010/ प्र.क्र. 460/ पाप-22 ददिांक 23 िोव्हें बर,
2010 अन्िये मंजरी दे ण्यात आलेली आहे . सदर प्रकल्प आराखड्यात रुपये 4

कोटी ककंमतीच्या शमरज

येथील जलशध्दीकरण केंद्राचे ित
ू िीकरण तसेच विस्त्तारीकरण करणे कामाचा समािेश करण्यात आलेला
आहे . शासिाला प्रस्त्ताि सादर केल्यािंतर त्याला मंजरी शमळण्याच्या दरम्याि सजल निमषल कामांचे 6

पॅकेज करूि एक्सप्रेशि ऑफ इंटरे स्त्ट व्दारे इच्छक ठे केदारांकडूि निविदा मागविण्यात आल्या. त्याकररता
ददिांक 27/03/2010 च्या दै निक पढारी ि इंडडयि एक्सप्रेस या ित्ृ तपरांत जादहरात दे ण्यात आली होती.
निविदा सच
ू िेस प्रनतसाद ददलेल्या ठे केदारांच्या निविदांची छाििी करूि पार ठे केदार ठरविण्यात आले.

तथावप योजिेचे सल्लागार मे. डी.आर.ए. कन्सल्टं ट, िागपूर यांचेशी पॅकेज एकत्ररत करूि पॅकेजची संख्या
कमी करणे ि कामाचे स्त्िरूप, तांत्ररक बाबी त्यासाठी लागणाऱ्या तांत्ररक क्षमता असलेले ठे केदार यांचा
अभ्यास करूि 6 पॅकेजचे 3 गट करण्यात आले. त्यास स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 126, ददिांक
12/07/2010 अन्िये मंजरी दे ण्यात आली आहे .

प्रस्त्तत काम गट क्र. 3 अंतगषत अस्स्त्तत्िातील शमरज जलशध्दीकरण केंद्राची क्षमता सध्याच्या

19.20 द.ल.शल. िरूि 28 द.ल.शल. िाढविणे, शसस्व्हल मेकॅनिकल ि इलेस्क्रकल कामांमध्ये सधारणा
करणे तसेच जलशध्दीकरण केंद्र पाच िर्ाषसाठी दे खभाल दरुस्त्तीसह चालविणे या रुपये चार कोटी

ककंमतीच्या कामाचा समािेश करण्यात आला असि
ू गट 3 करता एकूण पाच ठे केदार पार ठरविण्यात
आले.

मे. स्व्हओशलया िॉटर इंडडया शल. ददल्ली. 2) मे. कॅस्त्कल एि व्ही यिायटे ड ककंनडम. 3) मे. लक्ष्मी

इंस्जनिअररंग सव्हीसेस प्रा. शल. कोल्हापूर 4) मे. शमश्रा असोशसएटस ्. 5) मे. एस एम सी इंरा. शल. ठाणे.
निविदा सच
ू िा प्रशसद्धीिसार 29/04/2011 रोजी उपायक्त यांचे सोबतच्या प्री-बीड शमटींगमध्ये

ठे केदारांकडूि निविदा सादर करण्याचा कालािधी अपरा असल्यािे मदतिाढ मागणी करण्यात आली.

त्यािसार निविदा सादर करण्याचा ददिांक 19/05/2011 िरूि ददिांक 6/06/2011 पयंत िाढविण्यात

आली. त्यािंतर मे. मे. स्व्हओशलया िॉटर इंडडया शल. ददल्ली. यांिी ददिांक 19/05/2011 च्या फॅक्सव्दारे
4 जलै, 2011 पयंत मदतिाढीची मागणी कळविले. परं त मदत िाढ दे ण्यात आली िाही. मदत िाढ

ददिांक 07/06/2011 पयंत एकही निविदादारािे निविदा सादर केली िाही. त्यामळे ददिांक 19/05/2011,
7/06/2011, 15/06/2011 ददिांक 24/06/2011 ि 6/07/2011 पयंत मदतिाढ िाढविण्यात आली

निविदा सादर करण्याच्या अंनतम ददिांक 6/07/2011 पयंत फक्त दोि निविदादारांिी निविदा सादर
केल्या. तपशील खालीलप्रमाणे.

मे. एस.एम.सी. इंरा. शल. ठाणे. : एकूण रुपये 10,47,60,700/- ि मे. लक्ष्मी इंस्जनिअररंग सव्हीसेस

प्रा. शल. कोल्हापूर एकूण रुपये 15,49,50,000/-

सदर निविदादारांिी दे ऊ केलेले दर िाजिी िसल्यािे, 10 द.ल.शल. क्षमतेचे िविि अपारं पाररक
जलशध्दीकरण केंद्र बांधणे ि चालू जलशध्दीकरण केंद्राची कामे चालू दरसच
ू ीिसार चार कोटी रुपयात होऊ
शकतात त्यासाठी सदर निविदा प्रकक्रया रद्द करूि खल्या ई-निविदा मागविणे योनय होईल असा प्रस्त्ताि
कायषकारी अशभयंता पाणीपरिठा विभाग यांिी स्त्थायी सशमतीला सादर केल्यािसार स्त्थायी सशमती ठराि
क्रमांक 289, ददिांक 30/08/2011 अन्िये प्रस्त्ताि मंजूर करण्यात आला आहे.

प्रस्त्तत 4 कोटी रुपये प्रकल्प आराखडा कामांमध्ये 10 द.ल.शल. क्षमतेचे िविि अपारं पररक

जलशध्दीकरण केंद्र बांधणे या कामाची दरसच
ू ी 2010-11 िसार अंदाजपरकीय ककंमत रुपये
1,70,00,000/- विचारात घेऊि त्यािसार

निविदा मागविण्यात आल्या आहे त. निविदा सच
ू िा पर क्र.

मिपा/ पापवि/ शम/731/ 2011, ददिांक 14/09/2011 िसार दै निक पढारी या एकमेि ित्ृ तपरात जादहरात
दे ऊि ई-निविदा मागविण्यात आल्या आहे त.
तनवविा प्रशसद्धी हिनांक : 14/09/2011
तनवविा फॉमि ववक्री कालावधी : निविदा सच
ू िा प्रशसद्धीच्या ददिांक पासि
ू 28/10/2011 दपारी 4.00
िाजेपयंत

तनवविा सािर करण्याचा हिनांक : ददिांक 29/09/2011 सायंकाळी 5.00 िाजेपयंत जाहीर निविदा सच
ू िेस
प्रनतसाद म्हणूि चार निविदा दारांिी निविदा फॉमष विकत घेतले त्यापैकी तीि निविदादारांिी निविदा

सादर केल्या. 1) मे. एस व्ही जाधि रुपये 2,05,88,700/ 2) पी.टी. माळी रुपये 2,13,16,700/- ि मे.
लक्ष्मी शसस्व्हल इंस्जनिअररंग सविषसेस कोल्हापूर रुपये 2,17,60,000/- निविदा ई-निविदा पद्धतीिे सादर

केल्या आहे त. ई-निविदा E-Tendering Form of Comercial Evaluation प्रपरािसार सिाषत कमी दर

दे ऊ करणारे मे. एस.व्ही.जाधि रुपये 2,05,88,700/- यांिा पर क्र. मिपा/ शम/तांशा/ 890/2011, ददिांक
18/11/2011 अन्िये िाटाघाटी कररता बोलाविण्यात आले. िाटाघाटी ददिांक 18/11/2011 रोजी दपारी 4
िाजता करण्यात आल्या. िाटाघाटीिेळी निविदादार एस.व्ही.जाधि यांिी निविदा दरांबाबत दरसच
ू ी 201112 िर आधाररत कामाची ककंमत रुपये 2 कोटी होते. त्यामळे सदर ककंमतीच्या 1.85 टक्के जादा दरािे

काम करण्याबाबत संमती दशषविली. त्यािसार स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 488 ददिांक 27.12.2011 अन्िये
मंजरी दे ण्यात आल्यािे श्री. एस.व्ही.जाधि, शमरज यांिी प्रस्त्तत कामाची अिामत रक्कम ि

महािगरपाशलकेबरोबर करारिामा करण्यात आल्यािंतर ददिांक 9/03/2012 च्या आदे शािसार कामाचे
आदे श दे ण्यात आले आहे त.

ई.ओ.आय व्दारे मागविण्यात आलेल्या मळ
ू निविदे मध्ये शमरज येथील अस्स्त्तत्िातील शमरज

जलशध्दीकरण केंद्राची क्षमता 19.20 द.ल.ली. िरूि 28 द.ल.शल. िाढविणे, शसस्व्हल, मेकॅनिकल, ि

इलेस्क्रकल इत्यादी कामांमध्ये सधारणा करणे तसेच जलशध्दीकरण केंद्र पाच िर्ांसाठी चालविणे या

कामांचा समािेश आहे . त्यािसार ई ओ आय (Expression Of Interest) व्दारे नििड करण्यात आलेले

निविदादार मे. एस एम सी इंरा. शल. ठाणे यांिी एकूण रुपये 10,47,60,700/- चा सिाषत कमी ककमतीचा
दे कार ददलेला आहे . सदर निविदादारािे दे ऊ केलेला दे कार िाजिी िाटत िसल्यामळे कामाची विभागणी

करूि 1) 10 द.ल.ली. क्षमतेचे ििीि जलशध्दीकरण केंद्र बांधणे निविदा ककंमत रुपये 1,70,00,000/- ि
2) अस्स्त्तत्िातील जलशध्दीकरण केंद्राची दरुस्त्ती 2.30 कोटी अशी कामांची

विभागणी करूि निविदा

मागविण्यात आल्या आहे त.

कामाचे नाव : सजल निमषल अशभयािांतगषत 10 द.ल.शल. क्षमतेचे अपारं पाररक शमरज जलशध्दीकरण केंद्र
बांधणे.

स्थायी सशमती मंजरु ी : स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 126, ददिांक 12/05/2010 अन्िये स्त्थायी सशमती ठराि
क्र. 488 ददिांक 27/12/2011 अन्िये मंजरी दे ण्यात आली आहे .

महाराष्ट्र शासिाच्या सजल निमषल अशभयािांतगषत शमरज येथे 10 द.ल.ली. क्षमतेचे अपारं पररक

जलशध्दीकरण केंद्र तयार करूि चालू जलशध्दीकरण केंद्राची दरुस्त्ती करणे कामी महाराष्ट्र जीिि

प्रार्धकरणाच्या सि 2010-11 च्या दरसचीिर आधाररत अंदास्जत रक्कम रुपये 1,70,00,000/- िर
दरसच
ू ीतील नियम 8 िसार मिपा क्षेरातील 5% रक्कम िाढीि गह
ृ ीत धरूि अंदाजपरकीय रक्कम रुपये

1,78,50,000/- ची तलिा करता आलेल्या निविदांमध्ये सिाषत कमी दराचे निविदा धारक मे. शशांक व्ही.
जाधि शमरज यांचा निविदा दर 15.34 टक्के जादा दराबाबत िाटाघाटी करूि मळ
ू निविदा ककमतीिर

11.10 टक्के जास्त्त ि चालू दरसची 2011-12 च्या अंदाजपरकीय रक्कम रुपये 1,98,31,500/- िर मे.
शशांक व्ही. जाधि शमरज यांचे निविदे स मंजरी ददलेली आहे .

कामाचे आिे ि : मिपा/ पापवि/ शम/ तांशा/ 159/ 2012, ददिांक 9/03/2012 अन्िये अंदाजपरकीय
रकमेच्या 16.65 टक्के जादा दरािे मंजूर करण्यात आले आहे . परं त 2011-12 या आर्थषक िर्ाषचे

दरसच
ू ीप्रमाणे निविदा रक्कम रु.1,98,31,500/- होत असल्यािे त्या ककंमतीिर निविदा मंजर करणेत

आली आहे .
कामाचा कालावधी : कामाचे आदे श शमळाल्यापासि
ू 12 मदहिे.
सदर कामाचे अिर्ंगािे लेखापरीक्षणाकररता उपलब्ध करण्यात आलेली परव्यिहार िस्त्तीचे
लेखापरीक्षण करूि अधषसमास ज्ञापि क्र.155 दद.01/10/2014 रोजी निगषशमत केला असि

पाणीपरिठा विभागािे त्याचे अिपालि दद.13/10/2014 रोजी सादर केले आहे . ददलेल्या अिपालिाचे
अिलोकि करुि खालीलप्रमाणे लेखापरीक्षण अशभप्राय दे ण्यात येत आहे .
लेखापरीक्षण अशभप्राय :1)सदर कामाची ककंमत अंदाजे रुपये 2.00 कोटी असल्यािे त्याची प्रशसद्धी सामान्य प्रशासि विभाग
महाराष्ट्र शासि यांचा शासि निणषय क्र. जादहरात 2009/प्र.क्र. 137/ का-34 दद. 31/8/2009 िसार
रक्कम रु. 55 लाखापेक्षा जास्त्त रक्कमेचे काम असल्यािे विभागातील “अ” िगष दै निंक एक ि त्या

विभागातील “ब” िगष ि ज्या स्जल्ह्याचे काम आहे त्या स्जल्ह्यातील क िगष दै निंकात जादहरात दे णे
आिश्यक होते. परं त सदर कामाची प्रशसद्धी दै निक पढारी या एकमेि मराठी दै निक ित
ृ परात प्रशसद्धी

दे ण्यात आली आहे . निविदा प्रशसद्धी स्त्थानिक स्त्तरापयंतच मयाषददत रादहल्यामळे निविदे स फक्त स्त्थानिक

स्त्तरािरील मयाषददत कंराटदारांकडूि प्रनतसाद शमळालेला आहे . कामाचे स्त्िरूप ि कामाची ककंमत विचारात
घेऊि निविदा प्रशसद्धी अर्धक व्यापक करण्यात आली असती तर निविदे स अर्धक प्रनतसाद शमळाला

असता. परं त अर्धक व्यापक प्रशसद्धीच्या अभािामळे निविदे स शमळालेला प्रनतसाद सिषसाधारण स्त्िरूपाचा
असल्याचे ददसि
ू येते.
2)प्रस्त्तत काम 10 द.ल.ली. क्षमतेचे जलशध्दीकरण केंद्र कामाची निविदा रुपये 1,70,00,000/-

िाटाघाटीअंती रुपये 1,98,31,500/- ला मंजूर करूि मे. एस.व्ही. जाधि यांिा क्रमांक मिपा/ पापवि/शम/
तांशा/ 159/ 2012, ददिांक 09/03/2012 अन्िये कामाचे आदे श दे ण्यात आले आहेत. म्हणजेच प्रस्त्तत
काम निविदा ककमतीपेक्षा रुपये 28,31,500/- जादा रकमेला दे ण्यात आले असि
ू ती निविदा रकमेपेक्षा
16.66 टक्के जादा दरािे मंजूर करण्यात आल्याचे ददसि
ू येते. जादा दराची निविदा मंजरीबाबत

िरीलप्रमाणे अंदास्जत रक्कम रुपये 1,70,00,000/- िर दरसच
ू ीतील नियम 8 िसार मिपा क्षेरातील 5%
रक्कम िाढीि गह
ृ ीत धरूि अंदाजपरकीय रक्कम रुपये 1,78,50,000/- ची तलिा करता आलेल्या

निविदांमध्ये सिाषत कमी दराचे निविदा धारक मे. शशांक व्ही. जाधि शमरज यांचा निविदा दर 15.34
टक्के जादा दराबाबत िाटाघाटी करूि मळ
ू निविदा ककमतीिर 11.10 टक्के जास्त्त ि चालू दरसची

2011-12 च्या अंदाजपरकीय रक्कम रुपये 1,98,31,500/- िर असा अशभप्राय िोंदविण्यात आला आहे .
याबाबत खालील बाबींचा खलासा करण्यात आलेला िाही.
अ) प्रस्त्तत कामाचे अंदाजपरक तयार करतािा दरसचीतील नियम 8 िसार मिपा क्षेरातील

कामांकररता 5% रक्कम िाढिूि निविदा ककंमत रुपये 1,78,50,000/-

निश्चीत करूि त्या ककमतीला

निविदा मागविण्याऐिजी निविदे तील ककंमत कमी दाखिूि िाटाघाटी िेळी 5%

जादा रकमेचा विचार

करण्याचे प्रयोजि स्त्पष्ट्ट होत िाही.
ब) निविदा ककंमतीमध्ये सदर 5% जादा महािगरपाशलका क्षेरांकरीता रकमेचा अंतभाषि करण्यात आलेला

िाही. याबाबत निविदादारांिा निविदा सचिेमध्ये ककंिा निविदा फॉमष मध्ये सर्ू चत करण्यात आलेले िाही.
कामाचे अंदाजपरक तयार करतािा सिंकर् बाबींचा विचार करूि निविदा ककंमत निश्चीत करण्यात आली
असती तर त्यािसार निविदादारांिा निविदा ककंमतीचा योनय दे कार दे ता आला असता. परं त सदर

निविदे मधील कामाच्या ककंमतीबाबत निविदादारांिा अिशभज्ञ ठे िण्यात आल्यािे निविदे ची योनय ककंमत
आलेली िाही. त्यामळे सदर निविदा प्रकक्रया निविदा प्रकक्रयेच्या नियमांिसार करण्यात आलेली िाही.
3)प्रस्त्तत कामाची मळ
ू निविदा महाराष्ट्र जीिि प्रार्धकरण यांचे सि 2009-10 च्या दरसचीिर आधाररत

तयार करण्यात आलेल्या अंदाजपरकािसार निविदा मागविण्याची प्रकक्रया सिषसाधारणपणे ददिांक

27/03/2010 रोजी सरु करण्यात आलेली आहे . मळ
ू निविदे िसार प्राप्त दर अिाजिी िाटल्यािे सदर

निविदा प्रकक्रया रद्द करूि नििीि निविदा प्रकक्रया करण्यात येऊि िाटाघाटी करूि कामाचे आदे श ददिांक
09/03/2012 ला दे ण्यात आले आहे त. म्हणजेच सदर प्रकक्रया करणे कामी 2(दोि) िर्ष कालािधी

लागलेला ददसि
ू येतो. िस्त्ती मधील उपलब्ध मादहती िसार महाराष्ट्र जीिि प्रार्धकरणाच्या दरसच
ू ीमध्ये
सिषसाधारणपणे प्रती िर्ी 15 (पंधरा) टक्के िाढ होते असे िमद
ू करणेत आले आहे . त्यािसार सदर

निविदे च्या कामाचे अंदाजपरकातील दर सद्धा सिषसाधारणपणे 15(पंधरा) टक्क्यांिी िाढीि आहे त. निविदा
प्रकक्रयेस अंनतम निणषय होईपयंत 2 (दोि) िर्ष कालािधी लागल्यािे मळ
ू निविदा ककमतीमध्ये

सिषसाधारणपणे 30 (तीस) टक्के िाढ झालेली आहे . त्यामळे निविदा प्राक्रीये बाबत निणषय घेताि 2 िर्ष
कालािधी लागल्यािे कामाच्या ककंमतीत सिषसाधारणपणे 30 टक्के िाढ झालेली आहे . म्हणजेच निविदा

प्रकक्रया प्रकरणी त्िरीत निणषय घेण्यात आले असते तर प्रस्त्तत कामामध्ये 30 टक्के बचत झाली असती.
परं त निविदा प्रकक्रया प्रकरणी त्िररत निणषया अभािी 30 टक्के एिढे िकसाि झालेले आहे . त्यामळे
कामाची ककंमत रुपये 1,70,00,000/- (एक कोटी, सत्तर लक्ष) िरूि 1,98,31,500/- (एक कोटी,

आठ्यािि लक्ष, एकतीस हजार, पाचशे) एिढी झालेली आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये
योनय नियोजि करुि निणषय घेण्यास विलंब लागल्यािे योजिेच्या खचाषत िाढ झाल्याची बाब पाणीपरिठा
विभागािे मान्य केली आहे .

4)सदर कामाची मदत कामाचे आदे श ददल्यापासि
ू 12 मदहिे आहे . कामाचे आदे श क्र. मिपा/ पापवि/

शम/तांशा/ 159/2012, ददिांक 09/03/2012 अन्िये दे ण्यात आले आहे त. त्यािसार काम ददिांक

8/03/2013 अखेर पूणष करणे आिश्यक होते. परं त 2012-13 अखेरपयंत सहा धािती दे यके प्रदाि

करण्यात आलेली असि
ू सहाव्या धािते दे यका अखेरपयंत एकूण रुपये 1,43,99,324/- खचि झालेले
आहे त. िाटाघाटी अंती कामाची निश्चीत करण्यात आलेली ककंमत रुपये 1,98,31,500/-

आहे . त्यामळे

काम पूणष करण्याच्या मदतीत रकमेच्या गणोत्तरािसार 72.60 टक्के काम झालेले असि
ू 27.40 टक्के
काम करणे शशल्लक आहे . तसेच लेखापरीक्षण मदहिा सप्टें बर 2014 अखेरपयंतही काम पण
ू ष झाल्याचा
तपशील उपलब्ध िाही. सदर कामािर निविदा ककमतीच्या 72.60 टक्के रक्कम खचष करण्यात आलेला
आहे , परं त काम पण
ू ष झालेले िसल्यामळे कामाचा उद्देश साध्य झालेला िाही. निविदा अटी िसार

कंराटदारािे कामाच्या नियोजिाचा बार-चाटष द्याियाचा आहे . ि त्यािसार काम कराियाचे आहे परं त सदर
बारचाटष परव्यिहार िस्त्ती मध्ये उपलब्ध िाही. कामाच्या बार-चाटष िसार कंराटदारास काम करणे

बंधिकारक आहे . परं त काम पण
ू ष झालेले िसल्यामळे सदर कामािर खचष करण्याचा उद्देश साध्य झालेला
िाही. प्रस्त्तत काम बार-चाटष िसार करूि घेण्याच्या अमलबजािणीमध्ये योनय नियोजिाचा अभाि

असल्याचे ददसि
ं ूि रादहलेला आहे . अधषसमास ज्ञापिास
ू येते. त्यामळे शासिाचा निधी वििाकारण गत

ददलेल्या अिपालिामध्ये ऑगष्ट्ट 2013 मध्ये जलशध्दीकरण केंद्राचे काम पणष होिि चाचणी घेण्यात
आली आहे . परं त िाढीि पाणीपरिठा करण्यासाठी उं च टाक्यासाठी पंवपग मशीिरी बसविणे ि िाढीि
उपसा करण्याची सोय करणे ही कामे अपणष असल्यािे चाचणी घेिि पंपीग जलशध्दीकरण केंद्र बंद

असल्याचे िमद केले आहे. या िरुि योनय नियोजिा अभािी शासिाचा निधी िाहक गत
ं ि पडल्याचे
शसध्द होते.

5)2012-13 या आर्थषक िर्ाषमध्ये कामाचे प्रदाि कंराटदार एस.व्ही.जाधि यांिा धािती दे यके क्रमांक 1
ते सहा अन्िये एकूण रुपये 1,43,99,324/- करण्यात आलेले आहे . दे यकांति
ू व्हॅट 2 टक्के,

आयकर

2.5 टक्के, कामगार कल्याण उपकर 1 टक्के ि सरक्षा रक्कम 2.5 टक्के कपात करण्यात आलेली आहे

परं त कंराटदारािे रॉयल्टी भरणा केल्याबाबतच्या पष्ट्ृ टयथष कायषिाही करण्यात आल्याचे ददसि
ू आले िाही.
तसेच ककती खनिज सादहत्य िापरले याबाबतचा तपशील दे यकासोबत जोडण्यात आलेला िाही. त्यामळे

खनिज सादहत्य िापरापोटी निश्चीत ककती रक्कम भरणा करणे बाकी आहे याबाबतच तपशील उपलब्ध
िाही. अिपालिामध्ये आज अखेर केलेल्या एकण कामाचा ि त्यािरील रॉयल्टीचा गोर्िारा ददला आहे .

त्यािसार शसमें ट काँक्रीट M-150:- 76.80घ.मी., शसमें ट काँक्रीट M-300 :- 475.06 घ.मी., विट बांधकाम
40.34 घ.मी.,प्लास्त्टर 22.40 घ.मी., आय.पी.एस फ्लोरींग 1.03 घ.मी. प्रमाणे एकण 615.63 घ.मी.

झाले असि रु.70.67 प्रती घ.मी.प्रमाणे रु.43507/- ठे केदाराचे अंनतम दे यकामधि कपात करण्याचे मान्य
केले आहे . परं त रॉयल्टीची रक्कम कपात करुि अिपालि सादर केलेले िाही.
आक्षेपार्धन रक्कम रु. 14355818/वसल
ु पात्र रक्कम रु. 43506/अधष
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मिपा शाळे साठी ििीि स्त्कूल बस खरे दी मधील अनियशमतते बाबत.
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तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

िगरविकास विभाग पर क्र.जीईएि-1093/2365 प्र.क्र.126/93/ििी-14 दद.20.10.1993 अन्िये स्त्पधाषत्मक
दर प्राप्त होण्यासाठी रु.5 लाख ते 1 कोटी अंदाजपरकीय रक्कमेच्या खचाषच्या निविदा या अ) राज्य
स्त्तरीय दै निक , ब) 20,000 प्रती खप असलेले स्जल्हा स्त्तरीय दै निक यामध्ये निविदा प्रशसध्दीस दे णे
आिश्यक आहे . उक्त स्त्कूल बस खरे दीसाठी निविदा "दै .केसरी" या एकाच ितषमाि परात प्रशसध्दीस
ददल्यािे दस्त्पधाषत्मक दराचा लाभ ि शमळाल्यािे महािगरपाशलकेचे आर्थषक िकसाि झाले आहे .

महािगरपाशलका अर्धिस्त्त िाहि कायषशाळा विभागाकडे एकूण 111 विविध प्रकारची िाहिे
आहे त. त्यापैकी मिपा शाळे साठी िापरात असलेल्या 33 आसिी स्त्कूलबसचा िापर 16 िर्ाष पेक्षा जास्त्त
झालेला असल्यािे शासि निणषय वित्त विभाग क्र. डीएमपी / 1080 / सीआर. 504 / जीईएि-5
दद.29.05.1984 िसार मा.आयक्त मिपा यांिा प्राप्त अर्धकारा िसार जिी बस निकामी ठरिूि त्या
ऐिजी 36 आसि व्यिस्त्था असलेली स्त्कूल बस खरे दी करण्यात आली आहे.
प्रमाणक क्रमांक
7589

ददिांक
30/3/2013

रक्कम
1486056/-

1) अंदाजपरकीय रक्कम रुपये : 15,20,000/- निविदा रक्कम रुपये : 15,00,000/2) प्रशासकीय मान्यता : मा.आयक्त निणषय ददिांक 11.03.2013 िसार निविदा दरािे बस खरे दीस
मान्यता दे ण्यात आली आहे.
3) स्त्थायी सशमती ठराि : ठराि क्रमांक 93 दद.13.05.2013

4) तांत्ररक मान्यता : दद.11.03.2013
5) परिठादाराचे िांि: मे. पंडीत ॲटोमोटीव्ह शल.सांगली
6) निविदा प्रशसध्दी : क्र.1/2012-13 दद.02.01.2013
मदतिाढ दसरी प्रशसध्दी दै .केसरी दद.31.01.2013
मदतिाढ नतसरी प्रशसध्दी दद.14.02.2013
सदर बस खरे दीची िस्त्ती ि प्रमाणक तपासि अधषसमास ज्ञापि क्र.80 दद.15/07/2014 निगषशमत
केला असि िाहि विभागािे त्याचे अिपालि दद.21/7/14 रोजी सादर केले आहे .

िाहि विभागािे ददलेले

अिपालि तपासि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे .
1) उक्त स्त्कूलबस खरे दीसाठी निविदा "दै .केसरी" या एकाच ितषमािपरात प्रशसध्दीस ददल्याचे ददसि
ू आले
आहे .

िगरविकास विभाग पर क्र.जीईएि-1093/2365 प्र.क्र.126/93/ििी-14 दद.20.10.1993 अन्िये

स्त्पधाषत्मक दर प्राप्तहोण्यासाठी रु.5 लाख ते 1 कोटी अंदाजपरकीय रक्कमेच्या खचाषच्या निविदा या अ)
राज्य स्त्तरीय दै निक, ब) 20,000 प्रती खप असलेले स्जल्हा स्त्तरीय दै निक यामध्ये निविदा प्रशसध्दीस
दे णे आिश्यक आहे .

एकाच दै निकामध्ये निविदा जादहरात प्रशसध्द केली आहे . प्रथम निविदे स प्रनतसाद

लाभला िसल्यािे दोि िेळा मदतिाढ दै निक केसरी या दै निकातच ददली असल्यािे निविदे स आिश्यक
तेिढी प्रशसध्दी शमळाली िसल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.

तसेच एकाच परिठादारािे निविदा सादर केल्यािे

महािगरपाशलकेस स्त्पधाषत्मक दराचा लाभ ि शमळाल्यािे महािगरपाशलकेचे आर्थषक िकसाि संभित आहे .
2) एकच प्राप्त झालेली निविदाकार मे.पंडीत ॲटोमोटीव्ह शल. सांगली यांिा मा.आयक्त यांिी स्त्कूलबस
परिठ्याचे तोंडी आदे श ददल्याचे िस्त्तीमध्ये िमद आहे.

(कायाषदेश िस्त्तीमध्ये आढळूि आलेला िाही.)

िस्त्तीमध्ये कायाषदेश उपलब्ध िसल्यािे सदर परिठा निविदे त विदहत केल्याप्रमाणे 30 ददिसात झाला
याची खातरजमा करता आलेली िाही.
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पेरोल-डडझेल िाहिांच्या दरूस्त्तीिर वित्तीय मयाषदेपेक्षा जास्त्त खचष केलेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

14

9अ

04

0

िाहि

मिपा

विभाग

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

483574
वित्त विभाग शासि निणषय क्र. विअप्र-1008/प्र.क्र.-13/200 विनिएम ददिांक 05.01.2009 अन्िये डडझेल
िाहिािर प्रनत िर्ष रु.50 हजार ि पेरोल िाहिािर प्रनत िर्ष 40 हजार खचष करणे आिश्यक असतािा
खाली िमद
ू केलेल्या िाहिािर वित्तीय मयाषदेपेक्षा रु.641602/- इतका जास्त्त खचष झाल्याचे निदशषिास
आले आहे.

सांगली शमरज आणण कपिाड महािगरपाशलकेच्या कायषशाळा विभागाकडे एकूण 111 विविध
प्रकारची िाहिे असि
ू त्यापैकी 74 िाहिे सांगली प्रभाग 1 ि 2 कडे तसेच 37 िाहिे प्रभाग 3 ि 4
शमरज ि कपिाड विभागाकडे कायषरत आहे त. 2012-13 मधील िाहि दरूस्त्तीचे लेखापरीक्षण, कामाच्या
िस्त्ती, िाहि दरुस्त्तीचे उपयोगात आणल्या (िविि िापरल्या) स्त्पेअर पाटष स ् िोंदीचे रस्जस्त्टरची तपासणी
करुि अधषसमास ज्ञापि क्र.81 दद.15/07/2014 रोजी निगषशमत केला आहे . अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि
िाहि विभागािे दद.23/7/14 रोजी सादर केले असि ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील
आक्षेप घेण्यात येत आहे .
1) वित्त विभाग शासि निणषय क्र. विअप्र-1008/प्र.क्र.-13/200 विनिएम ददिांक 05.01.2009 अन्िये
डडझेल िाहिािर प्रनत िर्ष रु.50 हजार ि पेरोल िाहिािर प्रनत िर्ष 40 हजार खचष करणे आिश्यक
असतािा खाली िमद
ू केलेल्या िाहिािर वित्तीय मयाषदेपेक्षा जास्त्त खचष झाल्याचे निदशषिास आले आहे .

अ.क्र.

िाहिक्रमांक

इंधिप्रकार

केलेलाखचष

जास्त्तीचाखचष

1

MH 10 E 1214

डडझेल

1,08,289/-

68,289/-

2

MH 10 NP 1007 कॉम्पॅक्टर

डडझेल

97,050/-

47,085/-

3

रोडरोलर िं.2

डडझेल

80,395/-

30,395/-

4

MH 10 P 1012 कॉम्पॅक्टर

डडझेल

64496

14496

5

MH 10 P 1017 कॉम्पॅक्टर

डडझेल

203870

253870

6

MH 10 P 19 िॉटर टँ कर

डडझेल

69509

19509

7

MH 10 C 7121 बॅक हो लोडर

डडझेल

99,930/-

49,930/-

एकूण

7,23,539/-

4,83,574/-

मशीि

2) उपरोक्त िाहिे दरूस्त्तीचा प्रती िाहि खचष हा रु.50,000/- पेक्षा जास्त्त आहे ि िाहिांची दरुस्त्ती
स्त्पेअर पाटष सदहत असल्यािे िाहिांचे िावर्षक दरूस्त्ती ि स्त्पेअर पाटष खरे दी करणेसाठी उद्योग उजाष ि
कामगार विभाग शा-भांखसं.क्र.नि.1088/2512/ उद्योग/6 दद.2 जािे ,1992 मधील पररच्छे द 8.3 (ई)
िसार िर्षभर आिश्यकते िसार िस्त्त खरे दी करणेसाठी दर िर्ी संख्या करारापेक्षा दरकरार करणे
आिश्यक असता सदर िाहिे दरपरके मागिि
ू दरूस्त्ती केलेली आहे .
3) महािगरपाशलकेकडे असलेल्या अन्य कॉम्पॅक्टरच्या है ड्रॉशलक ऑइल ि इंस्जि ऑइल या बाबीिर
सरासरी 25 हजार खचष झाला आहे .

परं त MH 10 NP 1007 या कॉम्पॅक्टरच्या है ड्रॉशलक ऑइल ि

इंस्जि ऑइल या बाबीिर 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत रक्कम रुपये 65140/- खचष झाला आहे .

जादा

खचाषबाबतचे स्त्पष्ट्टीकरण िाहि विभागािे ददले िसल्यािे खचष रक्कम रुपये 65140/- आक्षेपार्धि
ठे िण्यात येत आहे .
4) रोडरोलर ि.2 िर 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत रक्कम रुपये 180325/- खचष झालेला आहे .
अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या उत्तरामध्ये लेखापरीक्षणामध्ये िमद केलेला खचष चकीचा दाखविला असि
फेर ररपेअर रस्जस्त्टर क्र.14 ची तपासणी करुि सदर खचाषबाबत खारी करणे आिश्यक असलेचे िमद
आहे . परं त फेर ररपेअर रस्जस्त्टर क्र.14 लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेले िसल्यािे रक्कम रुपये
180325/- आक्षेपाधीि ठे िण्यात येत आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम :- खचि रु. 641602/-
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कायषशाळा विभागाचे लेखापरीक्षणामध्ये निदशषिास आलेल्या अनियशमतताबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
14

निधीचा स्त्रोत

िाहि विभाग मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ड

07

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

7262761
दरूस्त्ती , स्त्पेअर पाटष खरे दी इ. 2012-13 मधील कायषशाळा विभागाचा िाहि खरे दी, दरूस्त्ती ,सटे भाग
खरे दी खचाषची रु.36,17,586/- ची एकूण 149 प्रमाणके - तपासली असता, प्रमाणकािर "रक्कम प्रदािाथष
मंजूरी" (Pass for Payment) िमद केलेले िाही. तसेच सट्टे भाग खरे दी कोणत्या िोंदिहीत कोणत्या
पष्ट्ृ ठािर िोंद घेतली याची िोंद िाही. सबब माल प्राप्त झाल्याची / केलेल्या खचाषची खारी होत िाही.
आरोनय विभागाकडील कचरा गाड्यांची लॉगबक लेखापरीक्षणास सादर केली िसल्यािे कचरा गाड्यांच्या
िाहि इंधिािर 2012-13 मध्ये प्रभाग सशमती क्र.3 रु.1705590/-, प्रभाग सशमती क्र.4 रु.1939585/,आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .

सांगली, शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या िाहि विभागाकडील लॉगबक, इंधि िापर िमिा
क्र.27 , जंगम मालमत्ता िोंदिही, घसारा निधीची लेखापरीक्षण करुि अधषसमास ज्ञापि क्र.83
दद.15/7/14 रोजी निगषशमत केला असि िाहि विभागािे त्याचे अिपालि

दद.24/7/14 रोजी सादर केले

आहे . िाहि विभागािे ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

1) लॉगबुक : िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रं.153 िसार िमिा क्र.126 प्रमाणे इंधिाचा
लेखा ठे िला असि िमिा क्र.127 प्रमाणे मोटार िाहि लेखापस्त्तक ठे िणे आिश्यक आहे ि त्यासाठी
कायाषलयीि िेळेित
ं र िाहि गॅरेजला जमा करणे आिश्यक आहे . परं त िाहिे गॅरेजला जमा केली जात
िाहीत. रकािा क्र.12 मध्ये प्रिास करणा-या अर्धका-यािे स्त्िाक्षरी केली आहे . परं त रकािा क्र.11 मध्ये
प्रिासाचा हे त शलदहला िसल्यािे गाडीचा िापर कोणत्या कारणासाठी करण्यात आला याचा अथषबोध
लेखापररक्षणास होत िाही. कनिष्ट्ठ अशभयंता (तांत्रीक) यांिी िाहिामध्ये एकूण इंधि भरणा ि प्रती
कक.मी. सरासरी माशसक आढािा तपासला आहे . परं त दै िदं दि िापराच्या िोंदी तपासल्या िाहीत.
अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये िाहिाच्या दै िदं दि िापराच्या िोंदी कोणी तपासणे आिश्यक
आहे याचे अिपालि सादर केलेले िाही.
2) वािनतळ : िगरपररर्द लेखासंदहता 1971चे नियम क्रं.153 िसार नियंरण अर्धका-यास, इंधि
िापरािर होणा-या खचाषचे पररनिररक्षण करता यािे म्हणि िमिा क्र.127 प्रमाणे मोटार िाहि लेखापस्त्तक
ठे िणे आिश्यक आहे . त्यािसार मोटार िाहिांचे लेखा िमिा क्र.127 प्रमाणे ठे िला आहे . िमन्यामधील
रकािा क्र.2 प्रमाणे मोटार गॅरेजमधि निघाल्याची िेळ ि रकािा क्र.3 िसार मोटार गॅरेजमध्ये
परतण्याच्या िेळेची िोंद करणे आिश्यक आहे . परं त सदर िोंदी घेण्यात आलेल्या िसल्याचे ददसि
ू आले
आहे . त्यामळे महािगरपाशलकेची िाहिे दररोज कायषशाळे मध्ये जमा केली जात असल्याची खारी करता
आलेली िाही. सदर िाहिे कोठे जमा केली जातात ि प्रिास करणारे अर्धकारी िाहिे गॅरेजमध्ये नियमािे
जमा करत िाहीत तसेच िाहिे जमा होत िसलेबाबतची मादहती कनिष्ट्ठ अशभयंता यांत्ररकी यांिी िरीष्ट्ठ
अर्धकाऱ्यांिा दे णे आिश्यक असता ती का ददली िाही याचा खलासा करण्यात आलेला िाही. िाहिे
कायाषलयीि िेळेित
ं र गॅरेजमध्ये जमा होत िसल्यािे

कायाषलयीि िेळेित
ं र ि सट्टीचे ददिशी िाहिांचा

िापर खाजगी कामासाठी होत असल्याची शक्यता िाकारता येत िाही. िाहिे दरुस्त्तीसाठीच कायषशाळे मध्ये
येत असल्यािे िाहिांच्या दै िदं दि दे खभालीिर कायषशाळे चे नियंरण राहत िसल्यािे िाहिांच्या दे खभाल
दरुस्त्तीिर जादा खचष होत असलेचे ददसि येत.े िाहिांचे ड्रायव्हर कायषशाळे च्या नियंरणाखाली िसल्यािे ि
एखादा अर्धकारी रजेिर असल्यास त्याची मादहती कायषशाळे स समजत िसल्यािे त्या गाडीचा ड्रायव्हर
कोठे ि काय काम करतो याची मादहती कायषशाळे स समजत िसल्यािे ड्रायव्हरांचे दै िदं दि कामकाजािर
कायषशाळे चे प्रभािी नियंरण राहत िसल्याचे ददसि येते. तसेच ड्रायव्हरांचे दै िदं दि हजेरीबाबतची मादहती
कायषशाळे कडे िसल्यािे त्यांच्या हजेरीबाबतची मादहती लेखापरीक्षणास शमळाली िाही. िाहिांचे कायाषलयीि
िेळेित
ं रचे िापरािर कोणाचेही नियंरण िसल्यामळे मिपाचे आर्थषक िकसाि (दरूस्त्ती /खाजगी िापर)
संभित आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये गॅरेजची जागा कमी अपरी असल्यािे
कायाषलयाच्या जागेमध्ये पाकष केली जात असल्याचे िमद आहे . परं त याबाबतचे सक्षम प्रार्धका-यांिी

काढलेले आदे श लेखापरीक्षणास दाखविलेले िाहीत. महािगरपाशलकेची िाहिे कायाषलयीि कामासाठीच
िापरणेबाबतचे आदे श आयक्तांिी काढलेचे िमद आहे . परं त आदे श लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेले
िाहीत.
िमिा क्र.127 मधील रकािा क्र.6 िसार मैल अंतर आरं भ ि रकािा क्र.7 िसार िोंदणीकृत
प्रिासाचा शेिट ि रकािा क्र.8 िसार धािलेल्या मैल/ककलोशमटरची संख्या शलदहणे आिश्यक आहे .
त्याप्रमाणे आर्धकाऱ्यांच्या गाड्यांचे लॉगबक िाहिचालक यांिी शलदहले आहे . परं त सदर रकािे सक्षम
प्रार्धकारी यांिी प्रमाणणत केले िसल्यािे िाहिांच्या कफरती विर्यी साशंकता निमाषण होत आहे .
आरोनय विभागाकडील कचरा गाड्यांची लॉगबक लेखापरीक्षणास सादर केली िसल्यािे कचरा
गाड्यांच्या िाहि इंधिािर 2012-13 मध्ये प्रभाग सशमती क्र.3 रु.1705590/-, प्रभाग सशमती क्र.4
रु.1939585/-,आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे . प्रभाग सशमती क्र.1 च्या कॉम्पॅक्टरच्या लॉगबकची
तपासणी केली असता लॉगबकमध्ये िाहिािे कोठि कचरा गोळा केला त्याच्या िोंदी आहे त परं त
अंतराच्या िोंदी िाहीत. महािगरपाशलकेच्या आरोनय निररक्षक ि कनिष्ट्ठ अशभयंता (यंर) यांिी कचरा
जमा होणा-या कचरा कं डींची जागा निस्श्चत करुि िाहिचालकांिा रुट निस्श्चत करुि दे णे आिश्यक आहे .
तसेच प्रत्येक रुटचे अंतर सव्हे करुि त्याप्रमाणे कक.मी. निस्श्चत करुि अंतर प्रमाणणत करणे आिश्यक
आहे . महािगरपाशलकेचा सांगली कचरा डेपो शहरापासि 6 कक.मी.अंतरािर आहे . गाडीच्या लॉगबकमध्ये
डेपामध्ये कचरा उतरल्याच्या िोंदी आहे त परं त कचरा डेपोिर कचरा टाकल्याबाबत डेपोिर असणा-या
मकादमाची लॉगबकमध्ये प्रत्येक रीपच्या िेळी स्त्िाक्षरी घेतली िसल्यामळे कचरा डेपोिर कचरा िाहिाच्या
एकूण ककती फे-या, ककती िाजता

झाल्या ते समजि येत िाही.

3) वािनचालक : महािगरपाशलकेमध्ये मािधिािर एकूण 60 िाहिचालक आहे त. सदर िाहिचालक
महािगरपाशलकेच्या अन्य विभागांिा दे ण्यात आले आहे त. िाहिांचे चालक कायषशाळे च्या नियंरणाखाली
िसल्यािे ि एखादा अर्धकारी रजेिर असल्यास त्याची मादहती कायषशाळे स समजत िाही. त्यामळे त्या
गाडीचा ड्रायव्हर कोठे ि काय काम करतो ते कायषशाळे स समजत िसल्यािे त्या

िाहिचालकाचा िापर

कायषशाळे स करता येत िाही. त्यामळे सदर िाहिचालक वििािापर रहात असल्याचे ददसि
ू येते.
4) वािने खरे िी : दरूस्त्ती , स्त्पेअर पाटष खरे दी इ. 2012-13 मधील कायषशाळा विभागाचा िाहि खरे दी,
दरूस्त्ती,सटे भाग खरे दी खचाषची रु. 36,17,586/- ची एकूण 149 प्रमाणके - तपासली असता, प्रमाणकािर
"रक्कम प्रदािाथष मंजूरी" (Pass for Payment) िमद केलेले िाही. तसेच सट्टे भाग खरे दी कोणत्या
िोंदिहीत कोणत्या पष्ट्ृ ठािर िोंद घेतली याची िोंद िाही. सबब माल प्राप्त झाल्याची / केलेल्या खचाषची
खारी होत िाही. प्रमाणके रद्द केलेली िसल्यािे पन्हा िापरात येण्याची शक्यता िाकारता येत िाही.

अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये सदर बाब लेखा विभागाशी संबंर्धत असल्याचे िमद आहे .
लेखाविभागािे अिपालि सादर केलेले िाही.
5) िाहिे दरुस्त्ती िंतर निकामी झालेले सटे भाग कायषशाळे त जमा केले बाबतची िोंदिही ठे िणे आिश्यक
आहे . सदर िोंदिही लेखापरीक्षणास प्राप्त झालेली िाही. त्यामळे जिे निकामी सटे भाग जमा झाल्याची
खारी करता आलेली िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये शललािाचे िेळी स्त्क्रॅप रस्जस्त्टरला
िोंदी घेतल्याचे िमद आहे . परं त स्त्क्रॅप रस्जस्त्टर लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आले िाही.
6) जंगम मालमत्ता नोंिविी : जंगम मालमत्ता िोंदिही महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे
नियम क्र.144 िसार िमिा क्र.114 मध्ये ठे िली आहे . सदर िोंदिहीत िाहिांच्या िोंदी घेण्यात आलेल्या
आहे त. परं त त्यातील स्त्तंभ क्र.7 मालमत्ता िापरात आहे का अथिा आिश्यक असल्यास इतर तपशील,
स्त्तंभ क्र.8 प्रार्धकृत आर्धका-याची स्त्िाक्षरी, स्त्तंभ क्र.9 मालमत्तेच्या अंनतम विल्हे िाटीचा ददिांक, हे
रकािे पूणष पणे भरलेले िाहीत त्यामळे ककती िाहिे चाल स्स्त्थतीमध्ये आहे त याची खारी करता आलेली
िाही.
7)घसारा तनधी :- कायषशाळे त असलेल्या िाहिािर प्रत्येक िर्ी सािषजनिक बांधकाम विभाग नियमािली,
नियम क्रं. 415 िसार दर साल 15% घसारा निधीची तरतद करणे आिश्यक आहे .घसारा निधी िोंदिही
कायषशाळे त उपलब्ध ि झाल्यामळे त्याचे लेखापरीक्षण करता आलेले िाही. तसेच प्रत्यक्ष ककती घसारा
निधी जमा झालेला आहे याची खारी करता आलेली िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये
दरिर्ी कायषशाळे कडूि अंदाजपरकामध्ये घसारा निधी दाखविला जातो असे िमद आहे. परं त त्याबाबतची
मादहती लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आली िाही. लेखाविभागाकडील घसारा निधीच्या रोकडिहीिसार माचष
13 अखेर रु.10478486/- शशल्लक आहे त. सदर घसारा निधीपैकी रु.10395487/- िसंतदादा शेतकरी
सहकारी बँकेमध्ये मदतबंद ठे िी मध्ये गत
ं विली असि
ू सदर बँक अिसायिात निघाली असल्यािे
गत
ं विलेली रक्कम आडकि पडली आहे . 2012-13 या आर्थषक िर्ाषच्या अंदाजपरकामध्ये
महािगरपाशलकेिे घसारा निधीची तरतूद केलेली िाही.
आक्षेपार्धन रक्कम :- कचरा गाड्यांच्या िाहि इंधिािर 2012-13 मध्ये प्रभाग सशमती क्र.3
रु.1705590/-, प्रभाग सशमती क्र.4 रु.1939585/- ि िाहि खरे दी, दरूस्त्ती ,सटे भाग खरे दी खचाषची
रु.36,17,586/- ची एकूण 149 प्रमाणके असा एकण खचि रु.7262761/- आक्षेपार्धन ठे िण्यात येत आहे .
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शसंधी माकेट येथील दकाि गाळ्यांचे सधारीत दरािे भाडे िसली केली िसल्यािे झालेल्या
िकसािीबाबत.
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अंनतम अमान्य रक्कम

91322
महासभा ठराि क्र.94 दद.18/12/2008 िसार शसंधी माकेटचे भाडे प्रत्येक िर्ी 10% भाडेिाढ ि करता
महासभेिे मिपाच्या गाळे , दकािे ि खोकी यांिा प्रत्येक तीि िर्ाषिी सरसकट 20% भाडेिाढ करण्याचे
धोरण निस्श्चत केले असल्यािे शसंधी माकेटच्या भाडयामध्ये मालमत्ता विभागािे 20% भाडेिाढ िेळीच ि
केल्यामळे मिपाचे रक्कम रुपये 91322/- (28538 + 62784) चे आर्थषक िकसाि झाले आहे .

सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या मालमत्ता विभाग अर्धिस्त्त शसंधी माकेट,
शस.स.िं.746/1 ते 746/50 मधील एकण 51 दकाि गाळे तत्कालीि सांगली िगरपररर्दे च्या सिषसाधारण
सभा ठराि क्रमांक 45 दद.29/07/1996 अन्िये ददलेली मदत दद.31/03/2003 रोजी संपली त्यािंतर
महासभा ठराि क्रमांक 54 ददिांक 20/07/2002 अन्िये दद.01/04/2003 पासि सदर गाळे 9 िर्ाषच्या
मदत िाढीिे त्यांच्या पि
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम
ू ीच्या भाड्यात 10% भाडेिाढ करूि मब
1949 कलम 79 अन्िये मान्यता दे ण्यात आली होती. तथापी सदर दकाि गाळे धारकांिी िविि घरपट्टी,
इतर टॅ क्सेस ि कमी उत्पन्ि यामळे िाढीि भाडे भरणे अशक्य असल्याचे िमद करुि दद.25/07/2003
अन्िये वििंती अजष केले होते. तसेच, मा.महापौर यांची प्रत्यक्षात भेट घेऊि भाडे कमी करण्याबाबत
वििंती केली होती. त्यािसार महासभा ठराि क्रमांक 93 दद.16/08/2007 अन्िये शसंधी माकेट गाळे क्र.1
ि 2 चे िार्ीक भाडे रु.2226/- ि गाळा क्र.3 ते 51 चे िार्ीक भाडे रु.2500/- आकारण्यास मान्यता
दे ण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे आजतागायत िरील दराप्रमाणे भाडे िसली केली जात आहे.
महासभा ठराि क्र.94 दद.18/12/2008 िसार प्रत्येक िर्ी 10% भाडेिाढ ि करता महासभेिे
मिपाच्या गाळे , दकािे ि खोकी यांिा प्रत्येक तीि िर्ाषिी सरसकट 20% भाडे िाढ करण्याचे धोरण
निस्श्चत केले असि
ू मिपा क्षेरातील ज्या जागा, गाळे भाड्यािे ददलेल्या आहे त त्यांची भाडे िसली थकीत
असल्यास दर सहा-सहा मदहन्याची िोटीस दे ऊि भाडे िसलीसाठी प्रशासिािे कायषप्रणाली अिलंत्रबणेचे
महासभेचे आदे श आहे त.
शसंधी माकेटमधील गाळ्यांच्या भाडे िसल
ू ीबाबत लेखापरीक्षणाचे अशभप्राय खालीलप्रमाणे आहे त.
1)शसंधी माकेट गाळ्यांच्या भाड्याबाबत महासभा ठराि क्र.54 दद.20/7/2002 अन्िये ददलेली मदत मदत
दद.31/03/2012 रोजी संपलेली असल्यािे महासभा ठराि क्र.94 दद.18/12/2008 अन्िये मालमत्ता
विभागािे संबंर्धत गाळे धारकांचे भाडे दद.01/04/2012 पासि अिक्रमे गाळा क्र.1 ि 2 साठी 2226 x
20% = 445 + 2226 = 2671/- ि गाळा क्र.3 ते 41 साठी रु.2500 x 20% = 500 + 2500 =
3000/- रु. दद.01/04/2012 पासि
ू िसल करणे आिश्यक होते. तथावप विभागाकडूि जन्याच दरािे
म्हं णजेच रु.2226/- ि 2500/- या दरािे भाडे िसली केली जात असल्यािे मिपाचे आर्थषक िकसाि होत
आहे . त्याचा तपशील खालील प्रमाणे.
दद.1.4.09 ते

दद.1.4.09 ते

कालािधी साठी

कालािधीत िसल

येणारे भाडे ि

सेिाकर

31.3.12 या

गाळा क्र.

20% भाडे िाढीिे

31.3.12 या

केलेले भाडे ि

प्रत्यक्ष फरक

एकूण फरकाची रक्कम

सेिाकर
भाडे

सेिाकर

भाडे

सेिाकर

भाडे

सेिाकर

1 ि 2

2671

330

2226

275

445

55

500x 2 गाळे = 1000/-

3 ते 51

3000

371

2500

309

500

62

562x49 गाळे = 27538/-

पूणष शसंधी माकेट 51 गाळे 28538/-

दद.1.4.12 ते

दद.1.4.12 ते

31.3.13 या

गाळा

31.3.13 या

कालािधीसाठी

क्र.

कालािधीत िसल

20% भाडे िाढीिे

प्रत्यक्ष फरक

केलेले भाडे ि

येणारे भाडे ि

एकूण फरकाची रक्कम

सेिाकर

सेिाकर

भाडे

सेिाकर

भाडे

सेिाकर

भाडे

सेिाकर

3205

396

2226

275

989

121

1110 x 2 गाळे = 2220/-

3 ते 51 3600

445

2500

309

1100

136

1236x49 गाळे = 60564/-

1 ि 2

एकूण 62784/-

मालमत्ता विभागािे 20% भाडेिाढ िेळीच ि केल्यामळे मिपाचे रक्कम रुपये 91322/- (28538
+ 62784) चे आर्थषक िकसाि झाले आहे.
2) शसंधी माकेटचे एकूण 51 गाळ्यांचे कराराची मदत दद.31/03/2012 रोजी संपष्ट्टात आली आहे . ती

मदत संपल्यािंतर कराराचे ितिीकरण करण्यात आलेले िाही. तसेच करारिाम्यातील अट क्रमांक 12
िसार सदर गाळे विभागािे ताब्यात घेणे आिश्यक असतािा ते ताब्यात घेतलेले िाहीत.

3) खाली िमद 7 गाळा भाडेधारकांचे करारिामे ि भाडे भरणा पाित्या, मालमत्ता क्रमांक िोंद यामधील
िािात तफाित आढळते. मिपािे गाळे हस्त्तांतरीत केलेले असल्यास त्याचा ठराि, िविि करारिामा ि
इतर दस्त्तऐिज लेखापरीक्षणास तपशीलिार खलासा करूि सादर केलेले िाही.
अ.क्र. गाळा करारिाम्याप्रमाणे

पािती

क्र.

ि

मालमत्ता क्रमांक

ददिांक

/ भाडेिसली पाितीिरील िाि

क्र.

भाडेकरुं चे िाि

1

11

हजारीमल सो. धििाणी मा.क्र.3570

2

14

कतमल प. िरशसंधाणी पा.क्र.37400 दद.19.12.13 हरीश स. शसंधी

3

41

टाकणदास शभिाचंद

पा.क्र.37308 दद.30.3.13 रणजीिकांत सा.कटाररया

4

42

दहरदोमल गरुमल

पा.क.37307 दद.30.3.13 अस्जत मोहिराि सयषिंशी

शोभाराज प. धििाणी

5

46

एमहसिहफी ज

पा.क्र.37397 दद.18.12.13 सौ.अफसािा जैिदद्दि मणेर

6

48

अब्बास बा. बोजगर

मा.क्र.3604

7

49

संझामल शस.अहजा

पा.क्र.37307 दद.30.3.12 अस्जत मो.सयषिंशी

प.सा.कटारीया

अधषसमास ज्ञापि क्र. 120, दद.25/08/14 चे अिपालि मालमत्ता विभागािे

लेखापरीक्षणास सादर

केलेले िाही.

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

120

25/08/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक
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कायाषलय संकेतांक
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ददिािाथ मंगेशकर िाटयगह
ृ सांगली या िाटयगह
ृ ाचे भाडे कमी दरािे िसल केले बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत कलम

अनियशमततांची संख्या गत
ं लेली रक्कम

13

मिपा

01

मालमत्ता

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

9ब

तात्परती अमान्य रक्कम

0

अंनतम अमान्य रक्कम

15125
ददिािाथ मंगेशकर िाटयगह
ृ सांगली हे भाड्यािे दे ण्यात आले आहे . आरक्षण िोंदिही ि मालमत्ता
व्यिस्त्थापक यांिी ददलेल्या दरपरकािसार पाित्यांची जमा बाज तपासली असता भाडे कमी आकारल्यामळे

महािगरपाशलकेचे रु.15125/- चे आर्थषक िकसाि झाले आहे .

सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या मालमत्ता विभागाचे 2012-13 या आर्थषक िर्ाषचे
लेखापरीक्षण केले असता, ददिािाथ मंगेशकर िाटयगह
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949
ृ मब
चे कलम 79 (क) अन्िये असलेल्या अर्धकारािसार भाड्यािे ददले जाते. मालमत्ता व्यिस्त्थापक यांिी
ददलेल्या दरपरकािसार िाटयगह
ृ सकाळ, दपार ि सायंकाळ या तीि समाि सरात खालील प्रमाणे
भाड्यािे ददले जाते.
1) प्रथम सरासाठी रु. 2000/- भाडे + 250/- सेिाकर
2) स्व्दतीय सरासाठी रु.2250/- भाडे + 280/- सेिाकर
3) तनृ तय सरासाठी रु.2500/- भाडे + 310/- सेिाकर
तसेच शनििार, रवििार ि सािषजनिक सट्टीचे ददिशी खालील प्रमाणे भाडे आकारणी केली जाते.
1) प्रथम सरासाठी रु. 2250/- भाडे + 280/- सेिाकर
2) स्व्दतीय सरासाठी रु.2500/- भाडे + 310/- सेिाकर
3) तनृ तय सरासाठी रु.3000/- भाडे + 321/- सेिाकर
1.

2012-13 मध्ये िाटयगह
ृ भाडे आकारणी करण्याबाबत कोणतेही स्त्थायी आदे श, ठराि इ.

लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले िाहीत. तथापी मालमत्ता विभागाच्या "िाटयगह
ृ आरक्षण" िोंदिहीिसार
उपरोक्त दरािे िाटयगह
ू आले असि
ू , खालील तक्त्यात िमद केलेल्या पाित्या
ृ भाड्यािे ददल्याचे ददसि
व्दारे कमी आकारणी केल्यािे मिपाचे रक्कम रुपये 15125/- चे आर्थषक िकसाि झाले आहे .

अ.क्र.

पाितीक्रमां
क

िसलके
ददिांक

िाि

सर

लेलेभाडेर
.रु.

1

1852

3.4.12

2

1889

16.6.12

3

1883

15.7.12

4

1886

20.7.12

जायंट ग्रप
अक्षय एज्यकेशि
सोसायटी
श्री.महाजि
सांगली कपिाड शसटी
सॅलरी ऑिसष सोसा.

प्रत्यक्षभा
डेर.रु.

फरकर.रु.

III

1250

2500

1250

II

1250

2500

1250

I ि II

3000

4750

1150

II

1125

2250

1125

5

1893

17.8.12

शशिलीक सोसा.

II

1125

2250

1125

6

18037

2.11.12

अशमत शशंदे

I

2000

2250

250

7

18051

I

1750

2250

500

8

18064

28.12.12 माडके गह
ृ उद्योग

9

21.1.13

श्री.िरद

II

1000

2250

1250

18066

31.1.13

श्री.नितीि सातपते

I

2250

4750

2500

10

18068

5.2.13

प्रताप गरुड

I

1125

2250

1125

11

18070

7.2.13

श्रीमती.पाटील

I ि II

2125

4250

2125

12

18083

26.3.13

III

2125

4250

2125

शशक्षण अर्धकारी (प्राथ.)
सांगली

एकूण

15125

उपरोक्त व्यस्क्तकडि कमी भाडे आकारणी केल्याबाबतचा खलासा करणेत आलेला िाही. तसेच या
संदभाषत सक्षम प्रार्धकारी यांचे आदे श, ठराि इ. असल्यास ते लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करूि ददले
िसल्यािे संबंर्धताकडूि उपरोक्त रक्कमेची िसली करूि ते मिपा खाती जमा करणे आिश्यक आहे .
अधषसमास ज्ञापि क्र. 121 दद.25/08/14 चे अिपालि मालमत्ता विभागािे लेखापरीक्षणास सादर केलेले
िाही.
वसल
ु पात्र रक्कम :- रु.15125/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

121

25/08/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक
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कायाषलय संकेतांक
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पररिहि कायाषलय (RTO) सांगलीकडूि

सधारीत दरािे भाडे िसली ि केल्याबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत कलम

अनियशमततांची संख्या गत
ं लेली रक्कम

13

मालमत्ता

आक्षेपाधीि रक्कम

मिपा

िसल
ू पार रक्कम

9ब

02

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

606480
प्रादे शशक पररिहि कायाषलयािे इंडस्त्रीयल इस्त्टे ट मधील पाणी टाकी आिारात असलेली स्त्टाफ क्िाटष स ष ि
त्यालगतचे पराशेड असलेली जागा भाड्यािे घेतली आहे . त्यांचेकडि सधाररत दरािे भाडे िसलात येत
िसल्यामळे मिपाचे रु.606480/- इतके आर्थषक िकसाि झाले आहे .

सांगली

शमरज

कपिाड

महािगरपाशलकेच्या

मालमत्ता

विभागाचे

2012-13

या

आर्थषक

िर्ाषचे

लेखापरीक्षण करतािा असे निदशषिास आले आहे की, तत्कालीि सांगली िगरपाशलका इंडस्त्रीयल इस्त्टे ट
मधील पाणी टाकी आिारात असलेली स्त्टाफक्िाटष स ष ि त्यालगतचे पराशेड असलेली जागा ही 1973 पासि
ू
पररिहि कायाषलयास (RTO) भाडेतत्िािर दे ण्यात आलेली आहे. सदर जागा िेळोिेळी मख्यार्धकारी
सांगली िगरपाशलका यांिी मदतिाढीिे संबंधीत कायाषलयास ददली आहे .

तत्कालीि सांगली िगरपालीकेचे इमारत भाडे हे कायषकारी अशभयंता सािषजनिक बांधकाम विभाग

शमरज यांचेकडूि प्रमाणीत केले जात होते. त्यािसार सदर जागेचे भाडे रु. 405/- प्रती मदहिा निस्श्चत

केले गेले आहे. याबाबत िगराध्यक्ष सांगली िगरपाशलका यांचा ठराि क्र.295 दद.28/01/1992 िसार
ददिांक 31.03.1986 पयंत मदतिाढ दे ण्यात आलेली असि
ू भाडे रु.405/- दरमहा ठरविण्यात आलेले

होते. ददिांक 01.04.1986 पासि
ू तत्काली िगरपाशलकेिे रु.2210/- दरािे भाडे आकारणी करूि मदतिाढ
ददली आहे. तथापी, पररिहि कायाषलयािे भाडेिाढीस कायषकारी अशभयंता सािषजनिक बांधकाम शमरज यांची
मान्यता िाही त्यामळे भाडेिाढ मान्य िसल्याचे पररिहि कायाषलयािे मिपास कळविले आहे .
1)

सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलका ही सि 1998 पासि
ू अस्स्त्तत्िात आल्यािंतर सदर

मालमत्ता ही महािगरपाशलकेच्या अर्धिस्त्त असल्यािे सधाररत दरािे भाडे दे यके (मागणीपर) दे ण्यात
आलेली आहे त. मार पररिहि कायाषलयाकडूि अद्याप सधाररत दरािे मिपास भाडे अदा केले जात िाही.
त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे .

ददिांक 01.04.1986 पि
ू ीचा भाडेदर रु.405/- दरमहा.

ददिांक 01.04.1986 िंतरचा भाडेदर रु.2210/- दरमहा.
ददिांक 01.04.1986 ते 31.03.2014 पयंत 405 दरािे िसल भाडे रु.405 X 12 मदहिे = 4860 X 28
िर्े = 136080/-

सधाररत भाडे 2210 X 12 मदहिे X 28 िर्े = 742560/फरक = 742560 - 136080 = रु.606480/-

2)प्रादे शशक पररिहि कायाषलयाकडूि सधाररत दरािे भाडे िसलात येत िसल्यामळे मिपाचे रु.606480/इतके आर्थषक िकसाि होत

असल्यािे मालमत्ता विभागािे

पररिहि कायाषलयास

मब
ं ई प्रांनतक

महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 81 ब (1) (अ) (एक) िसार महािगरपाशलकेच्या जागांचा
भोगिटा करणा-या व्यक्तीिे त्याच्याकडूि कायदे शीरररत्या येणे असलेले भाडे ककंिा कर दोि मदहन्याच्या

अर्धकच्या मदतीत ददलेली िसल्यास मब
ं ई प्रांनतक महािगरशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 81 ब (2)
अन्िये काढूि टाकण्याबाबत िोटीस दे णे आिश्यक असता ती दे ण्यात आलेली िाही. तसेच भाड्याचा
फरक रु. 606480/- िसल
ू केलेला िाही.
अधषसमास ज्ञापि क्र.122

दद.25/08/14 चे अिपालि मालमत्ता विभागािे लेखापरीक्षणास सादर केलेले

िाही.

िसलपार रक्कम रुपये 606480/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

122

25/08/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक
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लक्ष्मी माकेट शमरज येथील सेतू कायाषलयास भाड्यािे ददलेल्या गाळ्याचे भाडे िसल
ू केले
िसले बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

13

9ब

01

0

मालमत्ता

आक्षेपाधीि रक्कम

मिपा

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

176967
तहसीलदार शमरज यांचे पर क्र.एमएजी/कावि/109 दद.24/06/2009 िसार शासकीय दराप्रमाणे मिपास भाडे
दे ण्यास तयार असल्याचे पर संबंर्धत कायाषलयाकडूि मिपास दे ण्यात आलेले असतािाही विभागािे भाडे

करारिामा ि करता सदर जागा तहसीलदार शमरज यांचेकडे हस्त्तांतरीत केली आहे . तसेच 2012-13 या
आर्थषक िर्ाषअखेर तहशसलदार कायाषलयािे भाडे भरले िसल्यामळे महािगरपाशलकेचे रु.176967/- थकीत
रादहले आहे त.

1)सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेचे 2012-13 या वित्तीय िर्ाषचे लेखापरीक्षण केले असता असे
निदशषिास आले आहे की मालमत्ता विभागाचे अर्धिस्त्त असलेल्या लक्ष्मी माकेट शमरज

मधील पदहल्या

माळ्यािरील 63.46 चौ.मी. हॉल ि 7.98 चौ.मी. क्षेर असलेला गाळा तहसीलदार कायाषलय शमरज यांिा
सेतू कायाषलयासाठी ददिांक 02.07.2009 पासि
ू रु.3500/- दरमहा प्रमाणे भाडे तत्िािर दे ण्यात आलेला

आहे . सदर िस्त्तीचे लेखापरीक्षण केले असता महािगरपाशलकेचे तहशसलदार कायाषलयाचे रु.176967/- भाडे
थकीत आहे.

अ.

आर्थषक िर्ष

क्र.
1

2009-10

(02.7.09 ते 31.3.10)

कालिधी
मदहिे

दरमहा भाडे
दर

रुपये

एकूण मागणी
रु.

9

3500/-

31500/-

2

2010-11

12

3500/-

42000/-

3

2011-12

12

3500/-

42000/-

4

2012-13

12

3500/-

42000/-

एकूण भाडे

157500/-

सेिाकर

19467/-

एकूण

176967/-

तहसीलदार शमरज यांचे पर क्र.एमएजी/कावि/109 दद.24/06/2009 िसार शासकीय दराप्रमाणे मिपास

भाडे दे ण्यास तयार असल्याचे पर संबंर्धत कायाषलयाकडूि मिपास दे ण्यात आलेले असतािाही विभागािे

भाडे करारिामा ि करता सदर जागा तहसीलदार शमरज यांचेकडे हस्त्तांतरीत केली आहे . तसेच 2012-13

या आर्थषक िर्ाषअखेर तहशसलदार कायाषलयािे भाडे भरले िसल्यामळे महािगरपाशलकेचे रु.176967/-

इतके भाडे थकीत आहे . मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 81 ब (1) (अ) (एक)
िसार महािगरपाशलकेच्या जागांचा भोगिटा करणा-या व्यक्तीिे त्याच्याकडूि कायदे शीरररत्या येणे
असलेले भाडे ककंिा कर

दोि मदहन्याच्या अर्धकच्या मदतीत

ददलेली िसल्यास

मब
ं ई प्रांनतक

महािगरशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 81 ब (2) अन्िये काढूि टाकण्याबाबत िोटीस दे णे आिश्यक
असता ती दे ण्यात आलेली िाही. तसेच भाडे रक्कम रु.176967/- िसल
ू केलेला िाही.

अधषसमास ज्ञापि क्र.123 दद. 25/8/14 चे अिपालि मालमत्ता विभागािे लेखापरीक्षणास सादर

केलेले िाही.
वसल
ु पात्र रक्कम:- रुपये 176967/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

123

25/08/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

101

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSVSM6002

मालमत्ता विभागािे भाडे मागणी दे यके िेळीच वितरीत ि केल्यािे झालेले आर्थषक
िकसािी बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

13

मिपा

9ब

03

0

मालमत्ता

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

4236633
महासभा ठराि क्र.94 दद.18/12/2008 िसार महािगरपाशलकेच्या ज्या जागा, गाळे भाडयािे ददल्या आहे त
ि ज्यांचे भाडे थकीत आहे. ती थकबाकी िसलात आणिेसाठी एवप्रल ते सप्टें बर ि ऑक्टोबर ते माचष या
सहा सहा महीन्याची बीले दे िि
भाडे िसलीसाठी प्रशासिािे कायषप्रणाली अिलंत्रबण्यात यािी असे
ू
महासभेिे

आदे श

ददले

असतािाही

रु.70610556/- या मागणी रक्कमेिर

प्रशासिािे

दे यके

एवप्रल

ऐिजी

ऑक्टो.12

मध्ये

ददल्यािे

3 मदहन्याचे दरमहा 2 टक्केप्रमाणे 6 टक्के व्याजाची रक्कम

रु.4236633/- चे आर्थषक िकसाि झाले आहे .
सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेच्या अर्धिस्त्त मालमत्ता विभागाचे 2012-13 या वित्तीय िर्ाषचे

लेखापरीक्षण केले असता असे निदशषिास आले आहे की, मालमत्ता विभागािे त्यांच्या विविध मालमत्ता
उदा.व्यापारी गाळे , खोकी, इमारती ि मोकळ्या जागा विविध संस्त्था, िागररक यांिा भाड्यािे ददलेल्या
आहे त. सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेच्या मालमत्ता विभागाची 2012-13 या वित्तीय िर्ाषची
गाळे धारकांिा ददलेली मागणी दे यके तपासली असता मागणी दे यके महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता
1971 चे नियम क्र.77, िमिा क्र.48 अन्िये माहे सप्टें बर 2012 मध्ये तयार करूि ती माहे ऑक्टोबर
मध्ये वितरीत केली आहेत. त्यामध्ये संबंर्धत भाडे गाळे धारकांिी दे यकाची रक्कम त्रबल शमळाल्या पासि
ू
15 ददिसात जमा करणे बाबत सच
ू िा दे यकािर दे ण्यात आलेल्या आहे त.
1)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे प्रकरण 8 कराधाि नियम, कर गोळा करणे
मधील नियम 30 िसार मालमत्ता करापैकी प्रत्येक कर हा प्रत्येक िर्ी 1 एवप्रल ि 1 ऑक्टोबर रोजी
याप्रमाणे सहामाही हप्त्याप्रमाणे अगाि दे णे आिश्यक आहे .

त्याप्रमाणे इस्त्टे ट विभागािे गाळे धारकांिा

2012-13 या आर्थषक िर्ाषतील गाळे भाड्याची मागणी त्रबले एवप्रल मदहन्यात दे णे आिश्यक असता ती
विलंबािे माहे ऑक्टोबर 2012 मध्ये वितरीत केली आहे त.
2)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे प्रकरण 8 कराधाि नियम, कर गोळा करणे
मधील नियम 39 िसार कोणताही मालमत्ता कर ककंिा िाहिे,िािा ि जिािरे यािरील कर ककंिा ज्या
कराच्या बाबतीत तो मालमत्ता कर िसल करण्यासाठी तरतद केलेल्या ररतीिे िसल
ू करता येईल, असे या
अर्धनियमान्िये ककंिा तद्िसार जाहीर करण्यात आले असेल असा कोणताही कर ककंिा अशा कोणत्याही
कराचा कोणताही हप्ता दे य होईल तें व्हा, आयक्तािे फारसा विलंब ि करता, उक्त कर भरण्यास जबाबदार
असलेल्या व्यक्तीस, तीिे दे य असलेल्या रकमेचे त्रबल दे ण्याची व्यिस्त्था केली पाहीजे. असे असतािाही
2012-13 या आर्थषक िर्ाषची मागणी दे यके गाळे धारकांिा एवप्रल ऐिजी माहे ऑक्टोबर 2012 मध्ये
विलंबािे पाठविली असल्यािे माहे एवप्रल 2013 ते ऑक्टो. 2013 या सहा मदहन्याच्या कालािधीत
महािगरपाशलकेस प्राप्त होणारा महसल
ू ि त्यािर प्राप्त होणारे व्याजास मकािे लागल्याचे ददसि
ू आले
आहे . याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे .
2012-13 या वित्तीय िर्ाषतील चालू मागणी

2012-13 या वित्तीय िर्ाषतील थकबाकी मागणी

13716391/-

56894165/-

-------------------------------------एकूण रु. 70610556/-

-------------------------------------मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 अिसच
ू ी ड प्रकरण 8 नियम क्र. 41 (1) िसार

पदहल्या सहामाही कराची रक्कम, बील ददल्याच्या ददिांकापासि
ू तीि मदहन्याच्या आत भराियाची आहे

आणण बीलामध्ये विनिददष ष्ट्ट केल्याप्रमाणे दस-या सहामाही कराची रक्कम प्रत्येक िर्ाषच्या 31 डडसेंबरपूिी

भराियाची आहे आणण जर रक्कम भराियास पार असणा-या व्यक्तीिे उपरोक्तप्रमाणे आिश्यक

असल्याप्रमाणे कराची रक्कम भरली िाही तर, अशी अदत्त कराची रक्कम ककंिा त्या रकमेचा भाग
याव्यनतररक्त, त्यािे ज्या ददिांकापयंत असा कर भराियाचा होता, त्या शेिटच्या ददिांकािंतर प्रत्येक

मदहन्यासाठी ककंिा त्याच्या भागासाठी अशा कराच्या दोि टक्के इतकी रक्कम, शास्त्ती म्हणूि भरण्यास

तो जबाबदार असेल आणण त्रबलाची पूणष रक्कम येईपयंत अशी शास्त्ती भरण्यास जबाबदार असण्याचे चालू
रादहल आणण प्रत्येक िर्ाषच्या अर्धनियम 2009 च्या प्रारं भाच्या ददिांकापूिी या अर्धनियमान्िये ज्यासाठी

त्रबल दे ण्यात आले आहे . असा कोणताही मालमत्ता कर पूणप
ष णे ककंिा अंशतिः अदत्त राहीला असेल, ज्या
व्यक्तीिे असा कर भरलेला िाही ती व्यक्ती उक्त 2009 च्या सध
ू ारणा अर्धनियमाच्या प्रारं भाच्या

ददिांकास ि ददिांकापासि
ू , या कलमान्िये तरतूद केल्या प्रमाणे, अशा करािरील शास्त्ती भरण्यास

जबाबदार असेल. मालमत्ता विभागािे गाळे धारकांिा मागणी दे यके एवप्रल ऐिजी ऑक्टोबरमध्ये ददली
असल्यािे 3 मदहन्याचे दरमहा 2 टक्केप्रमाणे रु.70610556/- या रक्कमेिर 6 टक्के व्याजाची रक्कम
रु.4236633/- चे आर्थषक िकसाि झाले आहे .

3)महासभा ठराि क्र.94 दद.18/12/2008 िसार महािगरपाशलकेच्या ज्या जागा, गाळे भाडयािे ददल्या

आहे त ि ज्यांचे भाडे थकीत आहे . ती थकबाकी िसलात आणिेसाठी एवप्रल ि ऑक्टोबरमध्ये सहा
महीन्याची बीले दे िूि भाडे िसलीसाठी प्रशासिािे कायषप्रणाली अिलंत्रबण्यात यािी असे महासभेिे आदे श
ददले असतािाही प्रशासिािे गाळे धारकांिा ऑक्टोबर 2012 मध्ये

मागणी बीले वितरीत केली आहे त.

अधषसमास ज्ञापि क्र.140, दद.19/9/14 रोजी निगषशमत केला असि
ू मालमत्ता विभागािे त्याचे अिपालि
सादर केलेले िाही.

वसल
ु पात्र रक्कम रुपये 4236633/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

140

19/09/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

102

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSVSM6002

शमरज विभागाकडील मालमत्तेच्या थकीत भाडे िसलीसाठी नियमािसार कायषिाही होत
िसल्या बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि

शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

13

मिपा

9ब

01

0

मालमत्ता

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

23395607
महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियमामधील प्रकरण 8 अ चे कलम 81 ब प्रमाणे (1) अ (एक) अन्िये
भाडे ककंिा कर हे दोि मदहिे पेक्षा जास्त्त कालािधी पयंत थकीत असतील अशा सिष भाडेधारकांिा िोटीस
दे णे आिश्यक आहे . तसेच उपरोक्त (1) अन्िये ददलेल्या आदे शाचे पालि करण्याचे िाकारील त्यास सदर
जागेति काढूि टाकूि मालमत्ता महािगरपाशलकेच्या ताब्यात घेणे आिश्यक होते. परं त शमरज
विभागाकडील मालमत्ता कराचे रु.2,33,95,607/- थकीत असतािा थकीत भाडेधारकांचे विरुध्द िरील
नियमाप्रमाणे कारिाई केलेली िाही.
1.

शमरज विभागातील मालमत्ता विभागाचे वित्तीय िर्ष 2012-13 या कालािधीचे लेखापरीक्षण केले

असता खाली िमद केलेल्याप्रमाणे 2012-13 अखेर विविध मालमत्तांचे भाडे थकीत असल्याचे ददसि
ू
आले आहे. थकबाकी िसलीसाठी विभागािे महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियमातील प्रकरण 8 अ चे
कलम 81 ब (1) अ (एक) अन्िये भाडे ककंिा कर हे दोि मदहिे पेक्षा जास्त्त कालािधी पयंत थकीत
असतील अशा सिष भाडेधारकांिा िोटीस दे णे आिश्यक होते. तसेच कोणतीही व्यक्ती कलम 81 ब (3)
िसार पोटकलम (1) अन्िये ददलेल्या आदे शाचे पालि करण्याचे िाकारील त्यास सदर जागेति काढूि
टाकूि मालमत्ता मिपाच्या ताब्यात घेणे आिश्यक होते. तथावप मालमत्ता विभागािे याबाबत कोणतीही
कायषिाही केल्याचे

ददसि
आले
ू

िाही. त्यामळे

मिपास मोठ्या प्रमाणािर

शमळणा-या हक्काच्या

उत्पन्िापासि
ू िंचीत रहािे लागल्याचे ददसि
ू येते. सदर मालमत्तांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र.

मालमत्तेचा तपशील

1

गणेश माकेट :- दकािे, हॉकर दकािे, पजा स्त्टॉल

2

धोबी कट्टा

2012-13

थकीत भाडे ि सेिाकर
यांची एकूण रक्कम रु.
625380/23498/-

लक्ष्मी माकेट :- दकािे, भाजी पाला स्त्टॉल आणण ििीि स्त्टॉल,
3

आतील बाजू दकािे, पिष कमाि दकािे, पस्श्चम कमाि दकािे, 2423084/दक्षक्षण कमाि दकािे, उत्तर कमाि दकािे, पदहला मजला.

अखेर

4

प्रकाश शॅवपंग सेंटर पदहला मजला

5

221798/-

कै.बापूसाहे ब जामदार व्यापारी संकलि अ ि ब बाज दकािे

महासाध आण्णाबिा महाराज शॉवपंग सेंटर अ , ब ि क बाज

6

पदहला मजला

404734/2755170/-

हजरत खॉजा शमिा शमरा शॉवपंग सेंटर स्त्टे शि रोड दकािे,

7

पदहला मजला, आंबेडकर रोड दकािे, आंबेडकर रोड पदहला 2096349/मजला ि दसरा मजला.

8

बालबंधिष िाटयगह
ृ समोरील दकािे

46276/-

शशिाजी पॅव्हे शलयि जिळील दकािे

49454/-

10

ककसाि माकेट जिळील दकािे

137789/-

11

जिे माकेट दकािे

136323/-

12

म.ि.पा.दिाखािा केबीि दकािे

31854/-

13

प्राथशमक शशक्षण मंडळ

4028087/-

14

खली जागा भाडे

5060322/-

15

मिपा खोके

1144886/-

16

खासगी खोके

4110603/-

एकूण

2,33,95,607/-

9

अधषसमास ज्ञापि क्र.141, दद.19/9/14 अन्िये महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियमातील 81ब(2) िसार थकबाकी िसलीसाठी गाळे धारकांिा िोटीसा ददल्याबाबत ि मालमत्ता महािगरपाशलकेिे
ताब्यात घेतल्याबाबतची मादहती लेखापरीक्षणास सादर करण्यात आलेली िाही.
अधषसमास ज्ञापि क्र.141, दद.19/9/14 चे अिपालि

मालमत्ता विभागािे सादर केलेले िाही.

वसल
ु पात्र रक्कम रु. 2,33,95,607/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

141

19/09/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

DATSVSM6002

कायाषलय संकेतांक
00043979
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थकीत भाडे िसल
ू ी बाबतचे दप्तर लेखापरीक्षणास सादर केले िसलेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

13

मिपा

9अ

02

0

मालमत्ता

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

52656392
शमरज

विभागाकडील

मालमत्ता

िोंदिहीची

तपासणी

केली

असता

महािगरपाशलकेच्या

गाळयांच्या

थकबाकीदारांचे दप्तर लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेले िाही. सदर मालमत्ताधारकांकडे 2012-13 या
आर्थषक िर्ाषअखेर एकण थकबाकी रु.52656392/- असल्याचे ददसि येते.
42.

शमरज

विभागातील मालमत्ता विभागाचे वित्तीय िर्ष 2012-13 चे मालमत्ता िोंदिहीचे

लेखापरीक्षण केले असता खाली िमद
ू केलेल्या मिपाच्या मालमत्तेचे भाडे 2012-13 या आर्थषक
िर्ाष अखेर थकीत असल्याचे ददसि
आले आहे. थकबाकी िसल
ू
ू ीसाठी मालमत्ता विभागािे

महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियम मधील प्रकरण 8 अ, कलम 81 (ब) , प्रमाणे (1) अ (एक)
िसार मालमत्तेचे भाडे अथिा कर हे दोि मदहिेपेक्षा जास्त्त कालािधीपयंत थकीत असल्यास
अशा सिष थकबाकीदारांिा भाडे जमा करणेबाबत िोटीस दे णे आिश्यक होते. तसेच उपरोक्त

अर्धनियमातील पोट कलम 3 अन्िये जी व्यक्ती उपरे ाक्त पोटकलम 1 अन्िये ददलेला आदे शाचे
पालि करणार िाही अथिा पालि करण्यास िकार दे ईल त्यांचेकडूि सदरची मालमत्ता काढूि
मिपाच्या ताब्यात घेणे आिश्यक असतािा मालमत्ता विभागािे काहीही कायषिाही केल्याचे

लेखापरीक्षणास ददसि
ू आले िाही. सदर मालमत्ता विभागािे ताब्यात ि घेतल्यािे / भाडे िसली
िेळीच ि केल्यामळे मिपाचे मोठ्या प्रमाणािर आर्थषक िकसाि झाले आहे . मालमत्ता विभागािे
महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 110 िसार मालमत्तांच्या भाड्याचे

मागणी पस्त्तक िमिा क्रमांक 81 प्रमाणे ठे िलेले असि सदर मागाणी पस्त्तकाचे लेखापरीक्षण
केले असता थकबाकीधारकांचे िाि ि शशल्लक थकबाकीचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.
अ.क्र.

शमळकत गाळा थकबाकीदाराचे िाि

सि

1

2

कामगार सोसा.मीरज

48896+8062

56958/-

2

14 ि 15

विलास विठ्ठल शशंदे

235836+14952

250780/-

3

5

आबासाहे ब

क्र.

शशंदे

2012-13

थकबाकी ि सेिाकर

म्हैसाळकर

ज्ञाि 305417+9169

अखेर एकूण
रुपये

रक्कम

314586/-

प्रबोर्धिी शमरज
4

7

आर.के. मेडीकल सेंटर शमरज

80963+3003

83966/-

5

2

दत्त िागरी पतसंस्त्था शमरज

31108+6834

37938/-

6

1

335040+27607

362647/-

7

2

ब्राह्मणपूरी शस.स.िं.1778
गरुिारपेठ शस.स.िं.3330

774720+63847

838567/-

8

3

कििाडकर हॉल शस.स.िं.7902

559200+46080

605280/-

9

4

कििाडकर हॉल शस.स.िं.7903

432960+35674

468634/-

10

5

उदगांि िेस शस.स.िं.7320

120960+9967

130927/-

11

6

ब्राह्मणपरी शस.स.िं.1857

716160+59014

775174/-

12

7

कििाडकर हॉल शस.स.िं.2084

782400+64468

846868/-

एकूण

4423648+348677

4772345/-

43.

मालमत्ता विभागाकडील मालमत्ता िोंदिहीची तपासणी केली असता खाली िमद केलेल्या
संस्त्था/व्यक्ती यांिी मिपाची जागा सोडूि गेल्यामळे (अ.क्र.1 ते 4) तसेच भाडेिाढीबाबत िाद
निमाषण झाल्यामळे (अ.क्र.5 ि 6) झालेले िकसाि / आर्थषक हािी खालीलप्रमाणे आहे .

अ.क्र.

शमळकत
गाळा

थकबाकीदार संस्त्थेचे िाि
अगर

सि

2012-13

अखेर एकूण

थकबाकी ि सेिाकर

रुपये

प्राथशमक शशक्षण संस्त्था शमरज

598560+00

598560/-

िि महाराष्ट्र

एज्यकेशि सोसा.शमरज

99345+3003

102358/-

एज्यकेशि सोसा.शमरज

408073+12205

420278/-

रक्कम

खली जागा
1

3

2
3

8

िि महाराष्ट्र

4

1

सर्चि आझाद शशक्षण संस्त्था,शमरज

1808520+74303

1882823/-

5

1

शसध्दीवििायक गणपती कॅन्सर हॉस्त्पीटल

44601731+91430

44693161/-

6

1

महाराष्ट्र शासि दकािे ि संस्त्था निररक्षक 177289+9588

186877/-

यांचे कायाषलय
एकूण

47693218+190829

47884047/-

उपरोक्त मालमत्तेच्या िस्त्ती लेखापरीक्षणासाठी अधषसमास ज्ञापि क्र.142, दद.19/09/14 िे मागणी

करुिही उपलब्ध करूि दे ण्यात आलेल्या िाहीत. तथावप मालमत्ता मागणी िोंदिही िमिा महाराष्ट्र

िगरपररर्द लेखा संदहता 1971 िमिा 81 नियम 110 (1) िसार 2012-13 या आर्थषक िर्ाषअखेर
थकीत असलेल्या रक्कमा िसल
ू ीसाठी मालमत्ता विभागािे केलेल्या कायषिाहीचा तपशील आिश्यक त्या
पराव्यासह लेखापरीक्षणास सादर केलेला िाही.

अधषसमास ज्ञापि क्र.142, दद.19/09/14 चे अिपालि

वसल
ु पात्र रक्कम रु. 52656392/-

मालमत्ता विभागािे सादर केलेले िाही.

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

142

19/09/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

104

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSVSM6002

िॉ.क्र.53 मध्ये सौर पथ ददिे परविणे ि बसविणे या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
05

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम मिपा

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ड

03

0

विद्यत
आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

492000
निविदे तील अटीिसार 11 िॅटचे पथददिे खरे दी बाबतचा प्रस्त्ताि आयक्त यांिी मान्य केला होता. परं त
अंदाजपरक 2011-12 च्या DSR िसार 18 िॅट सोलर पथददिे यासाठीचा दर प्रती पॅिल रु.20500/-

याप्रमाणे करुि सौरददिे खरे दी केली आहे . निविदा अटी िसार सरक्षा अिामत पोटी निविदा ककमतीच्या

5% रक्कम रु.24,600/- रोखीिे महािगरपाशलकेच्या खाती जमा ि करता ठे केदारािे रु.12300/- ,पािती
क्रमांक 40727 िे दद.23.01.2013 अन्िये भरणा केली असि
ू उिषररत अिामत रक्कम दे यकामधूि कपात
करुि घेतली आहे. निविदा अटीिसार सरक्षा अिामतीची पणष रक्कम ठे केदाराकडि भरुि ि घेताच
ठे केदारासोबत करारपर करुि त्याला कायाषदेश दे ण्यात आला आहे .

सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या िॉडष क्र.53 अंतगषत दठकदठकाणी 11 िॅट क्षमतेचे
सौर पथ ददिे परिठा करणे ि बसविणे बाबत महाऊजाष 2011-12 च्या दरसच
ू ीिसार अंदाजपरक तयार
करणेत आले असि सदर एकण 24 िग सौर ददिे परविणे ि बसविणे या कामास रु.492000/- इतका
खचष अपेक्षक्षत आहे . सदर िस्त्तीची तपासणी केली असता तसेच निविदे तील अटीिसार 11 िॅटचे पथ ददिे

खरे दी बाबतचा प्रस्त्ताि आयक्त यांिी मान्य केला होता. परं त अंदाजपरक

2011-12 च्या DSR िसार

18 िॅट सोलर पथददिे यासाठीचा दर प्रती पॅिल रु.20500/- प्रमाणे केले आहे.
करणेबाबत दै .सत्यदत
ू या ित्ृ तपरामध्ये जादहर निविदा कामर्गरी बाबत
आल्या होत्या. मदतीत तीि निविदा प्राप्त झाल्या असि

त्यािसार सदर कामर्गरी

ररतसर ई निविदा मागविण्यात

निविदा सशमतीसमोर दद.07/11/12 रोजी

उघडण्यात आल्या आहे त. सिाषत कमीची निविदा मे.तारा एजन्सी यांची 9.90 टक्के जादाची मान्य
करण्यात आली आहे . सदर ठे केदाराबरोबर

दराबाबत िाटाघाटी केल्या असता ठे केदारािे अंदाजपरकीय

दरािे काम करण्यास मान्यता ददली आहे .
निविदा सच
ू िा :- 2/2011-12
अंदाजपरककय रक्कम रुपये :- 5,00,000/निविदा रक्कम रुपये :- 4,92,000/लेखाशशर्ष:-12/13 अथषसक
ं ल्पीय स्व्दिोंद कोड 051)3)इतर योजिा 41846)िॉडष क्र.53 मध्ये विविध
दठकाणी सौर ददिे लािणे.
प्रमाणक क्र.3798

दद.26.03.2013

रु.492000/-

तांत्ररक मान्यता :- क्र.16 दद.13.07.2012
प्रशासकीय मान्यता :- आयक्त यांचा मंजरी आदे श क्र.816/12-13, दद.16.01.2013
परिठादाराचे िांि :- मे तारा एजन्सी.
कायाषदेश दद. 06.02.2013
कामाची मदत :- 30 ददिस
उपरोक्त िस्त्तीचे लेखापरीक्षण करूि अधषसमास ज्ञापि क्र.163 दद.04/10/2014 रोजी निगषशमत केला

असि विद्यत विभागािे त्याचे अिपालि दद.22/10/2014 रोजी सादर केले आहे . सदर अिपालि तपासि
ू
खालील अशभप्राय दे ण्यात येत आहे त.

1)महाराष्ट्र उजाष विकास अशभकरण पणे यांचे जा.क्र.PAD-001/2003-4 4572 दद.25.08.2003 अन्िये

श्री.सयषज्योती सोलर इक्यपमें ट प्रा.शल., अददत्य सोलर शॉपी यांिा सदर कामासाठी मान्यता दे ण्यात आली
आहे . तथापी परिठादारािे टें डर भरतािा मे. तारा एजन्सी यांच्या िािे निविदा भरली असि
ू मे. तारा

एजन्सीस महाराष्ट्र उजाष विकास अशभकरण पणे यांची मान्यता िसतािा ती मान्य करण्यात आली आहे .

अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिा मध्ये सदर कामी सौरज्योती सोलर इस्क्िपमें ट प्रा.शल. यांिी

मे.तारा एजन्सी यांिा सदर कामर्गरी करणेबाबत आर्धकारपर ददलेिे त्यांचे िािे निविदे स मान्यता ददलेचे
िमद आहे . परं त सौरज्योती सोलर इस्क्िपमें ट प्रा.शल. यांिा इतर एजन्सीसिा प्रार्धकृत करण्याचा

अर्धकार असलेचे अर्धकारपर दाखविण्यात आले िसल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .
2)सदर िस्त्तीची तपासणी केली असता तसेच निविदे तील अटीिसार 11 िॅटचे पथ ददिे खरे दी बाबतचा

प्रस्त्ताि आयक्त यांिी मान्य केला होता. परं त अंदाजपरक 2011-12 च्या DSR िसार 18 िॅट सोलर

पथददिे यासाठीचा दर प्रती पॅिल रु.20500/- प्रमाणे केले आहे . 11 िॅटचे सौर पथददिे बसविण्याचे मान्य
केले असता 11 Watt च्या पथ ददव्यांचे अंदाजपरक तयार करुि त्याप्रमाणे निविदा प्रशसध्द करणे

आिश्यक असता 18 Watt प्रमाणे निविदा काढण्यात आल्या आहे त. प्रस्त्तािाप्रमाणे 11 िॅट सौर ददव्यांची
खरे दी करणे आिश्यक असता 18 िॅट सौर ददव्यांची खरे दी केल्यािे अिािश्यक खरे दी केल्याचे ददसि
येते. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये सदर कामासाठी तयार केलेल्या अंदाजपरकामध्ये

िजरचकीिे 11 िॅट सोलर पथ ददव्याऐिजी 18 िॅट सोलर पथददिे परविणे ि बसविणे असे झाले आहे .

सदर रु.20500/- हा दर 11 िॅट सोलर पथददव्यांचा असि याबाबत महाऊजाष,पणे यांची सि 2011-12 ची
दरसच
ू ीची छायांकीत प्रत या सोबत जोडल्याचे िमद आहे . परं त दरसच
ू ी दाखविली िसल्यािे

रुपये

4,92,000/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त.

3)निविदा अटी िसार सरक्षा अिामत पोटी निविदा ककमतीच्या 5% रक्कम रु.24,600/- रोखीिे
महािगरपाशलकेच्या खाती जमा करणे आिश्यक असतािा ठे केदारािे रु.12300/- ,पािती क्रमांक 40727
िे दद.23.01.2013 अन्िये भरणा केल्याचे ददसि
ू येते. तसेच उिषररत रक्कम दे यकामधूि िजाती केली
आहे . निविदा अटीिसार सरक्षा अिामतीची पणष रक्कम ठे केदाराकडि भरुि ि घेताच ठे केदारासोबत
करारपर करुि त्याला कायाषदेश दे ण्यात आला आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम रु.492000/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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महािगरपाशलका हद्दीत रॅ फीक शसनिल करीता एल.ई.डी. लॅ म्पहे ड बसविणे ि तत्सम

दरुस्त्ती.
योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
05

निधीचा स्त्रोत कलम

सािष.बांधकाम मिपा

9ब

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

03

0

विद्यत
आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

1165346
विद्यत विभागािे रॅ फीक शसनिल करीता बसविण्यात आलेल्या एल.ई.डी. ददव्यांची संख्या महाराष्ट्र
िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 च्या नियम क्र.147 प्रमाणे िमिा क्र.119 मध्ये िोंदविणे आिश्यक
असता ती िोंदविण्यात आलेली िाही.
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या विद्यत विभागाच्या रॅ फीक शसनिल करीता
एल.ई.डी. लॅ म्पहे ड बसविणे या िस्त्तीचे लेखापरीक्षण केले असता ददलेल्या मंजूरी बाबतचा तपशील पढील
प्रमाणे आहे .
महािगरपाशलका क्षेरामध्ये 1) विश्रामबाग चौक -70 एल.ई.डी. ददिे , 2)शसव्हील हॉस्स्त्पटल चौक –
56 एल.ई.डी. ददिे , 3) कलेक्टर बंगला चौक - 30 एल.ई.डी. ददिे ि शमरज येथील महात्मागांधी चौक 40 एल.ई.डी. ददिे रॅ फीक शसनिल करीता एल.ई.डी.. लॅ म्पहे ड बसविणे ि तत्सम दरुस्त्ती करीता ररतसर
ई निविदा क्रमांक :- 6/2011-12

दै .केसरी या ितषमाि परामध्ये दद.30/11/2011 रोजी प्रशसध्द करण्यात

आली ि दै .केसरी या ितषमाि परामध्ये शध्दीपरक दे िि निविदे ची मदत ददिांक 29/12/2011

पयंत

िाढविण्यात आली असि ई निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मदतीत एकण तीि निविदा प्राप्त
झाल्या असि निविदा सशमती समोर ददिांक 21/1/2012 रोजी उघडण्यात आल्या आहे त. तीि
निविदाकारापैकी मे.न्यक्ली ऑनिक्स, पणे यांची प्राप्त निविदा प्रशसद्धी दरापेक्षा 33.5 % एिढी कमी
दराची असल्यािे स्त्थायी सशमती िे सभा क्र.02 ठराि क्र.39 ददिांक 24/4/2012 िे मान्य करण्यात आली
आहे . उपरोक्त कामाच्या िस्त्तीचे ि मोजमाप पस्स्त्तकेची तपासणी केली असता पष्ट्ृ ठ क्र.1164 ते 1166
िर कामाची िोंद असि काम सरु दद.03/12/12 रोजी झाले असि काम दद. 02/01/2013 रोजी पणष
झाले आहे .

लेखाशशर्ष :- रॅ कफक शसनिल बसविणे सोलर उजाष
अंदाजपरकीय रक्कम रु.1752400/प्रमाणक क्रमांक :- 7612 दद. 30.03.2012 रक्कम रुपये 11,65,346/स्व्दिोंद क्र.बी-1112
तांत्ररक मान्यता :- क्र.41/2011-12 दद.29.07.2011
प्रशासकीय मान्यता :- 282/2011-12 दद.11.11.2011
परिठादार :- मे. न्यक्ली ऑनिक्स पणे, (33.5% कमी दरािे)
लेखापरीक्षण केले असता खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1.

विद्यत विभागािे ठे केदाराला करार पर करणे ि सरक्षा अिामत भरणेची समज दद.01/6/2012 रोजी

ददली असि निविदा अट क्र.8 िसार ठे केदारािे सरक्षा अिामत

निविदा रकमेच्या 5 % म्हणजेच

रु.87620/- रोखीिे भरणा करूि करारपर करणे आिश्यक होते परं त ठे केदारािे निविदा रकमेतूि 33.5%
कमी दरािे निविदा स्स्त्िकारल्यािे निविदा रक्कम रु. 1752400/- मधि
ू रु. 587054/- िजा करूि येणारी
रक्कम रु.1165346/- िर 5 % सरक्षा अिामत रु. 87620/- ऐिजी कमी रक्कम रु. 29200/- पािती क्र.
14984 ददिांक 5/06/2012 अन्िये भरणा केली असि
ू विदयत विभागािे त्यांिा काम करण्याची मान्यता
ददली आहे . िास्त्तविक पण
ू ष अिामत रक्कम रु. 87620/-

भरणा केल्याशशिाय करारपर स्त्िीकारणे

अयोनय आहे .
अधषसमास पर क्र.64 ददिांक 4/10/2014 चे अिपालि विभागािे ददिांक 22/10/2014 रोजी सादर
केले असि
ू त्यािसार करारपरात सरक्षा अिामत रु.58400/- ऐिजी िजरचकीिे रु. 87620/- समाविष्ट्ट
केल्याचे िमद
ू केले आहे . सदर खलासा अमान्य करण्यात येत आहे .
2. ठे केदारािे महािगरपाशलकेबरोबर केलेल्या करारपरामध्ये कामाची मदत 90 ददिस िमद आहे .
करारपरािर महािगरपाशलकेचे सील स्त्थायी सशमतीच्या दोि सदस्त्यांच्या उपस्स्त्थतीत लािले असि त्यािर
िगरसर्चि विभागाचा जािक क्र.130 दद.13/7/12 िमद आहे . परं त

विद्यत विभागािे ठे केदारास

कामाचा कायाषदेश दद.19/10/2013 रोजी तीि मदहिे विलंबािे ददलेला आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या
अिपालिामध्ये ठे केदाराबरोबर िारं िार संपकष साधला असता मक्तेदाराकडि करारपरािर स्त्िाक्षरी होणेस
विलंब झाला असल्यािे कायाषदेश दे ण्यास विलंब झाला असल्याचे िमद आहे . िास्त्तविक स्त्िाक्षरीत

करारिामा मदतीत करूि दे णे मक्तेदाराची जबाबदारी असि
ू तो त्यांिी उशशरािे सादर केल्यािे कामाचे
आदे श उशशरा ददले हे
3.

अिपालि संयस्क्तक िसल्यािे ते अमान्य करण्यात येत आहे .

विद्यत विभागािे बसविण्यात आलेल्या ददव्यांची संख्या महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखासंदहता 1971

च्या नियम क्र.147 प्रमाणे िमिा क्र.119 मध्ये िोंदविणे आिश्यक आहे . िमिा िोंदिही क्र.119
लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली िसल्यािे ददव्यांची िोंद िोंदिहीस िोंदविल्याचे लेखापरीक्षणात
तपासता आलेले िाही. मक्तेदाराला त्रबलाची रक्कम अदा करतािा प्रमाणक क्र.7612 ददिांक 30/03/2013
िर प्रत्येक दठकाणी बसविलेल्या LED ददव्यांची संख्या िमद
ू केलेली असि
ू त्यािसार प्रदाि केले आहे .
विभागािे सादर केलेल्या ददिांक 22/10/2014 अिपालिामध्ये ददव्यांची िोंद िमिा क्र.119 मध्ये केली
िसल्याचे मान्य केले आहे .
अधषसमास ज्ञापि क्र.164 दद.04/10/2014 रोजी निगषशमत केला असि विद्यत विभागािे त्याचे
अिपालि दद.22/10/2014 रोजी सादर केलेले असले तरी उपरोक्त

खलासा समाधािकारक िसल्यामळे

तो मान्य करता येत िाही.
आक्षेपार्धि रक्कम रु. 1165346/अधष समास ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
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(yyyy-yyyy+1)
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माशसक विद्यत दे यकांच्या रक्कमा आदा करतािा सिलत कालािधीचा फायदा ि
घेतल्यािे झालेले िकसािी बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
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सािष.बांधकाम मिपा
विद्यत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

01

0

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

48317
विद्यत विभागािे माचष, 2013 या मदहन्यात िीज दे यकांची रु.4831690/- एिढी रक्कम अंतीम तारखेला
(दद.28.03.2013) िीज वितरण कंपिीस आदा केलेली आहे . सदर दे यकांचे प्रदाि 8 ददिस आगोदर
म्हणजेच दद.20.03.2013 पयंत एक टक्का सिलतीच्या कालािधीत केल्यास रु.4783373/- एिढीच
रक्कम भरणा कराियाची होती. विद्यत विभागािे सिलतीच्या कालािधीचा फायदा ि घेतल्यामळे
रु.48317/- चे आर्थषक िकसाि झाले आहे .

सांगल-शमरज-कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या विद्यत विभागातफे मिपाच्या प्रभाग क्र.1,2,3 ि 4 ची
माहे माचष 2013 मधील महावितरण िीज वितरण कंपिीस आदा केलेल्या रु.48,31,690/- च्या िीज
दे यकांचे लेखापरीक्षण केले असता असे निदशषिास आले आहे की, विद्यत विभागािे

िीज वितरण

केलेल्या िीज दे यकांच्या रक्कमा भरणा करतािा कंपिीिे ददलेल्या सिलत कालािधीचा फायदा घेतलेला
िाही. याबाबत खालील प्रमाणे उदाहरणा दाखल दे ण्यात आले आहे .

अ.क्र.

1

2

3

प्रमाणक क्र.ि प्रभाग
ददिांक
7023 /
13.03.2013
7114 /
18.03.2013
7115
18.03.2013

क्र.

दे यके तयार
झालेचा
कालािधी

रक्कम भरणा करणेची
अंतीम दद. ि र.रु.

सिलत कालािधी दद. ि र.रु.

फरक
रुपये

PC-6 11.03.2013 25.03.2013 रु.558960/-

18.03.2013 रु.553550/-

5410/-

PC-1 13.03.2013 28.03.2013 रु.379930/-

19.03.2013 रु.376700/-

3230

PC-5 14.03.2013 28.03.2013 रु.185080/-

20.03.2013 रु.183180/-

1900

एकूण रु.

10540/

उपरोक्त दे यक,िीज वितरण कंपिीिे ददलेल्या दे यकांची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र.165

दद.04/10/2014 रोजी निगषशमत केला असि विद्यत विभागािे त्याचे अिपालि दद.22/10/2014 रोजी
सादर केले आहे . विद्यत विभागािे ददलेल्या अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील आक्षेप घेण्यात
येत आहे त.
1)महािगरपाशलकेच्या विद्यत विभागािे माचष, 2013 या मदहन्यात िीज दे यकांच्या आकारा पोटी
रु.4831690/- एिढी रक्कम अंतीम तारखेला (दद.28.03.2013) ला िीज वितरण कंपिीस आदा केलेली
आहे . सदर दे यकांचे प्रदाि 8 ददिस आगोदर म्हणजेच दद.20.03.2013 पयंत सिलतीच्या कालािधीत
भरणा केल्यास रु.4783373/- एिढीच रक्कम भरणा कराियाची होती. विद्यत विभागािे सिलतीच्या
कालािधीचा फायदा ि घेतल्यामळे

खालीलप्रमाणे रु.48317/-ची महािगरपाशलकेची आर्थषक हािी झाली

आहे .
अंतीम तारखेस िीज आकारापोटी भरणा

सिलतीच्या कालािधीत दे यके आदा केल्यास

रु. 4831690/-

रु.4783373/-

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

भरािी लागणारी रक्कम फरक (सरासरी 1%) रु.48317/-

विद्यत विभागाकडि दे य ददिांकाच्या आठ ददिस आगोदर दे यक तयार करुि लेखा विभागाकडे

धिादे श काढण्यासाठी पाठविले जाते. परं त लेखा विभागाकडि धिादे श काढण्यास विलंब होत असल्यािे
सिलतीचा फायदा शमळत िसल्याचे विद्यत विभागािे दद. दद.22/10/2014 रोजी ददलेल्या अिपालिामध्ये

िमद आहे . यापढे लेखा विभागािे सिलतीचा फायदा घेण्यासाठी िेळेत धिादे श काढण्याची दक्षता घेणे
आिश्यक आहे .

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

165

04/10/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

107

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSVSM6002

मालमत्ता विभागाच्या िस्त्ती, िोंदिह्या ि इतर कागदपरे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करूि
ि ददल्याबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

13

मिपा

9ड

01

0

मालमत्ता

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

मालमत्ता विभागािे वित्तीय िर्ष 2012-13 चे 28 इमारती / मालमत्तांचे लेख,े िस्त्ती, िोंदिह्या ि त्या
अिर्ंगािे आिश्यक असलेली कागदपरे मागणी करुिही लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करूि दे ण्यात आलेली
िाहीत. त्यामळे या मालमत्तांची भाड्याची िावर्षक मागणी, भरणा करणेत आलेल्या ि थकीत असलेल्या
भाड्याच्या रक्कमा याबाबतची लेखापरीक्षणास खारी करता आलेली िाही.
1)सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलकेच्या अर्धिस्त्त असलेल्या मालमत्ता विभागािे महाराष्ट्र
िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 155 प्रमाणे स्त्थािर मालमत्तेचे पस्त्तक िमिा क्रमांक
128 प्रमाणे ठे िले असि त्यामध्ये िगरपाशलकेच्या असलेल्या मालमत्तांचा समािेश आहे . वित्तीय िर्ष
2012-13 चे लेखापरीक्षणामध्ये मालमत्ता पस्त्तकाची तपासणी करुि खालील िमद
ू 28 इमारती /
मालमत्तांचे लेख,े िस्त्ती, िोंदिह्या ि त्या अिर्ंगािे आिश्यक असलेली कागदपरे लेखापरीक्षणासाठी
उपलब्ध करण्यासाठी अधषसमास ज्ञापि क्र.170 दद.14/10/2014 रोजी निगषशमत केला असि मालमत्ता
विभागाकडूि त्याचे अिपालि तसेच दप्तरही लेखापरीक्षणास सादर केलेले िाही. त्यामळे या मालमत्तांची
भाड्याची िावर्षक मागणी, मालमत्ताधारकाकडि भरणा करणेत आलेल्या ि त्यांच्याकडे थकीत असलेल्या
भाड्याच्या रक्कमा याबाबतची लेखापरीक्षणास खारी करता आलेली िाही.
अ.क्र. मालमत्ता / इमारतींचे िािं

गाळे संख्या खली जागा

1

मक्तेबाब इतर इमारती

12

2

शशराळकर दिाखािा

11

3

बाल कक्रडा उद्याि

5

4

धान्यबाजार परा शेड

32

5

रे िणी रोड परा शेड

15

6

जयश्री र्चर मंददर परा शेड

17

Sq.Mt.

7

मटण माकेट परा शेड

17

8

बीफ माकेट

15

9

बापट बाल मंददर

10

10

पेठ भाग भाजी मंडई

64

11

ककसाि माकेट

14

12

शशिाजी पॅव्हे लीयि

2

13

बरलगंधिष िाटय मंददर

4

14

हजरत खॉजा शॅवपंग सेंटर

35

15

दिाखािा केबीि

15

16

जिे माकेट

14

17

आण्णा बिा शॉवपंग सेंटर अ ि ब बाजू

53

18
19
20

हररपरू रोड जागा क्र.12

खली जागा

TV सेंटर इमारत

िसंतदादा पाटील इन्स्त्टीटयट ऑफ
मॅिेजमें ट अँड ररसचष सेंटर

21
22

स्जमखािा पूिेकडील शस.स.िं.501
स्त्लॉटर हाऊस ----- स्जमखािा

23

शशिाजी िगर --- स्जिि विद्यालय

24

शस.स.िं.447 पैकी सांगली शशक्षण संस्त्था

25

शस.स.िं.1626/2 एकर 8381.45 चौ.मी.

26

अबषि पब्लीक हे ल्थ सेंटर

27

बालाजी िगर सदगरु निमाषण संस्त्था

28

परांजपे पाकष प्लॉट ओिसष असोशशएशि

शस.स.िं.369 पैकी 60x90 चौ.मी.

शस.स.िं.1502/12 ची 1875 चौ.मी.

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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2008-09 या आर्थषक िर्ाषत केलल्या कामांची दे यके 2012-13 या आर्थषक िर्ाषमध्ये
विलंबािे ठे केदारास प्रदाि केल्याबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत कलम

सािष.बांधकाम मिपा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

9ब

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

05

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

1742319
बांधकाम विभागािे 2008-09 या िर्ाषत केलेल्या कामांची दे यके 2012-13 या आर्थषक िर्ाषमध्ये चार िर्ष
विलंबािे ठे केदारांिा आदा केली आहे त. संक्षक्षप्त दे यकाच्या संगणकीय प्रतीिर कंराटदार,शाखा
अशभयंता,िगर अशभयंता यांची स्त्िाक्षरी िाही. दे यके मळ प्रती ऐिजी झेरॉक्स प्रतीिर आदा करण्यात
आली आहे त. लेखा विभागािे एका दे यकाची रक्कम दोि प्रमाणकामध्ये विभागि झेरॉक्स प्रतीिर आदा
केली आहे त.
ववर्य क्र.01) सांगली येथील म्हामलकर घर ते आयिळे घरापयंत दक्षक्षण उत्तर रस्त्ता मरुम खडी ि
डांबरी करणे.
या कामाचे संक्षक्षप्त दे यक बांधकाम विभागािे संगणकीय प्रतीमध्ये तयार केले असि त्याचेिर बील
क्र.126/12-13

दद. 26/06/12 ि लेखाशशर्ष :- सि 2008/09 मधील सोनिया गांधी दौरा यामधील

रस्त्त्याची प्रलंत्रबत दे यके असे िमद आहे . मोजमाप पस्त्तकाप्रमाणे महािगरपाशलका अशभयंता यांिी तयार
केलेल्या हस्त्तशलखीत दे यकािर अंदाजपरकामधील खाते या रकान्यामध्ये इतर योजिा शासिाचे विशेर्
अथषसहाय्य या लेखाशशर्ाषची िोंद आहे .
अंदाजपरकीय रक्कम रु.1008500/-

लेखाशशर्ष :- सि 2008/09 मधील सोनिया गांधी दौरा यामधील रस्त्त्याची प्रलंत्रबत दे यके.
स्व्दिोंद

बी 41625.

प्रमाणक क्र . 6274
प्रमाणक क्र.7241
ठे केदाराचे िाि :-

दद.14/02/13
दद.22/03/13

रु.499999/रु.314809/-

मे.एस.एफ.चौगले.

प्रशासकीय मंजरी :- आयक्त निणषय क्र. 407 दद.12/3/08 .
स्त्थायी सशमती ठराि क्र.702 दद.31/03/08
मोजमाप प. क्र.26

पाि ि.01 ते 2

कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यके यांचे लेखापरीक्षण करूि अधषसमास ज्ञापि क्र.150
दद.25/09/2014 रोजी निगषशमत केला आहे . बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.21/10/2014 रोजी
सादर केले आहे . सदर अिपालि तपासि
ू खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1)िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 174 िसार या कामाचे दे यक िमिा क्र.131 मध्ये
तयार केले आहे . परं त दे यक मळ प्रतीत िसि प्रनतशलपीच्या (झेरॉक्स) आधारे दे यक प्रदाि करण्यात आले
आहे . अशा प्रकारे दे यक प्रदाि करण्यापूिी महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 च्या नियम क्रमांक
42 (4) मधील तरतदीिसार मळ
ू दे यकाचे प्रदाि केले िाही असे लेखा शाखेिे प्रमाणणत करणे आिश्यक
असता ते केलेले िाही. तसेच िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 च्या नियम क्रमांक 42 (1) िसार
विभागप्रमखािे अचूकता ि खरे पणाचे प्रमाण म्हणि दे यकािर स्त्िाक्षरी केली पादहजे. तसेच लेखापालािे
दे यकासाठीची अथषसक
ं स्ल्पय तरतद, दे यकाची अचकता ि सक्षम प्रार्धका-याची योनय मंजरी याबाबतची
तपासणी करुि सिष बाबींच्या पतषतेची खारी केल्यािंतर दे यकाचे प्रदाि करणे आिश्यक होते. परं त

सदर

दे यकािर दे यक तयार करणाऱ्या अर्धकाऱ्याची स्त्िाक्षरी, अशभयंत्याची स्त्िाक्षरी, कंराटदाराची स्त्िाक्षरी,
प्रदाि करणारा अर्धकारी यांची स्त्िाक्षरी घेणेत आलेली िसतािा दे यक प्रदाि करण्यात आले आहे .
संक्षक्षप्त संगणकीय दे यक मळ प्रतीमध्ये (Original) िसि
ू शहर अशभयंता यांच्या स्त्िाक्षरीचे झेरॉक्स
प्रतीमध्ये आहे . बांधकाम विभागाच्या अन्य दे यकांची तपासणी केली असता संक्षक्षप्त दे यकाच्या संगणकीय
प्रतीिर कंराटदार,शाखा अशभयंता,िगर अशभयंता यांच्या स्त्िाक्षरी आहे त. परं त या दे यकािर कोणत्याही
सक्षम प्रार्धकाऱ्याच्या स्त्िाक्षरी िाहीत.

2)बांधकाम खात्यािे दे यक रु.814808/- चे सादर केले असि मख्यलेखार्धकारी ि उपायक्त

यांिी

अिामत 5 टक्के प्रमाणे रु.40330/, व्हॅट 2 टक्के प्रमाणे रु.16300/-, इन्कमटॅ क्स 2.5 टक्केप्रमाणे
रु.20371/- िजा जाता रु.737807/- आदा करण्यास मान्यता ददली आहे . लेखा विभागािे एकण
रु.814808/- पैकी ठे केदारास रु.499999/- मार आदा करािी ि उिषररत रक्कम रु.314809/- मार िंतर
आदा करािी असा दाखला दे यकािर शलहि प्रमाणक क्र.6274 दद.14/02/2013 िे रु.499999/- आदा केले
आहे त
3) प्रमाणक क्र.7241 दद.22/3/2013 िे उिषररत रक्कम रु.314809/- ठे केदारास त्याच झेरॉक्स दे यकािर
शेरा मारुि आदा केली आहे . लेखा विभागािे एका दे यकाची रक्कम दोि प्रमाणकामध्ये विभागि आदा
केली आहे . अशा प्रकारे एकाच दे यकाची रक्कम दोि प्रमाणकांिी विभागि दे ण्याची तरतद लेखासंदहतेमध्ये
िसतािाही दे यकांचे प्रदाि करण्यात आले आहे. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये काम
2008-09 मध्ये

करण्यात आले असि त्यािेळी दे यकािर सिष अर्धकारी यांच्या सह्या घेण्यात आल्याचे

िमद आहे . परं त स्त्िाक्षरी असल्याचे मळ
ू दे यक लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेले िाही. तसेच झेरॉक्स
प्रतीिर दे यक आदा केल्याबाबत समपषक खलासा केला िसल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .
4)दे यकाची तपासणी केली असता आयक्त निणषय क्र.407 दद.12/3/08 ि स्त्थायी सशमती ठराि क्र.702
दद.31/03/08 अन्िये काम मंजर असि ठे केदारास कामाचा कायाषदेश दद.15/4/08 रोजी ददला आहे ि
काम दद.23/09/08 रोजी झाले असल्याचे मोजमाप पस्स्त्तका क्र.26 मध्ये दद.23/09/08 रोजी िोंदविले
आहे . परं त सदर दे यक बांधकाम विभागािे दद.26/6/12 रोजी चार िर्ष विलंबािे तयार केले असि लेखा
विभागािे

दद.14/02/2013 ि दद.22/3/2013 िे ठे केदारास आदा केले आहे . िगरपररर्द लेखासंदहता

1971 चे नियम क्रं. 44 (1) िसार िेति ि भत्ते ि इतर दे य मागण्या जर दे य झाल्यापासि
ू एक
िर्ाषच्या आत िगरपररर्दे ला सादर केल्या िाहीत तर पररर्दे च्या मंजरीवििा त्याचे प्रदाि करता येणार
िाही असे िमद आहे . परं त सदर एक िर्ाषिरील प्रलंत्रबत दे यकाचे प्रदाि महािगरपाशलकेची मान्यता ि
घेता केले आहे .
अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये 2008-09 पासि सदर कामांच्या अिदािासाठी सामास्जक
न्याय विभाग महाराष्ट्र शासि यांचेकडे िारं िार पाठपरािा करुिही निधी प्राप्त झालेला िसल्यािे 201213 या िर्ाषत प्रलंत्रबत दे यकासाठी तरतद करुि दे यके आदा करण्यात आली असल्याचे िमद आहे . या
कामाची प्रशासकीय मंजरी सामास्जक न्याय विभागाचे विशेर् अिदाि या शासि अिदािामधि
ू दे ण्यात
आली आहे . परं त सदर प्रशासकीय मंजूरी शासिाकडूि अिदाि प्राप्त झालेले िसतािा दे ण्यात आली आहे .
शासिाकडि अिदाि शमळाल्यािंतरच सदर लेखाशीर्ाष खालील कामे करणे आिश्यक होते. तसेच
शासिाकडि निधी प्राप्त झाला िसल्यािे स्त्िनिधीमध्ये तरतद करुि दे यके पाररत करणे आिश्यक असता

त्याप्रमाणे कायषिाही ि करताच तीि िर्ांिी स्त्िनिधीमध्ये तरतूद करूि दे यके आदा केली आहे त.
5)िगरपाशलका लेखासंहीता 1971 चे पररशशष्ट्ट एक (नियम 2 (अ)(एक)पहा),भाग अ,सिषसाधारण वित्तीय
तत्िे मधील 1 िसार दरिर्ीचे अथषसक
ं ल्पीय अिदािामध्ये मागील दायीत्िासह सिष खचाषचा अंतभाषि
करणे आिश्यक असल्यािे सदर प्रलंत्रबत दे यकाच्या रक्कमेचा अंतभाषि 2009-10 च्या अथषसक
ं ल्पीय
अिदािामध्ये करुि त्याप्रमाणे प्रलंत्रबत दे यकांचे प्रदाि प्राधान्यािे करणे आिश्यक असता दे यके चार
विलंबािे प्रदाि करण्यात आली आहेत. तसेच सदर दे यके मागील चार िर्ाषत मंजूर केली िसलेबाबत
लेखापरीक्षणाची योनय कागदपराचे अधारे खारी पटविण्यात आलेली िाहीत. अधषसमास ज्ञापि क्र.150
दद.25/09/2014 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.21/10/2014 रोजी
सादर केले आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये

अिदाि प्राप्त ि झाल्यािे ि ठे केदारांिी

िारं िार तगादा लािल्यािे 2012-13 च्या अंदाजपरकामध्ये या कामांच्या दे यकासाठी तरतद करुि दे यके
आदा केलेचे िमद आहे . परं त दे यके यापिी आदा केली िसलेबाबतची कागदपरे लेखापरीक्षणास
दाखविण्यात आलेली िाहीत.
6)दे यकाची तपासणी केली असता िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 176 िसार जेव्हा
बांधकाम पूणष करण्यात येईल तें व्हा शहर अशभयंता यांिी िमिा क्र.132 प्रमाणे बांधकाम पण
ू ष झालेचे
प्रनतित्ृ त / अहिाल सादर करणे आिश्यक आहे . या प्रनतित्ृ तामध्ये ददलेल्या िमन्यामध्ये अंदाजपरकातील
बाब निहाय तरतद,प्रत्यक्ष झालेले काम ि यामधील फरक आणण असा फरक पडल्याची कारणासह
स्त्पष्ट्टीकरण सादर करणे आिश्यक आहे . तथावप अशाप्रकारचे विदहत िमन्यामधील प्रनतित्ृ त सादर
करण्यात आलेले िाही. प्रनतित्ृ त सादर केलेले िसल्यामळे बाबनिहाय कोणत्या बाबीचे पररमाणामध्ये बदल
झाला ि त्याअधारे झालेला कमी जास्त्त खचष तपासता आला िाही. तसेच एखाद्या बाबीचे पररमाण कमी
अथिा जास्त्त होण्याची कारणे संयस्क्तक असल्याची पडताळणी करता आली िाही.

अधषसमास ज्ञापिास

ददलेल्या अिपालिामध्ये धािती दे यके तयार करण्यात आल्यािे बांधकाम पण
ू ष झालेचे प्रनतित्ृ त तयार
करण्यात आले िसल्याचे िमद आहे . परं त मोजमाप पस्त्तकामध्ये काम

दद.23/9/2008 रोजी पणष

झाल्याचे िमद असि
ू काम पणष झाल्यािंतरच दे यके तयार करण्यात आली असल्यािे बांधकाम विभागािे
ददलेले अिपालि संयस्क्तक िाटत िाही.
अशाच पध्दतीिे खालील दे यक आदा करण्यात आले आहे .
विर्य क्र. 02 : सोनिया गांधी दौऱ्या निशमत्त रे ल्िे गेट ते माधििगर रोड जकात िाक्यापयंत रस्त्ता
करणे.

अंदाजपरक क्र.525(अे)11/3/08 , लेखाशशर्ष-41625
अंदाजपरकीय रक्कम रु.952000/प्रशासकीय मान्यता :- आयक्त निणषय 437 दद.28/3/08 िे 67(3)(क) िसार मान्यता
मा.स्त्थायी सशमती ठ.क्र.15 दद.16/04/08 िे कायोत्तर मान्यता दे ण्यात आली आहे .
प्रमाणक क्र.7646

दद.30/03/13

रु.927511/-

ठे केदाराचे िाि :- मे.गैबाि कन्स्त्रक्शि,जयशसंगपूर
काम सरु :- दद.10/7/08
मोजमाप पस्त्तक क्र.3, पष्ट्ृ ठ क्र. 29 ते 31.
1)बांधकाम विभागािे कामाचे

दे यक, िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 174 िसार िमिा

क्र.131 मध्ये तयार केले असि दे यक सादर करतािाचे लेखाशीर्ष :- इतर योजिा 004) शासिाचे विशेर्
अथषसहाय्य असे िमद आहे . तसेच त्यािर दे यक प्रदािाथष सादर केल्याचा ददिांक :-18/3/08

असा आहे .

परं त सदर दे यक सक्षम प्रार्धकारी यांिी मंजर केलेले िाही. या कामाचे दे यक पन्हा बांधकाम विभागािे,
िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 42(1) िसार िमिा क्र.22 मध्ये बील क्र. 603 िे
दद.16/3/13 िे तयार केले असि त्यािर लेखाशशर्ष सि 2008/09 मधील सोनिया गांधी दौरा यामधील
रस्त्त्याची प्रलंत्रबत दे यके असे िमद आहे ि दे यक प्रमाणक क्र.7646 दद.30/3/13 िे मंजर केले आहे . या
कामाची 2008 या आर्थषक िर्ाषतील प्रशासकीय मंजरी इतर योजना 004) िासनाचे वविेर् अथिसिाय्य या
िासन अनि
ु ानामधून दे ण्यात आली होती. परं त सदर प्रशासकीय

मंजूरी शासिाकडूि अिदाि प्राप्त

झालेले िसतािा दे ण्यात आली आहे . शासिाकडि अिदाि शमळाल्यािंतरच सदर लेखाशीर्ाष खालील कामे
करणे आिश्यक होते. तसेच शासिाकडि निधी प्राप्त झाला िसल्यािे स्त्िनिधीमध्ये

तरतद करुि दे यके

पाररत करणे आिश्यक असता त्याप्रमाणे कायषिाही ि करताच तीि िर्ांिी स्त्िनिधीमध्ये तरतूद करूि
दे यके आदा केली आहे त. िगरपररर्द लेखासंहीता 1971 चे नियम क्रं. 44 (1) िसार िेति ि भत्ते ि
इतर दे य मागण्या जर दे य झाल्यापासि
ू एक िर्ाषच्या आत िगरपररर्दे ला सादर केल्या िाहीत तर
पररर्दे च्या मंजरीवििा त्याचे प्रदाि करता येणार िाही असे िमद
ू असल्यािे महािगरपाशलकेच्या
सिषसाधारण सभेची मंजरी घेिूिच दे यके आदा करणे आिश्यक असता अशी मंजरी ि घेताच दे याकाचे
प्रदाि करण्यात आले आहे .

अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये तात्कालीि शहर अशभयंता

यांची बदली झाल्यािे दे यकािर स्त्िाक्षरी घेण्यात आली िसल्याचे िमद आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम :- विर्य क्र.1 ची रक्कम रु. 814808/- + विर्य क्र.2 ची रक्कम रु.927511 =
रक्कम रु.1742319/-
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2008-09 मध्ये केलेल्या कामांच्या दे यकांचे प्रदाि 2012-13 या आर्थषक िर्ाषमध्ये केले
बाबत.
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बांधकाम विभागािे 2008-09 या िर्ाषत शासि अिदाि प्राप्त झाले िसतािाही ठे केदाराकडूि शासि
अिदाि या लेखाशशर्ाषखाली कामे

करूि घेतली आहे त. परं त शासिाकडूि या कामांिा निधी प्राप्त झाला

िसल्यािे या कामांची दे यके 2012-13 या आर्थषक िर्ाषमध्ये स्त्िनिधीमध्ये तरतूद करूि ठे केदारांिा आदा
केली आहे त. िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रं. 44 (1) िसार िेति ि भत्ते ि इतर दे य
मागण्या जर दे य झाल्यापासि
ू एक िर्ाषच्या आत िगरपररर्दे ला सादर केल्या िाहीत तर पररर्दे च्या
मंजरीवििा त्याचे प्रदाि करता येणार िाही असे िमद आहे . परं त सदर एक िर्ाषिरील प्रलंत्रबत दे यकाचे
प्रदाि महािगरपाशलकेची मान्यता ि घेता केलेले आहे .

ववर्य क्र. 1 सांगली येथील बायपास ते स्क्रॅप िक
ु ान िक्षक्षण उत्तर रस्ता मरु
ु म खडी व डांबरी करणे
िे काम 2008-09 या आर्थषक िर्ाषमध्ये करण्यात आली आहे . मा.राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया

गांधी सांगली येथील जिा बधगाि रोड पररसरात सामाजीक न्याय भििाच्या उद्घाटिा प्रसंगी उपस्स्त्थतीत
राहणार असल्यािे ि अनतमहत्िाच्या व्यक्तीचा दौरा असल्यािे कामर्गरी तात्काळ सरु करणेत आली ि
यास मा.स्त्थायी सशमती ठराि क्र.693 दद.31/03/2008 अन्िये कायोत्तर मान्यता घेणेत आली आहे . या
कामाचे दे यक बांधकाम विभागािे, िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 174 िसार िमिा
क्र.131 मध्ये बील क्र.603 िे दद.16/3/13 िे तयार केले असि त्यािर लेखाशशर्ष सि 2008/09 मधील
सोनिया गांधी दौरा यामधील रस्त्त्याची प्रलंत्रबत दे यके असे िमद आहे ि दे यक प्रमाणक क्र.7646
दद.30/3/13 िे मंजर केले आहे .
अंदाजपरकीय रक्कम रु.866000/प्रमाणक क्र . 6275

दद.14/02/13

रु.500000/-

प्रमाणक क्र.7239

दद.22/03/13

रु.366000/-

लेखाशशर्ष :- सि 2008/09 मधील सोनिया गांधी दौरा यामधील रस्त्त्याची प्रलंत्रबत दे यके.
ठे केदाराचे िाि :- केदार कन्स्त्रक्शि,सांगली.
आयक्त निणषय क्र.407

दद.12/3/08

स्त्थायी सशमती ठराि क्र.702 दद.31/03/08
स्व्दिोंद

बी 41625

मोजमाप पस्त्तक क्र. 26

पष्ट्ृ ठ क्र. 4 ते 6

कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यके यांचे लेखापरीक्षण करूि अधषसमास ज्ञापि क्र.151
दद.25/09/2014 रोजी निगषशमत केला आहे . बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.21/10/2014 रोजी
सादर केले आहे . सदर अिपालि तपासि
ू खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1)या कामाच्या दे यकाची तपासणी केली असता बांधकाम विभागािे कामाचे दे यक, िगरपररर्द लेखासंदहता
1971 चे नियम क्रमांक 174 िसार िमिा क्र.131 मध्ये तयार केले असि दे यक सादर करतािाचे
लेखाशीर्ष :- इतर योजिा 004) शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य असे िमद आहे . दे यकामध्ये काम सरु ि
काम पण
ू ष केल्याची तारीख िमद
ू िाही. कामाची पहाणी करुि मापे घेतल्याचा ि मोजमाप पस्त्तकािर बील
रे कॉडष केल्याचा ददिांक िमद
ू िाही. त्यामळे काम कधी सरु केले ि कधी पूणष केले तसेच ते लेखा
शाखेकडे कधी पाठविण्यात आले ते समजूि येत िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये काम

तातडीचे असल्यािे काम झाल्यािंतर स्त्थायी सशमतीची कायोत्तर मान्यता घेतल्याचे िमद आहे . काम सरु
ि काम पणष केल्याची तारीख िोंद करणे आिश्यक असल्यािे ददलेले अिपालि संयस्क्तक िाटत िाही.
2)2008-09 या आर्थषक िर्ाषत केलेल्या कामाचे दे यक लेखाशीर्ष बदलि 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत
मंजरू केले आहे . िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रं. 44 (1) िसार िेति ि भत्ते ि इतर दे य
मागण्या जर दे य झाल्यापासि
ू एक िर्ाषच्या आत िगरपररर्दे ला सादर केल्या िाहीत तर पररर्दे च्या
मंजरीवििा त्याचे प्रदाि करता येणार िाही असे िमद आहे . परं त सदर एक िर्ाषिरील प्रलंत्रबत दे यकाचे
प्रदाि महािगरपाशलकेची मान्यता ि घेता केले आहे . तसेच सदर दे यके आर्थषक िर्ष 2008-09 ते 201112 या आर्थषक िर्ाषत िर्ाषत मंजूर केली िसलेबाबत लेखापरीक्षणाची योनय कागदपराचे अधारे खारी
पटविण्यात आलेली िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये सदर काम 2008-09 या
आर्थषक िर्ाषत करण्यात आले असि दे यकािर 004) शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य असे लेखाशीर्ष िमद
करण्यात आले होते. परं त शासिाकडि निधी प्राप्त ि झाल्यािे दे यकािर मिपा निधीमधि 066) मरुम
खडी ि डांबरी रस्त्ते करणे या लेखाशीर्ाषचा उल्लेख करण्यात आला आहे . परं त निधीच्या कमतरतेमळे
2012-13 िर्ाषचे अथषसक
ं ल्पामध्ये 49625) सोनिया गांधी दौऱ्यामधील रस्त्त्यांची प्रलंत्रबत दे यके या
लेखाशीर्ाषमध्ये तरतद करुि दे यके आदा करण्यात आली असल्याचे िमद आहे . िगरपाशलका लेखासंहीता
1971 चे पररशशष्ट्ट एक (नियम 2 (अ) (एक)पहा), भाग अ,सिषसाधारण वित्तीय तत्िे मधील 1 िसार
दरिर्ीचे अथषसक
ं ल्पीय अिदािामध्ये मागील दायीत्िासह सिष खचाषचा अंतभाषि करणे आिश्यक असल्यािे
सदर प्रलंत्रबत दे यकाच्या रक्कमेचा अंतभाषि 2009-10 च्या अथषसक
ं ल्पीय अिदािामध्ये करुि त्याप्रमाणे
प्रलंत्रबत दे यकांचे प्रदाि प्राधान्यािे करणे आिश्यक असता दे यके चार विलंबािे प्रदाि करण्यात आली
आहे त.

शासि निधी प्राप्त झाल्यािंतरच काम करणे आिश्यक होते. तसेच शासि निधी प्राप्त झाला

िसल्यास त्याच िर्ाषमध्ये स्त्िनिधीमध्ये तरतद करुि दे यके आदा करणे आिश्यक असता त्याप्रमाणे
बांधकाम विभागािे कायषिाही ि करता दे यके चार िर्ष प्रलंत्रबत ठे िली असल्याचे ददसि येते.
अशाच प्रकारे खालील कामामध्ये रटी आढळि आल्या आहेत.
ववर्य क्र.02 : सांगली येथील बायपास ते संभजीनगर व जन
ु ा बध
ु वार रोड लगतचे जन
ु े रस्ते डांबरी करणे
व पॅचवकि करणे या कामातील अतनयशमततेबाबत.
अंदाजपरकीय रक्कम रु.2221000/लेखाशशर्ष :- सि 2008/09 मधील सोनिया गांधी दौरा यामधील रस्त्त्याची प्रलंत्रबत दे यके.
स्व्दिोंद बी. 41625

प्रशासकीय मान्यता :- आयक्त निणषय क्र.416 दद.15/3/08.
स्त्थायी सशमती ठराि क्र.693 दद.31/03/08.
ठे केदाराचे िाि :- समथष कन्स्त्रक्शि.
मोजमाप प. क्र.2

पष्ट्ृ ठ क्र.

81 ते 89

प्रमाणक क्र . 7250

दद.22/03/13

रु.500000/-.

1)दे यकाची तपासणी केली असता बांधकाम विभागािे कामाचे

दे यक, िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे

नियम क्रमांक 174 िसार िमिा क्र.131 मध्ये तयार केले असि दे यक सादर करतािाचे लेखाशीर्ष:-इतर
योजिा 004) शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य असे िमद आहे . दे यकामध्ये काम सरु ि काम पूणष केल्याची
तारीख िमद
ू िाही. कामाची पहाणी करुि मापे घेतल्याचा दद.23/09/08 असि
ू मोजमाप पस्त्तकािर बील
रे कॉडष केल्याचा दद.23/09/08 आहे . दे यकाच्या शेिटच्या पािािर लेखाशीर्ष शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य
सामास्जक न्याय विभागाकडूि प्राप्त निधी खचष हे खोडि पन्हा 066 मरुम निधीतूि मरूम खडी डांबरी
रस्त्ते करणे हे िमद
ू केले आहे . त्यामळे दे यक कोणत्या निधीमधि खची घालण्यात आले आहे ते समजूि
येत िाही.
2)दे यकािर बांधकाम विभागामधि दे यक पाठविल्याचा जािक क्र.253/09/10 दद.05/08/09 िमद आहे .
पन्हा सदर क्रमांक खोडूि त्यािर जािक क्र.123/12-13 दद.26/6/12 असा िमद केला आहे . या कामाचे
दे यक बांधकाम विभागािे पन्हा िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 174 िसार िमिा
क्र.131 मध्ये बील क्र.123/12-13 दद.26/6/12 िे रु.2221000/- चे तयार केले असि त्यािर लेखाशशर्ष
सि 2008/09 मधील सोनिया गांधी दौरा यामधील रस्त्त्याची प्रलंत्रबत दे यके असे िमद आहे . िगरपररर्द
लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रं. 44 (1) िसार िेति ि भत्ते ि इतर दे य मागण्या जर दे य झाल्यापासूि
एक िर्ाषच्या आत िगरपररर्दे ला सादर केल्या िाहीत तर पररर्दे च्या मंजरीवििा त्याचे प्रदाि करता
येणार िाही असे िमद
ू आहे . परं त आर्थषक िर्ष 2008-09 मधील प्रलंत्रबत दे यक 2012 -13 या आर्थषक
िर्ाषमध्ये महािगरपाशलकेची मान्यता ि घेता प्रदाि केले आहे .

लेखा विभागािे दे यकािर सदर बीलातील

एकण रक्कम रु. 2221000/- पैकी रु.500000/- पाटीस आदा करािेत ि उिषररत रक्कम रु.1721000/मार िंतर आदा करािेत असा शेरा मख्य लेखार्धकारी यांिी

शलहूि प्रमाणक क्र. 7250 दद. 22/3/13 िे

रु.500000/- ठे केदारास आदा केले आहे त. दे यकाप्रमाणे लेखाविभागािे ठे केदारास पणष रक्कम ददलेली
िाही. शासि निधी प्राप्त झाल्यािंतरच काम करणे आिश्यक होते. तसेच शासि निधी प्राप्त झाला

िसल्यास त्याच िर्ाषमध्ये स्त्िनिधीमध्ये तरतद करुि दे यके आदा करणे आिश्यक असता त्याप्रमाणे
बांधकाम विभागािे कायषिाही ि करता दे यके चार िर्ष प्रलंत्रबत ठे िली असल्याचे ददसि येते.
3)2008-09 या आर्थषक िर्ाषत केलेल्या कामाचे दे यक लेखाशीर्ष बदलि 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत
मंजरू केले आहे .

िगरपाशलका लेखासंहीता 1971 चे पररशशष्ट्ट एक (नियम 2 (अ)(एक)पहा),भाग

अ,सिषसाधारण वित्तीय तत्िे मधील 1 िसार दरिर्ीचे अथषसक
ं ल्पीय अिदािामध्ये मागील दायीत्िासह
सिष खचाषचा अंतभाषि करणे आिश्यक असल्यािे सदर प्रलंत्रबत दे यकाच्या रक्कमेचा अंतभाषि 2009-10
च्या अथषसक
ं ल्पीय अिदािामध्ये करुि त्याप्रमाणे प्रलंत्रबत दे यकांचे प्रदाि प्राधान्यािे करणे आिश्यक
असता दे यके चार विलंबािे प्रदाि करण्यात आली आहे त. तसेच काम करण्यात आलेल्या आर्थषक िर्ाषत
दे यक मंजूर करण्यात आलेले िाही ि सदर दे यके मागील चार िर्ाषत मंजूर केली िसलेबाबत
लेखापरीक्षणाची योनय कागदपराचे अधारे खारी पटविण्यात आलेली िाही.
आक्षेपार्धि रक्कम :- विर्य क्र.1 ची रक्कम रु. 866000/- + विर्य क्र. 2 ची रक्कम रु.50000 =
रक्कम

अधष

रु. 1366000/-

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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25/09/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

110

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

2012-13 या आर्थषक िर्ाषमध्ये शासिाकडूि प्राप्त झालेल्या 5.49 कोटी अिदािामधि
करणेत आलेल्या कामांमधील अनियशमतते बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सिष.बांधकाम राज्य शासि

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

09

0

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

722897

2907

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

बांधकाम विभागाकडि िगरसर्चि विभागाकडे कामाचे करारपर मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम
1949 चे अिसच
ू ी ड प्रकरण 5 नियम 1 संविदा करण्याची पध्दत (2) अन्िये महािगरपाशलकेची
सामान्य मद्रा स्त्थायी सशमतीच्या दोि सदस्त्यांचे उपस्स्त्थत ि स्त्िाक्षरीसाठी घेण्यासाठी पाठविलेित
ं र त्यािर
स्त्िाक्षरी होण्यासाठी तीि मदहिे प्रलंत्रबत रादहल्यािे काम सरु ि पणष होण्यास विलंब लागला आहे.
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका क्षेरामध्ये मलभत सोयी सविधांच्या विकासासाठी
2010-11 या आर्थषक िर्ाषसाठी सहसर्चि, िगर विकास विभाग, मंरालय, मब
ं ई यांचेकडील शासि
निणषय क्र.जीईएि/ 2010/प्रक्र68/िवि 16, दद.8/6/11 ि शासि निणषय क्र.पिविष-2011/प्र.क्र.44/ िवि4,दद.31/3/11 अन्िये 5.49 कोटी अिदाि मंजर झाले असि ते 2011-12 या आर्थषक िर्ाषमध्ये
वितरीत केले आहे. या रक्कमेति 102 कामांचे प्रस्त्ताि मा.विभागीय आयक्त पणे यांचेकडील
त्ररसदस्त्य सशमतीकडे मान्यतेसाठी पाठविणेसाठी स्त्थायी सशमती ठराि क्र.181/11-12 दद.12/07/11
अन्िये मान्यता घेिि स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि सांगली यांचेकडे महािगरपाशलके माफषत पर
क्र.मिपा/सा/बांधा/226/2011-12 दद.25/7/11 रोजी पाठविण्यात आला. त्यास विभागीय आयक्त तथा
अध्यक्ष स्जल्हास्त्तरीय सशमती, पणे यांचे कडील पर क्रमांक निशा / कायाष 02 / मिपा / विनि /
प्रशामा / को / 228 /11, दद.06/8/11 अन्िये तसेच स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि, स्जल्हा
स्त्तरीय सशमती सांगली यांचे आदे श क्र.िपा/मलभत/ आर.आर/622/2011, दद.8/8/2011 अन्िये
प्रशासकीय मान्यता ददली आहे .
ववर्य क्र.01 : वॉडि क्र.38 मधील िनी मारुती मंिीर ते यािवाडे िक
ु ान पयंतचा पूवि पश्चचम रस्ता
डांबरीकरण करणे या कामातील अतनयशमततेबाबत.
प्रमाणक क्रमांक :- 09

दद. :- 21/06/12

रक्कम :- 498652/-

लेखाशिर्ि :- इतर योजना 4120 िासनाचे वविेर् अथिसिाय्य
अंदाजपरकीय रक्कम : 498974/प्रशासकीय मान्यता : 1.सहसर्चि, िगर विकास विभाग, मंरालय, मब
ं ई
क्र.जीईएि /2010/प्रक्र68/िवि 16,दद.8/6/11

यांचेकडील शासि निणषय

2.आयक्त सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका यांचेकडील पर क्र.226/2011-12
दद.25/7/12
3.क्र.िपा / मलभत / आर.आर. / 622 / 2011 स्जल्हार्धकारी कायाषलय, सांगली िगरपाशलका
प्रशासि शाखा दद.08/8/2011
स्त्थायी सशमती सभा ठराि क्रमांक 241 दद.12/08/11
तांत्ररक मान्यता : शहर अशभयंता कायाष,329

दद. 16.06.2011

जादहर प्रकटि :- क्र.3/11-12 मधील अ.क्र.56 ची निविदा दद.13/8/11 रोजी दै .पढारी या दै निकामध्ये
प्रशसध्द करण्यात आली असि
ू निविदा दद. 26/8/11 रोजी उघडण्यात आली. या कामास अल्प
प्रनतसाद शमळाल्यािे दद.16/9/11 रोजी पदहली मदतिाढ दे ण्यात आली होती. निविदा दद.31/10/11
रोजी निविदा सशमती समोर उघडण्यात आली. त्यामध्ये एकण तीि निविदा प्राप्त झाल्या असि
सिाषत कमी दराची निविदा श्री.बी.बी.गज
ं ाटे (0.05% कमी) यांची मान्य करण्यात आली आहे .
ठे केदाराचे िांि :बी.बी.गज
ं ाटे ,
कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : क्रमिपा/सा/बांधावि/679/2011-12 दद. 16.03.2012. काम सरु:16/03/12
कामाची मदत : 45 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 5

काम पणष ददिांक : 10.04.2012
पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 55 ते 56

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
1. निविदा दद.31/10/11 रोजी उघडण्यात आल्यािंतर आयक्त निणषय क्र.296/2011-12 दद.22/11/11
िसार श्री. बी.बी.गज
ं ाटे यांची सिाषत कमी दराची निविदा मंजर करण्यात आली आहे . बांधकाम विभागािे
ठे केदारास निविदा मंजूरीची समज दद.28/11/2011 रोजी ददली आहे . ठे केदारािे सरक्षा अिामत पािती
क्र.4242 दद.7/01/12 िे निविदा मंजूरीची समज ददल्यािंतर एक मदहिा विलंबािे भरली आहे . त्यािंतर
ठे केदारािे रु.100 च्या मद्रांकािर करारपर केले असि बांधकाम विभागािे करार पर दद.09/1/12 रोजी
िगर सर्चि विभागाकडे पाठविलेची िोंद बांधकाम विभागाकडे असलेल्या िोंदिहीमध्ये ददसूि येते.
अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालिामध्ये सरक्षा अिामत रक्कम ठे केदारािे विलंबािे भरणा केल्याचे

मान्य

केले आहे .
2. मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे अिसच
ू ी ड प्रकरण 5 नियम 1 संविदा करण्याची
पध्दत (2) अन्िये महािगरपाशलकेची सामान्य मद्रा महािगरपाशलका सर्चिाच्या अशभरक्षेत असली पादहजे
ि आणण ती ज्या संविदे िर ककंिा अन्य लेखािर लािणे आिश्यक आहे अशा प्रत्येक संविदे िर आणण
लेखािर स्त्थायी सशमतीचे कोणतेही दोि सदस्त्य, िगरपाशलका सर्चि आणण आयक्तािे प्रार्धकृत केलेला
असेल असा महािगरपाशलका उपायक्त दजाषपेक्षा कमी दजाष िसलेला कोणताही अर्धकारी, यांच्यामधील
कोणत्याही दोि व्यस्क्तंच्या उपस्स्त्थतीत लािली पादहजे आणण अशा प्रत्येक संविदे िर ि लेखािर आपल्या
उपस्स्त्थतीत मद्रा लािण्यात आली आहे याचे दशषक म्हणूि स्त्थायीच्या उक्त दोि व्यस्क्तंिी सह्या केल्या
पादहजेत. प्रस्त्तत करारपरािर महािगरपाशलकेची सामान्य मद्रा दोि स्त्थायी सशमती सदस्त्यांच्या
उपस्स्त्थतीमध्ये लािण्यात आली आहे . करारपरािर सदस्त्यांच्या सहीच्या जिळ िगर सर्चि विभागाचा क्र.
827 दद.07/03/12 िमद
ू केला आहे . िगरसर्चि विभागाकडे सदर करारपर स्त्थायी सशमती सदस्त्यांच्या
स्त्िाक्षरी साठी 3 मदहिे प्रलंत्रबत रादहल्यािे ठे केदारास कामाचा कायाषदेश दद.16/03/12 रोजी चार मदहिे
विलंबािे ददला आहे . िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम 171 (6) िसार निविदा उघडल्याच्या
ददिांकापासूि एक आठिडयाच्या आत त्या निकाली काढण्यात आल्या पादहजेत आणण कोणत्याही बाबतीत
हा कालािधी एक महीन्यापेक्षा जास्त्त होता कामा िये. असे िमद असतािा कायाषदेश दे ण्यास चार
मदहन्याचा विलंब झाला आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये विलंब झाल्याचे मान्य केले
आहे . परं त विलंबाची कारणे िमद केलेली िाहीत.
3. िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 176 िसार जेव्हा बांधकाम पण
ू ष करण्यात येईल
तें व्हा िगरपररर्द अशभयंता यांिी िमिा क्र.132 प्रमाणे बांधकाम पूणष झालेचे प्रनतित्ृ त/अहिाल सादर
केला पादहजे. जेव्हा अंदाजापेक्षा अर्धक रक्कम खचष झाली असेल तें व्हा परीमाण दर ि केलेल्या
बांधकामािरचा खचष तसेच त्यासंबंधातील अंदाज यांची तलिा करुि सिष तफाितीबाबत त्यािे स्त्पष्ट्टीकरण
केले पादहजे. परं त कामाच्या पररपूतीचा अहिाल सोबत जोडलेला िाही.
4. कामाचे प्राकलि, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता, बाब क्र.3, 75 शम.मी.
बी.बी.एम. करणे हे काम 200 चौ.मी. करणेचे िमद केले आहे ि त्याचा दर रु.198.85/- प्रती चौ.मी.
असि एकण रु.39770/- चे काम अंदास्जत केले आहे . परं त दे यकाची तपासणी केली असता सदर काम
करण्यात आलेले िाही. तसेच बाब क्र.4 providing and laying bituminous macadam with 40-80
tonnes per hour hot mix plant,पररमाण 31.250 cubic meter दर 5400/ cubic meter प्रमाणे
रु.168750/- अंदाजपरकीय तरतद केली आहे . परं त दे यकाची तपासणी केली असता बाब क्र.2 चे काम
करण्यात आलेले िाही ि बाब क्र.4 चे काम 39.87 चौ.मी. करण्यात आले आहे . सदर काम अंदाजपरकीय

पररमाणापेक्षा 8.62 घ.मी.X रु.5400/- प्रती घ.मी. प्रमाणे रु.46548/- चे जादा करण्यात आले आहे .
निविदा अटी/शती मधील अट क्र.15 िसार मंजर कामामध्ये बदल ककंिा िाढ करण्यास विभागप्रमख
यांच्या अगाि लेखी मंजरीची आिश्यकता आहे. विभागप्रमख ि आयक्तांची लेखी पिषमज
ं री ि घेताच काम
केलेले आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये जागेिरील पररस्त्थीतीिसार कामामध्ये बदल
करण्याचा अर्धकार शहर अशभयंता यांिा असल्यािे िेगळी मान्यता घेतलेली िसल्याचे िमद आहे . परं त
नियमाप्रमाणे लेखी मान्यता घेणे आिश्यक असल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे.
5. स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि,स्जल्हास्त्तरीय सशमती सांगली यांचे आदे श क्र.िपा/मलभत/
आर.आर/622/ 2011,दद.8/8/2011च्या प्रशासकीय मान्यतेच्या परामधील अट क्र.23 िसार या निधीच्या
विनियोजिा बाबतच्या प्रमाणपरासोबत िगरविकास विभागाच्या शासि निणषय क्रमांक संकीणष 2008/
1338/प्र.क्र.171/िवि16 दद.2/3/2009 िसार सिष विकास कामांची रयस्त्थ संस्त्थेकडि तांत्ररक लेखापरीक्षण
करुि घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि ि घेताच दे यक अदा केले आहे .
अिपालिामध्ये महािगरपाशलकेकडि रयस्त्थ संस्त्थेची िेमणक केली िसल्यािे तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि
घेतले िसल्याचे िमद आहे . परं त शासि निणषयाप्रमाणे रयस्त्थ संस्त्थेची तांत्ररक लेखापरीक्षण करण्याकररता
िेमणक करणे आिश्यक असल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .
आक्षेपार्धि रक्कम रु.46548/ववर्य क्रमांक 02 : शमरज वॉडि क्र.39 शिवनेरी चौक ते िाळा क्र.1 एरं डोली गेट रस्ता डांबरीकरण
करणे.
प्रमाणक क्रमांक :

12

दद. :28/06/12 रक्कम :679256/-

लेखाशिर्ि :- इतर योजना 4120 िासनाचे वविेर् अथिसिाय्य
अंदाजपरकीय रक्कम : रु.679597/प्रशासकीय मान्यता : 1.सहसर्चि,िगर विकास विभाग,मंरालय,मब
ं ई यांचेकडील शासि निणषय
क्र.जीईएि/ 2010/प्रक्र68/िवि 16,दद.8/6/11
2.आयक्त सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका यांचेकडील पर क्र.226/2011-12
दद.25/7/12
3.क्र.िपा / मलभत / आर.आर. / 622 / 2011 स्जल्हार्धकारी कायाषलय, सांगली िगरपाशलका

प्रशासि शाखा यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे पर दद.08/8/2011
स्त्थायी सशमती सभा ठराि क्रमांक 241 दद.12/08/11
तांत्ररक मान्यता : शहर अशभयंता कायाष,331

दद. 16.06.2011

जादहर प्रकटि :- क्र.3/11-12 मधील अ.क्र.56 ची निविदा दद.13/8/11 रोजी दै .पढारी या दै निकामध्ये
प्रशसध्द करण्यात आली असि
ू सदरची निविदा दद. 26/8/11 रोजी उघडण्यात आली. या कामास अल्प
प्रनतसाद शमळाल्यािे दद.16/9/11 रोजी पदहली मदतिाढ दे ण्यात आली होती. सदरची निविदा
दद.31/10/11 रोजी निविदा सशमती समोर उघडण्यात आली. त्यामध्ये एकण तीि निविदा प्राप्त
झाल्या असि सिाषत कमी दराची निविदा श्री.बी.बी.गज
ं ाटे (0.05 टक्के कमी) यांची मान्य करण्यात
आली आहे .
ठे केदाराचे िांि :बी.बी.गज
ं ाटे ,
कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : क्रमिपा/सा/बांधावि/5/2011-12 दद. 10.04.2012.
काम सरु :-10/04/12
कामाची मदत : 45 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 5

काम पणष ददिांक : 15.05.2012
पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 56 ते 57

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
6. निविदा दद.31/10/11 रोजी उघडण्यात आल्यािंतर आयक्त निणषय क्र.286/2011-12 दद.21/11/11
िसार श्री. बी.बी.गज
ं ाटे यांची सिाषत कमी दराची निविदा(0.05 टक्के कमी) मंजर करण्यात आली आहे .
परं त बांधकाम विभागािे ठे केदारास कायाषदेश दद.10/04/12 रोजी चार मदहिे विलंबािे ददला आहे .
ठे केदारािे करारपरासाठी रु.100 चा मद्रांक दद.12/12/11 रोजी घेतला असि सरक्षा अिामत पािती
क्र.4243 िे दद.07/1/12 रोजी भरली आहे . ि करारपर िगरसर्चि विभागाकडे दद.09/1/12 रोजी
पाठविलेचे बांधकाम विभागाकडील करारपर िोंदिही िरुि ददसि येते. करारपरािर ठे केदार ि शहर
अशभयंता यांची स्त्िाक्षरी आहे . परं त ददिांक शलदहलेला िाही. प्रस्त्तत करारपरािर महािगरपाशलकेची
सामान्य मद्रा दोि स्त्थायी सशमती सदस्त्यांच्या उपस्स्त्थतीमध्ये लािण्यात आली आहे . ि करारपरािर
िगरसर्चि विभागाचा जािक क्र. 829-7/3/12 िमद आहे . उपायक्त यांिी करारपरािर दद.24/3/12 िे

स्त्िाक्षरी केली आहे . मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे अिसच
ू ी ड प्रकरण 5 नियम 1
संविदा करण्याची पध्दत (2) अन्िये महािगरपाशलकेची सामान्य मद्रा महािगरपाशलका सर्चिाच्या
अशभरक्षेत असली पादहजे आणण ती ज्या संविदे िर ककंिा अन्य लेखािर लािणे आिश्यक आहे अशा प्रत्येक
संविदे िर आणण लेखािर स्त्थायी सशमतीचे कोणतेही दोि सदस्त्य, िगरपाशलका सचीि आणण आयक्तािे
प्रार्धकृत केलेला असेल असा महािगरपाशलका उपायक्त दजाषपेक्षा कमी दजाष िसलेला कोणताही अर्धकारी,
यांच्यामधील कोणत्याही दोि व्यस्क्तंच्या उपस्स्त्थतीत लािली पादहजे आणण अशा प्रत्येक संविदे िर ि
लेखािर आपल्या उपस्स्त्थतीत मद्रा लािण्यात आली आहे याचे दशषक म्हणूि स्त्थायीच्या उक्त दोि
व्यस्क्तंिी सह्या केल्या पादहजेत. करारपराचे अिलोकि केले असता स्त्थायी सदस्त्यांिी दद.07/3/12 रोजी
स्त्िाक्षरी केली आहे . उपायक्त यांिी त्यािंतर दद.24/3/12 रोजी स्त्िाक्षरी केली आहे . एकाच िेळी सह्या
करणे आिश्यक असता त्या करण्यात आलेल्या िाहीत. तसेच या सिष प्रक्रीयेमध्ये कामाचा कायाषदेश
दे ण्यास 4 मदहन्याचा विलंब झालेिे काम पूणष होण्यास विलंब लागला आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या
अिपालिामध्ये िगरसर्चि विभागाकडि िस्त्ती विलंबािे प्राप्त झाल्यािे कायाषदेश दे ण्यास विलंब झाल्याचे
िमद आहे . परं त िगरसर्चि विभागाकडि शसल लािण्यास विलंब झालेबाबतची कारणे िमद केली
िसल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .
7. िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 176 िसार जेव्हा बांधकाम पूणष करण्यात येईल
तें व्हा िगरपररर्द अशभयंता यांिी िमिा क्र.132 प्रमाणे बांधकाम पूणष झालेचे प्रनतित्ृ त/अहिाल सादर
केला पादहजे. जेव्हा अंदाजापेक्षा अर्धक रक्कम खचष झाली असेल तें व्हा परीमाण दर ि केलेल्या
बांधकामािरचा खचष ि तसेच त्यासंबंधातील अंदाज यांची तलिा करुि सिष तफाितीबाबत त्यािे
स्त्पष्ट्टीकरण केले पादहजे. परं त कामाच्या पररपूतीचा अहिाल सोबत जोडलेला िाही. अिपालिामध्ये
प्रनतित्ृ त अहिाल घेतला िसल्याची बाब मान्य करण्यात आली आहे . ि येथि पढे अहिाल घेण्याची
दक्षता घेण्यात येत असल्याचे िमद केले आहे .
8. स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि, स्जल्हास्त्तरीय सशमती सांगली यांचे आदे श
क्र.िपा/मलभत/आर.आर/622/ 2011,दद.8/8/2011च्या प्रशासकीय मान्यतेच्या परामधील अट क्र.23 िसार
या निधीच्या विनियोजिा बाबतच्या प्रमाणपरासोबत िगरविकास विभागाच्या शासि निणषय क्रमांक
संकीणष 2008/1338/ प्र.क्र.171/ििी-16 दद.2/3/2009 िसार सिष विकास कामांची रयस्त्थ संस्त्थेकडि
तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे तांत्ररक लेखापरीक्षण का करुि घेतले िाही या
बाबतचा खलासा अिपालिामध्ये केला आहे . महािगरपाशलकेिे रयस्त्थ संस्त्थेची िेमणक केली िसल्यािे
तांत्ररक लेखापरीक्षण करण्यात आले िसल्याचे िमद आहे . परं त शासि निणषयाप्रमाणे रयस्त्थ संस्त्थेची
तांत्ररक लेखापरीक्षण करण्याकररता िेमणक करणे आिश्यक असल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात येत

आहे .
9. उद्योग उजाष ि कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य शासि निणषय क्र. बीसीए-2009 प्रक्र108/कामगार 7
अ ददिांक 17 जूि, 2010 िसार 1 टक्के कामगार कल्याण उपकराचा समािेश विभार्गय दरसचीमध्ये
केला जात िसल्यािे प्राकलि तयार करतािा दरपथ
ृ :करण करुि कामगार कल्याण उपकराचा समािेश
करणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे प्राकलिामध्ये उपकराचा समािेश केला आहे .दे यक रु.679455/- चे आदा
केल्यािे 1 टक्केप्रमाणे रु.6794/- दे यकामधि कपात करण्याऐिजी रु.3887/- कपात केल्यािे रु.2907/ठे केदाराकडूि िसल
ू करण्यात यािेत. अिपालिामध्ये उपकराची रक्कम िसल करण्याचे मान्य केले आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम :- रु.676349/वसल
ु पात्र रक्कम :- कामगार कल्याण उपकर रु.2907/-

अधषसमास ज्ञापि क्र.156 दद. 04/10/2014 रोजी निगषशमत केला असि बांधकाम विभागािे त्याचे

अिपालि
अधष

समास

दद.18/10/2014 सादर केले आहे .

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

156

04/10/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

111

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

शमरज शहर शास्त्री चौक जिळील पाटील समाज स्त्मशािभम
ू ीस कंपौंड शभंत बांधणे या
कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम राज्य शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

572319

5781

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

04

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

बांधकाम विभागाकडि िगरसर्चि विभागाकडे कामाचे करारपर मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्ध
नियमाचे अिसच
ू ी ड प्रकरण 5 नियम 1 संविदा करण्याची पध्दत (2) अन्िये महािगरपाशलकेची सामान्य
मद्रा स्त्थायी सशमतीच्या दोि सदस्त्यांचे उपस्स्त्थत ि स्त्िाक्षरीसाठी घेण्यासाठी पाठविलेित
ं र त्यािर स्त्िाक्षरी
होण्यासाठी दोि मदहिे प्रलंत्रबत रादहल्यािे काम सरु ि पणष होण्यास

विलंब लागला आहे .

उपरोक्त विर्यांककत कामी शहर अशभयंता यांचे दटपणीचे अिलोकि करणेत आले. त्यािसार सांगली

शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका क्षेरामध्ये विकास कामासाठी 2011-12 चे अथषसक
ं ल्पात

िािांनिशी मंजरू केलेल्या ि मा.स्त्थायी सशमती ठराि क्र.242/11-12, दद.12/08/2011 अन्िये शमळालेल्या
मान्यतेिसार रु.3,63,51,642/- मारची 42 कामे तसेच

2011-12 सालाकररता सांगली शमरज आणण

कपिाड शहर महािगरपाशलका क्षेरात मलभत
ू सोई सविधांच्या विकासासाठी शासिाकडूि उपलब्ध

झालेल्या विशेर् अिदाि रु.5.49 कोटी निधीति शासकीय मंजरी शमळालेल्या कामापैकी मा.स्त्थायी सशमती
ठराि क्र.24/11-12, दद.12/08/2011 अन्िये शमळालेल्या मान्यतेिसार रु.3,65,23,138/- मारची 53

कामे शमळूि बांधकाम विभागाकडील एकूण 92 कामांचे जादहर प्रकटि क्र.3/11.12 दद.13/08/2011 च्या
दै .पढारी ित्ृ तपरामध्ये तसेच ई-टें डर सेल माफषत जादहर निविदा प्रशसध्द करूि ई-निविदा पध्दतीिसार
ऑि लाईि निविदा दद.25/08/2011 रोजी दपारी 5.54 िाजेपयंत ई-टें डर सेल माफषत मागविण्यात

आलेल्या होत्या. निविदा फॉमष विक्री दद.24/08/2011 रोजी 5.00 िाजेपयंत होती. ई-टें डर सेलव्दारे सदर

निविदा उघडणेची िेळ दद.26/08/2011 रोजी द.12.00 िा. होती. सबब निविदा कशमटीच्या मान्यतेिसार
दद.29/08/2011 ि दद.30/08/2011

रोजी ई-टें डर सेलव्दारे निविदा कशमटी समोर उघडणेत आल्या. या

कामासाठी एकण तीि निविदा प्राप्त झाल्या असि सिाषत कमी दराची निविदा
मे.एम.बी.र्चकली(0.07टक्के कमी) यांची मान्य करण्यात आली आहे .

सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका क्षेरामध्ये मलभत सोयी सविधांच्या विकासासाठी

2010-11 या आर्थषक िर्ाषसाठी सहसर्चि, िगर विकास विभाग, मंरालय, मब
ं ई यांचेकडील शासि निणषय
क्र.जीईएि/2010/प्रक्र68/िवि16, दद.08/06/2011 ि शासि निणषय क्र.पिविष-2011/प्र.क्र.44 /िवि-4,
दद.31/03/2011 अन्िये 5.49 कोटी अिदाि मंजर झाले असि ते 2011-12 या आर्थषक िर्ाषमध्ये

वितरीत केले आहे . या रक्कमेति 102 कामांचा प्रस्त्ताि मा.विभागीय आयक्त पणे यांचेकडील त्ररसदस्त्य
सशमतीकडे मान्यतेसाठी पाठविणेसाठी स्त्थायी सशमती ठराि क्र.181/11-12 दद.12/07/2011 अन्िये
मान्यता घेिि स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि सांगली यांचेकडे महािगरपाशलके माफषत पर

क्र.मिपा/सा/बांधा/226/2011-12 दद.25/7/2011 रोजी पाठविण्यात आला. त्यास विभागीय आयक्त तथा
अध्यक्ष स्जल्हास्त्तरीय सशमती, पणे यांचे कडील पर क्र.निशा / कायाष 02 / मिपा / विनि / प्रशामा / को
/228 /11, दद.06/08/2011 अन्िये तसेच स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि, स्जल्हास्त्तरीय सशमती

सांगली यांचे आदे श क्र.िपा /मलभत / आर.आर/622/ 2011, दद.8/8/2011अन्िये प्रशासकीय मान्यता

ददली आहे .
प्रमाणक क्रमांक : 24

दद. : 13/08/12

रक्कम : रु.578100/-

लेखाशिर्ि :- इतर योजना 4120 िासनाचे वविेर् अथिसिाय्य
अंदाजपरकीय रक्कम :रु. 579135/प्रशासकीय मान्यता : 1.सहसर्चि, िगर विकास विभाग, मंरालय, मब
ं ई
क्र.जीईएि/2010/प्रक्र68/िवि 16,दद.8/6/11

यांचेकडील शासि निणषय

2.आयक्त सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका यांचेकडील पर क्र.226/2011-12
दद.25/7/12

3.क्र.िपा/मलभत/आरआर/622/2011 स्जल्हार्धकारी कायाषलय,सांगली िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे
प्रशासकीय मान्यतेचे पर ,दद.08/8/2011

स्त्थायी सशमती सभा ठराि क्रमांक 241 दद.12/08/11
तांत्ररक मान्यता :- शहर अशभयंता कायाष,390-17 दद. 16.06.2011
ठे केदाराचे िांि : - मे.एम.बी.र्चकली(0.07टक्के कमी)
कायाषदेश क्रमांक/ददिांक :- क्रमिपा/सा/बांधावि/518/2011-12 दद.06.01.2012.
काम सरु :-10/04/12
कामाची मदत : 90 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 5

काम पणष ददिांक : 04.04.2012
पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 22 ते 25

कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाचे लेखापरीक्षण करूि अधषसमास ज्ञापि क्र.157 दद.
04/10/2014 रोजी निगषशमत केला आहे . बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.18/10/2014 रोजी सादर
केले आहे . अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि तपासि
ू खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.

1)आयक्त निणषय क्र.214/2011-12 दद.30/09/11 िसार मे.एम.बी.र्चकली(0.07टक्के कमी)
कमी दराची निविदा मंजर करण्यात आली आहे . बांधकाम विभागािे ठे केदारास
दद.17/10/11 रोजी

यांची सिाषत

निविदा मंजरीची समज

ददली आहे ि ठे केदारािे रु.100 च्या मद्रांकािर केलेल्या करारपरािर ठे केदार ि शहर

अशभयंता यांची स्त्िाक्षरी आहे . प्रस्त्तत करारपरािर महािगरपाशलकेची सामान्य मद्रा दोि स्त्थायी सशमती

सदस्त्यांच्या उपस्स्त्थतीमध्ये लािण्यात आली आहे . ि त्याचेिर 462-14/12/11 असा क्रमांक िमद आहे .
परं त सदर क्रमांक कोणत्या कायाषलयाचा आहे . तो आिक क्र. आहे कक जािक क्र. आहे याचा अथषबोध होत
िाही. उपायक्त यांिी करारपरािर दद.31/12/2011 िे स्त्िाक्षरी केली आहे . मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका
अर्धनियमाचे अिसच
ू ी ड प्रकरण 5 नियम 1 संविदा करण्याची पध्दत (2) अन्िये महािगरपाशलकेची
सामान्य मद्रा महािगरपाशलका सर्चिाच्या अशभरक्षेत असली पादहजे ि आणण ती ज्या संविदे िर ककंिा
अन्य लेखािर लािणे आिश्यक आहे अशा प्रत्येक संविदे िर आणण लेखािर स्त्थायी सशमतीचे कोणतेही दोि
सदस्त्य, िगरपाशलका सर्चि आणण आयक्तािे प्रार्धकृत केलेला असेल असा महािगरपाशलका उपायक्त
दजाषपेक्षा कमी दजाष िसलेला कोणताही अर्धकारी, यांच्यामधील कोणत्याही दोि व्यस्क्तंच्या उपस्स्त्थतीत
लािली पादहजे आणण अशा प्रत्येक संविदे िर ि लेखािर आपल्या उपस्स्त्थतीत मद्रा लािण्यात आली आहे
याचे दशषक म्हणूि स्त्थायीच्या उक्त दोि व्यस्क्तंिी सह्या केल्या पादहजेत. करारपराचे अिलोकि केले
असता स्त्थायी सदस्त्यांिी दद.14/12/2011 रोजी स्त्िाक्षरी केली आहे . उपायक्त यांिी त्यािंतर
दद.31/12/2011 रोजी स्त्िाक्षरी केली आहे . एकाच िेळी मद्रा सिांच्या उपस्स्त्थत लािणे आिश्यक असता
त्या लािण्यात आलेल्या िाहीत. ठे केदारास समज दे णे दद.17/10/2011 ि करार करणे दद.31/12/2011
या प्रक्रीयेमध्ये 2 मदहन्याचा ददिािधी गेल्यािे काम सरु करण्यास विलंब झाला आहे . अधषसमास
ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये करारपरािर स्त्िाक्षरी होण्यास विलंब लागला असल्याची बाब मान्य
करण्यात आली आहे . परं त विलंबाबाबत समपषक खलासा करण्यात आलेला िाही.
2)िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 176 िसार जेव्हा बांधकाम पूणष करण्यात येईल तें व्हा
िगरपररर्द अशभयंता यांिी िमिा क्र.132 प्रमाणे बांधकाम पूणष झालेचे प्रनतित्ृ त/अहिाल सादर केला
पादहजे. परं त कामाच्या पररपूतीचा अहिाल सोबत जोडलेला िाही. अिपालिामध्ये येथि पढे प्रनतित्ृ त
सादर करण्याची दक्षता घेण्याचे मान्य केले आहे .
3)स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि, स्जल्हास्त्तरीय सशमती सांगली यांचे आदे श क्र.िपा/मलभत/
आर.आर/622/ 2011,दद.08/08/2011 च्या प्रशासकीय मान्यतेच्या परामधील अट क्र.23 िसार या
निधीच्या विनियोजिाबाबतच्या प्रमाणपरासोबत िगरविकास विभागाच्या शासि निणषय क्रमांक संकीणष
2008/1338/प्र.क्र.171/िवि16 दद.02/03/2009 िसार सिष विकास कामांचे रयस्त्थ संस्त्थेकडि तांत्ररक
लेखापरीक्षण करुि घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि ि घेताच दे यक अदा केले
आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये महािगरपाशलकेिे रयस्त्थ संस्त्थेची िेमणक केली
िसल्यािे तांत्ररक लेखापरीक्षण करण्यात आले िसल्याचे िमद आहे . परं त शासि निणषयाप्रमाणे रयस्त्थ
संस्त्थेची तांत्ररक लेखापरीक्षण करण्याकररता िेमणक करणे आिश्यक असल्यािे अिपालि अमान्य
करण्यात येत आहे .

4)उद्योग उजाष ि कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य शासि निणषय क्र. बीसीए-2009 प्रक्र108/ कामगार 7
अ ददिांक 17 जि
ू , 2010 िसार 1 टक्के कामगार कल्याण उपकराचा समािेश विभार्गय दरसचीमध्ये
केला जात िसल्यािे प्राकलि तयार करतािा दरपथ
ृ :करण करुि कामगार कल्याण उपकराचा समािेश
करणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे प्राकलिामध्ये उपकराचा समािेश केला आहे . दे यक रु.578100/- चे
आदा केले आहे . परं त 1 टक्केप्रमाणे उपकर रु.5781/- दे यकामधि कपात केला िाही. त्यामळे सदर
रक्कम रु.5781/- ठे केदाराकडूि िसल
ू करण्यात यािी. अिपालिामध्ये उपकराची रक्कम िसल करण्याचे
मान्य केले आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम रु. 572319/वसल
ु पात्र रक्कम :- कामगार कल्याण उपकर रु.5781/

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

157

04/10/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

112

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

िॉडष क्र.64, शाळा िं.16 इिामदार घरापयंतच्या रस्त्त्याची सधारणा करणे या कामातील
अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

सािष.बांधकाम राज्य शासि

आक्षेपाधीि रक्कम
562009

निधीचा स्त्रोत

िसल
ू पार रक्कम

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ड

02

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 174 िसार कंराटदारास प्रदाि कराियाचे दे यक िमिा
क्र.131 मध्ये तयार करणे आिश्यक असता , नियम 42 (1) िसार िस्त्तमालाचा परिठा केलेित
ं र आदा
कराियाच्या िमिा क्र.22 मध्ये संक्षक्षप्त दे यक तयार करुि प्रदाि केले आहे .
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका क्षेरामध्ये मलभत सोयी सविधांच्या विकासासाठी
2010-11 या आर्थषक िर्ाषसाठी सहसर्चि,िगर विकास विभाग,मंरालय,मब
ं ई यांचेकडील शासि निणषय
क्र.जीईएि/2010/प्रक्र68/िवि16, दद.08/06/2011 ि शासि निणषय क्र.पिविष-2011/प्र.क्र.44/िवि-4,
दद.31/03/2011 अन्िये 5.49 कोटी अिदाि मंजर झाले असि ते 2011-12 या आर्थषक िर्ाषमध्ये
वितरीत केले आहे . या रक्कमेति 102 कामांचे प्रस्त्ताि मा.विभागीय आयक्त पणे यांचेकडील त्ररसदस्त्य
सशमतीकडे मान्यतेसाठी पाठविणेसाठी स्त्थायी सशमती ठराि क्र.181/11-12 दद.12/07/11 अन्िये मान्यता
घेिि स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि सांगली यांचेकडे महािगरपाशलकेमाफषत पर क्र.मिपा/ सा/
बांधा/226/2011-12 दद.25/7/11 रोजी पाठविण्यात आला. त्यास विभागीय आयक्त तथा अध्यक्ष
स्जल्हास्त्तरीय सशमती, पणे यांचे कडील पर क्र.निशा/कायाष 02/मिपा/विनि/प्रशामा /को/228/11,
दद.06/08/2011 अन्िये तसेच स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि, स्जल्हास्त्तरीय सशमती सांगली यांचे
आदे श क्र.िपा/मलभत/आर.आर/622/2011,दद.8/8/11 अन्िये प्रशासकीय मान्यता ददली आहे.
प्रमाणक क्रमांक :25

हि. : 28/08/12 रक्कम :562009/-

लेखाशिर्ि :- इतर योजना 4120 िासनाचे वविेर् अथिसिाय्य
अंदाजपरकीय रक्कम : रु.563815/प्रशासकीय मान्यता : 1.सहसर्चि,िगर विकास विभाग,मंरालय,मब
ं ई

यांचेकडील शासि निणषय

क्र.जीईएि/ 2010/प्र.क्र.68/िवि 16,दद.8/6/11
2.आयक्त सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका यांचेकडील पर क्र.226/2011-12
दद.25/7/12
3.क्र.िपा/मलभत/आरआर/622/2011 स्जल्हार्धकारी कायाषलय,सांगली िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे
प्रशासकीय मान्यतेचे पर दद.08/8/2011
स्त्थायी सशमती सभा क्रमांक 28 ठराि क्रमांक 566 दद.24/01/12.
तांत्ररक मान्यता : 390 दद. 16.06.2011

ठे केदाराचे िांि : श्री.ए.ए.भोकरे ,सशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयंता यांिा महाराष्ट्र शासि, सािषजनिक बांधकाम
विभाग,शासि निणषय क्र.सीएटी 01/05/प्र.क्र.26/इमारती 2,दद.31 माचष 2005 ि स्त्थायी सशमती ठराि
क्र.446/06/07, दद.14/11/2006 अन्िये 33 टक्के कामे सशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयंता यांिा मंजर
करण्याचा ठराि झालेला आहे . तसेच महािगरपाशलेकेस प्राप्त शासि अिदाि रु.5.89 कोटीमधील
रु.17861966/- निधीची 45 कामे सशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयंता यांिा दे ण्याचा ठराि, स्त्थायी सशमती
ठराि क्रमांक 292 दद.30/08/2011 रोजी झाला आहे . त्यािसार हे काम मंजर करण्यात आले आहे .
कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : क्रमिपा/सा/बांधावि/625/2011-12 दद. 15.02.2012.
काम सरु दद. :- 15/02/2012
कामाची मदत : 45 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 20

काम पणष ददिांक : 30.03.2012
पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 40

कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाचे लेखापरीक्षण करूि अधषसमास ज्ञापि क्र.158 दद.

04/10/2014 रोजी निगषशमत केला आहे . बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.18/10/2014 रोजी सादर
केले आहे . अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि तपासि
ू खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
1) िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 174 िसार कंराटदारास त्यांिी केलेल्या कामाची
दे यके िमिा क्र.131 प्रमाणे तयार करुि त्यात केलेल्या कामाचा संपण
ू ष तपशील दे ण्यात यािा,जेणे करुि
त्यातील बाबी ओळखि ,अंदाजाबरोबर तलिा करुि,पडताळणी करणे सोयीचे होईल. परं त

नियम 42

(1),िमिा क्र.22 मध्ये संक्षक्षप्त दे यक तयार केले आहे . सदर िमिा िस्त्तमालाचा परिठा केलेित
ं र आदा
कराियाच्या दे यकासंबधी आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये दे यक िागरी सविधा केंद्र
यांचेकडि दे ण्यात आलेल्या िमन्याप्रमाणे तयार करणेत आल्याचे िमद आहे. सदर िमिा िस्त्तमालाचा
परिठा केलेित
ं र आदा कराियाच्या दे यकासंबधी असल्यािे दे यक िमिा क्र.131 मध्ये तयार करणे
आिश्यक आहे .
2)िगरविकास विभागाच्या शासि निणषय क्रमांक संकीणष 2008/1338/प्र.क्र.171/िवि16 दद.2/3/09 िसार
सिष विकास कामांचे रयस्त्थ संस्त्थेकडि तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे तांत्ररक
लेखापरीक्षण करुि ि घेताच दे यक अदा केले आहे . अिपालिामध्ये महािगरपाशलकेिे रयस्त्थ संस्त्थेची
िेमणक केली िसल्यािे तांत्ररक लेखापरीक्षण करण्यात आले िसल्याचे िमद आहे . परं त शासि
निणषयाप्रमाणे रयस्त्थ संस्त्थेची तांत्ररक लेखापरीक्षण करण्याकररता िेमणक करणे आिश्यक असल्यािे
ददलेले अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .

आक्षेपार्धन रक्कम रु. 562009/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

158

04/10/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

113

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

िॉडष क्र.63, फटाणे बोळ,हारगे बोळ ि कडचे बोळ रस्त्त्याची सधारणा

करणे या

कामातील अनियशमततेबाबत.
योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम राज्य शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

436458

4734

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

04

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

उद्योग उजाष ि कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य शासि निणषय क्र. बीसीए-2009 प्रक्र108/कामगार 7 अ
ददिांक 17 जि
ू , 2010 िसार 1 टक्के कामगार कल्याण उपकर रु.4411/- दे यकामधि िसल
ू करणे
आिश्यक आहे . दे यकामधि कामगार कल्याण उपकर रु.1490/- िसल
ू केला आहे .
रु.2921/- ठे केदाराकडूि िसल
ू केली िाही.
प्रमाणक क्रमांक :- 27 ददिांक :- 28/08/12

रक्कम :- 441192/-

लेखाशिर्ि :- इतर योजना4120 िासनाचे वविेर् अथिसिाय्य
अंदाजपरकीय रक्कम : रू. 442574/-

उिषररत रक्कम

प्रशासकीय मान्यता : 1.सहसर्चि,िगर विकास विभाग, मंरालय, मब
ं ई

यांचेकडील शासि निणषय

क्र.जीईएि/ 2010/प्रक्र68/िवि 16,दद.8/6/11
2.आयक्त सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका यांचेकडील पर क्र.226/2011-12
दद.25/7/12
3.क्र.िपा/मलभत/आरआर/622/2011 स्जल्हार्धकारी कायाषलय,सांगली िगरपाशलका प्रशासि शाखा दद. 08
/ 8/ 2011 िसार प्रशासकीय मान्यतेचा आदे श.
स्त्थायी सशमती सभा क्रमांक 28, ठराि क्रमांक 566, दद.24/01/12.
तांत्ररक मान्यता : 390 दद. 16.06.2011
ठे केदाराचे िांि : श्री.ए.ए.भोकरे ,सशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयंता यांिा महाराष्ट्र शासि, सािषजनिक बांधकाम
विभाग, शासि निणषय क्र.सीएटी 01/05/ प्र.क्र.26/इमारती 2,दद.31 माचष 2005 ि स्त्थायी सशमती ठराि
क्र.446/06/07,दद.14/11/2006 अन्िये 33 टक्के कामे मंजर करण्याचा ठराि झालेला आहे .तसेच
महािगरपाशलेकेस प्राप्त शासि अिदाि रु.5.89 कोटीमधील रु.17861966/- निधीची 45 कामे सशशक्षक्षत
बेरोजगार अशभयंता यांिा दे ण्याचा ठराि, स्त्थायी सशमती ठराि क्रमांक 292 दद.30/08/11 रोजी झाला
आहे . त्यािसार हे काम

करण्यात आले आहे .

कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : क्रमिपा/सा/बांधावि/600/2011-12 दद. 10.02.2012.
काम सरु:-10/02/12
कामाची मदत : 45 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 20

काम पणष ददिांक : 23.03.2012
पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 41

कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाचे लेखापरीक्षण करूि अधष. ज्ञापि क्र.159 दद. 04/10/2014
रोजी निगषशमत केला आहे . बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.18/10/2014 रोजी सादर केले आहे .
अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि तपासि
ू खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1)िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 174 िसार कंराटदारािे केलेल्या कामाचे

प्रदाि

कराियाचे दे यक िमिा क्र.131 मध्ये तयार करणे आिश्यक असता, नियम 42 (1) ,िमिा क्र.22 मध्ये
संक्षक्षप्त दे यक तयार केले आहे . सदर िमिा िस्त्तमालाचा परिठा केलेित
ं र आदा कराियाच्या दे यकासंबधी
असल्यािे दे यके िमिा क्र.131 मध्ये तयार करणे आिश्यक आहे .

2)प्राकलि,मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता बाब क्र.2 िे 25.65 घ.मी. हाडष मरुम
परविला आहे . महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.309/ख(3) दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67/घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी
ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे ि रॉयल्टी
भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे .
दे यकासोबत ठे केदारािे रॉयल्टी रक्कम भरलेचा कोणताही परािा सोबत जोडला िसतािाही बांधकाम
विभागािे

दे यकामधि रॉयल्टीची रक्कम कपात ि करता ठे केदारास आदा केली आहे . त्यामळे रु.70.67

प्रती घ.मी प्रमाणे 25.65 घ.मी. हाडष मरुमाची रॉयल्टी रक्कम रु.1813/- ठे केदाराकडूि िसल
ू करणे
आिश्यक आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये रॉयल्टी रक्कम िसल करण्याचे मान्य केले
आहे . परं त रक्कम िसल करण्यात आलेली िाही.
3)दे यकामधि कामगार कल्याण उपकर रु.1490/- िसल
ू केला आहे . उद्योग उजाष ि कामगार विभाग
महाराष्ट्र राज्य शासि निणषय क्र. बीसीए-2009 प्रक्र108/कामगार 7 अ ददिांक 17 जूि, 2010 िसार 1
टक्के कामगार कल्याण उपकर िसल
ू केलेली िाही. सदर रक्कम रु. 2921/- ठे केदाराकडूि िसल
ू करािी.
अिपालिामध्ये रक्कम िसल करण्याचे मान्य केले आहे .
4)िगरविकास विभागाच्या शासि निणषय क्रमांक संकीणष 2008/1338/प्र.क्र.171/िवि16 दद.2/3/2009
िसार सिष विकास कामाचे रयस्त्थ संस्त्थेकडि तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे
तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि ि घेताच दे यक अदा केले आहे . अिपालिामध्ये महािगरपाशलकेिे रयस्त्थ
संस्त्थेची िेमणक केली िसल्यािे तांत्ररक लेखापरीक्षण करण्यात आले िसल्याचे िमद आहे. परं त शासि
निणषयाप्रमाणे रयस्त्थ संस्त्थेची तांत्ररक लेखापरीक्षण करण्याकररता िेमणक करणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे
कायषिाही करण्यात आली िसल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .
आक्षेपार्धि रक्कम रु. 436458/िसलपार रक्कम :- रॉयल्टी रु. 1813/-+ कामगार कल्याण उपकर रु. 2921/- =रु. 4734/अधष
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शमरज िॉडष क्र.41 टाकळी रोड गोदड मळा दक्षक्षण उत्तर रस्त्ता बी.बी.एम करणे ि दगाष
पररसर विकशसत करणे या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम राज्य शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

295479

4070

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

02

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67/घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी ठे केदारािे
महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे .ि रॉयल्टी भरल्याचा
परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे . ठे केदारािे
रॉयल्टी भरल्याचा परािा सोबत जोडला िसल्यािे ठे केदारास दे यका मधि आदा केलेली 57.60 घ.मी.X
रु.70.67 प्रती घ.मी. प्रमाणे रु.4070/- रॉयल्टी रक्कम िसल
ू पार आहे.
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका क्षेरामध्ये मलभत सोयी सविधांच्या
विकासासाठी 10/11 या आर्थषक िर्ाषसाठी सहसर्चि, िगर विकास विभाग,मंरालय,मब
ं ई

यांचेकडील

शासि निणषय क्र.जीईएि/2010/प्रक्र68/िवि 16,दद.8/6/11 ि शासि निणषय क्र.पिविष-2011/प्र.क्र.44/
िवि-4,दद.31/3/11 अन्िये 5.49 कोटी अिदाि मंजर झाले असि ते 11/12 या आर्थषक िर्ाषमध्ये
वितरीत केले आहे . या रक्कमेति 102 कामांचे प्रस्त्ताि मा.विभागीय आयक्त पणे यांचेकडील त्ररसदस्त्य
सशमतीकडे मान्यतेसाठी पाठविणेसाठी स्त्थायी सशमती ठराि क्र.181/11-12 दद.12/07/11 अन्िये मान्यता
घेिि स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि सांगली यांचेकडे महािगरपाशलके माफषत पर क्र.मिपा/सा/बांधा/
226/2011-12 दद.25/7/11 रोजी पाठविण्यात आला. त्यास विभागीय आयक्त तथा अध्यक्ष स्जल्हास्त्तरीय
सशमती,पणे यांचे कडील पर क्र.निशा/कायाष 02/मिपा /विनि /प्रशामा /को / 228/11, दद.06/8/11 अन्िये

तसेच स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि,स्जल्हास्त्तरीय सशमती सांगली यांचे आदे श
क्र.िपा/मलभत/आर.आर/622/2011, दद.8/8/2011 अन्िये प्रशासकीय मान्यता ददली आहे .
प्रमाणक क्रमांक :- 04 हि. 06/07/2012

रक्कम :- 299549/-

लेखाशशर्ष :- इतर योजिा 4120 शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य
अंदाजपरकीय रक्कम : रु.300000/प्रशासकीय मान्यता :- 1.सहसर्चि,िगर विकास विभाग,मंरालय,मब
ं ई

यांचेकडील शासि निणषय

क्र.जीईएि/ 2010/प्रक्र68/िवि 16,दद.8/6/11
2.आयक्त सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका यांचेकडील पर क्र.226/2011-12
दद.25/7/12
3.क्र.िपा/मलभत/आरआर/622/2011 स्जल्हार्धकारी कायाषलय,सांगली िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे
प्रशाकीय मान्यतेचा आदे श दद.08/8/2011
स्त्थायी सशमती सभा क्रमांक 14 ठराि क्रमांक 292 दद.30/08/11
तांत्ररक मान्यता : 341 दद. 16.06.2011
ठे केदाराचे िांि : भाऊसाहे ब भोसले ,सशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयंता यांिा महाराष्ट्र शासि, सािषजनिक
बांधकाम विभाग,शासि निणषय क्र.सीएटी 01/05/प्र.क्र.26/इमारती 2, दद.31 माचष, 2005 ि स्त्थायी

सशमती ठराि क्र.446/06/07,दद.14/11/2006 अन्िये 33 टक्के कामे मंजर करण्याचा ठराि झालेला
आहे .त्यािसार सदर काम मंजर करण्यात आले आहे .

कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : क्रमिपा/सा/बांधावि/507/2011-12 दद. 06.01.2012.
काम सरु :- 06/01/2012
कामाची मदत : 30 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 05

काम पणष ददिांक : 05.02.2012
पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 14 ते 16

कायाषलयीि दटपणी दद.10/08/11 मध्ये प्रस्त्तािामधील 102 कामापैकी तात्काळ कराियाची कामे

जादहर निविदा प्रकक्रयेिे विलंब लागणार असल्यािे रु.5 लाख पयंतच्या रक्कमेची 45 कामे

महािगरपाशलकेकडील िोंदणीकृत सशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयंता यांचे कडि करुि घेण्यास ि त्याप्रमाणे

स्त्थायी सशमतीची मान्यता घेणेची शशफारस करण्यात आली आहे ि त्यास स्त्थायी सशमती सभा क्रमांक 14
ठराि क्रमांक 292 दद.30/08/11 िे कामांिा ठे केदाराच्या िािनिहाय यादीस मान्यता झाली आहे .
कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाचे लेखापरीक्षण करूि अधषसमास ज्ञापि क्र.160 दद.

04/10/2014 रोजी निगषशमत केला आहे . बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.04/10/2014 रोजी सादर

केले आहे . अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि तपासि
ू खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
1)कामाचे प्राकलि, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता कठीण मरुम 57.60 घ.मी.
िापरला आहे . महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.309/ख(3) दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु.200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67 प्रती घिशमटर प्रमाणे
रॉयल्टी ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे .
ि रॉयल्टी भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी
तरतद आहे . त्यामळे ठे केदारािे रॉयल्टी भरल्याचा परािा जोडला िसतािही दे यका मधि आदा केलेली
57.60 घ.मी. X रु.70.67 प्रती घ.मी. प्रमाणे रु.4070/- रॉयल्टी रक्कम ठे केदाराकडि िसल करणे
आिश्यक आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये रॉयल्टी रक्कम रु.4070/- िसल करण्याचे
मान्य केले आहे .
2)िगरविकास विभागाच्या शासि निणषय क्रमांक संकीणष 2008/1338/प्र.क्र.171/िवि16 दद.02/03/2009
िसार सिष विकास कामांचे रयस्त्थ संस्त्थेकडि तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि घेणे आिश्यक आहे. त्याप्रमाणे
तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि ि घेताच दे यक अदा केले आहे . अिपालिामध्ये महािगरपाशलकेकडि रयस्त्थ
संस्त्थेची िेमणक केली िसल्यािे तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि घेतले िसल्याचे िमद आहे . परं त शासि
निणषयाप्रमाणे रयस्त्थ संस्त्थेची तांत्ररक लेखापरीक्षण करण्याकररता िेमणक करणे आिश्यक असल्यािे
अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम :- रु. 295479/-

वसल
ु पात्र रक्कम :- रॉयल्टी रु. 4070/अधष
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सांगली येथील जिाहर चौक अंतगषत रस्त्ते सधारणा करणे या कामातील अनियशमतते
बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि

शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत
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आक्षेपाधीि रक्कम
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अंनतम अमान्य रक्कम

सदर काम आर्थषक िर्ष 09/10 मध्ये केले असल्यािे ते त्या िर्ाषत खची टाकणे आिश्यक असता 20122013 या आर्थषक िर्ाषत खची टाकण्यात आले आहे.
अंदाजपरक

अंदाजपरकीय रक्कम रु.1487283/-, क्र.244 दद.21/11/2008
अंदाजपरकामधील खाते :- 03) इतर योजिा, 248) जिाहर चौक विकशसत करणे.
प्रमाणक क्र.7628

दद.30/03/13

रु.1487025/-

लेखाशीर्ष :- 2011-12 मध्ये लेखाशशर्ष ि तरतद असलेल्या परं त 2012-13 या िर्ाषत लेखाशशर्ष िसलेली
तसेच तरतद शन्य असलेली आदा कराियाची दे यके.
स्त्थायी सशमती ठराि क्र.304/08/09 दद.18/02/2009 िे कामास मान्यता दे ण्यात आली आहे .
मक्तेदारास कायाषदेश ददलेचा दद.27/2/2009
कामाची मदत :- 90 ददिस.
काम सरु दद. 27/2/2009
दद.01/5/09 ते दद. दद.31/5/09 अखेर काम बंद.
काम पूणष दद.23/06/09
कामाची पहाणी करुि मापे घेतल्याचा दद.03/08/09
मोजमाप पस्त्तक क्र.05 पष्ट्ृ ठ क्र.48 ते 50.
कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाचे लेखापरीक्षण करूि अधषसमास ज्ञापि क्र.166 दद.
10/10/2014 रोजी निगषशमत केला आहे . बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.28/10/2014 रोजी सादर
केले आहे . अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि तपासि
ू खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.

1)प्रमाणकाची तपासणी केली असता बांधकाम विभागािे कामाचे दे यक, िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे

नियम क्रमांक 174 िसार िमिा क्र.131 मध्ये झेरॉक्स प्रतीमध्ये असि दे यक सादर करतािाचे लेखाशीर्ष
:- 03) इतर योजिा, 248) जिाहर चौक विकशसत करणे असे िमद आहे . सदर दे यक लेखाशाखेकडे कधी
पाठविले तो ददिांक दे यकािर िमद िाही. या कामाचे दे यक बांधकाम विभागािे, िगरपररर्द लेखासंदहता
1971 चे नियम क्रमांक 42 (1) िसार िमिा क्र.22 मध्ये बील क्र.151 िे दद.12/7/12 िे पन्हा तयार
केले असि त्यािर लेखाशशर्ष :- 2011-12 मध्ये लेखाशशर्ष ि तरतद असलेल्या परं त 2012-13 या िर्ाषत
लेखाशशर्ष िसलेली तसेच तरतद शन्य असलेली आदा कराियाची दे यके असे िमद करूि लेखा शाखेस
पाठविले आहे . काम आर्थषक िर्ष 2009-10 मध्ये केले असल्यािे ते त्या िर्ाषत खची टाकणे आिश्यक
असता 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत प्रमाणक क्र.7628,दद.30/03/2013 िे रु.1487025/- खची टाकण्यात
आले आहे . तसेच सदर दे यक 2008-09 ते 2011-12 या आर्थषक िर्ाषत खची टाकले िसलेबाबत
लेखापरीक्षणाची योनय कागदपराचे अधारे खारी पटविण्यात आली िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या
अिपालिामध्ये त्या िर्ी अिदाि िसलेिे दे यक खची टाकले िसल्याचे िमद आहे . वित्तीय िर्ष 201011 ि 2011-12 मध्ये प्रलंत्रबत दे यकाची तरतद करूि खचष टाकणे आिश्यक असता त्या प्रमाणे कायषिाही
करण्यात आलेली िाही.

अधष
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िॉडष क्र.12 बालाजी िगरमधील अंतगषत रस्त्ते सधारणा करणे या कामातील
अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत
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सािषजनिक बांधकाम नियम पस्स्त्तका नियम 227 (24) कामाच्या अनतररक्त बाबी पार पाडणे कायषकारी
अशभयंता यांिा प्रत्येक अनतररक्त बाबींसाठी रुपये 10,000/- या प्रमाणे िाढ करण्याचे अर्धकार आहे त.
तसेच निविदा अटी/शती मधील अट क्र.15 िसार मंजर कामामध्ये बदल ककंिा िाढ करण्यास
विभागप्रमख यांच्या अगाि लेखी मंजरीची आिश्यकता आहे . विभागप्रमख ि आयक्तांची लेखी पिषमज
ं री
ि घेताच जादाचे काम करणेत आले आहे .
सांगली,शमरज आणण कपिाड महािगरपाशलकेच्या बांधकाम विभागाकडील बालाजी िगरमधील अंतगषत
रस्त्ते सधारणा करणे या कामास स्त्थायी सशमती ठराि क्र.242 दद.12/08/2011 िे प्रशासकीय मंजूरी
घेण्यात आली आहे . जादहर निविदा सचिा क्र.3/11-12 दै .पढारी मध्ये दद.13/08/2011 रोजी प्रशसध्द
करण्यात आली. सदरची निविदा दद.26/08/2011 रोजी निविदा कशमटी समोर उघडण्यात आली.

कामास

अल्प प्रनतसाद शमळाल्यामळे दद.16/09/2011 रोजी पदहली मदतिाढ दे ण्यात आली होती. निविदा
दद.31/10/2011 रोजी उघडण्यात आली असि त्यामध्ये एकण 6 निविदाधारकांिी भाग घेतला होता.
निविदाधारका मधील ठे केदार शरद आकाराम रुपििर यांच्या शेकडा 22.16 टक्के कमी दराचे निविदे स
आयक्त निणषय क्र. 302 /2011-12 दद. 22/11/2011 िे मान्यता ददली आहे .
स्व्दिोंद

4154 ,लेखाशशर्ष :-11/12 मध्ये लेखाशशर्ष ि तरतद असलेली परं त 12/13 िर्ाषत लेखाशशर्ष

िसलेली ि तरतद शन्य असलेली आदा कराियाची दे यके.
अंदाजपरक क्र.286 दद.16/6/11
अंदाजपरकीय रक्कम रु.1000000/अंदाजपरकीय लेखाशशर्ष :-005), 051) 3) इतर योजिा स्व्दिोंद क्र.41424 बालाजीिगर मधील अंतगषत
रस्त्ते डांबरी करणे.

तांत्ररक मंजरी:- शहर अशभयंता कायाषलय क्र.286 दद.16/06/2011
काम सरु:- दद.13/03/2012

पणष दद.10/05/2012

कामाची मदत :- 60 ददिस.
कामाची पहाणी करुि मापे घेतल्याचा दद.23/07/2012
मोजमाप पस्त्तक क्र.

पष्ट्ृ ठ क्र.15 ते 16.

प्रमाणक क्र. 5947

दद.24/01/13

रु.200000/-

प्रमाणक क्र. -----

दद.

रु.300000/-

प्रमाणक क्र. 7231

---------

दद.22/03/12

रु.268548/-

कायाषदेश :- क्र.मिपा/सा/बांधावि/678/2011-12 सािषजनिक बांधकाम मख्यालय दद.13/03/2009.
कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाचे लेखापरीक्षण करूि अधष. ज्ञापि क्र.167 दद. 10/10/2014
रोजी निगषशमत केला आहे . बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद.21/10/2014 रोजी सादर केले आहे .
अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि तपासि
ू खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.
1)ठे केदारास बांधकाम विभागािे निविदा मंजरीची समज दद.28/11/11 िे ददले िंतर ठे केदारािे पािती क्र.
3423 िे सरक्षा अिामत रु.10000/- दद.09/12/11 रोजी भरणा केली आहे ि त्यािंतर ठे केदारािे रु.100
च्या मद्रांकािर कामाचे करारपर केले असि त्यािर स्त्थायी सशमती सदस्त्यांची दद.15/2/12 रोजी स्त्िाक्षरी
झालेित
ं र

ठे केदारास दद.13/3/12 रोजी कायाषदेश दे ण्यात आला आहे . या सिष प्रक्रीयेमध्ये ददिािधी

गेल्यािे काम सरू करण्यास 3 मदहन्याचा विलंब झाला आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या
अिपालिामध्ये िगरसर्चि विभागाकडे मळ िस्त्ती पाठविलेित
ं र त्याचेिर सील होण्यास विलंब
लागल्यामळे काम सरु होण्यास विलंब लागल्याचे मान्य केले आहे .
2)कामाचा कायाषदेश दद. 13/3/12 रोजी ददला असल्यािे, 2011-12 च्या अंदाजपरकाप्रमाणे सदर काम
2011-12 या आर्थषक िर्ाषमध्ये सरु होिि पणष ि झालेिे त्या िर्ाषची अंदाजपरकीय रक्कम व्यपगत
झाली असल्यािे कामाचे दे यक 2012-13 या आर्थषक िर्ाषचे अंदाजपरकामधील 2011-12 मध्ये लेखाशशर्ष
ि तरतद असलेली परं त 2012-13 िर्ाषत लेखाशशर्ष िसलेली ि तरतद शन्य असलेली आदा कराियाची
दे यके या लेखाशशर्ाषमधि खची टाकण्यात आले आहे . अंदाजपरकीय तरतदीप्रमाणे कामाचे नियोजि करुि
काम त्या आर्थषक िर्ाषत पणष करणे आिश्यक असता कामाचा कायाषदेश आर्थषक िर्ष 2012-13
संपण्याच्या आगोदर दद.13/03/2012 रोजी ददल्यािे काम त्या आर्थषक िर्ाषमध्ये पणष झाले िसल्याचे
ददसि
ू येत.े अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये सदर रस्त्त्यािर अनतक्रमण असल्यािे अनतक्रमण
काढि काम करण्यास विलंब लागल्याचे िमद आहे . िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्रमांक 165
िसार कामाचे अंनतम तपशीलिार अंदाज तयार करण्याअगोदर जागेबाबत स्त्थानिक निरीक्षण ि करता
काम केलेिे कामास विलंब झाला असल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.
3)निविदा शेकडा 22.16 टक्के कमी दरािे आल्यािे सािषजनिक बांधकाम नियम पस्स्त्तका नियम 150
प्रमाणे स्स्त्िकृत निविदे ची ककंमत मंजूर अंदाजपरकाच्या 10 % िे कमी असेल तर मळ अंदाजपरक रद्द

करुि घट अंदाजपरक तयार करणे आिश्यक असता घट अंदाजपरक तयार करुि सक्षम प्रार्धकाऱ्याची
मान्यता घेण्यात आलेली िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये घट अंदाजपरक तयार करुि
सक्षम प्रार्धकाऱ्याची मान्यता घेिि काम केले असता पढील सिष कामामध्ये मक्तेदार जादा दरािे निविदा
भरण्याची शक्यता असल्यािे ि मिपाचे आर्थषक िकसाि होणार असल्यािे घट अंदाजपरक तयार
करण्यात आले िसल्याचे िमद आहे . अिपालि संयस्क्तक िाटत िसल्यािे अमान्य करण्यात येत आहे .
4)निविदा िस्त्तीमध्ये कामाचे दरपथ
ृ :करण जोडण्यात आले असि दरपथ
ृ :करणामध्ये 1 टक्के कामगार
कल्याण उपकराचा समािेश करण्यात आला आहे . दे यकाची तपासणी केली असता दे यकामधि उपकर
कपात ि करता प्रदाि केले असल्यािे रु.768548/- च्या 1 टक्के प्रमाणे रु.7685/-

चे झालेल्या

अनतप्रदािाची ठे केदाराकडूि िसली करण्यात यािी. अिपालिामध्ये उपकराची रक्कम ठे केदाराकडि कपात
करण्याचे मान्य केले आहे .
5)प्राकलि ि प्रत्यक्षात करण्यात आलेले काम यामध्ये खालील प्रमाणे तफाित आढळते.
बाब क्र. कामाचा तपशशल

प्राकलिाप्रमाणे

प्रत्यक्ष केलेले प्राकलि

प्रत्यक्ष

पररमाण

काम

रक्कम रु.

रक्कम रु.

1

75mm BBM

2150 घमी

3840

427527

763707

2

sealcoat

2558 चौमी

3840

145720

218723

सािषजनिक बांधकाम नियम पस्स्त्तका नियम 227A िसार कामाच्या अनतररक्त बाबी पार पाडणे कायषकारी
अशभयंता यांिा प्रत्येक अनतररक्त बाबींसाठी रुपये 10,000/- या प्रमाणे िाढ करण्याचे अर्धकार आहे त.
तसेच 227A 2(a) िसार आनतररक्त बाब जर मंजूर प्राकलिामध्ये अंतभत
ष असेल तर त्याला ददलेल्या
मंजूरीच्या अर्धकारािसार ते काम त्यांिा जादा करुि घेता येते. तसेच निविदा अटी/शती मधील अट
क्र.15 िसार मंजर कामामध्ये बदल ककंिा िाढ करण्यास विभागप्रमख यांच्या अगाि लेखी मंजरीची
आिश्यकता आहे . विभागप्रमख ि आयक्तांची लेखी पिषमज
ं री ि घेताच जादाचे काम करणेत आले आहे.
अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये जादा काम अंदाजपरकीय रक्कमेच्या मयाषदेत केले
असल्यािे मान्यता घेण्यात आली िसल्याचे िमद आहे . ददलेले अिपालि संयस्क्तक िसल्यािे अमान्य
करण्यात येत आहे .
6)बांधकाम खात्यािे बील क्र.203/22/8/12 िे रु.768548/- चे दे यक लेखा विभागाकडे सादर केले असि
मख्यलेखार्धकारी ि उपायक्त यांची दे यक आदा करण्यास मान्यता झाली आहे . लेखा विभागािे, प्रमाणक
क्र.5947 दद.14/02/2013 िे रु.200000/- आदा केले आहे त ि या प्रमाणकाची झेरॉक्स काढूि त्यािर

प्रमाणक क्र.7231, दद.22/03/2013 िे रक्कम रु.268548/-

आदा केली आहे . तसेच त्याच झेरॉक्स

प्रतीिर उिषररत रु.300000/- आदा केले आहे त. परं त त्यािर प्रमाणक क्र. ि ददिांक िमद िाही. लेखा
विभागािे एका दे यकाची रक्कम तीि प्रमाणकामध्ये विभागि टप्प्या टप्प्यािे ठे केदारास आदा केली आहे .
अशा पध्दतीिे दे यकाचे प्रदाि केल्या बाबतचा खलासा लेखा विभागािे केलेला िाही.
आक्षेपार्धन रक्कम रु.760863/वसल
ु पात्र रक्कम :- कामगार कल्याण उपकर रु. 7685/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

167

10/10/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

117

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

HCL कंपिीस केलेल्या कामाची दे यके कराराप्रमाणे आदा केली िसल्याबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

24

मिपा

9ड

04

0

संगणक

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

5868153
HCL बरोबर केलेल्या करारपरातील अट क्रं.17 (a) िसार िागरी सविधा केंद्रामध्ये जमा झालेले पैसे
दररोज मिपाच्या बँक खात्यामध्ये जमा करणे आिश्यक आहे . HCL कंपिीिे दररोज बँक खात्यामध्ये
पैसे जमा केले िाहीतर तो कराराचा भंग मािण्यात येईल. तसेच मिपािे HCL कंपिीच्या दहश्यापोटीची
रक्कम प्रत्येक आठिड्याचे दसऱ्या ददिशी कंपिीचे बँक खातेमध्ये भरणे आिश्यक आहे . मिपािे रक्कम
भरली िाही तर मिपाचे ितीिे कराराचा भंग होत आहे असे िमद केले आहे . तसेच करार अटी / शती
21 मधील 21.1 (c) प्रमाणे मिपािे सलग तीि मदहिे दे य तारखेच्या तीि ददिस विलंबािे पैसे आदा

केले तर तो कराराचा भंग ठरे ल असे िमद आहे . त्याप्रमाणे मिपािे कंपिीचे दहश्याची रक्कम आदा करणे
आिश्यक आहे . मिपाचे ितीिे करारािसार कंपिीस रक्कम आदा केले िसलेिे कंपिीिे काम बंद करणे
बाबत िोटीस ददलेली आहे. तरी सध्दा महािगरपाशलकेिे रक्कम अदा केली िसलेचे ददसि
ू येते.

स्व्दिोंद

41234 , लेखाशशर्ष :- 005 इतर योजिा 051) 3) ई गव्हिषन्स प्रकल्प

अंदाजपरकीय रक्कम रु.20000000/महासभा क्रं. 09 ठराि क्रं.149 विर्य क्रं.12 दद.21/2/2009 ते HCL कंपिीस 10 िर्ष कालािधीसाठी EGovernance अंतगषत संगणकीकरण योजिा राबविणे ि िागरी सविधा केंद्र स्त्थापि करुि त्या माफषत

संगणकीकृत सेिा दे णेचे कामास महासभेिे मान्यता ददली आहे . सदर कामाचे करारपर दद.30/08/2010
रोजी झालेले असि
ू कामाचा कायाषदेश दद.02/03/2009 रोजी ददला आहे . E-Governance प्रकल्प निविदा
प्रकक्रयेबाबत स्त्थानिक निधी लेखापरीक्षण विभागािे केलेल्या विशेर् लेखा परीक्षण अहिाल सि 2006-07
ते 2009-10 मध्ये पररच्छे द क्रमांक 27 िर सविस्त्तर आक्षेप िोंदविणेत आलेला आहे . तसेच स्त्थानिक
निधी लेखापरीक्षण विभागािे (मिपा) 2011-12 या आर्थषक िर्ाषत केलेल्या लेखापरीक्षणामध्ये पररच्छे द
क्र.120 घेण्यात आला आहे . सदर करार दद.2 एवप्रल 2009 रोजी झाला असि त्यामधील अट क्र.17 (a)
HCL will deposit all collection of a day to SMKCMC Bank Account A/c. no…………………………. where
SMKMC has given instruction to Bank to transfer HCL’s share to HCL’s Bank Account in every
second day of week. Before this, HCL should certify the transaction & payable amount from
System Manager and Chief Auditor of SMKMC. In case of HCL fails to deposit such collection
to SMKMC’s Bank Account it will be treated as breach of contract from HCL’s side. In case
SMKMC takes step to hinder transfer of HCL’s share automatically then it will be treated as
breach of contract from SMKMC side.

अट क्र.21 Default ,21.1 (a) SMKMC fails to perform on time any of their obligations (except
obligation to make payment on due date) under this Agreement for a consecutive period of
three months; , (c) SMKMC fails to in its obligation to make payment up to three days beyond
due date for a consecutive period of three months.

या कामाचे करारपर, िस्त्ती ि HCL कंपिीस 2012 -13 या आर्थषक िर्ाषत त्यांिी केलेल्या कामापोटी

आदा

केलेली दे यके यांचे लेखापरीक्षण करुि अधषसमास ज्ञापि क्र.168 दद.10/10/2014 रोजी निगषशमत

केला असि संगणक विभागािे त्याचे अिपालि दद.05/11/2014 रोजी सादर केले आहे. संगणक विभागािे
ददलेले अिपालि अिलोकिी येिूि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
1)अट क्र.17 अन्िये HCL कंपिी त्यांचे िागरी सविधा केंद्रामध्ये जमा झालेली दै िदं दि रक्कम
महािगरपाशलकेकडे िेळेत भरणा करीत असल्याचे िस्त्तीिरुि ददसि येत.े परं त महािगरपाशलकेिे HCL
कंपिीस दे य असणारी रक्कम त्यांिा िेळेत आदा केली िसल्याचे िस्त्तीमधील दटपणीिरुि ददसि येते.
त्यामळे महािगरपाशलकेकडि कराराचा भंग होत असल्याचे स्त्पष्ट्ट होते. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या
अिपालिामध्ये कंपिी ि मिपा यांचेमध्ये झालेल्या mutual understanding िसार प्रत्येक मदहन्यास एक
दे यक सादर करुि ते तपासल्यािंतर रक्कम आदा करण्याचे ठरविण्यात आल्याचे िमद आहे . परं त
ठरािाची प्रत सादर केलेली िसल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .

2)HCL कंपिीिे त्यांिी केलेल्या कामाचे पैसे महािगरपाशलकेकडि िेळेत शमळत िसल्यािे
महािगरपाशलकेस दद.25/10/12 (िस्त्ती पष्ट्ृ ठ क्र.56) रोजी कायदे शीर पाठविलेल्या िोटीशीमध्ये करारातील
अट क्र. 17(a) प्रमाणे कंपिीस केलेल्या कामाचे दे यक शमळत िसल्यािे महािगरपाशलकेिे थकीत रक्कम
18 टक्के व्याजासहीत दे ण्याची मागणी केली आहे . अशाच प्रकारे कंपिीिे दद.04/12/12 (िस्त्ती पष्ट्ृ ठ
क्र.60), दद.29/01/13 (िस्त्ती पष्ट्ृ ठ क्र.67), रोजी कायदे शीर िोटीस पाठविली आहे . ि कामाचा मोबदला
िेळेत ददला िाही तर काम बंद करण्याबाबत सचीत केले आहे . महािगरपाशलकेिे या िोटीसांिा दद.23
िोव्हें .2012 (िस्त्ती पष्ट्ृ ठ क्र.59) रोजी उत्तर पाठविले आहे ि त्यामध्ये टप्प्या टप्प्यािे थकीत रक्कम
द्याियाचे मान्य केले आहे .तसेच दद.21 डडसें.12 चे परािे (िस्त्ती पष्ट्ृ ठ क्र.65)

रु.25 लाख दे ण्याचे

मान्य करुि दद.31/12/12 चे शसस्त्टीम मॅिेजर यांचे परािे (िस्त्ती पष्ट्ृ ठ क्र.65) यिायटे ड बँक ऑफ
इंडडयाचे धिादे श क्र.036221,िे दद.29/12/12 रु.25 लाख कंपिीस दे ण्यात आले आहे त. कंपिीिे पन्हा
दद.10 जािे.2013 रोजी (िस्त्ती पष्ट्ृ ठ क्र.118) रु.18833239/- थकीत रक्कमेसाठी महािगरपाशलकेस
कायदे शीर िोटीस पाठविली आहे . महािगरपाशलकेिे पर क्र.No/cd/01/30/ 2012, Dt.11/03/13 िे या
थकीत रक्कमेपोटी रु.5868153 यिायटे ड बँक ऑफ इंडडयाचे धिादे श क्र.037326 दद.06/03/13
रु.2860730/- ि धिादे श क्र.037460 दद.06/03/13 रु.2860730/- िे कंपिीस आदा केले आहे त.
कंपिीिे दद.15/3/2013 िे फेब्र.13 अखेरच्या थकीत दे यक रक्कम रु.21753450/- ची मागणी केली आहे .
परं त महािगरपाशलकेिे करारािसार दे य रक्कम कंपिीस ददली िसल्याचे ददसि येते. अधषसमास ज्ञापिास
ददलेल्या अिपालिामध्ये महािगरपाशलकेची आर्थषक स्स्त्थती चांगली िसल्यािे दे यक आदा करण्यात आली
िसल्याचे िमद आहे . कराराप्रमाणे दे यकाची रक्कम दे णे आिश्यक असल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात

येत आहे .

3)करारपरातील अट क्र.22 (b) िसार
तर संबंर्धत पाटीिे

change in law मळे जर एखाद्या पाटीचे िकसाि होणार असेल

दसऱ्या पाटीस लेखी िोटीस दे णे आिश्यक आहे ि अटीमध्ये बदल केलेस होणाऱ्या

कायदे शीर, व्यापारी ि आर्थषक परीणामांची मादहती िोटीशीमध्ये दे णे आिश्यक आहे . ि त्यािंतर दोन्ही
पाटींिी अटी ि करारपरामधील बदलाबाबत चचाष करणे आिश्यक आहे . कंपिीिे महािगरपाशलकेस थकीत
रक्कमेबाबत िोटीस ददले िंतर रक्कम का दे ण्यात येत िाही या बाबतची कोणतीही मादहती कंपिीस
ददलेली िाही ि अटी ि शतीमध्ये बदल करणेबाबतचा कोणताही प्रस्त्ताि कंपिीपढे ठे िला िसल्याचे ददसि
येते.

4)कंपिीिे थकीत दे यके ि ददल्याबाबत कायदे शीर िोटीस ददली असल्यािे ि त्यांिी काम बंद केलेस
त्यांिा द्याव्या लागणाऱ्या िकसाि भरपाई रक्कमेची जबाबदारी निस्श्चत होणे आिश्यक आहे .

तसेच

महािगरपाशलकेस होणाऱ्या संभाव्य िकसािीची जबाबदारी निस्श्चत करणे आिश्यक आहे . तसेच कंपिीिे
काम बंद केले िंतर पयाषयी कोणती व्यिस्त्था करणेचे योजण्यात आले आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या
अिपालिामध्ये सदर आक्षेप िरीष्ट्ठांचे निदशषिास दटपणी व्दारे आणि त्यांचे मान्यते िंतर केलेल्या
कायषिाहीचा अहिाल लेखापरीक्षणास दे ण्याचे मान्य केले आहे . अिपालि संयस्क्तक िसल्यािे अमान्य
करण्यात येत आहे .

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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िेति बँडच्या अंनतम टप्प्यािर पोहचलेल्या कमषचा-यांची िेति निश्चीती चकीची केले
बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

02

मिपा

9ब

03

0

सामान्य
प्रशासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

महाराष्ट्र वित्त विभाग 6 िा िेति आयोग अर्धसचिा दद.22.04.2009 मधील नियम क्र.10 मध्ये िमद
असले प्रमाणे सधाररत िेति बँडमध्ये कमाल टप्प्यािर एक िर्ष िेति घेणाऱ्या कमषचाऱ्यास लगतचा उच्च

िेति बँड मंजर करण्यात यािा ि हा िेति बँड मंजर करतािा त्याला एक िेतििाढीचा फायदा दे णे
आिश्यक आहे .

असे असतािा अशा प्रकारे िेतिबँड च्या कमाल टप्प्यािर पोहचलेल्या कमषचा-यांिा

कमाल टप्प्यािर एक िर्ष िेति घेतलेल्या ददिशी लगतचा िेति बँड मंजर केला आहे ि त्याच ददिशी
आणखी एक िेतििाढ दे िि ग्रेड िेति रु. 1600 िरुि रु.1800 केले असल्यािे िेति ि भत्याचे
अनतप्रदाि झाले आहे .

1)सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकाच्या अर्धकारी / कमषचारी यांिा सप्टें बर 2009

पासि 6 व्या िेति आयोगािसार िेति ददलेले आहे . कमषचा-यांची िेति निश्चीती दद. 01.01.2006
पासि पिषलक्षी प्रभािािे केली असि
ू दद. 01.01.2006 ते 31.08.2009 या कालािधीचा िेति भत्याचा
फरक ददलेला िाही. त्यामळे दद. 01/09/2009 पासि जादा आदा झालेल्या िेति ि भत्त्याची परीगणिा
करुि अनतप्रदाि रक्कम िसल करण्यात यािी.
2)महािगरपाशलका

कमषचा-यांपैकी

कांही

नििडक

कमषचा-यांची

सेिापस्त्तकामधील

6

व्या

िेति

आयोगािसारची िेति निश्चीती तपासली असता िगष 4 मधील कमषचा-यांिा 4440-7440 या िेति बँड
मध्ये अंतीम टप्प्यािर पोहचल्यािर लगतचा िेति बँड 5200-20200 मंजूर केला आहे. परं त त्याच

ददिशी जन्या िेति ि ग्रेड िेतिािसार एक अनतररक्त िेतििाढ दे िि ग्रेड िेतिही रु.1600/- िरुि
िाढिि रु.1800/- केले आहे.

3)महाराष्ट्र वित्त विभाग 6 िा िेति आयोग अर्धसचिा दद.22.04.2009 मधील नियम क्र.10 मध्ये

िमद असले प्रमाणे सधाररत िेति बँडमध्ये कमाल टप्प्यािर एक िर्ष िेति घेणाऱ्या कमषचाऱ्यास लगतचा
उच्च िेति बँड मंजर करण्यात यािा ि हा िेति बँड मंजर करतािा त्याला एक िेतििाढीचा फायदा
दे ण्यात यािा. असे असतािा अशा प्रकारे िेतिबँड च्या कमाल टप्प्यािर पोहचलेल्या कमषचा-यांिा कमाल

टप्प्यािर एक िर्ष िेति घेतलेल्या ददिशी लगतचा िेति बँड मंजर केला आहे ि त्याच ददिशी आणखी
एक िेतििाढ दे िि ग्रेड िेति रु.1600 िरुि रु.1800 केले असल्यािे िेति ि भत्त्याचे अनतप्रदाि झाले

आहे .

उदाहरणादाखल अशा काही कमषचा-यांची यादी पररशशष्ट्ठ क्रमांक (05) मध्ये ददली आहे . अधषसमास ज्ञापि
क्र.88 दद.18/07/14 चे अिपालि सादर केलेले िाही.
अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत
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पाणीपरिठा योजिे अंतगषत अस्स्त्तत्िातील उं च जलकं भ, संप ि पंप हाऊस यांची दरुस्त्ती
करणे या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
UIDSSMT योजिा
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
06

निधीचा स्त्रोत

पाणी परिठा केंद्र,राज्य ि

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

13

0

स्त्िनिधी
आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

11027512

433150

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

कामाची अंदाजपरकीय रक्कम रु. 33500189/- इतकी असि 9 टक्के जादा दरािे निविदा मंजर
करतािा ऑगस्त्ट 2011 ि मे 2012 या कालािधीत िाढीि RBI indices ि इतर दे य बाबी धरुि
पाणीपरिठा विभागािे केलेल्या दरपथ
ृ :करणािे कामाची ककंमत रु.36191142/- इतकी होत आहे . काम
जादा दरािे ि दे ता अंदाज परकीय दरािे दे िि RBI indices प्रमाणे दर ददला िसल्यािे बाजार
भािाप्रमाणे ककंमतीत झालेल्या चढ उताराचा फायदा महािगरपाशलकेस झालेला िाही.

केंद्रशासि परस्त्कृत लहाि ि मध्यम शहरांचा पायाभत विकास कायषक्रमांतगषत 79.02 कोटी ककमतीच्या

ष्ट्र शासि,क्र:-

विर्यांकीत योजिेला

माहे सप्टे .2006 मध्ये प्रशासकीय मान्यता शमळाली आहे .या मंजर योजिेच्या

अंमलबजािणीसाठी केंद्र शासिाकडि रु.35.40 कोटी (रु.14.78 कोटी +20.62 कोटी) इतका निधी
प्रत्यक्षात प्राप्त झाला आहे .यापैकी महािगरपाशलकेिे रु.14.78 कोटी इतका निधी महाराष्ट्र जीिि
प्रार्धकरणाकडे िगष केला आहे .या रक्कमेति पणष ठे ि तत्िािर अधाररत मंजर योजिेतील कपिाड
झोिसाठीच्या गट क्र.1 मधील कामे प्रगतीपथािर असि माहे डडसे.2010 अखेर पणष होणार आहे . तसेच
ककंमत

महािगरपाशलकेिे अन्य कामासाठी दोि पॅकेज तयार केली असि त्याची
रु.60.56 कोटी इतकी होत आहे .यामध्ये उं च टाक्या बांधणे,गरुत्ििशलका

ि वितरण व्यिस्त्थेसाठी

पाईप लाईि परविणे,त्यासाठी खदाई करणे,जोडणे,चाचणी दे णे,पंपीग मशशिरी परविणे ि बसविणे ि
चाचणी दे णे ि माळबंगला येथे 70 दलशल क्षमतेचे जलशध्दीकरण केंद्र बांधणे या कामाचा समािेश
आहे .महािगरपाशलकेस दद.01/08/12 िे रु.35 कोटी 56 लाख

शासिाकडि प्राप्त झाले आहे त.

UIDSSMT अंतगषत या कामाच्या मंजरीसाठी ठोक स्त्िरुपात रु.295.73 लक्ष ची तरतद करण्यात आली
होती.या योजिेस तांत्ररक मान्यता दे त असतािा मख्य अशभयंता,महाराष्ट्र जीिि प्रार्धकरण यांिी सदरचे
काम हाती घेण्यापिी कामाचे सविस्त्तर अंदाजपरक तयार करुि त्यास मंजरी घेणेबाबत अट घातली आहे .
त्यास अिसरुि मख्य अशभयंता,म.स्ज.प्रा.यांचे पर क्र.6 दद.06/1/11 रोजी तांत्ररक मान्यता ददली आहे .
महाराष्ट्र शासि,क्र:- UID-2012/सं.क्र.193/िवि-33 िगरविकास विभाग,मब
ं ई दद.15/03/12 रोजी मब
ं ई
येथे UIDSSMT योजिे अंतगषत राज्यस्त्तरीय मंजरी सशमतीच्या झालेल्या चौदाव्या बैठकीचे इनतित्ृ तामध्ये
केंद्र शासिािे No.Q12045/15/2/UIDSSMT/08-CPHEEO,Govt of India,Ministry of Urban
Development यांचे दद.8/12/2011 चे परान्िये योजिेस सधाररत अंदाजपरकीय मान्यता ददली
आहे .त्यािसार योजिेची सधाररत appraised cost रु.14597.05 लाख या रक्कमेला मान्यता ददली
आहे .ि योजिेची मळ ककंमत रु.7902 लाख ि सधाररत ककंमत रु.14597.05 लाख या मधील फरक
रु.6695 लाख या रक्कमेची तरतद राज्यशासि ि

महािगरपाशलका यांिी स्त्िनिधीमधि करण्याची

असलेबाबत िमद आहे .
कामाचा कायाषदेश ठे केदारास दद.11/9/12 रोजी दे ण्यात आला असि कामाची मदत 6 मदहिे दे ण्यात आली
आहे .
प्र.क्र.

ददिांक

रक्कम

मोज.प.ि प.ृ क्र.

09

09/11/2012

1475524/-

6/ 10 ते 24

11

01/01/2013

4273591/-

6/ 26 ते 49

10
14

30/11/2012
12/02/2013

1200000/4511547/-

6/ 10 ते 24

6/ 49 ते 69

सांगली,शमरज आणण कपिाड महािगरपाशलका,पाणीपरिठा योजिेति 1950 ते 1990 दरम्याि
बांधण्यात आलेल्या उं च टाक्या,संप ि पंप हाऊस इत्यादी 22 उं च टाक्या ि 3 संप पंप हाऊस दरुस्त्ती
करण्याची कायषिाही UIDSSMT अंतगषत तांत्ररक सल्लागार श्री.बी.एि.पारीख सांगली यांचेकडि
अंदाजपरके 11-12 चे दरसच
ू ी प्रमाणे तयार करुि त्यास मा.स्त्थायी सशमती ठराि क्र.42 दद.2/04/12
अन्िये ददलेल्या मान्यतेिे रु.33500189/- मार अंदाजपरकीय रक्कमेच्या कामर्गरीसाठी ई टें डर
पध्दतीिे निविदा प्रकक्रया राबविण्यात आली.निविदा दै .केसरी ि दै .पढारी या ितषमािपराति
दद.09/5/12 रोजी प्रशसध्द करण्यात आली आहे .निविदापूिक
ष बैठक दद.09/5/12 रोजी जादहर
प्रशसध्दीकरण करण्यात आले आहे .निविदापिषक बैठक दद.18/5/12 रोजी घेण्यात येिि त्यात उपस्स्त्थत
मद्दयाबाबत खलासा दद.22/5/12 रोजी करण्यात आला आहे .निविदे स एकण तीि निविदाधारकांिी
प्रनतसाद ददला असि श्री.पी.टी.माळी,सांगली 23.40 टक्के जादािे,श्री.शशांक जाधि,शमरज 25 टक्के
जादािे,मे.आकार इन्रा,मब
ं ई 29.99 टक्के जादाप्रमाणे या सिष निविदा अंदाजपरकीय रक्कमेपेक्षा
जादा दरािे आल्या आहे त.सिाषत कमीचे निविदाधारक श्री.पी.टी.माळी,सांगली यांिा आयक्तसो यांचे
दालिात दद.11/6/12 रोजी चचेस बोलिि दराबाबत स्त्पष्ट्टीकरण दे ण्याबाबतचे आदे श दे ण्यात
आले.त्यास अिसरुि मक्तेदार यांिी दद.16/6/12 रोजी स्त्पष्ट्टीकरण सादर केले आहे .दद.1/8/12 रोजी
आयक्त यांचे दालिात ठे केदाराबरोबर झालेल्या िाटाघाटीमध्ये ठे केदारािे अंदाजपरकीय रक्कम रु.
33500189/- िर 9 टक्के जादा दरािे काम करण्यास मान्यता ददली असि
ू , त्यामधूि पाणीपरिठा
योजिे अंतगषत अस्स्त्तत्िातील उं च जलकं भ, संप ि पंप हाऊस यांची दरुस्त्ती करणे हे काम करणेत
आले आहे .
स्त्थायी सशमती सभा क्र.12 ठराि क्र.202 दद.17/8/12 िे उपायक्त (पाणीपरिठा शमरज) यांचे
विर्यपरािसार अंदाजपरकीय दरापेक्षा 9 टक्के जादािे कामर्गरी करुि घेण्यास ि खचाषस मान्यता
दे ण्यात आली आहे .
योजिेच्या खचाषबाबत खालील आक्षेप दे ण्यात येत आहे त.
1.

कामाची अंदाजपरकीय रक्कम रु. 33500189/- इतकी असि 9 टक्के जादा दरािे निविदा मंजर
करतािा ऑगस्त्ट 2011 ि मे 2012 या कालािधीत िाढीि RBI indices ि इतर दे य बाबी
धरुि पाणीपरिठा विभागािे केलेल्या दरपर्थ
ृ थ:करणािे कामाची ककंमत रु.36191142/- इतकी होत
आहे . कामाचा कायाषदेश दद.11/9/12 रोजी दे ण्यात आला असि कामाची मदत 6 मदहिे दे ण्यात
आली आहे .त्यामळे काम जादा दरािे ि दे ता अंदाज परकीय दरािे दे िि RBI indices प्रमाणे

दर ददला िसल्यािे

बाजार भािाप्रमाणे ककंमतीत होत असलेल्या चढ ऊताराचा फायदा

महािगरपाशलकेस झालेला िाही.अधषसमास ज्ञापि क्र.132 दद.16/9/14 चे अिपालि पाणीपरिठा
विभागािे

दद.29/9/14 रोजी सादर केले आहे .अिपालिामध्ये दरुस्त्तीचे काम असल्यािे निविदा

रक्कमेपेक्षा 9 टक्के जादा दरािे ददल्याचे िमद आहे .उत्तर संयस्क्तक िसल्यािे 9 टक्के जादाची
रक्कम रु.3015017/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहेत.
2.

निविदा खंड 1 ि 2 मध्ये दे ण्यात आलेल्या अटी शती मधील अट क्र.31 िसार कामास ददलेल्या
मदतीच्याप्रमाणे कामाची प्रगती होणे आिश्यक आहे .कामाची मदत 6 मदहिे दे ण्यात आली
आहे .परं त काम मदतीत करण्यासाठी कामाचा बार चाटष ठे केदाराकडि घेणे आिश्यक असता तो का
घेण्यात आला िाही याचा खलासा

पाणीपरिठा विभागािे केला असि अिपालिामध्ये बार चाटष

घेणे आिश्यक असल्याचे मान्य केले आहे ि यापढे ठे केदाराकडूि बार चाटष घेणेची दक्षता घेणेत
येईल असे िमद आहे .परं त बार चाटष घेतलेला िाही.
3.

मोजमाप पस्त्तक क्र.6 पष्ट्ृ ठ क्र.12 ि 13 िर काळीखण ऊंच टाकी कंपाउं ड िॉल बांधणे बाब क्र.5
PCC M 150 चे काम 6.39 घ.मी.झालेचे िमद आहे .परं त गोर्िारा ि दे यकामध्ये 9.86 घ.मी.
काम झाल्याची िोंद आहे . त्यामळे ठे केदारास 9.86 - 6.39 =3.47 घ.मी.चे रु.4469.15/घ.मी.X
3.47 घ.मी.प्रमाणे रु.15507.95/- चे अनतप्रदाि झाले आहे .अिपालिामध्ये अनतप्रदाि झाल्याचे
मान्य केले आहे .परं त ठे केदाराकडि जादा रक्कम िसल केली िसल्यािे रु.15508/- िसलपार
करण्यात येत आहे त.

4.

मोजमाप पस्त्तक क्र.6 पष्ट्ृ ठ क्र.16 िर कंपाउं ड िॉल बांधणे बाब क्र.6 फ्लाय ॲश विट बांधकाम
करणे हे काम 61.83 घ.मी.इतके झाले असि रु.4237.80/घ.मी.प्रमाणे रु.262023.17 आदा
करण्यात आले आहे त.िस्त्तीमधील पष्ट्ृ ठ क्र.39 िरील दरपर्थ
ृ थ:करणामध्ये हा दर रु.4035.99/
घ.मी.इतका िमद असलेिे ठे केदारास रु.249545.26 आदा करणे आिश्यक आहे .त्यामळे
रु.12477.91 चे अनतप्रदाि झालेिे ते िसल करण्यात यािे.अिपालिामध्ये सा.बां.विभागाच्या
दरसच
ू ीप्रमाणे 5 टक्के जादा दर महािगर पाशलकाक्षेरासाठी अिज्ञय असल्यािे ददल्याचे िमद
आहे .परं त दरपर्थ
ृ थ:करणामध्ये या दराचा समािेश केला िसल्यािे जादा ददलेल्या रक्कमेची िसली
करणे आिश्यक असल्यािे रु.12478/- िसलपार करण्यात येत आहेत.

5.

काळीखण उं च टाकी बांधणे या ठीकाणी बाब क्र.1 िे Double flanged sluice valve 500mm
diam. रु.87418/-,300 mm diam. रु.29039.29 X 2िग प्रमाणे रु.58078/- ,जलभिि उं च

टाकी बांधणे या

दठकाणी 450 mm

Double flanged sluice valve रु.67432.96/- X 2

िग प्रमाणे रु.134865.92/-,बाब क्र.28 शमरज उं च पाण्याच्या टाकीस 250 mm

Double

flanged sluice valve परविणे रु.23043.90/- X 2 िग प्रमाणे रु.46087.80/- घेण्यात आलेले
आहे त.तसेच दरपर्थ
ृ थ:करणामध्ये जकात 4 टक्केप्रमाणे धरली असल्यािे जकात भरल्याच्या
पाित्या दाखविण्यात आलेल्या िाहीत. अिपालिामध्ये जकातीची रक्कम पढील दे यकामधि िसल
करण्याचे मान्य केले आहे . परं त रक्कम िसल केलेली िसल्यािे रु.326449.72/- आक्षेपार्धि
ठे िण्यात
6.

येत आहे त.

कामाचे दठकाणी अ.क्र.17,20,31 िे बांधकामासाठी एकण दगड 136.15 घ.मी. िापरला असल्यािे
रु.70.67 प्रती घ.मी.प्रमाणे रु.9621/- रॉयल्टी िसल करणे आिश्यक असता ती िसल करण्यात
आलेली िाही. अिपालिामध्ये रॉयल्टीची रक्कम िसल करण्याचे मान्य केले असल्यािे रु.9621 /िसलपार करण्यात येत आहे त.

7.

िस्त्तीमधील महाराष्ट्र जीिि प्राधीकरण यांचे जा.क्र.म.अ. (पणे)/तांशा 3 /सांगलीपापयो/तांत्ररक
बदल/(320)/68/2011 दद.06/1/11 िे मख्य अशभयंता यांिी योजिेच्या तांत्ररक बदलास कांही
अटींच्या अर्धि राहूि मान्यता ददली आहे .त्यामधील अट क्र.4 िसार टाक्यांच्या दरुस्त्तीची कामे
शासकीय अशभयांत्ररकी महाविद्यालयाकडि तपासि घेिि त्यांच्या सल्ल्यािसार सविस्त्तर
अंदाजपरक तयार करुि त्यािसारच कामे हाती घ्यािीत असे िमद आहे . परं त पाणीपरिठा
विभागािे खाजगी तांत्ररक सल्लागाराकडि अंदाजपरक

करुि घेतले आहे .अिपालिामध्ये शासकीय

अशभयांत्ररकी महाविद्यालयाचे दर जास्त्त असल्यािे खाजगी तांत्ररक सल्लागाराकडि अंदाजपरक
करुि घेतलेचे िमद आहे .परं त शासकीय

महाविद्यालयाचे दर खाजगी तांत्ररक सल्लागाराचे दर

यांचा तलिात्मक तक्ता सोबत जोडला िसल्यािे अिपालि अमान्य
8.

करणेत येत आहे .

धािते दे यक क्र.2 ची तपासणी केली असता मोजमाप पस्त्तक क्र.6 पष्ट्ृ ठ क्र.21 ि 31 िर
तसेच दे यकामधील बाब क्र.6 ,अ.क्र. 3, 5, 20,25,32,37,38,46 िे कंपाउं ड िॉल साठी फ्लाय
ॲश विट बांध काम करणे हे काम 222.12 घ.मी.इतके झाले असि रु.4237.80 / घ.मी.प्रमाणे
रु.941300.10/- आदा करण्यात आले आहे त . िस्त्तीमधील पष्ट्ृ ठ क्र.39 िरील दरपर्थ
ृ थ:करणामध्ये
हा दर रु.4035.99/ घ.मी.इतका िमद असलेिे ठे केदारास रु.896474 आदा करणे आिश्यक
आहे .त्यामळे रु.44826.84/- चे अनतप्रदाि झालेिे ते िसल करण्यात यािे. अिपालिामध्ये
सा.बां.विभागाच्या दरसच
ू ीप्रमाणे 5 टक्के जादा दर महािगर पाशलकाक्षेरासाठी अिज्ञय असल्यािे
ददल्याचे िमद आहे .परं त दरपर्थ
ृ थ:करणामध्ये या दराचा समािेश केला िसल्यािे जादा ददलेल्या

रक्कमेची िसली करणे आिश्यक असल्यािे रु. 44826.84 /- िसलपार करण्यात येत आहेत.
9.

मोजमाप पस्त्तक क्र.6 पष्ट्ृ ठ क्र.45 िर जलभिि येथे उं च टाकी बांधणे बाब क्र.2 टाकीचा जीिा
दरुस्त्त करणे या कामाचा दर दरपर्थ
ृ थ:करणािे रु.20450/- ठरविला आहे .त्यामध्ये scaffolding चा
दर रु.11500/- िमद आहे .सदर दर कशाचे आधारे ठरविण्यात आला याची कागदपरे िस्त्तीमध्ये
ददसि आलेली िसल्यािे दे यकामधि अ.क्र.6 िे 5.18 घ.मी. X रु.20450/- प्रमाणे आदा केलेली
रक्कम रु.105931/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहेत. अिपालिामध्ये सा.बां.विभागाच्या
दरसच
ू ीप्रमाणे केलेल्या दरपर्थ
ृ थ:करणािसार दर घेतला असल्याचे िमद आहे .परं त लेखापरीक्षणास
दरपर्थ
ृ थ:करण दाखविले िसल्यािे रु. 105931/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त.

10.

कामाचे दठकाणी धािते दे यक क्र. 2 मधील अ.क्र.4,18,23,30,37 िे बांधकामा साठी एकण दगड
144.14 घ.मी.िापरला असल्याचे िमद आहे .सदर गौणखनिजाची रु.70.67 प्रती घ.मी.प्रमाणे
रु.10186/- रॉयल्टी िसल करणे आिश्यक असता ती िसल करण्यात आलेली िाही.
अिपालिामध्ये रॉयल्टीची रक्कम िसल करण्याचे मान्य केले आहे .परं त रक्कम िसल केली
िसल्यािे रु.9621 /- िसलपार करण्यात येत आहे त.

11.

माळबंगला उं च टाकीची दरुस्त्ती करणे या कामाअंतगषत बाब क्र.4 िे RCC कामासाठी लोखंडी
सळी 3.71 मेरीक टि िापरलेचे मोजमाप पस्त्तक 6 पष्ट्ृ ठ क्र.29 िर िमद असि रु.56983.50/
मे.टि प्रमाणे रु.319066.08/- ठे केदारास आदा केले आहे त. बी-1 टें डरमधील शेड्यल बी ,सब िकष
क्रमांक 15 मधील बाब क्र.9 प्रमाणे सदर कामासाठी 0.13 मे.टि सळी आिश्यक असल्याचे िमद
आहे .कामाचे बी.1 टें डर अटी शती मधील Clause no.38 िसार प्राकलिामधील एखादी बाब 25
टक्के ककंिा रु.5000 जी रक्कम कमी असेल त्या मयाषदेपेक्षा जास्त्त होत असल्यास कायषकारी
अशभयंता यांिी काम करणेबाबत ठे केदारास लेखी आदे श दे णे आिश्यक आहे .तसेच टें डरमधील
िमद अंदाजापेक्षा जादा झालेल्या कामाची कायोत्तर मंजरी

महािगरपाशलकेच्या सक्षम प्रार्धका-

याची घेतल्यािंतरच दे यक दे णे आिश्यक आहे . परं त सदर कामाचे दे यक सक्षम प्रार्धका-याची
मंजरी ि घेताच दे ण्यात आलेिे रु. 319066.08/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत
आहे त.अिपालिामध्ये माळबंगला उं च टाकी ि संप ि पंप हाउस दरुस्त्त करणे ही शभन्ि प्रकारची
कामे असल्यािे िापरलेल्या सळीचे प्रमाण योनय असल्याचे िमद आहे .परं त त्याबाबतची कागदपरे
दाखविण्यात आलेली िसल्यािे
12.

रु. 319066.08/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहेत.

धािते दे यक क्र.2 पाणीपरिठा विभागािे तयार केले असि लेखा विभागािे प्रमाणक क्र.11 दद.1
जािे.2013 िे रु.3999999/- ठे केदारास आदा केली आहे .प्रमाणका बरोबर ठे केदारािे िापरलेल्या

सळी ि शसमें टचे Consumption statement सोबत जोडले आहे .त्यािसार PCC M150 चे काम
53.84 घ.मी.झाले आहे .त्यासाठी 42.44 घ.मी. खडी ि िाळ िापरली आहे .विट बांधकाम 108.72
घ.मी.झाले असि त्यासाठी 22.17 घ.मी. खडी ि िाळ िापरली आहे .दगडी बांधकाम 205.43
घ.मी.झाले असि त्यासाठी 74.16 घ.मी. खडी ि िाळ िापरली आहे .एकण गौण खनिज 138.77
घ.मी.िापरले आहे . प्रमाणक क्र.14 दद.12/2/2013 िे शसमें ट िापर परकाप्रमाणे एकण गौण
खनिज 207.23 घ.मी.िापरले आहे . गौणखिीजाची रु.70.67/घ.मी.प्रमाणे रॉयल्टी ठे केदारािे
महसल
ू विभागाकडे भरल्याच्या पाित्या दे यकाबरोबर सादर केला िसल्यािे रु.14646/- िसल
ू
करणेत यािेत.पाणीपरिठा विभागािे ददलेल्या अिपालिामध्ये रॉयल्टीची रक्कम िसल करण्याचे
मान्य केले आहे .परं त रक्कम िसल केली िसल्यािे रु.14646/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त.
कामाची एकण ककंमत रु.36515206/- असि माचष 2013 अखेर रु.11460689/- चे काम झालेले

13.

आहे . झालेल्या कामाची एकण टक्केिारी 31.33 टक्के इतकीच आहे .त्यामळे ददलेल्या मदतीत
काम झाले िसल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.
अधषसमास ज्ञापि क्र.132 दद.16/9/14 चे अिपालि पाणीपरिठा विभागािे

दद.29/9/14 रोजी सादर

केले आहे .
आक्षेपार्धि रक्कम :- रु.11353988/िसलपार रक्कम :- रु.106701/अधष समास ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

132
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लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

120

कायाषलय संकेतांक
00043979
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जकात विभागाकडील जकात िाक्याची दररोजची जमा रक्कम कॅशशअरकडे विहीत िेळेत
जमा ि केल्यािे झालेल्या तात्परत्या अपहारा बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि

शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
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जकात

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

जकात विभागाकडील पररशशष्ट्ठ क्र.7 मधील िमद जकात िाके त्यांचेकडे सकाळी 8 ते रारी 12 िाजेपयंत
जमा झालेली रक्कम दसऱ्या ददिशी प्रचशलत नियमािसार मख्य

जकात कायाषलयातील कॅशशयर प्रत्येक

िाक्यािर सकाळी 9 िाजेपयषत जािूि, चलिाप्रमाणे जमा झालेली रक्कम आपलेकडे जमा करुि घेतो.
परं त पररशशष्ट्ठ क्र.7 मधील जकात िाके त्यांचे कडील जमा रक्कम मख्य कायाषलयातील िाकेिर येणा-या
कॅशशयरकडे जमा ि करता, त्या रक्कमेचा भरणा सकाळी 11 िाजता परस्त्पर मख्य जकात कायाषलयाकडे
करीत असलेचे स्त्पष्ट्ट होत आहे. त्यामळे मख्य जकात कायाषलयाच्या कॅशशयरकडे दररोज जमा होत
िसलेल्या रक्कमेचा तात्परता अपहार होत असलेचे निदशषिास आलेले आहे. पररशशष्ट्ठामध्ये िमद जकात
िाक्यांच्या दद.01/03/13 ते 12/03/13 या 12 ददिसांची सकाळी 9 िाजेपयंत

जमा ि झालेल्या

रक्कमेची गणिा केली असता ती रु.3943777/- इतकी होत आहे.
सांगली शमरज आणण कपिाड महािगरपाशलकेच्या 2012-13 या आर्थषक िर्ाषच्या माचष 2013 मधील
दद.01/03/13 ते दद.12/03/13 या कालािधीत जकात िाक्याकडे जमा झालेल्या रक्कमेचे लेखापरीक्षण
पािती पस्त्तके, ककदष ि जमेच्या चलिािरुि करण्यात आले असि
ू त्याबाबतचा अधषसमास ज्ञापि क्र.143
दद.19/9/2014 रोजी निगषशमत करण्यात आला आहे . जकात विभागािे दद.24/9/2014 रोजी सादर केलेल्या
अिपालिाचे अिलोकि करुि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
1)अधषसमास ज्ञापि क्र. 143 िे जकात नियमािली ि जकातीच्या दरपरकाच्या सच
ू ीची मागणी करण्यात
आली होती. त्याप्रमाणे जकात विभागािे जकातीच्या दरपरकाची सची लेखापरीक्षणास ददली आहे . परं त
जकात गोळा करण्याविर्यीच्या नियमांची नियमािली लेखापरीक्षणास दे ण्यात आलेली िसल्यािे जकात
गोळा करण्याची कायषपध्दती लेखापरीक्षणास समजि आली िाही. अिपालिामध्ये प्रचशलत जकात गोळा
करण्याची पध्दत मागील 30-40 िर्ाषपासि आहे . तसेच त्या बाबतची स्त्ितंर जकात नियमािली िसल्याचे
मान्य केले आहे .
2) जकात िाक्याकडील दद.01/03/13 ते दद.12/03/13 या कालािधीत िापरलेल्या जमा पािती
पस्त्तकांची तपासणी केली असता जकात विभागाच्या प्रचलीत पध्दतीिसार, जकात िाक्यािर रारी 12 ते

त्या ददिसाची रार ि दस-या ददिसाची सकाळ अशी ददड ददिसाची जमा झालेली जकातीची रक्कम मख्य
जकात कायाषलयातील कॅशशयर प्रत्येक िाक्यािर सकाळी 9 िाजेपयषत जािि
ू , चलिाप्रमाणे जमा झालेली
रक्कम आपलेकडे जमा करुि घेतो. तसेच प्रत्येक जकात िाक्याच्या चलिाच्या मागे त्या जकात
िाक्यािर जमा झालेल्या रक्कमेचा तपशील िोटा निहाय शलहि ती रक्कम सदर कॅशशअरकडि मख्य
कायाषलयात जमा केली असि तेथे सिष जकात िाक्यांच्या जमा रक्कमांचे एक चलि तयार करुि ती
रक्कम जकात अर्धक्षकांच्या स्त्िाक्षरीिे बँकेमध्ये जमा केली आहे . परं त पररशशष्ट्ठ क्र.7 मध्ये िमद
केलेल्या जकात िाक्याकडील जमापािती पस्त्तकांची ि चलिांची तपासणी केली असता अन्य जकात
िाक्यांच्या चलिाप्रमाणे त्यांच्याकडील चलिामागे िोटांच्या तपशशलाप्रमाणे मख्य कायाषलयाच्या कॅशशअरिे
िाणेिारी शलदहलेली िाही. त्यामळे पररशशष्ट्ठ क्र.7 मधील िमद जकात िाके त्यांचेकडे जमा झालेली सिष
रक्कम कॅशशयरकडे जमा ि करता ती आपलेकडे ठे िि िंतर ती रक्कम 11 िाजले िंतर जकातीच्या
मख्य कायाषलयाकडे भरणा करीत असलेचे निदशषिास आले आहे . जकात विभागाच्या प्रचलीत नियमाप्रमाणे
अन्य

िाक्यांची सिष जमा रक्कम कॅशशयरकडे जमा होत असतािा पररशशष्ट्ट क्र.7 मध्ये िमद िाक्यांची

सिष रक्कम जमा केली जात िसल्याचा खलासा जकात विभागािे केलेला िाही. तसेच उपरोक्त

जकात

िाक्यांिा ती रक्कम आपलेकडे ठे िणेबाबत तसेच ती रक्कम परस्त्पर जमा करणेबाबत संबंर्धतांिा सक्षम
प्रार्धका-यांिी लेखी आदे श ददले असल्यास ते लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेले िाहीत. जकातिाक्यािर
जमा होणारी सिष रक्कम या िाक्यािरील कमषचाऱ्यांिी जकात िाक्यािर दररोज येिूि रक्कम स्स्त्िकारणाया कॅशशयरकडे जमा केली िसलेिे जकात अर्धक्षकांिी त्यांचेिर कोणतीही कारिाई केलेली िाही. तसेच
सदर वित्तीय अनियशमततेचा अहिाल िरीष्ट्ठाकडे सादर केलेला िाही. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे .

3)जकात विभागाच्या प्रचलीत पध्दतीिसार जकात िाकी 0 ते 08, 8 ते 16 ि 16 ते 24 या तीि
पाळीत कायषरत असतात. या जकात िाक्यािर सकाळी 08 ते रारी 12 िाजेपयंत जमा झालेली जकातीची
रक्कम मख्य जकात कायाषलयातील कॅशशयर प्रत्येक िाक्यािर दसऱ्या ददिशी सकाळी 9 िाजेपयषत जािूि,
जकात िाक्याचे चलिाप्रमाणे जमा झालेली रक्कम आपलेकडे जमा करुि घेतो, तसेच प्रत्येक जकात
िाक्याच्या चलिाच्या मागे त्या जकात िाक्यािर जमा झालेल्या रक्कमेचा तपशील िोटा निहाय शलहि
ती रक्कम सदर कॅशशअरकडि मख्य

कायाषलयात जमा केली जाते ि तेथे सिष जकात िाक्यांच्या जमा

रक्कमांचे एक चलि तयार करुि ती रक्कम जकात अर्धक्षकांच्या स्त्िाक्षरीिे बँकेमध्ये जमा केली जाते.
परं त पररशशष्ट्ठ क्र.07 मधील िमद केलेल्या जकात िाक्याकडील जमा पािती पस्त्तकांची ि चलिांची
तपासणी केली असता अन्य जकात िाक्यांच्या चलिाप्रमाणे त्यांचे मागे िोटांच्या तपशशला प्रमाणे मख्य
जकात कायाषलयाच्या कॅशशअरिे िाणेिारी शलदहलेली िाही. त्यामळे सदर जकात िाके त्यांचक
े डे जमा

झालेली सिष रक्कम कॅशशयरकडे जमा ि करता पररशशष्ट्ट क्र.7 मध्ये िमद केलेली रक्कम आपलेकडे
शशल्लक ठे िि िंतर ती रक्कम 11 िाजले िंतर जकातीच्या मख्य कायाषलयाकडे
निदशषिास आले आहे . जकात विभागाच्या प्रचलीत नियमा प्रमाणे अन्य

भरणा करीत असलेचे

िाक्यांची सिष जमा रक्कम

कॅशशयरकडे जमा केली जात असतािा पररशशष्ट्ट क्र.7 मधील िमद िाक्यांची

रक्कम

जमा केली जात

िसलेबाबतचा खलासा जकात विभागािे अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये केलेला िाही. तसेच
उपरोक्त

जकात िाक्यांिा ती रक्कम आपलेकडे ठे िणेबाबत तसेच ती रक्कम परस्त्पर जमा करणेबाबत

संबंर्धतांिा सक्षम प्रार्धका-यांिी लेखी आदे श ददले असल्यास ते लेखापरीक्षणास दे ण्यात यािेत अशी
मागणी अधषसमास ज्ञापिाद्िारे जकात विभागाकडे करण्यात आली होती. परं त याबाबत लेखी आदे श
दे ण्यात आले िसल्याचे अिपालिामध्ये मान्य केले आहे . जकात िाक्यािर लेखापरीक्षण कालािधी
दद.01/03/2013 ते 12/3/2013 या कालािधीत िेळेत जमा ि केलेल्या रक्कमेची गणिा केली असता ती
रु.3943777/- इतकी होत आहे . ही सिष रक्कम या िाक्यािरील कमषचाऱ्यांिी मख्य कायाषलयाचे
कॅशशअरकडे जमा केली िसतािा जकात अर्धक्षकांिी त्यांचेिर कोणतीही कारिाई केलेली िाही. तसेच सदर
वित्तीय अनियशमततेचा अहिाल िरीष्ट्ठाकडे सादर केलेला िाही. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे .
4)िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम क्र.69 चे (1) अन्िये

जकात संकलि निरीक्षक िसेल, तेथे

प्रत्येक िाक्यािरील कारकिािे दररोज महािगरपाशलकेिे नियत केलेल्या िेळी, जमा झालेली रोकड

ि

जकात निररक्षकािे प्रमाणणत केलेली चलिे त्यांचे मळ पाित्याशी ि संकलि पस्त्तकाशी पडताळि जकात
कायाषलयात भरण्यासाठी िेणे आिश्यक आहे . त्या प्रमाणे कायषिाही ि करता जकात विभागाच्या मख्य
कायाषलयाचा कॅशशअर जकात िाक्यािर जािि जकात रक्कम गोळा करीत असलेचे निदशषिास आले आहे .
पररशशष्ट्ठ क्र. 7 मधील िमद जकात िाके त्यांचेकडे जमा झालेली सिष रक्कम मख्य जकात
कायाषलयातील कॅशशअरकडे जमा ि करता शशल्लक ठे िलेल्या रक्कमेचा भरणा सकाळी 09 ते 11
िाजेपयंत त्यांचे जकात िाक्यािर जमा झालेल्या जकातीच्या रक्कमेतिच करीत असलेचे स्त्पष्ट्ट होत आहे .
त्यामळे मख्य जकात कायाषलयाच्या कॅशशयरकडे दररोज जमा होत िसलेल्या रक्कमेचा तात्परता अपहार
होत असलेचे निदशषिास आलेले आहे . पररशशष्ट्ठ क्र.7 मध्ये िमद जकात िाक्यांच्या दद.01/03/13 ते
12/03/13 या 12 ददिसांची िेळेत जमा ि केलेल्या रक्कमेची गणिा केली असता ती रु.3943777/इतकी होत आहे. अशाप्रकारे िर्षभर महािगरपाशलकेच्या लेख्या मध्ये विदहत िेळेत िरील जकात िाक्यांची
रक्कम जमा होत िसलेचे स्त्पष्ट्ट होते. त्यामळे या तात्परत्या अपहाराची व्याप्ती मोठी असल्याचे
निदशषिास येत आहे .
5)िगरपररर्द लेखा संदहता 1971 चे नियम 69 (3) अन्िये प्रत्येक संकलि पस्त्तकातील िोंदी ि
कारकिाचे िा निरीक्षकाचे चलाि ,जकात अर्धक्षकािे तपशीलिार तपासले पादहजे. प्रत्येक िाक्यािरच्या

भरण्याच्या बेरजा घेिि निररक्षकािे भरलेल्या रोख रकमेशी जळविल्या पादहजे. अशा जळविण्याचे
प्रमाणपर प्रत्येक चलिािर ि संकलि पस्त्तकािर अर्धक्षकाचे स्त्िाक्षरीिे दे णे आिश्यक आहे. परं त
त्याप्रमाणे जकात अर्धक्षकािे प्रमाणपर संकलि पस्त्तकािर ददलेले िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या
अिपालिामध्ये सिष जकात िाक्यांिर तीि पाळीत जमा होणारी दै िदं दि रक्कम कॅशशअर कडि एकत्ररत
ककदीमध्ये शलदहली जाते ि त्याप्रमाणे होणारे चलिािर जकात अर्धक्षकांची स्त्िाक्षरी घेिि रक्कम
बँकेमध्ये भरणा केली जाते. परं त प्रत्येक संकलि पस्त्तकातील िोंदी ि कारकिाचे िा निरीक्षकाचे चलाि ,
जकात अर्धक्षकाकडि तपशीलिार तपासले जात िसल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.
6)िगरपररर्द लेखा संदहता 1971 चे नियम 70 (3) अन्िये जकात अर्धक्षकािे िमिा क्र.13 िे विदहत
केलेल्या चलिासह जकातीची जमा रक्कम महािगरपाशलकेच्या लेखा शाखेकडे भरणे आिश्यक असता
जकात विभागाकडूि दररोज परस्त्पर बँकेत जमा केली आहे . त्यामळे सदर रक्कमेची िोंद लेखा
विभागाच्या सिषसाधारण रोकडिहीमध्ये दररोज केली गेली िाही. महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता ,
1971 क्रं. 32 (1) अन्िये िगरपररर्दे च्याितीिे जमा झालेले अथिा संवितरीत केलेले शासककय
अिदािासदहत सिष पैसे हातचे काहीही राखि
ू ि ठे िता िमिा क्रं.11 मधील रोकड िहीत िोंदले पादहजे.
तसेच 32 (2) अन्िये सिष रोकड ि धिादे श, रोकड िहीत िोंदणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे कायषिाही ि
करता परस्त्पर जकातीच्या जमा रकमांचा भरणा जकात विभागाकडि बँकेमध्ये केला जातो. अशाप्रकारे
2012-13 या आर्थषक िर्ाषमध्ये रु.96 कोटी 07 लाखाचा भरणा जकात विभागािे बँकेमध्ये केला आहे .
अिपालिामध्ये जकात विभागाचा भरणा यनियि बँक ऑफ इंडडया,शाखा सांगली खाते
क्र.424202010502707 मध्ये परस्त्पर केला जात असल्याचे जकात विभागािे मान्य केले आहे .
तात्पुरता अपिार रक्कम

अधष

समास

रु.3943777/-

ज्ञापि ददिांक
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िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र
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शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य निधीमधि करण्यात आलेल्या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम राज्य शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम
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तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

1297387
स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि,स्जल्हास्त्तरीय सशमती सांगली यांचे आदे श क्र.िपा/ मलभत /आर.
आर/622/2011,दद.08/08/2011च्या प्रशासकीय मान्यतेच्या परामधील अट क्र.23 िसार या निधीच्या
विनियोजिाबाबतच्या प्रमाणपरासोबत शासिाच्या िगरविकास विभागाच्या शासि निणषय क्रमांक संकीणष
2008/1338/प्र.क्र.171/िवि16 दद.02/03/2009 िसार सिष विकास कामांचे रयस्त्थ संस्त्थेकडि तांत्ररक
लेखापरीक्षण करुि घेणे आिश्यक असता तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि ि घेताच दे यके आदा केली आहे त .

सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका क्षेरामध्ये मलभत सोयी सविधांच्या विकासासाठी
2010-11 या आर्थषक िर्ाषसाठी सहसर्चि, िगर विकास विभाग, मंरालय, मब
ं ई यांचेकडील शासि निणषय
क्र.जीईएि/2010/प्रक्र68/िवि 16,दद.8/6/11 ि शासि निणषय क्र.पिविष-2011/प्र.क्र.44/ िवि-4,दद.31/3/11
अन्िये 5.49 कोटी अिदाि मंजर झाले असि ते 11/12 या आर्थषक िर्ाषमध्ये वितरीत केले आहे . या
रक्कमेति 102 कामांचे प्रस्त्ताि तयार करुि मा.विभागीय आयक्त पणे यांचेकडील त्ररसदस्त्य सशमतीकडे
मान्यतेसाठी पाठविणेसाठी स्त्थायी सशमती ठराि क्र.181/11-12 दद.12/07/11 अन्िये मान्यता घेिि
स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि सांगली यांचेकडे महािगरपाशलकेमाफषत पर क्र.मिपा/सा/
बांधा/226/2011-12 दद.25/7/11 रोजी पाठविण्यात आला.त्यास विभागीय आयक्त तथा अध्यक्ष
स्जल्हास्त्तरीय सशमती, पणे यांचे कडील पर क्र.निशा/कायाष 02/ मिपा / विनि/प्रशामा/को/228/11,
दद.06/8/11 अन्िये तसेच स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि,स्जल्हास्त्तरीय सशमती सांगली यांचे आदे श
क्र.िपा/मलभत/आर.आर/622/2011 ,दद.8/8/2011 अन्िये प्रशासकीय मान्यता ददली असि
ू , त्यामधूि
कपिाड िॉडष क्र.66 बसिेश्िर कॉलिीमधील रस्त्ते मरुम खडीकरणे करणे / कपिाड िॉडष क्र.6 खले
िाटयगह
ृ ाकडे जाणारा रस्त्ता डांबरी करणे ि कपिाड िॉडष क्र.27 पडळकर गल्ली येथे आर.सी.सी.गटर

करणे ही कामे करणेत आली आहे त.
कायाषलयीि दटपणी दद.10/08/11 मध्ये प्रस्त्तािामधील 102 कामापैकी तात्काळ कराियाची कामे
जादहर निविदा प्रकक्रयेिे विलंब लागणार असल्यािे रु.5 लाख पयंतच्या रक्कमेची 49 कामे
महािगरपाशलकेकडील िोंदणीकृत सशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयंता यांचे कडि करुि घेण्यास ि त्याप्रमाणे
स्त्थायी सशमतीची मान्यता घेणेची शशफारस करण्यात आली आहे ि त्यास स्त्थायी सशमती सभा क्रमांक 14
ठराि क्रमांक 292 दद.30/08/11 िे कामांिा ठे केदाराच्या िािनिहाय यादीस मान्यता झाली आहे .

1.कुपवाड वॉडि क्र.66 बसवेचवर कॉलनीमधील रस्ते मरु
ु म खडीकरणे करणे कामातील अतनयशमतते बाबत.
प्रमाणक क्रमांक :

05

दद. : 21/06/12

रक्कम : 463088/-

लेखाशिर्ि :- इतर योजना 4120 िासनाचे वविेर् अथिसिाय्य
अंदाजपरकीय रक्कम : रु.499000/प्रशासकीय मान्यता :1.सहसर्चि,िगर विकास विभाग,मंरालय,मब
ं ई

यांचेकडील शासि निणषय

क्र.जीईएि/2010/प्रक्र68/िवि 16,दद.8/6/11
2.आयक्त सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका यांचेकडील पर क्र.226/2011-12
दद.25/7/12
3.क्र.िपा/मलभत/आरआर/622/2011 स्जल्हार्धकारी कायाषलय,सांगली िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे
कडील प्रशासकीय मान्यतेचे पर दद.08/8/2011
स्त्थायी सशमती सभा क्रमांक 14 ठराि क्रमांक 292 दद.30/08/11
तांत्ररक मान्यता : 313 दद. 16.06.2011
ठे केदाराचे िांि : अमोल पाटील ,सशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयंता यांिा महाराष्ट्र शासि, सािषजनिक
बांधकाम विभाग,शासि निणषय क्र.सीएटी 01/05/प्र.क्र.26/इमारती 2,दद.31 माचष 2005 ि स्त्थायी सशमती
ठराि क्र.446/06/07,दद.14/11/2006 अन्िये 33 टक्के कामे सशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयंता यांिा मंजर
करण्याचा ठराि झालेला आहे . त्यािसार काम मंजर करण्यात आले आहे .

कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : क्रमिपा/सा/बांधावि/482/2011-12 दद. 29.12.2011.
काम सरु:-29/12/11
कामाची मदत : 45 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 15

काम पणष ददिांक : 11.01.2012
पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 19 ते 21

कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यक तपासि
ू घेतलेल्या आक्षेपाबाबत अधषसमास ज्ञापि क्र.144 दद.
20/9/2014 रोजी निगषशमत केला असि
ददले आहे .

बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद. 18/10/2014 रोजी

अधषसमास ज्ञापिाचे अिपाल अिलोकिी येिि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

1)महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे िमिा क्र.133 प्रमाणे काम पणष झाल्याबाबतचे
प्रमाणपरामध्ये िगर अशभयंता यांिी काम पणष

दद.11/1/12 रोजी झाले असि कामाची मोजमापे

दद.01/5/12 रोजी घेतल्याचे िमद आहे. काम पणष झाल्यािंतर 5 मदहिे विलंबािे मोजमापे घेतली आहे त.
मोजमापे घेण्यापूिी काम पूणष झाल्याचे प्रमाणपर ददले आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये
मिपाच्या दै िदं दि कामकाजामळे ि मिष्ट्यबळ कमी असल्यािे मोजमापे घेण्यास विलंब लागला असल्याचे
िमद आहे . काम 2011-12 या आर्थषक िर्ाषत पणष झाले आहे . परं त दे यक 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत
ददल्यािे महािगरपाशलकेच्या दानयत्िामध्ये िाढ झाल्याचे ददसि येते.
2)कामाचे प्राकलि, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता कठीण मरुम 240 घ.मी.,60
शम.शम.खडी 90 घ.मी., मऊ मरुम 66 घ.मी. िापरला आहे . महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग
अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती
ब्रास ककंिा रु.70.67/घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी
अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे .ि रॉयल्टी भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला
रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे . ठे केदारािे दे यकासोबत रॉयल्टी रक्कम भरलेबाबतचा
परािा सोबत जोडला िसतािाही

ठे केदारास दे यकामधि 396 घ.मी.X रु.70.67 प्रती घ.मी.प्रमाणे रु.

27985/- रॉयल्टी रक्कम आदा केली आहे . तरी सदर रक्क्म ठे केदाराकडि िसल करण्यात यािी.
अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये पाित्या जोडल्याचे िमद आहे . परं त पाित्या लेखापरीक्षणास
दाखविण्यात आल्या िसल्यािे रु. 27985/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त.
3)स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि,स्जल्हास्त्तरीय सशमती सांगली यांचे आदे श क्र.िपा/मलभत/ आर.आर/
622/2011,दद.08/08/2011च्या प्रशासकीय मान्यतेच्या परामधील अट क्र.23 िसार या निधीच्या
विनियोजिाबाबतच्या प्रमाणपरासोबत शासिाच्या िगरविकास विभागाच्या शासि निणषय क्रमांक संकीणष

2008/1338/प्र.क्र.171/िवि16 दद.02/03/2009 िसार सिष विकास कामांचे रयस्त्थ संस्त्थेकडि तांत्ररक
लेखापरीक्षण करुि घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे या कामाचे तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि घेतलेले िाही.
अिपालिामध्ये महािगरपाशलकेिे रयस्त्थ संस्त्थेची िेमणक केली िसल्याचे मान्य केले आहे.
आक्षेपार्धि रक्कम :- रु. 463088/-

2.कुपवाड वॉडि क्र.6 खुले नाट्यगि
ृ ाकडे जाणारा रस्ता डांबरी करणे या कामातील अतनयशमतते बाबत.
प्रमाणक क्रमांक :

06

दद. : 21/06/12

रक्कम :341744/-

लेखाशशर्ष :- इतर योजिा 4120 शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य
अंदाजपरकीय रक्कम : रु.342100/स्त्थायी सशमती सभा क्रमांक 14 ठराि क्रमांक 292 दद.30/08/11
तांत्ररक मान्यता : 253 दद. 16.06.2011
ठे केदाराचे िांि : व्यास विजय गोरे ,सशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयंता यांिा महाराष्ट्र शासि, सािषजनिक
बांधकाम विभाग,शासि निणषय क्र.सीएटी 01/05/प्र.क्र.26/इमारती 2,दद.31 माचष 2005 ि स्त्थायी सशमती
ठराि क्र.446/06/07,दद.14/11/2006 अन्िये 33 टक्के कामे मंजर सशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयंता यांिा
करण्याचा ठराि झालेला आहे त्यािसार मंजर करण्यात आले आहे . आली आहे .
कायाषदेश क्रमांक/ददिांक:- क्रमिपा/सा/बांधावि/582/2011-12 दद. 04.02.2012.
काम सरु :-04/02/2012
कामाची मदत : 30 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 29

काम पणष ददिांक : 03.03.2012
पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 19 ते 20

4)कामाचे प्राकलि, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता कठीण मरुम 192 घ.मी. ,60
शम.शम.खडी 90 घ.मी. , मऊ मरुम 42 घ.मी. िापरला आहे .

महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग

अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3) दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती
ब्रास ककंिा रु.70.67/ घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा

कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे . ि रॉयल्टी भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास
त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे.
भरल्याचा परािा जोडला िसतािा

परं त ठे केदारािे दे यकासोबत रॉयल्टी

ठे केदारास दे यकामधि 324 घ.मी.X रु.70.67 प्रती घ.मी.प्रमाणे

रु.22897/- रॉयल्टी रक्कम आदा केली आहे . सदर रक्कम ठे केदाराकडि िसल करण्यात यािी. अधषसमास
ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये पाित्या जोडल्याचे िमद आहे . परं त पाित्या लेखापरीक्षणास
दाखविण्यात आल्या िसल्यािे रु.22897/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त.
आक्षेपार्धन रक्कम :- रु.341744/3.कुपवाड वॉडि क्र.27 पडुळकर गल्ली येथे आर.सी.सी.गटर करणे कामातील अतनयशमतते बाबत.
प्रमाणक क्रमांक :

RA I 32

दद. : 02/09/12 रक्कम : 167806/-

RA II 49

दद. : 07/12/12 रक्कम : 281159/-

RA III 53

दद. : 02/03/13 रक्कम : 32658/-

लेखाशशर्ष :- इतर योजिा4120 शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य.
अंदाजपरकीय रक्कम : रु. 499900/मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : I 30/

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 23 ते 25

II 15/

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 101 ते 102

III 10/

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 24 ि 25

स्त्थायी सशमती सभा क्रमांक 14 ठराि क्रमांक 292 दद.30/08/11
तांत्ररक मान्यता : 295 दद. 16.06.2011
ठे केदाराचे िांि : तळशीराम सजे (सबे अशभयंता) , सशशक्षक्षत बेरोजगार अशभयंता यांिा महाराष्ट्र शासि,
सािषजनिक बांधकाम विभाग, शासि निणषय क्र.सीएटी 01/05/प्र.क्र.26/इमारती 2,दद.31 माचष 2005 ि
स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 446/06/07, दद.14/11/2006 अन्िये 33 टक्के कामे सशशक्षक्षत बेरोजगार

अशभयंता यांिा मंजर करण्याचा ठराि झालेला आहे . त्यािसार पडळकर गल्ली येथे आर.सी.सी.गटर करणे
हे काम मंजर करण्यात आले आहे .

कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : क्रमिपा/सा/बांधावि/528/2011-12 दद.10.01.2012.

काम सरु :-04/02/2012
कामाची मदत : 90 ददिस

काम पणष ददिांक : 09.05.2012

मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 30

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 23 ते 25

मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 15

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 101 ते 102

मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 10

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 24 ते 25

5)कामाचे प्राकलि, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता कठीण मरुम 96 घ.मी. िापरला
आहे . महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67/घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी ठे केदारािे
महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे .ि रॉयल्टी भरल्याचा
परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे . ठे केदारािे
दे यकासोबत रॉयल्टी रक्कम भरलेबाबतचा परािा जोडलेला िसल्यािे ठे केदारास दे यकामधि आदा केलेली
97 घ.मी.X रु.70.67 प्रती घ.मी.प्रमाणे रु.6784/- रॉयल्टी रक्कम ठे केदाराकडि िसल करण्यात यािी.
अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये पाित्या जोडल्याचे िमद आहे . परं त पाित्या लेखापरीक्षणास
दाखविण्यात आल्या िसल्यािे रु. 6784/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त.
6)प्राकलिामध्ये 1 टक्के कामगार कल्याण उपकराची तरतद केली आहे .परं त दे यकामधि कपात केला
िसल्यािे रु.497530/- च्या 1 टक्केप्रमाणे रु.4975/- ठे केदाराकडि िसल करण्यात यािेत. अधषसमास
ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये उपकराची रक्कम रु.4975/- िसल करण्याचे मान्य केले आहे . परं त
रक्कम िसल केलेली िाही.
आक्षेपार्धि रक्कम :- रु.492555/वसल
ु पात्र रक्कम :- कामगार कल्याण उपकर रु. 4975/तीन कामांची एकूण आक्षेपार्धन रक्कम :- 463088+ 341744+492530 = रु.1297356/-

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक
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िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र
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शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य निधीमधि करण्यात आलेल्या कामातील अनियशमततेबाबत.
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2153260

22311
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9ब

06

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

िॉडष क्र. 46 मध्ये 100 फूटी डी.पी. रस्त्ता मरुमीकरण करणे या कामाची निविदा 28.77 टक्के कमी
दराची आली आहे . सािष. बाधकाम विभाग नियम पस्त्तीकेमधील नियम 150 िसार 10% पेक्षा कमी
दरािे निविदा स्स्त्िकृत केल्यास, कमी आलेल्या दराप्रमाणे िविि संक्षक्षप्त प्राकलि(abstract estimate)
तयार करुि त्यास सक्षम प्रार्धकाऱ्याची मंजूरी घेतल्यािंतर मळ प्राकलि रद्द करूि त्याऐिजी कमी
दराच्या प्राकलिाचा समािेश करुि त्याप्रमाणे काम करणे आिश्यक असता पूिीचे

प्राकलि रद्द ि

करताच काम करण्यात आले आहे .

सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका क्षेरामध्ये मलभत सोयी सविधांच्या विकासासाठी
2010-11 या आर्थषक िर्ाषसाठी सहसर्चि, िगर विकास विभाग, मंरालय, मब
ं ई यांचेकडील शासि निणषय
क्र.जीईएि/ 2010 /प्रक्र68 /िवि 16, दद. 8/6/11 ि शासि निणषय क्र.पिविष- 2011/प्र.क्र.44/ िवि-4, दद.
31/3/11 अन्िये 5.49 कोटी अिदाि मंजर झाले असि ते 2011-12 या आर्थषक िर्ाषमध्ये वितरीत केले
आहे . या रक्कमेति 102 कामांचे प्रस्त्ताि तयार करुि मा.विभागीय आयक्त पणे यांचेकडील त्ररसदस्त्य
सशमतीकडे मान्यतेसाठी पाठविणेसाठी स्त्थायी सशमती ठराि क्र.181/11-12 दद. 12/07/11 अन्िये
मान्यता घेिि स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि सांगली यांचेकडे महािगरपाशलकेमाफषत पर
क्र.मिपा/सा/बांधा/226/2011-12 दद.25/7/11 रोजी पाठविण्यात आला.त्यास विभागीय आयक्त तथा
अध्यक्ष स्जल्हास्त्तरीय सशमती, पणे यांचे कडील पर क्र.निशा/कायाष 02/मिपा/विनि/प्रशामा/को/228/11,

दद.06/8/11 अन्िये तसेच स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि,स्जल्हास्त्तरीय सशमती सांगली यांचे आदे श
क्र.िपा/मलभत/आर.आर/622/2011 , दद.8/8/2011 अन्िये प्रशासकीय मान्यता ददली असि
ू , त्यामधि
ू
िॉडष क्र. 46 मध्ये 100 फूटी डी.पी. रस्त्ता मरुमीकरण करणे ि कपिाड िॉडष क्र.4 अदहल्यािगर येथील
अंतगषत रस्त्त्यांिा आर.सी.सी.गटर करणे ही कामे करणेत आले आहे .
1.िॉडष क्र. 46 मध्ये 100 फूटी डी.पी. रस्त्ता मरुमीकरण करणे कामातील अनियशमतते बाबत.
प्रमाणक क्रमांक :

45

दद. : 09/11/2012

रक्कम : 628619/-

लेखाशिर्ि :- इतर योजना4120 िासनाचे वविेर् अथिसिाय्य
अंदाजपरकीय रक्कम : रु.999400/प्रशासकीय मान्यता :1. सहसर्चि, िगर विकास विभाग, मंरालय, मब
ं ई यांचेकडील शासि निणषय क्र.जीई
एि/ 2010/प्रक्र 68 /िवि 16,दद.8/6/11
2.आयक्त सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका यांचेकडील पर क्र.226/2011-12
दद.25/7/12
3.क्र.िपा/मलभत/आरआर/622/2011स्जल्हार्धकारी कायाषलय,सांगली िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे
प्रशासकीय मंजरीचे पर दद.08/8/2011
स्त्थायी सशमती सभा क्रमांक 11 ठराि क्रमांक 241 दद.12/08/11 िे महाराष्ट्र महािगरपाशलका
अर्धनियम 2011चे कलम 5(2)(1) अन्िये ररतसर जादहर निविदा प्रशसध्द करुि निविदा मागविण्यास
मान्यता दे ण्यात आली आहे .
तांत्ररक मान्यता : 309 दद. 16.06.2011
निविदा ददिांक :- जादहर प्रकटि क्रमांक 3/2011/12 दै निक पढारी दद.13/08/2011 मध्ये प्रशसध्द
करण्यात आली आहे .
निविदा प्राप्त:- 10
ठे केदाराचे िांि : विक्रमशसंह रं गराि मादहते यांची सिाषत कमीची 28.77 टक्के कमी दराची निविदा मान्य
करण्यात आली आहे .

कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : क्रमिपा/सा/बांधावि/528/2011-12 दद. 19.03.2012.
काम सरु :-19/03/12

काम पणष ददिांक : 17.05.2012

कामाची मदत : 60 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 03

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 80 ते 82

निविदा ददिांक :- 13/08/2011 (जा.प्र.क्र.3/11-12)
एकूण प्राप्त निविदा :- 10

निविदा उघडली ददिांक :- 31/10/11

कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यक तपासि
ू घेतलेल्या आक्षेपाबाबत अधषसमास ज्ञापि क्र.145 दद.
20/9/2014 रोजी निगषशमत केला असि
ददले आहे .

बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद. 18/10/2014 रोजी

अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि अिलोकिी येिि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

1)निविदा 28.77 टक्के कमी दराची मान्य करण्यात आल्यािे सािष. बाधकाम विभाग नियम
पस्त्तीकेमधील नियम 150 िसार 10% पेक्षा कमी दरािे निविदा स्स्त्िकृत केल्यास, कमी आलेल्या
दराप्रमाणे िविि संक्षक्षप्त प्राकलि(abstract estimate)

तयार करुि त्यास सक्षम प्रार्धकाऱ्याची मंजूरी

घेतल्यािंतर मळ प्राकलि रद्द करूि त्याऐिजी कमी दराच्या प्राकलिाचा समािेश िस्त्तीमध्ये करुि
त्याप्रमाणे काम करणे आिश्यक असता पूिीचे

प्राकलि रद्द ि करताच काम करण्यात आले आहे .

अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये ही बाब मान्य करण्यात आली आहे .
2)कामाचे प्राकलि, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता कठीण मरुम 2406 घ.मी.
िापरला आहे . महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.309/ख(3) दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67/घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी
ठे केदारािे महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे .ि रॉयल्टी
भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे .
ठे केदारािे दे यकासोबत रॉयल्टी रक्कम भरलेबाबतचा परािा जोडलेला िसतािाही ठे केदारास दे यकामधि
रॉयल्टीची रक्कम आदा केलेली आहे . रॉयल्टी भरलेचा परािा दाखविला िसल्यािे 2406 घ.मी.X रु.70.67
प्रती घ.मी.प्रमाणे रु.170032/- रॉयल्टी रक्कम आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे . अधषसमास ज्ञापिास
ददलेल्या अिपालिामध्ये रॉयल्टी भरल्याचे पास लगत केल्याचे िमद आहे . परं त पाित्या लेखापरीक्षणास
दाखविण्यात आलेल्या िाहीत.
3)प्राकलिामध्ये उद्योग उजाष ि कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य शासि निणषय क्र. बीसीए-2009

प्रक्र108/कामगार 7 अ ददिांक 17 जूि, 2010 िसार 1 टक्के कामगार कल्याण उपकराची तरतद केली
आहे .परं त उपकर दे यकामधि कपात केला िसल्यािे रु. 691150/- च्या 1 टक्केप्रमाणे रु.6911/ठे केदाराकडि िसल करण्यात यािेत. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये उपकर िसल करण्याचे
मान्य केले आहे . परं त रक्कम िसल केलेली िाही.
आक्षेपार्धन रक्कम :- रु.621798/वसल
ु पात्र रक्कम :- कामगार कल्याण उपकर रु. 6911/-

2.कपिाड िॉडष क्र.4 अदहल्यािगर येथील अंतगषत रस्त्त्यांिा आर.सी.सी.गटर करणे कामातील
अनियशमततेबाबत.
प्रमाणक क्रमांक :

I 22
II 42

दद. : 13/08/12 रक्कम : 873738/दद. : 09/11/12

रक्कम : 666303/-

लेखाशशर्ष :- इतर योजिा 4120 शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य
अंदाजपरकीय रक्कम : रु.2000000/प्रशासकीय मान्यता : 1.सह सर्चि,िगर विकास विभाग, मंरालय, मब
ं ई

यांचेकडील शासि निणषय

क्र.जीईएि/ 2010/प्रक्र68/िवि 16,दद.8/6/11
2.आयक्त सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका यांचेकडील पर क्र.226/2011-12
दद.25/7/12
3.क्र.िपा/मलभत/आरआर/622/2011 स्जल्हार्धकारी कायाषलय,सांगली िगरपाशलका प्रशासि शाखा
दद.08/8/2011
स्त्थायी सशमती सभा क्रमांक 11 ठराि क्रमांक 241 दद.12/08/11 िे महाराष्ट्र महािगरपाशलका
अर्धनियम 2011चे कलम 5(2)(1) अन्िये ररतसर जादहर निविदा प्रशसध्द करुि निविदा मागविण्यास
मान्यता दे ण्यात आली आहे .
आयक्त निणषय क्र.214/2011-12,दद.30/09/11िे आलेली निविदा मंजर करण्यात आली आहे .

तांत्ररक मान्यता : 237 दद. 16.06.2011
निविदा ददिांक :-जादहर प्रकटि क्रमांक 3/2011/12 दै निक पढारी दद.13/08/2011 मध्ये प्रशसध्द
करण्यात आली आहे .
निविदा प्राप्त :- 03

निविदा उघडली ददिांक :- 30/08/11

ठे केदाराचे िांि : शरद पा.अंबी यांची सिाषत कमीची 0.51% कमी दराची निविदा मान्य करण्यात आली
आहे .
कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : क्रमिपा/सा/बांधावि/318/2011-12
काम सरु :-17/11/11

दद. 17.11.2011.

काम पणष ददिांक : 15.04.2013

कामाची मदत : 180 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 7 पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 11 ते 12/L

ि

7 पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 20 ते 23

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
4)कामाचे प्राकलि, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता कठीण मरुम

घ.मी. िापरला

आहे . महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67/घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी ठे केदारािे
महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे .ि रॉयल्टी भरल्याचा
परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे . ठे केदारािे
दे यकासोबत िाळची रॉयल्टी रक्कम भरलेबाबतचा परािा म्हणि स्जल्हार्धकारी कायाषलयाच्या 30 ब्रास
िाळ गौण खनिज िाहतक परिान्याच्या प्रती जोडल्या आहे त. तसेच कामासाठी एकण 64 ब्रास मरुम
िापरला असि त्याची रॉयल्टी भरल्याचा परािा म्हणि खनिज िाहतकीचे पास जोडण्यात आले
आहे त.एकण 94 ब्रास गौणखनिज भरल्याचे परािे िस्त्ती सोबत जोडले असि कामासाठी एकण 138
घ.मी. गौणखनिज िापरले असल्यािे उिषररत 44 घ.मी ची ठे केदारास दे यकामधि आदा केलेली 44
घ.मी.X रु.70.67/घिशमटर प्रमाणे रु.3107/- रॉयल्टीची रक्कम ठे केदाराकडि िसल करणे आिश्यक आहे .
ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिाप्रमाणे पास लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आले िसल्यािे रु. 3107/आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त.
5)प्राकलिामध्ये उद्योग उजाष ि कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य शासि निणषय क्र. बीसीए-2009

प्रक्र108/कामगार 7 अ ददिांक 17 जूि, 2010 िसार 1 टक्के कामगार कल्याण उपकराची तरतद केली
आहे .परं त उपकर दे यकामधि कपात केला िसल्यािे रु.1540041/- च्या 1 टक्केप्रमाणे रु.15400/ठे केदाराकडि िसल करण्यात यािेत. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये उपकर िसल करण्याचे
मान्य केले आहे . परं त रक्कम िसल केलेली िाही.
6)स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि,स्जल्हास्त्तरीय सशमती सांगली यांचे आदे श क्र.िपा/ मलभत /आर.
आर / 622/2011,दद.8/8/2011च्या प्रशासकीय मान्यतेच्या परामधील अट क्र.23 िसार या निधीच्या
विनियोजिाबाबतच्या प्रमाणपरासोबत शासिाच्या िगरविकास विभागाच्या शासि निणषय क्रमांक संकीणष
2008/1338/प्र.क्र.171/िवि16 दद.2/3/2009 िसार सिष विकास कामांचे रयस्त्थ संस्त्थेकडि तांत्ररक
लेखापरीक्षण करुि घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि घेतले िाही. अिपालिामध्ये
महािगरपाशलकेिे या कामी रयस्त्थ संस्त्थेची िेमणक करण्यात आली िसल्यािे तांत्ररक लेखापरीक्षण
करण्यात आले िसलेचे मान्य केले आहे .
आक्षेपार्धि रक्कम :- रु.1521534/िसलपार रक्कम :- रु. 15400/उपरोक्त िोन कामांची आक्षेपार्धन रक्कम :- रु.628619/- + रु.1524641 = रु.2153260/िोन कामांची वसल
ू पात्र रक्कम :- कामगार कल्याण उपकर रु.6911 + रु.15400/- = रु.22311/-
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कपिाड िॉडष क्र.11शालीिीिगर पररसरात रस्त्तेस आर.सी.सी.गटर करणे कामातील
अनियशमतते बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
इतर योजिा4120 शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य.

शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत
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राज्य शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

451608

7943

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

उद्योग उजाष ि कामगार विभाग, महाराष्ट्र राज्य, शासि निणषय क्र. बीसीए-2009 प्रक्र.108/कामगार 7
अ ददिांक 17 जूि, 2010 िसार 1 टक्के कामगार कल्याण उपकराची तरतद प्राकलिामध्ये केली आहे .
परं त ठे केदाराच्या दे यकामधि रु.497530/- च्या 1 टक्केप्रमाणे रु.4975/-

िसल केलेला िाही.

सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका क्षेरामध्ये मलभत सोयी सविधांच्या विकासासाठी
2010-11 या आर्थषक िर्ाषसाठी सहसर्चि, िगर विकास विभाग, मंरालय, मब
ं ई

यांचेकडील शासि

निणषय क्र.जीईएि/2010/प्रक्र68/िवि 16, दद.8/6/11 ि शासि निणषय क्र.पिविष-2011/प्र.क्र.44/ िवि4,दद.31/3/11 अन्िये 5.49 कोटी अिदाि मंजर झाले असि ते 2011-12 या आर्थषक िर्ाषमध्ये वितरीत
केले आहे . या रक्कमेति 102 कामांचे प्रस्त्ताि तयार करुि मा.विभागीय आयक्त पणे यांचेकडील

त्ररसदस्त्य सशमतीकडे मान्यतेसाठी पाठविणेसाठी स्त्थायी सशमती ठराि क्र.181/11-12 दद.12/07/11 अन्िये
मान्यता घेिि स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि सांगली यांचेकडे महािगरपाशलकेमाफषत पर

क्र.मिपा/सा/बांधा/226/2011-12 दद. 25/7/11 रोजी पाठविण्यात आला. त्यास विभागीय आयक्त तथा
अध्यक्ष स्जल्हास्त्तरीय सशमती, पणे यांचे कडील पर क्र.निशा/कायाष 02/मिपा/विनि/प्रशामा/को/228/11,

दद.06/8/11 अन्िये तसेच स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि,स्जल्हास्त्तरीय सशमती सांगली यांचे आदे श
क्र.िपा/मलभत/आर.आर/622/2011, दद.8/8/2011 अन्िये प्रशासकीय मान्यता ददली असि
ू , त्यामधि
ू
कपिाड िॉडष क्र.11 शालीिीिगर पररसरात रस्त्तेस आर.सी.सी.गटर करणे हे काम करणेत आले आहे .
प्रमाणक क्रमांक : 39

हि. : 25/10/12

रक्कम : 459551/-

लेखाशशर्ष :- इतर योजिा4120 शासिाचे विशेर् अथषसहाय्य
अंदाजपरकीय रक्कम : रु.1099800/-

प्रशासकीय मान्यता : 1.सहसर्चि,िगर विकास विभाग,मंरालय,मब
ं ई

यांचेकडील शासि निणषय

क्र.जीईएि/2010/प्रक्र68/िवि 16,दद.8/6/11

2.आयक्त सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका यांचेकडील पर क्र.226/2011-12
दद.25/7/12

3.क्र.िपा/मलभत/आरआर/622/2011स्जल्हार्धकारी कायाषलय,सांगली िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे
प्रशासकीय मान्यतेचे पर दद.08/8/2011

स्त्थायी सशमती सभा क्रमांक 11 ठराि क्रमांक 241 दद.12/08/11 िे महाराष्ट्र महािगरपाशलका

अर्धनियम 2011चे कलम 5(2)(1) अन्िये ररतसर जादहर निविदा प्रशसध्द करुि निविदा मागविण्यास
मान्यता दे ण्यात आली आहे .

आयक्त निणषय क्र.214/2011-12,दद.30/09/11िे आलेली निविदा मंजर करण्यात आली आहे .
तांत्ररक मान्यता : 275 दद. 16.06.2011

निविदा ददिांक :- जादहर प्रकटि क्रमांक 3/2011/12 दै निक पढारी दद.13/08/2011 मध्ये प्रशसध्द
करण्यात आली आहे .
निविदा प्राप्त :- 04

निविदा उघडली ददिांक :- 30/08/11

ठे केदाराचे िांि : अभय रा. पाटील यांची सिाषत कमीची 0.36 टक्के कमी दराची निविदा मान्य करण्यात
आली आहे .

कायाषदेश क्रमांक/ददिांक : क्रमिपा/सा/बांधावि/437/2011-12 दद. 17.11.2011.
काम सरु :- 17/11/11

कामाची मदत : 120 ददिस

मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 7

काम पणष ददिांक : 15/03/12

पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 17 ते 19

कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यक तपासि
ू घेतलेल्या आक्षेपाबाबत अधषसमास ज्ञापि क्र.146 दद.
20/9/2014 रोजी निगषशमत केला असि
ददले आहे .

बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद. 18/10/2014 रोजी

अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि तपासि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

1)कामाचे प्राकलि, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली असता कठीण मरुम 42 घ.मी. िापरला
आहे . महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67/घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी ठे केदारािे
महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे . ि रॉयल्टी
भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे .
ठे केदारािे दे यकासोबत रॉयल्टी रक्कम भरलेबाबतचा परािा जोडलेला िसतािा ठे केदारास दे यकामधि 42
घ.मी.X रु.70.67 प्रती घ.मी.प्रमाणे रु.2968/- रॉयल्टी रक्कम आदा केली आहे . सदर रक्कम िसलपार
आहे .
2)उद्योग उजाष ि कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य शासि निणषय क्र. बीसीए-2009 प्रक्र108/कामगार 7
अ ददिांक 17 जि
ू , 2010 िसार 1 टक्के कामगार कल्याण उपकराची तरतद प्राकलिामध्ये केली
आहे .परं त दे यकामधि उपकर कपात केला िसल्यािे रु.497530/- च्या 1 टक्केप्रमाणे रु.4975/ठे केदाराकडि िसल करण्यात यािेत. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये उपकर िसली
ठे केदाराकडि करण्याचे मान्य केले आहे . परं त िसली करुि लेखापरीक्षणास अिपालि सादर केलेले िाही.

3)स्जल्हार्धकारी तथा सदस्त्य सर्चि,स्जल्हास्त्तरीय सशमती सांगली यांचे आदे श क्र.िपा/मलभत/आर.आर/
622 /2011,दद.8/8/2011च्या प्रशासकीय मान्यतेच्या परामधील अट क्र.23 िसार या निधीच्या
विनियोजिा बाबतच्या प्रमाणपरासोबत शासिाच्या िगरविकास विभागाच्या शासि निणषय क्रमांक संकीणष
2008/1338/ प्र.क्र.171/िवि16 दद.2/3/2009 िसार सिष विकास कामांचे रयस्त्थ संस्त्थेकडि तांत्ररक
लेखापरीक्षण करुि घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे कामाचे तांत्ररक लेखापरीक्षण करुि घेतलेले िाही.
आक्षेपार्धन रक्कम :- रु.451608/वसल
ु पात्र रक्कम :- रॉयल्टी रक्कम रु.2968/- + कामगार कल्याण उपकर रु.4975/- = रु. 7943/-

अधष
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लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

124

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

िॉडष क्रं.69 सांगली रत्िराज बंगला ते गारपीर चौक आर.सी.सी.गटर करणे या कामातील
अनियशमतते बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
दशलत िस्त्ती सधार योजिा.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम राज्य शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

05

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

1303038
प्राकलिामध्ये 5 टक्के कॉन्टीजन्सी रक्कम रु.49280/- चा समािेश केला आहे .ि या रक्कमेति डड

िॉटरींगचे काम एकण 110 ददिस केले असि रु.248 प्रती ददिस प्रमाणे रु.49280/- चे काम केल्याचे
मोजमाप पस्त्तक ि दे यकामध्ये िमद आहे .सदर कामाचा समािेश प्राकलिामध्ये करण्यात आलेला

िाही.निविदा अटी ि शतीमधील अट क्र.17 िसार बदल ककंिा िाढ केलेली बाब प्राकलिमध्ये िसल्यास
आयक्त यांचे मान्यतेिे दर ठरविले जातील असे िमद असतािा जादा केलेल्या कामास आयक्त ि
विभागप्रमखांची पिष मान्यता ि घेताच नियमबाह्यपणे काम करुि घेिूि प्रदाि केले असल्यािे
रु.49280/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त.

2010-11या आर्थषक िर्ाषत दशलत िस्त्ती अंतगषत 21 कामांचा

रु.13332587/- रक्कमेचा प्रस्त्ताि

महािगरपाशलकेिे स्जल्हार्धकारी कायाषलयाकडे दद.8/12/2010 रोजी पाठविण्यात आला होता त्यािसार
स्जल्हार्धकारी कायाषलयाकडि रु.12500000/- इतके अिदाि मंजर झाले आहे ि सदर रक्कमेचा धिादे श
दद.19/04/11रोजी महािगरपाशलकेस प्राप्त झाला आहे . त्यामधि एकण 19 कामे प्रस्त्तावित करण्यात

आली असि
ू , त्यामधि िॉडष क्रं.69 सांगली रत्िराज बंगला ते गारपीर चौक आर.सी.सी.गटर करणे हे काम
करण्यात आलेले आहे .
प्रमाणक क्र. 290

हि.09/07/12

रक्कम रु.311006/-

प्रमाणक क्र. 295

हि.12/09/12

रक्कम रु.534226/-

प्रमाणक क्र. 298

हि.09/11/12

रक्कम रु.470692/-

निविदा रक्कम 1316200/प्रशासकीय

मान्यता :- आरआर/क्रमांक/िपा/आरआर/195 स्जल्हार्धकारी कायाषलय सांगली,यांचे प्रशासकीय

मान्यतेचे पर , दद.31/03/2011

तांत्ररक मान्यता:-शहर अशभयंता यांचे कडील क्र.र.ि.364 दद.02/12/10
स्त्थायी सशमती ठराि िं.175 दद.12/07/11 िे मंजरी.
मा.आयक्त निणषय क्र.339 दद.9/12/2011 िे निविदा दरास ि खचाषस मंजरी दे ण्यात आली आहे .
ठे केदाराचे िाि :-जय गणेश मजर सोसायटी.
कायाषदेश:-मिपा/मागाससशमती/339/11-12 दद.16/03/12.
मदत:- 120 ददिस.

काम पणष दद.07/07/2012.

मोजमाप पस्त्तक क्र.02 ि 106

पष्ट्ृ ठ क्र.81 ते 94

कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यक तपासि
ू घेतलेल्या आक्षेपाबाबत अधषसमास ज्ञापि क्र.147 दद.

20/9/2014 रोजी निगषशमत केला असि
ददले आहे .

बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद. 18/10/2014 रोजी

अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि अिलोकिी येिि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

1) िगर विकास विभाग शासि निणषय क्रमांक विघयो-102000/1592/प्र.क्र.189/िवि-4 दद.5 माचष 2002
मधील परी.7 मधील अ िसार बांधकाम विर्यक कामा साठीचे रे खांकि/िकाशे

िगररचिा विभागािे

मंजर केले आहे त परं त प्रस्त्ताि महाराष्ट्र प्रादे शशक ि िगररचिा अर्धनियम 1966 िसार ससंगत
असलेबाबत तसेच विकास योजिेचा जमीि िापर ि आरक्षणाबाबत सखोल छाििी करुि अहिाल
महािगरपाशलकेस दे णे आिश्यक असता त्याप्रमाणे अहिाल ददलेची िोंद िा अिर्ंर्गक कागदपरे िस्त्ती
मध्ये ददसि
ू आलेले िाहीत. स्जल्हार्धकारी कायाषलय सांगली,िगरपाशलका प्रशासि शाखा यांचे पर क्रमांक
/िपा /आर आर / 462 /2012 दद.27/07/2012 अन्िये दे ण्यात आलेल्या प्रशासककय मान्यतेच्या
आदे शामधील अट क्र. 3 िसार प्रस्त्तावित केलेली कामे सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलके
च्या मालकीच्या /ताब्यात असलेल्या जशमिीिर घेणे आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे जागा महािगरपाशलकेच्या
ताब्यात असल्याबाबतचा कोणताही अिर्ंर्गक परािा सोबत जोडण्यात आलेला िाही. अधषसमास ज्ञापिास
ददलेल्या अिपालिामध्ये महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 201 अन्िये
महािगरपाशलका अस्स्त्तत्िात आली त्यािेळी असणारी जागा महािगरपाशलकेमध्ये निदहत असल्यामळे
परािा जोडणेची आिश्यकता िसल्याचे िमद आहे . परं त िॉडष क्रं.69 सांगली रत्िराज बंगला ते गारपीर
चौक आर.सी.सी.गटर करणे या कामासाठी िापारलेली जागा महािगरपाशलकेमध्ये निदहत असल्याची
िोंदिही दाखविण्यात आली िाही.
2)पिषगणि परकामध्ये अंतभत
ष असलेल्या बाबींच्या समोर सािषजनिक बांधकाम विभागाची कोणत्या िर्ाषची
विभागीय दरसची िापरली आहे ते िर्ष ि पष्ट्ृ ठ क्रमांक िमद िसलेिे कोणत्या िर्ाषची विभागीय दरसची
िापरली आहे ते समजि येत िाही. तसेच प्राकलिामध्ये िमद बांधकामाच्या कामाचे दर दरपथ
ृ :करणािे
ठरविले आहे त. परं त िस्त्तीमध्ये दरपथ
ृ :करणाची दरपरके जोडलेली िाहीत. त्यामळे दराबाबतची खारी
करता येत िाही. अिपालिामध्ये दरपथ
ृ :करण दाखविण्याची दक्षता घेण्यात येत असल्याचे िमद आहे .
परं त दरपर्थ
ृ थकरण दाखविलेले िाही.
3)स्त्थायी सशमती सभा क्र.7 ,ठराि क्र..175 दद.12/07/11 िे स्जल्हा निबंधक मजर सोसायटी यांची
शशफारस घेिि मजर सहकारी सोसायटी यांचे कडि काम करुि घेण्यास स्त्थायी सशमतीची मान्यता झाली
आहे . त्याप्रमाणे स्जल्हा निबंधक यांिी जाक्र.फेड/काम/2011/330 दद.12/8/11 िे जयगणेश मजरू
सोसा.यांचे िािे मंजूर केले आहे . स्त्थायी सशमतीची मान्यता झालेला विर्य मजर सोसायटी यांचे िाि
घालि पन्हा मंजरीसाठी स्त्थायी सशमतीकडे पाठविल्यािंतर

स्त्थायी सशमती सभा क्र.12, ठराि क्र.247,

दद.16/12/11 िे मान्यता ददली आहे . त्यामळे काम चाल करणेस 4 मदहन्याचा विलंब झाला आहे .
4)प्राकलिामध्ये मंजर गटरचे काम 510 शमटर लांबीचे आहे . मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी केली
असता प्रत्यक्षात गटर 667 शमटर झाले आहे . बाब क्र.5 शसमें ट काँक्रीट टाकणे (M-15) या बाबीिर
प्राकलिाप्रमाणे 153 घ.मी. X रु.3306 प्रती घ.मी. = रु.505818/- खचष अंदास्जत केला आहे . परं त
मोजमाप पस्त्तकामध्ये 169.91 घ.मी. X रु.3306 प्रती घ.मी. = रु. 561722/- चे काम झाल्याचे िमद
आहे ि त्याप्रमाणे ठे केदारास दे यक आदा केले आहे . सािषजनिक बांधकाम नियम पस्स्त्तका नियम 227
(24) िसार कामाच्या अनतररक्त बाबी पार पाडणेसाठी कायषकारी अशभयंता यांिा प्रत्येक अनतररक्त
बाबींसाठी रुपये 10,000/- या प्रमाणे िाढ करण्याचे अर्धकार आहेत. शसमें ट काँक्रीट टाकणे (M-15) या
बाबीिर

रुपये 10,000/- पेक्षा जादा खचष झालेिे सधारीत तांत्ररक मान्यता घेणे आिश्यक आहे . तसेच

महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियम 2011 चे प्रकरण सात संविदा कलम 73 (अ) अन्िये
महािगरपाशलकेच्या ितीिे संविदा करणेचा अर्धकार आयक्त यांिा असलेिे त्यांची प्रशासकीय मान्यता
घेणे आिश्यक असता ती घेणेत आलेली िाही. निविदा अटी/शती मधील अट क्र.15 िसार मंजर
कामामध्ये बदल ककंिा िाढ करण्यास विभागप्रमख यांच्या अगाि लेखी मंजरीची आिश्यकता आहे .
विभागप्रमख ि आयक्तांची लेखी पिषमज
ं री ि घेताच काम केलेिे रक्कम रु. 561722/- आक्षेपार्धि
ठे िण्यात येत आहे त.
5)प्राकलिामध्ये 5 टक्के कॉन्टीजन्सी रक्कम रु.49280/- चा समािेश केला आहे .ि काम करतािा या
रक्कमेति डड िॉटरींगचे काम एकण 110 ददिस केले असि रु.248 प्रती ददिस प्रमाणे रु.49280/- चे
काम केल्याचे मोजमाप पस्त्तक ि दे यकामध्ये िमद आहे . सदर कामाचा समािेश प्राकलिामध्ये करण्यात
आलेला िाही. निविदा अटी ि शतीमधील अट क्र.17

िसार बदल ककंिा िाढ केलेली बाब प्राकलिमध्ये

िसल्यास आयक्त यांचे मान्यतेिे दर ठरविले जातील असे िमद असतािा आयक्त ि विभागप्रमखांची
पिष मान्यता ि घेताच डड िॉटरींगचे अनतररक्त काम केले असल्यािे रु.49280/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात
येत आहे त.
आक्षेपार्धि रक्कम :- रु. 1303038 /-
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सांगली आदहल्यादे िी होळकर चौक ते कारखान्यापयंत दक्षक्षण + उत्तर 100

फटी

रस्त्त्यास आर.सी.सी. गटर करणे या कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
तेरािा वित्त आयोग.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सांि.ष बांधकाम केंद्र शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

628873

10283

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

04

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

कामाची निविदा 24.50% कमी दरािे मान्य करण्यात आल्यािे सािष. बाधकाम विभाग नियम
पस्त्तीकेमधील नियम क्र.150 िसार 10% पेक्षा कमी दरािे निविदा स्स्त्िकृत केल्यास, कमी आलेल्या
दराप्रमाणे िविि संक्षक्षप्त प्राकलि(abstract estimate)

तयार करुि त्यास सक्षम प्रार्धकाऱ्याची मंजूरी

घेतल्यािंतर मळ प्राकलि रद्द करूि कमी दराच्या संक्षक्षप्त प्राकलिाप्रमाणे काम करणे आिश्यक असता
पूिीचे

प्राकलि रद्द ि करताच काम करण्यात आले आहे. रॉयल्टी भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला

िसतािा ठे केदारास रु.10383/- रॉयल्टी रक्कम प्रदाि केली आहे .

सांगली

महािगरपाशलकेस

क्र.िपप्रस/तेविआ/सिषसाधारण

13

व्या

मलभत

वित्त
अिदाि

आयोगातील
दसरा

5

िा

टप्पा

अंतगषत

शासि

आदे श

टप्पा/2011-12/कक्ष-11,दद.31/3/12

अन्िये

रु.2,69,01,504/- अिदाि प्राप्त झाले आहे . त्यापैकी पाणी परिठा विभागास रु.50 लक्ष, आरोनय विभाग
50 लक्ष, सािष.बांधकाम विभाग रु.1.69 कोटी अिदािाचे िाटप महासभेिे केले आहे . उपरोक्त प्रमाणे
बांधकाम विभागास िाटप केलेल्या रु.1,69,00,000/- अिदािामधि सन्मा.सदस्त्य यांचे मागणीिसार
प्रस्त्तािीत करणेत आलेल्या 17 कामांिा मा.महासभा क्र.03 ठराि क्र.52 दद.12.06.2012 िे मान्यता
ददली असि
ू , त्यामधि
ू सांगली आदहल्यादे िी होळकर चौक ते कारखान्यापयंत दक्षक्षण + उत्तर 100
फटी रस्त्त्यास आर.सी.सी. गटर करणे हे काम करणेत आले आहे .

लेखाशशर्ष :- तेरािा वित्त आयोग.
प्रमाणक क्रमांक :-36

हि. :-19/3/12 रक्कम :- 638873/-

अंदाजपरकीय रक्कम : रु. 1255100/प्रशासकीय मान्यता : मा. आयक्त निणषय क्र.61 दद. 11.07.2012
मा.महासभा क्र.03 , ठराि क्र.52 दद.12.06.2012
तांत्ररक मान्यता : 49 दद. 28.05.2012
निविदा ददिांक : 13.07.2012

मदत : 90 ददिस

एकूण प्राप्त निविदा : 06

निविदा उघडली ददिांक : 10.08.2012

ठे केदाराचे िांि : मोहि एस. कं भार यांची (24.50 टक्के कमीने)

निविदा मंजर करण्यात आली आहे .

कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : दद. 04.03.2013
कामाची मदत : 90 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 03

काम पणष ददिांक : 24.05.2013
पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 24 ते 25

जाहीर प्रकटि क्र.4/12-13 मधील अ.क्र.6 ची निविदा दद.13.07.2012 रोजी दै .पढारी या
ितषमािपरात प्रशसध्द करण्यात आली असि
ू दद.06.08.2012 अखेर ई टें डर िे निविदा मागविण्यात
आल्या होत्या. सदरची निविदा दद.10.08.2012 रोजी निविदा सशमती समोर उघडण्यात आली असि
ू
त्यामध्ये एकूण 06 निविदा प्राप्त झाल्या असि
ू सिाषत कमी दराची निविदा श्री. मोहि शंकर कं भार यांची
24.50% कमी दराची आहे .
कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यक तपासि
ू घेतलेल्या आक्षेपाबाबत अधषसमास ज्ञापि क्र.148 दद.
20/9/2014 रोजी निगषशमत केला असि
ददले आहे .

बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद. 18/10/2014 रोजी

अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि तपासि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

1)सािष.बांधकाम विभाग शासि पररपरक क्र.सी.ए.टी 09/05/प्र.क्र 381 इमारती - 2 मब
ं ई दद.15.05.2007
िसार 15 लाखापयंत निविदा असलेस रु.500/- फॉमष ककंमत घेणे आिश्यक असलेिे 06 निविदा संचाची
रु.3,000/- रक्कम मिपा निधीत जमा झाल्याचे लेखापरीक्षणास दाखविणेत आलेले िसल्यािे रु.3000/-

आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये संगणकीय प्रणाली
पध्दतीिे निविदा भरल्या जात असल्यािे निविदा फॉमष भरुि घेतला िसल्याचे िमद आहे . परं त निविदा
फॉमषची ककंमत िसल करुि कोणत्या लेखाशशर्ाषिर भरणा केली जाते या बाबत मादहती ददली िसल्यािे
अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .
2)निविदा 24.50% कमी दरािे स्स्त्िकारण्यात आलेिे सािष. बाधकाम विभाग नियम पस्त्तीकेमधील नियम
क्र.150 िसार 10% पेक्षा कमी दरािे निविदा स्स्त्िकृत केल्यास, कमी आलेल्या दराप्रमाणे िविि संक्षक्षप्त
प्राकलि(abstract estimate)
रद्द करूि

तयार करुि त्यास सक्षम प्रार्धकाऱ्याची मंजरू ी घेतल्यािंतर मळ प्राकलि

कमी दराच्या संक्षक्षप्त प्राकलिाप्रमाणे काम करणे आिश्यक असता पूिीचे

प्राकलि रद्द ि

करताच काम करण्यात आले आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये निविदा कमी दरािे
आल्यािे त्यात महािगरपाशलकेचा आर्थषक फायदा होत असल्यािे काम करुि घेतलेचे िमद आहे . परं त
नियमाप्रमाणे घट अंदाजपरक तयार करूि त्यास सक्षम अर्धकाऱ्याची मान्यता घेतली

िसल्यािे

अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .
3)महाराष्ट्र शासि ,महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज/1009/10-पी.के/309-.ख (3)
दद 2010/02/11.िसार रक्कम रु. 200 -/प्रती ब्रास ककंिा रु/70.67.घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी ठे केदारािे
महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे .ि रॉयल्टी भरल्याचा
परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे .
दे यकासोबत
विभागािे

ठे केदारािे रॉयल्टी रक्कम भरलेचा कोणताही परािा सोबत जोडला िसतािाही बांधकाम
दे यकामधि रॉयल्टीची रक्कम कपात ि करता ददलेली आहे .त्यामळे ठे केदारास दे यकामधि

आदा केलेली 145.52 घ.मी.X रु.70.67 प्रती घ.मी.प्रमाणे रु.10283/- रॉयल्टी रक्कम िसलपार करण्यात
येत आहे . अिपालिामध्ये रॉयल्टी रक्कम िसल करण्याचे मान्य केले आहे . परं त रक्कम िसल केली
िसल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .
4)पिषगणिपरकामध्ये अंतभत
ष असलेल्या बाबींच्या समोर सािषजनिक बांधकाम विभागाची कोणत्या िर्ाषची
विभागीय दरसची िापरली आहे ते िर्ष ि पष्ट्ृ ठ क्रमांक िमद िसलेिे

कोणत्या िर्ाषची विभागीय दरसची

िापरली आहे ते समजि येत िाही. तसेच प्राकलिामध्ये िमद बांधकामाच्या कामाचे दर दरपथ
ृ :करणािे
ठरविले आहे त. परं त िस्त्तीमध्ये दरपथ
ृ :करणाची दरपरके जोडलेली िाहीत. त्यामळे दराबाबतची खारी
करता येत िाही. अिपालिामध्ये िमद केल्याप्रमाणे दरपथ
ृ :करण दाखविण्यात आलेले िाही.
आक्षेपार्धन रक्कम :- रु.628873/वसल
ु पात्र रक्कम :- रॉयल्टी रु. 10283/-
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सांगलिाडी भारती विद्यापीठ जिळील दक्षक्षण + उत्तर रस्त्ता हॉटशमक्स पध्दतीिे डांबरी
करणे कामातील अनियशमततेबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
तेरािा वित्त आयोग.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
04

निधीचा स्त्रोत

सािष.बांधकाम केंद्र शासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

1135240

15264

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ब

05

0

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

िगरविकास विभाग शासि निणषय क्र.तेविआ-2010/प्र.क्र.131/2010/ िवि-4, दद. 25 ऑक्टोबर 2010
िसार 13 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शशफारशीिसार राज्यातील िागरी स्त्थानिक स्त्िराज्य संस्त्थाकरीता
प्राप्त अिदािाच्या वितरण ि विनियोगाबाबतची कायषपध्दती निस्श्चत केली आहे . सदर शासि निणषयातील
(II) िसार प्राप्त होणाऱ्या निधीतूि िागरी भागात मल
ू भत
ू सोयी सविधाविर्यीची कोणती कामे अिज्ञेय
आहे त या बाबतची यादी ददली आहे . या यादीमध्ये रस्त्त्याच्या कामाचा अंतभाषि िसल्यािे या निधीमधि
रस्त्त्याचे काम अिज्ञेय िसतािाही करण्यात आले आहे . रॉयल्टी भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसतािा
ठे केदारास रु.15264/- रॉयल्टी रक्कम प्रदाि केली आहे . काम शासि निधीमधि करण्यात आल्यािे
15.48 टक्के जादा रक्कमेची तरतद महािगरपाशलका निधीमधि करुि त्यामधि जादा रक्कम
रु.153404/- दे णे आिश्यक असता ठे केदारास ती शासि निधीमधि प्रदाि

करण्यात आली आहे .

सांगली महािगरपाशलकेस 13 व्या वित्त आयोगातील 5 िा टप्पा अंतगषत शासि आदे श क्र.िपप्रस /
तेविआ /सिषसाधारण मलभत अिदाि दसरा टप्पा/2011-12/कक्ष-11,दद.31/3/12 अन्िये

रु.2,69,01,504/- अिदाि प्राप्त झाले आहे . त्यापैकी पाणी परिठा विभागास रु.50 लक्ष, आरोनय
विभागास 50 लक्ष, सािष.बांधकाम विभागास रु.1.69 कोटी अिदािाचे िाटप महासभेिे केले आहे . उपरोक्त
प्रमाणे बांधकाम विभागास िाटप केलेल्या रु.1,69,00,000/- अिदािामधि सन्मा.सदस्त्य यांचे मागणी
िसार प्रस्त्तािीत करणेत आलेल्या 17 कामांिा मा.महासभा क्र.03 ठराि क्र.52 दद.12.06.2012 िे
मान्यता ददली असि
ू , त्यामधूि

सांगलिाडी भारती विद्यापीठ जिळील दक्षक्षण + उत्तर रस्त्ता हॉटशमक्स

पध्दतीिे डांबरी करणे हे काम करणेत आले आहे .
लेखा शशर्ष :- तेरािा वित्त आयोग.
प्रमाणक क्रमांक :23

हि. :12/3/13

रक्कम :1150504/-

अंदाजपरकीय रक्कम :रु. 997100/प्रशासकीय मान्यता : मा.आयक्त निणषय क्र.61 दद.11.7.12,मा.महासभा क्र.08,ठराि क्र.161
दद.09.11.2012

तांत्ररक मान्यता : 49 दद. 28.05.2012
निविदा ददिांक : 13.07.2012

मदत : 90 ददिस

एकूण प्राप्त निविदा : 03

निविदा उघडली ददिांक : 20.08.2012

ठे केदाराचे िांि : स्व्ह.ए.पाटील 15.48 टक्के जादािे मंजर करण्यात आली आहे .
कायाषदेश क्रमांक / ददिांक : क्रमिपा/सा/बांधावि/1137/2012-13 दद. 06.02.2013.
कामाची मदत : 60 ददिस
मोजमाप पस्त्तक क्रमांक : 05

काम पणष ददिांक : 18.12.2013
पष्ट्ृ ठ क्रमांक : 18 ते 20

जाहीर प्रकटि क्र.4/12-13 मधील अ.क्र.6 ची निविदा दद.13.07.2012 रोजी दै .पढारी ि दद.
14.07.2012 रोजी दै .सकाळ या ितषमािपरात प्रशसध्द करण्यात आली असि
ू दद.06.08.2012 अखेर ई

टें डर िे निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. सदरची निविदा दद.20.08.2012 रोजी निविदा सशमती समोर
उघडण्यात आली असि
ू त्यामध्ये एकूण 03 निविदा प्राप्त झाल्या आहे त ि सिाषत कमी दराची श्री.

स्व्ह.ए.पाटील यांची निविदा 15.48 टक्के जादािे मंजर करण्यात आली आहे . उपायक्त यांचे कायाषलयात
दद.22/08/12 रोजी ठे केदाराबरोबर दर कमी करणेसाठी िाटाघाटी करणेसाठी बैठक बोलाविण्यात आली
होती. त्यामध्ये दद.01/08/2012 चे भारत पेरोशलयम कापोरे शि यांचे िेबसाईटिर प्रशसध्द डांबराचे

दराबरोबर दरपथ
ृ :करण करुि त्याची तलिा अंदाजपरकीय दराशी केली असता निविदा 15.48 टक्के

जादािे म्हणजेच बाजारभािािे डांबराच्या दराशी पथ
ृ :करणािे केलेल्या दरािे मंजर करण्यात आली आहे .
कामाची िस्त्ती, मोजमाप पस्त्तक ि दे यक तपासि
ू घेतलेल्या आक्षेपाबाबत अधषसमास ज्ञापि क्र.149 दद.
20/9/2014 रोजी निगषशमत केला असि
ददले आहे .

बांधकाम विभागािे त्याचे अिपालि दद. 18/10/2014 रोजी

अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि तपासि खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

1)एकूण 03 निविदा प्राप्त असि
ू निविदा रु.997100/- ची असल्यािे सािष.बांधकाम विभाग शासि
पररपरक क्र.सी.ए.टी 09/05/प्र.क्र 381 इमारती - 2 मब
ं ई दद.15.05.2007 िसार 15 लाखापयंत निविदा
असलेस रु.500/- फॉमष ककंमत िसल
ू करणे आिश्यक असलेिे 03 निविदा संचाची रु.3,000/- रक्कम
मिपा निधीत जमा झाल्याचे लेखापरीक्षणास दाखविणेत आलेले िाही. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या
अिपालिामध्ये संगणकीय प्रणालीमधि ऑिलाईि पध्दतीिे निविदा भरल्या जात असल्यािे निविदा फॉमष
भरुि घेतला िसल्याचे िमद आहे . परं त निविदा फॉमषची ककंमत िसल करुि कोणत्या लेखाशशर्ाषिर भरणा
केली जाते या बाबत मादहती ददलेली िाही.
2)महाराष्ट्र शासि, महसल
ू आणण ििे विभाग अर्धसच
ू िा क्रं.गौण खनिज-10/1009/पी.के.-309/ख(3)
दद.11/02/2010 िसार रक्कम रु. 200/- प्रती ब्रास ककंिा रु.70.67/घिशमटर प्रमाणे रॉयल्टी ठे केदारािे
महसल विभागाकडे भरुि त्याचा परािा कायषकारी अशभयंता यांिा दे णे आिश्यक आहे . ि रॉयल्टी
भरल्याचा परािा ठे केदारािे ददला िसल्यास त्याला रॉयल्टीची रक्कम दे ण्यात येि िये अशी तरतद आहे .
दे यकासोबत

ठे केदारािे रॉयल्टी रक्कम भरलेचा कोणताही परािा सोबत जोडला िसतािाही बांधकाम

विभागािे दे यकामधि रॉयल्टीची रक्कम कपात ि करता ददलेली आहे . त्यामळे ठे केदारास दे यकामधि
आदा केलेली 216.58 घ.मी.X रु.70.67प्रती घ.मी.प्रमाणे रु.15264.72/- रॉयल्टीची रक्कम िसल
ू पार
करण्यात येत आहे त. अिपालिामध्ये रॉयल्टी रक्कम िसल करण्याचे मान्य केले आहे . परं त रक्कम
िसल केली िसल्यािे अिपालि अमान्य करण्यात येत आहे .
3)पिषगणि परकामध्ये अंतभत
ष असलेल्या बाबींच्या समोर सािषजनिक बांधकाम विभागाची कोणत्या िर्ाषची
विभागीय दरसची िापरली आहे ते िर्ष ि पष्ट्ृ ठ क्रमांक िमद िसलेिे

कोणत्या िर्ाषची विभागीय दरसची

िापरली आहे ते समजि येत िाही. तसेच प्राकलिामध्ये िमद बांधकामाच्या कामाचे दर दरपर्थ
ृ थकरणािे
ठरविले आहे त. परं त िस्त्तीमध्ये दरपर्थ
ृ थकरणाची दरपरके जोडलेली िाहीत. त्यामळे दराबाबतची खारी
करता येत िाही. अिपालिामध्ये दरपथ
ृ :करण दाखविण्याची दक्षता घेत असल्याचे िमद आहे . परं त
दरपथ
ृ :करणदाखविण्यात आलेले िाही.
4)निविदा 15.48 टक्के जादािे मंजर करण्यात आली आहे . काम शासि निधीमधि करण्यात आल्यािे
जादा रक्कमेची तरतद महािगरपाशलका निधीमधि करुि त्यामधि जादा रक्कम रु.153404/- दे णे

आिश्यक असता (अंदाजपरकीय रक्कम रु.997100/- िजा दे यकामधि ददलेली रक्कम रु. 1150504/- )
ती शासि निधीमधि

दे ण्यात आली आहे . अिपालिामध्ये सदर बाब लेखा शाखेशी संबंर्धत असल्याचे

िमद आहे . परं त लेखाशाखेिे या आक्षेपाचे अिपालि सादर केलेले िाही.
5)िगरविकास विभाग शासि निणषय क्र.तेविआ- 2010/प्र.क्र.131/2010/ िवि-4,दद. 25 ऑक्टोबर 2010
िसार 13 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शशफारशीिसार राज्यातील िागरी स्त्थानिक स्त्िराज्य संस्त्थाकरीता
प्राप्त अिदािाच्या वितरण ि विनियोगाबाबतची कायषपध्दती निस्श्चत केली आहे . सदर शासि निणषयातील
(II) िसार प्राप्त होणाऱ्या निधीति
ू िागरी भागात मल
ू भत
ू सोयी सविधाविर्यीची कोणती कामे अिज्ञय
आहे त या बाबतची यादी ददली आहे . या यादीमध्ये रस्त्त्याच्या कामाचा अंतभाषि िसल्यािे या निधीमधि
रस्त्त्याचे काम अिज्ञेय िसतािाही करण्यात आले आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम :- रु.1135240/वसल
ु पात्र रक्कम :अधष

समास

रॉयल्टी रु. 15264/-

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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20/09/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

127

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

मख्य लेखापरीक्षकांिी महािगरपाशलकेचे 2012-13 या आर्थषक िर्ाषचे लेखापरीक्षण करुि
अहिाल सादर केला िसलेबाबत.

योजिा

योजिेचे िाि

संकेतांक

शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत कलम

अनियशमततांची संख्या गत
ं लेली रक्कम

08

मिपा

07

मख्य लेखापरीक्षण

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

9अ

तात्परती अमान्य रक्कम

0

अंनतम अमान्य रक्कम

मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनिमय 1949 चे अिसच
ू ी ड प्रकरण 3 मधील दोि िसार मख्य
लेखापरीक्षकािे 5 (1) प्रमाणे महािगरपाशलकेची लेखापरीक्षा करणे ि 5 (3) (4) प्रमाणे अहिाल तयार
करुि सादर करणे आिश्यक आहे परं त त्याप्रमाणे मख्य लेखापरीक्षकांिी 2012-13 या आर्थषक िर्ाषचा
लेखा विर्यक सदर अहिाल तयार करुि सादर केलेला िाही.

महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियमाचे प्रकरण 4 मधील कलम 45 – अ िसार महाराष्ट्र वित्त ि लेखा
सेिेतील

उपसंचालकाच्या

दजाषच्या

अर्धकाऱ्याची

महािगरपाशलका

मख्य

लेखापरीक्षक

म्हणि

प्रनतनियक्तीिे नियक्ती करण्यात आली आहे . मख्य लेखापरीक्षक कायाषलयाकडील उपलब्ध िस्त्ती ि
कागदपरांची

िावर्षक लेखा अहिालाच्या अिर्ंगािे तपासणी केली असता लेखापरीक्षणाचे अशभप्राय

खालीलप्रमाणे आहे त.
1)महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियमाचे कलम 51(1) अन्िये स्त्थायी सशमतीिे मख्य लेखापरीक्षक यांचे

अर्धिस्त्त काम करणारे अर्धकारी ि कमषचारी यांची संख्या , पदिाम, श्रेणी, िेति, फी ि भत्ते ,कलम 51
चे पोटकलम (4) च्या तरतदीच्या अर्धि ठरविणे आिश्यक आहे त्याप्रमाणे मंजरू पदसंख्या स्त्थायी
सशमतीिे

ठरविलेली िाही. मख्य लेखापरीक्षक कायाषलयािे अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये

या कायषलयास एकण 16 कमषचारी मंजर असलेचे िमद केले आहे . त्यामध्ये अंतगषत लेखापरीक्षकाची 2
पदे , िरीष्ट्ठ शलवपक 7 पदे ,

कनिष्ट्ठ शलवपक 4 पदे , ि शशपाई 3 पदे मंजर आहे त. त्यापैकी 2012-13 या

अर्थषक िर्ाषत एकण 1 िरीष्ट्ठ शलवपक ि 4 कनिष्ट्ठ शलवपक ि 2 शशपाई

कायषरत असलेचे िमद आहे .

प्रशासिाकडि मख्य लेखापरीक्षकाकडे विस्त्तय सल्ल्यासाठी खचाषची प्रकरणे, कमषचारी सेिापस्त्तके ि
िेतििाढ प्रकरणे, रोजंदारी कमषचारी िेति परके ,कमषचारी िेति दे यके, कंराटदाराची दे यके यांचे
पूिल
ष ेखापरीक्षण करणे, निविदा उघडणे त्यांची छाििी करणे ही कामे पाठविली जातात ज्याचा
अर्धनियमामध्ये कोठे ही उल्लेख िाही. 2012-13 या अर्थषक िर्ाषत मख्य लेखापरीक्षण विभागाकडे 1
िरीष्ट्ठ शलवपक ि 4 कनिष्ट्ठ शलवपक ि 2 शशपाई

कायषरत असलेचे अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या

अिपालिामध्ये िमद आहे . मंजूर पदाप्रमाणे कमषचारी उपलब्ध िसल्यािे त्याचा लेखापरीक्षणािर प्रनतकल
पररणाम झाला आहे . सदर अर्धनियमाशी विसंगत अन्य कामामळे ि अप-या कमषचारी िगाषमळे मब
ं ई
प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनिमय 1949 चे कलम 105 (1) ि 106 मध्ये विदहत केलेली कामे
प्रभािीपणे करता येत िसल्याचे अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये मख्यलेखापरीक्षक यांिी

िमद केले आहे .
2)महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियमाचे कलम 53 (2) िसार स्त्थायी सशमतीच्या मान्यतेिे मख्य

लेखापरीक्षकांिी त्यांचे कायाषलयात िेमणक केलेल्या अर्धकारी ि कमषचारी यांची यादी लेखापरीक्षणास
सादर केलेली िाही. तसेच सि 2011-12 या िर्ाषत कायषरत अर्धकारी / कमषचारी यांची िेमणक
कोणामाफषत करणेत आली तसेच सदर कमषचारी कोणत्या विभागातूि मलेप कायाषलयात कोणत्या
कालािधीसाठी बदलीिे कायषरत आहेत याबाबतची मादहतीही लेखापरीक्षणास सादर केलेली िाही. त्यामळे
मख्य लेखापरीक्षण कायाषलयामधील कमषचा-यांची नियक्ती स्त्थायी सशमतीिे केली िसल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.
3)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनिमय

1949 चे

अिसच
ू ी ड प्रकरण 3 मधील दोि िसार

मख्यलेखापरीक्षकािे 5 (1) प्रमाणे महािगरपाशलकेच्या महसलाति झालेला खचष आणण विशेर् निधीमधि
झालेला खचष यांची लेखापरीक्षा केली पाहीजे.तसेच महािगरपाशलकेचे कजष,ठे िी,कजषनििारण निधी,आगाउ
रक्कमा,निलंबि लेखा,आणण वित्तप्रेर्ण व्यिहार यांची लेखापरीक्षा केली पादहजे. आणण ते लेखे ि
त्यासंबंधी शशल्लक रक्कमांच्या पडताळणीचा निकाल याविर्यी अहिाल सादर केला पादहजे. ि 5(4) िसार
महािगरपाशलकेच्या मख्यलेखापरीक्षकािे स्त्थायी सशमतीशी विचारविनिमय करुि आणण महािगरपाशलकेिे
कोणत्याही निदे शाच्या अधीि राहि महािगरपाशलकेच्या लेख्यासंबंधी आपले अहिाल ज्या िमन्यात ि
ज्या रीतीिे तयार कराियाचे तो िमिा ि रीत ठरिली पादहजे, आणण असे अहिाल तयार करण्यासाठी
आिश्यक असलेली कोणतीही मादहती परविण्याविर्यी महािगरपाशलकेच्या
फमाषविण्याचा मख्यलेखापरीक्षकांिा अर्धकार

असेल.

कोणत्याही

त्याप्रमाणे लेखापरीक्षण अहिाल

अर्धका-यास
तयार

करुि

महािगरपाशलकेस सादर करणे आिश्यक आहे . परं त अर्धनियमािसार िेमि
ू ददलेले कामकाज मख्य
लेखापरीक्षकाकडूि करुि घेतले जात िाही. मा. आयक्त यांचे आदे श क्र.मिपा/स्त्थावि/1/400/2013-14
सांगली शमरज कपिाड महािगरपाशलका दद.30/9/2013 चे अिलोकि केले असता सदर आदे शान्िये
लेखापरीक्षण विभागाचे नियंरण अर्धकारी म्हणि उपायक्त (सांगली) यांिा जाहीर केले आहे .

मब
ं ई

प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनिमय 1949 चे कलम 47 (1) िसार मख्य लेखापरीक्षकािे िगरपाशलका
निधीच्या लेखापरीक्षेसब
ं ंधी महािगरपाशलकेकडि, स्त्थायी सशमतीकडि जी अन्य कतषव्य पार पाडण्याविर्यी
त्यास फमाषविण्यात येईल ती कतषव्य पार पाडणे आिश्यक असतािा,स्त्थायी सशमतीऐिजी त्यास उपायक्त
यांचे अर्धिस्त्त कामकाज करणेचा आयक्त यांिी ददलेला आदे श अर्धनियमाशी विसंगत असल्याचे ददसि
ू
येते.
4)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनिमय 1949 चे अिसच
ू ी ड प्रकरण 3 मधील दोि िसार मख्य

लेखापरीक्षक हे पद

स्त्थायी सशमतीस जबाबदार असल्यािे आयक्तांिी मख्य लेखापरीक्षक यांिा उपायक्त

सांगली यांचे नियंरणाखाली काम करण्याचे काढलेले आदे श अर्धनियमाशी पणषपणे विसंगत आहेत. कारण

ज्या अर्धका-यांिी केलेल्या कामांचे मख्य लेखापरीक्षक यांिी लेखापरीक्षण कराियाचे आहे त्यांचेच
नियंरणाखाली मख्य लेखापरीक्षक पद ठे िल्यािे लेखापरीक्षणाचे काम प्रभािीपणे होणेमध्ये बाधा निमाषण
झाली आहे .
5)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनिमय

1949 चे कलम 105 (1) िसार

िगरपाशलका मख्य

लेखापरीक्षकािे महािगरपाशलकेच्या लेख्यांची साप्ताहीक तपासणी ि लेखापरीक्षा करुि अहिाल स्त्थायी
सशमतीकडे पाठविणे आिश्यक आहे . परं त

मख्यलेखापरीक्षकास त्याऐिजी महािगरपाशलकेच्या

विविध

विभाग प्रमखाकडि विकास कामांच्या खचाषचे प्रस्त्ताि सक्षम प्रार्धका-याचे अंनतम मान्यतेपिी विस्त्तय
सल्ल्यासाठी पाठविण्यात येतात ि त्याच्या शशफारशी िंतरच अन्य सक्षम प्रार्धका-याची त्या प्रकरणास
मान्यता होिि ते काम करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे . त्यामळे मख्य लेखापरीक्षकांिा निणषय
प्रक्रीयेचा भाग केल्याचे स्त्पष्ट्ट होते. मख्य लेखापरीक्षकांिी पिष मान्यता ददलेल्या प्रकरणांचे काम पणष
झाल्यािंतर पन्हा लेखापरीक्षण करणे ही बाब त्यास अर्धनियमािे िेमि ददलेल्या कतषव्यांचे विरुध्द आहे .
6)मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनिमय

1949 चे कलम 106 (3) िसार

िगरपाशलका मख्य

लेखापरीक्षकािे प्रत्येक सरकारी िर्ष सरू झालेित
ं र शक्य नततक्या लिकर, मागील सरकारी िर्ाषच्या संपूणष
लेख्यािरील आपला अहिाल स्त्थायी सशमतीकडे पाठविणे आिश्यक आहे ..
7) मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनिमय 1949 चे कलम 106 (3) िसार िगरपाशलका मख्य

लेखापरीक्षकािे प्रत्येक सरकारी िर्ष सरू झालेित
ं र शक्य नततक्या लिकर, मागील सरकारी िर्ाषच्या संपूणष
लेख्यािरील आपला अहिाल स्त्थायी सशमतीकडे पाठविणे आिश्यक आहे . परं त

2012-13 या आर्थषक

िर्ाषचे लेखे मख्य लेखापरीक्षकाकडूि तपासि
ू स्त्थायी सशमतीच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आलेले िाहीत.
अधषसमास ज्ञापि क्र.28 दद.27/5/2014 रोजी निगषशमत केला असि मख्यलेखापरीक्षक यांिी त्याचे
अिपालि दद.09/09/2014 रोजी सादर केले आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये मख्य
लेखार्धकारी यांचे कडि 2012-13 या आर्थषक िर्ाषच्या

लेख्यांचे अंनतशमकरण ि झाल्यािे लेख्यांची

अंनतम तपासणी केली िसलेचे िमद आहे.

अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

28

27/05/2014

2012-2013

2012-2013

कायाषलय संकेतांक
00043979

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

128

DATSBKM7201

महाराष्ट्र (िागरी क्षेर) झाडाचे जति अर्धनियम 1975 च्या नियमाप्रमाणे िक्ष
ृ
प्रार्धकरण सशमतीच्या बैठका होत िसल्याबाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

34

मिपा

9ड

04

0

उद्याि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

महाराष्ट्र (िागरी क्षेर) झाडाचे जति अर्धनियम 1975

अंनतम अमान्य रक्कम

च्या नियम क्र.8(3) (ख) अन्िये झाड

तोडण्यासाठी ददलेल्या परिािगीचा अहिाल िक्ष
ृ प्रार्धकरण सशमतीिे महािगरपाशलकेस 6 मदहन्याति
एकदा सादर करणे आिश्यक असता, उद्याि विभागािे याबाबतचा अहिाल महािगरपाशलकेस सादर
केलेला िाही.

सांगली,शमरज आणण कपिाड महािगरपाशलकेच्या उद्याि विभागािे महाराष्ट्र (िागरी क्षेर) झाडाचे जति
अर्धनियम 1975

च्या नियम 3(1) अन्िये कमीत कमी 5 आणण जास्त्तीत जास्त्त 15 व्यास्क्तंची एक

िक्ष
ृ प्रार्धकरण सशमती गठीत केली आहे . महािगरपाशलकेच्या उद्याि विभागाच्या महाराष्ट्र (िागरी क्षेर)
झाडाचे जति अर्धनियम 1975 च्या नियमाप्रमाणे ठे िलेल्या दप्तराची तपासणी करूि अधषसमास ज्ञापि

क्र.58 दद.11/06/2014 निगषशमत करण्यात आला होता. त्याचे अिपालि दद. 16/06/2014 रोजी उद्याि
विभागािे सादर केले आहे .

आलेले अिपालि तपासि
ू खालील आक्षेप घेण्यात येत आहे त.

1)नियम क्र.4(1) अन्िये िक्ष
ृ प्रार्धकरण सशमतीची बैठक प्रत्येक मदहन्यात मा. अध्यक्ष ठरितील अशा

दठकाणी ि िेळी घेण्यात येणे आिश्यक आहे . सदर िक्ष
ृ प्रार्धकरण सशमतीच्या बैठका दर मदहन्याला होणे
आिश्यक

आहे . उद्याि विभागािे ददलेल्या अिपालिामध्ये ि िोंदिहीमध्ये िक्ष
ृ प्रार्धकरण सशमतीच्या

बैठका िर्ाषति दोिच झाल्याचे िमद आहे . मदहन्याति एक बैठक घेण्याची कायषिाही करण्यात आली
िसल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.

2)िक्ष
ृ तोड परिािा िोंदिहीची तपासणी केली असता 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत एकण 13 अजषदारांिा
24 झाडे तोडण्यास परिािगी ददली असि सदर प्रकरणी नियम क्र.8(5) अन्िये अजषदारािे झाड

तोडल्याच्या जागी अथिा अन्य योनय जागी त्याच जातीचे अथिा स्त्थानिक जातीचे झाड लािणे
बंधिकारक आहे . अशा प्रकारे एकण 155 िविि झाडे उद्याि विभागािे संबंर्धताकडि लािि घेतली
असि झाडे जगविण्याचे हमी पोटी ि येणाऱ्या खचाषपोटी महािगरपाशलकेकडे रु.52200/- जमा करुि घेतले
आहे त. परं त सदर झाडे सस्स्त्थतीत असल्याची खारी उद्याि विभागािे करणे आिश्यक असता ती केलेली
िाही.
3)नियम क्र.8(3) (ख) अन्िये झाड तोडण्यासाठी ददलेल्या परिािगीचा अहिाल िक्ष
प्रार्धकरणािे
ृ
महािगरपाशलकेस 6 मदहन्याति एकदा सादर करणे आिश्यक आहे . उद्याि विभागािे ददलेल्या
अिपालिामध्ये याबाबतचा अहिाल महािगरपाशलकेस

सादर

केला िसल्याचे मान्य केले आहे .

4)नियम क्र.7(च) अन्िये फले, फळे , भाज्या, झाडे ककंिा रोपे यांची प्रदशषिे (िर्ाषति ककमाि एकदा)
आयोस्जत करणे ि अशी प्रदशषिे आयोस्जत करण्यासाठी खाजगी ि सािषजनिक संस्त्थािा सहाय्य करणे
आिश्यक आहे . परं त अशा प्रकारची प्रदशषिे उद्याि विभागािे आयोस्जत केलेली िाहीत.

अधष समास ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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िाहतक भत्त्याच्या चकीची आकारणी बाबत.

योजिा

योजिेचे िाि

संकेतांक
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या गत
ं लेली रक्कम

02

मिपा

9ब

02

सा.प्रशासि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम
9600

तात्परती अमान्य रक्कम

0
अंनतम अमान्य रक्कम

सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलके कडील माहे फेब्रिारी 2013 च्या िेति दे यकाची
तपासणी केली असता प्रनतनियक्तीिरील ि इतर अर्धका-यांिा/कमषचा-यांिा कमी जास्त्त प्रमाणात िाहतक
भत्ता आदा केला आहे .
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलके कडील माहे फेब्रिारी 2013 च्या िेति दे यकाची
तपासणी केली असता प्रनतनियक्तीिरील अर्धकारी, पाणी परिठा कमषचारी, कर विभाग ि अस्निशमि
इत्यादी विभागातील खालील कमषचाऱ्यांिा पढीलप्रमाणे कमी-जादा दरािे िाहि भत्ता दे ण्यात आलेला आहे .
अ.क्र.
1
2
3

अर्धकाऱ्यांचे िाि पदिाम
श्री.स.का.साळिी िगररचिाकार
श्री.आय.ए.यल्लाप्पा गौडर. शाखा
अशभ.पा.प. MGP प्रनत नियक्ती.
श्री. बी.एस.महाजि

ग्रेड िेति

दे य िाहि
भत्ता

आदा
िाहि
भत्ता

5400/-

800/-

1600/-

5400/-

800/-

200/-

5400/-

800/-

200/-

नििासस्त्थािापासि
ू कतषव्य स्त्थािापयंतच्या प्रिासािरील खचाषची त्यांिा भरपाई म्हणूि शासिािे राज्य
शासकीय ि इतर पार कमषचाऱ्यांिा िाहतक भत्ता मंजूर केला आहे . शासि निणषय क्र.िाहभ / 2009 /
प्र.क्र.78 / सेिा-5 दद.05.04.2010 अन्िये त्यात सधारणा केली होती. त्याप्रमाणे अ-1, अ िगष शहरे
सोडूि इतर दठकाणामध्ये, सांगली शमरज कपिाड या शहरांचा समािेश होत असल्यािे या शहरातील
रु.5400/- ि त्या पेक्षा अर्धक ग्रेड िेति असणाऱ्या पार अर्धकाऱ्यांिा रु.800/- िाहतक भत्ता मंजर
करणे आिश्यक असता रु.1600 प्रमाणे िाहतक भत्ता आदा केल्यािे रु.9600/- चे अनतप्रदाि झाले आहे
सदर रु.9600/- िसल
ू पार आहे . कमी िाहतक भत्ता आदा केल्या बद्दल समपषक खलासा विभागािे सादर
केलेला िाही.
अधषसमास ज्ञापि क्र.113 दद.28/07/2014 चे अिपालि आस्त्थापिा विभागािे

सादर केलेले िाही.

िसलपार रक्कम रु. 9600/अधष

समास ददिांक

लेप. िर्ष पासि
ू (yyyy- लेप. िर्ाष पयंत

ज्ञापि क्र

(dd/mm/yyyy)

yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

113
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2012-2013

2012-2013
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सेिाकर, घसारा निधी, रोकडिही ि बँक ताळमेळ बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

07

मिपा

9ब

03

0

लेखा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

10478486
िसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक ही अिसायिात असल्यामळे महािगरपाशलकेच्या घसारा निधीची रक्कम
रु.1,04,78,486/- बँकेमध्ये सि २००८ पासि
ू अडकि पडली आहे . सहकारी बँकेत रक्कम गंतिल्यामळे

महािगरपाशलकेचे मोठे आर्थषक िकसाि झाले आहे. सदर बाब न्यायप्रविष्ट्ठ आहे . महािगरपाशलकेिे दसरा
घसारा निधी निमाषण केला िाही.
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेकडे िेति राखीि निधी ठे िण्यात आला आहे . त्याच्या
रोकडिहीची तपासणी केली

ि अधषसमास पर क्र.114 दद.28/07/2014 अन्िये

ज्ञापि ददले त्याचे

अिपालि लेखा विभागािे दद.01/10/2014 रोजी दोि मदहिे विलंबािे सादर केले आहे . याबबत
लेखापरीक्षणाचे खालील प्रमाणे अशभप्राय आहे त.

1)सेिा कर, घसारा निधीची रोकडिही महापाशलकेिे पेन्शि फंड कॅशबक या िमन्यात ठे िली आहे .

2)सदर िोंदिह्यामध्ये माचष अखेर बँक ताळमेळ घेण्यात आला असता, खालील प्रमाणे उणणिा आढळि
आल्या आहे त.

अ) परुं त सेिाकराची चलिे आली िाहीत म्हणूि रु.4248/- रक्कम रोकडिहीस घेतली िाही असे बँक

ताळमेळ मध्ये िमद
ू आहे. परं त सदर बाबतीत लेखा संदहता 1971 चे नियम 32 (2) प्रमाणे जमा ि
िसलीच्या िोंदी दररोज िोंदिहीत िोंदली पादहजेत .
ब) घसारा तनधी.

घसारा निधी िोंदिहीत खालील प्रमाणे माचष 2013 अखेर बँक ताळमेळ िोंदिला आहे .
रोकडिही िसार शशल्लक रु.1,04,78,486/-

गत
ं िणक (शेतकरी सह.बँक)

सेव्हींग खाते क्र.5707 (शेतकरी सह.बँक)

रु.1,03,95,487/रु.82,999/-

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

पासबक िसार दद.07.01.2009 ची शशल्लक रु.82,999/-

िसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक ही अिसायिात असल्यामळे महािगरपाशलकेच्या घसारा निधीची

रक्कम रु.1,04,78,486/- बँकेमध्ये सि 2008 पासि
ू व्याजाशशिाय

अडकि पडली आहे . सहकारी बँकेत

रक्कम गत
ं िल्यामळे महािगरपाशलकेचे मोठे आर्थषक िकसाि झाले आहे . सदर बाब न्यायप्रविष्ट्ठ आहे .
महािगरपाशलकेिे दसरा घसारा निधी निमाषण केलेला िाही.

3)सेिाकराची चलिे मालमत्ता विभागाकडूि िेळेत ि आल्यािे रक्कम रु.4248/- दद.31/12/13 ि

दद.27/01/14 रोजी अिक्रमे रु.2535/- ि रु.1713/-उशशरािे जमेस घेतली आहे त. यािरुि रक्कम

नियमाप्रमाणे दररोज लेखा विभागाकडील रोकडिहीस जमा होत िसलेचे स्त्पष्ट्ट होते. िसंतदादा सह.

शेतकरी बँकेत घसारा निधीची रक्कम आडकल्यामळे िविि घसारा निधी निमाषण करण्याची कायषिाही सरु
असलेचे अिपालिामध्ये िमद आहे . परं त घसारा निधी निमाषण केलेला िाही.
वसल
ू पात्र रक्कम
अधष

समास

रु. 1,04,78,486/- + ( व्याज )

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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िेति राखीि निधी नियमाप्रमाणे ठे िला िसले बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

07

मिपा

9ब

04

0

लेखा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

लेखा संदहता 1971 चे नियम 101 (1) िसार िमिा क्रमांक 74 प्रमाणे दर िर्ी 1 डडसेंबर, रोजी

असलेल्या आस्त्थापिा वििरण पराप्रमाणे िेति राखीि निधी ठे िणे आिश्यक आहे. डडसेंबर 2012 च्या
आस्त्थापिा िेति खचाष प्रमाणे माहे डडसेंबर 2012 चे एकूण िेति रु.4,05,73,343/- असल्यािे सदरचा
िेति राखीि निधी तीि मदहन्याचे िेतिा एिढा ठे िणे आिश्यक असल्यािे या निधीमध्ये
रु.12,17,20,029/- एिढा असणे आिश्यक असता या निधीमध्ये रु.3,64,95,223/- शशल्लक असि
त्यापैकी रु.3,00,44,602/- हे आिसायिात असलेल्या िसंतदादा शेतकरी बँकेत असल्यािे प्रत्यक्षात
रु.64,50,621/- एिढीच रक्कम िापरण्या योनय आहे .
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेकडे िेति राखीि निधी ठे िण्यात आला आहे. त्याच्या
रोकडिहीची तपासणी केली

ि अधषसमास पर क्र.115 दद.28/07/2014 अन्िये

ज्ञापि ददले असि
ू त्याचे

अिपालि लेखा विभागािे दद.04/10/2014 रोजी दोि मदहिे विलंबािे सादर केले आहे . याबबत
लेखापरीक्षणाचे खालील प्रमाणे अशभप्राय आहे त.

महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता लेखा संदहता 1971 चे नियम 101 (1) िसार िेति राखीि निधी
लेखा िमिा क्रमांक 73 िसार ठे िला पादहजे

ि या निधीस द्याियाची अंशदािे अिसच
ू ी व्दारे पष्ट्टी

दे ण्यात आलेल्या ि िमिा क्रमांक 04 प्रमाणे असलेल्या प्रमाणकाव्दारे काढली पादहजे असे असतािा

सदरचा निधी पेन्शि फंड कॅशबक या िमन्यातील िोंदिहीत ठे िला आहे . अिपालिामध्ये नियमािसार

विदहत िमन्यामध्ये निधी ठे िला िसल्याचे मान्य केले आहे . परं त िमिा क्रमांक 73 मध्ये लेखा ठे िि
लेखापररक्षणास दाखविण्यात आलेला िाही.

सदर िोंदिही ि बँक पासबूकािसार माचष 13 अखेर रक्कम शशल्लक असि
ू त्याचा तपशील खालील
प्रमाणे आहे .

1) शेतकरी बँक सेव्हींग खाते

रु.2602.05/-

2) शेतकरी बँक गत
ं िणक

रु.3,00,42,000/-

(खाते क्रमांक 190)

3) बँक ऑफ महाराष्ट्र सेव्हींग खाते

रु.61,44,846/-

(खाते क्रमांक 20050040830)

4) स्त्टे ट बँक ऑफ इंडडया- गत
ं िणक

रु.3,05,775/-

एकूण

----------------------------------------------रु.3,64,95,223.05/-

िेति राखीि निधीतील रु.30042000/- शेतकरी बँकेत गत
ं िणक स्त्िरुपात ि रु.2602.05/- सेव्हींग
खातेिर शशल्लक आहे. परं त बँक अिसायिात गेल्यामळे सदर रक्कमेचा उपयोग महािगरपाशलकेस
आिश्यक त्या िेळी होत िाही.

1)शेतकरी बँकेतील गत
ं िणक रु.3,00,42,000/- च्या गत
ं िणक पाित्या पहाियास शमळाल्या सदर

गत
ं िणका 2005 ते 2006 या कालािधीतील आहे त. परं त त्याची गत
ं िणक िोंदिही लेखापरीक्षणास

उपलब्ध केली िाही. सदरची बँक अिसायिात असल्यािे त्यािरील व्याज,

पिगत
ं िणकची िोंद

रोकडिहीस िमद िाही. अिपालिामध्ये गत
ं िणक िोंदिही दाखविण्याची दक्षता घेत असल्याचे िमद आहे .
परं त गत
ं िणक िोंदिही लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेली िाही.

2)स्त्टे ट बँक ऑफ इंडडया मधील गत
ं िणक रु.3,05,775/- ची गत
ं िणक पािती ि गत
ं िणक िोंदिही

लेखा परीक्षणास उपलब्ध झाली िाही. सदर गत
ं िणक तात्काशलि िगरपाशलका असल्याचे कालािधीत

करण्यात आल्याचे िमद आहे. पाित्या ताब्यात घेण्याची कायषिाही चाल असल्याचे िमद आहे . गत
ं िणक
पाित्या लेखापरीक्षणास दाखविण्यात आलेल्या िाहीत.

3)बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील सेव्हींग खाते क्रमांक 20050040830 मध्ये डडसेंबर 2012 अखेर

रु.6144846/- शशल्लक होते. त्यापैकी दद.20.09.2012 रोजी 6000000/- या निधीमध्ये जमा झाले

आहे त. परं त लेखापरीक्षण सरु असेपयंत सदरची रक्कम दीघष मदत ठे िीच्या स्त्िरुपात गत
ं िणक केली

िसल्यािे सदर शशल्ल्क रक्कमेिर सेव्हींग खातेच्या दरािे दर सहा मदहन्यास रु.121000/- व्याज शमळत
आहे . सदर रक्कम योनय नियोजि करूि एक िर्ाषचे मदत बंद ठे िीमध्ये गत
ं िणक केली िसलेिे 9 टक्के
व्याजदरािे िावर्षक रु.6144846 X 9% प्रमाणे रु.5,53,036/- - रु.1,21,000/- = रु.4,32,036/- चे

आर्थषक िकसाि झाल्याचे ददसि
ं िणकीबाबत योनय दक्षता घेण्याचे िमद
ू येत.े अिपालिामध्ये या पढे गत
आहे . उत्तर संयस्क्तक िाटत िाही.

4)िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 चे नियम 101 (1) िसार िमिा क्रमांक 74 प्रमाणे दर िर्ी 1

डडसेंबर, रोजी असलेल्या आस्त्थापिा वििरणपराप्रमाणे िेति राखीि निधी ठे िणे आिश्यक आहे ि त्याची

भरपाई / प्रनतपती काटे कोरपणािे केली पादहजे. परं त महािगरपाशलकेिे बऱ्याच िर्ाषपासि
ू सदर निधीमध्ये
आिश्यक ती रक्कम ठे िली िसल्यािे सदर निधीकडे महािगरपाशलकेचे पणषत: दलषक्ष झालेचे ददसि येते.
डडसेंबर 2012 च्या आस्त्थापिा िेति खचाष प्रमाणे माहे डडसेंबर 2012 चे एकूण िेति रु.4,05,73,343/असल्यािे त्यािसार तीि मदहन्याचे िेतिा एिढा िेति राखीि निधी ठे िणे आिश्यक असल्यािे या

निधीमध्ये रु.12,17,20,029/- एिढा निधी असणे आिश्यक आहे . परं त 2013 अखेर रु.3,64,95,223/शशल्लक असि त्यापैकी

रक्कम रु.3,00,44,602/- हे आिसायिात असलेल्या िसंतदादा शेतकरी बँकेत

अडकूि पडल्यािे प्रत्यक्षात रु.64,50,621/- एिढीच रक्कम िापरण्या योनय आहे . त्यामळे िेति राखीि

निधी रु.11,52,69,408/- एिढ्या रक्कमेिे कमी असल्याचे आढळि आले. तरी, आता योनय ती रक्कम
सदर निधीकडे िगष करणे आिश्यक आहे .
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निित्ृ ती िेति अंशदाि निधी ठे िला िसले बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
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अनियशमततांची संख्या
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आक्षेपाधीि रक्कम
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ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

महाराष्ट्र िगर पररर्द लेखा संदहता 1971 नियम क्रमांक 136 िसार निित्ृ तीिेति अंशदाि निधी स्त्थापि
केलेला िाही ि स्त्ितंर बँक खातेही ठे िलेले िाही.
सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका कमषचारी अंशदाि निधीचे लेखापरीक्षण केले असता,
खालील उणणिा आढळि आल्या.

1)महाराष्ट्र िगर पररर्द लेखा संदहता 1971 चे नियम क्रमांक 136 (1) िसार महािगरपाशलका

कमषचाऱ्यांिा दे य असणाऱ्या निित्ृ ती िेतिासाठी, पदाच्या सरासरी खचाषच्या एकििमांश एिढे अंशदाि
निित्ृ ती िेति निधी मध्ये जमा करणे क्रमप्राप्त आहे . महाराष्ट्र िगर पररर्द लेखा संदहता 1971 नियम

क्रमांक 136 िसार निित्ृ तीिेति अंशदाि निधी स्त्थापि केलेला िाही ि स्त्ितंर बँक खातेही ठे िलेले िाही.
सदर बाब गंभीर असि
ू , त्िरीत निित्ृ ती िेति अंशदाि निधी स्त्थापि करूि प्रत्येक मदहन्याला निित्ृ ती

अंशदाि रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यात यािी. सध्या सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका
निित्ृ ती िेति धारकांिा दे य असलेले निित्ृ ती िेति महािगरपाशलकेच्या सिषसाधारण जमा खात्यामधूि
प्रत्येक मदहन्याला आदा करीत आहे .

अधषसमास ज्ञापि क्र.116 दद.28/07/2014 चे अिपालि लेखा विभागािे दद.20/10/2014 रोजी सादर केले
असि निित्ृ तीिेति अंशदाि निधी स्त्थापि केला िसल्याचे मान्य केले आहे .
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सधाररत आश्िाशसत प्रगती योजिेअंतगषत ददलेल्या लाभामधील अनियशमतते बाबत.
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आयक्त महािगरपाशलका यांचे आश्िाशसत प्रगती योजिा आदे शातील अट क्रमांक 5 मध्ये महाराष्ट्र शासि
सामान्य प्रशासि विभागाकडील जात पडताळणी संदभाषतील शासि निणषय क्र. बीसीसी /2011/प्र.क्र. 1064
/2011/16-ब मंरालय, मब
ं ई दद.12.12.2011 मधील अटी ि शतीस अर्धि राहूि प्रस्त्ततचा लाभ दे ण्यात
आलेला आहे . त्यािसार राखीि प्रिगाषतील कमषचारी यांिी 6 मदहन्याचे आत जात िैधता
् प्रमाणपर सादर
करणे आिश्यक राहील अन्यथा सदर लाभ अपोआप संपष्ट्ू टात येईल असे िमद आहे. परं त जात िैध्ता
प्रमाणपर लेखापरीक्षणास दाखविली िसल्यािे ददलेला लाभाची रक्कम आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे .

सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे 2012-2013 या वित्तीय िर्ाषत महापाशलकेच्या
पढील तपशशलात िमद आदे शा प्रमाणे पररशशष्ट्ठ क्र. (11) मधील िमद कमषचाऱ्यांिा महाराष्ट्र शासि
वित्त विभाग शासि निणषय क्रमांक िेति 1169/प्र.क्र.44/सेिा-3/ दद.01.04.2010 िसार सधाररत सेिा
अंतगषत आश्िाशसत प्रगती योजिेचा लाभ दे ण्यात आलेला आहे .
अ.क्र.

आयक्त यांचेकडील आदे श क्रमांक

कमषचारी संख्या

1

मिपा आयक्त आदे श क्र. 67 दद.09.08.2012

9

2

मिपा आयक्त आदे श क्र. 382 दद.09.08.2012

20

3

मिपा आयक्त आदे श क्र. 405 दद.21.08.2012

40

4

मिपा आयक्त आदे श क्र. 406 दद.21.08.2012

2

5

मिपा आयक्त आदे श क्र. 771 दद.07.01.2013

3

6

मिपा आयक्त आदे श क्र. 901

128

7

मिपा आयक्त आदे श क्र. 95 दद.26.03.2013

11

एकूण

219

दद. 19.03.2013

याबाबत लेखापरीक्षणात पढील प्रमाणे आक्षेप िोंदविण्यात येत आहे त.
14.

वित्त

विभागाकडील

शासि

निणषय

क्रमांक

िेति

1109/प्र.क्र.41/सेिा-3

मंरालय

मब
ं ई

दद.05.07.2010 मधील 5 (4) िसार उपरोक्त योजिेचा पदहला अथिा दसरा लाभ मंजर
केल्यािंतर 6 िर्ाषिी कमषचाऱ्याच्या गोपनिय अहिालाची तपासणी करण्यात यािी. या 6 िर्ाषतील
त्यांच्या गोपिीय अहिालातील त्याचा अिकल असलेल्या कोणत्याही 3 गोपिीय अहिालांचे
सरासरी पदहल्या लाभाच्या प्रकरणी 'ब' (चांगली) ि दसऱ्या लाभाच्या प्रकरणी 'ब+' (निस्श्चत
चांगली) असणे आिश्यक रादहल. असे असता महािगरपाशलकेिे उपरोक्त योजिेचा लाभ दे तािा
संबंर्धत लाभाथीच्या प्रस्त्तािात उक्त शासि निणषया िसार गोपिीय अहिालाची प्रतिारी िमद
ू
केलेली िाही.
15.

आयक्त मिपा यांचे उपरोक्त आदे शातील अट क्रमांक 5 मध्ये महाराष्ट्र शासि सामान्य प्रशासि
विभागाकडील जात पडताळणी संदभाषतील शासि निणषय क्र.बीसीसी/2011/प्र.क्र. 1064/2011/16-ब
मंरालय मब
ं ई दद.12.12.2011 मधील अटी ि शतीस अर्धि राहूि प्रस्त्ततचा लाभ दे ण्यात
आलेला आहे . त्यािसार राखीि प्रिगाषतील कमषचारी यांिी 6 मदहन्याचे आत जात िैद्यता
प्रमाणपर सादर करणे आिश्यक राहील अन्यथा सदर लाभ अपोआप संपूष्ट्टात येईल असे िमद
केले आहे. तथापी आयक्त यांचेकडील आदे श क्रमांक 67 दद.17.07.2012 मध्ये 2 कमषचारी,
आदे श क्रमांक 362 मधील 15 कमषचारी , आदे श क्रमांक 405 मधील 40 कमषचाऱ्यांिी जािे
2013 पयंत जात िैद्यता प्रमाणपर सादर

करणे आिश्यक होते. तसेच आदे श क्र.406 मधील 1

कमषचाऱ्यािे माहे फेब्रिारी, 2013 पयंत जात िैद्यता प्रमाणपर सादर सादर करणे आिश्यक होते.
परं त सदर कमषचाऱ्यांची जात िैद्यता प्रमाणपरे लेखापरीक्षणास उपलब्ध करण्यात आलेली िाहीत.
त्यामळे

उपरोक्त

कमषचाऱ्यांिा

योजिेचा

लाभ

ददले

पासि
ू

झालेल्या

जादा

अदायगीची

31.03.2013 पयंतची रक्कम पररगणणत करुि िसल करण्यात यािी.
16.

आयक्त यांचेकडील उपरोक्त आदे शातील अट ि शतष क्रमांक 3 िसार या योजिे अंतगषत िररष्ट्ठ
िेति श्रेणी अिज्ञेय झालेल्या ददिांकापासि
ू च्या कमषचाऱ्यास दे य होणाऱ्या फरकाची रक्कम ही
अंदाजपरकीय तरतूदीिसार ि महािगरपाशलकेच्या आर्थषक पररस्स्त्थतीिसार प्रशासिािे ठरिूि

ददलेल्या मदतीत टप्या टप्यािे संबंर्धत कमषचाऱ्यास दे य राहील असे िमद आहे. परं त
महािगरपाशलकेिे फरक आदाईस ककती टप्पे ठरविले आहे त ि कधीपासि फरक रक्कम दे ण्यात
आली याबाबतचे लेखे लेखापरीक्षणास दे ण्यात आलेले िाहीत.
अधषसमास ज्ञापि क्र.63 दद.20/6/2014 चे अिपालि आस्त्थापिा विभागािे लेखापरीक्षणास सादर केलेले
िाही.
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बांधकाम परिािगी पासि
ू एका िर्ाषलगतच्या िर्ाष पासि
ू कर आकारणी केली िसले
बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या
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11

9ब

01

0

करनिधाषरण मिपा
ि संकलि

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

109776
बांधकाम विकास नियंरण नियमािली नियम 7 (2) तसेच बांधकाम परिािगी आदे श अट क्र. 2 िसार
एक िर्ाषमध्ये बांधकाम पणष करणे आिश्यक आहे . अथिा परिािगीचे ितिीकरण करणे आिश्यक आहे.
खालील प्रकरणी परिािगी ददलेित
ं र पढील िर्ाषपासि
ू कर निधाषरण करणे आिश्यक असता तशी कर
आकारणी ि करता ज्या िर्ाषत करनिधाषरण प्रकरण आले त्याच िर्ाषपासि
ू कर निधाषरण केल्यािे

रु.109776/- एिढा कमी प्रमाणात कर िसल झाला आहे .
1)सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या सि 2012-2013 या आर्थषक िर्ाषच्या
लेखापरीक्षणािेळी कपिाड विभागाकडील कर निधाषरणाच्या नििडक प्रकरणांची पडताळणी करता विकास
नियंरण नियमािली नियम 7 (2) तसेच बांधकाम परिािगी आदे श अट क्र.2 िसार बांधकाम पणष करणे
आिश्यक आहे . अथिा परिािगीचे ितिीकरण करणे आिश्यक आहे . परं त पररशशष्ट्ठ क्र. (03) मध्ये
िमद केल्या प्रकरणी बांधकाम परिािगीचे ितिीकरण केली िसल्याचे अढळि आले आहे . अशा प्रकरणी
परिािगी ददलेपासि
ं रच्या पढील िर्ाषपासि
ू एक िर्ाषित
ू कर निधाषरण करणे आिश्यक असता तशी कर
आकारणी ि करता ज्या िर्ाषत करनिधाषरण प्रकरण आले त्याच िर्ाषपासि
ू कर निधाषरण केल्यािे कमी
प्रमाणात कर िसल झाला आहे .

कमी प्रमाणात िसल केलेली कराची सदर रक्कम रुपये 109776/-

िसल होणे आिश्यक आहे . तसेच अशा प्रकरणाच्या अन्य प्रकरणांचा शोध घेिि
ू कमी प्रमाणात कर िसल
झाला असल्यास त्याची िसली करूि अिपालि दाखिािे.
अधषसमास ज्ञापि क्र.63 ,दद.20/6/2014 चे अिपालि घरपट्टी

विभागािे दद.01/08/2014

रोजी

लेखापरीक्षणास सादर केले आहे . सदर इमारतीस शमळकतधारकांिी बांधकाम प्रारं भ प्रमाणपर घेतलेित
ं र ि
बांधकाम पणष केलेित
ं र कर आकरणी केलेचे िमद आहे . बांधकाम परिािगीचे ितिीकरण केलेले िाही.
त्यामळे अिपालि संयस्क्तक िसल्यािे अमान्य करण्यात येत आहे .
वसल
ु पात्र रक्कम रु.109776/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

64

19/06/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

135

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATRVVM5901

आर. सी. सी. उं च टाक्यांचे डडझाईि करणे, बांधणे, अस्स्त्तत्िातील शीर्ष कामांचे
बळकटीकरण करणे, क्षमता िाढविणे इत्यादी कामातील

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
सजल निमषल अशभयाि.

अनियशमततेबाबत.

शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

06

9ब

09

0

पाणी

राज्य

परिठा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

2235461

7075

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

मंजर डी.पी.आर ि निविदे ची तपासणी केली असता रु.2235461/- ककंमतीच्या बाबींचा समािेश
डी.पी.आर. मध्ये िाही. परं तू निविदे त समािेश केला आहे . निविदा सच
ू िा निगषशमत करण्यापूिी निविदे तील
कामाच्या बाबींचे िककंग एस्स्त्टमेट तयार करूि त्यास तांत्ररक मंजरी घेतलेित
ं र निविदा डॉक्यमें ट तयार ि
करताच निविदा बोलाविण्यात आलेल्या आहेत. निविदे ची मदत दद.22/02/2012 रोजी संपली असि दद.
7/01/2013 अखेर 48.15% एिढे च काम झालेिे मदतीत काम पण
ू ष झाले िसल्याबाबत कंराटदारािर बी1 टें डर नियमािसार दं डिीय कायषिाही करणेत आलेली िाही.

महाराष्ट्र शासि, पाणी परिठा ि स्त्िच्छता विभाग, शासि निणषय क्र. सनिअ- 2010/प्र.क्र.460/ पाप22, ददिांक 23 िोव्हें बर, 2010 अन्िये महाराष्ट्र सजल निमषल अशभयािांतगषत सांगली शमरज आणण
कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या 24/7 पाणीपरिठा योजिेच्या रुपये 29.85 कोटी ढोबळ ककंमतीच्या
भाग-अ मधील 13 कामांिा प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .
सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलका क्षेरात सजल निमषल अशभयाि राबविण्याबाबत महासभा
ठराि क्र. 102, ददिांक 18 डडसेंबर, 2008 अन्िये ठराि मंजूर करूि मा. आयक्तांिा यासंदभाषत महाराष्ट्र
शासिाबरोबर करार करण्याबाबत अिमती दे ण्यात आली आहे .
सजल निमषल अशभयाि योजिेंतगषत कराियाच्या कामांकररता 6 पॅकेज मध्ये एक्सप्रेशि ऑफ इंटरे स्त्ट
व्दारे इच्छक कंराटदारांकडूि शॉटष शलस्त्ट बिविण्याकररता निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्याकररता
दै निक इंडडयि एक्सप्रेस ि दै निक पढारी या ित्ृ तपरांमध्ये ददिांक 27/03/2010 रोजी जादहरात दे ण्यात
आली होती. ददिांक 27/04/2010 पयंत इच्छक कंराटदारांिी आपला एक्सप्रेशि ऑफ इंटरे स्त्ट
कळविल्यािंतर शॉटष शलस्त्ट बिविण्यात आली. मळ
ू प्रस्त्तािािसार 6 पॅकेज मध्ये निविदा मागविण्यात
आल्या होत्या. परं त शॉटष शलस्स्त्टं ग, गणित्ता, तांत्ररक क्षमता विचारात घेऊि 6 पॅकेजच्या कामांचे

3 गट

तयार करण्यात आले.
प्रस्त्तत कामाची लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध करण्यात आलेली परव्यिहार िस्त्ती, निविदा दस्त्तऐिज
तपासणी करण्यात आली त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे.
कामाचे िाि : आर. सी. सी. उं च टाक्यांचे डडझाईि करणे, बांधणे, अस्स्त्तत्िातील शीर्ष कामांचे
बळकटीकरण करणे, क्षमता िाढविणे, उं च टाक्यांची दरुस्त्ती करणे, तसेच अस्स्त्तत्िातील कफडर-मेि ि
वितरण व्यिस्त्था यांची क्षमता िाढविणे ि सधारणा करणे.
कामाची अंदास्जत ककंमत : रुपये 1031.95 लक्ष [रुपये 10,31,95,932) (अंदाज परक महाराष्ट्र जीिि
प्रार्धकरण दर अिसच
ू ी सि 2009-10 प्रमाणे तयार करण्यात आले आहे )
1) दहराबाग येथे मख्य संतलि पाण्याची टाकी बांधणे : रुपये-137.04 लक्ष
2) शामराििगर येथे पाण्याची उं च टाकी बांधणे : रुपये- 99.46 लक्ष
3) दहराबाग झोिमधील उध्िषिादहिी टाकणे : रुपये-

118.40 लक्ष

4) मख्य संतलि टाकीपासि
ू गरुत्ििादहिी टाकणे : रुपये - 500.15 लक्ष
5) दहराबाग ते शामराििगर पाईपलाईि टाकणे : रुपये- 176.90 लक्ष
एकूण

: रुपये- 1031.95 लक्ष

सदर कामाबाबत दै निक इंडडयि एक्सप्रेस ि दै निक लोकमत या ित्ृ तपरांमध्ये ददिांक 27/03/2010
रोजी जादहरात दे ण्यात आली होती. ददिांक 27/04/2010 पयंत इच्छक कंराटदारािी आपला एक्सप्रेशि
ऑफ इंटरे स्त्ट कळविल्यािंतर शॉटष शलस्त्ट बिविण्यात आली. त्यास स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 126, ददिांक
12/07/2010 अन्िये मंजरी दे ण्यात आली आहे .
निविदा सच
ू िेस प्रनतसाद ददलेल्या पार ठे केदारांमध्ये 1) मे. शशांक जाधि शमरज 2) मे. सररंद्र
इंस्जनिअररंग कं. शल. मब
ं ई 3) मे. एस.एम.सी. इन्रा. प्रा. शल. ठाणे 4) मे. लक्ष्मी शसव्हील इंस्ज.
सव्हीसेस ,कोल्हापरू यांिा पार ठरविण्यात आले असि त्यांचेकडूि महापाशलका पर क्र.WWD/ 258/1011, ददिांक 2/08/2010 अन्िये लेटर ऑफ इिस्व्हटे शि दे ऊि निविदा ककंमत दे ण्याबाबत कळविण्यात
आले. निविदा भरूि सादर करण्याचा अंनतम ददिांक 7/09/2010 होता. निविदा सादर करण्याच्या
ददिांकापयंत चार ठे केदारांिी निविदा दर सादर केले. प्राप्त निविदांमध्ये मे. सररंद्र इंस्जनिअररंग कं. शल.
मब
ं ई आणण मे. एस.एम.सी. इन्रा. प्रा. शल. ठाणे यांिी प्रत्येकी निविदा अंदास्जत ककंमतीच्या 45.50

टक्के जादा ह्या सिाषत कमी दराच्या निविदा सादर केल्या. त्यािसार कामाची ककंमत रुपये
15,01,50,081/- (पंधरा कोटी, एक लक्ष, पन्िास हजार, एक्याऐंशी) होते ती जादा असल्यािे संबर्धत
दोन्ही ठे केदारांिा ददिांक 6/10/2010 रोजी िाटाघाटीकररता बोलाविण्यात आले. िाटाघाटी मध्ये दोन्ही
ठे केदारांिी ददिांक 6/10/2010 च्या परान्िये निविदे त दे ऊ केलेले दर कमी करूि 15% टक्के जादा दर
दे ऊ केले. फेर िाटाघाटीत पि
ू ीच्या 15 टक्के जादा दरांमध्ये 1 टक्का कमी करूि 14 टक्के दर निस्श्चत
करण्यात आले. 14 टक्के जादा दरािे कामाची ककंमत रुपये 11,76,43,362/- होते.
दोन्ही ठे केदारांिी मळ
ू निविदे तील दर समसमाि दे ऊ केल्यािे तसेच अंनतम िाटाघाटी मध्ये समाि
15 टक्के जादा दरािे काम करण्याची संमती दशषविली. त्याचप्रमाणे फेर िाटाघाटी मध्ये सद्धा दोन्ही
ठे केदारांिी 14 टक्के जादा दरािे काम करण्याची संमती दशषविल्यािे दोन्ही ठे केदारांमध्ये कामाची
समसमाि विभागणी करूि दे ण्याचे मान्य करण्यात आले.
स्थायी सशमती ठराव : स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 358 ददिांक 23/11/2010 अन्िये पॅकेज 1.1 ि 1.3
साठी अंदास्जत रक्कम रुपये 10,31,95,932/- मारचे कामी ई.ओ.आय व्दारे एकूण चार ठे केदारांिा शॉटष
शलस्त्ट करण्यात आले होते. सदर चार मक्तेदारांिी विदहत मदतीत निविदा सादर केल्या, प्राप्त चार
निविदांपैकी सिाषत कमी दराचे निविदाधारक मे. एस. एम. सी. इन्रास्त्रक्चर प्रा.शल. ठाणे आणण मे.
सररन्द्रा इंस्जनिअररंग कं. शल. मब
ं ई या दोन्ही ठे केदारांिी निविदा दर एस्स्त्टमेटपेक्षा 45.50 टक्के जादा
असा दर ददला आहे . सदर दोन्ही निविदाधारकािी अंदास्जत रकमेपेक्षा खूपच जादाचा दर ददला असल्यािे
त्यांिा िाटाघाटी कररता बोलािण्यात आले असता िाटाघाटीमध्ये दे ऊ केलेल्या 15 टक्के जादा दरािरूि
14 टक्के जादा दरािे सहमती दशषविली आहे . प्राप्त निविदा दराची तलिा केली असता प्रस्त्तावित कामाचे
अंदाजपरक िोव्हें बर 2009 च्या दरअिसचीिर तयार करण्यात आले असल्यािे राज्य ि केंद्र शासिाच्या
सधाररत धोरणािसार व्हॅट कर, कामगार कल्याण निधी, रॉयल्टी, एक्साईज ड्यटी या धोरणािसार चालू
दरसच
ू ीिसार सदरचा दर 9.40 टक्के जादा या दरािे मे. एस. एम. सी. इन्रास्त्रक्चर प्रा.शल. ठाणे आणण
मे. सररन्द्रा इंस्जनिअररंग कं. शल. मब
ं ई यांचेकडूि करूि घेण्यास मंजरी दे ण्यात आली आहे . त्याचप्रमाणे
िविि दरसच
ू ीिसार सधाररत योजिा तयार करूि मा. शासिास प्रस्त्ताि सादर करण्यास मान्यता दे ण्यात
आली आहे .
कामाचे आिे ि : मे. एस.एम.सी. इन्रास्त्रक्चर प्रा. ली.

ठाणे यांिा सांगली शमरज आणण कपिाड शहर

महािगरपाशलका जा. क्र.मिपा/ पापवि/ सां-612/ 10-11, ददिांक 23/12/2010 ि मे. सररन्द्र
इंस्जनिअररंग कं. शल. मब
ं ई यांिा जा. क्र.मिपा/ पापवि/ सां-613/ 10-11, ददिांक 23/12/2010

अन्िये

कामाचे आदे श दे ण्यात आले आहे त. त्यािसार आपले संमतीिे आपणास कामाच्या विभागणीिसार
अंदाजपरक ककंमत रुपये 10,43,11,043/- च्या अध्याष कामाच्या ककंमत रुपये 5,32,82,000/- बाबत

आपण सादर केलेल्या अंदाजपरकीय ककंमतीिर 14 टक्के जादा दरािे होणारी ककंमत रु. 6,07,41,480/मान्य करण्यात आली आहे. कामाचे आदे शामध्ये कामाची मदत 14 मदहिे िमद
ू करण्यात आली आहे .
म्हणजे ददिांक 22/2/2012 पयंत आहे .
तनवविा सच
ू ना (Bid-document) : िसार कामाची मदत 12 मदहिे िमद
ू आहे .
प्रस्त्तत कामापैकी मे. सररंद्र इंस्जनिअररंग कं. मब
ं ई यांिा दे ण्यात आलेल्या कामाची परव्यिहार
िस्त्ती, कामाचे प्रदाि प्रमाणक क्र. 20 ददिांक 7/01/2013, (प.ृ क्र. 24 ते 38) (धािते दे यक क्र. 5),
मोजमाप पस्त्तक क्र. 20 इत्यादीचे लेखापरीक्षणात आढळूि आलेल्या अनियशमतता खालीलप्रमाणे.
1) सजल निमषल अशभयाि राबविण्याबाबत महासभा ठराि क्र. 102, ददिांक 18 डडसेंबर, 2008 अन्िये
ठराि मंजूर करूि मा. आयक्तांिा यासंदभाषत महाराष्ट्र शासिाबरोबर करार करण्याबाबत अिमती दे ण्यात
आली आहे त्यािसार महाराष्ट्र शासिाबरोबर करण्यात आलेल्या कराराची प्रत लेखापरीक्षणािेळी उपलब्ध
करण्यात आलेली िाही.
2) मंजरू डी.पी. आर ि निविदा बीड डाक्यमें ट यामधील बी-1 मधील कामाच्या बाबीमध्ये तफाित
आढळूि येते. उदा.
I) Schedule B-1/A : Item no. 1- Designing & Constructing R.C.C. Intake chamber of
4.00 M. Lear dia- 1 job [at] Rs. 35,76,943/- या बाबीचा समािेश डी.पी.आर मध्ये आढळूि येत
िाही. परं त निविदे मध्ये समािेश करण्यात आलेला आहे .
II) Schedule B-1/C : Item no. 3 - Providing Double flanged butterfly Valve Electrically
operated of dia (1) 500mm [at] Rs. 6,63,176/- (2) 400mm [at] Rs. 2,09,153/- (3)
200mm [at] Rs. 1,16,002/- (4) 100mm [at] Rs. 22,166/- Total Rs. 10,10,497/- या बाबीचा
समािेश डी.पी.आर मध्ये आढळूि येत िाही. परं त निविदे मध्ये समािेश करण्यात आलेला आहे .
III) Schedule B-1/D : Item NO.3 - Providing double flanged butterfly Valve Electrically
Operator of dia
(1) 400mm -5nos [at] Rs. 2,09,153/- Rs. 10,45,765/(2) 600mm -2nos [at] Rs. 4,27,801/- Rs. 8,55,602/(3) 300mm -1no. [at] Rs. 1,0,3815/- Rs. 1,03,815/-

(4) 200mm - 10nos [at] Rs. 19333.66 Rs. 193336.60
(5) 10mm -5nos [at]Rs. 7388.51 Rs. 36942.55

Total Rs. 2235461/-

या बाबीचा समािेश डी.पी.आर मध्ये आढळूि येत िाही. परं त निविदे मध्ये समािेश करण्यात आलेला
आहे .
िरील प्रमाणे रुपये 68,22,901/- (35,76,943+10,10,497+ 2235461) ककंमतीच्या बाबींसाठी
तांत्ररक, प्रशासकीय मंजरी घेण्यात आलेली िाही तरी सद्धा या बाबींचा समािेश निविदे मध्ये करण्यात
आलेला आहे . अशा प्रकारे तांत्ररक/प्रशासकीय/वित्तीय मंजरी शशिाय निविदे मध्ये समािेश करूि ठे केदाराला
काम दे ण्यात आल्याचे ददसि
ू येत.े
3) निविदा सच
ू िा निगषशमत करण्यापूिी निविदे तील कामाच्या बाबींकररता निविदे त समाविष्ट्ट बाबींचे
िककंग एस्स्त्टमेट तयार करूि त्यास तांत्ररक मंजरी घेऊि त्यािंतर निविदा डॉक्यमें ट तयार करण्याची
आिश्यकता होती परं त त्यािसार कायषिाही करण्याऐिजी तांत्ररक मंजरी ि घेता निविदा बोलाविण्यात
आलेल्या आहे त.
4) निविदा डॉक्यमें ट िसार कामाची मदत 12 मदहिे आहे . परं त कामाचे आदे श ि करारिाम्यािसार
कामाची मदत 14 मदहिे दे ण्यात आलेली आहे. सदर काम दोि कंराटदारांिा विभागि
ू दे ण्यात आलेले
आहे . त्यािसार कामाची मदत सिषसामान्यपणे कमी करण्याऐिजी कामाच्या कालािधीत िाढ झालेली आहे .
5)

मे. सररंद्र इंस्जनिअररंग कं. शल. मब
ं ई आणण मे. एस.एम.सी. इन्रा. प्रा. शल. ठाणे यांिी

निविदा/अंदास्जत ककंमतीच्या 45.50 टक्के जादा सिाषत कमी दाराची निविदा सादर केली होती. त्याबाबत
िाटाघाटी/ फेरिाटाघाटी मध्ये अंनतम 14 टक्के जादा दरािे काम करण्यास संमती ददल्यािसार त्यांच्या
निविदा मंजूर करूि काम विभागि
ू दे ण्यात आले आहे . निविदे तील दर 10 टक्के पेक्षा कमी ककंिा जादा
असल्यास त्याबाबत निविदादारािे निविदे त दे ऊ केलेल्या दरांच्या समथषिाथष दर पथ
ृ :करण जोडणे
आिश्यक आहे . परं त प्रस्त्तत निविदे मध्ये दरांच्या समथषिाथष दर पथ
ृ :करण जोडण्यात आल्याचे आढळूि
आले िाही. मळ
ू निविदे मधील 45.50 टक्के जादा दरािे कराियाचे काम फेर िाटाघाटी मध्ये 14 टक्के
जादा दरािे करण्यास संमती दे ण्यात आली आहे त्यािसार मळ
ू निविदे तील दे ऊ केलेल्या दरांमध्ये 26.50
टक्के कमी करूि दे कार दे ण्यात आलेला आहे . याबाबतचे समथषि करण्यात आलेले िाही. निविदादाराला
दे कार दे तािा निविदे तील बाबींचे आकलि झाले िसल्यामळे एिढ्या जादा दरािे दे कार दे ण्यात आला होता
ककंिा कसे याबाबत िस्त्ती मध्ये खलासा आढळूि येते िाही. निविदा सादर करण्यापि
ू ी कामाबाबत प्री-बीड
शमटींगमध्ये कामाच्या गणित्तेबाबत चचाष केल्याचे आढळूि येत िाही. िाटाघाटीमध्ये निविदादारांिी मळ
ू
दे कारातील बाबी/काम/परिठ्या बाबत विचारात घेण्यात आलेल्या बाबींच्या गणित्तेमध्ये फेरफार/ बदल
करूि त्यािसार िाटाघाटीमध्ये दर कमी करूि ददले आहेत ककंिा कसे याबाबतचा उहापोह उपलब्ध
परव्यिहार िस्त्ती मध्ये आढळूि आला िाही. त्यामळे निविदादारांच्या दे काराबाबत संददनधता असल्याचे

ददसि
ू येत.े
6) सदर कामाचे ठे केदार मे. सरें द्र इंस्जनिअररंग कं. शल. मब
ं ई यांिा प्रमाणक क्र. 20, ददिांक 7/01/2013
(धािते दे यक क्र. 5) अन्िये स्त्थूल रक्कम रुपये 1,11,44,571/- चे प्रदाि करण्यात आले आहे . सदर
दे यकाची पडताळणी करता खालील रटी निदशषिास आल्या.
अ) बाब क्र. 3 : Excavation in general soil material 4.5mtr to 6.00mtr lifting मोजमाप पस्त्तक
19 प.ृ क्र. 29(1) िर िोंदविण्यात आल्याचे गोर्िाऱ्यात िमद
ू आहे परं त सदर कामाची तपशीलिार िोंद
मोजमाप पस्त्तक 19 प.ृ क्र. 29(1) िर आढळूि येत िाहीत.
ब) बाब क्र. 8 : Refilling the trenches with available excavated stuff पररमाण [(3.142 x
1.142 )÷4 x 45 = 45.94 m3 एिढे होते त्याऐिजी 183.75 m3 शलदहण्यात आलेले आहे . त्यामळे
137.81 m3 (183.75 - 45.94 = 137.81) पररमाण जादा शलहीण्यात आले आहे . सदर बाबीचा दर प्रती
घि मी. रु. 41.36 प्रमाणे रुपये 5700/- (137.81 x 41.36=5700) जादा प्रदाि झाल्याचे ददसि
ू येते.
(M.B.No. 19/33(1)
क) बाब क्र. 7 : Lowering, laying and jointing with S.B.R. Rubber gasket या बाबीच्या
पररमाणाची बेरीज 386.75 मीटर ऐिजी 388.75 मीटर म्हणजे 2 मीटर जादा शलहण्यात आली आहे . दर
रुपये 258.76 आहे . दे यकात 90% प्रदाि करण्यात आले आहे त्यािसार 258.76 च्या 90% रुपये
232.88 प्रमाणे 2 मीटरचे 465.76 जादा प्रदाि झाल्याचे ददसि
ू येते. (M.B. 19/26(1)
ड) बाब क्र. 1 : Providing & Supplying D.I.pipe या बाबीचे पररमाण 388.75 मीटर म्हणजे 2
मीटर मोजमाप जादा शलहण्यात आल्याचे ददसि
ू येते. या बाबीचा दर रुपये 4548.23 आहे . प्रदाि 10%
करण्यात आले आहे त्यामळे यामध्ये रुपये 909.64 जादा प्रदाि झाल्याचे ददसि
ू येते
7) सदर प्रमाणक क्र.20, ददिांक 7/01/2013 िसार प्रदाि करण्यात आलेल्या स्त्थूल रकमेमध्ये ककंमत/दर
िाढ (escalation) रक्कम रुपये 33,46,018/- प्रदाि करण्यात आलेले आहे .
सजल निमषल अशभयाि अंतगषत कामांकररता Expression of Interest व्दारे मागविण्यात आलेल्या
अस्स्त्तत्िातील पाणीपरिठा योजिेचे बळकटीकरण करणे, बल्क मीटर बसविणे ि योजिा 24/7 अंतगषत
चालविणे कामाच्या निविदा अटीमध्ये clause 5.4 escalation price for work : Price escalation
clause shall be applicable on approved initial rates only after 24 months. No
escalation will be provided within 24 months. No escalation price shall be allowed for
the period of delay causes by operator reasons pertaining to operator. अशी अट आहे .

परं त सदर निविदे मध्ये यािसार अट िसल्यामळे कंराटदाराला ककंमत/दर िाढ दे ण्यात आलेली आहे .
एकाच िेळी काढण्यात आलेल्या एकाच प्रकारच्या कामाच्या निविदा अटीमध्ये शभन्िता करण्याचे प्रयोजि
स्त्पष्ट्ट करण्यात आलेले िाही.
8) कामाची मदत निविदे िसार 12 मदहिे ि कामाचे आदे श क्र. मिपा/ पापवि/ सां/613, ददिांक
23/12/2010 िसार 14 मदहिे निस्श्चत करण्यात आलेली आहे . त्यािसार कामाची मदत 14 मदहन्यािंतर
22/02/2012 रोजी समाप्त होते. त्यामदतीत काम पूणष होणे आिश्यक होते. परं त

प्रमाणक क्र.20,

ददिांक 7/01/2013 िसार पाचिे धािते दे यका अखेर रुपये 2,92,47,312/- एिढे च काम झाल्यचे ददसि
ू
येते. कामाची मदत संपूि समारे 11 मदहिे पयंत मंजूर काम रुपये 5,32,82,000/-

ककंमतीिर 14 टक्के

जादा दरािे होणारी ककंमत रु. 6,07,41,480/- पैकी रुपये 2,92,47,312/- एिढे काम पूणष झालेले आहे .

म्हणजे एकूण कामाच्या 48.15% एिढे च काम झालेले आहे . त्यामळे मदतीत काम पूणष झाले िसल्यािे
कंराटदाराकडूि बी-1 टें डर नियमािसार दं डिीय कायषिाही करणे आिश्यक असतािा दं डिीय कायषिाही
केली िाही.

9) कामाच्या बार-चाटष िसार कंराटदारास काम करणे बंधिकारक आहे . परं त काम पूणष झालेले

िसल्यामळे सदर कामािर खचष करण्याचा उद्देश साध्य झालेला िाही. प्रस्त्तत काम बार-चाटष िसार करूि
घेण्याच्या अंमलबजािणीमध्ये योनय नियोजिाचा अभाि असल्याचे ददसि
ू येते. त्यामळे शासिाचा निधी
वििाकारण गत
ं ूि रादहलेला आहे .

अधषसमास ज्ञापि क्र.171 दद.31/10/2014 रोजी निगषशमत केला असि पाणीपरिठा विभागािे त्याचे

अिपालि सादर केलेले िाही.

िसल
ू पार रक्कम (909.64+465.76+5700) 7075.40 रुपये :
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42189577
महाराष्ट्र जीिि प्रार्धकरणची सि 09/10 ची दर अिसच
ू ी ि शेड्यल बी-1A ते बी-1 जी मधील बाबींचे
दरांची पडताळणी केली असता निविदे च्या बी-1 शेड्यल िसार रुपये 5,79,79,549/- पैकी रुपये
4,21,89,577/- रकमेच्या बाबींचे दर दरअिसचीबरोबर जळत िाहीत. सदर दर कोणत्या अिसचीप्रमाणे
घेण्यात आले आहे . याचा तपशील िस्त्तीमध्ये आढळूि आला िाही.
महाराष्ट्र शासि ,पाणी परिठा ि स्त्िच्छता विभाग, शासि निणषय क्र. सनिअ- 2010/ प्र.क्र.460/ पाप22, ददिांक 23 िोव्हें बर, 2010 अन्िये महाराष्ट्र सजल निमषल अशभयािांतगषत सांगली शमरज आणण
कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या 24/7 पाणीपरिठा योजिेच्या रुपये 29.85 कोटी ढोबळ ककंमतीच्या
भाग-अ मधील 13 कामांिा प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .
सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलका क्षेरात सजल निमषल अशभयाि राबविण्याबाबत महासभा
ठराि क्र. 102, ददिांक 18 डडसेंबर 2008 अन्िये ठराि मंजूर करूि मा.आयक्तािा यासंदभाषत महाराष्ट्र
शासिाबरोबर करार करण्याबाबत अिमती दे ण्यात आली आहे .
सजल निमषल अशभयाि योजिेंतगषत कराियाच्या कामांकररता 6 पॅकेज मध्ये एक्सप्रेशि ऑफ इंटरे स्त्ट
व्दारे इच्छक कंराटदारांकडूि शॉटष शलस्त्ट बिविण्याकररता निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्याकररता
दै निक इंडडयि एक्सप्रेस ि दै निक पढारी या ित्ृ तपरांमध्ये ददिांक 27/03/2010 रोजी जादहरात दे ण्यात
आली होती. ददिांक 27/04/2010 पयंत इच्छक कंराटदारािी आपला एक्सप्रेशि ऑफ इंटरे स्त्ट
कळविल्यािंतर शॉटष शलस्त्ट बिविण्यात आली. मळ
ू प्रस्त्तािािसार 6 पॅकेज मध्ये निविदा मागविण्यात
आल्या होत्या. परं त शॉटष शलस्स्त्टं ग, गणित्ता, तांत्ररक क्षमता विचारात घेऊि 6 पॅकेजच्या कामांचे 3 गट
तयार करण्यात आले.
प्रस्त्तत कामाची लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध करण्यात आलेली परव्यिहार िस्त्ती, निविदा दस्त्तऐिज
तपासणी करण्यात आली तपशील खालीलप्रमाणे.
कामाचे नाव : महाराष्ट्र सजल ि निमषल अशभयाि योजिेअंतगषत पॅकेज क्र.1.2 मधील अस्स्त्तत्िातील

पाणीपरिठा योजिेचे बळकटीकरण करणेसाठी शध्द ि अशध्द जल उपसा केंद्र येथील पंवपंग मशशिरी ि
त्याला लागणारी इलेक्रीकल उपांगे बदलणे इत्यादी अिर्ंर्गक कामे.
कामाची अंिाजपत्रकीय रक्कम : रुपये 5,77,98,243/- (अंदाज परक म.स्ज.प्रार्धकरण 2009-10 च्या दर
अिसचीिर आधाररत ि कांही बाबी बाजारभािाप्रमाणे)
कामाची प्रिासकीय मंजरु ी :

सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे महासभा ठराि क्र. 102,

ददिांक 18 डडसेंबर, 2008 ि महाराष्ट्र शासि ,पाणी परिठा ि स्त्िच्छता विभाग, शासि निणषय क्र.
सनिअ- 2010/ प्र.क्र.460/ पाप-22, ददिांक 23 िोव्हें बर, 2010 अन्िये.
स्थायी सशमती मंजुरी : मा.स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 126, ददिांक 12/07/2010
तनवविा सच
ू ना प्रशसध्िी

: दै निक इंडडयि एक्सप्रेस ि दै निक पढारी या ित्ृ तपरांमध्ये ददिांक

27/03/2010 रोजी जादहरात प्रशसध्दी दे ण्यात आली आहे .
तनवविा प्रकक्रया : निविदा एक्सप्रेशि ऑफ इंटरे स्त्ट व्दारे इच्छक ठे केदारांकडूि मागविण्यात आल्या.
निविदा विकत घेण्याचा कालािधी ददिांक 8/11/2010 ते 22/11/2010. निविदा सादर करण्याचा अंनतम
ददिांक 10/12/2010 (मदत िाढीसह). निविदा उघडण्याचा ददिांक 10/12/2010. निविदा पि
ू ष बैठक
ददिांक 19/11/2010. निविदा सच
ू िेस प्रनतसाद म्हणूि एकूण 7 (सात) ठे केदारांिी निविदा विकत
घेतल्या. एक्सप्रेशि ऑफ इंटरे स्त्ट व्दारे सादर केलेल्या ठे केदारांमध्ये 7(सात) ठे केदार पार ठरविण्यात
आले. पार ठे केदारांिा महािगरपाशलका पर क्र. WWD/ Sangli/ 562/ 10-11, ददिांक 1/12/2010
अन्िये निविदा दर दे ण्याबाबत कळविण्यात आले. त्यािसार 10/12/2010 पयंत 6(सहा) ठे केदारांिी
निविदा सादर केल्या. प्राप्त निविदांमध्ये सिाषत कमी दराची निविदा मे. योगीराज इले. पॉिर प्रा.ली. ििी
मबई यांची निविदा ककंमतीच्या 25.60% जादा दरािे आहे .
सिाषत कमी दर दे ऊ करणारे निविदाकार यांिा निविदा दरांबाबत िाटाघाटीसाठी पर क्र. WWD/
SNA/625/ 10-11, ददिांक 24/12/2010 अन्िये, ददिांक 31/12/2010 रोजी सकाळी 10 िाजता
बोलािण्यात आले होते. ददिांक 31/12/2010 च्या िाटाघाटी बैठकीत ठे केदाराचे प्रनतनिधींिी निविदे तील
जादा दराच्या समथषिाथष कांही मद्दे उपस्स्त्थत केले परं त त्याबाबत ठोस परािे सादर केले िाहीत. त्यामळे
विस्त्तत
ृ अंदाजपरक ि दर पथ
ृ :करणासह ददिांक 5/01/2011 रोजी सादर करण्याबाबत ठरविण्यात आले.
त्यािसार ठे केदारािे त्यांचे दद.13/01/2011 च्या परान्िये विस्त्तत
ृ अंदाजपरकासह पूिीच्या 25.60 टक्के
जादा दराच्या दे कारामध्ये 4.40% कमी करूि सधाररत दे कार 21.20 टक्के जादा दरािे दे कार कळविला
आहे . िाटाघाटीिंतर निविदे तील कामाची ककंमत रुपये 7,00,51,470/- िर निस्श्चत करण्यात आले.
त्यािसार स्त्थायी सशमतीकडे ठराि मंजरीसाठी प्रस्त्ताि सादर करण्यात आला.
स्थायी सशमती ठराव : मा. स्त्थायी सशमती ठराि क्र.512 ददिांक 17/02/2011 अन्िये ठराि मंजूर
करण्यात आला आहे .

प्रस्त्तत कामाचे एस्स्त्टमेट रु. 5,77,98,243/- मारचे कामी मे. योगीराज पॉिर टे क प्रा.ली. ििी मब
ं ई यांचा
निविदादर सिाषत कमीचा म्हणजे एस्स्त्टमेट पेक्षा 25.60 टक्के जादा आहे . ठे केदारास िाटाघाटीसाठी
बोलाविले असता ठे केदाराचे प्रनतनिधी उपस्स्त्थत राहूि त्यांिी जादा दराचे समथषि दे तािा ठोस परािे
उपलब्ध करू शकले िाहीत तथावप िाटाघाटीअंती त्यांिी पूिीच्या दे कारामध्ये 4.40 टक्के कमी करूि
21.20 टक्के जादा दराचा सधाररत दे कार ददिांक 13/01/2011 च्या परान्िये कळविला असल्यािे
विर्यांककत कामर्गरी याकामाचे सिाषत कमी दराचे निविदाधारक मे. योगीराज पॉिरटे क प्रा.ली. ििी मब
ं ई
यांचेकडूि करूि घेणेस मान्यता दे ण्यात आली आहे .
प्रस्त्तत स्त्थायी सशमती ठरािामध्ये, प्रस्त्तावित कामाचे अंदाजपरक िोव्हें बर 2009 च्या दरसचीिर करणेत
आले आहे . तदिंतर कांही बाबींच्या ककंमतीमध्ये महाराष्ट्र शासि ि केंद्र शासि धोरणािसार बदल झालेले
आहे त. सि 2010-11 ची ििीि दरसच
ू ी लागू झाली आहे . ििीि दरसच
ू ीशी बाजारभािाशी तलिा केली
असता निविदादारािे ददलेला दर 9.46 टक्के आहे . सदर दर 10% पेक्षा कमी असल्यािे ठे केदारािे ददलेला
दर योनय आहे त्यास दह सभा सहमती दशषवित आहे . असे िमद
ू आहे .
कामाचे आिे ि : प्रस्त्तत कामाचे आदे श महापाशलका पर क्र. मिपा/ पापवि/ सां/900/ 2010-11, ददिांक
24/03/2011 अन्िये मे. योगीराज पॉिरटे क प्रा.ली. ििी मब
ं ई यांिा दे ण्यात आले आहेत. कामाच्या
आदे शािसार सदर कामाची मदत बारा (12) मदहिे पािसाळ्यासह आहे .
कामाचा तपिील :
सववस्तर प्रकल्प आराखड्यानस
ु ार मंजूर कामे खालीलप्रमाणे (रुपये- 5,66,55,122/-)
NAME OF WORK

Amt.(Rs

Estimate for Electrical Rehabilitation & Additional Ready To Use

8157150

Standby Transformer with Change over Panel At Malbunglow
2. Estimate for Electrical Rehabilitation & Additional Ready To Use 11788398
Standby Transformer with Changeover Panel At Malbunglow
Estimate for electrical Rehabilitation & Additional Ready to Use

2827039

Standby Transformer with change over Panel AT Hirabaug Raw
Water Pumping Station
Estimate for Electrical Rehabilitation Hirabaug

1394034

Estimate for Electrical Rehabilitation &Additional Ready to Use

5659201

Standby Transformer with Changeover Panel At Miraj Raw
W.P.Stn.

6. Estimate for Electrical Rehabilitation &Additional Ready to Use

8949795

Standby Transformer with Changeover Panel At Miraj Raw WTP
7. Estimate for Replacement of Raw Water Pumping MachneryAt

9638779

Head Works Sangli
8. Estimate for Replacement of Pure Water Pumping Machinery At 8240727
Malabunglow
Total Rs.
तनवविे तील िेड्यल
ू बी-1 नस
ु ार कामाचा तपिील खालीलप्रमाणे

56655122

(Rs. 57979549)

Sch

Name of work

Amt. (Rs.)

B-1A

Replacement of Existing Raw/Pure Water Pumping

9834555

Machinery At Malbunglow
B-1B

Replacement of Existing Raw/Pure Water Pumping

6269994

Machinery At Krishnaghat
B-1C

Replacement of Existing Pure Water L.T.panel At

1888195

Malbunglow
B-1D

Replacement of Existing Pure Water L.T.panel At Hirabaug 1622782

B-1E

Replacement of Raw Water Pumping Machinery At Ext.

16120648

Head Work SANGLI
B-1F

Replacement of Raw Water Pumping Machinery At K’ghat 13036763

B-1G

Replacement of Raw Water Pumping Machinery At

9206612

Malbung
Total Rs.

57979549

सदर कामाचे लेखापरीक्षणाकररता उपलब्ध करण्यात आलेली परव्यिहार िस्त्ती, निविदा िस्त्ती, निविदा
अंदाजपरक, सविस्त्तर प्रकल्प आराखडा (D.P.R.) पडताळणी केली असता खालीलप्रमाणे अनियशमतता
आढळूि आल्या.
1.

निविदा सच
ू िा निगषशमत करण्यापूिी निविदे तील कामाच्या बाबींकररता निविदे त समाविष्ट्ट बाबींचे

िककंग एस्स्त्टमेट तयार करूि त्यास तांत्ररक मंजरी घेऊि त्यािंतर निविदा डॉक्यमें ट बी-1 तयार करण्याची
आिश्यकता होती परं त त्यािसार कायषिाही करण्याऐिजी तांत्ररक मंजरी ि घेता निविदा बोलाविण्यात
आलेल्या आहे त.

2.

लेखापरीक्षणाकररता उपलब्ध करण्यात आलेल्या प्रस्त्तत कामाच्या सविस्त्तर प्रकल्प

आराखाड्यािसार (D.P.R.) प्रस्त्तत कामाची ककंमत रुपये 5,66,55,122/- असल्याचे ददसि
ू येते. परं त
निविदा शेड्यल बी-1 िसार 5,79,79,549/- आहे . सदर तफािती बाबत खलासा करण्यात आलेला िाही.
3.

निविदे तील शेड्यल बी-1 मध्ये समाविष्ट्ट कामाच्या बाबी ि सविस्त्तर प्रकल्प आराखाडा (D.P.R.)

यातील बहतांश बाबीमध्ये समािता ददसि
ू येत िाही. डी.पी.आर. मधील कामाच्या
बाबींकररता प्रशासकीय, तांत्ररक मंजरी घेण्यात आलेली आहे . डी.पी.आर. मध्ये िसतािा

निविदे त

समाविष्ट्ठ बाबींिा मंजरी घेण्यात आलेली िाही. िककंग एस्स्त्टमेट तयार करूि त्यास सद्धा मंजरी घेण्यात
आलेली िाही. मंजरी ि घेता निविदा मागिूि कामाचा ठे का ददला आहे .
4.

कामाचे अंदाज परक महाराष्ट्र जीिि प्रार्धकरण 2009-10 च्या दर अिसचीिर आधाररत ि कांही

बाबी बाजारभािाप्रमाणे तयार करण्यात आले आहे . निविदे तील शेड्यल बी-1 मधील बाबींचे दर 2009-10
च्या दर अिसचीप्रमाणे पडताळणी करता बी-1 मधील बाबी दर अिसचीमध्ये आढळूि आले िाहीत
तपशील खालीलप्रमाणे.
REPLACMENT OF EXISTING RAW/PURE WATER PUMPING MACHIERY AT
MALBUNGLOW
SCHEDULE B - 1 A
ITEM

DESCRIPTION

UNIT QTY

RATE

AMOUNT

8

Busbars, Disc & Pin Insulator

lump 1

40000

40000

10

Switch Yard Lightening

Nos

4

16782

67128

11

Relay Metering panel

Nos

3

73899

221697

12

415 (V) L.T.Pannel-Wtih changeover

Nos

1

601397

601397

Nos

1

235805

235805

facility
13

Automatic Power factor Control Pannel
without

14

Motor Soft Starter 335 HP

Nos

3

491764

1475292

16

CABLE 3.5 X 400 sq mm

Mtr

600

2938

1762800

CABLE 3 X 400 sq mm

mtr

200

2500

500000

20

Fire Fighting Equipments Accesories

Lum

1

25000

25000

21

Dismentalaing

Lum

1

10000

10000

22

SwitchYard Civil Works

Lum

1

189014

189014

TOTAL Rs.

5128133

REPLACMENT OF EXISTING RAW/PURE WATER PUMPING MACHIERY AT
KRISHNA GHAAT JACKWELL MIRAJ
SCHEDULE B - 1 B
ITEM DESCRIPTION

UNIT QTY

RATE

AMOUNT

RS

RS

1

Pole structue for 11 KV

Lump 1

200000

200000

8

Busbars, Disc & Pin Insulator

lump

1

40000

40000

10

Switch Yard Lightening

Nos

4

16782

67128

11

Relay Metering panel

Nos

3

73899

221697

12

415 (V) L.T.Pannel-Wtih changeover

Nos

1

484219

484219

facility
13

Automatic Power factor Control Pannel

Nos

2

189251

378502

14

Motor Soft Starter 250

Nos

3

318720

956160

17

Control Cable 4 x 1.5

Mtr

200

176

35200

20

Fire Fighting Equipments Accesories

Lump 1

25000

25000

21

Dismentalaing

Lump 1

25000

25000

22

SwitchYard Civil Works

Lump 1

189114

189114

HP

TOTAL Rs.

2622020

REPLACMENT OF EXISTING PURE WATER L.T. PANNEL AT MALBUNGLOW
WTP PUMPING
SCHEDULE B - 1 C
ITEM DESCRIPTION
1

415 (V) L.T.Pannel-Wtih changeover

UNIT QTY

RATE

AMOUNT

RS

RS

Nos

1

434870

434870

1

189251

189251

facility
2

Automatic Power factor Control Pannel

Nos

8

Dismentaling

Lump 1

25000

25000

9

Dismentaling of Required pumps motor

Lump 1

5000

5000

Transform
TOTAL Rs.

654121

REPLACMENT OF EXISTING PURE WATER L.T. PANNEL AT HIRABAUG RAW
WATER
SCHEDULE B - 1 D
ITEM DESCRIPTION

UNIT QTY

RATE

AMOUNT

1

Nos

424003

424003

415 (V) L.T.Pannel-Wtih changeover

1

facility
TOTAL Rs.

424003

REPLACMENT OF

RAW WATER PUMPING MACINERY AT Ext. HEAD WORK

SANGLI
SCHEDULE B - 1 E
ITEM DESCRIPTION
1

Providing and erecting commissioning of Nos

RATE

AMOUNT

3

1964364 5893092

Nos

3

926370

2779110

Control Job

1

600000

600000

Cum

10

3521.92 35219.2

Cum

25

3521.92 88048

500mm dia

Mtr

30

12140.6 364218

900 mm dia (M.S) 10mm thick

Mtr

15

13116

VT pump
2

UNIT QTY

(15.00 lakh/ltr/hrs)

P/Erec. Comm.. test

& trial of SPDP

motor 1500 RPM (335 HP)
3

P/Erec. Comm.. test

& trial of

/swotch gear pannel (415 volt)
7

Providing CC foundation in 1:2:4
(lumpsum for support block)

7

Providing CC foundation in 1:2:4
(lumpsum for thrust block)

8

P/S ISI Standared M.S/C.I Double
flanged pipes
196740

9

Pro/Ere connecting double flanged short
body pattern type Electrically Operated
Butterfly Valve
Butterfly valve PN 1.6 (With Acutator)

Nos

3

249733

749199.84

Nos

1

599437

599437.15

500mm dia

Nos

3

269781

809344.74

900 mm dia

Nos

1

847538

847538.35

Pro/ S ISI Mark CI D/F Angle type

Nos

1

58951.6 58951.6

Qtl

37

6827.6

252621.2

300 mm dia

Nos

2

779.47

1558.94

500mm dia

Nos

18

1614.08 29053.44

900 mm dia

Nos

7

3881.43 27170.01

Sluice Valve 500 mm dia

Nos

3

5904.86 17714.58

Sluice Valve 900 mm dia

Nos

1

9579.5

Reflux Valve 500 mm dai

Nos

3

5904.86 17714.58

Reflux Valve 900 mm dai

Nos

1

9579.5

9579.5

Pressure Relief Valve 300 mm dia

Nos

1

762.5

762.5

300 mm dia

Mtr

300

834.75

250425

Desng Prov & fixng reqred surge

Nos

1

75302.6 75302.66

500 mm dai
Butterfly valve PN 1.6 (With Acutator)
900 mm dai
10

11

Pro/ S ISI Mark CI D/F Reflux Valve

Spring loded pressure relif Valves 300
mm
12

Pro/Supl ISI Standared MS Specials

13

Pro.Making flanged joints to CI MS pipes

14

Lowering laying jointing in possition CI
D/F Valves

15

9579.5

Pro. Low. Lay Jointg RCC NP-3 Class
Pipe

21

protectn Devices
22

prov. suplng erection dismentaling joint

Nos

3

98218.2 294654.6

in pumps
TOTAL Rs.

14007035

REPLACMENT OF

RAW WATER PUMPING MACINERY AT KRISHNAGHAT

SCHEDULE B - 1F
ITEM DESCRIPTION
1

Providing and erecting commissining of

RATE

AMOUNT

RS

RS

Nos

3

1472856 4418568

vertical Nos

3

910256

2730768

1

600000

600000

Cum

10

3521.92

35219.2

Cum

25

3521.92

88048

400mm dia

Mtr

30

8292.03

248760.9

700 mm dia (M.S) 10mm thick

Mtr

15

10233

153495

Nos

3

208002

624006

Nos

1

417020

417020

VT pump
2

UNIT QTY

(15.00 lakh/ltr/hrs)

P/Erec. Comm.. test

& trial of

Solid shaft mitor SPDP moter 1500 RPM
(250 HP)
3

P/Erec. Comm.. test

& trial of

Control Job

/swotch gear pannel (415 volt)
7

Providing CC foundation in 1:2:4
(lumpsum for support block)
Providing CC foundation in 1:2:4
(lumpsum for thrust block)

8

P/S ISI Standared M.S/C.I Double
flanged pipes

9

Pro/Ere connecting double flanged short
body pattern type Electrically Operated
Butterfly Valve
Butterfly valve PN 1.6 (With Acutator)
400 mm dai
Butterfly valve PN 1.6 (With Acutator)

700 mm dai
10

Pro/ S ISI Mark CI D/F Reflux Valve
400mm dia

Nos

3

173144

519434

700 mm dia

Nos

1

522216

522216

12

Pro/Supl ISI Standared MS Specials

Qtl

35

6827.6

238966

13

Pro.Making flanged joints to CI MS pipes
300 mm dia

Nos

2

779.47

1558.94

400mm dia

Nos

18

1275.78

22964.04

700 mm dia

Nos

7

2623.68

18365.76

Sluice Valve 400 mm dia

Nos

3

4745.74

14237.22

Sluice Valve 700 mm dia

Nos

1

6779.78

6779.78

Reflux Valve 400 mm dai

Nos

3

4745.74

14237.22

Reflux Valve 700 mm dai

Nos

1

6779.78

6779.78

Pressure Relief Valve 300 mm dia

Nos

1

762.5

762.5

Mtr

300

834.75

250425

5 ton Capacity (lift 6 to 8 mtr)

Nos

1

752110

752110

17

Square Bar rail 50 x 50

Mtr

30

1558

46740

21

Desgn Prov. & fixng required surge

Nos

1

75302

75302

Nos

3

73642.8

220928.4

14

Lowering laying jointing in possition CI
D/F Valves

15

Pro. Low. Lay Jointg RCC NP-3 Class
Pipe
300 mm dia

16

P/Erec. Comm..singla grited elect
operated circular

protectn Devices
22

prov. suplng erection dismentaling joint
in pumps

TOTAL Rs.

12027693

REPLACMENT OF PURE WATER WATER PUMPING MACHINERY AT

MALBUGLOW TO FEED MALBUNGLOW ESR
SCHEDULE B - 1 G
ITEM DESCRIPTION
1

UNIT QTY

Providing and erecting commissining of

RATE

AMOUNT

RS

RS

Nos

3

590722

1772166

vertical Nos

3

514860

1544580

3

200000

600000

Cum

10

3521.92

35219.2

Cum

25

3521.92

88048

400mm dia

Mtr

30

8292.05

248761.5

700 mm dia (M.S) 10mm thick

Mtr

15

10233

153495

Nos

3

208002

624006

Nos

1

417020

417020

400mm dia

Nos

3

173145

519435

700 mm dia

Nos

1

522216.8 522216.8

VT pump
2

P/Erec. Comm.. test

& trial of

Solid shaft mitor SPDP moter 1500 RPM
(150 HP)
3

P/Erec. Comm.. test

& trial of

Control Job

/swotch gear pannel (415 volt)
7

Providing CC foundation in 1:2:4
(lumpsum for support block)
Prov. CC foundation in 1:2:4 (lump for
thrust block)

8

P/S ISI Standared M.S/C.I Double
flanged pipes

9

Pro/Ere connecting double flanged short
body pattern type Manualy Operated
Butterfly Valve
Butterfly valve PN 1.6 (With Acutator)
400 mm dai
Butterfly valve PN 1.6 (With Acutator)
700 mm dai

10

Pro/ S ISI Mark CI D/F Reflux Valve

11

Pro/ S ISI Mark CI D/F Angle type Sprin Nos

1

58951.6

58951.6

Qtl

35

6827.6

238966

Nos

1

762.5

762.5

300 mm dia

Mtr

300

834.75

250425

Desng Prov & fixng reqred surge

Nos

1

75302.66 75302.66

Nos

3

59072.2

loded pressure relif Valves 300 mm
12

Pro/Supl ISI Standared MS Specials

14

Lowering laying jointing in possition CI
D/F Valves
Pressure Relief Valve 300 mm dia

15

Pro. Low. Lay Jointg RCC NP-3 Class
Pipe

21

protectn Devices
22

prov. suplng erection dismentaling joint

177216.6

in pumps
TOTAL Rs.

7326572

ABSTRACT
Sched Name of Work

Schedue

Amt of

Diff. Amt.

ule

Amt

Rates not in RS
DSR

B-1A

Replacement Of Existing Raw/Pure

9834555

5128133

4706422

6269994

2622020

3647974

1888195

654121

1234074

1622782

424003

1198779

Water Pumping Machinery at
MALBUNGLOW
B-1B

Replacement Of Existing Raw/Pure
Water Pumping Machinery at K’GHAAT
J’WELL MIRAJ

B-1C

Replacement Of Existing Pure Water
L.T. PANNEL AT MALBUNGLOW WTP
PUMPING

B-1D

Replacement Of Existing Pure Water
L.T. PANNEL AT HIRABAUG RAW

WATER
B-1E

Replacement Of Raw Water Pumping

16120648

14007035

2113613

13036763

12027693

1009070

9206612

7326572

1880040

57979549

42189577

15789972

Machinery AT Ext. HEAD WORK
SANGLI
B-1F

Replacement Of Raw Water Pumping
Machinery AT KRISHNAGHAT

B-1G

Replacement Of pure Water Pumping
Machinery AT MALBUGLOW to feed
MALBUNGLOW ESR
TOTAL RS.

दर अिसच
ू ी ि शेड्यल बी-1A ते बी-1 जी मधील बाबींचे दरांची पडताळणी केली असता िर
दशषविल्याप्रमाणे निविदे च्या बी-1 शेड्यल िसार रुपये 5,79,79,549/- पैकी रुपये 4,21,89,577/रकमेच्या बाबींचे दर दरअिसची बरोबर जळत िाहीत. तसेच सदर दर कोणत्या अिसचीप्रमाणे घेण्यात
आले आहे त. याचा तपशील िस्त्तीमध्ये आढळूि आला िाही.
5.

डी.पी.आर मधील मंजूर बाबींमध्ये फेरबदल करूि प्रशासकीय, तांत्ररक मंजरी ि घेता निविदा

शेड्यल बी-1 मध्ये कांही बाबींचा समािेश करण्यात आल्याचे निदशषिास आले. उदा.
I) Schedule B-1E: Repalacemnat of Raw Water Pumping Machinery At Ext. Head
works Sangl. Item No. 9 - Pro/Ere connecting double flanged short body pattern type
Electrically Operated Butterfly Valve 1) Butterfly valve PN 1.6 (With Acutator) 500 mm
dai - 3 Nos. Rate Rs. 249733/- Rs. 7,49,199/- 2) Butterfly valve PN 1.6 (With
Acutator) 900 mm dai - 1 no. Rs. 5,99,437/II) Schedule B1-F: Replacement of Raw Water Pumping Machinery At Krishnaghat.
Item No. 9 - Pro/Ere connecting double flanged short body pattern type Electrically
Operated Butterfly Valve 1) Butterfly valve PN 1.6 (With Actuator) 400 mm dai - 3
Nos. Rate Rs. 208002/- Rs. 6,24,006/- 2) Butterfly valve PN 1.6 (With Actuator) 700
mm dai - 1 no. Rs. 4,17,020/-

शासिािे डी.पी.आर. मधील बाबींिा रकमेसह मंजरी ददलेली आहे .

त्यामध्ये फेरफारािे बदल करूि शासिाच्या मंजरी शशिाय निविदे मध्ये समािेश करण्यात आलेला आहे .
अधषसमास ज्ञापि क्र.172 दद.31/10/2014 रोजी निगषशमत केला असि पाणीपरिठा विभागािे त्याचे
अिपालि सादर केलेले िाही.

अधष

समास ददिांक

लेप. िर्ष पासि
ू (yyyy- लेप. िर्ाष पयंत

कायाषलय संकेतांक

ज्ञापि क्र

(dd/mm/yyyy)

yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

172

31/10/2014

2012-2013

2012-2013

Auditor’s ID

DATBDMM5701

137

00043979

सजल निमषल अशभयाि अंतगषत शमरज जलशध्दीकरण केंद्राची 19.20 द.ल.ली.क्षमता
28.80 द.ल.ली. िाढविणे कामाबाबत

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
13 िा वित्त आयोग.
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

06

9ब

04

0

पाणी

राज्य शासि

परिठा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

68192

या कामाच्या निविदे ची प्रथम जाहीर सच
ू िा दद.27/03/2010 ला प्रशसध्द झालेली असि
ू निविदा अंनतम
होऊि कामाचे आदे श ददिांक 13/09/2012 रोजी निगषशमत करण्यात आले आहे त. म्हणजे समारे दोि िर्ष
सहा मदहिे इतका कालािधी कामाची निविदा प्रकक्रया पूणष करण्यास लागलेला आहे . कामास विलंब
लागल्यािे कामाच्या खचाषत रु.2117575/- इतकी िाढ झाली आहे .

महाराष्ट्र शासि ,पाणी परिठा ि स्त्िच्छता विभाग, शासि निणषय क्र. सनिअ- 2010/ प्र.क्र.460/
पाप-22, ददिांक 23 िोव्हें बर, 2010 अन्िये महाराष्ट्र सजल निमषल अशभयािांतगषत सांगली शमरज आणण
कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या 24/7 पाणीपरिठा योजिेच्या रुपये 29.85 कोटी ढोबळ ककंमतीच्या
भाग-अ मधील 13 कामांिा प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .
सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलका क्षेरात सजल निमषल अशभयाि राबविण्याबाबत महासभा

ठराि क्र. 102, ददिांक 18 डडसेंबर, 2008 अन्िये ठराि मंजूर करूि मा. आयक्तािा यासंदभाषत महाराष्ट्र
शासिाबरोबर करार करण्याबाबत अिमती दे ण्यात आली आहे .
सजल निमषल अशभयाि योजिेंतगषत कराियाच्या कामांकररता 6 पॅकेज मध्ये एक्सप्रेशि ऑफ इंटरे स्त्ट
व्दारे इच्छक कंराटदारांकडूि शॉटष शलस्त्ट बिविण्याकररता निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्याकररता
दै निक इंडडयि एक्सप्रेस ि दै निक पढारी या ित्ृ तपरांमध्ये ददिांक 27/03/2010 रोजी जादहरात दे ण्यात
आली होती. ददिांक 27/04/2010 पयंत इच्छक कंराटदारािी आपला एक्सप्रेशि ऑफ इंटरे स्त्ट
कळविल्यािंतर शॉटष शलस्त्ट बिविण्यात आली. मळ
ू प्रस्त्तािािसार 6 पॅकेज मध्ये निविदा मागविण्यात
आल्या होत्या. परं त शॉटष शलस्स्त्टं ग, गणित्ता, तांत्ररक क्षमता विचारात घेऊि 6 पॅकेजच्या कामांचे 3 गट
तयार करण्यात आले. त्यास स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 126, ददिांक 12/05/2010 अन्िये मान्यता
दे ण्यात आली आहे .
गट क्र.3 अंतगषत शमरज जलशध्दीकरण केंद्राची क्षमता सध्याच्या 19.20 द.ल.ली. िरूि 28.80
द.ल.ली. िाढविणे, शसस्व्हल, मेकॅनिकल ि इलेस्क्रकल कामामध्ये सधारणा करणे तसेच जलशध्दीकरण
केंद्र 5 िर्ष दे खभाल दरुस्त्तीसह चालविणे कामाकररता रुपये 400 लक्ष अंदाजपरकीय कामाकररता
एक्सप्रेशि ऑफ इंटरे स्त्ट व्दारे निविदा मागविण्यात आल्या आहे त. निविदा सच
ू िेस प्रनतसाद ददलेल्या
कंराटदारांची शॉटष शलस्त्ट तयार करण्यात येऊि पार

कंराटदारांिा दरनिविदा सादर करण्याबाबत

कळविण्यात आले. त्यािसार दोि कंराटदारांिी दर निविदा सादर केल्या. प्राप्त निविदे तील दर अिाजिी
असल्यामळे उपायक्त पाणी परिठा विभाग यांचेकडूि ददिांक 29/08/2011 च्या विर्यपरान्िये स्त्थायी
सशमतीकडे प्रस्त्ताि सादर करण्यात आला. स्त्थायी सशमती सभा क्र. 14, ददिांक 30/08/2011 मध्ये सदर
प्रस्त्तािािर चचाष होिूि स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 289, ददिांक 30/08/2011 अन्िये सदर निविदा प्रकक्रया
रद्द करूि खालीलप्रमाणे कायषिाही करण्याबाबत मान्यता ददली आहे .
1.

ठे केदार बाजारभािाप्रमाणे काम करण्यास तयार असल्यास रक्कम रुपये 4.55 कोटी प्रमाणे

कायषिाही करणेस.
2.

10 M.L.D. चा िव्यािे अिकन्व्हें शिल WTP तयार करणे ि चालू WTP ची दरुस्त्ती करणे ही

कामे चालू दरसच
ू ीिसार रक्कम रुपये 400 लक्ष मध्ये होऊ शकतात. त्याकररता आलेल्या निविदा रद्द
करणेस ि त्या ऐिजी 10 M.L.D. साठी िव्यािे निविदा मागविण्यास तसेच सध्याच्या डी.एस.आर.
प्रमाणे 1.70 कोटी खचाषस ि या कामी उपलब्ध 4.00 कोटीतील शशल्लक रक्कम 2.30 कोटी मधूि
उिषररत 19.2 क्षमतेच्या अस्स्त्तत्िातील जलशध्दीकरण केंद्राची दरुस्त्ती करण्यासाठी ररतसर निविदा
मागविण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे . त्यािसार सदर निविदा प्रकक्रया रद्द करूि िविि निविदाप्रकक्रया

करण्यात आली.
प्रस्त्तत कामाची लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध करण्यात आलेली परव्यिहार िस्त्ती, निविदा दस्त्तऐिज
तपासणी करण्यात आली तपशील खालीलप्रमाणे.
कामाचे नाव : सजल निमषल अशभयाि योजिे अंतगषत शमरज पाणीपरिठा विभागातील अस्स्त्तत्िातील
19.20 दश लक्ष शलटर क्षमतेच्या जलशध्दीकरण केंद्राची क्षमता 28.80 द.ल.शल. िाढविणे ि
अस्स्त्तत्िातील जलशध्दीकरण केंद्राची उपांगांची दरुस्त्ती करणे.
कामाची अंिाजपत्रक रक्कम : 2,28,18,702/कामाची प्रिासकीय मंजरु ी :

सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेिे महासभा ठराि क्र. 102,

ददिांक 18 डडसेंबर, 2008 ि महाराष्ट्र शासि ,पाणी परिठा ि स्त्िच्छता विभाग, शासि निणषय क्र.
सनिअ- 2010/ प्र.क्र.460/ पाप-22, ददिांक 23 िोव्हें बर, 2010

स्थायी सशमती मंजरु ी : मा.स्त्थायी सशमती ठराि क्र. 126, ददिांक 12/07/2010
तनवविा सच
ू ना प्रशसध्िी
प्रशसध्दी

दे ण्यात आली.

: जाहीर निविदा सच
ू िा दै निक केसरी या ित्ृ तपरात ददिांक 4/07/2012 रोजी

तनवविा प्रकक्रया : जाहीर निविदा सच
ू िा दै निक केसरी या ित्ृ तपरात ददिांक 4/07/2012 रोजी प्रशसध्दी

दे ण्यात आली. निविदा ई-निविदा पध्दतीिे ऑिलाईि निविदा मागविण्यात आल्या आहे त . निविदा फॉमष
विक्री ि निविदा सादर करण्याचा ददिांक 4/07/2012 ते 19/07/2012. निविदा ददिांक 20/07/2012
रोजी सकाळी 11.00 िाजता उघडण्यात आल्या. जाहीर निविदा सच
ू िेस प्रनतसाद म्हणूि एकूण तीि

ठे केदारांिी निविदा सादर केल्या. 1) श्री. एस.व्ही.जाधि शमरज रुपये-2,70,85,799/- (18.70% जादा) 2)
श्री. पी.टी.माळी, सांगली रु.2,76,44,857/- (21.15 % जादा) 3) मे. लक्ष्मी शसस्व्हल इंस्जनिअर प्रा. ली.
कोल्हापूर रु.2,85,23,379/- (25 % जादा). सिाषत कमी दराची निविदा श्री.एस.व्ही.जाधि, शमरज रुपये2,70,85,799/- (18.70% जादा) असल्यािे त्यांिा महापाशलका पर क्र. 365, ददिांक 27/07/2012

अन्िये िाटाघाटीकररता बोलाविण्यात आले. िाटाघाटीिसार श्री.एस.व्ही.जाधि, शमरज ठे केदार यांिी ददिांक
03/08/2012 च्या परान्िये प्रस्त्तत काम अंदाजपरक दराचे 9.75 टक्के दरािे करण्याची संमती कळविली
आहे .

स्थायी सशमती ठराव : मा. स्त्थायी सशमती ठराि क्र.203, ददिांक 17/08/2012 अन्िये मंजरी. प्राप्त तीि
निविदा मध्ये श्री. एस.व्ही.जाधि, शमरज यांचा दे कार अंदाजपरक ककमतीच्या 18.70% जादा दर सिाषत
कमीचा असल्यािे त्यांिा िाटाघाटीसाठी बोलाविण्यात आले होते. िाटाघाटीअंती त्यांिी प्रस्त्तावित काम
निविदा दराच्या 9.75 टक्के जादा दरािे (रु.24936277/-) करण्यास संमती ददल्यािे विर्यपरातील
शशफारशीिसार मंजरी दे ण्यात आली.

कामाचे आिे ि : महािगरपाशलका पर क्र. मिपा/ पापवि/ 689/ 2012, ददिांक 13/09/2012 अन्िये
कामाचे आदे श दे ण्यात आले आहे त. सांगली शमरज आणण कपिाड अंतगषत शमरज पाणी परिठा

विभागातील अस्स्त्तत्िातील 19.20 द.ल.ली. क्षमतेच्या जलशध्दीकरण केंद्राची क्षमता 28.80 द.ल.ली.

इतकी िाढविणे ि अस्स्त्तत्िातील जलशध्दीकरण केंद्राची उपांगांची दरुस्त्ती करणे अंदाजपरकीय रक्कम

रुपये 2,28,18,702/- ककंमतीच्या 9.75 टक्के जादा दरािे कामाचे आदे श दे ण्यात आले आहे . सदर काम

ददिांक 14/09/2012 पासि
ू सरु करािे. सदर कामाची मदत िकष ऑडषर शमळाल्यापासि
ू सहा मदहिे अशी
आहे . प्रस्त्तत कामाची परव्यिहार िस्त्ती, अंदाज परक, धािती दे यके तपासणी करता आढळूि आलेल्या
अनियशमतता खालीलप्रमाणे
1.

निविदा प्रकक्रया ददिांक 27/03/2010 ला प्रथम जाहीर सच
ू िा प्रशसध्द झालेली असि
ू

निविदा

अंनतम होऊि कामाचे आदे श ददिांक 13/09/2012 रोजी निगषशमत करण्यात आले आहे त म्हणजे समारे
दोि िर्ष सहा मदहिे सदर कामाची निविदा प्रकक्रया पूणष करण्यास लागलेला आहे . या कामाचा निधी

शासिाकडूि महािगरपाशलकेला प्राप्त होऊि निविदा प्रकक्रया पण
ू ष करण्यास एिढा कालािधी लागलेला

आहे . प्रस्त्तत कामाची निविदा प्रककया अंमलबजािणीमध्ये अिाजिी ददरं गाई झाल्याचे ददसि
ू येते. सदर

निविदा प्रकक्रया िेळीच म्हणजे समारे दोि िर्ांपूिी पूणष करण्यात आली िसल्यािे निविदा अंदाजप्ररकीय
दरापेक्षा 9.75 टक्के जादािे आली आहे . अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालिामध्ये निविदा प्रकक्रया
राबविण्यामध्ये ददरं गाई झाल्याचे मान्य केले आहे .
2.

निविदे तील शेड्यल बी-1 मध्ये एकूण 12 उप-कामांचा समािेश आहे . सदर उप-कामांच्या बाबींच्या

दरांची दरअिसच
ू ीशी पडताळणी केली असता त्यातील कांही बाबींचे दर दरअिसच
ू ी िसार घेण्यात आले
िसल्याचे ददसि
ू आले. तपशील खालीलप्रमाणे

1) सब-िकष 1 : ऐररएशेि फौंडेशि आणण किेस्क्टं ग चॅ िेल, बाबी-13, रु. 2,57,032.69 या सब-िकष
मधील बाब क्र. 1 ते 11 & 13 याबाबींची रक्कम रु. 2,38,228/- दरअिसच
ू ीिसार िाही.
1.

सब-िकष

2 : फ्लाश शमक्सर - बाबी-12, रु. 109857.05 या सब-िकष मध्ये बाब क्र.1,2,ि 4 ते

2.

सब-िकष

3 : फ्लोक्यलेटर - बाबी-12, रु. 7,73,448/-

12 याबाबींची रक्कम रु.1,04,159/- दरअिसच
ू ीिसार िाही.

या सब-िकष मध्ये बाब क्र.1,2 ि 4 ते

12 याबाबींची रक्कम रु.7,25,013/- दरअिसच
ू ीिसार िाही.

3. सब-िकष : क्लेरीफायर - बाबी-19, रु. 49,78,741.68 या सब-िकष मध्ये बाब क्र. 1 ते

6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,18 आणण 19 याबाबींची रक्कम रु.46,02,650/दरअिसच
ू ीिसार िाही.

5) सब-िकष 5 : कफल्टर बेड्स/होऊसेस - बाबी-45, रु. 79,35,598.61 या सब-िकष मध्ये बाब क्र 1 ते
7,9 ते 21, 24, 25, 26, 28 याबाबींची रक्कम रु. 65,19,746/- दर अिसच
ू ीिसार िाही.
6) सब-िकष 6 : केशमकल हाउस :- बाबी -16, रु. 4,78,708.72 या सब-िकष मध्ये बाब क्र. 1 ते
4,6,9,10,12,13,14,16 याबाबींची रक्कम रु. 3,80,050/- दरअिसच
ू ीिसार
7) सब-िकष

िाही.

7 : ररपेअर टू प्यअर िॉटर सम्प :- बाबी-11, रु. 22,04,598.79 या सब-िकष मध्ये बाब

क्र. 1 ते 6 ि 8 याबाबींची रक्कम रु. 14,22,171/- दरअिसच
ू ीिसार िाही.

8) सब-िकष

8 : स्त्लज सम्प :- बाब 1, रु. 9,91,725.00

या रकमेमध्ये 5% जादा रक्कम

समािेश

आहे .
9) सब-िकष

9 : िॉश िाटर टँ क (ESR) :- बाबी-4, रु. 22,99, 218.16 या सब-िकष मध्ये बाब क्र. 1

ते 4 याबाबींची रक्कम रु. 22,99,218.16/- दरअिसच
ू ीिसार िाही.
10) सब-िकष 10 : सेंरीफ्यज शेड आणण मशशिरी, बाबी-23, रु. 18,43,808.75 या सब-िकष मध्ये

बाब

क्र. 3 ते 7, 9, 10 ि 12 ते 22 याबाबींची रक्कम रु. 17,22,090/- दरअिसच
ू ीिसार िाही.
11) सब-िकष 11 : पाईप लाईि,

बाबी-7, रु. 2,30,830.76 या सब-िकष मध्ये बाब क्र. 1 ते 7

याबाबींची रक्कम रु. 2,30,830/- दरअिसच
ू ीिसार िाही.
12) सब-िकष 12 : स्त्लज पंप, बाबी-Lump Rs. 7,15,133.49 या सब-िकष मध्ये रक्कम रु.
7,15,133.49 दरअिसच
ू ीिसार िाही.
सदर कामाचे अंदाजपरक रक्कम रुपये 2,28,18,702/- चे तयार करण्यात आलेले आहे . परं त िर
दशषविल्यािसार अंदाजपरकातील रुपये 1,99,51,013/- रकमेच्या बाबींच्या कामांबाबत दरअिसच
ू ी (DSR)
प्रमाणे दर घेण्यात आलेले िाहीत. अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये िरील बाबींचे दर त्यािेळी
असलेल्या माकेट रे ट प्रमाणे असल्याचे िमद आहे . परं त दरपथ
ृ :करण दाखविण्यात आलेले िाही.
3) धािते दे यक क्र. 1, प्रदाि प्रमाणक क्र. 16 ददिांक 9/01/2012 स्त्थल
ू रक्कम रुपये 14,98,691/(मोजमाप पस्त्तक क्र. 8/1-9) दे यकाची पडताळणी केली त्यामध्ये खालीलप्रमाणे अनियशमतता आढळूि
आल्या.
2.

सब-िकष 4 बाब क्र.29 Providing and Casting in situ C.C. 300 etc. पररमाण 11.31 घि

मीटर दर रु. 6029.38 प्रमाणे रुपये 68,192.28 अदा केलेले आहे त. परं त बी-1 शेड्यल सदर बाबीचा
तपशील Providing and Supplying 20mm thick Cement Plaster दर रुपये 261.46 आहे .
त्यािसार रक्कम रुपये 2957.11 (11.31 M3 x 261.46 = 2957.11) होते. अधषसमास ज्ञापिास ददलेले
उत्तर संयस्क्तक िाही.
3.

निविदा सच
ू िा ि कामाच्या आदे शािसार कामाची मदत सहा मदहिे निस्श्चत करण्यात आलेली

आहे . त्यािसार 13 माचष, 2013 रोजी सहा मदहिे कालािधी पंणष होत आहे . परं त ठे केदाराचे माचष 2013
अखेरचे प्रदािाचा तपशील पहाता ददिांक 19/03/2013 च्या चौथे धािते दे येकासह एकूण रुपये
1,31,49,338/- एिढे प्रदाि झालेले आहे . कंराटा िसार प्रस्त्तत कामाची ककंमत अंदाजपरक रक्कम रुपये

2,28,18,702/- च्या 9.75 टक्के जादा प्रमाणे रुपये 2,50,43,525/- होते. तथावप कंराट दाराच्या
कामाच्या प्रदािाचा विचार करता

कंराटदारािे मदतीत पण
ू ष केलेले काम 52 टक्के एिढे आहे . कामाच्या

बार-चाटष िसार काम विदहत मदतीत पूणष करणे कंराटदाराला बंधिकारक आहे त्यािसार कंराटदाराकडूि
विदहत मदतीत काम करूि घेण्यामध्ये व्यिस्त्थापकीय नियोजिातील अभाि ददसि
ू येतो. सदर प्रकरणी
कामातील विलंबाबाबत कंराटदाराकडूि बी-1 निविदा अटीिसार दं डाची रक्कम निस्श्चत करूि िसल
ू करणे
आिश्यक आहे त्यािसार कंराट दाराकडूि िसल
ू करण्यात आलेल्या दं डिीय रकमेचा तपशील उपलब्ध
करण्यात यािा. अधषसमास ज्ञापिास ददलेले उत्तर संयस्क्तक िाही.
अधषसमास ज्ञापि क्र.173, दद.15/11/14 रोजी निगषशमत केला असि पाणीपरिठा विभागािे त्याचे
अिपालि दद.18/11/2014 रोजी सादर केले आहे .
अक्षेपाधीि रक्कम रुपये- 68192/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)
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15/11/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक
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गठ
ं े िारी विकासांचे नियशमतीकरण ि श्रेणीिाढ करणे या मधील अनियशमतते बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम
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िगररचिा

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

9ड

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

सि 2001 च्या गठ
ं े िारी अर्धनियमातील कलम 3 मधील पोट कलम 3 अन्िये राज्य शासिािे िेळोिेळी
निधाषरीत केलेली प्रशमि फी ि विकास आकार यापोटी दे य असलेल्या रकमेचा अंतभाषि असलेला

कोणत्याही बँकेिर काढलेला दशषिी धिाकर्ष (डी.डी.) अजाषसोबत घेण्यात आलेला आहे. परं त त्याची चलिे
विलंबािे लेखा विभागाकडे सादर केल्यािे धिाकर्ाषच्या रक्कम विलंबािे लेख्यामध्ये आलेल्या आहे त.

सि 2001 चा महाराष्ट्र अर्धनियम क्रमांक 27 वििाक्षक्षत गठ
ं े िारी विकासांचे नियशमतीकरण ि
श्रेणीिाढ करणे यासाठी आणण गठ
ं े िारी विकासाचे नियंरण करणे आणण त्याच्याशी संबंर्धत ि तद्िर्ांर्गक
बाबींकरीता अर्धनियम ददिांक 13.08.2001 रोजी प्रशसध्द करण्यात आला आहे . सदर अर्धनियमातील
कलम 3 मधील पोट कलम 3 अन्िये गठ
ं े िारी विकास नियमाधीि करणे िसार राज्य शासिािे िेळोिेळी
निधाषरीत केलेली प्रशमि फी ि विकास आकार यांचा पूिष भरणा करण्याच्या आधीि राहि त्यासाठी
संबंर्धत व्यक्तीकडूि अजाषसोबत प्रशमि फी ि विकास आकार यापोटी दे य असलेल्या रकमेचा अंतभाषि
असलेला कोणत्याही बँकेिर काढलेला दशषिी धिाकर्ष (डी.डी.) घेण्यात येिूि त्या व्यक्तीस अजष पोहच
पािती दे ण्यात येते. महाराष्ट्र िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 यातील नियम क्रमांक 9,70 (2), 73 (5),
78 (3), 97(5) आणण 107 अन्िये कायाषलयातील माहे माचष,2013 मधील दाखल प्रकरण क्रमांक 18197
ते 18377 धिाकर्ष िोंदिही, चलि िोंदिही यांची पडताळणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र.124 दद.15/9/14
रोजी निगषशमत केला असि
ू िगररचिा विभागािे त्याचे अिपालि दद.19/9/14 रोजी ददले आहे .
अिपालिामध्ये 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत नियमाप्रमाणे िोंदिह्या ठे िण्यात आल्या िसल्याचे मान्य
केले आहे . यापढे सिष िोंदिह्या नियमाप्रमाणे विदहत िमन्यामध्ये ठे िण्याचे ि यापढे जमा झालेले
धिाकर्ष तात्काळ बँकेत जमा करण्याचे

मान्य केले आहे . याबाबत खालील अशभप्राय दे ण्यात येत आहे त.

1)संकलि िोंदिही, धिाकर्ष िोंदिही ि पािती पस्त्तके विदहत िमन्यात तयार करण्यात आलेल्या
िाहीत. (नियम क्रमांक 9)
2)िमिा क्रमांक 13 च्या चलिािर रक्कम घेणारे शलपीक ि रोखपाल यांच्या स्त्िाक्षऱ्या िाहीत. (नियम
क्रमांक 9)
3)उपरोक्त नियमान्िये रोजची जमा विदहत केलेल्या संकलि पस्त्तकात िोंदिि
ू ददिस अखेर ह्या
पस्त्तकांतील रकमांची बेरीज करूि िमिा क्रमांक 13 प्रमाणे चलि तयार करूि त्याच ददिशी
महािगरपाशलका कायाषलयात भरणा करणे आिश्यक असतांिा प्रकरण क्रमांक 18197 ते 18377 च्या
संदभाषत खालील प्रमाणे विलंब झाल्याचे ददसि
ू आले. त्यामळे बँकेमध्ये धिाकर्ाषची रक्कम जमा झाले
आहे . परं तू चलिे लेखाशाखेकडे विलंबािे सादर केल्यािे महािगरपाशलकेच्या सिषसाधारण रोकडिहीमध्ये या
रक्कमांची िोंद त्िरीत झालेली िाही.
अ.क्र. प्रकरण क्रमांक

पासि
ू - पयंत पािती

दाखल ददिांक चलि

विलंबाचे

पस्त्तकािसार

भरलेला

ददिस

ददिांक
1

18197 ते 18199

1.3.2013

30.3.2013 29

2

18200 ते 18203

4.3.2013

30.3.2013 26

3

18204

5.3.2013

30.3.2013 25

4

18205

6.3.2013

30.3.2013 24

5

18206 ते 18207

7.3.2013

30.3.2013 23

6

18208 ते 18211

8.3.2013

30.3.2013 22

7

18212 ते 18214

12.3.2013

30.3.2013 18

8

18215 ते 18216

13.3.2013

30.3.2013 17

9

18217

13.3.2013

4.5.2013

47

10

18218 ते 18226

14.3.2013

4.5.2013

46

18227 धिाकर्ष क्रमांक िाही ि ददिांक

ददिांक िाही

4.5.2013

11

िाही.

12

18228 ते 18229

15.3.2013

4.5.2013

45

13

18230

16.3.2013

4.5.2013

44

14

18231

18.3.2013

4.5.2013

41

15

18232 ते 18233

19.3.2013

4.5.2013

40

16

18234

19.3.2013

4.5.2013

40

17

18235 ते 18238

21.3.2013

4.5.2013

39

18

18239 ते 18248

22.3.2013

4.5.2013

38

19

18249 ते 18252

25.3.2013

13.5.2013 37

20

18253 ते 18259

27.3.2013

13.5.2013 34

21

18260 ते 18284

283.2013

13.5.2013 32

22

18285 ते 18329

30.3.2013

22.7.2013 31

23

18330 ते 18363

30.3.2013

22.7.2013 30

24

18364 ते 18377

31.3.2013

22.7.2013 30
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15/09/2014

2012-2013
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आश्िाशसत प्रगती योजिेअंतगषत पदोन्ितीमधील अनियशमतते बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

02

9अ

03

0

सामान्य

स्त्िनिधी

प्रशासि
आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

महाराष्ट्र शासि वित्त विभाग निणषय क्रमांक िेति -1109 प्र.क्र.44/ सेिा 3 दद.1 एवप्रल 2010 अन्िये
अश्िाशसत प्रगती योजिेचा दसरा लाभ दे तािा, महाराष्ट्र शासि सामान्य प्रशासि विभाग शासि निणषय

क्र.एस आर व्ही-1095/प्र.क्र.1/95/बारा, मंरालय, मब
ं ई 400032 दद.08.06.1995 मधील पररच्छे द 2 (ब)
अन्िये या योजिे अंतगषत िरीष्ट्ठ िेतिश्रेणी शमळण्यासाठी पदोन्ितीसाठी विदहत कायषपध्दती , जेष्ट्ठता,

पारता, अहषता,विभागीय परीक्षा या बाबींची पूतत
ष ा करणे आिश्यक आहे. परं त उपरोक्त कमषचा-यांिा या
योजिेचा लाभ दे तांिा त्यांची िररष्ट्ठ शलवपक पदासाठीची 10 िी पास, LSSGD परीक्षा पास ही शैक्षणणक

अहषता धारण केलेली ददसि
ू येत िाही. तरीही खालील आठ कमषचा-यांिा नियमबाह्यररत्या आश्िाशसत
प्रगती योजिेचा लाभ ददला आहे .

सांगली शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलका आयक्त यांचे आदे श क्रमांक 67 दद.17.07.2012 ि
आदे श

क्र.निरं ग/2012-13

दद.13.08.2012

अन्िये

खालील

कमषचा-यांिा

त्यांचे

िािासमोर

िमद

तारखेपासि
ू आश्िाशसत प्रगती योजिे अंतगषत लाभ दे ण्याबाबतचे आदे श निगषशमत करण्यात आले आहे त.

अ.क्र. कमषचा-यांचे िांि

1

श्री.पाटील

पद

जलगोंडा क.शलवपक

योजिेचा लाभ ददिांक पासि
ू पयंत
पासि
ू

पयंत

19.12.1983

19.12.1995

शसदगोंडा
2

श्री.पाटील
श्री.सयषिंशी

शशतल क.शलवपक

16.09.1985

16.09.1997

श्री.जगताप

जगदीश क.शलवपक

19.09.1985

16.09.1997

आदे श ददिांक
17.07.2012

s.s.c.

17.07.2012

s.s.c.

17.07.2012

िापास
श्रीकृष्ट्ण क.शलवपक
्

19.09.1985

16.09.1987

बंडू
5

निस्श्चती

िापास

दत्तारय
4

s.s.c.

िेति

िापास

आदगोंडा
3

पारता

s.s.c.

उपलब्ध िाही

िापास

श्री.र्चंचणे बाळू खंडू क.शलवपक

11.09.1986

11.09.1998

s.s.c.

17.07.2012

िापास
6

श्री.पिार

जयिंत क.शलवपक

11.09.1986

11.09.1998

शंकर
7

श्री.मिीर
श्री.घडूलाल

17.07.2012

िापास
इब्रादहम क.शलवपक

18.12.1990

18.12.2002

झारी
8

s.s.c.
s.s.c.

13.08.2012

िापास
इमा क.शलवपक

मश्रीफ

19.09.1985

19.09.1997

s.s.c.

17.07.2012

िापास

1) महाराष्ट्र शासि वित्त विभाग निणषय क्रमांक िेति -1109 प्र.क्र.44/ सेिा 3 दद.1 एवप्रल 2010

अन्िये अश्िाशसत प्रगती योजिेचा दसरा लाभ दे तािा, महाराष्ट्र शासि सामान्य प्रशासि विभाग शासि

निणषय क्र.एस आर व्ही-1095/प्र.क्र.1/95/बारा, मंरालय, मब
ं ई 400032 दद.08.06.1995 मधील पररच्छे द

2 (ब) अन्िये या योजिे अंतगषत िरीष्ट्ठ िेतिश्रेणी शमळण्यासाठी पदोन्ितीसाठी विदहत कायषपध्दती ,
जेष्ट्ठता, पारता, अहषता,विभागीय परीक्षा या बाबींची पत
ष ा करणे आिश्यक आहे . परं त उपरोक्त कमषचाू त

यांिा या योजिेचा लाभ दे तांिा त्यांची िररष्ट्ठ शलवपक पदासाठीची 10 िी पास,LSSGD परीक्षा पास ही

शैक्षणणक अहषता धारण केलेली ददसि
ू येत िाही. त्यामळे शासि निणषयाचे उल्लंघि करुि अश्िाशसत
प्रगती योजिेचा लाभ ददलेला आहे .

2)िेति निस्श्चती आदे शािसार सदर कमषचा-यांिा दद.17.07.2012 ि 21.08.2012 रोजी िेति निस्श्चती

करण्यात आली असि
ू त्यांिा माहे सप्टें बर, 2013 पासि
ू च्या िेति दे यकान्िये सधारीत आश्िाशसत प्रगती

योजिेचा लाभ दे ऊि िेति अदा करण्यात आले आहे . परं त िरीष्ट्ठ िेतिश्रेणी मंजर केलेबाबतची ि

त्यािसार िेति निस्श्चती केलेबाबतची कोणत्याही प्रकारची िोंद सेिापस्त्तकात घेतल्याचे आढळूि येत
िाही.

अधिसमास ज्ञापन क्र.126 हि.15/9/14 चे अनप
ु ालन आस्त्थापिा विभागािे दद.23/9/14 रोजी ददले

आहे . अिपालिामध्ये दद.18/4/12 रोजी विभागीय पदोन्िती सशमती बैठकीमध्ये ज्या कमषचा-यांिी
पदोन्ितीची शैक्षणणक अहतषता प्राप्त केली िाही. मार कनिष्ट्ठ शलवपक या पदािर तीि िर्ाषचा अिभि

आहे . तो विचारात घेिूि पदोन्िती दे ण्याची शशफारस केली आहे . त्यािसार सदर कमषचा-यांिा पदोन्िती
ददली असल्याचे िमद
ू केले आहे . तथावप पदोन्िती सशमतीिे शासि निणषयाच्या विरुध्द शशफारस केली
आहे .
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न्यायालयीि कामकाजासाठी केलेल्या िकील िेमणकी मधील अनियशमततेबाबत .

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

18

9ड

03

0

विधी

स्त्िनिधी

विभाग
आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

62147
मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 481 (1) ज प्रमाणे कायदे विर्यक सल्ला ि
साह्य शमळविण्यासाठी िकीलांची िेमणक ि त्यांच्या फी चा दर आयक्तांिी महािगरपाशलकेची मान्यता
घेिि ठरविणे आिश्यक आहे . परं त आयक्तांिी मान्यता ि घेताच िकीलांची िेमणक करुि त्यांिा फी ची
रक्कमही आदा केली आहे . त्यामळे सदर प्रकरणांची िकीलांिा आदा केलेली फी रु. 62147/- आक्षेपार्धि

ठे िण्यात येत आहे .
सांगली, शमरज, कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या अर्धिस्त्त विधी विभागाचे वित्तीय िर्ष 2012-13 चे

लेखापरीक्षणामध्ये, दािा रस्जस्त्टरची तपासणी केली असता खालीलप्रमाणे एकूण 855 दािे खालील कोटाषत
प्रलंत्रबत असल्याचे ददसि येते.
4.
5.
6.
7.

सांगली ि शमरज कोटाषत एकूण ददिाणी दािे

:- 749

उच्च न्यायालयातील दािे

:- 93

सांगली ि शमरज कोटाषत एकूण फौजदारी दािे

:- 13

सिोच्च न्यायालयातील दािे

:- निरं क

2012-13 या वित्तीय िर्ाषत सांगली,शमरज ि उच्च न्यायालयामध्ये सांगली कडील 132 ि

शमरजकडील 29 अशा एकूण 161 दाव्यांचा निकाल लागला आहे .

खालील आक्षेप घेण्यात येत आहेत.

1)िगरपाशलका लेखा संदहता 1971 मधील नियम क्र.121 ि िमिा क्रमांक 90 िसार दािा रस्ज.िं. 20

ठे िण्यात आले आहे . 2012-13 मध्ये या रस्जस्त्टरच्या पष्ट्ृ ठ क्र. 19 मध्ये िादी - मा.आयक्त, सांगली
शमरज कपिाड महािगरपाशलका, प्रनतिादी - श्री. गणपती पंचायत संस्त्थाि, सांगली. दाव्यांचे स्त्िरुप - जिे
रे ल्िे स्त्टे शि

शसटी सव्हे िं.341 सांगली, जिळील unnumbered जागे बाबत आहे. सदरहू जागेबाबत
ॲड.शाम जाधि चौकशी करण्यासाठी िगर भम
ू ापि अर्धकारी कायाषलय, सांगली येथे गेले होते.
मा.आयक्त मिपा यांचे दद.08.10.2012 रोजीच्या मंजरीिे चौकशी करणेबाबत ॲड. शाम जाधि यांिा
िकील फी रु.27,147/- आदा करण्यात आली आहे . महासभा ठराि क्र. 34 दद.10.10.2008 िसार

महािगरपाशलकेिे न्यायालयीि कामकाजासाठी िकीलांचे पॅिेल नियक्त केले आहे . या पॅिेलमध्ये ॲड.
शाम जाधि यांचा समािेश िसतािाही त्यांिा काम दे ण्यात आले आहे . मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका
अर्धनियम 1949 चे कलम 481 (1) ज प्रमाणे असा कायदे विर्यक सल्ला ि साह्य शमळविण्यासाठी

िकीलांची िेमणक आयक्तांिी महािगरपाशलकेची मान्यता घेिि करणे आिश्यक आहे . तसेच िकीलास
द्याियाच्या फी ची मान्यता सिषसाधारण सभेकडि घेणे आिश्यक असता आयक्तांिी महािगरपाशलकेची

मान्यता ि घेताच ॲड.शाम जाधि यांची िेमणक करुि त्यास फी ची रक्कम ददली आहे . अधषसमास
ज्ञापि क्र.127 दद.15/9/14 चे अिपालि विधी विभागािे दद.17/9/14 रोजी ददले असि स्त्थायी सशमती
ठराि क्र.140 दद.27/11/1998 िसार ि आयक्त यांचे दद.1/12/98 चे आदे शािसार मब
ं ई प्रांनतक

महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 481 (1) ज प्रमाणे असा कायदे विर्यक सल्ला ि साह्य
शमळविण्यासाठी मिपा पॅिेलिरील िकीलांची दाव्याच्या कामी िेमणक करण्याचे अर्धकार उपायक्तांिा
ददल्याचे िमद आहे . परं त पॅिेलिर िसलेल्या िकीलाची िेमणक महासभेच्या मान्यतेशशिाय केली आहे .

2)िगरपाशलका लेखासंदहता 1971 चे नियम क्र. 121 प्रमाणे िमिा क्र. 90 मधील िोंदिहीतील पष्ट्ृ ठ

क्र.32 मध्ये उच्च न्यायालय मब
ं ई यांिी सांगली शमरज कपिाड मिपा ि इतरां विरुध्द कोटाषचा अिमाि

केल्या बद्दल कक्रशमिल अिमाि यार्चका दाखल केल्याची िोंद आहे . या कामी ॲड. कलदीप पाटील, उच्च
न्यायालय, मब
ं ई यांची नियक्ती केली होती. सदर कामी िकीलांिा फी पोटी रु.35000/- आदा केले आहे त.

महासभा ठराि क्र.34 दद.10.10.2008 िसार मान्य केलेल्या मिपाच्या िकील पॅिेलिर या िकीलांची

नियक्ती करण्यात आलेली िसतािाही िकील फी आदा करण्यात आल्याचे निदशषिास येते. मब
ं ई प्रांनतक
महािगरपाशलका

अर्धनियम

1949

चे

कलम

481

(1)

ज

प्रमाणे

िकीलांच्या

िेमणकीस

महािगरपाशलकेच्या ठरािािे मान्यता घेण्यात आलेली िाही. अिपालिामध्ये सिषसाधारण सभेची मान्यता
घेण्यात आली िसल्याचे मान्य केले आहे .

3)सांगली शमरज कपिाड शहर महािगरपाशलकेच्या िकील पॅिलची मदत दद.10.10.2012 रोजी

संपल्यािंतर मा.आयक्त यांच्या दद.21.06.2012 चे मंजरीिे 1 िर्ाषची दद.10.10.2013 पयंत मदतिाढ

दे ण्यात आली होती. परं त दद.10.10.2013 रोजीच्या िकील पॅिल बाबतची अंनतम मंजरी दद.20.08.2014
रोजी झाल्याचे ददसि
ू येते. ििीि िकील पॅिल िेमणकी दरम्याि न्यायालयीि प्रकरणात कोणत्या

िकीलांिी महािगरपाशलकेच्या ितीिे िकीलपर दाखल केले ि ते कशाच्या आधारे केले हे समजि येत

िाही. अिपालिामध्ये स्त्थायी सशमती ठराि क्र.140 दद.27/11/1998 िसार ि आयक्त यांचे दद.1/12/98
चे आदे शािसार उपायक्त यांची मान्यता घेिि मिपा दाव्यामध्ये िकीलपर दे ण्यात आली असल्याचे िमद

आहे . परं त मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 481 (1) ज प्रमाणे िकीलांच्या
िेमणकीस महािगरपाशलकेच्या ठरािािे मान्यता घेण्यात आलेली िाही.

अधषसमास ज्ञापि क्र.127 दद.15/9/14 रोजी निगषशमत केला असि विधी विभागािे त्याचे अिपालि
दद.17/9/14 रोजी सादर केले आहे .
आक्षेपार्धन रक्कम रु. 62147/अधष

समास

ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

127

15/09/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

141

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATPKCM7101

अंदाजपरक : अथषसक
ं ल्पािरील भाष्ट्य.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि

शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष

निधीचा स्त्रोत

कलम

अनियशमततांची संख्या गत
ं लेली रक्कम

07

महािगरपाशलका

9अ

16

लेखा

0

आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

महािगरपाशलकेिे अंदाजपरक तयार करतािा प्रथम खचाषच्या बाबींचा विचार करुि त्यािसार

जमेच्या

रकमा अिास्त्ति िाढविल्या आहे त. अंदाजपरकीय जमा अंदाजाच्या 56.25% महसल जमा झाला असि
खचष अंदाजाच्या 39.35% खचष िर्षअखेरीस करण्यात आला आहे . सधाररत अथषसक
ं ल्पात महसली जमेचे
अंदाज ितषवितािा 1. महािगरपाशलका कर ि दर, 2.अिदािे ि अंशदािे, 3. एकत्ररत पाणीपरिठा ि
मलनि:सारण इ. जमा बाबींिर सरासरीपेक्षा 50 ते 95% िाढ दशषविण्यात आली आहे ि त्यािसार
खचाषच्या बाबींिरही अनतररक्त िाढ दशषविण्यात आली आहे . महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता 1971चे
नियम 26(8) िसार जर जमा ि खचष यांचे आकारामध्ये असामान्य चढ-उतार होत असतील तर अशा
चढ-उतारांच्या कारणांसह संक्षक्षप्त स्त्पष्ट्टीकरण अथषसक
ं ल्पात दे णे आिश्यक असतािा ते दे ण्यात आलेले
िाही.

सांगली,शमरज आणण कपिाड शहर महािगरपाशलकेचे 2012-13 या आर्थषक िर्ाषचे अंदाजपरक आयक्त
यांिी मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 95 िसार

दद. 17/01/2012 रोजी

स्त्थायी सशमतीकडे सादर केले असि, स्त्थायी सशमतीिे सभा क्र.29 ठराि क्र.567 दद. 30/01/2012 िे
त्यामध्ये आिश्यक त्या दरुस्त्त्या करुि सिषसाधारण सभेस

सादर केले आहे . सिषसाधारण विशेर् सभा

विर्य क्र.01 ठराि क्र. 239 दद.31/3/2012 अन्िये मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे
कलम 100 िसार अंदाजपरकास मान्यता ददली आहे . सधाररत अथषसक
ं ल्पात महसली जमेचे अंदाज ितष
वितािा 1. महािगरपाशलका कर ि दर 2.अिदािे ि अंशदािे 3. एकत्ररत पाणीपरिठा ि मलनि:सारण
इ. जमा बाबींिर मागील िर्ाषच्या जमेच्या सरासरीपेक्षा 50 ते 95 टक्के िाढ दशषविण्यात आली आहे ि
त्यािसार खचाषच्या बाबींिरही अनतररक्त िाढ दशषविण्यात आली आहे .
आयक्त यांिी 2012-13 या आर्थषक िर्ाषसाठी रु.290 कोटी 57 लाख जमेचे (महसली जमा 196
कोटी 99 लाख ि भांडिली जमा रु.79 कोटी 59 लाख ) ि रु.289 कोटी 96 लाख खचाषचे (महसली खचष
रु. 121 कोटी 31 लाख ि भांडिली खचष रु.168 कोटी 64 लाख ) अंदाजपरक तयार केले आहे .
जमा खचष

लेखा शशर्ष

रक्कम रुपये

स(ब भांडिली सह) .शश.स.

139808400

भाग महसली जमा अ 1

लेखा शशर्ष

रक्कम रुपये

भाग महसली खचष अ 1

अ – महािगरपाशलका दर ि कर

255650000

अ – सामान्य प्रशासि

307988000

ब – कराव्यनतररक्त खास

882100000

ब – सािषसरक्षक्षतता .

68358000

कायद्यािये उत्पन्ि
क – मालमत्ता ि उपयोर्गता सेिा 35050000

क – सािषआरोनय ि सोयी

यांचेपासि पत्पन्ि

सविधा

. 408199000

ड – अिदािे ि अंशदािे

76373000

ड – सािषशशक्षण .

108550000

इ – संककणष

170698000

इ – संककणष

112434000

महसलीचा खचष अ

1005529000

महसली जमा अ अंदाजपरक एकूण 1419871000

अंदाजपरक एकूण
भाग महसली जमा क

1

भाग महसली खचष क

अंदाजपरक

1

अंदाजपरक

अ – जलनिसारण विभाग:

202011000

अ – जलनिसारण विभाग:

45656000

ब – पाणी परिठा विभाग

348100000

ब – पाणी परिठा विभाग

161980000

भाग

550111000

महसली खचष क अंदाजपरक 207636000

महसली जमा क 1

अंदाजपरक एकूण

एकूण

महसली जमा अ ि क अंदाजपरक 1969982000

महसली खचष अ ि क

एकूण

अंदाजपरक एकूण

भाग भांडिली जमा अ
अंदाजपरक

2

25610000

भाग भांडिली खचष अ
अंदाजपरक

1213165000

2

856181300

भाग

भांडिली 2जमा क

भांडिली खचष क अंदाजपरक

अंदाजपरक
भांडिली जमा अ ि क अंदाजपरक 25610000

भांडिली खचष अ क

एकूण

अंदाजपरक एकूण

856181300

भाग दबेरजी जमा 3

269255000

भाग दबेरजी खचष 3

269255000

भांडिली जमा ब

501100000

भांडिली खचष ब

561000000

एकूण जमा

2765947000

एकूण खचष

2899601300

सरूिातीचे शशलकेसह एकूण जमा

2905755400

अखेर शशल्लक + एकूण खचष 2899601300
संभाव्य शशल्लक

6154100

एकूण खचष

2905755400

1. अथषसक
ं ल्पात महसली ि भांडिली जमेचा अंदाज एकण रु. 290 कोटी 57 लाख इतका ितषविण्यात
आला होता परं त प्रत्यक्षात रु. 254.18 कोटी महसल जमा झाला आहे . तसेच खचष बाजस रु. 289 कोटी
96 लाख महसली ि भांडिली खचाषचा अंदाज ितषविण्यात आला होता. परं त प्रत्यक्षात महसली ि भांडिली
खचष रु.175.94 कोटी करण्यात आला आहे . अंदाजपरकाच्या तपासणी अंती असे ददसते की, अंदाजपरक
तयार करतािा प्रथम खचाषच्या बाबींचा विचार करुि त्यािंतर त्यािसार जमेच्या रक्कमा अिास्त्ति
िाढविण्यात आल्या आहे त. िरील वििरणपराचे अिलोकि केले असता असे निदशषिास येते की
अंदाजपरकीय जमा अंदाजाच्या 56.25% महसल प्रत्यक्ष जमा झाला आहे ि खचष अंदाजाच्या 39.35%
खचष िर्ष अखेरीस करण्यात आला आहे . महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता 1971 च्या नियम 26 (3) ि
26 (4) िसार अथषसक
ं ल्प तयार करतािा मागील तीि िर्ाषच्या जमा ि खचाषच्या प्रत्यक्ष रकमा, दर ि

करात करण्यात आलेली िाढ, महािगरपाशलकेच्या मालमत्तेत झालेली िाढ िा घट, पाशलका हद्दीत जमीि ि
इमारतीत झालेली िाढ िा घट या अिर्ंगािे जमेशी निगडीत खचाषचे अंदाज ितषविणेत आलेले िाहीत.
2.महािगरपाशलकेचा मागील तीि िर्ाषचा महसली प्रत्यक्ष जमा ि खचष पढीलप्रमाणे आहे .

अ.क्र.

आर्थषक िर्ष

प्रत्यक्ष जमा रु.

प्रत्यक्ष खचष रु.

1

2010-11

1159260965

1023639455

2

2011-12

1481445712

1033480135

3

2012-13

1573459540

1110309441

एकण

4214166217

3167429031

सरासरी

1404722072

1055809677

िगरपररर्द लेखा संदहता 1971 नियम 26(3) िसार उत्पन्िाचे अंदाज हे मागील तीि िर्ाषच्या
जमेच्या तलिेिर अधारलेले असले पादहजेत, तसेच नियम 26(4) िसार एकण खचाषचे अंदाज हे मागील
तीि िर्ाषच्या प्रत्यक्ष खचाषची सरासरी अथिा अथषसक
ं ल्पीय िर्ाषची अंदाजीत जमा या दोहोपैकी जी कमी
असेल त्यापेक्षा अर्धक असू ियेत. परं तू महािगरपाशलकेच्या 2010-11 ते 2012-13 या तीि आर्थषक
िर्ाषतील प्रत्यक्ष महसली जमेची सरासरी रु.140 कोटी 47 लाख ि महसली खचाषची सरासरी रु. 105
कोटी 58 लाख आहे . महािगरपाशलकेच्या 2012-13 या आर्थषक िर्ाषच्या अंदाजपरकाची तपासणी केली
असता महािगरपाशलकेच्या महसली जमेचा अंदाज प्रशासिािे रु.196 कोटी 99 लाख तयार केला असि
स्त्थायीिे तो रु. 208 कोटी 99 हजार ि महासभेिे रु.222 कोटी 09 लाख इतका िाढिला आहे .
प्रशासिािे मागील

तीि िर्ाषची प्रत्यक्ष जमेची सरासरी रु.140 कोटी 47 लाख या रक्कमे इतके

अंदाजपरक तयार करणे आिश्यक असता रु.196 कोटी 99 लाखाचे तयार केले असि रु.56.52 कोटीची
िाढ केली आहे ि महासभेिे त्यामध्ये रु.81.62 कोटीची िाढ केली आहे .
संदहता 1971 नियम 26(3) िसार करापासि
ू शमळणाऱ्या

महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा

उत्पन्िाचे ि ज्यासाठी ठराविक मागणी असते

अशा मागाषिे येणाऱ्या उत्पन्िाचे अंदाज मागील तीि िर्ाषच्या प्रत्यक्ष जमेच्या सरासरीपयंत मयाषददत
असािेत अथिा त्या िर्ाषची मागणी अर्धक िसलीयोनय िाजिी टक्केिारी यापैकी जी कमी असेल तेिढे
असणे आिश्यक असता प्रशासिािे त्याप्रमाणे कायषिाही ि करता त्यामध्ये नियमबाह्यररत्या िाढ केल्याचे
ददसि येत.े
1.

मागील तीि िर्ाषचे करापासि
ू शमळणारे उत्पन्ि
12

2010-11 चे रु.115 कोटी 92 लाख, 2011-

चे रू.148 कोटी 14 लाख ि 2012-13 चे रू.157 कोटी 34 लाख असि त्याची एकूण

सरासरी रु.140 कोटी 47 लाख येते. परं त आयक्त यांिी रु.196 कोटी 99 लाखाचा अंदाज

सचविला आहे . तो िरील नियमाशी पूणप
ष णे विसंगत आहे . 2011-12 या आर्थषक िर्ाषत एकण
महसली ि भांडिली जमा रु.252.72 लाख ि खचष रु.200 कोटी 43 लाख झाला आहे . आयक्त
यांिी

2012-13 या आर्थषक िर्ाषचे जमा ि खचाषचे अंदाजपरक रू.290

कोटी 57 लाखाचे केले

आहे . म्हणजेच मागील िर्ाषच्या प्रत्यक्ष जमेपेक्षा रु.37.85 कोटी िाढ करण्यात आली आहे .
महाराष्ट्र िगरपररर्द लेखा संदहता 1949 नियम 26(8) िसार जर जमा ि खचष यांचे
आकारामध्ये असामान्य चढ-उतार होत असतील तर येथे अशा चढ-उतारांच्या कारणांसह संक्षक्षप्त
स्त्पष्ट्टीकरण दे णे आिश्यक असतािा ते दे णेत आलेले िाही.

आयक्त जमा अंदाज
लेखा शशर्ष

जमा अंदाज

जमा

रक्कम रुपये

स्त्थायी

सिषसाधारण

प्रत्यक्ष

अ – मिपा दर ि कर

255650000

224550000

224550000

173236232

ब – कराव्यनतररक्त खास

882100000

962100000

1106100000

960720650

35050000

155981000

155981000

106026912

ड अिदािे ि अंशदािे

76373000

76373000

76373000

37803047

इ – संककणष

170698000

69567000

69567000

117594965

महसली जमा अ

1419871000

2089982000

2220919000

1573459540

202011000

232011000

223948000

21176435

भाग 1 महसली जमा अ

कायद्यान्िये उत्पन्ि
क – मालमत्ता,कफ ि
उपयोर्गता सेिांचे उत्पन्ि

अंदाजपरक एकूण
महसली

जमा क

अंदाजपरक
जलनि:सारण

पाणीपरिठा

348100000

368100000

368100000

156610747

550111000

600111000

592048000

177787182

1969982000

2690093000

2812967000

1751246722

भांडिली जमा अ अिदाि

25610000

55610000

55610000

106579216

दबेरजी

269255000

269255000

269255000

272788886

भांडिली जमा ब अिदाि

501100000

5011100000

5011100000

730994685

एकण

2765947000

2915947000

3051884000

2683822330

सरूिातीचे शशल्लकेसह

2905755400

भाग 1 महसली

जमा क

अंदाजपरक एकूण
महसली

जमा अ ि क

अंदाजपरक एकूण

एकूण जमा

4.

महािगरपाशलकेच्या 2012-13 या आर्थषक िर्ाषच्या अंदाजपरकाची ि प्रत्यक्ष जमेची तपासणी केली

असता महािगरपाशलकेच्या महसली जमेचा अंदाज प्रशासिािे रु.196 कोटी 99 हजारचा तयार केला
असि स्त्थायीिे तो रु.208 कोटी 99 हजार ि महासभेिे रु.222 कोटी 09 लाख इतका िाढिला आहे .
प्रशासिािे केलेल्या अंदाजपरकामध्ये महािगरपाशलकेिे 112.74 टक्के िाढ केली आहे . महािगरपाशलकेिे
14-15 या आर्थषक िर्ाषचे अंदाजपरक स्त्थायी सशमतीस पाठविले असि त्यामध्ये

12-13 या आर्थषक

िर्ाषत प्रत्यक्ष महसली जमा रु.157 कोटी 34 लाख इतकी झाल्याचे िमद आहे . त्यामळे

महािगर

पाशलकेस अंदास्जत केलेल्या रक्कमेपेक्षा रु.64.75 कोटी कमी उत्पन्ि प्राप्त झालेचे स्त्पष्ट्ट होते.
महािगरपाशलकेस अंदास्जत रक्कमेच्या 70 टक्के महसली उत्पन्ि प्राप्त झाल्याचे ददसि येते.
5. मिपा दर ि कर या लेखाशशर्ांतगषत घरपट्टी विभागाच्या जमा रक्कमांचा समािेश आहे . 12-13 या
आर्थषक िर्ाषचे अंदाजपरकामधील पष्ट्ृ ठ क्र.14 िर

घरपट्टी विभागाकडील जमा

महािगरपाशलकेिे रु. 29

कोटी 91 लाख इतकी अंदास्जत केली आहे . परं त प्रत्यक्षात रु. 19 कोटी 03 लाखांचे उत्पन्ि
महािगरपाशलकेस प्राप्त झाले आहे . म्हणजेच महािगरपाशलकेस सरासरी 63.62 टक्के उत्पन्ि प्राप्त झाले
आहे . घरपट्टी विभागाकडि अपेक्षक्षत उत्पन्ि प्राप्त होणेसाठी विशेर् प्रयत्ि होणे गरजेचे आहे.

6. मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे अिसच
ू ी ड प्रकरण 8

नियम क्र.41 िसार

अर्धनियम 2009 च्या प्रारं भाच्या ददिांकापि
ू ी या अर्धनियमान्िये ज्यासाठी त्रबल दे ण्यात आले आहे .
असा कोणताही मालमत्ता कर पूणप
ष णे ककंिा अंशतिः अदत्त राहीला असेल, ज्या व्यक्तीिे असा कर
भरलेला िाही ती व्यक्ती उक्त 2009 च्या सध
ू ारणा अर्धनियमाच्या प्रारं भाच्या ददिांकास ि
ददिांकापासि
ू , या कलमान्िये तरतद
ू केल्या प्रमाणे, अशा करािरील शास्त्ती भरण्यास जबाबदार
असेल.त्याप्रमाणे उपरोक्त थकबाकीिर 2% प्रमाणे 9 महीन्याचे 18% व्याज घेणे आिश्यक आहे . 12-13
या आर्थषक िर्ाषच्या अंदाजपरकामध्ये कर निधाषरण ि संकलि विभागाचे

11-12 चा दरुस्त्त ि 2012-13

च्या अथषसक
ं ल्पाच पररशशष्ट्ठ पष्ट्ृ ठ क्र.15 िर जोडले आहे . त्यामध्ये 11-12 या िर्ाषची थकबाकी रु.14
कोटी 67 लाख दाखविली आहे . त्यामळे नियमाप्रमाणे या रक्कमेिर 18 टक्के प्रमाणे व्याज आकारुि रु.
2 कोटी 64 लाख या रकमेचा समािेश अंदाजपरकामध्ये करणे आिश्यक असता तो करण्यात आलेला
िाही. 12-13 या आर्थषक िर्ाषची घरपट्टी विभागाची चाल

मागणी रु. 25 कोटी 14 लाख दशषविली आहे .

चाल मागणीशी थकबाकीशी तलिा केली असता थकबाकीचे प्रमाण 58.35 टक्के इतके आहे .
ब – कराव्यनतररक्त खास कायद्यान्िये उत्पन्ि या लेखा शशर्ांतगषत जकातीपासि शमळणारे उत्पन्ि
रु.110.61 लाख अंदास्जत केले आहे. परं त प्रत्यक्षात रु. 96 कोटी 07 लाख प्राप्त झाले असल्यािे
सरासरी जमा 86.85 टक्के इतकी आहे .
7.मालमत्ता विभागाकडि 12-13 या आर्थषक िर्ाषमध्ये रु. 3 कोटी 37 लाख उत्पन्ि अंदास्जत केले होते
परं त प्रत्यक्षात रु.1 कोटी 24 लाख इतकेच उत्पन्ि प्राप्त झाले आहे . महािगरपाशलकेस या विभागाकडि
36.80 टक्के इतके उत्पन्ि प्राप्त झाले आहे . मालमत्ता विभागािे मागील तीि िर्ाषमधील
अंदाजपरकामध्ये रॉकेल डेपोपासि शमळणारे

उत्पन्ि रु.50 लाख अंदास्जत केले आहे . परं त सदर रक्कम

िसल करणेबाबत कोणतीही कायषिाही मालमत्ता विभागाकडि झालेली िसल्यािे अंदाजपरकामधील अंदाज
फगविण्यात आलेचे स्त्पष्ट्ट होते.
8.पाणीपरिठा ि जलनि:सारण शशर्ांतगषत एकण रु.59 कोटी 20 लाख शमळणार असलेचे अंदास्जत केले
आहे . जलनि:सारण शशर्ांतगषत शमळणारे उत्पन्ि रु.22.39 कोटी अंदास्जत केले आहे. यामध्ये िगरोत्थाि
योजिेच्या मिपा दहश्श्यापोटी कजष रु.20 कोटी उभारण्याच्या रक्कमेचा समािेश आहे . परं त प्रत्यक्ष जमा
बाजूची तपासणी केली असता महािगरपाशलकेस रु.17 कोटी 77 लाख प्राप्त झाले आहेत. िगरोत्थाि
योजिेअंतगषत रु.20 कोटी कजष उभारणीचे प्रयत्ि ि केलेिे जलनि:सारण विभागाकडि रु. 2 कोटी 11
लाख इतकेच उत्पन्ि प्राप्त झाले आहे . तसेच िगरोत्थाि योजिेसाठी काढण्यात येणा-या कजाषची परत
फेड कशाप्रकारे करण्यात येणार आहे याबाबतची तरतद अंदाजपरकामध्ये करण्यात आलेली िाही.
िगरोत्थाि योजिेसाठी शासिाकडि 12-13 या आर्थषक िर्ाषत रु. 20 कोटी अिदाि प्राप्त होणार असलेचे

अंदाजपरकामध्ये अंदास्जत केले आहे. ि प्रत्यक्षात रु. 7 कोटी अिदाि शासिाकडि प्राप्त झाले आहे त.
परं त महािगरपाशलकेिे या योजिेच्या खचाषसाठी स्त्िनिधी दहस्त्सा म्हणि कजष उभारणीसाठी कोणतेही
प्रयत्ि केलेले िाहीत. य.आय.डी.एस.एस.एम.टी. योजिे अंतगषत शासिाकडि 12-13 या आर्थषक िर्ाषत रु.
35 कोटी 36 लाख ि सजल निमषल योजिेसाठी रु.11 कोटी 33 लाख प्राप्त झालेचे आयक्त यांिी स्त्थायी
सशमतीस सादर केलेल्या

2013-14 चे सधाररत ि 2014-15 चे मळ
ू अंदाजपरकामध्ये िमद आहे .

9.पाणीपरिठा विभागाच्या 2012-13 या आर्थषक िर्ाषच्या

जमा बाजस अंदाजपरकामध्ये शमटरिे

पाणीपरिठा करणे या लेखाशशर्ांतगषत रु. 22 कोटीची जमा अंदास्जत केली आहे . परं त प्रत्यक्षात रु.15
कोटी 13 लाख इतकेच उत्पन्ि प्राप्त झाले आहे . जमेची एकण टक्केिारी 68.77 टक्के इतकीच आहे .
य.आय.डी.एस.एस.एम.टी. ि सजल निमषल योजिेच्या मिपा दहस्त्सापोटी कजष अिक्रमे रु. 10 कोटी ि
रु. 4 कोटी काढणेचे प्रस्त्तावित केले आहे . प्रत्यक्षात कजष काढले िसल्यामळे तसेच महािगरपाशलकेचे
जमेचे मख्य स्त्रोत असलेल्या शमटरिे पाणीपरिठा करणे या लेखाशशर्ांतगषत अपेक्षक्षत जमा झालेली िाही.
त्यामळे शासि निधीति चाल असलेल्या
केली िसल्यािे
10.

िरील योजिासाठी महािगरपाशलकेिे स्त्िनिधीची रक्कम उभी

निधी अभािी या योजिांची प्रगती रें गाळणार असल्याचे स्त्पष्ट्ट होते.

2012-13 या आर्थषक िर्ाषचे अंदाजपरामध्ये दबेरजी जमा बाजू पष्ट्ृ ठ क्र.11 िर द्वििोंद कोड

35085 िे कामगार कल्याण निधी िगररचिा विभाग या लेखाशशर्ाषखाली रु. 1 कोटी जमेचा अंदाज केला
आहे . महािगरपाशलकेिे 2014-15 या आर्थषक िर्ाषचे अंदाजपरक स्त्थायी सशमतीस पाठविले असि
त्यामध्ये

2012-13 या आर्थषक िर्ाषत ड ककरकोळ या प्रधाि जमा लेखाशशर्ांतगषत द्वििोंद कोड C024

इतर जमा कामगार कल्याण निधी िगररचिा विभाग या शशर्ांतगषत रु.6 कोटी 06 लाख जमा झालेचे
ददसि येत.े सदर रक्कम शासिास भरणे आिश्यक असलेिे ती दबेरजी जमा या लेखाशशर्ांतगषत घेणे
आिश्यक होते. परं त ती ि घेतल्यािे महािगरपाशलकेची जमा चकीच्या पध्दतीिे िाढलेची ददसते. एकण
महसली जमा रु.157 कोटी 34 लाख मधि रु.6 कोटी 06 लाख िजा जाता रु.151 कोटी 28 लाख
इतकेच महसल
ू ी उत्पन्ि प्राप्त झाले आहे .
11.िगरपररर्द लेखासंदहता 1971 चे नियम 26(2) प्रमाणे अंदाजपरकीय िर्ाषरंभापूिी जी विदयमाि दे णी
फेडता येणे अशक्य असतील अशांची खरी करुि घेिि त्यांची तरतद त्या िर्ाषच्या अंदाजपरकामध्ये
आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे

अंदाजपरकातील पाि ि.64 िर द्वििोंद कोड 41254 िसार 12-13 मध्ये

लेखाशशर्ष ि तरतद
ू असलेल्या ि परं त 13-14 िर्ाषत लेखाशशर्ष ि तरतूद िसलेली तसेच लेखाशशर्ाषिर
तरतूद शन्य असलेली आदा कराियाची दे यके या लेखाशशर्ांतगषत रु.13 कोटी 24 लाखाची तरतूद केली
आहे . अंदाजपरकीय तरतदीप्रमाणे मागील िर्ाषमध्ये खचष केल्यािे ि त्यािर्ी प्रत्यक्षात महसल जमा ि

झाल्यािे इतक्या मोठ्या प्रमाणात दे यके प्रलंत्रबत रादहलेचे स्त्पष्ट्ट होते. बजेट तरतद आहे परं त प्रत्यक्ष
निधीची तरतद असलेबाबत लेखाविभागाचे अशभप्राय घेणे आिश्यक असता ते घेण्यात आलेले िाहीत.
महािगरपाशलकेिे अंदाजपरकाप्रमाणे जमा महसल
ू िाढविणेसाठी मोठया प्रमाणात करांची िसल
ू ी करणे
आिश्यक आहे .
12. मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे कलम 102 िसार संपूणष अथषसक
ं ल्पीय अिदाि
ककंिा त्याचा कोणताही भाग, ज्या िर्ाषसाठी ते अिदाि अथषसक
ं ल्पीय अंदाजात समाविष्ट्ट करणेत आले
असेल त्या िर्ाषचे अखेरीस खचष ि होता तसेच रादहले असेल ि ते पढील दोि िर्ाषपैकी कोणत्याही िर्ाषचे
अथषसक
ं ल्पात िमद केलेल्या यथास्स्त्थती िगरपाशलका निधीच्या प्रारं शभक शशल्लकेत दहशेबात घेतले िसेल
तर

स्त्थायी सशमती ककंिा पररिहि सशमतीस यथास्स्त्थती असे अथषसक
ं ल्पीय अिदाि ककंिा त्याची खचष ि

झालेली रक्कम पढील दोि िर्ाषचे मदतीत कोणत्याही अन्य प्रयोजिासाठी ककंिा उददष्ट्टासाठी िव्हे तर
ज्यासाठी ते अथषसक
ं ल्पीय अिदाि मंजर करणेत आले होते ते प्रयोजि ककंिा उदद्दष्ट्ट हे, मळ उद्देशा
प्रमाणे ककंिा मंजरीप्रमाणे साध्य करणेसाठी खचष करणेस मंजरी दे ता येईल. या अर्धनियमातील तरतदी
प्रमाणे महािगरपाशलकेिे मागील दोि िर्ाषतील ि केलेल्या कामांची यादी अंदाजपरकीय तरतदीिसार
तयार करुि त्या यादीतील प्रलंत्रबत कामे प्राधान्यािे करणे आिश्यक आहे . परं त महािगरपाशलकेिे
त्याप्रमाणे कामांची यादी तयार केली िसल्यािे मागील प्रलंत्रबत असलेल्या कोणत्या कामािर ककती खचष
केला आहे ते समजूि येत िाही.
13. आर्थषक िर्ष 2012-13 मध्ये एकण महसली जमा रु.157 कोटी 34 लाख पैकी रु.49.67 कोटी इतकी
रक्कम कमषचा-यांच्या िेति ि भत्त्यापोटी खचष करण्यात आली आहे . तसेच निित्ृ तीिेति ि कटूंब
निित्ृ ती िेतिािर रु.15 कोटी 66 लाख, प्राथ.शशक्षण मंडळास िेतिासाठी िगष रक्कम रु.10.30 कोटी ,
प्रशासकीय खचष रु. 7.56 कोटी/- असा एकण खचष रु.83.19 कोटी करण्यात आला आहे . एकण

महसली

जमेच्या 52.87% इतकी रक्कम अस्त्थापिेिर खची पडली आहे .
14.शासिाकडि 2012 -13 या विस्त्तय िर्ाषमध्ये खालील प्रमाणे अिदाि प्राप्त ि खचष झाले आहे .
अ.क्र.

योजिेचे िाि

प्राप्त निधी

खचष निधी

टक्केिारी

1

UIDSSMT

35 कोटी 56 लाख

07 कोटी 92 लाख

22.27

2

िगरोत्थाि जलनि:सारण

07 कोटी 07 लाख

20 लाख

02.82

3

सजल निमषल

11 कोटी 33 लाख

07 कोटी 71 लाख

68

4

गठ
ं े िारी विशेर् अिदाि

10 कोटी

0

0

5

िैय.शौचालय योजिा

03 कोटी 09 लाख

02 कोटी 99 लाख

76.66

उपरोक्त मादहतीचे अिलोकि केले असता शासिाकडि शमळालेल्या निधीपैकी सिाषत जास्त्त खचष
(76.66 टक्के) िैय.शौचालय योजिेचा झाला असि सिाषत कमी खचष (02.82 टक्के) िगरोत्थाि योजिे
अंतगषत जलनि:सारण विभागािे केला आहे . यािरुि शासिाकडि शमळालेल्या निधीचा विनियोग
महािगरपाशलकेकडि विदहत िेळेत योनय प्रमाणात होत िसल्यािे योजिा पणष होण्यास विलंब लागत
असल्याचे

ददसि येते. योजिास होणाऱ्या विलंबामळे योजिांचा खचष िाढि योजिेची प्रगती रखडण्याची

शक्यता निमाषण झाली आहे .
15.मब
ं ई प्रांनतक अर्धनियम 1949 कलम 106 (3) अन्िये प्रत्येक आर्थषक िर्ष सरु झालेित
ं र शक्य
नततक्या लिकर महािगरपाशलका लेखापरीक्षकािे महािगरपाशलकेच्या मागील आर्थषक िर्ाषच्या संपणष
लेख्यािरील आपला अहिाल स्त्थायी सशमतीसमोर सादर करुि िावर्षक लेखे मंजर करुि घेणे आिश्यक
आहे . तथावप महािगरपाशलकेकडे िावर्षक लेखे ठे िण्यात आलेले िाहीत. त्यामळे महािगरपाशलकेच्या
प्रत्यक्ष आर्थषक स्स्त्थतीिर भाष्ट्य करता येत िाही.
16.मब
ं ई प्रांनतक महािगरपाशलका अर्धनियम 1949 चे प्रकरण चार-अ विनिददष ष्ट्ट मादहती प्रकट करणे
यामधील कलम 60 अ विनिददष ष्ट्ट मादहती प्रकट करणे (1) (3) (पाच) िसार प्रत्येक नतमाही िंतर दोि
मदहन्यांच्या आत त्या नतमाहीचा लेखा पररक्षीत ताळे बंद , जमा ि खचष आणण पैशाचा ओघ (CASH
FLOW) दशषविणारे वित्तीय वििरणपर इंटरिेटिर प्रशसध्द करणे आिश्यक असता त्याप्रमाणे कायषिाही

केली जात िसलेिे महािगरपाशलकेच्या विस्त्तय स्स्त्थतीची मादहती िागररकांिा समजूि येत िाही.

अधष समास ज्ञापि ददिांक

लेप.

िर्ष

पासि
ू लेप. िर्ाष पयंत

क्र

(dd/mm/yyyy)

(yyyy-yyyy+1)

(yyyy-yyyy+1)

02

25/02/2014

2012-2013

2012-2013

लेखा परीक्षकाचा संकेतांक

142

कायाषलय संकेतांक
00043979

DATSBKM7201

िाढीि ि सधाररत सांगली ि कपिाड िळ पाणी परिठा योजिा पॅकेज 3.1, 3.3 ि 3.4
मधील अनियशमतते बाबत.

योजिा संकेतांक योजिेचे िाि
UIDSSMT योजिा

शाखा संकेतांक लेखा शशर्ष
06

निधीचा स्त्रोत

पाणी परिठा केंद्र, राज्य ि

कलम

अनियशमततांची संख्या

गत
ं लेली रक्कम

9ड

05

0

मिपा
आक्षेपाधीि रक्कम

िसल
ू पार रक्कम

तात्परती अमान्य रक्कम

अंनतम अमान्य रक्कम

3468918
बी-1 टें डरमधील भाििाढ निदे शांक अटी/शती 62 प्रमाणे, भाििाढ निदे शांक (प्राईस एस्त्कलेशि)
डी.आय.पाईप्स, शसमें ट ि लोखंड यािर दे णे आिश्यक असलेचे िमद आहे. निविदा 2010-1 1चे चाल
दरसच
ू ीशी तलिा करुि ठे केदारास 9.97% जादा दरािे ददली असलेिे पन्हा भाििाढ निदे शांकाप्रमाणे फरक
ददला आहे . दे यकामधि भाििाढ निदे शांकािसार )price escalation.रु (3197666ठे केदारास आदा केले -/
.आहे त त्यामळे ठे केदारास भाि िाढ निदे शांकािसार िाढीि ककंमत ि जादा दरािे ददलेली निविदा असा
दहे री दराचा लाभ शमळाल्याचे स्त्पष्ट्ट होत असल्यािे रु.3197666.आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहेत -/

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)
तांत्ररक मान्यता :- मख्य अशभयंता, महाराष्ट्र जीिि प्रार्धकरण पणे विभाग पर CE PUNE/TB3/Sangli WSS/Technical Deviation/3577 Dt.12/10/10.
स्त्थायी सशमती सभा क्र.09 ठराि क्र.127 दद.22/07/2010 अन्िये निविदा मागविणेस मान्यता ददली
आहे .
स्त्थायी सशमती सभा क्र.20 ठराि क्र.359 दद.23/11/2010 अन्िये मे.लक्ष्मी शसव्हील इंस्जनियरींग
सव्हीसेस प्रा.शल.यांची निविदा प्राकलि रक्कम रु.149051271/- च्या 111.85 टक्के जादा दरािे ि चाल
दरसच
ू ी (2010-11) चे 9.97 टक्के जादा दरािे मंजर केली असि
ू कामाची ककंमत रु.315767118/- होत
आहे .
कामाचा कायाषदेश :- क्र.मिपा/पापवि/सांगली/611/10-11 दद.23/12/2010
कामाची मदत :- 18 मदहिे (दद.22/06/2012) कामास मदतिाढ : दद.31/03/2013 अखेर मदतिाढ

ददलेली आहे .
सदर निविदे मध्ये माळबंगला जलशध्दीकरण केंद्र ते दहराबाग पाणी परिठा केंद्रापयंत 800 मी.मी.
डी.आय. के-9 दाबिशलका टाकणे, शालीिीिगर ि िािलेसिाडी येथे उं च टाक्यांसाठी शध्द पाण्याची गरुत्ि
िशलका टाकणे ि कपिाड िािलेसिाडी ि अन्य 5 दठकाणी विविध शलटर क्षमतेच्या वपण्याच्या पाण्याच्या
उं च टाक्या उभारणे या कामाचा अंतभाषि आहे . 2011-12 या आर्थषक िर्ाषचे लेखापरीक्षणामध्ये या
कामाची निविदा प्रकक्रया ि या िर्ाषत आदा केलेली रु.27,70,86,318/- ची धािती दे यके तपासली आहे त.
ि त्याबाबतचे आक्षेप अहिालामध्ये पररच्छे द क्र.24 िर िोंदविले आहेत. 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत या
कामाची खालील दे यके आदा करण्यात आली आहे त.
प्रमाणक क्र.

06

ददिांक

रक्कम

15/10/2012

30827654/-

13

06/0222013

15424090/-

18

30/03/2013

9382906/-

मोजमाप पस्त्तक क्र पाि क्र.
24

100 ते 52

25

61 ते 01

25

100 ते 61

29

15 ते 01

29

19 ते 16

कामाची िस्त्ती, बी -1 टें डर, मोजमाप पस्त्तक ि दे यकाची तपासणी करुि अधषसमास ज्ञापि क्र.130
दद.16/9/2014 रोजी निगषशमत करण्यात आला होता. अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि पाणीपरिठा विभागािे
दद.16/10/2014 रोजी सादर केले आहे . अधषसमास ज्ञापिाचे अिपालि अिलोकिी घेिूि खालील आक्षेप
घेण्यात येत आहेत.
1)निविदा अटी,शती ि िस्त्तीमधील पष्ट्ृ ठ क्र.169 िरील दद.11/ 08/2010 रोजी महािगरपाशलका ि
ठे केदार यांच्यामध्ये प्री-बीड

शमटींग मध्ये झालेल्या चचेिसार कामासाठी िापरण्यात येणार असलेले

व्हॉल्ि हे व्ही.ए.जी.,आय.व्ही.सी.,ककलोस्त्कर ि गव्हाणे पाटील या कंपिीचे असणे आिश्यक आहे . प्रमाणक
क्र. 6 ची तपासणी केली असता अ.क्र. 3 िे ISI mark CIDF 800mm sluice valve 2 परविण्यात
आले असि
ू रु.292218.10 प्रती िग प्रमाणे रु.584436/-, अ.क्र. 11 िे 3 sluice valve 300mmdiam.
रु.43806/-, अ.क्र. 34 िे 1 sluice valve 350mm diam. रु.25871/-,अ.क्र.51 ते 57 िे िेगिेगळ्या

मापाचे sluice valve परविले असि त्याची ककेंमत रु.994433/- होत आहे . कामासाठी परविण्यात आलेले
सादहत्य उपरोक्त कंपिीचे असल्याबाबतचे परािे दे यकासोबत जोडण्यात आले िसल्यािे सादहत्याच्या
दजाषबाबतची खारी पटत िाही.त्यामळे रु.1648546/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहे त. अधषसमास
ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये ठे केदारािे ककलोस्त्कर कंपिीचे सादहत्य परविल्याचे ि त्याचे तांत्ररक
लेखापरीक्षण SGS India Pvt Ltd Mumbai यांिी केल्याचे िमद आहे . परं त याबाबतची कागदपरे
अिपालिासोबत जोडलेली िाहीत.
2.बी-1 टें डरमधील भाििाढ निदे शांक अटी/शती 62 प्रमाणे, भाििाढ निदे शांक (प्राईस एस्त्कलेशि)
डी.आय.पाईप्स, शसमें ट ि लोखंड यािर दे णे आिश्यक असलेचे िमद आहे . निविदा 2010-11 चे चाल
दरसच
ू ीशी तलिा करुि ठे केदारास 9.97% जादा दरािे ददले असलेिे पन्हा भाििाढ निदे शांकाप्रमाणे फरक
ददला आहे . दे यकामधि भाििाढ निदे शांकािसार (price escalation) रु.3197666/- ठे केदारास आदा केले
आहे त. त्यामळे ठे केदारास भाि िाढ निदे शांकािसार िाढीि ककंमत ि जादा दरािे ददलेली निविदा असा
दहे री दराचा लाभ शमळाल्याचे स्त्पष्ट्ट होत असल्यािे रु.3197666/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहेत.
अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये अटी/शती 62 प्रमाणे, भाििाढ निदे शांक ददल्याचे िमद
आहे . परं त ठे केदारास 9.97% जादा दरािे ददले असलेिे पन्हा भाििाढ निदे शांकाप्रमाणे फरक ददल्यािे
ठे केदारास दहे री लाभ शमळाल्याचे आक्षेपास उत्तर ददलेले िाही.
3.स्त्थायी सशमती सभा क्र.20 ठराि क्र.359 दद.23/11/2010 िे व्हॅट,कामगार कल्याण उपकर,रॉयल्टी
ठे केदारािे भरण्याच्या अटीिर चाल दरसचीच्या 9.97 टक्के जादा दरािे काम करुि घेण्यास मान्यता
झाली आहे . प्रमाणक क्र.18 दद.30 माचष 2013 िे ठे केदारास रु.9382906/- आदा केले आहेत. मोजमाप
पस्स्त्तका ि

पाणीपरिठा विभागािे तयार केलेल्या दे यकामधि रॉयल्टी पोटी ठे ि म्हणि रु.1500000/-

कपात केलेची िोंद आहे ि लेखा विभागािे रु.1500000/- ठे ि म्हणि कपात करुि उिषररत रक्कम
ठे केदारास आदा केली आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये ठे केदारािे रॉयल्टी भरुि पािती
सादर केली िसल्यािे पाणीपरिठा विभागािे रक्कम कपात केली आहे ि लेखा शाखेस शासिाकडे भरणा
करण्याबाबत कळविले आहे . परं त लेखा शाखेिे रक्कम शासिाकडे भरणा केली िसल्यािे रु.1500000/आक्षेपार्धि करण्यात येत आहे .
4.8 व्या धाित्या दे यका अखेर कामािर एकण रु.301893334/- इतका खचष झाला आहे . कामाची निविदा
रु.149051271/- असि शासि निणषय क्र.UID-2010 / प्र.क्र. 86/िवि 33 मब
ं ई दद.31/3/2010 िसार
महािगरपाशलकेिे मळ निविदा रक्कमेच्या 10 टक्के दहस्त्सा रु.14905127/- स्त्िनिधी म्हणि घालणे
आिश्यक आहे . तसेच निविदा 111.85 टक्के जादािे आल्यािे

रु.152842063/- ची तरतद

महािगरपाशलकेच्या अंदाजपरकामध्ये करणे आिश्यक आहे . स्त्िनिधी दहस्त्सा रु. 14905127/- ि जादा

निविदे ची रक्कम रु.152842063/- असे एकण रु.167747190/- महािगरपाशलका निधीमधि खचष करणे
आिश्यक असता रु.48863764/- महािगरपाशलका निधी मधि खचष करण्यात आले आहे त.
महािगरपाशलकेिे अंदाजपरकामध्ये स्त्िनिधीची तरतद करुि त्याप्रमाणे प्रत्येक दे यक, दहश्याप्रमाणे आदा
करणे आिश्यक असता रु.253029570/- रक्कमेची दे यके शासि निधीमधि खची टाकण्यात आली
असल्यािे शासि निधीमधि चाल असलेली उिषररत कामे निधी अभािी बंद पडणेची शक्यता आहे .
अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये सदर योजिा पणष करण्यासाठी डीएसआरमधील िाढीमळे
फरकाचे रक्कमेपाटी अिदाि शमळणार असल्याचे िमद आहे . परं त अद्यापही अिदाि शमळाले िसल्यािे
महािगरपाशलका फंडाति जादा निविदे ची रक्कम खचष करणे आिश्यक असता ती केली िसल्याचे ददसि
आले आहे .
5.लेखा विभागािे 2011-12 ि 2012-13 या आर्थषक िर्ाषत या योजिेसाठी ककती रक्कमेची तरतद
स्त्िनिधीमधि केली होती ि ककती रक्कम स्त्िनिधीमधि खची टाकली याची मादहती लेखापरीक्षणास सादर
केलेली िाही.
6.मळ िस्त्तीमधील पाि क्र.1159 िरील आयक्त निणषयामध्ये महाराष्ट्र महािगरपाशलका अर्धनियमाचे
कलम 73(क) िसार कायषकारी अशभयंता यांचे दद.25/09/12 चे कायाषलयीि दटपणी अिलोकिी घेता सदर
ठे केदारास दरिाढ ि दे ण्याच्या अटीस अर्धि राहि दद.31/3/13 पयंत दद.22/06/12 रोजी अथिा आज
रोजी असलेले निदे शांक यापैकी जे कमी असतील ते निदे शांक गोठिि भाििाढ फायद्यासह मदतिाढ
मंजर करण्यात येत आहे असा निणषय झाला आहे . आयक्त यांिी ददलेल्या कायाषलयीि आदे शािर तारीख
िमद िाही. तसेच ददलेल्या आदे शामध्ये िेमकी काय कायषिाही करािी याचा अथषबोध होत िाही. 7 व्या
धाित्या दे यकामध्ये जि 12 मधील भाििाढ निदे शांकािसार रु.15424090 च्या दे यकामधि शसमें ट स्त्टील
ि पाईपची ककंमत रु.11500316/-इतक्या रक्कमेिर RBI Wholesale Price Index िसार
रु.1799610/- इतकी भाििाढ दे ण्यात आली आहे . पिश्च 8 व्या दे यकात पन्हा रु.11500316/- या
रक्कमेिर पन्हा रु.1910477/- इतकी भाििाढ ददलेचे ददसि येते. त्यामळे या रक्कमेची

जादा आदायगी

झालेचे ददसि येते. अधषसमास ज्ञापिामध्ये या आक्षेपाचे अिपालि पाणीपरिठा विभागािे ददले िसल्यािे
रु.1910477/- आक्षेपार्धि ठे िण्यात येत आहेत.
7.8 व्या धाित्या दे यकामध्ये मे 13 मधील भाििाढ निदे शांकािसार रु.7005906/- च्या दे यकामधि
शसमें ट स्त्टील ि पाईपची ककंमत रु.5955020/- इतक्या रक्कमेिर RBI Wholesale Price Index िसार
रु.1123534/- इतकी भाििाढ दे ण्यात आली आहे . परं त निदे शांक दद.23/6/12 पासि गोठिि भाििाढ
दे णे आिश्यक असतािा मे 13 मधील भाििाढ निदे शांकािसार दे यक आदा केले आहे . दद.23/6/12
रोजीच्या सरासरी भाििाढ निदे शांका िसार कामािर िापरलेल्या सादहत्याची ककंमत रु.909935/- होत

असल्यािे

जादा ददलेली रक्कम रु.213599/- ची िसली ठे केदाराकडि करण्यात यािी. अधषसमास ज्ञापि

क्र.131 दद.16/9/14 रोजी निगषशमत केला असि पाणीपरिठा विभागािे त्याचे अिपालि दद.16/10/2014
रोजी सादर केले आहे . अधषसमास ज्ञापिास ददलेल्या अिपालिामध्ये ठे केदाराचे पढील दे यकामधि रक्कम
िसल करण्याचे मान्य केले आहे. परं त रक्कम िसल केली िसल्यािे रु. 213599/- िसलपार करण्यात
येत आहे .
8.2012-13 अखेर काम पणष झालेचे ददसि येत िाही. दे यकामध्ये ि मोजमाप पस्त्तक ि िस्त्तीमध्ये
काम ककती टक्के पणष झाले ते समजि येत िाही. अिपालिामध्ये कापसे िसाहत येथील एमबीआर ते
शाशलिीिगर उं च टाकीचे काम तसेच माळबंगला ते दहराबाग 800 एम.एम.व्यासाचे गरुत्ि िशलका टाकणे
हे काम अपणष असल्याचे िमद आहे . त्यामळे काम पणष झाले िसल्याचे ददसि येते.
9.सरक्षा अिामत रक्कम किाषटक बँकेची बँक गॅरेंटी क्र. BG/123/2010/dated 04/12/10 रु.
3948000/- Extension w.e.f.04/04/13 to 03/10/13 , ि BG/124/2010/dated 04/12/10
3948000 Extension w.e.f.04/04/13 to 03/10/13 स्त्िरुपात घेण्यात आली आहे . सदर रक्कम सरक्षा
अिामत म्हणि घेतली असल्यािे लेखा शाखेिे सरक्षा अिामत िोंदिहीमध्ये िोंदविणे आिश्यक आहे . या
बँक गॅरेंटीची िोंद िोंदिहीमध्ये घेण्यात आली ककंिा िाही याचा खलासा केलेला िसल्यािे अिामत
लेखाशशर्ाषखाली या बँक गॅरेंटीची िोंद होिि रक्कम लेख्यामध्ये समाविष्ट्ठ आहे ककंिा िाही याची
पडताळणी करता आली िाही.
आक्षेपार्धि रक्कम :- रु. 57134650/िसलपार रक्कम :- भाििाढ निदे शांकापेक्षा शसमें ट ि स्त्टीलची जादा ददलेली रक्कम रु. 213599/-
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