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मिरा भाईदर िहानगरपामिका

मद. 1 एम्ि 2013 ते मद. 31 िार् 2014 परत्रा
िेखापमरकण अहवाि

          िहानगरपामिकेरे िेखापमरकण िहाराष� िहानगरपामिका
अम�मनरिात�ि किि 105  व 106  न�सार िहानगरपामिकेचरा
ि�खरिेखापमरकक रा#चरा िार्त करणरात रेत अस�न, खर् रककिा#रे
प�व् िेखापमरकण व जिा रककिा#रे पशरात (उतर)  िेखापमरकण
करणरात रेत आहे. अप�-रा कि्रार� वग,ि�ळे िेखापमरकण करणरास
मवि#ब झािा आहे.  तर� प�रेसे कि्रार� वग् उपिब� करन मदलरास
िेखापमरकण मवमहत वेळेत प�ण् करन तसा अहवाि स4ार�
समित�चरा ि#ज�र�साठ� ठेवणरार� दकता मवभागािार्त घेणरात
रेईि.

           सन 2013-14 रा िेखापमरकण अहवािाचरा कािाव�� िधरे
मिरा भाईदर िहानगरपामिकेरे खाि�ि अम�कार� आर�कत महण�न
कारर्त ह9ते. 

अ.क अम�का-रारे नाव कािाव��

1 श�. स�रेश काकाण� 28/01/2013  ते
31/07/2014

सन 2013-14 रा िेखापमरकण अहवाि…

          मिरा भाईदर िहानगरपामिकेरे 1/04/2013 ते 31/03/2014 रा
कािाव��त�ि िहानगरपामिकेचरा मवमव� मवभागारे िेखापमरकण
प�ण् केिे अस�न तरारा अहवाि िा.स4ार� समित�स प�ढ�ि ्िाणे
सादर करणरात रेत आहे.
E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



2

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



3

मिराभाई#दर िह  ाानगरपामिका
वार्क जिा खर् 2013-14

स#मकपत ग9्वारा
जिा बाजू (Income)

                                             (आकडे 
िाखात)  

िेखा मश््

ीअ4्स#क

ी र तरत�द

्तरक

जिा

उव्मरत

रककि

एकूण ‘अ’ जिा 51826.07 51219.4

4

-606.63

मशकण मवभाग 1294.56 307.66 -986.90

एक� ण ‘Eò’ जिा 5419.00 4910.78 -508.22

वृक्ाम�करण 223.16 170.14 -53.02

अग्नशिन 2463.05 1050.19 -1412.86

“JNNURM” अ#दाजपतक 7575.00 7575.00 0.00
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“P” अ#दाजपतक 293.00 75.00 -218.00

एक� ण जिा 69094.3

5

65308.

71

-

3785.6

3

्ार#भ�र� मशलिक 21909.9

3

21909.

93

25451.

90

एक� ण जिा 91004.2

7

87218.

64

21666.

27
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खर् (Expenditure)

 
(आकडे िाखात)

िेखा मश््

अ4्स#कलप�र

तरत�द

्तरक खर् उव्मरत

रककि

एकूण ‘अ’ खर् 44220.54 40456.53 3764.01

मशकण मवभाग 2076.78 924.01 1152.77

एक� ण ‘Eò’ खर् 10569.91 8108.38 2461.53

वृक्ाम�करण 1685.76 896.89 788.87

अग्नशिन 2463.05 516.50 1946.55

िमहिा बाि

कलराण

266.51 157.44 109.07

अप#ग व अ#� 106.00 0.50 105.50
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कलराण

“JNNURM”

अ#दाजपतक

10775.50 7829.15 2946.35

“P” अ#दाजपतक 7443.07 2877.34 4565.73

एक� ण खर् 79607.12 61766.74 17840.38

अखरेर� मशलिक 11397.15 25451.90 3825.89

एक� ण खर् 91004.27 87218.64 21666.27
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                     िाििता कर मवभाग

आकेप क.1.1 :- िेखापमरकणास अमभिेख व िामहत� उपिब� करन न
देणेबाबत…

सन 2013-14 रा मवत�र व्,त�ि िाििता कर मवभागारे अमभिेख
व िामहत�  1)  जा.क िनपा/ि�िेप/87/2015-16  मद.14/8/15  2)  जा.क
िनपा/ि�िेप/157/2016-17 मद. 30/9/16  चरा पतानवरे िेखापमरकणासाठ�
वार#वार िागण� करन देख�ि मवभागाकड�न खाि�ि िामहत� उपिब�
करन देणरात आिेि�ाे नाह�.

1. मवह�त नि�नरात�ि कर आकारण� प�सतके व सदर प�सतका#चरा नि�नरास

िा. स4ार� समित�र� िानरता घेतिेबाबतरा तपमशि. 

2. मवह�त नि�नरात�ि िागण� ननदवहरा.

3. सन 2013-14 रा आर4क व्,त नव�न कर आकारण� केलराबाबतर� सव्

्करणे.

4. कर आकारण� आकेप/स�नावण� व बदि बाबतरे अमभिेख.

5. जपत�र� न9ट�स/जपत�रा तपश�ि/अम�पतादारे केिेि� वस�ि� राबाबतर�

आकडेवार� व अमभिेख.

6. अटकावनू ठेविेलरा/जपत केिेलरा वसत�#र� स�र�, मििाव ककवा मवक� केि�
असलरास तराबाबतर� िामहत� िहानगरपामिकेने वृतपता#त ्मसधद

केिेलरा अटकावनू ठेविेलरा िाििता#र� राद�. 

7. जरा इिारततना करात�न स�ट देणरात आिेि� आहे उदा. ग�रदार, िसज�द,

ि#मदर, शाळा, हRगसपटि व मवशे् मवकास ्कलप रा बाबतचरा ्करणा#रा

तपश�ि व  नसतरा. 

8. िािक� हकक हसता#तरणाबाबत भरणरात आिेलरा र� रा तपमशि.

9. कर आकारण� बाबत तडज9ड केि� असलरास तरा बाबतर� ्करणे व

स#ब#��त अमभिेख.  
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10. ज�.आर.एस.  र#तणेदारे सव्कण करणरात आिेलरा
िाििता#र� स#खरा.

11. ज�.आर.एस.  सव्कणान�सार िाििता#रे रेर ि�लरा#कन
करणरात आिे असलरास तरारा तपमशि. 

12. सन 2013-14  रा आर4क व्,त�ि कर मवभागारे ्भाग
कार,िर क.1,2,3,4,5  व 6  तसेर ि�खर कार,िर रे4े कर
भरणा केिेलरा स#गणक�र पावतरा व हात� राडणरा#त
आिेि� पावत� प�सतके,  रिन राईि,  प9टमकद् इ.अमभिेख
तपासण� कर�ता उपिब� करन देणेबाबत पत देणरात
आिेिे आहे.  

उपर9कत अमभिेख व िामहत� कर मवभागाने िेखापमरकणा कमरता उपिब� करन मदिेि� नाह�. िहाराष�

िहानगरपामिका अम�मनरि रे किि 105 (2) व अन�स�र� ‘ड’ ्करण 3 द9न ि��ि मनरि 6 (2) व 7 न�सार

िेखापमरकणा कमरता मवभागाने स#प�ण् िामहत� उपिब� करन देणे अमनवार् आहे.  पर#त�

स#ब#म�त मवभागाने राबाबतर� कार्वाह� केिेि� नाह�.

आकेप क.1.2  :-  कर मन�,रणा /  आकारण� प�सतकाबाबत
अमनरमितता…

िाििता करार� आकारण� करणराप�वS ्तरेक मिळकत�रे ि�लर व
कर मन�,रण मनगशरत करणेसाठ� िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि
्करण 8  अन�सूमर “b÷” मनरि-10   व िहााराष� नगरपमर्द िेखा
समहता 1971  रे मनरि 74  अनवरे ्भाग मनहार कर आकारण� प�सतक
नि�ना क. 43  िधरे ठेव�न ते िहाराष� नगरपमर्द िेखास#महता 1971  रे
मनरि 75  िधरे नि�द केिेलरा कार्पधदत�स अन�सरन अदावत ठेवणे
आवशरक आहे. 
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िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि रे ्करण 8  मनरि-21

अनवरे दर पार व्ररााा#न� आकारण� प�सतक (नि�ना न#.  43)  तरार
करणे गरजेरे असते.  करमन�,रणा/आकारण� प�सतक आर�कता#न�
सवाका#मकत करन अम�्िाण�त केिे पामहजे.  तसेर कर मवभागाने कर
आकारण� प�सतके करदातरास मनमरकणासाठ� ख�ि� ठेवणे आवशरक
आहे.  मवभागाने आकारण� प�सतके िेखापमरकणास तपासण�साठ�
उपिब� करन मदिेिे नाह�त.

कर आकारण� प�सतकाअभाव� िेखापमरकणास खाि�ि बाबत�त
मनषक्् काढता आिे नाह�त.

1. मिरा भाई#दर िहानगरपामिका केतात�ि इिारततरा व जमिनतरा
तपमशि.

2. तरा#रे करर9्र ि�लर.
3. िाििता कर देणरास जबाबदार वरकत�.
4. िाििता करात देणरात आिेि� सूट व सूट मदिे बाबतर� कारणे.
5. करर9्र ि�लराचरा रकिेमवरधद (ि�लरमन�,रणे मवरधद)

गसवकारणरात आिेलरा तकार�,  तकारतर� स�नावण�,  तकार
मनकािात काढलरान#तर आकारण� प�सतकात करणरात आिेलरा
स��ारणा.

 मवभागाने आकारण� प�सतके अदावत करन िेखापमरकणास
सादर करणे आवशरक आहे.

  आकेप क.1.3 :- िागण� ननदवह�बाबत अमनरमितता…
 

नि�ना मनगशरत करणरात आिेिा आहे.  करमन�,रणाचरा राद�रे
आर�कता#कड�न अम�्िामणक�करण झालरान#तर िागण� ननदवह� तरार
करणरात रेते. ्तरेक वस�ि�केतासाठ� एक िागण� ननदवह� तरार केि�
जाते. रा िागण� ननदवहरा ्िाण�त व साका#मकत असणे आवशरक आहे
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व तरात�ि सव् ननद� आकारण� ननदवह�्िाणे अन�किा#काने िाविेलरा
असतात.

सन 2013-14  िेखापमरकण सिर� मनदश्नास आिे क� कर
मवभागाने उपर9कत तरत�द�्िाणे िागण� ननदवहरा ठेविेलरा नाह�त.

सदर बाब ग#भ�र असून राबाबत मवभागाकडून ख�िासा ्ापत झािेिा
नाह�.

आकेप क.1.4  :-  िाििता करार� आकरण� व वस�ि�बाबत
अमनरमितता.......

सन 2010-11 ते सन 2013-14 ि��ि िागण� वस�ि� व 4कबाक�रा
तपमशि खाि�ि्िाणे आहे.

सन 2010-11 ि��ि िागण�, वस�ि�, 4कबाक� तपमशि               

सन 2011-12 ि��ि िागण�, वस�ि�, 4कबाक� तपमशि

सन 2012-13 ि��ि िागण�, वस�ि�, 4कबाक� तपमशि
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 (रककि रपरात)
िागण�

वस�ि� 4कबाक�
वस�ि�

र� 
ीटकके

ी र�
िाग�ि
िागण� राि�

एक� ण िाग�ि
िागण�

राि� एक� ण िाग�ि
िागण�

राि� एक� ण

315695
149

8170470
82.4

11327422
31.4

840150
29.2

6237209
60.8

707735
990

2316801
20

193326
122

425006
241 62.48

%

ि रपरात
िागण�

वस�ि� 4कबाक� वस�ि�
र� 
ीटकके

ी र�िाग�ि
िागण� राि�

एक� ण िाग�ि
िागण�

राि� एक� ण िाग�ि
िागण�

राि� एक� ण

34503
9138

802008
939.2

1147048
077

20988
2373.7

560811
179

77069
3552

135156
764

24119
7760

37635
4524 67.1

8%

रपरात
िागण�

वस�ि� 4कबाक� वस�ि�
र� 
ीटकके

ी र�िाग�ि
िागण�

राि� एक� ण िाग�ि
िागण�

राि� एक� ण िाग�ि
िागण�

राि� एक� ण

303425
980

8664227
65

1169848
745

122704
609

668856
960

791561
569

180721
371

197564
805

378287
176

67.6
6 
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(रकक
ि

रपरात)

िाग�ि
4कबाक�
तरावत
रककि

2011-

12

ि��ि 4कबाक� तरावत
रककि

7,99,67,103/-

2012-

13

ि��ि 4कबाक� तरावत
रककि

7,29,28,544/-

2013-

14

ि��ि 4कबाक� तरावत
रककि

10,89,62,176/-

एक� ण तरावत�र� रककि 26,18,57,823/-

सन 2013-14  अखेर 4कबाक�
रककि

32,44,00,000/-

58,62,57,823/-
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सन 2013-14 ि��ि
िागण�, वस�ि�, 4कबाक�

तपमशि
िागण�

वस�ि� 4कबाक�
वस�ि�
र� 

ीटकके
ी र�

िाग�ि
िागण�

राि� एक� ण िाग�ि
िागण�

राि� एक� ण िाग�ि
िागण�

राि� एक� ण

269325
000

904138
000

117346
3000

206370
000

642693
000

849063
000

629550
00

261445
000

324400
000

81.3
6
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वर�ि तकततरा#रे अवि9कन केिे असता मनदश्नास रेते क�,  सन
2010-11  ि��ि 4कबाक� र.  42,50,06,241/-  ह9त�.  सदर रककि सन
2011-12 िधरे िाग�ि 4कबाक� महणून अ#तभ�्त करणे अमभ्ेत असता#ना
सन 2011-12  िधरे िाग�ि 4कबाक� र.34,50,39,138/-  दश्मवणरात
आि� आहे.  सन 2010-11  र� ्तरक 4कबाक� व सन 2011-12  िधरे
दश्मवणरात आिेि� िाग�ि 4कबाक� रात र.  7,99,67,103/-  र�
तरावत आहे.  सदर तरावत�ि�ळे िागण� र.7,99,67,103/-  ने कि�
झाि�.  सदर तरावत�बाबत िाििता कर मवभागाने अन�पािन सादर
केिेिे नाह�. 

सन 2011-12  ि��ि 4कबाक� र.37,63,54,524/-  ह9त�.  सदर
रककि सन 2012-13  िधरे िाग�ि 4कबाक� र.30,34,25,980/-

दश्मवणरात आि�. महणजेर 4कबाक� रककिेत�न र.7,29,28,544/- कि�
करणरात आि�.  कि� करणरात आिेि� रककि क9णतरा ्र9जना4्
कि� करणरात आि� राबाबत ख�िासा ह9णे आवशरक आहे. मवभागाकडे
आकारण� व िागण� प�सतके अदावत नसलराि�ळे िागण�,  वस�ि� व
4कबाक�चरा रककिा#रा िेळ घेता रेत नाह�.  तसेर िेखा पमरकणास
सादर केिेि� आकडेवार� वसत�मनषठ नसलरारे मनदश्नास रेते. 

सबब सन 2011-12  ि��ि र.  7,99,67,103/-  व सन 2012-13

ि��ि र.7,29,28,544/-   असे एकूण र.  15,28,95,647/-  िाग�ि
4कबाक�त�न क9णतरा ्र9जनासाठ� कि� करणरात आिे व सन 2013-

14 िधरे र. 10,89,62,176/- 4कबाक� रककिेत�न कि� करणरात आिेिे
आहे. राबाबत मवभागा कड�न ख�िासा ह9णे आवशरक आहे.

आकेप क 1. 5  वस�ि�रे इषटा#क प�त्तेबाबत :- 
मिरा भाई#दर िहानगरपामिकेस िाििता करापास�न मिळणाऱरा

उतपननात 4कबाक�रे ्िाण जासत असलरारे िेखापमरकणाचरा
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मनदश्नास आिे आहे.  मवभागाने 4कबाक�बाबत ताळिेळ घेव�न
4कबाक� वस�ि� ्ा�ानराने करणे आवशरक आहे.  4कबाक�
वस�ि�साठ� मवभागाने कशा पधदत�ने ्रतन केिे राबाबत
िेखापमरकणास मनगशरत ब9� ह9त नाह� ककवा राबाबतरे अमभिेख
िेखापमरकण वेळ� सादर केिेिे नाह�त.

तसेर सन 2012-13 ि��ि कर वस�ि�रा तकता पाहता िागण�चरा
्िाणात िाििता करारा वस�ि� 67.66% इतक� टकके झाि� व
4कबाक� र.37,82,87,175/-  मदस�न रेते JNNURM norms  ्िाणे वस�ि�रा
इषटा#क 85% असणे आवशरक आहे. सबब सन 2012-13 ि�े िाििता कर
वस�ि�त इषटा#कप�तS झािेि� नाह�. 

 तसेर सन 2013-14  ि��ि कर वस�ि�रा तकता पाहता
िागण�चरा ्िाणात िाििता करार� वस�ि� 81.36% इतक� टकके झाि�
व 4कबाक� र.  32,44,00,000/-  मदस�न रेते.  JNNURM  norms  ्िाणे
वस�ि�रा इषटा#क 85% असणे आवशरक आहे.  सबब सन 2013-14  ि�े
िाििता कर वस�ि�त इषटा#कप�तS झािेि� नाह�. 
       मिरा भाई#दर िहानगरपामिकेस िाििता करापास�न मिळणाऱरा
उतपननात 4कबाक�रे ्िाण जासत असलरारे िेखापमरकणाचरा
मनदश्नास आिे आहे.  मवभागाने 4कबाक�बाबत ताळिेळ घेव�न
4कबाक� वस�ि� ्ा�ानराने करणे आवशरक आहे.  4कबाक�
वस�ि�साठ� मवभागाने कशा पधदत�ने ्रतन केिे राबाबत
िेखापमरकणास मनगशरत ब9� ह9त नाह� ककवा राबाबतरे अमभिेख
िेखापमरकण करते वेळ� सादर केिेिे नाह�त.  सन 2011-12  ि��ि
अखेरर� 4कबाक� 37,63,54,524/-  दाखमवणरात आिेि� अस�न सन
2012-13  ि��ि स�रवात�र� िागण� रककि र.30,34,25,980/-

दाखमवणरात आिेि� आहे.  तरावत रककि र.  7,29,28,544/-  इतक�
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आहे.  सन 2012-13  र� अखेरर� 4कबाक� रककि र.  37,82,87,176/-

इतक� अस�न  सन 2013-14 र� िाग�ि रककि र 26,93,25000/- इतक�
दाखमवणरात आिेि� आहे. महणजेर तरावत रककि र. 10,89,62,176/-

इतक� आहे.
वर�ि बाब� वरन असे मनद्शनास रेते मक,  सन 2011-12  ि��ि

अखेरर� 4कबाक� व स�रवात�र� िागण� तसेर 2012-13  अखेरर�
4कबाक� व 2013-14 िाग�ि स�रवात�र� िागण� रािधरे तरावत मदस�न
रेत आहे. सदर तरावत� बाबत मवभागाकड�न खा�िासा आवशरक आहे.

तरार ्िाणे सन 2013-14 अखेरर� 4कबाक� रककि र. 32,44,00,000/-

वस�ि न झालराने वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.  सदर बाब�र� प�त्ता
करन अन�पािन सादर करावे.

आकेप क. 1.6 :- कर ्णाि� स��ारणेबाबत अमनरमिततता....

जवाहरिाि नेहर नागर� प�नरत4ान र9जने अ#तग्त (JNNURM)

स��ारणा#िधरे कर ्णाि� वरवस4ापन स��ारणेरा (Property Tax Management)

सिावेश Mandaory Refroms ि�े करणरात आिा आहे.

JNNURM र9जनेत�ि स��ारणा#ना अन�सरन कर वरवस4ापन ्णाि�
िधरे GIS  Data  Base  रा वापर करन कर ्णाि� िधरे स��ारणा करणे
अपेमकत आहे.  मिरा भाई#दर िहानगरपामिकेने GIS  सवह्कण प�ण् केिेिे
आहे.  सबब GIS  सवह्कणाबाबत मवभागाने अन�पािन सादर करणे
आवशरक आहे.  GIS  सवह्कणात�ि िामहत�्िाणे मिरा भाई#दर
िहानगरपामिका केतात एकूण 18933  बा#�कािे (structure)  ह9त� तरात
2,83,000  िाििता ह9तरा.  तसेर वर�ि 18933  बा#�कािा#रे (structure)

250000  छारामरते किक करणरात आि� ह9त�.  व सव् डाटा ए#��
मरलडर� स#खरा 33,96,040  ह9त�.  रा सव् बाबतर� अदावत िामहत� GIS
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सवह्कणात करणरात आि� ह9त�.  पर#त� तरारा वापर कर ्णाि�
स��ारणा#कमरता केिेिा नाह�.  रारे पमरणािसवरपत:  िाििता कर
िाग,ने मिळणाऱरा उतपननात अपेक�त वाढ ह9ऊ शकिेि� नाह�.

सबब िहानगरपामिकेने JNNURM  र9जनेत�ि Mandaory  Refroms  चरा
अन� #्गाने कर वरवस4ापन ्णाि�त स��ारणा करणेकमरता GIS Data Base

रा वापर करणे व िाििता#रे प�न:मरकण (Rivision) करणे आवशरक आहे.

आकेप क. 1.7 :- ि9कळरा जागेवर�ि कराचरा 4कबाक�बाबत.....

ि9कळरा जागेवर�ि कराचरा िागण�,  वस�ि� व 4कबाक�रा सन
2011-12, सन 2012-13 व सन 2013-14 रा तपमशि खाि�ि्िाणे आहे.

ि9कळरा जागेवर�ि कर आकारण�
िागण�, वस�ि�, 4कबाक�

सन 2011-12
                                                  (रककि 

रपरात)
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ि9कळरा जागेवर�ि कर आकारण�
िागण�, वस�ि�, 4कबाक�

 सन 2012-13
                                                   (रककि 

रपरात)
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करारे
ना#व

िागण� वस�ि� 4कबाक�
िाग�ि

राि�
एक� ण िाग�ि

िागण�
राि� एक� ण िाग�ि

िागण�
राि� एक� ण

घरपट� 1345764
63

9584027
9

230416
742

5265088
6

359105
55

88561
441

8192557
7

599297
24

141855
301

वृककर 4892565 3351785
82443

50
176475

3
126947

0
30342

23 3127812
208231

5
521012

7

िनपा
मशकण 5293312 3899043

91923
55

179610
5

133882
3

31349
28 3497207

256022
0

605742
7

िनपा
अग्नश

िन
4892564 3351755

82443
19

176425
0

126932
8

30336
32 3128314

208237
3

521068
7

न9ट�स
र� 460300

46030
0 22113 - 22113 438187 0 438187

वराज 5885339
1273975

6
18625
095 268011 56124

32413
5 5617328

126836
32

183009
60

इतर - - - - 450 450 0 -450 -450

एकूण 156000
543

119182
618

275183
161

58266
118

39844
804

98110
922

977344
25

79337
814

177072
239
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ि9कळरा जागेवर�ि कर आकारण�
िागण�, वस�ि�, 4कबाक�
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करारे
ना#व

िागण� वस�ि� 4कबाक�
िाग�ि

राि�
एक� ण िाग�ि

िागण�
राि� एक� ण िाग�ि

िागण�
राि� एक� ण

घरपट� 1835587
87

1076852
79

29124
4066

4617203
0

2731154
9

73483
579

1373867
57

80373730
217760

487

वृककर 6551153 3871951
10423
104 1650239 996139

26463
78 4900914 2785812

777672
6

िनपा
मशकण 7344434 4368428

11712
862 1683104

101498
8

26980
92 5661330 3353440

901477
0

िनपा
अग्नश

िन
6551153 3871951

10423
104 1650239 996139

26463
78 4900914 2875812

777672
6

न9ट�स
र� 387322 1209105

15964
27 6321 13919 20240 381001 1195186

157618
7

वराज 1445528
6

1673200
0

31187
286 203263 8160

21142
3

1425202
3

16723840
309758

63

इतर 112 112 0 -112 -112

एकूण 218848
135

137738
714

35658
6849

51365
196

30341
006

81706
202

167482
939

107397
708

274880
647



18

                                                   (रककि 

रपरात)

वर�ि तकतरान�सार मनदश्नास रेते क� सन 2011-12  ि��ि िार्
अखेर 4कबाक� र.17,70,72,239/-  ह9त� व सन 2012-13  ि�े िाग�ि
4कबाक� र.  21,88,48,935/-  व सन 2013-14  अखेर ि9कळरा
जागेवर�ि करार� 4कबाक� र.40,54,15,459/- दश्मवणरात आि� आहे.

महणजेर 4कबाक�चरा आकडेवार�त तरावत आहे. द9नह� आकडराप]क�
वसत�मनषठ आकडेवार� क9णत� राबाबत ख�िासा ह9णे आवशरक आहे.   

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc

 सन
201
3-
14

करारे
ना#व

िागण� वस�ि� 4कबाक�

िाग�ि राि� एक� ण िाग�ि
िागण�

राि� एक� ण िाग�ि
िागण�

राि� एक� ण

घरपट� 2714826
43

1200695
61

39155
2204

806075
38

1981781
1

100425
349

1908751
05

1002517
50

291126
855

वृककर 9679868 4272102
13951
970

274685
4

713101
345995

5 6933014 3559001
104920

15

िनपा
मशकण

1064505
9

4658229
15303
288

279291
2

723944
351685

6 7852147 3934285
117864

32

िनपा
अग्नश

िन
9685489 4266479

13951
968

274685
6

713099
345995

5 6938633 3553380
104920

13

न9ट�स
र� 1343113 -

13431
13 92362 - 92362 1250751 0

125075
1

वराज 2644437
4

5506028
0

81504
654 882150 348023

123017
3

2556222
4

5471225
7

802744
81

इतर - 100 100 6687 501 7188 -6687 -401 -7088

एकूण 329280
546

188326
751

51760
7297

89875
359

22316
479

112191
838

239405
187

166010
272

405415
459
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सन 2013-14  अखेर ि9कळरा जागेवर�ि करार� 4कबाक�
र.40,54,15,459/- ह9त� 4कबाक� रककि मवभागािार्त वस�ि करणरात
आिेि� नसलरारे व वस�ि� कमरता मवभागािार्त ्रतन केिे नसलरारे
िेखापमरकणाचरा मनदश्नास आिे.  4कबाक�र� रककि वस�ि न
झालराने रककि र.40,54,15,459/- आकेपा��न ठेवणरात रेत आहे.

आकेप क. 1.8 :-  ि9कळरा जागेवर�ि कर आकारण� व वस�ि�बाबत
अमनरमितता....

िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि रे किि 129 व 132 न�सार
शहरात�ि ि9कळरा जागा#वर कर िावणरार� तरत�द आहे. मिरा भाई#दर
िाहानगरपामिका िा.  िहासभा ठराव क. 8,  मद. 10/04/2008 अनवरे मद.

01/04/2008  पास�न िहानगरपामिका केतात�ि ि9कळरा जागा#वर कर
आकारण� खाि�ि मनक्,वर स�र करणरात आि� आहे. 

1. जरा जागेत बा#�काि ्ार#भपत िहानगरपामिकेने मदिे आहे. तरा
मदना#कापासून तरा ि9कळरा जागा महण�न कर आकारण�स पात
राहत�ि. जागेत�ि अन�जेर बा#�काि केत हे कर आकारण�साठ�
बा#�काि केत महण�न गृह�त �रणरा#त रेईि.

2. मिरा-भाईदर िहानगरपामिका केतात�ि ि9कळरा जागा, जमिन�
खरेद� मवक� रा#र� ननदण� सहा.  द�यरि मनब्�क ठाणे क. 4  व 7
रे4े ह9त असते.  सदरह�न खरेद� मवकतरे दसतऐवज ननदण�
करताना शासनाने ि�दा#क श�लकासाठ� सव्मनहार जमिन�रा दर
मनगशरत केिे आहेत ते दर जमिन�र� ककित ठरमवणरासाठ� िागू
करावेत.
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3. जागेर� ककित शासनाने मदिेलरा दरान�सार मनगशरत झािे न#तर
तरा जागेचरा ककित�चरा 5% इतकरा रककिेन�सार वार्क भाडे
ठरमवणरा#त रावे.

4. जमिन�रे वार्क भाडे मवरारात घेवून तरातून 10% व]�ामनक कपात वजा जाता ज�
रककि रेईि त� रककि करपात िूलर ठरमवणरा#त रावे.

वर�ि ठरावाचरा अन� #्गाने आर�कत,  मिरा भाई#दर
िहानगरपामिका रा#न� तरा#रेकड�ि आदेश जा.क.

िनपा/आर�कत/153/2008-09,  मद.  22/12/2008  अनवरे ि9कळरा
जागेवर�ि कर वस�ि�बाबत कार्वाह� मनगशरत केि�.  तरान�सार
ि9कळरा जागेवर�ि कर आकारण� व वस�ि� नगरररना मवभागाने
करावरार� आहे.  कर मवभागाने,  देरक तरार करणे,  न9ट�सा बजावणे
इतराद� कािे करावरार� ह9त�.  िेखापमरकणास उपिब� झािेलरा
अमभिेखरान�सार कर आकारण� व वस�ि�बाबत नगरररना व कर
मवभागात सिनवर नसलरारे मनदश्नास आिे.  सदर मवभागात�ि
सिनवराचरा अभावाि�ळे ि9कळरा जागेवर�ि कर आकारण� व
वस�ि�िधरे त�ट� मनि,ण झालरा आहेत.

तसेर जि�न िािकाने ि9कळरा जागेवर�ि करारा भरणा
केलरामशवार जि�न िािकास ज9तरारा दाखिा,  स��ार�त आराखडा,
वापर परवाना व इतर परवाने देणरात रेव ू नरे असे आदेश असताना
देख�ि नगरररना मवभागािार्त जि�न िािकास मवमव� दाखिे व
परवाने देणरात आिे आहेत.  रारस9बत ि9कळरा जागेवर�ि करारा
भरणा केलरामशवार वा कर मवभागाकडून ि9कळरा जागेवर�ि करार�
4कबाक� नसलरारा दाखिा घेतलरा मशवार पाण� प�रवठा मवभागाने
नळ ज9डण� ि#जूर कर नरे असे मवमहत केिेिे असताना पाण� प�रवठा
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मवभागाने वर�ि दाखलरा मशवार नळ ज9डण� ि#जूर केलरारे मनदश्नास
आिे. रारस9बत खाि�ि बाब� िेखापमरकणाचरा मनदश्नास आलरा.

1. िहानगरपामिकेने केिेिा ठराव व आर�कता#न� मदिेलरा आदेशा#रे
अन�पािन स#ब#म�त मवभागा#न� केिे नसलराि�ळे ि9कळरा
जागेवर�ि कर आकरण�त अमनरमितता झालरारे मनषपनन ह9ते.

2. ि9कळरा जागेवर�ि कर आकारण�बाबत नगरररना व कर
मवभागाने आकारण� ्सतावा#रा व वस�ि�रा िेळ घेणे अतर#त
आवशरक आहे.  केवळ ताळिेळ न घेतलराने द�बार कर आकारण�
झालरार� शकरता नाकारता रेत नाह�.

3. कर आकारण� व वस�ि�बाबत नगरररना व कर मवभागाकडे
आवशरक अमभिेख उपिब� नसलरारे मनदश्नास आिे.

4. बा#�काि ्ार#भपत देणरापासून ते नमवन कर आकारण� ह9ईपरbत
आकारणरात रेणाऱरा ि9कळरा जागेवर�ि करारा भरणा
करणराबाबत नगरररना व कर मवभागाने स#र�कत ्रतन केिेिे
नाह�त.  आकारण� वस�ि� व 4कबाक� रा#रा वेळ9वेळ� ताळिेळ
घेतिेिा नाह�.
सबब ि9कळरा जागेवर�ि कर आकारण� बाबत झािेलरा

अमनरमितता दूर करन स#ब#म�त मवभागा#न� केिेलरा कार्वाह�बाबत
िेखा पमरकणास अन�पािन सादर करणरात रावे. राबाबत सन 2012-13

चरा िेखापमरकणात सि सवरपात आकेप घेणरात आिा ह9ता.  पर#त�
ि9कळरा जागेवर�ि करवस�ि� व 4कबाक�बाबत मवभागाने केिेलरा
्रतना#रा व झािेलरा वस�ि�बाबत िेखापमरकणास ख�िासा करणरात
आिेिा नाह�.  

आकेप क.1.9 :- िाििता हसता#तरण व वापरात बदिाबाबत… 
िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि ि��ि ्करण 8  मनरि 1

अनवरे िाििता कर देणरास ्4ित:  पात असणाऱरा वरकत�ने
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िािितरेे ्तरेक हसता#तरण हे आर�कता#ना कळमविे पामहजे.  जcवहा
िािितरेे हसता#तरण ननदण�कृत कागदपता#दारे ह9ते तcवहा
हसता#तरणार� िामहत� त�न िमहनरात आर�कता#ना िेख� न9ट�श�दारे
दाव� िागते. 

िहानगरपामिका केतात जरा िाििता#चरा वापरात बदि झािा
आहे. अशा िाििता#रा ककवा वरवसामरक िाििता#बाबत सव्कण करन
तरा्िाणे स��ामरत िाििता कर आकारण� करणे अपेमकत आहे. त4ामप
तराबाबत र9्र ते सव्कण नसलराि�ळे वापरात�ि बदिाि�ळे
िहानगरपामिकेचरा उतपननािधरे अमभ्ेत वाढ झािेि� मदस�न रेत नाह�.
िहानगरपामिका केतात िाििता वापरात झािेलरा बदिा#रे सव्कण
करणे आवशरक आहे.

राबाबत मवभागास अन�पािन सादर करणराबाबत स�मरत करणरात
आिे आहे. अन�पािन अ्ापत आहे. 

आकेप क.1.10 :- करिण�क कर वस�ि� बाबत…
            सन 2011-12  करिण�क कर वस�ि�रा तपमशि खाि�ि

्िाणे आहे.

ि रपरा#त
िागण�

वस�ि� 4कबाक�

िाग�ि रािू एकूण
ीिा

ी ि
रािू

एकू
ण

ीिा
ी ि

ीरा
ीी

एकू
ण

69715 397305 467100
697

65

3400

05

4097

70
30

573

00

573

00

       सन 2012-13 करिण�क कर वस�ि�रा तपमशि खाि�ि ्िाणे आहे.

ि रपरा#त
वस�ि� 4कबाक�
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िागण�

िाग�ि रािू एकूण
ीिा

ी ि
रािू

एकू
ण

ीिा
ी ि

ीरा
ीी

एकू
ण

57300 412980 470280
573

00

3410

85

3983

85
0

718

95

718

95

            सन 2013-14 करिण�क कर वस�ि�रा तपमशि खाि�ि
्िाणे आहे.

ि रपरा#त
िागण�

वस�ि� 4कबाक�

िाग�ि रािू एकूण
ीिा

ी ि
रािू

एकू
ण

ीिा
ी ि

ीरा
ीी

एकू
ण

60600 37391 450951
606

00

3005

56

3611

56
-

898

35

898

35

 

उपिब� िामहत�न�सार सन 2013-14  िधरे करिण�क करार�
िागण� र.  4,50,951/-  ह9त�.  तराप]क� वस�ि रककि  र.  3,61,156/-  व
4कबाक� र. 89,835/- इतक� मदस�न रेते. 

सदर 4कबाक� वस�ि�बाबत 4कबाक� वस�ि� झाि� ककवा कसे?

मवभागाने 4कबाक� वस�ि�बाबत केिेिे ्रतन राबाबत िेखापमरकणास
ख�िासा करणरात आिेिा नाह�. 

सबब 4कबाक� रककि र. 89,835/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.
 आकेप क.1.11 :- िाििता कर देरका#िधरे वाढ/घट बाबत…

िहााराष� नगरपमर्द िेखास#महता 1971  ि��ि मनरि 75 (7)  अनवरे नि�ना क.  46  ि�े वाढ /घट

ननदवहा� ठेवणरात रेते.  िाििता देरक बजावलरान#तर मकत�
िाििता�ारका#रे िाििता कर/वराज कि� केिेिा आहे ककवा तरात
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वाढ केिेि� आहे.  अशा ्करणा#र� समवसतर राद� व ि#ज�र�चरा िूळ
स#मरका मवभागाने िेखापमरकणास सादर केिेलरा नाह�त.  कर
आकारण�रे रककिेबाबत वाढ/घट केि� असलरास तरा बाबतर�
ननदवह� नि�ना क. 46 मवभागात ठेविेि� नाह�. 

राबाबत मवभागारे अन�पािन अ्ापत आहे. 

आकेप क.1.12 :- बँकेतून परत आिेलरा �नादेशाबाबत…
कर मवभागाकडून बँकेत�न परत आिेलरा �नादेशा#चरा रककिेर�

वस�ि� बाबत आवशरक त� कार्वाह� झािेि� मदसून रेत नाह�.  सन
2013-14  रा मवमतर व्,त मकत� रककिेरे �नादेश न वटलराने परत
आिे.  न वटिेलरा �नादेशाबाबत मवभागाने कार कार्वाह� केि� रा
बाबत सिा�ानकारक ख�िासा केिेिा नाह�. �नादेश न वटलरा्करण�
द#डासमहत करार� रककि वस�ि करणे आवशरक आहे. तर� न वटिेलरा
�नादेशार� तपश�िवार िामहत� व द#डासमहत झािेि� वस�ि� व ्ि#मबत
�नादेशाबाबतर� िामहत� व वस�ि�बाबतरे ्रतन राबाबत
िेखापमरकणा#स खा�िासा सादर करावा,  त9पर्नत अ#तभ�्त रककि
वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.
आकेप क.1.13 :- ि9ठरा इिारत�वर�ि कर आकारण�…

िहाराष� ि9ठरा इिारत� अम�मनरि 1970  ख9ि�रे केतरळ 150

रौ.ि�.  पेका जासत व जरावर कर िावता रेईि अश� ककित र.  1500

पेका जासत तरावर कर िावणरात रेईि अशा  कराचरा ककित�वर 10

टकके दराने शासनास कर अदा करावरारा आहे.  अशा ि9ठरा
इिारत�र� राद� व कर आकारण� केिेि� ्करणे िेखापमरकणासाठ�
स#ब#म�त मवभागाकड�न उपिब� करन देणरा#त आिेि� नाह�त.  तराि�ळे
अशा मकत� िाििता आहेत व मकत� ककित�वर 10  टकके दराने
शासनास रककि भरणा करावरार� आहे.  राबाबत मनगशरत� करता
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आि� नाह�.  राबाबत सन 2011-12  व सन 2012-13  रा अहवािात�ि
आकेपाबाबत अन�पािन सादर करणरात आिेिे नाह�.तर� राबाबत
समवसतर अन�पािन सादर करणरात रावे.

आकेप क.1.14 :- शासत� आकारण�बाबत…

िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 267 (अ) अनवरे जरा
िाििता#ना शासत�र� रककि आकारण� झाि� आहे.  अशा िाििता#ना
भ9गवटा दाखिा मिळालरास ककवा वासत�मवशारदाने ि#ज�र नकाशा्िाणे
बा#�काि झािे असलरारे ्िाण�त केलरास शासत� रद करणरात रेते.

मवभागाने सन 2013-14  रा आर4क व्,त शासत� कि� केिेलरा
्करणा#र� राद� व शासत�चरा रककिा कि� केलराबाबत समवसतर
तपमशि िेखापमरकणास सादर केिा नाह�.  शासत� रद केलराि�ळे
िहानगरपामिकेचरा कर उतपननात मकत� घट झाि� राबाबत मववेरन
करता रेत नाह�. 

िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 105(2) व अन�स�र� ‘ड’ ्करण 3 द9न ि��ि मनरि 6

(2)  व 7  न�सार िेखापमरकणा कमरता मवभागाने स#प�ण् िामहत� उपिब� करन देणे अमनवार् आहे.

पर#त� रा बाबतरा तपमशि िेखापमरकणास सादर केिेिा नाह�.  

आकेप क.1.15 :- िाििता कर मनि्मखत ्करणाबाबत…िाि

िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 152  अनवरे
आर�कता#ना स4ार� समित�चरा िानरतेने क9णतराह� कराबदि ककवा
क9णताह� कर वसूि करणरासाठ� झािेलरा खर,बदि रेणे असिेि� ज�
रककि तरा#चरा िते वसूि ह9णराज9ग� नसेि त� वेळ9वेळ� मनि्मखत
करता रेईि. 
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कर मवभागाकडे सन 2013-14  रा व्,िधरे िाििता मनि्मखत
्करणाबाबत िामहत� मनर#क आहे.  कर मवभागाकडे मकत� ्करणे
मनि्खनासाठ� ्ि#ब�त आहेत रारा तपमशि िेखापमरकणास उपिब�
झािा नाह�. सबब मनि्खना अभाव� िहानगरपामिकेचरा 4कबाक� ि��न
मकत� रककि कि� ह9ईि राबाबत मनषक्् काढता आिे नाह�त.

मवभागाने र9्र ते सवह्कण करन स��ामरत मनि्खन ्सताव सादर
करणे अपेमकत आहे.  जेणेकरन िागण�,  वस�ि� व 4कबाक�
रककिेबाबत व उतपननाबाबत मनगशरत� करता रेईि. 

जरा िाििता मनषका्�त करणरात आलरा आहेत तरा#चरा ि9कळरा
जागेवर बा#�काि परवानग� देणरा#त आि� आहे कार?  ककवा तरा
मठकाण� बा#�णरात आिेलरा नव�न इिारत�स भ9गवटा दाखिा देणरात
आिा आहे कार?  रारे सव्कण कर मवभागाने करणे अपेमकत आहे.

जेणेकरन मनि्खनाबाबत,  ि9कळरा जागा#वर�ि कर आकारण� व
नव�न कर आकारण� बाबत र9्र मनण्र घेणे स�िभ ह9ईि.  

आकेप क.1.16 :-  िाििता मििाव वस�ि�बाबत खर्…

िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि अन�स�र� “b÷” ्करण 8

ि��ि मनरि 42, 43 व 46 रे  तरत�द�न�सार अटकावनू ठेविेलरा व जपत
केिेलरा वसतूर� वस�ि� स�र�,  मििाव ककवा मवक� 4कबाक� �ारका#र�
ज#गि व स4ावर िाििता अटकावनू मतर� मवक� करणे राबाबत तरत�द�
करणरात आिेलरा आहेत. 

कर मवभागाने अ#दाजपतकात सन 2013-14 रा व्,त िाििता
मििाव वस�ि� खर् र.5.00  िाख इतक� तरत�द केिेि� ह9त�.  कर
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मवभागाने मकत� िाििता मििाव केिा व तरापासून कर मवभागाने
मकत� रककि वस�ि� केि� व मवक�र� 4कबाक� मकत� राबाबत
समवसतर िामहत� सादर केिेि� नाह�. 

आकेप क.1.17 :- िाििता करािधरे स�ट मदिेिे ्करणा#बाबत…

जरा इिारततना िाििता कर आकारण� िधरे स�ट देणरात आिेि�
आहे. उदा. ग�रदार,  िसज�द, ि#मदर, शाळा, हRगसपटि व मवशे् मवकास
्कलप अशा ्करणा#र� राद� व ि�ळ नसतरा मवभागाने िेखापमरकणास
सादर केिेलरा नाह�त.  जरा इिारततना िाििता करािधरे स�ट देणरा#त
आिेि� आहे राबाबतर� सवत#त ननदवह� मवभागात ठेवणरा#त आिेि�
नाह�.

राबाबत मवभागास अन�पािन सादर करणराबाबत स�मरत करणरात
आिे आहे. अन�पािन अ्ापत आहे. 

आकेप क.1.18 :- भ�ईभाडे वस�ि�बाबत…

सन 2013-14  अखेर भ�ईभाडे वस�ि�रा तपमशि खाि�ि्िाणे
आहे.

रपरात
िागण�

वस�ि� 4कबाक�

िागण� रािू एकूण
ीिा

ी ि
ीरा

ीी

एकू
ण

ीिा
ी ि

ीरा
ीी

एकू
ण

539802 857148 1396950
274

78

2231

53

2506

31

5123

24

6339

95

1146

319
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सन 2013-14  रा व्,त भ�ईभाडे प9ट� िागण� िाग�ि
4कबाक�सह र.13,96,950/-  इतक� ह9त�.  तराप]क� र.  2,50,631/-

एवढ� रककि वस�ि� झाि�.  व 4कबाक� र.  11,46,319/-  ह9त�
महणजेर एकूण िागण�चरा 17.90 % वस�ि� झाि� आहे. 

भ�ईभाडे वस�ि�कमरता िागण� मबिे,  न9ट�सा बजावणरात
आलरारे मदसून रेत नाह�.  तराि�ळे वस�ि�वर पमरणाि झािेिा
मदसून रेत9.  जागा वापरत असिेिे भाडेकर रा#रेवर क9णत�ह�
कारव्ाह� ककवा न9ट�सा मदलरारे मदसून रेत नाह�.  तसेर मवभागाने
केिेलरा कारव्ाह�रे अमभिेख िेखापमरकणास तपासण� करता
उपिब� करन देणरात आिेिे नाह�त. 

िामहत� अ्ापत असलराने रककि र.11,46,3196/-  वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे.

आकेप क.1.19 :- बाजार मििावाबाबत…

ीमवभा
ी रे
नाव

िागण� वस�ि� 4कबाक�

िाग�ि रािू एकूण िाग�ि रािू एकूण
िाग�

ि
रा
िू

एकूण

एकूण 129715

7

5647688

0

6947403

7

1187530

2

5647688

0

6835218

2

112185

5
-

112185

5

बाजार मििावार� सन 2013-14  रा आर4क व्,र� 4कबाक�
रककि र.11,21,855/-  मवभागाने वस�ि केिेिे नाह�.  सबब रककि र.

11,21,855/- वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.
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आकेप क.1.20  :-  स#गणकावरन देणरात आिेलरा (ऑनिाईन)

करमवभागाचरा पावतरा#बाबत.

िहानगरपामिका कर मवभागाचरा पावतरा ऑनिाईन गाहका#ना
मदलरा जातात.  सदर पावतरा#वर अन�किा#क टाकिे नसलराने मकत�
पावतरा रद झालरा,  तरारे अन�किा#क मकत�,  करदातरा#ना कर वसूि
करता#ना देणरात आिेि� पावत� राबाबत खात� करता रेत नाह�.  तर�
राप�ढे ऑनिाईन करार� पावत� देता#ना पावतरा#ना अन�किा#क टाकणे
जरर�रे आहे.  तर� मवभागाने व््मनहार खात� करन घराव� व तसा
अहवाि िेखा पमरकण मवभागास सादर करणरात रावा.

आकेप क.1.21 :- पावत� प�सतकारा साठा ननदवह� न ठेविेबाबत....

भा#डार मवभागाकडून ्तरेक मवभागासाठ� मकरक9ळ पावत�
प�सतके,  करार� प�सतके छापून देणरात रेत असतात.  ्तरेक मवभागाने
्ापत पावत� प�सतकार� ननद साठा रमजसटर िधरे घेऊन तरा्िाणे
पावत� प�सतका#रा वाटप आपलरा मवभागात करणे आवशरक आहे व
तरार� अदावत ननद कि्राऱराचरा नावा व सह�सह रमजसटरिधरे
ननदव�णे आवशरक आहे.  सदर मवभागाने पावत� प�सतक साठा रमजसटर
ठेविे नसतरारे आढळून रेत आहे.  तराि�ळे भा#डार मवभागाकडून कर
मवभाग रा#रेकडे मवतमरत झािेलरा पावत� प�सतका#र� पडताळण� करता
आिेि� नाह�.
आकेप क. 1.22 :- कर मवभागारे एकत�त रिन पाठमवणेबाबत.....

कर मवभागाकडे सव् मवभाग�र कार,िराकडून िाििता करार�
रककि एकमतत जिा करन िेखा शाखेकडे रककि जिा करणरात रेत
असते.  सव् मवभागारे रिन एकमतत करन तरार� एकमतत रककि
रिनादारे भरणा केिा जात नसलरारे मदसून रेते. तर� मवभागाने राप�ढे
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सव् मवभागाकड�ि रिनार� एकमतत रककि एकर रिनादारे भरणा
करणे आवशरक आहे. मवभागाने राबाबत ख�िासा करावा.
 
आकेप क 1.23 :- ्भाग समित� क.1

 सन 2013-14

1)  िाििता कर पावत� प�सतक क.6812  पा.क.681101  ते 681105  चरा
पावतरार� तपासण� केि� असता एक� ण रककि र.5500/-  वस�ि� केि�
आहे.  सदर वस�ि�र� ननद नि�ना क.50  प9टमकद् वर केलरारे मदस�न
आिे नाह�. तसेर सदर पावतरारे रिने तपासण� कर�ता उपिब� करन
देणरा#त आिेि� नाह�त.  तराि�ळे रककि र 5500/- आकेपाम�न ठेवणरात
रेत आहे.

2) िाििता कर मवभागाने 2013-14 िधरे वापरिेिे प�सतक क.4764 

िेखा पर�कणास उपिब� करन मदिे नाह�. तराि�ळे रा पावत� 
प�सतकादारे केिेलरा वस�ि�र� रककि िहानगरपामिका र# डात भरणा 
झालरार� िेखा पर�कणास खातरजिा करता आि� नाह�. रा बाबत 
मवभागाने अन�पािन सादर करावे. 

3) पावत� प�सतक क. 4735 चरा पावत� क 473401 ते 473417 पर्त.

(वापरणरात आिेलरा पावतरा मद.27/6/13 ते 14/8/13 रा काळाव��त�ि 
आहेत.) पावतरार� ननद प9ट्मकद्िा मदस�न रेत आहे. पर#त� प�ढ�ि पावत�
क 473418 ते 473500 पर्त पावतरार� ननद प9ट्मकद्िा मदस�न रेत नाह�.
तसेर िेखा पमरकणासाठ� पावत� प�सतक उपिब� करन देणरात आिे 
नाह�. रा बाबत मवभागाने अन�पािन सादर करावे. 

 आकेप क.1.24  :-   ्भाग क.2   सन 2013-14  मववाह ननदण�
(मकरक9ळ)
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1. पा.क.6875400 मद.13/09/2013 रककि र.250/- चरा  पावत�र� न9द
प9टमकद् िधरे घेतिेि�  नाह�. तराि�ळे रककि र 250/- वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे.

2. पा.क.          मद.17/02/2014 रककि र.250/- चरा  पावत�र� न9द
प9टमकद् िधरे घेतिेि�  नाह�. तराि�ळे रककि र 250/- वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे .

3. पा.क.         मद.24/02/2014  रककि र.50/-  चरा  पावत�र� न9द
प9टमकद् िधरे घेतिेि�  नाह�.  तराि�ळे रककि र 50/-  वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे.

4. पा.क.        मद.25/02/2014  रककि र.100/-  चरा  पावत�र� न9द
प9टमकद् िधरे घेतिेि�  नाह�. तराि�ळे रककि र 100/- वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे.

5. पा.क.        मद.26/02/2014  रककि र.400/-  चरा  पावत�र� न9द
प9टमकद् िधरे घेतिेि�  नाह�. तराि�ळे रककि र 400/- वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे. 

6.  पा.क.       मद.28/02/2014  रककि र.50/-  चरा  पावत�र� न9द
प9टमकद् िधरे घेतिेि�  नाह�.  तराि�ळे रककि र 50/-  वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे. 

7. पा.क.       मद.5/03/2014  रककि र.250/-  चरा  पावत�र� न9द
प9टमकद् िधरे घेतिेि�  नाह�. तराि�ळे रककि र 250/- वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे. 

8. पा.क.        मद.12/03/2014  रककि र.250/-  चरा  पावत�र� न9द
प9टमकद् िधरे घेतिेि�  नाह�. तराि�ळे रककि र 250/- वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे. 

9. पा.क.       मद.29/03/2014  रककि र.500/-  चरा  पावत�र� न9द
प9टमकद् िधरे घेतिेि�  नाह�. तराि�ळे रककि र 250/- वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे.उपर9कत कि� भरणा केिेलरा रककिा
वस�ि�पात आकेपाम�न ठेवणरात रेत अस�न सदर रककिेरा भरणा
स#ब#म�ता कड�न वस�ि करणरात रावा.  तसेर तराचरावर र9्रत�
कारवाह� कराव�. व तसे अन�पािन सादर करावे. 
 

  आकेप क.1.25 ्भाग क.2 सन 2013-14 मकरक9ळ पावत� प�सतके
तपासण� बाबत...
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1. मद. 15/3/2014 र9ज�र� प9ट्मकद् तपासि� असता रककि र 500/-
र� पावत�र� ननद प9ट्मकद् िधरे खतमवणरात आिेि� नाह�.  तर�
रककि र.500/- वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.

  आकेप क.1.26 प9टमकद् तपासण� -2 (प9टमकद् क.2 19/01/2014
पास�न)

1. पा.क.  700693  र.500/-  मद.18/03/2014  शवेता स�मनि बारे चरा
पावत�र� ननद प9टमकद्िा घेति� नाह�.  तराि�ळे रककि र.500/-
वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.

  
   आकेप क.1.27  ्भाग क.3 सन 2013-14 मकरक9ळ पावत� प�सतक

1. पा.क.694037 रककि   र.30/- आहे.  पर#त� प9ट्मकद्वर  रककि
र.20/-  नााेा#दमवणरात आि� आहे. तर� रककि र.10/-ने कि�
भरणा केिेिा आहे. तर� रककि र.10/- वस�िपात ठेवणरात रेत
आहे. 

2. पा.क.697953 रककि   र.20/- आहे. पर#त� प9ट्मकद्वर  रककि  
र.10/-  न9दमवणरात आि� आहे. तर� रककि  र.10/-ने कि� 
भरणा केिेिा आहे.. तर� रककि र.10/- वस�ि�पात ठेवणरात 
रेत आहे. 

3. पा.क.69840 रककि  र.20/- आहे. पर#त� प9ट्मकद्वर  रककि  
र.10/-  न9दमवणरात आि� आहे. तर� रककि  र.10/-ने कि� 
भरणा केिेिा आहे. तर� रककि र.10/- वस�ि�पात ठेवणरात 
रेत आहे. 

4. पा.क.698781 रककि  र.20/- आहे. पर#त� प9ट्मकद्वर  रककि  
र.10/-  न9दमवणरात आि� आहे. तर� रककि  र.10/-ने कि� 
भरणा केिेिा आहे. तर� रककि र.10/- वस�ि�पात ठेवणरात 
रेत आहे. 

5. पा.क.699037 रककि  र.20/- आहे. पर#त� प9ट्मकद्वर  रककि  
र.10/-  न9दमवणरात आि� आहे. तर� रककि  र.10/-ने कि� 
भरणा केिेिा आहे. तर� रककि र.10/- वस�ि�पात ठेवणरात 
रेत आहे. 
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6. पा.क.709219 रककि  र.30/- आहे. पर#त� प9ट्मकद्वर  रककि  
र.20/-  न9दमवणरात आि� आहे. तर� रककि  र.10/-ने कि� 
भरणा केिेिा मदसून रेत आहे. तर� रककि र.10/- वस�ि�पात 
ठेवणरात रेत आहे. 

7. पा.क.478902 रककि  र.1772/- आहे. पर#त� प9ट्मकद्वर  रककि
र.1172/-  न9दमवणरात आि� आहे. तर� रककि  र.600/-ने कि� 
भरणा केिेिा आहे. तर� रककि र.600/- वस�ि�पात ठेवणरात 
रेत आहे. 

      उपर9कत कि� भरणा केिेलरा रककिा# वस�ि�पात आकेपाम�न
ठेवणरात रेत अस�न सदर रककिेरा भरणा स#ब#��ता कड�न वस�ि
करणरात रावा.  तसेर तराचरावर र9्रत� कारवाह� कराव�.  व तसे
अन�पािन सादर करावे. 

आकेप क.1.28 ्भाग क.4

1. पा.प�.क.6928 पावत� क.692789 मद.27/03/2014 र9ज� एक� ण रककि 
र.2130 अस�न तराऐवज� 2120/- रा भरणा केिेिा आहे. रककि 
र.10/- कि� भरणरात आिेिा आहे. तर� रककि र.10/- वस�ि�पात 
ठेवणरात रेत आहे.

2. मद.18/05/2013 पा.प�.क.6573/- पावत� क.657271 ते 73 रककि र.650
रे रिन तपासण�स उपिब� केिे नाह�. तर� रककि र. 650/- 
वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.

3. मद.28/11/2013 पा.प�.क.6802 पावत� क.680165 ते 70 रककि 
र.1000/- अस�न रिन 850/-रा भरणा केिा आहे. र. 150/- रा कि� 
भरणा केिेिा आहे. तर� रककि र.150/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत 
आहे.

4. पा.प�.6802 पावत� क.680172 ते 74 मद.13/12/2013 एकूण रककि 
र.650/- अस�न रिन भरणा र.550/- ने करणरात आिेिा आहे 
र.100/- ने कि� भरणा केिेिा आहे. तर� रककि र.100/- वस�ि�पात 
ठेवणरात रेत आहे.

         उपर9कत कि� भरणा केिेलरा रककिा# वस�ि�पात 
आकेपाम�न ठेवणरात रेत अस�न सदर रककिेरा भरणा स#ब#��ता 

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



34

कड�न वस�ि करणरात रावा. तसेर तराचरावर र9्रत� कारवाह� 
कराव�. व तसे अन�पािन सादर करावे. 

 आकेप क.1.29 ्भाग क.3 व 4 वाड् क. ज�.एर.आर.जे.झcड
5. मद.25/03/2014 र9ज� स#गणक मरप9ट् ्िाणे र.1286/- कj शिधरे कि� 

भरणा केिेिा मदसून आहे. तर� रककि र.1286/- वस�ि�पात 
ठेवणरात रेत आहे.

              उपर9कत त�ट�र� प�त्ता करन अन�पािन िेखापमरकणास 
सादर करावे.

   आकेप क.1.30 सन 2013-14 वRड् क.5 मिरार9ड

1. ि9बाईि टRवर रककि र.15,67,441/-  मद.26/06/2013  रे रपरारे
रेक भरणा रिन तपासण� कर�ता उपिब� झािे नाह�.  तराि�ळे
रककि र.15,67,441/- वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.

2. ि9बाईि टRवर रककि र.4,39,200/-  मद.27/06/2013  रे रपरारे
रेक भरणा रिन तपासण� कर�ता उपिब� झािे नाह�.

3. मद.29/03/2014  र9ज�र� प9ट्मकद् तपासण� केि� असता िाज�
स]मनक रा#रे  एकूण पावत�  रककि र.5001/-  प]क� 3337/-  र
प9ट्मकद् वर उतरवणरात आिे.रककि र1664/-रा   कि� भरणा
केिेिा आहे.  तराि�ळे रककि र.3337/-  वस�िपात ठेवणरात रेत
आहे.

4. पावत� प�सतक क.4746  पावत� क 474578  मद.  18/141/2013 र�
र9ख रककि 1,100/- रपरे 

5. पावत� प�सतक क 4745 पावत� क 474462 मद. 21/02/2014 र� र9ख
रककि 2,311/- रपरे 

6. पावत� प�सतक क 4745 पावत� क. 474466 मद. 26/02/2014 र� र9ख
रककि 1,768/- रपरे

7. पावत� प�सतक क 4745 पावत� क 474470 मद.01/03/2014 र� र9ख
रककि 1,821/- रपरे

8. पावत� प�सतक क 4745 पावत� क 474486  मद.21/3/2014  र� र9ख
रककि 2,311/- रपरे

9. पावत� प�सतक क 4745 पावत� क 474492  मद.29/3/2014  र� र9ख
रककि 300/- रपरे
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10. पावत� प�सतक क 4745 पावत� क 474494  मद.29/3/2014  र� र9ख
रककि 442/- रपरे

11. पावत� प�सतक क 4745 पावत� क 474496  मद.29/3/2014  र� र9ख
रककि 922/- रपरे

12. पावत� प�सतक क 4734 पावत� क 473323 मद.09/12/2013 र� र9ख
रककि 1,660/- रपरे

13. पावत� प�सतक क 4734 पावत� क 473334  मद.9/12/2013  र� र9ख
रककि 1,218/- रपरे

14. पावत� प�सतक क 4734 पावत� क 473342 मद.12/12/2013 र� र9ख
रककि 395/- रपरे

15. पावत� प�सतक क 4734 पावत� क 473344 मद.12/12/2013 र� र9ख
रककि 786/- रपरे

16. पावत� प�सतक क 4734 पावत� क 473346 मद.12/12/2013 र� र9ख
रककि 635/- रपरे

17. पावत� प�सतक क 4734 पावत� क 473360 मद.21/12/2013 र� र9ख
रककि 1,312/- रपरे

18. पावत� प�सतक क 4734 पावत� क 473362 मद. 21/12/2013 र� र9ख
रककि 1,244/- रपरे

19. मकरक9ळ पावत� प�सतक क 6803  पावत� क 680293  ते
680300(एक� ण 8 पावतरा ) मद. 19/8/2013 र� र9ख रककि 4,140/-
रपरे

20. मकरक9ळ पावत� प�सतक क 6804  पावत� क 680301  मद.
19/08/2013  र� र9ख रककि 1000/-रपरे रा्िाणे एक� ण र9ख
रककि 23,365/-  (अकर� र.  तेव�स हजार त�नशे पासषट रपरे
िात)  रपरा#रा वेगवेगळरा रककिेरा तरार मदवश� र9खपािाकडे
भरना न करता तरारा अपहार केलरारे मदस�न रेते.  राबाबत
मवभागान ख�िासा करावा. 

            उपर9कत त�ट�र� प�त्ता करन अन�पािन िेखापमरकणास सादर 
करावे.

   आकेप क.1.31 सन 2013-14 ि��ि मकरक9ळ पावत� प�सतके 
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1. मद.10/05/2013 र9ज� रिना िधरे र.10/- रा  जादा भरणा केिेिा
आहे.तर� रककि र.10/-  जरादा भरणा केलरा बाबत ख�िासा
करावा.

2. मद.21/09/2013  र9ज�चरा रिनावर र9खपाि रा#न� रिन अप�रे
असलराबाबत शेरा मदिा असलराने रककि र.  6200/-   सदर
मदवश�रे रिन र9खपाि रा#चरा कडे जिा झािेिे नाह�.  तराि�ळे
रककि र.6200/- वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.

3. मद.23/09/2013  र9ज�चरा रिनावर र9खपाि रा#न� रिन अप�रे
असलराबाबत शेरा मदिा  असलराने रककि र.  8941/-   सदर
मदवश�रे रिन र9खपाि रा#चरा कडे जिा झािेिे नाह�.  तराि�ळे
रककि र.8941/- वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.

4. मद.12/11/2013 र9ज�चरा रिना िधरे एक� ण रककिे प]क� र 22/-रा
कि� भरणा केिेिा आहे.  तराि�ळे रककि र.22/-  वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे.

5. मद.20/11/2013 र9ज�चरा  रिना िधरे एक� ण रककिे प]क� र 660/-
रा कि� भरणा केिेिा आहे.  तराि�ळे रककि र.660/-  वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे.

6. मद.13/12/2013 र9ज�चरा  रिना िधरे एक� ण रककिे प]क� र 259/-
रा कि� भरणा केिेिा आहे.  तराि�ळे रककि र.259/-  वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे.

             उपर9कत त�ट�र� प�त्ता करन अन�पािन िेखापमरकणास सादर
करावे.

 आकेप क.1.32 ्भाग क.6 िाििता कर पावत� 
1. मद.06/11/2013 र� प9ट्मकद् तपासण� केि� असता रककि

र.10,652/- व रेक रककि र.39,281/- रे रिन तपासण� कर�ता
उपिब� झािे नाह�.  तराि�ळे रककि र.39,281/-  वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे.

2. प�सतक क.4716  पावत� क.471584  ते 471599  ने राडणरात
आिेलरा पावतरार�  र9ख रककि र.28,311/- व प�सतक क.4690
पावत� क.468998  ते 469000  तसेर प�सतक क.4751  पावत�
क.475001  ते 475005  ने राडणरात आिेलरा पावतरार� एक� ण
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रेक रककि र.39,473/- मद.12/11/2013 र9ज�चरा पावतरार� ननद
नि�ना न#.50  प9टमकद्िा घेतिेि� नाह�.तसेर सदर मदवसारे
रिन तपासण� कर�ता उपिब� झािेिे नाह�.  तराि�ळे एक� ण
रककि र.67,784/-  रा भरणा िनपा र# डात झािेिा नाह�.
तराि�ळे रककि र.67,784/- वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.

3. पावत� प�सतक क.4751 व पावत� क.475013 ने रककि र.4428/-
रेक र� पावत� मद.27/11/2013  र9ज� राडणरात आि� अस�न
सदर पावत�र�  ननद नि�ना न#.50  प9टमकद्िा घेतिेि� नाह�.
तसेर सदर पावत�रे रिन तपासण� कर�ता उपिब� झािे नाह�.
तराि�ळे रककि र.4428/- वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.

              उपर9कत त�ट�र� प�त्ता करन अन�पािन िेखापमरकणास
सादर करावे.

     आकेप क.1.33 मकरक9ळ पावत�.

1. मकरक9ळ पावत� प�सतक क.6709 पावत� क.670900 वारसा हकक 
रRि् र� रककि र.10/- र� पावत� राडणरात आिेि� अस�न सदर 
पावत�र� ननद  प9टमकद्िा घेतिेि� नाह� व तपासण� कर�ता 
रिन उपिब� झािेिे नाह�. तराि�ळे रककि र.10/- वस�िपात 
ठेवणरात रेत आहे.ाृ

2. मद.16/12/2013 र9ज�चरा रिनािधरे रककि र.1000/-रा जादा 
भरणा केिेिा आहे.तर� रककि र.1000/- बाबत खा�िासा 
अपेमकत आहे.

            
      उपर9कत त�ट�र� प�त्ता करन अन�पािन िेखापमरकणास सादर
करावे.

                    पाण� प�रवठा मवभाग
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िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 189  न�सार
िहानगरपामिका केतात पाण�प�रवठा करणे व तरा बाबतचरा
उपारर9जना करणे हे िहानगरपामिकेरे आद कत्वर आहे.

आकेप क.2.1 :- पाण�प�रवठा व तरावर झािेलरा खर,त�ि त�ट…

  सन 2013-14  िधरे पाण�प�रवठा व ििमन:ससारण मवभागाचरा
जिा व खर,रा तपमशि खाि�ि ्िाणे आहे.
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       (र.

िाखात)

अ.क.

                     जिा

तपमशि रककि 

िहस�ि� जिा

1. पाण�पट� 3336.85

2. जिउपकर 8.67

3. पाण�प�रवठा स�मव�ा 
िाभ कर

12.69

4. नव�न नळ ज9डण� 
श�लक

2.40

5. अनम�कृत 
नळज9डण� मनरमित 
करणेरे द#डश�लक 

3.90

6. अनम�कृत 
नळज9डण� पाण� 
वापर देर  

4.23

7. ब9करग श�लक 0.47

8. खडा द�रसत�/रसता 
कRसतग श�लक

1.85

9. नळज9डण� 
स4ाना#तरण/द�रसत� 
श�लक 

9.10

10. नळ प�न्ज9डण� 0.73

11. नळ ज9डण� नावात 
बदि

0.66

12. पर्वेकण 
श�लक/छानन� श�लक

1.57

13. न वटिेिे �नादेश, 30.36
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1.

एक� ण
खर् 

8107.
76

2. एक� ण
जिा

4719.
16

एक� ण
त�ट

3388.
60

पाण�प�रवठा मवभागाकड�ि जिा व खर,रे अवि9कन केिे असता
तरात र.3388.60 िाखार� त�ट असलरारे मनदश्नास रेते.  मिरा भाई#दर
िहानगरपामिके िार्त पाण�प�रवठा “ना नरा ना त9टा” रा ततवान�सार
ि9कसेवेकमरता करणरात रेत9.  रा ततवास अन�सरन जिा व खर,त
रेणार� र.3388.60 िाखार� त�ट भरन काढणे कि्ापत आहे. सदर त�ट
भरन काढणराचरा अन� #्गाने मवभागाने केिेलरा ्रतना#रा तपश�ि
िेखापमरकणास उपिब� झािा नाह�.  सबब िहानगरपामिकेस
पाण�प�रवठराप9ट� र.3388.60  िाख इतका अमतमरकत खर् सहन
करावा िागिा अश� िेखापमरकणार� �ारणा आहे.

राबाबत मवभागास अन�पािन सादर करणराबाबत स�मरत करणरात
आिे आहे. अन�पािन अ्ापत आहे.

आकेप क.2.2 :- 4कबाक� बाबत…

िार्-2014 अखेर िागण�-वस�ि� 4कबाक�रा तपमशि खाि�ि्िाणे आहे.

       (रककि 
रपरात)

  िाग�ि राि� एक� ण
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ीपाण�प
ीी

उपक
र

एकूण पाण�पट� उपकर एकूण

ीिाग

ीी

280881

21

28170

2

283698

23

3266880

87

127899

5

3279670

82

3563369

05

ीवस�

ीी

174524

44

66256 175187

00

3162328

23

800815 3170336

38

3345523

38

रेक 

मरटन्

- - - 5583724 19271 5602995 5602995

ी4क

ी क�

106356

77

21544

6

108511

23

1603898

8

497451 1653643

9

2738756

2

िार् 2014 अखेर पाण�पट�प9ट� र. 2,73,87,562/- इतक� 4कबाक�
ह9त�.  ्ि#ब�त 4कबाक� वस�ि�बाबत केिेिे ्रतन िेखापमरकणास
अवगत करावे आवशरक अमभिेख पडताळण�साठ� िेखापमरकणास
सादर करणरात आिेि� नाह�. 
       अन�पािन अ्ापत असलराने रककि र. 2,73,87,562/- वस�ि�पात
ठेवणरात रेत आहे.   
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आकेप क. 2.3  :-  आवशरक िामहत� सादर करणराबाबत…

पाण� प�रवठा मवभागाकड�ि सन 2013-14  रा आर4क व्,त�ि
िेखापमरकणा कमरता खाि�ि िामहत� मवह�त नि�नरात उपिब� करन
देणरात आि� नाह�.

1. नव�न नळ ज9डण� ्करणे/ननदवह�.
2. करारनािा ननदवह�.
3. िागण� वसूि�रा/्भाग मनहार तकता.
4. ख#ड�त करणरात आिेलरा नळ स#र9जन बाबतर� ननदवह� व

्करणे.

  िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 105(2) व अन�स�र� ‘ड’ ्करण 3 द9न ि��ि मनरि 6

(2)  व 7  न�सार िेखापमरकणा कमरता मवभागाने स#प�ण् िामहत� उपिब� करन देणे अमनवार् आहे.

वर�ि अमभिेख िेखापमरकणास उपिब� करन न मदलराि�ळे सदर बाब�रे

िेखापमरकण करता आिे नाह�.  सदर बाब�र� प�त्ता करन अहवाि
िेखापमरकणास सादर करावा 

आकेप क. 2.4 :- अनम�कृत जिज9डणरा 4कबाक�बाबत व ख#ड�त 
करणराबाबत....

मिरा भाई#दर िहानगरपामिका केतात अनम�कृत जिज9डणरा
ख#ड�त करणराबाबत व 4कबाक�बाबत अमनरमितता झालरारे
िेखापमरकणाचरा मनदश्नास आिे आहे. मिरा भाई#दर िहानगरपामिका
केतात पाण� प�रवठा मवभागाचरा मनदश्नास आिेलरा अनम�कृत
नळज9डणरा त9डणराबाबत मवभागाकडून अनेक ्करण� कार्वाह� न
झालरारे मनदश्नास आिे आहे. तसेर 4काबाक�वर�ि मवि#ब द#ड िार
करणराबाबत मवभागाने केिेलरा कार्वाह�बाबत ख�िासा ह9णे आवशरक
आहे.
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िहानगरपामिका केतात पाण�पट� 4कबाक�वर कार्कार�
अमभर#ता रा#रे अम�कारात मवमव� ्करणात मवि#ब द#ड िार करणरात
आिा आहे.  कार्कार� अमभर#ता पाण� प�रवठा रा#ना मवि#ब द#ड िार
करणरारे अम�कार नसलरार� िेखापमरकणार� �ारणा आहे.  सकि
्ाम�काऱराचरा िानरते अभाव� 4कबाक�वर�ि मवि#ब द#ड िार
केलराि�ळे िहानगरपामिकेचरा उतपननात त�ट आि� आहे व तरारे
पमरणाि सवरपत: िहानगरपामिकेरा िहस�ि ब�डािा आहे. 

अनम�कृत नि ज9डणरा ख#मडत करणराबाबतर� ननदवह� व इतर
अमभिेख िेखापमरकणास िागण� करन ह� उपिब� करन न मदलराने
मकत� अनम�कृत नळ ज9डणरा ख#मडत करणरात आलरा आहेत.तर�
राबाबत अमभिेख उपिब� करन देणरात आिा नाह�.  सदर बाबत
िेखापमरकण मवभागास अन�पािन सादर करावे. 

आकेप क. 2.5  :- िागण� ननदवह�बाबत….

       िहाराष� नगरपमर्द िेखास#महता 1971  रे मनरि 90(1)  न�सार
पाण�पट�रा आकार वस�ि�साठ� ्तरेक ्भागासाठ� िागण� ननदवह�
ठेवनू मनरि 76 िधरे मवह�त केिेि� कार्पधदत� अन�सरन त� अदारावत
ठेवणे आवशरक आहे.  तरान�सार ्तरेक ्भागाचरा िागणरा,  स#किन,

4कबाक� इतरादतरा ग9्वारा ठेवणे आवशरक आहे.  तसेर िागण�
ननदवह� िधरे ननदमविेि� 4कबाक� िाग�ि िागण� प�सतकावरन
अगेम्त केलरारे व िागण� ननदवह� िधरे ननदमविेलरा एक� ण स#किनारे
तरा व्,रे स#किन प�सतकारे ग9्वाऱराबर9बर पडताळण� केलरारे
मवभाग ्ि�खा#न� ्िामणत करणे आवशरक आहे.
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         पाण� प�रवठा मवभागारे सन 2013-14 रे अमभिेखरा#रे िेखापमरकण
करताना उपिब� करन देणरात आिेलरा िागण� ननदवहरा#ि��ि
रककिा#रा वार्क ग9्वारा/  तेमरज (राळ/इिारत)  व घरग�त�/वामणजर
वापर ग9्वारा तरार करणरात आिेिा नाह�. तराि�ळे िाग�ि 4कबाक�
राि�,  िागण� व तराप]क� वस�ि� झािेलरा रककिा#रा िागण�
प�सतकावर�ि ननद�रा िेळ,  भरणा ननदवह� वर�ि एक� ण वस�ि�चरा
रककिा#श� घेता आिेिा नाह�.  िाग�ि व्,चरा िागण� प�सतकावर�ि
4कबाक�चरा रककिा मबनर�कपणे रा व्,चरा िागण� ननदवहा� िधरे
अगेम्त आहेत.  राबाबत खात� करता आिेि� नाह�.  प�त्ता करन
अनूा�पािन सादर करावे.

आकेप 2.6 :- न वटिेलरा �नादेशाबाबत…

िार् 2014  अखेर पाण� देरकात�ि न वटिेलरा �नादेशा#रा
तपश�ि खाि�ि्िाणे आहे.

ि रपरात
अ.क

मवभाग पाण�प
ट�

उप
कर

न
वटिे

ीी
�नादे
शार�

रककि

1. भाई#दर
(प.)

5,13,5
86

1,69
5

51528
1

2. भाई#दर
(प�.)

19126
25

675
8

19193
83

3. मिरार9
ड

21091
32

726
4

21163
96

4. मिरा 46078
5

126
8

46205
3
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5. काश� 20528
0

797 20607
7

6. घ9डब#
दर

38098
0

148
3

38246
3

7. रेणा-
वस्वा

- - -

8. राई-
ि��,

1336 6 1342

  9. डनगर� - - -

 10. उतन - - -

एक� ण 5583
724

192
71

5602
995

वर�ि तकतरारे अवि9कन केिे असता िार् 2014  अखेर र.

56,02,995/-  रे �नादेश न वटलरारे मनदश्नास रेते.  मवभागाने मरटन्
केिेि� �नादेशार� रककि द#डासमहत वस�ि� करन अमभिेख
िेखापमरकणास अन�पािन अहवाि सादर करावा. 

सबब न वटिेलरा �नादेशाप9ट� अ्ापत रककि र.  56,02,995/-

वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.

आकेप क.2.7 :- पाण�प�रवठा गळत� व हान� बाबत…

पाण�प�रवठा मवभागाने सटेि ्ाम�करण व एिआरड�स� रा#रेकड�न
उरि केिेलरा पाणरार� आकडेवार� व गळत�र� टककेवार�
िेखापमरकाणस सादर केि� आहे. पर#त� ्ापत पाणरार� िहानगरपामिका
केतात झािेि� ्तरक वाटप व तरा वाटपाबाबत ्तरेक ज9डण�
�ारका#िा मदिेि� देरकार� रककि रारा समवसतर तपमशि
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िेखापमरकणाकमरता सादर केिेिा नाह�.  रा िामहत� अभाव�
िहानगरपामिकेस ्तरक ्ापत पाण�,  पाण� वाटपार� आवत्ने,  वाटप
पाणराचरा बदि� देणरात आिेि� देरके व पाण� गळत� रारा तौिन�क
अभरास करता आिा नाह�. 

पाण�प�रवठा मवभागाने सादर केिेि� गळत�र� टककेवार�
कालपमनक असलरार� िेखापमरकणार� �ारणा आहे.  सदर गळत� 15 %

रे मवह�त िर,देपेका जासत असलरास तरारे पमरणािसवरपत:

िहानगरपामिकेरे आर4क हान� झािेि� आहे. सबब िहानगरपामिकेने
मवकत घेतिेिे पाण� व मवतर�त केिेिे ्तरक पाण� रा#रा तौिमनक
अभरास ह9णे अतर#त गरजेरे आहे.

आकेप क. 2.8 :- पाण� व उज, िेखापमरकणाबाबत (Water Audit)…

िहाराष� शासनाचरा पाण�प�रवठा व सवचछता मवभागाकड�ि
शासन मनण्र क.पाप�सव 1000/स�आर 419/पाप�-22  मद.27/09/2000

अनवरे पाण� व उज, िेखापमरकणाकमरता कािबधद कार्कि हात�
घेणराबाबत सव् िहानगरपामिका#ना स�मरत करणरात आिे ह9ते.

शासनाने शासन मनण्र क.पाप�सव 2004/स�आर 75/पाप�-22

मद.08/08/2005  अनवरे सदर िेखापमरकणार� िर,दा िार् 2008  परbत
वाढमवि� ह9त�.

तरास अन�सरन मिरा भाई#दर िहानगरपामिकेने पाण� व उज,
िेखापमरकणाकमरता कार,देश जा.क.मनभान/पाप�/2567/2005-06

मद.22/09/2005  अनवरे िे.  मदनेश राठ� ऍड अस9मशएट,  नागप�र रा#र�
नेिणूक केि�.  िे.  मदनेश राठ� रा#न� सादर केिेलरा पाण� व उज,
िेखापमरकण अहवाि व तरान�सार स#ब#म�त मवभागाने केिेलरा
उपारर9जना रा#रा तपमशि  िेखापमरकणास सादर करणरात आिेिा
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नाह�. पमरणािसवरपत: पाण�प�रवठरात मवमव� बाबति�ळे उदवणार� त�ट
व तराि�ळे िहानगरपामिकेरे ह9णारे न�कसान राबाबत भाषर करता रेत
नाह�.  

सन 2012-13  चरा िेखपमरकणात देख�ि सदर आकेप घेणरात
आिा ह9ता. आकेपारे अन�पािन अ्ापत आहे.

आकेप क. 2.9 :- जिा पावत� ननदवह�बाबत….

        िहाराष� नगरपमर्द िेखस#महता 1971 रे मनरि-9  न�सार जिा
पावत� प�सतकारे महशेबासाठ� मवह�त नि�नरात साठा ननदवह� ठेवणे
आवशरक आहे.

   पाण� प�रवठा मवभागारे सन 2013-14  रा आर4क व्,रे
िेखापमरकण करताना उकत मनरिा्िाणे ठेविेि� साठा ननदवह�
िेखापमरकणास उपिब� झािेिे नाह�.  तराि�ळे सदर मवभागास
मिळािेिा एक� ण पावत� प�सतकारे व वापरिेलरा पावत� प�सतका#रा िेळ
घािता आिेिा नाह�.

आकेप क. 2.10 :- नमवन नळ ज9डण�बाबत अमनरमितता…

पाण� प�रवठा मवभागारे सन 2013-14  रे िेखापमरकणाकमरता
नमवन नळ ज9डण� नसतरा# तपासण�साठ� उपिब� झािेलरा नाह�त.

तरान�सार पाण� प�रवठा मवभागाअ#तग्त असिेलरा उप मवभागारे िागण�
ननदवह�त ज� नव�न खात� उतरमवणरात आिेि� आहेत. तरार� तपासण�
करता आिेि� नाह�.  मवभागाने राबाबत िामहत�/अमभिेख
िेखापमरकणास सादर करणे आवशरक आहे.

िा.  आर�कत सा9.  रा#रेकड�ि आदेशानवरे मद. 04  ऑकट9बर 2011 पास�न

नव�न नळज9डण� देणे ब#द करणरात आिे.  िेखापमरकणास उपिब� झािेलरा
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िामहत�न�सार जानेवार� 2012 ते मडसcबर 2012 रा कािाव��त 707 ्करणा#िधरे

नव�न देरके मनग्ि�त करणरात आि� आहे.  जराअ4S वर�ि कािाव��त नव�न
देरके मनग्ि�त करणरात आि� तराअ4S रा कािाव��त नव�न नळ ज9डणरा

देणरात आलरार� दाट शकरता आहे.  न�वन नळ ज9डण�बाबत मवभागाने

िेखापमरकणास अमभिेख उपिब� करन मदिेिे नाह�त.  तराि�ळे नव�न

नळज9डण�बाबत िेखापमरकण करता आि� नाह�.
िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 105(2) व अन�स�र� ‘ड’ ्करण 3 द9न ि��ि मनरि 6

(2) व 7 न�सार िेखापमरकणा कमरता मवभागाने स#प�ण् िामहत� उपिब� करन देणे अमनवार् आहे.रा

बाबत मवभागाने खा�िासा करावा.

आकेप क. 2.11 :- ब#द स#र9जने 4क�त बाक� बाबत…

मिरा भाई#दर िहानगरपामिका केतात�ि जरा ि�टर �ारका#न�
पाण� प�रवठरार� देरके भरिेि� नाह�त.  अगर इतर कारणाि�ळे तरार�
नळ स#र9जने ब#द करणरा#त आिेि� आहेत.  अशा ि�टर �ारका#कडे
असिेि� मबिा#र� 4क�त बाक� तवमरत वस�ि ह9णे आवशरक आहे. 

ब#द स#र9जनाप9ट� �ारका#कडे मकत� बाक� मशलिक आहे रारा
तपमशि िेखापमरकणास सादर करणरात आिेिा नाह�.  ब#द
स#र9जनाप9ट� 4मकत असिेि� बाक� व्,न�व्् 4मकत अस�नह� बाक�
वस�ि करणराबाबत पाण� प�रवठा मवभागाकड�न कार्वाह� झाि�
नसलरारे मनदश्नास आिे आहे.  तराि�ळे िहानगरपामिकेरा मन��
ि9ठरा ्िाणात अडक� न रामहिेिा आहे.  सदर रककि वस�ि
करणराबाबत मवभागाने क9णत�ह� ठ9स उपारर9जना केिेि� नाह� व
राकाि� मवभाग ्ि�ख रा#रेकडून स#प�ण्पणे द�ि्क झािेिे असलरारे
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आढळून रेते.  राबाबत खात� करन सदरचरा रककि वस�ि करणेबाबत
आवशरक त� कार्वाह� कराव�.

राबाबत मवभागारे अन�पािन अ्ापत आहे.

आकेप क. 2.12 :-  �नादेश ननदवह�बाबत…

सन 2013-14  रा आर4क व्,कमरता पाण� प�रवठा मवभागाने
ठेविेलरा �नादेश ननदवह�त घेतिेलरा ननद� सिक अम�काऱराने
अम�्िाण�त केिेलरा नाह�त.

परत आिेलरा �नादेशार� रककि र9ख�ने घेतिेि� आहे ककवा
नाह� रार� ननद �नादेश ननदवह� िधरे घेणे आवशरक आहे. त4ामप परत
आिेलरा �नादेशाबाबत अश� कार्वाह� झािेि� नसलरारे आढळून
आिे. सदरचरा �नादेशार� वसूि� झािेि� आहे रार� शहामनशा मवभाग
्ि�खा#न� कराव�.  तसेर �नादेश ननदवह�िधरे ्तरेक मदवसाचरा
�नादेशाचरा ननद� घेणरात आिेलरा नाह�त रा ननद� दरर9ज का घेणरात
रेत नाह�त. 

राबाबत मवभागास अन�पािन सादर करणराबाबत स�मरत करणरात
आिे आहे. अन�पािन अ्ापत आहे.
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आकेप क.2.13  :- जि उपकरावर�ि वटाव (Rebate) बाबत…

Water  (Prevention  and  Control  of  pollution)  Cess  Act  1977  ि��ि  Section-7

ि��ि तरत�द�न�सार जरा िहानगरपामिका#न� Sewage  Treatment  Plant

उभारिे आहेत तरा#ना जिउपकरात�न 25  %  वटाव (Rebate)  देणराबाबत
तरत�द आहे.  अमभिेखराचरा पडताळण� अ#त� िहानगरपामिका केतात
सन 2013-14  ि�े रार Sewage  Treatment  Plan  कार,गनवत असलरारे सपषट
झािे.  तराि�ळे िहानगरपामिकेने शासनाकडे जिा केिेलरा जि
उपकरावर 25  %   वटावार� (Rebate)   िागण� करणे कि्ापत ह9ते.

पाण�प�रवठा मवभागाने अशा वटावार� (Rebate)  िागण� शासनाकडे केि�
नसलरारे मनदश्नास आिे.

िहानगरपामिकेने सदर वटावाबाबत शासनाकडे िागण� सादर
करणे अमभ्ेत आहे.  राबाबत मवभागाकड�न द�ि्क झािेिे अस�न
शासनाकड�न अशा वटावाप9ट� िहानगरपामिकेस मकत� रककि रेणे
आहे रारा ख�िासा ह9त नाह�. 

सन 2011-12  चरा िेखा पमरकणात सदर आकेप घेणरात आिा
ह9ता आकेपारे अन�पािन अदापपरbत ्ि#ब�त आहे.

आकेप क.2.14  :- सवामितव �नारा (Royalty) भरणा शासन करणेबाबत…

मिरा भाई#दर िहानगरपामिका पाण� प�रवठा मवभागािार्त भ�रार� गटार र9जना, नव�न जिवामहनरा टाकणे, िि मनससारण कc द

उभारणे इ.  रासारखे ्कलप राबमवणरात रेतात.  सदर ्कलपा#चरा अ#दाजपतकात गौण खमनजा#चरा उतखननाबाबत क# ताटदाराने राजर

शासनास ्दान करावराचरा सवामितव �नारा (Royalty)  रा अ#तभ,व असत9.  िहस�ि व वन मवभागाकड�ि

पमरपतक क.गौणखमनज-10/2006/्.क.37/ख (1)  मद.15/12/2006  अनवरे गौण

खमनजा#रे दर मनगशरत करणरात आिेिे आहेत. 
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सन 2013-14  ि�े पाण� प�रवठा मवभागािार्त राबमवणरात रेणाऱरा मवमव�
्कलपा#िधरे गौण खमनजा#चरा सवामितव �नाप9ट� क# ताटदाराने शासनास भरणा करणरात
आिेलरा रकिा#रा तपमशि व तरारे पृषठर4् तराने सादर केिेिे अमभिेख रा#रा तपमशि

िेखापमरकणास सादर करणरात आिेिा नाह�.  गौण खमनजा#चरा सवामितव �नाप9ट�

क# ताटदाराकडे शासनारे िाख9 रपरे 4कलरार� िेखापमरकणार� �ारणा आहे.  मवभागाने

आवशरक अमभिेख व रिने िेखापमरकणास सादर केिेिा नाह�.

आकेप क. 2.15 :- र. 10 िाखावर�ि करारनामराबाबत…

Bombay Stamp Act  1958  ि��ि  Article  63  व 54(ii) read with Article (b) of

schedule  न�सार र.  10  िाखापरbत करारनामराकमरता र.  100/-  व
र.10,00,000/-  वर�ि ्तरेक िाख रपरापरbतचरा करारनामराकमरता
्तरेक� 100/-  रा ्िाणे जासत�त जासत 5  िाख रपरे ि�दा#क श�लक
आकारण� करणे कि्ापत आहे.  िहानगरपामिकेत�ि पाण� प�रवठा
मवभागिार्त सन 2013-14  ि�े क# ताटदारा#श� व प�रवठादाराश�
करणरात आिेिे र. 10  िाखावर�ि करारनािे िेखापमरकणास सादर
केिे नाह�त.  राि�ळे ि�दा#क श�लकाप9ट� क# ताटदाराकडे ग�#तिेलरा
शासनाचरा रककिेबाबत मनषक्् काढता आिे नाह�त. 

सबब र. 10  िाखावर�ि करारनािे िेखापमरकणास सादर करणे
आवशरक आहे. 

आकेप क.2.16 :- स#गणकावरन देणरात आिेलरा (ऑनिाईन) पाण� 
प�रवठा मवभागाचरा           
                 पावतरा#बाबत

िहानगरपामिका पाण� प�रवठा मवभागाचरा पावतरा ऑनिाईन
गाहका#ना मदलरा जातात सदर पावतरा#वर अन�किा#क टाकिे नसलराने
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मकत� पावतरा रद झालरा तरारे अन�किा#क मकत� पावतरा करदातरा#ना
पाण� प�रवठा कर वसूि करता#ना देणरात आलरा राबाबत खात� करता
रेत नाह�.  तर� राप�ढे ऑनिाईन करार� पावत� देता#ना पावतरा#ना
अन�किा#क टाकणे जरर�रे आहे.  तर� मवभगाने व््मनहार खात� करन
घराव� व तसा अहवाि िेखा पमरकण मवभागास सादर करणरात रावा.

आकेप क.2.17   :- पावत� प�सतकारा साठा ननदवह� न ठेविेबाबत....

भा#डार मवभागाकडून ्तरेक मवभागासाठ� मकरक9ळ पावत� प�सतक
पाण� प�रवठा करार� प�सतके छापून देणरात रेत असतात.  ्तरेक
मवभागाने ्ापत पावत� प�सतकार� ननद साठा रमजसटर िधरे घेउन
तरा्िाणे पावत� प�सतका#रा वाटप आपलरा मवभागात करणे आवशरक
आहे व तरार� अदावत ननद कि्राऱराचरा नावा व सह�सह रमजसटरिधरे
ननदव�णे आवशरक आहे.  सदर मवभागाने पावत� प�सतक साठा रमजसटर
ठेविे नसतरारे आढळून रेत आहे.  तराि�ळे भा#डार मवभागाकडून पाण�
प�रवठा मवभाग रा#रेकडे मवतमरत झािेलरा पावत� प�सतका#र� पडताळण�
करता आिेि� नाह�.

आकेप क. 2.18 :- नमवन नळज9डण� व अनम�कृत नळज9डण� मनरमित
केिेलरा 
                   श�लका बाबत...
     िा.आर�कत सा9. रा#रे कड�ि आदेश क.िनपा/आर�कत/193/2011-12

मद.04/10/2011  अनवरे नमवन नळ ज9डण�िा स4मगत� मदिेि� आहे.

नमवन नळ ज9डण� श�लक र.2.40 िाख जिा आहे. तसेर अनम�कृत नळ
ज9डण� मनरमित करणे द#ड श�लक  र.3.90  िाख जिा असलरारे
मनदश्नास आिे आहे.  वर�ि रककि वस�ि�न�सार नमवन नळ ज9डणरा
अनम�कृत नळ ज9डण� मनरमित केलरारे मनरिबाहर मदस�न आिे
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राबाबत क9णतेह� दसतऐवज नसतरा मवभागास उपिब� करन मदलरा
नाह�त.  

आकेप क.2.19  सन 2013-14 चरा ि�खर कार,िरात�ि मकरक9ळ 
पावत� प�सतका#र� तपासण�   
               केि� असता खाि�ि ्िाणे त�टरा आढळ�न आलरा.
ि�खरकार,िर

1. प�सतक क.173 पावत� क.17201 मद.04/01/2014 पावत�वर रककि 
र.2,000/- ननदमविेि� असून (प9टमकद्) वर रककि र.500/- 
ननदमविेि� आहे.र.1,500/- ररक कि� भरणा केिा आहे. तर� 
रककि र 1500/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.

2. प�सतक क.175 पावत� क.017452 सदर पावत�र� द9न वेळा 
(प9ट्मकद्) िधरे ननद घेति� आहे. तर� रककि र.500/- रा जादा 
भरणा केिा. तर� रककि र.500/- बाबत खा�िासा करावा.

 सन 2013-14 टjकर मवतरण

1. मद.06/04/2013 र9ज� प�.क.885 पा.क.88466 ने र.1500 र� ननद आहे. पर#त� प9टमकद्िा 150/-

रपरा#र� भरणा केिा आहे. तर� रककि र. 1350 रपरे कि� भरणा केिा आहे. तर� रककि र. 1350/- वस�ि�पात

ठेवणरात रेत आहे.
2.  पा.क.89041 प�सतक क.891 मद.13/4/2013 वर मड.मड.क.99306 रककि र.18000/- रा

भरणा  ह9ता. प9टमकद्िा 600/- र9ख भरणा केलरार� ननद आहे. (पर#त� मद.16/04/2013 र9ज�चरा रेक सटेटिcट

िधरे मड.मड. भरणा झालरारे मदसते) तर� वर�ि तरावत बाबत खा�िासा अपेमकत आहे.
3. मद.24/04/2013  र9ज�चरा रिनात र.600/-  जादा भरणा केिेिा आहे.  तर� रककि र. 600/-  बाबत

खा�िासा करावा.
4. मद.11/06/2013  र9ज�चरा रिनात र.600/-  जादा भरणा केिेिा आहे.  तर� रककि र. 600/-  बाबत

खा�िासा करावा.
5. मद.20/07/2013 र9ज�चरा रिनात र.1200/- जादा भरणा केिेिा आहे. तर� रककि र. 1200/- बाबत

खा�िासा करावा.
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6. प�.क.959 पा.क.95850 वर र.600/- आहे.  पर#त� प9टमकद्वर र.125 र� ननद आहे महणजे र.475/-

कि� भरणा केिा आहे. तर� रककि र. 475/- बाबत खा�िासा करावा.

7. मद.22/07/2013  र9ज� प9टमकद्वर र.18000/-  ऐवज� र.6000/-  र� ननद आहे.  तराि�ळे

र.12000/- रिनात कि� भरणा मदसत9 आहे. (पृ.क.959 पावत� क.95810 सटेटिcट 24/04/2013

पाठवि� आहे.) तर� र.12000/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.
8. मद.07/09/2013 र9ज� र.300/- जादा भरणा केिा आहे. तर� रककि र.300/- बाबत खा�िासा करावा.
9. प�.क.1006 पा.क.100510 वर�ि र.600/- र� प9टमकद्वर ननद घेणरात आिेि� नाह�. र.600/- कि�

भरणा केिा आहे. तर� रककि र. 600/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहेत.
10. मद.23/09/2013 र9ज� र.600/- कि� भरणा केिा आहे. तर� रककि र.600/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत

आहे.
11. मद.26/10/2013 र9ज� र.475/- कि� भरणा केिा आहे. तर� रककि र.475/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत

आहे.
12. प�.क.1006 पा.क.100510 मद.28/09/2013 र9ज�र� र.600/- प9टमकद्वर ननद नाह�. रककि र.

600/- कि� भरणा केिा आहे. तर� रककि र. 600/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.
       उपर9कत कि� भरणा केिेलरा रककिा वस�ि�पात आकेपाम�न ठेवणरात रेत अस�न सदर रककिेरा भरणा स#ब#म�ता कड�न

कस�ि करणरात रावा. तसेर तराचरावर र9्रता कारवाह� कराव�. व तसे अन�पािन सादर करावे. 
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                             िेखा मवभाग

आकेप क. 3.1  :- 4मकत अग�ि वस�ि�बाबत… 
सन 2013-14  रा मवत�र व्,चरा अखेर�स रककि र.51,47,815/-

एवढरा रककिेरे अग�ि सिार9जन ह9णे बाक� आहे.  तरारा तपश�ि
खाि�ि ्िाणे आहे.

                                                          (रककि रपरात)

                                            िेखा मवभाग

 

4मक
त
अग�
ि

अवस�
ी बाब

त

… 

अ.ीी

ीीी

कि्रार�/अम�कारारे ना#व रककि

1.
श�. रारदत नाईक 10000.00

2.
श�. स�रेश स9नसळे 2000.00

3.
श�. समरन ज�वेकर 10000.00

4.
श�. स�रेश स9नसळे 25000.00

5.
श�. स�रेश स9नसळे 15000.00

6.
क] . श�. स��ाकर राणे 10000.00
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7.
क] . श�. स��ाकर राणे 10000.00

8.
श�. श#कर क� िकणS 14773.00

9.
श�. रशव#त भािेराव 10000.00

10.
डR. ्ि9द पडवळ 348750.00

11.
डR. ्ि9द पडवळ 284696.00

12.
डR. न#दमकश9र िहाने 15000.00

13.
श�. बाळू कवग�रन 60000.00

14.
मशकण ि#डळ 90000.00

15.
डR. ब�.ड�. रक9र 156750.00

16.
डR. ब�.ड�. रक9र 50000.00

17.
डR. ब�.ड�. रक9र 157260.00

18.
डR. ब�.ड�. रक9र 157050.00

19.
डR. ब�.ड�. रक9र 160860.00

20.
डR. न#दमकश9र िहाने 30000.00

21.
डR. न#दमकश9र िहाने 163830.00

22.
डR. न#दमकश9र िहाने 161430.00

23.
डR. न#दमकश9र िहाने 9000.00

24.
डR. म्रा स�मजत रडके 163860.00
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25.
26.

श�. नागेश इशकर 25000.00

27.
श�. ह#सराज िेशाि 25000.00

28.
ि�खर व]द अम�कार� 162330.00

29.
श�. राजक� िार घरत 20000.00

30.
ि�खर व]द अम�कार� 162960.00

31.
ि�खर व]द अम�कार� 162480.00

32.
डR. ्ि9द पडवळ 156660.00

33.
श� वास�देव मशरवळकर 50000.00

34.
डR. ्ि9द पडवळ 20000.00

35.
व]द अम�कार� 10000.00

36.
डR. ्ि9द पडवळ 179700.00

37.
डR. ्ि9द पडवळ 209780.00

38.
श�. अमवनाश जा�व 50000.00

39.
श�. दादासाहेब खेते 50000.00

40.
श�. र#दका#त ब9रसे 50000.00

41.
श�. ह#सराज िेशाि 10000.00

42.
क] . श�. सयरद अजहर 
ि9द� 150000.00

43. श�. ्शा#त केसर�ना4 5000.00
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पाट�ि

44.
श�. मदमिप जगदाळे 50000.00

45.
श�. ्श#ााा#त पाट�ि 25000.00

46.
श�ि. िRरेटा घाडगे 2200.00

47.
श�. मदपक साव#त 525000.00

48.
श�. अमनि राठ9ड 40000.00

49.
डR. ्ि9द पडवळ 199669.00

50.
श�. ्शा#त पाट�ि 25000.00

51.
डR. ्ि9द पडवळ 211280.00

52.
डR. ्ि9द पडवळ 211280.00

53.
श�. ्काश पाट�ि 14582.00

54.
डR. ्ि9द पडवळ 6200.00

55.
श�. रािर#द आस9देकर 6375.00

56.
श�. �न#जर कन9जे 50000.00

57.
व]दमकर अम�कार� 15000.00

58.
 आर.एि. परदेश� 25000.00

59.
व]दमकर अम�कार� 10000.00

60.
श�. अमनि राठ9ड 50000.00
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61.
श�ि. डेलस� क9ळ� 10000.00

62.
श�. क] िास सातप�ते 20000.00

63.
श�. अमजि शेख 25000.00

64.
श�. हेि#त पाट�ि 10000.00

65.
श�. अिगूिण� 2060.00

                        
एक� ण

51,47,815/
-

िहानगरपामिकेत�ि मवमव� मवभागात�ि मवभाग्ि�ख, कि्रार� व
्मतमनर�कत�रे अम�कार� रा#ना अग�ि मदलरारे मदस�न रेते आहे.  तसेर
िहानगरपामिकेत�ि कि्राऱरा#न� एकदा घेतिेलरा अग�ि रककिेरे
सिार9जन झािेिे नसतानाह� प�नहा प�नहा अग�ि घेतिेिे आहे.  जरा
कािासाठ� अग�ि मदिा आहे तरा रककिा#रे खर् ह9तार सिार9जन
करणे कि्ापत आहे.पर#त� सन 1993-94  पास�न आहमरत केिेलरा
अग�िारे सिार9जन ्ि#ब�त आहे. िेखा मवभागाने स#ब#म�त कि्राऱरा#ना
सिार9जनाबाबत न9ट�श� बजावलरा आहेत.  पर#त� अदापह� आकेपा��न
रककिारे सिार9जन झालराबाबतरा तपमशि िेखापमरकणास
मवभागास उपिब� झािेिा नाह�. अग�िाप9ट� ्दान करणरात आिेलरा
रककिा#रे िहानगरपामिका मन��त तातकाळ सिार9जन ह9णे आवशरक
आहे.   ्ि#मबत रककिा अम�काऱरा#चरा वेतनात�न सवराज वस�ि करन
अन�पािन िेखापमरकणास सादर करावे.

सबब अग�ि सिार9जनाप9ट� ्ि#मबत रककि र.  51,47,815/-

वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.
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आपेक क. 3.2 :- सव्सा�ारण र9खवह�त�ि मशलिक रककिा#बाबत…

 िार् 2014  अखेर सव्सा�ारण र9खवह�त�ि मशलिक रककिा#रा
तपश�ि खाि�ि्िाणे आहे 

ककि
रपरात

अ.क

तपमशि रककि

1. ठाणे मजलहा 
िधर.सह.बँक 
मि.,

4,54,24,240.

31

2. भारत�र सटेट 
बँक 

5,83,05,744.

47

3. इ#मडरन बँक 10,24,80,943

.25

4. ओ.ब�.स�.बँक 10,64,43,014

.08

5. एर.ड�.आर 
(कसमडकेट 
बँक)

13,52,709.81

6. आर.स�
.आर.स�.आर

1,56,992.00

7. भारत�र सटेट 10,97,06,714
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बँक(कर) .72

8. भारत�र सटेट 
बँक (पा.प�)

7,36,59,258.

00

एकूण 49,75,29,6

16.64

हातात�ि र9ख मशलिक 7959.92

अखेरर� मशलिक 49,75,37,5

76.56

सव्सा�ारण र9खवह�त मशलिक रककिारे अवि9कन केिे असता
मनदश्नास रेते क� िहानगरपामिकेचरा ठाणे मजलहा िधरवतS सहकार�
बँक मि., ि��ि खातराि�े सन 2013-14 िधरे र.4,54,24,240.31/ एवढ�
रककि मशलिक ह9त�.  सन 2011-12  अखेर सदर रककि र.

2,36,25,436/-  महणजेर  मशलिक रककिेत सन 2012-13  अखेर वाढ
झाि� आहे.  िहाराष�ात�ि बह�ता#श सहकार� बँका मदवाळख9र�ने गसत
आहेत.  तसेर सदर बँकेदारे िहानगरपामिकेस Auto Swip Facility  उपिब�
करन देणरात आिेि� नाह�.  सबब ठाणे मजलहा िधरवतS सहकार�
बँकेत�ि खातरावर जासत मशलिक रककि ठेवणे मकतपत र9्र आहे
रारा मवरार िहानगरपामिकेने करणे आवशरक आहे. 
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राबाबत सन 2012-13  चरा िेखापमरकणािधरे सि सवरपारा
आकेप घेणरात आिा ह9ता.  पर#त�,  राबाबत मवभागाने कार्वाह� करन
अन�पािन सादर केिेिे नाह�.

आकेप क. 3.3 :- कज,चरा दामरतवाबाबत…

मिरा भाई#दर िहानगरपामिकने मवमव� ्कलपा#कमरता घेतिेलरा 
कज,चरा िार्-2014 अखेर�स दामरतवारा तपमशि खाि�ि्िाणे आहे.  

                         (र
ि रपरात )

अन�.
क

कािारे नाव ि�ळ कज,र�
रककि

कज,रा
मदना#क

रककि

1. श�.छतपत� मशवाज�
िहाराज िाग्

20,00,00,000/- 31/3/2008
7,41,57,360

2. 50 mld पाण�प�रवठा र9जना 75,44,00,000/- 5/8/2008 18,60,75,413

3. 50 mld पाण�प�रवठा र9जना 1,19,67,253

4. मड.प�.र9ड 50,00,00,000/- 31/83/2008 1,77,35,262

5. मड.प�.र9ड 3,52,41,889

6. मड.प�.र9ड 26,465,401

7. मड.प�.र9ड 2,11,04,549

8. मड.प�.र9ड 1,12,81,229
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9. मड.प�.र9ड 2,88,78,775

10. मड.प�.र9ड 3,26,86,365

11. मड.प�.र9ड 1,64,25,578

12. मड.प�.र9ड/SEWERAGE 14,78,01,468

13. मड.प�.र9ड/SEWERAGE 9,51,07,089

14. मड.प�.र9ड/SEWERAGE 4,62,50,134

15. भ�रार� गटार र9जना 22,60,00,000/- 3/11/2011 3361,22,632

                      एकूण 108,73,00,

397/-

 
िहानगरपामिकेचरा कज,चरा दामरतवार� ननद ननदवह� नि�ना

क.143  ि�े घेणरात रेते.  सदर ननदवह�रे िेखापमरकण केिे असता
िहानगरपामिकेचरा कज,चरा दामरतवार� परतरेड मनरमितपणे करत
असलरारे मनदश्नास आिे. सदर बाब सत�तर आहे.

िहानगरपामिकेस ्ापत ह9णाऱरा बँका#ि�े अम�कराचरा (Surplus)

रककिा#र� ग�#तवण�क केि� जाते तरावर िहानगरपामिकेस मवमशषट
दराने वराज मिळते.  िहानगरपामिकेने घेतिेलरा कज,वर�ि वराजारे
दर व अम�कराचरा रकिा#चरा ग�#तवण�क�वर�ि वराजारे दर रा#र� त�िना
केि� असता कज,वर�ि वराजारे दर जासत आहेत.  सबब
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िहानगरपामिकेने अम�कराचरा रककिा#र� ग�#तवण�क करणराऐवज� अशा
रककिात�न कज् परत रेड�स ्ा�ानर मदलरास िहानगरपामिकेवर�ि
कज,रे दामरतव व वराजारा ब9जा कि� ह9णरास िदत ह9ईि.  राबाबत
िहानगरपामिकेने �9रण मनगशरत करणे अतरावशरक आहे.  -

आकेप क. 3.4 :- रेण� असिेलरा अन�दाना#बाबत…

िार्-2014 अखेर�स रेण� असिेलरा अन�दाना#रा तपमशि खाि�ि 
्िाणे आहे.

(

ीी

ीी

प
ीी

ीी
 

ीी

ीी

ीी

ीी

त
)

अ.क

ीमवभागा
ी  नाव

रककि

1. दमित 
वसत� 
अन�दान 

200.00

2. स#त 5.00
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गाडगेबा
बा 
अन�दान

3. ऍमनिि 
वेलरेअर

8.46

4. आिदार 
/ 

खासदार
र# ड

163.73

5. करिणू
क कर 
अन�दान

10.00

6. ग#4ािर 
अन�दान

1.00

7. सव् 
मशका 
अमभरान

500

8. मनि्ि 
MMR 

अमभरान

10.00

           403.1

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



68

एक� ण 9

उपर9कत तकतरारे अवि9कन केिे असता र.403.19  िाखारे
अन�दान िहानगरपामिकेस रेणे ्ि#ब�त आहे.  ्ि#मबत अन�दान
िहानगरपामिकेस ्ापत झािे आहे ककवा कसे राबाबत मवभागाने
समवसतर  ख�िासा करणे आवशरक आहे.

रेण� असिेलरा अन�दानार� रककि र.403.19  िाख आकेपा��न
ठेवणरात रेत आहे. 

आकेप क. 3.5 :- अखररत अन�दानाबाबत…

िार्-2014 अखेर अखररत अन�दाना#रा तपमशि खाि�ि्िाणे 
आहे.

र
ीी

ीी
ी
ि
 
ीी

ीी
प
ीी

ीी
त
)

अ.क

बाब रककि

1. दहावा मवत 208.6
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आर9ग 6

2. दमित वसत� 
स��ारणा

89.03

3. आिदार/खास
दार र# ड

166.1

0

4. मनि्ि MMR 

अमभरान
24.25

       

एकूण
488.

04

िहानगरपामिकेस ्ापत उपर9कत अन�दाना#रा मवमनर9ग जरा
बाबतकमरता ते ि#ज�र झािे आहेत ्र9जनासाठ� खर् ह9णे अपेमकत आहे.

सदर मन�� अखररत राहणराबाबतचरा कारणा#रा ख�िासा जरा
मवभागासाठ� ते ्ापत झािे आहे तरा मवभागाकड�न घेव�न तरारे अन�पािन
िेखापमरकणास सादर करणरात रावे.

्ापत अन�दानारा मवमनर9ग सतवर झालरास व तरारे मवमनर9ग ्िाणपत स#ब#म�त मवभागास सादर केलरास

प�ढ�ि अन�दाने िहानगरपामिकेस वेळ�र मवतर�त ह9णरारा िाग् स�कर ह9त9. सबब शासनाकडून जासत�त जासत
अन�दाने ्ापत करणराचरा अन�्#गाने ्ापत अन�दाने स#ब#��त बाबतवर तवमरत खर् करणे व जासत�त जासत

अन�दानासाठ� ्सताव तरार करणे आवशरक आहे.  राबाबत सव् स#ब#��त मवभागाने दकता घेव�न तराअन�्#गाने

कार्वाह� करणे अमभ्ेत आहे. 

आकेप क. 3.6:- मकरक9ळ पावत� प�सतकाि��ि अमनरमितता....
1. प9टमकद् क.3 ि��ि पृषठ क.71 वर�ि मद.02/12/2013 पावत� 

प�सतक क.6962 ि��ि पावत� क.696101 वर�ि रककि र.52458/-
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ने पावत� बनमवणेत आिेि� आहे. सदरचरा पावत�र� ननद 
प9टमकद्िधरे रककि र.5242/- अश� ननद करणरा#त आिेि� आहे. 

रककि र.47216/- रा  कि� भरणा केिेिा आहे. तर� रककि 
र.47216/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.

2. मद.02/12/2013 रिनािधरे रककि र.30/- रा कि� भरणा झािेिा
आहे. तर� रककि र.30/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत  आहे.

3. प9टमकद् क.4  ि��ि पृषठ क.79  वर�ि मद.25/02/2014  चरा
रिनािधरे रककि र.40/-  ने कि�   भरणा झािेिा आहे.तर�
रककि र.40/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.

उपर9कत कि� भरणा केिेलरा रककिा वस�ि�पात आकेपाम�न ठेवणरात रेत आहे.
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                         स4ामनक स#स4ा कर मवभाग

आकेप क. 4.1 :- स4ामनक स#स4ा कर वस�ि�बाबत.....

    सन 2013-14 रा व्,त�ि स4ामनक स#स4ा कर वस�ि�चरा िामहत� 
बाबतरा तकता

             

    

(र.क9ट�त)

सन

जकात� ्िाणे
उमदषट

स4ामनक स#स4ा 
कर वस�ि�

तरावत

2013-14 125 111.26 13.74

मिरा भाई#दर िहानगरपामिका ि�दा#क श�लक 1% (अम�भार) उतपननारा
तकता

         

(र.क9ट�त)

सन

िागण�/अन�जेर ्ापत अ्ापत

2013-14 60 57.10 2.90

             सन 
2013-14 रा 
व्,ि��ि 
स4ामनक 
स#स4ा कर 
वस�ि�रा 

2013-14
(वार्क

उमददषट)

2013-14
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िामसक 
अहवाि

िमहना

एम्ि
8,14,31,839.

00

िे
7,62,34,663.

00

ज�न
7,10,65,949.

00

ज�ि]
7,66,46,168.

00

ऑगसट
7,78,75,597.

00

सपटcबर
8,80,59,449.

00

ऑकट9बर
8,95,28,966.

00

न9वहcबर 8,10,54,493.

00
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मडसcबर
8,77,65,615.

00

जानेवार�
10,32,23,890

.00

रेब�वार�
9,63,45,269.

00

िार्
18,34,60,082

.00

      एक� ण श
1,11,26,91,9

80.00

सन 2013-14 िधरे स4ामनक स#स4ा करारे वस�ि�रे उद�षट र.125

क9ट� इतके असता#ना मवभागाने मदिेिे उद�षट प�ण् केलरारे मदस�न रेत
नाह�.  स4ामनक स#स4ा करार� वस�ि� र.111.26  क9ट� इतक� केिेि�
आहे.  मवभागाने मदिेिे उमददषट साधर केिेिे नाह�.  खा�िासा करावा.
तसेर ि�दा#क श�लक 1% (अम�भार)  अ्ापत रककि र.2.90  क9ट�
्ापत�साठ� शासनाकडे पाठप�रावा करन र 2.90  क9ट� ्ापत करन
घरावे व तसे अन�पािन िेखापमरकणास सादर करावा.

आकेप क. 4.2 :- सन 2013-14 रा व्,रे िेखापमरकणास अमभिेख व 
िामहत� उपिब� न          केलराबाबत......
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सन 2013-14 चरा िेखापमरकणास मवभागािार्त खाि�ि िामहत� 
उपिब� करणरात आि� नाह�.

1. 4कबाक� वस�ि� बाबत.
2. अननदण�कृत वरापाऱरा#र� स#खरा.
3. अननदण�कृत वरापार� ननदण�कृत करणरासाठ� केिेिे ् रतन.
4. ननदण�कृत व अननदण�कृत वरापाऱरा#साठ� मववरणपत दाखि

केिेलरा वरवसार�का#र� स#खरा / न दाखि केिेिे वरवसामरक.
5. वरापाऱरा#रे केिेिे मन�,रण व तराबाबतचरा नसतरा सादर

करणे.
6. पावत� प�सतक व साठा ननदवह� ताळिेळ.

उपर9कत अमभिेख व िामहत� स4ामनक स#स4ा कर मवभागाने िेखापमरकणा

कमरता उपिब� करन मदिेि� नाह�.  िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि रे

किि 105 (2)  व अन�स�र� ‘ड’ ्करण 3  द9न ि��ि मनरि 6 (2)  व 7  न�सार

िेखापमरकणा कमरता मवभागाने स#प�ण् िामहत� उपिब� करन देणे अमनवार् आहे.

रा बाबतर� िामहत� मवभागाने िेखा पमरकणास उपिब� करन मदि� नसलराने

िेखापमरकण करता आिे नाह�.

आकेप क. 4.3 :- ठ9क रककि गसवकारणराबाबत.

जरा वरापाऱरा#र� 1 ते 5 िाखापरbतरे आत वार्क उिाढाि आहे.

अशा वरापा-रा#कडून ठ9क रककि गसवकारणेत रेत असते.  ठ9क रककि
करारा भरणा केिेलरा गटमनहार तकता पमरमशषट ‘अ’ िधरे  खाि�ि
निूद केलरा्िाणे.

सन 2013-14 िधरे एकरकि�/वार्क ठ9क रककि करारा भरणा
केिेिे वरापार�

गट क. स#खरा रककि
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(
र
ीी

ीीी
ि
र
प
ीी

ीी
त
)

अ.ीी

ी.
1. 1  ते 21 3006 1,43,24,529.00

           

सदर वरापाऱरा#कडून नि�ना “nù” रRि् स9बत वार्क उिाढाि�
बाबत वार्क मववरण पत वरापाऱराकड�न भरन घेणे आवशरक आहे.

तरा्िाणे कार्वाह� स#ब#म�त मवभागाकड�न झािेरे मदसून रेत नाह�. 
आकेप क. 4.4 :- सहािाह� मववरण पताबाबत…

    सन 2013-14 ि��ि गट क.1 ते 21 र� एकमतत िामहत� खाि�ि 
्िाणे आहे.
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वर�ि

ज9डपतात सहािाह� मववरण पत जिा स#खरा मदिेि� नाह�.  सहािाह�
मववरण पत मकत� जिा झाि� राबाबत मनगशरत ब9� ह9त नाह�. मन�,रण
केिेि� वाढ�व रककि र.2,75,78,436/-  वस�मि बाबतरा तपश�ि सादर
केिा नाह�.

राबाबत मवभागास अन�पािन सादर करणराबाबत स�मरत करणरात
आिे ह9ते. अन�पािन अ्ापत आहे.

आकेप क. 4.5 :- “ प� ” रमजसटरिा ननद घेणराबाबत.
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ी.

तपमशि एकूण

1. वरापाऱरा#र� ननदण� स#खरा 22503

2.
स4ामनक स#स4ा करार�
वस�ि� साठ�
नि�ना न9ट�स वाटप स#खरा

ज 5854

छ 7161

त 194

5. वार्क मववरणपत जिा 697

6. मन�,रण केिेि� राईि स#खरा 364

7. मन�,रण केिेि� वाढ�व रककि 2,75,78,436.
00

8. ठ9क रककि भरणा करणाऱरा
वरापाऱरा#र� स#खरा

3006

9. ठ9क रकक वस�ि� 1,47,24,229.
00
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        मिरा-भाई#दर िहानगरपामिका केतात मद.01/04/2010  पास�न
जकात� ऐवज� स4ामनक स#स4ा कर िागू झािा आहे.  िहानगरपामिका
केतारे मनवडणूक ्भागमनहार 21 गट पाडणरात आिेिे अस�न ्तरेक 2
गटासाठ� एक स4ामनक स#स4ा कर अम�कार�, 2 मिप�क, 2 मशपाई, असा
कि्रार� वग् नेिणरात आिा आहे स4ामनक स#स4ाकर ननदण�कृत
वरापार� स#खरा 22503 अस�न तरा वरापाऱरार� ननदण� ्िाण पतान�सार
प�. रमजसटरिा ननद घेणे अपेमकत आहे.तसेर स4ामनक स#स4ा कर भरणा
केलरार� प� रमजसटर ननद घेणे आवशरक आहे.

            प�त्ता करन अन�पािन िेखापमरकणास सादर करावे. 

                          परवाना मवभाग

िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 313,  376  व 386

अनवरे िहानगरपामिका केतात�ि मवमव� वरवसार/उद9ग�#दे,

आस4ापना रा#ना िहानगरपामिकेरा वरवसार परवाना घेणे ब#�नकारक
आहे.  

आकेप क.  5.1 :-  परवाना ननदवह� /िागण� ननदवह� न ठेवणेबाबत. 

       िहाराष� नगरपमर्द िेखास#महता 1971 रे मनरि 102 (2) न�सार
नि�ना 76  ्िाणे परवाना ननदवह� ठेवणे आवशरक आहे.  परवाना
मवभागाकड�ि अन�जपत� र�,  द�काने,  कारखाने ननदण� र� राकमरता
उकत मनरिान�सार नि�ना क. 76 ्िाणे परवाना ननदवह� ठेविेिे नाह�.
रात िागण� स#किन,  4कबाक� इतरादतरा ग9्वारा ठेवणे आवशरक
आहे.  तसेर िागण� ननदवह� िधरे ननदिेि� 4कबाक�,  िाग�ि िागण�
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प�सतकावरन अगेम्त केलरारे व िागण� ननदवह� िधरे ननदिेलरा एकूण
स#किनारे तराव्S स#किन प�सतकारे ग9्वाऱरा बर9बर पडताळण�
केलरारे मवभाग ्ि�खा#न� ्िामणत करणे आवशरक आहे.

सन 2013-14 रा व्,त अन�जपत� र�, द�काने, कारखाने ननदण� र�
इतराद� साठ� िागण� ननदवह� ठेवणरात आिेिे नाह�.  तराि�ळे िाग�ि
4कबाक�,  रािू िागण� व तराप]क� वस�ि झािेलरा रककिा#चरा िागण�
प�सतकावर�ि ननद�रा िेळ भरणा ननदवहा� वर�ि एकूण वस�ि�चरा
रकिा#श� िेळ घेता आिेिा नाह�. िाग�ि व्,चरा िागण� प�सतका वर�ि
4कबाक�चरा रककिा मबनर�कपणे रािू व्,चरा िागण� ननदवहा� ि�े
अगेम्त केिेलरा आहेत.  रार�ह� खात� करता आिेि� नाह�.उपर9कत
बाब�र� प�त्ता करन अन�पािन सादर करावे.

आकेप क.  5.2  :-  परवाना श�लकात�ि रककि वस�ि�त�ि
अमनरमितता…

सन 2013-14  रा मवत�र व्,रे परवाना मवभागारे िेखापमरकण
करतेवेळ� अ#दाजपतक�र रेणे व ्तरक जिा रार� िामहत�
खाि�ि्िाणे आहे.

अ.ीी

ीी

ी

िेखामश्् िागण� ीवस�
ीी 4कबाक� वस�ि�र�

टककेवार�

1.
कारखाने, द�काने

परवाने र� 220 32.34 187.66 14.07

एकूण 220 32.3
4 187.66 14.07
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 सन 2013-14 परbत आस4ापनात मदिेिे परवाने स#खरा-1140

वर�ि तकतरारे अवि9कन केिे असता कारखाने,  द�काने परवाने र� रा िेखामश्,खाि� अपेमकत

अ#दाजा#पेका अतर#त कि� वस�ि� (14.7%) झालरारे मनदश्नास रेते.  सन 2013-14  ि�े परवाना

मवभागाकड�ि अम�कृत परवाना �ारका#र� स#खरा 1140 ह� अतर#त कि� असलरारे िेखापमरकणारे ित आहे.

तर� रा बाबत सव्कण करणे गरजेरे आहे.

 परवाना मवभागार� वस�ि� अतर#त कि� झाि� अस�न मवभागाने
परवाना न घेणा-रा  आस4ापना  वर मवभागाने कार कार्वाह� केि� रा
बाबत खा�िासा करावा. राबाबतरे अन�पािन अ्ापत असलराने रककि
र.187.66/- िाख वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.   

आकेप क. 5.3 :- मवना परवाना वरवसार/उद9ग कस�रदार आस4ापना#वर�ि कारवाई बाबत…

िा. िहासभा ठराव क.15 मद.19/06/2008 अनवरे परवाना श�लकात स��ारणा करणे मवि#ब श�लक

िाग� करणे व मवना परवाना आस4ापना#वर कारवाई करणराबाबत मनण्र घेणरात आिा. तरान�सार मवना परवाना

वरवसार/उद9ग आस4ापना#वर, कस�रदार आस4ापना#वर खाि�ि कारवाई करणरारे मनगशरत करणरात आिे.

1. आस4ापना#रा पाण�प�रवठा ख#ड�त करणे.

2. मवद�तप�रवठा ख#ड�त करणरासाठ� िे.मरिारनस एनजS रा मवद�त प�रवठा क# पन�स कळमवणे.

3. आस4ापनेबाबत प9ि�स सटेशनिा तकार ननदमवणे.

4. िहानगरपामिके वरमतमरकत अनर कार,िर/मवभाग रा#रा परवाना असलरास त9 रद करणराकमरता

स#ब#म�त कार,िर/मवभाग रा#ना कळमवणे.

िा.  िहासभा ठरावास अन�सरन परवाना मवभागाने मवना परवाना र� उद9ग/आस4ापना व  कस�रदार
आस4ापना#वर केिेलरा कारवाई तपमशि व तराि�ळे परवाना र� उतपननात झािेि� वाढ रारा तपमशि

िेखापमरकाणस सादर केिा नाह�.  

रावरन असे आढळून रेते क�,  ्तरेक व्,र� न�तन�करण र�
ि�दत�त भरलरारे मदस�न रेत नसलराने न�तन�करण न केिेलरा परवाना
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�ारकाकडून द#ड रककि वस�ि केलरारे मदस�न रेत नाह�. द#ड आकारण�
बाबत स#ब#म�त मवभागाने ्शासक�र ि#जूर� घेऊन आवशरक त�
कार्वाह� करन परवानरारे न�तन�करण वेळचरा वेळ� ह9ऊन
िहानगरपामिकेचरा उतपननात वाढ ह9णरारे दषट�ने ्रतन करणे
गरजेरे आहे.  सन 2012-13  चरा िेखापमरकणात देख�ि सदर आकेप
घेणरात आिा ह9ता.  सदर आकेपारे मवभागाने अन�पािन सादर करणे
आवशरक आहे.

आकेप क. 5.4 :-  मवभाग�र कािकाजाबाबत…

िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 313, 376 व 386 न�सार वरवसार�ारका#ना परवाना

र� आकारन परवाना देणरात रेत9.

िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 386(1)  अनवरे दावराचरा परवानरा#वर सवाकर�रे

अम�कार िहानगरपामिका आर�कत रा#रे आहेत.  नव�न परवाना/न�तन�करण परवाना अज् करणे,  तराकमरता

परवाना र� गसवकारणे,  नव�न/न�तन�करण परवाना देणे राबाब� ्भाग केत�र सतरावर करणरात रेत असलरारे

मनदश्नास आिे.  केत�र सतरावर अम�कारारे ्तरावत्न केलरारे आदेश िेखापमरकणास सादर करावे.
अम�मनरिात�ि तरत�द�न�सार ्भाग केत�र सतरावर रेणार� कार्वाह� व वस�ि�बाबतरे आवशरक अमभिेख

िेखापमरकणास उपिब� झािे नाह�त.  ्भाग केत�र सतरावर कार्पधदत�त सिानता व सिनवरारा अभाव

असलरारे मदस�न रेते.  रारे पमरणािसवरपत:  िहानगरपामिकेस परवाना श�लकाप9ट� मिळणाऱरा उतपननावर

पमरणाि ह9त असलरारे िेखापमरकणाचरा मनदश्नास आिेिे आहे.  

आकेप क. 5.5 :-  साठा परवाना द#ड वस�ि� न केिेबाबत व परवानराचरा न�तन�करणरा बाबत

परवाना मवभागाकडून मवमव� स#स4ा#ना मवमव� िािारा साठा
करणरासाठ� एक व्,रे कािाव��साठ� परवाना मदिा जात9.  परवाना
देताना परवानराबाबत ठरामवक र� आकारि� जाते व परवानरार� ि�दत
स#पलरान#तर परवाना मवभागाकडून आवशरकतेन�सार क��ह� परवाना
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न�तन�करण करन देणरात रेत9.  उश�रा झािेलरा न�तन�करण बाबत
क9णत�ह� कार्वाह� करणरात रेत नाह�.

वासतमवक परवानरारे न�तन�करण करणरासाठ� ठरामवक
कािाव��त परवानरारे न�तन�करण करन घेणे परवाना �ारकास
ब#�नकारक आहे. 

सन 2013-14 रा व्,त परवाना मवभागाकड�न 1140 इतकरा 
आस4ापना#ना परवाना मदिेिे असलरारे मदस�न रेतात. 
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अ.क व्् परवाना स#खरा वस�ि रककि

1. 2011-12 521 1082764.00

2. 2012-13 525 781320.00

3. 2013-14 1140 32,34,220/-

मिरा-भाई#दर शहरार� िाग�ि काह� व्,त औद9मगक दषटरा ि9ठरा ्िाणावर ्गत� झालरारे मदसून रेते

रार कािाव��त ि9ठि9ठे िRि,  मडपाट्िcटि सट9अस् शहरात उभ� रामहि� आहेत.  तरा#ना अदापपरbत परवाने

मदिेिे नाह�त असे मनदश्नास आि आहे.  तराि�ळे द�काने व कारखाने परवाना �ारका#र� स#खरा रार ि9ठरा

्िाणात असणरार� शकरता नाकारता रेत नाह�.  स4ामनक स#स4ाकर मवभाग व िाििता कर मवभागाकड�ि

वामणजर आस4ापनार� आकडेवाड� स�िारे अन�किे 22904  व 48000  इतक� आहे.  तरान�सार परवाना

आस4ापना#र� स#खरा अतर#त कि� आहे.  तराि�ळे स#पूण् शहरात�ि अशा ्कारचरा आस4ापाना#रा सवह् करन

परवाना�ारका#कडून परवाना र� वस�ि केलरास उतपननात ि9ठरा ्िाणात वाढ ह9णरार� शकरता आहे. पमरणाि�

अनम�कृत परवाना �ारक राहणार नाह�त.

आकेप क.5.6 :प9टमकद्वर सवाकर� नसणे बाबत.

             परवाना मवभागा कड�ि सन 2013-14 रा व्,र� पावत� प�सतके ,प9ट्मकद रिने तपासणरात

आि� पर#त� रिनावर व प9ट्मकदवर मिप�कार� सह� आहे.  प9ट्मकदवर परवाना अम�कक रा#रा रबर सटjप

िारणरात आिा अस�न परवाना अम�कका#न� सवाकर� केि� नाह�. तसेर पावत� प�सतकारा साठा रमजसटर ठेवणरात

आिेिा नाह�, राि�ळे पावत� प�सतका बाबत ताळिेळ घेता आिेिा नाह�. प�त्ता करन अन�पािन सादर करावे. 
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जामहरात मवभाग
 आकेप क. 6.1 :- 4कबाक�बाबत..... 

सन 2013-14 अखेर जामहरात मवभागाकड�ि िागण�, वस�ि� व
4कबाक� खाि�ि्िाणे आहे.

अ.
क

िेखामश्् िागण� वस�ि� 4कबाक�

1.
जामहरात कर

जामहरात कर/इतर कर/किान�
14083238.

00
9893920.0

0
4189318.

00

2.
ह9डS्ज

(ठेका ह9रड्ज/खाजग�
ह9डS्ज/कj नट�मिवहर

र�/मकऑसक/्द�्ण व वातावरण
मनर#तक रिक)

23329238.
00

17344287.
00

5984851.
00

3. पे ऍणड पाक् 2372387.0
0

2372387.0
0

-

एक� ण
3,97,847

,63/
296105

94
101741

69

जामहरात मवभागाकड�ि सन 2013-14  ि��ि िागण� वस�ि� व
4कबाक� तकतरारे अवि9कन केिे असता मनदश्नास रेते क�,  एकूण
िागण� र.39784763/-  ह9त� तराप]क� र.296105943/-  रककिेर� वस�ि�
झािेि� आहे व 4कबाक� र.101741692/-  आहे.  िार् 2014  अखेर
असिेि� रककि र.10174169/-  वस�ि करणराबाबत मवभागाने कार
कार्वाह� केि� रारा तपमशि िेखापमरकणास सादर केिेिा नाह�.
4मकत रककि वस�ि� करन अन�पािन िेखापमरकणास सादर करावे त9
पर्त रककि र.10174169/- आकेपा��न ठेवणरात रेत आहे.  
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मकऑकसचरा मनवेदेबाबत  :-
      मिरा भाई#दर िहानगरपामिका केतात�ि स��ट िाईट प9िवर�ि

जामहरात�रा ठेका िे.मरिारनस इननासटकरर ्ा.मि.  रा#ना
जा.क.िनपा/सा#बा/4757/2010-11  मद.04/10/2010  अनवरे एक� ण 6  व््
कािाव��कमरता देणरा#त आिेिा ह9ता.  त4ाप� िा.िहासभा
मद.16/07/2014  ठराव क.20  न�सार िे.मरिारनस इननासटकरर ्ा.मि.

रा#रेबर9बर मवद�त प9िवर�ि मकऑकस कमरता केिेिा करारनािा रद
करणरात रावा व द9न मवद�त प9िचरा ि��ि जागेत नवराने जामहरात
प9ि उभारन तरावर जामहरात करणराचरा मनमवदा िागमवणरात रावरा#त
असा ठराव पार�त झािेिा आहे.  पर#त� ठराव पामरत झालरापास�न
अदापरbत मनमवदाबाबतर� कार्वाह� प�ण् झालरारे मदस�न रेत नाह�. तर�
राबाबत समवसतर ख�िासा मवभागाकड�न रेणे अपेमकत आहे.

                             पे ऍनड पाक् मवभाग

आकेप 7.1:-   भाई#दर(प.)  सकारवRक खाि�ि पे ऍड पाक्चरा

मनमवदाबाबत :-

भाई#दर(प.)  रेलवे सटेशन जवळ,  सकार वRक खाि� पे ऍणड

पाक्(वाहनतळ)  रे4�ि मनमवदेस िा.िहासभा मद.20/02/2013  ठराव

क.57  अनवरे ि#ज�र� मदि� ह9त�.  पर#तू रशसव� ठेकेदार रा#न� काि

करणेस असि4्ता दश्मवलराि�ळे िा.आर�कत सा9.  रा#न� मद.20/06/2015

र9ज� स#ब#म�त एजनस�रे मडपRमझट जपत करन बिjक मिसट करणेर�
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कार्वाह� कराव� तसेर नवराने मनमवदा िागमवणेस ि#ज�र� मदिेि� आहे.

पर#त� सदर अमभिेख तपासिे असता ठेकेदारा#स बिjक मिसट

केलराबाबतर� कार्वाह� मवभागाने केि� नसलरार� मदस�न रेते तर�

राबाबत समवसतर ख�िासा सादर करणेत रावा.
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अमतकिण मवभाग

आकेप क.  8.1  :-  िेखापमरकणास अमभिेख व िामहत� उपिब�
करणेबाबत.....

1. रेर�वालरा#रे जपत केिेलरा सामहतराबाबतर� िामहत�.
2. द#ड वस�ि� केलराबाबतर� व सामहतर मििाव केिे बाबातर� 

िामहत�.
3. अनम�कृत बा#�काि मनर#तणाचरा ्भाग मनहार ननदवहा व 

अमभिेख. 
4. मनषकामसत केिेलरा ्करणा#रा खर्.
5. िागण� देरकारा तपमशि.
6. न9ट�स ननद वह�.
7. मनषकास�त साठ� वापरिेि� िमशनर� व िन�षरबळ ईतराद� 

र#तणा रा#रा कािव�� / दर.
8. MRTP कारदान�सार ग�नहे ननद वह�. 
9. ब�ट ननदवहा.
10. कारवाई ननद वह�.
11. मनषकामसत खर् व वस�ि� ननदवह�

सन 2013-14 रा आर4क व्,त�ि िेखापमरकणासाठ� मवभागास 
खाि�ि स#दरभर पतानवरे कळमवणरात आिे अस�न िामहत� व 
अमभिेख उपिब� झािेिे नाह�त.
1.जा.क.िनपा/ि�िेप/87/2015-16  मद. 14/08/2015
2.जा.क.िनपा/ि�िेप/152/2015-16 मद. 22/12/2015
3.जा.क.िनपा/ि�िप/25/2015-16  मद. 21/04/2016 
4.जा.क.िनपा/ि�िेप/157/2013-17 मद. 30/9/2016 

उपर9कत अमभिेख व िामहत� अमतकिण मवभागाने िेखापमरकणा कमरता

उपिब� करन मदिेि� नाह�. िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि रे किि 105

(2) व अन�स�र� ‘ड’ ्करण 3 द9न ि��ि मनरि 6 (2) व 7 न�सार िेखापमरकणा

कमरता मवभागाने स#प�ण् िामहत� उपिब� करन देणे अमनवार् आहे.  पर#त� स#ब#म�त
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मवभागाने राबाबतर� िामहत� िेखापमरकणात उपिब� करन मदि� नसलराने

िेखापमरकण करता आिे नाह�. 

आकेप क. 8.2 :- अनम�कृत बा#�कािे पाडलरावर झािेिा खर्…
          िहाराष� ्ादेमशक व नगरररना अम�मनरि 1966 रे किि 57

न�सार अनम�कृत बा#�कािे काढून टाकणराचरा ्र9जना4् रा
अम�मनरिात�ि किि 53,54,55  व 56  न�सार केिेलरा खर,र� रककि
कसूर करणाऱरा इसिाकड�न ककवा भ�मिख#डाचरा िािकाकड�न वस�ि
करणरार� तरत�द आहे. 

िार्-2014 अखेर अनम�कृत बा#�काि मवभागाने मदिेलरा न9मटस�,
केिेि� कार्वाह�,  नरार्मवषट ्करणे व वस�ि�बाबतर� िामहत�
मवभागाने िेखा पमरकणास उपिब� करन मदि� नसलराने िेखापमरकण
करता आिे नाह�.

अमतकिण मवभागाने अनाम�कृत बा#�कािे त9डणरासाठ� झािेलरा
एकूण खर् व वस�ि केिेि� रककि व 4कबाक� स#ब#�� िामहत� व सन
2013-14 रा आर4क व्,त�ि अमभिेख िेखापमरकणास सादर करणरात
आिेिे नाह�त.  मवभागाने ्ि#ब�त खर् वस�ि�रा ताळिेळ घेव�न रककि
वस�ि करणराबाबत कार्वाह� करणे आवशरक आहे. रा बाबतर� िामहत�
मवभागाने िेखा पमरकणास उपिब� करन मदि� नसलराने िेखापमरकण
करता आिे नाह�.

आकेप क. 8.3 :- खर् वस�ि�बाबत…

िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 260 (2)  व 264 (4)

अनवरे मनरिा#चरा ककवा उपमव�तचरा मवरधद स�र असिेि�/केिेि�/
ि9डकळ�स आिेि�/पडणरारा स#भव असिेि� बा#�कािे त9डणरारे
अम�कार िहानगरपामिका आर�कत रा#ना ्दान करणरात आिेिे
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आहेत.  अशा त9डणरात आिेलरा बा#�कािारा खर् बा#�कािारे िािक
ककवा भ9गवटादार रा#रे कड�न वस�ि करता रेईि अश� तरत�द आहे.

उकत तरत�द� न�सार िहानगरपामिका केतात�ि अनम�कृत/

अमतकिण/ ि9डकळ�स आिेि� बा#�काि हटमवणेर� कार्वाह� करताना
राकाि� खर् स#बम�ता#कड�न िा.  िहासभेचरा ठरावान�सार ठरव�न
मदिेलरा दराने वस�ि केिा ककवा कसे राबाबतर� तपासण� करणेसाठ�
अमभिेख उपिब� करन देणेत आिेिे नाह�.  तराि�ळे मनषकास�त
केिेलरा बा#�कािाचरा वस�ि�रा खर् अम�मनरिात�ि तरत�द�न�सार
सदर मवभागाने वस�ि� केिेि� नसलराने िहानगरपामिकेरे आर4क
न�कसान झािेिे आहे.  रा बाबतर� िामहत� मवभागाने िेखा पमरकणास
उपिब� करन मदि� नसलराने िेखापमरकण करता आिे नाह�.  

आकेप क. 8.4 :- मवभाग�र कािकाजाबाबत....

अनम�कृत बा#�काि मनर#तण मवभागात�ि मवभाग ्ि�ख तरा#रे
अम�मनसत ्भाग अम�कार�,  रा#चरात एकस�तता नसलराकारणाि�ळे
अनम�कृत/अमतकिण बा#�काि त9डणरारे खर् वस�ि करता आिेिे
नाह�त.  सदर बाब ग#भ�र सवरपार� अस�न राबाबतरे गा#भSर िकात
घेऊन कारदेश�र तरत�द� व सकि ्ाम�करणरारे मनरिार� तपासण�
करन आवशरक त� कार्वाह� कराव�.

आकेप क. 8.5 :- जपत सामहतराबाबत….

मवभागाने जपत केिेलरा सािानाचरा सामहतरार� ननद व वस�ि
झािेिा रककिेरा र9खपािाकडे भरणा करणेप�वS िहाराष� नगरपमर्द
िेखास#महता 1971  ि��ि मनरि क.  78(3)  79  न�सार भरणा ननदवह�
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ठेवणे व ननद� घेणे आवशरक असते.  पर#त� सन 2013-14  रा आर4क
व्,त मवभागाने क9णत�ह� ननदवह� ठेविेि� नाह�.

तराि�ळे अमतकिण जपत� व द#ड वस�ि� व वस�ि झािेलरा
रककिेर� र9खपािाकडे भरणा झािा आहे ककवा नाह� हे तपासता
आिेिे नाह�.  उकत मनरिा्िाणे मवभागाने कार्वाह� का केि� नाह�.
राबाबत मवभागारा ख�िासा अ्ापत आहे. रा बाबतर� िामहत� मवभागाने
िेखा पमरकणास उपिब� करन मदि� नसलराने िेखापमरकण करता
आिे नाह�.

आकेप क. 8.6  :- जपत िाििता स9डवता#ना….

अमतकिण मवभागारे सन 2013-14  रे िेखापमरकणाअ#त� पावत�
प�सतकावरन भरणा ननदवह� तपासताना भरणा ननदवह�वर�ि
ननद�्िाणे बऱरार बा#�काि �ारकाकड�न मवकेतराकड�न मडिRमिशन
ककवा मरिूवहि राज्सर� वस�ि� करणरात आिेि� नाह�. व तरार्िाणे
मवमव� ्कारारे सामहतर हातगाड� इ.र� स9डवणूक करताना वस�ि
केिेि� रककि राबाबतर� तपासण� करणेसाठ� क9णतेह� दपतर
मवभागाने उपिब� करन मदिेिे नाह�.  पतानवरे अमभिेख उपिब�
करन देणराबाबत कळमविे आहे.  त4ाप� रा स#दभ,त सन 2013-14  रा
व्Sरे  क9णतेह� अमभिेख उपिब� करन देणरात आिेिे नाह�.
वासतमवक जपत केिेलरा सामहतरारे वण्न वजन पमरिाण इतरामद
बाबतचरा तपमशिारे अमभिेख ठेवणे आवशरक आहे.  िा.  िहासभेचरा
ठरावानवरे मनगशरत केिेलरा दरा्िाणे वस�ि� करावरार� आहे.  रा
स#दभ,त िा.  िहासभेचरा मनण्रा्िाणे कार्वाह�साठ� ठेवावरारे
अमभिेख व ननद वहरा रा बाबत मवभाग ्ि�ख अमतकिण रा#ना
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िेख�पतानवरे कळमवणरात रेवनू देख�ि दपतर उपिब� करन देणरात
आिेिे नाह�.

राबाबत मवभागारे अन�पािन अ्ापत आहे.  रा बाबतर� िामहत�
मवभागाने िेखा पमरकणास उपिब� करन मदि� नसलराने
िेखापमरकण करता आिे नाह�.

आकेप क. 8.7 :- ज#गि िाििताबाबत…

िहाराष� नगरपमर्द िेखास#महता 1971 ि��ि मनरि क. 144 (1)

अनवरे नि�ना क.  144  ्िाणे मवह�त नि�नरात ्तरेक मवभागाने ज#गि
िाििता ननदवह� ठेवणे आवशरक आहे.  पर#त� अमतकिण मवभागाने
्भाग क. 1,2,3 व 4 चरा ्भागाि�े उकत मनरिा्िाणे ज#गि िाििता
ननदवहरा ठेवणरात आिेलरा नाह�त.  तर� ज#गि िाििता ननदवह�
अदरावत करन िेखापमरकणास अन�पािन करणरात रावेत. 

आकेप क. 8.8 :- अनाम�कृत बा#�कािा#ना आळा घािणराबाबत….

 शासन पमरपतक नगरमवकास मवभाग क.  ठािपा/2008/्.क.5/2008

नमव2-3/मद.  28  जानेवार� 2008  अनवरे ठाणे मजलहरात�ि सव्
िहानगरपामिका केतात�ि अनाम�कृत बा#�कािा#ना आळा घािणेसाठ�
उपारर9जना मनगशरत करणरात आि� आहे.  सदर उपार9जनेस
अन�सरन मवभागाकड�ि खाि�ि अमभिेख सन 2013-14  चरा
िेखापमरकणाकमरता िागमवणरात आिे.

1. ्भाग केतात नवराने आढळ�न आिेि� अनम�कृत बा#�कािे व त�
मनषकास�त केलराबाबतरा द]न#मदन अहवाि. 

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



92

2. ्भाग केता#त अनम�कृत बा#�कािा स#दभ,त�ि तकार�साठ�
ठेवणरा#त आिेि� ननदवह�. 

3. ्भाग कार्केतात अनम�कृत बा#�कािे ह9त असलराबाबत/वा
नसलराबाबत दरिहा िा.  आर�कत सा9 रा#ना सादर केिेिे
्िाणपत.

4. ्भाग केतात सव् ज�न� व नमवन बा#�कािे मनषकास�त करणेसाठ�
�डक ि9महि हात� घेति� असलरास अशा ि9महिेत केिेलरा
कार्वाह�रा तपश�ि.

5. अमतकिण व अनम�कृत बा#�कािार� ननदवह�.
रा सव् बाब� मवभागाने िेखापमरकणास सादर केिेलरा नाह�त.

अनम�कृत बा#�कािाना आळा घािणरारे अन� #्गाने उकत अमभिेख
अदावत असणे अतर#त आवशरक आहे.  सदर अमभिेख मवभागाने
अदावत ठेविे नसलरास सदर बाब ग#भ�र आहे.  रा बाबतर� िामहत�
मवभागाने िेखा पमरकणास उपिब� करन मदि� नसलराने िेखापमरकण
करता आिे नाह�.

आकेप क.8.9  :- मवना परवाना ब9ड्/बjनर बाबत केिेि� कारवाई.

भाई#दर िहानगरपामिका केता#त�ि राजक�र पकारा कार्किा#रे
वाढमदवसारे इतर ब9ड्/बjनस् किान�र� परवानग� देणरारे अम�कार�
स#ब#म�त ्भाग अम�कार� रा#ना ्दान करणरात आिे ह9ते.  तरार्िाणे
ि�दतबाहर व मवनापरवानग� िावणरात आिेिे ब9ड्/बjनस्/कटआउट हे
काढणरारे काि स9पमविे ह9ते.  स#बम�त ्भाग अम�कार� रा#र�
ि�दतबाहर व मवनापरवानग� काढिेिे ब9ड्/बjनस् व अनम�कृत बjनर
बाबत केिेि� कारवाई बाबत ननदवह� तसेर वस�ि केिेलरा
रककिेबाबत िामहत� िेखापमरकणास सादर केिेि� नाह�.  तर� स#बम�त
्भाग क.1, 2, 3, 4, 5  व 6  ्भाग अम�कार� रा#न� ख�िासा करावा.  रा
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बाबतर� िामहत� मवभागाने िेखा पमरकणास उपिब� करन मदि�
नसलराने िेखापमरकण करता आिे नाह�.तर� वर�ि बाब�र� प�त्ता
करन अन�पािन अहवाि सादर करावा.

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



94

बा#�काि मवभाग

आकेप क 9.1:-  खर,रे अ#दाज व अखररत रककिा#बाबत….

िार्-2014 अखेर बा#�काि मवभागाकड�ि अखररत रककिा#रा 
तपमशि खाि�ि्िाणे आहे.

(रककि 
िाखात

अ.क

बाब तरत�
द

खर् मश
क

1. नव�न 

रसते 

बा#�का

ि

1490.

00

928.4

2

561.

58

2. नव�न 

गटारे

/नािे 

बा#�का

ि

1010.

00

809.2

7

200.

73

3. शाळा 

इिारत 

बा#�ण�/

100.0

0

63.70 36.3

0
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शाळा 

प�न्बा#�

ण�

4. ता#मतक

असलिा

ी र र�

60.00 48.65 11.3

5

 

एक� ण

266

0

185

0.04

809.

96

बा#�काि मवभागाकड�ि वर�ि मभनन िेखामश्,खाि� करणरात
आिेलरा एकूण तरत�द र.2660  िाखाप]क� र.  1850.04  िाख खर्
करणरात आि� व उव्र�त र.  809.96  िाख मशलिक रककि खर् न
झालराने वरपगत झाि�.

मवभागाने आर4क व्,अखेर ह9णाऱरा स#भामवत खर,रे अ#दाज
अर�क बा#�णे आवशरक ह9ते. सदर रककि व्,अखेर अखररत राहणार
असलरारा अ#दाज घेतिा असता तर प�नरवमनर9जनादारे ककवा स��ामरत
अ#दाजपतकात ह� मशलिक तरत�द तातड�चरा व िहततवाचरा मवकास
कािा#कडे वग् करणे शकर झािे असते.  अर�क अ#दाजा अभाव� रककि
अखररत रामहि� असलरारे िेखापमरकणाचरा मनदश्नास आिे आहे.

सबब खर,रे अर�क अ#दाज बा#�णराकडे िक देणे गरजेरे आहे. 

आकेप क. 9.2  :- सवामितव �नारा (Royalty) भरणा शासनास करणेबाबत…
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मिरा भाई#दर िहानगरपामिकेत�ि बा#�काि मवभागािार्त B.S.U.P. र9जना, नव�न रसते बनमवणे, नव�न गटारे बनमवणे इ.

रासारखे मवमव� मवकास ्कलप राबमवणरात रेतात.  सदर ्कलपा#चरा अ#दाजपतकात गौण खमनजा#चरा उतखननाबाबत क# ताटदाराने राजर

शासनास ्दान करावराचरा सवामितव �नारा (Royalty)  रा अ#तभ,व असत9.  िहस�ि व वन मवभागाकड�ि

पमरपतक क.गौणखमनज-10/2006/्.क.37/ख (1)  मद.15/12/2006  अनवरे गौण

खमनजा#रे दर मनगशरत करणरात आिेिे आहेत. 

सन 2013-14  ि�े बा#�काि मवभागािार्त राबमवणरात र9णाऱरा मवमव� ्कलपा#िधरे
गौण खमनजा#चरा सवामितव �नाप9ट� क# ताटदाराने शासनास भरणा करणरात आिेलरा रकिा#रा
तपमशि व तरारे पृषठर4् तराने सादर केिेिे अमभिेख रा#रा तपमशि िेखापमरकणास सादर

करणरात आिेिा नाह�.  गौण खमनजा#चरा सवामितव �नाप9ट� क# ताटदाराकडे शासनारे िाख9

रपरे 4कलरार� िेखापमरकणार� �ारणा आहे.  मवभागाने आवशरक अमभिेख व रिने

िेखापमरकणास सादर करणे आवशरक आहे.

आकेप क. 9.3 :-  BSUP  र9जने अ#तग्त क# ताटदारा#ना ्दान करणरात
आिेिा Mobolization  Advance  व तरावर�ि वराज वस�ि
करणराबाबत अमनरमितता….

कc द शासनाचरा जवाहरिाि नेहर राष��र प�नरत4ान अमभराना
अ#तग्त शहर� गर�बा#ना स�मव�ा प�रवणे (BSUP)  रा उपकिादारे
िहानगरपामिकेत�ि जनतानगर व काश�रर् रा भागात झ9पडपट�
वास�रा#कमरता घरे बा#�ावरारे काि ि#ज�र करणरात आिे आहे.

स
द
र
र9
ज
ने
क

ीक# ताटदा
ी रे नाव

पjकेज मनमवदेर�
रककि

्दान
करणरात
आिेिा

Mobolization
Advance

वस�ि
करणरात
आिेिा

Mobolization
Advance

Mobolization
Advance

र� वस�ि वर

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



97

मर
ता
ीी

ीी

अढ
ीीीी

त
आ
िे
ीी

ीी

मन
मव
दे
त�
ि
Vol

um

e 1

–

Ge

ner

al

Re

qui

re

me

nts

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



98

ि
��
ि
Sr.

No

.  –

4

Ad

diti

on

al

Ins

tru

cti

on

to

bid

der

s

ि
��
ि
Sr.

No

.  –

56

ि
��
ि
त
E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



99

अर
ीी

द�
न�
ीी

ीी

र
मन
मव
अदे

ीीीी

अि�
ीीीीीी

ीीीी

5%

Mo

bol

iza

tio

n

Ad

va

nce

ीीीी

ीी

ट
बँ
E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



100

क
ऑ
र
इ#
ड�
रा
रा
ीीीी

ीी

ज
द
र
+

0.

5%

्
त�
व
ी

रा
द
रा
ने
मन

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



101

मव
दा
�ा
अर

ीीी

ीीी

ना
्
दा
न
क
अर

ीीीी

बा
ब
त
व
त9
स
िा
न
रा
र
अह

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



102

ीीीीीीी

अि
ीीीी

्
4
ि
ते
र
अत�

ीीी

रा
िू
दे
र
ीीी

ीीीीी

ीी

न
(R

A

Bil

l)

ीव
ीी

ि

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



103

क
अर

ीीीी

बा
ब
त
त
अर

ीी

द
आ
हे.

स
द
र
त
अर

ीी

द�
ीी

ीी

अ
अन�

ीी

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



104

गा
ने
ि
हा
न
ग
अर

ीी

ीी

ीीीी

ीीीी

ीी
BS

UP

र9
ज
ने
त�
ि
क#
ता
ट
दा
रा#
ना

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



105

वा
ट
प
क
अर

ीीीी

त
आ
िे
ीी

ीी
Mo

bol

iza

tio

n

Ad

va

nce

रा
स
द
ीी

त�
रा
त
प
E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



106

ीी

ीी

ि
ीी

ीी

ीी

ीी

अि
ीीी

िा
णे
आ
हे.

अ.
क.

1.

िे.
शारन9
अट9सकj
ीी

(जेवह�)
J 1 106.73 क9ट� 1,06,00,000

/
1,06,00,000

/
5,00,000/

2.
िे.

ड�व�मनट�
(जेवह�)

J 2 93.30 क9ट� 3,17,00,000
/

1,75.35.249

3.

िे.
श�ज�
मबटकR

न
(जेवह�)

J 3 93.28 क9ट� 1,50,00,000 1,50,00,000 10,00,000

4. िे.
ड�.एस.के.

ीका
ीी

37.24 क9ट� मनर#क मनर#क मनर#क
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(जेवह�) रर्

5.73,00,0

00/-

4,31,35,2

49/-

15,00,00

0/-

          वर�ि तकतरारे अवि9कन केिे असता असे मनदश्नास रेते क�, J
1 पjकेजरे क# ताटदार िे.  शारन9 ट9सकj न9 व J 3 पjकेजरे क# ताटदार िे.

श�ज� मबटकRन रा#रे देरकात�न Mobolization Advance व तरावर�ि वराजार�
रककि वस�ि करणरार� कार्वाह� मवभागाने केि� आहे.  पर#त�,  J 2

पjकेजरे क# ताटदार िे.  ड�मवन�ट� रा#चराकडून वराजार� वस�ि�
िेखापमरकण सिर� करणरात आि� नसलरारे मनदश्नास आिे.  िे.

ड�मवन�ट� रा#चरा कड�न उव्मरत Mobolization  Advance  व वराज वस�ि� बाबत
केिेलरा कार्वाह�रा अन�पािन िेखापमरकणास सादर करावा.

आकेप क. 9.4 :- वालि�क� र9जना करारनामराबदि.

वालि�क� र9जनेकमरता क# ताटदाराश� करणरात आिेिा
करारनािा र. 100 रे ि�दा#क पेपरवर करणरात आिा आहे. Bombay Stamp

Act  1958  ि��ि  Article  63 व 54(ii) read with Article (b) of schedule  न�सार र. 10

िाखापरbत करारनामराकमरता र. 100/- व र.10,00,000/- वर�ि ्तरेक
िाख रपरापरbतचरा करारनामराकमरता ्तरेक� 100/-  रा ्िाणे
जासत�त जासत 5  िाख रपरे ि�दा#क श�लक आकारण� करणे कि्ापत
आहे.  सदर काि र. 60  िाखारे झािे असलराने र.5100/-  चरा ि�दा#क
श�लकावर करारनािा करणे आवशरक ह9ते.  र 5000/-  ि�दा#क कि�
वापरलराने,  सदर रककि स#ब#म�त क# ताटदारा#कडून वस�ि करणे
आवशरक आहे. 
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ि�दा#क श�लकाप9ट� रककि वस�ि ह9ईपरbत र. 5000/-  वस�िपात
ठेवणरात रेत आहे.

आकेप क. 9.5  :- अन�दाना#चरा मवमनर9ग ्िाणपता#बाबत…

मिरा भाई#दर िहानगरपामिकेस वेगवेगळरा ्कलपा#साठ� राजर व
कc दशासनाकड�न जवाहरिाि नेहर राष��र नागर� प�नमनि,ण अमभरान
B.S.U.P,  िहाराष� स�वण् जर#त� नगर9त4ान िहाअमभरान,  दमित वसत�
अन�दान,  मनि्ि भारत अमभरान अशा र9जना#तग्त अन�दान ्ापत ह9त
आहे.  सदर अन�दान मवह�त कािाव��त खर् करणे व तरार�
उपर9मगता/मवमनर9ग ्िाणपते शासनास सादर करणे अमभ्ेत आहे.

मवमनर9ग ्िाणपता अभाव� शासनाकड�न अन�दानारे प�ढ�ि हफते
मवतर�त ह9त नाह�त.

उपर9कत मवमव� र9जना#तग्त िहानगरपामिकेस ्ापत
अन�दानाचरा मवमनर9ग ्िाणपता#रा तपमशि िेखापमरकणास सादर
करणरात आिेिा नाह� तराि�ळे कc द व राजर शासनाकड�ि अन�दाना#चरा
मवमनर9गाबाबत मनषक्् काढता आिे नाह�त.

आकेप क. 9.6 :- िहानगरपामिका स4ावर / ज#गि िािितबेाबत.. 

िहाराष� नगरपामिका िेखास#महता 1971 ि��ि मनरि 155 न�सार
िहापामिकेचरा स4ावर िािितचेरा ननद� (जमिन स9डून)  नि�ना न#.128

ि��ि ननदवह�त ह9णे आवशरक आहे.  तसेर िहापामिकेने इतर
्कारात खरेद� केिेलरा ककवा शासनाकड�न हसता#तर�त झािेलरा
जमिन�बाबत ननद� नि�ना क.129 िधरे घेणे आवशरक आहे. तसेर मनरि
क. 444  ्िाणे िाििता ननद नि�ना न#.444 िधरे ठेवणे आवशरक आहे.
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अशा ठेविेलरा ननद� मनरि क.156 ्िाणे सकि अम�काऱरा#न� व्,अखेर
तपासण� करन वमरषठा#ना अहवाि सादर करणे आवशरक आहे.  सन
2013-14  चरा िेखापमरकणाकमरता स4ावर िाििता ननदवह� उपिब�
करणरात आि� नाह�. 

िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 105(2)  व अन�स�र� ‘ड’

्करण 3  द9न ि��ि मनरि 6 (2)  व 7  न�सार िेखापमरकणा कमरता मवभागाने

स#प�ण् िामहत� उपिब� करन देणे अमनवार् आहे. पर#त� उपर9कत ननदवह� उपिब�

करन न मदलराने िेखापमरकण करता आिे नाह�.

आकेप क. 9.7  :- िहानगरपामिकेर�  िाििता भाडराने देणेबाबत….

िहाराष� नगरपमर्द िेखा स#महता 1971 ि��ि मनरि 120 अनवरे
िहानगरपामिकेर�  िाििता भाडराने देणरास#ब#��रे नि�ना क.  89

्िाणे ननदवह� ठेवणे आवशरक आहे.  िािितचेरा भाडरार� रककि,

तरासह वसत�#रा तपश�ि व क9णास भाडराने मदि� राचरा ननद�
वरकत�चरा अज,वरन व सकि अम�काऱराने मदिेलरा आदेशावरन
ननदणरात रावरात मदिेि� वसत� परत रेतार,  तरारा मदना#क प�सतका#त
ननदणरात रावा.  व््अखेर श�लक /  भाडरार� 4कबाक� रामहलरास त�
प�ढ�ि व्,त अगे्�त केि� पामहजे.  पर#त� मवभागाने नि�ना क.89  ्िाणे
ननदवह� िेखापमरकणास उपिब� करन मदिेि� नाह�.  िहाराष�
िहानगरपामिका अम�मनरि किि 105(2) व अन�स�र� ‘ड’ ्करण 3 द9न

ि��ि मनरि 6 (2)  व 7  न�सार िेखापमरकणा कमरता मवभागाने स#प�ण् िामहत�

उपिब� करन देणे अमनवार् आहे.  तराि�ळे उपर9कत बाबतरे िेखापमरकण करता

आिे नाह�.

आकेप क. 9.8 :- कािाचरा पमरपूतSचरा अहवािाबाबत…
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िहाराष� नगरपमर्द िेखा स#महता 1971  ि��ि मनरि क.  176

अनवरे जेवहा बा#�काि पूण् करणरात रेईि तेवहा िहानगरपामिका
अमभर#ता रा#न� नि�ना क. 132  ्िाणे बा#�काि पूण् झालरारे ्मतवृत /

अहवािार� ननद करणे आवशरक आहे.  तसेर नि�ना क.  133  ि�े
ननदवह� ठेवणे आवशरक आहे. बा#�काि मवभागाने नि�ना क. 132 ्िाणे
्मतवृत /  अहवािार� ननद व नि�ना   क.  133  ्िाणे ननदवह�
ठेवलराबाबतरे अमभिेख िेखापमरकणास उपिब� करन मदिेिे नाह�त.

तसेर जेवहा अ#दाजापेका अम�क रककि खर् झाि� तेवहा पमरिाण दर व
केिेलरा बा#�कािावररा खर् व तसेर तरा स#ब#�ात�ि अ#दाज,  रा#र�
त�िना करन सव् तरावत�बाबत सपषट�करण केिेिे नाह�.  िहाराष�
िहानगरपामिका अम�मनरि किि 105(2) व अन�स�र� ‘ड’ ्करण 3 द9न

ि��ि मनरि 6 (2)  व 7  न�सार िेखापमरकणा कमरता मवभागाने स#प�ण् िामहत�

उपिब� करन देणे अमनवार् आहे.  खा�िासा करन प�त्ता अहवाि सादर करावा.

आकेप क. 9.9 :- मवकास आराखडा अ#ििबजावण� खर,बाबत…

सन 2013-14 चरा अ4्स#कलपात मवकास आराखडा अ#ििबजावण�
िेखामश्,खाि� करणरात आिेि� तरत�द व झािेलरा खर,रा तपमशि
खाि�ि्िाणे आहे. 

                  (रपरे
िाखात)

अ.ीी
ी

िेखामश्् तरत�द खर् मशलिक

1. भाई#दर प�व्/पगशरि 
रौपाट�

50.00 8.86 41.14
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2. ि�खर कार,िर 
ररनरर/इिारत 
बा#�काि 

25.00 24.57 0.43

3. नगर भ�िापन 50.00 2.08 47.92

4. आरमकत जागा 
मवकमसत करणे

30.00 29.32 0.68

5. मवकास आराखडा 
स#गणक�करण

10.00 9.72 0.28

6. कमर�मनट� सcटर-4 10.00 - 10.00

7. नाटरगृह 25.00 - 25.00

          एकूण 200.00 74.55 125.45

 

मवकास आराखडा अ#ििबजावण� कमरता एकूण र. 200 िाखार�
तरत�द करणरात आि� ह9त� राप]क� र. 74.55 िाख खर् करणरात आिे
व र.125.45  िाख एवढा मन�� अखररत रामहिा.  मवकास आराखडा
अ#ििबजावण� कमरता ि#ज�र करणरात आिेलरा तरत�द�प]क� रकत
र.74.55 तरत�द�रा मवमनर9ग करणरात आिा आहे.  उव्मरत र. 125.45

रककि खर् न ह9णरा िागचरा कारणा#रा ख�िासा मवभागािार्त हा9णे
आवशरक आहे.  

                     

जनस#पक् मवभाग
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आकेप क. 10.1 :- जामहरात मवतरणाबाबत…

शासन मनण्र सािानर ्शासन मवभाग क.प�र�ब�-
1000/्.क.73/2000/34 मद.1  िे 2001 अनवरे वृतपत व मनरतकामिका#ना
देणरात रेणाऱरा वगSकृत व दश्न� जामहरात�चरा मवतरणाबाबत �9रण
मनगशरत करणरात आिे आहे.  तदन#तर शासन मनण्र सािानर ्शासन
मवभाग क. जामहरात 2009/्.क.137/का-34 मद. 31 ऑगसट 2009 अनवरे
जामहरात मवतरण �9रणात स��ारणा करणरात आलरा.

सदर �9रणास अन�सरन मिरा भाई#दर िहानगरपामिकेिार्त
मवतर�त करणरात रेणाऱरा सव् जामहरात�रे मवतरण….. 

अ.   शासनिानर दराने
ब.   रक�र पधदत�ने (र9टेशन)

क.  सिान रौ.से.ि�.वाटपाचरा ततवास अन�सरन
ड.   वगSकृत वत्िानपतात करणे आवशरक आहे.

जनस#पक् मवभागाकड�ि अमभिेखा#रे िेखापमरकण केिे असता
उपर9कत शासन मनण्रात�ि तरत�द�न�सार जामहरात�रे मवतरण ह9त
नसलरारे मनदश्नास आिे.  रक�र पधदत,  सिान रौ.से.ि� वाटपारे
ततव,  वगSकृत वत्िानपता#चरा बाबत�त मवभागाकड�न मनरिा#रे
अन�पािन झािेिे नाह�.    

सबब सदर मवभागािार्त जामहरात मवतरण �9रणात स�स�तता
आणणे अतरावशरक आहे. 

राबाबत जनस#पक् मवभागास �9रण मनगशरत करन मदिे आहे व
तसेर सन 2012-13  चरा िेखापमरकणात ग#भ�र आकेप घेणरात आिे
असता#ना देख�ि राबाबत मवभागाने कार्वाह� केिेि� नाह�.  
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आकेप क. 10.2 :- जामहराततचरा ि�लर िर,दा#बाबत…

शासन मनण्र क.जामहरात 2009/्.क.137/का-34  मद.31  ऑगसट
2009  अनवरे शासन मनण्र क.प�र�ब� 1000/्.क.73/2000/34  मद.1  िे
2001 रे ज9डपत-अ ि��ि मनरि क.5-इ ि�े स��ारणा करणरात आलरा
तरान�सार वृतपतमनहार ्मसधद ह9णाऱरा जामहराततर� ि�लर िर,दा
खाि�ि्िाणे स��ामरत करणरात आि�.

 
      

अ.ीी

ी

एका कािारे ि�लर जामहरात ्मसधद�रे
वृतपत

1. जामहरात�त�ि जरा एका कािारे
ि�लर रपरे 20  िाखापरbत आहे.
अश� जामहरात

एक ‘Eò’ वग् द]मनक व एक
सापतामहक 

2. जामहरात�त�ि जरा एका कािारे
ि�लर र.20  िाखापेका जासत व
र.55  िाखापरbत आहे अश�
जामहरात

एक ‘ब’ वग् द]मनक व
सापतामहक 

3. जामहरात�त�ि जरा एका कािारे
ि�लर र.55  िाखापेका जासत आहे
अश� जामहरात

स#ब#म�त मवभागात�ि ‘अ’
वग् द]मनकास व तरा
मवभागात�ि  ‘ब’ व जरा
मजलहारे काि असेि तरा
मजलहात�ि एका   ‘Eò’
वग् द]मनकास
आळ�पाळ�ने तरा
वग,त�ि वृतपता#रे से.ि�.
रे ्िाण िकात घेव�न
मवतरण करणरात रेईि.
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मिरा भाई#दर िहानगरपामिकेत�ि जनस#पक् मवभागािार्त
जामहराततरे मवतरण करता#ना मनरि क.5.इ ि�े नि�द ि�लर िरyदा#रे
पािन ह9त नसलरारे िेखापमरकाणाचरा मनदश्नास आिे.

जनस#पक् मवभागािार्त वृतपतमनहार ्मसधद ह9णाऱरा
जामहरात�चरा ि�लर िरyदा#रे काटेक9रपणे पािन ह9णे आवशरक आहे.

सदर बाब वार#वार मवभागाचरा मनदश्नास आणून देख�ि शासन
�9रणारे जनस#पक् मवभागािार्त अन�पािन ह9त नाह�.
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                       स�वण् ज#रत� मवभाग

 आकेप क. 11.1 :- अ#� व अप#ग र9जने अ#तगbत उपार र9जना#वर�ि 
तरत�द व खर्…

अप#ग वरकत� (सिान स#�� हकका#रे स#रकण व स#प�ण् सहभाग)

अम�मनरि 1995 ि��ि तरत�द�न�सार अप#गाचरा स9र�, स�मव�ा व मवमव�
र9जना#कमरता 3% वार्क तरत�द अ4bस#कलपात करणे आवशरक आहे.

तरान�सार मिरा भाई#दर िहानगरपामिकेने सन 2013-14  रा आर4क
व्,त अ#� व अप#ग कलराण र9जनेकमरता केिेलरा तरत�द�रा तपमशि
खाि�ि ्िाणे आहे.

सन
2013

-14

अ.क

िेखामश्् ि#ज�र
अन�दान

झािेिा
खर्

मशलिक

1 अप#ग वरकततना
मवमव� वरवसारारे
्मशकण

1 क9ट� 
06 िाख

- -

2 अप#ग वरकत�ना
कृत�ि अवरव व
सा�ने प�रमवणे

- -

3 अप#ग मवदरारर,ना 
मशषरवृत� देणे

0.50 15,95,000
0/-

             

शासक�र �9रणास अन�सरन अप#ग कलराणासाठ� र9जना#कर�ता
ज9 3% मन�� अ4्स#कलपात राखून ठेवणरात आिा ह9ता त9 मन�� तरा तरा
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अ4्स#कलप�र व्,त खर् ह9णे अपेमकत ह9ते पर#त� मिरा भाई#दर
िहानगरपामिकेने सन 2013-14 रा आर4क व्,त अ4्स#कलपात राखून
ठेविेलरा मन��रा पूण्त: मवन�र9ग केलरारे मदस�न रेत नाह�. असा मन��
शासक�र �9रणास अन�सरन िहानगरपामिकेने गसवकृत केिेलरा अ#� व
अप#ग कलराण �9रणात�ि व शासनाकड�ि इतर र9जना#वर खर् ह9णे
अमभ्ेत आहे.   

 आकेप क.11.2 स�वणb जर#त� शहर� र9जगार र9जनेचरा अन�दाना 
बाबत :-

   सन 2013-14 रा 
आर4क व्,िधरे स�वणb 
जर#त� शहर� र9जगार 
र9जने अ#तगbत शासन 
मनरिा्िाणे सदर 
र9जनेकमरता मदिेलरा 
अन�दानारा तपमशि 
खाि�ि्िाणे  

स�वण् जर#त� शहर� र9जगार
र9जना खर्

िाग�ि
मशलिक

ि#ज�र
अन�दान

झािेिा
खर्

मशलिक

2083825

5

157186

7

185337

8

2055674

4

शहर� सवर#र9जगार कारक्ि 
(USEP)

489174 121244

1

-

शहर� िमहिा सवर#सहायरता 
कारक्ि (UWSP)

114174 404810 -

शहर� िमहिा सवर#सहायरता 49410 100000 -
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कारक्ि (T&C)
कौशलर ्मशकण  STEP -UP 108702 - -

शहर� िज�र र9जगार कारक्ि 
(UWEP)

69174 - ।-

शहर� सिाज मवकास नेटवक् 
(UCDN)

34587 - -

आस4ापना 29646 136127 -

677000 --- -

                                         

एक� ण                             
2083825

5

157186

7

185337

8

2055674

4

   सदर र9जने अ#तगbत शासनाने मदिेलरा अन�दाना#रा अन� .क.अ ते इ
कमरता मकत� खर् केिेिा आहे तसेर सदर मवभागािार्त मकत� र9जना
राबमवणरात आिेलरा आहेत राबाबतर� िामहत� मवभागाने िेखापमरकणा
कमरता उपिब� करन मदिेि� नाह�.  तराि�ळे शासनाने मदिेिे उमदषट
मवभागाने साधर केिेिे मदस�न रेत नसलराने शासनािार्त सदर
र9जनाकमरता मदिेलरा अन�दानारा वापर मवभागाने केिेिा नाह�.  तर�
राबाबत समवसतर ख�िासा अपेमकत आहे. 

  आकेप क.11.3 स�वण् ज#रत� अन�दान अखरSत रामहलराबाबत..

        सन 2013-14  रा मवत�र व्,त स�वण, जर#त� र9जनेचरा जिा
खर,र� तपासण� केि� असता र9जनेचरा बँक खातराि��ि मशलिक
रककिरे वराज,  बँक खातरात मशलिक रककि र.  2,05,56,744/-

िेखापमरकणाचरा मदना#कापरbत मवमनर9ग करणरा#त आिेि� नाह�.
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तराि�ळे िाभा4|ना र9जनेचरा िाभापास�न व#र�त रहावे िागिे असलरारे
मदस�न रेते राबाबत मवभाग्ि�ख रा#न� िेखापमरकणास ख�िासा करावा.

              

                        नगरररना मवभाग

आकेप क.  12.1  :-  िेखापमरकणास अमभिेख उपिब� करन
देणेबाबत....

सन 2013-14  रा मवत�र व्,त�ि नगरररना मवभागाने
िेखापमरकणास तपासण� कमरता खाि�ि अमभिेख उपिब� करन
मदिेिे नाह�त.

1. ब�ओट� तततवावर असिेलरा जागा व तरार� राद�.
2. मकत� आरमकत जागा भाडे तततवावर मदिेलरा आहेत रारा

तपमशि.
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3. िनपाने शहराचरा आरमकत जागा#रा क# ट�र सवह् केिा आहे कार
रारा तपमशि.

उपर9कत अमभिेख व िामहत� नगरररना मवभागाने िेखापमरकणा कमरता

उपिब� करन मदिेि� नाह�. िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि रे किि 105

(2) व अन�स�र� ‘ड’ ्करण 3 द9न ि��ि मनरि 6 (2) व 7 न�सार िेखापमरकणा

कमरता मवभागाने स#प�ण् िामहत� उपिब� करन देणे अमनवार् आहे.  पर#त� स#ब#म�त

मवभागाने राबाबतर� िामहत� िेखापमरकण मवभागास सादर केि� नाह�. रा बाबत

मवभागाने अन�पािन सादर करावे.

आकेप क. 12.2 :- िामहत� व अमभिेख उपिब� न करणराबाबत…

सन 2013-14  चरा िेखापमरकणाकमरता नगरररना मवभागाकडे खाि�ि

बाबतर� िामहत� िागमवणरात आि� ह9त�.

1. ि#ज�र केिेिे मट.ड�.आर. रे कागदपतान�सार असिेिे स#पूण्
केत व ्तरकात जागेवर असिेिे केत.

2. मट.ड�.आर. ि#ज�र केिेि� जागा िहानगरपामिकेचरा ताबरात
मिळाि� असलरारे अमभिेख.

3. ि�ळ जागा िािकास9बत झािेिा ननदण�कृत करारनािा.
4. क� ळि�खतरार �ारक रा#रे िार्त मट.ड�.आर.  मदिा

असलरास क� ळ ि�खतरार व ि�ळ जागा िािकास9बत झािेिा
ननदण�कृत करारनािा.  तसेर िहापामिका व क� ळि�खतरार
स9बत ननदण�कृत झािेिा करारनािा.

5. मट.ड�.आर. ि#ज�र झािेलरा जागेवर स#रकण कभत िात� भराव
व अनम�कृत असिेलरा बा#�कािाबाबतर� िामहत�.

6. सात बारा वर ब9जा कि� केलरार� ्त.
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वर�ि िामहत� स#कि�त सवरपात िेखापमरकणास सादर न केलराने

तराबाबत मनषक् ्काढता आिे नाह�त.

उपर9कत अमभिेख व िामहत� नगरररना मवभागाने िेखापमरकणा कमरता

उपिब� करन मदिेि� नाह�. िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि रे किि 105

(2) व अन�स�र� ‘ड’ ्करण 3 द9न ि��ि मनरि 6 (2) व 7 न�सार िेखापमरकणा

कमरता मवभागाने स#प�ण् िामहत� उपिब� करन देणे अमनवार् आहे.  पर#त� स#ब#म�त

मवभागाने राबाबतर� कार्वाह� केिेि� नाह�.

आकेप क.  12.3  :-  मवकास आराखडरार� अ#ििबजावण� आरमकत
जागा स#पादनाबाबत…

िहाराष� ्ादेमशक व नगरररना अम�मनरि 1966  न�सार मवकास
आराखडरात�ि आरमकत जागा#रे स#पादन करणरारे दामरतव
िहानगरपामिकेरे आहे. मवकास र9जनेत�ि आरमकत जागा#रे भ�स#पादन
करन आरकणा#रा मवकास करणे िहततवार� बाब आहे.

मिरा भाई#दर िहानगरपामिकेचरा मवकास आराखडरात मवमव�
्र9जना#साठ� मवकस�त करावराचरा 386  जागा (केतरळ 526.63

हेकटर) सिामवषट आहेत. तरा#रा तपमशि खाि�ि्िाणे आहे.

अ.क ्कार जागा#र�   
 स#खरा

  केतरळ 
(हेकटरि�े)

1. शासक�र
मनिशासक�र

28 201.33

2. खाजग� जागा 358 325.30

एक� ण 386 526.63

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



121

   

ि#जूर मवकास र9जनेन�सार एकूण आरकणा#र� स#खरा 386 रा्िाणे
आहे.  मिरा भाई#दर िहाानगरपामिकेिधरे एकूण 19  िहसूि� गावा#रा
सिावेश आहे.  सदर प]क� िौजे उतन,  तार9ड�,  पाि�,  रौक,  डनगर� रा
पार गावा#कमरता सन 2007 पासून “मवशे् मनर9जन ्ाम�करण” ¨½णून
ि�#बई िहाानगर ्वेश मवकास ्ाम�करण (M.M.R.D.A)  रा#र� मनर�कत�
झािेि� आहे. 

       िहाराष� ्ादेमशक व नगरररना अम�मनरि 1966 किि 127 ि��ि
तरत�द�न�सार 10  व्,चरा कािाव��त मवह�त कार्पधदत�ने जि�न
स#पामदत न केलरास आरकण वरपगत ह9व� शकते.  राकमरता शासनाने
शासन मनण्र नगरमवकास मवभाग क. मटप�ब�-4305/1905/नमव-11 मद. 4

िे 2006  अनवरे मनर9जन ्ाम�करणा#ना भ�स#पदनाकमरता अ4्स#कलपात
खर् करावराचरा रककिेचरा मकिान 20% अ4वा मवकास र9जनेचरा
अ#ििबजावण� कार्किा्िाणे जागा स#पादनाकमरता आवशरक
रककिेर� तरत�द करणराबाबत मनद्श मदिे आहेत.  प#रत� सन 2013-14

ि�े जि�न स#पादनाकमरता िहानगरपामिका अ4्स#कलपात केवळ
र.100 िाख तरत�द करणरात आि� ह9त� ज� सन 2013-14 अखेर मकत�
खर् झािा आहे,रार� िामहत� अ्ापत आहे. तसेर मकत� भ�ख#ड स#पामदत
केिे व मकत� अदाप पर्त स#पामदत करणरारे ्ि#मबत आहेत.  राबाबत
अमभिेख िेखापमरकणा#स तपासण� साठ� सादर केिेिे नाह�त. 34.11 

आकेप क. 12.4 :- भ9गवटा दाखिा - अनाित रककिेबाबत…

मिरा भाई#दर िहानगरपामिका केतासाठ� ि#जूर मवकास
र9जनेत�ि मवकास ्सतावा#ना मिरा भाई#दर शहरासाठ� ि#जूर मवकास
मनर#तण मनरिावि�न�सार परवानग� देणरात रेते.  बा#�काि
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परवानग�ि��ि सव् अटतर� पूत्ता केलरान#तर व इिारत ि#जूर मवकास
मनर#तण मनरिावि�न�सार बा#�काि केिेिे असेि तर,  तरास भ9गवटा
दाखिा देणरात रेत9.  पर#तू बा#�काि परवानग� ि��ि अटतर� पूतbता
मवकासक करत नाह�त.

तराि�ळे अट�र� पूतbता केिेि� नसलराि�ळे भ9गवटा दाखिा देता
रेत नाह�.  व जागेवर�ि इिारत मवनापरवानग� रमहवाश� वरापत कर�त
असतात. मवभागाकडून भ9गवटा दाखिा घेतिेिा नसलराि�ळे इिारत�स
कर व शासत�र� रककि रमहवाशरा#कडून वसूि करणरात रेते.  तराि�ळे
तरारा आर4क भ�दbड स4ामनक नागमरका#ना स9सावा िागत असलराि�ळे
आर�कत,  मिरा भाई#दर िहानगरपामिका रा#रेकड�ि आदेश
जा.क./िनपा/नर/34/2011-12  मद.07/04/2011  अनवरे मिरा भाई#दर
शहरात�ि मवकासका#स बा#�काि परवानग� देतेवेळ� मवकासका#कडून
कर मवभागाकडून आकारणरात रेणार� वार्क करार� रककि र.210/-

्मत.रौ.ि�.  त�न व्,साठ� अनाित रककि महणून जिा करन घराव�.
मवकासकाने इिारत�रे बा#�कािास ि#जूर नकाशा्िाणे केिेिे असेि व
बा#�काि परवानग� ि��ि सव् अटतर� प�तbता करन भ9गवटा दाखिा
घेतलरान#तर सदरर� जिा केिेि� ि�ळ अनाित रककि मवकासकास
परत कराव�.  अनर4ा भ9गवटा दाखिा न घेता रमहवास वापर रािू
केलरास सदरर� अनाित रककि कराचरा सवरपात मिरा भाई#दर
िहानगरपामिकेत जिा करन घराव�. सदरर� रककि ह� िेखामवभागाने
सवत#तपणे खाते मनि,ण करन सवत#त रककि जिा करन घराव�.  जिा
रककिेरा तपश�ि नगरररना व िेखा मवभागाने सव#तत ननदवह�दारे
वेळ9वेळ� अदावत करन ठेवणरात राव� असे मनगशरत करणरात आिे.

सन 2012-13  अखेर आकारणरात आिेलरा स�रका अनाित
रककिा#रा तपश�ि मवभागाकड�न उपिब� झािा नाह�. 
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उपर9कत आदेशास अन�सरन सन 2013-14 अखेर मवकासकाकड�न
जिा झािेलरा अनाित रककिेरा तपमशि मवभागाने उपिब� करन
मदिा,  पर#तू खाते ननदवह� िेखापमरकणास उपिब� झाि� नाह�.  सबब
मवभागाने खाते ननदवहा� ीीीीत नि�नरात ठेविेि� आहे ककवा कसे ते
सपषट हा9त नाहा�. राबाबत खा�िासा करावा.
     

आकेप क. 12.5 :- द#डन�र श�लकाबाबत… 

मवकास मनर#तण मनरिावि�न�सार इिारत�रे बा#�काि पूण्
केलरान#तर भ9गवटा दाखिा घेणे आवशरक असून भ9गवटा
दाखलरामशवार इिारत�त वासतवर करता रेत नाह�.  बरेरसे
मवकास/वासत�मवशारद भ9गवटा दाखिा घेत नाह�त व दाखलराप�वSर
इिारत� रमहवास वरापत करतात.  अश बाबत�त स4ार� समित� सभा
ठराव किा#क 223  मद.01/03/2006  न�सार आर4क द#ड महणून मवकास
आकारा्िाणे रमहवास वापर र.60/-,  वामणजर वापर र.120/-  व
औद9मगक वापर र.90/-  ्मत रौ.दरा्िाणे द#डार� रककि वस�ि
करणेबाबत मनण्र घेणरात आिा. 

त
दद

दद

दद

त
र
 

बा#�कािारे सवरप द#डमनर श�लकार� रककि ्त�
रौ.ि�.

रमहवास
वापर

वामणजर
वापर

औद9मग
क वापर
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1. बा#�काि नकाशे ि#ज�र आहेत.  बा#�काि
्ार#भपत आहे.  त4ाप� ज9तरारे
्िाणपत न घेता बा#�काि केिे आहे.

र.
200/-

र. 400/- र. 600/-

2. बा#�काि नकाशे ि#ज�र आहेत.  बा#�काि
्ार#भपत आहे. ज9तरारे ्िाणपत घेतिे
आहे. भ9गवटा दाखिा / वापर परवाना न
घेता ईिारत�रा वापर केिा आहे.

र.
200/-

र. 400/- र. 600/-

3. बा#�काि नकाशे ि#ज�र आहेत.  त4ाप� र. र. र. 900/-
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बा#�काि ्ार#भपत न घेता ि#ज�र
नकाशा्िाणे बा#�काि केिेिे आहे. 

600/- 1,200/-

4. बा#�काि नकाशे ि#ज�र आहेत.  बा#�काि
्ार#भपत आहे. त4ाप� ्4ि परवानग� न
घेता वाढ�व बा#�काि केिेिे आहे. वाढ�व
बा#�काि अन�जेर केताचरा िर,देत
असलरास व मनरिाकूि ह9त असलरास 

र.
600/-

र.
1,200/-

र. 900/-

5. बा#�काि नकाशे ि#ज�र नाह�त.  ्ार#भपत
नाह�.  त4ाप� मनरिाक� ि ह9व ू शकणारे
वाढ�व बा#�काि अन�जेर रटईकेतारे
िर,देत असलरास

र.
600/-

र.
1,200/-

र. 900/-

6. ि#ज�र बा#�काि नकाशात वापरात बदि
ि#ज�र मवकास मनर#तण मनरिावि�्िाणे
अन�जेर ह9त असलरास

र.
600/-

र.
1,200/-

र. 900/-

भ9गवटा ्िाणपत ्ापत न केिेलरा मवकासकाकडून द#ड रककि
वस�ि� केलरारा तपमशि                   सब#��त ननदवहा िेखा पमरकणास
सादर केिेलरा नाहा�त.

आकेप क. 12.6 :- जि�न सपाट�करण व क�# पणकभत�बाबत …
मिरा भाई#दर िहानगरपामिका केतासाठ� ि#ज�र मवकास

र9जनेि��ि मवकास र9जनेने बा��त केतासाठ� मवकास हकक ्िाणपत
देता#ना मव्रा#मकत जागेि�े जमिन सपाट�परbत भरण� करन क�# पन
मभततरे बा#�काि करणराबाबत सन 2006  ि�े मनण्र झािा.  तरास
अन�सरन सन 2013-14  रा आर4क व्,त जि�न सपाट�करण व
क�# पनकभत� बा#�काि श�लकाप9ट� आकारणरात आिेलरा रककिा#बाबत
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तपमशि िेखापमरकणास उपिब� झािेिा नाह�.  रा बाबत खा�िासा
सादर करावा.

आकेप क. 12.7 :- मवकास हकक हसता#तरण :-
       सन 2013-14 चरा आर4क व्,त िहानगरपामिकेचरा नगरररना 

मवभागाने एकूण 34 ्करणात (ट�.मड.आर) मवकास हकक हसता#तरण 
ि#ज�र केिेिे आहेत. मवकास हकक हसता#रण ि#ज�र केिेलरा जागे 
िहानगरपामिकेचरा नावा#वर 7/12 उताऱरावर करणरात आिेिा आहे 
ककवा नाह�त राबाबत सादर केिेलरा िामहत�िधरे नि�द केिेिे नाह�. 
तसेर सदर जागेस क� प#न व िात� भराव करणरात आिा आहे ककवा नाह�
राबाबत मवभागाने ख�िासा सादर करणेत रावा.
आकेप क.12.8 :- बा#�काि परवानग� 

          सन 2013-14 चरा आर4क व्,त िहानगरपामिकेचरा 
नगरररना मवभागाकड�न 36 ्करणात बा#�काि परवानग� मदि� 
असलरारे सादर केिेलरा अमभिेखावरन मदस�न रेत आहे. मवभागाकडे 
एक� ण बा#�काि परवानग�साठ� आििे अज्, मदिेलरा बा#�काि 
परवानग� व नाि#ज�र केिेिे व ्ि#मबत असिेिे बा#�काि परवानग� अजb
राबाबतर� िामहत� सादर केिेि� नाह�. राबाबत मवभागाकड�न ख�िासा 
सादर करणरात रावा.
आकेप क. 12.9 :-  भ9गवटा दाखिा   

         सन 2013-14 चरा आर4क व्,त िहानगरपामिकेचरा नगरररना
मवभागाकड�न 108 ्करणात भ9गवटा दाखिा मदिेिा असलरारे 
मवभागाने सादर केिेलरा अमभिेखा वरन मदसून रेत आहे. जरा 
इिारततना भ9गवटा दाखिा मदिा आहे तरारे एक ्त कर आकारण� 
करणरासाठ� कर मवभागास देणे अपेमकत आहे. जेणेकरन भ9गवटा 
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दाखलराचरा तारखेपास�न सदर िािितसे कर आकारण�  करणे 
स9र�सकर ह9ईि राबाबत मवभागाकड�न ख�िासा ह9णे अपेमकत आहे.
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अग्नशिन मवभाग

आकेप क.13.1 कj प�टेशन मर बाबत......

             मिरा भाईदर िहानगरपामिकेचरा अग्नशिन मवभागाने िहाराष�
आग ्मतब#�क व ज�व स#रकक उपारर9जना अम�मनरि 2006 ि��ि किि
13  व 14  ि��ि तरत�द�न�सार कj प�टेशन मर मवकास�ारकाकड�न मवमहत
केिेलरा दरान�सार व िहानगरपामिकेने िहासभा ठराव क.93  मद.

17/03/2007 अनवरे सदर र� िधरे 10 टकके  वाढ केि� अस�न तरा्िाणे व््
2013-14 िधरे दरवाढ�न�सार कj प�टेशन मर र� वस�ि� केि� आहे.  सदरचरा
दरवाढ�स अम�न�रिात�ि किि 12(ब) न�सार शासना#र� प�व्ि#ज�र� घेऊनर
कj प�टेशन मर वस�ि� करणे आवशरक आहे.  पर#त� ि#ज�र� ्ापत न करता
त4ामप वाढ�व दर आकारन कj प�टेशन मर मनरिबाहर वस�ि� केि� आहे.

तर� राबाबत मवभागाने खा�िासा करावा.  तसेर मवभागाने वाढ�व दरास
शासना#र� ि#ज�र� घ#ऊन अन�पािन सादर करावे.

आकेप क.13.2  अग्नशिन वाहनाचरा रेस�सचरा ककित�त�ि दर
वाढ�बाबत......

              स#रािक िहाराष� अग्नशिन सेवा रा#रे मद.  14/09/2011  रे
अग्नशिन वाहनाचरा बा#�ण�साठ� मनगशरत केिेलरा दर कराराबाबतरे
पतान�सार िे.टाटा ि9टस् रा#रे मद.  1/07/2010  ते मद.  30/06/2012  रा
कािाव��कर�ता रेस�सरे दरकरारन�सार रcस�सर� ककित 8,88,241/-  ्त�
नग इतक� करारावरत�मरकत ह9त�.  पर#त� अग्नशिन मवभागाने
क.मिभा/अग्न/382/2013-14  मद.  24/05/2013  अनवरे कार,देश मदिे आहेत.

सदर कार,देश स#ब#म�त क# पन�स मवि#बाने मदलराने रेस�सचरा ककित�त
र.11,35,219.32/-  इतक� वाढ ह9ऊन खरेद� केलराने ्त� नग
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र.2,46,978.32/-  ्िाणे रककि र. 14,81,879/-  अम�क ि�लरवर�त कर 12.5

टकके रककि र. 1,85,234/- असे एक� ण रककि र. 16,67,104/- इतका जादा
खर् िहानगरपामिकेस भरणा करावा िागिा आहे.  तर� रककि र.

16,67,104/- आकेपाम�न ठेवणरात रेत आहे. राबाबत खा�िासा करावा.

आकेप क.13.3 वRटर टcडर बRड� बाबत..... 

                िे.  मवजर रारर वहेर�कि ऍणड प#पस मि.  ि�#बई रा#रे शासना
बर9बर वRटर बRड� टcडर बा#�णराचरा कािारे करार दर अगसततवात ह9ते.

सदर करारारे दर शेडरिू एक न�सार बRड� बा#��न वाहनारा मडमिवहर�
कािाव�� 4 िमहने इतका असताना, अग्नशिन मवभागाने कार,देशात 6 नग
रेस�सवर बRड� बा#�णरारा कािाव�� मनरिबाहरमरतरा 8  िमहने इतका
मदलरारे मदस�न आिे आहे.  तसेर करारात�ि किRज 6.1  न�सार मवि#बाने
प�रवठा केलरास पमहलरा 15  मदवसा# कमरता र.3000/-  ्त� मदन व 15

मदवसान#तर र.5000/- ्त�मदन व जासत�त जासत टcडर रककिेकरा 10 टकके
इतका मवि#ब रककि वस�ि�र� आकारण� करणे कि ्ापत आहे.  असे
असताना ह� अग्नशिन मवभागाने मनरिबाहरमरतरा कार,देशात व
करारनामरात 8  िमहने प�रवठा कािाव�� ि�दत नि�द करन तरान#तर
मवि#बाने प�रवठा केलरास ्त� मदन र.1000/-  द#ड रा्िाणे कार,वाह�
करणरात रेईि अश� प�रवठा�ारका#चरा महतार� अट नि�द केि� आहे.  िे.

मवजर रारर वेवह�कि ऍणड प#पस मि.  ि�#बई,  रा#न� सदर कार,देशान�सार 6

िमहनरात 6  नग रेस�स बRड� बा#��न मदलराने शासनाचरा करारात�ि
दरान�सार 2  िमहनरारे 61  मदवसाचरा मवि#ब रककिेर� वसूि�
िहानगरपामिकेस करता आिेि� नाह�.  तर� राबाबत मवभागाने समवसतर
खा�िासा करावा. 

आकेप क. 13.4 ि�दा#क श�लक बाबत....... 
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            िे.  मवजर रारर वेवह�कि ऍणड प#पस मि.  ि�#बई रा#रा बर9बर
वRटर बRड� टcडर बा#�णराचरा कािारा करारनािा करताना मवमहत
रककिेरा ि�दा#क श�लक पेपरवर करारनािा करणे आवशरक ह9ते.  पर#त�
मवभागाने रककि र.  100/-  रे ि�दा#क पेपरवर करारनािा केलराने र.

9,290/-  इतके कि� ि�दा#क श�लक वापरिे आहे.  तसेर िहाराष�
िहानगरपामिका अम�मनरिात�ि तरत�द�न�सार करारनामरावर द9न
स4ार� समित� सदसर रा#चरा सवाकर�,  िनपारा कसमबRि व नगरसमरव
मवभागाकडे करारनािा न9दण� करणे आवशरक आहे. पर#त� सदर बाबत
मवभागाने कार्वाह� केिेि� नाह�.  राबाबत खा�िासा अपेमकत आहे.

तसेर ि�दा#क श�लक कि� वापरलरा बाबत रककि र. 9,290/- वस�ि�पात
ठेवणरात रेत आहे. 

           

                       आस4ापना मवभाग

आकेप क.  14.1  :-  डR.  बाबासाहेब आ#बेडकर शिसारलर आवास
र9जनेबाबत....
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शासनपमरपतक क. सका/मन-2007/्.क.176/2007/नमव-6 ि#तािर
ि�#बई मद.22/10/2008  न�सार राजरात�ि नगरपामिकेत�ि /

िहानगरपामिकेत�ि सराई कािगारा#र� सेवा 25  व्् ककवा तराहून
अम�क झाि� आहे अशा सराई कािगारा#रे मवमशषट सवरपारे काि
मवरारात घेवनू जरा सराई कािगारा#र� सेवा 25  व्् ककवा तराहून
अम�क झाि� आहे अशा सराई कािगारा#ना सेवा मनवृत�न#तर ककवा
सराई कािगारा#चरा मन�नान#तर तराचरा पात वारसास िािक� ततवावर
ि9रत सदमनका देणराबाबत शासनाने डR.  बाबासाहेब आ#बेडकर
शिसारलर आवास र9जना राबमवणरारा मनण्र घेतिा आहे.

सेवा मनवृत�न#तर सराई कािगारा#ना िािक� ततवावर ि9रत
दावराचरा सदमनका स#ब#म�त स4ामनक सवराजर स#स4ेतर् बा#�ून
उपिब� करन देणरासाठ� तसेर सराई कािगारासाठ� सेवा
मनवासस4ाने बा#�णरासाठ� जरा नगरपामिका /  िहानगरपामिकेकडे
भूख#ड उपिब� नाह� अशा नगरपामिका /  िहानगरपामिका#न� नागर�
जमिन किाि �ारणा अम�मनरिाअ#तग्त अमतमरकत ठरिेि� आमण
शासनाचरा ताबरात असिेि� जमिन व इतर शासमकर जि�न िहसूि व
वन मवभागाने ्ा�ानराने नाििात ककित�ने उपिब� करन दाव�.

िहानगरपामिका अ4्स#कलपात द�ब्ि घटक र9जने अ#तग्त 5  %

मन��त�न सेवामनवृत�न#तर सराई कािगारा#ना ि9रत दावराचरा
सदमनका बा#�णेसाठ� प�रेश� तरत�द कराव� असे शासनाने मनद्श असून
मवभागाने क9णत�ह� उपार र9जना केलरारे मदस�न रेत नाह� राबाबत
मवभागाने क9णत� उपार र9जना केि� रा#रा ख�िासा करावा. 

आकेप क. 14.2 :- सेवाप�सतक ठेवणे व तराचरा द�यरि ्त�बाबत…
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िहाराष� नागर� सेवा (सेवेचरा सव्सा�ारण शतS) मनरि 1981 चरा
मनरि 36  अनवरे सेवा अमभिेख/  सेवाप�सतक (Service  Book)  अदारावत
ठेवणरात रावे व तरार� द�सर� ्त कि्राऱरास दाव� अश� तरत�द आहे.

सन 2013-14  चरा िेखापमरकण सिर� िहानगरपामिकेत�ि
कि्राऱरा#रे सेवा अमभिेख अदारावत नसलरारे व सेवा प�सतकार�
द�सर� ्त कि्राऱरास मदि� नसलरारे मनदश्नास आिे.  आस4ापना
मवभागाने सेवा प�सतकात�ि ननद� वेळ�र घेतलरा नस�न तरा ्िाण�त
देख�ि केिेलरा नाह�त. तरा ्िामणत करणे आवशरक आहे.

ि�#बई मवत�र मनरि 1959  ि��ि मनरि 52  खाि�ि पमरमशषट 17

न�सार सेवाप�सतक हे ्द�घ् कािाव��परbत जतन करन ठेवणे आवशरक
आहे.  िहानगरपामिकेत�ि सव् अम�कार� व कि्रार� रा#ना
सेवाप�सतकार� द�यरि ्त देणे ि�ळ सेवा प�सतकात�ि ननद� वेळ�र करणे
व तरान�सार द�यरि सेवाप�सतकात�ि ननद� अदारावत करणे राबाबत
िहाराष� नागर� सेवा (सेवेचरा सव्सा�ारण शतS ) मनरि 1981 रे मनरि
25 ते 49 ि��ि तरत�दतरे काटेक9रपणे पािन ह9णे आवशरक आहे.

मवभागाने रा बाबत क9णत�ह� कार्वाह� केलरारे मदस�न रेत नाह�.  तर�
राबाबत मवभागाने   अन�पािन सादर करावे. 

आकेप क. 14.3 :- सेवाप�सतका#चरा वार्क पडताळण�बाबत…

 िहाराष� नागर� सेवा (सेवेचरा सव्सा�ारण शतS)  मनरि 1981

मनरि 45 अनवरे सेवाप�सतके व सेवापट रा#र� ्तरेक कार,िरात दरव्S
िे िमहनरात कार,िर ्ि�खाकड�न पडताळण� करणरात राव�.
सेवाप�सतक व सेवापट रा#चरात�ि ननद� अर�क आहेत राबाबत कार,िर
्ि�खारे सिा�ान झािे तर असा अम�कार� ‘गेलरा मवत�र व्,चरा
अखेरपरbत सेवेर� पडताळण� वेतन देरका#वरन व अमभिेखा#वरन केि�
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आहे’, रा आशरारे ्िाणपत सवत:रे सह�ने ननदवेि अश� तरत�द आहे.

मिरा भाई#दर िहानगरपामिकेत मनरि 45 अनवरे सेवाप�सतके व सेवापट
रा#र� वार्क पडताळण� न झालरारे िेखापमरकणाचरा मनदश्नास आिे
आहे.सव् सेवाप�सतका#र� वार्क पडताळण� करन ्िामणत करावे.व
िेखापमरकणा#स अन�पािन सादर करावे.

आकेप क. 14.4 :-  नािमनद्शन पता#बाबत..

िहाानगरपामिका स4ार� कि्राऱरा#कड�न िहाराष� नागर� सेवा
(मनवृत� वेतन) मनरि 1982 रे किि 151(1) न�सार िृतर� मनसेवा उपदान
नि�ना क.1 िधरे नािमनद्शन पते भरन घेणे बाबत तरत�द आहे.

उकत मनरिात�ि तरत�द�न�सार आस4ापना मवभागाने िनपा स4ार�
कि्राऱरा#कडून नािमनद्शन पते भरन घेतिेि� नाह�त.  नािमनद्शक
पते भरन घेतिेि� नसलराने कि्राऱरा#चरा अकसिात िृतरू् करण�
तरा#चरा पशरात वारसा#ना देण� देता#ना अडरण� उदवतात व वारसा#ना
िाभ मिळणरास उश�र ह9त9

सबब मवभाग्ि�खा#न� सव् कि्राऱराकडून िृतर ूमन सेवा उपदान व
भमवषर मनव,ह मन��र� नािमनद्शन पते भरन सेवा प�सतकािधरे
मरकटमवणेबाबत कार्वाह� करणे आवशरक आहे.जेणे करन कि्रा-
रा#चरा वारसा#ना तरारा िाभ िवकरात िवकर मिळ�  शकेि रा बाबत
मवभागाने कार,वाह� कराव� व अन�पािन िेखापमरकण मवभागास सादर
करावा. 

आकेप क. 14.5 :- नमवन पमरभाम्त अ#शदान मनवृत�वेतन र9जनेचरा 
अ#ििबजावण�चरा  कार्पधदत�बाबत…
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शासन मनण्र मवत मवभाग क# .अ#मनर9 1005/126/सेवा-4  मदना#क
31/10/2005  अनवरे 1  न9वहcबर 2005  र9ज� ककवा तरान#तर मनर�कत
ह9णाऱरा कि्राऱरा#साठ� “नमवन पमरभाम्त अ#शदान मनवृत� र9जना”
अ#ििात आणि� आहे.

उपर9कत शासन मनण्रान�सार िहानगरपामिकेने 1 न9वहcबर 2005

र9ज� व तरान#तर मनर�कत ह9णाऱरा कि्राऱरा#साठ� नमवन पमरभाम्त
अ#शदान मनवृत� र9जनेर� अ#ििबजावण� केिेि� आहे.  शासन मनण्र
मवत मवभाग क.अ#मनर9 1007/18/सेवा-4  मद.7  ज�ि] 2007  अनवरे
पमरभाम्त अ#शदान मनवृत� र9जनेचरा अ#ििबजावण�साठ� कार्पधदत�
मनगशरत करणरात आि� आहे.  उपर9कत शासन मनण्रात�ि पमरचछेद
क# . 8  ते 23  परbत मदिेलरा तरत�द�न�सार आस4ापना मवभागाने केिेलरा
कार्वाह�रा तपमशि िेखापमरणास उपिब� करन अन�पािन सादर
करावे.

. 

                    

भा#डार मवभाग

आकेप क. 15.1 :- सन 2013-14 चरा साठा रमजसटरबाबत..
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सन 2013-14  रा मवत�र व्,ि��ि भा#डार मवभागात�ि साठा
ननदवहा�र� तपासण� केि� असता.  मवभागाने साठा ननदवहा�त
िािाचरा खरेद� केिेलरा ननद� घेतलरा आहेत.  पर#तू मवभाग ्ि�खाने
सदर ननद� ्िाण�त केिेलरा नाहा�त.  तसेर सदर रमजसटरवर
कार,देश किा#क,  रिन किा#क,  मदना#क इ.  बाबतर� ननद� अदावत
केिेलरा नाह�त. तर� सदर ननद� वेळचरा वेळ� अदावत करणे आवशरक
आहे. राबाबत मवभाग्ि�खा#न� ख�िासा करावा.

राबाबत मवभागारे अन�पािन अ्ापत आहे.

E:\mbmc doc\March\20-03-2017\03\AAKSHEP AUDIT POINT 13-14 UNI ORIGINAL 20.03.2017.doc



165

                  मशकण मवभाग

आकेप क. 16.1 :- 4क�त शाळागृह भाडराबाबत…

शासन पमरपतक क.्ाशाभा ि#तािर मद.21 जानेवार� 2001 न�सार
ि�#बई ्ा4मिक मशकण अम�मनरि 1947 ि��ि मनरि 15 (अ) (3) अनवरे
नगरपामिका मशकण ि#डळाने ्ा4मिक मशकणासाठ� भाडराने घेतिेलरा
इिारत�रे भाडे अन�जेर आहे व सदर भाडे स4ामनक सवराजर स#स4ा#ना
देर आहे.

मजलहा पमर्द, ठाणे रा#रेकड�ि आदेश क.ठामजप/मशकण/्ा.अ.1

मद.22/02/1994  अनवरे 28  ्ा4मिक शाळा इिारत� व सहा भाडराचरा
इिारत� ततकाि�न नगरपामिकेकडे हसता#तर�त करणरात आलरा.
हसता#तर�त 28 शाळा# इिारतप]क� 17 इिारत� रार ज�नरा ह9तरा रा ज�नरा
इिारततर� िहानगरपामिकेने प�न्बा#�न� केि� व तरा ्ा4मिक
शाळा#कमरता मशकण ि#डळास वापरणराकमरता भाडेतततवावर मदलरा.

मिरा भाई#दर िहानगरपामिका मशकण ि#डळाने शाळा इिारत
भाडराकमरता शासनाकडे िागण�बाबत वेळ9वेळ� ्सताव सादर केिे.

तरान�सार शासनाने सन 1993-94  ते सन 2003-04  रा कािाव��कमरता
50% ्िाणे र.1,93,41,36/-  शाळागृह भाडे द9न हफतरात
िहानगरपामिकेस ्दान केिे.  पर#त� सन 1993-94  ते मद.28/02/2002

परbत मिरा भाई#दर िहानगरपामिका ततकाि�न “¤É” वग् नगरपामिका
असलराने ि#ज�र शाळा इिारत गृह भाडराचरा 90% ्िाणे इिारत
गृहभाडे अन�जेर ह9ते.  सन 1993-94  ते मद.28/02/2002  रा
कािाव��कमरता 40% ्िाणे ररकार� रककि र.1,25,42,370/-  रेते.

सदर रककि िहानगरपामिकेस रेणे बाक� आहे.
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सन 2004-05  ते सन 2011-12  परbत 7  व्,कमरता शाळा इिारत
भाडराप9ट� शासनाकड�न र.1,23,07,932/-  िहानगरपामिकेस देर
ठरतात.  सदर रककि शासनाने िहानगरपामिकेस अदापपर्त ्दान
केिेि� नाह�.  सन 1993-94  ते मद.28/02/2002  परbत 40% ररकाप9ट�
रेणार� रककि र.1,25,42,370/-  व सन 2004-05  ते 2011-12  परbतरे
4क�त भाडे र.1,23,07,932/- असे एकूण र.2,48,50,302/- शासनाकड�न
रेणे ्ि#मबत आहे. रा बाबत सतत पाठप�रावा करणे आवशरक आहे.  

सदर आकेप सन 2012-13 चरा िेखापमरकणात सिामवषट करणरात
आिा ह9ता. रा आकेपारे अन�पािन अ्ापत आहे.प�त्ता करन अन�पािन
िेखापमरकण मवभागास  सादर करावे.

आकेप क. 16.2 :- सेवाप�सतक ठेवणे व तराचरा द�यरि ्त�बाबत….

िहाराष� नागर� सेवा (सेवेचरा सव्सा�ारण शतS) मनरि 1981 चरा
मनरि 36  अनवरे सेवा अमभिेख/  सेवाप�सतक (Service  Book)  अदारावत
ठेवणरात रावे व तरार� द�सर� ्त कि्राऱरास दाव� अश� तरत�द आहे.

सन 2013-14  चरा िेखापमरकण सिर� िहानगरपामिकेत�ि
कि्राऱरा#रे सेवा अमभिेख अदारावत नसलरारे व सेवा प�सतकार�
द�सर� ्त कि्राऱरास मदि�  नसलरारे  मनदश्नास आिे. 

आस4ापना मवभागाने सेवा प�सतकात�ि ननद� वेळ�र घेतलरा नस�न
तरा ्िाण�त देख�ि केिेलरा नाह�त.

ि�#बई मवत�र मनरि 1959  ि��ि मनरि 52  खाि�ि पमरमशषट 17

न�सार सेवाप�सतक हे ्द�घ् कािाव��परbत जतन करन ठेवणे आवशरक
आहे.  िहानगरपामिकेत�ि सव् अम�कार� व कि्रार� रा#ना
सेवाप�सतकार� द�यरि ्त देणे ि�ळ सेवा प�सतकात�ि ननद� वेळ�र करणे
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व तरान�सार द�यरि सेवाप�सतकात�ि ननद� अदारावत करणे राबाबत
िहाराष� नागर� सेवा (सेवेचरा सव्सा�ारण शतS ) मनरि 1981 रे मनरि
25  ते 49  ि��ि तरत�दतरे काटेक9रपणे पािन ह9णे आवशरक
आहे. .प�त्ता करन अन�पािन िेखापमरकण मवभागास  सादर करावे.

आकेप क. 16.3 :- सेवाप�सतका#चरा वार्क पडताळण�बाबत…

िहाराष� नागर� सेवा (सेवेचरा सव्सा�ारण शतS)  मनरि 1981

मनरि 45 अनवरे सेवाप�सतके व सेवापट रा#र� ्तरेक कार,िरात दरव्S
िे िमहनरात कार,िर ्ि�खाकड�न पडताळण� करणरात राव�.
सेवाप�सतक व सेवापट रा#चरात�ि ननद�  अर�क आहेत.  राबाबत
कार,िर ्ि�खारे सिा�ानझािे तर असा अम�कार� ‘गेलरा मवत�र
व्,चरा अखेरपरbत सेवेर� पडताळण� वेतन देरका#वरन व
अमभिेखा#वरन केि� आहे’,  रा आशरारे ्िाणपत सवत:रे सह�ने
ननदवेि अश� तरत�द आहे.  मिरा भाई#दर िहानगरपामिकेत मनरि 45

अनवरे सेवाप�सतके व सेवापट रा#र� वार्क पडताळण� ह9त नसलरारे
िेखापमरकणाचरा मनदश्नास आिे आहे.  प�त्ता करन अन�पािन
िेखापमरकण मवभागास  सादर करावे.

        

आकेप क. 16.4 :- भमवषर मनव,ह मन�� िेखरा#बाबत…

सन 2013-14 चरा िेखापमरकणा कर�ता भमवषर मनव,ह मन�� िेखे
तपासिे असता खाि�ि ्िाणे त�ट� आढळ�न आलरा आहेत. 

1. भमवषर मनव,ह मन�� ननदवह� नि�ना क.98  मनरि 134(3)  व (5)
न�सार अदावत ठेवणरात आि� नाह�.
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2.  भमवषर मनव,ह मन�� ननदवह� मकत� पृषठे आहेत रार� नााेा#द
घेणरात आि� आहे कार व सदर न9द खाते ्ि�खाने ्िामणत
केि� नाह�.

3. भमवषर मनव,ह मन��  ननदवह� प�ण् नाह�.
4. भमवषर मनव,ह मन�� खातेदाराने भरिेि� ि�दि व तरावर�ि

वराजार� पमरगणना केिेि� नाह�.
5. सेवा मनवृत झािेलरा खातेदारा#र� पमरगणना व अ#त�ि ्दाना

बाबत ्िामणत केिे नाह�.
   आर4क व्् सिापत� न#तर खाते ्ि�खाने ननदवमहत�ि ननद�

तपास�न ्िामणत करणे  
   आवशरक असताना ते प�ण् केिे नाह�.  प�त्ता करन अन�पािन

िेखापमरकण मवभागास    
   सादर करावे.

    
  
  

आकेप 16.5 :- शािेर सामहतर वाटपा बाबत.

मिरा भाईदर िनपा ्ा4मिक शाळेत�ि मवदारर,ना दरव्S शािेर 

दपतर,गणवेश, पाणराचरा बाटलरा,वहरा, ब�ट,ि9जे इतराद� सामहतर शाळा स�र 

ह9ताना देणरात रेते.मशकण मवभागाने सन 2013-14 िधरे सामहतर खरेद�साठ� 

मशकण समित� ्शासमकर ठराव क.1 मद.2/04/2013 िधरे पामरत केिा ह9ता. 

तरान�सार समहतर खरेद�साठ� िा. आर�कत सा9 रा#न� मद.2/05/2013 र9ज� िानरता 

मदि� ह9त�.पर#त� मशकण मवभागाने सदर सामहतर खरेद� करणरास उमशर केिेिा 

आहे. ज�न िमहनरात शािेर सामहतर मवदारर,ना देणे गरजेरे ह9ते.तसेर शासन दर

करारनसलराने ई-टेडकरग मनमवदा िागमवणरात आलरा सामहतर खरेद� करताना 

मद.16/8/2013 र9ज� स#ब#म�त ठेकेदारास कार,देश देणरात आिा आहे.महणजेर 

रार िमहनराचरा कािाव�� जाऊन न#तर सामहतर वाटप केिे . तराि�ळे मवदारर,ना 
रार िमहने उमशराने साह�तर ्ापत झािे तराि�ळे र9जनेरे उमदषट प�ण्पणे साधर 
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झािे असे महणता रेणार नाह�. तर� सदर बाबत सि्पक खाूिासा िेखपमरकण 

मवभागास सादर करावा.
   तसेर सामहतरार� न9द साठा रमजसटर िधरे घेणरात आलरारे रमजसटर 

िधरेमदस�न रेत नाह�. िािार� खात� करन सामहतर बर9बर असलरारे मवभागाने 

्िाणपत मदिेिे नाह�. राबाबत मवभागाने अन�पािन सादर करावे.    

आर9्र मवभाग (पश�स#व�्न मवभाग)

आकेप क. 17.1 :- अन�जापत� परवानापत ननद प�सतकाबाबत…

िहाराष� नगरपमर्द िेखास#महता 1971 ्करण 7 मनरि क. 102

अनवरे िहानगरपामिका नगरपमर्देने मनरत केिेलरा दराने आकारण�
र9्र परवाना श�लक आगाऊ वस�ि केिे पामहजे. श�लक मदलरावर नि�ना
क.  75  ्िाणे अन�जपत� /  परवानापत देणरात आिे पामहजे व अशा
आिेलरा रकिेर� नि�ना क.  76  ्िाणे असिेलरा अन�जापत� प�सतका#त
ननद घेति� पामहजे.  मिरा भाई#दर िहानगरपामिका आर9्र मवभागा
अ#तगbत शहरात िा#स मवक� करणाऱरा वरापाऱरा#ना पश�स#व�्न
मवभागािार्त देणरात रेणाऱरा अन�जापत�/परवानापता बाबत मवह�त
नि�नरात ननदवह� ठेवणरात आिेि� नाह�.  प�त्ता करन अन�पािन
िेखापमरकणा#स सादर करावे.

आकेप क. 17.2. :- अन�जापत� व स#किन प�सतका#बाबत…

िहाराष� नगरपमर्द िेखास#महता 1971 ्करण 7 मनरि 103 (2)

न�सार नि�ना क# . 77 ्िाणे िेख� परवानग�रे पत व नि�ना क# .78 ्िाणे
व्,साठ� स#क�ण् /  मकरक9ळ जिेरे स#किन ननदवह� ठेवणे आवशरक
आहे. तसेर िहाराष� नगरपमर्द िेखास#महता 1971 रे ्करण 7 मनरि
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क# . 103 (3) व (4) न�सार नि�द केिेि� कार्पधदत� अवि#मबणे आवशरक
आहे.  मवभागाने रा ्िाणे कार्वाह� न केलरारे िेखापमरकणाचरा
मनदश्नास आिे आहे.

आकेप क. 17.3   :- पश��न प�सतका#बाबत…

िहाराष� नगरपमर्द िेखा स#महता 1971  ि��ि मनरि क# .  148

अनवरे नि�ना क.121  ्िाणे पश��न प�सतक ठेवणे आवशरक आहे.

्मतव्S रा प�सतका#त वार्क ननद� करणरात रेव�न नव� खरेद� वा
मनि्खन निूद करणरात रेते. मवभागाने पश��न प�सतक सन 2013-14 रे
िेखा पमरकणास सादर केिेिे नाह�.

िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 105(2) व अन�स�र� ‘ड’ ्करण 3 द9न ि��ि मनरि 6 (2)

व 7 न�सार िेखापमरकणा कमरता मवभागाने स#प�ण् िामहत� उपिब� करन देणे अमनवार् आहे. पर#त�

स#ब#म�त मवभागाने राबाबत कार्वाह� केिेि� नाह�.  प�त्ता करन अनूपािन

िेखापमरकणा#स सादर करावे.

                        वाहन मवभाग 

आकेप क. 18.1. :- घसारा ननदवह� न ठेविे बाबत.

सन 2013-14  रा मवमतर व्,िधरे वाहन मवभागारे नसतरा#रे
अवि9कन केिे असता  मवशे् मन�� व घसारा मन�� िनपाचरा वाहना#रा
काढणेत आिेिा नाह�.

िहाराष� नगरपमर्द िेखास#महता 1971  ि��ि मनरि क# .  156

ि��ि तरत�द�न�सार िनपाचरा वाहना#र� वार्क पडताळण� करन तसे
केलरारे ्िामणत करणे आवशरक असते व घसारा ननदवह� ठेवनू
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िािितरे� व्,अखरेर� ककित काढणे आवशरक आहे.  पर#तू अश�
कार्वाह� मवभागाकडून झािेि� नाह�. 

राबाबत मवभागास अन�पािन सादर करणराबाबत स�मरत करणरात
आिे ह9ते. पर#त� अन�पािन अ्ापत आहे.

आकेप क. 18.2  :- इमतहास प�सतकात�ि ननदतचरा अमनरमितेबाबत. 

िहानगरपामिकेचरा वाहनाकमरता करणरा#त आिेि� द�रसत� व
स�टे भाग खरेद�चरा ननद� वाहनमनहार “इमतहास प�सतकािधरे” घेणरात
रेतात.  सदर प�सतकािधरे वाहना#रा तपश�ि व व््मनहार स�टे भाग
खरेद� व द�रसत�कमरता मकत� खर् आिेिा आहे.  राबाबतचरा एकूण
खर,चरा रककिेचरा ननद� घेणे आवशरक आहे.

सन 2013-14  रा मवमतर व्,त�ि स�टे भाग खरेद� व वाहन
द�रसत�साठ�चरा खर,रे देरकास#ब�� दपतर तपासण� केि� असता
वाहनमनहार ठेविेलरा इमतहास प�सतकि�े वर नि�द केलरा्िाणे
वाहनाचरा तपमशिारा (उदा.  इ#मजन,  रेस�स न#बर,  िेक,  खरेद�रे व्,्

रककि)  इ.  ननद�सह कार,देश रिन किा#क व मदना#क रासह एकूण
खर,चरा व््मनहार ननद� घेतिेलरा आढळून आिेलरा नाह�त तसेर
वाहन मवभागाने मनि्मखत केिेि� वाहने व वाहना#रे स�टे भाग राबाबतरा
तपमशि तसेर स#ब#��त ननद� साठा रमजसटर नि�ना न# .114  िधरे
घेतलरारे  िेखापमरकणास सादर केिे नाहा�त.

वाहनाचरा इमतहास प�सतकािधरे वाहनारा तपमशि व व््मनहार
एकूण झािेलरा खर,चरा रककिा#चरा ननद� पमरप�ण् करन
मवभाग्ि�खा#ना अन�पािन दश्मवणराबाबत स�मरत करणरात आिे
हा9ते. अन�पािन अ्ापत आहे. 
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आकेप 18.3 :- ज�न� वाहने मनि्मखत करणे बाबत.

  शासन मनण्र क मवअ्/1091/्क 12/मवमनरि मद.1/10/1991  अनवरे
जरा वाहना#रे आर�षर/  वापर 10  व्,पेका जासत काळाव�� कर�ता
झालराने तसेर 1). िRर� व इतर ि9टार मकि9ि�टर- 2,00,000 2) ि9टार
वाहने व ज�प 2,40,000  अश� वाहने वेळ9वेळ� द�रसत� करन नाद�रसत
ह9त आहेत. तराि�ळे वर�ि शासन मनण्रा न�सार ज�न� झािेि� वाहने  É-

OUCTION दारे मनि्मखत करणे आवशरक आहे. पर#त� मवभागाने सन 2013-

14 रा मवत�र व्,ि�े  मनि्मखत केिेि� वाहने /स#मरका िेखापमरकणास
तपासण� कर�ता उपिब� करन देणरात आिेिे नाह�त.  

 आकेप क. 18.4 :- पे�9िचरा महशेबाबाबत…

िहाराष� नगरपमर्द िेखा स#महता 1971  ि��ि मनरि क.153

अनवरे नि�ना क.  126  ि�े पे�9िरा महशेब ठेविा पामहजे.  मनर#तण
अम�काऱरास, पे�9ि वापरावर ह9णाऱरा खर,रे पमरमनर�कण करता रावे
महणून नि�ना किा#क 126/127  ्िाणे ि9टार वाहन िेखाप�सतक ठेविे
पामहजे सन 2013-14  रे िेखापमरकण सिर� सदर अमभिेख ठेविे
नसलरारे आढळ�न आिे.  तसेर ि9टारतर� उपसा�ने,  स�टरा भागा#र�
खरेद� इतराद�रा मनराळा महशेब ठेवणरात आिेिा नाह�.   िहाराष�
नगरपमर्द िेखा स#महता 1971 ि��ि नि�ना किा#क 116 ्िाणे ्तरेक
ि9टारवाहनासाठ� मवभागाने वर�ि बाब� वेगळरा िेखा#मकत करणे
आवशरक आहे. पर#तू अश� कार्वाह� मवभागाकडून झािेि� नाह�. 

राबाबत मवभागास अन�पािन सादर करणराबाबत स�मरत करणरात
आिे ह9ते. पर#त� अन�पािन अ्ापत आहे.
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                       पमरवहन मवभाग

आकेप क. 19.1 :- अमभिेख व िामहत� उपिब� न करणेबाबत...

सन 2013-14  रा मवत�र व्,त�ि िेखापमरकणास खाि�ि्िाणे
िामहत� व अमभिेख उपिब� करन देणराबाबत 1)

जा.क.िनपा/ि�िेप/87/2015-16 मद.14/8/15 व 2) जा.क.िनपा/ि�िेप/ 157

/2016-17  मद.30/9/16  अनवेर पत देणरात आिेि� आहेत.  पर#त�
अदापपर्त सदर मवभागाकड�न िामहत� िेखापमरकण मवभागास उपिब�
झािेि� नाह�.

1. सन 2013-14 रा मवत�र व्,त�ि जिा / खर् मवमवरण पत व
बँकिेळ पतक सादर करावे.

2. मनमवदा / दरपतका#चरा ि�ळ नसत� राईलस.

3. पमरवहन उपकिास मदिेलरा अन�दानार� ननद वह�
4. सन 2013-14  रा मवत�र व्,त�ि र9कडवह�,  जिा /  खर्

वगSकरण रमजसटस् सादर कराव�त.

5. ज#गि िाििता (नि�ना न#.114) रमजसटर
6. साठा रमजसटर (नि�ना न#.116)

7. पमरवहन उपकिाबाबत मवभागात�न झािेिे ठेकेदारा#स9बत
सव् करारनािे ्त.

8. पमरवहन मवभागात झािेिे सव् करारनािे
9. मकरक9ळ पावत� प�सतके, प9टमकद् व रिन राईि.

10. बँक सटेटिेट(पासब�क इतराद�)  बँकेत भरणा केलराबाबत
समवसतर िामहत�

11. सन 2013-14 प्रbत मकत� सवामितव �नारा भरणा केिा तरारा
तपमशि.
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12. पमरवहन उपकिासाठ� नेिणूक केिेलरा कि्राऱरा#चरा
प�.एर. व ई.एस.आर.स�. बाबतरा तपमशि.

13. सरवस टjकस (सेवा कर) रा भरणा केलरारा तपमशि.

14. ��प काड् व द]न#मदन� मक.ि�. ननदवह� (िRग ब�क). 

िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 105(2) व अन�स�र� ‘ड’ ्करण 3 द9न ि��ि मनरि 6(2)

व 7  न�सार िेखापमरकणा कमरता मवभागाने स#प�ण् िामहत� उपिब� करन देणे अमनवार् आहे.

पर#त� स#ब#म�त मवभागाने राबाबत कार्वाह� केिेि� नाह�.तराि�ळे वर�ि आकेप

कारि करणरात रेत आहेत.

साव्. आर9्र मवभाग

आकेप क. 20.1 :- मकटकनाशके / एकाति�क डास मनि�्िन र9जना...

सन 2013-14  रा व्,त आर9्र (साव्.)  मवभागास मकटकनाशके /

एकाति�क डास मनि�्िन र9जने कमरता र.  180  िक इतक� तरत�द
करणरात आि� ह9त�.  मवभागाने र.  163  िक औ्�े खरेद� केिेि�
आहेत. पर#त�,  क9णत� औ्�े खरेद� केि� व क9णतरा मठकाण� रवारण�
केि� व एकाति�क डास मनि�्िन र9जनेकमरता क9णतरा उपारर9जना
करणरात आलरा राबाबत अमभिेख तपासण� कमरता उपिब� करन
देणरात आिेिे नाह�त.तर� राबाबत मवभागास अन�पािन सादर
करणराबाबत स�मरत करणरात आिे ह9ते. पर#त� अन�पािन अ्ापत आहे.

आकेप क.20.2 पावत� प�सतका#चरा अमनरितेबाबत 
ि�खरकार,िर
      पावत� प�.क.6238, 6243,6888, 7065, 6242 सदर प�सतके 
तपासण� कर�ता उपिब� झािे नाह�त. तर� राबाबत मवभागाने 
खा�िासा करावा.
मिरा रेना
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      पावत� प�.क.62302 मद.03/09/2013 रककि र.300/- र� ननद 
प9ट्मकद् िधरे घेति� नाह�. व मद.07/03/2014 र9ज� रककि र.300/-
रा िनपा र# डात कि� भरणा करणरात आिेिा आहे.तर� रककि र. 
600/- वस�िपात ठेवणरात रेत आहे.

जनता नगर
      पावत� प�.क. 15101 मद.03/04/2014 रककि र.300/-र� ननद 
प9टमकद् िधरे घेति� नाह�. तर� रककि र. 300/- वस�िपात 
ठेवणरात रेत आहे.

                        स#गणक मवभाग

आकेप क. 21.1 :-  स#गणक मवभागात�ि मनमवदा व दरपतकाचरा ि�ळ
नसत�बाबत….

ि�#बई ्ा#मतक िहानगरपामिका अम�मनरि किि 105 (1)  न�सार

िेखापमरकण करणेकमरता मवभागाने दपतर उपिब� करन देणे अमनवार्

आहे.  पर#त� स#ब#म�त मवभागाने सन 2013-14  रा मवत�र व्,त�ि ि#ज�र

केिेलरा मनमवदा व दरपतके स#मरका िेखा पमरकणास तपासण� कर�ता
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उपिब� करन मदिेिे नाहा�त.  राबाबत मवभागाने अन�पािन सादर

करणे आवशरक आहे. 

आकेप क. 21.2 :- सन 2013-14 चरा साठा ननदवह� बाबत..

सन 2013-14  रा मवत�र व्,ि��ि स#गणक मवभागात�ि साठा
ननदवहा�र� तपासण� केि� असता.  सदर मवभागाने साठा ननदवहा�त
िािाचरा खरेद� केिेलरा ननद� आहेत. पर#तू मवभाग ्ि�खाने सदर ननद�
्िाण�त केिेलरा नाहा�त. तर� सदर ननद� वेळचरा वेळ� अदावत करणे
आवशरक आहे. 

राबाबत मवभागारे अन�पािन अ्ापत आहे.

आकेप क. 21.3 :- स#गणक देखभाि द�रसत� बाबत.

सन 2013-14 रा व्,त स#गणक देखभाि द�रसत� साठ� र. 50.00

िक इतक� तरत�द करणरात आि� ह9त�. मवभागाने र. 24.87 िक इतक�

रककि खर् केिा आहे.  स#गणकार� देखभाि द�रसत� केलरान#तर ना

द�रसत असिेिे सामहतर मशलिक आहे ककवा कसे राबाबत साठा

ननदवह� व ना द�रसत सामहतर िेखापमरकण मवभागास तपासण� कमरता

सादर केिेिे नाह� राबाबत मवभागाने अन�पािन सादर करावे.
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वृक्ाम�करण मवभाग

 आकेप क.22.1:- उदाने /द�भाजक स�श9मभकरण करणे......
            
           उदान व वृक्ाम�करण मवभागा िार्त सन 2013-14  रा
व्,कर�ता मिरा भाईदर िहानगरपामिका केतात�ि रसतरावर द�भाजक
व उदाने कर�ता िेखामश्् अ#तग्त रककत र.925  िक इतक� तरत�द
करणरात आि� ह9त�. सदर कािा कर�ता एक� ण रककि र. 351.85 िख
इतका खर् झालरारे िेखापमरकण अ#त� मदस�न रेते. सदर कािार� ननद
साठा रमजसटर न#.116 िधरे घेणरात आि� आहे.  काि प�ण् झालरा बाबत
मवभाग्ि�खाने काि प�ण्तवा बाबत ्िामणत केिे नसलरारे मदस�न रेते.
रा बाबत मवभागाने प�त्ता अहवाि सादर करन अन�पािन सादर करावे.

आकेप क. 22.2:- खेळण� व बेरेस प�रवठा करणे बाबत…
  
    सन 2013-14  िधरे मवमव� उदानात नागमरका#चरा िन9र#जनासाठ�
खेळण� खरेद� करन उदानात बसमवणरात आलरारे ज#गि िाििता 114

वरन मदस�न रेते.  पर#त� सदर खेळणराचरा तपमशिा बाबत ननद घेणरात
आि� नाह�.  तसेर खेळण� स�स4�त�त व रा#गलरा ्कारर� असलरा
बाबत ननद घेणरात आि� नाह�.  तसेर खेळण� स�स4�त व रा#गलरा
्कारर� असलरा बाबत ्िामणत केलरारे मदस�न रेत नाह�.  रा बाबत
मवभागा िार्त प�त्ता करन अन�पािन सादर करणरात रावे.

आकेप क. 22.3 :- कपजरा खरेद� बाबत..
    
       सन 2013-14  रा व्,त उदान मवभागाने र9डचरा द�तरा झाडे
िागवड करन स#रकण कपजरे खरेद� करणराकर�ता जा. क.46/2013-14

मद. 6/05/2013 न�सार हन�.रन.एन.थ�ि रा क# पन�स कार,देश मदलरारे
मदस�न रेते तकता न.114  िधरे रा बाबत ननद घेणरात आि� आहे.  पर#त�
कपज-रा बाबतचरा तपश�िा बाबत ननद घेतलरारे मदस�न रेत नाह�.
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तसेर कपजरे मशलिक असलरार� ननद मदस�न रेत नाह�. तपश�ि ्िाणे
कपजरे ताबरात मिळालरा बाबत मवभाग ्ि�ख रा#न� ्िामणत केलरारे
मदस�न रेत नाह�. तर� मवभाग ्ि�खान� रा बाबत प�त्ता करन अन�पािन
अहवाि सादर करावा.

आकेप क.22.4:- ठेकािज�र हजेर� पता बाबत…

         सन 2013-14 िधरे उदान व वृक्ाम�करण मवभागािार्त मिरा
भाईदर िहानगरपामिका केतात�ि उदान व द�भाजकात�ि द]न#मदन
कािे करणरासाठ� ठेका िज�र प�रवठा करणरात आिेिा आहे.  तरा
िज�रा#रे िामसक देरक सादर करणरात रेतात.पर#त� देरका स9बत तरा#र�
द]न#मदन हजेर� पतके उदान मवभागारे मवभाग ्ि�ख रा#न� ्िामणत
केलरारे मदस�न रेत नाह�.  राबाबत मवभागाने प�त्ता करन अन�पािन
सादर करावे.

आकेप क.22.5:- वृक िागवड� बाबत…  
        
         सन 2013-14 रा व्,त उदान व वृक्ाम�करण रा मवभागाने मिरा
भाईदर िहानगरपामिका केतात क9णतरा ्कारर� झाडे िावाव�त व
क9णतरा मठकाण� झाडे िावणरात आि�.  रा बाबत अमभिेख� ननद
घेतलरारे मदस�न रेत नाह�.  पर#त� मवभागा िार्त वृकार9पन केलरारे
झािेलरा खर,वरन मदस�न रेते.  तर� मवभागाने सन 2013-14  िधरे
वृकार9पन खर,रा महश9ब व क9णतरा मठकाण� वृकार9पन केिे राबाबत
प�त्ता करन अन�पािन साद करावे. 

आकेप क.22.6:- र9पे मवमक व िागवड� बाबत…

        सन 2013-14 िधरे उदान व वृक्म�करण मवभागात शासन पमरपतका

्िाणे 5 ज�न जागमतक पर,वरण मदनामनमित झाडे िावा व जगवा हा स#देश
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नागमरका# पर्त प9हरमवणे काि� मवभागाने सन 2013-14  िधरे क9णतराह�
्कारर� ्कारर� झाडे खरेद� केलरारे व िावणरारे ्मकरा केलरारे
अमभिेखा करन मदस�न आिे नाह�.  रा बाबत मवभागात प�त्ता करन

अन�पािन अहवाि सादर करावा.

आकेप क.22.7:- बा��त वृकत9ड मठकाणे

        सन 2013-14 िधरे उदान व वृक्म�करण रा मवभागा िार्त मवमव�

मवकास कािात(गटार,रसते)  बा��त ह9णार� झाडे एक� ण 459  काढणरात

आिेि� अस�न सदर झाडे इतर मठकाण� प�ण्र9पन करणरात आिे.सदर

झाडा# प]क� एक� ण 253  झाडे मजव#त असलरारे अमभिेख� मदस�न रेते सदर

बाबत मवभाग ्ि�खाने झाडे क9णतरा मठकाण� िावि� आहेत.  रा बाबत

्िामणत केलरारे मदस�न रेत नाह�.  रा बाबत मवभागाने प�त्ता करन

अन�पािन सादर करावे.

                      व]दमकर आर9्र मवभाग

आकेप क. 23.1 :- अमभिेख व िामहत� उपिब� न करणेबाबत....

उपर9कत मव्रास अन�सरन कळमवणरात रेते क�, सन 2013-14 रे
िेखापमरकण करणेसाठ� खाि�ि ्िाणे दपतर उपिब� करन देणे
बाबत िागण� करन ह� खाि�ि अमभिेख िेखापमरकणास उपिब� केिे
नाह�त. 

1. ज#गि िाििता ननदवह�
2. सन 2013-14 रे साठा रमजसटर
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3. सन 2013-14 रे मवत�र व्,त�ि ि#ज�र केिेलरा मनमवदा राईि, 

दरपतके राईि
4. मकरक9ळ पावत� प�सतके, प9टमकद् व रिन राईि
5. ि�#बई नमसbग ऍकट 1949 न�सार िहानगरपामिकेत�ि 

र्णािराचरा ननदण�
6. RCH शासन ् ापत अन�दान व खर् व तरा स#ब#म�रे अमभिेख  

िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरि किि 105(2) व अन�स�र� ‘ड’ ्करण 3 द9न ि��ि मनरि 6

(2)  व 7  न�सार िेखापमरकणा कमरता मवभागाने स#प�ण् िामहत� उपिब� करन देणे अमनवार् आहे.

पर#त� अमभिेख व िामहत� उपिब� करन देणरात आिा नाह�.  राबाबत खा�िासा

करावा.

आकेप क. 23.2 :- आर9्र मव्रक कार्कि हात� घेणेबाबत...

सन 2013-14  रा व्,त व]दमकर आर9्र मवभागाने आर9्र
मव्रक कार्कि हात� घेणराकमरता र.  10.00  िाख इतक� तरत�द
करणरात आि� ह9त�.  मवभागाने क9णक9णतरा मठकाण� कार्कि
आर9मजत केिे व क9णक9णते कार्कि आर9मजत केिे तराकमरता
िागणारे सामहतर,  सटेशनर� छपाई राबाबत िेखापमरकण मवभागास
तपासण� कमरता अमभिेख उपिब� करन देणरात आिे नाह�त. राबाबत
मवभागाने अन�पािन सादर करावे.

आकेप क. 23.3 :-  औ्�े खरेद�बाबत.

सन 2013-14  रा व्,त व]दमकर आर9्र मवभागास औ्�े खरेद�
कमरता र. 100.00 िक इतक� तरत�द करणरात आि� ह9त�. मवभागाकडे
प�वS मशलिक असिेलरा औ्�ाबाबत अमभिेख तपासण� कमरता सादर
केिेिे नाह�त.  औ्� खरेद�बाबत साठा ननदवह�त ननद घेतलरारे
तपासण�स सादर केिेिे नाह�त. र. 72.91 िक इतकरा रककिेर� औ्�े
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खरेद� केलरारे मदस�न रेते. राबाबत मवभागाने अन�पािन अहवाि सादर
करावा.
आकेप क. 23.4 :- पलस प9मिओ कार्कि ्राराबाबत....

सन 2013-14  रा व्,त व]दमकर आर9्र मवभाग पलस प9मिओ
कार्कि ्रारासाठ� मवभागाने र.24.86 िक इतका खर् केलरारे मदस�न
रेते.  सदर खर,बाबत क9णक9णते कार्कि व ्रारासाठ� केिेि�
उपारर9जना राबाबत मवभागाने िेखापमरकण मवभागास तपासण�
कमरता अमभिेख सादर केिेिे नाह�त.  केिेलरा खर,बाबत अन�पािन
अहवाि सादर करावा.
 आकेप क.23.5 :- रिन व मकरक9ळ पावत� प�सतकात�ि 
अमनरि�तेबाबत....

 भाई#दर(प.) आर9्र कc द सन 2013-14

1. मद.04/07/2013  र.615/-  चरा रककिेरे रिन िनपा र# डात जिा
करणरात आिे नाह�.     तर� रककि र. 615/- वस�ि�पात ठेवणरात
रेत आहे.  

2. मद.31/08/2013  र9ज� एकूण रककि र.490/-  आहे.  पर#त� िनपा
र# डात रककि र.440/-रा कि� भरणा केिा आहे. रककि र. 50/-

रा कि� भरणा केिा आहे.  तर� रककि र.  50/-  वस�ि�पात
ठेवणरात रेत आहे.

3.  मद.16/11/2013 र9ज� रककि र.1055/-पर#त� िनपा र# डात रककि
र.1010/-  रा कि� भरणा केिा आहे.  रककि र.  45/-  रा कि�
भरणा केिा आहे.  तर� रककि र. 45/-  वस�ि�पात ठेवणरात रेत
आहे.  

4. मद.16/11/2013  र9ज�चरा प9ट्मकद् िधरे श�.अ4्व पा#डे रककि र.

50/-  र� ननद नाह�.  तसेर श�ि .व#दना पाट�ि रा#चरा नावार�
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पावत� नाह� व प9टमकद् िधरे र.50/- तपासण�साठ� उपिब� झाि�
नाह�.  तसेर सदर पावत�र� ननद प9ट्मकद् िधरे घेणरात आिेि�
नाह�. तर� रककि र. 100/- कि� भरणा केिेिा आहे. तर� रककि
र. 100/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.

5. मद.18/11/2013  र9ज�चरा प9ट्मकद् िधरे एकूण रककि र.1140/-

आहे. पर#त� रककि र.

 1100/-  रा भरणा केि� आहे.  तर� रककि र.  40/-  रा कि� भरणा
केिा आहे. तर� रककि र. 40/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे. 

6  .मद.19/11/2013  र9ज� रककि र.  10/-  र� पावत� राडि�.  पर#त�
प9टमकद्िधरे रककि र.10/-  ननद घेणरात आि� नाह�.  तर� रककि र.

10/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.

7. मद.25/11/2013  र.690/-  रिन िनपा र# डात भरणा केिे नाह�.  तर�
रककि र. 690/- वस�ि�पा9ाा ठेवणरात रेत आहे. 

8. मद.25/11/2013  र9ज�रे एक� ण रिन रककि र.790/-  आहे.पर#त�
रिना िधरे रककि र.400/-  रा भरणा केिा आहे.तसेर प9ट्मकद्
िधरे र.690/-  खतवणरात आिे आहे.  एक� ण रककि र. 290/-  कि�
भरणा केिा आहे.  तर� रककि र.  290/-  वस�ि�पात ठेवणरात रेत
आहे.

9. मद.06/12/2013 र9ज� रककि र.10/-  र� ननद प9टमकद् िधरे घेणरात
आि� नाह�. तर� रककि र.10/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.

10.मद.24/12/2013 र9ज� एक� ण रककि 925/-  आहे.  पर#त� िनपा र# डात
रककि र. 91                                              5/- रा भरणा केिा आहे.

रककि र.10/-  कि� भरणा केिा आहे.  तर� रककि र.10/-

वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.
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11.मद.31/12/2013  र9ज� एकूण रककि र.1185/-  आहे.  पर#त� िनपा
र# डात रककि र. 1140/-रा भरणा केिा आहे.  रककि र.45/-  कि�
भरणा केिा आहे. तर� रककि र.45/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे. 

12.मद.06/01/2014  र9ज� एकूण रककि र.  1240/-  आहे.  पर#त� िनपा
र# डात रककि र.1190/-  रा भरणा केि� आहे.  रककि र.50  कि�
भरणा केिा आहे. तर� रककि र.50/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.

13.मद.15/01/2014  र9ज�र� एकूण रककि र.860/-आहे.  पर#त� िनपा
र# डात रककि र.  810/-  रा भरणा केि� आहे.  रककि र.50  कि�
भरणा केिा आहे. तर� रककि र.50/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.

14.मद.16/01/2014 र9ज� श�ि.राण� ब9� नावाचरा पावत�र� रककि र.

50/- र� ननद प9ट्मकद् िधरे घेति� नाह�. रककि र. 50/- कि� भरणा
केिा आहे. तर� रककि र. 50/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत आहे.

15.मद.10/02/2014  र9ज�रे रककि र.1125/-रे रिन तपासण�साठ�
उपिब� केिे नाह�. तसेर
 मद.01/03/2014 र9ज�चरा प9ट्मकद् ि��ि एक� ण रककिे िधरे र.50/-

रा कि� भरणा   
 करणरात आिा आहे. तर� रककि र. 50/- वस�ि�पात ठेवणरात रेत
आहे.
       तर� उपर9कत कि� भरणा रककिा#र� वस�ि� करन अन�पािन
अहवाि सादर करणरात रावा.
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अन�पािन....

        िहाराष� िहानगरपामिका अम�मनरिा#रे किि 105 व 106 न�सार 
्तरेक सरकार� व्् स�र झालरान#तर शकर मततकरा िवकर ि�खर 
िेखापमरकका#ना िाग�ि सरकार� व्,चरा िेखरावर�ि अहवाि िा. 
स4ार� समित�स सादर करणे ब#�नकारक आहे. तरान�सार िा. स4ार� 
समित�स सन 2013-14 रा िेखापमरकण अहवाि सादर करणरात रेत 
आहे.

 
    ि�खरिेखापमरकक
मिरा भाईदर 
िहानगरपामिका

्त िामहत�साठ�:-
िा. सभापत� ,स4ार� समित�, मिरा भाईदर िहानगरपामिका
िा. आर�कत, मिरा भाईदर िहानगरपामिका.

्त कार्वाह�साठ�:-
1. उपार�कत (सव्)
2. सहा.आर�कत (सा.्)
3. ि�खर िेखाअम�कार�
4. उप.स#रािक, नगरररना मवभाग
5. शहर अमभर#ता /कार्कार� अमभर#ता

बा#�काि मवभाग व पाण� प�रवठा मवभाग
6. आर9्र मवभाग
7. सव् मवभाग ्ि�ख
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