
1 
 

 

फाॊधकाभ वलबाग 
 
 

ऩरयच्छेद क्र.१४.१:- फी.एव.मु.ऩी प्रकल्ऩा अॊतगगत अऩुणग याहशरेल्मा काभाफाफत 
 
 

      जलाशयरार नेशरु ळशयी ऩुननरुथा न अभबमानाॊतगनत भभया बाईंदय भशानगयऩा भरका षेत्रातीर 
जनतानगय ल काळी  चचन मा बागातीर झोऩडऩट्टी धायकाॊना भुरबुत वुवलधावश ननलाया उऩरब्ध 
करुन देण्मावाठी खारीर प्रभाणे कॊ त्राटदायाॊची ननमुक्ती कयण्मात आरी शोती. 
अ.क्र ऩॅकेज ठेकेदाय प्रकल्ऩावाठी एकुण 

ककॊ भत (रु.कोटीभध्मे) 
वदननका 

१ जनता नगय 
J-1 

भे. ळामना काऩोयेळन-टोस्कॉनो 
इन्फ्रास्टकचय प्रा.भर 

१०६.७३ १३३६ 

२ जनता नगय 
J-2 

भे. डडव्हशनीटी (जे.हशी) ९३.३० ११५६ 

३ जनता नगय 
J-3 

भे. श्रीजी कन्फ्स्रकळन ल बफटकॉन इॊडडमा 
इन्फ्रास्टकचय डहेशेरोऩवन प्रा.भर (जे.हशी) 

९३.२८ ११७३ 

४ काळी चचन  भे. डी.के. इन्फ्रास्टकचय प्रा.भर, वभेुय 
कॉऩोयळन,एव.हशी.व्जलानी,स्रक्रीट 
भर.(जे.हशी)  

३७.२४ ४७१ 

  एकुण ३३०.५५ ४१३६ 
 

        मा प्रकल्ऩा अॊतगनत  एकुण ४१३६ ननला-माचे फाॊधकाभ कयण्मात मेणाय शोते . ऩयॊतु J-2 
प्रकल्ऩावाठी जागा उऩरब्ध शोऊ न ळकल्माभुऱे ठयवलण्मात आरेल्मा ११५६ ननलाया फाॊधकाभा ऎलजी  
पक्त १७९ ननलाये फाॊधुन त्माऩैकी १७१ ननलाये राबार्थमाांना देण्मात आरे . तयी माऩैकी ८ ननलाये 
अजुन राबार्थमाांना देण्मावाठी  फाकी अवुन भळल्रक ननलाये राबधा यकाव का देण्मात आरे नाशी 
माचा खुरावा शोणे आलश्मक आशे. 
       आताऩमांत एकुण १९८१ फाॊधकाभ अऩुणन व्स्थतीत अवुन त्माचा तऩभळर खारीर प्रभाणे 
अ.क्र ऩॅकेज एकुण वदननका इभायत क्र. अऩुणग स्थथतीतीर काभे ळेया 
१ जनता नगय J-1 १३३६ इभायत क्र.०६ २९४ ६८० 

इभायत क्र.०७ ३६२ 
२ जनता नगय J-2 ११५६ - - ११५६ 
३ 

 
 

जनता नगय J-3 ११७३ इभायत क्र.०२ २९९ -२३* 
इभायत क्र.०३ २९९ 
इभायत क्र.०४ २९९ 
इभायत क्र.०५ २९९ 

४ काळी चचन  ४७१ इभायत क्र.०४ १२९ ३४२ 
  ४१३६  १९८१ २१७८ 
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         * J3 भध्मे ११७३ वदननकाएलजी ११९६ वदननकेचे काभ शाती घेतल्माभऱेु वदयीर प्रकल्ऩाभध्मे 
२३ वदननकेची लाढ शोत आशे. 
      वदयीर JNNURM PROJECT ची भॊजुयी दद.३१/०३/२०१७ योजी वॊऩल्माभुऱे वदयीर काभे अऩुणन 
आशेत अवे आढऱुन आरे आशे वफफ वदय  काभे ऩुणन न झाल्माव  एकुण प्रोजेक्ट लय झारेरा 
खचन(१४०.०२ कोटी) लामा जाण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
      BSUP प्रकल्ऩ धोयणानुवाय BSUP मोजना लधननषभ कयण्माकयीता ळावन ननणनमानुवाय 
२.५ चटई षेत्र ननदेळाॊक लाऩयण्माची भुबा भनऩाव प्रदान कयण्मात आरेरी आशे . त्माप्रभाणे एकुण 
चटई षेत्र ननदेळकाच्मा २५% वलक्री घटकाकयीता लाऩयण्माचे अधधकाय भनऩाव ननगनभभत कयण्मात 
आरे आशे . त्माअनुऴॊगाने वलक्री घटकावाठी ककती वलक्री षेत्र ननभानण कयालमाचे शोते ल त्मावाठी 
ककती ननधी उबायता आरा अवता , माकयीत काम कामनलाशी केरी माची भादशती रेखाऩयीषणाव 
उऩरब्ध करुन देण्मात माली. 
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आषेऩ क्र १४.२:- BSUP मोजनेअॊतगगत घयकुरे फाॊधण्माफाफत देण्मात आरेल्मा भोफीरामझळे                
              अॅलडलान्व अग्रीभ लवुरीफाफत...  
 
         कें द्र ळावनाच्मा जलाशयरार नेशरु याष्ट्रीम ऩुननरुत्थान अभबमान अॊतगनत  जनतानगय ल 
काळीचचन मा बागातीर झोऩडऩट्टी धायकाॊना भुरबुत वुवलधा ऩुयवलणे मा उऩक्रभाहदाये जनतानगय 
ऩॅकेज J-2 मेथीर झोऩडऩट्टी लयती घय फाॊधणेचे काभ भे . डडवलनीटी (जेहशी) माॊना देण्मात आरेरे 
अवुन मा काभावाठी एकुण रु.३,१७,००,०००/- भोबफरामझळेन अॅमडलान्फ्व प्रदान कयण्मात आरा शोता . 
त्माऩैकी रु .२,८४,३२,२२९/- लवुर केरेरे अवु न रु .३२,६७,७७१ लवुर कयालमा चे फाकी आशे . त्माचा 
तऩभळर खारीरप्रभाणे 
अ.
क्र 

ठेकेदायाच ेनाल प्रदान केरेल्मा 
भोबफरामझळेन 
अॅफडलान्व हदनाॊक 

प्रदान केरेल्मा 
भोबफरामझळेन 
अॅफडलान्वची 
यक्कभ 

लवुर केरेल्मा 
भोबफरामझळेन
चा हदनाॊक 

लवुर केरेल्मा 
भोबफरामझळेन
चा अॅनडलान्व ची 
यक्कभ  

उलगयीत 
लवुरऩात्र 
यक्कभ 

१ भे. डडवलनीटी 
(जेहशी) ऩॅकेज J-2 

३१/०५/२०११ ६७,००,०००/- २९/०३/२०१४ ५०,००,०००/-  
३१/०५/२०११ १,५०,००,०००/- १३/१०/२०१५ १,२५,३५,२४९/-  
०८/०७/२०११ १,००,००,०००/- १०/०५/२०१६ १,०८,९६,९८०/-  
एकुण ३,१७,००,०००/-  २,८४,३२,२२९/- ३२,६७,७७१ 

  

        ठेकेदायाव ०८/०७/२०११ ऩमांत एकुण ३,१७,००,०००/- भोबफरामझळेन अॅााडलान्फ्व देण्मात 
आरा शोता . ऩयॊतु वदयीर अॅऩडलान्फ्वऩैकी ठेकेदायाकडुन रु .३२,६७,७७१/- लवुर कयणे फाकी अवुन 
आजतागामत वदयीर भोबफरामझळेन अॅ९डलान्फ्व (अग्रीभ) वभामोजन केल्माचे आढऱुन  मेत नाशी . 
भे. डडवलनीटी (जेहशी) मा ठेकेदायाव ऩॅकेज J-2  मा प्रकल्ऩात ११५६ वदननकेचे काभ देण्मात आरे 
शोते. ऩयॊतु J2 प्रकल्ऩावाठी जागा उऩरब्ध शोऊ न ळकल्माभुऱे ठयवलण्मात आरेल्मा ११५६ वदननका 
फाॊधकाभा ऎलजी पक्त १७९ ननलाये फाॊधण्मात आरेरे आशे . जय वदय ठेकेदायाकड ेजागा उऩरब्ध 
करुन देण्मात आरी नवताना भोबफरामझळेन अॅााडलान्फ्व कवा देण्मात आरा ल तो कवा लवुर 
कयणाय माफाफतचा खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. तथाऩी खुरावा अप्राप्त आशे.      
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ऩरयच्छेद क्र.१४.३:- चकुकची दयवुची (Tariff) अलरॊबफल्माने रयरामन्व लीज बफर खाते  
                क्र १५१२१९०८८ बफर हद.०६-०७-२०१५ भीटय यीडीॊग हद.०१/०६/२०१५ ऩावुन ते   
                हद.०१/०७/२०१५ ऩमतं. 
 

एभफीएभवी ऑपीव, न्फ्मु बफव्ल्डॊग, चचन जलऱ, बाईंदय (ऩ) 
भनऩा भुख्म कामानरम- 
खाते क्र.- १५१२१९०८८ 
Cycle No.33 ,   Tariff : LT II(c) ,   Bill No-101531857059,    Type of Supply-LT ,  

Category- Commercial 

 

            भशानगयऩाभरका कामानरमारा रयरामन्फ्व कॊ ऩनीन ेलीज लाऩयावाठी दयवुची LT II कभभळनमर 
दयाने आकायणी केरेरी आशे . लास्तवलकत: ना यदशलाव इभायत , ना उद्मोधगक आलायात षेत्र ल 
हमाऩायी आलायात ननयननयाळ्मा प्रकायचे मॊत्र ेजवे दशटीॊग , कुरीॊग, लॉभळॊग इ . वाठी लाऩयण्मात 
आरेल्मा वलजेवाठी LT II मा दयवुचकाचा लाऩय कयण्मात माला अवे  MERC MID- Term Review order 

for RInfra-D for Fy 2013-14 to 2015-16 case no-4 of 2015  भध्मे नभुद केरे आशे. तवेच जनवेलेवाठी 
(Public Services) LT X(B)  मा दयवुची प्रभाणे वलन भशानगयऩाभरकाचे कामानरमे , इभायती माॊना लीज 
आकायणी कयणे आलश्मक आशे.   

      उऩयोक्त बफराचे रेखाऩयीषण कयताना  MERC MID- Term Review order for RInfra-D for Fy 

2013-14 to 2015-16 case no-4 of 2015 च्मा अनुऴॊगाने भशानगयऩाभरका कामानरमारा दयवुची LT II 
प्रभाणे हमाऩायी दयाप्रभाणे देमकाची फीर आकायणी केरी आशे. 
      Public Services लाऩयण्मात मेणा-मा लीजेवाठी दयवुची LT X(B)  प्रभाणे  आकायणी हशामरा 
शली शोती ऩयॊतु रयरामन्फ्व एनजी ने वॊदभबनम बफरारा LT II(c) , Commercial य़ा लगानत बफराची 
आकायणी केरी अवल्माभुऱे रु.६४५३६.७६/- इतके ज्मादा बफराचे आकायणी  केरी अवुन त्मा नुवाय 
बयणा कयण्मात आरेरी आशे. त्माचा तऩभळर खारीरप्रभाणे 
 

भीटयचा तऩभळर भीटय क्रभाॊक 

Multiplying Factor 

L965523 
80 

Energy  Consumption 
  

Consumption (kWh) 25064 

TOD Energy 
Consumption (09.00 
Hrs to 12.00Hrs) 

Consumption (kWh) 58.96 

TOD Energy 
Consumption (18.00 
Hrs to 22.00Hrs) 

Consumption (kWh) 20.80 

TOD Energy 
Consumption (22.00 
Hrs to 06.00Hrs) 

Consumption (kWh) 23.20 
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Billing Demand is 86 11kVA 65% of Maximum Recorded demand during 06 to 22 Hrs. 
 
 

Contract Demand :- 132.00kVA        Load Factor :- 0.000% 

Demand for Penalty :- 0.48kVA  Average Power Factor :- 98.50%  
 

१) 
 

बफराची आकायणी LT II(c) 
Commercial  

प्रभाणे 
दयवुची 

एकुण यक्कभ LT X(B) 
Public Services 

दयवुची 

एकुण यक्कभ पयकाची यक्कभ 

(३-५) 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

Demand/Fixed  
Charge 
 

220 Per 
kVA 

18944.64 275 Per kVA 275.00 18669.64 

 

Wheeling Charges 
 

1.80 45115.20 1.80 45115.20 

 
0.00 

Regulatory Asset 
Charge 
 

1.22 30578.08 0.92 23058.88 

 
7519.2 

 

Energy Charge 
 

7.26 181964.64 6.37 159657.7 

 
22306.96 

 
TOD 9 Hrs to 12 Hrs 
Energy charge 

0.50 2948.00 0.50 2948.00 0.00 

TOD 18 Hrs to 22 Hrs 
Energy charge 

1.00 2080.00 1.00 2080.00 0.00 

TOD 22 Hrs to 06 Hrs 
Energy charge 

-0.75 1740.00Cr -0.75 1740.00Cr 0.00 

Fuel Adj Chg. (FAC)# 64.00 Per 
unit 

16040.96 Nil 0.00 16040.96 

Penalty for 
exceeding contract 
demand 

 158.40  158.40 0.00 

Power factor (PF) 
penalty/incentive 
 

 14796.58Cr  14796.58Cr 0.00 

Government 
Elecricity Duty 
 

 0.00  0.00 0.00 

Mah.Govt.Tax on 
sale of electricity 
 

24.4 Per 
unit 

6025.39 24.4 Per unit 6025.39 0.00 

Current month’s bill 
amount (A) 
 

 287318.73  222781.99 

 
64536.76 

 

Prompt payment 
discount 
 

 0.00  0.00 0.00 

Other/VDS Interest 
 

 0.00  0.00 0.00 
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Delayed Payment 
Charge (DPC) Levied 

 6364.97  6364.97 0.00 

Incentive on 
Payment mode 
(ECS/internet) 

 0.00  0.00 0.00 

Interest on arrears 
 

 0.00  0.00 0.00 

Adjustment 
 
 

 0.00  0.00 0.00 

Total Current month 
charges (A+B) 

 293683.70  229146.96 
 

64536.76 
 

 
 

२)   

बफराची आकायणी LT II(c) 
Commercial  

प्रभाणे 
दयवुची 

एकुण यक्कभ LT X(B) 
Public Services 

दयवुची 

एकुण यक्कभ पयकाची यक्कभ 

(३-५) 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

Demand/Fixed  
Charge 
 

220 Per 
kVA 

22765.60 275 Per kVA 275.00 22490.60 

Wheeling Charges 
 

1.80 48427.20 1.80 48427.20 0.00 

Regulatory Asset 
Charge 
 

1.22 32822.88 0.92 23058.88 9764 

Energy Charge 
 

7.26 195323.04 6.37 159657.68 35665.36 

TOD 9 Hrs to 12 Hrs 
Energy charge 

0.50 3140.00 0.50 3140.00 0.00 

TOD 18 Hrs to 22 Hrs 
Energy charge 

1.00 2392.00 1.00 2392 0.00 

TOD 22 Hrs to 06 Hrs 
Energy charge 

-0.75 1788.00 Cr -0.75 1788.00 0.00 

Fuel Adj Chg. (FAC)# 64.00 Per 
unit 

20207.59 Nil 0.00 20207.59 

Penalty for 
exceeding contract 
demand 

 8976.00  8976 0.00 

Power factor (PF) 
penalty/incentive 
 

 16164.52Cr  16164.52Cr 0.00 

Government 
Elecricity Duty 

 0.00  0.00 0.00 

Mah.Govt.Tax on 
sale of electricity 

24.4 Per 
unit 

6467.72 24.4 Per unit 6467.72 0.00 

Current month’s bill 
amount (A) 
 

 322569.51  234441.96 

 
88127.55 
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Prompt payment 
discount 
 

 0.00  0.00 0.00 

Other/VDS Interest 
 

 0.00  0.00 0.00 

Delayed Payment 
Charge (DPC) Levied 

 0.00  0.00 0.00 

Incentive on 
Payment mode 
(ECS/internet) 

 0.00  0.00 0.00 

Interest on arrears 
 

 0.00  0.00 0.00 

Adjustment 
 
 

 0.00  0.00 0.00 

Total Current month 
charges (A+B) 

 322569.51  270347 
 

88127.55 
 

 

        लय नभुद केल्माप्रभाणे चुकीची दयवुची रालल्माभुऱे लीजबफराची जास्तीची आकायणी 
रु.152664.31/- कयण्मात आरी आशे. तयी, वदयीर बफराची ऩुननवलरोकन करुन मोग्म ती कायलाई 
करुन माफाफत अनुऩारन कयण्मात माले . तवेच वषभ अधधका- माने माफाफतचा आढाला घेऊन 
माप्रकयणी अन्फ्म काशी देमके आशेत का माफाफत तऩावणी करुन उधचत कामनलाशी कयाली. 
 
आषेऩाधीन यक्कभ:- रु.१,५२,६६४  
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ऩरयच्छेद क्र.१४.४:- लथतु ल वेला कयाफाफत... 
 
        भभया बाईंदय भशानगयऩाभरका षेत्रात वन २०११-१२ ऩावुन वलवलध प्रमोजनाकयीता 
यस्ते  खोदाई कयणे काभी ऩयलानगी देण्मात आरेल्मा भे . रयरामॊव कम्मुननकेळन कॊ .भर. भे 
बायती एअयटेर कॊ  भर., भे. टाटा टेभर वहशीव भर ., भ.ेटाटा ऩॉलय, भ.े लोडापोन इॊडीमा भर., भे 
यीरामन्फ्व इन्फ्रा प्रा .भर., भे भशानगयगॅव भर . इत्मादी कडुन जभा यक्कभ रु . १२५६०८२४१३            
लय भा.आमुक्त लस्तु ल वेलाकय वलबाग ठाणे माॊच ेआदेळ क्र .V/Adj/SCN/15-
15/MBMC/CGST THANE/2017 दद.२२/०१/२०१८ अन्फ्लमे वेलाकय रु.१५८९४०३१५ आकायरेरा 
नवुन त्माचा तऩभळर खारीरप्रभाणे 

 २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ एकुण 
यथता 
नुकवान 
बयऩाई 

१४२९७९४२८ २४८३२६६०१ ३२२९०३०५८ २३१८७७६११ ३०९९९५७१५ १२५६०८२४१३ 

लथतु ल 
वेलाकयाचा 
येट 

१०.३० १२.३६ १२.३६ १२.३६ १४.५०  

 १४७२६८८१ ३०६९३१६७ ३९९१०८१७ २८६६००७२ ४४९४९३७८ १५८९४०३१५ 
 

 

        माफाफत रेखा वलबागाने ऩत्र क्र .भभबाभनऩा/रेखा/७०/२०१८-१९ दद.०५/०५/२०१८ ल 
स्भयणऩत्र क्र.०१ दद. २१/०७/२०१८ योजी वदयीर वेलाकय वॊफॊधीत कॊ ऩन्फ्माकडुन वेलाकयाची लवुरी 
करुन भशानगयऩाभरका ननधीत जभा कयण्माफाफत कऱवलण्मात आरे शोते . तयी माफाफत 
वलबागाने काम कामनलाशी केरी त्माची भादशती रेखाऩयीषणाव अद्माऩ अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१४.५:- कामगकॊ त्राट देताना केरेल्मा कयायनाम्मात भुद्ाॊक ळुल्क अधधदान कभी  
                केरेफाफत.. 

 

           भशायाष्ट्र भुद्राॊक अधधननमभातीर करभ 63 ल वुधायीत दयावाठी भशायाष्ट्र ळावन याजऩत्र 
अवाधायण बाग क्र .४७ दद.२४/०४/२०१५ नुवाय लस्तुच्मा ऩुयलठ्मावॊफॊधी कयालमाच्मा कयायलय 
(contract for supply of goods) a) नुवाय १० राख ऩमांतच्मा लस्तु भुल्मालय रु .५०० भुद्राॊक ळुल्क 
अदा कयणे आलश्मक आशे . तथावऩ वलबागाने कामन कॊ त्राट केरेल्मा १० राखाऩमांतच्मा कयायालय 
पक्त १०० ळुल्क अधधधान केरेरे आशे त्माचा तऩभळर खारीरप्रभाणे 

अ
क्र 

कॊ त्राटाचा तऩशळर कॊ त्राटभलु्म अदा केरेरे 
भदु्ाॊक 
ळलु्क 

करभ 63 प्रभाणे 
भदु्ाॊक ळलु्क 

पयक (कभी अदा 
केरेरे भदु्ाॊक ळलु्क) 

१ ३७६ कॊ त्राट १० राख  ३७६ x १०० 
 

५०० प्रभाणे  

५०० x ३७६ =  
 

  एकुण ३६७०० १८८००० १५१३०० 
       मा वॊदबानत दद .१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधनवभव ३ रा उत्तय देताना माफाफत मोग्म ती कायलाई 
कयण्मात मेईर तयी मोग्म ती कायलाई करुन तवे अनऩुारन रेखाऩयीषण वलबागाव वादय कयाले. 
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भारभत्ता कय वलबाग 
 

ऩरयच्छेद क्र.५.२३:- दैनॊदीन वॊगणकीम प्रणारीव्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे  
                 ऩोटककदी ठेलण्माफाफत..(प्रबाग क्र.०१)   
       
           कय वलबागाची कय लवुरी वॊगणकीम प्रणारीहदाये केरी जाते . ददलवबयात लवुर 

झारेरी योख यक्कभ ल धनादेळाचा वॊगणकीम अशलाराप्रभाणे चरन तमाय करुन भुख्मारम कय 

वलबागात ऩाठवलण्मात मेतात. 

        नॅळनर म्मुव्न्फ्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्फ्मुअर  २००४(NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे  दैनॊदीन 

वॊगणकीम प्रणारीहदाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे ऩोटककदीत नोंद घेऊन त्माप्रभाणे 

चरने तमाय करुन भुख्मारमारा ऩाठवलरी ऩाशीजेत . ऩयॊत ु प्रबाग क्र .१ चे रेखाऩयीषण कयताना 

वदयीर ऩोटककदन वलबागाने ठेलरेरी आढऱुन आरेरी नाशी .  त्माभुऱे ऩालती प्रभाणे  लवुर झारेरी 

ऩुणन यक्कभ फॅंकेत ल ऩमानमा ने भुख्मारमात जभा केरेरी चरानाच्मा  यक्कभेची ऩडताऱणी रे खा 

ऩयीषणात कयता आरी नाशी . माफाफत वलबाग प्रभुखानी कामनलाशी करुन अनुऩारन रेखा ऩयीषणाव 

दळनलाल.े  
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ऩरयच्छेद क्र.५.२४:- दैनॊदीन वॊगणकीम प्रणारीव्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे  
                 ऩोटककदी ठेलण्माफाफत..(प्रबाग क्र.०२)   
       
           कय वलबागाची कय लवुरी वॊगणकीम प्रणारीहदाये केरी जाते . ददलवबयात लवुर 

झारेरी योख यक्कभ ल धनादेळाचा वॊगणकीम अशलाराप्रभाणे चरन तमाय करुन भुख्मारम कय 

वलबागात ऩाठवलण्मात मेतात. 

          नॅळनर म्मुव्न्फ्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्फ्मुअर  २००४(NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे दैनॊदीन 

वॊगणकीम प्रणारीहदाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे ऩोटककदीत नोंद घेऊन त्माप्रभाणे 

चरने तमाय करुन भुख्मारमारा ऩाठवलरी ऩाशीजेत . ऩयॊत ु प्रबाग क्र .२ चे रेखाऩयीषण कयताना 

वदयीर ऩोटककदन वलबागाने ठेलरेरी आढऱुन आरेरी नाशी .  त्माभुऱे ऩालती प्रभाणे  लवुर झारेरी 

ऩुणन यक्कभ फॅंकेत ल  ऩमानमाने भुख्मारमात जभा केरेरी चरानाच्मा  यक्कभेची ऩडताऱणी रे खा 

ऩयीषणात कयता आरी नाशी . माफाफत वलबाग प्रभुखानी कामनलाशी करुन अनुऩारन रेखा ऩयीषणाव 

दळनलाल.े  
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ऩरयच्छेद क्र.५.२५:- दैनॊदीन वॊगणकीम प्रणारीव्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे  
                 ऩोटककदी ठेलण्माफाफत..(प्रबाग क्र.०३)   
       
           कय वलबागाची कय लवुरी वॊगणकीम प्रणारीहदाये केरी जाते . ददलवबयात लवुर 

झारेरी योख यक्कभ ल धनादेळाचा वॊगणकीम अशलारा प्रभाणे चरन तमाय करुन भुख्मारम कय 

वलबागात ऩाठवलण्मात मेतात. 

        नॅळनर म्मुव्न्फ्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्फ्मुअर  २००४(NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे  दैनॊदीन 

वॊगणकीम प्रणारीहदाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे ऩोटककदीत नोंद घेऊन त्माप्रभाणे 

चरने तमाय करुन भुख्मारमारा ऩाठवलरी ऩाशीजेत . ऩयॊत ु प्रबाग क्र .३ चे रेखाऩयीषण कयताना 

वदयीर ऩोटककदन वलबागाने ठेलरेरी आढऱुन आरेरी नाशी .  त्माभुऱे ऩालती प्र भाणे लवुर झारेरी 

ऩुणन यक्कभ फॅंकेत ल ऩमानमा ने भुख्मारमात जभा केरेरी चरानाच्मा  यक्कभेची ऩडताऱणी रे खा 

ऩयीषणात कयता आरी नाशी . माफाफत वलबाग प्रभुखानी कामनलाशी करुन अनुऩारन रेखा ऩयीषणाव 

दळनलाल.े  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ऩरयच्छेद क्र.५.२६:- दैनॊदीन वॊगणकीम प्रणारीव्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे  
                 ऩोटककदी ठेलण्माफाफत..(प्रबाग क्र.०४)   
       
           कय वलबागाची कय लवुरी वॊगणकीम प्रणारीहदाये केरी जाते . ददलवबयात लवुर 

झारेरी योख यक्कभ ल धनादेळाचा वॊगणकीम अशलाराप्रभाणे चरन तमाय करुन भुख्मारम कय 

वलबागात ऩाठवलण्मात मेतात. 

        नॅळनर म्मुव्न्फ्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्फ्मुअर  २००४(NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे  दैनॊदीन 

वॊगणकीम प्रणारीहदाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे ऩोटककदीत नोंद घेऊन त्माप्रभाणे 

चरने तमाय करुन  भुख्मारमारा ऩाठवलरी ऩाशीजेत . ऩयॊत ु प्रबाग क्र .४ चे रेखाऩयीषण कयताना 

वदयीर ऩोटककदन वलबागाने ठेलरेरी आढऱुन आरेरी नाशी .  त्माभुऱे ऩालती प्रभाणे  लवुर झारेरी 

ऩुणन यक्कभ फॅंकेत ल ऩमानमा ने भुख्मारमात जभा केरेरी चरानाच्मा  यक्कभेची ऩडताऱणी रे खा 

ऩयीषणात कयता आरी नाशी. माफाफत वलबाग प्रभुखानी कामनलाशी करुन अनुऩारन रेखा ऩयीषणाव 

दळनलाल.े  
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ऩरयच्छेद क्र.५.२७:- दैनॊदीन वॊगणकीम प्रणारीव्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे  
                 ऩोटककदी ठेलण्माफाफत..(प्रबाग क्र.०५)   
       
           कय वलबागाची कय लवुरी वॊगणकीम प्रणारीहदाये केरी जाते . ददलवबयात लवुर 

झारेरी योख यक्कभ ल धनादेळाचा वॊगणकीम अशलाराप्रभाणे चरन तमाय करुन भुख्मारम कय 

वलबागात ऩाठवलण्मात मेतात. 

        नॅळनर म्मुव्न्फ्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्फ्मुअर  २००४(NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे  दैनॊदीन 

वॊगणकीम प्रणारीहदाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे ऩोटककदीत नोंद घेऊन त्माप्रभाणे 

चरने तमाय करुन भुख्मारमारा ऩाठवलरी ऩाशीजेत . ऩयॊत ु प्रबाग क्र .५ चे रेखाऩयीषण कयताना 

वदयीर ऩोटककदन वलबागाने ठेलरेरी आढऱुन आरेरी नाशी .  त्माभुऱे ऩालती प्र भाणे लवुर झारेरी 

ऩुणन यक्कभ फॅंकेत ल ऩमानमा ने भुख्मारमात जभा केरेरी चरानाच्मा  यक्कभेची ऩडताऱणी रे खा 

ऩयीषणात कयता आरी नाशी . माफाफत वलबाग प्रभुखानी कामनलाशी करुन अनुऩारन रेखा ऩयीषणाव 

दळनलाल.े  
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ऩरयच्छेद क्र.५.२८:- दैनॊदीन वॊगणकीम प्रणारीव्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे  
                 ऩोटककदी ठेलण्माफाफत..(प्रबाग क्र.०६)   
       
           कय वलबागाची कय लवुरी वॊगणकीम प्रणारीहदाये केरी जाते . ददलवबयात लवुर 

झारेरी योख यक्कभ ल धनादेळाचा वॊगणकीम अशलाराप्रभाणे चरन तमाय करुन भुख्मारम कय 

वलबागात ऩाठवलण्मात मेतात. 

        नॅळनर म्मुव्न्फ्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्फ्मुअर  २००४(NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे दैनॊदीन 

वॊगणकीम प्रणारीहदाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे ऩोटककदीत नोंद घेऊन त्माप्रभाणे 

चरने त माय करुन भुख्मारमारा ऩाठवलरी ऩाशीजेत . ऩयॊत ु प्रबाग क्र .६ चे रेखाऩयीषण कयताना 

वदयीर ऩोटककदन वलबागाने ठेलरेरी आढऱुन आरेरी नाशी .  त्माभुऱे ऩालती प्रभाणे लवुर झारेरी 

ऩुणन यक्कभ फॅंकेत ल ऩमानमा ने भुख्मारमात जभा केरेरी चरानाच्मा  यक्कभेची ऩडताऱणी रे खा 

ऩयीषणात कयता आरी नाशी . माफाफत वलबाग प्रभुखानी कामनलाशी करुन अनुऩारन रेखा ऩयीषणाव 

दळनलाल.े  
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ऩरयच्छेद क्र.५.२९:- वव्शे क्र.६७७/१,२,५ ६७५/१०/११ ल ६७६/१ फी , वलऴार अऩाटगभेंन्ट नलाच्मा नवलन      

                इभायतीव कभी कय रालल्माफाफत.. 
 

         भभया बाईंदय भशानगयऩाभरका प्रबाग वभभती क्र .०२ अॊतगनत लवुरी लॉडन-फी-६ भध्मे भौजे 
बाईंदय मा दठकाणी वहशे क्र . ६७७/१,२,५ ६७५/१०,११, ल ६७६/१ फी मा जागेतीर वलळार अऩाटनभेंन्फ्ट 
नालाची नवलन इभायत फाॊधरी अवुन वदय फाॊधकाभाचे एकुण षेत्र ४८९७७ चौ.पुट वलचायात घेऊन 
प्रती चौ .भी प्रभाणे भाभवक बाड ेरु .९३७८३/- धरुन दद .०१/०४/२०१५ ते दद .३१/०३/२०१६ मा भुदतीत 
कय आकायणी कयणेवाठी इभायतीचे लावऴनक कयमोग्म भुल्म रु.११२५४०२/- ठयवलरे आशे. 
          वदय इभायतीव लास्तु वलळायदाने ददरेल्मा दाखल्माचा अनुऴॊगाने एकुण तऩळीर 
५०९३९.९३ चौ.पुट इतके आशे. त्माभुऱे २९६२.९३ चौ.पुट इतक्मा षेत्राव कय आकायणी केरेरी नाशी. 
त्माभुऱे कय आकायणी यक्कभ रु . १७०६६.९३ कभी कयण्मात आरेरा आशे . त्माचा तऩभळर 
खारीरप्रभाणे 

कय आकायणी वाठी वलचायात 
घेतरेरे षेत्र 

लाथतु वलळायदाच्मा दाखरा 
प्रभाणे एकुण कयऩात्र षेत्र 

कभई आकायणी केरेरे 
षेत्र (पयक) 

४८९७७ ५०९३९.९३ २९६२.९३ 

     

१.६० प्रभाणे भाशवक बाड े लावऴगक कय मोग्म भुल्म भारभत्ता कय ३०% 

१५-१६,१६-१७,१७-१८,१८-१९ 

४७४०.६९ ५६८८८ १७०६६.४० + इतय कय 

 

          उऩयोक्त तऩळीराप्रभाणे लास्तुवलळायदाच्मा दाखल्मा प्रभाणे कय आकायणी केरी 
नवल्माभुऱे यक्कभ रु .६८२६५.६० + इतय कय माॊचे वन २०१५-१६ ऩावुन ते २०१८-१९ ऩमांतचे 
भारभत्ता कयाचे नुकवान झारेरे आशे . वदयीर फाफ मोग्म त्मा कामनलाशी वाठी आऩल्मा ननदळननाव 
आणुन देण्मात मेत आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.५.३०:- प्रबाग १ मेथीर भौजे उत्तन लवरुी झोन क्र.टी वले १७०,१७१,१७२,३५७ मा बखुॊडालय          

                 नवलन/ लाढील फाॊधकाभाव कय रालणेफाफत (प्रबाग १) 
 

         प्रबाग क्र .१ मेथीर भौजे उत्तन लवरुी झोन क्र .टी वले १७०,१७१,१७२,३५७ मा बखुॊडालयीर 
अनधधकृत फाॊधकाभाचे षेत्र/चटई षेत्र ४५१७ (वधुारयत) चौ.भी वलचायात घेऊन प्रनत चौ.भभ रा ननलावी दय 
०.६५ ऩवेै प्रभाणे एकुण भाभवक/लावऴनक बाड ेरु.३५२३२ धरुन ०१/०४/२०१४ त ेदद.३१/०३/२०१५ मा भदुतीची 
कय आकायणी कयण्मात आरेरी आशे 

         रेखाऩयीषणात वदय फाॊधकाभ भे .एवर इन्फ्रा प्रोजेक्टव भरभभटेड (ESSEL- INFRAPROJECTS 

LTD) वले क्र .१७०,१७१,१७२,३५७ केळल वषृ्ट्टी खायीलय उत्तन , बाईंदय (ऩ) मेथे एकुण ७ फाॊधकाचे अवनु 
त्माव कय रालण्मावाठी दद.२९.०५.२०१४ योजी अजन केरा शोता. त्माचा तऩभळर खारीरप्रभाणे 

अ.क्र फाॊधकाभ षेत्र वव्शे क्र फाॊधकाभाचे लऴग फाॊधकाभाचा तऩळीर 

१ ४९५ स्ल.ेपुट १७१ ७ लऴन ऩत्राचे ळडे 
२ ३४० स्ल.ेपुट १७० ७ लऴन ऩत्राचे ळडे 

३ ३१० स्ल.ेपुट १७० ७ लऴन ऩत्राचे ळडे 

४ ४७८ स्ल.ेपुट १७० ३ लऴन ऩत्राचे ळडे 

५ ६८० स्ल.ेपुट १७१ ३ लऴन ऩत्राचे ळडे 

६ १५२६ स्ल.ेपुट १७१ ५ लऴन ऩत्राचे ळडे 

७ ३८८ स्ल.ेपुट १७१ २ लऴन ऩत्राचे ळडे 

         लरयर तऩभळर ऩाशता ३ फाॊधकाभे ७ लऴानलयीर अवल्माभऱेु भागीर ६ लऴान ऩावनु कय रालणे 
गयजेचे शोते. तवेच २ फाॊधकाभे ३ लऴन, एक फाॊधकाभ ४ लऴन ल एक दोन लऴान ऩलुीचे अवल्माभऱेु त्मा 
कारालधीऩावनु कय रालणे गयजेचे शोते. ऩयॊत ुकय आकायणी ०१/०४/२०१४ त े३१/०३/२०१५ अळी पक्त १ 
लऴानची कयण्मात आरेरी आशे. त्माभऱेु भशानगय भशानगयऩाभरकेचे रु.३३७७० इतके कयाचे नकुवान झारे 
आशे. त्माचा तऩभळर खारीर प्रभाणे  

क्र. ळॉऩ/फ्रॅट भारकाचे नाल जागा षेत्र घयऩट्टी ६ लऴगची एकुण घयऩट्टी पयक 

१ रुभ क्र.०१ भे.एवर इन्फ्राप्रोजेक्ट ४९५ १०४३ ७ लऴन ७३०१ ६२५८ 
२ रुभ क्र.०२ भे.एवर इन्फ्राप्रोजेक्ट ६४० १३४८ ७ लऴन ९४३६ ८०८८ 
३ रुभ क्र.०३ भे.एवर इन्फ्राप्रोजेक्ट ३१० ६५३ ७ लऴन ४५७१ ३९१८ 
४ रुभ क्र.०४ भे.एवर इन्फ्राप्रोजेक्ट ४७८ १००७ ३ लऴन ३०२१ २०१४ 

५ रुभ क्र.०५ भे.एवर इन्फ्राप्रोजेक्ट ६८० १४३५ ३ लऴन ४३०५ २८७० 
६ रुभ क्र.०६ भे.एवर इन्फ्राप्रोजेक्ट १५२६ ३२१४ ५ लऴन १६०७० १२८५६ 
७ रुभ क्र.०७ भे.एवर इन्फ्राप्रोजेक्ट ३८८ ८१७ २ लऴन १६३४ ८१७ 
    ९५१७  ४६३३८ ३६८२१ 
          उऩयोक्त फाफ मोग्म त्मा कामानलाशीवाठी आऩल्मा ननदळननाव आणून देण्मात मेत आशे.  
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ऩरयच्छेद क्र.५.३१:- भौजे उत्तन लवरुी झोन क्र.टी वव्शे २८६/१ मा बखुॊडालयीर फाॊधकाभाचे  

                आकायणीवाठी कभीषेत्र वलचायात घेतल्माफाफत... (प्रबाग १)  

 

श्रीभती तयेेजा रयऩन तऱुजी 
बाटेफॊदय उत्तन 

 

      प्रबाग क्र .०१ मेथीर भौजे उत्तन लवुरी झोन क्र .टी वहशे २८६/१ मा बुखॊडालय नवलन /लाढील 
फाॊधकाभ केरे अवुन वदय फाॊधकाभाचे एकुण षेत्र /चटई षेत्र २९५२ (वुधायीत) चौ.भी वलचायात घेऊन 
प्रनत चौ .भी रा ननलावी दय ०.८५ ऩैवे प्रभाणे एकुण भाभवक /लावऴनक बाड ेरु .३०११०.४ धरुन 
दद.०१/०४/२०१५ ते दद .३१/०३/२०१६ मा भुदतीची कय आकायणी कयणेवाठी लावऴनक कय मोग्म भुल्म 
रु.२७१००/- ठयलुन भारभत्ता कय ३०% प्रभाणे ८१३० आकायण्मात आरी आशे. 
     वदय भभऱकतीव कय आकायण्मावाठी भभऱकतदायाने दद .०२/०१/२०१५ रा अजन केरा शोता . 
त्मानुवाय भभऱकतदायाने दोन घये फाॊधरी अवुन फाॊधकाभाचे षेत्र प्रत्मेकी - 

१) तऱभजरा ९९६ चौ.पुट आयवी.वी 
२) ऩदशरा भजरा ९९६ चौ.पुट आयवी.वी 

एकुणॊ १९९२ चौ.पुट अवे एका घयाचे फाॊधकाभ 

दोन घयाॊचे ३९८४ चौ.पुट इतके मेते . तवेच लास्तुवलळायद भॅयोमो इ .कोरयमा माॊचा 
दद.२९/१०/२०१४ च्मा दाखरा नुवाय वुध्दा ३९४४ चौ.पुट इतके आशे . तथावऩ कय आकायणी 
कयताना चटई षेत्र २९५२ चौ.पुट वलचायात घेतरेरी आशे . त्माभुऱे वदयीर फाॊधकाभाव कय 
आकायणी कभी झारेरी आशे. त्माचा तऩभळर खारीरप्रभाणे 

२ घयाॊचे एकुण चटई षेत्र ३९८४ चौ.भी 
प्रनत चौ.भभ ला ननलावी दय ०.८२ ऩैवे प्रनत पुट 

एकुण भाभवक बाड े३३८६.४०  

लावऴनक बाड े४०६३६.८० 

भारभत्ता कय ३०% १२१९१.०४   १२१९०.०४ एकुण कय 

आकायरेरा 
भारभत्ता कय  

८१३० -८१३० २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९ 

  ४०६१ ४०६१ ४०६१ ४०६१ ४०६१ 

एकुण १६२४४ 
 

        वदयीर फाफ मोग्म त्मा कामनलाशीवाठी आऩल्मा ननदळननाव आणून देण्मात मेत आशे. 
    लवरुऩात्र यक्कभ १६२४४ + इतय कय 
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ऩरयच्छेद क्र.५.३२:- वव्शे क्र.६७७/१,२,५ ६७५/१०/११ ल ६७६/१ फी , वलऴार अऩाटगभेंन्ट नालाच्मा  

                नवलन इभायतीव कभी कय रालल्माफाफत.. (प्रबाग क्र.०२) 
 

       भभया बाईंदय भशानगयऩाभरका प्रबाग वभभती क्र .०२ अॊतगनत लवुरी लॉडन- फी-६ भध्मे भौजे 
बाईंदय मा दठकाणी वहशे क्र . ६७७/१,२,५ ६७५/१०,११, ल ६७६/१ फी मा जागेतीर वलळार अऩाटनभेंन्फ्ट 
नालाची नवलन इभायत फाॊधरी अवुन वदय फाॊधकाभाचे एकुण षेत्र ४८९७७ चौ.पुट वलचायात घेऊन 
प्रती चौ .भी प्रभाणे भाभवक बाड ेरु .९३७८३/- धरुन दद .०१/०४/२०१५ ते दद .३१/०३/२०१६ मा भुदतीत 
कय आकायणी कयणेवाठी इभायतीचे लावऴनक कयमोग्म भुल्म रु.११२५४०२/- ठयवलरे आशे. 
      वदय इभायतीव लास्तु वलळायदाने ददरेल्मा दाखल्माचा अनुऴॊगाने एकुण तऩळीर ५०९३९.९३ 
चौ.पुट इतके आशे . त्माभुऱे २९६२.९३ चौ.पुट इतक्मा षेत्राव कय आकायणी केरेरी नाशी . त्माभुऱे 
कय आकायणी यक्कभ रु. १७०६६.९३ कभी आकायण्मात आरेरी आशे. त्माचा तऩभळर खारीरप्रभाणे 

कय आकायणी वाठी वलचायात 
घेतरेरे षेत्र 

लाथतु वलळायदाच्मा दाखरा 
प्रभाणे एकुण कयऩात्र षेत्र 

कभी आकायणी केरेरे 
षेत्र (पयक) 

४८९७७ ५०९३९.९३ २९६२.९३ 

     

१.६० प्रभाणे भाशवक बाड े लावऴगक कय मोग्म भुल्म भारभत्ता कय ३०% 

१५-१६,१६-१७,१७-१८,१८-१९ 

४७४०.६९ ५६८८८ १७०६६.४० + इतय कय 
 

         उऩयोक्त तऩळीराप्रभाणे लास्तुवलळायदाच्मा दाखल्मा प्रभाणे कय आकायणी केरी 
नवल्माभुऱे यक्कभ रु .६८२६५.६० + इतय कय माॊचे वन २०१५-१६ ऩावुन ते २०१८-१९ ऩमांतचे 
भारभत्ता कयाचे नुकवान झारेरे आशे . वदयीर फाफ मोग्म त्मा कामनलाशी वाठी आऩल्मा ननदळननाव  
आणुन देण्मात मेत आशे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

ऩरयच्छेद क्र.५.३३:- लथतु ल वेला कयाफाफत... 
 
        भभया बाईंदय भशानगयऩाभरका षेत्रात वन २०११-१२ ऩावुन भाकेट ल खेऱाची भैदाने ठेका 
ऩध्दतीने बाड ेलवुरीवाठी देण्मात आरेरी आशेत . बाड्माऩोटी जभा यक्कभ रु .६१९९५३०           
लय भा .आमुक्त लस्तु ल वेलाकय वलबाग ठाणे माॊचे आदेळ क्र .V/Adj/SCN/15-15/MBMC/CGST 
THANE/2017 दद.२२/०१/२०१८ अन्फ्लमे वेलाकय रु .७९३२६३ आकायरेरा नवुन त्माचा तऩभळर 
खारीरप्रभाणे 

 २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ एकुण 
Ground 
Rent/Market 
Sport/ 
Ground And 
other Rent 

६३६२६५ ७३६४१३ ८२२८०९ २१२९७२९ १८७४३१४ ६१९९५३० 

लथतु ल 
वेलाकयाचा येट 

१०.३० १२.३६ १२.३६ १२.३६ १४.५०  

 ६५५३५ ९१०२० १०१६९९ २६३२३४ २७१७७५ ७९३२६३ 
 

        वदयीर वेलाकय वॊफॊधीत ठेकेदायाकडुन वेलाकयाची लवुरी करुन भशानगयऩाभरका ननधीत 
जभा कयण्माफाफत कऱवलण्मात आरे शोते . तयी माफाफत वलबागाने काम कामनलाशी केरी त्माची 
भादशती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरी नाशी. 
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ऩरयलशन वलबाग 
 

ऩरयच्छेद क्र.१५.१:- भे.टाटा भोटावग शर. कडुन खयेदी केरेल्मा फवेवऩकैी १० फवेव ३१/०७/२०१५ ऩावनु   
               RTO ऩावीॊग ल प्रलावी ऩयशभट न शभऱाल्माने फव डऩेो भध्मे वलनालाऩय    
               अवल्माफाफत... 
 

      कें द्रळावनाच्मा JNNURM-II मा मोजनेनुवाय भे.टाटा भोटावन भर. माॊच्माकडुन ७० नॉन एवी 
फवेव खयेदी कयण्मावाठी  कामानदेळ क्र . भनऩा/ऩरयलशन/७४/२०१३-१४ दद.०५/०३/२०१४ योजी  ल १० 
भभनी नॉन एवी फवेव खयेदी कयण्मावाठी कामानदेळ क्र . भनऩा/ऩरयलशन/७३/२०१३-१४ दद.०५/०३/२०१४ 
योजी देण्मात आरे शोते . त्माऩैकी एकुण ५३ फवेव चा ऩुयलठा टाटा भोटावन मानी केरेरा अवुन 
त्माऩैकी खारीर फवेव चे आयटीओ यव्जस्रेळन रेखा ऩयीषण कारालधीत केल्माचे ददवुन मेत नाशी.  

अ.क्र चेशवव क्र. इॊस्जन क्र गाडी शभऱाल्माची हदनाॊक गाडीची ककॊभत 
१ MAT449268E0N07125 41K84189078 ३१ जुर ै२०१५ ४०,१०,४४३ 
२ MAT449268E0N07272 41K84191088 ३१ जुर ै२०१५ ४०,१०,४४३ 
३ MAT449268E0N07178 41K84189061 ३१ जुर ै२०१५ ४०,१०,४४३ 
४ MAT449268E0N07053 41K84189067 २९ भे २०१५ ४०,१०,४४३ 
५ MAT449268E0N07112 41J63396995 ३१ जुर ै२०१५ ४०,१०,४४३ 
६ MAT449268E0P07758 41K84193490 २९ भे २०१५ ४०,१०,४४३ 
७ MAT449268E0N07240 41K84187789 ३१ जुर ै२०१५ ४०,१०,४४३ 
८ MAT449268E0P07898 41K84196012 २९ भे २०१५ ४०,१०,४४३ 
९ MAT449268E0N07274 41K84191769 ३१ जुर ै२०१५ ४०,१०,४४३ 
१० MAT449268FOAO0577 51A63408008 ३१ जुर ै२०१५ ४०,१०,४४३ 
   एकुण ४,०१,०४,४३० 

 

       लयीर फवेव आयटीओ यव्जस्रळन अबा ली वलनालाऩय ऩडुन यादशल्माभुऱे रु .४,०१,०४,४३० 
इतकी यक्कभ कोणत्माशी ऩयताहमाभळलाम गुॊतुन यादशरी आशे . तवेच अजुन २७ फवेवचा ऩुयलठा 
झारेरा नाशी . माफाफत अधगवभाव क्र . ०२ दद.०८/०३/२०१८ अन्फ्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा 
शोता. ऩयॊतु खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१५.२:- जऱारेल्मा दोन फवेवच्मा वलभा दाव्माफाफत ल फवेव लाऩयाफाफत... 

       दद.०५/१०/२०१५ योजी आमुक्त  माॊच्मा अध्मेषतेखारी झारेल्मा फैठकीच्मा इवत्तलतृ्ताॊतनुवाय 

जे.एन.एन.मु.आय.एभ.(JNNURM) मा कें द्र वयकायच्मा मोजने अॊतगनत भभया बाईंदय 

भशानगयऩाभरकेरा २०१० वारी ५० फवेव भभऱाल्मा शोत्मा . त्मालेऱेव वदय फवेवची ननवलदा काढुन 

१० लऴानकरयता वदय फवेव चारवलण्मावाठी भे .केस््र प्रा .भर. माॊना कॊ त्राट देण्मात आरे शोते . 

वदयच्मा कयायातीर अटीप्रभाणे भभया बाईंदय भशानगयऩाभरकेने भे.केस्रर प्रा.भर. माॊना डऩेो उऩरब्ध 

करुन द्मामच ेशोते . भे.केस््र प्रा.भर माॊनी पक्त ऩदशल्मा लऴी भशानगयऩाभरकेरा यॉमल्टीचा बयणा 

केरा. ऩयॊतु नॊतय यॉमल्टी देणे फॊद केरे . त्मालय त्माॊना नोटीव देण्मात आल्मा अवता  त्माॊनी पक्त 

३ भदशन्फ्माची यॉमल्टी बयणा केरी . त्मानॊतय त्माॊनी फव डऩेो उऩरब्ध करुन ददरेरा नाशी . मा 

वफफीखारी  यॉमल्टी बयणा केरी नाशी ल कयायनाम्मातीर अटी ळतीचा बॊग केल्माभुऱे त्माॊना 

टभभननेळनची नोटीव देऊन मा प्रकयणात रलाद नेभण्मात आरा . जुन्फ्मा ५२ फवेव ऩैकी पक्त १५ 

फवेव चारु व्स्थतीत आशेत ल फाकीच्मा फवेव ऩुणनत : बॊगाय अलस्थेत आशे . त्मा वलरुध्द रलादाकड े

४५ कोटीचा क्रेभ दाखर केरा शोता. 

       रलादाकड ेदाखर केरेल्मा ४२ कोटीच्मा क्रेभचे कागदऩत्र रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन 

देण्मात आरे नाशी . तवेच रलादाने काम ननणनम ददरा ककॊ ला अजुन ननणनम प्ररॊबफत आशे का ? ला 

कवे? त्माची वद्मव्स्थतीची भादशती रेखाऩयीषण वलबागाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरी नाशी.  

       ५२ फवेव ऩैकी २ फवेव जऱाल्माने त्माॊचा वलभादाला वॊफॊधधत वलभा कॊ ऩनीकड ेदाखर कयणे 

गयजेचे शोते . ऩयॊतु फैठकीभध्मे वलभादाला कयणमाची जफाफदायी भे . केस्रर प्रा .भर. माॊची अवल्माचे 

ऩरयलशन वलबागाने स्ऩष्ट्ट केरे . माफाफतीत खारीर भादशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात 

आरी नाशी. जऱारेल्मा फवेव ह्मा जे .एन.एन मु.आय.एभ. अॊतगनत घेतरेल्मा शोत्मा . त्माची भादशती 

ऩरयलशन वलबाग भभया बाईंदय भशानगयऩाभरका माॊची शोती त्माभुऱे  फवेवची इन्फ्ळुयन्फ्व काढणे ल 

त्माची बयऩाई इन्फ्ळुयन्फ्व करुन घेण्माची जफाफदायी ऩरयलशन वलबागाची मेत.े ऩयॊतु ऩरयलशन वलबागाने 

आऩरी जफाफदायी नाकायताना ती जफाफदायी कॊ त्राटदायाची आशे अवे फैठकीत स्ऩष्ट्ट केर.े 
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      वफफ भे. केस्रर प्रा .भर. माॊनी इन्फ्ळुयन्फ्व क्रेभ केरा शो ता का ? आणण त्माची प्रनतऩुती 

भशानगयऩाभरकेच्मा ऩरयलशन वलबागात केरी आशे  का ल कवे  माचे स्ऩव्ष्ट्टकयण रेखाऩयीषणाव 

देण्मात माले.    

       भे. केस्रर प्रा .भर. माॊचे कॉन्फ्रक्ट यद्द झाल्मानॊतय (२५/१०/२०१५) ५२ फवेव ऩैकी चारु 

अवरेल्मा १५ फवेव ऩरयलशन वलबागाने लाऩ यरेल्मा आढऱुन मेत नाशी त. त्माभुऱे एकुण ५२ फवेव 

बॊगायात जभा केल्माचे रेखाऩयीषणाची धायणा आशे.  

       उऩयोक्त फाफी ह्मा गॊबीय अवुन त्माकड ेवलबागाचे अषम्म दरुनष झारेरे आशे . माफाफत 

अधनवभाव क्र .०४ दद.०८/०३/२०१८ नुवाय खुरावा भागवलण्मात आरा शोता ऩयॊतु खुरा वा अप्राप्त 

आशे. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



24 
 

ऩरयच्छेद क्र.१५.३:- भॊटाय लाशनवलऴमक भाहशती ल दरुुथती अशबरेखे अऩणुग अवल्माफाफत...       

         कें द्रळावनाच्मा JNNURM-II मा मोजनेनुवाय भे .टाटा भोटावन भर . माॊच्माकडुन एकुण 

५३(नॉन एवी ) फवेव खयेदी कयण्मात आल्मा ल लाल्लो कॊ ऩनी कडुन एकूण ५ AC फवेव खयेदी 

कयण्मात आल्मा. भोटाय लाशन वलऴमक भादशती ल अभबरेखे अद्मालत ठेलण्माचे गयजेचे अवताना  

लाशनाची भादशती ल दरुुस्ती अभबरेखे तऩावताना खारीर तु्रटी आढऱुन आल्मा. 

अ.क्र लाशन वलऴमक भाहशती ळयेा 
१. लाशन कुठल्मा फनालटीचे आशे.(नभनुा/ भॉडरे ) भादशती ददरी नाशी 
२. प्रनतरुऩ (टाइऩ फॉडी) भादशती ददरी नाशी 
३. इॊव्जन क्र. ल वाठा क्र. (chassis no.) भादशती ददरी नाशी 
४. टामयचा आकाय भादशती ददरी नाशी 
६. ऩयुक टामवन, फनालट  वॊख्मा भादशती ददरी नाशी 
७. षभता : उतारू (चारक वोडुन) capacity भादशती ददरी नाशी 
८. Purchase from कोणाकडुन खयेदी केरे ल 

लाशनाॊची ककॊभत 
भादशती ददरी नाशी 

९. खयेदी दद. Date of purchase  भादशती ददरी नाशी 
१०. भॊज्रुयी देणाये प्राधधकयण भादशती ददरी नाशी 
११. लाशनावोफत भभऱारेरी उऩवाधन,े जोडण्मा शत्माये भादशती ददरी नाशी 
१२. फॅटयी, फनालट,हशोरटेज भादशती ददरी नाशी 
१३. स्टेऩन भादशती ददरी नाशी 

 

      लयीर भादशती अभबरेख्मात देण्मात न आल्माने ला शनाचा प्रकाय लाशनावोफत भभऱारेरी  

वाधने उऩवाधने माची भादशती रेखाऩरयषणाव अलगत झारी नाशी . तयी वदयीर भादशती दळनलुन 

अनुऩारन कयाल.े 
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ऩरयच्छेद क्र.१५.४- लाशनाच्मा वयावयी डडझेर लाऩयाफाफत.... 

        कें द्रळावनाच्मा JNNURM-II मा मोजनेनुवाय भे .टाटा भोटावन भर . माॊच्माकडुन एकुण 

५३(नॉन एवी ) फवेव ल लाल्लो कॊ ऩनी कडुन एकूण ५ AC फवेव खयेदी कयण्मात आल्मा . दययोज 

फवेव भध्मे बयरेरे डडझरे ल फव ककती ककभी चाररी माफाफतच्मा अभबरेख्माॊच ेरेखाऩयीषण 

कयताना  वाधायण प्रत्मेक फव एक रीटय डडझरे भागे पक्त दोन ते अडीच ककरोभीटय चारते अवे 

आढऱुन आरे . ऩरयलशन उऩक्रभात लाऩयण्मात आरेल्मा फवेव मा नवलन अवुन प्रत्मेक १ रीटय 

डडझरे वाठी ककभान ५ ककरोभीटय वयावयी धालणे आलश्मक अवताना  डडझरेची वयावयी पायच 

कभी मेते . माफाफत अधगवभाव क्र .०५ दद.०८/०३/२०१८ अन्फ्लमे रेखाऩयीषणाव खुरावा भागवलण्मात 

आरा शोता तयी खुरावा अप्राप्त आशे.  
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उद्मान ल लषृ प्राधधकयण वलबाग 

ऩरयच्छेद क्र.१६.१:- लषृ प्राधधकयण वलबागातीर रेखाऩयीषणाव आढऱून आरेल्मा अननमशभतता 

s करभ 3(1) अन्फ्लमे लषृ प्राधधकयणाची स्थाऩना केरी आशे. वदय अधधननमभातीर तयतदूी 
नवुाय लषृ प्राधधकयणान े लऴन 2015-16 भध्मे ऩाय ऩाडरेल्मा वलवलध फाफीॊचे अलरोकन केर ेअवता 
रेखाऩयीषणाअॊती खारीर अननमभभतता आढऱून आल्मा. 

1. लषृ प्राधधकयणान े लऴन 2015-16 भध्मे अनेक लषृ तोडीव ऩयलानगी ददरी आशे. भशायाष्ट्र 
(नागयी) झाडाॊच ेवॊयषण ल जतन कामद्मातीर करभ 8(3)(b) नवुाय प्रत्मेक 6 भदशन्फ्माभध्मे 
लषृ प्राधधकयणान े लषृ तोडीवाठी ददरेल्मा ऩयलानगीचा ववलस्तय अशलार “प्रऩत्र ई” भध्मे 
भशावबेऩढेु वादय कयणे अननलामन अवताना वदय ऩतुनता केल्माच ेआढऱून आर े नाशी. मा 
वॊदबानतीर अधनवभाव क्र.०२ दद.१४/०१/२०१९ योजीचे उत्तय देताना वलबागाने अवे नभदु केरे की, 
झाड ेकाढणे काभी लषृ प्राधधकयणाची ल आमकु्ताॊची भॊजुयी घेण्मात मेते . त्माभऱेु आषेऩ 
लगऱण्मात माला . तथावऩ लषृ वॊयषण ल जतन कामद्मातीर करभ ८(३) ( b)  नवुाय 
भशावबेची भॊजुयी आलश्मक अवल्माची वलबागाव तवे कऱवलण्मात आरे आशे. 

2. लषृ तोडीची ऩयलानगी भागणाया अजन “प्रऩत्र वी” ल त्मा वोफतचे शभीऩत्र “प्रऩत्र डी” मा वलदशत 
नभनु्फ्मात दाखर कयणे अननलामन अवताना त्माची अॊभरफजालणी केल्माच ेददवनू मेत नाशी. मा 
वॊदबानतीर दद .१४/०१/२०१९ च्मा अधनवभाव क्र .०२ रा उत्तय देताना माऩढेु मोग्म त्मा प्रऩत्राचा 
लाऩय कयण्मात मेईर अवे वलबागाने कऱवलरे आशे. 

3. लषृ तोडणे फाफतचा अजन प्राप्त झाल्मानॊतय करभ 8(3)(अ) भधीर तयतदूी अन्फ्लमे लषृ 
प्राधधकयणाच्मा आदेळानवुाय लषृ अधधकाऱ्माने हमक्तीळ: झाडाच ेननरयषण करुन त्माचा अशलार 
प्राधधकयणाऩढेु ठेलणे फॊधनकायक आशे. भळलाम लषृ तोडी फाफत स्थाननक लतृ्तऩत्राभध्मे जादशयात 
देऊन आरेल्मा आषेऩालय मोग्म तो ननणनम घेऊन नॊतयच लषृतोडीची ऩयलानगी देणे ककॊ ला 
नाकायणे अळी ऩध्दत अलरॊवलणे अननलामन अवताना लऴन 2015-16 भध्मे एकाशी प्रकयणात दश 
कामदेळीय प्रकक्रमा ऩाऱरेरी ददवत नाशी. मा वॊदबानतीर दद .१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधनवभाव 
क्र.०२ रा उत्तय देताना वलबागाने अवे कऱवलरे आशे की , वद्मव्स्थतीत लषृ तोडी वॊफॊधी 
लतनभान ऩत्राभध्मे जाशीयात देलनु त्मालय आरेल्मा  आषेऩाॊचा वलचाय करुन नॊयतच ऩयलानगी 
देण्मात मेत.े तथावऩ वदय अनऩुारन अवभाधानकय आशे. 

4. लषृ प्राधधकयण शे स्लतॊत्र प्राधधकयण अवर े तयी करभ 18 अॊतगनत लषृ कयाची आकायणी 
कयण्माचा अधधकाय, करभ 15 अन्फ्लमे लषृ प्राधधकयण ननधी ननभानण कयण्माचा अधधकाय, 
करभ 16 अन्फ्लमे प्राधधकयणाॊचा अथनवॊकल्ऩ भॊजूय कयण्माचा अधधकाय, अव ेआधथनक अधधकाय 
नागयी स्थाननक प्राधधकयणाव म्शणज ेभशावबेव आशेत. तथाऩी लषृ छाटणी कयणेकाभी तवेच 
लषृ तोडीवाठी, लषृ ऩाशणी कयणे काभी लषृ प्राधधकयणान ेदद.16/08/2014 योजीचा ठयाल क्र.06 
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अन्फ्लमे, उऩयोक्त फाफीॊवाठी अनकु्रभे रु.100/- ल रु.5000/- इतकी पी आकायणी कयणेवाठी 
भॊजूयी ददरी आशे. ल मा भॊजूयी अन्फ्लमे वद्मा “पी” लवरूी कयण्मात मेत आशे. अळा प्रकायची 
पी आकायणी भॊजूय कयण्माचा अॊनतभ अधधकाय भशावबेव अवल्माने लषृ प्राधधकयणान ेअव े
प्रस्ताल स्थामी वभभतीहदाये भशावबेऩढेु ठेलनू भॊजूयी घेणे अननलामन आशे अव ेरेखाऩयीषणाव 
लाटत.े  मा वॊदबानतीर दद .१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधनवभाव क्र .२ रा उत्तय देताना , माऩढेु 
भशावबेत अलरोकन कयण्माची दषता घेण्मात मेईर अवे वलबागाने नभदु केरे आशे. 
          उऩयोक्त प्रकयणी ऩतुनता अशलार रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात माला. 
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ऩरयच्छेद क्र.१६.२:- लथतु ऩुयलठा कॊ त्राट देताना केरेल्मा कयायनाम्मात भुद्ाॊक ळुल्क अधधदान  
               कभी केरेफाफत.. 
 

        भशायाष्ट्र भदु्राॊक अधधननमभातीर करभ ५ (iv)(a)(b) ल वधुायीत दयावाठी भशायाष्ट्र ळावन 
याजऩत्र अवाधायण बाग क्र .४७ दद.२४/०४/२०१५  नवुाय लस्तचु्मा ऩयुलठ्मावॊफॊधी कयालमाच्मा कयायलय 
(contract for supply of goods) a) नवुाय १० राख ऩमांतच्मा लस्त ुभलु्मालय ०.१% भदु्राॊक ळलु्क ल (b) 

नवुाय १० राखालयच्मा लस्त ुभलु्मालय ०.२% भदु्राॊक ळलु्क अदा कयणे आलश्मक आशे . तथावऩ वलबागाने 
लस्तचु्मा ऩयुलठ्मावॊफॊधी केरेरा कयाय वधुारयत तायखेच्मा अगोदयचे गदृशत धरुन भदु्राॊक ळलु्क अधधदान 
केरे आशे. त्माचा तऩभळर खारीरप्रभाणे 

अ
क्र 

कॊ त्राटाचा तऩशळर कॊ त्राटदाय कॊ त्राटभलु्म अदा केरेरे 
भदु्ाॊक ळलु्क 

करभ 
5(iv)(a)(b) 

प्रभाणे 
भदु्ाॊक ळलु्क 

पयक (कभी 
अदा केरेरे 

भदु्ाॊक 
ळलु्क) 

१ रारभाती, ळणेखत ल 
येतीचा ऩयुलठा 

भे.दशयालती 
इन्फ्टयप्राईजेव 

१ कोटी १५००० (a) प्रभाणे 
०.२% 
रु.२०००० 

५००० 

       मा वॊदबानत दद .१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधनवभव ३ रा उत्तय देताना माफाफत मोग्म ती कायलाई 
कयण्मात मेईर तयी मोग्म ती कायलाई करुन तवे अनऩुारन रेखाऩयीषण वलबागाव वादय कयाले. 
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ऩरयच्छेद क्र.१६.३:- भाती ल ळणे खताभध्मे ननवगगत : अॊगबुत अवरेरी शला, ओराला ल अन्म ् 
               फाफी भुऱे ननभागण शोणाऱ्मा ऩोकऱीची लजालट कयण्माफाफत.. 

1. लऴन 2015-16 भध्मे उद्मान वलबागावाठी रु.1 कोटी भुल्माची येती ल ळणेखत वलकत 
घेण्मात आर ेशोत ेमा फाफीच ेरेखाऩरयषण कयत अवताना अवे ददवुन आरे की कामानदेळा 
प्रभाणे ऩुयलठा केरेल्मा भाती ल ळणेखताच्मा वॊऩुणन ऩरयभाणाच ेअधधदान (payment of 
entrie quantity) कोणतीशी लजालट न कयता कयण्मात आर ेशोत.े  

2. मा वॊदबानत अवे नभुद कयालेव ेलाटत ेबुताॊत्रीक ळास्त्र तथा भाती अभबमाॊत्रीकी ळास्त्रानुवाय  
(Geo Technical Engineering / Soil Engineering) भातीभध्मे नैवधगनकऩणे शला 
तवेच ओरवयऩणा (Air and moisture) च ेप्रभाण अॊगबूत अवल्माने भातीभध्मे ऩोकऱी/ 
नछदे्र ननभानण शोत,े त्माभूऱे खणरेरी ककॊ ला वाठलणूक केरेरी भाती एखाद्मा लाशनाभध्मे 
वैरवयऩणे / दाफ वलयदशत बरुन ऩुयलठा केल्माव गाडीच्मा भाऩानुवाय अवणाऱ्मा ब्राव 
ऩरयभाणा इतकी भाती प्रत्मषात न ऩुयलठा शोता, भातीच्मा लयीर गुणधभानभुऱे 10 ते 20% 
इतका कभी ऩुयलठा शोतो. त्माभुऱे गाडीच्मा भोजभाऩानुवाय मेणाऱ्मा ऩरयभाणानुवाय 
अधधदान केल्माव, प्रत्मषात न ऩुयवलरेल्मा भातीचेशी अनतरयक्त अधधदान कॊ त्राटदायाव शोत.े 
त्माभुऱे भातीच े उऩयोक्त गुणधभन वलचायात घेऊन लाशनाच्मा तवेच खताच्मा 
भोजभाऩानुवाय केरेल्मा भातीच्मा तवेच खताच्मा एकुण ऩुयलठा ऩरयभाणातून शला, ऩाणी ल 
इतय फाफीॊभुऱे शोणाऱ्मा ऩोकऱी कयीता ठयावलक टक्के ऩरयभाण लजा करुन मेणाऱ्मा नक्त 
ऩरयभाणाच ेअधधदान कयणे आलश्मक आशे ल त्मानुवाय, अळी अट ननवलदेभध्मेच वभावलष्ट्ट 
कयणे आलश्मक आशे. 

मा वॊदबानतीर दद .१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधनवभाव क्र .१ रा उत्तय देताना माऩुढे 
रारभाती ल ळणेखत ऩुयलठा कयणेकाभी भाती/ ळणेातीर ऩोकऱी/ नछदे्र भातीचा वैयवयऩणा 
मा फाफीॊचा वलचाय करुन , अभबमाॊबत्रकी वलबागाचा अभबभाव घेऊन नलीन ननवलदा 
भागवलताना ऩुयलठा केरेल्मा भातीच्मा ऩरयभाणातुन लजालट कयण्माची अट नभुद कयण्मात 
मेईर अवे कऱवलरे आशे. 

 वदय उत्तय रेखाऩयीषणाव भान्फ्म कयता मेत नाशी कायण रेखाऩयीषण 
भुद्माभध्मे ऩुयलठादायाने ऩुयवलरेल्मा भारात घट झारेरी आशे . शे वलबागाव भान्फ्म आशे 
अवे उत्तयालरुन दळनवलण्मात आरेरे आशे . त्माभुऱे घट झारेल्मा भाराची यक्कभ 
ठेकेदायाकडुन लवुर कयणे क्रभप्राप्त आशे. तयी त्माप्रभाणे लवुरी करुन अनुऩारन दळनलाल.े 
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ऩरयच्छेद क्र.१६.४:- टॉकय ऩयुलठा कॊ त्राटा भधीर अननमशभतता 

1. वन 2015-16 मा आधथनक लऴानभध्मे भध्मे भशानगयऩाभरका उद्मान ऩरयवय, 
स्भळानबुभी, दबुाजक भध्मे अवरेल्मा झाडाना टॅकयदलाये ऩाणी ऩुयलठा कयण्मावाठी 
ननवलदा अॊनतभ न झाल्मान,े लऴ षन वन 2014-15 लऴानभध्मे टॅकयदलाये ऩाणी ऩुयलठा केरेर े
कत्राॊट भे.वागय लॉटय स्प्रामय माॊनी वन 2014-15 भध्मे ऩुयलठा केरेल्मा दयानेच 
म्शण्जेच रु.540/- प्रनत टॅकय, प्रभाणे दद.12/11/2015 ऩावुन ननवलदा अॊनतभ शोई 
ऩमांतच्मा कारालधी करयता रु.35100/- प्रनतददन खचानन े ऩाणीऩुयलठा कयण्मावाठी 
भा.आमुक्त वो माॊनी दद.9/11/2015 योजी भॊजुयी ददरी ल त्माच ददलळी उबम ऩषाभध्मे 
भरखत कयाय कयण्मात आरा. 

2. मा भॊजुयीच्मा अनुऴॊगाने दद.12/11/2015 ऩावुन 31/3/2016 ऩमांत केरेल्मा 
ऩाणीऩुयलठमालय केरेल्मा प्रत्मष खचानच ेअलरोकन केरे अवता अवे ददवुन मेते की वदय 
कारालधीभध्मे कॊ त्राटदायाव अनुक्रभे रेखा क्र. 3186, 3185 ल 3187 दद. 01/03/2016 
अन्फ्लमे एकुण रु.27.67 राख इतके अधधदान केरे आशे. वदय वलन खचन रु.25 राख ऩेषा 
जास्त अवल्माने मा खचानव तवेच खचन प्रस्तालाव स्थामी वभभतीची ऩूलन ऩयलानगी न 
घेताच केरा अवल्माने, भशायाष्ट्र म्मुननभवऩर कॉऩोयेळन ॲक्ट भधीर करभ 73(b) (c) 
भधीर तयतुदीॊच ेउल्रॊघन झार ेअवल्माच ेरेखाऩरयषणाव लाटत.े 

3. ऩरयच्छेद 1 भध्मे नभूद केल्मानुवाय दद.09/11/2015 योजी कयण्मात आरेरा कयायनाभा 
रु.500/- च्मा स्टॉऩ ऩेऩयलय केरेरा आशे. तथाऩी भुद्राॊक ळुल्क अधधननमभातीर वूची  
भशायाष्ट्र भुद्राॊक अधधननमभातीर करभ ५ (iv)(a)(b) नुवाय लस्तुच्मा ऩुयलठ्मावॊफॊधी 
कयालमाच्मा कयायलय (contract for supply of goods) (b) नुवाय १० राखा लयच्मा लस्तु 
भुल्माच्मा कयायनाम्मावाठी ०.२% भुद्राॊक ळुल्क  अदा कयणे आलश्मक आशे . तथावऩ 
वलबागाने लस्तुच्मा ऩुयलठ्मावॊफॊधी केरेरा कयाय कामन कॊ त्राट गदृशत धरुन भुद्राॊक ळुल्क 
अधधदान केरे आशे. त्माचा तऩभळर खारीरप्रभाणे 

अ
क्र 

कॊ त्राटाचा तऩशळर कॊ त्राटदाय कॊ त्राटभलु्म अदा केरेरे 
भदु्ाॊक ळलु्क 

करभ 
5(iv)(a)(b) 

प्रभाणे 
भदु्ाॊक ळलु्क 

पयक (कभी 
अदा केरेरे 

भदु्ाॊक 
ळलु्क) 

१ टॅंकय हदाये ऩयुलठा भे.वागय लॉटय 
वप्राम 

२७.६७ 
राख 

५०० (b)प्रभाणे 
०.२% 
रु.५५३४ 

५०३४ 

 

     भधीर आदटनकर 05(iv) प्रभाणे रु.५५३४/- भुद्राॊक ळुल्क अदा कयणे आलश्मक आशे 
माप्रभाणे रु.५०० लजा जाता रु.५०३४ लवुर कयण्मात माल.े  
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          वलबागान ेमाफाफत मोग्मती कामनलाशी करुन रेखाऩयीषणाव कऱवलल्माचे वुचीत केरे  
शोत.े माफाफतच्मा दद.१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधनवभाव क्र.१० रा अनुवरुन वलबागाने अवे कऱवलरे 
आशे की, ठेका ऩध्दतीने बाड ेतत्त्लालय टॅंकय ऩुयलठा कयणे काभी दद .१८/०२/२०१६ योजीच्मा स्थामी 
वभभती ठयाल क्र.१५३ अन्फ्लमे वदय काभाचे अलरोकन कयण्मात आरेरे आशे. 
       तथावऩ आमुक्त माॊच्मा दद .०९/११/२०१५ योजीच्मा भॊजुयीने कयण्मात आरेरा खचन रु .२५ 
राखाऩेषा जास्त अवल्माने करभ ७३ (b) (c) भधीर तयतुदीॊचे उल्रॊघन झाल्माची फाफ स्ऩष्ट्ट 
शोत.े 

      स्टॅंऩड्मुटी वॊदबानत वलबागाने अवे नभुद केरे की , ठेकेदायाने भाराचा ऩुयलठा केरा नवुन 
केलऱ बाड ेतत्त्लालय टॅंकय ऩुयलठा केरेरा आशे. तथावऩ वदय अनुऩारन व्स्लकायण्मा मोग्म नाशी. 
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शळषण वलबाग 

 

ऩरयच्छेद क्र.१७.१:- ळावनाकडुन प्ररॊबफत अवरेरे दीघग कारालधीच ेळाऱा इभायत बाड े 
 
    भशानगयऩाभरकेच्मा 17 ळाऱॊच्मा इभायतीच े भशायाष्ट्र ळावनाकडुन देम शोणाये प्रनत 

भशाबाड े  भशानगयऩाभरका - ळावनाने रु. 1110500/- इतके ननव्श्चत केरे शोत.े तथवऩ 
भशायाष्ट्् ळावनाच्मा ठाणे वालनजननक फाॊधकाभ वलबागान े भशाऩाभरका प्रळावनाने ननव्श्चत 
केरेर ेदयभशा बाड े1110500 /- कभी करुन ते रु. 293046/- दयभशा इतके ननधानरयत केरे ल 
त्माव ळावनाने भान्फ्मता ददरी . त्मानुवाय  ळावनाकडून इभायत बाडमाची 50% यक्कभ लऴन 
2003 - 04 ऩमांत लेऱोलेऱी अदा कयण्मात आरी शोती भात्र लऴ षन 2004 - 05 ते 2015 - 16 
मा 12 लऴानच ेथककत बाड े यक्क्भ रु.2,10,99,310/- अदमाऩ अप्राप्त ष आशे. वदय  प्ररॊफीत 
यक्क्भेचा दीघन कारालधी ल त्माभध्मे वभावलष्ट्ठ अवरेरी कयोडो रुऩमाची यक्क्भ वलचायात घेता 
वदय यक्क्भ ळावनाकडुन प्राप्त ष कयणेकाभी लरयष्ट्ठ ऩातऱीलय तातडीन ेप्रमत्न ष  कयणे आलश्मक 
अवल्माच ेरेखाऩयीषणाचे भत आशे. माफाफत खुरावा अप्राप्त आशे. 
लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.२,१०,९९,३१०/- 
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ऩरयच्छेद क्र.१७.२:- भशानगयऩाशरकेकडुन तवेच ळावनाकडुन लेतन ल बत्त्मावाठी 50 टक्के  
               अनुदान शभऱाल्माफाफत ल त्माचा भेऱ जभा खचागळी न घातल्माफाफत. 

 

    भळषण वलबागातीर वन 2015-16 मा आधथनक लऴानतीर योख ककदे तऩावर ेअवता 
त्माभध्मे भाशे एवप्रर 2015 ते भाचन 2016 मा भदशन्फ्माऩमांत ळावनाकडुन ल 
भशानगयऩाभरकेकडुन अनुदान प्राप्त झार ेआशे. त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे.  

(1) भाशे एवप्रर 2015 त े भाचन 2016 ळावनाकडुन रु.71080061 ल भनऩाकडुन 
रु.87873682 अवे एकुण ष रु.158953743 अनुदान जभा झाल्माच े योख ककदे भध्मे 
ददवुन मेते ल त्माभधुन भाशे एवप्रर 2015 ते भाचन 2016 ऩमांत झारेरा खचन 
रु.129435900 योख ककदे लरुन ददवुन मेतो म्शणजेच भाचन 2016 अखेय 29517883 शे 
अनुदान भळल्रक ददवुन आरेर ेआशे. माभध्मे आयॊबीक 1/4/2015 मा योजी भळल्रक 
अवरेल्मा आयॊबीकेच्मा यक्कभेचा वभालेळ नाशी.  

(2)  त्माचप्रभाणे बवलष्ट्य़ ननलाशन ननधीच े योख ककदे भध्मे भाशे एवप्रर 2015 ते भाचन 
2016 ऩमांत रु.15796520 लऴानअखेयीव जभा झारेर ेअवुन भाशे एवप्रर 2015 ते भाचन 
2016 भधीर खचन रु.10655472 खचन झाल्माचे ददवुन मेत ेम्शणजेच भाचन 2016 अखेय 
रु.4141048 एलढी यक्कभ भळल्रक ददवुन मेत आशे. मावाठी ळावन भशानगयऩाभरका 
माॊच्माकडुन प्राप्त झारेल्मा अनुदानाच ेल खचानच ेताऱभेऱ घारुन उलनरयत यक्कभ त्माच 
वलबागाकड ेऩाठवलणे आलश्मक शोत.े तयी वुद्धा भळषण वलबागान ेमा फाफत कोणत्माशी 
प्रकायची कामनलाशी केल्माची ददवुन मेत नाशी. करयता वदय अनुदानाचा जभा ल खचानचा 
ताऱभेऱ घेऊन रेखाऩयीषणाव अलगत कयाल.े माफाफत खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१७.३:- वेला ऩुथतीकेतीर त्रटुी फाफत. 
 

 वौ.शेभाॊगी शयेश्लय ऩाटीर वेला ननलतृ्त भुख्माध्मावऩका माॊची भुऱ वेला ऩुस्तीकेची तऩावणी 

केरी अवता अवे ददवुन आरे की , वदय  दद.28/8/2015 योजी वेला ननलतृ्त झाल्मा अवल्माभुऱे 

त्माॊना लाऴीक लेतन लाढ भाशे 1/7/2015 ऩमांत देणे आलश्मक शोत.े ऩॊयत ु दद.1/7/14 ल 

दद.1/7/2015 मा दोन लऴानच्मा लाऴीक लेतन लाढी भॊजुय न कयता ननलतृ्ती लेतन कोणत्मा आधाये 

ननव्श्चत केरे मा फाफतचा खुरावा रेखाऩयीषणाव वादय कयाला. तवेच अळा प्रकायची अन्फ्म प्रकयणे 

अवल्माव त्माफाफतशी भादशती वादय कयण्मात माला. माफाफतचे अनुऩारन अप्राप्त.   
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ऩरयच्छेद क्र.१७.४:- बव्लष्म ननलागश ननधी नोंद लशी भधीर तयतुदी फाफत. 
 

            कभनचाऱ्माच्मा लेतनातुन कऩात झारेल्मा  ब षवलष्ट्म ष ननलानश ननधीच्मा यक्कभाॊच्मा नोंदी 

नभुना ९८ भध्मे घेणे आलश्मक शोत.ेऩयॊत ुनभुना नॊ.98 तऩावणी केरी अवता वन 2012-13 मा 

लऴानऩावुन अदमाऩशी नोंदी घेण्मात आरेल्मा नाशीत.त्माभुऱे प्रत्मषात वॊफधीत भळषकाॊना ब षवलष्ट्म ष 

ननलानश ननधी राब कळाप्रकाये ददरा जातो ककॊ ला प्रत्मषात त्माच्मा खात्मात जभा अवरेल्मा यक्कभे 

फाफतची खात्री न कयता  ब षवलष्ट्म ष ननलानश ननधी यककभेचा राब  ददरा जातो काम माची खात्री 

ऩटण्मावाठी रेखाऩयीषणाव अभबरेखे उऩरब्ध करुन ददरेरी नाशीत तयी वदय फाफीॊची वन 2012-

13 ऩावुनची अऩुणन नोंदीची ऩुतनता करुन तवे रेखाऩयीषणाव वादय कयण्माचे वुचीत केरे आशे . 

ऩयॊतु खुरावा अप्राप्त आशे.  
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ऩरयच्छेद क्र.१७.५:- लेतन ल बत्माच्मा देमकाच्मा अदाई फाफत. 
 

      वन 2015-16 मालऴानतीर लेतन देमकाची तऩावणी केरी अवता अवे आढऱुन आरे 
की, देमक ऩारयत कयताना रेखाभळऴनक, बफर क्र., प्रभाणक क्र., ददनाॊक माची नोंद देमकाच्मा 
नभुना नॊ. 22 लय घेण्मात मेत नाशीत त्माभुऱे कोणत्मा क्रभाॊकालय वदय भशीन्फ्माच ेअदाई 
झारेरी आशे शे ददवुन मेत नाशी.  

       तवेच भशीन्फ्माच्मा लेतनाची अदाई ज्माभध्मे बवलष्ट्म ष ननलानश ननधीच्मा यकभा, गट 
वलम्माच्मा यकभा, बायतीम वलम्माच्मा यकभा, हमलवाम कय ,ऩतऩेढी , ल इतय लवुरीच्मा यकभा 
धनादेळाहदलाये वॊफॊधधताॊना देण्मात मेतात ऩयॊतु माची नोंद लेतन बत्माच्मा भागीर फाजुव 
देण्मात मेत अवुन त्मालय रेखाऩाराची कोठेशी स्लाषयी नवत.े त्माभुऱे प्रत्मषात कोणता 
धनादेळ कोणत्मा ऐजन्फ्वीरा देण्मात आरेरा आशे. माची खात्री रेखाऩरयषणाव कयता आरेरी 
नाशी . तयी देमका लय धनादेळाच्मा नोंदी घेलुन रेखाऩयीषणाव वादय कयण्माच ेवलबागाव 
कऱवलण्मात आरे. तवेच देमकाभध्मे भागीर भदशन्फ्माचे प्रदान ल चारु भदशन्फ्मातीर प्रस्तावलत 
प्रदान माच्मा पयकाचे वललयणऩत्र जोडरेरे नाशी. 

      देमकाभध्मे भॊजुय ऩदाची वॊख्मा ल रयक्त अवरेल्मा ऩदाची वॊख्मा ल लेतन आशायीत 
ऩदाॊची वॊख्मा शी दळनवलण्मात मेत नाशीत त्माभुऱे प्रत्मषात भॊजुय अवरेल्मा ऩदाॊचेच लेतन 
काढण्मात आरेर ेआशे शे स्ऩ षष्ट्ट शोत नाशी. कयीता एवप्रर 2015 त ेभाचन 2016 ऩमांतच्मा लेतन 
देमकात एकुण भॊजुय अवरेल्मा ऩदाच ेलेतन काढण्मात आरेर ेआशे. त्माभूऱे प्रदानाची अचुकता 
ऩडताऱता आरी नाशी.  माफाफत वदयचा तऩभळर दळनलुन रेखाऩयीषणाव खात्री ऩटलाली. 
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  ऩरयच्छेद क्र.१७.६:- यदद झारेल्मा धनादेळाच्मा नोंदी लशीत न घेतल्माफाफत. 
 

 

       लेतन ल ननलतृ्ती लेतनावाठी प्राप्त ष झोरल्मा कोऱ्मा धनादेळाची नोंद नोंद लशीत घेणे 
आलश्मक शोत.े तवेच यदद झारेल्मा धनादेळची नोंद धनादेळ नोंद लशी भध्मे घेणे आलश्मक 
शोत े .ऩयॊत ुयद्द धनादेळाची नोंद धनादेळ नोंद लशी भध्मे घेण्मात आल्माच े ददवुन मेत नाशी. 
यद्द धनादेळाचा तऩभळर खारीर प्रभाणे आशे.  

अ.क्र धनादेळ क्र. हदनाॊक यककभ रु. 
1 826594 3/12/2015 20,40,903/- 
2 826596 3/12/2015 91,27,783/- 
3 789592 नाशी 3,51,051/- 
4 789585 नाशी 3,00,000/- 
5 108404 17/8/2015 65,17,111/- 
6 108408 17/8/2015 1290/- 
7 826562 21/5/2015 9,888/- 
8 826567 5/6/2015 7,91,198/- 
9 826572 नाशी 40,000/- 
10 826573 9/6/2015 40,000/- 
11 967019 1/1/2016 13,14,831/- 
12 967023 1/2/2016 21,92,736/- 
13 967028 नाशी नाशी 
14 967054 20/5/2016 2,84,616/- 
15 536636 नाशी 13,34,450/- 
16 536637 20/10/2014 13,34,450/- 
17 536640 20/10/2014 1000/- 
18 536665 20/1/2015 1000/- 
19 536678 नाशी नाशी 
20 536680 नाशी नाशी 
21 536690 31/3/2015 21,31,608/- 

 
 

               वदयचे धनादेळ कोणत्मा कायणास्त्ल यद्द कयण्मात आर ेमाचा खुरावा कुठेशी 
ददवुन आरेरा नाशी. माफाफत खुरावा अद्माऩ अनुत्तयीत आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१७.७:- नभुना नॊ-101 ननलतृ्ती लेतन नोंद लशी भधीर ऩुतगता कयणे फाफत. 
   

          वन 2015-16 मा लऴान ऩमांत एकुण 158 ननलतृ्ती लेतन धायकाॊना ननलतृ्ती लेतनाच ेअदाई 
केरेरी ददवुन मेते. तथावऩ वेला ननलतृ्तीच े भाशे नोहशेंफय मा भशीन्फ्माच े शमातीच े प्रभाणऩत्र घेणे 
आलश्मक शोत े ऩयॊत ु शमातीच े प्रभाणऩत्र रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन ददरेरे नाशीत . त्माभुऱे 
प्रत्मषात शमात अवरेल्माच ननलतृ्ती लेतन धायकाॊना ननलतृ्ती लेतन ददल्माची खातयजभा कयता मेत  
नाशी. 

 त्माचप्रभाणे वदय वेला ननलतृ्ताॊना ननलतृ्ती लेतन ककती अदा केरे / ननलतृ्ती लेतन भॊजुय ककती 
आशे. मा फाफतची नोंद नोंद लशी भध्मे कोठेच ददवुन आरी नाशी. त्माभुऱे प्रत्मषात ननलतृ्ती लेतन 
धायकाव ककती यक्कभ अदा केरी शे ददवुन मेत नाशी. त्मावाठी ननलत्ती लेतन धायकाव प्रत्माषात 
ककती यक्कभ भॊजुय आशे. मा नोंदी ननलतृ्त ष लेतन नोंद लशीत घेलुन रेखाऩरयषणाव वादय कयण्माचे 
वलबागाव कऱवलण्मात आर.े ऩयॊतु खुरावा अप्राप्त आशे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



39 
 

ऩरयच्छेद क्र.१७.८:- शळषण वलबागात ठेलण्मात आरेल्मा योखलहशतीर अननमशभतता फाफत. 
 

   वन 2015-16 मा आधथनक लऴानतीर कॅळफुक, ब.नन.नन. लेतन ल ननलतृ्ती लेतन इ.वाठी 
ठेलण्मात आरेल्मा योखलशीॊची तऩावणी केरी अवता त्माभध्मे खारीर फाफीॊची ऩुतनता कयणे 
आलश्मक शोत.े 

    योख ऩुस्तीका नोंदी योजच्मा योज न घेता एका भशीन्फ्माच्मा नोंदी एकाच लेऱी घेण्मात 
आरेल्मा आशेत अवे आढऱुन आर ेआशे. दय भशीन्फ्माच्मा ळलेटी कॅळफुक भध्मे भळल्ल्क अवरेल्मा 
यक्कभेचा तऩभळर ददरेरा नाशी त्माभुऱे भळल्रक यक्कभेच्मा तऩभळराभध्मे कोणत्मा यक्कभेचा 
वभालेळ आशे शे ददवुन मेत नाशी तयी भशीन्फ्माअखेय भळल्रक अवरेल्मा यक्कभेचा तऩभळर 
रेखाऩरयषणाव देण्माचे वलबागाव कऱवलण्मात आरे आशे. 

1. मा भध्मे ब.नन.नन. योख ऩुस्तीकेत ददनाॊक 31/3/216 योजी भळल्ल्क दळीवलरेरी यक्कभ 
रु.136,62,088 /- 

2. लेतन ल ननलतृ्ती लेतन योख ऩुस्तीकेत ददनाॊक 31/3/2016 योजी भळल्ल्क दळीवलरेरी 
यक्कभ रु.361,43,444 

     तथावऩ माफाफत खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१७.९:- वेला ननलतृ्ती लेतन वलऴमक राबाफाफत. 

वेला ननलतृ्त शोणाऱ्मा ळावकीम कभनचाऱ्माना ननलतृ्तीलेतन वलऴमक राब लेऱेलय ल 
अचकू प्रदान शोणे गयजेच ेआशे. भात्र भळषण वलबागातीर श्रीभती. भॊगरा वालॊत माॊची वेला 
ननलतृ्ती लेतन फाफतची नस्ती ल वेला ऩुस्तकाचे अलरोकन केरे अवता खारीर प्रभाणे त्रटुी 
आढऱून आल्मा. 

 

1. श्रीभती भॊगरा वालॊत माॊना भुख्मध्माऩक मा ऩदालय दद. 01/01/2003 योजी ऩदोन्फ्नती 
भभऱारी. त्माची नोंद वेला ऩुस्तकात घेण्मात आरी. भात्र लेतन ननव्श्चत कयताॊना 
भ.ना.वे. (लेतन) ननमभ 1981, ननमभ 11(1)अ नुवाय झारेरा नाशी. त्माभूऱे त्माॊची 
लेतन ननव्श्चती चूकीने / कभी ननव्श्चत कयणेत आरी आशे. 

2. श्रीभती. वालॊत ह्मा ददनाॊक 31/08/2003 योजी ननमत लमोभानानुवाय वेलाननलतृ्त 
झाल्मा. वेला ननलतृ्ती शोई ऩमांतच्मा कारालधीत त्माॊना ननमभभत लेतन कभी देण्मात 
आल्माच े ददवते. लेतन ननव्श्चती चुकीची झाल्माभूऱे त्माॊची ननलतृ्ती लेतनशी चुकीने / 
कभी ननव्श्चत झार ेआशे.  

3. माफाफत वलबागाकडून भ.ना.वे. (ननलतृ्ती लेतन) ननमभ 1982 ननमभ 120 त े 126 
भधीर तयतूदीच ेकाटेकोय ऩारन केर ेजात नाशी. तवेच वलबागाची जफाफदायी अवतनाशी 
मा कड ेदरुनष शोत अवल्माच ेददवत.े 

4. माफाफत वदय भुख्मध्मावऩका माॊच ेवेला ननलतृ्ती लेतन प्रकयणी वुधायीत ननलतृ्ती लेतनाची 
ननव्श्चती करुन वषभ अधधकायी माॊची भॊजूयी घेऊन त्माॊना त्मानुवाय माफाफत राब 
भभऱेर अवे ऩशाल.े 

5. वलबागान े वेला ननलतृ्त शोणाऱ्मा कभनचाऱ्माॊची मादी करुन त्माफाफतची नोंदलशी ठेलणे 
गयजेच ेआशे. भात्र तळी नोंदलशी ठेलण्माॊत आरी नाशी. त्माभूऱे वेलाननलतृ्त शोणाऱ्मा 
कभनचाऱ्माॊफाफत अद्मालत भादशती प्राप्त झारी नाशी. 

6. ननलतृ्ती लेतना वलऴमक आणखी अळा प्रकायची काशी प्रकयणे आशेत का? माची खातयजभा 
कयाली ल ऩडताऱणी करुन वलन प्रकयणे ननमभभत कयणेत मालीत. 

  माफाफत खुरावा अद्माऩ अनुत्तरयत आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१७.१०:- १२ लऴग वेलाकाऱ ऩुणग झारेल्मा शळषकाॊना कारफध्द लेतनशे्रणी  
                 देण्मावॊदबागत  
                 

1. भळषण वलबागातीर कामनयत भळषक माॊना ळावन ननणनमा अन्फ्लमे कारफध्द ऩदोन्फ्नती / 
लयीष्ट्ठ शे्रणी / ननलड शे्रणी  राब देण्माफाफतच्मा रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन ददरेल्मा 
कागदऩत्राच ेअलरोकन केरे अवता 12 लऴ ेवेलाकाऱ झारेल्मा भशानगयऩाभरकेच्मा एकुण 
35 ळाऱेतीर भळषकाॊऩैकी 45 ऩात्र भळषकाॊची मादी भळषण वलबागान े तमाय करुन 
भा.भळषण उऩ वॊचारक भुॊफई वलबाग, भुॊफई माॊचेकड े जा.क्र.भनऩा/भळषण/428/2018-19 
ददनाॊक 24/7/2018 अन्फ्लमे वादय केल्माच ेददवुन मेते. 

2. मा वॊदबानत अवे नभुद कयालेव ेलाटत ेकी ऩात्र उभेदलाय ठयवलताना ळावनाने ननधानरयत केरेर े
ननकऴ ष वलचायात घेलुन प्रस्ताल वादय कयणे अऩेक्षषत आशे. तथावऩ मा फाफत भळषण 
वलबागान ेऩात्रतेच्मा ननकऴाची अभॊरफजालणी केरी ककॊ ला कवे मा फाफत कोणत्माशी प्रकायचा 
कागदोऩत्री ऩुयाला अभबरेखा लरुन ददवुन मेत नवुन केलऱ चाय ओऱीॊचा प्रस्ताल भा.भळषण 
उऩवॊचारक माॊच ेकड ेवादय केल्माच ेददवुन मेते. 

3. मा फाफत ऩात्रता ननकऴ ल इतय फाफी वॊफॊधी कागदऩत्राची भागणी करुनशी भळषण वलबागाने 
रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन ददरी नाशी त्माभुऱे ऩात्र / अऩात्र भळषकाॊची वत्मता 
ऩडताऱता आरे नाशी. 

4. ळावन ननणनमा नुवाय 24 लऴन वेलाकाऱ ऩुणन झारेल्मा भळषकाॊना कारफध्द ऩदोनतीचा राब ष 
देण्मावाठी भळषण वलबागान ेअद्माऩ कोणतीशी कामनलाशी केरी नवल्माच ेददवत.े  

5. मा फाफत प्रळावनाने त्लयीत मोग्म ती कामनलाशी कयणे अऩेक्षषत अवल्माचे रेखाऩरयषणाच े
भत आशे. मा फाफत प्रळावनाने मोग्म ती कामनलाशी करुन मा फाफत ऩुतनता अशलार 
रेखाऩयीषणाव वादय कयण्माचे वलबागाव कऱवलरे आशे , ऩयॊतु माफाफतचा अशलार अद्माऩ 
अप्राप्त आशे.  
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ऩरयच्छेद क्र.१७.११:- लथतु ऩुयलठा कॊ त्राट देताना केरेल्मा कयायनाम्मात भुद्ाॊक ळुल्क अधधदान  
                कभी केरेफाफत.. 
 

          भशायाष्ट्र भदु्राॊक अधधननमभातीर करभ ५ (iv)(a)(b) ल वधुायीत दयावाठी भशायाष्ट्र ळावन 
याजऩत्र अवाधायण बाग क्र .४७ दद.२४/०४/२०१५  नवुाय लस्तचु्मा ऩयुलठ्मावॊफॊधी कयालमाच्मा कयायलय 
(contract for supply of goods) a) नवुाय १० राख ऩमांतच्मा लस्त ुभलु्मालय ०.१% भदु्राॊक ळलु्क ल (b) 

नवुाय १० राखालयच्मा लस्त ुभलु्मालय ०.२% भदु्राॊक ळलु्क अदा कयणे आलश्मक आशे . तथावऩ वलबागाने 
लस्तचु्मा ऩयुलठ्मावॊफॊधी केरेरा कयाय वधुारयत तायखेच्मा अगोदयचे गदृशत धरुन भदु्राॊक ळलु्क अधधदान 
केरे आशे. त्माचा तऩभळर खारीरप्रभाणे 

अ
क्र 

कॊ त्राटाचा तऩशळर कॊ त्राटदाय कॊ त्राटभलु्म अदा केरेरे 
भदु्ाॊक ळलु्क 

करभ 
5(iv)(a)(b) 

प्रभाणे 
भदु्ाॊक ळलु्क 

पयक (कभी 
अदा केरेरे 

भदु्ाॊक 
ळलु्क) 

१ ळाऱेतीर 
वलद्मार्थमाांवाठी लह्मा 
ऩुयलठ्माफाफत 

अभयदीऩ 
उद्मोग 

१० राख २३०० ६२७३.५४ ३९७३.५४ 

२ ळाऱेतीर 
वलद्मार्थमाांवाठी फुट ल 
भौजे  ऩुयलठ्माफाफत 

टेक्नोकाऩट 
अवोभवएट 

१० राख २७०० ७०३४.२४ ४३३४.२४ 

३ ळारेम गणलेळ  ल 
फॅच टामवश 

भपतरार 
इॊडव्स्रज 
भरभभटेड 

१० राख ६६०० १४४३५.६८ ७८३५.६८ 

४ दप्तय ल ऩाण्माची 
फाटरी ऩुयलठ्माफाफत 

षेबत्रम 
हमलस्थाऩक 

१० राख २५०० ६६७३.७१ ४१७३.७१ 

५      २०३१७.१७ 
       मा वॊदबानत दद .१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधनवभाव क्र . ३ हदाये माफाफत मोग्म ती कायलाई करुन 
तवे अनऩुारन रेखाऩयीषण वलबागाव वादय कयण्माव कऱवलण्मात आरे शोत.े तथावऩ अनऩुारन अप्राप्त 
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ऩाणीऩुयलठा वलबाग 

 

ऩरयच्छेद क्र.११.६:- ऩाणीऩुयलठा वलबागाच्मा वाठा नोंदलशी भध्मे आढऱरेल्मा त्रटुीॊफाफत... 
 
         ऩाणीऩुयलठा वलबागात वलवलध काभाॊकयीता जरलादशनी ल वादशत्म खयेदी केरी जाते . 

वदय वादशत्माचे लाटऩ वलबागाच्मा गोदाभातुन केरी जाते ल त्माची नोंद वाठा यव्जस्टय भध्मे 

घेण्मात मेते . वाठा यव्जस्ट यचे अलरोकन केरे अवता वलवलध काभाॊकयीता लयीर जरलादशनी ल 

वादशत्म ऩुयवलल्माचा उल्रेख आढऱुन मेतो .  भात्र, वाठा यव्जस्टय भध्मे वदय काभाकयीता लयीर 

वादशत्माची भागणी कोणी ल ककती केरी आशे माचा उल्रेख आढऱुन मेत नाशी . ऩमानमाने वदय 

वादशत्म वाठा यव्जस्टय भधीर नोंदवलरेल्मा दठकाणीच लाऩयरे आशे माचा फोध शोत नाशी.  

        तयी, वाठा यव्जस्टय भध्मे भागणी दायाच्मा नालाचा ल भागणी प्रभाणाचा उल्रेख का 

कयण्मात आरा नाशी. माचा खुरावा आजतागमात अप्राप्त आशे.    
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ऩरयच्छेद क्र.११.७:- ऩाणीऩुयलठा वलबागात ४००mm टामटन रयॊग वलनालाऩय अवल्माफाफत... 
 
        ऩाणीऩुयलठा वलबागात वलवलध काभाॊकयीता वादशत्म खयेदी केरी जाते . वदय वादशत्माच े

लाटऩ वलबागाच्मा गोदाभातुन केरी जाते ल त्माची नोंद वाठा यव्जस्टय भध्मे घेण्मात मेते . वन 

२०१५-१६ टामटय रयॊग वाठा यव्जस्टय भधीर ऩषृ्ट्ठ क्र.३५ लयीर ४००mm टामटन रयॊग चे प्रभाण ११० 

नग इतके दळनवलरे आशे . वदय वादशत्म भागीर ककत्मेक लऴानऩावुन वाठा यव्जस्टय लय भळल्रक 

ददवुन मेते ल खयेदी केल्माऩावुन आजतागत त्माचा लाऩय झारेरा नाशी . ऩमानमान,े वदय वादशत्माची 

आलश्मकता नवताना देखीर खयेदी कयण्मात आरेरी आशे . माभुऱे अनालश्मक वादशत्माची खयेदी 

करुन भनऩाच्मा ननधीचा अऩहमल शोऊन वलनालाऩय ननधी गुॊतुन यादशरा आशे.  

     तयी माफाफत खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.११.०८:- फ्रोभीटय/लगॅ भेक व्शॉल्ल फववलणे/दरुुथती कयणे. तयतदु- ४४६६२९ 

 

        तयतुद नोंदलशीचे  रेखाऩयीषण कयताना फ्रोभीट य/लॅगभेक हशॉल्ल फववलणे /दरुुस्ती कयणे 

वाठी वन २०१५-१६ भध्मे रु.५०.०० रष यक्कभेची तयतुद कयणेत आरेरी अवुन त्माऩैकी 

रु.४,४५,५१८/- यक्कभेचा भभया बाईंदय भशानगयऩाभरका षेत्रातीर वुबाऴचॊद्र फो व भैदान मेथीर उॊच 

जरकुॊ बाव फ्रोभीटय फववलणेचा प्रस्ताल कयण्मात आरा आशे . त्माभुऱे तयतुद रु.४५.५५ राख एलढा 

कभी खचन केरा आशे (५०००००० – ४४५५१८ = ४५५४४८२). त्माभुऱे तयतुदीऩेषा खुऩच कभी खचन 

झाल्माचे ददवत आशे. तवेच खचानचे मोग्म ननमोजन करुन तयतुदीप्रभाणे खचन कयण्मात आरा नाशी . 

शी फाफ आऩल्मा ननदळननाव आणून देण्मात मेत आशे . तयी माफाफत रेखाऩयीषणाव खुरावा अप्राप्त 

आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.११.०९:- ळशयातीर ऩाणीऩुयलठमा फाफत... 

 

        भशानगयऩाभरकेत आजभभतीव स्टेभ  प्राधधकयणाकडुन ८६.०० द.र.भर. ल एभआमडीवी 

कडुन ५० द.र.भर. अवा एकुण १३६ द.र.भर. ऩाणीऩुयलठा भॊजुय अवुन त्मानुवाय ऩाणी ऩुयलठा शोतो 

ल त्माप्रभाणे ऩाण्माची देमके अदा केरी जातात . वन २०१५-१६ भध्मे ऩाण्माची देमके यक्कभ 

रु.४२.६६ राख अदा कयण्मात आरेरी आशेत . माफाफत खारीर तऩभळराप्रभाणे भादशती उऩरब्ध 

करुन द्माली. 

१) एकुण १३६ द.र.भर ऩाणीऩुयलठ्मा ऩैकी ऩाण्माचे वलतयण ककती झा रे ल एकुण एकुण 

वलतयणात तुट ककती आरी? 

२) JNNURM मोजनेभध्मे ककती ऩाणी ग्राशक भीटय फवलामचे शोते ? त्माप्रभाणे एकूण ककती 

भीटय फववलरे ल अजुन ककती भीटय फववलणे फाकी आशे?  

३) वलबागाभापन त ऩुयवलण्मात मेणा- मा ऩाणीऩुयलठ्माच्मा ककती जरजोडण्माॊना भीटयहदाये 

ऩाणी ऩुयलठा शोतो? ल ककती जरजोडण्माॊची भीटय फॊद अलस्थेत आशेत? 

       लयीर भादशती भागवलण्मात आरी शोती.  वदयची भादशती अप्राप्त आशे. 
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