










अग्ननळभन  वलबाग 

 

 

ऩरयच्छेद क्र.१.१ :- कॅऩीटेळन फप यक्कभ रु.२५४९६ च ेकभी आकायणीफाफत..रयतु गोरयमव  
               इभायत,वर्व्शे क्र./हशस्वा क्र नलीन-४४/४,५,६ ४७/२ जुना ३१२/४,५,६३१५/२  
               भौजे गोडदेल.  
    
     अग्ननळभन वलबागान ेवलऴमाांकीत ’रयतु गोरयमव’ मा इभायतीव अग्ननळभन मांत्रणा उबायणे 
फाफत ऩत्र क्र . MBMC/FIRE/197/2009-10 Dt.10/11/2009 अन्लमे तात्ऩुयत्मा स्लरुऩाचा  ल 
ऩत्र क्र. MBMC/FIRE/96/2015-16 Dt.08/05/2015 अन्लमे अांततभ ना शयकत दाखरा देण्मात 
आरेरा आशे . वदय ना शयकत दाखल्माच्मा लेऱी कभी कॅवऩटेळन पी आकायल्माच े तनदळशनाव 
आरे आशे. त्माचा तऩशळर खारीर प्रभाणे आशे.  
       प्रस्तुत प्रकयणी भा.भशावबा ठयाल क्र.९३ दद.१७/०३/२००७ नुवाय दद .१०/११/२००९ योजी  
तात्ऩुयत्मा स्लरुऩाचा ना शयकत दाखरा देण्मावाठी रु .५०/- प्रतत चौ.भी. प्रभाणे ५०९३.५१ मा 
फाांधकाभ  षेत्राव रु.२,५४,६५०/- इतकी कॅवऩटेळन पी आकायण्मात आरी आशे. त्मानांतय इभायत 
ऩुणश झाल्मानांतय अांततभ ना शयकत दाखल्मावाठी वदयीर प्रकयणात दद .२४/११/२०१४ योजी भागणी 
कयण्मात आरी शोती . त्माप्रभाणे देण्मात आरेल्मा ना शयकत दाखल्माच्मा लेऱी वुधायीत नलीन 
दय भा.भशावबा दद.१८/०२/२०१२ ठयाल क्र.११४ नुवाय रु.५५/- प्रतत.चौ.भी. प्रभाणे रु.२,८०,१४३/- 
कॅऩीटेळन पी शोत आशे.  
      माभुऱे नलीन दयानुवाय कॅऩीटेळन पी आकारुन पयकाची यक्कभ रु.२५,४९६/- लवुर कयणे 
आलश्मक शोत.े भात्र, लयीर यक्कभ लवुर न कयता ना शयकत दाखरा देण्मात आरेरा आशे. 
माभुऱे रु.२५,४९६/- इतकी कभी कॅऩीटेळन पी आकायरी अवल्माची रेखाऩयीषणाची धायणा आशे. 
तयी, माफाफत रेखाऩयीषणाव खुरावा वादय कयाला. 
१) प्रस्तुत प्रकयणी तात्ऩुयत्मा स्लरुऩाचा ना शयकत दाखरा देण्मावाठी रु .५०/- प्रतत चौ.भी. 

प्रभाणे ५०९३.५१ मा फाांधकाभ  षेत्राव रु.२,५४,६५०/- इतकी कॅवऩटेळन पी आकायण्मात 
आरी आशे. ल रु .२० प्रभाणे ४१२० चौयव भीटय मा फाांधकाभ षेत्राव रु .८२,४१६/- इतकी 
कॅऩीटेळन पी आकारुन तात्ऩुयत्मा स्लरुऩाचा ना शयकयत दाखरा दद .१०/११/२००९ योजी 
देण्मात आरा शोता. ऩयांतु लास्तुवलळायद भे.डी.एन.ऩटेर अण्ड अवोशळअन माांनी पक्त एकच 
इभायती वाठी दाखरा ददरेरा आशे . जय तात्ऩुयत्मा स्लरुऩाचे ना शयकत दाखरा एकुण ४ 
बफल्डीांग वाठी देण्मात आरा अवताना पक्त एकाच इभायतीरा अांततभ ना शयकत दाखरा 
देण्मात आरेरा आशे . त्माभुऱे फाकीच्मा इभायतीचे फाांधकाभ ना शयकत दाखरा देताना 
वलचायात घेतल्माचे ददवुन मेत नाशी. तयी, माफाफत खुरावा अऩेक्षषत आशे.  



 
२) ना शयकत दाखरा देताना कॅऩीटेळन पी कळी रालरी माचा भुल्माांकनाचा आदेळ नस्तीत  

आढऱुन मेत नाशी . त्माभुऱे कॅऩीटेळन पी  आकायणी फयोफय आशे की नाशी ते ऩडताऱुन 
ऩाशता आरे नाशी. 

३) अांततभ ना शयकत दाखल्माभध्मे कामाशरमीन अधधकायी दद.०५/०५/२०१५ रा इभायतीचे  
इन्स्ऩेक्ळन कयण्मावाठी गेरे शोते त्मालेऱेरा भुद्दा क्र .०२ प्रभाणे इभायत क्र.०२ ल ०४ च्मा 
काभाच्मा स्लरुऩाचे लणशन त्माांच्मा अशलाराभध्मे मालमाव शला शोता. ऩयांतु, इभायत क्र.०२ ते 
०४ चा अशलार अधधका-माने का ददरा नाशी . माचा खुरावा रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात 
आरेरा नाशी.  
       वषभ अधधका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे 
का माफाफत तऩावणी करुन उधचत कामशलाशी कयाली . माफाफत अधशवभाव क्र .०२ 
दद.१५/०३/२०१८ अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. खुरावा अप्राप्त आशे. 
 
लवरुऩात्र यक्कभ:- रु.२५,४९६/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ऩरयच्छेद क्र.१.२:- नभमदा शेरयटेज इभायत,वर्व्शे क्र./हशस्वा क्र नवलन-५३/२pt (old) ३०९/२pt  
              भौजे गोडदेल. कॅऩीटेळन फप यक्कभ रु.७०,८७६/- च ेकभी आकायणी फाफत. 
           

       अग्ननळभन वलबागान े वलऴमाांकीत ‘नभशदा शेरयटेज ’ मा इभायतीव अग्ननळभन मांत्रणा 
उबायणे फाफत ऩत्र क्र . MBMC/FIRE/779/2013-14 Dt.17/10/2013 अन्लमे तात्ऩुयत्मा 
स्लरुऩाचा ल ऩत्र क्र . MBMC/FIRE/356/2015-16 Dt.07/08/2015 अन्लमे अांततभ ना शयकत 
दाखरा देण्मात आरेरा आशे . वदय ना शयकत दाखल्माच्मा लेऱी कभी कॅवऩटेळन पी 
आकायल्माच ेतनदळशनाव आरे आशे. त्माचा तऩशळर खारीर प्रभाणे आशे.  
१) प्रस्तुत प्रकयणी भा.भशावबा ठयाल क्र.९३ दद.१७/०३/२००७ नुवाय दद .१७/१०/२०१३ योजी  

तात्ऩुयत्मा स्लरुऩाचा ना शयकत दाखरा देण्मावाठी रु .२०/- प्रतत चौ.भी. प्रभाणे २३६७.४७ मा 
फाांधकाभ  षेत्राव रु.५९,३३५/- इतकी कॅवऩटेळन पी आकायण्मात आरी आशे. इभायतीची 
प्रायांब ऩत्रावोफत जोडरेल्मा नकाळा प्रभाणे उांची २७.८६ भीटय इतकी आशे .  इभायत ऩुणश 
झाल्मानांतय अांततभ ना शयकत दाखल्मावाठी वदयीर प्रकयणात दद .१४/०६/२०१५ योजी भागणी 
कयण्मात आरी शोती. त्माप्रभाणे देण्मात आरेल्मा ना शयकत दाखल्माच्मा लेऱी वदयीर उांची 
ल वुधायीत नलीन दय वलचायत न घेता अांततभ ना शयकत दाखरा देण्मात आरा. भा.भशावबा 
दद.१८/०२/२०१२ ठयाल क्र.११४ नुवाय २४ भीटय ल त्मालयीर ऩयांतु , ३५ भीटय अधधक उांच 
नवरेल्मा इभायतीव रु.५५/- प्रतत.चौ.भी. प्रभाणे रु.१,३०,२११/- कॅऩीटेळन पी शोत आशे.  

         माभुऱे नलीन दयानुवाय कॅऩीटेळन पी आकारुन पयकाची यक्कभ रु.७०,८७६/- लवुर 
कयणे   
   आलश्मक शोत.े भात्र, लयीर यक्कभ लवुर न कयता ना शयकत दाखरा देण्मात आरेरा आशे.    
   माभुऱे रु.७०,८७६/- इतकी कभी कॅऩीटेळन पी आकायरी अवल्माची रेखाऩयीषणाची धायणा 
आशे.  
   तयी, माफाफत रेखाऩयीषणाव खुरावा वादय कयण्मात आरेरा नाशी.  
२) ना शयकत दाखरा देताना कॅऩीटेळन पी कळी रालरी माचा भुल्माांकन आदेळ नस्तीत   

आढऱुन मेत नाशी . तय भुल्माांकन आदेळ का ठेलण्मात आरा नाशी ल कॅवऩटेळन पी चे 
भुल्माांकन कवे कयण्मात आरे माचा खुरावा रेखाऩरयषणाव वादय कयण्मात आरेरा नाशी.  
       वषभ अधधका-माने माफाफतचा आ ढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे 
का माफाफत तऩावणी करुन उधचत कामशलाशी कयाली . अधशवभाव क्र .०३ दद.१५/०३/२०१८ 
अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. खुरावा अप्राप्त आशे. 

 
लवरुऩात्र यक्कभ:- रु.७०,८७६/- 
 



ऩरयच्छेद क्र.१.३:- कॅऩीटेळन फप रु.८,०७,२५०/- कभी आकायणीफाफत, ग्स्रिंग इभायत,वर्व्शे   
             क्र./हशस्वा क्र.(old)-५१/२६, ६९/१३, ७६/१,२(new) १०२/२६, ८८/१३, ११/१,२ at  
             Village Mira & .(old) ७६/१,२ (new) ११/१,२ at Village  
             Mahajanwadi.  
           

        अग्ननळभन वलबागान े वलऴमाांकीत ‘ग्स्प्रांग इभायत ’ मा इभायतीव अग्ननळभन मांत्रणा 

उबायणे फाफत ऩत्र क्र . MBMC/FIRE/490/2010-11 Dt.01/12/2011 अन्लमे तात्ऩुयत्मा 

स्लरुऩाचा ल ऩत्र क्र. MBMC/FIRE/1250/2015-16 Dt.05/03/2016 अन्लमे अांततभ ना शयकत 

दाखरा देण्मात आरेरा आशे . वदयीर इभायतीच्मा नकाळा प्रभाणे तऱभजरा + १७ भाळ्माची 

इभायतीव ऩत्र क्र .भनऩा/नय/८१३/२०१२-१३ दद.१७/०५/२०१२ योजी प्रायांबऩत्र देण्मात आरे शोते . 

त्माप्रभाणे इभायतीची उांची तऱभजरा + १७ भाऱे= १८ x २.८९ भीटय (प्रत्मेक भाळ्माची उांची 

२.८९) = ५२.०२ इतकी आशे . त्माभुऱे वदय  ना शयकत दाखल्माच्मा लेऱी भा.भशावबा ठयाल 

क्र.१० दद.०१/०७/२०१५ प्रकयण क्र .३० नुवाय शभया बाईंदय भशानगयऩाशरकेचे वलकाव तनमांत्रण 

तनमभालरी (DC Room) भधीर अटीळतीच्मा अधधन याशुन ४५ भीटय ऩेषा अधधक ऩयांतु ७० 

भीटय ऩेषा अधधक नाशी अळा इभायतीव प्रती चौ .भी रु.१५० भीटय मा दयाने कॅऩीटेळन फप लवुर 

करुन ना शयकत दाखरा देणे आलश्मक शोते . ऩयांतु वदयीर ठयाल वलचायात न घेता अांततभ ना 

शयकत दाखरा देण्मात आल्माभुऱे  कभी कॅवऩटेळन पी आकायल्माच े तनदळशनाव आर े आशे. 

त्माप्रभाणे देण्मात आरेल्मा ना शयकत दाखल्माच्मा लेऱी वदयीर उांची ल वुधायीत  नलीन दय 

वलचायात घेऊन एकुण फाांधकाभ १६७५५ Sq.mtr x १५० Sq.mtr = रु. २५,१३,२५०/- इतकी मेत.े    

         प्रस्तुत प्रकयणी भा.भशावबा ठयाल क्र.९३ दद.१७/०३/२००७ नुवाय दद.१७/१०/२०१३ योजी  

तात्ऩुयत्मा स्लरुऩाचा ना शयकत दाखरा देण्मावाठी १६,७५५ चौ.भीटय एकुण मा फाांधकाभ षेत्राव 

रु.१७,०६,००० इतकी कॅवऩटेळन पी आकायण्मात आरी आशे. इभायतीची प्रायांब ऩत्रावोफत 

जोडरेल्मा नकाळा प्रभाणे उांची ५२ भीटय इतकी आशे .  इभायत ऩुणश झाल्मानांतय अांततभ ना 

शयकत दाखल्मावाठी वदयीर प्रकयणात दद .३०/०१/२०१६ योजी भागणी कयण्मात आरी शोती . 



त्माप्रभाणे देण्मात आरेल्मा ना शयकत दाखल्माच्मा लेऱी वदयीर उांची ल वुधायीत  नलीन दय 

वलचायात न घेता अांततभ ना शयकत दाखरा देण्मात आरा. 

      माभुऱे नलीन दयानुवाय कॅऩीटेळन पी आकारुन पयकाची यक्कभ रु.८,०७,२५०/- लवुर 

कयणे आलश्मक शोत.े भात्र, लयीर यक्कभ लवुर न कयता ना शयकत दाखरा देण्मात आरेरा 

आशे. माभुऱे रु.८,०७,२५०/- इतकी कभी कॅऩीटेळन पी आकायरी अवल्माची रेखाऩयीषणाची 

धायणा आशे. तयी, माफाफत रेखाऩयीषणाव खुरावा वादय कयण्मात आरेरा नाशी.   

       ना शयकत दाखरा देताना कॅऩीटेळन पी कळी रालरी माचा भुल्माांकन आदेळ नस्तीत 

आढऱुन मेत नाशी . तयी भुल्माांकन आदेळ का ठेलण्मात आरा नाशी ल कॅवऩटेळन पी चे 

भुल्माांकन कवे कयण्मात आरे माचा खुरावा रेखाऩयीषणाव अप्राप्त आशे.  

        वषभ अधधका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का 

माफाफत तऩावणी करुन उधचत कामशलाशी कयाली अधशवभाव क्र .०४ दद.१९/०३/२०१८ अन्लमे 

खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. ऩयांतु खुरावा अप्राप्त आशे. 
 

लवरुऩात्र यक्कभ:- रु.८,०७,२५०/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऩरयच्छेद क्र.१.४:- भा. भशावबा ठयाल क्र.१० हद.०१/०७/२०१५ रकयण क्र.३० नुवाय ४५ भीटयऩेषा 
             अधधक ऩयिंतु ७० भीटय ऩेषा कभी अळा इभायतीव कॅऩीटेळन पी रती भीटय 
             रु.१५० रभाणे आकायणी न कयता तात्ऩुयता ना शयकत दाखरा हदल्माभुऱे कभी 
             लवुरी यक्कभ रु.१,६६,३१,५४२ /- 
 

          भा.भशावबा ठयाल क्र .१० दद.०१/०७/२०१५ प्रकयण क्र .३० नुवाय शभया बाईंदय  

भशानगयऩाशरकेचे वलकाव तनमांत्रण तनमभालरी (DC Rule) भधीर अटीळतीच्मा अधधन याशुन 

४५ भीटय ऩेषा अधधक ऩयांतु ७० भीटय ऩेषा अधधक नाशी अळा इभायतीव प्रती चौ .भी रु.१५० मा 

दयाने कॅऩीटेळन पी लवुर करुन ना शयकत दाखरा देण्माव तवेच मा ऩुली दाखरा ददरा अवेर 

तय पयकाची यक्कभ भशावबेने लवुर कयण्माची भांजुयी ददरी आशे.  

       वन २०१५-१६ भध्मे तात्ऩुयता ना शयकत दाखल्माची मादी ऩडताऱणी कयताना ४५ 

भीटयऩेषा अधधक उांची अवरेल्मा इभायतीव लयीर ठयालाप्रभाणे प्रती चौयव भीटय रु .१५०/- मा 

दयाने लवुर केरेरी आढऱुन मेत नाशी. त्माची भादशती खारीर प्रभाणे आशे. 

अ
क्र 

इभायत/लास्तुवल
ळायदाच ेनाल  

वर्व्शे के/ हशस्वा क्र. इभायती
ची उिंची 

इभायत 
built up 
area 

45भीटय ऩेषा 
अधधक अवरेल्मा 
इभायतीव १५० 
रती.चौ.भी. मा 
दयाने कॅऩीटेळन पी 
लवुर कयणे 

रत्मषात 
केरेरी 
लवुरी 

पयक 

१ M/s. Tej’s 
Consultant 

C.T.S No 4278 to 
4285,4287,4302 to 
4305,4305,4307 to 
4313, 4330 to 
4350,4382,4383, 
4386 to 4397, 4424 
to 4432,4434 
Village Mahajanwadi 
 

59.6 470.38  
 
 
 
 

 
 
              
      70557.00 

 
 
 
 

 
 
   
      51745 

       18812 

२ M/s. Anish & 
Associates 

S.No/H.no.559/1 at 
village Bhayandar 

51.00 6637.79  
995668.50 

 
730180 265488.5 

३ M.s Anil Patil 
consultants 
Pvt. Ltd. 

S.No/H.no-115/4 
,5,10,11,13,14,15,18,
19,20,21,22,23,116/2
,3 117/1, 17,18 at 
village mira( 
Mahajanwadi) 

55.72 36300  
5445000.00 

 
3546000 

 
1899000 



४ M/s. Anish & 
Associates 

S.No/H.no-86/1,3,4 
8A,8B,8C, 87/1pt,1B 
1C,1D,2 88/1/1, 
1/3,89/1,3, 105/1,2, 
225pt Village 
Ghodbundar 

58.95 11968  
 
 
 
 
 

1795200.00 

 
 
 
 
 

385330 

 
 
 
 
     
 
   1409870 

५ M/s. Anish & 
Associates 

S.No/H.no-11/2/A, 
2/1B,3,4,5,6,7 12/4 
at village kasha 
 

53.7 10160.84  
 

1524126.00 

 
   

399046 
1125080 

६ M.s Designer 
House 

S.No/H.no-
271/8,9,11, 286/1,2 
at village Navghar 
 

52.50 22284.06  
 

3342609.00 

 
 

2994784 
347825 

७ M/s. Krataarh 
Architecs 

S.No/H.No-(old)435, 
436/2,3 437/1 to 
11, 438/1 to 
6,439/1 to 8,10, 
440/1, 3 to 13 at 
Village navghar 
 

69.90 36491.26  
 
 
 
 
 

5473689.00 

 
 
 
 
 

547365 
4926324 

8 M/s. Krataarh 
Architecs 

S.No/H.No-72/1,2 
73/1,2,3,4 74/1,2 
79/1,3,4 234pt 
Village Ghodbundar 

69.90 23643.81  
 
 

3546571.50 

 
 
 

1350000 2196571.5 

9 M/s. Krataarh 
Architecs 

Residential Building 
No.3 & 4 ........ at 
Village ghodbundar 
 

69.9 23533.77  
 

3530065.50 

 
 

2807325 
722740.5 

10 M/s. Anish & 
Associates 

C.T.S. No.5pt, 
18,32 at village 
mira 
 

50.60 7550.99  
 

1132648.50 

 
 

297750 
834898.5 

11 M/s. Anish & 
Associates 

S.No/H.No-11/2/1A, 
2/1B,3,4,5,6,7, 12/4 
at Village kasha 
 

53.7 10160.84  
 

1524126.00 

 
 

399046 
1125080 

12 M/s. Avinash 
Mhatre & 
Associates 

S.No/H.No-459/4 at 
Village Navaghar 

58.3 9096.26 
                             

1364439.00 

 
 

284515 1079924 

13 M/s. Nakasha 
Architecs 

S.No/H.No-
42(172)3C,3D,5,6, 
37(166)/1A,1B at 
Village mira 
 

54.45 3966.93 

595039.50 

 
 
 

246000 
349039.5 



14 M/s. Anish & 
Associates 

S.No/H.No-24/1pt,2, 
at village 
Ghodbunder 
 

69.9 42260.55 

 
6339082.50 

 
 

6339150 -67.5 
 

15 M/s. Bharat 
Kumar Patel 

C.T.S No.(new) 
7/7b,8(old) 131 at 
Village khari 

69.8 25205.04 

3780756.00 

 
 

3449800 

 
 

330956 

      

4,04,59,578 
 

2,38,28,036 

 

1,66,31,542 

 
        लयीर तक्त्मात ठयालानुवाय नलीन दयानुवाय कॅऩीटेळन पी आकारुन यक्कभ रु. 
4,04,59,578 लवुर कयणे आलश्मक शोत.े भात्र, लयीर यक्कभ लवुर न कयता जुन्मा दयाने 
कॅऩीटेळन पी आकारुन यक्कभ रु . 2,38,28,036 लवुर करुन तात्ऩुयता  ना शयकत दाखरा 
देण्मात आरेरा आशे. माभुऱे रु. 1,66,31,542 इतकी कभी कॅऩीटेळन पी लवुर केल्माची 
रेखाऩयीषणाची धायणा आशे.  
        वषभ अधधका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का 
माफाफत तऩावणी करुन उधचत कामशलाशी कयाली . तयी, माफाफत अधशवभाव क्र.०५ दद.१९/०३/२०१८ 
अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. ऩयांतु खुरावा अप्राप्त आशे. 
लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.१,६६,३१,५४२/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मभऱकत वलबाग 
 

ऩरयच्छेद क्र.- २.१ बुईबाड ेल ळॉवऩिंग वेंटय थकीत बाड ेरु. १,२३,८८,७८४/- लवुरी न   
             झाल्माफाफत... 
 

 

      वन २०१५-१६ ची जशभनी (बुईबाड)े आणण ळॉवऩांग वेंटय बाड्माची भागणी नोंदलशीच े
रेखाऩयीषण कयताना खारीर ददरेल्मा तऩशळराप्रभाणे बुईबाड ेल इभायत बाड ेलवुरीची 
गेल्मा फकत्मेक लऴाशऩावुन लवुरी झाल्माची आढऱुन मेत नाशी. 
    गोडदेल बाईंदय (ऩु). भावऱी भाकेट / भागीर थकफाकी- १४६८४०/- 

अ.क्र नाल चार ुलऴामची थकफाकी (रु) 
१ श्रीभ. बानुफाई ऩाटीर १०८०० 

२ श्रीभ. शवता याभचांद्र तये १०३०० 

३ श्रीभ. ववलता नयेळ ऩाटीर १०८०० 

४ श्रीभ.आनांदी ऩाटीर १०८०० 

५ श्रीभ.रता ळाांतायाभ ऩाटीर १०८०० 
६ श्रीभ.चांदा भदन म्शात्रे १०८०० 
७ श्रीभ. वावलत्री देलयाभ ऩाटीर १०८०० 
८ श्रीभ.ऩुष्ऩा ऩाटीर १२७२० 

९ श्रीभ.रक्ष्भी नायामण ऩानकय १०८०० 

१० वौ. वुळीरा गणऩत कीणी १०८०० 

११ वौ. कभरा चांद्रकाांत बोईय १०८०० 

१२ वौ.नांदा अरुण बोईय १०८०० 

१३ वौ. बायती प्रवलण ऩाटीर १०८०० 

१४ वौ. जमश्री उभाजी ऩाटीर १२२२० 

१५ श्रीभ. आनांदी बोईय १०८०० 

१६ श्रीभ. धगता भनोज बानजी १०८०० 

१७ श्रीभ. रुक्भीणी रक्ष्भण ऩाटीर १०८०० 

१८ श्रीभ. ळशळकरा केळयीनाथ नाईक १०८०० 

१९ श्रीभ. रक्ष्भी वुयेळ नाईक १०८०० 

२० श्रीभ.फेफीताई ऩाटीर. १०८०० 

 एकुण २,१८,८४०/- 
 भागीर थकफाकी + चारु (१४६८४० + २१८८४०) 
 एकुण थकफाकी ३,६५,६८०/-   



   खायीगाल बाईंदय (ऩु) (भागीर फाकी- ४,५२,८८०) 
अ.क्र नाल चार ुलऴामची थकफाकी (रु) 

१ श्रीभ. गांगा ऩाटीर १२९६० 

२ श्रीभ. ऩालशती गोवलांद ऩाटीर १०८०० 

३ श्रीभ. भतनऴा फकवन बोईय १०८०० 

४ श्रीभ. आळा फकवन बोईय १२९६० 

५ श्री. डडस्को खान १२९६० 

६ श्रीभ. गुराफ लावुदेल ऩाटीर १०८०० 

७ श्रीभ. आळा वशदेल ऩाटीर १०८०० 

८ श्री. फकवन बास्कय ऩाटीर १०८०० 

९ श्रीभ. कुां दा कभराकय म्शात्रे १२९६० 

१० श्रीभ. ऩुष्ऩा रशु ददांडकेय १०८०० 

११ श्रीभ. अतनता भांगेळ कीणी १०८०० 

१२ श्रीभ. ऩुष्ऩा भधकुय भाच्छी १०८०० 

१३ यांजना नाभदेल ऩाटीर १०८०० 

१४ लतनता यवल ांद्र भाऱी १२९६० 

१५ चांद ुफाऱकृष्ण ऩाटीर १०८०० 

१६ चांद्राफाई जनादशन ऩाटीर १२९६० 

१७ मभनुा शबभन्ना गोंडरा १२९६० 

१८ कल्ऩना बास्कय ऩाटीर १२९६० 

१९ देलकी वलष्णु ऩाटीर १०८०० 

२० ताया दावु लांजायी १०८०० 

२१ इांददया भशादेल ऩाटीर १२९६० 

२२ याजश्री दत्तात्रमे ळादशय १०८०० 

२३ अदशल्मा जगन्नाथ गुांड १२९६० 

२४ भांजुरा श्माभ लवईकय १०८०० 

२५ अांजरी ददरीऩ ऩाटीर १२९६० 

२६ जमांती ऩद्भा म्शात्रे १२९६० 

२७ इांदभुती याभचांद्र वकी १२९६० 

२८ करा ऩांढयीनाथ गोयीकय १२९६० 

२९ ऩुष्ऩा भधयुा भाच्छी १०८०० 

३० शभना दाभोदय याऊत १०८०० 

३१ लस्तरा जनादशन चौगुरे १०८०० 



३२ वुरोचना दत्तात्रम वुले १०८०० 

३३ करुणा वलष्णु भाऱी १०८०० 

३४ बयती कैराव धचऩऱुणकय १०८०० 

३५ देलमानी ळाांतायाभ ऩाटीर १२९६० 

३६ बावलफाई चांद्रकाांत बोईय १२९६० 

३७ गौयी फकवन ऩाटीर १२९६० 

३८ करा चांद्रकाांत धनु १०८०० 

३९ रुक्भीणी ऩाटीर १२९६० 

४० अनुवुमा घोडकेय १०८०० 

४१ कल्ऩना घोडकेय १२९६० 

४२ कुवुभ रशु ददांडकेय १०८०० 

४३ प्रशभरा भशादेल गगीकय १०८०० 

४४ कवलता जगददळ देलरातशी १०८०० 

४५ ळशभशरा बयत ऩाटीर १२९६० 

४६ वांतोऴ केळल बोवरे १०८०० 

४७ जमु मळलांत म्शात्र े १०८०० 

४८ शवता तनजाउद्ददभ कुयेळी १०८०० 

४९ वत्राभ जमस्लार कटरेलार १०८०० 

५० बायती यघुनाथ तये १०८०० 

५१ शबभा भशादेल लैती १०८०० 

५२ भांजुऱा लवांत ऩाटीर १२९६० 

५३ प्रबालती नायामण ऩाटीर १०८०० 

५४ तायाफाई ऩाटीर १२९६० 

५५ यांजना भोयेळलय ऩाटीर १२९६० 

५६ शेभरता फकवन ऩाटीर १०८०० 

 एकुण ६५४४८०/- 
   भागीर + चारु ४५२८८० + ६५४४८० 
  ११,०७,३६०/- 

 

    नलघय बाईंदय (ऩु) भागीर थकफाकी- २२८४८० 

अ.क्र नाल चार ुलऴामची थकफाकी (रु.) 
१ फेफी ऩद्भाकय म्शात्रे १२९६० 

२ दगुाश धच ांताभण बोईय १२९६० 



३ यवल ांद्र अनांत ऩाटीर १२९६० 

४ वलभर ळखेय ऩाटीर १२९६० 

५ ळायदा याभचांद्र कोऱी १२९६० 

६ आनांद मळलांत ऩाटीर १२९६० 

७ वदानांद शबला ऩाटीर १२९६० 

८ भारती वदानांद ऩाटीर १२९६० 

९ चेताना देलचांद्र ऩाटीर १२९६० 

१० योळना जमांतीरार ऩाटीर १२९६० 

११ जमभारा तऱेकय ११०४० 

१२ शभना बयत ऩाटीर १२९६० 

१३ वबुाऴ गजानन ऩादटर १२९६० 

१४ कभराकय यघल ऩाटीर १२९६० 

१५ शभया  जगददळ ऩाटीर १२९६० 

१६ जगददळ लावदेुल ऩाटीर १२९६० 

१७ ऩषु्ऩा वबुाऴ ऩाटीर ११०४० 

१८ मेळफुाई लाभन ऩाटीर १२९६० 

१९ ऩषु्ऩा ददलाकय ऩाटीर १२९६० 

२० शयेश्लय भोततयाभ ऩाटीर १२९६० 

२१ भांगराफाई अनांता ऩाटीर १२९६० 

२२ लत्वरा धचांताभण याऊत १२९६० 

२३ तायाफाई शयीश्चांद्र ऩाटीर ११२८० 

२४ प्रबालती शळलयाभ ऩाचगुड े १२९६० 

२५ फाफा नुयशभमा कुयेळी २२०० 

२६ तनरेळ आनांद ऩाटीर १२९६० 

  ३२०६८० 
     

      बाईंदय (ऩ.) भागीर थकफाकी (३७४५२०) 
अ.क्र नाल चार ुलऴामची थकफाकी (रु.) 
१ ळकुां तरा गणऩत फकणी ११०४० 

२ इांदफुाई गणऩत फकणी ११०४० 

३ बायती वलराव बांडायी १२९६० 

४ अदशल्मा नयेळ फकणी ११०४० 

५ ऩषु्ऩा भकुुां दा वऩवके १२९६० 



६ जानी जगददळ भाांगेरा १२९६० 

७ लस्तरा याजायाभ फकणी १२९६० 

८ भारती नायामण लतैी ११०४० 

९ फेफी नरुता ऩाटीर ११०४० 

१० लावांती देलयाभ लतैी ११०४० 

११ ऩषु्ऩा बारचांद्र ऩागधये ११०४० 

१२ इांददया कृष्णा ऩागधये ११०४० 

१३ कुवभु चांद्रकाांत ऩाटीर ११०४० 

१४ अांजना नांद ुऩाटीर ११०४० 

१५ दशया भाांजयेकय १०८०० 

१६ वरुोचना ददनेळ फकणी ११०४० 

१७ अनवुमा याभचांद्र आयेकय ११०४० 

१८ याखी शयेश्लय लतैी १०८०० 

१९ भारती शरयश्चांद्र दाांडकेय १२९६० 

२० नांदा फाफु लैती ११०४० 

२१ कभरा प्रळाांत ऩाटीर ११०४० 

२२ ऩालशती प्रबाकय भाांगेरा १२९६० 

२३ गुराफ शयेश्लय लैती १०८०० 

२४ ऩालशती भोयेश्लय फकणी १२९६० 

२५ वलद्मा अभतृ ऩाटीर १२९६० 

२६ रक्ष्भी द्लायकानाथ कोऱी ११०४० 

२७ तनळा नयशयी बोईय १२९६० 

२८ भाधयुी इश्लय भाछी ७२०० 

२९ ळाांती नायामण बोईय १०८०० 

३० फकवनी फाऩु लैती ११०६० 

३१ फकवनी केळल घाणेकय १०८०० 

३२ शभना केवयीनाथ ऩाटीर ११०४० 

३३ आळा काळीनाथ दमाऱकय ११०४० 

३४ शेभा देलयाभ लैती ११०४० 

३५ भारा बगलान फकणी ११०४० 

३६ ळाांतु फकळोय ऩोगीयी ११०४० 

३७ वांधगता शे.फकणी ११०४० 

३८ आळा प्रभोद ऩागधये ११०४० 



३९ भांजुऱा देलयाभ फकणी ११०४० 

४० जोस्त्ना रक्ष्भीनायामण दांडे १०८०० 

४१ भुक्ता कभराकय फकणी ७२०० 

४२ ऩाफकजा भटन ळॉऩ ळब्फीय कुयेळी ७२०० 

४३ ए लन भटन ळॉऩ भह्मम्भद शबकन ळखे ४६९०० 

४४ न्मनु दलु्शन फी . भटन ळॉऩ इब्रादशभ 
अन्लय कुयेळी 

२८८०० 

  १६९२०० 

  ५४३७२० 

  

 

        बाईंदय (ऩ.) नवलन इभायत ळॉवऩिंग वेंटय 

अ.क्र नाल चार ुलऴामची थकफाकी 
१ गोऩाऱ मळलांत कालणकय गाऱा क्र.०१ २४०० 

२ जगन्नाथ कृष्णाजी घयत गाऱा क्र.०२ २४०० 

४ नांदरार भाच्छी गाऱा क्र.०४ २४०० 

५ वलष्णु लावदेुल शळयलऱकय गाऱा क्र. ०५ २४०० 

६ सान ुनयशयी वमुशलांळी गाऱा क्र. ६ ४४२३२ 
७ लावदेुल ऩयळयुाभ फकणी गाऱा क्र.७ २४०० 

८ वयेुळ गांगायाभ कालणकय गाऱा क्र.०८ २४०० 

९ ळयद लवांत चेडुरकय गाऱा क्र.०९ २४०० 

१० शभखीरार लषै्णल गाऱा क्र.१२ ४२५१६ 

११ उभाळांकय फाफयुाल गपु्ता गाऱा क्र.१३ १४१७२ 

  ११७७२० 

 

      छत्रऩती मळलाजी भशायाज ऩुतळ्मा जलऱ जुने बुईबाड ेधायक 

अ.क्र नाल चार ुलऴामची थकफाकी (रु.) 
१ दधुनाथ दफुे २५६ 

२ वदानांद एव. कदभ ५१२ 

३ आप्ऩावाशेफ बानदुाव गामकलाड २५६ 

४ लाभन अप्ऩा फाकडकेय १०२४ 

  २०४८ 
 



       उत्तन वलबाग  

अ.क्र नाल चार ुलऴामची थकफाकी (रु) 
१ डॉल्वी जशवन कोरयमा ७२०० 

२ वाशरभ खान ८६४०० 

३ ळपी ळखे ८६४०० 

४ भोना जॉनी डडवोझा ३६०० 

५ परयदा ळब्फीय ळखे १२९६० 

६ फपरोशभना डोंगयकय १२९६० 

७ आमयव श्रालाण्मा १०८०० 

८ उद्म शवतायाभ फने ७२०० 
९ कुभदुदनी शवतायाभ फने ७२०० 

१० भोततन योभन फोग्जशव ७२०० 

११ भोततन भोशन याज ७२०० 

१२ ऑरी इजेऩ भोयान्व ७२०० 

१३ पेड्री थॉभव भेन्डोवा ३६०० 

१४ जेफर डॉ ांभणणक भेन्डोवा ३६०० 

१५ ग्जतेंद्र यभेळ आदभणे ६४८०० 

  ३२८३२० 
  

       काळी वलबाग 

 
अ.क्र 

नाल चार ुलऴामची थकफाकी (रु.) 

१ नधगभ वशदेल चव्शाण १०८०० 

२ पुर ुजुयाण डडवोझा ३६०० 

३ नलेद भटन ळॉऩ (जापय अशभेद ळखे) २८८०० 

४ परयदा भनु्ळी कुयेळी (भदशभा धचकन ळॉऩ) ४३४०० 

  ८६,६०० 

 

       भुधाम याई भोलाम वलबाग नलीन बुईबाड े

अ.क्र नाल चार ुलऴामची थकफाकी (रु.) 
१ कुवुभ बगलान ऩाटीर भुधाश १२९६० 

२ तनभशरा याभचांद्र बोईय भधुाश १२९६० 

३ अांजरी केवयीनाथ बोईय भधुाश १२९६० 

४ काशभनी धभाशजी बोईय याई १२९६० 



५ प्रततबा भेघनाथ याउत याई १२९६० 

६ फकवन ऩाटीर (याई) १२९६० 

७ उऴा गजानन ऩाटीर याई १२९६० 

८ गांगाफाई रक्ष्भण ऩाटीर याई १२९६० 

९ फकवनफाई फाफयुाभ ऩाटीर याई १२९६० 

१० वलजमा गोयखनाथ ऩाटीर याई १२९६० 

११ ळयद भशादेल ऩाटीर १२९६० 

१२ जमश्री जमलांत ऩाटीर १२९६० 

१३ काशळफाई तकुायाभ ऩाटीर १२९६० 

१४ भटणलारा भोलाश भाकेट ८६४०० 

  २५४८८० 

 

       घोडफिंदय वलबाग 

अ.क्र नाल चार ुलऴामची थकफाकी 
१ कभय अरी नजय अरी २०९६ 

२ जमयाभ रोचन ब्रम्शा ४१९२ 

३ लग्जय अशर शबकाबाई वलयाणी २०९६ 

४ सानेश्लय गांगायाभ डोके २०९६ 

५ वुांदयाफाई गांगायाभ डोके ११२३७ 

६ तकुायाभ बागोजी झोगड े ५२४ 

७ कभरुद्दीन केळल धगरानी २०९६ 

८ जनादशन वोभा घयत ५२४ 

९ कल्ऩना केळल घयत २७५१ 

१० वशरभ पफकयचांद ळखे ८७०८ 

११ ळाांतायाभ काशळनाथ ठाकुय १०४८ 

१२ शबभाफाई अनांत ऩाटीर १२९६० 

१३ रक्ष्भी लामाभ १२९६० 

१४ जानकी लाभन तये १२९६० 

  ७६२८४       

    

 

 

 

 



   आयषण बाड्माने देण्मात आरेल्मा जागा BOT तत्लालय 

अ.क्र इभायतीचे नाल बाडके-माचे नाल चार ुलऴामची थकफाकी 
१ आयषण क्र .२६२ टाऊन ऩाकश  

शळलाय गाडशन बाईंदय (ऩ)ु 
भे.लधशभान डवे्शरऩवश ४७३४३५५ 

 

  बाईंदय (ऩ). रबाग वमभती क्र.०१ भधीर तऱभजल्मा लयीर गाऱे ल भोदी 
अ.क्र इभायतीचे नाल बाडके-माचे नाल चार ुलऴामची थकफाकी 
१ बाईंदय (ऩ.) जुने कामाशरम 

प्रबाग वशभती क्र.०१ भधीर 
तऱभजल्मालयीर गाऱा क्र.४ 

श्री.ळफकय ळब्फीय कुयेळी 
बाईंदय (ऩ) 

२२४०० 

२ ----//---- गाऱा क्र.५ श्री. अस्रभ ळब्फीय कुयेळी २२४०० 
३ ----//---- गाऱा क्र.६  ४८३०० 

४ ----//---- गाऱा क्र.७  ६०९०० 
५ भोदी ऩटेर योड मेथीर 

वाईफाफा उद्मानारगत 
ऩाणऩोमी रगतचा गाऱा 

 २७०००- दद.३१/०३/१६ योजी 
वदयचा गाऱा भनऩाने 
ताब्मात घेतरेरा आशे. 

  एकुण १८१००० 
 

  ळावकीम कामामरमाव बाड्माने देण्मात आरेल्मा जागा 
अ.क्र इभायतीचे नाल बाडके-माचे नाल चार ुलऴामची थकफाकी 
१ बाईंदय (ऩ). डॉ. फाफावाशेफ 

आांफेडकय बलन (नगयबलन) 
भा.ग्जल्शाधधकायी वो माांचे तराठी 
कामाशरम 

१५९०१८४ 

२ बाईंदय (ऩ). येल्लेस्थानका 
जलऱीर एव.टी.वलबाग याज्म 
ऩरयलशन भांडऱ माव देण्मात 
आरेरी जागा 

वलबाग तनमांत्रक याज्मऩरयलशन 
ठाणे बाईंदय (ऩ) 

१३१०४०० 

३ उड्डाण ऩरुा खारीर जागा 
बाईंदय (ऩ)ु 

भा.तनमांत्रक शळधालाटऩ ल वांचारक 
नागयीऩयुलठा कामाशरम (येळतन ांग 
ऑफपव) 

१४३३५८६ 

४ याष्रवांत श्रीऩद्भवागय 
वयुीश्लयजी बलन (याभनगय 
एशभनीटी शॉर) ळाांततनगय 
वेक्टय नां-०५ शभया योड (ऩ)ु 
मेथीर तऱभजल्मालयीर जागा 

वशा. दयु्मभ तनफांधक ठाणे-१० 
कामाशरम 

५३५६८७ 

  एकुण ४८६९८५७ 



   

          एकुण थकफाकी रु .१,३०,१०,९०४/- इतकी आशे . बुईबाड ेल इभायत ळॉवऩांग वेंटय मा 
भारभत्त्ता उत्ऩन्नाचा स्त्रोत अवुन गेरे फकत्मेक लऴाशऩावुन मा भारभाते्तऩावुन काशीच उत्ऩन्न 
शभऱाल्माचे आढऱुन आरे नाशी . तयी माफाफत भशानगयऩाशरकेने थकफाकी लवुरीवाठी काम 
प्रमत्न केरे ल थकफाकी का लवुर शोऊ ळकरी नाशी माचा खुरावा अधशवभाव क्र .०१ 
दद.१२/०४/१८ अन्लमे भागवलण्मात आरा शोता तथावऩ वदय प्रकयणी खुरावा अप्राप्त आशे. 

लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.१,३०,१०,९०४/- 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



ऩरयच्छेद क्र.२.२:- इभायत थकीत बाड ेरु. रु.६३,६००/- लवुरी न झाल्माफाफत... 
 

      वन २०१५-१६ ची इभायत बाड्माची भागणी नोंदलशीचे (पॉभश क्र.-८१ तनमभ ११० (१) ) 
रेखाऩयीषण कयताना खारीर ददरेल्मा तऩशळराप्रभाणे इभायत बाड ेलवुरीची गेल्मा फकत्मेक 
लऴाशऩावुन लवुरी झारेरी आढऱुन मेत नाशी.  

एभ फी एभ वी अऩाटमभेंट 
अ.क्र इभायतीचे नाल बाडके-माचे नाल चार ुलऴामची थकफाकी 
१ एभ.फी.एभ वी . अऩाटश 

वदतनका क्र.०१ 

प्रकाळ वयेुळ लाघे १०० 

२ वदतनका क्र.०३ मळोदा नायामण आतकयी १२०० 

३ वदतनका क्र.०९ प्रबालती वयेुळ फाड े १२०० 

४ वदतनका क्र.०१० ऩारुफाई केळल घयत १२०० 

५ वदतनका क्र.१२ प्रकाळ जान ुवरुांफे १२०० 

६ वदतनका क्र.२० वांधगता गणेळ याजऩतु १२०० 

७ वदतनका क्र.२६ वयेुळ गोवल ांद भकुणे १३०० 

८ वदतनका क्र.२७ फन ुगणु्मा भकुणे २५०० 

९ वदतनका क्र.२८ भथुयाफाई शळभनय़ा लाघे ४७०० 
१० वदतनका क्र.२९ वयेुळ शवतायाभ लाघे २५०० 
११ वदतनका क्र.३० वलष्णु ळांकय भकुणे १०० 
   १७२०० 
 

अभतृा अऩाटमभेंट 

अ.क्र इभायतीचे नाल बाडके-माचे नाल चार ुलऴामची थकफाकी 
१ वदतनका क्र.०१ वयेुळ नलळा लाघे ४९०० 

२ वदतनका क्र. १०३ याजु चैत्मा लाघे (श्री.भकेुळ कुभाय 
ळाश) ताफा दद. ०६/०१/१६ 

४५०० 

३ वदतनका क्र.२०३ अतनता प्रकाळ ऩयेया (भोशनकुभाय 
ळाश) ताफा दद.०६/०१/१६ 

२२०० 

४ वदतनका क्र.२०४ यभेळ तकुायाभ तनफाऱकय (प्रेभचांद्र 
ग्जताप्रकाळ गपु्ता) 

९०० 

५ वदतनका क्र.३०४ यली शळला लाघे ४९०० 

६ वदतनका क्र.४०४ सानेश्लय शेभयाज भवदकय ३००० 

   २०४०० 

 



 

श्री यभेळ अऩाटमभेंट 

अ.क्र इभायतीचे नाल बाडके-माचे नाल चार ुलऴामची थकफाकी 
१ वदतनका क्र.१०५ ऩाांडुयांग शळलयाभ बोयगे ११०० 

२ वदतनका क्र.३०२ वुबाऴ नागुयाल वुमशलांळी २४०० 

३ वदतनका क्र.३०३ चाांदधगयी नयशवम्भा १२०० 
४ वदतनका क्र.३०४ यतनदेली ददरीऩशवांश गाांधय ४५०० 

५ वदतनका क्र.४०१ वयस्लती फवलयाज शबभयाल 
लैजांती 

१२०० 

६ वदतनका क्र.४०३ तनभशरा चांद्रकाांत खयेै १२०० 

७ वदतनका क्र.४०४ रक्ष्भी डड.वोरांकी ४०० 

८   १२००० 
 

ततरुऩती फाराजी लिंदना 
अ.क्र इभायतीचे नाल बाडके-माचे नाल चार ुलऴामची थकफाकी 
१ वदतनका क्र.४०८ ळांकय देलनाथ शवांग १२०० 

२ वदतनका क्र.३०२ याजफकळोय भारुआ ळाश ३७०० 

   ४९०० 
 

श्री यभेळ अऩाटमभेंट 
अ.क्र इभायतीचे नाल बाडके-माचे नाल चार ुलऴामची थकफाकी 
१ वदतनका क्र.३०३ श्रध्दा अतनर ळरेाय १२०० 

२ वदतनका क्र.३०१ ददवऩका दत्तायाभ शळके २४०० 

३ वदतनका क्र.४०२ याजेंद्र दळयथ कोकाटे ३७०० 
४ वदतनका क्र. इांद ुभारुती ऩेडणेकय १८०० 

   ९१०० 
 

       एकुण थकफाकी रु .६३,६००/- इतकी आशे . इभायत ल ळॉवऩांग वेंटय मा भारभत्त्ता 
उत्ऩन्नाचा स्त्रोत अवुन गेरे फकत्मेक लऴाशऩावुन थकफाकी लवुर झाल्माचे आढऱुन मेत नाशी . 
तयी माफाफत भशानगयऩाशरकेने थकफाकी लवुरीवाठी काम प्रमत्न केरे ल थकफाकी का लवुर 
शोऊ ळकरी नाशी मा चा खुरावा अधशवभाव क्र .०२ दद.१२/०४/२०१८ अन्लमे भागवलण्मात आरा 
शोता. तथावऩ वदय प्रकयणी खुरावा अप्राप्त आशे. 

लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.६३,६००/- 



जाहशयात वलबाग 
 

ऩरयच्छेद क्र.३.१ :- जाहशयात वलबागाच ेभागणी ल थकफाकी फाफत... 

       जादशयात वलबागाचे रेखाऩयीषण कयताना  वन २०१५-१६ चे रेखाऩरयषणाव वादय 
कयण्मात आरेल्मा भागणी , लवुरी ल थकफाकी मा तक्त्माप्रभाणे , थकफाकी रु . ५८,६१,६२२/- 
इतकी आशे. त्माची वललयण खारीर प्रभाणे. 

वन २०१५-१६ 
अ.क्र  एकुण थकफाकी 
 रेखामळऴम भागीर चार ु एकुण थकफाकी 
१ जादशयात कय (जादशयात कय/ 

इतय कय/ कभानी लरयर 
जादशयात पी 

३२६२२२९/- १५००९२/- ३४१२३२१/- 

२ शोडडिंनज ठेका शोडडिंनज खाजगी 
शोडडिंनज 

२२००६६१/- २४८६४०/- २४४९३०१/- 

 एकुण ५४६२८९०/- ३९८७३२/- ५८६१६२२/- 
 

१) वन २०१५-१६ भध्मे जादशयात कय ल शोडडिंनज ठेकेदायाांची थकफाकी ची मादी लऴशतनशाम 
रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरी नाशी . तवेच लवुरी वाठी काम प्रमत्न केरे ल 
थकफाकी का लवुर झारी नाशी माचा खुरावा रेखाऩयीषणाव अप्राप्त आशे. 

२) भागणी नोंदलशी रेखाऩयी षणाव वादय कय ण्मात आरी नाशी . त्माभुऱे वन २०१५-१६ चे 
भागणीचे रेखाऩरयषण कयता आरे नाशी.  

३) ऩे एण्ड ऩाकश  वलऴमी लवुरी तनयांक दाखलरेरी आशे . तयी, भशानगयऩाशरका अांतगशत फकती  
ऩे अण्ड ऩाकश  आशेत आणण त्माची लवुरी भशाऩाशरकेने का केरी नाशी माची भादशती 
अधशवभाव क्र.०१ दद.१२/०४/२०१८ अन्लमे भागवलण्मात आरी शोती . ऩयांतु वदयची भादशती 
अप्राप्त आशे. 

 

 

 

 

 

 



ऩरयच्छेद क्र.३.२:- स्टेट फॅंक ऑप इिंडडमा खाते क्र.-१०२५४४१९०६३ मा भध्मे वन-२०१५-१६  
             भध्मे जभा केरेरे धनादेळ ऩयत आल्माफाफत ल फॅंक स्रीऩ र्व्दाये फॅंकेत  
             बयण्मात आरेल्मा योख यक्कभ /धनादेळाफाफत... 
 

         जादशयात वलबागाकडुन प्राप्त झारेल्मा ऩालती ऩुस्तकाव्दाये रेखाऩयीषण केरे अवता 
खारीर धनादेळ स्टेट फॅंक ऑप इांडडमा खाते क्र .-१०२५४४१९०६३ भध्मे बयणा केरेरे आढऱुन 
आरे. ऩयांतु वदय धनादेळ न लटल्माने फॅंक स्टेटभेंट भध्मे ऩयत आल्माच्मा नोंदी आढऱुन आल्मा 
आशेत. त्माचा तऩशळर खारीरप्रभाणे  

चेक रयटनम तऩमळर जाहशयात वलबाग 2015 - 2016 
अ.क्र.  हदनािंक  धनादेळ क्र. यक्कभ (रु.) 

1 02.04.2015 59364 515493 

2 02.04.2015 788277 12000 

3 02.04.2015 59363 221810 

4 08.04.2015 547090 9072 

5 10.04.2015 269507 2000 

6 11.04.2015 100021 1000 

7 06.05.2015 100023 2000 

8 10.06.2015 359485 188839 

9 10.08.2015 66811 4000 

10 25.08.2015 356533 2840 

11 11.01.2016 58074 50400 

12 27.01.2016 256883 1200 

13 19.02.2016 1975 80640 

14 24.02.2016 853419 2400 

15 21.03.2016 645668 7560 

16 31.03.2016 963988 4320 

17 31.03.2016 963987 4320 

18 04.04.2016 645688 7560 

19 04.04.2016 96581 18900 

20 04.04.2016 177524 80640 

21 04.04.2016 692235 20160 

22 06.04.2016 101710 80640 

TOTAL 1317794 
 

 

              

         जादशयात वलबागाने धनादेळ न लटल्माने ऩयत आरेल्मा धनादेळाची नोंदलशी ठेलण्मात 
आरी नवल्माचे आढऱुन आरे आशे. तवेच जादशयात वलबागात ऩयत आरेल्मा धनादेळाची यक्कभ 
(भशवुर) लवुर केल्माचे  रेखाऩयीषणाव  आढऱुन  आरेरे  नाशी.  माफाफतचा खुरावा 
अधशवभाव क्र.०२ दद.१२/०४/२०१८ अन्लमे भागवलण्मात आरा शोता. ऩयांतु खुरावा अप्राप्त आशे. 
                        



ऩरयच्छेद क्र.३.३:- जाहशयात वलबागात राप्त झारेल्मा धनादेळाच्मा नोंदी स्टेट फॅंक ऑप  
               इिंडडमाच्मा खाते क्र. १०२५४४१९०६३ भध्मे आढऱुन न आल्माफाफत... 
 

          जादशयात वलबागाकडुन प्राप्त झारेल्मा ऩालती ऩुस्तकाांचे रेखाऩयीषण केरे अवता 

आढऱुन आरे की, लवुर झारेरी योख यक्कभ ल धनादेळ स्टेट फॅंक ऑप इांडडमा खाते क्र.-

१०२५४४१९०६३ भध्मे बयणा केरा जातो.   

       तथावऩ, खारीर नभुद केरेल्मा तक्त्माभध्मे धनादेळाव्दाये बयणा केरेरी यक्कभ लयीर 

फॅंक खात्माभध्मे जभा झाल्माचे आढऱुन मेत नाशी.   

राप्त धनादेळ स्टेट फॅंक ऑप इिंडडमाच्मा खाते क्र. १०२५४४१९०६३ भध्मे आढऱुन न आल्माफाफत... 
अ.क्र हदनािंक ऩालती क्र. धनादेळ क्र. यक्कभ 

1 28.05.2015   785375 28800 

2 05.02.2016 13759   19872 

3 05.02.2016 13761   12960 

4 05.03.2016 14019 750122 9276 

5 05.03.2016 14020 842906 2700 

6 05.03.2016 14021 26054 2700 

7 17.03.2016 14084 7 7128 

8 17.03.2016 14085 700098 74520 

9 18.03.2016 14087 46346 864 

10 18.03.2016 14088 49480 3456 

11 18.03.2016 14091 919081 3456 

12 18.03.2016 14092 148348 19872 

13 18.03.2016 14117 916551 50400 

14 18.03.2016 14118 702909 1152 

15 18.03.2016 14119 101706 1344 

16 18.03.2016 14121 580907 8640 

17 18.03.2016 14122 275933 4032 

18 19.03.2016 14123 247453 26880 

19 19.03.2016 14124 1352 1200 

20 19.03.2016 14125 32493 2520 

21 19.03.2016 14126 101255 4800 

22 19.03.2016 14128 450067 5760 

23 19.03.2016 14129 2153 1844 

24 19.03.2016 14093 997882 3000 

25 19.03.2016 14094 44801 2400 

26 19.03.2016   200154 5760 

27 19.03.2016   310 1440 

28 19.03.2016   252497 1440 

29 21.03.2016 13926 909425 12600 

30 21.03.2016 13931 854910 8640 



31 21.03.2016 14133 118231 4320 

32 22.03.2016 14135 944932 80640 

33 31.03.2016 14180 963988 4320 

34 31.03.2016 14182 963987 4320 

Total 423056 
     

        लयीर जादशयात ळुल्काची यक्कभ स्टेट फॅंक ऑप इांडडमा खाते क्र.-१०२५४४१९०६३ भध्मे 

बयणा कयण्मा ऎलजी भशाऩाशरकेच्मा अन्म फॅंक खात्माभध्मे जभा केरी आशे फकां ला कवे? शे 

रेखाऩयीषणाव आढऱुन आरे नाशी. माफाफतचा खुरावा अधशवभाव क्र.०३ दद.१२/०४/२०१८ अन्लमे 

भागवलण्मात आरा शोता . ऩयांतु खुरावा अप्राप्त आशे. तवेच वदयची यक्कभ अन्म फॅंक खात्मात 

जभा झारी अवल्माव  त्मा फॅंकचे फॅंक स्टेटभेंट रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरे नवल्माने 

रेखाऩयीषणाव यक्कभ बयणा केल्माची खातयजभा कयता आरी नाशी.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



फाजाय वलबाग 
 

 

 ऩरयच्छेद क्र.४.१:- बाईंदय (ऩ.) फाजाय पी लवुरी अमबकते श्री.वलजम गजाधय वोभानी  
               मािंच्माकडुन Risk & Cost Clause  नुवाय नुकवानीची यक्कभ लवुरी  
               कयणेफाफत...    
                
              भा.स्थामी वशभती ठयाल क्र .०२ दद.२०/०४/२०१५ अन्लमे श्री.वलजम गजाधय 
वोभानी बाईदय (ऩ.) माांना वलबागाचा फाजाय पी लवुरी ठेका रु . रु.२,६०,३६,३१०/- एलढमा 
फकां भतीत देण्मात आरा शोता . त्मानुवाय अ शबकत्माशने प्र ततददन रु .७१,२३२/- भशानगयऩाशरकेत 
बयणे अऩेषीत शोते. त्मानी दद.१८/०६/२०१५ ते दद.१४/०७/२०१५ ऩमिंत २७ ददलव फाजाय पी लवुरी 
केरी ल मानांतय १५/०७/२०१५ ऩावुन फाजाय पी लवुरी करु ळक त नवल्माचे भशाऩाशरकेव 
कऱवलल्मान ेत्माांचा ठेका त्माददलवाऩावुन यद्द कयण्मात आरा. 
     वदयीर ठेक्माच्मा अशबरेखमाांचे रेखाऩयीषण कयताना खारीर तु्रटी आढऱुन आल्मा. 

१) कयायनाम्मातीर अटीळती भधीर अट क्र.०२ नुवाय ठेकेदायाने तनवलदा ग्स्लकायल्माचे ऩत्र 
शभऱाल्माऩावुन ७ ददलवात तनग्श्चत देकाय यक्कभेच्मा १५% एलढी यक्कभ 
रु.३९,०३,९५०/- वुयषा अनाभत यक्कभ म्शणुन  फॅंक गॅयेंटी स्लरुऩात भशानगयऩाशरकेकड े
जभा कयणे अतनलामश  अवताना वदयीर वुयषा यक्कभ फॅंक गॅयेंटी  स्लरुऩात घेतल्माचे 
ददवुन मेत नाशी. तवेच घेतरी अवल्माव फॅंकेकड ेRisk & Cost Clause नुवाय जप्तीवाठी 
ऩाठवलल्माचे आढऱुन मेत नाशी. 

२) कयायनाम्मातीर अटीळती भधीर अट क्र.१५ नुवाय ठेकेदायाने तनवलदा ग्स्लकायल्माचे ऩत्र 
शभऱाल्माऩावुन ठेका यक्कभ रु.२,६०,३६,३१०/- मा तनग्श्चत केरेल्मा फकां भतीचे १० वभान 
शप्त्माभध्मे प्रत्मेकी  रु. २६,०३,६३१/- प्रभाणे १० आगाऊ धनादेळ त्मालय प्रत्मेक 
भदशन्माची १ ते ७ दयम्मान ची तायीख टाकुन भनऩाकड ेजभा कयणे अतनलामश शोते. वदय 
धनादेळाची यक्कभ भशानगयऩाशरकेत जभा न झाल्माव धनादेळ न लटल्माव ठेकेदायालय 
कामदेळीय कायलाई कयण्माची तयतुद कयण्मात आरी आशे . ऩयांतु वदयीर धनादेळ 
ठेकेदायाने भशाऩाशरकेकड ेजभा केल्माचे आढऱुन मेत नाशी त्माभुऱे  ठेकेदायाने 
दद.१८/०६/१५ ते १४/०७/१५ ऩमिंत २७ ददलवाची फाजाय पी लवुरी केरी . तथावऩ मा 
कारालधीतीर लवुर केरेल्मा फाजाय पी ची यक्कभ रु.१९,२५,९७४/- भशाऩाशरकेच्मा पां डात 
आगाऊ धनादेळाव्दाये जभा केल्माचे आढऱुन मेत नाशी . त्माभुऱे अनाभत यक्कभ 
रु.१५,००,०००/- जप्त कयाली रागरी भात्र उलशरयत यक्कभ  रु.४,२५,९७४/- ठेकेदायाकडुन 
लवुर शोऊ ळकरी नाशी. 



३) कयायनाम्मातीर अटीळती भधीर अट क्र.०८ नुवाय ठेकेदायाव पी लवुरी वाठी लाऩयण्मात 
मेणायी ऩालती ऩुस्तके प्रत्मे क वलबागावाठी लेगलेगऱी ऩुयवलण्माची तयतुद शोती . प्रत्मेक 
ऩालती लय भशानगयऩाशरकेचा शळक्का ल अनुक्रभाांक अवल्माशळलाम ठेकेदाया व फाजाय पी 
लवुर कयण्मात मेणाय  नवल्माची तयतुद शोती . तवेच पी लवुरीचा ठेका वांऩल्मानांतय 
शळल्रक यादशरेरी ऩालती ऩुस्तके भशानगयऩाशरकेव ऩयत कयालमाची तयतुद केरेरी आशे . 
उऩयोक्त वलऴमानुवाय ठेकेदायाव पी  लवुरीवाठी फकती ऩालती ऩुस्तके ददरी ल ठेकेदायाने 
दद.१४/०४/१५ ऩावुन भशाऩाशरकेव फकती ऩालती ऩुस्तके ऩयत ददरी माचा दशळोफ वदयीर 
नस्ती भध्मे आढऱुन मेत नाशी . तवेच वदयीर ऩालतीचे , वाठा यग्जस्टय रेखाऩयीषणाव 
उऩरब्ध करुन ददरे नाशी त्माभुऱे ठेकेदायाने लाऩयरेरी  ऩालती ऩुस्तके ल शळल्रक 
याशीरेरी ऩालती ऩुस्तके माांच ेरेखाऩयीषण कयता आरे नाशी. 

४) कयायनाम्माच्मा अटीळती भधीर अट क्र.१९ नुवाय ठेकेदायाने ठेका यद्द केल्मानांतय पेय 
शररालाभध्मे भशानगयऩाशरकेभध्मे झारेल्मा नुकवानाची बयऩाई रु .६२,२५,३१०/- इतकी 
अनाभत यक्कभेतुन लवुर कयालमाचे शोती . ऩयांतु ठेकेदायाकडुन ऩुयेवे वुयषा यक्कभ 
घेतरी न गेल्माभुऱे वदयीर नुकवान बयऩाई शोऊ ळकरेरे नाशी . तयी, ऩुणश अनाभत 
यक्कभ का लवुर कयण्मात आरी नाशी माचा खुरावा रेखाऩयीषणाव कयण्मात माला . 
तवेच लवुरी वाठी काम प्रमत्न कयण्मात आरे माची ववलस्तय भादशती देण्मात माली. 
          वलबागाच्मा अनुऩारनात (भनऩा/कय/१२८/२०१८-१९ दद.१७/०५/२०१८) वलऴमाांकीत 
आषेऩाफाफत वदयीर Risk & Cost Clause  नुवाय नुकवानाची यक्कभ लवुरीवाठी दाला 
क्र.२१५/२०१६) अन्लमे न्मामारमात दाद भाधगतल्माचे नभुद केरे आशे.    

       वलबागाचे अनुऩारना खेयीज खारीर भुद्दे अद्माऩशी अनुत्तयीत आशेत. 
i) कयायनाम्माप्रभाणे १५% यक्कभ रु.३९०३९५० इतकी वुयषा यक्कभ अशबकत्माशकडुन 

ठेका देण्माअगोदय का लवुर केरी नाशी.  

ii) कयायनाम्मातीर अटीळती क्र .१५ नुवाय रु .२६०३६३१ शप्त्माप्रभाणे अशबकत्माशकडुन  
१० आगाऊ धनादेळ घेण्माची गयज अवताना वदय अटीचे  ऩारन कयण्मात आरे 
नाशी. 

iii) ठेकेदायाने ठेका वोडल्मानां तय त्माांच्माकड ेशळल्रक यादशरेरी  ऩालती ऩुस्तके ऩयत 
घेण्माफाफत का कामशलाशी कयण्मात आरी नाशी. 

iv) कयायभान्मातीर अटीळती नुवाय नुकवान बयऩाई ची यक्कभ रु.६२२५३१०/- अनाभत 
यक्कभेतून लवुर कयालमाचॊ शोती ऩयांतु ऩुयेळी अनाभत यक्कभ घेतरी न गेल्माभुऱे 
नुकवान बयऩाई  लवुर शोऊ ळकरे नाशी . त्माभुऱे न्मामारमात लवुरीवाठी दाला 



दाखर कयाला रागरा . ऩरयणाभत: दाव्मावाठी भशाऩाशरकेव कोटश फप ल लफकर 
पीचा खचश कयाला रागरेरा आशे.  

लयीर भुद्द्माांचे पेय अनुऩारन करुन रेखाऩयीषणाव वादय कयाल.े 
लवुरऩात्र यक्कभ- रु.६२,२५,३१०/- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कय वलबाग 
  
ऩरयच्छेद क्र.५.१:- भारभत्ता कयाच्मा जभा यक्कभेच्मा तपालतीफाफत.. (भुख्मारम) 
 

       शभया बाईंदय भशानगयऩाशरकेतीर कय तनधाशयक ल वांकरन वलबागाच ेवन २०१५-१६ चे 
रेखाऩयीषण कयीत अवताना वलबागाने वादय केरेल्मा जभा यक्कभ ल लावऴशक रेखमाभध्मे खारी 
नभुद केल्माप्रभाणे तपालत आढऱुन आरी आशे . माफाफत अधशवभाव साऩन क्रभाांक .०२ 
दद.३०/०७/२०१८ अन्लमे तनगशशभत केरे अवता अनुऩारन अप्राप्त आशे.  

                                                                         
(रु.कोटीत) 

 

अ.क्र 

 

रेखामळऴम 
वन २०१५-१६ 

वलबागाने दळमवलरेरी 
जभा यक्कभ 

लावऴमक रेख्मानुवाय 
जभा यक्कभ 

तपालत 

१ भारभता कय ५२.०५ ५२.६६ -०.६१ 
३ शळषण कय (भशानगयऩाशरका) ३.४६ ४.३३ -०.८७ 

४ शळषण उऩकय १२.६६ ११.९९ ०.६७ 

५ योजगाय शभी कय १.३७ १.३२ ०.०५ 

७ अनधधकृत फाांधकाभ २६७(अ) 
नवुाय ळास्ती 

३.४३ ३.१७ ०.२६ 

९ भनऩा भारभत्ता कयालयीर 
व्माज 

१०.२८ १३.०४           -२.७६ 

 एकुण ८३.२५ ८६.५१           -३.२६ 
         

         जय रेखे (चरन)े एकाऩेषा अधधक वलबागातुन रेखा वलबागात उऩरब्ध झारे अवतीर 
तय रेखमावांफांधी काशी चुका / उणणला याशु नमे म्शणुन वलबागलाय रेखमाचे रेखा वलबागातीर 
रेखमाळी ताऱभेऱ घेणे जरुयीचे आशे.  

         तथावऩ, लयीरप्रभाणे भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे ल रेखा वलबागाचे रेखे माभध्मे 
लयीर कयाचे/ ळुल्काचे जभा यक्कभेत आधथशक लऴश वन २०१५-१६ भध्मे कय तनशाम तपालतीच्मा 
यक्कभेफाफत ताऱभेऱावश अनुऩारन वादय केरे नाशी.  

 
       
 
 
 



ऩरयच्छेद क्र.५.२:- भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधतनमभ २६७ अ नुवाय ३.४३ कोटी इतके  
              अनधधकृत इभायतीलय ळास्ती फववलण्माफाफत... (भुख्मारम) 
 

      शभया बाईंदय भशानगयऩाशरकेतीर कय तनधाशयक ल वांकरन वलबागाच ेवन २०१५-१६ चे 
रेखाऩयीषण कयीत अवताना वलबागाने वादय केरेल्मा जभा यक्कभेत भशायाष्र भशानगयऩाशरका 
अधधतनमभ २६७ अ नुवाय ३.४३ कोटी इतके अनधधकृत इभायतीलय ळास्ती आकायण्मात आरी 
आशे.   

       भशायाष्र भशानगयऩाशरका अधधतनमभ २६७ नुवाय अनधधकृत फाांधकाभालयीर कामशलाशी 
कयण्माफाफत खारीरप्रभाणे तयतुद कयण्मात आरी आशे. 

१) कोणत्माशी जागेभध्मे कोणतीशी इभायत फाांधण्माचे फकां ला करभ २५४ भध्मे लणशन 
केरेरे कोणतेशी काभ फेकामदेळीययीत्मा वुरू केरेरे आशे फकां ला फेकामदेळीययीत्मा 
कयण्मात मेत आशे अळी खात्री झारी तय त्माव , रेखी नोदटळीव्दाये अवे फाांधकाभ 
फकां ला अन्म काभ कयलुन घेणा- मा फकां ला कयणा- मा व्मक्तीव ताफडतोफ थाांफवलण्माव 
बाग ऩाडता मेईर. 

२) जवे फाांधकाभ फकां ला कयण्मात मेणाये काभ ताफडतोफ थाांफवलण्मात आरे नाशी तय, अवे 
फाांधकाभ फकां ला काभ कयलुन घेणा- मा फकां ला कयणा- मा कोणत्माशी व्मक्तीव अळा 
व्मक्तीव त्मा जागेत ऩुन्शा प्रलेळ कयण्माव प्रततफांध कयण्मावाठी आलश्मक लाटेर अळी 
उऩाममोजना कयण्माची व्मलस्था कयता मेईर. 

३) ऩोट-करभ (२) अन्लमे कोणत्मा शी उऩाममोजना कयण्मावाठी झारेरा खचश उक्त 
व्मक्तीने ददरा ऩाशीज.े 

     लयीर तयतुदी प्रभाणे  ळास्ती रालरेल्मा इभायतीव वलबागाने काम कामशलाशी केरी त्माचा 
तऩशळरलाय खुरावा रेखाऩयीषणाव कयण्मात माला. 
      ळास्ती रालरेरी एकुण फकती प्रकयणे आशेत ल कुठल्मा कारालधीऩावुन ळास्ती रालण्मात 
मेते माची तऩशळरलाय भादशती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात माली . माफाफत अधशवभाव साऩन 
क्रभाांक.०३ दद.३०/०७/२०१८ अन्लमे तनगशशभत केरे अवता अनुऩारन अप्राप्त आशे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऩरयच्छेद क्र.५.३:- वन २०१५-१६ च्मा भागणी लवुरी नोंदलशी रभाणे थकफाकी रु.३०.४३ कोटी  
              (भुख्मारम) 
 
       वन २०१५-१६ च्मा नोंदलशी ल मादीप्रभाणे एकुण थकफाकी रु .३०.४३ कोटी इतकी अवुन 
त्मातीर रु .१.०२ कोटी यक्कभ अगोदयच्मा लऴाशची आशे तयी , वदयीर यक्कभ लवुर कयण्मावाठी 
वलबागाने काम प्रमत्न केरे ल रेखाऩयीषणाच्मा कारालधीऩमिंत त्मातीर फकती यक्कभ लवुर 
झारी आशे त्माचा तऩशळर रेखाऩयीषणाव देण्मात आरेरा नाशी.   
 
लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.३०.४३ कोटी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ऩरयच्छेद क्र.५.४:- विंगणकीम भागणी लवुरी रेजय (खातेदायाचे खातेलशी) रेखाऩयीषणाफाफत...   
  
         वांगणकीम भागणी लवुरी रेजय (खातेदायाचे खातेलशी) रेखाऩयीषण कयताना खारीर 
खात्मात आगाऊ यक्कभ (Advance) लवुर झाल्माचे आढऱुन आरे.   

(भुख्मारम) 
Sr.no Receipt No Receipt date Advance Receipt Type 
1 27032015/4394847 27/03/2015 1529 Cash 
2 27092014/2/4009565 27/09/2014 3124 Online 
3 29122014/2/4199329 29/12/2014 3138 Online 
4 29082014/2/4030938 29/08/2014 3182 Cash  
5 30032015/2/4400917 30/03/2015 12000 Online 
6 30032015/2/4400836 30/03/2015 12000 Online 
7 21112014/2/4118757 21/11/2014 1752 Online 
8 23072014/2/4149373 23/07/2014 3424 cash 
9 23072014/2/4149518 23/07/2014 3424 cash 
10 16062014/2/3695618 16/06/2014 12379 online 
11 08102014/2/4065357 08/10/2014 2438 cash 
12 13092014/2/4031653 13/09/2014 892 cash 
13 08112014/2/4078418 08/11/2014 4548 online 
14 03112014/2/4071820 03/11/2014 3127 online 
15 11112014/2/4088739 11/11/2014 520 online 
16 09022015/2/4290039 09/02/2015 3611 online 

17 09022015/2/4290040 09/02/2015 3611 online 

18 23072014/2/4183818 23/07/2014 3142 cash 
 Total 77841  

      
         तयी, उऩयोक्त खात्मात खयोखयच आगाऊ यक्कभ लवुर झाल्माची रेखाऩयीषणात 
खात्री कयता आरी नाशी . तयी माफाफत खातेदायाने आगाऊ यक्कभ बयल्माचे फॅंकेतीर 
खात्माभधीर नोंदीची भादशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात माली . जेणे करुन 
खातेदायाांनी आगाऊ यक्कभ बयल्माची रेखाऩयीषणाव खात्री कयता मेईर. 
 
 
 
 
 
 



ऩरयच्छेद क्र.५.५:- वन १९९६-९७ ते २००५-०६ भागणी आणण लवुरी नोंदीफाफत... (भुख्मारम) 
   
        वांगणकीम भागणी लवुरी रेजय (खातेदायाचे खातेलशी ) रेखाऩयीषण कयताना खारीर 
खात्मात भागणी १९९४-९५, १९९५-९६ ल नांतय २००६-०७ अळी भागणीची बफरे नोंदवलरी आशेत . 
तयी भधल्मा काऱातीर म्शणजे १९९६-९७ ते २००५-०६ ऩमिंतच्मा बफराची नोंद खातेदायाच्मा 
खात्मालय केल्माचे आढऱुन मेत नाशी . काशी नभुना दाखर खातेदायाची भादशती खारीर तक्त्मात 
देण्मात मेत आशे. 

 

क्र भारभत्ता धायकाचे नाल भारभत्ता क्रभािंक ऩत्ता भारभत्ता देमकाचे 
भाहशती 

१ ळभीभ आरभ अन्वायी E120030739059 ऩुनभ वागय कॉम्प्रेक्व 
जे-४/५ शभया योड 

भागणी - १९९४-९५,  
 १९९५-९६ , २००६-०७ 

२ - E180031549004 शॅप्ऩी शोभ अऩार्टशभेंट, 
बफग्ल्डांग क्र.०१, शभया योड 

भागणी - १९९४-९५,  
 १९९५-९६ , २००६-०७ 

३ - E090029758003 चांदन प्राजा, शभया योड भागणी - १९९४-९५,  
 १९९५-९६ , २००६-०७ 

४ काभीनी फी कलाठीमा B050000527032 टीना अऩाटशभेंट, येल्ले 
पाटक, बाईंदय (ऩ)  

भागणी - १९९४-९५,  
 १९९५-९६ , २००६-०७ 

५ - O010029887023 यश्भी अऩाटशभेंट वलांग-ए 
शटकेळ उद्मोग नगय, 
घोडफांदय 

भागणी - १९९४-९५,  
 १९९५-९६ , २००६-०७ 

६ ळैरेंद्र ए मादल H050005633015 श्री धाभ बफग्ल्डांग, बाईंदय 
(ऩु) 

भागणी - १९९४-९५,  
 १९९५-९६ , २००६-०७ 

७ वुनांदा डी वांघली B010005104008 अथलाश अऩार्टशभेंट, ६० पीट 
योड, बाईंदय (ऩ) 

भागणी - १९९४-९५,  
 १९९५-९६ , २००६-०७ 

८ भोशम्भद माकुफ आम ए 
खान 

E050028393013 अग्स्भता ळेयनाझ , शभया 
योड (ऩु) 

भागणी - १९९४-९५,  
 १९९५-९६ , २००६-०७ 

९ वलनम एव भाांजयेकय E120030861060 लवुांधया-१, ऩुनभ वागय 
कॉम्प्रेक्व जलऱ 

भागणी - १९९४-९५,  
 १९९५-९६ , २००६-०७ 

१० चालडा ऩयागजी याभजी E080033236007 बायती ऩाकश , LM वल ांग 
शभया योड (ऩु) 

भागणी - १९९४-९५,  
 १९९५-९६ , २००६-०७ 

११ फनेगय ब्रदवश बफल्डवश F060010525026 फनेगय इनक्रेल, बाईंदय 
(ऩु) 

भागणी - १९९४-९५,  
 १९९५-९६ , २००६-०७ 

 

         उऩयोक्त नभुना दाखर दळशवलरेल्मा भारभत्ता धायकाांची वन १९९५-९६ ते २००६-०७ 
ऩमिंत त्माांच्मा खात्मात (रेजय) भागणी ल लवुरीची नोंद का केरी नाशी माचा खुरावा कयण्मात 
आरेरा न                                   



ऩरयच्छेद क्र.५.६:- विंगणकीम भागणी लवुरी रेजय (खातेदायाचे खातेलशी) रेखाऩयीषणाफाफत      
              (भुख्मारम) 
   
       वांगणकीम भागणी लवुरी रेजय (खातेदायाचे खातेलशी) रेखाऩयीषण कयताना खातेदायाांना 
वन २०१५-१६ भध्मे भागणी देमके  ०.०० यक्कभेची ददल्माचे आढऱुन आरे आशे . नभुना दाखर 
खारीर खातेदायाांची भादशती देण्मात मेत आशे. 
 

क्र भारभत्ता धायकाचे 
नाल 

भारभत्ता क्रभािंक ऩत्ता भारभत्ता देमकाचे 
भागणी लऴम 

देमकाचे 
यक्कभ 

१ ळभीभ आरभ 
अन्वायी 

E120030739059 ऩुनभ वागय कॉम्प्रेक्व जे-
४/५ शभया योड 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

२ - E180031549004 शॅप्ऩी शोभ अऩार्टशभेंट, 
बफग्ल्डांग क्र.०१, शभया योड 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

३ - E090029758003 चांदन प्राजा, शभया योड भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

४ काभीनी फी कलाठीमा B050000527032 टीना अऩाटशभेंट, येल्ले 
पाटक, बाईंदय (ऩ)  

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

५ ळैरेंद्र ए मादल H050005633015 श्री धाभ बफग्ल्डांग, बाईंदय 
(ऩु) 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

६ वुनांदा डी वांघली B010005104008 अथलाश अऩार्टशभेंट, ६० पीट 
योड, बाईंदय (ऩ) 

भागणी – २०१४-१५ 
ल २०१५-१६ 

०.०० , 
०.०० 

७ भोशम्भद माकुफ 
आम ए खान 

E050028393013 अग्स्भता ळेयनाझ , शभया 
योड (ऩु) 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

८ वलनम एव भाांजयेकय E120030861060 लवुांधया-१, ऩुनभ वागय 
कॉम्प्रेक्व जलऱ 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

९ चालडा ऩयागजी 
याभजी 

E080033236007 बायती ऩाकश , LM वल ांग 
शभया योड (ऩु) 
 

भागणी – २०१५-१६ ०.०० 

१० फनेगय ब्रदवश बफल्डवश F060010525026 फनेगय इनक्रेल, बाईंदय 
(ऩु) 

भागणी – २०१५-१६ ०.०० 

११  F060034835026 ळुबधचांतक, श्री रक्ष्भी ऩाकश , 
बाईंदय (ऩु) 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

१२ तुऴाय एव ळशा O020034369184 वलनम नगय, बफग्ल्डांग क्र.१ 
ते ६०, काशळशभया 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 



१३ भशेळ आय ऩाठक F050036103005 लांदना अऩाटशभेंट बफग्ल्डांग 
नां-१,२,३ गोडदेल, बाइांदय 
(ऩु) 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

१४ - F030040441092 जानकी एव्मन्म,ु -A B C भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

        

       उऩयोक्त नभुना दाखर दळशवलरेल्मा भारभत्ता धायकाांना वन २०१५-१६ भध्मे भागणी 
देमक ०.०० यक्कभेचे का देण्मात आरे त्माचा तऩशळर रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरा 
नाशी.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ऩरयच्छेद क्र.५.७:- फॅंक स्टेटभेंन्ट भध्मे आढऱुन न आरेर ेधनादेळाफाफत… 
 
         वन २०१५-१६ मा आधथशक लऴाशतीर भारभत्ता कय बयणा धनादेळाचा चरनातीर 
तऩशळर फॅंक स्टेटभेंट भधीर धनादेळाच्मा तऩशळरावोफत ऩडताऱणी केरा अवता खारीर 
धनादेळाांची नोंद फॅंक स्टेटभेन्टभध्मे आढऱुन आरेरी नाशी.  

(भुख्मारम) 
 

अ.क्र धनादेळ क्र. फॅंकेचे नाल यक्कभ वलबागारा धनादेळ राप्त झारेरा 
हदनािंक 

१ ७०९६३५ वायस्लत फॅंक ३००१० २८-०३-१६ 
२ १३८४५१ अॅ८क्वीव फॅंक ५५३९ २८-०३-१६ 
३ ५१०६१२ वायस्लत फॅंक ३९०८ २८-०३-१६ 
४ १३ HDFC फॅंक ४६२५७ २१-०३-१६ 
५ १००००१ HDFC फॅंक १२९५ १७-०३-१६ 
६ १० HDFC फॅंक २२९६८ १६-०३-२०१६ 
७ ९ HDFC फॅंक १३८४९ १६-०३-२०१६ 
८ ९०७९५० कॅनेया फॅंक ७४७० १५-०३-२०१६ 
९ ९६४४७ कॅनेया फॅंक ६०४३ ११-०३-२०१६ 
१० १००१७५ फेशवन कॅथशरक फॅंक ३४०१ ०९-०३-२०१६ 
११ १००२१ फेशवन कॅथशरक फॅंक १३६४८ २९-०२-२०१६ 
१२ १०००३५ जनवेला वशकायी फॅंक ३७१५ २४-०२-२०१६ 
१३ ७९७३२० ओयीमांटर फॅंक २८२० २४-०२-२०१६ 
१४ ९२०७५ देना फॅंक ४६८ २४-०२-२०१६ 
१५ १०००५९  S S फॅंक ३३५४ १६-०२-२०१६ 
१६ ३६०२४७ वायस्लत फॅंक १०९६ १५-०२-२०१६ 
१७ ६० HDFC फॅंक ५६७६ १५-०२-२०१६ 
१८ १३६ अऩना वशकायी फॅंक ११४७२ १५-०२-२०१६ 
१९ ४८२६११ IDBI फॅंक २९८ १५-०२-२०१६ 
२० ८००९३५ ओयीमांटर फॅंक ३९७० १५-०२-२०१६ 
२१ ३२ HDFC फॅंक ६२५९ ११-०२-२०१६ 
२२ २११४१८ कनाशटका फॅंक ३६६७ १०-०२-२०१६ 
२३ १३० HDFC फॅंक ३४९६ ०८-०२-२०१६ 
२४ १२९ HDFC फॅंक ३४९६ ०८-०२-२०१६ 
२५ १२८ HDFC फॅंक २०२१ ०८-०२-२०१६ 
२६ २९ HDFC फॅंक ३३७८ ०८-०२-२०१६ 



२७ ५५१५७१ वायस्लत फॅंक २९५६ १४-०१-२०१६ 
२८ ७५३५८२ कॅनेया फॅंक १८९५ १३-०१-२०१६ 
२९ १८७ फॅंक ऑप फडोदा ५९९४ ३१-१२-२०१५ 
३० ४६३९० मुतनमन फॅंक ऑप इांडडमा ४८१६ ३१-१२-२०१५ 
३१ २१२०३० फॅंक ऑप इांडडमा १०७९४ ३१-१२-२०१५ 
३२ ८८५८१ मुतनमन फॅंक ऑप इांडडमा ६०८ ३१-१२-२०१५ 
३३ २५०८० मुतनमन फॅंक ऑप इांडडमा २६२५ ३१-१२-२०१५ 
३४ ५००४४३ लवई जनता वशकायी फॅंक ११४२ ३१-१२-२०१५ 
३५ ३९० फॅंक ऑप इांडडमा ३०८५ ३१-१२-२०१५ 
३६ ५००४४५ लवई जनता वशकायी फॅंक १६१६ ३१-१२-२०१५ 
३७ २१३५९८ दत्तात्रम एभ के जे एव फॅंक १८४६ ३१-१२-२०१५ 
३८ २१३५९९ दत्तात्रम एभ के जे एव फॅंक ९९४ ३१-१२-२०१५ 
३९ २१३५९७ दत्तात्रम एभ के जे एव फॅंक २५८५ ३१-१२-२०१५ 
४० २२६८०५ स्टेट फॅंक ऑप इांडडमा २२४१ ३१-१२-२०१५ 
४१ १०००३३ कऩोर फॅंक २७४७ ३१-१२-२०१५ 
४२ ६२२१६२ वायस्लत फॅंक ४४० ३१-१२-२०१५ 
४३ ४७३३०० इांडडमन फॅंक ३९२३ ३१-१२-२०१५ 
४४ ४२५९८६ इांडडमन ओलयवीव फॅंक १५५४ ३१-१२-२०१५ 
४५ ३६०१६१ अॅ०क्वीव फॅंक ११४५५ ३१-१२-२०१५ 
४६ १९४२२५ कॅनेया फॅंक २६६० ३१-१२-२०१५ 
४७ १९४२२६ कॅनेया फॅंक ३१७० ३१-१२-२०१५ 
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        चरनावोफत जोडरेल्मा धनादेळ तऩशळराचा ताऱभेऱ फॅंक स्टेटभेंटळी घेतरा अवता  
लयीर धनादेळाच्मा नोंदी  फॅंक स्टेटभेंट भध्मे आढऱुन आल्मा नाशीत . वदय नोंदी का आढऱुन 
आल्मा नाशीत माचा खुरावा रेखाऩयीषणाव कयण्मात आरेरा नाशी . तवेच फॅंक स्टेटभेंट भध्मे 
नोंद नवल्माने लयीर धनादेळ  न लटल्माची  रेखाऩयीषणाची धायणा आशे . तयी लयीर धनादेळ 
कोणत्मा भारभत्ता धायकाचे आशे ते तऩावुन  धनादेळातीर यक्कभ लवुर झारी फकां ला नाशी माचा 
तऩशळर रेखाऩयीषणाव कयण्मात आरेरा नाशी. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ऩरयच्छेद क्र.५.८:- धनादेळ वललयणऩत्राफाफत... (रबाग-६) LKQ 
    

     ऩाणी ऩुयलठा वलबागाच्मा चरनाांच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषण कयताना खारीर एकुण धनादेळ 
यक्कभाांचे धनादेळाांची मादी जोडण्मात आरेरी नाशी. त्माचा तऩशळर ऩुढीरप्रभाणे. 
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      उऩयोक्त एकुण धनादेळ यक्कभाांचे धनादेळ मादी जोडण्मात आरेरी नवल्माभुऱे त्माची 
ऩडताऱणी कयता आरेरी नाशी.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ऩरयच्छेद क्र.५.९:- फॅंक स्टेटभेन्ट भध्मे आढऱुन न आरेल्मा धनादेळ यक्कभा फाफत  
             (रबाग-६ )LKQ 
 

        वन २०१५-१६ मा आधथशक लऴाशतीर कय बयणा, धनादेळाचा चरनातीर तऩशळर फॅंक 
स्टेटभेंट भधीर धनादेळाच्मा तऩशळरावोफत ऩडताऱणी केरा अवता खारीर धनादेळाांची नोंद फॅंक 
स्टेटभेन्टभध्मे आढऱुन आरेरी नाशी. 
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७३ 

        उऩयोक्त धनादेळ यक्कभ फॅंक स्टेटभेंन्ट भध्मे आढऱुन मेत नाशी. तयी माचा 
खरुावा रेखाऩयीषणाव देण्मात आरेरा नाशी. 
 

                                                      
 



ऩरयच्छेद क्र.५.१०:- फॅंक स्टेटभेन्ट भध्मे आढऱुन न आरेल्मा योख यक्कभा फाफत.. 
              (रबाग-६) LKQ 
 

        वन २०१५-१६ मा आधथशक लऴाशतीर कय बयणा , चरनातीर तऩशळर फॅंक स्टेटभेंट 
भधीर यक्कभाांच्मा तऩशळरावोफत ऩडताऱणी केरा अवता खारीर योख यक्कभाांची नोंद फॅंक 
स्टेटभेन्टभध्मे आढऱुन आरेरी नाशी. 
अ.क्र हदनािंक लॉडम यक्कभ 
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          चरनात दळशवलरेल्मा भात्र फॅंक स्टेटभेन्टभध्मे न आढऱरेल्मा लयीर योख यक्कभा 
भशानगयऩाशरका पां डात जभा न झाल्माची रेखा ऩयीषणाची धायणा आशे. माफाफत 
रेखाऩयीषणाव खुरावा अप्राप्त आशे.      
 
 
 


