जाहिरात वळभाग
(2015-16)

पररच्छे द क्र.३.४:- लर्सोला पाऊंटन हॉटे रर्सभोयीर रामर्सन्र्स क्र.41 अन्लमे उबायण्मात आरेल्मा
होर्डिंगच्मा लाहतुक ऩोलरर्स वलबागाकडीर चौकळीफाफत….

लवोला पाऊंटन शॉटे रवभोय घोडफंडय योड मेथे श्रीभती शऴाा धनजी ळशा मांच्मा जागेत
40’ X 20’=800 ’चौ.पु. आकायभानाचे एक शोर्डिंग रालण्माव जाहशयात वलबागाने रामवन्व
क्र.41 जा.क्र.भनऩा/वाफां/283/1708/2005-06 हद.25/10/2005 अन्लमे ऩयलानगी दे ण्मात आरेरी
आशे .
वदय शोर्डिंगफाफत ऩोलरव ननयीषक कालळलभया लाशतुक वलबाग ठाणे ग्राभीण मांनी ऩत्र
क्र.2073/2016 हद.24/11/2016 ने

पाऊंटन शॉटे र वभोयीर उऩयोक्त कामभस्लरुऩी उबायण्मात

आरेल्मा 81’ X 20’ चौ पुटाच्मा शोर्डिंगची चौकळी करुन कायलाई कयणेफाफत कऱवलरे आशे .
वदयीर ऩत्र जाहशयात वलबागाकडे आ.क्र.12452 हद.05/11/2016 योजी नोंद केल्माचे
हदवुन मेत.े ऩयं तु माफाफत चौकळी करुन काम कायलाई केरी माफाफत वदयीर नस्तीत काशीशी
आढऱुन मेत नाशी.
वदयीर रामवन्वचे भागणी यजजस्टय 2015-16 भध्मे 40’ X 20’=800’ चौ.पुट
आकायभानाच्मा शोर्डिंग करयता हद.25/01/2015 ते 24/10/2016 मा कारालधी करयता ऩालती
क्र.13810 हद.16/02/2016 अन्लमे रु.33600/- लवुर केरेरे आशे . तयी वदय प्रकयणी लयीर
ऩत्राच्मा अनुऴंगाने केरेल्मा कामालाशीची भाहशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन दे ण्मात आरी
नाशी. माभऱ
कयण्मात आरी आशे
ु े कामालाशी केरी नवल्माव कभी यक्कभ लवर
ु

अळी

रेखाऩयीषणाची धायणा आशे . तसेच सऺम अधधका-याने याबाबतचा आढाळा घेऊन याप्रकरणी अन्य
काही प्रकरणे आहे का याबाबत तऩासणी करुन उधचत काययळाही कराळी.

पररच्छे द क्र.३.५:- भे. आददत्म ॲडर्वहह टाईज ंग मांना दे ण्मात आरेल्मा होर्डिंगच्मा ठे क्माफाफत…
भे. आहदत्म ॲडर्वशा टाईजजंग मांना वलवलध हठकाणी 40 शोर्डिंगकरयता ठे का दे ण्मात
आल्माचे भागणी यजजस्टय लरुन हदवुन मेत.े याकरीता ठे केदारास दे ण्यात आऱेऱा कायायदेऴ
करारनामा असऱेऱी संधचका उऩऱब्ध करुन दे ण्यात आ
ठे केदाराने ककती रक्कमेचा भरणा करणे आळश्यक होते
करीता ठे का दे ण्यात आऱा होता

ऱेऱी नाही . यामुले प्रस्तुत

,

प्रकरणी

, ककती शोर्डिंग कयीता ळ ककती मुदती

; तसेच करारनाम्यानस
ु ार कोणत्या अटी ळ ऴती ठे केदारास

बंधनकारक होत्या याची खातरजमा करता आरी नाही. तरी याबाबत अभभऱेख दऴयळुन अनुऩाऱन
कयाले. तसेच सऺम अधधका- याने याबाबतचा आढाळा घेऊन याप्रकरणी अन्य काही प्रकरणे आहे
का याबाबत तऩासणी करुन उधचत काययळाही कराळी.

पररच्छे द क्र.३.६:- भे. र्सयस्लती ॲडर्वहह टाईज ंग र्सवलहर्स मांना दे ण्मात आरेल्मा होर्डिंगच्मा
ठे क्माफाफत…

भे. वयस्लती ॲडर्वशा टाईजजंग ववलाव मांना वलवलध हठकाणी 80 शोर्डिंगकरयता ठे का
दे ण्मात आल्माचे भागणी यजजस्टय लरुन हदवुन मेत.े याकरीता ठे केदारास
कायायदेऴ, करारनामा असऱेऱी संधचका उऩऱब्ध करुन दे ण्यात आ
प्रकरणी ठे केदाराने ककती रक्कमेचा भरणा करणे आळश्यक होते

दे ण्यात आऱेऱा

ऱेऱी नाही . यामुले प्रस्तुत

, ककती शोर्डिंग कयीता ळ ककती

मुदती करीता ठे का दे ण्यात आऱा होता ; तसेच करारनाम्यानुसार कोणत्या अटी ळ ऴती ठे केदारास
बंधनकारक होत्या याची खातरजमा करता आरी नाही. तरी याबाबत अभभऱेख दऴयळुन अनुऩाऱन
कयाले. तसेच सऺम अधधका- याने याबाबतचा आढाळा घेऊन याप्रकरणी अन्य काही प्रकरणे आहे
का याबाबत तऩासणी करुन उधचत काययळाही कराळी.

पररच्छे द क्र.३.७:- भे. उभयाल इन्स्टीट्मुट ऑप भेडीकर र्सामन्र्स अॅऴ
ण्ड रयर्सचह मांना दे ण्मात
आरेल्मा होर्डिंगच्मा ठे क्माफाफत…

भे. उभयाल इन्स्टीट्मुट ऑप भेडीकर वामन्व अॅत
ण्ड रयवचा मांना वलवलध हठकाणी 80
शोर्डिंगकरयता ठे का दे ण्मात आल्माचे भागणी यजजस्टय लरुन हदवुन मेत.े याकरीता ठे केदारास
दे ण्यात आऱेऱा कायायदेऴ , करारनामा असऱेऱी संधचका उऩऱब्ध करुन दे ण्यात आ
यामुले प्रस्तुत प्रकरणी ठे केदाराने ककती रक्कमेचा भरणा करणे आळश्यक होते

ऱेऱी नाही .

, ककती शोर्डिंग

कयीता ळ ककती मुदती करीता ठे का दे ण्यात आऱा होता ; तसेच करारनाम्यानुसार कोणत्या अटी ळ
ऴती ठे केदारास बंधनकारक होत्या

याची खातरजमा करता आरी नाही. तरी याबाबत अभभऱेख

दऴयळुन अनऩ
ु ाऱन कयाले. तसेच सऺम अधधका- याने याबाबतचा आढाळा घेऊन याप्रकरणी अन्य
काही प्रकरणे आहे का याबाबत तऩासणी करुन उधचत काययळाही कराळी.

पररच्छे द क्र.३.८:- भे. र्सयस्लती ॲडर्वहह टाईज ंग र्सवलहर्स मांना दे ण्मात आरेल्मा कॅन्टीलरर्वहयच्म
ठे क्माफाफत…

भे. वयस्लती ॲडर्वशा टाईजजंग ववलाव मांना वलवलध हठकाणी कॅन्टीलरर्वशयच्मा ठे का
दे ण्मात आल्माचे भागणी यजजस्टय लरुन हदवुन मेत.े याकरीता ठे केदारास दे ण्यात आऱेऱा
कायायदेऴ, करारनामा असऱेऱी संधचका उऩऱब्ध करुन दे ण्यात आ
प्रकरणी ठे केदाराने ककती रक्कमेचा भरणा करणे आळश्यक होते
ककती मद
ु ती करीता ठे का दे ण्यात आऱा

ऱेऱी नाही . यामुले प्रस्तुत

, ककती कॅन्टीलरर्वशय कयीता ळ

होता; तसेच करारनाम्यानस
ु ार कोणत्या अटी ळ ऴती

ठे केदारास बंधनकारक होत्या याची खातरजमा करता आरी नाही. तरी याबाबत अभभऱेख दऴयळुन
अनऩ
ु ाऱन कयाले. तसेच सऺम अधधका- याने याबाबतचा आढाळा घेऊन याप्रकरणी अन्य काही
प्रकरणे आहे का याबाबत तऩासणी करुन उधचत काययळाही कराळी.

पररच्छे द क्र.३.९:- रामर्सन्र्सच्मा अटी ळतीनर्स
ु ाय रामर्सन्र्स धायकाकडून आकाळचचन्ह उबायण्माऩल
ु ी
र्संयचना अलबमंताकडुन प्रभाणऩत्र घेण्माफाफत…

भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखावंहशता 1971 ननमभ क्र.86(1) नुवाय नभुना नं-57 भध्मे
ठे लण्मात आरेरे ऩुस्तकाचे (जाहशयानतची नोंदलशी) रेखाऩयीषण कयताना एकुण 119 खाजगी
शोर्डिंगची नोंद आढऱुन आरी आशे . रामवन्वच्मा ळती क्र.03 नुवाय रामवन्व धायकाने
आकाळचचन्श

उबायण्माऩुली

वंयचना

अलबमंताकडुन प्रभाणऩत्र घेऊन ते भशानगयऩालरका

प्राचधका-मारा वादय कयणे आलश्मक आशे . रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध करुन हदरेल्मा रामवन्व
धायकाच्मा नस्तीत वंयचना अलबमंत्माकडून वदयीर प्रभाणऩत्र उऩरब्ध करुन घेतल्माचे आढऱुन
मेत नाशी. नभन
ु ा दाखर रामवन्व धायकाचा तऩलळर खारीरप्रभाणे
अ.क्र

ादहयात उबायीत अर्सरेल्मा

र्वमक्ती/ ए ेन्र्सीचे नाल ल ऩत्ता

1

बफ.जे ॲडर्वशा डाझींग

2

वयस्लती ॲडर्वशा डाझींग

3

जे.डी.ळशा

4

वौ. ररीता अबम मेलरे

होर्डहगचे स्थऱ /दठकाण

अलबमंताकडुन

प्रभाणऩत्र

घेतल्माची भादहती

वद
ु ाभा इंङ बा (ऩु)

उऩरब्ध ् नाशी

कळीभीया छोटु गॅयेज जलऱ

उऩरब्ध ् नाशी

लवािंला गाल

उऩरब्ध ् नाशी

भशाभागा क्र.08 घोडफंदय

उऩरब्ध ् नाशी

गालाकडे जाणा-मा यस्त्मा
रगत

5

अंजरी

इंटयप्रावझेव

भशाभागा क्र.08 घोडफंदय

गालाकडे जाणा-मा यस्त्मा

उऩरब्ध ् नाशी

रगत

6

ऑप्ळन लभडीमा

जकात नाक्मा ळेजायी
,काळीलभया

उऩरब्ध ् नाशी

तयी, रामवन्वच्मा ळती क्र.03 नव
ु ाय रामवन्व धायकाकडुन आकाळचचन्श उबायण्माऩल
ु ी
वंयचना अलबमंताकडुन प्रभाणऩत्र का उऩरब्ध ् करुन घेतरे नाशी माफाफत खर
ु ावा अप्राप्त आशे .

पररच्छे द क्र.३.१०:-

ादहयातीची नोंदलहीत (भागणी यज स्टय भधीर यद्द केरेल्मा नोंदीर्सभोय
प्राचधकृत अचधका-माची स्लाक्षयी नर्सरेफाफत

भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखावंहशता 1971 ननमभ क्र.86(1) नुवाय नभुना नं-57 भध्मे
ठे लण्मात आरेरे ऩुस्तकाचे (जाहशयातीची नोंदलशी) रेखाऩयीषण कयताना एकुण 119 खाजगी
शोर्डिंगची नोंद आढऱुन आरी आशे . तवेच त्माऩैकी 27 नोंदी यद्द केल्माच्मा आढऱुन आल्मा
आशे त. वदय नोंदी कोणत्मा कायणास्तल यद्द कयण्मात आल्मा माचा तऩलळर नोंदवलरा नवन
ु
नोंदीवभोय प्राचधकृत अचधका-माची स्लाषयी नाशी. लास्तवलक नोंदलशीतीर प्रत्मेक नोंदीऩुढे प्राचधकृत
अचधका-माची स्लाषयी अवणे आलश्मक आशे . भात्र कोणत्माशी नोंदीवभोय स्लाषयी केल्माचे
आढऱुन मेत नाशी. माभुऱे नोदलशीतीर तऩलळर मोग्मयीत्मा ठे लल्माचे आढऱुन मेत नाशी.

आस्थाऩना वळभाग
(2015-16)

पररच्छे द क्र.१०.१०:- भमत कभहचा-मांच्मा कुटूंफार्स ज्मादा कुटूंफ ननलत्त
ृ ी लेतन प्रदान

केल्माफाफत…

भशायाष्ट्र नागयी वेला (ननलत्त
ृ ी लेतन) ननमभ, 1982 नुवाय ळावककम कभाचा-माचा भत्ृ मु
झाल्माव कुटूंफ ननलत्त
ु मा हदनांकाऩावन
ु 7 लऴा ककंला वेला ननलत्त
ृ ी लेतन भत्ृ मच्
ृ कभाचायी ह्मात
याहशरा अवता तय ज्मा हदनांकाव तो 65 लऴा लमाचा झारा अवता त्मा हदनांकाऩमिंतचा कारालधी
वलचायात घेऊन माऩैकी कभी अवेर त्मा काऱाऩमिंत लाढील दयाने कुटूंफ ननलत्त
ृ लेतन दे म आशे .
(भुऱ भंजुय कुटूंफ ननलत्त
ृ लेतनाच्मा दप्ु ऩट)
ळावन ननणाम क्र. वेननले-1009/प्र.क्र.33/वेला-4 हद.30/10/2009 नुवाय हद.01 जानेलायी
2006 ऩावन
ु वंफंचधत कभाचायी वेलेत अवताना भत्ृ मु झारा अवल्माव भत्ृ मच्
ु मा हदनांकानंतय 10
लऴााऩमिंत दप्ु ऩट दयाने कुटूंफ ननलत्त
ृ लेतन दे म आशे .
प्रचलरत ननमभानव
ु ाय 7 लऴााची भमाादा 2006 च्मा ळावन ननणामानव
ु ाय 10 लऴााऩमिंत
केरी आशे . मा ननणामाचा भशत्लाचा बाग म्शणजे जे कभाचायी हदभांक 01 जानेलायी 2006 योजी
ककंला त्मानंतय भत
ु ीच्मा
ृ ऩालतीर, अळा कभाचा-मांच्मा कुटूंफारा दे म याशीर. म्शणजेच 2006 ऩल
कुटूंफ ननलत्त
ृ लेतनधायकांना शी भमाादा 7 लऴााचीच याशीर. वन 2015-16 मा लऴाातीर ननलत्त
ृ ी
लेतन (नभुना क्र.101) नोंदलशीचे रेखाऩयीषण कयताना कुटूंफ ननलत्त
ृ लेतनाचे भमाादेनंतयशी लाढील
दयाने प्रदान

केल्माचे

आढऱुन

आरे आशे . त्माभुऱे एकुण 28 कुटूंफ ननलत्त
ृ लेतन धायकाच्मा

हद.31/05/2019 ऩमिंत यक्कभ रु.28,23,611/- इतके ज्मादा प्रदान केरेरी आशे . वदयीर फाफ
मोग्म त्मा कामालाशीवाठी ननदळानाव आणन
ु दे ण्मात मेत आशे . वोफत ज्मादा प्रदान झारेल्मा कुटूंफ
ननलत्त
ृ लेतन धायकाची मादी ल अदा केरेरी

यक्कभ मांचे वललयण ऩत्र जोडरे आशे . तसेच सऺम

अधधका-याने याबाबतचा आढाळा घेऊन याप्रकरणी अन्य काही प्रकरणे आहे का याबाबत तऩासणी
करुन उधचत काययळाही कराळी.

ळसुऱपात्र रक्कम- रु.28,23,611/-

पे अॅत
ण्ड पाकक वळभाग
(2015-16)
पररच्छे द क्र.१९.२:- ममरा रोड (पु) रे ल्ळे स्टे ऴन जळलीऱ आरक्षण क्र.184 येथे पे अॅण्
डड पाकक

करीता मे.एऱ एस इंटरप्रायझेस यांना दे ण्यात आऱेल्या ठे क्याबाबत...

भमरा रोड
इंटरप्रायझेस यांना

(ऩु) रे ल्ळे स्टे ऴन जळलीऱ आरऺण क्र

ऩे अॅण्
गड ऩाकय

.184 येथे मे . मे.एऱ एस

करीता ठे का दे ण्यात आल्याचे सन

2015-16 च्या मागणी

रजजस्टर ळरुन ददसुन येते . एप्रप्रऱ 2015 ते सप्टें बर 2015 ऩयंत ठे क्याची रक्कम भरणा केल्याचे
ददसन
ु येते . मात्र त्यानंतर ठे केदाराने कोणताही भरणा केल्याचे ददसन
ु येत नाही

. याकरीता

ठे केदारास दे ण्यात आऱेऱा कायायदेऴ , करारनामा असऱेऱी संधचका उऩऱब्ध करुन दे ण्यात आऱेऱी
नाही. यामल
ु े प्रस्तत
ु प्रकरणी ठे केदाराने ककती रक्कमेचा भरणा करणे आळश्यक होते ळ ककती
मुदती करीता ठे का दे ण्यात आऱा होता . तसेच करारनाम्यानुसार कोणत्या अटी ळ ऴती ठे केदारास
बंधनकारक होत्या याची खातरजमा करता आऱी नाही. तरी याबाबत खुऱासा अप्राप्त आहे.

आस्थापना विभाग
(2016-17)

पररच्छे द क्र. 2.10
विषय :- सुरक्षा रक्षक पु रिठ्याच्या ठे क्यामधील अवनयवमतता बद्दल.
स्थायी सममतीच्या मद. 09/06/2015 रोजीच्या ठराव हृ. 33 अन्वये, महानगरपामिकेच्या मवमवध
मवभागामध्ये 466 मवनाहत्यारी सुरक्षा रक्षक पुरमवण्याचा ठे का, िघु त्तम मनमवदाधारक मे. सै मनक ॲण्ड इं टेमिजंट
मसक्युररटी प्रा.मि., यां ना दे ण्यात आिा. याबाबत वर्ष 2016-17 सं बंधी, मवभागाने उपिब्ध करुन मदिेल्या
कागदपत्ां चे अविोकन केिे असता, सदर ठे क्यासं दभाष त खािीि त्ृटी अढळू न आल्या.
1) शासन मनणषय हृ. एसजीए/1506/प्र.हृ.92/का.5, मद. 08/11/2006 नुसार महाराष्ट्र राज्यातीि सवष
महानगरपामिका तसेच इतर स्थामनक स्वराज्य सं स्थां मध्ये शासनाच्या सु रक्षा रक्षक मंडळाकडून,
सु रक्षा रक्षक उपिब्ध करुन घेणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आिे आहे . तसे च ज्या सं स्था
सदर शासन मनणषयाची अंमिबजावणी करणार नाहीत, अशा सं स्थां चे जबाबदार अमधकारी दं डात्मक
कायषवाहीस पात् असतीि, असेही मनदे मशत केिे आहे . तथापी, महानगरपामिका प्रशासनाने सदर
आदे शाची अंमिबजावणी न केल्याने, या सं दभात मा. मुंबई उच्च् न्यायाियामध्ये दाखि केिेल्या
जनमहत यामचका हृ. 66/2013 च्या अनुर्ंगाने, महाराष्ट्र शासनाने मद. 26/03/2014 रोजीच्या शासन
पत्ानुसार, महापामिका प्रशासनास असे आदे शीत केिे की, सु रक्षा रक्षक मंडळाकडे नव्याने मवचारणा
करुन आवश्यक संख्येएवढे सुरक्षा रक्षक पु रमवण्याचे मंडळाने मान्य केल्यास, मवद्यमान ठे केदार,
मे. सैमनक ॲण्ड इं टेमिजंट मसक्युररटी प्रा.मि., यां चा मद. 10/05/2013 च्या पु ढे 1 वर्ाष चा कािावधी
सं पल्यानंतर, महामंडळाचे सुरक्षा रक्षक नेमण्याबाबत आवश्यक ती कायष वाही करावी. तथापी, खाजगी
सु रक्षा रक्षक अमधमनयम 1981, मधीि तरतुदी, महानगरपामिकेस बंधनकारक नाहीत, या कारणास्तव
महानगरपामिकेने मद. 25/11/2014 रोजीच्या ठराव हृ. 42 अन्वये, मवद्यमान ठे केदारस
मद. 01/05/2014 ते मद. 30/04/2016 पयंत मुदतवाढ मदिी व त्यानंतर जाहीर मनमवदे द्वारे सु रक्षा रक्षक
ने मण्याचा मनणषय घेतिा. तथापी, याबाबत नव्याने महाराष्ट्र शासनाचे आदे श प्राप्त करुन कायाष देश दे णे
आवश्यक होते.
2) मा. आयुक्त यां नी मद. 19/11/2016 रोजीच्या आदे श हृ. सा.प्र./1389/2016 अन्वये असे मनदे मशत
केिे होते की, सुरक्षा रक्षक पुरवठा तसे च अन्य ठे केदारां ची दे यके तयार करण्यापू वी सं बंधीत
ठे केदाराने शासनाचे कर, फी, दे णी, उदा. से वाकर, पी.एफ. ई.एस.आय.सी. वगैरे रकमां चा भरणा
केल्याची चिने सादर केल्यानंतरच दे यके तयार करण्यात यावीत. मा. आयु क्त यां च्या सदर आदे शास
अनुसरुन मे. सैमनक ॲण्ड इं टेमिजंट मसक्युररटी प्रा.मि., यां नी पु रवठा केिेच्या 466 सु रक्षा रक्षकां चे

ई.एस.आय.सी., पी.एफ. तसेच इतर कर अदा केल्याबाबतची खातरजमा मवभागाने करुन अनुपािन
दशष वावे.
3) पोिीस मनरीक्षक, कामशममरा पोिीस स्टे शन (वाहतूक मवभाग) यां च्या मद. 04/06/2016 रोजीच्या पत्
हृ. 965/2016 नुसार, मे. सैमनक ॲण्ड इं टेमिजं ट मसक्युररटी प्रा.मि., यां नी ममरा भाईंदर मवभागातीि
वाहतून मनयमनाकररता 50 टर ॅ मफक वॉडष न पु रमवण्याचे मान्य केिे होते. तथापी, सदर ठे केदार 50 वॉडष न
दे ण्यास समथष नसल्याने दै नंमदन कामाकरीता 50 पे क्षा कमी वाडष न पु रमवत असल्याचे, तसे च, सदर
वॉडष नवर ठे केदाराचे मनयंत्ण नसल्याने, नेमिेिे वॉडष न कतषव्यावर उमशराने ये तात, िवकर मनघून
जातात व कतषव्यामध्ये हिगजीपणा करत असल्याबाबत मा. महापामिका आयु क्तां ना पोिीस मवभागाने
कळमविे होते . सदर पत्ाच्या अनु र्ंगाने ठे केदारावर कोणती दं डात्मक कायष वाही करण्यात आिी, याचा
तपशीि परीक्षणास उपिब्ध करुन दे ण्याची मवनं ती मवभागास करण्यात आिी आहे .
उपरोक्त अमनयममतता बाबत तातडीने कायष वाही करुन त्याबाबतचा अनुपािन अहवाि सादर
करण्याची मवनंती मद. 18/07/2019 रोजीच्या अधषसमास हृ. 47 अन्वये केिी असू न, या सवष बाबी सं बंमधचा
अनुपािन अहवाि अद्याप अप्राप्त आहे .

बाजार विभाग
(2016-17)
पररच्छे द क्र. 5.1
विषय :- बाजार फी िसूली ठे केदारास वदलेल्या मुदतिाढी संबंधी.
1) मद. 28/09/2015 ते मद. 27/09/2016 या कािावधीमध्ये भाईंदर (प.) बाजार फी वसूिीचा, श्री. मकरण
नरहरी चेऊिकर यां ना, स्थायी सममतीच्या मद. 14/08/2015 रोजीच्या ठराव हृ. 56 अन्वये, दे ण्यात
आिेल्या ठे क्याची मुदत संपल्यानंतर, मद. 28/09/2016 पासून, पुढीि कािावधीचा ठे का अंमतम
होईपयंतच्या कािावधी कररता, श्री. मकरण चेऊिकर यां ना, महापामिका आयुक्त यां च्या
मद. 01/10/2016 रोजीच्या मंजूरीने मुदतवाढ दे ण्यात आिी. तथापी, सदर वाढीव कािावधीसाठी
करारनामा केल्याचे अढळू न आिे नाही.
2) महानगरपामिका अमधमनयमातीि किम 332(ब) अन्वये , 1 वर्ाष पयंतच्या कोणत्याही कािावधीसाठी
बाजार फी वसूिीचा ठे का, स्थायी सममतीच्या मंजूरीने दे णे आवश्यक असल्याने, वाढीव कािावधीच्या
ठे क्यास स्थायी सममतीची मंजूरी घे णे आवश्यक असतां ना मवभागाने योग्य ती कायषवाही केल्याचे,
उपिब्ध कागदपत्ावरुन मदसून आिे नाही.
3) वाढीव कािावधीकररता, ठे केदाराकडून घेतिेल्या सुरक्षा अनामत रकमेचा तपशीि दे ण्यात आिा
नाही.
4) सदर ठे केदारास, ठे का कािावधीमध्ये दे ण्यात आिेिी कुपन्स, ठे केदारानी वापरिेिी कुपन्स व ठे का
संपल्यानंतर परत केिेिी कुपन्स याचा तपशीि दे ण्यात दे ण्यात आिा नाही.
उपरोक्त बाबींचा अनु पािन अहवाि िेखा परीक्षणासाठी त्वररत सादर करण्याची मागणी
मद. 21/08/2019 रोजीच्या अधषसमास हृ. 72 अन्वये केिी आहे . तथापी, मवभागाकडून या बाबतचा
अनु पािन अहवाि अद्याप अप्राप्त आहे .

पररच्छे द क्र. 5.2
विषय :- बाजार फी िसूली ठे केदारास वदलेल्या मुदतिाढी संबंधी.
1) मद. 05/12/2015 ते मद. 04/12/2016 या कािावधीमध्ये भाईंदर (पूवष) बाजार फी वसूिीचा, श्री. जावेद
अब्बास रजा यां ना, स्थायी सममतीच्या मद. 14/10/2015 रोजीच्या ठराव हृ. 88 अन्वये, दे ण्यात
आिेल्या ठे क्याची मुदत संपल्यानंतर, मद. 05/12/2016 पासून, पुढीि कािावधीचा ठे का अंमतम
होईपयंतच्या कािावधी कररता, श्री. जावे द अब्बास रजा यां ना, महापामिका आयुक्त यां च्या मद.
17/12/2016 रोजीच्या मंजूरीने मुदतवाढ दे ण्यात आिी. तथापी, सदर वाढीव कािावधीसाठी
करारनामा केल्याचे अढळू न आिे नाही.
2) महानगरपामिका अमधमनयमातीि किम 332(ब) अन्वये , 1 वर्ाष पयंतच्या कोणत्याही कािावधीसाठी
बाजार फी वसूिीचा ठे का, स्थायी सममतीच्या मंजूरीने दे णे आवश्यक असल्याने, वाढीव कािावधीच्या
ठे क्यास स्थायी सममतीची मंजूरी घे णे आवश्यक आहे . तथापी, मवभागाने याबाबत योग्य ती कायषवाही
केल्याचे उपिब्ध कागदपत्ावरुन अढळू न आिे नाही.
3) वाढीव कािावधीकररता, ठे केदाराकडून घेतिेल्या सुरक्षा अनामत रकमेचा तपशीि दे ण्यात आिा
नाही.
4) सदर ठे केदारास, ठे का कािावधीमध्ये दे ण्यात आिेिी कुपन्स, ठे केदारानी वापरिेिी कुपन्स व ठे का
संपल्यानंतर परत केिेिी कुपन्स याचा तपशीि दे ण्यात आिा नाही.
5) श्री. जावे द अब्बास रजा यां नी बाजार हप्त्याची रक्कम, मद. 15/06/2016 रोजीचा धनादे श हृ. 29
अन्वये रु. 3 िाख व मद. 06/07/2016 रोजीच्या धनादे श हृ. 27 अन्वये रु. 11,65,051/- जमा केिी
तथापी, सदर दोन्ही धनादे श 'अपुरा वनधी' या कारणास्तव अनादर झािे. त्यामुळे मवभागाने
धनादे शाच्या मदनां कापासून ते अनादर झािेिे धनादे श, मवभागास प्राप्त होईपयं तच्या कािावधीकररता
18% व्याजाची मागणी, ठे केदाराकडून केिेिी आहे . तथापी, करारनामा मधीि अट हृ. 17 नुसार,
अनादरीत धनादे शाची रक्कम वसूि होईपयं तच्या मदनां कापयंत, व्याज आकारणी तसेच दं ड आकारणी
करणे आवश्यक आहे . परं तु , मवभागाने सदर अटीचे पािन केिेिे मदसू न आिे नाही. सबब, सदर दोन्ही
अनादरीत धनादे शामधीि रकमां ची वसूिी केल्याबाबतचा तपशीि, तसेच, व्याज व दं ड वसूिीचा
तपशीि िेखा परीक्षणास सादर करण्याची मवनं ती करण्यात आिी. या संदभाष त मद. 21/08/2019
रोजीच्या अधषसमास हृ. 73 अन्वये, उपरोक्त बाबी मवभागास कळवूनही याबाबत मवभागाकडून
कोणतीही कायष वाही केिेिी नाही.

पररच्छे द क्र. 5.3
विषय :- िषष 2016-17 संबंधी लेखे, न द
ं िह्या ि अन्य कागदपत्रे लेखा परीक्षणास
उपलब्ध करुन दे णेबाबत…
बाजार मवभागाशी संबंधीत, खािी नमूद केिेिे िेखे, नोंदवह्या िेखापरीक्षणासाठी सत्वर
उपिब्ध करुन दे ण्याची मवनंती मद. 21/08/2019 रोजीच्या अधषसमास हृ. 74 अन्वये करण्यात आिी होती.
तथापी, मवभाग प्रमुखानी याबाबत कोणतीही पूतषता न केल्याने बाजार मवभागाच्या महसूि िेख्यां ची
खातरजमा करता आिी नाही.
अ.हृ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

तपशीि
मागणी नोंदवही
पावती पु स्तके
चिन्स
पोटकीदष
बँक मववरणपत्
अनादर धनादे श नोंदवही
अनामत नोंदवही
पावती पु स्तके/कुपन्स साठा नोंदवही

कािावधी
2016-17
2016-17
2016-17
2016-17
2016-17
2016-17
2016-17
2016-17

परिाना विभाग
(2016-17)
पररच्छे द क्र. 4.1
विषय :- टे लीफ न बूथच्या क्षेत्रफळामध्ये आढळू न आले ल्या वनयमबाह्यतेबाबत…
1. तत्कािीन मुख्यामधकारी, ममरा भाईंदर नगरपररर्द, यां नी मनयोजन व मवकास सममतीच्या ठराव
हृ. 24 मद. 30/06/1997 नुसार, श्रीम. स्नेहिता निावडे , यां ना भाईंदर (प.), स्टे शन रोड क्षेत्ात,
‘6X4’ आकाराचा टे िीफोन बुथ चािु करण्यासाठी, मद. 30/08/1997 रोजीचे पत् हृ. नपा/
एनओसी/373/ 4653/1997-98 अन्वये, ना-हरकत प्रमाणपत् मदिे होते . तथापी, उपिब्ध
कागदपत्ानु सार, वर्ष 2006-07 ते वर्ष 2017-18 पयंत सदर बुथचा परवाना नूतनीकरण
करतेवेळी टे िीफोन बूथचे क्षेत्फळ ‘4X4’ असे गृहीत धरुन त्यानुसार फी वसूिी करण्यात आिी
होती. मात् वर्ष 2017-18 च्या नूतनीकृत परवानामध्ये सदर बूथचे क्षेत्फळ पुन्हा ‘4X6’ असे नमूद
करण्यात आिे मात् भुईभाडे वसूिी ‘4X4’ आकारमानाप्रमाणे करण्यात आिी.
2. तथापी, वर्ष 2018-19 या कािावधीकररता परवाना नूतनीकरण करताना, सदर बूथचे क्षेत्फळ
पु न्हा ‘4X6’ असे परवाना हृ. 2016/2018-19 मद. 30/04/2018 मध्ये नमूद करण्यात आिे मात्
भुईभाडे आकारणी ‘4X4’ या क्षेत्फळाची करण्यात आिी.
उपरोक्त तपमशि मवचारात घेतल्यास, बूथ चािकाने वर्ष 1997 मधीि परवान्याप्रमाणे
‘4X6’ आकारमानाचा बूथ उभारणी केिा असल्यास, भुईभाडे वसूिी त्या क्षेत्फळानुसार करणे
आवश्यक आहे . या बाबीची खातरजमा करण्यासाठी, सदर बूथचे क्षेत्फळ मकती आहे , याची
प्रत्यक्ष तपासणी करुन योग्य ती कायषवाही करणे आवश्यक आहे .
3. महासभेच्या मद. 03/08/2005 रोजीच्या ठराव हृ. 34 अन्वये टे िीफोन बूथचे क्षेत्फळ ‘4X4’ असे
मयाष मदत ठे वण्यात आिे आहे . तथापी, वर्ष 2018-19 मध्ये परवाना मवभागाने नव्याने मदिेल्या
तसे च नूतनीकृत परवान्यामध्ये टे िीफोन बूथचे क्षेत्फळ ‘4X6’ असावे, असे नमूद करण्यात आिे
असू न सदर बाब महासभे ने मंजूर केिेल्या ठरावामधीि मनयमाशी मवसं गत आहे .
उपरोक्त अमनयममतता बाबत योग्य ती कायषवाही करुन त्याबाबतचा अहवाि िेखा परीक्षणास
सादर करण्यासाठी, सदर बाब मद. 22/07/2019 रोजीच्या अधषसमास हृ. 52 अन्वये मवभागास कळमविी
असू न, याबाबतचा अहवाि अद्याप अप्राप्त आहे .

पररच्छे द क्र. 4.2
विषय :- वद. 01/04/2005 पासू न रे स्टॉरं ट ि बार चालू असल्याची कागदपत्रे दाखल
करुनही परिाना फी ची िसूली सन-2014 पासू न केल्याने, महापावलकेचे
रु. 1,20,000/- इतक्या महसू लाचे नुकसान.
सं दभष :- हॉटे ल ग िलक ड
ं ा-रे स्टॉरं ट ि बार, उत्तन - प्रथम परिाना
क्र. 973/2013-14, नुतनीकृत क्र. 543/2016-17.
िसूल पात्र रक्कम रु. 1,20,000/1) महानगरपामिकेच्या उत्तन मवभागामधीि हॉटे ि गोवळकोंडा-रे स्टॉरं ट व बार, याचे मािक
श्री. मसडनी जे. परे रा यां नी, त्यां चे सदरहू हॉटे ि मद. 01/04/2005 पासून कायषरत असल्याबाबतचे,
मुंबई दु काने व संस्था अमधमनयम 1984 अंतगषत दे ण्यात आिेिे प्रमाणपत् हृ. 21293, तसेच, मजल्हा
अमधकारी, ठाणे यां नी परदे शी बनावटीच्या दारु मवहृीचा हॉटे ि व्यवसाय चािमवण्याकरीता मदिेिा
परवाना हृ. FL III/1402/2005-06, इत्यादी पुरावे, हॉटे ि परवाना मागणीसाठी दाखि केिे . तथापी,
परवाना मवभागाने, सदर हॉटे ि मािकास, प्रथम परवाना हृ. 0466, मद. 03/02/2014 रोजी दे ताना,
सदर हॉटे ि सन-2005 पासू न चािू असल्याची बाब मवचारात न घेता, मद. 23/01/2014 ते
मद. 22/01/2017 या तीन वर्ाष करीता रु. 5,000/- प्रमतवर्ष प्रमाणे परवाना फी वसूि केिी.
2) हॉटे ि

मािकाने

सादर

केिेल्या

कागदपत्ानुसार,

सदर

हॉटे ि

मद.

01/04/2005

ते

मद. 21/01/2014 या कािावधीमध्ये महाराष्ट्र महापामिका, अमधमनयमातीि तरतू दी नुसार, हॉटे ि
परवाना न घे ताच अवैधररत्या चािू असल्याने, सदर कािावधीची रु. 15,000/- प्रमतवर्ष प्रमाणे परवाना
फी रु. 1,20,000/- वसूि करणे आवश्यक असल्याने, याबाबत योग्य ती कायषवाही करुन फी
वसू िीबाबतचा, अनु पािन अहवाि त्वररत सादर करण्याची मवनं ती मद. 02/08/2019 रोजीच्या
अधषसमास हृ. 58 अन्वये केिी असून, याबाबतचा अनुपािन अहवाि अद्याप अप्राप्त आहे .

पररच्छे द क्र. 4.3
विषय :- िषष 2004-05 पासू न कायषरत असले ल्या 6 स्टील भांडी उत्पादन
कारखान्यांना, िषष 2014-15 पासू न परिाना वदल्याने, रु. 2.40 लाख
परिाना शुल्काचे महसू ली नुकसान.
िसूल पात्र रक्कम रु. 2,40,000/1) भाईंदर (प.) ये थीि टोडी इं डस्टर ीयि इस्टे ट, या इमारतीमधीि, पमहल्या माळ्यावरीि गाळा
हृ. K-1, K-2 व L-4 आमण दु सऱ्या माळ्यावरीि गाळा हृ. K-1, K-2 व L-4 या सहा गाळ्यां चे मािक,
जनक भिाररया, यां नी सदरहु गाळ्यामध्ये, 'भिाररया मेटि कॉफ्ट' या नावाने स्टीि भां डी उत्पादन
करण्याचा कारखाना चािमवण्यासाठी, सादर केिेिे नकाशे , कारखाना नोंदणी, कारखाने परवाना
(Factory Permit) मवभागाने मद. 30/07/2004 रोजी मंजूर केिे व वर्ष 2012 पयंत परवाना
हृ. 102294 दे ण्यात आिा. सदर परवाना मद. 01/01/2013 पासून नूतनीकरण करुन, नूतनीकृत
परवाना हृ. 102295 दे ण्यात आल्याचे परवाना हृ. 102295 च्या प्रतीवरीि तपमशिानुसार मदसू न येते.
सदर तपमशि मवचारात घे तल्यास उपरोक्त 6 कारखाने वर्ष 2004-05 पासून कायषरत असल्याचे स्पष्ट्
होते. तथामप, परवना मवभागाने, सदर 6 कारखान्यास, वर्ष 2014-15 पासून परवाना फी वसूि करुन,
परवाना मदल्याने, वर्ष 2005-06 ते सन 2013-14 या 8 वर्ां साठी प्रमतवर्ष रु. 5000/- प्रमाणे ,
6 कारखान्याचे एकमत्त परवाना शु ल्क रु. 2,40,000/- वसूि न केल्याने, महापामिकेच्या महसूिाचे
नुकसान झािे आहे .
2) प्रस्तु त 6 कारखान्याना दे ण्यात आिेिा परवाना, महाराष्ट्र महापामिका अमधमनयमातीि किम 386
अन्वये मदल्याची 'छापीि नोंद' सवष परवान्यावर नमूद केिी आहे . सदर कारखाना परवाने, किम 313
मधीि तरतू दीनुसार दे णे आवश्यक असल्याने, परवान्यावर नमूद केिेिा छापीि तपमशि चुकीचा आहे
असे िेखा परीक्षणाचे मत आहे .
3) महापामिकेकडून उपरोक्त परवाने प्राप्तीसाठी अजष दार भिाररया यां नी, मािमत्ता कराचे दे यक, वीज
बीि व महाराष्ट्र शासनाचा कारखाना चािमवण्याचा परवाना सादर केिा आहे . तथामप, अजष दाराने,
सादर केिेल्या वीज बीिामधीि तपमशिानुसार, उपरोक्त 6 गाळ्यामध्ये, वर्ष 2016 मध्ये स्टीि भां डी
बनमवण्याचे कारखाने नसून खािीि प्रकारचे कारखाने चािमवण्यात येत असल्याचे मदसून येतात, त्याचा
तपमशि खािीिप्रमाणे .
अ.हृ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

गाळा हृमां क
K-2 पमहिा मजिा
K-1 पमहिा मजिा
L-4 पमहिा मजिा
K-2 दु सरा मजिा
K-1 दु सरा मजिा
L-4 दु सरा मजिा

वीज बीि मदनां क
04/06/2016
30/06/2016
07/07/2016
30/06/2016
30/06/2016
07/07/2016

कारखान्याचे नां व
ओमेगा पेन्ट्स
रॅ मको इं डस्टर ीज
जायको पेन्ट्स
ओमेगो पेन्ट्स
रॅ मकोज इं डस्टर ी
जायको पेन्ट्स

उपरोक्त नमूद माहे जून/जुिै-2016 च्या वीज बीिातीि अद्यावत तपमशिानुसार सवष
6 गाळ्यां मध्ये भां डी उत्पादनां चा उद्योग चाित नसताना, परवाना मवभागाने मदिेिे परवाने चुकीच्या
उत्पादनासाठी व चुकीच्या संस्थे स मदल्याचे सकृतीदशषनी मदसून येते.
उपरोक्त सवष अमनयममततां ची पडताळणी/खातरजमा करुन, याबाबतचा अहवाि िेखा पररक्षणास
तातडीने सादर करण्याची मागणी मद. 06/08/2019 च्या अधषसमास हृ. 59 अन्वये केिी असून, याबाबतचा
कायष कृती अहवाि अद्याप अप्राप्त आहे .

पररच्छे द क्र. 4.4
विषय :- प्रथम परिाना दे ताना, सादर केलेली कागदपत्रे उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत…
सं दभष

:- नूतनीकृत परिाना क्र. 728/2014-15,
परिाना धारक - सॅमसन एं टरप्रायजेस

1. मे. सॅमसन एं टरप्रायजेस यां ना, मौजे-डोंगरी येथे, बफष उत्पादनासाठी दे ण्यात आिेल्या प्रथम
परवाना बाबतची सवष कागदपत्े िेखापरीक्षणास उपिब्ध करुन दे ण्याची मवनं ती मवभागास
करण्यात आिी.
2. परवाना हृ. 728/2014-15 चे नूतनीकरण करताना, परवाना धारकाने शेत जममनीशी संबंमधत
असिेिा 7/12, दाखि केिा असल्याचे उपिब्ध कागदपत्ावरुन मदसू न येते. शेत जममनीचा सदर
7/12, बफष उत्पादन कारखाना चािमवण्याची परवाना घेण्यासाठी, ग्राह्य पुरावा म्हणून स्वस्वकाराहष
आहे का? याची खातरजमा करुन अमभप्राय दे ण्याची मवनं ती मवभागास करण्यात आिी.
3. बफष उत्पादनासाठी, कारखाना इमारत, औद्योमगक मवद् युत पुरवठा, मवद् युत मोटसष, तसेच
कारखाना अमधमनयम 1948 अं तगषत नोंदणी व परवानगी आवश्यक असल्यास अशी परवानगी
अजष दाराने प्राप्त केिी आहे का? याची खातरजमा करुन अमभप्राय दे ण्याची मवनं ती मवभागास
करण्यात आिी.
4. बफष उत्पादन हा व्यवसाय, कारखाने या सदरात येत असेि तर, महाराष्ट्र महानगरपामिका
अमधमनयम 1949 अं तगषत किम 313 अन्वये , परवाना दे णे आवश्यक आहे . असे िेखा परीक्षणाचे
मत असल्याने, सदर संपूणष बाबी ंची पडताळणी करुन याबाबतचा अनुपािन अहवाि
िेखापरीक्षणास सादर करण्याची मवनं ती, मद. 07/08/2019 रोजीच्या अधष समास हृ. 62 अन्वये
केिी असू न याबाबतचे अमभप्राय अद्याप अप्राप्त आहे .

ले खा विभाग
(2016-17)

पररच्छे द क्र. 6.1

विषय :- स्टे ट बँक ऑफ इं वडया खाते क्र. 10254419063 चे िषष 2016-17
सं बंधी वििरणपत्र उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत…

िेखा परीक्षण मवभागातफे अमथष क वर्ष 2016-17 या अमथषक वर्ाष मध्ये महानगरपामिकेच्या
जामहरात मवभागाने स्टे ट बँक ऑफ इं मडया खाते हृ. 10254419063 मध्ये जमा केिेल्या महसूिाची
पडताळणी करणेकामी, सदर बँक खात्याचे मववरण पत् (Bank Statement) व रोखडवही
िेखापरीक्षणासाठी त्वरीत उपिब्ध करुन दे ण्याची मागणी मद. 13/08/2019 रोजीच्या अधषसमास हृ. 67
अन्वये करण्यात आिी. तथापी, मवभागाने सदर मववरणपत् न मदल्याने, जामहरात मवभागाने संकमित
केिेल्या व बँकमध्ये जमा केिेच्या महसू िाची पडताळणी करता आिी नाही.

िाहन विभाग
पररच्छे द क्र. 7.1
विषय :- महापावलकेच्या िाहनाना इं धनपुरिठा करण्याबाबतची मंजूरी कागदपत्रे
लेखापरीक्षणास उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत…
1) महानगरपामिकेच्या वाहनां ना मडझेि व पेटरोि पुरवठा करण्यासाठी मे. साई सस्वहषस यां ना मदिेल्या
ठे क्यासंबंधीची संपूणष मंजूरीत कागदपत्े िेखापरीक्षणासाठी त्वरीत उपिब्ध करुन दे ण्याची मागणी
करण्यात आिी.
2) या संदभाष त ठे केदार त्यां च्या मबिामध्ये ठरामवक दराने ऑपरे मटं ग चाजेस/समवष स चाजेसची आकारणी
करत असून, सदर आकारासह, इं धन पुरवठ्याच्या दे यकां चे अमधदान केिे जात असल्याचे मनदशषनास
आिे असल्याने सदर आकाराबाबतची संपूणष मंजूरीत कागदपत्े िेखा परीक्षणासाठी त्वरीत दे ण्याची
मागणी, मद. 14/08/2019 रोजीच्या अधषसमास हृ. 69 अन्वये करण्यात आिी. तथापी, मवभागाने सदर
कागदपत्े अद्याप िेखा परीक्षणास उपिब्ध करुन न मदल्याने, इं धन पुरवठादारास अनमधकृतपणे प्रदान
झािे मकंवा कसे , याची खातरजमा करता आिी नाही.

पररच्छे द क्र. 7.2
विषय :- मालमत्ते चे पु स्तक ले खा परीक्षणासाठी उपलब्ध न केल्याबाबत..

महाराष्ट्र लेखा सं हहता 1971 मधील हनयम 156 नुसार, मनपाच्या मालमतां ची न द
ं णी ,संग्रह
पुस्तकात करुन , सर्व मालमत्ां ची र्ाहषवक पडताळणी करुन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र

, संबंहधत

अहधका-याने दे णे आर्श्यक आहे .
र्षव 2016-17 करीताच्या उपर क्त नमुद संग्रह पुस्तकां ची मागणी अनेक र्ेळा करुनही र्ाहन
हर्भागाने सदर पुस्तक लेखा परीक्षणा करीता उपलब्ध करुन हदले नसल्याने र्ाहन हर्भागाच्या
मालमत्ेच्या पडताळणीची खातरजमा, लेखा परीक्षणास करता आली नाही. याबाबत य ग्य ती कायवर्ाही
करण्याची हर्नंती हद. 01/07/2019 र जीच्या अधव समास क्र.ले.प.हर्./34 अन्वये करण्यात आली असुन ,
याबाबतचा अनुपालन अहर्ाल अद्याप अप्राप्त आहे .

िैद्यकीय विभाग
(2015-16)
पररच्छे द क्र. 8.1
विषय :- महानगरपावलका प्रशासनाकडून महाराष्ट्र नवसिंग ह म रवजस्टरे शन
अवधवनयमांची अंमलबजािणी करताना आढळू न आले ल्या गंभीर
अवनयवमतता बाबत.
महानगरपामिका क्षेत्ामध्ये कायष रत असिेल्या तसेच नव्याने स्थापन होणाऱ्या शुश्रुर्ा गृहे
(Nursing Homes) नोंदणी करण्यासाठी व परवाना नूतनीकरणासाठी महाराष्ट्र नमसंग होम रमजस्टर े शन
कायद्यातीि, किम 2(2) नुसार स्थामनक पयषवेक्षीय प्रामधकारी म्हणून, महानगरपामिकेचे सावष जमनक
आरोग्य अमधकारी यां च्यावर, म्हणजेच, पयाष याने महापामिका प्रशासनावर जबाबदारी सोपमवण्यात आिी
आहे . महाराष्ट्र शासनाने या कायद्यातीि किम 16 अन्वये काही मनयम तयार केिे असून, या कायद्याची
पररणामकारकररत्या अं मिबजावणी करणे सोयीस्कर हावे म्हणून, स्थामनक पयषवेक्षीय प्रामधकाऱ्यास किम
17 अन्वये काही मवमशष्ठ बाबी संबंधी 'प टवनयम' तयार करण्याचे अमधकार मदिेिे आहे त.
सदर तरतूदीस अनुसरुन, महापामिका प्रशासनाने मद. 19/06/2003 रोजीचा ठराव हृ. 13 अन्वये ,
काही "तरतूदी" केल्या आहे त. उपरोक्त अमधमनयम व मनयम, तसेच महापामिकेने संमत केिेल्या
"तरतूदी" यां चे अविोकन केिे असता असे आढळू न आिे की, महाराष्ट्र नमसंग होम रमजस्टर े शन ॲक्ट
मधीि किम 16, 2 (b) अन्वये, महापामिका क्षेत्ामधीि नमसंग होमस् ची नोंदणी करणेकरीता अथवा
नोंदणीचे नूतनीकरण करणेकरीता, मकती फी आकारण्यात यावी, याबाबतचे वनयम करण्याचा अवधकार
महाराष्ट्र शासनास असून, शासनाने मनयमानुसार मनधाष ररत केिेिी फी, संबंधीत संस्थाकडून वसूि
करण्याचा अमधकार स्थामनक पयषवेक्षीय प्रामधकारी, पयाष याने , महापामिकेस दे ण्यात आिा आहे . सबब सदर
ठरावास शासनाची मंजूरी घे णे आवश्यक असल्याचे िेखा परीक्षणाचे मत आहे .

पररच्छे द क्र. 8.2
विषय :- सन 2015-16 या िषाा च्या िापरासाठी िै ध असले ल्या पािती

पुस्तकाांचा िापर 2016-17 मध्ये केल्याबाबत...
र्ैद्यकीय हर्भागाने त्यां च्या र्ापरासाठी भां डार हर्भागाकडु न घेतलेली पार्ती पुस्तके क्र . 7985,
7986, 7987 ही केर्ळ सन 2015-16 या र्षाव मध्येच र्ापरासाठी र्ैध असल्याचा शेरा (रबरी स्टॅ म्प ) या
पुस्तकामधील सर्व पार्त्यार्र ठळकपणे नमुद केला असताना , र्ैद्यकीय हर्भागाने सदर पुस्तके सन
2016-17 या र्षाव मध्ये रुग्ण र्ाहहकेचे /शर्र्ाहहनेचे भाडे र्सुल करण्यासाठी र्ापरल्याचे र् अशा अर्ैध
पार्त्या अदाकत्याव स हदल्याने आढळु न आले आहे .
सबब, अर्ैध ठरहर्ण्यात आलेल्या पार्ती पुस्तकां चा र्ापर करणेकामी हर्भागाने सक्षम
प्राहधका-यां ची पुर्व मंजुरी

घेतली आहे हकंर्ा कसे याबाबतचा संपुणव तपहशल लेखापरीक्षणासाठी

उपलब्ध करुन दे ण्याची हर्नंती हद. 24/06/2019 र जीच्या अधव समास क्र.ले.प.हर्./33 अन्वये करण्यात
आली आहे . तथाहप, सदर तपहशल अद्याप अप्राप्त आहे .

पररच्छे द क्र. 8.3
विषय :- रुग्ण िावहकेच्या भाड्याची रक्कम रुपये ३२०/ कमी िसुली केल्या बाबत.
िसू ल पात्र रक्कम रु. 320/1) महापाहलकेची रुग्ण र्ाहहका क्रमां क एम एच 04 ई पी 710, हदनां क 10/11/2016 र जी, श्री. अहनल गार्डे
यां नी भायंदर ते मुं बई या दरम्यान, रुग्ण र्हनां साठी र्ापरली. तथाहप या 97 हकल मीटर प्रर्ासा कररता,
रुपये 4/- प्रहत हकल मीटर या दराने, भाडे रक्कम रुपये 388/- र्सूल न करता, हद. 14/01/2017
र जीच्या पार्ती क्र. 82,9293 अन्वये केर्ळ रुपये 68/- र्सूल केल्याने, रुपये 320/- इतक्या रकमे ची कमी
र्सुली करण्यात आले ली आहे . सबब, सदर रकमे ची र्सुली करून त्या बाबतचा अहर्ाल ले खा
परीक्षणासाठी सादर करण्याची हर्नं ती हद . 25/06/2019 र जीच्या अधव समास क्र .ले .प.हर्./34 अन्वये
करण्यात आला असून याबाबत अहर्ाल अद्याप अप्राप्त आहे.
2) महाराष्ट्र ले खासंहहता 1971 च्या हनयम क्र.33(2) ,70(2) ,73(5), 78(3), 97(5) र् 107 मधील तरतुदी नु सार ,
मनपा क षागार मध्ये पैसे जमा करण्याकरीता नमु ना क्र

.13 र्ापरणे आर्श्यक आहे . तथाहप, याकामी

र्ैद्यकीय हर्भाग र्ापरत असले ल्या चलनाचे छापील शीषव क चुकीने नमु ना क्र

.03, हनयम क्र . 78,84,

86,90,96,106 असे दशव हर्ण्यात आले आहे
सदर चुकीच्या शीषव कामध्ये दु रुस्ती करुन त्याबाबतचा अहर्ाल ले खा परीक्षणास सादर

करण्याची

हर्नं ती हद . 25/06/2019 र जीच्या अधव समास क्र .ले .प.हर्./35 अन्वये करण्यात आली असून याबाबत
अहर्ाल अद्याप अप्राप्त आहे .

पररच्छे द क्र. 8.4
विषय :- महापावलकेच्या सिा च रुग्ण िावहका बाबतीत रुग्ण िावहका भाड्याने

वदल्यानांतर भाड्याची िसुली प्रिास सांपतेिेळी तात्काळ न करता 6 वदिस
ते 580 वदिसापेक्षा जास्त उविराने केल्या बाबत.
1) र्षव 2016-17 मधील रुग्ण र्ाहहकेच्या भाडे र्सुली संदभाव तील, रुग्ण र्ाहहका क्रमां क एम एच 04 इ
र्ाय 1072 र् MH04H716 या र्ाहनां चे लॉग बुक र् पार्ती पुस्तकाचे तुलनात्मक अर्ल कन केले
असता खाली नमूद केलेल्या नमुना प्रकरणामध्ये , असे आढळू न आलेकी रुग्णर्ाहहका भाड्याने
हदल्यानंतर, प्रर्ास सपंतेर्ेळी भाडे र्सूल न करता, भाड्याच्या हदनां कापासून, 06 हदर्सापासून ते
580 हदर्स उहशराने भाडे र्सुली करण्यात आले आहे . सदर नमुना प्रकरणाचा तपशील
खालीलप्रमाणे आहे .
तपशील
रुग्णर्ाहीका एफ–MH 04 ई र्ाय 1072
र्ाहन भाड्याने
हदल्याचा हदनां क

र्ाहन भाड्याने
घेणारी व्यक्ती

र्ापरलेले
हकल मीटर

रक्क्म

पार्ती

पार्ती हदनां क

र्सु लीस हर्लंब
झालेले हदर्स

6/4/2016
7/4/2016
8/4/2016
12/4/2016
13/4/2016
15/4/2016
17/4/2016
18/4/2016
18/4/2016
18/4/2016
22/4/2016
22/4/2016
22/4/2016
7/3/2017
14/3/2017
19/3/2017

भारत भाई
यशर्ंत भाई
मंदुराम
बाबू इं गळे
रर्ी
पुनी
धमेश
कल्पेश
कल्पेश
कल्पेश
कल्पेश
कल्पेश
कल्पेश
MH04H716
MH04H716
MH04H716

7.00
81.00
71.00
144.00
10.00
67.00
91.00
17.00
10.00
9.00
9.00
9.00
9.00
87.00
26.00
64.00

28.00
324.00
284.00
576.00
40.00
268.00
364.00
68.00
40.00
36.00
36.00
36.00
36.00
348.00
104.00
256.00

798536
798489
798537
798612
798613
798614
798543
798615
798544
798545
798617
798618
393664
71455
71456
25474

23/4/2016
18/4/2016
23/4/2016
21/5/2016
21/5/2016
21/5/2016
23/4/2016
21/5/2016
23/4/2016
23/4/2016
21/5/2016
21/5/2016
21/5/2016
30/11/2018
30/11/2018
13/01/2018

17
11
15
40
39
37
12
34
06
06
30
30
30
580
573
301

2) या संदभाव त, अन्य 06 रुग्णर्ाहहकां च्या भाडे र्सूलीचे संकृतीदशवनी अर्ल कन केले असता,
रुग्णर्ाहहकां च्या एकाही प्रकरणात भाडे र्सुली हनयमाप्रमाणे प्रर्ास संपतेर्ेळी न करता, ती 5
हदर्सापासून ते 580 हदर्स उहशराने केल्याचे हदसून आले आहे . उपर क्त नमूद प्रकरणे ही नमुना
प्रकरणे असून, संपूणव भाडे र्सुली प्रकरणात, थ ड्या फार फरकाने अशाच प्रकारच्या आहथवक
अहनयहमतता असल्याने, सर्वच प्रकरणाचा तपशील न दे ता उपर क्त नमुद 16 चाचणी प्रकरणे

प्राहतहनहधक स्वरूपात दे ण्यात आली आहे त. त्यामुळे हर्भागाने संपूणव प्रकरणाचा आढार्ा घेऊन
महापाहलकेच्या सर्व रुग्ण र्ाहहकेच्या भाड्याची रक्कम सं बंधीतानी र्सूल केली आहे का? र् र्सूल
केलेली सर्व रक्क्म महापाहलकेच्या हतज रीमध्ये जमा झाली आहे का? याची खातरजमा करणे
आर्श्यक असल्याने, या बाबत भाडे र्सुलीची सद्याची हनयमबाह्य पद्दत बंद करून यथ हचत
कायवप्रणालीचा अर्लंब करणे अहनर्ायव आहे , असे लेखापरीक्षणाचे मत आहे .
सदर अहनयहमतता हद. 01/07/2019 र जीच्या अधव समास क्र.ले.प.हर्./41 अन्वये कळहर्ण्यात
आली असुन, याबाबतचा कायवकृती अहर्ाल अद्याप अप्राप्त आहे .

पररच्छे द क्र. 8.5
विषय

:- िाहन ठे केदाराने सादर केले ली पी.पी.एफ., ए.एस. इ.एस.आय.सी.

ि अन्य कागदपत्रे लेखा परीक्षणासाठी उपलब्ध करण्या बाबत ...
सांदभा :- महापावलका आयुक्त याांचे वद. १९/११/२०१६ रोजीचे आदे ि क्रमाांक
सा. प्र./ १३८९/२०१६.
महानगरपाहलकेच्या ठे केदाराची हबले तयार करण्यापूर्ी, ठे केदाराने सेर्ा कर, पी.पी.एफ.,
इ.एस.आय.सी., र्र्क्व इन्शुरन्स र् अन्य दे णी, र्ैधाहनक संस्थेस अदा केल्या बाबतची चलने सादर
केल्यानंतरच त्यां ची हबले तयार करण्याचे आदे श माननीय महापाहलका आयुक्तां नी हद. १९/११/२०१६
र जीच्या उपर क्त संदभाां न्वये हदले आहे त. र्ाहन पुरर्ठा ठे केदार, मेससव सीताराम टर ॅ व्हल्स यां ना र्षव
२०१६-१७ करीता

हदलेल्या ठे क्यास अनुसरून सदर ठे केदाराने सादर केलेली उपर क्त नमुद

कागदपत्रे सत्वर लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून दे ण्याची हर्नंती हद . 24/06/2019 र जीच्या अधव
समास क्र.31 अन्वये करण्यात आली आहे . तथाहप, सदर तपहशल अद्याप अप्राप्त आहे .

जावहरात विभाग
(2017-18)

पररच्छे द क्र. 1.1
विषय

:- जावहरात विभाग भरणा पािती पु स्तके ि प टकीदष क्र. 2 मधील उणीिा,
त्रुवट ि चुकां बाबत..
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

भरणा पावती पुस्तकातीि पावत्यां नुसार भरणा रकमां च्या नोंदी नमुना नं. 78 मधीि पोटकीदष हृ. 2 या
नोंदवहीत केल्या जातात. त्यातीि स्तं भ हृ. 2 मध्ये पावती पु स्तकाचा हृमां क मिमहिा जात नाही. स्तंभ हृ. 5 मध्ये
ज्या मुदतीसाठी जामहरात फी चा भरणा केिा ती मुदत मिमहिी जात नाही. त्याऐवजी तेथे चे क रक्कम असे
मिहीिे जाते. स्तंभ हृ. 13 मध्ये शेरा म्हणून भरणा रोख की चे कने, चे कने असल्यास चे क हृमां क/मदनां क
कोणत्या बँकेचा इ. तपशीि नोंदिा जात नाही.

उदा :- पावती हृ. 15881 ते 15885/ मद. 13/03/2018
पावती हृ. 15920 ते 15921/ मद. 13/03/2018

तसेच पावती हृ. 15920 ते 15921, भरणा करणाऱ्याची मूळ प्रत पावती पु स्तकातच आहे , भरणा
करणाऱ्यास फाडून मदिेिी नाही. तसेच सदर मूळ प्रतीवर वसू ि स्वीकारणाऱ्याची स्वाक्षरी राजस्व मुद्ां क रमहत
आहे .

पावती हृ. 15838/ मद. 20/02/2018 रु. 4,00,000/पावती हृ. 15839/ मद. 20/02/2018 रु. 2,33,664/पावती हृ. 15901/ मद. 26/02/2018 रु. 2,00,000/पावती हृ. 15902/ मद. 26/02/2018 रु. 50,000/पावती हृ. 15903/ मद. 26/02/2018 रु. 6,20,928/पावती हृ. 15845/ मद. 27/02/2018 रु. 1,93,872/पावती हृ. 15907/ मद. 28/02/2018 रु. 1,93,536/पावती हृ. 15849/ मद. 01/03/2018 रु. 3,87,072/पावती हृ. 15908/ मद. 03/03/2018 रु. 2,70,013/-

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 27/08/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 01 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.2
विषय

:- जावहरात विभाग भरणा पािती पु स्तके ि प टकीदष क्र. 2 मधील उणीिा,
त्रुवट ि चुकां बाबत..
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

मद. 15/08/2017 रोजी पावती हृ. 15120 रु. 3,49,440/- पोटकीदीत नोंदून दै मनक बेरीज
नोंदविेिी आहे . मात् पुढीि पानावर पुन्हा मद. 15/08/2017 रोजी पावती हृ. 15404 ते 15415 नोंदल्या असू न
दै मनक

बेरीज

रु.

45,000/-

नोंदविेिी

आहे .

मद.

15/08/2017

ची

एकच

दै मनक

बेरीज

रु. 349440+45000=394400 नोंदमवणे आवश्यक होते. मामसक गोर्वाऱ्यात त्यानुसार रु. 3,94,440/नोंदिेिी आहे .

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 27/08/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 02 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.3
विषय

:- जावहरात विभाग भरणा पािती पु स्तके ि प टकीदष क्र. 2 मधील उणीिा,
त्रुवट ि चुकां बाबत..
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

मामहना संपल्यानंतर त्या ममहन्याचा मामसक गोर्वारा काढिेिा नाही. त्याऐवजी वर्ष अखे रीस सवष
ममहन्याचे मामसक गोर्वारे काढिेिे आहे त व वामर्ष क गोर्वारा काढिेिा आहे .

पोटकीदीत बऱ्याच मठकाणी खाडाखोडी, पु निेखन, हाईटनर िावू न नवीन नोंद करणे, केिेल्या नोंदी
रद्द करणे इ. प्रकारच्या मनयमबाह्य बाबी आढळू न आल्या, स्वाक्षां कन केिेिे नाही.

उदा :- मद. 17/08/2017 रोजी तीन रकमां च्या नोंदी करुन त्यावर फुल्या मारुन रद्द केल्या आहे त.

मद. 24/08/2017 रोजी पावती हृ. 15129 ची रक्कम रु. 1,01,280/- ही मगरवामगरव करुन पु निेस्वखत
केिेिी आहे . मद. 22/08/2017 रोजी रु. 12,50,986/- ही बेरीज खोडून त्याखािी रु. 8,82,346/- ही नवीन
बेरीज मिमहिेिी आहे . ती दे खीि मगरवामगरव करुन मिहीिेिी आहे .
मद. 07/09/2017 रोजी पावती हृ. 15137 ची नोंद रद्द केिेिी आहे .

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 27/08/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 03 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.4
विषय

:- जावहरात विभाग भरणा पािती पु स्तके ि प टकीदष क्र. 2 मधील उणीिा,
त्रुवट ि चुकां बाबत..
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

मद. 13/12/2017 रोजी खािीि प्रमाणे नोंदी आहे त.
पावती हृ. 15579, रु. 9,000/पावती हृ. 15580, रु. 4,800/पावती हृ. 15581, रु. 1,536/पावती हृ. 15582, रु. 18,000/पावती हृ. 15583, रु. 12,720/चे क पािती, एकुण रु. 46,056/-

पावती हृ. 15458, रु. 10,944/पावती हृ. 15459, रु. 4,320/पावती हृ. 15460, रु. 9,216/पावती हृ. 15461, रु. 4,608/पावती हृ. 15462, रु. 3,456/पावती हृ. 15463, रु. 3,456/र ख पािती एकुण रु. 36,000/----------------------------चेक पावती, एकुण रु. 46,056/रोख पावती एकुण रु. 36,000/एकुण रु. 82,056/-

मामसक गोर्वाऱ्यात मद. 13/12/2017 रोजीची जमा रक्कम रु. 73,056/- नोंदविेिी आहे .
दै मनक नोंदीपेक्षा मामसक गोर्वाऱ्यात रु. 9,000/- कमी नोंदिे आहे त. तसे च मद. 19/12/2017 रोजी दै मनक
बेरीज रु. 85,248/- असून मामसक गोर्वाऱ्यात रु. 45,248 म्हणजे रु. 40,000/- ने कमी नोंदिी आहे . त्यामुळे
वामर्षक गोर्वाऱ्यात माहे मडसेंबर-2017 ची बेरीज 9000+40000=49000 ने कमी घे तिेिी आहे .
उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 27/08/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 04 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.5
विषय

:- जावहरात विभाग भरणा पािती पु स्तके ि प टकीदष क्र. 2 मधील उणीिा,
त्रुवट ि चुकां बाबत..
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

दै मनक बेरीज मशसपेन्सीिने मिमहल्या आहे त.
मद. 05/02/2018
मद. 06/02/2018
मद. 07/02/2018
मद. 28/02/2018
स्तं भमनहाय बेरजा घेतिेल्या नाहीत.
मद. 17/02/2018
मद. 30/01/2018
मद. 08/01/2018
मद. 04/01/2018
मामसक गोर्वाऱ्यां त मद. 12/03/2018 ची दै मनक बेरीज 97099 ऐवजी रु. 77,097/- अशी नोंदिी
आहे . माहे माचष-2018 ची मामसक बेरीज दे खीि रु. 20,000/- ने कमी घे तिी असून, वामर्ष क गोर्वाऱ्यात दे खीि
बेरीज रु. 20,000/- ने कमी आहे .

मद. 15/09/2017 रोजीची दै मनक बेरीज रु. 60/- असून मामसक गोर्वाऱ्यात फक्त रु. 10/- अशी
नोंदिी आहे .

वामर्षक गोर्वारा बेरीज रु. 7,19,30,468/- ऐवजी रु. 7,19,30,460/- नोंदिी आहे .

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 27/08/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 05 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.6
विषय

:- जावहरात विभाग भरणा पािती पु स्तके ि प टकीदष क्र. 2 मधील उणीिा,
त्रुवट ि चुकां बाबत..
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

काही पावत्यां वर ज्या मुदतीसाठी फी वसूि केिी, ती मुदत नमूद केिेिी नाही.

पावती हृ. 15178/ मद. 29/09/2017 (भरणा करणाऱ्याची प्रत पावती पु स्तकातच आहे .)
पावती हृ. 15160/ मद. 21/09/2017 (भरणा करणाऱ्याची प्रत पावती पु स्तकातच आहे .)
पावती हृ. 15335/ मद. 11/08/2017
पावती हृ. 15388/ मद. 14/08/2017
पावती हृ. 15134/ मद. 04/09/2017 (भरणा करणाऱ्याची प्रत पावती पु स्तकातच आहे .)
पावती हृ. 15138/ मद. 07/09/2017
पावती हृ.15147/ मद. 08/09/2017 (भरणा करणाऱ्याची प्रत पावती पु स्तकातच आहे .
तसेच भरणा रोख की चे कने नमूद नाही.)
पावती हृ.15120/मद.14/08/2017 (मे. एं गेज आऊटडोअर ममडीया. ही पावती पोटकीदष मध्ये
रु. 3,49,440/- मद. 15/08/2017 रोजी जमा नोंद केिी आहे . तसे च पावतीवर पत्ता नमूद नाही.)

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 27/08/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 06 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.7
विषय

:- जावहरात विभाग भरणा पािती पु स्तके ि प टकीदष क्र. 2 मधील उणीिा,
त्रुवट ि चुकां बाबत..
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

पावती हृ. 15414/ मद. 15/08/2017 रु. 8,000/- श्री. स्वप्नीि शु क्ला
पावती हृ. 15415/ मद. 15/08/2017 रु. 8,000/- श्री. मवहृम जैन
LED प्रचार वाहन - वाहन हृमां क पावतीत व कीदीत नमूद नाही.
पावती हृ. 15410/ मद. 17/08/2017 र. 2,000/- श्री. मधरे श गोहीि
प्रचार वाहनाचा हृमां क पावतीत व कीदीत नमूद नाही.
पावती हृ. 15442/ मद. 17/08/2017 रु. 2,000/- श्री. रमवराज राठोड
प्रचार वानाचा हृमां क पावतीत व कीदीत नमूद नाही.

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 27/08/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 07 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.8
विषय

:- िसू ल रकमा बँ क खात्यात भरणा-तपासणी.
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

मद. 31/03/2018 रोजी रोख वसूि रक्कम रु. 6198/-, From No. 3 मधीि चिनात समामवष्ट् आहे .
तथापी, सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबद्दि HDFC बँकेची (A/C No. 5010017496050) ररसीट आढळू न आिी
नाही. त्या ऐवजी रु. 8600/- ची बँक ररसीट आढळू न आिी.

मद. 20/03/2018, रु. 27936/- चे 5 चे क चिन, बँकेची ररसीट आढळू न आिी नाही.

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 06/09/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 08 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.9
विषय

:- िसू ल रकमा बँ क खात्यात भरणा-तपासणी.
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

चिन फाईिमध्ये जामहरात मवभागाने िेखा मवभागास चे क ररटनष बाबत मद. 14/02/2018 च्या पत्ान्वये
मामहती मामगतिी आहे . पुढे काय कायषवाही झािी, याबाबत कागदपत्े आढळू न आिी नाहीत.

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 06/09/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 09 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.10
विषय

:- िसू ल रकमा बँ क खात्यात भरणा-तपासणी.
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

पोटकीदष हृ. 2 मध्ये मद. 07/02/2018 रोजी चे कने रु. 51840/- अमधक रोख रु. 1350/- एकुण रु.
53190/- जमा नोंद आहे . पैकी रोख रु. 1350/- मात् HDFC खाते हृ. 5010017496050 मध्ये जमा
केल्याबाबत बँकेची ररसीट आहे . तथापी, चे कने सदर खात्यात रु. 51840/- भरणा केल्याचे चिन असतां ना
बँकेने रु. 72000/- मात्ची ररसीट मदिेिी आहे . रु. 20160/- मात्चा चे क बँकेच्या ररसीटमध्ये समामवष्ट् आहे .
सदर चेक चिनात तसेच पोटकीदीत समामवष्ट् नाही.

उपरोक्त बाबीच
ं ा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 06/09/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 10 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.11
विषय

:- िसू ल रकमा बँ क खात्यात भरणा-तपासणी.
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

मद. 15/01/2018 रोजी रु. 800/- अनामत पोटी जमा नोंद पोटकीदीत असू न, चिन दे खीि आहे .
तथापी, सदर रक्कम जमा बाबत बँक ररसीट आढळू न आिी नाही.

मद. 27/12/2017 रोजी पोटकीदीत खािीिप्रमाणे जमा नोंद आहे .
चेक रु. 171946/- चिन व बँक ररसीट आहे .
चेक अनामत रु. 31104/- चिन व बँक ररसीट नाही.
रोख रु. 13680/- चिन व बँक ररसीट आहे .
-----------------------------------------------एकुण रु. 216730/-

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 06/09/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 11 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.12
विषय

:- िसू ल रकमा बँ क खात्यात भरणा-तपासणी.
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

मद. 13/12/2017 रोजी पोटकीदीत 46056 + 36000 = 82056 इतकी जमा नोंद आहे . पै की
रु. 36000 चे चिन बँक ररसीट आहे . परं तु रु. 46056/- ऐवजी रु. 37056/- ची चिन व बँक ररसीट आहे . रु.
9000/- चे चिन आहे परं तु बँक ररसीट नाही.

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 06/09/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 12 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.13
विषय

:- िसू ल रकमा बँ क खात्यात भरणा-तपासणी.
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

मद. 06/12/2017 पोटकीदीत रोख रु. 150 + एक चे क = रु. 200000 200150 एकुण जमा नोंद
आहे .

रु. 150/- चे चिन व बँक ररसीट आहे .

रु. 200000/- चे चिन आहे परं तु बँक ररसीट नाही. त्याऐवजी रु. 549440/- बँक ररसीट आहे व त्यात
दोन चेकची रक्कम असे नमूद केिे आहे .

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 06/09/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 13 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.14
विषय

:- िसू ल रकमा बँ क खात्यात भरणा-तपासणी.
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

खािीि रकमां च्या जमा पोटकीदष मध्ये नोंद आहे . तथापी, चिन व बँक ररसीट आढळू न आिी नाही.
मद. 27/11/2017
मद. 22/11/2017
मद. 21/11/2017
मद. 18/11/2017
मद. 17/11/2017
मद. 15/11/2017
मद. 13/11/2017
मद. 07/11/2017
मद. 31/10/2017
मद. 26/10/2017
मद. 25/10/2017
मद. 24/10/2017
मद. 13/10/2017
मद. 10/10/2017
मद. 07/10/2017
मद. 03/10/2017
मद. 29/09/2017
मद. 28/09/2017
मद. 27/09/2017
मद. 25/09/2017
मद. 22/09/2017

रु. 103680/चे क
रु. 2156546/- चे क जमा
रु. 150/- रोख जमा
रु. 20736/चे क
रु. 150/रोख
रु. 348432/चे क
रु. 150/रोख
रु. 70880/चे क
रु. 302400/चे क
रु. 275000/चे क
रु. 211680/चे क
रु. 724632/चे क
रु. 193333/चे क
रु. 15360/रोख
रु. 28872/चे क
रु. 193536/चे क
रु. 796840/चे क
रु. 200/रोख
रु. 424152/चे क
रु. 281160/चे क
रु. 729990/चे क
रु. 105760/चे क
रु. 600/रोख
रु. 29030/चे क
रु. 183600/चे क
रु. 74028/चे क
रु. 10800/चे क
रु. 2800/रोख

पोटकीदष मध्ये
नोंद आहे .

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 06/09/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 14 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.15
विषय

:- िसू ल रकमा बँ क खात्यात भरणा-तपासणी.
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

मद. 21/09/2017, रु. 787109/- व रु. 193536/- चे क चिन आहे . बँक ररसीट नाही. तथापी, मद.
12/01/2018 रोजीची रु. 51840/- ची बँक ररसीटी सोबत जोडिेिी आहे .

तसेच खािीि रकमां च्या जमा पोटकीदष मध्ये नोंद आहे . तथापी, चिन व बँक ररसीट आढळू न आिी
नाही.
मद. 08/09/2017
मद. 15/09/2017
मद. 14/09/2017
मद. 13/09/2017
मद. 12/09/2017
मद. 11/09/2017
मद. 08/09/2017
मद. 07/09/2017
मद. 04/09/2017
मद. 24/08/2017
मद. 22/08/2017
मद. 18/08/2017
मद. 17/08/2017
मद. 16/08/2017
मद. 15/08/2017
मद. 14/08/2017
मद. 13/08/2017
मद. 12/08/2017
मद. 11/08/2017
मद. 10/08/2017
मद. 09/08/2017

रु. 5616/रु. 60/रु. 44333/रु. 2483712/रु. 250000/रु. 171840/रु. 1565625/रु. 1193443/रु. 268696/रु. 25120/रु. 364800/रु. 1250986/रु. 3000/रु. 21900/रु. 7000/रु. 32000/रु. 349440/रु. 45000/रु. 40700/रु. 18000/रु. 118500/रु. 191200/रु. 114700/रु. 273200/रु. 110400/-

चे क
रोख
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
रोख
रोख
चे क
रोख
रोख
रोख
रोख
रोख
रोख
रोख
रोख

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 06/09/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 15 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.16
विषय

:- िसू ल रकमा बँ क खात्यात भरणा-तपासणी.
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

खािीि रकमां च्या जमा पोटकीदष मध्ये नोंद आहे . तथापी, चिन व बँक ररसीट आढळू न आिी नाही.
मद. 08/08/2017
मद. 07/08/2017
मद. 04/08/2017
मद. 03/08/2017
मद. 02/08/2017
मद. 01/08/2017
मद. 31/07/2017
मद. 29/07/2017
मद. 28/07/2017
मद. 26/072017
मद. 25/07/2017
मद. 21/07/2017
मद. 19/07/2017
मद. 18/07/2017
मद. 15/07/2017
मद. 14/07/2017
मद. 13/07/2017
मद. 12/07/2017
मद. 07/07/2017
मद. 30/06/2017
मद. 29/06/2017
मद. 23/06/2017
मद. 21/06/2017

रु. 3605700/रु. 27400/रु. 302400/रु. 9000/रु. 256500/रु. 88887/रु. 99700/रु. 108000/रु. 546000/रु. 131520/रु. 535456/रु. 125440/रु. 276993/रु. 916482/रु. 1985536
रु. 145152/रु. 27360/रु. 63000/रु. 80640/रु. 642720/रु. 406517/रु. 2730037/रु. 76680/रु. 950400/रु. 10/रु. 193536/रु. 96816/रु. 869442/रु. 161288/रु. 269568/रु. 1964928/-

चे क
चे क
चे क
रोख
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
रोख
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
रोख
चे क
रोख
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 06/09/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 16 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.17
विषय

:- िसू ल रकमा बँ क खात्यात भरणा-तपासणी.
कालािधी : वद. 01/04/2017 ते वद. 31/03/2018

खािीि रकमां च्या जमा पोटकीदष मध्ये नोंद आहे . तथापी, चिन व बँक ररसीट आढळू न आिी नाही.
मद. 13/06/2017
मद. 12/06/2017
मद. 08/06/2017
मद. 07/06/2017
मद. 05/06/2017
मद. 02/06/2017
मद. 31/05/2017
मद. 30/05/2017
मद. 25/05/2017
मद. 23/05/2017
मद. 22/05/2017
मद. 20/05/2017
मद. 19/05/2017
मद. 18/05/2017
मद. 15/05/2017
मद. 09/05/2017
मद. 08/05/2017
मद. 05/05/2017
मद. 27/04/2017
मद. 25/04/2017
मद. 21/04/2017
मद. 19/04/2017
मद. 18/04/2017
मद. 13/04/2017
मद. 11/04/2017
मद. 10/04/2017
मद. 03/04/2017

रु. 386266/रु. 193536/रु. 10368/रु. 47693/रु. 654530/रु. 174576/रु. 149663/रु. 224904/रु. 91311/रु. 5011/रु. 73728/रु. 2000/रु. 17280/रु. 100992/रु. 19440/रु. 150/रु. 65011/रु. 14112/रु. 8640/रु. 142920/रु. 3600/रु. 150/रु. 150/रु. 252000/रु. 77040/रु. 8400/रु. 4800/रु. 7200/रु. 7920/-

चे क चिन आहे बँक ररसीट नाही.
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क चिनावर मद. 20/04/2017 आहे .
रोख पोटकीदष नोंद मद. 25/04/2017
चे क चिन आहे बँक ररसीट नाही.
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क
चे क

उपरोक्त बाबी ंचा अनु पािन अहवाि सत्वर दे ण्याची मागणी मद. 06/09/2019 रोजीच्या अधषसामामसक
ज्ञापन हृ. 17 अन्वये करुनही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही. वरीि उणीवा, त्ुमट व
चुकां बाबत खुिासा स्वयंस्पष्ट् सादर करावा तसे च आवश्यक ती दु रूस्ती/पू तषता करून अनुपािन सादर करावे.

पररच्छे द क्र. 1.18
विषय :- जावहरात विभाग, सन 2017-18 या िषाष साठीच्या सं कीणष जमा
रक्कमांची िसुली ग षिारा.
1) सन 2017-18 या वर्ाष ची वसूिी पोटकीदष हृ. 1 व 2 वरुन तपासिी व त्याचा गोर्वारा सोबत
जोडिेिा आहे . परं तु पडताळणी केिी असता, एकुण वसु िी रकमेत खािीि प्रमाणे फरक
आढळतो.

I.) मागणी/वसुिी/थकबाकी तक्ता सन 2017-18 नु सार
एकुण वसुिी रु. 6,86,91,834/II.) पोटकीदष हृ. 2, नमुना नं. 78 नुसार बनमविेल्या गोर्वाऱ्याप्रमाणे
एकुण वसूिी

रु. 7,19,30,460/-

III.) पोटकीदष हृ. 1 व 2 पावती पुस्तके यां ची छाननी करुन त्यानु सार गोर्वारा बनमवण्यात आिा
त्यानुसार
एकुण वसूिी रु. 8,40,51,500/- (गोर्वारा सोबत जोडिा आहे .)

2) पोटकीदष हृ. 1 नुसार मद. 25/09/2017 ची सबबषन डायग्नोस्टीक यां चेकडून एकुण वसूिी
रु. 74,028/- एवढी असून, चिनामध्ये सु द्धा ते वढीच दाखमविी आहे . परं तु सप्टेंबर-2017 च्या
गोर्वाऱ्यामध्ये ही वसू िी रु. 3,240/- एवढी दशष मवण्यात आिी आहे . त्याचे तपमशि खािीि प्रमाणे
आहे .

अ.हृ.
1
2
3

पावती हृ. धनादे श हृ.
15174
010031
15175
010032
15176
010033
एकुण रुपये

बँक
कोटक
ममहं द्ा

रक्कम रुपये
51,132/19,656/3,240/74,028/-

3) पोटकीदष हृ. 1 प्रमाणे मद. 13/12/2017 रोजीची एकुण वसूिी रु. 82,056/- एवढी असू न मडसेंबर2017 च्या गोर्वाऱ्यामध्ये ती रु. 73,056/- एवढी दाखमवण्यात आिेिी आहे .

मोदी टे क/सोनी सेंटर यां च्याकडून पावती हृ. 15579 द्वारे , चे क हृ. 003240,
मद. 12/12/2017 आयसीआय बँक नुसार आिेिी रक्कम रु. 9,000/- मदसू न ये त नाही.

4) मद. 19/12/2017 रोजीची एकुण वसूिी रु. 85,248/- एवढी असू न मडसेंबर-2017 च्या गोर्वाऱ्यात
ती रु. 45,248 एवढी घे तिेिी आहे . त्याचे तपशीि खािीि प्रमाणे .

अ.
हृ.

पावती दे णाऱ्याचे नां व

पावती हृ.

1

मसंडीकेट बँक

15604

2

बाटा इं मडया मि.,

15605

3

रघु टी शे ट्टी वे ज सागर
फॅममिी हॉटे ि

15606

4

भारतीय जीवन मवमा मनगम

15607

रक्कम
रुपये

चे क हृ.
590244
SIND BANK
030547
HDFC BANK
000833
HDFC BANK
287478
AXIS BANK

एकुण रुपये

10,800/36,864/8,784/28,800/85,248/-

5) िेखामशर्ाष बाबत :-

चिन, नमुना हृ. 3 नुसार एकुण वसू िी, अनु हृमे 1121, 1122, 1124, 1125 व 1129 या
िेखामशर्ाष त वगीकरण करण्यात आिेिी आहे . तथापी, पोटकीदष मध्ये मवमवध िेखामशर्ाष खािी वसूिी
करणेत आिेिी आहे . यासाठी सवष वसू िी ठरिेल्या िेखामशर्ाष खािी वगीकरण करुन तसे िेखामशर्ष
द्यावे .

तसेच पोटकीदष मध्ये कॉिम 6 ते 11 मध्ये िेखामशर्ष टाकणे आवश्यक आहे त्या
िेखामशर्ाष साठी संबंधीत वसूिी रक्कम मिहावी. त्यामुळे सवष वसु िीमध्ये सु सूत्ता ये ऊ शकते . जास्त
िेखामशर्ाष चे नोंद, शे रा, कॉिम मकंवा कॉिम हृ. 4 मध्ये ठे ऊ शकतो.

सदर बाबतीत तफावत असून त्याचा खु िासा करणेस मद. 06/09/2019 रोजीच्या अधषसमास
हृ. 01 अन्वये कळवू नही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही.

जावहरात विभाग
पररच्छे द क्र. 1.19
विषय :- जावहरात विभाग, सन 2017-18
भरणा पािती, पु स्तके ि प टकीदष क्र. 1 मधील उणीिा,
त्रृ टी ि चु कांबाबत.
1) जामहरात मवभागातफे खािीि प्रमाणे वसुिी करण्यात आिेिी आहे .
अ.हृ.
1
2

दे णाऱ्याचे नां व
तारीख
युरोमेट सहीसे स
08/06/2017
प्रा.मि.,/ॲक्सीस बँक ATM
एकुण रुपये

पावती हृ.
14917
14919

रक्कम रुपये
4,147/3,024/3,49,440/-

सदर जामहरातीवरीि फी भरणा केिेल्या पावत्या रद्द केिेल्या आहे त. तथापी, FC व OC दोन्ही
पावत्या पावती पुस्तकातच असून रद्द केिेल्या नाही. तसेच केल्याबाबत तसा शे रा अमधकाऱ्याने
मिहीिेिा नाही.
यासाठी महाराष्ट्र नगरपररर्द िेखा सं महता, 1971 मनयम हृ. 9 (7) चे पािन होणे आवश्यक
आहे . या मनयमानु सार "चािू वर्ाष त अं शत: वापरिेिी पु स्तके पु ढीि वर्ाष त वापरण्यास घे तिी नसल्यास
त्यातीि न वापरिेल्या पावत्या त्या वर्ाष अखे रीस रद्द बाति करत तसा शे रा प्रामधकृत अमधकाऱ्याने
मिहणे आवश्यक आहे .
2) खािीि पावत्यां वर जामहरात फी वसू िी मिपीकां ची सही नाही.
पोटकीदष (1) नुसार, मद. 10/08/2017 रोजी श्री. कमिेश जोशी, यां च्याकडून खािीि प्रमाणे
वसूिी झािेिी आहे .
अ.हृ.
1
2
3
4

पावती हृ.
15308
15309
15311
15312

रक्कम रुपये
2,400/2,400/2,400/2,400/-

वरीि पावत्यां च्या स्थळप्रतीवर जामहरात फी वसूिी मिपीकाची सही नाही. कृपया याचा खु िासा
करावा.
महाराष्ट्र नगरपररर्द, िेखा संहीता, 1971, मनयम हृ. 32 (3) व (4) प्रमाणे रोकड वही प्रामधकृत
अमधकाऱ्याच्या पयष वेक्षणाखािी असिी पामहजे . मनयम हृ. 51, उपमनयम (1) मध्ये मनदे शीत केल्याप्रमाणे
रोकडवही रोजच्या रोज समतोमित करुन व सं बंमधत अमधकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने बंद केिी पामहजे.
3) मद. 24/11/2017 रोजी पोटकीदष 1 प्रमाणे खािीि प्रमाणे वसूिी झािेिी मदसत आहे .
अ.हृ.

पावती दे णाऱ्याचे नां व

पावती हृ.

1

मे. ईशान पस्विसीटी

15531

2

सें टरि बँक ऑि
इं डीया

15532

3

तुंगा हॉस्पीटि

15533

चे क हृ.
895176
सायन इं डीयन बँक
123093
सें टरि बँक ऑफ इं डीया
204138
भारत बँक

एकुण रुपये

रक्कम रुपये
1,12,896/19,440/4,608/1,36,944/-

सदर धनादे श चिनप्रमाणे बँकेत गेिेिे मदसत असू न, एचडीएफसी बँकेत वटिेिे मदसत नाही.
त्याचा खुिासा करावा.
सदर बाबतीत तफावत असून त्याचा खु िासा करणेस मद. 06/09/2019 रोजीच्या अधषसमास
हृ. 02 अन्वये कळवू नही मवभागाने याबाबत अद्याप कोणतीही कायष वाही केिी नाही.

पररच्छे द क्र. 1.20
विषय :- िषष 2017-18 कररता स्टे ट बँ क ऑफ इं डीयाचे, बँ क वििरणपत्र
ले खापरीक्षणासाठी उपलब्ध करुन दे णेबाबत…
जामहरात मवभागाने वर्ष 2017-18 मध्ये सं कमित केिेल्या महसू िाची पडताळणी करणेकामी
रोकडवही तसे च SBI Account No. 10254419063 वा सं बंधीत बँकां चे मववरणपत् तातडीने उपिब्ध
करुन दे ण्यास कळमविे होते .

सबब बाबत योग्य ती कायषवाही करुन त्याबाबतचा अहवाि िेखा परीक्षणास सादर
करण्यासाठी, सदर बाब मद. 06/09/2019 रोजीच्या अधषसमास हृ. 03 अन्वये मवभागास कळमविी
असून, याबाबतचे बँकेचे मववरण अद्याप अप्राप्त आहे .

पररच्छे द क्र. 1.21
विषय :- जावहरात विभाग, सन 2017-18 या िषाषची
एकुण मागणी/िसु ली तफािती बाबत…

जामहरात मवभागाच्या मागणी/वसु िी/थकबाकी तक्त्यानु सार सन 2017-18 या वर्ाष ची एकुण
वसुिी रु. 6,86,91,834/- एवढी दाखमवण्यात आिेिी आहे .

िेखा मवभागाच्या वामर्ष क जमा खचष सन 2017-18 सािाच्या एकुण 'अ' जमा बाजु प्रमाणे
वसुिी खािीि प्रमाणे दाखमवण्यात आिेिी आहे .
अ.हृ.
1
2

तपमशि
जामहरात कर/इतर जामहरातीवरीि कर
होमडं ग्ज/फिक
एकुण वसुिी

(रुपये िाखात)
रुपये
246.06
436.19
682.25

सबब, उपरोक्त नमुद दोन्ही वसुिी मध्ये एकुण रु. 686.92 - 682.25 = 4.67 िाख एवढी
तफावत कोणत्या बाबीमुळे आिेिी आहे . या तपमशिवार खु िासा करणे त यावा.

परं तु याबाबत योग्य ती कायषवाही करुन त्याबाबतचा तपशीि परीक्षणास सादर करण्यासाठी,
सदर बाब मद. 20/09/2019 रोजीच्या अधषसमास हृ. 06 अन्वये मवभागास कळमविी असू न, याबाबतचा
खुिासा अद्याप अप्राप्त आहे .

पररच्छे द क्र. 1.22
विषय :- मे. साई पॅ लेस अँ ड गाडष न यां चे ह वडिं ग्ज सं बंधीची
थकबाकी रु. 4,54,656/- िसूली करण्याबाबत…

1) महाराष्ट्र महानगरपामिका अमधमनयम 1949 चे किम 244, 245, 386 आमण 392 अन्वये व मुंबई
प्रां मतक महानगरपामिका (जामहरात व फिक मनयं त्ण) मनयम 2003 अन्वये जामहराती व आकाश
मचन्ह इ. याबाबत मनयंत्ण करण्याचे अमधकार महानगरपामिकेस दे ण्यात आिे आहे त.
त्यानुसार मे. साई पॅिेस अँ ड गाडष न यां ना होमडं ग्ज िावण्यास महापामिकेने िायसन्स हृ. 119
अन्वये परवानगी मदिेिी आहे . तथापी, सदर होमडं ग्जबात सन 2017-18 ची थकबाकी रु.
4,54,656/- अदा न केल्यामुळे िायसन्स रद्द का केिे नाही ? याचा खु िासा करण्याची मागणी
करण्यात आिी.
2) मे. साई पॅ िेस अँ ड गाडष न यां नी सादर केिेिे सटीमफकेट ऑफ स्टॅ मबिीटी ऑफ स्टर क्चर यां नी
नगररचना मवभागाचे तपासणी अहवाि व परवानगी मदल्याची प्रत िेखा परीक्षणास सादर करण्याची
मागणी करण्यात आिी.
3) मे. साई पॅ िेस अँ ड गाडष न यां चे सन 2017-18 ची थकबाकी रु. 4,54,656/- ची वसूिी अद्यापपयं त
केिेिी मदसून येत नाही. त्यामुळे त्या आमथष क वर्ाष चे अंदाजपत्ाकात ते वढा महसू ि कमी झािा
आहे .
सदर बाब अधषसमास हृ. 2, मद. 23/08/2019 अन्वये मवभागाच्या मनदशष नास आणून, त्याबाबत
अनुपािन अहवाि सादर करण्याची मवनं ती केिी आहे . परं तु मवभागाचे अमभप्राय अद्याप अप्राप्त आहे .
तसेच याबाबत सदर कंपनीने महाराष्ट्र शासन, नगर मवकास मवभाग - शासन पररपत्क हृ.
संकीणष-2015/प्र.हृ. 429/नमव-20, मद. 11 जु िै, 2016 चा आधार घे ऊन महापामिकेिा खाजगी
जागेत प्रकामशत होडींग्ज िावल्यास त्यासाठी महानगरपामिकेिा जामहरात फी घे ण्याचा अमधकार
नाही, असे सां गुन पैसे दे ण्यास नकार मदिा असता, महापामिकेने सदर जामहरातदार मवरुद्ध रु.
454656/- एवढा न्यायाियात वसूिी दावा दाखि केल्याचे पत् हृ. मनपा/मवधी/1008/ 2017-18, मद.
21/11/2017 वरुन मदसून येते.
सबब, सदर दाव्याची सद्य:स्वस्थतीबाबतचा अहवाि िेखापरीक्षणास सादर करणे स
मद. 13/09/2019 रोजीच्या अधषसमास हृ. 05 अन्वये कळमवण्यात आिे होते . परं तु मवभागाचे
अमभप्राय अद्याप अप्राप्त आहे .

पररच्छे द क्र. 1.23
विषय :- सन 2017-18 मध्ये मागणी पे क्षा कमी िसूली केले बाबत…
एकुण रक्कम रु. 94,26,450/- ची थकबाकी िसूल करणे
आिश्यक आहे .
महाराष्ट्र महानगरपामिका अमधमनयम 1949 चे किम 244, 245, 386 आमण 392 अन्वये व
मुंबई प्रां मतक महानगरपामिका (जामहरात व फिक मनयं त्ण) मनयम 2003 अन्वये जामहराती व
आकाश मचन्ह इत्यादींवर मनयंत्ण करण्याचे अमधकार महानगरपामिकेस आहे त.

त्यानुसार प्रत्ये क आमथषक वर्ाष त अं दाजपत्कात जमा महसू िीची तरतूद करण्यात ये ते. सन
2017-18 मध्ये एकुण रु. 7,81,18,284 ची मागणी अंदामजत केिी होती. परं तु प्रत्यक्षात
रु. 6,86,91,834/- इतका महसूि जमा झािेिा असू न, एकुण रु. 94,26,450/- थकबाकी आहे .
थकबाकीची वसू िी करणे संबंधी काय कायष वाही केिी आहे , त्याचा तपशीि िेखा परीक्षणास सादर
करणेची मवनं ती अधषसमास हृ. 3, मद. 23/08/2019 अन्वये करण्यात आिी आहे . परं तु मवभागाचे
अमभप्राय अद्याप अप्राप्त आहे .

पररच्छे द क्र. 1.24
विषय :- ले खा परीक्षणास नस्ती ि न द
ं िह्या उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत…
जामहरात मवभागाचे सन 2017-18 चे िेखा परीक्षण करणेकामी खािीि प्रमाणे नस्ती व
नोंदवह्या त्वरीत िेखापरीक्षणां स तपमशि उपिब्ध करुन दे ण्याची मागणी मद. 23/08/2019,
अधषसमास हृ. 4 अन्वये करण्यात आिी.

1. सन 2017-18 साठी जामहरात मदिेल्या ठे क्यां चे मनमवदा, मनमवदा रमजस्टर.

2. मे. ब्राईट आऊटडोर मममडया यां चे थकबाकी रु. 17,89,291/- चे वसूिी बाबत न्यायप्रमवष्ठ प्रकरण
नस्ती.

3. मे. पॅन इं मडया पयषटन मि., (एसेिवडष ) यां चे एकूण रक्कम रु. 26,26,158/- थकबाकीचे न्यायप्रमवष्ठ
प्रकरण नस्ती.

4. मे. मममडया टच यां चे थकबाकी रु. 5,25,848/- ची न्यायप्रमवष्ठ नस्ती.

5. सन 2017-18 चे ताळमेळ पत्.

परं तु मवभागाने अद्यापपयंत नस्त्या, नोंदवह्या उपिब्ध करुन मदल्या नाहीत. त्यामुळे मवभागाच्या
महसूिाचे िेखापरीक्षण करता आिे नाही.

पररच्छे द क्र. 1.25
विषय :- जमा महसू लाचा ताळमे ळ खचष तक्ता उपलब्ध करुन
दे णेबाबत…
सन 2017-18 मध्ये जामहरात मवभागाने सं कमित केिेिा व बँकेमध्ये जमा केिेल्या
महसूिाचे , िेखा मवभागाच्या नोंदीशी ताळमेळ घे ण्यात आिा आहे का? असल्यास, त्याबाबतचा
तपमशि िेखापरीक्षणास उपिब्ध करुन दे ण्याची मद. 03/09/2019 रोजीच्या अधष समास हृ. 5 अन्वये
करण्यात आिी. तथापी, मवभागाकडून तपमशि अद्याप अप्राप्त आहे .

जनसं पकष विभाग
पररच्छे द क्र. 2.1
विषय :- जनसंपकष विभाग, सन 2017-18 या िषाष साठीच्या
तरतुद खचाष बाबत…

सन 2017-18 या वर्ाष साठी जनसंपकष मवभागासाठी रु. 16500000/- एवढी तरतु द
करण्यात आिेिी आहे . त्यापै की मद. 13/03/2018 पयं त रु. 1028009/- एवढा खचष झािेिा आहे .
मद.13/03/2018 रोजी रु. 9156/- एवढा खचष झािेिा आहे . व त्या मदवसापयं त
रु. 1018853/- एवढा खचष दाखमवण्यात आिेिा आहे . मद. 13/03/2018 चा खचष वगळण्यात आिेिा
आहे . तरी फरकाचा ताळमेळ घे ऊन, त्याचा तपशीि िेखा परीक्षणास तपासणीसाठी उपिब्ध करुन
दे ण्यास कळमविे होते.
परं तु याबाबत योग्य ती कायष वाही करुन त्याबाबतचा तपशीि परीक्षणास सादर
करण्यासाठी, सदर बाब मद. 09/09/2019 रोजीच्या अधषसमास हृ. 04 अन्वये मवभागास कळमविी
असून, याबाबतचा खुिासा अद्याप अप्राप्त आहे .

परिाना विभाग
सन 2017-18

पररच्छे द क्र. 4.1
विषय :- लीव्ह-लायसन्स कराराप्रमाणे दु कानाचा िापर, केिळ वद. 04 मे, 2017 ते
वद. 03 एवप्रल, 2018 या कालािधीकरीता, करण्याची परिानगी, दु कान
मालकाने वदली असताना, परिाना विभागाने, मात्र, व्यिसाय परिाना
वद. 31/03/2020 पयिंत नूतनीकृत केल्याबाबत.
सं दभष

:- परिाना/651/2017-18, वद. 25/10/2017,
परिानाधारक-श्रीम. वकश री केसरीनाथ पाटील.

श्रीम. मकशोरी केसरीनाथ पाटीि, यां च्या भाईंदर (प.) येथीि, दु कान नं. 12, इं द्प्रस्त
को.ऑ.हौ.सो., ये थे चािु असिेच्या पाटीि झेरॉक्स सेंटरचा परवाना नूतनीकरण करण्यासाठी,
परवानाधारकाने, वीज बीि, मािमत्ता कर पावती व मद. 04/05/2017 रोजीचा िीह-िायसन्स करार
सादर केिा. सदर िीह-िायसन्स करारामधीि तपमशिानुसार, दु कान मािक श्रीम. रे हना मभिवारी यां नी
दु कान नं. 12, श्रीम. मकशोरी पाटीि यां ना मद. 04/05/2017 पासून केवळ 11 ममहन्यां करीता म्हणजे मद.
03/04/2018 पयंत भाड्याने वापरास मदिे आहे . तथामप, परवाना मवभागाने, सदर िीह-िायसन्सचा
उल्ले ख 'खरे दीखत' असा परवाना हृ. 651/2017-18 मध्ये करुन, दु कान परवान्याचे नूतनीकरण, मद.
31/03/2020 पयंत केिे असल्याने, सदर नूतनीकरण िीह-िायसन्स करारनाम्यातीि शती व अटीशी
मवसंगत आहे . असे िेखा परीक्षणाचे मत आहे .
याबाबत योग्य ती कायष वाही करुन त्याबाबतचा अनुपािन अहवाि िेखापरीक्षणासाठी सादर
करण्याची मवनंती मद. 06/08/2019 रोजीच्या अधषसमास हृ. 60 अन्वये केिी असून, याबाबतचा अहवाि
अद्याप अप्राप्त आहे .

