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रेखाऩयीषण अशलार 

(०१ एप्रिर २०१५ त े३१ भार्च २०१६) 
 

            वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴािच ेरेखाऩयीषण श्री.प्रबाकय लतिक, ऩथकप्रभुख माॊच्मा 
ऩथकाकडुन कयण्मात आरे आशे. ऩथकाभध्मे खारीर अर्धकायी / कभिचायी वभावलष्ठ आशेत. 

१) श्री. भधकुय वुले, रेखाऩयीषक 
२) श्री. इॊगऱे, रेखाऩयीषक 
३) श्रीभती. वमभधा चव्शाण, मरऩीक 
४) श्री.उदम याणे, मरऩीक 
५) श्रीभती. वॊध्मायाणी डुच,े मरऩीक 

      रेखाऩयीषण ऩथकाने वादय केरेल्मा अशलाराच ेऩुनिवलरोकन श्रीभती. भॊजजयी डडभेरो, 

उऩभुख्म रेखाऩयीषक माॊनी केरे अवुन अॊततभीकयण श्री.ददजवलजम चव्शाण, भुख्म रेखाऩयीषक 

माॊनी केरे आशे. 
 
 

रेखाऩयीषणार्ी कामचकषा 
       प्रचमरत कामिऩध्दतीप्रभाणे खचािच्मा फाफीॊचे ऩुलि रेखाऩयीषण कयण्मात मेते ल जभा 

फाफीॊच े ऩश्चात (उत्तय) रेखाऩयीषण कयण्मात मेते . प्रस्तुत वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴािचे  

रेखाऩयीषण अशलार मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा अॊतगित अवरेरे वलवलध वलबागाने वादय 

केरेल्मा अमबरेख्माॊची तऩावणी करुन तमाय कयण्मात आरा आशे. अऩु-मा कभमचा-माांभुऱे जभा 

यक्कभेच ेयोकडलशी ल चरनाव्दाये जलऱजलऱ 60% ऩडताऱणी कयण्मात आरी अवुन चरनाची 

40% ऩडताऱणी केरेरी आशे. 

        वन २०१५-१६ मा रेखाऩयीषण अशलाराच्मा कारालधी भध्मे मभया बाईंदय 
भशानगयऩामरकेच ेभशाऩौय ल आमुक्त माॊचा कामिकार खारीरप्रभाणे आशे. 
 

अ.क्र अधधका-य़ार् ेनाल ल ऩद कारालधी 
१ वौ. गीता बयत जैन, भशाऩौय २७/०२/२०१५ ते २८/०८/२०१७ 
२ श्री.अच्मुत शाॊगे, आमुक्त २१/०२/२०१५ ते १६/०८/२०१६ 
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अस्लीकृती िभाणऩत्र (Disclaimer) 

१) वदय रेखाऩयीषण अशलारात नोंदवलरेरे आषेऩ  शे मभया बाईंदय भशानगयऩामरका  अॊतगित 

अवरेरे वलवलध वलबागाने वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴािवाठी रेखाऩयीषणाव वादय केरेल्मा 

अमबरेखे ल भादशतीच्मा आधाये नोंदवलण्मात आरेरे आशेत. 

२) जी भादशती/अमबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरी नाशी त्मा वॊफॊधातीर  

   अतनममभतता/ अऩशाय / अपयातपयीव रेखाऩयीषक जफाफदाय याशणाय नाशीत 
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अग्ननळभन  प्रलबाग 

 

 

ऩरयच्छेद क्र.१.१ :- कॅऩीटेळन फप यक्कभ रु.२५४९६ र् ेकभी आकायणीफाफत..रयतु गोरयमव  
              इभायत,वर्व्शे क्र./हशस्वा क्र नलीन-४४/४,५,६ ४७/२ जुना ३१२/४,५,६३१५/२ भौजे  
              गोडदेल.  
    
     अजवनळभन वलबागान े वलऴमाॊकीत ’रयतु गोरयमव ’ मा इभायतीव अजवनळभन मॊत्रणा 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 अॊततभ ना शयकत दाखरा देण्मात आरेरा 
आशे. वदय ना शयकत दाखल्माच्मा लेऱी कभी कॅवऩटेळन पी आकायल्माच े तनदळिनाव आरे आशे. 
त्माचा तऩमळर 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 
फाॊधकाभ  षेत्राव रु.२,५४,६५०/- इतकी कॅवऩटेळन पी आकायण्मात आरी आशे. त्मानॊतय इभायत ऩुणि 
झाल्मानॊतय अॊततभ 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 फाॊधकाभ  षेत्राव रु.२,५४,६५०/- इतकी कॅवऩटेळन पी आकायण्मात आरी आशे. ल 
रु.२० प्रभाणे ४१२० चौयव भीटय मा फाॊधकाभ षेत्राव रु.८२,४१६/- इतकी कॅऩीटेळन पी आकारुन 
तात्ऩुयत्मा स्लरुऩाचा ना शयकयत दाखरा दद .१०/११/२००९ योजी देण्मात आरा शोता . ऩयॊतु 
लास्तुवलळायद भे.डी.एन.ऩटेर अण्ड अवोमळअन माॊनी पक्त एकच इभायती वाठी दाखरा ददरेरा 
आशे. जय तात्ऩुयत्मा स्लरुऩाचे ना शयकत दाखरा एकुण ४ बफल्डीॊग वाठी देण्मात आरा 
अवताना पक्त एकाच इभायतीरा अॊततभ ना शयकत दाखरा देण्मात आरेरा आशे . त्माभुऱे 
फाकीच्मा इभायतीचे फाॊधकाभ ना शयकत दाखरा देताना वलचायात घेतल्माचे ददवुन मेत नाशी . 
तयी, माफाफत खुरावा अऩेक्षषत आशे.  



4 
 

२) ना शयकत दाखरा देताना कॅऩीटेळन पी कळी रालरी माचा भुल्माॊकनाचा आदेळ नस्तीत  
आढऱुन मेत नाशी. त्माभुऱे कॅऩीटेळन पी आकायणी फयोफय आशे की नाशी ते ऩडताऱुन ऩाशता 
आरे नाशी. 

३) अॊततभ ना शयकत दाखल्माभध्मे कामािरमीन अर्धकायी दद.०५/०५/२०१५ रा इभायतीचे  
इन्स्ऩेक्ळन कयण्मावाठी गेरे शोते त्मालेऱेरा भुद्दा क्र .०२ प्रभाणे इभायत क्र .०२ ल ०४ च्मा 
काभाच्मा स्लरुऩाचे लणिन त्माॊच्मा अशलाराभध्मे मालमाव शला शोता . ऩयॊत,ु इभायत क्र .०२ ते 
०४ चा अशलार अर्धका- माने का ददरा नाशी . माचा खुरावा रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात 
आरेरा नाशी.  
       वषभ अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का 
माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली . माफाफत अधिवभाव क्र .०२ दद.१५/०३/२०१८ 
अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. खुरावा अप्राप्त आशे. 
 
लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.२५,४९६/- 
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ऩरयच्छेद क्र.१.२:- नभचदा शेरयटेज इभायत,वर्व्शे क्र./हशस्वा क्र नप्रलन-५३/२pt (old) ३०९/२pt  
              भौजे गोडदेल. कॅऩीटेळन फप यक्कभ रु.७०,८७६/- र् ेकभी आकायणी फाफत. 
           

       अजवनळभन वलबागान ेवलऴमाॊकीत ‘नभिदा शेरयटेज’ मा इभायतीव अजवनळभन मॊत्रणा 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 अॊततभ ना शयकत दाखरा  देण्मात 
आरेरा आशे. वदय ना शयकत दाखल्माच्मा लेऱी कभी कॅवऩटेळन पी आकायल्माच ेतनदळिनाव आरे 
आशे. त्माचा तऩमळर 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 
फाॊधकाभ  षेत्राव रु.५९,३३५/- इतकी कॅवऩटेळन पी आकायण्मात आरी आशे. इभायतीची प्रायॊब 
ऩत्रावोफत जोडरेल्मा नकाळा प्रभाणे उॊची २७.८६ भीटय इतकी आशे .  इभायत ऩुणि झाल्मानॊतय 
अॊततभ ना शयकत दाखल्मावाठी वदयीर प्रकयणात दद.१४/०६/२०१५ योजी भागणी कयण्मात आरी 
शोती. त्माप्रभाणे देण्मात आरेल्मा ना शयकत दाखल्माच्मा लेऱी वदयीर उॊची ल वुधायीत  नलीन 
दय वलचायत न घेता  अॊततभ ना शयकत दाखरा देण्मात आरा . भा.भशावबा दद.१८/०२/२०१२ 
ठयाल क्र.११४ नुवाय २४ भीटय ल त्मालयीर ऩयॊतु , ३५ भीटय अर्धक उॊच 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 भुल्माॊकन आदेळ नस्तीत   

आढऱुन मेत नाशी . तय भुल्माॊकन आदेळ का ठेलण्मात आरा नाशी ल कॅवऩटेळन पी चे 
भुल्माॊकन कवे कयण्मात आरे माचा खुरावा रेखाऩरयषणाव वादय कयण्मात आरेरा नाशी.  
       वषभ अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का 
माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली . अधिवभाव क्र .०३ दद.१५/०३/२०१८ अन्लमे 
खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. खुरावा अप्राप्त आशे. 

 
लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.७०,८७६/- 
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ऩरयच्छेद क्र.१.३:- कॅऩीटेळन फप रु.८,०७,२५०/- कभी आकायणीफाफत, ग्स्िॊग 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.  
           

        अजवनळभन वलबागान ेवलऴमाॊकीत ‘जस्प्रॊग इभायत’ मा इभायतीव अजवनळभन मॊत्रणा 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 अॊततभ 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 प्रायॊबऩत्र देण्मात आरे शोते . त्माप्रभाणे इभायतीची 

उॊची तऱभजरा + १७ भाऱे= १८ x २.८९ भीटय (प्रत्मेक भाळ्माची उॊची 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 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेचे वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरी (DC Room) भधीर 

अटीळतीच्मा अर्धन याशुन ४५ भीटय ऩेषा अर्धक ऩयॊतु ७० भीटय ऩेषा अर्धक नाशी अळा इभायतीव 

प्रती चौ .भी रु .१५० भीटय मा दयाने कॅऩीटेळन फप लवुर करुन ना शयकत दाखरा देणे आलश्मक 

शोते. ऩयॊतु वदयीर ठयाल वलचायात न घेता अॊततभ ना शयकत दाखरा देण्मात आल्माभुऱे  कभी 

कॅवऩटेळन पी आकायल्माच े तनदळिनाव आर े आशे. त्माप्रभाणे देण्मात आरेल्मा ना शयकत 

दाखल्माच्मा लेऱी वदयीर उॊची ल वुधायीत  नलीन दय वलचाया त घेऊन एकुण फाॊधकाभ 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  फाॊधकाभ षेत्राव 

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

नकाळा प्रभाणे उॊची ५२ भीटय इतकी आशे .  इभायत ऩुणि झाल्मानॊतय अॊततभ ना शयकत 

दाखल्मावाठी वदयीर प्रकयणात दद .३०/०१/२०१६ योजी भागणी कयण्मात आरी शोती . त्माप्रभाणे 
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देण्मात आरेल्मा ना शयकत दाखल्माच्मा लेऱी वदयीर उॊची ल वुधायीत नलीन दय वलचायात न घेता 

अॊततभ 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 भुल्माॊकन आदेळ नस्तीत 

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

कवे कयण्मात आरे माचा खुरावा रेखाऩयीषणाव अप्राप्त आशे.  

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

माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली अधिवभाव क्र .०४ दद.१९/०३/२०१८ अन्लमे खुरावा 

भागवलण्मात आरा शोता. ऩयॊतु खुरावा अप्राप्त आशे. 
 

लवरुऩात्र यक्कभ:- रु.८,०७,२५०/- 
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ऩरयच्छेद क्र.१.४:- भा. भशावबा ठयाल क्र.१० हद.०१/०७/२०१५ िकयण क्र.३० नुवाय ४५ भीटयऩेषा 
             अधधक ऩयॊतु ७० भीटय ऩेषा कभी अळा इभायतीव कॅऩीटेळन पी िती भीटय 
             रु.१५० िभाणे 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 मभया बाईंदय  
भशानगयऩामरकेचे वलकाव तनमॊत्रण तनमभालरी (DC Rule) भधीर अटीळतीच्मा अर्धन याशुन ४५ 
भीटय ऩेषा अर्धक ऩयॊतु ७० भीटय ऩेषा अर्धक 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 भॊजुयी ददरी आशे.  
         वन २०१५-१६ भध्मे तात्ऩुयता ना शयकत दाखल्माची मादी ऩडताऱणी कयताना ४५ 
भीटयऩेषा अर्धक उॊची अवरेल्मा इभायतीव लयीर ठयालाप्रभाणे प्रती चौयव भीटय रु .१५०/- मा दयाने 
लवुर केरेरी आढऱुन मेत नाशी. त्माची भादशती खारीर प्रभाणे आशे. 

अ
क्र 

इभायत/लास्तुप्रल
ळायदार् ेनाल  

वर्व्शे के/ हशस्वा क्र. इभायती
र्ी उॊर्ी 

इभायत 
built up 
area 

45भीटय ऩेषा 
अधधक अवरेल्मा 
इभायतीव १५० 
िती.र्ौ.भी. मा 
दयाने कॅऩीटेळन पी 
लवुर कयणे 

ित्मषात 
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 
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५ M/s. Anish & 
Associates 

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

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 शोते. भात्र, लयीर यक्कभ लवुर न कयता जुन्मा दयाने कॅऩीटेळन पी 
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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 अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का 
माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली . तयी, माफाफत अधिवभाव क्र .०५ दद.१९/०३/२०१८ 
अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. ऩयॊतु खुरावा अप्राप्त आशे. 
लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.१,६६,३१,५४२/- 
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मभऱकत प्रलबाग 
 

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

 

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

अ.क्र नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी (रु) 
१ श्रीभ. बानुफाई ऩाटीर १०८०० 

२ श्रीभ. मवता याभचॊद्र तये १०३०० 

३ श्रीभ. ववलता नयेळ ऩाटीर १०८०० 

४ श्रीभ.आनॊदी ऩाटीर १०८०० 

५ श्रीभ.रता ळाॊतायाभ ऩाटीर १०८०० 
६ श्रीभ.चॊदा 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 चॊद्रकाॊत बोईय १०८०० 

१२ वौ.नॊदा अरुण बोईय १०८०० 

१३ वौ. बायती प्रवलण ऩाटीर १०८०० 

१४ वौ. जमश्री उभाजी ऩाटीर १२२२० 

१५ श्रीभ. आनॊदी बोईय १०८०० 

१६ श्रीभ. र्गता भनोज बानजी १०८०० 

१७ श्रीभ. रुक्भीणी रक्ष्भण ऩाटीर १०८०० 

१८ श्रीभ. ळमळकरा केळयीनाथ नाईक १०८०० 

१९ श्रीभ. रक्ष्भी वुयेळ नाईक १०८०० 

२० श्रीभ.फेफीताई ऩाटीर. १०८०० 

 एकुण २,१८,८४०/- 
 भागीर थकफाकी + र्ारु (१४६८४० + २१८८४०) 
 एकुण थकफाकी ३,६५,६८०/-   
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   खायीगाल बाईंदय (ऩु) (भागीर फाकी- ४,५२,८८०) 
अ.क्र नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी (रु) 

१ श्रीभ. गॊगा ऩाटीर १२९६० 

२ श्रीभ. ऩालिती गोवलॊद 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. कुॊ दा कभराकय म्शात्रे १२९६० 

१० श्रीभ. ऩुष्ऩा रशु ददॊडकेय १०८०० 

११ श्रीभ. अतनता भॊगेळ कीणी १०८०० 

१२ श्रीभ. ऩुष्ऩा भधकुय भाच्छी १०८०० 

१३ यॊजना नाभदेल ऩाटीर १०८०० 

१४ लतनता यवल ॊद्र भाऱी १२९६० 

१५ चॊद ुफाऱकृष्ण ऩाटीर १०८०० 

१६ चॊद्राफाई जनादिन ऩाटीर १२९६० 

१७ मभनुा मबभन्ना गोंडरा १२९६० 

१८ कल्ऩना बास्कय ऩाटीर १२९६० 

१९ देलकी वलष्ण ुऩाटीर १०८०० 

२० ताया दावु लॊजायी १०८०० 

२१ इॊददया भशादेल ऩाटीर १२९६० 

२२ याजश्री दत्तात्रमे ळादशय १०८०० 

२३ अदशल्मा जगन्नाथ गुॊड १२९६० 

२४ भॊजुरा श्माभ लवईकय १०८०० 

२५ अॊजरी ददरीऩ ऩाटीर १२९६० 

२६ जमॊती ऩद्भा म्शात्रे १२९६० 

२७ इॊदभुती याभचॊद्र वकी १२९६० 

२८ करा ऩॊढयीनाथ गोयीकय १२९६० 

२९ ऩुष्ऩा भधयुा भाच्छी १०८०० 

३० मभना दाभोदय याऊत १०८०० 

३१ लस्तरा जनादिन चौगुरे १०८०० 

३२ वुरोचना दत्तात्रम वुले १०८०० 
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३३ करुणा वलष्णु भाऱी १०८०० 

३४ बयती कैराव र्चऩऱुणकय १०८०० 

३५ देलमानी ळाॊतायाभ ऩाटीर १२९६० 

३६ बावलफाई चॊद्रकाॊत बोईय १२९६० 

३७ गौयी फकवन ऩाटीर १२९६० 

३८ करा चॊद्रकाॊत धनु १०८०० 

३९ रुक्भीणी ऩाटीर १२९६० 

४० अनुवुमा घोडकेय १०८०० 

४१ कल्ऩना घोडकेय १२९६० 

४२ कुवुभ रशु ददॊडकेय १०८०० 

४३ प्रमभरा भशादेल गगीकय १०८०० 

४४ कवलता जगददळ देलरातशी १०८०० 

४५ ळमभिरा बयत ऩाटीर १२९६० 

४६ वॊतोऴ केळल बोवरे १०८०० 

४७ जमु मळलॊत म्शात्र े १०८०० 

४८ मवता तनजाउद्ददभ कुयेळी १०८०० 

४९ वत्राभ जमस्लार कटरेलार १०८०० 

५० बायती यघुनाथ तये १०८०० 

५१ मबभा भशादेल लैती १०८०० 

५२ भॊजुऱा लवॊत ऩाटीर १२९६० 

५३ प्रबालती नायामण ऩाटीर १०८०० 

५४ तायाफाई ऩाटीर १२९६० 

५५ यॊजना भोयेळलय ऩाटीर १२९६० 

५६ शेभरता फकवन ऩाटीर १०८०० 

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

 

    नलघय बाईंदय (ऩु) भागीर थकफाकी- २२८४८० 

अ.क्र नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी (रु.) 
१ फेफी ऩद्भाकय म्शात्रे १२९६० 

२ दगुाि र्च ॊताभण बोईय १२९६० 

३ यवल ॊद्र अनॊत ऩाटीर १२९६० 

४ वलभर ळखेय ऩाटीर १२९६० 
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५ ळायदा याभचॊद्र कोऱी १२९६० 

६ आनॊद मळलॊत ऩाटीर १२९६० 

७ वदानॊद मबला ऩाटीर १२९६० 

८ भारती वदानॊद ऩाटीर १२९६० 

९ चेताना देलचॊद्र ऩाटीर १२९६० 

१० योळना जमॊतीरार ऩाटीर १२९६० 

११ जमभारा तऱेकय ११०४० 

१२ मभना बयत ऩाटीर १२९६० 

१३ वबुाऴ गजानन ऩादटर १२९६० 

१४ कभराकय यघल ऩाटीर १२९६० 

१५ मभया  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 भॊगराफाई अनॊता ऩाटीर १२९६० 

२२ लत्वरा र्चॊताभण याऊत १२९६० 

२३ तायाफाई शयीश्चॊद्र ऩाटीर ११२८० 

२४ प्रबालती मळलयाभ ऩाचगुड े १२९६० 

२५ फाफा नुयमभमा कुयेळी २२०० 

२६ तनरेळ आनॊद ऩाटीर १२९६० 

  ३२०६८० 

     

      बाईंदय (ऩ.) भागीर थकफाकी (३७४५२०) 
अ.क्र नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी (रु.) 
१ ळकुॊ तरा गणऩत फकणी ११०४० 

२ इॊदफुाई गणऩत फकणी ११०४० 

३ बायती वलराव बॊडायी १२९६० 

४ अदशल्मा नयेळ फकणी ११०४० 

५ ऩषु्ऩा भकुुॊ दा वऩवके १२९६० 

६ जानी जगददळ भाॊगेरा १२९६० 

७ लस्तरा याजायाभ फकणी १२९६० 

८ भारती नायामण लतैी ११०४० 



15 
 

९ फेफी नरुता ऩाटीर ११०४० 

१० लावॊती देलयाभ लतैी ११०४० 

११ ऩषु्ऩा बारचॊद्र ऩागधये ११०४० 

१२ इॊददया कृष्णा ऩागधये ११०४० 

१३ कुवभु चॊद्रकाॊत ऩाटीर ११०४० 

१४ अॊजना नॊद ुऩाटीर ११०४० 

१५ दशया भाॊजयेकय १०८०० 

१६ वरुोचना ददनेळ फकणी ११०४० 

१७ अनवुमा याभचॊद्र आयेकय ११०४० 

१८ याखी शयेश्लय लतैी १०८०० 

१९ भारती शरयश्चॊद्र दाॊडकेय १२९६० 

२० नॊदा फाफु लैती ११०४० 

२१ कभरा प्रळाॊत ऩाटीर ११०४० 

२२ ऩालिती प्रबाकय भाॊगेरा १२९६० 

२३ गुराफ शयेश्लय लैती १०८०० 

२४ ऩालिती भोयेश्लय फकणी १२९६० 

२५ वलद्मा अभतृ ऩाटीर १२९६० 

२६ रक्ष्भी द्लायकानाथ कोऱी ११०४० 

२७ तनळा नयशयी बोईय १२९६० 

२८ भाधयुी इश्लय भाछी ७२०० 

२९ ळाॊती नायामण बोईय १०८०० 

३० फकवनी फाऩु लैती ११०६० 

३१ फकवनी केळल घाणेकय १०८०० 

३२ मभना केवयीनाथ ऩाटीर ११०४० 

३३ आळा काळीनाथ दमाऱकय ११०४० 

३४ शेभा देलयाभ लैती ११०४० 

३५ भारा बगलान फकणी ११०४० 

३६ ळाॊतु फकळोय ऩोगीयी ११०४० 

३७ वॊर्गता शे.फकणी ११०४० 

३८ आळा प्रभोद ऩागधये ११०४० 

३९ भॊजुऱा देलयाभ फकणी ११०४० 

४० जोस्त्ना रक्ष्भीनायामण दॊडे १०८०० 

४१ भुक्ता कभराकय फकणी ७२०० 

४२ ऩाफकजा भटन ळॉऩ ळब्फीय कुयेळी ७२०० 
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४३ ए लन भटन ळॉऩ भह्मम्भद मबकन ळखे ४६९०० 

४४ न्मनु दलु्शन फी . भटन ळॉऩ इब्रादशभ 
अन्लय कुयेळी 

२८८०० 

  १६९२०० 

  ५४३७२० 

  

        बाईंदय (ऩ.) नप्रलन इभायत ळॉप्रऩॊग वेंटय 

अ.क्र नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी 
१ गोऩाऱ मळलॊत कालणकय गाऱा क्र.०१ २४०० 

२ जगन्नाथ कृष्णाजी घयत गाऱा क्र.०२ २४०० 

४ नॊदरार भाच्छी गाऱा क्र.०४ २४०० 

५ वलष्णु लावदेुल मळयलऱकय गाऱा क्र. ०५ २४०० 

६ सान ुनयशयी वमुिलॊळी गाऱा क्र. ६ ४४२३२ 

७ लावदेुल ऩयळयुाभ फकणी गाऱा क्र.७ २४०० 

८ वयेुळ गॊगायाभ कालणकय गाऱा क्र.०८ २४०० 

९ ळयद लवॊत चेडुरकय गाऱा क्र.०९ २४०० 

१० मभखीरार लषै्णल गाऱा क्र.१२ ४२५१६ 

११ उभाळॊकय फाफयुाल गपु्ता गाऱा क्र.१३ १४१७२ 

  ११७७२० 

 

      छत्रऩती मळलाजी भशायाज ऩुतळ्मा जलऱ जुने बुईबाड ेधायक 

अ.क्र नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी (रु.) 
१ दधुनाथ दफुे २५६ 

२ वदानॊद एव. कदभ ५१२ 

३ आप्ऩावाशेफ बानदुाव गामकलाड २५६ 

४ लाभन अप्ऩा फाकडकेय १०२४ 

  २०४८ 
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       उत्तन प्रलबाग  

अ.क्र नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी (रु) 
१ डॉल्वी जमवन कोरयमा ७२०० 

२ वामरभ खान ८६४०० 

३ ळपी ळखे ८६४०० 

४ भोना जॉनी डडवोझा ३६०० 

५ परयदा ळब्फीय ळखे १२९६० 

६ फपरोमभना डोंगयकय १२९६० 

७ आमयव श्रालाण्मा १०८०० 

८ उद्म मवतायाभ फने ७२०० 

९ कुभदुदनी मवतायाभ फने ७२०० 

१० भोततन योभन फोजजिव ७२०० 

११ भोततन भोशन याज ७२०० 

१२ ऑरी इजेऩ भोयान्व ७२०० 

१३ पेड्री थॉभव भेन्डोवा ३६०० 

१४ जेफर डॉ ॊभणणक भेन्डोवा ३६०० 

१५ जजतेंद्र यभेळ आदभणे ६४८०० 

  ३२८३२० 

  

       काळी प्रलबाग 

 
अ.क्र 

नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी (रु.) 

१ नर्गभ वशदेल चव्शाण १०८०० 

२ पुर ुजुयाण डडवोझा ३६०० 

३ नलेद भटन ळॉऩ (जापय अशभेद ळखे) २८८०० 

४ परयदा भनु्ळी कुयेळी (भदशभा र्चकन ळॉऩ) ४३४०० 

  ८६,६०० 

 

       भुधाच याई भोलाच प्रलबाग नलीन बुईबाड े

अ.क्र नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी (रु.) 
१ कुवुभ बगलान ऩाटीर भुधाि १२९६० 

२ तनभिरा याभचॊद्र बोईय भधुाि १२९६० 

३ अॊजरी केवयीनाथ बोईय भधुाि १२९६० 

४ कामभनी धभािजी बोईय याई १२९६० 
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५ प्रततबा भेघनाथ याउत याई १२९६० 

६ फकवन ऩाटीर (याई) १२९६० 

७ उऴा गजानन ऩाटीर याई १२९६० 

८ गॊगाफाई रक्ष्भण ऩाटीर याई १२९६० 

९ फकवनफाई फाफयुाभ ऩाटीर याई १२९६० 

१० वलजमा गोयखनाथ ऩाटीर याई १२९६० 

११ ळयद भशादेल ऩाटीर १२९६० 

१२ जमश्री जमलॊत ऩाटीर १२९६० 

१३ कामळफाई तकुायाभ ऩाटीर १२९६० 

१४ भटणलारा भोलाि भाकेट ८६४०० 

  २५४८८० 

 

       घोडफॊदय प्रलबाग 

अ.क्र नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी 
१ कभय अरी नजय अरी २०९६ 

२ जमयाभ रोचन ब्रम्शा ४१९२ 

३ लजजय अमर मबकाबाई वलयाणी २०९६ 

४ सानेश्लय गॊगायाभ डोके २०९६ 

५ वुॊदयाफाई गॊगायाभ डोके ११२३७ 

६ तकुायाभ बागोजी झोगड े ५२४ 

७ कभरुद्दीन केळल र्गरानी २०९६ 

८ जनादिन वोभा घयत ५२४ 

९ कल्ऩना केळल घयत २७५१ 

१० वमरभ पफकयचॊद ळखे ८७०८ 

११ ळाॊतायाभ कामळनाथ ठाकुय १०४८ 

१२ मबभाफाई अनॊत ऩाटीर १२९६० 

१३ रक्ष्भी लामाभ १२९६० 

१४ जानकी लाभन तये १२९६० 

  ७६२८४       
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   आयषण बाड्माने देण्मात आरेल्मा जागा BOT तत्लालय 

अ.क्र इभायतीर्े नाल बाडके-मार्े नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी 
१ आयषण क्र .२६२ टाऊन ऩाकि  

मळलाय गाडिन बाईंदय (ऩ)ु 
भे.लधिभान डवे्शरऩवि ४७३४३५५ 

 

  बाईंदय (ऩ). िबाग वमभती क्र.०१ भधीर तऱभजल्मा लयीर गाऱे ल भोदी 
अ.क्र इभायतीर्े नाल बाडके-मार्े नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी 
१ बाईंदय (ऩ.) जुने कामािरम 

प्रबाग वमभती 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 कामाचरमाव बाड्माने देण्मात आरेल्मा जागा 
अ.क्र इभायतीर्े नाल बाडके-मार्े नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी 
१ बाईंदय (ऩ). डॉ. फाफावाशेफ 

आॊफेडकय बलन (नगयबलन) 
भा.जजल्शार्धकायी वो माॊचे तराठी 
कामािरम 

१५९०१८४ 

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

वलबाग तनमॊत्रक याज्मऩरयलशन ठाणे 
बाईंदय (ऩ) 

१३१०४०० 

३ उड्डाण ऩरुा खारीर जागा 
बाईंदय (ऩ)ु 

भा.तनमॊत्रक मळधालाटऩ ल वॊचारक 
नागयीऩयुलठा कामािरम (येळतन ॊग 
ऑफपव) 

१४३३५८६ 

४ याष्रवॊत श्रीऩद्भवागय 
वयुीश्लयजी बलन (याभनगय 
एमभनीटी शॉर) ळाॊततनगय 
वेक्टय नॊ-०५ मभया योड (ऩ)ु 
मेथीर तऱभजल्मालयीर जागा 

वशा. दयु्मभ तनफॊधक ठाणे-१० 
कामािरम 

५३५६८७ 

  एकुण ४८६९८५७ 
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          एकुण थकफाकी रु .१,३०,१०,९०४/- इतकी आशे . बुईबाड ेल इभायत ळॉवऩॊग वेंटय मा 
भारभत्त्ता उत्ऩन्नाचा स्त्रोत अवुन गेरे फकत्मेक  लऴािऩावुन मा भारभाते्तऩावुन काशीच उत्ऩन्न 
मभऱाल्माचे आढऱुन आरे नाशी . तयी माफाफत भशानगयऩामरकेने थकफाकी लवुरीवाठी काम प्रमत्न 
केरे ल थकफाकी का लवुर शोऊ ळकरी नाशी माचा खुरावा अधिवभाव क्र .०१ दद.१२/०४/१८ अन्लमे 
भागवलण्मात आरा शोता तथावऩ वदय प्रकयणी खुरावा अप्राप्त आशे. 

लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.१,३०,१०,९०४/- 
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ऩरयच्छेद क्र.२.२:- इभायत थकीत बाड ेरु. रु.६३,६००/- लवुरी न झाल्माफाफत... 
 

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

एभ फी एभ वी अऩाटचभेंट 
अ.क्र इभायतीर्े नाल बाडके-मार्े नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी 
१ एभ.फी.एभ वी . अऩाटि 

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 ुवरुॊफे १२०० 

६ वदतनका क्र.२० वॊर्गता 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 मळभवय़ा लाघे ४७०० 
१० वदतनका क्र.२९ वयेुळ मवतायाभ लाघे २५०० 
११ वदतनका क्र.३० वलष्णु ळॊकय भकुणे १०० 
   १७२०० 
 

अभतृा अऩाटचभेंट 

अ.क्र इभायतीर्े नाल बाडके-मार्े नाल र्ार ुलऴाचर्ी 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 (प्रेभचॊद्र 
जजताप्रकाळ गपु्ता) 

९०० 

५ वदतनका क्र.३०४ यली मळला लाघे ४९०० 

६ वदतनका क्र.४०४ सानेश्लय शेभयाज भवदकय ३००० 

   २०४०० 
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श्री यभेळ अऩाटचभेंट 

अ.क्र इभायतीर्े नाल बाडके-मार्े नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी 
१ वदतनका क्र.१०५ ऩाॊडुयॊग मळलयाभ बोयगे ११०० 

२ वदतनका क्र.३०२ वुबाऴ नागुयाल वुमिलॊळी २४०० 

३ वदतनका क्र.३०३ चाॊदर्गयी नयमवम्भा १२०० 
४ वदतनका क्र.३०४ यतनदेली ददरीऩमवॊश गाॊधय ४५०० 

५ वदतनका क्र.४०१ वयस्लती फवलयाज मबभयाल लैजॊती १२०० 

६ वदतनका क्र.४०३ तनभिरा चॊद्रकाॊत खयेै १२०० 

७ वदतनका क्र.४०४ रक्ष्भी डड.वोरॊकी ४०० 

८   १२००० 
 

ततरुऩती फाराजी लॊदना 
अ.क्र इभायतीर्े नाल बाडके-मार्े नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी 
१ वदतनका क्र.४०८ ळॊकय देलनाथ मवॊग १२०० 

२ वदतनका क्र.३०२ याजफकळोय भारुआ ळाश ३७०० 

   ४९०० 
 

श्री यभेळ अऩाटचभेंट 
अ.क्र इभायतीर्े नाल बाडके-मार्े नाल र्ार ुलऴाचर्ी थकफाकी 
१ वदतनका क्र.३०३ श्रध्दा अतनर ळरेाय १२०० 

२ वदतनका क्र.३०१ ददवऩका दत्तायाभ मळके २४०० 

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

   ९१०० 
 

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

लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.६३,६००/- 
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ऩरयच्छेद क्र.२.३:- वेला कयाफाफत... 
 
        मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वन २०११-१२ ऩावुन वलवलध प्रमोजनाकयीता 
भारभत्ता वलबागाने भारभत्ता बाडऩेट्टीने ददरेल्मा आशेत . बाड्माऩोटी एकुण  जभा यक्कभ 
रु.३,१५,९३,१४२/- लय भा.आमुक्त लस्तु ल वेलाकय वलबाग ठाणे माॊच ेआदेळ क्र.V/Adj/SCN/15-
15/MBMC/CGST THANE/2017 दद.२२/०१/२०१८ अन्लमे वेलाकय    रु.३९,१२,११७/- 
आकायरेरा नवुन त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 

 २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ एकुण 
बाड ेऩट्टी ६६७४०३६ ४७२०००० ६२५८७५० ७१७९०१२ ६७६१३४४ ३१५९३१४२ 
लस्तु ल 
वेलाकयार्ा 
येट 

१०.३० १२.३६ १२.३६ १२.३६ १४.५०  

 ६८७४२५ ५८३३९२ ७७३५८१ ८८७३२५ ९८०३९४ ३९१२११७ 
 

        वदयीर वेलाक याची वॊफॊर्धताॊकडुन लवुरी करुन भशानगयऩामरका तनधीत जभा 
कयण्माफाफत कऱवलण्मात आरे शोते . तयी माफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी त्माची 
भादशती रेखाऩयीषणाव अद्माऩ अप्राप्त आशे. 
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जाहशयात प्रलबाग 
 

ऩरयच्छेद क्र.३.१ :- जाहशयात प्रलबागार् े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 
 रेखामळऴच भागीर र्ार ु एकुण थकफाकी 
१ जादशयात कय (जादशयात कय/ 

इतय कय/ कभानी लरयर 
जादशयात पी 

३२६२२२९/- १५००९२/- ३४१२३२१/- 

२ शोडडिंवज ठेका शोडडिंवज खाजगी 
शोडडिंवज 

२२००६६१/- २४८६४०/- २४४९३०१/- 

 एकुण ५४६२८९०/- ३९८७३२/- ५८६१६२२/- 
 

१) वन २०१५-१६ भध्मे जादशयात कय ल शोडडिंवज ठेकेदायाॊची थकफाकी ची मादी लऴितनशाम 
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 ऩाकि  वलऴमी लवुरी तनयॊक दाखलरेरी आशे. तयी, भशानगयऩामरका अॊतगित फकती  ऩे 
अण्ड ऩाकि  आशेत आणण त्माची लवुरी भशाऩामरकेने का केरी नाशी माची भादशती अधिवभाव 
क्र.०१ दद.१२/०४/२०१८ अन्लमे भागवलण्मात आरी शोती. ऩयॊतु वदयची भादशती अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.३.२:- स्टेट फॅंक ऑप इॊडडमा 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 इॊडडमा खाते क्र .-१०२५४४१९०६३ भध्मे बयणा केरेरे आढऱुन आरे . 
ऩयॊतु वदय धनादेळ न लटल्माने फॅंक स्टेटभेंट भध्मे ऩयत आल्माच्मा नोंदी आढऱुन आल्मा आशे त. 
त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे  

र्ेक रयटनच तऩमळर जाहशयात प्रलबाग 2015 - 2016 

अ.क्र.  हदनाॊक  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 अधिवभाव 
क्र.०२ दद.१२/०४/२०१८ अन्लमे भागवलण्मात आरा शोता. ऩयॊतु खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.३.३:- जाहशयात प्रलबागात िाप्त झारेल्मा धनादेळाच्मा नोंदी स्टेट फॅंक ऑप  
               इॊडडमाच्मा खाते क्र. १०२५४४१९०६३ भध्मे आढऱुन न आल्माफाफत... 
 

          जादशयात वलबागाकडुन प्राप्त झारेल्मा ऩालती ऩुस्तकाॊचे रेखाऩयीषण केरे अवता 

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

१०२५४४१९०६३ भध्मे बयणा केरा जातो.   

       तथावऩ, खारीर नभुद केरेल्मा तक्त्माभध्मे धनादेळाव्दाये बयणा केरेरी यक्कभ लयीर फॅंक 

खात्माभध्मे जभा झाल्माचे आढऱुन मेत नाशी.   

िाप्त धनादेळ स्टेट फॅंक ऑप इॊडडमाच्मा खाते क्र. १०२५४४१९०६३ भध्मे आढऱुन न आल्माफाफत... 
अ.क्र हदनाॊक 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 
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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 इॊडडमा खाते क्र .-१०२५४४१९०६३ भध्मे 

बयणा कयण्मा ऎलजी भशाऩामरकेच्मा अन्म फॅंक खात्माभध्मे जभा केरी आशे फकॊ ला कवे? शे 

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

भागवलण्मात आरा शोता . ऩयॊतु 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.  
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ऩरयच्छेद क्र.३.४:- लर्सोला पाऊंटन हॉटेरर्सभोयीर रामर्सन्र्स क्र.41 अन्लमे उबायण्मात आरेल्मा  
              होर्डिंगच्मा लाहतुक ऩोलरर्स वलबागाकडीर चौकळीफाफत…. 
 
          लवोला पाऊां टन शॉटेरवभोय घोडफांडय योड मेथे श्रीभती शऴाम धनजी ळशा माांच्मा जागेत 
40’ X 20’=800 ’चौ.पु. आकायभानाच ेएक शोर्डिंग रालण्माव जाहशयात वलबागान ेरामवन्व क्र.41 
जा.क्र.भनऩा/वाफाां/283/1708/2005-06 हद.25/10/2005 अन्लमे ऩयलानगी देण्मात आरेरी आशे. 
         वदय शोर्डिंगफाफत ऩोलरव ननयीषक कालळलभया लाशतुक वलबाग ठाणे ग्राभीण माांनी ऩत्र 
क्र.2073/2016 हद.24/11/2016 न े  पाऊां टन शॉटेर वभोयीर उऩयोक्त कामभस्लरुऩी उबायण्मात 
आरेल्मा 81’ X 20’ चौ पुटाच्मा शोर्डिंगची चौकळी करुन कायलाई कयणेफाफत कऱवलरे आशे. 
        वदयीर ऩत्र जाहशयात वलबागाकड े आ.क्र.12452 हद.05/11/2016 योजी नोंद केल्माचे 
हदवुन मेत.े ऩयांत ु माफाफत चौकळी करुन काम कायलाई केरी माफाफत वदयीर नस्तीत काशीशी 
आढऱुन मेत नाशी. 
         वदयीर रामवन्वच े भागणी यजजस्टय 2015-16 भध्मे 40’ X 20’=800’ चौ.पुट 
आकायभानाच्मा शोर्डिंग करयता हद.25/01/2015 त े 24/10/2016 मा कारालधी करयता ऩालती 
क्र.13810 हद.16/02/2016 अन्लमे रु.33600/- लवुर केरेरे आशे. तयी वदय प्रकयणी लयीर ऩत्राच्मा 
अनुऴांगान ेकेरेल्मा काममलाशीची भाहशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरी नाशी. माभुऱे 
काममलाशी केरी नवल्माव कभी यक्कभ लवुर कयण्मात आरी आशे अळी रेखाऩयीषणाची धायणा 
आशे. तवेच वषभ अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का 
माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली. 
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ऩरयच्छेद क्र.३.५:- भ.े आददत्म ॲडर्वहहटाईज ंग मांना देण्मात आरेल्मा होर्डिंगच्मा ठेक्माफाफत… 
 

               भ.े आहदत्म ॲडव्शमटाईजजांग माांना वलवलध हठकाणी 40 शोर्डिंगकरयता ठेका देण्मात आल्माच े
भागणी यजजस्टय लरुन हदवुन मेत.े माकयीता ठेकेदायाव देण्मात आरेरा कामािदेळ , कयायनाभा 
अवरेरी  वॊर्चका उऩरब्ध करुन देण्मात आ रेरी नाशी . माभुऱे प्रस्तुत प्रकयणी ठेकेदायाने फकती 
यक्कभेचा बयणा कयणे आलश्मक शोते , ककती शोर्डिंग कयीता ल फकती भुदती कयीता ठेका देण्मात 
आरा शोता ; तवेच कयायनाम्मानुवाय कोणत्मा अटी ल ळती ठेकेदायाव फॊधनकायक शोत्मा  माची 
खातयजभा कयता आरी नाशी. तयी माफाफत अमबरेख दळिलुन अनुऩारन कयाल.े तवेच वषभ 
अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का माफाफत तऩावणी 
करुन उर्चत कामिलाशी कयाली. 
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ऩरयच्छेद क्र.३.६:- भ.े र्सयस्लती ॲडर्वहहटाईज ंग र्सवलहर्स मांना देण्मात आरेल्मा होर्डिंगच्मा ठेक्माफाफत… 
 

                  भ.े वयस्लती ॲडव्शमटाईजजांग ववलमव माांना वलवलध हठकाणी 80 शोर्डिंगकरयता ठेका 
देण्मात आल्माच ेभागणी यजजस्टय लरुन हदवुन मेत.े माकयीता ठेकेदायाव देण्मात आरेरा कामािदेळ , 
कयायनाभा अवरेरी  वॊर्चका उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी नाशी. माभुऱे प्रस्तुत प्रकयणी ठेकेदायाने 
फकती यक्कभेचा बयणा कयणे आलश्मक शोते , ककती शोर्डिंग कयीता ल फकती भुदती कयीता ठेका 
देण्मात आरा शोता ; तवेच कयायनाम्मानुवाय कोणत्मा अटी  ल ळती ठेकेदायाव फॊधनकायक शोत्मा 
माची खातयजभा कयता आरी नाशी. तयी माफाफत अमबरेख दळिलुन अनुऩारन कयाले. तवेच वषभ 
अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का माफाफत तऩावणी 
करुन उर्चत कामिलाशी कयाली. 
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ऩरयच्छेद क्र.३.७:- भ.े उभयाल इन्स्टीट्मुट ऑप भेडीकर र्सामन्र्स अॅतण्ड रयर्सचह मांना देण्मात आरेल्मा  
               होर्डिंगच्मा ठेक्माफाफत… 

 

               भ.े उभयाल इन्स्टीट्मुट ऑप भेडीकर वामन्व अॅतण्ड रयवचम माांना वलवलध हठकाणी 80 
शोर्डिंगकरयता ठेका देण्मात आल्माच ेभागणी यजजस्टय लरुन हदवुन मेत.े माकयीता ठेकेदायाव देण्मात 
आरेरा कामािदेळ, कयायनाभा अवरेरी  वॊर्चका उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी नाशी. माभुऱे प्रस्तुत 
प्रकयणी ठेकेदायाने फकती यक्कभेचा बयणा कयणे आलश्मक शोते, ककती शोर्डिंग कयीता ल फकती भुदती 
कयीता ठेका देण्मात आरा  शोता; तवेच कयायनाम्मानुवाय कोणत्मा अटी ल ळती ठेकेदायाव 
फॊधनकायक शोत्मा माची खातयजभा कयता आरी नाशी. तयी माफाफत अमबरेख दळिलुन अनुऩारन 
कयाले. तवेच वषभ अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का 
माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली. 
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ऩरयच्छेद क्र.३.८:- भ.े र्सयस्लती ॲडर्वहहटाईज ंग र्सवलहर्स मांना देण्मात आरेल्मा कॅन्टीलरर्वहयच्म     
              ठेक्माफाफत… 

 

                  भ.े वयस्लती ॲडव्शमटाईजजांग ववलमव माांना वलवलध हठकाणी कॅन्टीलरव्शयच्मा ठेका 
देण्मात आल्माच ेभागणी यजजस्टय लरुन हदवुन मेत.े माकयीता ठेकेदायाव देण्मात आरेरा कामािदेळ , 
कयायनाभा अवरेरी  वॊर्चका उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी नाशी. माभुऱे प्रस्तुत प्रकयणी ठेकेदायाने 
फकती यक्कभेचा बयणा कयणे आलश्मक शोते, ककती कॅन्टीलरव्शय कयीता ल फकती भुदती कयीता ठेका 
देण्मात आरा शोता ; तवेच कयायनाम्मानुवाय कोणत्मा अटी ल ळती ठेकेदायाव फॊधनकायक शोत्मा 
माची खातयजभा कयता आरी नाशी. तयी माफाफत अमबरेख दळिलुन अनुऩारन कयाले. तवेच वषभ 
अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का माफाफत तऩावणी 
करुन उर्चत कामिलाशी कयाली. 
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ऩरयच्छेद क्र.३.९:- रामर्सन्र्सच्मा अटी ळतीनुर्साय रामर्सन्र्स धायकाकडून आकाळचचन्ह उबायण्माऩुली  
              र्संयचना अलबमंताकडुन प्रभाणऩत्र घेण्माफाफत… 
 
       भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखावांहशता 1971 ननमभ क्र.86(1) नुवाय नभुना नां-57 भध्मे 
ठेलण्मात आरेरे ऩुस्तकाच े (जाहशयानतची नोंदलशी) रेखाऩयीषण कयताना एकुण 119 खाजगी 
शोर्डिंगची नोंद आढऱुन आरी आशे. रामवन्वच्मा ळती क्र.03 नुवाय रामवन्व धायकान े
आकाळचचन्श  उबायण्माऩुली  वांयचना  अलबमांताकडुन प्रभाणऩत्र घेऊन त ेभशानगयऩालरका प्राचधका-
मारा वादय कयणे आलश्मक आशे. रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध करुन हदरेल्मा रामवन्व धायकाच्मा 
नस्तीत वांयचना अलबमांत्माकडून वदयीर प्रभाणऩत्र उऩरब्ध करुन घेतल्माच ेआढऱुन मेत नाशी. 
नभुना दाखर रामवन्व धायकाचा तऩलळर खारीरप्रभाणे 
अ.क्र  ादहयात उबायीत अर्सरेल्मा 

र्वमक्ती/ ए ेन्र्सीच ेनाल ल ऩत्ता 
होर्ड हगच ेस्थऱ /दठकाण अलबमंताकडुन प्रभाणऩत्र 

घेतल्माची भादहती 
1 बफ.जे ॲडव्शमडाझीांग वुदाभा इांङ बा (ऩु) उऩरब्ध ्नाशी 
2 वयस्लती ॲडव्शमडाझीांग कळीभीया छोटु गॅयेज जलऱ उऩरब्ध ्नाशी 
3 जे.डी.ळशा लवािंला गाल उऩरब्ध ्नाशी 
4 वौ. ररीता अबम मेलरे भशाभागम क्र.08 घोडफांदय 

गालाकड ेजाणा-मा यस्त्मा 
रगत 

उऩरब्ध ्नाशी 

5 अांजरी  इांटयप्रावझवे भशाभागम क्र.08 घोडफांदय 
गालाकड ेजाणा-मा यस्त्मा 

रगत 

उऩरब्ध ्नाशी 

6 ऑप्ळन लभडीमा जकात नाक्मा ळजेायी 
,काळीलभया 

उऩरब्ध ्नाशी 

 

      तयी, रामवन्वच्मा ळती क्र.03 नुवाय रामवन्व धायकाकडुन आकाळचचन्श उबायण्माऩुली 
वांयचना अलबमांताकडुन प्रभाणऩत्र का उऩरब्ध ्करुन घेतरे नाशी माफाफत खरुावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.३.१०:-  ादहयातीची नोंदलहीत (भागणी यज स्टय भधीर यद्द केरेल्मा नोंदीर्सभोय  
                प्राचधकृत अचधका-माची स्लाक्षयी नर्सरेफाफत  
 
         भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखावांहशता 1971 ननमभ क्र.86(1) नुवाय नभुना नां-57 भध्मे 
ठेलण्मात आरेरे ऩुस्तकाच े (जाहशयातीची नोंदलशी) रेखाऩयीषण कयताना एकुण 119 खाजगी 
शोर्डिंगची नोंद आढऱुन आरी आशे. तवेच त्माऩैकी 27 नोंदी यद्द केल्माच्मा आढऱुन आल्मा आशेत. 
वदय नोंदी कोणत्मा कायणास्तल यद्द कयण्मात आल्मा माचा तऩलळर नोंदवलरा नवुन 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 ठेलल्माच ेआढऱुन मेत नाशी.  
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फाजाय प्रलबाग 
 

 

 ऩरयच्छेद क्र.४.१:- बाईंदय (ऩ.) फाजाय पी लवुरी अमबकते श्री.प्रलजम गजाधय वोभानी माॊच्माकडुन 
              Risk & Cost Clause  नुवाय नुकवानीर्ी यक्कभ लवुरी कयणेफाफत...    
                
  

              भा.स्थामी वमभती ठयाल क्र.०२ दद.२०/०४/२०१५ अन्लमे श्री.वलजम गजाधय वोभानी बाईदय (ऩ.) 

माॊना वलबागाचा फाजाय पी लवुरी ठेका रु. रु.२,६०,३६,३१०/- एलढमा फकॊ भतीत देण्मात आरा शोता. त्मानुवाय 

अमबकत्मािने प्रततददन रु.७१,२३२/- भशानगयऩामरकेत बयणे अऩेषीत शोत.े त्मानी दद.१८/०६/२०१५ त े

दद.१४/०७/२०१५ ऩमिंत २७ ददलव फाजाय पी लवुरी केरी ल मानॊतय १५/०७/२०१५ ऩावुन फाजाय पी लवुरी करु 

ळकत नवल्माचे भशाऩामरकेव कऱवलल्मान ेत्माॊचा ठेका त्माददलवाऩावुन यद्द कयण्मात आरा. 
     वदयीर ठेक्माच्मा अमबरेख्माॊच ेरेखाऩयीषण कयताना खारीर तु्रटी आढऱुन आल्मा. 

१) कयायनाम्मातीर अटीळती भधीर अट क्र.०२ नुवाय ठेकेदायाने तनवलदा जस्लकायल्माचे ऩत्र 

मभऱाल्माऩावुन ७ ददलवात तनजश्चत देकाय यक्कभेच्मा १५% एलढी यक्कभ रु.३९,०३,९५०/- वुयषा 
अनाभत यक्कभ म्शणुन फॅंक गॅयेंटी स्लरुऩात भशानगयऩामरकेकड ेजभा कयणे अतनलामि अवताना 
वदयीर वुयषा यक्कभ फॅंक गॅयेंटी स्लरुऩात घेतल्माच े ददवुन मेत नाशी. तवेच घेतरी अवल्माव 

फॅंकेकड ेRisk & Cost Clause नुवाय जप्तीवाठी ऩाठवलल्माच ेआढऱुन मेत नाशी. 
२) कयायनाम्मातीर अटीळती भधीर अट क्र.१५ नुवाय ठेकेदायाने तनवलदा जस्लकायल्माचे ऩत्र 

मभऱाल्माऩावुन ठेका यक्कभ रु.२,६०,३६,३१०/- मा तनजश्चत केरेल्मा फकॊ 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 अतनलामि शोते. वदय धनादेळाची यक्कभ 

भशानगयऩामरकेत जभा न झाल्माव धनादेळ न लटल्माव ठेकेदायालय कामदेळीय कायलाई कयण्माची 
तयतुद कयण्मात आरी आशे. ऩयॊत ुवदयीर धनादेळ ठेकेदायाने भशाऩामरकेकड ेजभा केल्माच े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/- 
भशाऩामरकेच्मा पॊ डात आगाऊ धनादेळाव्दाये जभा केल्माचे आढऱुन मेत नाशी . त्माभुऱे 
अनाभत यक्कभ रु .१५,००,०००/- जप्त कयाली रागरी भात्र उलिरयत 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 प्रत्मेक वलबागावाठी लेगलेगऱी ऩुयवलण्माची तयतुद शोती. प्रत्मेक ऩालती लय 

भशानगयऩामरकेचा मळक्का ल अनुक्रभाॊक अवल्मामळलाम ठेकेदायाव फाजाय पी लवुर कयण्मात 

मेणाय नवल्माची तयतुद शोती. तवेच पी लवुरीचा ठेका वॊऩल्मानॊतय मळल्रक यादशरेरी ऩालती 
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ऩुस्तके भशानगयऩामरकेव ऩयत कयालमाची तयतुद केरेरी आशे. उऩयोक्त वलऴमानुवाय ठेकेदायाव पी 
लवुरीवाठी फकती ऩालती ऩुस्तके ददरी ल ठेकेदायाने दद.१४/०४/१५ ऩावुन भशाऩामरकेव फकती ऩालती 
ऩुस्तके ऩयत ददरी माचा दशळोफ वदयीर नस्ती भध्मे आढऱुन मेत नाशी. तवेच वदयीर ऩालतीच,े 

वाठा यजजस्टय रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन ददरे नाशी त्माभुऱे ठेकेदायाने लाऩयरेरी ऩालती 
ऩुस्तके ल मळल्रक याशीरेरी ऩालती ऩुस्तके माॊच ेरेखाऩयीषण कयता आर ेनाशी. 

४) कयायनाम्माच्मा अटीळती भधीर अट क्र.१९ नुवाय ठेकेदायाने ठेका यद्द केल्मानॊतय पेय 

मररालाभध्मे भशानगयऩामरकेभध्मे झारेल्मा नुकवानाची बयऩाई रु.६२,२५,३१०/- इतकी अनाभत 

यक्कभेतुन लवुर कयालमाच े शोती. ऩयॊत ु ठेकेदायाकडुन ऩुयेवे वुयषा यक्कभ घेतरी न गेल्माभुऱे 

वदयीर नुकवान बयऩाई शोऊ ळकरेर ेनाशी. तयी, ऩुणि 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) वलऴमाॊकीत 

आषेऩाफाफत वदयीर Risk & Cost Clause  नुवाय नुकवानाची यक्कभ लवुरीवाठी दाला 
क्र.२१५/२०१६) अन्लमे न्मामारमात दाद भार्गतल्माचे नभुद केरे आशे.    

       वलबागाच ेअनुऩारना खेयीज खारीर भुद्दे अद्माऩशी अनुत्तयीत आशेत. 

i) कयायनाम्माप्रभाणे १५% यक्कभ रु.३९०३९५० इतकी वुयषा यक्कभ अमबकत्मािकडुन ठेका 
देण्माअगोदय का लवुर केरी नाशी.  

ii) कयायनाम्मातीर अटीळती क्र.१५ नुवाय रु.२६०३६३१ शप्त्माप्रभाणे अमबकत्मािकडुन  १० 

आगाऊ धनादेळ घेण्माची गयज अवताना वदय अटीचे ऩारन कयण्मात आरे नाशी. 
iii) ठेकेदायाने ठेका वोडल्मानॊतय त्माॊच्माकड ेमळल्रक यादशरेरी ऩालती ऩुस्तके ऩयत घेण्माफाफत 

का कामिलाशी कयण्मात आरी नाशी. 
iv) कयायभान्मातीर अटीळती नुवाय नुकवान बयऩाईची यक्कभ रु.६२२५३१०/- अनाभत 

यक्कभेतून लवुर कयालमाचॊ शोती ऩयॊतु ऩुयेळी अनाभत यक्कभ घेतरी न गेल्माभुऱे नुकवान 

बयऩाई लवुर शोऊ ळकर ेनाशी. त्माभुऱे न्मामारमात लवुरीवाठी दाला दाखर कयाला रागरा. 
ऩरयणाभत: दाव्मावाठी भशाऩामरकेव कोटि फप ल लफकर पीचा खचि कयाला रागरेरा आशे.  

लयीर भुद्द्माॊचे पेय अनुऩारन करुन रेखाऩयीषणाव वादय कयाले. 
लवुरऩात्र यक्कभ- रु.६२,२५,३१०/- 
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ऩरयच्छेद क्र.४.२:- वेला कयायाफाफत... 
 
 

        मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वन २०११-१२ ऩावुन फाजाय मरराल कयण्मात 
आरा शोता . मररालाऩोटी एकुण  जभा यक्कभ रु .२७,७४,१४,८७०/- लय भा.आमुक्त लस्तु ल 
वेलाकय वलबाग ठाणे माॊच ेआदेळ क्र .V/Adj/SCN/15-15/MBMC/CGST THANE/2017 
दद.२२/०१/२०१८ अन्लमे वेलाकय रु .३,४५,२०,८१५/- आकायरेरा न वुन त्माचा तऩमळर 
खारीरप्रभाणे 

 २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ एकुण 
फाजाय 
ऑक्ळन 

४५२०५०७२ ५०५११६१४ ५७८३३१३५ ६९४९२९४५ ५४३७२१०४ २७७४१४८७० 

लस्तु ल 
वेलाकयार्ा 
येट 

१०.३० १२.३६ १२.३६ १२.३६ १४.५०  

 ४६५६१२२ ६२४३२३५ ७१४८१७५ ८५८९३२८ ७८८३९५५ ३४५२०८१५ 
 

        वदयीर वेलाकय वॊफॊधीत ठेकेदायाकडुन लवुर करुन भशानगयऩामरका तनधीत जभा 
कयण्माफाफत कऱवलण्मात आरे शोते . तयी माफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी त्माची 
भादशती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरी नाशी. 
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कय प्रलबाग 
  
ऩरयच्छेद क्र.५.१:- भारभत्ता कयाच्मा जभा यक्कभेच्मा तपालतीफाफत.. (भुख्मारम) 
 

       मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेतीर कय तनधाियक ल वॊकरन वलबागाच ेवन २०१५-१६ चे 
रेखाऩयीषण कयीत अवताना वलबागाने वादय केरेल्मा जभा यक्कभ ल लावऴिक रेख्माभध्मे खारी 
नभुद केल्माप्रभाणे तपालत आढऱुन आरी आशे . माफाफत अधिवभाव साऩन क्रभाॊक .०२ 
दद.३०/०७/२०१८ अन्लमे तनगिमभत केरे अवता अनुऩारन अप्राप्त आशे.  

                                                                         (रु.कोटीत) 
 

अ.क्र 

 

रेखामळऴच 
वन २०१५-१६ 

प्रलबागाने दळचप्रलरेरी 
जभा यक्कभ 

लाप्रऴचक रेख्मानुवाय 
जभा यक्कभ 

तपालत 

१ भारभता कय ५२.०५ ५२.६६ -०.६१ 

३ मळषण कय (भशानगयऩामरका) ३.४६ ४.३३ -०.८७ 

४ मळषण उऩकय १२.६६ ११.९९ ०.६७ 

५ योजगाय शभी कय १.३७ १.३२ ०.०५ 

७ अनर्धकृत फाॊधकाभ 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 अर्धक वलबागातुन रेखा वलबागात उऩरब्ध झारे अवतीर तय 
रेख्मावॊफॊधी काशी चुका / उणणला याशु नमे म्शणुन वलबागलाय रेख्माचे रेखा वलबागातीर रेख्माळी 
ताऱभेऱ घेणे जरुयीचे आशे.  

         तथावऩ, लयीरप्रभाणे भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे ल रेखा वलबागाचे रेखे माभध्मे लयीर 
कयाचे/ ळुल्काचे जभा यक्कभेत आर्थिक लऴि वन २०१५-१६ भध्मे कय तनशाम तपालतीच्मा 
यक्कभेफाफत ताऱभेऱावश अनुऩारन वादय केरे नाशी.  
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ऩरयच्छेद क्र.५.२:- भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका अधधतनमभ २६७ अ नुवाय ३.४३ कोटी इतके  
              अनधधकृत इभायतीलय ळास्ती फवप्रलण्माफाफत... (भुख्मारम) 
 

          मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेतीर कय तनधाियक ल वॊकरन वलबागाच ेवन २०१५-१६ चे 
रेखाऩयीषण कयीत अवताना वलबागाने वादय केरेल्मा जभा  यक्कभेत भशायाष्र भशानगयऩामरका 
अर्धतनमभ २६७ अ नुवाय ३.४३ कोटी इतके अनर्धकृत इभायतीलय ळास्ती आकायण्मात आरी आशे.   

       भशायाष्र भशानगयऩामरका अर्धतनमभ २६७ नुवाय अनर्धकृत फाॊधकाभालयीर कामिलाशी 
कयण्माफाफत खारीरप्रभाणे तयतुद कयण्मात आरी आशे. 

१) कोणत्माशी जागेभध्मे कोणतीशी इभायत फाॊधण्माचे फकॊ ला करभ २५४ भध्मे लणिन केरेरे 
कोणतेशी काभ फेकामदेळीययीत्मा वुरू केरेरे आशे फकॊ ला फेकामदेळीययीत्मा कयण्मात मेत 
आशे अळी खात्री झारी तय त्माव , रेखी नोदटळीव्दाये अवे फाॊधकाभ फकॊ ला अन्म काभ 
कयलुन घेणा-मा फकॊ ला कयणा-मा व्मक्तीव ताफडतोफ थाॊफवलण्माव बाग ऩाडता मेईर. 

२) जवे फाॊधकाभ फकॊ ला कयण्मात मेणाये काभ ताफडतोफ थाॊफवलण्मात आरे नाशी तय , अवे 
फाॊधकाभ फकॊ ला काभ कयलुन घेणा-मा फकॊ ला कयणा-मा कोणत्माशी व्मक्तीव अळा व्मक्तीव 
त्मा जागेत ऩुन्शा प्रलेळ कयण्माव प्रततफॊध कयण्मावाठी आलश्मक लाटे र अळी 
उऩाममोजना कयण्माची व्मलस्था कयता मेईर. 

३) ऩोट-करभ (२) अन्लमे कोणत्माशी उऩाममोजना कयण्मावाठी झारेरा खचि उक्त व्मक्तीने 
ददरा ऩाशीज.े 

     लयीर तयतुदी प्रभाणे  ळास्ती रालरेल्मा इभायतीव वलबागाने काम कामिलाशी केरी त्माचा 
तऩमळरलाय खुरावा रेखाऩयीषणाव कयण्मात माला. 
      ळास्ती रालरेरी एकुण फकती प्रकयणे आशेत ल कुठल्मा कारालधीऩावुन ळास्ती रालण्मात 
मेते माची तऩमळरलाय भादशती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात माली . माफाफत अधिवभाव साऩन 
क्रभाॊक.०३ दद.३०/०७/२०१८ अन्लमे तनगिमभत केरे अवता अनुऩारन अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.५.३:- वन २०१५-१६ च्मा भागणी लवुरी नोंदलशी िभाणे 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 लऴािची आशे तयी , वदयीर यक्कभ लवुर कयण्मावाठी 
वलबागाने काम प्रमत्न केरे ल रेखाऩयीषणाच्मा कारालधीऩमिंत त्मातीर फकती यक्कभ लवुर झारी 
आशे त्माचा तऩमळर रेखाऩयीषणाव देण्मात आरेरा नाशी.   
 
लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.३०.४३ कोटी 
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ऩरयच्छेद क्र.५.४:- वॊगणकीम भागणी लवुरी रेजय (खातेदायार्े खातेलशी) रेखाऩयीषणाफाफत...   
  
         वॊगणकीम 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 खातेदायाॊनी आगाऊ यक्कभ 
बयल्माची रेखाऩयीषणाव खात्री कयता मेईर. 
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ऩरयच्छेद क्र.५.५:- वन १९९६-९७ ते २००५-०६ भागणी आणण लवुरी नोंदीफाफत... (भुख्मारम) 
   
        वॊगणकीम भागणी लवुरी रेजय (खातेदायाचे खातेलशी ) रेखाऩयीषण कयताना खारीर 
खात्मात भागणी १९९४-९५, १९९५-९६ ल नॊतय 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 धायकार्े नाल भारभत्ता क्रभाॊक ऩत्ता भारभत्ता देमकार्े 
भाहशती 

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

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

२ - E180031549004 शॅप्ऩी शोभ अऩाट्िभेंट, 
बफजल्डॊग क्र.०१, मभया योड 

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

३ - E090029758003 चॊदन प्राजा, मभया योड भागणी - १९९४-९५,  
 १९९५-९६ , २००६-०७ 

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

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

५ - O010029887023 यश्भी अऩाटिभेंट वलॊग-ए 
शटकेळ उद्मोग नगय, 
घोडफॊदय 

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

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

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

७ वुनॊदा डी वॊघली B010005104008 अथलाि अऩाट्िभेंट, ६० पीट 
योड, बाईंदय (ऩ) 

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

८ भोशम्भद माकुफ आम ए 
खान 

E050028393013 अजस्भता ळेयनाझ , मभया 
योड (ऩु) 

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

९ वलनम एव भाॊजयेकय E120030861060 लवुॊधया-१, ऩुनभ वागय 
कॉम्प्रेक्व जलऱ 

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

१० चालडा ऩयागजी याभजी E080033236007 बायती ऩाकि , LM वल ॊग 
मभया योड (ऩु) 

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

११ फनेगय ब्रदवि बफल्डवि F060010525026 फनेगय इनक्रेल, बाईंदय 
(ऩु) 

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

 

         उऩयोक्त नभुना दाखर दळिवलरेल्मा भारभत्ता धायकाॊची वन १९९५-९६ ते २००६-०७ ऩमिंत 
त्माॊच्मा खात्मात (रेजय) भागणी ल लवुरीची नोंद का केरी नाशी माचा खुरावा कयण्मात आरेरा 
नाशी.  
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ऩरयच्छेद क्र.५.६:- वॊगणकीम भागणी लवुरी रेजय (खातेदायार्े खातेलशी) रेखाऩयीषणाफाफत      
              (भुख्मारम) 
   
       वॊगणकीम भागणी लवुरी रेजय (खातेदायाचे खातेलशी ) रेखाऩयीषण कयताना खातेदायाॊना 
वन २०१५-१६ भध्मे भागणी देमके  ०.०० यक्कभेची ददल्माचे आढऱुन आरे आशे . नभुना दाखर 
खारीर खातेदायाॊची भादशती देण्मात मेत आशे. 
 

क्र भारभत्ता धायकार्े 
नाल 

भारभत्ता क्रभाॊक ऩत्ता भारभत्ता देमकार्े 
भागणी लऴच 

देमकार्े 
यक्कभ 

१ ळभीभ आरभ 
अन्वायी 

E120030739059 ऩुनभ वागय कॉम्प्रेक्व जे-
४/५ मभया योड 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

२ - E180031549004 शॅप्ऩी शोभ अऩाट्िभेंट, 
बफजल्डॊग क्र.०१, मभया योड 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

३ - E090029758003 चॊदन प्राजा, मभया योड भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

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

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

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

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

६ वुनॊदा डी वॊघली B010005104008 अथलाि अऩाट्िभेंट, ६० पीट 
योड, बाईंदय (ऩ) 

भागणी – २०१४-१५ 
ल २०१५-१६ 

०.०० , 
०.०० 

७ भोशम्भद माकुफ 
आम ए खान 

E050028393013 अजस्भता ळेयनाझ , मभया 
योड (ऩु) 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

८ वलनम एव भाॊजयेकय E120030861060 लवुॊधया-१, ऩुनभ वागय 
कॉम्प्रेक्व जलऱ 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

९ चालडा ऩयागजी 
याभजी 

E080033236007 बायती ऩाकि , LM वल ॊग 
मभया योड (ऩु) 
 

भागणी – २०१५-१६ ०.०० 

१० फनेगय ब्रदवि बफल्डवि F060010525026 फनेगय इनक्रेल, बाईंदय 
(ऩु) 

भागणी – २०१५-१६ ०.०० 

११  F060034835026 ळुबर्चॊतक, श्री रक्ष्भी ऩाकि , 
बाईंदय (ऩु) 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

१२ तुऴाय एव ळशा O020034369184 वलनम नगय, बफजल्डॊग क्र.१ 
ते ६०, कामळमभया 
 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 
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१३ भशेळ आय ऩाठक F050036103005 लॊदना अऩाटिभेंट बफजल्डॊग 
नॊ-१,२,३ गोडदेल, बाइॊदय 
(ऩु) 

भागणी – २०१५-१६ 
 

०.०० 

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

०.०० 

        

       उऩयोक्त नभुना दाखर दळिवलरेल्मा भारभत्ता धायकाॊना वन २०१५-१६ भध्मे भागणी देमक 
०.०० यक्कभेचे का देण्मात आरे त्माचा तऩमळर रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरा नाशी.  
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ऩरयच्छेद क्र.५.७:- फॅंक स्टेटभेंन्ट भध्मे आढऱुन न आरेर ेधनादेळाफाफत… 
 
         वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴाितीर भारभत्ता कय बयणा धनादेळाचा चरनातीर तऩमळर 
फॅंक स्टेटभेंट भधीर धनादेळाच्मा तऩमळरावोफत ऩडताऱणी केरा अवता खारीर धनादेळाॊची नोंद 
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        चरनावोफत जोडरेल्मा धनादेळ तऩमळराचा ताऱभेऱ फॅंक स्टेटभेंटळी घेतरा अवता  लयीर 
धनादेळाच्मा नोंदी फॅंक स्टेटभेंटभध्मे 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  फकॊ ला नाशी माचा तऩमळर 
रेखाऩयीषणाव कयण्मात आरेरा नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.५.८:- धनादेळ प्रललयणऩत्राफाफत... (िबाग-६) LKQ 
    

        ऩाणी ऩुयलठा वलबागाच्मा चरनाॊच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषण कयताना खारीर एकुण धनादेळ 
यक्कभाॊचे धनादेळाॊची मादी जोडण्मात आरेरी नाशी. त्माचा तऩमळर ऩुढीरप्रभाणे. 
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११६ २२/११/२०१५ याभनगय LKQ ८७ ११८५३ 
११७ ०७/११/२०१५ याभनगय LKQ ११२२०६ ११४८४ 
११८ ०७/११/२०१५ याभनगय LKQ १४२२१ २७६० 
११९ २९/११/२०१५ याभनगय LKQ ९६१५५५ ४७१८ 
१२० १८/११/२०१५ याभनगय LKQ २८१०३४ २९१३ 
१२१ १६/१२/२०१५ याभनगय LKQ २९३६६० १४५० 
१२२ १६/१२/२०१५ याभनगय LKQ १००७६ ३२०० 
१२३ १६/१२/२०१५ याभनगय LKQ ४०१७५७ ३२३६ 
१२४ १६/१२/२०१५ याभनगय LKQ ५७ ४९८७ 
१२५ १५/१२/२०१५ याभनगय LKQ २५५०९० ५०५१ 
१२६ १५/१२/२०१५ याभनगय LKQ ६३८४७४ ६५७१ 
१२७ १४/१२/२०१५ याभनगय LKQ ११२७ २७७७ 
१२८ २१/११/२०१५ याभनगय LKQ ३०३२७० २९३ 
१२९ १९/११/२०१५ याभनगय LKQ ८२८४७४ २७०४ 
१३० १७/११/२०१५ याभनगय LKQ ४५७९२४ १७६२ 
१३१ ०३/११/२०१५ याभनगय LKQ ३०३६५६ ३४०४ 
१३२ ०३/११/२०१५ याभनगय LKQ १९८०७३ ३६५३६ 
     

७३ 

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

                                                      
 
 



55 
 

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

        वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴाितीर कय बयणा , चरनातीर तऩमळर फॅंक स्टेटभेंट भधीर 
यक्कभाॊच्मा तऩमळरावोफत ऩडताऱणी केरा अवता खारीर योख यक्कभाॊची नोंद फॅंक स्टेटभेन्टभध्मे 
आढऱुन आरेरी नाशी. 
अ.क्र हदनाॊक लॉडच यक्कभ 
१ ०३/०२/२०१६ याभनगय LKQ १०९९०९ 
२ ०१/०२/२०१६ याभनगय LKQ ९३६६४ 
३ १६/०२/२०१६ याभनगय LKQ ७३१९० 
४ २०/०८/२०१५ याभनगय LKQ १६६५४ 
५ १३/०८/२०१५ याभनगय LKQ ७०५८ 
६ १७/०८/२०१५ याभनगय LKQ १०५५ 
७ १९/०८/२०१५ याभनगय LKQ २२४०१ 
९ ०७/०८/२०१५ याभनगय LKQ १०६७२ 
१० ०६/०८/२०१५ याभनगय LKQ ६००० 
११ ०८/०६/२०१५ याभनगय LKQ ४६३५३ 
१२ ०६/०६/२०१५ याभनगय LKQ ९५०३ 
१३ १४/०५/२०१५ याभनगय LKQ १०४१९ 
१४ १४/०८/२०१५ याभनगय LKQ १४६ 
१५ १९/०८/२०१५ याभनगय LKQ २२४०१ 
१६ २०/०८/२०१५ याभनगय LKQ १६६५५ 
१७ ०३/०९/२०१६ याभनगय LKQ ८०६२ 
१८ २०/०९/२०१६ याभनगय LKQ ७००० 
१९ २१/०९/२०१६ याभनगय LKQ ३१०००० 
२० ३०/०९/२०१६ याभनगय LKQ २०००० 
२१ २७/१०/२०१६ याभनगय LKQ २२०० 
२२ ०८/११/२०१६ याभनगय LKQ १६३८८० 
    

          चरनात दळिवलरेल्मा भात्र फॅंक स्टेटभेन्टभध्मे न आढऱरेल्मा लयीर योख यक्कभा 
भशानगयऩामरका पॊ डात जभा न झाल्माची रेखा ऩयीषणाची धायणा आशे. माफाफत रेखाऩयीषणाव 
खुरावा अप्राप्त आशे.      
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ऩरयच्छेद क्र. ५.११:- फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाभुऱे भशानगयऩामरकेर् ेयक्कभ रु.१,१२,२२०/-  

                 र् ेआधथचक नुकवानी फाफत (िबाग क्र.१)  
 
 

        कय वलबागाकडुन फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाॊच्मा यक्कभेच्मा लवुरी फाफत वन 
२०१५-१६ मा वलवत्तम लऴाित फकती यक्कभेचे धनादेळ न लटल्माने ऩयत आरे ल न लटरेल्य़ा 
धनादेळाफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी माफाफत भादशती रेखा ऩयीषणाव वादय केरेरी आशे . 
धनादेळ न लटल्माप्रकयणी  दॊडावदशत कयाची यक्कभ लवुर कयणे आलश्मक आशे . वदय धनादेळ न 
लटल्माप्रकयणी वलिप्रथभ रेजय भध्मे जाऊन फ्रॅग ’Y’  रालणे आलश्मक आशे . जेणेकरुन भारभत्ता 
धायकाच्मा खात्मात वदय कयाची यक्कभ दॊडावदशत थकफाकी म्शणुन दळिवलण्मात मेते. तथावऩ, काशी 
प्रकयणी फ्रॅग ’Y’ न रालल्माचे तनदळिनाव मेत आशे. ऩरयणाभी, वदय भारभत्ता धायकाॊची यक्कभ 
प्रत्मषात लवुर झारी नवतानाशी ऩुढीर लऴािच्मा भागणीभध्मे थकफाकी म्शणुन वदय  यक्कभ 
दळिवलण्मात आरेरी नाशी. 
      वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴाित प्रबाग क्र.०१ (लॉडि क्र. D, B, T ) मेथे धनादेळ ऩयत आरेरे 
तथावऩ फ्रॅग न रालरेरी एकुण १२ प्रकयणे अवुन त्माॊची एकुण यक्कभ रु .१,१२,२२०/- इतकी शोत 
आशे. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे. 

भारभत्ता कय प्रलबाग (िबाग क्र.१-  लॉड-D,T,B) 
र्के रयटनच तऩमळर वन २०१५-१६ (फ्रॅग न रालरेरे)   

 

क्र भारभत्ता क्र. खातदेायार्े नाल धनादेळ क्र.  
फॅंकेर् नाल 

ऩालती क्र. यक्कभ (रु.) 

१ D-030003696007 केळलरार कानजी भेशता 721005 
SBI 

488855 
22-03-16 

21096 

२ D-030002040040 कतनका कभर यॉम 510610 
Saraswat 

4894805 
28-03-16 

558 

३ D-030002040039 याजेळ आय ळाश - 
Saraswat 

4894861 
28-03-16 

570 

४ D-030002040016 अॊजेमरना डडवोझा - 
Saraswat 

4894941 
28-03-16 

558 

५ D-030002040021 बायतीफेन बट्ट/बब्रजेळ बट्ट. - 
Saraswat 

4894804 
28-03-16 

618 

६ T-010042611005  15205 
Dena Bank 

4883831 
18-03-16 

7855 

७ T-010042611004  15205 
Dena Bank 

4883865 
18-03-16 
 

7855 
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८ T-010042611006  15205 
Dena Bank 

4883941 
18-03-16 

43998 

९ T-010042611001  15205 
Dena Bank 

4883806 
18-03-16 

7855 

१० T-010042611002  15205 
Dena Bank 

4883923 
18-03-16 

7855 

११ T-010042611003  15205 
Dena Bank 

4883924 
18-03-16 

7855 

१२ B-060001508004 कभरा याभचॊद्र लैष्णल 094072 
OBC 

4468179 
08/10/15 

5547 

एकुण 1,12,220/- 
         

       लरयर ऩयत आरेल्मा धनादेळारा फ्रॅग न रालल्माभुऱे भशाऩामरकेच े १,१२,२२०/- इतके 
नुकवान झाल्माच े रेखाऩयीषणाव आढऱुन आरे  आशे. त्मालय मोवम ती कामिलाशी करुन तवे 
अनुऩारन रेखाऩयीषणाव कयण्मात माले . तवेच वषभ अर्धका- माने माफाफतचा आढाला घेऊन 
माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे त का माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली . 
माफाफतचा खुरावा अधचवभाव क्र.०१ दद.०५/०६/२०१८ अन्लमे भागवलण्मात आरा शोता. ऩयॊतु खुरावा 
अप्राप्त आशे. 
 

लवुर ऩात्र यक्कभ रु.१,१२,२२०/-  
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ऩरयच्छेद क्र.५.१२:- फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाभुऱे भशानगयऩामरकेर् ेयक्कभ रु.१,७५,५१८/-  

               र् ेआधथचक नुकवानी फाफत (िबाग क्र.५-लॉडच-E)  

 
         कय वलबागाकडुन फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाॊच्मा यक्कभेच्मा लवुरी फाफत वन 
२०१५-१६ मा वलवत्तम लऴाित फकती यक्कभेचे धनादेळ न लटल्माने ऩयत आरे ल न लटरेल्य़ा 
धनादेळाफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी माफाफत  भादशती रेखा ऩयीषणाव वादय केरेरी आशे . 
धनादेळ न लटल्माप्रकयणी  दॊडावदशत कयाची यक्कभ लवुर कयणे आलश्मक आशे . वदय धनादेळ न 
लटल्माप्रकयणी वलिप्रथभ रेजय भध्मे जाऊन फ्रॅग ’Y’  रालणे आलश्मक आशे . जेणेकरुन भारभत्ता 
धायकाच्मा खात्मात वदय कयाची यक्कभ दॊडावदशत थकफाकी म्शणुन दळिवलण्मात मेते. तथावऩ, काशी 
प्रकयणी फ्रॅग ’Y’ न रालल्माचे तनदळिनाव मेत आशे. ऩरयणाभी, वदय भारभत्ता धायकाॊची यक्कभ 
प्रत्मषात लवुर झारी नवतानाशी ऩुढीर लऴािच्मा भागणीभध्मे थकफाकी म्शणुन वदय  यक्कभ 
दळिवलण्मात आरेरी नाशी.  

      वन २०१५-१६ मा आर्थि क लऴाित प्रबाग क्र .०५ (लॉडि क्र . E) मेथे धनादेळ ऩयत आरे रे 
तथावऩ फ्रॅग न रालरेरी एकुण १९ प्रकयणे अवुन त्माॊची एकुण यक्कभ रु .१,७५,५१८/- इतकी शोत 
आशे. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे आशे. 

भारभत्ता कय प्रलबाग (िबाग क्र.५-  लॉड-E) 
र्के रयटनच तऩमळर वन २०१५-१६ (फ्रॅग न रालरेरे)   

 

क्र भारभत्ता क्र. खातदेायार्े नाल धनादेळ क्र.  फॅंकेर् 
नाल 

ऩालती क्र. यक्कभ (रु.) 

१ E070029180095 Asmita Builder (604) 127906 
ICIC BANK 

4465343 3690 

२ E070029180094 Asmita Builder (603) 127905 
ICIC BANK 

4465345 3690 

३ E060029696032 Nassema G Dhenkar 46909 
CORPORATION BANK 

5026020 2266 

४ E010041579061 Lalita s Mithalal (301) 112977 
SVC BANK 

4640307 23054 

५ E120037106011 Vinamra Devlopors (302) 18171 
ALLAHABAD BANK 

4644984 6913 

६ E170031537035 A-101 90004 
DENA BANK 

4877509 4536 

७ E080029590010 Jalaja (202) 156381 
SVC BANK 

4806288 3136 

८ E100038248085 Jaffery (b-404) 
(M.U.Group of company) 

752397 
DCB BANK 

4896702 40177 

९ E140031207029 Satiyachandra (303) 
Kusum biwal 

376960 
ICICI BANK 

4901139 1210 
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१० E140030901013 Sangeeta photre (301) 
(K.narsiya) 

234821 
NEW INDIA CO .OP.BANK 

4903963 7775 

११ E150031117013 J.S.Corporation S-13 2927 
DENA BANK 

4905161 19045 

१२ E130035458028 Doshi(204) 
Ghugalsl b sonani 

63951 4904925 20000 

१३ E140031185049 Sonal V Joshi 
(Hemlata l joshi) 

22857 
ICIC BANK 

4901968 4042 

१४ E060031124081 Moh.siddiq 180560 4897807 1347 
१५ E200031686056 Vasudeo 137326 4862464 6499 
१६ E150031226010 Dharak 487 

BANK OF INDIA 
4866481 4741 

१७ E020028080014 Zenab Palace 883747 
STATE BANK OF INDIA 

4708851 18760 

१८ E120035052160 Pankaj Pandey 012960 
ICIC BANK 

4707254 1702 

१९ E060031310010 - 3 
ANDHRA BANK 

4797469 2935 

एकुण 1,75,518/- 

 

       लरयर ऩयत आरेल्मा धनादेळारा फ्रॅग न रालल्माभुऱे भशाऩामरकेच ेरु. 1,75,518/- इतके 
नुकवान झाल्माच े रेखाऩयीषणाव आढऱुन आरे  आशे. त्मालय मोवम ती कामिलाशी करुन तवे 
अनुऩारन रेखाऩयीषणाव कयण्मात माले . तवेच वषभ अर्धका- माने माफाफतचा आढाला घेऊन 
माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे त का माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली . तयी, 
माफाफतचा खुरावा अधचवभाव क्र.०५ दद.०५/०६/२०१८ अन्लमे भागवलण्मात आरा शोता. ऩयॊतु खुरावा 
अप्राप्त आशे. 
 

लवुर ऩात्र यक्कभ रु.१,७५,५१८/- 
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 ऩरयच्छेद क्र.५.१३:- फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाभुऱे भशानगयऩामरकेर् ेयक्कभ रु. 31,770/- 
               र् ेआधथचक नुकवानी फाफत (िबाग क्र.४-लॉडच-FGI)  
 

 

        कय वलबागाकडुन फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाॊच्मा यक्कभेच्मा लवुरी फाफत वन 
२०१५-१६ मा वलवत्तम लऴाित फकती यक्कभेचे धनादेळ न लटल्माने ऩयत आरे ल न लटरेल्य़ा 
धनादेळाफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी माफाफत भादशती रेखा ऩयीषणाव वादय केरेरी आशे . 
धनादेळ न लटल्माप्रकयणी  दॊडावदशत कयाची यक्कभ लवुर कयणे आलश्मक आशे . वदय धनादेळ न 
लटल्माप्रकयणी वलिप्रथभ रेजय भध्मे जाऊन फ्रॅग ’Y’  रालणे आलश्मक आशे . जेणेकरुन भारभत्ता 
धायकाच्मा खात्मात वदय कयाची यक्कभ दॊडावदशत थकफाकी म्शणुन दळिवलण्मात मेते . तथावऩ, काशी 
प्रकयणी फ्रॅग ’Y’ न रालल्माचे तनदळिनाव मेत आशे. ऩरयणाभी, वदय भारभत्ता धायकाॊची यक्कभ 
प्रत्मषात लवुर झारी नवतानाशी ऩुढीर लऴािच्मा भागणीभध्मे थकफाकी म्शणुन वदय  यक्कभ 
दळिवलण्मात आरेरी नाशी. 
      वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴाित प्रबाग क्र .०४ (लॉडि क्र .F,G,I) मेथे धनादेळ ऩय त आरे रे 
तथावऩ फ्रॅग न रालरेरी एकुण ०९ प्रकयणे अवुन त्माॊची एकुण यक्कभ रु .३१,७७०/-  इतकी शोत 
आशे. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे आशे. 

भारभत्ता कय प्रलबाग (िबाग क्र.४-  लॉड- F,G,I) 
र्के रयटनच तऩमळर वन २०१५-१६ (फ्रॅग न रालरेरे)  

क्र भारभत्ता क्र. खातदेायार्े नाल धनादेळ क्र.  फॅंकेर् नाल ऩालती क्र. यक्कभ (रु.) 
१ F040039822032 वयेुळ ना.नागऩयेु 100081  

Abhyuday bank 
4852542 
02-3-16 

5267 

२ F020012386012 कामळनाथ दद.ततलायी 59 
Bank of India 

4883963 
18/03/16 

2541 

३ F060007668075 बफभरा आय. मभश्रा 837 
Ilahabad Bank 

4445434 
09-10-15 

3886 

४ G050004967008 ददरीऩ ऩी.जेठे 160390 
Bank of India 

4482489 
19-10-15 

1143 

५ G030007424004 वी.एभ.ळाश/ 
आय.जी.ऩायेख 

836642 
Sarswat bank 

4578763 
26-11-15 

2413 

७ G060006554044 भोशन डी 44 
Bank of India 

4889440 
23-03-16 

6088 

८ G060006588049 फारायाभ डी. ऩाटीर 144 
Bank of India 

488905 
22-03-16 

8734 

९ I020012063030 वषु्भा नाईक 584179 
Bank of India 

4476552 
14-10-15 

1698 

     31,770/- 
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       लरयर ऩयत आरेल्मा धनादेळारा फ्रॅग न रालल्माभुऱे भशाऩामरकेच े रु. 31,770/- इतके 
नुकवान झाल्माच े रेखाऩयीषणाव आढऱुन आरे  आशे. त्मालय मोवम ती कामिलाशी करुन तवे 
अनुऩारन रेखाऩयीषणाव कयण्मात माले . तवेच वषभ अर्धका- माने माफाफतचा आढाला घेऊन 
माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे त का माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली .  तयी, 
माफाफतचा खुरावा अधचवभाव क्र.०४ दद.०५/०६/२०१८ अन्लमे भागवलण्मात आरा शोता. ऩयॊतु खुरावा 
अप्राप्त आशे. 
 

लवुर ऩात्र यक्कभ रु.३१,७७०/- 
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 ऩरयच्छेद क्र.५.१४:- फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाभुऱे भशानगयऩामरकेर् ेयक्कभ रु.४,९९,२९०/- 
                र् ेआधथचक नुकवानी फाफत (िबाग क्र.६-लॉडच-L,K,Q)  

 
 

        कय वलबागाकडुन फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाॊच्मा यक्कभेच्मा लवुरी फाफत वन 
२०१५-१६ मा वलवत्तम लऴाित फकती यक्कभेचे धनादेळ न लटल्माने ऩयत आरे ल न लटरेल्य़ा 
धनादेळाफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी माफाफत भादशती  रेखा ऩयीषणाव वादय केरेरी आशे . 
धनादेळ न लटल्माप्रकयणी  दॊडावदशत कयाची यक्कभ लवुर कयणे आलश्मक आशे . वदय धनादेळ न 
लटल्माप्रकयणी वलिप्रथभ रेजय भध्मे जाऊन फ्रॅग ’Y’  रालणे आलश्मक आशे . जेणेकरुन भारभत्ता 
धायकाच्मा खात्मात वदय कयाची यक्कभ दॊडावदशत थकफाकी म्शणुन दळिवलण्मात मेते. तथावऩ, काशी 
प्रकयणी फ्रॅग ’Y’ न रालल्माचे तनदळिनाव मेत आशे. ऩरयणाभी, वदय भारभत्ता धायकाॊची यक्कभ 
प्रत्मषात लवुर झारी नवतानाशी ऩुढीर लऴािच्मा भागणीभध्मे थकफाकी म्शणुन वदय  यक्कभ 
दळिवलण्मात आरेरी नाशी. 
      वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴाित  प्रबाग क्र .०६ (लॉडि क्र .L,K,Q) मेथे धनादेळ ऩयत आरे रे 
तथावऩ फ्रॅग न रालरेरी एकुण १६ प्रकयणे अवुन त्माॊची एकुण यक्कभ रु .७३,९१५/- इतकी शोत 
आशे. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे आशे. 

भारभत्ता कय प्रलबाग (िबाग क्र.6 लॉड- L,K,Q) 
र्के रयटनच तऩमळर वन २०१५-१६ (फ्रॅग न रालरेरे) 

क्र भारभत्ता क्र. खातदेायार्े नाल धनादेळ क्र.  फॅंकेर् नाल ऩालती क्र. यक्कभ (रु.) 
१ L010013955014 Hemitage 

construction 
339317 

SBI BANK 
4469638 
09-10-15 

4472/- 

२ L020013931001 Top Syring 
Company 

786780 
VIJYA BANK 

4371651 
16-03-15 

58325/- 

३ L010011549019 - 565031 
BANK OF INDIA 

4911768 
17-11-15 

2706/- 

४ L010033448007 Tulshiram Ankush 551610 
Dena Bank 

 4995/- 

5 L010013786026 Rajeshkumar Bari 000025 
HDFC Bank 

 11909/- 

6 L010039770000 Vilas Fabrication 000092 
 

 172052/- 

7 L010039770000 Vilas Fabrication 000093  
 

172052/- 

8 K040013641013 Popat P shinde 681639 
SBI BANK 

4911073 
29-01-16 

1172/- 

9 K040014073018  237702 
ICICI BANK 

4911371 
12-01-16 

1740/- 
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10 K040011349007 
K040011349015 
K040011374032 

Divine Co-
op.Hsg,Soc.Ltd. 

033848 
Bank of India 

 23823/- 

11 K020035750006 Ganeshchandra Jha 391969 
State Bank of India 

 4455/- 

12 K030013360001 Vasudha Co-
op.Hsg,Soc.Ltd. 

811467 
State Bank of India 

 22230/- 

13 K020008915012 Vivek V. Dange   2106/- 
14 K04001335900 Chirag 

Harishchandra Raut 
551088 

ICICI Bank 
 9570/- 

15 Q020020750021 Uday Patil 193998 
AXIS BANK 

4694519 
15-12-15 

5500/- 

16 Q020023986043 Nirmala Yadav 000074 
Kotak Mahindra Bank 

 2183/- 

Total 499290 

 

      लरयर ऩयत आरेल्मा धनादेळारा फ्रॅग न रालल्माभुऱे भशाऩामरकेच ेरु. ४,९९,२९०/- इतके 
नुकवान झाल्माच े रेखाऩयीषणाव आढऱुन आरे  आशे. त्मालय मोवम ती कामिलाशी करुन तवे 
अनुऩारन रेखाऩयीषणाव कयण्मात माले . तवेच वषभ अर्धका- माने माफाफतचा आढाला घेऊन 
माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे त का माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली .  तयी, 
माफाफतचा खुरावा अधिवभाव क्र.०१ दद.०५/०६/२०१८ अन्लमे भागवलण्मात आरा शोता. ऩयॊतु खुरावा 
अप्राप्त आशे. 
लवुर ऩात्र यक्कभ रु.४,९९,२९०/- 
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ऩरयच्छेद क्र.५.१५:-फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाभुऱे भशानगयऩामरकेर् ेयक्कभ रु. 25,18,554/      

              र् ेआधथचक नुकवानी फाफत (िबाग क्र.६-जाॊधगड कॉम्पप्रेक्व- F-04,05,06)  

 

          कय वलबागाकडुन फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाॊच्मा यक्कभेच्मा लवुरी फाफत वन 
२०१५-१६ मा वलवत्तम लऴाित फकती यक्कभेचे धनादेळ न लटल्माने ऩयत आरे ल न लटरेल्य़ा 
धनादेळाफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी माफाफत भादशती रेखा ऩयीषणाव वादय केरेरी आशे . 
धनादेळ न लटल्माप्रकयणी  दॊडावदशत कयाची यक्कभ लवुर कयणे आलश्मक आशे . वदय धनादेळ न 
लटल्माप्रकयणी वलिप्रथभ रेजय भध्मे जाऊन फ्रॅग ’Y’  रालणे आलश्मक आशे . जेणेकरुन भारभत्ता 
धायकाच्मा खात्मात वदय कयाची यक्कभ दॊडावदशत थकफाकी म्शणुन दळिवलण्मात मेते . तथावऩ, काशी 
प्रकयणी फ्रॅग ’Y’ न रालल्माचे तनदळिनाव मेत आशे. ऩरयणाभी, वदय भारभत्ता धायकाॊची यक्कभ 
प्रत्मषात लवुर झारी नवतानाशी ऩुढीर लऴािच्मा भागणीभध्मे थकफाकी म्शणुन वदय  यक्कभ 
दळिवलण्मात आरेरी नाशी. 
      वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴाित प्रबाग क्र .06 (लॉडि क्र . F/04,05,06) मेथे धनादेळ ऩयत 
आरेरे तथावऩ फ्रॅग न रालरेरी एकुण 26 प्रकयणे अवुन त्माॊची एकुण यक्कभ रु .25,18,554/- 
इतकी शोत आशे. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे आशे. 

भारभत्ता कय प्रलबाग (जाॊधगड कॉम्पप्रेक्व) 
र्के रयटनच तऩमळर वन २०१५-१६ (फ्रॅग न रालरेरे)  

(िबाग क्र. F/04) 
 

क्र भारभत्ता क्र. खातदेायार्े नाल धनादेळ क्र. ल हदनाॊक ऩालती क्र. यक्कभ (रु.) 
1 F040042504063 Kartik/umadevi Kapari 000006 

19-05-15 
4423222 
19-05-15 

12228/- 

2 F040038179022 Harish khaderuram 
Pal 

277679 
29-04-15 

4428659 
10-06-15 

3300/- 

3 F040039098008 Aanand/shobhnath 
Mishra 

489745 
04-05-15 

4418015 
05-05-15 

14214/- 

4 F040034062032 Abdul M.Shaikh 165555 
09-04-16 

4411318 
09-04-15 

12362/- 

5 F040036102016 Aadeshwar Builders 491294 
23-11-15 

468883 
23-11-15 

2962/- 

6 F040035026010 Rashmi Limaye 882780 
04-01-16 

4762978 
04-01-16 

3190/- 

7 F040034137003 Mamta Parmar 000332 
04-01-15 

4661078 
07/12/15 

8292/- 

8 F040034191006 Navinraj Shetty 000081 
05-11-15 

4520970 
06/11/15 

 

1152/- 
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9 F040042791042 Jyoti 17 
27/03/16 

4895874 
29-03-16 

5101/- 

10 F040041781011 R.B.construction 384393 
31-03/16 

4905240 
31/03/16 

12627/- 

11 F040012519003 Ravindra Deshpande 173252 
31-03-16 

4905411 236/- 

TOTAL 75,664/- 
       

भारभत्ता कय प्रलबाग (िबाग क्र. F/05) 

र्ेक रयटनच तऩमळर वन २०१५-१६ (फ्रॅग न रालरेरे) 
 

क्र भारभत्ता क्र. खातदेायार्े नाल धनादेळ क्र. ल हदनाॊक ऩालती क्र. यक्कभ (रु.) 
1 F050034491001 Kumudini Mishra 815099 

16-04-15 
4413616 
16-04-15 

  4,994/- 

2 F050036579038 Jagadish Poddar 128450 
10-04-15 

4411883 
10-04-15 

7,730/- 

3 F050036579018 Roshani Souda 883676 
10-07-15 

4412085 
10-04-15 

35,141/- 

4 F050036688036 R.N.A. Builders 524504 
09-04-15 

4411497 
09-04-15 

1,1596/- 

5 F050040477029 Poonam Shah 728510 
23-11-15 

4570604 
23-11-15 

20,000/- 

TOTAL 79,461/- 
 

भारभत्ता कय प्रलबाग (िबाग क्र. F/06) 

र्के रयटनच तऩमळर वन २०१५-१६ (फ्रॅग न रालरेरे)  
 

क्र भारभत्ता क्र. खातदेायार्े नाल धनादेळ क्र. फॅंकेर् ेनाल ऩालती क्र. यक्कभ (रु.) 
1 F060033505003 Ajij ali Mujavar/ Rashida A. 

Mujavar /Rakesh Hemendra  
374915 

ICICI bank 
4903182 
31-03-16 

4,81,825/- 

2 F060033505002 Ajij ali Mujavar/ Rashida A. 
Mujavar /Rakesh Hemendra 

374915 
ICICI bank 

4903085 
31/03/16 

4,81,825/- 

3 F060037347069 A-701 Oswal Orbit A & B 
wing  

629435 
Panjab National Bank 

4904362 
31-03-16 

51,583/- 

4 F060037347028 A-101 Oswal Orbit A & B 
wing  

629435 
Panjab National Bank 

4904381 
31-06-16 

51,583/- 

5 F060037347031 A-03 Oswal Orbit A & B 
wing  

629435 
Panjab National Bank 

4899684 
31-06-16 

4,66,925/- 

6 F060037347015 A-01 Oswal Orbit A & B 
wing  

629435 
Panjab National Bank 

4904322 
31-06-16 

3,24,714/- 

7 F060037347027 A-02 Oswal Orbit A & B 
wing  

400024082 
Panjab National Bank 

 

4904382 
31-06-16 

4,40,721 
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8 F060040446048 - 971468 
D.C.B Bank 

4424398 
25-05-16 

14060/- 

9 F060037347048 Ashish & Sonal Gupta 831891 
Development Credit Bank 

4411729 
10-04-15 

47359/- 

10 F060039138033 Ramesh Poojari 111788 
Karnataka Bank 

4624420 
30-11-15 

2834/- 

TOTAL 23,63,429/- 
       

      लयीर ऩयत आरेल्मा धनादेळारा फ्रॅग न रालल्माभुऱे भशाऩामरकेच ेरु. 25,18,554/- इतके 
नुकवान झाल्माच े रेखाऩयीषणाव आढऱुन आरे  आशे. त्मालय मोवम ती कामिलाशी करुन तवे 
अनुऩारन रेखाऩयीषणाव कयण्मात माले . तवेच वषभ अर्धका- माने माफाफतचा आढाला घेऊन 
माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे त का माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली .  
माफाफतचा खुरावा अधिवभाव क्र.०२ दद.०५/०६/२०१८ अन्लमे भागवलण्मात आरा शोता. ऩयॊतु खुरावा 
अप्राप्त आशे. 
लवुर ऩात्र यक्कभ रु.२५,१८,५५४/- 
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ऩरयच्छेद क्र.५.१६:- फकयकोऱ ऩालती ऩुस्तके ल ऩोटफकदचच्मा ऩडताऱणी फाफत... (िबाग क्र.०२) 

       प्रबाग क्र.०२ कय वलबागातीर फकयकोऱ ऩालती ऩुस्तके, ऩोटफकदि ल चरन मा रेख्माचे 
रेखाऩयीषण कयताना खारीर तु्रटी आढऱुन आल्मा आशेत.  
 
अ.क्र ऩालती ऩुस्तक क्र ऩालती क्र. यक्कभ रु. ळयेा 
१ ७६४७ ७६४६६८ १०  

 
 
 
 
 

ऩोटफकदीत नोंद आढऱुन मेत नाशी. 

२ ७६४७ ७६४७९ १० 
३ ७६५० ७६४९२९ १५० 
४ ७७८९ ७७८८१५ १२०० 
५ १४२५ १४२५७५ ७००० 
६ १४२५ १४२५७६ २१००० 
७ १४२५ १४२५७७ २१००० 
८ १४२५ १४२४९६ ४२००० 
९ १४२५ १४२४९७ ४९००० 
१० १४२५ १४२४९८ १४००० 
११ १४२५ १४२४९९ १४००० 
१२ १४२५ १४२५०० १४००० 
१३ १५५३ १५५२७७ ७०० 
 एकुण यक्कभ १,८४,०७० 

 

         तयी वदयीर ऩालत्माॊची नोंद ऩोटफकदीभध्मे न घेतल्माभुऱे वदयीर यक्कभ  
भशानगयऩामरकेच्मा पॊ डात  बयणा झारी नाशी अळी रेखाऩयीषणाची धायणा आशे . तयी वदयीर 
यक्कभेंची नोंद ऩोटफकदीभध्मे घेऊन भशानगयऩामरकेच्मा पॊ डात यक्कभ जभा झाल्माचे  अनुऩारन 
रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात माल.े 
 
लवुरऩात्र यक्कभ रु.१,८४,०७०/- 
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ऩरयच्छेद क्र.५.१७:- भौजे ऩेणकय ऩाडा व. क्र.२२६ ऩ,ै २२७ ऩ,ै २२८ ऩ,ै २२९ ऩ,ै २३० ऩ.ैभौजे मभया  

                व.क्र. १५० ऩ,ै १५१ ऩ,ै ऩनुभ क्रस्टय ३-ए/फी/वी/डी इभायतीभधीर ५५६८.४८ र्ौ.पुट  

                षेत्राच्मा अनधधकृत फाॊधकाभालयीर कय आकायणीफाफत (िबाग-६) 
 

                वॊदबच:- बोगलटा दाखरा भनऩा/नय/१५४/२०१५-१६ हद.१५/०४/२०१५ 

      भौजे ऩेणकय ऩाडा वव्शे क्र. २२६ ऩ,ै २२७ ऩ,ै २२८ ऩ,ै २२९ ऩ,ै २३० ऩ.ै भौजे मभया व.क्र. १५० ऩ,ै 

१५१ ऩ ै मा बखुॊडालय नलीन /लाढील फाॊधकाभ केरे अवनु वदय फाॊधकाभाचे एकुण षेत्र /चटई षेत्र 

२५५४४०.३० चौ.पु. वलचायात घेऊन यदशलाव षेत्राकयीता रु .१.६०/- प्रतत चौ .पुट प्रभाणे ल लाणणज्म 

षेत्राकयीता रु.३.०० प्रतत चौ.पुट प्रभाणे भामवक बाड ेरु .४२८८७९/- धरुन दद.०१/०४/२०१५ त े३१/०३/२०१७ 

मा भदुतीत कय आकायणी वाठी भारभते्तचे लावऴिक कय मोवम भलु्म रु.४६,३१,८९०/- ठयवलरेरे आशे. 

         बोगलटा दाखल्मानवुाय भौजे ऩेणकयऩाडा व.क्र. २२६ ऩ.ै २२७ ऩ ै२२८ ऩ,ै २२९ ऩ,ै२३० ऩ ैभौजे 

मभया व.क्र.१५० ऩ,ै१५१ ऩ ैमेथीर भॊजुय येखाॊकन नकाळाभधीर क्र स्टय-३ भधीर इभायत क्र .१ टाईऩ डी 

(वल ॊग डी) (ऩाटि तऱ + ऩाटि ऩोडडमभ+ १ त े२०) इभायत क्र.२ टाईऩ-जी (वल ॊग वी) ऩाटि + ऩाटि ऩोडडमभ 

+ १ त े२०) इभायत क्र.०३ टाईऩ एप (वल ॊग फी) (ऩाटि तऱ + ऩाटि ऩोडडमभ+ १ त े२०) इभायत क्र.०४ 

टाईऩ डड- ०१ (वल ॊग ए ) ( ऩाटि तऱ + ऩाटि ऩोडडमभ+ १ त े २०) वाठी मा इभायतीचे फाॊधकाभ ऩत्र 

क्र.भनऩा/नय/२६५७/२०१३-१४ दद.१८/१०/२०१३ अन्लमेच्मा भॊजुय नकाळाप्रभाणे फाॊधकाभ ऩणुि 

झाल्माफाफतचा लास्तवुलळायदाच्मा दाखल्माच्मा अनऴुॊगाने बोगलटा दाखरा देण्मात आरेरा आशे . ऩयॊत ु

इभायतीचे फाॊधकाभ ऩत्रातीर नभदु केरे रे प्रस्तावलत फाॊधकाभ षेत्र ल मभऱकत कय आकायणीवाठी 

वलचायात घेतरेरे फाॊधकाभाचे षेत्र ल लास्तवुलळायदाने कय आकायणीवाठी ददरेल्मा प्रस्तालातीर एकुण 

यदशलाव ल व्माऩायी फाॊधकाभ षेत्रात पाय भोठी तपालत आढऱुन मेत आशे . त्माचा तऩमळर 

खारीरप्रभाणे आशे.  

फाॊधकाभ प्रायॊब ऩत्राप्रभाणे  क्रस्टय-०३   

इभायत िकाय भजर े फाॊधकाभ षेत्र (र्ौ.भी) फाॊधकाभ षेत्र (र्ौ.पुट) 
डी-०१ ऩाटि तऱ + ऩाटि ऩोडडमभ+ १ त े२० ५६०४.४६ ६०३०३.९८ 

जी-०२ ऩाटि तऱ + ऩाटि ऩोडडमभ+ १ त े२० ५१११.४४ ५४९९९.०९ 

एप-०३ ऩाटि तऱ + ऩाटि ऩोडडमभ+ १ त े२० ८१३०.४४ ८७४८३.५३ 

डी-०१,०४ ऩाटि तऱ + ऩाटि ऩोडडमभ+ १ त े२० ५५४७.४० ५९६९०.०२ 

 Add:- Refugee Area - ५५६८.५० 

 १ चौ.भी= १०.७६ चौ.पुट २४३९३.७४ चौ.भी x  
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१०.७६ = २६२४७६.६४ 
चौ.पुट 

  २६२४७६.६४ चौ.पुट २६८०४५.१२ चौ.पुट 

 पयक ५५६८.४८ चौ.पुट  
 

       फाॊधकाभ ऩयलानगीत फाॊधकाभ षेत्र चौ .भी भध्मे दळिवलरे अवनु भारभता कय आकायणी लेऱी 

फाॊधकाभ षेत्र चौ .पुटाभध्मे दळिवलण्मात आरेरे आशे . लयीर तऩमळर ऩाशता यदशलाव षेत्र ५५७२.७४ 

चौ.पुटानी जास्त मेत.े माफाफत खारीर प्रभाणे भादशती रेखाऩयीषणाव वादय कयाली.  

१) कय आकायणी कयताना फाॊधकाभ प्रायॊबऩत्रात नभदु केरेरे षेत्र चौ .भी अवनु कय आकायणी केलऱ 

यदशलाव षेत्रालय चौ .पुटात केरेरी आशे . ऩयॊत ुवदयीर फाफीचे कय आकायणी कयतलेेऱी तरुना 

केल्माचे आढऱुन मेत नाशी . त्माभऱेु कय आकायणी फाॊधकाभ प्रायॊबऩत्राप्रभाणे आशे की त्माऩेषा 

फाॊधकाभ ऩत्रात नभदु केरेल्मा प्रस्तावलत षेत्राऩेषा जास्त आशे माची खातयजभा कयता आरी नाशी . 

तवेच वदय इभायतीॊना कय आकायणी कयतलेेऱी यदशलाव षेत्रात लाढ  झाल्माचे आढ्ऱुन मेत ेमाफाफत 

खुरावा वादय कयण्मात आरा नाशी. 

२) बोगलटा दाखल्मात नभदु केरेल्मा फाॊधकाभ प्रायॊबऩत्राप्रभाणे एकुण फाॊधकाभ षेत्रातनु वलना  यदशलाव षेत्र 

कय आकायणी कयताना लजा कयण्मात मेते . त्माभऱेु कय आकायणीवाठी तनधाियीत केरेरे षेत्र फाॊधकाभ 

ऩयलानगी षेत्राऩेषा कभी आरे ऩादशजे ल त्मालय रालरेरा कय शा अर्धकृत फाॊधकाभ षेत्रालयीर कय अव ु

ळकतो. ऩयॊत ुप्रस्ततु प्रकयणी फाॊधकाभ ऩयलानगी षेत्राऩेषा यदशलाव षेत्र फाॊधकाभ ५५६८.४८ चौ. पुटाने 

जास्त झारेरे आशे . त्माभऱेु वलकावकाने बोगलटा दाखल्मात नभदु केरेरा लास्तवुलळायदाचा दाखरा ल 

कय आकायणीवाठी ददरेरा दाखरा माभध्मे पयक अवण्माची ळक्मता आशे . वदयीर लाढील षेत्र शे 

अनर्धकृत फाॊधकाभ अवल्माचे रेखाऩयीषणाची धायणा अवनु वदयीर षेत्राव तनमभाप्रभाणे ळास्ती रालणे 

गयजेचे आशे. माफाफत अनऩुारन दळिलाले. 

        तवेच वषभ अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे त 

का माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली.  
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ऩरयच्छेद क्र.५.१८:- वॊगणकात नोंद न केल्मा िकयणी (िबाग-६) 

        हशयर शोम्पव, हशयक ग्रीन्व, ए फी वी मवध्दीप्रलनामक वोवामटी वभोय, ऩेणकयऩाडा. 

       लयीर इभायतीॊना भनऩा/कय/२४४२/६२९/२०१२-१३ दद.२५/१०/२०१३ अन्लमे कय आकायणी  
कयण्मात आरेरी अवुन वदय  इभायतीॊना वन २०१२-१३ ची भागणी फीरे काढरेरी अवुन कय 
धायकाॊनी ती बयरेरी आशेत . ऩयॊतु वदयच्मा  नोंदी वॊगणकीम प्रणारीत घेतरी नवल्माने ऩुढच्मा 
लऴाित म्शणजे वन २०१३-१४ भागणी फीरे काढल्माची आढऱुन मेत नाशी . प्रस्तुत प्रकयणी एकुण 
११६ कय धायक अवुन एकुण  लावऴिक भारभत्ता कय आकायणी रु .२,५१,९३१/- इतकी मेते . वदयच्मा 
कय धायकानी वुध्दा दद .१०/०१/२०१६ योजी शी फाफ तनदळिनाव आणु न ददरी आशे . तयी ऩुढीर लऴाित 
अळा फकती प्रकयणाॊची नोंद वॊगणकीम प्रणारीत कयालमाची यादशरी आशे. त्मालय मोवम ती कामिलाशी 
करुन तवे अनुऩारन रेखाऩयीषणाव कयण्मात माले . तवेच वषभ अर्धका-माने माफाफतचा आढाला 
घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्र कयणे आशेत का माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली .  
माची भादशती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरी नाशी. 

लवुरऩात्र यक्कभ:- २,५१,९३१/- 
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ऩरयच्छेद क्र.५.१९:- मभया बाईंदय भशानगयऩामरका L, K, Q  लॉडाचतीर वन २०१५-१६ भधीर बोगलटा  

               दाखरा हदरेल्मा इभायतीच्मा कय आकायणी फाफत.. (िबाग-६)  

 

          नगय यचना वलबागाने L, K, Q  लॉडाितीर वन २०१५-१६ भधीर  इभायतीव ददरेल्मा 
बोगलटा दाखल्माच्मा अनुऴॊगाने भारभत्ता कय बोगलटा दाखल्माचा ददनाॊकाऩावुन आकायणी कयणे 
गयजेचे अवताना खारीर इभायतीव वन २०१५-१६  भध्मे कय आकायणी केरेरी आढऱुन आरेरी 
नाशी. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे आशे. 

अ
क्र 

भौजे व.क्र/हश.क्र. लास्तुप्रलळायदार्े नाल बोगलटा दाखल्मार्ा 
हदनाॊक 

१ ऩेणकयऩाडा २१५ऩै, २१६ऩै ,२२१ऩै, २२२ऩै, 
२२४,२२६,२२७,७२८ऩै, 
७३०,७३१ 

भे.अवलनाळ म्शात्र े
अॅ०ण्ड अवो. 

भनऩा/नय/१५७/२०१५-१६ 
दद.१५/०४/२०१५ 

२ भशाजन 
लाडी 

१३२/४,५,६,७,८,१०  

५४/ ४,५,६,७,८,१० 

भे.अतनऴ अॅााण्ड अवो भनऩा/नय/१२८०/२०१५-१६ 

दद.३०/०६/२०१५  

३ भशाजन 
लाडी 

१०७/ १ऩै, १ऩै, १०८/१,२,३ 
१०९/१ ते ७ ,१०ते २८, 
११०/१ऩै ते ५ ऩै 

भे. आकीझभ भनऩा/नय/५२६६/२०१५-१६ 
दद.१४/०३/२०१६ 

 

        लयीर बोगलटा दाखरा ददरेल्मा इभायतीव कय आकायणी झारी अवल्माव कुठल्मा लऴाित 
झारी त्माची भागणी देमकावश भादशती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात माली 
       तवेच वषभ अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे त 
का माफाफत तऩावणी करुन करुन तवे अनुऩारन रेखाऩयीषणाव कयण्मात माल.े 
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 ऩरयच्छेद क्र.५.२०:- बोगलटा दाखरा िाप्त अवुन देखीर ळाऱेच्मा इभायत फाॊधकाभाव कय  

                आकायणी रु.१५०३५१+ इतय कयाच्मा यक्कभेर् ेनुकवान झारेफाफत 

                (िबाग-४) 
 

 

     Plot No.27028711 

     कनाकीमा योड, मभया योड (ऩुलच) 
     ता.ग्ज.ठाणे 

 

        प्रबाग वमभती क्र .०६ मेथीर भौजे नलघय व .क्र.२७०,२८७/१८ (जुना), ६६,६५/१८ (नलीन) 
मा बुखॊडालय ए ल फी मा इभायतीॊचे फाॊधकाभ केरे आशे. त्माऩैकी इभायत “फ” चे  फाॊधकाभ चटईषेत्र 
६२८२ चौ.पु. वलचायात घेऊन तनलावी दयाने एकुण भारभत्ता कय रु.९५५२७ आकायरेरा आशे.  
        उऩयोक्त इभायती भॊजुय येखाॊकन नकाळाभधीर इभायत प्रकाय ए (ळाऱागशृ इभायत ) 
(जस्टल्ट + ४) ल इभायत प्रकाय फी (तऱ +२) चे फाॊधकाभ ऩत्र क्र .भनऩा/नय/८५३/२००८-०९ 
दद.०६/०६/२००८ अन्लमे कयण्मात आरे आशे तवेच वदय फाॊधकाभ भॊजुय नकाळा प्रभाणे ऩुणि झाल्मा 
फाफतचा दाखरा लास्तु वलळायद भे आफकि झभ माॊनी वादय केल्मानुवाय वदयीर इभायतीॊना बोगलटा 
दाखरा क्र. भनऩा/नय/६८१/२०१४-१५ दद.१२/०६/१४  बोगलटा दाखरा देण्मात आरा आशे.  
             फाॊधकाभ प्रायॊबऩत्र क्र.भनऩा/नय/८५३/२००८-०९ दद.०६/०६/२००८ अन्लमेचा भॊजुय 
नकाळाप्रभाणे फाॊधकाभाच्मा षेत्राचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 

अ.क्र इभायतीर्े नाल/ िकाय वॊख्मा तऱ + भजर े िस्ताप्रलत फाॊधकाभ षेत्र र्ौ.भी 
१ ए १ जस्रट + ४ १५४०.२४ 
२ फी १ तऱ + २ ५४२.३४ 

          

        कय आकायणी कयताना लास्तु वलळायदाने पक्त फ इभायतीचे चटई षेत्र ५८३.५० चौ.भी चा 
दाखरा ददरेरा आशे ल त्माप्रभाणे फ इभायतीव कय आकायणी कयण्मात आरेरी आशे . तथाऩी 
बोगलटा दाखरा ए ल फी अळा दोन्शी इभायती ऩुणि झाल्माचा लास्तुवलळायदाच्मा दाखरानुवाय कय 
आकायणी कय णे आलश्मक शोते ऩयॊतु इभायत ए १५४०.२४ चौ.भी षेत्राव कय आकायणी कयण्मात 
आरेरी आढऱुन मेत नाशी . त्माभुऱे बोगलटा दाखरा अवताना देखीर रु .१५०३५१ इतकी कभी कय 
आकायणी झाल्माची रेखाऩयीषणाची धायणा आशे त्माचा तऩमळर खारीर प्रभाणे आशे. 

एकुण फाॊधकाभ षेत्र 

इभायत ए जस्टल्ट + ४ चटईषेत्र १५४०.२४ चौ.भी x १०.७६ = १६५७३ चौ पुट. वलचायात घेऊन 
तनलावी दयाने प्रतत चौ.पुट रु.१.६० प्रभाणे रु.२६५१७ नुवाय दद.०१/०६/२०१४ ते दद.३१/०३/२०१६ मा 
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कारालधी करयता कय आकायणी कयणेवाठी इभायतीचे लावऴिक कयमोवम भुल्म रु.३,१८,२०२/- इतके 
शोत आशे.  
      वदय कय मोवम भुल्मानुवाय कय आकायणी खारीर प्रभाणे कयणे आलश्मक शोत.े 
जागा षेत्र आकायणी 

दय 
भावीक 
बाड े

लाप्रऴचक 
बाड े

१० % 
वटु 

कय मोनम 
भलु्म 

३० % िभाणे कय 
भलु्मानवुाय लाप्रऴचक घयऩट्टी 

चौ.पुट प्र.चौ.पुट रु. रु. रु. रु. रु. 
१६५७३  १.६०  

 

२६५१७ ३१८२०२ ३१८२० २८६३८२ ८५९१५ 
      

       लावऴिक घयऩट्टी रु .८५९१५  प्रभाणे ०१/०६/१४ ते ३१/०३/१६ ऩमिंत २१ भदशन्मावाठी 
रु.१५०३५१ घयऩट्टी + इतय कय अळी आकायणी कयणे आलश्मक शोते. तथावऩ, बोगलटा दाखरा 
प्राप्त अवताना देखीर ळाऱेच्मा इभायतीव कय आकायणी का केरी नाशी माचा खुरावा 
रेखाऩयीषणाव कयण्मात माला. 
       तवेच वषभ अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे त 
का माफाफत तऩावणी करुन करुन तवे अनुऩारन रेखाऩयीषणाव कयण्मात माल.े 
 

लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.१,५०,३५१/- 
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ऩरयच्छेद क्र.५.२१:- नगय यर्ना प्रलबागाच्मा अमबिामािभाणे दॊडनीम ळलु्क आकायणी न केरेफाफत..  
                (नकुवानीर्े यक्कभ रु. ११,९२,३५२) (िबाग-४) 
 
 

    भे.फक्रस्टीन शाईटव, 
    फेर्व्शरी ऩाकच , एर्व्शयळाईन योडच्मा फाजुरा  
    मभयायोड (ऩलुच)  
    ता.ग्ज.ठाणे 

 

         प्रबाग वमभती क्र .०४ लवुरी लाडि F/6 झोन मेथीर भौजे नलघय वव्शे क्र .१२८ (नलीन) अ 
४४४ (जुना) / दशस्वा क्र . २ ऩै मा बुखॊडालय फक्रस्टीन शाईट्व मा इभायतीच ेफाॊधकाभ के रे अवुन 
वदय फाॊधकाभाचे एकुण चटई षेत्र २६८०५ चौ.पु वलचायात घेऊन प्र .चौ.पु १.६०/- तनलावी दयाने ल  
प्र.चौ.पु ३.०० बफगयतनलावी दयाने मानुवाय भामवक बाड ेरु .४७०८२/- धरुन दद .०१/०४/२०१५ ते 
३१/०३/२०१६ मा भुदतीत भारभत्ता कय आकाय णी रु .२५५३६६/- कयण्मात आरेरी आशे . ( नोटीव 
क्र.भनऩा/प्र.क्र.०६/कय/९२९/२०१५-१६ दद.०२/०९/२०१५) 
     वदय इभायतीव भशाऩामरकेने फाॊधकाभ प्रायॊब ऩत्र भनऩा /नय/८७०/२०१३-१४ दद.०६/०६/२०१३ 
योजी वुधायीत फाॊधकाभ प्रायॊबऩत्र (पक्त जोत्माऩमिंत ) ददरेरे आशे . तथावऩ बोगलटा प्राप्त केरेरा 
नाशी. वदय इभायतीव भा .आमुक्त वाशेफ माॊचे आदेळ क्र . भनऩा/आमुक्त/९०/२०११-१२ 
दद.३१/०५/२०११ नुवाय ळास्ती मळलाम कय आकायणी कयण्मात आरेरी आशे. 
         भा.आमुक्त वो . माॊचेकडीर लयीर आदेळानुवाय  नगय यचना वलबागाकडुन  इभायतीच/े 
इभायतीच्मा बागाचे फाॊधकाभ भॊजुय नकाळाप्रभाणे झारे नाशी अळा इभायतीव ळास्तीची यक्कभ 
आकारुन कय लवुरी कयण्मात माली अवे म्शटरेरे आशे. 
         नगय यचना वलबागाकडुन प्राप्त झारेल्मा अशलाराप्रभाणे वदय जागेलयीर इभायत यदशलाव 
व्माप्त आशे . भात्र इभायतीव बोगलटा दाखरा प्राप्त करुन घेतरेरा नाशी . तवेच जोत्माचा दाखरा 
घेतल्माचे अशलारात नभुद नाशी. 
       भा.आमुक्त आदेळ क्र  भनऩा/आमुक्त/नय/१३६३/२०१२-१३ दद.१९.०६.२०१२ नुवाय  नगय 
यचना वलबागाकडुन प्राप्त झारेल्मा अशलाराप्रभाणे खारीरप्रभाणे  दॊडनीम ळुल्क आकायणे आलश्मक 
शोते. 
 फाॊधकाभार्े स्लरुऩ दॊडतनम ळुल्कार्ी यक्कभ िस्तुत िकयणी आकायालमार् े

दॊडनीम ळुल्क (रु)   यहशलाव लाऩय लाणणज्म लाऩय 
१ फाॊधकाभ नकाळे भॊजुय आशेत. 

फाॊधकाभ  प्रायॊबऩत्र आशे. तथावऩ 
ज्मोत्माचे प्रभाणऩत्र न घेता 
फाॊधकाभ केरे आशे 

रु. २०० प्रती 
चौ.भी प्रभाणे  
२४२३.८२ x २०० 
= ४८४७६४ 

रु. ४०० प्रतत 
चौ.भी प्रभाणे 

२७८.५३ x 
४००= १११४१२ 

यदशलाव षेत्र = ४८४७६४  
लाणणज्म षेत्र = १११४१२  
             ५९६१७६                      
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२ फाॊधकाभ नकाळे भॊजुय आशेत. 
फाॊधकाभ  प्रायॊबऩत्र आशे. 
ज्मोत्माचे प्रभाणऩत्र घेतरे आशे. 
बोगलटा दाखरा/ लाऩय ऩयलाना 
न घेता इभायतीचा लाऩय केरा 
आशे.   

रु. २०० प्रती 
चौ.भी प्रभाणे  
२४२३.८२ x २०० 
= ४८४७६४ 

रु. ४०० प्रतत 
चौ.भी प्रभाणे 

२७८.५३ x 
४००= १११४१२ 

 

यदशलाव षते्र = ४८४७६४  
लाणणज्म षेत्र = १११४१२  
             ५९६१७६                      

   एकुण              ११९२३५२ 
 

       तथावऩ कय आकायणीच्मा लेऱेरा दॊडनीम ळुल्क का आकायण्मात आरे नाशी माचा खुरावा 
रेखाऩयीषणाव कयण्मात माला त्मालय मोवम ती कामिलाशी करुन तवे अनुऩारन रेखाऩयीषणाव 
कयण्मात माले. तवेच वषभ अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे 
आशेत का माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली. 

लवुरऩात्र यक्कभ:- ११,९२,३५२/- 
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 ऩरयच्छेद क्र.५.२२:- फाॊधकाभ िायॊबऩत्रातीर षेत्राऩेषा जास्त षेत्राव भारभत्ता कय आकायणी   

                केल्माफाफत ल अनधधकृत फाॊधकाभाव ळास्ती न आकायल्माफाफत (िबाग-४) 

 

       श्री. न्मु गोल्डन नेस्ट-XV, फी प्रलॊग 

       न्मु गोल्डन नेस्ट योड, मभया योड (ऩुलच), ता.ग्ज.ठाणे 

 

      प्रबाग वमभती क्र .०४ मेथीर भौजे गोडदेल व .क्र.३१७/१,३२१/२,६,८,९,११,१३, ३२६/७,८, 
३२२/१८, ३२७/२०,२३,३३०,२  मा बुखॊडालय न्मु गोल्डन नेस्ट- XV, फी वलॊग मा इभायतीचे नलीन 
फाॊधकाभ केरे अवुन वदय फाॊधका भाचे एकुण चटईषेत्र ५३१९४ चौ.पु. वलचायात घेऊन 
दद.०१/०५/२०१३ ते ३१/०३/२०१४ मा कारालधीकरयता तनलावी दयाने एकुण रु .४,०४,४४५/- इतकी 
भारभत्ता कय आकायणी कयण्मात आरेरी आशे..  
       उऩयोक्त इभायती च े फाॊधकाभ (जस्टल्ट + १४ भजरे) वुधायीत फाॊधकाभ प्रायॊबऩत्र 
क्र.भनऩा/नय/४८६९/२००७-०८ दद.२६/०३/२००८ अन्लमे कयण्मात आरे आशे. वदयीर इभायतीॊव बोगलटा 
दाखरा क्र. भनऩा/नय/६६५/२०१३-१४ दद.२३/०५/२०१३ प्राप्त आशे.  
             फाॊधकाभ प्रायॊबऩत्र क्र .भनऩा/नय/४८६९/२००७-०८ दद.२६/०३/२००८ अन्लमे भॊजुय फाॊधकाभ 
षेत्राचा तऩमळर खारीरप्रभाणे आशे. 

अ.क्र इभायतीर्े नाल/ िकाय वॊख्मा तऱ + भजर े िस्ताप्रलत फाॊधकाभ षेत्र र्ौ.भी 
१ न्म ुगोल्डन नेस्ट-XV, फी 

वल ॊग 

१ जस्रट + १४ 
भजरे 

४६१२.५२ चौ.भी 
४९६२५ चौ.पुट 

          

        कय आकायणी कयताना इभायतीचे चटई ५३१९४ चौ.पु वलचायात घेऊन वलकावकाने ददरेल्मा 
भादशतीनुवाय १५ भजरी इभायतीव कय आकायणी केरेरी आशे . १५ व्मा भजल्मालयीर वदतनका क्र . 
१५०१ ते १५०६ ऩमिंत एकुण लाढील षेत्राव कय आकायणी केरेरी आशे . लास्तवलक नगय  यचना 
वलबागाने १५ व्मा भजल्मालयीर फाॊधकाभाव ऩयलानगी ददरेरी नाशी. त्माभुऱे कय आकायणी कयताना 
१५ व्मा भजल्मालयीर फाॊधका भ षेत्र अनर्धकृत ठयलुन त्मालय  भारभता कय ल तनमभाप्रभाणे 
ळास्तीची आकायणी कयणे आलश्मक शोत.े त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे आशे 
अ
क्र 

वदतन
का क्र 

जागा 
षेत्र 

आकायरेरी 
घयऩट्टी 

ळास्ती यक्कभ एकुण 

    २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९  
१ १५०१ ५९१.०० ३०६४ ६१२८ ६१२८ ६१२८ ६१२८ ६१२८ ६१२८ ३६७६८ 
२ १५०२ ५९१.०० ३०६४ ६१२८ ६१२८ ६१२८ ६१२८ ६१२८ ६१२८ ३६७६८ 
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४ १५०४ ७६०.०० ३९४० ७८८० ७८८० ७८८० ७८८० ७८८० ७८८० ४७२८० 
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        लयीर प्रभाणे कय आकायणी न केल्माभुऱे केरेरी कय आकायणी तनमभफाह्मम झाल्माचे 
रेखाऩयीषणाची धायणा आशे. तयी, माफाफत मोवम ती कामिलाशी करुन तवे अनुऩारन रेखाऩयीषणाव 
त्लयीत कयण्मात माली . तवेच माफाफत वषभ अर्धका- माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकायची 
अन्म काशी प्रकयणे आशेत का माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली, 
 

लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.२,४१,६३२/- 
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ऩरयच्छेद क्र.५.२३:- दैनॊदीन वॊगणकीम िणारीर्व्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्मािभाणे  
                 ऩोटफकदी ठेलण्माफाफत..(िबाग क्र.०१)   
       
           कय वलबागाची कय लवुरी वॊगणकीम प्रणारीव्दाये केरी जाते . ददलवबयात लवुर 

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

वलबागात ऩाठवलण्मात मेतात. 

        नॅळनर म्मुजन्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्मुअर  २००४(NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे  दैनॊदीन 

वॊगणकीम प्रणारीव्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे ऩोटफकदीत नोंद घेऊन त्माप्रभाणे 

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

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

ऩुणि यक्कभ फॅंकेत ल ऩमािमा ने भुख्मारमात जभा केरेरी चरानाच्मा  यक्कभेची ऩडताऱणी रे खा 

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

दळिलाल.े  
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ऩरयच्छेद क्र.५.२४:- दैनॊदीन वॊगणकीम िणारीर्व्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्मािभाणे  
                 ऩोटफकदी ठेलण्माफाफत..(िबाग क्र.०२)   
       
           कय वलबागाची कय लवुरी वॊगणकीम प्रणारीव्दाये केरी जाते . ददलवबयात लवुर 

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

वलबागात ऩाठवलण्मात मेतात. 

          नॅळनर म्मुजन्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्मुअर  २००४(NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे दैनॊदीन 

वॊगणकीम प्रणारीव्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे ऩोटफकदीत नोंद घेऊन त्माप्रभाणे 

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

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

ऩुणि यक्कभ फॅंकेत ल ऩमािमा ने भुख्मारमात जभा केरेरी चरानाच्मा  यक्कभेची ऩडताऱणी रे खा 

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

दळिलाल.े  
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ऩरयच्छेद क्र.५.२५:- दैनॊदीन वॊगणकीम िणारीर्व्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्मािभाणे  
                 ऩोटफकदी ठेलण्माफाफत..(िबाग क्र.०३)   
       
           कय वलबागाची कय लवुरी वॊगणकीम प्रणारीव्दाये केरी जाते . ददलवबयात लवुर 

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

वलबागात ऩाठवलण्मात मेतात. 

        नॅळनर म्मुजन्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्मुअर  २००४(NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे  दैनॊदीन 

वॊगणकीम प्रणारीव्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे ऩोटफकदीत नोंद घेऊन त्माप्रभाणे 

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

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

ऩुणि यक्कभ फॅंकेत ल ऩमािमा ने भुख्मारमात जभा केरेरी चरानाच्मा  यक्कभेची ऩडताऱणी रे खा 

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

दळिलाल.े  
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ऩरयच्छेद क्र.५.२६:- दैनॊदीन वॊगणकीम िणारीर्व्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्मािभाणे  
                 ऩोटफकदी ठेलण्माफाफत..(िबाग क्र.०४)   
       
           कय वलबागाची कय लवुरी वॊगणकीम प्रणारीव्दाये केरी जाते . ददलवबयात लवुर 

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

वलबागात ऩाठवलण्मात मेतात. 

        नॅळनर म्मुजन्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्मुअर  २००४(NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे  दैनॊदीन 

वॊगणकीम प्रणारीव्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे ऩोटफकदीत नोंद घेऊन त्माप्रभाणे 

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

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

ऩुणि यक्कभ फॅंकेत ल ऩमािमा ने भुख्मारमात जभा केरेरी चरानाच्मा  यक्कभेची ऩडताऱणी रे खा 

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

दळिलाल.े  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

ऩरयच्छेद क्र.५.२७:- दैनॊदीन वॊगणकीम िणारीर्व्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्मािभाणे  
                 ऩोटफकदी ठेलण्माफाफत..(िबाग क्र.०५)   
       
           कय वलबागाची कय लवुरी वॊगणकीम प्रणारीव्दाये केरी जाते . ददलवबयात लवुर 

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

वलबागात ऩाठवलण्मात मेतात. 

        नॅळनर म्मुजन्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्मुअर  २००४(NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे दैनॊदीन 

वॊगणकीम प्रणारीव्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे ऩोटफकदीत नोंद घेऊन त्माप्रभाणे 

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

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

ऩुणि यक्कभ फॅंकेत ल ऩमािमा ने भुख्मारमात जभा केरेरी चरानाच्मा  यक्कभेची ऩडताऱणी रे खा 

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

दळिलाल.े  
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ऩरयच्छेद क्र.५.२८:- दैनॊदीन वॊगणकीम िणारीर्व्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्मािभाणे  
                 ऩोटफकदी ठेलण्माफाफत..(िबाग क्र.०६)   
       
           कय वलबागाची कय लवुरी वॊगणकीम प्रणारीव्दाये केरी जाते . ददलवबयात लवुर 

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

वलबागात ऩाठवलण्मात मेतात. 

        नॅळनर म्मुजन्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्मुअर  २००४(NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे दैनॊदीन 

वॊगणकीम प्रणारीव्दाये लवुरी केरेल्मा कयाच्मा ऩालत्माप्रभाणे ऩोटफकदीत नोंद घेऊन त्माप्रभाणे 

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

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

ऩुणि यक्कभ फॅंकेत ल ऩमािमा ने भुख्मारमात जभा केरेरी चरानाच्मा  यक्कभेची ऩडताऱणी रे खा 

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

दळिलाल.े  
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ऩरयच्छेद क्र.५.२९:- वर्व्शे क्र.६७७/१,२,५ ६७५/१०/११ ल ६७६/१ फी , प्रलऴार अऩाटचभेंन्ट नलाच्मा नप्रलन      

                इभायतीव कभी कय रालल्माफाफत.. 
 

         मभया बाईंदय भशानगयऩामरका प्रबाग वमभती क्र .०२ अॊतगित लवुरी लॉडि-फी-६ भध्मे भौजे 
बाईंदय मा दठकाणी वव्शे क्र . ६७७/१,२,५ ६७५/१०,११, ल ६७६/१ फी मा जागेतीर वलळार अऩाटिभेंन्ट 
नालाची नवलन इभायत फाॊधरी अवुन वदय फाॊधकाभाचे एकुण षेत्र ४८९७७ चौ.पुट वलचायात घेऊन 
प्रती चौ .भी प्रभाणे भामवक बाड ेरु .९३७८३/- धरुन दद .०१/०४/२०१५ ते दद .३१/०३/२०१६ मा भुदतीत 
कय आकायणी कयणेवाठी इभायतीचे लावऴिक कयमोवम भुल्म रु.११२५४०२/- ठयवलरे आशे. 
          वदय इभायतीव लास्तु वलळायदाने ददरेल्मा दाखल्माचा अनुऴॊगाने एकुण तऩळीर 
५०९३९.९३ चौ.पुट इतके आशे. त्माभुऱे २९६२.९३ चौ.पुट इतक्मा षेत्राव कय आकायणी केरेरी नाशी. 
त्माभुऱे कय आकायणी यक्कभ रु . १७०६६.९३ कभी कयण्मात आरेरा आशे . त्माचा तऩमळर 
खारीरप्रभाणे 

कय आकायणी वाठी प्रलर्ायात 
घेतरेरे षेत्र 

लास्तु प्रलळायदाच्मा दाखरा 
िभाणे एकुण कयऩात्र षेत्र 

कभई आकायणी केरेरे 
षेत्र (पयक) 

४८९७७ ५०९३९.९३ २९६२.९३ 

     

१.६० िभाणे भामवक बाड े लाप्रऴचक कय मोनम भुल्म भारभत्ता कय ३०% 

१५-१६,१६-१७,१७-१८,१८-१९ 

४७४०.६९ ५६८८८ १७०६६.४० + इतय कय 

 

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

                 नप्रलन/ लाढील फाॊधकाभाव कय रालणेफाफत (िबाग १) 
 

         प्रबाग क्र .१ मेथीर भौजे उत्तन लवरुी झोन क्र .टी वले १७०,१७१,१७२,३५७ मा बखुॊडा लयीर 
अनर्धकृत फाॊधकाभाचे षेत्र/चटई षेत्र ४५१७ (वधुारयत) चौ.भी वलचायात घेऊन प्रतत चौ.मभ रा तनलावी दय 
०.६५ ऩवेै प्रभाणे एकुण भामवक/लावऴिक बाड ेरु.३५२३२ धरुन ०१/०४/२०१४ त ेदद.३१/०३/२०१५ मा भदुतीची 
कय आकायणी कयण्मात आरेरी आशे 

         रेखाऩयीषणात वदय फाॊधकाभ भे .एवर इन्रा प्रोजेक्टव मरमभटेड (ESSEL- INFRAPROJECTS 

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

अ.क्र फाॊधकाभ षेत्र वर्व्शे क्र फाॊधकाभार्े लऴच फाॊधकाभार्ा तऩळीर 

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

३ ३१० स्ल.ेपुट १७० ७ लऴि ऩत्राचे ळडे 

४ ४७८ स्ल.ेपुट १७० ३ लऴि ऩत्राचे ळडे 

५ ६८० स्ल.ेपुट १७१ ३ लऴि ऩत्राचे ळडे 

६ १५२६ स्ल.ेपुट १७१ ५ लऴि ऩत्राचे ळडे 

७ ३८८ स्ल.ेपुट १७१ २ लऴि ऩत्राचे ळडे 

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

क्र. ळॉऩ/फ्रॅट भारकार्े नाल जागा षेत्र घयऩट्टी ६ लऴचर्ी एकुण घयऩट्टी पयक 

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

५ रुभ क्र.०५ भे.एवर इन्राप्रोजेक्ट ६८० १४३५ ३ लऴि ४३०५ २८७० 
६ रुभ क्र.०६ भे.एवर इन्राप्रोजेक्ट १५२६ ३२१४ ५ लऴि १६०७० १२८५६ 
७ रुभ क्र.०७ भे.एवर इन्राप्रोजेक्ट ३८८ ८१७ २ लऴि १६३४ ८१७ 
    ९५१७  ४६३३८ ३६८२१ 

          उऩयोक्त फाफ मोवम त्मा कामािलाशीवाठी आऩल्मा तनदळिनाव आणून देण्मात मेत आशे.  
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ऩरयच्छेद क्र.५.३१:- भौजे उत्तन लवरुी झोन क्र.टी वर्व्शे २८६/१ मा बखुॊडालयीर फाॊधकाभार्े  

                आकायणीवाठी कभीषेत्र प्रलर्ायात घेतल्माफाफत... (िबाग १)  

 

श्रीभती तयेेजा रयऩन तऱुजी 
बाटेफॊदय उत्तन 

 

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

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

एकुणॊ १९९२ चौ.पुट अवे एका घयाचे फाॊधकाभ 

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

२ घयाॊचे एकुण चटई षेत्र ३९८४ चौ.भी 
प्रतत चौ.मभ ला तनलावी दय ०.८२ ऩैवे प्रतत पुट 

एकुण भामवक बाड े३३८६.४०  

लावऴिक बाड े४०६३६.८० 

भारभत्ता कय ३०% १२१९१.०४   १२१९०.०४ एकुण कय 

आकायरेरा 
भारभत्ता कय  

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

  ४०६१ ४०६१ ४०६१ ४०६१ ४०६१ 

एकुण १६२४४ 
 

        वदयीर फाफ मोवम त्मा कामिलाशीवाठी आऩल्मा तनदळिनाव आणून देण्मात मेत आशे. 
    लवरुऩात्र यक्कभ १६२४४ + इतय कय 
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ऩरयच्छेद क्र.५.३२:- वर्व्शे क्र.६७७/१,२,५ ६७५/१०/११ ल ६७६/१ फी , प्रलऴार अऩाटचभेंन्ट नालाच्मा  

                नप्रलन इभायतीव कभी कय रालल्माफाफत.. (िबाग क्र.०२) 
 

       मभया बाईंदय भशानगयऩामरका प्रबाग वमभती क्र .०२ अॊतगित लवुरी लॉडि- फी-६ भध्मे भौजे 
बाईंदय मा दठकाणी वव्शे क्र . ६७७/१,२,५ ६७५/१०,११, ल ६७६/१ फी मा जागेतीर वलळार अऩाटिभेंन्ट 
नालाची नवलन इभायत फाॊधरी अवुन वदय फाॊधकाभाचे एकुण षेत्र ४८९७७ चौ.पुट वलचायात घेऊन 
प्रती चौ .भी प्रभाणे भामवक बाड ेरु .९३७८३/- धरुन दद .०१/०४/२०१५ ते दद .३१/०३/२०१६ मा भुदतीत 
कय आकायणी कयणेवाठी इभायतीचे लावऴिक कयमोवम भुल्म रु.११२५४०२/- ठयवलरे आशे. 
      वदय इभायतीव लास्तु वलळायदाने ददरेल्मा दाखल्माचा अनुऴॊगाने एकुण तऩळीर ५०९३९.९३ 
चौ.पुट इतके आशे . त्माभुऱे २९६२.९३ चौ.पुट इतक्मा षेत्राव कय आकायणी केरेरी नाशी . त्माभुऱे 
कय आकायणी यक्कभ रु. १७०६६.९३ कभी आकायण्मात आरेरी आशे. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 

कय आकायणी वाठी प्रलर्ायात 
घेतरेरे षेत्र 

लास्तु प्रलळायदाच्मा दाखरा 
िभाणे एकुण कयऩात्र षेत्र 

कभी आकायणी केरेरे 
षेत्र (पयक) 

४८९७७ ५०९३९.९३ २९६२.९३ 

     

१.६० िभाणे भामवक बाड े लाप्रऴचक कय मोनम भुल्म भारभत्ता कय ३०% 

१५-१६,१६-१७,१७-१८,१८-१९ 

४७४०.६९ ५६८८८ १७०६६.४० + इतय कय 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

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

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

६३६२६५ ७३६४१३ ८२२८०९ २१२९७२९ १८७४३१४ ६१९९५३० 

लस्तु ल 
वेलाकयार्ा येट 

१०.३० १२.३६ १२.३६ १२.३६ १४.५०  

 ६५५३५ ९१०२० १०१६९९ २६३२३४ २७१७७५ ७९३२६३ 
 

        वदयीर वेलाकय वॊफॊधीत ठेकेदायाकडुन वेलाकयाची लवुरी करुन भशानगयऩामरका 
तनधीत जभा कयण्माफाफत कऱवलण्मात आरे शोते . तयी माफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी 
त्माची भादशती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरी नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.५.३४:- बोगलटा दाखरा िाप्त भारभत्ताॊना कय आकायणी न केल्माफाफत... 
 

        नगय यचना वलबागाकडुन भशानगयऩामरका षेत्रातीर भारभत्ताॊना बोगलटा दाखरा देण्मात 
मेतो. बोगलटा दाखरा प्राप्त इभायतीॊना कय वलबागाकडुन तात्काऱ कय आकायणी कयणे आलश्मक 
आशे. तथावऩ अनेक बोगलटा दाखरा प्राप्त इभायतीॊना अद्माऩ कय आकायणी न केल्माचे तनदळिनाव 
आरे आशे. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 
बोगलटा दाखल्माॊचा तऩमळर 
अ.क्र २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ 
१ १११ ५१ ६७ 

         

           माफाफत १ ते ६ प्रबागाच्मा उऩरब्ध भादशतीलरुन बोगलटा दाखरा प्रबागाव उऩरब्ध 
शोत नाशी ल त्माभुऱे जे कयधायक कय तनधाियणेवाठी बोगलटा  दाखल्मावश अजि कयतात  केलऱ 
त्माॊच्माच भारभते्तची कय तनधाियणा कयण्मात मेते . भारभत्ता कय शा भशाऩामरकेचा भुख्म उत्ऩन्नाचा  
स्त्रोत अवुन बोगलटा दाख रा ददरेल्मा आर्थिक लऴाित कय तनधाियणा कयणे गयजेचे आशे . तथावऩ 
वलबागाचे मा फाफीफय दरुिष झाल्माचे ल भागीर तीन लऴाि त देण्मात आरेल्मा  बोगलटा 
दाखल्मानुवाय आजऩमिंत फकती कय आकायणी कुठल्मा लऴाित  कयण्मात आरी अवुन  अजुन फकती 
कय आकायणी कयालमाची आशे. माची भादशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.५.३५:- कय बयणा झाल्मार्ी दफुाय नोंद झाल्माने ऩुढीर लऴाचत आगाऊ कय बयणा  
                केल्मार्ी नोंद हदवत अवल्माफाफत  
  
          वन 2014-15 च्मा आचथमक लऴामत ऑनराईन ऩध्दतीन ेकय बयणा कयण्मात आरेल्मा 
काशी ग्राशकाांच्मा नोंदी दफुाय झाल्मा अवुन त्माभुऱे वदय ग्राशकाांच्मा खात्मात वन 2015-16 मा 
आचथमक लऴामचा आगाऊ  कय बयणा झाल्माच े ननदळमनाव आरे आशे. माभुऱे प्रत्मष कय बयणा न 
कयता देखीर ग्राशकाांच्मा खात्मात आगाऊ कय बयणा केल्माची नोंद आढऱून मेत.े अळाप्रकाये 
भशानगयऩालरकेच ेनुकवान झाल्माच ेस्ऩष्ट्ट शोत.े त्माचा तऩलळर खारीरप्रभाणे आशे.  
अ.क्र भारभत्ता क्र ददनांक ऩालती क्र यक्कभ आगाऊ यक्कभ 
1 F060039971042 03/03/2015 03032015/21 

4344786 
4344897 

8810 
8810 
8810 

 
8810 
8810 

2 E090029758003 03/11/2014 03112014 
4071820 
4071819 

3127 
3127 
3127 

 
3127 
3127 

3 B050000527032 08/11/2014 08112014 
4078418 
4078417 

4548 
4548 
4548 

 
4548 
4548 

4 F030040441092 09/02/2015 4290038 
4290039 
4290040 

3611 
3611 
3611 

 
3611 
3611 

5 E180031549004 11/11/2014 4088739 
4088730 

520 
520 

 
520 

6 B010005104008 16/06/2014 3695617 
3695618 

12418 
12418 

 
12418 

7 O020034369184 21/11/2014 4118716 
4118757 

1752 
1752 

 
1752 

8 Q020023986039 24/07/2014 4264683 
4264772 

4066 
4066 

 
4066 

9 A020002438050 24/08/2014 3735767 
3735766 

784 
784 

 
784 

10 F020012310016 27/02/2015 4335670 
4335672 
4336191 

1053 
1053 
583 

 
1053 
583 
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11 E090029199004 27/03/2015 4397640 
4397641 

1814 
1814 

 
1814 

12 E120030861060 27/03/2015 439717 
4394697 

10037 
10037 

 
10037 

13 E080033236007 27/09/2014 4009562 
4009565 

3124 
3124 

 
3124 

14 F060034835026 29/09/2014 4030938 
3788159 

3182 
3182 

 
3182 

     79525 
          
      तयी लयीर कय बयणाभुऱे झारेल्मा दफुाय नोंदीभुऱे एकुण रु.79525 इतक्मा यक्कभेच े
नुकवान झारे फाफत कय ननधामयक ल वांकरक माांनी खातयजभा करुन रेखाऩयीषणाव खरुावा वादय 
कयण्मात माला.  
  
लवुरऩात्र यक्कभ- 79525 
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ऩरयच्छेद क्र.५.३६:- फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाभुऱे भशानगयऩामरकेर् ेयक्कभ  
                रु.२४९६८५/- र् ेआधथचक नुकवानी फाफत (िबाग क्र.५)   
 
 
 

        कय वलबागाकडुन फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाॊच्मा यक्कभेच्मा लवुरी फाफत वन 
२०१५-१६ मा वलवत्तम लऴाित फकती यक्कभेचे धनादेळ न लटल्माने ऩयत आरे ल न लटरेल्य़ा 
धनादेळाफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी माफाफत भादशती रेखा ऩयीषणाव वादय केरेरी आशे . 
धनादेळ न लटल्माप्रकयणी  दॊडावदशत कयाची यक्कभ लवुर कयणे आलश्मक आशे . वदय धनादेळ न 
लटल्माप्रकयणी वलिप्रथभ रेजय भध्मे जाऊन फ्रॅ ग ’Y’  रालणे आलश्मक आशे . जेणेकरुन भारभत्ता 
धायकाच्मा खात्मात वदय कयाची यक्कभ दॊडावदशत थकफाकी म्शणुन दळिवलण्मात मेते . तथावऩ, काशी 
प्रकयणी फ्रॅग ’Y’ न रालल्माचे तनदळिनाव मेत आशे. ऩरयणाभी, वदय भारभत्ता धायकाॊची यक्कभ 
प्रत्मषात लवुर झारी नवतानाशी ऩुढीर ल ऴािच्मा भागणीभध्मे थकफाकी म्शणुन वदय  यक्कभ 
दळिवलण्मात आरेरी नाशी. 
      वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴाित प्रबाग क्र .०५ (लॉडि क्र.E) मेथे धनादेळ ऩयत आरेरे तथावऩ 
फ्रॅग न रालरेरी एकुण २६ प्रकयणे अवुन त्माॊची एकुण यक्कभ रु.२४९६८५/- इतकी शोत आशे . 
त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे. 

भारभत्ता कय प्रलबाग (िबाग क्र.०५ (लॉडच क्र.E) 
र्के रयटनच तऩमळर वन २०१५-१६ (फ्रॅग न रालरेरे)   

 

क्र भारभत्ता क्र. खातदेायार्े नाल फॅंकेर् नाल धनादेळ क्र. 
ददनांक 

यक्कभ (रु.) 

1 E200031595001 
E200031595007 

एव के चचकन DCB Bank 39 
25/10/2010 

39819 

2 E080029590007 
E080029590010 

जराजा इन फोयद्दीन SVC Bank 156381 
08/02/2016 

6270 

3 E150035913484 अांजु अलभत ऩतोडीमा The Akola 
Janata 

38 
15/02/2015 

5360 

4 E200031553015 वुबाऴ ळभाम Canara 
Bank 

522759 
10/02/2016 

10000 

5 E050036113020 नयेळ बफळुण मादल UCO Bank 842023 
28/12/2015 

3646 

6 E010041579061 रलरता एव लभत्तर SVC Bank 112977 
03/12/2015 

23054 

7 E03002633012 आलवप अरी खान ICICI Bank 420623 
11/12/2015 

 

2050 
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8 E010032762000 ळानदाय भाफमर इांड. Union Bank 83191 
01/11/2015 

1016 

9 E120026834003 हदरळाद अभेद अलभय शवन New India 
Co-op 

362212 
23/11/2015 

2826 

10 E100031350003 ककळोय लवांत उडभाऱी Punjab 
National 
Bank 

478862 
21/11/2015 

10000 

11 E200033443016 हशभानी यॉम DCB Bank 37 
21/11/2015 

11661 

12 E120035459056 चांद्रकाांत / याजेळ / यांगलानी/ 
लवत्माभल्ल्मा 

Allahabad 
Bank 

466617 
0912/2015 

6474 

13 E13003710002 पयगुव आमझा Corporation 
Bank 

576325 
04/11/2015 

3142 

14 E07002849901 भेशफुफ अमुफ खान New India 
Co-op 

200439 
09/11/2015 

3733 

15 E150031328004 वलननत ळैरेळबाई झलेयी Union Bank 18317 
14/11/2015 

854 

16 E11003608001 to 
E11003608036  

कानुगो र्डप्रोभेवी 
को.ऑ.शौ.वो.लर. 

Oriental 
Bank 

239372 
29/09/2015 

98418 

17  वप्रमाांका ळाांतीनगय 
को.ऑ.शौ.वो.लर. 

New India 
Co-op 

378306 
09/09/2015 

8333 

18 E150031416014 लरेॅरयमन नयोन्शा Canara 
Bank 

223032 
13/10/2015 

1252 

19 E130031003016 ऩी व्शी ळशा Dena Bank 495510 
14/10/2015 

534 

20 E140031110012 श्रीधय कृष्ट्णा ळटे्टी New India 
Co-op 

285709 
15/09/2015 

870 

21 E140031110014 श्रीधय कृष्ट्णा ळटे्टी New India 
Co-op 

285710 
15/09/2015 

870 

22 E080029132014 जववप्रतलवांश वेठ Bank of 
Baroda 

23 
04/12/2015 

976 

23 E140030825005 वुलळरा पान्वीव Canara 
Bank 

292741 
22/09/2015 

784 

24 E120030887037 वलनोद गांगाधय गुप्ता New India 
Co-op 

325607 
07/09/2015 

4383 

25  प्रबालतीफेन बयतबाई उऩाध्माम New India 
Co-op 

335463 
09/10/2015 

1446 
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26 E020027200019 
E020027200020 

ळखे झुफेदा अब्दरु भाजीद Corporation 
Bank 

674531 
11/09/2015 

1914 

     249685 
         

       लरयर ऩयत आरेल्मा धनादेळारा फ्रॅग न रालल्माभुऱे भशाऩामरकेच ेरु.२४९६८५/-  इतके 
नुकवान झाल्माच े रेखाऩयीषणाव आढऱुन आरे  आशे. त्मालय मोवम ती कामिलाशी करुन तवे 
अनुऩारन रेखाऩयीषणाव कयण्मात माले . तवेच वषभ अर्धका- माने माफाफतचा आढाला घेऊन 
माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशेत का माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली . 
माफाफतचा खुरावा अप्राप्त आशे. 
 

लवुर ऩात्र यक्कभ रु.२४९६८५/-   
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अततक्रभण प्रलबाग 
 

ऩरयच्छेद क्र.६.१:- अनधधकृत फाॊधकाभ तनष्ट्काऴन ळुल्काच्मा लवुरीफाफत...(िबाग-६) 
 

          प्रबाग कामािरमाच्मा अततक्रभण ल अनर्धकृत फाॊधकाभ तनमॊत्रण वलबागा कडुन 
अनर्धकृत फाॊधकाभ तनष्काऴनाच ेकाभ केरे जाते. त्मावाठी अनर्धकृत फाॊधकाभ धायकाव स्लखचािने 
वदयीर फाॊधकाभ तोडणे फाफत कऱवलण्मात मेते . भारकाने स्लखचािने फाॊधकाभ न तोडल्माव 
भशानगयऩामरके भापि त वदय अनर्धकृत फाॊधकाभ तोडण्मात मेऊन त्मा कयीता झारेरा खचि 
अनर्धकृत फाॊधकाभधायका कडुन लवूर कयण्मात मेतो . वन 2015-16 मा लऴािच्मा अनर्धकृ त 
फाॊधकाभ तनष्काऴन ळुल्काच्मा लवुरीची नोंदलशी तऩावताना खारीर फाफी आढऱुन आल्मा. 
 

      वन २०१५-१६ मा लऴाित अततक्रभण वलबागान े एकुण १०४ प्रकयणाॊभध्मे कायलाई कयण्मात 

आरी. त्माऩैकी अ.क्र १८ रु.२४०, अ.क्र. १९ रु.४४९, अ.क्र.२० रु.९९८, अ.क्र.२३ रु.१२०, अ.क्र.२४ 
रु.२४०, अ.क्र.२६, रु.४४९. अ.क्र.३१ रु.२४०, अ.क्र.३३ रु.४९९, अ.क्र.३९ रु.१३२८, अ.क्र.४२ रु.२४०, 
अ.क्र.४३ रु.३२५, अ.क्र.४४ रु.२४०, अ.क्र.५१ रु.८००, अ.क्र.५४ रु.९९८, अ.क्र.५७ रु.४३९२, अ.क्र.५८ 
रु.९९८, अ.क्र.५९ रु.६०९०, अ.क्र.६३ रु.६१५, अ.क्र.६४ रु.२४०, अ.क्र.६६ रु.२२०, अ.क्र.७३ रु.८९०, 
अ.क्र.७५ रु.२१९६, अ.क्र.८० रु.८५०, अ.क्र.८१ रु.७२०, अ.क्र.८२ रु.६८० अ.क्र.८३ रु.११६०, अ.क्र.८४ 
रु.२४०, अ.क्र.८७ रु.१८२८, अ.क्र.८९ रु. २८०, अ.क्र.९६ रु.२४३६, अ.क्र.१०१ रु.१२८८ इत्मादी 
प्रकयणाॊभध्मे अनर्धकृत फाॊधकाभ तनभुिरन ळुल्काफाफत ऩेन्वीरीने नोंद घेण्मात आरी आशे. प्रत्मषात 
वदय यक्कभाॊची लवुरी झारी फकॊ ला नाशी माची ऩालती / अमबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन 
देण्मात माले. तवेच उलिरयत प्रकयणाभध्मे लवुरी प्रस्तावलत कयण्मात आरी नाशी मा फाफतचा खुरावा 
वादय कयण्मात आरा नाशी . माफाफत वन २०१५-१६ कारालधीत अनर्धकृत फाॊधकाभ 
तनष्काऴनावाठी झारेरा खचि ल लवुर केरेरी यक्कभ माफाफतचा ववलस्तय तऩमळर 
रेखाऩयीषणाव ऩुयवलण्मात माला ल लवुरऩात्र यक्कभ लवुर करुन अनुऩारन दळिलाले. 
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आयोनम प्रलबाग 
 

ऩरयच्छेद क्र.७.१:- घनकर्या र्व्मलस्थाऩन लवुरी पी फाफत... लवुरऩात्र यक्कभ रु.८०,०००/- 

        घनकचया (आयोवम) वलबागाव्दाये शॉटेर, खानालऱ, भटण र्चकन लेस्ट, फामोभेडडकर लेस्ट 
ल इतय आदी टाकाऊ ऩदाथि भनऩा लाशना भापि त थेट गोऱा कयण्माफाफत  प्रत्मेक आस्थाऩनेकडुन  
भामवक ३०० रुऩमे पी लवुर केरी जात.े   

       ऩयलाना वलबागाने ददरेरी ऩयलाना नोंद लशी ल घनकचया वलबागातीर वादय केरेल्मा प्रबाग 
नोंदलशीची ऩडताऱणी केरी अवता ऩयलाना वलबागाच्मा नोंदीप्रभाणे वलबागाने खारीर आस्थाऩना 
कडुन भामवक पी गोऱा केल्माचे आढऱुन मेत नाशी.  

मभया ते र्ेना लॉडच नॊ-०६ २०१५-१६ 

1- शॉटेर वपायी – कामळमभया २८-०३-१६  
2- शॉटेर देलेळ ऩॊजाफ – मभया १५/०१-१६  
3- बभुी कॅटयेळ  
4- शॉटेर मभया ऩॅरेव 
5- शॉटेर वभदु्रा 
6- भे.दफॊग शॉटेर  
7- भे. शॉटेर ऩॅरेव 

8- भे. मभरीफाय येस्टॉयॊयॊट  
9- भे. वम्राट इॊटयनॅळनर  
10- भे. स्ऩेव इॊटयिामझेव  
11- भे. शॉटेर नलयत्न 
12- भे. शॉटेर र्व्दायका 
13- शॉटेर स्लागत 
14- शॉटेर भानवी 
15- शॉटेर अनशुा पास्टपुड 
16- शॉटेर हशर र्व्मरु्व्श 
17- हदळा ब्रलयेज 

18- मवजन शॉटेर 
19- र्ामतनज ऩॉइॊट 
20- जान्लशी बफमय ळॉऩ 
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21- स्टाय फीप ळॉऩ, कामळमभया  
22- न्म ुस्टाय धर्कन ळॉऩ  
23- भशाया धर्कन 
24- नलाज भटन ळॉऩ 
25- भुॊफई धर्कन 

         एका आस्थाऩनेची लावऴिक पी रु.३६०० (भामवक ३०० x १२) लवुरी कयणे गयजेचे अवताना 
शी लवुरी न केल्माने एकुण रु .८०००० रुऩमाचे नुकवान झारेरे आशे . वदयीर फाफ शी पक्त एका 
वलबागाची अवुन एकुण १३ वलबागाभध्मे अळा प्रकाये लवुरी कयण्माचे काभ झारेरे ददवुन मेत नाशी 
त्माभुऱे भशानगयऩामरकेचे नुकवान झाल्माची रेखाऩयीषणाची धा यणा आशे . तयी नभुन्मादाखर 
दळिवलल्माप्रभाणे घनकचया वलबागाने पी लवुरी का केरी नाशी माफाफत अधिवभाव क्र .०१ 
दद.३०/०७/२०१८ अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. तो अद्माऩ अप्राप्त आशे. 

लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.८००००/- 
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ऩरयच्छेद क्र.७.२:- रेखाऩयीषणाव अमबरेख ल भाहशती उऩरब्ध करुन देणेफाफत... (लैद्मकीम) 

            रेखाऩयीषणावाठी  वन २०१५-१६ मा वलत्तीम लऴाितीर  लैद्मकीम वलबागातीर  खारीर 
अमबरेखे ल भादशती उऩरब्ध करुन देणे फाफत अधिवभाव क्र .०१ दद.०७/०८/२०१८ अन्लमे भागणी 
केरी शोती.  

१) ऩल्व ऩोमरओ रमवकयण भोशीभाकयीता लाऩयरेल्मा लाशनाफाफतची वॊऩुणि भादशती. 
२) आयोवम कें द्राचे  (ऩेणकय ऩाडा ल उत्तन आयोवम कें द्राची वोडुन ) रेखे, नोंदलह्ममा, ऩोटफकदि, 

ऩालत्मा इ. 
३) ऩल्व ऩोमरओ रमवकयण भोशीभाकयीता एकुण तयतुद, झारेरा खचि, अग्रीभ ऩुतिता इ. भादशती. 

      वदयीर भादशती लायॊलाय भागलुन देखीर रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.  
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ऩरयच्छेद क्र.७.३:- वेला कयायाफाफत... 
 

        मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वन २०११-१२ ऩावुन शॉस्ऩीटर यक्तऩेढी (Blood 
Bank) बाड्माने ददरेरी अवुन एकुण बाड्माऩोटी  जभा यक्कभ रु .१४,४२,२४७/- लय भा.आमुक्त 
लस्तु ल वेलाकय वलबाग ठाणे माॊच ेआदेळ क्र .V/Adj/SCN/15-15/MBMC/CGST 
THANE/2017 दद.२२/०१/२०१८ अन्लमे वेलाकय रु.१,७७,९६६/- आकायरेरा नवुन त्माचा तऩमळर 
खारीरप्रभाणे 

 २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ एकुण 
Hospital 
Blood Bank 
Ground Rent 

३००००० २५०००० ३४०४८७ २७६७६० २७५००० १४४२२४७ 

लस्तु ल 
वेलाकयार्ा येट 

१०.३० १२.३६ १२.३६ १२.३६ १४.५०  

 ३०९०० ३०९०० ४२०८४ ३४२०७ ३९८७५ १७७९६६ 
 

       वदयीर वेलाकय वॊफॊर्धताकडुन लवुर करुन वेलाकय वलबागारा बयणे  वाठी रेखा 
वलबागात जभा कयण्माफाफत कऱवलरे शोते . तयी माफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी त्माची 
भादशती रेखाऩयीषणाव देण्मात आरी नाशी. 
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स्थातनक वॊस्था कय प्रलबाग 

ऩरयच्छेद क्र.८.१:- रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन न देण्मात आरेरे कय तनधाचयणा  
              प्रललयणऩत्राफाफत… 
 
        वन 2015-16 च्मा रेखाऩयीषणाकरयता अधिवभाव क्र.02 दद.05/12/2018 नवुाय उऩरब्ध 

करुन ददरेल्मा भादशतीच्मा अनऴुॊगाने स्थातनक वॊस्था कय वलबागाने कय तनधाियण केरेल्मा  वललयण 

ऩत्राॊची एकुण वॊख्मा 438 इतकी आशे. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे आशे. 

वन 2015-16 
अ.क्र गट 

क्र 
स्थातनक वॊस्था कय प्रलबागाने 
कय तनधाचयणा केरेल्मा प्रललयण 
ऩत्राॊर्ी वॊख्मा 

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 
करुन देण्मात आरेल्मा 
प्रललयण ऩत्राॊर्ी वॊख्मा 

रेखाऩयीषणाव 
अिाप्त प्रललयण 
ऩत्राॊर्ी वॊख्मा 

1. 1 12 - 12 
2 38 01 37 
3 16 01 15 
4 23 02 21 

2. 5 40 05 35 
6 07 - 07 
7 28 04 24 
8 11 01 10 
9 10 01 09 

3. 10 07 04 03 
11 10 03 07 
12 58 08 50 

4. 13 31 01 30 
14 10 03 07 
15 10 - 10 
16 01 01 00 

5. 17 02 - 02 
18 07 01 06 
19 10 - 10 
20 56 04 52 

6. 21 51 - 51 
एकुण 438 40 398 
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       माफाफत अधिवभाव क्र .०३ दद.१५/१२/१५ अन्लमे ऩुणि वललयण ऩत्र ेउऩरब्ध करुन देण्मावाठी 
कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊतु वलबागाने माफाफत काशीच कामिलाशी केरेरी नाशी. 
        भशायाष्र भशानगयऩामरका अर्धतनमभ करभ १०५ (२) ल अनुवुची ’ड’ प्रकयण ३ दोन 
भधीर तनमभ ६ (२) ल ७ नुवाय रेखाऩयीषणा करयता वलबागाने वॊऩुणि भादशती उऩरब्ध करुन देणे 
अतनलामि आशे . तथावऩ लयीरऩैकी वॊऩुणि अमबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरे  नाशीत ल त्माभुऱे 
माफाफत रेखाऩयीषण कयता आरे नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.८.२:- फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाफाफत... 
         

                   स्थातनक वॊस्था कय बयणा काशी व्माऩा-मानी चरनाव्दाये ऩयस्ऩय  फॅंकेत केरेरा आशे . 
ऩयत आरेल्मा धनादेळ नोंदलशीचे  रेखाऩयीषण कयताना रु.३०,२२,३४८/- यक्कभेचा वभालेळ अवरेरे  
एकुण ८४ धनादेळ यक्कभ न लटल्मान ेऩयत आरेरे आशेत. तऩमळर खारीरप्रभाणे आशे. 

र्के रयटनच यग्जस्टय 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

१ ३७५ स्टेट फॅंक ऑप 
इॊडीमा 

 ६०४६०७ १०/०६/१५ ७७,७२० २१/५१३ वलजमा फॉक 

2 ३८५ वेंट्र्र फॅंक ऑप 
इॊडीमा 

श्री.वप्रन्व गोवल ॊद 
जमस्लार 

१४३३७४ १६/०४/१५ ७,७७८ ०८/१४११ I.C.I.C.I फॅंक 

३ ३९९ इॊडडमन फॅंक भे वयस्लती भाकेट 
(प्रळाॊत कु ठाकुय 

६०६३०४ ०१/०४/१५ ४००० ०६/ I.C.I.C.I फॅंक 

4 ४४१ फवीन कॅथमरक 
को.ओऩ.फॅंक 

मळल ळक्ती 
शाडिलेअय 

१०००९२ १६/०२/१६ ६५०० ०२/३७ इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 

      ९५९९८   
 

 

गट क्र.१६ 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

५ ३६७ HDFC BANK टाईभरेळ पॉयेलय 
येस्टॉयन्ट 

०००३७१ २०/०४/१५ ८८८८ १६/२११ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 

फॅंक 

६ ३९७ फॅंक ऑप इॊडीमा मुफी इॊतय स्टाईर ०००१६२ १५/०४/१५ ३००० १६/६०७ I.C.I.C.I फॅंक 

७ ४२० फॅंक ऑप इॊडीमा भे मुली इॊनय 
स्टाईर 

०००१८९ २२/०७/१५ ३३०० १६/६०७ IDBI BANK 

      १५१८८   
 

 

रेखा प्रलबाग 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

८ ४३० ओरयमॊटर फॅंक 
ऑप कॉभवि 

आमकु्त मभया 
बाईंदय 
भशानगयऩामरका 

८४४८११ १३/१०/१५ २६०९ रेखा 
वलबाग 

इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 

९ ४३३ फॅंक ऑप भशायाष्र आमकु्त मभया 
बाईंदय 
भशानगयऩामरका 

०५५५१० २१/११/१५ १६४६३ रेखा 
वलबाग 

इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 
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१० ४४२ फॅंक ऑप इॊडीमा आमकु्त मभया 
बाईंदय 
भशानगयऩामरका 
पॊ ड 

११५७५४ १५/०२/१६ ११९४२ रेखा 
वलबाग 

इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 

११ ४४३ फॅंक ऑप इॊडीमा आमकु्त मभया 
बाईंदय 
भशानगयऩामरका 
पॊ ड 

१३३५७० १५/०२/१६ २४९० रेखा 
वलबाग 

इॊडडमन 
ओव्शयवीव  
फॅंक 

      ३३५०४   
 

गट क्र.०७ 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

१२ ३६९ मतुनमन फॅंक अॊबफका भेडीकर 
जनयर स्टोवि 

०१८००३ ३०/०४/१५ २००० ०७/११५९ आम.डी.फी.
आय़ फॅंक 

१३ ३७० NKJSB BANK ळरैजा अग्रलार ४२९८५२ २५/०३/१५ १०,००० ०७/९०० I.C.I.C.I फॅंक 
१४ ३८३ लवई जनता 

व.फॅं.मर 
श्री.ओभ 
प्रोवलजन 

१०१०३३ १५/०५/१५ २४०१० ०७/१७३ I.C.I.C.I फॅंक 

१५ ४१२ मतुनमन फॅंक भे.रक्ष्भी भेटर 
लक्वि 

०२१५७४ ०८/०७/१५ ९४३६ ०७/४५ देना फॅंक 

१६ ४३९ लवई जनता स्टेट 
फॅंक मर 

श्री ओभ 
प्रोजव्शजन 

१०१२६१ ०५/०२/१६ २४३१७ ०७/१७३ देना फॅंक 

      ६९७६३   
 

 

 

गट क्र.१२ 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

१७ ३६८ ऩॊजाफ नॅळनर फॅंक याभदेलजी 
इॊटयप्रामझेव 

५०८९०१ १४/०५/१५ २००० १२/२२७२ आम.डी.फी.आ
य़ फॅंक 

१८ ३८२ कॉऩयेळन फॅंक जम जगदॊफा 
इॊटयप्राईजेव 

५५९५९१ १०/०६/१५ २२०८- १२/१८६७ IDBI BANK 

१९ ४०० HDFC BANK मवटी गोल्ड 
ग्रानाईट इॊड. 

०००२७१ १०/०७/१५ ७४६६६ १२/०२ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२० ४०३ दद.ळाभयाल वलठ्ठर 
को.ओ.ऑऩ फॅंक 

भे.ददमा ई. 
शाडिलेअय‘ 

११०९१७ २२/०७/१५ २००० १२/११३९ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 
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२१ ४१४ फॅंक ऑप इॊडीमा Petrox 
containers 

२०८१७२ ०८/०८/१५  १२/५५४ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२२ ४२९ स्टेट फॅंक ऑप 
बफकानेय एण्ड 
जमऩयु 

भे.एच.के 
वरोफर 

९२१५३६ ३०/११/१५ २४४६८२ १२/२२४७ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२३ ४३१ ऩॊजाफ नॅळनर फॅंक श्री.फक्रष्णा एण्ड 
फॅटयो शाऊव 

९७९८८७ ०९/०१/१५ ३९०० १२/११८८ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२४ ४३७ मव ॊडीकेट फॅंक कुभाय 
इॊजजतनअय ळॉऩ 

८४५५८५ २१/०१/१६ १२००० १२/५३४ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२५ ४४५ AXIS फॅंक गोऩाळ्कॄष्ण के. 
ऩजुायी 

०५८२३२ ०९/०४/१६ २५००० १२/१८४५ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२६ ४४६ I.C.I.C.I फॅंक देली ज्मोती ०२७३४० ३०/०३/१६ ४०००० १२/४०३ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      ४०६४५६   

 
गट क्र.१४ 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

२७ ३७१ कॉऩयेळन फॅंक भे US 

ईंटयप्राईजेव 
७८११३४ २५/०३/१५ ५०,००० १४/२५० I.C.I.C.I फॅंक 

२८ ३७२ कॉऩयेळन फॅंक भे नयेळ कुभाय ८८८२२९ ३१/०३/१५ ४००० १४/९७८ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२९ ३८९ भॉडरे 
को.ऑ.फॅंक.मर 

भे.ळबु भॊगर 
मवयॅमभक्व 

००५२८५ ३१/०३/१५ १०००० १४/२१३ I.C.I.C.I फॅंक 

३० ३९० कॉऩयेळन फॅंक श्री.नयेळ कुभाय 
(बालेळ वऩुय 
भाकेट) 

८८८२२८ ३१/०३/१५ ६००० १४/३४७ I.C.I.C.I फॅंक 

३१ ३९१ वेंट्र्र फॅंक ऑप 
इॊडीमा 

वॊजाय 
कम्मतुनकेळन 

१८४४६८ २६/०३/१५ ६४०० १४/९४५ I.C.I.C.I फॅंक 

३२ ३९२ AXIS फॅंक तनत ुओभ चौफे १४८१३७ ०२/०५/१५ ६३४० १४/९६६ I.C.I.C.I फॅंक 

३३ ३९३ कनािटका फॅंक आमन २ ८१०७६० ३०/०४/१५ ६३४० १४/९६८ I.C.I.C.I फॅंक 

३४ ३९४ वलजमा फॉक उस्भान 
मभठाईलारा 

२९०६९० २०/०४/१५ २५४०० १४/९९७ I.C.I.C.I फॅंक 
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३५ ४०८ I.C.I.C.I फॅंक CHAYA 
MAROTI 
BACHEWAR 
M.D.BACHWW
AR 

०३२७७८ ०१/०६/१५ २६,२०० १४/९९७ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

३६ ४२१ AXIS फॅंक भे.नीत ुओभ 
चौफ े

१४८१३८ ०७/०८/१५ ६६९४ १४/९६६ I.C.I.C.I फॅंक 

३७ ४२६ केनया फॅंक भे.प्रगती 
ईटयप्राईजेव 

९१५७९९ २७/०७/१५ २०००० १४/७३४ I.C.I.C.I फॅंक 

३८ ४२७ भॉडरे को.ऑ.फॅंक 
मर. 

भे.नॅळन्र डयेी 
पॉभि 

०३११७८ ३१/०७/१५ ४००० १४/५४ IDBI BANK 

३९ ४२८ भॉडरे को.ऑ.फॅंक 
मर 

भे.नॅळन्र डयेी 
पॉभि 

०३११७७ ३१/०७/१५ ४००० १४/५४ IDBI BANK 

४० ४४४ IDBI BANK यवल ॊद्र एन 
जार्ग ॊड 

५०७८०० १४/०१/१६ ४००० १४/९३५ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      १७९३७४   

 
गट क्र.१७ 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

४१ ३७३ HDFC BANK मळ 
इॊटयप्राईजेव 

००००५५ ३०/०३/१५ १५,११३ १७/६८७ ओरयमॊटर 
फॅंक ऑप 
कॉभवि 

४२ ४०९ फॅंक ऑप भशायाष्र भे.वलयर रेडड ॊग ३६९९१३ ०७/०४/१५ १९६९१ १७/७१७ HDFC BANK 

      ३४८०४   
 

 

 

 

गट क्र.१९ 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

४३ ३७४ IDBI BANK न्म ुऑयेंज 
मवयामभक्व 

१५६३६४ १०/०४/१५ ८००० १९/५८५ IDBI BANK 

४४ ४०१ ऩॊजाफ नॅळनर फॅंक ददऩ चॉईव ६६५६६७ १०/०७/१५ १५०० १९/६०७ IDBI BANK 
४५ ४१७ AXIS फॅंक भे.अनयुाधा 

इॊड.शॉटेर वन 
ळाईन 

०५१४७७ १८/०५/१५ ६८२९ १९/ HDFC BANK 

४६ ४३५ इराशाफाद फॅंक Happy 
Shapper’s 
Super Market 

००५०४९ ०६/०२/१६ ६५०० १९/७६७ इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 
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४७ ४३६ इराशाफाद फॅंक Happy 
Shapper’s 
Super Market 

००५०४७ ०४/०२/१६ ४००० १९/७०७ इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 

४८ ४४० Yes bank Happy 
Shapper’s 
Super Market 

२४४०७१ १८/०२/१६ ६७०० १९/७६७  इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      ३३५२९   
 

गट क्र.१३ 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

४९ ४०७ I.C.I.C.I फॅंक श्री भोशम्भत ०१३०६३ ०५/०६/१५ ३५०० १३/९७७ IDBI BANK 

५० ४११ HDFC BANK आकाळ रेडड ॊग 
कॊ ऩनी 

०००१९० ०८/०४/१५ १२००० १३/४५७ IDBI BANK 

      १५५००   
 

 

गट क्र.०३ 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

५२ ३८४ फेवीन कॅथमरक फॅंक भे.आय.वी.इॊटय
ऩाईजेव 

 

१००१३७ १६/०४/१५ १९,१४९ ०३/८८७ I.C.I.C.I फॅंक 

५३ ४४८ दत्तात्रम भशायाज 
जालऱी वश.फॅंक 

भेरो 
अल्ममुभतनय्भ  

३४९४७६ २३/०३/१६ ७५०० ०३/५३ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      २६६४९   
 

गट क्र.२० 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

५४ ३७६ अभ्मुदम 
को.ऑऩयेटीव्श फॅंक मर 

भे.भनीऴ वप्र ॊट्व १०२०९२ २६/०६/१५ ४३,२३३ २०/३७८ IDBI BANK 

५५ ३७७ अभ्मदुम 
को.ऑऩयेटीव्श फॅंक 
मर 

भे.भनीऴ वप्र ॊट्व १०२०९३ २६/०६/१५ ५७,०१८ २०/३७८ IDBI BANK 

५६ ३७८ भे.ऑजक्वव फॅंक भे.वनळाईन 
एजन्वी 

४५८००६ ३०/०६/१५ ४,४६,९९० २०/१०१० IDBI BANK 

५७ ३७९ भे.AXIS फॅंक भे.वनळाईन 
एजन्वी 

४५८००७ २९/०६/१५ ४,७५,५८० २०/१०१० IDBI BANK 
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५८ ३८० भे. AXIS फॅंक भे.वनळाईन 
एजन्वी 

४५८०१० ३०/०६/१५ २,८४,६९२ २०/१०१० IDBI BANK 

५९ ३९८ AXIS फॅंक  ०९७५९२ २५/०५/१५ २१२६४ २०/८९९ I.C.I.C.I फॅंक 

 

६० ४१० DCB BANK वनळाईन 
एजन्वी 

४५८०२६ ०३/०८/१५ ४७५५८० २०/१०१० IDBI BANK 

६१ ४३८ DCB BANK मकु्ता बफअय 
ळॉऩ 

०००३१० २४/०१/१६ ११३५० २०/७७१ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      १८१५७०७   

 

गट क्र.११ 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

६२ ३८१ फॅंक ऑप भशायाष्र श्री.मोगेंद्र 
जमयाभ मादल 

१०५८२६ १०/०६/१५ ४००० ११/१४३६ IDBI BANK 

६३ ३८७ कनािटका फॅंक श्री.वाई 
भाकेदटॊग 

१२६९७४ १०/०७/१४ ९७३२ ११/११८३ वलजमा फॉक 

६४ ३८८ मव ॊडीकेट फॅंक भे के/ऩी 
इॊडस्रीज 

५९४७७३ १५/०४/१५ ४१०० ११/१३९२ I.C.I.C.I फॅंक 

६५ ४०२ कनािटका फॅंक वतीळ ८१०९३२ १८/०६/१५ ४६०२ ११/७७ मव ॊडीकेट फॅंक 
६६ ४०४ मव ॊडीकेट फॅंक भे.वलणी करो 

फात एन्ड 
येस्टॉयॊन्ट 

४९२५४७ ०३/०७/१५ ४७,८९८ ११/१९९ IDBI BANK 

६७ ४०५ स्टेट फॅंक ऑप 
फीकानेय एण्ड 
जमऩयु 

भे बलानी 
स्टॉर पतनिचय 

१२८८३२ १५/०६/१५ ४१०० ११/११४२ IDBI BANK 

६८ ४०६ कॉऩयेळन फॅंक भे.मळल ळॊकय 
यफय प्रोडक्व 

१४६७६८ २९/०६/१५ ३५००० ११/१२३१ IDBI BANK 

६९ ४१८ कनािटका फॅंक भे. कॉवभव 
कॊ टेनवि 

९०२०७५ २२/०८/१५ ३८७३४ ११/२३ IDBI BANK 

७० ४१९ HDFC BANK भे.एव.एच 
इॊडजस्टज 

०००१८९ ०८/०७/१५ १३५४४ ११/२६८ IDBI BANK 

७१ ४२५ HDFC BANK आरभ स्टीर ०००७४९ ०६/०७/१५ २७५६४ ११/३५० I.C.I.C.I फॅंक 

७२ ४४७ I.C.I.C.I फॅंक शॉटेर ... फाय ऽ 
येस्टॉयन्ट 

४३२४४३ २०/०३/१६ २५४७० ११/२०० इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 

      २१४७७४   
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गट क्र.१० 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

७३ ३८६ कॉऩयेळन फॅंक भे वाशीर 
एक्वऩोटि 

१६८२०७ ३१/०३/१३ १०,७०० १०/१४५ I.C.I.C.I फॅंक 

७४ ४१५ फेवीन कॅथमरक फॅंक श्री.फफीता वोरॊकी १००३६० १४/०८/१५ १६६५ १०/२१८ मव ॊडीकेट फॅंक 

७५ ४१६ फेवीन कॅथमरक फॅंक श्री.फफीता वोरॊकी १००३५९ १४/०८/१५ ७३८० १०/२२८ मव ॊडीकेट फॅंक 

७६ ४२३ वलजमा फॅंक श्री. प्रळाॊत इॊ 
इॊजजतनयीॊग 

२४९१०६ १५/०७/१५ ३८६५ १०/२०१ मव ॊडीकेट फॅंक 

      २३६१०   
 

गट क्र.१५ 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

७७ ३९५ PMC BANK वम्वदु्ददन 
आवभी 

०५६७२१ १८/०४/१५ ४१०० १५/७५५ I.C.I.C.I फॅंक 

७८ ३९६ AXIS फॅंक भे चॉईव ऩॉईट ०७९७७३ २५/०५/१५ १२१०० १५/१५३ I.C.I.C.I फॅंक 

७९ ४३२ मकुो फॅंक  श्री टेरेकॉभ ४९८४७९ २८/११/१५ १०००० १५/११८९ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      २६२००   

 
गट क्र.०१ 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

८१ ४१३ HDFC BANK भे.ळबुभ 
इॊटयप्राईजेळ 

६७४४६२ ०७/०४/१५ ५००० ०१/४६७ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

८२ ४२२ देना फॅंक भे. अॊबफका 
इॊटयऩामझेव 

७१४४३५ २२/०८/१५ ९५०० ०१/४२९ I.C.I.C.I फॅंक 

      १४५००   

 
गट क्र.१८ 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

८३ ४२४ ऩॊजाफ नॅळनर फॅंक भे.ऩी.क 
शॉस्ऩीटर 
ववलिव प्रा.मर 

९९३९०५ १२/०८/१५ १०२७७ १८/५९२ I.C.I.C.I फॅंक 
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८४ ४३४ जे एण्ड के फॅंक जम गणेळ 
इॊटयप्राईजेव 

०४८०२६ १४/१०/१५ ६५४५ १८/४४ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      १६८२२   
 

        लयीर तऩमळरानवुाय वन २०१५-१६ मा वलत्तीम लऴािभध्मे न लटरेल्मा धनादेळाची एकुण यक्कभ 
रु.३०,२२,३४८/- इतकी आशे . वदय धनादेळ न लटल्मा प्रकयणी दॊड लवरु कयणे आलश्मक अवनु 
(Negotiable Instrument Act) कामद्मानवुाय करभ १३८ अन्लमे कामिलाशी कयणे आलश्मक आशे . वदय 
यक्कभ दॊडावदशत लवरु कयण्मात माली. 
       नॅळनर म्मुजन्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्मुअर २००४ तनमभ क्र- ३०.२ प्रभाणे जय रेखे (चरन)े 
एकाऩेषा अर्धक वलबागातुन रेखा वलबागात उऩरब्ध झारे अवतीर तय रेख्मावॊफॊधी काशी चुका / 
उणणला याशु नमे म्शणुन वलबागलाय रेख्माचे रेखा वलबागातीर रेख्माळी ताऱभेऱ घेणे जरुयीचे आशे . 
उदा. भारभत्ता कयाची रेखे भारभत्ता कय वलबागात ल रेखा वलबागात ठेलरे जातात . लयीर 
वाॊर्गतरेल्मा ताऱभेऱ घेण्माफाफत जय दोन्शी ठीकाणी प्राप्त झारेल्मा रेख्माॊभधीर यक्कभ ल प्राप्त 
शोणायी यक्कभ शी एक च अवरी ऩाशीजे . जय प्राप्त झारेरी रेख्माॊभधीर यक्कभाव काशी पयक 
अवल्माव ते ळोधुन तवा ताऱभेऱ घेतरा ऩादशजे . तनमभ क्र.३0.३ प्रभाणे रेखा वलबाग ल वफॊर्धत 
वलबागाने ताऱभेऱ घेतरा ऩाशीज.े 
     लयीर प्रभाणे कामिलाशी केल्माची भादश ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी . वदयची 
कामिलाशी ऩुणि करुन तवे अनुऩारन रेखाऩयीषणाव दळिलाल.े     
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ऩरयच्छेद क्र.८.३:- भौयीरा अॅ ण्ड ग्रीनलडु डरे्व्शरऩवच  
 

    भौयीरा अॅ ण्ड ग्रीन लडु डवे्शरऩवि यजजस्टय नॊ 12/1967 वदयीर व्माऩाऱ्माची 2015-16 कय 
तनधाियणा खारीरप्रभाणे आशे.  

एकुण खयेदी 25,23,658 
स्थातनक वॊस्था कय लजाती 8,24,200 
कय तनधाियणा कय ऩात्र खयेदी 16,99,458 

२% ल ३% प्रभाणे कय तनधाियणा 14,821 
 

       वदय व्माऩाऱ्माचे वललयणऩत्र तऩावताना खारीर व्माऩाऱ्माकडुन त्मानी खयेदी केरेल्मा 
भारालय कय लजाती ददरेरा आशे. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे  
र्व्माऩाऱ्मारे् नाल ल 
ऩत्ता 

देमक ल 
हदनाॊक 

र्व्माऩायार्ा 
स्थातनक 
नोंदणीकृत क्र. 

खयेदी 
केरेल्मा 
लस्तुरे् 
नाल 

स्थातनक वॊस्था 
कयातीर लजाती 
हदरेल्मा भाराधर् 
एकुण खयेदी भुल्म 

स्थातनक 
वॊस्था 
कयार्ा दय 

भार 
कुठुन 
आरा. 

ACC lTD, Cement 
House,121 
Maharshi Rd, 
Mumbai-20 

3594044835 
02/06/15 

MBMV/LBT. 
21/017/2010-11 

Cement 79,500.00 3% Mumbai 

ACC lTD, Cement 
House,121 
Maharshi Rd, 
Mumbai 

3594046421 
02/07/15 

MBMV/LBT. 
21/017/2010-11 

Cement 78,600.00 3% Mumbai 

ACC lTD, Cement 
House,121 
Maharshi Rd, 
Mumbai 

3594046422 
02/07/15 

MBMV/LBT. 
21/017/2010-11 

Cement 52,400.00 3% Mumbai 

Ultra Tech cement 
ltd 1st Floor, Ahura 
centre, mahakali 
caves Rd andheri 
(E) 93 

8301412351 
17/06/15 

MBMV/LBT. 
TIN NO. 
21/017/2010-11 

Cement 54,000.00 3% Mumbai 

Ultra Tech cement 
ltd 1st Floor Ahura 
centre, mahakali 
caves Rd andheri 
(E) 93 

8301412352 
17/06/15 

MBMV/LBT. 
TIN NO. 
21/no.022//201
0-11 

Cement 37,800.00 3% Mumbai 

Ultra Tech cement 
ltd 1st Floor Ahura 
centre, mahakali 
caves Rd andheri 
(E) 93 

8301418869 
02/07/15 

MBMV/LBT. 
TIN NO. 
21/no.022/2010 

Cement 53,000.00 3% Mumbai 
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Ultra Tech cement 
ltd 1st Floor Ahura 
centre, mahakali 
caves Rd andheri 
(E) 93 

8301418870 
02/07/15 

MBMV/LBT. 
TIN NO. 
21/No.022/201
0 

Cement 53,000.00 3% Mumbai 

Ultra Tech cement 
ltd 1st Floor Ahura 
centre, mahakali 
caves Rd andheri 
(E) 93 

8301419143 
02/07/15 

MBMV/LBT. 
TIN NO. 
21/No.022/201
0 

Cement 26,500.00 3% Mumbai 

Ultra Tech cement 
ltd 1st Floor Ahura 
centre, mahakali 
caves Rd andheri 
(E) 93 

8301420560 
08/07/15 

MBMV/LBT. 
TIN NO. 
21/No.022/201
0 

Cement 59,000.00 3% Mumbai 

Ultra Tech cement 
ltd 1st Floor Ahura 
centre, mahakali 
caves Rd andheri 
(E) 93 

8301420561 
08/07/15 

MBMV/LBT. 
TIN NO. 
21/No.022/201
0 

Cement 29,500.00 3% Mumbai 

Ultra Tech cement 
ltd 1st Floor Ahura 
centre, mahakali 
caves Rd andheri 
(E) 93 

8301420672 
08/07/15 

MBMV/LBT. 
TIN NO. 
21/No.022/201
0 

Cement 59,000.00 3% Mumbai 

Ultra Tech cement 
ltd 1st Floor Ahura 
centre, mahakali 
caves Rd andheri 
(E) 93 

8301421192 
21/07/15 

MBMV/LBT. 
TIN NO. 
21/No.022/201
0 

Cement 88,500.00 3% Mumbai 

Ultra Tech cement 
ltd 1st Floor Ahura 
centre, mahakali 
caves Rd andheri 
(E) 93 

8301421334 
21/07/15 

MBMV/LBT. 
TIN NO. 
21/No.022/201
0 

Cement 59,000.00 3% Mumbai 

Ultra Tech cement 
ltd 1st Floor Ahura 
centre, mahakali 
cavesRd andheri e 

8302095493 
21/07/15 

MBMV/LBT. 
TIN NO. 
21/No.022/201
0 

Cement 61,950.00 3% Mumbai 

Ultra Tech cement 
ltd 1st Floor Ahura 
centre, mahakali 
caves Rd andheri  

8302095494 
21/07/15 

MBMV/LBT. 
TIN NO. 
21/No.022/201
0 

Cement 32,450.00 3% Mumbai 

    8,24,200.00   
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         उऩयोक्त खयेदीचा  तऩमळर ऩाशता भुॊफई लरुन बाईंदय रा भार आणण्मात आरेरा आशे . 
जयी, स्थातनक नोंदणीकृत व्माऩा-माकडुन खयेदी केरेरा भार अवरा तयी वुध्दा स्थातनक वॊस्थेचा 
कय बयणा झारा आशे की नाशी त्माची कय तनधाियणेच्मा लेऱी तऩावणी केल्माची आढऱुन मेत नाशी. 
त्माभुऱे लजाती ददरेरा खयेदी  तऩमळर फयोफय आशे का? शी फाफ रेखाऩयीषणाव तऩावता आरी  
नाशी. त्माभुऱे वदरयर  लजाती खयेदी भुल्म 8,24,200/- आषेऩीत अवुन त्मालय 3% ने 
रु.24,726/- कय गणना कयणे आलश्मक आशे . तयी माफाफत खये दी भाराची  देमके ल त्मावो फत 
त्माॊच्माकडुन प्राप्त झारेरे कय वललयण ऩत्र का तऩावण्मात आरे  नाशी त्माचा खुरावा 
रेखाऩयीषणाव देण्मात आरा नाशी. 
लवरुऩात्र यक्कभ:- रु.२४,७२६/- 
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ऩरयच्छेद क्र.८.४:- भे.न्म ुबायत इटयिाईजेव माॊच्मा २०१५-१६ भधीर स्थातनक वॊस्था कय तनधाचयणेतीर  
               त्रटुी... 
 
भे.न्म ुबायत इटयिाईजेव 
यजजस्टय नॊ 03.33 
कारालधी-०१/०४/२०१५ त े३१/०३/२०१६ 
     वदयीर व्माऩा-माची लऴि २०१५-१६ भधीर एकुण खयेदी लयीर कय तनधाियणा खारीरप्रभाणे आशे. 

एकुण खयेदी 5016619/- 
स्थातनक वॊस्था कय लजाती 3175047/- 
कय तनधाियणा कय ऩात्र खयेदी 1841630/- 
२% प्रभाणे कय तनधाियणा  
3% 

1226/- 
53410/- 

            
      स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩा- माकडुन भार खयेदी केरेरी  लजाती यक्कभ 
रु.31,75,047/- च्मा मादीचा  तऩमळर ऩाशता अळा व्माऩा- माचा स्थातनक कय नोंदणी क्रभाॊक  ल 
स्थातनक  वॊस्था कय बयणा केल्माची खात्री कय तनधाियणाच्मा लेऱी केल्माचे आढऱुन मेत नाशी. त्माभऱेु 
लजाती  ददरेल्मा  यक्कभेलय कय रालणे गयजेचे अवताना कय  रालण्मात आरा नाशी  लजाती यक्कभ 
रु.3175047/- लय 2% प्रभाणे रु . 63500/- इतकी कभी कय तनधाियणा झा ल्माची  रेखाऩयीषणाची 
धायणा आशे . तयी, स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩा- माकडुन खयेदी केरेल्मा भाराफाफत लजाती 
यक्कभे करयता वदयीर व्माऩा-माने कय बयल्माची भादशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात माली. 

लवरुऩात्र यक्कभ:- रु.६३,५००/- 
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ऩरयच्छेद क्र.८.५:- भे.ड्रस्टी इटयिाईजेव माॊच्मा २०१५-१६ भधीर स्थातनक वॊस्था कय तनधाचयणेतीर   
               त्रटुी... 
 
भे.ड्रस्टी इटयिाईजेव 
यजजस्टय नॊ 02 .834 
कारालधी-०१/०४/२०१५ त े३१/०३/२०१६ 
        वदयीर व्माऩा-माची २०१५-१६ ची एकुण खयेदी लयीर कय तनधाियणा खारीरप्रभाणे आशे. 

एकुण खयेदी 6705346 
स्थातनक वॊस्था कय लजाती 6557524 
कय तनधाियणा कय ऩात्र खयेदी 147822 
3% प्रभाणे कय तनधाियणा 4434 

 

        स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩायाकडुन भार खयेदी केरेरी  लजाती यक्कभ           
रु.6557524/- च्मा मादीचा  तऩमळर ऩाशता अळा व्माऩा-माचा स्थातनक कय नोंदणी क्रभाॊक ल स्थातनक  
वॊस्था कय बयणा केल्माची खात्री कयतनधाियणाच्मालेऱी  केल्माचे आढऱुन मेत नाशी . त्माभऱेु लजाती  
ददरेल्मा  यक्कभेलय कय रालणे गयजेचे अवताना कय रालण्मात आरा नाशी  लजाती यक्कभ रु . 
6557524/- लय 2% प्रभाणे रु.131150/- इतकी कभी कय तनधाियणा झाल्माची  रेखाऩयीषणाची धायणा 
आशे. स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩायाकडु न खयेदी केरेल्मा भाराफाफत लजाती यक्कभे करयता 
वदयीर व्माऩा-माने कय बयल्माची भादशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात माली. 

लवरुऩात्र यक्कभ:- रु.१,३१,१५०/- 
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ऩरयच्छेद क्र.८.६:- ऩारी फीर् येवॉटच माॊच्मा २०१५-१६ भधीर स्थातनक वॊस्था कय तनधाचयणेतीर त्रटुी... 
 
ऩारी फीर् येवॉटच 
यजजस्टय नॊ 01.73 
कारालधी-०१/०४/२०१५ त े३१/०३/२०१६ 
     वदयीर व्माऩा-माची २०१५-१६ ची एकुण खयेदी लयीर कय तनधाियणा खारीरप्रभाणे आशे. 

एकुण खयेदी 2199750 
स्थातनक वॊस्था कय लजाती 1689943 
कय तनधाियणा कय ऩात्र खयेदी 509807 
२% प्रभाणे कय तनधाियणा  
5% 

7463 
6832 

 

        स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩा- माकडुन भार खयेदी केरेरी  लजाती यक्कभ 
रु.1689943/- च्मा मादीचा  तऩमळर ऩाशता अळा व्माऩा-माचा स्थातनक कय नोंदणी क्रभाॊक ल स्थातनक  
वॊस्था कय बयणा केल्माची खात्री कयतनधाियणाच्मालेऱी केल्माचे आढऱुन मेत नाशी . त्माभऱेु लजाती  
ददरेल्मा  यक्कभेलय कय रालणे गयजेचे अवताना कय रालण्मात आरा नाशी  लजाती यक्कभ रु . 
1689943/- लय 5% प्रभाणे रु .84497/- इतकी कभी कय तनधाियणा झा ल्माची  रेखाऩ यीषणाची धायणा 
आशे. स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩायाकडुन खयेदी केरेल्मा भाराफाफत लजाती यक्कभे करयता 
वदयीर व्माऩा-माने कय बयल्माची भादशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात माली. 

लवरुऩात्र यक्कभ- रु.८४,४९७/- 
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ऩरयच्छेद क्र.८.७- शॉटेर वयुबी  माॊच्मा २०१५-१६ भधीर स्थातनक वॊस्था कय तनधाचयणेतीर त्रटुी... 
 
शॉटेर वयुबी 
यजजस्टय नॊ 01.457 
कारालधी-०१/०४/२०१५ त े३१/०३/२०१६ 
     
 वदयीर व्माऩा-माची २०१५-१६ ची एकुण खयेदी लयीर कय तनधाियणा खारीरप्रभाणे आशे. 

एकुण खयेदी 2537692 
स्थातनक वॊस्था कय लजाती 2070440 
कय तनधाियणा कय ऩात्र खयेदी 467252 
2% प्रभाणे कय तनधाियणा  
5% 

23363 
6832 

                               

        स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩा- माकडुन भार खयेदी केरेरी  लजाती यक्कभ 
रु.2070440/- च्मा मादीचा  तऩमळर ऩाशता अळा व्माऩा-माचा स्थातनक कय नोंदणी क्रभाॊक ल स्थातनक  
वॊस्था कय बयणा केल्माची खात्री कयतनधाियणाच्मालेऱी केल्माचे आढऱुन मेत नाशी . त्माभऱेु लजाती  
ददरेल्मा  यक्कभेलय कय रालणे गयजेचे अवताना कय रालण्मात आरा नाशी .  लजाती यक्कभ रु . 
2070440/- लय 5% प्रभाणे रु.126884/- इतकी कभी कय तनधाियणा झाल्माची  रेखाऩयीषणाची धायणा 
आशे. स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩायाकडुन खयेदी केरेल्मा भाराफाफत लजाती यक्कभे करयता 
वदयीर व्माऩा-माने कय बयल्माची भादशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात माली. 

लवरुऩात्र यक्कभ- रु.१,२६,८८४/- 
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ऩयीच्छेद क्र.८.८:- यभेळ जनयर स्टेय माॊच्मा २०१५-१६ भधीर स्थातनक वॊस्था कय तनधाचयणेतीर   
               त्रटुी... 
 
 

यभेळ जनयर स्टेय 
यजजस्टय नॊ 02.598 
कारालधी-०१/०४/२०१५ त े३१/०३/२०१६ 
     वदयीर व्माऩा-माची २०१५-१६ ची एकुण खयेदी लयीर कय तनधाियणा खारीरप्रभाणे आशे. 

एकुण खयेदी 1316440 
स्थातनक वॊस्था कय लजाती 1316440 
कय तनधाियणा कय ऩात्र खयेदी तनयॊक 
२% प्रभाणे कय तनधाियणा  
5% 

26328 
65822 

 

       स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩा-माकडुन भार खयेदी केरेरी  लजाती यक्कभ 
रु.1316440/- च्मा मादीचा  तऩमळर ऩाशता अळा व्माऩा- माचा स्थातनक कय नोंदणी क्रभाॊक ल 
स्थातनक  वॊस्था कय बयणा केल्माची खात्री कयतनधाियणाच्मालेऱी केल्माचे आढऱुन मेत नाशी . 
त्माभुऱे लजाती  ददरेल्मा  यक्कभेलय कय रालणे गयजेचे अवताना कय रालण्मात आरा नाशी .  
लजाती यक्कभ रु .1316440/- लय 5% प्रभाणे रु .65822/- इतकी कभी कय तनधाियणा झाल्माची  
रेखाऩयीषणाची धायणा आशे . स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩायाकडुन खयेदी केरेल्मा 
भाराफाफत लजाती यक्कभे करयता वदयीर व्माऩा- माने कय बयल्माची भादशती रेखाऩयीषणाव 
उऩरब्ध करुन देण्मात माली. 
लवरुऩात्र यक्कभ- रु.६५,८२२/- 
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ऩरयच्छेद क्र.८.९:- बफनीळा लाईन  माॊच्मा २०१४-१५ भधीर स्थातनक वॊस्था कय तनधाचयणेतीर तु्रटी  
              फाफत... 
 

 बफनीळा लाईन  
 नोंदणी क्र.12/210  
 कारालधी-०१/०४/२०१४ ते ३१/०३/२०१५ 
 AOdt-16/०7/२०१६ 
        वदयीर व्माऩायाची २०१४-१५ची कय तनधाियण तऩावरी अवता एकुण खयेदी वलक्री कय 
(Vat)वलबागात दाखलरेल्मा एकूण खयेदी प्रभाणे कय तनधाियणा केरेरी आशे.  
 
 
 

 एकूण खयेदी िभाणे कय तनधाचयणा 
एकुण खयेदी 61052198 
स्थातनक नोदणीकृत व्माऩा-मा कडीर लजाती 8,84,802 
कय तनधाियणा कय ऩात्र खयेदी 60167396 
कय तनधाियण 308367 

[[ 

        स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩा-माकडुन भार खयेदी केरेरी  लजाती यक्कभ 
रु.8,84,802/- च्मा मादीचा  तऩमळर ऩाशता अळा व्माऩा-माचा स्थातनक कय नोंदणी क्रभाॊक ल स्थातनक  
वॊस्था कय बयणा केल्माची खात्री कयतनधाियणाच्मालेऱी केल्माचे आढऱुन मेत नाशी . त्माभऱेु लजाती  
ददरेल्मा  यक्कभेलय कय रालणे गयजेचे अवताना कय रालण्मात आरा नाशी .  लजाती यक्कभ 
रु.8,84,802/- लय 5% प्रभाणे रु.44,240 इतकी कभी कय तनधाियणा झाल्माची  रेखाऩयीषणाची धायणा 
आशे. तयी, स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩा-माकडुन खयेदी केरेल्मा भाराफाफत लजाती यक्कभे 
करयता वदयीर व्माऩा-माने कय बयल्माची भादशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरी नाशी.  
 

लवरुऩात्र यक्कभ- रु.४४,२४०/- 
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ऩरयच्छेद क्र.८.१०:- खयेदी केरेल्मा भाराच्मा कय तनधाचयणेभध्मे खयेदी भलु्माऩेषा प्रलक्री भलु्म जास्त  
              अवल्माफाफत  
 
     भे.ऩी.एभ रेडवि  
     नोंदणी क्र- ०८/०११०० 
     तनधाियणा कारालधी – ०१/०४/१५ ते ३१/०७/१५ 
     तनधाियणा आदेळ दद.-२४/०४/१७ 
 
         भे.ऩी.एभ रेडवि माॊनी वादय केरेल्मा कागदऩत्राच्मा नुवाय कय तनधाियणा केरेरी आशे. कय 
तनधाियणेवाठी व्माऩा- माने वललयण ऩत्रात वादय केल्माप्रभाणे रु .२६,९७,१८४/- इतक्मा कय प्राप्त 
भाराच्मा खयेदी भुल्मालय कय गणना केरेरी आशे . व्माऩ-माने वादय केरेल्मा कागदऩत्राच्मा नुवाय 
खयेदीची तुरना वललयण ऩत्रातीर वलक्रीळी केरी अवता त्माभध्मे भाराच्मा  वलक्रीचे लजन ल खयेदीचे 
लजन माभध्मे तपालत मेत.े त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे . 
 

प्रलक्री बफरार्ा तऩमळर 
अ.

क्. 

र्व्माऩाऱ्मार् ेनाल  ल 

कामाचरम 

देमक क्रभाॊक / हदनाॊक यककभ   रु. भारार् े

लजन 

येट ऩय 

केजी 
लाशतकु 

खर्च 
1 भे.ऩी.एभ.टेडविभुॊफई 

-400 002 
01/2015–16       
1-4-2015 

5,86,870 5157.800 109 तनयॊक 

2 भे.ऩी.एभ.टेडविभुॊफई 
-400 002 

02 / 2015 – 16      
1-4-2015 

2,19,641 1919.100 109 तनयॊक 

3 भे.ऩी.एभ.टेडविभुॊफई 
-400 002 

03 / 2015 – 16      
3-4-2015 

5,83,844 5101.300 109 तनयॊक 

4 भे.ऩी.एभ.टेडविभुॊफई 
-400 002 

04 / 2015 – 16      
3-4-2015 

5,70,888 4988.100 109 तनयॊक 

5 भे.ऩी.एभ.टेडविभुॊफई 
-400 002 

05 / 2015 – 16      
2-5-2015 

5,86,122 5121.200 109 तनयॊक 

6 भे.ऩी.एभ.टेडविभुॊफई 
-400 002 

06 / 2015 – 16      
5-5-2015 

5,59,100 4885.100 109 तनयॊक 

7 भे.ऩी.एभ.टेडविभुॊफई 
-400 002 

07 / 2015 – 16      
15-5-2015 

5,67,752 4960.700 109 तनयॊक 

8 भे.ऩी.एभ.टेडविभुॊफई 
-400 002 

08 / 2015 – 16      
15-5-2015 

1,51,943 1327.600 109 तनयॊक 

9 भे.ऩी.एभ.टेडविभुॊफई 
-400 002 

09 / 2015 – 16      
3-6-2015 

3,44,620 3011.100 109 तनयॊक 

10 भे.ऩी.एभ.टेडविभुॊफई 
-400 002 

10 / 2015 – 16      
16-6-2015 

7,23,262 6560.200 105 तनयॊक 
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11 भे.ऩी.एभ.टेडविभुॊफई 
-400 002 

11 / 2015 – 16      
17-6-2015 

1,67,260 1517.100 105 तनयॊक 

12 भे.ऩी.एभ.टेडविभुॊफई 
-400 002 

12 / 2015 – 16      
7-7-2015 

3,03,320 2751.200 105 तनयॊक 

13 भे.ऩी.एभ.टेडविभुॊफई 
-400 002 

13 / 2015 – 16      
20-7-2015 

3,22,062 2921.200 105 तनयॊक 

   56,86,684 
 

50221.7 

 
  

 
खयेदी बफरार्ा तऩमळर 

अ.

क्. 

व्माऩाऱ्माच ेनाल  ल 

कामािरम 

देमक क्रभाॊक / ददनाॊक भाराचे 
लजन 

येट ऩय 

केजी 
यककभ   रु. लाशतकु 

खचि 
1 फी.ऩी.फी इॊडीमा 71 / 11-06-15 4524.82 90 407232 7680 

2 फी.ऩी.फी इॊडीमा 76/  16-06-15 9957.70 90 896193 16791 
3 गणऩती स्टीर 001/ 02-04-15 5258.20 95 499529 9329 
4 फी.ऩी.फी इॊडीमा 1/ 06-04-15 8622.20 95 827300 15012 
   28362.92 370 2630254 48812 

     2679066 

  प्रलक्री – खयेदीभधीर 
एकुण पयक 

21,848.78   

        

         लरयर तऩामळरालरुन वलक्री – खयेदीभधीर एकुण पयक २१,८४८.७८ इतकी मेते त्मालरुन  
अवे तनदिळनाव मेते की , व्माऩा-माने खयेदीचे एकुण भुल्म कय तनयधायणेवाठी वादय केरेरे  नाशी. 
त्माभुऱे कय तनधाियणेवा ठी खयेदीचे भुल्म ९० रुऩमे फकरो  दयाने यक्कभ  रु.१९,६६,३९०.२ इतक्मा 
यक्कभेलय रु.३९३२८ इतकी कभी कय तन धाियणा  झारेरी आशे . अळी रेखाऩयीषणाची धायणा आशे . 
तयी माफाफत वदयीर व्माऩायाची कय तनधाियणा ऩुन्शा तऩावुन मोवम ती कामिलाशी कयाली ल तवा 
अशलार रेखाऩयीषणाव वादय कयाला.   

 

लवरुऩात्र यक्कभ- रु.३९,३२८/- 
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ऩरयच्छेद क्र.८.११:- मभनी ऩॅक माॊच्मा २०१५-१६ भधीर स्थातनक वॊस्था कय तनधाचयणेतीर  
               त्रटुीफाफत... 
 
 मभनी ऩॅक 
 नोंदणी क्र.20/117  
 कारालधी-०१/०४/२०१५ ते ३१/०७/२०१६ 
 AO dt-२९/१२/२०१६ 
        वदयीर व्माऩा-माची २०१५-१६ चे कय तनधाियण तऩावरे  अवता एकुण खयेदी प्रभाणे कय 
तनधाियणा केरेरी आशे.  

 एकूण खयेदी िभाणे कय तनधाचयणा 
एकुण खयेदी 20256541 
स्थातनक नाॊदनीकृत व्माऩायमा कडीर लजाती 1428428 
कय तनधाियणा कय ऩात्र खयेदी 1872815 
कय तनधाियण 464394 

 

          स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩा-माकडुन भार खयेदी केरेरी  लजाती यक्कभ 
रु.1428428/- च्मा मादीचा  तऩमळर ऩाशता  भे ब्राईट स्टीर कॉऩोयेळन (स्थातनक वॊस्था कय  नोंदणी 
क्र. 9\046\2010-2011) मा व्माऩाऱ्माकडुन तनधाियणा कारालधीत खयेदी यककभ रु .4,81,877 इतकी 
आशे. वदय व्माऩाऱ्माचे स्थातनक कय तनधाियणा ल बयणा केल्माची खात्री कय  तनधाियणाच्मा लेऱी केल्माचे 
आढऱुन मेत नाशी . त्माभऱेु लजाती  ददरेरी यक्कभ मोवम आशे का शी फाफ रेखाऩयीषणाव  तऩावता 
आरी नाशी . तयी, स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्माऩायाकडुन खयेदी केरेल्मा भाराफाफत लजाती 
यक्कभे करयता वदयीर व्माऩा-माने कय बयल्माची भादशती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात माली. 
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ऩरयच्छेद क्र.८.१२:- भेववच वॊतोऴ  हटॊफय भाटच माॊच्मा २०१५-१६ भधीर स्थातनक वॊस्था कय  
                तनधाचयणेतीर त्रटुी फाफत... 
 

भेववच वॊतोऴ  हटॊफय भाटच 
नोंदणी क्र.10/10  
कारालधी-०१/०४/२०१५ ते ३१/०७/२०१५ 
AO dt-२६/०४/२०१६ 
 
        वदयीर व्माऩा-माची २०१५-१६ ची कय तनधाियण तऩावरी अवता एकुण खयेदी प्रभाणे कय 
तनधाियणा केरेरी आशे. त्माचा तऩमळर ऩुढीर प्रभाणे. 
 

 एकूण खयेदी िभाणे कय तनधाचयणा 
एकुण खयेदी 6206526 
स्थातनक नाॊदनीकृत व्माऩायमा कडीर लजाती तनयॊक 
कय तनधाियणा कय ऩात्र खयेदी 6206526 
कय तनधाियण 121949 

 

        वदयीर व्माऩाऱ्माने  ददरेल्मा खयेदी वललयण ऩत्र ल स्थतनक कय बयणा तऩमळर खारीर प्रभाणे 
आशे. 

भशीना एकुण खयेदी स्थातनक कयार्ा दय % एकुण कय बयणा 
एवप्रर  3 % 0 

1632440 2 % 26441 
भे  3 % 0 

2279761 2 % 45595 
जुन 45705 3 % 1371 

1701739 2 % 34035 
जुर ै 135811 3 % 4074 

 411084 2 % 8222 
       

 

 

 

 

    वदय व्माऩाऱ्माच्मा खयेदी नोंद लशीची मादी तनधाियणे वोफत जोडण्मात आरेरी आशे. ती 

तऩावताना व्माऩाऱ्माने वाई फाफा वॉ  मभर माॊचेकडुन एवप्रर, भे, जुन भशीन्मात  खयेदी केल्माचे 

आढऱुन आरे आशे . वदयीर वॉ मभर भधुन खयेदी केरेल्मा  भाराचा दय 3 % अवून कय 

तनधाियणेच्मा लेऱी २% प्रभाणे कय आकायण्मात आरेरा आशे त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे  
 



123 
 

Pv Bill no & 
no  

Name of parti Bill 
amount  

Tax 
levebel 
@ 3% 

Tax 
lavet @ 
2% 

Defrance 

000014 1129 
3\4\15 

Sai baba swa  
mils 

45617 1368 912 456 

000015 1133 
24\4\15 

Sai baba swa  
mils 

45931 1377 918 459 

000016 1137 
5\5\15 

Sai baba swa  
mils 

45680 1370 913 457 

000017 1139 
20\5\15 

Sai baba swa  
mils 

45659 1369 913 456 

000020 1143 
11\6\15 

Sai baba swa  
mils 

45592 1368 912 456 

000021 1147 
20\6\15 

Sai baba swa  
mils 

45512 1365 910 455 

एकुण 2739 
          

        उऩयोक्त तऩमळराप्रभाणे जय भारालय ३% कय रालरा अवता तय कयाची यक्कभ रु .2739/- 

इतकी जास्त झारी  अवती. तयी वदयीर कय २% इतका का रालण्मात  आरा माचा खुरावा 

रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात माला. 

लवरुऩात्र यक्कभ- रु.२,७३९/- 
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ऩरयच्छेद क्र.८.१३:- वारॊगऩुय गशृतनभाचण माॊच्मा २०१५-१६ भधीर स्थातनक वॊस्था कय  
               तनधाचयणेतीर त्रटुी फाफत. 
 
भेवचव वारॊगऩुय गशृ तनभाचण  
नोंदणी क्र.१२/२१९४  
कारालधी-०१/०४/२०१५ ते ३१/०७/२०१५ 
AO dt-०७/०६/२०१६ 
        वदयीर व्माऩा-माची २०१५-१६ ची कय तनधाियण तऩावरी अवता एकुण खयेदी प्रभाणे कय 
तनधाियणा केरेरी आशे. त्माचा तऩमळर ऩुढीर प्रभाणे. 

 एकूण खयेदी िभाणे कय तनधाचयणा 
एकुण खयेदी ६८३४८९० 
स्थातनक नाॊदनीकृत व्माऩायमा कडीर लजाती ७,०६,७५० 
कय तनधाियणा कय ऩात्र खयेदी ६१२८१४० 
कय तनधाियण १५३२०४ 

 

 वदय व्मा ऩाऱ्माच्मा खयेदी नोंद लशीची मादी तनधाियणे वोफत जोडण्मात आरेरी आशे . ती 

तऩावताना व्माऩाऱ्माने स्थातनक नोंदणीकॄत व्माऩायाकडुन खयेदी केरेल्मा भाराच्मा लजातीभध्मे ब्रॉक , 

बब्रक्व, मवभेंट, केमभकल्व मा भाराचा तऩमळर खारीरप्रभाणे  

SALANGPUR NIRMAN 
B-003, SANGHVI TOWER, MIRA ROAD (E) 

NO NAME APRIL 
RD 

MAY 
RD 

JUNE 
RD 

JULY 
RD 

1 BLOCKE 164978 
4%= 6599 

283910  
4%= 11356 

278825 
4%= 11153 

87500 
4%= 3500 

2 BRICKS 26250 
4% = 1050 

- 31668 
4%= 1267 

128654 
4%=5146 

3 CEMENT 111300  
4% = 4452 

 224280 
4%= 8971 

349440 
4%= 13978 

4 CHEMICALS 67500 
3% = 2025 

 11250 
3%= 338 

33650 
3%=1012 

५ SAND/ METAL 
&  

76020  
4%- 3041 

233683  
4%= 9347 

426192 
4%= 17048 

600612 
 4%=24024 

6 POWDER - 11928 
2%=239 

11928 
2%= 238 

45402 
2%= 908 

7 STEEL 427030 
2% = 8541 

382170 
2%= 7643 

 1013092 
2%= 20261 
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08 TILES 25298 
4%= 1012 

 67196 
4%= 2688 

 

09 ELECRTICALS   184816 
3%= 5545 

6459 
3%= 194 

10 GYPSUM    74193 
 4%= 2968 

11  HARDWEAR   3220 
3%=97 

 

 TOTAL 26720 28525 47345 71991 
 

Total of RD- 26720 + 28525 + 47345 + 71991 =1,74,581 

        स्थातनक वॊस्था कय नोंदणीकृत व्मा ऩायाकडुन भार खयेदी केरेल्मा  लजाती यक्कभेचा 

रु.174581/- च्मा मादीचा  तऩमळर ऩाशता अळा व्माऩा- माचा स्थातनक कय नोंदणी क्रभाॊक ल 

स्थातनक  वॊस्था कय बयणा केल्माची खात्री कय तनधाियणाच्मा लेऱी केल्माचे आढऱुन मेत नाशी . 

त्माभुऱे लजाती  ददरेल्मा  यक्कभेलय कय रालणे गयजेचे अवताना कय रालण्मात आरा नाशी . तयी 

माफाफत खुरावा रेखाऩयीषणाव अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.८.१४:- वन 2015-16 र्े जुर ैअखेय स्थतनक वॊस्था कयार् ेलाऴीक प्रललयण ऩत्र  
 

1. एकुण नोंदणीकृत व्माऩाऱ्माची वॊख्मा 23,189 अवुन माऩैकी 5,123 ठोक ल  5,312 फॊद 
अवुन मा वलि  प्रकयणा भध्मे फकती स्थातनक वॊस्था कय लवूर कयण्मात आरा त्मा ऩैकी 
काशी लवूरी प्ररॊबफत आशे काॽ  

2. अऩात्र म्शणुन दळिवलण्मात आरेल्मा 1795 प्रकयणाच ेतनकऴ काम आशेत. 
3. तवेच 273 प्रकयणे दफुाय का वादय कयाली रागरी  
4. एकुण ऩात्र नोंदणीकृत व्माऩाऱ्माॊची वॊख्मा 10,686 अवुन मा ऩैकी प्राप्त झारेरी वललयण 

वॊख्मा 522 आशे. वललयण तऩावणी केरेरी वॊख्मा 433 अवुन मळल्रक वललयण वॊख्मा 89 
आशे. वफफ वदयची मळल्रक वललयण वॊख्मेची अदमाऩ ऩमिंत का तऩावणी कयण्मात आरी 
नाशी. 

5. एकुण ऩात्र नोंदणीकृत व्माऩाऱ्माची वॊख्मा 10,686 मा ऩैकी अप्राप्त ्वललयण वॊख्मा 10164 
ऩशाता पक्त ्4.88 एलढीच प्रकयणे प्राप्त ्झारी अवून 100% नोंदणीकृत ऩात्र व्माऩाऱ्माॊची 
कय तनधाियणा कयण्मात फाफत वलबागान ेकाम उऩाममोजना केरी शोती.  

6. एकुण 50 कोटी उराढार अवरेरे 14 नोंदणीकृत व्माऩायी अवुन त्माऩैकी पक्त ् 4 
व्माऩाऱ्मानी कय वललयण वादय केरेरी आशेत. त्माऩैकी 2 वललयण ऩत्र े (i) वलजम वेल्व ्ल 
(i)) न्मू काभत टोफॅको प्रा.मर. माॊची तनधाियणे ऩूणि कयण्मात आरेरी आशेत. ऩयॊतु 
रेखाऩयीषणाव पक्त न्मू काभत टोफॅको प्रा.मर. शी एकच केव उऩरब्ध करुन देण्मात 
आरेरी आशे. तवेच दोन वललयणऩत्राॊच ेकय तनधाियण आजतागामत ऩूणि कयण्मात आरेरे 
नाशी. त्माचा खुरावा रेखाऩयीषणाव कयण्मात माला. 

7. भद्मवलके्रत्माॊची नोंदणीकृत वॊख्मा 192 अवून त्माऩैकी पक्त 40 वललयणऩत्र े वलबागाव 
प्राप्त अवून त्मातीर चाय वललयणऩत्राची आजतागामत कय तनधाियणा कयण्मात आरेरी नाशी. 
तवेच 152 कय वललयणऩत्र े वलबागाव प्राप्त झारेरी नाशीत. माफाफत व्माऩा-माॊनी कय 
वललयणऩत्र े वादय कयाली माफाफत वलबागान े काम कामिलाशी केरी, त्माची भादशती 
रेखाऩयीषण वलबागाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरी नाशी.  
      वषभ अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन उर्चत कामिलाशी करुन तवे अनुऩारन 
रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात माल.े   
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नगय यर्ना प्रलबाग 
 

 
 

ऩरयच्छेद क्र.९.१:- प्रलप्रलध ऩयलाननमाकरयता वादय कयण्मात आरेल्मा ळऩथऩत्र फॊधऩत्र ल अन्म     

                      कागदऩत्राॊभधीर त्रटुीॊफाफत..  

 
१) भे. तेजव कन्वरटॊट माॊचा दद .१८/०६/२०१४ योजीचा प्रस्ता  भनऩा/नय/३००/२०१५-१६ 

दद.२२/०४/२०१५. मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर भौजे नलघय व .क्र.५५(२८८) ३,५,७ 
५७(२९७) १,२,३,६,७,१०,१२,१५ ५६(२९८) २,४,६,७,८,९,१०,११,१३ १७८(२९५)२,३,५७(२९७) ५,९,१४ 
मेथीर भॊजुय येखाॊकन नकाळाभधीर इभायत क्र .८ (ऩाटितऱ+१२) चे फाॊधकाभ वोफतच्मा 
ळऩथऩत्र ल फॊधऩत्र भध्मे षेत्र ल ददनाॊक माॊचा उल्रेख केरेरा ददवुन मेत नाशी. 

२) भे. अन्नऩुणाि प्रॉऩटीचे बागीदायी श्री गोऩारजी के द्वललेदी (वलतनश्चती) 
(भनऩा/नय/९६१/२०१५-१६ दद.०३/०६/२०१५ भौजे नलघय वले क्र/दशस्वा क्र. नवलन १९३/१२ जुन 
२१९/१२ भधीर जागेचा लगि, बोगलटा ल त्मालयीर बाय माफाफतची वलतनश्चती जजल्शार्धकायी 
कामािरम माॊच्मा कडुन प्राप्त करुन घेण्मावाठी येखाॊकन नकाळाॊना अर्धन याशुन भॊजुयी 
देण्मावाठी जमभनीची ताफे ऩालती लय ददनाॊक ल ताफा  ददरेल्मा जागेच ेषते्रपऱ आणण 
ळऩथऩत्रालय वाषीदायाॊची नाले ददवुन मेत नाशी. 

३) भे.वाराॊगऩुय फुन डवे्शरऩवि (वलतनश्चती) 
भनऩा/नय/८५६/२०१५-१६ दद.२९/०५/२०१५ 

भौजे बाईंदय वले क्र ./दशस्वा क्र, नवलन २१९/८ जुना ५६६/८ भधीर जागेचा लगि, बोगलटा ल 
त्मालयीर बाय माफाफतची ’वलतनजश्चती’ जजल्शार्धकायी कामािरम माॊच्मा कडुन प्राप्त करुन 
घेण्मावाठी येखाॊकन नकाळाॊना अर्धन याशुन भॊजुयी देण्मावाठी ळऩथऩत्र ल फॊधऩत्राभध्मे षेत्र  
ल ददनाॊक माॊचा उल्रेख केरेरा ददवुन मेत नाशी . तवेच Indemnity Bond लय  षेत्रपऱ ल 
ददनाॊक माॊचा उल्रेख ददवुन मेत नाशी. 

४) श्री. याशुर एर ततलायी       (वलतनश्चती) 
भनऩा/नय/६४०/२०१५-१६ दद.१४/०५/२०१५ भौजे नलघय वले क्र /दशस्वा क्र . नवलन ६७/७,  
५३/१,६ ५४ /२ ऩै जुना २६६/७, २६८/१,६ ऩै. २६९/२ ऩै भधीर जागेचा लगि , बोगलटा ल 
त्मालयीर बाय माफाफतची ’वलतनजश्चती’ जजल्शार्धकायी कामािरम माॊच्मा कडुन प्राप्त करुन 
घेण्मावाठी येखाॊकन न काळाॊच्मा अटीव अर्धन याशुन भॊजुयी देण्मावाठी घेण्मात आरेल्मा 
ळऩथऩत्र ल फॊधऩत्र भध्मे षेत्र ल ददनाॊक माॊचा उल्रेख केरेरा ददवुन मेत नाशी . तवेच 
अॅथर्ग्रभेंट,  जमभनीची ताफे ऩालती ऩुणि बयरेरी ददवुन मेत नाशी. 
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५) भे. अरयधाभ भुनटेक – (वुधायीत फाॊधकाभ प्रायॊबऩत्र) 
भनऩा/नय/४३६/२०१५-१६ दद.३०/०४/२०१५ 

भौजे. नलघय मव.व.नॊ/वले क्र./दशस्वा क्र. नलीन १०४/१ जुना ४२४/१ मा जागेतीर  येखाॊकन , 
इभायतीचे फाॊधकाभ नकाळाव अटी ल ळतीचे अनुऩारन आऩणाकडुन देण्माच्मा अधीन याशुन 
भॊजुयी देण्मावाठी घेण्मात आरेल्मा शभीऩत्र ल ळऩथऩत्र लय ददनाॊकाचा उल्रेख केरेरा ददवुन 
मेत नाशी. 

६) भे भदय इॊडडमा एज्मुकेळन वोवामटी (रस्टी) ’वलतनजश्चती’ 
भनऩा/नय/८६०/२०१५-१६ दद.०१/०६/२०१५  

भौजे बाईंदय वलि क्र ./दशवा क्र .नवलन ५०/३ ऩै,४ ५३ /३ऩै जुना ५३६/३ ऩै ५३५/३ ऩै भधीर 
Appointment letter/शभी ऩत्र/ ळऩथऩत्र ल फॊधऩत्र/ ददनाॊक षेत्रपऱ माॊचा उल्रेख नाशी. 
      लयीर वलि प्रकयणातीर अऩुणि ळऩथ ऩत्र ल फॊधऩत्राभुऱे अऩेक्षषत अवरेरी कामदेळीय 
ऩध्द्ती अॊभरात मेऊ ळकत नवल्माभुऱे वदय फॊधऩत्राचा कामदेळीय रयत्मा उऩमोग शोऊ 
ळकत नाशी तयी अळी अऩुणि ळऩथ ऩत्र ल फॊधऩत्र प्रकयणावोफत का ठेलण्मा त आरी माचा 
खुरावा अधिवभाव क्र.०३ दद.०३/०७/२०१८ अन्लमे भागवलण्मात आरा शोता . खुरावा अप्राप्त 
आशे. तवेच माफाफतचा वषभ अर्धका- माने आढाला घेऊन अळा अन्म प्रकयणाभधीर वलि 
कागदऩत्राॊभधीर तु्रटीॊची ऩुतिता करुन घेलुन अनुऩारन दळिलाल.े 
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ऩरयच्छेद क्र.९.२:- भौजे: ऩेणकयऩाडा व.क्र. २१५ ऩै. २१६ ऩै २२१ ऩ,ै २२२ ऩै,२२३,२२४,२२६ ऩै.    

              २२७ भौजे: बाईंदय व.क्र.७२८,७३०,७३१ मेथीर भॊजुय येखाॊकन नकाळातीर   

              इभायत क्र. आम-७ प्रलॊग ए.फी.वी मा इभायतीव जोत्मार्ा दाखरा िाप्त करुन    

              न घेतल्माभुऱे दॊड आकायणेफाफत... 
        (बोगलटा दाखरा क्र. भनऩा/नय/१५७/२०१५-१६ हद.१५/०४/१५)  

        लवुरऩात्र यक्कभ रु.२१४८५८४ 

 

       भौजे: ऩेणकयऩाडा व .क्र. २१५ ऩै. २१६ ऩै २२१ ऩै, २२२ ऩै, २२३,२२४,२२६ ऩै. २२७ भौजे: 
बाईंदय व.क्र.७२८,७३०,७३१ मेथीर भॊजुय येखाॊकन नकाळातीर इभायत क्र. आम-  ७ वलॊग ए.फी.वी मा 
इभायतीव जोत्माचा दाखरा प्राप्त करुन न घेतल्माफाफत ददवुन आरे आशे . कामािरमीन आदेळ क्र . 
भनऩा/आमुक्त/नय/१३६३/२०१२-१३ दद.१९/०६/२०१२ नुवाय फाॊधकाभ नकाळ ेभॊजुय अवरेल्मा तथाऩी 
जोत्माचे प्रभाणऩत्र न घेता फाॊधकाभ केरे अवल्माव यदशलाव लाऩयाकयीता  रु .२००/- प्रती. चौ.भी ल 
लाणणज्म लाऩयाकयीता रु.४००/- प्र.चौ.भी दॊडनीम ळुल्क आकायणे आलश्मक आशे. 
        प्रस्तुत प्रकयणी यदशलाव लाऩय फाॊधकाभ षेत्र १०२५४.६० चौ.भी अवुन  वदय षेत्राकयीता 
रु.२००/- प्रती.चौ.भी नुवाय रु.२०,४०,९२०/-  इतके दॊडणीम  ळुल्क शोत आशे . तवेच लाणणज्म 
फाॊधकाभ षेत्र २४४.१२ चौ.भी अवुन रु .४००/- प्र.चौ.की प्रभाणे रु .९७,६६४/- इतके दॊडनीम ळुल्क शोत 
आशे. 
       अळाप्रकाये लयीर प्रकयणी एकुण रु . २१,४८,५८४/- इतके दॊड्नीय़ ळुल्क लवुर कयणे 
आलश्मक शोते. तयी, वदय दॊडनीम ळुल्क का लवुर कयण्मात आरे नाशी माफाफत अधिवभाव क्र .०४ 
दद.०३/०७/२०१८ अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा शोता ऩयॊतु रेखा ऩयीषणाव खुरावा अप्राप्त 
आशे. 
लवुरऩात्र यक्कभ:- २१,४८,५८४/- 
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ऩरयच्छेद क्र.९.३:- भौजे नलघय.व.क्र.459/2,3,5,6,7(जुना) 133/2,3,5,6,7(नलीन) मेथीर भॊजुय  

              येखाकन नकाळाभधीर इभायत िकाय डी (ऩाटचतऱ+8) मा इभायतीव जोत्मार्ा   

              दाखरा न घेतल्माभुऱे दॊड आकायणे फाफत... 
 

       भौजे नलघय .व.क्र.459/2,3,5,6,7(जुना) 133/2,3,5,6,7(नलीन) मेथीर भॊजुय येखाक नातीर 
इभायत प्रकाय डी (ऩाटि तऱ +8) मा इभायती व फाॊधकाभ ऩत्र क्र .भनऩा/नय/2389/2010-11 
दद.15/09/2010 अन्लमे फाॊधकाभ ऩयलानगी ददल्माचे ददवुन मेत.े  

      तदनॊतय ऩत्र क्र .भनऩा/नय/156/2015-16 दद. 15/04/2015 अन्लमे बोगलटा दाखरा देण्मात 
आरेरा आशे. भात्र,लयीर इभायती कयीता जोत्माचा दाखरा प्राप्त न केल्माचे तनदळिनाव आरे आशे. 
ऩमािमान ेलयीर इभायतीफाफत दॊडनीम ळुल्क लवुर कयणे आलश्मक शोते . तथावऩ वदय ळुल्क लवुर 
न केल्माचे अधिवभाव क्र.०५ दद.०३/०७/२०१८ अन्लमे तनदळिनाव आणरे शोते. 

      वलबागाने जा .क्र.भनऩा/नय/३००७/२०१८-१९ दद.२७/०७/२०१८ योजीच्मा ऩत्राव्दाये नजयचुकीने 
जोत्माचे दॊडणीम ळुल्क लवुर केरेरे नाशी माफाफत वलकावकाकडुन इभायत प्रकाय “डी” च्मा 
जोत्माचा दाखरा वाठी दॊडणीम  ळुल्क रु .२,१८,२२०/- ऩालती क्र .५९६३८ दद.२६/०७/२०१८ अन्लमे 
दॊडनीम ळुल्काचा बयणा करुन घेतरा आशे . रेखाऩयीषणाच्मा आषेऩाभुऱे दॊडणीम ळुल्क  

रु.२,१८,२२०/- लवुर झारेरे आशे . तथावऩ अळा प्रकयाची इतय काशी प्रकयणे आशेत का ? माफाफत 
वषभ अर्धका-माने तऩावणी करुन अनुऩारन दळिलाल.े 
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ऩरयच्छेद क्र.९.४:- वन 2015-16 मा लऴाचर्ा भोकऱमा जागेत कय लवुर न कयता बोगलटा     

              दाखरा हदल्माफाफत.... 
 

         भौजे नलघय व .क्र.286/11/(जुना), 85/11(नलीन) मेथीर भॊजुय येखाॊकनातीर        
इभायत (तऱ+8) चे फाॊधकाभाव ऩत्र क्र. भनऩा/नय/52/2015-16दद.04/04/2015 अन्लमे भे . तेजव 
कन्वल्टॊट माॊना बोगलटा दाखरा देण्मात आरेरा आशे. 
        वदय बोगलटा दाखरा देते लेऱी वन 2013-14 मा लऴािच्मा भोकऱमा जागेचा कयाचा 
बयणा ऩा .क्र.73789दद.17/10/2013 अन्लमे कयण्मात आ रेरा आशे . भात्र बोगलटा दाखरा दद. 
4/4/2015 योजी देण्मात आरा अवल्मा भुऱे वन 2014-15 आर्थिक लऴािचा कय बयणा करुन घेणे 
आलश्मक शोत.े 
       तयी वन 2014-15 आर्थिक लऴािच्मा भोकऱमा जागेचा कयबयणा करुन घेण्मात का आरा 
नाशी माफाफत अधिवभाव क्र .०७ दद.०१/०८/२०१८ अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा शोता . वदयचा 
खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.९.५:- भोकळ्मा जागेलयीर ५२.०३ कोटी थफकत फाकी लवुरी फाफत. (लवुरऩात्र   

              यक्कभ रु.५२.०३ कोटी) 
 

        भोकळ्मा जागेलयीर लवुरी ऩयीणाभकायक कयण्माच्मा दृष्टीने नगययचना वलबागाने 
आलश्मक ती उऩाममोजना कयालमाची आशे . ऩयॊतु कय भागणी ऩुढीरप्रभाणे भोठ्मा प्रभाणात 
थकफाकी अवल्माचे आढऱुन आरे. 
 

अ.क्र कयार् ेनाल थकफाकी 
भागीर र्ारु एकुण 

१ घयऩट्टी २९२३०२६८४ १०१२३३१२२ ३९३५३५८०६ 

२ लषृकय १०४५४३७० ३५८६४३६ १४०४०८०६ 

३ भनऩा मळषण ११२३२७५३ ३५८६४३८ १४८१९१९१ 

४ भनऩा अजवनळभन १०४५४३७० ३५८६४३८ १४०४०८०८ 

५ नोटीव पी ६३७३६६ ० ६३७३६६ 

६ व्माज ५२१८४६९८ ३१०२१८०३ ८३२०६५०१ 

 एकुण ३७७२६६२४१ १४३०१४२३७ ५२०२८०४७८ 
 

      तयी, वलबागाने लयीरप्रभाणे ५२.०३ कोटी थकफाकी लवुरीवाठी काम उऩाममोजना केरी 
माफाफतचा अधिवभाव क्र .०८ दद.०७/०८/२०१८ अन्लमे कऱवलण्मात आरे शोते . वलबागाने आऩल्मा 
उत्तयात (दद.१५/१०/२०१८) खारीरप्रभाणे खुरावा केरा आशे. 

१) वदय भारभत्ता कय लवुरी भारभत्ता कय वलबागातुन नगय यचना वलबागाभापि त कयण्मात मेत 
आशे. 

२) वन २०१५-१६ ते १७-१८ मा आर्थिक लऴाित नगययचना वलबागाभापि त रु .५३.७४ कोटी इतकी 
लवुरी झारेरी आशे. 

३) भारभता कय आकायणी झारेरी आशे . ऩयॊतु भोकळ्मा जागेलयीर कय आकायणी फॊद न 
झाल्माने थकफाकीभध्मे चुकीची लाढ झारेरी आशे. 
        खुरावा वलऴमाव अनुवरुन नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी . तयी, ५२०२८०४७८ 
शी थकफाकीचा ऩुणि तऩळीर रेखाऩयीषणाव अलगत करुन थकफाकीचा लवुर न झाल्माच्मा 
स्ऩष्टीकयणावश उत्तय अऩेक्षषत आशे.  
लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.५२.०३ कोटी 
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ऩरयच्छेद क्र.९.६:- भोकळ्मा जागेलयीर कय कभी तयतुद ल लवुरी फाफत.. 
          वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴाितीर भोकळ्मा जागेलयीर कय  तयतुद ल  लवुरीचा 
तऩमळर खारीर प्रभाणे आशे. 

भोकळ्मा जागेलयीर कय 

                                                                             (रु.राखात) 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
अ 
क्र 

वन 
२०१२-१३ 
लवुरी 

वन २०१३-
१४ लवुरी 

वन २०१४-
१५ लवुरी 

वन २०१४-
१५ र्ी 
थकफाकी 

वन २०१४-१५ 
अऩेक्षषत तयतुद 
(यकाना क्र.४ + 
यकाना क्र.५) 

वन २०१५-
१६ ित्मष 
अथचवॊकल्ऩी
म तयतुद 

अथचवॊकल्ऩीम 
तयतुदीभधीर 
तपालत (यकाना 
क्र.६ - यकाना 
क्र.७) 

वन २०१५-
१६ भधीर 
ित्मष 
लवुरी 

१ ७३४.८३ ८११.५६ ९८३.४६ ३७७२.६६ ४७५६.१२ 

 
३०००.०० १७५६.१२ 

 

१४३४.७४ 

       

        भोकळ्मा जागेलयीर कयाच्मा अथिवॊकल्ऩीम तयतुदी ल लवुरीफाफत रेखाऩयीषणाच े अमबप्राम  

खारीरप्रभाणे आशेत.  

 

१) वन २०१४-१५ अखेयची थकफाकी ल लवुरी इतकी यक्कभ रु. ४७५३.१२ रष (यकाना क्र.६) वन २०१५-

१६ अथिवॊकल्ऩात तयतुद कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, वलबागान ेकेलऱ ३०००.०० रष इतकी तयतुद 

अथिवॊकल्ऩात केरेरी आशे. वदय तयतुद वन २०१४-१५ च्मा थकफाकी यक्कभ रु.३७७२.६६ (यकाना 
क्र.०५) ऩेषा पायच कभी आशे. लास्तवलक भागीर लऴािची थकफाकी ल लवुरी इतक्मा यक्कभेची 
तयतुद कयणे अमबपे्रत आशे. 

२) अथिवॊकल्ऩीम तयतुद यक्कभ रु. ३००० रष (यकाना क्र.०७) इतकी अवुन लवुरी यक्कभ रु.१४३४.७४ 

रष म्शणजेच ४७.८२%  इतकी आशे. वदय लवुरी पायच कभी आशे.  

        लयीर दोन्शीफाफत वलबागान ेरेखाऩयीषणाव खुरावा वादय केरेरा नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.९.७:- इभायत यहशलाव र्व्माप्त दॊडनीम ळुल्कातीर तपालत रु.527044 फाफत.. 

        भे.ददळा कन्वल्टॊट माॊच्मा बोगलटा दाखल्मावाठी दद.25/03/15 योजीच्मा अजािच्मा 
अनुऴॊगाने भनऩा/नय/193/2015-16 दद.17/04/2015 योजी भौजे गोडदेल व.क्र. 379/7, 380/2,6,10 
(जुना) 57/7 68/2,6,10 (नवलन) मेथीर भॊजुय येखाॊकना भधीर इभायत प्रकाय ए(ऩाटि तऱ + 11 
ऩाटि) चे फाॊधकाभाव बोगलटा दाखरा भॊजुय केरा आशे.  

      वदय प्रकयणाची छाननी प्रत ल बोगलटा दाखरा भॊजुयीवाठी वादय केरेल्मा दटऩणी भध्मे 
इभायत यदशलाव व्माप्त अवल्माभुऱे रु.585604 दॊडनीम ळुल्क (2928.02 चौ.भी x रु.200 = 
585604) आकायल्माच ेआढऱुन आर ेआशे. 

       वलकाव आकाय ल इतय यक्कभाॊच्मा तऩमळराप्रभाणे यदशलाव व्माप्त दॊडनीम ळुल्क  
रु.585604 ऎलजी पक्त रु.58560 आकायणी करुन ऩालती क्र. 757092 नुवाय लवुर कयण्मात 
आरेरे आशे. त्माभुऱे यदशलाव व्माप्त दॊडनीम ळुल्क रु.527044 इतकी कभी लवुरी केरेरी आशे. 
अळी फाफ इतय अन्म प्रकयणी झारी आशे का? माफाफत वषभ/ तनमॊत्रण अर्धका-माने तऩावणी करुन तव े

अनुऩारन दळिलाल.े 

लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.५,२७,०४४/- 
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ऩरयच्छेद क्र.९.८:- भौजे नलघय व.क्र. 387/2,5,7 388/13 मा जागेलयीर लाशनतऱ इभायत  
               (तऱ + 2) ल लाणणज्म इभायत (तऱ +6) मा जागेलयीर इभायतीॊना बोगलटा  
               दाखरा ळुल्काच्मा तऩमळराफाफत...    
 

लास्तुवलळायद भे. आफकि झभ. 
बोगलटा दाखरा क्र. भनऩा/नय/2878/2015-16 दद.16/10/15 
प्रस्तावलत ळुल्काचा बयणा 

i) वलकाव आकाय 
फाॊधकाभ षेत्र  2x2%(320.66 x 25000)= 320660 
छाननी ळुल्क= 3740 x 2= 7480 
             4774.16 x 5 = 23871 = 31351 
फाॊधकाभ ळुल्क = 320.66 x 15=4810 
अनाभत यक्कभ = 320.66 x 20 = 6414 
फाॊधकाभ उऩकय = (1%(5797.25-4453.50 x 25000) 335938 
भारभत्ता कय अनाभत यक्कभ = 320.66 x 210 = 67339 
एकुण = 766512 
ऩालती क्र. 781646/192396/ ऩा.क्र. 781647 = 320660 
ऩा.क्र. 781648 = 31351/- ऩा.क्र. 781649 = 4810 
ऩा.क्र. 781652 = 6414/-ऩ. क्र. 781631 = 335938 
ऩा.क्र. 781652 = 67339 एकुण = 958908/- 
       लयीर यक्कभेचा धनादेळाव्दाया बयणा 16/10/15 योजी केल्माचे नभुद केरे 
आशे. तथावऩ नस्तीवोफत ऩालतीची प्रत तवेच धनादेळाची प्रत माॊचा तऩमळर नस्ती 
भध्मे आढऱून आरी नाशी. तयी माफाफत ऩालतीची प्रत ल धनादेळाचा तऩमळर 
रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरा नाशी.       
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ऩरयच्छेद क्र.९.९:- भौजे बाईंदय व.क्र.२६१(६७१)/१फ/१ ते १फ/५ मा जागेलयीर इभायत िकाय ए 
              (७ + ऩाटचतऱ) प्रलकाव आकायाच्मा तऩमळराफाफत.. 
 

1) लास्तुवलळायद भे  .अतनऴ ॲण्ड अवो.  

2) बोगलटा दाखरा क्र. भनऩा/नय/707/2015-16 दद.19/05/2015 
3) ऩत्र क्र .भनऩा/नय/1979/2010-11 दद.17/08/2010 अन्लमे जोत्माचा दाखरा 
4) फॊददस्त फाल्कनी ळुल्क रु.92,000/- ऩालती क्र.768193 
5) बफना बोगलटा दाखरा लाऩय दॊडनीम ळुल्क रु.866180 ऩालती क्र.768194 ऩे ऑडिय ने 

दद.15/05/2015 योजी बयणा. ऩे ऑडियचा तऩमळर ददरेरा नाशी.  
        ऩे ऑडिय व्दाये 15/05/15 योजी बयणा केल्माच े नभुद केरे आशे. तथावऩ नस्तीभध्मे 
ऩालतीची प्रत तवेच ऩे ऑडिय प्रत माॊचा तऩमळर आढऱून आरा नाशी. तयी माफाफत ऩालतीची प्रत ल 
ऩे ऑडिय तऩमळर रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरा नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.९.१०:-भौजे ऩेणकयऩाडा व.क्र.215 ऩै, 216 ऩै, 221 ऩै, 222 ऩै,223,224, 226 ऩै,  

                            227, 728 ऩै, 730, 731,  मा जागेतीर इभायत िकाय आमवाठी (फी ल वी, ए  प्रलॊग)     

                             जोत्माच्मा दाखल्माच्मा दॊडनीम ळुल्काफाफत.. 
  

1) लास्तुवलळायद भे  .अवलनाळ म्शात्रे ॲन्ड अवो .  
2) बोगलटा दाखरा क्र. भनऩा/नय/157/2015-16 दद.15/04/2015 

3) स्थातनक वॊस्था कय वलबागान े दद. 04/03/2015 योजी केरेल्मा कय तनधाियणे प्रभाणे स्थातनक 

वॊस्था कयाची तपालतीची यक्कभ रु. .344920  चा बयणा केल्माची ऩालती नस्ती भध्मे आढ्ऱुन 

आरेरी नाशी. त्माभुऱे यक्कभेचा बयणा केरा फकॊ ला नाशी माचा फोध शोत नाशी. 
4) बोगलटा दाखरा देते लेऱी जोत्माच्मा दाखरा घेतल्माची प्रत नाशी. 

               भौजे ऩेणकयऩाडा व.क्र.215 ऩै, 216 ऩै, 221 ऩै, 222 ऩै,223,224, 226 ऩै,  227,      

       728 ऩै, 730, 731,  मा जागेतीर इभायत प्रकाय आमवाठी (फी ल वी, ए  वलॊग) 

      तदनॊतय ऩत्र क्र.भनऩा/नय/157/2015-16 दद. 15/04/2015 अन्लमे बोगलटा दाखरा देण्मात आरेरा आशे. 

भात्र, लयीर इभायती कयीता जोत्माचा दाखरा प्राप्त न केल्माचे तनदळिनाव आर े आशे. ऩमािमान े लयीर 

इभायतीफाफत दॊडनीम ळुल्क लवुर कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ वदय ळुल्क लवुर न केल्माच ेआढऱुन आरे 
आशे. दॊडनीम ळुल्काचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 

एकुण फाॊधकाभ षेत्र – 10498.72 चौ.भी. 
दॊडनीम ळुल्क – रु.2099744.00  

      तयी, दॊडनीम ळुल्क लवुर का कयण्मात आरे नाशी माफाफत रेखाऩयीषणाव खुरावा अप्राप्त आशे. 

   

    लवुरऩात्र यक्कभ:-रु.२०,९९,७४४/-     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



138 
 

ऩरयच्छेद क्र.९.११:- भौजे नलघय व.क्र 289/4,5 (जुना) 64/4,5 (नलीन) मा जागेतीर इभायत  
                             फाॊधकाभाच्मा प्रलकाव आकाय लवुरीफाफत... 

 

१) लास्तुवलळायद भे. तेजव कन्वल्टॊट 
२) बोगलटा दाखरा जा.क्र.भनऩा/नय/१०९४/२०१५-१६ दद.१७/०६/२०१५ 
३) वदय इभायती कयीता वाभामवक अॊतय ळुल्क ऩालती क्र. ७६७८०८ रु.५१२५०१/- चा बयणा 

धनादेळाव्दाये केल्माचे नभुद केरे आशे. ऩयॊतु नस्ती वोफत ऩालतीॊची प्रत तवेच धनादेळाचा 
तऩमळर वादय कयण्मात आरेरा नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.९.१२:- भौजे नलघय व.क्र. 286/11 (जुना), 85/11 (नलीन) मा जागेतीर  
                        इभायतीच्मा प्रलकाव आकायात जोत्माच्मा दॊडनीम ळुल्काफाफत.. 
 

लास्तुवलळायद भे.तेजव कन्वल्टॊट  
बोगलटा दाखरा क्रभाॊक भनऩा/नय/52/2015-16 दद.04/04/15 
      भोकळ्मा जागेलयीर कयाचा बयणा यक्कभ रु.132947/- ऩालती क्र.73789 दद.07/10/2014, 
धनादेळ क्र.00351 दद.04/10/14 कोटक भदशॊद्रा फॅंक, मभया योड व्दाये कयण्मात आरी अवल्माचे 
नस्ती लरुन ददवुन मेते. 
        वदय इभायती करयता जोत्माचा दाखरा प्राप्त न झाल्माच े तनदळिनाव आरे आशे. 
इभायतीफाफत दॊडनीम ळुल्क लवुर का कयण्मात आरे नाशी. माफाफत रेखाऩयीषणाव खुरावा अप्राप्त 

आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.९.१३:- इभायत यहशलाव र्व्माप्त दॊडनीम ळुल्कातीर तपालत रु.90142 फाफत.. 

        भे.डी.एन ऩटेर ॲण्ड अवो. माॊच्मा बोगलटा दाखल्मावाठी दद.10/12/2014 योजीच्मा 

अजािच्मा अनुऴॊगाने भनऩा/नय/187/2015-16 दद.16/04/2015 योजी भौजे नलघय व.क्र. 401/2 

(जुना) 55/2 (नवलन) मेथीर भॊजुय येखाॊकना भधीर इभायत क्र.1,2 (ऩाटि जस्टल्ट + 7) इभायत 

क्र.3,4 (ऩाटि जस्टल्ट +6) च ेफाॊधकाभाव बोगलटा दाखरा भॊजुय केरा आशे.  

      वदय प्रकयणाची छाननी प्रत ल बोगलटा दाखरा भॊजुयीवाठी वादय केरेल्मा दटऩणी भध्मे 

इभायत यदशलाव व्माप्त अवल्माभुऱे रु.894958 दॊडनीम ळुल्क (4474.79 चौ.भी x रु.200 = 

894958) आकायल्माच ेल ऩा.क्र.757166 दद.08/04/15 योजी लवुर केल्माचे आढऱुन आरे आशे. 

       यदशलाव 4045.8 ल व्माऩायीषेत्र 450.71 अवे एकुण 4474.79 षेत्राव मभया बाईंदय 

भशानगयऩामरका ऩत्र क्र. भनऩा/नय/2234/2005-06 दद.20/12/2005 अन्लमे वुधायीत फाॊधकाभ 

ऩयलानगी ददरेरी आशे. 

        कामािरमीन आदेळ भनऩा/आमकु्त/नय/1363/012-13 दद. 19/06/12 प्रभाणे बोगलटा दाखरा/ 

लाऩय ऩयलाना न घेता इभायत लाऩय केल्माव यदशलाव लाऩयाव रु.200 ल लाणणज्म लाऩयाव रु.400 प्रतत 

चौ.भी प्रभाणे दॊडनीम ळलु्काची यक्कभ आकायालमाची आशे. 

       प्रस्ततु प्रकयणी व्माऩायी षेत्र 450.71 (D.N.Patel Associate ने वादय केरेल्मा 

नकाळाप्रभाणे) इतके अवताना वदयीर षेत्राच ेदॊडनीम ळलु्क रु.200 प्रतत चौ.भी प्रभाणे आकायर ेआशे ल 

त्माभऱेु व्माऩायी षेत्रावाठीच े दॊडतनम ळलु्क रु.90142/- इतके कभी आकायण्मात आर े आशे. त्माचा 

तऩमळर खारीरप्रभाणे  

1 यहशलाव षेत्र- 4024.08 x 200 804816.00 

2 र्व्माऩायी षेत्र- 450.71 x 400 180284.00 

3 कयालमार्ी आकायणी- 985100 
4 केरेरी आकायणी ल लवुरी 894958 
5 पयक 90142 कभी आकायणी 
   

     लयीर तऩमळर ऩाशता दॊडनीम ळुल्क रु.90142/- इतके कभी लवुर कयण्मात आरे आशे.  
लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.९०,१४२/- 
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ऩरयच्छेद क्र.९.१४:- वन 2015-16 मा लऴाचकयीता फाॊधकाभ ऩयलानगी ल बोगलटा दाखरा देण्मात    
                            आरेल्मा नस्ती उऩरब्ध करुन देणेफाफत. 
 

          रेखाऩयीषणावाठी वन 2015-16 कयीता एकुण 30 प्रकयणाॊभध्मे फाॊधकाभ ऩयलानगी ल 

71 प्रकयणाॊभध्मे बोगलटा दाखरा देण्मात आल्माच्मा प्रकयणाॊची मादी वादय कयण्मात आरी आशे. 

त्माऩैकी फाॊधकाभ ऩयलानगीची 10 प्रकयणे ल बोगलटा दाखल्माची 18 प्रकयणे उऩरब्ध करुन 

देण्मात आरी आशेत. 

        उलियीत फाॊधकाभ ऩयलानगीची 20 प्रकयणे ल बोगलटा दाखल्माची 53 प्रकयणे 

रेखाऩयीषणावाठी त्लयीत उऩरब्ध करुन देणेफाफत कऱवलण्मात आरे शोत ेऩयॊत ुवद्म प्रकयणे उऩरब्ध 

करुन देण्मात आरेरी नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.९.१५:- वर्व्शे क्र. ८७/१ ए भौजे घोडफॊदय मेथीर इभायत िकाय ’डी” च्मा भमाचदीत   

               बुखॊड षेत्रालयीर प्रलकाव आकाय कभी आकायल्माफाफत... 
               (वुधायीत फाॊधकाभ िायॊबऩत्र मभबा/भनऩा/नय/६२६/२०१५-१६ हद.१३/०५/२०१५) 
 

 

         वव्शे क्र . ८७/१ ए भौजे घोडफॊदय मेथी र इभायत प्रकाय ’डी” च्मा भमाि ददत बुखॊड    

षेत्रालयीर वलकाव आकाय रु.२१,०००/- प्र.चौ.भी मा दयाने आकायण्मात आरेरा आशे . प्रस्तुत प्रकयणी 

वन २०१० च्मा येडी येकनय नुवाय  बुखॊड षेत्रालय रु .२४,३००/- प्र.चौ.भी मा दयाने वलकाव आका य 

लवुर कयणे आलश्मक शोते. भात्र, लयीर प्रकयणी रु.२१,०००/- प्र.चौ.भी मा दयाने  एकुण रु.३९,६८,१६९/- 

इतका वलकाव  आकाय आकायण्मात आरेरा आशे . प्रत्मषात रु.२४,३००/- प्र.चौ.भी मा दयाने  एकुण 

रु.४४,५३,१३०/- इतका वलकाव  आकाय  आकायणे आलश्मक शोते. त्माभुऱे वलकाव आकाय कभी लवुर 

केरा आशे अळी रेखा ऩयीषणाची धायणा आशे . माफाफत अधिवभाव क्र .०६ दद.०३/०७/२०१८ अन्लमे 

खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. वदयचा खुरावा अप्राप्त आशे. 

लवुरऩात्र यक्कभ- रु.४,८४,९६१/-  
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ऩरयच्छेद क्र.९.१६:- प्रलकाव आयाखडा अॊभरफजालणी ल आयक्षषत जागाॊच्मा बुवॊऩादनाफाफत...  
    
        भशायाष्ट्र प्रादेलळक ल नगययचना अचधननमभ 1966 नुवाय वलकाव आयाखड्मातीर 
आयक्षषत जागाच ेवांऩादन कयण्माची जफाफदायी भशानगयऩालरकेची आशे. त्मानुवाय भांजुय वलकाव 
मोजनेतीर वन 2015-16 ऩमिंत वलकलवत ल अवलकलवत आयषणाफाफत भाहशती भागवलरी 
अवता ती प्राप्त झारी नाशी, त्माभुऱे वदय वलम आयषणे भनऩाच्मा ताब्मात आशेत ककां ला कवे 
माफाफत आयषणननशाम भाहशती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात माली. 
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आस्थाऩना प्रलबाग 
 
 

ऩरयच्छेद क्र.१०.१:- वेला ऩुस्तकातीर त्रटुीफाफत...  
 

           आस्थाऩना वलबागातीर वेला ऩुस्तकाची तऩावणी कयताना खारीर तु्रटी आढऱुन 

आल्मा. 

१) लावऴिक लेतनलाढ यकाना क्र.८ भध्मे वॊफॊर्धत कभिचा-माची स्लाषयी नवुन शाताचे ठवे, अजजित 

यजा ल लैद्मकीम यजा माॊच्मा नोंदी अद्मालत केरेल्मा नाशी.  

२) वेलाऩुस्तकाभध्मे वेला ऩडताऱणी अमबरेख अद्मालत केरेरे नाशी. 

३) वेला ऩुस्तकातीर लेतन तनजश्चतीच्मा नोंदी प्रभाणणत कयण्मात आरेल्मा नाशी.  

४) १ जानेलायी २००६ योजी फकॊ ला त्मानॊतय तनमुक्त झारेल्मा कभिचा- माॊची नलीन तनमुक्तीच्मा 

लेऱी वुधायीत लेतन तनजश्चती वलत्त वलबाग अर्धवुचना क्र . लेऩुय १२०-/प्र.क्र.२७/वेला-९ 

दद.२२/०४/२००९ भधीर तनमभ क्र .८ प्रभाणे वोफत जोडरेल्य़ा ऩरयमळष्ट ३ भधीर टेफर क्र .२ 

प्रभाणे नोंदी घेऊन वेलाऩुस्तक अद्मालत कयालीत. 
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ऩरयच्छेद क्र.१०.२:- वन २०१५-१६ भधीर बप्रलष्ट्मतनलाचश तनधीलयीर र्व्माजाच्मा यक्कभेफाफत.. 

         मभया बाईंदय भशानगयऩामरका कभिचा- य़ाॊच्मा भामवक बवलष्म तनलािश  तनधी ऩुस्तक 

नोंदलशी नभुना क्र .१०० ठेलरेरी अवुन वन २०१५-१६ ची तऩावणी केरी अवता कभिचा-य़ाॊना द्माले 

रागणाये व्माज ल तनधीलय मभऱणाये व्माज माभध्मे भोठा पयक खारीर प्रभाणे आढऱुन आरा.  

अ.क्र कभचर्ा-माॊना अदा कयालमारे् र्व्माज (रु.) फॅंकेत ठेलरेरे ठेली लयीर र्व्माज (रु.) पयक (रु.) 

१ १,९७,९५,५९० १,४८,२७,८९७/- ४९,६९,६९३/- 
      

      वदयची तपालत बरुन काढण्माफाफत वषभ प्रार्धका- माचे भान्मता घेणे आलश्मक शोते . 

तथावऩ वदय प्रकयणी भान्मता घेण्मात आरी अवल्माचे ददवुन मेत नाशी . त्माभुऱे बवलष्मतनलािश 

तनधी भध्मे पयकाच्मा यक्कभेत तुट मेत आशे . ल ती बरुन काढण्मावाठी भशानगयऩामरका पॊ डातुन 

पयकाची यक्कभ जभा कयणे गयजेचे आशे. तथावऩ माफाफत कामिलाशी कयण्मात आरेरी नाशी वदयीर 

कामिलाशीफाफत अधिवभाव क्र.०३ दद.०८/०३/२०१८ अन्लमे कऱ वलण्मात आरी शोती . ऩयॊतु वदयची 

भादशती अप्राप्त आशे.   
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ऩरयच्छेद क्र.१०.३:- बप्रलष्ट्मतनलाचश तनधी खातेलशी (नभुना नॊ-९९,२०१५-१६) 

        बवलष्मतनलािश तनधी खातेलशी (नभुना नॊ-९९,२०१५-१६) चे रेखाऩयीषण कयताना खारीर 

तु्रटी आढऱून आल्मा. 

     मभया बाईंदय भशानगयऩामरका कभिचा-माॊच्मा बवलष्मतनलािश तनधी तऩमळराची नोंद नभुना 

क्र.९९ भधीर खातेलशीत ठेलण्मात आरेरी आशे . कभिचा-माॊच्मा तनलतृ्तीलेऱी अदा कयण्मात आरे ल्मा 

देमकाॊची नोंद दैतनक ऩुस्तक नभुना क्र.१०० तऩावताना प्रत्मष जभा यक्कभेऩेषा जास्त यक्कभ अदा 

केल्माचे आढऱुन आरे आशे. त्माचा तऩळीर खारीर तक्त्माप्रभाणे आशे. 

अ
क्र 

बप्रलष्ट्मतनलाचश 
खात ेक्र. 

वबावदार् ेनाल 
 

स्टेट फॅंकेच्मा 
धनादेळ क्र. 

दैतनक ऩुस्तक 
नभुना नॊ-१०० 

बप्रलष्ट्म तनलाचश 
तनधी खातलेशी 
नभुना नॊ-९९  

 
 

पयक 

१ ११३३ अरुण ऩाटीर ९४६७११ १८७६३३/- १४०७३०/- ४६९०३/- 
२ २०९ फाफ ुळॊकय वोरॊकी 

(श्री.आळा फा.वोरॊकी) 
९४६७१५ १९२९४३/- १५७३०६/- ३५६३७/- 

३ ११७२ भनीलेर लतैमर ॊगभ ९४६७१८ १७३२२२/- १२९१८८/- ४४०३४/- 
४ ७८७ अददभरभ कृष्णान ९४६७१९ १६१९०१/- ११७३५५/- ४४५४६/- 
५ २३२ याभमरॊगभ नाडवेन ९४६७२० ५७४८६/- ३५५०३/- २१९८३/- 
६ १०७५ ऩाॊडुयॊग भेशय‘ ९४६७२६ १९८६४५/- १३८७८३/- ५९८६२/- 
७ ९४९ जमलॊत फकणी ९४६७२७ २००७६६/- १४०७३०/- ६००३६/- 
 ९५८ शरयश्चॊद्र भॊगेरा 

(श्रीभ.ळुबाॊगी भॊगेरा) 
९४६७३० १११८०१/- ८६०५१/- २५७५०/- 

    एकुण ३,३८,७५१/- 
 

        लयीर तक्त्माचे अलरोकन केरे अवता बवलष्म तनलािश तनधी तीर खात्माभध्मे वबावदाचे 

तनलतृ्त्ती लेऱी जभा अवरेल्मा यक्कभेऩेषा जास्त यक्कभ अॊततभ देमकाभध्मे अदा केल्माचे आढऱून 

मेत आशे. तयी माफाफत रेखाऩयीषणाव खुरावा कयण्मात आरा नाशी . अळा प्रकायची अन्म प्रकयणे 

आशेत का? माफाफत वलबागाने आढाला घेऊन अनुऩारन दळिलाल.े 
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ऩरयच्छेद क्र.१०.४:- बप्रलष्ट्मतनलाचश तनधी (नभुना नॊ-९९) 
 
        बवलष्म तनलािश तनधी खाते लशी ( नभुना नॊ-९९) वन २०१५-१६ चे अलरोकन केरे अवता 

एकुण-७८ खातेदायाचे प्रायॊमबची यक्कभ आशे ततच यक्कभ भाचि अखेय दळिवलण्मात आरेरी आशे . 

मालरून अवे रषात मेते फक , वबावद खातेदाय शे वध्मा वेलेत ददवुन मेत नाशी . तयी ऩण त्माॊच्मा 

खात्माचा दशळोफ देण्मात आरेरा नाशी. त्माची भादशती खारीर तक्त्माप्रभाणे आशे. 
 

अ.क्र बप्रलष्ट्म तन लाचश 
खात ेक्र. 

   वबावदार्े नाल एप्रिर २०१४ र्ी आयॊबीर्ी 
मळल्रक ल भार्च २०१५ 
अखेयर्ी मळल्रक (रु.) 

१ ४९ कनभुॊगर  ९७३ 
२ १४८ जमॊती कार ु २१४२ 
३ १५३ आयभोगन नायामण ६२१ 
४ १७४ यालजी भॊगर ३१०६ 
५ १७५ याभळयण टाक ७४१६ 
६ १७७ रषभन टाक ६४६४ 
७ १७९ कान ुवोभा ऩयुोबफमा १७७३१२ 
८ १८४ भोशन अडडलर २३५ 
९ १७५ याभेश्लय कल्माणा ११४१० 
१० २०९ फाफळुॊकय वोरॊकी १५२२६६ 
११ २१६ नाल नभदु नाशी ७४५९ 
१२ २३४ फाफ ुकोदटमाना ६६८५ 
१३ २३७ मबकु  दशयाजी वोरॊकी ७६२८६ 
१४ २४५ नाल नभदु नाशी ३८१८ 
१५ २४८ भतृ्मफुक्रष्णा (mrutyukrishna) 

तॊगलेर 
३३६ 

१६ २५६ भॊगर चुना वोरॊकी ८५३५ 
१७ २६२ वना भॊगर वोरॊकी ४७३ 
१८ २९० याभस्लाभी अभालॊळी १०९७२९ 
१९ २९६ नाल नभदु नाशी २५५४ 
२० ३०० आभुिगभ भनीकभ ११५४४६ 
२१ ३२२ नाल नभदु नाशी १५९३४ 
२२ ३४१ नाल नभदु नाशी ३६१८ 
२३ ३४५ बफयाॊऩर यघनुाथ १२७८९९ 
२४ ३६० नाल नभदु नाशी १३१३ 
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२५ ३७४ भोतनका ताॊफे १३१३ 
२६ ३९८ वलऩरु षीयवागय १५१६६४ 
२७ ४१८ नाल नभदु नाशी ९७३ 
२८ ४४१ याजन गयुल ४३८६१ 
२९ ४६० काळीनाथ श्रीतनलाव ६१९० 
३० ४८६ फक्रष्णन अभुिगभ २३६२३४ 
३१ ४८८ नाल नभदु नाशी २४९७ 
३२ ४९० नाल नभदु नाशी ३५४४८ 
३३ ४९१ नाल नभदु नाशी ४०३१० 
३४ ४९५ नाल नभदु नाशी ३३२६२ 
३५ ५०७ भोशन वक्रा वोरॊकी ७९१३५ 
३६ ५१७ नाल नभदु नाशी ३७९२ 
३७ ५४५  कोराॊजी कुप्ऩसु्लाभी ३६५८७ 
३८ ५४८ करी मबका २१२२ 
३९ ५५७ भोशन ऩी. वोरॊकी ३६९७ 
४० ५७३ अनीर ऩत्र े २१३६८ 
४१ ५७४ भोशन नाईक ८९८ 
४२ ५७५ वनुीर चतयेु ११९१९३ 
४३ ५८७ गोऩार खॊडली ८०६८२ 
४४ ५९२ ददनेळ डी. गोदशर ५३३६० 
४५ ६८१ छामा अ. अल्शाट ८०३२४ 
४६ ६९३ लॊदना लाकोड े १२७३२ 
४७ ७१९ ववलता मबकू १२४३ 
४८ ७२१ ळाॊती ऩनीय १८२२५ 
४९ ७२४ वॊजम याभा ऩलाय ६०० 
५० ७३० अय्मास्लाभी नडवेन ८४४१५ 
५१ ७६५ मवन्नाऩमान याभस्लाभी ४३३ 
५२ ७७४ भशादेल फी.ऩादटर २३०० 
५३ ७७५ वबुाऴ घयत २९७८ 
५४ ७७७ अनऩमागन अमाकॊ डु २८९२ 
५५ ७९४ कयभलीय लाजल्भकी ११०२९ 
५६ ८१५ जगदीळ भ. ऩादटर ६४९०७ 
५७ १०३८ फाळ्कृष्ण डोके ९३६८ 
५८ १०५३ जमयाभन लेरेमान २११४५ 
५९ १०५९ देलानॊद कृष्ण बोईय ३०७९६ 
६० १०७७ अब्दरु कयभमवॊग ८४१ 
६१ १०८७ ददरफाग भशेश्लयी ४६४०५ 
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६२ १११० वलराव एव. गामकलाड ९३६० 
६३ ११२६ याजु नॊदरार लतैी ९०७५६ 
६४ १२०४ बाईनाथ के अजभन १८०३ 
६५ १२५१ बयत जगताऩ ८३८३७ 
६६ १२७२ शनभुान एव. ऩाटीर  २०४० 
६७ १३०८ वॊजम खये ५६० 
६८ १३३९ चॊद्रकाॊत टोऩरे ५७०५ 
६९ १३४२ प्रवलण बोमे १९५७५ 
७० १३४५ अतनर के.लॊजायी ४०४२४ 
७१ १३५२ वर्चन चलाठे ७१९४९ 
७२ १३६३ भोशन वोभा तरऩ े ६३७४५ 
७३ १३८७ तनळाॊत जाधल १०७१४७ 
७४ १४०६ ळमळकाॊत भत े १८७ 
७५ १४०९ अळोक वयुजीत शुळाया १५०० 
७६ १४२५ वॊऩत फक्रष्णा भाधलन २९४८७ 
७७ १४३३ अळोक राडके (A3) २३६२६ 
७८  वलयभनी कोरानजी (A13) 

पारवे 
९०० 

  एकुण २७,३७,८५० 

         

       लयीर तक्त्माचे अलरोकन केरे अवता एकुण- ७८ खाते दायाचे अॊततभ देमके 

प्ररॊबफत अवुन ते फकती लऴि प्ररॊबफत आशे त्माची भादशती ल खातेदायाचे अॊततभ देमक का 

देण्मात आरे नाशी त्माचा खुरावा  अधिवभाव क्र.०४ दद.०८/०३/२०१८ अन्लमे भागवलण्मात 

आरा शोता. रेखाऩयीषणाव अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१०.५:- नभुना क्र-९९ िभाणे ठेलण्मात आरेरी खातेलशी ल नभुना क्र. १०० बप्रलष्ट्म तनलाचश  
               तनधी दैतनक ऩुस्तक मातीर मळल्रक यक्कभेतीर रु.१७५७४५०.६० इतक्मा  
               पयकाफाफत. 
 
 

      मभया बाईंदय भशानगयऩामरका कभिचा- माॊच्मा बवलष्मतनलािश तनधी तऩमळराची नोंद नभुना 

क्र.९९ भधीर खातेलशीत ठेलण्मात आरेरी आशे. तवेच बवलष्मतनलािश तनधी जभा ल खचि माची नोंद 

दैतनक ऩुस्तक नभुना क्र.१०० भध्मे ठेलण्मात आरेरी आशे. नभुना क्र. १००  बवलष्म तनलािश तनधी 

दैतनक ऩुस्तकाभधीर अखेयची मळल्रक ल नभुना क्र-९९ बवलष्म तनलािश तनधी खातेलशीतीर अखेयची 

मळल्रक माची तुरना केरी अवता दैतनक ऩुस्तकाभधीर मळल्रक खातेलशीतीर मळल्रक यक्कभेऩेषा 

रु. १७५७४५०.६० इतकी कभी आशे. माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे आशे. 

अ.क्र नभनुा क्र.१०० मा बप्रलष्ट्मतनलाचश दैतनक 
ऩसु्तकातीर अखेयर्ी मळल्रक यक्कभ 

नभनुा क्र.९९ मा बप्रलष्ट्मतनलाचश 
खातलेशीर्ी अखेयर्ी मळल्रक 

यक्कभ 

पयक 

१ २८,२३,४४,३०६.४० २८,४१,०१,७५७ १७५७४५०.६० 
 

          दैतनक ऩुस्तकातीऱ मळल्रक यक्कभ खातेलशीतीर मळल्रक यक्कभेऩेषा १७५७४५०.६० इतकी 

कभी मेते. तयी, पयकाच्मा यक्कभफेाफत ताऱभेऱ घेऊन रेखाऩयीषणाव अनुऩारन दळिलाल.े  
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ऩरयच्छेद क्र.१०.६:- श्री.दपुी भशामव ॊग कागडा माॊना देण्मात आरेरे अततयीक्त कुटुॊफ तनलतृ्त लेतनाफाफत 

         श्रीभती दपुी भशामवॊग कागडा माॊना दद.२२/०६/२०१६ ऩावुन रु.२६९४ मा दयाने कुटुॊफ तनलतृ्त लेतन 

देण्माएलजी दद.३१/१०/२०१६ ऩमिंत रु.२९९४/- मा जुन्मा दयाने कुटुॊफ तनलतृ्त लेतन अदा केरेर ेआशे. जुन्मा 

दयाने ज्मादा प्रदान केरेरे +  कुटुॊफ तनलतृ्त लेतन यक्कभ रु.३२२५/- लवुर कयालमाचे आशे. 

 श्रीभती दपुी भशामवॊग कागडा माॊचे वेलाऩुस्तक ल नस्तीची तऩावणी केरी अवता त्माॊचे कडुन 

यक्कभ रु.३२२५/- लवुर केल्माचे नोंदी आढऱुन आरेरी नाशी. त्माभुऱे प्रत्मष लवुरी झारी फकॊ ला नाशी माची 

ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.१०.७:- श्री. कुॊ जन मवतायाभ ऩाटीर (मळऩाई) 

     जा.क्र.भनऩा/आमुक्त/तनरॊफन/१८७७/२०१५-१६ दद.०९/०२/२०१६ दद.०९/०२/२०१६ ऩावुन तनरॊबफत. 

            आदेळ जा.क्र.भनऩा/वा.प्र/६२६/२०१७-१८ दद.२५/१०/२०१७ अन्लमे श्री. कुॊ जन मवतायाभ ऩाटीर माॊना 

देण्मात आरेरा तनलािश बत्ता ५०% ल ७५% बत्ता लेतन ल बत्माच्मा ८०% यक्कभ भॊजुयी भधुन कयणे फाफत 

दद.२५/१०/२०१७ मा आदेळात नभुद केरेर ेआशे अवे अवताना माफाफत त्माॊना ऩगाय ९०%  ददल्माच े ल त्मातनु 

५०% ल ७५% वभामोजन केल्माच ेवेला ऩसु्तकात नोंदी आढऱुन मेत नाशी. 

      तयी वदयीर वेला ऩुस्तकाची ल अदा केरेल्मा लेतनाची लयीर कारालधीची ऩुनिवलरोकन करुन उर्चत 

कामिलाशी कयाली. 
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ऩरयच्छेद क्र.१०.८:- श्री.बुऴण दॊडगीदाव षफकयण तॊत्रस तनरॊबफत िकयण 

१. जा.क्र.भनऩा/आमुक्त/तनरॊफन/१३५/२०१५-१६ दद.२४/०७/२०१५ ऩावुन तनरॊबफत 

२. आदेळ क्रभाॊक जा.य भनऩा/वाप्रवल/७९८/२०१७-१८ दद.१९/१२/२०१७ अन्लमे एक लेतनालय योखुन  

   ठेलण्माची मळषा पभािलण्मात आरी अवुन त्माचा ऩयीणाभ ऩुढीर लेतनालय शोईर. 

१. श्री. दॊडगीदाव षफकयण तॊत्रस माॊची दद.०१/०७/२०१६ ची लेतनलाढ ऩुढीर लेतनलाढीलय ऩयीणाभ 

करुन योखता मेईर. वदय लेतनलाढ दद.०१/०७/२०१७ रा दद.०१/०७/२०१५ नॊतयची लेतनलाढ देम 

शोईर. ऩयॊत ु त्माॊच्मा वेला ऩुस्तकाभध्मे ०१/०७/२०१७ ची लेतनलाढ ददल्माचे आढऱुन मेत नाशी. 

त्माभुऱे योखरेरी लेतन लाढ वलचायात घेऊन ऩुढीर लेतनलाढ काढरेल्मा नाशी. 

२. श्री. बुऴण दॊडगीदाव माॊना देण्मात आरेरा तनलािश बत्ता ५०% ल ७५% बत्ता लेतन ल बत्माच्मा ९०% 

यक्कभ भॊजुयी भधुन कयणे फाफत दद.१९/१२/२०१७ मा आदेळात नभुद केरेर ेआशे अवे अवताना 

माफाफत त्माॊना ऩगाय ९०% ददल्माचे  ल त्मातुन ५०% ल ७५% वभामोजन केल्माच ेवेला ऩुस्तकात 

नोंदी आढऱुन मेत नाशी. 

         तयी वदयीर वेला ऩुस्तकाची ल अदा केरेल्मा लेतनाची लयीर कारालधीची ऩुनिवलरोकन करुन 

उर्चत कामिलाशी कयाली. 
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ऩरयच्छेद क्र.१०.९:- लेतन ऩडताऱणीफाफत.. 
 

        मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा आस्थाऩनेलय एकुण १५४३ कभिचायी अवुन कभिचा-
माॊच्मा ५ व्मा ६ व्मा लेतन आमोगानुवाय लेतन तनजश्चती करुन लेतन अदा केरेरे आशे . तथावऩ 
आस्थाऩनेलयीर खचािलय तनमॊत्रण ठेलण्मावाठी भशाऩामरकेने वत्लय लेतन ऩडताऱणी वलऴमक 
स्थामी कामिऩध्दती तनभािण केरे री आढऱुन मेत नाशी . तयी मा वलबागातुन लेतन  ऩडताऱणी 
वलऴमक कामिऩध्दती तनभािण का केरी नाशी ल त्माभुऱे कभिचा-माॊची लेतन तनजश्चती नुवाय अदा 
केरेल्मा लेतनाची खातयजभा कळी कयण्मात मेते माफाफत खरुावा वादय कयण्मात आरा नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.१०.१०:- भमत कभहचा-मांच्मा कुटंूफार्स ज्मादा कुटंूफ ननलतृ्ती लेतन प्रदान केल्माफाफत… 
 
      भशायाष्ट्र नागयी वेला (ननलतृ्ती लेतन) ननमभ, 1982 नुवाय ळावककम कभमचा-माचा भतृ्मु 
झाल्माव कुटूांफ ननलतृ्ती लेतन भतृ्मुच्मा हदनाांकाऩावुन 7 लऴम ककां ला वेला ननलतृ्त कभमचायी ह्मात 
याहशरा अवता तय ज्मा हदनाांकाव तो 65 लऴम लमाचा झारा अवता त्मा हदनाांकाऩमिंतचा कारालधी 
वलचायात घेऊन माऩैकी कभी अवेर त्मा काऱाऩमिंत लाढील दयान ेकुटूांफ ननलतृ्त लेतन देम आशे. (भुऱ 
भांजुय कुटूांफ ननलतृ्त लेतनाच्मा दपु्ऩट)  
        ळावन ननणमम क्र. वेननल-े1009/प्र.क्र.33/वेला-4 हद.30/10/2009 नुवाय हद.01 जानेलायी 
2006 ऩावुन वांफांचधत कभमचायी वेलेत अवताना भतृ्म ुझारा अवल्माव भतृ्मुच्मा हदनाांकानांतय 10 
लऴामऩमिंत दपु्ऩट दयान ेकुटूांफ ननलतृ्त लेतन देम आशे. 
        प्रचलरत ननमभानुवाय 7 लऴामची भमामदा 2006 च्मा ळावन ननणममानुवाय 10 लऴामऩमिंत 
केरी आशे. मा ननणममाचा भशत्लाचा बाग म्शणजे जे कभमचायी हदभाांक 01 जानेलायी 2006 योजी 
ककां ला त्मानांतय भतृ ऩालतीर, अळा कभमचा-माांच्मा कुटूांफारा देम याशीर. म्शणजेच 2006 ऩुलीच्मा 
कुटूांफ ननलतृ्त लेतनधायकाांना शी भमामदा 7 लऴामचीच याशीर. वन 2015-16 मा लऴामतीर ननलतृ्ती लेतन 
(नभुना क्र.101) नोंदलशीच े रेखाऩयीषण कयताना कुटूांफ ननलतृ्त लेतनाच ेभमामदेनांतयशी लाढील दयान े
प्रदान  केल्माचे  आढऱुन  आरे आशे. त्माभुऱे एकुण 28 कुटूांफ ननलतृ्त लेतन धायकाच्मा 
हद.31/05/2019 ऩमिंत यक्कभ रु.28,23,611/- इतके ज्मादा प्रदान केरेरी आशे. वदयीर फाफ मोग्म 
त्मा काममलाशीवाठी ननदळमनाव आणुन देण्मात मेत आशे. वोफत ज्मादा प्रदान झारेल्मा कुटूांफ ननलतृ्त 
लेतन धायकाची मादी ल अदा केरेरी  यक्कभ माांच ेवललयण ऩत्र जोडरे आशे. तवेच वषभ अर्धका-
माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का माफाफत तऩावणी करुन 
उर्चत कामिलाशी कयाली. 
 

 लवुरऩात्र यक्कभ- रु.28,23,611/- 
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ऩाणीऩुयलठा प्रलबाग 
 

ऩरयच्छेद क्र.११.१:- ऩाणीऩट्टी कभी बयण्माफाफत... 
 

         ऩाणी ऩुयलठा वलबागात ऩाणीऩट्टी वॊगणकीम ऩध्दतीने वॊकमरत केरी जाते . ददलवअखेय 

योख ल धनादेळाव्दाये जभा झारेरी ऩाणीऩट्टी जभा करुन एचडीएपवी फॅंकेत बयणा कयणे करयता 

फॅंकेव्दाये एज न्वी नेभण्मात आरेरी आशे . वदय एज न्वीचे प्रतततनधी लयीर काभाकरयता मेउन 

ऩाणीऩट्टी योख यक्क भ ल धनादेळ फॅंकेत बयणा कयण्माचे काभ कयतात . वदय ऩाणीऩट्टी बयणा 

कयणेच्मा काभात खारीर प्रभाणे तु्रटी आढऱुन आरेल्मा आशेत.  

१) उत्तन वलबागातीर ददनाॊक १४/०३/२०१६ योजीच्मा ऩाणीऩट्टी वॊगणकीम लवुरी रयऩोटि नुवाय 

रु.६६६२४/- इतकी यक्कभ लवुर झारी आशे . तथावऩ चरनाव्दाये रु .६५०५३/- इतकी यक्कभ 

बयणा कयण्मात आरेरी आशे . माभुऱे रु .१५७१/- इतक्मा कभी यक्कभेचा बयणा केरा 

अवल्माचे तनदळिनाव आरे आशे.   

२) मभया योड वलबागातीर ऩाणीऩट्टी बयणा चरनावोफत वॊगणकीम लवुरी रयऩोटि न जोडल्माभुऱे 

ऩाणीऩट्टी बयणा यक्कभेची ऩडताऱणी कयता आरेरी नाशी.  

अ.क्र ददनाॊक यक्कभ (रु) 
१ १४/०८/२०१५ १९३७५/- 
२ १८/०८/२०१५ १९९३०/- 
३ १८/११/२०१५ ६३७४७/- 
४ १९/११/२०१५ १५६३७/- 
५ २१/११/२०१५ २६८००/- 
६ ३०/११/२०१५ १००७३/- 

 

३) मभया योड वलबागातीर दद .०१/१२/२०१५ योजीच्मा ऩाणीऩट्टी वॊगणकीम लवुरी रयऩोटि नुवाय 

रु.१००७३/- इतकी यक्कभ लवुर झारेरी अवताना चरनाव्दाये रु.३२१०/- इतकी यक्कभ बयणा 
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कयण्मात आरेरी आशे . माभुऱे रु .६८६३/-  इतक्मा कभी यक्कभेचा बयणा केरा अवल्माचे 

तनदळिनाव आरे आशे.  

४) याई भुधाि वलबागातीर वन २०१५-१६ भधीर ऩाणीऩट्टी बयणा चरन पाईर तऩावरी अवता 

चरनावोफत ऩाणीऩट्टीचे वॊगणकीम लवुरी रयऩोटि जोडरे नवल्माभुऱे चरन तऩावता आरेरे 

नाशी. 

५) डोंगयी वलबागातीर दद . २१/०३/२०१६ योजीचे ऩाणीऩट्टी बयणा चरन ल फॅंकेत ऩाणीऩट्टी 

बयणा केरेरी ऩालती ऩाशता रु . ४५८८०/- इतका बयणा केरेरा आशे . भात्र फॅंक स्टेटभेंट 

तऩावरे अवता वदय यक्कभ बयणा केल्माची नोंद ददवुन मेत नाशी.  

६) खायीगाल, बाईंदय (ऩु) वलबागातीने खारीर ददलळी ऩाणीऩट्टी बयणा केल्माचे चरन ल फॅंकेत 

ऩाणीऩट्टी बयणा केरेरी ऩालती उऩरब्ध आशे . भात्र, फॅंक स्टेटभेंट तऩावरे अवता वदय 

यक्कभ बयणा केल्माची नोंद फॅंक स्टेटभेंट भध्मे ददवुन मेत नाशी.  
 

अ.क्र हदनाॊक यक्कभ (रु) 
१ ३०/१०/२०१५ ५८७९५/- 
२ १६/११/२०१५ ८३४८/- 
३ २६/०३/२०१६ २३४५/- 
४ २८/०३/२०१६ २१६०१७/- 
 एकुण २,८५,५०५/- 

     लयीर वलि भुद्द्माॊफाफत रेखाऩयीषणाव खुरावा अद्माऩ अप्राप्त आशे.   

        लयीर यकभाॊफाफत वषभ अर्धका- माने तऩावणी करुन वॊफॊर्धत यकभेचा अऩशाय झारेरा 

आशे अगय कवे माफाफतचा अशलार भा.आमुक्त भशोदमाॊना वादय करुन वॊफॊर्धत यकभा लवुर करुन 

अनुऩारन रेखाऩयीषणाव दळिलाल.े     

लवुरऩात्र यक्कभ:- २,८५,५०५/- 
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ऩरयच्छेद क्र.११.२:- भशायाष्ट्र गर्व्शचभेन्ट ईरेक्रीमवटी ड्मुटी फाफत.. लवुरऩात्र यक्कभ- रु. ६३१६५०.५७ 

 

 

          

         भशायाष्र गव्शिभेन्ट ईरेक्रीक ड्मुटी अॅयक्ट १९५८ तयतुद ३(२)(ia) नुवाय भशानगयऩामरकेने 

ऩजब्रक स्रीट राईटीॊग , ऩजब्रक लॉटय आणण घनकचया ल गटाय खाते मावाठी लाऩयरेल्मा 

ईरेक्रीमवटी ऩॉलय (मुतनट) माना ईरेक्रीमवटी ड्मुटी भाप केरेरे आशे. 

       ऩाणी खात्माच्मा वलज देमकाचे रेखाऩयीषण कयताना रयरामन्व कॊ ऩनीने ददरेल्मा 

देमकाभध्मे ईरेक्रीमवटी ड्मुटी आकायण्मात आरेरी अवुन त्माचा वॊऩुणि बयणा  रयरामन्व कॊ ऩनीरा  

कयण्मात आरेरा आशे. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 
 

िभाण
क क्र 

हदनाॊक रेखामळऴच भारभत्ता 
खात ेक्र. 

भारभत्ता 
भीटय क्र. 

भारभत्ता 
देमक यक्कभ 

ईरेक्रीक्ट 
ड्मटुी 

३६१ २३/०८/२०१५ भरतनस्वायण वलज देमक १५१५१५९९६ L९६५०२९ २३५९४०.७७ ४१०५०.७९ 
   १५१५१५७९२ L९६५०२२ ९०७९० १५७१४.५८ 
   १५१८२३२६१ L९८४०४९ १०७७८०.२० ७२३५.२८ 
       

३६२ २६/०८/२०१५ वॊऩ ल ऩॊवऩग लीज देमक १५१९६४१७३ L९८२३२७ ११६८८४५ १०३८२६.३२ 
   १५१५१५८३९ L९७५९४६ ५०३५५०.९९ ८४४१०.३९ 
   १५१५१५९५१ L९६५०१८ १६७६१८.५४ २९६८८.७४ 
       

३८१ ३१/०८/२०१५ वॊऩ ल ऩॊवऩग लीज देमक १५१२१८९५८ ७६७०१६७ ७०९४३ .४१ ९६३५.८४ 
२५३   १५१२१८९५८ ७६७०१६७ ४७०६७.२७ ७७८५.३७ 
       

१४८ १९/०६/२०१५ भरतनस्वायण वलज देमक १५१५१५९९६ L९६५०२९ १५४२५० २७२५३.७८ 
   १५१५१५७९२ L९६५०२२ ६०५१०.९९ १०८६५.७० 
       

१४९ १९/०६/२०१५ वॊऩ ल ऩॊवऩग लीज देमक १५१५१५८३९ L९७५९४६ ४२५३६० ७२४६७.५५ 
   १५१५१५९५१ L९६५०१८ १४००४३.०४ २५०७५.३७ 
    १५१९६४१७३ L९८२३२७ ५३५०३२.८६ ९३१२९.६६ 

       
२९० १०/०८/२०१५ वॊऩ ल ऩॊवऩग लीज देमक १५१९६४१७३  ५६३९२० ९६७०७.५३ 
   १५१८२३२६१  ६३७६० ६८०३.६७ 

     ४२६४४७० ६३१६५०.५७ 

            



159 
 

         वफफ ड्मुटी भाप अवताना  त्माच फाफीवाठी  आकायरेरी ड्मुटी रु.६३१६५०.५७ का 

बयण्मात आरी माचा खुरावा रेखाऩयीषणाव कयण्मात माला . तवेच माप्रभाणे वफॊर्धत वलऴमाच्मा  

अनुऴॊगाने बयरेल्मा देमकाचे लयीरप्रभाणे तऩमळरलाय भादशती काढून ड्मुटी ऩोटी बयरेल्मा यक्कभेची 

रयरामन्व कॊ ऩनी कडुन लवुरी कयण्मात माली.  

        लास्तवलकरयत्मा प्रदानकत्माि अर्धकाय-माने कोणत्माशी यक्कभेचे प्रदान कयताना कामद्माळी 

वुवॊगत यक्कभेचे प्रदान शोईर माची दषता घेणे आलश्मक आशे . तथावऩ उऩयोक्त यक्कभेचे 

तनमभफाह्मम प्रदानकत्माि अर्धका-माकडुन कयण्मात आरे आशे.   

        वन २०१५-१६ मा लऴाित भनऩा भापि त एकुण फकती ईरेक्रीमवटी ड्मुटी बयणा कयण्मात 

आरी ल ती लवुरीवाठी काम प्रमत्न कयण्मात आरे माफाफत अनुऩारन कयण्मात माल.े  

 

लवरुऩात्र यक्कभ:- रु.६३१६५०.५७  
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ऩरयच्छेद क्र.११.३:- फॅंक स्टेटभेन्ट भध्मे आढऱुन न आरेल्मा धनादेळ यक्कभा फाफत... 
 

        वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴाितीर ऩाणीऩट्टी बयणा धनादेळाचा चरनातीर तऩमळर फॅंक 

स्टेटभेंट भधीर धनादेळाच्मा तऩमळरावोफत ऩडताऱणी केरा अवता खारीर धनादेळाॊची नोंद फॅंक 

स्टेटभेन्टभध्मे आढऱुन आरेरी नाशी. 

अ.क्र हदनाॊक लॉडच फॅंकेर्े नाल धनादेळ क्र यक्कभ 
१ ०५/०१/२०१६ बाईंदय (ऩ) IDBI Bank ४३६९०५ ४१६१७ 
२ ११/०१/२०१६ तराल योड Corporation Bank ६४४५७५ ५७५७ 
३ २२/०१/२०१६ तराल योड NKGSB ५०९४३४ ४३६३ 
४ ३१/०३/२०१६ बाईंदय (ऩ) Union Bank २१५७२ १८४१७ 
५ ३१/०३/२०१६ बाईंदय (ऩ) HDFC Bank ३४ १०००० 
६ ३१/०३/२०१६ बाईंदय (ऩ) GP Paris bank ३००४५८ १९७७६ 
७ ३०/०३/२०१६ तराल योड HDFC Bank ०००६५८ ११४२४ 
९ ०९/०३/२०१६ तराल योड Central bank १६८९६६ १७२१२ 
१० ०९/०३/२०१६ तराल योड Vasai vikas bank १८२३१ ३८४३ 
११ ०९/०३/२०१६ तराल योड Bank of Maharashtra २०३८८१ १२७१४ 
१२ ०९/०३/२०१६ तराल योड Abhyudaya bank १००२६५ ३४०० 
१३ ०९/०३/२०१६ तराल योड NKGSB ५१००६१ ४८७५ 
१४ २१/१२/२०१५  State Bank of India १८०२२९ ७८१ 
१५ १८/१२/२०१५ तराल योड The Thane dist bank ७३९०१४ २३६०२ 
१६ १७/१२/२०१५ तराल योड Bank of Maharashtra १५४९६५ १७९१४ 
१७ १५/१२/२०१५ तराल योड NKGSB ४९०५८७ ३९७२ 
१८ १५/१२/२०१५ तराल योड NKGSB ३७७०५० १२४१ 
१९ १५/१२/२०१५ तराल योड NKGSB १००००७ ५२३१ 
२० ०९/१२/२०१५ तराल योड NKGSB ५२७२७ २४४५३ 
२१ ०७/१२/२०१५ मभया गाल The Thane dist bank १०३९१५ २५१ 
२२ ०८/१२/२०१५ तराल योड Abhyudaya bank १००१९० ४९६२८ 
२३ ०४/१२/२०१५ मभया गाल The Pratap co. bank ५७४०५० २४४२ 
२४ ०२/१२/२०१५ मभया गाल Union Bank ३७४४८ २२५२७ 
२५ ०२/१२/२०१५  Orintal Bank ८९०९८ १७६४८ 
२६ ३०/०७/२०१५  Basin catholic bank १०१४०४ ५८६८ 
२७ ०९/०७/२०१५  DJSP Bank २०५५८ २६७६७ 
२८ ११/०५/२०१५  DJSP Bank १९५६१ ६८५३ 
२९ ०८/०५/२०१५  Oriental bank of commerce  २२६५०७ ३५२२ 
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३० १३/०४/२०१५  Uco bank २०६०१ ७६४८० 
३१ ३०/०९/२०१५ घोडफॊदय HDFC Bank २४ ८३२ 
३२ २४/०९/२०१५ बाईंदय (ऩ) Basin catholic bank १०००२८ ६३३३ 
३३ २४/०९/२०१५ बाईंदय (ऩ) Basin catholic bank १०००२९ २१७४ 
३४ २४/०९/२०१५ बाईंदय (ऩ) Basin catholic bank १०००९४ ३६९१ 
३५ २३/०९/२०१५ तराल योड Bharat bank ०५७८१६ ४११२ 
३६ २३/०९/२०१५ तराल योड City unioun bank ०००१२३ ३४१९६ 
३७ २३/०९/२०१५ तराल योड Coparation Bank १९४७४८ ८६६३ 
३८ २३/०९/२०१५ तराल योड NKGSB ३६००१९ २१५८६ 
३९ २३/०९/२०१५ तराल योड Coparation Bank ०९७०२५ १८५८० 
४० २३/०९/२०१५ तराल योड NKGSB १३२४१० १०७०० 
४१ २३/०९/२०१५ काळी गाल Canera Bank  ४४५१७८ ९७६५ 
४२ २३/०९/२०१५ काळी गाल Laxmi Vilas Bank ००१३२३ १०००८ 
४३ २३/०९/२०१५ घोडफॊदय Bank of Baroda ३१२ ९४८२ 
४४ २३/०९/२०१५ घोडफॊदय The greater Bombay 

co.bank 
१०१८०३ ३२१५३ 

४५ २३/०९/२०१५ घोडफॊदय Coparation Bank १०१८०२ ३२०२ 
४६ २३/०९/२०१५ घोडफॊदय Coparation Bank ७१०६८२ ३७८७२ 
४७ २३/०९/२०१५ मभया योड J K Bank २४५५६  ३६०३ 
४८ २३/०९/२०१५ मभया योड Model Bank ३५०४९१ ८३०५ 
४९ २३/०९/२०१५ तराल योड NKGSB ४६३४०४ १०७०० 
५० २३/०९/२०१५ मभया योड India Bank ९२ १३४४० 
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        उऩयोक्त धनादेळ यक्कभ  फॅंक स्टेटभेंन्ट भध्मे आढऱुन मेत नाशी . माफाफत वलबाग 
प्रभुखाने तऩावणी करुन अशलार भा .आमुक्त भशोदमाॊना वादय कयाला ल अनुऩारन रेखा ऩयीषणाव 
दळिलाल.े तवेच वषभ अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का 
माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली. 
लवुरऩात्र यक्कभ:- १८,१९,२९१/- 
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ऩरयच्छेद क्र.११.४:- धनादेळ प्रललयणऩत्राफाफत... 
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जोडण्मात आरेरी नाशी. त्माचा तऩमळर ऩुढीरप्रभाणे. 
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   ६,९०,८७,१०८/- 

      उऩयोक्त एकुण धनादेळ यक्कभाॊच ेधनादेळ मादी जोडण्मात आरेरी नवल्माभुऱे त्माची 
ऩडताऱणी कयता आरेरी नाशी.  
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ऩरयच्छेद क्र.११.५:- ऩाणीऩट्टी फाफतच्मा र्रनाभध्मे आढऱुन आरेल्मा त्रटुीफाफत. 
 

१) दद.१४/०३/२०१६ योजीच्मा उत्तनच्मा चरनाभध्मे  धनादेळ यक्कभ दळिवलरेरी नाशी . ऩयॊतु 
ऩोटफकदिभध्मे धनादेळ यक्कभ- ऩाणीऩट्टी-रु.२४५८० ल नऱजोडणी रु.४५०२ अवे धनादेळ 
यक्कभ आढऱुन मेते. 

२) दद.१०/०३/२०१६ योजीचा धनादेळाभध्मे यक्कभ रु.५३३६० आशे. ल ती फॅंकेत जभा झारेरी 
ददवुन मेते. ऩयॊतु चरनाभध्मे त्माची नोंद ५३३०७ अळी घेण्मात आरी आशे . त्माभुऱे ५४ 
रु. कभीची नोंद कॅळफुकाभध्मे मेण्माची ळक्मता आशे. 

३) दद.२३/१२/२०१५ योजी बयणा यक्कभ रु.१२९७१० आशे ल ती फॅंकेतशी जभा दद वुन मेते . 
ऩयॊतु चरन ल ऩोटफकदिभध्मे रु.१२९१० अळी नोंद घेण्मात आरेरी आशे . त्माभुऱे कॅळफुक 
ल जभाखचाि भध्मे पयक मेण्माची ळक्मता आशे. 

४) १६/०२/२०१६ ते २०/०२/२०१६ ल ०१/०३/२०१६ ते ०८/०३/२०१६ ऩमिंत जभा केरेल्मा योख 
यक्कभ ल धना देळाॊच्मा यक्कभाॊची चरने उऩरब्ध करुन ददरी नवल्माभुऱे  लवुरी 
यक्कभाॊची ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. 

५) दद.३०/०४/२०१५ योजीच्मा मभया गाल चरनाभध्मे जभा झारेरी  योख यक्कभ रु .१२,५७७ 
फॅंक स्टेटभेन्ट भध्मे आढऱुन मेत नाशी.  
       माफाफत वलबाग प्रभुखाने  तऩावणी करुन अनुऩारन अशलार रेखाऩयीषणाव 
दळिलाला. 
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ऩरयच्छेद क्र.११.६:- ऩाणीऩुयलठा प्रलबागाच्मा वाठा नोंदलशी भध्मे आढऱरेल्मा त्रटुीॊफाफत... 
 
         ऩाणीऩुयलठा वलबागात वलवलध काभाॊकयीता जरलादशनी ल वादशत्म खयेदी केरी जाते . 

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

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

वादशत्म ऩुयवलल्माचा उ ल्रेख आढऱुन मेतो .  भात्र, वाठा यजजस्टय भध्मे वदय काभाकयीता लयीर 

वादशत्माची भागणी कोणी ल फकती केरी आशे माचा उल्रेख आढऱुन मेत नाशी . ऩमािमाने वदय 

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

        तयी, वाठा यजजस्टय भध्मे भा गणी दायाच्मा नालाचा ल भागणी प्रभाणाचा उल्रेख का 

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

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

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

नग इतके दळिवलरे आशे . वदय वादशत्म भागीर फकत्मेक लऴाि ऩावुन वाठा यजजस्टय लय मळल्रक 

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

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

करुन भनऩाच्मा तनधीचा अऩव्मल शोऊन वलनालाऩय तनधी गुॊतुन यादशरा आशे.  

     तयी माफाफत खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.११.०८:- फ्रोभीटय/लगॅ भेक र्व्शॉल्ल फवप्रलणे/दरुुस्ती कयणे. तयतदु- रू.50 रष 
 

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

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

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

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

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

झाल्माचे ददवत आशे. तवेच खचािचे मोवम तनमोजन करुन तयतुदीप्रभाणे खचि कयण्मात आरा नाशी . 

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

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

 

        भशानगयऩामरकेत आजमभतीव स्टेभ  प्रार्धकयणाकडुन ८६.०० द.र.मर. ल एभआमडीवी 

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

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

रु.४२.६६ राख अदा कयण्मात आरेरी आशेत . माफाफत खा रीर तऩमळराप्रभाणे भादशती उऩरब्ध 

करुन द्माली. 

१) एकुण १३६ द.र.मर ऩाणीऩुयलठ्मा ऩैकी ऩाण्माचे वलतयण फकती झारे ल एकुण एकुण 

वलतयणात तुट फकती आरी? 

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

भीटय फववलरे ल अजुन फकती भीटय फववलणे फाकी आशे?  

३) वलबागाभापि त ऩुयवलण्मात मेणा-मा ऩाणीऩुयलठ्माच्मा फकती जरजोडण्माॊना भीटयव्दाये ऩाणी 

ऩुयलठा शोतो? ल फकती जरजोडण्माॊची भीटय फॊद अलस्थेत आशेत? 

       लयीर भादशती भागवलण्मात आरी शोती.  वदयची भादशती अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.११.१०:- ऩाणीऩयुलठा भर:तनस्वायण प्रलबागाच्मा तयतदु नोंदलशीळी  रेखाप्रलबागातीर  

                  जभाखर्ाचच्मा ताऱभेऱाफाफत... 
 

 

          मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा वन २०१५-१६ मा वलत्तीम लावऴिक जभाखचाि भध्मे 
ऩाणीऩुयलठा ल भर:तनस्वायण वलबागाच्मा बाॊडलरी खचाित दळिवलण्मात आरेरी अथिवॊकल्ऩीम तयतुद 
ल प्रत्मष खचि माॊचा ऩाणी ऩुयलठा ल भर :तनस्वायण वलबागाच्मा तयतुद नोंदलशीळी ताऱभेऱ घेतरा 
अवता खारीर दळिवलण्मात आरेल्मा  रेखामळऴािंभधीर तयतुद लशीतीर नोंदीध्मे पाय भोठी तपालत 
आढऱुन आरी आशे.  

यक्कभ रु.रष 

अ.क्र रेखामळऴच कोड नॊ लाप्रऴचक जभा 
खर्ाचभध्मे 
दळचप्रलरेरी 

अथचवॊकल्ऩीम 
तयतदु 

ऩाणीऩयुलठा ल भर:तनस्वायण 
प्रलबागाच्मा तयतदु 

नोंदलशीभध्मे दळचप्रलरेरी 
अथचवॊकल्ऩीम तयतदु 

पयक 

१ ५० दरमर ऩाणी ऩुयलठा 
मोजना ऩुणि कयणे 

४१३४ ८२.०० २००.००  ५४ 

२ नवलन अततरयक्त 
ऩाणीऩुयलठा मोजना 

अ) ळावन अनुदान 

 
 

 

८३७२.०० 

 

२५००.०० 

 

५५४१ 

 

         उऩयोक्त नोंदीॊलरुन जभाखचाित दळिवलरेल्मा ५० दरमर ऩाणी ऩयुलठा मोजना  ऩणुि कयणे मा 
रेखामळऴाितीर तयतदुीऩेषा ऩाणीऩयुलठा ल भर :तनस्वायण वलबागा च्मा तयतदु नोंदलशीतीर नोंद  जास्त 
दळिवलण्मात आरेरी आशे. तवेच जभाखचाित खचि रु.८१.०० रष दळिवलरा अवताना तयतदु नोंदलशीत भात्र 
रु. २६.८६ रष खचि दळिवलण्मात आररेा आशे.  
                उऩयोक्त नोंदीॊलरुन जभाखचाि त दळिवलरेल्मा नवलन अतत रयक्त ऩाणीऩयुलठा  मोजना मा 
रेखामळऴाितीर तयतदुीऩेषा ऩाणीऩयुलठा ल भर :तनस्वायण वलबागा च्मा तयतदु नोंदलशीतीर नोंद  कभी 
दळिवलण्मात आरेरी आशे . तवेच जभाखचाित खचि रु .५३३७.४८ रष दळिवलरा अवताना तयतदु नोंदलशीत 
भात्र रु.३२१८. ७९ रष खचि दळिवलण्मात आरेरा आशे. माफाफत रेखाऩयीषणाव खुरावा कयण्मात आरेरा 
नाशी. 
     तवेच उऩयोक्त दोन्शी काभाची खारीरप्रभाणे भादशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन द्माली.  

i) दोन्शी काभाचे वले रयऩोटि प्रळावकीम भॊजुयी.  

ii) दोन्शी काभाच ेअॊदाजऩत्रक 

iii) धालत ेबफराचे मादी 
iv) काभ ऩणुि झारे अवल्माव ऩणुित्लाचा दाखरा 
v) अऩणुि अवल्माव काभाची आजची जस्थती 

  लयीर भादशती ल काभाची नस्ती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरी नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.११.११:- ऩाणी ऩयुलठा भर:तनस्वायण प्रलबागाच्मा तयतदु नोंदलशीच्मा रेखा  

                                     ऩयीषणाफाफत.. 
     

      ऩाणी ऩयुलठा भर :तनस्वायण वलबागाचे तयतदु नोंदलशीचे रेखाऩयीषण कयताना उऩरब्ध 

तयतदुीऩेषा प्रस्ताल जास्त यक्कभेचे वादय केल्माचे आढऱुन आरेरे आशे. त्माचा तऩमळर खारीर प्रभाणे 

अ) ऩॊऩीग स्टेळन कयीता फकयकोऱ खयेदी/दरुुस्ती 
अ.क्र हदनाॊक िस्ताल/काभार्े नाल उऩरब्ध तयतदु 

(रु) 
खर्च (रु) पयक 

(रु) 
१ १४/०१/२०१६ वाकेत ठाणे मेथीर ऩॊवऩग 

स्टेळनच लावऴिक देखबार 
दरुुस्ती कयणे 

६५०९४९ ४८३७५०० -४१८६५५१ 

 

२ १४/०१/२०१६ बाईंदय(ऩ) पाटक मेथीर ऩॊवऩग 
स्टेळनची लावऴिक देखबार 
दरुुस्ती कयणे 

 ४८३७५०० -४८३७५०० 

  एकुण ६५०९४९ ९६७५००० 
 

-९०२४०५१ 
 

  
फ)   नलीन अततरयक्त ऩाणीऩयुलठा मोजना                                          
अ.क्र िस्ताल/काभार्े नाल उऩरब्ध तयतदु 

(रु) 
खर्च 
(रु) 

पयक 
(रु) 

१ ऩातरी ऩाडा त ेओलऱे गाल ऩमिंत १३५० 
मभभी व्मावाची ऩाईऩराईन टाकणे 

११३८५५४२१ १८३८२६०६४ 

 

 

-६९९७०६४३ 

२ Execution of Ghod bunder road 
crossing at Gaimukh TMC octori 
Naka by 1600mm  dia casing  pipe by 
HDD method 

 १९०८६३७ -१९०८६३७ 

 एकुण ११३८५५४२१ १८५७३४७०१ -७१८७९२८० 
 

क) ऩाण्मार्ी टाकी/ इभायत फाॊधकाभ/भीटय कामचळाऱा गोडाऊन, र्व्शॉल्लभन 

अ.क्र िस्ताल/काभार्े नाल उऩरब्ध तयतदु 
(रु) 

खर्च 
(रु) 

पयक 
(रु) 

१ मभया योड (ऩ)ु कनाफकमा मेथे उॊच 
जरकुॊ ब फाॊधणे 

२००००००० २३२७२९०० 

 

-३२७२९००  

२ बाईंदय ऩलुि पाटक मेथीर ऩॊऩ शाऊव 
इभायतीचे लाढील फाॊधकाभ कयणे 

 ११८१४०० -११८१४०० 

३ बाईंदय (ऩ) मेथीर डोंगयी ऩांवऩग  ४९९४४ -४९९४४ 
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गशृात इरेजक्रक कपहटांग्व कयणे 
  २००००००० २४५०४२४४ -४५०४२४४ 
 

       उऩयोक्त फाफीॊफय उऩरब्ध तयतदुीऩेषा रु . ८,५४,०७,५७५/- एलढ्मा जास्त यक्कभेच्मा काभाॊलय 

खचि कयण्मात आरेरा आशे. उऩरब्ध तयतदुीऩेषा जास्त यक्कभेच्मा खचाम करयता ननधी कवा उऩरब्ध 

कयण्मात आरा माची भाहशती रेखाऩयीषणाव देण्मात माली.  
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ऩरयच्छेद क्र.११.१२:- कामचकॊ त्राट देताना केरेल्मा कयायनाम्पमात भुद्राॊक ळुल्क अधधदान कभी  
                केरेफाफत..  
 

 

       भशायाष्र भुद्राॊक अर्धतनमभातीर करभ 63 ल वुधायीत दयावाठी भशायाष्र ळावन याजऩत्र 

अवाधायण बाग क्र.४७ दद.२४/०४/२०१५ नुवाय कामिकॊ त्राट कयायालय ( Work Contract Agreement) नुवाय १० 

राख ऩमिंतच्मा लस्तु भुल्मालय रु.५०० भुद्राॊक ल  रु.10 राखालयीर लवुरी भुल्माॊकनालय रु.500 + 0.1% इतके 

ळुल्क अदा कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ, वलबागान े कामिकॊ त्राट कयायनाभा केरेल्मा १० राखाऩमिंतच्मा 
कयायालय पक्त १०० ळुल्क अर्धदान केरेर ेआशे त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 

अ
क्र 

कॊ त्राटदायार्े 
नाल 

काभार्े नाल कॊ त्राटभुल्म करभ 63 

िभाणे 

भदु्राॊक 

ळलु्क 

अदा 
केरेरे 

भदु्राॊक 

ळलु्क 

पयक (कभी 
अदा केरेरे 

भदु्राॊक 

ळलु्क) 

1 भे. ओभकाय 

इॊटयप्रामझेव 

मभबाभनऩा षेत्रातीर वालि. 
लाऩयाच्मा वलदशयीची वापवपाई ल 

दरुुस्ती कयणे 

1492900 1000 600 400 

2 भे. गणेळ 

डवे्शेरोऩवि 
बाईदय (ऩ.) बोरा नगय मेथीर 

गल्री नॊ.10,11,12 ल 13 मेथे 

बफडाची जरलाशीनी ऩुयवलणे ल 

अॊथयणे 

960300 500 100 400 

3 भे. गणेळ 

डवे्शेरोऩवि 
मभयागाल मेथीर चुना बट्टी मभया 
इॊडजस्रज ते फाबऱीचा बाट 

झोऩडऩट्टी ऩमिंत बफडाची 
जरलाशीनी ऩुयवलणे ल अॊथयणे 

816900 500 100 400 

4 भे. वल ॊध्मा रेडवि मभयायोड (ऩु) मेथीर अजस्भता 
आकेड नॊ-3 ते ओस्तलार 

ऩॅयाडाईज इभायती ऩमिंत बफडाची 
जरलाशीनी ऩुयवलणे ल अॊथयणे 

4.99 500 100 400 

5 भे. गणेळ 

डवे्शेरोऩवि 
बाईंदय (ऩु) नलघय मेथे शनुभान 

भॊददय ते वोरॊकी ऩाकि  ऩमिंत 

बफडाची जरलाशीनी ऩुयवलणे ल 

अॊथयणे 

 

446800 500 100 400 

6 भे. गणेळ 

डवे्शेरोऩवि 
मभयायोड (ऩु) भेड्तीमा नगय मेथे 

ऩी.के. योड ते भेड्तीमा यवलयाज 

ऩमिंत बफडाची जरलाशीनी ऩुयवलणे 

ल अॊथयणे 

 

750200 500 100 400 
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7 भे. वल ॊध्मा रेडवि मभयायोड (ऩु) जाॊर्गड कॉम्प्रेक्व 

मेथे गॊगा वोवामटी ते कृष्णा 
वोवामटी ऩमिंत बफडाची 
जरलाशीनी ऩुयवलणे ल अॊथयणे 

 500 100 400 

8 भे. वल ॊध्मा रेडवि भनऩा शद्दीतीर मभयायोड (ऩु) 
कनाफकमा जरकुॊ ब मेथीर ऩाणी 
वलतयण तनमॊत्रण रुभ दरुुस्ती 
कयणे 

 500 100 400 

9 भे. वल ॊध्मा रेडवि भनऩा षेत्रातीर घोडफॊदय मेथीर 

घोडफॊदय आय.टी.ओ. कॅम्ऩ 

ऩमिंतची जरलाशीनी स्थानाॊतरयत 

कयणे 

90100 500 100 400 

10 भे. वल ॊध्मा रेडवि बाईंदय (ऩु) शटकेळ मेथीर वलनम 

नगय ते यज भॊददय कॉम्ऩरेव 

ऩमिंत बफडाची जरलाशीनी ऩुयवलणे 

ल अॊथयणे. 

192000 500 100 400 

11 भे. वल ॊध्मा रेडवि बाईंदय (ऩु) कस्तुयी इॊडजस्रज 

इस्टेट मेथे 100 मभ.भी व्मावाची 
बफडाची जरलाशीनी ऩुयवलणे ल 

अॊथयणे.  

1324100 900 500 400 

 

 

 

 

    6400 2000 4400 

 

               उऩयोक्तप्रभाणे उदाशयणादाखर तऩावरेल्मा कॊ त्रा टाभध्मे कयायनाभा कयण्मावाठी  रु.4400 
इतक्मा यकभेच्मा भुद्राॊक ळुल्काचा कभी लाऩय केरेरा आशे . त्माभुऱे भुद्राॊक ळुल्काऩोटी भशवुराचे 
नुकवान झारेरे आशे . तयी, माफाफत मोवम तो खुरावा कयण्मात माला . तवेच मा व्मततरयक्त 
कयायनाभा केरेल्मा प्रकयणी भशायष्र स्टॅम्ऩ (अभेंडभेन्ट) ॲक्ट 2015 भधीर तयतुदीप्रभाणे भुद्राॊक 
ळुल्क बयणेफाफतची कामिलाशी कयाली.  
 
लर्सुरऩात्र यक्कभ:-रु.4400 
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ऩरयच्छेद क्र.११.१३:-  र  ोडण्मांची भीटय फंद अर्सल्माने आकायण्मात मेणा-मा र्सयार्सयी  
                 देमकांफाफत… 
 
          ऩाणी ऩुयलठा वलबागाभापम त वलम जरजोडण्माांना देमके आकायण्मात मेतात. भीटय 
रयडयकडुन प्रत्मेक जरजोडणीच ेभीटय रयडीांग घेऊन रयडीांग नुवाय देमक आकायणे अऩेक्षषत आशे. 
ऩाणीऩट्टी भागणी यजजस्टय तऩावताना भीटय फांद अवल्माव वयावयी देमक आकायण्मात आल्माच े
आढऱुन आरे आशे. अळा अनके जरजोडण्माांची भीटय फांद अवल्माच े रेखाऩयीषणाव ननदळमनाव 
आरे आशे. लास्तवलक, जरजोडणीव प्रत्मष झारेल्मा ऩाणीऩुयलठ्मानुवाय रयर्ड ांग घेऊन देमक 
आकायणे आलश्मक आशे. भात्र, जास्त प्रभाणात ऩाणी ऩुयलठा झारेल्मा जरजोडण्माांना देखीर भीटय 
फांद अवल्मान ेवयावयी देमक आकायण्मात आरे आशे ल त्माभुऱे कभी यक्कभेच ेदेमक अदा झाल्माने 
भशानगयऩालरकेच े नुकवान झाल्माची भशानगयऩालरकेची धायणा आशे. अळा वयावयी देमक 
आकायण्मात आरेल्मा नभुन्मादाखर एकुण 254 ग्राशकाची जर जोडण्माांचा तऩलळर (ऩरयलळष्ट्ठ- अ) 
भध्मे नभुद कयण्मात आरेरे आशे.  
        वदयीर ग्राशकाांची देमके पाय लऴामऩावुन वयावयीन े आकायण्मात मेत आशे. त्मालरुन 
वलबागान ेभीटय दरुुस्तीफाफत काशीच काऱजी घेतल्माच े हदवुन मेत नाशी. त्माभुऱे ऩाणीऩट्टीभध्मे 
प्रचांड प्रभाणात नुकवान झाल्माच ेनाकायता मेत नाशी तयी, माफाफत मोग्म ती काममलाशी करुन तवा 
अनुऩारन रेखाऩयीषणाव कयाला. तवेच अळाप्रकायच्मा अन्म ककती जरजोडण्माांना वयावयी देमके 
आकायरी आशेत माचा आढाला घेऊन तऩलळर वादय कयाला. 
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रेखा प्रलबाग 

 

ऩरयच्छेद क्र.१२.१:- नगय प्रलकाव प्रलबाग ळावन तनणचम क्रभाॊक रेखावु-१०२००४/ ७१/ि.क्र.५/ ०४/नप्रल- 
                ३१  हद. ६ जुरै २००५ अन्लमे दशेुयी नोंद रेखा ऩध्दतीर्ी अॊभरफजालणी  

                कयणेफाफत.. 
 

 

         नॅळनर म्मुजन्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्मुअर  २००४(NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे वलवलध 

नभुने ल नोंदलह्ममा  ठेलणे अऩेक्षषत आशे. मा वॊदबाित अधचवभाव क्र.०८ दद.२३/०८/२०१८ अन्लमे भादशती 

भागवलण्मात आरी  अवता वलबागाने जा .क्र.मभबाभनऩा/३६५/२०१८-१९ दद.२१/०९/२०१८ अन्लमे 

खुराळाभध्मे नॅळनर म्मुजन्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्मुअर- २००४ नुवाय रेखे ठेलण्माव भा .स्थामी 

वमभतीने भान्मता ददल्मानॊतय ठेलण्मात मेतीर अवा खुरावा कयण्मात आरेरा आशे . तथावऩ वदयीर 

खुरावा वॊमुक्तीक नवुन NMAM भध्मे ददरेल्मा भागिदळिक वुचनेप्रभाणे वलदशत नभुन्मात जव्दनोंद 

ऩध्दतीप्रभाणे वॊऩुणि रेखे ठेलणे आलश्मक आशे . तवेच NMAM भध्मे नभुद केल्माप्र भाणे 

अथिवॊकल्ऩीम अॊदाजऩत्रकात  रेखामळऴि ल उऩरेखामळऴि माॊना वाॊकेततक (Codification) क्रभाॊक देणे 

आलश्मक आशे . तवेच दैनॊदीन काभकाजाभध्मे NMAM भधीर नभुने ठेलणे आलश्मक आशे . उदा. 

Cashbook, Receipt Voucher, Payment Voucher इ. तथावऩ अळी कामिलाशी झारेरी नाशी. 

       ळावनाने दद .०७ जानेलायी २०१६ च्मा ऩरयऩत्रकानुवाय दशेुयी नोंद रेखा ऩध्दतीची 

अॊभरफजालणी कटाषाने कयण्माच्मा वुचना ददल्मा आशेत. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.२:- वन २०१५-१६ मा प्रलत्तीम लऴाचर् ेरेखाऩयीषणाफाफत.... 

        रेखा वलबागाकडुन रेखाऩयीषणावाठी अधिवभाव क्र .०१ दद.०१/११/२०१७ अन्लमे रेखे ल 

भादशती भागवलण्मात आरी शोती. त्मा अनुऴॊगाने वलिवाधायण योकडलशी (२०१५-१६) उऩरब्धा्ा. करून 

देण्मात आरेरी आशे. तथावऩ, स्टेट फॉक ऑप इॊडडमा भ धीर खाते क्र . 10254419074 ल 

10254419085 भध्मे जभा केरेल्मा यक्कभेची स्टेटभेंट लायॊलाय  भागणी करुन  देखीर रेखा 

ऩयीषणाव उऩरब्धा्ार करून देण्मात आरेरी नाशी . लास्तवलक, फॉक स्टेटभेंट प्रत्मेक भदशन्मात 

फॉकेकडून भागलून योकडलशीवोफत ताऱभेऱ घेऊन प्रत्मेक भदशन्माच्मा ळलेटी गोऴलाया कयणे गयजेचे 

अवताना वलबागाने वदयी र स्टेटभेंट फॉकेकडून आजतागामत भागवलरेरीच नाशीत . शी फाफ गॊबीय 

आशे. फॅंक स्टेटभेन्ट अप्राप्त अवल्माने वदय वलिवाधायण योकडलशी (नभुना नॊ. 11 (तनमभ 32(1)) 

चे रेखा ऩयीषण ऩुणि कयता आर ेनाशी. माफाफत अधिवभाव क्र.०२ दद.१५/१२/१७ अन्लमे कऱवलण्मात 

आरे शोत.े ऩयॊतु भादशती अप्राप्त आशे. 

   भशायाष्र भशानगयऩामरका अर्धतनमभ करभ १०५(२) ल अनुवुची ’ड’ प्रकयण ३ दोन 

भधीर तनमभ ६ (२) ल ७ नुवाय रेखाऩयीषणा करयता वलबागाने वॊऩुणि भादशती उऩरब्ध करुन देणे 

अतनलामि आशे.  
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ऩरयच्छेद क्र.१२.३:- भारभत्ता कय योकडलशी नभुना नॊ-११ रेखाऩयीषणात आढऱरेल्मा त्रटुी  
               फाफत..  

    
       भारभत्ता कयाची योकडलशी नभुना क्रॊ . ११ तऩावताना खारीर तु्रटी आढऱुन आल्मा. 

१)  भारभत्ता कय बयणा एच डी एप वी फॅंक खाते क्र.-५०२००००४३५४२२५ भध्मे कयण्मात मेतो. 

त्मावाठी फॅंकेचे प्रतततनधी प्रत्मेक प्रबागातुन  योकड ल धनादेळाव्दाये जभा झारेरी यक्कभ 

वॊकमरत करुन फॅंकेत जभा कयतात. भशायाष्र नगयऩरयऴद रेखावॊदशता तनमभ क्र.४१ प्रभाणे 

प्रत्मेक बयणाची वोफत फॅंकेने वलशीत केरेल्मा नभुन्माचे चरन रेखावलबागात उऩरब्ध झारे 

नाशी. त्माभुऱे योजच्मा योज नभुना नॊ- ११ वलिवाधायण योकडलशी मरदशण्मात आरेरी नाशी . 

त्माऎलजी रेखा वलबागाने पॉभि नॊ- ०३ भामवक वॊकरन लरुन भदशन्माच ेएकदाच नोंदी 

घेतल्माचे ददवुन मेतात . त्माभुऱे फॅंकेत बयणा केरेरे योख ल धनादेळ फॅंकेने 

भशानगयऩामरकेच्मा खात्मात जभा केरे की नाशी माची ऩडताऱणी कयता मेत नाशी. 

२) भशायाष्र नगयऩरयऴद रेखावॊदशता तनमभ क्र .४१ (४) नुवाय फॅं केत केरेल्मा प्रत्मेक बयणा  

वोफत खातेऩुस्तक (फॅंक स्टेटभेंट) ल फॅकेने वलदशत केरेल्मा नभुन्माचे चरना लरुन योकडलशी 

मरदशरी ऩादशजे . ऩयॊतु वदयीर फॅंक स्टेटभेंटची प्रत दय ददलळी फकॊ ला प्रत्मेक भदशन्माच्मा 

वुरुलातीव फॅंकेकडुन उऩरब्ध करुन घेण्मात आरेरी ददवुन मेत नाशी. 

३) भशायाष्र नगयऩरयऴद रेखावॊदशता तनमभ क्र.५१ (१) ल (३) प्रभाणे वलिवाधायण योकडलशीतीर 

रेखे योजच्मा योज फॊद करुन वभतोमरत केरे ऩादशजे ल त्मालय प्रार्धकृत अर्धका- माने 

स्लाषयी केरी ऩादशजे . प्रत्मेक भदशना अखेय योकडलशीत नोंदवलरे ल्मा जभा ल खचािच्मा फॅंक 

स्टेटभेंट नोंदीफयोफय फाफलाय तुरना करुन मळरकेची जुऱणी करुन जय काशी पयक अवेर 

तय त्मावाठी खारीर प्रभाणे योकडलशीत तऱटीऩेत स्ऩष्टीकयण देण्माॊत आरे ऩाशीज.े 

      योकड लशीतीर अखेयची मळल्रक :- 
      लजा – अजुन कोऴागाय ला फॅंकेत खात्मालय न टाकरेरी जभा (अ) – 
      अर्धक – न लटवलरेल्मा धनादेळाचे तऩमळर 
      मळल्रक – i)  फॅंकखाते ऩुस्तकाप्रभाणे    

        ii) न लटरेरे ल फॅंकेने ऩयत केरेल्मा धनादेळाॊचा तऩमळर.  
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       ऩयॊतु रेखाऩयीषण कयतेलेऱी तनमभ ५१ (३) प्रभाणे भदशना अखेयीव अळा नोंदी 

घेतल्माचे ददवुन मेत नाशी . त्माभुऱे प्रत्मेक भदशन्मारा फॅंकेत फकती यक्कभ जभा झारी ल 

फॅंकेने फकती धनादेळ ऩयत केरे माची तऩावणी कयता आरी नाशी. 

      माफाफत अधिवभाव क्र .०३ दद.०३/०१/२०१८ अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा शोता . 

तथावऩ वदय प्रकयणी खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.४:- ग्स्लऩ (Sweep Account) खाते गुॊतलणुकीफाफत (भारभत्ता कय)... 
 

         भारभत्ता कय बयणा एच डी एप वी फॅंक खाते क्र .-५०२००००४३५४२२५ भध्मे 

कयण्मात मेतो. फॅंक खातेचे वॊगणकीम प्रणारीभध्मे ठेलण्मात आरेल्मा फॅंकेच्मा वललयणऩत्रात 

(ऩावफुक) वदयीर फॅंक  खात्माव्दाये जस्लऩ (sweep Account) खाते व्दाये गुॊतलणुक केल्माचे 

आढऱुन आरे. ऩयॊतु त्माचा तऩमळर योकडलदशत उऩरब्ध झारा नाशी . त्माभुऱे फॅंकेने जस्लऩ 

खात्माव्दाये फकती यक्कभ गुॊतलणुक केरी ल त्माच्मालय फकती  व्माज भशानगयऩामरकेरा 

मभऱारे ल मभऱारेरे व्माज लावऴिक जभा खचि वन २०१५-१६ भध्मे घेतल्माचे आढऱुन मेत 

नाशी.         

        माफाफत अधिवभाव क्र .०३ दद.०३/०१/२०१८ अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा 

शोता. तथावऩ वदय प्रकयणी खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.५:- वाठा नोंदलशीतीर त्रटुी ल रेखाऩयीषणाव ऩालती ऩुस्तके उऩरब्ध करुन न      
               हदल्माफाफत... 
 

           बाॊडाय वलबागाकडुन  प्रत्मेक वलबागावाठी फकयकोऱ ऩालती ऩुस्तके छाऩुन ऩुयलठा 
कयण्मात मेतात . प्रत्मेक वलबागाने प्राप्त झारेल्मा ऩालती ऩुस्तकाची नोंद वाठा यजजस्टय भध्मे 
घेऊन त्माप्रभाणे ऩालती ऩुस्तकाॊचे लाटऩ आऩल्मा वलबागात कयणे आलश्मक आशे . माचप्रभाणे प्राप्त 
झारेल्मा ऩुस्तकाॊची अ द्मालत नोंद रेखा वलबागातीर कभिचा- माॊचे नाल ल वशीवश यजजस्टय भध्मे 
नोंदवलणे आलश्मक आशे. 
       बाॊडाय वलबागाकडुन ऩुयलठा कयण्मात आरेल्मा ऩालती ऩुस्तकाॊचे  वाठा यजजस्टय 
रेखावलबागात ठेलण्मा त आरेरे नाशी . भशायाष्र नगयऩरयऴद रे खावॊदशता १९७१ प्रकयण २ तनमभ 
क्रभाॊक ९ (३) नुवाय खाते प्रभुखाॊनी ऩालती ऩुस्तकाॊचा दशळोफ नभुना क्र .१ भध्मे ठेलणे आलश्मक 
अवताना त्माप्रभाणे वाठा यजजस्टय वलबागाने ठेलरेरे नाशी. 
       बाॊडाय वलबागाकडुन रेखा वलबागाव वन २०१५-१६ भध्मे एकुण ११५  ऩालती ऩुस्तकाॊचा 
ऩुयलठा कयण्मात आरा . त्मा ऩुस्तकाॊऩैकी  ४८ ऩालती ऩुस्तके रेखाऩयीषणाव वलबागाने उऩरब्ध 
करुन ददरेरी नाशी त्माची भादशती खारीर तक्त्माप्रभाणे आशे. 

वन २०१५-१६ 

अिाप्त ऩालती ऩसु्तकाॊर्ा तऩमळर 

अ.क्र हदनाॊक ऩसु्तक क्र. एकुण ऩसु्तके 

१ ०७/०४/१५ ७६८३ ०१ 

२ १८/०५/१५ ७७१५ त े७७३४ २० 

३ १४/०७/१५ ७७७१ त े७७७५ ०५ 

४ ०७/०९/१५ ७८१० ०१ 

५ २३/११/१५ ७८६७ ०१ 

६ ०५/१२/१५ ७८७६ त े७८८० ०५ 

७ १६/०२/१६ ७९५८ त े७९७२ १५ 

एकुण ४८ 
 

          तवेच वाठा यजजस्टय रेखावॊदशतानुवाय ठेलण्मात आरी नाशी . माफाफत अधचवभाव क्र .४ 
दद.०३/०१/२०१८ अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. तथावऩ खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.६:- देना फॅंक खाते क्र.-०१५७११००२३२१ मा खात्मा भध्मे वन-२०१५-१६ भध्मे जभा  
                केरेरे धनादेळ ऩयत आल्माफाफत..... 
   
        नगययचना वलबागाकडुन छाननी ळुल्क वलकाव आकाय , बोगालटा दाखरा इ . चे ळुल्क 
रेखा वलबागाभापि त ऩालतीव्दाये जभा करुन देना फॅंक खाते क्र .- ०१५७११००२३२१ भध्मे बयणा केरा 
जातो.  
        ऩालती ऩुस्तक , ऩोट्फकदि, चरन, फॅंक स्रीऩ ल फॅंक स्टेटभेंट चे रेखाऩयीषण कयताना 
खारीर तक्मात नभुद केरेरे धनादेळ न लटल्माने ऩयत आरेरे आशेत.  
 

              

अ.क्र र्ेक नॊ हदनाॊक यक्कभ रु. 
१ ३५९४८० ११/०६/२०१५ ८,३५,४५०/- 
२ ३७५५८२ ०३/०७/२०१५ ४३,७८८/- 
३ ४१४९३९ ०८/१०/२०१५ १,४४,०००/- 
४ ४१४९४० ०८/१०/२०१५ ८,३७,०३६/- 
५ २९०११३ ०७/१२/२०१५ १,९२,०००/- 
६ २२९०८० १७/०२/२०१६ ३९,७२९/- 
७ २२९०७९ १७/०२/२०१६ ४३,३०५/- 
८ २२९०८१ १७/०२/२०१६ १८,१६,६५९/- 
९ ८३४२ २४/०२/२०१६ ३,७९,७७५/- 
 एकुण ४३,३१,७४२/- 

 

      

        रेखावलबागाने धनादेळ न लटल्माने ऩयत आरेल्मा धनादेळाची नोंद लशी ठेलरेरी नाशी. 
त्माभुऱे रेखा वलबागात न लटरेरे / ऩयत आरेरे धनादेळाची यक्कभ लवुर झारी की नाशी माची 
ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. 
 

लवुरऩात्र यक्कभ:- ४३,३१,७४२/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

ऩरयच्छेद क्र.१२.७:- देना फॅंक खाते क्र.-०१५७११००२३२१ मा खात्मा भध्मे वन-२०१५-१६ भध्मे  
               फॅंक स्रीऩ र्व्दाये फॅंकेत बयण्मात आरेल्मा योख यक्कभ/ धनादेळाफाफत... 
 
 
 

        नगययचना वलबागाकडुन छाननी ळुल्क वलकाव आकाय , बोगालटा दाखरा इ . चे ळुल्क 
रेखा वलबागाभापि त ऩालतीव्दाये जभा करुन देना फॅंक खाते क्र .- ०१५७११००२३२१ भध्मे बयणा केरा 
जातो. ऩालती ऩुस्तक , ऩोट्फकदि, चरन, फॅंक स्रीऩ ल फॅंक स्टेटभेंट चे रेखाऩयीषण कयताना फॅंक 
स्रीऩव्दाये फॅंकेत बयणा केरेरी यक्कभ फॅंक स्टेटभेंटभध्मे  आढऱुन मेत नाशी . त्माचा तऩमळर 
खारीरप्रभाणे   
  

अ.क्र फॅंक स्रीऩर्व्दाये फॅंकेत बयणा 
केल्मार्ी हदनाॊक 

ऩालती क्र. हद. यक्कभ 

१ ०६/०८/२०१५ ७७४९/७७४८२६ दद.१५/०७/१५ ८४५३६०/- 
२ ०१/११/२०१५ - ५०००/- 
३ ०४/०१/२०१६ - २५००/- 

 

       

            लयीर यक्कभ वलकावळुल्क म्शणुन ऩालतीव्दाये लवुर करुन देखीर फॅंकेत बयणा केरे की 
नाशी शे आढऱुन मेत नाशी . वदय फाफ गॊबीय आशे . माफाफत अधिवभाव क्र .०७ दद.०३/०१/२०१८ ने  
खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. तथावऩ, खुरावा अप्राप्त आशे.  
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ऩरयच्छेद क्र.१२.८ :- ऩाणीऩट्टी योकडलशी नभुना नॊ-११ रेखाऩयीषणात आढऱरेल्मा त्रटुी फाफत..   

    

ऩाणीऩट्टी योकडलशी नभुना क्रॊ . ११ तऩावताना खारीर तु्रटी आढऱुन आल्मा. 
१)  ऩाणीऩट्टी बयणा एच डी एप वी फॅंक , खाते क्र.-५०२००००४३५४२१२ भध्मे कयण्मात मेतो . 

त्मावाठी फॅंकेचे प्रततनीधी प्रत्मेक प्रबागातुन  योकड ल धनादेळाव्दाये जभा झारेरी यक्कभ 
वॊकमरत करुन  फॅंकेत जभा कयतात . तनमभ क्र .४१ प्रभाणे प्रत्मेक बयणाची वोफत फॅंकेने 
वलशीत केरेल्मा नभुन्माचे चरन रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरे नाशी . तवेच 
योकडलशीचे अलरोकन केरे अवता रेखा वलबागाने पॉभि नॊ- ०३ भामवक वॊकरन लरुन 
भदशन्माचे एकदाच नोंदी घेतल्माचे आढऱुन आरेरे आशेत. त्माभुऱे फॅंकेत बयणा केरेरे योख 
ल धनादेळ फॅंकेने भशानगयऩामरकेच्मा खात्मात जभा केरे की नाशी माची ऩडताऱणी रेखा 
वलबागानी केरेरी नाशी. 

२) तनमभ क्र. ४१ (४) नुवाय फॅंकेत केरेल्मा प्रत्मेक बयण्माचे वोफत खातेऩुस्तक (फॅंक स्टेटभेंट) 
ल फॅकेने वलदशत केरेल्मा नभुन्माचे चरना लरु न योकडलशी मरदशरी ऩादशजे . ऩयॊतु वदयीर 
फॅंक स्टेटभेंटची प्रत दय ददलळी फकॊ ला प्रत्मेक भदशन्माच्मा वुरुलातीव फॅंकेकडुन उऩरब्ध 
करुन घेण्मात आरेरी ददवुन मेत नाशी. 

३) तनमभ क्र .५१ (१) ल (३) प्रभाणे वलिवाधायण योकडलशीतीर रेखे योजच्मा योज फॊद करुन 
वभतोमरत केरे ऩादशजे ल  त्मालय प्रार्धकृत अर्धका- माने स्लाषयी केरी ऩादशजे . प्रत्मेक 
भदशना अखेय योकडलशीत नोंदरेल्मा जभा ल खचािच्मा फॅंक स्टेटभेंट नोंदीफयोफय फाफलाय 
तुरना करुन मळरकेची जुऱणी करुन जय काशी पयक अवेर तय त्मावाठी खारीर प्रभाणे 
योकडलशीत तऱटीऩेत स्ऩष्टीकयण देण्माॊत आरे ऩाशीज.े 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.९ :- ग्स्लऩ (sweep Account) खाते गुॊतलणुकीफाफत (ऩाणीऩट्टी)... 
 

         ऩाणीऩट्टी बयणा एच डी एप वी फॅंक, खाते क्र.-५०२००००४३५४२१२ भध्मे कयण्मात मेतो. 

फॅंक खाते चे वॊगणकीम प्रणारीभध्मे ठेलण्मात आरेल्मा फॅंकेच्मा वललयणऩत्रात (ऩावफुक) वदयीर 

खात्माव्दाये जस्लऩ (sweep Account) खाते व्दाये गुॊतलणुक केल्माचे आढऱुन आरे . ऩयॊतु त्माचा 

तऩमळर योकडलदशत उऩरब्ध झारा नाशी . त्माभुऱे फॅंकेने जस्लऩ खात्माव्दाये फकती यक्कभ गुॊतलणुक 

केरी ल त्माच्मालय फकती व्माज भशानगयऩामरकेरा मभऱारे माचा तऩमळर योकडलशीत उऩरब्ध नाशी. 

त्माभुऱे त्माचे रेखाऩयीषण कयता आरे नाशी . तवेच मभऱारेरे व्माज लावऴिक जभा खचि वन २०१५-

१६ भध्मे घेतल्माचे आढऱुन मेत नाशी . माफाफत अधिवभाव क्र .८ दद.०८/०१/२०१८ अन्लमे खुरावा 

भागवलण्मात आरा शोता. ऩयॊतु खुरावा अप्राप्त आशे.  
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ऩरयच्छेद क्र.१२.१०:- अग्रीभ वभामोजन फाफत 
 
 
 

               भशानगयऩामरकेतीर अर्धकायी ल कभिचा- माॊना तनयतनयाळ्मा काभावाठी त्माॊच्मा 
वलबागाच्मा भागणी नुवाय लेऱोलेऱी अग्रीभ ददल्माचे ददवुन मेते . रेखा ळाखेने ठेलरेल्मा अग्रीभ 
नोंदलशीची रेखाऩयीषण  कयताना खारीर तु्रटी आढऱुन आल्मा. 
       अर्धकायी ल कभिचा- माॊना कामािरमीन काभावाठी ददरेल्मा अर्ग्रभाची नोंदलशी तऩावरी 
अवता वन १९९३-९४ ऩावुनच्मा अग्रीभ यक्कभाॊचे भाचि २०१६ अखेय ऩमिंत यक्कभ रु .५१,२६,३३१/- 
वभामोजन झारेरे नाशी. त्माचा तऩमळर खारीर तक्त्मात नभुद कयण्मात आरेरा आशे. 
        अग्रीभाची लवुरी तात्काऱ तवेच ऩदशरे अग्रीभ ददल्मानॊतय त्माचे लवुरी झाल्मामळलाम दवुये 
अग्रीभ देम नवताना शी भनऩाच्मा फशुताॊळ वलबागाॊना उदा . लैद्मफकम अर्धकायी, उद्मान अर्धषक, 
आयोवम अर्धकायी, तनलडणुक अर्धकायी, स्थातनक वॊस्था कय  माॊना लायॊलाय अग्रीभ ददल्माचे ददवुन 
मेते. अग्रीभ घेतरेल्मा अर्धका- माॊभधीर प्रतततनमुक्तीने तनमुक्त अवरेरे अर्धकायी भुऱ 
वेलाकामािरमाच्मा दठकाणी ऩयत गेरे आशेत . ऩयॊतु त्माॊच्मा नालालय दळिवलण्मात आरेरे अर्ग्रभाचे 
वन १९९३-१९९४ ते आजतागामत वभामोजन केरेरे नाशी . तवचे वेलातनलतृ्त ल भमत कभिचा- माॊच्मा 
नालालयीर अर्ग्रभचे वभामोजन झाल्माचे ददवुन मेत नाशी.  

     माप्रकयणी अर्ग्रभाची लवुरी कयण्मात मेऊन त्माप्रभाणे अनुऩारन रेखाऩयीषणाव वादय कयणे 
आलश्मक आशे. 

भाचि २०१६ ऩमिंत वभामोजन न झारेरे अर्ग्रभ 
अ.क्र नाल ठेलीर्ा तऩमळर ऩालती 

क्रभाॊक 
हदनाॊक यक्कभ 

१ श्री. चारुदत्त नाईक वलेषण अर्ग्रभ - ०१/०४/१९९३ १०,००० 

२ श्री. वुयेळ वोनवऱे फाॊधकाभ वलबाग  ११/०१/१९९५ २,००० 

३ श्री. वर्चन जुलेकय ऩाणी ४०९ १०/०६/१९९४ १०,००० 

४ श्री. वुयेळ वोनवऱे अर्ग्रभ  १०/०७/१९९५ २५,००० 

५ श्री. वुयेळ वोनवऱे अर्ग्रभ  १८/०८/१९९५ १५,००० 

६ कै. श्री वुधाकय याणे ऩाणी २१८ २१/०५/१९९६ १०,००० 

७ कै. श्री वुधाकय याणे ऩाणी ७०५ ०६/०८/१९९६ १०,००० 

८ श्री. ळॊकय कुरकणी फक्रडा ८८१ १४/१२/१९९६ १४,७७३ 

९ श्री. मळलॊत बारेयाल तनलडणुक अर्ग्रभ २६० १५/०७/२००२ १०,००० 

१० डॉ. प्रभोद ऩडलऱ ऩल्व ऩोमरओ १२४५ २६/१०/२००७ ३,४८,७५० 

११ डॉ. प्रभोद ऩडलऱ ऩल्व ऩोमरओ १२६६ ०१/११/२००७ २,८४,९६९ 

१२ डॉ. नॊदफकळोय रशान े जागततक षमयोग २३२२ २५/०३/२००८ १५,००० 

१३ श्री. फाऱू वलॊगीमन लैद्मफकम अर्ग्रभ ५२ ०४/०५/२००९ ६०,००० 
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१४ मळषण भॊडऱ मळषणददन अर्ग्रभ ५०३ १५/०९/२०१० ९०,००० 

१५ डॉ. फी.डी. चकोय ऩल्व ऩोमरओ ६११ १५/१०/२०१० १,५६,७८० 

१६ डॉ. फी.डी. चकोय रुवनारम खयेदी ६५८ २६/१०/२०१० ५०,००० 

१७ डॉ. फी.डी. चकोय ऩल्व ऩोमरओ ७४८ ३०/१०/२०१० १,५७,२६० 

१८ डॉ. फी.डी. चकोय ऩल्व ऩोमरओ ९३८ २४/११/२०१० १,५७,०५० 

१९ डॉ. नॊदफकळोय रशान े आयोवम कामिक्रभ १११२ २४/१२/२०१० ३०,००० 

२० डॉ. नॊदफकळोय रशान े ऩल्व ऩोमरओ १३०८ ३१/०१/२०११ १,६३,८३० 

२१ डॉ. नॊदफकळोय रशान े ऩल्व ऩोमरओ १३६१ १५/०२/२०११ १,६१,४३० 

२२ डॉ. नॊदफकळोय रशान े ऩल्व ऩोमरओ १४१५ २३/०२/२०११ ९,००० 

२३ डॉ. वप्रमा वुजजत रडके ऩल्व ऩोमरओ १९४७ ३१/०३/२०११ १,६३,८६० 

२४ श्री. नागेळ इश्कय जागततक ऩमािलयण ददन १६७ २४/०५/२०११ २५,००० 

२५ श्री. शॊवयाज भेश्राभ जागततक ऩमािलयण ददन १६८ २४/०५/२०११ २५,००० 

२६ भुख्म लैद्म अर्धकायी ऩल्व ऩोमरओ २१७ २७/०५/२०११ १,६२,३३० 

२७ श्री. याजकुभाय घयत बफनतायी प्रलाव खचि ५०४ २१/०७/२०११ २०,००० 

२८ श्री. लावुदेल मळयलऱकय तनलडणुक अर्ग्रभ २१४८ २०/०३/२०१२ ५०,००० 
२९ डॉ. प्रभोद ऩडलऱ रुवनारम कऩड ेधुराई २२७२ २७/०३/२०१२ २०,००० 

३० प्र.भुख्म लैद्म. अर्धकायी आयोवम कामिक्रभ २२७३ २७/०३/२०१२ १०,००० 

३१ डॉ. प्रभोद ऩडलऱ ऩल्व ऩोमरओ ३० २७/०३/१२ १,७९,७०० 

३२ डॉ. प्रभोद ऩडलऱ ऩल्व ऩोमरओ ३६ २१/०४/२०१२ २,७९,७०० 

३३ श्री. अवलनाळ जाधल आऩातकारीन १४८ २१/०५/२०१२ ५०,००० 

३४ श्री. दादावाशेफ खेत्र े आऩत्कारीन १४९ २१/०५/२०१२ ५०,००० 

३५ श्री. चॊद्रकाॊत फोयव े आऩत्कारीन १५० २१/०५/२०१२ ५०,००० 

३६ श्री. शॊवयाज भेश्राभ जागततक ऩमािलयण ददन १७५ २९/०५/२०१२ १०,००० 

३७ कै. श्री. वय्मद अजशय भोदी लैद्मफकम अर्ग्रभ २३९ ०८/०६/२०१२ १,५०,००० 

३८ श्री. प्रळाॊत केवयीनाथ ऩाटीर तनलडणुक अर्ग्रभ २५३ १९/०६/२०१२ ५,००० 

३९ श्री. ददमरऩ जगदाऱे तनलडणुक अर्ग्रभ ४४० १७/०७/२०१२ ५०,००० 

४० श्री. प्रळाॊत ऩाटीर तनलडणुक अर्ग्रभ ४४४ १७/०७/२०१२ २५,००० 

४१ श्रीभ. रॉयेटा घाडगे तनलडणुक बत्ता लाटऩ ६०२ ०६/०८/२०१२ २,२०० 

४२ श्री. ददऩक वालॊत तनलडणुक अर्ग्रभ ६१२ १३/०८/२०१२ ५,२५,००० 

४३ श्री. अतनर याठोड डाव तनमॊत्रण ७२३ १०/०९/२०१२ ४०,००० 

४४ डॉ. प्रभोद ऩडलऱ रुवनारम पतनिचय ७५१ १७/०९/२०१२ १,९९,६६९ 

४५ श्री. प्रळाॊत ऩाटीर वलि धमभिम उस्तल ९१२ १८/१०/२०१२ २५,००० 

४६ डॉ. प्रभोद ऩडलऱ ऩल्व ऩोमरओ १०४१ ०९/११/२०१२ २,११,२८० 

४७ डॉ. प्रभोद ऩडलऱ ऩल्व ऩोमरओ १०४२ ०९/११/२०१२ २,११,२८० 

४८ श्री.प्रकाळ ऩाटीर लाशन दरुुस्ती १२९१ २१/१२/२०१२ १४,५८२ 
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४९ डॉ. प्रभोद ऩडलऱ लाशन दरुुस्ती १३४२ ३१/१०/२०१३ ६,२०० 

५० श्री. याभचॊद्र आवोदेकय ऩोस्टेज खचि १४६२ ३०/०१/२०१३ ६,३७५ 

५१ श्री. धनॊजम कनोज े अजवनळभन १४४ ०४/०६/१३ ५०,००० 

५२ लैदमकीम अर्धकायी अर्ग्रभ ३९४ १०/०७/२०१३ १५,००० 

५३ आय.एभ.ऩयदेळी झयेॉक्व काभी ७३९ ०५/०९/२०१३ २५,००० 

५४ लैदमकीम अर्धकायी अर्ग्रभ ९३२ ०८/१०/२०१३ १०,००० 

५५ श्री. अतनर याठोड अर्ग्रभ १३४७ १८/१२/२०१३ ५०,००० 

५६ श्रीभ. डले्वी कोऱी अर्ग्रभ १४६२ ०७/०१/२०१४ ९,३७१ 

५७ श्री. कैराव वातऩुत े अर्ग्रभ १५३७ २०/०१/२०१४ २०,००० 

५८ श्री. शेभॊत ऩाटीर अर्ग्रभ १८७८ २९/०३/२०१४ १०,००० 

५९ श्री. अरगुभणी अर्ग्रभ १८७९ २९/०३/२०१४ २,०६० 

६० श्री. स्लप्नीर वालॊत अर्ग्रभ १४९ ०२/०६/२०१४ ५०,००० 

६१ लैद्मकीम अर्धकायी अर्ग्रभ १९४ २५/०६/२०१४ १०,००० 

६२ श्रीभ. ददऩारी ऩोलाय अर्ग्रभ ०३ ०३/०४/२०१४ ३०,००० 

६३ श्री. चॊद्रकाॊत फोयव े अर्ग्रभ ८६२ ०७/०१/१५ ५०,००० 

६४ श्री. शेभॊत ऩाटीर अर्ग्रभ ८८७ १९/०१/२०१५ १५,००० 

६५ श्री. दमानॊद गाड े अर्ग्रभ ७५ २२/०५/२०१५ १०,०००/- 
६६ श्री. गणेळ गोडगे     अर्ग्रभ ७६ २२/०५/२०१५ ५६३५/- 
६७ श्री.प्रभोद ऩडलऱ अर्ग्रभ १६५ ३०/०६/२०१५ १५०००/- 
६८ श्रीभ. ददऩारी ऩोलाय अर्ग्रभ १६६ ३०/०६/२०१५ ५००००/- 
६९ श्री. प्रळाॊत के ऩाटीर अर्ग्रभ २२५ १६/०७/२०१५ २५,०००/- 
७० श्री. अवलनाळ जाधल अर्ग्रभ ६०३ ०७/११/२०१५ १५०००/- 
७१ श्री. लावुदेल मळयलऱकय अर्ग्रभ ६०४ ०७/११/२०१५ १५०००/- 
७२ श्री.स्लप्नीर वालॊत अर्ग्रभ ६०५ ०७/११/२०१५ १५०००/- 
७३ श्री.ददरीऩ जगदाऱे अर्ग्रभ ६०६ ०७/११/२०१५ १५०००/- 
७४ श्री. डॉवन ढोल्मा अजवनळभन अर्ग्रभ ४७ २४/११/२०१५ १०,०००/- 
७५ श्री. ददरीऩ यणलये  अजवनळभन अर्ग्रभ ४७ २४/११/२०१५ १०,०००/ 
७६ श्री. भनलेर डडभेरो अजवनळभन अर्ग्रभ ४७ २४/११/२०१५ १०,०००/ 
७७ श्री. वदानॊद ऩाटीर अजवनळभन अर्ग्रभ ४७ २४/११/२०१५ १०,०००/ 
७८ श्री. खेभयाज गशाणे अजवनळभन अर्ग्रभ ४७ २४/११/२०१५ १०,०००/ 
७९ श्री. ळयद ऩाटीर अर्ग्रभ ६४७ ०४/१२/२०१५ १२४७/- 
८० श्री. भकयॊद पुरझरेे अर्ग्रभ ७६५ १२/०१/२०१६ ५०,०००/- 
८१ श्रीभ. ळमभिरा गामकय अर्ग्रभ ८३५ २८/०१/२०१६ ५०००/- 
८२ श्री.ददरीऩ उघड े अर्ग्रभ ८८७ १२/०२/२०१६ १५००००/- 
 एकुण   ५१,२६,३३१/- 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.११:- फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाफाफत..   

        वन २०१५-१६ मा वलतीम लऴाित रेखा वलबागाकडुन स्टेट फॅंक खाते क्र . 10254419063 

भध्मे बयरेरे एकूण ७ धनादेळ यक्कभ रु.८,५२,८४५/- न लटल्माने ऩयत आरे आशेत . वदय न 

लटरेल्मा धनादेळाफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी माफाफत  अधिवभाव क्र .११ दद.१२/०२/२०१८ 

अन्लमे भादशती भागवलण्मात आरी शोती. ऩयॊतु भादशती अप्राप्त आशे.  

SBI A/C NO.10254419063 
अ.क्र हदनाॊक धनादेळ न लटण्मार्े कायण धनादेळ क्र. यक्कभ 

1 11-01-16 Out cheque return 05075 cen 
clg proc 36 wrongly delivery 

058074 50400 

2 15-06-2015 Out cheque return 05076 cen 
clg proc 01 funds insufficient  

222203 42070 

3 02/04/15 Out cheque return 05076 cen 
clg proc 84 oth reason-conn 

788277 12000 

4 02/04/15 Out cheque return 05076 CEN 
CLG proc 01 funds insufficient 

059364 515493 

5 02/04/15 01 Funds insufficient 059363 221810 
 

6 02/04/15 01 Funds insufficient 547090 9072 
 

7 10/04/15 05076 
31  

261507 2000 

 Total 852845 
 

 

       वदय यक्कभाॊची खातयजभा करुभ धनादेळ न लटल्मा प्रकयणी दॊड लवुर कयणे आलश्मक 

अवुन भारभत्ता धायका वलरुध्द ऩयक्राम्मऩत्र (Negotiable Instrument Act)  कामद्मानुवाय करभ 

१३८ अन्लमे कामिलाशी कयणे आलश्मक आशे , एकुण फकती दॊड झारा ल फकती भारभता धायका 

वलरुध्द करभ १३८ अन्लम कामिलाशी कयण्मात आरी . वदयची कामिलाशी ऩुणि करुन तवे अनुऩारन 

रेखाऩयीषणाव दळिलाल.े 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.१२:- भशवुर उत्ऩन्नाच्मा कभी लवुरीफाफत...  
      
 

       वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴािच्मा जभेचा  तऩमळर खारीर प्रभाणे. 
 

वॊक्षषप्त जभेर्ा तऩमळर 
                                                                       (यक्कभ रु. रष भध्मे) 

रेखा मळऴच अथचवॊकल्ऩीम तयतदु ित्मष जभा उलचयीत यक्कभ 
एकुण (अ) जभा ८१९८६.३१ ५४७५१.९४ -२७२३४.३७ 

मळषण प्रलबाग ४८८.०० ४३३.१९ -५४.८१ 

एकुण (क) जभा १७६५८.२४ १४७१५.१६ -२९४३.०८ 

लषृिाधधकयण २५३.०० २२३.६३ -२९.३७ 

“JNNURM” अॊदाजऩत्रक १४५८०.०० ६८१७.४४ -७७६२.५६ 

“P” अॊदाजऩत्रक १६७००.८६ २४४६.६५ -१४२५४.२१ 

एकुण जभा १३१६६६.४१ ७९३८८.०१ -५२२७८ .४ ० 

िायॊबीर्ी मळल्रक ५४८४.०८ ५४८४.०८ ११५१९.०३ 

एकुण जभा १३७१५०.४९ ८४८७२.०९ -४०७५९.३७ 
 

खर्च (EXPENDITURE) 

                                                                 (यक्कभ रु. रष भध्मे) 
रेखा मळऴच अथचवॊकल्ऩीम तयतदु ित्मष खर्च उलचयीत यक्कभ 

एकुण (अ) खर्च ७७६७२.३० ४४५१०.४४ ३३१६१.८६ 

मळषण प्रलबाग १८०८.५० १५३०.७५ २७७.७५ 

एकुण (क) खर्च २११६१.४० १६५९८.५० ४५६२.९० 

लषृिाधधकयण २४०२.०० १९२५.०६ ४७६.९४ 

भहशरा ल फार कल्माण ३९४.९३ २६७.४९ १२७.४४ 

अऩॊग ल अॊध कल्माण १०१.०० ५.३४ ९५.६६ 

“JNNURM” अॊदाजऩत्रक 
 

१३८८०.०० ६७१५.२१ ७१६४.७९ 

“P” अॊदाजऩत्रक १८७०६.८६ १५४६.०३ १७१६०.८३ 

“फ” अॊदाजऩत्रक – ऩरयलशन शस्ताॊ. ५००.०० २५४.२४ २४५.७६ 

एकुण खर्च १३६६२६.९९ ७३३५३.०६ ६३२७३.९३ 

िायॊबीर्ी मळल्रक ५२३.५० ११५१९.०३ -१०४०३३.३० 

एकुण खर्च १३७१५०.४९ ८४८७२.०९ -४०७५९.३७ 
 

 उऩयोक्त प्रत्मष जभा झारेर ेभशवुराच ेउत्ऩन्न अथिवॊकल्ऩीम तयतुदी ऩेषा कभी प्रभाणात जभा 
झाल्माचे ददवुन मेत.े त्माभुऱे अॊदाजऩत्रक कयतेलेऱी वॊबाव्म जभा यक्कभाॊचा मोवम अॊदाज न कयता तयतुद 

यक्कभा जास्त दाखलल्माच े ददवुन मेते. ऩमािमाने तयतुद यक्कभेऩेषा पायच कभी प्रभाणात यक्कभा लवुर 

अथला जभा झाल्माच ेददवुन मेते. त्माचा ऩरयणाभ खचािच्मा अॊदाजालय देखीर झाल्माच ेआढऱुन मेते. वफफ 

लास्तललादी अॊदाजऩत्रक फनवलल्माच ेददवुन मेत नाशी.   
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ऩरयच्छेद क्र.१२.१३:- कॅळफुक आणण फॅंक ऩावफुक मार्ा दय भहशना अखेयीव ताऱभेऱ  
                घेण्माफाफत.. 
        

        नॅळनर म्मुजन्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्मुअर २००४ तनमभ क्र-  ३०.५ प्रभाणे कॅळफुक (Form 

GEN-1)  ल भदशना अखेयीचे फॅंकेचे मळल्रक माचा ताऱभेऱ घेणे गयजेचे आशे . खारीर तक्त्मातीर 

फॅंकेत अवरेल्मा खात्माळी फॅंक वललयण ऩत्राच्मा भशीन्माच्मा अखेयच्मा मळल्रकेळी ताऱभेऱ घेऊन 

कॅळफुकात त्माची नोंद घेणे गयजेचे आशे . रेखा वलबागात ठेलण्मात आरेल्मा वफॊर्धत कॅळफुकाचे 

रेखाऩयीषण केरे अवता लऴाि अखेय ऩमिंत ताऱभेऱ घेतल्माचे आढऱुन आरे नाशी.  
 

अ.क्र फॅंकेर् ेनाल खाते क्र 
१  फॅंक ऑप इॊडडमा i) 7399 

ii) 8099 
iii) 7395 
iv) 7394 

२ स्टेट फॅंक ऑप इॊडडमा i) 10254419063 
ii) 34399412917 
iii) 10254419085 

३ मुतनमन फॅंक i) 48795 
ii) 392801010050545 
iii) 392801010050925 
iv) 392801010051014 

४ इॊडडमन फॅंक i) 446459897 
ii) 446459194 
iii) 752946473 
iv) 6357210113 
v) 6440996866 

५ दद. ठाणे जजल्शा भध्म.वश.फॅंक मर.  199 
 

६ देना फॅंक     015711002321 
 

७ ओरयय़ॊटर फॅंक ऑप कॉभवि, मभयायोड     08821010004710 
 

८ कॅनेया फॅंक     2468201005941 
 

९ ओरयय़ॊटर फॅंक ऑप कॉभवि, बाईंदय (ऩ)     09951011000996 
 

१० फॅंक ऑप फडोदा     31540200000130 
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११ वलजमा फॅंक     505101011000518 
 

१२ एच.डी.एप.वी.फॅंक i) 06651450000034 
ii) 50100173244241 
iii) 50100173244238 
iv) 50100173244251 
v) 50100173244225 
vi) 50200004354212 
vii) 50200004354225 

१३ अॅiजक्वव फॅंक i) 912010057922817 
ii) 912010068206720 
iii) 915010056448041 

१४ आम.वी.आम.वी.आम फॅंक (ऑनराईन) P.T     002805004108 
 

१५ इॊडीमन ओव्शयवी फॅंक i) 197302000001100 
ii) 343102000000222 
iii) 343102000000143 
iv) 343102000000144 

१६ आम.डी.फी.आम. फॅंक i) 0536104000127110 
ii) 0536104000102049 

१७ फॅंक ऑप भशायाष्र, कनफकमा      60280804140 
 

१८ इॊडवइॊड फॅंक i) 201000620197 
ii) 201000620203 
iii) 201000620221 
iv) 201000648801 

  एकुण खाते - ४५  
 

        उऩयोक्त फॅंक खाती ल वफॊर्धत फॅंक खात्माचे ३१ भाचि २०१६ अखेय ताऱभेऱ घेऊन तवे 

वललयण ऩत्र रेखाऩयीषणाव वादय कयण्माफाफत अधचवभाव क्र .१८ हद.०१/११/२०१८ ल लेऱोलेऱी 

भागणी करुन वुध्दा आजतागामत ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन ददरी नाशी . यकभाॊचा ताऱभेऱ 

न घेतल्माव अऩशाय शोण्माची ळक्मता अवते त्माभुऱे रेखा प्रभुखाने माफाफत ताऱभेऱ घेलुन 

अनुऩारन रेखाऩयीषणाव दळिलाल.े 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.१४:- आभदाय तनधी, खावदाय तनधी (१६ ली रोकवबा), खावदाय तनधी ( १५ ली  
                 रोकवबा), यस्ता   तनधी, यस्ता वधुायणा तनधी, लषृवॊलधचन तनधी, नागयी  
                 दमरतलस्ती वधुायणा नोंदलशी नभनुा क्रभाॊक- ११ फाफत... 
 

अ) रेखा वलबागातीर आभदाय तनधी , खावदाय तनधी (१६ ली रोकवबा), खावदाय तनधी( १५ ली 

रोकवबा) , यस्ता तनधी , यस्ता वुधायणा तनधी , लषृवॊलधिन तनधी , नागयी दमरतलस्ती 

वुधायणा नोंदलशी (नभुना क्रभाॊक-११, तनमभ क्रभाॊक ३२) ल फॅंक स्टेटभेंट तऩावरे अवता 

फॅंकेतीर स्टेटभेंट ल नभुना क्र .११ नोंदलशीभधीर ३१ भाचि २०१६ अखेयची मळल्रकेत खारीर 

प्रभाणे तपालती आढऱुन आरेल्मा आशेत. 
 

क्र फॅंकेर्े नाल खाते क्र. कॅळ फुक िभाणे 
यक्कभ 

स्टेटभेंटिभाण े तपालत 

१ फॅंक ऑप इॊडीमा 
(आभदाय तनधी) 

००८५२०१००००८०९९ २,०६,२९,७९९  २,२८,६१५.२३ २,०४,०१,१८३.७७ 

२ फॅंक ऑप भशायाष्र 
(खावदाय तनधी) 

६००८८३६१४७९ ५,६५,७२३ ५,४१,२६७ २४,४५५ 

३ ओरयमन्टर फॅंक ऑप 

 कॉभवि (१५ ली 
रोकवबा) 

०९९५१०११०००९९६ १,०८,४८,९८१.४९ २,१२,७५९.४८ १,०६,३६,२२२.०१ 

४ फॅंक ऑप इॊडीमा 
(यस्त ेवुधायणा तनधी) 

००८५२०१००००७३९४ १,०४,१४,३०२.६७ १,६३,६५,०२५.९६ ५९,५०,७२३.२९ 

५ फॅंक ऑप इॊडीमा 
(लषृवॊलधिन तनधी) 

००८५२०१००००७३९५ ८४,९६,७००.१९ २,१३,१२२.०७ ८२,८३,४७८.१२ 

     ४५२९६०६२.१९ 
 

रेखा वलबागातीर आभदाय तनधी, खावदाय तनधी (१६ ली रोकवबा), खावदाय तनधी 

(१५ ली रोकवबा ) , यस्ता तनधी , यस्ता वुधायणा तनधी , लषृवॊलधिन तनधी , नागयी दमरतलस्ती 

वुधायणा नोंदलशी योख नोंदलशीतीर वॊफॊधी लय नभुद केरेल्मा फॅंकाभधीर अखेयची फॅंक स्टेटभेंटभधीर 

मळल्रक ल वदयीर योखलशी  माचा ताऱभेऱ घेणे जरुयी आशे . ऩयॊतु प्रत्मषात वललयण ऩत्रानु वाय 

ताऱभेऱ घेतल्माचे ददवुन मेत नाशी . त्माभुऱे वलि वाधायण योख लशीत मळल्रकेची रेखा ऩयीषणाव 

ऩडताऱणी कयता आरी नाशी माफाफत अधचवभाव क्र.६ हद.०३/०१/२०१८ खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.१५:- ग्स्लऩ खाते (Sweep Account) गुॊतलणुकीफाफत ... 
   

       खावदाय तनधी , फॅंक ऑप भशायाष्र  खाते क्र . ६००८८३६१४७९, भध्मे कयण्मात मेतो . फॅंक 

खातेचे वॊगणकीम प्रणारीभध्मे ठेलण्मात आरेल्मा फॅंकेच्मा वललयणऩत्रात (ऩावफुक) वदयीर 

खात्माव्दाये जस्लऩ (sweep Account) खाते व्दाये गुॊतलणुक केल्माचे आढऱुन आरे . ऩयॊतु त्माचा  

तऩमळर योकडलदशत उऩरब्ध झारा नाशी . त्माभुऱे फॅंकेने जस्लऩ खात्माव्दाये फकती यक्कभ गुॊतलणुक 

केरी ल त्माच्मालय फकती व्माज भशानगयऩामरकेरा मभऱारे माचा तऩमळर योकडलशीत उऩरब्ध नाशी. 

त्माभुऱे त्माचे रेखाऩयीषण कयता आरे नाशी . तवेच मभऱारेरे व्माज लावऴिक जभा खचि वन २०१५-

१६ भध्मे घेतल्माचे आढऱुन मेत नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.१६:- ग्स्लऩ खाते (Sweep Account) गुॊतलणुकीफाफत... 
 

         आभदाय तनधी फॅंक ऑप इॊडीमा खाते क्र . ००८५२०१००००८०९९, भध्मे कयण्मात मेतो . 

फॅंक खातेचे वॊगणकीम प्रणारीभध्मे ठेलण्मात आरेल्मा फॅंकेच्मा वललयणऩत्रात (ऩावफुक) वदयीर 

खात्माव्दाये जस्लऩ (sweep Account) खाते व्दाये गुॊतलणुक केल्माचे आढऱुन आरे . ऩयॊतु त्माचा  

तऩमळर योकडलदशत उऩरब्ध झारा नाशी . त्माभुऱे फॅंकेने जस्लऩ खात्माव्दाये फकती यक्कभ गुॊतलणुक 

केरी ल त्माच्मालय फकती व्माज भशानगयऩामरकेरा मभऱारे माचा तऩमळर योकडलशीत उऩरब्ध नाशी. 

त्माभुऱे त्माचे रेखाऩयीषण कयता आरे नाशी . तवेच मभऱारेरे व्माज लावऴिक जभा खचि वन २०१५-

१६ भध्मे घेतल्माचे आढऱुन मेत नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.१७:- ग्स्लऩ खाते (Sweep Account) गुॊतलणुकीफाफत... 
      

      १५ ली रोकवबा ओरयमन्टर फॅंक ऑप कॉभवि खाते क्र .०९९५१०११०००९९६, भध्मे 

कयण्मात मेतो . फॅंक खातेचे वॊगणकीम प्रणारीभध्मे ठेलण्मात आरेल्मा फॅंकेच्मा वललयणऩत्रात 

(ऩावफुक) वदयीर खात्माव्दाये जस्लऩ (sweep Account) खाते व्दाये गुॊतलणुक केल्माचे आढऱुन आरे . 

ऩयॊतु त्माचा तऩमळर योकडलदशत उऩरब्ध झारा नाशी . त्माभुऱे फॅंकेने जस्लऩ खा त्माव्दाये फकती 

यक्कभ गुॊतलणुक केरी ल त्माच्मालय फकती व्माज भशानगयऩामरकेरा मभऱारे माचा तऩमळर 

योकडलशीत उऩरब्ध नाशी . त्माभुऱे त्माचे रेखाऩयीषण कयता आरे नाशी . तवेच मभऱारेरे व्माज 

लावऴिक जभा खचि वन २०१५-१६ भध्मे घेतल्माचे आढऱुन मेत नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.१८:- ग्स्लऩ खाते (Sweep Account) गुॊतलणुकीफाफत... 
           यस्त ेवधुायणा तनधी फॅंक ऑप इॊडीमा ऑप कॉभवि खाते क्र. ००८५२०१००००७३९४, भध्मे 

कयण्मात मेतो . फॅंक खातेचे वॊगणकीम प्रणारीभध्मे ठेलण्मात आरेल्मा फॅंकेच्मा वललयणऩत्रात 

(ऩावफुक) वदयीर खात्माव्दाये जस्लऩ (sweep Account) खाते व्दाये गुॊतलणुक केल्माचे आढऱुन आरे . 

ऩयॊतु त्माचा तऩमळर योकडलदशत उऩरब्ध झारा नाशी . त्माभुऱे फॅंकेने जस्लऩ खा त्माव्दाये फकती 

यक्कभ गुॊतलणुक केरी ल त्माच्मालय फकती व्माज भशानगयऩामरकेरा मभऱारे माचा तऩमळर 

योकडलशीत उऩरब्ध नाशी . त्माभुऱे त्माचे रेखाऩयीषण कयता आरे नाशी . तवेच मभऱारेरे व्माज 

लावऴिक जभा खचि वन २०१५-१६ भध्मे घेतल्माचे आढऱुन मेत नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.१९:- ग्स्लऩ खाते (Sweep Account) गुॊतलणुकीफाफत... 

      

         लषृवॊलधिन तनधी  फॅंक ऑप इॊडीमा ऑप कॉभवि खाते क्र .००८५२०१००००७३९५, भध्मे 

कयण्मात मेतो . फॅंक खातेचे वॊगणकीम प्रणारीभध्मे ठेलण्मात आरेल्मा फॅंकेच्मा वललयणऩत्रात 

(ऩावफुक) वदयीर खात्माव्दाये जस्लऩ (sweep Account) खाते व्दाये गुॊतलणुक केल्माचे आढऱुन आरे . 

ऩयॊतु त्माचा तऩमळर योकडलदशत उऩरब्ध झारा नाशी . त्माभुऱे फॅंकेने जस्लऩ खा त्माव्दाये फकती 

यक्कभ गुॊतलणुक केरी ल त्माच्मालय फकती व्माज भशानगयऩामरकेरा मभऱारे माचा तऩमळर 

योकडलशीत उऩरब्ध नाशी . त्माभुऱे त्माचे रेखाऩयीषण कयता आरे नाशी . तवेच मभऱारेरे व्माज 

लावऴिक जभा खचि वन २०१५-१६ भध्मे घेतल्माचे आढऱुन मेत नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.२०:- ळावकीम प्रलभा यक्कभ रु.२.९४ कयोड 
 
      ळावकीम वलभा ळुल्काची  देमकातुन लवुर केरेरी यक्कभ ळावकीम वलभा वॊचरनारमात 

जभा केरेरी ददवुन मेत नाशी. 
         

वन प्रलभा दॊड ळुल्क 

२०१४-१५ ६२,२८,००० 

२०१५-१६ २,३१,८९,००० 

एकुण २,९४,१७,००० 
      

      लास्तवलक कॊ त्राटदाय / ठेकेदाय  माॊना देण्मात आरेरे कामािदेळ / कयायनाभा भध्मे वलम्माच्मा 

कऩातीच्मा तयतुदी प्रभाणे देमकाभधुन कऩात कयण्मात आरेरी वलम्माची यक्क भ त्लयीत ळावकीम 

वलभा वॊच रनारमात जभा कयालमाची अवुन वदयची यक्कभ अद्माऩऩमिंत ळावन खाती जभा न 

कयता वलभा दॊड /ळुल्क म्शणुन रेख्माभध्मे जभा दळिवलरी आशे . तयी वदयची यक्कभ अद्माऩऩमिंत 

ळावकीम वलभा कामािरमात का बयण्मात आरी नाशी त्माचा खुरावा मभऱारेरा नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.२१:- भशायाष्ट्र गर्व्शचभेन्ट ईरेक्रीमवटी ड्मुटी फाफत..  
                 लवुरऩात्र यक्कभ- रु. ६३१६५०.५७ 
 

 

          

         भशायाष्र गव्शिभेन्ट ईरेक्रीक ड्मुटी अॅटक्ट १९५८ तयतुद ३(२)(ia) नुवाय भशानगयऩामरकेने 

ऩजब्रक स्रीट राईटीॊग , ऩजब्रक लॉटय आणण घनकचया ल गटाय खाते मावाठी लाऩयरेल्मा 

ईरेक्रीमवटी ऩॉलय (मुतनट) माना ईरेक्रीमवटी ड्मुटी भाप केरेरे आशे. 

       रेखा वलबागातीर ऩाणी खात्माचे कॅळफुक ल प्रभाणक माॊचे रेखाऩयीषण कयताना रयरामन्व 

कॊ ऩनीने ददरेल्मा देमकाभध्मे ईरेक्रीमवटी ड्मुटी आकायण्मात आरेरी अवुन त्माचा वॊऩुणि बयणा  

रयरामन्व कॊ ऩनीरा  कयण्मात आरेरा आशे. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 
 

िभाण
क क्र 

हदनाॊक रेखामळऴच भारभत्ता 
खात ेक्र. 

भारभत्ता 
भीटय क्र. 

भारभत्ता 
देमक यक्कभ 

ईरेक्रीक्ट 
ड्मटुी 

३६१ २३/०८/२०१५ भरतनस्वायण वलज देमक १५१५१५९९६ L९६५०२९ २३५९४०.७७ ४१०५०.७९ 
   १५१५१५७९२ L९६५०२२ ९०७९० १५७१४.५८ 
   १५१८२३२६१ L९८४०४९ १०७७८०.२० ७२३५.२८ 
       

३६२ २६/०८/२०१५ वॊऩ ल ऩॊवऩग लीज देमक १५१९६४१७३ L९८२३२७ ११६८८४५ १०३८२६.३२ 
   १५१५१५८३९ L९७५९४६ ५०३५५०.९९ ८४४१०.३९ 
   १५१५१५९५१ L९६५०१८ १६७६१८.५४ २९६८८.७४ 
       

३८१ ३१/०८/२०१५ वॊऩ ल ऩॊवऩग लीज देमक १५१२१८९५८ ७६७०१६७ ७०९४३ .४१ ९६३५.८४ 
२५३   १५१२१८९५८ ७६७०१६७ ४७०६७.२७ ७७८५.३७ 
       

१४८ १९/०६/२०१५ भरतनस्वायण वलज देमक १५१५१५९९६ L९६५०२९ १५४२५० २७२५३.७८ 
   १५१५१५७९२ L९६५०२२ ६०५१०.९९ १०८६५.७० 
       

१४९ १९/०६/२०१५ वॊऩ ल ऩॊवऩग लीज देमक १५१५१५८३९ L९७५९४६ ४२५३६० ७२४६७.५५ 
   १५१५१५९५१ L९६५०१८ १४००४३.०४ २५०७५.३७ 
    १५१९६४१७३ L९८२३२७ ५३५०३२.८६ ९३१२९.६६ 

       
२९० १०/०८/२०१५ वॊऩ ल ऩॊवऩग लीज देमक १५१९६४१७३  ५६३९२० ९६७०७.५३ 
   १५१८२३२६१  ६३७६० ६८०३.६७ 

     ४२६४४७० ६३१६५०.५७ 
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         वफफ ड्मुटी भाप अवताना  त्माच फाफीवाठी  आकायरेरी ड्मुटी रु.६३१६५०.५७ का 

बयण्मात आरी माचा खुरावा रेखाऩयीषणाव कयण्मात माला . तवेच माप्रभाणे वफॊर्धत वलऴमाच्मा  

अनुऴॊगाने बयरेल्मा देमकाचे लयीरप्रभाणे तऩमळरलाय भादशती काढून ड्मुटी ऩोटी बयरेल्मा यक्कभेची 

रयरामन्व कॊ ऩनी कडुन लवुरी कयण्मात माली.  

        लास्तवलकरयत्मा प्रदानकत्माि अर्धकाय-माने कोणत्माशी यक्कभेचे प्रदान कयताना कामद्माळी 

वुवॊगत यक्कभेचे प्रदान शोईर माची दषता घेणे आलश्म क आशे . तथावऩ उऩयोक्त यक्कभ 

प्रदानकत्माि अर्धका-माकडुन तनमभफाह्ममरयत्मा प्रदान कयण्मात आरी आशे.   

        वन २०१५-१६ मा लऴाित भनऩा भापि त एकुण फकती ईरेक्रीमवटी ड्मुटी बयणा कयण्मात 

आरी त्माची भाशीती रेखाऩयीषणात देण्मात माली ल लवुरीची कामिलाशी कयण्मात माली. 
 

लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.६३१६५०.५७  
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ऩरयच्छेद क्र.१२.२२:- फॅंक स्टेटभेन्ट भध्मे आढऱुन न आरेल्मा धनादेळ यक्कभा फाफत... 
 

        वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴाितीर ऩाणीऩट्टी बयणा धनादेळाचा रेखावलबागातीर 

कॅळफुक तऩमळर फॅंक स्टेटभेंट भधीर धनादेळाच्मा तऩमळरावोफत ऩडताऱणी केरा अवता खारीर 

धनादेळाॊची नोंद फॅंक स्टेटभेन्टभध्मे आढऱुन आरेरी नाशी. 

अ.क्र हदनाॊक लॉडच फॅंकेर्े नाल धनादेळ क्र यक्कभ 
१ ०५/०१/२०१६ बाईंदय (ऩ) IDBI Bank ४३६९०५ ४१६१७ 
२ ११/०१/२०१६ तराल योड Corporation Bank ६४४५७५ ५७५७ 
३ २२/०१/२०१६ तराल योड NKGSB ५०९४३४ ४३६३ 
४ ३१/०३/२०१६ बाईंदय (ऩ) Union Bank २१५७२ १८४१७ 
५ ३१/०३/२०१६ बाईंदय (ऩ) HDFC Bank ३४ १०००० 
६ ३१/०३/२०१६ बाईंदय (ऩ) GP Paris bank ३००४५८ १९७७६ 
७ ३०/०३/२०१६ तराल योड HDFC Bank ०००६५८ ११४२४ 
९ ०९/०३/२०१६ तराल योड Central bank १६८९६६ १७२१२ 
१० ०९/०३/२०१६ तराल योड Vasai vikas bank १८२३१ ३८४३ 
११ ०९/०३/२०१६ तराल योड Bank of Maharashtra २०३८८१ १२७१४ 
१२ ०९/०३/२०१६ तराल योड Abhyudaya bank १००२६५ ३४०० 
१३ ०९/०३/२०१६ तराल योड NKGSB ५१००६१ ४८७५ 
१४ २१/१२/२०१५  State Bank of India १८०२२९ ७८१ 
१५ १८/१२/२०१५ तराल योड The Thane dist bank ७३९०१४ २३६०२ 
१६ १७/१२/२०१५ तराल योड Bank of Maharashtra १५४९६५ १७९१४ 
१७ १५/१२/२०१५ तराल योड NKGSB ४९०५८७ ३९७२ 
१८ १५/१२/२०१५ तराल योड NKGSB ३७७०५० १२४१ 
१९ १५/१२/२०१५ तराल योड NKGSB १००००७ ५२३१ 
२० ०९/१२/२०१५ तराल योड NKGSB ५२७२७ २४४५३ 
२१ ०७/१२/२०१५ मभया गाल The Thane dist bank १०३९१५ २५१ 
२२ ०८/१२/२०१५ तराल योड Abhyudaya bank १००१९० ४९६२८ 
२३ ०४/१२/२०१५ मभया गाल The Pratap co. bank ५७४०५० २४४२ 
२४ ०२/१२/२०१५ मभया गाल Union Bank ३७४४८ २२५२७ 
२५ ०२/१२/२०१५  Orintal Bank ८९०९८ १७६४८ 
२६ ३०/०७/२०१५  Basin catholic bank १०१४०४ ५८६८ 
२७ ०९/०७/२०१५  DJSP Bank २०५५८ २६७६७ 
२८ ११/०५/२०१५  DJSP Bank १९५६१ ६८५३ 
२९ ०८/०५/२०१५  Oriental bank of commerce  २२६५०७ ३५२२ 
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३० १३/०४/२०१५  Uco bank २०६०१ ७६४८० 
३१ ३०/०९/२०१५ घोडफॊदय HDFC Bank २४ ८३२ 
३२ २४/०९/२०१५ बाईंदय (ऩ) Basin catholic bank १०००२८ ६३३३ 
३३ २४/०९/२०१५ बाईंदय (ऩ) Basin catholic bank १०००२९ २१७४ 
३४ २४/०९/२०१५ बाईंदय (ऩ) Basin catholic bank १०००९४ ३६९१ 
३५ २३/०९/२०१५ तराल योड Bharat bank ०५७८१६ ४११२ 
३६ २३/०९/२०१५ तराल योड City unioun bank ०००१२३ ३४१९६ 
३७ २३/०९/२०१५ तराल योड Coparation Bank १९४७४८ ८६६३ 
३८ २३/०९/२०१५ तराल योड NKGSB ३६००१९ २१५८६ 
३९ २३/०९/२०१५ तराल योड Coparation Bank ०९७०२५ १८५८० 
४० २३/०९/२०१५ तराल योड NKGSB १३२४१० १०७०० 
४१ २३/०९/२०१५ काळी गाल Canera Bank  ४४५१७८ ९७६५ 
४२ २३/०९/२०१५ काळी गाल Laxmi Vilas Bank ००१३२३ १०००८ 
४३ २३/०९/२०१५ घोडफॊदय Bank of Baroda ३१२ ९४८२ 
४४ २३/०९/२०१५ घोडफॊदय The greater Bombay 

co.bank 
१०१८०३ ३२१५३ 

४५ २३/०९/२०१५ घोडफॊदय Coparation Bank १०१८०२ ३२०२ 
४६ २३/०९/२०१५ घोडफॊदय Coparation Bank ७१०६८२ ३७८७२ 
४७ २३/०९/२०१५ मभया योड J K Bank २४५५६  ३६०३ 
४८ २३/०९/२०१५ मभया योड Model Bank ३५०४९१ ८३०५ 
४९ २३/०९/२०१५ तराल योड NKGSB ४६३४०४ १०७०० 
५० २३/०९/२०१५ मभया योड India Bank ९२ १३४४० 
५१ २२/०९/२०१५ मभया योड Oriental Bank २४७३०८ ६२८९ 
५२ १९/०९/२०१५ मभया योड HDFC Bank १९६ ५९३५० 
५३ ३१/०८/२०१५ तराल योड NKGSB ४२५४३३ २११३२ 
५४ ११/०९/२०१५ बाईंदय (ऩ) State Bank of India ६२४६५ ६५४ 
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९९ ०९/११/२०१५  Jyu India bank ३७९९३९ ३५८२७ 
१०० १२/१०/२०१५  Indian obverses Bank ७५२८६० ६४४५ 
१०१ ०५/१०/२०१५  Model Bank १२३७ ६३००३ 
१०२   Total १८,१९,२९१/-        

        उऩयोक्त धनादेळ यक्कभ फॅंक स्टेटभेंन्ट भध्मे आढऱुन मेत नाशी . माफाफत रेखा प्रभुखाने 
तऩावणी करुन अशलार भा .आमुक्त भशोदमाॊना वादय कयाला ल अनुऩारन रेखा ऩयीषणाव दळिलाले . 
तवेच वषभ अर्धका-माने माफाफतचा आढाला घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का माफाफत 
तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली. 
लवुरऩात्र यक्कभ:- १८,१९,२९१/- 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.२३:- धनादेळ प्रललयणऩत्राफाफत... 
    

     ऩाणी ऩुयलठा वलबागाच्मा चरनाॊच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषण कयताना खारीर धनादेळाॊची मादी 
जोडण्मात आरेरी नाशी. त्माचा तऩमळर ऩुढीरप्रभाणे. 
अ.क्र हदनाॊक लॉडच एकुण धनादेळ यक्कभ 
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३ ०५/१२/२०१५ बाईंदय (ऩ) १७८५२४ 
४ ०४/१२/२०१५ काळी ५१८२० 
५ ०८/१२/२०१५ मभया योड २८०५५१२ 
६ ०९/१२/२०१५ उत्तन ३२०५ 
७ १०/१२/२०१५ मभया योड ३२१४९८ 
८ ११/१२/२०१५ काळी १३४०८४ 
९ ११/१२/२०१५ मभया योड ५६१३९७ 
१० १४/१२/२०१५ काळी १२८१० 
११ १४/१२/२०१५ उत्तन ८५०४ 
१२ १५/१२/२०१५ मभया योड ३५६८५७२ 
१३ १५/१२/२०१५ काळी ४३१५३ 
१४ १५/१२/२०१५ चेणे-लविल े ६९३९३ 
१५ १६/१२/२०१५ मभया योड २६१११२२ 
१६ १७/१२/२०१५ बाईंदय (ऩ) १०२१९८ 
१७ १७/१२/२०१५ मभया योड २७८२०९२ 
१८ १८/१२/२०१५ मभया योड ३४०३६ 
१९ १९/१२/२०१५ मभया योड १५२९९८ 
२० १९/१२/२०१५  ८२२६४ 
२१ २२/१२/२०१५ काळी २६६१६ 
२२ २३/१२/२०१५ मभया योड ४७२० 
२३ २३/१२/२०१५ बाईंदय (ऩ) ७२३१४ 
२४ २३/१२/२०१५ काळी १०४५२ 
२५ २८/१२/२०१५ मभया योड २२७५९१ 
२६ २८/१२/२०१५ बाईंदय (ऩ) १३६८३६ 
२७ २९/१२/२०१५ बाईंदय (ऩ) २४०८३७ 
२८ ३०/१२/२०१५ मभया योड २२९१३४ 
२९ ३०/१२/२०१५ चेणे-लवेल े ३६८१ 
३० ३१/१२/२०१५ काळी ६२१४ 
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   ६,९०,८७,१०८/- 

      उऩयोक्त एकुण धनादेळ यक्कभाॊच ेधनादेळ मादी जोडण्मात आरेरी नवल्माभुऱे त्माची 
ऩडताऱणी कयता आरेरी नाशी. माफाफत धनादेळाॊची मादी चरनावोफत नवताना वदयीर चरने 
ग्राह्मम धरुन रेख्मात जभा कळी कयण्मात आरी माचा खरुावा रेखाऩयीषणाव कयण्मात माला.  
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ऩरयच्छेद क्र.१२.२४:- ऩाणीऩट्टी कॅळफुक ल र्रनाभध्मे आढऱुन आरेल्मा त्रटुीफाफत. 
 

१) दद.१४/०३/२०१६ योजीच्मा उत्तनच्मा चरनाभध्मे धनादेळ यक्कभ दळिवलरेरी नाशी . ऩयॊतु 
ऩोटफकदिभध्मे धनादेळ यक्कभ- ऩाणीऩट्टी-रु.२४५८० ल नऱजोडणी रु.४५०२ अवे धनादेळ 
यक्कभ आढऱुन मेते. 

२) दद.१०/०३/२०१६ योजीचा धनादेळाभध्मे यक्कभ रु.५३३६० आशे. ल ती फॅंकेत जभा झारेरी 
ददवुन मेते. ऩयॊतु चरनाभध्मे त्माची नोंद ५३३०७ अळी घेण्मात आरी आशे . त्माभुऱे ५४ 
रु. कभीची नोंद कॅळफुकाभध्मे मेण्माची ळक्मता आशे. 

३) दद.२३/१२/२०१५ योजी बयणा यक्कभ रु.१२९७१० आशे ल  ती फॅंकेतशी जभा दद वुन मेते . 
ऩयॊतु चरन ल ऩोटफकदिभध्मे रु.१२९१० अळी नोंद घेण्मात आरेरी आशे . त्माभुऱे कॅळफुक 
ल जभाखचाि भध्मे पयक मेण्माची ळक्मता आशे. 

४) १६/०२/२०१६ ते २०/०२/२०१६ ल ०१/०३/२०१६ ते ०८/०३/२०१६ ऩमिंत जभा केरेल्मा योख 
यक्कभ ल धना देळाॊच्मा यक्कभाॊची चरने उऩरब्ध करुन ददरी नवल्माभुऱे  लवुरी 
यक्कभाॊची ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. 

५) दद.३०/०४/२०१५ योजीच्मा मभया गाल चरनाभध्मे जभा झारेरी योख यक्कभ रु .१२,५७७ 
फॅंक स्टेटभेन्ट भध्मे आढऱुन मेत नाशी.  
       माफाफत रेखा प्रभुखाने तऩावणी करुन अनुऩारन अशलार रेखाऩयीषणाव 
दळिलाला. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.२५:- फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाफाफत... 
 
        रेखा वलबागातीर कॅळफुक ल वॊगणक प्रणारीलय वादय केरेल्मा कय वलबाग फॅंक 
वललयण ऩत्र ल ऩाणीखाते वलबाग फॅंक वललयणऩत्राव्दाये ऩयत आरेल्मा धनादेळाचा तऩमळर 
खारीरप्रभाणे 
अ.क्र वन प्रलबाग खात ेक्र. ऩयत आरेल्मा 

धनादेळाॊर्ी वॊख्मा 
ऩयत आरेल्मा एकुण 
धनादेळाॊर्ी यक्कभ 

१ २०१५-१६ कय वलबाग ५०२००००४३५४२२५ 
एचडीएपवी फॅंक 

२४२३ २,२९,८१,०४३ 

२ २०१५-१६ ऩाणी खात े
वलबाग 

५०२००००४३५४२१२ 
एचडीएपवी फॅंक 

२२७ ४९,०५,६१८ 

३ २०१५-१६ जादशयात 
वलबाग 

स्टेट फॅंक ऑप इॊडडमा 
१०२५४४१९०६३ 

२२ १३१७७९४ 

   एकुण २,९२,०४,४५५ 
           

       कॅळफुक भध्मे ऩयत आरेल्मा धनादेळाॊची नोंद घेलुन ल तवा ताऱभेऱ घेलुन जभा खचि 
ऩत्रकात दरुुस्ती कयणे आलश्मक आशे . तथाऩी तळी नोंद कॅळफुकात केल्माच ेआढऱुन आरे 
नाशी. ऩमािमाने  जभाखचि  ऩत्रकात  धनादेळ  न  लटल्माभुऱे  प्रत्मष जभा न झारेरी यक्कभ  
रु.२,९२,०४,४५५ इतकी यक्कभ जभाखचाित दळिवलण्मात आल्माची रेखाऩयीषणाची धायणा आशे . 
माफाफत मोवम ती कामिलाशी करुन तवे अनुऩारन दळिवलण्मात माल.े 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.२६:- फॅंकेतुन ऩयत आरेल्मा धनादेळाफाफत... 
         

                   स्थातनक वॊस्था कय बयणा काशी व्माऩा-मानी चरनाव्दाये ऩयस्ऩय  फॅंकेत केरेरा आशे . 
ऩयत आरेल्मा धनादेळ नोंदलशीचे  रेखाऩयीषण कयताना रु.३०,२२,३४८/- यक्कभेचा वभालेळ अवरेरे  
एकुण ८४ धनादेळ यक्कभ न लटल्मान ेऩयत आरेरे आशेत. तऩमळर खारीरप्रभाणे आशे. 

र्के रयटनच यग्जस्टय 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

१ ३७५ स्टेट फॅंक ऑप 
इॊडीमा 

 ६०४६०७ १०/०६/१५ ७७,७२० २१/५१३ वलजमा फॉक 

2 ३८५ वेंट्र्र फॅंक ऑप 
इॊडीमा 

श्री.वप्रन्व गोवल ॊद 
जमस्लार 

१४३३७४ १६/०४/१५ ७,७७८ ०८/१४११ I.C.I.C.I फॅंक 

३ ३९९ इॊडडमन फॅंक भे वयस्लती भाकेट 
(प्रळाॊत कु ठाकुय 

६०६३०४ ०१/०४/१५ ४००० ०६/ I.C.I.C.I फॅंक 

4 ४४१ फवीन कॅथमरक 
को.ओऩ.फॅंक 

मळल ळक्ती 
शाडिलेअय 

१०००९२ १६/०२/१६ ६५०० ०२/३७ इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 

      ९५९९८   
 

 

गट क्र.१६ 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

५ ३६७ HDFC BANK टाईभरेळ पॉयेलय 
येस्टॉयन्ट 

०००३७१ २०/०४/१५ ८८८८ १६/२११ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 

फॅंक 

६ ३९७ फॅंक ऑप इॊडीमा मुफी इॊतय स्टाईर ०००१६२ १५/०४/१५ ३००० १६/६०७ I.C.I.C.I फॅंक 

७ ४२० फॅंक ऑप इॊडीमा भे मुली इॊनय 
स्टाईर 

०००१८९ २२/०७/१५ ३३०० १६/६०७ IDBI BANK 

      १५१८८   
 

 

रेखा प्रलबाग 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

८ ४३० ओरयमॊटर फॅंक 
ऑप कॉभवि 

आमकु्त मभया 
बाईंदय 
भशानगयऩामरका 

८४४८११ १३/१०/१५ २६०९ रेखा 
वलबाग 

इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 

९ ४३३ फॅंक ऑप भशायाष्र आमकु्त मभया 
बाईंदय 
भशानगयऩामरका 

०५५५१० २१/११/१५ १६४६३ रेखा 
वलबाग 

इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 
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१० ४४२ फॅंक ऑप इॊडीमा आमकु्त मभया 
बाईंदय 
भशानगयऩामरका 
पॊ ड 

११५७५४ १५/०२/१६ ११९४२ रेखा 
वलबाग 

इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 

११ ४४३ फॅंक ऑप इॊडीमा आमकु्त मभया 
बाईंदय 
भशानगयऩामरका 
पॊ ड 

१३३५७० १५/०२/१६ २४९० रेखा 
वलबाग 

इॊडडमन 
ओव्शयवीव  
फॅंक 

      ३३५०४   
 

गट क्र.०७ 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

१२ ३६९ मतुनमन फॅंक अॊबफका भेडीकर 
जनयर स्टोवि 

०१८००३ ३०/०४/१५ २००० ०७/११५९ आम.डी.फी.
आय़ फॅंक 

१३ ३७० NKJSB BANK ळरैजा अग्रलार ४२९८५२ २५/०३/१५ १०,००० ०७/९०० I.C.I.C.I फॅंक 
१४ ३८३ लवई जनता 

व.फॅं.मर 
श्री.ओभ 
प्रोवलजन 

१०१०३३ १५/०५/१५ २४०१० ०७/१७३ I.C.I.C.I फॅंक 

१५ ४१२ मतुनमन फॅंक भे.रक्ष्भी भेटर 
लक्वि 

०२१५७४ ०८/०७/१५ ९४३६ ०७/४५ देना फॅंक 

१६ ४३९ लवई जनता स्टेट 
फॅंक मर 

श्री ओभ 
प्रोजव्शजन 

१०१२६१ ०५/०२/१६ २४३१७ ०७/१७३ देना फॅंक 

      ६९७६३   
 

 

 

गट क्र.१२ 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

१७ ३६८ ऩॊजाफ नॅळनर फॅंक याभदेलजी 
इॊटयप्रामझेव 

५०८९०१ १४/०५/१५ २००० १२/२२७२ आम.डी.फी.आ
य़ फॅंक 

१८ ३८२ कॉऩयेळन फॅंक जम जगदॊफा 
इॊटयप्राईजेव 

५५९५९१ १०/०६/१५ २२०८- १२/१८६७ IDBI BANK 

१९ ४०० HDFC BANK मवटी गोल्ड 
ग्रानाईट इॊड. 

०००२७१ १०/०७/१५ ७४६६६ १२/०२ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२० ४०३ दद.ळाभयाल वलठ्ठर 
को.ओ.ऑऩ फॅंक 

भे.ददमा ई. 
शाडिलेअय‘ 

११०९१७ २२/०७/१५ २००० १२/११३९ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 
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२१ ४१४ फॅंक ऑप इॊडीमा Petrox 
containers 

२०८१७२ ०८/०८/१५  १२/५५४ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२२ ४२९ स्टेट फॅंक ऑप 
बफकानेय एण्ड 
जमऩयु 

भे.एच.के 
वरोफर 

९२१५३६ ३०/११/१५ २४४६८२ १२/२२४७ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२३ ४३१ ऩॊजाफ नॅळनर फॅंक श्री.फक्रष्णा एण्ड 
फॅटयो शाऊव 

९७९८८७ ०९/०१/१५ ३९०० १२/११८८ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२४ ४३७ मव ॊडीकेट फॅंक कुभाय 
इॊजजतनअय ळॉऩ 

८४५५८५ २१/०१/१६ १२००० १२/५३४ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२५ ४४५ AXIS फॅंक गोऩाळ्कॄष्ण के. 
ऩजुायी 

०५८२३२ ०९/०४/१६ २५००० १२/१८४५ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२६ ४४६ I.C.I.C.I फॅंक देली ज्मोती ०२७३४० ३०/०३/१६ ४०००० १२/४०३ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      ४०६४५६   

 
गट क्र.१४ 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

२७ ३७१ कॉऩयेळन फॅंक भे US 

ईंटयप्राईजेव 
७८११३४ २५/०३/१५ ५०,००० १४/२५० I.C.I.C.I फॅंक 

२८ ३७२ कॉऩयेळन फॅंक भे नयेळ कुभाय ८८८२२९ ३१/०३/१५ ४००० १४/९७८ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

२९ ३८९ भॉडरे 
को.ऑ.फॅंक.मर 

भे.ळबु भॊगर 
मवयॅमभक्व 

००५२८५ ३१/०३/१५ १०००० १४/२१३ I.C.I.C.I फॅंक 

३० ३९० कॉऩयेळन फॅंक श्री.नयेळ कुभाय 
(बालेळ वऩुय 
भाकेट) 

८८८२२८ ३१/०३/१५ ६००० १४/३४७ I.C.I.C.I फॅंक 

३१ ३९१ वेंट्र्र फॅंक ऑप 
इॊडीमा 

वॊजाय 
कम्मतुनकेळन 

१८४४६८ २६/०३/१५ ६४०० १४/९४५ I.C.I.C.I फॅंक 

३२ ३९२ AXIS फॅंक तनत ुओभ चौफे १४८१३७ ०२/०५/१५ ६३४० १४/९६६ I.C.I.C.I फॅंक 

३३ ३९३ कनािटका फॅंक आमन २ ८१०७६० ३०/०४/१५ ६३४० १४/९६८ I.C.I.C.I फॅंक 

३४ ३९४ वलजमा फॉक उस्भान 
मभठाईलारा 

२९०६९० २०/०४/१५ २५४०० १४/९९७ I.C.I.C.I फॅंक 
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३५ ४०८ I.C.I.C.I फॅंक CHAYA 
MAROTI 
BACHEWAR 
M.D.BACHWW
AR 

०३२७७८ ०१/०६/१५ २६,२०० १४/९९७ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

३६ ४२१ AXIS फॅंक भे.नीत ुओभ 
चौफ े

१४८१३८ ०७/०८/१५ ६६९४ १४/९६६ I.C.I.C.I फॅंक 

३७ ४२६ केनया फॅंक भे.प्रगती 
ईटयप्राईजेव 

९१५७९९ २७/०७/१५ २०००० १४/७३४ I.C.I.C.I फॅंक 

३८ ४२७ भॉडरे को.ऑ.फॅंक 
मर. 

भे.नॅळन्र डयेी 
पॉभि 

०३११७८ ३१/०७/१५ ४००० १४/५४ IDBI BANK 

३९ ४२८ भॉडरे को.ऑ.फॅंक 
मर 

भे.नॅळन्र डयेी 
पॉभि 

०३११७७ ३१/०७/१५ ४००० १४/५४ IDBI BANK 

४० ४४४ IDBI BANK यवल ॊद्र एन 
जार्ग ॊड 

५०७८०० १४/०१/१६ ४००० १४/९३५ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      १७९३७४   

 
गट क्र.१७ 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

४१ ३७३ HDFC BANK मळ 
इॊटयप्राईजेव 

००००५५ ३०/०३/१५ १५,११३ १७/६८७ ओरयमॊटर 
फॅंक ऑप 
कॉभवि 

४२ ४०९ फॅंक ऑप भशायाष्र भे.वलयर रेडड ॊग ३६९९१३ ०७/०४/१५ १९६९१ १७/७१७ HDFC BANK 

      ३४८०४   
 

 

 

 

गट क्र.१९ 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

४३ ३७४ IDBI BANK न्म ुऑयेंज 
मवयामभक्व 

१५६३६४ १०/०४/१५ ८००० १९/५८५ IDBI BANK 

४४ ४०१ ऩॊजाफ नॅळनर फॅंक ददऩ चॉईव ६६५६६७ १०/०७/१५ १५०० १९/६०७ IDBI BANK 
४५ ४१७ AXIS फॅंक भे.अनयुाधा 

इॊड.शॉटेर वन 
ळाईन 

०५१४७७ १८/०५/१५ ६८२९ १९/ HDFC BANK 

४६ ४३५ इराशाफाद फॅंक Happy 
Shapper’s 
Super Market 

००५०४९ ०६/०२/१६ ६५०० १९/७६७ इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 
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४७ ४३६ इराशाफाद फॅंक Happy 
Shapper’s 
Super Market 

००५०४७ ०४/०२/१६ ४००० १९/७०७ इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 

४८ ४४० Yes bank Happy 
Shapper’s 
Super Market 

२४४०७१ १८/०२/१६ ६७०० १९/७६७  इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      ३३५२९   
 

गट क्र.१३ 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

४९ ४०७ I.C.I.C.I फॅंक श्री भोशम्भत ०१३०६३ ०५/०६/१५ ३५०० १३/९७७ IDBI BANK 

५० ४११ HDFC BANK आकाळ रेडड ॊग 
कॊ ऩनी 

०००१९० ०८/०४/१५ १२००० १३/४५७ IDBI BANK 

      १५५००   
 

 

गट क्र.०३ 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

५२ ३८४ फेवीन कॅथमरक फॅंक भे.आय.वी.इॊटय
ऩाईजेव 

 

१००१३७ १६/०४/१५ १९,१४९ ०३/८८७ I.C.I.C.I फॅंक 

५३ ४४८ दत्तात्रम भशायाज 
जालऱी वश.फॅंक 

भेरो 
अल्ममुभतनय्भ  

३४९४७६ २३/०३/१६ ७५०० ०३/५३ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      २६६४९   
 

गट क्र.२० 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

५४ ३७६ अभ्मुदम 
को.ऑऩयेटीव्श फॅंक मर 

भे.भनीऴ वप्र ॊट्व १०२०९२ २६/०६/१५ ४३,२३३ २०/३७८ IDBI BANK 

५५ ३७७ अभ्मदुम 
को.ऑऩयेटीव्श फॅंक 
मर 

भे.भनीऴ वप्र ॊट्व १०२०९३ २६/०६/१५ ५७,०१८ २०/३७८ IDBI BANK 

५६ ३७८ भे.ऑजक्वव फॅंक भे.वनळाईन 
एजन्वी 

४५८००६ ३०/०६/१५ ४,४६,९९० २०/१०१० IDBI BANK 

५७ ३७९ भे.AXIS फॅंक भे.वनळाईन 
एजन्वी 

४५८००७ २९/०६/१५ ४,७५,५८० २०/१०१० IDBI BANK 
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५८ ३८० भे. AXIS फॅंक भे.वनळाईन 
एजन्वी 

४५८०१० ३०/०६/१५ २,८४,६९२ २०/१०१० IDBI BANK 

५९ ३९८ AXIS फॅंक  ०९७५९२ २५/०५/१५ २१२६४ २०/८९९ I.C.I.C.I फॅंक 

 

६० ४१० DCB BANK वनळाईन 
एजन्वी 

४५८०२६ ०३/०८/१५ ४७५५८० २०/१०१० IDBI BANK 

६१ ४३८ DCB BANK मकु्ता बफअय 
ळॉऩ 

०००३१० २४/०१/१६ ११३५० २०/७७१ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      १८१५७०७   

 

गट क्र.११ 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

६२ ३८१ फॅंक ऑप भशायाष्र श्री.मोगेंद्र 
जमयाभ मादल 

१०५८२६ १०/०६/१५ ४००० ११/१४३६ IDBI BANK 

६३ ३८७ कनािटका फॅंक श्री.वाई 
भाकेदटॊग 

१२६९७४ १०/०७/१४ ९७३२ ११/११८३ वलजमा फॉक 

६४ ३८८ मव ॊडीकेट फॅंक भे के/ऩी 
इॊडस्रीज 

५९४७७३ १५/०४/१५ ४१०० ११/१३९२ I.C.I.C.I फॅंक 

६५ ४०२ कनािटका फॅंक वतीळ ८१०९३२ १८/०६/१५ ४६०२ ११/७७ मव ॊडीकेट फॅंक 
६६ ४०४ मव ॊडीकेट फॅंक भे.वलणी करो 

फात एन्ड 
येस्टॉयॊन्ट 

४९२५४७ ०३/०७/१५ ४७,८९८ ११/१९९ IDBI BANK 

६७ ४०५ स्टेट फॅंक ऑप 
फीकानेय एण्ड 
जमऩयु 

भे बलानी 
स्टॉर पतनिचय 

१२८८३२ १५/०६/१५ ४१०० ११/११४२ IDBI BANK 

६८ ४०६ कॉऩयेळन फॅंक भे.मळल ळॊकय 
यफय प्रोडक्व 

१४६७६८ २९/०६/१५ ३५००० ११/१२३१ IDBI BANK 

६९ ४१८ कनािटका फॅंक भे. कॉवभव 
कॊ टेनवि 

९०२०७५ २२/०८/१५ ३८७३४ ११/२३ IDBI BANK 

७० ४१९ HDFC BANK भे.एव.एच 
इॊडजस्टज 

०००१८९ ०८/०७/१५ १३५४४ ११/२६८ IDBI BANK 

७१ ४२५ HDFC BANK आरभ स्टीर ०००७४९ ०६/०७/१५ २७५६४ ११/३५० I.C.I.C.I फॅंक 

७२ ४४७ I.C.I.C.I फॅंक शॉटेर ... फाय ऽ 
येस्टॉयन्ट 

४३२४४३ २०/०३/१६ २५४७० ११/२०० इॊडडमन 
ओव्शयवीव फॅंक 

      २१४७७४   
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गट क्र.१० 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

७३ ३८६ कॉऩयेळन फॅंक भे वाशीर 
एक्वऩोटि 

१६८२०७ ३१/०३/१३ १०,७०० १०/१४५ I.C.I.C.I फॅंक 

७४ ४१५ फेवीन कॅथमरक फॅंक श्री.फफीता वोरॊकी १००३६० १४/०८/१५ १६६५ १०/२१८ मव ॊडीकेट फॅंक 

७५ ४१६ फेवीन कॅथमरक फॅंक श्री.फफीता वोरॊकी १००३५९ १४/०८/१५ ७३८० १०/२२८ मव ॊडीकेट फॅंक 

७६ ४२३ वलजमा फॅंक श्री. प्रळाॊत इॊ 
इॊजजतनयीॊग 

२४९१०६ १५/०७/१५ ३८६५ १०/२०१ मव ॊडीकेट फॅंक 

      २३६१०   
 

गट क्र.१५ 
अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

७७ ३९५ PMC BANK वम्वदु्ददन 
आवभी 

०५६७२१ १८/०४/१५ ४१०० १५/७५५ I.C.I.C.I फॅंक 

७८ ३९६ AXIS फॅंक भे चॉईव ऩॉईट ०७९७७३ २५/०५/१५ १२१०० १५/१५३ I.C.I.C.I फॅंक 

७९ ४३२ मकुो फॅंक  श्री टेरेकॉभ ४९८४७९ २८/११/१५ १०००० १५/११८९ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      २६२००   

 
गट क्र.०१ 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

८१ ४१३ HDFC BANK भे.ळबुभ 
इॊटयप्राईजेळ 

६७४४६२ ०७/०४/१५ ५००० ०१/४६७ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

८२ ४२२ देना फॅंक भे. अॊबफका 
इॊटयऩामझेव 

७१४४३५ २२/०८/१५ ९५०० ०१/४२९ I.C.I.C.I फॅंक 

      १४५००   

 
गट क्र.१८ 

अ
क्र 

यग्जस्टय 
अ.क्र 

फॅंकेर्े नाल र्व्माऩायार्े नाल र्ेक 
क्रभाॊक 

हदनाॊक यक्कभ गट 
क्रभाॊक 

र्ेक रयटनच 
फॅंकेर्े नाल 

८३ ४२४ ऩॊजाफ नॅळनर फॅंक भे.ऩी.क 
शॉस्ऩीटर 
ववलिव प्रा.मर 

९९३९०५ १२/०८/१५ १०२७७ १८/५९२ I.C.I.C.I फॅंक 
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८४ ४३४ जे एण्ड के फॅंक जम गणेळ 
इॊटयप्राईजेव 

०४८०२६ १४/१०/१५ ६५४५ १८/४४ इॊडडमन 
ओव्शयवीव 
फॅंक 

      १६८२२   
 

        लयीर तऩमळरानवुाय वन २०१५-१६ मा वलत्तीम लऴािभध्मे न लटरेल्मा धनादेळाची एकुण यक्कभ 

रु.३०,२२,३४८/- इतकी आशे. वदय धनादेळ न लटल्मा कॅळफकुभध्मे ऩयत आरेल्मा धनादेळाची नोंद घेलनु 

ल तवा ताऱभेऱ घेऊन जभाखचि ऩत्र कात दरुुस्ती कयणे आलश्मक आशे . तथावऩ तळी नोंद कॅळफकुात 

कयण्मात आरी नाशी. ऩमािमाने जभाखचि ऩत्रकात न लटल्माभऱेु प्रत्मष जभा न झारेरी यक्कभ रु.३०.२२ 

राख जभाखचाित दळिवलण्मात आल्माची रेखाऩयीषणाची धायणा आशे . तयी माफाफत मोवम ती कामिलाशी 

करुन तवे अनऩुारन दळिवलण्मात माले. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.२७:- स्टेट फॅंक ऑप इॊडडमा खाते क्र.-१०२५४४१९०६३ मा भध्मे वन-२०१५-१६  
                भध्मे जभा केरेरे धनादेळ ऩयत आल्माफाफत ल फॅंक स्रीऩ र्व्दाये फॅंकेत  
                बयण्मात आरेल्मा योख यक्कभ /धनादेळाफाफत... 
 

         वन २०१५-१६ मा आदशिक लऴाितीर जादशयात ळुल्क लवुरी बयणा चरन ल कॅळफुकाचे  

रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर धनादेळ स्टेट फॅंक ऑप इॊडडमा खाते क्र .-१०२५४४१९०६३ भध्मे 

बयणा केरेरे आढऱुन आरे . ऩयॊतु वदय धनादेळ न लटल्माने फॅंक स्टेटभेंट भध्मे ऩयत आल्माच्मा 

नोंदी आढऱुन आल्मा आशेत. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे  

र्ेक रयटनच तऩमळर जाहशयात प्रलबाग 2015 - 2016 

अ.क्र.  हदनाॊक  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 अधिवभाव 
क्र.०२ दद.१२/०४/२०१८ अन्लमे भागवलण्मात आरा शोता. ऩयॊतु खुरावा अप्राप्त आशे.                   



228 
 

ऩरयच्छेद क्र.१२.२८:- जाहशयात प्रलबागात िाप्त झारेल्मा धनादेळाच्मा नोंदी स्टेट फॅंक ऑप  
                 इॊडडमाच्मा खाते क्र. १०२५४४१९०६३ भध्मे आढऱुन न आल्माफाफत... 
 

          वन २०१५-१६ मा आर्थिक लऴाितीर जादशयात ळुल्क बयणा धनादेळातीर चरनातीर 

तऩमळर फॅंक स्टेटभेन्ट भधीर धनादेळाच्मा तऩमळरावोफत ऩडताऱणी केरी अवता खारीर 

धनादेळाॊची नोंद फॅंक स्टेटभेन्ट खाते क्र..-१०२५४४१९०६३ (फॅंक ऑप इॊडडमा) भध्मे बयणा केरेरी 

धनादेळाॊची यक्कभ खात्माभध्मे जभा झाल्माचे आढऱुन मेत नाशी.   

िाप्त धनादेळ स्टेट फॅंक ऑप इॊडडमाच्मा खाते क्र. १०२५४४१९०६३ भध्मे आढऱुन न आल्माफाफत... 
अ.क्र हदनाॊक 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 
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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 
     

        उऩयोक्त धनादेळ यक्कभ फॅंक स्टेटभेंन्ट भध्मे आढऱुन मेत नाशी . माफाफत रेखा प्रभुखाने 
तऩावणी करुन अनुऩारन रेखा ऩयीषणाव दळिलाले . तवेच वषभ अर्धका-माने माफाफतचा आढाला 
घेऊन माप्रकयणी अन्म काशी प्रकयणे आशे का माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.२९:- प्रलप्रलध देमकातुन कऩात ळावकीम यकभा ल ळावनाव बयणा कयण्मात  

                                      आरेरा कय मा भधीर पयकाफाफत... 

 

         वन २०१५-१६ भध्मे आशयीत केरेल्मा देमकातुन तवेच भारभत्ता, ऩाणी खात ेमा वलबागातुन ळावकीम 

कय कऩात कयण्मात आरेरी आशे ल ती ळावनाव बयणा कयताना कभी-जास्त बयण्मात आरी आशे. त्माचा 
तऩमळर खारीर प्रभाणे 

अ.क्र रेखामळऴच जभा यक्कभ  
रु (राखात) 

खर्च (ळावनाव बयणा) 
यक्कभ रु .राखात 

पयक  
(यक्कभ रु.राखात) 

१ मळषण कय ११९९.३८ ११४९.८३ ४९.५५ 
२ काभगाय कल्माण 

उऩकय 
२५६३.६७ २००६.०४ ५५७.६३ 

३ कामिकॊ त्राट कय ७४२.७१ ७०६.८१ ३५.९ 
४ आमकय बयणा ११३२.५६ १०२४.५४ १०८.०२ 
५ योजगाय शभी उऩकय १३२.४६ १३५.७९ -३.३३ 
६ स्लालभत्लधन  - १२.३७ - 
 

       उऩयोक्त तऩमळराप्रभाणे अनु क्र .१ ते ४ भधीर ळावकीम कय कऩाती ऩेषा कभी बयण्मात 
आल्माचे तनदळिनाव आरे आशे . तवेच बयणा केरेल्मा यक्कभा ळावनाच्मा वदयीर रेख्मात जभा 
केल्माचा ताऱभेऱ घेतरा नवल्माचे रेखा ऩयीषणाच्मा तनदळिनाव आरे आशे . तयी ळावनाच्मा 
रेख्माफयोफय ताऱभेऱ घेऊन ल पयकाचे स्ऩष्टीकयण करुन अनुऩारन कयण्मात माल.े 
       तवेच वलवलध देमकातुन एकुण स्लाभीत्लधनाची कऩातीचा बयणा रु .१२.३७ राख कयण्मात 
आरा आशे . ऩयॊतु एकुण देमके ल त्मा देमकातुन फकती यक्कभेची कऩात कयण्मात आरी त्माचा 
तऩळीर रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी. तयी, माफाफतची भादशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 
करुन ळावकीम धोयणाप्रभाणे स्लाभीत्लधनाच्मा यकभा कऩात करुन ळावनखाती बयणा केल्माची 
खात्री रेखाऩयीषणाव ऩटलाली. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.३०:- भारभत्ताकयार्े (Property Tax) कॅळ फकुार्े रेखाऩयीषणाफाफत 

            

       भारभत्ता कयाचे कॅळ फुक नभुना क्र .११ रेखा वलबागात ठेलण्मात आरेरे आशे . (HDFC A/C- 

4354212) वदय कॅळफुकाचे रेखाऩयीषण कयताना खारीर तु्रटी आढऱुन आल्मा. 
          भशायाष्र कोऴागाय तनमभ १९६८ च्मा तनमभ ९८(२) (ii) नुवाय वलि आर्थिक व्मलशाय ऩाय  
ऩाडल्मानॊतय योकडलशीत नोंदी घेऊन ल तऩावणीचे प्रततक म्शणुन कामािरम प्रभुखाॊनी वाषाॊफकत 
कयालमाची आशे .  तवेच  भशायाष्र  नगयऩरयऴद  रेखा  वॊदशता , 1971 तनमभ क्रभाांक 32 (2) 
नुवाय वलि योकड ला धनादेळाव्दाये जभा ल लवुरी योजच्मायो ज योकडलशीत नोंद लरी ऩादशजे आणण 
वलि प्रदाने योखीने अथला धनादेळाव्दाये जवजळी वॊवलतरयत केरी जातीर तवतळी प्रततददन , क्रभलाय 
ददनाॊकावश नोंदण्मात आरी ऩादशजे . वॊवलतयणाची प्रत्मेक नोंद योकडलदशत ठेलण्माव जलाफदाय 
अवणा-मा अर्धका-माने ती वाॊषाफकत केरी ऩादशज.े   
       32 (3) नुवाय योकडलशी प्रार्धकृत अर्धका-माच्मा ऩमिलेषणाखारी अवरी ऩादशज.े  
       32 (4) तनमभ क्रभाॊक 51, उऩतनमभ वन २०१५-१६ चे भारभत्ता कयाचे (Property Tax) 
नभुना-११ योकडलशी (कॅळफुक) तऩावताना योखलशीत घेण्मात आरेल्मा वलि नोंदी वाषाॊफकत केल्माच े
आढऱुन मेत नाशी . तवेच योकडलशीत कय वलबागातुन उऩरब्ध दैनॊदीन लवुरीच्मा चरनाव्दाये नोंद 
घेऊन फॅंक खात्माच्मा वललयणऩत्राळी योखलशीवोफत  ताऱभेऱ घेतरा ऩादशजे . तथावऩ कॅळफुकात 
दद.०१/०६/२०१५ ऩावुन थेट फॅंकेच्मा जभा मादीलरुन नोंदी घेतल्मा आशेत त्माचा तऩमळर 
खारीरप्रभाणे 

१ दद.०१/०६/२०१५ त े०८/०६/२०१५ 

२ दद.०९/०६/२०१५ त ेदद.१६/०६/२०१५ 

३ दद.१७/०६/२०१५ त ेदद.२४/०६/२०१५ 

४ दद.२५/०६/२०१५  त ेदद.३०/०६/२०१५ 

५ दद.०१/०७/२०१५ त ेदद.३१/०७/२०१५ 

६ दद.०१/०८/२०१५ त ेदद.३१/०८/२०१५ 

७ दद.०१/०९/२०१५ त ेदद.३०/०९/२०१५ 

८ दद.०१/१०/२०१५ त ेदद.३१/१०/२०१५ 

९ दद. १/११/२०१५ त ेदद.०८/११/२०१५  

१० दद.०९/११/२०१५ त ेदद.१६/११/२०१५ 

११ दद.१७/११/२०१५ त ेदद.२४/११/२०१५ 

१२ दद.२५/११/२०१५ त ेदद.३०/११/२०१५ 
१३ दद.०१/१२/२०१५ त ेदद.०८/१२/२०१५ 
१४ दद.९/१२/२०१५ त ेदद.१६/१२/२०१५  
१५ दद.१७/११/२०१५ त ेदद.२४/१२/२०१५ 
१६ दद.२५/१२/२०१५ त ेदद.३१/१२/२०१५ 
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१७ दद.०१/०१/२०१६ त ेदद.९/०१/२०१५ 
१८ दद.१०/०१/२०१६ त ेदद.१६/०१/२०१६ 
१९ दद.१७/०१/२०१६ त ेदद.२४/०१/२०१६ 
२० दद.२५/०१/२०१६ त ेदद. ३१/०१/२०१६ 

  

           दद.०१/०२/२०१६ ऩावनु त े ३१/०३/२०१६ ऩमिंतचे योकडलशी (कॅळ फकु ) रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 
झारेरा नाशी.  

        उऩयोक्त फाफीलरुन योकडलशीत नोंद घेतरेल्मा  कयाची वॊऩणुि यक्कभ फॅंकेत जभा झाल्माचे ल 
फॅंकेतीर खात्माफयोफय ताऱभेऱ घेण्माचा ल जभा यक्कभ फयोफय आशे ह्ममा ऩडतऱणीचा  भऱु शेत ुवपर 
शोत नाशी. त्माभऱेु भशायाष्र  नगयऩरयऴद  रेखा  वॊदशता, 1971 तनमभ क्रभाांक 32 (2), 32 (3) ल 
32 (4) माॊचे उल्रॊघन झारे आशे.  
      वफफ, योकडलशी चुकीच्मा ऩध्दतीने मरदशल्माभुऱे वलि जभा भारभत्ता कय भनऩा तनधीत जभा 
अवल्माची खातयजभा कयता मेत नाशी . वदयीर फाफ शी गॊबीय प्रकायच्मा रेखाॊकनातीर चुक अवुन 
भुख्म रेखा अर्धकायी माॊनी वलदशत ऩध्दतीने योकडलशी मरशुन जभा यकभाॊचा ताऱभेऱ 
रेखाऩयीषणाव दळिलाला.  
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ऩरयच्छेद क्र.१२.३१:- भशायाष्ट्र ईरेक्रीमवटी ड्मुटी फाफत... 
 

         भशायाष्र ईरेक्रीमवटी अ ाॅक्ट १९५८ तयतुद ३(२)(ia) नुवाय भशानगयऩामरकेव ईरेक्रीक ड्मुटी भाप 

केरेरी आशे. 

       खारी नभुद केरेल्मा ईरेक्रीमवटी देमकाची तऩावणी केरी अवता लय नभुद केरेल्मा फाफीॊलय 

ईरेक्रीमवटी ड्मुटी आकायण्मात आरेरी अवुन त्माचा वॊऩुणि बयणा कयण्मात आरेरा आशे. त्माचा 
तऩमळर खारीरप्रभाणे 

 

िभाणक 
क्र 

हदनाॊक रेखामळऴच भारभत्ता 
खात ेक्र. 

भारभत्ता 
यग्जस्टय क्र. 

भारभत्ता 
देमक यक्कभ 

(रु) 

ईरेक्रीक 
ड्मटुी  
(रु) 

३७९ ३१/११/१५ ळौचारम वलद्मुत 
देमक 

२५०००३७८१ २/९५ ते १०१ ३,२१,०५०/- १४,८९१.३८ 

३८० ३१/०८/१५ स्रीट राईट वलद्मतु 
देमक 

२५०००३४६४ ३/२ त े६० ५,९२,९४०/- ५५,४८९/- 

 
 

१४७ 

 
 

१९/०६/१५ 

 
 

ळौचारम वलद्मुत 
देमक 

१५१०२३२८४ २/८१ १९९०/- ३३८.०१ 
१५१०६७१८१ ३/९१ ३६९०/- २९५.३३ 
१५१३४५२६० ३/९१ ४१४१/- ३२६.२३ 
१५०९३३६०३ ३/९२ ३२००/- २५८.५४ 
१५०९६८४५८ ३/९४ ३६३०/- २०१.१४ 
१५०८८१९३१ ३/९४ ४९३०/- ४१४.५३ 

      ७२,२१४/- 
        

        वफफ ड्मुटी भाप अवताना  त्माच फाफीवाठी आकायरेरी ड्मुटी रु .७२,२१४/- का बयण्मात 
आरी माचा खुरावा रेखाऩयीषणाव कयण्मात माला. तवेच माप्रभाणे वॊ फर्धत वलऴमाच्मा अनुऴॊगाने 
बयरेल्मा देमकाॊची लयीरप्रभाणे तऩमळरलाय भादशती काढून ड्मुटी ऩोटी बयरेल्मा यक्कभेची रयरामन्व 
कॊ ऩनी कडुन लवुरी कयण्मात माली . लास्तवलकरयत्मा प्रदानकत्माि अर्धका- माने कोणत्माशी यक्कभेचे 
प्रदान कयताना कामद्माळी वुवॊगत यक्कभेचे प्रदान शोईर माची दषता घेणे आलश्मक आशे . तथावऩ, 
उऩयोक्त यक्कभेचे तनमभफाह्मम प्रदान प्रदानकत्माि अर्धका-माकडुन कयण्मात आरेरे आशे.  
        वन २०१५-१६ मा लऴाित भनऩा भापि त एकुण फकती ईरेक्रीमवटी ड्मुटी बयणा कयण्मात 
आरी ल ती लवुरीवाठी काम प्रमत्न कयण्मात आरे माफाफत अनुऩारन कयण्मात माल.े  
लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.७२,२१४/- 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.३२:- फाॊधकाभ प्रलबागाच्मा भोजभाऩ ऩुस्तकाभध्मे ल देमक ऩारयत कयताना  

                  िाधधकृत अधधका-माॊर्ी स्लाषयी नवरेफाफत.. 
 
 

        नॅळनर म्मुजन्वऩर अकाऊटीॊग भॅन्मुअर २००४ (NMAM) भधीर तयतुदी प्रभाणे  जेव्शा 

देमक भॊजुय कयण्मात मेईर , तेव्शा भोजणी ऩुस्तकातीर वॊफॊर्धत नोंदी ऩुन्शा दवु-मा कोणत्माशी 

भागणी ऩषृ्टथि लाऩयता मेणे अळक्म शोतीर अळा त- शेने वलरुवऩत (डडपेव) केल्माची खात्री करुन 

घेतरी ऩादशजे. फाॊधकाभ वलबागाची भोजणी ऩुस्तके तऩावरी अवता वदयीर नोंदी रेखा प्रभुखाकडुन 

वलरुवऩत (डडपेव) केल्माचे आढऱुन मेत नाशी . तवेच भोजभाऩ ऩुजस्तकाभधीर अॊकगणणतीम फेयजा 

फयोफय अवल्माचे रेखा प्रभुखाकडुन प्रभाणणत न कयता प्रदान कयण्मात आरेरी आशे त. माफाफत 

ऩुतिता करुन अनुऩारन रेखाऩयीषणाव दळिलाल.े 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.३३:- वन २०१५-१६ मा आधथचक लऴाचत वलवलध वलबागात कंत्राटी ऩध्दतीन े 
                ऩुयलठा केरेल्मा काभगायांच्मा लेतनातुन लैधाननक देणी बयणा केल्माच्मा  
                ताऱभेऱाफाफत.. 
           
        लभया बाईंदय भशानगयऩालरकेने वलवलध वलबागात कां त्राटी ऩध्दतीन ेभनुष्ट्मफऱ उऩरब्ध 
करुन घेतरेरे आशे.  

 

अ.क्र वलबागाच ेनाल काभाच ेस्लरुऩ र्सन 2015-16 भध्मे अदा 
केरेरी एकुण यक्कभ रु. 

1 आयोग्म  वलबाग अ) दैनांहदन वापवपाईवाठी काभगाय 
फ) लॉडामतीर नारे वपाई कयणेवाठी  
   काभगाय 
क) धयु पलायणीवाठी काभगाय 

55.45 कोटी 

2 उद्मान वलबाग उदमानाची देखबार ल ननगा 
याखण्मावाठी भजुय 

4.53 कोटी 

3 लाशन वलबाग लाशन चारलण्मावाठी लाशन चारक 84.15 राख 
4 आस्थाऩना ल इतय 

वलबाग 
वुयषा यषक  12.13 कोटी 

5 ऩाणी ऩुयलठा वलतयण व्मलस्था ल देखबार दरुुस्ती 
अांतगमत भजुय/ व्शॉल्लभन ऩुयलठा कयणे 

14.82 राख 

       

       उऩयोक्त कां त्राटी काभगाय ऩुयलठ्माच्मा देमकाभधनू कां त्राटदायाव कभमचा-माांचे लेतन ल 
लैधाननक देणी जवे बवलष्ट्म ननलामश ननधी (PF), याज्म काभगाय वलभा मोजना (ESIS), कभमचायी 
नुकवान बयऩाई (W.C) ल व्मलवाम कय(P.T) यजा योखीकयण, फोनव इ. यकभा कां त्राटदायाव 
अदा केरेल्मा आशेत. तथावऩ, लेतन ल कऩातीच्मा यकभा वांफांचधत कभमचा-माांच्मा खाती 
कां त्राटदायानी जभा केल्माचा ताऱभेऱ तवेच ळावककम कऩाती ळावनाव बयणा केल्माचा ताऱभेऱ 
ल खातयजभा करुन अनुऩारन रेखाऩयीषणाव दळिलाले. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.३४:- १४ र्व्मा प्रलत्त आमोग अनुदानावॊफॊधी योकडलहीफयोफय फॅंक लळल्रक यक्कभेचा  
                 ताऱभेऱ घेणेफाफत… 
 

       ददनाॊक- 03/08/2015 च्मा ळावन तनणिम नुवाय 14 व्मा वलत्त आमोगाॊतगित वन 
2015-16 मा वलवत्तम लऴाित 4436.46 राख अनुदान प्राप्त झारेरी अवुन वदय अनुदानऩैकी 
फकभान 50 टक्के यक्कभ घनकचया वॊकरन, प्रफक्रमा, स्लच्छ बायत अमबमाॊतगित खाजगी आणण 
वालिजतनक स्लच्छतागशृाच्मा  फाॊधकाभावाठी नगयऩामरकेच्मा दशश्माच ेअनुदान आणण नागयी 
लतनकयण मावाठी लाऩयण्मात माली . उऩयोक्त वलि वुवलधाॊवाठी तयतुद केल्मालय  अखर्चित 
यक्कभेचा लाऩय  भुरबुत वुवलधा ऩुयवलण्मावाठी याफलामच्मा प्रकल्ऩावाठी ळावन , शुडको ल 
एरआमवी इत्मादीकडुन घेतरेल्मा कजािची ऩयतपेड  कयण्मावाठी कें द्र याज्म ळावनकडुन भॊजुयी 
प्राप्त प्रकल्ऩावाठी नगयऩामरकेचा दशस्वा / रोकलगिणी ऩाणीऩट्टी आणण वलद्मुत देमके (दॊड 
लगऱुन) माॊच ेप्रदान कयण्मात माला. 
     भशानगयऩामरकेतीर 14 व्मा वलत्त आमोगाच्मा अनुदानावॊफॊधी ऩावफुक ल प्र भाणकाॊच्मा 
छाननीत (vr no .27  31 .3.2016) उद्मान ेल नवलन खेऱणीवाठी यक्कभ रु. 154988 खचम 
कयण्मात आरे. वदय फाफ ळावन ननणमम भागमदळमक वुचनानुवाय लाऩय झाल्माचे हदवुन मेत 
नाशी. ल त्माभुऱे ळावनाच्मा भागमदळमन वुचनाांचे उल्रांघन झारेरे आशे. 
 
I)  योकडलही 
        भशायाष्ट्र  कोऴागाय ननमभ 1968 च्मा ननमभ 98 (2)(ii) नुवाय वलम आचथमक व्मलशाय 
ऩाय ऩाडल्मानांतय योकडलशीत नोंद कयाली. ल तऩावणीच ेप्रनतक म्शणुन ्भुख्म रेखा प्रभुखाने 
वाषाांककत कयाली. रेखाऩयीषणात वदय नोंदी तऩावणीच े प्रनतक म्शणुन वाषाांककत केल्माचे 
आढऱुन मेत नाशी. 
II)  योकडलहीफयोफय फॅंक लळल्रक यक्कभेचा ताऱभेऱ घेणे 
        भशायाष्ट्र नगयऩालरका रेखावांहशता 1971 च्मा ननमभ 24 नुवाय प्रत्मेक भशीना 
अखेयीव फॅंक खात्मातीर लळल्रक यक्कभेचा ताऱभेऱ योकडलशीतीर लळल्रक यक्कभेळी 
घ्मालमाव शला शोता. योकडलशीच े रेखाऩयीषणात फॅंक स्टेटभांटचा लळल्रक यक्कभेचा ताऱभेऱ 
घेतल्माच ेआढऱुन मेत नाशी. वन 2015-16 च्मा लऴम अखेयीव योकडलशीत 105106976 इतकी 
यक्कभ इांडीमन फॅंकेत लळल्रक दळमवलरेरी आशे. तथावऩ फॅंकेच्मा स्टेटभेंट भध्मे पकत 
रु.40438844.00 लळल्रक आशे. त्माभुऱे योकडलशीत 64668132 इतकी तपालत मेत.े तयी 
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रेखावांहशतानुवाय योकडलशी ल फॅंक स्टेटभेंतचा ताऱभेऱ घेऊन  तपालती वांफांधी रेखाऩयीषणाव 
स्ऩष्ट्टीकयण कयण्मात माले. 
III) अखचचहत यक्कभ  
       वदय ननधीभधनु यक्कभ रु.105106976 इतकी अखचचमत यक्कभ योकडलशीत 
दळमवलण्मात आरी आशे. ळावन ननणमम भागमदळमक वुचनेनुवाय कज ्म ऩयतपेडीवाठी ल कें द्र याज्म 
ळावनाकडुन भांजुयी प्राप्त प्रकल्ऩावाठी लाऩयालमाच े शोते. तयी एलढ्मा भोठ्मा प्रभाणात ननधी 
अखचचमत कळी याहशरी ल अखचचमत ननधी गुांतलणुक केरी शोती का? माफाफत खरुावा कयण्मात 
माला. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.३५:- वन 2015-16 मा आधथचक लऴाचतीर ग्स्ऩर ओर्व्शयफाफत  
  
       रेखा वलबागान ेअॊदाजऩत्रक तमाय कयतेलेऱी वलबागाची  भागीर लऴामतीर देणी ककती आशे 
माचा वलचाय करुन अॊदाजऩत्रक तमाय कयणे आलश्मक आशे. वन 2015-16 च े अॊदाजऩत्रकाचे 
रेखाऩयीषण कयताना भागीर लऴािची देणी (जस्ऩर ओव्शय) फकती आशेत माचे वललयण उऩरब्ध झारे 
नाशी. त्माभुऱे अॊदाजऩत्रक तमाय कयताना भागीर लऴािची देणी (जस्ऩर ओव्शय ) फकती शोती शे 
रेखाऩयीषणात तऩावता आरे नाशी . तयी अॊदाजऩत्रक तमाय कयताना देणी (जस्ऩर ओव्शय ) ची 
खातयजभा कळी केरी माची भादशती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात माली. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.३६:- BSUP मो ने अतंगहत अखचचहत अनुदान यक्कभेच्मा गुंतलणुकीफाफत  
 
          BSUP मोजनेकरयता वन 2015-16 मा आचथमक लऴामत रु.1974.11 रष अनुदान 
प्राप्त झारे आशे. तथावऩ, वदय मोजने अांतगमत केलऱ रु.1017.82 रष इतकी यक्कभ खचम 
कयण्मात आरेरी आशे. लास्तवलक एलढ्मा भोठ्मा मोजनेकरयता प्राप्त झारेल्मा अनुदानाचा 
वलननमोग मोग्म प्रकाये कयणे अऩेक्षषत आशे. भात्र, ननधी ऩुणमऩणे मोजने कयीता खचम न कयता 
48% यक्कभ वलनाखचम लळल्रक याहशरी आशे.  
        वदयची अखचचमत यक्कभेची गुांतलणुक केरी अवल्माव ककती गुांतलणुक केरी त्मालय 
ककती व्माज ककती लभऱारे ल ऩुणम यक्कभ ळावनाव ऩयत का केरी नाशी माचा खरुावा 
कयण्मात आरेरा नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.३७:- याजील आलाव मो नेअतंगहत अखचचहत अनुदान यक्कभेच्मा  
                गुंतलणुकीफाफत 

 
        याजील आलाव मोजनेकरयता वन 2015-16 मा आचथमक लऴामत रु.38.00 रष अनुदान 
प्राप्त झारे आशे. तथावऩ, वदय मोजने अांतगमत केलऱ रु.14.35 रष इतकी यक्कभ खचम 
कयण्मात आरेरी आशे. लास्तवलक मोजनेकरयता प्राप्त झारेल्मा अनुदानाचा वलननमोग मोग्म 
प्रकाये कयणे अऩेक्षषत आशे. भात्र, ननधी ऩुणमऩणे मोजने कयीता खचम न कयता 62% यक्कभ 
वलनाखचम लळल्रक याहशरी आशे.  
         वदयची अखचचमत यक्कभेची गुांतलणुक केरी अवल्माव ककती गुांतलणुक केरी त्मालय 
ककती व्माज ककती लभऱारे ल ऩुणम यक्कभ ळावनाव ऩयत का केरी नाशी माचा खरुावा 
कयण्मात आरेरा नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.३८:- भारभत्ता कयाच्मा ऩयत आरेल्मा धनादेळातीर लळक्षण कयाचा ळार्सनार्स     
                 बयणा केरेफाफत.. 
                

          भारभत्ता कयाची योकडलशी फॅंक वललयणऩत्रानुवाय ठेलरी जात.े तथावऩ, लळषण कयाचा 
तऩलळर कय वलबागाच्मा लवुरी अशलारानुवाय ठेलरे जातात ल त्माप्रभाणे ळावनाव बयणा कयण्मात 
मेतो. कय लवुरी अशलारात ऩयत आरेल्मा धनादेळाची यक्कभ वलचायात घेतरी जात नाशी ल 
त्माभुऱे ऩयत आरेल्मा धनादेळाभधीर लळषण कयाचा बयणा ळावनाव कयण्मात आरा आशे. माभुऱे 
लवुर न झारेरा लळषण कयाची यक्कभ रु.2488239 ळावनाव जभा केरी आशे. त्माभुऱे 
भशाऩालरकेच्मा भशवुराची शानी झारी आशे. वदय फाफ मोग्म त्मा काममलाशीवाठी आऩल्मा 
ननदळामनाव आणुन देण्मात मेत आशे.        
           वन 2010-11 त ेवन 2014-15 ऩमिंत ऩयत आरेल्मा धनादेळातीर ककती लळषण कय 
शोता ल तो ळावनाव बयणा केरा अवल्माभुऱे भशवुराच े झारेरे नुकवान ळावनाकडुन ऩयत 
लभऱवलण्मावाठी काममलाशी करुन रेखाऩयीषणाव अनुऩारन वादय कयाला. 
 
लर्सुरऩात्र यक्कभ:-2488239 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.३९:- भारभत्ता कयाच्मा ऩयत आरेल्मा धनादेळातीर यो गाय हभी कयाचा ळार्सनार्स     
                बयणा केरेफाफत.. 
                

          भारभत्ता कयाची योकडलशी फॅंक वललयणऩत्रानुवाय ठेलरी जाते. तथावऩ, योजगाय शभी 
कयाचा तऩलळर कय वलबागाच्मा लवुरी अशलारानुवाय ठेलरे जातात ल त्माप्रभाणे ळावनाव बयणा 
कयण्मात मेतो. कय लवुरी अशलारात ऩयत आरेल्मा धनादेळाची यक्कभ वलचायात घेतरी जात नाशी 
ल त्माभुऱे ऩयत आरेल्मा धनादेळाभधीर योजगाय शभी कयाचा बयणा ळावनाव कयण्मात आरा आशे. 
माभुऱे लवुर न झारेरा योजगाय शभी कयाची यक्कभ रु.374389 ळावनाव जभा केरी आशे. त्माभुऱे 
भशाऩालरकेच्मा भशवुराची शानी झारी आशे. वदय फाफ मोग्म त्मा काममलाशीवाठी आऩल्मा 
ननदळामनाव आणुन देण्मात मेत आशे.         
           वन 2010-11 त ेवन 2014-15 ऩमिंत ऩयत आरेल्मा धनादेळातीर ककती योजगाय 
शभी कय शोता ल तो ळावनाव बयणा केरा अवल्माभुऱे भशवुराच ेझारेरे नुकवान ळावनाकडुन 
ऩयत लभऱवलण्मावाठी काममलाशी करुन रेखाऩयीषणाव अनुऩारन वादय कयाला.  
 
लर्सुरऩात्र यक्कभ:- 374389 
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ऩरयच्छेद क्र.१२.४०:- अॊदाजऩत्रकीम तयतुदीऩेषा खर्च कभी केल्माफाफत 
 
         वन २०१५-१६ च्मा अॊदाजऩत्रकात लैधातनक तयतुदीचा ल प्रत्मष खचािचा तऩमळर 
खारीरप्रभाणे.... 
                                                               (यक्कभ रु.राखात) 

अ.
क्र 

तयतुद कयालमाच्मा 
प्रलबागारे् नाल 

ित्मष अॊदाजऩत्रकात 
केरेरी तयतुद 

ित्मष खर्च अखधर्चत यक्कभ 

१ भदशरा फार कल्माण  ३९४.९३ २६७.४९ १२७.४४  

२ P Budget  १८७०६.८६ 
(दफुमर घटक) 

१५४६.०३ १७१६०.८३  

३ क्रीडा  १०.०० - १०.००  
३ अऩॊग १०१.००   ५.3४ ९५.६६ 
४ नगयवेलक तनधी  १३९५.००   ७७९. ४० ६१५.६०  

 

         उऩयोक्त तक्त्मालरुन लैधाननक तयतुदीऩेषा खचामचे प्रभाण पायच कभी अवल्माच े
ननदळमनाव आरे आशे. त्माभुऱे लैधाननक तयतुदीनुवाय खचम कयण्माफाफत ऩुयेळी काऱजी 
घेतल्माच ेआढऱुन मेत नाशी. तयी माफाफत मोग्म तो खरुावा कयण्मात माला. 
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ऩयलाना प्रलबाग 
 

ऩरयच्छेद क्र.१३.१:- प्रलबागातीर र्व्माऩायाॊना ऩयलाना न देण्माफाफत.... 

      ऩयलाना वलबागाने ददरेल्मा ऩयलान्माची नोंद लशी ल घनकचया वलबागातीन ेवादय केरेल्मा 
प्रबाग नोंदलशीचे ऩडताऱणी केरी अवता घनकचया नोंदलशीप्रभाणे खारीर आस्थाऩनाव ऩयलाना 
वलबागात ऩयलाने ददल्माचे आढऱुन आरे नाशी. 

वन २०१५-१६ (ऩयलाना प्रलबागाच्मा मरस्टभध्मे नवरेर)े 

१) भे.दायाज ढाफा 
२) शॉटेर वायॊग येस्टोयॊट 

३) ळपे भटण ळॉऩ 

४) व्शीरीकॊ ऩ खानालऱ 

५) शॉटेर येड शॉभि 
६) शॉटेर ऩॊजाफी ढाफा 
७) जभार र्चकन ळॉऩ 

८) ए.लन भटण ळॉऩ 

९) शॉटेर अमभऴा 
१०) इॊडीमन फेकयी 
११) जोधऩुय स्लीट्व 

१२) वुभन चामनीज 

१३) शाजी र्चकन ळॉऩ 

१४) नॅळनर डयेी 
१५) याभरखन बोजनारम 

            लय दळिवलरेल्मा आस्थाऩनेव ऩयलाना वलबागाने ऩयलाना ददल्माचे आढऱुन मेत नाशी 
तथावऩ ऩयलाना न ददल्माने भशानगयऩामरका भशवुरीचे नुकवान झारे आशेच मळलाम भशायाष्र 
भशानगयऩामरका कामदा ल तनमभ भधीर वॊफॊर्धत तयतुदीॊचा बॊग झाल्माचे स्ऩष्ट शोत.े 
          वलबागाने घनकचया वलबागात फकॊ ला अळा आस्थाऩनेची  भादशती मभऱेर अवे स्थातनक 
कय वॊस्था कय वलबागातीर व्माऩा- माॊची भादशती मभ ऱलण्माचा प्रमत्न केल्माचे ददवुन मेत  नाशी. 
त्माभुऱे अनेक वॊस्था आस्थाऩना प्रभाणऩत्रामळलाम कामियत अवल्माची  रेखाऩयीषणाची धायणा आशे. 
माफाफत अधचवभाव क्र.०२ दद.३०/०७/२०१८ अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. तथावऩ खुरावा 
अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१३.२:- वेला कयायाफाफत... 
 
        मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वन २०११-१२ ऩावुन वलवलध प्रमोजनाकयीता 
स्टॉर बाड्माने ददरेरी आशेत. बाड्माऩोटी  एकुण जभा यक्कभ रु.११,३१,५६६/- लय भा.आमुक्त 
लस्तु ल वेलाकय वलबाग ठाणे माॊच ेआदेळ क्र.V/Adj/SCN/15-15/MBMC/ CGST 
THANE/2017 दद.२२/०१/२०१८ अन्लमे वेलाकय रु.१,३८,५७२/- आकायरेरा नवुन त्माचा 
तऩमळर खारीरप्रभाणे 

 २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ एकुण 
Permitted 
stall 
ground 

३४९६२० १५९१०६ १५५४८० १९०९४० २७६४२० ११३१५६६ 

लस्तु ल 
वेलाकयार्ा 
येट 

१०.३० १२.३६ १२.३६ १२.३६ १४.५०  

 ३६०१० १९६६५ १९२१७ २३६०० ४००८० १३८५७२ 
 

        वदयीर वेलाकय वॊफॊधीत स्टॉर धाय काकडुन लवुर करुन लस्तु ल वेलाकय वलबागात 
जभा कयणेफाफत कऱवलरे शोते . माफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी त्माची भादशती 
रेखाऩयीषण वलबागारा वादय कयण्मात आरी नाशी. 
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फाॊधकाभ प्रलबाग 
 
 

ऩरयच्छेद क्र.१४.१:- फी.एव.म.ुऩी िकल्ऩा अॊतगचत अऩुणच याहशरेल्मा काभाफाफत 
 

      जलाशयरार नेशरु ळशयी ऩुनिरुथान अमबमानाॊतगित मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रातीर 

जनतानगय ल काळी चचि मा बागातीर झोऩडऩट्टी धायकाॊना भुरबुत वुवलधावश तनलाया उऩरब्ध करुन 

देण्मावाठी खारीर प्रभाणे कॊ त्राटदायाॊची तनमुक्ती कयण्मात आरी शोती. 
अ.क्र ऩॅकेज ठेकेदाय िकल्ऩावाठी एकुण 

फकॊ भत (रु.कोटीभध्मे) 
वदतनका 

१ जनता नगय 
J-1 

भे. ळामना काऩोयेळन-टोस्कॉनो 
इन्रास्टकचय प्रा.मर 

१०६.७३ १३३६ 

२ जनता नगय 
J-2 

भे. डडजव्शनीटी (जे.व्शी) ९३.३० ११५६ 

३ जनता नगय 
J-3 

भे. श्रीजी कन्स्रकळन ल बफटकॉन 
इॊडडमा इन्रास्टकचय डवे्शेरोऩवि प्रा.मर 
(जे.व्शी) 

९३.२८ ११७३ 

४ काळी चचि  भे. डी.के. इन्रास्टकचय प्रा.मर, वभेुय 
कॉऩोयळन,एव.व्शी.जजलानी,स्रक्रीट 
मर.(जे.व्शी)  

३७.२४ ४७१ 

  एकुण ३३०.५५ ४१३६ 
 

        मा प्रकल्ऩा अॊतगित एकुण ४१३६ तनला-माचे फाॊधकाभ कयण्मात मेणाय शोत.े ऩयॊत ुJ-2 प्रकल्ऩावाठी 
जागा उऩरब्ध शोऊ न ळकल्माभुऱे ठयवलण्मात आरेल्मा ११५६ तनलाया फाॊधकाभा ऎलजी  पक्त १७९ तनलाये 

फाॊधुन त्माऩैकी १७१ तनलाये राबार्थमािंना देण्मात आरे. तयी माऩैकी ८ तनलाये अजुन राबार्थमािंना देण्मावाठी 
फाकी अवुन मळल्रक तनलाये राबधायकाव का देण्मात आर ेनाशी माचा खुरावा शोणे आलश्मक आशे. 

       आताऩमिंत एकुण १९८१ फाॊधकाभ अऩुणि जस्थतीत अवुन त्माचा तऩमळर खारीर प्रभाणे 
 

अ.क्र ऩॅकेज एकुण वदतनका इभायत क्र. अऩुणच ग्स्थतीतीर काभे ळेया 
१ जनता नगय J-1 १३३६ इभायत क्र.०६ २९४ ६८० 

इभायत क्र.०७ ३६२ 

२ जनता नगय J-2 ११५६ - - ११५६ 

३ 

 
 

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

इभायत क्र.०३ २९९ 

इभायत क्र.०४ २९९ 

इभायत क्र.०५ २९९ 

४ काळी चचि  ४७१ इभायत क्र.०४ १२९ ३४२ 

  ४१३६  १९८१ २१७८ 
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         * J3 भध्मे ११७३ वदतनकाएलजी ११९६ वदतनकेचे काभ शाती घेतल्माभऱेु वदयीर प्रकल्ऩाभध्मे २३ 
वदतनकेची लाढ शोत आशे. 
      वदयीर JNNURM PROJECT ची भॊजुयी दद.३१/०३/२०१७ योजी वॊऩल्माभुऱे वदयीर काभे अऩुणि आशेत 

अवे आढऱुन आरे आशे वफफ वदय काभे ऩुणि न झाल्माव एकुण प्रोजेक्ट लय झारेरा खचि(१४०.०२ कोटी) 
लामा जाण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
      BSUP प्रकल्ऩ धोयणानुवाय BSUP मोजना लधिनषभ  कयण्माकयीता ळावन तनणिमानुवाय 
२.५ चटई षेत्र तनदेळाॊक लाऩयण्माची भुबा भनऩाव प्रदान कयण्मात आरेरी आशे . त्माप्रभाणे एकुण 
चटई षेत्र तनदेळकाच्मा २५% वलक्री घटकाकयीता ला ऩयण्माचे अर्धकाय भनऩा व तनगिमभत कयण्मात 
आरे आशे . त्माअनुऴॊगाने वलक्री घटकावाठी फकती वलक्री षेत्र तनभािण कयालमाचे शोते ल त्मावाठी 
फकती तनधी उबायता आरा अवता , माकयीत काम कामिलाशी केरी माची भादशती रेखाऩयीषणाव 
उऩरब्ध करुन देण्मात माली. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



248 
 

आषेऩ क्र १४.२:- BSUP मोजनेअॊतगचत घयकुरे फाॊधण्माफाफत देण्मात आरेल्मा भोफीरामझळे                
              अॅलडलान्व अग्रीभ लवुरीफाफत...  
 
         कें द्र ळावनाच्मा जलाशयरार नेशरु याष्रीम ऩुनिरुत्थान अमबमान अॊतगित  जनतानगय ल 
काळीचचि मा बागातीर झोऩडऩट्टी धायकाॊना भुरबुत वुवलधा ऩुयवलणे मा उऩक्रभाव्दाये जनतानगय 
ऩॅकेज J-2 मेथीर झोऩडऩट्टी लयती घय फाॊधणेचे काभ भे . डडवलनीटी (जेव्शी) माॊना देण्मात आरेरे 
अवुन मा काभावाठी एकुण रु.३,१७,००,०००/- भोबफरामझळेन अॅमडलान्व प्रदान कयण्मात आरा शोता . 
त्माऩैकी रु .२,८४,३२,२२९/- लवुर केरेरे अवु न रु .३२,६७,७७१ लवुर कयालमा चे फाकी आशे . त्माचा 
तऩमळर खारीरप्रभाणे 
अ.
क्र 

ठेकेदायार् ेनाल िदान केरेल्मा 
भोबफरामझळेन 
अॅफडलान्व हदनाॊक 

िदान केरेल्मा 
भोबफरामझळेन 
अॅफडलान्वर्ी 
यक्कभ 

लवुर केरेल्मा 
भोबफरामझळेन
र्ा हदनाॊक 

लवुर केरेल्मा 
भोबफरामझळेन
र्ा अॅनडलान्व र्ी 
यक्कभ  

उलचयीत 
लवुरऩात्र 
यक्कभ 

१ भे. डडवलनीटी 
(जेव्शी) ऩॅकेज J-2 

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

  

        ठेकेदायाव ०८/०७/२०११ ऩमिंत एकुण ३,१७,००,०००/- भोबफरामझळेन अॅााडलान्व देण्मात 
आरा शोता . ऩयॊतु वदयीर अॅऩडलान्वऩैकी ठेकेदायाकडुन रु .३२,६७,७७१/- लवुर कयणे फाकी अवुन 
आजतागामत वदयीर भोबफरामझळेन अॅ९डलान्व (अग्रीभ) वभामोजन केल्माचे आढऱुन  मेत नाशी . 
भे. डडवलनीटी (जेव्शी) मा ठेकेदायाव ऩॅकेज J-2  मा प्रकल्ऩात ११५६ वदतनकेचे काभ देण्मात आरे 
शोते. ऩयॊतु J2 प्रकल्ऩावाठी जागा उऩरब्ध शोऊ न ळकल्माभुऱे ठयवलण्मात आरेल्मा ११५६ वदतनका 
फाॊधकाभा ऎलजी पक्त १७९ तनलाये फाॊधण्मात आरेरे आशे . जय वदय ठेकेदायाकड ेजागा उऩरब्ध 
करुन देण्मात आरी नवताना भोबफरामझळेन अॅााडलान्व कवा देण्मात आरा ल तो कवा लवुर 
कयणाय माफाफतचा खुरावा भागवलण्मात आरा शोता. तथाऩी खुरावा अप्राप्त आशे.      
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ऩरयच्छेद क्र.१४.३:- र्फुकर्ी दयवुर्ी (Tariff) अलरॊबफल्माने रयरामन्व लीज बफर खाते  
                क्र १५१२१९०८८ बफर हद.०६-०७-२०१५ भीटय यीडीॊग हद.०१/०६/२०१५ ऩावुन ते   
                हद.०१/०७/२०१५ ऩमतं. 
 

एभफीएभवी ऑपीव, न्मु बफजल्डॊग, चचि जलऱ, बाईंदय (ऩ) 
भनऩा भुख्म कामािरम- 
खाते क्र.- १५१२१९०८८ 
Cycle No.33 ,   Tariff : LT II(c) ,   Bill No-101531857059,    Type of Supply-LT ,  

Category- Commercial 

 

            भशानगयऩामरका कामािरमारा रयरामन्व कॊ ऩनीने  लीज लाऩयावाठी दयवुची LT II कभमळिमर 
दयाने आकायणी केरेरी आशे . लास्तवलकत: ना यदशलाव इभायत , ना उद्मोर्गक आलायात षेत्र ल 
व्माऩायी आलायात तनयतनयाळ्मा प्रकायचे मॊत्र ेजवे दशटीॊग , कुरीॊग, लॉमळॊग इ . वाठी लाऩयण्मात 
आरेल्मा वलजेवाठी LT II मा दयवुचकाचा लाऩय कयण्मात माला अवे  MERC MID- Term Review order 

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

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

2013-14 to 2015-16 case no-4 of 2015 च्मा अनुऴॊगाने भशानगयऩामरका कामािरमारा दयवुची LT II 
प्रभाणे व्माऩायी दयाप्रभाणे देमकाची फीर आकायणी केरी आशे. 
      Public Services लाऩयण्मात मेणा-मा लीजेवाठी दयवुची LT X(B)  प्रभाणे  आकायणी व्शामरा 
शली शोती ऩयॊतु रयरामन्व ए नजी ने वॊदमबिम बफरारा LT II(c) , Commercial य़ा लगाित बफराची 
आकायणी केरी अवल्माभुऱे रु.६४५३६.७६/- इतके ज्मादा बफराचे आकायणी  केरी अवुन त्मानुवाय  
बयणा कयण्मात आरेरी आशे. त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 
 

भीटयचा तऩमळर भीटय क्रभाॊक 

Multiplying Factor 

L965523 
80 

Energy  Consumption 
  

Consumption (kWh) 25064 

TOD Energy 
Consumption (09.00 
Hrs to 12.00Hrs) 

Consumption (kWh) 58.96 

TOD Energy 
Consumption (18.00 
Hrs to 22.00Hrs) 

Consumption (kWh) 20.80 

TOD Energy 
Consumption (22.00 
Hrs to 06.00Hrs) 

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

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

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

१) 
 

बफरार्ी आकायणी LT II(c) 
Commercial  

िभाणे 
दयवुर्ी 

एकुण यक्कभ LT X(B) 
Public Services 

दयवुर्ी 

एकुण यक्कभ पयकार्ी यक्कभ 

(३-५) 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

Demand/Fixed  
Charge 
 

220 Per 
kVA 

18944.64 275 Per kVA 275.00 18669.64 

 

Wheeling Charges 
 

1.80 45115.20 1.80 45115.20 

 
0.00 

Regulatory Asset 
Charge 
 

1.22 30578.08 0.92 23058.88 

 
7519.2 

 

Energy Charge 
 

7.26 181964.64 6.37 159657.7 

 
22306.96 

 
TOD 9 Hrs to 12 Hrs 
Energy charge 

0.50 2948.00 0.50 2948.00 0.00 

TOD 18 Hrs to 22 Hrs 
Energy charge 

1.00 2080.00 1.00 2080.00 0.00 

TOD 22 Hrs to 06 Hrs 
Energy charge 

-0.75 1740.00Cr -0.75 1740.00Cr 0.00 

Fuel Adj Chg. (FAC)# 64.00 Per 
unit 

16040.96 Nil 0.00 16040.96 

Penalty for 
exceeding contract 
demand 

 158.40  158.40 0.00 

Power factor (PF) 
penalty/incentive 
 

 14796.58Cr  14796.58Cr 0.00 

Government 
Elecricity Duty 
 

 0.00  0.00 0.00 

Mah.Govt.Tax on 
sale of electricity 
 

24.4 Per 
unit 

6025.39 24.4 Per unit 6025.39 0.00 

Current month’s bill 
amount (A) 
 

 287318.73  222781.99 

 
64536.76 

 

Prompt payment 
discount 
 

 0.00  0.00 0.00 

Other/VDS Interest 
 

 0.00  0.00 0.00 
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Delayed Payment 
Charge (DPC) Levied 

 6364.97  6364.97 0.00 

Incentive on 
Payment mode 
(ECS/internet) 

 0.00  0.00 0.00 

Interest on arrears 
 

 0.00  0.00 0.00 

Adjustment 
 
 

 0.00  0.00 0.00 

Total Current month 
charges (A+B) 

 293683.70  229146.96 
 

64536.76 
 

 
 

२)   

बफरार्ी आकायणी LT II(c) 
Commercial  

िभाणे 
दयवुर्ी 

एकुण यक्कभ LT X(B) 
Public Services 

दयवुर्ी 

एकुण यक्कभ पयकार्ी यक्कभ 

(३-५) 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

Demand/Fixed  
Charge 
 

220 Per 
kVA 

22765.60 275 Per kVA 275.00 22490.60 

Wheeling Charges 
 

1.80 48427.20 1.80 48427.20 0.00 

Regulatory Asset 
Charge 
 

1.22 32822.88 0.92 23058.88 9764 

Energy Charge 
 

7.26 195323.04 6.37 159657.68 35665.36 

TOD 9 Hrs to 12 Hrs 
Energy charge 

0.50 3140.00 0.50 3140.00 0.00 

TOD 18 Hrs to 22 Hrs 
Energy charge 

1.00 2392.00 1.00 2392 0.00 

TOD 22 Hrs to 06 Hrs 
Energy charge 

-0.75 1788.00 Cr -0.75 1788.00 0.00 

Fuel Adj Chg. (FAC)# 64.00 Per 
unit 

20207.59 Nil 0.00 20207.59 

Penalty for 
exceeding contract 
demand 

 8976.00  8976 0.00 

Power factor (PF) 
penalty/incentive 
 

 16164.52Cr  16164.52Cr 0.00 

Government 
Elecricity Duty 

 0.00  0.00 0.00 

Mah.Govt.Tax on 
sale of electricity 

24.4 Per 
unit 

6467.72 24.4 Per unit 6467.72 0.00 

Current month’s bill 
amount (A) 
 

 322569.51  234441.96 

 
88127.55 
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Prompt payment 
discount 
 

 0.00  0.00 0.00 

Other/VDS Interest 
 

 0.00  0.00 0.00 

Delayed Payment 
Charge (DPC) Levied 

 0.00  0.00 0.00 

Incentive on 
Payment mode 
(ECS/internet) 

 0.00  0.00 0.00 

Interest on arrears 
 

 0.00  0.00 0.00 

Adjustment 
 
 

 0.00  0.00 0.00 

Total Current month 
charges (A+B) 

 322569.51  270347 
 

88127.55 
 

 

        लय नभुद केल्माप्रभाणे चुकीची दयवुची रालल्माभुऱे लीजबफराची जास्तीची आकायणी 
रु.152664.31/- कयण्मात आरी आशे. तयी, वदयीर बफराची ऩुनिवलरोकन करुन मोवम ती कायलाई 
करुन माफाफत अनुऩारन कयण्मात माले . तवेच वषभ अर्धका- माने माफाफतचा आढाला घेऊन 
माप्रकयणी अन्म काशी देमके आशेत का माफाफत तऩावणी करुन उर्चत कामिलाशी कयाली. 
 
आषेऩाधीन यक्कभ:- रु.१,५२,६६४  
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ऩरयच्छेद क्र.१४.४:- लस्तु ल वेला कयाफाफत... 
 
        मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वन २०११-१२ ऩावुन वलवलध प्रमोजनाकयीता 
यस्ते  खोदाई कयणे काभी ऩयलानगी देण्मात आरेल्मा भे . रयरामॊव कम्मुतनकेळन कॊ .मर. भे 
बायती एअयटेर कॊ  मर., भे. टाटा टेमर वव्शीव मर ., भ.ेटाटा ऩॉलय, भ.े लोडापोन इॊडीमा मर., भे 
यीरामन्व इन्रा  प्रा .मर., भे भशानगयगॅव मर . इत्मादी कडुन जभा यक्कभ रु . १२५६०८२४१३            
लय भा.आमुक्त लस्तु ल वेलाकय वलबाग ठाणे माॊच ेआदेळ क्र .V/Adj/SCN/15-
15/MBMC/CGST THANE/2017 दद.२२/०१/२०१८ अन्लमे वेलाकय रु.१५८९४०३१५ आकायरेरा 
नवुन त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 

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

१४२९७९४२८ २४८३२६६०१ ३२२९०३०५८ २३१८७७६११ ३०९९९५७१५ १२५६०८२४१३ 

लस्तु ल 
वेलाकयार्ा 
येट 

१०.३० १२.३६ १२.३६ १२.३६ १४.५०  

 १४७२६८८१ ३०६९३१६७ ३९९१०८१७ २८६६००७२ ४४९४९३७८ १५८९४०३१५ 
 

 

        माफाफत रेखा वलबागाने ऩत्र क्र .मभबाभनऩा/रेखा/७०/२०१८-१९ दद.०५/०५/२०१८ ल 
स्भयणऩत्र क्र.०१ दद. २१/०७/२०१८ योजी वदयीर वेलाकय वॊफॊधीत कॊ ऩन्माकडुन वेलाकयाची लवुरी 
करुन भशानगयऩामरका तनधीत जभा कयण्माफाफत कऱवलण्मात आरे शोते . तयी माफाफत 
वलबागाने काम कामिलाशी केरी त्माची भादशती रेखाऩयीषणाव अद्माऩ अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१४.५:- कामचकॊ त्राट देताना केरेल्मा कयायनाम्पमात भुद्राॊक ळुल्क अधधदान कभी  
                केरेफाफत.. 

 

       भशायाष्र भदु्राॊक अर्धतनमभातीर करभ 63 ल वधुायीत दयावाठी भशायाष्र ळावन याजऩत्र 
अवाधायण बाग क्र .४७ दद.२४/०४/२०१५ नवुाय लस्तचु्मा ऩयुलठ्मावॊफॊधी कयालमाच्मा कयायलय 
(contract for supply of goods) a) नवुाय १० राख ऩमिंतच्मा लस्त ुभलु्मालय रु.५०० भदु्राॊक ळलु्क अदा 
कयणे आलश्मक आशे . तथावऩ वलबागाने कामि कॊ त्राट केरेल्मा १० राखाऩमिंतच्मा कया यालय पक्त १०० 
ळलु्क अर्धधान केरेरे आशे त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 

अ
क्र 

कॊ त्राटार्ा तऩमळर कॊ त्राटभलु्म अदा केरेरे 
भदु्राॊक 
ळलु्क 

करभ 63 िभाणे 
भदु्राॊक ळलु्क 

पयक (कभी अदा 
केरेरे भदु्राॊक ळलु्क) 

१ ३७६ कॊ त्राट १० राख  ३७६ x १०० 
 

५०० प्रभाणे  

५०० x ३७६ =  
 

  एकुण ३६७०० १८८००० १५१३०० 
       मा वॊदबाित दद .१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधिवभव ३ रा उत्तय देताना माफाफत मोवम ती कायलाई 
कयण्मात मेईर तयी मोवम ती कायलाई करुन तवे अनऩुारन रेखाऩयीषण वलबागाव वादय कयाले. 
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ऩरयच्छेद क्र.१४.६ वेला कयायाफाफत... 
 
        मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वन २०११-१२ ऩावुन वलवलध प्रमोजनाकयीता 
भॊडऩ ल रवनाचा शॉर बाड्माने देण्मात आरा शोता . बाड्माऩोटी एकुण जभा यक्कभ 
रु.१,०७,५६,२९०/- लय भा.आमुक्त लस्तु ल वेलाकय वलबाग ठाणे माॊच ेआदेळ क्र.V/Adj/SCN/15-
15/MBMC/CGST THANE/2017 दद.२२/०१/२०१८ अन्लमे वेलाकय रु.१४,१२,८४२/- आकायरेरा 
नवुन त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 

 २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ एकुण 
Mandap 
Marriage 
Hall 

 २३६८९५९ १८६५५३६ २६२६१९० ३८९५६०५ १०७५६२९० 

लस्तु ल 
वेलाकयार्ा 
येट 

१०.३० १२.३६ १२.३६ १२.३६ १४.५०  

  २९२८०३ २३०५८० ३२४५९७ ५६४८६२ १४१२८४२ 
 

       वदयीर वेलाकय वॊफॊ र्धताकडुन लवुर करुन भशानगयऩामरका तनधीत जभा कयण्माफाफत 
कऱवलण्मात आरे शोते . तयी माफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी  त्माची भादशती 
रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरी नाशी. 
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ऩरयलशन प्रलबाग 

ऩरयच्छेद क्र.१५.१:- भे.टाटा भोटावच मर. कडुन खयेदी केरेल्मा फवेवऩकैी १० फवेव ३१/०७/२०१५ ऩावनु   
               RTO ऩावीॊग ल िलावी ऩयमभट न मभऱाल्माने फव डऩेो भध्मे प्रलनालाऩय    
               अवल्माफाफत... 
 

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

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

 

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

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

जे.एन.एन.मु.आय.एभ.(JNNURM) मा कें द्र वयकायच्मा मोजने अॊतगित मभया बाईंदय 

भशानगयऩामरकेरा २०१० वारी ५० फवेव मभऱाल्मा शोत्मा . त्मालेऱेव वदय फवेवची तनवलदा काढुन 

१० लऴािकरयता वदय फवेव चारवलण्मावाठी भे .केस्ट्र्र प्रा .मर. माॊना कॊ त्राट देण्मात आरे शोते . 

वदयच्मा कयायातीर अटीप्रभाणे मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेने भे.केस्रर प्रा.मर. माॊना डऩेो उऩरब्ध 

करुन द्मामच ेशोते . भे.केस्ट्र्र प्रा.मर माॊनी पक्त ऩदशल्मा लऴी भशानगयऩामरकेरा यॉमल्टीचा बयणा 

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

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

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

टमभिनेळनची नोटीव देऊन मा प्रकयणात रलाद नेभण्मात आरा . जुन्मा ५२ फवेव ऩैकी पक्त १५ 

फवेव चारु जस्थतीत आशेत ल फाकीच्मा फवेव ऩुणित : बॊगाय अलस्थेत आशे . त्मा वलरुध्द रलादाकड े

४५ कोटीचा क्रेभ दाखर केरा शोता. 

       रलादाकड ेदाखर केरेल्मा ४२ कोटीच्मा क्रेभचे कागदऩत्र रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन 

देण्मात आरे नाशी . तवेच रलादाने काम तनणिम ददरा फकॊ ला अजुन तनणिम प्ररॊबफत आशे का ? ला 

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

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

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

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

आरी नाशी. जऱारेल्मा फवेव ह्ममा जे .एन.एन मु.आय.एभ. अॊतगित घेतरेल्मा शोत्मा . त्माची भादशती 

ऩरयलशन वलबाग मभया बाईंदय भशानगयऩामरका माॊची शोती त्माभुऱे  फवेवची इन्ळुयन्व काढणे ल 

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

आऩरी जफाफदायी नाकायताना ती जफाफदायी कॊ त्राटदायाची आशे अवे फैठकीत स्ऩष्ट केर.े 
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      वफफ भे. केस्रर प्रा .मर. माॊनी इन्ळुयन्व क्रेभ केरा शो ता का ? आणण त्माची प्रततऩुती 

भशानगयऩामरकेच्मा ऩरयलशन वलबागात केरी आशे  का ल कवे माचे स्ऩजष्टकयण रेखाऩयीषणाव 

देण्मात माले.    

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

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

बॊगायात जभा केल्माचे रेखाऩयीषणाची धायणा आशे.  

       उऩयोक्त फाफी ह्ममा गॊबीय अवुन त्माकड ेवलबागाचे अषम्म दरुिष झारेरे आशे . माफाफत 

अधिवभाव क्र .०४ दद.०८/०३/२०१८ नुवाय खुरावा भागवलण्मात आरा शोता ऩयॊतु खुरावा अप्राप्त 

आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१५.३:- भॊटाय लाशनप्रलऴमक भाहशती ल दरुुस्ती अमबरेखे अऩणुच अवल्माफाफत...       

         कें द्रळावनाच्मा JNNURM-II मा मोजनेनुवाय भे .टाटा भोटावि मर . माॊच्माकडुन एकुण 

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

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

लाशनाची भादशती ल दरुुस्ती अमबरेखे तऩावताना खारीर तु्रटी आढऱुन आल्मा. 

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

लाशनाॊची फकॊभत 
भादशती ददरी नाशी 

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

 

      लयीर भादशती अमबरेख्मात देण्मात न आल्माने ला शनाचा प्रकाय लाशनावोफत मभऱारेरी  

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

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

        कें द्रळावनाच्मा JNNURM-II मा मोजनेनुवाय भे .टाटा भोटावि मर . माॊच्माकडुन एकुण 

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

फवेव भध्मे बयरेरे डडझरे ल फव फकती फकभी चाररी माफाफतच्मा अमबरेख्माॊच ेरेखाऩयीषण 

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

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

डडझरे वाठी फकभान ५ फकरोभीटय वयावयी धालणे आलश्मक अवताना  डडझरेची वयावयी पायच 

कभी मेते . माफाफत अधचवभाव क्र .०५ दद.०८/०३/२०१८ अन्लमे रेखाऩयीषणाव खुरावा भागवलण्मात 

आरा शोता तयी खुरावा अप्राप्त आशे.  
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ऩरयच्छेद क्र.१५.५:- अमबरेख ल भाहशती उऩरब्ध कयणेफाफत.. 

          वन-२०१५-१६ मा वलत्तीम लऴाितीर रेखाऩयीषणाव खारीरप्रभाणे भादश ती ल 
अमबरेख उऩरब्ध करुन देण्माफाफत अधिवभाव क्रभाॊक.01 दद.01/02/2018 अन्लमे कऱवलण्मात 
आरे शोते . तवेच प्रत्मष लायॊलाय बेटुन भागणी कयण्मात आरी शोती . तथावऩ खारीर 
तऩमळराप्रभाणे अमबरेखे ल दप्तय रेखाऩरयषणाव आजतागत देण्मात आरी नाशी. 

१. वन २०१५-१६ मा वलतीम लऴाितीर जभा/ खचि वलवलयण ऩत्र ल फॅंकभेऱ ऩत्रक.  
२. वन २०१५-१६ मा वलत्तीम लऴाितीर योकडलशी , जभा/ खचि लगीकयण यजजस्टय ल 1% 

ऑऩयेटीांग चाजेवच्मा नोंदलह्मा ल लावऴमक एकुण ऑऩयेटीांग चाजेवची यक्कभ तवेच 
ऩुयलठादायावोफत केरेल्मा कयायनम्माच्मा प्रती ल  वषभ प्राचधका-माच्मा भांजुयीची प्रत 

३. ववलिव टॅक्व (वेला कय) चा बयणा केल्माचा तऩमळर. 
   भशायाष्र भशानगयऩामरका अर्धतनमभ करभ १०५(२) ल अनुवुची ’ड’ प्रकयण ३ दोन 

भधीर तनमभ ६ (२) ल ७ नुवाय रेखाऩयीषणा करयता वलबागाने वॊऩुणि भादशती उऩरब्ध करुन 
देणे अतनलामि आशे. तयी, लयीर भादशती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरी नाशी. 
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उद्मान ल लषृ िाधधकयण प्रलबाग 

ऩरयच्छेद क्र.१६.१:- लषृ िाधधकयण प्रलबागातीर रेखाऩयीषणाव आढऱून आरेल्मा अतनममभतता 
 

ळशयी वलबागातीर लषृाॊच ेवॊयषण ल जतन कयण्मावाठी भशायाष्र ळावनाने भशायाष्र (नागयी 
षेत्र) लषृ वॊयषण ल जतन अर्धतनमभ 1975 ऩायीत केर े अवनू त्मानवुाय मभया बाईंदय 
भशानगयऩामरकेने वदय कामद्माच्मा करभ 3(1) अन्लमे लषृ प्रार्धकयणाची स्थाऩना केरी आशे. वदय 
अर्धतनमभातीर तयतदूी नवुाय लषृ प्रार्धकयणान े लऴि 2015-16 भध्मे ऩाय ऩाडरेल्मा वलवलध फाफीॊच े
अलरोकन केर ेअवता रेखाऩयीषणाअॊती खारीर अतनममभतता आढऱून आल्मा. 

1. लषृ प्रार्धकयणान े लऴि 2015-16 भध्मे अनेक लषृ तोडीव ऩयलानगी ददरी आशे. भशायाष्र 
(नागयी) झाडाॊच ेवॊयषण ल जतन कामद्मातीर करभ 8(3)(b) नवुाय प्रत्मेक 6 भदशन्माभध्मे 
लषृ प्रार्धकयणान े लषृ तोडीवाठी ददरेल्मा ऩयलानगीचा ववलस्तय अशलार “प्रऩत्र ई” भध्मे 
भशावबेऩढेु वादय कयणे अतनलामि अवताना वदय ऩतुिता केल्माच ेआढऱून आर े नाशी. मा 
वॊदबाितीर अधिवभाव क्र.०२ दद.१४/०१/२०१९ योजीचे उत्तय देताना वलबागाने अवे नभदु केरे की, 
झाड ेकाढणे काभी लषृ प्रार्धकयणाची ल आमु क्ताॊची भॊजुयी घेण्मात मेते . त्माभऱेु आषेऩ 
लगऱण्मात माला . तथावऩ लषृ वॊयषण ल जतन कामद्मातीर करभ ८(३) ( b)  नवुाय 
भशावबेची भॊजुयी आलश्मक अवल्माची वलबागाव तवे कऱवलण्मात आरे आशे. 

2. लषृ तोडीची ऩयलानगी भागणाया अजि “प्रऩत्र वी” ल त्मा वोफतचे शभीऩत्र “प्रऩत्र डी” मा वलदशत 
नभनु्मात दाखर कयणे अतनलामि अवताना त्माची अॊभरफजालणी केल्माच ेददवनू मेत नाशी. मा 
वॊदबाितीर दद .१४/०१/२०१९ च्मा अधिवभाव क्र .०२ रा उत्तय देताना माऩढेु मोवम त्मा प्रऩत्रा चा 
लाऩय कयण्मात मेईर अवे वलबागाने कऱवलरे आशे. 

3. लषृ तोडणे फाफतचा अजि प्राप्त झाल्मानॊतय करभ 8(3)(अ) भधीर तयतदूी अन्लमे लषृ 
प्रार्धकयणाच्मा आदेळानवुाय लषृ अर्धकाऱ्माने व्मक्तीळ: झाडाच ेतनरयषण करुन त्माचा अशलार 
प्रार्धकयणाऩढेु ठेलणे फॊधनकायक आशे. मळलाम लषृ तोडी फाफत स्थातनक लतृ्तऩत्राभध्मे जादशयात 
देऊन आरेल्मा आषेऩालय मोवम तो तनणिम घेऊन नॊतयच लषृतोडीची ऩयलानगी देणे फकॊ ला 
नाकायणे अळी ऩध्दत अलरॊवलणे अतनलामि अवताना लऴि 2015-16 भध्मे एकाशी प्रकयणात दश 
कामदेळीय प्रफक्रमा ऩाऱरेरी ददवत नाशी. मा वॊदबाितीर दद .१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधिवभाव 
क्र.०२ रा उत्तय देताना वलबागाने अवे कऱवलरे आशे की , वद्मजस्थतीत लषृ तोडी वॊफॊधी 
लतिभान ऩत्राभध्मे जाशीयात देलनु त्माल य आरेल्मा आषेऩाॊचा वलचाय करुन  नॊयतच ऩयलानगी 
देण्मात मेत.े तथावऩ वदय अनऩुारन अवभाधानकय आशे. 

4. लषृ प्रार्धकयण शे स्लतॊत्र प्रार्धकयण अवर े तयी करभ 18 अॊतगित लषृ कयाची आकायणी 
कयण्माचा अर्धकाय, करभ 15 अन्लमे लषृ प्रार्धकयण तनधी तनभािण कयण्माचा अर्धकाय, 
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करभ 16 अन्लमे प्रार्धकयणाॊचा अथिवॊकल्ऩ भॊजूय कयण्माचा अर्धकाय, अव ेआर्थिक अर्धकाय 
नागयी स्थातनक प्रार्धकयणाव म्शणज ेभशावबेव आशेत. तथाऩी लषृ छाटणी कयणेकाभी तवेच 
लषृ तोडीवाठी, लषृ ऩाशणी कयणे काभी लषृ प्रार्धकयणान ेदद.16/08/2014 योजीचा ठयाल क्र.06 
अन्लमे, उऩयोक्त फाफीॊवाठी अनकु्रभे रु.100/- ल रु.5000/- इतकी पी आकायणी कयणेवाठी 
भॊजूयी ददरी आशे. ल मा भॊजूयी अन्लमे वद्मा “पी” लवरूी कयण्मात मेत आशे. अळा प्रकायची 
पी आकायणी भॊजूय कयण्माचा अॊततभ अर्धकाय भशावबेव अवल्माने लषृ प्रार्धकयणान ेअव े
प्रस्ताल स्थामी वमभतीव्दाये भशावबेऩढेु ठेलनू भॊजूयी घेणे अतनलामि आशे अव ेरेखाऩयीषणाव 
लाटत.े  मा वॊदबाितीर दद .१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधिवभाव क्र .२ रा उत्तय देताना , माऩढेु 
भशावबेत अलरोकन कयण्माची दषता घेण्मात मेईर अवे वलबागाने नभदु केरे आशे. 
          उऩयोक्त प्रकयणी ऩतुिता अशलार रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात माला. 
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ऩरयच्छेद क्र.१६.२:- लस्तु ऩुयलठा कॊ त्राट देताना केरेल्मा कयायनाम्पमात भुद्राॊक ळुल्क अधधदान  
               कभी केरेफाफत.. 
 

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

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

अ
क्र 

कॊ त्राटार्ा तऩमळर कॊ त्राटदाय कॊ त्राटभलु्म अदा केरेरे 
भदु्राॊक ळलु्क 

करभ 
5(iv)(a)(b) 

िभाणे 
भदु्राॊक ळलु्क 

पयक (कभी 
अदा केरेरे 

भदु्राॊक 
ळलु्क) 

१ रारभाती, ळणेखत ल 
येतीचा ऩयुलठा 

भे.दशयालती 
इन्टयप्राईजेव 

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

५००० 

       मा वॊदबाित दद .१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधिवभव ३ रा उत्तय देताना माफाफत मोवम ती कायलाई 
कयण्मात मेईर तयी मोवम ती कायलाई करुन तवे अनऩुारन रेखाऩयीषण वलबागाव वादय कयाले. 
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ऩरयच्छेद क्र.१६.३:- भाती ल ळणे खताभध्मे तनवगचत : अॊगबुत अवरेरी शला, ओराला ल अन्म ् 
               फाफी भुऱे तनभाचण शोणाऱ्मा ऩोकऱीर्ी लजालट कयण्माफाफत.. 

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

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

मा वॊदबाितीर दद .१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधिवभाव क्र .१ रा उत्तय देताना माऩुढे 
रारभाती ल ळणेखत ऩुयलठा कयणेकाभी भाती/ ळणेातीर ऩोकऱी/ तछदे्र भातीचा वैयवयऩणा 
मा फाफीॊचा वलचाय करुन , अमबमाॊबत्रकी वलबागाचा अमबभाव घेऊन नलीन तनवलदा 
भागवलताना ऩुयलठा केरेल्मा भातीच्मा ऩरयभाणातुन लजालट कयण्माची अट नभुद कयण्मात 
मेईर अवे कऱवलरे आशे. 

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

1. वन 2015-16 मा आर्थिक लऴािभध्मे भध्मे भशानगयऩामरका उद्मान ऩरयवय, 
स्भळानबुभी, दबुाजक भध्मे अवरेल्मा झाडाना टॅकयदलाये ऩाणी ऩुयलठा कयण्मावाठी 
तनवलदा अॊततभ न झाल्मान,े लऴ ्ि वन 2014-15 लऴािभध्मे टॅकयदलाये ऩाणी ऩुयलठा केरेर े
कत्राॊट भे.वागय लॉटय स्प्रामय माॊनी वन 2014-15 भध्मे ऩुयलठा केरेल्मा दयानेच 
म्शण्जेच रु.540/- प्रतत टॅकय, प्रभाणे दद.12/11/2015 ऩावुन तनवलदा अॊततभ शोई 
ऩमिंतच्मा कारालधी करयता रु.35100/- प्रततददन खचािन े ऩाणीऩुयलठा कयण्मावाठी 
भा.आमुक्त वो माॊनी दद.9/11/2015 योजी भॊजुयी ददरी ल त्माच ददलळी उबम ऩषाभध्मे 
मरखत कयाय कयण्मात आरा. 

2. मा भॊजुयीच्मा अनुऴॊगाने दद.12/11/2015 ऩावुन 31/3/2016 ऩमिंत केरेल्मा 
ऩाणीऩुयलठमालय केरेल्मा प्रत्मष खचािच ेअलरोकन केरे अवता अवे ददवुन मेते की वदय 
कारालधीभध्मे कॊ त्राटदायाव अनुक्रभे रेखा क्र. 3186, 3185 ल 3187 दद. 01/03/2016 
अन्लमे एकुण रु.27.67 राख इतके अर्धदान केरे आशे. वदय वलि खचि रु.25 राख ऩेषा 
जास्त अवल्माने मा खचािव तवेच खचि प्रस्तालाव स्थामी वमभतीची ऩूलि ऩयलानगी न 
घेताच केरा अवल्माने, भशायाष्र म्मुतनमवऩर कॉऩोयेळन ॲक्ट भधीर करभ 73(b) (c) 
भधीर तयतुदीॊच ेउल्रॊघन झार ेअवल्माच ेरेखाऩरयषणाव लाटत.े 

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

अ
क्र 

कॊ त्राटार्ा तऩमळर कॊ त्राटदाय कॊ त्राटभलु्म अदा केरेरे 
भदु्राॊक ळलु्क 

करभ 
5(iv)(a)(b) 

िभाणे 
भदु्राॊक ळलु्क 

पयक (कभी 
अदा केरेरे 

भदु्राॊक 
ळलु्क) 

१ टॅंकय व्दाये ऩयुलठा भे.वागय लॉटय 
वप्राम 

२७.६७ 
राख 

५०० (b)प्रभाणे 
०.२% 
रु.५५३४ 

५०३४ 

 

     भधीर आदटिकर 05(iv) प्रभाणे रु.५५३४/- भुद्राॊक ळुल्क अदा कयणे आलश्मक आशे 
माप्रभाणे रु.५०० लजा जाता रु.५०३४ लवुर कयण्मात माले.  



267 
 

          वलबागान ेमाफाफत मोवमती कामिलाशी करुन रेखाऩयीषणाव कऱवलल्माचे वुचीत केरे  
शोत.े माफाफतच्मा दद.१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधिवभाव क्र.१० रा अनुवरुन वलबागाने अवे कऱवलरे 
आशे की, ठेका ऩध्दतीने बाड ेतत्त्लालय टॅंकय ऩुयलठा कयणे काभी दद .१८/०२/२०१६ योजीच्मा स्थामी 
वमभती ठयाल क्र.१५३ अन्लमे वदय काभाचे अलरोकन कयण्मात आरेरे आशे. 
       तथावऩ आमुक्त माॊच्मा दद .०९/११/२०१५ योजीच्मा भॊजुयीने कयण्मात आरेरा खचि रु .२५ 
राखाऩेषा जास्त अवल्माने करभ ७३ (b) (c) भधीर तयतुदीॊचे उल्रॊघन झाल्माची फाफ स्ऩष्ट 
शोते. 

      स्टॅंऩड्मुटी वॊदबाित वलबागाने अवे नभुद केरे की , ठेकेदायाने भाराचा ऩुयलठा केरा नवुन 
केलऱ बाड ेतत्त्लालय टॅंकय ऩुयलठा केरेरा आशे. तथावऩ वदय अनुऩारन जस्लकायण्मा मोवम नाशी. 
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मळषण प्रलबाग 

 

ऩरयच्छेद क्र.१७.१:- ळावनाकडुन िरॊबफत अवरेरे दीघच कारालधीर् ेळाऱा इभायत बाड े 
 
    भशानगयऩामरकेच्मा 17 ळाऱॊच्मा इभायतीच े भशायाष्र ळावनाकडुन देम शोणाये प्रतत 

भशाबाड े  भशानगयऩामरका - ळावनाने रु. 1110500/- इतके तनजश्चत केरे शोत.े तथवऩ 
भशायाष्ट्र् ळावनाच्मा ठाणे वालिजतनक फाॊधकाभ वलबागान े भशाऩामरका प्रळावनाने तनजश्चत 
केरेर ेदयभशा बाड े1110500 /- कभी करुन ते रु. 293046/- दयभशा इतके तनधािरयत केरे ल 
त्माव ळावनाने भान्मता ददरी . त्मानुवाय  ळावनाकडून इभायत बाडमाची 50% यक्कभ लऴि 
2003 - 04 ऩमिंत लेऱोलेऱी अदा कयण्मात आरी शोती भात्र लऴ ्ि 2004 - 05 ते 2015 - 16 
मा 12 लऴािच ेथफकत बाड े यक्क्भ रु.2,10,99,310/- अदमाऩ अप्राप्त ्आशे. वदय  प्ररॊफीत 
यक्क्भेचा दीघि कारालधी ल त्माभध्मे वभावलष्ठ अवरेरी कयोडो रुऩमाची यक्क्भ वलचायात घेता 
वदय यक्क्भ ळावनाकडुन प्राप्त ्कयणेकाभी लरयष्ठ ऩातऱीलय तातडीन ेप्रमत्न ् कयणे आलश्मक 
अवल्माच ेरेखाऩयीषणाचे भत आशे. माफाफत खुरावा अप्राप्त आशे. 
लवुरऩात्र यक्कभ:- रु.२,१०,९९,३१०/- 
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ऩरयच्छेद क्र.१७.२:- भशानगयऩामरकेकडुन तवेर् ळावनाकडुन लेतन ल बत्त्मावाठी 50 टक्के  
               अनुदान मभऱाल्माफाफत ल त्मार्ा भेऱ जभा खर्ाचळी न घातल्माफाफत. 

 

    मळषण वलबागातीर वन 2015-16 मा आर्थिक लऴाितीर योख फकदे तऩावर ेअवता 
त्माभध्मे भाशे एवप्रर 2015 ते भाचि 2016 मा भदशन्माऩमिंत ळावनाकडुन ल 
भशानगयऩामरकेकडुन अनुदान प्राप्त झार ेआशे. त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे.  

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

(2)  त्माचप्रभाणे बवलष्य़ तनलाशि तनधीच े योख फकदे भध्मे भाशे एवप्रर 2015 ते भाचि 
2016 ऩमिंत रु.15796520 लऴािअखेयीव जभा झारेर ेअवुन भाशे एवप्रर 2015 ते भाचि 
2016 भधीर खचि रु.10655472 खचि झाल्माचे ददवुन मेत ेम्शणजेच भाचि 2016 अखेय 
रु.4141048 एलढी यक्कभ मळल्रक ददवुन मेत आशे. मावाठी ळावन भशानगयऩामरका 
माॊच्माकडुन प्राप्त झारेल्मा अनुदानाच ेल खचािच ेताऱभेऱ घारुन उलिरयत यक्कभ त्माच 
वलबागाकड ेऩाठवलणे आलश्मक शोत.े तयी वुद्धा मळषण वलबागान ेमा फाफत कोणत्माशी 
प्रकायची कामिलाशी केल्माची ददवुन मेत नाशी. करयता वदय अनुदानाचा जभा ल खचािचा 
ताऱभेऱ घेऊन रेखाऩयीषणाव अलगत कयाल.े माफाफत खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१७.३:- वेला ऩुस्तीकेतीर त्रटुी फाफत. 
 

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

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

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

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

तनजश्चत केरे मा फाफतचा खुरावा रेखाऩयीषणाव वादय कयाला. तवेच अळा प्रकायची अन्म प्रकयणे 

अवल्माव त्माफाफतशी भादशती वादय कयण्मात माला. माफाफतचे अनुऩारन अप्राप्त.   
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ऩरयच्छेद क्र.१७.४:- बप््रलष्ट्म तनलाचश तनधी नोंद लशी भधीर तयतुदी फाफत. 
 

            कभिचाऱ्माच्मा लेतनातुन कऩात झारेल्मा  बव्लष्म ् तनलािश तनधीच्मा यक्कभाॊच्मा नोंदी 

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

लऴािऩावुन अदमाऩशी नोंदी घेण्मात आरेल्मा नाशीत.त्माभुऱे प्रत्मषात वॊफधीत मळषकाॊना बव्लष्म ्

तनलािश तनधी राब कळाप्रकाये ददरा जातो फकॊ ला प्रत्मषात त्माच्मा खात्मात जभा अवरेल्मा यक्कभे 

फाफतची खात्री न कयता  बव्लष्म ् तनलािश तनधी यककभेचा राब  ददरा जातो काम माची खात्री 

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

13 ऩावुनची अऩुणि नोंदीची ऩुतिता करुन तवे रेखाऩयीषणाव वादय कयण्माचे वुचीत केरे आशे . 

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

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

       तवेच भशीन्माच्मा लेतनाची अदाई ज्माभध्मे बवलष्म ् तनलािश तनधीच्मा यकभा, गट 
वलम्माच्मा यकभा, बायतीम वलम्माच्मा यकभा, व्मलवाम कय ,ऩतऩेढी , ल इतय लवुरीच्मा यकभा 
धनादेळाव्दलाये वॊफॊर्धताॊना देण्मात मेतात ऩयॊतु माची नोंद लेतन बत्माच्मा भागीर फाजुव 
देण्मात मेत अवुन त्मालय रेखाऩाराची कोठेशी स्लाषयी नवत.े त्माभुऱे प्रत्मषात कोणता 
धनादेळ कोणत्मा ऐजन्वीरा देण्मात आरेरा आशे. माची खात्री रेखाऩरयषणाव कयता आरेरी 
नाशी . तयी देमका लय धनादेळाच्मा नोंदी घेलुन रेखाऩयीषणाव वादय कयण्माच ेवलबागाव 
कऱवलण्मात आरे. तवेच देमकाभध्मे भागीर भदशन्माचे प्रदान ल चारु भदशन्मातीर प्रस्तावलत 
प्रदान माच्मा पयकाचे वललयणऩत्र जोडरेरे नाशी. 

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

 

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

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

 
 

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

          वन 2015-16 मा लऴाि ऩमिंत एकुण 158 तनलतृ्ती लेतन धायकाॊना तनलतृ्ती लेतनाच ेअदाई 
केरेरी ददवुन मेते. तथावऩ वेला तनलतृ्तीच े भाशे नोव्शेंफय मा भशीन्माच े शमातीच े प्रभाणऩत्र घेणे 
आलश्मक शोत े ऩयॊत ु शमातीच े प्रभाणऩत्र रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन ददरेरे नाशीत . त्माभुऱे 
प्रत्मषात शमात अवरेल्माच तनलतृ्ती लेतन धायकाॊना तनलतृ्ती लेतन ददल्माची खातयजभा कयता मेत 
नाशी. 

 त्माचप्रभाणे वदय वेला तनलतृ्ताॊना तनलतृ्ती लेतन फकती अदा केरे / तनलतृ्ती लेतन भॊजुय फकती 
आशे. मा फाफतची नोंद नोंद लशी भध्मे कोठेच ददवुन आरी नाशी. त्माभुऱे प्रत्मषात तनलतृ्ती लेतन 
धायकाव फकती यक्कभ अदा केरी शे ददवुन मेत नाशी. त्मावाठी तनलत्ती लेतन धायकाव प्रत्माषात 
फकती यक्कभ भॊजुय आशे. मा नोंदी तनलतृ्त ्लेतन नोंद लशीत घेलुन रेखाऩरयषणाव वादय कयण्माचे 
वलबागाव कऱवलण्मात आर.े ऩयॊतु खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१७.८:- मळषण प्रलबागात ठेलण्मात आरेल्मा योखलहशतीर अतनममभतता फाफत. 
 

   वन 2015-16 मा आर्थिक लऴाितीर कॅळफुक, ब.तन.तन. लेतन ल तनलतृ्ती लेतन इ.वाठी 
ठेलण्मात आरेल्मा योखलशीॊची तऩावणी केरी अवता त्माभध्मे खारीर फाफीॊची ऩुतिता कयणे 
आलश्मक शोत.े 

    योख ऩुस्तीका नोंदी योजच्मा योज न घेता एका भशीन्माच्मा नोंदी एकाच लेऱी घेण्मात 
आरेल्मा आशेत अवे आढऱुन आर ेआशे. दय भशीन्माच्मा ळलेटी कॅळफुक भध्मे मळल्ल्क अवरेल्मा 
यक्कभेचा तऩमळर ददरेरा नाशी त्माभुऱे मळल्रक यक्कभेच्मा तऩमळराभध्मे कोणत्मा यक्कभेचा 
वभालेळ आशे शे ददवुन मेत नाशी तयी भशीन्माअखेय मळल्रक अवरेल्मा यक्कभेचा तऩमळर 
रेखाऩरयषणाव देण्माचे वलबागाव कऱवलण्मात आरे आशे. 

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

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

     तथावऩ माफाफत खुरावा अप्राप्त आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१७.९:- वेला तनलतृ्ती लेतन प्रलऴमक राबाफाफत. 

वेला तनलतृ्त शोणाऱ्मा ळावकीम कभिचाऱ्माना तनलतृ्तीलेतन वलऴमक राब लेऱेलय ल 
अचकू प्रदान शोणे गयजेच ेआशे. भात्र मळषण वलबागातीर श्रीभती. भॊगरा वालॊत माॊची वेला 
तनलतृ्ती लेतन फाफतची नस्ती ल वेला ऩुस्तकाचे अलरोकन केरे अवता खारीर प्रभाणे त्रटुी 
आढऱून आल्मा. 

 

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

2. श्रीभती. वालॊत ह्ममा ददनाॊक 31/08/2003 योजी तनमत लमोभानानुवाय वेलातनलतृ्त 
झाल्मा. वेला तनलतृ्ती शोई ऩमिंतच्मा कारालधीत त्माॊना तनममभत लेतन कभी देण्मात 
आल्माच े ददवते. लेतन तनजश्चती चुकीची झाल्माभूऱे त्माॊची तनलतृ्ती लेतनशी चुकीने / 
कभी तनजश्चत झार ेआशे.  

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

4. माफाफत वदय भुख्मध्मावऩका माॊच ेवेला तनलतृ्ती लेतन प्रकयणी वुधायीत तनलतृ्ती लेतनाची 
तनजश्चती करुन वषभ अर्धकायी माॊची भॊजूयी घेऊन त्माॊना त्मानुवाय माफाफत राब 
मभऱेर अवे ऩशाल.े 

5. वलबागान े वेला तनलतृ्त शोणाऱ्मा कभिचाऱ्माॊची मादी करुन त्माफाफतची नोंदलशी ठेलणे 
गयजेच ेआशे. भात्र तळी नोंदलशी ठेलण्माॊत आरी नाशी. त्माभूऱे वेलातनलतृ्त शोणाऱ्मा 
कभिचाऱ्माॊफाफत अद्मालत भादशती प्राप्त झारी नाशी. 

6. तनलतृ्ती लेतना वलऴमक आणखी अळा प्रकायची काशी प्रकयणे आशेत का? माची खातयजभा 
कयाली ल ऩडताऱणी करुन वलि प्रकयणे तनममभत कयणेत मालीत. 

  माफाफत खुरावा अद्माऩ अनुत्तरयत आशे. 
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ऩरयच्छेद क्र.१७.१०:- १२ लऴच वेलाकाऱ ऩुणच झारेल्मा मळषकाॊना कारफध्द लेतनशे्रणी  
                 देण्मावॊदबाचत  
                 

1. मळषण वलबागातीर कामियत मळषक माॊना ळावन तनणिमा अन्लमे कारफध्द ऩदोन्नती / 
लयीष्ठ शे्रणी / तनलड शे्रणी  राब देण्माफाफतच्मा रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन ददरेल्मा 
कागदऩत्राच ेअलरोकन केरे अवता 12 लऴ ेवेलाकाऱ झारेल्मा भशानगयऩामरकेच्मा एकुण 
35 ळाऱेतीर मळषकाॊऩैकी 45 ऩात्र मळषकाॊची मादी मळषण वलबागान े तमाय करुन 
भा.मळषण उऩ वॊचारक भुॊफई वलबाग, भुॊफई माॊचेकड े जा.क्र.भनऩा/मळषण/428/2018-19 
ददनाॊक 24/7/2018 अन्लमे वादय केल्माच ेददवुन मेते. 

2. मा वॊदबाित अवे नभुद कयालेव ेलाटत ेकी ऩात्र उभेदलाय ठयवलताना ळावनाने तनधािरयत केरेर े
तनकऴ ् वलचायात घेलुन प्रस्ताल वादय कयणे अऩेक्षषत आशे. तथावऩ मा फाफत मळषण 
वलबागान ेऩात्रतेच्मा तनकऴाची अभॊरफजालणी केरी फकॊ ला कवे मा फाफत कोणत्माशी प्रकायचा 
कागदोऩत्री ऩुयाला अमबरेखा लरुन ददवुन मेत नवुन केलऱ चाय ओऱीॊचा प्रस्ताल भा.मळषण 
उऩवॊचारक माॊच ेकड ेवादय केल्माच ेददवुन मेते. 

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

4. ळावन तनणिमा नुवाय 24 लऴि वेलाकाऱ ऩुणि झारेल्मा मळषकाॊना कारफध्द ऩदोनतीचा राब ्
देण्मावाठी मळषण वलबागान ेअद्माऩ कोणतीशी कामिलाशी केरी नवल्माच ेददवत.े  

5. मा फाफत प्रळावनाने त्लयीत मोवम ती कामिलाशी कयणे अऩेक्षषत अवल्माचे रेखाऩरयषणाच े
भत आशे. मा फाफत प्रळावनाने मोवम ती कामिलाशी करुन मा फाफत ऩुतिता अशलार 
रेखाऩयीषणाव वादय कयण्माचे वलबागाव कऱवलरे आशे , ऩयॊतु माफाफतचा अशलार अद्माऩ 
अप्राप्त आशे.  
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ऩरयच्छेद क्र.१७.११:- लस्तु ऩुयलठा कॊ त्राट देताना केरेल्मा कयायनाम्पमात भुद्राॊक ळुल्क अधधदान  
                कभी केरेफाफत.. 
 

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

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

अ
क्र 

कॊ त्राटार्ा तऩमळर कॊ त्राटदाय कॊ त्राटभलु्म अदा केरेरे 
भदु्राॊक ळलु्क 

करभ 
5(iv)(a)(b) 

िभाणे 
भदु्राॊक ळलु्क 

पयक (कभी 
अदा केरेरे 

भदु्राॊक 
ळलु्क) 

१ ळाऱेतीर 
वलद्मार्थमािंवाठी लह्ममा 
ऩुयलठ्माफाफत 

अभयदीऩ 
उद्मोग 

१० राख २३०० ६२७३.५४ ३९७३.५४ 

२ ळाऱेतीर 
वलद्मार्थमािंवाठी फुट ल 
भौजे  ऩुयलठ्माफाफत 

टेक्नोकाऩट 
अवोमवएट 

१० राख २७०० ७०३४.२४ ४३३४.२४ 

३ ळारेम गणलेळ  ल 
फॅच टामवश 

भपतरार 
इॊडजस्रज 
मरमभटेड 

१० राख ६६०० १४४३५.६८ ७८३५.६८ 

४ दप्तय ल ऩाण्माची 
फाटरी ऩुयलठ्माफाफत 

षेबत्रम 
व्मलस्थाऩक 

१० राख २५०० ६६७३.७१ ४१७३.७१ 

५      २०३१७.१७ 
       मा वॊदबाित दद.१४/०१/२०१९ योजीच्मा अधिवभाव क्र. ३ व्दाये माफाफत मोवम ती कायलाई करुन 
तवे अनऩुारन रेखाऩयीषण वलबागाव वादय कयण्माव कऱवलण्मात आरे शोत.े तथावऩ अनऩुारन अप्राप्त 
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वॊगणक प्रलबाग 
 

 

ऩरयच्छेद क्र.१८.१ :- भारभत्ता क्र.T010042666000 श्री.गोऩाऱ ऩणुाजी यामफोरे माॊच्मा भारभते्तच्मा  

                नोंदीप्रलऴमी. 
 

       श्री गोऩाऱ ऩुणाजी यामफोरे भारभत्ता क्र . T010042666000 मा नस्तीचे रेखाऩयीषणात कय 
तनधाियक ल वॊकर क माॊनी मवस्टीभ भॅनेजयरा उद्देळुन मर दशरेल्मा ऩत्र क्र . क वल ल  वॊकरक/कय 
वलबाग/३१०/२०१५-१६ दद.२३/१०/२०१५ योजीच्मा ऩत्रान्लमे तनदळिनाव आरे आशे की वदयीर 
भारभते्तची नोंद वॊगणक प्रणारीभध्मे ताॊबत्रक कायणाभुऱे जतन (save) शोऊ ळकत नाशी . माफाफत 
खारीर भादशती रेखाऩयीषणाव त्लयीत उऩल्ब्ध करुन द्माली. 

१) वॊगणक प्रणारीभध्मे ताॊबत्रक बफघाड केव्शाऩावुन ते कधीऩमिंत झारा शोता. 
२) त्मा दयम्मान फकती भारभत्ता धायकाॊची कय तनधाियणा केरी शोती. 
३) त्मा वलािंच्मा नोंदी घेतल्माफद्दरच्मा भागणीचे देमक. 
४) ताॊबत्रक बफघाडाभुऱे फकती भारभत्ताधायका ची नोंदी जतन शोऊ ळकल्मा नाशीत फकॊ ला यद्द 

झाल्मा. 
५) जय ताॊबत्रक बफघाड झारा अवेर तय वॊऩुणि वॊगणकीम प्रणारीत जतन अवरेरी भा दशती 

नष्ट शोऊ ळकते ल त्माभुऱे वॊऩुणि भादशतीची ऩयत नोंदी घेणे गयजेच्मा आशेत . प्रबागाभध्मे 
मभऱारेल्मा भादशतीनुवाय ऩुणि भादशती ऩुन्शा वॊगणकीम प्रणारीत कयण्मात आरी आशे , अवे 
तनदळिनाव आरे आशे . माफाफतची भादशती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरे री 
नाशी. तवेच ताॊबत्रक बफघाड ल दरुुस्तीची खात्री करुन अनुऩारन रेखा ऩयीषणाव वादय 
कयण्मात आरेरे नाशी. 
                वन 2015-16 भध्मे एकुण ककती भारभत्ताांची नोंद वांगणक प्रणारीभध्मे ताांबत्रक 
कायणाभुऱे जतन शोऊ ळकरी नाशी. माफाफतची भाहशती मोग्म त्मा काममलाशीस्तल 
रेखाऩयीषणाव वादय कयाली. 
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ऩे अॅ ण्ड ऩाकच  प्रलबाग 
 

ऩरयच्छेद क्र.१९.१:- वेला कयायाफाफत... 
 
        मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वन २०११-१२ ऩावुन लाशने ठेलण्मावाठी ल 
त्माची लवुरी कयण्माचा ठेका ठेकेदायाव ददरा शोता . ठेकेदायाकडुन वदय ठेक्य़ाऩोटी एकुण जभा 
यक्कभ रु .१,४९,११,०१४/- लय भा.आमुक्त लस्तु ल वेलाकय वलबाग ठाणे माॊच ेआदेळ 
क्र.V/Adj/SCN/15-15/MBMC/CGST THANE/2017 दद.२२/०१/२०१८ अन्लमे वेलाकय 
रु.१५,९०,९००/- आकायरेरा नवुन त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 

 २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ एकुण 
ऩे अण्ड ऩाकच  

 

२४०८८३३ २२०९२१४ २४१३७७९ २७९७५१८ ५०८१६७० १४९११०१४ 
 

लस्तु ल 
वेलाकयार्ा 
येट 

१०.३० १२.३६ १२.३६ १२.३६ १४.५०  

 २४८१०९ २७३०५८ २९८३४३ ३४५७७३ ७३६८४२ १९०२१२५  
 

        वदयीर वेलाकय वॊफॊ र्धत ठेकेदायाकडुन लवुर करुन भशानगयऩामरका तनधीत जभा 
कयण्माफाफत कऱवलण्मात आरे शोते . तयी माफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी त्माची 
भादशती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरी नाशी. 
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ऩरयच्छेद क्र.१९.२:- मभया योड (ऩु) येल्ले स्टेळन जलऱीर आयषण क्र.184 मेथे ऩे अॅखण्ड ऩाकच   
                कयीता भे.एर एव इॊटयिामझवे माॊना देण्मात आरेल्मा ठेक्माफाफत... 
 
       मभया योड (ऩु) येल्ले स्टेळन जलऱीर आयषण क्र .184 मेथे भे . भे.एर एव इॊटयप्रामझवे 
माॊना ऩे अॅााण्ड ऩाकि  कयीता ठेका देण्मात आल्माचे वन 2015-16 च्मा भागणी यजजस्टय लरुन ददवुन 
मेते. एवप्रर 2015 ते वप्टेंफय 2015 ऩमिंत ठेक्माची यक्कभ बयणा केल्माचे ददवुन मेते . भात्र 
त्मानॊतय ठेकेदायाने कोणताशी बयणा केल्माचे ददवुन मेत नाशी . माकयीता ठेकेदायाव देण्मात आरेरा 
कामािदेळ, कयायनाभा अवरेरी  वॊर्चका उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी नाशी. माभुऱे प्रस्तुत प्रकयणी 
ठेकेदायाने फकती यक्कभेचा बयणा कयणे आलश्मक शोते ल फकती भुदती कयीता ठेका देण्मात आरा 
शोता. तवेच कयायनाम्मानुवाय कोणत्मा अटी ल ळती ठेकेदायाव फॊधनकायक शोत्मा माची खातयजभा 
कयता आरी नाशी. तयी माफाफत खुरावा अप्राप्त आशे. 
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नगयबलन 

ऩरयच्छेद क्र.२०.१:- वेला कयायाफाफत... 
 
        मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेत्रात वन २०११-१२ ऩावुन वलवलध प्रमोजनाकयीता 
भॊडऩ ल रवनाचा शॉर बाड्माने देण्मात आरा शोता . बाड्माऩोटी एकुण जभा यक्कभ 
रु.१,०७,५६,२९०/- लय भा.आमुक्त लस्तु ल वेलाकय वलबाग ठाणे माॊच ेआदेळ क्र.V/Adj/SCN/15-
15/MBMC/CGST THANE/2017 दद.२२/०१/२०१८ अन्लमे वेलाकय रु.१४,१२,८४२/- आकायरेरा 
नवुन त्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे 

 २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ एकुण 
Mandap 
Marriage 
Hall 

 २३६८९५९ १८६५५३६ २६२६१९० ३८९५६०५ १०७५६२९० 

लस्तु ल 
वेलाकयार्ा 
येट 

१०.३० १२.३६ १२.३६ १२.३६ १४.५०  

  २९२८०३ २३०५८० ३२४५९७ ५६४८६२ १४१२८४२ 
 

       वदयीर वेलाकय वॊफॊ र्धताकडुन लवुर करुन भशानगयऩामरका तनधीत जभा कयण्माफाफत 
कऱवलण्मात आरे शोते . तयी माफाफत वलबागाने काम कामिलाशी केरी त्माची भादशती 
रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरी नाशी. 
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लाशन प्रलबाग 
 

ऩरयच्छेद क्र. २१.१:- रेखाऩयीषणाव अमबरेख ल भाहशती उऩरब्ध करुन देणेफाफत... 
  
       वन-२०१५-१६ मा वलत्तीम लऴाितीर रेखाऩयीषणाव खारीरप्रभाणे भादश ती ल अमबरेख 
उऩरब्ध करुन देण्मा फाफत अधिवभाव क्रभाॊक .01 दद.04/08/2018 अन्लमे कऱवलण्मात आरे 
शोते. तवेच हद.14/03/2019 अन्लमे स्भयण ऩत्र देण्मात आरे शोत.े प्रत्मष लायॊलाय बेटुन देखीर 
भागणी कयण्मात आरी शोती. तथावऩ खारीर तऩमळराप्रभाणे अमबरेखे ल दप्तय रेखाऩरयषणाव 
आजतागत देण्मात आरी नाशीत  . 

1. लाशन वलबागात  एकुण फकती  लाश ने  आशेत. त्माभध्मे एकुण चारु फकती फॊद 
फकती? प्रत्मेक  लाशनाप्रभाणे  इॊधनाचा  खचि  माची मादी इ. 

2. इॊधन  खचि , धयु पलायणीवाठी खचि झारेल्मा इॊधनाची नोंद लशी , 1% ऑऩयेटीांग 
चाजेवच्मा नोंदलह्मा ल लावऴमक एकुण ऑऩयेटीांग चाजेवची यक्कभ तवेच 
ऩुयलठादायावोफत केरेल्मा कयायनम्माच्मा प्रती ल  वषभ प्राचधका-माच्मा भांजुयीची 
प्रत 

3. ठेका ऩध्दतीने लाश न े घेतरी आशेत का ? घेतरी  अवल्माव फकती लाशने ल फकती 
चारक आणण त्माचा लाऩय नोंदलशी कामािदेळ ल कयायनाभे.  

4. आस्थाऩनेलय एकुण लाशन चारक फकती आशेत . कुठल्मा लाशनावाठी नेभणुक केरी 
आशे. त्माची मादी . तवेच ठेका ऩध्दतीने चारक घेतरे अवल्माव त्माॊची कोणत्मा 
लाशनालय नेभणुक केरेरी आशे त्माचा तऩमळर. 

5. वन 2015-16 भध्मे  प्रत्मेक लाशनालय झारेल्मा  रु.10000 लयीर खचािची मादी.  
6. लाशनाची घवाया नोंद लशी ठेलरी  आशे काम अवल्माव रेखाऩयीषणाव वादय कयाला.  
7. नभुना 127 रॉग फुक रेखाऩयीषणाव वादय कयाला.   
8. लाशन बत्माचा तऩमळर. 
9. ठेका ऩध्दतीन ेघेण्मात आरेल्मा लाशन चारकाांना कळा प्रकाये लेतन अदा केरे जाते 

ल त्माभधनु कयण्मात ्आरेल्मा कऩाती/ लवुरी जवे बवलष्ट्म ननलामश ननधी, व्मलवाम 
कय इ. यक्कभा वांफांचधत वलबागाकड ेबयणा कयण्मात आरेल्मा चरनाच्मा प्रती 

10. लाशन ल लाशन चारक माांना अदा केरेरे लेतन/प्रदान माांची देमके. 
            भशायाष्र भशानगयऩामरका अर्धतनमभ करभ १०५(२) ल अनुवुची ’ड’ 

प्रकयण ३ दोन भधीर तनमभ ६ (२) ल ७ नुवाय रेखाऩयीषणा करयता वलबागाने 
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वॊऩुणि भादशती उऩरब्ध करुन देणे अतनलामि आशे . तयी, लयीर भादशती 
रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरी नाशी. 

 
 

 
 
 
 

 


