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    मिरा भाईदर िहानगरपामिका 
      िुख्य िेखापरीक्षक याांचे कायाािय 

    स्व.इंदीरा गांधी भवन, मुख्य कार्ाालर्, छत्रपती शिवाजी महाराज मागा, 

      भाईंदर (प). ता.शज.ठाणे-401 101, दुरध्वनी क्र. 28192828 

जा.क्र.मनपा/मुलेप/     /2021-22                                      शद.    /    /2021 

 

प्रमि, 

नगरसमचव,  

मिरा भाईांदर िहानगरपामिका. 
 

           मवषय :- साप्तामहक िेखापरीक्षण अहवाि सादर करणेबाबि... 
 

   महाराष्ट्र  महानगरपाशलका अशधशनर्मातील कलम 105 अन्वरे् सन 2016-17 व 2017-18 र्ा 

आशथाक वर्ााच्या लेखापरीक्षणातील शद.01/04/2021 ते शद.04/07/2021 कालावधीतील साप्ताहीक 

लेखापरीक्षण अहवाल खालील गोर्वा-र्ातील नमुद आके्षप मा.स्थार्ी सशमतीच्या पटलावर ठेवण्यासाठी 

सादर करण्यात रे्त आहेत.  
 

साप्तामहक अहवािाचे आके्षप खािीिप्रिाणे 
 

अ.

क्र 

सप्ताह मवभागाचे नाव िेखापरीक्षण 

वषा 

आके्षप क्रिाांक आके्षप 

सांख्या 

1 शद.01/04/2021 ते 

शद.10/04/2021 

लेखा शवभाग 

आस्थापना शवभाग 

2016-17 

2017-18 

6.4 ते 6.5 

13.1 

02 

01 

2 शद.11/04/2021  ते 

शद.20/04/2021 

लेखा शवभाग 

वाचनालर् शवभाग 

2016-17 

2017-18 

6.6 ते 6.8 

14.1 ते 14.2 

03 

02 

3 शद.21/04/2021 ते 

शद.30/04/2021 

अशतक्रमण शवभाग 

वाचनालर् शवभाग 

2016-17 

2017-18 

20.1 ते 20.3 

14.3 

03 

01 

4 शद.01/05/2021 ते 

शद.09/05/2021 

अशतक्रमण शवभाग 

अशििमन शवभाग 

2016-17 

2017-18 

20.4 ते 20.6 

11.14 ते 11.16 

03 

03 

5 शद.10/05/2021 ते 

शद.16/05/2021 

शमळकत शवभाग 

अशििमन शवभाग 

2016-17 

2017-18 

21.1 ते 21.2 

 11.17 ते 11.18 

02 

02 

6 शद.17/05/2021 ते 

शद.23/05/2021 

शमळकत शवभाग 

अशििमन शवभाग 

2016-17 

2017-18 

21.3 

11.19 ते 11.20 

01 

02 

7 शद.24/05/2021 ते 

शद.31/05/2021 

शिक्षण शवभाग 2016-17 व 

2017-18 

सेवा शनवृत्त 

शिक्षकांची सेवा 

पुस्तक पडताळणी 

- 

8 शद.31/05/2021 ते 

शद.06/06/2021 

शिक्षण शवभाग 2016-17 व 

2017-18 

सेवा शनवृत्त 

शिक्षकांची सेवा 

पुस्तक पडताळणी 

- 

9 शद.07/06/2021 ते 

शद.13/06/2021 

पे ॲण्ड पाका  
शमळकत (बांधकाम) शवभाग 

2016-17 

2017-18 

22.1 ते 22.2 

15.1 ते 15.3 

02 

03 

10 शद.14/06/2021 ते पे ॲण्ड पाका  
शमळकत (बांधकाम) शवभाग 

2016-17 22.3 03 
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शद.20/06/2021  2017-18 15.4 ते 15.6 03 

11 शद.21/06/2021 ते 

शद.27/06/2021 

शमळकत (बांधकाम) शवभाग 2017-18 15.7 ते 15.9 03 

12 शद.28/06/2021 ते 

शद.04/07/2021 

पे ॲण्ड पाका  

 
2016-17 

 

16.1 ते 16.3 03 

    एकुण 42 

 

 

     (मदग्विजय चव्हाण) 

  िुख्य िेखापरीक्षक                                                                                                                          

       मिरा भाईांदर िहानगरपामिका 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िेखा मवभाग 
 

पररचे्छद क्र.6.4 - मवत्त वषा 2016-17  िधीि िािित्ता कर रोकड वही नो ांदी िधीि अमनयमिििा   

               बाबि. 

 

           महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखा संशहंता सन 2011 मधील शनर्म 49 अन्वरे् सवासाधारण रोकडवहीत नोदंी 

समर्ानुक्रमे रोजच्या रोज करणे आवश्यक आहे. तसेच शनर्म 51 अन्वरे् प्रते्यक रोकड वही रोखपालाच्या 

सहीशनिी रोजच्या रोज बंद करुन रोजच्या रोज जमा खचा ताळमेळ घेणे आवश्यक आहे. व त्यानंतर 

लेखाप्रमुखाकडून त्याची पडताळणी करुन स्वाक्षरी घेणे आवश्यक असताना अिी कार्ावाही केलेली शदसुन रे्त 

नाही. हर्ा बाबत स्पष्ट्ीकरण करावे 

         शमरा भाईंदर महानगरपाशलका लेखा शवभाग अतंगात मालमत्ता कर संकलन शवत्त वर्ा सन 2016-17 

कररता शनवडक मशहन्ांच्या रोकड वहीची तपासणी केली असता मालमत्ता कर जमा नोदं शद. 01-01-2017 ते 

शद. 31-01-2017 हर्ा कालावधी कररता एकशत्रत जमा कराची एकच नोदं एकशत्रत पणे नोदंशवलेली आहे.  
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पररचे्छद क्र- 6.5:- मवत्त  वषा 2016-17 यावषााची साठा नो ांदवही व पाविी पुस्तके िेखा परीक्षणास  

                उपिब्ध  करुन  न  मदल्या बाबि… 

 

           भांडार शवभागाकडून प््रते्यक शवभागासाठी शकरकोळ पावती पुस्तके छापून पूरवठा करण्यात रे्तात. 

प्रते्यक शवभागाने प्राप्त झालेल्या पावती पुस्तकाची नोदं साठा नोदंवही मधे्य घेऊन त्याप्रमाणे पावती पुस्तकाचे 

वाटप आपल्या शवभागात करणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे पावती पुस्तकांची अदर्ावत नोदं लेखा शवभामातील 

कमाचाऱ्र्ा नाव व सहीसह साठा नोदंवही मधे्य नोदंशवणे आवश्यक आहे.  

           भांडार शवभागाकडुन पुरवठा करण्यात आलेला पावती पुस्तकांचे साठा नोदंवही लेखा शवभागात 

ठेवण्यात आली असल्याचे शदसून रे्त नाही. महाराष्ट्र  नगर पररर्द लेखा सशहता 2011  मधील शनर्म 250 अन्वरे् 

नमुना नं. 21 मधे्य नोदं ठेवण्यात आलेली नाही.  

                 भांडार शवभागाकडुन लेखा शवभागास शवत वर्ा 2016-17 मधे्य पूरवठा करण्यात आलेल्या एकूण 

88 पावती पुस्तका पैकी 30 पावती पुस्तके लेखापररक्षणास उपलब्ध करुन शदलेली नाहीत.  त्यांचा तपशिल 

पूढील प्रमाणे  

अ.क्र. मदनाांक पूस्तक क्रिाांक एकूण  पाविी पूस्तके 

1. 27-05-2016 8126 िे 8130 5 

2. 08-06-2016 8141 िे 8145 5 

3. 18-06-2016 8156 िे 8160 5 

4. 17-10-2016 8270 1 

5. 21-10-2016 8282 िे 8284 3 

6. 21-12-2016 8355 िे 8354 7 

7. 30-03-2017 8450 िे 8453 4 

  एकूण 30 
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              सदर पावती पुस्तके लेखापररक्षणास का उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही व तसेच साठा नोदंवही 

महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखासंशहता शनर्माप्रमाणे आलेली नाही. र्ा बाबतचा खुलासा दोन शदवसात 

लेखापररक्षणास सादर करावा. 
 

 

 

 

 

 

 

परीचे्छद क्र.6.6 - मवत्त  वषा 2016-17 यावषााचे देना बँक खािे क्र. 015711002321 या  

              खात्यािधे्य जिा  केिेिे  धनादेश परि आल्याबाबि व  बँक स्लीपव्दारे बँकेि  

              भरण्याि आिेल्या रोख रक्कि/ धनादेश बाबि… 

 

         नगररचना शवभागाकडुन छाननी िुल्क शवकास आकार, भोगवटा दाखला इत्यादीचे िुल्क लेखा 

शवभामार्ा त पावतीव्दारे जमा करुन देना बँक खाते क्र. 015711002321 मधे्य भरणा केला जातो.  

         पावती पुस्तके पोटशकदे चलन बँक स्लीप व बँक से्टटमेंट शववरणपत्राचे लेखापररक्षण करताना खालील 

तक्त्यात नमूद केलेले धनादेि न वटल्याने परत आलेले आहेत. 

अ.क्र. धनादेि क्र. शदनांक रक्कम 

1. 1208201 16-08-2016 6201770 

 2. 375289 30-07-2016 484246 

3. 702651 01-06-2016 388391 

4. 702658 01-06-2016 943170 

5. 702659 01-06-2016 700000 

  एकूण 8717577 

 

         तरी वरील तु्रटी बाबत र्ोग्य तो खुलासा दोन शदवसात लेखापररक्षणास सादर करण्यात र्ावा. 

 

 
 

 

 

 

 

          धनादेि न वटता परत आल्याची  धनादेि नोदंवही ठेवण्यात आलेली नाही. तसेच न वटशवल्या 

धनादेिाची रक्कम (महसूल) वसुल झाल्याचे लेखापररक्षनास आढळुन आलेले नाही. लेखासंशहता शनर्म 98 

प्रमाणे धनादेि वटवण्यास नाकारले गेले आहेत. अिा धनादेिांचे बँककडुन आढावा घेवून शनगाशमात केलेली 

पावती रद्द करण्याबाबतची कार्ावाही करणे आवश्यक तसेच सदर करदात्याकडुन अिा रक्कमंची रोखीने 

अथवा धनाकणााव्दारे मागणी करणे आवश्यक आहे. तथाशप अिी कार्ावाही केलेली शदसून रे्त नाही.  
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 परीचे्छद क्र.6.7  - मवत्त  वषा 2016-17 अखेर मवमवध कािासाठी घेण्याि आिेल्या रोख रु.  

                5488682/- अग्रीिाचे  सिायोजनेबाबि... 

 

  2. महाराष्ट्र  नगरपाररर्द लेखा संशहता 2011 शनर्म 244 अन्वरे् अग्रीमाचे समार्ोजन 90    

    शदवसाच्या आत न झाल्यास  90 शदवसापेक्षा अशधक कालावधी साठी अग्रीम रक्कम समार्ोजन    

    करण्याबाबत संबशधत अशधका-र्ाने कार्ावाही करणे आवश्यक आहे  (नोवे्ह.2014 पासुन शदलेल्या  

    अग्रीम संबधी.)   

 

 
 

 

 

 

परीचे्छद क्र.6.8 - िािित्ता कर मवभागाचे मवत्त  वषा 2016-17 हया वषााि िािित्ता करापोटी  

              एकमिि चिन नुसार जिा रक्कि व रोखवहीि प्रत्यक्ष जिा रक्किे िधीि  

              िफाविी बाबि…. 

 

1. मालमत्ता कर शवभागाचे शवत्त वर्ाा 2016-2017 हर्ा आशथाक वर्ाात माहे. माचा 2017 मधे्य मालमत्ता 

करापोटी  चलन नस्ती नुसार प्रशतशदन प्रत्यक्ष जमा रक्कम (रोख + धनादेि एकशत्रत ) व प्रशतशदन कॅि बुक 

नुसार प्रत्यक्ष जमा रके्मत तर्ावत शदसुन रे्ते. हर्ा बाबतचे शवररण पत्राक सोबत जोउलेले आहे. तरी हर्ा बाबत 

खुलासा करावा. 

             शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेतील अशधकारी व कमाचा-र्ांना शनरशनराळर्ा कामासाठी त्यांच्या 

शवभागाच्या कार्ाक्रमानुसार वेळोवेळी अग्रीम शदल्याने शदसुन रे्ते. लेखा िाखेने महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखा 

संशहता 1971 मधील शनर्म 189 नुसार क्र. 147 मधे्य  ठेवलेल्या अग्रीम नोदंवहीची लेखापररक्षण करताना 

खालील तु्रटी आढळुन आल्या.  

               सदर अग्रीम नोदवहीची तपासणी करता सन 1993-94 पासून अशधकारी / कमाचारी र्ांना देण्यात 

आलेली अग्रीम  रक्कमांचे माचा 2017 अखेर परं्त रक्कम रु. 5488682/- चे समार्ोजन झालेली नाही त्याचा 

तपशिल सोबतच्या शववरणपत्रात नमुद केला आहे.  

1. महाराष्ट्र   नगरपररर्द लेखा संशहता 1971 मधील शनर्म 189 नुसार  अग्रीमाची वसुली तात्काळ करावर्ाची 

आहे. अग्रीम शदल्याचा तारखेपासुन तीन मशहन्ाचा आत करावर्ाची आहे. तसेच पाशहले अग्रीम शदल्यानंतर 

त्याचे वसुली झाल्याशिवार् दुसरे अग्रीम देत नाही. असे असताना मनपा वैदकीर् अशधकारी, उद्यान 

अशधक्षक आरोग्य अशधकारी, आरोग्य अशधकारी सावाजशनक शनवडणूक अशधकारी, स्थाशनक संख्या कर 

अशधकारी र्ांना वारंवार अग्रीम शदल्याचे शदसून रे्ते अग्रीम घेतलेल्या अशधका-र्ा मधील प्रशत शनरु्क्तीचे 

अशधकारी मुळ सेवेत परत गेले आहेत.  परंतु त्याचे नावावर दिाशवण्यात आलेली अग्रीम सन 1193-94 /  ते 

माहे. 31 माचा 2017 परं्त समार्ोजन केलेली नाही. सेवा शनवृत्त व मर्त कमाचा-र्ांच्या नांवावर देखील 

अग्रीम शदसुन रे्ते. र्ाबाबतील अग्रीमाची वसुली/ समार्ोजन कसे करता रे्ईल र्ाबाबत लेखा पररक्षणास 

खुलासा सादर करावा.  
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2. माहे. माचा  2017 मधे्य मालमत्ता कराच्या पावती प्रमाणे धनादेिाव्दारे जमा रक्कम पैसे काही धनादेि रदद 

/न वटलेल्या धनादेिाच्या नोदं वही/बँक से्टटमेंट/ रद्द  केलेला पावती नोदं लेखापररक्षणास सादर करावे. 

3. on line मालमत्ता कर रकमेचा पावत्या / से्टटमेंट लेखा पररक्षणास सादर करावे  

4. माहे. माचा 2017 मधे्य मालमत्ता कर संकलनापैकी रोजगार हमीकर रक्कम व शविेर् शिक्षण कर रक्कम 

िासन भरणा बाबतचे चलन व कोर्ागर नोदंवही लेखापररक्षणास सादर करावे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अमिक्रिण मवभाग 
 

पररचे्छद क्र.20.1 :- मववाह नो ांदनी शुल्क रक्कि  जिा नसल्या बाबि... 

 

          शमरा भाईदंर महानगरपाशिका अंतगात प्रभाग सशमती-1, मधीि शवत्त वर्ा – 2016-17 र्ा कािावधीच्या 

िेखापरीक्षणात खािीि नमुद केिेि्र्ा पावती प्रमाणे संकिन झािेिी रक्कम पोटशकदा मधे्य जमा नोदं केिेिी 

नाही. (त्या बाबत अधा समास ज्ञापन क्र.190 शद.01/04/2021, द्वारे खुिासा मागूनही माशहती शदिेिी नाही.) तरी 

िेखात समाशवष्ठ न केिेिी रक्कम संबंशधताकडुन वसुि करुन कॅश बुकात जमा दशावावी. शुि्क वसुिी बाबत 

कार्ावाही महाराष्ट्र  िेखासंशहता 2011 मधीि शनर्म-90 प्रमाणे करणे आवश्र्क आहे.   पावती प्रमाणे संकिन 

रक्कम तथाशप पोटशकदा जमा नसिेि्र्ा रक्कमेचा तपशशि. 

अअ.क्र. पावती बूक क्रमांक पावती क्रमाकं शदनांक संकिन रक्कम तपशशि 

11. 8303 830235 21/01/17 1000/- रुक्साना इब्राईन 

िेख  

22.  830236 21/01/17 1000/- रंजीना नसीम  

33.  830237 21/01/17 1000/- मोह.िर्ीक 
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आररर् 

      
 

िेख्यात जमा नसिेिी रक्कम- 3000/- 

वसुिपात्र रक्कम – 3000/- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्र. 20.2:- प्रभाग-3 िधील अनामधकृि बाांधकाि मनष्कासन शुल्क थकबाकी बाबि... 

 

          शवत्त वर्ा 2016-17 मधीि प्रभाग क्र. 3 मधे्य अनाशधकृत बांधकाम शनष्कासन नोदं वहीची िेखापरीक्षणात 

पडताळणी केिी असता, शवत्त वर्ा 2014-15 ते 2016-17 हर्ा कािावधीत अनाशधकृत बांधकाम शनष्कासन शुि्क 

एकुण रक्कम रु.202400/- संबशधताकडुन वसुि झािी नसि्र्ाने सदर शुि्क थशकत असि्र्ाचे शनदेशनास रे्ते. 

तरी सदर थशकत रक्कम संबंशधताकडुन वसुि करुन शमरा भाईंदर महानगरपाशिका शनधीत जमा करुन पूताता 

दशावावी. 

अ.क्र. मवकासकाचे नाव व पत्ता मनष्कासन कायावाही 

मदनाांक 

देय्य मनष्कासन शुल्क 

1. 1 श्रीम. शाशिनी शसनकर.गाळा नं-7 साई 

चरण सो. भाईंदर (पू.) 

29/03/2014 6200/- 

2.2222 2 श्रीम. नसरीन इजाज.गाळा नं-8 साई 

चरण सो. भाईंदर (पू.) 

29/03/2014 6200/- 

3. 3 श्री. सुदंर देवडीका. 

शशवशक्ती नगर भाईंदर (पू.) 

23/05/2014 19800/- 

4. 4 सशचन ओम ररद्दी शसद्दी सो. भाईंदर (पू.) 05/07/2014 8200/- 

5. 5 अबु्दि मंडळ, रु.नं 48, ओसवाि पाका  

भाईंदर (पू.) 

26/11/2014 10200/- 

6.6 6 श्री. के.सी घोर्. 

ओसवाि पाका  भाईंदर (पू.) 

26/11/2014 10200/- 

7. 7 श्री. कि्पेश / चेतन जैन. 

स्वाती इंड इसे्टट, भाईंदर (पू.) 

03/02/2015 13500/- 

8. 8 संशदप शकरण इसे्टट, साई बाबा मंशदर 

जवळ, भाईंदर (पू.) 

12/02/2015 13500/- 

9. 9 श्रीम. मशनर्ा जोशी. 26/11/2014 10200/- 
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ओसवाि पाका  भाईंदर (पू.) 

10. 10 श्री. शवनोद पाि शसहं, दुिगजा, 

काशीबाई चाळ भाईंदर (पू.) 

16/03/2015 13800/- 

11. 11 श्री. ओमप्रकाश र्ादव. शशवशक्ती नगर 

भाईंदर (पू.) 

16/03/2015 14300/- 

12. 12 श्री. संतोर् चौरशसर्ा. शशवशक्ती नगर 

भाईंदर (पू.) 

16/03/2015 14300/- 

13. 13 श्री. अजर् श्रीवास्तव. भुशमका चाळ, 

भाईंदर (पू.) 

16/03/2015 13800/- 

14. 14 श्री. मनोज कुमार शसंग. शशवशक्ती नगर 

भाईंदर (पू.) 

22/04/2015 11300/- 

15. 15 श्री. सुदंर देवशकर्ा. शशवशक्ती नगर 

भाईंदर (पू.) 

22/04/2015 9200/- 

16. 16 श्री. सुदंर देवशकर्ा. शशवशक्ती नगर 

भाईंदर (पू.) 

31/08/2015 14000/- 

17. 17 श्री. परमेश्वर चौधरी. शशवशक्ती नगर 

भाईंदर (पू.) 

31/08/2015 8100/- 

18. 18 श्री. मणीराम शनशाद. शशवशक्ती नगर 

भाईंदर (पू.) 

11/04/2016 5600/- 

                                    एकुण 202400/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्र.20.3  जप्त करण्याि आिेल्या सामहत्याांचे मििाव पोटी जिा रक्किेच्या अमनयमििा  

                बाबि… 
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           शवत्त वर्ा 2016-2017 मधे्य अशतक्रमण शवभागाच्या कारवाई नुसार जप्त करण्यात आलेल्या मालाच्या 

शललावापोटी खालील नमूद केल्या प्रमाणे रक्कम जमा झालेले छार्ांशकत पावत्या प्रमाणे आढळून आलेले आहे. सदर 

रक्कमेचा  तपिील खालीलप्रमाणे  
 

अनु क्र.   धनादेश  मदनाांक बँकेचे नाव   जिा रक्कि 

1. 66004 09-07-2016 शिसी.बी बँक  4,50,000.00 

2. 660019 29-07-2016 शिसी.बी बँक  2,75,000.00 

3. 010805 21-07-2016 जावळी सहकारी बँक  1,50,000.00 

4. 010803 20-07-2016 जावळी सहकारी बँक  1,00,000.00 

5. 010804 20-07-2016 जावळी सहकारी बँक  50,000.00 

6. 010829 22-09-2016 जावळी सहकारी बँक 1,30,000.00 

 

र्ाबाबत खालील प्रमाणे अशभप्रार् आहेत .  

1.  अधासमास पत्र क्र. 191 शद. 16-04-2021 व अधासमास क्र. 194 शद. 25-05-2021 व्दारे मागणी करुनही जप्त 

केलेल्या साशहत्यांच्या शललावाच्या नस्ती लेखा पररक्षणास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या नाहीत त्यामुळेजप्त केलेले 

साशहत्याचे मोजमाप व सशवस्तर माशहती र्ाबाबत पडताळणी करता आलेली नाही.  

2. सदर जप्त साशहत्यांची अपसेट वे्हलू्य बाबत नस्ती अभावी शनशिती करता न आल्याने प्राप्त रक्कम शललाव बोली 

रक्कम हर्ा बाबत पडताळणी करता आलेली नाही. 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्र. 20.4  मनष्कासन शुल्क वसुिीचीकायावाही न केल्याबाबि…. 

              शवत्त वर्ा 2016-2017 मधे्य एकूण 58 अशतक्रमण बांधकामावर अशतक्रमण शनष्कासनाची कार्ावाही 

करण्यात आली असून त्यापैकी 20 प्रकरणमधे्य बांधकाम धारकाचे नांव उपलब्ध होवू न िकल्यामुळे शनष्कासनाच्या 

खचााची वसुली दिाशवण्यात आलेली नाही.  

उवाररत 38 अशतक्रमण प्रकरणामधे्य शनष्कार्न अनुजे्ञर् रक्कम वसुलीची कार्ावाही करण्यात आलेली आहे. तथाशप 

वररल प्रकरणांची 31 माचा 2017 अखेर वसुली झालेली नसल्याने शनष्कार्न रक्कम थशकत आहे. तरी संबशधताकडुन 

थशकत शनष्कार्न अनुजे्ञर् रक्क्क्म वसुल करुन महानगरपाशलकेच्या शनधीत भरणा करुन पूताता दिावावी. 

थकबाकी मववरण पिक 

अनु मवकासकाचे नाव  मनष्कासन कायावाही देय मनष्कासन वसुि झािेिी थकीि 
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क्र.  मदनाांक  शुल्क  शुल्क  मनष्कासन 

रक्कि  

1 श्री. सार्मन 10-05-2016 425.00 शनरंक  425.00 

2 श्री. शवनोद चव्हाण  11-05-2016 245.00 शनरंक  245.00 

3 श्री. देवानंद माच्छी  22-06-2016 488.00 शनरंक  488.00 

4 श्री. अनंत पाटील  23-06-2016 513.00 शनरंक  513.00 

5 श्री. कानसीन नसवत  23-06-2016 513.00 शनरंक  513.00 

6 श्री.सुरेंद्र पाल  23-06-2016 513.00 शनरंक  513.00 

7 श्री. शवजर् शतवारी  23-06-2016 513.00 शनरंक  513.00 

8 श्री. अमृत माच्छी 10-07-2016 245.00 शनरंक  245.00 

9 श्री. मर्ाराम सहानी  10-07-2016 245.00 शनरंक  245.00 

10 श्री. महेंद्र प्रजापती  10-07-2016 488.00 शनरंक  488.00 

11 श्री. महेंद्र प्रजापती  10-07-2016 488.00 शनरंक  488.00 

12  श्री. रशवंद्र गुना  10-07-2016 488.00 शनरंक  488.00 

13 श्री. महेंद्र शसंग 

प्रजापती 

13-07-2016 488.00 शनरंक  488.00 

14 श्री. गौतम गणेि  13-07-2016 245.00 शनरंक  245.00 

15 श्री. सुशनत रॉर्  13-07-2016 245.00 शनरंक  245.00 

16 श्री. मारवाडी  13-07-2016 245.00 शनरंक  245.00 

17 श्री. लालचंद र्ादव  13-07-2016 245.00 शनरंक  245.00 

18 श्री. सुरेि भारी  02-08-2016 740.00 शनरंक  740.00 

19 श्री. इरर्ान पठान  02-08-2016 740.00 शनरंक  740.00 

20 श्री. मनोज शसंग  02-08-2016 740.00 शनरंक  740.00 

21 श्री. रमानंद चौधरी  24-08-2016 363.00 शनरंक  363.00 

22 श्री. जेम्स पाटील  26-08-2016 182.00 शनरंक  182.00 

23 श्री. जु्यट बोटे-र्ा  26-08-2016 182.00 शनरंक  182.00 

24 श्री. जशसन र्नांडीस  03-09-2016 182.00 शनरंक  182.00 

25 श्री. सदानंद ठाकूर 

पाटील  

03-09-2016 182.00 शनरंक  182.00 

26 श्री. आररर् शदन  21-10-2016 3486.00 शनरंक  3486.00 

27 चेअरमन शवजर् होम 

कॉम्पलेक्स  

14-12-2016 1709.00 शनरंक  1709.00 

28 श्री. शवजर् म्हाते्र  21-12-2016 4686.00 शनरंक  4686.00 

29 श्रीम. मंजुळा चव्हाण  20-01-2017 9435.00 शनरंक  9435.00 

30 श्री.मोहम्मद सशलम  01-02-2017 5406.00 शनरंक  5406.00 

31 श्री. चंचल जैन  01-02-2017 812.00 शनरंक  812.00 

32 श्री. शकिोर वानखडे  02-02-2017 812.00 शनरंक  812.00 

33 श्री. मोहम्मद सशलम  02-02-2017 6834.00 शनरंक  6834.00 

34 श्री. अशमत पाटील 06-02-2017 10383.00 शनरंक  10383.00 

35 श्री. नसीम एंटप्रार्झेस  10-02-2017 2879.00 शनरंक  2879.00 

36 श्रीम. शप्रतीपाल पाटील  23-02-2017 902.00 शनरंक  902.00 
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37 श्री. शवनस रकवी  09-06-2017 1573.00 शनरंक  1573.00 

38 चेअरमन हर्ान राईंस 

को. ऑ. हौ. सो.  

24-03-2017 7010.00 शनरंक  7010.00 

 ए कु ण  65870.00 शनरंक  65870.00 

 
 

थमकि रक्कि रु. 65825/- 

िािित्ता रक्कि रु. 65825/- 

वसुिी पाि रक्कि रु. 65825/- 

 

पररचे्छद क्र. 20.5:- प्रभाग - 4 िधीि अनमधकृि बाधांकाि मनष्कासन शुल्क थकबाकी बाबि. …. 

शवत्त वर्ा 2016-2017 मधील प्रभाग क्र. 4 मधे्य अनशधकृत बांधकाम शनष्कासन नोदं वहीची लेखापररक्षणास 

पडताळणी केली असता अनशधकृत बांधकाम शनष्कासन िुल्क एकूण रक्कम रु. 1,58,300/- संबशधताकडुन वसुल 

करुन महानगरपाशलका शनधीत भरणा केलेली नाही. सदर शनष्कान िुल्क थशकत असल्याचे शनदेिनास रे्ते तरी सदर 

थशकत शनष्कासन िुल्क रक्कमेची वसुली करुन महानगरपाशलका शनधीत भरणा करुन पूताता दिावावी. 

.अनु 

क्र.  

मवकासकाचे नाव / पत्ता  मनष्कासन कायावाही 

मदनाांक  

देय मनष्कासन शुल्क  

1  श्री. खेमजी पठाशडर्ा                       

मस्तान इंिइसे्टट गोडदेव 

भाईंदर(पू) 

01-04-2016 /04-04-

2016 

12800.00 

2 श्री. शगररि शिसोदर्                         

अशमत इंिइसे्टट गोडदेव 

भाईंदर(पू) 

01-04-2016 6400.00 

3 श्री. शनहपल खान                  

कसु्तरी इंि इसे्टट गोडदेव 

भाईंदर(पू) 

05-04-2016 6400.00 

4 श्री. सावळाराम देवािी             

एम. आर्. उद्योग नगर भा.पू.  

26-12-2016 17800.00 

5 श्रीम. शहंमत भाई दावडा एम.आर् 

उद्योग नगर भाईंदर(पू) 

26-12-2016 17800.00 

6  सशचव,   इंशडर्ा हाईट, भाईंदर(पू) 27-12-2016 5700.00 

7 श्री. शगररि शिसोदर्          अशमत 

इंिइसे्टट गोडदेव भाईंदर(पू) 

09-12-2016 10500.00 

8 कनु्नभाई पटेल                    

शवकास इंिइसे्टट, भाईंदर(पू) 

26-12-2016 5700.00 

9 श्री. अिोक कुमार िुक्ला   

स्वास्तस्तक इंि इसे्टट भाईंदर(पू) 

08-12-2016/15-12-

2016 

19500.00 
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िाि

ित्ता  

1,58,300/- 

वसुिपाि 1,58,300/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 श्री. रशजव कुमार              

स्वास्तस्तक इंि इसे्टट भाईंदर(पू) 

15-12-2016 18300.00 

11 श्री. इंद्रमल जैन                              

गाळा क्र. 4 भाईंदर(पू) 

08-12-2016 17200.00 

12 श्री. अमरचंद जैन                     

जर् अंबे इंि इसे्टट , भाईंदर(पू) 

08-12-2016 20200.00 

 ए कु ण  1,58,300.00 
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पररचे्छद क्र.. 20.6:- मवत्त वषा 2016-17 चे अिांगाि िेखापरीक्षणासाठी मअ भिेख उपिब्ध करुन  

                 देणे बाबि. 

 

        प्रभाग क्र.3 मधील अशतक्रमण शवभागातील उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अशतक्रमण बांधकाम 

नोदंवही तपासताना एकुण 13 अशतक्रशमत बांधकाम ची नोदंी आढळुन रे्तात. तथाशप सदर बांधकामावर 

कार्वाही केल्याचे नोदंवहीत आढळुन रे्त नाही. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे  

 
अ.क्र जागा िािक /बाांधकाि 

करण्याच्या व्यकिीचे नाव 

पत्ता 

जागेचा 

बाांधकािाचा 

िपमशि 

भेट देऊन 

िपासणी 

केल्याचा मदनाांक   

नोटीस मदिेिा क्र. 

मदनाांक 

सुनावणी 

घेिल्याची 

मदनाांक 

मनणाय 

पारीि 

केल्याचा 

मदनाांक 

पोमिस 

िक्रार 

दाखि 

मदनाांक 

िा. न्यायािय 

दावा दाखि 

केिेिा िपमशि 

/दावा क्र. 

/स्थमगिी मद. 

/स्थमगिी   31 

मद. 

मनष्का

सक 

मदनाांक 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 श्री. हंसकुमार पांडे  

नगरसेवक ,वरदान बंगला 

,जैसलपाका  चौपाटी, 

भाईंदर(पू) 

तळ+ 1 

मजल्याचे 

बंगल्यामधी

ल वाढीव 

बांधकाम 

15-06-2016 जा.क्र. 

शमभा/मनपा/प्र.क्र.3/

सा.बां/660 /2016 

शद. 08-07-2016 

 

शनरंक     

2 श्री. वडाके कट्टी स्तव्ह.मॅय्थू,           

बी. 715/7 वा बंगला 

ओसवाल ऑनेंट इमारत नं. 

2 जेसलपाका ,  भाईंदर(पू) 

टेरेस 

वरील 

1230x3.6

0 मी चे 

बांधकाम 

06-10-2016 जा.क्र. 

शमभा/मनपा/प्र.क्र.3

/सा.बां/1620 

/2016 शद. 24-10-

2016 

     

3 श्री. शिजॉर् स्तव्ह. मॅथु्य,                

बी.715/7वा बंगला 

ओसवाल ऑनेंट इमारत नं. 

2 जेसलपाका  ,  भाईंदर(पू) 

िॉप क्र. 

28 चे 

बांधकाम 

06-10-2016 जा.क्र. 

शमभा/मनपा/प्र.क्र.3

/सा.बां/1621 

/2016 शद. 24-10-

2016 

     

4 श्रीम. िामनी स्तव्ह. मॅथू्य  

बी. 715/7 वा बंगला 

ओसवाल ऑनेंट इमारत नं. 

2 जेसलपाका  ,  भाईंदर(पू) 

िॉप क्र. 

13 चे 

बांधकाम 

06-10-2016 जा.क्र. 

शमभा/मनपा/प्र.क्र.3

/सा.बां/1622 

/2016 शद. 24-10-

2016 

     

5 मे. सेके्रटरी / चेअरमन  

ओसवाल ऑनेट इमारत 

नं.2, जेसल पाका ,  

भाईंदर(पू) 

सोसा. पंप 

रूम व 

केबीनचे 

बांधकाम 

06-10-2016 जा.क्र. 

शमभा/मनपा/प्र.क्र.3

/सा.बां/1623/201

6 शद. 24-10-2016 

     

6 श्री. रमेि के. आचार्ा,           

िॉप नं. 27 

िॉप क्र. 

27 चे 

बांधकाम 

06-10-2016 जा.क्र. 

शमभा/मनपा/प्र.162

4 /2016 शद. 24-

10-2016 

     

7 श्रीमती. जर्श्री गणपत,            

िॉप नं. 50 

िॉप नं. 50 

चे 

बांधकाम 

06-10-2016 जा.क्र. 

शमभा/मनपा/प्र.क्र.3

/सा.बां/1625/201

6 शद. 24-10-2016 

     

8 श्रीमती. िोकादेवी उपाध्यार् 

,       िॉप नं. 17 

िॉप नं. 17 

चे 

06-10-2016 जा.क्र. 

शमभा/मनपा/प्र.क्र.3
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बांधकाम /सा.बां/1626/201

6 शद. 24-10-2016 

9 श्री. शकिोर वालजी भाई,               

िॉप नं. 16ए 

िॉप नं. 

16ए चे 

बांधकाम 

06-10-2016 जा.क्र. 

शमभा/मनपा/प्र.क्र.3

/सा.बां/1627/201

6 शद. 24-10-2016 

     

10 श्रीमती. एशलर्ामा . व्ही. मॅथु्य िॉप क्र. 

32 ए चे 

बांधकाम 

06-10-2016 जा.क्र. 

शमभा/मनपा/प्र.क्र.3

/सा.बां/1628/201

6 शद. 24-10-2016 

     

11 श्री. उमराव शसंग ओसवाल / 

मॅनेजर , कनााटक बँक, िॉप 

नं. 12 

िॉप क्र. 

12 चे 

बांधकाम 

06-10-2016 जा.क्र. 

शमभा/मनपा/प्र.क्र.3

/सा.बां/1629 

/2016 शद. 24-10-

2016 

     

12 श्रीम. रुसी सुतार , िॉप नं. 

50 

िॉप क्र. 

50 च 

बांधकाम 

06-10-2016 जा.क्र. 

शमभा/मनपा/प्र.क्र.3

/सा.बां/1630/201

6 शद. 24-10-2016 

     

13 श्री. िार्म केमका , िॉप 

नं.29 ए 

 

िॉप क्र. 

29 ए चे 

बांधकाम 

06-10-2016 जा.क्र. 

शमभा/मनपा/प्र.क्र.3

/सा.बां/1631/201

6 शद. 24-10-2016 

     

 

          उपरोक्त र्ादीप्रमाणे सदर 13 प्रकरणी कार्ावाही पूणा होऊन शकती महसूल महानगरपाशलकेला प्राप्त झाला 

र्ाची माशहती लेखा परीक्षणास त्वरीत उपलब्ध करुन देण्यात र्ावी.  

अनुपालन अप्राप्त. 

 

 

 

 

 

 

मिळकि मवभाग 

पररचे्छद क्र.21.1:- निुदा नांबर 81 नो ांद वही (मिळकि नो ांद वही) िधील अमनयमिििा बाबि... 

 

          शवत्त वर्ा 2016-17 मधे्य शमळकत शवभागातीि नमुना नबंर 81 शमळकत नोदं वहीची पडताळणी केिी 

असता शमळकत नोदं वहीतीि पृष्ठ क्र. 35 अनु.क्र. 10, M.B.M.C. अपाटामेंन्ट मधीि सदशनका क्र. 10 श्रीम. पारुबाई 

केशव घरत र्ांचे कडून मागणी नुसार वसुिी केिेिी आहे. 
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वसुली 

अ.क्र. िागणी वषा िागील थकबाकी रक्कि चालु िागणी  

रक्कि 

एकुण िागणी 

रक्कि 

1. 2016-17 1200/- 1200/- 2400/- 

 

अ.क्र. वसुिी वर्ा पावती क्रमाकं शदनांक वसुिी रक्कम 

1. 2016-17 808017 04/05/16 1200/- (माशगि वसुिी) 

2. 20/06/2017 820397 12/01/17 1200/- (चािु मागणी रक्कम) 

 

          एकुण मागणी रु.2400/- व एकुण वसुिी रु.2400/- केिेिी असि्र्ाने 31 माचा 2017 अखेर शशि्िक 

शनरंक असताना नमुना नबंर 81 मधे्य वसुि रक्कम पावती क्र.820397 शद.12/01/17 ची नोदं न घेति्र्ाने 31 माचा 

2017 अखेर रु.1200/- थकबाकी दशाशविेिी आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्र. 21.2  मिळकिी पासून मिळणा-या उत्पन्नाच्या िागणी / वसुली बाबि... 

शमरा भाईंदर महानगरपाशिका अतंगात शमळती सदशनका/गाळा/समाज मंशदर/आरक्षण/ भुईभाडे इत्यादी 

शमळकतीच्या  भाडे पोटी शवत्त वर्ा 2016-2017 कररता मागणी / वसुिी/ थकबाकी बाबतचे शववरण पत्रक मागणी 

नमुना नं. 81 नुसार खािीि प्रमाणे आहे. 

िागणी वसुिी (01-04-2016 िे 31-03-2017 331 िाचा 2017 अखेर थकबाकी  

िामगि 

थकीि 

िागणी 

चािु िागणी एकूण 

िागणी 

िामगि 

थकीि 

िागणी 

चािु 

िागणी 

एकूण 

िागणी 

िामगि 

थकीि 

िागणी 

चािु 

िागणी 

एकूण 

िागणी 

1,24,64,331 1,12,58,376 2,37,22,707 4,59,632 30,54,517 34,14,149(

14.8%) 

112004699 8203859  

20000000000

0000000 

20208558 

(85.2%) 

  र्ा बाबत खालील प्रमाणे अशभप्रार् आहेत. .. 
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1. शमरा भाईंदर महानगरपाशलका हर्ांचे शवत्त वर्ा 2016-2017 च्या वाशर्ाक जमा/ खचा नमुना नं. 27 नुसार 

महानगरपाशलका मालमते्त भाडे हर्ा लेखाशिर्ााखाली ( कोड नं. 1423) तरतुद 40 लाख व प्रत्यक्ष जमा  35.43 लाख 

रु. अिी दिाशवलेली आहे. तथाशप जशमनी आशण इमारत भाडे बाबत मागणी नोदं वही नुसार (नमुना नं. 81) एकूण 

मागणी व वसुली बाबत शववरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम शदसुन रे्ते हर्ा शवसंगती बाबत खुलासा करावा. 

2. शवत्त वर्ा 2016-2017 मधे्य मागणीनुसार वसुली बाबत व त्याच प्रमाणे थकीत वसुली बाबत महानगरपाशलका 

अशधशनर्म 1959 मधील कलम 140 अन्वरे् रे्णे रक्कम बाबत कलम 128 (1) )(3) (4) (7) प्रमाणे कारवाई केलेली 

शदसुन रे्त नाही. त्यामुळे शवत्त वर्ा  2016-2017हर्ा कालावधील र्क्क्त ाा 14.8 % इतकी अल्पप्रमाणात वसुली झाल्याचे 

शदसुन रे्ते. पररणामी थकबाकी वाढत जात आहे.  

तरी र्ा बाबत नमूद कलम प्रमाणे कारवाई करुन पूणा थकबाकी रे्णे रक्कम वसुल करुन पूताता दिावावी  

ित्ता - 20208558/- 

वसुिपाि रक्कि रुपये - 20208558/- 

 

 

पररचे्छद क्र. 21.3:- थमकि मिळकि भाडे रक्किेबाबि... 
 

          शमरा भाईंदर महानगरपाशिका अंतगात असिेि्र्ा शमळकती महाराष्ट्र  महानगरपाशिका अशधशनर्म -1959 

मधीि शनर्म 59 प्रमाणे महानगरपाशिकेने शमळकती भाडे तत्वावर शदिेि्र्ा आहेत. 

         शवत्त वर्ा 2016-17 हर्ा आशथाक वर्ााच्या िेखापरीक्षणात सदर शमळकती पैकी काही शमळकतीचे भाडे 

रक्कमेचे 5 वर्ाापेक्षा अशधक कािावधी कररता अथवा रु.50000/- पेक्षा अशधक रक्कमेची थकबाकीचे शववरण पत्रक 

खािीि प्रमाणे आहे. 

अ.क्र मिळकि भाडे धारकाचे नाव व  

मिळकि क्र. 

थकबाकी रक्कि (31 िाचा 

2017 अखेर) 

थमकि कालावधी 

11. ज्ञानु नरहरी सुरं्वशी. गाळा नं.06, (भाईंदर 

(प.) नशवन इमारत, शॉशपंग सेटंर 

58176/- 5 वर्ा 

22. शमस्त्रीिाि वैष्णवगाळा नं.12, (भाईंदर 

(प.)नशवन इमारत, शॉशपंग सेटंर 

56688/- 4 वर्ा 

33. सशिम खान.उत्तन शवभाग (भाईंदर (प.) 

रू्ि माकेट 

93600/- 13 वर्ा 

44. शशर् शेख. उत्तर शवभाग (भाईंदर (प.) 

रू्ि माकेट 

93600/- 13 वर्ा 

55. शजतेंद्र रमेश आर्दणे.उत्तन शवभाग (भाईंदर 

(प.)रू्ि माकेट 

72000/- 10 वर्ा 

66. र्ररदा मुन्शी कुरेशी. 

(मशदना शचकन शॉप) 

50600/- 7 वर्ा 

77. मटणवािा मोवाा माकेट 

मुधाा-राई मोवाा शवभाग नशवन-भुई भाडे 

93600/- 13 वर्ा 

88. आरक्षण क्र. 262 9733850/- 2 वर्ा 
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टाऊन पाका  BOT, मे. वधामान डेव्हिपसा, 

शशवाजी गाडान, शमरा भाईंदर रोड. 

99. श्री. तन्वीर कुरेशी शब्बीर. 

भाईंदर(प.), जून कार्ािर् प्रभाग सशमती-9 

गाळा क्र.6 

50400/- 2 वर्ा 

110. श्री. अि्माि अ. कुरेशी 

भाईंदर सशमती कार्ाािर्, भाईंदर(प.) जून, 

प्रभाग सशमती-1 गाळा क्र.7 

63000/- 2 वर्ा 

111. शासकीर् कार्ाािर्ास भाडे. तत्वावर शदिेिी 

जागा तिाठी कार्ाािर्  नगरभवन, 

1678048/- 17 वर्ा 

112. शासकीर् कार्ाािर्ास भाडे. तत्वावर शदिेिी 

जागा शनरं्त्रक, राज्य पररवहन ठाणे. 

1400256/- 16 वर्ा 

113. उड्डान पुिाखािीि जागा (भाईंदर (पु.), 

शनरं्त्रक शशधावाटप व संचािक नागरी पुरवठा 

कार्ाािर् (रेशशनंग ऑर्ीस) 

1535058/- - 

114. सहा.दुय्यम शनबंधक ठाणे. 2757946/- - 

115. शजि्हा उपशनबंधक सहकारी संस्था ठाणे 

कार्ाािर् 

419796/- - 

एकुण थशकत भाडे       1,81,65,618/- - 
 

या बाबि खालील प्रिाणे अमभप्राय आहेि. 

1. थशकत भाडे रक्कम वसुिी बाबत महाराष्ट्र  महानगरपाशिका अशधशनर्म 1959 मधीि किम 140 अन्वरे् 

इतर रे्णे रक्कम बाबत मािमत्ता कराची थकबाकी आहे. असे समजुन थकबाकी रक्कम वसुिी बाबत 

किम 128(1)(3)(4)(7), प्रमाणे उशचत कार्ावाही करुन थशकत रक्कम वसुिी करणे आवश्र्क असताना 

अशी कार्ावाही केिेिी नसि्र्ाने 31 माचा 2017, अखेर मोठ्या प्रमाणात थकबाकी रक्कम शदसुन रे्ते. व 

पर्ाार्ाने प्रशतवर्ा थकबाकीत वाढ होत आहे. असे शनदेशनास रे्ते. 

          तरी वररि किमा प्रमाणे कार्ावाही करुन त्वररत थकबाकी रक्कम 21% व्याज दराने आकारणी 

करुन वसुिी करुन पूताता दशावावी.   

2. सदर भाडे धारकांचे करारनामे िेखापरीक्षणास अवगत झािेिे नसि्र्ाने त्या भाडे कराराबाबत अटी / 

शती बाबत पडताळणी करता आिेिी नाही. 

3. थशकत भाडेधारकांना भाडेपटृीने शदिेिी शमळकती / ... काढुन घेवून भाडे करार रद्द करण्याची कार्ावाही 

करणे आवश्र्क आहे. 

    रे्णे  

 

ित्ता   1816561 

वसुिी पाि रक्कि  1816561 
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पे ॲण्ड पाका  

 

पररचे्छद क्र.22.1:- अमभलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध न झाल्याबाबि बाबि... 

 

          शमरा भाईदंर महानगरपाशिका अंतगात प्रभाग सशमती-1, मधीि अशतक्रमण शवभागाचे  शवत्त वर्ा – 2016-

2017, र्ा शवत्तीर् वर्ााच्या खािीि नमुद अशभिेखे िेखापरीक्षणास प्राप्त झािेिे नाहीत. र्ा बाबत अधासमास ज्ञापन 

क्र.190, शद.01/04/2021 नुसार मागणी करुनही अशभिेखे िेखापरीक्षणास अप्राप्त आहेत. 

1. संकिन वापर पावत्या माहे माचा.2017 

2. चिन नस्ती. 

3. सुभार्चंद्र बोस मैदान / शुटीगं शुि्क / मैदान भाडे / मंडप भाडे बाबतचे स्थार्ी आदेश नस्ती. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्र. 22.2:- पे ॲन्ड पाका  वाहन िळाची थमकि रक्किे बाबि... 

 

          मे. एन वन केअर टेकर पे ॲन्ड पाका  ठेकेदाराकडुन शवत्त वर्ा-2016-17 कररता खािीि प्रमाणे वाहन तळ 

ठेक्यापोटी रक्कम रु.294044/- मागणी होती. त्यापैकी माचा 2017 अखेर परं्त रु.263092/- इतकी रक्कम वर्ा 

2016-17 कररता ठेकेदारांनी शमरा भाईंदर महानगरपाशिकेत भरणा केिेिी आहे. 31 माचा 2017 अखेर शवत्त वर्ा 

2016-17 कररता रक्कम रु. 30952/- थशकतआहे. एकुण मागणी प्रमाणे रककम वसुिी होणे आवश्र्क असताना 

रक्कम रु.30952/- वर्ाा अखेर थकबाकी शदसुन रे्ते. 

                                      

मत्ता रु. 30952/-                                   
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वसुिपात्र रक्कम रु.30952/-     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्र.22.3:- आरक्षण क्र. 264 अे येथील वाहन िळ पे ॲन्ड पाका  ठेक्याबाबि... 
 

              शमरा भाईंदर महानगरपाशिका हद्दीतीि मौजे नवघर स.क्र.387/2,7 व स.क्र.158/2,7, आरक्षण क्र.264-

अे, पे ॲन्ड पाशका ग (वाहन तळ) साठी 3 वर्ाा कररता माहे. माचा2016 मधे्यजाशहर शनशवदा प्रशसध्द केि्र्ा प्रमाणे 3 

शनशवदा शद.12/03/2016 ते 19/03/2016 र्ा कािावधीत प्राप्त झािेि्र्ा आहेत. तथाशप अपसेट वॅ्हि्रू् पेक्षा 

नु्तनम दराच्या शनशवदा आि्र्ाने सदर शनशवदा रद्द करुन रे्र शनशवदा मागशवण्यात आि्र्ा, त्या नुसार रे्र शनशवदा 

धारकांपैकी ओम साई शसध्दी ह्या शनशवदा धारकाची अशधक दराची शनशवदा (शनशवदा रक्कम) रु.1598726/- ह्या 

समवेत वाटाघाटी करुन वाटाघटी अंती 3 वर्ााकररता रु.1623726/- इतक्या रक्कमेवर शनशवदा मंजुर करुन त्यांना 

कार्ाादेश क्रमांक .40/2016-17 शद.01/08/2016 नुसार ठेका शद.01/08/2016 ते शद.30/7/2019 ह्या कािावधी 

कररता देण्यात आिेिा आहेत. त्याकररता वर्ा शनहार् रक्कम तपशशि खिीि प्रमाणे. 

वर्ा रक्कम 

2016-17 436000/- 

2017-18 533820 

2018-19 653906 

एकुण 1623726 

हर्ा बाबत खािीि प्रमाणे अशभप्रार् आहेत. 

1. महाराष्ट्र  नगरपररर्द िेखासशहता 2011 मधीि शनर्म 134 तसेच मुबंई मुद्रांक अशधशनर्म 1958 चे 

किम 34 नुसार महाराष्ट्र  शासन राजपत्र शद.24/04/2015 मधीि सुधारणा नुसार कार्ाकंत्राट करत 
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असताना कंत्राट दारांकडून रक्कम रु. 10 िाखापर्ात रु500/- व त्या पुशढि प्रशत रु.1 िाखा कररता रु. 

100/- असे करारनामा करताना मुद्रांक जोडणे आवश्र्क आहे. त्यानुसार रु.1200/- मुद्रांक मुि्र्ांवर 

करारनामा घेणे आवश्र्क असताना करारनामा रु.700/- मुद्रांक मुि्र्ांवर केिेिे आहे. कमी मुद्रांक 

रक्कम रु.500/- मके्तदाराकडुन भरणा करुन घेवून शासन खाती मुद्रांक शुि्क रक्कम जमा करुन 

पूताता दशावावी. 

2. करार पत्रातीि अट क्र.34 अन्वरे् करारनाम्यावर होणारी सॅ्टम्प डरु्टी  रक्कम भरणा पावती 

मके्तदारांनी सादर केिी नसत्याने मके्तदारांनी अट क्र.34 अन्वरे् सॅ्टपं डरु्टी  भरणा केिी शकंवा कसे 

र्ा बाबत पडताळणी करता आिेिी नाही. 

3. सदर मक्ता कररता वाशर्ाक मुि्र्शधकारी रक्कम (अपसेट वॅ्हि्रू्) पाशकंग क्षमता अंदाजे 100 वाहना 

कररता 3 वर्ााकररता प्रशतवर्ा अनुक्रमे रु.418000, रु.459800, रु.505780 एकुण रु.1383580/- (प्रशत 

वर्ा 10% वाढ) शनस्तश्चत केिेिी आहे. तथाशप वाहन तळाची जागा शकती चौ.मीटर आहे. व प्रते्यक 

वाहना नुसार शकमान शकती जागा आवश्र्क आहे. त्या बाबतचे मागादशाक तते्व अथवा माणके (नॉम््स) 

नमुद केिेिे नसि्र्ाने त्या जागेवर सरासरी 100 वाहने पाशकंग क्षमता गृशहत धरुन वाशर्ाक 

मुि्र्शधकारी रक्कम शनस्तश्चत केिेिी असि्र्ाने प्राप्त शनशवदा रक्कमे सोबत िेखापरीक्षणास अचूक 

ताळमेळ घेता आिेिा नाही.  
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2017-18 

आस्थापना मवभाग 

 

 पररचे्छद क्र.13.1:- श्रीििी छाया अशोक आल्हाट याांना कुटुांब मनवृत्तीवेिन िांजूर करणेबाबि… 

 

माहे रे्बु्रवारी 2020 मधे्य आश्वाशसत प्रगती र्ोजनेचा लाभ मंजूर केलेल्या लाभाथ्यांची वेतन पडताळणी करण्याचे 

काम सोपशवण्यात आले होते.सदर काम सुरु असतांना श्रीमती छार्ा अिोक आल्हाट र्ांना कुटंुब शनवृत्तीनेतन मंजूर 

करणेबाबतचे प्रकरण तपासणीसाठी प्राप्त झाले होते. 

 

कै.अिोक तानाजी आल्हाट हे शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेच्या आस्थापनेवरील सर्ाई कामगार र्ा पदावर शद.01-

06-1990 ते 05-02-1997 र्ा कालावधीत सेवा करुन रुग्णता शनवृत्त झाले होते.त्यांचे शनधन झाल्यामुळे त्यांची वारस 

पत्नी असलेल्या श्रीमती छार्ा अिोक आल्हाट र्ांनी कुटंुब शनवृत्तीनेतन मंजूर करणेबाबत शद.16-05-2018 च्या 

अजाान्वरे् शवनंती केलेली आहे.सदरचे प्रकरण तपासणीअंती खालीलप्रमाणे उशणवा व तु्रशट आढळून आल्या आहेत. 

 

कै.अिोक तानाजी आल्हाट र्ांची शद.01-06-1990 ते 05-02-1997 म्हणजे 06 वरे् 08 मशहने 04 शदवस इतकी 

अहाताकारी सेवा झालेली होती.तत्कालीन प्रिासकीर् अशधकारी र्ांनी शद.26-03-1999 रोजी मंजूर केलेल्या 

कार्ाालर्ीन शटपणनुसार कै. आल्हाट र्ांना म.ना.से.(शनवृत्तीवेतन) शनर्म, 1981 मधील शनर्म क्र. 110 (2) (बी) 

अनुसार माशसक शनवृत्तीवेतन रु. 375/- तसेच शनर्म क्र. 111 (1) अनुसार सेवा उपदान रु.5263/- आशण शिल्लक 

अशजात रजेच्या रोखीकरणाचा लाभ मंजूर केलेला आहे. 

 

          उपरोले्लस्तखत शनर्म क्र. 110 (2) (बी) च्या तरतूदी केवळ 33 वर्ांपेक्षा जास्त पण 10 वर्ांची अहाताकारी सेवा 

पूणा केलेल्या प्रकरणी लागू असून त्यानुसार माशसक शनवृत्तीवेतन मंजूरीसाठी शकमान 10 वरे् अहाताकारी सेवा पूणा 

झालेली असणे आवश्यक आहे.  कै.आल्हाट र्ांची केवळ 06 वरे् 08 मशहने 04 शदवस इतकी म्हणजे 10 वर्ांपेक्षा 

कमी अहाताकारी सेवा झालेली होती. त्यामुळे त्यांचे प्रकरणी सदर शनर्म क्र. 110 (2) (बी) च्या तरतूदी  लागू ठरत 

नसल्याने त्यानुसार माशसक शनवृत्तीवेतन अनुजे्ञर् ठरत नाही.  

 

कै. आल्हाट र्ांची अहाताकारी सेवा 10 वर्ांपेक्षा कमी असल्याने त्यांना शनर्म क्र. 110 (1) अनुसार शनवृत्तीवेतन र्ा 

सदराखाली अहाताकारी सेवेच्या प्रते्यक सहामाही काळासाठी अध्याा मशहन्ाचे वेतन र्ा दराने एकरकमी सेवा 

उपदान र्क्त अनुजे्ञर् ठरते.  
 

त्यामुळे वर नमूद केल्यानुसार कै.आल्हाट र्ांना शनर्म क्र. 110 (2) (बी) अनुसार माशसक शनवृत्तीवेतन रु.375/- मंजूर 

करणे ही अतं्यत गंभीर स्वरुपाची आशथाक अशनर्शमतता झालेली आहे व कै. आल्हाट र्ांना त्यांच्या शनवृत्ती 

शदनांकापासून ते त्यांच्या मृतू्य शदनांकापावेतो अदा केलेल्या माशसक शनवृत्तीवेतनाच्या रकमेइतके महानगरपाशलकेचे 

आशथाक नुकसान झालेले आहे.  
 

सदर अशनर्शमतते बाबत उशचत कार्ावाही करुन अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 
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वाचनािय मवभाग 
 

पररचे्छद क्र. 14.1:- वाचनािये मवभागािीि पोटकीदी व एकमिि कीदीिीि उमणवा व िुमटांबाबि 

 

          शमरा-भाईंदर महानगरपाशलके कडून वाचनालरे् शवभागाच्या पोटकीदी व एकशत्रत कीदीतील जमा रकमांचे 

लेखापरीक्षणात ब-र्ाच चुकीच्या नोदंी, खाडाखोडी/उपररलेखन व गशणतीर् चुका आढळून आल्या. त्यापैकी 

नमुन्ादाखल कांही उदाहरणे नमूद करुन अधासामाशसक ज्ञापन क्र. 001/ शद.07-02-2020 अन्वरे् खुलासा व पूताता 

अनुपालन सादर करणेबाबत कळशवण्यात आले होते. 

 

त्यानुसार शवभागाकडून प्राप्त झालेल्या खुलासा व पूताता अनुपालनाची केली असता अनुपालनाच्या पुष्ठर्था अनुरं्शगक 

कागदपते्र सादर केली नसल्याचे शदसून आले. तसेच उक्त अधासामाशसक ज्ञापनान्वरे् कळशवण्यात आलेल्या उशणवा व 

तु्रशटं बाबत अनुपालन सादर केले आहे परंतु अिा प्रकारच्या उशणवा व तु्रशट वेळीच शनदिानास रे्ण्याबाबत व 

त्याबाबत वेळीच दुरुस्त्या/पूताता करण्याबाबत आवश्यक ती पर्ावेक्षकीर् व्यवस्था केली आहे र्ाबाबत शवभागाने 

कांहीही खुलासा केलेला नाही. 

 

          अिा प्रकारच्या उशणवा व तु्रशट वेळीच शनदिानास रे्ण्याबाबत व त्याबाबत वेळीच दुरुस्त्या/पूताता 

करण्याबाबत आवश्यक ती पर्ावेक्षकीर् व्यवस्था करण्यात र्ावी व अनुपालन सादर करावे. 
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पररचे्छद क्र. 14.2:- वाचनािये मवभागािीि पोटकीदी व एकमिि कीदीिीि उमणवा व िुमटांबाबि  

 

          शमरा-भाईंदर महानगरपाशलके कडून वाचनालरे् शवभागाच्या पोटकीदी व एकशत्रत कीदीतील जमा रकमांचे 

लेखापरीक्षणात ब-र्ाच चुकीच्या नोदंी, खाडाखोडी/उपररलेखन व गशणतीर् चुका आढळून आल्या. त्यापैकी 

नमुन्ादाखल कांही उदाहरणे नमूद करुन अधासामाशसक ज्ञापन क्र. 002/ शद.07-02-2020 अन्वरे् खुलासा व पूताता 

अनुपालन सादर करणेबाबत कळशवण्यात आले होते. 

 

          त्यानुसार शवभागाकडून प्राप्त झालेल्या खुलासा व पूताता अनुपालनाची केली असता खालील बाबतीत 

अनुपालनाच्या पुष्ठर्था अनुरं्शगक कागदपते्र सादर केली नसल्याचे शदसून आले.  

 

नगर वाचनािय पोटकीदा क्र. 01 व 02 

 

(1) शद. 19-09-2017 रोजी माशसक र्ी, अभ्याशसका र्ी व र्ॉमा र्ी र्ा तीन सं्तभाच्या अनुक्रमे रु. 480/-, रु. 

2730/- व रु.115/- बेरजांची एकूण बेरीज रु.3325/- ऐवजी रु.3375/- म्हणजे रु.50/- ने जास्त नोदंवली आहे.सदर 

बाबतीत दुरुस्ती केल्याचे व दुरुस्त नोदंीची छार्ांशकत प्रत सादर केल्याचे अनुपालन शवभागाने सादर केले 

आहे.तथाशप, अनुपालनासोबत सदर छार्ांशकत प्रत सादर केलेली नसल्याने ती सादर करण्यात र्ावी. 

 

(2) शद. 13-12-2017 रोजी माशसक र्ी सं्तभाची बेरीज रु.860/- रे्त असतांना प्रत्यक्षात रु.740/- म्हणजे रु.120/- 

ने कमी नोदंवली आहे.तसेच अभ्याशसका र्ी सं्तभाची बेरीज रु.1350/- रे्त असतांना प्रत्यक्षात रु.1470/- म्हणजे 

रु.120/- ने जास्त नोदंवली आहे.शद.13-12-2017 रोजी कमी जमा केलेली रक्कम रु.120/- शद.12-03-2020 रोजी 

चलनाने मनपा रं्डात जमा केल्याचे व सदर चलनांच्या छार्ांशकत प्रती केल्याचे अनुपालन शवभागाने सादर केले 

आहे.तथाशप, अनुपालनासोबत सदर छार्ांशकत प्रती सादर केलेल्या नाहीत.शवभागाने सादर केलेले अनुपालन 

आके्षपानुरुप सुसंगत नसल्याने शवभागाने आके्षप नीट समजून घ्यावा व आके्षपानुरुप सुसंगत अनुपालन सादर करावे. 

 

प्रभाग क्र. 3/4 वाचनािय पोटकीदा क्र. 01 व 02 

 

(3) शद. 02-11-2017 रोजी पावती क्र. 52202 ते 52220 (पावती पुस्तक क्र. 523) र्ा 19 पावत्यान्वरे् प्रते्यकी 

रु.125/- प्रमाणे रु.2375/- जमा झाले असून पुढील शद.03-11-2017 रोजीच्या पावती क्र. 52221 अन्वरे् जमा 
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रु.125/- ची नोदं शद.02-11-2017 रोजीच करून 20 पावत्यान्वरे् रु.2500/- च्या जमा नोदंी केल्या आहेत. र्ाबाबत 

रु.125/- इतकी रक्क्क्म मनपा रं्डात नजरचुकीने जादा भरणा झाल्याचे असंबंध्द अनुपालन शवभागाने सादर केलेले 

आहे.शवभागाने सादर केलेले अनुपालन आके्षपानुरुप सुसंगत नसल्याने शवभागाने आके्षप नीट समजून घ्यावा व 

आके्षपानुरुप सुसंगत अनुपालन सादर करावे. 

 

          तसेच उक्त अधासामाशसक ज्ञापनान्वरे् कळशवण्यात आलेल्या उशणवा व तु्रशटं बाबत शवभागाने अनुपालन सादर 

केले आहे परंतु अिा प्रकारच्या उशणवा व तु्रशट वेळीच शनदिानास रे्ण्याबाबत व त्याबाबत वेळीच दुरुस्त्या/पूताता 

करण्याबाबत आवश्यक ती पर्ावेक्षकीर् व्यवस्था केल्याबाबत शवभागाने कांहीही खुलासा केलेला नाही. 

 

वर नमूद (1) ते (3) मुद्यांबाबत आके्षप नीट समजून घ्यावा व आके्षपानुरुप सुसंगत अनुपालन सादर करावे. अिा 

प्रकारच्या उशणवा व तु्रशट वेळीच शनदिानास रे्ण्याबाबत व त्याबाबत वेळीच दुरुस्त्या/पूताता करण्याबाबत आवश्यक 

ती पर्ावेक्षकीर् व्यवस्था करण्यात र्ावी व अनुपालन सादर करावे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्र. 14.3:- वाचनािये मवभागािीि चिने व बँक भरणा पडिाळणी  

 

          शमरा-भाईंदर महानगरपाशलके कडून वाचनालरे् शवभागाच्या पोटकीदी व एकशत्रत कीदीतील जमा रकमांची 

चलने व बँक भरणा र्ाची पडताळणी केल्यावर लेखापरीक्षणात उशणवा व तु्रशट आढळून  आल्या. त्यापैकी 
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नमुन्ादाखल कांही उदाहरणे नमूद करुन अधासामाशसक ज्ञापन क्र. 003/ शद.07-02-2020 अन्वरे् खुलासा व पूताता 

अनुपालन सादर करणेबाबत कळशवण्यात आले होते.त्यानुसार शवभागाकडून प्राप्त झालेल्या खुलासा व पूताता 

अनुपालनाची केली असता खालील बाबी शनदिानास आल्या. 

 

(1) शद. 01-04-2017 ते 21-11-2017 र्ा कालावधीतील बँक भरणा ररसीट आढहुन आल्या नाहीत. सदर 

कालावधीत जमा रकमांचा भरणा नमुना क्र. 3 नुसार लेखा शवभागात केला जात होता असे अनुपालन शवभागाने सादर 

केलेले आहे. तथाशप, लेखा शवभागाकडून रकमा प्राप्त झाल्याबद्दल देण्यात आलेल्या ररसीटच्या प्रती अनुपालनासोबत 

सादर केलेल्या नाहीत. 

 

(2) शद. 29-11-2017 ते 18-02-2018 र्ा कालावधीतील एकूण 19 चलनांच्या बँक भरणा ररसीट आढहून आल्या 

नव्हत्या.पैकी 15 चलनांच्या बँक भरणा ररसीट शवभागाने अनुपालनासोबत सादर केल्या आहेत. खालील 04 चलनांच्या 

बँक भरणा ररसीट शवभागाने सादर केलेल्या नाहीत. 

 

शद.01-01-2018 रु. 900/- 

शद.10-01-2018 रु. 300/- 

शद.06-02-2018 रु. 600/- 

शद.18-02-2018 रु. 300/- 

 

(3) नगर वाचनालर्ाकडील पोटकीदा  क्र. 02 व एकशत्रत कीदा  व चलन नुसार शद. 20-03-2018 रोजीची दैशनक जमा 

रु.1125/- इतकी आहे.तथाशप, बँक ररसीट रु.1115/- ची आहे.कमी भरणा झालेली रु.10/- ची रक्कम शद.12-03-

2020 रोजी भरणा केल्याचे अनुपालन शवभागाने सादर केलेले आहे.तथाशप, सदर रु.10/- चे चलन व बँक ररसीटची 

छार्ांशकत प्रत सादर केलेली नाही. 

 

वर नमूद केल्यानुसार अनुपालनाच्या पुष्ठर्था अनुरं्शगक कागदपते्र सादर केली नसल्याचे शदसून आले. तसेच उक्त 

अधासामाशसक ज्ञापनान्वरे् कळशवण्यात आलेल्या उशणवा व तु्रशटं बाबत अनुपालन सादर केले आहे परंतु अिा 

प्रकारच्या उशणवा व तु्रशट वेळीच शनदिानास रे्ण्याबाबत व त्याबाबत वेळीच दुरुस्त्या/पूताता करण्याबाबत आवश्यक 

ती पर्ावेक्षकीर् व्यवस्था केली आहे र्ाबाबत शवभागाने कांहीही खुलासा केलेला नाही. 

 

          अिा प्रकारच्या उशणवा व तु्रशट वेळीच शनदिानास रे्ण्याबाबत व त्याबाबत वेळीच दुरुस्त्या/पूताता 

करण्याबाबत आवश्यक ती पर्ावेक्षकीर् व्यवस्था करण्यात र्ावी व अनुपालन सादर करावे. 
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अमिशिन मवभाग 
 

पररचे्छद क्र. 11.14:- िपासणी फी व दाखिा नूिनीकरण फी बाबि 

 

शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेच्या महासभेच्या ठराव क्र. 114, शद. 18/02/2012 अन्वरे् शवभागच्या अशििमन 

अशधकाऱ्र्ामार्ा त इमारतीची वाशर्ाक तपासणी कररता कॅशपटेिन र्ी च्या 25% रक्कम म्हणजे, रुग्णालरे्/िुशु्रर्ा गृहे 

र्ांच्या बाबतीत 16500/- र्ा कॅशपटेिन र्ी च्या 25% रक्कम रु. 4125/- तपासणी िुल्क प्रते्यक वर्ी वसूल करणे 

आवश्यक आहे.तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी प्रशतवर्ी रु.1100/- वसूल करणे आवश्यक आहे. 

 

सन 2016-17 चे लेखापरीक्षणाचे वेळी महापाशलका के्षत्रात एकूण 164 रुग्णालरे्/िुशु्रर्ा गृहे होती. त्यात सन 2017-

18 मधे्य वाढ होवून एकूण झालेल्या सवा रुग्णालरे्/िुशु्रर्ा गृहांकडून वसूल केलेल्या तपासणी र्ी व नूतनीकरण 

िुल्काचा तपिील व अनुरं्शगक कागदपते्र लेखापरीक्षणा साठी त्वरीत उपलब्ध करून देण्याबाबत अधासामाशसक 

ज्ञापन क्र. 05/शद. 01-02-2021 अन्वरे् शवनंती करण्यात आली होती.तथाशप, अशििमन शवभागाकडून वरीलप्रमाणे 

तपिील व अनुरं्शगक कागदपते्र लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे शवर्र्ांशकत 

बाबतीत लेखापरीक्षण करणे िक्य झाले नाही. 

 

लेखापरीक्षण कार्ाक्रमाची लेखी पूवासूचना देवूनही तसेच वारंवार स्मरण देवूनही अशििमन शवभागाने 

सुरुवातीपासूनच औदाशसन् दाखवून असहकार्ा केलेले आहे.त्यास्तव अशििमन शवभागाचे पररपूणा लेखापरीक्षण 

होण्यासाठी आवश्यक ती कठोर उपार्र्ोजना शनकट भशवष्यात करण्यात र्ावी व अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 
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पररचे्छद क्र. 11.15:- िहापामिका के्षिािीि रुग्णािये/शुशु्रषागृहे याांना सांस्थात्मक इिारिी (ग),  

                  रुग्णािये, आरोग्यधाि व शुशु्रषागृहे (ग-1), या मशषााखािीि रु. 16500/-  

                  कॅमपटेशन फी आकारणीची अचूकिा पडिाळणी करण्याबाबि 

 

          शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेच्या महासभेने मंजूर केलेल्या ठराव क्र. 108/शद. 18-02-2012 अन्वरे्, 

महापाशलका के्षत्रातील इमारतीवर, अशििमन कॅशपटेिन र्ी आकारणी करण्यासाठी, इमारतीच्या वापरानुसार 

कॅशपटेिन र्ी चे दर शनशित करण्यात आले असून, रुग्णालरे्, आरोग्य धाम व िुशु्रर्ागृहे (ग-1) र्ांचा समावेि, 

"सांस्थेच्या इिारिी" (ग) र्ा शिर्ााखाली करण्यात आला आहे व त्यानुसार ग, ग-1(1), 15 मीटर पेक्षा कमी 

उंचीच्या, (एक) 1000 चौरस मीटर पेक्षा कमी भूखंड के्षत्राच्या, तळमजला अशधक एक मजला असलेल्या व "खाटा 

नसिेल्या" इमारतीस प्रस्ताशवत केलेली रु. 16500/- कॅशपटेिन र्ी लागू करण्यात आलेली आहे. र्ा संदभाात असे 

नमूद करावेसे वाटते की, बॉमे्ब नशसंग होम रशजस्टर ेिन ॲक्ट अंतगात नोदंणी करावर्ाची सवा रुग्णालर्/िुशु्रर्ा गृहे 

र्ा मधे्य उपचाराथा दाखल करावर्ाच्या रुग्णासाठी 'खाटा ठेवणे अमनवाया' असून, खाटांच्या संखे्यनुसार, नोदंणी 

िुल्क आकारण्यात रे्ते. सबब, अशििमन शवभागाने, वैद्यकीर् शवभागाकडे नोदंणी केलेल्या 164 रुग्णालर्ांचा, 

"खाटा नसिेल्या" 15 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या इमारतीमधे्य केलेला समावेि वसु्तस्तस्थतीिी पूणात: शवसंगत असून, 

त्यामुळे महापाशलकेच्या महसूलाचे वर्ा 2012-13 पासून सातत्याने नुकसान होत आहे, असे लेखा पररक्षणाचे मत सन 

2016-17 च्या लेखा परीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे 

          तसेच, उपरोक्त नमूद वगीकरणाचे पुनशवालोकन करुन, रुग्णालरे्, आरोग्यधाम, सुशु्रर्ागृहे र्ांच्याकडून 

कॅशपटेिन र्ी वसूल करण्याकररता त्यांचा समावेि, संस्थेच्या इमारती (ग), रुग्णालरे्, िुशु्रर्ागृहे, आरोग्यधाम, (ग-1) 

(दोन)-"खाटा असिेल्या इिारिी" र्ा गटामधे्य शकंवा अन् सुसंगत गटामधे्य करता रे्ईल का, र्ांची खातरजमा 

करुन, त्याबाबतचे अशभप्रार् सादर करण्याबाबत शद. 18/09/2019 रोजीच्या अधासमास क्र. 85 अन्वरे् कळशवले 

असून, त्याबाबतचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे 

          वरील प्रमाणे पुनशवालोकन करण्यात आले असल्यास त्याबाबतचा तपिील व अनुरं्शगक कागदपते्र 

लेखापरीक्षणा साठी त्वरीत उपलब्ध करुन देण्याबाबत अधासामाशसक ज्ञापन क्र. 06/शद. 01-02-2021 अन्वरे् 

शवनंती करण्यात आली होती.तथाशप, अशििमन शवभागाकडून वरीलप्रमाणे तपिील व अनुरं्शगक कागदपते्र 

लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे शवर्र्ांशकत बाबतीत लेखापरीक्षण करणे िक्य 

झाले नाही. 

         लेखापरीक्षण कार्ाक्रमाची लेखी पूवासूचना देवूनही तसेच वारंवार स्मरण देवूनही अशििमन शवभागाने 

सुरुवातीपासूनच औदाशसन् दाखवून असहकार्ा केलेले आहे.त्यास्तव अशििमन शवभागाचे पररपूणा लेखापरीक्षण 

होण्यासाठी आवश्यक ती कठोर उपार्र्ोजना शनकट भशवष्यात करण्यात र्ावी व अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 
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पररचे्छद क्र. 11.16:- ना-हरकि दाखिा देिाना, प्रथि वषााची कॅमपटेशन फी घेिल्यानांिर, पुढीि 2  

                  वषााचे िपासणीशुल्क व ना-हरकि दाखिा शुल्क वसूि न केल्यािुळे झािेिे  

                  िहसूिाचे नुकसान 

 

शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेच्यामहासभेच्या ठराव क्र. 114, शद. 18/02/2012 अन्वरे् शवभागच्या अशििमन 

अशधकाऱ्र्ामार्ा त इमारतीची वाशर्ाक तपासणी कररता कॅशपटेिन र्ी च्या 25% रक्कम म्हणजे, रुग्णालरे्/िुशु्रर्ा गृहे 

र्ांच्या बाबतीत 16500/- र्ा कॅशपटेिन र्ी च्या 25% रक्कम रु. 4125/- तपासणी िुल्क प्रते्यक वर्ी तसेच ना-

हरकत प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी प्रशतवर्ी रु.1100/- वसूल करणे आवश्यक आहे. 

 

सन 2016-17 च्या लेखापरीक्षणात 5 रूग्णालर्ांचे चांचणीदाखल लेखापरीक्षण केले असता रू.48950/- इतके 

महसूलाचे नुकसान झालेले असल्याचे शदसून आले होते. त्यामुळे वर्ा-2017 पासून, नोदंणी झालेल्या सवा प्रकरणांचा 

आढावा घेऊन वर नमूद केल्याप्रमाणे, प्रकरणे असल्यास आवश्यक त्या िुल्क रकमेची वसूली करुन त्याबाबतचा 

अहवाल देण्याबाबत शद. 03/10/2019 रोजीच्या अधासमास क्र. 99 अन्वरे् शवभागास कळशवले असून र्ाबाबतचा 

अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
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वरील प्रमाणे सवा प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला असल्यास त्याबाबतचा तपिील व अनुरं्शगक कागदपते्र 

लेखापरीक्षणा साठी त्वरीत उपलब्ध करुन देण्याबाबत अधासामाशसक ज्ञापन क्र. 07/शदनांक 01-02-2021 अन्वरे् 

शवनंती करण्यात आली होती.तथाशप, अशििमन शवभागाकडून वरीलप्रमाणे तपिील व अनुरं्शगक कागदपते्र 

लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे शवर्र्ांशकत बाबतीत लेखापरीक्षण करणे िक्य 

झाले नाही. 

 

लेखापरीक्षण कार्ाक्रमाची लेखी पूवासूचना देवूनही तसेच वारंवार स्मरण देवूनही अशििमन शवभागाने 

सुरुवातीपासूनच औदाशसन् दाखवून असहकार्ा केलेले आहे.त्यास्तव अशििमन शवभागाचे पररपूणा लेखापरीक्षण 

होण्यासाठी आवश्यक ती कठोर उपार्र्ोजना शनकट भशवष्यात करण्यात र्ावी व अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्र. 11.17:- िहापामिका के्षिािीि रुग्णािये/शुशु्रषागृहे याांना अमिशिन मवभागाद्वारे  

                  ना-हरकि प्रिाणपिदेिाना, िहासभेने मद.18/02/2012 रोजीच्या ठराव क्र. 114  

                  नुसार वामषाक फी वसूिी न केल्याने िहसूिाचे नुकसान झािेबाबि 

 

          महाराष्ट्र  नशसंग होम रशजस्टर ेिन अशधशनर्मातील तरतूदी नूसार, शमरा भाईंदर महापाशलका के्षत्रामधे्य कार्ारत 

असलेल्या रुग्णालर्ांच्या परवान्ांचे नूतनीकरण करताना तसेच नव्याने सुरु होणाऱ्र्ा रुग्णालर्ासाठी परवाना 

देताना, महापाशलकेच्या अशििमन दलाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे अशनवार्ा आहे. ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यापूवी 

महाराष्ट्र  अशि प्रशतबंधक व जीव सुरक्षा कार्द्यामधील कलम, 5 मधील तरतूदीनुसार, रुग्णालर्ाच्या इमारतीची 

वाशर्ाक तपासणी करुन, सदर कार्द्यातील तरतूदीचे पालन करण्यात आले आहे का, र्ांची खातरजमा करणे 

अशििमन अशधकाऱ्र्ावर बंधनकारक आहे.  

 

त्यानुसार, महासभेने शद.18/02/2012 रोजीच्या ठराव क्र. 114 अन्वरे्, "वामषाक िपासणी शुल्क व वामषाक ना-

हरकि दाखिा शुल्क/दाखिा नूिनीकरण शुल्क" शनधााररत केले आहे.सदर ठरावानुसार, वाशर्ाक तपासणी 

िुल्क कॅशपटेिन र्ी च्या 25%, तर ना-हरकत दाखला वाशर्ाक नूिनीकरणाकररिा रु.1100/- इिके शुल्क, 

प्रमिवषी, संबंशधत रुग्णालरे्/िुशु्रर्ागृहे, र्ांच्याकडून वसूल करणे आवश्यक आहे. 

 

सन 2016-17 चे लेखापरीक्षणात महापाशलका के्षत्रात एकूण 164 रुग्णालरे्/िुशु्रर्ा गृहे होती.पैकी 73 

रुग्णालरे्/िुशु्रर्ागृहांचे लेखापरीक्षण केले असता एकूण रू.260700/- इतक्या महसूलाचे नुकसान झालेले असल्याचे 

शदसून आले होते.र्ाबाबत वैद्यकीर् शवभाग व अशििमन शवभागाने सवाच प्रकरणाची पडताळणी करुन, अिा प्रकारे 

महसूलाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी र्ोग्य कार्ावाही करुन तसेच रु.260700/- रकमेची वसुली करुन 

त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याची शवनंती शद. 03/10/2019 रोजीच्या अधासमास क्र. 100 अन्वरे् 

केली असून र्ाबाबतचा अहवाल अद्याप अप्राप्त असून तो लेखापरीक्षणा साठी त्वरीत उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

अधासामाशसक ज्ञापन क्र. 08/शदनांक 01-02-2021 अन्वरे् शवनंती करण्यात आली होती.तथाशप, अशििमन 

शवभागाकडून वरीलप्रमाणे तपिील व अनुरं्शगक कागदपते्र लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली 

नाहीत. त्यामुळे शवर्र्ांशकत बाबतीत लेखापरीक्षण करणे िक्य झाले नाही.  
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लेखापरीक्षण कार्ाक्रमाची लेखी पूवासूचना देवूनही तसेच वारंवार स्मरण देवूनही अशििमन शवभागाने 

सुरुवातीपासूनच औदाशसन् दाखवून असहकार्ा केलेले आहे.त्यास्तव अशििमन शवभागाचे पररपूणा लेखापरीक्षण 

होण्यासाठी आवश्यक ती कठोर उपार्र्ोजना शनकट भशवष्यात करण्यात र्ावी व अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 

 

 

 

 

पररचे्छद क्र. 11.18:- िहासभेने मद. 18/02/2012 रोजीच्या ठराव क्र. 114 अन्वये, अमिशिन  

                   मवभागाकररिा िांजूर केिेल्या मवमवध फी सांदभााि िहाराष्ट्र  आग प्रमिबांधक 

                   व जीव सांरक्षक कायद्यािीि किि 12(1)(ख), 2(3) िधीि िरिुदीची  

                   पूिािा केल्याबाबिची कागदपिे सादर करणेबाबि 

 

          महाराष्ट्र  आग प्रशतबंधक व जीव संरक्षक कार्द्यातील कलम 11 व 13 नुसार, महानगरपाशलकेस, अशििमन 

र्ी बसशवणे, शनधााररत करणे व गोळा करणेसाठी अशधकार देण्यात आले आहेत. तथापी, सदर कार्द्यातील अनुसूची 

2 मधील िासनाने शनशित केलेल्या दरामधे्य वाढ करण्यापूवी, महापाशलकेने र्ासाठी मंजूर केलेला शविेर् ठराव 

िासनाकडे पाठवून, िासनाची मंजूरी शमळाल्यानंतर अिा सुधाररत दरास जाशहर प्रशसद्धी शदल्यानंतर, लागू होतील 

अिी तरतूद कलम 12 मधे्य केली आहे.  

 

त्यानुसारशमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेने शद. 18/02/2012 रोजीच्या ठराव क्र. 114 अन्वरे् मंजूर केलेल्या िासन 

दरापेक्षा 10% वाढीव दराची अंमलबजावणी करतांना उपरोक्त नमूद कार्देिीर तरतूदीचे पालन केल्याबाबतची 

संपूणा कागदपते्र लेखा परीक्षणासाठी त्वरीत सादर करण्याबाबत शद. 18/09/2019 रोजीच्या अधासमास क्र. 86 

अन्वरे् कळशवले असून त्याबाबतचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 

 

सदरची संपूणा कागदपते्र लेखा परीक्षणासाठी त्वरीत  उपलब्ध करुन देण्याबाबत अधासामाशसक ज्ञापन क्र. 

09/शदनांक 01-02-2021 अन्वरे् शवनंती करण्यात आली होती.तथाशप, अशििमन शवभागाकडून वरीलप्रमाणे 

तपिील व अनुरं्शगक कागदपते्र लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे शवर्र्ांशकत 

बाबतीत लेखापरीक्षण करणे िक्य झाले नाही.  

 

लेखापरीक्षण कार्ाक्रमाची लेखी पूवासूचना देवूनही तसेच वारंवार स्मरण देवूनही अशििमन शवभागाने 

सुरुवातीपासूनच औदाशसन् दाखवून असहकार्ा केलेले आहे.त्यास्तव अशििमन शवभागाचे पररपूणा लेखापरीक्षण 

होण्यासाठी आवश्यक ती कठोर उपार्र्ोजना शनकट भशवष्यात करण्यात र्ावी व अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्र. 11.19:- िेखापरीक्षणासाठी अमभिेखे उपिब्ध न करून देणेबाबि 

 

अशििमन शवभागाचे शद. 1/4/2017 ते 31/2/2018 र्ा कालावधीचे महसूली जमेचे लेखा परीक्षण करण्यासाठी 

आवश्यक ते अशभलेखे उपलब्ध करुन देणेसाठी अधासामाशसक ज्ञापन क्र. 1 शदनांक 7/1/2021 अन्वरे् कळशवणेत 
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आले होते व अधासामाशसक ज्ञापन क्र.2 शद. 11/1/2021 अन्वरे् स्मरण करुन देणेत आले होते. त्यानुसार र्क्त  

पोटशकदा   पावती पुस्तके व चलने उपलब्ध करुन देणेत आली.  

 

तथाशप इतर अशभलेखे उपलब्ध करुन न देणेत आल्यामुळे अशििमनशवभागाच्या कार्ाालर्ात समक्ष जाऊन 

अधासामाशसक ज्ञापन क्र.3 शद.22/1/2021 अन्वरे् पुन्हा स्मरण करुन देणेत आले व लेखापरीक्षणाचे काम सुरु 

करण्यात आले. शवभागाकडून कॅशपटेिन र्ी प्रकरणाच्या केवळ 11 र्ाईली व मंजुर दर तक्ता  लेखापरीक्षणासाठी 

उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. र्ा व्यशतरक्त इतर अशभलेखे व अनुरं्शगक कागदपते्र वारंवार मागणी करुनही 

उपलब्ध करुन देण्यात आली नाहीत . 

 

महानगरपाशलकेच्या सवा शवभागांच्या लेखा परीक्षणाच्या कामाचे शवभागशनहार् श्रमशदन शनशित करून शनर्ोजन 

करण्यात आलेले असून त्यानुसार शनशित श्रमशदन वापरून काम पूणा करावर्ाचे आहे. तथाशप, आवश्यक अशभलेखे 

उपलब्ध होण्याच्या प्रशतके्षत शनर्ोशजत श्रमशदन खची पडलेले आहेत. ही बाब अशििमन शवभागास लेखी स्वरुपात 

कळशवण्यात आली. 

 

     तसेच माहे जून-2017, सप्टेंबर-2017, शडसेंबर-2017 व माचा-2018 र्ा मशहन्ातील कॅशपटेिन र्ी, वाशर्ाक 

तपासणी र्ी व इतर ना हरकत दाखला र्ी प्रकरणांचे सवा अशभलेखे तसेच महाराष्ट्र  आग प्रशतबंधक व जीव संरक्षक 

उपार्र्ोजना अशधशनर्म 2006 व शनर्म 2009   महापाशलका मुख्यालर्ात लेखापरीक्षण शवभागात शद. 03-02-2021 

रोजी कार्ाालर्ीन वेळेपूवी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी.जेणे करुन इतर शवभागाचे लेखापरीक्षणाचे 

कामातून वेळ वाचवून अशििमन शवभागाचे लेखापरीक्षणाचे उवारीत काम पूणा करण्याचा प्रर्त्न करण्यात रे्ईल असे 

अशििमन शवभागास लेखी स्वरुपात कळशवण्यात आले. 

 

शद. 03-02-2021 रोजी कार्ाालर्ीन वेळेपूवी अशभलेखे उपलब्ध न झाल्यास तसा पररचे्छद घेवून आपले शवभागाचे 

लेखापरीक्षणाचे काम आहे त्या स्तस्थतीत पूणा करण्यात रे्ईल असे अशििमन शवभागास अधासामाशसक ज्ञापन क्र. 

10/शद. 03-02-2021 अन्वरे् लेखी स्वरुपात कळशवण्यात आले.सदर अधासामाशसक ज्ञापनाची प्रत मा.उपारु्क्त,शमरा 

भाईंदर महानगरपाशलका र्ांना माशहती तथा उशचत कार्ावाहीस्तव सादर करण्यात आली.तथाशप, अशििमन 

शवभागाकडून वरीलप्रमाणे संपूणा तपिील व सवा अनुरं्शगक कागदपते्र लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून न देता 

र्ारच थोडी अनुरं्शगक कागदपते्र लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे शवभागाचे पररपूणा 

लेखापरीक्षण करणे िक्य झाले नाही. 

 

लेखापरीक्षण कार्ाक्रमाची लेखी पूवासूचना देवूनही तसेच वारंवार स्मरण देवूनही अशििमन शवभागाने 

सुरुवातीपासूनच औदाशसन् दाखवून असहकार्ा केलेले आहे.त्यास्तव अशििमन शवभागाचे पररपूणा लेखापरीक्षण 

होण्यासाठी आवश्यक ती कठोर उपार्र्ोजना शनकट भशवष्यात करण्यात र्ावी व अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 
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पररचे्छद क्र. 11.20:- िहापामिका के्षिािीि मवमवध प्रकारच्या इिारिी ांचा िपशीि व अनुषांमगक  

                   कागदपिे िेखापरीक्षणासाठी उपिब्ध न करून देणे बाबि 

 

        महाराष्ट्र  आग प्रशतबंधक व जीव संरक्षक कार्द्यातील कलम 11 व 13 नुसार, महानगरपाशलकेस, महापाशलका 

के्षत्रातील शवशवध प्रकारच्या इमारतीनंा अशििमन सेवा पुरशवण्यासाठी अशििमन सेवा र्ी शनधााररत करणे व वसूल 

करणेसाठी अशधकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार महासभा ठराव क्र. 114 शद. 18-02-2012 अन्वरे् मंजूर 

दरांच्या सूचीनुसार अशििमन शवभागाकडून शमरा भाईंदर महानगरपाशलका के्षत्रातील खालील प्रकारच्या इमारतीनंा 

अशििमन सेवा र्ी शनधााररत व वसूल करण्यात रे्ते. 

(1) शनवासी इमारती (अ) पैकी 

     (क) लॉशजंग शकंवा भाडर्ाने देता रे्तीन अिी घरे (अ-1) 

     (ख) वेस्तिका (अ-4) (रशहवासी इमारती) 

     (ग) हॉटेल (अ-5) 

(ख) िैक्षशणक इमारती 

(घ)  हॉटेल (तारांशकत) (अ-6) 

(ग) संस्थेच्या इमारती 

(घ) समाजमंशदरे (घ-1 ते घ-5) 

(ड) व्यावसाशर्क इमारती 

(च) वाशणज्य इमारती (च-1 ते च-2) 

      भुर्ारी व्यापारी संकुले (च-3) 

(छ) औद्योशगक इमारती (छ-1 ते छ-3) 

(ज) गोदामे 

(झ धोकादार्क इमारती (ज्वलनिील) 
 

व इतर प्रकारच्या इमारती 
 

महापाशलका स्थापने वेळी वरील सवा प्रकारच्या एकूण शकती इमारती होत्या ?, तसेच कालपरते्व इमारतीचं्या संखे्यत 

झालेली वाढ/घट शवचारात घेता र्ावी म्हणून अशििमन शवभागाने कार् कार्ावाही केलेली आहे ?, त्यासाठी 



33 
 

शनर्तकाशलक सवेक्षण केले जाते अगर कसे  ? केले जात नसल्यास त्याची कार् कारणे आहेत ?, आजशमतीस एकूण 

शकती इमारती आहेत ?, पैकी शकती इमारतीनंा ना हरकत दाखले शदलेले आहेत ?    

 

र्ाबाबतचा इमारतीचं्या प्रकार शनहार् अचूक सांस्तख्यकी तपिील व अनुरं्शगक संपूणा कागदपते्र लेखा परीक्षणासाठी 

त्वरीत  उपलब्ध करुन देण्याबाबत अधासामाशसक ज्ञापन क्र. 011/शदनांक 11-02-2021 अन्वरे् शवनंती करण्यात 

आली होती.तथाशप, अशििमन शवभागाकडून वरीलप्रमाणे तपिील व अनुरं्शगक कागदपते्र लेखापरीक्षणासाठी 

उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे शवर्र्ांशकत बाबतीत लेखापरीक्षण करणे िक्य झाले नाही.  

 

लेखापरीक्षण कार्ाक्रमाची लेखी पूवासूचना देवूनही तसेच वारंवार स्मरण देवूनही अशििमन शवभागाने 

सुरुवातीपासूनच औदाशसन् दाखवून असहकार्ा केलेले आहे.त्यास्तव अशििमन शवभागाचे पररपूणा लेखापरीक्षण 

होण्यासाठी आवश्यक ती कठोर उपार्र्ोजना शनकट भशवष्यात करण्यात र्ावी व अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मिळकि (बाांधकाि) मवभाग 
 

पररचे्छद क्रिाांक 15.1 :- मिळकि (बाांधकाि) मवभागाचे भाडेपटटीच्या नोांदवहीचे िेखापररक्षण  
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                     करिाांना एकूण 23611747/- इिकी थकबाकी आढळून आिी असून त्याचा  

                     िपमशि खािीि प्रिाणे. 
 

अ.क्र. गाळा धारक मालमते्तचे नांव मागील चालु थशकत 

01 ज्ञानु नरहरी सुर्ावंिी 

द्रौपदी ज्ञानु सुर्ावंिी 

म.न.पा िॉपीगं सेंटर  58176 13944 72120 

02 शमस्त्रीलाल वैष्णव गाळा नं. 12 िॉशपंग सेंटर 56688 14172 70860 

03 सशलम खान उत्तन रु्ल माकेट 93600 8800 102400 

04 िशर् िेख उत्तन रु्ल माकेट 93600 8800 102400 

05 शजतेंद्र रमेि आदमने उत्तन रु्ल माकेट 72000 8800 80800 

06 र्ररदा मंुिी कुरेिी कािी मासळी माकेट 50600 8800 59400 

07 शचकन मटणवाला मोवाा मासळी माकेट 93600 8800 102400 

08 मे.वधामान डेव्हलपसा BOT तत्वावर देण्यात 

आलेल्या जागा 

9733850 4999500 14733350 

09 अल्मास अ. कुरेिी प्रभाग सशमती क्र.1 63000 --- 63000 

10 शवभाग शनरं्त्रक राज्य 

पररवहन, ठाणे 

िासकीर् कार्ाालर्ांना 

भाडर्ाने 

1400256 89856 1490112 

11 शनरं्त्रक शिधा वाटप िासकीर् कार्ाालर्ांना 

भाडर्ाने 

1034559 197736 1232295 

12 सह. दुय्यम शनबंधक, 

ठाणे 

िासकीर् कार्ाालर्ांना 

भाडर्ाने 

2757946 2070000 4827946 

13 शजल्हा उप शनबंधक 

सहाकरी संस्था 

िासकीर् कार्ाालर्ांना 

भाडर्ाने 

131804 419716 551520 

14 महानगर गॅस आरक्षण क्र.100 49034 17270 66304 

15 महानगर गॅस आरक्षण क्र.259 36820 20020 56840 

            एकूण 15725533 7886214 23611747 

 

     वरील शववरणा वरुन असे आढळून रे्ते की सन 2017-18 र्ा आशथाक वर्ाात महानगरपाशलकेला त्याच्या 

उत्पनाच्या साधनातून शमळणारे उत्पन्न रु.2,36,11,747/- आशथाक वर्ाात मोठर्ा प्रमाणात थशकत वसुलपात्र रक्कम 

23611747/-असून थकबाकीच्या वसुलीसाठी कांहीही कार्ावाही केल्याचे आढळून रे्त नाही. ही बाब गंभीर असून 

र्ोग्य त्या कार्ावाहीसाठी आपल्या शनदिानास आणून देण्यात रे्त आहे. 
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पररचे्छद क्र. 15.2 :-शासकीय कायााियािा भाडयाने मदिेल्या जागेच्या थकबाकी बाबि. 

 

  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगर भवन) रे्थील एक खोली व एक पोटमाळा महसूल शवभाग 

तलाठी कार्ाालर्ाकररता भाडे तत्वावर देण्यात आलेले आहे.शवत्तीर् वर्ा सन 2016-17 च्या शमळकत मागणी नोदंवही 

नुसार मागील थकबाकी रु.1590184/- अशधक सन 2016-17 ची चालु मागणी रु.96864/- अिी एकूण मागणी 

रु.1687048/- दिाशवण्यात आली आहे व त्या वर्ाात वसुली शनरंक असल्याने 31/03/2017 अखेर एकूण थकबाकी 

रु.1687048/- अिी आहे. त्याप्रमाणे सन 2017-18 च्या मागणीसाठी एकूण मागील थकबाकी 1687048/- अशधक 

सन 2017-18 ची चालु मागणी रु.96864/- अिी एकूण सन 2017-18 ची थकबाकी रु.1783912/- एवढर्ा मोठर्ा 

प्रमाणात असतांना सन 2017-18 मधे्य थकबाकी वसुलीबाबत कोणतीही कार्ावाही केली  नसल्याने 

महानगरपालीकेचे मोठे नुकसान झाले आहे.  सदर रकमेच्या वसुली बाबत महानगरपालीकेने कोणती कारवाई केली 

र्ाबाबत खुलासा अधासमास ज्ञापन क्रमांक 01 शदनांक 06/04/2021 अन्वरे् लेखे मागणी करुनही अप्राप्त असल्याने  

व थकीत रक्कम मोठर्ा प्रमाणात असल्याने वसुलीसह अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 

 

 

 

 

वसुलपात्र रक्कम 1783912/- 
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पररचे्छद क्र15.3:- सन 2017-18 या आमथाक वषााि िागणी न नोांदमविे बाबि 

 

  शमरा भाईंदर महानगरपाशलका सन 2017-18 र्ा शवत्तीर् वर्ााचे शमळकत शवभागाचे लेखा परीक्षण 

केले असता सन 2017-18 मधील भाडेपटटीवर शदलेल्या शमळकतीची नोदंवही अध्यर्ावत ठेवल्याचे आढळून रे्त 

नाही. त्यामुळे भाडेपटटी व वसुल झालेल्या भाडेपटटी शमळकतीची अचुकता लेखा परीक्षणात तपासता आली 

नाही.अधासमास ज्ञापन क्रमांक 01 शदनांक 06/04/2021 अन्वरे् माशहती मागणी केली असता माशहती अप्राप्त  

आहे.उदा.भाडेपटटीवर शदलेल्या शमळकतीचा तपिील खालील प्रमाणे. 

अ.क्र. मालमते्तचे नांव संख्या मागील मागणी चालू मागणी एकूण 

मागणी 

01 अमृता अपाटामेंट 14 13700/- नोदंशवली नाही 13700 

02 रमेि अपाटामेंट 21 1500/- नोदंशवली नाही 1500 

03 शतरुपती दिान इमारत 06 नोदंशवली नाही नोदंशवली नाही --- 

04 शतरुपती बालीजी वंदना 04 2900/- नोदंशवली नाही 2900 

05 आानंद िॉशपंग सेंटर 03 नोदंशवली नाही नोदंशवली नाही --- 

06 पुजा पुर्प अपाटामेंट 03 1200/- नोदंशवली नाही 1200 

07 िाम झरोका अपाटामेंट 12 4200/- नोदंशवली नाही 4200 

08 समाज मंशदर/व्यार्ाम िाळा 13 मागील मागणी 

सुध्दा नोदंशवली 

नाही 

चालु मागणी सुध्दा 

नोदंशवली नाही 

--- 

 

        तरी संबंधीत संस्था/गाळे धारक /सदशनका धारक र्ांचेकडे थशकत असलेल्या रकमेची पररगणना करुन रक्कम 

वसुल केल्याचे अनुपालन लेखा परीक्षणास सादर करण्यात र्ावे. 
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पररचे्छद क्रिाांक 15.4 :- शासकीय कायााियाकडून भाडयापोटी येणे असिेल्या रकिेबाबि.  

 

  शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेने सन 2017-18 र्ा आशथाक वर्ााचे लेखापरीक्षण करतांना खालील 

िासकीर् कार्ाालर्ांना भाडर्ाने जागा शदलेल्या शदसून रे्तात.  सदरच्या कार्ाालर्ांना भाडर्ापोटी शदलेल्या जागेंचे 

करारनामे तसेच शकती कालावधीसाठी शदलेले आहेत. प्रतीवर्ााला शकती भाडे रक्कम ठरशवणेत आली इत्यादी 

अनुरं्शगक अशभलेखे अधासमास ज्ञापन क्रमांक 01 शदनांक 06/04/2021 अन्वरे् मागणी करुनही सादर करण्यात 

आलेले नाहीत. िासकीर् कार्ाालर्ाकडून भाडेपटटीवर शदलेल्या शमळकतीचे त्या त्या वर्ााची भाडेपटटी वसुल करणे 

आवश्यक असतांना अिी वसुली झाल्याचे आढळून रे्त नाही त्यामुळे मोठर्ाप्रमाणात थशकत भाडेपटटी रक्कम 

शदसून रे्ते.  त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे. 

 

अ.क्र. गाळा धारक मालमते्तचे नांव मागील चालु थशकत 

1 शवभाग शनरं्त्रक राज्य 

पररवहन, ठाणे 

िासकीर् कार्ाालर्ांना 

भाडर्ाने 

1400256 89856 1490112 

2 शनरं्त्रक शिधा वाटप िासकीर् कार्ाालर्ांना 

भाडर्ाने 

1034559 197736 1232295 

3 सह. दुय्यम शनबंधक, ठाणे िासकीर् कार्ाालर्ांना 

भाडर्ाने 

2757946 2070000 4827946 

4 शजल्हा उप शनबंधक 

सहाकरी संस्था 

िासकीर् कार्ाालर्ांना 

भाडर्ाने 

131804 419716 551520 

5 महानगर गॅस आरक्षण क्र.100 49034 17270 66304 

             एकूण 5373599 2794578 8168177 

 

तरी थशकत रक्कम त्वरीत िासनाकडे मागणी करुन वसुल केल्याचे अनुपालन लेखापरीक्षणास सादर करण्यात र्ावे. 

 

वसुलपात्र रक्कम 8168177/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्रिाांक 15.5 :- िागीि थमकि रकिा पुढीि वषााि न नोांदमविे बाबि. 

 

  महानगरपाशलकेच्या शमळकत शवभागाने मागील वर्ााच्या थशकत रकमा पुढील वर्ाामधे्य मागील 

थशकत रक्कम म्हणून नोदंशवणे आवश्यक असतांना कांही संस्था/गाळे धारक/िासकीर् कार्ाालरे् नोदंशवण्यात 

आलेल्या नाहीत. उदा. 

 

1. सुशनता मनोहर शतरलोटकर र्ांची सन 2016-17 ची थशकत रक्कम रु.3600/- सन 2017-18 मधे्य मागील 

थकबाकी म्हणून दिाशवण्यात आलेली नाही. 
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2. िासकीर् कार्ाालर् शजल्हा उप शनबंधक सहकारी संस्था ठाणे र्ा कार्ाालर्ाकडे सन 2016-17 ची थशकत 

रक्कम रु.419796/- असतांना सन 2017-18 मधे्य रु.419716/- थशकत दिाशवण्यात आली आहे. त्यामुळे 

रक्कम रु. 80/- ने मागील थकबाकी रक्कम कमी दिाशवण्यात आली आहे. 

 

3. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगर भवन) रे्थील एक खोली व पोटमाळा महसूल शवभाग तलाठी 

कार्ाालर्ाकररता भाडे तत्वावर देण्यात आलेले आहे. शवत्तीर् वर्ा सन 2016-17 च्या शमळकत मागणी 

नोदंवहीनुसार मागील थकबाकी रु.1590184/- चालु मागणी सन 2016-17 ची रु. 96864/- अिी सन 

2016-17 ची एकूण मागणी रु. 1687048/- दिाशवली आहे व सन 2016-17 मधे्य वसुली शनरंक असल्याने 

शद.31/03/2017 अखेर एकूण थकबाकी रु.1687048/- अशधक सन 2017-18 ची चालु मागणी 

रु.96864/- अिी एकूण सन 2017-18 ची मागणी रु.1783912/- नोदंशवणे आवश्यक असतांना तिी नोदं 

घेण्यात आलेली नाही.तसेच सदर शमळकतीच्या नोदंवहीमधे्य भाडेपटटी वसुलीसाठी कार्ावाही करणे 

आवश्यक असतांना गेले कांही वर्ाात िुन् वसुली आढळून रे्ते. ही बाब गंभीर असून र्ोग्य त्या 

कार्ावाहीसाठी शवभागाच्या शनदिानास आणुन देण्यात रे्त आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्र:- 15.6 - उत्पन्नाच्या िहानगरपामिकेच्या िािकीच्या जांगि िाििते्तपासून     

                    मिळणाऱ्या आमथाक नुकसानी बाबि. 

 

        महानगरपाशलकेच्याशमळकतशवभागाचेसन 2017-18 र्ाआशथाकवर्ााचेशमळकतरशजस्टर तपासले असता 

महानगरपाशलकेच्या मालकीच्या 13 शमळकती (समाज मंशदर/व्यार्ाम िाळा)शवशनर्ोगा ऐवजी तिाच ररक्त पडून 

असल्याचे आढळून आले. महाराष्ट्र  महानगरपाशलका अशधशनर्म 79 नुसार महानगरपाशलकेच्या मालकीच्या जंगम 

मालमत्ता भाडर्ाने शकंवा अन् शवशनर्ोग करता रे्ईत असे असतांना उशचत कार्ावाही अभावी महापाशलकेचे आशथाक 

नुकसान झालेले आहे.  तरी र्ाबाबत उशचत कार्ावाही करुन महानगरपाशलकेचे होणारे आशथाक नुकसान टाळावे. 
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पररचे्छद क्र.15.7 :- िागीि आमथाक वषाािीि थमकि िागणी किी नोांदमविे बाबि. 

          महानगरपाशलकेच्या शमळकत शवभागाचेसन 2017-18 र्ाआशथाकवर्ााचेशमळकतरशजस्टर तपासले असता 

महानगरपाशलकेच्या सन2017-18 र्ा आशथाक वर्ाामधे्य नमुना नंबर 81 नोदंवहीमधे्य सन 2016-17 ची 

शद.31/03/2017 अखेरची थशकत मागणी 20208558/- असतांना सन 2017-18 र्ा आशथाक वर्ााच्या नमुना नंबर 81 

नोदंवहीमधे्य मागील थशकत मागणी 19487340 अिी नोदंशवल्याचे शनदिानास रे्ते.त्यामुळें  रु.721218/- इतक्या 

रकमेची मागणी नमुना नंबर 81 नोदंवहीमधे्य कमी नोदंवून महानगरपाशलकेचे आशथाक नुकसान केलेले आहे.तरी 

सदर कमी नोदंशवलेली थशकत मागणी रक्कम रु.721218/- नव्याने पुन्हा नमुना नंबर 81 ला नोदंवून 

संबंशधतांनकडून वसुली होणे आवश्यक आहे.जेणे करुन महानगरपाशलकेचे होणारे आशथाक नुकसान टळेल. 
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पररचे्छद क्र.15.8:- िहानगर गॅस मिमिटेड थमकि रकिेबाबि. 

        महानगरपाशलकेच्याशमळकतशवभागाचेसन 2017-18 र्ाआशथाकवर्ााचेशमळकतरशजस्टर नमुना नंबर 81 

तपासले असता महानगर गॅस शलशमटेड र्ांचेकडे खालील प्रमाणे थशकत रक्कम शदसून रे्ते. 

.अ.क्र. तपशिल सन 2017-18 ची 

मागणी रक्कम 

सन 2017-18 ची 

वसुली रक्कम 

31/03/2018 अखेर 

थशकत रक्कम 

1. महानगर गॅस शलशमटेड आरक्षण 

क्रमांक  100 

114007/- 17240/- 96587/- 

2. महानगर गॅस शलशमटेड आरक्षण 

क्रमांक 259 भाईंदर पशिम. 

109195/- 20170/- 89025/- 

 एकूण 223202/- 37410/- 185612/- 

 

वरील शववरणातील थशकत रक्कम पहाता थशकत रक्कम वसुल करण्यासाठी शवभागाने कार्ावाही केल्याचे 

लेखापरीक्षणास आढळून आले नाही.तरी सदरची रक्कम वसुल करुन तसे अनुपालन लेखापरीक्षणास सादर 

करण्यात र्ावे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्र.15.9 :-रक्कि जिा नसिे बाबि. 
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         पावती क्रमांक 31745 शदनांक 19/03/2018 रक्कम रुपरे् 5784/- पोटशकदाला जमा शदसून रे्तात.परंतु 

सदरची रक्कम चलनाने बँकेत भरणा केले असले बाबतचे चलन लेखा परीक्षणास आढळून आले नाही.सदर रकमेचा 

कार्म अपहार झाला असलेची िक्यता नाकारता रे्त नाही.तरी र्ाबाबत र्ोग्य तो खुलासा लेखा परीक्षणास सादर 

करावा.अन्था सदरची रक्कम रुपरे् 5784/- संबंधीतावर जबाबदारी शनशित करुन वसुल करण्यात र्ावी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पे ॲण्ड पाका  मवभाग  
 

पररचछेद क्रिाांक 16.1:- मिरा भाईांदर िहानगरपामिकेचे पे ॲण्ड पाका  मवभागाचे सन 2017-18 चे  

                     िेखारीक्षण केिे असिा खािीि िुटी आढळून आल्या. 

 

1. शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेने पे ॲड पाका साठी एकूण चार मके्तदार नेमले असून सदर मके्तदारांची 

शनवड किा प्रकारे करण्यात आली र्ाबाबतचे लेखे अधासमासपत्र क्रमांक 1 अन्वरे् मागणी केले असता 

लेखे अप्राप्त असल्याने चारही ठेकेदार/मके्तदार र्ांची शनवड र्ोग्य प्रकारे करण्यात आल्याचे   व ठेका 

शकमी रक्कतेचा मंजूर झाल्याची पडताळणी करता आली नाही. तसेच महानगरपाशलकेचे  नुकसान 

झालेअगर कसे बाबतची खात्री करता आली नाही. 
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2. मे. एस एस एन्टरप्रार्झेस र्ांचे  शसंशडकें ट बँक िाखा मालाडची बँक गॅरंटी जप्त करुन त्यापोटी रक्कम 

रुपरे् 3466778/- जमा केलेचे आढळून आले. बँक गॅरंटी शकती रकमेची होती, बॅक गॅरंटी जप्त 

करण्याचे प्रर्ोजन कार्?  तसेच महानगरपाशलकेचा ठराव इत्यादी अनुरं्शगक र्ाबाबतचे लेखे मागणी 

करुनही लेखा परीक्षणास प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे जप्त केलेली रक्कमेतुन महानगरपाशलकेचे होणारे 

नुकसान भरुन आले शकंवा कसे र्ाबाबत खात्री करता आली नाही. 

3. खालील ठेकेदार/मके्तदार र्ांचेकडून सन 2017-18 मधे्य थशकत रकमा शदसून रे्तात  
 

मके्तदाराचे नांव मागील चालु एकूण वसुली  थशकत/शिल्लक 

मे.ए.वन केअर टेकर 30952/- 415532/- 446484/- 410889/- 35595/- 

थकीत रक्कम वसुल करण्यासाठी शवभागाने कार्ावाही केल्याचे लेखापररक्षण शवभाग आढळून आले नाही.तरी सदर 

रक्कम वसुल करुन अनुपालन लेखापररक्षणास करण्यात र्ावे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्रिाांक 16.2:-  चेक ररटना आिे बाबि. 

 

  शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेचे पे ॲण्ड  पाका  शवभागाचे सन 2017-18 र्ा आशथाक वर्ााचे लेखे 

तपासले असता मके्तदार मे. एस.एस.एन्टरप्राझेस र्ांनी एच.डी.एर्.सी.बँकेचा चेक क्रमांक 640755 

शद.22/02/2017 माहे शडसेंबर 2016 चे पे ॲण्ड पाका ची भाडर्ापोटीची रक्कम रु.577947/- भरणा केल्याचे शदसून 

रे्ते.त्यापोटी महानगरपाशलकेने पावती बुक नंबर 8058 मधील पावती क्रमांक 805729 ची देण्यात आली 

आहे.सदरचा एच.डी.एर्.सी.बँकेचा चेक बँकेत भरणा केला असता चेक ररटना आल्याचे शदसून रे्ते.सदरच्या चेक 

रकमे पोटी दंडात्मक कारवाई करुन तसेच बँक चाजेस रक्कम संबंशधत मके्तदार मे.एस.एस.एन्टरप्रार्झेस 

र्ांचेकडून वसुल केल्याचे अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 
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पररचे्छद क्रिाांक 16.3:-  पे ॲण्ड पाका  रक्कि किी वसुिी बाबि. 

 

  शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेचे पे ॲण्ड पाका  शवभागाचे सन 2017-18 र्ा आशथाक वर्ााचे लेखे 

तपासले असता पे.ॲण्ड पाका  मके्तदार मे.एवन केअर टेकर प्रार्वे्हट शलशमटेड र्ांचेकडून माहे जुन 2017 चे वसुली 

रु. 35595/- करणे आवश्यक असतांना रक्कम रुपरे् 33273/-  [पावती क्रमांक 849012 व पावती क्रमांक 

849015 ]वसुल करण्यात आली आहे.  त्यामुळे रक्कम रुपरे्  2322/- कमी वसुल करण्यात आली आहे.  सदरची 

कमी वसुल रक्कम संबंधीत मके्तदार मे.एवन केअर टेकर प्रार्वेट शलशमटेड र्ांचेकडून वसुल होणे आवश्यक 

आहे.सदरचे कमी वसुल रकमेचे अनुपालन लेखा परीक्षणास सादर करावे. 

 

 

वसुि पाि रक्कि रु. 2322/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


