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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 

 

प्रति, 

नगरसतिव,  

तिरा भाईदंर िहानगरपातिका. 
 

           तवषय :- साप्तातहक िेखापरीक्षण अहवाि सादर करणेबाबि... 
 

   महाराष्ट्र  महानगरपालिका अलिलनयमातीि किम 105 अन्वये सन 2016-17 व 2017-18 या 

आलथिक वर्ािच्या िेखापरीक्षणातील शद.05/07/2021 ते शद.03/10/2021 कालावधीतील साप्ताहीक 

लेखापरीक्षण अहवाल खािीि गोर्वा-यातीि नमुद आके्षप मा.स्थायी सलमतीच्या पटिावर ठेवण्यासाठी 

सादर करण्यात येत आहेत.  
 

साप्तातहक अहवािािे आके्षप खािीिप्रिाणे 
 

अ.

क्र 

सप्ताह मिभागाचे नाि िेखापरीक्षण 

िर्ा 

आके्षप क्रिाांक आके्षप 

सांख्या 

1 शद. 05-07-21 ते 

शद.11-07-2021 

मालमत्ता कर शवभाग  2016-17  

2017-18 

15.2 ते 15.3 

18.1 

2 

1 

2 शद.12-07-21 ते 

18-07-21 

मालमत्ता कर शवभाग  2016-17  

2017-18 

15.4 ते 15.5 

18.2 

2 

1 

3 शद.19-07-21 ते 

25-07-21 

मालमत्ता कर शवभाग  2016-17  

2017-18 

15.6 ते 15.7 

18.3 

2 

1 

4 शद.26-07-21 ते 

शद.01-08-21 

मालमत्ता कर शवभाग  2016-17  

2017-18 

15.8 ते 15-9 

18.4 

2 

1 

5 शद.02-08-21 ते 

शद.08-08-21 

मालमत्ता कर शवभाग  2016-17  

2017-18 

15.10 ते 15.11 

18.5 

2 

1 

6 शद.09-08-21 ते 

शद.15-08-21 

मालमत्ता कर शवभाग  2016-17  

2017-18 

15.12 ते 15.13 

18.6 

2 

1 

7 शद.16-08-21 ते 

शद.22-08-21 

मालमत्ता कर शवभाग  2016-17  

2017-18 

15.14 ते 15.15 

18.7 

2 

1 

8 शद.23-08-21 ते 

शद.29-08-21 

मालमत्ता कर शवभाग  2016-17  

2017-18 

15.16 ते 15.17 

18.8 

2 

1 

9 शद. 30-08-21 ते 

शद. 05-09-21  

मालमत्ता कर शवभाग  2016-17  

2017-18 

15.18 ते 15.19 

18.9 

2 

1 

10 शद.06-09-21 ते 

12-09-21 

लेखा शवभाग /मालमत्ता कर 

शवभाग  

2016-17  

2017-18 

6.8 ते 6.9  

18.10 

2 

1 

11 शद.13-09-21 ते 

19-09-21 

आस्थापना शवभाग /मालमत्ता कर 

शवभाग  

2016-17  

2017-18 

13.2ते 13.3 

18.11 

2 

1 

12 शद.20-09-21 ते 

शद.26-09-21 

आस्थापना शवभाग /मालमत्ता कर 

शवभाग  

2016-17  

2017-18 

13.4 ते 13.5 

18.12 ते 18.13 

2 

2 
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13 शद.27-09-21 ते 

03-10-21 

आस्थापना शवभाग /उद्यान शवभाग 

/वृक्षप्राधीकरण /मालमत्ता कर 

शवभाग  

2016-17  

2017-18 

13.6  

17.1 

18.14 ते 18.5 

1 

1 

2 

    एकुण 41 

 

 

     (तदग्विजय िव्हाण) 

  िुख्य िेखापरीक्षक                                                                                                                          

       तिरा भाईदंर िहानगरपातिका  
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िािित्ता कर मिभाग 

पररचे्छद  क्र. ( 15.2 ) िािित्ता कर रोकडिही ि एकमित चिनाव्दारे सांकिन  

                              रक्कि हया िधीि फरकाबाबत… 

     शमरा भाईंदर महानगरपाशलका अतंगात शमळकत शवभागातरे्फ शवत्त वर्ा 2016-2017 कररता मालमत्ता कर 

मालमत्ता हस्ांतर िुल्क पोटी वसुल झालेल्या रकमेचा तपिील पुशिल प्रमाणे आहे.  

अ.क्र.  मदनाांक  तपमिि  एकमित 

चिन 

क्रिाांक  

चिनाव्दारे 

जिा रक्कि  

िािित्ता कर 

नो ांद िही िधीि 

जिा रक्कि 

नो ांद  

फरक  

1. 30-06-2016 मालमत्ता कर  149 513332 568601 55269 

2. 30-06-2016 मालमत्ता 

हस्ांतर 

िुल्क  

150 4200 4200 शनरंक  

3. 30-06-2016 मालमत्ता कर  151 124941 124941 शनरंक  

4. 30-06-2016 मंडप र्फी  - - 12858 12858 

   एकूण 642473 710600 68147 

 

हर्ा बाबत खालील प्रमाणे अशभप्रार् आहेत  

1. मंडप र्फी 12858 रोकड वहीत जमा आहेत. तथाशप सदर रक्कम एकशत्रत चलनात नमूद केलेली नाही. 

महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखासंशहता 2011 शनर्म 84 अन्वरे् चलनाव्दारे जमा रक्कम शनर्म 14 अन्वरे् रोकड 

वहीत नोदंी घेतली जाते तथाशप सदर मंडप र्फी रक्कमेची नोदं एकशत्रत चलनात घेण्यात आलेली नाही.  

2. चलन क्र. 149 प्रमाणे र्फरक रु. 55269 इतक्या रक्कमेचे असून मालमत्ता कर नोदंवहीमधील जमा रक्कम 

नोदं रु. 568601 इतक्या रकमेची आहे त्यामुळे जादा रक्कम जमा रु. 55269/- इतकी शदसुन रे्ते हर्ा 

बाबत कॅिबुकात नोदं शद. 07-04-2016 चे समार्ोजन अिी नोदं आहे. सदर रकमेचे समार्ोजन बाबत 

अधासमास पत्र क्र. 215 शद. 27-08-2021 नुसार महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखासंशहता र्ा मधील शनर्म 94 
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अन्वरे् हर्ा बाबत खुलासा मागशवण्यात आलेला होता तथाशप हर्ा बाबतचे कोणतेही अशभलेख 

लेखापररक्षणास उपल्बध करुन शदलेले नाहीत.  

3. महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखासंशहता 2011 मधील शनर्म 103 अन्वरे् महानगरपाशलकेने आगामी वर्ााच्या 

संबंधात कोणतीही रक्कम वसुली म्हणुन लेख्यात नोदं घेवुन ती रक्कम ज्या वेळी देय्य होईल त्यावेळीस ती 

उत्पनामधे्य हस्ांतरीत करण्यात रे्वून समार्ोजीत करणे आवश्यक आहे. तथाशप हर्ा बाबत 

लेखापररक्षणाची खात्री पटलेी नाही. त्यामुळे सदर रक्कम जादा वसुली म्हणुन समजण्यात रे्त आहे.   
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पररचे्छद  क्र. ( 15.3) िािित्ता कर सांकिन मित्त िर्ा 2016-2017 िधीि िाहे िाचा  2017 हया  

                               िमहन्याचे  करापोटी प्राप्त रक्ाांच्या नो ांदीिमधि फरकाबाबत…. 

  शमरा भाईंदर महानगरपाशलका अतंगात कर शवभागाचे मालमत्ता कर संकलनाचे शवत्तवर्ा 2016-2017 

मधील माचा -2017 हर्ा मशहन्याचे  अशभलेखांचे लेखा पररक्षण केले असता शववरण पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 

एकशत्रत चलनाव्दारे मालमत्ता करांची रोखीने संकलन जमा रक्कम व धनादेिाव्दारे संकलन केलेली जमा 

रक्कमेच्या नोदंी व रोखवहीतील नोदं केलेल्या रक्कम र्ात तर्फावत शदसून रे्ते.  

शवत्त वर्ा 2016-2017 मधील माहे. माचा 2017 हर्ा मशहन्याचे खालील नमूद शववरण पत्राप्रमाणे चलनाव्दारे 

जमा रक्कम  व रोखवहीतील जमा नोदं हर्ा मधील र्फरक शदसून रे्त आहे हर्ाबाबत अथासमास पत्र क्र. 204 

शद. 01-07-2021 व अथासमास क्र 206 शद. 28-07-2021 नुसार हर्ा बाबत लेखाशवभाग/कर शवभाग र्ांचे 

कडुन माशहती मागशवण्यात आलेली होती. तसेच हर्ा बाबत संदभा क्र. मनपा/मु.लेखा/39/2021-22 शद. 15-

09-2021पत्रानुसार माशहती उपलब्ध करुन देणे बाबत सूशचत केलेले आहे.  तथाशप हर्ा बाबत कोणत्याही 

प्रकारे माशहती उपलब्ध झालेली नाही. हर्ाबाबत खालील प्रमाणे अशभप्रार् आहेत. 

1. एकशत्रत चलनाव्दारे संकलन रक्कम व रोकड वहीतील नोदं केलेली संकलन रक्कम हर्ा बाबत वररल 

अधासमास पत्राव्दारे मागणी केलेली माशहती उपलब्ध न झाल्याने पडताळणी करता आलेली नसल्याने 

एकशत्रत चलनाव्दारे नोदं केलेली रक्कम व रोकड वहीत नोदं केलेली रक्कम हर्ा बाबत खात्री पटलेली 

नाही तरी शववरण पत्रात नमूद िेराप्रमाणे कमी जमा रक्कम व जादा जमा रक्कम बाबत पूताता दिावावी.  

2. महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखासशहता 2011 मशधल शनर्म -86 व 97 अन्वरे् वसूल  झालेल्या रकमेबाबत नोदंी 

घेणे आवश्यक आहे. एकशत्रत चलनाव्दारे नोदंी केलेली रककम व रोकड वहीतील नोदं रक्कम मधील 

र्फरकाबाबत खुलासा करावा.  

3. शमळकत धारकाकडुन मालमत्ता करापोटी धनादेिाव्दारे प्राप्त झालेली रक्क्म लेखासंशहता शनमर् 

95,96,97,98 व 100 प्रमाणे कार्ावाही बाबतचे अशभलेख लेखासंशहता उपलब्ध झालेले नाहीत तसेच न 

वटलेले धनादेिाबाबतची माशहती लेखापररक्षणास उपलब्ध झालेली नाही.  

4. शमळकत धारकांच्या पुशिल वर्ााच्या मागणीत थकबाकी नोदंशवण्यात आली शकंवा कसे?  र्ाबाबत अशभलेख 

सादर न केल्याने खात्री करता आलेली नाही.  
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मििरण पि 

अनु 

क्र. 
मदनाांक 

चिना प्रिाणे सांकिन रक्कि  
िािित्ता कर रोकड िही नो ांद 

मनहाय जिा रक्कि 
फरक (3-4) 

िेरा 

रोख 

र

क्क

ि 

जिा 

धनादेि 

व्दारे 

जिा 

रक्कि 

एकूण 

जिा 

रक्कि 

रोख 

रक्कि 

जिा 

धनादेि 

व्दारे 

जिा 

रक्कि 

एकूण 

जिा 

रक्कि 

रोख 

रक्कि 

जिा 

धनादेि 

व्दारे जिा 

रक्कि 

एकूण 

जिा 

रक्कि 

1 
11-03-

2017 

924

236 
4561880 5486116 924236 4525720 

54499

56 
- 36160 36160 

कँि 

बूकात 

कमी 

जमा 

2 
12-03-

2017 

346

114 
775260 1121374 189254 875861 

10651

15 

156860  

कमी जमा 

100601 

जादा जमा 

56259      

कमी जमा 

कँि 

बूकात 

कमी 

जमा 

3 
14-03-

2017 

218

463

2 

9190946 11375578 2192257 8750148 
10942

405 

7625      

जादा जमा 

440798 

कमी जमा 

433173 

कमी जमा 

कँि 

बूकात 

कमी 

जमा 

4 
15-03-

2017 

337

818

9 

5171746 8549935 3410476 5098290 
85087

66 

32287 

जादा जमा 

73456 

कमी जमा 

41169 

कमी जमा 

कँि 

बूकात 

कमी 

जमा 

5 
16-03-

2017 

215

744

7 

6387922 8545369 2276750 6327862 
86046

12 

119303 

जादा जमा 

60060 

कमी जमा 

59243 

जादा जमा 

कँि 

बूकात 

जादा 

जमा 

6 
17-03-

2017 

231

193

7 

4568766 6880703 2314543 4334298 
66488

41 

2606 

जादा जमा 

234468 

कमी जमा 

231862 

कमी जमा 

कँि 

बूकात 

कमी 

जमा 

7 
18-03-

2017 

197

498

9 

3965714 5940703 2159760 4003318 
61630

78 

184771 

जादा जमा 

37604    

जादा जमा 

222375 

जादा जमा 

कँि 

बूकात 

जादा 

जमा 

8 
19-03-

2017 

168

772 
849260 1018032 173615 849260 

10228

75 

4843       

जादा जमा 
 4843   

जादा जमा 

कँि 

बूकात 

जादा 

जमा 

9 
20-03-

2017 

309

813

3 

6821833 9919966 3108819 6757665 
98664

84 

10686 

जादा जमा 

64168 

कमी जमा 

53502 

कमी जमा 

कँि 

बूकात 

कमी 

जमा 

10 
21-03-

2017 

247

735

7 

7520802 9998159 - - 
10904

141 
- - 

905982 

जादा जमा 

कँि 

बूकात 

जादा 
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जमा 

अनु 

क्र. 
मदनाांक 

चिना प्रिाणे सांकिन रक्कि  
िािित्ता कर रोकड िही नो ांद 

मनहाय जिा रक्कि 
फरक (3-4) 

िेरा 
रोख 

र

क्क

ि 

जिा 

धनादेि 

व्दारे 

जिा 

रक्कि 

एकूण 

जिा 

रक्कि 

रोख 

रक्कि 

जिा 

धनादेि 

व्दारे 

जिा 

रक्कि 

एकूण 

जिा 

रक्कि 

रोख 

रक्कि 

जिा 

धनादेि 

व्दारे जिा 

रक्कि 

एकूण 

जिा 

रक्कि 

11 
22-03-

2017 

271

917

2 

7661592 10380764 2734956 7659156 
10394

112 

15784 

जादा जमा 

2436       

कमी जमा 

13348 

जादा जमा 

कँि 

बूकात 

जादा 

जमा 

12 
23-03-

2017 

238

446

4 

4504696 6889160 2392015 4547198 
69392

13 

7551 

जादा जमा 

42502    

जादा जमा 

50053 

जादा जमा 

कँि 

बूकात 

जादा 

जमा 

13 
24-03-

2017 
- - - 2596364 

1138477

9 

13981

143 
- - - 

चलन 

तपासणी

स 

उपलब्ध 

झालेले 

नाही 

14 
25-03-

2017 

173

309

4 

2888503 4621597 1752600 3099505 
48521

05 

19506 

जादा जमा 

211002 

जादा जमा 

230508 

जादा जमा 

कँि 

बूकात 

जादा 

जमा  

15 
26-03-

2017 

375

049 
1624942 1999991 382200 1664165 

20463

65 

7151 

जादा जमा 

39223    

जादा जमा 

46374 

जादा जमा 

कँि 

बूकात 

जादा 

जमा 

16 
27-03-

2017 

339

022 
1191884 1530906 4319044 

1197119

0 

16290

234 

928622 

जादा जमा 

52306    

जादा जमा 

980928 

जादा जमा 

कँि 

बूकात 

जादा 

जमा 

17 
28-03-

2017 
- - - 24441 - - - - - 

चलन 

तपासणी

स 

उपलब्ध 

झालेले 

नाही 

18 
29-03-

2017 

285

217

0 

8165328 11017498 - - 
11820

707 
- - 83209 

कँि 

बूकात 

जादा 

जमा 

19 
30-03-

2017 

375

910

9 

9679429 13438538 - - 
13978

162 
3759109 9679429 539624 

कँि 

बूकात 

जादा 
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पररचे्छद  क्र.15.4:- मित्त िर्ा 2016-2017 बँकेतून परत आिेल्या धनादेिािुळे िहानगरपामिकचे                        

                      रक्कि रु. 2842777/- आमथाक नुकसानी बाबत……(प्रभाग क्र. 6 /िाडा क्र. K)  
 

सन 2016-2017 र्ा शवशत्तर् वर्ाात कर शवभागाकडुन बँकेत भरणा करण्यात आलेल्या मालमत्ता कराचे 

रमाचे धनादेि बँकेत न वटल्यामुळे परत करण्यात आले. धनादेि न वटल्यामुळे सदर धनादेिाची रक्कम ही 

दंडासहीत वसूल होणे आवश्यक आहे. सदर धनादेि न वटल्या प्रकरणी सवा प्रथम लेजर मधे्य जाऊन फॅ्लग 

"y" लावणे आवश्यक आहे. जणे करुन मालमत्ता धारकाच्या खात्यात सदर कराची रक्कम दंडासहीत थकबाकी 

म्हणून दिाशवण्यात रे्ते तथाशप खालील बँकेतून न वटलेल्या धनादेिाच्या प्रकरणी फॅ्लग "y" न लावल्याचे  

कराची थकबाकी दंडासशहत शदसुन रे्ते पररणामी सदर मालमता धारकांची त्याचे खात्या मधे्य प्रत्यक्ष थकबाकी 

दंडासहीत जमा झाल्याचे स्पष्ट् होत नाही. त्यामुळे एक प्रकारे महानगरपाशलकेचे आशथाक नुकसान झाल्याचे 

शदसून रे्ते. सन 2016-2017 र्ा शवत्तीर् वर्ाात प्रभाग क्र. 06 (वाडा क्र. K) मधे्य धनादेि परत आलेली तथाशप 

त्यांस फॅ्लग न लावलेली एकूण -122 प्रकरणे असुन त्याची एकूण रक्कम रु. 2842777/- इतकी आहे.  

          सदर परत आलेल्या धनादेिला फॅ्लग न लावल्यामुळे महानगरपाशलकेचे रक्कम रु 2842777/- इतके 

आशथाक नुकसान झाल्याचे लेखापरीक्षणास शदसुन रे्ते प्रसु्त प्रकरणी शवभागाने कार् कार्ावाही प्रस्ाशवत केली 

र्ाबाबत अधासमास पत्र क्र.219 शद. 30-08-2021 नुसार मागणी करुनही पुरक अशभलेखे लेखापररक्षणास 

सादर न केल्याने पडताळणी करता आलेली नाही तरी रक्कम रु. 2842777/- वसुल करुन पुतातेसह अनुपालन 

दिावावे. 

  िािित्ता कर मिभाग प्रभाग क्र. 6 (िाडा क्र. K)चेक रीटना झािेल्या खातेदाराांचा तपमिि सन 

2016-17(फॅ्लग न िाििेिे धनादेि)मििरणपि 

अनु. क्र. िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

1 
K010025434020 147323 25/3/2017 

डी ठाणे शजल्हा मध्यमवती 

बैंक 
2869/- 

2 K010015718003 / 

K010015718004 
222823 42981 

डी ठाणे शजल्हा मध्यमवती 

सहकारी बैंक 
13712/- 

3 K010016697000 357590 30/5/2016 भारतीर् से्टट बैंक 9181/- 

4 K010016794000 541236 42695 सेंन्ट्रल बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 14440/- 

5 K01001907700 904038 25/11/2016 से्टट बैंक इंशडर्ा 1091/- 

जमा 
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6 K010020059000 

K010020048000 

K010020051000 

K010020072000 

000073 42980 डी सी बी बैंक 10000/- 

8 K010020126000 / 

553  / 

K070020138000  

209320 43070 
डी ठाणे शजल्हा मध्यमवती 

सहकारी बैंक 
2814/- 

अनु. क्र. िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

9 K010021052000 974153 42705 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 108/- 

10 K010021377000 039393 24/11/2016 रु्शनर्न बैंक 100000/- 

11 K010022137000 614465 42401 भारतीर् बैंक 1016/- 

12 K010022560000 617532 20/5/2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 5163/- 

13 K010023644000 / 

K010023638000 / 

K010020224000 

576999 17/12/2016 रु्शनर्न बैंक 9458/- 

14 K010036032000 092851 30/8/2016 भारत बैंक 2453/- 

15 K010039457000 955779 13/12/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 10000/- 

16 K010043004000 026971 21/12/2016 रु्शनर्न बैंक 18548/- 

17 K02000862002 392994 21/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 5210/- 

18 K020008622008 499772 42705 आर् सी आर् सी आर् 4005/- 

19 K020008813015 502374 42702 देना बैंक 13614/- 

20 K020008915011 020645 15/12/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 3140/- 

21 K020008915013 011226 19/11/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 3370/- 

22 K020008943014 302646 42702 इंडशसंड बैंक 3151/- 

23 
K020008963002 100419 22/11/2016 

बॅशसन कॅथोशलक को-ऑ. बैंक 

शल. 
3140/- 

24 K02000898001 083630 22/12/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 3546/- 

25 
K020009610017 100220 42524 

बॅशसन कॅथोशलक को-ऑ. बैंक 

शल. 
3680/- 

26 K020009782023 070016 24/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 4610/- 

27 K020009834037 201468 42703 एक्सीस बैंक 3404/- 

28 K020010125014 340064 42733 इंशडर्न बैंक 3642/- 

29 K020010228008 349065 17/1/2017 आर् सी आर् सी आर् 3402/- 

30 K020033979066 / 

K020033979065 
794394 42733 शवजर्ा बैंक 9090/- 

31 K020035719006 000052 26/12/2016 एच.डी.एर्फ.सी. बैंक 2048/- 

32 K020035738010 011883 17/12/2016 एस वी सी को.ऑ.बैंक शल. 3649/- 

33 K020035738021 009598 16/2/2017 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 46328/- 

34 K020035741013 

K020035741014 
000159 43010 एच.डी.एर्फ.सी. बैंक 4212/- 

35 K020035750005 956631 42533 पंजाब बैंक 4992/- 

36 K020035750008 331146 42731 िामराव शवठ्ठल बैंक 3973/- 

37 K020035771021 062208 21/11/2016 अल्हाबाद बैंक 3194/- 
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38 K020035771042 809100 22/12/2016 कॅनरा बैंक 2085/- 

39 K020035772020 00004 42591 पी एम सी बैंक 8313/- 

40 K020035968034 548005 42887 कणााटका बैंक 4849/- 

41 K020037688018 000082 42703 एच.डी.एर्फ.सी. बैंक 5674/- 

42 K020037688040 403769 30/12/2016 डी भारत को-ऑ. बैंक शल. 4900/- 

43 K020037722009 / 

K020037722010 
086106 21/11/2016 नु्य इंशडर्ा को-ऑ. बैंक शल. 4268/- 

अनु. क्र. िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

44 K020037767001   

/ K020037777001 
515106 17/11/2016 सीटी बैंक 34634/- 

45 K020039460013 090537 42948 एक्सीस बैंक 146000/- 

46 K020039698024 / 

K020039698023 
590574 21/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 4270/- 

47 K020039699004 190655 22/11/2017 आर् सी आर् सी आर् 2182/- 

48 K020039703006 / 

K020039703007 / 

K020039703008 

366676 16/12/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 8095/- 

49 K020039708042 083706 42702 एक्सीस बैंक 4382/- 

50 K020039708046 329077 24/11/2016 नु्य इंशडर्ा को-ऑ. बैंक शल. 16116/- 

51 K020040308027 000100 24/11/2016 एच.डी.एर्फ.सी. बैंक 72000/- 

52 K020042994002 004066 42502 एक्सीस बैंक 2708/- 

53 K030013089027  / 

K030013089026 
075291 15/12/2016 एक्सीस बैंक 2616/- 

54 K030013105015 486292 42704 गे्रटर बैंक 2778/- 

55 K030013163011 603298 42441 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 4130/- 

56 
K030013261009 215234 42778 

डी ठाणे शजल्हा मध्यमवती 

सहकारी बैंक 
588/- 

57 K030013318022 734716 15/12/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 1315/- 

58 K030013357006 747408 42704 केनरा बैंक 4472/- 

59 K030013372013 562433 13/2/2017 एक्सीस बैंक 15000/- 

60 K030033134001 075478 42593 एक्सीस बैंक 16345/- 

61 
K030035800003 209593 17/12/2016 

डी ठाणे शजल्हा मध्यमवती 

बैंक 
3884/- 

62 K030040135007 387472 42769 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 1014/- 

63 K030042243005 000013 42693 एच.डी.एर्फ.सी. बैंक 2394/- 

64 K030042243092 769714 42734 जे ॲण्ड के बैंक 31996/- 

65 K040011349016 128706 21/11/2016 रे्फडरल बैंक 2702/- 

66 K040011375004 042937 24/8/2016 एक्सीस बैंक 2008/- 

67 K040011505001 000034 26/12/2016 एच.डी.एर्फ.सी. बैंक 5260/- 

68 K040011517036 56541 16/12/2016 अल्हाबाद बैंक 416/- 

69 K040012272039 323475 42685 आर् डी बी आर् बैंक 5850/- 

70 K040013359006 213103 27/6/2016 बैंक ऑर्फ महाराष्ट्र ा 5572/- 

71 K040013371001 105659 13/1/2017 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 1826/- 
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72 K040013423020 002599 31/01/2017 कणााटका बैंक 2689/- 

73 K040013636012 010783 28/11/2016 कॉपोरेिन बैंक 3025/- 

74 K0400136466018 816572 42702 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 3616/- 

75 K040013686042 083784 17/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 6977/- 

76 K04001394034 783111 28/11/2016 पंजाब नॅिनल बैंक 3018/- 

77 
K040014138009 215231 24/11/2017 

डी ठाणे शजल्हा मध्यमवती 

सहकारी बैंक 
3448/- 

अनु. क्र. िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

78 K040014138010 / 

K010021262006 
139354 27/12/2016 रु्शनर्न बैंक 4202/- 

79 K040032070010 100255 42533 अभु्यदर्ा बैंक 4336/- 

80 K040032079007 100026 30/11/2016 बॅशसन कॅथोशलक बैंक 2632/- 

81 K040032840023 000038 30/11/2016 एच.डी.एर्फ.सी. बैंक 4260/- 

82 K040033135031 831762 27/2/2017 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 3890/- 

83 
K040033138009 521289 42412 

से्टट बैंक ऑर्फ शबकानेर 

ॲण्ड जर्पुर 
3392/- 

84 K040033139007 311549 28/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ मैसुर 3366/- 

85 K040033139012 664837 42733 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 17410/- 

86 K040035718017 023051 30/11/2016 रु्शनर्न बैंक 2818/- 

87 K040035718021 523074 42704 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 3009/- 

88 K040035779012 083331 42697 डी भारत को-ऑ. बैंक 3154/- 

89 K040035779035 056275 23/3/2017 शसंशडकेट बैंक 3154/- 

90 K040035785001 049354 23/1/2017 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 1868/- 

91 K040035785020 106239 21/12/2016 रु्शनर्न बैंक 3044/- 

92 K040036028027 228789 42732 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 7488/- 

93 K040036369001 667179 22/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 1456756/- 

94 K040036385032 190764 16/1/2017 सीटी बैंक 3471/- 

95 K040036984011 024519 27/12/2016 रु्शनर्न बैंक 3282/- 

96 K040037207038 000067 20/12/2016 कोटक बैंक 3769/- 

97 K040038393022 174791 29/12/2016 पंजाब नॅिनल बैंक 18023/- 

98 K040039704020 290677 13/12/2016 डी प्रताप को.ऑ.बैंक 6287/- 

99 K040039704024 468306 22/11/2016 कणााटका बैंक 30911/- 

100 K040039704029 191186 42697 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 5156/- 

101 K040039705036 491126 21/11/2016 शसंशडकेट बैंक 55144/- 

102 K040039706020 100415 16/3/2017 रु्शनर्न बैंक 34055/- 

103 K040040341047 004972 42733 देना बैंक 7227/- 

104 K040040578001 618601 42441 भारतीर् से्टट बैंक 35000/- 

105 K040040578017 428314 42981 कॅनेरा बैंक 53000/- 

106 K040040578027 936566 42702 केनरा बैंक 11284/- 

107 K040040578035 000036 28/11/2016 एच.डी.एर्फ.सी. बैंक 50394/- 

108 K040042095062 166507 42767 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 34821/- 

109 K040042202017 481872 42715 पंजाब नॅिनल बैंक 2549/- 

110 K040042202101 958266 22/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 3300/- 
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111 K040042248065 182724 42590 आर् सी आर् सी आर् बैंक 11015/- 

112 K040042248074 826544 14/3/2017 डी सी बी बैंक 18021/- 

113 K040042248089 142669 29/11/2016 देना बैंक 5049/- 

114 K040042250013 140490 22/11/2016 देना बैंक 18576/- 

115 K040042250057 035614 13/7/2016 शवजर्ा बैंक 5807/- 

116 K040042269079 734868 42584 पंजाब नॅिनल बैंक 29350/- 

117 K040042272032 078696 28/11/2016 जमु्म ॲण्ड कश्मिर बैंक 11961/- 

अनु. क्र. िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

118 K040042652027 154931 25/1/2017 देना बैंक 4400/- 

119 K040043047006 100167 16/12/2016 जनसेवा सहकारी बैंक 17212/- 

120 K040043113098 534873 14/3/2017 नु्य इंशडर्ा को-ऑ. बैंक शल. 12240/- 

121 K040043113160 000016 30/11/2016 एच.डी.एर्फ.सी. बैंक 11456/- 

122 L040042874082 445303 42591 भारतीर् से्टट बैंक 15570/- 

    एकूण रू. 2842777/- 
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पररचे्छद  क्र. ( 15.5 )  िािित्ता कर सांकिन एकमित चिन ि रोखिही नो ांदी िधीि   

                               फरकाबाबत… 

माहे जानेवारी 2017 वर्ा -2016-2017 मालमत्ता शमळकत करापोटी माहे जानेवारी 2017 मधे्य शवत्त 

वर्ा 2016-2017 कररता खालील नमूद प्रमाणे करापोटी रक्कम संकलीत झालेली आहे.       

अनु. 

क्र.  

चिनाप्रिाणे रोख / धनादेिाव्दारे रक्कि  रक्कि 

1. माहे.जाने-2017  मधे्य संकलन 

रक्कम  

(A)रोख रक्कम 

(B)धनादेिाव्दारे रक्कम  

एकूण  

14291924 

36673879 

50965803 

2. कॅि बुक प्रमाणे माहे.जाने.2017 

शमळकत कर रक्कम जमा नोदं  

(A)रोख रक्कम 

(B)धनादेिाव्दारे रक्कम  

एकूण 

17222690 

39645660 

56868350 

3.  र्फरक रक्कम  (A)रोख रक्कम 

(B)धनादेिाव्दारे रक्कम  

एकूण 

2930766 जादा जमा  

2971781 जादा जमा  

5902547 जादा जमा  

4. ऑनलाईन कर संकलन रक्कम   4996208 कॅिबुक प्रमाणे नोदं 

 

हर्ा बाबत खालील प्रमाणे अशभप्रार् आहेत. 

1. माहे. जाने 2017 मधे्य मालमत्ता कर हर्ा लेखाशिर्ााखाली रोख जमा व धनादेिाव्दारे जमा रक्क्म नुसार 

चलना प्रमाणे व कॅिबुकातील नोदंी शनहार् रक्कम रु.5902547/- इतक्या रक्कमेचे र्फरक शदसून रे्त 

आहे. तरी र्ाबाबत खुलासा  
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पररचे्छद.क्र. (15.6 ) िािित्ता करापोटी प्राप्त झािेिे धनादेि बँक खाती न  

                             िटल्याबाबत…… 

शमरा भाईंदर महानगर पाशलका रे्थील केलेल्या मालमत्ता कर शवभागातील शवत्त वर्ा 2016-2017 

कररता मालमत्ता कर संकलनापोटी धनादेिाव्दारे मालमत्ता कर रक्कम भरणा केलेल्या रकमेपैकी न वटलेल्या 

धनादेि (बांऊस चेक ) रकमेचा तपशिल बाबतचे शनवडक उदाहरणे खालील प्रमाणे आहेत 

अ.क्र. धनादेि 

क्रिाांक 

धनादेि 

जारी मदनाांक 

धनादेिात निुद 

रक्कि 

िेरा 

प्रभाग क्र. 1 

1. 200855 13-02-2017 5000  

2. 250180 11-07-2016 3028  

3. 787554 20-02-2017 1194  

4. 007414 29-03-2017 11777  

5. 132384 27-03-2017 11193  

6. 022389 31-03-2017 2355  

7. 100014 31-03-2017 38353  

8. 46508 02-02-2017 13208  

9. 5667214 27-04-2017 40000  

10. - 16-03-2017 38457 बेशनशसल कॉथशलक 

बँक 

11. - 31-03-2017 180984  

 

प्रभाग क्र. 2 

1. 570783 - 4986  

2. 97838 - 3252  

3. 30617 - 4548  

प्रभाग क्र. 3 

1. 000023 01-11-2016 8620  

2. 000534 14-03-2017 7285  

3. 100028 20-03-2017 12303  

4. 249 25-03-2017 11461  

5. 67417 26-03-2017 10138  

6. 852677 22-03-2017 10000  

7. 21551 27-03-2017 12000  



 
 

15 
 

8. 264 24-03-2017 16385  

9. 897680 31-03-2017 20000  

10. 897673 27-03-2017 22000  

11. 136 31-03-2017 25000  

12. 87 31-03-2017 23000  

13 02 31-07-2017 33886  

 

अ.क्र. धनादेि 

क्रिाांक 

धनादेि 

जारी मदनाांक 

धनादेिात निुद 

रक्कि 

िेरा 

14. 299260 03-07-2017 45324  

15. 56 31-03-2017 20000  

16. 916000 03-07-2017 65688  

17. 100006 17-03-2017 110458  

िुख्यािय 

 

1. 100027 05-06-2016 55000  

2. 653614 08-09-2016 48882  

3. 100410 17-03-2017 43215  

4. 105 09-03-2017 100000  

5. 190 28-03-2017 100000  

6. 840164 22-03-2017 57968  

7. 163662 

163663 

163664 

31-03-2017 25000 

25000 

25000 

 

8.  21-02-2017 25000  

9.  20-03-2017 29200  

10.  14-03-2017 15500  

11.  09-03-2017 20999  

12.  17-12-2017 458503  

13.  07-07-2016 106460  

14.  21-11-2016 97000  

15.  17-11-2016 100000  

16.  27-11-2016 78285  

17.  30-12-2016 47793  

18.  10-03-2017 300000  

19.  23-03-2017 200000  

20.  31-03-2017 100000  

21.  29-03-2017 200000  

22.  25-04-2017 111344  

     हर्ा बाबत खालील प्रमाणे अशभप्रार् आहेत. 
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1. सदर शववरण पत्रात नमूद असलेल्या प्रभाग शनहार् शवत्त वर्ा 2016-2017 कररता मालमत्ता कराची रक्कम 

धनादेिाव्दारे भरणा केलेली रक्कम धनादेि न वटलेल्या (बांऊस झाल्याने) सदर शमळकत धारकांने सदर 

नमूद रक्कम धनाकर्ााव्दारे अथवा रोखीने भरणा केली आहे शकंवा कसे र्ाबाबत अधासमास पत्र 222 शद. 

30-08-2021 व्दारे माशहती मागशवण्यात आलेली होती तथाशप माशहती अप्राप्तआहे. 

2. मालमत्ता धारकांची मालमत्ता करापोटी धनादेिाव्दारे भरणा रक्कम बँकेत धनादेि न वटलेल्या महाराष्ट्र  

नगरपररर्द लेखासंशहता 2011 मधील शनर्म 101 नुसार उशचत कार्ावाही करणे आवश्यक असताना अिी 

कार्ावाही झालेली नाही.  

3.सदर शमळकत धारकांची पुशिल वर्ााच्या 2017-2018 कररता मालमत्ता कराच्या मागणी नोदं वहीत अनुिेर् 

मागणी नोदंशवण्यात आली आहे. शकंवा कसे र्ाबाबत खुलासा होणे आवश्यक आहे.  

4. शवत्त वर्ा 2016-2017 हर्ा कालावधीत शनवडक उदाहरणे वगळता एकुण शकती रक्कम न वटशवलेल्या 

धनादेिामुळे प्रलंशबत आहे व त्याबाबत मागणी नोदं वहीत थकीत मागणी नोदं शकती रकमेची आहे हर्ा 

बाबत पूताता दिावावी.  
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  पररचे्छद  क्र. (  15.7  )  कनमकया प्रभागातीि िािित्ता कर सांकिन रकिेिधीि  

                                     तफािती बाबत….. 

शमरा भाईंदर महानगरपाशलका अतंगात कनशकर्ा प्रभागातरे्फ शवत्त वर्ा 2016/2017 हर्ा कालावधीतील 

माहे. एशप्रल -16, जाने. 17व माचा -2017 हर्ा शनवडक मशहन्याचे मालमत्ता कर संकलनाचे प्रभाग चलन व 

एकशत्रत चलनासह लेखापररक्षणात ताळमेळ घेण्यात आले असता शववरण पत्रकात नमूद केल्या प्रमाणे माहे. 

माचा 2017 :- प्रभाग चलनानुसार जमा रकमेपेक्षा एकशत्रत चलनात रक्कम रु. 3,11,866/- कमी जमा रक्कम 

शदसुन रे्ते. व माहे एशप्रल 16 व जाने 17 :- प्रभाग चलनानुसार जमा रक्कमेपेक्षा एकशत्रत चलनात रक्कम रु. 

2,17,290/- जादा जमा झाल्याचे शदसुन रे्ते.  

अनु 

क्र. 

मदनाांक प्रभाग चिनानुसार सांकिन रक्कि एकमित 

चिनाप्रिाणे 

जिा रक्कि 

फरक िेरा 

रोख धनादेि  एकूण  

1 02-03-2017 200320 261081 461401 468076 6675 
एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

2 16-03-2017 339073 679940 1019013 1014742 4271 
एकशत्रत चलनात 

कमी जमा 

3 20-03-2017 257956 1104561 1360517 1350094 10423 
एकशत्रत चलनात 

कमी जमा 

4 21-03-2017 262799 860913 1123712 1057024 66688 
एकशत्रत चलनात 

कमी जमा 

5 23-03-2017 256658 1025953 1282611 1263552 19059 
एकशत्रत चलनात 

कमी जमा 

6 25-03-2017 173270 659288 832558 760457 72101 
एकशत्रत चलनात 

कमी जमा 

7 26-03-2017 102028 112701 214729 178822 35907 
एकशत्रत चलनात 

कमी जमा 

8 27-03-2017 467443 3581665 4049108 3983002 66106 
एकशत्रत चलनात 

कमी जमा 

9 29-03-2017 607802 1963754 2571556 2469218 102338 
एकशत्रत चलनात 

कमी जमा 

10 30-03-2017 660622 3337934 3998556 4004711 6155 
एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

11 31-03-2017 572788 10004618 10577406 10629603 52197 
एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 
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अनु क्र. मदनाांक प्रभाग 

चिनानुसार 

सांकिन रक्कि 

एकमित 

चिनाप्रिाणे 

जिा रक्कि 

फरक िेरा 

1 11-04-2016 536686 536802 116 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

2 12-04-2016 592591 592513 78 एकशत्रत चलनात 

कमी जमा 

3 13-04-2016 580513 580667 154 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

4 18-04-2016 251323 251382 59 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

5 25-04-2016 379486 379539 53 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

6 26-04-2016 851765 851767 2 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

7 27-04-2016 107778 107858 80 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

8 28-04-2016 338501 338674 173 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

िाहे. जाने . 2017 

1 03-01-2017 594864 594918 54 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

2 04-01-2017 432249 622360 190111 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

3 05-01-2017 564778 568131 3353 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

4 06-01-2017 202681 202746 65 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

5 07-01-2017 950406 950465 59 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

6 09-01-2017 580924 581024 100 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

7 10-01-201 397037 402066 5029 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

8 16-01-2017 443038 448615 5577 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

9 24-01-2017 273733 274278 545 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

10 25-01-2017 811331 816808 5477 एकशत्रत चलनात 

जादा जमा 

11 26-01-2017 451292 457653 6361 एकशत्रत चलनात 
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जादा जमा 
 

 हर्ाबाबत  अधा समास पत्र क्र. 207 शद. 26-07-2021 व्दारे हर्ा बाबत खुलासा मागशवण्यात आलेला होता. 

खुलासा अप्राप्त आहे. 

1. महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखा संशहता 2011 शनर्म 105 अन्वरे् दैनशदंन वसुलीची पडताळणी शनशिती करुन 

शनर्म 106 अन्वरे् जमा रकमेची अचूकता प्रमाशणक करुन शनर्म 107 अन्वरे् सवा नोदं प्राप्त रक्कम 

खात्यामधे्य आल्या आहेत शकंवा कसे र्ाबाबंची तपासणी करणे अशनवार्ा आहे. असे असताना सदर 

र्फरकाबाबत खुलासा करावा व कमी/ जादा रक्कम जमा बाबत संबशधत शवभागानी पुताता दिावावी 
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पररचे्छद  क्र. 15.8 - मित्त िर्ा 2016-2017 बँकेतून परत आिेल्या धनादेिािुळे िहानगरपामिकचे 

रक्कि  

                   रु. 2240444 /- आमथाक नुकसानी बाबत……(प्रभाग क्र. 6 /िाडा क्र. F)  

 

सन 2016-2017 र्ा शवशत्तर् वर्ाात कर शवभागाकडुन बँकेत भरणा करण्यात आलेल्या मालमत्ता 

कराचे रमाचे धनादेि बँकेत न वटल्यामुळे परत करण्यात आले. धनादेि न वटल्यामुळे सदर धनादेिाची 

रक्कम ही दंडासहीत वसूल होणे आवश्यक आहे. सदर धनादेि न वटल्या प्रकरणी सवा प्रथम लेजर मधे्य 

जाऊन फॅ्लग "y" लावणे आवश्यक आहे. जणे करुन मालमत्ता धारकाच्या खात्यात सदर कराची रक्कम 

दंडासहीत थकबाकी म्हणून दिाशवण्यात रे्ते तथाशप खालील बँकेतून न वटलेल्या धनादेिाच्या प्रकरणी 

फॅ्लग "y" न लावल्याचे  कराची थकबाकी दंडासशहत शदसुन रे्ते पररणामी सदर मालमता धारकांची त्याचे 

खात्या मधे्य  प्रते्यकक्ष थकबाकी दंडासहीत जमा झाल्याचे स्पष्ट् होत नाही. त्यामुळे एक प्रकारे 

महानगरपाशलकेचे आशथाक नुकसान झाल्याचे शदसून रे्ते. सन 2016-2017 र्ा शवत्तीर् वर्ाात प्रभाग क्र. 06 

(वाडा क्र. F) मधे्य धनादेि परत आलेली तथाशप त्यांस फॅ्लग न लावलेली एकूण -180 प्रकरणे असुन त्याची 

एकूण रक्कम रु. 2240444/- इतकी आहे.  

          सदर परत आलेल्या धनादेिला फॅ्लग न लावल्यामुळे महानगरपाशलकेचे रक्कम रु 2240444/- 

इतके आशथाक नुकसान झाल्याचे लेखापरीक्षणास शदसुन रे्ते प्रसु्त प्रकरणी शवभागाने कार् कार्ावाही 

प्रस्ाशवत केली र्ाबाबत अधासमास पत्र क्र.220 शद. 30-08-2021 नुसार मागणी करुनही पुरक अशभलेखे 

लेखापररक्षणास सादर न केल्याने पडताळणी करता आलेली नाही तरी रक्कम रु. 2240444/- वसुल करुन पुतातेसह 

अनुपालन दिावावे. 

 िािित्ता कर मिभाग प्रभाग क्र. 6 (िाडा क्र. F)चेक रीटना झािेल्या खातेदाराांचा तपमिि सन 2016-

17(फॅ्लग न िाििेिे धनादेि) मििरणपि 
 

अनु 

क्र.  
िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

1. F060042488038 000888 01-06-2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 900/- 

2. F010011175041 929572 12-07-2016 इंशडर्न बैंक 2644/- 

3. F030011998001 356256 11-01-2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 5202 

4. F040007195004 152226 04-02-2017 देना बैंक 4157/- 

5. F040007195017 080045 02-03-2017 कॉपोरेिन बैंक 9892/- 

6. F040008478017 084201 10-07-2016 एक्सीस बैंक 9125/- 

7. F040008529006 733366 11-09-2016 कॉपोरेिन बैंक 4306/- 

8. F040010231006 100053 15/10/2016 बॅशसन कॅथोशलक बैंक 7690/- 

9. F040011257002 100229 19/10/2016 बॅशसन कॅथोशलक बैंक 161111/- 
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10. F040011611021 010756 14/10/2016 रु्शनर्न बैंक  3202/- 

11. F040011791001 004422 28/11/2016 कनााटक बैक 91197/-  
अनु. 

क्र. 
िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

12. F040012475018 067924 20/11/2016 रु्शनर्न बैंक  5308/- 

13. F040012517000 000270 03-03-2017 एच.डी.एर्फ.सी. बैंक 44851/- 

14. F040012566891 440287 17/3/2017 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 50000/- 

15. F040012776023 160969 18/11/2016 कनााटक बैक 3291/- 

16. F040012810016 157845 12-04-2016 इंशडर्न बैंक 2409/- 

17. F040012859020 228457 20/3/2017 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 34000/- 

18. F040033485001 100061 11-02-2016 बॅशसन कॅथोशलक बैंक 1772/- 

19. F040033653015 000128 29/11/2016 बैंक ऑर्फ बडोडा 3674/- 

20. F040034096029 653614 09-08-2016 कॉपोरेिन बैंक 48842/- 

21. F040034147001 000003 03-09-2017 पंजाब ॲड महाराष्ट्र ा को-ऑ. बैंक  20999/- 

22. F040034165003 121062 10-11-2016 भारतीर् से्टट बैंक 2849/- 

23. F040034731016 034080 11-02-2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 2581/- 

24. F040034825015 000021 20/3/2017 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 29500/- 

25 F040034884004 300790 12-11-2016 जनता 2088/- 

26. F040035057033 683995 13/10/2016 कॉपोरेिन बैंक 3318/- 

27. F040035153032 601753 17/10/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 2491- 

28. F040036106012 016614 30/11/2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 3450/- 

29. F040036111019 110909 20/2/2017 शसन्हान बैंक 4448/- 

30. F040036112032 100410 17/3/2017 एन के जी एस बी बैंक 43215/- 

31. F040036116028 593993 23/12/2016 कणााटका बैक 6490/- 

32. F040036703011 812189 18/3/2017 कॉपोरेिन बैंक 40000/- 

33. F040036703066 015814 02-10-2017 रु्शनर्न बैंक 15882/- 

34. F04003708317 040393 29/8/2016 रु्शनर्न बैंक  15264/- 

35 F040038178048 000016 21/12/2016 बैंक ऑर्फ बडोडा 2994/- 

36. F040038347006 792738 18/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 4102/- 

37 F040038476025 000908 12-02-2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 3184/- 

38 F040038756048 572332 20/3/2017 आर् सी आर् सी आर् बैंक 10423/- 

39 F040039447026 651282 21/21/0117 एन के जी एस बी बैंक 3204/- 

40 F040039639030 018334 23/11/2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 20000/- 

41 F040039639056 100027 06-05-2016 शड शसटी को-ऑ. बैंक शल. 55000/- 

42 F040039978068 000087 13/12/2016 कोटक बैंक 1880/- 

43 F040040042079 000001 12-03-2016 पंजाब ॲण्ड म्हाराष्ट्र ा बैंक 10000/- 

44 F040040122003 000030 21/11/2016 एच डी एर्फ सी बैंक 2986/- 

45 F040040423027 020080 12-07-2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 3400/- 

46 F040040427011 923813 20/12/2016 कॅनरा बैंक 3107/- 

47 F040040437064 210846 28/2/2017 एक्सीस बैंक 7611/- 

48 F040040462001 318897 02-01-2017 कॉपोरेिन बैंक 10836/- 

49 F040040462037 139437 12-05-2016 आन्ध्रा बैंक 4894/- 

50 F040040538026 100094 02-04-2017 डी साहेबराव देिमुख को.ऑ.बैंक 5174/- 
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51 F0400425160 967984 26/11/2016 कॉपोरेिन बैंक 1831/-  
अनु. 

क्र. 
िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

52 F040042517010 232060 12-06-2016 पंजाब नॅिनल बैंक 4521/- 

53 F040042541002 904698 12-03-2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 4857/- 

54 F040042546082 112222 20/3/2017 आर् सी आर् सी आर् बैंक 20000/- 

55 F04004257304445 434894 20/6/2016 एस बैंक 12444/- 

56 F040042573049 / 

F040042573045 
434899 20/6/2016 एस बैंक 12444/- 

57 F040042791042 030956 12-10-2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 3162/- 

58 F040042832042 292575 15/2/2017 कणााटका बैंक 5316/- 

59 F040042906036 134842 25/11/2016 बैंक ऑर्फ महाराष्ट्र  4480/- 

60 F040043019011 661609 14/10/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 7621/- 

61 F040043024012 075363 10-06-2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 14152/- 

62 F040043024019 000030 28/11/2016 डी सी बी बैंक 3136/- 

63 F040043028018 000017 12-02-2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 19478/- 

64 F040043201030 004014 03-06-2013 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 13128/- 

65 F040043201037 414198 03-07-2017 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 13128/- 

66 F040043201045 420327 14/2/2016 बैंक  ऑर्फ इंशडर्ा 13128/- 

67 F050008807000 473645 23/11/2016 रु्को बैंक 25000/- 

68 F050008807005 694085 12-07-2016 कॉपोरेिन बैंक 4644/- 

  69 F050008807012 114759 16/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 30238/- 

70 F050008880018 375263 29/11/2016 कणााटका बैक 7757/- 

71 F050008926056 958729 29/11/2016 कणााटका बैक 2930/- 

72 F050008926069 000006 29/11/2016 पंजाब ॲण्ड म्हाराष्ट्र ा बैंक 1956/- 

73 F050010170008 100499 12-09-2016 बॅशसन कॅथोशलक बैंक 4682/- 

74 F050010216005 016499 30/11/2016 न्रु् इंशडर्ा को-ऑ. बैंक शल. 3690/- 

75 F050011099008 093952 11-10-2016 िामराव शवठ्ठल बैंक 1908/- 

76 F050011609029 306284 16/11/2016 बैंक ऑर्फ हैद्राबाद 2489/- 

77 F05001160919 990939 11-07-2016 भारतीर् से्टट बैंक 2438/- 

78 F050034482017 120063 18/11/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 2250/- 

79 F050034704001 062222 16/11/2016 बैंक ऑर्फ महाराष्ट्र  4183/- 

80 F050034781003 000133 03-07-2017 बैंक ऑर्फ बडोडा 29821/- 

81 F050034834015 050283 12-11-2017 आर् सी आर् सी आर् बैंक 2940/- 

82 F050034850044  682647 04-02-2016 भारतीर् से्टट बैंक 4910/- 

83 F050034850050 214728 12-12-2016 सारस्वत बैंक 2225/- 

84 F050035021035 000274 28/11/2016 र्फॉरेक्स बैंक 2520/- 

85 F050035021068 / 

F050010044006 / 

F050035021001 

239989 14/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ हैद्राबाद 50171- 

86 F050036130019 106901 29/11/2016 भारत बैंक 2081/- 

87 F050036302022 312875 12-01-2016 एक्सीस बैंक 4256/- 

88 F050036357109 078638 24/2/2017 शसटी बैंक 2353/- 
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89 F050036379029 000103 21/6/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 2639/- 

अनु. 

क्र. 
िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

90 F050036580022 495582 12-03-2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 3933/- 

91 F050036664011 692444 16/11/2016 शहंदुस्थान को.ऑ.बैंक शल. 14600/- 

92 F050036796011 087604 20/2/2017 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 4271/- 

93 F050037139010 360444 03-07-2017 शसटी बैंक 11846/- 

94 F050037139014 000668 03-07-2017 डी सी बी बैंक 5121/- 

95 F050037159010 000008 18/11/2016 बैंक ऑर्फ बडोडा 4559/- 

96 F050037254004 144364 16/01/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 3049/- 

97 F050038898020 556275 12-06-2016 रु्को बैंक 4398/- 

98 F050039639018 018333 23/11/2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 50000/- 

99 F050039984058 730013 22/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 8628/- 

100 
F050039984063 270770 18/1/2017 

शसटीझन के्रडीट को.ऑप. बैंक 

शल. 
4815/- 

101 F050039984075 089258 25/2/2017 सारस्वत बैंक 4944/- 

102 F050040138241 857568   से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 4340/- 

103 F050040199001 143502 28/11/2016 गे्रटर बैंक 3596/- 

104 F050040461005 700243 19/11/2016 कॅनरा बैंक 4220/- 

105 F050041621039 015593 22/11/2016 रे्फडरल बैंक 3900/- 

106 F050042093093 000006 16/11/2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 3772/- 

107 F050042206076 053019 28/1/2017 रु्शनर्न बैंक 17477/- 

108 F050042689002 605021 15/11/2016 डी भारत को.ऑ. बैंक 10468/- 

109 F050042733043 179565 02-02-2017 एक्सीस बैंक 9218/- 

110 F050042743007 011284 17/6/2016 एच डी एर्फ सी बैंक 29964/- 

111 F050042803010 120750 18/3/2016 भारत बैंक 22757/- 

112 F050042908113 000074 23/2/2017 बैंक ऑर्फ बडोडा 20981/- 

113 F050043049033 104514 12-08-2016 बैंक ऑर्फ बडोडा 3912/- 

114 F0600090810061 540715 11-09-2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 2886/- 

115 F060009445035 634440 03-03-2017 इंशडर्न बैंक 3325/- 

116 F060009492020 992030 17/11/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 5476/- 

117 F060010487003 097791 15/3/2017 आर् डी बी आर् बैंक 5597/- 

118 F060010487018 575644 03-05-2017 आर् डी बी आर् बैंक 2014/- 

119 F060032045009 100019 22/11/2016 बॅशसन कॅथोशलक बैंक 3356/- 

120 F060032045010 100018 22/11/2016 बॅशसन कॅथोशलक बैंक 4211/- 

121 F060032045025 100020 22/11/2016 बॅशसन कॅथोशलक बैंक 3356/- 

122 F060032046000 000127 01-10-2017 बैंक ऑर्फ बडोडा 24652/- 

123 F060033020050 710078 23/1/2016 सीटी रु्शनर्न बैंक 3326/- 

124 F060033020069 434261 22/5/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 12375/- 

125 F060033641007 046993 11-10-2016 टी जे एस बी बैंक 2807/- 

126 F060034114088 752515 11-03-2016 एक्सीस बैंक 2953/- 

127 F060034117007 012635 29/11/2016 देना बैंक 2408/- 

128 F060034117025 100374 02-10-2017 डी सीटी को.ऑ. बैंक 5454/-  



 
 

24 
 

अनु. 

क्र. 
िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

129 F060034123016 063361 01-10-2017 नु्य इंशडर्ा को.ऑप. बैंक शल. 12578/- 

130 F060034124031 100061 17/2/2017 डी सीटी को.ऑ. बैंक 2520/- 

131 F060034161013 619774 15/11/2016 इंशडर्न बैंक 4522/- 

132 F060034182030 000079 12-06-2016 बैंक ऑर्फ बडोडा 2344/- 

133 F060034282035 160802 12-07-2016 एक्सीस बैंक 2809/- 

134 F060034312026 261033 27/9/2016 आर् डी बी आर् बैंक 12435/- 

135 F060034361007 001054 17/12/2016 डी महाराष्ट्र ा बैंक 2697/- 

136 F060034771034 789352 11-09-2016 एक्सीस बैंक 1988/- 

137 F060035104034 047689 21/2/2017 टी जे एस बी बैंक 5216/- 

138 F060036110007 126448 11-10-2016 ओररर्न्ट्ल बैंक 4673/- 

139 F060036110023 076383 15/11/2016 ओररर्न्ट्ल बैंक 3946/- 

140 F060036121041 747728 26/11/2016   4652/- 

141 F060036368039 111170 03-05-2017 ओररर्न्ट्ल बैंक ऑर्फ कॉमसा 53471/- 

142 F060036647058 381379 11-12-2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 3366/- 

143 F060037071023 752882   से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 4718/- 

144 F060037101011 148074 21/2/2017 नु्य इंशडर्ा को.ऑप. बैंक शल. 3428/- 

145 F060037117018 930864 03-09-2017 गे्रटर बैंक 2400/- 

146 F060037117078 888252 17/2/2017 देना बैंक 3876/- 

147 F060037245043 051951 28/11/2016 बैंक ऑर्फ महाराष्ट्र  4998/- 

148 F060037245079 131140 21/3/2017 आर् सी आर् सी आर् बैंक 7000/- 

149 F060038215009 672534 22/11/2016 सारस्वत बैंक 372/- 

150 F060039140052 000229 17/12/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 6519/- 

151 F060039372062 077835 12-06-2016 न्रु् इंशडर्ा को-ऑ. बैंक शल. 8084/- 

152 F060039428007 005967 11-04-2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 6770/- 

153 F060039438081 088841 28/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 3199/- 

154 F060039438100 020337 23/11/2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 5680/- 

155 F060039438219 169478 26/11/2016 अल्हाबाद बैंक 4900/- 

156 F060039463029 9022336 12-06-2016 से्टट बैंक ऑर्फ हैद्राबाद 3114/- 

157 F060039594015 187901 11-12-2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 6948/- 

158 F060039597034 001395 29/11/2016 रु्शनर्न बैंक  6766/- 

159 F060039597169 770262 21/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 2350/- 

160 F060039597181 100008 19/1/2017 बॅशसन कॅथोशलक को-ऑ. बैंक शल. 10200/- 

161 F060039601006 053804 12-10-2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 5601/- 

162 F060039601034 000259 42649 बैंक ऑर्फ बडोडा 4221/- 

163 F060039618004 220794 03-08-2017 रु्को बैंक 68000/- 

164 F060039950027 920072 18/1/2017 भारतीर् से्टट बैंक 6361/- 

165 F060039971002 645840 21/11/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 3772/- 

166 F060040019033 000779 03-11-2017 आर् डी बी आर् बैंक 8570/- 

167 F060040019066 950962 03-07-2017 इल्हाबाद बैंक 3990/- 

168 F060040128130 000002 12-02-2016 बैंक ऑर्फ बडोडा 14359/-  
अनु. िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 
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क्र. 

169 F060040426017 707364 19/11/2016 एक्सीस बैंक 5558/- 

170 F060040467038 745892 29/11/2016 शसंशडकेट बैंक 13388/- 

171 F060040467112 497074 12-08-2016 एच एस बी सी शप्रशमर्र 4960/- 

172 F060042488033 567587 19/8/2016 कॉपोरेिन बैंक 6577/- 

173 F060042488228 128452 15/6/2016 कॅनरा बैंक 24278/- 

174 F060042488258 000006 12-01-2016 एच डी एर्फ सी बैंक 21791/- 

175 F060042488290 007083 28/5/2016 शर्फड्डल बैंक 23300/- 

176 F060042489168 133768 27/5/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 7024/- 

177 F060042521000 941300 03-10-2017 कॅनेरा बैंक 265000/- 

178 F060042721119 993248 12-06-2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 5124/- 

179 F060042721195 715108 13/12/2016 डी सी बी बैंक 8286/- 

180 F060042755033 123989 22/11/2016 बैंक ऑर्फ बडोडा 6930/- 

    एकुण  2240444/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद क्रिाांक (15.9):-प्रभाग क्र. 6 (रसाज) प्रभागातीि िािित्ता कर सांकिन रकिेच्या    
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                                    नो ांदी िधीि फरकाबाबत  

शमरा भाईंदर महानगरपाशलका कार्ाके्षत्रातील  प्रभाग क्र. 6 (रसाज) चे शवत्त वर्ा 2016-2017 कररता 

माहे. माचा 2017 कालावधीचे मालमत्ता कर संकलन अशभलेखे लेखापररक्षणास पडताळणी केली असता प्रभाग 

चलनाप्रमाणे मालमत्ता कर संकलन रक्कम व एकशत्रत चलनाप्रमाणे संकलीत रक्कम हर्ामधे्य तर्फावत शदसून 

रे्त आहे. र्ाबाबतचे शववरणपत्र पुशिल प्रमाणे आहे.  

अनु 

क्र. 

मदनाांक प्रभाग चिनानुसार सांकिन रक्कि एकमित 

चिनाप्रिाणे जिा 

रक्कि 

फरक िेरा 

रोख धनादेि एकूण 

1 03-03-2017 263584 291502 555086 554169 917 कमी जमा 

2 04-03-2017 239418 829759 1069177 1069177 - - 

3 05-03-2017 ते 

06-03/2017 

640420 866547 1506967 1341755 

+164221  

1505976 

991 कमी जमा 

4 08-03-2017 534862 1285596 1820458 1820915 457 जादा 

जमा 

5 10-03-2017 954041 1008041 1963082 1962743 339 कमी जमा 

6 11-03-2017 ते 

12-03-2017 

1003111 2923630 6850371 50911      

1937783 

1988694 

4861677 कमी जमा 

7 15-03-2017 789350 1791221 2580571 2579253 1318 कमी जमा 

8 17-03-2017 882071 1393394 2275465 2275392 73 कमी जमा 

9 18-03-2017 745725 970915 1716640 1699793 16847 कमी जमा 

10 19-03-2017 ते 

20-03-2017 

1107508 1653377 2760885 172331     

2496368 

2668699 

92186 कमी जमा 

11 21-03-2017 669203 2284660 2953863 2945695 8168 कमी जमा 

12 22-03-2017 822341 1639987 2462328 2459286 3042 कमी जमा 

13 23-03-2017 807764 1222697 2030461 2005050 25411 कमी जमा 

14 25-03-2017 ते 

27-03-2017 

1729021 3335529 5064550 4736737 

3092783 

+213141 

+1430813 

327813 कमी जमा 

15 29-03-2017 763467 2957318 3720785 3546868 173917 कमी जमा 

16 30-03-2017 984180 1940637 2924817 2774479 149238 कमी जमा 
      

5662394 किी 

जिा 

र्ाबाबत खालील प्रमाणे अशभप्रार् आहेत. 
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1. महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखा संशहता 2011 शनर्म 105 अन्वरे् दैनशदंन वसुलीची पडताळणी शनशिती करुन 

शनर्म 106 अन्वरे् जमा रकमेची अचूकता प्रमाशणक करुन शनर्म 107 अन्वरे् सवा नोदं प्राप्त रक्कम 

खात्यामधे्य आणल्या आहेत शकंवा कसे र्ा बाबतची तपासणी करणे अशनवार्ा आहे. असे असताना सदर 

र्फरकाबाबत खुलासा करावा व कमी/ जादा रक्कम जमा बाबत संबशधत शवभागानी पुताता दिावावी. 

2. कमी रक्कम जमा बाबत खुलासा करेपरं्त सदरची रक्कम कमी जमा म्हणून दिाशवण्यात रे्त आहे. व सदर 

कमी भरणा रक्कम वसुली  रु.5662391/- करुन लेख्यात समाशवष्ठ करुन लेखापररक्षणास पूताता दिावावी. 
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पररचे्छद क्र. (15.10)  ऑन िाईन िािित्ता कर सांकिन स्टटेिेन्ट उपिब्धताबाबत …… 

 शवत्त वर्ा सन 2016-2017 मालमत्ता कराची वसुली नागरी सेवा केद्रातुन व ऑन लाईन प्रणालीव्दारे 

करण्यात रे्ते व त्याप्रमाणे दर शदविी जमा रक्कमेची चलन बनवून मुख्यालर् कर शवभाग र्ांच्याकडे जमा 

करण्यात रे्तात. सदरील चलनाच्या रककमा एकशत्रत करुन चलन बनशवले जाते व सदर चलन व त्यासोबत 

नागरी सेवा कें द्रातुन ऑन लाईन प्रणालीव्दारे वसुल केलेल्या रककमाची माशहती सहलेखा शवभागास 

पाठशवण्यात रे्ते. सदर चलनाची पडताळणी केली असता ऑन लाईन प्रणालीव्दारे वसुल केलेल्या रक्कमांची 

मालमत्ता धारकाप्रमाणे माशहती सोबत आिळुन रे्त नाही. त्यामुळे सदर ऑन लाईन प्रणालीव्दारे वसुल झालेली 

रककम व चलनात दिशवलेली रक्कम र्ांची पडताळणी करता आली नाही. हीबाब अधासमास पत्र क्र. 206 शद. 

01-07-2021 व अधासमास पत्र क्र. 206 शद. 28-07-2017 रोजी शनदद ािनास आणुन शदली होती. तथाशप 

अनुपालन अप्राप्त आहे. 
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    पररचे्छद  क्र. (15.11) एकमित चिनाव्दारे सांकिन रक्कि ि िािित्ता कर  

                                   रोकडिही  हया िधीि जिा रक्कि िधीि तफाित बाबत… 

शमळकत शवभागातील एकशत्रत चलनाव्दारे संकलन घेतलेली रक्कम व मालमत्ता कर रोकडवही मधील 

जमा रकमेबाबत पडताळणी केली असता शदनांक 14-06-2016 च्या एकशत्रत चलनाव्दारे संकलीत रक्कम 

व मालमत्ता कर रोकड वही मधील जमा रक्कम नोदंीत र्फरक शदसून रे्त आहे. र्ा बाबतचे शववरण पत्रक 

पुिील प्रमाणे … 

अ.क्र.  मदनाांक  तपमिि  एकमित 

चिन 

क्रिाांक  

जिा रक्कि 

स्वरुप 

िािित्ता कर 

नो ांद िही िधीि 

जिा रक्कि 

नो ांद  

फरक  

1. 14-06-

2016 

मालमत्ता कर  133 581891 581891 शनरंक  

2. 14-06-

2016 

मालमत्ता हस्ांतर 

िुल्क  

133 12858 शनरंक 12858 

3. 14-06-

2016 

मालमत्ता कर  134 282194 282194 शनरंक  

   एकूण 876943 8640857 12858 

 

शमळकत कर शवभागामार्फा त एकशत्रत चलनाव्दारे मालमत्ता हस्ांतर रक्कम रु. 12858/- रोख जमा 

रक्कम मालमत्ता कर नोदं वहीत जमा नोदं घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सदर रक्कम लेख्याच्या बाहेर 

असल्याचे शदसून रे्त आहे. हर्ा बाबत अनुरं्शगक अशभलेख बाबत अधासमास पत्र क्र. 215 शदनांक 27-08-

2021 तपशिल सादर करणे बाबत सूशचत केलेले होते. तथाशप हर्ा बाबत खुलासा झालेल्या नाही. 

महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखा संशहता 2011 शनर्म 84 अन्वरे् चलनाव्दारे जमा झालेली रक्कम शनर्म 94 

अन्वरे् रोकड वहीत नोदं केली जाते. तरी कमी जमा रक्कम संबशधताकडुन वसुल करुन मनपा शनधीत जमा 

करुन पूताता दिावावी.  

किी जिा रक्कि रु. 12858/- 

िसुि पाि रक्कि रु. 12858/- 
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पररचे्छद  क्र. (15.12)  िािित्ता कराची तेरीज पिकातीि थकीत िािित्ता कराबाबत…. 

शमरा भाईंदर महानगरपाशलका अतंगात मालमत्ता कर शवभागाच्या शवत्त वर्ा 2016/2017 कालावधीतील 

लेखापररक्षणास मालमत्ता करापोटी कर मागणी / कर वसुली व थशकत कर रकमेची तेरीज पत्रक अधासमास 

ज्ञापन क्र.216 शद. 29-08-2021 व्दारे मागणी केलेली होती. त्यानुसार शवत्त वर्ा 2016-2017 कररता मालमत्ता 

कराची मागणी / वसुली / थकबाकी बाबतचे तेरीज पत्रक प्रमाणे आकडेवारी पुिील प्रमाणे आहे.  

मागणी वसुली थकबाकी 

थशकत चालू एकूण थशकत चालू एकूण थशकत चालू एकूण 

62.09 

कोटी 

115.91 

कोटी 

178 

कोटी 

49.37 

कोटी 

82.82 

कोटी 

132.19 

कोटी 

12.72  

कोटी 

33.09 

कोटी 

45.81 

कोटी 

 

र्ाबाबत खालील प्रमाणे अशभप्रार् आहेत. 

1. महाराष्ट्र  महानगरपाशलका अशधशनर्म 1949 शनर्म 128 (1),(3),(6) व (7)प्रमाणे मालमत्ता कर 

वसुली बाबत कार्ावाही करुन थकबाकी वसुली करुन पुताता दिावावी.  
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पररचे्छद  क्र. (15.13)  िोबाईि टॉिरच्या िािित्ता कराची िसुिीबाबत…. 

शमरा भाईंदर महानगरपाशलका अतंगात मालमत्ता कर शवभागाच्या शवत्त वर्ा 2016-2017 हर्ा 

कालावधीचे लेखापररक्षणास महानगरपाशलकेच्या के्षत्रात मोबाईल कंपनीच्या टॉवरच्या मालमत्ता कराच्या 

आकारणी शदसुन रे्त आहेत. 

मोबाइल टॉवरच्या मालमत्ता कराची मागणी ,वसूली व थकबाकी नोदं वहीची पडताळणी केली असता 

थकबाकीचे प्रमाण 78.68 टके्क असल्याचे आिळुन रे्त आहे. त्याबाबतचा तपशिल खालील प्रमाणे 

मागणी वसुली थकबाकी िेरा 

रु .375391436/- रु.80036517/- रु.295354919/- वसुल करावर्ाची रक्कम 78.68 

टके्क  

र्ा बाबतखालील प्रमाणे अशभप्रार् आहेत. 

      उपरोक्त तपशिला प्रमाणे वसुलीचे प्रमाण र्फक्त 21.32 टके्क इतके नगण्ण असुन र्ाबाबत शवभागाने 

वसुलीसा दठी महाराष्ट्र  महानगरपाशलका अशधशनर्म 1949 शनर्म क्र.128 1,3,6 व 7 प्रमाणे आवश्यक ते 

प्रर्त्न करण्यात आल्याचे शदसुन रे्त नाही. तरी वरील शनर्माप्रमाणे कार्ावाही करुन थकीत मालमत्ता 

कराची रक्कम वसुल करुन पूताता दिावावी . 
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पररचे्छद  क्र.15.14 - मित्त िर्ा 2016-2017 बँकेतून न िटिेिे धनादेि परत आल्यािुळे     

                              िहानगरपामिकचे रक्कि रु. 2105822 /- आमथाक नुकसानी बाबत…… 

                             (प्रभाग क्र. 6 /िाडा क्र. L)  

सन 2016-2017 र्ा शवशत्तर् वर्ाात कर शवभागाकडुन बँकेत भरणा करण्यात आलेल्या मालमत्ता 

कराचे रमाचे धनादेि बँकेत न वटल्यामुळे परत करण्यात आले. धनादेि न वटल्यामुळे सदर धनादेिाची 

रक्कम ही दंडासहीत वसूल होणे आवश्यक आहे. सदर धनादेि न वटल्या प्रकरणी सवा प्रथम लेजर मधे्य 

जाऊन फॅ्लग "y" लावणे आवश्यक आहे. जणे करुन मालमत्ता धारकाच्या खात्यात सदर कराची रक्कम 

दंडासहीत थकबाकी म्हणून दिाशवण्यात रे्ते तथाशप खालील बँकेतून न वटलेल्या धनादेिाच्या प्रकरणी 

फॅ्लग "y" न लावल्याचे  कराची थकबाकी दंडासशहत शदसुन रे्ते पररणामी सदर मालमता धारकांची त्याचे 

खात्या मधे्य  प्रते्यकक्ष थकबाकी दंडासहीत जमा झाल्याचे स्पष्ट् होत नाही. त्यामुळे एक प्रकारे 

महानगरपाशलकेचे आशथाक नुकसान झाल्याचे शदसून रे्ते. सन 2016-2 फॅ्लग न लावलेली एकूण - 73 

प्रकरणे असुन त्याची एकूण रक्कम रु.2105822/- इतकी आहे.  

          सदर परत आलेल्या धनादेिला फॅ्लग न लावल्यामुळे महानगरपाशलकेचे रक्कम रु.2105822/- 

इतके आशथाक नुकसान झाल्याचे लेखापरीक्षणास शदसुन रे्ते प्रसु्त प्रकरणी शवभागाने कार् कार्ावाही 

प्रस्ाशवत केली र्ाबाबत अधासमास पत्र क्र221 शद. 08-09-2021 नुसार मागणी करुनही पुरक अशभलेखे 

लेखापररक्षणास सादर न केल्याने पडताळणी करता आलेली नाही तरी रक्कम रु. 2105822/- वसुल 

करुन पुतातेसह अनुपालन दिावावे. 

  िािित्ता कर मिभाग प्रभाग क्र. 6 (िाडा क्र. L) चेक रीटना झािेल्या खातेदाराांचा तपमिि सन 2016-17 

(फॅ्लग न िाििेिे धनादेि) मििरणपि 

अनु 

क्र. 
िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

1 L030042249029 897776 19/5/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 17455/- 

2 L010011373007 672402 42887 भारतीर् से्टट बैंक 2523/- 

3 L010011514018 308645 42716 पंजाब बैंक 13364/- 

4 L010011549037 000188 29/11/2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 4084/- 

5 L010011549055 743751 22/3/2017 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 71059/- 

6 L010016120002 400256 18/10/2016 सारस्वत बैंक 80868/- 

7 L010016143000 241614 42705 डी मालाड सहकारी बैंक 100000/- 

8 L010016381000 490769 20/3/2017 इंशडर्न बैंक 45000/- 

9 L010016444000 / 

L010032783000 / 

L010036851000 / 

L010016235000 

190659 24/11/2016 भारत बैंक 219609/- 
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अनु. 

क्र.  
िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

10 L010016787016 276785 27/12/2016 ओररर्न्ट्ल बैंक 1540/- 

11 L010017711043 245741 24/12/2016 मोगावीरा बैंक 15000/- 

12 L010017711051 663406 24/11/2016 सेंन्ट्रल बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 1268/-  
13 L010017711060 013048 24/11/2016 रु्शनर्न बैंक 44216/- 

14 
L01001786007 100374 23/12/2016 

डी सातारा सहकारी ॲण्ड 

कांशदवली बैंक 
23766/- 

15 L010033439018 139614 42593 एस को.ऑ. बैंक शल. 3266/- 

16 L010033440001 171168 42441 आर् सी आर् सी आर् बैंक 13841/- 

17 L010033441034 787605 18/3/2017 से्टट बैंक ऑर्फ मार्सूर 14449/- 

18 L010033442016 106490 28/2/2017 कॅनरा बैंक 14757/- 

19 L010033487002 040622 21/3/2017 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 2990/- 

20 L01003349029 000009 42705 डेव्हलपमेंन्ट् क्रशडट बैंक 3354/- 

21 L010035973008 143126 42502 एक्सीस बैंक 2778/- 

22 L010035974016 212423 15/11/2016 शवजर्ा बैंक 2789/- 

23 
L010039384000 579106 

028-11-

2016 
भारत बैंक 12576/- 

24 L010042788002 105959 18/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 2748/- 

25 L020001981504 515232 42441 कॅनरा बैंक 2365/- 

26 L020015384002 020697 24/11/2016 देना बैंक 87000/- 

27 L020015384002 281098 16/3/2017 देना बैंक 87000/- 

28 L020015433002 429297 18/11/2016 पंजाब नॅिनल बैंक 162536/- 

29 L020015658003 / 

L020015658001 / 

L020015658002 

001227 22/12/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 48829/- 

30 L020017089010 095526 42563 एक्सीस बैंक 1827/- 

31 L020017089031 095527 42563 एक्सीस बैंक 1195/- 

32 L020018368000 397058 27/12/2016 पंजाब नॅिनल बैंक 1194/- 

33 L020018722003 549600 42441 भारत बैंक 1195/- 

34 L020020269003 143848 42533 बैंक ऑर्फ बडोडा 11339/- 

35 L0220019974011 000027 42705 अपना सहकारी बैंक शल. 1368/- 

36 
L030015232001 182343 26/7/2016 

डी ठाणे शजल्हा मध्यमवती 

बैंक 
6988/- 

37 L030015450015 05643 43072 रु्शनर्न बैंक 33572/- 

38 L030015450017 005641 43072 रु्शनर्न बैंक 44276/- 

39 L030015450018 005644 43072 रु्शनर्न बैंक 44424/- 

40 L03001545003 005642 43072 रु्शनर्न बैंक 34588/- 

41 L03001716600 203336 14/12/2016 शवजर्ा बैंक 3733/- 

42 L030018265002 000005 42682 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 30948/- 

43 L030019074001 000871 42950 एक्सीस बैंक 50000/-  
अनु. 

क्र.  
िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 
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पररचे्छद  क्र.15.15 - मित्त िर्ा 2016-2017 बँकेतून न िटिेिे धनादेि परत आल्यािुळे  

                                 िहानगरपामिकचे  रक्कि रु. 1250327/- आमथाक नुकसानी बाबत…… 

44 L030019196001 / 

L030019196002 
100184 42705 

बॅसीन कॅथॉशलक को-ऑप. 

बैंक शल. 
216/- 

45 
L0300342 212836 42472 

डी ठाणे शजल्हा मध्यमवती 

बैंक 
5902/- 

46 L030038739000 891685 18/3/2017 पंजाब नॅिनल बैंक 30000/- 

47 L030039858005 000065 20/11/2016 एच डी एर्फ सी बैंक 5870/- 

48 L030039858026 137216 28/12/2016 इंशडर्न बैंक 7606/- 

49 L030039858072 245468 29/11/2016 बैंक ऑर्फ महाराष्ट्र ा 5858/- 

50 L030042245008 951463 20/2/2017 आर बी एल बैंक 52712/- 

51 L030042247025 778078 24/11/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 67554/- 

52 L030042249040 000033 21/6/2016 एच डी एर्फ सी बैंक 18059/- 

53 L030042249060 955956 42680 भारतीर् से्टट बैंक 17455/- 

54 L030042249099 000023 14/6/2016 एच डी एर्फ सी बैंक 36854/- 

55 L030042249146 000002 15/6/2016 एच डी एर्फ सी बैंक 17455/- 

56 L030042249196 784343 43011 जमु्म ॲण्ड काश्मिर बैंक 36539/- 

57 L030042249251 785237 42533 शसंशडकेट बैंक 4032/- 

58 L040015399000 

L040015392000 
000037 15/3/2017 

पंजाब ॲण्ड महाराष्ट्र  

को.ऑप. बैंक 
18839/- 

59 L040016700003 047494 23/11/2016 बैंक ऑर्फ महाराष्ट्र ा 1522/- 

60 L040016900004 043885 24/11/2016 ओररर्न्ट्ल बैंक 3797/- 

61 L040017339022 254361 42375 बैंक ऑर्फ महाराष्ट्र ा 13683/- 

62 L040017417008 000025 20/01/2017 डी सी बी बैंक 33191/- 

63 L040017417032 346628 22/11/2016 सेंन्ट्रल बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 10228/- 

64 L040017486014 000977 15/3/2017 बैंक ऑर्फ बडोडा 3155/- 

65 L040017548006 136066 24/12/2016 सेंन्ट्रल बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 7466/- 

66 L040018411001 to 

77 
571015 42502 नु्य इंशडर्ा को.ऑ. बैंक शल. 276967/- 

67 L040035910006 044287 42471 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 3074/- 

68 L040039411074 265293 42702 आर् सी आर् सी आर् 5600/- 

69 L040040016074 004880 30/11/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 9758/- 

70 L040040016077 594179 22/11/2016 ओररर्न्ट्ल बैंक 8321/- 

71 L040042874082 445303 42591 भारतीर् से्टट बैंक 15570/- 

72 L040042874096 680991 22/3/2017 भारत बैंक 18232/- 

73 L10033561008 000063 28/11/2016 पी एम सी बैंक 2630/- 

    एकूण  2105822 
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                                  (प्रभाग क्र. 6 /िाडा क्र. O)  
 

सन 2016-2017 र्ा शवशत्तर् वर्ाात कर शवभागाकडुन बँकेत भरणा करण्यात आलेल्या मालमत्ता 

कराचे रमाचे धनादेि बँकेत न वटल्यामुळे परत करण्यात आले. धनादेि न वटल्यामुळे सदर धनादेिाची 

रक्कम ही दंडासहीत वसूल होणे आवश्यक आहे. सदर धनादेि न वटल्या प्रकरणी सवा प्रथम लेजर मधे्य 

जाऊन फॅ्लग "y" लावणे आवश्यक आहे. जणे करुन मालमत्ता धारकाच्या खात्यात सदर कराची रक्कम 

दंडासहीत थकबाकी म्हणून दिाशवण्यात रे्ते तथाशप खालील बँकेतून न वटलेल्या धनादेिाच्या प्रकरणी 

फॅ्लग "y" न लावल्याचे  कराची थकबाकी दंडासशहत शदसुन रे्ते पररणामी सदर मालमता धारकांची त्याचे 

खात्या मधे्य  प्रते्यकक्ष थकबाकी दंडासहीत जमा झाल्याचे स्पष्ट् होत नाही. त्यामुळे एक प्रकारे 

महानगरपाशलकेचे आशथाक नुकसान झाल्याचे शदसून रे्ते. सन 2016-2017 र्ा शवत्तीर् वर्ाात प्रभाग क्र. 06 

(वाडा क्र. O) मधे्य धनादेि परत आलेली तथाशप त्यांस फॅ्लग न लावलेली एकूण - 62 प्रकरणे असुन त्याची 

एकूण रक्कम रु.1250327/- इतकी आहे.  

          सदर परत आलेल्या धनादेिला फॅ्लग न लावल्यामुळे महानगरपाशलकेचे रक्कम रु.1250327/- 

इतके आशथाक नुकसान झाल्याचे लेखापरीक्षणास शदसुन रे्ते प्रसु्त प्रकरणी शवभागाने कार् कार्ावाही 

प्रस्ाशवत केली र्ाबाबत अधासमास पत्र क्र. 223 शद. 08-09-2021 नुसार मागणी करुनही पुरक अशभलेखे 

लेखापररक्षणास सादर न केल्याने पडताळणी करता आलेली नाही तरी रक्कम रु1250327/- वसुल करुन पुतातेसह 

अनुपालन दिावावे. 

िािित्ता कर मिभाग प्रभाग क्र. 6 (िाडा क्र. O)चेक रीटना झािेल्या खातेदाराांचा तपमिि सन 2016-

17(फॅ्लग न िाििेिे धनादेि) मििरणपि 

 

अनु.

क्र. 

िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

1   751690 30/5/2016 जमु्म ॲण्ड कश्मिर बैंक 98000/- 

2 O010027298000 100472 27/11/2016 बॅशसन कॅथोशलक बैक 78285/- 

3 O010028490018 770686 11-07-2016 भारतीर् से्टट बैंक 2380/- 

4 O010028969014 007222 30/11/2016 देना बैंक 2280/- 

5 O010029122015 090523 15/10/2016 आर् सी आर् सी आर् बैंक 37000/- 

6 O010029221015 626466 20/12/2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 2919/- 

7 O010042691000/01 689075 12-08-2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 23616/- 

8 O020010915020 859244 24/11/2016 से्टट बैंक 9382/- 

9 O020014270023 640949 28/11/2016 पंजाब बैंक 18960/- 

10 O020014778008 071835 14/11/2016 नु्य इंशडर्ा को.ऑ. बैंक शल. 2160/- 

अनु. 

क्र.  
िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

11 O020014859001 165878 20/3/2017 नु्य इंशडर्ा को.ऑप.बैंक 2455/- 
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12 O020014957010 156931 02-03-2017 आर् सी आर् सी आर् बैंक 15282/- 

13 O020015315011 134142 16/3/2016 पोस्ट ऑर्फीस बैंक 4785/- 

14 O020016456004 401645 22/11/2016 डी मुनसीपल को.ऑ. बैंक शल. 3369/- 

15 O020016456026 351245 18/7/2016 बैंक ऑर्फ महाराष्ट्र ा 3700/- 

16 O020017273011 550426 24/10/2016 सारस्वत बैंक 2768/- 

17 O020017387004 088184 29/11/2016 एक्सीस बैंक 2768/- 

18 O020032688000 077643 17/11/2016 शवजर्ा बैंक 100000/- 

19 O020032688000 658058 03-10-2017 कॅनेरा बैंक 300000/- 

20 O020032849020 561034 21/1/2016 एस वी सी बैंक 1891/- 

21 O020032974007 000003 03-06-2017 डी सी बी बैंक 3416/- 

22 O020032974031 063646 03-06-2017 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 2714/- 

23 O020033461037 188360 24/11/2016 डी िामराव शवठ्ठल बैंक 1878/- 

24 O020033462068 501785 12-05-2016 एक्सीस बैंक 1762/- 

25 O020033462095 871124 27/1/2016 कॅनेरा बैंक 2982/- 

26 O020033463064 000001 14/2/2017 एच.डी.एर्फ.सी. बैंक 3307/- 

27 O020034000011 104387 11-09-2016 रु्शनर्न बैंक 2752/- 

28 O020034000020 469306 14/13/2016 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 7604/- 

29 O020034323011 197923 03-10-2017 कोटक बैंक 8375/- 

30 O020034336007 021212 18/11/2016 शड िामराव शवठ्ठल बैंक 1586/- 

31 O020034369115 165962 30/12/2016 सेंन्ट्रल बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 1748/- 

32 O020034369264 083455 11-12-2016 देना बैंक 1737/- 

33 O020034373020 126454 25/1/2017 आर् सी आर् सी आर् बैंक 2780/- 

34 O020034377037 297242 30/1/2017 बैंक ऑर्फ महाराष्ट्र ा 8697/- 

35 O020034399009 082004 28/11/2016 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 5213/- 

36 O020034400049 130376 12-07-2016 एक्सीस बैंक 4314/- 

37      O02003443145 074990 22/11/2016 भारत बैंक 6740/- 

38 O020034443014 373230 13/2/2017 एस वी सी बैंक 2892/- 

39 O020034463035 864857 15/2/2017 से्टट बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 7138/- 

40 O020034463144 126934 20/11/2016 नु्य इंशडर्ा को.ऑ. बैंक शल. 2556/- 

41 O020034476166 117703 15/12/2017 बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 2654/- 

42 O020034489096 000002 12-02-2016 पी एम सी बैंक 19402/- 

43 O020034489163 046530 27/10/2016 नु्य इंशडर्ा को.ऑ. बैंक शल. 35000/- 

44 O020034489167 072129 24/11/2016 कॅनेरा बैंक 12698/- 

45 O020036233009 338768 02-10-2017 आर् एन जी वार्सा बैंक 25094/- 

46 O020038318027 100018 07-07-2016 बॅशसन कॅथोशलक बैक 106460/- 

47 O020038389069 266079 20/12/2016 एक्सीस बैंक 3350/- 

48 O020038428020 138137 11-11-2016 डी प्रताप को.ऑ. बैंक शल. 3390/- 

49 O020038816029 659495 12-01-2016 सीटी बैंक 43907/- 

50 O020038816151 725509 28/11/2016 कॅनेरा बैंक 31958/- 

51 O020038934031 224891 25/01/2017 सेंन्ट्र बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 65113/- 

अनु. 

क्र.  
िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

52 O020038985007 000035 18/6/2016 एच डी एर्फ सी बैंक 2510/- 
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53 O020039896051 665515 26/10/2016 कॉपोरेिन बैक 22018/- 

54 O02004033300 130112 11-01-2016 रु्शनर्न बैंक 2029/- 

55 O020040333075 130243 25/11/216 आर् सी आर् सी आर् बैंक 4538/- 

56 O020040452079 038175 13/12/2016 रु्शनर्न बैंक 6005/- 

57 O020042764001 469315 21/1/2016 भारतीर् से्टट बैंक 4844/- 

58 O020043033040 068638 19/11/2016 देना बैंक 12335/- 

59 O203439604 16743 12-05-2016 सीटी बैंक 3420/- 

60   665535 05-11-2016 कॉपोरेिन बैक 13622/- 

61   790231 06-06-2016 सेंन्ट्रल बैंक ऑर्फ इंशडर्ा 13621/- 

62   175024 24/6/2016 रु्शनर्न बैंक 24168/- 

    एकूण 1250327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद  क्र. (15.16) िािित्ता कर सांकिन रोख रक्किेपेक्षा किी रक्कि बँक खाती जिा केिेिी  

                                असल्याबाबत….. 
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शवत्त वर्ा 2017-2018 हर्ा वर्ााच्या शदनांक 19-03-2017 रोजी कनशकर्ा प्रभागा मार्फा त मालमत्ता 

करापोटी रोख रमेव्दारे रक्कम रु. 106666/- व धनादेिाव्दारे रक्कम रु. 621610/- अिी एकूण रक्कम रु. 

728276/-संकलीत झालेली असल्याचे चलनाच्या नोदंीवरुन शनदेिनास रे्ते. रोख संकलन रक्कम 106666/- 

रुपरे् पैकी 105446/- रु इतकी रक्कम बँक खाती जमा करण्यात आलेली आहे. उवाररत रक्कम रु. 1220/- 

बँक खाती जमा शदसुन रे्त नाही. हर्ा बाबत अधासमास पत्र क्र. 17 शदनांक 29/07/2021 अन्वरे् खुलासा सादर 

करणे बाबत सुशचत केलेले होते तथाशप हर्ा बाबत अद्याप खुलासा अप्राप्त  आहे. हर्ा बाबत खालील प्रमाणे 

अशभप्रार् आहेत.  

1. महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखा संशहता 2011 मधील शनर्म 92 अन्वरे् रोखीचे प्राप्त झालेल्या रकमा लगतच्या 

शदविी बँकेत भरणा करणे आवश्यक आहे. रोख रक्कम संकलन पैकी रक्कमरु. 1220/- बँक खाती कमी 

भरणा करण्याबाबतचे अनुपालन लेखापररक्षणास सादर करावे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद  क्र. (15.17)िािित्ता कराच्या सिायोजन रक्किेबाबत…. 
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शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेच्या मालमत्ता कराच्या संकलन रक्कमेचे शवत्त वर्ा 2017/2018 हर्ा 

कालावधीचे लेखापररक्षणास शदनांक 06-09-2017 ते शदनांक 07-09-2017 रोजीचे मालमत्ता कराच्या 

संकलनाच्या एकशत्रत चलनाची पडताळणी केली असता प्रभाग सशमती क्र. 3 भाईंदर पूवा रे्थील अनुक्रमे 

रककम रु.25604 व रक्कम रु. 18339/-अिी एकूण रुपरे् 43943/- इतक्या रकमेचे समार्ोजन चलन नोदं 

केलेली आहे. त्याबाबत अधासमास  पत्र क्र. 13 शद. 23-07-2021 अन्वरे् माशहती सादर करणे बाबत सूशचत 

केलेले आहे तथाशप हर्ा बाबतची माशहती लेखापररक्षणास अप्राप्त आहे.  

हर्ा बाबत खालीलप्रमाणे अशभप्रार् आहेत. 

1.सदरची नमूद रक्कम मालमत्ता करापोटी आगावू संकलन (वसुली) केल्याबाबतचे अशभलेख नोदं करण्यात 

आलेली नसल्याचे हर्ाबाबत  लेखापररक्षणाची खात्री पटलेली नाही  

2.सदर रक्कमाची दशर्त्वाची नोदं लेखापररक्षणास सादर केलेली नसल्याने पडताळणी करता आलेली नाही.  

3.महाराष्ट्र  नगरपाशलका लेखासंशहता 2011 चे शनर्म 103 नुसार नगरपाररर्दने आगामी वर्ााच्या संबधात 

कोणतीही रक्कम वसुल केली असेल तर शतला दाशर्त्व समजण्यात रे्ईल व शतची आगावू वसुली लेखा 

म्हणुन नोदं घेण्यात रे्ईल व अिी रक्कम भरणा करण्यास देय्य होईल तेव्हाच ती उत्पन्नामधे्य हस्ांतरीत 

करण्यात रे्ईल शकंवा त्या वर्ाातील "प्राप्य" म्हणून समार्ोशजत करण्यात रे्ईल अिी कार्ावाही केलेली 

शदसुन रे्त नसल्याने सदरची रक्कम रु. 43943/- समार्ोशज रक्कम म्हणून लेखापररक्षणास मान्य करता 

रे्त नाही. तरी र्ाबाबत पूताता दिावावी. 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद  क्र.15.18 - मित्त िर्ा 2016-2017 बँकेतून न िटिेिे धनादेि परत आल्यािुळे  

                                 िहानगरपामिकचे  रक्कि रु. 1220445/- आमथाक नुकसानी बाबत…… 
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                                 (प्रभाग क्र. 6 /िाडा क्र.Q )  
 

      सन 2016-2017 र्ा शवशत्तर् वर्ाात कर शवभागाकडुन बँकेत भरणा करण्यात आलेल्या मालमत्ता कराचे 

रमाचे धनादेि बँकेत न वटल्यामुळे परत करण्यात आले. धनादेि न वटल्यामुळे सदर धनादेिाची रक्कम 

ही दंडासहीत वसूल होणे आवश्यक आहे. सदर धनादेि न वटल्या प्रकरणी सवा प्रथम लेजर मधे्य जाऊन 

फॅ्लग "y" लावणे आवश्यक आहे. जणे करुन मालमत्ता धारकाच्या खात्यात सदर कराची रक्कम दंडासहीत 

थकबाकी म्हणून दिाशवण्यात रे्ते तथाशप खालील बँकेतून न वटलेल्या धनादेिाच्या प्रकरणी फॅ्लग "y" न 

लावल्याचे  कराची थकबाकी दंडासशहत शदसुन रे्ते पररणामी सदर मालमता धारकांची त्याचे खात्या मधे्य  

प्रते्यकक्ष थकबाकी दंडासहीत जमा झाल्याचे स्पष्ट् होत नाही. त्यामुळे एक प्रकारे महानगरपाशलकेचे 

आशथाक नुकसान झाल्याचे शदसून रे्ते. सन 2016-2017 र्ा शवत्तीर् वर्ाात प्रभाग क्र. 06 (वाडा क्र. Q) मधे्य 

धनादेि परत आलेली तथाशप त्यांस फॅ्लग न लावलेली एकूण - 29 प्रकरणे असुन त्याची एकूण रक्कम 

रु.1220445/- इतकी आहे.  

          सदर परत आलेल्या धनादेिला फॅ्लग न लावल्यामुळे महानगरपाशलकेचे रक्कम रु.1220445/- 

इतके आशथाक नुकसान झाल्याचे लेखापरीक्षणास शदसुन रे्ते प्रसु्त प्रकरणी शवभागाने कार् कार्ावाही 

प्रस्ाशवत केली र्ाबाबत अधासमास पत्र क्र.224 शद. 15-09-2021नुसार मागणी करुनही पुरक अशभलेखे 

लेखापररक्षणास सादर न केल्याने पडताळणी करता आलेली नाही तरी रक्कम रु. 1220445/- वसुल 

करुन पुतातेसह अनुपालन दिावावे. 

 िािित्ता कर मिभाग प्रभाग क्र. 6 (िाडा क्र. O)चेक रीटना झािेल्या खातेदाराांचा तपमिि सन 

2016-17(फॅ्लग न िाििेिे धनादेि) मििरणपि 

 

अनु 

क्र.  
िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 

1 Q020040469536 720238 23/5/2015 भारतीर् से्टट बैंक 25421/- 

2   Q010017505001/ 

Q010017505016 
610454 42625 

नु्य इंशडर्ा को.ऑ. बैंक 

शल. 
25936/- 

3 Q010018271001 

Q010018271028 
674007 16/2/2017 नु्य इंशडर्ा को-ऑ बैंक 45976/- 

4 Q01007215131 287046 30/12/2016 आर् सी आर् सी आर् 2196/- 

5 Q01007215131 287046 30/12/2016 आर् सी आर् सी आर् 2196/- 

6 Q020019940019 100099 22/11/2016 अभु्यदर्ा बैंक 750/- 

7 Q020019940019 100099 22/11/2016 अभु्यदर्ा बैंक 750/- 

8 Q020020968032 551630 15/11/2016 कॉपोरेिन बैंक 2308/- 

अनु. 

क्र.  
िािित्ता क्र. चेक क्र. चेकची मद. बॅकेचे नाि चेकची रक्कि 
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9 Q020020968032 551630 15/11/2016 कॉपोरेिन बैंक 2308/- 

10 Q020022506001 003296 24/12/2016 आर् सी आर् सी आर् 414917/- 

11 Q020022506001 003296 24/12/2016 आर् सी आर् सी आर् 414917/- 

12 Q020023986024 519151 42697 आर् सी आर् सी आर् 2218/- 

13 Q020024630108 226069 17/11/2016 शवजर्ा बैंक 15488/- 

14 Q020025008009 282646 42723 शसंशडकेट बैंक 47500/- 

15 Q020032103038 035215 21/11/2016 आर् सी आर् सी आर् 2308/- 

16 Q020032103038 035215 21/11/2016 आर् सी आर् सी आर् 2308/- 

17 Q02003974700 

/Q020039747002 
010901 24/11/2016 आर् सी आर् सी आर् 100000=00/- 

18 
Q020040469247 332541 17/1/2017 इंडशसंड बैंक 13866/- 

19 Q020040469332 709427 42737 पंजाब नॅिनल बैंक 2352/- 

20 
Q020040469353 770958 20/12/2016 

आर् सी आर् सी आर् 

बैंक 
13866/- 

21 Q020040469419 326418 42699 आर् डी बी आर् बैंक 6296/- 

22 Q020040469419 326418 42699 आर् डी बी आर् बैंक 6296/- 

23 
Q020040469582 088624 42704 

शड कातशलक शसररर्न 

बैंक शल. 
5444/- 

24 
Q020040469582 088624 42704 

शड कातशलक शसररर्न 

बैंक शल. 
5444/- 

25 Q020042161156 056296 21/11/2016 एक्सीस बैंक 13564/- 

26 Q020042161156 056296 21/11/2016 एक्सीस बैंक 13564/- 

27 Q020042161212 000035 42700 आर् सी आर् सी आर् 5929/- 

28 Q020042161212 000035 42700 आर् सी आर् सी आर् 5929/- 

29 
Q050005441001 100110 42440 

वसई जनता सहकारी 

बैंक 
20398/- 

    एकुण  1220445 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद  क्र.15.19:- मित्त िर्ा 2016-2017 न िटिेिी धनादेि परत आल्यािुळे िसुि कराियाची  
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                               दांडाची रक्कि रु. 131500/-बाबत…. 

मालमत्ता धाराकाकडुन कराचा भरणा हा धनादेिाव्दारे कर शवभागात करण्यात रे्तो. कर शवभागात 

प्राप्त होनारे धनादेिचा भरणा बँकेत करण्यात आल्या नंतर जे धनादेि न वटल्यामुळे परत रे्तात त्या 

धनादेिाची दंडासहीत कराची रक्कम वसुल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सवाप्रथम लेजर मधे्य परत 

आलेल्या धनादेिासाठी y लावने आवश्यक आहे जेने करुन मालमत्ता धारकाच्या खात्यात दंडासहीत थकबाकी 

म्हणुन दिाशवण्यात रे्ईल. सन 2016-2017 र्ा आशथाक वर्ाातील परत आलेल्या धनादेिाची तपासणी करताना 

काही शठकाणी y लावण्यात आला परंतु त्या शठकाणी दंडासहीत रक्कम नमूद करण्यात आलेली नाही. बँकेतून 

न वटलेली धनादेि परत आल्याची संख्या ही 890/- आहे. प्रते्यकी धनादेिाकरीता रु.150/- दंड र्ाप्रमाने एकून 

रु. 133500/- इतकी दंडाची रक्कम वसूल होणे आवश्यक आहे. तथाशप शवभागाने सादर केलेल्या मागणी 

वसुली व थकबाकी शववरणपत्रातची पडताळणी केली असता सन 2016-2017 अ.क्र.12 मधे्य रु.2000/- दंड 

वसूल केल्याचे शदसुन रे्ते. सदर रु. 2000/- वजा जाता रु. 131500/- मालमत्ता धारकाकडुन वसुल करुन 

त्याचा भरणा महानगरपाशलकेचा शनधी मधे्य जमा करण्यात र्ावा. 

        शवभागाशनहार् परत आलेल्या धनादेिाची संख्या खालील प्रमाणे आहे. 

अ.क्र. मिभाग धनादेि 

सांख्या 

अ.क्र. मिभाग धनादेि 

सांख्या 

1. वाडा बी.प्रभाग- 1 13 10. वाडा एर्फ प्रभाग -4 41 

2. वाडा टी प्रभाग -1 07 11. वाडा ई प्रभाग -5 231 

3. वाडा एस प्रभाग -1 01 12. वाडा के प्रभाग 6 122 

4. वाडा सी प्रभाग -1 01 13. वाडा एल प्रभाग -6 73 

5. वाडा ए प्रभाग -2 02 14. वाडा कु्य प्रभाग -6 30 

6. वाडा एच प्रभाग - 3  38 15. वाडा एस प्रभाग -6 4 

7. वाडा जी 1 ते 3 प्रभाग -3 17 16. वाडा एन प्रभाग -6 30 

8. वाडा आर् प्रभाग -4 23 17 वाडा ओ प्रभाग 6 61 

9. वाडा जे प्रभाग - 4 17 18. वाडा एर्फ प्रभाग 6 179 

अ एकूण  119 ब एकूण  771 

 एकूण अ+ब= 890 

 

उपरोक्त आके्षपीत मुद्या बाबत शवभागात  अधासमास ज्ञापन क्र 214 शद. 26-08-2021 अन्वरे् कळशवले असता  

शवभागाचे अनुपालन अप्राप्त असल्याचे आके्षप कार्म करण्यात रे्त आहे.    

 

पररचे्छद  क्र. 6.8:- मित्त िरे् 2016-2017 दुहेरी पध्दतीने िेखे ठेिणे बाबत……. 
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उपरोक्त तरतुदी प्रमाणे लेखापररक्षण करताना सदरचे लेखे हे श्मव्दनोदं पध्दतीने ठेवल्याचे आिळून आलेले 

नाही. तरी र्ा बाबत शवभागाने कार् कार्ावाही प्रास्ाशवत केली त्याचा अहवाल सादर करणे बाबत अधासमास 

ज्ञापन क्र.213 शद. 13-08-2021 अन्वरे् कळशवले असता शवभागाचे अनुपालन अप्राप्त असल्याने आके्षप कार्म 

करण्यात रे्त आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नगर शवकास शवभाग िासन शनणार् क्रमांक लेखासु-102004/71/प्र. क्र. 5/04/नशव - 31 शदनांक 06-07-

2005 नुसार महानगरपाशलकेने शद. 01-04-2005 पासुन श्मव्दनोदं पध्दतीने लेखे ठेवणे बाबतचा सुचना देण्यात 

आलेल्या आहेत.  

नागरी स्थाशनक स्वराज्य संस्थाचा आथोक व्यवहारात अचुकता व पारदिाकता आणण्याची शनकड लक्षात 

घेता, नागरी स्थाशनक स्वराज्य संस्थेचे लेखे दुहेरी नोदं लेखा पध्दतीने ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. 

राष्ट्र ीर् महापाशलका लेखा संहीता 2004 (NMAM) मधील तरतुदीनुसार रोखवही लेजर, लेखाशिर्ाासह खचा 

शबलांचे शवशहत नमूने, धनादेि शववरण नोदंवही अनामत नोदंवहर्ा बँक ताळमेळ इ. नमूने राष्ट्र ीर् महापाशलका 

लेखा संहीता (NMAM) प्रकरण 5 मधे्य शदलेले आहेत.  
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पररचे्छद  क्र.6.9 - आिदार मनधी , खासदार मनधी (16 िी िोकसभा) खासदार मनधी (15 िी    

                         िोक सभा ), रस्ता मनधी, रस्ता सुधारणा मनधी , िृक्ष सांिधान मनधी, नागरी  

                         दामितिस्ती सुधारणा नो ांदिही निुना क्रिाांक 11 बाबत…. 
 

           लेखा शवभागातील आमदार शनधी, खासदार शनधी (16 वी लोकसभा) खासदार शनधी (15 वी लोक सभा), 

रस्ा शनधी, रस्ा सुधारणा शनधी, वृक्ष संवधान शनधी, नागरी दाशलतवस्ी सुधारणा नोदंवही (नमुना क्रमांक 11 

नोदंवही मधील 31  माचा 2017 अखेरची शिल्लक व बँक  खाते मधील शिल्लक र्ा मधे्य खालील प्रमाणे 

तर्फावत शदसून रे्त आहे. 

अनु 

क्र.  

बँकेचे नाि  खाते क्रिाांक  रोकडिही 

प्रिाणे रक्कि  

बँक मििरण 

पिाप्रिाणे 

रक्कि  

तफाित  

1. बँक ऑर्फ इंशडर्ा 

(आमदार शनधी )  

008520100608099 22900674 263907.55 22636766.45 

2. बँक ऑर्फ महाराष्ट्र  

(खासदार शनधी ) 

60088361479 6375685 563423 5812262 

3. ओररर्न्ट्ल बँक  

ऑर्फ कॉमसा  

09951011000996 43953410.49 208163.49 43745247 

4. बँक ऑर्फ इंशडर्ा 

(रसे् सुधारणा शनधी ) 

008520100007394 2747633.67 227686146.11 200213512.44 

5. बँक ऑर्फ इंशडर्ा 

(वृक्षसंवधान शनधी) 

008520100007395 204707.19 209737.76 5030.57 

 

रोकड वही मधे्य आमदार शनधी, खासदार शनधी, रसे् सुधारणा शनधी, वृक्षसंवधान शनधी मधील घेतलेल्या 

नोदंी नुसार रोकडवही व बँक शववरणपत्रातील केलेल्या रक्कमे मधे्य तर्फावत शदसून रे्ते र्ाबाबत अधासमास 

पत्र क्र. 205 शद. 26-07-2021 नुसार ताळमेळ बाबत सुशचत करण्यात आले होते तथाशप र्ाबाबत संबशधत 

शवभागामार्फा त र्ाबाबत कोणतीही कार्ावाही करण्यात आलेली नाही.  तरी र्ा तर्फावतीबाबत  ताळमेळ घेवून 

लेखापररक्षणास पूताता दिावावी. 
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  पररचे्छद  क्र. (13.2) बहुउदे्दिीय आरोग्य किाचारी ि िैद्यमकय आरोग्य मिभागातीि किाचा-याांची EPF    

                               ची रक्कि किाचारी भमिष्य मनधी सांगठण येथे जिा न केल्याबाबत…. 

शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेच्या अस्थापनेवर आरोग्य शवभागातील ठोक मानधनावर 27 कमाचारी 

कार्ारत असलेल्या बहुउदे्दिीर् आरोग्य कमाचारी र्ांचे माहे सष्ट्ेंबर 2014 ते माचा 2018 हर्ा कालावधीत 

कमाचारी भशवष्य शनधी रक्कम संगठण रे्थे माहे. ऑगस्ट 2021 अखेर परं्त जमा केलेली नसल्याचे शदसुन रे्ते.  

र्ाबाबत खालील प्रमाणे अशभप्रार् आहेत. 

1. कमाचारी भशवष्य 1952 शनर्म -19 उपशनर्म (3)(क)(ख) भारत सरकार राजपत्र शदनांक 08-01-2011 

नुसार लागू केलेले आहे. 

2. कमाचारी भशवष्य शनवााह शनधी संगठण श्रममंत्रालर् भारत सरकार र्ांचे संदशभार् पत्र क्र. 

MH/PF/KND/21365/7A-Comp-II / शदनांक 10-10-2016 अन्वरे् उद्योग व कामगार शवभाग महाराष्ट्र  

राज्य िासन र्ांचे शदनांक 01-06-2016 चे अधािासकीर् पत्रानुसार बाहर् रं्त्रणे मार्फा त शनरु्क्त केलेल्या / 

कार्ारत असलेल्या कमाचारी /कामगार हर्ांना समाशजक सुरके्षअतंगात र्फार्दे देणे बाबत कामगारांना EPF  

र्ोजना 1952 अतंगात र्फार्दे देण्याची कार्ावाही करणेबाबत सूशचत केलेले आहे.  

असे असतानाही सदर कार्ारत 27 कमाऱर्ांचे माह. माचा 2018 अखेर परं्तची माशसक पगाराच्या 

देय्यकातून कपात केलेली कमाचारी शहस्सा रक्कम व कार्ाालर्ाची शहस्सा रक्कम संगठण र्ेंथे माहे.ऑगस्ट 

2021 परं्त जमा केलेली नाही. तरी र्ाबाबत पूतातासह अनुपालन दिावावे. 
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                     पररछेद क्र. (13.3) भमिष्य मनिााह मनधीचे अांमति प्रदान देय्यक रक्किेपेक्षा बँक                             

                                                िाखेतून  जादा  प्रदान रक्किेबाबत… 

शमरा भाईंदर महानगरपाशलका मधील कमाचारी श्री. लक्ष्मण हरर र्फडे हर्ाचे भशवष्य शनवााह शनधीचे 

अंशतम प्रदान रक्कम प्रमाणक क्र. 25 शद. 01-06-2017 धनादेि क्र. 680927 प्रमाणे रक्कम रु. 306277/- 

अिी नमूद आहे. व त्याप्रमाणे कॅिबुक मधे्य प्रमाणक शनहार् रक्कम रु. 306277/- अिी नमूद केलेली आहे. 

तथाशप बँक पासबुक प्रमाणे खात्यातून श्री. लक्ष्मण हरर र्फडे हर्ांचे खाती रक्कम रु. 308277/-हस्ांतरीत 

केलेली शदसुन रे्त आहे. त्यामुळे 2000/- रु. जादा रक्कम  बँक खाते मधून प्रदान केलेली आहे.हर्ा बाबत 

अधासमास पत्र क्र. 213 शद. 23-08-2021 व्दारे सदर जादा प्रदान रक्कम वसुली झाली शकंवा कसे हर्ा बाबत 

माशहती लेखापररक्षणास उपलब्ध करुन देणे बाबत सूशचत केलेले होते. तथाशप हर्ा बाबत लेखापररक्षणास 

माशहती उपलब्ध झालेली नाही.  

तरी जादा प्रदान रक्कम रु. 2000/- संबशधता कडुन वसुल करुन भशवष्य शनवााह शनधी खत्यात जमा 

करुन पूताता दिावावी. 
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पररचे्छद क्र.   ( 13.4  ) किाचा-याांच्या भमिष्य मनिााह मनधी िगाणी दराबाबत…. 

शमरा भाईंदर महानगरपाशलका अतंगात कमाचाऱर्ांचे भशवष्य शनवााह शनधीचे शवत्त वर्ा -2017-2018 

कररता अशभलेखांची पडताळणी केली असता काही कमाऱर्ांचे भशवष्य शनवााह शनधीची वगाणी शनर्मापेक्षा कमी 

दराने वेतनातून वसुली केलेली आहे. असे शनदेिनास रे्ते.र्ाबाबत शनवडक उदाहरणे खालील प्रमाणे आहेत. 

अ.क्र. किाचाऱयाांचे नाि पद िेतन 

(िुळ 

िेतन + 

गे्रड पे) 

GPF कपात 

रक्क्क् 

6% प्रिाणे 

आिश्यक 

महस्सा रक्कि 

किी 

कपात 

रक्कि 

1. श्री. नरेंद्र चव्हाण 
प्रिासन 

अशधकारी 
19030 1000 1142 142 

2. श्री. राजेंद्र आर. राऊत शलशपक 18600 1000 1116 116 

3. श्री. शवनोद भोईर शलशपक 18290 1000 1097 97 

4. श्रीम. लशतका शिंदे शलशपक 18600 1000 1116 116 

5. श्री. माशणक अे. जाधव शलशपक 20610 1000 1237 237 

6. श्री. मनोज पाटील शलशपक 16210 700 973 273 

7. श्री. प्रशदप एन. पाटील शलशपक 17580 1000 1055 55 

8. श्री. हसंराज मेश्राम 
उद्यान 

अशधक्षक 
18180 700 1090 390 

9. श्री. गजानन पवार वाहन चालक 11930 700 716 16 

10. श्री. संजर् डी. पाटील शलशपक 19200 1000 1140 140 

11. श्री. केिव र्फोर्फारेकर वररष्ठ शलशपक 18520 1000 1111 111 

12. श्री. सशति तांडेल कशनष्ठ 

अशभरं्ता 

2195 1000 1317 317 

13. श्री. रं्िवतराव देिमुख 

सदाशिव  

कशनष्ठ 

अशभरं्ता 

21500 1000 1290 290 

14. श्री. सशचन एस पाटील कशनष्ठ 

अशभरं्ता 

18560 1000 1113 113 

15 श्री.श्रीकृष्ण सदाशिव 

मोशहते 

कशनष्ठ 

अशभरं्ता 

21500 1000 1290 290 

16. श्री. शदपक खांशबत कार्ाकारी 

अशभरं्ता 

31490 1000 1890 890 

 

र्ाबाबत खालील प्रमाणे शअभप्रार् आहेत. 

1. महाराष्ट्र  सवासाधारण भशवष्य शनवााह शनधी शनर्म 1998 शनर्म 8(ब) नुसार भशवष्य शनवााह शनधी वगाणीचे दर हे 

6% रकमेपेक्षा कमी नसावी अथवा त्यांच्या एकूण शवत्तलब्धीच्या जास् नसावी तथाशप काही नाममात्र कमाचा-

र्ांची भशवष्य शनवााह शनधीची वगाणी 6% रकमेपेक्षा कमी दराने वगाणी कपात केलेली शदसून रे्ते तरी र्ाबाबत 
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शनर्माप्रमाणे कार्ावाही करण्यात र्ावी. तसेच संपूणा कमा-र्ाचे भशवष्य शनवााह शनधी अशभलेखांची पडताळणी  

करुन वरील प्रमाणे कार्ावाही करण्यात र्ावी. 

 

पररचे्छद क्र.   (13.5  ) भमिष्य मनिााह मनधीचे िेखा मििरणपि िगाणीदारास  पाठमििे नसल्याबाबत…. 

 

शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेचे शवत्त वर्ा 2017-2018 हर्ा कालावधीचे कमाचाऱर्ाचे भशवष्य शनवााह 

शनशधचे अशभलेख लेखपररक्षणास पडताळणी केली असता भशवष्य शनवााह शनधीचे वगाणीदारांना महाराष्ट्र  

सवासाधारण भशवष्य शनवााह शनधी शनर्म 1998 चे शनर्म 36 प्रमाणे पाठशवणे आवश्यक आहे. जेणे करुन 

वगाणीदार कमाचारी 36(1) (अ/ब)36(2) व 36(3) (1 ते 5) प्रमाणे उशचत कार्ावाही करणे िक्य होईल र्ाबाबत 

अधासमास पत्र क्र. 213 शद. 23-08-2021 नुसार कार्ावाही बाबत माशहती अवगत करणे बाबत सूशचत केलेल 

होते तथाशप हर्ा बाबत माशहती उपलब्ध झालेली नसल्याने हर्ा बाबतची धारणा शनशिती झालेली नाही.  
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पररचे्छद क्र. (13.6) भमिष्य मनिााह मनधी ठेिीिरीि प्राप्त व्याज रक्कि ि िगाणी धारकाांना देय्य व्याज  

                              रक्कि हया िधीि तफािती बाबत… 

शमरा भाईंदर महानगरपाशलका रे्थील कार्ारत कमाचाऱर्ाच्या भशवष्य शनवााह शनधी  महाराष्ट्र  सवासाधारण 

भशवष्य शनवााह शनधी शनर्म 1998 वगाणी  दारांच्या वेतनातून कपात होणारी भशवष्य शनवााह शनधी रक्कम 

गंुतवणुक पोटी शवत्त वर्ा 2017-2018 कररता शकती व्याजाची रक्कम प्राप्त झालेली आहे. व भशवष्य शनवााह शनधी 

वगाणीदारांना शवत्त वर्ा 2017-2018 कररता िासनाने शनधााररत केलेल्या व्याज दराने एकूण शकती व्याजाची 

रक्कम देय्य आहे. त्यानुसार प्राप्त होणारी व्याज रक्कम व देणे असलेली व्याज रक्कम र्ा मधील तर्फावत बाबत 

अधासमास पत्र क्र. 213 शद. 2/08/2021 नुसार अवगत करणे बाबत सूशचत केलेले होते तथाशप हर्ा बाबत 

माशहती लेखापररक्षणास अवगत न झाल्याने मत्ता / दशर्त्व बाबत लेखापररक्षणास अशभप्रार् नोदंशवता रे्त नाहीत.  
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पररचे्छद  क्र. (17.1) उदयान मिभागािाफा त किी िुद्ाांक िुल्क रके्च्या िुांद्ािर  

                           करारनािे केल्या बाबत…. 

        शमरा भाईंदर महानगरपाशलका अतंगात उघान व वृक्ष प्राशधकरण शवभागाने शवत्त वर्ा 2017-2018 

कररता शवशवध कामापोटी शनशवदाव्दारे मंजूर झालेल्या शनशवदा मंजूर मके्तदारांचे करारनामे केलेले आहेत. त्या 

बाबतचे शनवडक उदाहरणे खालील प्रमाणे आहेत. 

अ.क्र. मनमिदा कािाचे नाि 
मनमिदा िांजूर 

िके्तदाराचे नाि 

इस्टीिेट 

मकिांत 

करारनािा मदनाांक 

ि करारनािा 

िुांद्ाांक मकां ित 

किी िुदाांक 

िुल्क मकां ित 

1. 
टर ी प्लाने्ट्िन करुन दोन वर्ा 

शनगा व देखभाल करणे 

मे. शनसगा लॅन्ड सॅ्कप 

सश्मव्हसेस 
15000000 

20-06-2017 

रक्क्म रु. 500/- 
14000/- रु. 

2. 
शमरा भाईंदर पाशलका के्षत्रात 

कांदळवनाची लागवड करणे 

मे.टेरेकॉन इकोटेक 

प्रा.शल. 

11868000 

(9976000+1

892000 

10,000 1400/- रु. 

3. वृक्षारोपण कामाचे शजओ टॅशगंग 

श्री. स्वामी समथा 

इंटर प्रा. कोलबाड 

ठाणे 

नमूद नाही 
20-06-2017 

100 रु. 
400/- रु. 

4. 

साई बाबा उद्यान भाईंदर 

कररता इलेक्ट्र ॉनीक खेळणी 

दुरुस्ी शनशवदा 

मे. बॉमे्ब अंमु्यजमेंट 

राईड प्रा.शल. उत्तन 

रोड भाईंदर 

नमूद नाही 
28-02-2018 

100 रु. 
400/-रु. 

5. 

मौजे उत्तन रे्थील घनकचरा 

प्रशक्रर्ा प्रकल्प जागेत अडथळा 

कािण्याबाबत 

मे. शितल लॅन्ड 

से्कप ॲन्ड 

अग्रोसश्मवे्हसेस 

नमूद नाही 
28-06-2017 

100 रु. 
400/- रु. 

6. 

शमरा भाईंदर मनपा के्षत्रातील 

मुधाा गावदेवी उदर्ान, गजानन 

सोन्या पाटील तलाव उद्यान 

रे्थील खेळणी दुरुस्ी 

मे. बाबा पे्ल वडे 

पाका  
नमूद नाही 

25-1-2018 

रक्क्म 100 
400/- रु. 

7. 

शमरा भाईंदर मनपा के्षत्रातील 

भाईंदर (पूवा) चाचा नेहरु बाल 

उदर्ानातील जुनी  

खेळणी दुरुस्ी 

मे.बाबा पे्लवडा  पाका  नमूद नाही 
16-01-2018 

रक्क्म रू.100 
400/-रु. 

8. 

शमरा भाईंदर मनपा के्षत्रातील 

शवशवध शठकाणी व्यार्ामाचे 

साशहत्य  पुरवठा 

श्री.अशजत शहरालाल 

सरोज 
नमूद नाही 

03-01-2018 

रक्क्म 100/- 
400/-रु. 

   
एकुण किी 

रक्क्क् 
 17800/- 
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र्ा बाबत खालील प्रमाणे अशभप्रार् आहेत.  

1. महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखा संशहता 2011 मधील शनर्म 134 तसेच मंुबई मुद्रांक अशधशनर्म 1958 चे कलम 

34 नुसार व महाराष्ट्र  िासन राजपत्र शदनांक 24/04/2015 मधील सुधारणा नुसार कार्ाकंत्राट करारमाना 

करत असताना कार्ाकंत्राट रक्कम रु. 10 लाखापरं्त 500/- रु. व त्या पुशिल प्रशत लाखास अशतररक्त 100/- 

रु. रकमेचे मंुद्राक जोडुन करारनामा करणे आवश्यक आहे. असे असताना शनर्म बाहर् पणे कमी मुद्रांक 

जोडुन करारनामा केल्याने व पर्ाार्ाने िासनाचे महसुली उत्पन्न बुडालेले आहे. तरी संबशधत मके्तदाराकडुन 

कमी मंुद्राक रक्कम वसुल करून िासनाच्या महसुली खाती र्ोग्य त्या लेखाशिार्ााखाली भरणा करुन पूताता 

करावी.  

2. शनशवदा मंजूर काम अ. क्र. 3 ते 8 कामाचे प्राकलन शकमंत नमूद केलेली नाही. र्फक्त बाब शनहार् दर शनशित 

केलेले असल्याने एकूण शकमंत पररगशणत करता रे्त नाही तरी र्ापुिे प्राकलन शकमंत (Estimate Value) 

नमूद करण्याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.  
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पररचे्छद क्र.18.1:- आढळून आिेल्या चिनातीि िुटीबाबत. 

सन 2017-18 या मित्तीय िर्ााचे कर मिभागाचे िेखापरीक्षण केिे असता मद.01/09/2017, 06/09/2017 

आमण 13/09/2017 चे चिनातीि आढळून आिेल्या खािीि िुटीचे मनराकरण करण्यात यािे. 

1. शदनांक 01/09/2017 रोजी 159 चेक एच.डी.एर्फ.सी बँकेत भरणा केल्याचे शदसून रे्ते.  सदर 159 चेकची 

एकुण बेरीज 1132387/- रे्त असतांना टॅक्सवाईज ररकव्हरी ररपोटामधे्य रु. 1132368/- दिाशवण्यात आली 

आहे. (शद. 01/09/2017 कलेक्शन सेंटर हेड क्वाटार) रक्कम रु. 19/- ची तर्फावत शदसून रे्ते र्ा शवसंगती 

बाबत खुलासा करावा. 

2. .शद. 13/09/2017 चे चलनावरती चलन बनशवणाऱर्ा कमाचारी/अशधकारी र्ांची स्वाक्षरी नाही.  तसेच शवभाग 

प्रमुखांची सुध्दा चलनावरती स्वाक्षरी नाही.  सदर चलनाने भरणा करण्यात आलेली रक्कम व चेकची रक्कम 

वजा जाता उवारीत रोखीने बँकेत जमा केलेली रक्कम र्ाचा ताळमेळ जुळत नाही.  एकूण रकमेतून चेकची 

रक्कम वजा जाता रोखीने रक्कम भरणा केली र्ांचा ताळमेळ जुळत नाही. खात्री पटवावी. 

3. . शद. 06/09/2017 चे चलनामधे्य रक्कम रु. 6118/- इतर र्ा करापोटी जमा झाल्याचे दिाशवले आहे. 

सदरची बाब (इतर) ही टॅक्स वाईज ररकव्हरी ररपोटामधे्य कोठेही दिाशवण्यात आलेली नाही.  तेव्हा सदरची 

रक्कम कोणत्या करापोटी जमा करण्यात आली आहे, तसेच कोणत्या प्रभागाकडून / वॉडा कार्ाालर्ाकडून 

शकती रक्कम जमा करण्यात आली आहे र्ाबाबतचा खुलासा होणे आवश्यक आहे. 

 

र्ाबाबत अधासमास पत्र क्रमांक 4 शद.11/05/2021 अन्वरे् तु्रटी पुताता करणे बाबत कळशवले असून तु्रटी 

पुताता अहवाल अप्राप्त आहे.तरी वरील तु्रटीची पुताता करुन लेखा परीक्षणास सादर करण्यात र्ाव्यात. 
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पररचे्छद क्र.18.2 -  सन 2017-18 या मित्त िर्ाातीि  मदनाांक 14/05/2017 चे चिनाबाबत ि 

िुटीबाबत. 
 

कर शवभागाचे लेखापरीक्षण करीत असतांना खालील तु्रटी शनदिानास आल्या र्ा बाबत खुलासा होणे आवश्यक आहे. 

 

1. शदनांक 14/09/2017 चे चलनाचे अवलेकन केले असता एकूण बेरीज रु.4934000/-,चलनामधे्य रोख 

रक्कम रु.1138581/-, चेक रक्कम रु.3795419/- Tax wise recovery report मधे्य शदसून रे्ते. एकूण 

बेरजेच्या रकमेतून चेकने जमा झालेली रक्कम वजा जाता रोख रक्कम बरोबर आिळून/शमळून रे्ते.  प्रते्यक 

शवभागाकडून  चेकने जमा झालेली रकमेची बेरीज रु.3792568/- रे्त असतांना रु.3795419/- एकूण जमा 

बेरजेतून वजा करण्यात आली आहे.  त्यामुळे रु.2851/- रकमेचा र्फरक शदसून रे्तो. त्यामुळे चेकच्या जमा 

रकमेचा ताळमेळ घेणे आवश्यक आहे. तसे र्ोग्य ते अनुपालन लेखा परीक्षणास सादर करणे आवश्यक 

आहे. 

 

2. शदनांक 20/09/2017 रोजी कलेक्शन सेंटर मुधाा र्ांचेकडे मालमत्ता कराची शवत्त वर्ा सन 2017-18 कररता 

रक्कम रु.4160/- जमा झाल्याचे शदसून रे्ते. सदरची रक्कम रु.4160/- मुधाा कलेक्शन सेंटरने 

शद.20/09/2017 रोजी एच.डी.एर्फ.सी. बॅकेत भरणा करण्यात आलेली आहे, महाराष्ट्र  नगर पररर्द लेखा 

संशहता 2011 मधील शनर्म 94 अन्वरे् प्राप्त झालेल्या सवा रक्कमांची नोदं रोकडवहीत मधे्य तात्काळ घेणे 

आवश्यक आहे. असे असताना शमळकत कराची शद. 20-09-2017 रोजी संकलन रक्कम रु. 4160 

प्रभागात मुधाा सेंटर कडुन बँक खाते मधे्य जमा केलेली आहे. तथाशप सदर रक्कम कँिबूक जमा 

दिाशवण्यात आलेली नाही. र्ामुळे मालमत्ता कराची रक्कम बँक खाती जमा आहे परंतु कॅि बूक मधे्य जमा 

दिाशवलेली नसल्याने त्याचा जमाखचााच्या अचुकतेवर परीणाम झालेला आहे.  

3. मुधाा राई कलेक्शन सेंटरचा देना बंॅकेचा चेक क्र. 230625 शद.25/09/2017 रक्कम रु.1056/- चा असतांना 

शदनांक 25/09/2017 च्या Tax recovery report मधे्य रक्कम रु.1006/- जमा दिाशवण्यात आली आहे. 

त्यामुळे रु. 50/- चा र्फरक शदसून रे्तो. सदर र्फरकाबाबतचा लेखा परीक्षणास खुलासा करावा.  तसेच 

सदरची रक्कम कोणत्या कराची आहे र्ाचा खुलासा करुन तिी नोदं रोखवहीला घेतलेबाबत लेखा 

परीक्षणाची खात्री पटवावी. 
 

र्ाबाबत अधासमासपत्र क्रमांक 05 शद.14/09/2017 रोजी शदले असून उत्तर अप्राप्त आहे.तरी वरील तु्रटीचंी 

पुताता करुन लेखा परीक्षणाची खात्री पटशवणे आवश्यक आहे. 
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पररचे्छद क्र.18.3 – सन 2017-18 या मित्त िर्ाातीि प्रभाग क्रिाांक 4 मद.01/09/2017 चे  

                             चिनाबाबत. 

प्रभाग क्रमांक 4 चे शदनांक 01/09/2017 रोजीचे प्रॉपटी टॅक्स (मालमत्ता कर) चलन पडताळणी केली 

असता खालील तु्रटी आिळून आल्या. 

1. कनाशकर्ा कें द्राचे चलनामधे्य रोख रक्कम रुपरे् 527358/- व धनादेिाद्वारे रक्कम रु. 976966/- 

अिी एकूण रक्कम रु.1504291/-जमा रकमेचे चलन मुख्य िाखा शमरा भाईंदर महानगरपाशलका 

कार्ाालर्ात शदनांक 01/09/2017 रोजी सादर केलेले शदसून रे्ते. मात्र मुख्य कार्ाालर्ात सादर 

केलेल्या चलनामधे्य रोखरक्कम रुपरे् 527358/- व धनादेि रकमेबाबत  नो चेकस् असे नमुद केले 

आहे. सदर कनशकर्ा कें द्राचे चलन व मुख्य कार्ाालर्ात सादर केलेले चलन र्ामधे्य तर्फावत 

आिळून रे्ते र्ाबाबत खुलासा करावा. 

2. धनादेिाद्वारे जमा झालेल्या रकमेची प्राप्त धनादेि शनहार् र्ादी मुख्य कार्ाालर्ात सादर केलेल्या 

चलना सोबत जोडलेली नाही. त्यामुळे कनशकर्ा कें द्राने चेक/धनादेिाद्वारे प्राप्त झालेली रक्कम रु. 

976933/- एकशत्रत चलनामधे्य समाशवष्ठ केली असल्याची खात्री पटत नाही र्ाबाबत खुलासा 

करावा. 

3. सन 2017-18 र्ा शवत्तीर् वर्ााचे बँक शववरण लेखा परीक्षणास उपलब्ध करुन न शदल्यामुळे 

सदरच्या रकमांचा बँक शववरणािी ताळमेळ घेता आला नाही. तरी आता धनादेिाचा बँक 

शववरणािी ताळमेळ घेऊन लेखा परीक्षणास ताळमेळ सादर करावा. 

उपरोक्त तु्रटी बाबत अधासमास पत्र क्रमांक 6 शदनांक 19/05/2021अन्वरे् खुलासा सादर 

करणेबाबत कळशवले आहे.परंतु सदरचा खुलासा अप्राप्त आहे. 
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पररचे्छद क्र.18.4 – सन 2017-18 या मित्त िर्ाातीि  मद.01/09/2017 चे एकमित चिनाचे िुटी 

बाबत. 
 

       सन 2017-18 र्ा शवत्तीर् वर्ाामधे्य शद.01/09/2017 चे  एकशत्रत चलनाची पडताळणी केली असता कनाशकर्ा कें द्राकडून 

प्राप्त झालेले चलन  व मुख्य कार्ाालर्ाने तर्ार केलेले एकशत्रत चलन र्ामधे्य तर्फावत असल्याचे लेखा परीक्षणात आिळून आले 

र्ाबाबत र्ोग्य तो खुलासा सादर होणे आवश्यक आहे. 

अ.क्र. कर तपमिि एकमित चिनाची  

रोखिहीिा 

नो ांदमििेिी रक्कि 

प्रत्यक्ष िॉडा 

चिनाद्वारे जिा 

झािेिी रक्कि 

तफाित / फरक 

1 घरपटटी कर 4247682/- 4694676/- 446994/- 

2 वृक्षकर 140124 155018/- 14894/- 

3 शिक्षणकर 1006320/- 1106129/- 99809/- 

4 रोजगार हमी कर 109358/- 118498/- 9140/- 

5 शविेर् शिक्षण कर 280517/- 310274/- 29757/- 

6 अशििमन कर 140357/- 155276/- 14919/- 

7 मलप्रवाह सुशवधा लाभ कर 1132151/- 1251732/- 119581/- 

8 पाणी पुरवठा लाभ कर 525/- 525/- 00/- 

9 नोटीस र्फी 120/- 120/- 00/- 

10 व्याज 146146/- 149017/- 2871/- 

11 चेक ररटना 12950/- 13300/- 350/- 

12 अनाशधकृत बांधकामावरील िास्ी 135304/- 145687/- 10383/- 

13 इतर 142/- 142/- 00/- 

                                      एकूण 7351696/- 8100394/- 748698/- 

 

वरील प्रमाणे तर्फावत/र्फरक शदसून रे्त असून खालील आके्षपांची पुताता होणे आवश्यक आहे. 

1. प्रत्यक्ष वॉडाचे चलनानुसार जमा रक्कम रु.8100394/- रोखवहीला जमा होणे आवश्यक असतांना 

रोखवहीला जमा रक्कम रु.7351696/- जमा दिाशवण्यात आली आहे. म्हणजेच (8100394 – 7351696/-

)रक्कम रुपरे् 228235/- रोखवहीला कमी जमा दिाशवण्यात आली आहे र्ाबाबत अधासमास पत्र क्रमांक 

4 शद.19/05/2021 अन्वरे् खुलासा सादर करणे बाबत सुशचत केले असता खुलासा अप्राप्त आहे. 
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2. शद.01/09/2017 रोजी मुख्यालर्ाचे एकशत्रत चलनामधे्य प्रभाग क्रमांक 4 ने सादर केलेले कनशकर्ा शवभाग 

कें द्राचे चलन  व प्रभाग 4 (कनशकर्ा) कें द्राने मुख्यालर्ात सादर केलेले चलन र्ामधे्य नमुद केलेल्या रकमा 

सारख्याच असून मुख्यालर्ातील चलनामधे्य नो चेक/नो शड.शड. असे चलनावरती नमुद करुन 

चेक/शड.शड.द्वारे जमा नमुद करण्यात आलेली  रक्कम रु.976933/- एकशत्रत चलनामधे्य समाशवष्ठ आहे 

शकंवा कसे र्ाचा स्पष्ट् बोध होत नाही. 

3. जर रक्कम रु.976933/- एकशत्रत चलनामधे्य समाशवष्ठ असेल तर वरील शववरणामधे्य रक्कम 

रु.976933/- एविर्ाच रकमेची तर्फावत/र्फरक शदसून रे्णे आवश्यक होते. परंतु तसे न होता रक्कम 

रु.748698/- एविर्ा रकमेचा तर्फावत/र्फरक शदसून रे्तो . 

4. जर रक्कम रु.976933/- एकशत्रत चलनामधे्य समाशवष्ठ नसेल तर एकशत्रत चलनाची एकूण बेरीज 

रु7123461/- रे्णे आवश्यक होते. परंतु तसे न होता एकशत्रत चलनाने रक्कम रु.7351696/- रोखवहीला 

जमा दिाशवण्यात आलेली आहे.तर रोखवहीला जादा जमा रक्कम रु.228235/- दिाशवण्यात आली आहे. 

र्ाबाबत अधासमास पत्र क्रमांक 06 शद.19/05/2021 अन्वरे् खुलासा सादर करणेबाबत सुशचत केले होते, 

परंतु खुलासा आज अखेर अप्राप्त आहे. 
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पररचे्छद क्र.18.5:- सन 2017-18 या मित्त िर्ाातीि  मद.01/09/2017 चे चिनाद्वारे जिा 

रकिेबाबत 
 

 सन 2017-18 र्ा शवत्तीर् वर्ााचे लेखा परीक्षण करतांना शदनांक 01/09/2017 चे चलनाद्वारे  रोख रक्कम व 

धनादेि/डी.डी.द्वारे एकूण रक्कम रु.7351696/- प्राप्त झाल्याचे शदसून रे्ते . र्ाबाबत खालील आके्षप नोदंशवणेत रे्त 

आहेत. 

 

1. शद.01/09/2017 चे एकशत्रत चलनाद्वारे रोख रक्कम जमा रु.2562847/- व धनादेि / डी.डी. द्वारे जमा 

रक्कम रु.4788819/- अिी एकूण जमा रक्कम रुपरे् 7351696/- रोखवहीला जमा झाल्याचे शनदिानास 

रे्ते . र्ाबाबत सवा जमा अशभलेख्यासह खात्री पटशवणे आवश्यक आहे. 

2. प्रत्यक्ष एकशत्रत चलनासोबत जोडलेल्या शवभागशनहार् चलनाची पडताळणी केली असता  शवभागवार 

चलनाची रोख रकमेची (Tax wise Recovery Report) नुसार एकूण बेरीज रक्कम रु.2865419/- रे्त 

असतांना रक्कम रु.2562847/- जमा केल्याचे सकृतदिानी एकशत्रत चलनावरुन शदसून रे्ते.म्हणजेच 

रक्कम रु.302572/- कमी भरणा केल्याचे शदसून रे्ते . र्ाबाबत सवा अनुरं्शगक जमा अशभलेख्यासह  

लेखापरीक्षणाची र्ोग्य ती खात्री पटशवणे आवश्यक आहे. 

3. प्रत्यक्ष एकशत्रत चलनासोबत जोडलेल्या शवभागशनहार् चलनाची पडताळणी केली असता  शवभागवार 

चलनाची धनादेि/डी.डी. रकमेची (Tax wise Recovery Report) नुसार एकूण बेरीज रक्कम 

रु.5233783/- रे्त असतांना रक्कम रु.4788819/-धनादेि/डी.डी ने जमा झाल्याचेे़  सकृतदिानी एकशत्रत 

चलनावरुन शदसून रे्ते. सदर रकमेतून कनशकर्ा शवभागाकडून धनादेि/डी.डी. ने जमा झालेले 

रु.976933/- वजा केले (चलनामधे्य नो चेक/नो डी.डी. असे नमुद केले असल्यामुळे) असता रक्कम 

रु.4256850/- रे्तात असे असतांना एकूण रकमेतून (7351696 – 4788819=2562847/-) वजा चेक 

रक्कम रु.4788819/- दिाशवण्यात आलेली आहे हे कसे र्ाची खात्री पटशवणे आवश्यक आहे. 

4. कनाशकर्ा कें द्राकडून प्राप्त झालेले चलन पहाता व कनाशकर्ा कें द्राने चलना सोबत प्राप्त धनादेिाची र्ादी 

जोडले वरुन चेक /धनादेिाद्वारे रक्कम रुपरे् 976933/- प्राप्त झाल्याचे शदसून रे्ते मात्र मुख्यालर्ातील 

एकशत्रत चलनावरती नो चेक /नो डी.डी. असे नमुद करुन एकशत्रत चलनामधे्य रक्कम रु.976933/- जमा न 

केल्याचे शदसून रे्ते . र्ाबाबत लेखा परीक्षणास र्ोग्य ते अनुपालन सादर करणे आवश्यक आहे. 

 

र्ाबाबत अधासमासपत्र क्रमांक 07 शद.25/05/2021 ने खुलासा सादर करणेबाबत सुशचत करण्यात आले 

होते, परंतु खुलासा अप्राप्त आहे. 
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पररचे्छद क्र.18.6:- सन 2017-18 या मित्त िर्ाातीि  मदनाांक 04/09/2017 चे चिनाद्वारे जादा जिा  

                            रकिेबाबत. 
 

 शद.04/09/2017 चे एकशत्रत चलनाची पडताळणी केली असता खालील करापोटी प्रभाग 

कार्ाालर्ाच्या चलनाच्या एकूण जमेपेक्षा एकशत्रत चलनामधे्य जादा जमा दिावून रोखवहीला नोदंी घेणेत 

आलेल्या आहेत र्ाबाबत लेखा परीक्षणाची खात्री पटशवणे आवश्यक आहे. 

अ.क्र. कराचा तपमिि एकमित 

चिनाप्रिाणे एकूण 

जिा रक्कि 

प्रभाग कायााियाांच्या  

चिनाप्रिाणे एकूण 

जिा बेरीज 

फरक/तफाित 

1 वृक्षकर 97114/- 96478/- 636/- 

2 शिक्षण कर 771368/- 767834/- 3534/- 

3 शविेर् शिक्षणकर 194581/- 193315/- 1266/- 

4 अशििमण 97408/- 96772/- 636/- 

5 मलप्रवाह सुशवधालाभकर 790132/- 785022/- 5110/- 

                      एकूण 1950603/- 1939421/- 11182/- 

 

 वरील शववरणपत्राचे पडताळणी केलेनुसार शववरणात नमुद केले प्रमाणे प्रभाग कार्ाालर्ाकडून 

(Collection center) प्राप्त झालेल्या चलनाच्या रकमेपेक्षा मुख्यालर्ामधे्य एकशत्रत चलनातील जमा झालेली 

रक्कम जादा दिाशवण्यात आलेली आहे. सदर जादा जमा दिाशवण्यात आलेली रक्कमेचे अशभलेखे लेखा 

परीक्षणास प्राप्त झाले नसल्याने र्ाबाबत पडताळणी करता आलेली नाही. तरी र्ाबाबत लेखा परीक्षणास 

समपाक खुलासा सादर  करावा. 

 र्ाबाबत अधासमासपत्र क्रमांक 08 शद.25/05/2021 अन्वरे् खुलासा सादर करणे बाबत सुशचत केले असता 

सदरचा खुलासा अप्राप्त आहे. 
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पररचे्छद क्र.18.7:- सन 2017-18 या मित्त िर्ाातीि  मदनाांक 13/09/2017 चे एकमित चिनाबाबत. 

शद.13/09/2017 चे प्रॉपटी टॅक्स चलनाची चेक द्वारे व रोख रकमेद्वारे एकशत्रत चलनाची एकूण जमा बेरीज 

रक्कम रु.3976000/-दिाशवण्यात आली आहे.सदर चलनाची पडताळणी केली असता खालील तु्रटी शदसून 

आल्या. 
 

1. सदर चलनामधे्य एकूण रोख रक्कम रु.1054968/- दिाशवली आहे. प्रत्यक्ष सवा शवभागाचे चलनाची 

बेरीज रक्कम रु.1054958/- रे्ते.र्ातील तर्फावत 10/-शदसून रे्ते. र्ाबाबत खुलासा करावा. 

2. सदर चलनामधे्य चेकद्वारे जमा झालेली रुक्कम रु.2921032/- दिाशवली आहे. प्रत्यक्ष चेकद्वारे सवा 

शवभागांचे चलनाची बेरीज 2916079/- रे्ते. र्ातील तर्फावत रु.4953/- रे्ते र्ाबाबत खुलासा 

करावा. 

3. वरील एकूण तर्फावत 4963/-बाबत सशवस्र खुलासा लेखा परीक्षणास सादर होणे आवश्यक आहे  

4. सदर एकशत्रत चलनावर संमंधीत प्राशधकृत अशधकारी/रोखपाल/चलन बनशवणाऱर्ा शलशपक र्ांची 

स्वाक्षरी नाही. त्यामुळे सदर चलनाद्वारे प्राप्त झालेली रक्कम बरोबर असल्याची खात्री पटत नाही. 
 

र्ाबाबत अधासमासपत्र क्रमांक 09 शदनांक 25/05/2021 अन्वरे् खुलासा सादर करणे बाबत 

सुशचत केले असता अद्याप खुलासा अप्राप्त आहे. 
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पररचे्छद क्र.18.8:- मकरकोळ जिा रकिाांची रोखिहीिा नो ांद न घेतिे बाबत. 

 सन 2017-18 र्ा आशथाक वर्ााचे शनवडक मशहने जुलै 2017, सपे्टबर 2017, शडसेंबर 2017 आशण 

माहे माचा 2018 र्ापैकी माहे सपे्टबर 2017 र्ा मशहन्याचे जमेचे लेखापरीक्षण केले असता प्रभाग कार्ाालरे्, 

शवभागीर् कार्ाालरे् (Collection centers) र्ांचेकडून प्राप्त झालेल्या शकरकोळ जमा रकमा मुख्य 

कार्ाालर्ात जमा करण्यात रे्तात. परंतु मुख्य कार्ाालर्ाकडून एकशत्रत चलनामधे्य सदर शकरकोळ 

रकमांची जमेची नोदं घेतली जात नाही शकंवा एकशत्रत चलनामधे्य दिाशवल्या जात नाहीत.  सदर रकमा र्ा 

बँकेत जमा केल्याचे शदसून रे्ते परंतु रोखवहीला सदर  जमा रकामांची नोदं घेतलेली  नाही. उदा.खालील 

प्रमाणे 

 

अ.क्र. कायााियाचे नाांि चिनाचा 

मदनाांक 

एस.आर. 

नांबर 

मदनाांक  रक्कि 

1 कनशकर्ा 1/9/2017 79 1/9/2017 2240/- 

2 कनशकर्ा 4/9/2017 80 4/9/2017 6660/- 

3 प्रभाग सशमती 3 4/9/2017 वॉडा एच 4/9/2017 11185/- 

4 भाईंदर पूवा प्र.स.3 6/9/2017 --- 6/9/2017 2060 

5 माजी सैशनक भा.पू. 6/9/2017 --- 6/9/2017 10804/- 

6 कनशकर्ा 6/9/2017 81 6/9/2017 5140/- 

7 भाईंदर पूवा प्र.स.3 7/9/2017 02 7/9/2017 15207/- 

8 कनशकर्ा 7/9/2017 82 7/9/2017 4200/- 

9 भाईंदर पूवा (माजी सैशनक) 8/9/2017 --- 8/9/2017 5446/- 

10 कनशकर्ा 8/9/2017 83 8/9/2017 50/- 

11 कनशकर्ा 11/9/2017 84 11/9/2017 6880/- 

12 भाईंदर प.वॉडा-1 मा.से. 12/9/2017 --- 12/9/2017 400/- 

13 कनशकर्ा 12/9/2017 85 12/9/2017 5570/- 

14 वॉडा -1  13/9/2017 --- 13/9/2017 160/- 

15 प्रभाग नं. 4 13/9/2017 --- 13/9/2017 7566/- 

16 कनशकर्ा 13/9/2017 86 13/9/2017 3310/- 

17 कनशकर्ा 14/9/2017 87 14/9/2017 5580/- 

18 कनशकर्ा 16/9/2017 --- 16/9/2017 7070/- 
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19 कनशकर्ा 18/9/2017 --- 18/9/2017 6530/- 

20 कनशकर्ा 19/9/2017 91 19/9/2017 6800/- 

21 प्रभाग सशमती 3 एच वॉडा 21/9/2017 एच वॉडा 21/9/2017 11029/- 

22 कनशकर्ा 21/9/2017 --- 20/9/2017 62847/- 

23 कनशकर्ा 22/9/2017 94 22/9/2014 8090/- 

24 कनशकर्ा 25/9/2017 95 25/9/2017 4490/- 

अ.क्र. कायााियाचे नाांि चिनाचा 

मदनाांक 

एस.आर. 

नांबर 

मदनाांक  रक्कि 

25 कनशकर्ा 26/9/2017 96 26/9/2017 6080/- 

26 कनशकर्ा 27/9/2017 97 27/9/2017 4930/- 

27 कनशकर्ा 28/9/2017 98 28/9/2017 6350/- 

28 भाईंदर पूवा प्र.स.3 मा.सैशनक 29/9/2017 --- 29/9/2017 1716/- 

29 कनशकर्ा 29/9/2017 99 29/9/2017 6020/- 

                      एकूण    224410/- 

  

1. उपरोकत शववरणाचे अवलोकन केले असता र्फक्त शसलेक्ट् एका मशहन्याचे रक्कम रुपरे् 224410/-

शदसून रे्ते अिा प्रकारे शवत्तीर् वर्ा सन 2017-18 र्ा वर्ाातील इतर मशहन्यांची रक्कम पररगशणत करुन 

रोखवहीला नोदंी घेतल्याचे लेखा परीक्षणास अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 
 

2. महाराष्ट्र  नगरपररष्द लेखासंशहता 2011 मधील शनर्म 58 अन्वरे् सदर जमा रक्कमेचे वाशर्ाक 

अहवालात वगीकरण लेखाशिर्ा शनहार् कोणत्या प्रकारे नोदं घेण्यात आली शकंवा कसे र्ाबाबत 

पडताळणी करता आलेली नाही.  

 

 र्ाबाबत अधासमास पत्र क्रमांक 10 शद.25/05/2021 अन्वरे् खुलासा सादर करणे बाबत सुशचत 

करण्यात आले होते परंतु अद्याप खुलासा अप्राप्त आहे. 
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पररचे्छद क्र.18.9:- इ पेिेंटद्वारे ॲडव्ाांस जिा रकिेच्या नो ांदी रोखिहीिा नसिे बाबत. 

 सन 2017-18 र्ा शवत्तीर् वर्ाामधे्य कर शवभागाचे लेखा परीक्षण करीत असतांना शदनांक 

16/09/2017 चे इ पेमेंट चलनाची पडताळणी केली असता खालील प्रमाणे तु्रटी आिळून आल्या. 

1. इ पेमेंटचे चलन असतांना सदर चलनामधे्य रोख रक्कम रु.41414/- रोकड जमेने (Cash)जमा 

झाल्याचे दिाशवण्यात आले आहे र्ाबाबत लेखा परीक्षणाची खात्री पटवावी. 

2. इ चलनाप्रमाणे एकूण जमा रक्कम रु.274087/- रोखवहीला जमा घेतल्याचे शदसून रे्ते. मात्र टॅक्स 

वाईज ररकव्हरी ररपोटानुसार रोख रक्कम रु.41414/- शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेच्या 

खात्यामधे्य जमा केल्याचे बँक काऊंटर श्मिप शकंवा बँकेत जमा केलेचे बँक से्टटमेंट लेखा 

परीक्षणास सादर करणेत र्ावे. 

3. इ पेमेंटद्वारे रक्कम रुपरे् 19061.56 ॲडव्हांन्स जमा (आगाऊ जमा) शदसून रे्ते . सदर ॲडव्हांस 

रकमेची नोदं रोखवहीला घेतली नसल्याचे शदसून रे्ते. ॲडव्हांस जमा (आगाऊ जमा)  रकमेची 

नोदं महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखासंशहता 2011 शनर्म 103 नुसार  घेऊन लेखा परीक्षणास अनुपालन 

सादर करण्यात र्ावे . 

4. सन 2018-19 र्ा शवत्तीर् वर्ााच्या संबंशधत शमळकत धारकांच्या मागणी वसुली नोदंवहीत ॲडव्हांस 

जमा रकमेच्या नोदंी घेऊन पुिील वर्ााच्या एकूण मागणी मधे्य ॲडव्हांस वसुली वजाती केली शकंवा 

कसे र्ाबाबत माशहती अवगत करावी (र्फक्त कर शवभागािी संबंशधत आहे.) 

5. महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखा संशहता, 2011 मधील शनर्म 77व 78नुसार र्ोग्य ती कार्ावाही केल्याचे 

लेखा परीक्षणास अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 

6. महाराष्ट्र  नगरपररर्द लेखा संशहता, 2011 मधील शनर्म 103 नुसार नगरपररर्देने आगामी वर्ााच्या 

संबंधात कोणतीही रक्कम वसुल केली असेल तर, शतला दाशर्त्व समजून आगाऊ वसुली लेखा 

म्हणून नोदं घेण्यात रे्ईल. अिी नोदं घेतल्याचे लेखा परीक्षणास अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 
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र्ाबाबत अधासमास पत्र क्रमांक 12 शद.16/07/2021 अन्वरे् अनुपालन/खुलासा करणेबाबत संबंशधतास 

सुशचत करण्यात आले होते, परंतु अद्याप अनुपालन/खुलासा अप्राप्त आहे. 

 

 

 

 

पररचे्छद क्र.18.10:- मद.12/09/2017 चे चिनातीि आढळून आिेल्या िुटी बाबत. 

 सन 2017-18 र्ा शवत्तीर् वर्ााचे लेखापरीक्षण करतांना शद.12/09/2017 चे चलनाची पडताळणी केली 

असता खालील तु्रटी आिळून आल्या. 

1. कलेक्शन सेंटर उत्तन र्ांचेकडून शदनांक 12/09/2017 रोजी मालमत्ता करापोटी मालमत्ता धारकाकडून 

रोख रक्कम रु.17529/- जमा झाल्याचे शदसून रे्ते. सदरची रक्कम बँकेत भरणा केले बाबत बँकेची 

काऊंटर श्मिप चलना सोबत जोडलेली नाही. त्यामुळे सदरची रक्कम बँकेत भरणा केली असलेबाबत लेखा 

परीक्षणाची खात्री पटवावी. 

 

2. भाईंदर पूवा कलेक्शन सेंटर कडून  मालमत्ता  कर धारकांचे मालमत्ता करापोटी चेकद्वारे रु.276660/- जमा 

झाल्याचे चलनावरुन शदसून रे्ते. सदरचे चेकची शलस्ट चलनासोबत जोडलेली नाही. तसेच सदरचे चेक 

बँकेत भरणा केलेबाबत लेखा परीक्षणाची खात्री पटवावी शकंवा महाराष्ट्र  नगरपालीका लेखासंशहता 2011 चे 

शनर्म 98 नुसार कार्ावाही केल्याचे अनुपालन लेखा परीक्षणास सादर करण्यात र्ावे. 

 

3.  कलेक्शन सेंटर शमरा रोड (ई वॉडा) र्ांचेकडून शद. 12/09/2017 रोजी कर धारकांकडून मालमत्ता करा 

पोटी रोख रक्कम रु.256208/- व चेकद्वारे रक्कम रु. 1405364/- प्राप्त झालेचे चलनावरुन शदसून रे्ते. 

सदरची रोख रक्कम व चेकद्वारे प्राप्त झालेली रक्कम बँकेत भरणा केलेबाबतची खात्री पटवावी. तसेच 

महाराष्ट्र  नगरपाशलका लेखासंशहता शनर्म 98, 100 व 101 अन्वरे् कार्ावाही केलेले अनुरं्शगक लेखे लेखा 

परीक्षणास अनुपालन सादर करण्यात र्ावे. 
 

र्ाबाबत अधासमासपत्र क्रमांक 14 शद.26/07/2021 अन्वरे् खुलासा मागणी केला असता 

अनुपालन अप्राप्त आहे. 
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पररचे्छद क्र.18.11:- बँक काऊां टर स्लिप ि धनादेि यादी एकमित चिनासोबत जोडिे नसिे बाबत. 

 सन 2017-18 र्ा शवत्तीर् वर्ााचे लेखा परीक्षण केले असता महाराष्ट्र  नगरपाशलका लेखा संशहता 2011 शनर्म 

87, 90, 92, व 93 नुसार वसुली केली जाते.खालील शववरणात नमुद केलेली रक्कम महानगरपाशलकेच्या बँक खाती 

जमा झाल्याची लेखा परीक्षणास बँक काऊंटर श्मिप व धनादेि रशजस्टर अभावी खात्री करता आली नाही. 

चिनाचा मदनाांक सेंटरचे नाांि रोख रक्कि जिा धनादेि रक्कि जिा उमणिाचा तपमिि 

12/09/2017 शमरा रोड सेंटर  93856/- 198209/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

12/09/2017 कािी सेंटर 21179/- 10726/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

12/09/2017 चेणे सेंटर 2817/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

13/09/2017 उत्तन सेंटर  18623/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

13/09/2017 शमरा रोड सेंटर 270980/- 649107/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

13/09/2017 कािी सेंटर 15701/- 2790/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

13/09/2017 घोडबंदर सेंटर --- 501628/- चेक/धनादेि र्ादी नाही 

13/09/2017 शमरा गांव 81325/- 128065/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

14/09/2017 उत्तन 22606/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

14/09/2017 भाईंदर पूवा --- 436398/- चेक र्ादी नाही 

14/09/2017 शमरा रोड इ वॉडा 282127/- 418748/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

14/09/2017 शमरा गांव 132697/- 913554/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

14/09/2017 कािी 13204/- 182374/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

14/09/2017 चेणे  13862/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

15/09/2017 शमरा गांव 41625/- 126213/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

15/09/2017 कािी 7019/- 2328/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

15/09/2017 चेणे 4179/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

16/09/2017 डोगंरी 18963/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

16/09/2017 उत्तन 9836/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

16/09/2017 भाईंदर पूवा --- 332295/- चेक र्ादी नाही 

16/09/2017 शमरा रोड 158595/- 193989/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

16/09/2017 कनाशकर्ा 165213/- 1429256/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

16/09/2017 शमरा गांव 82140/- 144629/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

16/09/2017 कािी 8240/- 23508/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

19/09/2017 डोगंरी 23563/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

19/09/2017 उत्तन 67507/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

19/09/2017 भाईंदर पूवा --- 159079/- चेक/धनादेि र्ादी नाही 

19/09/2017 शमरा रोड इ वॉडा 277859/- 672947/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

19/09/2017 शमरा गांव 84176/- 148183/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

19/09/2017 कािी 16715/- 28290/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 
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19/09/2017 सवा (All) 261055/- 58854/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

21/09/2017 डोगंरी 38233/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

21/09/2017 उत्तन 36326/- 12640/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

21/09/2017 शमरा रोड इ वॉडा 297576/- 253758/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

21/09/2017 शमरा गांव 58934/- 502280/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

21/09/2017 कािी 5439/- 2332/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

22/09/2017 कनाशकर्ा 286918+8090 --- बँक काऊंटर श्मिप नाही. 

22/09/2017 शमरा गांव 53610/- 141323/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

22/09/2017 कािी 12645/- 16842/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

22/09/2017 चेणे 6264/- 21342/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

चिनाचा मदनाांक सेंटरचे नाांि रोख रक्कि जिा धनादेि रक्कि जिा उमणिाचा तपमिि 

22/09/2017 सवा सेंटर (All)  1740/- 473331/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

22/09/2017 शमरा रोड इ वॉडा 262928/- 654877/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

22/09/2017 भाईंदर पूवा 150944/- 263377/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

22/09/2017 उत्तन 27180/- 3306/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

22/09/2017 डोगंरी 24484/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही. 

25/09/2017 उत्तन 76776/- 82184/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

25/09/2017 शमरा रोड इ वॉडा 454726/- 1160775/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

25/09/2017 शमरा गांव 75673/- 447684/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

25/09/2017 कािी 45084/- 28953/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

25/09/2017 भाईंदर पूवा 214358/- 112381/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

26/09/2017 डोगंरी 3000/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

26/09/2017 उत्तन 136216/- --- बॅक काऊंटर श्मिप नाही 

26/09/2017 भाईंदर पूवा 264417/- 240920/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

26/09/2017 शमरा रोड इ वॉडा 282169/- 906948/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

26/09/2017 शमरा गांव 71272/- 337044/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

26/09/2017 कािी 28449/- 3135/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

26/09/2017 चेणे 1535/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

26/09/2017 सवा (All) 40818/- 52326/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

27/09/2017 मुधाा --- 3644 धनादेि र्ादी नाही 

27/09/2017 डोगंरी 4911/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

27/09/2017 उत्तन 36760/- 14789/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

27/09/2017 शमरा रोड 286467/- 620487/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

27/09/2017 भाईंदर पूवा 123519/- 149002/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

27/09/2017 शमरागांव 87496/- 99473/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

27/09/2017 कािी 8653/- 18606/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

27/09/2017 सवा  (All) 55741/- 32271/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

28/09/2017 डोगंरी 18847/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

28/09/2017 उत्तन 28171/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

28/09/2017 भाईंदर पूवा 165431/- 177404/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

28/09/2017 शमरा रोड इ वॉडा 220430/- 1599848/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

28/09/2017 शमरा गांव 79472/- 123589/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

28/09/2017 कािी 4189/- 6264/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

28/09/2017 सवा (All) 25212/- 17478/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

28/09/2017 चेणे 811/- 13520/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

29/09/2017 मुधाा 46533/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

29/09/2017 डोगंरी 6830/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 

29/09/2017 उत्तन 47269/- 4651/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 
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29/09/2017 भाईंदर पूवा --- 178585/-  धनादेि र्ादी नाही 

29/09/2017 शमरा रोड 293415/- 171317/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

29/09/2017 शमरा गांव 35460/- 269587/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

29/09/2017 कािी 3863/- 34698/- बँक काऊंटर श्मिप चेक र्ादी नाही 

29/09/2017 घोडबंदर 56723/- --- बँक काऊंटर श्मिप नाही 
 

अिा प्रकारे इतर शसलेक्ट् मशहने जुलै 2017, शडसेंबर 2017, आशण माचा 2018 र्ा मशहन्यांचे पडताळणी करुन 

अनुपालन लेखा परीक्षणास सादर करण्यात र्ावे. 

 

पररचे्छद क्र.18.12:- सन 2017-18 या मित्त िर्ाातीि  मदनाांक 18/09/2017 चे एकमित चिनातीि किी 

जिा  

                               बाबत. 

 शद. 18/09/2017 चे एकशत्रत चलनाचे पडताळणी /अवलोकन केले असता शवशवध करापोटी रकमा जमा 

दिाशवण्यात आल्या आहेत. र्ातील इतर जमा र्ा सदराखाली (Advance) आगाऊ जमा रक्कम 9677/- एविी 

रोखवहीला जमा दिाशवण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात  इ चलनाद्वारे रु.1842/- , रोख रक्कमेद्वारे रु. 4000/- व 

चेक/धनादेिद्वारे रु.6766/- असे एकूण आगाऊ रक्कमेपोटी रु. 12608/- एविे जमा झाले असतांना  रोखवहीला 

रु.9677/- ची नोदं घेण्यात आली आहे. उवारीत जमा रक्कम रु.2931/- कमी जमा नोदं घेतल्याचे शदसून रे्ते .सदर 

कमी जमा नोदंीची रोकडवहीला नोदं घेऊन तसे अनुपालन लेखा परीक्षणास सादर करण्यात र्ावे. 

 र्ाबाबत अधासमास पत्र क्रमांक 15 शदनांक 28/07/2021 अन्वरे् खुलासा सादर करणे बाबत सुशचत 

करण्यात आले होते.अद्याप खुलासा अप्राप्त आहे. 
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पररचे्छद क्र.18.13:- सन 2017-18 या आमथाक िर्ााचे िेखा परीक्षण करीत असताांना खािीि    

                              मििरणािधे्य दिामिल्यानुसार मिमिध करापोटी  इ चिनाद्वारे प्राप्त झािेल्या   

                              रकिािधे्य रोख रक्कि जिा झाल्याचे इ चिनािधे्य निुद करण्यात आिे आहे.  

                              याबाबत खुिासा होणे आिश्यक आहे. 
 

  खालील शववरणामधे्य जमा दिाशवण्यात आलेली जमा रोख रक्कम महानगरपाशलकेच्या खाती जमा झाल्याचे 

बँक से्टटमेंट शकवा बँकेची काऊंटर श्मिप लेखा परीक्षणास सादर करण्यात र्ावी. 

 

अ.क्र. इ पेिेंट चिनाचा मदनाांक रोख रक्कि जिा इ चिनाद्वारे रक्कि जिा एकूण जिा 

1. 15/09/2017 10973/- 209996/- 220969/- 

2. 16/09/2017 41414/- 232673/- 274087/- 

3. 18/09/2017 9792/- 332164/- 341956/- 

4. 19/09/2017 शनरंके़ े़़  259400/- 259400/- 

5. 21/09/2017 शनरंक 236663/- 236663/- 

6. 22/09/2017 4738/- 155519/- 160257/- 

7. 25/09/2017 शनरंक 362551/- 362551/- 

 

 र्ाबाबत अधासमासपत्र क्रमांक 16 शद.28/07/2021 नुसार खुलासा सादर करणेबाबत सुशचत करण्यत आले 

होते परंतु खुलासा अद्याप अप्राप्त आहे. 
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पररचे्छद क्र.18.14;- सन 2017-18 या मित्त िर्ाातीि  खािीि रकिाांची नोांद रोखिहीिा नसिे बाबत. 

  

शद. 21-09-2017 चे एकशत्रत चलनाचे पडताळणी केली असता कनशकर्ा शवभागाचे रोख रक्कम  

रु.243322/- करापोटी बँकेत जमा झाल्याचे शदसून रे्ते. कनशकर्ा शवभागाने  शद. 20-09-2017 रोजी टॅक्स रक्कम 

रु.53477/- व शकरकोळ जमा रक्कम रु. 3030/- अिी एकूण 56507/- तसेच  शद. 21-09-2017 रोजी करापोटी 

जमा रक्कम शद. 180475/- व शकरकोळ  जमा रक्कम रु. 6240 आशण आगाऊ रक्कम जमा रु.100/- एकूण 

186815/- असे एकूण रक्कम रु.243322/- बँकेत जमा केल्याचे शदसुन रे्ते. 

परंतु शद.20-09-2017 रोजी करापोटी जमा झालेले एकूण रक्कम रु. 53477/- ची नोदं रोखवहीत घेतल्याचे 

शदसुन रे्त नाही  तसेच शकरकोळ जमा रक्कम रु. 9370/- (3030+100+6240) ची सुध्दा रोखवहीत नोदं घेण्यात 

आलेली नाही. 

शद.20-07-2017 रोजी भाईंदर (प) रक्कम रु.123765/- करापोटी जमा झालेचे शदसुन रे्तात मात्र सदर 

रक्कमेची रोखवहीला नोदं घेण्यात आलेली नाही.सदरच्या नोदंी रोखवहीत घेऊन अनुपालन सादर करावे तसेच 

सदरची रक्कम रु.123765/- बँकेत भरणा केलेबाबतचे बँक काऊटर श्मिप लेखापररक्षणास सादर करण्यात र्ावी. 
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पररचे्छद  क्र. (18.15) िािित्ता कराच्या सिायोजन रक्किेबाबत…. 

शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेच्या मालमत्ता कराच्या संकलन रक्कमेचे शवत्त वर्ा 2017/2018 हर्ा 

कालावधीचे लेखापररक्षणास शदनांक 21/09/2017 रोजी प्रभाग सशमती क्र. 3 भाईंदर पूवा रे्थील रककम 

रु.19254/- इतक्या रकमेचे समार्ोजन चलन नोदं केलेली आहे. त्याबाबत अधासमास  पत्र क्र. 13 शद. 23-

07-2021 अन्वरे् माशहती सादर करणे बाबत सूशचत केलेले आहे तथाशप हर्ा बाबतची माशहती 

लेखापररक्षणास अप्राप्त आहे.  

हर्ा बाबत खालीलप्रमाणे अशभप्रार् आहेत. 

1.सदरची नमूद रक्कम मालमत्ता करापोटी आगावू संकलन (वसुली) केल्याबाबतचे अशभलेख नोदं 

करण्यात आलेली नसल्याचे हर्ाबाबत  लेखापररक्षणाची खात्री पटलेली नाही  

2.सदर रक्कमाची दशर्त्वाची नोदं लेखापररक्षणास सादर केलेली नसल्याने पडताळणी करता आलेली नाही.  

3.महाराष्ट्र  नगरपाशलका लेखासंशहता 2011 चे शनर्म 103 नुसार नगरपररर्दने आगामी वर्ााच्या संबधात 

कोणतीही रक्कम वसुल केली असेल तर शतला दाशर्त्व समजण्यात रे्ईल व शतची आगावू वसुली लेखा 

म्हणुन नोदं घेण्यात रे्ईल व अिी रक्कम भरणा करण्यास देय्य होईल तेव्हाच ती उत्पन्नामधे्य 

हस्ांतरीत करण्यात रे्ईल शकंवा त्या वर्ाातील "प्राप्य" म्हणून समार्ोशजत करण्यात रे्ईल अिी 

कार्ावाही केलेली शदसुन रे्त नसल्याने सदरची रक्कम रु. 19254/- समार्ोशजन रक्कम म्हणून 

लेखापररक्षणास मान्य करता रे्त नाही. तरी र्ाबाबत पूताता दिावावी. 

 

 


