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I              १ 
 

मागीि िेखा परीक्षण अहवाि 
स्थाननक ननधी लेखा ववभागामाफव त  महानगिपाललकेचे  ननयलमत स्वरूपातील लखेा पिीक्षण  ववत्त 
ववभाग शासन ननणवय क्र. स्थाननले १०१० /प्र.क्र. २६ ब/ ववमा प्रशा हद. ३१ माचव २०११ अन्वये  
ववत्तीय वर्षव 2011-12 पासनू प्रथमच हाती घेत असल्याने मागील प्रलरं्बत परिच्छेद ननिंक आहेत. 
तथावप यापवूी स्थाननक ननधी लेखा ववभागामाफव त  महानगिपाललकेचे  ववशरे्ष लेखा पिीक्षण  झाले 
असल्यास त्या परिच्छेदांवि  स्वततं्रपणे कायववाही अबार्धत  िाहील. 
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1                                             (Accrued based Double 
Entry System) 
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
    
अननयलमतता कलम   : 9अ 
 
 
राष्ट्रीय महानगरपालिका िखेा ननयमाविी मधीि (National Municipal Accounts Manual) 
प्रकरण क्र. 2 त े5 मधीि तरतुदीनुसार सन 2005-06 पासुन महानगरपालिकांनी उपार्जात पध्दतीवर 
आधारीत द्ववनोंद पध्दतीने िेखे व ताळेबदं ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. वसई-ववरार शहर महानगरपालिकेची 
स्थापना माहे जुि ै2009 मध्ये झािेिी असल्याने आर्थाक वर्ा 2010-11 पासुन या पध्दतीने िेखे 
ठेवणे अपेक्षक्षत होत ेतथावप अद्याप तसे िखेे ठेवण्यात आिेिे नाहीत. 
 
  
            शासन ननणवय क्र. लेखास-102004/71/प्र. क्र.5/04/नवव-31 हद. 6-07-2005 अन्वये व 
भािताच े ननयतं्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या मागवदशवनाखाली कें द्र शासनाच्या नगि ववकास ववभागाने 
तयाि केलेल्या िाष्रीय महानगिपाललका लेखा ननयमावली मधील (National Municipal Accounts 

Manual) प्रकिण क्र. 2 त े 5 मधील तितदुीनसुाि सन 2005-06 पासनु महानगिपाललकांनी उपाजजवत 
पध्दतीवि आधािीत द्ववनोंद पध्दतीने लेखे व ताळेबदं ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. 
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेची स्थापना माहे जुल ै2009 मध्ये झालेली असल्याने आर्थवक 
वर्षव 2010-11 पासनु या पध्दतीने लेखे ठेवणे अपेक्षक्षत होत ेतथावप अद्याप तसे लेखे ठेवण्यात आलेले 
नाहीत.  
      याबाबत अधवसमास पत्र क्र. 8 हद. 22/02/2013 अन्वये द्ववनोंद पध्दतीने ठेवण्यात आलेले 
लेख ेव ताळेबदंाची मागणी केली असता याकिीता सनदी लेखापालांची नेमणुक किण्यात आली असनु 
सप्टेंबि 2013 अखेि लेखे तयाि होतील असे अनपुालन सादि केले आहे.    
      ताळमेळाची प्रकक्रया अपणुव असल्याने मखु्यालय व 5 प्रभाग सलमती (अ,ब,क,ड,ई) यांचेकडील 

एकुण  405 बॅंक खाती आहेत.  त्यापकैी 39 खाती अकायवित आहेत उवविीत 366 खात्यांपकैी 321 
खात्यांमध्ये िोकडवहीमधील लशल्लकपेक्षा बॅंक खात्यातील लशल्लक रु. 3,28,13,496.32 ने कमी आहे. 
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45 बॅंक खात्यांमधील लशलकेपेक्षा िोकडवहीतील लशल्लक रु. 7,37,87,658.59 ने कमी आहे.  
DATSCDM6901 (Ref No : 1)                                                                           

2                             
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
    
अननयलमतता कलम   : 9अ 
 
 
अदंाजपत्रक तयार करताना प्रथम खचााच्या बाबींचा ववचार करुन त्यानतंर त्यानुसार जमेच्या रकमा 
दशाववण्यात येतात. अथासकंल्प तयार करताना मागीि तीन वर्ााच्या जमा व खचााच्या प्रत्यक्ष रकमा, 
दर व करात करण्यात आििेी वाढ, महानगरपालिकेच्या मािमत्तते झािेिी वाढ अथवा घट, पालिका 
हद्दीत जमीन व इमारतीत झािेिी वाढ अथवा घट या अनुर्गंाने अथासकंल्पीय आर्थाक वर्ाातीि 
अदंाज वताववणे अपेक्षक्षत आहे. 
 
  
          सन 2011-12 च्या अथवसकंल्पात महसलुी जमेच ेअदंाज वतवववताना 1. महानगिपाललका कि व 
दि, 2.अनदुाने व अशंदान,े 3. एकर्त्रत पाणीपिुवठा व मलनन:सािण इ. जमा बाबींवि सिासिीपेक्षा 50 त े
95% वाढ दशवववण्यात आली व त्यानसुाि खचावच्या बाबींविही अनतरिक्त वाढ दशवववण्यात आली.                                         
                                                                      िक्कम रु. कोटीत 

लेखा लशर्षव जमा लेखा लशर्षव खचव 
 अदंाज प्रत्यक्ष  अदंाज प्रत्यक्ष 
नगिपाललका दि व कि 262.91 175.82 सामान्य प्रशासन व वसलुीचा 

खचव 
30.57 19.60 

ववशरे्ष अर्धननयमाखालील 
वसलुी 

66.98 71.66 साववजननक सिुक्षक्षतता 12.12 8.31 

मालमत्ता व सेवांपासनु 
उत्पन्न 

8.10 7.89 आिोग्य व सोयी 126.15 88.31 

   लोकलशक्षण व सामाजजक 
कायवक्रम 

7.61 2.73 

अनदुाने व अशंदाने 137.29 78.65 अनदुाने व अशंदाने 105.81 42.02 
सकंकणव 16.29 17.78 सकंकणव 18.91 4.90 
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भांडवली जमा 77.86 64.71 भांडवली खचव 265.69 90.20 
असाधािण व ऋण 
ननलबंन  

189.98 105.10 असाधािण व ऋण ननलबंन  75.27 43.00 

एकुण 759.41 521.61  642.13 299.07 
      
      अथवसकंल्पात महसलुी व भांडवली जमचेा अदंाज एकुण रु. 759.41 कोटी इतका वतवववण्यात आला 
होता. प्रत्यक्षात रु.521.61 कोटी महसलु जमा झाला. तसेच खचव बाजुस रु. 642.13 कोटी महसलुी व 
भांडवली खचावचा अदंाज वतवववण्यात आला. प्रत्यक्षात महसलुी व भांडवली खचव रु. 299.07 कोटी किण्यात 
आला. प्रत्यक्ष जमा महसुलापकैी रु. 222.54 कोटी इतका महसलु वर्षवअखेिीस लशल्लक िाहहला. आर्थवक 

वर्षावत किण्यात आलेल्या कामांची देयके वर्षवअखेिीस प्रदानीत न केल्याने व प्रस्ताववत काम ेवर्षवभिात हाती 
न घेतल्याने सदि िक्कम लशल्लक िाहहल्याच े हदसत.े किीता नागिीकांकिीता सोयी-सवुवधा पिुववण्यास 

महानगिपाललकेची उदालसनता हदसत.े 
      तपासणीअतंी अस े हदसत ेकी, अदंाजपत्रक तयाि किताना प्रथम खचावच्या बाबींचा ववचाि करुन 
त्यानतंि त्यानसुाि जमेच्या अवास्तव िकमा दशवववण्यात येतात. विील ववविणपत्राच ेअवलोकन केले असता 
असे ननदशवनास येत े की, अदंाजपत्रकीय जमा अदंाजाच्या 69% प्रत्यक्ष महसलु जमा झाला व खचव 
अदंाजाच्या 47% प्रत्यक्ष खचव वर्षवअखेिीस किण्यात आला. 
      अथवसकंल्प तयाि किताना मागील तीन वर्षावच्या जमा व खचावच्या प्रत्यक्ष िकमा, दि व किात 
किण्यात आलेली वाढ, महानगि पाललकेच्या मालमत्तते झालेली वाढ वा घट, पाललका हद्दीत जमीन व 
इमाितीत झालेली वाढ वा घट या अनरु्षगंाने जमेशी ननगडीत खचावच ेअदंाज वतवववणे अपेक्षक्षत आहे. 
     अथवसकंल्पीय अदंाज सादि कितांना त्यात दशवववण्यात आलेल्या िकमा वास्तववादी असाव्यात. 
     याबाबत अधवसमास पत्र क्र.13 हद. 25.2.2013 देण्यात आले होत.े त्यास देण्यात आलेल्या 
खुलाशात नमदु किण्यात आले आहे की, जुल ै2009 मध्ये महानगिपाललका स्थापनेवेळी समाववष्ट गावे 
पनुः वगळणेचा ननणवय व स्थर्गती या कािणांमळेु उद्दीष्टे साध्य होऊ न शकल्याने अथवसकंल्प व प्रत्यक्ष 
जमा-खचावत तफावत आहे. भववष्यात अथवसकंल्पीय अदंाज तयाि किताना उपिोल्लेणखत सचुना ववचािात 
घ्याव्यात.  
     महानगिपाललकेच्या स्थाननक ससं्था कि, मालमत्ता कि, पाणीपिुवठा, अनतक्रमण ववर्षयक वसलुीची 
टक्केवािी वावर्षवक अदंाजापके्षा कमी प्रमाणात झाल्याचे हदसत.े सन 2011-12 अखेिीस स्थाननक ससं्था 
किांतगवत 19000 ससं्थांची नोंदणी झाली आहे. महानगिपाललका हद्दीत समुािे 50000 पेक्षा अर्धक ससं्था 
असल्याने उवविीत ससं्थांना स्थाननक ससं्था किांतगवत नोंदणीकृत किणे आवश्यक आहे. सन 2011-12 
मध्ये रु. 165.15 कोटी अदंाजजत उद्दीष्ट असताना कमी ससं्थांची नोंदणी झाल्यामळेु प्रत्यक्षात रु. 93.08 
कोटी स्थाननक ससं्था कि जमा झाला. महानगिपाललका हहद्दत समाववष्ट होण्यास 29 गावातील 
ग्रामस्थांचा वविोध असल्याने या गावांमधुन कोणतहेी किरुपी उत्पन्न महानगिपाललकेस प्राप्त होत नाही 
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तथावप महानगिपाललकेस सदि गावांकिीता सोयी-सवुवधा उपलब्ध करुन द्याव्या लागत आहेत. 
     वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अजस्तत्वात आल्यानतंि त्यात सामील झालेल्या नगिपिीर्षदा व 
ग्रामपचंायती यांचेकड ेअसलेल्या मजंुि पदांपकैी भिलेल्या अनकु्रमे 807 व 408 अशा एकुण 1215 पदांना 
शासनाची मजंुिी घेण्यात आली. तद्नतंि नवननलमवत 40 अर्धका-यांच्या पदाना शासन मजंुिी घेण्यात 
आली. ही पदे व 6 अलभयतं्यांची अशी एकुण 46 पदे अद्याप रिक्त असल्याने, महानगिपाललकेस, 
आवश्यक उद्दीष्टे गाठताना अडचणी ननमावण होत आहेत, असे लेखापिीक्षणाच ेमत आहे. 
     आर्थवक वर्षव 2011-12 च्या मळु अथवसकंल्पीय अदंाजजत महसलुी व भांडवली जमा (प्रािंलभक 
लशल्लक रु. 231.47 कोटी सह) रु. 990.86 कोटी असनु वर्षावतील प्रत्यक्ष जमा रु. 521.61 कोटी आहे. 
म्हणजेच रु. 237.80 कोटी इतकी िक्कम कमी जमा झाली आहे. तसेच सदि आर्थवक वर्षावतील मळु 
अथवसकंल्पीय अदंाजजत महसलुी व भांडवली खचव रु. 642.13 कोटी आहे ति प्रत्यक्षात केलेला खचव रु. 
299.07 कोटी आहे. सबब महानगिपाललकेने रु. 454 कोटी इतकी िक्कम अखर्चवत ठेवली आहे, जी 
नागिीकांच्या सोयीसवुवधांकिीता खची पडणे अपेक्षक्षत होत.े 
     महानगिपाललका ननधीतील सन 2011-12 मधील लशल्लक िक्कम रु. 454 कोटी ववववध बॅंकांमध्ये 
गुतंवणुक केल्याच ेहदसत.े तथावप महापललकेच्या आर्थवक हहताच्या द्द्रष्टीने अशी गुतंवणूक अशा िकमांची 
गुतंवणुक किताना ववववध िाष्रीकृत बॅंकाकडुन स्पधावत्मक व्याजदि मागववणे व त्यानसुाि अर्धक व्याज 

देणा-या बॅंकेकड ेिक्कम गुतंववणे क्रमप्राप्त आहे तथावप महानगिपाललकेने स्पधावत्मक दि न मागववता बॅंक 

खाती असलेल्या बॅंकेतच त्या खात्यातील  लशल्लक िकमा गुतंववल्या आहेत. त्यामळेु स्पधावत्मक 

व्याजदिाचा लाभ न झाल्याने महानगिपाललकेच ेआर्थवक नकुसान होत आहे.  
     अथवसकंल्पात “पी” बजेट अतंगवत महसलुी खचावच्या दोन बाबींकिीता रु. 1.91 कोटी व भांडवली 
खचावच्या 6 बाबींकिीत रु. 23.69 कोटीची तितदु किण्यात आली होती. तथावप या बाबींवि सपंणुव वर्षावत 
ननिंक खचव किण्यात आला आहे. “पी” बजेट अतंगवत दारिद्र्यिेर्षखेालील व गिीब गिजूंसाठीच्या योजना 
असल्याने ही बाब महानगिपाललकेकिीता भरु्षणावह नाही.  
     सबब महानगिपाललका महसलु वाढीबाबत तसेच उपलब्ध तितदु पणुवतः खचव किणेबाबत पिेुशा 
गांलभयावने आवश्यक कायववाही/उपाययोजना िाबवीत नाही असे नमदु किणेत येत आहे. यामळेु भांडवली 
खचावमध्ये आवश्यक उहद्दष्टे गाठता आलेली नाहीत, प्रकल्प िखडले आहेत व ककंमतीमध्ये वाढ होऊन 
अनंतमतः महानगिपाललकेच ेनकुसान होत आहे. 

DATSCDM6901 (Ref No : 2)                                                                           

3                                                                 
       
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
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अननयलमतता कलम   : 9अ 
 
 
मुबंई प्रांनतक महानगरपालिका अर्धननयम 1949 च ेअनुसूची “ड” प्रकरण दोन मधीि ननयम (1)(ढ) 
व 3(ञ) अन्वये महानगरपालिका सवासाधारण सभा व स्थायी सलमती सभेच्या इनतवतृ्त नोंदव्या 
ठेवण्यात आिेल्या नाहीत. 
 
  
       मुबंई प्रांनतक महानगिपाललका अर्धननयम 1949 चे अनसुचूी “ड’ प्रकिण दोन मधील ननयम 
(1)(ढ) नसुाि सववसाधािण सभेचे इनतवतृ्त दसुऱया हदवशी ककंवा त्यानतंि शक्य नततक्या लवकि या 
साठी तितदू किण्यात आलेल्या इनतवतृ्त नोंदवहीत तयाि किणे तसेच सभेच्या अध्यक्षस्थानी 
असलेल्या व्यक्तीने त्यावि स्वाक्षिी किणे आवश्यक आहे. सर्चव ववभागाने याबाबत एकर्त्रत इनतवतृ्त 
नोंदवही न ठेवता प्रत्येक सभेसाठी स्वततं्र इनतवतृ्त व त्यातील ठिाव एकर्त्रत करुन ठेवले आहेत.  
       मुबंई प्रांनतक महानगिपाललका अर्धननयम 1949 च्या अनसुचूी “ड” प्रकिण दोन ननयम 3(ञ) 

नसुाि नगिपाललका सर्चवाने स्थायी सलमतीच्या प्रत्येक सभेस उपजस्थत असलेल्या सदस्यांची नाव े
आणण अशा सभेतील कामकाज या सबंधंीचे एक इनतवतृ्त या प्रयोजनासाठी तितदू किण्यात आलेल्या 
नोंदवहीत नमदू करुन ठेवले पाहहजे आणण त्यावि नतंिच्या सभेत अध्यक्षस्थानी असलेल्या व्यक्तीने 
स्वाक्षिी केली पाहहज.े सर्चव ववभागाने याबाबत एकर्त्रत इनतवतृ्त नोंदवही न ठेवता ठिाव एकर्त्रत 
करुन ठेवले आहेत. 
       सववसाधािण सभा व स्थायी सलमती सभा यांच्या स्वततं्र इनतवतृ्त नोंदवह्या ठेवण्यात 
याव्यात. 
       याबाबत देण्यात आलेल्या अ.स.ज्ञापन क्र. 4 हद. 20/2/13 ला हद. ननिंकनसुाि अनपुालन 
सादि केले असनु त ेसयंकु्तीक नसल्याने अलभप्राय कायम ठेवण्यात येत आहेत. 

DPSKGGM6001 (Ref No : 3)                                                                           

4                                                  
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
   आमदाि ननधी ननधी  
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अननयलमतता कलम   : 9अ 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 877107.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 390266.00/-   
कायाकारी अलभयतंा यांनी प्रार्धकार नसताना ननयमबा्य मुदतवाढ ददिी आहे. तसेच वविबंाबाबत 
ठेकेदाराकडुन दंड आकारणी करण्यात आिेिी नाही. वाढीव खचाास तांत्रत्रक अथवा प्रशासननक मान्यता 
घेण्यात आिेिी नाही. 
 
  

कामाचे नाव र्चखल डोंगिी गावात व्यायाम शाळा बाधंणे 
स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव सजंय कन्सरक्शन 
तांर्त्रक मजंुिी बकु.1 हदनांक- 24-07/2009 
प्रशासकीय मजंुिी प्रशासकीय ठिाव 4 हद. 27/07/2009 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव 9-10 
अदंाजपत्रकाची िक्कम 5.75 लक्ष 
बजेट तितदु आमदाि ननधी 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव बलुदं टाईम्स हद. 10/08/2009 त े17/8/2009 
इसािा िक्कम 5800 
ननववदा िक्कम 6.33 लक्ष 
सिुक्षा अनामत 87710 
कामाचा कालावधी 180 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी --- 
कायाविंभ आदेश वववशम/बांध/16/2009 हद. 29/08/2009 
काम सरुु हदनांक:    
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

877102 

प्रमाणक क्र.--- 3682 हद. 20/8/11 मोजमाप पसु्तक क्र. 108 पान क्र. 46 त े77 
  
      र्चखल डोंगिी गावात व्यायाम शाळा बांधणे या नस्तीच े लखेा परिक्षण केले असता खालील 
प्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहे. 
मे. सजंय कन्स्रक्शन याचं ेपत्र क्र. ननिंक हद. 1/12/2010नसुाि त्यांनी कामास मदुत वाढ मागीतली 
आहे. व त्या पत्राच्या अनरु्षगंाने उपअलभयतंा यांनी मदुत वाढीसाठी हटपणी 15/12/10 िोजी सादि केली 
असनू कायवकािी अलभयतंा यांनी मदुतवाढ मजंूि केली आहे. सदि हटपणी नसुाि पत्र क्र. 

वववशम/बांध/532/11 हद. 15/4/2011 िोजी ठेकेदाि यांना 30 जुन 11 पयतं मदुत वाढ देण्यात आली 
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आहे. हदनांक. 15/12/10 िोजी मदुत वाढ हटपणी मजंिू असताना चाि महहने उलशिा मदुत वाढीचे पत्र 
ठेकेदाि यांना देण्याचे प्रयोजन लेखा परिक्षणास समजू शकले नाही. तसेच कामास मदुत वाढ देण्याच े
अर्धकाि कायवकािी अलभयतंा यांना आयकु्तांनी हस्तांतिीत केल्याचे कायावलयीन आदेश लेखा परिक्षणास 
उपलब्ध झाल ेनाहीत. 
ठेकेदाि म.े सजंय कन्सरक्शन यांनी हद. 1/12/10 िोजी पत्र देऊन मदुत वाढ मागीतली होती. ठेकेदाि 
यांनी मदुत वाढ मागीतली असताना त्याबाबत कायववाही न किता ठेकेदाि यांना कायावलयीन आदेश क्र. 

वववशम/बांध/721/10 हद. 24/12/10 नसुाि नोटीस देऊन काम चाल ून किण्याची कािणे ववचािण्यात 
आली आहेत. म्हणजचे ठेकेदाि यांची मदूत वाढ मागणी कायवकािी अलभयतंा यांना मान्य नाही. मदुत 
वाढ कायवकािी अलभयतंा यांनी नाकािल्याने ननववदा अटी नसुाि ठेकेदाि यांच ेववरुध्द कािवाई प्रस्ताववत 
किणे आवश्यक असताना ती किण्यात आलेली नाही. 
मे. सजंय कन्सरक्शन याना कायावलयीन आदेश वववशम/16/09 हद. 28/8/2009 नसुाि व्यायाम शाळा 
बांधण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पिंत ु ठेकेदाि यांना सदि आदेशानसुाि काम सरुु केले नाही 
म्हणून कायवकािी अलभयतंा यांनी पत्र क्र. वववशम/721/10 हद. 24/12/10 नसुाि मे. सजंय कन्स्रक्शन 
यांना काम चाल ुकिण्यासबंधंी नोटीस देण्यात आली. 16 महहन्यानतंि एवढया उलशिा काम पणुवत्वाची 
मदुत सपंल्यानतंिही काम सरुु केले नसताना त े िदद करुन त्यांची सिुक्षा अनामत जप्त किणे व 
द्ववतीय न्यनुतम ननववदाकािास कायावदेश देणे आवश्यक असताना त्याच ठेकेदािास नोटीस देण्यात 
आली आहे. कायावदेशानसुाि सदि व्यायाम शाळेच े काम माहे 22 फेब्रवुािी 2010 पयतं पणूव किणे 
ठेकेदाि यांना बधंनकािक होत.े पिंत ुसदि काम हद. 27/4/11 िोजी पणूव झाले आहे म्हणून हद. 23/2/10 
त े27/4/11 एकूण 435 हदवस ववलबं झाला आहे. ननववदा व किाि पत्र हद. 29/8/09 मधील अट क्र. 4 

नसुाि ठेकेदाि यांचे कडून ववलबंासाठी प्रनतहदन प्रनत रु. 1.00 लाखास रु. 100/- ककमान प्रमाणे 
दंडवसलुी किणे आवश्यक हात.े ही कािवाई किण्यात आलेली नाही त्यामळेु महानगिपाललकेच े
रु.3,81,495/- नकुसान झाले आहे. सदि िक्कम रु. 3,81,495/- वसलूपात्र ठेवण्यात येत आहे. 

वसलुपात्र िक्कम रु. 381495/-  
र्चखल डोंगिी गावात व्यायाम शाळा बांधण्यासाठी अदंाज पत्रक रु. 5,75,521/- तयाि किण्यात आले व 
त्याला तांर्त्रक मजंूिी हद. 24/7/2009 कायवकािी अलभयतंा यांनी हदली. सदि काम हद. 27/4/2011 िोजी 
पणूव झाले. मळू अदंाजामध्ये कामाची वाढ झाल्यामळेु सदि व्यायाम शाळेचे सधुािीत अदंाज पत्रक रु. 
7,97,442/- एवढे तयाि किण्यात आले व त्याला तांर्त्रक मजंूिी हद. 29/7/11 िोजी देण्यात आली. 
म्हणजे काम पणूव झाल्यानतंि 3 महहन्यानतंि सधुािीत अदंाज पत्रक मजंूि किण्यात आले. महािाष्र 
शासन साववजननक बांधकाम ववभाग ननयम पजुस्तका अनकु्रमांक 133 व 134 नसुाि मळु अदंाजात 10% 

पेक्षा अर्धक वाढ झाल्यास हे अदंाजपत्रक नवीन असल्याप्रमाणे कायववाही किणे आवश्यक आहे. अशी 
कायववाही किण्यात आलेली नसल्याने सदि खचव आक्षेपार्धन ठितो. किीता सधुािीत अदंाज रु. 
7,97,442/- अर्धक अदंाज रु. 9.99% रु. 79,665/- एकूण रु. 8,77,107/- िक्कम आक्षेपार्धन ठेवण्यात 
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येत आहे.  
आक्षेपार्धन िक्कम रु. 877107/- 

ननववदा अट क्र.1 व महािाष्र शासन साववजननक बांधकाम ववभाग ननयम पजुस्तका ननयम क्र. 213 व 
214 व हटप 1 नसुाि सिुक्षा अनामत ठेकेदाि यांचे कडून घेण्यात आलेली नाही.  
जजल्हा अर्धकािी यांचे पत्र क्र. ननयो/आस्थाववका/प्रमा/टे-1/919 हद 7/8/2009 मधील अट क्र. 12 नसुाि 
जजल्हा अर्धकािी याचंे कडून वाढीव कामास व खचावस मान्यता घेतली असल्याबाबतचे जजल्हा 
अर्धकािी यांचे आदेश लेखा परिक्षणास उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत.  
शा.नन.क्र. बी.सी.ए/2009/प्र/क्र/108/कामगाि/7 अ हद. 17/6/2010 नसुाि मे. सजंय कन्सरक्शन यांच्या 
देयकाच्या 1% कामगाि कल्याण ननधी कपात किण्यात आली नाही. देयकाची िक्कम रु. 877102.00 
वि 1% म्हणजे रु. 8771.00 ठेकेदाि यांचे कडून वसलु करून सदिची िक्कम महािाष्र िाज्य इमाित 
व इति बांधकाम कामगाि कल्याण मडंळ, मुबंई यांचेकड ेजमा किण्यात यावेत. तो पयतं सदिची 
िक्कम रु. 8771/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
      वसलुपात्र िक्कम रु. 8771/- 

DPSKGGM6001 (Ref No : 4)                                                                           

5    -                                                      
                                                                     
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :वदै्यकीय अर्धकािी/ व ै, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9अ 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 6730483.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 43200.00/-   
शा.नन. 2 जानेवारी 1992 व शा.नन. क्रमांक भाखस 1094/2679 उद्योग 6 मतं्रािय दद. 30 माचा 
1994 व मुबंई प्रांनतक अर्धननयम 1949 ननयम क्र. 73 (क) नुसार डॉक्टर व पररचाररका 
पुरवठ्याबाबतची ननववदा प्रक्रक्रया राबववण्यात आिेिी नाही. 
 
  

कामाचे नाव वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत 
कायवित असलेल्या दवाखाना, रुग्णालयासाठी 
डॉक्टि व परिचािीका ठेक्याने पिुवणे. 

स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. डॉ. आिती सनुनल वाडकि 
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तांर्त्रक मजंुिी ---- 
प्रशासकीय मजंुिी प्रशासकीय ठिाव क्र. 256, हद. 20/03/2010 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव ---- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम ---- 
बजेट तितदु ---- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै.वातावहि, हद. 24/03/2010 त ेहद. 31/03/2010 
इसािा िक्कम 5,000/- 
ननववदा िक्कम ---- 
सिुक्षा अनामत ---- 
कामाचा कालावधी 1 वर्षव 
किािनामा मदु्रांक शलु्क 100 
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश वववशम/आस्था/25/2010, हद. 05/04/2010 
काम सरुु हदनांक:  काम पणुव हदनांक:   ----- 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

 

प्रमाणक क्र. मोजमाप पसु्तक क्र. 
 
वसई – वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत कायवित असलेले रुग्णालय व दवाखान्यामध्ये लागणािे 
डॉक्टि व परिचािीका ठेके पध्दतीने पिुवठा किण्याबाबतची नस्ती तपासली असता खालील प्रमाणे 
अलभप्राय देण्यात येत आहे. 
ननववदा प्रलसध्दी नोटीस हद. 24/03/2010 दै.वातावहि मध्ये ठेके पध्दतीने ववववध ववभागासाठी तांर्त्रक व 
अनभुवी कामे किण्यासाठी अलभकताव नेमणे असे नमदू केले आहे. पिंत ु डॉक्टि व परिचारिकासाठी 
ठेकेदाि नेमणे असे नमदू केलेले नाही. तसेच ननववदा फॉमव मध्ये ठेकेदाि यांचकेड ेउपलब्ध असलले े
डॉक्टि व परिचारिका याचंी नावाननशी यादी त्यांचा अनभुव तसेच त्यांची शकै्षणणक पात्रतबेाबत माहहती 
ननववदेसोबत सादि किणेबाबत नमदु किण्यात आलेले नाही. 
ननववदा प्रलसध्दी हद. 24/03/2010 दैननक वातावहि ननववदा अटी व शती क्र. 8 मध्ये ननववदा भिताना 
त्या त्या व्यवसायाशी सबंरं्धत असलेल्या ननववदा कािाने ननववदा भिणे असे नमदू केलेले आहे. ननववदा 
नस्ती तपासली असता आकाश एंटि प्रायझेस, आकाश लेबि कॉन्रक्टि, हदव्या एटंि प्रासझेस हे डॉक्टि 
व परिचारिका पिुवठा किण्याच्या व्यवसायाशी सबंरं्धत नसल्याच ेलेखा परिक्षणाच्या ननदशवनास आले 
आहे. आकाश एंटि प्रायझसे व आकाश लेबि कॉन्रक्टि हे मजुि पिुवठा किणािे ठेकेदाि आहेत ति 
हदव्या एटंि प्रायझसे हे बाधंकाम व्यवसायीक आहेत. सदि ठेकदाि यांच्या ननववदा ग्राहय धिण्यात 
आल्या . 
प्रशासकीय सभेचा प्रस्ताव व प्रशासकीय ठिाव क्र 345, हद. 03/04/2010 मध्ये वसई ववभाग अन.ु क्र. 
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3 मध्ये खाजगी परिचारिका मालसक दि रु. 5,000/- डॉक्टि आिती सनुनल वाडकि यांचे आहे. मा. 
आयकु्त तथा प्रशासक यांनी ठिाव मजंूि केलेला आहे. पिंत ु प्रत्यक्ष खाजगी परिचारिका यांना रु. 
5,300/- प्रमाणे वविाि ववभाग व नवघि-माणणकपिू ववभाग, ठेकेदाि यांना देयके अदा कित आहेत. 
तसेच वसई ववभागाने काढलेल्या मळु ननववदा नस्ती लेखा परिक्षणाने अधव समास क्र. 35, हद. 
25/03/2013 नसुाि मागणी करुन सधु्दा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या नाहीत त्यामळेु उपिोक्त 
दिांबाबत लेखा परिक्षणास खात्री किता आलेली नाही.  
वविाि ववभागासाठी खाजगी परिचारिका 3 व नवघि-माणणकपिूसाठी 9 परिचारिका मजंूि आहेत व 
त्याप्रमाणे यांना आदेश देण्यात आले आहेत. एकुण परिचारिका-12 एका परिचारिकेचा मालसक दि 
प्रशासककय ठिावानसुाि रु. 5,000/- म्हणून 12 परिचारिकांचा वावर्षवक वेतन विील खचव रु. 7,20,000/- 
होतो. पिंत ु12 परिचारिकांकिीता रु. 7,63,200/- प्रत्यक्ष खचव किण्यात आला आहे. किीता जादा केलेला 
खचव रु. 43,200/- वसलु पात्र आहे. 
वसई – वविाि शहि महानगिपाललका ही जुल ै2009 मध्ये स्थापन झालेली आहे.  हद. 26/06/2010 
िोजी मा. महापौि यांची ननवड किण्यात आली असनु पहहली सभा हद. 01/07/2010 िोजी सपंन्न झाली 
व तदनतंि स्थायी सलमतीची स्थापना झालेली आहे. स्थायी सलमती स्थापन झालेली असताना सन 
2011-12 या आर्थवक वर्षावसाठी नववन ठेकेदाि नेमण्याववर्षयी नव्याने ननववदा प्रकक्रया िाबववणे 
आवश्यक असताना ती िाबववण्यात आलेली नाही. तसेच सन 2010-11 या वर्षावतील मजंूि ठेकेदाि 
यांनाच मदुत वाढ देण्यात आली आहे. शासनाच े हद. 10/10/2008 च्या मागवदशवक तत्वानसुाि ववना 
ननववदाप्रकक्रया मजंुि ननववदेस मदुतवाढ देण्याची तितदु नाही.  
मे. आकाश एंटि प्रायझेस व आकाश लेबि कॉन्रक्टि यांचा कायावलयीन पत्ता गाळा न.ं 46, चव्हाण 
ननवास मनवेल पाडा, वविाि असा आहे. त्यामळेु एकाच ननववदाकािाने दोन ननववदा भिल्या आहेत. 
आकाश एंटि प्रायझेस व आकाश लेबि कॉन्रक्टि हे अर्धकृत कुशल मनषु्यबळ पिुवठा किणािे 
ठेकेदाि असल्याचे व तसे प्रमाणपत्र शासनाकडुन त्यांनी प्राप्त करुन घेतले असल्याबाबत 
लेखापिीक्षणास खात्री किता आली नाही. 
मे. हदव्या एंटिप्रायझेस हे बांधकाम व्यावसानयक आहेत तशी त्यांनी साववजननक बांधकाम ववभाग 
यांचेकड े नोंद केलेली आहे. तिी म.े हदव्या एंटिप्रायझेस हे डॉक्टि व परिचारिका महानगिपाललकेला 
पिुवठा किण्यासबंधंी शासनाकडुन नोंदणी प्रमाणपत्र घेतले असल्यास त ेलखेा परिक्षणास उपलब्ध झाल े
नाही. 
आकाश एंटिप्रायझेस याची ननववदा कोणत्या तािखेला व वेळेला उघडण्यात आला याची नोंद 
ननववदेमध्ये नाही. त्यामळेु सदि ननववदा कधी उघडण्यात आली याची लेखा परिक्षणाला खात्री किता 
आलेली नाही. 
वववशम/आस्था/03/2010, हद. 03/04/2010 व वववशम/आस्था/04/2010 हदनांक 03/04/2010 नसुाि 
अनकु्रमे मे. आकाश एंटिप्रायझेस व हदव्या एटंिप्रायझसे यांना वाटाघाटी पत्र देण्यात आले आहे. पिंत ु
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वाटाघाटी केल्या नतंिचे दि ननववदा नस्त्यामध्ये लेखा परिक्षणास उपलब्ध झाले नाहीत ककंवा तशा 
आशयाच ेपत्र सबंधंीत ठेकेदाि यांनी महानगिपाललकेला हदलेले नाही. 
वसई ववभागासाठी डॉक्टि व परिचारिका ठेकेपध्दतीने पिुवठा किण्यासाठी ननववदा काढण्यात आल्या 
होत्या. तलुनात्मक तक्ता पाहता फक्त दोनच ठेकेदाि यांनी ननववदा भिलेले आहे. 1) डॉ. आिती 
सनुनल वाडकि 2) डॉ. सनुनल वाडकि हे ननववदाकाि आहेत. डॉ. आिती सनुनल वाडकि यांच ेडॉक्टि व 
परिचारिकासाठी दि न्यनुतम आहेत म्हणून जस्वकािण्यात आले. मळुात दोन ननववदा प्राप्त असताना 
शासन ननणवय 2 जानेवािी 1992 च्या व मुबंई प्रांनतक अर्धननयम 1949 ननयम क्र. 73 क नसुाि 
सदिच्या ननववदा िदद करुन पनुश्च: मदुत वाढ देणे क्रम प्राप्त होत.े पिंत ु तसे न किता मे. डॉ. 
आिती सनुनल वाडकि यांची ननववदा मजंुि किण्यात आली आहे. त्यामळेु प्राप्त दि वाजवी असल्याची 
लेखा परिक्षणास खात्री किता आलेली नाही.  मे. डॉ. आिती सनुनल वाडकि व डॉ. सनुनल वाडकि हे 
स्वत: वदै्यकीय व्यावसानयक असल्याने त्यानी महािाष्र कौन्सील ऑफ इंडडयन मेडीसीन व मेडडकल 

कौजन्सल ऑफ इंडडया यांचेकडून सदि ठेका घेण्याबाबत मजंूिी घेणे आवश्यक असल्याचे लेखा 
परिक्षणाच े मत आहे. तसेच महानगिपाललकेने डॉ. आिती सनुनल वाडकि यांनी डॉक्टि व परिचारिका 
पिुवठा किण्याचा ठेका घेतल्याचे पत्र महािाष्र कौन्सील ऑफ इंडडयन मेडडसीन यांना देणे आवश्यक 
आहे. तसे केल्याचे ननववदा नस्तीवरुन ननदशवनास येत नाही. 
ननववदा अटी शती क्र. 19 नसुाि सदि डॉक्टि व परिचारिका यांनी खाजगी शासकीय ककंवा 
ननमशासकीय ससं्थेमध्ये ककमान तीन वर्षव काम केल्याचे अनभुवाचे प्रमाणपत्र ननववदा नस्ती मध्ये 
लेखा परिक्षणास उपलब्ध झालेले नाही. 
ननववदा अटी शती अनकु्रमांक 39 व 41 मध्ये तांर्त्रक ललफाफे उघडण्याबाबत अट घालण्यात आली 
आहे. पिंत ु ननववदा प्रलसध्दी मध्ये सदि ननववदा दोन ललफाफे पध्दतीने किावयाची आहे असे नमदु 
केलेले नाही. तांर्त्रक ललफाफ्यामध्ये कोणती कागदपत्र ेसादि किावीत याबाबत उल्लेख नाही. 
सन 2011-12 मध्ये ठेकेदाि यांनी नेमणूक केलेल्या डॉक्टि व परिचारिका यांची नेमणूक केलेली आहे. 
सदि डॉक्टि व परिचारिका यांची शकै्षणणक पात्रता बाबतची प्रमाणपत्र अधव समास 35 हदनाकं 
25/03/2013 नसुाि मागणी केली होती पिंत ु सदि प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आली नाहीत 
त्यामळेु डॉक्टि व परिचारिका यांच्या शकै्षणणक पात्रतबेाबत तसेच जस्वकृत डॉक्टिाचंी अहवता देयकांसोबत 
प्रमाणणत केलेली नसल्याने योग्य व्यक्तीस प्रदान झाल्याची लेखा परिक्षणाला खात्री किता आली नाही. 
शा.नन. 2 जानेवािी 1992 व शा.नन. क्रमांक भाखस 1094/2679 उद्योग 6 मतं्रालय हद. 30 माचव 1994 
व मुबंई प्रांनतक अर्धननयम 1949 ननयम क्र. 73 (क) डॉक्टि व परिचारिका पिुवठा ननववदा नस्ती 
नसल्याने डॉक्टि व परिचारिका ठेक्यावि सन 2011-12 मध्ये झालेला एकुण खचव रु. 67,30,483/- 
आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे. 
आक्षेपार्धन िक्कम रु.6730483/- 

DPSKGGM6001 (Ref No : 5)                                                                           
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6                                                                   
                           
सॅटेिाईट लसटी (UIDSST) अंतगात भुयारी मिननिःसारण योजना 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :घनकचिा व्यवस्थापन , कें द्र व िाज्य शासन, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9अ 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 17209486.00/- 
 
मे. टंडन सोल्युशन्स यांनी तयार केिेल्या प्रकल्प अहवािात 7 मिप्रक्रक्रया कें द्र असुन प्रत्येक 
प्रकल्पास स्वततं्रपणे मजुंरी प्राप्त करुन घेतल्यास प्रत्येक भागास रु.49 िक्ष स्वततं्रपणे ी  अदा 
करावी िागणार आहे. त्यामुळे रु. 17209486/- ची अखेरपयतं वसुिी शक्य होणार नाही. म्हणजेच 
प्रकल्प अहवाि तयार करणे या बाबीवर केिेिा रु. 17209486/- एवढा वाढीव खचा राहणार आहे.       
महानगरपलिकेने मान्य केिेल्या दरानुसार कें द्र शासनाच्या ववववध ससं्थांकडुन प्रकल्प अहवािास 
मजुंरी प्राप्त करुन घेणे व या ससं्थांकडुन अनुदान उपिब्ध करुन घेणे याकरीता अनुक्रमे 0.75% व 
1.00% असे दर मान्य केिे आहेत. वस्तुतिः शासनाकडुन प्रकल्प अहवािातीि अदंाजीत रकमेस मजुंरी 
प्राप्त होणे म्हणजचे पयाायाने अनुदान मजुंर होणे हे गृदहतक असल्याने वववरण 3 करीता मान्य 
केिेल्या 1.00% दराने महानगरपालिकेचा ननधी अर्धक खचा होणार आहे. 
 
  

कामाचे नाव महानगिपाललकेच्या ववववध योजनांचे सववस्ति प्रकल्प 
अहवाल तयाि किणे व प्रकल्प िाबववणेकामी सल्लागाि 
नेमणे 

स.ुबे./मकासस.ं/ठेकेदािाचे नाव टंडन अबवन सोल्यशुन्स, मुबंई 
प्रशासकीय मजंुिी महासभा ठिाव क्र.15 हद. 20.12.2010 
तार्त्रक मजंुिी स्थायी सलमती ठिाव क्र.9 हद. 9.3.2011 
जजल्हा दिसचुी वर्षव --- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम एकुण मलननःसािण प्रकल्प रु. 600 कोटी 
अथवसकंल्प तितदु --- 
ननववदा कालावधी व दैननक दै. सामना, सकाळ, पढुािी व लोकिाजा हद. 16.1.11, 15 

हदवस 
इसािा िक्कम रु. 10 लाख एफ डी आि 
ननववदा िक्कम पाय-यानसुाि(Stage wise) टक्केवािी 
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सिुक्षा अनामत 5% प्रत्येक देयकामधुन 
कामाचा कालावधी --- 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/- हद. 17.6.11 
दोर्षदानयत्व कालावधी प्रकल्प पणुव झालेवि 1 वर्षावपयतं  
कायाविंभ आदेश वववशम/सरसे/11अ/2011-12 हद. 17.6.11 
काम सरुु हदनांकः काम पणुव हदनांकः 
धावत/ेअतंीम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

रु. 4963500/- 

रु. 5478572/- 

प्रमाणक क्र. मोजमाप पसु्तक क्र.514 प्र.अर्धकािी व नगि अलभयतंा 
        कें द्र शासनाच्या सरटेलाईट लसटींना पायाभतु सवुवधा ननमावण किणेची योजना (UIDSST), 
तसेच कें द्र व िाज्य शासनाने वेळोवेळी जाहीि केलेल्या व भववष्यात जाहीि होणा-या योजनेकामी वसई-
वविाि शहि महानगिपाललका हद्दीमध्ये अनरु्षरं्गक कामांचा सववस्ति प्रकल्प अहवाल तयाि किणे, 
त्यास सबंरं्धत प्रार्धकिणांची मजंुिी प्राप्त करुन घेणे व प्रकल्प िाबववणे या कामी प्रकल्प सल्लागाि 
नेमणे याबाबतची नस्ती तपासण्यात आली. सल्लागाि ननयकु्तीस महासभेने ठिाव क्र. 15 हद. 
20.12.2010 अन्वये मजंुिी हदली. सदि मजंिुीनसुाि दैननक सामना, सकाळ, पढुािी व लोकिाजा या 
वतृ्तपत्रात हद. 16.1.2011 िोजी ननववदा सचुना जाहीि किण्यात आली. त्यास 1) शाह टेक्नीकल 
कन्सल्टंट, मुबंई 2) यनुनटी कन्सल्टंट, पणेु व 3) टंडन अबवन सोल्यशुन्स, मुबंई या तीन 
ननववदाकािांचा प्रनतसाद लाभला. या ननववदाकािांपकैी मे. टंडन अबवन सोल्यशुन्स, मुबंई यांची प्रकल्प 
खचावच्या 5.85% दिाची ननववदा न्यनुतम होती. त्यांचेशी वाटाघाटी अतंी 5.40% दि ननजश्चत 
किण्यात आले. त्यास स्थायी सलमतीची ठिाव क्र. 9 हद. 9.3.2011 अन्वये मान्यता घेण्यात आली. 
निजश्चत किण्यात आलेले दि पढुीलप्रमाणेः- 

Sr.No. Description of Item Fee(As per percentage of project 
cost approved by VVCMC from time 
to time) 

1 Schedule-1 Prepare the detailed project 
reports of the project identified in city 
development plan prepared by the 
Corporation 

1.40% (Minimum of Rs.45 lacs for 
underground sewerage project only if 
the approved project is less than Rs. 
150 crores) 

2 Schedule-2 Assisting Corporation for getting 
requisite approvals from Mission Directorate 
and their Project Appraisal Agencies  

0.75% 

3 Schedule-3 Assisting Corporation for getting 
requisite project finance for the infrastructure 

1.00% 
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projects identified & providing services for 
preparation of tender documents & bid 
process 

4 Schedule-4 Functioning as project 
management consultant & technical auditor 
of Corporation during execution period and 
initial operation of one year. 

2.25% 

 Total Contract Charges (Excluding Service 
Taxes or any other tax replacing service 
tax) 

5.40% 

  

सदि प्रकिण नस्ती तपासली असता पढुील प्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 

मे. टंडन अबवन सोल्यशुन्स, मुबंई यांचेसोबत हद. 17.6.2011 िोजी रु.100/-च्या मदु्रांक पेपिवि 
किािनामा किण्यात आला व त्याच हदनांकास त्यानंा कायावदेश देण्यात आले. मे. टंडन अबवन 
सोल्यशुन्स, मुबंई यांची कें द्र शासनाच्या सरटेलाईट लसटींना पायाभतु सवुवधा ननमावण किणेची  योजना 
(UIDSST), तसेच कें द्र व िाज्य शासनाने वेळोवेळी जाहीि केलेल्या व भववष्यात जाहीि होणा-या 
योजनेकामी वसई-वविाि शहि महानगिपाललका हद्दीमध्ये अनरु्षरं्गक कामांचा सववस्ति प्रकल्प अहवाल 
तयाि किणे, त्यास सबंरं्धत प्रार्धकिणांची मजंिुी प्राप्त करुन घेणे व प्रकल्प िाबववणे या एकत्रीत 
कामांकिीता सल्लागाि म्हणुन ननयकु्ती किण्यात आली आहे. या कामी खची पडणािी िक्कम व 
त्यावि सल्लागािास ककत्येक कोटी रुपये सेवा शलु्क अदा किावे लागणाि आहे. 

     मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 च्या कलम 63 ची दरुुस्ती/सधुािणा क्र. 12 हद. 
1.5.2006 नसुाि ननववदा िकमेच्या प्रथम रु. 10 लक्षापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक 
रु. 1 लक्षाकिीता रु. 100/- प्रमाणे (जास्तीत जास्त रु. 5 लक्षाच्या मयावदेपयतं) मदु्रांक 
शलु्क भिणे बधंनकािक आहे. 

     प्रस्ततु प्रकिणी ननववदेची अदंाजजत िक्कम ननजश्चत नसली तिी लसडकोकिीता मे. 
ककलोस्कि कन्सल्टंट्स यांनी भयुािी गटाि योजनेकिीता सववस्ति प्रकल्प अहवाल तयाि 
केला होता.( मे. टंडन अबवन सोल्यशुन्स, मुबंई याची ननयकु्ती झाल्यावि सदि अहवाल 
त्यांचेकड ेहस्तांतिीत किण्यात आला.) या अहवालानसुाि प्रकल्पाची अदंाजीत िक्कम रु. 
600 कोटी ठिववण्यात आली होती. ही िक्कम पायाभतु ठिवनु त्यांचेकडुन मदु्रांक शलु्क 
वसलु किणे शक्य होत.े तसेच सबंरं्धतांना उपिोक्त ववविण1 प्रमाणे रु.4963500/- व 
ववविण 2 प्रमाणे रु. 5478572/- प्रदान किण्यात आललेे आहे. 

मे. टंडन अबवन सोल्यशुन्स, मुबंई यांचेशी वाटाघाटी दिम्यान मे. ककलोस्कि कन्सल्टंट्स यानी तयाि 
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केलेला सववस्ति प्रकल्प अहवाल मे. टंडन अबवन सोल्यशुन्स, मुबंई यांना हस्तांतिीत किणे व 
त्याकिीता खची पडलेली िक्कम रु. 17209486/- त्यांना देय होणा-या िकमेतनु कमी किण्यात येईल 
या अटी घालण्यात आल्या. या अटी मान्य कितानाच सबंरं्धतांनी त ेनव्याने तयाि किीत असलेल्या 
प्रकल्प अहवालाची अदंाजीत िक्कम रु. 150 कॊटी पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. 45 लक्ष 
अदा किण्यात यावेत अशी अट घातली व ती मान्य किण्यात आली. त्यानसुाि सल्लागािास प्रकल्प 
अहवाल तयाि किणे कामी रु. 4963500/- चे (10.30% सेवा किासह) प्रदान किण्यात आल ेआहे. ही 
अट मान्य किताना तसेच प्रदानादिम्यान पढुील बाबी ववचािात घेणे आवश्यक होत.े 

मे. ककलोस्कि कन्सल्टंट्स यांनी वसई – वविाि महनगिपाललका हद्दीतील 4 नगिपरिर्षदा व 43 
गावांकिीता भयुािी गटाि योजनेचा  रु. 600 कोटी िकमेचा सववस्ति प्रकल्प अहवाल तयाि केला होता 
व त्याकिीता त्यांना रु. 17209486/- या िकमेचे प्रदान किण्यात आले होत.े मे. टंडन सोल्यशुन्स 
यांनी फक्त 4 नगिपरिर्षद हद्दीकिीता  रु. 490 कोटीचा अहवाल तयाि केला आहे. या िकमेनसुाि 
त्यांना देय होणािी िक्कम पिीगणीत किता मे. ककलोस्कि कन्सल्टंट याना अदा केलेली िक्कम वसलु 
किणे शक्य होत.े  त्याऐवजी फक्त वविाि प्रभागातील मलप्रकक्रया 2 या पणुव प्रकल्पातील एकाच 
भागाची िक्कम ववचािात घेऊन उपिोक्त ववविण 1 मधील अटीनसुाि रु. 49 लक्षाच ेप्रदान किण्यात 
आले आहे. 

मे. टंडन सोल्यशुन्स यांनी तयाि केलेल्या प्रकल्प अहवालात 7 मलप्रकक्रया कें द्र असनु विीलप्रमाणे 
प्रदान केल्यास प्रत्येक भागास रु.49 लक्ष स्वततं्रपणे खचव किावे लागणाि आहेत. त्यामळेु रु. 
17209486/- ची अखेिपयतं वसलुी शक्य होणाि नाही. म्हणजेच प्रकल्प अहवाल तयाि किणे या 
बाबीवि रु. 17209486/- एवढा वाढीव खचव होणाि आहे. 

महानगिपललकेने मान्य केलेल्या दिानसुाि कें द्र शासनाच्या ववववध ससं्थांकडुन प्रकल्प अहवालास 
मजंुिी प्राप्त करुन घेणे व या ससं्थांकडुन अनदुान उपलब्ध करुन घेणे याकिीता अनकु्रमे 0.75% व 
1.00% असे दि मान्य केले आहेत. वस्ततुः शासनाकडुन प्रकल्प अहवालातील अदंाजीत िकमेस मजंुिी 
प्राप्त होणे म्हणजेच पयावयाने अनदुान मजंुि होणे हे गहृहतक असल्याने ववविण 3 किीता मान्य 
केलेल्या 1.00% दिाने महानगिपाललकेचा ननधी अर्धक खचव होणाि आहे. 

         याबाबत देण्यात आलले्या अधवसमास ज्ञापन क्र. 34 हद. 21/3/2013 ला हद. 30/5/2013 
िोजी अनपुालन प्राप्त झाले आहे तथावप अधवसमासात उपजस्थत केलेल्या मदु्यांपकैी मदु्दा क्र. 2 मधील 

अ. क्र. 4 वगळता अन्य मदु्यांचे परिपणुव व सयंजुक्तक उत्ति प्राप्त न झाल्याने उवविीत आक्षेप कायम 
ठेवण्यात येत आहे. 

DATSCDM6901 (Ref No : 6)                                                                           
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7                                          -                       
                    
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :साफ सफाई व सोयी अतंि , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9अ 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 1669850.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 72969.00/-   
आर्थाक वर्ा 2011-12 करीता आरोग्य ववभागाकरीता साीसीाई व सोयी या लशर्ााखािीि उपलशर्ा 
सादहत्य खरेदी खािी रु. 47 िक्ष इतक  मजुंर तरतुद असताना रु. 64 िक्ष अदंाजखचााची ननववदा 
सुचना जाहीर केिी.ननववदा सुचनेत ½% इसारा रक्कम व 1% सुरक्षा अनामत भरण्याबाबत नमुद 
केिे आहे.महाराष्ट्र नगरपरीर्द िेखा सदंहता 1971 च्या ननयम 144(1) नुसार ननरननराळ्या 
प्रकारच्या/वणानाच्या वस्तुसंाठी ननराळी पाने वाटुन नोंदी घेणे आवश्यक आहे. 
 
  

कामाचे नाव साफसफाई व सोयी- आिोग्य ववभागासाठी स्वच्छता 
साहहत्य पिुवठा किणे. 

स.ुबे./मकासस.ं/ठेकेदािाचे नाव 1.एम.के.शाह एंटिप्राईझेस, 2.ओरिएटं्ल सजव्हवसेस, 
3. श्रीनाथ एटंिप्राईझेस 

प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती  ठिाव क्र.14 हद. 27.4.2010 
तार्त्रक मजंुिी  
जजल्हा दिसचुी वर्षव --- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम 64 लाख 
अथवसकंल्प तितदु 47 लाख 
ननववदा कालावधी व दैननक दै.पढुािी, महािाष्र बलुदं टाईम्स हद.7.5.11 14 हदवस 
इसािा िक्कम रु. 32,000/- 
ननववदा िक्कम 64 लक्ष 
सिुक्षा अनामत रु. 64,000/-  
कामाचा कालावधी हद. 31.3.12 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 500/- श्रीनाथ एटंिप्राईझेस 
दोर्षदानयत्व कालावधी ---  
कायाविंभ आदेश --- 
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काम सरुु हदनांकः काम पणुव हदनांकः 
धावत/ेअतंीम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

 

प्रमाणक क्र. मोजमाप पसु्तक क्र. 
        महानगिपाललका आिोग्य ववभागाकिीता साफसफाई व सोयी या लशर्षावखालील उपलशर्षव साहहत्य 
खिेदी अतंगवत प्रत्येक आर्थवक वर्षावकिीता ननववदा प्रकक्रया िाबवनु ववववध ठेकेदािांशी दिकिाि किण्यात 
येतात. या दिकिािानसुाि सवव प्रभागांमाफव त आवश्यकतनेसुाि मागणी करुन खिेदी किण्यात येत.े 
        सन 2011-12 मधील साहहत्य खिेदीकिीता स्थायी सलमती ठिाव क्र. 14 हद.27.4.2011 अन्वये 
मान्यता घेण्यात आली. सदि मान्यतनेसुाि हद.7.5.11 िोजी एकुण 96 बाबींकिीता दि ननजश्चत 
किणेकिीता ननववदा सचुना जाहहि किण्यात आली. त्यास 1. मे. एम.के. शाह एंटिप्राईझेस, 2. ओरिएंटल 
सजव्हवसेस, 3. श्रीनाथ एंटिप्राईझेस्व 4. मे. जजवदानी एंटिप्राईझेस या 4 ननववदकािांचा प्रनतसाद लाभला. 
न्यनुतम दिांनसुाि बाबींची ववभागणी करुन ननववदा मजंुि किण्यात आली. प्रस्ततु प्रकिणी पढुीलप्रमाणे 
अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
सन 2011-12 च्या अदंाजपत्रकानसुाि साफसफाई व सोयी या लशर्षांतगवत स्वच्छता साहहत्य खिेदी या 
उपलशर्षावखाली रु. 47 लाख इतके अनदुान मजंुि असताना रु. 64 लाख इतक्या अदंाज खचावची ननववदा 
सचुना प्रलसध्द किण्यात आली व प्रत्यक्षात सपंणुव आर्थवक वर्षावत रु.17.63 लाख इतका खचव किण्यात 
आला. अनदुान उपलब्ध नसताना वाढीव खचावची ननववदा प्रलसध्द किण्यात आली आहे. 
मे. जजवदानी एंटिप्राईझेस यांची ननववदा अपात्र ठिववण्याची कािणलममांसा नस्तीमध्ये उपलब्ध नाही. 
महािाष्र नगिपिीर्षद लेखा सहंहता 1971 च्या ननयम 144(1) अन्वये नमनुा क्र. 114 मध्ये जंगम 
मालमत्ता नोंदवही ठेवण्यात आली आहे. तथावप ननिननिाळ्या प्रकािच्या/वणवनाच्या वस्तुसंाठी, जसे सगंणक, 
ववद्यतु, आिोग्य साहहत्य, उद्यानाकिीता खळेणी इ., जरुिीप्रमाणे ननिाळ्या पषृ्ठांची वाटणी करुन नोंदी 
किण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामळेु वस्त ुकधी खिेदी किण्यात आल्या, त्यांच ेआयषु्यमान/वापि कालावधी 
ककती?, त्यांच्यात दशवववण्यात येणािी वावर्षवक घट (depreciation) योग्य आहे अथवा नाही, आयषु्यमान 
कालावधी सपंल्यानतंि अशा वस्तुबंाबत काय कायववाही किण्यात आली याबाबतची तपासणी लखेा 
पिीक्षणास किता आली नाही. महािाष्र नगिपिीर्षद लेखा सहंहता 1971 च्या ननयम 144(1) नसुाि 
ननिननिाळ्या प्रकािच्या/वणवनाच्या वस्तुसंाठी ननिाळी पाने वाटुन नॊदंी घेणे आवश्यक आहे. 
नस्ती मध्ये उपलब्ध देयक क्र. 503 हद. 12.10.2011 रु. 155000/- छायाप्रत तपासली असता पत्र क्र. 
वववशम/भां/180/11 हद. 10.6.11 अन्वये 150 गेज 30 फुट*36 फुट या मापाची प्लरस्टीक ताडपत्री 
पिुववण्याकिीता मे. एम.के.शाह एंटिप्राईझेस यांना कळववण्यात आले आहे. त्यानसुाि त्यांनी चलन क्र. 985 

हदनांक ननिंक अन्वये हद. 12.6.11 िोजी मालाचा पिुवठा केला आहे. (सदि हदनाकं ललवपक, भांडाि ववभाग, 
वविाि याच्या, माल सजुस्थतीत लमळाल्याच्या प्रमाणपत्रावरुन घेण्यात आला आहे.) व उपप्रमाणक क्र. 985 

हदनांक ननिंक अन्वये 50 नग ताडपत्रीच ेरु. 3100/- प्रती नग या दिाने रु. 155000/- चे देयक सादि केल े
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आहे. रु. 3100/- हा दि सन 2010-11 मध्ये ननववदा प्राप्त दि होता. सन 2011-12 साठीची ननववदा प्रकक्रया 
हद.6.5.11 िोजी सरुु किण्यात आली होती व हद. 20.5.11 िोजी प्राप्त ननववदा उघडण्यात ्आल्या होत्या. 
तसेच या बाबीकिीता म.े श्रीनाथ एंटिप्राईझेस यांचेकडुन रु. 2437/- असे न्यनुतम दि प्राप्त झाले होत.े अस े
असताना पवुीच्याच पिुवठादािाकडुन रु. 663/- या वाढीव दिाने मागणी नोंदववण्यात आली. त्यामळेू 
महानगिपाललकेस रु. 33150/- जादा िक्कम अदा किावी लागली. ही िक्कम रु. 33150/- आक्षेपार्धन 
ठेवण्यात येत आहे. 
याच प्रकािे स्पे्र पपं 14 ललटि (ॲस्पी) वपतळी 20 नग, धुिफवािणी मलशन व्हेनाज व्हेन फॉग 6 नग 
यांची मागणी हद. 29.8.11 िोजी व स्प्रे पपं 12 ललटि (ॲस्पी) वपतळी 5 नग ची मागणी हद. 5.7.11 
िोजी सन 2010-11 च्या दि किािानसुाि नोंदववण्यात आली आहे. सन 2010-11 मध्ये या वस्तुचंे दि 
अनकु्रमे रु. 7550/-,रु. 36500/- व रु. 7540/- होत ेति सन 2011-12 मध्ये अनकुमे रु. 6300/-, रु. 
28500/- व रु. 6000/- होत.े त्यामळेु महानगिपाललकेस या बाबींवि अनकु्रमे रु. 25000/-, रु.48000/- व 
रु.7700/- असे एकुण रु. 80700/- जादा खचव किावा लागला. ही िक्कम रु. 80700/- आक्षेपार्धन 
ठेवण्यात येत आहे. 
सन 2011-12 च्या ननववदेतील बाब क्र. 61- महानगिपललकेच्या हद्दीतील इमाितींच्या व्हेंट पाईपकिीता 
डास प्रनतबधंक नायलॉन जाळी पिुवनु ती इमाितीच्या व्हेंट पाईपला बसववणे या कामी वविाि पवुव व 
पजश्चम या भागातील इमाितींच्या 50000 व्हेंट पाईपना जाळी बसववण्यास म.े एम.के. शाह यांस क्र. 
वववशम/भां/617/11 हद. 9.9.2011 अन्वये आदेलशत किण्यात आले. त्यांनी चलन क्र. 1011 व 1012 हद. 
25.9.2011 प्रत्येकी 25000 जाळ्यांचा पिुवठा केला व तसे स्वच्छता ननिीक्षक, वविाि यांनी माल 
सजुस्थतीत लमळाल्याच ेप्रमाणणत केले आहे. सबंरं्धत बाब ही फक्त पिुवठा किणेसबंधंी नसनु व्हेंट पाईपला 
ती बसवीणेही किािनाम्यानसुाि बधंनकािक आहे. सवव इमाितींमध्ये जाळ्या सजुस्थतीत बसववण्यात 
आल्याचा उल्लेख/प्रमाणपत्र नसताना प्रती नग रु.13/- या दिाने सपंणुव िक्कम रु. 650000/- चे प्रदान 
किण्यात आल्याचे नस्तीमधील देयकाच्या छायाप्रतीवरुन ननदशवनास येत.े किीता रु. 650000/- आक्षेपार्धन 
ठेवण्यात येत आहेत. 
याच बाबीकिीता नालासोपािा ववभागाने त्या ववभागातील इमाितींच्या व्हेंट पाईपची मोजणी करुन 21387 
जाळ्याचंी मागणी केली होती. प्रत्यक्षात मे. एम.के. शाह यांना 27000 जाळ्याकिीता पिुवठा आदेश देण्यात 
आले. 5613 जादा मागववण्यात आलले्या जाळ्या कोठे वापिण्यात आल्या याचा नस्तीत उल्लखे नाही. 
त्यामळेु महानगिपाललकेस रु. 72969/- अनतरिक्त खचव किावा लागला. तसेच विील 9 प्रमाणेच सवव 
इमाितींमध्ये जाळ्या सजुस्थतीत बसववण्यात आल्याचा उल्लेख/प्रमाणपत्र नसताना सपंणुव िक्कम रु. 
351000/- चे प्रदान किण्यात आल्याचे देयकाच्या छायाप्रती अन्वये ननदशावनास येत.े रु.351000/- 
आक्षेपार्धन व रु. 72969/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहेत. 
सन 2011-12 च्या ननववदेतील बाब क्र. 75(4)- साववजननक शौचालयास लोखंडी दिवाज े बसववणे या 
बाबीकिीत नवघि-माणणकपिु प्रभागाने हद. 21.9.11 िोजी 150 दिवाजांची मागणी केली. त्यानसुाि हद. 



24 

 

19.11.11 िोजी मे. एम के. शाह यांना पिुवठा आदेश देण्यात आले. सबंरं्धत ठेकेदािाने हद. 2.12.11 िोजी 
सपंणुव मालाचा पिुवठा केला व त्याच हदवशी आिोग्य ननिीक्षकांनी माल सजुस्थतीत प्राप्त झाल्याचे प्रमाणणत 
केले. व त्यानसुाि नस्तीमधील उपलब्ध देयकच्या छायाप्रती अन्वये प्रती नग रु. 3700/- या दिाने सपंणुव 
िक्कम रु. 555000/- चे प्रदान किण्यात आले आहे. वस्ततुः एकाच हदवशी 150 लोखंडी दिवाजे बसववणे 
शक्य नसल्याने देयकासोबत सबंरं्धत अर्धका-याने दिवाजे सजुस्थतीत बसववण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र 
जोडल्यालशवाय देयक प्रदान किणे हह बाब ननयमसगंत नाही. िक्कम रु. 555000/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात 
येत आहे. 
आिोग्य ननिीक्षक, वसई ववभाग यांनी ननिंक हदनांकीत हटप्पणीन्वये एकुण 16 बाबींची मागणी केली. 
त्यातील अ.क्र. 14 नसुाि झाडांच्या फांद्या कापण्यासाठी री कटि मशीनची मागणी किण्यात आली. 
त्यानसुाि क्र. वववशम/भां/558/11 हद. 29.8.11 अन्वये मे. एम.के शाह यांस पिुवठा आदेश देण्यात आले. 
हे आदेश बाब क्र. 91 शापेक्स वडु कटि मशीन मॉ. क्र. ई-350 दि रु. 168000/- प्रमाणे देण्यात आले. 
सन 2011-12 च्य दिपत्रकानसुाि बाब क्र. 91 वि पॉवि प्रनुि इंजीन 25.4 सी.सी. शापेक्स असे नमदु 
असनु त्याची ककंमत रु.56000/- दशवववण्यात आली आहे. सन 2010-11 च्या आिोग्य साहहत्य खिेदीची दि 
सचुी तपासली असता त्यात फक्त 75 बाबींची दि सचुी ननजश्चत केल्याचे हदसत.े पिुवठा आदेशात नमदु 
बाब मजंुि दिसचुीत समावेष्टीत नसताना पिुवठा आदेश देण्यात आले आहेत. चुकीची मागणी नोंदववली 
गेल्याने िक्कम रु. 168000/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 

 
DATSCDM6901 (Ref No : 7)                                                                           

8        -                                                        
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :ववकास ननधीअतंगवत अग , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9अ 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 2581959.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 72000.00/-   
सपुंणा ननववदा प्रक्रक्रया ननयमबा्य पध्दतीने राबववण्यात आिी आहे. 
 
  

कामाचे नाव अजग्नशमन दलाकिीता साहीत्य खिेदी 2011-12 
स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव एम.के.शहा इन्टिप्रायझेस, ओरियटंल सवववसेस, के.के. 

ब्रदसव 
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तांर्त्रक मजंुिी 16/8/2011 
प्रशासकीय मजंुिी 22/12/2010   
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव बाजािभाव प्रमाणे 

अदंाजपत्रकाची िक्कम 50 लक्ष 
बजेट तितदु 17 लक्ष 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव 10 हदवस, केसिी, निवीि र्चमाजी, लोकमत 
इसािा िक्कम रु.25,000/- 
ननववदा िक्कम रु.1500/- 
सिुक्षा अनामत रु.50,000/- 
कामाचा कालावधी वर्षवभि 2011-12 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु.100/- प्रत्येकी 
दोर्षदानयत्व कालावधी - 
कायाविंभ आदेश - 
काम सरुु हदनांक: 16/08/2011 काम पणुव हदनांक:   ----- 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

- 

प्रमाणक क्र. मोजमाप पसु्तक क्र.- 
     वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेची अजग्नशमन ववभागाकिीता  आवश्यक असलेल्या साहहत्यांचा 
वावर्षवक दिांच्या ननववदा मागववण्याकरिता स्थायी सलमतीने ठिाव क्र 3 हद. 22/12/2010 अन्वये ननववदा 
मागववण्यास मजंिूी हदलेली आहे. त्या अनरु्षगंाने सदि कामाकिीता रु.50/-लक्ष अदंाजजत खचावचा 
हद.5/5/2012 िोजी दै.केसिी, निवीि र्चमाजी, लोकमत हया वतवमानपत्रात जाहहिात प्रलसध्द करुन 
हदनांक16/5/2011 पयतं लसलबदं ननववदा मागववण्यात आल्या त्यानसुाि एकून 5 ठेकेदािांनी ननववदा 
सादि केल्या सदिच्या ननववदा हदनांक 20/5/2011 िोजी उघडण्यात आल्या व त्या नसुाि तलुनात्म् ाक 
तक्ता तयाि किण्यात येऊन त्यास स्थायी सलमती ठिाव क्र.16 हद.16/8/2011 िोजी मान्यता देण्यात 
आली. 
     सदि ननववदेचे अवलोकन केले असता सन 2011-12 हया वर्षावकिीता ननववदा मागववण्यास ठिाव 
क्र. 3 हद.22/12/10 िोजी स्थायी सलमतीने मजंूिी हदलेली असताना ननववदा सचुना हद. 6/5/2011 िोजी 
प्रलसध्द किण्यात आली असनु ननववदा सादि किण्याची मदुत हद. 16/5/2011 पयतं देण्यांत आली व 
तलुनात्मक तक्ता हद.20/5/2011 िोजी तयाि किण्यात आला मात्र त्यास मजंूिी हद.16/8/2011 िोजी 
देण्यात आलेली आहे. हद.16/8/2011 पयतं सन 2010-11 चे मजंूि दिाने खिेदी किण्यात आलेली असनू 
खिेदी किताना मदुतवाढ हदल्याचे आदेश नस्ती मध्ये तपासणीस आढळुन आले नाहीत. सदिची खिेदी 
ननयमबाहय असनु आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
आक्षेपार्धन िक्कम रु. 2581959/- 
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     अजग्नशमन दलाकरिता साहहत्य पिुववणेकिीता सन 2011-12 मध्ये अदंाजपत्रकीय तितदु रु.17 
लक्ष असताना सदि कामाची ननववदा रु.50 लक्ष िक्कमचेी काढण्यात आलेली आहे. 
     उद्योग, ऊजाव व कामगाि ववभाग, शासन ननणवय हद. 2/1/92 अन्वये रु. 50 लक्ष खचावच्या 
ननववदेचा कालावधी कमीत कमी 21 हदवसाचा असणे आवश्यक असताना सदि ननववदेचा कालावधी 10 
हदवस ठेवण्यात आल्याने अननयलमतता झाल्याचे व त्यामळेु स्पधावत्मक दि प्राप्त न झाल्याच े
ननदशवनास येत.े  
ननववदाकािाची पवूव अहवता 
    मे. एम.के. शहा यांच ेवरट नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्यामळेु व्यवसायाचे स्वरुप ननजश्चत होत नाही. 
दकुाने अर्धननयमांतगवत त े कलमशन एजंट आहेत. सदि ठेकेदाि  04/02/2009 ला ववक्री किासाठी 
नोंदणीकृत असनू  अनोंदणीकृत कालावधीसाठी रु. 5,185/- चे किाच े प्रदान चलनाव्दािे केले आहे. 
तथावप, त्यापढुील कालावधीचे किाच्या प्रदानाचे चलन अथवा ना थकबाकी प्रमाणपत्र जोडले नाही. 
     सन 2009-10 च्या आयकि परिगणना प्रमाणपत्रात त्यांचा व्यवसाय सोने, चांदी व हाडववेअि 
प्रोडक्ट आहे. व वावर्षवक उलाढाल रु. 11,52,520/- दशवववली आहे. 
     सन 2010-11 मध्ये एम.के. शहा यांना हद. 19/08/2011 िोजी रु. 16,52,180/- चा पिुवठा 
किण्यासाठी कायावदेश हदललेे आहे. हद. 10/02/2011 िोजी रु. 4,49,779/- चा पिुवठा किण्यासाठी 
कायावदेश हदलेले आहे. एकूण रु. 21,01,959/- सन 2009-10 मध्ये वावर्षवक उलाढाल कमी असतांना 
त्यांच्या वयैजक्तक व्यवसायाच्या उलाढालीपेक्षा अर्धक िक्कमेच ेरु. 21,01,959/- कायावदेश देण्यात आल े
आहे. 
     एम.के.शहा यांनी 2010-11 चे आयकि ववविणपत्र/आर्थवक ववविणपत्र, वरट चलन इ. जोडण्यात 
आलेले नाही. त्याचप्रमाणे व्यवसाय सबंधंीचा पिुावा जोडलेला नसतांना त्याच ठेकेदािास पात्र 
ठिववण्यात आलेले आहे. 
     इसािा िक्क्म ननववदा कामाच्या 1% व सिुक्षा अनामत िक्क्म 5%घेणे अपेक्षक्षत आसताना 
इसािा िक्क्म 0.5% घेण्यात आल्याचे हदसनु येत.े सिुक्षा अनामत िक्क्म सबंरं्धतांकडुन घेण्यात 
आल्याचे नस्ती तपासणीत आढळुन आले नाही. सदिची िक्क्म सबंरं्धतांकडून ननववदा कामाच्या 
5%प्रमाणे वसलु किण्यात यावी. 
     भांडाि ववभागामाफव त अजग्नशमन ववभागाकरिता आवश्यक असणाऱया साधन सामगु्रीची खिेदी 
किण्यात येत.े खिेदी किताना जड सगं्रह नोंद वहीतील उपलब्ध असलेला साठा व खिेदी किणे 
आवश्यक असलेल्या साधन सामगु्री याबाबत ताळमेळ घेण्यात येऊन त्या नसुाि कायावलयीन हटपणीत 
उल्लेख किणे आवश्यक असताना कायावलयीन हटपणीत कोठेही उल्लखे किण्यात आल्याचे तपासणीत 
आढळून आले नाही. 
     भांडाि ववभागात जगंममालमत्ता नोंदवही ठेवण्यात आलेली असनू सदिची नोंदवही वावर्षवक 
ठेवण्यात आलेली आहे. महािाष्र नगिपरिर्षद लखेा सहंहता 1971 ननयम क्र. 144 (1) (2) अन्वये 
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नोंदवही अद्यावत किण्यात आलेली नसल्याने किण्यात आलेली खिेदी आवश्यक होती ककंवा कसे 
याची सत्यता पडताळणी किता आली नाही. 
     महापाललकेने म.े एम. के. शहा एंटिप्रायझेस वविाि हयाना आदेश क्र. भा/558/11 हद.25/8/2011 
अन्वये घटक क्र.91 शािपेक्स वडु कटि मलशन मॉ.क्र.ई 350 बजत 10.2 ककलो (पेरोल) रु. 1,68,000/- 
पिुवठा किण्यास आदेलशत केलेले आहे. त्या नसुाि सदिचा पिुवठा चलन क्र.976 हद.3/9/2011 िोजी 
पिुवठा किण्यात आलेला आहे. सदिचा घटक पिूववण्याचे दि ओरियटंल सजव्हवसेस हयांचे सन 2011-12 
करिता चे दि रु.1,68,000/- कमी असल्याने मुजंूि किण्यात आलेले असताना तसेच एम के. शहा 
इंटिप्रायजेस हयांच ेदि रु.1,70,000/- असताना रु. 1,68,000/- या दिाने एम.के.शहा यांना खिेदी आदेश 
कसे देण्यात आल?े याबाबत खुलासा झाला नाही.  
     आदेश क्र.भा/1305/2011 हद.17/1/12 अन्वये मे. ओरियेटल सजव्हवस हयांना अजग्नशमन सा हहत्य 
पिूववण्यास आदेलशत किण्यात आलेले असनू त्या आदेशानसुाि घटक क्र. 115 पोटेबल जनिेटि 2 के 
जव्ह (पेरोल/डडझेल) होंडा 2 नग िक्क् म रु. 2,40,000/- खिेदी किण्यात आलेले असनू सदिच्या खिेदीची 
नोंद जंगम मालमत्ता नोंदवहीत घेण्यात आल्याचे तपासणीला आढळुन आले नाही.   
     आदेश क्र.1388/12 हद.24/1/12 अन्वये म.े के.के. ब्रदसव हयांचेकडून घटक क्र.155 लसकंदि टाईप 
हेलमेट कॉकाडवमेक प्रत्येकी 4500/-प्रमाणे 16 नग िक्क्म रु.72,000/- खिेदी किण्यात आलेले असनू 
त्यांची नोंद जंगम मालमत्ता नोंदवहीत घेण्यात आललेी नाही. त्याचप्रमाणे सन 2010-11 मध्ये घटक 
क्र. 155 लसकंदि टाईप हेलमेट कॉनकाडवमेकची ओरिएंटल सजव्हवस हयांच्या कडून आदेश क्र. 349/10 
हद.25/8/10 अन्वये प्रनतनग रु.440 प्रमाणे 125 नग रु.60000/- ची खिेदी किण्यात आलेला आहे. या 
बाबीकिीता दिामध्ये 11 पट वाढ झाली आहे. ही वाढ बाजाि भावाप्रमाणे योग् य असल्याच े खिेदी 
सलमतीने प्रमाणणत केलेले नाही. तसेच वस्तचुा दजावही तपासणीअतंी प्रमाणणत केलेला नाही. सन 2010-
11 व सन 2011-12 मधील दिांमधील तफावतीबाबत नस्तीमध्ये भाष्य किण्यात आलेले नाही. तसेच 
पिुवठा आदेश हद. 24/1/12 अन्वये खिेदी केलेल्या हेल्मेटची नोंद जंगम मालमत्ता नोंदवहीत घेण्यात 
आलेली नसल्याने िक्कम रु. 72000/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
     सन 2010-11 मधील तलुनात्मक तक्यातील न्यनुतम दि पहाता त्याच बाबीकिीता इति 
ननववदाधािकांकडून प्राप्त ्  दि हे 5 त े12 पट अर्धक असल्याच ेहदसत.े याबाबत खेिदी सलमतीचे भाष्य 
नस्तीत उपलब्ध नाही तसेच ननववदा प्रलसध्दीत खिेदी किावयाच्या वस्तूचंा दजाव/ मोजमाप इ. 
(Specification) देण्यांत आलेला नाही. त्यामळेु खिेदी किण्यांत आलेल्या वस्तूचंा दजाव, त्याबाबत 
ननववदाकािाकडून प्राप्त होणािी खिेदी नतंिची सेवा (Guaranty/ warranty) इ. बाबी महानगिपाललकेस 
प्राप्त होत नाही. 
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :उद्यानासाठी खळेणी खि , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9अ 
 
 
अनुदान उपिब्ध नसताना वाढीव अदंार्जत खचााची ननववदा सुचना प्रलसध्द करण्यात आिी.इसारा व 
सुरक्षा अनामत कमी र्स्वकारण्यात आिी.न्युनतम 1 ननववदाकारास डाविुन न्युनतम 2 ननववदाकाराचे 
दर मान्य करण्यात आिे. 
 
  

कामाचे नाव महानगिपाललकेच्या ववववध बालोद्यानात सन 2011-12 
मध्ये नववन खेळणी पिुवठा किणेचा ठेका. 

स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव 1) अरिहंत इंडजस्रयल कापो.लल. 2) डायमडं फायि अाँड 
फेर्ब्रकेशन 3) हनीफन एन.थ्रीललगं कं. 4) फन प्ले 
लसस्टम 5) बाबा प्ले वल्डव 6) प्ले मेट लसस्टीम्स. 

तांर्त्रक मजंुिी ---- 
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती ठिाव क्र. 27 हद. 20/11/11 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

---- 

अदंाजपत्रकाची िक्कम 1 कोटी 
बजेट तितदु 58,50,000 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै.निववि र्चमाजी, दै.लोकमत, व दै. मुबंई केसिी टाईम्स 
इसािा िक्कम 50,000/- 
ननववदा िक्कम 1 कोटी 
सिुक्षा अनामत 1 लाख 
कामाचा कालावधी 45 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क 1) डायमडं फायि 2) हनीफन एन.थ्रीललगं कं 3) फन प्ल े

लसस्टम 4) बाबा प्ले वल्डव. 500/- प्रत्येकी  
दोर्षदानयत्व कालावधी ---- 
कायाविंभ आदेश ---- 



29 

 

काम सरुु हदनांक: 07/05/11  काम पणुव हदनांक:   ----- 18/05/11 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

 

प्रमाणक क्र. मोजमाप पसु्तक क्र. 
       महानगिपाललकेच्या भांडाि ववभागांतगवत उद्यान व कक्रडांगणे या लखेाखालील उद्यानात नववन 
खेळणी पिुववणे या उपलशर्षावखाली खिेदी अतंगवत प्रत्येक आर्थवक वर्षांत ननववदा प्रकक्रया िाबवनू ववववध 
ठेकेदािाशंी दि किाि किण्यात येतात. या दि किािानसुाि सवव प्रभागांमधील उद्यानांमध्ये नवीन 
खेळणी पिुववली जातात. 
      सन 2011-12 मध्ये नवीन खेळणी खिेदी किीता स्थायी सलमतीचा ठिाव क्र. 27 हद. 
20/11/2011 अन्वये मान्यता घेवनू 1. अरिहंत इंडजस्रयल कापो.लल. 2. डायमडं फायि अाँड फेर्ब्रकेशन 
3). हनीफन एन.थ्रीललगं कं. 4. फन प्ले लसस्टम 5. बाबा प्ले वल्डव 6. प्ले मेट लसस्टीम्स. या 
ननववदाकािांना एकुण 52 बाबींकिीता ननववदादि मजंूि किण्यांत आले. 
       प्रस्ततु प्रकिणी पढुीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यांत येत आहे. 
सन 2011-12 च्या अदंाजपत्रकानसुाि उद्याने व कक्रडांगणे या लेखालशर्षावतगंवत ववववध उद्यानात नववन 
खेळणी पिुववण्याच्या बाबींवि रु. 58,50,000/- एवढी प्रत्यक्ष तितदू केली असता रु. 1 कोटी इतक्या 
अदंाजजत खचावची ननववदा सचूना प्रलसध्द किण्यांत आली व सन 2011-12 मध्ये प्रत्यक्ष खचव रु. 
46,80,000/- इतका किण्यांत आला आहे. अनदुान उपलब्ध नसताना वाढीव अदंाजजत खचावची ननववदा 
सचुना प्रलसध्द किण्यात आली. 
मे. हनी फन एन र्थ्रललगं कं. मे. बाबा प्ल ेवल्डव आणण म.े प्ले मटे लसजस्टम्स या ठेकेदािांनी त्यांची 
नोंदणी प्रमाणपत्र े (Certificate of Registration) आणण म.े फन प्ले लसजस्टम्स आणण म.े हनी फन 
र्थ्रललगं आणण कं. या ठेकेदािांनी त्यांची मागील 3 वर्षांची आयकि प्रमाणपत्र ेसादि केली नसल्याच े
नस्तीत उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांवरुन हदसनू येत.े 
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :प्रेत दहन लाकड ेखिेद , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9अ 
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ननववदा प्रलसध्दी अट क्र. 4 अन्वये व्यवसायाशी सबंरं्धत ठेकेदार यानी दर भरणे अपेक्षक्षत होत.े परंतू 
नस्ती तपासिी असता ठेकेदार मे. कोनार, मे. सखंे व मे. कवळी हे व्यवसायाशी सबंरं्धत असल्याचे 
पुरावा ननवेदे सोबत जोडिेिा नाही.     महाराष्ट्र शासन ग्रामववकास ववभाग व जिसधंारण ववभाग 
पररपत्रक क्र. झेडपी 1093/प्र.क्र. 1516 भाग दद. 27/04/2000 नुसार कामाचे भाग पाडण्यात येऊ 
नयेत, अशा सूचना असताना कामाचे भाग पाडून ठेकेदार याना कायाादेश देण्यात आिे आहेत. 
 
  
     वसई – वविाि शहि महापाललका हददी मधील ववववध हठकाणच्या स्मशान भमूीसाठी लागणािे 
जळाव ू लाकूड पिूवठा किण्याच्या नस्त्यांचे लेखापरिक्षण केले असता खालील प्रमाणे अलभप्राय देत 
आहे. 
वसई – वविाि शहि महानगिपाललकेअतंगवत 5 प्रभाग सलमती आहेत. प्रभाग सलमती अतंगवत असलेल्या 
स्मशानभमूीसाठी लागणािे जळाव ूलाकूड पिुवठा किण्यासबंधंी जाहहि ननववदा  प्रलसध्दी दैननक वतृ्तपत्र 
सामना हद. 05/05/11 िोजी देण्यात आली होती. सदि जाहीि ननववदा सचूनेमध्ये खालील दशवववलेल्या 
बाबी नमदू केलेल्या आहेत. 
ननववदा प्रलसध्दी मध्ये फक्त अदंाजजत िक्कम, इसािा िक्कम सिुक्षा ठेव नमदू केली आहे   पिंत ू
एकुण मागणी ककती हे नमदू केलेले नाही.  
तांर्त्रक ललफाफा मध्ये कोणकोणती कागदपत्र ठेकेदाि यांनी सादि किावीत हे शा.नन.व-   
भाखरु/1094/(2679)उद्योग-6 हद. 30/03/94 मधील अनकु्रमांक 1.4.1-3 अ/ब/, 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.4.1.2 
व 1.4.2.3 नसुाि ठेकेदाि यांनी कागद पत्र तांर्त्रक ललफाफा सोबत जोडणे क्रमप्राप्त होत.े व त्या प्रमाणे 
ननववदा प्रलसध्दी मध्ये नमदू किणे आवश्यक होत.े   उदा. अनामत िक्कम भिल्याची पावती, आयकि 
प्रमाणपत्र, ववक्रीकि प्रमाणपत्र इत्यादी. 

  

ननववदा प्रलसध्दी अट क्र. 4 अन्वये व्यवसायाशी सबंरं्धत ठेकेदाि यानी दि भिणे अपेक्षक्षत होत.े पिंत ू
नस्ती तपासली असता ठेकेदाि मे. कोनाि, मे. सखंे व मे. कवळी हे व्यवसायाशी सबंरं्धत असल्याच े
पिुावा ननववदेसोबत जोडलेला नाही. 
मे. कोनाि व महानगिपाललका यांच ेमध्ये रु. 500 मदु्रांक शलु्क पेपिवि किािनामा किण्यात आलेला 
आहे. किािनामा तपासला असता मुबंई प्रांनतक महानगिपाललका अर्धननयम 1949 प्रकिण 5 

अनकु्रमांक 2 नसूाि महानगिपाललकेची सामान्य मदु्रा नगिपाललका सर्चवाच्या अलभिक्षेत असली पाहहज े
व ती किािनाम्यावि डकववली पाहहजे पिंत ूतसे झाल्याचे लेखापरिक्षणाच्या ननदशवनास आलेले नाही. 
मे. सखं,े मे. कोनाि, मे. कवळी यांचेशी दिाबाबत वाटाघाटी किण्यात आलले्या आहेत. वाटाघाटी 
नतंिचा दि रु. 4300/- प्रत्येक टनासाठी मान्य किण्यात आला आहे. पिंत ूसदिचा भाव हा बाजाि 
भावाशी ससुगंत असल्याचे प्रमाणपत्र खिेदी सलमतीने नस्ती मध्ये ठेवलेले नाही.  

DPSKGGM6001 (Ref No : 10)                                                                           
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11                                                       
जनगणना 2011 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :जनगणना खचव , कें द्र शासन ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 25181802.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 145950.00/-   
जनगणना 2011 या कें द्र शासनाच्या योजनेकरीता ननयुक्त केिेिे पयावेक्षक व प्रगणक यांना केिेल्या 
मानधन वाटपाच्या तक्त्यावर मानधन र्स्वकारणा-याच्या स्वाक्ष-या नाहीत. 
 
  
       जनगणना 2011 या कें द्र शासन योजनेसाठी कें द्रशासनाकडून वसई-वविाि शहि 
महानगिपाललकेला पहहला हप्ता रु.1,27,40,293/-व दसुिा हप्ता रु.1,24,41,589/- एकुण 

रु.2,51,81,802/- एवढे अनदुान प्राप्त झाले होत.े सदि अनदुान वाटपाच्या नस्तीचे लेखा परिक्षण केले 
असता खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
वाडव क्र. 6 वाडव प्रमखु िमेश मानकि यानी पयववेक्षक िमेश मानकि यांच ेनाव सकव ल क्र. 38,39 मध्ये 
दशवववल ेआहे. व त्या प्रमाणे त्यांना प्रलशक्षण भत्ता दोन वेळ अदा केलेला आहे. श्री. मानकि यांना रु. 
750/- प्रलशक्षण भत्ता जादा अदा केलेला आहे. सदि रु. 750/- वसलुपात्र आहेत. 
प्रभाग क्र. 12 मधील वाडव प्रमखु श्री. प्रकाश बावीस्कि (दसुिा टप्पा) यांनी अनकु्रमांक 13 त े 20 
प्रगणकांना मानधन वाटप केलेले आहे. सदि प्रगणकांचे मानधन अदा कितवेळेी एकाच प्रगणकाने 
स्वाक्षिी करुन 8 प्रगणकाचंी िक्कम जस्वकािलेली आहे. त्यामळेु सदिचे मानधन सबंधंीत प्रगणकांना 
लमळाले ककंवा कसे याची लेखा परिक्षणास खात्री किता आलेली नाही. तसेच मानधनाची ककती िक्कम 
वाटप किण्यासाठी देण्यात आली होती व ककती वाटप केले हयाबाबत वाडव प्रमखु बावीस्कि यानी 
प्रमाणणत करुन स्वाक्षिी केलेली नाही. एका प्रगणकाला रु. 3300/- प्रमाणे 7 प्रगणकांची रु. 23,100/-  
वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
 

अ.क्र. वाडव क्र.  गट क्र. प्रगणक/पयववेक्षक मानधन िक्कम 
1. 15 383/1 अेस.के.लललका 3300 
2. 25 111 सखुदेव दिवेशी 3300 
3. 25 127 िाजेंद्र पािधी 3300 
4. 25 130 अरुण पवाि 3300 
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5. 25 131 ववटकि चंद्रकांत नामेदव 3300 
6. 15 389 गणेश शकंि िाणे 3300 
7. 8 मास्टि रेनि िाजेंद्र महादेव जाधव 3300 
8. 10 मास्टि रेनि भालचंद्र दगडू पाटील 3300 
9. 11 मास्टि रेनि गणेशकुमाि प्रकाश अग्रवाल 3300 
10. 12 मास्टि रेनि सहंदप नानाभास पाटील 3300 
11. 717 790 स्नेहल ठाकिकि 3300 
12. 3 3 लशलावती वमाव 3300 
13. 22 22 अरुणा ए. कोणजज 3300 
14. - 27 प्रेमा भगवान मोिे 3300 
15. 41 41 अकंोला सीमा िोहहदास 3300 
16. 63 63 सभुाश्री किविकि 3300 
17. 123 123 सजंय शाह वळवी 3300 
18. 124 124 इंद ूयशवतं म्हात्र े 3300 
19. 136 136 ननलाक्षी पाटील 3300 
20. 137 137 ववजय पाटील 3300 
21. 140 140 लमललदं मल्हािाव सिदेशमखु 3300 
22. 4 मास्टि रेनि कुनाल िमेश हहदंळेकि 3300 
23. 5 मास्टि रेनि सर्चन पाटील 3300 
24. 6 मास्टि रेनि सतंोर्ष हिले 3300 
25. 19 मास्टि रेनि वप्रया लसहं 3300 
26. 36 36 समुन हद. यादव 3300 
27. 123 123 रुक्मीनी सिुेंद्र शडेगे 3300 
28. 183 183 ननशा चंद्राविकि 3300 
29. 206 238 िेणुका पवाले 3300 
30. 208 240 ननकीता ननलेश कापसे 3300 
31. 344 390 अजंली जाधव 3300 
32. 566 615 ववजय समसमयू लसहं 3300 
33. 568 617 आिती दधीय 3300 
34. 647 712 ननलेश लसहं 3300 
35. 717 790 स्नेहल ठाकिकि 3300 
36. 769 845 ननलेश मा. म्हात्र े 3300 
एकुण रु.1,18,800/- 

 
        विील तक्त्यामध्ये दशवववलले्या पयववेक्षक व प्रगणक यांच्या मानधन वाटप तक्त्यावि 
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स्वाक्षिी घेतलेल्या नसल्याने सबंधंीत पयववके्षक व प्रगणक याना मानधन लमळाल्याची लेखा परिक्षणास 
खात्री किता आलेली नाही. म्हणून रु.1,18,800/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
ववभागीय कायावलय नालासोपािा अ.क्र. 718 गट क्र. 790 स्नेहल ठाकिकि याचे नाव दोनदा यादी मध्ये 
नमदू केलेले आहे व त्याना प्रगणकाच ेमानधन रु. 3300/- दोन वेळा अदा केलेले आहे. किीता प्रस्ततु 
प्रकिणी गिैव्यवहाि झाल्याचे ननदशवनास येत ेम्हणून रु. 3300/- वसलुपात्र आहेत. 
शासन ननणवय क्र. जनगणना 2011/1762/प्र.क्र.12/5, हद. 05/10/11 अ.क्र. 7 नसुाि जनगणना खचावच े
स्वततं्र लेखे ठेवण्यांबाबत आदेशीत केले होते. प्रत्यक्ष लेखा परिक्षण केले असता जनगणना खचावचे लखे े
स्वततं्र ठेवलेल े  नाहीत. 1) उपयोर्गता प्रमाणपत्र ज.ग. 55/11, हद. 27/07/11 रु.1,27,40,293/- 2) 
वववशम/ज.ग./336/13, हद. 24/01/13, रु.1,24,41,589/- अन्वये एकुण रु.2,51,81,802/- खचव झाल्याच े
ननदशवनास येत ेतथावप स्वततं्र लेखे न ठेवल्याने त्याची तपासणी किता आली नाही. जनगणना खचावची 
आकजस्मक खचव, मानधनवाटप, प्रवासखचव व इति खचव इत्यादी प्रमाणके लेखा परिक्षणास उपलब्ध 
झाली नाहीत. 
उपिोक्त मदु्दा क्र. 2 व 3 मधील अननयलमतता पाहता व मदु्दा क्र. 6 मध्ये उल्लेणखलेले अनपुलब्ध 
अलभलेख े पहाता खचव अनदुान रु. 2,51,81,802/- मधील पयववेक्षक/प्रगणक यांना अदा केलेल्या 
मानधनाची परिपणुव तपासणी होणे आवश्यक आहे जेणेकरुन गिैव्यवहािाची व्याप्ती ननदशवनास येईल. 
तिी महानगिपाललका स्तिावि सखोल तपासणी किण्यात यावी व अनतप्रदाननत िक्कम असल्यास ती 
वसलु किण्यात यावी व गिैव्यवहािाबाबत सबंरं्धतांवि आवश्यक प्रशासकीय कायववाही किण्यात यावी.  
तोपयतं िक्कम रु. 25181802/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 

आक्षेपार्धन िक्कम रु. 25181802/-  
 

DPSKGGM6001 (Ref No : 11)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :ववकास ननधी अतंगवत उ , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 1918502.00/- 
 
सपुंणा ननववदा प्रक्रक्रया व केिेिे काम आक्षेपाहा आहे. 
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कामाचे नाव वॉडव क्र. 69 मध्ये DG नगिमध्ये लहान मलेु व जेष्ठ 
नागरिकांसाठी पाकव  तयाि किणे. 

स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. आि.व्ही. धोत्र ेकंस्रक्शन, नवघि (पवूव) 
तांर्त्रक मजंुिी 08/02/2012 सधुािीत मजंुिी 24/8/2012 
प्रशासकीय मजंुिी 29/01/2012 सधुािीत मजंुिी 24/8/2012 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

2011-12 

अदंाजपत्रकाची िक्कम मळु िक्कम रु. 11,74,296/- / सधुािीत िक्कम रु. 
18,28,500/- 

बजेट तितदु रु. 75.00.000/- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव 15 हदवस, दै. नवशक्ती, दै. वसई समता 
इसािा िक्कम रु. 11,700/- 
ननववदा िक्कम रु. 18,28,502/-, 4.99% जादा 
सिुक्षा अनामत ----- 
कामाचा कालावधी 60 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 400/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी ----- 
कायाविंभ आदेश हद. 30/05/2012  
काम सरुु हदनांक: 30/5/2012  काम पणूव हदनांक: 28/07/12. मदुतवाढीची तािीख: 

30/09/12 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

--- 

प्रमाणक क्र. ---- 2239/20-10-12 मोजमाप पसु्तक क्र. 202 
        सन 2011-12 मध्ये वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या प्रभाग सलमती 'ड' च्या वॉडव क्र. 

69 मध्ये डी. जी. नगि येथे लहान मलुांसाठी तसेच जेष्ठ नागरिकांसाठी पाकव  तयाि किण्याचे काम 
ठेकेदाि म.े आि. व्ही. धोत्र ेकंस्रक्शन यांना मजंूि किण्यात आले होत.े सदि कामाच्या नस्तीच ेलेखा 
परिक्षणाने पडताळणी केली असता खालील बाबी ननदशवनास आल्या. 
ननववदा जस्वकािण्याची  अतंीम तािीख 7/3/12 असनू जाहीिाती मध्ये त्याच हदवशी ननववदा उघडण्यात 
येतील असे नमदु केले आहे. पिंत ू प्रत्यक्षात हद. 21/3/12 िोजी ननववदा उघडल्याचे नस्तीमधील 
उपलब्ध कागदपत्रांवरून हदसनू येत.े 
नस्तीमध्ये खालील प्रकािची कागदपत्र ेआढळली नाहीत. 
ठेकेदािास मजंूि केलेल्या कामाची सधुािीत िक्कमेच्या 4.99% जादा दिानसुाि येणा-या रु. 
19,18,502/- च्या 5% दिाने रु. 95,925/- ची सिुक्षा अनामत जमा केल्याची कागदपत्र.े 
ठेकेदािाबिोबि केलले्या किािनाम्यातील अट क्र. 3 अन्वये मजंूि कामाचा ववमा सिंक्षण घेतल्या 
बाबतचे कागदपत्र. 
किािनाम्यातील अट क्र. 17 नसुाि सदि काम सरुू किण्यापवूीची पवूव परिजस्थती दशवववणािे व काम 
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पणूव झाल्यानतंिची छायार्चत्र े ठेकेदािाने सादि किणे बधंनकािक आहे. पिंत ूअशा प्रकािची छायार्चत्र े
नस्ती मध्ये आढळली नाहीत. 
किािनाम्यातील अट क्र. 22 अन्वये सदि कामासाठी वापिण्यात येणाऱया कामगािाचं्या जीववताचा ववमा 
उतिववण्या बाबतची कागदपत्र े/ प्रमाणपत्र ेनस्ती मध्ये नाहीत. 
किािनाम्यातील अट क्र. 25 अन्वये ठेकेदािाने काम सरुू केल्यानतंि एक महहन्याच्या आंत स्थाननक 
ससं्था कि (LBT) नोंदणी प्रमाणपत्र सादि किणे बधंनकािक आहे. सदि प्रमाणपत्र नस्तीमध्ये उपलब् ध 
नाही. 
महािाष्र शासनाच्या उद्योग, उजाव व कामगाि ववभाग शासन ननणवय क्र. भाकस/1094(2679)/उद्योग-
6, हद. 30/3/94 अन्वये ननववदा सचुना जाहहि किताना ललफाफा क्रमांक 1 मध्ये खालील कागदपत्रांची 
पतूवता किणे आवश्यक आहे. 
इसािा िक्कम (धनादेश / धनाकर्षव वगिेै). 
ठेकेदािाचा सदि कामाचा मागील अनभुव. 
मागील 3 वर्षावपकैी कुठल्याही 1 वर्षावचा वावर्षवक उलाढालीचे प्रमाणपत्र.  
कामगाि कायदा 1970 अतंगवत नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र. 
मजंूि कामासाठी जि कामगािांचा पिुवठा किावयाचा असेल ति कामगाि आयकु्तांच े प्रमाणपत्र 
(अनजु्ञप्ती). 
भववष्य ननवावह ननधी कायदा 1950 अतंगवत ठेकेदािाचे नोंदणी प्रमाणपत्र.  
ककमान िक्कम रु. 10 लाखाची बाँक गरिेंटी (Bank Solvancy). 
E.S.I.S. ची नोंदणी प्रमाणपत्र.े 
व्यवसाय कि (Profession Tax) कायदयाखालील नोंदणीचे प्रमाणपत्र 
महानगिपाललकेने प्रलसध्द केलेल्या ननववदा सचुनेत ललफाफा क्र. 1 मध्ये फक्त ननववदाकािाची पिवाना 
नोंदणी व इसािा िक्कम भिल्याबाबतची कागदपत्र े मागववलेली आहेत. ही बाब ननयमबाहय आहे. 
किीता या कामाची सपंणुव िक्कम रु. 19,18,502/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
       आक्षेपार्धन िक्कम रु. 1918502/- 
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वसलूपात्र िक्कम रु. 25610.00/-   
मोजमाप नोंदवहीमध्ये जादा मोजमापे नोंदववल्यामुळे अनतररक्त प्रदान झािे आहे. 
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कामाचे नाव प्रभाग क्र. 4 मध्ये वविाि (प)ू शकंि ववलास  हहदं ूहॉटेल 
समोि नाल्याचे बाधंकाम 

स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव ए.जी. पाटील 4.98% जादा दिाने 
तांर्त्रक मजंुिी कायवकािी अलभयतंा ठिाव क्र. 403/8-3-11 
प्रशासकीय मजंुिी ठिाव क्र. 6 हद. 2-2-11 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव सन 2010-11 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 37,79,318 
बजेट तितदु  
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै. नवभाित टाइम्स व दै. जागल्या हद. 30/3/11 
इसािा िक्कम रु. 33900/- 
ननववदा िक्कम रु. 33,82,502/- 
सिुक्षा अनामत रु. 1,35,300/- 
कामाचा कालावधी रु. 180 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/- हद. 29/4/11 
दोर्षदानयत्व कालावधी -- 
कायाविंभ आदेश क्र. 548 हद. 5/5/2011 
काम सरुु हदनांक: 28/10/11  काम पणूव हदनांक: 18/1/2012 
धावत/ेअनंतम देयक 
 
एकुण खचव िक्कम 

पहहले धावत ेदेयक रु. 22,14,966/-       दसुिे व अनंतम 
देयक रु. 17,04,335/-                    
रु.39,19,301/- 

प्रमाणक क्र.   मोजमाप पसु्तक क्र.118 पान क्र.12 त े19 व 126 पान 
क्र. 69 त े89 

    प्रस्ततु नालाबांधकामासाठी दै.नवभाित टाईम्स व दै. जागल्या या वतृ्तपत्रात हद. 30/3/11 िोजी 
जाहहिात प्रलसध्दी देणेत आली असनू एकूण तीन ननववदा प्राप्त झाल्या आहेत. यापकैी सवावत कमी 
दिाची म.ेए.जी.पाटील यांची 4.98 % जादा दिाची ननववदा जस्वकािण्यात आली असनू त्यांना हद. 
5/5/11 िोजी कायावदेश हदले असनू काम ववहीत मदुतीत पणूव झालेआहे. एकूण कामावि झालेल्या 
खचावबाबत खालील प्रमाणे लेखा परिक्षणात अलभप्राय देण्यात येत आहे. 
अ)सदि कामाची मोजमाप नोंदवहीतील मोजमाप तपासली असता भाग 1 नसुाि नाला बांधकामासाठी 
बाब क्र.1 नसुाि जून्या लसमेंट लाईन मलशनिी मध्ये 107.60 मीटि लांबीमध्ये 3.93 मीटि रंूदी व 
2.65 मीटि उंची मध्ये खोदाई केली असनू बाब क्र. 2 नसुाि 107.60 मीटि लांबी मध्ये व 4.23 मीटि 
रंूदीमध्ये तसेच .23 सें.मी जाडीचे िबल सोललगं केल ेआहे. वास्तववकत: जेवढया रंूदीमध्ये म्हणजचे 
3.93 मीटि मध्ये खोदाई केली आहे तवेढयाच भागामध्ये िबल सोललगं किणे आवश्यक होत ेत्यामळेु 



38 

 

(4.23-3.93) .30 सें.मी. एवढया भागात जादा िबाल सोललगं झाल्याच े हदसनू आले त्यामळेु ठेकेदािस 
खालील प्रमाणे जादा प्रदान झाललेे आहे.                               मोजमाप नोंदवही 
प्रमाणे नोंदववलेली मापे 
    = 107.60 x 4.23 x .23   = 104.68 घनमीटि 
प्रत्यक्षात नोंद घ्यावयाची मोजमापे 
    = 104.60 x 3.93 x .23      =  94.54 घनमीटि 
    जादा नोंदववलेली मोजमापे       = 104.68 – 94.54 
                                =  10.05 घनमीटि 
    जादा झाले प्रदान              =  10.05 घ.मी. x 584.50 दि 
                         = रु. 5874/- वसलु पात्र िक्कम 

ब)  सदि मोजमाप नोंदवही बाब क्र. 3 नसुाि एम-15 चे कााँकक्रटने पी.सी.सी. िबल सोललगंवि किणे या 
कामासाठी खालीलप्रमाणे जादा मोजमाप नोंदववल्यामळेु ठेकेदािास खालीलप्रमाणे अनतप्रदान झाले आहे. 
मोजमाप नोंदवही प्रमाणे नोंदववलेली माप.े 
107.60लांबी x 4.23 रंुदी x .10 लांबी = 45.50 घ.मी. 
प्रत्यक्षात नोंद घ्यावयाची मोजमापे 
104.60 लांबी x 3.93 रंुदी x .10 रंुदी = 41.10 घ.मी. 
जादा नोंदववलेली मोजमापे           = 45.50 – 41.10  =  4.45 घ.मी.                               
 एकूण जादा झालेले प्रदान           = 4.40 घ.मी. x 3940.10 दि 
                                = रु. 17336/- वसलु पात्र िक्कम 

क) मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 मधील कलम 63 ची दरुुस्ती / सधुािणा क्र. 12 हद. 1/5/2006 
नसुाि किािनामा किताना किाि िक्कमेच्या प्रथम 10 लाखापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक 1 
लाखाकिीता रु. 100/- प्रमाणे मदु्रांक यलु्क कमान रु. 5 लाखाच्या मयावदेपयतं भिणे आवश्यक आहे. 
नस्तीत उपलब्ध किािनाम्याच्या या प्रकिणी रु. 100/- च्या मदु्रांक पेपिवि किािनामा किण्यात 
आल्याचे हदसत.े किािनाम्याची िक्कम रु. 33,82,502/- असल्याने 10 लाखाविील िक्कमेस रु. 2400/- 
मदु्रांक शलु्क पेपि घेणे आवश्यक होत े पिंत ुअशा प्रकािे मदु्रांक शलु्क न घेतल्याने रु. 2400/- च े
शासनाचे नकुसान झाले आहे त ेवसलु करून शासन खाती जमा किावी. 
वसलुपात्र िक्कम रु. 2400/- 
एकूण एकंदि वसलु पात्र िक्कम  
         ( अ   +    ब  +     क )    
       रु. 5874 + 17336 + 2400  
     = रु. 25610/- 

DATNDMM5801 (Ref No : 13)                                                                           
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14                                                                
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :िस्ता बांधकामे , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 108064.00/-   
ननववदा सुचनेस ववस्ततृ प्रलसध्दी न ददल्यामुळे स्पधाात्मक दर प्राप्त झािे नाहीत. ननववदा प्रक्रक्रया 
अयोग्य वेळेस राबववण्यात आल्यामुळे आक्षेपाहा ठेवण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी आवश्यक त्या 
तांत्रत्रक ननकर्ानुसार काम करण्यात आिेिे नाही. वापरिेल्या गौण खननजाकरीताचे स्वालमत्व धन 
वसुि करण्यात आिेिे नाही. मुद्रांक शुल्क कमी र्स्वकारण्यात आिे आहे. 
 
  

कामाचे नाव वॉडव क्र. 61 मध्ये वालीव मखु्यिस्ता त ेधुमाळनगि 
पयतं िस्ता डांबिीकिण 

स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. ज्योती कंस्रक्शन 4.90% जादा दिाने 
तांर्त्रक मजंुिी कायवकािी अलभयतंा 29/293 हद. 15/2/11 
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती ठिाव क्र. 5 हद. 15/2/11 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव सन 2010 - 2011 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 21,25,755/- 
बजेट तितदु 2 कोटी  
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै. जागल्या हद.  30/3/2011 
इसािा िक्कम --- 
ननववदा िक्कम रु. 21,25,755/- 
सिुक्षा अनामत रु. 101007/- 
कामाचा कालावधी 180 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/-  हद. 5/5/11 
दोर्षदानयत्व कालावधी -- 
कायाविंभ आदेश 402 हद. 16/5/2011 
काम सरुु हदनांक: 16/5/11  काम पणूव हदनांक: 19/11/2011 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

पहीले व अनंतम रु. 23,17,761/- 

प्रमाणक क्र.   170 पान क्र. 174 त े181 
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        प्रस्ततु िस्ता बांधकामासाठी दै. जागल्या या हद. 30/11/11 च्या स्थाननक वतृ्तपत्रात जाहहि 
प्रलसध्दी करून एकूण प्राप्त तीन ननववदांपकैी सवावत कमी दिाची ननववदा म. ज्योती कंस्रक्शन यांची 
4.90% जादा दिाची ननववदा जस्वकािणेत आली असनू त्यांना हदनांक. 13/5/11 िोजी कायावदेश देणेत 
आले आहेत. तसेच सदिच ेकाम ववहीत मदुतीत पणूव झाले असनू एकूण झालेल्या खचावबाबत लेखा 
परिक्षणात खालील प्रमाणे अलभप्राय देणेत येत आहेत. 
महािाष्र शासन सा. प्र. ववभाग. शा. नन.क्र. जाहहिात/2009/प्र. क. 137/का/34 हद. 31.8.2009 अन्वये 
जाहहिातीतील ज्या एका कामाचे मलु्य 20 लाखाच े वि आहे अशी जाहहिात ‘ब’ वगव दैननक व 
साप्ताहहक देणे बधंनकािक आहे. असे असताना स्थाननक वतृ्तपत्रात जाहहिात देऊन ननववदा 
मागववण्यात आल्या आहेत. सदि ननयमबाहयतमेळेु ननववदेस ववस्ततृ प्रलसध्दी न लमळाल्याने 
स्पधावत्मक दि प्राप्त झाले नाहीत. 
सदि कामाची नस्ती व मोजमाप नोंदवही तपासली असता हे िस्ता बांधकाम नसुाि 0|0 त े0|425 
मीटि साखळी मध्ये प्रस्तावपत असनू िस्त्याचे खडीकिण व डांबिीकिण अतंभूवत आहे.मोजमाप 
नोंदवहीतील बाब क्र. 1 व बाब क्र. 6 मधील मोजमापानसुाि साखळी क्र. 0|0 त े0|439 मीटि मध्ये 80 
मी.मी., 40 मी.मी. व्यासाची खडी पिुवठा करून पसिववली असनू खडीसाठी मरुूम व – वापरून 
खडीदबाई केलेली आहे. एकूण 2627.85 चौ.मी. एवछया क्षेत्रामध्ये खडीकिणाचे काम झालेले आहे. 
मसेच बाब क्र. 12 नसुाि एकुण 2685.63 ची.मी. क्षेत्रात खडीकिणावि 50/75 मी.मी. जाडीचा 
बीटूलमननयस बाऊंड मरकडम (बी.बी.एम) चा डांबिाचा थि पसिववणेत आलेला आहे व बीबीएम डांबिाच्या 
पषृ्ठ भागावि पातळ उांबििाचा टरक कोट करून तवेछयाच पषृ्ठ भागावि हॉटलमक्स हॉटलेड डांबिाचा 
थि व बीटूनतननयस कााँकक्रटचा डांबि थि हदला आहे. याबाबत लेखा परिक्षणात आक्षेप घेण्यात येत आहे 
की, प्रत्यक्षात खडीकिण एकूण 2627.85 चौ.मी. क्षेत्रावि झाललेे आताना तवेछयाच क्षत्रामध्ये बीबीएम, 
टरककोट, हॉटलमक्स हॉट लेड व बीटूलमननयस कॉकक्रट हया डांबिांच े थि देणे आवश्यक होत े पिंत ु
प्रत्यक्षात मोजमाप नोंदवहीतील मोजमाप तपासली असता एकूण 2685.63चौ.मी. क्षत्रामध्ये विीलप्रमाणे 
डांबि पसिववणेत आल्याच े ननदशवनास आले त्यामळेु खालील बाबींवि एकूण (2685.63-2627.85)= 
57.77 चौ.मी. क्षेत्रावि जादा डांबिीकिणाचे काम झाले असनू सदि क्षेत्रावि यापवूी खडीकिण झाले 
असलेबाबत कोणतीही हटप्पणी अथवा नोंद नोंदवहीत घेतल्याचे हदसनू आले नाही अथवा या 
िस्त्याबाबतचा िोड बाि चाटव नस्ती सोबत जोडलेला नाही. त्यामळेु एकूण 57.77 चौ.मी. जादा झालले े
डांबिीकिणाच ेकाम व झालेला खालील प्रमाणे खचव वसलुपात्र होतो. 
बाब क्र. 12 नसुाि टरक कोट :- 

= 57.77 चौ.मी. x 21.30 दि = रु. 1231/- 
बाब क्र. 11 – बी.बी.एम. (बाऊंठ मरकडम) 

= 57.70 x 198.30 दि = रु. 11456/- 
बाब क्र. 13 – हॉटलमक्स हॉटलेड मरकडम 

= 57.77 x .050 
= 2.88 घन.मी. 
= 2.88 घ.मी x 4146.50 दि = रु. 11977/- 
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बाब क्र. 14 – बीटूलमननयस कााँकक्रट 
= 57.77 x 0.025 = 1.44 घ.मी. 
= 1.44 घ.मी. x 6306.70 = रु. 9082/- 

    (1+2+3+4) = रु. 1231 + 11456 + 11977 + 9082 
    = रु. 33746 /- वसलुपात्र िक्कम 

महािाष्र शासन महसलू व नवववभाग शासन ननणवय क्र. गौख/10/1001/प्र.क्र. 309/ख/हद. 11.2.2010 
नसुाि ठेकेदािाने बांधकामासाठी वापिलेले खडी, वाळू, मरुूम इत्यादीची गौणखननजांची स्वालमत्व धनाची 
(िॉयल्टी) िक्कम शासनसदिी भिणा किणे बधंनकािक आहे. पिंत ु अशी गौणखननजांची िक्कम 
ठेकेदािाच्या देयकातनू वसलू करून मनपाने शासनसदिी भिणा न केल्याने शासनाचे खालील प्रमाणे 
नकुसान झालेले आहे. त ेवसलूपात्र ठित.े 
दि प्रनत घनमीटि रु. 70.67 
मोजमाप वही प्रमाणे पिुवठा झालेले साहहत्य 
बाब क्र. 1 – 80 मी.मी. ररप खडी पिुवठा 

= 394.31 घमी x 70.67 दि = रु. 27,866/- 
बाब क्र. 2 – कठीम मरुुम पिुवठा 

= 131.50 घमी x 70.67 = रु. 9,293/- 
बाब क्र. 6 – 40 मी.मी खडी पिुवठा 

= 131.50 x 70.67 = रु. 27,866/- 
बाब क्र. 7 – 6 मी.मी. क्रश मेटल 

= 131.50 x 70.67 = रु. 9,293/- 
        वसलूपात्र िक्कम रु. 74,318/- 
एकूण वसलूपात्र िक्कम  :- रु. 33746 + 74318 
= रु 1,08,064/- 

DATNDMM5801 (Ref No : 14)                                                                           

15                                      
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :ववकास ननधी अतंगवत उ , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 155377.00/-   
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कामातीि मोजमापांमध्ये ववसगंती असल्याने ठेकेदारास अनतप्रदान झािे आहे. मुद्रांक शुल्क कमी 
वसुि करण्यात आिे आहे तसेच गौण खननजांकरीताच ेस्वालमत्व धन वसुि करण्यात आिेिे नाही. 
ननयमबा्य मुदतवाढ देण्यात आिी आहे. 
 
  

कामाचे नाव धुिी कॉम्लेक्स येथील उद्यान ववकलसत किणे 
स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. होम एंटिप्रायजेस, वसई िोड (प) 
तांर्त्रक मजंुिी 5/4/11 
प्रशासकीय मजंुिी 10/5/11 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

2011-12 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 30,41,957/- 
बजेट तितदु 75,00,000/- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै. नवाकाळ, दै. वसई समता 
इसािा िक्कम रु. 30,500/- 
ननववदा िक्कम 30,41,957/- 
सिुक्षा अनामत 4% DD ने. 1,21,678 + 5% र्बलातनू 1,52,098 = 

2,73,776/- 
कामाचा कालावधी 120 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी -- 
कायाविंभ आदेश 24/5/2011 
काम सरुु हदनांक: 24/05/11  काम पणूव हदनांक: 20/09/2011  सधुािीत 30/04/12 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

30,15,064/- 

प्रमाणक क्र. 1789 हद. 12/09/12 मोजमाप पसु्तक क्र. 180, 184 
       सन 2011-12 मध्ये वसई - वविाि शहि महानगिपाललकेच्या प्रभाग सलमती “ड” मधील धुिी 
कॉम्लेक्स येथील उद्यान ववकलसत किण्याच्या कामाचा ठेका म.े होम एंटिप्रायजेस, वसई िोड (प) यांस 
देण्यांत आला होता. सदि कामाच्या नस्तीचे लखेा परिक्षण केले असता बाबी / त्रटुी ननदशवनास आल्या. 
सदि कामाच्या मोजमाप पजुस्तका क्र. 184 मधील बाब क्र. 2 िबल सोललगं 80 मी.मी. मध्ये एकूण 
301.02 इतके प्रमाण नमदू आहे. पिंत ु मोजमाप पजुस्तका 180 आणण 184 मधील  त्याची एकूण 
परिगणना केली असता त्याचे प्रमाण 252.42 इतके असल्याचे हदसनू येत.े त्यामळेु दशवववलेले (301.02 
– 252.42) 48.6 प्रमाणची रु. 712.30 या दिाने रु. 34617/- चे अनतप्रदान झालेले असल्याने त े
वसलुीस पात्र ठित.े 

वसलुपात्र िक्कम रु. 34617/- 
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मोजमाप पजुस्तका 180 मध्ये बाब क्र. 7 मध्ये प्रोव्हायडडगं अाँड कास्ट इन लसटू लसमेंट कााँकक्रट एम:20 
फॉि आिसीसी पिडी साठी 6.01 घन मीटिचे प्रमाण जास्त दशवववलेले आहे. पिंत ु त्याची परिगणना 
केली असता सदि प्रमाण 5.14 घन मीटि असल्याचे हदसनू येत े त्यामळेु 6.01 – 5.14 = 0.87 
घनमीटि इतके प्रमाण जास्त दशवववल्याने दि रु. 6016/- प्रमाणे रु. 5233.92 चे अनतप्रदान झालले े
आहे. सबब सदि िक्कम वसलूीस पात्र ठित.े 

वसलुपात्र िक्कम रु. 5233/- 
मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 च्या कलम 63 ची दरुुस्ती/सधुािणा  क्र. 12 हद. 01/05/2006 नसुाि 
ननववदा िकमेच्या प्रथम रु. 10 लक्षापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक 1 लक्षा किीता ककंवा त्याच्या 
प्रत्येक भागाकिीता रु. 100/- प्रमाणे (जास्तीत जास्त रु. 5 लक्षाच्या मयावदेपयतं) मदु्रांक शलु्क भिणे 
बधंनकािक आहे. त्यानसुाि ननववदेची िक्कम रु. 30,41,957/- असल्याने ठेकेदाि मे. होम एंटिप्रायजसे 
यांनी रु. 2200/- चे मदु्रांक शलु्क भिणे आवश्यक असताना केवळ रु.100/- चे मदु्रांक शलु्क भिलेले 
आहे त्यामळेु रु. 2100/- च ेमदु्रांक शलु्क ठेकेदािाकडून वसलू करून शासनाच्या नतजोिीत जमा किणेत 
यावेत. 

वसलुपात्र िक्कम रु. 2100/- 
उपिोक्त कामाच्या गौण खननजासाठी माती,िेती आणण दगड/खडी वापिल्याचे नस्तीमधील 
कागदपत्रांवरून हदसनू येत ेव त्याकिीता अनकु्रमे रु. 31,980/-, रु. 19,640/- आणण रु. 37,880/- अस े
एकूण रु. 89500/- स्वालमत्व धनापोटी शासन जमा केल्याचे ववविणपत्र नस्तीमध्ये आढळत.े पिंत ुसदि 
प्रमाणपत्र कायवकािी अलभयतंी यांनी प्रमाणणत केलेल नाही. तसेच सदि िक्क्म शासन खाती जमा 
केल्याच्या चलनाची प्रतही नस्ती मध्ये आढळली नाही. याबाबतचे प्रमाणक क्र. 1789 हद. 12/09/12 ची 
तपासणी केली असता स्वालमत्व धनाची िक्कम रु. 89,500/- ची वजाती अनंतम देयकातनू केली 
नसल्याचे हदसनू येत.े सबब, िक्कम रु. 89,500/- ही वसलुपात्र ठित.े 

वसलुपात्र िक्कम रु. 89500/- 
सदि कामाच्या ठेकेदािाबिोबि केलेल्या किाि पत्रातील अट क्र. 22 अन्वये सदि काम किण्यासाठी 
कामावि लावण्यात येणाऱया कामगािांच्या जीववताचा 1.1224% दिाने िक्कम रु. 23,927/- ची वसलूी 
प्रमाणक क्र. 1789 हद. 12/09/20112 मध्ये हदसनू येत नाही. सबब िक्कम रु. 23,927/- ही वसलूपात्र 
ठित.े 

वसलुपात्र िक्कम रु. 23927/- 
सदि कामाचा कायावदेश हद. 24/05/11 िोजी ननगवलमत केलेला असल्याने तसेच कामाची मदुत 120 
हदवसांची असल्याने त ेकाम हद. 20/09/11 िोजी पणूव होणे क्रमप्राप्त होत.े पिंत ूउद्यानालगतच्या उंच 
जलकंुभातनू इनलेट-आऊटलेटची जोडणी किावयाची असल्याने सदि कामाच्या मदुतवाढी बाबत 
कायवकािी अलभयतंा यांनी हद. 20/09/2011 िोजी हटप्प्णी सादि करून त्यानसुाि त्यांनी त्यांचे पत्र क्र. 
ननिंक हद.ननिंक नसुाि 223 हदवसांची म्हणजे 30/04/2012 पयतंची मदुतवाढ ठेकेदािास मजंूि केली. 
सदि काम 120 हदवसांत पणूव होण् याची खात्री असतानाही त्यास 223 हदवसांची मदुतवाढ म्हणजेच मळू 
मदुतीपेक्षा 103 हदवस अर्धकची मदुत देण्यांत आली. 
ठेकेदािाने सादि केलेले नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच परनकाडव साक्षांककत किणे आवश्यक होत,े त े केलेले 
नाही. 
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ठेकेदािाशी केलेल्या किािनाम्यातील अट क्र. 3 अन्वये ठेकेदािाने कामाचा ववमा उतिववण्याबाबतच े
कागदपत्र नस्तीमध्ये आढळून आलेले नाहीत. 
महािाष्र शासनाच्या उद्योग, उजाव व कामगाि ववभाग शासन ननणवय क्र. भाकस/1094(2679)/उद्योग-
6, हद. 30/3/94 अन्वये ननववदा सचुना जाहहि किताना ललफाफा क्रमांक 1 मध्ये खालील कागदपत्रांची 
पतूवता किणे आवश्यक आहे. 
इसािा िक्कम (धनादेश / धनाकर्षव वगिेै). 
ठेकेदािाचा सदि कामाचा मागील अनभुव. 
मागील 3 वर्षावपकैी कुठल्याही 1 वर्षावचा वावर्षवक उलाढालीचे प्रमाणपत्र.  
कामगाि कायदा 1970 अतंगवत नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र. 
मजंूि कामासाठी जि कामगािांचा पिुवठा किावयाचा असेल ति कामगाि आयकु्तांच े प्रमाणपत्र 
(अनजु्ञप्ती). 
भववष्य ननवावह ननधी कायदा 1950 अतंगवत ठेकेदािाचे नोंदणी प्रमाणपत्र.  
ककमान िक्कम रु. 10 लाखांची बाँक गरिेंटी (Bank Solvancy). 
E.S.I.S. ची नोंदणी प्रमाणपत्र.े  
व्यवसाय कि (Profession Tax) कायदयाखालील नोंदणीचे प्रमाणपत्र 
महानगिपाललकेने प्रलसध्द केलेल्या ननववदा सचुनेत ललफाफा क्र. 1 मध्ये फक्त ननववदाकािाची पिवाना 
नोंदणी व इसािा िक्कम भिल्याबाबतची कागदपत्र ेमागववलेली आहेत व अन्य कागदपत्र ेसादि केलेली 
नाहीत. ही बाब ननयमबाहय आहे. 

याबाबत देण्यात आलेल्या अधवसमास पत्रास हद. 21/06/2013 िोजी अनपुालन प्राप्त झाले 
असनु मदु्दा क्र. 4 व 5 बाबत अनकु्रमे स्वालमत्वधनाच्या पावत्या व कामगाि ववमा 
कागदपत्रांच्या छायाप्रती अनपुालनासह सादि न केल्याने अमान्य किण्यात येत आहे. अन्य 
मदु्दे क्र. 1 त े3 व  6 त े10 वगळण्यात येत आहेत. 

DATRADM5901 (Ref No : 15)                                                                           

16                                                               
           
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :ववकास ननधी अतंगवत उ , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 24400.00/-   
कामातीि मोजमापांमध्ये ववसगंती असल्याने ठेकेदारास अनतप्रदान झािे आहे. सुरक्षा अनामत व 
ननववदा दर अदंाजपत्रकाच्या 10% पेक्षा कमी अर्धक असल्यास भरावयाची अनतररक्त सुरक्षा अनामत 
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र्स्वकारण्यात आिेिी नाही. ननयमबा्य मुदतवाढ देण्यात आिी आहे. 
 
  

कामाचे नाव “ड” प्रभागातील वॉडव क्र. 75 मध्ये आनदंनगि उद्यान 
दरुुस्तीबाबत. 

स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. िाज एंटिप्रायजेस (10.30% कमी दिाने) 
तांर्त्रक मजंुिी हद. 10/2/11 
प्रशासकीय मजंुिी हद. 05/2/11 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

2010-11 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 9,96,037 
बजेट तितदु रु. 75 लाख  
ननववदा कालावधी व दैननकाच े
नाव 

16 हदवस, हद. 18/2/11 त े4/3/11  
दै.  नवाकाळ / दै. आपल ंमहानगि 

इसािा िक्कम रु. 10,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 8,93,445/-  
सिुक्षा अनामत 4% =         रु. 43,946/- 

5% = र्बलातनू रु. 49,802/-    
        एकूण रु. 93,748/- 

कामाचा कालावधी 120 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी ---- 
कायाविंभ आदेश हद. 11/5/2011 
काम सरुु हदनांक: 11/5/11  काम पणूव हदनांक. 7/9/11,  

मदुतीनतंि हद. 30/11/11 
धावत ेदेयक 
एकुण खचव िक्कम 

रु. 8,78,915/- 

प्रमाणक क्र.  1801 हद. 12/9/12 मोजमाप पसु्तक क्र.177 पान क्र.32 त े36 
      सन 2011-12 मध्ये वसई-वविाि महानगिपाललकेच्या प्रभाग सलमती “ड” मधील वॉडव क्र. 15 

मध्ये आनदंनगि उद्यान दरुुस्तीच्या रु. 9,96,037/-   िक्कमेच्या कामासाठी हद. 18/2/11 िोजीच्या दै. 
नवाकाळ व दै. आपल ं महानगि मध्ये जाहहिात प्रलसध्द केली. त्यास अनसुरून 1) मे. एथननक 
इंहटरियसव – 5% कमी दिाने, 2) मे. िाज एंटिप्रायजेस – 10.30% कमी दिाने आणण 3) मे. कपील एस. 

ठाकूि   7.21% जादा दिाने हद. 4/3/11 िोजी पयतं ननववदा सादि केल्या व त्याच हदवशी त्या 
उघडण्यात येवनू त्यातील कागदपत्रांची छाननी करून मे. िाज एंटिप्रायजेस याचंी सवावत कमी दिाची 
ननववदा मजंूि किण्यांत आली. सदि कामास हद. 5/2/11 िोजी प्रशासकीय तसेच हद. 10/2/11 िोजी 
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तांर्त्रक मजंूिी देऊन हद. 11/5/11 िोजी 120 हदवसासंाठी कायावदेश ननगवलमत किण्यांत आला. हद. 
8/8/2011 िोजी ठेकेदािाने पावसाळयाच्या कािणास्तव सदि कामाच्या मदुतवाढीची ववनतंी केल्याने 
महानगिपाललकेने पत्र क्र. ननिंक हद. 12/9/2011 अन्वये हद. 30/11/2011 पयतं कामास मदुतवाढ मजंूि 
केली. सदि कामास झाललेा खचव सवव वजातींसह रु. 7,79,844/- प्रमाणक क्र. 1801 हद. 12/9/12 

अन्वये ठेकेदािास अदा किण्यांत आला. सदि कामाच्या नस्तीचे लखेा परिक्षण केले असता खालील 

बाबी / त्रटुी ननदशवनास आल्या.  
सदि कामाची मोजमाप पजुस्तका क्र. 177 मधील पषृ्ठ क्र. 35 वि बाब क्र. 13 मधील “डडस् पोजजंग 
ऑफ द एक्सकर व्हेटेड अनयजुफूल मटेरियल कंजम्प्लट” या बाबींतगवत, लांबी 38.00 x रंुदी 1.5 x खोली 
1.5 x1 = 85.5 क्यरु्बक मीटि एवढे काम प्रत्यक्षात होत असनू त्याची परिगणना कितानां ती 192.57 
क्य.ुमी. एवढी दशवववण्यात आली आहे. म्हणजचे 192.57 (-) 85.5 = 107.07 क्य.ुमी.एवढे जादा काम 
दशवववण्यांत आले आहे. त्याची  रु. 104.60 च्या दिाने रु. 11200/- ची वसलूी होणे आवश्यक असल्याने 
सदि िक्कम वसलूपात्र ठित.े 
नस्ती मधील महानगिपाललकेने मजंुि केलेल्या शडेयलु बी च्या तपलशलामध्ये बाब क्र. 2 अन्वये 
जलमनीतनू सवव प्रकािची माती, मरुुम यांच े184.80 क्य.ुलम. एवढे खोद काम केल्याचे व सदि खोद 
काम 147.84 क्य.ुलम. एवढया प्रमाणात नष्ट केल्याच ेबाब क्र. 13 मध्ये दशवववण्यांत आल ेआहे. मात्र 
सदि कामाच्या मोजमाप नोंदवही क्रमांक 177 मर्धल पषृ्ठ क्रमांक 35 विील गोर्षवाऱयामध्ये सदि खोद 
कामातील नष्ट केलेल्या माती-मरुुमाच ेप्रमाण 192.57 क्य.ुलम. एवढे दशवववण्यांत आलेले आहे. 
यावरुन प्रस्ततु प्रकिणी 44.73 क्य.ुलम. (192.47-147.84) एवढे नष्ट केल्याचे प्रमाण अनतरिक्त 
असल्याचे हदसनु येत.े सबब सदि अनतरिक्त प्रमाणाची रू. 104.60/- च्या दिाने एकुण रु. 4,679/- ची 
वसलुी होणे आवश्यक ठित.े  
मोजमाप पजुस्तका क्र. 177 मधील बाब क्र. 1 “कफललगं इन प्लींथ अाँड फ्लोअसव ववथ कॉन्ररक्टसव मरुूम 
कजम्प्लट” आणण बाब क्र. 2 “एक्सकर वेशन फॉि फौंडशेन इन अथव सॉईल ऑफ ऑल टाईप्स कंपललट” 
किीता अनकु्रम े13.50 क्य.ुमी. आणण 107.07 क्य.ुमी. अशा एकूण 120.57 क्य.ुमी. च्या प्रमाणाकिीता, 
शासनाच्या महसलू व वन ववभागाचा शासन ननणवय क्र. गौख/10/1001/प्र.क्र. 309/ख, हद. 11/2/2010 
नसुाि शासन दि रु. 70.67 च्या परिगणनेनसुाि रु. 8521/- (120.57 x 70.67) ची स्वालमत्व 
धनापोटीची िक्कम ठेकेदािाकडून वसलू करून शासन खाती जमा किणे आवश्यक आहे. सबब  रु. 
8521/- ही िक्कम वसलूपात्र ठित.े 
अदंाजपत्रकीय िक्कम रु. 9,96,037/- च्या कामासाठी ठेकेदािाने सिुक्षा अनामत िक्कम रु.43,946/- 
तसेच इसािा िक्कम रु.10,000/- चा भिणा महानगिपाललकेकड े किणे आवश्यक आहे. सदि भिणा 
केल्याबाबतचा पिुावा नस्ती मध्ये आढळला नाही. 
ठेकेदािाबिोबि केलेल्या मजंिू ननववदा नमनुा बी 1 मधील अट क्र. 7.1 “प्रोग्राम ऑफ वकव ” मध्ये नमदू 
केल्यानसुाि ठेकेदािाने पावसाळयाच्या कालावधीसह काम पणूव किणे आवश्यक आहे. पिंत ू सबंरं्धत 
ठेकेदािास पावसाळयाच्या कािणास्तव कामाची मदुतवाढ देण्यांत आलेली आहे. सदिची 
महानगिपाललकेची कायववाही ननयमबाहय आहे. 
ननववदा धािकानी सादि केलेल्या ननववदा ललफाफा क्र. 1 च्या छाननी पत्रकावि ननववदा सलमती 
सदस्यांच्या स्वाक्षऱया नसल्यामळेु सदि ननववदा, सलमती समक्ष उघडण्यांत आल्याचे लसध्द होत नाही. 
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त्यामळेु ननववदा प्रकक्रयेमधील पािदशवकतबेाबत शकंा ननमावण होत.े 
वसलूपात्र िक्कम 

परिच्छेद क्र. 1 – रु.     11,200/- 
परिच्छेद क्र. 2 – रु.      4,679/- 
परिच्छेद क्र. 3 – रु.      8,521/- 
एकूण िक्कम  - रु.     24,400/- 
 

DATRADM5901 (Ref No : 16)                                                                           

17                                           
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :िस्ता बांधकामे , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 7651277.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 2779860.00/-   
ननववदा प्रक्रक्रया चुक च्या वेळेस राबववण्यात आल्यामुळे आक्षेपाहा ठेवण्यात येत आहे. वापरिेल्या गौण 
खननजाकरीताचे स्वालमत्व धन वसुि करण्यात आिेिे नाही. मुद्रांक शुल्क कमी र्स्वकारण्यात आिे 
आहे. वाढीव कामाकरीता तांत्रत्रक तसेच प्रशासननक मजुंरी घेण्यात आिेिी नाही. 
 
  

कामाचे नाव  चुळणा त ेगास पयतं िस्त्याची साईडपटटी किणे. 
स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव श्री. गणेश इंटि प्राईझेस 6% कमी दिाने 
तांर्त्रक मजंुिी शाखा अलभयतंा 
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती ठिाव क्र. 11/1 हद. 25.05.2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव सन 2010-2011 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 73,77,630/- 
बजेट तितदु 2 कोटी 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै. पणु्यनगिी, दै. खबिे हद. 04.05.2011 
इसािा िक्कम ---- 
ननववदा िक्कम रु. 64,34,972/- 
सिुक्षा अनामत रु. 1,19,422/- 
कामाचा कालावधी 180 हदवस  
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किािनामा मदु्रांक शलु्क 26.05.2011 रु. 100/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश क्र. 489/ हद. 07.06.2011 
काम सरुु हदनांक: 15.06.2011 काम पणुव हदनांक : 24.01.2012 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

दसुिे व अनंतम रु. 76,51,277/- 

प्रमाणक क्र. मोजमाप पसु्तक क्र. 19 पान क्र. 51 त े58 
 

       प्रस्ततु िस्ता खडीकिण किणे कामासाठी हदनांक 4.5.2011 च्या दै. पणु्यनगिी, दै. खबिे या 
वतृ्तपत्रात जाहीिात प्रलसध्दी देऊन ननववदा मागववण्यात आल्या असनु या कामासाठी एकुण तीन 
ननववदा प्राप्त झाल्या असनु सवावत जादा दिाची मे. गणेश इंटिप्राइझेस याचंी ननववदा िकमेच्या 6% 

कमी दिाची ननववदा जस्वकािणेत येऊन काम पणूव किण्यात आले आहे. या कामासाठी एकुण झालेल्या 
खचावबाबत लेखा पिीक्षणात खालीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
सदिचे काम िस्ता खडीकिणाच े असल्याने व खडीकिणानतंि सदि िस्तवेि डांबिीकिण होणाि 
असल्यामळेु िस्त्याच्या खडीकिणाच्या मजबतुी किणासाठी खडीकिण पावसाळयापवूी होणे आवश्यक 
होत ेव यासाठी ननववदा प्रकक्रया अगोदि करुन पावसाळा सरुु होणेपवूी ठेकेदािाला कायावदेश देणे जरुिी 
होत े पिंत ू ठेकेदािाला भि पावसात कायावदेश देणेत आले असनू (हद.7.6.2011) ठेकेदािाने प्रत्यक्षात 
10.10.2011 िोजी कामास सरुुवात केल्याचे हदसनू येत ेतसेच कायावदेश हदल्यानतंि मध्येच पावसाळा 
आल्याने ठेकेदािाने कामास मदुतवाढ मार्गतली असनू त्यांना हदनांक 31.3.2012 पयतं मदुतवाढही 
देण्यात आली आहे त्यामळेु पावसाळयानतंि झालेले खडीकिणाचे काम तांर्त्रकदृष्टया मजबतू झाले 
असल्याबाबत लेखा पिीक्षणाची खात्री पटवावी. तोपयतं झालेला एकुण खचव लेखा पिीक्षणात आक्षेपार्धन 
ठेवण्यात येत आहे.  

आक्षेपार्धन खचव रु. 76,51,277/- 
प्रस्ततु खडीकिणाचे काम दोन भागामध्ये म्हणज े1) तळुजा भवानी महंदि त ेगास िोड व 2) सचंीती 
त ेतळुजाभवानी महंदि असे घेणेत आले असनू मोजमाप नोंदवहीमधील अनंतम देयकातील मोजमापे 
तपासली असता भाग-1 साठी बाब क्र. 2 नसुाि खडीकिणासाठी एकुण 1327.97 घनमीटि एवढा 82 
मी.मी. खडीचा पिुवठा केला असनू भाग क्र. 2 साठी 1200 घनमीटि एवढा 82 मी.मी. खडीचा पिुवठा 
केला आहे. सदिच्या एकुण कामासाठी 1327.97+1200=2527.97 घनमीटि 80 मी.मी. खडीचा पिुवठा 
केला आहे व सदि खडीपिुवठा कामी ठेकेदािास प्रनत घनमीटि रु. 542.80 या दिाने िक्कम अदा केली 
आहे. या हदलेल्या दिाच े दि पथृ:किण (िेट ॲनॉललसेस) तपासले असता खालीलप्रमाणे तफावत 
असल्याच ेननदशवनास आल.े (दगडी खाणीचे अतंि बांधकामापासनू 9 कक.मी.) 80 मी.मी. खडीचा मळुदि 
जजल्हा दि सचुी प्रमाणे. रु. 358/- प्रनत घनमीटि + 5% महानगिपाललका रु. 17.90 + वाहतकू दि रु. 
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157.31 - रु. 65.25 इननलशयल ½ ककमी + 70.67 स्वामीत्व धन आकाि एकुण एकंदि पणूव दि = रु. 
538.63 याप्रमाणे ठेकेदािास प्रनत घनमीटि प्रमाणे ठेकेदािास प्रदान किणे आवश्यक होते. पिंत ु
ठेकेदािास रु. 542.80 प्रनत घनमीटिने अदायगी केल्याने खालीलप्रमाणे जादा प्रदान झाले आहे. हदलेला 
दि 542.80 – द्यावयाचा दि रु. 538.63 = रु. 4.17 एकुण तफावत 
       बाब क्र. 2 नसुाि वापिलेली खडी 80 मी.मी. 
       = 2527.97 x 4.17 
       = रु. 10,833/- वसलुपात्र िक्कम. 

प्रस्ततु खडीकिणाच े दोन भागाचे कामासाठी बाब क्र. 7 नसुाि एकुण 1263.98 घनमीटि एवढा 40 
मी.मी. आकािाची टरि्प मेटल पिुवठा केला असनू ठेकेदािास प्रनत घ.मी. रु. 618.40 या दिाने प्रदान 
केल्याचे मोजमाप नोंदवहीवरुन हदसनू आले. पिंत ूखालील प्रमाणे प्रदान किणे आवश्यक होत.े 

महािाष्र शासन महसलू व वनववभाग शासन ननणवय क्र. गौ.ख/10/1001/प्र.क्र. 309/ख, हदनांक 
11.02.2010 नसुाि ठेकेदािाने बांधकामासाठी वापिलेली खडी, वाळू, मरुुम इत्यादी साहहत्यांची 
गौण खननजाचंी स्वालमत्व धन िक्कम शासनाकड ेजमा किणे बधंनकािक आहे. पिंत ुअशी 
गौणखननजांची िक्कम ठेकेदािाच्या देयकातनू वसलु करुन मनपाने शासन सदिी भिणा न 
केल्याने शासनाचे खालीलप्रमाणे नकुसान झालेले आहे त ेखालीलप्रमाणे वसलू पात्र ठित.े 

       वसलू किावयाचा दि प्रनत घ.मी. रु. 70.67 
       िस्ता खडीकिण भाग-1 व भाग-2 

बाब क्र. 1 माती भिाव (अथववकव ) 
6600 + 10531.01 = 17131 घ.मी. x 70.67 दि   = रु. 12,10,647/- 

बाब क्र. 2 80 मी.मी. खडी पिुवठा 
1200 + 1327.97 = 2527.97 घ.मी. x 70.67 दि  = रु. 1,78,651/- 

बाब क्र. 3 कठीण मरुुम पिुवठा 
300 + 331.99 = 631.99 घ.मी. x 70.67 दि  = रु. 44,423/- 

बाब क्र. 7 40 मी.मी. खडी पिुवठा 
600 + 663.98 = 1263.98 घ.मी. x 70.67 दि  = रु. 89,325/- 

बाब क्र. 8 – 6 मी.मी. क्रश मेटल 

198 + 219.11 = 417.11 घ.मी. x 70.67 दि   = रु. 29,476/- 
एकुण बेिीज (1+2+3+4+5) 
रु. 12,10,647 + 1,78,651 + 44,623 + 89,325 + 29,476 = रु. 15,52,722/- वसलुपात्र 
िक्कम. 

प्रस्ततु प्रकिणी नस्तीची छाननी केली असता सदि कामासाठी एकूण िक्कम रु. 76,51,277/- एवढा 
खचव झाला. एकूण ननववदा िक्कम रु. 64,34,972/- च्या 11.73% जादा खचव झाला आहे. महािाष्र 
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नगिपरिर्षद लेखा सहंहता 1971 चे ननयम 167 (2) नसुाि जेव्हा मळु अदंाजामध्ये 10 टक्क्यापके्षा 
अर्धक वाढ होण्याचा सभंव असेल ति सधुारित अदंाज तयाि झाले पाहहजेत व त ेजणू मळू अदंाज 
असल्याप्रमाणे मान्यतसेाठी सादि केले पाहहजेत पिंत ूअशी कायववाही झालेली नाही त्यामळेु 11.73% 

झालेला खचव रु. 12,16,305/- सक्षम प्रार्धकिणाची मजंुिी प्राप्त होईपयतं वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
वसलुपात्र िक्कम रु. 1216305/- 

एकुण आक्षपेार्धन िक्कम रु. 76,51,277/- 
एकुण वसलूपात्र िक्कम  
रु. 10,833 + 15,52,722 + 1216305/- 
= रु. 2779860/- 

DATNDMM5801 (Ref No : 17)                                                                           

18                                                                 
      
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :िस्ता बांधकामे , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 1799732.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 241030.00/-   
काम पुणा झािे असतानाही मुदतवाढ देण्यात आिी आहे. प्रस्ताववत मोजमापांपेक्षा जास्तीच्या क्षते्रावर 
डांबरीकरण करण्यात आिे आहे. मुद्रांक शुल्क कमी घेण्यात आिे असुन गौण खननजांकरीताचे 
स्वालमत्व धन वसुि करण्यात आिेिे नाही. 
 
  

कामाचे नाव एव्हि शाईन लसटी एव्हन्य ूत ेस्कायहाईटस पयतं िस्ता 
खडीकिण व डांबिीकिण किणे. 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव ज्योती कंस्रक्शन 4.90% जादा दिाने 
तांर्त्रक मजंुिी कायवकािी अलभयतंा सन 2010-11 
प्रशासकीय मजंुिी ठिाव क्र. 6 हद. 2/2/2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव सन 2010-2011 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 16,45,003/- 
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बजेट तितदु 6 कोटी 
ननववदा कालावधी व दैननकाच े
नाव 

दै.सामना, दै.किाळे समाचाि हद. 29/3/2011 

इसािा िक्कम रु. 16500/- 
ननववदा िक्कम रु. 17,25,608/- 
सिुक्षा अनामत रु. 65,800/- 
कामाचा कालावधी 120 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क हद. 29.04.2011 रु. 100/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश क्र. 404/ हद. 16.05.2011 
काम सरुु हदनांक: 16.05.2011 काम पणुव हदनांक : 28.10.2011 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

दसुिे व अनंतम रु. 17,99,732/- 

प्रमाणक क्र.  
 
      प्रस्ततु िस्ता बांधकामासाठी हद. 29/3/11 च्या दै. सापमना व दै. किाळे समाचाि या वतृ्तपत्रात 
जाहहिात प्रलसध्द करून ननववदा आळया असनू सदि कामासाठी तीन ननववदा प्राप्त झाल्या आहेत. 
यापकैी सवावत कमी दिाची मे. ज्योती कंस्रक्शन यांची 4.90% जादा दिाची ननववदा जस्वकािणेत येऊन 
त्यांना 16/5/11 िोजी कायावदेश देऊन तसेच हद. 31/12/11 पयतं मदुतवाढ देणेत आली असनू 
28/10/11 िोजी काम पणूव झाले आहे. या कामावि झालेल्या एकूण खचावबाबत लेखा परिक्षणात खालील 
प्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहे. 
अ) सदि कामाची नस्ती व मोजमाप नोंदवही यांची छाननी केली असता ठेकेदािास हद. 16/5/11 िोजी 
कायावदेश देणेत आल.ेपिंत ुपावसाळा जवळ आल्याने डांबिीकिणाच ेकाम पणूव होऊ शकणाि नसल्याने 
त्यांनी मदुतवाढ लमळणेबाबत अजव केला असनू ठेकेदािास हद. 31/12/11 पयतं मदुतवाढ देणेत आली 
आहे. मदुत हटपणी मध्ये खडीकिणाच े काम पणूव किण्याचे नमदू केले आहे व त्यानसुाि त्यास 
मदुतवाढ हदल्याचे हदसनू आले. पिंत ु प्रत्यक्षात नोंदवहीतील मोजमापे व तािखांचा ताळमेळ घेतला 
असता  हद. 23/9/11 िोजी 80 मी.मी चा खडीचा पिुवठा झाला असनू 27/9/11 िोजी मरुूम पिुवठा 
करून हद. 7/10/11 िोजी खडीची दबाई हदसत ेव तदनतंि 28/10/11 पयतं डांबिीकिणाचे काम पणूव 
झाले आहे. त्यामळेु ठेकेदािास सदि कामास मदुतवाढ देण्याचा प्रस्ताव जस्वकािणेचा प्रश्नच उदभवत 
नसताना मदुतवाढ देणेत आली आहे. मदुतवाढीबाबत ववसगंती ननदशवनास येत.े 
ब)  प्रस्ततु िस्ता खडीकिण व डांबिीकिण किणेचा प्रस्ताववत असल्याने पावसाळया पवूी खडीकिण 
होणे अत्यावश्यक होत े जणेेकरून खडीकिणास मजबतूी प्राप्त होऊन तदनतंि डांबिीकिणाचा दजाव 
िाखणे योग्य होईल.पिंत ु ऐन पावसाळा सरुू होण्या पवूी ठेकेदािास कायावदेश (हद. 16/5/11) देणेत 
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आल्यामळेु तसेच खडीकिणाचे काम हदनांक 23/9/11 त े7/10/11 या कालावधीत व डांबिीकिणाचे काम 
हद. 17/10/11 त े28/10/11 या मदुतीत केल्याने कामाचा दजाव िाखला गेला नसल्याचे हदसत.े 
क)  प्रस्ततु िस्ता खडीकिणानतंि डांबिीकिण किावयाचा असल्याने साववजननक बांधकाम ववभाग िोड 
स्पेसीकफकेशन नसुाि िस्त्याचे डांबिीकिण होणे पवूी खडीकिणाची दबाईची जाडी (क्रशर्थकनेस) 25 त े
30 से.मी. असणे आवशयक असनू अशी जाडी प्राप्त झालेनतंिच डांबिीकिणाचे काम हाती घेणेत याव े
याबाबत सदि कामाची मोजमाप नोंदवहीतील नोंदी तपासता सदि कामासाठी 80 मी.मी खडीचा 15 
सें.मी जाडीचा खडीचा थि पसिववणेत आला असनू त्यावि 50/75 मी.मी जाडीच ेबी.बी.एम(वीटूलमननयस 
बाऊंड मरकडम) पसिववणेत आले आहे व त्यामळेु खडीकिणाची दबाई जाडी 10 से.मी. व बी.बी.एम ची 
जाडी 7.5 से.मी. अशी एकूण जाडी 17.5 प्राप्त झाली असताना त्यावि डांबिीकिण किण्यात आल े
असल्याच े हदसनू आले. प्रत्यक्षात खडीकिणाची जाडी (बी.बी.एम सहीत) 25 त े 30 से.मी. प्राप्त 
झाल्यानतंि डांबिीकिण होणे तांर्त्रक दृष्टया आवश्यक होत े पिंत ु अशी जाडी प्राप्त न किताच 
डांबिीकिण केले आहे. त्यामळेु डांबिीकिणाचा दजाव न िाखता एकूण झालेले काम योग्य झालेबाबत 
लेखापिीक्षणाची खात्री पटववण्यात यावी.  
    विील अ,ब,क नसुाि एकूण झालेला खचव रू 17,99,732/- लेखा पिीक्ष् ाणात आक्षेपार्धन ठेवण्यात 
येत आहे. 
      आक्षेपार्धन िक्क्म रू. 17,99,732/- 
ड)   प्रस्ततु कामाची मोजमाप नोंदवहीतील नोंदी तपासल्या असता बाब क्र.9 नसुाि व बाब क्र. 4 

नसुाि खडीकिणासाठी एकूण 80 मी.मी खडीचा 330.60 घनमीटि पिुवठा करुन ही खडी 2200 चौिस 
मीटि क्षते्रावि पसिवनू मरुुमाने दबाई केलेली आहे. तसेच बाब क्र. 5 त े 9 नसुाि एकूण 2542.06 
चौिस मीटि क्षते्रावि बी.बी.एम (50 त े 55 मीमी जाडी) चा एक थि, ब तवेढयाच क्षेत्रावि टरककोट 
(पातळ डांबि), बी.एम (र्बटूलमननयस मरकडम), 25 मी.मी जाडीच ेवप्रमीक्स कािपेट, व लसलकोट डांबिाने 
केल्याचे हदसनू आले. वस्ततु एकूण खडीकिण 2200 चौिस मीटि क्षेत्रावि झाले असताना 2542.06 
चौिस मीटि क्षेत्रावि अनावश्यक विील बाबींची मोजमाप े नोंदववलेली आहेत तसेच याबाबत 
प्राक्कलनातही अशा बाबी प्रस्ताववत केलले्या नाहीत. प्राक्कलनामध्ये जेवढे खडीकिण अपके्षक्षत आहे 
तवेढयाच क्षेत्रामध्ये डांबिीकिण किणेच े गहृहत आहे. जादा क्षेत्रामध्ये केलेले डांबिीकिण जि पवूीचा 
िस्ता खडीकिणाचा होता का? याबाबत िस्ताची पवूीची जस्थती याबाबत िोड बाि चाटव नस्तीसोबत 
जोडलेला नाही त्यामळेू खालील प्रमाणे जादा घेतलेली मोजमापे व झालेला खचव खालील प्रमाणे लेखा 
पिीक्षणात वसलु पात्र ठितो. 
     एकूण जादा झालेले डांबिीकिणाचे काम:-  

     2542.06 चौ.मी- 2200 चौमी = 342.06 चौ.मी. 
     1) बाब क्र. 5 – बीटूलमननयस बाऊंड मरकडम 

              = 342.06 चौ.मी x 198.34 दि  
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              = रु. 67,844/- 
     2) बाब क्र. 6 – टरक कोट (पातळ डांबि) 
                     = 342.06 चौ.मी. x 10.50 दि 
                     = रु. 3592/- 
     3) बाब क्र. 7 – बी. एम (र्बटूलमननयस मरकडम) 

                     = 342.06 चौ.मी x 0.5 = 17.10 घ.मी. 
                     = 17.10 घ.मी. x 4146.50 दि 
                     = रु. 70905/- 
     4) बाब क्र. 8 – 25 मी.मी वप्रमीक्स कािपेट 
              = 342.06 चौ.मी. x 138.70 दि 
              = रु. 16727/- 
       5)  बाब क्र. 9 – ललक्वीड सीए.कोि 
              = 342.06 चौ.मी. x 48.90 दि 
              = रु. 16727/- 
एकुण एकंदि (1+2+3+4+5) 
67844 + 3592 + 70905 + 47444 + 16727 
= रु. 2,06,512/- वसलु पात्र िक्कम 

इ) महािाष्र शासन महसलू व वनववभाग शासन ननणवय क्र. गौिव/10/1001/प्र.क्र.309/ख/ हद. 
11.02.2010 नसुाि ठेकेदािाने बांधकामासाठी वापिलेली खडी, वाळू, मरुुम इत्यादींची गौण खननजांची 
(िॉयललटी) िक्कम शासन  सदिी भिणे बधंनकािक आहे. पिंत ु अशी गौण खननजाची िक्कम 
ठेकेदािाच्या देयकातनू वसलू करुन मनपाने शासन पदिी भिणा न केल्याने शासनाचे खालीलप्रमाणे 
नकुसान झालेले आहे. त ेखालीलप्रमाणे वसलूपात्र ठित.े 
दि प्रनत घनमीटि रू. 70.67 मोजमाप नोंदवहीप्रमाणे पिुवठा झालेले साहहत्य 
बाब क्र. 1 – 80 मी.मी. ररप खडी पिुवठा 
= 330.06 घ.मी. x 70.60 दि = रु. 23,325/- 
बाब क्र. 2 – कठीम मरुुम पिुवठा  
= 102.06 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 7,213/- 
एकुण (1 + 2) 
= 23,325 + 7,213 
= रु. 30,538/- वसलु पात्र िक्कम 

एकुण आक्षपेार्धन िक्कम (अ,ब,क) प्रमाणे रु. 17,99,732/- 
एकुण वसलु पात्र िक्कम (ड,इ,) 
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रु. 2,06,512 + 30,538 + 3980 
= रु. 2,41,030/- वसलु पात्र 
फ) अदंाज खचावच्या ननववदा िक्कम 4.90% ने जास्त म्हणजे रु. 17,25,608/- असल्याने सिुक्षा 
अनामत रु. 86,280/- घेणे आवश्यक होत.े इसािा िक्कम व घेण्यात आलेली सिुक्षा अनामत ववचािात 
घेता रु. 3980/- एवढी िक्कम वसलु पात्र ठित.े 

DATNDMM5801 (Ref No : 18)                                                                           

19                                                                         
                                                      
नागरी दलित वस्ती सुधार योजना 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :दललत वस्ती योजना काम , िाज्य शासन ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 1878603.00/-   
मोजमाप पुर्स्तकेत प्राक्किनात नमुद बाब क्र. 16,19,20,21,22 ची कामे करण्यांत आिेिी नाहीत 
असे नमूद करण्यांत आिेिे असताना सहाय्यक अलभयतंा नािासोपारा ववभाग हयांनी सदरचे काम 
100% तपासिे बाबत नमूद करण्यांत आिेिे आहे. काम पूणा झािेिे नसताना अनंतम देयक 
ठेकेदारास अदा करण्यांत आिे आहे. वाढीव कामाबाबत प्रार्धकरणाची मजुंरी घेण्यात आिेिी नाही. 
 
  

    कामाचे नाव नालासोपािा नगिपरिर्षद हददीतील स्मशानभलूम त े
समेळ अपाटवमेंट पयतं नाला बांधणे ( सा.क्र. 183 त े
286 मी) 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. सहुास एंटिप्रायजेस 
तांर्त्रक मजंुिी आदेश क्र. 293 हद. 29/8/2007 
प्रशासकीय मजंुिी ठिाव क्र. 103 हद. 4/1/2008 जजल्हार्धकािी कायावलय 

आदेश क्र. सामान्य/कक्ष-3/हे-2/नपा.कवव/7.3.2009 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 74,37,206/- 
बजेट तितदु रु. 74,37,206/- 
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ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव 17 हदवस. हद. 4/2/2008 त े 20/2/2008       दै. 
वतृ्तमानस 

इसािा िक्कम रु. 20,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 74,37,206/- + 37% = 1,01,88,972/- 
सिुक्षा अनामत रु. 4,88,568/- 
कामाचा कालावधी 120 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/- हद. 4/4/2008 
दोर्षदानयत्व कालावधी - 
कायाविंभ आदेश साबावव/25/08.09, हद. 4/4/2008 
काम सरुु हदनांक:  4/4/2008 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

दसुिे व अनंतम देयक 31/3/11 

प्रमाणक क्र. 6875/5/12/2011 
       उपिोक्त कामाची नस्ती तपासली असता सदिचे काम शासनाचे नगिववकास ववभागाकडील आदेश 
क्र. ववननयो/1008/प्र.क्र. 34नवव-4, हद. 2/6/2008 मध्ये नमदू केलेल्या शासन ननणवय नसुाि नागिी दलीत 
वस्ती सधुािणा योजनेसाठी ववस्तारित केलेल्या जजल्हार्धकािी ठाणे यांच ेआदेश क्र. सामान्य/कक्ष.3/टे-
2/नपा/कावव/7.3.2009 अन्वये मजंूि केलेल्या अनदुानातनू किण्यात आलेले आहे. सदिचे अनदुान ववत्तीय 
वर्षव 2008-2009 मध्ये खचव किणे अपेक्षक्षत असनू त्याचे ववननयोग लेख ेहद. 31/3/2009 पयतं सादि किणे 
आवश्यक असताना तसे केल्याचे आढळून आलेले नाही. हयाबाबत जजल्हार्धकािी ठाणे हयांची ववलबंाच्या 
खचावस मान्यता घेण्यात आलेली नाही.  
सदिचे कामाची ननववदा वतवमानपत्रात जाहहिात देऊन मागववण्यात आली होती. ननववदा कालावधी 17 
हदवस अल्प मदुतीचा ठेवण्यात आला होता. त्यामळेु माफक प्रमाणात प्रलसध्दी नसल्याने फक्त तीन 
ननववदा प्राप्त झाल्या व त्यानसुाि मे. सहुास एंटिप्रायजेस हयानां हद. 4/4/2008 िोजी कायावदेश देण्यात 
येऊन काम सरुु किण्यात आले. कामाचा कालावधी 120 हदवसाचा असताना मदुतीत काम पणूव किण्यात 
आलेले नाही व मदुत वाढी बाबत प्रस्ताव कायवकािी अलभयतंा यांनी हद. 19/10/10 िोजी नोहटस हदल्यावि 
सादि किण्यात आलेला आहे. सदिच्या ठेकेदािाकडून 3/8/2008 त े21/10/2010  हया कालावधी किीता 
प्रनतहदन रु. 100/- प्रमाणे रु. 81000/- किािनाम्यातील अट क्र. 5 प्रमाणे वसलुी अनंतम देयक अदा 
किताना किणे आवश्यक असताना तसे केल्याचे आढळून आले नाही. 

वसलुपात्र िक्कम रु. 81,000/- 
मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 च्या कलम 63 ची दरुुस्ती/सधुािणा  क्र. 12 हद. 01/05/2006 नसुाि 
ननववदा िक्कमेच्या प्रथम 10 लक्षापयतं 100/- रु. व त्यापढुील प्रत्येक 1 लक्षा किीता ा़ ककंवा त्याच्या 
प्रत्येक भागाकिीता रु. 100/- प्रमाणे (जास्तीत जास्त रु. 5 लक्षाच्या मयावदेपयतं) मदु्रांक शलु्क भिणे 
बधंनकािक आहे. प्रस्ततु प्रकिणी ननववदा िक्कम नसुाि ठेकेदाि यांचे कढुन रु. 9,300/- एवढया मदु्रांक 
शलु्कावि किािनामा किणे क्रम प्रापत ्  होत.े तथावप रु. 100/- च्या मदु्रांक पेपिवि किािनामा किण्यांत 
आला आहे. तिी ठेकेदाि यांचेकडून एकुण रु. 9,200/- मदु्रांक शलु्क वसलु करुन शासन दप्तिी जमा 
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किावे. तो पयतं िक्कम रु. 9,200/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
मोजमाप पजुस्तकेची बाबननहाय तपासणी केली असता प्रपत्र ‘ब’ नसुाि खालीलप्रमाणे जादा काम झालेले 
आढळून आले. 

अ.क्र. बाब 
क्रमांक 

मोजमाप 
पजुस्तके प्रमाणे 

मजंूि ननववदे 
प्रमाणे 

जादा काम मजंूि दि िक्कम 

1 4 500.58 427.24  73.34   78.00     5720.52 
2 6 112.52  91.64  20.80 2187.19    45668.52 
3 9 61.685  32.35 29.345 3335.00    97865.57 
4 14 61.685  32.35 29.345 35772.00  1049729.34 
       1198983.95 
जादा 38.45%   461009.32 
एकूण 16,59,993.27 

       सदिच्या जादा झालेल्या कामाकिीता प्रार्धकृत प्रार्धकिणाची मजंुिी घेण्यात आलेली नाही. किीता 
या      वाढीव कामावि किण्यात आलेला खचव ननयमबाह्य व त्यामळेु वसलुपात्र ठितो.  
वसलूपात्र िक्कम रु.16,59,993/- 
मोजमाप पजुस्तकेत बाब क्र.16,19,20,21,22 ची कामे किण्यांत आलेली नाहीत असे नमदू किण्यांत 
आलेले असताना सहाय्यक अलभयतंा नालासोपािा ववभाग हयांनी सदिचे काम 100% तपासले बाबत नमदू 
किण्यांत आलेले आहे. काम पणूव झालेले नसताना अनंतम देयक ठेकेदािास अदा किण्यांत आले आहे.  
अनंतम देयक अदा किताना एकूण देयकाच्या 1% िक्कम कामगाि कल्याण ननधी वसलू किण्याबाबतच े
शासनाचे आदेश असताना, तसे केल्याचे आढळून आले नाही. सदिची िक्कम रु. 99,103/-वसलू करून 
शासनसदिी जमा किण्यांत यावी. 
       वसलू पात्र िक्कम रु. 99,103/- 
ववमा ननधी वसलू कितांना प्रथम धावत ेदेयकाच्या िक्कमेचा ववचाि केलेला नसल्याने फिकाची िक्कम 
रु. 29,307/- वसलू किण्यांत यावी. 
       वसलुपात्र िक्कम रु.29,307/- 
 
       एकूण वसलूपात्र िक्कम रू. 18,78,603/- 
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लेखा शीर्षव :िस्ता बांधकामे , कें द्र शासन ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 6293828.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 500963.00/-   
खडी, मुरुम यांची रोिरने दबाई न करताच डांबरीकरण झाल्याने काम ननकृष्ट्ट झािे आहे. वाढीव 
कामाचा सुधारीत अदंाज तयार करुन त्यास मजुंरी घेण्यात आिेिी नाही. मुद्रांक शुल्क कमी घेण्यात 
आिे असुन गौण खननजांकरीताचे स्वालमत्व धन वसुि करण्यात आिेिे नाही. 
 
  

कामाचे नाव गास चुळणे पयतंच्या िस्त्याचे डांबिीकिण किणे    
(12 वा ववत्त आयोग) 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. साईदत्त इंटिप्राईझेस 9.90% जादा दिाने 
तांर्त्रक मजंुिी कायवकािी अलभयतंा एम.जी.पी. 91/     हद. 04.11.10 
प्रशासकीय मजंुिी आयकु्त, बांध/681/2011, हद. 25.11.10 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव सन 2009-2010 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 55,72,556/- 
बजेट तितदु रु. 34,55,345/- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै. महािाष्र बलुदं टाइम्स , नवाकाळ    हद. 01.12.10 
इसािा िक्कम रु. 55,800/- 
ननववदा िक्कम रु. 55,72,556/- (+)9.90% जादा 
सिुक्षा अनामत रु. 2,22,902/- 
कामाचा कालावधी 180 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश पत्र क्र. 135/ हद. 20.01.2011 
काम सरुु हदनांक:  हद. 23/02/11 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

पहहले व अनंतम (मोजमाप नोंदवही क्र. 174 पान 33ते 
40   रु. 62,93,828/- 

प्रमाणक क्र.  
 

       प्रस्ततु िस्ता बांधकामासाठी हदनांक 01.12.10 च्या दै. बलुदं टाइम्स व नवाकाळ या वतृ्त 
पत्रात जाहहिात प्रलसध्दी करुन ननववदा मागववणेत आल्या असनु एकुण चाि ननववदा प्राप्त 
झाल्याआहेत. या ननववदांपकैी सवावत कमी दिाची म.े साईदत्त इंटिप्राईझेस याचंी 9.90% जादा दिाची 
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ननववदा जस्वकािणेत येऊन त्यांना हद. 20.01.2011 िोजी कायावदेश देऊन ववहीत मदुतीत काम पणूव 
किणेंत आले आहे. सदि कामावि एकुण झालेल्या खचावबाबत लेखा पिीक्षणात खालील प्रमाणे अलभप्राय 
देण्यात येत आहेत. 
सदि कामाची मोजमाप नोंदवही व नस्ती तपासली असता प्राकलनात 80 मी.मी., 40 मी.मी. खडी 
पिुवठा तसेच दबाई, हॉट लमक्स हॉट लेड वप्रमीक्स कािपेट व सीलकोट अशा बाबी प्रस्ताववत असनू या 
कामाची मोजमाप नोंदवही मधील बाब  क्र. 2 नसुाि खडीकिणापवूी िस्तवेिील 1050 चौिस मीटि 
क्षेत्राविील खडड ेबजुववणेसाठी एकुण 210 घ.मी., 80 घ.मी. खडी व 70 घ.मी. कठीण मरुुमाचा पिुवठा 
करुन िस्तवेि पसिववणेत आला आहे. पिंत ू अशा खडी मरुुमावि िोलिने दबाई न किता पढुील 
खडीकिणाचे दोन थि देऊन डांबिीकिण किणेंत आल ेअसल्याच ेमोजमाप वहीवरुन ननदशवनास आले. 
खडड े बजुववणेसाठी पसिववणेत आलेली खडी मरुुम दबाई न किता झालेले पढुील खडीकिण व 
डांबिीकिणाचे काम त्यामळेु मजबतु व हटकाऊ अथवा तांर्त्रक दृष्टया अयोग्य झाल्याच ेहदसत.े किीता 
या िस्ता बांधकामासाठी झालेला एकुण खचव िक्कम रु. 62,93,828/- लेखा पिीक्षणात आक्षेपार्धन 
ठेवणेत येत आहे. 
       आक्षेपार्धन िक्कम रु. 62,93,828/- 
महािाष्र शासन महसलु व वनववभाग शासन ननणवय क्र. गौ.ख/10/1001/प्र.क्र.309/ख/हद. 11.02.2010 
नसुाि ठेकेदािाने बांधकामासाठी वापिलेली खडी, वाळू, मरुुम इत्यादी साहहत्यांची गौण खननजांच्या 
स्वालमत्व धनाची (िॉयल्टी) िक्कम शासनाकड े भिणा किणे बधंनकािक आहे. पिंत ू अशी गौण 
खननजांची िक्कम ठेकेदािाच्या देयकातनू वसलू करुन शासन सदिी भिणा न केल्याने शासनाच े
खालीलप्रमाणे नकुसान झालेले आहे त ेखालीलप्रमाणे वसलूपात्र ठित.े 
                वसलू किावयाचा दि प्रनत घ.मी. रु. 70.67/- 
बाब क्र. 1 = माती भिाव (अथववकव ) 

= 1680 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 1,18,726/- 
बाब क्र. 2 = 80 मी.मी. खडी पिुवठा 

= 210 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 14,841/- 
बाब क्र. 3 = कठीण मरुुम पिुवठा 

= 70 घ.मी. x 70..67 दि = रु. 4,947/- 
बाब क्र. 4 = 40 घ.मी. खडी पिुवठा 

= 2100 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 1,48,407/- 
बाब क्र. 5 = 6 मी.मी खडी पिुवठा 

= 700 घ.मी. x 70.67 दि  = रु. 49,469/- 
एकुण (अ त ेउ) 
= 1,18,726+14,841+4,947+1,48,407+49,469 
= रु. 3,36,390/- वसलुपात्र िक्कम 

प्रस्ततु कामाची मळु ननववदा िक्कम रु. 55,72,556/- एवढी असल्याने तसेच सदि ननववदा 9.90% 
जादा दिाची असल्याने महािाष्र नगिपरिर्षद लेखा सहंहता 1971 चे ननयम क्रमांक 167(2) नसुाि जेव्हा 



59 

 

मळु अदंाजामध्ये 10 टक्क्यापेक्षा अर्धक वाढ होण्याचा सभंव असेल अथवा सकंल्पर्चत्रात वा योजनेत 
फेिबदल प्रस्ताववत केला असेल अथवा अशंत: काम केल्यावि सोडून देण्यात आलेल्या बांधकामाच े
नतुनीकिण किावयाचे असेल ति सधुारित अदंाजपत्रक तयाि व्हायला पाहहजेत व त े जणू मळु 
अदंाजपत्रक असल्या प्रमाणे मान्यतसेाठी सादि केल ेपाहहजेत. सदि कामासाठी एकुण रु. 62,93,828/- 
एवढा खचव झाला असनू ननववदा िकमेच्या िक्कम रु.7,21,272/- एवढा जादा झाला आहे. उक्त 
ननयमानसूाि (9.99%) च्या मयावदेत िक्कम रु.61,29,254/- खचव होणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात 
(62,93,828 – 61,29,254) =  रु.1,64,573/- एवढा जादा खचव झाला आहे. विील ननयमानसुाि कामाच े
सधुारित अदंाज न केल्यामळेु जादा झालेला खचव वसलूपात्र ठितो. 
       वसलूपात्र िक्कम रु. 1,64,573/- 
प्रस्ततु कामासाठी लागणािा ननधी हा कें द्र शासनाकडुन प्राप्त झालेला असल्याने ननधी वापिाच े
उपयोर्गता प्रमाणपत्र शासनास देणे आवश्यक होत.े तथावप त्याची प्रत लेखापिीक्षणास नस्तीमध्ये 
उपलब्ध झाली नाही. 
 
एकुण आक्षपेार्धन िक्कम रु. 62,93,828/- 
वसलूपात्र िक्कम  
= 3,36,390 + 1,64,573 
= रु. 5,00,963/- (एकुण वसलूपात्र) 
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :िस्ता बांधकामे , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 1347010.00/-   
आवश्यक तांत्रत्रक ननकर्ानुसार काम करण्यात आिेिे नाही. रस्ता लसिकोट करणेबाबत प्राक्किनात 
तरतूद प्रस्ताववत असताना अशी बाब टाळणेत आिेिी आहे. प्रस्तुत कामाचे प्राक्किन हे सन 2010-
11 च्या दरसुचीनुसार तयार करण्यात आिे असून प्रत्यक्ष दर पथृ्थकरण तपासिे असता ठेकेदारास 
सन 2010-11 च्या दरसुचीपेक्षा जादा दराने रक्कम रु. 1,46,312/- अदा करण्यात आिी आहे. गौण 
खननजांकरीताचे स्वालमत्व धन वसुि करण्यात आिेिे नाही. 
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कामाचे नाव  नवघि-माणणकपिू ववभागातील वसई िोड येथील 

िस्ता डांबिीकिण दिुस्ती 
स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव जय भवानी कंस्रक्शन 7.80% जादा दिाने 
तांर्त्रक मजंुिी कायवकािी अलभयतंा हद. 16.11.2010 
प्रशासकीय मजंुिी ठिाव क्र. 8, हद. 22.12.2010 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव सन 2010-2011 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 24,99,084/- 
बजेट तितदु 1.5 कोटी 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै. सकाळ व दै. लोकमत हद. 21.02.11 
इसािा िक्कम रु. 25,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 24,99,084/- प्राप्त ननववदा 3 
सिुक्षा अनामत रु. 99,963/- 
कामाचा कालावधी 12 महहने 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश पत्र क्र. 171/ हद. 25.04.11 
काम सरुु हदनांक: 27/04/11  हद. 10/05/12 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

पहहले व अनंतम देयक रु. 27,30,849/- 

प्रमाणक क्र. मोजमाप पसु्तक क्र. 178 पान क्र. 1 त े71 
   प्रस्ततु िस्ता डांबिीकिणासाठी हद. 21.02.11 च्या दै. सकाळ व दै. लोकमत या वतृ्तपत्रात जाहहिात 
प्रलसध्दी देऊन ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. जाहहिात प्रलसध्दीनसुाि या कामासाठी एकुण 3 
ननववदा प्राप्त झाल्या असनू सवावत कमी दिाची मे. जय भवानी कंस्रक्शन याचंी 7.80% जादा दिाची 
ननववदा जस्वकािणेत येऊन त्यांना हद. 25.04.11 िोजी कायावदेश देणेत आले असनू काम ववहीत मदुतीत 
पणूव केले आहे. या िस्ता बांधकामासाठी एकुण झालेल्या खचावबाबत लेखा पिीक्षणात खालीलप्रमाणे 
अलभप्राय देण्यात येत आहेत.  
सदि िस्ता खडीकिण व डांबिीकिण याबाबत या कामाचे तांर्त्रक अर्धकािी यांनी मजंूि केलेले 
प्राक्क्लन तपासले असता यामध्ये 80 मी.मी., 40 मी.मी. ररप मेटल खडीकिण तसेच खडीकिणावि 
फुल ग्राऊट र्बटुलमननयस िोड सिफेस, टरककोट, हॉट लमक्स, हॉट लेड र्बटुलमननयस मरकडम व सीलकोट 
किणे अशाबाबी प्रस्ताववत केलेल्या आहेत. प्रत्यक्ष कामाची मोजमाप  नोंदवहीतील  मोजमाप े
पडताळणी केली असता बाब क्र. 11 नसुाि एकुण 2768 चौिस मीटि क्षते्रावि खडीकिण व दबाई 
झालेली आहे. त्यामळेु तवेढयाच क्षते्रावि टरक कोट करुन हॉट लमक्स हॉटलेड ने डांबिीकिण किणे 
आवश्यक होत ेपिंत ूबाब क्र. 14 व 15 नसुाि मोजमापे तपासली असता एकुण 7468.48 एवढया चौिस 
मीटि क्षते्रावि टरक कोट व डांबिीकिण केल्याच ेननदशवनास आले. त्यामळेु खालीलप्रमाणे जादा मोजमापे 
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नोंदववल्याच ेहदसनू येत.े  
एकुण डांबिीकिणाचे क्षते्र = 7468.48 चौ.मी. 
वजा खडीकिणाच ेक्षते्र   = 2768.00 चौ.मी. 
एकुण जादा क्षेत्र       =  4700.48 चौ.मी. 
एकुण जादा क्षेत्रावि झालेला खचव खालीलप्रमाणे 

टरक कोट किणे      = 4700.48 x 21.30 = रु. 100120/- 
र्बटुलमननयस मरकडम =  4700.48 x .05 = 235 घ.मी. = 235 घ.मी. x 4371.45 दि 

    = रु. 10,27,290/- 
एकुण झालेला खचव (1 + 2) = रु. 100120 + 10,27,290 = रु. 11,27,410/- 
उपिोक्त जादा कामाबाबत मोजमाप नोंदवहीमध्ये हटपणी अथवा नोंद घेऊन वरिष्ठांची मजंूिी 
घेतलेली नाही तसेच सदि जादा क्षते्रावि झालेले डांबिीकिण किणे पवूी सदिचे क्षते्रावि यापवूी 
खडीकिण झाले होत े ककंवा याबाबतची मोजमाप नोंदवहीत नोंद घेतल्याचे हदसनू आले नाही. 
अस े क्षेत्र डांबिीकिण किणे आवश्यक होत े ति अशावेळी मळु खडीकिणावि साफसफाई 
(वपकींग िोड सिफेस) करुन अा़शी मोजमापे नोंदवहीत नोंदवनू तदनतंि टरक कोट व डांबिीकिण 
किणे अत्यावश्यक होत े पिंत ु अशी मोजमापे नोंदववलेली नाहीत. आवश्यक तांर्त्रक 
ननकर्षानसुाि काम किण्यात आलेले नसल्याने सदि खचव सक्षम प्रार्धकिणाची मान्यता 
लमळेपयतं एकुण खचव रु. 11,27,410/- वसलुपात्र ठेवणेंत येत आहे. 
वसलुपात्र खचव रु. 11,27,410/- 

महािाष्र शासन महसलू व वनववभाग शासन ननणवय क्र. गौ.ख/10/1001/प्र.क्र.309/ख/ हदनांक 
11.02.2010 नसुाि ठेकेदािाने बांधकामासाठी वापिलेली खडी वाळु, मरुुम इत्यादींची गाैणै खननजांची 
(िॉयल्टी) िक्कम शासन सदिी भिणे बधंनकािक आहे. पिंत ूअशी गौण खननजांची िक्कम ठेकेदािाच्या 
देयकातनू वसलू करुन मनपाने वसलु करुन शासन सदिी भिणा न केल्याने शासनाचे खालीलप्रमाणे 
नकुसान झाले आहे त ेवसलुपात्र ठित.े 
       दि प्रनत घनमीटि रु. 70.67 
     मोजमाप नोंदवही प्रमाणे पिुवठा झालेले साहहत्य 
बाब क्र. 2 – 80 मी.मी. खडी पिुवठा 

= 415.00 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 29,328/- 
बाब क्र. 5 – कठीण मरुुम पिुवठा 

= 103 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 7,279/- 
बाब क्र. 7 = 40 मी.मी. खडी पिुवठा 

= 415.52 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 29,365/- 
बाब क्र. 10 = 6 मी.मी. क्रश मेटल पिुवठा 
       = 103.52 x 70.67 दि = रु. 7,316/- 
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        एकुण (1+2+3+4) = 29328+7279+29365+7316 
       = रु. 73,288/- वसलुपात्र िक्कम  

प्रस्ततु कामाची मोजमाप नोंदवही बाब क्र. 14 नसुाि खडीकिणाच्या दबाईनतंि एकुण 7468.48 एवढया 
क्षेत्रावि पातळ डांबिाचा टरककोट देऊन बाब क्र. 15 नसुाि हॉट लमक्स र्बटुलमननयस मरकडमचा एक थि 
देण्यात आला आहे. पिंत ुडांबिीकिण नतंि सदिचा िस्ता लसलकोट किणे बाबत मोजमापे नोंदवहीत 
नोंदववलेली नाहीत. तसेच िस्ता लसलकोट किणेबाबत प्राक्कलनात तितदू प्रस्ताववत असताना अशी 
बाब टाळणेत आलेली आहे.  
प्रस्ततु कामाचे प्राक्कलन हे सन 2010-11 च्या दिसचुीनसुाि तयाि किण्यात आले असनू प्रत्यक्ष दि 
पथृःकिण (िेट ॲनाललसेस) तपासले असता सोबतच्या परिलशष्टामध्ये नमदू केल्यानसुाि ठेकेदािास सन 
2010-11 च्या दिसचुीपेक्षा जादा दिाने अदायगी केलेली िक्कम रु.1,46,312/- लेखा पिीक्षणात 
वसलुपात्र ठेवणेत येत आहे. 

वसलुपात्र िक्कम रु. 1,46,312/- 
     एकुण वसलुपात्र िक्कम  
    11,27,410+73,288+1,46,312 
    = रु. 1347010/- 

DATNDMM5801 (Ref No : 21)                                                                           

22                                                                     
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :िस्ता बांधकामे , महनगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 7620441.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 342227.00/-   
कामाच्या प्राक्किनात प्रस्ताववत असतानाही जलमनीत खोदाई झािेिी नाही तसेच रबि सोलिगंही न 
केल्याने रस्त्याचे काम पषृ्ट्ठभागाखािी झािे असल्याने ननकृष्ट्ट झािे आहे. मुद्रांक शुल्क कमी घेण्यात 
आिे असुन गौण खननजांकरीताचे स्वालमत्व धन वसुि करण्यात आिेिे नाही. 
 
  

    कामाचे नाव नालासोपािा (प) येथे लक्ष्मीबेन छेडा मखु्य िस्ता 
खडीकिण व डांबिीकिण किणे. 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. नेवाळकि एंटिप्रायजेस 5% जादा दिाने 
तांर्त्रक मजंुिी कायवकािी अलभयतंा महािाष्र जजवब प्रार्धकिण क्र. 
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936, हद. 27/5/2011 
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती ठिाव क्र. 21, हद. 27/4/2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव सन 2010-11 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 69,28,026/- 
बजेट तितदु रु. 12 कोटी 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव  दै. सामना, मुबंई केसिी टाईम्स, हद. 15/6/2011 
इसािा िक्कम रु. 70,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 69,28,026/- 
सिुक्षा अनामत रु. 2,77,121/- 
कामाचा कालावधी 180 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 1,000/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश क्र. 1206, हद. 5/11/2011 
काम सरुु हदनांक:  हद. 5/11/2011 काम पणूव 25/4/12 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

दसुिे व अनंतम –मोजमाप नोंदवही 132 पा.क्र. 19 त े
21 रु. 76,20,441/- 

प्रमाणक क्र.  
       प्रस्ततु िस्ता खडीकिण व डांबिीकिण ह्या कामासाठी हद. 15/6/11 च्या दै. सामना व मुबंई 
केसिी टाईम्स या दैननक वतृ्तपत्रात जाहहिात प्रलसध्दी देऊन ननववदा मागववण्यात आल्या असनू 
सदिकामी एकूण 3 ननववदा प्राप्त झाल्या आहेत. सवावत कमी दिाची ननववदा िक्कमेच्या 5% जादा 
दिाची म.े नेवाळकि एंटिप्रायजेस यांची ननववदा जस्वकृत करून त्यांना हद. 5/11/11 िोजी कायावदेश 
देणेत आले असनू सदिच े काम ववहीत मदुतीत पणूव झाले आहे. सदि कामासाठी एकूण झालेल्या 
खचावबाबत लेखा परिक्षणात खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
सदि कामाचे प्राक्कलन तपासले असता या कामासाठी माती, कहठण मरुूमात खोदाई, िबल सोललगं, 
80 मी.मी.; 40मी.मी.खडी पिुवठा, बी.बी.एम. (र्बटूलमननस बाऊंड मरकडम) टरक कोट, हॉट लमक्स हॉट 
लेड चे डांबिीकिण, तसेच 25 मी.मी.जाडीचे वप्रलमक्स कापेट व त्यावि लसल कोट अशा बाबी प्रस्ताववत 
केलेल्या असनू प्रत्यक्ष मोजमाप नोंदवहीतील मोजमापे तपासली असता सदि िस्ता खडीकिण व 
डांबिीकिण एकूण 602.50 मीटि लांबीमध्ये तसेच 7697.62 चौिस मीटि क्षते्रामध्ये केल्याचे मोजमाप 
नोंदवहीवरून  हदसनू आले. मोजमाप नोंदवहीविील बाब क्र. 1 व 2 नसुाि िस्ता खडीकिणासाठी एकूण 
40 सेंटी मीटि खोलीमध्ये मातीमध्ये खोदाई केली असनू 80 मी.मी. खडीचा 20 सें.मी. जाडीचा 1 थि 
व 40 मी.मी. खडीचा 20 सें.मी. जाडीचा 1 थि खडीकिण केल्याच्या नोंदी मोजमाप नोंदवहीत घेण्यात 
आल्या असनू त्याचेवि 50/75 मी.मी. जाडीचा 1 बी.बी.एम. चा थि घेणेत आला आहे व त्याविती 
डांबिीकिण किणेत आले आहे. याबाबत तांर्त्रक गोष्टी ववचािात घेता िस्ता डांबिीकिण किणेपवूी 
खडीकिणाची दबाईसकट जाडी (क्रश र्थकनेस) 25 त े 30 सें.मी. असणे अत्यतं आवश्यक आहे 
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तद्नतंिच त्याविती डांबिीकिण किणे तांर्त्रकदृष्ट्या योग्य ठित ेयाबाबत सदि कामाची बाब क्र. 1 व 
2 ची मोजमापे तपासली असता मातीमध्ये पषृ्ठभागाच्या खाली 40 से.मी. खोदाई केली असनू या 
खोदाईमध्ये 30 सें.मी. जाडीचे (कॉम्परक्टेड र्थकनेस) खडीकिण झाल्याचे ननदशवनास येत ेव त्याविती 
बी.बी.एम. व डांबिीकिण झाले आहे म्हणजचे जमीनीच्या पषृ्ठभागा खाली डांबिीकिण झाल्याचे एकूण 
मोजमाप नोंदवही वरून हदसनू येत.े  

याबाबत प्रस्ततु कामाच्या प्राक्कलनात बाब क्र. 3 नसुाि मातीमधील खोदाई नतंि 15 त े23 
सें.मी. जाडीचे िबल सोललगं ही बाब प्रस्ताववत करूनही मोजमाप नोंदवहीमध्ये िबल सोललगंची 
मोजमापे न घेता थटे 80 मी.मी. व 40 मी.मी. चे खडीकिण घेणेत आले आहे. सबब एकूण 
झालेले डांबिीकिणाच ेकाम अत्यतं ननकृष्ट, सदोर्ष तसेच अहटकाऊ झाल्याचे हदसते. त्यामळेु 
या कामावि एकूण झालेला खचव आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
आक्षेपार्धन िक्कम रु. 76,20,441/- 

प्रस्ततु कामाच्या मोजमाप नोंदवहीतील बाब क्र. 11 ची मोजमापे तपासली असता एकूण 7697.62 
चौिस मीटि एवढा क्षेत्रावि 80 मी.मी.खडी दबाई केल्याचे मोजमाप नोंदवहीवरून हदसनू आले व या 
दबाईसाठी ठेकेदािाला रु. 14.70 प्रनत चौिस मीटि प्रमाणे एकूण िक्कम रु. 1,13,155/- चे प्रदान केल े
आहे. प्रत्यक्ष सन ्2010-11 जजल्हा दिसचूी पान क्र. 120 चा बाब क्र. 22/1 ची पाहणी  केली असता 
मळु दि रु. 10+5% मनपा हद्द कि रु.0.50 = रु. 10.50 प्रनत चौिस मीटि प्रमाणे प्रदान किावयाच े
असताना रु. 14.70 प्रनत चौ.मी. प्रमाणे प्रदान झालेमळेु खालील प्रमाणे अनतप्रदान झाले आहे.  

= 14.70 – 10.50 = रु. 4.20 जादा दि. = दबाईचे एकूण क्षते्र 7697.62 x 4.20 फिक  
= रु. 32,330/- (अनतप्रदान िक्कम) 

वसलूपात्र िक्कम = रु. 32,330/- 
प्रस्ततु कामाची मोजमाप नोंदवही बाब क्र. 14 नसुाि 40 मी.मी. खडी (साईझ मेटल) दबाईसाठी रु. 
12.60 प्रनत चौ.मी. प्रमाणे एकूण 7697.62 एवढ्या क्षेत्रासाठी रु. 96,990/- ठेकेदािास प्रदान केले आहेत. 

प्रत्यक्ष सन ्2010-11 जजल्हा दिसचूी पान क्र. 120 चा बाब क्र. 24/1 चे मळू दि रु. 10+5% 

मनपा हद्द रु. 0.50 = रु. 10.50 प्रनत चौ.मी. प्रमाणे प्रदान किणे आवश्यक असताना रु. 12.60 
प्रनत चौ.मी. प्रमाणे प्रदान झालेमळेु खालीलप्रमाणे अनतप्रदान झाले आहे.    
= 12.60 – 10.50 = रु. 2.10 जादा दि = दबाईचे एकूण क्षते्र 7697.62 x 2.10 फिक  

= रु. 16,165/- (अनतप्रदान िक्कम) 

वसलूपात्र िक्कम रु. 16,165/- 
प्रस्ततु कामाचे खडीकिणाच ेव डांबिाचे चाचणी अहवाल (टेस्टींग रिपोटव) गणुननयतं्रण व दक्षता ववभाग 
यांचे कडून घेणेत आलेले नाहीत. खडीकिणाच्या दजावहहन कामाबाबत कायवकािी अलभयतंा यांचे पत्र क्र. 
2110, हद. 4/2/2012 तसेच पत्र क्र. 319, हद. 13/1/12 अन्वये ठेकेदािास नोटीसही बजावण्यात आली 
असनू चाचणी अहवाल न घेतल्यामळेु सदि काम साववजननक बांधकाम ववभागाच्या स्टरण्डडव 
स्पेलसकफकेशन बकु (Vol.I,II) व भाितीय मानक (आय.एस.आय.कोड) मध्ये हदलेल्या स्पेलसकफकेशन 
प्रमाणे झाले असल्याचे मत लेखा परिक्षणात देता येत नाही.  
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महािाष्र शासन महसलू व वनववभाग शासन ननणवय क्र. गौ.ख./10/1001/प्र.क्र.309/ख, हद. 11/2/2010 
नसुाि ठेकेदािाने बांधकामासाठी वापिलेली खडी, वाळू, मरुूम, इत्यादी गौण खननजांचे स्वालमत्व धन 
(िॉयल्टी) िक्कम शासन सदिी भिण बधंनकािक आहे. पिंत ू अशी गौण खननजांचे स्वालमत्व धन 
ठेकेदािाच्या देयकातनू वसलू करून मनपाने शासन सदिी भिणा न केल्याने शासनाचे नकुसान झाले 
आहे. त ेखालीलप्रमाणे वसलूपात्र ठित.े दि प्रनत घनमीटि रु. 70.67. मोजमाप नोंदवही प्रमाणे पिुवठा 
झालेले साहहत्य. 
बाब क्र. 5 – 80 मी.मी. खडी पिुवठा = 1530 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 1,08,125/- 
बाब क्र. 6 – कहठण मरुुम पिुवठा = 510 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 36,041/- 
बाब क्र. 7 – 40 मी.मी. खडी = 1530 x 70.67 दि = रु.1,08,125/- 
बाब क्र. 8 – 6 मी.मी. क्रश मेटल  = 510 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 36,041/- 

एकूण िक्कम(i,ii,iii,iv)=1,08,125+36,041+1,08,125+36,041=रु. 2,88,332/- (वसलूपात्र िक्कम) 

मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 मधील कलम 63 ची दरुुस्ती / सधुािणा  क्र. 12, हद. 1/5/2006 नसुाि 
किािनामा किताना किािाच्या िक्कमेच्या प्रथम 10 लाखापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक 1 
लाखकिीता रु.100/- प्रमाणे मदु्रांक शलु्क कमाल रु. 5.00 लाखाच्या मयावदेपयतं भिणे बधंनकािक आहे. 
किािनाम्याची िक्कम रु.72,74,427/- असल्याने ननववदाधािकाने रु.6,400/- मदु्रांक शलु्क भिणे 
आवश्यक होत.े नस्तीत उपलब्ध किािनाम्याच्या या प्रकिणी रु. 1,000/- च्या मदु्रांक पेपिवि 
किािनामा किण्यात आल्याचे हदसत.े त्यामळेु शासनाचे रु. 5,400/- चे नकुसान झाले आहे. ही िक्कम 
ननववदाधािकाकडून वसलू करून शासन सदिी भिणा किावी. 
       वसलूपात्र िक्कम रु. 5,400/- 
    एकूण आक्षेपार्धन िक्कम रु. 76,20,441/- 
    एकूण वसलूपात्र िक्कम = 32,330 + 16,165 + 2,88,332 + 5,400 = रु. 3,42,227/-  

DATNDMM5801 (Ref No : 22)                                                                           

23                                                                 
                                                      
ननमाि एम.एम.आर. योजना 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :ननमवल अलभयान योजना , िाज्य शासन ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 327267.00/-   
काम पूणा झािेिे नसताना अनंतम देयक ठेकेदारास अदा करण्यांत आिे आहे. वाढीव कामाबाबत 
प्रार्धकरणाची मजुंरी घेण्यात आिेिी नाही. मुद्रांक शुल्क कमी वसुि करण्यात आिे आहे तसेच गौण 
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खननजांकरीताचे स्वालमत्व धन वसुि करण्यात आिेिे नाही. ननयमबा्य मुदतवाढ देण्यात आिी आहे. 
 
  

    कामाचे नाव भास्कि आळी सरुुच्या बागेकडील िस्त्या लगत 18 
लसटसचे शौचालय बांधणे, ननमवल एम.एम.आि योजने 
अतंगवत. 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. लसधंदुगुव लमत्र मडंळ 
तांर्त्रक मजंुिी मुबंई महानगि प्रदेश ववकास प्रार्धकिण कायावलयाच े

पत्र क्र. ममुप्रववप्रा/ननपपुपअं/09/296, हद. 29/7/2009 
प्रशासकीय मजंुिी भतूपवूव वसई नगि परिर्षद स्थायी सलमती      

ठिाव क्र. 125/, हद. 30/12/08 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव 2008-2009 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 33,44,537/- 
बजेट तितदु रु. 33,44,537/- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव 8 हदवस. दै. निवीि र्चमाजी व                     

दै. लोकमत 6/1/09 त े13/1/09     
इसािा िक्कम - 
ननववदा िक्कम - 
सिुक्षा अनामत रु. 50,000/- 
कामाचा कालावधी 6 महहने 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/- 2/9/2009 
दोर्षदानयत्व कालावधी - 
कायाविंभ आदेश वववशम/बांध/63/09 हद. 25/8/2009 
काम सरुु हदनांक:  25/8/2009 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

14/3/2011    
रु. 26,23,845/- 

प्रमाणक क्र. 6215/5.11.11 मोजमाप प.ु क्र.  13/ 1 त े65 
मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 च्या कलम 63 ची दरुुस्ती/सधुािणा क्र. 12 हद. 01/05/2006 नसुाि 
ननववदा िक्कमेच्या प्रथम 10 लक्षापयतं 100/- रु. व त्यापढुील प्रत्येक 1 लक्षा किीता ा़ ककंवा त्याच्या 
प्रत्येक भागाकिीता  रु. 100/- प्रमाणे (जास्तीत जास्त रु. 5 लक्षाच्या मयावदेपयतं) मदु्रांक शलु्क भिणे 
बधंनकािक आहे. प्रस्ततु प्रकिणी ननववदा िक्कम नसुाि ठेकेदाि यांचे कडून रु. 2,500/- एवढया 
मदु्रांकशलु्कावि किािनामा किणे क्रम प्राप्त होत.े तथावप  रु. 100/- च्या मदु्रांक पेपिविकिािनामा 
आला आहे. तिी ठेकेदाि यांचेकडून एकुण  रु. 2,400/- मदु्रांक शलु्क वसलु करुन शासन दप्तिी जमा 
किावेत. तो पयतं िक्कम रु. 2,400/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
सदि कामा किीता लागणािे बांधकाम साहहत्य उदा. िेती, खडी, दगड, माती इ. गौण खननजाविील 
स्वामीत्वधन भिणा केल्याबाबतच्या पावत्या सादि किण्यात आलेल्या नस्तीमध्ये तपासणी किता 



67 

 

उपलब्ध स्वामीत्व धना पोटी होणािी िक्कम किािनामातील अट क्र. 23 नसुाि अनंतम देयकातनू 
वजाती किणे आवश्यक होत.े बाब क्र.3 किीता 120 घ.मी. x 70.67 = 8,480.40 व बाब क्र. 5 किीता 
26.58 घ.मी. x 70.67 = 1878.40. एकूण रु.10,359 वसलू किणे आवश्यक होत.े 

वसलूपात्र िक्कम रु. 10,359/-  
मे. लसधंदुगुव लमत्रमडंळ या ससं्थेस हदलेल्या आदेशाप्रमाणे सदिचे काम मदुतीत हद. 25/8/2009 पासनू 
सहा महहन्याच्या कालावधीत हद. फेब्रवुािी-2010 पयतं पणूव किावयाचे होत.े त ेत्यांनी मदुतीत पणूव केले 
नाही व मदुत वाढीबाबत प्रस्ताव मदुत सपंल्यावि हद. 28/4/2010 िोजी सादि किण्यात आललेा 
आहे.सदिच्या ठेकेदािाकडून हद. 1/3/10 त े14/3/11 ह्या कालावधी किीता प्रनतहदन रु. 100/- प्रमाणे रु. 
37,900/- किािनाम्यातील अट क्र. 2 प्रमाणे अनंतम देयक अदा किताना वसलुी किणे आवश्यक 
असतांना तसे केल्याचे आढळून आले नाही.  

वसलूपात्र िक्कम रु. 37,900/-  
अनंतम देयक अदा कितांना एकूण देयकाच्या 1% िक्कम कामगाि कल्याण ननधी वसलू किण्याबाबतच े
शासनाचे आदेश असताना सबंरं्धत ठेकेदािास एकूण तीन चाल ूदेयके रु. 19,81,270/- अदा किण्यात 
आलेले असनू त्या िक्कमेवि कामगाि कल्याण ननधी वसलू किण्यांत आलेला नाही. सदिच्या 
िक्कमेवि 1% िक्कम रु. 19,812/- वसलू किण्यांत यावे.    

वसलूपात्र िक्कम  रु. 19,812/-. 
मोजमाप पजुस्तकेची बाबननहाय तपासणी केली असता मजंूि अदंाजपत्रकाप्रमाणे प्रत्यक्षात जादा काम     
किण्यांत आल्याचे खालीलप्रमाणे आढळून आले आहे. 

अ.क्र बाब क्र. मोजमाप 
पजुस्तकेप्रमाणे 

अदंाजपत्रका 
प्रमाणे 

जादा 
काम 

मजंूि दि िक्कम 

1 1 a 146.97 142.43 4.54 86.10 390.89 
2 3 166.72 136.79 29.93 165.16 4943.23 
3 5 47.48 22.74 24.74 556.50 13767.81 
4 7 21.09 8.65 12.44 3965.85 49335.17 
5 8 11.11 8.94 2.17 4992.75 10834.26 
6 9 23.93 22.85 1.08 5101.95 5510.10 
7 13 3.70 1 2.70 5289.90 14282.73 
8 14 1.12 1 0.12 4299.75 515.97 
9 18 461.16 390.66 70.50 242.55 17099.77 

10 19 610.94 571.72 39.22 127.05 4982.90 
11 20 363.03 338.87 24.16 22.05 532.72 
12 21 121.45 90.29 31.16 22.05 687.07 
13 22 173.20 156.32 16.88 161.70 2729.49 
14 26 2-- 1-- 1 2854.95 2854.95 
15 29 3.58 3.38 0.20 3419.88 683.97 
16 30 49.69 36.05 13.64 209- 2850.76 
17 31 287.60 232.85 54.75 758.10 41505.97 
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18 32 94.37 33.75 60.62 726.60 44046.49 
19 36c 28.341 17.64 10.70 1959.30 20966.46 
20 37 35.75 31.19 4.56 1767.15 8058.20 
21 38 2)_ 0.1128 0.1100 0.0028 87053.40 243.74 
22 46 25mmdia 28.78 0.00 28.78 214.20 6164.67 
23 47 (B) (a) 7.60 7.00 0.60 219.30 129.78 
24 58 811.59 729.53 82.06 13.65 1120.11 
25 60 446.19 390.66 55.53 29.40 1632.58 
26 62 7.93 7.14 0.79 58.80 46.45 
27 63 2.52 2.31 0.21 1698.90 356.76 
28 67 36.16 36.00 0.16 3266- 522.56 

एकूण 256795.56 
     सदिच्या जादा झालेल्या कामास प्रार्धकिणाची मजंुिी घेतली नसल्याने जादा प्रदानाची वसलूी 
किण्यांत   यावी.            
     वसलू पात्र िक्कम रु. 256795.56/- 
प्रार्धकिणास सादि किण्यांत आलेल्या उपयोर्गता प्रमाणपत्राची प्रत नस्तीमध्ये तपासणीकिीता 
उपलब्ध झाली नसल्याने उपयोर्गता प्रमाणपत्र सादि किण्यांत आले ककंवा कसे ह्याबाबत लेखा 
परिक्षणास खात्री किता आली नाही. 
       एकूण वसलूपात्र िक्क्म रु. 3,27,267/-   
 

DATASDM5602 (Ref No : 23)                                                                           

24                                                                 
                         
ननमाि एम.एम.आर. योजना 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :ननमवल अलभयान योजना , िाज्य शासन ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 290053.00/-   
वाढीव कामाबाबत प्रार्धकरणाची मजुंरी घेण्यात आिेिी नाही. मुद्रांक शुल्क कमी वसुि करण्यात आिे 
आहे तसेच गौण खननजांकरीताचे स्वालमत्व धन वसुि करण्यात आिेिे नाही. ननयमबा्य मुदतवाढ 
देण्यात आिी आहे. 
 



69 

 

  
    कामाचे नाव नगिपरिर्षद रुग्णालयाच्या मागील जागेत 12 लसटच े

शौचालय बांधणे, ननमवल एम.एम.आि योजने अतंगवत. 
स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. लसधंदुगुव लमत्र मडंळ 
तांर्त्रक मजंुिी मुबंई महानगि प्रदेश ववकास प्रार्धकिण कायावलयाच े

पत्र क्र. ममुप्रववप्रा/ननपपुपअं/09/296, हद. 29/7/2009 
प्रशासकीय मजंुिी भतूपवूव वसई नगि परिर्षद स्थायी सलमती           

ठिाव क्र. 125/, हद. 30/12/08 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

2008-2009 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 27,07,401/- 
बजेट तितदु रु. 27,07,401/- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव  दै. निवीि र्चमाजी  
इसािा िक्कम - 
ननववदा िक्कम - 
सिुक्षा अनामत रु. 5% 
कामाचा कालावधी 6 महहने 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी - 
कायाविंभ आदेश 25/8/2009 
काम सरुु हदनांक:  25/8/2009 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

5/11/11 रु. 21,53,975/- 

प्रमाणक क्र. 6214/5.11.11 मोजमाप प.ु क्र. 12/ 1 त े82 
मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 च्या कलम 63 ची दरुुस्ती/सधुािणा क्र.12 हद. 01/05/2006 नसुाि 
ननववदा िक्कमेच्या प्रथम 10 लक्षापयतं रु.100/- व त्यापढुील प्रत्येक 1 लक्षा किीता ा़ ककंवा त्याच्या 
प्रत्येक भागाकिीता रु. 100/- प्रमाणे (जास्तीत जास्त रु. 5 लक्षाच्या मयावदेपयतं) मदु्रांक शलु्क भिणे 
बधंनकािक आहे. प्रस्ततु प्रकिणी ननववदा िक्कम नसुाि ठेकेदाि यांचे कडून रु. 1,800/- एवढया मदु्रांक 
शलु्कावि किािनामा किणे क्रम प्राप्त होत.े तथावप  रु. 100/- च्या मदु्रांक पेपिवि किािनामा किण्यांत 
आला आहे. तिी ठेकेदाि यांचेकडून एकुण रु. 1,700/- मदु्रांक शलु्क वसलु करुन शासन दप्तिी जमा 
किावेत. तो पयतं िक्कम रु. 2,400/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
सदि कामाकिीता लागणािे बांधकाम साहहत्य उदा. िेती, खडी, दगड, माती. इ. गौण खननजाविील 
स्वामीत्वधन भिणा केल्याबाबतच्या पावत्या सादि किण्यात आलेल्या नस्तीमध्ये तपासणी किता 
उपलब्ध झाल्या नाहीत. स्वामीत्व धना पोटी होणािी िक्कम किािनामातील अट क्र. 23 नसुाि अनंतम 
देयकातनू वजाती किणे आवश्यक होत.े बाब क्र. 3 किीता 166.72 घ.मी. x 70.67 = 11782.10 व 
बाब क्र. 5 किीता 47.78 घ.मी.  x 70.67 = 3376.61. एकूण रु. 15,159/- वसलू किणे आवश्यक होत.े 
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एकूण िक्कम रु. 15,159/- वसलूपात्र ठेवण्यांत येत आहे.  
मे.लसधंुदगुव लमत्रमडंळ या ससं्थेस हदलेल्या आदेशाप्रमाणे सदिचे काम मदुतीत हद. 25/8/2009 पासनू 
सहा महहन्याच्या कालावधीत हद. फेब्रवुािी-2010 पयतं पणूव किावयाचे होत.े त ेत्यांनी मदुतीत पणूव केले 
नाही व मदुत वाढीबाबत प्रस्ताव मदुत सपंल्यावि हद.27/4/2010 िोजी सादि किण्यात आलेला 
आहे.सदिच्या ठेकेदािाकडून हद. 1/3/10 त े24/1/11 ह्या कालावधी किीता प्रनतहदन रु. 100/- प्रमाणे रु. 
33,000/- किािनाम्यातील अट क्र. 2 प्रमाणे अनंतम देयक अदा किताना वसलुी किणे आवश्यक 
असतांना तसे केल्याचे आढळून आले नाही.  

सदि िक्कम रु. 33,000/- वसलूपात्र ठेवण्यांत येत आहे. 
अनंतम देयक अदा कितांना एकूण देयकाच्या 1% िक्कम कामगाि कल्याण ननधी वसलू किण्याबाबतच े
शासनाचे आदेश असताना सबंरं्धत ठेकेदािास एकूण तीन चाल ूदेयके रु. 11,37,733/- अदा किण्यात 
आलेले असनू त्या िक्कमेवि कामगाि कल्याण ननधी वसलू किण्यांत आलेला नाही.सदिच्या िक्कमेवि 
1% िक्कम रु. 11,377/- वसलू किण्यांत येऊन अनपुालन सादि यावे. वसलूपात्र िक्कम रु. 11,377/- 
मोजमाप पजुस्तकेची बाबननहाय तपासणी केली असता मजूि अदंाज पत्रकाप्रमाणे प्रत्यक्षात जादा काम 
किण्यांत आल्याचे खालीलप्रमाणे आढळून आले आहे. 

अ.क्र बाब क्र. मोजमाप 
पजुस्तकेप्रमाणे 

अदंाजपत्रका 
प्रमाणे 

जादा काम मजंूि दि िक्कम 

1 1 b 59.28 - 59.28 99.75 5913.18 
2 3 120_ 89.40 30.60 165.16 5067.36 
3 4 14.91 10.70 4.21 3463.95 14583.22 
4 5 26.58 14.91 11.67 556.50 6494.35 
5 7 14.45 9.01 5.44 3965.85 21574.22 
6 8 10.051 8.62 1.431 4992.75 7144.62 
7 11 1.500 1.00 0.50 5459_ 2729.50 
8 13 3.306 1.00 2.306 5289.90 12198.50 
9 14 0.802 0.55 0.252 4299.75 1083.53 

10 16 35.097 29.48 5.617 2932.65 16472.69 
11 21 112.284 57.06 55.224 22.05 1217.68 
12 26 2_ 1_ 1 2854.95 2854.95 
13 30 29.788 15.53 14.258 209_ 2979.92 
14 31 187-342 163.93 23.412 758.10 17748.63 
15 32 48.848 34.36 14.488 726.60 10526.98 
16 36 a 12.630 11.36 1.27 472.50 600.07 
17 37 22.512 17.82 4.692 1767.15 8291.46 
18 38 0.294 0.11 0-184 87053.40 16017.82 
19 42 16.02 15.30 0.72 429.45 309.20 
20 60 559.397 336-15 223.24 29.40 6563.46 
21 63 3.20 2.31 0.89 1698.90 1512.02 
22 66 0.375 0.1 0.275 57193.50 15728.21 
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23 67 52.75 25 27.75 1633- 45315.75 
24 72 10- 7- 3- 1750- 5250- 

एकूण 228117.32 
      सदिच्या जादा झालेल्या कामास प्रार्धकिणाची मजंुिी घेतली नसल्याने जादा प्रदानाची वसलूी 
किण्यांत   यावी.                   
      वसलूपात्र िक्कम रु. 2,28,117/- 
प्रार्धकिणास सादि किण्यांत आलेल्या उपयोर्गता प्रमाणपत्राची प्रत नस्तीमध्ये तपासणीकिीता 
उपलब्ध झाली नसल्याने उपयोर्गता प्रमाणपत्र सादि किण्यांत आले ककंवा कसे ह्याबाबत लेखा 
परिक्षणास खात्री किता आली नाही. 
       एकूण वसलूपात्र िक्क्म रु. 2,90,053/- 
 

DATASDM5602 (Ref No : 24)                                                                           

25                                                                           
                                             
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :िस्त ेबांधकाम , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 2068281.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 93161.00/-   
आवश्यक तांत्रत्रक ननकर्ानुसार काम करण्यात आिेिे नाही. रस्ता एकदा लसिकोट केिेनतंर वप्रलमक्स 
कापेट करणे हे स्पेलसक्रीकेशन प्रमाणे ननयमबा्य असिेने त्यामुळे झािेिे एकूण डांबरीकरणाच ेकाम 
ननकृष्ट्ट सदोर् व ननष्ट्ीळ झािे आहे. तसेच काम पूणा झािेनतंर एकाच ददवशी सवा नोंदी मोजमाप 
नोंदवहीत घेणेत येत असिेने प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात व बाबननहाय काम पूणा झािेबाबतची मादहती 
तपासणीत उपिब्ध होऊ शकिी नाही. 
 
  

    कामाचे नाव नालासोपािा (पवूव) येथे लक्ष्मीनगि येथील वविाि 
मखु्य िस्ता त े साई िेलसडेंसी पयतं के.जी.एन 
कॉलनी िस्ता खडीकिण व डांबिीकिण किणे. 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. मेघना एंटिप्रायजेस, 4.90% जादा दिाने 
तांर्त्रक मजंुिी कायवकािी अलभयतंा क्र. 66 / सन ्10.11 
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प्रशासकीय मजंुिी मा. स्थायी सलमती ठिाव क्र. 6,  हद. 2/2/2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव सन 2010-11 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 19,80,260/- 
बजेट तितदु रु. 7,74,0000/- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव  दै. सामना वदै. किाळे समाचाि हद. 25/2/2011 
इसािा िक्कम रु. 19800/- 
ननववदा िक्कम रु. 19,80,260/- 
सिुक्षा अनामत रु. 79,210/- 
कामाचा कालावधी 120 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश क्र. 488, हद. 7/6/2011 
काम सरुु हदनांक:  मोजमाप पसु्तकात नोंद नाही 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

पहहले व अनंतम मोजमाप पसु्तक 53 पान. 71 
त7े7. रु. 20,68,281/- 

प्रमाणक क्र.  
      
        प्रस्ततु िस्ता खडीकिण व डांबिीकिण किणे यासाठी हद. 25/2/11 िोजीच्या दै. सामना व दै. 
किाळे समाचाि या वतृ्तपत्रात जाहहिात प्रलसध्दी देऊन स्पधावत्मक ननववदा मागववल्या असनू सदि 
कामासाठी एकूण तीन ननववदा प्राप्त झाल्या आहेत. या प्राप्त ननववदांमध्ये सवावत कमी दिाची म.े 

मेघना एंटिप्रायजेस याचंी 4.90% जादा दिाची ननववदा जस्वकाणेत येऊन त्यांना हद. 7/6/2011 िोजी 
कामाचे कयावदेश देणेत आले असनू ववहहत मदुतीत काम पणूव झाले असनू या कामाविती एकूण 
झालेल्या खचावबाबत लेखा परिक्षणात खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
प्रस्ततु कामाचे प्राक्कलनात िस्ता खडीकिण व डांबिीकिणासाठी 15 त े 23 सें.मी. जाडीचे िबल 
सोललगं, 80 मी.मी. तसेच 40 मी.मी. आकािाचे खडीकिण, बी.बी.एम. (र्बटूलमननयस बाऊंड मरकडम) टरक 
कोट, हॉट लमक्स हॉटलेड च ेडांबिीकिण, वप्रलमक्स कापेट व लसलकोट इत्याहद बाबी प्रस्ताववत केलेल्या 
आहेत. याबाबत कामाची मोजमाप नोंदवही पजुस्तकामधील मोजमापे तपासली असता एकूण 1913 
चौ.मी. क्षेत्रामध्ये खडीकिण व डांबिीकिणाचे काम  किणेत आले असनू बाब क्र. 3 नसुाि विील 
क्षेत्रामध्ये 15 त े 23 सें.मी. जाडीचे िबल सोललगं किणेत आले असनू त्याविती 80 मी.मी. व 40 
मी.मी. जाडीचे खडीकिण किणेत आल े आहे. पिंत ू साववजननक बांधकाम ववभागाकडील िेड बकु 
स्पलेसकफकेशन आि. डी. 28 पान क्र. 204 मधील स्पेलसकफकेशन नसुाि सोललगं मधील पोकळा (voids) 
भिणेसाठी त्यावि ग्ररव्हल पसिवनू दबाई किणे आवश्यक होत.े पिंत ूग्ररव्हल न टाकता सोललगंवि 80 
मी.मी. व 40 मी.मी. खडी, मरुूम पसिवनू दबाई केलेली आहे. त्यामळेु उपिोक्त स्पेलसकफकेशन नसुाि 
काम न झाल्यामळेु प्रत्यक्ष झालेले काम तांर्त्रकदृष्टया सदोर्ष झाल्याचे हदसत आहे.  
प्रस्ततु कामाची मोजमाप नोंदवही बाब क्र. 17 नसुाि एकूण 1913 चौ.मी. क्षेत्रावि हॉट लमक्स हॉटलेड 
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च्या डांबिीकिणाचा थि देणेत आला असनू बाब क्र. 18 नसुाि सदि क्षेत्राविील िस्ता लसलकोट केला 
असल्याचे मोजमाप नोंदवहीविील नोंदीवरून ननदशवनास आल.े तद्नतंि बाब क्र. 19 नसुाि विील 1913 
चौ.मी. क्षेत्रावि 25 मी.मी. जाडीचे वप्रलमक्स कापेट टाकणेत आल्याच्या नोंदी घेणेत आल्या आहेत. 
िस्ता एकदा लसलकोट केलनेतंि वप्रलमक्स कापेट किणे हे साववजननक बांधकाम ववभागाकडील स्टॅंडडव 
स्पेलसकफकेशन खंड 1 (िस्त)े आि.डी. 63 व 66 पान क्र. 233 नसुाि ननयमबाह्य असलेने, त्यामळेु 
झालेले एकूण डांबिीकिणाचे काम ननकृष्ट दजाव, सदोर्ष व ननष्फळ झाले असलबेाबतचा ठपका लेखा 
परिक्षणात ठेवणेत येत आहे. एकूण कामांच्या मोजमाप नोंदवहीतील नोंदी तपासता ज्या हदवशी एखादी 
बाब सरुू किणेत येत,े उदा. माती मधील खोदाई, खडी पिुववणे अथवा पसिववणे, बी.बी.एम डांबिीकिण 
किणे, टरककोट किणे, हॉट लमक्स डांबिीकिण, वप्रलमक्स कापेट, लसलकोट इत्यादी बाबींच्या दैनहंदन 
कामाच्या प्रगतीनसुाि तािखांच्या नोंदी मोजमाप नोंदवहीत नोंदववण्यात येत नाहीत. तसेच काम पणूव 
झालेनतंि एकाच हदवशी सवव नोंदी मोजमाप नोंदवहीत घेणेत येत असलेने प्रत्यक्ष कामाची सरुुवात व 
बाबननहाय काम पणूव झालेबाबतची माहहती तपासणीत उपलब्ध होऊ शकली नाही. तसेच मोजमापाचं े
कच्चे हटपण (तािखांसहहत) लेखा परिक्षणात सादि केले नाहीत. खालील िक्कम तपासणीत आक्षेपार्धन  
ठेवणेत येत आहे. 

आक्षेपार्धन िक्कम रु. 20,68,281/- 
प्रस्ततु कामाच्या मोजमाप नोंदवहीतील बाब क्र. 11 ची मोजमापे तपासली असता एकूण 1913.10 
चौ.मी. एवढ्या क्षेत्रावि 80 मी.मी खडी दबाई केल्याचे मोजमाप नोंदवहीवरून हदसनू आले व या 
दबाईसाठी ठेकेदािाला  रु. 14.70 प्रनत चौ.मी. प्रमाणे एकूण िक्क्म रु. 28,123/- चे प्रदान केले आहे. 
प्रत्यक्ष सन ्2010-11 जजल्हा दिसचूी पान. क्र. 120 ची बाब क्र. 22/1 ची तपासणी केली असता मळू 
दि रु. 10/- + 5 म.न.पा क्षेत्र रु. 0.50=10.50 प्रमाणे प्रदान किावयाचे असताना रु. 14.70 प्रनत चौ.मी. 
प्रमाणे प्रदान झाल्यामळेु खालीलप्रमाणे अनतप्रदान झाल ेआहे. 

=14.70 – 10.50 = रु. 4.20 जादा दि 
= दबाईचे एकूण क्षते्र 1913.10 x 4.20 फिक 

= रु. 8034/- (अनतप्रदान िक्कम) 

वसलूपात्र िक्कम रु. 8034/- 
प्रस्ततु कामाचा मोजमाप नोंदवही  बाब क्र. 14 नसुाि 40 मी.मी. खडी दबाईसाठी रु. 12.60 प्रनत 
चौ.मी. प्रमाणे एकूण रु. 24,105/- ठेकेदािास प्रदान केले आहेत. प्रत्यक्ष सन ्2010-11 जजल्हा दिसचूी 
पान क्र. 120 ची बाब क्र. 24/1 चे मळू दि रु. 10 + 5 मनपा हद्द रु. 0.50 = रु. 10.50 प्रनत चौ.मी. 
प्रमाणे प्रदान किणे आवश्यक असताना रु. 12.60 प्रनत चौ.मी. प्रदान झालेमळेु खालील प्रमाणे 
अनतप्रदान झाले आहे. 

= 12.60 – 10.50 = रु. 2.10 जादा दि 
= दबाईचे एकूण क्षते्र 1913.10 x 2.10 फिक 

= रु. 4018/- (अनतप्रदान िक्कम) 

वसलूपात्र िक्कम रु. 4018/- 
महािाष्र शासन महसलू व वनववभाग शासन ननणवय क्र. गौ.ख./10/1001/प्र.क्र.309/ख, हद. 11/2/2010 
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नसुाि ठेकेदािाने बांधकामासाठी वापिलेली खडी, वाळू, मरुूम, इत्यादी गौण खननजांचे स्वालमत्व धन 
(िॉयल्टी) िक्कम शासन सदिी भिण बधंनकािक आहे. पिंत ू अशी गौण खननजांचे स्वालमत्व धन 
ठेकेदािाच्या देयकातनू वसलू करून मनपाने शासन सदिी भिणा न केल्याने शासनाचे नकुसान झाले 
आहे. त ेखालीलप्रमाणे वसलूपात्र ठित.े दि प्रनत घनमीटि रु. 70.67. मोजमाप नोंदवही प्रमाणे पिुवठा 
झालेले साहहत्य. 
बाब क्र. 3 –  िबल सोललगं  

= 375 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 26,501/- 
बाब क्र. 5 – 80 मी.मी. खडी पिुवठा 

= 285 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 20,141/- 
बाब क्र. 6 – कहठण मरुूम पिुवठा 

= 95 x 70.67 दि = रु. 6,713/- 
बाब क्र. 7 – 40 मी.मी. खडी पिुवठा 

= 285 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 20,141/- 
बाब क्र. 8 – 6 मी.मी. क्रश मेटल 
       = 95 x 70.67 दि = रु. 6,713/- 
       = एकूण िक्कम (1+2+3+4+5) 
       = 26501+20141+6713+20141+6713 
       = वसलूपात्र िक्कम रु. 80209/-  
मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 मधील कलम 63 ची दरुुस्ती / सधुािणा  क्र. 12, हद. 1/5/2006 नसुाि 
किािनामा किताना किािाच्या िक्कमेच्या प्रथम 10 लाखापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक 1 
लाखकिीता रु.100/- प्रमाणे मदु्रांक शलु्क कमाल रु. 5.00 लाखाच्या मयावदेपयतं भिणे बधंनकािक आहे. 
किािनाम्याची िक्कम रु. 19,80,260/- असल्याने ननववदाधािकाने रु. 1,000/- मदु्रांक शलु्क भिणे 
आवश्यक होत.े नस्तीत उपलब्ध किािनाम्याच्या या प्रकिणी रु. 100/- च्या मदु्रांक पेपिवि किािनामा 
किण्यात आल्याचे हदसत.े त्यामळेु शासनाचे रु. 900/- चे नकुसान झाले आहे. ही िक्कम 
ननववदाधािकाकडून वसलू करून शासन सदिी भिणा किावी. 
       वसलूपात्र िक्कम रु. 900/- 
प्रस्ततु कामाच्या खडीच े व डांबिाचे चाचणी अहवाल (टेस्टींग रिपोटव) गणुननयतं्रण व दक्षता ववभाग 
यांचेकडून घेणेत आले नाहीत. त्यामळेु कामाची गणुवत्ता व दजाव बाबतची खात्री लेखा परिक्षणात 
झाली नाही.  
       एकूण वसलुपात्र िक्कम रु. 93,161/- 
       एकूण आक्षेपार्धन िक्कम रु. 20,68,281/- 

DATNDMM5801 (Ref No : 25)                                                                           
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ननमाि एम.एम.आर. योजना 
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :ननमवल अलभयान योजना , िाज्य शासन ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 244748.00/-   
वाढीव कामाबाबत प्रार्धकरणाची मजुंरी घेण्यात आिेिी नाही. मुद्रांक शुल्क कमी वसुि करण्यात आिे 
आहे तसेच देयकातुन 1% कामगार कल्याण ननधी वसुि करण्यात आिेिा नाही. 
 
  

    कामाचे नाव चुळणा भाबोळपाडा येथ े ननमवल महानगि अलभयान 
अतंगवत 18 लसटचे शौचालय बांधणे 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. लोकसेवा ववकास ससं्था 
तांर्त्रक मजंुिी - 
प्रशासकीय मजंुिी - 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव सन 2007-2008 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 18,49,763/- 
बजेट तितदु रु. 18,49,763/- 
ननववदा कालावधी व दैननकाच े
नाव 

- 

इसािा िक्कम रु. 50,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 18,49,763/- 
सिुक्षा अनामत 5% देयकातनू  
कामाचा कालावधी - 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 500/- , 27/1/2009 
दोर्षदानयत्व कालावधी - 
कायाविंभ आदेश हद. 28/1/2009 नमानप/बांध-8451/2008-09 
काम सरुु हदनांक:  28/1/2009 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

- 

प्रमाणक क्र. 8209/13.1.2012 मोजमाप पजुस्तका क्र. 168 / 156 त े172 
 
             प्रस्ततु प्रकिणीची नस्ती तपासली असता पढुीलप्रमाणे अलभप्राय नोंदववण्यात येत आहेत. 
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मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 च्या कलम 63 ची दरुुस्ती/सधुािणा क्र.12 हद. 01/05/2006 नसुाि ननववदा 
िक्कमेच्या प्रथम 10 लक्षापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक 1 लक्षा किीता ा़ ककंवा त्याच्या प्रत्येक भागाकिीता 
रु. 100/- प्रमाणे (जास्तीत जास्त रु. 5 लक्षाच्या मयावदेपयतं) मदु्रांक शलु्क भिणे बधंनकािक आहे. प्रस्ततु 
प्रकिणी ननववदा िक्कम नसुाि ठेकेदाि यांचे कडून रु. 1,000/- एवढया मदु्रांक शलु्कावि किािनामा किणे क्रम 
प्राप्त होत.े तथावप  रु. 500/- च्या मदु्रांक पेपिवि किािनामा किण्यांत आला आहे. तिी ठेकेदाि यांचकेडून एकुण 
रु. 500/- मदु्रांक शलु्क वसलुकरुन शासन दप्तिी जमा किावेत.  

रु. 500/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे.  
कामगाि कल्याण ननधी वसलू किण्याबाबतचे शासनाचे आदेश असताना सबंरं्धत ठेकेदािाकडून रु. 15,248/- 
कामगाि कल्याण ननधी वसलू किण्यांत आलेला नाही.सदि िक्कम रु. 15,248/- वसलू किण्यांत येऊन अनपुालन 
सादि याव.े  

वसलूपात्र िक्कम रु. 15,248/- 
मोजमाप पजुस्तकेची बाबननहाय तपासणी केली असता मजूि अदंाज पत्रकाप्रमाणे प्रत्यक्षात जादा काम किण्यांत 
आल्याचे खालीलप्रमाणे आढळून आले आहे. 

अ.क्र बाब क्र. मोजमाप 
पजुस्तकेप्र
माणे 

अदंाजपत्रका 
प्रमाणे 

जादा काम मजंूि दि िक्कम 

1 1 a 72.63 61.70 10.93 86.10 941.07 
2 2 35.34 35.32 0.02 38.85 0.78 
3 4 12.29 11.71 0.58 3299.10 1913.47 
4 5 18.83 17.96 0.87 556.50 484.15 
5 6 7.78 1.55 6.23 3605.70 22463.51 
6 9 17.29 11.22 6.07 4637.85 28151.74 
7 10 12.47 11.65 0.82 5002.20 4101.80 
8 16 43.17 32.37 10.80 2665.95 28792.26 
9 17 66.95 36.19 30.76 352.80 10852.12 
10 18 310.21 276.25 33.96 231- 7844.76 
11 19 623.21 320.06 303.15 120.75 36605.36 
12 20 335.47 141.24 194.24 21- 4078.83 
13 21 91.61 80.43 10.18 22.05 224.46 
14 23 22.15 19.15 3- 370.65 1111.95 
15 24 3.74 3.63 0.11 1854.30 203.97 
16 25 11- 9- 2- 2633.40 5266.80 
17 27 3- 1- 2 1575- 3150- 
18 29 1.80 1.35 0.45 465.21 209.34 
19 32 16.71 14.52 2.19 726.60 1591.25 
20 34 14.18 12.63 1.55 717.15 1111.58 
21 35 11.96 11.71 0.25 695.10 173.77 
22 36 28.21 23.69 4.52 687.75 3108.63 



77 

 

23 37 23.86 16.50 7.36 1767.15 13066.22 
24 40 3.60 1.98 1.62 2110.50 3419.01 
25 43 12.00 9.00 3- 3742.20 11226.60 
26 44 6.00 4.00 2- 618 1236- 
27 45 (b) 20.00 14.00 6- 339.15 2034.90 
28 46 19.44 17.28 2.16 429.45 927.61 
29 47 (a) 78.65 70.00 8.65 159.60 1380.54 
30 47 (b) 77.35 70.00 7.35 165.90 1219.36 
31 47 (c) 79.40 70- 9.40 256.20 2408.28 
32 49 20.00 10- 10- 132.30 1323- 
33 56 a 16.50 9.90 6.60 330.75 2182.95 
34 58 9.00 5- 4- 388.50 1554- 
35 59 5- 3- 2- 612.15 1224.30 
36 60 737.29 319.18 418.11 13.65 5707.20 
37 61 310.21 97.51 212.70 29.40 6253.38 
38 62 427.08 221.67 205.41 38.85 7980.17 
39 65 3- 2- 1- 633.15 633.15 
40 68 0.48 0.40 0.08 4671.56 373.72 
41 69 5.60 4.50 1.10 425.25 467.77 
42 75 2- 1- 1- 2000- 2000/- 
एकूण 228999.76 
 i.e.229000 

   
            ठेकेदािाबिोबि किण्यांत आलले्या किािनाम्यातील अट क्र. 17 नसुाि अदंाज पत्रकात समाववष्ट 
असलेल्या बाबींनसुाि कामकाज किावयाचे असनू त्यात कोणताही बदल अथवा फेिफाि स्वत:हून किावयाच े
नसल्याने तसेच वाढीव कामास प्रार्धकिणाची मजंुिी घेतली नसल्याने जादा किण्यांत आलेल्या कामाच्या 
िकमेची वसलूी रु. 2,29,000/-  किण्यांत यावी.  
  वसलूपात्र िक्कम रु. 2,29,000/-     
प्रार्धकिणांस सादि किण्यातं आलेल्या उपयोर्गता प्रमाणपत्राची प्रत नस्तीमध्ये तपासणीकिीता उपलब्ध झाली 
नसल्याने उपयोर्गता प्रमाणपत्र सादि किण्यांत आले ककंवा कसे ह्याबाबत लेखा परिक्षणास खात्री किता आली 
नाही. 
  एकूण वसलूपात्र िक्क्म रु. 2,44,748/- 
 

DATASDM5602 (Ref No : 26)                                                                           

27                                                                  
ननमाि एम.एम.आर. योजना 
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :ननमवल अलभयान योजना , िाज्य शासन ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 168760.00/-   
वाढीव कामाबाबत प्रार्धकरणाची मजुंरी घेण्यात आिेिी नाही. मुद्रांक शुल्क कमी वसुि करण्यात आिे 
आहे तसेच देयकातुन 1% कामगार कल्याण ननधी व गौण खननजाकरीताचे स्वालमत्व धन वसुि 
करण्यात आिेिे नाही. 
 
  

    कामाचे नाव ननमवल एम.एम.आि अलभयान अतंगवत उमेळमान 
घित आळी येथे शचैालय बांधणे 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. गरुूकपा ववकास ससं्था 
तांर्त्रक मजंुिी  एम.एम.आि.डी. कडून प्राप्त 
प्रशासकीय मजंुिी नवघि माणणकपिू नगिपरिर्षद 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव सन 2007-2008 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 18,49,763/- 
बजेट तितदु रु. 18,49,763/- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव एम.एम.आि.डी. 
इसािा िक्कम - 
ननववदा िक्कम - 
सिुक्षा अनामत रु. 50,000/- 
कामाचा कालावधी 4 महहने 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 500/- / 27.01.2009 
दोर्षदानयत्व कालावधी  
कायाविंभ आदेश हद. 28/1/2009 नमानप/बांध-8450/2008-09 
काम सरुु हदनांक:  28/1/2009 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

- 

प्रमाणक क्र. 8208/13.1.2012 मोजमाप पजुस्तका क्र. 157 / 127 त े144 
       प्रस्ततु प्रकिणीची ननववदा नस्ती व मोजमाप पजुस्तकेची तपासणी केली असता पढुीलप्रमाणे 
अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 च्या कलम 63 ची दरुुस्ती/सधुािणा क्र.12 हद. 01/05/2006 नसुाि 
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ननववदा िक्कमेच्या प्रथम 10 लक्षापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक 1 लक्षा किीता ा़ ककंवा त्याच्या 
प्रत्येक भागाकिीता रु. 100/- प्रमाणे (जास्तीत जास्त रु. 5 लक्षाच्या मयावदेपयतं) मदु्रांक शलु्क भिणे 
बधंनकािक आहे. प्रस्ततु प्रकिणी ननववदा िक्कम नसुाि ठेकेदाि यांच ेकडून रु. 1,000/- एवढया मदु्रांक 
शलु्कावि किािनामा किणे क्रम प्राप्त होत.े तथावप  रु. 500/- च्या मदु्रांक पेपिवि किािनामा किण्यांत 
आला आहे. तिी ठेकेदाि यांचेकडून एकुण रु. 500/- मदु्रांक शलु्क वसलुकरुन शासन दप्तिी जमा 
किावेत.  

िक्कम रु. 500/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
सदि कामाकिीता लागणािे बांधकाम साहहत्य उदा. िेती, खडी, दगड, माती. इ. गौण खननजाविील 
स्वामीत्वधन भिणा केल्याबाबतच्या पावत्या सादि किण्यात आलले्या नस्तीमध्ये तपासणी किता 
उपलब्ध झाल्या नाहीत. स्वामीत्व धना पोटी होणािी िक्कम किािनामातील अट क्र. 23 नसुाि अनंतम 
देयकातनू वजाती किणे आवश्यक होत.े बाब क्र. 1 किीता 55.32 घ.मी. x 70.67 = 3909.40 व बाब 
क्र. 3 किीता 35.16 घ.मी.  x 70.67 = 2485.00 एकूण रु. 6,394/- वसलू किणे आवश्यक होत.े 

िक्कम रु. 6,394/- वसलूपात्र ठेवण्यांत येत आहे.  
अनंतम देयक अदा कितांना एकूण देयकाच्या 1% िक्कम कामगाि कल्याण ननधी वसलू किण्याबाबतच े
शासनाचे आदेश असताना सबंरं्धत ठेकेदािास एकूण तीन चाल ूदेयके रु. 15,21,226/- अदा किण्यात 
आलेले असनू त्या िक्कमेवि कामगाि कल्याण ननधी वसलू किण्यांत आलेला नाही. सदिच्या 
िक्कमेवि 1% िक्कम रु. 15,212/- वसलू किण्यांत यावे.  

वसलूपात्र िक्कम रु. 15,212/- 
मोजमाप पजुस्तकेची बाबननहाय तपासणी केली असता मजूि अदंाज पत्रकाप्रमाणे प्रत्यक्षात जादा काम 
किण्यांत आल्याचे खालीलप्रमाणे आढळून आले आहे. 

अ.क्र बाब क्र. मोजमाप 
पजुस्तकेप्रमाणे 

अदंाजपत्रका 
प्रमाणे 

जादा काम मजंूि दि िक्कम 

1  6 2.80 1.20 1.60 3605.70 5769.12 
2 9 18.18 13.76 4.42 4637.85 20499.30 
3 11 6.38 3.34 3.04 4962.30 15085.39 
4 16 45.07 36.81 8.26 2665.95 22020.75 
5 17 66.95 63.28 3.67 352.80 1294.78 
6 19 429.06 348.36 80.70 120.75 9744.52 
7 23 22.15 20.36 1.79 370.65 663.46 
8 24 4.28 3.67 0.61 1854.30 1131.12 
9 25 13 10- 3 2633.40 7900.20 
10 26 2 1 1 2854.95 2854.95 
11 32 16.71 16.15 0.56 726.60 406.89 
12 33 61.51 46.95 14.56 664.65 9677.30 
13 36a 28.21 25.17 3.04 687.75 2090.76 
14 37 23.86 19.50 4.36 1767.15 7704.77 
15 43 12.00 9- 3- 3742.20 11226.60 
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16 44 6- 5 1 618- 618- 
17 45 a 10- - 10- 194.25 1942.50 
18 47 (a) 77.40 60- 17.40 159.60 2777.04 
19 47 (b) 75.65 60- 15.65 165.90 2596.33 
20 47 (c) 79.20 60 19.20 256.20 4919.04 
21 49 20- 15 5 132.30 661.50 
22 50 3 2 1 177.45 177.45 
23 53 3 2 1 130.20 130.20 
24 58 9 4 5 388.50 1942.50 
25 59 5 4 1 612.15 612.15 
26 60 557.94 432.34 125.60 13.65 1714.44 
27 61 325.01 189.11 135.90 29.40 3995.46 
28 64 2.73 2.10 0.63 1672.65 1053.76 
29 67 6.03 5.09 0.94 3265.50 3069.57 
30 68 0.48 0.40 0.08 4671.56 373.72 
31 75 2- 1- 1 2000- 2000- 

 146653.57 
 i.e. 146654 

       
              ठेकेदािाबिोबि किण्यांत आलेल्या किािनाम्यातील अट क्र. 17 नसुाि अदंाज पत्रकात 
समाववष्ट असलेल्या बाबींनसुाि कामकाज किावयाच े असनू त्यात कोणताही बदल अथवा फेिफाि 
स्वत:हून किावयाचे नसल्याने तसेच वाढीव कामास प्रार्धकिणाची मजंुिी घेतली नसल्याने जादा 
किण्यांत आलेल्या कामाच्या िकमेची वसलूी रु. 146654/- किण्यांत यावी.   
  वसलूपात्र िक्क्म रु. 146654/-  
प्रार्धकिणांस सादि किण्यांत आलेल्या उपयोर्गता प्रमाणपत्राची प्रत नस्तीमध्ये तपासणीकिीता 
उपलब्ध झाली नसल्याने उपयोर्गता प्रमाणपत्र सादि किण्यांत आले ककंवा कसे ह्याबाबत लेखा 
परिक्षणास खात्री किता आली नाही. 
  एकूण वसलूपात्र िक्क्म रु. 168760/-  
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ननमाि एम.एम.आर. योजना 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
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लेखा शीर्षव :ननमवल अलभयान योजना , िाज्य शासन ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 159535.00/-   
वाढीव कामाबाबत प्रार्धकरणाची मजुंरी घेण्यात आिेिी नाही. मुद्रांक शुल्क कमी वसुि करण्यात आिे 
आहे तसेच देयकातुन 1% कामगार कल्याण ननधी व गौण खननजकरीताचे स्वालमत्व धन वसुि 
करण्यात आिेिे नाही. 
 
  

    कामाचे नाव ननमवल अलभयान अतंगवत सभंाजी नगि येथे गावड े
यांचे घिाजवळ 18  लसटचे शचैालय बांधणे. 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव ननमवल फाऊंडशेन 
तांर्त्रक मजंुिी  एम.एम.आि.डी. कडून प्राप्त 
प्रशासकीय मजंुिी नमानप/बांध/8453/2008/09, हद. 28/1/2009 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव सन 2007-2008 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 18,49,763/- 
बजेट तितदु रु. 18,49,763/- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव एम.एम.आि.डी. 
इसािा िक्कम - 
ननववदा िक्कम - 
सिुक्षा अनामत रु. 50,000/- 
कामाचा कालावधी 4 महहने 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 500/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी - 
कायाविंभ आदेश हद. 28/1/2009  
काम सरुु हदनांक:  28/1/2009 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

- 

प्रमाणक क्र. 6214 / 5.11.2011 मोजमाप पजुस्तका क्र. 168 / 132 त े155 
       प्रस्ततु प्रकिणीची ननववदा नस्ती व मोजमाप पजुस्तकेची तपासणी केली असता पढुीलप्रमाणे 
अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 च्या कलम 63 ची दरुुस्ती/सधुािणा क्र.12 हद. 01/05/2006 नसुाि 
ननववदा िक्कमेच्या प्रथम 10 लक्षापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक 1 लक्षा किीता ा़ ककंवा त्याच्या 
प्रत्येक भागाकिीता रु. 100/- प्रमाणे (जास्तीत जास्त रु. 5 लक्षाच्या मयावदेपयतं) मदु्रांक शलु्क भिणे 
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बधंनकािक आहे. प्रस्ततु प्रकिणी ननववदा िक्कम नसुाि ठेकेदाि यांचे कडून रु. 1,400/- एवढया मदु्रांक 
शलु्कावि किािनामा किणे क्रम प्राप्त होत.े तथावप  रु. 500/- च्या मदु्रांक पेपिवि किािनामा किण्यांत 
आला आहे. तिी ठेकेदाि यांचेकडून एकुण रु. 900/- मदु्रांक शलु्क वसलुकरुन शासन दप्तिी जमा 
किावेत व तसे अनपुालन लेखा परिक्षणास अवगत किावे. तो पयतं िक्कम रु. 900/- वसलुपात्र 
ठेवण्यात येत आहे. 

वसलूपात्र िक्कम रु. 900/- 
सदि कामाकिीता लागणािे बांधकाम साहहत्य उदा. िेती, खडी, दगड, माती. इ. गौण खननजाविील 
स्वामीत्वधन भिणा केल्याबाबतच्या पावत्या सादि किण्यात आलेल्या नस्तीमध्ये तपासणी किता 
उपलब्ध झाल्या नाहीत. स्वामीत्व धना पोटी होणािी िक्कम किािनामातील अट क्र. 23 नसुाि अनंतम 
देयकातनू वजाती किणे आवश्यक होत.े बाब क्र. 1 किीता 202.68 घ.मी. x 70.67 = 14323 व बाब 
क्र. 3 किीता 70.28 घ.मी.  x 70.67 = 4967 एकूण रु. 19,290/- वसलू किणे आवश्यक होत.े 

िक्कम रु. 19,290/- वसलूपात्र ठेवण्यांत येत आहे.  
नस्ती तपासली असता ठेकेदािांस पवुी अदा किण्यांत आलेल्या अगाऊ िक्कमांच्या दोन देयकाच्या प्रनत 
तपासणी किीता उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्यामळेु अगाऊ िक्कमा अदा किताना कामगाि ननधी 1% 
वजाती किण्यांत आली ककंवा नाही ह्याची तपासणी किता आली नाही. अनंतम देयक अदा कितांना 
एकूण देयकाच्या 1% िक्कम कामगाि कल्याण ननधी वसलू किण्याबाबतचे शासनाचे आदेश असताना 
असे केल्याचे हदसनू येत नाही. ठेकेदािाकडून कामगाि कल्याण 1% िक्कम रु. 20,575 - 4,244 = 
रु.16,331/- वसलू किण्यांत यावे.  

वसलूपात्र िक्कम रु. 16,331/- 
ठेकेदािाबिोबि किण्यांत आलेल्या किािनाम्यातील अट क्र. 19 नसुाि कामाचा व त्याविील कामगािांचा 
शासनाकउे ववमा उतिववणे आवश्यक असताना ववमा पावती लेखा परिक्षणास तपासणी किीता उपलब्ध 
झाली नाही. ववमा िक्कम रु. 26,507/- वसलू करून अनपुालन सादि.   

वसलूपात्र िक्क्म रु. 26,507/-  
मोजमाप पजुस्तकेची बाबननहाय तपासणी केली असता मजूि अदंाज पत्रकाप्रमाणे प्रत्यक्षात जादा काम 
किण्यांत आल्याचे खालीलप्रमाणे आढळून आले आहे. 

अ.क्र बाब क्र. मोजमाप 
पजुस्तकेप्रमाणे 

अदंाजपत्रका 
प्रमाणे 

जादा काम मजंूि दि िक्कम 

1 1(a) 95.05 52.68 42.37 86.10 3648.05 
2 1(b) 107.63 77.11 30.52 99.75 3044.37 
3 2 70.28 2.97 67.31 38.85 2615- 
4 9 21.96 21.78 0.18 4637.85 834.82 
5 16 57.54 44.26 13.28 2665.95 35403.80 
6 19 488.96 450.57 38.39 120.75 4635.60 
7 20 230.82 70.56 160.26 21- 3365.46 
8 23 34.10 29.32 4.78 370.65 1771.70 
9 24 5.90 5.69 0.21 1854.30 389.40 
10 26 3- 1- 2- 2854.95 5709.90 
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11 33 66.51 54.51 12- 664.65 7975.80 
12 37 31.31 28.50 2.18 1767.15 4965.69 
13 53 6- 3- 3- 130.20 390.60 
14 56(a) 19.80 6.60 13.20 330.75 4365.90 
15 61 303.34 169.90 133.44 29.40 3923.13 
16 62 330.05 186.83 143.22 38.85 5564.09 
17 71 3- 2.16 0.84 7028.70 5904.10 
18 75 2- 1.00 1.00 2000- 2000- 

एकूण 96507- 
     
       ठेकेदािाबिोबि किण्यांत आलेल्या किािनाम्यातील अट क्र. 17 नसुाि अदंाज पत्रकात समाववष्ट 
असलेल्या बाबींनसुाि कामकाज किावयाचे असनू त्यात कोणताही बदल अथवा फेिफाि स्वत:हून 
किावयाचे नसल्याने तसेच वाढीव कामास प्रार्धकिणाची मजंुिी घेतली नसल्याने जादा किण्यांत 
आलेल्या कामाच्या िक्क्मेची वसलूी रु. 96,507/- किण्यांत यावी.   
     वसलूपात्र िक्क्म रु. 96,507/-  
प्रार्धकिणांस सादि किण्यांत आलले्या उपयोर्गता प्रमाणपत्राची प्रत नस्तीमध्ये तपासणी किीता 
उपलब्ध झाली नसल्याने उपयोर्गता प्रमाणपत्र सादि किण्यांत आले ककंवा कसे ह्याबाबत लखेा 
परिक्षणास खात्री किता आली नाही. 
  एकूण वसलूपात्र िक्क्म रु. 1,59,535/-  
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :िस्त ेबांधकाम , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 2684140.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 201760.00/-   
प्रस्तुत प्रकरणी आवश्यक त्या तांत्रत्रक ननकर्ानुसार काम करण्यात आिेिे नाही. तसेच काम पूणा 
झािेनतंर एकाच ददवशी सवा नोंदी मोजमाप नोंदवहीत घेणेत येत असिेने प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात व 
बाबननहाय काम पूणा झािेबाबतची मादहती तपासणीत उपिब्ध होऊ शकिी नाही. मुद्रांक शुल्क कमी 
घेण्यात आिे असुन गौण खननजांकरीताचे स्वालमत्वधन वसुि करण्यात आिेिे नाही. 
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       कामाचे नाव नालासोपािा चके्रश्वि तलाव येथील मदंीिाच्या 
बाजूला िस्ता कााँकक्रट, पाथवे बांधणे. 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. बाबा कंस्रक्शन 7.09% कमी दिाने 
तांर्त्रक मजंुिी कायवकािी अलभयतंा महािाष्र जजवन प्रार्धकिण 

क्र. 529, हद. 31.3.2011 
प्रशासकीय मजंुिी ठिाव क्र. 3, हद. 19/1/2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव सन 2010-11 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 30,03,303/- 
बजेट तितदु रु. 7,74,0000/- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव  दै. बलुदं टाईम्स.हद.19.3.11 व दै.सामना,     दै 

किाळे समाचाि  हद. 23/3/2011 
इसािा िक्कम रु. 30,100/- 
ननववदा िक्कम रु. 30,03,303/- 
सिुक्षा अनामत रु. 1,20,200/- 
कामाचा कालावधी 120 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश क्र. 486, हद. 4/4/2011 
काम सरुु हदनांक:  मोजमाप पसु्तकात नोंद नाही 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

पहहले व अनंतम मोजमाप नोंदवही क्र.3   पान. 
46 त े50. रु. 26,84,140/- 

प्रमाणक क्र.  
      प्रस्ततु िस्ता पाथवे बांधणे या कामासाठी हद. 23/3/11 िोजीच्या दै. सामना व दै. किाळे 
समाचाि तसेच हद. 19/3/11 च्या दै. बलुदं टाईम्स या वतृ्तपत्रात जाहहिात प्रलसध्दी करून ननववदा 
मागववण्यात आल्या असनू सदि कामासाठी एकूण सात ननववदा प्राप्त झाल्या आहेत. या प्राप्त 
ननववदांमध्ये सवावत कमी दिाची म.े बाबा कंस्रक्शन यांची 7.09% सवावत कमी दिाने ननववदा 
जस्वकािणेत येऊन त्यांना हद. 4/4/2011 िोजी कामाचे कयावदेश देणेत आले असनू ववहहत मदुतीत काम 
पणूव झाले असनू या कामावि एकूण झालेल्या खचावबाबत लेखा परिक्षणात खालीलप्रमाणे अलभप्राय 
देण्यात येत आहेत. ननववदा प्रकक्रया इ-ननववदेप्रमाणे िाबववण्याच ेशासन ननदेश आहेत. तथावप अशी 
कायववाही किणेत येत नाही.  
प्रस्ततु कामाचे प्राक्कलनात कायवकािी अलभयतंा जजवन प्रार्धकिण यांनी तांर्त्रक मजंूिी हदलेली आहे. 
सदि प्राक्कलन तपासले असता 0.23 सें.मी. जाडीच े 40 मी.मी. चे खडीकिण, 0.14 सें.मी. बेडींग 
कााँकक्रट (एम-15) व 0.20 सें.मी. जाडीचे (एम-20) कााँकक्रट प्रस्ताववत केल्याच ेननदशवनास आल ेआहेत. 
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याबाबत कामाची मोजमाप नोंदवही मधील मोजमापे तपासली असता एकूण 1176.70 चौ.मी. क्षेत्रामध्ये 
खडीकिण व कााँकक्रटच ेकाम  किणेत आले असनू बाब क्र. 1 व 2, 0.30 सें.मी. खोलीमध्ये मातीमध्ये 
खोदाई केली असनू बाब क्र. 3 नसुाि 30 सें.मी. जाडीचे खडीकिण, बाब क्र. 8 नसुाि 20 सें.मी. जाडीच े
कााँकक्रट बेडींग (एम-15) तसेच बाब क्र. 9 नसुाि 30 सें.मी. जाडीचे कााँकक्रट (एम-20) पसिववणेत 
आल्याच्या नोंदी मोजमाप नोंदवहीत घेतल्याचे ननदशवनास आले. म्हणजेच एकूण (30+20)=50 सें.मी. 
जाडीचे एकूण कााँकक्रट किणेत आले आहे. सदि िस्ता सलग लांबी 153 मी. व सिासिी रंुदी 7.48 मी. 
अशी असल्याने तसेच सदिचा िस्ता पदपथ म्हणून वापि किावयाचा असल्याने 50 सें.मी. (1 फुट 8 
इंच) जाडीच े कााँकक्रट टाकण्याची आवश्यकता नसताना तशा नोंदी मोजमाप नोंदवहीमध्ये घेण्यात 
आल्याने, तसेच सदि कामामध्ये कोणतहेी स्टीलचा वापि न झाल्यामळेु (प्राक्कलनात अशी तितदु 
किणेत आलेली नाही). एकूण झालेल्या कामाच्या दजावबाबत साशकंता वाटत.े किीता झालेला एकूण 
खचव लखेा परिक्षणात आक्षपेार्धन ठेवणेत येत आहे. 

आक्षेपार्धन खचव रु. 26,84,140/- 
प्रस्ततु कामाचे प्राक्कलनात मातीमध्ये खोदाई, कहठण मरुूमात खेदाई, अनपुयोगी साहहत्य वाहून नेणे, 
18 मी.मी. र्बटूमन परड पिुववणे व बसववणे इत्यादीबाबी प्रस्ताववत नसताना मोजमाप नोंदवहीमध्ये 
अशा बाबींची नोंदी घेतल्यामळेु िक्कम रु. 1,66,979/-  अशा बाबींवि खचव झाला आहे. अशा एकूण 
खचावस मा. आयकु्त, स्थायी सलमती यांची प्रशासकीय व ववत्तीय मान्यता घेणेत आली नाही. सबब 
अशी मजंूिी घेण्यात यावी. तोपयतं सदि िक्कम वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
महािाष्र शासन महसलू व वनववभाग शासन ननणवय क्र. गौ.ख./10/1001/प्र.क्र.309/ख, हद. 11/2/2010 
नसुाि ठेकेदािाने बांधकामासाठी वापिलेली खडी, वाळू, मरुूम, इत्यादी गौण खननजांचे स्वालमत्व धन 
(िॉयल्टी) िक्कम शासन सदिी भिणे बधंनकािक आहे. पिंत ू अशी गौण खननजांचे स्वालमत्व धन 
ठेकेदािाच्या देयकातनू वसलू करून मनपाने शासन सदिी भिणा न केल्याने शासनाचे नकुसान झाले 
आहे. त ेखालीलप्रमाणे वसलूपात्र ठित.े दि प्रनत घनमीटि रु. 70.67. मोजमाप नोंदवही प्रमाणे पिुवठा 
झालेले साहहत्य. 
बाब क्र. 3 –  40 मी.मी. खडी पिुवठा  

= 350 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 24,734/- 
बाब क्र. 4 – 6 मी.मी. क्रश मेटल 
       = 115 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 8,127/- 
       = एकूण िक्कम (1+2) 
       = 24734 + 8127 = रु. 32,681 

वसलुपात्र िक्कम = रु. 32,681/- 
मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 मधील कलम 63 ची दरुुस्ती / सधुािणा  क्र. 12, हद. 1/5/2006 नसुाि 
किािनामा किताना किािाच्या िक्कमेच्या प्रथम 10 लाखापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक 1 
लाखकिीता रु.100/- प्रमाणे मदु्रांक शलु्क कमाल रु. 5.00 लाखाच्या मयावदेपयतं भिणे बधंनकािक आहे. 
किािनाम्याची िक्कम रु. 30,03,303/- असल्याने ननववदाधािकाने रु. 2,200/- मदु्रांक शलु्क भिणे 
आवश्यक होत.े नस्तीत उपलब्ध किािनाम्याच्या या प्रकिणी रु. 100/- च्या मदु्रांक पेपिवि किािनामा 
किण्यात आल्याचे हदसत.े त्यामळेु शासनाचे रु. 2,100/- चे नकुसान झाले आहे. ही िक्कम 
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ननववदाधािकाकडून वसलू करून शासन सदिी भिणा किावी. 
    वसलूपात्र िक्कम रु. 2,100/- 
    एकूण आक्षेपार्धन िक्कम रु. 26,84,140/- 
    एकूण वसलूपात्र िक्कम रु. 201760/- 
 

DATNDMM5801 (Ref No : 29)                                                                           

30                                                                         
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :िस्त ेबांधकाम , महानगिपललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 319504.00/-   
ननववदा सुचनेस ववस्ततृ प्रलसध्दी न ददल्यामुळे स्पधाात्मक दर प्राप्त झािे नाहीत. ननववदा प्रक्रक्रया 
चुक च्या वेळेस राबववण्यात आल्यामुळे आक्षेपाहा ठेवण्यात येत आहे. वापरिेल्या गौण खननजाकरीताचे 
स्वालमत्व धन वसुि करण्यात आिेिे नाही. मुद्रांक शुल्क कमी र्स्वकारण्यात आिे आहे. वाढीव 
कामाकरीता तांत्रत्रक तसेच प्रशासननक मजुंरी घेण्यात आिेिी नाही. प्रत्यक्ष दरापेक्षा जादा दराने प्रदान 
केल्यामुळे अनतप्रदान झािे आहे. 
 
  

       कामाचे नाव िाजीव गांधी शाळा त े ठाकुि ववद्यामहंदि पयतं 
िस्ता खडीकिण व डांबिीकिण किणे. 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. मेघना एंटिप्रायेजस 5% जादा दिाने 
तांर्त्रक मजंुिी कायवकािी अलभयतंा महािाष्र जजवन प्रार्धकिण क्र. 

528, हद. 31.3.2011 
प्रशासकीय मजंुिी ठिाव क्र. 6, हद. 2/2/2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव सन 2010-11 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 33,75,373/- 
बजेट तितदु रु. 12,00,00,000/- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै. महािाष्र, दै. बलुदं टाईम्स. हद.19.4.11  
इसािा िक्कम रु. 33,800/- 
जस्वकृत ननववदा िक्कम रु. 33,75,373/-(+) 5% 
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सिुक्षा अनामत रु. 1,35,015/- 
कामाचा कालावधी 120 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश क्र. 467, हद. 4/6/2011 
काम सरुु हदनांक:  मोजमाप पसु्तकात नोंद नाही 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

पहहले व अनंतम मोजमाप नोंदवही क्र.17   पान. 
क्र. 34 त े42. रु. 36,99,398/- 

प्रमाणक क्र.  
  
     प्रस्ततु िस्ता खडीकिण व डांबिीकिण किणे या कामासाठी हद. 19/4/11 िोजीच्या दै. बलुदं 
टाईम्स या वतृ्तपत्रात जाहहिात प्रलसध्दी करून ननववदा मागववण्यात आल्या असनू सदि कामासाठी 
एकूण 3 ननववदा प्राप्त झाल्या आहेत. या प्राप्त ननववदांमध्ये सवावत कमी दिाची म.े मेघना 
एंटिप्रायजेस याचंी 5% जादा दिाने ननववदा जस्वकािणेत येऊन त्यांना हद. 4/6/2011 िोजी कामाच े
कयावदेश देणेत आले असनू ववहहत मदुतीत काम पणूव झाले असनू या कामावि एकूण झालेल्या 
खचावबाबत लेखा परिक्षणात खालीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
महािाष्र शासन सामान्य प्रशासन ववभाग शासन ननणवय क्र. जाहीिात 2009/प्र.क्र. 137/का.34, हद. 
31/8/2009 नसुाि शासकीय जाहीिात ववतिण धोिणात सधुािणा किणेबाबत सचुना देण्यांत आल्या 
असनू यामधील क्रमांक. 11 हदनांक 1 मे 2001 च्या शासन ननणवयाच्या जोडपत्र ‘अ’ मधील ननयम क्र. 
6 अन्वये शासनाच्या धोिणाची काटेकोट अमंलबजावणी किण्याचे ननदेश हदलेअसनू त्यांनसुाि ज्यि 
एका कामाचे मलु्य रु. 20 लाखाच्या वि त े55 लाखापयतं आहे अशी कामाची जाहीिात एक ‘ब’ वगव 
दैननक व साप्ताहहक वतृ्तपत्रात देणे बधंनकािक आहे. पिंत ूप्रस्ततु कामाची जाहहिात एकाच वतृ्तपत्रात 
देणेत आली आहे त्यामळेु जास्तीत जास्त स्पधाव होऊन कमीत कमी िक्कमेची दिपत्रके प्राप्त न 
झाल्यामळेु महानगिपाललकेचे आर्थवक हहत साधण्यात आलेले नाही.  
प्रस्ततु कामाचे कायावदेश हद. 4/6/2011 िोजी देण्यात आल्याचे नस्तीवरून ननदशवनास आल ेम्हणजचे 
पावसाळा सरुू होताना आदेश हदले आहेत. मळुामध्ये सदि कामाचे खडीकिणाचे मजबतूी किणासाठी 
सदि कायावदेश पावसाळा सरुू होणे पवूी देणे आवश्यक होत ेजेणेकरून खडीकिण झालेनतंि त्यावि 
वहातकु झालेनतंि िस्ता दबाई होऊन पढुील डांबिीकिण दजेदाि होण्यास मदत होईल. पिंत ू असे 
कायावदेश पावसाळ्यामधेच हदल्याने खडीकिण व डांबिीकिण दजेदाि झालेबाबत खात्री देता येत नाही. 
प्रस्ततु कामाच्या मोजमाप नोंदवहीतील बाब क्र. 11 ची मोजमाप तपासली असता एकूण 3587.70 
चौ.मी. एवढ्या क्षेत्रावि 80 मी.मी. खडी दबाई केल्याचे मोजमाप नोंदवहीवरून हदसनू आले व या 
दबाईसाठी ठेकेदािाला रु. 14.70 प्रनत चौ.मी. प्रमाणे रु. 52739/- प्रदान केले आहेत. याबाबत सन ्
2010-11 ची दिसचूी पान क्र. 120 ची बाब क्र. 22/1 ची तपासणी केली असता मळू दि रु. 10/ + 5% 
म.न.पा. क्षेत्र रु. 0.50 = 10.50 प्रनत. चौ.मी. प्रमाणे प्रदान किावयाचे असताना रु. 14.70 प्रनत. चौ.मी. 
प्रमाणे प्रदान झाल्यामळेु खालीलप्रमाणे अनतप्रदान झाले आहे. 
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= 14.70 – 10.50 = रु. 4.20 जादा दि = दबाईचे एकूण क्षते्र 3587.70 x 4.20 फिक 

= रु. 15,068/- (अनतप्रदान) 
वसलूपात्र िक्कम रु. 15,068/- 

प्रस्ततु कामाची मोजमाप नोंदवही बाब क्र. 14 नसुाि 40 मी.मी. खडी दबाईसाठी रु. 12.60 प्रनत.चौ.मी. 
प्रमाणे ठकेदािास रु. 45,205/- िक्कम प्रदान किणेत आली आहे. याबाबत सन ्2010-11 ची जजल्हा 
दिसचुी पान क्र. 120 बाब क्र. 24/1 चे मळु दि 10+5% मनपा हद्द रु. 0.50 =    रु. 10.50 प्रनत. 
चौ.मी. प्रमाणे प्रदान किावयाचे असताना रु. 12.60 प्रनत चौ.मी. प्रमाणे प्रदान झालेमळेु खालीलप्रमाणे 
अनतप्रदान झाले आहे. 

= 12.60 – 10.50 = रु. 2.10 जादा दि = दबाईचे एकूण क्षते्र 3586.70  x 2.10 फिक 

= रु. 7,354/- (अनतप्रदान) 
= वसलूपात्र िक्कम रु. 7,354/- 

महािाष्र शासन महसलू व वनववभाग शासन ननणवय क्र. गौ.ख./10/1001/प्र.क्र.309/ख, हद. 11/2/2010 
नसुाि ठेकेदािाने बांधकामासाठी वापिलेली खडी, वाळू, मरुूम, इत्यादी गौण खननजांचे स्वालमत्व धन 
(िॉयल्टी) िक्कम शासन सदिी भिणे बधंनकािक आहे. पिंत ू अशी गौण खननजांचे स्वालमत्व धन 
ठेकेदािाच्या देयकातनू वसलू करून महानगिपाललकेने शासन सदिी भिणा न केल्याने शासनाच े
नकुसान झाले आहे.     

त े खालीलप्रमाणे वसलूपात्र ठित.े दि प्रनत घनमीटि रु. 70.67. मोजमाप नोंदवही प्रमाणे 
पिुवठा झालेले साहहत्य. 

बाब क्र. 3 –  िबल सोललगं = 710 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 50,175/- 
बाब क्र. 5 - 80 मी.मी. खडी पिुवठा = 535 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 37,808/- 
बाब क्र. 6 – कहठण मरुूम पिुवठा = 175 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 12,367/- 
बाब क्र. 7 – 40 मी.मी. खडी पिुवठा = 535 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 37,808/- 
बाब क्र. 8 – 6 मी.मी. क्रश मेटल  = 175 घ.मी. x 70.67 दि = रु. 12,367/- 
   एकूण िक्कम (1+2+3+4+5) 
   = 50175+37808+12367+37808+12367 
     वसलूपात्र िक्कम रु. 1,39,525 /- 
मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 मधील कलम 63 ची दरुुस्ती / सधुािणा  क्र. 12, हद. 1/5/2006 नसुाि 
किािनामा किताना किािाच्या िक्कमेच्या प्रथम 10 लाखापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक 1 
लाखकिीता रु.100/- प्रमाणे मदु्रांक शलु्क कमाल रु. 5.00 लाखाच्या मयावदेपयतं भिणे बधंनकािक आहे. 
किािनाम्याची िक्कम रु. 33,75,373/- असल्याने ननववदाधािकाने रु. 2,400/- मदु्रांक शलु्क भिणे 
आवश्यक होत.े नस्तीत उपलब्ध किािनाम्याच्या या प्रकिणी रु. 100/- च्या मदु्रांक पेपिवि किािनामा 
किण्यात आल्याचे हदसत.े त्यामळेु शासनाचे रु. 2,300/- चे नकुसान झाले आहे. ही िक्कम 
ननववदाधािकाकडून वसलू करून शासन सदिी भिणा किावी. 
       वसलूपात्र िक्कम रु. 2,300/- 
प्रस्ततु कामाच्या खडीच े व डांबिाचे चाचणी अहवाल (टेस्टींग रिपोटव) गणुननयतं्रण व दक्षता ववभाग 
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यांचेकडून घेणेत आले नाहीत. त्यामळेु कामाची गणुवत्ता व दजाव बाबतची खात्री लखेा परिक्षणात 
झाली नाही.  
प्रस्ततु प्रकिणी जस्वकृत ननववद िक्कम अदंजपत्रकीय िकमेच्य 5% अर्धक म्हणज ेरु. 3544141/- हॊती 
तथावप अदा केलेली िक्कम रु. 3699398/- आहे. किीता जादा अदा केलेली िक्कम रु. 155257/- 
वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 

 
      एकूण वसलूपात्र िक्कम रु. 319504/-      
 

DATNDMM5801 (Ref No : 30)                                                                           

31                                           
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :िस्त ेबांधकाम , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 2145748.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 1118704.00/-   
डांबरीकरणाच ेकायाारंभ आदेश पावसाचा काळ ववचारात न घेताच ददिे गेल्याने मुदतवाढ द्यावी 
िागिी त्यामुळे कामास वविबं झािा आहे. हॉट लमक्स हॉट िेड च्या डांबराच्या थरावर टॅक कोट 
ीवारणी करून तद्नतंरच वप्रलमक्स कापेट करणे तांत्रत्रक दृष्ट््या आवश्यक होत.े मोजमाप नोंदवहीमध्ये 
रस्ता लसिकोट केल्याच्या नोंदी नोंदववण्यात आिेल्या नसल्याने चाचणी अहवाि व प्रत्यक्षात झािेिे 
काम यामध्ये तीावत असल्याचे ननदशानास येत.े सदर कामामध्ये 10% पेक्षा जास्त खचा झािा आहे. 
तसेच सुधारीत अदंाज तयार करून त्यास मजूंरी घेतिी नसल्याने सदर रक्कम वसूिपात्र ठरत.े 
 
  

कामाचे नाव  उमेळे गावातील अतंगवत िस्त ेडांबिीकिण किणे. 
स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. िमेश ॲण्ड असो. 7.80% जादा दिाने 
तांर्त्रक मजंुिी  हद. 04/02/2011 
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती ठिाव क्र. 6,  हद. 16/3/2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव सन 2010-11 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 19,58,120/- 
बजेट तितदु नस्तीमध्ये कागदपत्र ेउपलब्ध नाहीत. 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै. नवाकाळ व दै. महानगि.   हद. 20/02/2011  
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इसािा िक्कम रु. 18,200/- 
ननववदा िक्कम रु. 18,16,438/- 
सिुक्षा अनामत रु. 72,658/- 
कामाचा कालावधी 180 हदवस (मदुतवाढ) 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश  हद. 27/4/2011. काम पणूव 10/02/2012 
काम सरुु हदनांक:  हद. 24/1/2012 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

पहहले व अनंतम मोजमाप नोंदवही क्र.22    रु. 
21,45,795/- 

प्रमाणक क्र.  
       
     प्रस्ततु अतंगवत िस्त ेडांबिीकिण किणे या कामासाठी हद. 20/2/2011 च्या दै. नवाकाळ व दै. 
महानगि या वतृ्तपत्रांमध्ये जाहहिात प्रलसध्दी करून मोहोिबदं ननववदा मागववणेत आल्या असनू सदि 
कामासाठी एकूण चाि ननववदा प्राप्त झालेल्या आहेत. यापकैी सवावत न्यनूतम मे. िमेश ॲण्ड 
असोलशएट यांची 7.80% जादा दिाची ननववदा जस्वकािणेत येऊन सदिच ेकाम मदुतवाढ देऊन पणूव 
किण्यात आले आहे. या कामाविती एकूण झालेल्या खचावबाबत लेखा परिक्षणात खालीलप्रमाणे 
अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
 
प्रस्ततु कामाच ेठेकेदािास हद. 27/4/2011 िोजी कायावदेश देणेत आले असनू सदि काम पणूव किण्याची 
मदुत 180 हदवस हदली असनू हे काम हद. 26/10/2011 िोजी पणूव होणे आवश्यक होत.े पिंत ूकामाच्या 
जागेवि गटािाचे काम सरुू असलेमळेु कामात अडथळे ननमावण होत असलेने कामाची मदुतवाढ 
लमळणेसाठी ठेकेदािाने मदुतवाढ मार्गतली होती व त्यानसुाि ठकेदािाला हद. 30/4/2012 पयतं 
मदुतवाढ मजंूि किणेत आली असनू याबाबत तपासणीत आक्षेप घेणेत येत आहे की, ज्याअथी 
स्थळावि गटािाचे काम सरुू असताना ठेकेदािास कायावदेश देणेबाबत ववचाि किणे आवश्यक होत.े 
प्रस्ततु कामाची मोजमाप नोंदवहीतील बाब क्र. 2 नसुाि एकूण 1365 चौ.मी. क्षेत्रामध्ये खडीकिणासाठी 
0.30 से.मी. खोलीमध्ये जमीनीच्या पषृ्ठ भागावि खोदाई केली असनू 15 से.मी. जाडीच्या 80 मी.मी. 
खडीचा 1 थि व 15 से.मी. जाडीचा 40 मी.मी. खडीचा 1 थि दबाई नतंि खडीकिणावि टरककोट करून 
हॉट लमक्स हॉट लेड डांबिाचा थि व अस्फाजल्टक कााँकक्रट टाकणेत आल ेआहे. उपिोक्त क्षेत्रामध्ये 
खडीकिणासाठी 0.30 से.मी. खोलीमध्ये खोदाई केलेली असल्याने खडीकिणाच्या दबाईनतंि 0.20 से.मी. 
कॉम्पेक्टीक र्थकनेस तांर्त्रक दृष्ट्या प्राप्त होणाि असल्याने व तद्नतंि त्याचेवि उपिोक्त डांबिाचे थि 
हदले असल्याने एकूण झालेले डांबिीकिण जमीनीच्या पषृ्ठ भागाच्या 0.10 से.मी. खाली केले गले्याच े
स्पष्ट होत.े त्यामळेु एकंदिीत झालेले पणूव काम तांर्त्रक ननयमाप्रमाणे ननकृष्ट व ननष्फळ झालेले आहे.  
त्यामळेु या खडीकिण व डांबिीकिणावि खालील प्रमाणे झालेला खचव वसलूपात्र ठितो. 
   1) बाब क्र. 1 - पीकींग िोड सिफेस- 1365 चौ. मी. x 6.30 दि  = रु. 8599/- 
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   2) बाब क्र. 2 – मातीमधील खदेाई - 409.50 घ.मी. x 94.50 दि = रु. 38698/- 
  3)  बाब क्र. 3 – 80 मी.मी. खडी पिुवठा - 204.75 घ.मी. x 542.80दि = रु. 1,11,138/- 
  4)  बाब क्र. 4 – कठीण मरुूम पिुवठा - 51.19 घ.मी. x 233.10 दि = रु. 11,932/- 
  5)  बाब क्र. 5 – 80 मी.मी. खडी पसिववणे- 204.75 घ.मी. x 35.70 दि = रु. 7,310/- 
  6)  बाब क्र. 6 – कठीण मरुूम पसिववणे - 51.19 घ.मी.  x 21 दि    = रु. 1075/- 
  7)  बाब क्र. 7 – 80 मी.मी. खडी दबाई - 1365 चौ. मी x 10.50 दि  = रु. 14,332/- 
  8)  बाब क्र. 8 – 40 मी.मी. खडी पिुवठा - 204.75 घ. मी. x 618.40दि = रु. 1,26,617/- 
  9)  बाब क्र. 9 – 6 मी.मी. क्रश खडी पिुवठा - 51.19 घ.मी. x 559.60 दि = रु. 28,646/- 
 10)  बाब क्र. 10 – 40 मी.मी. खडी पसिववणे - 204.75 घ.मी. x 35.70 दि = रु. 7,310/-  
 11)  बाब क्र. 11 – 6 मी.मी. क्रश खडी पसिववणे - 51.19 घ.मी. x 21.00 दि  = रु. 1074/- 
 12)  बाब क्र. 12 – 40 मी.मी. खडी दबाई - 1365 चौ. मी. x 10.50 दि  = रु. 14,332/- 
 13)  बाब क्र. 13 – टरक कोट (खडीकिणावि) - 1365 चौ. मी. x 39.40 दि  = रु. 53,781/- 
 14)  बाब क्र. 15 – हॉट लमक्स हॉट लेड डांबिीकिण - 68.25 घ.मी. x 4146.50 दि = रु. 2,82,999/- 
 15)  बाब क्र. 16 – अस्फाजल्टक कााँकक्रट - 34.12 घ.मी. x 6306.70 दि = रु. 2,15,185/- 
     एकूण वसलूपात्र िक्कम (1 त े15) 
     = रु. 9,23,028/- 
प्रस्ततु कामाची मोजमाप नोंदवहीतील बाब क्र. 14 ची मोजमाप तपासली असता 1264 मी. लांबी 
तसेच 4417 चौ.मी. क्षेत्रामध्ये मळु बी टी सिफेस वि टरककोट करून हॉट लमक्स हॉट लेड डांबिाचा थि 
देणेत आला असनू त्यावि अस्फाजल्टक कााँकक्रट किणेत आले आहे. तसेच बाब क्र. 13 नसुाि एकूण 
1365 चौ.मी. क्षेत्राविही टरककोट देऊन विील प्रकक्रया किणेत आली आहे. पिंत ूहॉट लमक्स हॉट लेड 
डांबि पसिववले नतंि त्यावि पनु्हा टरककोट फवािणी करून (मॉथव स्पेलसकफकेशन प्रमाणे) तद्नतंिच 
अस्फाजल्टक कााँकक्रट पसिववणे आवश्यक होत.े पिंत ूटरककोट फवािणी न किता पिस्पि अस्फाजल्टक 
कााँकक्रट टाकणेत आल्यामळेु एकूण झालेले डांबिीकिणाचे काम तांर्त्रक दृष्ट्या असफल गणुवत्ता 
दजावहहन झाला आहे. किीता एकूण कामावि झालेला खचव लेखा परिक्षणात आक्षपेार्धन ठेवण्यात येत 
आहे. 
      आक्षेपार्धन खचव रु. 21,45,748/- 
प्रस्ततू कामाची अदंाजजत िक्कम रु. 18,16,438/- असनू या कामापोटी एकूण िक्कम रु. 21,45,748/-  
एवढा खचव झाला आहे. महािाष्र लेखा सहंहता 1971 च ेननयम 167 (2) नसुाि जेव्हा मळु अदंाजामध्ये 
10 टक्क्यापेक्षा अर्धक वाढ होण्याचा सभंव असले अथवा सकंल्प र्चत्राच्या योजनेत फेिबदल 
प्रस्ताववत केला असेल अथवा अशंत: काम केल्यावि सोडून देण्यात आलेल्या कामाचे नतुनीकिण 
किावयाचे असेल ति सधुािीत अदंाज पत्रक तयाि झाले पाहहजेत व त े मळु अदंाज असल्याप्रमाणे 
मान्यतसेाठी सादि केले पाहहजेत. पिंत ू सदि कामामध्ये 10% पेक्षा जादा खचव झाला आहे. तसेच 
सधुािीत अदंाज तयाि करून त्यास मजंूिी घेतली नसल्याने खालील िक्कम वसलूपात्र ठित.े 
      खचव रु. 21,45,748 – ननववदा िक्कम रु. 19,58,120 
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      = रु. 1,87,628/- (वसलूपात्र िक्कम) 

प्रस्ततु कामासाठी वापिलेली खडी, डांबि, अस्फाजल्टक डांबिाच्या ब्राऊंझिची चलने तसेच गणुवत्ता व 
ननयतं्रक ववभाग यांचेकडील टेस्टींग रिपोटव (चाचणी अहवाल) तपासणीत सादि केले नाहीत अथवा 
नस्ती सोबत जोडणेत आल ेनाहीत. किीता एकूण झालेल्या खचावस लेखा परिक्षणात मान्यता देता येत 
नाही. 
प्रस्ततु प्रकिणी ननववदा िक्क्म रु. 19,58,120/- वि 5% सिुक्षा अनामत रु. 97,906/- ननववदाकािाकडून 
प्राप्त करून घेंणे आवश्यक होत.े त्याऐवजी रु. 90,858/- सिुक्षा अनामत स्वीकािणेत आली आहे. 
किीता रु. 7,048/- वसलूपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
       वसलूपात्र िक्कम रु. 7,058/- 
मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 च्या कलम 63 ची दरुुस्ती/सधुािणा क्र. 12 हद. 1.5.2006 नसुाि 
ननववदा िकमेच्या प्रथम रु. 10 लक्षापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक रु. 1 लक्ष व त्याविील 
धािाकिीता रु. 100/- याप्रमाणे (जास्तीत जास्त रु. 5 लक्षाच्या मयावदेपयतं) मदु्रांक शलु्क भिणे 
बधंनकािक आहे. प्रस्ततु प्रकिणी सदि ननयमानसुाि ननववदाकािाकडून रु. 1100/- मदु्रांक शलु्क घेणे 
आवश्यक होत.े त्याऐवजी रु. 100/- मदु्रांक शलु्क स्वीकािणेत आले आहे. त्यामळेु शासनाचे रु. 1000/- 
नकुसान झाले आहे. 
       वसलूपात्र िक्कम रु. 1000/- 
      एकूण आक्षेपार्धन िक्कम रु. 21,45,748/- 
      एकूण वसलूपात्र िक्कम =      9,23,028/- + 1,87,628/- + 7,048 + 1000 
      = रु. 11,18,704/- 
 

DATNDMM5801 (Ref No : 31)                                                                           

32                                                                      
                
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :िस्त ेबांधकाम , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 1019398.00/- 
 
रोड दरसूची सन 2010-2011 वरीि पान क्र. 126 बाब क्र. 59 (बी) तसचे स्पेलसक्रीकेशन न.ं मॉथा 
ॲण्ड एच किम 503 नुसार एकूण 660 मी. प्रमाणे टॅककोट पसरववणे तांत्रत्रक ननयमानुसार 
अत्यावश्यक होत,े जेणेकरून बी.बी.एम च्या थरािा मजबूती प्राप्त होऊ शकेि. परंतू अशी मोजमाप, 
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मोजमाप नोंदवहीत न नोंदववल्यामुळे एकूण झािेल्या कामाचा दजाा ननकृष्ट्ट व एकंदरीत वरीि क्षेत्रावर 
झािेिे काम असीि झाि ेआहे. 
 
  

कामाचे नाव प्रभाग सलमती ‘ई’ कायावलय क्षेत्रातील सातमा देवी 
महंदि त ेपापडी नायगाव िस्ता डांबिीकिण किणे. 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. साई गणेश इंटिप्राईजेस. 4.90% जादा दिाने 
तांर्त्रक मजंुिी कायवकािी अलभयतंा हद. 01/10/2011 
प्रशासकीय मजंुिी मा. स्थायी सलमती ठिाव क्र.3,हद. 08/08/2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव सन 2010-11 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 20,48,256/- 
बजेट तितदु नस्तीमध्ये कागदपत्र ेउपलब्ध नाहीत. 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै. नवशक्ती व दै. उपनगि.   हद. 5/10/2011  
इसािा िक्कम रु. 20,500/- 
ननववदा िक्कम रु. 21,48,321 
सिुक्षा अनामत रु. 82,000/- 
कामाचा कालावधी 90 हदवस  
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 1200/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश  1474/11, 30/11/2011 
काम सरुु हदनांक:  हद. 20/04/2011 काम पणूव(मदुतवाढ 15/5/2012) 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

पहहले व अनंतम मोजमाप नोंदवही क्र.29, पान 
क्र. 35 त े41, रु. 16,33,807/- 

प्रमाणक क्र.  
     प्रस्ततु िस्ता डांबिीकिण किणे या कामासाठी हद. 05/10/2011 च्या दै. नवशक्ती व दै. उपनगि 
या वतृ्तपत्रामध्ये जाहीिात प्रलसध्दी करून मोहोिबदं ननववदा मागववण्यात आल्या असनू एकूण चाि 
ननववदा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापकैी सवावत कमी दिाची मे. साई गणेश इंटिप्राईजेस यांची सवावत 
न्यमूतम दिाची म्हणज े4.90% जादा दिाची ननववदा जस्वकािणेत येऊन त्यांना हद. 30/11/2011 िोजी 
कामाचे आदेश देणेत आले असनू त्यांना मदुतवाढ देऊन सदिचे काम पणूव किणेत आले आहे. या 
कामासाठी झालेल्या एकूण खचावबाबत लेखा परिक्षणात खालीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहे. 
प्रस्ततु कामाच ेप्राक्कलन 450मी. लांबीच्या क्षते्रामध्ये बी.बी.एम (र्बटूलमनीयस बाऊंड मरकडम) टाकणे 
तसेच 850 मी. लांबीच्या क्षेत्रामध्ये टरककोट पसिवनू हॉट लमक्स हॉट लेड डांबिाचा थि पसिववणे व 
त्यावि तवेढ्याच क्षते्रामध्ये वप्रलमक्स कापेट पसिववणे इत्यादी बाबी प्रस्ताववत केल्या असनू याबाबत 
मोजमाप नोंदवहीतील मोजमाप तपासली असता 000 त े 660 मी. लांबीच्या साखळीमध्ये एकूण 
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1745.25 एवढ्या चौ. मी. क्षेत्रात बी.बी.एम पसिववले असनू 000 त े845 मी. लांबीच्या साखळीमध्ये 
हॉट लमक्स हॉट लेड डांबिाचा थि व त्यावि वप्रलमक्स् ा कापेट पसिववणेत आले आहे. ज्याअथी उपिोक्त 
660 मी. लांबीमध्ये बी.बी.एम पसिववणेत आले असलेने सदिचे क्षेत्र पवूीचे खडीकिणाच े असल्याच े
ननदशवनास येत े त्यामळेु जेव्हा िोड दिसचूी सन 2010-2011 विील पान क्र. 126 बाब क्र. 59 (बी) 
तसेच स्पलेसकफकेशन न.ं मॉथव ॲण्ड एच कलम 503 नसुाि एकूण 660 मी. प्रमाणे टरककोट पसिववणे 
तांर्त्रक ननयमानसुाि अत्यावश्यक होत,े जेणेकरून बी.बी.एम च्या थिाला मजबतूी प्राप्त होऊ शकेल. 
पिंत ू अशी मोजमाप, मोजमाप नोंदवहीत न नोंदववल्यामळेु एकूण झालेल्या कामाचा दजाव 
स्पलेसकफकेशनप्रमाणे झाला नसल्याचा आक्षेप लेखा परिक्षणात नोंदववण्यात येत आहे. त्यामळेु 
खालीलप्रमाणे या कामावि विील क्षते्रावि झालेल्या डांबिीकिणाचा खचव लखेा परिक्षणात आक्षेपार्धन 
ठेवणेत येत आहे. 
       एकूण बी.बी.एम चे क्षेत्र 1745 चौ. मी. 
बाब क्र. 1 – बी.बी.एम. पसिववणे 

1745 चौ. मी. x 216.50 दि = रु. 3,78,334/- 
बाब क्र. 2 – टरककोट फवािणी 

1745.25 चौ. मी. x 21.30 दि = रु. 37,174/- 
बाब क्र. 3 – बी. एम (हॉट लमक्स हॉट लेड)- 1745.25 चौ. मी. x 0.05 = रु. 87.26 घ.मी.  

= 87.26 घ. मी x 4146.50 दि = रु. 3,61,824/- 
बाब क्र. 4 – वप्रलमक्स कापेट 
      1745.25 चौ. मी. x 138.70 दि = रु. 2,42,066/- 
      एकूण आक्षपेार्धन िक्कम  (1 त े4) 
      = रु. 10,19,398/- 

DATNDMM5801 (Ref No : 32)                                                                           

33                                                                      
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :नवीन पपं बसववणे व द ु, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 794810.00/-   
ननववदा सुचना जादहर करताना ज्या बाबींचे दर र्जल्हा दरसूचीमध्ये उपिब्ध नसतीि अशा वेळी 
बाजार भावाप्रमाणे दर पत्रके मागवून तसेच कमी भावाचे दर पत्रक र्स्वकारून त्याचे दर पथृ:करण 
(आर.ए.) करून त्याप्रमाणे दर नन र्श्चत करून प्राक्किन करणे  व यानतंर ननववदा मागववणे 
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बधंनकारक आहे. प्रस्तुत प्रकरणी ही कायापध्दती न अवितं्रबल्यामुळे महानगरपालिकेस नुकसान झािे 
आहे. 
 
  

कामाचे नाव जुचंद्र पाझि तलाव येथे पाणी शधु्दीकिणासाठी 
पे्रशि कफल्टि पिुववणे व बसववणे बाबत. 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. आि. जी. कंस्रक्शन 
तांर्त्रक मजंुिी रु. 37,00,000/- 
प्रशासकीय मजंुिी मा. स्थायी सलमती सभा हद. 14/11/2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव सन 2010-11 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 37,00,000/- 
बजेट तितदु 1 कोटी 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै. जागल्या व दै. समाज हदग्गज. हद. 5/12/2011  
इसािा िक्कम रु. 3,70,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 37,00,000/- 
सिुक्षा अनामत रु. 1,48,000/- 
कामाचा कालावधी 2 महहने 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 2000/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश पत्र क्र. 2133 / हद. 10/02/2012 
काम सरुु हदनांक:  हद. 9/03/2012 काम पणूव.10/07/2013 मदुतवाढीने 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

चौथे व अनंतम मोजमाप नोंदवही क्र.31, पान क्र. 
3 त े8, रु. 37,40,000/- 

प्रमाणक क्र.  
         प्रस्ततु पाझि तलाव येथे पाणी शधु्दीकिणासाठी पे्रशि कफल्टि पिुववणे व बसववणे या 
कामासाठी हद. 05/12/2011 च्या दै. जागल्या व दै. समाज हदग्गज या वतृ्तपत्रामध्ये जाहीिात प्रलसध्दी 
करून मोहोिबदं ननववदा मागववण्यात आल्या असनू या कामापोटी एकूण तीन ननववदा प्राप्त झाल्या 
आहेत. त्यापकैी सवावत कमी दिाची म.े आि.जी. कंस्रक्शन यांची तडजोडीने रु. 37,40,000/- एवढ्या 
िक्कमेची ननववदा जस्वकािणेत आली असनू त्यांना हद. 10/12/2012 िोजी कामाचे आदेश देणेत आल े
असनू त्यांना मदुतवाढ देऊन सदिचे काम पणूव किणेत आले आहे. या कामासाठी झालेल्या एकूण 
खचावबाबत लेखा परिक्षणात खालीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहे. 
       प्रस्ततु कामाच्या नस्तीची छाननी केली असता सदि पे्रशि कफल्टि पिुववणे व बसववणे या 
कामासाठी जाहहिात प्रलसध्दी करून ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. पिंत ूअशी ननववदा प्रलसध्द 
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किणेपवूी सदि कामाचे सन 2010-11 च्या जजल्हा दिसचूीनसुाि प्राक्कलन तयाि करून व त्यास 
तांर्त्रक मजंूिी घेऊन नतंिच ननववदा प्रलसध्द किणे आवश्यक होते. पिंत ूअशा प्रकािे प्राक्कलन तयाि 
किणेत आल्याचे हदसनू आले नाही. नस्ती सोबत ॲब्स्ररक्टलशट (गोर्षवािा ववविण) जोडणेत आली 
असनू पे्रशि कफल्टि पिुववणे व बसववणे कामी प्रनत पे्रशि कफल्टि रु. 18,50,000/- प्रमाणे दोन नग 
िक्कम रु. 37,00,000/- अशी िक्कम ननजश्चत करून त्या अनरु्षगंाने ननववदा मागवनू रु. 37,40,000/- 
ची  कमी दिाची ननववदा जस्वकारून म.े आि.जी. कंस्रक्शन यांना कायावदेश देणेत आला आहे. याबाबत 
सन 2010-11 च्या (महिाष्र जजवन प्रार्धकिण) जजल्हा दिसचूीमध्ये प्रेशि कफल्टि चे दि उपलब्ध 
नसल्यामळेु विील प्रमाणे कायववाही किणेत आल्याच े सांगणेत आले. पिंत ू ज्या बाबींचे दि जजल्हा 
दिसचूीमध्ये उपलब्ध नसतील अशा वेळी बाजाि भावाप्रमाणे दि पत्रके मागवनू तसेच कमी भावाच ेदि 
पत्रक जस्वकारून त्याचे दि पथृ:किण (आि.ए.) करून त्याप्रमाणे दि नन जश्चत करून प्राक्कलन किणे  
व यानतंि ननववदा मागववणे बधंनकािक आहे. नस्तीतील उपलब्ध दस्तऐेवज छाननी केली असता या 
कामासाठी म.े जयदेव कंस्रक्शन, इंजजननयसव व कॉन्टॉक्टि (शासन मान्यता प्राप्त) यांनी जुचंद्र पाझि 
तलाव येथ ेपे्रशि कफल्टि यनुनट तयाि करून कायावजन्वत किणेसाठी प्रनत यनुनट रु. 14,72,595/- प्रमाणे 
दोन यनुनटची  िक्क्म रु. 29,45,190/- दि पत्रक (कोटेशन) महानगिापाललकेस हद. 3/11/2011 िोजी 
सादि केले होत.े असे असताना मनपाने विील रु. 18,50,000/- प्रनत यनुनट दि कोणत्या आधािे 
ननजश्चत केला याचे अनपुालन सादि किावे. या योजनेसाठी मनपाने रु. 37,40,000/- एवढा खचव केला 
असनू मे. जयदेव कंस्रक्शन यांचे उपिोक्त दिाप्रमाणे ननववदा मागववण्यात आल्या असत्या ति (रु. 
37,40,000/- - 29,45,190/-) मनपास रु. 7,94,810/- एवढ्या िक्कमचेा आर्थवक फायदा झाला असता 
असे मत लखेा परिक्षणात नोंदववण्यात येत आहे. सबब झालेल्या आर्थवक नकुसानीबाबत जबाबदािी 
ननजश्चत किण्यात यावी व सदिची िक्कम सबंरं्धतांकडून वसलू किणेत यावी. 
      वसलूपात्र िक्कम रु. 7,94.810/- 

DATNDMM5801 (Ref No : 33)                                                                           

34                                                                   
                
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :िस्त ेबांधकाम , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 1015814.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 76080.00/-   
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डांबरीकरणाच ेकायाारंभ आदेश पावसाचा काळ ववचारात न घेताच ददिे गेल्याने मुदतवाढ द्यावी 
िागिी त्यामुळे कामास वविबं झािा आहे. हॉट लमक्स हॉट िेड च्या डांबराच्या थरावर टॅक कोट 
ीवारणी करून तद्नतंरच वप्रलमक्स कापेट करणे तांत्रत्रक दृष्ट््या आवश्यक होत.े मोजमाप नोंदवहीमध्ये 
रस्ता लसिकोट केल्याच्या नोंदी नोंदववण्यात आिेल्या नसल्याने चाचणी अहवाि व प्रत्यक्षात झािेिे 
काम यामध्ये तीावत असल्याचे ननदशानास येत.े सदर कामामध्ये 10% पेक्षा जास्त खचा झािा आहे. 
तसेच सुधारीत अदंाज तयार करून त्यास मजूंरी घेतिी नसल्याने सदर रक्कम वसूिपात्र ठरत.े 
 
  

कामाचे नाव तामतलाव येथील शटे्टी जनिल स्टोि फलकाव क्रर ास 
सातमादेवी मदंीि पयतं िस्ता डांबिीकिण 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. साईदत्त ्  एंटिप्रायेजस 4.95% जादा दिाने 
तांर्त्रक मजंुिी कायवकािी अलभयतंा, हद.9/2/2011 
प्रशासकीय मजंुिी मा. आयकु्त, हद. 4/2/2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव सन 2010-11 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 8,95,411/- 
बजेट तितदु नस्तीत उपलब्ध नाही 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै.लोकमत, हद.23/2/2011  
इसािा िक्कम रु. 9,000/- 
जस्वकृत ननववदा िक्कम रु. 8,95,411/-(+)4.95% 
सिुक्षा अनामत रु. 35,816/- 
कामाचा कालावधी 60 हदवस (नोव्हेंबि 2011 पयतं मदुतवाढ) 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश हद. 27/4/2011 
काम सरुु हदनांक:  मोजमाप नोंदवहीत नोंद नाही 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

पहहले व अनंतम मोजमाप नोंदवही क्र.15   पान. 
क्र. 51 त े54. रु. 10,15,814/- 

प्रमाणक क्र.  
      प्रस्ततु िस्ता खडीकिण व डांबिीकिण किणे या कामासाठी हद. 23/2/11 िोजीच्या दै. लोकमत 
या वतृ्तपत्रात जाहहिात प्रलसध्दी करून ननववदा मागववण्यात आल्या असनू सदि कामासाठी एकूण 3 
ननववदा प्राप्त झाल्या आहेत. या प्राप्त ननववदामंध्ये सवावत कमी दिाची म.े साईदत्त एंटिप्रायजेस यांची 
4.95% जादा दिाची ननववदा मजंूि किणेत आली असनू सदिचे काम मदुतवाढ देऊन पणूव करून घेणेत 
आले आहे. या कामावि एकूण झालेल्या खचावबाबत लेखा परिक्षणात खालीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात 
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येत आहेत. 
सदि कामाचे आदेश ठेकेदािाला हद. 27/4/11 िोजी देणेत आले असनू कामाची मदुत 60 हदवस 
असल्याकािणाने सदिचे काम 26/6/2011 िोजी पणूव किणे बधंनकािक होत.े पिंत ूजून मध्ये पावसाळा 
असल्याने व हे काम डांबिीकिणाचे असल्याकािणाने ठेकेदािाने मदुतवाढ लमळणेबाबत अजव केल्याने 
त्यांस नोव्हें.11 पयतं मदुतवाढ देणेत आली आहे. याबाबत सबंरं्धत ठेकेदािास काम डांबिीकिणाच े
असल्याने त्यांना कायावदेश देणेपवूी पावसाळ्याचा ववचाि होणे आवश्यक होत.े पिंत ूकायावदेश चकुीचा 
हदल्यामळेु ठेकेदािाने मदुतवाढीसाठी अजव करून मदुतवाढ मागणी केली आहे. त्यामळेुच काम पणूव 
होण्यास ववलबं झाला आहे.  
प्रस्ततु कामाचे प्राक्कलनामध्ये मळु बी.टी. िस्त्यावि टरक कोट फवािणी करून हॉट लमक्स हॉट लेड 
डांबिाचा एक थि व तद्नतंि 25 मी.मी. जाडीचा वप्रलमक्स कापेट डांबिाचा एक थि अशा बाबी 
प्रस्ताववत केल्या असनू याबाबत कामाची मोजमाप नोंदवहीतील मोजमापे तपासणेत आली असता 
एकूण 2634.91 चौ.मी. क्षेत्रावि टरक कोटने फवािणी करून तवेढ्याच क्षते्रामध्ये 50/75 मी.मी. सिासिी 
जाडीचा हॉट लमक्स हॉट लेड चा एक थि व 25 मी.मी. जाडीचा वप्रलमक्स कापेटचा डांबिाचा थि 
देण्यांत आल्याच्या नोंदी मोजमाप नोंदवहीवरून हदसनू आल्या, पिंत ू साववजननक बांधकाम ववभाग 
यांचेकडील िेड बकु स्पेलसकफकेशन पान क्र. 233 (व्हॉल्यमू I) विील आि.डी.-62 नसुाि 25 मी.मी. 
जाडीचा वप्रलमक्स कापेट डांबिाच्या थिावि टाकणेपवूी हॉट लमक्स हॉट लेड च्या डांबिाच्या थिावि टरक 
कोट फवािणी करून तद्नतंिच वप्रलमक्स कापेट किणे तांर्त्रक दृष्ट्या आवश्यक होत.े पिंत ूमोजमाप 
नोंदवहीमध्ये टरक कोट फवािणीच्या नोंदी घेण्यात आल्याचे हदसनू आले नाही तसेच सदिचा िस्ता 
वहातकुीस खुला किणेच े असलेने िेड स्पेलसकफकेशन बकु पान क्र. 225 विील आि.डी-49 नसुाि 
वप्रलमक्स कापेट टाकलेनतंि सदि िस्ता डांबिाने लसलकोट किणे ननयमानसुाि जरूिीचे होत.े पिंत ूअशी 
मोजमापेही नोंदवहीत घेण्यात आल्याचे हदसनू आले नाही. सदिबाबत प्राक्कलनात ही अशी तितदू 
प्रस्ताववत केलेली नसल्याने एकंदिीत झालेले डांबिीकिणाचे काम असफल झाले आहे, अस े
लेखापिीक्षणाच ेमत आहे.  

आक्षेपार्धन खचव रु. 10,15,814/- 
प्रस्ततु कामाची नस्तीची छाननी केली असता नस्तीमध्ये भाऊसाहेब वतवक पॉलीटेक्नीक वसई 
यांचेकडून डांबिाचे चाचणी अहवाल घेणेत आले असनू 20 मी.मी. जाडीचे डांबिाच ेलसलकोट चे चाचणी 
अहवाल नस्तीसोबत जोडले आहेत. पिंत ू मोजमाप नोंदवहीमध्ये िस्ता लसलकोट केल्याच्या नोंदी 
नोंदववण्यात आलेल्या नसल्याने चाचणी अहवाल व प्रत्यक्षात झालेले काम यामध्ये तफावत असल्याच े
ननदशवनास आल.े यावरून एकूण झालेल्या कामाची साशकंता ननमावण होत.े 
प्रस्ततु कामाची अदंाज खचव िक्कम रु. 8,95,411/- असनू या कामापोटी एकूण िक्कम रु. 10,15,814/- 
एवढा खचव झाला आहे. महािाष्र लखेा सहंहता 1971 च ेननयम 167 (2) नसुाि जेव्हा मळु अदंाजामध्ये 
10 टक्क्यापके्षा अर्धक वाढ होण्याचा सभंव असेल अथवा सकंल्प र्चत्रात वा योजनेत फेिबदल 
प्रस्ताववत केला असेल अथवा अशंत: काम केल्यावि सोडून देण्यात आलेल्या कामाचे नतूनीकिण 
किावयाचे असेल ति सधुािीत अदंाज पत्रक तयाि झाले पाहहजेत व त े मळू अदंाज असल्याप्रमाणे 
मान्यतसेाठी सादि केल े पाहीजेत. पिंत ूसदि कामामध्ये 10% पेक्षा जास्त खचव झाला आहे. तसेच 
सधुािीत अदंाज तयाि करून त्यास मजंूिी घेतली नसल्याने सदि िक्कम वसलूपात्र ठित.े 
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       वसलूपात्र िक्कम (खचव रु.10,15,814 – जस्वकृत ननववदा िक्कम रु.9,39,734)  = रु. 76,080/- 
एकूण आक्षपेार्धन िक्कम रु. 10,15,814/- 
एकूण वसलूपात्र िक्कम  रु. 76,080/- 
 

DATNDMM5801 (Ref No : 34)                                                                           

35    -                                                     
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :उसगाव योजना देखभाल द , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 6325328.00/- 
 
प्रस्तुत प्रकरणातीि बाबींचे दर महाराष्ट्र जीवन प्रार्धकरण यांचेकडीि र्जल्हा दरसूची यामध्ये उपिब्ध 
नसिेने अशावेळी सदर सादहत्यांची बाजारभावाप्रमाणे दरपत्रके मागवून, कमी दर असिेिे दर पत्रक 
मजूंर करून अशा सादहत्यांचे दर पथृ:करण (सादहत्यासह) करून व त्याप्रमाणे प्रत्येक सादहत्याचे दर 
ननर्श्चत करूनच त्या दरानुसार ननववदा मागववणे बधंनकारक होत.े परंतू अशा कोणत्याही बाबी 
ववचारात न घेता थेट ननववदा मागववण्यात आल्या असून कमी दराची ननववदा र्स्वकारणेत आिी आहे. 
सदरची कायापध्दती पूणात: चुक ची व ददशाभूि करणारी ठरत असून या योजने अतंगात ठेकेदारािा 
अदा केिेिे सादहत्याचे दर हे अवाजवी व मोठ्या प्रमाणात जादा ददिे असल्याचे स्पष्ट्ट मत िेखा 
पररक्षणात नोंदववण्यात येत आहे तसेच मनपाने अशी ननववदा मजूंर करण्यापूवी अशा दराबाबत 
महाराष्ट्र र्जवन प्रार्धकरण अथवा महाराष्ट्र शासन पाटबधंारे ववभाग यांचेशी पत्रव्यवहार करून 
त्यांचेकडीि मजूंर दरानुसारच सादहत्याची अदायगी ठेकेदारास करणे आवश्यक होत ेव अशा बाबींकड े
दिुाक्ष केल्यामुळे या योजनेत महानगरपालिकेस आर्थाक नुकसान झािेचे तपासणीत स्पष्ट्ट ददसून येत.े 
 
  

कामाचे नाव वसई-वविाि (नागिी) पाणीपिुवठा देखभाल दरुुस्ती 
किणे (उसगाव) 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. स्टाि इंजजननयरिगं वक्सव 
तांर्त्रक मजंुिी तांर्त्रक मजंूिी घेतलेली नाही 
प्रशासकीय मजंुिी ठिाव क्र. 271 हद. 08/02/2008 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी जजल्हा दि सचूी उपयोगात नाही 
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वर्षव 
अदंाजपत्रकाची िक्कम उपलब्ध नाही 
बजेट तितदु नस्तीत उपलब्ध नाही 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै.  पणू्यनगिी व समता एक्सपे्रस हद. 

22/02/2008                
इसािा िक्कम रु. 25,000/- हद. 05/03/2008 
ननववदा िक्कम - 
सिुक्षा अनामत - 
कामाचा कालावधी हद. 1/4/08 त ेहद. 31/3/2012 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी - 
कायाविंभ आदेश हद. 07/4/2011 (मदुतवाढ) 
काम सरुु हदनांक:  मोजमाप नोंदवहीत तािीख नमदू नाही 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

12 वे अनंतम (मोजमाप नोंदवही क्र. 41 पान क्र. 
23 त े28.) रु. 63,35,328/- 

प्रमाणक क्र.  
  

      प्रस्ततु वसई वविाि (नागिी) पाणीपिुवठा योजना देखभाल दरुुस्ती किणे सन 2011-12 या 
वर्षावचा ठेका मागववणेबाबत हद. 22/02/2008 च्या दै. पणू्यनगिी व समता एक्सपे्रस या वतृ्तपत्रात 
जाहहिात प्रलसध्दी देऊन मोहोिबदं ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. सदि कामासाठी एकूण तीन 
ननववदा प्राप्त झाल्या असनू सवावत कमी दिाची मे. स्टाि इंजजननयसव यांची ननववदा जस्वकािणेत आली 
असनू त्यांना हद. 11/4/2011 (मदुतवाढ ठेका) िोजी कायावदेश देणेत आला आहे. या योजनेच्या कामावि 
एकूण झालेल्या खचावबाबत लेखा परिक्षणात खालीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
प्रस्ततु कामाच े नस्तीमधील दस्तऐवज यांची छाननी केली असता सदि कामाचा ठेका मे. स्टाि 
इंजजननयरिगं वक्सव यांना मजंूि केला असनू त्यांचे कमी दिाच े दिपत्रक यामध्ये 
175,170,125,100,30,25,20 इत्यादी अश्वशक्तीच्या मोटाि कॉपि रिवाइंडडगं किणे, विील मोटािीच े
िोटि शाफ्ट बदली किणे, ड्राइव्ह एन्ड, नॉनड्राइव्ह एन्ड कव्हि बदली किणे, रान्सफॉमवि बदली किणे, 
दरुुस्ती किणे इत्यादी महत्वाच्या व मौल्यवान वस्त ुपिुववणे व बसववणे इत्यादी बाबी अतंभूवत आहेत. 
पिंत ूअशा बाबी पिुववणे व बसववणे कामीचे दि महािाष्र जीवन प्रार्धकिण यांचकेडील जजल्हा दिसचूी 
यामध्ये उपलब्ध नसलेने अशावेळी सदि साहहत्यांची बाजािभावाप्रमाणे दिपत्रके मागवनू, कमी दि 
असलेले दि पत्रक मजंूि करून अशा साहहत्यांचे दि पथृ:किण (साहहत्यासह) करून व त्याप्रमाणे प्रत्येक 
साहहत्याचे दि ननजश्चत करूनच त्या दिानसुाि ननववदा मागववणे बधंनकािक होत.े पिंत ू अशा 
कोणत्याही बाबी ववचािात न घेता थेट ननववदा मागववण्यात आल्या असनू कमी दिाची ननववदा 
जस्वकािणेत आली आहे. सदिची कायवपध्दती पणूवत: अयोग्य असनू या योजने अतंगवत ठेकेदािाला अदा 
केलेले साहहत्याचे दि हे अवाजवी व मोठ्या प्रमाणात जादा हदले असल्याचे स्पष्ट मत लेखा 
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परिक्षणात नोंदववण्यात येत आहे तसेच महानगिपाललकेने अशी ननववदा मजंिू किण्यापवूी अशा 
दिाबाबत महािाष्र जजवन प्रार्धकिण अथवा महािाष्र शासन पाटबधंािे ववभाग यांचेशी पत्रव्यवहाि 
करून त्यांचेकडील मजंूि दिानसुािच साहहत्याची अदायगी ठेकेदािास किणे आवश्यक होत.े याबाबत 
तांर्त्रक स्पष्टीकिण प्राप्त नस्तीमध्ये उपलब्ध न झाल्याने या योजनेवि एकूण झालेला खचव 
आक्षेपार्धन ठेवणेत येत आहे.  

आक्षेपार्धन खचव रु. 63,35,328/- 
प्रस्ततु योजनेच्या कामात जूने िोटि शाफ्ट बदली करून नववन बसववणे, कर पेलसटि बदली किणे, 
ऑईल कफल्टि बदली किणे, नववन बेअरिगं बसववणे इत्यादी अनेक बाबी पिुववणेत आल्या आहेत. 
पिंत ूजून्या काढणेत आलेल्या ककंमती साहहत्यांचा साठा नोंदवहीला नोंदी घेऊन त्यांचा काय ववननयोग 
किणेत आला याबाबतच्या साठा नोंदवह्या दप्तिी ठेवण्यात आलेल्या नाहीत व अशा वस्त ुलललावाने 
अथवा प्रत्यक्ष ववकून त्यायोगे महानगिपाललकेस लमळणाऱया आर्थवक स्तोत्रास मकुावे लागले आहे.  
प्रस्ततु पाणीपिुवठा योजना देखभाल दरुुस्तीचा ठेका वविाि नगिपारिर्षद अजस्तत्वात असताना 
सववसाधािण सभा ठिाव क्र. 350, हद. 28/3/2008 अन्वये म.े स्टाि इंजजननयरिगं वक्सव यांना सन 
2008-09, 2009-10 व सन 2010-11 या कालावधीसाठी वाटप किणेत आला होता. तसेच स्थायी 
सलमती सभा ठिाव क्र. 25, हद. 6/4/11 अन्वये विील ठेकेदािास सन 2011-12 या वर्षावच्या ठेक्यास 
मदुतवाढ देण्यांत आल्याच े नस्तीमधील दस्तऐवजावरून हदसनू आले. याबाबत एकाच ठेकेदािाला 
वािंवाि मदुतवाढ देण्याचे प्रयोजन लेखा परिक्षणास समजू शकले नाही.  

एकूण आक्षपेार्धन िक्क्म रु. 63,25,328/- 
 

DATNDMM5801 (Ref No : 35)                                                                           

36                                                                       
                                                                      
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :महानगिपाललका , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 534567.00/-   
मुळ मजुंर अदंाजपत्रकातीि प्राक्किनात दशावविेिी बाब ववचारात न घेता दरपथृिःकरण करुन प्रदान 
केल्याने ठेकेदारास अनतररक्त प्रदान करण्यात आिे आहे. 
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     प्रभाग क,ड,ई च्या बाधंकाम ववभागातील सन 2011-12 या  ववत्तीय वर्षावचे लेखा परिक्षण किणेत 
आल.े उपिोक्त प्रभागातील डांबिीकिणाच्या नस्तीचे दस्तऐवज तपासले असता प्राक्कलनामधील 25 मी 
मी जाडीचे वप्रलमक्स कापेट पिुववणे व पसिववणे या बाबीचे दिपथृ:किणामध्ये सन 2010-2011 च्या 
जजल्हा दि सचूी मधील पान क्र. 123 विील बाब क्र. 42/1 दशवववण्यात आली आहे. त्यानसुाि खालील 
प्रमाणे दिपथृ:किण करून ठेकेदािास त्याप्रमाणे प्रनत चौिस मीटि प्रमाणे प्रदान किणे आवश्यक होत.े 
वप्रलमक्स कापेट (25 मी.मी.जाडी) पिुववणे व पसिववणे 

जजल्हा दि सचूी बाब क्र. 42/1 नसुाि मळु दि रु. 114/- प्रनत चौ.मी. 
+ 5% महानगिपाललका हद्द   रु. 5.70/- 
+ वाहतकु दि               रु. 2.79/- 
+ स्वालमत्व धन             रु. 2.58/- 
दिपथृ:किणानसुाि एकूण दि = रु. 125.07/- 
     पिंत ुप्रत्यक्षात प्रदान किताना मात्र विील दि ववचािात न घेता सन 2010-11 च्या जजल्हा दि 
सचूी पान क्र. 124 विील बाब क्र. 45 विील मळु दि रु. 127 प्रनत चौ.मी. प्रमाणे दिपथृ:किण करून 
प्राक्कलनात एकूण दि रु. 138.70 प्रनत. चौ.मी. ननजश्चत करून त्याप्रमाणे ठेकेदािास प्रत्येक देयकात 
या बाबतच े अनतप्रदान झाल्याचे सोबतच ेपरिलशष्ट क्र. 2 नसुाि तपासणीत ननदशवनास आले. याबाबत 
प्राक्कलनास तांर्त्रक मजंूिी देताना सबंरं्धत तांर्त्रक अर्धकािी यांनी दिपथृ:किण किताना जजल्हा 
दिसचूी मधील मळु बाब व त्यांचे दि ववचािात घेतल्याचे हदसनू येत नाही. सबब, अशा बाबीची 
खातिजमा न केल्यामळेु अनतरिक्त जादा प्रदान झालेली िक्कम रु. 5,34,567/- वसलूपात्र ठित.े 

DATNDMM5801 (Ref No : 36)                                                                           

37    -                                                  -          
                                                  
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :हदवाबत्ती व्यवस्थापन , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 2158800.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 119440.00/-   
मालसक देयकासोबत हजेरीचा तक्ता नसताना ववभाग प्रमुखांनी देयक प्रमाणणत केिे आहे. सन 2010-
11 करीता ननववदा प्रक्रक्रया राबवविी असताना अद्यापयतं मुदतवाढ देऊन ठेका सुरु ठेवण्यात आिा 
आहे. महनगरपलिका हद्दीत सवा प्रभागांसाठी पुरवठ्याचे एकच दर असणे आवश्यक असताना नवघर-
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माणणकपुर व नािासोपारा प्रभागांच्या दरात तीावत आढळत.े इसारा रक्कम कमी घेण्यात आिी 
असुन सुरक्षा अनामत र्स्वकारण्यात आिेिी नाही. 
 
  
        वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत नवघि-माणणकपिू व नालासोपािा प्रभाग सलमती 
यांनी ठेके पध्दतीने तािततं्री पिुवठा किण्या सबंधंी सन ् 2010-11 साठी ननववदा काढण्यात आल्या 
आहेत. सदि ननववदा प्रलसध्दी दै. वातावहाि मध्ये  हद. 24/3/2010 िोजी देण्यात आली आहे. दोन्ही 
ववभागामध्ये प्रत्येक तीन ननववदा प्राप्त झाल्या आहेत. नवघि-माणणकपिू प्रभागामध्ये न्यनूतम दि 
ओम. साई एंटिप्रायजेस यांचे आहेत व नालासोपािा प्रभागामध्ये सबुोध महादेव देवरुखकि यांचे दि 
न्यनूतम आहेत. वसई-वविाि शहि महानगिपाललका यांनी ओम साई एंटिप्रायजेस आणण सबुोध 
देवरुखकि यांना सन ्2011-12 साठी सहा. तािततं्री व तािततं्री पिुवठा किण्यासाठी महापाललका ठिाव 
क्र. 12, हद. 3/3/2011 नसुाि मदुतवाढ देण्यांत आलेली आहे. शासन ननणवय 2 जानेवािी 1992 नसुाि 
फक्त सहा महहनेच मदुत वाढ देय असत.े उपिोक्त दोन्ही नस्तीचंे लखेा परिक्षण केले असता 
खालीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यांत येत आहे. 
ननववदा प्रलसध्दी मध्ये कामाचे अदंाजजत वावर्षवक खचव ककती हे नमदू केलेला नाही. ननववदा सोबत 
इसािा िक्कम रु. 5000/- अदंाजजत घेण्यांत आलेली आहे. शा.नन. 2 जानेवािी 1992 नसुाि सिुक्षा 
अनामत व इसािा िक्कम खालील तक्ता दशवववल्याप्रमाणे सबंधंी ठेकेदाि यांचे कडून वसलू किण्यांत 
यावी. तो पयतं रु.1,19,440/- वसलूपात्र ठेवण्यांत येत आहे.  

अ.क्र. प्रभाग वावर्षवक खचव इसािा िक्कम 
देय 1% प्रमाणे 

इसासा 
िक्कम 
घेतली 

फिक सिुक्षा 
अनामत 5% 
देय 

1 नवघि-
माणणकपिू 

8,98,800 8,900 5,000 3,900 44,940 

2 नालससोपािा 12,60,000 12,600 5,000 7,600 63,000 
 11,500 1,07,940 
एकूण 1,19,440/- 

वसलूपात्र िक्कम रु. 1,19,440/- 
नवघि-माणणकपिू ववभागामध्ये सहा. तािततं्री यांचा मालसक दि रु. 5,300/- आहे. नवघि-माणणकपिू 
प्रभागामध्ये सन ्2010-11 व सन ्2011-12 मध्ये प्रनत महीना 5 सहा. तािततं्री काम कित आहेत. 
नालासोपािा ववभागामध्ये सहा. तािततं्री यांचा मालसक दि रु. 5,000/- आहे. नालासोपािा प्रभागामध्ये 
सहा. तािततं्री रु. 5000/- प्रनतमास काम कित असताना नवघि-माणणकपिू यांचेकडुन सहा. तािततं्री 
यांस रु. 5300/- प्रनतमास प्रदान किण्यात येत आहे. खाली दशवववल्याप्रमाणे ठेकेदाि ओम साई 
एंटिप्रायजेस यांना जादा अदा किण्यांत आलेली िक्कम रु. 36,000/- वसलूपात्र ठित.े 



104 

 

       सहा. तािततं्री नवघि माणणकपिू दिानसुाि खचव  
       महीने x सहा. तािततं्री x मालसक िक्कम 

       12  x      5      x    5300 = रु. 3,18,000/-  
      सहा. तािततं्री नालासेपािा दिानसुाि खचव  
      महीने x सहा. तािततं्री x मालसक िक्कम 

      12  x      5      x    5000 = रु. 3,00,000/-  
                फिक = सन ्2010-11 – 18000/- 
                     = सन ्2011-12 – 18000/- 
                    आक्षेपार्धन िक्कम रु. 36000/- 
नालासोपािा प्रभागामध्ये तािततं्री प्रनत महीना रु. 5500/- घेण्यांत येत आहे. नवघि माणणकपिू मध्ये 
तािततं्री रु. 5300/- घेण्यांत येतो. तािततं्री याचंा नवघि-माणणकपिू येथील दि कमी आताना नालासोपािा 
ववभागाने सदि तािततं्री जादा मालसक दिाने घेण्यात येत आहेत. महापाललका क्षते्रात जे तािततं्री काम 
कितात त्यांचा मालसक दि एकच असणे आवश्यक आहे. खालील पिीगणना करून दशवववल्याप्रमाणे 
ठेकेदाि सबुोध देवरुखकि यांना रु. 48,000/- जादा अदा किण्यांत आल े आहेत. सदिची िक्कम 
वसलूपात्र आहे. 
       तािततं्री नवघि माणणकपिू दिानसुाि खचव  
       महीने x तािततं्री x मालसक िक्कम 

       12  x   10   x  5300   = रु. 6,36,000/-  
       तािततं्री नालासेपािा दिानसुाि खचव  
       महीने x तािततं्री x मालसक िक्कम 

       12  x   10   x  5500   = रु. 6,60,000/-  
       फिक = सन ्2010-11 – 24,000/- 
       = सन ्2011-12 – 24,000/- 
       आक्षेपार्धन िक्कम रु. 48,000/- 
मे. ओम साई एंटिप्रायजेस व सबुोध देवरुखकि यांची मालसक देयक तपासली असता देयका सोबत 
हजेिीचा तक्ता जोडलेला नाही. हजेिीचा तक्ता नसताना ववभाग प्रमखुांनी प्रमाणणत केल ेआहे. मे. ओम 
साई एंटिप्रायजेस व सबुोध देवरुखकि यांना सन ्2011-12 मध्ये अदा केलेली िक्कम रु. 20,74,800/- 
आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 

DPSKGGM6001 (Ref No : 37)                                                                           

38    -                                                              
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :रुग्णालय और्षध खिेदी , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 260000.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 7500.00/-   
दोन ननववदाकारांनी सह. आयुक्त, अन्न व और्ध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रमाणपत्र जोडिेिे 
असतानाही याच करणास्तव त्यांची ननववदा अपात्र ठरववण्यात आिी. 2) परवाना कािावधी सपुंष्ट्टात 
आिा असताना ननववदा ग्रा्य ठरववण्यात आिी. 3) उद्योग,उजाा व कामगार ववभाग, शासन ननणाय 
दद. 30/3/94 नुसार तांत्रत्रक लिीाफ्यात सादर करावयाची कागदपत्र मागववण्यात तपासण्यात येत 
नाहीत. 4) ननववदा प्रक्रक्रया राबववताना बाजारभावाशी सुसगंत दर प्राप्त होतीि याची ननववदा सलमतीने 
दक्षता घेणे व दरातीि तीावत प्रमाणणत करणे आवश्यक आहे. 
 
  

कामाचे नाव  वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत 
रुग्णालयाबाबत लागणािी ववववध और्षधे 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव शहाब्रदसव, श्रीमिा मेडडकोज, न्यिेुज केलमस्ट, डॉ.लसदधी 
तांर्त्रक मजंुिी  
प्रशासकीय मजंुिी ठिाव क्र. 12 हद. 09/03/12 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

- 

अदंाजपत्रकाची िक्कम 1.25 कोटी 
बजेट तितदु 1.38 कोटी 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव 19/03/11 त े31/03/11 दै.वातावहि व निववि र्चमाजी 
इसािा िक्कम 62,500 
ननववदा िक्कम 1.25 कोटी 
सिुक्षा अनामत 1.25 लाख 
कामाचा कालावधी वावर्षवक 
किािनामा मदु्रांक शलु्क प्रत्येकी 500 
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश वववशम/भा/ं166/11 हद. 02/06/11 
काम सरुु हदनांक: काम पणुव हदनांक: 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 
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प्रमाणक क्र. मोजमाप पसु्तक क्र. 
        वसई – वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत कायवित असलेले रुग्णालय व इति दवाखान े
यांच्यासाठी लागणािी ववववध प्रकािची और्षधे वावर्षवक खिेदी दि पत्रक नस्ती तपासली असता खालील 
प्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत.  
मे. गजानन मेडडकल व गेटवेल केलमस्ट यांची ननववदा अर्धकृत ववके्रत ेप्रमाणपत्र सादि न केल्यामळेु 
अपात्र ठिववण्यात आली आहे. पिंत ुनस्ती तपासली असता विील दोनही ठेकेदाि यानी सहा.आयकु्त 
अन्न व और्षध प्रशासन महािाष्र िाज्य यांचे प्रमाणपत्र ननववदेसोबत जोडलेले असल्याचे ननदशवनास 
आले आहे. 
िजत फामावकेमी यानी लसदधी लरबोिेटिीज याना अर्धकृत ववके्रत ेअसल्याचे प्रमाणपत्र हदनांक 20.03.11 
िोजी हदले आहे. पिंत ूसदि पत्रावि फामावकेमी यांचा िबिी लशक्का नाही. िबिी लशक्का नसताना सदि 
प्रमाणपत्र ग्राहय धिण्यात आले आहे. 
मे. न्यिेुज केलमस्ट यांचा पिवाना क्र. 0146807 हद. 28/08/03 नसुाि पिवाना कालावधी हा 
25/08/2003 त े 28/08/08 हया कालावधी साठीच असताना सन 2011-12 च्या ननववदेसाठी ग्राहय 
धिण्यात आला आहे. 
तांर्त्रक ललफाफ्यामध्ये कोणती कागदपत्र े ठेकेदाि यानी सादि किावीत याबाबत ननववदा सचुनेमध्ये 
प्रलसध्द केलेले नाही. शा.नन./भाकस/1094(2679)उद्योग-6 हद. 30/03/94 मधील अनकु्रमांक 1.4.1.3 
अ/ब/1.4.2.1, 1.4.1.2 व 1.4.2.3 मध्ये ननदेलशलेली कागदपत्र ेतांर्त्रक ललफाफा सोबत जोडणे क्रम प्राप्त 
होत ेव त्या प्रमाणे ननववदा प्रलसध्दी मध्ये नमदू किणे आवश्यक होत.े उदा., अनामत िक्कम, आयकि 
प्रमाणपत्र, ननववदा कि प्रमाणपत्र इत्यादी. या कागदपत्रांची तपासणी न किताच ननववदाप्रकक्रया 
िाबववण्यात आली आहे. 
मे. शहा ब्रदसव, श्रीयश मेडीकेज, न्यिेुज केलमस्ट, डॉ. लसध्दी लरबोिेटीज यानी प्रत्येकी रु. 500 मदु्रांक 
शलु्क पेपि वि किािनामा केलेला आहे. किािनामा तपासला असता मुबंई प्रांनतक महानगिपाललका 
अर्धननयम 1949 प्रकिण अनकु्रमांक 2 नसुाि नगिपाललकेच्या सर्चवाच्या अलभिंक्षेत असलेली सामान्य 
मदु्रा प्रत्येक सवंवदेवि, स्थायी सलमतीचे कोणतहेी दोन सदस्य व उपायकु्त दजाव पेक्षा कमी असलेला 
कोणताही अर्धकािी यांच्या उपजस्थतीत किाि पत्रावि लावण्यात आली पाहहज.े प्रस्ततु प्रकिणी तसे 
झाल्याचे लेखा परिक्षणाच्या ननदशवनास आलेले नाही.  
रुग्णालयाला लागणािी ववववध और्षधे सन 2011-12 साठी वावर्षवक दि किाि किण्यात आले आहेत. सन 
2011-12 ननववदा नस्ती मधील तलुनात्मक तक्त्या मधील अनकु्रमांक 327 टायफाईड लस, लसगंल डोस 
0.5 ML चा दि रु. 75 मे. लसध्दी लरबोिेटीज आहे. तसेच सन 2010-11 ननववदा नस्ती मधील 
तलुनात्मक तक्ता अनकु्रमांक 299 टायफाईड वरकलसन लसगंल डोस 0.5 ML चा दि रु. 400 मे. न्यिेुज 
केलमस्ट विील दोन्ही दिातील तफावत रु. 325 आहे. सन 2010-11 मध्ये हदनांक 10/08/10 िोजी 500 
नग व हदनांक 14/02/11 िोजी 300 नग टायफाईड लस खिेदी किण्यात आलले्या आहेत. एकुण खिेदी 
800 नग झालेली आहे. मे. न्यिेुज यानी सन 2010-11 मध्ये रु. 325 जादा दि प्रत्येक इंजेक्शन 
टायफाईड वरकलसनला लावलेला आहे.  325 x 800 = 2,60,000/- एवढी जादाची िक्कम म.े न्यिेुज 
केलमस्ट याना अदा झालेली आहे. ननववदा प्रकक्रया िाबववताना बाजािभावाशी ससुगंत दि प्राप्त होतील 
याची ननववदा सलमतीने दक्षता घेणे व तसे प्रमाणणत किणे आवश्यक आहे. सदि ननववदा प्रकक्रयेत 
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याबाबीकड े दलुवक्ष झाल्याने महानगिपाललकेच े रु. 2,60,000/- चे नकुसान झाले आहे. त्यामळेु सदि 
िक्कम रु. 2,60,000/- आक्षपेार्धन ठेवण्यात येत आहे. तसेच म.े न्यिेुज केलमस्ट यांचे कडून जादा दि 
आकािणीबाबत त्यांचवेवरुध्द ननयमानसूाि प्रशासकीय कायववाही प्रस्ततु किावी. 

आक्षेपार्धन िक्कम रु. 2,60,000/- 
वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत रुग्णालयांना लागणािी और्षध खिेदी नस्ती तपासली असता 
ठेकेदाि यांनी सिुक्षा अनामत भिल्याच्या पावत्या लेखापरिक्षणास उपलब्ध झाल्या नाहीत.  
वसई – वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत डी.एम.पेटीट रुग्णालय वसई येथील साठा नोंदवही व 
ववननयोग नोंदवही तपासली असता खालील त्रटुी ननदशवनास आलेल्या आहेत. 
चलन क्र. 018 हद. 18/04/11 लसध्दी लरबोिेटिीज यानी ई.सी.जी.मशीन 1 नगाचा पिुवठा केला आहे. 
पिंत ू साठा िजजस्टि 2010-11 मध्ये तीन मशीन नोंदववल्याचे ननदशवनास आल ेआहे. सदि मशीन 
2011-12 मध्ये प्राप्त झाल्याने सदि मशीन सन 2011-12 हया आर्थवक वर्षावच्या साठा नोंदवहीत 
नोंदववणे क्रम प्राप्त होत.े 
चलन क्र. 524 न्यिेुज केलमस्ट यानी टाईफाईड इंजजक्शन 200 नगाचा पिुवठा केलेला आहे.     पिंत ू
साठा नोंदवही 109 तपासली असता 300 नग प्राप्त अशी नोंद घेतलेली आहे. 100 नग जादा 
नोंदववण्यात आल ेआहेत. त्यामळेू तवेढ्या नगांकिीता जादा प्रदान झाल ेआहे. किीता जादा प्रदानाची 
िक्कम रु. 7500/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे 
चलन क्र. 248 हदनांक 23/03/12 शे्रयश मेडीको यानी 340 नग Pitocin Inj. पिुवठा केलेली आहेत. 
प्रत्यक्ष साठा नोंदवही तपासली असता 320 नगाची नोंद घेतलेली आहे म्हणजेच 20 नगाची कमी नोंद 
किण्यात आली आहे. 
ववनीयोग नोंदवही 106 तपासली असता वस्त ूघेणाऱयाची व वस्त ूदेणाऱयाची स्वाक्षिी नाही. ववननयोग 
नोंदवही मध्ये बहुतांश खाडा खोड तसेच खाडाखोडीकिीता सफेद शाईचा वापि किण्यात आलेला आहे.  
डी.एम.पेटीट रुग्णालयामध्ये प्राप्त होणािी और्षधाची वर्षावअखेि इनव्हेण्टिी केलेली नाही. त्यामळेु और्षधे 
वर्षावमध्ये ककती प्राप्त झाली व ककती रुग्णाना हदली याचा ताळमेळ लेखा परिक्षणास घेता आला नाही. 
नागिी आिोग्य सवुवधा कें द्र नवघि वसई िोड ववननयोग नोंदवही तपासली असता सदि नोंदवहीवि 
वस्त ू         घेणािा व देणािा यांची स्वाक्षिी नाही. तसेच साठा नोंदवही वि स्वाक्षिी नाही. रुग्णाना 
िरबीज लस हदली जात ेव रुग्णांकडून रु. 50/- घेऊन त्याना पावती हदली जात.े काही पावत्या तपासल्या 
असता पावतीवि िक्क्म वसलु किणाऱयाची स्वाक्षिी नसल्याचे ननदशवनास आले. तसेच िोखपालाची 
भिणा नोंदवही मध्ये स्वाक्षिी नसल्याचे लखेा परिक्षणाच्या ननदशवनास आल े आहे. तसेच सवुवधा 
कें द्रामध्ये ककती और्षधे, गोळया, लस वर्षवभिामध्ये प्राप्त झाली व वर्षाव अखेि ककती लशल्लक िाहहली 
याचा ताळमेळ घेतलेला नाही. ववननयोगानसूाि ताळमेळ न घेणे तसेच वि ननदेलशलेल्या बाबी या गभंीि 
स्वरुपाच्या असनु ननयमबाह्य आहेत.  
नागिी आिोग्य सवुवधा कें द्र, नवघि वसई िोड याना हद. 07/03/2013 िोजी माहे माचव 12 महहन्याची 
सवव पावती पसु्तके, भिणा िजजस्टि, ववननयोग िजजस्टि लेखा परिक्षणासाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
सचुना देण्यात आल्या होत्या. पिंत ूआज पयतं सन 2011-12 चे दप्ति लेखा परिक्षणास उपलब्ध 
करुन हदलेल ेनाही. 

DPSKGGM6001 (Ref No : 38)                                                                           
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39                                          
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :रुग्णसेवा,भोजन,चहापा , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 224069.00/- 
 
सपुंणा ननववदाप्रक्रक्रया ननयमबा्य झािेिी आहे. 
 
  

कामाचे नाव रुग्णालयासाठी दधू, अडंी, भोजन पिुवठा किणे. 
स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. महेंद्र ककसन लाड  
तांर्त्रक मजंुिी ---- 
प्रशासकीय मजंुिी ठिाव क्र. 3 हद. 22/12/10 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव ---- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम 4 लाख 
बजेट तितदु 14.18 लाख 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव 25/05/11 त े04/06/11 बलुदं टाईम्स, वातावहि 
इसािा िक्कम 2,500 
ननववदा िक्कम 4 लक्ष 
सिुक्षा अनामत 5,000 
कामाचा कालावधी 1 वर्षव 
किािनामा मदु्रांक शलु्क ---- 
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश वववशम/भा/ं574/11 हद. 29/08/11 
काम सरुु हदनांक: 29/08/11 काम पणुव हदनांक:   ----- 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

 

प्रमाणक क्र. मोजमाप पसु्तक क्र. 
       वसई – वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत वसई येथील रुग्णालयासाठी लागणािे भोजन, 
दधू, र्बजस्कट खिेदी नस्ती तपासली असता खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहे. 
मे. महेंद्र ककसन लाड यानी महानगिपाललकेतील ननववदा अटी व शती क्र. 10 नसुाि किािनामा केलेला 
नाही. किािनामा न किता महेंद्र लाड याना कायावदेश देण्यात आले आहेत. 
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रुग्णालयासाठी भोजन, दधू इत्यादी पिुवठा किण्यासाठी एकुण तीन ठेकेदाि यानी ननववदा सादि केल्या 
आहेत. सदिच्या ननववदा महापाललकेच्या आवक ववभागामध्ये आवक किण्यात आलले्या नाहीत. 
त्यामळेु ननववदा कधी प्राप्त झाल्या याची लखेा परिक्षणास खात्री किता आलेली नाही.  
ननववदा प्रलसध्दी शा.नन. भाकस/1094/(2639) उद्योग-6, हद. 30/03/94 मधील अनकु्रमांक 1-4-1-3 अ 
ब/1.4.2.1/1.4.2.2/1.4.1.2 व 1.4.2.3 नसुाि ठेकेदाि यानी कागदपत्र तांर्त्रक ललफाफा सोबत जोडणे 
क्रमप्राप्त होत.े व त्याप्रमाणे ननववदा प्रलसध्दी मध्ये नमदू किणे आवश्यक होत.े उदा., अनामत िक्क्म, 
आयकि प्रमाणपत्र, ववक्रीकि प्रमाणपत्र इत्यादी.  
     तसेच सपंणुव ननववदाप्रकक्रया ननयमबाह्य पध्दतीने िाबववली असल्याने सन 2011-12 मध्ये 
किण्यात आलेला या बाबींविील खचव रु. 2,24,069/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे.  

DPSKGGM6001 (Ref No : 39)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :मलैा सफाई फी , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 247500.00/-   
सेप्टी टॅंक साी केिेल्या गृहननमााण ससं्थेच्या पदार्धका-याची व मुकादम यांची स्वाक्षरी असिेिे 
वववरण पत्र िेखा पररक्षणास उपिब्ध झािेिे नाही. त्यामुळे नोंदवही मध्ये नमूद केिेल्या ीेऱ्या योग्य 
असल्याची व वाहनाची धाव याबाबत िेखा पररक्षणास पडताळणी करता आिेिी नाही. 
 
  
     वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत व्हरक्यमूच्या सहाय्याने सेप्टी टाँकची सफाई केली 
जात.े महानगिपाललका स्थापन होण्यापवूी नवघि-माणणकपिू नगिपरिर्षद यानी ठिाव क्र. 1209 हद. 
25/11/99 व मुबंई प्रांनतक महानगिपाललका अर्धननयम 1949 ननयम क्र. 131 (1 त े3) नसुाि सेप्टी 
टॅंक सफाईसाठी प्रनत फेिा रु. 500/- दि ठिववण्यात आलेला आहे व त्या प्रमाणे सबंरं्धतांकडून िक्कम 
वसलु केली जात.े हदनांक 9 जुल ै 2009 िोजी महानगिपाललकेची स्थापना झालेली आहे. 
महानगिपाललकेने सेप्टी टॅंक साफ किण्यासाठी आकािावयाच्या दिासबंधंी नव्याने ठिाव केलेला नाही. 
वविाि प्रभाग सलमतीमध्ये मालमत्ता कि देयकामध्येच सेप्टी टॅंक साफ किण्याचा कि आकािण्यात 
येतो. प्रत्येक प्रभाग सलमतीमध्ये सेप्टी टॅंक साफ किण्यासाठी वेगवेगळे दि आकािण्यात येत आहेत. 
वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या अतंगवत सवव प्रभाग सलमती किीता एकच दि व वसलुीची एकच 
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पध्दत असणे आवश्यक आहे. 
     प्रभाग सलमती 'ड' मधील सेप्टी टॅंक सफाई नोंदवही तपासली असता गाडी कुठून कोठे गेली 
एवढीच नोंद आहे. गाडी ककती ककलोमीटि चालली यांची नोंद नाही. तसेच एक सेप्टी टॅंक साफ 
किण्यासाठी ककती फेऱया किण्यात आल्या याची नोंद नाही. ज्या गहृननमावण ससं्थेची सेप्टी टॅंक साफ 
केली त्यांची स्वाक्षिी व मकुादम यांची स्वाक्षिी असलेले ववविण पत्र लेखा परिक्षणास उपलब्ध झालेले 
नाही त्यामळेु नोंदवही मध्ये नमदू केलेल्या फेऱया योग्य असल्याची लेखा परिक्षणास पडताळणी किता 
आलेली नाही. सन 2011-12 हया आर्थवक वर्षावमध्ये पावती पसु्तक क्र. 228, 208, 1730 नसुाि सेप्टी 
टॅंक साफ केल्याची एकुण वसलुी रु. 1, 48,000/- एवढी आहे. वर्षवभिात प्राप्त िक्कम व आकािणीचा 
दि ववचािात घेता सपंणूव वर्षावत वाहनाने फक्त 296 फेऱया केल्याचे हदसत.े अहवालवाचन व 
अनंतमीकिण प्रसगंी सादि केलेल्या नोंदवहीनसुाि एकुण 791 फे-या झाल्याच े ननदशवनास   आल े

त्यानसुाि रु. 3,95,500/- इतकी िक्कम जमा होणे आवश्यक होते. किीता रु. 2,47,500/- वसलुपात्र 
ठेवण्यात येत आहेत.  
वसलुपात्र िक्कम रु. 247500/- 

DPSKGGM6001 (Ref No : 40)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :वदै्यकीय अर्धकािी/ व ै, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 198806.00/- 
 
ठेकेदाराने वसई ववभागात कमी पुरवठा केिेल्या तसेच गरैहजर असिेल्या डॉक्टर व पररचारीकांकरीता 
रक्कम अदा करण्यात आिी आहे. तसेच नवघर-माणणकपुर ववभागात आदेलशत केिेल्या सखं्येपेक्षा 
अर्धक पुरवठा केिेल्या डॉक्टर व पररचारीकांकरीता रक्कम अदा करण्यात आिी आहे. 
 
  
     वसई – वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत कायवित असलेले वसई ववभागातील रुग्णालयामधील 
डॉक्टि व परिचारिका यांचे हजेिी पसु्तक व ठेकेदाि यानी सादि केलेली देयके यांची तपासणी केली असता 
खालील तक्त्यामध्ये दशवववण्यात आलेल्या गिैहजि डॉक्टि व परिचारिका तसेच कमी पिुवठा केलेल्या 



111 

 

डॉक्टि यांच्या वेतनावि झालेला जादा खचव वसलु पात्र आहे. 
1. तक्ता अ) कमी पिुवठा केलेला डॉक्टि तक्ता. 

अ.क्र. प्रमाण
क  

हदनांक देयकाची 
िक्कम  

महहना एम.बी.बी.एस 
महहना  
रु. 24,500/- 

बी.ए.एम.एस. 
महहना रु. 
17,000/- 

एकुण वसलु पात्र 
िक्कम 

1. 1493 31/5/11 1,49,500 एवप्रल 11 24,500 --- 24,500 

2. 1830 08/6/11 1,34,000 मे 11 24,500 --- 24,500 

3. 3752 24/8/11 1,17,000 जुल ै11 24,500 17,000 41,500 

4. 4783 23/9/11 1,27,968 ऑगस्ट 11 --- 17,000 17,000 

5. 6144 07/12/11 1,56,177 ऑक्टो. 11 --- 17,000 17,000 

6. 7350 16/12/11 1,34,000 नोव्हें 11 --- 17,000 17,000 

7. 8644 01/2/12 1,17,000 डडसें 11 24,500 --- 24,500 

8. 33 12/4/12 1,23,581 जाने. 12 24,500 --- 24,500 

9. 33 12/4/12 1,26,966 फेब्र.ु 12 24,500 --- 24,500 

     1,47,000 68,000 2,15,000 

      रुग्णालयात ठेवण्यात आलेले डॉक्टिांच ेहजेिी पसु्तक तपासले असता डॉक्टि त्या त्या महीन्यात 
पिुववले नसल्याचे लेखा परिक्षणाच्या ननदशवनास आलेले आहे. डॉक्टि पिुववले नसताना त्या त्या महहन्यात 
ठेकेदाि म.े आिती सनुनल वाडकि यांनी डॉक्टिच्या दिाची जादा मागणी करुन देयक सादि केलेले आहे व 
त्यानसुाि ठेकेदाि यांना देयक मजंूि किण्यात आलेले आहे. म्हणून विील तक्त्यामध्ये दशवववलेली एकुण 
वसलु पात्र िक्कम रु. 2,15,000/- ठेकेदाि यांचकेडून वसलु किण्यात यावी. अहवाल वाचन व अनंतमीकिण 

प्रसगंी सादि केलेला, डॉ. वाडकि हे वदै्यकीय ववभाग प्रमखु असल्याने त्यांच्या हजेिीपटावि स्वाक्ष-या 
नाहीत, हा खुलासा मान्य करुन त्यांना अदा केलेली िक्कम रु. 147000/- आक्षेपातनु वगळण्यात येत आहे. 
आक्षेपार्धन िक्कम रु. 68000/- 
तक्ता ब) गिैहजेिी तक्ता डॉक्टि 

     गिैहजि हदवस 
हजेिी 

   

अ.क्र
. 

प्रमाणक  हदनांक देयकाची 
िक्कम  

महहना एम.बी.बी.
एस 
24,500 

प्रनत माह 

बी.ए.एम.

एस. 
17,000 

प्रनत माह 

अदा 
केलेली 
जादा 
िक्कम 
एम.बी.बी.ए
स 

अदा 
केलेली 
जादा 
िक्कम  
बी.ए.एम.

एस. 

एकुण 

1. 4783 23/9/11 1,27,968 ऑगस्ट 
11 

27 
--- 

21,339/- --- 21,339/- 

2. 7350 16/12/11 1,34,000 नोव्हें 11 12 18 9,800/- 10,200/- 20,000/- 
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3. 6145 7/12/11 1,34,000 ऑक्टो.11 5 19 3,952/- 10,419/- 14,371/- 

4. 8644 1/2/12 1,17,000 डडसें 11 --- 3 --- 1645/- 1,645/- 

       35,091/- 22,264/- 57,355/- 
 
 

    सदिची िक्कम ही रुग्णालयात ठेवण्यात आलेल्या हजेिी पसु्तकावरुन डॉक्टिांचे गिैहजि हदवसानसुाि 
परिगणीत किण्यात आली आहे. प्रमाणक तपासले असता गिैहजि हदवसाचे जादा वेतन ठेकेदाि मे. आिती 
सनुनल वाडकि यांना अदा केलेले आहे. म्हणून सदिची िक्कम रु. 57,355/- आक्षपेार्धन आहे. 
तक्ता क) गिैहजेिी तक्ता परिचारिका 

   परिचिीका     

अ.

क्र. 

प्रमाण
क  

हदनांक महहना  देयकानु
साि अदा 
केलेले 
प्रत्यक्ष 
हदवस 

हजेिी 
पसु्तका
नसूाि 
हजि 
हदवस 

गिैहजि जादा 
अदा 
केलेली 
िक्कम  

शिेा 

1. 3751 24/8/11 जुल ै11 374 369 5 1,855/- दि महा 11,500/- ठेका एका 
हदवसाचे दि 370.96  

2. 4784 23/9/11 ऑगस्ट 
11 

403 347 56 20,774/- एक हदवस दि 370.96  

3. 6144 7/12/11 ऑक्टो. 11 421 339 82 30,419/- एक हदवस दि 370.96 
4. 8645 1/2/12 डडसें. 11 331 276 55 20,403/- एक हदवस दि 370.96 
       73,451/-  

 

    विील तक्त्यातील गिैहजि हदवस हे परिचारिका यांचे रुग्णालयामध्ये ठेवण्यात आलले्या हजेिी 
पसु्तकावरुन घेण्यात आलेले आहे. प्रत्यक्ष हजि हदवस हे त्या त्या महीन्याची मजंूि हटपणी व 
प्रमाणकानसूाि घेण्यात आलेले आहेत. दोघांची तलुना करुन प्रत्यक्ष गिैहजि हदवस काढण्यात आले असनु 
गिैहजेिीची जादा अदा झालेली िक्कम म.े आिती सनुनल वाडकि यांच ेकडून रु. 73,451/- आक्षेपार्धन 
आहे. 
एकुण आक्षपेार्धन िक्कम अ,ब,क लमळुन रु. 198806/-  
 

2. नवघि-माणणकपिू ववभागातील प्रमाणकासोबत डॉक्टि व परिचारिका यांची हजेिीची छायांककत प्रत 
जोडलेली आहे. सदि छायाकंकत प्रतीवि सक्षम अर्धकािी यांची स्वाक्षिी नाही सक्षम अर्धकािी याचंी 
स्वाक्षिी नसताना देयक कसे मजंूि केले तसेच प्रमाणकासोबत जोडलेली हजेिीची छायांककत प्रत व लेखा 
परिक्षणास उपलब्ध करुन देण्यात आलेले हजेिी पसु्तकामध्ये डॉक्टि व परिचारिका यांच्या नावामध्ये 
तफावत असल्याचे लेखा परिक्षणाच्या ननदशवनास आललेे आहे.  
3. मे. हदव्या इंटि प्रायझसे यांनी तीन बी.ए.एम.एस. डॉक्टि व तीन परिचारिका (खाजगी) पिुवठा 
किण्यासाठी आदेश क्र. वववश/24/2010, हद. 05/04/2010 देण्यात आले होत.े प्रमाणके तपासली असता 
प्रमाणकासोबत हजेिीची छायांककत प्रत जोडलेली नाही. देयकावि स्वच्छता ननिीक्षक यानी डॉक्टि व 
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परिचारिका बाबत प्रमाणणत केलेले आहे. स्वच्छता ननिीक्षकाना प्रमाणणत किण्याबाबत हदलेल्या 
प्रार्धकािाची प्रत लेखा परिक्षणास उपलब्ध झाली नाही. 
 

DPSKGGM6001 (Ref No : 41)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :वदै्यकीय अर्धकािी/ व ै, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 57693.00/-   
ननववदा अटी व शतीनुसार कामकाज झािेिे नाही. गरैहजर दायींकरीताही प्रदान करण्यात आिे आहे. 
 
  

कामाचे नाव वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या वसई 
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       वसई – वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत कायवित रुग्णालय येथ ेदैनहंदन व प्रलशक्षक्षत दायी 
सेवा पिुववण्याबाबतची नस्ती तपासली असता खालीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहे. 
ननववदा प्रलसध्दी हदनांक 07/04/2009 दैननक निवीि र्चमाजी मध्ये ननववदा उघडण्याची तािीख 
16/04/09 नमदू आहे. प्रत्यक्ष ननववदा नस्ती तपासली असता ननववदा 12/05/2009 िोजी उघडण्यात 
आल्या आहेत. एवढया उलशिा ननववदा उघडण्याचे प्रयोजन लेखा पिीक्षणास नस्तीमध्ये उपलब्ध झाल े
नाही. 
फामावलसस्ट वसई रुग्णालय यांची हदनांक 03/02/2012 ची हटपणी मध्ये प्रलशक्षक्षत दायी दििोज 15 
पिुववण्याबाबत किािपत्रामध्ये अट घालण्यासाठी मा. आयकु्त साहेब यांची मान्यता घेतलेली आहे. 
प्रत्यक्ष किािपत्र हदनांक 14/02/2012 चे तपासले असता ठेकेदाि र्चिाग लेबि कॉन्टरक्टि यानी फक्त 
प्रनत हदनी 9 प्रलशक्षक्षत दायी पिुवण्याचे नमदू केले आहे.  
सन 2011-12 प्रमाणके तपासली असता ननववदा अटी शती ब (3) व किािनामा अट क्र. 17 नसुाि 
ठेकेदाि याच्या देयकातनू 7% सिुक्षा अनामत िक्कम कपात किण्यात आलेली नाही. 
मे. र्चिाग लेबि कॉन्रक्टि यांचा लेबि पिुवठा पिवाना नतुनीकिण डडसेंबि 2008 पयतंच आहे. अस े
असताना सदिची ननववदा ग्राहय कशी धिण्यात आली याचा खुलासा लेखापिीक्षणास झाला नाही. 

ववभागीय रुग्णालयासाठी प्रलशक्षक्षत दायी पिुववणे. 
स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. र्चिाग लेबि कॉन्रक्टि 
तांर्त्रक मजंुिी --- 
प्रशासकीय मजंुिी ठिाव क्र. 17 हद. 28/05/2009 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

--- 

अदंाजपत्रकाची िक्कम 15 लाख 
बजेट तितदु --- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव 08/04/2009 त े15/04/2009 दै. निवीि र्चमाजी 07 

एवप्रल 2009 
इसािा िक्कम 20,000/- 
ननववदा िक्कम 1,500/- 
सिुक्षा अनामत 6,400/- 
कामाचा कालावधी 1 वर्षव 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश वनप/दवा/589/09, हद. 03/06/2009 
काम सरुु हदनांक  03/06/2009 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

--- 

प्रमाणक क्र.   ---- --- 
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ठेक्याची वावर्षवक िक्कम रु. 10,56,000/- असताना(रु.88,000/- x 12 म.) ननववदा अटी व शती ब (3) व 
किािनामा अट क्र. 17 नसुाि रु. 31,680/- सिुक्षा अनामत ठेकेदािाकडून घेणे क्रमप्राप्त असताना रु. 
6,400/- वसलु किण्यांत आली आहे. 

वसलुपात्र िक्कम रु. 25,280/- 
सन 2011-12 प्रमाणके तपासली असता ननववदा अटी शती ब (3) व किािनामा अट क्र. 16 नसुाि 
ठेकेदाि याच्या देयकातनू 7% सिुक्षा अनामत िक्कम कपात किण्यात आलेली नाही. 
किािपत्र अट क्र. 4 नसुाि ठेकेदाि र्चिाग लेबि कॉन्रक्टि यानी कमवचािी ववमा उतिववल्याची प्रत 
तसेच कमवचाऱयांकडून वसलु केलेला व्यवसाय कि शासनास नतजोिीत जमा केल्या बाबतच ेचलन लेखा 
परिक्षणास उपलब्ध झाले नाही. 
ननववदा फॉमवमध्ये नगि परिर्षद रुग्णालया किीता प्रलशक्षक्षत दायींची ककती आवश्यकता आहे हे नमदू 
किण्यात आलेले नाही. 
खालील नमदू केलेल्या तक्त्या प्रमाणे प्रलशक्षक्षत दायी त्या त्या महहन्यामध्ये गिैहजि होत्या तिीही 
ठेकेदाि र्चिाग लेबि कॉन्रक्टि याना पणूव ठेक्याची िक्कम अदा केलेली आहे. म्हणून गिैहजि 
हदवसांकिीता अदा केलेली िक्कम रु. 32,413/- वसलु पात्र आहे.  

अ.क्र. प्रमाणक  
क्र. 

हदनांक  िक्कम  महहना हजेिी वही 
नसुाि 
गिैहजि 
दायी 

वसलु पात्र 
िक्कम 

1) 5458 20/10/11 88,000/- सप्टेंबि 11 45 8,800/- 
2) 7110 09/12/11 88,000/- ऑक्टो. 11 57 10,788/- 
3) 34 12/04/12 88,000/- जाने. 12 44 8,327/- 
4) 7416 19/12/11 88,000/- नोव्हें.  23 4,498/- 
वसलु पात्र िक्कम 32,413/- 
 एका व्यक्तीचा एका हदवसाचा दि काढणे 88,000/15 = 5867/- 

5867/30 = दि प्रत्येक हदवस 
         विील चाि महहन्याची प्रमाणके वगळता उवविीत एवप्रल 11 त ेऑगस्ट 11 व डडसें. 11 व 
फेब्रवुािी         12 त ेमाचव 12 ची प्रमाणके तपासनू गिैहजि हदवसाचे वेतन मे. र्चिाग लेबि 
कॉन्रक्टि यांचेकडून वसलु किण्यात यावी. 

DPSKGGM6001 (Ref No : 42)                                                                           

43                                                              
      
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
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लेखा शीर्षव :पल्स पोललयो मानधन , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 1789764.00/- 
 
पल्स पोलिओ िसीकरण मोदहमेतीि पयावेक्षक  व स्वयसंेवक यांच्या सखं्येपेक्षा व दरापेक्षा अर्धकचे 
प्रदान करण्यात आिे आहे. 
 
  
       पल्स पोललओ लसीकिण मोहहमेची प्रमाणके पयववेक्षक  व स्वयसंेवक याच्या हजेिी पटावरुन 
तपासली असता खालीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत.  
खाली नमदु केलेल्या तक्त्याप्रमाणे पल्स पाललओ मोहहम साठी सबंरं्धत वदै्यकीय अर्धकािी यांचेकड े
स्वयसंेवकांना मानधन वाटप किण्यासाठी महापाललकेमाफव त िक्कम देण्यांत आली होती. सदिची 
प्रमाणके तपासली असता स्वयसंेवक-पयववेक्षक यांची हजेिी सक्षम प्रार्धकािी यानंी प्रमाणणत केलेली 
नाही. म्हणून तक्त्यामध्ये दशवववण्यांत आलेली एकूण िक्कम रु. 13,38,100/- आक्षेपाधीन ठेवण्यात 
येत आहे. 

अ.क्र. कें द्राचे नांव प्रमाणक क्र. हदनांक िक्कम 
1 ग्रालमण  वविाि 8410 21-1-12 1,81,500/- 
2 मनभुाई ननदान कें द्र 8472 21-1-12 1,87,600/- 
3 नागिी आिोग्य कें द्र नालासोपािा 8397 21-1-12 2,75,900/- 
4 मनभुाई शहा आिोग्य कें द्र 8398 21-1-12 1,86,300/- 
5 नागिी आिोग्य कें द्र नालासोपािा 8407 21-1-12 2,90,800/- 
6 नागिी आिोग्य कें द्र वालीव 8409 21-1-12 1,11,000/- 
7 नागिी आिोग्य कें द्र वालीव 8408 21-1-12 1,05,000/- 
आक्षेपाधीन िक्कम 13,38,100/- 

वसई-वविाि शहि महानगिपाललका 31-3-112 अखेिचा जमा खचावचा वावर्षवक लखेा तपासला असता 
पल्स पोललओ मोहीमेसाठी एकूणे खचव रु. 53,96,036 दशवववण्यात आला आहे. वदै्यकीय अर्धकािी 
आिोग्य यांनी सन 2011-12 पल्स पोललओ मोहीमेसाठी प्राप्त झालेले अनदुान खचव तक्ता लेखा 
परिक्षणास सादि केला आहे त्या िक्कमचेी पोच त्यांनी रु. 58,47,700/- एवढी दशवववलेली आहे. 
वदै्यकीय अर्धकािी यांना पोच झालेली िक्कम व प्रत्यक्ष खची पडलेली िक्कम यामधील तफावत  रु. 
4,51,664/- ही सबंरं्धतांकडुन आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 

आक्षेपार्धन िक्कम रु. 4,51,664/- 
आक्षेपार्धन िक्कम रु. 1789764/- 

DPSKGGM6001 (Ref No : 43)                                                                           
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44                                                                  
                                      
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :मोकाट व वपसाळलेल्या , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 738095.00/- 
 
प्रथम ननववदा प्रलसध्दीनुसार प्राप्त न्युनतम दरधारकाने काम करण्यास असमथाता दशाववल्याने 
न्युनतम 2 ननववदाधारकास ववचारणा करुन ननववदा प्रक्रक्रया पुणा करणे आवश्यक असताना ीेरननववदा 
प्रक्रक्रया राबववण्यात आिी. सदर ननववदा प्रक्रक्रयेत दपु्पट दर प्राप्त झाल्याने महानगरपालिकेच ेनुकसान 
झािे आहे. 
 
  
      महानगिपाललका हददीतील मोकाट व जखमी श्वान पकडून त्यांचेवा ननर्बवजीकिण शस्त्रकक्रया किणे 
व िरर्बज प्रनतबधंक लस देणे कामी महासभा ठिाव क्र. 15 हद. 01/04/2011 ने मजंूिी लमळाले वरून दै. 
आपल ं महानगि, पढुािी, शावर्षतांचे समथवन व नवभाित हया वतृ्तपत्रात जाहीि ननववदा सचूना हद. 
21/4/2011 िोजी प्रलसध्द करून हद. 03/05/2011 द.ु 1.00 वाजेपयतं ननववदा दपुािी 4.50 वाजता उप 
आयकु्त हयांच्या दालनात ननववदा सलमती समक्ष उघडण्यात आल्या.   

    
अ.क्र. 

कामाचे स्वरुप मे.ॲननमल वेल्फेअि 
सोसायटी, अधेंिी 

द िॉयल व्हेटिनिी 
सोसायटी ऑफ 
इंडडया, मलुुडं 

सेंट पीटि ॲननमल 
फाऊंडशेन, भाईंदि 

  प्रनत नि 
श्वानाचा 
दि  

प्रनत मादी 
श्वानाचा 
दि 

प्रनत नि 
श्वानाचा 
दि  

प्रनत मादी 
श्वानाचा 
दि 

प्रनत नि 
श्वानाचा 
दि  

प्रनत मादी 
श्वानाचा 
दि 

1 स्वत:चे प्रलशक्षक्षत 
कमवचािी, डॉग व्हरन, 
वापरून हददीतील मोकाट 
श्वान पकडणे 

 
 
 
रु. 500 

 
 
 
रु. 585 

 
 
 
रु. 400 

 
 
 
रु. 480 

 
 
 
रु. 750 

 
 
 
रु. 850 

2 पकडलेल्या श्वानांना 
नवघि पवूव तसेच 
महापललका सचुवेल त्या 
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हठकाणी शस्त्रकक्रया 
किण्यासाठी नणे 

3 त्यांच्यावि ननबीजीकिण 
शस्त्रकक्रया किणे व 
श्वानदंश लस देणे. 

      

4 शस्त्रकक्रया केलेल्या 
श्वानांवि बिे हाईपयतं 
और्षध उपचाि व 
खानपान व्यवस्था किणे 

      

5 श्वानांच्या कानावि “V” 
आकािाचे ननशान 
किणे.शस्त्रकक्रया 
झाल्यावि ज्या जागेवरून 
श्वान पकडले तथेे नेऊन 
सोडणे 

      

अ.क्र. कामाचे स्वरुप इन डडफेन्स ऑफ 
ॲननमल, दादि 

अरननमल, फे्रडस 
वेल्फेअि पजब्लक 
सोसायटी, ठाणे 

जय माता दी, सोशल अाँड 
एज्यकेुश् नल सो., मीिािोड 

  प्रनत नि 
श्वानाचा 
दि  

प्रनत मादी 
श्वानाचा दि 

प्रनत नि 
श्वानाचा 
दि  

प्रनत मादी 
श्वानाचा दि 

प्रनत नि 
श्वानाचा दि  

प्रनत मादी 
श्वानाचा दि 

1 1  
रु. 500 
 
 

 
रु. 750 
 
 

 
रु. 550 
 
 

 
रु. 599 
 
 

 
रु. 600 
 
 

 
रु. 650 
 

2 2       
3 3       
4 4       
5 5       

       प्राप्त झालेल्या ननववदा व त्यामधील दिांची पडताळणी केली असता मोकाट नि व मादी श्वानांवि 
ननबीजीकिण शस्त्रकक्रया किणेकामी द िॉयल व्हेटिनिी सोसायटी ऑफ इंडडया, मलुुडं हयांची कमी दिाची 
ननववदा स्थायी सलमती सभा  हद. 05/05/2011 ने मजंूिी लमळालेवरून मजंूि ननववदाधािकास किािनामा 
किण्यासाठी कायावलयात हजि िाहणेबाबत दिुध्वनीवरून कळववण्यात आले. पिंत ूहद. 10/06/2011 िोजी द 
िॉयल व्हेटिनिी सोसायटी ऑफ इंडडया, मलुुडं हयांनी महानगिपाललकेस पत्र देऊन काम किण्यास 
असमथवता दाखववली.  
       हददीतील मोकाट व जखमी श्वानांना पकडून त्यांचेवि ननबीजीकिण शस्त्रकक्रया किणे व िरबीज 
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प्रनतबधंक लस देणे हे काम लवकिांत लवकि सरुू किणे आवश्यक असल्याने मजंूि ननववदाधािकाची इसािा 
िक्कम जप्त  
किण्याची मजंूिी लमळालेनतंि फेि ननववदा हद. 12/07/2011 िोजी दै. महािाष्र बलुदं टाईम्स व दै. 
पणु्यनगिी हया वतृ्तपत्रात प्रलसध्द करून हद. 26/07/2011 पयतं ननववदा मागववण्यात आल्या. मदुतीत 
आलेल्या ननववदा उपजस्थत ननववदाधािक / प्रनतननधी हयांच्या समक्ष हद. 26/07/2011 िोजी दपुािी 4.00 
वाजता उप आयकु्त हयांच्या दालनात ननववदा सलमती समक्ष उघडण्यात आल्या. प्राप्त झालेल्या ननववदा व 
त्यामधील दिांचा तपशील खालील प्रमाणे. 

अ.क्र. कामाचे स्वरुप मे.ॲननमल वेल्फेअि 
सोसायटी, अधेंिी 

महािर्षअ्र िाज्य 
सिकािी कृर्षी व पश ु
वदै्यककय तांर्त्रक 
कुशल सेवा ससं्था 
मयाव. पणेु 

पेठ केअि हॉजस्पटल 
वेल्फेअि सोसायटी, 
ठाणे 

  प्रनत नि 
श्वानांचा 
दि  

प्रनत मादी 
श्वानांचा 
दि 

प्रनत नि 
श्वानांचा 
दि 

प्रनत मादी 
श्वानांचा 
दि 

प्रनत नि 
श्वानांचा 
दि 

प्रनत मादी 
श्वानांचा         
दि 

1 स्वत:चे प्रलशक्षक्षत 
कमवचािी, डॉग व्हरन, 
वापरून हददीतील 
मोकाट श्वानांना 
पकडणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
रु. 990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
रु. 1160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
रु. 1020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
रु. 1240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
रु. 1100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
रु. 1250 

2 पकडलेलय श्वानांना 
नवघि पवूव तसेच 
महापललका सचुवेल 
त्या हठकाणी 
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शस्त्रकक्रया किण्यासाठी 
नेण 

3 त्यचं्यावि ननबीजीकिण 
शस्त्रकक्रया किणे व 
श्वानदंश लस देणे. 

      

                                     
4 

शस्त्रकक्रया केलले्या 
श्वानांवि बिे हाईपयतं 
और्षध उपचाि व 
खानपान व्यवस्था 
किणे 

      

5 श्वानांच्या कानावि “V” 
आकािाचे ननशान 
किणे.शस्त्रकक्रया 
झाल्यावि ज्या 
जागेवरून श्वान 
पकडले तथे े नेऊन 
सोडणे 

      

      प्राप्त झालेल्या ननववदा व त्यामधील दिाचंी पडताळणी केली असता मोकाट व जखमी श्वानांवि 
ननबीजीकिण शस्त्रकक्रया किणे कामी ॲननमल वले्फेअि सोसायटी, अधेंिी हयांची तलुनात्मक दृष्टया सवावत 
कमी दिाची ननववदा आहे. सदि दि हे अवाजवी असल्याचे हदसनू आले. त्याकिीता हद. 26/06/2011 िोजी 
ॲननमल वेल्फेअि सोसायटी, अधेंिी हयांना दि वाटाघाटी बाबत पत्र देऊन हद. 27/07/2011 िोजी सकाळी 
11.30 वाजता हजि िाहणेबाबत कळववण्यात आले होत.े डॉ. ननमवल पाटील, सर्चव ॲननमल वेल्फेअि 
सोसायटी, अधेंिी हे महापाललकेत चचेसाठी हजि िाहीले. झालेल्या चचेप्रमाणे नि श्वानांवि ननबीजीकिण 
शस्त्रकक्रया किणे कामी रु. 900/- व मादी श्वानांवि ननबीजीकिण शस्त्रकक्रया किणे कामी रु. 1100/- प्रनत 
श्वान दि िाहील असे पत्र हदलेले आहे. 
हद. 21/4/2011 च्या जाहहिातीनसुाि प्रथम ननववदा द िॉयल व्हेटिनिी सोसायटी ऑफ इंडडया, मलुुडं हयांची 
ननववदा कमी दिाची असल्याने मजंूि किण्यात आली. तथापी, त्यांनी काम किण्यास असमथवता दशवववल्याने 
त्यानतंिची कमी दिाची ननववदा म.े ॲननमल वेल्फेअि सोसायटी, अधेंिी यांची असताना त्यांना वाटाघाटीस 
बोलावनू काम किण्यांस तयाि असल्याबाबत ववचािणा किण्यात आलेली नाही. 
मे.ॲननमल वेल्फेअि सोसायटी, अधेंिी हयांनी हद. 21/4/2011 िोजीच्या प्रथम ननववदेनसुाि भिलेले दि व हद. 
12/7/11 िोजीच्या फेि ननववदेनसुाि भिलेले दि हे दपु्पटी पेक्षा जास्त आहेत हयाबाबत ननववदा सलमतीने 
बाजाि भावाप्रमाणे पडताळणी केल्याचे हदसनू येत नाही. ननववदा दि हे 90 हदवसांकिीता ग्राहय असताना 
दिातील तफावती बाबत तपासणी न केल्याने महानगिपाललकेच ेआर्थवक नकुसान झालेले असनू किण्यात 
आलेला खचव नि श्वानांवि ननबीजीकिण शस्त्रकक्रया किणे कामी रु. 400/- व मादी वि ननबीजीकिण 
शस्त्रकक्रया किणे कामी रु. 515/- हयाप्रमाणे एकूण रु. 7,38,095/- झालेला खचव आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत 
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आहे. 
आक्षेपार्धन िक्कम रु. 738095/- 

मे. ॲननमल वेल्फेअि सोसायटी, अधेंिी हयांना हद. 22/8/11 त े31/8/12 हया कालावधी किीता प्रथम आदेश 
देण्यात आलेले असनू महासभा ठिाव हद.13/8/2012 नसुाि पढुील ननववदा प्रकक्रया पणुव हाईपयतं मदुत वाढ 
देण्यांत आली आहे. मे. ॲननमल वेल्फेअि सोसायटी, अधेंिी हयांना ठेका देताना पवूीच्या हद. 4/5/2011 
ननववदेपके्षा जादा दिाने मजंिू केलेली असताना वेळीच ननववदा प्रकक्रया सरुु किणे अपेक्षक्षत असताना तसे न 
किता त्यांना मदुतवाढ देण्यांत आलेली आहे. शासन उद्योग उजाव व कामगाि ववभाग ननणवय क्र. 
भांखस/1088/(2512)/उद्योग-6, हद. 2/01/1992 मधील परिच्छेद 8-3. परिलशष्ठ “सात नसुाि” पनुवप्रत्यायी 
आदेश देताना त े मळु आदेशाच्या तािखेपासनू सहा महहन्याच्या अवधीत ककंवा ननववदा प्रकक्रया पणूव 
हाईपयतं जो कालावधी कमी असेल त्याकिीता देण्यात यावेत. तथापी, सदि ननववदाधािकास हद. 13/8/12 
पासनु आदेश ननगवलमत केले असनू आजतागायत त्यांचे काम सरुु आहे. या अननयलमततमेळेु सदि 
कालावधीत झालेला खचव ननयमबाहय असनू तो आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे. 

DATASDM5602 (Ref No : 44)                                                                           

45                                    
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :जंतुनाशके खिेदी , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 394260.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 41600.00/-   
जंतु नाशके नस्ती तपासिी असता ननववदे मध्ये प्राप्त दर, दरात झािेिी वाढ व नतंर वाटाघाटीमध्ये 
अनंतम केिेिे दर हे बाजार भावाशी सुसगंत असल्याच ेखरेदी सलमतीने प्रमाणणत केिेिे नाहीत. 
 
  

कामाचे नाव जंत ूनाशके, ककटक नाशके खिेदी बाबत. 
स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव िमेश ॲग्रो कॉ., दक्षता रेडडगं डहाणू ॲग्रो हाबोहटन 

रिसचव  
तांर्त्रक मजंुिी ---- 
प्रशासकीय मजंुिी ठिाव क्र. 3 हद. 22/12/10 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

---- 

अदंाजपत्रकाची िक्कम 4.50 कोटी 
बजेट तितदु 46.10 कोटी 



122 

 

ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव 12/3/11 त े23/3/11 दैननक लोकमत 
इसािा िक्कम 2.13 लाख 
ननववदा िक्कम 4.50 कोटी 
सिुक्षा अनामत 4.50 लाख 
कामाचा कालावधी 1 वर्षव 
किािनामा मदु्रांक शलु्क 2500 
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश  
काम सरुु हदनांक:  काम पणुव हदनांक:   ----- 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

 

प्रमाणक क्र. मोजमाप पसु्तक क्र. 
       वसई – वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत आिोग्य ववभागासाठी लागणािी जंतनुाशके व ककटक 
नाशके सन  2011-12 किीता आवश्यक असल्याने वावर्षकं ननववदा दि मागववण्यात आलेले आहेत. सदि 
ननववदा नस्ती तपासली असता लेखा परिक्षक खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
सन 2011-12 मध्ये लागणािी जंतनुाशके व ककटक नाशके यांची अदंाजजत ककंमत 4.5 कोटी आहे व 
त्यानसुाि 4.5 कोटी िकमकेिीता ठेकेदाि यांचे कडून रु. 44,100 एवढा मदु्रांक शलु्कावि किािनामा किणे 
क्रमप्राप्त होत.े नस्ती तपासली असता फक्त रु. 2,500 मदु्रांक शलु्कावि किािनामा केलेला आहे. तिी म.े 
डहाणू ॲग्रो, मे. हाबोलमन रिसचव लरब, लक्षता रेडडगं कं., मे. िमेश ॲग्रो कॉपो. यांचे कडून रु. 41,600 
मदु्रांक शलु्क वसलू करुन शासन दप्तिी जमा किावेत व तसे अनपुालन लेखा परिक्षणास अवगत किावे. 
तो पयतं िक्क्म रु. 41,600 वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 कलम 63 ची 
दरुुस्ती/ सधुािणा क्र. 12 हद. 01/05/2006. 

वसलुपात्र िक्कम रु. 41,600/- 
जंत ुनाशके नस्ती तपासली असता ननववदे मध्ये प्राप्त दि व नतंि वाटाघाटी अनंतम केलेले दि हे बाजाि 
भावाशी ससुगंत असल्याचे खिेदी सलमतीने प्रमाणणत केलेले नाहीत.  
मे. एस.आि.बी. इंडस्रीज सोलापिू यांचे पत्र क्र. 811 हदनांक 14/01/2011 नसुाि मे. पिफेक्ट लरबोिेटी मे. 
हबोलमन रिसचव लरबोिटीज, मे. डडन फामावजस्टक, मे. ननओ लरब हेच अर्धकृत पिुवठादाि असल्याच ेपत्रात 
नमदू केले आहे. पिंत ूपत्रावि सबंधंीत कंपनीचे अर्धकृत अर्धकािी यानी स्वाक्षिी केलेली नाही. पत्रावि 
स्वाक्षिी नसताना सदिच ेपत्र ग्राहय धिण्यात आले आहे. 
खालील नमदू केलेली जंतनूाशके यांचा सन 2010-11 व 2011-12 चे दि दशवववण्यात आले आहेत. 

अ.क्र ककटक नाशकाच ेनाव 2010-11 दि 2011-12 दि फिक 
1. पायिोसीन ऑईल ISI 2980 3380 400 वाढ 
2. मास्कुटो लावासाईट 

588/1978 
15000 16500 1500 वाढ 

3. टेमीिॉक्स 50% ई.सी. 4800 6500 1700 वाढ 
4. पायिेथ्रम एक्सररक्ट 6945 7430 485 वाढ 
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2% ई.सी. 
      विील चािही ककटक नाशके यांच्या दिात 10 त े 35% वाढ झाल्याच े हदसत.े ननववदा प्रकक्रया 
िाबववताना बाजािभावाशी ससुगंत दि प्राप्त होतील याची ननववदा सलमतीने दक्षता घेणे व तसे प्रमाणणत 
किणे आवश्यक आहे. 
प्रभाग सलमती 'ई' मधील आिोग्य ववभागाची ककटक नाशके सन 2011-12 ववननयोग नोंदवही तपासली 
असता पायिेथ्रम 150 लल व वेस्ट स्रीट 82 लल हदनांक 01/04/11 िोजी लशल्लक असल्याच े लेखा 
परिक्षणाच्या ननदशवनास आले आहे. सदि ककटक नाशके हदनांक 31/03/12 पयतं वापिलेली नाहीत. हदनांक 
01/04/11 त े हदनांक 31/03/12 हया एक वर्षावमध्ये उपिोक्त ककटक नाशके न वापिण्याबाबत खुलासा 
किावा. पायिेथम 1 ललटि चा रु. 1389/- आहे म्हणज े15 x 1389 = 2,08,350/- तसेच वेस्ट स्रीट चा 1 
लल. दि रु. 85/- आहे म्हणजेच 82 x 85 = 6970 एकुण रुपये 2,15,320 एवढया ककंमतीची ककटक नाशके 
सन 2011-12 मध्ये न वापिल्याने महानगिपाललकेचा ननधी अनावश्यकरित्या अडकुन पडला तसेच सदिची 
ककटक नाशके इति प्रभाग सलमतीला वगव करुन वापिात आणणे शक्य होते. सदिची िक्कम रु. 
2,15,320/- आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे. 
       आक्षेपार्धन िक्कम रु. 2,15,320/- 
प्रभाग सलमती 'अ' आिोग्य ववभागातील जंतनूाशक ववननयोजन नोंदवही तपासली असता खाली नमदू 
केलेल्या त्रटूी ननदशवनास आलेल्या आहेत. 
हदनांक 21/11/11 िोजी बायोटेक्स 1000, 358 लल . लशल्लक होत.े कायावलयीन आदेश क्र. 
वववशम/1018/11 हद. 19/11/11 नसुाि पनुश्च 300 लल. बायोटेक्स 1000 मागववण्यात आल.े ववननयोग 
नोंदवही तपासली असता दिहदवशी फक्त 1 लल. एवढा वापि होतो. हद. 21/11/11 िोजी लशल्लक असलले े
358 लल. बायोटेक्स 1000 पढुील वर्षावसाठी पिेुसे असताना सबंधंीत ववभागाने अनावश्यक मागणी केली 
आहे. बोयोटेक्स 1000 चा दि प्रनत लल. 179.80 आहे. म्हणजेच 179.80 x 300 = 53,940/- सदि 
रु.53,940/- अनावश्यक गुतंववण्यात आलेले आहेत. म्हणून सदिची िक्कम आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
        आक्षेपार्धन िक्कम रु. 53940/-  
डांबि गोळी व मेललर्थन पावडि या दोन्ही और्षधाचा ववननयोग नोंदवही मध्ये हद. 01/04/11 त े हद. 
12/09/11 पयतं वापि झाल्याचे ननदशवनास येत नाही. 
लमलेर्थन पावडि हद. 26/10/11 िोजी 3900 ककलो लशल्लक होती कायावलयीन आदेश क्र. वववशम/भा/ं787 
हद. 13/10/11 नसुाि पनुश्च: 5000 ककलो पावडि मागववण्यात आली. लशल्लक लमलेथम पावडि 3900 
ककलो ही हद. 31/03/12 पयतंच्या वापिास पिेुशी असताना  पनुश्च: 5000 ककलो पावडिची मागणी 
सबंधंीतानी केली. लमलेर्थन पावडि प्रनत ककलो रु. 25/- चा दि म्हणून 5000 ककलो x 25 = 1,25,000/- 
ची लमलेर्थन पावडिवि अनावश्यक गुतंववण्यात आले. म्हणून सदिची िक्कम रु.1,25,000/- आक्षेपार्धन 
ठेवण्यात येत आहे. 
        आक्षेपार्धन िक्कम रु. 125000/- 
गोककलरथ हदनांक 25/10/11 त े हदनांक 31/12/11 पयतं ववननयोग नोंदवही मध्ये नोंद केली आहे पिंत ू
जस्वकािणाऱयाच्या व देणाऱयाच्या स्वाक्षऱया नाहीत. तसेच हदनाकं 01/01/12 पासनु ववननयोग नोंदवही 
मध्ये नोंद घेतलेली नाही.  
    8) फााँर्गगं मलशन साठी लागणािे पेरोल व डडझेल पावती पसु्तके तपासली असता सदि पावती 
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पसु्तके महािाष्र नगिपरिर्षद लेखा सहंहता 1971 ननयमक 9 (1 त े 8) नसुाि भांडािपाल यांचे कडून 
प्रमाणणत करुन देणे क्रमप्राप्त असताना पावती पसु्तक क्र. 12,23,43,66 भांडािपाल यांचे कडून प्रमाणणत 
करुन घेतलेल े नाही. सदि पावती ही पेरोल व डडझेल पपंावरुन घेण्यासाठी वापिण्यात येत,े  सदि 
पावतीवि स्वाक्षिी ठेका कमवचािी कितो. व सदि पसु्तक हे ठेका कमवचािी यांच ेताब्यात असत.े पेरोल 
डडझेलसाठी वापिण्यात येणािे पावती पसु्तक ठेका कमवचाऱयाकड े ठेवणे ननयमानसूाि नाही. सदि पावती 
पसु्तकाचा गिैवापि होण्याची शक्यता नाकािता येत नाही. महािाष्र नगिपरिर्षद लखेा सहंहता 1971 

ननयम क्र. 153 नसुाि पेरोल डडझेलचा लेखा ठेवलेला नाही. 
   9) ननववदेसोबत घ्यावयाची इसािा िक्कम मळु अदंाजाच्या 1% एवढी घेणे क्रम प्राप्त होत.े जंतनूाशके 
खिेदी अदंाजजत िक्कम 4.50 कोटी आहे. म्हणजेच रु. 4.50 लाख एवढी इसािा िक्कम ननववदेसोबत घेणे 
आवश्यक होत ेपिंत ूठेकेदाि यांचे कडून रु. 2.13 लाख एवढीच घेण्यांत आली आहे. 
  10) जंतनुाशके अतंगवत िक्क्म रु. 4.50 कोटी एवढी आहे. ठेकेदाि यांचे कडून सिुक्षा अदंाजजत िकमेच्या 
5% म्हणजे 22,50,000 एवढी घेणे आवश्यक होत े प्रत्यक्ष ठेकेदाि यांचे कडून रु. 4.50 लाख एवढीच 
सिुक्षा अनामत घेतली आहे.       
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :वाहन दरुुस्ती ननगा , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 823950.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 64500.00/-   
स्थायी सलमतीची ववर्त्तय मजुंरी नसताना वाहन दरुुस्तीवर खचा करण्यात आिा आहे. 
 
  

       कामाचे नाव वाहन दरुुस्ती 
स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. यनुनव्हसवल ऑटोमोबाईल 
तांर्त्रक मजंुिी - 
प्रशासकीय मजंुिी प्र. ठिाव क्र. 307, हद. 22/3/2010 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव - 
अदंाजपत्रकाची िक्कम 21.50 लाख 
बजेट तितदु 71.50 लाख 
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ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव 8 हदवस, दै.सामना, हद.2/2/2009. 
हद. 2/2/2009 त े10/2/2009  

इसािा िक्कम रु. 20,000/- 
ननववदा िक्कम - 
सिुक्षा अनामत - 
कामाचा कालावधी 1 वर्षव 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 500/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी - 
कायाविंभ आदेश वववशम/3611/2010-11, हद. 31/3/2010 
काम सरुु हदनांक:  - 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

- 

प्रमाणक क्र. - 
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत नवघि-माणणकपिू प्रभाग सलमती यांनी सन 2009-
10 किीता वाहन दरुुस्ती किीता दै. सामना वतृ्तपत्रामध्ये जाहीि ननववदा प्रलसध्दी देऊन न्यनूतम दि 
असलेले म.े यनुनव्हसवल ऑटोमोबाईल यांना वाहन दरुुस्ती ठेका हदलेला आहे. वाहन दरुुस्ती ठेका 
नस्तीचे लखेा परिक्षण केल ेअसता खालीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहे. 
शा.नन.2 जाने 1992 व नप्रस/नन/05/प्र.क्र.151/05/9, हद. 29/12/2005 नसुाि मे. यनुनव्हसवल ऑटोमोबाईल 
यांचेकडून कमीत कमी 3% अनामत िक्कम वसलू किणे क्रमप्राप्त होत.े कामाची अदंाजजत िक्कम 
21.50 लाख एवढी असनू सदि िक्कमेवि रु. 64,500/- सिुक्षा अनामत ठेकेदाि यांचे कडून वसलू 
किण्यांत यावी.  

वसलूपात्र िक्कम रु. 64,500/-. 
वाहन दरुुस्ती ठेका सन 2009-10 साठी म.े यनुनव्हसवल ऑटोमोबाईल यांना देण्यात आला आहे. 
प्रशासकीय ठिाव क्र. 307, हद. 22/3/2010 नसुाि पनुश्च ्सन 2010 - 11 साठी सदि ठेकेदाि यांना 
मदुतवाढ देण्यात आली आहे. शा.नन. 2 जाने 1992 नसुाि फक्त सहा महहेने ठकेदाि यांना मदुतवाढ 
देय आहे. 1 वर्षावसाठी सबंधंीत ठेकेदाि यांना कोणत्या ननयमानसुाि मदुतवाढ देण्यात आली याचा 
खुलासा लेखापिीक्षणास झाला नाही. 
प्रभाग सलमती नवघि-माणणकपिू यांची मोटि वाहन दरुुस्ती नस्ती तपासल्या असता  सन 2011-12 
मध्ये रु. 8,23,950/- एवढा वाहन दरुुस्तीवि खचव केलेला आहे. सन 2011-12 नस्तीमध्ये उपिोक्त 
खचावसाठी आयकु्तांची ववत्तीय मजंूिी घेतलेली नाही. म्हणून सन 2011-12 मध्ये केलेला खचव 
रु.8,23,950/- आक्षपेार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
       आक्षेपार्धन िक्कम रु. 8,23,950/- 
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47                                     
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :भाड ेतत्वाविील वाहन , महानगिपललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 537900.00/-   
इसारा रक्कम, सुरक्षा अनमत व मुद्रांक शुल्क ननयमानुसार र्स्वकारण्यात आिेिे नाही. वाहन उपिब्ध 
करुन ददिले्या अर्धका-यांना वेतनामध्ये वाहतुक भत्ताही अदा करण्यात येत आहे. 
 
  

       कामाचे नाव महापाललकेसाठी वाहन भाडतेत्वावि घेणे 
स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव ओमकाि टूसव, ववणा ररव्हल्स, एन.एम. रान्सपोटव, 

लशवशभं ूरेडसव, सदगरुु रेडडगं व श्री. गणेश रेडसव. 
तांर्त्रक मजंुिी - 
प्रशासकीय मजंुिी सववसाधािण सभा ठिाव क्र. 8 हद. 3/3/2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव - 
अदंाजपत्रकाची िक्कम - 
बजेट तितदु 71.50 लाख 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै. सकाळ व महािाष्र बलुदं टाईम्स  

हद. 11/3/11 त े21/3/11  
इसािा िक्कम रु. 20,000/- 
ननववदा िक्कम - 
सिुक्षा अनामत 1 लाख 
कामाचा कालावधी 1 वर्षव 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 700/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी - 
कायाविंभ आदेश वववशम/96त1े02/2010-11, हद. 30/5/2011 
काम सरुु हदनांक:  - 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

- 

प्रमाणक क्र. - 
       वसई-वविाि शहि महानगिपाललका यांनी सन 2011-12 मध्ये महापाललकेसाठी लागणािी वाहने 
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भाडतेत्वावि घेण्यासाठी दै. बलुदं टाईम्स व दै.सकाळ या स्था ननक वतृ्तपत्रामध्ये जाहीिात देऊन 
ननववदा मागववण्यात आल्या होत्या. सदि ननववदा प्रकक्रयेमध्ये एकूण सात ननववदाकािांनी भाग घेतला 
असनू सवव ननववदाकाि यांना ठिाववक घटक मजंूि झालेले आहेत. सदिची वाहन भाडतेत्वाविील नस्ती 
तपासली असता खालीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यांत येत आहेत. 
दै. सकाळ व बलुदं टाईम्स या वतृ्तपत्रामध्ये जाहीि ननववदा प्रलसध्दी देण्यात आलेली आहे. ननववदा 
प्रलसध्दीमध्ये अदंाजजत िक्कम नमदू केलेली नाही. अदंाजजत िक्कम नमदू न किता सिुक्षा अनामत रु. 
1 लाख ठिववण्यात आली. तसेच शा.नन. 2 जाने 1992 नसुाि इसािा िक्कम ही अदंाजजत िक्कमेच्या 
1% घेण्याबाबत सरू्चत केले असताना इसािा िक्कम रु. 20,000/- एवढी घेण्यात आली. 

इसािा िक्कम 71.50 लाखावि 1% प्रमाणे  = 71500/- 
घेतलेली इसािा िक्कम                  = 20000/- 
कमी घेतलेली इसािा िक्कम              = 51500/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 51,500/- 

सिुक्षा अनामत शा.नन. 2 जाने 1992 व नप्रस/ंननववदा मागववणे/05 प्र.क्र. 151/05/09, हद. 29/12/2005 
नसुाि ठेकेदाि यांचेकडून 10% सिुक्षा अनामत रु. 4,66,500/- सिुक्षा अनामत िक्कम घेणे क्रमप्राप्त 
होत.े नस्तीमध्ये मजंूि ठेकेदाि यांचेकडून सिुक्षा अनामत घेतल्याची पावती ही लेखा परिक्षणास 
उपलब्ध झालेली नाही. किीता सदि िक्कम रु. 4,66,500/- वसलूपात्र ठेवण्यांत येत आहे. 

वसलूपात्र िक्कम रु. 4,66,500/- 
वसई-वविाि शहि महापाललका अतंगवत कायवित प्र. सहाय्यक आयकु्त, शाखा अलभयतंा यांना 
महापाललकेच्या वतीने कायावलयीन कामासाठी वाहन पिुवठा किण्यांत आलेला आहे. उपिोक्त अर्धकािी 
वगावचे वेतन देयक तपासल ेअसता सबंधंीताना प्रवास भत्ता देण्यांत आला आहे. तिी. प्र. स. आयकु्त, 
शाखा अलभयतंा यांना ज्या हदनांकापासनू कायावलयीन कामासाठी वाहन देण्यांत आले आहे त्या 
हदनांकापसनू त ेआजपयतं त्यांना सन 2011-12 मध्ये हदलेला एकुण वाहतकु भत्ता रु. 16,800/- वसलू 
किण्यांत यावा व यापढेु ज्या अर्धकाऱयांना वाहन देण्यांत आलेले आहे त्यांना वाहतकु भत्ता अदा 
किण्यात येऊ नये. प्रस्ततु प्रकिणीची नस्ती तपासत असताना सबंरं्धत अर्धक-यांना वाहन वाटप 
केल्याच ेकायावलयीन आदेशांची मागणी सबंरं्धतांकड ेकिण्यात आली होती तथावप ती उपलब्ध झाली 
नसल्याने सबंरं्धत अर्धका-यांकडुन वसलु किावयाची िक्कम लेखापिीक्षणास परिगणणत किता आली 
नाही.   

वसलुपात्र िक्कम रु. 16,800/- 
सन 2011-12 मध्ये भाडतेत्वावि वाहनासाठी एकूण खचव रु. 46.65 लाख एवढा झालेला आहे. ठेकेदाि 
यांचेशी किािपत्र कित े वळेी फक्त रु. 700/- मदु्रांक शलु्कावि किाि पत्र केले आहे. मुबंई मदु्रांक 
अर्धननयम 1958 मधील कलम 63 ची दरुुस्ती /सधुािणा  क्र. 12, हद. 1/5/2006 नसुाि किािनामा 
किताना किािाच्या िक्कमचे्या प्रथम 10 लाखापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक 1 लाखकिीता 
रु.100/- प्रमाणे मदु्रांक शलु्क कमाल रु. 5.00 लाखाच्या मयावदेपयतं भिणे बधंनकािक आहे. त्यानसुाि 
ठेकेदाि यांचे कडून रु. 3800/- मदु्रांक शलु्क वसलू किणे आवश्यक होत.े उवविीत मदु्रांक शलु्क रु. 
3100/- त्यांचेकडून वसलू करून शासन खाती जमा किावेत.  
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वसलूपात्र िक्कम रु. 3100/- 
वसई-वविाि शहि महानगिपाललका यांनी भाडतेत्वावि वाहन घेण्यासबंधंी ननववदा मागववताना प्रनत 12 
तास दिाने वाहनाचा दि मागववण्यात आला आहे. शा.नन. नप्रस/वाहन धोिण/2005/प्र. क्र. 05/09, हद. 
10/5/2005 अ.क्र. 20 प्रमाणे दि ननजश्चत केलेले नाहीत ककंवा प्रनत महीना दि मागववलेले नाहीत. 
वाहने भाडतेत्वाविील नस्ती तपासली असता एकूण सात ठेकेदाि यांनी ननववदा भिलेल्या आहेत. 
सदिच्या ननववदा उघडण्याचा लशक्का मािलेला असनू सक्षम अर्धकािी यांनी स्वाक्षिी केलेली आहे. पिंत ू
ननववदा उघडण्याची तािीख व वेळ नमदू केलेली नाही.  

याबाबत देण्यात आलले्या अधवसमास पत्र क्र. 130 हद. 18/6/2013 ला हद. 2/07/2013 िोजी 
अनपुालन प्राप्त झाले असनु त्यापकैी आक्षेप क्र. 5 व 6 चे अनपुालन मान्य किण्यात येत 
आहे. आक्षेप क्र. 3 बाबत कायववाही पणुव झालेली नसल्याने व क्र. 1,2 व 4 चे अनपुालन 
असमाधानकािक असल्याने सदि आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहेत  
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                   -            
सॅटेिाईट लसटी योजनेअंतगात घनकचरा व्यवस्थापन 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :घनकचिा व्यवस्थापनांत , कें द्र शासन, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 318329.00/-   
प्रभागातीि साीसीाईकरीता िागणा-या कामगारांची सखं्या, क्रकमान वेतन कायद्यानुसार देय होणारे 
मालसक वेतन, कचरा उचिण्यास िागणा-या वाहनांची सखं्या, त्यासाठी िागणारे इंधन, साीसीाई 
सादहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचााची पररगणना न करताच ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत.      
कॉण्रॅक्ट िेबर ॲक्ट 1970 व कॉण्रॅक्ट िेबर ननयम 1971 अन्वये कामगार आयुक्तांचे आवश्यक त े
परवाने असणे, ठेकेदाराच्या नावे भववष्ट्य ननवााह ननधी व राज्य कामगार ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादर करताना बधंनकारक आहे. असे असताना ननववदा र्स्वकृतीनतंर तीन मदहन्याचे 
आत सदर कागदपत्र ेसादर करण्याची सुट देण्यात आिी आहे.कामगारांचा भववष्ट्य ननवााह ननधी व 
राज्य कामगार ववमा योजना या रकमा ठेकेदाराने सबंरं्धत आस्थापनाकंड ेजमा करणे आवश्यक आहे. 
तोपयतं महानगरपलिकेने पुढीि मदहन्याच ेप्रदान रोखुन धरणे क्रमप्राप्त आहे. 
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कामाचे नाव  वसई ववभागात दैनहंदन साफसफाई, गटाि सफाई, शौचालय 

व माकेट सफाई करुन कचिा वाहतकु किणे. 
स.ुबे./मकासस.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. एम. ई. प्रोजेक्ट प्रा. लल., बोिीवली 
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती  ठिाव क्र.13 हद. 7.9.2011 
तार्त्रक मजंुिी --- 
जजल्हा दिसचुी वर्षव --- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम उपलब्ध झाली नाही. 
अथवसकंल्प तितदु 47 लाख 
ननववदा कालावधी व दैननक दै.वातावहि, महािाष्र टाईम्स,निवीि र्चमाजी हद.21.6.11 21 

हदवस 
इसािा िक्कम रु. 2,00,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 13,50,480/- दिमहा 
सिुक्षा अनामत रु. 8,10,288/-  
कामाचा कालावधी हद. 31.3.12 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 7,200/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी ---  
कायाविंभ आदेश क्र.वववशम/आस्था/547/2011हद. 1.10.2011 
काम सरुु हदनांकः03.10.2011 काम पणुव हदनांकः 
धावत/ेअतंीम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

माहे 10/2011 चे देयक तपासणीस उपलब्ध झाले. 

प्रमाणक क्र. 8882/5.3.12 मोजमाप पसु्तक क्र. ----- 
       
        महानगिपाललका आिोग्य ववभागाकिीता साफसफाई व सोयी या लशर्षावखालील उपलशर्षव 
घनकचिा व्यवस्थापन अतंगवत िस्ता,गटािे,नाले,साववजननक हठकाणे स्वच्छता सफाई ठेका या 
लशर्षांतगवत नवघि-माणणकपिु,नालासोपािा, वविाि या तीन मळु ववभागांचे आणखी अकिा ववभाग व 
वसई असे एकुण बािा ववभाग करुन स्वततं्र ननववदा मागववण्यात येतात.  
        वसई ववभागातील 81,82,83,85,86,87,88,89 या प्रभागात दैनदंीन साफसफाईच्या 
ठेक्याकिीता हद. 21.6.11 िोजी ननववदा सचुना प्रलसद्ध किण्यात आली. त्यानसुाि हद. 13.7.11 िोजी 
द.ु 4.00 वाजेपयतं ननववदा मागववण्यात आल्या व त्याच हदवशी त्या उघडण्यात यावयाच्य होत्या. 
तथावप त्या हद. 19.7.2011 िोजी द.ु 3.00 वा. उघडण्यात आल्या. सदि ननववदा प्रकक्रयेस 5 
ननववदाकािांनी प्रनतसाद हदला. त्यापकैी मे. एम. ई. प्रोजेक्ट प्रा. लल., बोिीवली यांची दिमहा रु. 
13,50,480/- दिाची न्यनुतम  ननववदा जस्वकािण्यात आली व त्यास स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 
7.9.11 अन्वये  मजंुिी देण्यात आली. प्रस्ततु नस्ती तपासली असता पढुीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात 
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येत आहेत. 
वसई ववभागातील 8 प्रभागातील साफसफाईकिीता लागणा-या कामगािाचंी सखं्या, ककमान वेतन 
कायद्यानसुाि देय होणािे मालसक वेतन, कचिा उचलण्यास लागणा-या वाहनांची सखं्या, त्यासाठी 
लागणािे इंधन, साफसफाई साहहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचावची परिगणना न किताच ननववदा 
मागववण्यात आल्या आहेत. त्यामळेु आलेले दि योग्य व ससुगंत असल्याचे तपासता येत नाही.  
नस्तीमध्ये फक्त मजंुिीप्राप्त ननववदाकाि मे. एम.ई. प्रोजेक्ट प्रा. लल. यांचीच ननववदा कागदपत्र 
उपलब्ध असल्याने सपंणुव ननववदा प्रकक्रयेची तपासणी किता आली नाही. मे. एम.ई. प्रोजेक्ट प्रा. लल. 
त्यांच्या ननववदा फॉमव ब-1 मध्ये मागणी किण्यात आलेली माहहती जसे, या कामी वापिण्यात 
यावयाच्या कामगािांची व वाहनांची सखं्या दशवववललेी नाही. तिीही त्याचंी ननववदा जस्वकािण्यात 
आलेली आहे. ननववदा जस्वकृतीनतंि ठेकेदािाने 107 मजुि, 6 डम्पि व 2 ररक्टि पिुववण्याच े हदनांक 
ननिंकच्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
सदि ठेका हा शहिातील स्वच्छतचेा व नागिीकांच्या आिोग्याशी ननगडीत असल्याने ननयमीत दैनदंीन 
साफसफाई होणे आवश्यक असल्याने ठेकेदािाकडुन सिुक्षा अनामतीव्यनतिीक्त अर्धकची ननष्पादन 
सिुक्षा (Performance guarantee) घेणे आवश्यक होत.े स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 
अन्वयेही याच कािणास्तव सबंरं्धतांकडुन “आवश्यक ती अननजश्चत सिुक्षा अनामत घेण्यात यावी” अस े
नमदु आहे. असे असतानाही ठेकेदािाकडुन सदि अनामत घेण्यात आलेली नाही. 
कॉण्ररक्ट लेबि ॲक्ट 1970 व कॉण्ररक्ट लेबि ननयम 1971 अन्वये कामगाि आयकु्तांच ेआवश्यक त े
पिवाने असणे, ठेकेदािाच्या नावे भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादि किताना बधंनकािक आहे. असे असताना ननववदा जस्वकृतीनतंि तीन महहन्याच े
आत सदि कागदपत्र ेसादि किण्याची सटु देण्यात आली आहे. वस्ततुः या आस्थापनांना देय असणा-
या भववष्य ननवावह ननधी, िाज्य कामगाि ववमा योजना या िकमा दिमहा कामगािांच्या वतीने 
ठेकेदािाने भिणा किणे आवश्यक आहे. 
कायावदेश हद. 1-10-2011 अन्वये सबंरं्धत ठेकेदािाने हद. 3-10-11 पासनु कामास सरुुवात केली. 
प्रमाणक क्र. 8882 हद. 5.3.12 रु. 10,38,367/- अन्वये या महहन्याच ेप्रदान किण्यात आले आहे. 
सदि प्रमाणकाची तपासणी केली असता खालील त्रटुी आढळुन आल्या. 
मे. एम.ई. प्रोजेक्ट प्रा. लल. यांची दिमहा रु. 1350480/- म्हणजचे प्रनतहदन 1350480/31 हदवस = 
रु. 43564/- दिाची न्यनुतम ननववदा जस्वकािण्यात आली. ककमान वेतन कायद्यानसुाि कामगािांच े
प्रतीहदन वेतन रु. 213/- ननजश्चत किण्यात आले होत े त्यानसुाि ननयकु्त केलेल्या 107 कमगािांच े
प्रनतहदन वेतन रु. 22791/- (+) 40% लेव्ही रु. 9116/- = एकुण प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 31907/-. 
म्हणजेच प्रनतहदन 8 वाहनाचा खचव-प्रनतहदन एकुण खचव रु. 43564/- (-) प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 
31907/- = रु. 11657/- याप्रमाणे प्रनतहदन देय िकमा ननजश्चत किण्यात आल्या होत्या. माहे 
ऑक्टोबि 2011 मध्ये 29 हदवस 2634 कमवचा-यांचा पिुवठा केला असल्याने (ननववदा व 
किािनाम्यानसुाि प्रनतहदन 107 प्रमाणे 29 हदवसाकिीता 3103 कामगािांचा पिुवठा किणे आवश्यक 
होत.े) व प्रनतहदन ककमान वेतन रु. 222/- पयतं वाढल्याने वेतनापोटी रु. 584748/- (+) 40% लेव्ही 
रु. 233899/- एकुण रु. 818647/- िक्कम देय होती तसेच वाहन खचावपोटी रु. 10308/-(ककमान 
वेतन दि प्रनतहदन रु. 222/- झाल्याने) (*) 29 हदवस म्हणजे रु. 298932/- असे एकुण 
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रु.1117579/- स्थुल िक्कम देय होत.े या िकमेतनु घटंागाडयांचे भाड े रु. 4200/-, नागरिकांच्या 
तक्रािीनसुाि दंड रु. 10000/- व किािनाम्यातील अट क्र. 18 नसुाि कमी पिुवठा केलेल्या 469 
कमवचा-यांकिीता ककमान वेतनाच्या दपु्पट दिाने दंड रु. 208236/- व 2% आयकि रु.18685/- अस े
एकुण रु. 241121/- वसलु करुन रु. 876458/- अदा किणे आवश्यक असताना रु.1038367/- 
इतक्या िकमेचे प्रदान किण्यात आले आहे. ठेकेदािास रु. 161909/- अनतरिक्त प्रदान किण्यात आल े
आहे. सदि िक्कम रु. 161909/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
लेव्हीमध्ये अदा किण्यात येणािी 8.33% बोनसची िक्कम देयकातनु कपात करुन अदाकत्यावने िाखुन 
ठेवावयाची असनु, अशी वर्षवभिात िाखुन ठेवलेली सपंणुव िक्कम, सणाच्या कालावधीत ठेकेदािाच्या 
मागणीनसुाि त्यास अदा किावयाची असताना ती चाल ु देयकात अदा किण्यात आलेली आहे. माहे 
ऑक्टोबि 2011 मध्ये सदि िक्कम रु. 48710/- अदा किण्यात आली असनु ती कामगािास अदा 
केल्याचे नस्तीमधील उपलब्ध कागदपत्रांवरुन हदसनु येत नाही. सदि िक्कम रु. 48710/- वसलुपात्र 
ठेवण्यात येत आहे. 
किािनामा अट क्र. 15 नसुाि कामगािांच्या सिुक्षेसाठी ववमा उतिववणे आवश्यक आहे, त्याकिीता 
ठेकेदािास 1.67% लेव्ही देण्यात आली आहे. तथावप ठेकेदािाने कामगािांचा ववमा उतिववल्याचे हदसनु 
येत नाही. किीता त्यांना अदा किण्यात आलेली िक्कम रु. 9765/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे.  
विील अलभप्राय क्र. 4 नसुाि कामगािांचा भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना या 
िकमा ठेकेदािाने सबंरं्धत आस्थापनांकड ेजमा किणे आवश्यक आहे. तोपयतं महानगिपललकेने पढुील 
महहन्याचे प्रदान िोखुन धिणे क्रमप्राप्त आहे. ही कायववाही झाल्याचे हदसनु येत नाही. किीता या दोन 
बाबींकिीता अदा किण्यात आलेली लवे्ही रु. 97945/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
याच पध्दतीने माहे नोव्हेंबि 2011 त े माचव 2012 पयतंच्या प्रदाननत देयकांची तपासणी करुन 
विीलप्रमाणे वसलु किावयाच्या िकमांची परिगणना करुन वसलु िकमेची माहहती लेखापिीक्षणास 
अवगत  किावी. 

अ.क्र. 5अ त ेउ पयतं एकुण वसलुपात्र िक्कम रु. 318329/- 
DATSCDM6901 (Ref No : 47)                                                                           

49    -                             -                                    
                                                                       
                   -     -                 
सॅटेिाईट लसटी योजनेअंतगात घनकचरा व्यवस्थापन 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :घनकचिा व्यवस्थापनांत , कें द्र शासन, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 1775620.00/-   
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प्रभागातीि साीसीाईकरीता िागणा-या कामगारांची सखं्या, क्रकमान वेतन कायद्यानुसार देय होणारे 
मालसक वेतन, कचरा उचिण्यास िागणा-या वाहनांची सखं्या, त्यासाठी िागणारे इंधन, साीसीाई 
सादहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचााची पररगणना न करताच ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत.     
कॉण्रॅक्ट िेबर ॲक्ट 1970 व कॉण्रॅक्ट िेबर ननयम 1971 अन्वये कामगार आयुक्तांचे आवश्यक त े
परवाने असणे, ठेकेदाराच्या नावे भववष्ट्य ननवााह ननधी व राज्य कामगार ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादर करताना बधंनकारक आहे. असे असताना ननववदा र्स्वकृतीनतंर तीन मदहन्याचे 
आत सदर कागदपत्र ेसादर करण्याची सुट देण्यात आिी आहे.कामगारांचा भववष्ट्य ननवााह ननधी व 
राज्य कामगार ववमा योजना या रकमा ठेकेदाराने सबंरं्धत आस्थापनाकंड ेजमा करणे आवश्यक आहे. 
तोपयतं महानगरपलिकेने पुढीि मदहन्याच ेप्रदान रोखुन धरणे क्रमप्राप्त आहे. 
 
  

कामाचे नाव नवघि माणणकपिु (पवुव) ववभागात दैनहंदन साफसफाई, 
गटाि सफाई, शौचालय व माकेट सफाई करुन कचिा 
वाहतकु किणे. 

स.ुबे./मकासस.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. रिलायबल एजन्सी 
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती  ठिाव क्र.14 हद. 27.9.2011 
तार्त्रक मजंुिी --- 
जजल्हा दिसचुी वर्षव --- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम उपलब्ध नाही. 
अथवसकंल्प तितदु --- 
ननववदा कालावधी व दैननक दै.वातावहि, महािाष्र टाईम्स,निवीि र्चमाजी हद.21.6.11  

21 हदवस 
इसािा िक्कम रु. 2,00,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 4134072/- दिमहा 
सिुक्षा अनामत रु. 12,40,222/-  
कामाचा कालावधी हद. 31.3.12 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 24,000/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी ---  
कायाविंभ आदेश क्र.वववशम/आस्था/538/2011हद. 1.10.2011 
काम सरुु हदनांकः03.10.2011 काम पणुव हदनांकः 
धावत/ेअतंीम देयकएकुण खचव 
िक्कम 

माहे 10/2011 चे देयक तपासणीस उपलब्ध झाले. 

प्रमाणक क्र. 8352/20.1.12 मोजमाप पसु्तक क्र. ----- 
        महानगिपाललका आिोग्य ववभागाकिीता साफसफाई व सोयी या लशर्षावखालील उपलशर्षव 
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घनकचिा व्यवस्थापन अतंगवत िस्ता,गटािे,नाले,साववजननक हठकाणे स्वच्छता सफाई ठेका या 
लशर्षांतगवत नवघि-माणणकपिु,नालासोपािा, वविाि या तीन मळु ववभागांचे आणखी अकिा ववभाग व 
वसई असे एकुण बािा ववभाग करुन स्वततं्र ननववदा मागववण्यात येतात.  
        नवघि-माणणकपिु (पवुव) ववभागातील 56,65,60,64,62,63,78,28,61 या प्रभागात दैनदंीन 
साफसफाईच्या ठेक्याकिीता हद. 21.6.11 िोजी ननववदा सचुना प्रलसद्ध किण्यात आली. त्यानसुाि हद. 
13.7.11 िोजी द.ु 4.00 वाजेपयतं ननववदा मागववण्यात आल्या व त्याच हदवशी त्या उघडण्यात 
यावयाच्या होत्या. तथावप त्या हद. 19.7.2011 िोजी द.ु 3.00 वा. उघडण्यात आल्या. सदि ननववदा 
प्रकक्रयेस 5 ननववदाकािांनी प्रनतसाद हदला. त्यापकैी मे. गरुुजी कन्स्रक्शन, भाईंदि यांची दिमहा रु. 
41,34,072/- दिाची न्यनुतम  ननववदा जस्वकािण्यात आली व त्यास स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 
7.9.11 अन्वये  मजंुिी देण्यात आली. मे.गरुुजी कन्स्रक्शन यांना हद. 17.9.11 च्या पत्रान्वये ननववदा 
जस्वकृत झाल्याचे व अनामत िक्कम रु. 12,40,222/- जमा करुन किािनामा किण्याबाबत 
कळववण्यात आले. मे.गरुुजी कन्स्रक्शन यांनी ननववदा जस्वकृतीच ेपत्र प्राप्त झालेवि काम किण्यास 
असमथव असल्याबाबत कळववल्यावरुन क्र.2 चे न्यनुतम ननववदाकाि मे. रिलायबल एजन्सीज (त्यांच े
दिमहा दि रु.50,08,995/- असे होत)े यांना मे. गरुुजी कन्स्रक्शन यांनी सादि केलेल्या दिाने काम 
किण्यास असल्याबाबत ववचािणा केल्यावरुन त्यांनी 235 कामगाि, 11 डम्पि,7 ररक्टिसह काम 
किण्यास तयािी दशवववली. प्रस्ततु नस्ती व देयकाच्या छायाप्रती तपासल्या असता पढुीलप्रमाणे 
अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
नवघि-माणणकपिु ववभागातील 9 प्रभागातील साफसफाईकिीता लागणा-या कामगािांची सखं्या, ककमान 
वेतन कायद्यानसुाि देय होणािे मालसक वेतन, कचिा उचलण्यास लागणा-या वाहनांची सखं्या, 
त्यासाठी लागणािे इंधन, साफसफाई साहहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचावची परिगणना न किताच 
ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. त्यामळेु आलेले दि योग्य व ससुगंत असल्याचे तपासता येत 
नाही.  
ठेकेदािाकडुन ननववदा िकमेच्या 5% रु. 12,40,222/- अनामत िक्कम जमा झाल्याच े नस्तीतील 
कागदपत्रावरुन ननदशवनास आले नाही. सदि िक्कम रु.1240222/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
सदि ठेका हा शहिातील स्वच्छतचेा व नागिीकांच्या आिोग्याशी ननगडीत असल्याने ननयमीत दैनदंीन 
साफसफाई होणे आवश्यक असल्याने ठेकेदािाकडुन सिुक्षा अनामतीव्यनतिीक्त अर्धकची ननष्पादन 
सिुक्षा (Performance guarantee) घेणे आवश्यक होत.े स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 
अन्वयेही याच कािणास्तव सबंरं्धतांकडुन “आवश्यक ती अननजश्चत सिुक्षा अनामत घेण्यात यावी” अस े
नमदु आहे. असे असतानाही ठेकेदािाकडुन सदि अनामत घेण्यात आलेली नाही. 
कॉण्ररक्ट लेबि ॲक्ट 1970 व कॉण्ररक्ट लेबि ननयम 1971 अन्वये कामगाि आयकु्तांच ेआवश्यक त े
पिवाने असणे, ठेकेदािाच्या नावे भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादि किताना बधंनकािक आहे. असे असताना ननववदा जस्वकृतीनतंि तीन महहन्याच े
आत सदि कागदपत्र ेसादि किण्याची सटु देण्यात आली आहे. वस्ततुः या आस्थापनांना देय असणा-
या भववष्य ननवावह ननधी, िाज्य कामगाि ववमा योजना या िकमा दिमहा कामगािांच्या वतीने 
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ठेकेदािाने भिणा किणे आवश्यक आहे. 
मे. रिलायबल एजन्सीज हे कामगाि कंत्राटदाि म्हणुन महािाष्र शासनाचे पिवानाधािक असनु त्यांचा 
पिवाना माहे 12/2009 पयतं वधै होता तसेच त्यांना 50 कामगािांपयतंच कामगाि ननयकु्त किण्याचा 
पिवाना देण्यात आला आहे. असे असतानाही त्यांना 235 कामगाि पिुववण्याचा ठेका देण्यात आला 
आहे. 
ननववदा कागदपत्रांमध्ये बेलसन कर थॉललक बॅंकेने हदलेले ठेकेदािाच्या सॉल्वन्सीबाबतचे प्रमाणपत्र उपलब्ध 
आहे. त े रु.50,00,000/- इतके आहे. असे असताना ननववदाकािास रु. 2.50 कोटीचा ठेका देण्यात 
आला.  
कायावदेश हद. 1-10-2011 अन्वये सबंरं्धत ठेकेदािाने हद. 3-10-11 पासनु कामास सरुुवात केली. 
प्रमाणक क्र. 8352 हद. 20.1.12 रु. 35,71,987/- अन्वये या महहन्याच ेप्रदान किण्यात आले आहे. 
सदि प्रमाणकाची तपासणी केली असता खालील त्रटुी आढळुन आल्या. 
मे. रिलायबल एजन्सीज यांची दिमहा रु. 41,34,072/- म्हणजचे प्रनतहदन 4134072/31 हदवस = रु. 
133357/- दिाची न्यनुतम ननववदा जस्वकािण्यात आली. ककमान वेतन कायद्यानसुाि कामगािांच े
प्रतीहदन वेतन रु. 213/- ननजश्चत किण्यात आले होत े त्यानसुाि ननयकु्त केलेल्या 235 कामगािांच े
प्रनतहदन वतेन रु. 50055/- (+) 40% लेव्ही रु. 20022/- = एकुण प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 
70077/-. म्हणजचे प्रनतहदन 18 वाहनांचा खचव-प्रनतहदन एकुण खचव रु. 133357/- (-) प्रनतहदन 
कमवचािी खचव रु. 70077/- = रु. 63280/- याप्रमाणे प्रनतहदन देय िकमा ननजश्चत किण्यात आल्या 
होत्या. माहे ऑक्टोबि 2011 मध्ये 29 हदवस 6443 कमवचा-यांचा पिुवठा केला असल्याने (ननववदा व 
किािनाम्यानसुाि प्रनतहदन 235 प्रमाणे 29 हदवसाकिीता 6815 कामगािांचा पिुवठा किणे आवश्यक 
होत.े) व प्रथमच महहन्यात प्रनतहदन ककमान वेतन रु. 222/- पयतं वाढल्याने वेतनापोटी रु. 
1430346/- (+) 40% लेव्ही रु. 572138/- एकुण रु. 2002484/- िक्कम देय होती तसेच वाहन 
खचावपोटी रु. 60319/-(ककमान वेतन दि प्रनतहदन रु. 222/- झाल्याने) (*) 29 हदवस म्हणजे रु. 
1749251/- असे एकुण रु.3751735/- स्थुल िक्कम देय होत.े या िकमेतनु वाहने कमी 
पिुववण्याबद्दलचा आकाि रु. 62000/-, नागरिकांच्या तक्रािीनसुाि दंड रु. 13000/- व किािनाम्यातील 
अट क्र. 18 नसुाि कमी पिुवठा केलेल्या 372 कमवचा-यांकिीता ककमान वेतनाच्या दपु्पट दिाने दंड रु. 
231235/- व 2% आयकि रु.68910/- असे एकुण रु. 375145/- वसलु करुन रु.3376590/- इतक्या 
िकमेचे ननव्वळ प्रदान किणे आवश्यक असताना रु. 35,00,547/- ननव्वळ प्रदान किण्यात आलेले 
असल्याने ठेकेदािास रु. 195397/- अनतरिक्त प्रदान किण्यात आले आहे. सदि िक्कम रु. 195397/- 
वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
लेव्हीमध्ये अदा किण्यात येणािी 8.33% बोनसची िक्कम देयकातनु कपात करुन अदाकत्यावने िाखुन 
ठेवावयाची असनु, अशी वर्षवभिात िाखुन ठेवलेली सपंणुव िक्कम, सणाच्या कालावधीत ठेकेदािाच्या 
मागणीनसुाि त्यास अदा किावयाची असताना ती चाल ु देयकात अदा किण्यात आलेली आहे. माहे 
ऑक्टोबि 2011 मध्ये सदि िक्कम रु. 119148/- अदा किण्यात आली असनु ती कामगािास अदा 
केल्याच ेनस्तीमधील उपलब्ध कागदपत्रांवरुन हदसनु येत नाही. सदि िक्कम रु. 119148/- वसलुपात्र 
ठेवण्यात येत आहे. 
किािनामा अट क्र. 15 नसुाि कामगािांच्या सिुक्षेसाठी ववमा उतिववणे आवश्यक आहे, त्याकिीता 
ठेकेदािास 1.67% लेव्ही देण्यात आली आहे. तथावप ठेकेदािाने कामगािांचा ववमा उतिववल्याचे हदसनु 
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येत नाही. किीता त्यांना अदा किण्यात आलेली िक्कम रु. 23887/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे.  
कामगािांच्या सिुक्षा व सवुवधेकिीता ववववध 6 बाबींकिीता ककमान वेतन कायद्यानसुाि देय वेतनावि 
अर्धकची 34.75% लेव्ही ठेकेदािास अदा किण्यात येत.े हे लेव्हीच े कामकाज सिुळीतपणे पाि 
पाडण्याकिीता ठेकेदािास प्रशासकीय खचावकिीता अनतरिक्त 5.25% लेव्ही अदा किण्यात येत.े सदि 6 
बाबींच्या िकमा सबंरं्धत शासकीय आस्थापनांकड े जमा किण्यात आलेली नसल्याने प्रशासकीय 
खचावकिीता ठेकेदािास अदा किण्यात आलेली लेव्ही रु. 1,96,966/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
याच पध्दतीने माहे नोव्हेंबि 2011 त े माचव 2012 पयतंच्या प्रदाननत देयकांची तपासणी करुन 
विीलप्रमाणे वसलु किावयाच्या िकमांची परिगणना करुन वसलुपात्र िकमेची माहहती लेखापिीक्षणास 
अवगत किावी. 

अ.क्र. 2 व 5 अ त ेउ पयतं एकुण वसलुपात्र िक्कम रु. 1775620/- 
 
 

DATSCDM6901 (Ref No : 48)                                                                           

50    -                             -                                    
                                                                       
                   -                   
सॅटेिाईट लसटी योजनेअंतगात घनकचरा व्यवस्थापन 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :घनकचिा व्यवस्थापनांत , कें द्र शासन, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 2720575.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 487749.00/-   
प्रभागातीि साीसीाईकरीता िागणा-या कामगारांची सखं्या, क्रकमान वेतन कायद्यानुसार देय होणारे 
मालसक वेतन, कचरा उचिण्यास िागणा-या वाहनांची सखं्या, त्यासाठी िागणारे इंधन, साीसीाई 
सादहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचााची पररगणना न करताच ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत.     
कॉण्रॅक्ट िेबर ॲक्ट 1970 व कॉण्रॅक्ट िेबर ननयम 1971 अन्वये कामगार आयुक्तांचे आवश्यक त े
परवाने असणे, ठेकेदाराच्या नावे भववष्ट्य ननवााह ननधी व राज्य कामगार ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादर करताना बधंनकारक आहे. असे असताना ननववदा र्स्वकृतीनतंर तीन मदहन्याचे 
आत सदर कागदपत्र ेसादर करण्याची सुट देण्यात आिी आहे.कामगारांचा भववष्ट्य ननवााह ननधी व 
राज्य कामगार ववमा योजना या रकमा ठेकेदाराने सबंरं्धत आस्थापनाकंड ेजमा करणे आवश्यक आहे. 
तोपयतं महानगरपलिकेने पुढीि मदहन्याच ेप्रदान रोखुन धरणे क्रमप्राप्त आहे. 
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कामाचे नाव वविाि (पजश्वम) (अ) ववभागात दैनहंदन साफसफाई, गटाि 
सफाई, शौचालय व माकेट सफाई करुन कचिा वाहतकु 
किणे. 

स.ुबे./मकासस.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. श्री. अनतं एण्टिप्राइजेस 
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती  ठिाव क्र.13 हद. 7.9.2011 
तार्त्रक मजंुिी --- 
जजल्हा दिसचुी वर्षव --- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम 14,18,00,000 
अथवसकंल्प तितदु --- 
ननववदा कालावधी व दैननक दै.वातावहि, महािाष्र टाईम्स,निवीि र्चमाजी हद.21.6.11  21 

हदवस 
इसािा िक्कम रु. 2,00,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 25,53,115/- दिमहा 
सिुक्षा अनामत रु. 7,65,935/-  
कामाचा कालावधी हद. 31.3.12 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 9,900/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी ---  
कायाविंभ आदेश क्र.वववशम/आस्था/541/2011-12हद. 1.10.2011 
काम सरुु हदनांकः03.10.2011 काम पणुव हदनांकः 
धावत/ेअतंीम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

माहे 3/2012 चे देयक तपासणीस उपलब्ध झाले. 
रु.27,20,575/- 

प्रमाणक क्र. 1344/4.8.12 मोजमाप पसु्तक क्र. ----- 
        महानगिपाललका आिोग्य ववभागाकिीता साफसफाई व सोयी या लशर्षावखालील उपलशर्षव 
घनकचिा व्यवस्थापन अतंगवत िस्ता,गटािे,नाले,साववजननक हठकाणे स्वच्छता सफाई ठेका या 
लशर्षांतगवत नवघि-माणणकपिु,नालासोपािा, वविाि या तीन मळु ववभागांचे आणखी अकिा ववभाग व 
वसई असे एकुण बािा ववभाग करुन स्वततं्र ननववदा मागववण्यात येतात.  
        वविाि (पजश्चम)(अ) ववभागातील 11,12,13,18,22,23 या प्रभागात दैनदंीन साफसफाईच्या 
ठेक्याकिीता हद. 21.6.11 िोजी ननववदा सचुना प्रलसद्ध किण्यात आली. त्यानसुाि हद. 13.7.11 िोजी 
द.ु 4.00 वाजेपयतं ननववदा मागववण्यात आल्या व त्याच हदवशी त्या उघडण्यात यावयाच्या होत्या. 
तथावप त्या हद. 19.7.2011 िोजी द.ु 3.00 वा. उघडण्यात आल्या. सदि ननववदा प्रकक्रयेस 5 
ननववदाकािांनी प्रनतसाद हदला. त्यापकैी मे. श्री. अनतं एण्टिप्राईजेस,वविाि यांची दिमहा रु. 
25,53,115/- दिाची न्यनुतम  ननववदा जस्वकािण्यात आली व त्यास स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 
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7.9.11 अन्वये  मजंुिी देण्यात आली. मे. श्री. अनतं एण्टिप्राईजेस,वविाि यांनी ननववदा सादि किताना 
210 कामगाि पिुववण्याबाबत फक्त उल्लेख केला असनु पिुववण्यात येणा-या वाहनांची सखं्या नमदु 
केलेली नसताना त्यांना हद. 19.9.11 च्या पत्रान्वये ननववदा जस्वकृत झाल्याचे व अनामत िक्कम रु. 
7,65,935/- जमा करुन किािनामा किण्याबाबत कळववण्यात आले. प्रस्ततु नस्ती व देयकाच्या 
छायाप्रती तपासल्या असता पढुीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
वविाि (पजश्चम)(अ) ववभागातील 6 प्रभागातील साफसफाईकिीता लागणा-या कामगािाचंी सखं्या, 
ककमान वेतन कायद्यानसुाि देय होणािे मालसक वेतन, कचिा उचलण्यास लागणा-या वाहनांची सखं्या, 
त्यासाठी लागणािे इंधन, साफसफाई साहहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचावची परिगणना न किताच 
ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. त्यामळेु आलेले दि योग्य व ससुगंत असल्याचे तपासता येत 
नाही.  
सदि ठेका हा शहिातील स्वच्छतचेा व नागिीकांच्या आिोग्याशी ननगडीत असल्याने ननयमीत दैनदंीन 
साफसफाई होणे आवश्यक असल्याने ठेकेदािाकडुन सिुक्षा अनामतीव्यनतिीक्त अर्धकची ननष्पादन 
सिुक्षा (Performance guarantee) घेणे आवश्यक होत.े स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 
अन्वयेही याच कािणास्तव सबंरं्धतांकडुन “आवश्यक ती अननजश्चत सिुक्षा अनामत घेण्यात यावी” अस े
नमदु आहे. असे असतानाही ठेकेदािाकडुन सदि अनामत घेण्यात आलेली नाही. 
कॉण्ररक्ट लेबि ॲक्ट 1970 व कॉण्ररक्ट लेबि ननयम 1971 अन्वये कामगाि आयकु्तांच ेआवश्यक त े
पिवाने असणे, ठेकेदािाच्या नावे भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादि किताना बधंनकािक आहे. असे असताना ननववदा जस्वकृतीनतंि तीन महहन्याच े
आत सदि कागदपत्र ेसादि किण्याची सटु देण्यात आली आहे. वस्ततुः या आस्थापनांना देय असणा-
या भववष्य ननवावह ननधी, िाज्य कामगाि ववमा योजना या िकमा दिमहा कामगािांच्या वतीने 
ठेकेदािाने भिणा किणे आवश्यक आहे. 
मे. श्री. अनतं एण्टिप्राईजसे,वविाि हे कामगाि कंत्राटदाि म्हणुन महािाष्र शासनाचे पिवानाधािक 
असल्याचे प्रमाणपत्र ननववदेसोबत जोडण्यात  आलेले नसताना ननववदा जस्वकृत किण्यात आली आहे. 
ननववदा कागदपत्रांमध्ये कॉपोिेशन  बॅंकेने हदलेले ठेकेदािाच्या सॉल्वन्सीबाबतच े प्रमाणपत्र उपलब्ध 
आहे. त े रु.25,00,000/- इतके आहे. असे असताना ननववदाकािास रु. 1.53 कोटीचा ठेका देण्यात 
आला.   
दिमहा रु. 25,53115/- चा दि असल्याने ननववदा िक्कम रु. 1,53,18,690/- या कव मेकिीत रु. 14500/- 
मदु्रांक शलु्क आकािणे आवश्यक असताना रु. 9900/- वसलु किण्यात आल ेआहेत. किीता रु. 4600/- 
मदु्रांक शलु्क वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहेत. 
कायावदेश हद. 1-10-2011 अन्वये सबंरं्धत ठेकेदािाने हद. 3-10-11 पासनु कामास सरुुवात केली. 
प्रमाणक क्र. 1344 हद. 4.8.12 रु. 27,20,575/- अन्वये या महहन्याच ेप्रदान किण्यात आले आहे. 
सदि प्रमाणकाची तपासणी केली असता खालील त्रटुी आढळुन आल्या. 
विील अलभप्राय क्र. 3 नसुाि कामगािांचा भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना या 
िकमा ठेकेदािाने सबंरं्धत आस्थापनांकड ेजमा किणे आवश्यक आहे. तोपयतं महानगिपललकेने पढुील 
महहन्याचे प्रदान िोखुन धिणे क्रमप्राप्त आहे. ही कायववाही झाल्याच े हदसनु येत नाही. किीता प्रदान 
देयकाची सपंणुव िक्कम रु.27,20,575/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
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लेव्हीमध्ये अदा किण्यात येणािी 8.33% बोनसची िक्कम देयकातनु कपात करुन अदाकत्यावने िाखुन 
ठेवावयाची असनु, अशी वर्षवभिात िाखुन ठेवलेली सपंणुव िक्कम, सणाच्या कालावधीत ठेकेदािाच्या 
मागणीनसुाि त्यास अदा किावयाची असताना ती चाल ुदेयकात अदा किण्यात आलेली आहे. माहे माचव 
2012 मध्ये सदि िक्कम रु. 125770/- अदा किण्यात आली असनु ती कामगािास अदा केल्याच े
नस्तीमधील उपलब्ध कागदपत्रांवरुन हदसनु येत नाही. सदि िक्कम रु. 125770/- वसलुपात्र ठेवण्यात 
येत आहे. 
किािनामा अट क्र. 15 नसुाि कामगािांच्या सिुक्षेसाठी ववमा उतिववणे आवश्यक आहे, त्याकिीता 
ठेकेदािास 1.67% लेव्ही देण्यात आली आहे. तथावप ठेकेदािाने कामगािांचा ववमा उतिववल्याचे हदसनु 
येत नाही. किीता त्यांना अदा किण्यात आलेली िक्कम रु. 25214/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे.  
विील अलभप्राय क्र. 4 नसुाि कामगािांचा भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना या 
िकमा ठेकेदािाने सबंरं्धत आस्थापनांकड ेजमा किणे आवश्यक आहे. तोपयतं महानगिपललकेने पढुील 
महहन्याचे प्रदान िोखुन धिणे क्रमप्राप्त आहे. ही कायववाही झाल्याचे हदसनु येत नाही. किीता या दोन 
बाबींकिीता अदा किण्यात आलेली लवे्ही रु. 252898/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
कामगािांच्या सिुक्षा व सवुवधेकिीता ववववध 6 बाबींकिीता ककमान वेतन कायद्यानसुाि देय वेतनावि 
अर्धकची 34.75% लेव्ही ठेकेदािास अदा किण्यात येत.े हे लवे्हीच े कामकाज सिुळीतपणे पाि 
पाडण्याकिीता ठेकेदािास प्रशासकीय खचावकिीता अनतरिक्त 5.25% लेव्ही अदा किण्यात येत.े सदि 6 
बाबींच्या िकमा सबंरं्धत शासकीय आस्थापनांकड े जमा किण्यात आलेली नसल्याने प्रशासकीय 
खचावकिीता ठेकेदािास अदा किण्यात आलेली लेव्ही रु. 79267/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
याच पध्दतीने माहे नोव्हेंबि 2011 त े माचव 2012 पयतंच्या प्रदाननत देयकांची तपासणी करुन 
विीलप्रमाणे वसलु किावयाच्या िकमांची परिगणना करुन वसलुपात्र िकमेची माहहती लेखापिीक्षणास 
सादि किावी. 
अ.क्र. अ त ेउ पयतं एकुण आक्षेपार्धन िक्कम रु. 27,20,575/- व वसलुपात्र िक्कम रु. 487749/-. 

DATSCDM6901 (Ref No : 49)                                                                           

51    -                             -                                    
                                                                       
                   -     -                  
सॅटेिाईट लसटी योजनेअंतगात घनकचरा व्यवस्थापन 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :घनकचिा व्यवस्थापनांत , कें द्र शासन, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 1317644.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 1193002.00/-   
प्रभागातीि साीसीाईकरीता िागणा-या कामगारांची सखं्या, क्रकमान वेतन कायद्यानुसार देय होणारे 
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मालसक वेतन, कचरा उचिण्यास िागणा-या वाहनांची सखं्या, त्यासाठी िागणारे इंधन, साीसीाई 
सादहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचााची पररगणना न करताच ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत.     
कॉण्रॅक्ट िेबर ॲक्ट 1970 व कॉण्रॅक्ट िेबर ननयम 1971 अन्वये कामगार आयुक्तांचे आवश्यक त े
परवाने असणे, ठेकेदाराच्या नावे भववष्ट्य ननवााह ननधी व राज्य कामगार ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादर करताना बधंनकारक आहे. असे असताना ननववदा र्स्वकृतीनतंर तीन मदहन्याचे 
आत सदर कागदपत्र ेसादर करण्याची सुट देण्यात आिी आहे.कामगारांचा भववष्ट्य ननवााह ननधी व 
राज्य कामगार ववमा योजना या रकमा ठेकेदाराने सबंरं्धत आस्थापनाकंड ेजमा करणे आवश्यक आहे. 
तोपयतं महानगरपलिकेने पुढीि मदहन्याच ेप्रदान रोखुन धरणे क्रमप्राप्त आहे. 
 
  

कामाचे नाव नवघि माणणकपिु (पजश्चम) ववभागात दैनहंदन साफसफाई, 
गटाि सफाई, शौचालय व माकेट सफाई करुन कचिा 
वाहतकु किणे. 

स.ुबे./मकासस.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. रिलायबल एजन्सी 
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती  ठिाव क्र.14 हद. 27.9.2011 
तार्त्रक मजंुिी --- 
जजल्हा दिसचुी वर्षव --- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम उपलब्ध नाही. 
अथवसकंल्प तितदु --- 
ननववदा कालावधी व दैननक दै.वातावहि, महािाष्र टाईम्स,निवीि र्चमाजी हद.21.6.11  

21 हदवस 
इसािा िक्कम रु. 2,00,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 62,53,390/- दिमहा 
सिुक्षा अनामत रु. 1876017/-  
कामाचा कालावधी हद. 31.3.12 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 24,000/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी ---  
कायाविंभ आदेश क्र.वववशम/आस्था/538/2011हद. 1.10.2011 
काम सरुु हदनांकः03.10.2011 काम पणुव हदनांकः 
धावत/ेअतंीम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

माहे 10/2011 चे देयक तपासणीस उपलब्ध झाले. 

प्रमाणक क्र. 7660, 7661 हद. 
30.12.12 

मोजमाप पसु्तक क्र. ----- 

        महानगिपाललका आिोग्य ववभागाकिीता साफसफाई व सोयी या लशर्षावखालील उपलशर्षव 
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घनकचिा व्यवस्थापन अतंगवत िस्ता,गटािे,नाले,साववजननक हठकाणे स्वच्छता सफाई ठेका या 
लशर्षांतगवत नवघि-माणणकपिु,नालासोपािा, वविाि या तीन मळु ववभागांचे आणखी अकिा ववभाग व 
वसई असे एकुण बािा ववभाग करुन स्वततं्र ननववदा मागववण्यात येतात.  
        नवघि-माणणकपिु (पवुव) ववभागातील 56,65,60,64,62,63,78,28,61 या प्रभागात दैनदंीन 
साफसफाईच्या ठेक्याकिीता हद. 21.6.11 िोजी ननववदा सचुना प्रलसद्ध किण्यात आली. त्यानसुाि हद. 
13.7.11 िोजी द.ु 4.00 वाजेपयतं ननववदा मागववण्यात आल्या व त्याच हदवशी त्या उघडण्यात 
यावयाच्या होत्या. तथावप त्या हद. 19.7.2011 िोजी द.ु 3.00 वा. उघडण्यात आल्या. सदि ननववदा 
प्रकक्रयेस 5 ननववदाकािांनी प्रनतसाद हदला. त्यापकैी मे. गरुुजी कन्स्रक्शन, भाईंदि यांची दिमहा 
रु.62,53,390/- दिाची न्यनुतम  ननववदा जस्वकािण्यात आली व त्यास स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 
हद. 7.9.11 अन्वये  मजंुिी देण्यात आली. मे.गरुुजी कन्स्रक्शन यांना हद. 17.9.11 च्या पत्रान्वये 
ननववदा जस्वकृत झाल्याचे कळववण्यात आले. मे.गरुुजी कन्स्रक्शन यांनी ननववदा जस्वकृतीचे पत्र प्राप्त 
झालेवि काम किण्यास असमथव असल्याबाबत कळववल्यावरुन क्र.2 चे न्यनुतम ननववदाकाि मे. 
रिलायबल एजन्सीज (त्यांच ेदिमहा दि रु.73,88,840/- असे होत)े यांना मे. गरुुजी कन्स्रक्शन यांनी 
सादि केलले्या दिाने काम किण्यास असल्याबाबत ववचािणा केल्यावरुन त्यांनी 380 कामगाि, 15 
डम्पि, 8 ररक्टिसह काम किण्यास तयािी दशवववली. प्रस्ततु नस्ती व देयकाच्या छायाप्रती तपासल्या 
असता पढुीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
नवघि-माणणकपिु(पजश्चम) ववभागातील 14 प्रभागातील साफसफाईकिीता लागणा-या कामगािाचंी 
सखं्या, ककमान वेतन कायद्यानसुाि देय होणािे मालसक वेतन, कचिा उचलण्यास लागणा-या वाहनांची 
सखं्या, त्यासाठी लागणािे इंधन, साफसफाई साहहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचावची परिगणना न 
किताच ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. त्यामळेु आलेले दि योग्य व ससुगंत असल्याचे तपासता 
येत नाही.  
सदि ठेका हा शहिातील स्वच्छतचेा व नागिीकांच्या आिोग्याशी ननगडीत असल्याने ननयमीत दैनदंीन 
साफसफाई होणे आवश्यक असल्याने ठेकेदािाकडुन सिुक्षा अनामतीव्यनतिीक्त अर्धकची ननष्पादन 
सिुक्षा (Performance guarantee) घेणे आवश्यक होत.े स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 
अन्वयेही याच कािणास्तव सबंरं्धतांकडुन “आवश्यक ती अननजश्चत सिुक्षा अनामत घेण्यात यावी” अस े
नमदु आहे. असे असतानाही ठेकेदािाकडुन सदि अनामत घेण्यात आलेली नाही. 
कॉण्ररक्ट लेबि ॲक्ट 1970 व कॉण्ररक्ट लेबि ननयम 1971 अन्वये कामगाि आयकु्तांच ेआवश्यक त े
पिवाने असणे, ठेकेदािाच्या नावे भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादि किताना बधंनकािक आहे. असे असताना ननववदा जस्वकृतीनतंि तीन महहन्याच े
आत सदि कागदपत्र ेसादि किण्याची सटु देण्यात आली आहे. वस्ततुः या आस्थापनांना देय असणा-
या भववष्य ननवावह ननधी, िाज्य कामगाि ववमा योजना या िकमा दिमहा कामगािांच्या वतीने 
ठेकेदािाने भिणा किणे आवश्यक आहे. 
मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 च्या कलम 63 ची दरुुस्ती/सधुािणा क्र. 12 हद. 1.5.2006 नसुाि 
ननववदा िकमेच्या प्रथम रु. 10 लक्षापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक रु. 1 लक्षाकिीता रु. 100/- 



141 

 

प्रमाणे (जास्तीत जास्त रु. 5 लक्षाच्या मयावदेपयतं) मदु्रांक शलु्क भिणे बधंनकािक आहे. प्रस्ततु 
प्रकिणी ठेकेदािाकडुन रु. 36,700/- मदु्रांक शलु्क वसलु किणे आवश्य्क असताना रु. 24,000/- वसलु 
किण्यात आल ेआहेत. किीता उवविीत िक्कम रु. 12,700/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहेत. अहवाल 
वाचन व अनंतमीकिणप्रसगंी भिणा चलन दशवववण्यात आल्याने मदु्दा वगळण्यात आला. 
मे. रिलायबल एजन्सीज हे कामगाि कंत्राटदाि म्हणुन महािाष्र शासनाचे पिवानाधािक असनु त्यांचा 
पिवाना माहे 12/2009 पयतं वधै होता तसेच त्यांना 50 कामगािांपयतंच कामगाि ननयकु्त किण्याचा 
पिवाना देण्यात आला आहे. असे असतानाही त्यांना 380 तसेच नवघि-माणणकपिु (पवुव) किीता 235 
एकुण 615 कामगाि पिुववण्याचा ठेका देण्यात आला आहे. 
ननववदा कागदपत्रांमध्ये बेलसन कर थॉललक बॅंकेने हदलेले ठेकेदािाच्या सॉल्वन्सीबाबतचे प्रमाणपत्र उपलब्ध 
आहे. त े रु.50,00,000/- इतके आहे. असे असताना ननववदाकािास रु. 3.75 कोटी व नवघि 
माणणकपिु(पवुव) किीता रु.. 2.50 कोटी असा एकुण कोटीचा ठेका देण्यात आला.  
कायावदेश हद. 1-10-2011 अन्वये सबंरं्धत ठेकेदािाने हद. 3-10-11 पासनु कामास सरुुवात केली. 
प्रमाणक क्र. 7660 व क्र. 7661 हद. 30.12.12 अनकु्रमे  रु. 26,84,630/- व रु. 33,04,160/-  
अन्वये या महहन्याचे प्रदान किण्यात आले आहे. सदि प्रमाणकाची तपासणी केली असता खालील त्रटुी 
आढळुन आल्या. 
मे. रिलायबल एजन्सीज याचंी दिमहा रु. 6253390/- म्हणजचे प्रनतहदन 6253390/31 हदवस = रु. 
201722/- दिाची न्यनुतम ननववदा जस्वकािण्यात आली. ककमान वेतन कायद्यानसुाि कामगािांच े
प्रतीहदन वेतन रु. 213/- ननजश्चत किण्यात आले होत े त्यानसुाि ननयकु्त केलेल्या 380 कामगािाचं े
प्रनतहदन वेतन रु. 80940/- (+) 40% लेव्ही रु.32376/- = एकुण प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 113316/-. 
म्हणजेच प्रनतहदन 23 वाहनांचा खचव-प्रनतहदन एकुण खचव रु. 201722/- (-) प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 
113316/- = रु. 88406/- याप्रमाणे प्रनतहदन देय िकमा ननजश्चत किण्यात आल्या होत्या. वस्ततुः 
कायावदेश हद. 1.10.2011 िोजी ननगवमीत किताना व ऑक्टोबि महहन्याचे  प्रथमच देयक अदा 
किताना कामगाि आयकु्त, मुबंई यांचे हद. 5.8.2011 च्या आदेशान्वये कामगािांचे प्रनतहदन ककमान 
वेतन दि वाढुन रु.222/- झाल्याने वापिण्यात आलेल्या परिगणन सतु्रानसुाि 23 वाहनांचा प्रनतहदन 
खचव रु. 83618/- म्हणजचे प्रनतहदन प्रनतवाहन खचव रु. 3635/- असणे आवशक होत.े ऑक्टोबि 
महहन्याचे  प्रदान किताना वाहन खचव प्रनतहदन रु. 88406/- प्रमाणे परिगणणत केल्याने रु. 
1,38,852/- चे अनतप्रदान झाले आहे. त्यामळेु रु. 1,38,852/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
लेव्हीमध्ये अदा किण्यात येणािी 8.33% बोनसची िक्कम देयकातनु कपात करुन अदाकत्यावने िाखुन 
ठेवावयाची असनु, अशी वर्षवभिात िाखुन ठेवलेली सपंणुव िक्कम, सणाच्या कालावधीत ठेकेदािाच्या 
मागणीनसुाि त्यास अदा किावयाची असताना ती चाल ु देयकात अदा किण्यात आलेली आहे. माहे 
ऑक्टोबि 2011 मध्ये सदि िक्कम रु. 285304/- अदा किण्यात आली असनु ती कामगािास अदा 
केल्याचे नस्तीमधील उपलब्ध कागदपत्रांवरुन हदसनु येत नाही. सदि िक्कम रु. 285304/- 
आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
तपासणीदिम्यान मे. रिलायबल एजन्सीने नवघि-माणणकपिु (पवुव) व (पजश्चम) या दोन्ही ववभागातील 
कामाकिीता वापिण्यात येणा-या वाहनांचा तपशील उपलब्ध झाला. त्या यादीनसुाि एजन्सीने एकुण 25 
डमं्पि व 13 ररक्टि पिुवठा केल्याचे ननदशवनास येत.े ननववदा किािानसुाि एजन्सीने एकुण 26 डमं्पि 
व 15 ररक्टि पिुवठा किणे आवश्यक होत.े म्हणजे 1 डमं्पि व 2 ररक्टिचा कमी पिुवठा केला आहे. 
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तसेच गोखीविे येथील कचिाक्षेपण कें द्राकडील अलभलखे तपासले असता, हदलेल्या वाहनांच्या यादीपकैी 
4 डमं्पि व 3 ररक्टिने ऑक्टोबि 2011 मध्ये एकदाही कचिा वाहतकु केल्याचे ननदशवनास येत नाही. 
आिोग्य ववभागाने सवव 41 वाहने पिुवठा केल्याच ेप्रमाणणत केल्याने सदि एजन्सीस माहे 3.10.11 त े
31.10.11 या कालावधीचे पणुव प्रदान किण्यात आले आहे. वास्तववकतः विील कमी पिुवठा केलेल्या 
10 वाहनांकिीता प्रनतहदन प्रनतवाहन रु. 3635/- प्रमाणे रु. 10,54,150/- इतक्या िकमेची वसलुी 
किणे क्रमप्राप्त होत.े सदि िकमेची वसलुी किण्यात यावी. तोपयतं िक्कम रु.10,54,150/- वसलुपात्र 
ठेवण्यात येत आहे.  
उपलब्ध वाहने प्रत्येक हदवशी वापिल्याचे ननदशवनास येत नाही. गोखीविे येथील कचिाक्षेपण कें द्राकडील 
अलभलेख तपासले असता, वापिण्यात आलेल्या 31 वाहनांनी एकुण 615 फे-या केल्याचे हदसत.े 
कचिाक्षेपण कें द्राकड े प्रनत वाहन प्रनतहदन कमीतकमी एक फेिी गहृहत धिल्यास 31 वाहनांच्या 29 
हदवसात एकुण 899 फे-या होणे आवश्यक होत ेम्हणजे  एकुण 284 वाहने कमी वापिण्यात आली 
आहेत. याकिीता रु.10,32,340/- इतकी िक्कम आक्षेपार्धन ठित.े  
याच पध्दतीने माहे नोव्हेंबि 2011 त े माचव 2012 पयतंच्या प्रदाननत देयकांची तपासणी करुन 
विीलप्रमाणे वसलु किावयाच्या िकमांची परिगणना करुन वसलुपात्र िकमेची माहहती लेखापिीक्षणास 
सादि किावी. 
अ.क्र. 7 अ त े उ पयतं एकुण आक्षेपार्धन िक्कक़्म रु. 13,17,644/- व वसलुपात्र िक्कम रु. 
11,93,002/- 
 

DATSCDM6901 (Ref No : 50)                                                                           

52    -                             -                                    
                                                                       
                   -                     
सॅटेिाईट लसटी योजनेअंतगात घनकचरा व्यवस्थापन 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :घनकचिा व्यवस्थापनांत , कें द्र शासन, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 268648.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 490297.00/-   
प्रभागातीि साीसीाईकरीता िागणा-या कामगारांची सखं्या, क्रकमान वेतन कायद्यानुसार देय होणारे 
मालसक वेतन, कचरा उचिण्यास िागणा-या वाहनांची सखं्या, त्यासाठी िागणारे इंधन, साीसीाई 
सादहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचााची पररगणना न करताच ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत.     
कॉण्रॅक्ट िेबर ॲक्ट 1970 व कॉण्रॅक्ट िेबर ननयम 1971 अन्वये कामगार आयुक्तांचे आवश्यक त े
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परवाने असणे, ठेकेदाराच्या नावे भववष्ट्य ननवााह ननधी व राज्य कामगार ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादर करताना बधंनकारक आहे. असे असताना ननववदा र्स्वकृतीनतंर तीन मदहन्याचे 
आत सदर कागदपत्र ेसादर करण्याची सुट देण्यात आिी आहे.कामगारांचा भववष्ट्य ननवााह ननधी व 
राज्य कामगार ववमा योजना या रकमा ठेकेदाराने सबंरं्धत आस्थापनाकंड ेजमा करणे आवश्यक आहे. 
तोपयतं महानगरपलिकेने पुढीि मदहन्याच ेप्रदान रोखुन धरणे क्रमप्राप्त आहे. 
 
  

कामाचे नाव नालासोपािा पवुव(ब) ववभागात दैनहंदन साफसफाई, गटाि 
सफाई, शौचालय व माकेट सफाई करुन कचिा वाहतकु 
किणे. 

स.ुबे./मकासस.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. साई गणेश एण्टिप्राईजसे 
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती  ठिाव क्र.13 हद. 07.9.2011 
तार्त्रक मजंुिी --- 
जजल्हा दिसचुी वर्षव --- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु.9,75,00,000/- 
अथवसकंल्प तितदु --- 
ननववदा कालावधी व दैननक दै.वातावहि, महािाष्र टाईम्स,निवीि र्चमाजी हद.21.6.11  

21 हदवस 
इसािा िक्कम रु. 2,00,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 42,52,631/- दिमहा 
सिुक्षा अनामत रु. 12,75,786/-  
कामाचा कालावधी हद. 31.3.12 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 24,700/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी ---  
कायाविंभ आदेश क्र.वववशम/आस्था/546/2011हद. 1.10.2011 
काम सरुु हदनांकः03.10.2011 काम पणुव हदनांकः 
धावत/ेअतंीम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

माहे 10/2011 चे देयक तपासणीस उपलब्ध झाले. 

प्रमाणक क्र. 8777/24.2.12 मोजमाप पसु्तक क्र. ----- 
        महानगिपाललका आिोग्य ववभागाकिीता साफसफाई व सोयी या लशर्षावखालील उपलशर्षव 
घनकचिा व्यवस्थापन अतंगवत िस्ता,गटािे,नाले,साववजननक हठकाणे स्वच्छता सफाई ठेका या 
लशर्षांतगवत नवघि-माणणकपिु,नालासोपािा, वविाि या तीन मळु ववभागांचे आणखी अकिा ववभाग व 
वसई असे एकुण बािा ववभाग करुन स्वततं्र ननववदा मागववण्यात येतात.  
        नालासोपािा पवुव(ब) ववभागातील 26,29,30,31,41,42,43 या प्रभागात दैनदंीन 
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साफसफाईच्या ठेक्याकिीता हद. 21.6.11 िोजी ननववदा सचुना प्रलसद्ध किण्यात आली. त्यानसुाि हद. 
13.7.11 िोजी द.ु 4.00 वाजेपयतं ननववदा मागववण्यात आल्या व त्याच हदवशी त्या उघडण्यात 
यावयाच्या होत्या. तथावप त्या हद. 19.7.2011 िोजी द.ु 3.00 वा. उघडण्यात आल्या. सदि ननववदा 
प्रकक्रयेस 5 ननववदाकािानंी प्रनतसाद हदला. त्यापकैी मे. साई गणेश एण्टिप्राईजेस यांची दिमहा रु. 
42,52,621/- दिाची न्यनुतम  ननववदा जस्वकािण्यात आली व त्यास स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 
7.9.11 अन्वये  मजंुिी देण्यात आली. मे. साई गणेश एण्टिप्राईजेस यांनी ननववदा सादि किताना 
285 कामगाि पिुववण्याबाबत फक्त उल्लेख केला असनु पिुववण्यात येणा-या वाहनांची सखं्या नमदु 
केलेली नसताना त्यांना हद. 17.9.11 च्या पत्रान्वये ननववदा जस्वकृत झाल्याचे व अनामत िक्कम रु. 
12,75,786/- जमा करुन किािनामा किण्याबाबत कळववण्यात आले. प्रस्ततु नस्ती व देयकाच्या 
छायाप्रती तपासल्या असता पढुीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
नालासोपािा पवुव (ब) ववभागातील 7 प्रभागातील साफसफाईकिीता लागणा-या कामगािांची सखं्या, 
ककमान वेतन कायद्यानसुाि देय होणािे मालसक वेतन, कचिा उचलण्यास लागणा-या वाहनांची सखं्या, 
त्यासाठी लागणािे इंधन, साफसफाई साहहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचावची परिगणना न किताच 
ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. त्यामळेु आलेले दि योग्य व ससुगंत असल्याचे तपासता येत 
नाही.  
सदि ठेका हा शहिातील स्वच्छतचेा व नागिीकांच्या आिोग्याशी ननगडीत असल्याने ननयमीत दैनदंीन 
साफसफाई होणे आवश्यक असल्याने ठेकेदािाकडुन सिुक्षा अनामतीव्यनतिीक्त अर्धकची ननष्पादन 
सिुक्षा (Performance guarantee) घेणे आवश्यक होत.े स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 
अन्वयेही याच कािणास्तव सबंरं्धतांकडुन “आवश्यक ती अननजश्चत सिुक्षा अनामत घेण्यात यावी” अस े
नमदु आहे. असे असतानाही ठेकेदािाकडुन सदि अनामत घेण्यात आलेली नाही. 
कॉण्ररक्ट लेबि ॲक्ट 1970 व कॉण्ररक्ट लेबि ननयम 1971 अन्वये कामगाि आयकु्तांच ेआवश्यक त े
पिवाने असणे, ठेकेदािाच्या नावे भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादि किताना बधंनकािक आहे. असे असताना ननववदा जस्वकृतीनतंि तीन महहन्याच े
आत सदि कागदपत्र ेसादि किण्याची सटु देण्यात आली आहे. वस्ततुः या आस्थापनांना देय असणा-
या भववष्य ननवावह ननधी, िाज्य कामगाि ववमा योजना या िकमा दिमहा कामगािांच्या वतीने 
ठेकेदािाने भिणा किणे आवश्यक आहे. 
मे. साई गणेश एण्टिप्राईजसे हे कामगाि कंत्राटदाि म्हणुन महािाष्र शासनाच े पिवानाधािक असनु 
त्यांचा पिवाना माहे 12/2007 पयतं वधै होता तसेच त्यांना ककती कामगाि ननयकु्त किण्याचा 
पिवाना देण्यात आला आहे, याबाबतचे पिवान्यासोबतचे सहपत्र ननववदेसोबत जोडण्यात आलेले नाही. 
असे असतानाही त्यांना 285 कामगाि पिुववण्याचा ठेका देण्यात आला आहे. 
ननववदा कागदपत्रांमध्ये बेलसन कर थॉललक बॅंकेने हदलेले ठेकेदािाच्या सॉल्वन्सीबाबतचे प्रमाणपत्र उपलब्ध 
आहे. त ेरु. 25,00,000/- इतके आहे. अस ेअसताना ननववदाकािास रु. 2.55 कोटीचा ठेका देण्यात 
आला.  
कायावदेश हद. 1-10-2011 अन्वये सबंरं्धत ठेकेदािाने हद. 3-10-11 पासनु कामास सरुुवात केली. 
प्रमाणक क्र. 8777 हद. 24.2.12   रु. 39,94,976/-  अन्वये या महहन्याचे प्रदान किण्यात आल े
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आहे. सदि प्रमाणकाची तपासणी केली असता खालील त्रटुी आढळुन आल्या. 
मे. साई गणेश एण्टिप्राईजसे यांची दिमहा रु. 42,52,621/- म्हणजेच प्रनतहदन 4252621/31 हदवस 
= रु. 137181/- दिाची न्यनुतम ननववदा जस्वकािण्यात आली. ककमान वेतन कायद्यानसुाि कामगािांच े
प्रतीहदन वेतन रु. 213/- ननजश्चत किण्यात आले होत े त्यानसुाि ननयकु्त केलेल्या 285 कामगािांच े
प्रनतहदन वेतन रु. 60705/- (+) 40% लेव्ही रु.24282/- = एकुण प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 84987/-. 
म्हणजेच प्रनतहदन 12 वाहनांचा खचव-प्रनतहदन एकुण खचव रु. 137181/- (-) प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 
84987/- = रु. 52194/- याप्रमाणे प्रनतहदन देय िकमा ननजश्चत किण्यात आल्या होत्या. वस्ततुः 
कायावदेश हद. 1.10.2011 िोजी ननगवमीत किताना व ऑक्टोबि महहन्याचे  प्रथमच देयक अदा 
किताना कामगाि आयकु्त, मुबंई यांचे हद. 5.8.2011 च्या आदेशान्वये कामगािांचे प्रनतहदन ककमान 
वेतन दि वाढुन रु.222/- झाल्याने वापिण्यात आलेल्या परिगणन सतु्रानसुाि 12 वाहनांचा प्रनतहदन 
खचव रु. 48603/- म्हणजचे प्रनतहदन प्रनतवाहन खचव रु. 4050/- असणे आवश्यक होत.े ऑक्टोबि 
महहन्याचे  प्रदान किताना वाहन खचव प्रनतहदन रु. 52194/- प्रमाणे परिगणणत केल्याने रु. 
1,04,139/-/- चे अनतप्रदान झाले आहे. त्यामळेु रु. 1,04,139/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
विील अलभप्राय क्र. 3 नसुाि कामगािांचा भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना या 
िकमा ठेकेदािाने सबंरं्धत आस्थापनांकड ेजमा किणे आवश्यक आहे. तोपयतं महानगिपललकेने लेव्हीची 
िक्कम िोखुन धिणे क्रमप्राप्त आहे. ही कायववाही झाल्याचे हदसनु येत नाही. किीता सदि िक्कम रु. 
268648/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
लेव्हीमध्ये किण्यात येणािी 8.33% बोनसची िक्कम देयकातनु कपात करुन अदाकत्यावने िाखुन 
ठेवावयाची असनु, अशी वर्षवभिात िाखुन ठेवलेली सपंणुव िक्कम, सणाच्या कालावधीत ठेकेदािाच्या 
मागणीनसुाि त्यास अदा किावयाची असताना ती चाल ु देयकात अदा किण्यात आलेली आहे. माहे 
ऑक्टोबि 2011 मध्ये सदि िक्कम रु. 135627/- अदा किण्यात आली असनु ती कामगािास अदा 
केल्याच ेनस्तीमधील उपलब्ध कागदपत्रांवरुन हदसनु येत नाही. सदि िक्कम रु. 135627/- वसलुपात्र 
ठेवण्यात येत आहे. 
किािनामा अट क्र. 15 नसुाि कामगािांच्या सिुक्षेसाठी ववमा उतिववणे आवश्यक आहे, त्याकिीता 
ठेकेदािास 1.67% लेव्ही देण्यात आली आहे. तथावप ठेकेदािाने कामगािांचा ववमा उतिववल्याचे हदसनु 
येत नाही. किीता त्यांना अदा किण्यात आलेली िक्कम रु. 27190/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे.  
कामगािांच्या सिुक्षा व सवुवधेकिीता ववववध 6 बाबींकिीता ककमान वेतन कायद्यानसुाि देय वेतनावि 
अर्धकची 34.75% लेव्ही ठेकेदािास अदा किण्यात येत.े हे लेव्हीच े कामकाज सिुळीतपणे पाि 
पाडण्याकिीता ठेकेदािास प्रशासकीय खचावकिीता अनतरिक्त 5.25% लेव्ही अदा किण्यात येत.े सदि 6 
बाबींच्या िकमा सबंरं्धत शासकीय आस्थापनांकड े जमा किण्यात आलेली नसल्याने प्रशासकीय 
खचावकिीता ठेकेदािास अदा किण्यात आलेली लेव्ही रु. 85479/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
तपासणीदिम्यान मे.साई गणेश एण्टिप्राइजेस यांनी माहे ऑक्टोबि 2011 मध्ये 621 कामगािांचा 
कमी पिुवठा केला आहे. किािनाम्यातील अट क्र. 18 नसुाि कमी पिुवठा केलेल्या कामगािांच्या 
प्रनतहदन वेतनाच्या दपु्पट दिाने दंड आकािणी किण्याची तितदु आहे. त्यानसुाि रु. 275724/- दंड 
वसलु किणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात देयकातनु रु. 137862/- दंड वसलु किण्यात आला आहे. 
किीता िक्कम रु. 137862/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
याच पध्दतीने माहे नोव्हेंबि 2011 त ेमाचव 2012 पयतंच्या प्रदाननत देयकाचंी तपासणी किण्यात 
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यावी व विीलप्रमाणे वसलु किावयाच्या िकमांची परिगणना करुन वसलुपात्र िकमेची माहहती 
लेखापिीक्षणास सादि किावी. 
एकुण आक्षपेार्धन िक्कम रु. 2,68,648/-   
एकुण वसलुपात्र िक्कम रु. 4,90,297/- 
 

DATSCDM6901 (Ref No : 51)                                                                           

53    -                             -                                    
                                                                       
                   -                    
सॅटेिाईट लसटी योजनेअंतगात घनकचरा व्यवस्थापन 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :घनकचिा व्यवस्थापनांत , कें द्र शासन, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 3514804.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 183632.00/-   
प्रभागातीि साीसीाईकरीता िागणा-या कामगारांची सखं्या, क्रकमान वेतन कायद्यानुसार देय होणारे 
मालसक वेतन, कचरा उचिण्यास िागणा-या वाहनांची सखं्या, त्यासाठी िागणारे इंधन, साीसीाई 
सादहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचााची पररगणना न करताच ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत.     
कॉण्रॅक्ट िेबर ॲक्ट 1970 व कॉण्रॅक्ट िेबर ननयम 1971 अन्वये कामगार आयुक्तांचे आवश्यक त े
परवाने असणे, ठेकेदाराच्या नावे भववष्ट्य ननवााह ननधी व राज्य कामगार ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादर करताना बधंनकारक आहे. असे असताना ननववदा र्स्वकृतीनतंर तीन मदहन्याचे 
आत सदर कागदपत्र ेसादर करण्याची सुट देण्यात आिी आहे.कामगारांचा भववष्ट्य ननवााह ननधी व 
राज्य कामगार ववमा योजना या रकमा ठेकेदाराने सबंरं्धत आस्थापनाकंड ेजमा करणे आवश्यक आहे. 
तोपयतं महानगरपलिकेने पुढीि मदहन्याच ेप्रदान रोखुन धरणे क्रमप्राप्त आहे. 
 
  

कामाचे नाव नालासोपािा (पजश्चम) ववभागात दैनहंदन साफसफाई, गटाि 
सफाई, शौचालय व माकेट सफाई करुन कचिा वाहतकु 
किणे. 

स.ुबे./मकासस.ं/ठेकेदािाचे 
नाव 

मे. लोकसेवा सजव्हवसेस 
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प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती  ठिाव क्र.13 हद. 07.9.2011 
तार्त्रक मजंुिी --- 
जजल्हा दिसचुी वर्षव --- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 17,90,00,000/- 
अथवसकंल्प तितदु --- 
ननववदा कालावधी व दैननक दै.वातावहि, महािाष्र टाईम्स,निवीि र्चमाजी हद.21.6.11  21 

हदवस 
इसािा िक्कम रु. 2,00,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 33,25,580/- दिमहा 
सिुक्षा अनामत रु. 9,97,674/-  
कामाचा कालावधी हद. 31.3.12 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 19,100/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी ---  
कायाविंभ आदेश क्र.वववशम/आस्था/490/2011हद. 17.09.2011 
काम सरुु हदनांकः 
03.10.2011 

काम पणुव हदनांकः 

धावत/ेअतंीम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

माहे 03/2012 चे देयक तपासणीस उपलब्ध झाले. 

प्रमाणक क्र. 
2757/12.11.12 

मोजमाप पसु्तक क्र. ----- 

        
        महानगिपाललका आिोग्य ववभागाकिीता साफसफाई व सोयी या लशर्षावखालील उपलशर्षव 
घनकचिा व्यवस्थापन अतंगवत िस्ता,गटािे,नाले,साववजननक हठकाणे स्वच्छता सफाई ठेका या 
लशर्षांतगवत नवघि-माणणकपिु,नालासोपािा, वविाि या तीन मळु ववभागांचे आणखी अकिा ववभाग व 
वसई असे एकुण बािा ववभाग करुन स्वततं्र ननववदा मागववण्यात येतात.  
        नालासोपािा (पजश्चम) ववभागातील 32,33,37,38,34,36,52 या प्रभागात दैनदंीन 
साफसफाईच्या ठेक्याकिीता हद. 21.6.11 िोजी ननववदा सचुना प्रलसद्ध किण्यात आली. त्यानसुाि हद. 
13.7.11 िोजी द.ु 4.00 वाजेपयतं ननववदा मागववण्यात आल्या व त्याच हदवशी त्या उघडण्यात 
यावयाच्या होत्या. तथावप त्या हद. 19.7.2011 िोजी द.ु 3.00 वा. उघडण्यात आल्या. सदि ननववदा 
प्रकक्रयेस 5 ननववदाकािांनी प्रनतसाद हदला. त्यापकैी मे. लोकसेवा सजव्हवसेस यांची दिमहा रु. 
41,92,095/- दिाची न्यनुतम  ननववदा होती. सदि ननववदाकिासोबत दि कमी किण्याबाबत चचाव 
करुन दिमहा रु.33,25,580/- ची दि ननजश्चती किण्यात आली व त्यास स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 
हद. 7.9.11 अन्वये  मजंुिी देण्यात आली. मे. लोकसेवा सजव्हवसेस यांनी ननववदा सादि किताना 218 
कामगाि व 8 डमं्पि, 2 ररक्टि पिुववण्याबाबत उल्लेख केला आहे. त्यांना हद. 17.9.11 च्या पत्रान्वये 
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ननववदा जस्वकृत झाल्याचे व अनामत िक्कम रु. 9,97,674/- जमा करुन किािनामा किण्याबाबत 
कळववण्यात आले. प्रस्ततु नस्ती व देयकाच्या छायाप्रती तपासल्या असता पढुीलप्रमाणे अलभप्राय 
देण्यात येत आहेत. 
नालासोपािा (पजश्चम) ववभागातील 7 प्रभागातील साफसफाईकिीता लागणा-या कामगािांची सखं्या, 
ककमान वेतन कायद्यानसुाि देय होणािे मालसक वेतन, कचिा उचलण्यास लागणा-या वाहनांची सखं्या, 
त्यासाठी लागणािे इंधन, साफसफाई साहहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचावची परिगणना न किताच 
ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. त्यामळेु आलेले दि योग्य व ससुगंत असल्याचे तपासता येत 
नाही.  
सदि ठेका हा शहिातील स्वच्छतचेा व नागिीकांच्या आिोग्याशी ननगडीत असल्याने ननयमीत दैनदंीन 
साफसफाई होणे आवश्यक असल्याने ठेकेदािाकडुन सिुक्षा अनामतीव्यनतिीक्त अर्धकची ननष्पादन 
सिुक्षा (Performance guarantee) घेणे आवश्यक होत.े स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 
अन्वयेही याच कािणास्तव सबंरं्धतांकडुन “आवश्यक ती अननजश्चत सिुक्षा अनामत घेण्यात यावी” अस े
नमदु आहे. असे असतानाही ठेकेदािाकडुन सदि अनामत घेण्यात आलेली नाही. 
कॉण्ररक्ट लेबि ॲक्ट 1970 व कॉण्ररक्ट लेबि ननयम 1971 अन्वये कामगाि आयकु्तांचे आवश्यक त े

पिवाने असणे, ठेकेदािाच्या नावे भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना यांची 
नोंदणी असणे हे ननववदा सादि किताना बधंनकािक आहे. असे असताना ननववदा जस्वकृतीनतंि 
तीन महहन्याच ेआत सदि कागदपत्र े सादि किण्याची सटु देण्यात आली आहे. वस्ततुः या 
आस्थापनांना देय असणा-या भववष्य ननवावह ननधी, िाज्य कामगाि ववमा योजना या िकमा 
दिमहा कामगािांच्या वतीने ठेकेदािाने भिणा किणे आवश्यक आहे. 

मे. लोकसेवा सजव्हवसेस हे कामगाि कंत्राटदाि म्हणनु महािाष्र शासनाचे अर्धकृत पिवानाधािक 
असल्याबाबतच ेकागदपत्र ननववदेसोबत जोडण्यात आललेे नाहीत. असे असतानाही त्यांना 218 कामगाि 
पिुववण्याचा ठेका देण्यात आला आहे. 
ननववदा कागदपत्रांमध्ये बेलसन कर थॉललक बॅंकेने हदलेले ठेकेदािाच्या सॉल्वन्सीबाबतचे प्रमाणपत्र उपलब्ध 
आहे. त ेरु. 25,00,000/- इतके आहे. असे असताना ननववदाकािास रु. 2 कोटीचा ठेका देण्यात आला.  
कायावदेश हद. 1-10-2011 अन्वये सबंरं्धत ठेकेदािाने हद. 3-10-11 पासनु कामास सरुुवात केली. 
प्रमाणक क्र. 2757 हद. 12.11.12   रु. 35,14,804/-  अन्वये माचव 2012 या महहन्याचे प्रदान 
किण्यात आले आहे. सदि प्रमाणकाची तपासणी केली असता खालील त्रटुी आढळुन आल्या. 
मे. लोकसेवा सजव्हवसेस यांची दिमहा रु. 33,25,580/- म्हणजचे प्रनतहदन 3325580/31 हदवस = रु. 
107277/- दिाची न्यनुतम ननववदा जस्वकािण्यात आली. ककमान वेतन कायद्यानसुाि कामगािांच े
प्रतीहदन वेतन रु. 213/- ननजश्चत किण्यात आले होत े त्यानसुाि ननयकु्त केलेल्या 218 कामगािांच े
प्रनतहदन वेतन रु. 46434/- (+) 40% लेव्ही रु.18574/- = एकुण प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 65008/-. 
म्हणजेच प्रनतहदन 10 वाहनांचा खचव-प्रनतहदन एकुण खचव रु. 107277/- (-) प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 
65008/- = रु. 42269/- याप्रमाणे प्रनतहदन देय िकमा ननजश्चत किण्यात आल्या होत्या. गोणखविे 
कचिा क्षेपण कें द्रावि या वाहनांची प्रनतहदन एकच फेिी होत असल्याने या पद्धतीने परिगणना करुन 
ननजश्चत किण्यात आलेले वाहनांचे  व इति साहहत्याचे दि अर्धकचे आहेत.  कचिा उचलण्यास 
लागणा-या वाहनांची सखं्या, त्यासाठी लागणािे इंधन, वाहनचालकांची सखं्या व त्यांचे देय वेतन, 
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साफसफाई साहहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचावची परिगणना न किताच ननववदा प्रकक्रया 
िाबववल्याने महानगिपाललकेचे प्रनतहदन नकुसान होत आहे. 
लेव्हीमध्ये किण्यात येणािी 8.33% बोनसची िक्कम देयकातनु कपात करुन अदाकत्यावने िाखुन 
ठेवावयाची असनु, अशी वर्षवभिात िाखुन ठेवलेली सपंणुव िक्कम, सणाच्या कालावधीत ठेकेदािाच्या 
मागणीनसुाि त्यास अदा किावयाची असताना ती चाल ुदेयकात अदा किण्यात आलेली आहे. माहे माचव 
2012 मध्ये सदि िक्कम रु. 183632/- अदा किण्यात आली असनु ती कामगािास अदा केल्याच े
नस्तीमधील उपलब्ध कागदपत्रांवरुन हदसनु येत नाही. सदि िक्कम रु. 183632/- वसलुपात्र ठेवण्यात 
येत आहे. 
या देयकासोबत, महहन्यातील पिुवठा केलेल्या कामगािांची व वाहनांची सखं्या, प्रार्धकृत आर्धका-याने 
प्रमाणपत्र जोडलेले नसतानाही देयक पािीत करुन सबंरं्धतास प्रदान किण्यात आले आहे. किीता 
देयकाची सपंणुव िक्कम रु.35,14,804/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
एकुण आक्षपेार्धन िक्कम रु. 35,14,804/-   
एकुण वसलुपात्र िक्कम रु. 1,83,632/- 
 

DATSCDM6901 (Ref No : 52)                                                                           

54    -                             -                                    
                                                                       
                    –                     
सॅटेिाईट लसटी योजनेअंतगात घनकचरा व्यवस्थापन 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :घनकचिा व्यवस्थापनांत , कें द्र शासन, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 2908718.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 176893.00/-   
प्रभागातीि साीसीाईकरीता िागणा-या कामगारांची सखं्या, क्रकमान वेतन कायद्यानुसार देय होणारे 
मालसक वेतन, कचरा उचिण्यास िागणा-या वाहनांची सखं्या, त्यासाठी िागणारे इंधन, साीसीाई 
सादहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचााची पररगणना न करताच ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत.     
कॉण्रॅक्ट िेबर ॲक्ट 1970 व कॉण्रॅक्ट िेबर ननयम 1971 अन्वये कामगार आयुक्तांचे आवश्यक त े
परवाने असणे, ठेकेदाराच्या नावे भववष्ट्य ननवााह ननधी व राज्य कामगार ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादर करताना बधंनकारक आहे. असे असताना ननववदा र्स्वकृतीनतंर तीन मदहन्याचे 
आत सदर कागदपत्र ेसादर करण्याची सुट देण्यात आिी आहे.कामगारांचा भववष्ट्य ननवााह ननधी व 
राज्य कामगार ववमा योजना या रकमा ठेकेदाराने सबंरं्धत आस्थापनाकंड ेजमा करणे आवश्यक आहे. 
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तोपयतं महानगरपलिकेने पुढीि मदहन्याच ेप्रदान रोखुन धरणे क्रमप्राप्त आहे. 
 
  

कामाचे नाव नालासोपािा पवुव (क) ववभागात दैनहंदन साफसफाई, गटाि 
सफाई, शौचालय व माकेट सफाई करुन कचिा वाहतकु 
किणे. 

स.ुबे./मकासस.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. बी. पी. तांडले, नवी मुबंई 
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती  ठिाव क्र.13 हद. 07.9.2011 
तार्त्रक मजंुिी --- 
जजल्हा दिसचुी वर्षव --- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 17,90,00,000/- 
अथवसकंल्प तितदु --- 
ननववदा कालावधी व दैननक दै.वातावहि,महािाष्रटाईम्स,निवीिर्चमाजीहद.21.6.11 21 

हदवस 
इसािा िक्कम रु. 2,00,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 27,26,438/- दिमहा 
सिुक्षा अनामत रु. 8,17,931/-  
कामाचा कालावधी हद. 31.3.12 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 15,500/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी ---  
कायाविंभ आदेश क्र.वववशम/आस्था/546/2011हद. 1.10.2011 
काम सरुु हदनांकः 
03.10.2011 

काम पणुव हदनांकः 

धावत/ेअतंीम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

माहे 03/2011 चे देयक तपासणीस उपलब्ध झाले. 

प्रमाणक क्र. 766/13.06.12 मोजमाप पसु्तक क्र. ----- 
        महानगिपाललका आिोग्य ववभागाकिीता साफसफाई व सोयी या लशर्षावखालील उपलशर्षव 
घनकचिा व्यवस्थापन अतंगवत िस्ता,गटािे,नाले,साववजननक हठकाणे स्वच्छता सफाई ठेका या 
लशर्षांतगवत नवघि-माणणकपिु,नालासोपािा, वविाि या तीन मळु ववभागांचे आणखी अकिा ववभाग व 
वसई असे एकुण बािा ववभाग करुन स्वततं्र ननववदा मागववण्यात येतात.  
        नालासोपािा पवुव (क) ववभागातील 47,48,49,50,51,58 या प्रभागात दैनदंीन साफसफाईच्या 
ठेक्याकिीता हद. 21.6.11 िोजी ननववदा सचुना प्रलसद्ध किण्यात आली. त्यानसुाि हद. 13.7.11 िोजी 
द.ु 4.00 वाजेपयतं ननववदा मागववण्यात आल्या व त्याच हदवशी त्या उघडण्यात यावयाच्या होत्या. 
तथावप त्या हद. 19.7.2011 िोजी द.ु 3.00 वा. उघडण्यात आल्या. सदि ननववदा प्रकक्रयेस 5 
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ननववदाकािांनी प्रनतसाद हदला. त्यापकैी मे. गरुुजी कन्स्रक्शन, भाईंदि यांची दिमहा रु. 27,26,438/- 
दिाची न्यनुतम  ननववदा जस्वकािण्यात आली व त्यास स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 
अन्वये  मजंुिी देण्यात आली. मे.गरुुजी कन्स्रक्शन यांना हद. 17.9.11 च्या पत्रान्वये ननववदा 
जस्वकृत झाल्याचे कळववण्यात आले. मे.गरुुजी कन्स्रक्शन यांनी ननववदा जस्वकृतीचे पत्र प्राप्त झालेवि 
काम किण्यास असमथव असल्याबाबत कळववल्यावरुन क्र.2 चे न्यनुतम ननववदाकाि मे. बी.पी. तांडले 
(त्यांचे दिमहा दि रु. 35,53,325/- असे होत)े यांना मे. गरुुजी कन्स्रक्शन यांनी सादि केलेल्या 
दिाने काम किण्यास तयाि असल्याबाबत ववचािणा केल्यावरुन त्यांनी 210 कामगाि, 8 डम्पि, 2 
ररक्टिसह काम किण्यास तयािी दशवववली. प्रस्ततु नस्ती व देयकाच्या छायाप्रती तपासल्या असता 
पढुीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत.  
नालासोपािा पवुव (क) ववभागातील 6 प्रभागातील साफसफाईकिीता लागणा-या कामगािांची सखं्या, 
ककमान वेतन कायद्यानसुाि देय होणािे मालसक वेतन, कचिा उचलण्यास लागणा-या वाहनांची सखं्या, 
त्यासाठी लागणािे इंधन, साफसफाई साहहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचावची परिगणना न किताच 
ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. त्यामळेु आलेले दि योग्य व ससुगंत असल्याचे तपासता येत 
नाही.  
सदि ठेका हा शहिातील स्वच्छतचेा व नागिीकांच्या आिोग्याशी ननगडीत असल्याने ननयमीत दैनदंीन 
साफसफाई होणे आवश्यक असल्याने ठेकेदािाकडुन सिुक्षा अनामतीव्यनतिीक्त अर्धकची ननष्पादन 
सिुक्षा (Performance guarantee) घेणे आवश्यक होत.े स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 
अन्वयेही याच कािणास्तव सबंरं्धतांकडुन “आवश्यक ती अननजश्चत सिुक्षा अनामत घेण्यात यावी” अस े
नमदु आहे. असे असतानाही ठेकेदािाकडुन सदि अनामत घेण्यात आलेली नाही. 
कॉण्ररक्ट लेबि ॲक्ट 1970 व कॉण्ररक्ट लेबि ननयम 1971 अन्वये कामगाि आयकु्तांच ेआवश्यक त े
पिवाने असणे, ठेकेदािाच्या नावे भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादि किताना बधंनकािक आहे. असे असताना ननववदा जस्वकृतीनतंि तीन महहन्याच े
आत सदि कागदपत्र ेसादि किण्याची सटु देण्यात आली आहे. वस्ततुः या आस्थापनांना देय असणा-
या भववष्य ननवावह ननधी, िाज्य कामगाि ववमा योजना या िकमा दिमहा कामगािांच्या वतीने 
ठेकेदािाने भिणा किणे आवश्यक आहे. 
मे. र्ब. पी. तांडले हे कामगाि कंत्राटदाि म्हणुन महािाष्र शासनाच े पिवानाधािक असनु त्यांचा 
पिवाना सन 12/2001 पयतं वधै होता तसेच फक्त 29 कामगाि ननयकु्त किण्याचा पिवाना देण्यात 
आला असल्याच ेननववदेसोबतच्या उपलब्ध कगदपत्रांवरुन ननदशवनास येत.े असे असतानाही त्यांना 210 
कामगाि पिुववण्याचा ठेका देण्यात आला आहे. 
ननववदा कागदपत्रांमध्ये बेलसन कर थॉललक बॅंकेने हदलेले ठेकेदािाच्या सॉल्वन्सीबाबतचे प्रमाणपत्र उपलब्ध 
आहे. त ेरु. 50,00,000/- इतके आहे. अस ेअसताना ननववदाकािास रु. 1.64 कोटीचा ठेका देण्यात 
आला.  
कायावदेश हद. 1-10-2011 अन्वये सबंरं्धत ठेकेदािाने हद. 3-10-11 पासनु कामास सरुुवात केली. 
प्रमाणक क्र. 766 हद. 13.6.12   रु. 29,08,718/-  अन्वये माचव महहन्याचे प्रदान किण्यात आल े
आहे. सदि प्रमाणकाची तपासणी केली असता खालील त्रटुी आढळुन आल्या. 
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मे. बी. पी. तांडले यांची दिमहा रु. 27,26,438/- म्हणजेच प्रनतहदन 2726438/31 हदवस = रु. 
87950/- दिाची न्यनुतम ननववदा जस्वकािण्यात आली. ककमान वेतन कायद्यानसुाि कामगािांच े
प्रतीहदन वेतन रु. 213/- ननजश्चत किण्यात आले होत े त्यानसुाि ननयकु्त केलेल्या 210 कामगािांच े
प्रनतहदन वेतन रु. 44730/- (+) 40% लेव्ही रु.17892/- = एकुण प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 62622/-. 
म्हणजेच प्रनतहदन 10 वाहनांचा खचव-प्रनतहदन एकुण खचव रु. 87950/- (-) प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 
62622/- = रु. 25328/- याप्रमाणे प्रनतहदन देय िकमा ननजश्चत किण्यात आल्या होत्या. नालासोपािा 
पवुव (ब) ववभागाकिीता 12 वाहनांकिीता प्रनतहदन वाहनखचव रु.48603/- व नालासोपािा (पजश्चम) 
ववभागाकिीता 10 वाहनांकिीता ही िक्कम रु. 42269/- ननजश्चत किण्यात आली आहे. प्रनतहदन वाहन 
खचव परिगणीत किावयाच्या कायवपद्धतीमळेु व ननववदाप्रकक्रया िाबववताना खचावचे अदंाजपत्रक तयाि न 
केल्यामळेु ही तफावत आढळुन येत.े 
लेव्हीमध्ये किण्यात येणािी 8.33% बोनसची िक्कम देयकातनु कपात करुन अदाकत्यावने िाखुन 
ठेवावयाची असनु, अशी वर्षवभिात िाखुन ठेवलेली सपंणुव िक्कम, सणाच्या कालावधीत ठेकेदािाच्या 
मागणीनसुाि त्यास अदा किावयाची असताना ती चाल ुदेयकात अदा किण्यात आलेली आहे. माहे माचव 
2011 मध्ये सदि िक्कम रु. 176893/- अदा किण्यात आली असनु ती कामगािास अदा केल्याच े
नस्तीमधील उपलब्ध कागदपत्रांवरुन हदसनु येत नाही. सदि िक्कम रु. 176893/- वसलुपात्र ठेवण्यात 
येत आहे. 
सदि प्रमाणक तपासले असता देयकासोबत महहन्यात उपजस्थत कामगाि व वापिलेल्या वाहनांची 
सखं्या सबंरं्धत प्रार्धका-याचे प्रमाणपत्र जोडलेले नसताना देयक पािीत करुन प्रदान किण्यात आल े
आहे. किीता देयकाची सपंणुव िक्कम रु. 29,08,718/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
याच पध्दतीने माहे ऑक्टोबि 2011 त ेफेब्रवुािी 2012 पयतंच्या प्रदाननत देयकांची तपासणी किण्यात 
यावी व विीलप्रमाणे वसलु किावयाच्या िकमांची परिगणना करुन वसलुपात्र िकमेची माहहती 
लेखापिीक्षणास सादि किावी. 
एकुण आक्षपेार्धन िक्कम रु. 29,08,718/-   
एकुण वसलुपात्र िक्कम रु. 1,76,893/- 
 

DATSCDM6901 (Ref No : 53)                                                                           

55    -                             -                                    
                                                                       
                   -                
सॅटेिाईट लसटी योजनेअंतगात घनकचरा व्यवस्थापन 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :घनकचिा व्यवस्थापनांत , कें द्र शासन, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 



153 

 

 
वसलूपात्र िक्कम रु. 1451611.00/-   
प्रभागातीि साीसीाईकरीता िागणा-या कामगारांची सखं्या, क्रकमान वेतन कायद्यानुसार देय होणारे 
मालसक वेतन, कचरा उचिण्यास िागणा-या वाहनांची सखं्या, त्यासाठी िागणारे इंधन, साीसीाई 
सादहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचााची पररगणना न करताच ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत.     
कॉण्रॅक्ट िेबर ॲक्ट 1970 व कॉण्रॅक्ट िेबर ननयम 1971 अन्वये कामगार आयुक्तांचे आवश्यक त े
परवाने असणे, ठेकेदाराच्या नावे भववष्ट्य ननवााह ननधी व राज्य कामगार ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादर करताना बधंनकारक आहे. असे असताना ननववदा र्स्वकृतीनतंर तीन मदहन्याचे 
आत सदर कागदपत्र ेसादर करण्याची सुट देण्यात आिी आहे.कामगारांचा भववष्ट्य ननवााह ननधी व 
राज्य कामगार ववमा योजना या रकमा ठेकेदाराने सबंरं्धत आस्थापनाकंड ेजमा करणे आवश्यक आहे. 
तोपयतं महानगरपलिकेने पुढीि मदहन्याच ेप्रदान रोखुन धरणे क्रमप्राप्त आहे. 
 
  

कामाचे नाव वविाि पवुव (अ) ववभागात दैनहंदन साफसफाई, गटाि 
सफाई, शौचालय व माकेट सफाई करुन कचिा वाहतकु 
किणे. 

स.ुबे./मकासस.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. अनतं एण्टिप्राईजेस 
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती  ठिाव क्र.13 हद. 07.9.2011 
तार्त्रक मजंुिी --- 
जजल्हा दिसचुी वर्षव --- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 14,18,00,000/- 
अथवसकंल्प तितदु --- 
ननववदा कालावधी व दैननक दै.वातावहि, महािाष्र टाईम्स,निवीि र्चमाजी हद.21.6.11  

21 हदवस 
इसािा िक्कम रु. 2,00,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 30,53,115/- दिमहा 
सिुक्षा अनामत रु. 9,15,935/-  
कामाचा कालावधी हद. 31.3.12 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 12,900/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी ---  
कायाविंभ आदेश क्र.वववशम/आस्था/539/2011-12 हद. 1.10.2011 
काम सरुु हदनांकः 
03.10.2011 

काम पणुव हदनांकः 

धावत/ेअतंीम देयक माहे 10/2011 व माचव 2012 चे देयक तपासणीस 
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एकुण खचव िक्कम उपलब्ध झाले. 
प्रमाणक क्र. 873/22.6.12 व 
1348/4.8.12 

मोजमाप पसु्तक क्र. ----- 

        
         महानगिपाललका आिोग्य ववभागाकिीता साफसफाई व सोयी या लशर्षावखालील उपलशर्षव 
घनकचिा व्यवस्थापन अतंगवत िस्ता,गटािे,नाले,साववजननक हठकाणे स्वच्छता सफाई ठेका या 
लशर्षांतगवत नवघि-माणणकपिु,नालासोपािा, वविाि या तीन मळु ववभागांचे आणखी अकिा ववभाग व 
वसई असे एकुण बािा ववभाग करुन स्वततं्र ननववदा मागववण्यात येतात.  
 
        नालासोपािा पवुव(ब) ववभागातील 4,5,14,15,16,17 या प्रभागात दैनदंीन साफसफाईच्या 
ठेक्याकिीता हद. 21.6.11 िोजी ननववदा सचुना प्रलसद्ध किण्यात आली. त्यानसुाि हद. 13.7.11 िोजी 
द.ु 4.00 वाजेपयतं ननववदा मागववण्यात आल्या व त्याच हदवशी त्या उघडण्यात यावयाच्या होत्या. 
तथावप त्या हद. 19.7.2011 िोजी द.ु 3.00 वा. उघडण्यात आल्या. सदि ननववदा प्रकक्रयेस 3 
ननववदाकािांनी प्रनतसाद हदला. त्यापकैी मे. अनतं एण्टिप्राईजेस याचंी दिमहा रु. 35,53,115/- दिाची 
न्यनुतम  ननववदा प्राप्त झाली. सबंरं्धत ठेकेदािाशी चचेअतंी रु. 30,53,115/- दि ननजश्चत किण्यात 
येऊन  जस्वकािण्यात आले व त्यास स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 अन्वये  मजंुिी देण्यात 
आली. मे. अनतं एण्टिप्राईजेस यांनी ननववदा सादि किताना 210 कामगाि पिुववण्याबाबत फक्त 
उल्लेख केला असनु पिुववण्यात येणा-या वाहनांची सखं्या नमदु केलेली नसताना त्यांना हद. 17.9.11 
च्या पत्रान्वये ननववदा जस्वकृत झाल्याचे व अनामत िक्कम रु. 9,15,935/- जमा करुन किािनामा 
किण्याबाबत कळववण्यात आले. प्रस्ततु नस्ती व देयकाच्या छायाप्रती तपासल्या असता पढुीलप्रमाणे 
अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
 
नालासोपािा पवुव (अ) ववभागातील 6 प्रभागातील साफसफाईकिीता लागणा-या कामगािांची सखं्या, 
ककमान वेतन कायद्यानसुाि देय होणािे मालसक वेतन, कचिा उचलण्यास लागणा-या वाहनांची सखं्या, 
त्यासाठी लागणािे इंधन, साफसफाई साहहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचावची परिगणना न किताच 
ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. त्यामळेु आलेले दि योग्य व ससुगंत असल्याचे तपासता येत 
नाही.  
सदि ठेका हा शहिातील स्वच्छतचेा व नागिीकांच्या आिोग्याशी ननगडीत असल्याने ननयमीत दैनदंीन 
साफसफाई होणे आवश्यक असल्याने ठेकेदािाकडुन सिुक्षा अनामतीव्यनतिीक्त अर्धकची ननष्पादन 
सिुक्षा (Performance guarantee) घेणे आवश्यक होत.े स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 
अन्वयेही याच कािणास्तव सबंरं्धतांकडुन “आवश्यक ती अननजश्चत सिुक्षा अनामत घेण्यात यावी” अस े
नमदु आहे. असे असतानाही ठेकेदािाकडुन सदि अनामत घेण्यात आलेली नाही. 
कॉण्ररक्ट लेबि ॲक्ट 1970 व कॉण्ररक्ट लेबि ननयम 1971 अन्वये कामगाि आयकु्तांच ेआवश्यक त े
पिवाने असणे, ठेकेदािाच्या नावे भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना यांची नोंदणी 
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असणे हे ननववदा सादि किताना बधंनकािक आहे. असे असताना ननववदा जस्वकृतीनतंि तीन महहन्याच े
आत सदि कागदपत्र ेसादि किण्याची सटु देण्यात आली आहे. वस्ततुः या आस्थापनांना देय असणा-
या भववष्य ननवावह ननधी, िाज्य कामगाि ववमा योजना या िकमा दिमहा कामगािांच्या वतीने 
ठेकेदािाने भिणा किणे आवश्यक आहे. 
मे. अनतं एण्टिप्राईजेस हे कामगाि कंत्राटदाि म्हणुन महािाष्र शासनाचे पिवानाधािक असनु त्यांचा 
पिवाना माहे 12/2005 पयतं वधै होता तसेच त्यांना 150 कामगाि ननयकु्त किण्याचा पिवाना 
देण्यात आला आहे, याबाबतचे पिवान्यासोबतचे सहपत्र ननववदेसोबत जोडण्यात आलेले नाही. असे 
असतानाही त्यांना 210 कामगाि पिुववण्याचा ठेका देण्यात आला आहे. 
ननववदा कागदपत्रांमध्ये बेलसन कर थॉललक बॅंकेने हदलेले ठेकेदािाच्या सॉल्वन्सीबाबतचे प्रमाणपत्र उपलब्ध 
नाही. असे असताना ननववदाकािास रु. 1.83 कोटीचा ठेका देण्यात आला.  
मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 च्या कलम 63 ची दरुुस्ती/सधुािणा क्र. 12 हद. 1.5.2006 नसुाि 
ननववदा िकमेच्या प्रथम रु. 10 लक्षापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक रु. 1 लक्षाकिीता रु. 100/- 
प्रमाणे (जास्तीत जास्त रु. 5 लक्षाच्या मयावदेपयतं) मदु्रांक शलु्क भिणे बधंनकािक आहे. प्रस्ततु 
प्रकिणी ठेकेदािाकडुन रु. 17500/- मदु्रांक शलु्क वसलु किणे आवश्यक असताना रु. 12900/- वसलु 
किण्यात आल ेआहेत. किीता उवविीत िक्कम रु. 4600/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहेत. 

वसलुपात्र िक्कम रु. 4600/- 
कायावदेश हद. 1-10-2011 अन्वये सबंरं्धत ठेकेदािाने हद. 3-10-11 पासनु कामास सरुुवात केली. 
प्रमाणक क्र. 873 हद. 22.6.12 व 1348 हद. 4.8.12 अनकु्रमे रु. 19,88,801/- व रु. 32,35,395/-  
ऑक्टोबि व माचव महहन्याचे प्रदान किण्यात आले आहे. सदि प्रमाणकाची तपासणी केली असता 
खालील त्रटुी आढळुन आल्या. 
मे. अनतं एण्टिप्राईजेस याचंी दिमहा रु. 30,53,115/- म्हणजेच प्रनतहदन 3053115/31 हदवस = रु. 
98488/- दिाची न्यनुतम ननववदा जस्वकािण्यात आली. ककमान वेतन कायद्यानसुाि कामगािांच े
प्रतीहदन वेतन रु. 213/- ननजश्चत किण्यात आले होत े त्यानसुाि ननयकु्त केलेल्या 210 कामगािांच े
प्रनतहदन वेतन रु. 44730/- (+) 40% लेव्ही रु.17892/- = एकुण प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 62622/-. 
म्हणजेच प्रनतहदन 10 वाहनांचा खचव-प्रनतहदन एकुण खचव रु. 98488/- (-) प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 
62622/- = रु. 35866/- याप्रमाणे प्रनतहदन देय िकमा ननजश्चत किण्यात आल्या होत्या. वस्ततुः 
कायावदेश हद. 1.10.2011 िोजी ननगवमीत किताना व ऑक्टोबि महहन्याचे  प्रथमच देयक अदा 
किताना कामगाि आयकु्त, मुबंई यांचे हद. 5.8.2011 च्या आदेशान्वये कामगािांचे प्रनतहदन ककमान 
वेतन दि वाढुन रु. 222/- झाल्याने वापिण्यात आलेल्या परिगणन सतु्रानसुाि 10 वाहनांचा प्रनतहदन 
खचव रु. 33220/- म्हणजचे प्रनतहदन प्रनतवाहन खचव रु. 3322/- असणे आवश्यक होत.े ऑक्टोबि 
महहन्याचे  प्रदान किताना वाहन खचव प्रनतहदन रु. 37886/- प्रमाणे परिगणणत केल्याने रु. 
1,35,315/- चे अनतप्रदान झाले आहे. त्यामळेु रु. 1,35,315/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
माहे ऑक्टोबि 2011 मध्ये हद. 3.10.13 त े 31.10.13 या कालावधीत प्रनतहदन 210 कामगाि 
याप्रमाणे 29 हदवसाकिीता एकुण 6090 कामगाि पिुववणे आवश्यक असताना ठेकेदािाने 3378 
कामगािांचा पिुवठा केला आहे. किािनाम्यातील अट क्र. 18 नसुाि कमी पिुवठा केलेल्या कामगािांच्या 
प्रनतहदन वेतनाच्या दपु्पट दिाने दंड आकािणी किण्याची तितदु आहे. देयक अदा किताना सदि 
तितदुीनसुाि कमी पिुवठा केलेल्या 2712 कामगािांचे दपु्पट दिाने रु. 12,04,128/- एवढी दंड 
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आकािणी किणे आवश्यक असताना फक्त 183 कामगािांकिीता रु. 81,252/- एवढी दंड आकािणी 
किण्यात आली आहे. उवविीत िक्कम रु. 11,22,876/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे.   
लेव्हीमध्ये किण्यात येणािी 8.33% बोनसची िक्कम देयकातनु कपात करुन अदाकत्यावने िाखुन 
ठेवावयाची असनु, अशी वर्षवभिात िाखुन ठेवलेली सपंणुव िक्कम, सणाच्या कालावधीत ठेकेदािाच्या 
मागणीनसुाि त्यास अदा किावयाची असताना ती चाल ु देयकात अदा किण्यात आलेली आहे. माहे 
ऑक्टोबि 2011 व माचव 2012 मध्ये सदि िक्कम अनकु्रमे रु.62,468/- व रु.1,26,352/- अदा 
किण्यात आली असनु ती कामगािास अदा केल्याच ेनस्तीमधील उपलब्ध कागदपत्रांवरुन हदसनु येत 
नाही. सदि एकुण िक्कम रु. 188820/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
याच पध्दतीने माहे नोव्हेंबि 2011 त ेमाचव 2012 पयतंच्या प्रदाननत देयकाचंी तपासणी किण्यात 
यावी व विीलप्रमाणे वसलु किावयाच्या िकमांची परिगणना करुन वसलुपात्र िकमेची माहहती 
लेखापिीक्षणास सादि किावी. 
एकुण वसलुपात्र िक्कम रु. 14,51,611/- 
 
 

DATSCDM6901 (Ref No : 54)                                                                           

56    -                             -                                    
                                                                       
                   -                     
सॅटेिाईट लसटी योजनेअंतगात घनकचरा व्यवस्थापन 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :घनकचिा व्यवस्थापनांत , कें द्र शासन, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 22547280.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 2312535.00/-   
प्रभागातीि साीसीाईकरीता िागणा-या कामगारांची सखं्या, क्रकमान वेतन कायद्यानुसार देय होणारे 
मालसक वेतन, कचरा उचिण्यास िागणा-या वाहनांची सखं्या, त्यासाठी िागणारे इंधन, साीसीाई 
सादहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचााची पररगणना न करताच ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत.     
कॉण्रॅक्ट िेबर ॲक्ट 1970 व कॉण्रॅक्ट िेबर ननयम 1971 अन्वये कामगार आयुक्तांचे आवश्यक त े
परवाने असणे, ठेकेदाराच्या नावे भववष्ट्य ननवााह ननधी व राज्य कामगार ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादर करताना बधंनकारक आहे. असे असताना ननववदा र्स्वकृतीनतंर तीन मदहन्याचे 
आत सदर कागदपत्र ेसादर करण्याची सुट देण्यात आिी आहे.कामगारांचा भववष्ट्य ननवााह ननधी व 
राज्य कामगार ववमा योजना या रकमा ठेकेदाराने सबंरं्धत आस्थापनाकंड ेजमा करणे आवश्यक आहे. 
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तोपयतं महानगरपलिकेने पुढीि मदहन्याच ेप्रदान रोखुन धरणे क्रमप्राप्त आहे. 
 
  

कामाचे नाव नालासोपािा पवुव(अ) ववभागात दैनहंदन साफसफाई, गटाि 
सफाई, शौचालय व माकेट सफाई करुन कचिा वाहतकु 
किणे. 

स.ुबे./मकासस.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. हदनेश बी. सखं े
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती  ठिाव क्र.13 हद. 07.9.2011 
तार्त्रक मजंुिी --- 
जजल्हा दिसचुी वर्षव --- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 17,90,00,000/- 
अथवसकंल्प तितदु --- 
ननववदा कालावधी व दैननक दै.वातावहि, महािाष्र टाईम्स,निवीि र्चमाजी हद.21.6.11  

21 हदवस 
इसािा िक्कम रु. 2,00,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 31,95,000/- दिमहा 
सिुक्षा अनामत रु. 9,58,500/-  
कामाचा कालावधी हद. 31.3.12 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 18,300/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी ---  
कायाविंभ आदेश क्र.वववशम/आस्था/545/2011-12 हद. 1.10.2011 
काम सरुु हदनांकः03.10.2011 काम पणुव हदनांकः 
धावत/ेअतंीम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

माहे 03/2012 चे देयक तपासणीस उपलब्ध झाले. 

प्रमाणक क्र. 1227/25.7.12 मोजमाप पसु्तक क्र. ----- 
        महानगिपाललका आिोग्य ववभागाकिीता साफसफाई व सोयी या लशर्षावखालील उपलशर्षव 
घनकचिा व्यवस्थापन अतंगवत िस्ता,गटािे,नाले,साववजननक हठकाणे स्वच्छता सफाई ठेका या 
लशर्षांतगवत नवघि-माणणकपिु,नालासोपािा, वविाि या तीन मळु ववभागांचे आणखी अकिा ववभाग व 
वसई असे एकुण बािा ववभाग करुन स्वततं्र ननववदा मागववण्यात येतात.  
        नालासोपािा पवुव(ब) ववभागातील 39,40,44,45,46,59 या प्रभागात दैनदंीन साफसफाईच्या 
ठेक्याकिीता हद. 21.6.11 िोजी ननववदा सचुना प्रलसद्ध किण्यात आली. त्यानसुाि हद. 13.7.11 िोजी 
द.ु 4.00 वाजेपयतं ननववदा मागववण्यात आल्या व त्याच हदवशी त्या उघडण्यात यावयाच्या होत्या. 
तथावप त्या हद. 19.7.2011 िोजी द.ु 3.00 वा. उघडण्यात आल्या. सदि ननववदा प्रकक्रयेस 3 
ननववदाकािांनी प्रनतसाद हदला. त्यापकैी मे. हदनेश बी. सखंे यांची दिमहा रु. 36,84,580/- दिाची 
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न्यनुतम  ननववदा प्राप्त झाली. सबंरं्धत ठेकेदािाशी चचेअतंी रु. 31,95,000/- दि ननजश्चत किण्यात 
येऊन  जस्वकािण्यात आले व त्यास स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 अन्वये  मजंुिी देण्यात 
आली. मे. हदनेश बी. सखंे यांनी ननववदा सादि किताना 210 कामगाि, 9 डपंि व 1 ररक्टि 
पिुववण्याचे नमदु केले आहे. प्रस्ततु नस्ती व देयकाच्या छायाप्रती तपासल्या असता पढुीलप्रमाणे 
अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
नालासोपािा पवुव (ब) ववभागातील 7 प्रभागातील साफसफाईकिीता लागणा-या कामगािांची सखं्या, 
ककमान वेतन कायद्यानसुाि देय होणािे मालसक वेतन, कचिा उचलण्यास लागणा-या वाहनांची सखं्या, 
त्यासाठी लागणािे इंधन, साफसफाई साहहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचावची परिगणना न किताच 
ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. त्यामळेु आलेले दि योग्य व ससुगंत असल्याचे तपासता येत 
नाही. 
नस्तीमध्ये इसािा िक्कम भिल्याची पावती उपलब्ध नाही. रु. 2,00,000/- इसािा िक्कम भिल्याची 
लेखापिीक्षणास खात्री किावी. तोपयतं ठेक्याची सपंणुव िक्कम रु.1,91,70,000/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात 
येत आहे. 
ननववदा जस्वकृतीचे पत्र तसेच ननववदाकािास देण्यात आलेले कायावदेश नस्तीमध्ये उपलब्ध नाहीत. त े
लेखापिीक्षणास दशवववण्यात यावेत.  
ननववदकािाने किािनामा किताना मजंुि दिाच्या 5% सिुक्षा अनामत रु.9,58,500/- महानगिपाललकेकड े
जमा किणे आवश्यक असताना सदि िक्कम जमा केल्याच े उपलब्ध कागदपत्रावंरुन ननदशवनास येत 
नाही. किीता िक्कम रु.9,58,500/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे.  
सदि ठेका हा शहिातील स्वच्छतचेा व नागिीकांच्या आिोग्याशी ननगडीत असल्याने ननयमीत दैनदंीन 
साफसफाई होणे आवश्यक असल्याने ठेकेदािाकडुन सिुक्षा अनामतीव्यनतिीक्त अर्धकची ननष्पादन 
सिुक्षा (Performance guarantee) घेणे आवश्यक होत.े स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 
अन्वयेही याच कािणास्तव सबंरं्धतांकडुन “आवश्यक ती अननजश्चत सिुक्षा अनामत घेण्यात यावी” अस े
नमदु आहे. असे असतानाही ठेकेदािाकडुन सदि अनामत घेण्यात आलेली नाही. 
कॉण्ररक्ट लेबि ॲक्ट 1970 व कॉण्ररक्ट लेबि ननयम 1971 अन्वये कामगाि आयकु्तांच ेआवश्यक त े
पिवाने असणे, ठेकेदािाच्या नावे भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादि किताना बधंनकािक आहे. असे असताना ननववदा जस्वकृतीनतंि तीन महहन्याच े
आत सदि कागदपत्र ेसादि किण्याची सटु देण्यात आली आहे. वस्ततुः या आस्थापनांना देय असणा-
या भववष्य ननवावह ननधी, िाज्य कामगाि ववमा योजना या िकमा दिमहा कामगािांच्या वतीने 
ठेकेदािाने भिणा किणे आवश्यक आहे. 
मे. हदनेश बी. सखंे हे कामगाि कंत्राटदाि म्हणुन महािाष्र शासनाचे पिवानाधािक असनु त्यांचा 
पिवाना माहे 12/2009 पयतं वधै होता तसेच तो 100 कामगाि ननयकु्त किण्याच्या मयावदेत होता 
असे असतानाही त्यांना 210 कामगाि पिुववण्याचा ठेका देण्यात आला आहे. 
ननववदा कागदपत्रांमध्ये कॉपोिेश्न बॅंकेने हदलेले ठेकेदािाच्या सॉल्वन्सीबाबतचे प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे. 
त ेरु. 25,00,000/- इतके आहे. असे असताना ननववदाकािास रु. 1.92 कोटीचा ठेका देण्यात आला.  
सबंरं्धत ठेकेदािाने हद. 3-10-11 पासनु कामास सरुुवात केली. प्रमाणक क्र. 1227 हद. 25.7.12   रु. 
33,77,280/-  अन्वये माचव 2012 या महहन्याचे प्रदान किण्यात आले आहे. सदि प्रमाणकाची 
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तपासणी केली असता खालील त्रटुी आढळुन आल्या. 
ननववदाकािाने प्रनतहदन 210 कामगाि, 9 डपंि व 1 ररक्टि पिुववणे बधंनकािक आहे. ननववदाकािाने 
पिुवठा केलेल्या कामगाि व वाहनांच्या सखं्येबाबत आिोग्य ननिीक्षकांच ेप्रमाणपत्र देयकासोबत सादि 
केलेले नसताना माहे माचव 2012 च्या देयकाचे सपंणुव प्रदान किण्यात आले आहे. किीता देयकाची 
िक्कम रु. 33,77,280/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
विील अलभप्राय क्र. 3 नसुाि कामगािांचा भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना या 
िकमा ठेकेदािाने सबंरं्धत आस्थापनांकड ेजमा किणे आवश्यक आहे. तोपयतं महानगिपललकेने लेव्हीची 
िक्कम िोखुन धिणे क्रमप्राप्त आहे. ही कायववाही झाल्याचे हदसनु येत नाही. माहे माचव 2012 च े
प्रदान कितानाही ननववदाकािाने त्या महहन्याची िक्कम हद. 6 व 9.7.2012 िोजी सबंरं्धत 
आस्थापनांकड ेजमा केल्यावि हद. 27.7.2012 िोजी सदि देयक पािीत किण्यात आले आहे. ही बाब 
आक्षेपाहव असनु सदि ठेकेदािाने माहे ऑक्टोबि 2011 त े फेब्रवुािी 2012 च्या देय िकमा सबंरं्धत 
आस्थापनांकड े जमा केल्याचे लेखापिीक्षणास दशवववण्यात यावे. तोपयतं भिणा किावयाची उपिोक्त 
कालावधीची िक्कम रु. 12,02,352/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
लेव्हीमध्ये किण्यात येणािी 8.33% बोनसची िक्कम देयकातनु कपात करुन अदाकत्यावने िाखुन 
ठेवावयाची असनु, अशी वर्षवभिात िाखुन ठेवलेली सपंणुव िक्कम, सणाच्या कालावधीत ठेकेदािाच्या 
मागणीनसुाि त्यास अदा किावयाची असताना ती चाल ुदेयकात अदा किण्यात आलेली आहे. माहे माचव 
2012 मध्ये सदि िक्कम रु. 126352/- अदा किण्यात आली असनु ती कामगािास अदा केल्याच े
नस्तीमधील उपलब्ध कागदपत्रांवरुन हदसनु येत नाही. सदि िक्कम रु. 126352/- वसलुपात्र ठेवण्यात 
येत आहे. 
किािनामा अट क्र. 15 नसुाि कामगािांच्या सिुक्षेसाठी ववमा उतिववणे आवश्यक आहे, त्याकिीता 
ठेकेदािास 1.67% लेव्ही देण्यात आली आहे. तथावप ठेकेदािाने कामगािांचा ववमा उतिववल्याचे हदसनु 
येत नाही. किीता त्यांना अदा किण्यात आलेली िक्कम रु. 25331/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे.  
किािनाम्यातील अट क्र. 38 नसुाि महानगिपाललकेकडुन खिेदी किण्यात आलेल्या कॉम्परक्टिद्वािे 
कचिा सकंलन व वाहतकु किावयाची असनु पिुववण्यात आलेल्या कॉम्परक्टिचे महानगिपाललकेने 
ठिववलेले भाड ेठेकेदािच्या देयकातनु वसलु किावयाचे आहे. मे. हदनेश बी. सखंे यांना हद. 1.1.2012 
पासनु 1 कॉम्परक्टि व 2 हटपि वाहतकुीस देण्यात आलेले असतानाही त्यांचेकडुन भाड ेवसलु केल्याच े
प्रमाणक तपासणीत हदसनु आले नाही. त्यांचेकडुन हद. 1.1.12 पासनु अखेिच्या प्रदाननत देयकाच्या 
महहन्यापयतंचे पिुवठा केलेल्या वाहनांचे भाड ेवसलु करुन लेखापिीक्षणास दशववावे.   
याच पध्दतीने माहे नोव्हेंबि 2011 त ेमाचव 2012 पयतंच्या प्रदाननत देयकाचंी तपासणी किण्यात 
यावी व विीलप्रमाणे वसलु किावयाच्या िकमांची परिगणना करुन वसलुपात्र िकमेची माहहती 
लेखापिीक्षणास सादि किावी. 
एकुण आक्षपेार्धन िक्कम रु. 2,25,47,280/-   
एकुण वसलुपात्र िक्कम रु. 23,12,535/- 
 

DATSCDM6901 (Ref No : 55)                                                                           
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57    -                             -                                    
                                                                       
                   -                 
सॅटेिाईट लसटी योजनेअंतगात घनकचरा व्यवस्थापन 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :घनकचिा व्यवस्थापनांत , कें द्र शासन, महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 1609056.00/-   
प्रभागातीि साीसीाईकरीता िागणा-या कामगारांची सखं्या, क्रकमान वेतन कायद्यानुसार देय होणारे 
मालसक वेतन, कचरा उचिण्यास िागणा-या वाहनांची सखं्या, त्यासाठी िागणारे इंधन, साीसीाई 
सादहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचााची पररगणना न करताच ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत.     
कॉण्रॅक्ट िेबर ॲक्ट 1970 व कॉण्रॅक्ट िेबर ननयम 1971 अन्वये कामगार आयुक्तांचे आवश्यक त े
परवाने असणे, ठेकेदाराच्या नावे भववष्ट्य ननवााह ननधी व राज्य कामगार ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादर करताना बधंनकारक आहे. असे असताना ननववदा र्स्वकृतीनतंर तीन मदहन्याचे 
आत सदर कागदपत्र ेसादर करण्याची सुट देण्यात आिी आहे.कामगारांचा भववष्ट्य ननवााह ननधी व 
राज्य कामगार ववमा योजना या रकमा ठेकेदाराने सबंरं्धत आस्थापनाकंड ेजमा करणे आवश्यक आहे. 
तोपयतं महानगरपलिकेने पुढीि मदहन्याच ेप्रदान रोखुन धरणे क्रमप्राप्त आहे. 
 
  

कामाचे नाव वविाि पवुव(ब) ववभागात दैनहंदन साफसफाई, गटाि सफाई, 
शौचालय व माकेट सफाई करुन कचिा वाहतकु किणे. 

स.ुबे./मकासस.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. उजाला लेबि कॉण्ररक्टि 
प्रशासकीय मजंुिी स्थायी सलमती  ठिाव क्र.13 हद. 07.9.2011 
तार्त्रक मजंुिी --- 
जजल्हा दिसचुी वर्षव --- 
अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 6,00,00,000/- 
अथवसकंल्प तितदु --- 
ननववदा कालावधी व दैननक दै.वातावहि, महािाष्र टाईम्स,निवीि र्चमाजी हद.21.6.11  

21 हदवस 
इसािा िक्कम रु. 2,00,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 40,43,724/- दिमहा 
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सिुक्षा अनामत रु. 12,13,117/-  
कामाचा कालावधी हद. 31.3.12 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 23400/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी ---  
कायाविंभ आदेश क्र.वववशम/आस्था/543/2011हद. 1.10.2011 
काम सरुु हदनांकः03.10.2011 काम पणुव हदनांकः 
धावत/ेअतंीम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

माहे 03/2011 चे देयक तपासणीस उपलब्ध झाले. 

प्रमाणक क्र. 1222/25.7.12 मोजमाप पसु्तक क्र. ----- 
        महानगिपाललका आिोग्य ववभागाकिीता साफसफाई व सोयी या लशर्षावखालील उपलशर्षव 
घनकचिा व्यवस्थापन अतंगवत िस्ता,गटािे,नाले,साववजननक हठकाणे स्वच्छता सफाई ठेका या 
लशर्षांतगवत नवघि-माणणकपिु,नालासोपािा, वविाि या तीन मळु ववभागांचे आणखी अकिा ववभाग व 
वसई असे एकुण बािा ववभाग करुन स्वततं्र ननववदा मागववण्यात येतात.  
        वविाि पवुव(ब) ववभागातील 19,20,21,25 या प्रभागात दैनदंीन साफसफाईच्या ठेक्याकिीता 
हद. 21.6.11 िोजी ननववदा सचुना प्रलसद्ध किण्यात आली. त्यानसुाि हद. 13.7.11 िोजी द.ु 4.00 
वाजेपयतं ननववदा मागववण्यात आल्या व त्याच हदवशी त्या उघडण्यात यावयाच्या होत्या. तथावप त्या 
हद. 19.7.2011 िोजी द.ु 3.00 वा. उघडण्यात आल्या. सदि ननववदा प्रकक्रयेस 3 ननववदाकािांनी 
प्रनतसाद हदला. त्यापकैी  
मे. उजाला लेबि कॉण्ररक्टि यांची दिमहा रु. 40,43,724/- दिाची न्यनुतम  ननववदा जस्वकािण्यात 
आली व त्यास स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 अन्वये  मजंुिी देण्यात आली. मे. उजाला 
लेबि कॉण्ररक्टि यांनी ननववदा सादि किताना 225 कामगाि, 10 डमं्पि व 2 ररक्टि पिुववण्याचे नमदु 
केले आहे. त्यांना हद. 17.9.11 च्या पत्रान्वये ननववदा जस्वकृत झाल्याचे व अनामत िक्कम रु. 
12,13,117/- जमा करुन किािनामा किण्याबाबत कळववण्यात आले. प्रस्ततु नस्ती व देयकाच्या 
छायाप्रती तपासल्या असता पढुीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
वविाि पवुव (ब) ववभागातील 4 प्रभागातील साफसफाईकिीता लागणा-या कामगािांची सखं्या, ककमान 
वेतन कायद्यानसुाि देय होणािे मालसक वेतन, कचिा उचलण्यास लागणा-या वाहनांची सखं्या, 
त्यासाठी लागणािे इंधन, साफसफाई साहहत्य इत्यादींसाठी येणा-या अदंाजखचावची परिगणना न किताच 
ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. त्यामळेु आलेले दि योग्य व ससुगंत असल्याचे तपासता येत 
नाही.  
सदि ठेका हा शहिातील स्वच्छतचेा व नागिीकांच्या आिोग्याशी ननगडीत असल्याने ननयमीत दैनदंीन 
साफसफाई होणे आवश्यक असल्याने ठेकेदािाकडुन सिुक्षा अनामतीव्यनतिीक्त अर्धकची ननष्पादन 
सिुक्षा (Performance guarantee) घेणे आवश्यक होत.े स्थायी सलमती ठिाव क्र. 13 हद. 7.9.11 
अन्वयेही याच कािणास्तव सबंरं्धतांकडुन “आवश्यक ती अननजश्चत सिुक्षा अनामत घेण्यात यावी” अस े
नमदु आहे. असे असतानाही ठेकेदािाकडुन सदि अनामत घेण्यात आलेली नाही. 
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कॉण्ररक्ट लेबि ॲक्ट 1970 व कॉण्ररक्ट लेबि ननयम 1971 अन्वये कामगाि आयकु्तांच ेआवश्यक त े
पिवाने असणे, ठेकेदािाच्या नावे भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना यांची नोंदणी 
असणे हे ननववदा सादि किताना बधंनकािक आहे. असे असताना ननववदा जस्वकृतीनतंि तीन महहन्याच े
आत सदि कागदपत्र ेसादि किण्याची सटु देण्यात आली आहे. वस्ततुः या आस्थापनांना देय असणा-
या भववष्य ननवावह ननधी, िाज्य कामगाि ववमा योजना या िकमा दिमहा कामगािांच्या वतीने 
ठेकेदािाने भिणा किणे आवश्यक आहे. 
मे. उजाला लेबि कॉण्ररक्टि हे कामगाि कंत्राटदाि म्हणुन महािाष्र शासनाच े पिवानाधािक असनु 
त्यांचा पिवाना माहे 12/2009 पयतं वधै होता तसेच त्यांना 100 कामगाि ननयकु्त किण्याचा पिवाना 
देण्यात आला आहे. असे असतानाही त्यांना 225 कामगाि पिुववण्याचा ठेका देण्यात आला आहे. 
ननववदा कागदपत्रांमध्ये कॉपोिेशन बॅंकेने हदलेले ठेकेदािाच्या सॉल्वन्सीबाबतचे प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे. 
त ेरु. 25,00,000/- इतके आहे. असे असताना ननववदाकािास रु. 2.43 कोटीचा ठेका देण्यात आला.  
कायावदेश हद. 1-10-2011 अन्वये सबंरं्धत ठेकेदािाने हद. 3-10-11 पासनु कामास सरुुवात केली. 
प्रमाणक क्र. 1222 हद. 25.7.12   रु. 42,39,024/-  अन्वये माचव 2012 या महहन्याच े प्रदान 
किण्यात आले आहे. सदि प्रमाणकाची तपासणी केली असता खालील त्रटुी आढळुन आल्या. 
मे. उजाला लेबि कॉण्ररक्टि यांची दिमहा रु. 40,43,724/- म्हणजेच प्रनतहदन 4043724/31 हदवस = 
रु. 130443/- दिाची न्यनुतम ननववदा जस्वकािण्यात आली. ककमान वेतन कायद्यानसुाि कामगािांच े
प्रनतहदन वेतन रु. 213/- ननजश्चत किण्यात आले होत े त्यानसुाि ननयकु्त केलेल्या 225 कामगािांच े
प्रनतहदन वेतन रु. 47925/- (+) 40% लेव्ही रु.19170/- = एकुण प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 67095/-. 
म्हणजेच प्रनतहदन 12 वाहनांचा खचव-प्रनतहदन एकुण खचव रु. 130443/- (-) प्रनतहदन कमवचािी खचव रु. 
67095/- = रु. 63348/- याप्रमाणे प्रनतहदन देय िकमा ननजश्चत किण्यात आल्या होत्या. माचव 2012 
चे देयक अदा किताना प्रनतहदन वाहन खचव दि रु. 63348/- प्रमाणे रु. 19,63,788/- अदा किणे 
आवश्यक असताना देयकसोबतच्या हद. 22.6.12 च्या हटप्पणीन्वये प्रनतहदन रु. 65512/- प्रमाणे 
रु.2030874/- अदा किण्यात आले आहेत. त्यामळेु रु. 67086/- च े अनतप्रदान झाल ेआहे. किीता 
रु.67086/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहेत. 
मजंुि हटप्पणी हद. 22.6.12 अन्वये कायवित कामगािांचे ककमान वेतन परिगणणत किताना 6750 
उपजस्थत कामगािांचे वेतन परिगणणत किण्यात आले आहे. पिंत ु ककमान वेतन दिातील फिकाची 
िक्कम परिगणणत किताना 6975 कामगािाचंा फिक देण्यात आला आहे. या तफावतीबाबत 
हटप्पणीमध्ये उल्लखे किण्यात आलेला नाही. यावरुन माचव2012 मध्ये 225 कामगाि कमी पिुवठा 
केल्याचे हदसत.े किािनाम्यातील अट क्र. 18 अन्वये कमी पिुवठा केलेल्या कामगािांकिीत दपु्पट दिाने 
दंड आकािणी किण्याची तितदु आहे. प्रस्ततु प्रकिणी रु.1,04,850/- दंड आकािणी किणे आवश्यक 
असताना तशी कायववाही केल्याचे हदसत नाही. किीता िक्कम रु. 1,04,850/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत 
आहे. 
विील अलभप्राय क्र. 3 नसुाि कामगािांचा भववष्य ननवावह ननधी व िाज्य कामगाि ववमा योजना या 
िकमा ठेकेदािाने सबंरं्धत आस्थापनांकड ेजमा किणे आवश्यक आहे. तोपयतं महानगिपललकेने लेव्हीची 
िक्कम िोखुन धिणे क्रमप्राप्त आहे. ही कायववाही झाल्याचे हदसनु येत नाही. माहे माचव 2012 च े
प्रदान कितानाही ननववदाकािाने त्या महहन्याची िक्कम हद. 6 व 9.7.2012 िोजी सबंरं्धत 
आस्थापनांकड ेजमा केल्यावि हद. 25.7.2012 िोजी सदि देयक पािीत किण्यात आले आहे. ही बाब 
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आक्षेपाहव असनु सदि ठेकेदािाने माहे ऑक्टोबि 2011 त े फेब्रवुािी 2012 च्या देय िकमा सबंरं्धत 
आस्थापनांकड े जमा केल्याचे लेखापिीक्षणास दशवववण्यात यावे. तोपयतं भिणा किावयाची उपिोक्त 
कालावधीची िक्कम रु. 12,79,868/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
लेव्हीमध्ये किण्यात येणािी 8.33% बोनसची िक्कम देयकातनु कपात करुन अदाकत्यावने िाखुन 
ठेवावयाची असनु, अशी वर्षवभिात िाखुन ठेवलेली सपंणुव िक्कम, सणाच्या कालावधीत ठेकेदािाच्या 
मागणीनसुाि त्यास अदा किावयाची असताना ती प्रत्येक महहन्याच्या देयकात अदा किण्यात आलेली 
आहे. माहे माचव 2012 मध्ये सदि िक्कम रु. 130912/- अदा किण्यात आली असनु ती कामगािास 
अदा केल्याचे नस्तीमधील उपलब्ध कागदपत्रांवरुन हदसनु येत नाही. सदि िक्कम रु. 130912/- 
वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
किािनामा अट क्र. 15 नसुाि कामगािांच्या सिुक्षेसाठी ववमा उतिववणे आवश्यक आहे, त्याकिीता 
ठेकेदािास 1.67% लेव्ही देण्यात आली आहे. तथावप ठेकेदािाने कामगािांचा ववमा उतिववल्याचे हदसनु 
येत नाही. किीता त्यांना अदा किण्यात आलेली िक्कम रु. 26340/- वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे. 
किािनाम्यातील अट क्र. 38 नसुाि महानगिपाललकेकडुन खिेदी किण्यात आलेल्या कॉम्परक्टिद्वािे 
कचिा सकंलन व वाहतकु किावयाची असनु पिुववण्यात आलेल्या कॉम्परक्टिचे महानगिपाललकेने 
ठिववलेले भाड े ठेकेदािच्या देयकातनु वसलु किावयाचे आहे. मे. उजाला लेबि कॉण्ररक्टि यांना हद. 
1.1.2012 पासनु 1 कॉम्परक्टि व 2 हटपि तसेच हद.1.3.2012 पासनु आणखी 1 कॉम्परक्टि 
वाहतकुीस देण्यात आलेले असतानाही त्यांचेकडुन भाड ेवसलु केल्याचे प्रमाणक तपासणीत हदसनु आले 
नाही. त्यांचेकडुन हद. 1.1.12 पासनु अखेिच्या प्रदाननत देयकाच्या महहन्यापयतंचे पिुवठा केलेल्या 
वाहनांचे भाड ेवसलु करुन लेखापिीक्षणास दशववावे.   
याच पध्दतीने माहे ऑक्टोबि 2011 त ेफेब्रवुािी 2012 पयतंच्या प्रदाननत देयकांची तपासणी किण्यात 
यावी व विीलप्रमाणे वसलु किावयाच्या िकमांची परिगणना करुन वसलुपात्र िकमेची माहहती 
लेखापिीक्षणास सादि किावी. 
एकुण वसलुपात्र िक्कम रु. 16,09,056/- 
 
 

DATSCDM6901 (Ref No : 56)                                                                           

58        -                                                               
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :ववकास ननधी अतंगवत उ , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 705100.00/-   
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ननववदा प्रक्रक्रया ववदहत कािावधीत पुणा न केल्याने महानगरपालिकेस जादा दराने अर्धकचा खचा 
करावा िागिा. 
 
  
     वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेतफे सन 2011-12 या ववजत्तय वर्षावसाठी महानगिपाललकेच्या 
हददीतील ववववध बालोद्यानात नववन खेळणी पिुवठा करुन बसवनू देण्याचा अदंाजजत रु. 1 कोटी 
खचावच्या ननववदा    हद. 07/05/11 च्या वतवमान पत्रातील जाहहिातींनसुाि मागववण्यांत आल्या होत्या. 
सदि ननववदा हद. 18/05/11 िोजी उघडण्यांत येवनू ववववध 52 कामांसाठी 1) मे. अरिहंत इंडजस्रयल 
कापो. लल. 2) मे. डायमडं फायि अाँड फेब्रीकेशन 3) मे. हनी फन एम र्थ्रललगं कंपनी 4) फन प्ल े
लसजस्टम 5) बाबा प्ले वल्डव आणण 6) मे. प्ले मेट लसजस्टम्स या ननववदाधािकांचा सदि कामाविील 
खचावच्या प्रती नग तलुनात्मक तक्ता हद. 20/05/11 िोजी तयाि किण्यांत येवनू ठिाव क्र. 27, हद. 
21/11/11 अन्वये त्यांच्या कामांस मान्यता हदल्याबाबत हद. 01/12/11 च्या पत्रान्वये कळववण्यातं 
आल.े 

     उपिोक्त कामांची नस्ती तपासली असता ननववदाधािकांनी माहे नोव्हें/डडसेंबि 11 मध्ये खेळणी 
पिुववल्याचे हदसनू येत.े पिंत ूसदि खेळण्यांच े देयक सादि किताना मजंुि ननववदादिापेक्षा जास्तीच्या 
दिाने आकािणी केली असल्याने महानगिपाललकेस रु. 7,05,100/- इतकी जादा िक्कम प्रदान किणे 
भाग पडल्याचे सोबत जोडलेल्या ववविण पत्रावरुन हदसनू येत.े ननववदादि हे प्रत्येक आर्थवक वर्षावकिीता 
ठिववले जात असल्याने प्रत्येक वर्षी डडसेंबि त े माचव या कालावधीत ननववदाप्रकक्रया पणुव किणे 
आवश्यक आहे. प्रस्ततु प्रकिणी ननववदा प्रकक्रया माहे मे 2011 मध्ये सरुु करुन 21/11/2011 िोजी 
सपंववण्यात आली त्यामळेु 1/4/2011 त े21/11/2011 या कालावधीत सन 2010-2011 च्या मजंुि 
जादा दिाने खिेदी किावी लागली. 
     सदि ववविण पत्राच ेअवलोकन केले असता असे हदसनू येत ेकी, ननववदा धािकांची ननववदा हद. 
18/05/11 िोजी उघडण्यात येवनू त्यांचा हद. 20/05/11 िोजी तलुनात्मक तक्ता मजंूि करुन मान्यता 
मात्र 6 महहन्यानतंि (हद. 1/12/11) घेण्यात आली आहे. त्यामळेु मागील वर्षीच्या दिाने खिेदी किण्यात 
आली आहे. सदि मदुतवाढीबाबतचे आदेश नस्तीमध्ये सादि केलेल्या कागदपत्रांमध्ये आढळून आले 
नाहीत. या सदंभावत शासनाच्या उद्योग, ऊजाव व कामगाि ववभागाचा शासन ननणवय क्र. भांखस-

1088/(2512)/उद्योग-6, हद. 2/1/1992 च्या परिलशष्ट 3 अन्वये 6 महहन्यांच्या कालावधीकिीताच 
मदुतवाढ देणे बधंनकािक आहे व असे किताना ज्या वस्तूचंी खिेदी प्रस्ताववत आहे त्या वस्तचू्या 
बाजािातील ककमती मळु आदेशापेक्षा कमी नसतील ककंवा कमी होणाि नसतील ककंवा या ककंमती जस्थि 
आहेत ककंवा प्रमाणीकृत आहेत याची शहाननशा करुन खिेदीचे आदेश देणे आवश्यक आहे. प्रस्ततु 
प्रकिणी या ननदेशाचा भगं झाल्याचे हदसनू येत.े त्यामळेु महानगिपाललकेस िक्कम रु. 7,05,100/- 
जादा खचव किावा लागला असनू सदि िक्कम वसलुपात्र ठेवण्यांत येत आहे.  
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वसलुपात्र िक्कम रु. 705100/- 
DATRADM5901 (Ref No : 58)                                                                           

59                                      
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :हदवे व इति वस्तु यां , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
 
शासन पररपत्रक क्र. अ 413-2009/प्र.क्र.10/उजाा-7 दद. 21/01/2010 अन्वये उजाा बअचतीच्या दृष्ट्टीने 
ब्युरो ऑी एनजी एक्रीलशयन्सी, भारत सरकार याच्याकडुन स्टॅण्डर्डास व िेबलिगं कायाक्रमांतगात 1 त े
5 स्टार मानांकने ददिी जातात. त्यानुसार 4 स्टार वा 5 स्टार िेबि असिेिी सादहत्ये खरेदी करणे 
आवश्यक होत.े ननववदाप्रक्रक्रया राबववताना या बाबीचा ववचार करण्यात आल्याचे ननदशानास आिे नाही.      
आगामी वर्ाामध्ये ददवाबत्ती सादहत्याच्या िेखालशर्ाातगंात होणाऱ्या खचााची प्रत्येक घटकननहाय 
प्रस्ताववत वाढींसह अदंार्जत रक्कम ठरवणे भांडार ववभागास सहज शक्य आहे. त्यासाठी ववववध 
ववभागांची मागणी, मागीि वर्ाात वापरिेिे पररमाण, मागीि खरेदीतीि लशल्िक पररमाण तसेच 
मागीि वर्ाापेक्षा जादा खरेदीची आवश्यक असल्यास वाढीची कारणे नमूद करुन खरेदीचा वस्तुननष्ट्ठ 
अदंाज तयार करणे क्रमप्राप्त आहे. असे केल्यास अनावश्यक खरेदी टाळता येऊ शकेि तसेच शासनाचे 
मुद्रांक शुल्काचे नुकसान होणार नाही. घटकांच्या सादहत्याचे एकाच कंपनीच्या प्रनत नगाच्या न्युनतम 
दरांमध्ये आणण उच्चतम दरांमध्ये ीार मोठी तीावत आढळत.े दरातीि या तीावतीबाबतची 
कारणलममांसा खरेदी सलमतीकडुन केिी जात नाही. 
 
  

कामाचे नाव हदवाबत्ती साहहत्य खिेदी  
स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव 1) साई एंटिप्रायझेस 2) व्ही.एम.रेडसव 3) सोनल 

एंटिप्रायझेय 4) चामुडंा एंटिप्रायझेस 5) द.हहदं इल.े अाँड 
इंजज.कापो. 6) श्री. सदगिंु रेडींग कं. 

तांर्त्रक मजंुिी ----- 
प्रशासकीय मजंुिी स.सा.ठिाव क्र. 12, हद. 09/03/2012 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव 2011-12 
अदंाजपत्रकाची िक्कम 4 कोटी 
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बजेट तितदु 4 कोटी 69 लाख 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव 20 हदवस दै. लोकमत व दै.निववि र्चमाजी 
इसािा िक्कम 2 लाख 
ननववदा िक्कम ----- 
सिुक्षा अनामत 4 लाख 
कामाचा कालावधी 1 वर्षव  
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 500/- प्रत्येकी एकुण 3000/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी ----- 
कायाविंभ आदेश ----- 
काम सरुु हदनांक: 16.05.2011 ----- 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

----- 

प्रमाणक क्र. ----- 
       वसई – वविाि शहि महानगिपाललकेतफे मध्यवती भांडाि ववभागासाठी सन 2011-12 या ववजत्तय 
वर्षावत हदवे व हदवाबत्तीचे एकुण 660 प्रकािच्या साहहत्य खिेदी किण्याच्या अदंाजजत 4 कोटींच्या खचावच्या 
ननववदा सचूना हद. 12/03/2011 िोजीच्या दै.लोकमत व दै.निववि र्चमाजी या वतवमानपत्रात प्रलसध्द 
किण्यांत आल्या. त्यास 1) साई एंटिप्रायझेस 2) मे.व्ही.एम.रेडसव 3) मे. सोनल एंटिप्रायझेस 4) मे. चामुडंा 
एंटिप्रायझेस 5) द.हहदं इलेजक्रक अाँड इंजजननअरिगं कापो. आणण 6) मे. श्री सदगरुु रेडींग कं., या 
ननववदाधािकांनी प्रनतसाद देवनू आपआपल्या ननववदा सादि केल्या. सदि ननववदा हद. 25/03/11 िोजी 
उघडण्यांत येणाि होत्या, पिंत ूमखु्य लेखापरिक्षक उपजस्थत नसल्याने व हद. 28/03/11 िोजी उपायकु्त, 
भांडाि ववभाग हे उपजस्थत नसल्याने हद. 31/03/2011 िोजी उघडण्यांत आल्या. ननववदाधािकांनी सादि 
केलेल्या साहहत्यांच्या दिानसुाि ननववदांच्या तलुनात्मक तक्ता तयाि किण्यांत आला व त्यानसुाि प्रत्येक 
घटकाच्या प्रनतनगाच्या न्यनुतम दिाचा ववचाि करुन ननववदाकािांची ननववदा मजंूि करुन त्यांच े सोबत 
प्रत्येकी रु. 500/- मलु्यांकनाच्या मदु्रांक पेपिवि किािनामा किण्यांत आला. प्रस्ततु प्रकिणाच्या नस्तीची 
पडताळणी केली असता खालील बाबी/त्रटुी आढळल्या. 
 
शासन परिपत्रक क्र. अ 413-2009/प्र.क्र.10/उजाव-7 हद. 21/01/2010 अन्वये उजाव बचतीच्या दृष्टीन े ब्यिुो 
ऑफ एनजी एकफलशयन्सी, भाित सिकाि याच्याकडुन स्टरण्डडवस व लेबललगं कायवक्रमांतगवत 1 त े 5 स्टाि 
मानांकने हदली जातात. त्यानसुाि 4 स्टाि वा 5 स्टाि लेबल असलेली साहहत्ये खिेदी किणे आवश्यक होत.े 
ननववदाप्रकक्रया िाबववताना या बाबीचा ववचाि किण्यात आल्याच ेननदशवनास आल ेनाही. 
सदि नस्ती मधील विील 6 कंत्राटदािांनी केलले्या ववववध घटकांच्या प्रती नगाच्या दिांचा तलुनात्मक 
तक्त्याच ेपरिक्षण किताना असे आढळून आले की, घटकांच्या साहहत्याचे एकाच कंपनीच्या प्रनत नगाच्या 
न्यनुतम दिांमध्ये आणण उच्चतम दिांमध्ये फाि मोठी तफावत आढळत ेउदा., घटक क्र. 62,63,64, 74 
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यांचे न्यनुतम दि अनकु्रमे रु. 3/-, रु. 3/-, रु. 9/- आणण   रु. 108/- असे असनू उच्चतम दि अनकु्रमे रु. 
3,190/-, रु. 3180/-, रु. 6190/- आणण रु. 4,000/- असे दशवववल ेआहेत. त्यामळेु महानगिपाललकेस प्राप्त 
झालेल्या साहहत्याच्या दजावबददल प्रश्न ननमावण होतो. तसेच उच्च दजावचे साहहत्य न्यनुतम दिात प्राप्त 
होत असेल असे जि गहृीत धिल्यास, त्याच कंपनीच्या त्याच दजावच्या साहहत्याचा उच्चतम दि सादि 
किण्याचे सदि कंत्राटदािाचे प्रयोजन लक्षात येत नाही. यावरुन सदि कंत्राटदाि दिाबाबत 
महानगिपाललकेची हदशाभलु किीत असल्याच े सभंवत े ककंवा इति कंत्राटदािांबिोबि सगंनमत किीत 
असल्याच ेसभंवत.े अशा हदशाभलु किणाऱया ककंवा सगंनमताने ननववदा सादि किणाऱया कंत्राटदािांववरुध्द 
महानगिपाललकेने महािाष्र शासनाच्या साववजननक बांधकाम ववभागाच्या शासन ननणवय क्र. सकंीणव-
05/06/प्र.क्र. 53/इमा-2, हद. 28/09/2006 अन्वये दंडात्मक कािवाई किणे आवश्यक ठित.े 
 

DATRADM5901 (Ref No : 59)                                                                           

60                                                                   
                
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :लोकलशक्षण व सामाजजक , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 418556.00/- 
 
आगामी वर्ाामध्ये सावाजननक आणण सांस्कृनतक कायाक्रम व महोत्सवासाठी चहापान, भोजन, खुच्याा, व 
मडंप यावरीि खचााच्या िखेालशर्ाातगंात होणाऱ्या खचााची प्रत्येक घटकननहाय प्रस्ताववत वाढींसह 
अदंार्जत रक्कम ठरवणे भाडंार ववभागास सहज शक्य आहे. त्यासाठी ववववध ववभागांची मागणी, 
मागीि वर्ाात वापरिेिे पररमाण, मागीि वर्ाापेक्षा जादा खचााची आवश्यकता असल्यास वाढीची कारणे 
नमूद करुन खचााचा वस्तुननष्ट्ठ अदंाज तयार करणे क्रमप्राप्त आहे. असे केल्यास अनावश्यक खचा 
टाळता येऊ शकेि तसेच शासनाचे मुद्रांक शुल्काचे नुकसान होणार नाही. 
 
  

    कामाचे नाव साववजननक आणण सांस्कृनतक कायवक्रम व 
महोत्सवासाठी चहापान, भोजन, खुच्याव, मडंप 
याविील खचव 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव 1) मे. आकाश एटंिप्रायजेस, 2) मे. शावी कर टिसव, 3) 
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मे. ववजय मडंप डकेोिेटसव 
तांर्त्रक मजंुिी - 
प्रशासकीय मजंुिी - 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव सन 2011-12 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 25 लक्ष 
बजेट तितदु 75 लक्ष 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव 12 हदवस. हद. 7/5/2009 दै.निवीि र्चमाजी, लोकमत 
इसािा िक्कम रु. 12,500/- 
ननववदा िक्कम - 
सिुक्षा अनामत रु. 25,000/- 
कामाचा कालावधी - 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 500/- प्रत्येकी 
दोर्षदानयत्व कालावधी - 
कायाविंभ आदेश - 
काम सरुु हदनांक: 16.05.2011 - 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

- 

प्रमाणक क्र.  
        वसई-वविाि शहि महानगिपाललके माफव त सन 2011-12 या ववत्तीय वर्षावत सालाबादप्रमाणे सवव 
िाष्रीय हदन, महापरुूर्षांच्या जयतं्या / पणु्यनतर्थया, वकृ्षािोपण, लशक्षक हदन, गणेश ववसजवन, सतं 
गाडगेबाबा अलभयान, शालेय कक्रडा महोत्सव इ. शासकीय, सांस्कृनतक आणण साववजननक कायवक्रमाचे तसेच 
महापाललकेच्या सभा, स्थायी सलमतीच्या सभा व इति सभांचे आयोजन किण्यांत आले होत.े त्यासाठी 
आवश्यकतनेसुाि चहापान, पाणी, अल्पोपहाि, भोजन, हाि, पषु्पहाि, फोटोग्राफी, जव्हडीयोग्राफी आणण इति 
अनरु्षरं्गक साहहत्य पिुववणे बाबतची जाहहि ननववदा हद. 7/5/2011 िोजीच्या दै. निववि र्चमाजी, दै. 
लोकमत आणण दै. मुबंई टाईम्स मध्ये प्रलसध्द किण्यांत आल्या. सदि जाहहिातीस 1) मे. आकाश 
एंटिप्रायजेस, 2) मे. शावी कर टिसव आणण 3) मे. ववजय मडंप डकेोिेटसव या ननववदाकािांनी प्रनतसाद देऊन 
त्यांनी त्यांच्या घटक ननहाय वावर्षवक दिाच्या लसलबदं ननववदा सादि केल्या. सदि ननववदा हद. 18/5/11 
िोजी उघडण्यांत येऊन प्राप्त ननववदांतील घटकांचा दिननहाय तलुनात्मक तक्ता तयाि किण्यांत येऊन 
स्थायी सलमती ठिाव क्र. 9, हद. 08/8/11 अन्वये रु. 25 लाखाच्या अदंाजपत्रकीय िक्कमेच्या ननववदा 
न्यनूतम दिाने मजंूि किण्यांत आल्या. याबाबतच्या नस्तीचे लेखा परिक्षण केले असता खालील त्रटुी / 
बाबी आढळल्या. 
प्रस्ततु प्रकिणी असे ननदशवनास येत े की, उपिोक्त वावर्षवक खिेदी ही दिवर्षी किण्यांत येत असल्याच े
महानगिपाललकेच्या वावर्षवक अदंाजपत्रकावरून हदसनू येत.े याबाबत शासनाच्या उद्योग, उजाव व कामगाि 
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ववभागाचा शासन ननणवय क्र. भाखस-1094/(2679)/उद्योग6, हद. 30/3/94 अन्वये आगामी वर्षावमध्ये सदि 
साहहत्याच्या लेखालशर्षांतगवत होणाऱया खचावची प्रत्येक घटकननहाय प्रस्ताववत वाढींसह अदंाजजत िक्क्म 
ठिववणे भांडाि ववभागास सहज शक्य आहे. त्यासाठी पाललकेच्या ववववध ववभागांकडून प्राप्त मागणी, 
मागील वर्षावत वापिलेल ेपरिमाण, मागील वर्षावतील खिेदीतील लशल्लक परिमाण तसेच मागील वर्षावपेक्षा 
जादा खिेदीची आवश्यक असल्यास वाढीची कािणे नमदू करून खिेदीचा वस्तनुनष्ठ अदंाज तयाि केल्यास 
त्यानसुाि अदंाजजत देय मदु्रांक शलु्क ठिववणे शक्य होईल. पिंत ूयाबाबत महानगिपाललकेतफे आकािण्यात 
येणाऱया मदु्रांक शलु्काच्या प्रचललत पध्दतीमळेु शासनाचे दिवर्षी फाि मोठया प्रमाणावि आर्थवक नकुसान 
होत आहे. सदि नकुसान टाळण्याच्या दृष्टीने कंत्राटदािांबिोबि किािनामा किताना मदु्रांक शलु्काच्या 
िक्कमेचा स्पष्ट उल्लेख केल्यास शासनाचे होणािे आर्थवक नकुसान टळू शकेल. 
विील तीनही कंत्राटदािांनी त्यांच्या मजंूि ननववदेनसुाि चहा, कॉफी, पाणी, अल्पोपहाि, भोजन, स्टेज/मडंप 
बांधणे, खुच्याव व इति सामानांची वाहतकू किणे, व्यवस्था किणे या कामी ककती कामगाि वापिले, त्यांची 
सखं्या नमदु किणे आणण कामगाि कायद्यानसुाि त्यांच्या जजववताचा ववमा उतिववणे ननववदाकािास 
बधंनकािक आहे. याबाबतची कागदपत्र/ेप्रमाणपत्र ेनस्तीमध्ये आढळली नाहीत. 
प्रमाणके तपासणीस उपलब्ध न झाल्याने आयकि वसलु झाला ककंवा नाही याची खात्री किता आली नाही 
तथावप एकुण खचव िकमेवि साधािण रु. 418556/- इतका आयकि कपात किणे आवश्यक होईल त्यामळेु 
रु. 418556/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
   एकूण आक्षेपार्धन िक्कम : रु. 418556/- 

DATRADM5901 (Ref No : 60)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :स्टेशनिी छपाई/ स्टेश , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
 
आगामी वर्ाामध्ये प्रशासक य कमासाठी आवश्यकतनुेसार क्रकरकोळ स्टेशनरी व आवश्यक सादहत्य 
यावरीि खचााच्या िखेालशर्ाातगंात होणाऱ्या खचााची प्रत्येक घटकननहाय प्रस्ताववत वाढींसह अदंार्जत 
रक्कम ठरवणे भांडार ववभागास सहज शक्य आहे. त्यासाठी ववववध ववभागाचंी मागणी, मागीि वर्ाात 
वापरिेिे पररमाण, मागीि वर्ाापेक्षा जादा खचााची आवश्यकता असल्यास वाढीची कारणे नमूद करुन 
खचााचा वस्तुननष्ट्ठ अदंाज तयार करणे क्रमप्राप्त आहे. असे केल्यास अनावश्यक खचा टाळता येऊ 
शकेि तसेच शासनाचे मुद्रांक शुल्काचे नुकसान होणार नाही. 
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कामाचे नाव प्रशासकीय कामासाठी सन 2011-12 किीता आवश्यकत े
नसुाि ककिकोळ स्टेशनिी व आवश्यक साहहत्य 
पिुववणेबाबत. 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव 1) आकाश एंटिप्रायजेस,2) व्हिायटी बकु 
सेंटि,3)एच.एम.पी. एंटिप्रायजेस,4) श्री अननरुध्दाय 
इम्प्रेशन,5) महािाणी वप्रटंसव, 6) लसलेक्ट एटंिप्रायजेस,7) 
मे. मकंुुद वप्रटंसव 

तांर्त्रक मजंुिी - 
प्रशासकीय मजंुिी हद. 16/8/2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

2011-12 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 50 लक्ष 
बजेट तितदु - 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे 
नाव 

13 हदवस. दै. पढुािी, दै. महािाष्र बलुदं टाईम्स 

इसािा िक्कम रु. 25,000/- 
ननववदा िक्कम - 
सिुक्षा अनामत रु. 50,000/- 
कामाचा कालावधी 1 वर्षव 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 500/-, रु. 200/-, रु. 100/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी - 
कायाविंभ आदेश - 
काम सरुु हदनांक:  - 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

- 

प्रमाणक क्र. - 
       वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेतफे सन 2011-12 या ववत्तीय वर्षावत प्रशासकीय कामासाठी 
आवश्यकतनेसुाि ककिकोळ स्टेशनिी साहहत्य पिुवठाकामी हद. 7/5/11 िोजीच्या दै. पढुािी व दै. 
महािाष्र टाईम्स या वतृ्तपत्रांमध्ये जाहहि ननववदा सचूना देऊन वावर्षवक दिाच्या लसलबदं ननववदा 
मागववण्यांत आल्या. त्यास अनसुरुन अनकु्रमे 1) आकाश एंटिप्रायजेस, 2) व्हिायटी बकु सेंटि अाँड 
स्टेशनिी, 3) एच.एम.पी. एंटिप्रायजेस,4) श्री अननरुध्दाय इम्प्रेशन, 5) महािाणी वप्रटंसव, 6) लसलेक्ट 
एंटिप्रायजेस आणण 7) मे. मकंुुद वप्रटंसव या ननववदाकािांनी त्यांच्या एकूण 392 घटकननहाय वावर्षवक 
दिाच्या लसलबदं ननववदा सादि केल्या. सदि ननववदा  हद. 19/5/2011 िोजी उघडण्यांत येऊन त्यांचा 
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घटकननहाय तलुनात्मक तक्ता तयाि करून न्यनुतम दिाच्या ननववदाकािास स्थायी सलमतीचा ठिाव 
क्र. 17 हद. 16/8/2011 अन्वये मान्यता देण्यांत आली. सदि प्रकिणाच्या नस्तीच ेलेखा परिक्षण केल े
असता खालील त्रटुी/बाबी ननदशवनास आल्या. 
महािाष्र नगिपरिर्षद लखेा सहंहता, 1971 ननयम क्र. 171 (6) अन्वये ननववदा उघडल्याच्या 
हदनांकापासनू एक आठवडयाच्या आंत त्या ननकाली काढण्यांत आल्या पाहहजते आणण कोणत्याही 
बाबतीत हा कालावधी एक महहन्यापेक्षा अर्धक होता कामा नये. प्रस्ततु प्रकिणी हद. 19/5/2011 िोजी 
ननववदा उघडल्यानतंि हद. 16/8/11 िोजी त्या स्थायी सलमतीने ठिाव क्र. 17 अन्वये मजंूि केल्या, 
म्हणजेच एकूण ननववदा मजंूिी प्रकक्रयेस एक महहन्यापके्षा जास्त कालावधी लागल्याचे ननदशवनास येत.े 
प्रस्ततु प्रकिणी असे ननदशवनास येत ेकी, उपिोक्त ककिकोळ स्टेशनिी साहहत्याची खिेदी ही दिवर्षी 
केली जात असल्याच े महानगिपाललकेच्या वावर्षवक अदंाजपत्रकावरून हदसनू येत.े त्यामळेु शासनाच्या 
उद्योग, उजाव व कामगाि ववभागाचा शासन ननणवय क्र. भांखरु.1094/(2679)/उद्योग-6, हद. 30/3/1994 
अन्वये आगामी वर्षावमध्ये सदि साहहत्याच्या लेखालशर्षांतगवत होणाऱया खचावची प्रत्येक घटकननहाय 
प्रस्ताववत वाढींसह अदंाजजत िक्कम ठिववणे भांडाि ववभागास सहज शक्य आहे. त्यासाठी  ववववध 
ववभागांकडून प्राप्त मागणी, मागील वर्षावत वापिलेल े परिमाण, मागील वर्षावतील खिेदीतील लशल्लक 
परिमाण तसेच मागील वर्षवपेक्षा जादा खिेदीची आवश्यक असल्यास वाढीची कािणे नमदू करून 
खिेदीचा वस्तनुनष्ठ अदंाज तयाि केल्यास त्यानसुाि देय अदंाजजत मदु्रांक शलु्क ठिववणे शक्य होईल. 
पिंत ू महानगिपाललकेतफे  आकािण्यांत  येणाऱया मदु्रांक शलु्काच्या प्रचललत पध्दतीमळेु शासनाच े
दिवर्षी फाि मोठया प्रमाणावि आर्थवक नकुसान होत आहे. सदि नकुसान टाळण्याच्या दृष्टीने 
कंत्राटदािांबिोबि  किािनामा किताना मदु्रांक शलु्काच्या िक्कमेचा स्पष्ट उल्लेख केल्यास शासनाच े
होणािे आर्थवक नकुसान टळू शकेल. 
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :शहिांतगवत ववतिण व्य , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 41860898.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 3773076.00/-   
इसारा रक्कम व मुद्रांक शुल्क कमी घेण्यात आिे असुन सुरक्षा अनामत घेण्यात आिेिी नाही. 
सादहत्याचा पुरवठा करण्याबाबतची मागणी करण्यात आिेिी नसल्याने अनावश्यक खरेदी झाल्याचे 
ददसुन येत.े खरेदी करण्यात आिेल्या सादहत्याची नोंद जडसगं्रह नोंदवहीत घेण्यात आिेिी नसुन 
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ववननयोग नोंदवहीही ठेवण्यात आिेिी नाही. 
 
  

       कामाचे नाव वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या पाणी पिुवठा 
ववभागास पाईप प्लरं्बगं कफहटगं इत्यादी साहहत्य पिुवठा 
किणे.  

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव एकूण सहा ठेकेदाि 
तांर्त्रक मजंुिी महासभा ठिाव क्र. 3 
प्रशासकीय मजंुिी मा. स्थायी सलमती ठिाव क्र. 28,   हद. 6/4/2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

- 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 4,00,00,000/- 
बजेट तितदु रु. 6,30,00,000/- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै. निवीि र्चमाजी व दै. लोकमत, ठाणे वभैव, आपला 

वातावहाि.  हद. 12/3/11 त े23/3/11, 12 हदवस  
इसािा िक्कम रु. 2,00,000/- 
ननववदा िक्कम रु. 1500/- 
सिुक्षा अनामत - 
कामाचा कालावधी 1 वर्षव  
किािनामा मदु्रांक शलु्क (रु. 500 x 60) = 3,000/-  
दोर्षदानयत्व कालावधी - 
कायाविंभ आदेश हद. 6/4/2011 
काम सरुु हदनांक:  हद. 6/04/2011  
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

- 

प्रमाणक क्र. - 
     वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या हद्दीतील कामकाजाकिीता सन 2011-12 या ववत्तीय वर्षावत 
आवश्यकतपे्रमाणे पाणीपिुवठा साहहत्य पिूवठा कामी  महानगिपाललकेच्या ठिाव क्र. 3 अन्वये हद. 
12/10/10 अन्वये प्रशासकीय मान्यता हदल्यानसुाि हद. 13/3/11 िोजीच्या वतवमान पत्रात जाहहिात 
देऊन लसलबदं ननववदा मागववण्यात आल्या असता आठ ननववदा प्राप्त झाल्या त्यापकैी तलुनात्मक 
न्यनूतम दिांच्या ववववध घटकांसाठी 6 ठेकेदािांस महानगिपाललका ठिाव क्र. 28, हद. 6/4/11 अन्वये 
ववत्तीय मान्यता देण्यात आली असनू त्यांचे सोबत दि किाि किण्यात आलेला आहे. 
उद्योग, ऊजाव व कामगाि ववभाग, शासन ननणवय हद. 2/1/92 अन्वये रु. 50 लक्ष खचावच्या ननववदेचा 
कालावधी कमीत कमी 21 हदवसाचा असणे आवश्यक असताना सदि ननववदेचा कालावधी 10 हदवस 
ठेवण्यात आल्याने अननयलमतता झाल्याचे व त्यामळेु स्पधावत्मक दि प्राप्त न झाल्याचे ननदशवनास 
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येत.े  
शासन ननणवय 2 जानेवािी 1992 नसुाि इसािा िक्कम ननववदा िकमेच्या 1% एवढी घेणे क्रम प्राप्त 
आहे. ननववदा नस्ती तपासली असता ठेकेदाि यांचकेडून ननववदेसोबत अधाव टक्का दिाने इसािा िक्कम 
घेण्यात आली आहे. अधाव टक्का कमी इसािा िक्कम घेण्याचे प्रयोजन लेखापिीक्षणात ननदशवनास आल े
नाही. यापढेु ननववदा िकमेच्या कमीत कमी 1 टक्का इसािा िक्कम ननववदे सोबत घेण्यात यावी. रु. 
12,00,000/- इसािा िक्कम कमी घेण्यात आल्याने त्याविील व्याज महानगिपाललकेस कमी प्राप्त झाल े 
आहे. 
मुबंई मदु्रांक अर्धननयम 1958 च्या कलम 63 ची दरुुस्ती/सधुािणा  क्र. 12 हद. 01/05/2006 नसुाि 
ननववदा िकमेच्या प्रथम 10 लक्षापयतं रु.100 व त्यापुढील प्रत्येक 1 लक्षा किीता ककंवा त्याच्या प्रत्येक 
भागाकिीता रु. 100 प्रमाणे (जास्तीत जास्त रु. 5 लक्षाच्या मयावदेपयतं) मदु्रांक शलु्क भिणे 
बधंनकािक आहे. त्यानसुाि ननववदेची अदंाजजत िक्कम रु. 4,00,00,000/- असल्याने ठेकेदाि यांनी रु. 
39100/- चे मदु्रांक शलु्क भिणे आवश्यक असताना त्यांनी रु. 3000/- चे मदु्रांक शलु्क भिलेले 
असल्याने त्यांचे कडून रु. 36100- मदु्रांक शलु्क वसलू करून शासनाच्या ननधीत जमा किावेत. 

वसलूपात्र िक्कम रु. 36,100/- 
मजंूि ननववदाकािांनी ननववदेतील अट क्र. 16 अन्वये सिुक्षा अनामत िक्कम रु. 20.00 लक्ष भिणे 
आवश्यक असताना, तसे भिणा केल्याचे नस्ती तपासणीत आढळून आले नाही.  

वसलूपात्र िक्कम रु. 20,00,000/- 
भांडाि ववभागामाफव त पाणीपिुवठा ववभागाकरिता आवश्यक असणाऱया साधन सामगु्रीची खिेदी किण्यात 
येत.े सदिची खिेदी पाणीपिुवठा ववभागामाफव त मागणी केल्यावि किण्यांत येत.े पाणीपिुवठा 
ववभागातील मागणीपत्रकात त्यांच्याकड ेउपलब्ध असलेला साठा व खिेदी किणे आवश्यक असलेल्या 
साधन सामगु्री याबाबत ताळमेळ घेण्यात येऊन त्या नसुाि मागणी किणे आवश्यक असताना 
त्याप्रमाणे मागणी पत्रकात उल्लेख असल्याचे तपासणीत आढळून आले नाही. व भांडाि ववभागामाफव त 
देखील उपलब्ध साठ्याचा ताळमेळ घेण्यात आल्याबाबतचा कायावलयीन हटपणीत उल्लेख किणे 
आवश्यक असताना कायावलयीन हटपणीत कोठेही उल्लखे किण्यात आलेला नाही. यामळेु अनावश्यक 
खिेदी किण्यांत आल्याची शक्यता नाकािता येत नाही. 
भांडाि ववभागात जंगम मालमत्ता नोंदवही ठेवण्यात आलेली असनू सदिची नोंदवही वावर्षवक ठेवण्यात 
आलेली आहे. महािाष्र नगिपरिर्षद लखेा सहंहता 1971 ननयम क्र. 144 (1) (2) अन्वये नोंदवही 
अद्यावत किण्यात आलेले नसल्याने किण्यात आलेली खिेदी आवश्यक होती ककंवा कसे याची सत्यता 
पडताळणी किता आली नाही. भांडाि ववभागातील पाणीपिुवठा साहहत्य खिेदी साठा नोंदवही तपासली 
असता सोबत जोडलेल्या परिलशष्ट क्र. 4 मध्ये नमदू किण्यांत आलेल्या साहहत्याची नोंद जडसगं्रह 
नोंदवहीमध्ये किण्यांत आल्याचे तपासणीत आढळून आले नाही. तसेच सदि परिलशष्टामधे नमदु 
किण्यात आलेल्या ववववध घटकांच े महािाष्र जीवन प्रर्धकिण सन 2010-11 च्या दिसचुी अन्वये 
उदाहिणादाखल तपासणी केली असता खिेदी किण्यात आलेल्या घटकांमध्ये अनतप्रदान झाल्याच े
ननदशवनास येत.े सदिची िक्कम ि. 1736976/- वसलु किण्यात येऊन उवविीत घट्कांची महािाष्र जीवन 
प्रर्धकिण सन 2010-11 च्या दिसचुी अन्वये तपासणी करुन अनतप्रदान झाल ेअसल्यास त्याची वसलुी 
किण्यात यावी. खिेदी केलेल्या पाणीपिुवठा साहहत्याची हैड्रोललक तपासणी किण्यात आली होती ककंवा 
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कस ेयाची अलभलेख ेउपलब्ध नसल्याने पडताळणी अिता आली नाही. 
वसलुपात्र िक्कम रु. 17,36,976/- 

       एकुण आक्षेपार्धन िक्कम रु. 4,18,60,898/-  
       एकुण वसलूपात्र िक्कम  रु.   37,73,076/- 
 

DATASDM5602 (Ref No : 62)                                                                           

63                                                             
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :सुिक्षा िक्षक ठेका , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 5638680.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 555800.00/-   
वसई-ववरार महानगरपालिका जुि ै2009 मध्ये अर्स्तत्वात आिी तत्पुवी नवघर-माणणकपुर, वसई, 
ववरार व नािसोपारा या 4 नगरपररर्दा अर्स्तत्वात होत्या. त्यांचे आता प्रभागात रुपांतर करण्यात 
आिे आहे. नगरपररर्दा अर्स्तत्वात असताना देण्यात आिेिे सुरक्षा रक्षक पुरवठ्याचे ठेके अद्यापही 
सुरु ठेवल्याने प्रत्येक प्रभागातीि दरात तीावत आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेस जदा खचा करावा 
िागत आहे. 
 
  
       वसई-वविाि शहि महापाललकेच्या सपंत्तीच े िक्षण किण्यासाठी ठेका पध्दतीने सिुक्षा िक्षक 
घेण्याबाबतची नस्तीचे लेखा परिक्षण केले असता खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहे. 
महािाष्र शासनाच्या मागवदशवक सचुनांनसुाि प्रर्थम सर्चव, महािाष्र सिुक्षा िक्षक मडंळ यांचेकड ेमागणी 
नोंदववणे अथवा त्यांचेकड ेसिुक्षा िक्षक उपलब्ध नसल्यास तसे प्रमाणपत्र घेऊन ननववदाप्रकक्रया िाबववणे 

आवश्य्क होत.े सदि प्रकक्रया िाबववण्यात आलेली नाही.   
वसई-वविाि शहि महापाललका अतंगवत अ,ब,क,ड,ई प्रभाग कायवित आहेत पकैी अ,क,ड या प्रभागात सन 
2009-10 किीता सिुक्षा िक्षक ठेके पध्दतीने घेण्याबाबत जाहीि ननववदा प्रलसध्दी देऊन प्राप्त ्  
ननववदेतील न्यनु्यतम दि असलेल्या ठेकेदािांनी ठेका मजंूि किण्यात आलेला आहे. 

प्रभाग 'अ' साठी सखंे लसक्यिुीटी सवववसेस प्रनत सिुक्षा िक्षक दि रु. 6,583/-  
प्रभाग 'क' शापव एंन्टिप्रायझसे प्रनत सिुक्षा िक्षक दि रु. 4,447/-  
प्रभाग 'ड' रिलायबल एजन्सी प्रनत सिुक्षा िक्षक दि रु. 5,000/- 
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सन 2011-12 किीता विील नतन्ही ठेकेदाि यांना महापाललका सवव साधािण सभा ठिाव क्र. 12, 

हद. 03.03.11 नसुाि मदुत वाढ देण्यात आलेली आहे. वसई-वविाि शहि महापाललकेची स्थापना 
3 जुल ै2009 िोजी झालेली आहे. महापाललकेने ठिाव क्र. 12, हद. 03.03.11 नसुाि सबंरं्धत 
प्रभाग सलमती मधील ठेकेदाि यांना मदुत वाढ हदलेली आहे. शासन ननणवय 2 जाने.1992 
नसुाि फक्त सहा महहने पनुप्रवत्ययी आदेश देण्याची तितदू आहे. सतत तीन वर्षव मदुत वाढ 
देण्याचे प्रयोजन लखेा परिक्षणास अवगत झाले नाही. मदुत वाढ देत ेवेळी विील नतन्ही मजंूि 
ठेकेदाि यांच्या दिाची तलुना किणे आवश्यक होत.े विील नतन्ही ठेकेदािांमधील न्यनु्यतम दि 
असलेल्या ठेकेदाि याना लेखी पत्र देऊन नतन्ही प्रभाग सलमती मध्ये सिुक्षा िक्षक पिुवठा 
किण्याववर्षयी कळववणे अथवा जादा दि प्राप्त ननववदादािांना न्यनुतम दिाने सिुक्षा िक्षक 
पिुववणेबाबत ववचािणा किणे आवश्यक होत.े पिंत ू तसे न किता प्रत्येक प्रभागामधील 
न्यनुतम दि असलेल्या ठेकेदाि याना ननयमबाह्य मदुत वाढ देण्यात आलेली आहे.  
प्रभाग सलमती 'अ' यांनी सन 2011-12 मध्ये खाली नमदू केल्या प्रमाणे ठेकेदाि याना 
कायावदेश देऊन वेळोवेळी सिुक्षा िक्षक घेतलेले आहेत. 

व.वव.श.म. आस्था 358/2011-12, हद. 30.07.11 नसुाि 50 सिुक्षा िक्षक स्थाननक ससं्था कि 
ववभागासाठी हद. 01.08.11 पासनू 8 महहने  
व.वव.श.म./आस्था/1501/2011-12, हद. 20.09.11 आिोग्य ववभाग नालासोपािा व सिुक्षा िक्षक – 6 
महहने 
व.वव.श.म./आस्था/518/2010, हद. 23.10.10 कमवलशयल कॉम्प्लेक्स वसई पवूव येथे 10 सिुक्षा िक्षक 12 
महहने 
व.वव.श.म./आस्था/746/2011, हद. 28.03.11 वसई रुग्णालय 3 सिुक्षा िक्षक हद. 01.03.11 पासनू 12 
महहने 
व.वव.श.म./आस्था/491/2010, हद. 25.01.10 अनतक्रमण  ववभागासाठी  6 सिुक्षा िक्षक 12 महहने 
ववनप/आस्था/939/08, हद. 10.01.08 नसुाि वविाि नगि परिर्षद ववववध ववभागानी 65 सिुक्षा िक्षक 12 
महहने 
       एकुण सिुक्षा िक्षक प्रभाग 'अ' साठी 143  
                      मे. सखंे लसक्यरुिटी 

कालावधी एकुण िक्षक दि एकुण खचव 
12 84 6583 66,35,664 
8 50 6583 26,33,200 
6 9 6583 3,553482 
 96,24,346 

         प्रभाग सलमती 'अ' ने सन 2011-12 मध्ये सिुक्षा िक्षकावि एकुण खचव रु. 96,24,346/- 
एवढा केलेला आहे. जि महापाललकेने प्रभाग सलमती 'क' यांचे मजंूि दिाने सिुक्षा िक्षक घेतले 
असत ेति खालील नमदू केल्या प्रमाणे खचव झाला असता. 
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        शापव एन्टि प्रायझेस यांचे दिानसुाि कायावलयीन आदेश साबावव/1423/08-09, हदनाकं 
08/03/2009 

कालावधी एकुण िक्षक दि एकुण खचव 
12 84 4447 44,82,576 
8 50 4447 17,78,800 
6 9 4447 2,40,138 
 65,01,514 
सखंे लसक्सिुीटी यांना अदा केलेली िक्क्म रु. 96,24,334 
शापव एन्टि प्रायझेस यांचे दिानसुाि खचव 65,01,514 
जादा खचव िक्कम रु.  31,22,820 

         म्हणजचे महापाललकेचे रु. 31,22,820 रु. नकुसान झालेले आहे. सदिची िक्कम आक्षेपार्धन 
आहे.  
        आक्षेपार्धन िक्कम रु. 31,22,820/- 
प्रभाग सलमती 'ड' यांनी सन 2011-12 मध्ये एकुण 135 सिुक्षा िक्षक घेतलेले आहेत. प्रत्येक सिुक्षा 
िक्षकाचा महहन्याचा दि रु. 5,000/- आहे. 

कालावधी एकुण िक्षक दि एकुण खचव 
12 135 5000 81,00,000 

       सदि सिुक्षा िक्षक प्रभाग सलमती 'क' यांचे मजंूि दिानसुाि घेतले असत ेति खालील 
प्रमाणे खचव आला असता 

कालावधी एकुण िक्षक दि एकुण खचव 
12 135 4447 72,04,140 
मे. िीलायबल एजन्सीमध्ये दि अदा केलेली 
िक्कम 

81,00,000 

मे. शापव एन्टि प्रायझेस यांचे दिानसुाि 
येणािा खचव 

72,04,140 

एकुण जादा खचव 8,95,860 
 म्हणजचे महापाललकेचे रु. 8,95,860/- एवढया िकमेचे नकुसान झालेले आहे. सदि िक्कम आक्षेपार्धन 
आहे. 
आक्षेपार्धन िक्क्म रु. 8,95,860/- 
नवघि-माणणकपिू नगिपरिर्षद ठिाव क्र. ननिंक हद. 20.02.09 नसुाि मे. रिलायबल एजन्सी याचंी 
न्यनु्यतम दिाची ननववदा मजंूि किण्यात आलेली आहे. सदि ननववदेचा कालावधी ठिावा नसुाि 2009-
10 त े2011-12 चा असा आहे. रिलायबल एजन्सी यांचा न्यनु्यतम दि रु. 6,75,000/- प्रनत महहना 
तीन वर्षावसाठी आहे. नवघि-माणणकपिू नगिपरिर्षदेच ेसिुक्षा िक्षक ठेका नस्तीच ेलेखा परिक्षण केल े
असता म.े रिलायबल एजन्सी याना सन 2010-11 व सन 2011-12 मध्ये ननववदा दिाच्या 10% वाढीव 
दिाने िक्कम अदा केलेली आहे. ननववदेमध्ये प्राप्त दि हे तीन वर्षावकिीता असल्याने तदनतंि मदुतवाढ 
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हदल्यास मजंूि दिावि 10% वाढ देणे योग्य होत.े त्यामळेु सन 2010-11 व 2011-12 किीता देण्यातं 
आलेली वाढ ननयमबाहय ठित.े ननववदा दि 135 िक्षकासाठी प्रनतमहा रु. 6,75,000/- च्या 10% 67,500 
वाढीव दिाने देयके अदा केलेली आहेत. म्हणजचे 6,75,000+67,500= 7,42,500 प्रनतमहा अदा केलले े
आहेत.  

म्हणून सन 2010-11 व 11-12 मधील 6,75,000 प्रमाणे एकुण खचव       1,62,00,000 
                                   10% जादा दिाने एकुण खचव             1,78,20,000 
                                                               जादाखचव   16,20,000  
        उपिोक्त िक्कम रु. 16,20,000/- मे. रिलायबल एजन्सी याना जादाची अदा झाललेी आहे.  
        आक्षेपार्धन िक्कम रु. 16,20,000/-                           
प्राप्त दिानसुाि रु. 81 लक्ष िकमेकिीता वावर्षवक किािनामा किण्यांत आला आहे. मुबंई मदु्रांक 
अर्धननयम 1958 कलम 63 ची दरुुस्ती सधुािणा क्र. 12 हद. 01/05/2006 नसुाि 10 लाखापयतं रु. 
100 व पढुील प्रत्येक 1 लाखाकिीता रु. 100 प्रमाणे (जास्तीत जास्त 5 लाखाच्या मयावदेपयतं)         
रु. 7,200/- मदु्रांक शलु्क ठेकेदाि यांनी भिणे बधंनकािक आहे. ननववदाकािांनी रु. 100/- च्या मदु्रांक 
पेपिवि किािनामा केला असल्याने म.े रिलायबल एजन्सी यांच ेकडून रु. 7,100/- वसलु करुन शासन 
खाती जमा किावेत तो पयतं सदिची िक्कम रु. 7,100/- वसलु पात्र ठेवण्यात येत आहे. 

वसलुपात्र िक्कम रु. 7,100/- 
मे. सखंे लसक्यरुिटी सवववस यांना सिुक्षा िक्षक पिुवठा किण्यासाठी सन 2011-12 मध्ये रु. 96,24,346 
एवढी िक्कम अदा केलेली आहे. म्हणजेच सदि िकमेनसुाि मे. सखंे लसक्यरुिटी यांच े कडून मुबंई 
मदु्रांक अर्धननयम 1958 कलम 63 ची दरुुस्ती सधुािणा क्र. 12, हद. 01/05/2006 नसुाि 10 लाखापयतं 
रु. 100 व पढुील प्रत्येक 1 लाखाकिीता रु. 100 प्रमाणे (जास्तीत जास्त 5 लाखाच्या मयावदेपयतं) 
मदु्रांक शलु्क ठेकेदाि यांनी भिणे बधंनकािक आहे. ननववदेची अदंाजजत िक्कम 96 लक्ष असल्याने 
ठेकेदाि सखंे लसक्यरुिटी यांचे कडून रु. 8,700/- वसलु करुन शासन खाती जमा किावेत तो पयतं 
सदिची िक्कम रु. 8,700/- वसलु पात्र ठेवण्यात येत आहे.  

वसलु पात्र िक्कम रु. 8,700/- 
प्रभाग सलमती 'अ' यांची ननववदा प्रलसध्दी मध्ये अदंाजजत ककंमत नमदू केलेली नाही. सन 2011-12 
मध्ये एकुण खचव रु. 96 लक्ष एवढा झालेला आहे. शासन ननणवय 02 जाने. 1992 व साववजननक 
बांधकाम ववभाग ननयम पजुस्तका ननयम क्र. 214 नसुाि अदंाजजत िकमेच्या कमीत कमी 3% सिुक्षा 
अनामत घेणे क्रम प्राप्त आहे. तिी म.े सखंे लसक्यरुिटी यांचकेडून 2,88,000/- एवढी सिुक्षा अनामत 
वसलु पात्र आहे. प्रभाग सलमती 'ड' यांची अदंाजीत िक्कम 84 लक्ष आहे. उपिोक्त ननयमानसूाि त्यांच े
सिुक्षा अनामत िक्कम रुपये 2,52,000/- वसलुपात्र आहे. एकुण िक्कम रु. 5,40,000/- वसलुपात्र 
ठेवण्यात येत आहे. 

वसलुपात्र िक्कम रु. 5,40,000/- 
एकुण आक्षपेार्धन िक्कम रु. 56,38,680/- 
एकुण वसलु पात्र िक्कम रु. 555800/ 
       याबाबत देण्यात आलेल्या अधवसमास ज्ञापन क्र. 89 हद. 16/5/2013 ला नवघि-माणणकपिु 
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प्रभाग यांनी हद. ननिंक अन्वये अनपुालन सादि केले असनु त ेअसमथवननय असल्याने आक्षेप कायम 
ठेवण्यात येत आहेत.   
 

DPSKGGM6001 (Ref No : 63)                                                                           

64                                                                  
      
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :दाव ेव खटले खचव , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 1641335.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 148255.00/-   
महानगरपालिकेच्या वतीने चािववण्यात येणा-या दावे व खटल्यांच्या ववववध प्रकारातीि ववशरे्ज्ञ 
वक िांचे ननववदेद्वारे दाव्यांच्या प्रकारानुसार दर ननर्श्चती करुन मडंळ (पॅनि) स्थापन करण्यात 
आिेिे नाही. त्यामुळे या कामावर अवाजवी खचा होत आहे. मुद्रांक, न्यायाियीन मुद्रांक तसेच इतर 
खचााची चिने व प्रमाणके ठेवण्यात येत नाहीत त्यामुळे केिेिा खचा ग्रा्य धरता येत नाही. 
 
  
     वसई-वविाि शहि महानगिपाललका  अतंगवत प्रभाग सलमती “अ” यांचे दावे व खटले नस्ती 
तपासणी केली असता खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यांत येत आहे. 
प्रभाग सलमती “अ” अतंगवत ववववध न्यायालयामध्ये दावे व खटले चाल ूआहेत. सदि दाव ेव खटल्यांच े
कामकाज पहाण्यासाठी महापाललकेने नऊ वकीलांची नेमणूक केली आहे. सदि वकीलांची नेमणूक 
किताना जाहहि ननववदा न मागवता नेमणकू किण्यांत आलेली आहे. जि जाहीि ननववदा प्रलसध्दी देऊन 
वकीलांच्या नमुणूका केल्या असत्या ति महापललकेला स्पधावत्मक दि प्राप्त होऊन महापाललकेचा 
फायदा झाला असता. असे न केल्यामळेु महापललकेचे नकुसान झालेले आहे. प्रत्येक बाबींसाठी वेगवेगळे 
दि मागववणे क्रम प्राप्त होत.े उदा. हहअरिगं, आग्युवमेंट, केवेट, प्रत्येक तािखेला कोटव मध्ये उपजस्थत 
िाहणे, नोटीस मसदुा, नोटीस उत्ति, अवपल, इत्यादी. मानधन ठिववत ेवळेी कोणत्याही प्रकािचा ननकर्ष 
लावलेला नाही त्यामळेु मुबंई ववत्तीय ननयम 1959 (BFR 1959) मधील ननयम 58 मधील ववत्तीय 
और्चत्यांचा भगं झालेला आहे.  
वसई कोटव व पालघि कोटव  मधील प्रलरं्बत दाव्यांसाठी विीलपकैी एकाची स्वततं्र नेमणूक केली आहे व 
त्यांना वविाि नगिपरिर्षद ठिाव क्र. 45, हद. 5/11/2003 नसुाि ववववध बाबींसाठी त्यांची फी ठिवनू 
त्यांना वेळोवेळी अदा किण्यांत आलेली आहे. सद्र ववर्धज्ञ हे एवप्रल 2011 त ेमाचव 2012 या कालावधी 



179 

 

मध्ये एकूण 549 दाव्यांसाठी पालघि व वसई काटव येथे उपजस्थत िाहहलेले आहेत. सदि उपजस्थतीचा 
एकूण खचव रु. 3,86,000/- महापललकेने त्यांना वेळोवेळी अदा केलेला आहे. सदि ववर्धज्ञ यानी प्रत्येक 
वेळा तीन महहन्याचे देयक सादि केले आहे व त्यांनी सादि केलेल्या देयकाप्रमाणे महापाललकेने त्यांना 
त्यांची देयके अदा केलेली आहेत. सबंधंीत ववधी ववभागाने सदि दाव्यांसाठी सदि ववर्धज्ञ हे उपजस्थत 
असल्याबाबतच ेकोटावचे प्रमाणपत्र तपासनू देयक पािीत किणे आवश्यक होत.े सदि प्रमाणपत्र नस्ती 
मध्ये लेखा परिक्षणास उपलब्ध झालेले नाही. त्यामळेु त्यांना अदा केलेली फी  रु. 3,86,080/- 
आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. दावे नोंद वही महािाष्र लेखा सहंहता 1971 ननयम क्र. 121 नसुाि न 
ठेवता कोणत्या आधािे त्याचंी देयके पािीत किण्यांत येतात. 
सदि ववर्धज्ञांना माहे एवप्रल 2011 त े 31 माचव 2011 पयतं कोटव फी स्टाँप व इति खचावसाठी रु. 
88,000/- महापाललकेमाफव त अदा किण्यांत आलेले आहेत. नस्ती तपासली असता ककती कोटव फी स्टाँप 
खिेदी केल ेत्याचे चलन लखेा परिक्षणास उपलब्ध झालेले नाही. तसेच इति बाबींवि ककती खचव केला 
याचा तपलशल लखेा परिक्षणास उपलब्ध झालेला नाही. सबंधंीत ववधी ववभागाला याबाबत ववचािणा 
केली असता कोटव फी स्टाँप व इति खचावचा हहशोब ठेवत नसल्याचे सांर्गतले. कोटव फी व इति 
खचावसाठी त्यांना अदा केलेले रु. 88,000/- चलन व इति प्रमाणके लेखा परिक्षणास उपलब्ध न 
झाल्याने सदिची िक्कम वसलूपात्र आहे. 
वसई-वविाि शहि महानगिपाललका प्रभाग ‘अ’ अतंगवत पालघि कोटव, वसई कोटव, जजल्हा न्यायालय, 
उच्च न्यायालय येथे दावे चालववण्यांत येतात. पिंत ूप्रत्येक कोटावमध्ये ककती दावे आहेत, याबाबतची 
नोंद वही सबंधंीत ववधी ववभागाने महािाष्र लेखा सहंहता 1971 ननयम क्र. 121 नसुाि ठेवलेली नाही. 
सदि बाब गभंीि असनू हयापढेु प्रत्येक कोटाव मध्ये असलेल्या दाव्यांची नोंद वही ठेवण्यांत यावी.   
अन्य एका ववर्धज्ञास अनकु्रमे रु. 3,97,080/- व 2,48,175/- दावा फी अदा किण्यांत आलेली आहे. 
त्यांनी दोन्ही देयकामध्ये सवववस टरक्स रु. 59,175/- ची मागणी केलेली आहे. तसेच लशक्षण कि 2% 
प्रमाणे 720 व उच्च लशक्षण कि 1%  प्रमाणे 360 मागणी केलेली आहे. व त्याप्रमाणे देयक अदा 
केलेले आहे. सदि सेवा कि व इति कि म्हणून रु. 60,255/- त्यांनी शासन जमा केल्याबाबतचे चलन 
लेखा परिक्षणाला उपलब्ध झालेले नाही म्हणून सदि रु. 60,255/- वसलूपात्र आहेत. 

तसेच त्यांचे देयक क्र. 7766, हदनांक. 23/7/2011 रु. 3,97,080/- मध्ये सवववस टरक्स 10% 

लावलेला आहे व देयक क्र. 7766 हद. 23/6/2011 रु. 2,48,175/- मध्ये सवववस टरक्स 10.3% 

लावण्यात आलेला आहे. तसेच देयक क्र. 7339 मध्ये लशक्षण कि व उच्च लशक्षण कि अनकु्रमे 
2% व 1% लावण्यात आललेा आहे. पिंत ूदेयक क्र. 7339 मध्ये लशक्षण कि लावलेला नाही. 
विील दोन्ही तफावती बाबत खुलासा सादि किावा. तसेच अदा केलेली िक्कम रु. 3,97,080/- 
व रु.2,48,175/- कोणत्या ठिावानसुाि व ठिवनू अदा केली तो ठिाव लेखा परिक्षणास उपलब्ध 
करून देण्यांत यावी. तोपयतं सदि िक्कम रु. 3,97,080/- व रु. 2,48,175/- एकूण रु. 
6,45,255/- आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे. 

दावा क्र. 44 सन 2011 हया दाव्यासाठी अन्य एका ववर्धज्ञास रु. 1,00,000/- एवढी फी अदा केलेली 
आहे. सदि फी कोणत्या ननयमानसुाि ककंवा कोणत्या महापाललका ठिािवानसुाि अदा केली तो ठिाव 
ननयम लेखा परिक्षणास उपलब्ध करून देण्यांत यावा. तो पयतं सदिची िक्कम रु. 1,00,000/- 
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आक्षेपाधीन ठेवण्यांत येत आहे. 
दावा क्र. 6280, 4420, 4417, 419, 5065, 4365, 7963, 7966, 7969, 8028, 8030, 1,35,36 या 
दाव्यांचे कामकाज एक ववर्धज्ञांनी पाहहले आहे आणण म्हणून त्यांना त्यांचे देयकानसुाि रु. 1,25,000/- 
75,000/-,50,000/-, 35,000/-, 1,25,000/-, 50,000/- एकूण रु. 4,60,000/- अदा केलेले आहेत. नस्ती 
तपासली असता कोणत्या दाव्यासाठी ककती िक्कम देण्याचे ननजश्चत केले आहे. या बाबतचा ठिाव 
लेखा परिक्षणास उपलब्ध झालेला नाही. म्हणून सदिची िक्कम रु. 4,60,000/- आक्षेपाधीन ठेवण्यात 
येत आहे.  
अन्य एक ववर्धज्ञ यांना दावा क्र. 6280 हद. 2012 चे कामकाज केल्या बाबत हद. 50,000/- अदा 
किण्यांत आले आहेत. सदि िक्कम कोणत्या ठिावानसुाि ननजश्चत किण्योत येऊन अदा केली तो ठिाव 
लेखा परिक्षणास उपलब्ध करून देण्यांत यावा. तोपयतं सदिची िक्कम रु. 50,000/- आक्षेपाधीन 
ठेवण्यात येत आहे. 
वसई-वविाि शहि महानगिपाललके माफव त वसई कोटव, पालघि कोटव, जजल्हा न्यायालय, तसे उच्च 
न्यायालय येथे वेगवेगळया प्रकािचे दावे चाल ूआहेत. सदि दाव्यांच्या नस्ती ववधी ववभागाकड ेउपलब्ध 
करून देण्या ववर्षयी सरू्चत केले असता सदि नस्ती लेखा परिक्षणास उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या 
नाहीत. 
आक्षेपाधीन िक्कम अनकु्रम – 2 रु. 3,86,080/- 
                        3 रु. 6,45,255/- 
                        6 रु. 1,00,000/- 
                        7 रु. 4,60,000/- 
                        8 रु.   50,000/- 
एकूण आक्षपेाधीन िक्क्म  -   रु. 16,41,335/-  
         वसलूपात्र िक्कम  अनकु्रम    - 3 रु.   88,000/- 
                                    5 रु.   60,255/-  
         एकूण वसलूपात्र िक्क्म       -   रु. 1,48,255/- 
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अननयलमतता कलम   : 9ब 
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 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 2656800.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 168700.00/-   
महानगरपालिकेच्या वतीने चािववण्यात येणा-या दावे व खटल्यांच्या ववववध प्रकारातीि ववशरे्ज्ञ 
वक िांचे ननववदेद्वारे दाव्यांच्या प्रकारानुसार दर ननर्श्चती करुन मडंळ (पॅनि) स्थापन करण्यात 
आिेिे नाही. त्यामुळे या कामावर अवाजवी खचा होत आहे. मुद्रांक, न्यायाियीन मुद्रांक तसेच इतर 
खचााची चिने व प्रमाणके ठेवण्यात येत नाहीत त्यामुळे केिेिा खचा ग्रा्य धरता येत नाही. 
 
  
       वसई-वविाि शहि महानगिपाललका  अतंगवत प्रभाग सलमती “ड” यांचे दावे व खटले नस्ती 
तपासणी केली असता खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यांत येत आहे. 
 पाच वकील प्रभाग सलमती ‘ड’ मधील सवव दावे खटल ेयांचे कामकाज पहात आहेत. नवघि-माणणकपिू 
अजस्तत्वात असताना सदि वकीलांची नेमणकू ठिाव क्र. 833, हद. 11/12/2000 नसुाि किण्यांत आलेली 
आहे व त्याच ठिावाला 2011-12 पयांत मदुत वाढ देण्यांत आलेली आहे. नगि परिर्षदेने वकीलांची 
नेमणूक कित े वेळी जाहीि ननववदा प्रलसध्दी देऊन ननववदा न मागवता नेमणकूा किण्यात आलेल्या 
आहेत. जि जाहीि ननववदा प्रलसध्दी देऊन वकीलांच्या नमुणूका केल्या असत्या ति नगि परिर्षदेला / 
महापललकेला स्पधावत्मक दि प्राप्त होऊन नगि परिर्षद /  महापललकेचा फायदा झाला असता. असे न 
केल्यामळेु महापललकेचे नकुसान झालेले आहे. प्रत्येक बाबींसाठी ककंवा प्रत्येक केस साठी वेगवेगळे दि 
मागववणे क्रम प्राप्त होत.े उदा.1) हहअरिगं, आग्युवमेंट, केवेट, प्रत्येक तािखलेा कोटव मध्ये उपजस्थत 
िाहणे, नोटीस मसदुा, नोटीस उत्ति, अवपल, इत्यादी. 
दावा क्र. 54/2010 विीलपकैी एक ववर्धज्ञ याना रु. 50,000/- सदि दाव्याच्या कामासाठी अदा केलेले 
आहेत. नस्ती तपासली असता कोणत्या दाव्या साठी ककती िक्कम सबंधंीत वकील यांना देण्याच े
ननजश्चत केल्याचा ठिाव लेखा परिक्षणास उपलब्ध न झाल्याने सदिची िक्कम रु. 50,000/-    
आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.  
अन्य एक ववर्धज्ञ यांनी सन 2011-12 मध्ये 33 दाव्यांचे कामकाज पाहीले आहे व त्यासाठी त्यांना 
रु.3,85,000/- अदा किण्यांत आलेले आहेत. महापाललका प्रशासकीय ठिाव क्र. 27 हद. 12/8/2009 नसुाि 
फक्त येणाऱया खचावस मान्यता देण्याबाबत ठिावा मध्ये नमदू केले आहे. पिंत ू कोणकोणत्या 
कामासाठी  ककती िक्कम देण्यात यावी याचा स्पष्ट उल्लेख ठिावा मध्ये नसल्याने सदिची िक्कम 
रु.3,85,000/- आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.  
प्रशासकीय ठिाव क्र. 27 हद. 12/8/2009 नसुाि एक ववर्धज्ञांना दावा क्र. 3661, 51, 2614, 3925 च े
कामकाजासाठी नेमणूक किण्यात आली आहे व त्यानसुाि त्यांना रु. 85,000/- अदा किण्यात आलेले 
आहे. पिंत ूठिाव क्र. 27 मध्ये कोणत्या बाबींसाठी ककती िक्कम हे नमदू नसल्याने सदिची िक्कम रु. 
85,000/- आक्षेपाधीन ठेवण्यांत येत आहे.  
एका ववर्धज्ञांनी 27 दाव्याचंे कामकाज नगि वप िर्षद ठिाव क्र. 1631 हद. 8/10/2003 पाहीले आहे व 
त्यासाठी त्यांना रु. 1,62,150/- फी अदा केलेली आहे. सदि ठिावामध्ये कोणत्या बाबीसाठी ककती 
िक्कम हे स्पष्ट नमदू नसल्याने. सदिची िक्कम रु. 1,62,150/- आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे. तसेच 



182 

 

त्यांना ककिकोळ खचावसाठी रु. 8,700/- अदा केलेले आहे. सदि िक्क्म कोणत्या ननयमानसुाि अदा केली 
तो ननयम लखेा परिक्षणास उपलब्ध करून देण्यात यावा. तोपायतं सदिची िक्कम रु. 8,700/- 
वसलूपात्र ठेवण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी उपआयकु्त यांचेशी लमटींगसाठी उपजस्थत िाहीले त्याबाबत 
त्यांना रु. 11,250/- अदा केलेले आहेत. नस्ती तपासली असता नाईक व उपआयकु्त यांची बठैक कधी 
झाली ककती बठैका झाल्या याबाबतची नोंद नस्तीमध्ये उपलब्ध झालेली नाही. म्हणून सदिची िक्क्म 
रु. 11,250/- आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.    
एक ववर्धज्ञ यांनी सन 2011-12 मध्ये एकूण 417 दाव्यांच्या तािखांना पालघि कोटव व वसई कोटव येथ े
उपजस्थत िाहील े आहेत. सदि उपजस्थतीचा एकूण खचव रु. 19,63,400/- महापाललकेने त्यांना अदा 
केलेला आहे. त्यांनी वेळोवेळी देयक सादि केलेले असनू महापाललकेने त्यांना त्यांची देयके मजंूि केलेली 
आहेत. सबंधंीत ववधी ववभागाने ववर्धज्ञ उपजस्थत असल्या बाबतचे कोटावचे प्रमाणपत्र तपासनू देयके 
पािीत किणे आवश्यक होत.े सदि प्रमाणपत्र नस्ती मध्ये लेखा परिक्षणासाठी  उपलब्ध झालेले नाही. 
त्यामळेु त्यांना अदा केलेली फी रु.19,63,400/- आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे. 
त्यानंा सन 2011-12 मध्ये काटव फी स्टाँप व इति ककिकोळ खचव यासाठी एकूण रु.1,60,000/- 
महापललकेमाफव त अदा किण्यांत आलेले आहेत. नस्ती तपासली असता ककती कोटव फी स्टाँप खिेदी केले 
त्याचे चलन लेखा परिक्षणास उपलब्ध झालेले नाही. तसेच इति ककिकोळ खचाववि ककती खचव किण्यात 
आला त्याचा तपशील ककंवा ववविणपत्र लेखा पिीक्षणास उपलब्ध झाले नाही. सबंधंीत ववधी ववभागाकड े
याबाबत ववचािणा केली असता, कोटव फी स्टाँप व ककिकोळ खचावचा हहशोब ठेवत नसल्याचे सांर्गतले. 
कोटव फी व इति खचावसाठी त्यांना अदा केलेले रु. 1,60,000/- चलन व प्रमाणके लखेा परिक्षणास 
उपलब्ध न झाल्याने सदिची िक्क्म वसलूपात्र ठित.े 
अनकु्रमांक 5    – रु.    8,700/- 
अनकु्रमांक 7    – रु. 1,60,000/-  
वसलूपात्र िक्कम – रु. 1,68,700/- 
 आक्षेपाधीन िक्कम अनकु्रम  – 2   रु.    50,000/- 
                          3    रु.  3,85,000/- 
                          4    रु.    85,000/- 
                          5    रु.  1,73,400/- 
                          6    रु. 19,63,400/- 
  एकूण आक्षेपाधीन िक्कम    -    रु. 26,56,800/-  
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लेखा शीर्षव :महानगिपाललका , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 5305127.00/- 
 
मुबंई प्रांनतक महापालिका अर्धननयम 1949 किम 260 (2), 267 (2), 478 (2) नुसार सबंरं्धत 
मािकाकडून वसूि करणे क्रमप्राप्त असताना अनर्धकृत बांधकाम धारकाकडुन वसुिी करण्यात आिेिी 
नाही. 
 
  
     वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत प्रभाग अ,क,ड,ई यांची अनर्धकृत बांधकामांबाबतच्या 
नस्तीचे लखेा परिक्षण केल ेअसता खालीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यांत येत आहेत.  
     सन 2011-12 मध्ये अजस्तत्वात असलेली अनर्धकृत बांधकामांचा तपशील खाली दशवववलेल्या 
तक्त्या प्रमाणे आहे. 

अ.क्र. प्रभागाचे नांव सन 2011-12 
मध्ये अस्तीत्वात 
असलेली 
अनर्धकृत 
बांधकाम े

सन2011-12 मध्ये 
अनर्धकृत कामावि 
केलेली कािवाई 

कािवाई 
ननहाय 
झालेला खचव 

मालमत्ता 
धािकांकडून 
वसलू केलेली 
िक्कम 

1 वविाि प्रभाग 252 66 - - 
2 नालासोपािा 342 107 8,77,300 - 
3 नवघि 

माणणकपिू 
716 534 30,96,667 - 

4 वसई 697 58 3,48,000 - 
5 पेल्हाि अप्राप्त अप्राप्त - - 
  2007 705 43,21,967  

उपिोक्त तक्ता पहाता सन 2011-12 मध्ये एकूण 2007 एवढी अनर्धकृत बांधकामे वसई वविाि शहि 
महानगिपाललका अतंगवत आहेत. पकैी फक्त 705 अनर्धकृत बांधकामांवि कायववाही किण्यात आलेली 
आहे. सदि 705 अनर्धकृत बांधकामे नष्ट किण्यासाठी महापाललकेने रु. 43,21,967/- एवढा खचव 
केलेला असनू सदि खचव मुबंई प्रांनतक महापाललका अर्धननयम 1949 कलम 260 (2), 267 (2), 478 
(2) नसुाि सबंरं्धत मालकाकडून वसलू किणे क्रमप्राप्त होत.े पिंत ूसदिचा खचव वसलू न केल्यामळेु 
अनर्धकृत बांधकाम पाडण्यासाठी आलेला खचव रु. 43,21,967/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 

आक्षेपार्धन िक्कम रु. 43,21,967/- 
महानगिपाललका अर्धननयम 1949 ननयम क्र. 478 (2) नसुाि तसेच महािाष्र प्रादेलशक ननयोजन व 
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नगििचना आर्धननयम 1966 ननयम क्र. 57 नसुाि सबंरं्धत मालकाकडून अनर्धकृत बांधकाम 
पाडण्यासाठी येणािा खचव वसलूीबाबत वसई- वविाि शहि महानगिपाललका प्रभाग अ,क,ड,ई यांनी 
नोटीस हदलेली नाही. सदि बाब ननयमबाह्य आहे. 
अनर्धकृत बांधकाम तोडण्यासाठी अर्धकािी, कमवचािी व पोलीस यांचे भोजनासाठी प्रभाग सलमती (अ) 
वविाि यांनी रु. 5,22,060/-, प्रभाग सलमती (क) नालासोपािा यांनी रु. 1,81,200 व प्रभाग सलमती (ड) 
नवघि-माणणकपिू यांनी रु. 2,79,900/- एकूण खचव रु. 9,83,160/- एवढा झाललेा आहे. सदि खचव 
कोणत्या ननयमाने किण्यांत आला याबाबत लखेापिीक्षणास खात्री किता आली नाही. किीता 
रु.9,83,160/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 

आक्षेपार्धन िक्कम रु. 9,83,160/- 
अनर्धकृत बांधकामाबाबतची माहहती लेखा परिक्षणास उपलब्ध करून देण्याववर्षयी अधव समास क्र. 
133, हद. 18/6/13 नसुाि प्रभाग सलमती पेल्हाि ‘ब’ यांना कळववले असता दप्ति उपलब्ध करून 
देण्यात आले नाही. सदि बाब मुबंई स्थाननक लेखा परिक्षा अर्धननयम 1930 कलम 6 चा भगं किणािी 
आहे. 
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :महहला बलकल्याण योजना , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 102000.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 2400.00/-   
मदहिा व बािकल्याण योजनेकरीता शासन ननणाय     क्रमांक 2005/ प्र.क्र.255/ 05/नवव-20, ददनांक 
08.11.2010 नुसार महानगरपालिकेच्या खचा अदंाजपत्राच्या 5% तरतुद करणे व शासन ननणायात 
नमुद बाब क्र. 1 त े15 नुसार ववववध योजनावर खचा करणे अपेक्षक्षत आहे तथावप आर्थाक वर्ा 2011-
12 मध्ये या योजनेकरीता 0.71% तरतूद व 0.24% खचा करणेत आिा आहे. 
 
  

कामाचे नाव महहला बालकल्याण अतंगवत अगंणवाडी मलुांना व 
शाळेतील मलुांना शकै्षणणक साहहत्य पिुववणे. 

स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. हािजीत कलेक्शन व ऑक्सा बकु कं. 
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तांर्त्रक मजंुिी ------ 
प्रशासकीय मजंुिी ठिाव क्र. 12,  हद. 01.08.2011 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी वर्षव ------ 
अदंाजपत्रकाची िक्कम 34 लक्ष 
बजेट तितदु 7.50 कोटी 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै. सकाळ 24.06.11 त े04.07.11 
इसािा िक्कम 17,500/- 
ननववदा िक्कम 34 लक्ष 
सिुक्षा अनामत 34 हजाि 
कामाचा कालावधी 1 वर्षव  
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 600/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश वववशम/भा/ं427/11, हद. 03.08.11 
काम सरुु हदनांक:  काम पणुव हदनांक :  
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

1 कोटी 

प्रमाणक क्र. 8754 हद. 16.02.2012 
 
       महहला व बालकल्याण अतंगवत शालेय ववद्यार्थयांना व अगंणवाडी ववद्यार्थयांना साहहत्य वाटप 
नस्ती तपासली असता खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
मदु्रांक अर्धननयम 1958 च्या कलम 63 ची दरुुस्ती सधुािणा क्र. 12 हद. 01.05.2006 नसुाि ननववधा 
िकमेच्या प्रथम 10 लक्षापयतं रु. 100/- व त्यापढुील प्रत्येक 1 लक्ष किीता ककंवा त्यांच्या प्रत्येक 
भागाकिीता 100 प्रमाणे जास्तीत जास्त 5 लक्षाच्या मयावदेप्रमाणे मदु्रांक शलु्क भिणे बधंनकािक आहे. 
शालेय व अगंणवाडी ववद्यार्थयांना साहहत्य पिुववणेस ननववदा िक्कम 34 लक्ष आहे. म्हणून मे. आक्सा 
बकु हिजीत कलेक्शन यांच ेकडून मदु्रांक शलु्क रु. 2,400/- वसलु करुन शासन सदिी जमा किावे तो 
पयतं सदिची िक्कम रू. 2,400/- वसलु पात्र आहे. 
शासन ननणवय 2 जानेवािी 1992 नसुा इसािा िक्कम ननववदा िकमेच्या 1% एवढी घेणे क्रम प्राप्त 
आहे. ननववदा नस्ती तपासली असता ठेकेदाि यांचकेडून ननववदेसोबत अधाव टक्के इसािा िक्कम घेण्यात 
आली आहे. अधाव टक्के कमी इसािा िक्कम घेण्याचे प्रयोजन लेखा पिीक्षणाच्या ननदशवनास आले नाही. 
यापढेु ननववदा िकमेच्या कमीत कमी 1 टक्का इसािा िक्कम ननववदे सोबत घेण्यात यावी. 
शालेय व अगंणवाडी ववद्यार्थयांना साहहत्य पिुवठा नस्ती तपासली असता ननववदा िक्कम 34 लक्ष 
एवढी आहे. ननववदा िकमेच्या कमीत कमी 3 टक्के त े 10 टक्के पयतं सिुक्षा अनामत घेणे अशी 
शासनाचे ननदेश आहेत प्रत्यक्ष ननववदा नस्ती तपासली असता ठेकेदाि यांच ेकडून फक्त 1 टक्का 
सिुक्षा अनामत घेतलेली आहे. कमीत कमी 3% सिुक्षा अनामत ठेकेदाि यांचे कडून वसलु किण्यात 
यावी. 3 टक्के प्रमाणे 34 लक्ष िकमेवि रु.1,02,000/- एवढी सिुक्षा अनामत होत आहे. सदिची िक्कम 
न घेतल्यामळेु आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
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ननववदा अटी शती अट क्र. 10 व शासन ननणवय ्  क्र. भाखस-1094/2679/उद्योग 6, हदनांक 30.03.1994 
नसुाि आयकि,ववक्रीकि भिल्याबाबतचे अनकु्रमांक 1.4.1.3 अ/ब व 1.4.2.1., 1.4.2.3 नसुाि कागदपत्र 
ननववदेसोबत सादि केलेली नाहीत. 
महहला व बालकल्याण योजनेकिीता शासन ननणवय ्  क्रमांक 2005/ प्र.क्र.255/ 05/नवव-20, हदनांक 
08.11.2010 नसुाि महानगिपाललकेच्या खचव अदंाजपत्राच्या 5% तितदु किणे व शासन ननणवयात नमदु 
बाब क्र. 1 त े 15 नसुाि ववववध योजनावि खचव किणे अपेक्षक्षत आहे. सन 2011-12 हया आर्थवक 
वर्षावची महानगिपाललकेची महसलुी खचव रु. 461.06 कोटी एवढी आहे. महहला बाल कल्याण 
सलमतीसाठी महसलुी खचावच्या 5% िक्कम रु. 23.05 कोटी अदंाज पत्रकामध्ये तितदू किणे क्रमप्राप्त 
आहे. प्रत्यक्ष अदंाज पत्रक तपासले असता सन 2011-12 ची मळु तितदू 3.27 कोटी एवढीच किण्यात 
आली आहे. व प्रत्यक्ष खचव 1.12 कोटी एवढा किण्यात आलेला आहे. आर्थवक वर्षव 2011-12 मध्ये या 
योजनेकिीता 0.71% तितदू व 0.24% खचव किणेत आला आहे. 

DPSKGGM6001 (Ref No : 67)                                                                           

68                                              -               
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :अजग्नशमन व्यवस्थापन , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 1431360.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 45630.00/-   
नवघर-माणणकपुर ववभागात अर्ग्नशमन व्यवस्थापन ठेक्यात ीायरमन ननयुक्त करताना ीायरमन 
प्रलशक्षण प्रमाणपत्र नसताना ननयुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. तपासणी करण्यात आिेल्या 
प्रमाणकात हजेरीपत्रकात असिेल्या 3 ीायरमनची नावे प्रमाणकसोबतच्या यादीत नसतानाही सवा 12 
ीायरमनचे प्रदान करण्यात आिे आहे. 
 
  
        वसई – वविाि शहि महानगिपाललका ववभागातील नवघि-माणणकपिू ववभागाकिीता 
अजग्नशमन कमवचािी फायिमन व ड्रायव्हि ननववदा मागवनू ठेका पध्दतीने मे. जजवदानी फायि सजव्हवस 
हयांना मजंुि किण्यात आलेले आहे. सदि ननववदा प्रकक्रया तपासली असता सदिचे काम हद. 01.04.10 
पासनु   हद. 31.03.11 पयतं मजंूि किण्यात आलेले आहे. ठिाव क्र. 12, हद. 31.03.11 अन्वये नववन 
अलभकत्यावची नेमणूक होईपयतं मदुत वाढ देण्यात आलेली आहे. 
        शासन उद्योग उजाव व कामगाि ववभाग ननणवय क्र. भांखस/1088/(2512)/उद्योग-6, हद. 
2/01/1992 मधील परिच्छेद 8-3. परिलशष्ठ “सात नसुाि” पनुवप्रत्यायी आदेश देताना त ेमळु आदेशाच्या 
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तािखेपासनू सहा महहन्याच्या अवधीत ककंवा ननववदा प्रकक्रया पणूव हाईपयतं जो कालावधी कमी असेल 
त्याकिीता देण्यात यावेत असे नमदू आहे. तथापी, सदि ननववदाधािकास हद. 1/4/2011 पासनु आदेश 
ननगवलमत केले असनू आजतागायत त्यांचे काम सरुु आहे. सदि कालावधीत झालेला खचव ननयमबाहय 
असनू तो आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.  
        नवघि-माणणकपिू ववभागाच े व्यवस्थापन ठेक्याची नस्ती तपासली असता खालीलप्रमाणे 
उणीवा आढळुन आल्या. 

माहे सप्टेंबि 11 चे प्रदान प्रमाणक क्र. 5450 हद. 20.10.11 अन्वये स्थुल िक्कम रु.1,19,280/- व 
माचव 2012 चे प्रदान प्रमाणक क्र. 463 हद. 24.05.12 रु. 1,19,280/- अन्वये अदा केल.े हजेिी पत्रक 
तपासले असता हजेिी पत्रकातील 3 कमवचाऱयाचंी नावे प्रमाणाकांबिोबि जोडण्यात आलेल्या यादीमध्ये 
आढळून आली नाहीत. असे असताना मजंूि ठेक्याप्रमाणे सवव 12 फायिमन्सचे देयक आकािणी 
किण्यात आल े आहे. हजेिी पत्रकाव्यनतरिक्तच्या 3 कमवचाऱयांना वेतन अदा किण्यात आल े आहे.  
प्रदान किण्यात आलले्या तीन फायिमनचे वेतन (7605 x 3 = 22815) वसलु किण्यात यावे. 
(वसलुपात्र िक्कम प्रनतमाह रु. 22,815/-) हयाचप्रमाणे इति महहन्याची प्रमाणके हजेिी पत्रकान्वये 
आपल्या स्तिावि तपासणी करुन हजेिी पत्रकाव्यनतरिक्त असलेल्या कमवचाऱयांच्या वेतनाची वसलुी 
किण्यात यावी. 
वसलुपात्र िक्कम रु. 45630/- 
प्रमाणाकांमध्ये आयकि वजाती किण्यात आलेली आहे. व्यवसायकि वजा किण्यात आलेला नाही. ठेका 
देण्यात आलेला हदनांकापासनू व्यवसाय किाची पिीगणना करुन ननयमानसूाि वसलु किावा व शासन 
दप्तिी भिणा किण्यात यावा.     
       ननववदेतील अट क्र. 14 अन्वये शासन मान्यता प्राप्त फायिमन प्रलशक्षण प्रमाणपत्र असलले्या 
व्यक्ती नेमणे आवश्यक असताना तपासणीस उपलब्ध केलेल्या नस्ती नसुाि----- 
श्री. हदलीप लशिसाट, 2) श्री. जजतेंद्र म्हात्र,े 3) श्री. भपेुश भाईि, 4) श्री. िाहूल नगिाळे हयांची प्रमाणपत्र े
उपलब्ध झाली नाही. 
श्री. गणेश पवाि, 2) श्री. हदनानाथ म्हात्र े हयांनी लसजव्हल डडफेन्स चा 10 हदवसांचा कोसव केल्याच े
प्रमाणपत्र जोडण्यात आलेले आहे. 
        ननववदेतील अट क्र. 14 चा भगं झालेला असल्याने कमवचाऱयांना अदा किण्यात आलेले वेतन    
ननयमबाहय असनू त ेवसलू किण्यात यावे व ठेकेदािावि ननयमानसुाि कायववाही किण्यात यावी.                                     
ननववदेतील अट क्र. 32 अन्वये दिमहा कामाचे देयक अदा किताना कामाच े देयक ववभाग प्रमखुांनी 
अथवा उपआयकु्तांनी ननजश्चत केलेल्या कोणत्याही अर्धकाऱयांनी लशफािस किणे आवश्यक असताना 
तपासणी किण्यात आलेली देयके कोणत्याही अर्धकाऱयांनी लशफािस केलेली आढळून आली नाही. सबब 
किण्यात आलेली प्रदाने आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
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DATASDM5602 (Ref No : 68)                                                                           

69                                  
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :उद्यानासाठी खळेणी खि , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 63900.00/- 
 
खेळणी नादरुुस्त झाल्याने त्यांच्या दरुुस्तीची मागणी सबंरं्धत उद्यान ननररक्षकामाीा त करण्यांत 
आल्याचे ददसून येत नाही. त्यामुळे मागणी नसताना खेळणी दरुुस्तीवर रु. 63,900/- इतका खचा 
करण्यांत आिा आहे. 
 
  
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘साववजननक उद्याने व कक्रडांगणे’ या लेखालशर्षांतगवत 
प्रभाग सलमती ‘अ’ च्या हद्दीतील ववववध बालोद्यानातील सन  2010-11 या ववत्तीय वर्षावत खेळणी 
दरुुस्ती किण्यास, ठिाव क्र. 246, हद.09/03/2010 अन्वये प्रशासकीय मान्यता देऊन व ठिाव क्र.365, 
हद. 05/04/2010 िोजी ववत्तीय मान्यता देण्यांत आली होती. त्यानसुाि मजंूि ननववदाकाि मे. अरिहंत 
इंडजस्रयल कॉपो. लल. यांनी भांडाि ववभागाच ेआदेश क्र. वववशम/भा/ं59/2011, हद. 22/04/2011 अन्वये 
सदि उद्यानांतील खळेण्यांची दरुुस्ती केली आहे. त्याबाबतचा खचव िक्कम रु. 63,900/- चे प्रदान 
महानगिपाललकेने प्रमाणक. क्र. 9045, हद.13/03/2012 अन्वये केले आहे. 
      प्रस्ततु प्रकािणाच्या नस्तीची पडताळणी केली असता असे हदसनू येत े की, विील खेळणी 
नादरुुस्त झाल्याने त्यांच्या दरुुस्तीची मागणी सबंरं्धत उद्यान ननरिक्षकामाफव त किण्यांत आल्याच े
हदसनू येत नाही. तसेच प्रशासननक अथवा ववजत्तय मान्यता देताना मागणी वा तत्सबंधंीच े ननकर्ष 
ववचािात घेण्यात आल्याच े हदसनु येत नाही. त्यामळेु मागणी नसताना दरुुस्तीच्या ननववदा मागवनू 
त्यावि रु. 63,900/- इतका किण्यांत आलेला खचव आक्षपेार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
      सदि खेळण्यांची दरुुस्ती ही ‘अ’ प्रभागातील नेमक्या कोणत्या उद्यानातील आहे तसेच खेळणी 
कोणत्या कालावधीत बसवली गेली आहेत, हे नस्ती वरून स्पष्ट होत नाही. खळेणी जि 1 वर्षावच्या 
आतील असतील ति त्यांच्या दरुुस्तीचा खचव हा किािान्वये महानगिपाललकेने न किता सबंरं्धत 
कंत्राटदािाने किणे आवयश्यक ठित.े 

DATRADM5901 (Ref No : 69)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :ववकास कामांतगवत उद् , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
, आक्षेपाधीन िक्कम रु. 1032814.00/- 
 
नमुना बी-1 मधीि किमांची पुताता न करताच कामाचा ठेका देण्यात आिा आहे. काम पुणा करण्यास 
होणा-या वविबंाची कारणे सयुंर्क्तक आहेत अथवा नाहीत याचा ववचार न करता अवास्तव मुदतवाढ 
देण्यात आिी आहे. तसेच ननयमानुसार कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात आिेिी नाही. 
 
  

कामाचे नाव “ड” ववभागातील कृष्णा टाऊनलशप येथील सयुाव उद्यान 
सशुोलभकिण  

स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे.मुदंिा एंटिप्रायजेस (0.09 कमीदिाने) 
तांर्त्रक मजंुिी 5/4/11 
प्रशासकीय मजंुिी 11/5/11 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

2011-12 

अदंाजपत्रकाची िक्कम रु. 28,57,280/- 
बजेट तितदु 1 कोटी 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव 19/4/11 त े30/4/11 = 12 हदवस,   दै. नवाकाळ,  
इसािा िक्कम रु. 28,600/- 
ननववदा िक्कम रु. 28,54,708/- 
सिुक्षा अनामत 4% DD ने. 1,14,291 + 5% र्बलातनू 1,42,864 = 

2,57,155/- 
कामाचा कालावधी 120 हदवस 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी -- 
कायाविंभ आदेश 24/5/2011 
काम सरुु हदनांक: 24/05/11  काम पणूव हदनांक: 23/09/2011     मदुत वाढीनतंि 

30/03/12 
धावत ेदेयक देयकाची िक्कम रु. 11,47,571/-  
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एकुण खचव िक्कम ननव्वळ देय िक्कम रु. 10,32,814/- 
प्रमाणक क्र. 9204 हद. 31/3/12 मोजमाप पसु्तक क्र. 183 

         वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या “ड” ववभागातील कृष्णा टाऊनलशप येथील सयुाव 
उद्यान सशुोलभकिणाच्या अदंाजजत िक्कम रु. 28,57,280/- च्या कामासाठी हद. 19/4/11 िोजीच्या दै. 
नवाकाळ मध्ये जाहहिात प्रलसध्द किण्यांत आली. त्याला 1) मे. आि.व्ही.कंस् रक्शन्स, 6% जादा दिाने, 
2) मे. विाड ेकंस्रक्शन, 4.99% जादा दिाने, 3) मे. मुदंिा एंटिप्रायजेस, 0.09% कमी दिाने आणण 4) 
मे. बालाजी कंस्रक्शन, 7% जादा दिाने या ननववदाकिानी प्रनतसाद हदला. त्यापकैी म.े मुदंिा 
एंटिप्रायजेस यांची कमी दिाची ननववदा त्यातील कागदपत्रांच्या छाननी अतंी मजंूि किण्यांत आली. 
सदि कामास 5/4/11 िोजी तांर्त्रक मजंूिी देऊन हद. 11/5/11 िोजी प्रशासकीय मजंूिी देण्यांत आली 
आणण हद. 24/5/11 िोजीच्या कायावदेशान्वये कामास सरुुवात झाली. प्रथमत: 120 हदवसाचंी कामाची 
मदुत देण्यांत आली, पिंत ू सदि मदुत हद. 23/9/11 िोजी सपंल्यानतंि ननववदाकाि म.े मुदंिा 
एंटिप्रायजेस यांनी हद. 3/12/11 िोजी पावसाळयाच्या कािणास्तव कामाच्या मदुतवाढी सबंधंी ववनतंी 
केल्याने महानगिपाललकेने त्यांना पत्र क्र. वववशम/का.ंअ/ंबांध/22-12/20-12/हद. 18/2/2012 अन्वये हद. 
31/3/12 पयतं मदुतवाढ मजंूि केली. सदि कामाच्या खचावचे 1 ल्या धावत्या देयकाचे प्रदान सवव 
वजातीसह रु. 10,32,814/-, प्रमाणक क्र. 9204, हद. 31/3/12 िोजी कंत्राटदािास अदा किण्यांत आली. 
याची नोंद मोजमाप पजुस्तका क्र. 183 मधील पषृ्ठ क्र. 52 वि घेण्यांत आली आहे. 

 सदि प्रकिणाची नस्ती तपासली असता खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यांत येत आहे. 

     सदि कामाचा कायावदेश हद. 24/05/2011 िोजी ननगवलमत केलेला असनू कायावदेशाच्या तािखेपासनू 
120 हदवासांची मदुत ठेकेदािास मजंूि किण्यांत आली. त्यानसुाि सदि काम हद. 20/9/2011 िोजी पणूव 
होणे अपेक्षक्षत होत.े पिंत ू ठेकेदािाने पत्र क्र. ननिंक हद. 3/12/11 अन्वये सदि कामास मदुतवाढ 
लमळण्याची ववनतंी केल्याने महानगिपाललकेने पत्र क्र. वववशम/अ/बांध/2212/2012 हद. 28/2/2012 

अन्वये ठेकेदािाची ववनतंी मान्य करून त्यास हद. 31/03/2012 पयतं मदुतवाढ मजंूि केली आणण 
यापढेु मदुतवाढ हदली जाणाि नाही याची देखील सचूना ठेकेदािास देण्यांत आली. 
प्रस्ततु प्रकिणी खालील मदुदे उपजस्थत होतात. 
B-1 ननववदा फॉमव मधील कलम 6 अन्वये ठेकेदािास काम पणूव किणे कामी पढेु काही कािणास्तव  
जि     मदुतवाढ हवी असेल ति त्याने ननववदेतील  कामाची मदुत सपंण्यापवूी कायवकािी अलभयतंा 
यांचेकड े लेखी अजव किणे आवश्यक ठित.े प्रस्ततु प्रकिणी सदि ठेकेदािाने कामाची मदुत हद. 
20/9/2011   िोजी सपंल्यानतंि 74 हदवसांनी (हद. 3/12/11) कायवकािी अलभयतंा यांना लेखी अजावने 
कळववले आहे. त्यामळेु ठेकेदािाने B-1 फॉमव मधील किािपत्राच्या कलम 6 मधील अटीचे उल्ल ्घंन  
केल्याचे हदसनू येत.े 
B-1 ननववदा फॉमव मधील पषृ्ठ क्र. 28 विील मदुदा 7.1 “प्रोग्राम ऑफ वकव ” अन्वये, ठेकेदािाने 
पावसाळयाच्या कालावधीसह 120 हदवासांत काम पणूव किणे आवश्यक असल्याने सबंरं्धत ठेकेदािाने 
पावसाळयाच्या कािणास्तव काम पणूव न झाल्याने मदुतवाढ मार्गतली आणण ती मजंूिही झाली. 
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सदिची कायववाही ही किािपत्रातील अटीचा भगं किणािी ठित.े 
सदि कामाची मोजमाप पजुस्तका क्र. 183 ची पडताळणी केली असता केवळ 1 ले धावत ेदेयक ननव्व्ळ 
िक्कम रु. 10,32,814/- प्रमाणक क्र. 9204 हद. 31/3/2012 अन्वये ठेकेदािास अदा किण्यांत आल्याच े
हदसनू येत.े सदि मोजमाप पजुस्तकेमध्ये शडेयलु बी अन्वये मजंूि केलेल्या कामाच्या सवव बाबींचा 
अतंभावव हदसनू येत नसल्यामळेु त ेपणूव झाल्याच्या अनंतम प्रदानाची लेखा परिक्षणास पडताळणी किता 
आली नाही. सदि प्रकिणी ववहहत मदुतीत काम ठेकेदािाकडून अद्याप पणूव झालेले नसल्याने मदुतवाढ 
सपंल्याचा हद. 31/3/2012 पासनू भववष्यात काम पणूव होईपयतंच्या कालावधीपयतं  किािनाम्यातील 
अट क्र. 5 नसुाि प्रनतहदन रु. 100/- एवढा दंड आकारून त्याची वजाती ठेकेदािास देय होणाऱया अनंतम 
देयकातनू किणे अपेक्षक्षत आहे. सदि ठेकेदािाने B-1 किािपत्रातील अटींनसुाि ववहीत मदुतीत अद्याप 
काम पणूव केल्याचे हदसनू येत नसल्यामळेु महािाष्र शासनाच्या साववजननक बांधकाम ववभागाच्या 
शासन ननणवय क्र. सकंीणव-05/06/प्र.क्र. 53/इमा-2, हद. 2/9/2006 अन्वये कंत्राटदािावि दंडात्मक कािवाई 
किण्याच्या कायवपध्दतीबाबत मागवदशवक सचूना हदलेल्या आहेत. त्यानसुाि कंत्राटदािाने ननववदा 
किािातील अटी व शतीच ेपालन न केल्यास तसेच कामाचा गणुात्मक दजाव न िाखल्यास, कामामध्ये 
गिैप्रकाि केल्यास कंत्राटदािाला प्रथम ताकीद देणे, पदावनत किणे, नोंदणी िदद किणे, दंड लावणे, 
काळया यादीत टाकणे आणण अनंतमत: त्याचे ववरुध्द फौजदािी गनु्हा दाखल किण्याचे नोंदणी 
प्रार्धकाऱयाला अर्धकाि देण्यांत आलेले आहेत. प्रस्ततु प्रकिणी अशा प्रकािची कािवाई झाल्याची 
नस्तीमधील कागदपत्रांवरून हदसनू येत नाही. . विील नतन्ही बाबींचा ववचाि किता ननववदाकािास अदा 
केलेली िक्कम रु. 10,32,814/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 

आक्षेपार्धन िक्कम रु. 10,32,814/- 
B-1 ननववदा फॉमव मधील अट क्र. 3.7.1 (पषृ्ठ क्र. 5) मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे मजंूि ठेकेदािाने त्याची 
ननववदा मजंूि झाल्यावि 7 हदवसांच्या आंत ननववदा िक्कमेच्या 4% दिाने सिुक्षक्षत अनामत िक्कम 
महानगिपाललकेकड े जमा किणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास ठेकेदािाची अनामत िक्कम जप्त 
किणे आवश्यक आहे. प्रस्ततु प्रकिणी महानगिपाललकेने मे. मुदंिा एंटिप्रायजेस यांना त्यांचे पत्र क्र. 
वववशम/कांअ ं बांध/351/11/12, हद. 11/5/2011 अन्वये ननववदा मजंूिीबाबत कळववले आहे. त्यानसुाि 
ननववदाकािाने 7 हदवसांत म्हणजे हद. 17/5/11 िोजी अनामत िक्कमेचा भिणा किणे आवश्यक होते. 
पिंत ू त्यांनी तसे न किता अनामत िक्कम  D.D. No. 447803 अन्वये रु. 1,14,300/- पावती क्र. 
101033 हद. 23/5/11 िोजी महानगिपाललकेकड ेववलबंाने जमा केल्याचे हदसनू येत.े.  
हदनांक 24/5/2011 च्या कायावदेशामध्ये किािनामा हद. 23/5/11 िोजी केल्याच ेनमदू केलेले आहे. पिंत ू
नस्तीमधील किािनाम्यावि कुठेही तािीख नमदू केल्याचे हदसनू येत नाही. सबब सदि किािनामा 
कायदेशीि बाब उद्भवल्यास वधै ठित नाही.  
ठेकेदािाशी केलले्या किािनाम्यातील अट क्र. 3 अन्वये ठेकेदािाने कामाचा ववमा उतिववले असल्याच े
कागदपत्र नस्तीमध्ये आढळून आले नाहीत. 
B-1 ननववदा फॉमव मधील 3.6.3 अन्वये ठेकेदािाने मजूिांच्या वेतनाच्या कायदा, 1996, ककमान वेतन 
कायदा 1948, कामगािांच्या सिुक्षचेा कायदा 1938, कामगािांचा नकुसान भिपाई कायदा 1961, कंत्राटी 
कमवचािी कायदा 1979, अन्वये आवश्यक असलेली प्रमाणपत्र ेनस्तीमध्ये आढळली नाहीत. 
B-1 ननवहदा फॉमव मधील पषृ्ठ क्र. 4 विील ननववदा उघडण्याबाबतची अट क्र.  3.6.2 अन्वये सदि 
कामावि कायवित असणाऱया मजूिांस ककमान वेतन कायदा 1948 अन्वये वेतन देण्याबाबत लेखी 
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हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. तश्याप्रकािचे कागदपत्र नस्ती मध्ये आढळले नाही. 
सदि कामाची अदंाजपत्रकीय िक्कम रु. 28,57,280/- एवढी मोठया प्रमाणावि असल्याने त्याच्या 
कामाचा दजाव उच्च ्  िाखणे देखील आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाच्या सामान्य प्रशासन ववभागाचा 
शासन ननणवय क्र. जाहहिात-2009/प्र.क्र.137/का-34, हद. 31/8/2009 अन्वये दजावत्मक आणण जास्त 
खपाचे ककमान एका (ब) वगावच्या दैननकामध्ये आणण कमी खपाच्या एका दैननकामध्ये कामाची 
जाहहिात प्रलसध्द किणे बधंनकािक आहे. जेणेकरून कामास मोठया प्रमाणावि प्रलसध्दी लमळून त्याचा 
स्पधावत्मक दजाव िाखणे सलुभ जात.े प्रस्ततु प्रकिणी विील कामाची जाहहिात केवळ नवाकाळ या 
दैननकात हदल्याने शासनाच्या जाहहिातीबाबतच्या धोिणाची अमंलबजावणी होत नसल्याचे हदसनू येत.े 
महािाष्र शासनाच्या उद्योग, उजाव व कामगाि ववभाग शासन ननणवय क्र.भाकस/1094(2679)/उद्योग-6, 
हद. 30/3/94 अन्वये ननववदा सचुना जाहहि किताना ललफाफा क्रमांक 1 मध्ये खालील कागदपत्रांची 
पतूवता किणे आवश्यक आहे. 
इसािा िक्कम (धनादेश / धनाकर्षव वगिेै). 
ठेकेदािाचा सदि कामाचा मागील अनभुव. 
मागील 3 वर्षावपकैी कुठल्याही 1 वर्षावचा वावर्षवक उलाढालीचे प्रमाणपत्र.  
कामगाि कायदा 1970 अतंगवत नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र. 
मजंूि कामासाठी जि कामगािांचा पिुवठा किावयाचा असेल ति कामगाि आयकु्तांच े प्रमाणपत्र 
(अनजु्ञप्ती). 
भववष्य ननवावह ननधी कायदा 1950 अतंगवत ठेकेदािाचे नोंदणी प्रमाणपत्र.  
E.S.I.S. ची नोंदणी प्रमाणपत्र.े  
व्यवसाय कि (Profession Tax) कायदयाखालील नोंदणीचे प्रमाणपत्र 
महानगिपाललकेने प्रलसध्द केलेल्या ननववदा सचुनेत ललफाफा क्र. 1 मध्ये ननववदाकािाची पिवाना नोंदणी 
व इसािा िक्कम भिल्याबाबतच्या कागदपत्त्रांव्यनतरिक्त इति आवश्यक कागदपत्र ेमागववलेली नाहीत.  
    आक्षेपार्धन िक्कम रु. 10,32,814/-    
 

DATRADM5901 (Ref No : 70)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
   महानगिपललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ब 
 
 
भववष्ट्य ननवााह ननधीची गुतंवणुक वेळोवेळी करण्यात येत नाही. गुतंवणुक तीि प्रिबंीतता पाहता 
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जमेपेक्षा जास्त खचा झािेल्या रु. 19,01,808.25 इतक्या रकमेची तरतुद महानगरपालिकेस स्वतिःच्या 
ननधीतुन करावी िागिी. 
 
  
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत वविा, नालासोपािा, नवघि-माणणकपिू, वसई 
प्रभागामधील भववष्य ननवावह ननधी लेख्यांचे लखेा परिक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अलभप्राय देण्यात 
येत आहेत. 
प्रभाग सलमती ‘अ’ यांचे भ.नन.ननधी नमनुा 98 व 99 तपासले असता कमवचाऱयाचं्या वावर्षवक लेखावि 
सक्षम अर्धकािी याचंी स्वाक्षिी नाही. तसेच सदिची खातवेही कोनी अद्यावत केली त्यांची स्वाक्षिी 
नाही.  
सोबत जोडलेल्या परिलशष्टातील एकूण 37 कमवचाऱयांना त्यांच्या खाती जमा असलेल्या िक्कमा आज 
पयतं सबंरं्धत कमवचाऱयानंा अदा केलेल्या नाहीत. तसेच सदि िक्कमा ज्या हदनांकापासनू 
कमवचाऱयांच्या खाती जमा आहेत त्या कमवचाऱयांना भ.नन.ननधी ननयम क्र. 12 (1,2,3) नसुाि व्याज 
हदलेले नाही. तिी कमवचाऱयांच्या खाती ज्या हदनांकापासनू िक्कमा लशल्लक आहेत त्या हदनांकापासनू 
कमवचाऱयांना व्याज देण्यांत यावे. तसेच उपिोक्त 37 कमवचाऱयांच्या िक्कमा त्यांना अदा किण्यांत 
याव्यात. 
प्रभाग सलमती ‘अ’ मधील भ.नन.ननधी लेखा नमनुा 98 तपासला असता कमवचाऱयानंा सन 2011-2012 
या आर्थवक वर्षावमध्ये फक्त 11 महहन्यांच्या जमा िक्कमेवि व्याज देण्यांत आलेले आहे. त्यामळेु 
कमवचाऱयांना अदंाज े रु.1500/- त े रु.2000/- व्याज कमी लमळालेले आहे. तिी कमवचाऱयांना 12 

महहन्यांच्या िक्कमेवि परिगणना करून व्याज देण्यातं याव.े तसेच महािाष्र शासन अर्धसचूना हद. 
26/5/2012 नसुाि डडसेंबि 11 पासनू 8.6% व्याजाचा दि ठिववण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे परिगणना 
करून कमवचाऱयांच्या खाती व्याज जमा किावे. 
प्रभाग सलमती ‘अ’ मधील भ.नन.ननधी नमनूा 98 तपासला असता कमवचाऱयांचे पद, कमवचाऱयांचे मळु 
वेतन नमदू केलेले नाही. त्यामळेु कमवचाऱयांची कपात केलेली वगवणी भ.नन.ननधी ननयम 10 (1) अ,ब 
नसुाि 6% असल्याची लेखा परिक्षणाला खात्री किता आली नाही. ह्यापढेु प्रत्येक कमवचाऱयांचे मळु 
वेतन लेख्यामध्ये नमदु किावे. 
प्रभाग सलमती ‘अ’ यांनी महािाष्र नगिपारिर्षद लेखा सहंहता 1971 ननयम 134 (1,2) नसुाि 
कमवचाऱयांना त्यांच्या खाती जमा असलेल्या िक्कमेचे ववविणपत्र हदलेले नाही. तिी ह्यापढेु कमवचाऱयांना 
त्यांनी वर्षवभिामध्ये वगवणी स्वरुपात जमा केलेली िक्कम व त्या िक्कमेवि प्राप्त व्याज व वर्षाव 
अखेिची लशल्लक दशवववणािे ववविणपत्र देण्यांत याव.े 
प्रभाग सलमती ‘ड’ यांचे भ.नन.ननधी लेखा नमनुा 98 तपासता कमवचाऱयांना सन 2011-12 चे व्याज 8%  

प्रमाणे देण्यांत आलेले आहे. महािाष्र शासन अर्धसचूना 26 मे 2012 नसुाि माहे डडसेंबि 11 पासनू 
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8.6% प्रमाणे व्याजाची परिगणना केलेली नाही. त्यामळेु कमवचाऱयांना खाती व्याज कमी जमा किण्यात 
आलेले आहे. 
प्रभाग सलमती ‘ड’ यांचा नमनुा क्र. 98 चे लेखा परिक्षण केले असता सोबत जोडलेल्या परिलशष्टातील 
एकूण 54 कमवचाऱयांच्या खाती िक्कमा लशल्लक आहेत. सदिच्या िक्कमा कमवचाऱयांना आजपयतं अदा 
केलेल्या नाहीत. तिी सदिच्या िक्कमा कमवचाऱयांना अदा किण्यात याव्यात. 
प्रभाग सलमती ‘ड’ मधील श्री. जनादवन मानकि, प्रशासकीय अर्धकािी हे सन 2010 ह्या वर्षी सेवा 
ननवतृ्त झालेले आहेत व त्याप्रमाणे त्यांना त्यांच्या खाती जमा असलेली भ.नन.ननधीची िक्कम देण्यातं 
आलेली आहे. पिंत ूनमनुा क्र. 98 व 99 तपासला असता श्री.जनादवन मानकि यांची लशल्लक िक्कम 

रु. 3,41,272/- सन 2011-2012 ह्या आर्थवक वर्षावमध्ये त्याच्या खाती दशवववण्यात आलेली आहे. 
प्रभाग सलमती ‘ड’ नमनुा क्र. 98 चे लेखा परिक्षण केले असता प्रभागामध्ये दसुऱया ववभागाकडून 
स्वीयेति सेवेमध्ये आलेल्या मखु्यार्धकािी नगि अलभयतंा, मखु्य लेखा परिक्षक याचंे भ.नन.ननधी लेखा 
सन 2011-12 पयतं दशवववण्यात आलेला आहे. स्वीयेति सेवेत आलेल्या कमवचाऱयांचा लेखा कोणत्या 
ननयमानसुाि ठेवण्यात आला तो ननयम लेखा परिक्षणास उपलब्ध करून देण्यांत यावा. तसेच स्वीयेति 
सेवेतील कमवचाऱयांचा लेखा नमनुा 98 मधून वगळून नमनुा 98 अद्यावत किावा. 
प्रभाग सलमती ‘ड’ मधील भ.नन.ननधी नमनूा 98 तपासला असता कमवचाऱयांच ेपद, कमवचाऱयाचंे वेतन 
नमदू केलेले नाही. त्यामळेु कमवचाऱयांनी कपात केलेली वगवणी भ.नन.ननधी ननयम 10 (1) अ,ब नसुाि 
6% असल्याची लखेा परिक्षणाला खात्री किता आली नाही. ह्यापढेु प्रत्येक कमवचाऱयांच े वेतन लेखा 
मध्ये नमदु किावे. 
प्रभाग सलमती ‘ड’ यांनी महािाष्र लेखा सहदती 1901 ननयम 134 (1,2) नसुाि कमवचाऱयांना त्यांच्या 
खाती जमा असलले्या िक्कमेचे ववविणपत्र हदलेले नाही. तिी ह्यापढेु कमवचाऱयांना त्यांनी वर्षवभिामध्ये 
वगवणी स्वरुपात जमा केलेली िक्कम व त्या िक्कमेवि प्राप्त व्याज व वर्षाव अखेिची लशल्लक 
दशवववणािे ववविणपत्र देण्यातं यावे. 
नालासोपािा प्रभाग ‘क’ कमवचाऱयांचा नमनुा 98 चे लेखा परिक्षण केले असता सोबत जोडलेल्या 
परिलशष्ट मधील 27 कमवचाऱयांना त्यांच्या खाती लशल्लक असलेल्या िकमा अदा किण्यात आलले्या 
नाहीत. सदि कमवचािी हे ननवतृ्त झाले आहेत की मतृ्य ुपावले आहेत यांची नोंद दप्तिामध्ये घेतलेली 
नाही. सदि बाब ननयमबाह्य असनू याबाबत प्रशासकीय कायववाही होणे आवश्यक आहे. 
प्रभाग सलमती ‘क’ नालासोपािा यांनी सन 2011-12 चा नमनुा 98 खातवेही आजपयतं अद्यावत 
केलेली नाही. तसेच अद्यावत केलेल्या िक्कमा ह्या पेजन्सलने केलले्या आहेत. त्यामळेु सदि िक्कमा 
ग्राह्य धिता येत नाहीत. 
प्रभाग सलमती ‘क’ मधील भ.नन.ननधी नमनूा 98 तपासला असता कमवचाऱयाचंे पद, कमवचाऱयांच ेवेतन 
नमदू केलेले नाही. त्यामळेु कमवचाऱयांनी कपात केलेली वगवणी भ.नन.ननधी ननयम 10 (1) अ,ब नसुाि 
6% असल्याची लखेा परिक्षणाला खात्री किता आली नाही. ह्यापढेु प्रत्येक कमवचाऱयांच े वेतन लेखा 
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मध्ये नमदु किावे. 
प्रभाग सलमती ‘क’ यांनी महािाष्र लेखा सहदती 1901 ननयम 134 (1,2) नसुाि कमवचाऱयांना त्यांच्या 
खाती जमा असलले्या िक्कमेचे ववविणपत्र हदलेले नाही. तिी ह्यापढेु कमवचाऱयांना त्यांनी वर्षवभिामध्ये 
वगवणी स्वरुपात जमा केलेली िक्कम व त्या िक्कमेवि प्राप्त व्याज व वर्षाव अखेिची लशल्लक 
दशवववणािे ववविणपत्र देण्यातं यावे. 
प्रभाग सलमती ‘क’ यांचे नमनुा 98 व 99 तपासले असता कमवचाऱयांच्या वावर्षवक लेखावि सक्षम 
अर्धकािी यांची स्वाक्षिी नाही. तसेच सदिची खातवेही कोणी अद्यावत केली त्यांची स्वाक्षिी नाही.  
अधव समास क्र. 114 हदनांक, 31/5/2013 नसुाि सन 2011-12 मध्ये कमवचाऱयांकडून ककती वगवणी जमा 
झाली व सन 2011-12 मध्ये कमवचऱयांना ककती व्याज देण्यात आल,े तसेच जमा वगवणी पकैी ककती 
िक्कमेची गूतंवणूक किण्यांत आली याची माहहती प्रभाग सलमती ‘अ’ यांनी सादि केलेली नाही. 
खालील दशवववलेल्या तक्त्या मधील फक्त 3 प्रभाग सलमती यांनी माहहती सादि केली आहे. 

अ.क्र. प्रभाग 2011-12 जमा 
वगवणी 

 2011-12 
भ.नन.नन. देय 
व्याज 

2011-12  
मधील 
गुतंवणूक 

2011-12 
गुतंवणूकीचे 
व्याज 

1 नवघि-माणणकपिू 3,65,30,171/- 26,02,605/- ननिंक ननिंक 
2 नालासोपािा 1,60,67,272/- 11,66,662/- ननिंक ननिंक 
3 वसई 1,56,36,615/-  10,79,453/-  ननिंक ननिंक 
4 वविाि अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त 
  6,82,34,013/- 48,48,720/-   
उपिोक्त तीन प्रभागांची सन 2011-12 ची जमा िक्कम रु. 6,82,34,013/- एवढी असनू सदि 
िक्कम गुतंवणुक न केल्यामळेु त्या त्या प्रभागाच्या बाँकेच्या बचत खात्यामध्ये लशल्लक आहे. 
गुतंवणुक केली नसल्याने गुतंवणुकीवि लमळणाऱया व्याजाची िक्कमेचे नकुसान झालेले आहे. 
वसई-वविाि शहि महापाललका सन 2011-12 चे अदंाज पत्रक तपासले असता कमवचाऱयांना 
भ.नन.नन. वि देय असणाऱया व्याजाची तितदू केलेली नाही. अदंाज पत्रकामध्ये व्याजाची तितदू 
न किता कमवचाऱयांच्या खाती व्याज कसे जमा केले याबाबत लेखा परिक्षणास खुलासा झाला 
नाही. 

आर्थवक वर्षव 2011-12 च्या जमा-खचावच्या वावर्षवक लेख्यानसुाि जमेचे अदंाज रु. 85,00,000/- व 
प्रत्यक्ष जमा रु. 74,84,904.25 दशवववण्यात आली आहे तसेच अदंाजजत खचव रु. 94,00,000/- व 
प्रत्यक्ष खचव रु. 93,86,712.50 इतका झाला आहे. विीलप्रमाणे गुतंवणुकीतील प्रलबंीततमेळेु जमेपेक्षा 
जास्त खचव झालेल्या रु. 19,01,808.25 इतक्या िकमेची तितदु महानगिपाललकेस स्वतःच्य ननधीतनु 
किावी लागली.  

DPSKGGM6001 (Ref No : 94)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :महानगिपाललका , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 8353989.00/- 
 
आर्थाक वर्ा 2007-08 त े2009-10 या कािावधीकरीता मजुर पुरववणेचा ठेका मे.स्वागत िेबर 
कॉण्रॅक्टर यांना देण्यात आिा आहे. त्यापुढे 2011-12 पयतं ननववदा प्रक्रक्रया राबववण्यात आिेिी 
नाही. परन्तु सन 2011-12 मध्ये या िेखालशर्ााखािी रु.83,53,989/- एवढी रक्कम खची पडिी 
असल्याने दस्तावेजाची मागणी केिी असता त ेउपिब्ध करुन देण्यात आिे नाही. करीता सदर रक्कम 
आक्षेपार्धन ठेवाण्यात येत आहे. 
 
  
        वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या सन ्2011-12 या ववत्तीय वर्षावत उद्याने व कक्रडांगणे 
या मखु्यलेखालशर्षांतगवत कक्रडांगण मजूि / देखभाल तसेच वकृ्षािोपण / उद्यान मजूि देखभाल या 
उपलशर्षावखाली एकूण महसलूी जमा िक्कमेच्या 5% िाखीव िक्कमेतनू अनकु्रमे रु. 13,58,876/- आणण 

रु. 69,95,113/- अशी एकूण िक्कम रु. 83,53,989/- खची पडल्याचे जमा खचावच्या वावर्षवक लेख्यावरून 
हदसनू येत.े 
        विील उपलशर्षांसाठी कायावलयीन ववववध मजूि पिुवठा ववर्षयाची आस्थापना ववभागाच्या 
नस्तीची पडताळणी केली असता सन ् 2007-08 या ववत्तीय वर्षावत ववशरे्ष सववसाधािण सभेच्या ठिाव 
क्र. 72, हद. 29/3/2007 अन्वये वकृ्षिोपणासाठीच्या मजूि ठेक्यासहीत एकूण ववववध 9 ववभागाच्या 
कामांसाठी,1) मे. स्वागत लेबि कॉन्ररक्टि, 2) मे. अनतं एंटिप्रायजेस, आणण 3) मे.नरशनल एंटिप्रायजेस, 
या तीन ननववदाकािांच्या ननववदा प्राप्त होऊन त्यापकैी वकृ्षिोपणाच्या कामाच्या मजूि पिुववण्यासाठी 
मे. स्वागत लेबि कॉन्ररक्टि यांची कमी दिाची ननववदा 3 वर्षाचं्या मदुतीसाठी (सन ्2007-08 त े2009-
10 पयतं) मजंूि किण्यांत आल्याचे हदसनू येत.े 
        सन ्2011-12 च्या जमाखचावच्या वावर्षवक लेख्यानसुाि वि उल्लेणखल्याप्रमाणे कक्रडांगण मजूि 
व वकृ्षािोपण / उद्यान मजूि पिुववण्याच्या लेखालशर्षावमध्ये एकूण रु. 83,53,989/-  इतकी खची 
पडल्याचे हदसत असल्याने सदि मजूि पिुववण्याचा ठेका अद्याप सरुु असल्याचे लसद्ध होत.े पिंत ूसदि 
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ठेका सन ् 2011-12 साठी मजंूि केल्याबाबतच्या ठिावाची प्रत तसेच ननववदा प्रकक्रयेसाठी आवश्यक 
असणािी इति अनरु्षरं्गक कागदपत्र े / प्रमाणपत्र े नस्तीमध्ये उपलब्ध नाहीत, ती लेखापरिक्षणासाठी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत अधवसमास ज्ञापन क्र. 91 हद. 17/5/2013 अन्वये कळववण्यात आले होत े
तथावप दफ्ति उपलब्ध झाले नसल्याने खची पडलेली सपंणुव िक्कम रु. 83,53,989/- आक्षेपार्धन 
ठेवण्यात येत आहे. 
 

DATRADM5901 (Ref No : 71)                                                                           

73                                                            
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
    
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
 
मा. ववभागीय आयुक्त यांनी सदर प्रकरणी दद. 10/4/95 रोजी महाराष्ट्र नगरपररर्द, नगरपचंायती व 
औद्योर्गक नगरी अर्धननयम 1965 चे किम 79 (6) व (7) अन्वये मुख्यार्धकाऱ्यांना याबाबत 
नव्याने ववभागीय चौकशी करण्याचे करण्याचे आदेश ददिे असताना अद्याप ववभागीय चौकशी 
प्रस्ताववत करण्यात आिेिी नाही. 
 
  
       श्रीमती िश्मी ववजय घित, ललवपक, यांच ेआस्थापना ववभागाने सादि केलेल्या सेवा पसु्तक 
आणण वयैजक्तक नस्तीमधील अलभलेख तपासला असता असे आढळून येत ेकी, त्या हद. 10/8/1990 त े
31/12/1991 या कालावधीत वविाि नगिपारिर्षदेच्या आस्थापनेविील ग्रथंपाल ललवपक या पदावि 
कायवित असतांना त्यांच्या हातनू ग्रथंालयाच्या 17 पावती पसु्तकासदंभावत शासकीय पशैांचा अपहाि 
प्रकिणी प्रथम त्यांना वविाि नगिपाललका परिर्षद स्थायी सलमती ठिाव क्र. 6 (1), हद. 23/4/92 अन्वये 
हद. 23/5/92 पासनू ननलरं्बत करून त्यांच्या ववरुध्द ववभागीय चौकशी सरुु करून त्यांना सेवेतनू स्थायी 
सलमतीचा ठिाव क्र. 7 (4), हद. 30/4/94 अन्वये हद. 13/7/94 पासनू बडतफव  किण्यांत आले. सदि 
बडतफी ववरुध्द श्रीमती घित यांनी त्यांच्या हद. 25/8/94 च्या अजावन्वये आयकु्त, कोकण ववभाग 
यांचेकड े दाद मार्गतली असता मा. आयकु्त यांनी सदि प्रकिणी हद. 10/4/95 िोजी महािाष्र 
नगिपरिर्षद, नगिपचंायती व औद्योर्गक नगिी अर्धननयम 1965 चे कलम 79 (6) व (7) अन्वये 
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मखु्यार्धकाऱयांना याबाबत नव्याने ववभागीय चौकशी किण्याचे तसेच श्रीमती घित यांना पनु्हा सेवेत 
घेण्याचे आदेश हदल.े दिम्यान श्रीमती घित यांनी अपहाि केलेली िक्कम पा.क्र. 7042, हद. 21/6/2012 
अन्वये रु. 310/- चा भिणा तत्कालीन नगिपरिर्षदेकड ेकेल्याने ववभागीय चौकशी मागे घेण्याबाबतची 
हटपणी नस्तीमध्ये आढळत,े पिंत ूसदि हटपणी स्वाक्षिीत नाही.  
      सद्य परिजस्थतीमध्ये श्रीमती िश्मी घित या हद. 31/5/2013 िोजी ननयतकालावधीन े
सेवाननवतृ्त होत असनू (9 हदवसांनतंि) त्यांच्या ववरुध्दचे नव्याने ववभागीय चौकशी सरुु किण्याच े
आदेश आस्थापना ववभागाकडून अद्याप ननगवलमत किण्यांत आलेले नाहीत. 
 

DATRADM5901 (Ref No : 72)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
    
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
 
शासनाचा सहावा वेतन आयोग िागु करण्याच्या ठरावास शासन मान्यता घेण्यात आिेिी नाही. 
 
  
      वसई - वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘अ’ ववभागातील स्थायी अर्धकािी/ कमवचािी यांच्या 
सेवापसु्तकांच ेलेखा परिक्षण केले असता खालील त्रटूी ननदशवनास आल्या. 
     वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या आस्थापनेविील कमवचाऱयांना 6 व्या वेतन आयोगाच्या 
लशफािशीनसुाि वेतन लाग ू किण्याच्या ननणवयास सववसाधािण सभेच्या ठिाव क्र. 8, हद. 7/6/2011 

अन्वये हद. 1 जून 2011 पासनू मजंूिी देण्यांत आली आहे. या ठिावास शासन मान्यता घेतली 
नसल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून हदसनू येत.े  
     श्री िववकांत पिशिुाम घित, लशपाई, त्यांना देय असलेल्या रु. 2550-60-3200 या वेतन शे्रणीतील 
अनंतम टप्प्यावि हद. 1/9/2005 िोजी पोहचल े असल्याने त्यांना द्ववैावर्षवक वेतनवाढ देणे आवश्यक 
ठित.े त्यामळेु यांना हद. 1/9/2006 िोजी वेतनाच्या अनंतम टप्प्याविच वेतन देऊन हद. 1/9/2007 िोजी 
रु. 3260/- ची वेतनवाढ देय ठित.े पिंत ूहद. 1/9/2007 िोजी त्यांना रु. 3200/- एवढे वेतन हदल्याने रु. 
60/- ची वेतनवाढ आणण त्याविील भत्त्यांचे, त्यांचे आर्थवक नकुसान झालेले आहे. 
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     श्री वसतं हरिश्चंद्र मकुणे, सफाई कामगाि यांची चतथुव शे्रणी कमवचािी म्हणनू हद. 1/10/90 िोजी 
सफाई कामगाि या पदावि ननयकु्ती किण्यांत येऊन त्यांच्या जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी न 
होताच त्यांना हद. 16/12/91 िोजी “लमटि रिडि” या पदावि तसेच हद.1/3/96 पासनू “स्वच्छता 
ननिीक्षक” या पदावि पदोन्नती देण्यांत आलेली आहे. 
     खालील कमवचाऱयांच्या सेवा पसु्तकामध्ये जात पडताळणी दाखल्याची नोंद नाही तसेच मतृ्य.ुनन. 
सेवा उपदानाची नामननदेशन प्रमाणपत्र ेसक्षम प्रार्धकाऱयाकडून स्वाक्षांककत केलेली नाहीत. 
     सधुाकि भास्कि सखं,े प्रभािी सहाय्यक आयकु्त, 2) सौ. जस्मता दत्तात्रय भोईि, विीष्ठ ललवपक, 

3) श्री सनुनल शां. भानशुाली, ललवपक, 4) उमेश आयतलु धोडी, फायिमन, 5) सभुार्ष मधुसदुन महाले, 

लशपाई, 6) श्री. िमेश फुला सोलकंी, सफाई कामगाि, 7) छोटू कालीदास सोलकंी, सफाई कामगाि, 8) 
महेश ककसन सोलकंी, सफाई कामगाि 
 

DATRADM5901 (Ref No : 73)                                                                           

75                                                            
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
    
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
 
श्रीमती पनिनी मेहेर, लिवपक यांना ववभागीय चौकशी अर्धका-यांनी त्यांचा ननिबंन कािावधी हा 
ननिबंन कािावधी समजण्यात यावा अशी शास्ती ददिी असताना ननिबंन कािावधीची पररगणना 
करुन तो पुढीि वेतनवाढ देताना वगळुन पुढीि ददनांकास वेतनवाढ देण्यात आिेिी नाही त्यामुळे 
अनतप्रदान झािे आहे. 
 
  
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘क’ प्रभागातील कमवचािी श्रीमती पद्मीनी जयप्रकाश मेहेि, 
ललवपक यांच्या सेवापसु्तकाचे लेखा परिक्षण केले असता खालील बाबी ननदशवनास आल्या. 
      श्रीमती पद्मीनी मेहेि, ललवपक याचंे 5व्या वेतन आयोगानसुाि हद. 1/2/1996 पासनू रु. 3050-75-
3950-80-4590 या वेतन शे्रणीत रु. 3125/- या टप्प्यावि वेतन ननजश्चत किण्यांत आलेले आहे. 
त्यानसुाि रु. 75/- च्या वेतनवाढी अन्वये हद. 1/2/2001 िोजी रु. 3500/- वेतनवाढ मजंूि किण्या ऐवजी 
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रु. 3550/- अशी वेतनवाढ देण्यांत आली आहे आणण पढेु त्याच दिाने हद. 1/2/2005 पयतं वेतनवाढ 
मजंूि किण्यांत आली आहे. त्यानतंि आदेश क्र. साप्रवव/1285/05.06, हद. 18/1/2006 अन्वये श्रीमती 
मेहेि यांचे ववरुध्द प्रशासनाने लशस्तभगंाची कािवाई सरुु करून महािाष्र नागिी सेवा (लशक्षा व अपील) 

ननयम 1979 च्या ननयम 4 पोटननयम 1 अन्वये नगिपरिर्षदेच्या सेवेतनू ननलरं्बत केले. त्यानतंि 
श्रीमती पद्मीनी मेहेि यांची खातनेनहाय चौकशी होऊन आदेश क्र. सामान्य प्रशासन ववभा /367/06.07, 
हद. 5/7/2006 अन्वये नगिपरिर्षदेच्या ववशरे्ष चौकशी अर्धकािी यांनी न्यायालयाच्या ननणवयान्वये  दोन 
वेतनवाढी कायम स्वरुपी बदं किणे आणण ननलबंन काळ, ननलबंन काळ म्हणून धिणे  अशी शास्ती 
देण्यांत आली. त्यानसुाि हद. 1/2/2006 आणण हद. 1/2/2007 िोजीच्या 2 वेतनवाढी रु. 3800/- वि 
िोखून पढुील वेतनवाढ रु. 3875/- हद. 1/2/2008 पासनू पढेु हद. 18/1/2006 त े हद. 5/7/2006 असा 
एकूण (दोन्ही हदवस धरून) 169 हदवस ननलबंन कालावधी परिगणीत करून नतंि येणाऱया हदवसापासनू 
वेतनवाढ मकु्त किणे आवश्यक होत.े त्यानसुाि हद. 1/2/2008 च्या पढेु 169 हदवस म्हणजे हद. 
19/7/2008 िोजी रु. 3875/- अशी वेतनवाढ देणे आवश्यक ठित.े पिंत ूप्रस्ततु प्रकिणी श्रीमती मेहेि 
यांना हद. 1/2/2006 िोजी रु. 3950/- अशी वेतनवाढ देऊन हद. 1/2/2007 आणण हद. 1/2/2008 िोजीच्या 
2 वेतनवाढी िोखून पढेु ननलबंन कालावधीचे 169 हदवस परिगणीत न किताच हद. 1/2/2009 िोजी 
पढुील वेतनवाढ मकु्त केली आहे. त्यामळेु विील सवव कालावधीमधील वाढीव वेतनवाढीची पनु:श्च ्
परिगणना करून अनतप्रदान झालेल्या िक्कमेची वसलूी किण्यांत यावी. 
      विील सधुािीत परिगणनेनसुाि श्रीमती मेहेि यांची 6 व्या वेतन आयोगानसुाि वेतन ननजश्चत 
किताना हद. 1/1/2006 िोजीचे वेतन रु. 3800/- ननजश्चत करून रु. 5200-20200 या वेतन शे्रणीत रु. 
7070/- असे मळू वेतन ननजश्चत किणे आवश्यक असताना त े रु. 7210/- असे ननजश्चत करून 
त्यानसुाि पढुील वेतन व भत्त ेश्रीमती मेहेि यांना अदा किण्यांत आल्याचे सेवा पसु्तकातील नोंदीवरून 
हदसनू येत.े सदि वेतन व भत्त्याचे झालेल्या विील सवव अनतप्रदानाची परिगणना करून त्याची एकर्त्रत 
वसलूी किण्यांत यावी व त्याची नोंद सेवापसु्तकात घेण्यांत यावी. 
      श्रीमती मेहेि या इति मागासवगीय प्रवगावतील असल्याने त्यांच्या जातीच्या दाखल्याची 
पडताळणी झालेली नसल्याचे तसेच त्यांच्या मतृ्य.ुनन.सेवा उपदानाकिीता आवश्यक असलेल्या 
नामननदेशन दाखल्याची नोंद आणण सन ् 2012 मधील वेतनवाढीची नोंद सेवापसु्तकात घेतली 
नसल्याचे हदसनू येत.े 
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अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
 
श्री. शलशकान्त र. गायकवाड, लशपाई यांना ववभागीय चौकशी अर्धका-यांनी त्यांचा ननिबंन कािावधी 
हा ननिबंन कािावधी समजण्यात यावा अशी शास्ती ददिी असताना ननिबंन कािावधीची पररगणना 
करुन तो पुढीि वेतनवाढ देताना वगळुन पुढीि ददनांकास वेतनवाढ देण्यात आिेिी नाही त्यामुळे 
अनतप्रदान झािे आहे. 
 
  
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘क’ प्रभागातील कमवचािी श्री. शलशकांत ि. गायकवाड, 
लशपाई यांच्या सेवापसु्तकाची पडताळणी केली असता खालील त्रटुी ननदशवनास आल्या. 
      श्री. गायकवाड याचंे ववरुध्द आदेश क्र. साप्रवव/1288/05.06, हद. 18/1/2006 अन्वये 
लशस्तभगंाची कािवाई सरुु करून म.ना.से. (लशस्त व अपील) ननयम 1979 च्या ननयम 4 पोटननयम 
एक अन्वये नालासोपािा नगिपरिर्षदेने त्यांना ननलरं्बत केले. त्यानतंि आदेश क्र. साप्रवव/223/2006-07, 
हद. 5/6/2006 अन्वये न्यायालयीन ननणवयानसुाि  ठपका ठेवणे व ननलबंन कालावधी हा ननलबंन 
कालावधी म्हणून गणला जाण्याची  शास्ती बजावली. त्यानसुाि श्री. गायकवाड याचंा ननलबंन कालावधी 
हा हद. 18/1/2006 त े 5/6/2006 या कालावधीसाठी एकूण 139 हदवस (दोन्ही हदवस धरून) होत 
असल्याने त्याची परिगणना हद. 1/12/2006 या वेतनवाढीच्या हदनांका पासनू किणे आवश्यक आहे. 
त्यानसुाि त्यांचा सधुािीत वेतनवाढीचा हदनांक 19/4/2007 िोजी येऊन त्यांना लमळणाऱया कालबध्द 
पदोन्न्ती नसुाि त्यांचे वेतन रु. 3300/- ननजश्चत होणे आवश्यक आहे. पिंत ू सेवापसु्तकामध्ये हद. 
1/12/2006 या वेतनवाढीच्या हदवसानतंि श्री. गायकवाड यांच्या 139 हदवसांचा ननलबंन कालावधीची 
परिगणना केल्याचे हदसनू येत नाही.  
       तिी प्रथम हद. 1/12/2006 पासनू त ेहद. 19/4/2007 या कालावधीत झालले्या वेतन व भत्त े
यांच्या अनतप्रदानाची वसलूी तसेच पढुील वेतनवाढीच्या तािखा बदलत असल्यामळेु त्या अद्यावत 
करून 6 व्या वेतन आयोगानसुाि प्रदान किण्यांत आलेल्या वेतन व भत्त्याच्या अनतप्रदानाची 
परिगणना करून त्यांची वसलूी करून त्याची नोंद सेवापसु्तकामध्ये घेणे आवश्यक आहे. 
      मतृ्य.ुनन.सेवा उपदानाकिीता आवश्यक असलेले नामननदेशन सेवापसु्तकात अनपुलब्ध आहे. 
      श्री. गायकवाड यांची जात प्रमाणणत केलेली नाही तसेच जात पडताळणी केल्याबाबतच्या 
प्रमाणपत्राची नोंद सेवापसु्तकात अनपुलब्ध आहे. 
       5 व्या वेतन आयोगानसुाि केलेली वेतन ननजश्चतीची नोंद सक्षम प्रार्धकाऱयाने साक्षांककत 
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किणे आवश्यक आहे. 
       सेवापसु्तकातील वावर्षवक वेतनवाढीबाबत श्री. गायकवाड यांच्या स्वाक्षिी घेण्यांत आलेल्या 
नाहीत. 
       पषृ्ठ क्र. 1 विील सचूनेनसुाि सेवापसु्तकातील सधुािीत नोंदी पषृ्ठ क्र.3 वि दि 5 वर्षांनी 
सक्षम प्रार्धकाऱयाने प्रमाणणत किणे आवश्यक आहे. 
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वसलूपात्र िक्कम रु. 27480.00/-   
सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन ननर्श्चती करताना झािेल्या वेतन व भत्त्याचे अनतप्रदान झािे 
आहे. 
 
  
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘क’ प्रभागातील सववश्री. अबंादास जज. सिवदे, ललवपक, 

दषु्यतं दा. ठाकुि, स. फायिमन आणण ब.िा. फापे ,वाहनचालक यांची सेवापजुस्तका तपासली असता 
त्यांमध्ये खालीलप्रमाणे त्रटूी आढळल्या. 
श्री. अबंादास जज. सिवदे : महािाष्र शासन, ववत्त ववभाग परिपत्रक क्र. वेपिु1209/प्र.क्र.69/सेवा-9, हद. 
5/5/2010 अर्धक परिच्छेद क्र. 2.5 मध्ये खुलासा केल्यानसुाि वेतनवाढीची परिगणना किताना 3% 

िक्कम 10 च्या पटीत घेताना एक रुपया व त्यापेक्षा अर्धक िक्कम पढुील 10 च्या पटीत घेण्यांत 
यावी, मात्र 99 पसेै व त्यापेक्षा कमी पसेै दलुवक्षक्षत किण्यांत यावेत. त्यानसुाि श्री. अबंादास सिवदे 
यांची 6 व्या वेतन आयोगानसुाि वेतनननजश्चती कितांना सेवापसु्तकात दशवववल्याप्रमाणे हद. 1/7/2006 
िोजी वेतनबाँड रु. 8190 + रु.2150 (ग्रेड वेतन) x 3% वेतन वाढ = 310.2 अशी वेतनवाढीची िक्कम 
येत.े त्यामळेु सदि िक्कम 310 अशी परिगणीत किणे आवश्यक असताना रु. 320/- अशी जादा 
परिगणीत केल्याने पढुील सवव वेतनबाँड मधील वेतन रु. 10/- आणण त्याविील भत्त ेयांचे जादा प्रदान 
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किण्यांत आले आहे. तिी सदि वेतनबाँड /वेतन शे्रणी मधील वेतनाची पनु:श्च परिगणना करून जादा 
प्रदाननत वेतन व भत्त्यांची वसलूी करून त्याची नोंद  सेवापसु्तकात घेण्यांत यावी. 
दषु्यतं दामोदि ठाकुि, स.फायिमन, यांच्या सेवापसु्तकामध्ये सन ् 2000 त े 2005 पयतंच्या 
वेतनवाढीच्या नोंदी नोंदववल्याचे हदसनू येत नाही पिंत ूश्री. ठाकुि यांना रु. 2550-55-2660-3200 या 
वेतनशे्रणीनसुाि वेतनवाढी मजंूि केल्या असनू हद. 1/3/2005 िोजी रु. 3200/- या वेतन शे्रणीतील 
अनंतम टप्प्यावि वेतनवाढ येत असल्याने श्री. ठाकुि यांना द्ववैावर्षवक वेतनवाढ देणे क्रमप्राप्त होत.े 
त्यानसुाि पढुीलप्रमाणे वेतनवाढ देणे आवश्यक होत.े 

 

वर्षव देय वेतन हदलेले वेतन 
1/3/2001 2960 2960 
1/3/2002 3020 नोंद नाही 
1/3/2003 3080 नोंद नाही 
1/3/2004 3140 नोंद नाही 
1/3/2005 3200 अनंतम टप्पा नोंद नाही 
1/3/2006 3200 3285 
1/3/2007 3260 द्ववैावर्षवक वेतनवाढ 3350 
1/3/2008 3260 3415 
1/3/2009 3320 3480 

विील वेतन ननजश्चतीनसुाि 6 व्या वेतन आयोगान्वये हद. 1/1/2006 िोजी श्री. ठाकुि यांच े
वेतन रु. 3200/- ननजश्चत करून त्यानसुाि त्यांना   रु. 5960/- वि मळू वेतन ननजश्चत किणे 
आवश्यक होत.े पिंत ू सेवापसु्तकात हद. 1/1/2006 िोजीचे वेतन रु. 5990/- असे जादा 
दशवववण्यांत आले आहे. पाचव्या वेतन आयोगानसुाि हद. 1/3/2006 त े हद. 1/3/2009 च्या 
वेतनननजश्चतीपयतं चुकीची वेतन ननजश्चती झाली असल्यामळेु झालेल्या वेतन रु.5880/- व 
त्याविील भत्त्यांच्या अनतप्रदानाची वसलूी किण्यात यावी तसेच सहाव्या वेतन आयोगाची हद. 
1/1/2006 िोजी किण्यात आलेली वेतन ननजश्चती रु. 30/- ने जादा हदली असल्याने माहे 7/ 
2011 पयतं झालेले रु. 21600/- वेतन व त्याविील अनरु्षरं्गक भत्त ेयांची अनतप्रदाननत िक्कम 

वसलु किण्या यावी व  त्याची नोंद सेवा पसु्तकात घेणे आवश्यक आहे. 
वसलुपात्र िक्कम रु. 27480/- (+)  अनरु्षरं्गक भत्ते. 

श्री. बबन िाम फाप,े वाहनचालक, यांच्या सेवा पसु्तकामध्ये त्यांची शकै्षणणक अहवता, जातीची नोंद 
तसेच पषृ्ठ क्र. 3 विील दि 5 वर्षांनी नोंदववणे आवश्यक असलेल्या सधुािीत नोंदी सक्षम प्रार्धकाऱयाने 
प्रमाणणत केलले्या नाहीत. श्री. फापे यांच्या मतृ्य.ुनन.सेवा उपदानासाठी आवश्यक असलेल्या 
नामननदेलशत नावांचे प्रमाणपत्र सेवापसु्तकात उपलब्ध झाले नाही. 
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वसलूपात्र िक्कम रु. 21600.00/-   
श्री. सुरेश चव्हाण यांच्या सेवापुस्तकात पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनवाढीच्य नोंदी घेण्यात आिेल्य 
नाहीत तसेच सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन ननर्श्चती करताना चुक चे वेतन ननर्श्चत केल्याने 
अनतप्रदान झािे आहे. श्रीमती साववत्री गायकवाड, सीाई कामगार यांच्या ननयुक्तीच्या ददनांकात 
तीावत आढळत ेतसेच इतर आवश्यक नोंदी घेण्यात आिेल्या नाहीत. 
 
  
     वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘क’ प्रभागातील कमवचािी 1) सिेुश ओमकाि चव्हाण, स. 

फायिमन, 2) श्रीमती. साववत्री गायकवाड, सफाई कामगाि यांची सेवापजुस्तका तपासली असता त्यांमध्ये 
खालीलप्रमाणे त्रटूी आढळल्या. 
सिेुश ओमकाि चव्हाण, स. फायिमन :  
यांच्या सेवापसु्तकातील जातीची नोंद प्रमाणपत्रानसुाि सक्षम प्रार्धकाऱयाने प्रमाणणत केल्याचे हदसनू 
येत नाही. 
पषृ्ठ क्र. 1 विील सचूनेनसुाि पषृ्ठ क्र. 3 विील सधुािीत नोंदी प्रामणणत नाही. 
सन ् 2000 त े 2005 पयतंच्या वेतनवाढीच्या नोंदी सेवापसु्तकात नोंदववल्याचे व त्या सक्षम 
प्रार्धकाऱयाने स्वाक्षांककत केल्याच े हदसनू येत नाही. सदि वेतनवाढी 5 व्या वेतन आयोगानसुाि 
खालीलप्रमाणे नोंदववणे आवश्यक होत्या. 
       वेतनशे्रणी रु. 2550-55-2660-60-3200. 

वेतनवाढीचा 
हदनांक 

वेतन  वेतनवाढीचा 
हदनांक 

वेतन 

1/1/96 
(पदोन्नती) 

2605  1/3/2001 2960 

1/3/96 2660  1/3/2002 3020 
1/3/97 2720  1/3/2003 3080 
1/3/98 2780  1/3/2004 3140 
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1/3/99 2840  1/3/2005 3200 (अनंतम टप्पा) 
1/3/2000 2900  1/3/2006 3200 (द्व.ैवे.वा) 

  त्यानतंि 6 व्या वेतन आयोगानसुाि वेतन ननजश्चत किताना हद. 1/1/2006 चे मळू वेतन रु. 3200/- 
वि सधुािीत वेतन रु. 5960/- वि ननजश्चत किणे आवश्यक होत.े पिंत ूप्रस्ततु प्रकिणी त ेरु. 5990/- 
वि ननजश्चत केल्याने रु. 30/- व त्याविील भत्त्यांचे अनतप्रदान झाले आहे. तिी वि दशवववल्याप्रमाणे 
सन ्2000 त े2005 पयतंच्या वेतनवाढीच्या नोंदी घेऊन  वेतन व भत्त्याविील झालेल्या अनतप्रदानाची 
वसलूी करून त्याची नोंद सेवापसु्तकात घेण्यांत यावी. तसेच सहाव्या वेतन आयोगनसुाि झालेल्या माहे 
7/2011 पयतं झालेल्या रु. 21600/- व त्याविील अनरु्षरं्गक भत्यांची परिगणना करुन वसलुी किण्यात 
यावी. 
श्रीमती साववत्री प्रकाश गायकवाड, सफाई कामगाि :  
यांच्या सेवासपु्ताकातील जातीची नोंद प्रमाणपत्रानसुाि सक्षम प्रार्धकाऱयाने प्रमाणणत केल्याच े हदसनू 
येत नाही. 
जात पडताळणी केल्याचे प्रामणपत्र सेवापजुस्तकेत उपलब्ध नाही. 
पषृ्ठ क्र. 1 विील सचूनेनसुाि पषृ्ठ क्र. 3 विील सधुािीत नोंदी प्रामणीत नाहीत. 
श्रीमती गायकवाड यांची ननयकु्ती प्रशासन ठिाव क्र. 234, हद. 30/11/93 अन्वये सफाई कामगाि या 
पदावि केली असता सेवापसु्तकात मात्र सदि ननयकु्ती हद. 10/12/1992 िोजी केल्याचे हदसत?े  
सन ्1998 त े2001 या कालावधीतील वावर्षवक वेतनवाढीच्या नोंदी सेवापसु्तकात आढळल्या नाहीत. 
मतृ्य-ुनन-सेवा उपदानाकिीता आवश्यक असलेली ववहीत नमनु्यातील नामननदेशनाची नोंद सेवापसु्तकात 
आढळली नाही. 
 

DATRADM5901 (Ref No : 77)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
    
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 8640.00/-   
श्री. रमेश अ. राऊत, लशपाई यांच्या वेतनवाढीतीि तीावतीमुळे त्याना अनतप्रदान झािे आहे. 
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       वसई - वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘क’ प्रभागातील कमवचािी सववश्री. िमेश अनतं िाऊत, 
लशपाई, प्रकाश लक्ष्मण गोवािी, लशपाई, शलशकांत दत्तािाम पाटील, मकुादम, आणण ववनयलसगं 
लभमलसगं दात्र,े मेस्त्री यांच्या सेवापसु्तकांचे लेखा परिक्षण केले असता खालील त्रटुी ननदशवनास आल्या. 
श्री. िमेश अनतं िाऊत, लशपाई हे हद. 1/1/2006 िोजीरु. 2550-55-2660-60-3200 या वेतनशे्रणी मध्ये 
रु. 3200/- या वेतनाच्या अनंतम टप्प्यावि वेतन घेत असताना त्यांना द्ववैावर्षवक वेतनवाढी देणे 
आवश्यक होत.े त्यानसुाि त्यांचे वेतन हद. 1/1/2008 िोजी रु. 3260/- या वेतनावि वेतन ननजश्चत 
किणे आवश्यक होत.े पिंत ू हद. 1/1/2008 िोजी त्यांच ेवेतन रु. 3440/- वि ननजश्चत केल्याचे हदसनू 
येत.े त्यामळेु रु. 180/- (रु. 3440-3260) मळू वेतनप्रमाणे महे 7/2011 पयतं रु. 8640/- व त्याविील 
भत्त्यांचे अनतप्रदान झालेले आहे. तिी श्री. िाऊत यांच्या उपिोक्त कालावधीच्या वेतन ननजश्चतीची 
परिगणना करून झालेल्या पढुील सवव अनतप्रदानाची वसलूी किण्यांत यावी.  
उपिोल्लेणखत सवव कमवचाऱयांची जात पडताळणी केल्याचे प्रमाणपत्र तसेच मतृ्य.ुनन.सेवा. उपदानाकिीता 
आवश्यक असलेल्या नामननदेशन प्रमाणपत्र े आणण त्याच्या नोंदी सेवापसु्तकात आढळल्या नाहीत. 
तसेच श्री. प्रकाश गोवािी यांची जात आणण श्री. ववनयलसगं दात्र ेयाचंी जन्मतािीख सक्षम प्रार्धकाऱयाने 
प्रमाणणत केलेली नाही. 

DATRADM5901 (Ref No : 78)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
    
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 600.00/-   
सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन ननर्श्चती करताना पररगणनेत झािेल्या चुक मुळे अनतप्रदान झािे 
आहे. 
 
  
       वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘ड’ प्रभागातील कायम कमवचाऱयांच्या सेवापसु्तकांच ेलेखा 
परिक्षण केले असता खालीलप्रमाणे त्रटूी आढळून आल्या. 
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तकुािाम अप्पाजी गावड,े तािततं्री :- यांच्या 6 व्या वेतन आयोगानसुाि परिगाणणत केलेल्या 
वेतनननजश्चतीमध्ये खालील तक्त्यात दशवववल्याप्रमाणे तफावत आढळत.े 

हदनांक हदलेले वेतन देय वेतन हदलेले 3% 
वेतनवाढ 

देय 3% 
वेतनवाढ 

ग्रेडवेतन रु. 
1900/- 

1/1/2006 7210/- 7210/- 280/- 280/-  
1/1/2006 7210/- 7210/- 290/- 280/-  
1/1/2007 7780/- 7490/- 290/- 290/-  
1/1/2008 8070/- 7780/- 300/- 300/-  
1/1/2009 8370/- 8080/- 310/- 300/-  
1/1/20010 8680/- 8380/- 320/- 310/-  
1/1/20011 9000/- 8690/- 330/- 320/-  

उपिोक्त तक्त्यावरून देय वेतनापेक्षा जास्त वेतन व भत्त ेहदल्याचे हदसनू येत.े त्यामळेु सदि 
वेतनननजश्चतीची पनु:श्च ्परिगणना करून अनतप्रदान िक्कम रु. 600/- व त्याविील अनरु्षरं्गक 

भत्त्यांची वसलूी किण्यांत यावी व त्याची नोंद सेवापसु्तकांत घेण्यांत यावी. 
श्री. मनोहि केदािे, आिोग्य ननरिक्षक :- श्री. केदािे यांनी त्यांचा परिववक्षार्धन कालावधी 
समाधानकािकपणे पणूव केल्याचे आदेश नस्तीमध्ये उपलब्ध झाले नाहीत, तिी देखील त्यांची सेवा 
ननयमीत केल्याचे नस्तीमधील कागदपत्रांवरून हदसनू येत.े तसेच ववशरे्ष अर्धकािी, ववभागीय आयकु्त, 
कोकण भवन याचंे आदेश क्र. ववअववआ-99/स्वानन/ननवड/का.3, हद. 30/10/99 अन्वये, श्री. केदािे यांच्या 
जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करूनच ननयकु्ती देण्यांत यावी, असे स्पष्ट आदेश असताना त्याची 
अमंलबजावणी किणे आवश्यक होत.े 
श्री. ॲलेक्स डडलसल्व्हा, सफाई कामगाि :- यांच्या 6 व्या वेतन आयोगानसुाि वेतनननजश्चती कितांना 
(पषृ्ठ क्र.14) हद. 1/1/2006 िोजी मळू सधुािीत वेतन रु. 5840/- असे परिगणणत किण्या ऐवजी 
रु.5850/- असे मजंूि केल्याने त्यांना मळू वेतन रु. 10/- व त्याविील भत्त्याचे अनतप्रदान झाल्याच े
हदसनू येत.े सबब, सदि अनतप्रदानीत वेतन व भत्त्याची वसलूी किण्यांत यावी. 
श्री. जव्हक्टि अतंोन डडसोझा, ललवपक आणण श्री. जोसेफ वपटि डडकोस्टा:- यांची 6 व्या वेतन 
आयोगानसुाि वेतनननजश्चती केल्याचे सेवापसु्तकात नमदु नाही. त्यामळेु त्यांना देण्यांत येणािे वेतन व 
भत्त ेयोग्य आहेत ककंवा नाही, त्यांना अनतप्रदान होत आहे ककंवा कसे हे लेखा परिक्षण पथकास कळू 
शकले नाही. 
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अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 6681.00/-   
ननिबंन व ववनावेतन कािवधी ववचारात न घेतल्याने वेतनवाढीचे ददनांक चुक चे देण्यात आिे आहेत 
त्यामूळे अनतप्रदान झािे आहे. 
 
  
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘इ’ प्रभागातील कमवचािी श्री. अननल दे. मोहहत,े फायिमन 
यांच्या सेवापसु्तकाची पडताळणी केली असता खालीलप्रमाणे त्रटूी ननदशवनास आल्या. 
आदेश क्र. वनपा/आिोग्य/271, हद. 26/6/87 अन्वये बेलशस्त व बेजबाबदाि वागणकूीबद्दल हद. 27/6/87 
पासनू नगिपाललका सेवेतनू ननलरं्बत किण्यात आले असनू स्थायी सलमती ठिाव क्र. 387, हद. 
14/9/87 अन्वये रु. 10 दंड वसलू करून हद. 14/9/87 पासनू कामावि हजि करून घेण्यात आलेले आहे. 
हद. 27/6/87 त े14/9/87 एकूण 80 हदवस ह्या कालावधीबाबत सेवापसु्तकात नोंद नाही.  
हद. 18/2/99 त े7/10/99 गिैहजेिी कालावधी 232 हदवस. सदिच्या गिैहजेिी कालवधीबाबत ववभागीय 
चौकशी किण्यात आल्याचे नस्ती वरून हदसनू येत.े तथावप, अनंतम ननणवयाची, आदेशाची प्रत तपासणी 
किीता उपलब्ध झाली नाही. 
सेवापसु्तकातील नोंदीनसुाि आदेश क्र. वनपा/आस्था/378/2000 अन्वये बेलशस्त व बेजबाबदाि 
वतवणूकीबाबत हद. 1/3/2000 पासनूची गिैहजेिी ही र्बनपगािी किणेत येऊन श्री. मोहहत ेयांस अनंतम 
सधंी देण्यात येऊन हद. 3/6/2000 पासनू फायिमन म्हणून कामावि हजि करून घणेत आलेले आहे. 
गिैहजि कालावधी 1/3/2000 त े2/6/2000    = 94 हदवस. 
सेवापसु्तकातील नोंदीनसुाि आदेश क्र. वनपा/आस्था/752, हद. 9/7/2001 अन्वये कतवव्यावि असताना 
मद्यपान करून दवाखान्यात पडल्याचे आढळल्याने व याबाबत लेखी व तोंडी आदेश देऊनही वतवणुकीत 
सधुािणा न झाल्याने हद. 9/7/2001 पासनू ननलरं्बत किण्यात आलेले असनू स्थायी सलमती ठिाव   
क्र. 27, हद. 25/10/2001 अन्वये शवेटची सक्त ताकीद देऊन हद. 1/11/2001 पासनू कामावि रुज ू
करून घेण्यात आले आहे. तथावप, हद. 9/7/2001 त े31/10/2001 एकूण कालावधी 115 हदवसांबाबत 
काय ननणवय घेण्यात आला ह्याची नोंद सेवापसु्तकात किण्यांत आलेली नाही. 
मखु्यार्धकािी वसई नगिपरिर्षद यांचे आदेश क्र. जा.क्र/वनप/आस्था/944/2003, हद. 28/7/2003 अन्वये 
बेलशस्त व बेजबाबदाि वतवणूकीबाबत हद. 29/7/2003 पासनू ननलरं्बत किणेत आलेले असनू स्थायी 
सलमती ठिाव क्र. 63, हद. 30/9/2003 अन्वये वावर्षवक वेतनवाढ िोखणेत येत असनू ननलबंन काळातील 
वेतन देण्यात येणाि नाही अशी लशक्षा देऊन हद. 1/10/2003 पासनू कामावि हजि करून घेण्यात आल.े 
ननलबंन कालावधी 29/7/2003 त े30/9/2003 एकूण 64 हदवस. 
उपिोक्त ननलबंन कालावधी वेळोवेळी देय असलेल्या वेतनवाढी देताना ववचािात न घेतल्याने 
वेतनवाढीचा हदनांक चुकलेला आहे. वेतनवाढीचा हदनांक खालीलप्रमाणे परिगणणत किण्यांत यावा. 
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वेतनशे्रणी 200-3.230-5.255-671-5.283 
1/11/82 200 
1/11/83 203 
1/11/84 206 
1/11/85 209 
1/1/86 810 वेतनननजश्चती 750-12.870-EB-14.940 
1/11/86 822  
परिच्छेद -1 नसुाि :- ननलबंन कालावधी 27/6/87 त े14/9/87 = 80 हदवस वेतनवाढ 
पढेु 
20/1/88 834 
1/1/89 846 
1/1/90 858 
1/1/91 885 वेतनशे्रणीत पदोन्नती 825-15.900-20-1200 
1/1/92 900 
1/1/93 920 
1/1/94 940 
1/1/95 960 
1/1/96 3030 वेतनननजश्चती  2750-70-3800.75-4400 
1/1/97 3100 
1/1/98 3170 
1/1/99 3240 
परिच्छेद- 2 नसुाि :- ननलबंन कालावधी 18/2/99 त े7/10/99 = 232 हदवस वेतनवाढ 
पढेु 
परिच्छेद-3 नसुाि:- ववनावेतन कालावधी 1/3/2000 त े2/6/2000 = 94 हदवस वेतनवाढ 
पढेु 
22/11/2000 3310 
परिच्छेद-4 नसुाि:-ननलबंन कालावधी 9/7/2001 त े31/10/2001 =115 हदवस वेतनवाढ 
पढेु 
24/2/2002 3380 
1/2/2003 3450 
परिच्छेद-5 नसुाि:-ननलबंन कालावधी 29/7/2003 त े30/9/2003 = 64 हदवस वेतनवाढ 
पढेु 
5/4/2004 3450 वेतन वाढ िोखण्यात आली 
1/4/2005 3520 
सहाव्या वेतन आयोगानसुाि सधुािीत वेतनननजश्चती.  
वेतन बाँड 5200-20200, ग्रेड वेतन-1800/- 
1/1/2006 6550/- 
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1/7/2006 पढुील वेतनवाढीचा हदनांक 
ह्याप्रमाणे सधुािीत वेतनननजश्चती आदेश ननगवलमत किण्यात येऊन वेतनननजश्चती किण्यांत 
यावी व चुकीच्या वेतनननजश्चतीमळेु हद. 1/11/1996 त े 30/06/2007 या कालावधीत किण्यात 
आलेल्या रु. 6681/-  ननव्वळ वेतन व त्याविील अनरु्षरं्गक भत्त्यांच्य अनतप्रदानाची वसलूी 
किण्यात यावी. तसेच त्या अनरु्षगंाने पढुील कालावधीकिीता झालले्या अनतप्रदानाची िक्कम 

परिगणणत तीसधु्दा वसलु किण्यात यावी व सेवापसु्तक अद्यावत किण्यात यावे.  
 

DATASDM5602 (Ref No : 80)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
    
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 4255.00/-   
कै. श्री. जाधव,र्क्िनर यांचा 125 ददवस ननिबंन कािावधी वेतनवाढ देताना ववचारात न घेतल्याने 
अनतप्रदान झािे आहे. तसेच सदर कािावधी अहाताकारी सेवा पररगणीत करतानाही ववचारात न 
घेतल्याने मृत्यु-नन-सेवा उपदानाचे अनतप्रदान झािे आहे. 
 
  
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘ई’ प्रभागातील बांधकाम ववभागातनू सेवाननवतृ्त झालेले 
कै. श्री. मनोज ित्नाकि जाधव, जक्लनि यांच ेसेवाननवतृ्तीचे प्रकिण तपासले असता असे आढळून आले 
की कै. श्री.जाधव हे हद. 28/7/2011 िोजी सेवेत असताना मयत झाल्याने त्यांना सेवा ननवतृ्ती उपदान 
आणण इति लाभ अदा किण्याकिीता त्यांची अहवताकािी सेवा एकूण 24 वर्ष े07 महहने 30 हदवस अशी 
परिगणणत किण्यांत आली आहे. पिंत ू प्रस्ततु प्रकिणी श्री. जाधव यांच े सेवापसु्तक आणण सेवेच्या 
कागदपत्राचंी नस्ती तपासली असता त्यांना वसई नगिपाललकेचे जावक क्र. वनप / प्रशा / 1648 / 
2000, हद.27/1/2000 अन्वये ननलरं्बत किणे आणण जावक क्र. वनप/आस्था/315/2000, हद. 26/5/2000 
आणण स्थायी सलमती ठिाव क्र. 33, हद. 20/5/2000 अन्वये 3 वेतनवाढी िोखणे व हद. 1/6/2000 िोजी 
पनु्हा सेवेत घेण्याचे आदेलशत केले होत.े अशा प्रकािे श्री. जाधव हे हद. 27/1/2000 त े31/5/2000 अस े
एकूण 125 हदवस त्यांच्या सेवा कालावधीत ननलरं्बत होते. त्यामळेु म.ना.से. (ननवतृ्तीवेतन) 1982 च्या 
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ननयम क्र. 43 अन्वये, श्री. जाधव यांची विील अहवताकािी सेवा परिगणणत किताना सदिचा ननलबंनाचा 
कालावधी वगळणे आवश्यक होत.े पिंत ू तसे केले नसल्याचे सेवाननवतृ्तीच्या कागदपत्रांवरून हदसनू 
येत.े त्यामळेु कै. जाधव यांचा अहवताकािी सेवेचा कालावधी कमी होत असल्याने त्यांना हदलेल्या 
उपदानाच्या अनतप्रदानीत िक्कम रु. 4255/- ची वसलूी किण्यांत यावी. 
      दसुिी बाब ही की उपिोल्लेणखत स्थायी सलमती ठिाव क्र. 33, हद. 20/5/2000 अन्वये कै. श्री. 
जाधव यांच्या 3 वेतनवाढी िोखल्याच ेआणण त्यांना हद. 1/6/2000 िोजी पनु्हा सेवेत घेण्याच ेआदेश 
ननगवलमत किण्यांत आल े होत.े सदि आदेशान्वये हद. 1/6/2000 नतंि येणािी वेतनवाढ परिगणणत 
किताना त्यांचा 125 हदवसांचा ननलबंन कालावधी परिगणणत करून त्यानतंि येणाऱया हदनांकाला 
वेतनवाढ लाग ूकिणे आवश्यक होत.े  
 

DATRADM5901 (Ref No : 81)                                                                           

83                                                                        
           
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
    
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 4200.00/-   
श्री. सजंय वसतं मोदहत,े लिवपक यांचा 125 ददवस ननिबंन कािावधी वेतनवाढ देताना ववचारात न 
घेतल्याने अनतप्रदान झािे आहे. 
 
  
     वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘ड’ प्रभागातील कमवचािी श्री. सजंय वसतं मोहहत,े ललवपक 
यांना स्थायी सलमती ठिाव क्र. 1261, हद. 30/4/2002 नसुाि ललवपक पदाच्या 3050-75-3950-80-4590 
या वेतन शे्रणीमधील रु. 3050/- ह्या मळु पगािावि आणणे तसेच पढुील 4 ननयलमत वेतनवाढी कायम 
स्वरुपी िद्द किण्याची लशक्षा देवनू हद. 7/5/2002 िोजी पनु्हा सेवेत घेण्यांत आले आहे. त्यानसुाि श्री. 
मोहहत ेयांना           हद.7/5/2002 िोजी रु. 3050/- ननजश्चत करून हदनांक 7/5/2003, 7/5/2004, 
7/5/2005 व 7/5/2006 अश्या 4 वेतनवाढी िोखणे आवश्यक होत.े दिम्यान श्री. मोहहत ेयांना आदेश क्र. 

नमानप/6775/02205, हद. 16/3/2005 अन्वये हद. 16/3/2005 त े हद. 2/5/2005 अश्या एकूण 48 
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हदवसांसाठी पनु:श्च ननलबंीत केल्याचे हदसनू येत.े त्यांमळेु हद. 7/5/2005 ची वेतनवाढ 48 हदवसांनी 
पढेु नेली असता हद. 27/6/2005 िोजी 3 िी व हद. 1/6/2006 िोजी 4 था वेतनवाढ िोखून हद. 1/6/2006 
िोजी पढुील वेतनवाढ रु. 3125/- ननजश्चत किणे आवश्यक होत.े पिंत ूतसे न किता हद. 1/6/2007 
िोजी रु. 3825/- एव्हढे वेतन ननजश्चत केल्याने त्यांना वेतन व भत्त्याचे अनतप्रदान झाल्याच े हदसनू 
येत.े त्यानसुाि वेतन रु. 4200/- व त्याविील भत्त्यांचे अनतप्रदन वसलुी किावी. 
     विीलप्रमाणे वेतनननजश्चती आणण ननलबंन कालावधीची परिगणना करून सधुािीत 
वेतनननजश्चतीच्या नोंदी सेवापसु्तकात घेऊन त्यानसुाि झालेल्या वेतन व त्याविील भत्त्यांच्या 
अनतप्रदानीत िक्कमचेी परिगणना करून त्यांच्या देखील नोंदी सेवापसु्तकात घेण्यांत याव्यात. 
त्याचप्रमाणे हद. 1/1/2006 च्या सधुािीत वेतनदिानसुाि श्री. मोहहत ेयांची 6 व्या वेतन आयोगानसुाि 
वेतनननजश्चती किावी व एकूण अनतप्रदानीत िक्कमेच्या वसलूीची नोंद सेवापसु्तकात घेण्यांत यावी. 

DATRADM5901 (Ref No : 82)                                                                           

84                                                                   
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
    
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 11160.00/-   
सौ.गीता राऊत, लिवपक यांचा 149 ददवस ननिबंन कािावधी वेतनवाढ देताना ववचारात न घेतल्याने 
अनतप्रदान झािे आहे. 
 
  
    वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘ड’ प्रभागातील कमवचािी श्रीमती. गीता भित िाऊत, ललवपक 
यांचे सेवापसु्तक पडताळले असता असे हदसनू येत े की, श्रीमती िाऊत यांना आदेश क्र. 

साप्रवव/1283/05-06,         हद. 18/1/2006 अन्वये ननलरं्बत किण्यांत आले असनू आदेश क्र. 

साप्रवव/282/06-07, हद. 15/6/2006 आणण ववशरे्ष सववसाधािण सभेचा ठिाव क्र. 13, हद. 16/5/2006 
अन्वये “ननलबंन कालावधी हा ननलबंन कालावधी म्हणून धिणे आणण दोन वेतनवाढी कायम स्वरुपी 
बदं किण्याची शास्ती” लावनू त्यांना हद. 16/06/2006 पासनू कामावि रुजू करून घेण्यांत आले. 

    विील आदेशाची अमंलबजावणी किताना हद. 1/1/2007 आणण हद. 1/1/2008 िोजीच्या 2 वेतनवाढी 
बदं ठेवनू हद. 1/1/2009 िोजीची वेतनवाढ देताना श्रीमती िाऊत यांच्या हद. 18/1/2006 त े15/6/2006 
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पयतंच्या एकूण 149 हदवसांच्या ननलबंनाच्या कालावधीची परिगणना न केल्याचे हदसनू येत.े त्यामळेु 
पढुील वेतनवाढ हद. 1/1/2009 पासनू पढेु 149 हदवस म्हणजे हद. 30/5/2009 िोजी देय ठित.े तसेच 
सदि हदवशी रु. 4110/-, (हद. 1/1/2006 िोजीची वेतनवाढी) चा पढुील टप्पा रु. 4190/- ननजश्चत किणे 
आवश्यक असताना रु. 4500/- ननजश्चत केल्याने वेतन व भत्त्याचे अनतप्रदान झाल्याचे हदसनू येत.े 
त्यानसुाि माहे 7/2011 पयतंचे अनतप्रदानीत वेतन रु. 11160/- व त्याविील भत्त्यांची वसलूी किण्यांत 
यावी व त्याची नोंद सेवापसु्तकांत घ्यावी. 

DATRADM5901 (Ref No : 83)                                                                           

85                                                                        
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
  , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 2406.00/-   
श्रीमती सुलशिा तावड,े झाडु कामगार या सेवेत कायम नसताना पुणा वेतनी प्रसुती रजा मजुंर करण्यात 
आिी आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा ननयम (रजा) 1981 ननयम क्र. 74 चा पोट ननयम (2) (ब) नुसार 
श्रीमती सुलशिा तावड ेयांना अधावेतनी प्रसुती रजा मजूंर करणे आवश्यक असताना ननयमबा्य पूणा 
वेतन व भत्त ेअदा करण्यात आल्याचे ननदशानास येत.े 
 
  
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘ई’ प्रभागातील कमवचािी श्रीमती सलुशला सनतश तावड,े 
झाडू कामगाि यांच्या सेवापसु्तकाची पडताळणी केली असता खालीलप्रमाणे त्रटूी ननदशवनास आल्या. 
वसई नगिपाललका ठिाव क्र. 96, हद. 26/8/1988 अन् वये श्रीमती सलुशला तावड ेयांना 6 महहन्याच्या 
परिववक्षार्धन कालावधीवि झाडू कामगाि पदावि नेमणूक किण्यात आली. हद. 1/4/1991 पासनू झाडू 
कामगाि पदावि कायम ननयकु्ती किण्यात आली. 
  श्रीमती सलुशला तावड े ह्या सेवेत कायम होण्यापवूी त्यांना खालीलप्रमाणे िजा मजंूि किण्यात 
आलेल्या आहेत. 
हद. 08/11/89 त े05/02/90 = 90 हदवस प्रसतुी िजा 
हद. 18/03/91 त े25/03/91 = 8 हदवस अजजवत िजा 
     महािाष्र नागिी सेवा ननयम (िजा) 1981 ननयम क्र. 74 चा पोट ननयम (2) (ब) नसुाि श्रीमती 
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सलुशला तावड ेयांना अधववेतनी प्रसतुी िजा मजंूि किणे आवश्यक असताना ननयमबाह्य पणूव वेतन व 
भत्त ेअदा किण्यात आल्याचे ननदशवनास येत.े सदि कालावधी किीता किण्यांत आलेल्या अनतप्रदान रु. 
2,406/- ची  वसलूी किण्यात येऊन व त्याची नोंद सेवापसु्तकात घेऊन सेवापसु्तक अद्यावत किण्यांत 
याव.े  

DATASDM5602 (Ref No : 84)                                                                           

86                                                                    
             
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
   महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 24804.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 8500.00/-   
वदै्यक य प्रनतपुतीची देयके पारीत करताना ननयमानुसार देयकाची छाननी करण्यात आिेिी नाही. 
 
  
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘क’ प्रभागात कायवित असलले्या श्रीमती सधं्या वसतं 
पाटील, ललवपक आणण लक्ष्मण पांडुिंग भोईि, अतंगवत लेखा परिक्षक यांना सन 2011-12 मध्ये अदा 
किण्यांत आलेल्या वदै्यकीय प्रनतपतूींची नस्ती तपासली असता खालीलप्रमाणे त्रटुी आढळून आल्या. 
अ) (1) श्रीमती सधं्या वसतं पाटील, ललवपक यांनी त्यांच्यावि अवलबंनू असलेला त्यांचा मलुगा कु. 

िोहन याला आजािामळेु आकजस्मक परिजस्थतीत नालासोपािा येथील आलशवावद नलसगं होम या खाजगी 
रुग्णालयात हद. 12/12/2011 त े 14/12/11 या कालावधीत उपचािाथव दाखल केले होते. त्यावेळी 
झालेल्या खचावच्या प्रनतपतूीच्या कागदपत्रामधील परिलशष्ट पाच च्या नमनुा ‘ड’ जोडपत्रावि रुग्णालयाचा 
नोंदणी क्रमांक नमदू केलेला नाही. त्यामळेु सदि खाजगी रुग्णालय शासन नोंदणीकृत आहे अथवा 
नाही हे समजून येत नाही. सदि खाजगी रुग्णालय शासन नोंदणीकृत नसल्यास सदि प्रनतपतूी वधै 
ठित नाही. त्यामळेु देयकाची सपंणूव िक्कम रु. 24,804/- आक्षेपार्धन ठित.े 
  2) परिलशष्ट तीन च्या जोडपत्रा ‘ब’ मधील ‘क’ परिच्छेदामध्ये आजािाच ेनांव नमदू किणे आवश्यक 
आहे. त ेनमदू केलेले नाही.  
  3) परिलशष्ट पाच नमनुा ‘ड’ अपणूव भिला असनू त्यामधील नमदू प्रत्येक बाबी ननहाय झालेला खचव 
दशववनू तो सबंरं्धत वदै्यकीय अर्धकाऱयाकडून प्रमाणणत किणे आवश्यक आहे.  
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  4) सादि केलले्या वास्तव प्रमाणपत्रामध्ये रुग्णालयाचे नांव नमदु केले नाही. 
  5) हॉस्पीटलच्या खचावमध्ये नलसगं चाजेस रु. 1000/- ची मागणी किण्यांत आली आहे. पिंत ूसदि 
खचावच्या आवश्यकतबेाबतच ेसबंरं्धत डॉक्टिांच ेप्रमाणपत्र सादि केलेले नसल्याने रु. 1000/- अनजु्ञेय 
नाहीत. सबब रु. 1000/- वसलूपात्र ठितात.  
  6) कुटंुब मयावदा प्रमाणपत्र कायावलय प्रमखुाने स्वाक्षांककत किणे आवश्यक आहे, त ेकेलेले नाही. 
आक्षेपार्धन िक्कम रु. 24,804/- 
वसलूपात्र िक्कम   रु.  1000/- 
ब) (1) श्री. लक्ष्मण पांडुिंग भोईि, अतंगवत लखेा परिक्षक यांच े वडडलांच े आकजस्मक परिजस्थतील 
आजािपणाच े प्रनतभा हॉस्पीटल या खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचािाविील खचावच्या वदै्यकीय 
प्रनतपतूीसाठी सादि केलेल्या कागदपत्रांतील कुटंुब प्रमाणपत्र कायावलय प्रमखुाने स्वाक्षांककत केलेले नाही.  
 2) श्री. भोईि यांचे वडील हे कुठेही नोकिी किीत नसनू त्यांना कुठल्याही प्रकािच ेननवतृ्तीवेतन लमळत 
नाही व  त ेसववस्वी श्री. भोईि यांचेवि अवलबंनू असल्याचे प्रमाणपत्र त्यांनी सादि केलेले हदसनू येत 
नाही. 
 3) श्री. भोईि यांनी नलसगं चाजेस रु. 4000/- ची मागणी केलेली आहे. पिंत ू त्यासाठी आवश्यक 
असलेले सबंरं्धत डॉक्टिाचं े प्रमाणपत्र श्री. भोईि यांनी सादि केलेली नसल्याने त्यांना सदिचा खचव 
अनजु्ञेय ठित नसल्याने तो वसलूपात्र ठितो.  
 4) खात े प्रमखुाने सादि किावयाचे पडताळणी प्रपत्र 1 अपणूव असनू त े ननयतं्रण अर्धकाऱयाने 
स्वाक्षाकंकत केलेले नाही. 
 5) प्रनतभा हॉस्पीटल च्या Discharge Card वि रुग्णालयातील वास्तव्याचा कालावधी हद. 3/4/12 त े
11/4/12 असा दशवववण्यांत आला आहे मात्र सदि वदै्यकीय प्रनतपतूीच्या प्रस्तावामध्ये हद. 7/3/12 त े
17/3/12 असा दशवववण्यांत आला आहे. तसेच प्रनतपतूीची एकूण िक्कम रु. 54,280/- अशी असनू 
आस्थापनाने सादि केलेल्या प्रस्तावात मात्र रु. 69400/- अशी दशवववण्यात आली आहे. 
 6) श्री. लक्ष्मण भोईि यांच्या दसुऱया वदै्यकीय प्रनतपतूीबाबत. श्री. भोईि यांचे  वडीलांचे हद. 7/3/12 
त े 17/3/12 या कालावधीतील श्री हॉस्पीटल खाजगी रुग्णालयातील उपचािाबाबत सादि केलेल्या 
कागदपत्रांमधील पडताळणी प्रपत्र 2 वि खातपे्रमखुांची स्वाक्षिी नाही. 
 7) सदि कागदपत्रांसोबत सादि केलेल्या डॉ. जस्मता शहा यांची हद. 18/3/12 ची रु. 1500/- ची 
अनास्थालसया (भलू देणे) बाबतच्या पावती विील तािखेमध्ये खाडाखोड केलेली असल्यामळेु तसेच 
सदिचा खचव कालबाह्य असल्याने अनजु्ञेय नाही. सदि िक्कम वसलूपात्र ठित.े 
 8) नलसगं चाजसेबाबत सबंरं्धत वदै्यकीय अर्धकाऱयाने प्रमाणणत केलेले नसल्याने रु. 2000/- अनजु्ञेय 
नाहीत. सबब सदि िक्कम वसलूपात्र ठित.े 
 9) सदि देयकाबाबत विील आक्षेप क्र. 2 लाग ूआहे.   
        वसलूपात्र िक्कम रु. 7500/- 
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
   महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
वसलूपात्र िक्कम रु. 4517460.00/-   
महाराष्ट्र नगर पररर्द िेखा सदंहता 1971 ननयम क्र. 136 (8) नुसार कमाचाऱ्यांची ननयुक्ती करण्यास 
सक्षम असिेल्या अर्धकाऱ्याने ननवतृ्ती वेतन मजूंर करणे क्रमप्राप्त असताना उपआयुक्त यांनी मजूंर 
केिेिी आहेत. शा.नन. वेपूर1213/प्र.क्र.19/सेवा-9, दद. 23/5/13 अन्वये सहाव्या वतेनाच्या ीरकाचा 5 
वा हफ्ता शासनाने माचा 2014 मध्ये देण्याच ेसूर्चत केिेिे असताना कमाचाऱ्यांना माहे जुन 2013 
च्या वेतनात अदा करण्यात आिा आहे. 
 
  
     
      वसई- वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत प्रभाग सलमती ‘अ’ वविाि या ववभागातील ननवतृ्त 
कमवचािी श्रीमती शािदा कालीदास सोलकंी,सफाई कामगाि व श्रीमती धन ु फुला सोलकंी, सफाई 
कामगाि यांच्या ननवतृ्ती वेतन प्रकिणांचे लेखा परिक्षण केले असता खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यांत 
येत आहेत. 
श्रीमती धन ु सोलकंी व श्रीमती शािदा सोलकंी यांचे ननवतृ्ती वेतन ननधाविण नमनूा 1 त े 5 मध्ये 
उमटववलेला हाताचा अगंठ्या खाली ननवतृ्ती वेतन धािकाचे पणूव नांव ललहीले नाही. नमनूा 1 साक्षीदाि 
तसेच कायावलय प्रमखु यांची स्वाक्षिी नाही. 
महािाष्र नगि परिर्षद लखेा सहंहता 1971 ननयम क्र. 136 (8) नसुाि कमवचाऱयांची ननयकु्ती किण्यास 
सक्षम असलेल्या अर्धकाऱयाने ननवतृ्ती वेतन मजंूि किणे क्रमप्राप्त आहे. श्रीमती शािदा सोलकंी, धन ु
सोलकंी यांची ननवतृ्ती प्रकिणे उपआयकु्त यांनी मजंिू केलेली आहेत. सदि बाब ननयमबाह्य आहे. 
तसेच आयकु्तांनी स्वत:च े अर्धकाि उपआयकु्त यांना बहाल केल्याचे कायावलयीन आदेश लेखा 
परिक्षणास उपलब्ध झाले नाहीत. 
शा.नन.क्रमांक सेननव/े1009/प्र.क्र.33/सेवा-4,हद. 30/10/2009 अनकु्रमांक 10 नसुाि सहाव्या वेतनाप्रमाणे 
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येणािी ननवतृ्तीवेतनाची थकबाकी 5 हप्त्याने देणे क्रमप्राप्त होत.े पिंत ू प्रभाग सलमती ‘अ’ यांनी 
ननवतृ्ती वेतनाचा फिक 18/6/2013 िोजी कमवचाऱयांना पणूव अदा केलेला आहे. प्रथम चाि हप्त्यांची 
िक्कम प्रत्येक वर्षावला देय असताना ती ववलबंाने एकत्रीतरित्या अदा किण्यात अली आहे 
पाचवा हप्ता हा कायवित कमवचाऱयांना शा.नन. वेपिू1213/प्र.क्र.19/सेवा-9, हद. 23/5/13 अ.न.ु 3 नसुाि 
शासनाने माचव 2014 मध्ये देण्याचे सरू्चत केलेले असताना रु. 45,17,460/- सबंरं्धत कमवचाऱयांच्या 
भववष्य ननवावह ननधीमध्ये जमा किण्यात आला आहे. सदि बाब ननयमबाह्य असल्याने सदि िक्कम 

वसलु करुन ती महानगिपललका ननधीमध्ये जमा किावी व सबंरं्धतांवि जबाबदािी ननजश्चत करुन 
आवश्यक कायववाही किावी. 
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
  महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
 
अहाताकारी सेवेच्या चुक च्या पररगणनेमुळे मृत्यु-नन-सेवा उपदानाची रक्कम कमी अदा करण्यात आिी 
आहे. 
 
  
      वसई- वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘अ’ प्रभागातनू सेवाननवतृ्त झालेले कमवचािी श्री. प्रकाश 
बाबिुाव बाववस्कि, ललवपक यांच्या सेवापसु्तकाची पडताळणी केली असता असे हदसनू येत ेकी, श्री. 
बाववस्कि यांची ननयकु्ती हद. 1/6/1987 िोजी असनू त े हद. 31/1/2012 िोजी ननयत वयोमानानसुाि 
सेवाननवतृ्त झाले. त्यामळेु त्यांची एकूण अहवताकािी सेवा 24 वर्ष े 7 महहने झालेली असल्याने 
सेवाननवतृ्ती उपदानासाठी 49 सहामाही कालावधी व्यक्त किणे आवश्यक होत.े त्यानसुाि श्री. बाववस्कि 
यांच्या   सेवाननवतृ्ती उपदानाची परिगणना किताना, अखेिचे वेतन X अहवताकािी सेवेचा सहामाही 
कालावधी  4 या सतु्रानसुाि रु. 1,60,475/- त्यांना अदा किणे आवश्यक होते. पिंत ू उपदानाची 
परिगणना किताना 47 सहामाही कालावधी व्यक्त केला गेल्याने त्यांना रु. 1,53,925/- एवढी िक्कम 
अदा किण्यांत आल्याचे हदसत.े त्यामळेु रु. 6550/- ने कमी अदा केले आहेत. 
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अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
 
श्री. सुखदेव दरवेशी यांना पररववक्षार्धन कािावधी पुणा होण्यापुवीच ननिबंीत केिे असल्याने व 
पररववक्षार्धन कािावधी समाधानकारक पुणा केल्याचे वरीष्ट्ठ प्रार्धका-याने प्रमाणणत केिेिे नसताना 
कायम पदी ननयुक्ती देण्यात आिी आहे. त्यांच्या सपुंणा ननिबंन कािावधीची पररगणना न करताच 
पुढीि वेतनवाढी ददल्या असल्याने वेतन भत्यांचे अनतप्रदान झािे आहे. 
 
  
       वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या ‘क’ प्रभागातगंवत कायवित असलेल्या श्री. सकुदेव दिवेशी, 
स्वच्छता ननिीक्षक यांचे सेवापसु्तक तपासले असता खालील बाबी ननदशवनास आल्या. 
श्री. सकुदेव दिवेशी यांची स्वच्छता ननिीक्षक या पदावि कोकण प्रादेलशक ननवड मडंळामाफव त हद. 
1/11/1992 पासनू नालासोपािा नगिपाललकेमध्ये ननयकु्ती झाली आहे. त्यामळेु त्यांच्या परिववक्षार्धन 
कालावधी सपंल्यानतंि त्यांनी सदि कालावधी समाधानकािकपणे पणूव केल्याबाबतचे सक्षम 
प्रार्धकाऱयाने प्रमाणपत्र देणे आवश्यक होत.े सदि प्रमाणपत्र नस्तीमध्ये उपलब्ध झाले नाही. त्यानतंि 
श्री. दिवेशी यांना आदेश क्र. 1881/93/94, हद. 5/5/93 अन्वये हद. 7/5/1993 पासनू ननलरं्बत किण्यांत 
आल.े त्यानतंि आदेश क्र. 3294, हद. 7/7/94 अन्वये श्री. दिवेशी यांना हद. 11/8/94 पासनू कामावि 
हजि करून घेऊन सववसाधािण सभा ठिाव क्र. 275, हद. 16/7/96 नसुाि त्यांना स्वच्छता ननिीक्षक या 
पदावि कायम किण्यांत आले.  
उपिोक्त नोंदीवरून असे हदसनू येत े की, श्री. दिवेशी यांनी त्यांचा परिववक्षाधीन कालावधी पणूव 
किण्यापवूीच त्यांना ननलरं्बत किण्यांत आल्याने प्रशासनाने त्यांना पदावरून कमी करून कोकण 
प्रादेलशक ननवड मडंळास त्याबाबत कळववणे आवश्यक होत.े अशा प्रकािची कायववाही केल्याचे हदसनू 
येत नसल्यामळेु श्री. दिवेशी यांना हद. 16/7/1996 िोजी स्वच्छता ननिीक्षक पदी कायम किण्याची 
प्रशासनाची कृती ही ननयमबाह्य ठित.े 
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श्री. दिवेशी यांना हद. 7/5/1993 पासनू सेवेतनू ननलरं्बत केलेले असताना, त्यांनी त्यांच्या ननलबंन 
कालावधीत त ेकुठेही उद्योग, धंदा अथवा नोकिी किीत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र कायावलयास दिमहा 
सादि किणे आवश्यक ठित.े त्यालशवाय त्यांना ननलबंन भत्ता अदा किता येणाि नाही. पिंत ू श्री. 
दिवेशी यांनी त्यांच्या ननलबंन कालावधीत उपिोल्लेणखत प्रमाणपत्र सादि न किताही त्यांना ननलबंन 
भत्ता अदा किण्यांत आला आहे. आस्थापनाची सदि कृती ही ननयमबाह्य असनू श्री. दिवेशी यांना 
त्यांच्या ननलबंन कालावधीत अदा केलेल्या सपंणूव ननलबंन भत्त्याची वसलूी किणे आवश्यक ठित.े  
श्री. दिवेशी यांच्या सेवापसु्तकात हद. 1/11/92 त े1/11/95 पयतंच्या वेतनवाढीच्या नोंदी हदसनू येतात, 
पिंत ू सदि वेतनवाढी देताना श्री. दिवेशी यांच्या ननलबंन कालावधीची परिगणना किण्यांत आलेली 
हदसनू येत नाही. त्यांमळेु त्यांना वेतन भत्त्याचे अनतप्रदान झाल्याचे सभंवत.े सदि ननलबंन 
कालावधीची परिगणना करून वेतनवाढीच्या सधुािीत नोंदी घेऊन वेतन व भत्त्याच्या अनतप्रदनीत 
िक्कमेची वसलूी किण्यांत यावी. तसेच श्री. दिवेशी यांना आदेश क्र. आस्था/5450/02, हद. 21/3/2002 
अन्वये ननलरं्बत केल्यापासनू त े त्यांना आयकु्त यांचे आदेश क्र. वववशम/आस्था/ 4119/2010, हद. 
25/3/2010 अन्वये तसेच मा. िाज्यमतं्री, नगिववकास यांचेकडील केलेल्या अवपलान्वये त्यांनी हदलले्या 
आदेशानसुाि श्री. दिवेशी यांना स्वच्छता ननिीक्षक या पदावि पनु: समाववष्ट केल्या पयतंचा 
(21/3/2001 त े25/3/2010) एकूण 7 वर्ष े293 हदवसाचंा कालावधी पढेु नेवनू त्यानतंि येणाऱया हदवशी 
त्यांना वेतनवाढ देणे आवश्यक ठित.े अशा प्रकािची परिगणना केल्याच े सेवापसु्तकातील नोंदीवरून 
हदसनू येत नाही. त्यामळेु विील दोन्ही ननलबंन कालावधीचा पढुील वेतनवाढ देताना परिगणना करून 
सधुािीत वेतनवाढीच्या हदनांकाच्या नोंदी घेऊन अनतप्रदानीत झालेल्या वेतन व भत्त्यांची सपंणूव वसलूी 
श्री. दिवेशी यांच्या वेतन व भत्त्यांमधून किणे आवश्यक आहे. 
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :महानगिपाललका , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 8775970.00/- 
 
शहरांतगात पाणीपुरवठा ववतरण मजुर ठेका या िेखालशर्ांतगात करण्यात आिेल्या खचााच्या नस्ती, 
प्रमाणके व नोंव्या तपासणीस उपिब्ध न झाल्याने सपुंणा खचा आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
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       वसई- वविाि शहि महानगिपाललके माफव त शहिांतगवत पाणीपिुवठा ववतिण मजूि ठेका या 
लेखा लशर्षांतगवत सन 2011-12 ह्या ववत्तीय वर्षावत किण्यात आलेल्या खचावच ेअलभलेखे व खचावची 
प्रमाणके लखेा परिक्षणास उपलब्ध करून देण्याबाबत अधवसमास पत्र क्र. 142 हद. 24/06/2013 
अन्वये कळववण्यात आले होत ेतथावप त ेतपासणीस उपलब्ध करुन देण्यात आलेले नाहीत. त्यामळेु 
सदि ठेक्यासबंधंी किण्यात आलेल्या ननववदा प्रकक्रयेची व खचावची तपासणी किता आली नाही. किीता 
आर्थवक वर्षव 2011-12 मध्ये किण्यात आलेला सपंणुव खचव रु. 87,75,970/- आक्षपेार्धन ठेवण्यात येत 
आहे. 

अ.क्र. लेखालशर्षव सन 2011-12 
मळूअदंाज 

सन 2011-12 प्रत्यक्ष खचव 

1 शहिांतगवत ववतिण मजूि ठेका 1,09,50,000/- 87,75,970/- 
 

DATASDM5602 (Ref No : 89)                                                                           

91                                                                  
           
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :महानगिपाललका , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 64616571.00/- 
 
शहरांतगात पाणीपुरवठा व्यवस्था व ववकासननधी अतंगात पाणीपुरवठा सादहत्य व पपं खरेदी या 
िेखालशर्ांतगात करण्यात आिेल्या खचााच्या नस्ती व नोंव्या उपिब्ध न झाल्याने सपुंणा खचा 
आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
 
  
      वसई- वविाि शहि महानगिपाललके माफव त खालील लेखा लशर्षांतगवत सन 2011-12 ह्या ववत्तीय 
वर्षावत शहिांतगवत पाणीपिुवठा व्यवस्था व ववकासननधी अतंगवत पाणीपिुवठा साहहत्य व पपं खिेदी 
किण्यात आले आहेत. िकाना 4 मध्ये दशवववलेल्या च्या िक्कमेच्या साहहत्य खिेदीची नस्ती, वापि / 
ववननयोग नोंदवही व त्या अनरु्षगंाने असलेले अलभलेखे लेखा परिक्षणास उपलब्ध करून देण्याबाबत 
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अधवसमास पत्र क्र. 145, 146 हद. 24/06/2013 अन्वये कळववण्यात आले होत े तसेच कायवकािी 
अलभयतंा, प्रभाग क,ड,ई यांना प्रत्यक्ष भेटुन कळववण्यात आल ेहोते तथावप त ेतपासणीस उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेले नाहीत. त्यामळेु साहहत्य खिेदीविील खचव व खिेदी किण्यात आलले्या साहहत्याचा 
ववननयोग/वापि कोणत्या कामाकिीता किण्यात आला याची तपासणी किता आली नाही. किीता 
आर्थवक वर्षव 2011-12 मध्ये किण्यात आलेला सपंणुव खचव रु. 6,46,16,571/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात 
येत आहे. 
आक्षेपार्धन िक्कम रु.64616571/- 

अ.क्र. लेखालशर्षव सन 2011-12 
मळू अदंाज 

सन 2011-12 
प्रत्यक्ष खचव 

1 2 3 4 
1 शहिांतगवत ववतिण व्यवस्था  साहहत्य 

खिेदी 
6,30,00,000/- 3,36,29,836/- 

2 ववकास ननधी अतंगवत नववन जलवाहहनी, 
इति भांडवली कामांसाठी पाणी पिूवठा 
साहहत्य व पपं खिेदी 

7,70,00,000/- 3,09,86,735/- 
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
    
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
 
पाणीपुरवठा ववभागाने नळजोडणी आणण त्यावर आकारण्यात येणाऱ्या आकार व शुल्क सदंभाातीि 
नोंदव्या महाराष्ट्र नगरपररर्द िेखा सदंहता 1971 मधीि ननयम क्र. 88 अन्वये नमुना क्र. 62 (अ) 
(ब) आणण 63 मधीि ववदहत नमुन्यात ठेवण्यांत आिेल्या नाहीत.      पाणी पुरवठा योजनेच्या 
ववकासासाठी ननधी उपिब्ध करणेसाठी उपववधी 2011 च्या मुबंई प्रांनतक महानगरपालिका अर्धननयम 
1949 चे किम 459 नुसार आयुक्त यांनी सादर केिेल्या मसुद्यावर सवासाधारण सभेने ठराव क्र. 9, 
दद. 7/6/2011 रोजी नळजोडणी आकाराच्या दरांमध्ये वाढ करून त्यास मजूंरी ददिेिी असताना 
जुन्याच दराने वसुिी करण्यात येत आहे. 
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      वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्य ‘ड’ प्रभागाच्या पाणीपिुवठा ववभागाच ेलेखा परिक्षण केले 
असता खालील बाबी ननदशवनास आल्या. 
पाणीपिुवठा ववभागाने नळजोडणी आणण त्यावि आकािण्यात येणाऱया आकाि व शलु्क सदंभावतील 
नोंदवह्या महािाष्र नगिपरिर्षद लेखा सहंहता 1971 मधील ननयम क्र. 88 अन्वये नमनुा क्र. 62 (अ) 

(ब) आणण 63 मधील ववहहत नमनु्यात ठेवण्यांत आलेल्या नाहीत. 
वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या हद्दीतील सवव प्रकािच्या मालमत्तांना पाणीपिुवठासाठी नववन नळ 
जोडणी आकािाचे दि माहे जुल ै 99 मध्ये तत्कालीन प्रादेलशक सचंालक, नगिपाललका प्रशासन व 
आयकु्त, कोकण ववभाग यांनी मजंूिी हदली होती. तवे्हापासनू जून 2011 पयतं जुन्याच दिाने नळ 
जोडणी आकाि दि अमलात होत.े लोकसखं्या वाढीचा दि ववचािात घेता भववष्य काळात पाणपिुवठा 
किणे कामी नववन स्त्रोत उपलब्ध किणे आवश्यक ठिल्याने आणण पाणी पिुवठा योजनेच्या 
ववकासासाठी ननधी उपलब्ध किणेसाठी उपववधी 2011 च्या मुबंई प्रांनतक महानगिपाललका अर्धननयम 
1949 चे कलम 459 नसुाि आयकु्त यांनी सादि केलेल्या मसदु्यावि सववसाधािण सभेने ठिाव क्र. 9, 

हद. 7/6/2011 िोजी नळजोडणी आकािाच्या दिांमध्ये वाढ करून त्यास मजंूिी हदलेली आहे. 
‘ड’ प्रभागाचा प्रस्ततु प्रकिणांचा अलभलेखा तपासला असता विील सववसाधािण सभेच्या ठिावाची 
अद्याप अमंलबजावणी केली जात नसल्याचे हदसनू येत.े त्यामळेु माहे जून 2011 पासनू गेली 2 वर्ष े
महानगिपाललकेचा मोठ्या प्रमाणावि महसलू बडुत असल्याचे हदसनू येत.े 
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :महानगिपाललका , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
 
जानेवारी 2012 त ेमाचा 2012 पयतंचे कमाचा-यांचे ननवतृ्तीवेतन अशंदान अशंदान ननधी मध्ये जमा 
करण्यात आिेिे नाही. 
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      वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत प्रभाग वविाि, नालासोपािा, नवघि-माणणकपिू, वसई 
या प्रभागातील ननवतृ्ती वेतन अशंदान लेखाच े लेखा परिक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अलभप्राय 
देण्यांत येत आहेत. खालील तक्त्या मध्ये  कमवचाऱयाच ेमळू वेतन गे्रडपे एवप्रल 2011 त ेडडसेंबि 2011 
पयतंच्या कालावधीच्या िक्कमा दशवववण्यात आलले्या आहेत व त्या िक्कमेवि ननवतृ्ती वेतन अशंदान 
1/9 प्रमाणे देय िक्कम दशवववण्यात आली आहे. 

अ.क्र प्रभागाचे नांव मळूवेतन गे्रडपे देय अशंदान िक्कम 
1 वविाि  93,08,682/- 10,34,298/- 
2 नालासोपािा 1,13,38,819/- 12,59,868/- 
3 नवघि-माणणकपिू 2,15,36,325/- 23,92,925/- 
4 वसई 1,39,62,762/- 15,51,418/- 

      वसई-वविाि शहि महानगिपाललका ननवतृ्ती वेतन अशंदान ननधीची िोकडवही एवप्रल 2011 त े
डडसेंबि 2011 लेखा परिक्षण केले असता वविाि ववभागासाठी रु. 1,18,94,947/- एवढी िक्कम अशंदान 
ननधी मध्ये जमा किण्यात आलेली आहे. वसई ववभासाठी 15 लक्ष हदनांक. 2/1/12 िोजी अशंदान 
म्हणून जमा केलेले आहेत, तसेच नवघि-माणणकपिू ववभागासाठी हदनांक. 2/1/12 िोजी 5 लक्ष एवढे 
अशंदान जमा केलेले आहे. महापाललका स्थापन होण्यापवूी चािही नगिपरिर्षदेमध्ये कमवचािी ननवतृ्ती 
वेतन अशंदान खात े अस्तीत्वात होत.े असे असताना त्या त्या प्रभागातील खात्यामध्ये वेळोवेळी 
अशंदान जमा किणे क्रमप्राप्त होत.े पिंत ू तसे केलेले नाही. नालासोपािा प्रभागासाठी एवप्रल 11 त े
डडसेंबि 11 पयतं ननवतृ्ती वेतन अशंदान जमा केलेले नाही. वविाि ववभागासाठी रु. 10,34,298/- एवढे 
अशंदान जमा किणे क्रमप्राप्त होत,े पिंत ूप्रत्यक्ष रु. 1,18,94,947/- एवढे अशंदान जमा केलेले आहे. 
महािाष्र नगिपरिर्षद लखेा सहंहता 1971 ननयम क्र. 136 नसुाि कमवचाऱयांच्या वेतन, ग्रेडपे िक्कमेवि 
1/9 प्रमाणे परिगणना करून ननवतृ्ती वेतन अशंदान खात्यामध्ये जमा किणे क्रमप्राप्त होत.े प्रत्यक्ष 
िोकडवही तपासली असता परििगणना न किता ठिाववक िक्कम त्या त्या प्रभागामध्ये वगव किण्यात 
आलेली आहे. सदि बाब ननयमबाह्य आहे. 
      हदनांक. 31/3/12 िोजी प्रत्येक प्रभागाकड े ननवतृ्ती वेतन अशंदान ननधीच्या िक्कमा वगव 
किण्यांत आलले्या आहेत. उदा. वविाि ववभागाकड ेरु. 4,47,657/- एवढी िक्कम वगव केलेली आहे. वविाि 
ववभागाची ननवतृ्ती वेतन अशंदान िोकडवही प्रत्यक्ष तपासली असता सदिची िक्कम हद. 1/4/2012 
िोजी आिंभीची लशल्लक म्हणुन दशवववण्यांत आलेली नाही. 
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत वविाि प्रभाग सलमती, नालासोपािा, नवघि-माणणकपिू, 
वसई प्रभागांचे कामकाज जानेवािी 12 पासनू स्वततं्र किण्यांत आले. खालील तक्त्यामध्ये 
दशवववल्याप्रमाणे सबंधंी प्रभागाचे ननवतृ्ती वेतन अशंदान प्रत्येक महहन्याला अशंदान ननधीमध्ये जमा 
किणे क्रमप्राप्त आहे. प्रत्यक्ष अशंदान िोकडवही तपासली असता वविाि ववभाग वगळता कोणीही 
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अशंदान ननधीमध्ये त्या त्या वेळीच्या िक्कमा जमा केलेल्या नाहीत. 

अ.क्र ववभाग जानेवािी, फेब्रवुािी, माचव 
मळूवेतन गे्रडपे देय अशंदान िक्कम 

1 वविाि  32,34,010/- 3,59,334/- 
2 नालासोपािा 40,24,020/- 4,47,113/- 
3 नवघि-माणणकपिू 83,31,708/- 9,25,745/- 
4 वसई 53,04,570/- 5,89,396/- 

      तिी, विील तक्त्यामध्ये दशवववण्यांत आलेल्या देय अशंदानाच्या िक्कमा त्विीत अशंदान 
ननधीमध्ये जमा किण्यांत याव्या. 
      प्रभाग सलमती ‘ब’ पेल्हाि यांनी ननवतृ्ती वेतन अशंदान ननधीचे त्विीत बाँकेमध्ये खात ेउघडवनू 
माहे जानेवािी 12 पासनू कमवचाऱयांच ेननवतृ्ती वेतन अशंदान जमा किण्यांत यावे.  
      महािाष्र नगिपरिर्षद लेखा सहंहता 1971 ननयम क्र. 135 (2) नमनुा क्र. 101 नसुाि ननवतृ्ती 
वेतन देयक नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही. तिी सदि नोंदवही यापढेु ठेवनू अनपुालन पढुील लेखा 
परिक्षणास अवगत किाव.े तसेच महािाष्र नगिपरिर्षद लेखा सहंहता 1971 ननयम क्र. 136 (ड) नसुाि 
जमा झालेल्या िक्कमा यांची गुतंवणुक प्रमाणपत्र ेलेखा परिक्षणास उपलब्ध झालेली नाहीत. 
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   महानगिपललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
 
ववरार प्रभाग सलमती ‘अ’ तथेे जुन 2008 त े4/2011 या कािावधीमध्ये ववववध पदांवर 22 कमाचा-
यांची ननयुक्ती करण्यात आिी आहे. या कमाचा-यांना शासन ननणाय दद. 31/10/2005 नुसार 
ननयुक्तीच्या ददनांकापासुन पररभावर्त अशंदान ननवतृ्तीवेतन योजना िागु करण्यात आिेिी नाही. सदर 
योजन दद. 1/04/2012 पासुन िागु केिी असल्याने ननयुक्तीच्या ददनांकापासुन 31/03/2012 पयतं 
अशंदान वसुि करणे आवश्यक आहे. 
 
  
      वसई - वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत वविाि, नालासोपािा, नवघि- माणणकपिू, वसई 



229 

 

प्रभाग सलमती कमवचाऱयांच े परिभावर्षत अशंदान ननवतृ्ती वेतन योजनेचे  लेखा परिक्षण केले असता 
खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यांत येत आहेत. 
शा.नन.क्र.अनंनयो/1005/126/सेवा-हद. 31/10/2005 नसुाि, 1 नोव्हेंबि 2005 िोजी ककेवा त्यानतंि ननयकु्त 
होणाऱया कमवचाऱयांना परिभावर्षक अशंदान ननवतृ्ती वेतन योजना लाग ुकिण्यांत आलेली आहे. वविाि 
प्रभाग सलमती ‘अ’ यांनी हद. 1/6/2008 िोजी 12, हद. 1/7/2009 िोजी 6, व हद. 1/4/2011 िोजी 4, 
सफाई कमवचाऱयांची नेमणकू केलेली आहे. एकूण 22 कमवचाऱयांची नेमणूक किण्यांत आलेली आहे. 
उपिोक्त  शासन ननणवयातील अ.क्र. 5 (ब) नसुाि कमवचािी सेवेत ननयकु्त होताच त्यांना परिभावर्षत 
अशंदान ननवतृ्ती वेतन योजना लाग ु किणे क्रमप्राप्त होत.े पिंत ू प्रभाग सलमती ‘अ’ यांनी सदि 
कमवचाऱयांना माहे एवप्रल 2012 पासनू परिभावर्षत योजना लाग ु केलेली आहे. तिी कमवचाऱयांच्या 
ननयकु्ती पासनू त े31 माचव 2012 या कालावधीची वसलूी दिमहा करून अशंदान ननधीमध्ये भिणा 
किणे आवश्यक आहे. (सोबत परिलशष्ट) 
वविाि प्रभाग सलमती ‘अ’ या आस्थापनेवि हद. 1/6/2008 िोजी नानजी का. सोलकंी, सफाई कामगाि 
म्हणून ननयकु्ती किण्यांत आलेली आहे. सदि कमवचाऱयाचे हदनांक 23/6/2010 िोजी ननधन झालले े
आहे. शासन ननणवय क्रमाकं अनंनयो/1009/प्र.क्र. 1/सेवा-4, हद. 12/11/2010 नसुाि सदि कमवचाऱयाला 
परिभावर्षत योजनेचा लाभ लमळू शकला असता, पिंत ू प्रभाग सलमती ‘अ’ यांनी त्या कमवचाऱयाला 
परिभावर्षत योजना सेवेत ननयकु्ती झाल्या हदनांकापासनू लाग ुन केल्याने सदि कमवचाऱयाचे नकुसान 
झालेले आहे. याबाबत योग्य ती कायववाही किण्यांत यावी. 
प्रभाग सलमती ‘क’ नालासोपािा एकूण 7 सफाई कमवचाऱयांची नेमणूक केलेली आहे. पिंत ू शासन 
ननणवयानसुाि आज पयतं सदि कमवचाऱयांना परिभावर्षत योजना लाग ु कलेली नाही. तिी, सदि 
कमवचाऱयांना त्विीत परिभावर्षत योजना ननयकु्तीच्या हदनांकापासनू लाग ुकरून, त्यांचे वेतनातनु मागील 
कालावधींची िक्कम वसलू किण्यांत यावी. (सोबत परिलशष्ट). 
प्रभाग सलमती ‘ड’ नवघि-माणणकपिू यांनी 4/7/2007 त े1/9/2010 या कालावधी मध्ये एकूण 12 सफाई 
कमवचािी व 1 सहाय्यक ग्रथंपाल यांची नेमणूक केलेली आहे. सदि कमवचाऱयांना परिभावर्षत योजना ही 
हदनांक. 4/12 पासनू लाग ु केलेली आहे. तिी शासन ननणवयानसुाि सदि कमवचाऱयांना ननयकु्तीच्या 
तािखेपासनू परिभावर्षत योजना लाग ु करून ननयकु्ती तािीख त े 31 माचव 2012 पयतंचे अशंदान 
कमवचाऱयांकडून वसलू किावे व तवेढे अशंदान महानगिपाललकेने ननवतृ्ती वेतन अशंदान फंडामध्ये जमा 
किावे. (सोबत परिलशष्ट) 
प्रभाग सलमती ‘इ’ वसई यांनी 1/9/2005 त े 1/9/2012 या कालावधीमध्ये 42 सफाई कमवचािी व 1 
स्वच्छता ननिीक्षक व 1 ललवपक असे एकूण 44 कमवचाऱयांची नेमणूक किण्यांत आलेली आहे. पकैी 18 
कमवचािी हे नोव्हेंबि 2005 पवूी ननयकु्त झालेले आहे. शासन ननणवयनसुाि 1/11/2005 पवूी ननयकु्त 
झालेल्या कमवचाऱयांना सदिची परिभावर्षत योजना लाग ुनाही. तिीही, वसई प्रभाग ‘इ’ यांनी परिभावर्षत 
योजना सदि 18 कमवचाऱयांना लाग ुकेलेली आहे. शा.नन.अनंनयो/1008/93/सेवा-4, हद. 1/12/2008 अ.क्र. 
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‘5’ नसुाि ववकल्प हदला असल्यास तसे अनपुालन लेखा परिक्षणास उपलब्ध करून द्यावे. उवविीत 26 
कमवचाऱयांच्या ननयकु्तीच्या हदनांकापसनू त ेपरिभावर्षत अशंदान लाग ू केलेल्या हदनांकापयतं यामधील 
फिकाची िक्कम परिभावर्षत ननवतृ्ती वेतन अशंदान                                                                                                                                                                                                                    
ननधीमध्ये जमा किावी. (सोबत परिलशष्ट) 
वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत प्रभाग सलमती अ,क,ड,इ यांची परिभावर्षत ननवतृ्ती वेतन 
अशंदान ननधीचे लेखा परिक्षण केले असता असे ननदवशनास आले की, कमवचाऱयांच्या वेतनातनू अशंदान 
वसलू कितांना मळू वेतन + गे्रड वेतन यावि 10% प्रमाणे िक्कम परिगणना केली आहे. 
शा.नन.अनंनयो/1005/126/सेवा-4, हद. 31/10/2005 अ.क्र. 3 (इ) नसुाि मळू वेतन + ग्रेड वेतन + 

महागाई भत्ता यावि 10% प्रमाणे अशंदानाची परिगणना केलेली नाही. तिी उपिोक्त शासन 
ननणवयानसुाि ननवतृ्ती वेतन अशंदानाची परिगणना करून फिकाची िक्कम वसलू किावी. 
वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत प्रभाग सलमती अ,क,ड,इ यांनी कमवचाऱयांची वर्षवभिात जमा 
होणाऱया अशंदान िक्कमेवि शासन आदेशानसुाि व्याजाची िक्कम त्या त्या वर्षी जमा किणे क्रमप्राप्त 
होत.े पिंत ू उपिोक्त चािही प्रभाग सलमतीने कमवचाऱयांच्या वावर्षवक जमा होणाऱया अशंदानावि व्याज 
जमा केलेले नाही ककंबहुना अदंाज पत्रकामध्येही तितदु केलेली नाही, तिी सबंरं्धत कमवचाऱयांच्या खाती 
व्याज जमा करून अनपुालन पढुील लेखा परिक्षणास अवगत किावे. तसे परिभावर्षत कमवचाऱयांचा लेखा 
स्वततं्र ठेवण्यात यावा.  
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नगररचना ववभागामाीा त भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आल्यानतंर त्वरीत बांधकामावर मािमत्ता कर 
आकारण्यात येत नाही. दर पाच वर्ांनी मािमत्ता कराच्या दरात सुधारणा करणे आवश्यक असताना 
महानगरपालिका स्थापन झाल्यानतंरही दरात सुधारणा करण्यात आिेिी नाही. 
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      वसई-वविाि शहि महानगिपाललका ‘ड’ प्रभागातील मालमत्ता कि ववभागाचे लेखा परिक्षणास 
केले असता खालील बाबी हदसनू आाल्या. 
‘ड’ प्रभागांतगवत हदवाणमान, माणणकपिू, चुळणे, नवघि, बादामपिू आणण उमेळमान असे एकूण 6 वॉडव 
आणण 13 ग्रामपचंायतीच्या हद्दींमध्ये होणाऱया ननवासी, वाणणजज्यक आणण औद्योर्गक प्रकािची 
बांधकामे खाजगी व्यावसानयकांकडून होत आहेत. सदि बांधकामांना महानगिपाललकेच्या नगििचना 
ववभागातफे भोगवटा प्रमाणपत्र े देण्यांत येतात. सदि बांधकामांवि मालमत्ता किाच्या ननिननिाळ्या 
दिांनसुाि परिगणना करून मालमत्ता ववभाग कि आकािणी कितो. त्यासाठी नगििचना ववभागामाफव त 
देण्यांत आलेल्या भोगवटा प्रमाणपत्राची प्रत मालमत्ता ववभागास देणे क्रमप्राप्त आहे. पिंत ू प्रत्यक्ष 
नगििचना ववभाग सदि महत्वाची प्रत मालमत्ता ववभागास प्रभावीपणे सदि कि आकािणी किता येत 
नाही. परिणामी महानगिपाललकेस वर्षावनवुर्ष ेफाि मोठ्या महसलुास मकुावे लागत.े 
‘ड’ प्रभागाने सादि केलेल्या मालमत्ता किाच्या दि यादीचे अवलोकन केले असता असे हदसनू येत ेकी, 
नवघि-माणणकपिू नगिपरिर्षदेने सन ्1965 पासनू दि 5 वर्षांनी मालमत्ता किात 25 त े30 पसैे प्रनत 
चौिस फूट या दिाने वाढ केलेली आहे. या पवूीच ेसधुारित दि हद. 1/4/2006 पासनू लाग ूकेलेले आहेत. 
त्यानतंि 5 वर्षांनी म्हणज ेमाहे एवप्रल 2010 पासनू जनु्या दिांमध्ये वाढ किणे अपेक्षक्षत होत.े दिम्यान 
जुल ै 2009 मध्ये महानगिपाललका अजस्तत्वात आल्यानक महानगिपाललकेने दिात सधुािणा किणे 
अपेक्षक्षत होत.े याबाबत महानगिपाललकेच्या अर्धननयम128 अ (3) आणण 129 अन्वये तितदू असताना 
देखील त्याची अमंलबजावणी किण्यांत आल्याच े हदसनू येत नाही. त्यामळेु ‘ड’ प्रभागातील 6 वॉडव 
आणण 112 ग्रामपचंायतीमधनू अद्यापही जुन्या दिाने मालमत्ता किाची आकािणी किण्यांत येत आहे. 
सन ्2011-12 मध्ये ‘ड’ प्रभागामध्ये 10 ननवासी, 12 ननवासी आणण व्यापािी, 5 वाणणजज्यक आणण 29 
औद्योर्गक अशा एकूण 56 बांधकामांची भोगवटा प्रमाणपत्र े ननगवलमत झालेली आहेत आणण त्यावि 
जुन्या दिने कि आकािणी होत आहे. माहे. एवप्रल 2010 पासनू आजतागायत मालमत्ता किामध्ये 
दिवाढ न केल्याने महानगिपाललकेस फाि मोठ्या प्रमाणावि आर्थवक महसलुास मकुावे लागत.े 
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वसलूपात्र िक्कम रु. 401081.00/-   
वसई-ववरार शहर महानगरपालिका अतंगात प्रभाग ‘अ’ ववरार यांची मािमत्ता कर वसुिीची टक्केवारी 
अत्यतं कमी असुन सन 2011-12 मधीि थकबाक  एकुण मागणीच्या 45% आहे. त्यामुळे महसुिात 
तुट येत असुन ववकास कामांवर पररणाम होत आहे. बोळींज ववभागामध्ये मािमत्ता कर आकारणी ही 
ग्रामपचंायत ठरावानुसार करण्यात येत आहे. वसई-ववरार शहर महापालिका ही दद. 3/7/2009 रोजी 
स्थापना झािेिी असल्याने मुबंई प्रांनतक महानगरपालिका अर्धननयम 1949 ननयम क्र. 129 ‘अ’ 
नुसार मािमत्ता कर आकारणी करणे आवश्यक आहे. 
 
  
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत प्रभाग ‘अ’ वविाि येथील मालमत्ता कि आकािणी 
नस्तींचे लखेा परिक्षण केल ेअसता खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहेत. 
प्रभाग ‘अ’ वविाि चा ववभागाची सन 2011-12 मालमत्ता किाची एकूण मागणी रु.8,80,27,503/- एवढी 
असनू मागील थकबाकी रु. 1,59,67,060/- एवढी आहे. मागील थकबाकीची वसलु रु.87,10,196/- एवढी 
झालेली असनू थकबाकी पकैी रु. 72,56,864 एवढी थकबाकी लशल्लक आहे. मागील थकबाकी व सन 
2011-12 ची थकबाकी लमळून एकूण थकबाकी रु. 2,25,14,478/- एवढी आहे. सदि वसलूी बाबत काय 
कायववाही केली, ककती थकबाकीदाि यांना नोटीस देण्यात आल्या या बाबतचा अहवाल लेखा परिक्षणास 
उपलब्ध झालेला नाही. तसेच वसलूीची टक्केवािी 54.95 असल्याने थकबाकी वसलूीसाठी प्रशासकीय 
कायववाही करून महापाललकेचे उत्पन्न वाढववण्यासाठी प्रयत्न किावेत.  
वसई-वविाि शहि महापाललका नगि ववकास ववभाग यांनी सन 2011-12 मध्ये प्रभाग सलमती ‘अ’ याना 
एकूण 45 इमाितींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आललेे आहे. पकैी फक्त सात इमाितीना मालमत्ता 
कि आकािणी किण्यात आलेली आहे. म्हणजे अजून 38 इमाितीना मालमत्ता कि आकािणी झालेली 
नाही. सदि बाब गभंीि असनू ननयम बाह्य आहे. मोठ्या प्रमाणावि इमाितींना मालमत्ता कि 
आकािणी न झाल्याने महानगिपाललकेच्या महसलूामध्ये तटु येत असनू त्यामळेु ववकास कामांवि 
परिणाम होत आहे. या 38 इमाितींवि त्विीत कि आकािणी करून मालमत्ता कि रु. 359113/- व 
त्याविील शासन अर्धभाि रु. 41968/- ची वसलूी किण्यांत यावी.  
वसई-वविाि शहि महानगिपाललका बोळींज ववभागामध्ये मालमत्ता कि आकािणी ही ग्रामपचंायत 
ठिावानसुाि किण्यात येत आहे. वसई-वविाि शहि महापाललका ही हद. 3/7/2009 िोजी स्थापना झालेली 
आहे. मुबंई प्रांनतक महानगिपाललका अर्धननयम 1949 ननयम क्र. 129 ‘अ’ नसुाि मालमत्ता कि 
आकािणी केलेली नाही. उपिोक्त ननयमानसुाि मालमत्ता कि आकािणी न केल्यामळेु महापाललकेच्या 
महसलूात मोठ्या प्रमाणावि घट येत आहे. तिी बोळींज प्रभागामध्ये भोगवाटा प्रमाणपत्र लमळालेल्या 
इमाितींना उपिोक्त ननयमानसुाि मालमत्ता कि आकािणी किण्यात यावी. 
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गुतंलेली िक्कम  रु. 1300000.00 /-, आक्षेपाधीन िक्कम रु. 1056000.00/- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 25280.00/-   
सपुंणा ननववदाप्रक्रक्रया आक्षेपाहा आहे. 
 
  

कामाचे नाव दैनहंदन व ककिकोळ कामकाज सेवा पिुववणे. 
स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव मे. र्चिाग लेबि कॉनक्रि 
तांर्त्रक मजंुिी 17 
प्रशासकीय मजंुिी ठिाव क्र. 17 हद. 28/05/2009 
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

---- 

अदंाजपत्रकाची िक्कम 13 लाख 
बजेट तितदु ---- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव दै.निववि र्चमाजी हद. 08/04/2009 त े 15/04/2009, 

हद. 07/04/2009 
इसािा िक्कम 20,000/- 
ननववदा िक्कम 1,500/-  
सिुक्षा अनामत 6,400/- 
कामाचा कालावधी 1 वर्षव 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु. 100/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश वमप/दवा/589, हद. 03/06/2009 
काम सरुु हदनांक  03/06/2009 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

---- 



234 

 

प्रमाणक क्र.   ---- मोजमाप पसु्तक क्र.    ----- 
     वसई – वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत कायवित रुग्णालय येथे दैनहंदन व ककिकोळ 
कामकाज सेवा पिुववण्याबाबतची नस्ती तपासली असता खालील प्रमाणे अलभप्राय देण्यात येत आहे. 
ननववदा प्रलसध्दी हदनाकं 07/04/2009 मध्ये नगिपरिर्षद रुग्णालयातील दैनहंदन व ककिकोळ काम े
किण्यासाठी ननववदा प्रलसध्दी देण्यात आली होती व सदि ननववदा हदनांक 16/04/09 िोजी उघडण्यात 
येणाि होत्या. प्रत्यक्ष नस्ती तपासली असता ननववदा हद. 12/05/2009 िोजी उघडण्यात आल्या आहेत. 
या ववलबंाबाबतची कािणे नस्तीमध्ये उपलब्ध नाहीत. 
मे. हनमुतं अज्ञान सळेु यांची ननववदा तपासली असता त्यांनी भिलेले दि प्रथम रु. 70,000/- ललहील े
होत ेपिंत ुत्यात रु.170000/- अशी दरुुस्ती किण्यात आली आहे. त्यानसुाि मे. र्चिाग लेबि कॉण्ररक्टि 
यांचे दि रु. 88,000/- हे न्यनुतम म्हणुन जस्वकािण्यात आलेले आहे. या दोन्ही ननववदाकािांच्या 
दिामध्ये मोठी तफावत असल्याने त े स्पधावत्मक नसल्याच े हदसत.े त्यामळेु मे. हनमुतं सळेु याच े
दिातील खाडाखोडीबाबत आक्षेप नोंदववण्यात येत आहे.  
मे. र्चिाग लेबि कॉण्ररक्टि यांचा लेबि पिुवठा पिवाना नतुनीकिण डडसेंबि 2008 पयतंच आहे. अस े
असताना सदिची ननववदा ग्राहय धिण्यात येऊन जस्वकािण्यात आली आहे. 
ठेक्याची वावर्षवक िक्कम रु. 10,56,000/- असताना (रु.88,000/- x 12 म.) ननववदा अटी व शती ब (3) 
व किािनामा अट क्र. 17 नुसाि रु. 31,680/- सिुक्षा अनामत ठेकेदािाकडून घेणे क्रमप्राप्त असताना रु. 
6,400/- वसलु किण्यांत आली आहे. 
सन 2011-12 प्रमाणके तपासली असता ननववदा अटी शती ब (3) व किािनामा अट क्र. 17 नसुाि 
ठेकेदाि याच्या देयकातनू 7% सिुक्षा अनामत िक्कम कपात किण्यात आलेली नाही. 
किािपत्र अट क्र. 4 नसुाि ठेकेदाि र्चिाग लेबि कॉन्रक्टि यानी कमवचािी ववमा उतिववलेला नाही. 
तसेच कमवचाऱयांकडून वसलु केलेला व्यवसाय कि शासनास नतजोिीत जमा केल्या बाबतच ेचलन लेखा 
परिक्षणास उपलब्ध झाले नाही. 
किािपत्र अट क्र. 16 नसुाि ठेकेदाि र्चिाग लेबि कॉन्रक्टि यानी िोज 15 कमवचािी रुग्णालयाला 
पिुवठा किणे बधंनकािक आहे. प्रत्यक्ष प्रमाणके व देयके तपासली असता कधी 10 ति कधी 12 
कमवचािी पिुवठा केलेला आहे. ठेकेदाि यानी कमी पिुवठा केला असल्याने त्यांचे ववरुध्द दंडात्मक 
कायववाही किणे आवश्यक असताना ती किण्यात आललेी नाही.  
सन 2011-12 किीता रुग्णालयासाठी दैनहंदन कामकाज सेवा पिुववणेबाबत ठेकेदाि र्चिाग लेबि 
कॉन्रक्टि याना प्रशासककय ठिाव क्र. 338 हद. 31/03/2010 नसुाि मदुत वाढ देण्यात आली आहे व 
त्या अनरु्षगंाने कायावलयीन पत्र क्र. वववशम/दवा/78/2010, हद. 31/03/10 नसुाि ठेकेदाि याना नववन 
किािपत्र किण्यासाठी आदेशीत केले आहे. नस्ती तपासली असता ठेकेदाि र्चिाग लेबि कॉन्रक्टि यानी 
नववन किािपत्र केलेले नसनु त्यांचा ठेका अद्यापपयतं सरुु ठेवण्यात आला आहे. वस्ततुः शासन 
परिपत्र्क हद. 10/10/2008 नसुाि नव्याने ननववदा प्रकक्रया न िाबववता मजंुि ननववदाकािास मदुतवाढ 
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देण्याची तितदु काढुन टाकण्यात आली आहे. 
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वसलूपात्र िक्कम रु. 1980.00/-   
रुग्णाियासाठी वावर्ाक क्रकती ऑर्क्सजन लसिंींडर ररक्रींिींग करावी िागणार आहेत. याची मागणी 
रुग्णाियाने भांडार ववभागाकड ेकेिेिी नाही. मागणी नसताना ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत.      
करारनामा न करता मे. लिओ ऑर्क्सजन याना कायाादेश क्र. व.वव.श.म./भा/554/11 दद. 29/08/2011 
देण्यात आिा आहे. ऑर्क्सजन लसिींडर ररक्रींिींग साठा नोंदवहीमध्ये क्रकमान 11 तारखाना प्रथम एक 
लसलिडंर वापरिे असे नमूद करुन तद्नतंर खाडाखोडीद्वारे दोन लसलिडंर वापरल्याची नोंद केिी आहे. 
 
  
       वसई – वविाि शहि महानगिपाललका अतंगवत कायवित असलेले वसई येथील रुग्णालयासाठी 
लागणािे ऑजक्सजन लसलंलडंि रिकफंलींग नस्तीच ेलेखा परिक्षण केल ेअसता खालील प्रमाणे अलभप्राय 
देण्यात येत आहेत. 
रुग्णालयासाठी वावर्षवक ककती ऑजक्सजन लसलंींडि रिकफंलींग किावी लागणाि आहेत. याची मागणी 
रुग्णालयाने भांडाि ववभागाकड ेकेलेली नाही. मागणी नसताना ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. 
ननववदा प्रलसध्दी शा.नन. भाकस/1094/(2639) उद्योग-6, हद. 30/03/94 मधील अनकु्रमांक 1-4-1-3 अ 
ब/1.4.2.1/1.4.2.2/1.4.1.2 व 1.4.2.3 नसुाि ठेकेदाि यानी कागदपत्र तांर्त्रक ललफाफा सोबत जोडणे 
क्रमप्राप्त होत.े व त्याप्रमाणे ननववदा प्रलसध्दी मध्ये नमदू किणे आवश्यक होत.े उदा., अनामत िक्क्म, 

आयकि प्रमाणपत्र, ववक्रीकि प्रमाणपत्र इत्यादी. 
ननववदा प्रलसध्दी मध्ये ननववदा उघडण्याची तािीख 06/06/11 अशी होती पिंत ूप्रत्यक्ष ननववदा 01/07/11 
िोजी उघडण्यात आल्या. एवढया उलशिा ननववदा उघडण्याचे प्रयोजन नस्तीमध्ये नमदु नाही. 
ननववदा प्रककयेमध्ये तीन ठेकेदािानी भाग घेतला आहे. 1) ललऑ ऑजक्सजन 2) सतं िामदास गरसेस व 
3) एस.के.एजन्सी. सदि ठेकेदाि यांच्या ननववदा आवक केलेल्या नाही त्यामळेु ननववदा कोणत्या 
तािखेला प्राप्त झाल्या हे लेखा परिक्षणास समजू शकले नाही.  
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चलन क्र. 4224 हदनांक 06/12/11, िेग्यलेुटि रिपेंरिगं 450 चलन क्र. 4369 हद. 07/10/12 बी पी सी 
प्लो लमटिसेटल रिलेटींग व्हॉल, हय ूलमटि व्हॉल, िरक्स िेगलेुटि चलन क्र. 4376 हद. 18/02/12 सेल्फ 
सेिींग व्हॉल चलन क्र. 4418 हद. 06/03/12 Favalve with hamidifire Bottle विील चलनाचंी साठा 
िजजस्टि मध्ये नोंद घेतलेली नाही.  
सन 2011-12 मध्ये ऑजक्सजन लसलींडि रिकफंलींग करुन मे. ललओ ऑजक्सजन यानी वेळोवेळी 
रुग्णालयाला पिुवठा केलेली आहेत. लसलींडि प्राप्त झाल्यांनति सबंरं्धत ठेकेदाि यांना माल 
लमळाल्याची पोच देताना स्वाक्षिी करुन रुग्णालयाचा लशक्का मािणे क्रमप्राप्त आहे. पिंत ूसन 2011-
12 मध्ये चलनावि रुग्णालयाचा लशक्का नाही.  
ऑजक्सजन लसलींडि रिकफंलींग साठा नोंदवही तपासले असता कंसात नमदू केलेल्या तािखाना प्रथम 
एक लसललडंि वापिले असे नमदू केले आहे व खाडाखोड करुन त्याचे दोन लसलींडि वापिले असे नमदू 
केले आहे. (हदनांक 3-11-11, 5-11-11, 19-11-11, 20-11-11, 22-11-11, 23-11-11, 26-11-11, 16-12-
11, 2-1-12, 27-2-12, 29-2-12 ) तसेच साठा िजजस्टि मध्ये वस्त ू घेणािा व वस्त ू देणािा यांपकैी 
एकाही कमवचाऱयाची स्वाक्षिी नाही. तसेच वदै्यककय अर्धकािी यानी साठा िजजस्टि वर्षावमध्ये तपासनू 
एकही स्वाक्षिी केलेली नाही. वि नमदु केल्याप्रमाणे एकुण 11 लसलेंडिच ेरु. 180/- प्रमाणे  

रु. 1980/- जादा प्रदान झाल्याचे हदसत ेत्याची सबंरं्धतांकडुन वसलुी किण्यात यावी. 
वसलुपात्र िक्कम रु. 1980/- 

सन 2011-12 मध्ये ठेकेदाि याना ऑजक्सजन लसलेंडि रिकफंलींग किण्यासाठी वेळोवेळी देण्यात आलले े
कायावदेश लखेा परिक्षणास उपलब्ध झाले नाहीत.  
हदनांक 1-4-2011 त े27-6-11 या कालावधी मध्ये ठेकेदाि यानी केलेल्या ऑजक्सजन रिकफंलींग लसलेंडि 
पिुवठ्याच्या नोंदी साठा नोंदवही मध्ये घेण्यात आलले्या नाहीत.  
भांडािात प्राप्त लसलेंडि, त्याचा प्रत्यक्ष वापि त्यानसुाि नोंदवहीतील नोंदी याबाबत विीष्ठांकडुन ताळमेळ 

घेऊन नॊदंवहीतील नोंदी स्वाक्षिीत किण्यात येत नाहीत. 
DPSKGGM6001 (Ref No : 98)                                                                           

99    -                          -   -                                 
 
िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :महानगिपाललका , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
गुतंलेली िक्कम  रु. 3365248.00 /- 
वसलूपात्र िक्कम रु. 168260.00/-   
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इसारा रक्कम 0.5% र्स्वकारण्यात आिी असुन सुरक्षा अनामत र्स्वकारण्यात आिेिी नाही. 
 
  
कामाचे नाव वसई-वविाि शहि महानगिपाललका LPT- 909-EX वाहानावि 

हायड्रोललक लरडि बसववणे. 
स.ुबे/म.का.स.स.ं/ठेकेदािाचे नाव शालीमाि इंजजननअरिगं 
तांर्त्रक मजंुिी स्थायी सलमती ठिाव क्र. 5 हद.13/10/10 
प्रशासकीय मजंुिी                   ---   
अदंाजपत्रकातील जजल्हा दिसचुी 
वर्षव 

बाजािभाव 

अदंाजपत्रकाची िक्कम 3365248 
बजेट तितदु ---- 
ननववदा कालावधी व दैननकाचे नाव  हद. 27/05/2011 त ेहद. 4/06/2011 दै.वतृ्त् मानस, उपनगि 
इसािा िक्कम रु.20,000/- 
ननववदा िक्कम रु.1500/- 
सिुक्षा अनामत रु.40,000/- 
कामाचा कालावधी 2 महहने 
किािनामा मदु्रांक शलु्क रु.3800/- 
दोर्षदानयत्व कालावधी 1 वर्षव 
कायाविंभ आदेश वववशम/आस्था/25/2010, हद. 01/10/2011 
काम सरुु हदनांक:  काम पणुव हदनांक:   ----- 
धावत/ेअनंतम देयक 
एकुण खचव िक्कम 

 

प्रमाणक क्र. मोजमाप पसु्तक क्र. 
      
      वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेमाफव त LPT- 909-EX हया दोन वाहनावि हायड्रोललक लरडि 
बसववणे किीता हदनाकं 24/5/2011 िोजी दैननक वतृ्त् पत्रात व उपनगि हया वतृ्त् पत्रात जाहीिात देऊन 
ननववदा मागववण्यात आल्या ननववदा कालावधी 27/5/2011 त े4/6/11 9 हदवस होता जाहहिातीनसुाि 3 
ननववदा प्राप्त झाल्या सदिच्या ननववदा हदनांक 9/6/2011 िोजी उघडण्यात आल्या त्यापकैी शालीमाि 
इंजजननअरिगं हयांच्या ननववदा ठिाव क्र. 9 हद. 25/07/11 अन्वये कमी दिाचे असल्याने मजंूि किण्यात 
आल्या.  
     त्यांच्या कडून बाँक गाँिेटीं घेण्यात आल्याबाबतची कागदपत्र े नस्ती तपासली असता आढळुन 
आली नाही.  
     इसािा िक्क्म ननववदा कामाच्या 1% घेणे अपेक्षक्षत आसताना इसािा िक्कम 0.5% घेण्यात 
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आल्याचे हदसनु येत.े सिुक्षा अनामत िक्कम 5% प्रमाणे रु. 1,68,260/- सबंरं्धतांकडुन घेण्यात 
आल्याचे नस्ती तपासली असता आढळुन आले नाही. सदिची िक्कम सबंरं्धतांकडून ननववदा कामाच्या 
5%प्रमाणे वसलु न केल्याने अननयलमतता झाल्याचे ननदशवनास येत.े किीता िक्कम रु. 1,68,260/- 
वसलुपात्र ठेवण्यात येत आहे.  
     टाटा मोटसव यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या चेसीस शालीमाि इंजजननयिींग यांना लरडि 
बसववण्याकिीता कधी हस्तांतिीत किण्यात आल्या व त्यांनी लरडि बसवनू महापाललकेस कधी पित 
केल्या याबाबतच्या नोंदी लखेा परिक्षणास तपासणी किीता नस्तीमध्ये उपलब्ध झाल्या नाहीत.  

DATASDM5602 (Ref No : 99)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :महानगिपाललका , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 
 
मजूंर ननववदाकाराने भरिेिा दर व पुरववण्यात येणा-या मािाचा उत्कृष्ट्ट दजाा या दोन्ही बाबी सक्षम 
प्रार्धकाऱ्याने प्रमाणणत केिेल्या नाहीत त्यामुळे ननववदाकारांकडुन एकाच बाबीसाठी प्राप्त झािेिे 
न्युनतम व उच्चतम दर यामधीि तीावतीबाबत आक्षपे नोंदववण्यात येत आहे. 
 
  
     वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेने सन 2011-12 या ववत्तीय वर्षावत हददीतील ववववध 
बालोद्यानात नववन खेळण्यांचा पिुवठा करून व बसवनू  देण्याच्या एकूण 52 ववववध कामांची व 
त्यांच्या अदंाजजत खचव रु. 1 कोटीची जाहहिात हद. 7/5/2011 िोजी वतवमान पत्रात देऊन सदि ननववदा 
हद. 20/05/2011 िोजी उघडण्यात आल्या. व सदि जाहहिातीस, 1)मे. अरिहंत इंडजस्रयल कॉपोिेशन लल, 

2) मे. डायमडं फायि अाँड फेर्ब्रकेशन, 3) मे. हनी फन एन र्थ्रललगं कंपनी, 4) मे. फन प्ले लसस्टीम, 5) 

मे. बाबा प्ले वल्डव आणण, 6) मे. प्ले मेट लसस्टीम या ननववदाधािकांनी प्रनतसाद देवनू आपल्या ननववदा 
सादि केल्या. त्यानसुाि ननववदा धािकांनी दशवववलेल्या दिांचा तलुनात्मक तक्ता तयाि करुन त्यास 
महानगिपाललकेने 6 महीन्यांनति म्हणजे हद. 21/11/2011 िोजी ठिाव क्र. 27 अन्वये मजंूिी हदली. 
     या कामांची नस्ती पडताळली असता असे ननदशवनास येत ेकी, तलुनात्मक तक्त्यामधील घटक 
क्र. 6, 11, 14, जी 24 आणण 25 यांच्या न्यनुतम दि आणण उच्चतम दिामध्ये अवास्तव तफावत 



239 

 

हदसनू येत.े उदा. घटक क्र.6 मधील लमननट्यबु स्लाईड या खेळण्यासाठी न्यनूतम 1 चे दि रु. 
28,800/- एवढे दशवववण्यात आले असनू त्याच कामासाठी उच्चतम ननववदेचा दि रु. 1,12,000/- 

दशवववण्यात आला आहे. या दोन्ही दिातील अवास्तव तफावतीमळेु न्यनुतम 1 ननववदाकािाने भिलले्या 
दिाबाबत आणण प्रत्यक्ष केलेल्या कामाच्या दजावबाबत प्रश्न ननमावण होतो. तसेच मजंूि ननववदाकािाने 
भिलेला दि व पिुववण्यात येणा-या मालाचा उत्कृष्ट दजाव या दोन्ही बाबी सक्षम प्रार्धकाऱयाने प्रमाणणत 
केल्याचे नस्तीमधील कागदपत्रांवरून हदसनू येत नाही. 

DATRADM5901 (Ref No : 100)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :महानगिपाललका , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 4018985.00/- 
 
प्रभाग सलमती ‘ब’, ‘क’ व ‘इ’ यांचेकडुन दावे व खटिे या िेखा लशर्ांतगात खचा करण्यात आिेिे 
रु.40,18,985/- इतक्या रकमेचे दफ्तर िेखा परीक्षणास उपिब्ध झािे नाही. 
 
  
 
वसई-वविाि शहि महापाललका अतंगवत सन 2011-12 मध्ये एकूण दावे व खटले यावि खचव रु. 
86,33,995/- एवढा किण्यात आलेला आहे. प्रभाग सलमती ‘ब’, ’क’, ’ई’ यांना अधव समास क्र. 71 हद. 
29/4/13 नसुाि दप्ति लेखा परिक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत कळववले असनूही आजपयतं 
दप्ति उपलब्ध करून देण्यांत आलेले नाही. म्हणून प्रभाग सलमती ‘ब’, ’क’, ’ई’ यांनी दावे व खटल े
यावि केलेला खचव रु. 40,18,985/- आक्षेपाधीन ठेवण्यातं येत आहे. 
 

DPSKGGM6001 (Ref No : 101)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :महानगिपाललका , िाज्य शासन ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 1117605.00/- 
 
राज्य शासनाच्या सुवणा जयतंी रोजगार योजनेकरीता प्राप्त अनुदानाचा ववननयोग व उपयोर्गता 
प्रमाणपत्राची तपासणी अलभिेखे उपिब्ध करुन न ददल्याने करता आिी नाही. 
 
  
          आर्थवक वर्षव 2011-12 मध्ये सवुणव जयतंी िोजगाि योजना या लेखा लशर्षावखाली शासनाकडून 
रु.4,84,000/- अनदुान प्राप्त झाले आहे. तसेच वसई-वविाि शहि महानगिपाललका यांनी रु. 6,33,605/- 
एवढे अनदुान सवुणव जयतंी िोजगाि योजनेसाठी वगव केलेले आहे. एकूण खची पडलेले अनदुान रु. 
11,17,605/- 
     उपिोक्त अनदुानाचे लेखा परिक्षण किावयाच ेअसल्याने खचावच्या नस्ती, शासन ननणवय, िोख 
वही, बाँक पासबकु लेखा परिक्षणास उपलब्ध करून देणेबाबत उपआयकु्त मखु्यालय यांना अधवसमास 
पत्र क्र. 144 हद.24/06/2013 अन्वये कळववण्यात आले होत े तथावप त े तपासणीस उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेले नाहीत. त्यामळेु प्राप्त अनदुानाचा ववननयोग/वापि कसा किण्यात आला तसेच 
उपयोर्गता प्रमाणपत्र याची तपासणी किता आली नाही. किीता आर्थवक वर्षव 2011-12 मध्ये किण्यात 
आलेला सपंणुव खचव रु. 11,17,605/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 

DPSKGGM6001 (Ref No : 102)                                                                           
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
   महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 38000000.00/- 
 
महाराष्ट्र आग प्रनतबधंक व जीव सरंक्षण उपाययोजना अर्धननयम 2006 किम (25) नुसार ववशरे् 
ननधी स्थापन करण्यात आिेिा असताना हया ननधीत जमा होणाऱ्या रक्कमांचा स्वततं्र िखेा ठेवणे 
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आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे स्वततं्र िखेा ठेवण्यात आििेा नाही. जमा खचााच्या वावर्ाक िेख्यात 
दशाववण्यात आिेिी जमा रक्कम व वावर्ाक जमा वववरणपत्रात दशाववण्यात आिेिी जमा रक्कम यात 
रु. 3.80 कोटीचंी तीावत आहे. 
 
  
        मुबंई प्रांनतक अर्धननयम 1949 चे कलम 129 (सी), 127 (1), 63(5) नसुाि अजग्नशमन कि 
मालमत्ता किाच्या कियोग्य मलु्यांच्या जास्तीत जास्त 2% आकािण्याची तितदु आहे. महासभा  ठिाव 
क्र. 8 हद. 15/2/11 िोजीच्या प्रस्तावनेमध्ये नमदु किण्यात आलेले मुबंई प्रांनतक अर्धननयम 1949 चे 
कलम व ठिावामध्ये नमदु किण्यात आलेले मुबंई प्रांनतक अर्धननयम 1949 चे कलम यात ववसगंती 
हदसनू येत.े 
        महािाष्र आग प्रनतबधंक व जीवन सिंक्षक उपाययोजना अर्धननयम 2006, कलम 25 नसुाि 
“आग सिुक्षा ननधी” स्थापन करून या अर्धननयमातील कलम 11,12,13,14 नसुाि फी बसवणे व गोळा 
किण्याची तितदु असनू त्यानसुाि जमा होणािा ननधी “आग सिुक्षा ननधी” या खात्यात जमा करून 
त्याचा उपयोग अजग्नशमन सेवा पथक चालववणेसाठी किता येईल या अनरु्षगंाने अजग्नशमन कि व 
ववववध अजग्नशमन सेवा कि आकािणी किणेबाबत महासभा ठिाव क्र. 6 हद. 15/02/2011 अन्वये 
मान्यता देण्यात आलेली असनू प्रत्यक्ष अमंलबजावणी 1/3/2011 पासनू किण्यास मान्यता देण्यात 
आली. 
         सन 2011-12 किीता फायि प्रोटेक्शन व ववशरे्ष फायि प्राटेक्शन फी वसलुीचा अदंाज 12.45 
कोटी असताना जमा खचावच्या वावर्षवक लेख्यानसुाि रु. 14.30 कोटी प्रत्यक्ष जमा झाल्याचे हदसत.े 
सदिची वसलुी नगििचना ववभागामाफव त किण्यात येत असनू प्रत्यक्षात वसलु किण्यात आलेल्या 
िक्कमांच्या पावत्या तपासणी किीता उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. जमा िक्कमांच ेववविणपत्र 
तपासले असता प्रत्यक्षात िक्कम रु.10.50 कोटी जमा झाल्याचे आढळून येत.े वावर्षवक लेख्यातील 
तफावत रु. 3.80 कोटीबाबत अधवसमास पत्र क्र. 61 हद. 23-4-2013 ववचािणा किण्यात आली होती 
तथावप अद्याप खलुासा प्राप्त झालेला नाही. 
      महािाष्र आग प्रनतबधंक व जीव सिंक्षण उपाययोजना अर्धननयम 2006 कलम (25) नसुाि 
ववशरे्ष ननधी स्थापन किण्यात आलेला असताना हया ननधीत जमा होणाऱया िक्कमांचा स्वततं्र लखेा 
ठेवणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे स्वततं्र लखेा ठेवण्यात आलेला नाही. तसेच त्याच स्वततं्र ताळमेळ 

घेणे आवश्यक आहे. ताळमेळ घेण्यात न आल्याने त्रटुी ननदशवनास येत आहे.   
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :अजग्नशमन कमवचािी/ अ , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 2784600.00/- 
 
अर्ग्नशमन ववभागात ठेका पध्दतीने नेमिेल्या ीायरमन व ड्रायव्हर यांना अदा करण्यात आिेल्या 
देयकांची प्रमाणके व हजेरीपत्रके तपासणीस उपिब्ध न झाल्याने सपुंणा खचा आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत 
आहे. 
 
  
      अजग्नशमन ववभागात ठेका पध्दतीने फायिमन व ड्रायव्हि हयांची वविाि, नालासोपािा व 
नवघि-माणणकपिू ववभागात ननववदा मागावनू नेमणूक केलेली आहे. त्यांना अदा किण्यात आलले्या 
देयकांची तपासणी किणे किीता माहे ऑक्टोबि 2011 व माचव 2012 हया महहन्याची प्रमाणके व 
हजेिीपत्रके लेखा परिक्षणाकिीता उपलब्ध करुन देण्याबाबत अधव समास ज्ञापन क्र. 60 व 62 अन्वये 
कळववण्यात आलेले असनू देखील आजतागायत दप्ति तपासणी किता उपलब्ध करुन देण्यात आलेले 
नाही. त्यामळेु वविाि ववभागामाफव त किण्यात आलेला खचव रु. 10,59,600/- व नालासोपािा 
ववभागामाफव त किण्यात आलेला खचव रु. 17,25,000/- आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
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िेखापरीक्षण वर्ा  : 2011-2012 
   
लेखा शीर्षव :उद्याने व कक्रडांगणे , महानगिपाललका ननधी  
अननयलमतता कलम   : 9ड 
 आक्षेपाधीन िक्कम रु. 11075792.00/- 
 
'उदयान व क्रक्रडांगणे’, या िेखा लशर्ाा अतंगात क्रक्रडांगण मजूर/देखभाि व्यवस्था (5% क्रक्रडा राखीव 
तरतूद) तसेच वकृ्षारोपण/उदयान मजूर/देखभाि करण्यात आिेल्या खचााच्या नस्ती, प्रमाणके व 
नोंदव्या तपासणीस उपिब्ध न झाल्याने सपुंणा खचा आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
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       सन 2011-12 या आर्थवक वर्षावच्या वसई-वविाि शहि महानगिपाललकेच्या जमा व खचावच्या 
वावर्षवक लेख्यात दशवववलेल्या 'उदयान व कक्रडांगणे' या लेखा लशर्षाव अतंगवत कक्रडांगण मजूि/देखभाल 
व्यवस्था (5% कक्रडा िाखीव तितदू) तसेच वकृ्षािोपण/उदयान मजूि/देखभाल या बाबींवि झालेल्या एकुण 
खचावच्या सवव नस्त्या तसेच जमेच्या िक्कमेच्या नोंदवहया, पावत्या, चलने तसेच 5% कक्रडा िाखीव 
तितदूीबाबतच्या शासन ननणवयाची प्रत इत्यादी अलभलेखे उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
उद्यान/वकृ्षप्रार्धकिण ववभागास अधवसमास पत्र क्र.30 हद. 18/03/2013 व स्मिणपत्र क्र. 43 हद. 
3/04/2013 अन्वये कळववण्यात आले होत.े तथावप त्यांचेकडुन अलभलेखे उपलब्ध न झाल्याने खालील 
तक्त्यात दशवववलेला सपंणुव खचव आक्षेपार्धन ठेवण्यात येत आहे. 
महसलुी खचव 

अ.क्र. लेखालशर्षव खचव िक्कम 
1 वकृ्षािोपण 69,95,113 
2 र्बयाणे व िोप े 6,07,105 
 एकुण 76,02,218 

भांडवली खचव 
अ.क्र. लेखालशर्षव खचव िक्कम 

1 र्बयाणे व िोप ेखिेदी 5,91,000 
2 वकृ्षननधी अतंगवत भांडवली कामे 27,09,555 
3 वकृ्षननधी अतंगवत इति असाधािण खचव 1,73,019 
 एकुण 34,73,574 
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1. आक्षेप वववरणपत्राबाबत :-  लेखापिीक्षण अहवालात समाववष्ट सवव परिच्छेदांबाबत 
लेखापिीक्षण चाल ुअसताना अधवसमास पत्र ेननगवमीत किण्यात आली होती. त्यानसुाि प्राप्त झालेले 
अलभलेख व अनपुालने तपासनु सववसामान्य स्वरुपाच्या आक्षेपांची पतुवता करुन घेण्यात आली 
आहे.स्वततं्र आक्षेप ववविण पत्रक ननगवलमत केले नाही. 

2. वववरणपत्रके :-  आवश्यक ती ववविणपत्रके या लेखापिीक्षण अहवालासोबत जोडण्यात आली 
आहेत. 

3. अनुपािन :- या लेखपिीक्षण अहवालाचा परिपणुव अनपुालन अहवाल महािाष्र स्थाननक ननधी 
लेखापिीक्षा अर्धननयम 2011 चे कलम 10 (1) मधील तितदुीनसुाि मान्यतचे्या ठिावाच्या प्रतीसह 2 
प्रतींमध्ये स्वाक्षिीसह या कायावलयाकड ेपाठववण्यात यावा. 

4.  पोहोच :- हा लेखापिीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्याची तािीख कळवनु तात्काळ पोहोच देण्यात 
यावी. 

                                                           उप सचंालक, (म.न.पा.लेप), 
                                                            स्थाननक ननधी लखेापिीक्षा, 
                                                               नवी मुबंई.४००६१४ 
क्रमांक :-  
प्रत सादि – 
मा. प्रधान सर्चव, महािाष्र शासन, नगि ववकास ववभाग, मतं्रालय, मुबंई- 32 
मा. प्रधान महालेखापाल, (लेखापिीक्षा) एक,महािाष्र िाज्य, मुबंई 
मा. ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग, नवी मुबंई. 
मा. सचंालक, स्थाननक ननधी लेखापिीक्षा, महािाष्र िाज्य, नवी मुबंई. 
सह सचंालक(मनपालेप),पनुवववलोकन अहवाल शाखा, िायगड भवन, नवी मुबंई. 
                                                      
                                                         उप सचंालक, (म.न.पा.लेप) 
                                                         स्थाननक ननधी लेखापिीक्षा, 
                                                            नवी मुबंई.४००६१४ 
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पररलशष्ट्ट क्र. 1 

पररच्छेद क्र. 21 – नवघर-माणणकपरू ववभागातीि वसई रोड येथीि रस्ता डांबरीकरण दरुुस्ती करणे. 

अ.क्र. बांधकामासाठीची बाब 

सन 10-11 
सचुीनसुाि 
प्रत्यक्ष अदा 
केलेला दि 

दिपथृ: 
किणानसुाि अदा 
किावयाचा दि 

दोन दिांमधील फिक 
बांधकामासाठी 

वापिलेले साहहत्य / 
एकूण साहहत्य 

एकूण जादा झालेले 
प्रदान 

1 80 मी.मी. खडी पिुवठा 595 542.80 52.20 x 415 घनमीटि 21,912/- 
2 कहठण मरुूम 282.30 233.10 49.20 x 103 घनमीटि 5,068/- 
3 80 मी.मी. खडी पसिववणे 35.70 32.55 3.15 x 415 घनमीटि 1,307/- 
4 कहठण मरुूम पसिववणे 21.00 18.90 2.10 x 103 घनमीटि 216/- 
5 खडी दबाई 10.50 9.45 1.05 x 2768 चौिस मीटि 2,906/- 
6 40 मी.मी. खडी पिुवठा 670 618.40 51.60 x 415 घनमीटि 21,414/- 
7 6 मी.मी क्रश खडी पिुवठा 608.90 559.60 49.30 x 103 घनमीटि 5,078/- 
8 40 मी.मी खडी पसिववणे 35.70 32.55 3.15 x 415 घनमीटि 1,307/- 
9 6 मी.मी क्रश खडी पसिववणे 21.00 18.90 2.10 x 103 घनमीटि 216/- 
10 साईझ खडी दबाई 10.50 9.45 1.05 x 2768 चौिस मीटि 2,906/- 
11 हॉट लमक्स हॉट लेड 

र्बटूलमननयस मरकडम 
4371.40 4146.50 224.90 x 373.42 घनमीटि 83,982/- 

एकूण वसिूपात्र रक्कम 1,46,312/- 
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पररलशष्ट्ट क्र. 2 
      पररच्छेद क्र. 37 – प्रभाग क,ड,ई, बांधकाम ववभागातीि रस्त ेबांधकामाच्या ववलशष्ट्ट बाबींच्या चुक च्या दरपथृ:करणामळेु (रेट ॲनॅलिलसस) ठेकेदारास 

झािेल्या अनतप्रदानाबाबत. 

अ.क्र. कामाच ेनांव 
मोजमाप नोंदवही 
क्र. व पान क्र. व 
प्रभागाच ेनांव 

दिपथृ: 
किणानसुाि 
अनजु्ञेय दि 

हदलेला दि दिांमधील फिक 
एकूण साहहत्य 

वापिलेले साहहत्य 
घन.मी / चौ.मी.   

एकूण जादा 
प्रदान िक्कम 

1 2 3 4 5 6  7 8 
1 नालासोपािा (पवूव) साईधाम हॉटेल 

त ेसेंट जोसेफ मेिी स्कूल  
4/20 त े26 
नालासोपािा 
प्रभाग (क) 

125.07/- 138.70/- 13.65 x 2761 चौिस मीटि 37687.65/- 

2 नालासोपािा (प) येथे लक्ष्मीबेन 
छेडा मखु्य िस्ता डांबिीकिण 
किणे 

132/ 19 त े21    
प्रभाग (क) 

125.07/- 138.70/- 13.65 x 
7697.62 चौिस 

मीटि 
105072.51/- 

3 नालासोपािा पवूव येथील िाजीव 
गांधी शाळा त ेठाकुि ववद्यामदंीि 
पयतं िस्ता खडीकिण व 
डांबािकिण किणे 

17 / 34 त े42  
प्रभाग (क) 

125.07/- 138.70/- 13.65 x 
3587.70 चौिस 

मीटि 
48972.10/- 

4 नालासोपािा (प) पाटणकि पाकव  
येथील उवी अपाटवमेंट व िाहूल 
इंटिनरशनल स्कूल पयतं िस्ता 

44/ 96 त े101    
प्रभाग (क) 

125.07/- 138.70/- 13.65 x 
2648.39 चौिस 

मीटि 
36150.52/- 
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डांबिीकिण किणे. 
5 नालासोपािा पवूव येथील कैलाश 

दशवन त ेचंदे्रश प्लाझा पयतं 
िस्ता डांबिीकिण किणे 

18/14 प्रभाग 
(क) 

125.07/- 138.70/- 13.65 x 
2906.50 चौिस 

मीटि 
39673.72/- 

6 नालासोपािा चंदे्रश कॉनवि त े
वास्तओुम अपाटवमेंट व 
दारूलमामलू पयतं िस्ता 
डांबिीकिण किणे 

17/ 15 त े18       
प्रभाग (क) 

125.07/- 138.70/- 13.65 x 
2833.75 चौिस 

मीटि 
38680.68/- 

7 सोपािा मखु्य िस्ता त ेवाघेश्विी 
अपावटमेंट आणण िोशनी अपाटवमेंट 
पयतं िस्ता डांबिीकिण किणे 

17/ 5 त े8 
प्रभाग (क) 

125.07/- 138.70/- 13.65 x 
1835.80 चौिस 

मीटि 
25058.67/- 

8 नालासोपािा ववभागीय कायावलय 
हद्दीतील िस्त ेखडड ेबजुववणे 

42/ 94 त े97 125.07/- 131.80/- 6.73 x 
5757.55 चौिस 

मीटि 
38746.31/- 

 

 

9 नालासोपािा पवूव लक्ष्मीनगि 
येथील वविाि मखु्य िस्ता त े
शांती िेसीडेंन्सी पयतं के.जी.एन. 
कॉलनी पयतं िस्ता खडीकिण 
किणे  

73/ 71 त े77 
प्रभाग (क) 

125.07/- 138.70/- 13.65 x 
1913.10 चौिस 

मीटि 
26113.81/- 

10 वभैवी अपाटवमेंट त ेसोपािा मखु्य 
िस्ता खडीकिण किणे 

17/ 1 त े4 
प्रभाग (क) 

125.07/- 138.70/- 13.65 x 
1117.90 चौिस 

मीटि 
15259.33/- 
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11 नालासोपािा (प) येथील शक्तीभद्र 
र्बजल्डगं त ेिाहूल ॲकॉडव 
अपाटवमेंट िस्ता डांबिीकिण किणे 

133/ 10 त े13 
प्रभाग (क) 

125.07/- 138.70/- 13.65 x 
633.30 चौिस 

मीटि 
8644.54/- 

12 प्रभाग सलमती (ई) क्षेत्रातील 
सातमा देवी मदंीि त ेपापडी 
नायगाव िस्ता डांबिीकिण किणे 

29/ 35 त े41 
प्रभाग (ई) 

125.07/- 138.70/- 13.65 x 
3211.50 चौिस 

मीटि 
43836.97/- 

13 तामतलाव येथील शटे्टी जनिल 
स्टोि फलका व क्रॉस िस्ता 
सातमा देवी मदंीि पयतं िस्ता 
डांबिीकिण  

15/ 51 त े54 125.07/- 138.70/- 13.65 x 
2634.91 चौिस 

मीटि 
35966.21/- 

14 नवघि (ड) प्रभाग एव्हयशाईन 
लसटी स्काय हाईट्स पयतं िस्ता 
खडीकिण व डांबिीकिण 

190/ 21 त े33 125.07/- 138.70/- 13.65 x 
2542.06 चौिस 

मीटि 
34699.11/- 

एकूण वसिूपात्र रक्कम रु. 534567.13/- 
 



249 

 

पररलशष्ट्ट क्र. 3 
  पररच्छेद क्र. 60 – जुन्या दराने खेळणी पुरववल्याबाबत झािेल्या जादा खचााबाबत. 

अ.क्र. कामाचे नाव ठेकेदािाचंे नाव कामाचे स्थळ घटक क्र. 
प्रती नग 

दि 
सन 2010-
11 चा दि 

सन 2011-
12 चा दि 

प्रदान 
िक्कम 
(6*7) 

प्रत्यक्ष देय 
िक्कम 
(6*8) 

जादा 
प्रदानाची 
िक्कम 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

1 

गाडवन बेंच मे. अरिहंत कॉपो 
लल. वसई (पवुव) 

प्रभाग सलमती क्र. 30 मधील 
(नालासोपािा) मोिेगाव 
स्मशानभमूी 

21 सी 10 7300 5,000 73,000 50,000 23,000 

2 

गाडवन बेंच मे. फन प्ले 
लसस्टम्स, वसई 
(प.) 

प्रभाग सलमती 'ड' नवघि-
माणणकपिू 21-बी 120 10,000 10,000 12,00,000 12,00,000 0 

3 

स्पायिल स्लाईड मे. स्टील िेज, 
गोिेगांव 

प्रभाग सलमती 'क' डॉ. 
पाटील हॉस्पी येथील बगीचा, 
नालासोपािा (प.) 

⅓ 1 58,300 0 58,300 0 0 

  

लमनी टयबु 
स्लाईड 

मे. स्टील िेज, 
गोिेगांव 

प्रभाग सलमती 'क' डॉ. 
पाटील हॉस्पी येथील बगीचा, 
नालासोपािा (प.) 

6 1 66,700 28,800 66,700 28,800 37,900 

  

एक्सिसाईज िेंज मे. स्टील िेज, 
गोिेगांव 

प्रभाग सलमती 'क' डॉ. 
पाटील हॉस्पी येथील बगीचा, 
नालासोपािा (प.) 

15/A-1 1 17,800 11,000 17,800 11,000 6,800 

  जस्वगं झोके- मे. स्टील िेज, प्रभाग सलमती 'क' डॉ. 12/D-1 1 19,700 16,900 19,700 16,900 2,800 
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सिक्यलुि जस्वगं गोिेगांव पाटील हॉस्पी येथील बगीचा, 
नालासोपािा (प.) 

  

डस्ट र्बन मे. स्टील िेज, 
गोिेगांव 

प्रभाग सलमती 'क' डॉ. 
पाटील हॉस्पी येथील बगीचा, 
नालासोपािा (प.) 

20/B 1 4,800 3,000 4,800 3,000 1,800 

  
जस्वगं झोके मे. स्टील िेज, 

गोिेगांव 
लक्ष्मीबेन छेडा मागव, 
नालासोपािा (प.) 

12/B-2 1 18,500 11,800 18,500 11,800 6,700 

  
जस्वगं झोके 
(सिक्यलुि रिगं) 

मे. स्टील िेज, 
गोिेगांव 

लक्ष्मीबेन छेडा मागव, 
नालासोपािा (प.) 

12/D-1 1 19,700 16,900 19,700 16,900 2,800 

  
बटप्लाय स्लाईड मे. स्टील िेज, 

गोिेगांव 
लक्ष्मीबेन छेडा मागव, 
नालासोपािा (प.) 

10-Jan 1 33,600 28,800 33,600 28,800 4,800 

  
डस्ट र्बन मे. स्टील िेज, 

गोिेगांव 
लक्ष्मीबेन छेडा मागव, 
नालासोपािा (प.) 

20/B 1 4,800 3,000 4,800 3,000 1,800 

  
जस्वगं झोके मे. स्टील िेज, 

गोिेगांव 
सीिॉक गाडवन, तळुींज, 
नालासोपािा (पवूव) 

12/B-2 1 18,500 11,800 18,500 11,800 6,700 

  
बटप्लाय स्लाईड मे. स्टील िेज, 

गोिेगांव 
सीिॉक गाडवन, तळुींज, 
नालासोपािा (पवूव) 

  1 33,600 28,800 33,600 28,800 4,800 

  
जस्वगं झोके मे. स्टील िेज, 

गोिेगांव 
सीिॉक गाडवन, तळुींज, 
नालासोपािा (पवूव) 

12/D-1 1 19,700 16,900 19,700 16,900 2,800 

  
डस्ट र्बन मे. स्टील िेज, 

गोिेगांव 
सीिॉक गाडवन, तळुींज, 
नालासोपािा (पवूव) 

20/B 1 4,800 3,000 4,800 3,000 1,800 

4 
मेिी गो िाऊंड  मे. स्टील िेज, 

गोिेगांव 
ड' कायावलयाच्या हददीतील 
कृष्णा टाऊनलशप 

13/A 1 21,800 19,000 21,800 19,000 2,800 
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िोलि स्लाईड मे. स्टील िेज, 

गोिेगांव 
ड' कायावलयाच्या हददीतील 
कृष्णा टाऊनलशप 

4/B 1 38,200 29,800 38,200 29,800 8,400 

5 

गाडवन बेंच अरिहंत इंडजस्रयल 
कॉपो.लल.वसई (पवूव) 

नालासोपािा हददीतील 
तळुींज ववभागातील 
बालोद्यान 

21/C 10 7,300 5,000 73,000 50,000 23,000 

6 

मेिी गो िाऊंड  गणेश फेब्रीकेशन 
वक्सव, नालशक 

वविाि हददीतील 
महानगिपाललकेच्या 
हददीतील एकदंत गाडवनमध्ये 

13/A 2 21,500 19,000 43,000 38,000 5,000 

  

मल्टी लसटि 
लससॉ 

गणेश फेब्रीकेशन 
वक्सव, नालशक 

वविाि हददीतील 
महानगिपाललकेच्या 
हददीतील एकदंत गाडवनमध्ये 

16/B 2 9,500 7,800 19,000 15,600 3,400 

7 
टु लसट जस्वगं मे. जस्टल िेज, 

गोिेगांव 
नालासोपािा येथील तळुींज 
येथील नववन उद्यान 

12/B 1 18,500 11,800 18,500 11,800 6,700 

  
मेिी गो िाऊंड  मे. जस्टल िेज, 

गोिेगांव 
नालासोपािा येथील तळुींज 
येथील नववन उद्यान 

13/A-4 1 21,800 19,000 21,800 19,000 2,800 

8 

गाडवन बेंच 
स्टाँडडव 

मे. अरिहंत 
इंडजस्रल कॉपो.लल. 

नवघि-माणणकपिू 
ववभागातील उद्यानाकिीता 
(कृष्णा टाऊनलशप नाल्यावि) 

21/C 200 7,300 5,000 14,60,000 10,00,000 4,60,000 

9 

गाडवन बेंच 
स्टाँडडव 

मे. अरिहंत 
इंडजस्रल कॉपो.लल. 

वसई-वविाि महानगिपाललका 
हददीतील नालासोपािा 
अतंगवत सवोदय वसाहत, 
मौजे तळुींज येथील लसिॉक 
सोसायटी जवळ 

21/C 10 7,300 5,000 73,000 50,000 23,000 
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10 
लस सॉ गणेश फेब्रीकेशन 

वक्सव, नालशक 
नवघि-माणणकपिू हददीतील 
बालोद्याने 

16/A 5 4,000 2,900 20,000 14,500 5,500 

  
मेिी गो िाऊंड  गणेश फेब्रीकेशन 

वक्सव, नालशक 
नवघि-माणणकपिू हददीतील 
बालोद्याने 

13/A-1 3 21,500 19,000 64,500 57,000 7,500 

11 
जस्वगं झोके गणेश फेब्रीकेशन 

वक्सव, नालशक 
नवघि-माणणकपिू हददीतील 
बालोद्याने 

12/A 2 21,500 14,800 43,000 29,600 13,400 

  
लस सॉ गणेश फेब्रीकेशन 

वक्सव, नालशक 
नवघि-माणणकपिू हददीतील 
बालोद्याने 

16/B 23 9,500 7,800 2,18,500 1,79,400 39,100 

एकूण 7,05,100 
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अ.क्र. 
पूरवठा आदेश 

ददनांक 
घटक 
क्र. 

मािाच ेवणान पूरवठा धारक पररमाण दर पूरवठा एकूण रक्क्म 
म.जी.प्रा. 

दरसुची 10-11 
त्यानुसार 

होणारा खचा 
जादा वसुिपात्र 

खचा 
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
1 20/4/2011 32/6 सॉकेट आणण जस्पबोडव 

पाईप 
ववदं्या रेडसव 300mm 6,660/- 940 mts 62,60,400/-    

2 20/4/2011 32/7 सॉकेट आणण जस्पबोडव 
पाईप 

ववदं्या रेडसव 350mm 8,390/- 16.50mts 1,38,435/-    

3 20/4/2011 32/4 सॉकेट आणण जस्पबोडव 
पाईप 

श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

200mm 3,765/- 130 mts 4,89,450/-    

4 13/7/2011 32/4 सॉकेट आणण जस्पबोडव 
पाईप 

श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

200mm 3,765/- 150 mts 5,64,750/-    

5 17/10/2011 32/4 सॉकेट आणण जस्पबोडव 
पाईप 

श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

200mm 3,765/- 16.50mts 62,122/-    

6 24/4/2011 32/5 सॉकेट आणण जस्पबोडव 
पाईप 

श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

250mm 5,000/- 1967 mts 98,35,000/-    

7 13/7/2011 32/5 सॉकेट आणण जस्पबोडव 
पाईप 

श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

250mm 5,000/- 150 mts 7,50,000/-    

8 17/10/2011 32/5 सॉकेट आणण जस्पबोडव 
पाईप 

श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

250mm 5,000/- 605 mts 30,25,000/-    

9 23/6/2011 202/5 एम.एस. पाईप कमल रेडडगं 250mm 4,357/- 6 mts 26,147/-    
10 10/10/2011 202/5 एम.एस. पाईप कमल रेडडगं 250mm 4,357/- 12 mts 52,284/-    
11 18/2/2011 202/5 एम.एस. पाईप कमल रेडडगं 250mm 4,357/- 18 mts 78,426/-    
12 23/6/2011 24/1 पी.व्ही.सी पाईप श्रीनाथ 

एंटिप्रायजेस 
090mm 235/- 120 mts 28,200/- 227 27240 960 

13 17/102011 24/1 पी.व्ही.सी पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

090mm 235/- 90 mts 21,150/- 227 20430 720 

14 1/12/2011 24/1 पी.व्ही.सी पाईप श्रीनाथ 090mm 235/- 270 mts 63,450/- 227 61290 2160 
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एंटिप्रायजेस 
15 20/3/2012 24/1 पी.व्ही.सी पाईप श्रीनाथ 

एंटिप्रायजेस 
090mm 235/- 18 mts 4,230/- 227 4086 144 

16 23/6/2011 24/2 पी.व्ही.सी पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

110mm 330/- 120 mts 39,600/- 321 38520 1080 

17 24/1/2012 24/2 पी.व्ही.सी पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

110mm 330/- 72 mts 23,760/- 321 23112 648 

18 20/3/2012 24/2 पी.व्ही.सी पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

110mm 330/- 60 mts 19,800/- 321 19260 540 

19 23/6/2011 1/8 गरल्व्हनाईझ पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

3” 635/- 90 mts 57,150/- 562 50580 6570 

20 18/6/2011 1/8 गरल्व्हनाईझ पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

3” 635/- 12 mts 76,200/- 562 67440 8760 

21 14/7/2011 1/8 गरल्व्हनाईझ पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

3” 635/- 72 mts 45,720/- 562 40464 5256 

22 22/7/2011 1/8 गरल्व्हनाईझ पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

3” 635/- 60 mts 38,100/- 562 33720 4380 

23 18/2/2012 1/8 गरल्व्हनाईझ पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

3” 635/- 90 mts 57,150/- 562 50580 6570 

24 17/10/2011 1/8 गरल्व्हनाईझ पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

3” 635/- 30 mts 19,050/- 562 16860 2190 

25 20/3/2012 1/8 गरल्व्हनाईझ पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

3” 635/- 72 mts 45,720/- 562 40464 5256 
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26 16/3/2012 1/8 गरल्व्हनाईझ पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

3” 635/- 520 mts 3,30,200/- 562 292240 37960 

27 14/7/2011 1/10 गरल्व्हनाईझ पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

6” 1,475/- 36 mts 53,100/- 1209 43524 9576 

28 1/12/2011 1/10 गरल्व्हनाईझ पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

6” 1,475/- 36 mts 53,100/- 1209 43524 9576 

29 20/3/2012 1/10 गरल्व्हनाईझ पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

6” 1,475/- 30 mts 44,250/- 1209 36270 7980 

30 13/7/2011 32/2 सॉकेट आणण जस्पबोडव 
पाईप 

श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

100mm 1,595/- 800 mts 12,76,000/-    

31 22/7/2011 9/34 गरल्व्हनाईझ िेडयसूि टी 
हेवी 

श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

6 x 3” 2,265/- 5 नग 11,325/-    

32 24/1/2012 9/34 गरल्व्हनाईझ िेडयसूि टी 
हेवी 

श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

6 x 3” 2,265/- 15 नग 33,975/-    

33 23/6/2011 33/1 सी.आय. स्लसू वॉल 
ककलोस्कि  

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

080mm 12,000/- 6 नग 72,000/-    

34 26/5/2011 33/1 सी.आय. स्लसू वॉल 
ककलोस्कि  

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

080mm 12,000/- 5 नग 60,000/-    

35 20/6/2011 33/1 सी.आय. स्लसू वॉल 
ककलोस्कि  

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

080mm 12,000/- 5 नग 60,000/-    

36 17/10/2011 33/1 सी.आय. स्लसू वॉल 
ककलोस्कि  

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

080mm 12,000/- 5 नग 60,000/-    

37 1/12/2011 33/1 सी.आय. स्लसू वॉल िोहीत रेडडगं 080mm 12,000/- 3 नग 36,000/-    
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ककलोस्कि  कंपनी 
38 1/12/2011 33/1 सी.आय. स्लसू वॉल 

ककलोस्कि  
िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

080mm 12,000/- 5 नग 60,000/-    

39 23/6/2011 33/3 सी.आय. स्लसू वॉल 
ककलोस्कि  

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

150mm 2,500/- 6 नग नग 1,50,000/-    

40 26/5/2011 33/3 सी.आय. स्लसू वॉल 
ककलोस्कि  

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

150mm 2,500/- 5 नग 1,25,000/-    

41 17/102011 33/3 सी.आय. स्लसू वॉल 
ककलोस्कि  

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

150mm 2,500/- 8 नग 2,00,000/-    

42 23/12/2011 33/3 सी.आय. स्लसू वॉल 
ककलोस्कि  

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

150mm 2,500/- 10 नग 2,50,000/-    

43 24/3/2012 33/3 सी.आय. स्लसू वॉल 
ककलोस्कि  

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

150mm 2,500/- 3 नग 75,000/-    

44 23/6/2011 53/2 जी.पी.जॉईंट/मेकर ननकल 
जॉईंट 

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

100mm 1,100/- 20 नग 22,000/-    

45 26/5/2011 53/2 जी.पी.जॉईंट/मेकर ननकल 
जॉईंट 

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

100mm 1,100/- 50 नग 55,000/-    

46 23/9/2011 53/2 जी.पी.जॉईंट/मेकर ननकल 
जॉईंट 

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

100mm 1,100/- 50 नग 55,000/-    

47 9/1/2012 53/2 जी.पी.जॉईंट/मेकर ननकल 
जॉईंट 

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

100mm 1,100/- 25 नग 27,500/-    

48 20/3/2012 53/2 जी.पी.जॉईंट/मेकर ननकल 
जॉईंट 

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

100mm 1,100/- 25 नग 27,500/-    
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49 23/6/2011 53/5 जी.पी.जॉईंट/मेकर ननकल 
जॉईंट 

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

250mm 3,200/- 10 नग 32,000/-    

50 22/7/2011 53/5 जी.पी.जॉईंट/मेकर ननकल 
जॉईंट 

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

250mm 3,200/- 8 नग 25,600/-    

51 12/10/2011 53/5 जी.पी.जॉईंट/मेकर ननकल 
जॉईंट 

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

250mm 3,200/- 20 नग 64,000/-    

52 23/6/2011 202/7 एम.एस. पाईप िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

7.1mm 6,100/- 6 mts 36,600/-    

53 23/6/2011 201/1 डी.आय पाईप 9K िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

100mm 1,350/- 137 mts 1,84,950/- 1012 138644 46306 

54 17/10/2011 201/1 डी.आय पाईप 9K िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

100mm 1,350/- 137.5 1,85,625/- 1012 139150 46475 

55 14/10/2011 201/1 डी.आय पाईप 9K िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

100mm 1,350/- 137.5 1,85,625/- 1012 139150 46475 

56 26/5/2011 33/4 सी.आय. स्लसू वॉल 
टेलपीससह ककलोस्कि 

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

200mm 40,000/- 10 नग 4,00,000/-    

57 26/5/2011 53/4 जी.पी.जॉईंट/मेकर ननकल 
जॉईंट 

ववदं्या रेडसव 200mm 2,200/- 50 नग 1,10,000/-    

58 23/9/2011 53/4 जी.पी.जॉईंट/मेकर ननकल 
जॉईंट 

ववदं्या रेडसव 200mm 2,200/- 50 नग 1,10,000/-    

59 8/7/2011 53/6 जी.पी.जॉईंट/मेकर ननकल 
जॉईंट 

ववदं्या रेडसव 300mm 4,300/- 12नग 5,16,000/-    

60 19/1/2012 53/6 जी.पी.जॉईंट/मेकर ननकल ववदं्या रेडसव 300mm 4,300/- 25 नग 1,07,800/-    
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जॉईंट 
61 22/7/2011 1/9 गरल्व्हनाईझ पाईप कमल रेडडगं 4” 940/- 90 mts 84,600/-    
62 22/7/2011 202/6 एम.एस. पाईप कमल रेडडगं 300mm 5,040/- 12 mts 60,480/-    
63 17/102011 202/6 एम.एस. पाईप कमल रेडडगं 300mm 5,040/- 12 mts 60,480/-    
64 17/10/2011 269/5 डी.आय पाईप 7K पाईप डडस्रीब्यटुसव 300mm 3,768/- 250.8mts 94,50,144/- 2518 631514 313500 
65 17/10/2011 269/6 डी.आय पाईप 7K पाईप डडस्रीब्यटुसव 350mm 4,638/- 6 mts 27,828/- 3114 18684 9144 
66 17/10/2011 269/9 डी.आय पाईप 7K पाईप डडस्रीब्यटुसव 500mm 7,729/- 330 mst 25,50,570/- 5220 1722600 827970 
67 20/9/2011 242 वॉटि लेव्हल इंडडकेटि पाईप डडस्रीब्यटुसव  18,000/- 10 नग 1,80,000/-    
68 19/11/2011 243/5 गन मेटल जस्पडंल ववदं्या रेडसव 300mm 9,900/- 10 नग 99,000/-    
69 19/11/2011 243/7 गन मेटल जस्पडंल ववदं्या रेडसव 400mm 14,000/- 5 नग 70,000/-    
70 23/12/2011 33/2 सी.आय. स्लसू वॉल 

टेलपीससह ककलोस्कि 
िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

200mm 14,400/- 10 नग 1,44,000/-    

72 18/2/2012 33/2 सी.आय. स्लसू वॉल 
टेलपीससह ककलोस्कि 

िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

200mm 14,400/- 10 नग 1,44,000/-    

73 19/12/2011 32/3 सॉकेट आणण जस्पबोडव 
पाईप 

श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

150mm 2,575/- 90 mts 2,31,750/-    

74 18/2/2012 269/2 डी.आय पाईप 7K श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

150mm 1,775/- 412.5mts 7,32,187/- 1289 531713 200474 

75 1/12/2011 201/2 डी.आय पाईप 9K िोहीत रेडडगं 
कंपनी 

150mm 2,000/- 165 mts 3,30,000/- 1474 243210 86790 

76 1/12/2011 276/2 6 KG एच.डी.पी.ई. श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

90 mm 235/- 500 mts 1,17,500/- 149 74500 43000 

77 24/1/2012 276/2 6 KG एच.डी.पी.ई. श्रीनाथ 90 mm 235/- 45 mts 10,575/- 149 6705 3870 
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एंटिप्रायजेस 
78 1/12/2011 224/3 पी.व्ही.सी पाईप श्रीनाथ 

एंटिप्रायजेस 
140mm 530/- 48 mts 25,440/- 523 25104 336 

79 20/3/2012 224/3 पी.व्ही.सी पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

140mm 530/- 30 mts 15,900/- 523 15690 210 

80 16/3/2012 224/3 पी.व्ही.सी पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

140mm 530/- 300 mts 1,59,000/- 523 156900 2100 

81 9/1/2012 2/8 गरल्व्हनाईझ पाईप श्रीनाथ 
एंटिप्रायजेस 

3” 635/- 300 mts 2,25,000/-    

82 9/1/2012 232/6 एम.एम. सरडलपीस 8” रंुद ववदं्या रेडसव 300mm 12,500/- 5 नग 62,500/-    
83 9/1/2012 232/8 एम.एम. सरडलपीस 8” रंुद ववदं्या रेडसव 400mm 16,000/- 5 नग 80,000/-    
84 9/1/2012 204/3 पाईप कटि कमल रेडडगं 350-

500mm 
82,500/- 1 नग 82,500/-    

एकूण 41860898/-   1736976 
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 पररलशष्ट्ट क्र. 4 
पररच्छेद क्र. 64 – वसई – ववरार शहर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा ववभागास पाईप, प्िंत्रबगं, क्रीदटगं इ. सादहत्य पुरवठा करणे.       



             -                       

 

 

पररलशष्ट्ट क्र. 5 
पररच्छेद क्र. 98.1 - पररभावर्त अशंदान ननवतृ्ती वेतन योजना 
 
अ.क्र. कमवचाऱयाच ेनांव मळू वेतन ग्रेड वेतन महागाई 

भत्ता 
नेमणूक 
हदनांक 

परिभावर्षत 

1 श्री. केशव शी घित 4990 1300 4089 01/06/2008 एवप्रल 2012 
2 श्री. कन ुब.ु सोलकंी 4990 1300 4089 01/06/2008 एवप्रल 2012 
3 श्री. गणेश व. मुगंळकि  4990 1300 4089 01/06/2008 एवप्रल 2012 
4 श्री. जयवतं ि. ककणी 4990 1300 4089 01/06/2008 एवप्रल 2012 
5 श्री. पांडुिंग का. घित 4990 1300 4089 01/06/2008 एवप्रल 2012 
6 श्री. नानजी का. सोलंकी 4990 1300 0 01/06/2008 एवप्रल 2012 
7 श्री. प्रभाकि स. जाधव 4990 1300 4089 01/06/2008 एवप्रल 2012 
8 श्री.सद ुबा. ककणी 4990 1300 4089 01/06/2008 एवप्रल 2012 
9 श्री. जगन्नाथ त.ु 

ककणी 
4990 1300 4089 01/06/2008 एवप्रल 2012 

10 श्री. गगं ुका. मकुणे 4990 1300 4089 01/06/2008 एवप्रल 2012 
11 श्री. निेश पुजंा सोलकंी 4990 1300 4089 01/06/2008 एवप्रल 2012 
12 श्री. बाळािाम स. 

जाधव 
4990 1300 4089 01/06/2008 एवप्रल 2012 

13 श्री. प्रमोद वसतं गोयल 4800 1300 3965 01/07/2009 एवप्रल 2012 
14 श्री. सधुीि लक्ष्मण 

कातकिी 
4800 1300 3965 01/07/2009 एवप्रल 2012 

15 श्री. जयश्री िाज ू
सोलकंी 

4800 1300 3965 10/07/2009 एवप्रल 2012 

16 श्री. ककसन मोहन हदवा 4800 1300 3965 1/7/2009 एवप्रल 2012 
17 श्री. ननतशे कालशनाथ 

मकुणे 
4800 1300 3965 1/7/2009 एवप्रल 2012 

18 श्रीम. बेबी महादेव 
पेडणेकि  

4800 1300 3965 1/7/2009 एवप्रल 2012 

19 श्री. बाळा िामककसन 
केवट 

4440 1300 3731 11/4/2011 एवप्रल 2012 

20 श्री. हेमंत भालचंद्र पाटील 4440 1300 3731 11/4/2011 एवप्रल 2012 
21 सौ. कमल भालचंद्र भोईि 4440 1300 3731 11/4/2011 एवप्रल 2012 
22 श्री. सनुनल िाजू बसवत 4440 1300 3731 11/4/2011 एवप्रल 2012 
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ररलशष्ट्ट क्र. 6 
पररच्छेद क्र. 98.3 - पररभावर्त अशंदान ननवतृ्ती वेतन योजना 
 
अ.क्र. कमवचाऱयाच ेनांव मळू वेतन ग्रेड वेतन महागाई 

भत्ता 
नेमणूक 
हदनांक 

परिभावर्षत 

1 श्रीम. सुिं्धा भजुािे 2303 1152 1833 2/7/2009 लावलेला 
नाही 

2 श्रीम. िेखा घोिी 1809 905 1466 2/7/2009 लावलेला 
नाही 

3 श्रीम. िंजना पाटील 1563 782 1233 3/7/2009 लावलेला 
नाही 

4 श्रीम. अननता भोईि 1275 638 1970 11/4/2011 लावलेला 
नाही 

5 श्री. तजेस चौधिी 1275 638 1970 11/4/2011 लावलेला 
नाही 

6 श्रीम. बेबी जाधव      
7 श्री. अशोक धननया      
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पररलशष्ट्ट क्र. 7 
पररच्छेद क्र. 98.4 - पररभावर्त अशंदान ननवतृ्ती वेतन योजना 
 
अ.क्र. कमवचाऱयाच ेनांव मळू वेतन ग्रेड वेतन महागाई 

भत्ता 
नेमणूक 
हदनांक 

परिभावर्षत 

1 श्रीम. यमनुा तांडले  4800 1300 3965 4/7/2007 04/04/2012 
2 श्रीम. सववता भोईि  4800 1300 3965 4/7/2007 04/04/2012 
3 श्रीम. निुजहााँ र्चधें  4800 1300 3965 4/7/2007 04/04/2012 
4 श्री. सजंय पाटील 4800 1300 3965 4/7/2007 04/04/2012 
5 श्रीम. चंपा गणफुले  4440 1300 3731 1/1/2008 04/04/2012 
6 श्री. महेश गोपाल 

अहहडा  
4440 1300 3731 7/4/2008 04/04/2012 

7 श्री. गणेश जाधव 4440 1300 3731 1/12/2008 04/04/2012 
8 श्री. दत्त ुधेंडु सोनकुसिे  4440 1300 3731 1/12/2008 04/04/2012 
9 श्रीम. शांताबाई गोयल  4440 1300 3731 12/1/2009 04/04/2012 
10 श्री. आनदं वाजल्मकी 4440 1300 3731 1/7/2009 04/04/2012 
11 श्री. अिववदं महहडा 4440 1300 3731 1/9/2010 04/04/2012 
12 श्री. भास्कि झणके 4440 1300 3731 1/9/2010 04/04/2012 
13 श्रीम. अरुणा तजुािे 4440 1300 3731 1/6/2007 04/04/2012 
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पररलशष्ट्ट क्र. 8 
पररच्छेद क्र. 98.5 - पररभावर्त अशंदान ननवतृ्ती वेतन योजना 
अ.क्र. कमवचाऱयाचे नांव मूळ वेतन गे्रड वेतन महागाई भत्ता नेमणूक हदनांक परिभावर्षत 
1 श्रीम. आशा शहादेव भोले 6110 1900 5767 21/2/2008 1/7/2010 
2 श्री. ननलेश जीवन जाधव 6540 2400 6437 1/9/2005 1/4/2006 
3 श्री. ननतीन जयप्रकाश ठाकूि 6180 1300 5386 23/8/2005 1/4/2006 
4 श्री. िवव सोमा चव्हाण 6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
5 श्री. ववशाल कालशिाम कांबळे 6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
6 श्री. ककिध वसंत देशमुख 6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
7 श्री. वववेक कालशनाथ जाधव 6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
8 श्री. अरुण धनजी सोलकंी 6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
9 श्री. प्रववण चंद्रकांत पवाि 6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
10 श्री. अशोक गोववदं सोलकंी 6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
11 श्रीम. ननमवला हिेश गोहहल 6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
12 श्रीम. सुलशला चंद्रकांत पवाि 6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
13 श्री. र्धरु हदनेश चव्हाण 6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
14 श्री. हदपक लक्ष्मण चव्हाण 6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
15 श्री. ववनोद लसतािाम जाधव 6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
16 श्रीम. माधुिी प्रववण जाधव  6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
17 श्री. जगहदश वसंत चव्हाण 6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
18 श्रीम. महेश्विी एम.के.  6180 1300 5386 1/9/2005 1/4/2006 
19 श्री. धमेंद्र पांडुिंग पवाि 6180 1300 5386 1/10/2005 1/4/2006 
20 श्री. ककसन णखमजी चव्हाण 5580 1300 4954 1/1/2006 1/6/2006 
21 श्री. धिम ववश्राम चव्हाण 5580 1300 4954 1/1/2006 1/6/2006 
22 श्री. संहदप वासुदेव साळवी 5580 1300 4954 1/1/2006 1/6/2006 
23 श्री. ववकास लशविाम मोहहत े 5580 1300 4954 1/1/2006 1/6/2006 
24 श्री. हिेश गंगा गोहील 5580 1300 4954 1/2/2006 1/6/2006 
25 श्रीम. अचवना हुदळीकि 4320 1300 4262 1/3/2006 1/2/2008 
26 श्री. प्रववण चंद ुसोलंकी 5580 1300 4954 1/3/2006 1/2/2008 
27 श्री. िाहुल ववलास मोिे 5580 1300 4954 1/1/2006 1/12/2006 
28 श्रीम. पल्लवी सुधाकि पवाि 5580 1300 4954 15/7/2006 1/8/2007 
29 श्रीम. मननर्षा अरुण डमिे 5380 1300 4810 1/1/2007 1/9/2007 
30 श्रीम. माधुिी महादेव विवटकि 4620 1300 4262 11/4/2011 1/5/2012 
31 श्री. ननलेश बाबु बेंदि 4620 1300 4262 11/4/2011 1/5/2012 
32 श्री. लमललदं देविाम मोहहत े 4620 1300 4262 11/4/2011 1/5/2012 
33 श्रीम. आसाविी सनतश जाधव 4620 1300 4262 11/4/2011 1/5/2012 
34 श्री. कुलहदप सुिेश काबंळे 4620 1300 4262 11/4/2011 1/5/2012 
35 श्री. सुिेंद्र बबन गमिे 4620 1300 4262 11/4/2011 1/5/2012 
36 श्री. आलशर्ष ववठ्ठल भोईि 4620 1300 4262 11/4/2011 1/5/2012 
37 श्रीम. पुष्पा सुिेश देवाडडगा 4620 1300 4262 11/4/2011 1/5/2012 
38 श्री. सुलमत वसंत पवाि 4440 1300 4133 1/9/2012 1/9/2012 
39 श्रीम. सुलशला लक्ष्मण पवाि  4440 1300 4133 1/9/2012 1/9/2012 
40 श्रीम. श्वेता िमेश जाधव 4440 1300 4133 1/9/2012 1/9/2012 
41 श्री. ननतीन नवनाथ संत 4440 1300 4133 1/9/2012 1/9/2012 
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42 श्री. िवपिाज िमेश वळंजे 4440 1300 4133 1/9/2012 1/9/2012 
43 श्री. जयंती पुरुर्षोत्तम चव्हाण 4440 1300 4133 1/9/2012 1/9/2012 
44 श्रीम. मननर्षा गणेश जाधव 4440 1300 4133 1/9/2012 1/9/2012 
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पररलशष्ट्ट क्र. 9 
पररच्छेद क्र. 99.2 – महानगरपालिकेने जतन केिेल्या भववष्ट्य ननवााह ननधीमधीि त्रटुी 
 
अ.क्र. कमवचाऱयाच ेनांव पद वगवणी लशल्लक शेिा 
1 बाल्या हिी भोईि - - 116135  
2 मोहन का. सोलंकी - - 6864  
3 िघु लशवा वाघ   105870  
4 कैलास आ. चुिी   2677  
5 कमल आ. पाटील   104152  
6 िाजेंद्र ग. मानकि   29920  
7 हदनेश बा. केवि   52546  
8 कालशनाथ मुकणे   4595  
9 िववकांत मेढे   319  
10 िामककशन ध.ू केवट   9768  
11 तुळशी ि. माच्छी   27751  
12 अजुवन बा. पाटील   11806  
13 माधुिी मुकूव टे   5004  
14 जानदवन िेंजड    1000  
15 प्रभाकि बा. चौधिी   2743  
16 भालचंद्र बा. पाटील   27708  
17 लता िा. केणी   3784  
18 ववठ्ठल ढी. भगत   20197  
19 सोना को. जोगािी   1000  
20 गोपाळ कडव   2918  
21 िाज ुवाल्या बसवंत   26406  
22 जयलसगं केवट   1270.60  
23 पुजा म.े सोलकंी   1086-  
24 मधु िा. सोलंकी   1000  
25 मोहन लभ. हदवा   75879  
26 मंगेश पं. गाववत   16758  
27 िाज ुकक. पवाि   3545  
28 धनु िामा सोलंकी   161183  
29 सववता बा. सोलंकी   3677  
31 भगवान ल. भाळे   1000  
32 हिीश्चंद्र द. आवळे   151670  
33 भित वव तांबडी   29490  
34 कृष्णा म. मानेकि   32010  
35 सदालशव पाटील   1000  
36 शांतीलाल सोलंकी   1176  
37 शिद पाटील   385  
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पररलशष्ट्ट क्र. 10 
पररच्छेद क्र. 99.7 - महानगरपालिकेने जतन केिेल्या भववष्ट्य ननवााह ननधीमधीि त्रटुी  
 
अ.क्र. कमवचाऱयाच ेनांव पद वगवणी लशल्लक शेिा 
1 जनादवन बा. मानकि प्र. अ. - 341272  
2 भास्कि आ. मानकि व.लल - 139634  
3 मनोहि मे. गोमल ललवपक - 98805  
4 संजय चं. पिब ललवपक - 202402  
5 ववनोद शं. नाईक ललवपक 3000 73919  
6 मायकल से. घोन्सालववस ललवपक - 150724  
7 संजय व. मोहहते ललवपक 1000 234904  
8 संहदप सा.ं ववचािे ललवपक  106645  
9 एन.एम. झझूम जोडिी - 1158  
10 एम. बी. गांगुडे जोडािी 1876 15927  
11 सी. एस. पाटील मजूि  3543  
12 एम. एल. महाले मजूि 1342 5696  
13 इ. के. पाटील मजूि - 835.00  
14 एस.एस. वनगा मजूि - 823.00  
15 एन. एम. लशगें मजूि 1268 5296  
16 डी. एन. कूडू मजूि - 3210  
17 एस. जी. टाके मजूि  823  
18 एम. बी. धोदके मजूि  823  
19 बी. डी. बुरुड मजूि  823  
20 एन. आि. शेलाि चौकीदाि - 3351  
21 धोंडु स. सोनकुसिे मजूि - 4898  
22 इश्वि म. गायल स.का - 2240  
23 भास्कि सी. झणके स.का - 69421  
24 हिी. बा तांडले स.का - 85877  
25 हदनकि. व्ही. प्रधान स.का  82729  
26 निेश गो. अहहडा स.का  46804  
27 िमाकांत ग. ककंडिे स.का  54432  
28 चंद्रकांत जी. वाघेला मुकादम  153062  
29 सावधानलसगं इ. वाजल्मकी मुकादम  168943  
30 लभकुबाई स.ु हिीजन स.का  134063  
31 ललीता श. िामपूि स.का  152665  
32 सुिेश िा. भोईि स.का  20947  
33 मननर्ष श. सोलंकी स.का  128280  
34 िणछोड झो. सोलंकी स.का  91004  



             -                       

 

 

35 िामा सो. बोिस े स.का  77066  
36 अिववदं जी वाघेला स.का  66159  
37 िाज ूस. सोलंकी स.का  59863  
38 चतुिभाई िा. हिीजन स.का  85494  
39 संजय ना. िावते स.का  23150  
40 िमेश ना. हडळ स.का  28225  

 
 
41 िमेश व्ही. भदान े मुख्य अर्धकािी  17099  
42 व्ही. व्ही. पवाि उप अलभयंता  221561  
43 व्ही. सी. साळवी अ.ले.प  327812  
44 संपतिाव लशदें मुख्य अर्धकािी  265253  
45 गोववदं जे. िाठोड मुख्य अर्धकािी  57065  
46 प्रहदप चु. पाचंग े उप अलभयंता  67391  
47 ववजय ब. ठाकुि अ.ले.प.  211220  
48 एच. डी. सावंत नगि अलभयंता  44365  
49 एम. बी. खोडके मुख्य अर्धकािी  26027  
50 ववकास से. लापीस ताितंत्री  180111  
51 जगहदश व्ही. सोलकंी वॉल्मन  22255  
52 चंद्रकांत ल. खिपड े माळी  4341  
53 िंजना जाधव स.का.  8549  
54 दयानंद घोडा माळी  16179  
 एकूण िक्कम     

 
 
 
 
 
 



             -                       

 

 

पररलशष्ट्ट क्र. 11 
पररच्छेद क्र. 99.12 - महानगरपालिकेने जतन केिेल्या भववष्ट्य ननवााह ननधीमधीि त्रटुी 
 
अ.क्र. कमवचाऱयाच ेनांव पद वगवणी लशल्लक शेिा 
1 आशा क. नायि ललवपक - 10127  
2 सौ. पुष्पलता अ. घित ललवपक - 145263  
3 च्रदन कमळू वीि मजूि - 32802  
4 शिद गणेश नाईक ललवपक - 8270  
5 निेंद्र गवाणकि ललवपक - 5865  
6 पांडुिंग गायकवाड लशपाई - 4621  
7 िघुनाथ ध. गायकवाड लशपाई - 2840  
8 मोहन पे. धननया मुकादम - 4693  
9 महेंद्र भगवान पाटील स.का. - 85099  
10 िाज ूघोिी स.का. - 13680  
11 सदानंद भुजािे स.का. - 9211  
12 अननल भोई स.का. - 7395  
13 संिेश वव. चौधिी स.का. - 86405  
14 शिद धेत्र े स.का. -  111512  
15 सुिेश घनघाव स.का. - 31463  
16 शेखि नाडाि स.का. - 13009  
17 महादेव कडू स.का. - 440  
18 लशल्पा गो. टोके स.का. - 74212  
19 मधुकि महाले स.का. - 431  
20 बाबल्या र्गिागा स.का. - 431  
21 नामदेव लशगें स.का. - 431  
22 एल.बी. वाघ स.का. - 85190  
23 मंगल बी. धेडग े स.का. - 129960  
24 र्चतंामण पाटील स.का. - 423  
25 निेंद्र शेलाि स.का. - 440  
26 एल. जी. कोळी स.का. - 1470  
27 एच. बी. गांगुडे स.का. - 609  
 एकूण  -   

 
 

 

 



             -                       

 

 

लेखा पिीक्षकननहाय परिच्छेदांचे ववविणपत्र    

 
नाव               

संहदप चंद्रकांत देसाई, लेखापरिक्षा अर्धकािी 1, 2, 6, 7, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57 

ककिण ग. घाडीगावकि, सहाय्यक लेखापरिक्षा 
अर्धकािी 

3, 4, 5, 10, 11, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 47, 63, 64, 65, 66, 
67, 71, 87, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 
102 

अननल सदालशव दिाड,े सहाय्यक लेखापरिक्षा 
अर्धकािी 

8, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 44, 62, 68, 
81, 85, 90, 91, 99, 103, 104 

नंदकुमाि दािकानाथ मलबािी, सहाय्यक 
लेखापरिक्षा अर्धकािी 

13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

िाजेंद्र अनंत धिुी, सहाय्यक लेखापरिक्षा 
अर्धकािी 

9, 12, 15, 16, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
82, 83, 84, 86, 88, 89, 92, 95, 100, 
105 

 
 



              -                       

 

 

                   
अ.क्र. परिच्छेद क्र. आक्षेपार्धन िक्कम अंनतम अमान्य िक्कम वसुलपात्र िक्कम 
1 4 877107.00  ----  390266.00 
2 5 6730483.00  ----  43200.00 
3 6 17209486.00  ----   ----  
4 7 1669850.00  ----  72969.00 
5 8 2581959.00  ----  72000.00 
6 11 25181802.00  ----  145950.00 
7 12 1918502.00  ----   ----  
8 13  ----   ----  25610.00 
9 14  ----   ----  108064.00 
10 15  ----   ----  155377.00 
11 16  ----   ----  24400.00 
12 17 7651277.00  ----  2779860.00 
13 18 1799732.00  ----  241030.00 
14 19  ----   ----  1878603.00 
15 20 6293828.00  ----  500963.00 
16 21  ----   ----  1347010.00 
17 22 7620441.00  ----  342227.00 
18 23  ----   ----  327267.00 
19 24  ----   ----  290053.00 
20 25 2068281.00  ----  93161.00 
21 26  ----   ----  244748.00 
22 27  ----   ----  168760.00 
23 28  ----   ----  159535.00 
24 29 2684140.00  ----  201760.00 
25 30  ----   ----  319504.00 
26 31 2145748.00  ----  1118704.00 
27 32 1019398.00  ----   ----  
28 33  ----   ----  794810.00 
29 34 1015814.00  ----  76080.00 
30 35 6325328.00  ----   ----  
31 36  ----   ----  534567.00 
32 37 2158800.00  ----  119440.00 
33 38 260000.00  ----  7500.00 
34 39 224069.00  ----   ----  
35 40  ----   ----  247500.00 



              -                       

 

 

36 41 198806.00  ----   ----  
37 42  ----   ----  57693.00 
38 43 1789764.00  ----   ----  
39 44 738095.00  ----   ----  
40 45 394260.00  ----  41600.00 
41 46 823950.00  ----  64500.00 
42 47  ----   ----  537900.00 
43 48  ----   ----  318329.00 
44 49  ----   ----  1775620.00 
45 50 2720575.00  ----  487749.00 
46 51 1317644.00  ----  1193002.00 
47 52 268648.00  ----  490297.00 
48 53 3514804.00  ----  183632.00 
49 54 2908718.00  ----  176893.00 
50 55  ----   ----  1451611.00 
51 56 22547280.00  ----  2312535.00 
52 57  ----   ----  1609056.00 
53 58  ----   ----  705100.00 
54 60 418556.00  ----   ----  
55 62 41860898.00  ----  3773076.00 
56 63 5638680.00  ----  555800.00 
57 64 1641335.00  ----  148255.00 
58 65 2656800.00  ----  168700.00 
59 66 5305127.00  ----   ----  
60 67 102000.00  ----  2400.00 
61 68 1431360.00  ----  45630.00 
62 69 63900.00  ----   ----  
63 70 1032814.00  ----   ----  
64 72 8353989.00  ----   ----  
65 77  ----   ----  27480.00 
66 78  ----   ----  21600.00 
67 79  ----   ----  8640.00 
68 80  ----   ----  600.00 
69 81  ----   ----  6681.00 
70 82  ----   ----  4255.00 
71 83  ----   ----  4200.00 
72 84  ----   ----  11160.00 
73 85  ----   ----  2406.00 



              -                       

 

 

 

74 86 24804.00  ----  8500.00 
75 87  ----   ----  4517460.00 
76 90 8775970.00  ----   ----  
77 91 64616571.00  ----   ----  
78 96  ----   ----  401081.00 
79 97 1056000.00  ----  25280.00 
80 98  ----   ----  1980.00 
81 99  ----   ----  168260.00 
82 101 4018985.00  ----   ----  
83 102 1117605.00  ----   ----  
84 103 38000000.00  ----   ----  
85 104 2784600.00  ----   ----  
86 105 11075792.00  ----   ----  



†.�Îú �ú¸üÖ“Öê ÖÖ¾Ö
ÃÖÖ 2010-11 
†�Öȩ̂ ü £Ö�ú²ÖÖ�úß

ÃÖÖ 2011-12 
“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß ‹�ãú�Ö ´ÖÖ�Ö�Öß

“ÖÖ»Öã ¾ÖÃÖã»Öß 
2011-12

´ÖÖ�Öß»Ö ¾ÖÃÖã»Öß 
2010-11 ‹�ãú�Ö ¾ÖÃÖã»Öß ‹�æú�Ö £Ö�ú²ÖÖ�úß

1 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö �ú¸ü 189395909.00 527319309.00 716715218.00 397631651.00 20354704.00 417986355.00 298728863.00
2 ×¿Ö�Ö�Ö �ú¸ü 35901786.00 70493061.00 106394847.00 52927916.00 13050980.00 65978896.00 40415951.00
3 ×¾Ö¿ÖêÂÖ Ã¾Ö“”ûŸÖÖ �ú¸ü 30911193.00 53592779.00 84503972.00 36900736.00 10716680.00 47617416.00 36886556.00
4 ¾Öé�Ö �ú¸ü 5588532.00 10350174.00 15938706.00 7509493.00 2066092.00 9575585.00 6363121.00
5 ¸üÃŸÖÖ �ú¸ü 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ´ÖÖê�úóµÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸üß»Ö �ú¸ü 419232.00 419232.00 419232.00 419232.00
7 ×¿Ö�Ö�Ö ˆ¯Ö�ú¸ü 33901786.00 70493061.00 104394847.00 52927916.00 11050980.00 63978896.00 40415951.00
8 ¸üÖê•Ö�ÖÖ¸ü Æǘ Öß ˆ¯Ö�ú¸ü 2944102.00 5240026.00 8184128.00 3881595.00 847836.00 4729431.00 3454697.00
9 ×²Ö�Ö¸ü ¸êü×ÃÖ›êüÛ¿ÖµÖ»Ö ÃÖêÃÖ 0.00 0.00 0.00 0.00

10 •Ö»Ö×Ö:ÃÖÖ¸ü�Ö �ú¸ü 0.00 0.00 0.00 0.00
11 •Ö»Ö »ÖÖ³Ö �ú¸ü 0.00 0.00 0.00 0.00
12 ´Ö»Ö×Ö:ÃÖÖ¸ü�Ö �ú¸ü 0.00 0.00 0.00 0.00
13 ´Ö»Ö×Ö:ÃÖÖ¸ü�Ö »ÖÖ³Ö �ú¸ü 0.00 0.00 0.00 0.00

‹�ãú�Ö ü̧Œ�ú´Ö 299062540.00 737488410.00 1036550950.00 551779307.00 58506504.00 610285811.00 426265139.00

×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ¯Ö¡Ö �Îú. 1
ÃÖÖ 2011-12 ¾ÖÃÖ‡Ô - ×¾Ö¸üÖ¸ü ¿ÖÆü̧ ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ

�ú¸üÖÓ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß, ¾ÖÃÖã»Öß ¾Ö £Ö�ú²ÖÖ�úß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö�ÖÖ¸êü ×¾Ö¾Ö¸ü�Ö¯Ö¡Ö
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†.�Îú. ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ
´ÖÖ�Öß»Ö ¯ÖÏ»ÖÓ²ÖßŸÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖµÖÖê�µÖ 
†ÖÖ´ÖŸÖ

“ÖÖ»Öã ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¾ÖÃÖã»Ö ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖµÖÖê�µÖ 
†ÖÖ´ÖŸÖ ‹�ãú�Ö †ÖÖ´ÖŸÖ ¸üŒ�ú´Ö “ÖÖ»Öã ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯Ö¸üŸÖ �êú»Öê»Öß †ÖÖ´ÖŸÖ ¯ÖÏ»ÖÓ²ÖßŸÖ †ÖÖ´ÖŸÖ

1 2011-12 0 0 0 0 0

•Ö�úÖŸÖ / Ã£ÖÖ×Ö�ú ÃÖÓÃ£ÖÖ �ú¸ü ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ�ú›üß»Ö ¾ÖÃÖã»Ö ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖµÖÖê�µÖ †ÖÖ´ÖŸÖß“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ¯Ö¡Ö �Îú. 2
ÃÖÖ 2011-12 ¾ÖÃÖ‡Ô - ×¾Ö¸üÖ¸ü ¿ÖÆü̧ ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ
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ˆŸ¯Ö®ÖÖ“Öê ¿ÖßÂÖÔ †£ÖÔÃÖÓ�ú»¯ÖßµÖ †Ó¤Ö•Ö ¯ÖÏŸµÖ�Ö ¸ü�ú´ÖÖ �Ö“ÖÖÔ“Öê ¿ÖßÂÖÔ †£ÖÔÃÖÓ�ú»¯ÖßµÖ †Ó¤üÖ•Ö ¯ÖÏŸµÖ�Ö ¸ü�ú´ÖÖ
¯ÖÏÖ¸Óü×³Ö�ú ×¿Ö»»Ö�ú 231446.59 23146.59 †) ÃÖÖ´ÖÖµÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ¾Ö ¾ÖÃÖã»ÖÖ“ÖÖ �Ö“ÖÔ
†) ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ ¤ü̧ ü ¾Ö �ú¸ü 26290.73 17581.51 ²Ö) ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ÃÖã̧ ü×�ÖŸÖŸÖÖ
²Ö) ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ�ÖÖ»Öß»Ö ¾ÖÃÖã»Öß 6697.71 7166.23 �ú) †Ö¸üÖê�µÖ ¾Ö ÃÖÖêµÖß
�ú) ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»Ö�êú“Öß ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê×�ÖŸÖÖ 809.75 789.11 ›ü)  »ÖÖê�ú ×¿Ö�Ö�Ö
›ü) †Öã¤üÖÖê ¾Ö †Ó¿Ö¤üÖÖê 13729.25 7865.24 ‡ü) ÃÖÓÃ£ÖÖÓÖÖ ¤êü�Ö�µÖÖ
‡) ÃÖÓ×�ú�ÖÔ 1628.77 1777.96 ±ú) ÃÖÓ×�ú�ÖÔ
‹�ãú�Ö "†" †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú 280602.80 58326.64 ‹�ãú�Ö ´ÖÆüÃÖã»Öß �Ö“ÖÔ

‹�ãú�Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß �Ö“ÖÔ
‹�ãú�Ö "†" †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú

"�ú" †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú --- --- "�ú" †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú �Ö“ÖÔ --- ---
¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö •Ö´ÖÖ 12249.94 9249.30 ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö �Ö“ÖÔ
´Ö»Ö×Ö:ÃÖÖ¸ü�Ö ×¾Ö³ÖÖ�Ö •Ö´ÖÖ 582.30 482.78 ´Ö»Ö×Ö:ÃÖÖ¸ü�Ö ×¾Ö³ÖÖ�Ö �Ö“ÖÔ
†Öã¤üÖÖê ¾Ö �ú•Öì 21.19 21.19 ‹�ãú�Ö "�ú" ´ÖÆüÃÖã»Öß �Ö“ÖÔ
‹�ãú�Ö "�ú" †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú 12853.43 9753.27 ‹�ãú�Ö ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß �Ö“ÖÔ

‹�ãú�Ö ´Ö»Ö×Ö:ÃÖÖ¸ü�Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß �Ö“ÖÔ
‹�ãú�Ö "�ú" ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß �Ö“ÖÔ

‹�ãú�Ö •Ö´ÖÖ †+�ú ‹�ãú�Ö �ú †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú �Ö“ÖÔ

×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ¯Ö¡Ö �Îú. 3
ÃÖÖ 2011-12 ¾ÖÃÖ‡Ô - ×¾Ö¸üÖ¸ü ¿ÖÆü̧ ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ

¾ÖÖÙÂÖ�ú »Öê�Öê                                                                (¸üŒ�ú´Ö ¹ý¯ÖµÖê »ÖÖ�ÖÖŸÖ)
ˆŸ¯Ö®Ö �Ö“ÖÔ

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



Æü) �ëú¦ü ¾Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Öã̧ üÃ�éúŸÖ µÖÖê•ÖÖÖÓŸÖ�ÖÔŸÖ 
†Öã¤üÖÖê

7785.63 6471.09 ‹�ãú�Ö �Ö“ÖÔ † + �ú

µÖ) ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ ×ÆüÃÃÖÖ - �ú•ÖÖÔ«üÖ¸êü �úëú¦ü ¾Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Öã̧ üÃ�éúŸÖ µÖÖê•ÖÖÖÓŸÖ�ÖÔŸÖ �Ö“ÖÔ

‹�ãú�Ö �ëú¦ü ¾Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Öã̧ üÃ�éúŸÖ µÖÖê•ÖÖÖÓŸÖ�ÖÔŸÖ 
†Öã¤üÖÖ •Ö´ÖÖ

�ëú¦ü ¾Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Öã̧ üÃ�éúŸÖ µÖÖê•ÖÖÖÓŸÖ�ÖÔŸÖ 
†Öã¤üÖÖÖÃÖÆü ‹�ãú�Ö •Ö´ÖÖ

�ëú¦ü ¾Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ¯Öã̧ üÃ�éúŸÖ µÖÖê•ÖÖÖÓŸÖ�ÖÔŸÖ 
�Ö“ÖÔÃÖÆü ‹�ãú�Ö �Ö“ÖÔ

†ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö ¾Ö ×Ö»ÖÓ²ÖÖ ×¿ÖÂÖÔ •Ö´ÖÖ 18997.57 10509.9 †ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö ¾Ö ×Ö»ÖÓ²ÖÖ ×¿ÖÂÖÔ �Ö“ÖÔ
†�Öȩ̂ ü“Öß ×¿Ö»»Ö�ú

¯ÖÏÖ¸Óü×³Ö�ú ×¿Ö»Ö�êúÃÖÆü ‹�ãú�Ö •Ö´ÖÖ 99086.00 75307.58 †�Öȩ̂ ü“µÖÖ ×¿Ö»Ö�êúÃÖÆü ‹�ãú�Ö �Ö“ÖÔ
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†.�Îú. µÖÖê•ÖÖê“Öê ÖÖ¾Ö �ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ‹�ãú�Ö ¸üŒ�ú´Ö ¿ÖÖÃÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ �Îú.
¯ÖÏŸµÖ�ÖÖŸÖ ×Ö¬Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ 
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤üÖÖÓ�ú

ˆ¯ÖµÖÖê×�ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö ¯Ö¡Ö 
×¤üÖÖÓ�ú

1 ‘ÖÖ�ú“Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ 63453000 7932000 71385000

•Öß.†Öê.‹´Ö/µÖã›üß ×›ǖ ÖÖ™Ôǘ Öë™ü.•Öß.†Ö¸ü.ÖÓ. 
ÃÖò™êü»ÖÖ‡Ô™ü 2011/¯ÖÏ.�Îú.70/11/Ö×¾Ö-
33,´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü.16/03/2011 ¾Ö ÃÖ´Ö 
�Îú´ÖÖÓ�úÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ×¤ü 17/03/2011 31/03/2011 31/12/2011

×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ¯Ö¡Ö �Îú 4
2011-12 ¾ÖÃÖ‡Ô ×¾Ö¸üÖ¸ü ¿ÖÆü̧ ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ

�ëú¦ü ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ÃÖò™êü»ÖÖ‡Ô™ü ×ÃÖ™üàÖÖ ÖÖ�Ö¸üß ¯ÖÖµÖÖ³ÖãŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¸ü�Öê“Öß µÖÖê•ÖÖÖ
×¾Ö×ÖµÖÖê�Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖ�ÖÖ¸üß †Öã¤üÖÖê
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¸üŒ�ú´Ö ×¤üÖÖÓ�ú
1 ×Ö´ÖÔ»Ö †×³ÖµÖÖÖ µÖÖê•ÖÖÖ 0 0 0 0 0
2 †»¯ÖÃÖÓ�µÖÖÓ�ú ²ÖÆãü»Ö �Öê¡Ö ×¾Ö�úÖÃÖ ×Ö¬Öß 20.00 20.00
3 ¸üÃŸÖÖ †Öã¤üÖÖ 299.89 289.89 299.89
4 †Ö´Ö¤üÖ¸ü ×Ö¬Öß 161.25 161.25
5 Ö¾Ö²ÖÖî¬¤ü ‘Ö™ü�úÖÓÃÖÖšüß ‘Ö¸ü�ãú»Ö µÖÖê•ÖÖÖ 0 0
6 ÃÖÖî̧ ü ˆ•ÖÖÔ †Öã¤üÖÖ 0 0
7 ¯ÖÏ¤ãüÂÖ�Ö †Öã¤üÖÖ 0 0
8 ÃÖ¾ÖÔ ×¿Ö�ÖÖ †Öã¤üÖÖ 0 0
9 �ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ×Ö¬Öß 0 0

10 †Û�Ö¿Ö´ÖÖ ¾Ö †Ö×�Ö²ÖÖ�Öß ÃÖê¾ÖÖ ²Öôû�ú™üß�ú¸ü�Ö 0 0
1 ¸üÖ•Öß¾Ö †Ö¾ÖÖÃÖ µÖÖê•ÖÖÖ 0 0

12 13 ¾ÖÖ ×¾Ö¢Ö †ÖµÖÖê�Ö 1570.88 1570.88
13 ÃÖã¾Ö�ÖÔ •ÖµÖÓŸÖß ¿ÖÆü̧ üß ¸üÖê•Ö�ÖÖ¸ü µÖÖê•ÖÖÖ 4.84 4.84
14 ‹´Ö.‹´Ö.†Ö¸ü. ¾Öé�Ö ¯ÖãÖ:¯ÖÏŸµÖÖ¸üÖê̄ ÖÖ 114.76 114.76
15 ´ÖÃŸµÖ ×¾Ö�úÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû 60.59 60.59
16 ×Ö´ÖÔ»Ö ‹´Ö.‹´Ö.†Ö¸ü. †×³ÖµÖÖÖ †Öã¤üÖÖ 21.19 21.19
17 ×¾Ö¿ÖêÂÖ †Öã¤üÖÖê 700.00 700.00
18 ‹´Ö.‹´Ö.†Ö¸ü. ¸üÃŸÖê ˆøüÖ�Ö¯Öæ»Ö 100.00 100.00

µÖÖê•ÖÖê“Öê ÖÖ¾Ö†.�Îú. ¿Öȩ̂ üÖ

×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ¯Ö¡Ö �Îú. 4 †
2011-12 ¾ÖÃÖ‡Ô - ×¾Ö¸üÖ¸ü ¿ÖÆü̧ ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ

¿ÖÖÃÖÖ †Öã¤üÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ×¾Ö×ÖµÖÖê�Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö

�Ö“ÖÔ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¸ü�ú´Öê“Öê ×¾Ö×ÖµÖÖê�Ö 
¯ÖÏ´ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö ×¤ü»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ‹�ãú�Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×Ö¬Öß¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×Ö¬Öß×Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ¸ü�ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ �Îú.
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†.�Îú. µÖÖê•ÖÖê“Öê ÖÖ¾Ö ×Ö¬Öß ×¾ÖŸÖ¸ü�ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖÃÖÖ ×Ö�ÖÔµÖ �Îú. ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×Ö¬Öß ‹�ãú�Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×Ö¬Öß ¿Öȩ̂ üÖ
1 �ú¸ǘ Ö�Öã�ú �ú¸ü 11.60 11.60
2 ´Öã¦üÖÓ�ú ¿Öã»�ú †Öã¤üÖÖ 4779.78 4779.78
3 ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ †Öã¤üÖÖ 3.20 3.20
4 �úÖê™Ôü �ÖÏò™ü 0.65 0.65
5 Ã�úÖµÖ¾ÖÖò�ú �Ö“ÖÔ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖãŸÖá 10.00 10.00

×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ¯Ö¡Ö �Îú. 4 ²Ö
2011-12 ¾ÖÃÖ‡Ô - ×¾Ö¸üÖ¸ü ¿ÖÆü̧ ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ

×¾Ö×ÖµÖÖê�Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö †Ö¾Ö¿µÖ�ú ÖÃÖ�ÖÖ¸üß ¿ÖÖÃÖÖ †Öã¤üÖÖê
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´Öã§ü»Ö ¾µÖÖ•Ö ‹�ãú�Ö ×¿Ö»»Ö�ú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

�ú•ÖÔ ¸üŒ�ú´Ö�ú•ÖÖÔ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö†.�Îú.

¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü 1/4/2011 
ŸÖê 31/3/2012

×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ¯Ö¡Ö �Îú. 5
¾ÖÃÖ‡Ô ×¾Ö¸üÖ¸ü ¿ÖÆü̧ ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ

�ú•ÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¾Ö¸ü�Ö¯Ö¡Ö 1/4/2011 ŸÖê 31/3/2012 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ¯Ö¸üŸÖ±êú›ü ¾Ö 31/3/2012 †�Ö¸êü ×¿Ö»»Ö�ú �ú•ÖÖÔ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö

�ú•ÖÖÔ“ÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

µÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê 
�ú•ÖÖÔ“Öê Æǖ ŸÖê ¾Ö ´ÖÖȩ̂ üÖê™üÖȩ̂ üßµÖ´Ö 
�úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“Öê ¾µÖÖ•Ö ¬Ö¹ýÖ

1/4/2011 ¸üÖê•Öß 
×¿Ö»»Ö�ú �ú•ÖÔ¾µÖÖ•Ö ¤¸¾ÖÂÖÔ
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†.�Îú. †×�ÖÏ´ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö
×¤ü. 1/4/2011 
¸üÖê•Öß ¯ÖÏ»ÖÓ²ÖßŸÖ “ÖÖ»Öã ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ×¤ü»Öê»Öß ‹�ãú�Ö

“ÖÖ»Öã ¾ÖÂÖÖÔŸÖ 
¾ÖÃÖã»Ö ÃÖ´ÖÖµÖÖê×•ÖŸÖ

×¤ü. 31/3/12 
†�Öȩ̂ ü ¯ÖÏ»ÖÓ²ÖßŸÖ

1 †×¬Ö�úÖ¸üß / �ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ×¤ü»Öê»Öß (×¾Ö³ÖÖ�ÖßµÖ)
2 ÃÖÓ�Ö�Ö�ú †×�ÖÏ´Ö
3 ˆŸÃÖ¾Ö †×�ÖÏ´Ö 523570 1195000 1718570 1165230 553340
4 ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬Ö�Öß †×�ÖÏ´Ö
5 ¾ÖÖÆüÖ †×�ÖÏ´Ö
6 �Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸üÖÃÖ ×¤ü»Öê»Öß †×�ÖÏ´Öê
7 ‡ŸÖ¸ü 2299572 3401330 5700902 2821979 2878923

‹�æú�Ö 2823142 4596330 7419472 3987209 3432263

×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ¯Ö¡Ö �Îú. 6
2011-12 ¾ÖÃÖ‡Ô - ×¾Ö¸üÖ¸ü ¿ÖÆü̧ ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ

×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ �êú»Öê»Öß ×¾Ö×¾Ö¬Ö †×�ÖÏ´Öê ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ»ÖÓ²ÖßŸÖ ¸ü�ú´ÖÖ
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†.�Îú. ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ¯ÖÏ»ÖÓ²ÖßŸÖ ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ ¸üŒ�ú´Ö “ÖÖ»Öã ¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö •Ö´ÖÖ “ÖÖ»Öã ¾ÖÂÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÏ¤ÖÖ ¾µÖ¯Ö�ÖŸÖ ¯ÖÏ¤üÖÖ ¾ÖÂÖÔ†�Öȩ̂ üßÃÖ ×¿Ö»»Ö�ú
1 ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ †ÖÖ´ÖŸÖ
2 ‡ÃÖÖ¸üÖ †ÖÖ´ÖŸÖ
3 ÃÖã̧ ü�ÖÖ †ÖÖ´ÖŸÖ
4 ‡ŸÖ¸ü 114473333 141640165 67778061 16260304 172075133
5 ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖ †ÖÖ´ÖŸÖ 723666 87510 6040 0 805136
6 �ÖÖôûÖ³ÖÖ›êü †ÖÖ´ÖŸÖ 1788900 0 75000 0 1713900

‹�æú�Ö 116985899 141727675 67859101 16260304 174594169

×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ¯Ö¡Ö �Îú. 7
2011-12 ¾ÖÃÖ‡Ô - ×¾Ö¸üÖ¸ü ¿ÖÆü̧ ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ǖ ÖÖ×»Ö�úÖ

†ÖÖ´ÖŸÖ ¸ü�ú´ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
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	विभागनिहाय परिच्छेदांचे विवरण
	I Part I : भाग १
	मागील लेखा परीक्षण अहवाल

	कलम ९ अ खालील आक्षेप
	1 उपार्जित द्विनोंद पध्दतीने लेखे व ताळेबंद ठेवणे (Accrued based Double Entry System)
	2 अंदाजपत्रक : अर्थसंकल्पीय अंदाज
	3 महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा व स्थायी समिती सभेची इतिवृत्त नोंदवही न ठेवणे.
	4 चिखल डोंगरी गावात व्यायाम शाळा बांधणे (आमदार निधी)
	5 वसई-विरार शहर महानगरपालिका अंतर्गत कार्यरत असलेल्या दवाखाना, रुग्णालयासाठी डॉक्टर व परिचारीका यांची सेवा ठेक्याने घेण्यातील अनियमितता.
	6 महानगरपालिकेच्या विविध योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व प्रकल्प राबविणेकामी सल्लागार नेमणे.
	7 महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकरीता सन 2011-12 करीता स्वच्छता साहित्य पुरवठा करणेचा ठेका.
	8 सन 2011-12 अग्निशमन दलाकरिता केलेल्या साहित्य खरेदीमधील अनियमितता.
	9 महानगरपालिकेच्या विविध बालोद्यानात सन 2011-12 मध्ये नविन खेळणी पुरवठा करणेचा ठेक्यातील त्रुटींबाबत.
	10 वसई- विरार शहर महानगरपालिका अंतर्गत असलेल्या स्मशानभूमीसाठी जळावू लाकूड खरेदी करणेबाबत.

	कलम ९ ब खालील आक्षेप
	11 जनगणना 2011 या शासन योजनेवर झालेला खर्चाचे लेखा परिक्षण.
	12 प्रभाग समिती ‘ड’ मधील वॉर्ड क्र. 69 मध्ये DG नगरमध्ये लहान मुले व जेष्ठ नागरिकांसाठी पार्क तयार करणे.
	13 प्रभाग क्र. 4 मध्ये विरार (पू) शंकर विलास  हिंदू हॉटेल समोर नाल्याचे बांधकाम
	14 वॉर्ड क्र. 61 मध्ये वाळीव मुख्यरस्ता ते धुमाळनगर पर्यंत रस्ता डांबरीकरण
	15 धुरी कॉम्लेक्स येथील उद्यान विकसित करणे
	16 “ड” प्रभागातील वॉर्ड क्र. 75 मध्ये आनंदनगर उद्यान दुरुस्तीच्या नस्तीमधील त्रुटींबाबत.
	17 चुळणा ते गास पर्यंत रस्त्याची साईड पटटी करणे.
	18 एव्हर शाईन सिटी एव्हन्यू ते स्कायहाईटस पर्यंत रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.
	19 नालासोपारा नगरपरिषद हददीतील स्मशानभूमि ते समेळ अपार्टमेंट पर्यंत नाला बांधणे (सा.क्र. 183 ते 286 मी) (नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना)
	20 गास चुळणे पर्यंतच्या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे  (12 वा वित्त आयोग)
	21 नवघर-माणिकपूर विभागातील वसई रोड येथील रस्ता डांबरीकरण दुरस्ती करणे.
	22 नालासोपारा (प) येथे लक्ष्मीबेन छेडा मुख्य रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.
	23 निर्मल एम.एम.आर योजने अंतर्गत भास्कर आळी सुरुच्या बागेकडील रस्त्या लगत 18 सिटसचे शौचालय बांधणे. निर्मल एम.एम.आर योजने अंतर्गत.
	24 निर्मल एम.एम.आर योजने अंतर्गत वसई नगरपरिषद रुग्णालयाच्या मागील जागेत 12 सिटसचे शौचालय बांधणे.
	25 नालासोपारा (पूर्व) येथे लक्ष्मीनगर येथील विरार मुख्य रस्ता ते साई रेसिडेंसी पर्यंत के.जी.एन कॉलनी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.
	26 चुळणा भाबोळपाडा येथे निर्मल महानगर अभियान अंतर्गत शौचालय बांधणे.
	27 निर्मल एम.एम.आर अभियान अंतर्गत उमेळमान घरत आळी येथे शौचालय बांधणे.
	28 निर्मल अभियान अंतर्गत संभाजी नगर येथे गावडे यांचे घराजवळ 18 सिटचे शौचालय बांधणे.
	29 नालासोपारा चक्रेश्वर तलाव येथील मंदीराच्या बाजूला रस्ता काँक्रिट, पाथवे बांधणे.
	30 राजीव गांधी शाळा ते ठाकुर विद्यामंदिर पर्यंत रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.
	31 उमेळे गावातील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे.
	32 प्रभाग समिती ‘ई’ कार्यालय क्षेत्रातील सातमा देवी मंदिर ते पापडी नायगाव रस्ता डांबरीकरण करणे.
	33 जुचंद्र पाझर तलाव येथे पाणी शुध्दीकरणासाठी प्रेशर फिल्टर पुरविणे व बसविणे.
	34 तामतलाव येथील शेट्टी जनरल स्टोर फलकाव क्रॅास सातमादेवी मंदीर पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे.
	35 वसई-विरार (नागरी) पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्ती करणे (उसगाव).
	36 प्रभाग ‘क’, ‘ड’, ‘इ’ बांधकाम विभागातील रस्ते बांधकामाच्या विशिष्ट बाबींच्या चुकीच्या दरपृथःकरणामुळे (रेट ऍनॅलिसिस) ठेकेदारास झालेल्या अतिप्रदानाबाबत.
	37 वसई-विरार शहर महानगरपालिका अंतर्गत विभागीय कार्यालय नवघर-माणिकपूर, नालासोपारा येथे ठेके पध्दतीने तारतंत्री पूरवठा करणे.
	38 वसई-विरार शहर महानगरपालिका अंतर्गत रुग्णालयाकरीता लागणारी विविध औषधे खरेदी
	39 रुग्णालयासाठी दूध, अंडी, भोजन पुरवठा करणे.
	40 प्रभाग समिती 'ड' व्हॅक्यूम क्लिनर ने सेप्टी टॅंक साफ करणेची नोंदवही अनियमितता.
	41 वसई-विरार शहर महानगरपालिका अंतर्गत कार्यरत असलेल्या दवाखाना, रुग्णालयासाठी डॉक्टर व परिचारीका ठेक्याने पुरवणे.
	42 वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वसई विभागीय रुग्णालयासाठी प्रशिक्षित दायी पुरविणे.
	43 पल्स पोलीओ लसीकरण मोहीम नस्ती व प्रमाणके तपासणीमध्ये आढळुन आलेल्या त्रुटी.
	44 महानगरपालिका हददीतील मोकाट व जखमी श्वान पकडून त्यांचेवर निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया करणे व रॅबिज प्रतिबंधक लस देणे.
	45 जंतू नाशके, किटक नाशके खरेदी बाबत.
	46 नवघर-माणिकपुर, प्रभाग ‘ड’ यांचे वाहन दुरुस्तीवरील खर्च.
	47 महापालिकेसाठी वाहन भाडेतत्वावर घेणे.
	48 वसई-विरार शहर महनगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपुर,नालासोपारा, विरार व वसई या भागात दैनंदिन साफसफाई,गटार सफाई, शौचालय व मार्केट सफाई करुन कचरा वाहतुक करणे या कामीचा ठेका- वसई विभाग.
	49 वसई-विरार शहर महनगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपुर,नालासोपारा, विरार व वसई या विभागात दैनंदिन साफसफाई,गटार सफाई, शौचालय व मार्केट सफाई करुन कचरा वाहतुक करणे या कामीचा ठेका- नवघर- माणिकपुर (पुर्व)
	50 वसई-विरार शहर महनगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपुर,नालासोपारा, विरार व वसई या विभागात दैनंदिन साफसफाई,गटार सफाई, शौचालय व मार्केट सफाई करुन कचरा वाहतुक करणे या कामीचा ठेका- विरार (पश्चिम) (अ)
	51 वसई-विरार शहर महनगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपुर,नालासोपारा, विरार व वसई या विभागात दैनंदिन साफसफाई,गटार सफाई, शौचालय व मार्केट सफाई करुन कचरा वाहतुक करणे या कामीचा ठेका- नवघर- माणिकपुर (पश्चिम)
	52 वसई-विरार शहर महनगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपुर,नालासोपारा, विरार व वसई या विभागात दैनंदिन साफसफाई,गटार सफाई, शौचालय व मार्केट सफाई करुन कचरा वाहतुक करणे या कामीचा ठेका- नालासोपारा पुर्व (ब)
	53 वसई-विरार शहर महनगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपुर,नालासोपारा, विरार व वसई या विभागात दैनंदिन साफसफाई,गटार सफाई, शौचालय व मार्केट सफाई करुन कचरा वाहतुक करणे या कामीचा ठेका- नालासोपारा (पश्चिम)
	54 वसई-विरार शहर महनगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपुर,नालासोपारा, विरार व वसई या विभागात दैनंदिन साफसफाई,गटार सफाई, शौचालय व मार्केट सफाई करुन कचरा वाहतुक करणे या कामीचा ठेका – नालासोपारा पुर्व (क)
	55 वसई-विरार शहर महनगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपुर,नालासोपारा, विरार व वसई या विभागात दैनंदिन साफसफाई,गटार सफाई, शौचालय व मार्केट सफाई करुन कचरा वाहतुक करणे या कामीचा ठेका- विरार पुर्व (अ)
	56 वसई-विरार शहर महनगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपुर,नालासोपारा, विरार व वसई या विभागात दैनंदिन साफसफाई,गटार सफाई, शौचालय व मार्केट सफाई करुन कचरा वाहतुक करणे या कामीचा ठेका- नालासोपारा पुर्व (अ)
	57 वसई-विरार शहर महनगरपालिकेच्या नवघर-माणिकपुर,नालासोपारा, विरार व वसई या विभागात दैनंदिन साफसफाई,गटार सफाई, शौचालय व मार्केट सफाई करुन कचरा वाहतुक करणे या कामीचा ठेका-  विरार पुर्व (ब)
	58 सन 2010-11 च्या दराने खेळणी खरेदी करावी लागल्याने झालेल्या जादा खर्चाबाबत.
	59 दिवाबत्ती साहित्य खरेदीमधील त्रुटींबाबत.
	60 सार्वजनिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम व महोत्सवासाठी चहापान, भोजन, खुर्च्या, मंडप यावरील खर्च
	61 प्रशासकीय कामासाठी सन 2011-12 करीता आवश्यकतेनुसार किरकोळ स्टेशनरी व आवश्यक साहित्य पुरविणेबाबत.
	62 वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागास पाईप प्लंबिंग फिटिंग इत्यादी साहित्य पुरवठा करणे.
	63 सुरक्षा रक्षक पुरविणेचा ठेका देण्याच्या प्रक्रियेत आढळुन आलेल्या त्रुटी.
	64 प्रभाग समिती “अ” मधील दावे व खटले नस्तीचे लेखा परिक्षणात आढळुन आलेल्या त्रुटी.
	65 प्रभाग समिती “ड” मधील दावे व खटले नस्तीचे लेखा परिक्षणात आढळुन आलेल्या त्रुटी.
	66 मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम 1949 नियम क्र. 260 व 267 नुसार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न केल्याबाबत.
	67 महिला व बालकल्याण अंतर्गत अंगणवाडी व शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे
	68 अग्निशमन विभागातील व्यवस्थापन ठेका (फायरमन) नवघर-माणिकपूर विभाग
	69 उद्यानातील खेळण्यांच्या दुरुस्तीबाबत.
	70 “ड” विभागातील कृष्णा टाऊनशिप येथील सुर्या उद्यान सुशोभिकरण करणे
	71 महानगरपालिकेने जतन केलेल्या भविष्य निर्वाह निधीमधील त्रुटी.
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	72 क्रिडांगणे, वृक्षारोपण आणि उद्यानाच्या कामांसाठी मजूर पुरविणेबाबत.
	73 श्रीमती रश्मी विजय घरत, लिपिक, यांचे सेवा पुस्तकातील त्रुटीबाबत.
	74 ‘अ’ प्रभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकातील त्रुटींबाबत.
	75 श्रीमती पद्मीनी मेहेर, लिपिक “क” प्रभाग यांच्या वेतन निश्चितीबाबत.
	76 ‘क’ प्रभागातील श्री. शशिकांत रत्नाकर गायकवाड, शिपाई यांचे वेतन निश्चितीबाबत.
	77 ‘क’ प्रभागातील सर्वश्री. अं.जि. सरवदे, लिपिक, दुष्यंत दा. ठाकुर, सहाय्यक फायरमन आणि ब.रा. फापे, वाहनचालक यांचे सेवापुस्तकातील त्रूटींबाबत.
	78 ‘क’ प्रभागातील श्री. सु.ओं.चव्हाण, स,फायरमन आणि श्रीमती. सावित्री गायकवाड, सफाई कामगार यांचे सेवापुस्तकातील त्रूटींबाबत
	79 ‘क’ प्रभागातील सर्वश्री. रमेश राऊत, प्रकाश गोवारी, शशिकांत पाटील, विनयसिंग दात्रे यांचे सेवापुस्तकातील त्रूटींबाबत.
	80 ‘ड’ प्रभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकांतील त्रूटींबाबत.
	81 श्री. अनिल दे. मोहिते, फायरमन यांचे वेतन निश्चिती बाबत.
	82 कै. श्री. मनोज रत्नाकर जाधव, क्लिनर यांचे सेवानिवृत्ती प्रकरण.
	83 ‘ड’ प्रभागातील कर्मचारी श्री. संजय वसंत मोहिते, लिपिक यांच्या वेतननिश्चितीतील त्रुटींबाबत.
	84 ‘ड’ प्रभागातील कर्मचारी सौ. गीता राऊत, लिपिक यांच्या सेवा पुस्तकाबाबत.
	85 श्रीमती सुशिला सतिश तावडे (झाडू कामगार) यांच्या सेवापुस्तकाच्या तपासणीबाबत.
	86 ‘क’ प्रभागातील श्रीमती संध्या व. पाटील व श्री. ल. पा. भोईर यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीबाबत.
	87 निवृत्ती वेतन प्रकरणे महाराष्ट्र नगर परिषद लेखा संहिता 1971 नियम क्र. 136 (8) नुसार सक्षम प्राधिकारी यांनी मंजूर न केल्याबाबत.
	88 श्री. प्रकाश बा. बाविस्कर, लिपिक (सेवानिवृत्त) यांचे सेवानिवृत्ती लाभ विषयक.
	89 श्री. सुकदेव च. दरवेशी, स्वच्छता निरीक्षक यांचे सेवापुस्तकाबाबत.
	90 शहरांतर्गत वितरण व्यवस्था या शिर्षांतर्गत देण्यात आलेल्या मजुर ठेक्याच्या नस्ती व प्रमाणके लेखा परिक्षण पथकास उपलब्ध करून न देणेबाबत.
	91 पाणीपुरवठा/बांधकाम विभागाने लेखा परिक्षण पथकास अभिलेखे उपलब्ध करून न देणेबाबत..
	92 महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘ड’ नवघर-माणिकपुर येथे उपविधी 2011 प्रमाणे पाणीपट्टी बिलाची सुधारीत दराने आकारणी न केल्याबाबत.
	93 निवृत्ती वेतन अंशदान दरमहा अंशदान निधीत जमा न करणे.
	94 परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना.
	95 भोगवटा प्रमाणपत्राची प्रत अनुपलब्ध असणे आणि जुन्या मालमत्ता करात प्रत्येक पाच वर्षानी दरवाढ करणेबाबत. ड प्रभाग नवघर-माणिकपूर क्षेत्र.
	96 वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग ‘अ’ मधील मालमत्ता कराच्या थकबाकीबाबत.
	97 रुग्णालयाकरीता दैनंदिन व किरकोळ कामकाज सेवा पुरविणे.
	98 रुग्णालयासाठी ऑक्सिजन सिलिंडर रिफिंलींग करणे.
	99 वसई-विरार शहर महानगरपालिका LPT-909-EX वाहनावर हायड्रोलिक लॅडर बसविणे.
	100 निविदेमधील न्यूनतम व उच्चतम दर यामधील अवास्तव तफावतीबाबत.
	101 प्रभाग समिती “ब”,”क” व “इ” मधील दावे व खटले नस्ती लेखा परिक्षणास सादर न करणे.
	102 राज्य शासनाच्या सुवर्ण जयंती रोजगार योजनेकरीता प्राप्त अनुदान व खर्चाच्या नस्ती लेखापरीक्षणास उपलब्ध करुन न देणेबाबत.
	103 “आग सुरक्षा निधी” तील प्रत्यक्ष जमा रक्कमांच्या तफावतीबाबत.
	104 अग्निशमन विभागाकडुन मागविण्यात आलेले व उपलब्ध न झालेले दस्तावेज
	105 उद्यान/वृक्षप्राधिकरण विभागाकडुन अभिलेखे उपलब्ध न होणे

	विवरणपत्रे व जोडपत्रे

