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लवई वलयाय

I

भनऩा

Part I : बाग १

भागीर रेखा ऩयीषण अशलार
13 व्मा वलत्त आमोगाच्मा भळपायळीनवाय याज्मातीर वलव भशानगयऩाभरकाॊचे ल त्माॊच्मा अॊतगवत
अवरेल्मा उऩक्रभाॊचे लैधाननक रेखाऩरयषण वलत्त वलबागाच्मा ळावन ननणवम क्र. स्थाननरे1010/प्र.क्र.26फ/वलभाप्रळा, हदनाॊक 31-03-2011 अन्लमे वॊचारक, स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा वॊचारनारम
माॊचेकडे वोऩवलण्माॊत आरे आशे. त्मानवाय लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेचे 2011-12 मा वलत्तीम लऴावचे
रेखाऩयीषण वरु कयण्माॊत आरे आशे. प्ररॊबफत ऩरयच्छे दाॊचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे.
प्ररॊबफत ऩरयच्छे द लऴा 2011-12
ऩरयच्छे द
क्रभाॊक
*1

वलऴम
उऩाग्जवत द्वलनोंद ऩध्दतीने रेखे ल ताऱे फद
ॊ ठे लणे (Accrued based Double Entry System)

2

अॊदाजऩत्रक : अथववक
ॊ ल्ऩीम अॊदाज

3

भशानगयऩाभरका वलववाधायण वबा ल स्थामी वभभती वबेची इनतलत्ृ त नोंदलशी न ठे लणे.

4

धचखर डोंगयी गालात व्मामाभ ळाऱा फाॊधणे (आभदाय ननधी)

*5

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका अॊतगवत कामवयत अवरेल्मा दलाखाना, रुग्णारमावाठी डॉक्टय
ल ऩरयचायीका माॊची वेला ठे क्माने घेण्मातीर अननमभभतता.

6

भशानगयऩाभरकेच्मा वलवलध मोजनाॊचे ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयणे ल प्रकल्ऩ
याफवलणेकाभी वल्रागाय नेभणे.

7

भशानगयऩाभरकेच्मा आयोग्म वलबागाकयीता वन 2011-12 कयीता स्लच्छता वाहशत्म ऩयलठा
कयणेचा ठे का.

8

वन 2011-12 अग्ग्नळभन दराकरयता केरेल्मा वाहशत्म खये दीभधीर अननमभभतता.

9

भशानगयऩाभरकेच्मा वलवलध फारोद्मानात वन 2011-12 भध्मे नवलन खेऱणी ऩयलठा कयणेचा
ठे क्मातीर त्रटीॊफाफत

10

लवई- वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका अॊतगवत अवरेल्मा स्भळानबभ
ू ीवाठी जऱालू राकूड खये दी
कयणेफाफत

11

जनगणना 2011 मा ळावन मोजनेलय झारेरा खचावचे रेखा ऩरयषण.

12

प्रबाग वभभती „ड‟ भधीर लॉडव क्र. 69 भध्मे DG नगयभध्मे रशान भरे ल जेष्ठ नागरयकाॊवाठी
ऩाकव तमाय कयणे.

13

प्रबाग क्र. 4 भध्मे वलयाय (ऩ)ू ळॊकय वलराव हशॊद ू शॉटे र वभोय नाल्माचे फाॊधकाभ

14

लॉडव क्र. 61 भध्मे लाऱील भख्मयस्ता ते धभाऱनगय ऩमंत यस्ता डाॊफयीकयण

15

धयी कॉम्रेक्व मेथीर उद्मान वलकभवत कयणे

16

“ड” प्रबागातीर लॉडव क्र. 75 भध्मे आनॊदनगय उद्मान दरुस्तीच्मा नस्तीभधीर त्रटीॊफाफत.

17

चऱणा ते गाव ऩमंत यस्त्माची वाईड ऩटटी कयणे.
[3]

लवई वलयाय

भनऩा

एव्शय ळाईन भवटी एव्शन्मू ते स्कामशाईटव ऩमंत यस्ता खडीकयण ल डाॊफयीकयण कयणे.

18

नारावोऩाया नगयऩरयऴद शददीतीर स्भळानबभू भ ते वभेऱ अऩाटव भेंट ऩमंत नारा फाॊधणे (वा.क्र.

19

183 ते 286 भी) (नागयी दभरत लस्ती वधायणा मोजना)

20

गाव चऱणे ऩमंतच्मा यस्त्माचे डाॊफयीकयण कयणे (12 ला वलत्त आमोग)

21

नलघय-भाणणकऩयू वलबागातीर लवई योड मेथीर यस्ता डाॊफयीकयण दयस्ती कयणे.

22

नारावोऩाया (ऩ) मेथे रक्ष्भीफेन छे डा भख्म यस्ता खडीकयण ल डाॊफयीकयण कयणे.

23

ननभवर एभ.एभ.आय मोजने अॊतगवत बास्कय आऱी वरुच्मा फागेकडीर यस्त्मा रगत 18 भवटवचे
ळौचारम फाॊधणे. ननभवर एभ.एभ.आय मोजने अॊतगवत.

ननभवर एभ.एभ.आय मोजने अॊतगवत लवई नगयऩरयऴद रुग्णारमाच्मा भागीर जागेत 12 भवटवचे

24

ळौचारम फाॊधणे.

नारावोऩाया (ऩल
ू )व मेथे रक्ष्भीनगय मेथीर वलयाय भख्म यस्ता ते वाई ये भवडेंवी ऩमंत के.जी.एन

25

कॉरनी यस्ता खडीकयण ल डाॊफयीकयण कयणे.

26

चऱणा बाफोऱऩाडा मेथे ननभवर भशानगय अभबमान अॊतगवत ळौचारम फाॊधणे.

27

ननभवर एभ.एभ.आय अभबमान अॊतगवत उभेऱभान घयत आऱी मेथे ळौचारम फाॊधणे.

28

ननभवर अभबमान अॊतगवत वॊबाजी नगय मेथे गालडे माॊचे घयाजलऱ 18 भवटचे ळौचारम फाॊधणे.

29

नारावोऩाया चक्रेश्लय तराल मेथीर भॊदीयाच्मा फाजूरा यस्ता काॉकक्रट, ऩाथले फाॊधणे.

याजील गाॊधी ळाऱा ते ठाकय वलद्माभॊहदय ऩमंत यस्ता खडीकयण ल डाॊफयीकयण कयणे.

30
*31
32

उभेऱे गालातीर अॊतगवत यस्ते डाॊफयीकयण कयणे
प्रबाग वभभती „ई‟ कामावरम षेत्रातीर वातभा दे ली भॊहदय ते ऩाऩडी नामगाल यस्ता डाॊफयीकयण
कयणे.

33

जचॊद्र ऩाझय तराल मेथे ऩाणी ळध्दीकयणावाठी प्रेळय कपल्टय ऩयवलणे ल फववलणे.

34

ताभतराल मेथीर ळेट्टी जनयर स्टोय परकाल क्रॎाव वातभादे ली भॊदीय ऩमंत यस्ता डाॊफयीकयण
कयणे.

35

लवई-वलयाय (नागयी) ऩाणीऩयलठा दे खबार दरुस्ती कयणे (उवगाल).

36

प्रबाग „क‟, „ड‟, „इ‟ फाॊधकाभ वलबागातीर यस्ते फाॊधकाभाच्मा वलभळष्ट फाफीॊच्मा चकीच्मा
दयऩथ
ृ ्कयणाभऱे (ये ट ऍनॎभरभवव) ठे केदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाफाफत.

37

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका अॊतगवत वलबागीम कामावरम नलघय-भाणणकऩयू , नारावोऩाया
मेथे ठे के ऩध्दतीने तायतॊत्री ऩयू लठा कयणे.

38

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका अॊतगवत रुग्णारमाकयीता रागणायी वलवलध औऴधे खये दी

39

रुग्णारमावाठी दध
ू , अॊडी, बोजन ऩयलठा कयणे.

40
*41

प्रबाग वभभती 'ड' व्शॎक्मभ
ू ग्क्रनय ने वेप्टी टॅं क वाप कयणेची नोंदलशी अननमभभतता.

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका अॊतगवत कामवयत अवरेल्मा दलाखाना, रुग्णारमावाठी
डॉक्टय ल ऩरयचायीका ठे क्माने ऩयलणे.

42

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा लवई वलबागीम रुग्णारमावाठी प्रभळक्षषत दामी ऩयवलणे.

43

ऩल्व ऩोरीओ रवीकयण भोशीभ नस्ती ल प्रभाणके तऩावणीभध्मे आढऱन आरेल्मा त्रटी.

44

भशानगयऩाभरका शददीतीर भोकाट ल जखभी श्लान ऩकडून त्माॊचेलय ननबफवजीकयण ळस्त्रकक्रमा
[4]
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कयणे ल यॎबफज प्रनतफॊधक रव दे णे.
45

जॊतू नाळके, ककटक नाळके खये दी फाफत.

46

नलघय-भाणणकऩय, प्रबाग „ड‟ माॊचे लाशन दरुस्तीलयीर खचव.

47

भशाऩाभरकेवाठी लाशन बाडेतत्लालय घेणे.

48

लवई-वलयाय ळशय भशनगयऩाभरकेच्मा नलघय-भाणणकऩय,नारावोऩाया, वलयाय ल लवई मा बागात
दै नहॊ दन वापवपाई,गटाय वपाई, ळौचारम ल भाकेट वपाई करुन कचया लाशतक कयणे मा
काभीचा ठे का- लवई वलबाग.

49

लवई-वलयाय ळशय भशनगयऩाभरकेच्मा नलघय-भाणणकऩय,नारावोऩाया, वलयाय ल लवई मा

वलबागात दै नहॊ दन वापवपाई,गटाय वपाई, ळौचारम ल भाकेट वपाई करुन कचया लाशतक
कयणे मा काभीचा ठे का- नलघय- भाणणकऩय (ऩलव)

50

लवई-वलयाय ळशय भशनगयऩाभरकेच्मा नलघय-भाणणकऩय,नारावोऩाया, वलयाय ल लवई मा

वलबागात दै नहॊ दन वापवपाई,गटाय वपाई, ळौचारम ल भाकेट वपाई करुन कचया लाशतक
कयणे मा काभीचा ठे का- वलयाय (ऩग्श्चभ) (अ)

*51

लवई-वलयाय ळशय भशनगयऩाभरकेच्मा नलघय-भाणणकऩय,नारावोऩाया, वलयाय ल लवई मा

वलबागात दै नहॊ दन वापवपाई,गटाय वपाई, ळौचारम ल भाकेट वपाई करुन कचया लाशतक
कयणे मा काभीचा ठे का- नलघय- भाणणकऩय (ऩग्श्चभ)

52

लवई-वलयाय ळशय भशनगयऩाभरकेच्मा नलघय-भाणणकऩय,नारावोऩाया, वलयाय ल लवई मा

वलबागात दै नहॊ दन वापवपाई,गटाय वपाई, ळौचारम ल भाकेट वपाई करुन कचया लाशतक
कयणे मा काभीचा ठे का- नारावोऩाया ऩलव (फ)

53

लवई-वलयाय ळशय भशनगयऩाभरकेच्मा नलघय-भाणणकऩय,नारावोऩाया, वलयाय ल लवई मा

वलबागात दै नहॊ दन वापवपाई,गटाय वपाई, ळौचारम ल भाकेट वपाई करुन कचया लाशतक
कयणे मा काभीचा ठे का- नारावोऩाया (ऩग्श्चभ)

54

लवई-वलयाय ळशय भशनगयऩाभरकेच्मा नलघय-भाणणकऩय,नारावोऩाया, वलयाय ल लवई मा

वलबागात दै नहॊ दन वापवपाई,गटाय वपाई, ळौचारम ल भाकेट वपाई करुन कचया लाशतक
कयणे मा काभीचा ठे का – नारावोऩाया ऩलव (क)

55

लवई-वलयाय ळशय भशनगयऩाभरकेच्मा नलघय-भाणणकऩय,नारावोऩाया, वलयाय ल लवई मा

वलबागात दै नहॊ दन वापवपाई,गटाय वपाई, ळौचारम ल भाकेट वपाई करुन कचया लाशतक
कयणे मा काभीचा ठे का- वलयाय ऩलव (अ)

56

लवई-वलयाय ळशय भशनगयऩाभरकेच्मा नलघय-भाणणकऩय,नारावोऩाया, वलयाय ल लवई मा

वलबागात दै नहॊ दन वापवपाई,गटाय वपाई, ळौचारम ल भाकेट वपाई करुन कचया लाशतक
कयणे मा काभीचा ठे का- नारावोऩाया ऩलव (अ)

*57

लवई-वलयाय ळशय भशनगयऩाभरकेच्मा नलघय-भाणणकऩय,नारावोऩाया, वलयाय ल लवई मा

वलबागात दै नहॊ दन वापवपाई,गटाय वपाई, ळौचारम ल भाकेट वपाई करुन कचया लाशतक
कयणे मा काभीचा ठे का- वलयाय ऩलव (फ)

58

वन 2010-11 च्मा दयाने खेऱणी खये दी कयाली रागल्माने झारेल्मा जादा खचावफाफत.

59

हदलाफत्ती वाहशत्म खये दीभधीर त्रटीॊफाफत.

60

वालवजननक आणण वाॊस्कृनतक कामवक्रभ ल भशोत्वलावाठी चशाऩान, बोजन, खच्माव, भॊडऩ मालयीर
[5]
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भनऩा

खचव
61

प्रळावकीम काभावाठी वन 2011-12 कयीता आलश्मकतेनवाय ककयकोऱ स्टे ळनयी ल आलश्मक
वाहशत्म ऩयवलणेफाफत.

*62

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा ऩाणी ऩयलठा वलबागाव ऩाईऩ प्रॊबफॊग कपहटॊग इत्मादी
वाहशत्म ऩयलठा कयणे.

63

वयषा यषक ऩयवलणेचा ठे का दे ण्माच्मा प्रकक्रमेत आढऱन आरेल्मा त्रटी.

64

प्रबाग वभभती “अ” भधीर दाले ल खटरे नस्तीचे रेखा ऩरयषणात आढऱन आरेल्मा त्रटी.

65

प्रबाग वभभती “ड” भधीर दाले ल खटरे नस्तीचे रेखा ऩरयषणात आढऱन आरेल्मा त्रटी.

*66

भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशाऩाभरका अधधननमभ 1949 ननमभ क्र. 260 ल 267 नवाय अनधधकृत
फाॊधकाभाॊलय कायलाई न केल्माफाफत.

67

भहशरा ल फारकल्माण अॊतगवत अॊगणलाडी ल ळाऱे तीर वलद्मार्थमांना ळैषणणक वाहशत्म ऩयवलणे

68

अग्ग्नळभन वलबागातीर व्मलस्थाऩन ठे का (पामयभन) नलघय-भाणणकऩयू वलबाग

69

उद्मानातीर खेऱण्माॊच्मा दरुस्तीफाफत.

70

“ड” वलबागातीर कृष्णा टाऊनभळऩ मेथीर वमाव उद्मान वळोभबकयण कयणे

71

भशानगयऩाभरकेने जतन केरेल्मा बवलष्म ननलावश ननधीभधीर त्रटी.

72

कक्रडाॊगणे, लष
ृ ायोऩण आणण उद्मानाच्मा काभाॊवाठी भजूय ऩयवलणेफाफत.

73

श्रीभती यश्भी वलजम घयत, भरवऩक, माॊचे वेला ऩस्तकातीर त्रटीफाफत.

74

„अ‟ प्रबागातीर कभवचाऱमाॊच्मा वेलाऩस्तकातीर त्रटीॊफाफत.

75

श्रीभती ऩद्मीनी भेशेय, भरवऩक “क” प्रबाग माॊच्मा लेतन ननग्श्चतीफाफत.

76

„क‟ प्रबागातीर श्री. ळभळकाॊत यत्नाकय गामकलाड, भळऩाई माॊचे लेतन ननग्श्चतीफाफत.

77

„क‟ प्रबागातीर वलवश्री. अॊ.ग्ज. वयलदे , भरवऩक, दष्मॊत दा. ठाकय, वशाय्मक पामयभन आणण
फ.या. पाऩे, लाशनचारक माॊचे वेलाऩस्तकातीर त्रट
ू ीॊफाफत.

78

„क‟ प्रबागातीर श्री. व.ओॊ.चव्शाण, व,पामयभन आणण श्रीभती. वावलत्री गामकलाड, वपाई
काभगाय माॊचे वेलाऩस्तकातीर त्रट
ू ीॊफाफत

79

„क‟ प्रबागातीर वलवश्री. यभेळ याऊत, प्रकाळ गोलायी, ळभळकाॊत ऩाटीर, वलनमभवॊग दात्रे माॊचे
वेलाऩस्तकातीर त्रट
ू ीॊफाफत.

80

„ड‟ प्रबागातीर कभवचाऱमाॊच्मा वेलाऩस्तकाॊतीर त्रट
ू ीॊफाफत.

81

श्री. अननर दे . भोहशते, पामयभन माॊचे लेतन ननग्श्चती फाफत.

82

कै. श्री. भनोज यत्नाकय जाधल, ग्क्रनय माॊचे वेलाननलत्ृ ती प्रकयण.

83

„ड‟ प्रबागातीर कभवचायी श्री. वॊजम लवॊत भोहशते, भरवऩक माॊच्मा लेतनननग्श्चतीतीर त्रटीॊफाफत.

84

„ड‟ प्रबागातीर कभवचायी वौ. गीता याऊत, भरवऩक माॊच्मा वेला ऩस्तकाफाफत

85

श्रीभती वभळरा वनतळ तालडे (झाडू काभगाय) माॊच्मा वेलाऩस्तकाच्मा तऩावणीफाफत

86
87

„क‟ प्रबागातीर श्रीभती वॊध्मा ल. ऩाटीर ल श्री. र. ऩा. बोईय माॊच्मा लैद्मकीम प्रनतऩत
ू ीफाफत.

ननलत्ृ ती लेतन प्रकयणे भशायाष्र नगय ऩरयऴद रेखा वॊहशता 1971 ननमभ क्र. 136 (8) नवाय वषभ
प्राधधकायी माॊनी भॊजयू न केल्माफाफत

88

श्री. प्रकाळ फा. फावलस्कय, भरवऩक (वेलाननलत्ृ त) माॊचे वेलाननलत्ृ ती राब वलऴमक
[6]
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श्री. वकदे ल च. दयलेळी, स्लच्छता ननयीषक माॊचे वेलाऩस्तकाफाफत
ळशयाॊतगवत वलतयण व्मलस्था मा भळऴांतगवत दे ण्मात आरेल्मा भजय ठे क्माच्मा नस्ती ल

*90

प्रभाणके रेखा ऩरयषण ऩथकाव उऩरब्ध करून न दे णेफाफत
*91

ऩाणीऩयलठा/फाॊधकाभ वलबागाने रेखा ऩरयषण ऩथकाव अभबरेखे उऩरब्ध करून न दे णेफाफत

92

भशानगयऩाभरका प्रबाग वभभती „ड‟ नलघय-भाणणकऩय मेथे उऩवलधी 2011 प्रभाणे ऩाणीऩट्टी
बफराची वधायीत दयाने आकायणी न केल्माफाफत

93
94
95

ननलत्ृ ती लेतन अॊळदान दयभशा अॊळदान ननधीत जभा न कयणे.
ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ ती लेतन मोजना

बोगलटा प्रभाणऩत्राची प्रत अनऩरब्ध अवणे आणण जन्मा भारभत्ता कयात प्रत्मेक ऩाच लऴावनी
दयलाढ कयणेफाफत. ड प्रबाग नलघय-भाणणकऩयू षेत्र

96

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका प्रबाग „अ‟ भधीर भारभत्ता कयाच्मा थकफाकीफाफत

97

रुग्णारमाकयीता दै नहॊ दन ल ककयकोऱ काभकाज वेला ऩयवलणे98 रुग्णारमावाठी ऑग्क्वजन
भवभरॊडय रयकपॊ रीॊग कयणे

98

रुग्णारमावाठी ऑग्क्वजन भवभरॊडय रयकपॊ रीॊग कयणे

99

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका LPT-909-EX लाशनालय शामड्रोभरक रॎ डय फववलणे

100

ननवलदे भधीर न्मन
ू तभ ल उच्चतभ दय माभधीर अलास्तल तपालतीफाफत

101

प्रबाग वभभती “फ”,”क” ल “इ” भधीर दाले ल खटरे नस्ती रेखा ऩरयषणाव वादय न कयणे

102

याज्म ळावनाच्मा वलणव जमॊती योजगाय मोजनेकयीता प्राप्त अनदान ल खचावच्मा नस्ती
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन न दे णेफाफत

103

“आग वयषा ननधी” तीर प्रत्मष जभा यक्कभाॊच्मा तपालतीफाफत.

104

अग्ग्नळभन वलबागाकडन भागवलण्मात आरेरे ल उऩरब्ध न झारेरे दस्तालेज

*105

उद्मान/लष
ृ प्राधधकयण वलबागाकडन अभबरेखे उऩरब्ध न शोणे

उऩयोक्त नभद केरेल्मा आषेऩाॊचे वॊदबावत त्मा त्मा ऩढीर लऴावचे अभबप्रामाभध्मे नभद कयण्माॊत आरेरे
ऩरयच्छे द क्रभाॊक अॊनतभ वभजण्माॊत मालेत. “ * ” अळा धचन्शाने धचन्शाॊककत केरेरे ऩरयच्छे द नागयी स्थाननक
स्लयाज्म वॊस्थाॊच्मा रेख्मालयीर रेखाऩयीषण ऩनवलवरोकन अशलारात अॊतबत
व कयण्माॊत आरेरे आशे त.
1. नागयी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊच्मा रेख्मालयीर रेखाऩयीषण ऩनवलवरोकन अशलारात अॊतबत
व
ऩरयच्छे दाॊची वॊख्मा -

11

2. नागयी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊच्मा रेख्मालयीर रेखाऩयीषण ऩनवलवरोकन अशलाराव्मनतयीक्त
ऩरयच्छे दाॊची वॊख्मा - 94
एकण

- 105
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Part II

बाग एक
गॊबीय अननमभभतता
करभ ९ अ,फ,क खारीर आषेऩ
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करभ ९ अ खारीर आषेऩ

[10]

लवई वलयाय

भनऩा

[Start Para)

1

2012-13 वलत्तीम लऴााअखेय भशानगयऩालरकेच्मा आर्थाक स्थथतीफाफत

आर्थाक स्स्थती / लावऴाक रेख्माफाफत
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :रेखा वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ

भशाऩालरकेचे 2012-13 आर्थाक लऴााचे भत्ता ल दानमत्ल वललयण ऩत्रातीर आकडेलायी भशाऩालरकेच्मा वॊफध
ॊ ीत
अलबरेख्माळी जुऱत नाशी. न लटवलण्मात आरेल्मा धनादे ळाची भाहशती उऩरब्ध झारी नाशी. ऩाणी ऩुयलठा ल
जर नन:वायण वेला, भर नन:वायण ल कचया वलल्शे लाट, वालाजननक ऩरयलशन वेला, हदलाफत्ती वेला मा
स्लमॊधारयत नाशीत. लावऴाक रेखे लेऱेलय वादय केरे नाशीत.

भशाऩाभरकेने 2012-13 चे रेखा ऩरयषणाव दप्तयी अभबरेखे वादय केरे आशे त. त्मानवाय रेखा
ऩरयषण कयण्मात आरे. भशाऩाभरकेकडे अवरेल्मा ननधीॊचे फाफत लेऱोलेऱी भळल्रक यकभाॊच्मा

गत
ॊ लणूका केल्मा अवन
ॊ लणूक नोंदलशी नवाय गत
ॊ लणूक केरेरी एकूण यक्कभ रु. 46125.92 रष
ू , गत

आशे. 2012-13 भत्ता ल दानमत्ले वललयण ऩत्र (नभना नॊ. 29) चे अलरोकन कयता भत्तेचे दानमत्लालय
आधधक्म रु. 48552.33 रष आशे . लवई – वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेची एकॊदयीत आधथवक ग्स्थती

चाॊगरी अवल्माचे हदवन मेत.े भशाऩाभरकेच्मा आधथवक लऴव 2012-13 अखेयच्मा आधथवक ग्स्थतीफाफत

रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.155, हद.30/10/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.

वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र.ननयॊ क, हद.07/11/2014 योजी केरेरा खराळानवाय प्रळावन अशलाराचा भवदा
अननश्चीत आशे, लावऴवक रेखे ल प्रळावककम अशलार वादय कयणेकाभी भशानगयऩाभरकेवाठी ननग्श्चत
भदत नाशी. भशारेखाकाय माॊना अभबरेखे दाखवलरे आशे त, अवा खरावा केरा. प्रत्मषात भशायाष्र

भशानगयऩाभरका अधधननमभातीर करभ 94 ल करभ 106(3) नवाय – एवप्रर भहशन्माच्मा ऩहशल्मा
तायखेनत
ॊ य रलकयात रलकय / प्रत्मेक वयकायी लऴव वरु झाल्मानॊतय ळक्म नततक्मा रलकय लावऴवक
रेखे ल प्रळावन अशलार स्थामी वभभतीव वादय कयण्माची तयतद
ू आशे.
केरे नवल्माने वलबागाचा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
आशे त.

ऩयॊ त वदय तयतदीचे ऩारन

रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे

1) कय वलबागाने भागणी लवरी ल थकफाकीच्मा नोंदलशमा प्रबागानवाय लेगलेगऱमा ठे लल्मा आशे त.

त्माचे एकबत्रकयण भख्मारमात केरे जात नाशी. भशानगयऩाभरका अग्स्तत्लात आरी - तेव्शा बतऩल
ू व 4
नगयऩरयऴदा – लवई, नलघय-भाणणकऩयू , नारावोऩाया, वलयाय ल 53 ग्राभऩॊचामती त्मात वभावलष्ट
कयण्मात आल्मा. 4 नगयऩरयऴदाॊचे भारभत्ता कयाचे दय वायखे केरे आशे त. भात्र ग्राभऩॊचामत

वलबागाचे कयाचे दय जने आशे त. तवेच ऩाणी ऩटटी कयाचे दय प्रत्मेक प्रबागानवाय लेगलेगऱे आशे त.
[11]
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जाहशयात कयाचे दय भबन्न भबन्न आशे त. भशाऩाभरकेचे 2012-13 चे भत्ता दानमत्ल वललयण ऩत्र

(नभना क्र. 29) नवाय लवर न केरेरे कय / पी इत्मादी ची एकण यक्कभ रु. 4214 रष दाखवलरी
आशे. ऩयॊ त वलबागाच्मा / प्रबागाच्मा भागणी लवरी थकफाकीची वललयण ऩत्रे वॊफध
ॊ ीताने वादय न
केल्माने, प्रत्मषात नोंदलशमा वोफत थकफाकीच्मा यकभा तऩावन
ू ऩाशता आल्मा नाशीत. त्माभऱे
भत्तेची नेभकी ग्स्थती ननग्श्चत कयता मेत नाशी.

स्थाननक वॊस्था कयाचे फाफत अॊदाजऩत्रकात जभा फाजरा रु. 26000 रष तयतद कयण्मात आरी

शोती. प्रत्मषात 2012-13 भधीर लवरी रु. 16940 रष कयण्मात आरी आशे . म्शणजेच थकफाकी रु.
9060 रष इतकी आशे. ऩयॊ त भत्ता दानमत्ल वललयण ऩत्रात लवर न केरेल्मा कयाच्मा यकभेत वदयची
यक्कभ दाखवलरी नाशी. माफाफत वलबाग प्रभखावोफत चचाव केरी अवता स्थाननक वॊस्था कयाची

आकायणी (अवेवभें ट) न झाल्माने मा कयाची भागणी ननग्श्चत झारी नाशी. त्माभऱे लवर न झारेरी
यक्कभ भत्ता फाजरा दाखवलरी नाशी, अवे वभजते. 2012-13 मा लऴावचे अवेवभें ट कयण्मावाठी

भशानगयऩाभरकेच्मा वॊफध
ॊ ीत वलबागाने वनदी रेखाऩाराचे ऩॎनर ठे का ऩध्दतीने घेतरे अवतानाशी
वदयचे काभ झारे नाशी. त्माभऱे भत्तेची नेभकी ग्स्थती ननग्श्चत कयता मेत नाशी.

2) फाॊधकाभ ल ऩयलठमाच्मा वॊदबावत प्ररॊबफत दे मकाॊची यक्कभ रु. 345.73 रष आशे.

3) भनऩाकडे ठे लरेल्मा ठे लीॊची भळल्रक नोंदलशी नवाय (नभना नॊ. 147) रु. 6946.20 रष आशे.

ऩयॊ त दानमत्ल फाजरा ठे लीॊची भळल्रक रु. 5994.33 रष दाखवलरी आशे. दोन्शी आकडेलायीत तपालत
रु. 951.87 रष आशे .

4) भशानगयऩाभरकेने वलबाग प्रभखाॊना काभावाठी हदरेल्मा अग्रीभाॊची थकीत (अग्रीभ नोंदलशी नवाय)
यक्कभ रु. 642.56 रष इतकी आशे . ऩयॊ त भत्ता फाजरा अग्रीभ रु. 642.66 रष दाखवलरी आशे .

पयक रु. 0.10 रष आशे. भशाऩाभरकेचे 2012-13 चे भत्ता दानमत्ल वललयण ऩत्र अभबरेख्माळी जऱत
नाशी.

5) भत्ता दानमत्ल वललयण ऩत्रात अखचीत अनदानाची यक्कभ रु.4345.69 रष इतकी आशे .

भशाऩाभरकेने वललयण ऩत्र क्र. 2 रेखा ऩरयषणाव वादय केरे आशे . त्मानवाय ती यक्कभ जऱते. केंद्र ल
याज्म प्राप्त ् अनदानातन लेऱीच काभे झारी नाशीत अवे हदवन मेत.े तवेच अनदानाच्मा अखचीत

यकभालय भभऱणाये व्माज शे भशाऩाभरकेचे उत्ऩन्न नवन, बवलष्मात व्माजाच्मा यकभेइतके अनदान
कभी भभऱणाय आशे. माचा वलचाय शोणे आलश्मक आशे त.

6) न लटवलण्मात आरेल्मा धनादे ळाची भाहशती रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध झारी नाशी.

7) लावऴवक जभा खचव ल भत्ता दानमत्ले वललयण ऩत्राचे अलरोकन कयता, भशायाष्र भशानगयऩाभरका

अधीननमभ, 2011 करभ 95 ( अ ) नवाय ऩाणी ऩयलठा ल जर नन:वायण वेला, भर नन:वायण ल
कचया वलल्शे लाट, वालवजननक ऩरयलशन वेला, हदलाफत्ती वेला मा स्लमॊऩण
ू व नाशीत. त्माचा तऩळीर
ऩढीरप्रभाणे रुऩमे राखात
अ.क्र. वेलेचे नाल
1.

2012-13

2012-13

एकण तट ळेकडा तट ळेया

ऩाणी ऩयलठा ल जर 3589.54

5174.14

-1584.60 -30.63

नन:वायण वेला

उत्ऩन्न

खचव

वदयची तट नलीन

नऱ जोडणी / जोडणी
आकाय / वलकाव
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ळल्कातन, बरुन

काढण्माचे प्रस्तावलत.
2.

भर नन:वायण ल
कचया वलल्शे लाट

862.38

7264.02

-6401.64 -88.13

वदयची तट

भारभत्ता कय,

स्थाननक वॊस्था कय,
फाजाय पी मातन
बरुन काढण्माचे
प्रस्तावलत.

3.

वालवजननक ऩरयलशन 0
वेला

89.05

-89.05

-100

(फाॊधा लाऩया

मोजनेऩावन यॉमल्टी
स्लरुऩात नाभ भात्र

उत्ऩन्न प्राप्त शोणाय

शस्ताॊतयीत कया)

आशे. बाॊडलरी खचव
शा थेट ऩरयलशन

वेलेलयीर खचव नाशी.
अनऴॊधगक भशवरी
खचव भारभत्ता

कयाच्मा उत्ऩन्नाच्मा
15% अनसेम

अवल्माने मातन
बरुन काढण्माचे
प्रस्तावलत.
4.

हदलाफत्ती वेला

0

1351.09

-1351.09 -100

हदलाफत्ती वेले लयीर

तट भारभत्ता कय ल
स्थाननक वॊस्था

कयाच्मा उत्ऩन्नातन
बरुन काढण्माचे
प्रस्तावलत.

उऩयोक्त अथव वशाय्म दे ऊन ऩयवलरेल्मा वेला फाफत भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ करभ 95

(अ) नवाय – वलबागाने स्थामी वभभतीरा अशलार वादय केल्माचे वभजते. माफाफत स्थामी वभभतीच्मा
ननणवमाची / ठयालाची प्रत उऩरब्ध झारी नाशी.
8) लावऴाक रेख्माफाफत :अ.क्र. वलग्त्तम लऴव प्रळावनाने लावऴवक रेखे
स्थामी वभभतीकडे वादय

स्थामी वभभतीने भॊजूयी
हदल्माचा ठयाल क्र. ल
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केल्माचा हदनाॊक

हदनाॊक

1

2010-11

नभद नाशी

04, हद. 23/08/11

2

2011-12

नभद नाशी

709, हद. 30/11/12

3

2012-13

नभद नाशी

813, हद. 25/09/13

भफ
ॊ ई प्राॊनतक
भशानगयऩाभरका
अधधननमभ 1949
करभ 94 ल करभ
106(3), भशायाष्र
भशानगयऩाभरका
अधधननमभानवाय
वयकायी लऴव वरु
झाल्मानॊतय ळक्म
नततक्मा रलकय भागीर
लऴावच्मा वॊऩणव रेख्मा
लयीर अशलार/लावऴवक
रेखे स्थामी वभभती ऩढे
वादय करुन भॊजय करुन
घेणे आलश्मक.

1) भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ 2011 करभ 94 नवाय लावऴवक रेख्मा वोफत
प्रळावन अशलार स्थामी वभभतीव वादय केरा नाशी.

फ) भागीर तीन आधथवक लऴावत भशानगयऩाभरकेचे लावऴवक रेखे स्थामी वभभतीकडे उभळया वादय केरे

आशे त अवे हदवन
ू मेत.े भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ 2011 करभ 94 नवाय एवप्रर

भहशन्माच्मा ऩहशल्मा तायखेनत
ॊ य रलकयाॊत रलकय भागीर वयकायी लऴावतीर जभा-खचावचे रेखे स्थामी
वभभतीव वादय कयालमाचे आशे त. लयीर वललयणऩत्रानवाय भागीर तीन लऴे ते अनक्रभे ऑगस्ट,
नोव्शें फय, ल वप्टें फय भहशन्मात वादय केल्माचे हदवन
ू मेत.े

कयाची ननमभभत लवरी केल्माव ल कयाच्मा दयात वभानता आणल्माव, स्थाननक वॊस्था

कयाचे लेऱीच अवेवभें ट केल्माव, भारभत्ताॊच्मा बाडमाच्मा दयाचे ननमभभत नतनीकयण केल्माव,

प्रचभरत फाजाय बालाचा वलचाय करुन उत्ऩनाचे स्त्रोत लाढवलण्माचे प्रमत्न केल्माव, भशाऩाभरकेच्मा
उत्ऩन्नात लाढ शोऊन जन्मा कजावचे दानमत्ल कभी शोण्माव भदत शोईर. लवई-वलयाय ळशय

भशानगयऩाभरकेची स्थाऩना 03 जरै, 2009 योजी झारी. त्माऩली अस्तीत्लात अवरेल्मा चाय नगय

ऩरयऴदाॊनी दीघव भदतीची कजे घेतरी शोती. वदयची कजे दीघव भदतीची अवल्माभऱे प्ररॊबफत आशे त.
DATPMVM6001 (Ref No : 85, Hmm No : 155)
[End Para)
[Start Para)
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भनऩा

अथावॊकल्ऩीम अॊदाजऩत्रकाफाफत.

अथावॊकल्ऩीम अॊदाजऩत्रक.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :रेखा वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ

भशाऩालरकेने भॊजूय केरेल्मा अथावक
ॊ ल्ऩीम अॊदाजाऩेषा लवुरीचे प्रभाण कभी आशे . ळावककम अनुदाने लेऱीच
प्राप्त शोण्मावाठी ऩूयेवे प्रमत्न केल्माचे हदवुन मेत नाशीत.

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेचे 2012-13 वलग्त्तम लऴावच्मा अऩेक्षषत उत्ऩन्नाऩेषा कभी यक्क्भ
जभा झारी, आणण भॊजय अॊदाजऩत्रकीम तयतदीऩेषा जादा खचव झारा शोता. त्मावाठी भशाऩाभरकेने
वधारयत अथववक
ॊ ल्ऩाव्दाये त्माव भॊजूयी हदरी आशे .

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका वलग्त्तम लऴव 2012-13 मालऴावचे लावऴवक रेखे ल अॊदाज ऩत्रकाचे

अलरोकन केरे अवता खारीर प्रऩत्रात नभद केल्मानवाय भशाऩाभरकेरा अथव वॊकल्ऩीम तयतदीनवाय
अऩेक्षषत उत्ऩनाऩेष कभी उत्ऩन्न प्राप्त झारे आशे . त्माचा तऩलळर ऩढ
ु ीर प्रभाणेरुऩमे राखात
अ.क्र. जभा फाफीचा तऩभळर

2012-13 वधारयत

2012-13 प्रत्मष

तपालत

3

4

5

अॊदाज रू.

जभा यक्क्भ रू.

रू.

1

2

1.

एकबत्रत भारभत्ता कय ल हदलाफत्ती 5832

5212

620

2.

स्थाननक वॊस्था कय

26000

16940

9060

3.

जाहशयात कय

52

44

08

4.

भोकऱमा बफनळेती जभभनीलयीर कय 15

02

13

5.

वलळेऴ अग्ग्नळभन कय

134

127

07

6.

नगययचना छाननी ळल्क

300

279

21

7.

नगययचना वलकाव ळल्क

6300

4860

1440

8.

नगययचना ऩनवलधै धकयण ळल्क

12

10

02

9.

नगययचना वयषा अनाभत

500

420

80

10.

नगययचना व्माज

215

174

41

11.

पामय प्रोटे क्ळन पी

1700

1666

34

12.

शस्ताॊतयणीम चटई षेत्र वप्रभभमभ

500

0

500

13.

इभायत बाडे ल गाऱा बई बाडे

40

31

09

14.

लैद्मककम वॊस्थाचे उत्ऩन्न

94

90

04
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15.

फाजाय पी/शातगाडी पेयीलारे

297

295

02

16.

तराल भरराल, नौका वलशाय

134

52

82

17.

फी.ओ.टी. त्ललालयीर यॉमल्टी

05

0

05

18.

जभभन भशवर अनदान

100

0

100

19.

लाचनारम अनदान

06

0

06

20.

यस्ता अनदान

325

60

265

21.

कयभणक
ू कय अनदान

500

13

487

भळषण कय रयफेट

18

11

07

23.

वलणव जमॊती ळशयी योजगाय मोजना

25

10

15

24.

जन्मा बाॊडायाची वलक्री

54

34

20

25.

ननवलदा पॉभव ल प्रकाळने वलक्री

122

91

31

26.

जनगणना वव्शे षण प्रनतऩत
ू ी

200

124

76

कॊत्राटदाय ल ऩयलठादाय दॊ डाची यक्कभ 06

01

05

28.

रुग्णारम ल इतय ना-शयकत दाखरा 11

08

03

29.

नलीन इभायत गाऱा बाडे ल

0

100

30.

एभ.एभ.आय.डी.ए. कडन उडडाण ऩर 300

100

200

31.

एभ.एभ.आय.डी.ए. ये ल्ले पाटक क्र.

300

0

300

32.

बवलष्म ननलावश ननधी

296

292

04

33.

लवरी मोग्म अग्रीभ

12596

21

12575

34.

वयषा अनाभत

22

0

22

35.

वॎटे राईट भवटी मोजना याज्म

331

166

165

36.

वॎटे राईट भवटी मोजना केंद्र अनदान 2649

1325

1324

37.

अवाधायण जभा

500

03

497

38.

ऩाण्मालयीर वलळेऴ कय

3901

3484

417

39.

वलळेऴ स्लच्छता कय

762

0

762

40.

नऱ जोडणी पी/ळल्क

18

07

11

41.

ऩा.ऩ.अनधधकृत नऱ जोडणी दॊ ड

04

0

04

भैरा टॉ कय बाडे

05

0

05

43.

वरब ळौचारम बाडे

03

0

03

44.

यस्ते खोदाई ळल्क

11

05

06

65295

35957

29338

22.

27.

42.

एकुण

नतनीकयण

अधधभल्म यक्कभ

100

अनदान

41 अनदान

अनदान
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रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र 170, हद. 05/11/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा
शोता. भख्म रेखाधधकायी माॊनी त्माॊचे ऩत्र क्र. ननयॊ क, हद. 07/11/2014 अन्लमे खरावा केरा आशे.
त्मानवाय कयाचे उत्ऩन्न भागणीनवाय गश
ृ ीत धयरे अवन लवरीवाठी वलळेऴ प्रमत्न कयण्मात मेत

आशे त, 100% लवरी कयण्माची नोंद घेतरी आशे, खचावचे फाफत अॊदाजऩत्रकाऩेषा जादा खचव झारेरा
नाशी, त्मावाठी वधारयत अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे आशे, अवे नभद
ू केरे आशे. म्शणजेच लवरीवाठी
ऩये वे प्रमत्न झाल्माचे आढऱून मेत नाशी. माफाफत रेखाऩयीषणाचा अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे.

लयीर प्रभाणे लवरीवाठी लाऩयरेरे भनष्मफऱ ल त्मालय झारेल्मा खचावची तरना कयता लवरीवाठी
ऩये ळी कामवलाशी झाल्माचे आढऱन मेत नाशी. तवेच ळावककम अनदाने लेऱीच प्राप्त शोण्मावाठी
ऩाठऩयाला केल्माचे हदवन मेत नाशी. त्माभऱे एकत्रीत भारभत्ता कय, स्थाननक वॊस्था कय,

नगयवलकाव ळल्क, इत्माहद कयाची भोठी थकफाकी भळल्रक याहशरी. यस्ता अनदान, कयभणूक कय
अनदान, जनगणना प्रनतऩती अनदान, उडडाण ऩर अनदान, ये ल्ले पाटक अनदान वलत्तीम लऴावत
ऩणवऩणे प्राप्त झारे नाशी.

भशानगयऩाभरकेरा जी ळावककम अनदाने प्राप्त झारी आशे त. त्मातन लेऱीच खचव केरा नाशी. वधारयत
जभेचे अॊदाजऩत्रक रु. 93221 रष रुऩमाचे अवताना प्रत्मषात जभा रु. 62522 रष झारेरे आशे .

तय वधारयत खचावचा अॊदाज रु. 92876 रष रुऩमाचा अवताना प्रत्मषात खचव रु. 41479 रष केरा
आशे. एकॊदयीत अॊदाज ऩत्रकानवाय जभा ककॊ ला खचव केरेरा नाशी. भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका

अधीननमभ, 1949 करभ 95 ल भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 2011 करभ 95 नवाय जभा
यकभा ल उत्ऩन्नाचा अॊदाजानवाय काभ न झाल्माने अथववक
ॊ ल्ऩानवाय उत्ऩन्न प्राप्त न झाल्माने खचव
कयता आरा नाशी. म्शणजेच भशागनयऩाभरकेने भॊजय केरेल्मा अॊदाजऩत्रकानवाय लवरी झारी नाशी.
काभे/खचव झारा नाशी.

DATPMVM6001 (Ref No : 89, Hmm No : 170)
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भशानगयऩालरकेने केरेल्मा गुॊतलणुका फाफत.

गॊत
ु लणक
ु ा फाफत.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :रेखा वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ

भशाऩालरकेने लळल्रकी ऩैळाॊची गुत
ॊ लणुक याष्ट्रीमकृत फॉका, वशकायी फॉका, खाजगी फॉकेभध्मे केरी आशे . ऩयॊ तु
वशकायी फॉकेत ल खाजगी फॉकेत गुत
ॊ लणुक कयताॊना ळावनाची भॊजूयी घेतरी नाशी.
[17]
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भनऩा

भशानगयऩाभरकेच्मा 14 ननधीॊची गत
ॊ लणूक लेऱोलऱी केल्माचे हदवन आरे. मावाठी गत
ॊ लणूक

नोंदलशीची तऩावणी कयता त्मात हद. 31/03/2013 अखेय ऩढीर प्रभाणे गत
ॊ लणूका अवल्माचे आढऱन
आरे.

लवई – वलयाय ळशय भशानगयऩालरका
गत
ुॊ लणूक नोंदलशीचा गोऴलाया
ननधीचे नाल

गत
ॊ लणूक नोंदलशीची
भळल्रक अवरेरी
यक्कभ रुऩमे

वलववाधायण ननधी
वलववाधायण योकडलशी

एकण

4215218302.39

प्रबाग वभभती ―फ‖

एकण

35000000.00

जर भर प्रलाश ननधी

एकण

196690753.00

लष
ृ ननधी

एकण

0.00

कजव ननलायण ननधी

एकण

0.00

वॎटेराईट भवटी

एकण

6610718.00

एकुण

4453519773.39

बवलष्म ननलावश ननधी

एकण

72707515.00

ऩाणी ऩयलठा याखील ननधी

एकण

0.00

लेतन याखील ननधी

एकण

37989887.39

प्राथभभक भळषण ननधी

एकण

20100579.00

लैमक्तीक ळौचकूऩ ननधी

एकण

0.00

इतय ननधी
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भनऩा

घवाया ननधी

एकण

1702870.00

वलणव जमॊती ळशयी योजगाय मोजना

एकण

3104148.00

ननलत्ृ ती लेतन ननधी

एकण

23392210.00

ऩरयबावऴत अॊळदान

एकण

75000.00

एकुण

159072209.39

ननधी

एकुण एकॊदय 4612591982.78

भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ करभ 92 नवाय भळरकी ऩैळाची गत
ॊ लणूक कयालमाची

आशे. ळक्मतो गत
ॊ लणूक कयताना याष्रीमकृत फॉकेत कयणे गयजेचे आशे . वशकायी फॉकेत ककॊ ला खाजगी
फॉकेत गत
ॊ लणूका कयताना ळावनाची भॊजयी घेणे आलश्मक आशे. माफाफत रेखा ऩयीषणाच्मा लेऱी

अधववभाव साऩन ऩत्र क्र. 171, हद. 05/11/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. वलबागाने त्माॊचे
ऩत्र क्रभाॊक ननयॊ क हद. 07/11/2014 अन्लमे खरावा केरा आशे. त्मानवाय भशानगयऩाभरकेच्मा

स्थाऩनेऩली तत्कारीन वॊस्थाॊनी केरेल्मा गत
ॊ लणका 2012-13 ऩमंत वरु शोत्मा, त्माॊऩढे टप्प्मा-टप्प्माने
लटलरेल्मा अवन
ॊ लरेल्मा आशे त, कयाची खाती वलवलध स्थाननक खाजगी फॉकेत उघडरी
ू अन्मत्र गत

अवन
ू त्माॊना ठयावलक कारालधी नॊतय यक्कभा भदत ठे लीत लगव कयण्मयावाठी प्राधधकृत केरे आशे.
अवे नभद केरे आशे. म्शणजेच वशकायी फॉकेत ल खाजगी फॉकेत भशाऩाभरका ननधीची खाती अवन
ू
अळा फॉकात गत
ॊ लणका केरेल्मा आशे त. माफाफत रेखाऩयीषणाचा अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे.

भशानगयऩाभरकेने भळरकी ननधीची गत
ॊ लणूक केल्माचे रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी आढऱन आरे. काशी

गत
ॊ लणक
ू ा वशकायी फॉका उदा. टी.डी.वी. फॉक, फवीन कॎथभरक फॉक, ऩत ऩेढमा माभध्मे केल्माचे हदवन
मेत.े तवेच खाजगी फॉका उदा. ॲक्वीव फॉक, एच.डी.एप.वी. फॉक माभध्मे केल्माचे हदवन मेत.े मा

प्रकयणी वलबाग प्रभखावोफत चचाव केरी अवता, खाजगी फॉका भशानगयऩाभरकेरा चाॊगरी ल जरद वेला
उऩरब्ध करुन दे तात. तवेच जन्मा ग्राभऩॊचामत कारीन वशाकयी फॉकेतीर गत
ॊ लणूकाॊची पेय गत
ॊ लणूक
केल्माचे वाॊगण्मात आरे. तथावऩ अळा वशकायी फॉकाभध्मे ककॊ ला खाजगी फॉकाभध्मे गत
ॊ लणूक

कयण्मावाठी भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949 करभ 92 ल भशायाष्र भशानगयऩाभरका
अधीननमभ, 2011 करभ 92 नवाय ळावनाची भॊजयी घेतरेरी नाशी. त्माभऱे अळा हठकाणी ठे लरेल्मा
गत
ॊ लणूकीभऱे बवलष्मात काशी नकवान झाल्माव त्माची जफाफदायी भशानगयऩाभरकेची याशीर.
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भनऩा

भशानगयऩालरकेने स्ददनोंदी ऩध्दतीने रेखे ठे लण्मावाठी वनदी रेखा ऩाराची नेभणुक

केरी आशे .
स्ददनोंदी ऩध्दतीने रेखे ठे लण्मावाठी वनदी रेखा ऩाराची नेभणुक कयणे.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :रेखा वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ

वलबागाने जुनी ऩध्दती ल स्ददनोंदी ऩध्दतीने रेखे ठे लरे आशे त, ऩयॊ तु त्मावाठी वॊफध
ॊ ीत भोडमुर तमाय केरी
नाशीत. गुत
ॊ लणूकीचे मादीत ॲक्रुड (Accrued) दमाजाची ऩरयगणना केरी नाशी. कयाच्मा मेणे यकभा /
दानमत्लाफाफत वलबाग प्रभुखाच्मा अशलारानुवाय नोंदी घेतल्मा आशे त. अग्रीभाच्मा वभामोजन नोंदी लेऱीच
घेतल्मा नाशीत. रेखा वलबागाप्रभाणे इतय वलबागाने दशु े यी नोंद ऩध्दतीने रेखे ठे लण्माचा प्रमत्न केरा नाशी.

मोजना वॊकेताॊक : 043-2490

ळाखा वॊकेताॊक : 07 रेखा वलबाग

भशानगयऩाभरकेने ग्व्दनोंदी ऩध्दतीने (Accrual Based Double Entry Accounting System) रेखे
ठे लण्मावाठी वनदी रेखाऩाराची नेभणक केरी आशे.
ननवलदा नोटीव हद. 09/11/2010 नयलीय धचभाजी
ननवलदा भॊजयी आमक्ताॊनी हदरी आशे .

प्राप्त ननवलदा अ) भे चतलेदी ॲण्ड ऩाटव नय भफ
ॊ ई

रु. 1326600

क) भे. चतलेदी ॲण्ड कॊऩनी भफ
ॊ ई

रु. 1103000

फ) भे. व्शे रेयीमन यॉड्रीक्व ॲण्ड कॊऩनी, वलयाय

रु. 1655000

मा ऩैकी एर 1 ननवलदा म्शणन चतलेदी ॲण्ड कॊऩनी भफ
ॊ ई माॊची ननवलदा ग्स्लकायरी आशे. कयाय हद.
19/11/2010 कामावदेळ क्र. 6326, हद. 23/11/2010

वनदी रेखाऩाराने भशागनयऩाभरकेच्मा वलव भारभत्ताॊची मादी कयणे, ऩडताऱणी कयणे, भल्म ननग्श्चत
कयणे, ग्व्दनोंदी रेखा ऩध्दती अभॊरफजालणी करुन काभकाज कयणे, नॎळनर म्मननभवऩर अकाऊॊट

भॎन्मअर प्रभाणे भनऩाचे रेखे ऩायदळी ल वत्म ऩरयग्स्थती दळववलण्माचे काभ कयालमाचे आशे . त्माॊना

ओऩननॊग फॎरन्व भळट हद. 03/07/2009 ची कयालमाची अवन वन 2009-10, 2010-11, 2011-12
ऩमंत काभ दे ण्मात आरे शोते.

रेखा ऩरयषण कारालधीच्मा ऩली रु. 400000 प्रदान केरे.
प्रभाणक क्र. 4519, हद. 30/03/13 रु. 400000 प्रदान
[20]
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2013-14 भध्मे उलवरयत रु. 313300 चे प्रदान केरे आशे.
2012-13 चे काभ उऩयोक्त वनदी रेखाऩारारा हदरे नव्शते. 2012-13 ऩावन नलीन वनदी रेखा

ऩार म्शणून भे. टॊ डन अफवन वेल्मळन प्रा.भर. माॊची नेभणूक केरी आशे . (भाभवक रु. 190000 + वेला

कय) 2012-13 नॊतय ननवलदा प्रकक्रमा ऩण
ू व झाल्माने रेखा ऩरयषण कारालधीत त्माना प्रदान केरे नाशी.
2012-13 ची फॎरन्व भळट रेखा ऩरयषणाव वादय केरी. माफाफत रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी अधववभाव
साऩन ऩत्र क्र. 163, हद. 31/10/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र.

ननयॊ क, हद. 07/11/2014 अन्लमे खरावा केरा आशे. त्मानवाय भारभत्तेची प्रत्मष ऩडताऱणी करुन
नोंदी घेतल्मा आशे त. भत्ता दानमत्ल ऩत्रकात गत
ॊ लणूका ल फचत खात्माच्मा भळरकेचा भेऱ घेतरा

आशे, मेणे यकभाफाफत / दानमत्लाफाफत वलबाग प्रभखाने अशलार हदरे आशे त, अग्रीभ वभामोजनाफाफत

नोंदी घेतल्मा आशे त, अन्म वलबागाने दशे यी नोंद ऩध्दतीने रेखे ठे लण्माची नोंद घेतरी आशे, अवे नभद
केरे आशे. म्शणजेच माफाफतचे काभ अद्माऩ ऩण
ू व झारेरे नाशी. रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम ऩढीरप्रभाणे
आशे त.

1) रेखा वलबागाने दोन्शी ऩध्दतीने म्शणजे जनी ऩध्दती ल ग्व्दनोंद ऩध्दतीने रेखे ठे लण्माचे काभ केरे
आशे. ऩयॊ त भशानगयऩाभरकेचे इतय वलबागानी त्माॊचे काभावाठी वॊफध
ॊ ीत भोडमर
ू तमाय करुन त्माॊचा
लाऩय केरेरा हदवन मेत नाशी. त्माभऱे प्रत्मषात ग्व्दनोंदी ऩध्दतीचे काभ प्रबालीऩणे झारेरे नाशी.
भनऩा प्रभाणणत केरेल्मा कपक्व अवेटची नोंद ते प्रत्मष ताब्मात भभऱाल्माच्मा तायखेची ककॊ ला

काभाच्मा भल्मानवाय घेतरी आशे. त्माचा ऐनतशाभवक डाटा भभऱारा नाशी. ककॊ ला घवाया दाखलताना

नॎळनर म्मननभवऩर अकाऊॊट भॎन्मअर प्रभाणे दाखलरा नाशी. भनऩाने स्रे ट राईन ् घवाया दाखलरा

आशे. वलबाग प्रभखाने प्रभाणणत केल्मानवाय ऩणव झारेल्मा काभाच्मा नोंदी घेतल्मा आशे त. कपग्जकर
व्शे यीकपकेळन झारे नाशी. म्शणजे नोंदी ऩरयऩणव नाशीत.

2) गत
ॊ लणकीची मादी वलबागाने हदरी आशे. त्मावोफत Interest Accrued But Not Received Till
Date माफाफतची भाहशती हदरी नाशी. कयॊ ट अवेट फाफत फॉकेच्मा ऩावफकात अवरेरी भळल्रक आणण

प्रत्मषात कॎळफकात दाखलरेरी फॅंकेची भळल्रक मात तपालत आशे . फॅंक ताऱभेऱ ऩत्राचा वलचाय करुन
कयॊ ट अवेट दाखवलता मेत नाशी. माचाशी वलचाय शोणे जरुयीचे आशे.

3) रयभवलेफर अभाऊॊट जवे इस्टे ट, प्राऩटी टॎ क्व, लॉटय टॎ क्व, वलबाग प्रभखाच्मा अशलारानवाय नोंदी
घेतल्मा आशे त. तवेच स्थाननक वॊस्था कयाचे फाफत वॊफध
ॊ ीत वलबागाने आकायणी (अवेवभें ट) न
केल्माने त्माची यक्कभ रयभवलेफर अॊभाऊॊट म्शणून दाखवलरी नाशी.

4) दानमत्लाफाफत वलबाग प्रभखाच्मा प्रभाणऩत्राच्मा आधाये रेख्मात नोंदी घेतल्मा आशे त.
भशानगयऩाभरकेभध्मे थडव ऩाटी रेखा ऩरयषणाची ऩध्दत नाशी.

5) अग्रीभाफाफत वभामोग्जत नोंदी प्ररॊबफत आशे त. तवेच भोफीरामझेळन ॲडव्शान्व फाफत लवरीच्मा

नोंदी फाॊधकाभ वलबागाने दे मक वादय करुन प्रदान शोईऩमंत वभामोग्जत शोत नाशीत. त्माभऱे ताऱभेऱ
ऩत्रकात (फॎरन्व भळट) ऩरयऩणव नोंदी शोत नाशीत.
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लवई वलयाय

भनऩा

6) रेखा वलबागाने दशे यी नोंद ऩध्दतीने रेखे ठे लण्माचा प्रमत्न केरा आशे. त्मानवाय
भशानगयऩाभरकेच्मा अन्म वलबागाने रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.

एकॊदयीत नॎळनर म्मननभवऩर अकाऊॊट भॎन्मअर प्रभाणे भशानगयऩाभरकेने आऩरे रेखे ग्व्दनोंदी
ऩध्दतीने ठे लरे नाशीत

DATPMVM6001 (Ref No : 92, Hmm No : 163)
[End Para)
[Start Para)

5

घनकचया दमलथथाऩन अॊतगात प्रदान कयताॊना ठे केदायाकडून आमकय ल वुयषा अनाभत

यक्कभा कभी लवुरी केल्माफाफत
घनकचया दमलस्थाऩन अॊतगात अनुदानावश यस्ता,गटाये ,नारे वपाईचा ठे का
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :आयोग्म भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 4759750.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 4710750.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 49000.00/-

घनकचया दमलस्थाऩन अॊतगात अनुदानावश यस्ता,गटाये ,नारे वपाई ठे का ल बाड्माच्मा लाशनाद्लाये नारे
खोदाई काभाचे प्रदान कयताॊना दे म यक्कभेलय शोणाऱ्मा आमकय ल वुयषा अनाभत यक्कभेची लवुरी कभी केरी
आशे .

घनकचया व्मलस्थाऩन मोजने अॊतगवत ठे केदायारा प्रदान कयताॊना अननमभभतता आढऱून आल्मा.

माफाफत अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.16 हद.18/06/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. वलबागाचे ऩत्र
क्र.55 हद. 24/06/2014 नवाय खरावा केरा. ऩयॊ त वलव फाफीॊचा खरावा केरा नाशी. रेखाऩयीषणाचे
अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1.

प्रभाणक क्र. 3779, हद.08/02/2013 रु.47,59,750/- भे. वाई गणेळ एॊटयप्रामझेव माॊना
घनकचया व्मलस्थाऩनाचा ठे का,
नारावोऩाया प्रबागातीर झोन क्र. फ,
[22]

लवई वलयाय

भनऩा

जानेलायी 2013 चे प्रदान
ठे केदायारा भशानगयऩाभरकेच्मा भारकीचे कॉम्ऩॎक्टय लाऩयण्मावाठी उऩरब्ध करुन हदरी शोती. त्माचा
दय स्थामी वभभतीने ठयलल्माप्रभाणे लवर कयालमाचा शोता. आयोग्म वलबाग नारावोऩाया प्रबागाने
स्थामी वभभती ठयाल क्र. 713, हद. 07/12/2012 अन्लमे भे. वाई गणेळ एॊटयप्रामझेव माॊच्माकडून
कॉम्ऩॎक्टय बाड्माची लवर कयालमाची यक्क्भरु.7,00,000 दाखवलरी आशे. ठे केदायाच्मा दे मकातन

वदयची यक्कभ लवरऩात्र अवल्माची हदवन
ू मेत.े घनकचया व्मलस्थाऩन ठे केदायाव दे म अवरेल्मा

यक्कभेलय प्रथभ शोणाऱमा आमकयाची यक्कभ रु.95195/- ल वयषा अनाभत यक्कभ रु.237988/- अळी
एकण यक्कभ रु. 333183/- लवर करून, उलवरयत यक्कभ रु.4426567/- दे म शोती. त्मा दे म यकभेतन
कॉम्ऩॎक्टय बाड्माची यक्कभ रु.700000/- लवर कयणे आलश्मक शोते. ऩयॊ त दे मकात रेखा ळाखेकडून
केरेल्मा वधायणाॊचा वलचाय कयता एकूण दे मकातन (रु.4759750) प्रथभ कॉम्ऩॎक्टय बाड्माची यक्क्भ
लवर केरी आशे आणण त्मानॊतय उलवयीत यक्कभेलय (रु.4059750) आमकयाची ल वयषा अनाभतेची
लवरी केरी आशे. त्माचा तऩभळर ऩढीर प्रभाणे आशे.
शोणायी

शोणायी

आमकयाची वयषा

अनाभतीची

एकूण दे मकाची यक्कभ
रु. 4759750/-

कॉम्ऩॎक्टय बाड्माची

यक्क्भ रु. 700000/-

95195

237988/-

कऩात

केरेरी

81195/202988/-

कभी लवरी

14000/35000/-

रु. 4059750/भशानगयऩाभरकेच्मा भारकीच्मा कॉम्ऩॎक्टयच्मा बाड्माची यक्क्भ दे मकातन लवरी केल्मानॊतय

उलवरयत यकभेनवाय आमकयाची ल वयषा अनाभतेची यक्कभ लवर केरी आशे. त्माभऱे मा यक्कभाॊची
लवरी कभी झारी आशे. उऩयोक्त कभी लवरी केरेरी आमकयाची यक्कभ रु.14000 वॊफधॊ धताकडून

लवर करून ळावनाच्मा आमकय खाती बयणा कयाली ल वयषा अनाभतीची कभी लवरी केरेरी यक्कभ
रु. 35000 वॊफधॊ धताकडून लवर करून वयषा अनाभत रेखा भळऴावखाती जभा कयाली.

2) अळा प्रकाये ककती दे मकाॊचे फाफत आमकय ल वयषा अनाभत यक्कभेची कभी लवरी केरी आशे माची
ऩडताऱणी कयाली ल अनऩारन रेखाऩयीषणाव दाखलाले.
DATPMVM6001 (Ref No : 6, Hmm No : 16)
[End Para)
[Start Para)
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आभदायाॊचा थथाननक वलकाव कामाक्रभाॊतगात केरेल्मा काभावलऴमी अननमभीतता

आभदायाॊचा स्थाननक वलकाव कामाक्रभ
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013
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लवई वलयाय

भनऩा

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग याज्म ळावन अनदान ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 19767000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3810400.00/-

अनुदानाची यक्कभ वलस्त्तम लऴाअखेय अखचीत याशीरी, 1 ते 2 लकीग लवजण भध्मे काभ ऩूणा झारे नाशी.
मोजनेचे स्लतॊत्र हशळेफ ल योखलशी ठे लरी नाशी आणण यक्कभ रु.3810400/- खचााचे उऩमोर्गता प्रभाणऩत्र
उऩरब्ध झारे नाशी.

भा. ग्जल्शाधधकायी माॊचेकडीर आदे ळ क्र. 642. हद. 31/03/2012 अन्लमे यक्कभ रु. 19767000/-

उऩरब्ध करून हदरी आशे ल वदयच्मा 18 काभाॊना प्रळावकीम भान्मता हदरी आशे . त्माचा तऩभळर ऩढीर
प्रभाणे.

प्रळावकीम
अ.क्र. काभाचे नाॊल

गालाचे ल

भॊजयू ीची

तारक्माचे नाॊल यक्कभ रु.

प्राकरन रु.

ठे केदायाचे नाॊल

(राखात)
भौजे फोऱीॊज व.नॊ.492
1

भध्मे वाभाग्जक वबागश
ृ
फाॊधणे

2

फोऱीॊज मेथीर यानऩाडा मेथे
स्भळानबूभभ फाॊधणे

भौजे फोऱीॊज
व.नॊ.492

खचव
रु.

काभाची ग्स्थती

कामावदेळ
15.00

2101135

भे. फाफा कॊस्रक्ळन -

हद. 22/01/13
अऩणव

फोऱीॊज यानऩाडा 5.44

544183

भे. जम कॊस्रक्ळन 574969

15.00

1831660

भे. फाफा कॊस्रक्ळन -

5.07

507282

-

9.81

981732

भे.वॊजम कॊस्रक्ळन -

5.00

7478552

भे. फाफा कॊस्रक्ळन -

काभ ऩणव

फोऱीॊज प्रबाग वभभती
3

शद्दीतीर उभयाऱा, कयभाऱा फोऱीॊज उभयाऱा,
मेथीर स्भळान बूभीचे ळेड कयभाऱा

कामावदेळ

हद.

03/10/13 अऩणव

फाॊधणे.
अण्णावाशे फ लतवक लवाशत
4

मेथे वाभाग्जक वबागश
ृ
फाॊधणे.
फोऱीॊज मेथीर वाई वभथव

5

नगय मेथे उद्मान वलकवीत
कयणे

अण्णावाशे फ
लतवक लवाशत

फोऱीॊज वाई
वभथव नगय

-

पेय ननवलदा

कामावदेळ

हद.

03/10/13 अऩणव

लधवभान नगय मेथेतरालाचे
6

कॊ ऩण, तराल स्लच्छ कयणे,
प्रकाळ मोजना ल भाधगवका

लधवभान नगय

कयणे.
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कामावदेळ

हद.

01/02/13 अऩणव

लवई वलयाय

भनऩा

प्र.क्र.49 भधीर आचोऱे
फकीजलऱ नाना नानी ऩाकव प्र.क्र.49 आचोऱे 10.00

7

1407102

(उद्मान) वलकभवत कयणे
चक्रेश्लय तराल मेथीर

8

उद्मान वलकभवत कयणे
प्र.क्र. 33 भधीर लद
ॊृ ालन
गाडवन रगत वाभाग्जक

9

वबागश
ृ फाॊधणे

चक्रेश्लय तराल 10.00

प्र.क्र. 33

1687224

भे. व्दायका
कॊस्रक्ळन

भे.ओभ
इॊटयप्रामझेव

कामावदेळ

हद.

12/10/12 अऩणव

1866997

काभ ऩणव

-

पेय ननवलदा

10.00

9329716

10.00

1540634

15.00

3055320

भे. फाफा कॊस्रक्ळन -

15.00

3080457

भे. फाफा कॊस्रक्ळन -

दहशवय ग्व्शरेज 15.00

3219480

भे. फाफा कॊस्रक्ळन प्रभाण उऩरब्ध काभ ऩणव

लद
ॊृ ालन गाडवन

-

-

आचोऱे गाल आॊफेडकय
10

नगय फध्दवलशाय ऩतळ्माच्मा आचोऱे गाल
ऩरयवयातीर उद्मान

आॊफेडकय नगय

भे. भॎनहदऩ
इॊटयप्रामझेव

-

कामावदेळ

हद.

06/03/12 अऩणव

वलकभवत कयणे

11

12

13

14

कवयाऱी मेथे स्भळानबूभी
फाॊधणे

कवयाऱी शद्दीत तरालऩाडा कवयाऱी
मेथे स्भळानबूभी फाॊधणे
दहशवय ग्व्शरेज
स्भळानबूभी फाॊधणे

मेथे स्भळानबूभी फाॊधणे

पणवऩाडा

तराल उद्मान वलकभवत

प्र.क्र. 50 आचोऱे झारालाड
मेथे उद्मान वलकभवत कयणे

फोऱीॊज मेथीर वप्रभभमभ
17

ऩाकव मेथे उद्मान वलकभवत
कयणे

18

नारयॊगी गालातीर वाभाग्जक
वबागश
ृ फाॊधणे

कामावदेळ

हद.

01/03/12 अऩणव
कामावदेळ

हद.

01/03/12 अऩणव

1368434

झारे नाशी.

दहशवय

कयणे

16

तरालऩाडा

दहशवय शद्दीत पणवऩाडा

प्र.क्र. 49 भधीर नागेरा
15

कवयाऱी

प्र.क्र. 49
नागेरा तराल

2690866

10.00

3300000

10.00

4177947

9.98

997090

भे.वॊजम कॊस्रक्ळन -

12.37

2474223

भे. ककयण ऩाटीर

प्र.क्र. 50
आचोऱे
झारालाड

फोऱीॊज वप्रभभमभ
ऩाकव

नारयॊगी

भे. व्दायका

15.00

कॊस्रक्ळन
भे. ळाऩव
इॊटयप्रामझेव

भे. वशाव
इॊटयप्रामझेव

-

-

-

-

कामावदेळ

हद.

29/10/12 अऩणव
कामावदेळ

हद.

30/10/12 अऩणव

कामावदेळ

हद.

18/10/11 अऩणव

कामावदेळ

हद.

03/10/12 अऩणव
कामावदेळ

हद.

09/10/12 अऩणव

मा काभाफाफत रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.82, हद.20/08/2014 ननगवभीत केरे,

वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.2487, हद.21/08/2014 अन्लमे खरावा वादय केरा. तो वलचायात घेता रेखा
ऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1) प्रळावकीम भान्मतेऩेषा जास्त शोणाया खचव भशानगयऩाभरका कयणाय आशे आणण तळी भॊजयी घेलन
ू
[25]

लवई वलयाय

भनऩा

वलववाधायण वबेने भा. ग्जल्शाधीकायी माॊना कऱवलरे आशे. 2011-12 भध्मे एकूण अनदान रु.

19767000/- प्राप्त झारे. एकूण 18 काभाऩैकी तीन काभे अ.क्र.2, 8 ल 13 रेखाऩयीषण काऱात ऩणव
झारी अवन
ू त्मालय एकण खचव रु. 3810400/- इतका झारा आशे. म्शणजेच अनदानाऩैकी यक्कभ रु.

15956600/- भळल्रक याहशरी. काशी काभाचे फाफत पेय ननवलदा भागवलल्मा तय काशी काभे वलत्तीम लऴव

2012-13 भध्मे अऩणव याशीरी अळा काभाॊची वॊख्मा 15 आशे. त्माभऱे अनदान भशानगयऩाभरकेकडे ऩडून
याशीरे. भा. ग्जल्शाधीकायी माॊचेकडीर आदे ळ क्र.642,हद.31/03/2012 अन्लमे वदयची काभे एक ते दोन

लकींग वीझनभध्मे ऩण
ै ी
ू व कयणे फॊधनकायक आशे. ऩयॊ त मा प्रकयणी 31/03/2013 अखेय एकूण 18 काभाॊऩक
केलऱ तीनच काभे ऩणव झारी आशे त.

2) मा कामवक्रभाॊतगवत मेणाऱमा अनदानाचा ल शोणाऱमा खचावचा हशळोफ स्लतॊत्र ठे लण्माचे हद.31/03/2012 च्मा
आदे ळानवाय फॊधनकायक आशे . अवे अवताॊना मा मोजनेच्मा काभावाठी भशाऩाभरकेने स्लतॊत्र योखलशी ठे लन
ू

हशळोफ दाखवलरे नाशीत. त्माभऱे प्रत्मेक लऴावतरी ककती अनदानाची यक्कभ भळल्रक आशे माचा ताऱभेऱ घेता
मेत नाशी.

3) प्रळावकीम भॊजयी आदे ळ क्र.642,हद.31/03/2012 अन्लमे काभे ऩणव झाल्मानॊतय त्माची उऩमोधगता

प्रभाणऩत्रे भा. ग्जल्शाधीका-माव ऩाठवलणे फॊधनकायक आशे. ऩयॊ त भशानगयऩाभरकेने अनदानाची उऩमोधगता
प्रभाणऩत्रे वॊफध
ॊ ीताॊना ऩाठवलरेरी नाशीत.

4) अ.क्र.13 दहशवय व्शीरेज स्भळान बभी फाॊधणे - मा काभाचे भऱ प्रभाणक उऩरब्ध करुन हदरे नाशी.
त्माभऱे खचावची वत्मता ऩडताऱून ऩाशता आरी नाशी.

मा मोजनेलय खचव झारेरी यक्कभ रु. 3810400/- रेखा ऩरयषणाव आषेऩाधीन ठे लण्माॊत मेत आशे.
DATPMVM6001 (Ref No : 31, Hmm No : 82)

[End Para)
[Start Para)
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नारावोऩाया (ऩ.) श्रीप्रथथ कॉम्प्रेक्व ऩॊऩ रुभ भध्मे वेंट्रीपमुगर शोयीजॊटर थऩीट

केवीॊग ऩॊऩ (140 LPS, Head 35m) आणण 10 Hp चा लॉल्मुभ ऩॊऩ ऩुयवलणे ल फववलणे.
नवलन भोटय ऩॊऩ फववलणे दे खबार दरु
ु स्ती.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩाणी ऩयलठा ल भरननवा भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1791223.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1791223.00/-

ळावन ननणाम हद.02/01/1992 नुवाय ननवलदा भागवलताना प्रलवध्दी भाध्मभाॊचा ऩुयेवा लाऩय केरा नाशी. ननवलदा
भॊजुयीच्मा ठयालाची प्रत रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. श्रीप्रस्थ कॉम्पप्रेक्व भधीर वॊभ ल ऩॊऩ खाजगी
भारकीचे अवुन शस्ताॊतयणाच्मा प्रकक्रमेचे कागदऩत्र उऩरब्ध झारे नाशीत. ऩॊऩीॊग भलळनचे टे स्टीॊग झाल्माचे
कागदऩत्र उऩरब्ध झारे नाशी.

[26]

लवई वलयाय

भनऩा

काभाचे नाॊल:- नारावोऩाया (ऩ.) श्रीऩस्थ कॉम्पप्रेक्व ऩॊऩ रुभ भध्मे वेंरीपमग
ु र शोयीजॊटर स्ऩीट केवीॊग ऩॊऩ
(140 LPS, Head 35m) आणण 10 Hp चा लॉल्मभ
ु ऩॊऩ ऩयु वलणे ल फववलणे.
प्राकरन:- रु. 24,33,570/-

प्रळावकीम भॊजयु ी:- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 76, हद. 11/04/2012
ताॊबत्रक भॊजुयी:- कामाकायी अलबमॊता 7/52, हद. 05/08/2012
ननवलदा तायीख:- हद. 07/09/2012, लवई वभता.
एर-1 ननवलदा:-

भे. ॲळरॉन इन्टयप्रामझेव लवई 4.95% जादा दयाने

ननवलदा भॊजुयी:- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 637, हद. 19/10/2012
कयाय:- हद. 01/11/2012

कामाादेळ:- कामाकायी अलबमॊता ऩा.ऩ.ु 226/12, हद. 05/11/2012.
भद
ु त :- 45 हदलव

काभ ऩण
ु :ा - हद. 15/12/2012

खचा:- प्रभाणक क्र. 815, हद. 07/03/2013 रु. 23,88,297
एभ.फी. नॊ. 205, ऩष्ट्ृ ठ क्र. 1 ते 625% प्रदानाची यक्कभ भलळन टे स्स्टॊ ग झाल्मानॊतय कयालमाचे अवल्माची
नोंद एभ.फी. भध्मे आशे . वफफ प्रत्मषात प्रदान यक्कभ रु. 17,91,223 केरे आशे .
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधावभाव साऩन ऩत्र क्र.119, हद.15/09/2014 अन्लमे खुरावा वलचायरा शोता. ळशय
अलबमॊता माॊचे ऩत्र क्र.ननयॊ क, हद. 18/09/2014 च्मा केरेल्मा खर
ु ाळानव
ु ाय कागदऩत्रे नस्तीवोफत जोडरी
आशे त, ननवलदा भॊजुयीच्मा ठयालाची प्रत जोडरी आशे, नस्ती दाखवलण्माॊत मेत आशे , ऩॊऩीॊग भळीनचे टे स्टीॊग
झारे आशे अवे नभद
ु केरे आशे. ऩयॊ तु माफाफतचे कागदऩत्रे उऩरब्ध करुन हदरी नाशीत. रेखाऩयीषणाचे
अलबप्राम ऩढ
ु ीरप्रभाणे आशे त.
1) ळावन ननणाम उद्मोग ऊजाा ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊखव 1088/(2512/)/उद्मोग-6, हद. 02
जानेलायी 1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नव
ु ाय लस्तु खये दी कयण्मावाठी / ननवलदा भागवलताॊना प्रलवध्दी
भाध्मभाॊचा अर्धकार्धक लाऩय कयणे आलश्मक आशे. केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रलवध्दी न दे ता स्थाननक
ऩातऱीलयीर, याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्ट्रीम ऩातऱीलयीर लताभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे
अर्धक श्रेमवकय ठयते. अळा प्रलवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातन
ू दजेदाय ल भापक
दयाचा राब शोतो. ऩयॊ तु भशानगयऩालरकेने ननवलदा लवई वभता मा स्थाननक ऩातऱीलयीर लताभान ऩत्रात
प्रलवध्द केरेरी आशे. त्माभऱ
ु े स्ऩधाात्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.
2) ननवलदा भॊजुयीच्मा ठयालाची प्रत (स्थामी वलभती ठयाल क्र. 637, हद. 19/10/2012) रेखा ऩरयषणाव
प्राप्त ् झारी नाशी. भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अधीननमभ अध्मादे ळ, 2011 करभ 6 नव
ु ाय
रेखाऩयीषणाव अबीरेखे उऩरब्ध करुन दे ण्माची जफाफदायी भशानगयऩालरका आमक्
ु ताॊची आशे . ऩयॊ तु
वॊफध
ॊ ीत अबीरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन हदरे नाशीत.
3) श्रीप्रस्थ कॉम्पप्रेक्व भधीर वॊभ ल ऩॊऩ शे खाजगी भारकीचे अवल्माने त्माचे शॊ स्तातयण भशाऩालरकेकडे
केल्मानॊतय खचा कयणे अऩेक्षषत शोते. ऩयॊ तू शस्ताॊतयाची प्रकक्रमा ऩण
ु ा झाल्माची कागदऩत्रे रेखा ऩरयषणाव
[27]

लवई वलयाय

भनऩा

उऩरब्ध झारी नाशी.
4) भोजभाऩ ऩस्
ु तकाप्रभाणे दे मकाची शोणायी यक्कभ रु.23,88,297/- इतकी अवताना प्रत्मषात 75% प्रदान
केरे आशे . उयरेरी यक्कभ ऩॊऩीॊग भलळनचे टे स्स्टॊ ग झाल्मानॊतय प्रदान कयालमाची शोती अळी तयतद
ू काभाच्मा
कयायात आशे .

योखून ठे लरेल्मा यकभेचे कधी प्रदान केरे माफाफतचे अबीरेखे रेखाऩयीषणाव दाखवलरे

नाशीत.
उऩयोक्त उणणलाॊची ऩतवता कये ऩमंत रेखा ऩरयषणात यक्कभ रु. 1791223/- आषेऩाधधन ठे लण्मात
मेत आशे.
DATPMVM6001 (Ref No : 57, Hmm No : 119)
[End Para)
[Start Para)

8

नारावोऩाया (ऩ.) श्रीप्रथथ कॉम्प्रेक्व बुलभगत टाकी जलऱ 315 KVA ट्रान्वपाभाय

ऩुयवलणे ल फववलणे.
नवलन भोटय ऩॊऩ फववलणे ल दे खबार दरु
ु स्ती
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩाणी ऩयलठा ल भरननवा भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1362538.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1362538.00/-

ननवलदा प्रलवध्दी ऩेऩयचे कात्रण उऩरब्ध झारे नाशी. प्रळावककम भॊजुयी ल ननवलदा भॊजुयीच्मा ठयालाची प्रत
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी, जागेच्मा शस्ताॊतयणाचे कागदऩत्र उऩरब्ध झारे नाशी, ऩॊऩीॊग भलळनचे
टे स्टीॊग झाल्माचे कागदऩत्र उऩरब्ध ् झारे नाशीत.

काभाचे नाॊल :ल फववलणे

नारावोऩाया (ऩ.) श्रीऩस्थ कॉम्पप्रेक्व बलु भगत टाकी जलऱ 315 KVA रान्वपाभाय ऩयु वलणे

प्राकरन:- रु. 19,03,848

प्रळावकीम भॊजयु ी:- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 76, हद. 11/04/2012
ताॊबत्रक भॊजुयी:- कामाकायी अलबमॊता 7/50, हद. 05/08/2012
ननवलदा तायीख:- हद. 07/09/2012, शभाया भशानगय.

एर-1 ननवलदा:- भे. ॲळरॉन इन्टयप्रामझेव लवई 4.95% जादा दयाने
ननवलदा भॊजुयी:- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 637, हद. 19/10/2012
कयाय:- हद. 18/01/2013

कामाादेळ:- कामाकायी अलबमॊता ऩा.ऩ.ु 1274, हद. 18/01/2013.
[28]

लवई वलयाय

भनऩा

भद
ु त :- 45 हदलव

काभ ऩण
ु :ा - हद. 16/02/2013

खचा:- प्रभाणक क्र. 817, हद. 07/03/2013 रु. 18,16,717
एभ.फी. नॊ. 205, ऩष्ट्ृ ठ क्र. 15 ते 21
25% प्रदानाची यक्कभ भलळन टे स्स्टॊ ग झाल्मानॊतय कयालमाचे अवल्माची नोंद एभ.फी. भध्मे आशे . वफफ
प्रत्मषात प्रदान रु. 13,62,538 केरे आशे .
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधावभाव साऩन ऩत्र क्र.120, हद.15/09/2014 अन्लमे खुरावा वलचायरा शोता. ळशय
अलबमॊता माॊचे ऩत्र क्र.ननयॊ क, हद.18/09/2014 अन्लमे केरेल्मा खुराळानव
ु ाय ननवलदा ऩेऩयचे कात्रण,
प्रळावकीम भॊजयु ी, ननवलदा भॊजयु ीचा ठयाल ल नस्ती दाखवलण्माॊत मेत आशे . ऩॊऩीॊग भळीनचे टे स्टीॊग झारे
आशे अवे नभद
ु केरे आशे . ऩयॊ तु प्रत्मषात कागदऩत्रे उऩरब्ध झारी नाशीत. रेखाऩयीषणाचे अलबप्राम
ऩढ
ु ीरप्रभाणे आशे त.
1) ळावन ननणाम उद्मोग ऊजाा ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊखव 1088/(2512/)/उद्मोग-6, हद. 02
जानेलायी 1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नव
ु ाय लस्तु खये दी कयण्मावाठी / ननवलदा भागवलताॊना प्रलवध्दी
भाध्मभाॊचा अर्धकार्धक लाऩय कयणे आलश्मक आशे. केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रलवध्दी न दे ता स्थाननक
ऩातऱीलयीर, याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्ट्रीम ऩातऱीलयीर लताभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे
अर्धक श्रेमवकय ठयते. अळा प्रलवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातन
ू दजेदाय ल भापक
दयाचा राब शोतो. ऩयॊ तु भशानगयऩालरकेने ननवलदा शभाया भशानगय मा स्थाननक ऩातऱीलयीर लताभान ऩत्रात
प्रलवध्द केरेरी आशे. त्माभऱ
ु े भशानगयऩालरकेव स्ऩधाात्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.
2) ननवलदा भॊजयु ीच्मा ठयालाची प्रत (स्थामी वलभती ठयाल क्र. 637,हद. 19/10/2012) रेखा ऩरयषणाव
प्राप्त ् झारे नाशी. भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अधीननमभ अध्मादे ळ, 2011 करभ 6 नव
ु ाय
रेखाऩयीषणाव अबीरेखे उऩरब्ध करुन दे ण्माची जफाफदायी भशानगयऩालरका आमक्
ु ताॊची आशे . ऩयॊ तु
वॊफध
ॊ ीत अबीरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन हदरे नाशीत.
3) श्रीप्रस्थ कॉम्पप्रेक्व भधीर वॊभ ल ऩॊऩ शे खाजगी भारकीचे अवल्माने त्माचे शॊ स्तातयण भशाऩालरकेकडे
केल्मानॊतय खचा कयणे अऩेक्षषत शोते. ऩयॊ तू शॊ स्तातयाची प्रकक्रमा ऩण
ु ा झाल्माची कागदऩत्रे रेखा ऩरयषणाव
उऩरब्ध झारी नाशी.
4) भोजभाऩ ऩस्
ु तकाप्रभाणे दे मकाची शोणायी यक्कभ 18,16,717 इतकी अवताना प्रत्मषात 75% प्रदान
केरे आशे . उयरेरी यक्कभ ऩॊऩीॊग भलळनचे टे स्स्टॊ ग झाल्मानॊतय प्रदान कयालमाची शोती अळी तयतद
ु कयायात
आशे .

योखून ठे लरेल्मा यकभेचे कधी प्रदान केरे माचे रेखे वादय केरे नाशीत.
उऩयोक्त उणणलाॊची ऩतवता कये ऩमंत रेखा ऩरयषणात यक्कभ रु. 1362538 आषेऩाधधन ठे लण्मात

मेत आशे.
DATPMVM6001 (Ref No : 58, Hmm No : 120)
[End Para)
[Start Para)
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बुलभगत टाकीलय थलमॊचलरत (Automatic) ऩॅनर फोडा ऩुयवलणे ल फववलणे.

नवलन भोटय ऩॊऩ फववलणे ल दे खबार दरु
ु स्ती
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩाणी ऩयलठा ल भरननवा भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1546892.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1546892.00/-

ननवलदा प्रलवध्दी ऩेऩयचे कात्रण उऩरब्ध झारे नाशी. प्रळावककम भॊजुयी ल ननवलदा भॊजुयीच्मा ठयालाची प्रत
उऩरब्ध झारी नाशी, जागेच्मा शस्ताॊतयणाचे कागदऩत्र उऩरब्ध झारे नाशी, ऩॊऩीॊग भलळनचे टे स्टीॊग झाल्माचे
कागदऩत्र उऩरब्ध ् झारी नाशीत.

काभाचे नाॊल:-

बलु भगत टाकीलय Automatic ऩॅनर फोडा ऩयु वलणे ल फववलणे.

प्राकरन:- रु. 19,67,224

प्रळावकीम भॊजुयी:- उऩरब्ध झारी नाशी.

ताॊबत्रक भॊजुयी:- कामाकायी अलबमॊता 7/49, हद. 05/08/2012
ननवलदा तायीख:- उऩरब्ध झारी नाशी.

एर-1 ननवलदा:- भे. ॲळरॉन इन्टयप्रामझेव लवई 4.95% जादा दयाने
ननवलदा भॊजयु ी:- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 637, हद. 19/10/2012
कयाय:- हद. 18/01/2013 भद्
ु ाॊक रु. 300

कामाादेळ:- कामाकायी अलबमॊता ऩा.ऩ.ु 225, हद. 05/11/2012.
भद
ु त :- 45 हदलव

काभ ऩण
ु :ा - हद. 15/12/2012

खचा:- प्रभाणक क्र. 816, हद. 07/03/2013 रु. 20,62,522
एभ.फी. नॊ. 205, ऩष्ट्ृ ठ क्र. 07 ते 14

25% प्रदानाची यक्कभ भभळन टे ग्स्टॊ ग झाल्मानॊतय कयालमाचे अवल्माची नोंद एभ.फी. भध्मे आशे . वफफ
प्रत्मषात प्रदान रु. 15,46,892 केरे आशे.
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.121, हद.15/09/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. ळशय
अभबमॊता माॊचे ऩत्र क्र.ननयॊ क, हद.18/09/2014 अन्लमे केरेल्मा खराळानवाय वॊफध
ॊ ीत अभबरेखे दाखवलण्माॊत
मेत आशे त अवे नभद केरे आशे. ऩयॊ त प्रत्मषात अभबरेखे वादय केरे नाशीत. रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम
ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1) ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग ―बाॊखव 1088/(2512/)/उद्मोग-6, हद. 02
जानेलायी 1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी / ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी
भाध्मभाॊचा अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक आशे. अळा प्रभवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात.
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त्मातन
ू दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो. भशाऩाभरकेने भागवलरेल्मा ननवलदा ऩेऩयचे कात्रण उऩरब्ध झारे
नाशी.
2) प्रळावकीम भॊजयीचा ठयाल उऩरब्ध झारा नाशी. भशायाष्र स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अधीननमभ
अध्मादे ळ, 2011 करभ 6 नवाय रेखाऩयीषणाव अबीरेखे उऩरब्ध करुन दे ण्माची जफाफदायी
भशानगयऩाभरका आमक्ताॊची आशे. ऩयॊ त वॊफध
ॊ ीत अबीरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन हदरे नाशीत.
3) ननवलदा भॊजयीच्मा ठयालाची प्रत (स्थामी वभभती ठयाल क्र. 637, हद. 19/10/2012) रेखा ऩरयषणाव
प्राप्त ् झारी नाशी. माफाफत अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.121, हद. 15/09/2014 दे लन
ू शी ठयालाची प्रत
रेखाऩयीषणाव वादय केरी नाशी.
4) श्रीप्रस्थ कॉम्प्रेक्व भधीर वॊभ ल ऩॊऩ शे खाजगी भारकीचे अवल्माने त्माचे शॊ स्तातयण भशाऩाभरकेकडे
केल्मानॊतय खचव कयणे अऩेक्षषत शोते. ऩयॊ तू शॊ स्तातयाची प्रकक्रमा ऩणव झाल्माची कागदऩत्रे रेखा ऩरयषणाव
उऩरब्ध झारी नाशी.
5) भोजभाऩ ऩस्तकाप्रभाणे दे मकाची शोणायी यक्कभ 20,62,522 इतकी अवताना प्रत्मषात 75% प्रदान रु.
15,46,892 केरे आशे. उयरेरी यक्कभ ऩॊऩीॊग भभळनचे टे ग्स्टॊ ग झाल्मानॊतय प्रदान कयालमाची शोती.

अळी

अट कयायात आशे. योखून ठे लरेल्मा यकभेचे कधी प्रदान केरे माचे रेखे वादय केरे नाशीत.
उऩयोक्त उणणलाॊची ऩतवता कये ऩमंत रेखा ऩरयषणात यक्कभ रु. 1546892 आषेऩाधधन ठे लण्मात
मेत आशे.
DATPMVM6001 (Ref No : 59, Hmm No : 121)
[End Para)
[Start Para)
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प्रबाग कामाारमाकडुन ऩाणी ऩुयलठा भरननव:यण मोजनेची काभे कयताना झारेल्मा

अननमलभततेफाफत.
दे खबार दरु
ु स्ती खचा
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩाणी ऩयलठा ल भरननवा भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ

प्रबाग कामाारमाभापात काभे कयण्मावाठी आमुक्ताॊनी आऩरे अर्धकाय उऩामुक्ताव प्रत्मावप्रत केल्माच्मा
आदे ळाची प्रत उऩरब्ध झारी नाशी. स्थामी वलभतीच्मा भॊजुयीलळलाम प्रबागातीर खचा केरा. अन्म प्रबागात
स्थामी वलभतीच्मा भॊजुयी लळलाम खचा केल्माची प्रकयणे अवल्माव भशानगयऩालरका भुख्म रेखा ऩरयषकाने
तऩावाली.
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भशानगयऩाभरका प्रबाग कामावरमाकडन ऩाणी ऩयलठा भरननवा:यण मोजनेची काभे कयताना झारेल्मा
अननमभभततेफाफत अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.124, हद.20/09/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.
वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी. रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1) भशानगयऩाभरका आमक्ताॊनी यक्कभ रु. 5 राखाऩमंतची काभे प्रबाग कामावरमाभापवत कयण्माव ल त्माचे
प्रदान कयण्माव भॊजूयी हदरी आशे. माफाफतचे प्रदानाचे अधधकाय उऩामक्ताॊना प्रत्मावऩवत केल्माचे वभजते. मा
आदे ळाची प्रत रेखा ऩरयषणाव भागणी करुनशी उऩरब्ध करुन हदरी नाशी.

2) भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 करभ 73 (क), (ड) नवाय 10 राखाऩमंतच्मा
ननवलदे व आमक्ताॊनी भॊजूयी दे ऊन, वदय प्रकयण 15 हदलवाच्मा आत स्थामी वभभतीच्मा अलरोकनाथव

भॊजयू ीव ठे लणे आलश्मक आशे. भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभानवाय आमक्ताॊचे अधधकाय डडवेंफय

2012 ऩावन वॊवलदे च्मा फाफत 25 राख ऩमंत झारेरे आशे त. ऩयॊ त अळा वॊवलदे ची भाहशती ती केल्माऩावन
ू 15
हदलवाच्मा आत स्थामी वभभतीव कऱवलरी ऩाहशजे.

भशानगयऩाभरका प्रबागाॊनी डडवेंफय 2012 ऩली भागवलरेल्मा ननवलदा/वॊवलदा फाफत प्रबाग वभभतीने

आधथवक/प्रळावकीम भॊजूयी हदरी आशे. प्राप्त ् झारेल्मा ननवलदाॊचे फाफत तरनात्भक तक्ता करुन त्माव वॊफध
ॊ ीत
अभबमॊता, रेखाऩार, उऩामक्त माॊची भॊजूयी घेऊन काभ केरे आशे. काभाचे प्रदान केरे आशे. ऩयॊ त स्थामी

वभभतीची भॊजूयी घेतरी नाशी अवे हदवन मेत.े त्माभऱे अवा झारेरा खचव स्थामी वभभतीच्मा भॊजूयी भळलाम
केरा आशे. रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी काशी ननलडक प्रभाणके तऩावता वदयची फाफ ननदळवनाव आरी. त्माचा
तऩभळर ऩढीर प्रभाणे -

अ.क्र. प्रभाणक क्र. हदनाॊक

प्रदान

काभाचे नाल

यक्कभ
अ)

247

05/12/12 480358/- प्रबाग वभभती ‖ड‖, नलघय-भाणणकऩयू ऩा.ऩ. वलबागाव
ऩाईऩ राईन दरुस्ती काभी आलश्मक अवणाये 25
के.व्शी.ए. षभतेचे जनये टय ऩयवलणे.

फ)

20

10/08/12 484000/- प्रबाग वभभती ‖ई‖, लवई शददीतीर वालवजननक वलशीयी
वापवपाई कयणे. वलशीयी वपाई कयण्माचे काभ कयणामा अनेकाॊना प्रती वलशीय रु.500/- प्रभाणे प्रदान केरे आशे.

काभाचे फाफत स्थामी वभभतीची अलरोकनाथव भॊजूयी घेण्मात आरी नाशी.
3) अळा प्रकाये अन्म प्रबागात स्थामी वभभतीच्मा भॊजय
ू ी भळलाम खचव केरा आशे काम, माची खात्री

भशानगयऩाभरका भख्म रेखा ऩरयषकाॊनी करुन अननमभीतता दय कयाली.
DATPMVM6001 (Ref No : 60, Hmm No : 124)
[End Para)
[Start Para)

[32]

लवई वलयाय

11

भनऩा

एकात्भीक तराल वॊलधान मोजना खचा न झारेरे अनुदान ल भत्थमवलकाव

भशाभॊडऱाकडून प्रा्त अनुदानातुन खचा केरेल्मा फाफीॊचे अलबरेखे प्रा्त ् न झारेफाफत.
खचा न झारेल्मा अनुदानाफाफत
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩा.ऩ. ल भर:ननवायण ळावन ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 32835200.00 /तात्ऩयती अभान्म यक्कभ रु. 14372900.00/-

एकात्भीक तराल वॊलधान मोजना खचा न झारेरे अनुदान ल भत्स्मवलकाव भशाभॊडऱाकडून प्राप्त अनुदानातुन
खचा केरेल्मा फाफीॊचे अलबरेखे प्राप्त् न झारेफाफत.

वलत्तीम लऴव 2012-13 भध्मे एकात्भीक तराल वॊलधवन मोजनेवाठी अनदानाची यक्कभ रु.16700000/-

प्राप्त झारी आशे. वदयच्मा अनदानातन वलत्तीम लऴावत खचव केरेरा नाशी.

तवेच वलत्तीम लऴव 2012-13 भध्मे भत्स्मवलकाव भशाभॊडऱाकडून अनदानाची यक्कभ रु.16135200/-

प्राप्त झारी आशे. मातन भशानगयऩाभरकेने यक्कभ रु.14372900/- खचव केल्माचे लाऴीक जभा खचव

वललयणऩत्रानवाय (नभना नॊ.29) हदवन मेत.े माफाफत रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.126,
हद. 20/09/2014 अन्लमे वलचायणा केरी शोती. वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी. माफाफत
रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1. एकात्भीक तराल वॊलधवन मोजनेवाठी प्राप्त झारेरे अनदान रु.16700000/- भशानगयऩाभरका पॊडात
जभा आशे. ऩयॊ त 2012-13 मा वलत्तीम लऴावत कोणताशी खचव केरा नाशी. अनदान कोणत्मा काभावाठी

प्राप्त झारे, खचव कोणत्मा फाफीलय कयालमाचा आशे, खचव ककती लऴावत कयालमाचा आशे , माफाफतचे ळावनाचे
आदे ळ रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन हदरे नाशीत. भशायाष्र स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अधीननमभ
अध्मादे ळ, 2011 करभ 6 नवाय रेखाऩयीषणाव अबीरेखे उऩरब्ध करुन दे ण्माची जफाफदायी

भशानगयऩाभरका आमक्ताॊची आशे. ऩयॊ त वॊफध
ॊ ीत अबीरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन हदरे नाशीत.
31/03/2013 अखेय अनदानाची यक्कभ रु. 16700000/- भळल्रक अवल्माचे हदवन
ू मेत.े

DATPMVM6001 (Ref No : 150, Hmm No : 126)
[End Para)
[Start Para)
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अस्ननळभन वलबागाकडीर प्ररॊफीत लवुरीफाफत.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :पामय प्रोटे क्ळन ल वल भनऩा ननधी
[33]

लवई वलयाय

भनऩा

अननमभभतता करभ : 9अ
लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 13948187.00/-

ननलावी अननलावी इभायती, कामभस्लरुऩी कायखाने, गोडालून लेअय शाऊव लवनेभा,भॉर रयवॉटा इ.ची लावऴाक
तऩावणी करुन ना शयकत दाखरा नुतनीकयण कयणे आलश्मक आशे . वदय नाशयकत दाखराचे नुतनीकयण न
केल्माभुऱे 2012-13 मा वलत्तीम लऴाातीर रु.13948187(रु.13912187+रु.36000) प्ररॊफीत आशे . माफाफत
भशायाष्ट्र आग प्रनतफॊधक ल स्जलनवॊयषक उऩामोजना अर्धननमभ 206 करभ 12 ते 14 नुवाय कामालाशी कयणे
आलश्मक शोते. ळावन ननणाम हद.12.03.10 अन्लमे भशायाष्ट्र अस्ननळभन वेलाकल्माण ननधी रु.8333739
अस्ननवुयषा ननधीत बयणे आलश्मक शोते. ऩॊयतू माफाफतची कामालाशी झारेरी आढऱून आरी नाशी.

भशायाष्र आग प्रनतफॊधक ल ग्जलनवॊयषक उऩामोजना अधधननमभ 206 करभ 12 ते 14 नवाय अग्ग्नळभन वेला कय ल इतय
वेला ळल्क आकायणीफाफत तयतूद आशे . लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका, अग्ग्नळभन वलबागातीर अग्ग्नवयषा ननधी
वेला कय मावाठी रेखाऩयीषण केरे अवता ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्माॊत मेत आशे .
1)भशाऩाभरका वलववाधायण वबा ठयाल क्र. 06, हद. 15/02/2011 नवाय लावऴवक तऩावणी ळल्क ल अग्ग्नळभन वलळेऴ
ननधी फाफत आलश्मक ळल्क आकायण्माव भॊजूयी दे ण्माॊत आरेरी आशे . त्मानवाय 15 भीटय उॊ ची ऩेषा जास्त ननलावी ल
अननलावी इभायती , कामभस्लरुऩी कायखाने, गोडालन
ू लेअय शाऊव भवनेभा, भॉर रयवॉटव इ.ची लावऴवक तऩावणी करुन
नाशयकत दाखरा नतनीकयण कयणे आलश्मक आशे . मावॊदबावत लय नभूद फाफीॊची भागणी नोंदलशी ठे लन ननयीषण करुन
ळल्काची लवरी कयणे आलश्मक अवताॊना माफाफतची ननयीषण ल भागणी लशी रेखाऩरयषणाव आढऱून आरी नाशी.
त्माभऱे नाशयकत दाखरा नतनीकयण ळल्काची भागणी ल भागणीच्मा अनऴॊगाने जभा ळल्क माफाफतचे रेखाऩरयषण
कयणे ळक्म झारे नाशी.
2) भशायाष्र आग प्रनतफॊधक ल ग्जलनवॊयषक उऩामोजन अधधननमभ 206 करभ 12 ते 14 नवाय पी फववलणे ल गोऱा
कयण्माची तयतद
ू आशे . मानवाय रेखाऩरयषणाव प्राप्त नस्तीलरुन खारीर भॊजयू ी दे ण्माॊत आरेल्मा इभायतीचे 2012-13 मा
लऴावचे लावऴवक नतनीकयण ळल्क लवर केरेरे आढऱून आरे नाशी.
नाल ल भॊजूयी क्रभाॊक, हदनाॊक

जभा

लवर

कयालमाचे

लावऴवक

तऩावणी

VVCMC/ Fire/2011-12:

कॎऩीटे ळन पी

210, 30/03/12 M/s. Shah Gattani Consultants

950000

95000

209, 30/03/12 M/s. J.M.Faroz Architect

80000

8000

208, 30/03/12 M/s. J.M.Faroz Architect

170000

17000

207, 30/03/12 M/s. Dattani Estate Developers

1000000

100000

206 I, 30/03/12 M/s. Shah Gattani Consultants

1280000

128000

206 H, 30/03/12 M/s. Shah Gattani Consultants

2560000

256000

206 G, 30/03/12 M/s. Shah Gattani Consultants

440000

44000

[34]

ळल्क रु.

लवई वलयाय

भनऩा

206 F, 30/03/12 M/s. Shah Gattani Consultants

1360000

136000

206 E, 30/03/12 M/s. Shah Gattani Consultants

560000

56000

206 D, 30/03/12 M/s. Shah Gattani Consultants

640000

64000

206 C, 30/03/12 M/s. Shah Gattani Consultants

1000000

100000

206 B, 30/03/12 M/s. Shah Gattani Consultants

400000

40000

206 A, 30/03/12 M/s. Shah Gattani Consultants

400000

40000

206, 30/03/12 M/s. Shah Gattani Consultants

1000000

100000

204, 30/03/12 M/s .Ferro Alloys MFG. Co.

80000

8000

203, 30/03/12 M/s .Parikh Investment Development Pvt.Ltd.

1263800

126380

201, 29/03/12 M/s .Kaul Enterprises Builders & Developers

125000

12500

200, 27/03/12 M/s .Ferro Alloys MFG. Co.

771200

77120

199, 25/03/12 Shri Premchand Gupta

300000

30000

197, 22/03/12 M/s .ENCON Architect

905200

90520

196, 22/03/12 M/s .Savio Enterprises

170000

17000

194, 13/03/12 M/s .Shree Gokul Enterprises

279150

27915

193, 09/03/12 M/s .Ajamera Developers

360000

36000

192, 09/03/12 M/s .Ajamera Developers

800390

80039

191, 01/03/12 M/s .Unity Enterprises

299999

29999

190, 24/02/12 M/s .Centroid Architectual & Engineering

200000

20000

189, 24/02/12 M/s .Centroid Architectual & Engineering

320000

32000

188, 24/02/12 M/s.Divya Developers

760000

76000

187, 22/02/12 M/s .Shantee

80000

8000

186, 22/02/12 Mr.Khimji M.Bhandra & Mrs.Kirti K. Bhandra

170000

17000

185, 22/02/12 Mr. Rajendra Jadhav

1000000

100000

184, 24/02/12 Mr. Bhanji Bhojraj Nisar

300000

30000

181, 14/02/12 M/s. Sanskruti Builders

120000

12000

180, 14/02/12 M/s .Evershine Developers

22250

2225

179, 14/02/12 Mr. D.N.Lop & Others

320000

32000

178, 09/02/12 Mercantile Building

280000

28000

177, 07/02/12 CIDCO

27942004

2794200

176, 06/02/12 M/s .Evershine Developers

10765574

1076557

175, 06/02/12 M/s .Evershine Developers

318385

31838

174, 03/02/12 M/s. EN CON Architect

280000

28000

173, 03/02/12 M/s. EN CON Architect

520000

52000

172, 03/02/12 M/s. ESSJAYCEE Builders

650000

65000

Developers
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लवई वलयाय

भनऩा

171, 03/02/12 M/s. Landmark Developers

80000

8000

170, 02/02/12 M/s. Gandhi Builders

300000

30000

169, 02/02/12 M/s. Daksh Industrial Estate

80000

8000

168, 27/01/12 M/s. Shah Gattani Consultants

560000

56000

167, 27/01/12 M/s. Shah Gattani Consultants

290000

29000

166, 27/01/12 M/s. Shah Gattani Consultants

320000

32000

165, 25/01/12 Mr. Ajay Wade & Associates

470000

47000

164, 25/01/12 Mr. Ajay Wade & Associates

200000

20000

163, 25/01/12 Mr. Ajay Wade & Associates

4317515

431751

161, 16/01/12 Mr. Sree Consultants

440000

44000

160, 06/01/12 M/s. Mahalakshmi Enterprises

290000

29000

159, 06/01/12 Mr. Nelson S. Reballo

340500

34050

158, 05/01/12 M/s. Sagar Developers

200000

20000

157, 03/01/12 M/s. Sanath Mehta & Developers

240000

24000

156, 03/01/12 M/s. Sanat Mehta & Developers

935400

93540

155, 03/01/12 M/s. Sanat Mehta & Developers

1049500

104950

153, 02/01/12 M/s. Mayfair Housing

0506842

050684

152, 14/12/11 M/s. Laksh KT Properties

170000

17000

151, 14/12/11 M/s. Koradia Const. Pvt. Ltd.

480000

48000

150, 14/12/11 M/s. Rexnord Electronics & Controls Ltd.

300000

30000

149, 14/12/11 Mr.Khimji M.Bhandra & Mrs.Kirti K.Bhandra

480000

48000

148, 14/12/11 M/s. R.V.S. Designs

200000

20000

147, 09/12/11 Mr. Ajay Wade & Associates

2960005

296000

146, 09/12/11 Mr. Ajay Wade & Associates

120000

12000

144, 02/12/11 M/s. Manish Developers

480000

48000

143, 01/12/11 M/s. Himesh Gupta & Associates

560000

56000

142, 29/11/11 Mr. Valerian Lawrence Dias

80000

8000

141, 29/11/11 M/s. Centroid

1640000

164000

140, 29/11/11 M/s. Centroid

320000

32000

139, 24/11/11 M/s. Ajay Wade & Associates

360000

36000

138, 24/11/11 M/s. Ajay Wade & Associates

120000

12000

136, 15/11/11 M/s. Rustomjee Evershine Joint Venture

640000

64000

135, 15/11/11 M/s. Nikunj Developers

440000

44000

134, 08/11/11 M/s. Evershine Developers

419500

41950

133, 08/11/11 M/s. Ajay Wade & Associates

360000

36000
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लवई वलयाय

भनऩा

132, 02/11/11 M/s. Ajay Wade & Associates

320000

32000

131, 25/10/11 M/s. Nanda Realators

80000

8000

130, 25/10/11 M/s. Navkhanda Builders

300000

30000

129, 25/10/11 Mr. Atin A. Shah

170000

17000

128, 25/10/11 M/s. Surabhi Developers

302100

30210

127, 25/10/11 M/s. Nageshwar Developers

320600

32060

126, 25/10/11 M/s. Poonam Adinath Infra

320000

32000

125, 24/10/11 M/s. Navkhanda Builders

650000

650000

124, 24/10/11 M/s. Navkhanda Builders & Developers

80000

8000

123, 24/10/11 M/s. Shree Sai Shraddha Associates

300000

30000

122, 24/10/11 M/s. Dama Agency

300000

30000

121, 15/10/11 M/s. D.Vora & Company

300000

30000

120, 15/10/11 M/s. Siddhivinayak Developers

200000

20000

119, 15/10/11 M/s. Himesh Gupta & Associates

320000

32000

118, 15/10/11 M/s. Himesh Gupta & Associates

240000

24000

117, 15/10/11 M/s. Himesh Gupta & Associates

80000

8000

116, 15/10/11 M/s. Shree Rajprabha Associates

170000

17000

115, 10/10/11 M/s. Newan Builders

300000

30000

114, 05/10/11 M/s. Himesh Gupta & Associates

1640000

164000

113, 03/10/11 M/s. Sameer R. Desai Architect

200000

20000

112, 03/10/11 M/s. Sameer R. Desai Architect

800000

80000

111, 28/09/11 M/s. Tirupati Ventures

300000

30000

110, 26/09/11 M/s. Poonam Skyline Const.

201000

20100

106, 17/09/11 M/s. Himesh Gupta & Associates

299999

29999

105, 17/09/11 M/s. Himesh Gupta & Associates

240000

24000

104, 14/09/11 M/s. Shah Realtors

240100

24010

103, 14/09/11 M/s. Ajay Wade & Associates

1000000

100000

101, 07/09/11 M/s. Atin H. Shah

170000

17000

100, 07/09/11 M/s. Dhawani KT Properties

240000

24000

99, 07/09/11 M/s. Gurukripa Developers

170000

17000

98, 05/09/11 M/s. Shubham Developers

170000

17000

95, 20/08/11 M/s. Amey Builders

720000

72000

94, 20/08/11 M/s. Magnates Enterprises

1020000

102000

93, 16/08/11 M/s. M.S. Enterprises

480000

48000

92, 16/08/11 M/s. Naman Enterprises

470000

47000
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लवई वलयाय

भनऩा

91, 16/08/11 M/s. Evershine Developers

120000

12000

90, 11/08/11 M/s. Shiv Shakti

320000

32000

89, 11/08/11 M/s. Viva & Patil Construction

380000

38000

88, 11/08/11 M/s. Viva Swastik Homes

265660

26566

87, 11/08/11 M/s. Shiv Chaya Developers

320120

32012

86, 11/08/11 M/sShah & Gattani consultants

3229990

322999

85, 10/08/11 M/s. Shantee Developers

530004

53000

84, 08/08/11 M/s. Shah Gattani Consultants

3230000

323000

83, 08/08/11 M/s. Sealink Construction Co. Pvt.Ltd

477011

47701

82, 06/08/11 M/s. R.K.Land Develpors

170000

17000

81, 03/08/11 M/s.Nanda Realtors

300000

30000

80, 30/07/11 M/s.Siddivinayak Construction

300000

30000

79, 29/07/11 M/s. P.k.Hospitality Services pvt . Ltd.

480000

48000

78, 29/07/11 M/s. P.K.Hospitality.Services Pvt. Ltd.

1000000

100000

77, 29/07/11 M/s. Ruhi Maruti Construction

1000000

100000

76, 29/07/11 M/s. Ajay Wade & Asssociates

119600

11960

75, 27/07/11 M/s. Vinay Unique Constuction Co

323000

32300

74, 27/07/11 M/s. Vinay Unique Construction co

200000

20000

73, 27/07/11 M/s. Bhoomi Enterprises

300000

30000

72, 27/07/11 M/s. D.Vora & Company

300000

30000

71, 21/07/11 M/s. Sitaben Memorial Trust

950000

95000

70, 18/07/11 M/s. Ami Corporation

480000

48000

69, 15/07/11 M/s Sunrose Land Developers

170000

17000

68, 12/07/11 M/s.Nanda Infrastructures

170000

17000

67, 08/07/11 M/s. Unus B.Hala

170000

17000

66, 04/07/11 M/s. Silver Construction

240000

24000

65, 02/07/11 M/s. Deepak K.Motwani

320000

32000

64, 01/07/11M/s.Gurukripa

80000

8000

63,01/07/11 M/s. Shree Consultants Architects

240000

24000

62,01/07/11 M/s. Bharat Petrolium Corp.Ltd.

80000

8000

60, 24/06/11 M/s. Shree Adiraj Laxmi Builders Pvt.ltd

440000

44000

59, 24/06/11 M/s. Bansari Builders & Developers.

950000

95000

58, 23/06/2011 M/s. Niti Enterprises

300100

30010

57,21/06/11 M/s. Sameer R.Desai

320000

32000

56, 21/06/11 M/s. Niwan Builders

300000

30000

Builders

Developer
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भनऩा

55,21/06/11 M/s. Kirit S.Sanghavi

80000

8000

54,/06/11 M/s. Kina Enterprises

480000

48000

53, 31/05/11 M/s. Ajay Wade & Associates

5060000

506000

52, 30/05/11 M/s. Surbhi

240000

24000

51, 30/05/11 M/s. Millenium Associates

300000

30000

50, 30/05/11 M/s. Jupiter Construction.

246900

24690

49,30/05/11 M/s. Homage Realters Pvt.Ltd.

120000

12000

48, 30/05/11 M/s. Rushabh Enterprises.

120000

12000

47, 25/05/11 M/s. Jay Uddhav Developers.

300000

30000

46, 25/05/11 M/s. Shree Rajprabha Associates

340000

34000

300000

30000

240000

24000

43, 23/05/11 M/s.Divine KT Properties

300000

30000

42, 23/05/11 M/s. Laksh KT Properties

850000

85000

41, 20/05/11 M/s. Abhay Raut Architect

1240000

124000

40,19/05/11 M/s. Paramount Developers.

480037

48003

33, 11/05/11 M/s. Zhaveri Builders

120000

12000

32, 10/05/11 M/s. Sagar Developers

202200

20220

31, 10/05/11 M/s. Saptarshi Developers

720000

72000

30, 10/05/11 M/s.Shreeram Builders

662700

66270

26, 03/05/11 M/s. Dattani Estate Developers

1001000

100100

24, 30/04/11 M/s. Siddivinayak Developers

120000

12000

22, 25/04/11 M/s. Krish Construction

120000

12000

21, 25/04/11 M/s. Viva Gokul Builders

300000

30000

06, 11/04/11 M/s. Shantee Developers

360050

36005

05, 11/04/11 M/s.Ram Rahim Builders

127500

12750

04, 11/04/11 M/s.Kini Associates

120000

12000

38, 30/03/11 M/s. S.M.Builders & Developers

120000

12000

37, 30/03/11 M/s. Ashraj Developers Pvt.Ltd.

120000

12000

36, 30/03/11 M/s. N.M.Residency Builders &Developers

240000

24000

35, 30/03/11 M/s. Poonam Skyline Construcrion

360000

36000

34, 30/03/11 M/s. Vinay Developers

360000

36000

33, 30/03/11 M/s. Poonam Universal

240047

24004

45,

25/05/11

M/s.

Developers

Mudra

Lease

Finance

& Investment

Industrial

Development

Co.Pvt.Ltd
44,

25/05/2011

M/s.

City

&

Corporation Ltd.
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भनऩा

32, 30/03/11 M/s. Mahavir Enterprises

360000

36000

31, 29/03/11 M/s. Ami Corporation

480000

48000

14, 28/03/11 M/s. Viva Vrindavan Builders

960000

96000

13, 28/03/11 M/s. VivA Vrindavan Builders

360000

36000

12, 28/03/11 M/s. Ajmera Developers

240000

24000

11, 28/03/11 M/s. Ajmera Developers

240000

24000

10, 28/03/11 M/s. Ajmera Developers

360000

36000

09, 28/03/11 M/s. Happy Home Housing Corporation

240000

24000

03,15/03/11 M/s. Dange Developers

360000

36000

Total

133271932 13912187

3) भशायाष्र आग प्रनतफॊधक ल ग्जलनवॊयषक उऩामोजन अधधननमभ 206 करभ 12 ते 14 नवाय पी फववलणे ल गोऱा
कयण्माची तयतूद आशे . त्मानवाय लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका,वलववाधायण वबा ठयाल क्रभाॊक 6 वबा वचना
क्र.10हद.15.02.2011 भधीर तक्ता क्र. 2, अ.क्र.18 नवाय फ्रेंच ऩॉभरळ वलक्रीचे दकान, भरकय/फीअय ळॉऩ इ. लावऴंक
नतनीकयण ळल्क रु. 2000/- घेण्माव भॊजूयी दे ण्मात आरेरी आशे . त्मानवाय खारीर नाशयकत दाखल्माॊचे नतनीकयण
ळल्क 2011-12 ऩावन
ू लवर
ू कयण्मात आरेरे नाशी. त्माची गणना खारीरप्रभाणे आशे . वदय लवरी शोणे आलश्मक
आशे .
नाल ल भॊजूयी क्रभाॊक, हदनाॊक

जभा

लवर

कयालमाचे एकण रु.

कॎऩीटे ळन पी लावऴवक नतनीकयण
ळल्क
लवलळभ/भनऩा/अग्ग्न/2011-12

2011-12

2012-13

04, हदनाॊक 15/03/2011भे. जॉडवन वेंटव

2000

2000

4000

137, हदनाॊक 22/11/2011भे. भरवलमा नॎच्मयर कॉस्भोहटक्व 2000

2000

4000

प्रा.भर.
96, हदनाॊक 20/08/2011भे. यॉमर फ्रेंच ऩॉभरळ

2000

2000

4000

23, हदनाॊक 25/05/2011भे. एयरीमा कॉस्भेटीक प्रा.भर.

2000

2000

4000

01, हदनाॊक 06/04/2011भे. एक्वेर कॉस्भेटीक

2000

2000

4000

08, हदनाॊक 23/03/2011भे. केमय ककचन लेअय

2000

2000

4000

07, हदनाॊक 15/03/2011भे. भमयी कभ कभ

2000

2000

4000

06, हदनाॊक 15/03/2011भे. केमय ककचन लेअय

2000

2000

4000

05, हदनाॊक 15/03/2011 भे. भोहशत कॉस्भेहटक्व

2000

2000

4000

एकूण

18000

18000

36000

4) नगय वलकाव वलबाग ळावन ननणवम क्र. अळवॊ/2009/प्र.क्र.230/नली-20, हद.12/03/10 अन्लमे याज्मातीर
भशानगयऩाभरका/नगयऩाभरका माॊच्मा भापवत कामावग्न्लत अग्ग्नळभन वेलेत कामवयत अधधकायी / कभवचायी माॊना आऩरे
कतवव्म फजालताॊना भत्ृ म अथला गॊबीय ळायीरयक ईजा, वलकराॊगता (कामभस्लरुऩी/अॊळत:) आल्माव वानग्रश अनदान

[40]
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भनऩा

म्शणून भदत दे ण्मावाठी “भशायाष्र अग्ग्नळभन वेला कल्माण ननधी” स्थाऩन कयण्माव भान्मता दे ण्माॊत आरेरी आशे .
त्मानवाय वलव नागयी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था तवेच वलळेऴ ननमोजन प्राधधकयणे माॊनी भशायाष्र आग प्रनतफॊधक ल जील
वॊयषक अधधननमभ 2006 च्मा करभ 25 अन्लमे स्थाऩन केरेल्मा ननधी भध्मे जभा शोणाऱमा एकूण यक्कभेच्मा 5%
तयतद प्रनतलऴी याज्मस्तयालय स्थाऩन शोणाऱमा “भशायाष्र अग्ग्नळभन वेला कल्माण ननधी” भध्मे जभा कयण्माचे
आदे भळत आशे . त्मानवाय 2012-13 मा वलत्तीम लऴावत पामय प्रोटे क्ळन ल वलळेऴ पामय प्रोटे क्ळन पी जभा यक्कभ रु.
16,66,74,780/- च्मा 5% म्शणजे रु. 83,33,739/- अग्ग्नवयषा ननधीत बयणे आलश्मक शोते. ऩयॊ त माफाफतचे रेखे
रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारे नाशी.
लयीर अभबप्रामावॊदबावत अधववभाव साऩन क्र.90,हद.27.08.2014 नवाय वॊफॊधीत वलबागाव कऱवलण्मात आरे शोते.
माफाफत वलबागाने अनऩारन अऩात्र आशे .
DVESMBM7301 (Ref No : 48, Hmm No : 90)
[End Para)
[Start Para)
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रेखाऩयीषणाव अलबरेख वादय न केल्माफाफत.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :वाप्रवल ळावन ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ

जनगणना भानधनावाठी कयण्मात आरेल्मा खचााऩक
ै ी क्रेरयकर स्टापचे भानधन रु. 5,30,790/- ल उऩगटाचे
भानधन रु. 46,200/- चे अलबरेख रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरे नाशीत.

बायताची जनगणना-2011 अॊतगवत दव-मा टप्प्माचे प्रगणक,ऩमवलेषक ल भास्टय रे नय माॊना दमालमाचा भानधनाचा
धनादे ळ बायतीम स्टे ट फॉक ऑप इॊडडमा,ठाणे (धनादे ळ क्र.892574 यक्कभ रु.1,24,41,589हद.21.04.2012) ग्जल्शाधधकायी
कामावरमाकडून भशाऩाभरकेव प्राप्त झारा. मा भानधनाचे खारीर प्रभाणकाॊनवाय प्रदान झारेरे आशे .
प्रभाणक क्रभाॊक ल हदनाॊक

यक्कभ

1016,हद.10.07.12

3240600

1286,हद.30.07.12

3283500

1015,हद.10.07.12

2062500

967,हद.03.07.12

1230900

मा प्रदान दे मकाॊचे ल रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन हदरेल्मा अभबरेख्माचे रेखाऩयीषण केरे अवता ऩढीर
प्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे .
1)खचव यकभेभध्मे क्रेरयकर स्टापचे भानधन रु. 5,30,790/- ल उऩगटाचे भानधन रु. 46,200/- लाटऩ
कयण्माॊत आरेरे आशे . वदय लाटऩ वलननभमाचे दे मक, मा वॊफॊधधचे कामावदेळ,लाटऩ केरेल्मा कभवचा-माॊचे

[41]
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भनऩा

कामव,त्माॊचे शजेयी अशलार इत्मादी भानधन लाटऩावाठी आलश्मक अवणाये दस्तऐलज रेखा ऩयीषणाव वादय
कयण्मात आरेरे नाशी.

त्माभऱे मा यकभेचे रेखाऩयीषण कयणे ळक्म झारे नाशी.

लयीर अभबप्रामा वॊदबावत अधववभाव साऩन क्रभाॊक 52, हद. 17/10/2014 नवाय वॊफॊधीत वलबागाव कऱवलण्मात
आरे शोते. ऩयॊ तू वलबागाकडून कोणतेशी अनऩारन प्राप्त झारे नाशी.
DVESMBM7301 (Ref No : 47, Hmm No : 52)
[End Para)
[Start Para)
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उदमान वलबागाच्मा भाशे भाचा, 2013 भध्मे झारेल्मा खचाातीर 14 प्रभाणकाॊच्मा

खचााचा अलबरेख वादय न केल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :03 भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2356830.00/-

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩालरकेच्मा उदमान वलबागाच्मा भाशे भाचा, 2013 भध्मे झारेल्मा खचाातीर 11
प्रभाणकाॊचा रुऩमे 23,56,830/- खचााचा अलबरेख वादय कयण्माची भशानगयऩालरकेची जफाफदायी अवूनशी
स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अर्धननमभ 1930 चे करभ 6 प्रभाणे अलबरेखाची भागणी अधावभाव साऩन क्रभाॊक
: 45, हदनाॊक 16.07.2014 अन्लमे केरी शोती. तथावऩ वलबागाने अलबरेख उऩरब्ध न केल्माभुऱे रेखाऩयीषण

कयता आरे नाशी.

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा उदमान वलबागाचा भाशे भाचव, 2013 मा ननलड भहशन्माचा एकूण
खचव रुऩमे 92,03,774/- (25 प्रभाणके) झारा अवन खारीर नभद 11 प्रभाणकाॊच्मा रुऩमे
23,56,830/- खचावचा अभबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन दे ण्मात आरेरा नाशी. वदय
अभबरेखाची भागणी स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अधधननमभ 1930 चे करभ 6 प्रभाणे अभबरेखाची
भागणी अधववभाव साऩन क्रभाॊक : 45, हदनाॊक 16.07.2014 अन्लमे केरी शोती.

तथावऩ वलबागाने

अभबरेख उऩरब्ध न केल्माभऱे रेखाऩयीषण कयता आरे नाशी. त्माभऱे 11 प्रभाणकाॊचा रुऩमे
23,56,830/- खचावचे रेखाऩयीषण कयता आरे नाशी. अभबरेखाचा तऩभळर खारीर प्रभाणे आशे.
अ.क्र.

तऩलळर

प्रभाणक / हदनाॊक

1

इरेक्रीक कपटीॊग, खेऱणी, कक्रडा वाहशत्म 4313/21.3.13

2

4314/21313
[42]

यक्कभ रुऩमे
100000
286000

लवई वलयाय

3

भनऩा

ल इतय वाहशत्म दरुस्ती.

4621/30.3.13

329000

4

4680/30.3.13

52400

5

4681/30.3.13

72300

6

4682/30.3.13

266300

4035/4.3.13

507870

4620/30.3.13

350000

44/7.3.13

127460

7

उदमान कायॊ जे / फाकडे खये दी.

8
9

रार भाती, ळेणखत, गाॊडऱ खत तमाय
कयणे ल खये दी.

10

बफमाणे ल योऩे खये दी ल योऩलाटीका खचव. 47/13.3.13

11

48/13.3.13
एकूण

27500
238000
2356830

उऩयोक्तफाफत उदमान वलबागाव अधववभाव साऩन क्रभाॊक : 45, हदनाॊक 16.7.2014 ननगवभभत कयण्मात
आरे अवन वलबागाकडून अनऩारन वादय कयण्मात आरेरे नाशी.

( आषेऩाधीन यक्कभ रुऩमे 23,56,830/-)
DMASGDM7201 (Ref No : 67, Hmm No : 45)
[End Para)
[Start Para)
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ऩाणी ऩुयलठा वलबागाने भोजभाऩ ऩुथतके उऩरब्ध करुन ददरी नाशीत.

दे खबार दरु
ु स्ती खचा
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरमे भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 967499.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 967499.00/-

प्रबाग कामाारमातीर वलशीयी वापवपाई कयणे, ऩाण्माच्मा टाक्मा वापवपाई कयणे, फोयीॊग खोदाई कयणे,
माकाभाची भोजभाऩ ऩुस्तके रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत.
[43]

लवई वलयाय

भनऩा

ई प्रबाग कामावरमातीर ऩाणी ऩयलठा ल भर:ननवायण वलबागाचे रेखे तऩावताना ऩढीर काभाॊची
भोजभाऩ ऩस्तके रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत.

भशायाष्र स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा

अधीननमभ अध्मादे ळ, 2011 करभ 6 नवाय रेखाऩयीषणाव अभबरेखे उऩरब्ध करुन दे ण्माची जफाफदायी
भशानगयऩाभरका आमक्ताॊची आशे. ऩयॊ त वलबागाने अभबरेखे दाखवलरे नाशीत.
अ.क्र.

1.

प्रभाणक हदनाॊक

प्रदान

क्र.

यक्कभ

20

10/08/12

484000/-

काभाचे नाल

प्रबाग वभभती ई, कामावरम लवई शददीतीर वालवजननक वलशीयी
वापवपाई कयणे..

2.

62

04/03/13

95499/-

प्रबाग वभभती ई, ऩाणी ऩयलठा मोजनेअत
ॊ गवत वाठलणक टाक्मा
वापवपाई कयणे.

3.

388000/-

एकण

967499/-

शॉन्डऩॊऩ (फोरयॊग) वाहशत्मावश खोदाई कयणे.

माफाफत रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी अधव वभाव साऩन ऩत्र क्र. 125, हद. 20/09/2014 अन्लमे खरावा
वलचायरा शोता. वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी. उऩयोक्त भोजभाऩ ऩस्तका अबाली माकाभावाठी
केरेरा एकण खचव यक्कभ रु. 967499 रेखा ऩरयषणाव आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे.
DATPMVM6001 (Ref No : 69, Hmm No : 125)
[End Para)
[Start Para)
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लवई प्रबाग कामाारम ई चे वलत्तीम काभाफाफत.

प्रबाग कामाारमे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरमे भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 2568600.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1903800.00/-

लवई प्रबागाचे वला वाधायण योखलशीतीर नोंदीलय प्रार्धकृत अर्धकाऱ्माची स्लाषयी नाशी. अतॊगत
ा रेखा ऩरयषा
वलबागाचा तऩावणीचा अशलार अप्राप्त.् रुनणारम दमलस्थाऩनाचे कडीर ऩल्व ऩोलरओ, शत्तीयोग ननमॊत्रण इ.
अलबरेखे उऩरब्ध झारे नाशीत. भशाऩालरका भारकीच्मा बुखॊडाचे बूखॊड धायकाकडीर बुईबाडे लवुरीफाफत
[44]
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भनऩा

अलबरेखे प्राप्त झारे नाशीत. लॉटय प्मुयीपामय खये दीतीर अननमलभतता. दाले खटल्माची नोंदलशी ल
प्रगतीफाफत कागदऩत्रे उऩरब्ध झारी नाशीत. ननलत्ृ ती लेतनाचे गुत
ॊ लणूक प्रभाणऩत्र उऩरब्ध झारे नाशी.
अनाभत, बवलष्ट्म ननलााश ननधी, ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ तीलेतन योखलशीचा फॉक ऩावफुकावोफत ताऱभेऱ
घेतरा नाशी. वषभ प्रार्धकाऱ्माॊने लऴाबयात एकदाशी योकडलशीची लळल्रक ऩडताऱून ऩाहशरी नाशी

आमक्त, लवई – वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका माॊचेकडीर आदे ळ क्र. आस्था/738/2012, हदनाॊक 17/01/2012
अन्लमे भशानगयऩाभरकेच्मा 5 प्रबाग वभभत्माॊना रेखा वलऴमक अधधकाय प्रदान कयण्मात आरे आशे त.

त्मानवाय प्रबाग वभभती ननशाम रेखा वलऴमक काभकाज ऩाय ऩाडण्माकरयता भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका
अधधननमभ 1949 करभ 84(1) नवाय रेखाऩार/लरयष्ठ रेखा भरऩीक माॊना प्राधधकृत कयण्मात आरे आशे .

तवेच भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 भधीर तयतदीनवाय प्रबाग वभभतीचे वॊऩणव रेखा वलऴमक
काभकाज प्रबाग वभभती भापवत ऩाय ऩाडरे जाईर. त्मावाठी भख्म ननधीतन प्रत्मेक प्रबागाव लेऱोलेऱी

ठयावलक यक्कभ लगव कयण्मात आरी आशे . प्रबाग वभभत्माॊच्मा अधधकाऱमाॊनी ननधी ननशाम स्लतॊत्र रेखे ठे लामचे
आशे . फॉक खात्माचे व्मलशाय प्रबाग कामावरमाऩयते भमावहदत ठे लरे आशे त. फॉक खात्माचे व्मलशाय कयण्माचे

अधधकाय वॊफध
ॊ ीत उऩामक्त ल प्रबागाचा रेखाऩार/लरयष्ठ रेखा भरऩीकाव हदरे आशे त. त्मावाठी लेतन बत्ते,
ळावककम दे णी, वलद्मत दयध्लनी, डडझेर खचव, इतय काभाॊचा खचव इत्मादी फाफत यक्कभ रु. 5.25 राख

ऩमंतच्मा खचावची भमावदा घारन हदरी आशे . तवेच कोणत्माशी काभाचे एकाऩेषा अधधक बाग करुन खचव कयता
मेणाय नाशी. स्थाननक वॊस्था कयाचे काभ ऩेल्शाय कामावरमाचे अधधनस्त ् ठे लरे आशे . नगययचना वलबाग, वॎटे
राईट भवटी मोजना ल भख्मारमातीर आस्थाऩनेचे व्मलशाय फोऱीॊज कामावरमाचे अधधनस्त ठे लरे आशे .

अऩरयशामव ऩरयग्स्थती खेरयज वलव प्रदाने ई.वी.एव. व्दाये कयालमाची आशे त. रुग्णारम व्मलस्थाऩनाचे काभ लवई
कामावरमाचे अधधनस्त ् ठे लरे आशे .वलशीत वलत्तीम भमावदेत नवणायी वलव प्रदाने भख्म रेखाधधकायी ल आमक्त
माॊच्मा वॊमक्त स्लाषयीने कयालमाची आशे त.
लवई प्रबाग कामावरम (ई) चे काभाफाफत –

लवई प्रबाग कामावरमाने वलग्त्तम लऴव 2012-13 कयीता ऩढीरप्रभाणे योखलशमा ठे लल्मा आशे त.
वलव वाधायण योखलशी
अनाभत योखलशी

बवलष्म ननलावश ननधीची योखलशी
ननलत्ृ ती लेतन योखलशी

ऩरयबावऴक अॊळदान ननलत्ृ तीलेतन योखलशी
ऩाणी ऩयलठा योखलशी

रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.144, हद.16/10/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.

वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र. ननयॊ क, हद. 19/11/2014 अन्लमे केरेरा खरावा तऩावरा. प्रबागाने केरेल्मा
गत
ॊ लणूकीच्मा ऩालत्मा तऩावल्मा. अनऩारन ल वॊफध
ॊ ीत नोंदलशमा तऩावल्मा अवन रेखाऩयीषणाचे
अभबप्राम ऩढीरप्रभाणे दे ण्माॊत मेत आशे त.

1) वलव वाधायण योखडलशी हदनाॊक 31/03/2013 अखेय भळल्रक
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फॉकेचे नाल

फॉक ऑप भशायाष्र

भनऩा

योखलशीतीर यक्कभ
रु. 12874456

फचत खाते (क्र. 60090705564)

ऩाव फकातीर यक्कभ

रु. 22223214

तपालत

रु.9348758

योखलशीतीर भळल्रक ल फॉकेच्मा ऩावफकातीर भळल्रक माॊचा ताऱभेऱ भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता
1971 ननमभ 40 ल 51 नवाय प्रत्मेक भहशन्माच्मा अखेयीव घेणे फॊधनकायक अवताॊना, प्रबागाने प्रत्मेक
भहशनाअखेयीव ताऱभेऱ घेतरा नाशी.

योखलशीत 31 भाचव 2013 योजी प्रबायी रेखाऩार माॊची वशी आशे . ऩयॊ त भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता,

1971 ननमभ 51 नवाय योखलशीतीर रेखे योजच्मा योज फॊद करुन त्मालय प्राधधकृत अधधकाऱमाॊने स्लाषयी केरी
नाशी. भाशे भाचव, 2013 भधीर कोणत्माशी हदलळी प्राधधकृत अधधकाऱमाॊने स्लाषयी केरी नाशी.

2) भशानगयऩाभरका अॊतगवत रेखा ऩरयषा वलबागाने वदय योखलशीतीर तऩावणी केल्माचे हदवन मेत.े
ऩयॊ त त्माॊच्मा कडीर अशलार अप्राप्त आशे.

3) रुग्णारम व्मलस्थाऩनाचे काभ लवई प्रबागाच्मा अधधनस्त ठे लरे आशे . रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी भाशे
भाचव 2013 ची प्रभाणके तऩावता त्मातन ऩल्व ऩोरीओ भानधना कयीता रु.1818800/- ल इतय

ळावककम मोजना कयीता रु. 749800/- खचव केल्माचे हदवन मेत.े प्रत्मषात ऩल्व ऩोरीओ कयीता, ल
इतय मोजना कयीता ळावनाचे अनदान ककती प्राप्त झारे आणण त्मातन ककती खचव केरा, अखचीत
यक्कभ ककती याशीरी माफाफतचा ताऱभेऱ घेतरेरा नाशी.

कायण वदय यकभाॊचे प्रदान लैदमकीम

अधधकाऱमारा केरे अवन त्माने प्रत्मषात राबार्थमांना प्रदान केरे आशे.

प्रबाग कामावरम ल

रुग्णारमीन आयोग्म वलबागात वभन्लम (को.ऑडीनेळन) नवल्माचे लेतन दे मकालरुन हदवन मेत.े रेखा

ऩरयषणाच्मा लेऱी काशी ननलडक दे मके तऩावता स्थामी वभभती ठयाल क्र. 9, हद. 06/04/2011 अन्लमे
भशानगयऩाभरकेभापवत ऩल्व ऩोरीओ कामवक्रभावाठी काभ कयणाऱमा कभवचाऱमाॊना प्रती हदन प्रती

कभवचायी भानधन रु.100 दे ण्माव भॊजयी हदरी आशे. ळावनाच्मा भानधनाचा दय रु. 50 अवताना त्मा
ऩेषा जादा दयाने म्शणजे रु. 100 ने प्रदान केल्माचे दे मकालरुन हदवन मेत.े ऩयॊ त ळावनाचे अनदान
ककती आरे, भशानगयऩाभरकेचा हशस्वा म्शणन ककती यक्कभ खचव केरी माचा ताऱभेऱ घेतरा गेरा
नाशी.

ज्माना भानधन हदरे त्माॊची शजेयी ल स्लाषऱमा फाफतची कागदऩत्रे उऩरब्ध झारी नाशीत.

प्रदान लैद्मककम आयोग्म अधधकाऱमाव आधी करुन त्मानॊतय खचव केल्माचे हदवन मेत.े ऩल्व ऩोरीओ,
शत्ती योग ननमॊत्रण, कष्ठयोग ननभरवन इ. ननयननयाळ्मा ळावकीम मोजनाॊवाठी केरेल्मा भाचव, 2013
भधीर खचावची मोजना ननशाम भाहशती उऩरब्ध झारी नाशी. माचा तऩभळर ऩढीरप्रभाणे
प्रभाणक क्र. हदनाॊक

यक्कभ

तऩभळर

1769

30/03/2013 173800

लैद्मककम आयोग्म भनऩा

1770

---//----

221000

शत्ती योग ननमॊत्रण ऩथक भानधन प्रती हदन रु. 50x30

1771

---//----

21000

----//------

1772

---//----

72500

----//------

1773

---//----

36000

----//-----

हदलव
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भनऩा

1774

---//----

117500

---//----

1775

---//----

78000

---//----

1776

---//----

91400

ऩल्व ऩोरीओ कामवक्रभ

1782

---//----

531000

---//----

1783

---//----

108800

---//----

1784

---//----

107200

---//----

1785

---//----

129200

---//----

1786

---//----

220900

---//----

1787

---//----

176100

---//----

1589

04/03/2013 218300

---//----

1590

---//----

108300

---//----

1591

---//----

127600

---//----

1592

---//----

15000

कष्ठ योग ननमॊत्रण

1593

---//----

15000

---//----

माफाफतचे अभबरेखे उऩरब्ध करुन दे ण्मात माले ल अळा प्रकायचा खचव केल्माच्मा अन्म प्रकयणाॊचा

तऩभळर रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध करुन दे ण्माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.144, हद. 16/10/2014 अन्लमे
वलचायणा केरी शोती. ऩयॊ त प्रबागाने हदनाॊक 19/11/2014 योजी केरेल्मा खराळानवाय वदयचे प्रदान
लैदमकीम अधधकाऱमाॊभापवत केल्माने तऩळीरलाय भाहशती उऩरब्ध शोलू ळकरी नाशी. वफफ, ऩल्व

ऩोभरओ मोजनेकयीता केरेल्मा प्रदानाची एकण यक्कभ रुऩमे 1818800/- रेखाऩयीषणात आषेऩाधीन
ठे लण्माॊत मेत आशे.

4) प्रभाणक क्र. 1661, हद. 16/03/2013 रु. 72374/- अकृवऴक आकाय, घोलरी खाते क्र. 446 वले
नॊ. 104 फाफत तराठी माॊना प्रदान

ऩाऩडी औद्मोधगक लवाशत बखॊड जागेचा अकृवऴक आकाय वन 2012-13 भध्मे ळावनाकडे बयणा

केल्माचे प्रभाणकानवाय वभजते. मा औद्मोधगक लवाशती भध्मे ककती बखॊड आशे त. त्माऩैकी ककती

जागा भनऩाने बईबाडमाने हदल्मा आशे त. बखॊड धायक ककती आशे त. त्माॊची भागणी, लवरी, थकफाकी
ककती आशे. माफाफतच्मा नोंदलशमा रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध झाल्मा नाशीत. शी जागा भशाऩाभरकेच्मा

भारकीची अवल्माची नोंद भारभत्ता नोंदलशीत अवल्माचे दाखवलरे नाशी. प्रभाणका वोफत जोडरेल्मा
कागदऩत्रानवाय बखॊडधायकाॊकडन रु. 155040 /-लवर झाल्माचे नभद केरे आशे त. ऩयॊ त वदयची
यक्कभ कधी लवर केरी माचे ऩालती ऩस्तक, वॊफध
ॊ ीत नोंदलशमा, अभबरेखे उऩरब्ध करुन हदरे
नाशीत.

5) भे. भमये ळ केभभकर कडन ई प्रबाग कामावरमावाठी 2 लॉटय प्मयीपामय खये दी केरे आशे त. तवेच
रुग्णारमावाठी 2 लॉटय प्मयीपामय खये दी केरे आशे त. मा दोन्शी काभावाठी स्लतॊत्र कोटे ळन हद.

28/01/2013 योजी भागवलल्माचे हदवन मेत.े ळावन ननणवम हद.02/01/1992 नवाय एकत्र ननवलदा
भागवलणे आलश्मक शोते. ऩयॊ त तळी कामवलाशी प्रबागाने केरी नाशी. वदयच्मा लॉटय प्मयीपामयच्मा
नोंदी वाठा नोंदलशीत उऩरब्ध झाल्मा नाशीत.

1619 हद. 11/03/2013 रु. 42500 कामावरमावाठी
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1620 हद. 11/03/2013 रु. 42500 रुग्णारमावाठी

वफफ, माकाभी केरेल्मा खचावची एकण यक्कभ रु.85000/- रेखाऩयीषणात आषेऩाधीन ठे लण्माॊत मेत
आशे.

6) प्र.क्र. 1632, हद. 13/03/2013 रु. 62600 दाले खटरेकाभी लकीर श्री. हदगॊफय दे वाई माॊना प्रदान.
दाले, खटल्माची नोंदलशी उऩरब्ध ् झारी नाशी. त्माभऱे वलत्तीम लऴावत एकण ककती प्रदान झारे माचा

तऩळीर उऩरब्ध झारा नाशी. भशाऩाभरकेच्मा लतीने काभ कयताना वदयच्मा लकीराने ककती दाव्माचा
ननकार भनऩाच्मा फाजने रालण्मावाठी प्रमत्न केरा माचा तऩभळर रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा
नाशी.

7) ननलत्ृ ती लेतन ननधी

मा मोजनेच्मा ककदीत हद. 01/04/2012 योजी रु. 917547.95 जभा एप.डी. म्शणन दाखवलररी आशे .
प्रत्मषात गत
ॊ लणक प्रभाणऩत्र उऩरब्ध झारे नाशी.

8) अनाभत योखलशी हद. 31/03/2013 अखेय भळल्रक योखलशीत रु. 7552372/फॉक ऑप भशायाष्र (60090707561) रु. 7242876/-

तपालत रु.309496/-

भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 ननमभ 40 ल 51 नवाय फॉक ताऱभेऱ घेतरा नाशी.

अनाभत नोंदलशी नभना क्र. 147 नवाय वन 2011-12 अखेय भळल्रक रु. 1014203/- + 2012-13
मा लऴावतीर जभा यक्कभ 10445715/- इतकी आशे. ऩयॊ त अनाभतीवाठी ठे लरेल्मा योखलशीतीर हद.

31/03/2013 ची भळल्रक रु. 1014203/- कभी हदवन मेत.े मा तपालती फाफत खरावा केरा नाशी.
9) बवलष्म ननलावश ननधीची हद. 31/03/2013 अखेय योखलशीतीर भळल्रक रु. 1884993.97 इतकी

आशे. ऩयॊ त ऩावफक तऩावणीव उऩरब्ध झारे नाशी. त्माभऱे प्रत्मषात तपालत ककती शे वभज ळकत
नाशी. कभवचाऱमाॊना द्माले रागणाये व्माजाचा दय 8.50% आणण ननधीच्मा भळरकेलय भभऱणाये फॉकेचे
फचत खात्माचा व्माजाचा दय 4% आशे. दोन्शी व्माजदयातीर तपालत 4.5% आशे. माफाफतचा
ताऱभेऱ भशानगयऩाभरका कवा घेणाय, माफाफतचा खरावा केरा नाशी.

योखलशीतीर भळल्रक ल फॉकेच्मा ऩावफकातीर भळल्रक माॊचा ताऱभेऱ रेखा वॊहशता 1971 ननमभ 40
ल 51 नवाय घेतरेरा नाशी.

योखलशीत 31 भाचव 2013 योजी प्रबायी रेखाऩार माॊच्मा वशमा आशे त. ऩयॊ त भशायाष्र नगयऩाभरका

रेखा वॊहशता, 1971 ननमभ 51 नवाय योकडलशीतीर रेखे योजच्मा योज फॊद करुन त्मालय प्राधधकृत

अधधकाऱमाॊने स्लाषयी केरी नाशी. भाशे भाचव, 2013 भधीर कोणत्माशी हदलळी प्राधधकृत अधधकाऱमाॊने
स्लाषयी केरी नाशी.

10) ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ तीलेतन योखलशी

वदय योखलशीत हद. 31/03/2013 अखेय भळल्रक रु. 3703091 अवन भशायाष्र फॉकेत (क्र.

60095851679) भध्मे भळल्रक रु. 1405408 इतकी आशे. तपालत रु.2297683 आशे. फॉक
ताऱभेऱ केरेरा नाशी.

11) प्रबाग कामावरमाचे काभ कयण्मावाठी आमक्ताॊचे आदे ळानवाय/ रेखाऩार/लरयष्ठ भरऩीकाची
[48]

लवई वलयाय

भनऩा

नेभणक केरी आशे ल उऩामक्ताॊना प्रनत स्लाषयीचे अधधकाय हदरे आशे त. प्रबाग कामावरमात योखलशी
भरशीण्माचे काभ रेखाऩाराकडन केरे जाते. योखलशीलय रेखाऩाराची स्लाषयी आशे. वशाय्मक

आमक्ताॊना कोणतेशी आधथवक अधधकाय हदरे नाशीत त्माॊची स्लाषयी योखलशीत नाशी. उऩामक्त

धनादे ळालय वशी कयतात. त्माभऱे भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 भधीर ननमभ क्र. 62
(2) नवाय भहशन्मातन ककभान एकदा तयी उऩामक्ताॊने योकडलशीतीर भळल्रक ऩडताऱन ऩाहशरी

ऩाहशजे. ऩयॊ त वलग्त्तम लऴव 2012-13 भध्मे उऩामक्ताने कधीशी योकडलशीतीर भळल्रक ऩडताऱन
ऩाहशरी नाशी. योकडलशीलय त्माॊची स्लाषयी नाशी.

भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 भधीर ननमभ 40 नवाय योकडलशीतीर जभा ल वॊवलतयण
माॊचा भेऱ जभा ल खचावच्मा भाभवक गोऴलाऱमाफयोफय घेतरा नाशी. ननमभ 51 नवाय योकडलशीतीर
रेखे फॊद करुन त्माॊचा ताऱभेऱ घेतरा नाशी.

DATPMVM6001 (Ref No : 82, Hmm No : 144)
[End Para)
[Start Para)
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नलघय-भाणणकऩूय प्रबाग कामाारम ड चे वलत्तीम काभाफाफत.

प्रबाग कामाारमे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरमे भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ

नलघय-भाणणकऩूय प्रबागाचे वला वाधायण योखलशीतीर नोंदीलय प्रार्धकृत अर्धकाऱ्माची स्लाषयी नाशी. अतॊगत
ा
रेखा ऩरयषा वलबागाचा तऩावणीचा अशलार अप्राप्त,् ऩरयबावऴक अॊळदान ननलत्ृ तीलेतन योखलशी, बवलष्ट्म
ननलााश ननधी योखलशी, ननलत्ृ ती लेतन योखलशी, ऩाणी ऩुयलठा योखलशी, अनाभत योखलशीचा फॉक ऩावफुकावोफत
ताऱभेऱ घेतरा नाशी. ऩाणी ऩुयलठा दे खबार दरु
ु स्ती, ल बॊगाय वाहशत्म वलक्री-लवुरी फाफत अननमलभतता.
वषभ प्रार्धकाऱ्माॊने लऴा बयात एकदाशी योकडलशीची लळल्रक ऩडताऱून ऩाहशरी नाशी.
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आमक्त, लवई – वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका माॊचेकडीर आदे ळ क्र. आस्था/738/2012, हदनाॊक 17/01/2012
अन्लमे भशानगयऩाभरकेच्मा 5 प्रबाग वभभत्माॊना रेखा वलऴमक अधधकाय प्रदान कयण्मात आरे आशे त.

त्मानवाय प्रबाग वभभती ननशाम रेखा वलऴमक काभकाज ऩाय ऩाडण्माकरयता भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका
अधधननमभ 1949 करभ 84(1) नवाय रेखाऩार/लरयष्ठ रेखा भरऩीक माॊना प्राधधकृत कयण्मात आरे आशे .

तवेच भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 भधीर तयतदीनवाय प्रबाग वभभतीचे वॊऩणव रेखा वलऴमक
काभकाज प्रबाग वभभती भापवत ऩाय ऩाडरे जाईर. त्मावाठी भख्म ननधीतन प्रत्मेक प्रबागाव लेऱोलेऱी

ठयावलक यक्कभ लगव कयण्मात आरी आशे . प्रबाग वभभत्माॊच्मा अधधकाऱमाॊनी ननधी ननशाम स्लतॊत्र रेखे ठे लामचे
आशे . फॉक खात्माचे व्मलशाय प्रबाग कामावरमाऩयते भमावहदत ठे लरे आशे त. फॉक खात्माचे व्मलशाय कयण्माचे

अधधकाय वॊफध
ॊ ीत उऩामक्त ल प्रबागाचा रेखाऩार/लरयष्ठ रेखा भरऩीकाव हदरे आशे त. त्मावाठी लेतन बत्ते,
ळावककम दे णी, वलद्मत दयध्लनी, डडझेर खचव, इतय काभाॊचा खचव इत्मादी फाफत यक्कभ रु. 5.25 राख

ऩमंतच्मा खचावची भमावदा घारन हदरी आशे . तवेच कोणत्माशी काभाचे एकाऩेषा अधधक बाग करुन खचव कयता
मेणाय नाशी. स्थाननक वॊस्था कयाचे काभ ऩेल्शाय कामावरमाचे अधधनस्त ् ठे लरे आशे . नगययचना वलबाग, वॎटे
राईट भवटी मोजना ल भख्मारमातीर आस्थाऩनेचे व्मलशाय फोऱीॊज कामावरमाचे अधधनस्त ठे लरे आशे .

अऩरयशामव ऩरयग्स्थती खेरयज वलव प्रदाने ई.वी.एव. व्दाये कयालमाची आशे त. रुग्णारम व्मलस्थाऩनाचे काभ लवई
कामावरमाचे अधधनस्त ् ठे लरे आशे .वलशीत वलत्तीम भमावदेत नवणायी वलव प्रदाने भख्म रेखाधधकायी ल आमक्त
माॊच्मा वॊमक्त स्लाषयीने कयालमाची आशे त.

नलघय-भाणणकऩयू प्रबाग कामावरम (ड) चे काभाफाफत -

नलघय-भाणणकऩयू प्रबाग कामावरमाने वलग्त्तम लऴव 2012-13 कयीता ऩढीरप्रभाणे योखलशमा ठे लल्मा आशे त.
वलव वाधायण योखलशी
अनाभत योखलशी

बवलष्म ननलावश ननधीची योखलशी
ननलत्ृ ती लेतन योखलशी
ऩरयबावऴक योखलशी

ऩाणी ऩयलठा योखलशी

रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.151, हद.27/10/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.
वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र.ननयॊ क, हद.11/11/2014 अन्लमे केरेरा खरावा तऩावरा. प्रबागाने केरेल्मा

गत
ॊ लणूकीच्मा ऩालत्मा तऩावल्मा अनऩारन ल वॊफध
ॊ ीत नोंदलशमा तऩावल्मा. रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम
ऩढीरप्रभाणे दे ण्माॊत मेत आशे त.

1) वलव वाधायण योखलशी हदनाॊक 31/03/2013 अखेय भळल्रक
2) फॉकेचे नाल

मननमन फॉक

योखलशीतीर यक्कभ

रु. 59490354

फचत खाते (क्र. 320602010061937)

ऩाव फकातीर यक्कभ

रु. 83283600

तपालत

रु. 23793246

योखलशीतीर भळल्रक ल फॉकेच्मा ऩावफकातीर भळल्रक माॊचा ताऱभेऱ भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता

1971 ननमभ 40 ल 51 नवाय घेतरेरा नाशी. फॉकेतीर भळल्रक योखलशीतीर भळल्रकेऩेषा रु.23793246 ने
जादा आशे.

योखलशीत 31 भाचव 2013 योजी प्रबायी रेखाऩार माॊची वशी आशे . ऩयॊ त भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता,
[50]

लवई वलयाय

भनऩा

1971 ननमभ 51 नवाय योखडलशीतीर रेखे योजच्मा योज फॊद करुन त्मालय प्राधधकृत अधधकाऱमाॊने स्लाषयी

केरी नाशी. भाशे भाचव, 2013 भधीर कोणत्माशी हदलळी प्राधधकृत अधधकाऱमाॊने स्लाषयी केरी नाशी.

2) भशानगयऩाभरका अॊतगवत रेखा ऩरयषा वलबागाने वदय योखलशीतीर तऩावणी केल्माचे हदवन मेत.े
ऩयॊ त त्माॊच्मा कडीर अशलार अप्राप्त आशे.

3) ऩरयबावऴक योखलशीफाफत – हद. 31/03/2013 अखेय भळल्रक
फॉकेचे नाल

मननमन फॉक

योखलशीतीर यक्कभ
रु. 889640

फचत खाते (क्र. 320602010061939)

ऩाव फकातीर यक्कभ

रु. 841106

तपालत

रु. 48534

योखलशीतीर भळल्रक ल फॉकेच्मा ऩावफकातीर भळल्रक माॊचा ताऱभेऱ भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता
1971 ननमभ 40 ल 51 नवाय घेतरेरा नाशी. फॉकेतीर भळल्रकेऩेषा योखलशीतीर भळल्रक रु.48534/- ने
जादा आशे.

4) बवलष्म ननलावश ननधी – हद. 31/03/2013 अखेय भळल्रक
फॉकेचे नाल

मननमन फॉक

योखलशीतीर यक्कभ
रु. 19729713

फचत खाते (क्र. 320602010061942)

ऩाव फकातीर यक्कभ

रु. 3298169

योखलशीतीर भळल्रक ल फॉकेच्मा ऩावफकातीर भळल्रक माॊचा ताऱभेऱ रेखा वॊहशता 1971 ननमभ 40 ल 51
नवाय घेतरेरा नाशी.

ब.नन.नन. च्मा भळल्रक यकभेलय कभवचाऱमाॊना व्माज दमाले रागते. 2012-13 वलत्तीम लऴावत व्माजाचा दय

वभाये 8.50% आशे. त्माभऱे मा खात्मातीर यक्कभ जास्तीत जास्त व्माज दे णाऱमा याष्रीमकृत फॉकेत

गत
ॊ लणे आलश्मक आशे. ऩावफकात हदवणायी यक्कभ रु.3298169 आशे. माऩैकी वभाये रु.2000000
ची अल्ऩभदतीभध्मे गत
ॊ लणक
ू कयणे आलश्मक शोते.

ऩयॊ त तळी कामवलाशी प्रबागाने केरी नाशी.

5) ननलत्ृ ती लेतन ननधी – हद. 31/03/2013 अखेय भळल्रक
फॉकेचे नाल

मननमन फॉक

योखलशीतीर यक्कभ
रु. 1253183

फचत खाते (क्र. 320602010061940)

ऩाव फकातीर यक्कभ

रु. 1289552

तपालत

रु. 36369

योखलशीतीर भळल्रक ल फॉकेच्मा ऩावफकातीर भळल्रक माॊचा ताऱभेऱ भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता
1971 ननमभ 40 ल 51 नवाय घेतरेरा नाशी.

6) ऩाणी ऩयलठा योखलशीफाफत - – हद. 31/03/2013 अखेय भळल्रक
फॉकेचे नाल

मननमन फॉक

योखलशीतीर यक्कभ
रु. 1610849

फचत खाते (क्र. 320602010061938)

ऩाव फकातीर यक्कभ

रु. 3084682

तपालत

रु. 1473833

योखलशीतीर भळल्रक ल फॉकेच्मा ऩावफकातीर भळल्रक माॊचा ताऱभेऱ भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता
1971 ननमभ 40 ल 51 नवाय घेतरेरा नाशी.

[51]

लवई वलयाय

भनऩा

7) अनाभत योखलशी फाफत – हद. 31/03/2013 अखेय भळल्ल्क
फॉकेचे नाल

मननमन फॉक

योखलशीतीर यक्कभ
रु. 10033092

फचत खाते (क्र. 320602010061943)

ऩाव फकातीर यक्कभ

रु. 9961880

तपालत

रु. 71212

योखलशीतीर भळल्रक ल फॉकेच्मा ऩावफकातीर भळल्रक माॊचा ताऱभेऱ भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता
1971 ननमभ 40 ल 51 नवाय घेतरेरा नाशी.

अ) प्रबाग वभभती फाॊधकाभ वलबागाने 9 वाभान्म ऩालती ऩस्तके लाऩयल्माचे वभजते. ऩयॊ त त्माॊची नोंद वाठा
नोंदलशीत घेतरेरी नाशी.

फ) वाभान्म ऩालती क्र. 30730, हद. 25/02/2013 यक्कभ रु. 342075/-. श्री. वलनोद बा. ऩाटीर वलयाय माॊना
बॊगाय वाहशत्माची वलक्री केरी म्शणन रु. 342075/- लवरी केल्माचे हदवन मेत.े वदयची नस्ती रेखा

ऩरयषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. कोणते बॊगाय वाहशतम
् वलकरे, ककती वलकरे माचा तऩभळर उऩरब्ध झारा

नाशी. वलक्री केरेल्मा वाहशत्माफाफतची जॊगभ भारभत्ता नोंदलशीतीर नोंद उऩरब्ध झारी नाशी. प्रबागाव ककती
भमावदेऩमंत बॊगाय वलक्रीचे अधधकाय आशे त. माफाफतचे स्थामी आदे ळ उऩरब्ध करुन हदरे नाशीत.
क) अनाभत योखलशीत जभा फाजरा ऩढीर प्रभाणे यकभाॊची नोंद आशे.
हद. 30/03/2013 – फाॊधकाभ वलबाग वयषा अनाभत-

रु. 725242

(हद. 06/02/13 ते 30/03/13) आयोग्म वलबाग इवाया यक्कभ-

रु.

(हद. 02/02/13 ते 30/03/13) फाॊधकाभ वलबाग इवाया यक्कभबाॊडाय वयषा अनाभत यक्कभबाॊडाय इवाया यक्कभ-

--

रु. 15000

रु.

आयोग्म वलबाग इवाया यक्कभ-

--

5000

रु. 15000

अनतक्रभण वयषा यक्कभ –

(हद. 04/12/12 ते 05/12/12)

रु. 149556

रु.

30000

70000

-------------------------------------------------------------एकण यकक्भ

1009798

--------------------------------------------------------------

मा जभा यकभाच्मा फाफत – लवरीच्मा ऩालत्मा ल चरने रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध करुन हदरी नाशीत.
तवेच वलबागाच्मा जभा यकभाॊची दाखवलरेरी तायीख जी कॊवात दाखवलरी आशे ती ऩाशता मा यकभा
लवर केल्मानॊतय वभाये दोन भहशन्मानॊतय भशानगयऩाभरका पॊडात यकभा जभा केल्माचे हदवन मेत.े
ड) अनाभत नोंदलशी नभना नॊ. 147 नवाय हद. 31/03/2013 योजी अवरेरी भळल्रक अनाभतीची

यक्कभ रु. 10302862 आशे. अनाभत योखलशी नवाय हद. 31/03/2013 योजी अवरेरी अखेय भळल्ल्क
यक्कभ रु. 10033092 इतकी आशे . तपालत रु.269770/- आशे. म्शणजेच नोंदलशीतीर भळल्रकेऩेषा
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योखलशीतीर भळल्रक रु.269770/- ने कभी आशे .

8) प्रबाग कामावरमाचे काभ कयण्मावाठी आमक्ताॊचे आदे ळानवाय/ रेखाऩार/लरयष्ठ भरऩीकाची नेभणक

केरी आशे ल उऩामक्ताॊना प्रनत स्लाषयीचे अधधकाय हदरे आशे त. प्रबाग कामावरमात योखलशी भरशीण्माचे
काभ रेखाऩाराकडन केरे जाते. योखलशीलय रेखाऩाराची स्लाषयी आशे. वशाय्मक आमक्ताॊना कोणतेशी
आधथवक अधधकाय हदरे नाशीत त्माॊची स्लाषयी योखलशीत नाशी. उऩामक्त धनादे ळालय वशी कयतात.
त्माभऱे भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 भधधर ननमभ क्र. 62 (2) नवाय भहशन्मातन

ककभान एकदा तयी उऩामक्ताॊने योखलशीतीर भळल्ल्क ऩडताऱन ऩाहशरी ऩाहशजे. ऩयॊ त वलग्त्तम लऴव

2012-13 भध्मे उऩामक्ताने कधीशी योखडलशीतीर भळल्ल्क ऩडताऱन ऩाहशरी नाशी. योखलशीलय त्माॊची
स्लाषयी नाशी.

ननमभ 40 नवाय योखलशीतीर जभा ल वॊवलतयणे माॊचा भेऱ जभा ल खचावच्मा भाभवक गोऴलाऱमाफयोफय
घेतरा नाशी. ननमभ 51 नवाय योखलशीतीर रेखे फॊद करुन त्माॊचा ताऱभेऱ घेतरा नाशी.

DATPMVM6001 (Ref No : 83, Hmm No : 151)
[End Para)
[Start Para)
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भदशरा ल फार कल्माण वलबागाने रुऩमे 82,73,673/- झारेल्मा खचााचा अलबरेख

रेखाऩयीषणाव वादय न केल्माफाफत.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 8273673.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 8273673.00/-

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩालरकेच्मा भहशरा ल फारकल्माण वलबागाचा 2012-2013 मा वलत्तीम लऴााभध्मे
झारेल्मा रुऩमे 82,73,673/- यकभेचा अलबरेख वादय कयण्माची भशानगयऩालरकेची जफाफदायी अवूनशी
स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अर्धननमभ 1930 चे करभ 6 प्रभाणे अलबरेखाची भागणी अधावभाव साऩन क्रभाॊक
: 135, हदनाॊक 04.10.2014 अन्लमे केरी शोती. तथावऩ वलबागाने अलबरेख उऩरब्ध न केल्माभुऱे रेखाऩयीषण

कयता आरे नाशी.

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा भहशरा ल फार कल्माण वलबागाने 2012-2013 मा वलत्तीम

लऴावकयीता एकूण रुऩमे 8,01,28,370/- इतक्मा यक्कभेची तयतद केरी अवन रुऩमे 3,02,76,217/- इतका खचव

झारेरा आशे. वदय खचावचा अभबरेख वादय कयण्माची भशानगयऩाभरकेची जफाफदायी अवन
ू शी स्थाननक ननधी

रेखाऩयीषा अधधननमभ 1930 चे करभ 6 प्रभाणे अभबरेखाची भागणी अधववभाव साऩन क्रभाॊक : 135, हदनाॊक
[53]

लवई वलयाय

भनऩा

04.10.2014 अन्लमे केरी शोती. तथावऩ वलबागाने अभबरेख उऩरब्ध न केल्माभऱे रेखाऩयीषण कयता आरे
नाशी.

1) भशानगयऩाभरकेने 2012-2013 मा वलत्तीम लऴावकयीता रुऩमे 8,01,28,370/- इतक्मा यकभेची तयतद केरी
अवताना रुऩमे 3,02,76,217/- इतका खचव झारा आशे . म्शणजेच पक्त 38% उहद्दष्ट वाध्म झारेरे आशे.

2) भहशरा ल फार कल्माण वलबागाच्मा झारेल्मा खचावचे रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर फाफीॊलय झारेल्मा
रुऩमे 82,73,673/- खचावचा अभबरेख रेखाऩयीषणाकयीता उऩरब्ध करुन दे ण्मात आरेरा नवल्माभऱे
रेखाऩयीषण कयता आरे नाशी. तऩभळर खारीर प्रभाणे आशे.
अ.क्र.

वलऴम

खचा (रुऩमे)

1

भहशरा ल भरीॊना ताॊबत्रक प्रभळषण दे णेफाफत.

67,50,323/-

2

आहशल्माफाई शोऱकय मोजनेच्मा धतीलय इमत्ता 10 ली ऩमंत भळषण 3.41.350/घेणा-मा भरीॊना एव.टी. ने हदल्मा जाणा-मा वलरतीच्मा ऩावाची
मोजना याफवलणे.

3

शॊ डाफॊहद मा वलऴमालयीर वलवलध आमोग्जत स्ऩधेत ऩात्र ठयरेल्मा

1,57,000/-

राबार्थमांना फक्षषवे धनादे ळाने अदा कयणेफाफत.
4

ननयाधाय, वलधला, ऩरयतक्त्मा भहशराॊच्मा भरा / भरीॊकयीता

2,75,000/-

ळैषणणक अथववशाय्म दे णेफाफत.
5

ऑक्टोफय हदलाऱी ऑडवय पेग्स्टलर वाजया कयणेफाफत.

5,00,000/-

6

ळक्रलाय हदनाॊक 8 भाचव, 2013 योजी जागनतक भहशरा हदन वाजया

2,50,000/-

कयणेफाफत.
एकुण खचा

82,73,673/-

उऩयोक्तफाफत भहशरा ल फार कल्माण वलबागाव अधववभाव साऩन क्रभाॊक : 135, हदनाॊक 04.10.2014
अन्लमे ननगवभभत कयण्मात आरे अवन वलबागाकडून अनऩारन वादय कयण्मात आरेरे नाशी.
( आषेऩाधीन यक्कभ रुऩमे 82,73,673/-)
DMASGDM7201 (Ref No : 79, Hmm No : 135)
[End Para)
[Start Para)
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भशाऩालरका षेत्रात वुधायीत वागयी षेत्र दमलथथाऩन आयाखडाफाफत.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :जीआमएव भॎऩीॊग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 3000000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3000000.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 19100.00/-

वेव, केयऱ मा वॊस्थेफयोफय कयायनाभा करून भुद्ाॊक ळुल्क लवुरी केरी नाशी. वॊस्थेने प्रस्तालात हदरेरा दय ल
भशानगयऩालरकेने भॊजूय केरेरा दय रु. ५०,०००/- प्रनत ककरोभीटयप्रभाणे ४०० ककरोभीटय काभाची राॊफीनुवाय
एकुण कयाले रागणाये प्रदानावाठीच्मा आकडेलायीफाफत आमुक्त माॊना खात्री नाशी. वेव मा वॊस्थेने काभ ऩूणा
केल्माचा अॊनतभ अशलार, नकाळे, इत्मादी रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत. वलबागाने अर्ग्रभाचे
वभामोजन वलशीत भुदतीत ३ भहशन्मात न कयता वलरॊफाने ३० भहशन्मानॊतय केरे आशे .

लवई वलयाय भशानगयऩाभरका षेत्रात वधायीत वागयी व्मलस्थाऩन आयाखडा (CZMP) तमाय कयणेचे
काभावाठी प्रभाणक क्रभाॊक ६४ हदनाॊक २०/०४/२०१२ अन्लमे यक्कभ रु. ३०,००,०००/- चे प्रदान वेव,

केयऱ मेथीर वॊस्थेव केरे आशे. केंद्र ळावन ऩमावलयण ल लन भॊत्रारम हदल्री माॊचे हदनाॊक ०६/०१/२०११

योजीचे वीआयझेड फाफतच्मा अधधवच
ू नेनवाय नव्माने वागयी षेत्र व्मलस्थाऩन आयाखडा (CZMP) दोन

लऴावचे आत भाशे जानेलायी २०१३ ऩल
ू ी तमाय कयण्माचे ननदे ळ हदरे आशे त. भशायाष्र ळावनाने भवडकोरा
एखाद्मा अधधकृत एजन्वीकडून १:३९६० मा प्रभाणाभध्मे वागयी वलननमभ षेत्र नकाळा तमाय कयणेव

कऱवलरे शोते. भवडकोने माफाफत कोणतीशी कामवलाशी केरी नाशी म्शणून वधचल ऩमावलयण माॊच्मा हदनाॊक
०८/०३/२०११ योजीच्मा ऩत्रान्लमे वदयचे काभ ऩण
ू व कयण्मावाठी वेव, केयऱ (Center for Earth
Sciences)मा वॊस्थेची नेभणक
ू केरी आशे.

वेव, केयऱ मा वॊस्थेने वदयचे काभ २४ भहशन्मात ऩण
ू व कयणेव वशभती हदरी ल वदयचे काभ ते भाशे

जानेलायी २०१३ ऩमंत ऩण
ू व कयतीर. वेव वॊस्थेने हदनाॊक २६/०५/२०११ चे ऩत्रान्लमे वागयी नकाळे तमाय
कयणेव ल माकाभी अऩेक्षषत खचावचा प्रस्ताल हदरा त्मात वदयचे काभ तीन प्रकाये , तीन स्लतॊत्र दय प्रनत

ककरोभीटय उच्चतभ बयती ये ऴा (HTL) प्रनत हदरा. भशानगयऩाभरकेने हदनाॊक २२/०७/२०११ चे ऩत्रान्लमे
वेव, केयऱ वॊस्थेने माऩल
ू ी काशी झारेरे काभ रषात घेऊन दय कभी कयणेव कऱवलरे त्मानवाय वेव

वॊस्थेने हदनाॊक ०४/१०/२०१११ चे ऩत्रान्लमे उच्चतभ बयती ये ऴा (HTL) प्रनत ककरोभीटय दय रु.५०,०००/-

हदरा आशे. एकूण राॊफी ४०० ककरोभीटयवाठी अॊदाग्जत यक्कभ रु. २ कोटी खचावव वलववाधायण वबा ठयाल
क्रभाॊक ०६ हदनाॊक ०९/०१/२०११ अन्लमे भान्मता हदरी आशे. वदय काभावाठी अधग्रभ रु.३०,००,०००/-

प्रदानाफाफत, काभाफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. १८९ हदनाॊक ०४/१२/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता
वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी. वफफ रेखा ऩयीषणात खारीर अभबप्राम दे ण्मात मेत
आशे त.

१) वेव, केयऱ मा वॊस्थेफयोफय भशानगयऩाभरकेने कयायनाभा केल्माचे आढऱून आरे नाशी. वदय काभाची
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अॊदाग्जत यक्कभ रु. २ कोटी अवल्माने ळावन ननमभानवाय कयायनाभा भल्मालय भशवर भद्राॊक ळल्क

लवर कयणे आलश्मक आशे. त्मानवाय वदय प्रकयणी यक्कभ रु.१९,१००/- ची लवरी कयणे आलश्मक आशे .
२) आमक्त, लवई – वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका माॊचे ऩत्र क्र. लवलळभ/न.य./२१८४/२०११-१२, हद.

३१/०१/२०१२ श्री. के.व्शी.थॉभव, वेव केयऱ माॊना भरहशरेल्मा ऩत्रात “It is requested that these

figures (उच्चतभ बयती ये ऴा (HTL) ४०० ककरोभीटय राॊफी) be given as we are not aware

of the total length of HTL in VVSR and not possible to calculate the amount at
this stage” अवे नभद
ू केरे आशे. त्माभऱे वदय वागयी षेत्र व्मलस्थाऩन आयाखडा (CZMP)

काभावाठी वागयी उच्चतभ बयती ये ऴा (HTL) ४०० ककरोभीटय राॊफी वेव, केयऱ मा वॊस्थेने कळाच्मा

आधाये ठयवलरी ल त्मानवाय वॊस्थेने प्रस्तालात हदरेरा दय ल भशाऩाभरकेने भॊजूय केरेरा दय रु. ५०,०००/प्रनत ककरोभीटयप्रभाणे उच्चतभ बयती ये ऴा (HTL) ४०० ककरोभीटय काभाची राॊफीनवाय एकण अॊदाग्जत
यक्कभ रु. २ कोटी अचूक अवल्माफाफत रेखा ऩयीषणाची वाधाय खात्री ऩटरी नाशी.

३) वदयचे काभ ऩण
ू व झाल्माचा वॊफधॊ धत वॊस्थेचा अॊनतभ अशलार, नकाळे, इत्मादी रेखा ऩयीषणाव
उऩरब्ध झारे नाशीत.

४) वॊफधॊ धत वॊस्थेव यक्कभ रु. ३० रष इतकी अधग्रभ यक्कभ हद. २०/०४/२०१२ योजी हदरे आशे. वदय

काभाचा कयायनाभा केरा नवन
ू प्रदानाच्मा अटी ल ळती उऩरब्ध झाल्मा नाशीत. वेव, वॊस्थेव हदरेल्मा
अधग्रभाचे वभामोजन भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता १९७१ चे ननमभान्लमे ३ भहशन्मात कयणे

आलश्मक शोते. वेव, केयऱ मा वॊस्थेने बफर क्र. वी-६८९, हद. १९/०५/२०१२ अन्लमे भशानगयऩाभरकेव
हदरे अवन
ू नगययचना वलबागात आलक क्र. ७७५, हद. २५/०६/२०१२ योजी प्राप्त ् झाल्माचे हदवन मेत.े

वॊफधॊ धत वॊस्थेने लेऱीच बफर नगययचना वलबागाव वादय केरेरे अवताना दे खीर वदय बफराचे वभामोजन

लऴव २०१२-१३ ल २०१३-१४ मा वलत्तीम लऴावत न कयता वलरॊफाने भाशे नोव्शें फय २०१४ भध्मे केरे आशे. वफफ
नगययचना वलबागाने अधग्रभाचे वभामोजन वलशीत भदतीत ३ भहशन्मात न कयता वलरॊफाने ३०
भहशन्मानॊतय केरे आशे .

५) वेव, केयऱ मा वॊस्थेने वदयचे काभ वधचल ऩमावलयण माॊच्मा हदनाॊक ०८/०३/२०११ योजीच्मा ऩत्रानवाय
काभ २४ भहशन्मात भाशे जानेलायी २०१३ ऩमंत ऩण
ू व कयणे आलश्मक शोते. त्मानवाय त्माॊनी वदयचे काभ
केव्शा ऩण
ू व केरे ल त्माफाफतचा प्रारुऩ अशलार भशानगयऩाभरकेव केव्शा वादय केरा, ल तो जनतेच्मा

वल्ल्मावाठी केव्शा खरा ठे लण्मात आरा. माफाफतची भाहशती रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध झारी नाशी.

त्माभऱे हदरेल्मा अधग्रभानवाय काभकाज वॊस्थेने ऩण
ू व केरे आशे माफाफतची खात्री रेखा ऩयीषणात झारी
नाशी.
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भारभत्ता कयाचे रयपॉभा तमाय कयणेच्मा खचााफाफत.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :कय आकायणी भारभत्ता व भनऩा ननधी ननधी
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भनऩा

अननमभभतता करभ : 9अ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 41686062.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 41686062.00/-

ननवलदाधायकाॊची ताॊबत्रक कागदऩत्रे, दयाचे लरपापे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत. खचााची भूऱ
प्रभाणके रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीॊत.

केंद्र ळावनाच्मा वॎटेराईट भवटीॊ ना ऩामाबत
ै ी
ू ववलधा ननभावण कयणेकाभी वलवलध रयपॉभव कयणेऩक

भारभत्ता कयाचे रयपॉभव अॊतगवत खारीर काभाॊचा वभालेळ शोता.

1) Preparing the Base Map database using satelite image.

2) Property details & information about its occupants and owners etc.

3) Generation of Slope drainagae planning maps for Network Utility Technology.

4) Creation of Network Infrastructure and Utility Database using GPS technology.
5) Data entry & creation of data base.

6) Taking photographs of site/properties etc. in digital format & supplied in database
in jpg format with VGA resolution.

भशानगयऩाभरका वलववाधायण वबा ठयाल क्र.२६६ हदनाॊक १४/०३/२०१० अन्लमे वदय काभाव प्रळावकीम

भॊजयी हदरी आशे. स्थामी वभभती ठयाल क्र. ०२ हदनाॊक १०/१०/२०१० वलत्तीम भॊजयी हदरी आशे. वदयकाभी

जाशीय वच
ू ना क्र.लवलळभ/६५९५/२०१०-२०११ हदनाॊक १०/१२/२०१० अन्लमे दै ननक ―भशायाष्र फरॊद टाईम्व‖ ल दै .
―वाभना‖ भध्मे हदनाॊक ११/१२/२०१० योजी प्रभवध्दी केरी शोती. ननवलदा कारालधी हदनाॊक १०/१२/२०१० ते

२०/१२/२०१० इतका हदरा शोता ल ननवलदा ग्स्लकृती हदनाॊक २४/१२/२०१० शोता. वदय काभावाठी अशवताप्राप्त

ननवलदाधायकाॊची ननवलदा ऩल
ू व फैठक हदनाॊक २१/१२/२०१० आमोग्जत केरी शोती. वदय ननवलदे त एकूण १९ फाफी
(Activity/Work) शोत्मा. त्मातीर वलव फाफी/Activity माॊचे दय प्रनत नग, प्रनत शे क्टय, प्रनत यननग

कक.भी.,प्रनत ऩष्ृ ठ, प्रनत कपल्ड, प्रनत रामवन्व, रामवन्व वेट, प्रनत टीफी, प्रनत भारभता, प्रनत घय/प्रनत
भहशना, प्रनत भनष्म, अवे नभद
ू आशे त. वदय काभी एकूण ३ ननवलदा प्राप्त झाल्मा १) वेश ननभावण, २)

भे.ऩी.एन.भळदोये आणण कॊ. ल ३) भे. याणे भॎनेजभें ट कन्वल्टॊ ट प्रा.भर. त्माऩैकी भे.वेश ननभावण मा वॊस्थेचे

ननवलदे तीर वलव १९ फाफीॊचे दय कभी शोते. वदय प्राप्त दयाॊळी लाटाघाटी करून दय ग्स्लकायरे आशे त. भे. वेश
ननभावण मा वॊस्थेव क्र. लवलळभ/वभव/९२/२०११-२०१२ हदनाॊक ०१/०३/२०१२ अन्लमे कामावदेळ हदरा आशे.

वॊस्थेळी कयायनाभा केरा आशे. मा काभावाठी वधारयत तयतद
ू भशावबा ठयाल क्र.०२ हदनाॊक २२/०३/२०१२
अन्लमे यक्कभ रु.४ कोटी इतकी केरी आशे. वदय काभालय लऴव २०१२-१३ जभा खचव वललयणऩत्रात नभद
ू

केल्माप्रभाणे यक्कभ रु.४,१६,८६,०६२/- इतका खचव झारा आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. १६८ हदनाॊक

०५/११/२०१२ ल १९९ हदनाॊक ११/१२/२०१४ अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने त्माफाफत हदनाॊक १५/१२/२०१४ चे

ऩत्रान्लमे खरावा केरा आशे. वदयचा खरावा वलचायात घेता रेखा ऩयीषणात खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात
मेत आशे त.

१) वदय ननवलदा प्रकक्रमेत बाग घेतरेल्मा ननवलदाधायकाॊची भऱ
ू ताॊबत्रक कागदऩत्रे, दयाचे भरपापे रेखा

ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत. वदय खचावची झेयॉक्व प्रभाणके तऩावणीवाठी रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध
झारी. भऱ
ॊ ई स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा
ू प्रभाणके प्रबागात अवल्माचा खरावा वलबागाने केरा. भफ
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अधधननमभ १९३० चे करभ ६ ल भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ १०७अ नवाय रेखा
ऩयीषणाव अभबरेख,े प्रभाणके उऩरब्ध करून दे णे फॊधनकायक अवतानाशी भऱ
ू प्रभाणके रेखा ऩयीषणाव
उऩरब्ध केरी नाशीत.
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घनकचया दमलथथाऩन काभावाठी लाऩयरेल्मा भजुय ऩुयलठ्माच्मा / रेफय कॉन्ट्रॅ क्ट

भधीर अननमलभतता
घनकचया दमलस्थाऩन- रेफय कॉन्रॅ क्ट.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :आयोग्म भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 662000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 662000.00/-

वापवपाईच्मा काभावाठी भागवलरेल्मा भजुय ऩुयलठ्माच्मा काभाव लायॊ लाय भुदतलाढ हदरेरी आशे . ककभान
भजुयीदय रु. 205/- अवताॊना कभी दयाने रु.176/- दयाने भजुयाकडून काभ करून घेतरे आशे . भुदतलाढीनॊतय
नदमाने कयाय केरा नाशी इत्मादी….

घनकचया व्मलस्थाऩन अॊतगवत भशानगयऩाभरका ग्राभीण षेत्रात केरेल्मा काभावाठी रेफय कॉन्रॎ क्टय कडून भजय
घेतरे आशे त.
काभाचे नाॊल :- रेफय कॉन्रॎ क्ट
ननवलदा तायीख:- हद. 19/03/2007, दै . रोकभत, दै . वभाचाय
2008-09ऩावन 2012-13 ऩमंत भदतलाढ हदरी आशे .
एर-1 ननवलदा:- भे. स्लागत रेफय कॉन्रॎ क्टय - कळर भजय-185,
अकळर -176
भे. धचयाग रेफय कॉन्रॎ क्टय - कळर भजय-185, अकळर -176
ननवलदा भदतलाढ:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 17, हद. 28/12/2011 नवाय भदतलाढ
ऩढीर ननवलदा प्रकक्रमा ऩूणव शोईऩमंत
स्थामी वभभती ठयाल क्र. 289, हद. 06/06/2012 नवाय भदतलाढ
ऩढीर ननवलदा प्रकक्रमा ऩूणव शोईऩमंत
कामावदेळ:-

हद. 28/12/2011, 31/07/2012

भजय ऩयलठा, त्माॊचे दय,ककभान लेतन इत्माहद फाफत अधववभाव साऩन ऩत्र.क्र. 17, हद. 21/06/2014 अन्लमे
खरावा वलचायरा शोता. वलबागाचे ऩत्र.क्र. 66, हद. 30/06/2014 योजी खरावा केरा आशे . माफाफत रेखा
ऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1) 2006-07 ल 2007-08 भध्मे तत्कारीन नगयऩारयऴदे ने वापवपाईच्मा काभावाठी ननवलदा भागलून भजय
ऩयलठमाचे काभ भे. स्लागत रेफय ल भे. धचयाग रेफय माॊना हदरे शोते. नॊतयच्मा काऱात म्शणजे भशाऩाभरकेच्मा
काऱात 2012-13 ऩमंत ननवलदा प्रकक्रमा न कयता वॊफॊधधत ठे केदायाॊना लायॊ लाय भदतलाढ दे ऊन त्माॊच्माकडून भजय
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ऩयलठ्माचे काभ करून घेतरे आशे . ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊखव
1088/(2512)/उद्मोग-6, हद. 02 जानेलायी 1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 8.3 (श) ऩनप्रवत्ममी आदे ळ (रयऩीट ऑडवय)
वधायीत भागवदळवक तत्ले ऩरयभळष्ट वात अन्लमे – ऩनप्रवत्ममी आदे ळ दे ताॊना ते 6 भहशन्माच्मा अलधी कयीताच
दमालमाचे आशे त. वदयचे आदे ळ तात्कारीक / आकग्स्भक स्लरूऩाचे अवालेत, अवे आदे ळ दे ताॊना फाजायातीर
ककॊ भती भऱ आदे ळाऩेषा कभी नवल्माची त्मा ग्स्थय अवल्माची ळशाननळा कयणे आलश्मक आशे . तवेच
ऩनप्रवत्ममी आदे ळाचे प्रस्ताल खये दी वभभतीने / ननवलदा भॊजयी वभभतीने भॊजूय कयणे आलश्मक आशे , अवे
अवताॊना त्मानवाय उधचत कामवलाशी न कयता भदतलाढ 2008-09 ते 2012-13 एकण 2 लेऱा हदल्माचे हदवून
मेते.

वलबागाने माफाफत केरेल्मा खराळानवाय भशाऩाभरकेची स्थाऩना 03/07/2009 योजी झारी.

वालवबत्रक ननलडणूका झाल्मा.

2010 भध्मे

अत्मालश्मक काभ अवल्माभऱे भदतलाढ दे ण्माॊत आरी अवे नभद केरे आशे . ऩयॊ त

भशानगयऩाभरकेने भजय ऩयलठा काभी लायॊ लाय ननमभफाह्म भदतलाढ हदल्माचे हदवून मेते.
2) भजय ऩयलठमाची ननवलदा 2008-09 भध्मे भॊजय झारी शोती.
हदरी आशे .

ऩढीर काऱात त्माच ननवलदाकायाव भदतलाढ

ऩलीच्मा भॊजय दयात 2012-13 भध्मे ठे केदायाने काभ केरे आशे .

काभगाय आमक्त माॊचक
े डीर

आदे ळ क्र.28,हद.17/10-2012 अन्लमे 2012-13 कयीता कळर भजय दय रु.215/- ल अकळर भजय दय रु.205/अवा कऱवलरा आशे .

ग्जल्शा दय वधचनवाय वदयचे दय वभान अवल्माचे हदवते. काभगाय आमक्ताॊचे

आदे ळानवाय दे म दयाऩेषा कभी दयाने भजयाॊना भजयी दे ता मेणाय नाशी. अवे अवताॊना ऩलीच्मा दयातच ठे केदायाॊव
भजय ऩयलठ्माचे काभ हदरे आशे . ककभान भजूयी दयाऩेषा (काभगाय आमक्ताॊनी जाशीय केरेल्मा) कभी दयात
भजयाकडून काभ करून घेणे शी गॊबीय अननमभभतता आशे . वलबागाने केरेल्मा खराळानवाय अत्मालश्मक वेला
अवल्माने ल तात्काऱ काभे कयालमाची अवल्माने भदतलाढ हदरी आशे . ऩयॊ त भजयी दयाफाफत खरावा केरा
नाशी.
3) मा काभाचा ठे का दे ताॊना अऩेषीत खचावची गणना केरी नव्शती.
ठे केदायावोफत कयाय केरा शोता.

त्माभऱे रु.100/- च्मा भशवर भद्राॊकालय

त्माभऱे ऩढीर ऩाच लऴाववाठी स्लतॊत्र कयाय कयणे आलश्मक शोते. तळी

कामवलाशी न केल्माने ळावनाच्मा भशवर भद्राॊक रु.500/- चे नकवान झारे आशे .

माफाफत वलबागाने केरेल्मा

खराळानवाय जन्मा कयायात भदतलाढीनॊतय नव्माने कयाय कयाला अवे नभद नवल्माचे कऱवलरे आशे . शे कायण
वॊमग्क्तक नाशी. कयायनाभा न केल्माने काभाची वलधीग्राह्मता यशात नाशी.
4) भे. स्लागत रेफय कॉन्रॎ क्टय
प्र.क्र. 3651, हद. 29/01/2013 रु. 1,32000 लवई प्रबाग ई भधीर काभे
प्र.क्र. 3650, हद. 29/01/2013 रु. 1,27000
प्र.क्र. 3649, हद. 29/01/2013 रु. 1,36400

--//---//--

भे. धचयाग रेफय कॉन्रॎ क्टय
प्र.क्र. 2931, हद. 23/11/2012 रु. 2,66,600 लवई प्रबाग ई भधीर काभे
भशानगयऩाभरकेने घनकचया व्मलस्थाऩन काभी नेभरेल्मा ठे केदायाकडून ळशयातन वापवपाईचे काभ केरे आशे .
ग्राभीण स्तयालयीर ग्राभऩॊचामती भशानगयऩाभरकेत वभावलष्ठ झाल्माने काभ लाढरे आशे .म्शणन
ू भजय ऩयलठमाचे
काभाचा ठे का दे लून वपाईचे लाढील काभ केरे आशे .

वलबागाच्मा खराळानवाय मा व्मनतरयक्त खचव झारेरा

नाशी. ऩयॊ त भशाऩाभरकेच्मा 5 प्रबागात वभावलष्ठ अवरेल्मा ग्राभऩॊचामत काभावाठी भशाऩाभरकेने लेऱोलेऱी भजय
घेतरे आशे त. अळा भजय ऩयलठ्मावाठी खचव केरा आशे . घनकचया व्मलस्थाऩन अॊतगवत वापवपाई कयण्माचे
काभ ज्मा ठे केदायारा हदरे आशे , त्माॊच्माकडूनच लाढील काभ करून घेणे अऩेक्षषत आशे . तथावऩ ग्राभीण स्तयालय
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भजय घेऊन त्माॊचे भापवत काभे करून घेतरी. त्माॊभऱे वापवपाईच्मा काभालय वलबागारा ननमॊत्रण ठे लता आरे
नाशी.
उऩयोक्त उणीलाॊची ऩतवता कये ऩमंत यक्कभ रु. 662000 रेखा ऩयीषणात आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 7, Hmm No : 17)
[End Para)
[Start Para)

22

घनकचया दमलथथाऩन अॊतगात अनुदानावश यथता,गटाये ,नारे,वालाजननक दठकाणी

थलच्छता, वपाई ठे का ल बाड्माच्मा लाशनाद्लाये माॊत्रत्रक ऩध्दतीने नारे खोदाई कयणे फाफत.
घनकचया दमलस्थाऩन अॊतगात स्लच्छता ल वपाई कयणे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :आयोग्म भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 528871437.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 528849137.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 22300.00/-

घनकचया दमलस्थाऩन अॊतगात वपाईचे काभावाठी 15 स्लतॊत्र ठे केदाय ननस्श्चत केरे. ठे केदायाव ननमभफाह्म
भुदतलाढ हदरी. नदमाने कयाय केरा नाशी. भुद्ाॊक ळुल्काची कभी लवुरी केरी. कॉम्पऩेक्टय ल हटऩयच्मा
बाड्माची नोंदलशी दाखवलरी नाशी. भुफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अर्धननमभ, 1949 करभ 332 नुवाय
कत्तरखाने, ऩळु अलजाये माॊचेलय दक
ु ान बाडे/पी ची लवुरी केरी नाशी. ठे केदाय भध्मेच काभ वोडून गेल्मालय
त्माचेलय दॊ डात्भक कायलाई केरी नाशी. षेऩन बूलभलयीर अलबरेखे वलबागाची हटप्ऩणी, आमुक्त माॊचे अलबप्राम
उऩरब्ध झारे नाशीत.

घनकचया व्मलस्थाऩन अॊतगवत केरेल्मा काभाफाफत
काभाचे नाॊल

घनकचया व्मलस्थाऩन अॊतगवत अनदानावश यस्ता, गटाये , नारे, वालवजननक
हठकाणे स्लच्छता वपाई, ठे का ल बाड्माच्मा लाशनाद्लाये माॊबत्रक ऩध्दतीने नारे
खोदाई

प्राकरन

52.89 कोटी

प्रळावकीम भॊजुयी

भशावबा ठयाल क्र. 10, हद. 03/03/2011,

ताॊबत्रक भॊजूयी

-

ननवलदा तायीख

भशावबा ठयाल क्र. 15, हद. 09/03/2012 अन्लमे भदतलाढ
हद. 02/06/2011, भॊफई वकाऱ,
वन 2012-13 मा लऴावत भदत लाढ हदरी आशे .

एर-1 ननवलदा :अ.क्र. वलबागाचे नाल

भॊजय ननवलदाधायक भॊजय भाभवक
दय (रुऩमे)

1

नलघय-भाणणकऩूय ऩलव (प्रबाग क्र.

रयरामफर एजेन्वी रु. 41,34,072/-
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56,65,60,64,62,63,78,28,61)
2

नलघय-भाणणकऩूय ऩग्श्चभ (प्रबाग क्र.

रयरामफर एजेन्वी रु. 62,53,390/-

नारावोऩाया ऩलव (फ) (प्रबाग क्र.

वाई गणेळ

26,29,30,31,41,42,43)

एॊटयप्रामझेव

नारावोऩाया ऩलव (क) (प्रबाग क्र.

बफ.ऩी.ताॊडर
े

रु. 27,26,438/-

हदनेळ फी. वॊखे

रु. 31,95,000/-

54,55,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,80)
3
4

रु. 42,52,621/-

47,48,49,50,57,58)
5

नारवोऩाया वलबाग ऩलव (अ) (प्रबाग क्र.
39,40,44,45,46,59)

6

नारावोऩाया ऩग्श्चभ (प्रबाग क्र.

रोकवेला ववलववेव रु. 33,25,580/-

32,33,37,38,34,36,52)
7

वलयाय ऩलव(अ) (प्रबाग क्र. 4 ,5 ,14, 15,16,17) अनॊत एॊटयप्रामझेव रु. 30,53,115/-

8

वलयाय ऩलव (फ) (प्रबाग क्र. 19, 20,21 ,25)

उजारा रेफय

रु.40,43,724/-

कॉन्रक्टय
9

वलयाय ऩलव (क) (प्रबाग क्र. 1,3,27)

स्लागत रेफय

रु. 9,79,626/-

कॉन्रक्टय
10

वलयाय ऩग्श्चभ (अ) (प्रबाग क्र. 11,12,

अनॊत एॊटयप्रामझेव रु. 25,53,115/-

13,18,22,23)
11

वलयाय ऩग्श्चभ (फ) (प्रबाग क्र. 6,10 ,24)

अनॊत एॊटयप्रामझेव रु. 11,84,383/-

12

लवई वलबाग (प्रबाग क्र. 81,82,83,

एभ.ई.प्रोजेक्ट

रु. 13,50,480/-

85,86,87,88,89)

ई प्रबागातीर एभ.ई.प्रोजेक्ट मा ठे केदायाच्मा तक्रायी मेत अवल्माने भनऩाने 02/06/12 योजी ननवलदा प्रभवध्द
करून 01/9/2012 ऩावन खारीर ठे केदायाची नेभणूक केरी.
अ.क्र.

कभी दयाच्मा

वलबागाचे नाल

ननवलदाधायकाचे नाॊल

भॊजय दय (रुऩमे)

लवई वलबाग (अ) (प्रबाग क्र. 82,83
1

भख्म यस्त्माच्मा उत्तये कडीर बाग ल

भे. धचयाग

रु. 25,50,000/-

प्रबाग क्र. 85,86,87,88,89)
2
3

लवई वलबाग (फ) (प्रबाग क्र. 80,81ल

भे. आय. फी . इन्फ्रा

क्र.83 भख्म यस्त्माच्मा दक्षषणेकडीर बाग प्रोजेक्ट प्रा.भर.
लवई वलबाग (क) (प्रबाग क्र. 72,84)

ननवलदा भॊजयु ी

भे. हदनेळ वॊखे

रु. 14,50,000/रु. 7,50,000/-

स्थामी वभभती ठयाल क्र. 13, हद. 07/09/2011 ल क्र. 14, हद.

27/09/2011, भदत लाढ भशावबा ठयाल क्र. 15, हद. 09/03/2012, ऩढीर
ननवलदा प्रकक्रमा ऩणव शोई ऩमंत भदत लाढ हदरी आशे .

कयाय

01/10/2011 (भदत 31/03/2012 ऩमंत)

कामाादेळ

क्र .535, हद. 01/10/11,भदतलाढीचा कामावदेळ हद.31/03/12,ल नवलन

भुदत

भदत 31/03/2012 ऩमंत. भदत लाढ भशावबा ठयाल क्र. 15, हद.

ठे केदायाव हदरेरा कामावदेळ हद. 31/08/12
09/03/12 अन्लमे नवलन ठे केदायाची नेभणूक शोईऩमंत जन्मा ठे केदायाव
भदत लाढ हदरी आशे.

काभ ऩुणा
खचा

काभ ऩणव 31/03/2013
एकूण खचव 52.89 कोटी
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रेखा ऩयीषणाचे लेऱी ननलडक प्रभाणके तऩावरी. त्माचा उदाशयणादाखर तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे .

प्रभाणक क्रभाॊक
4458

हदनाॊक
26/03/13

यक्कभ
34,26,789/-

तऩळीर
श्री अनॊत एॊटयप्रामजेव जानेलायी, 13, अ
प्रबाग क्र.4,5,14,15,16,17

4457

26/03/13

28,90,627/-

श्री अनॊत एॊटयप्रामजेव पेब्रलायी, 13,
अ प्रबाग क्र.11,12,13,18,22,23.

4825

30/03/13

44,05,344/-

भे. उजारा रेफय काॉरक्टय, पेब्रलायी, 13

फ

प्रबाग क्र.19, 20
4826

30/03/13

44,44,089/-

भे. उजारा रेफय काॉरक्टय, जानेलायी 13

फ

प्रबाग क्र.21,25
4087

07/03/13

47,10,673/-

भे. वाईगणेळ एॊटयप्रामजेव, पेब्रलायी, 13

क

प्रबाग क्र.26,29,30,31,41,42,43.
4088

07/03/13

30,63,950/-

भे. फी.ऩी. ताॊडर
े , पेब्रलायी, 13,

क

प्रबाग क्र.47,48,49,50, 57,58.
4121

13/03/13

45,11,752/-

भे. रयरामफर एजन्वीज, पेब्रलायी, 13, ड (ऩलव)
प्रबाग क्र.56,65,60,64,62,63,78,28,61.

4122

13/03/13

68,64,116/-

भे. रयरामफर एजन्वीज, पेब्रलायी, 13,

ड (ऩग्श्चभ) प्रबाग क्र.54,55,66,67,68,69, 70,71,73,74,
75,76,77,80.
4884

30/03/13

26,14,490/-

भे. धचयाग,

पेब्रलायी, 13, ई प्रबाग
क्र.82,83,85,86, 87,88,89.

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेचे षेत्रपऱ वभाये 312 चौ.कक.भी. आशे . मा भशानगयऩाभरकेची स्थाऩना 03,
जरै 2009 योजी झारी. त्मात लवई, वलयाय, नलघय-भाणणकऩूय ल नारावोऩाया मा चाय नगयऩरयऴदा ल 53
गालाॊचा वभालेळ आशे . ळशय भॊफई रगत अवल्माने झऩाट्माने नागयीकयण ल औद्मोधगकयण झारे आशे .
वलकभवत शोणाये भाठे यस्ते, अॊतगवत यस्ते, डडऩी यस्ते, उघड्मालयीर फाजाय इत्मादी दै नॊहदन वापवपाई कयाली
रागते. भशाऩाभरका शद्दीत स्लच्छता कयणे, धूय पलायणी कयणे, औऴधाॊची ल जॊतनाळकाॊची पलायणी, गटाय
वपाई, कचऱमाची लाशतक
ू , गटायातीर गाऱ काढणे ल काॉकक्रट इत्मादीची लाशतक
ू कयणे मावाठी भशाऩाभरकेकडे
स्लत:चा कभवचायीलॊद
ृ ऩये वा नाशी. वलबागाच्मा हटऩणीनवाय दययोज वभाये 450 ते 500 भॎहरक टन कचया ननभावण
शोतो. मा काभाकयीता प्रबाग क्रभाॊकाचे गट करुन भशानगयऩाभरकेने लावऴवक ठे का दे ऊन काभ करून घेतल्माचे
हदवून मेते.
घनकचया व्मलस्थाऩन अॊतगवत वापवपाईचे काभाफाफत अधववभाव साऩन ऩत्र क्र. 18,हद. 23/06/2014
अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. वलबागाने ऩत्र क्र. 61,हद. 30/06/2014 योजी खरावा केरा आशे . माफाफत रेखा
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ऩयीषणात ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्माॊत मेत आशे त.
1) घनकचया व्मलस्थाऩन ल शाताऱणी ननमभ 2000 अन्लमे यस्ता,

गटाये , नारे, वालवजननक हठकाणी स्लच्छता

ल वपाई कयीता ठे का ल बाड्माच्मा लाशनाॊद्लाये माॊबत्राक ऩध्दतीने नारे वपाई कयण्मावाठी भशानगयऩाभरकेने
जाशीय ननवलदा 2011-12 भध्मे भागवलल्मा.नव्माने ननभावण झारेरी भशानगयऩाभरका, वलबागाने मावाठी ककती
खचव मेईर, काभाचा आलाका काम, 5 प्रबाग ल 89 नगयवेलक लॉडव अवरेल्मा ळशयात प्रत्मषात ककती कचया
शोणाय आशे ,उचराला रागणाय आशे , मावाठी भनष्मफऱाची आलश्मकता ककती, ककती वाहशत्म/मॊत्र वाभग्री, ववलधा,
कचया लाशतूक कयणायी लाशने इत्मादी फाफतचा अॊदाज केरेरा नव्शता. ननवलदा भागवलताॊना आलश्मक ती ऩलव
तमायी केरेरी हदवत नाशी.वदय वलबागाकडे ननवलदा भागवलण्माऩली काभालय ककती खचव मेईर माचा अॊदाज
नव्शता.

भशाऩाभरकेच्मा भख्मारमात वालवजननक आयोग्म वलबागाचे भख्मारम नाशी. व्मलस्थाऩन कौळल्माचा

अबाल आशे . स्लच्छता ल वपाईचे एकच काभ वलबागन केरे आशे .

माचा ऩरयणाभ ननवलदा भागवलण्मालय

झाल्माचे हदवून मेते. कायण प्रत्मेक प्रबागाच्मा गटानवाय ननवलदाकायाने लेगलेगऱे दय हदरे आशे त. त्मातन
ककपामतळीय दय अवणाये 15 स्लतॊत्र ठे केदाय ननग्श्चत कयण्माॊत आरे आणण त्माॊचे काभालय ननमॊत्रण ठे लणे
वलबागारा ळक्म झारे नाशी. ऩरयणाभी लवई प्रबागातीर भे. एभ.ई. प्रोजेक्ट मा ठे केदायाच्मा तक्रायी मेत
अवल्माने लवई प्रबागावाठी भशाऩाभरकेरा 02/06/2012 योजी ननवलदा वचना प्रभवध्द करून 01/09/2012 ऩावन
मा वलबागात अ,फ,क अवे तीन ठे केदाय ननग्श्चत कयाले रागरे. त्माभऱे खचावत लाढ झारी आणण आधथवक
नकवान झारे. वलबागाच्मा खराश्मानवाय खचावत लाढ झारी तयी नागरयकाॊच्मा आयोग्मावलऴमी तक्रायी वॊऩष्टात
आल्मा. शा खरावा वॊमकनतक नाशी.
2) उऩयोक्त काभावाठी जाशीय ननवलदा भागलून 2011-12 भध्मे ठे केदाय ननग्श्चत केरे आशे .ननवलदे तीर अटीळती
ऩाशता ननवलदा शी 1 लऴाववाठीच शोती. ऩयॊ त भशानगयऩाभरकेने 2012-13 मा वलग्त्तम लऴाववाठी भशावबा ठयाल
क्र. 15, हद. 09/03/2012 नवाय भदतलाढ हदरेरी आशे . मावाठी वालवजननक आयोग्म वलबागाच्मा हटऩणीचे
अलरोकन कयता हटऩणीलय वलबाग प्रभखाची म्शणजे स्लच्छता ननरयषकाची स्लाषयी नाशी. उऩामक्त आयोग्म
माॊनी भदतलाढीच्मा प्रस्तालालय भागवदळवन व्शाले अवा अभबप्राम 21/01/2012 योजी नभद केरेरा आशे . अनतरयक्त
आमक्त माॊनी Need to Discuss अवे नभद करून 29/01/2012 योजी स्लाषयी केल्माचे हदवून मेते. ऩढे मा
काभी 09/03/2012 योजीच्मा भशावबेत ऩढीर ननवलदा प्रकक्रमा ऩणव शोई ऩमंत कामवयत अवरेल्मा ठे केदायाव
काभाची भदतलाढ दे ण्माॊव भॊजयू ी हदरेरी आशे . म्शणजेच आमक्ताॊच्मा भळपायवीभळलाम काभाव भदतलाढ हदल्माचे
हदवन
ू मेते. ळावन ननणवम, उदमोग,

ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊखव 1088/(2512)/उद्मोग-6, हद.

02 जानेलायी 1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 8.3 (श) ऩनप्रवत्ममी आदे ळ (रयऩीट ऑडवय) वधारयत भागवदळवक तत्ले
ऩरयभळष्ट वात अन्लमे – ऩनप्रवत्ममी आदे ळ दे ताॊना ते 6 भहशन्माच्मा अलधी कयीताच दमालमाचे आशे त. वदयचे
आदे ळ तात्कारीक / आकग्स्भक स्लरूऩाचे अवालेत, अवे आदे ळ दे ताॊना फाजायातीर ककॊ भती भऱ आदे ळाऩेषा
कभी नवल्माची त्मा ग्स्थय अवल्माची ळशाननळा कयणे आलश्मक आशे . तवेच ऩनप्रवत्ममी आदे ळाचे प्रस्ताल खये दी
वभभतीने / ननवलदा भॊजयी वभभतीने भॊजयू कयणे आलश्मक आशे , अवे अवताॊना त्मानवाय उधचत कामवलाशी न
कयता भदतलाढ हदल्माचे हदवन
ू मेते. माफाफत वलबागाने केरेल्मा खराळानवाय आमक्ताॊळी भौणखक चचाव करून
भशावबेकडे प्रस्ताल ठे लण्मात आरा, आणण काभ अत्मालश्मक अवल्माने भदतलाढ दे ण्माॊत आरी अवे नभद केरे.
माफाफत भशायाष्र स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अधीननमभ अध्मादे ळ, 2011 करभ 06 नवाय आलश्मक ते
अभबरेख,े वलबागाची हटप्ऩणी, आमक्ताॊचे अभबप्राम भागणी करुनशी उऩरब्ध झारे नाशीत.
3) भदतलाढ हदल्मानॊतय 2012-13 कयीता वॊफॊधधत ठे केदायावोफत नव्माने कयाय कयणे आलश्मक शोते. ऩयॊ त
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भशाऩाभरकेने ऩनप्रवत्ममी आदे ळ ननगवभभत केरे आशे त. वलत्तीम लऴाववाठी नव्माने कयाय केरे नाशीत. त्माभऱे
काभाची वलधी ग्राशमता हदवन
ू मेत नाशी. वलबागाने केरेल्मा खराळानवाय- भऱ कयायात भदतलाढीनॊतय नव्माने
कयायनाभा कयाला अवे नभद नव्शते. शा खरावा ऩरयऩणव नाशी.
4) भॊफई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ, 1958 करभ 03 भधीर तयतूदीनवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा वॊफॊधधत
ठे केदायाकडून मा अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हद. 01/05/2006 ऩावन वॊफॊधधताकडून
ऩढीरप्रभाणे भद्राॊक ळल्क लवर कयणे आलश्मक आशे .
काभाची यक्कभ 10 राखाऩमंत – भद्राॊक ळल्क रू. 100/त्मानॊतय प्रत्मेकी 1 राखावाठी – भद्राॊक ळल्क रू. 100/- (कभार 5 राख)
प्रबाग/वलबाग ननशाम लॉडव वपाई कयणेवाठी 15 गटातीर ठे केदायाव हद. 01/10/2011 ऩावन कामावदेळ हदरेरा
आशे . मा काभावाठी ठे केदायाने भशानगयऩाभरके वोफत कयाय शी केरे आशे त. कयायावाठी अनसेम अवरेल्मा
भद्राॊक ळल्काऩेषा कभी भद्राॊक ळल्क लाऩयरे आशे . त्माचे ऩरयभळष्ट क्र.1 वोफत जोडरे आशे . वलबागाने केरेल्मा
खराळानवाय 2011-12 च्मा रेखा ऩयीषणाच्मा लेऱी रु.2,36,210 भधीर पयकाची यक्कभ ळावन खाती बयणा
केरी अवून ई प्रबागातीर 2012-13 भध्मे भॊजूय केरेल्मा 3 ठे केदायाॊकडून भद्राॊक ळल्काची कभी लवरी केरेरी
यक्कभ रु. 22,300 वॊफॊधधताॊकडून लवर करून ळावन खाती जभा कयण्माॊत मेईर अवे कऱवलरे आशे . तथावऩ
यक्कभ ळावन खाती बयणा न केल्माने 2012-13 भधीर भॊजूय झारेल्मा 3 ठे केदायाकडून कभी लवरी केरेरी
भद्राॊक ळल्काची यक्कभ रु. 22,300 वॊफॊधधताॊकडून लवर करून ळावन खाती बयणा कयाली आणण अनऩारन
रेखा ऩयीषणाव दाखलाले.
5) स्थामी वभभती ठयाल क्र. 713, हद. 07/12/12 नवाय वॎटेराईट भवटी मोजनेच्मा अॊतगवत भशाऩाभरकेने खये दी
केरेल्मा कॉम्ऩॎक्टय ल हटऩय चे भाभवक बाडे ठयवलण्मात आरे आशे .प्रनत कॉम्ऩॎक्टय चे भाभवक बाडे रु. 65,000/ल भभनी शामड्रोभरक प्रनत हटऩय बाडे रु. 15,000/-. भशाऩाभरकेच्मा प्रत्मेक (5) प्रबागात ककती कॉम्ऩॎक्टय ल
हटऩय आशे त माची नोंदलशी रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध झारी नाशी.त्माऩैकी ककती मॊत्र वाभग्री कोणत्मा ठे केदायाने
लाऩयरी, कोणत्मा कारालधी वाठी लाऩयरी, ककती बाडे लवरी केरे, ककती थककत आशे माची भाहशती वलबागाकडे
प्राप्त झारी नाशी. वॊफॊधधत अभबरेखे नोंदलह्मा उऩरब्ध करून दे ण्माॊत आल्मा नाशीत. वलबागाने केरेल्मा
खराळानवाय माफाफतची नोंदलशी ठे लण्माॊत आरी आशे अवे कऱवलरे आशे .तथावऩ नोंदलशी रेखा ऩयीषणाव
उऩरब्ध झारी नाशी.
6) भशानगयऩाभरका शद्दीत अवणाये कत्तर खाने, दकान बाडे, शॉटे र,व्मलवानमक, शॉग्स्ऩटर माॊच्मा कडून भोठ्मा
प्रभाणात कचया ननभावण शोतो. शा कचया भशाऩाभरकेरा उचराला रागतो. ऩयॊ त अळा व्मलवानमकाॊलय भशायाष्र
भशानगयऩाभरका अधधननमभ करभ 332 नवाय भशाऩाभरकेने बाडे ककॊ ला पी ची आकायणी केरेरी नाशी.
घनकचया व्मलस्थाऩन अॊतगवत शोणाऱमा खचावचा वलचाय कयता स्थामी वभभतीच्मा भॊजयीने अळा व्मलवानमकाॊ
कडून पी ककॊ ला बाड्माची लवरी कयण्माचा वलचाय व्शाला. वलबागाने केरेल्मा खराळानवाय भशाऩाभरका षेत्रात
वणा ननभभत्त तात्ऩयत्मा कत्तर खान्माची पी लवरी केरी जाते. तथावऩ भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ
करभ 332 नवाय आकायणी करून लवरी केरी नाशी.
7) लवई वलबागात एभ.ई.प्रोजेक्ट माॊची ननवलदा दयभशा रु.13,50,480/- मा दयाने भॊजय झारी.ऩयॊ त ठे केदायाच्मा
तक्रायी मेत अवल्माने त्मा वलबागावाठी नली ननवलदा 02/06/2012 अन्लमे प्रभवध्द केरी आणण 01/09/2012
ऩावन लवई वलबागात अ,फ,क अवे उऩवलबाग करून तीन ठे केदाय अनक्रभे भे.धचयाग प्रनत भहशना रु.
25,50,000/-, भे. आय.फी.इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. भर. 14,50,000/-, भे. हदनेळ फी.वॊखे रु. 7,50,000/- मा यक्कभेव
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हदरे आशे . म्शणजेच 13,50,480/- चे काभ रु. 47,50,000/- मा यक्कभेव हदरे आशे . मा काभात प्रनत भहशना
33,99,520 जादा खचव झारेरा आशे . म्शणजेच लऴावरा रु. 4,07,94,240/- इतका जादा खचव शोत आशे . जय जना
ठे केदाय म्शणजे भे.एभ.ई. प्रोजेक्ट वोफत नव्माने कयायनाभा (2012-13) केरा अवता तय ननवलदा अटी ल ळती
क्र. 8 नवाय वदय काभाऩोटी मेणाऱमा जादा खचावची यक्कभ जन्मा ठे केदायाकडून लवर कयता आरी अवती ककॊ ला
त्माची वयषा अनाभत शी जप्त कयता आरी अवती. जन्मा ठे केदायाव भशाऩाभरकेने नोहटवशी हदरेरी नाशी.
वलबागाने केरेल्मा खराळानवाय भे. एभ.ई.प्रोजेक्ट माॊच्माकडून नागरयकाॊच्मा तक्रायी नवाय, ल स्लच्छता
ननयीषकाचे अबीप्रामानवाय रु. 185818 दॊ डाची यक्कभ लवरी केरी आशे . तथावऩ ननवलदे भधीर अटी ल ळती क्र.
8 नवाय जादा शोणाऱमा खचावची लवरी केरी नाशी.
8) ई प्रबागातीर घन कचया व्मलस्थाऩनाची प्रभाणके तऩावता प्रबागाने कॉम्ऩॎक्टय ल हटऩय चे बाडे 2012-13
मा वलत्तीम लऴावत ठे केदायाकडून लवरी केरी नाशी अवे हदवते.
यक्कभ रु.650000/- लवर केरेरी नाशी.

वदय बाडमाची 2012-13 मा वलत्तीम लऴावतीर

माचा खरावा कयताॊना उऩामक्त, आयोग्म माॊनी लवरी कयालमाची

यक्कभ भे.एभ.ई. प्रोजेक्ट माॊच्मा अनाभत यकभेतून कयण्माॊत मेईर अवे कऱवलरे आशे .

ठे केदायाव कधीऩावन

भशानगयऩाभरका भारकीचे कॉम्ऩॎक्टय ल हटऩय दे ण्माॊत आरे माची नोंदलशी, थकफाकी फाफतची नोंदलशी रेखा
ऩरयषणाव अलगत केरी नाशी.
9) कयायातीर अटी ल ळती क्र.11 नवाय घनकचया वलल्शे लाट नेभून हदरेल्मा षेऩण बूभी लाशन रयकाभे
केल्माफाफत वॊफॊधधत कभवचाऱमाकडून नोंदी घेतल्माफाफतचे यग्जस्टय ठे लणे आलश्मक आशे . त्मात लाशन क्र., लाशन
चारकाचे नाॊल, लेऱ ल षेऩण बूभीलयीर नेभरेल्मा कभवचाऱमाची वशी इत्मादी फाफी अॊतबवत अवणे आलश्मक
आशे . वदय नोंदलशीच्मा छामाप्रती दे मका वोफत घनकचया व्मलस्थाऩन वलबागाकडे वादय कयणे फॊधनकायक आशे .
ऩयॊ त प्रभाणके तऩावता अळा प्रकायच्मा छामाप्रती दे मकावोफत जोडरेल्मा हदवन
ू मेत नाशीत. वलबागाने केरेल्मा
खराश्मानवाय वॊफॊधधत नोंदलह्मा ठे लल्मा आशे त. ऩयॊ त रेखा ऩयीषणाव नोंदलह्मा दाखवलल्मा नाशीत.
उऩयोक्त उणीलाॊची ऩतवता कये ऩमंत रेखा ऩयीषणात यक्कभ रु. 22,300 लवरऩात्र ठे लण्माॊत मेत आशे ल यक्कभ
रु. 52,88,49,137 आषेऩाधधन ठे लण्माॊत मेत आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 8, Hmm No : 18)
[End Para)
[Start Para)

23

दळरष ळशयाॊच्मा उऩळशयाॊच्मा नागयी ऩामाबुत वुवलधाॊचा वलकाव कामाक्रभ - वॅटेराईट

लवटी (मोजने अॊतगात घनकचया दमलथथाऩन) भधीर अननमलभतता
वुलये ज लवस्स्टभ ल माॊबत्राक लाशन खये दी वश वॉलरड लेस्ट भॅनेजभें ट खचा
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :आयोग्म केंद्र,याज्म,भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 18483000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 13977900.00/[67]
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लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 4505100.00/-

वॅटेराईट लवटी मोजने अॊतगात घनकचया दमलस्थाऩन कॉम्पऩॅक्टय ल हटऩय, 1100 रीटय षभतेच्मा कचया कुॊड्मा
खये दी कयणे काभी प्रलवध्दी भाध्मभाचा ऩुयेवा लाऩय केरा नाशी. भुद्ाॊक ळुल्काची कभी लवुरी, कॉम्पऩॅक्टय ल
हटऩय माॊचा प्रबागात लाऩय केल्माचे अलबरेखे दाखवलरे नाशीत आणण त्माच्मा बाडमाची ऩुणा लऴााची लवुरी केरी
नाशी, त्रमस्थ वॊस्थेकडून रेखा ऩयीषण केरे नाशी.

केंद्र ळावनाने वॎटेराईट भवटीॊना ऩामाबत ववलधा ऩयवलणे मोजने अॊतगवत लवई-वलयाय भशाऩाभरकेची
ननलड झारी अवन
ू भशाऩाभरकेने नोडर एजन्वी भापवत वलस्तत
ृ प्रकल्ऩ अशलार (DPR) तमाय करून
याज्म ळावना भापवत केंद्र ळावनाकडे ऩाठवलरा शोता. केंद्र ळावनाने घनकचया व्मलस्थाऩन ल बमायी
मोजनेच्मा काभाव भॊजूयी हदरी आशे . मा मोजने अॊतगवत भभऱणाये अनदान–केंद्र हशस्वा 80%, याज्म
हशस्वा 10%, भनऩा हशस्वा 10% मा प्रभाणे आशे. भशाऩाभरकेरा 2011-12 ल 2012-13 मा लऴावत
ऩढीर प्रभाणे अनदान भभऱारे आशे आणण त्मातन भशाऩाभरकेने खचव केरा आशे .
(यक्कभ रु. शजायात)
अनदान

2011-12

2012-13

घनकचया व्मलस्थाऩन
केंद्र हशस्वा

-

भनऩा हशस्वा 7932

-

बमायी भरनन:वायण
-

याज्म हशस्वा भनऩा
हशस्वा

-

31/03/13
ऩमंत एकूण

2011-12 2012-13 एकूण

घनकचया व्मलस्थाऩन
61251

2011-12 2012-13

18483

79734

एकूण

बमायी भरनन:वायण
वल्रागाय

16556

वभभती

16556

खचव

79317

खचव

132452
165564

ऩमंत एकूण

-

याज्म हशस्वा 7932

2011-12 2012-13

केंद्र हशस्वा

63453

31/03/13

-

वदस्माॊना

300

भनधन
भे. घायऩये इॊ. -

114093

भे. टॊ डन

-

11443

अफवन प्रकल्ऩ
वल्रागाय

घनकचया दमलस्थाऩन काभाफाफत.
काभाचे नाॊल :- वॎटेराईट भवटी मोजने अॊतगवत घनकचया व्मलस्थाऩन. कॉम्ऩॎक्टय
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हटप्ऩय ल 1100 रीटय षभतेच्मा कचया कॊ डमा ऩयवलणे.
प्राकरन :-

रु. 7,97,33,567

प्रळावकीम भॊजुयी :-

प्रळावकीम ठयाल 290, हद. 25/03/10
स्थामी वभभती ठयाल क्र. 4, हद. 18/07/11
प्रळावकीम ठयाल क्र. 4, हद. 20/07/12

ताॊबत्रक भॊजूयी :- ननवलदा तायीख :- 09/09/2011, भॊफई वकाऱ, तरुण बायत ल नयवलय धचभाजी
एर-1 ननवलदा :- भे. ॲन्थनी भोटवव प्रा. भर.
ननवलदा भॊजुयी :- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 4, हद. 18/07/2011
कयाय :-

07/10/2011

कामाादेळ :-

11/10/2011

भुदत :-

3 भहशने

काभ ऩुणा :-

ऩणव. 09/01/2013.

खचा :-

2011-12 भधीर खचव रु. 61251 (यक्कभ शजायात)
2012-13 भधीर खचव रु. 18483 (यक्कभ शजायात)

प्रभाणक क्रभाॊक 02, हदनाॊक 16/05/12, रुऩमे 48,70,000/-

भे. एभ इ प्रोजेक्ट कचयाकॊ डमा ऩयवलणे.

प्रभाणक क्रभाॊक 03, हदनाॊक 16/05/12, रुऩमे 1,36,12,500/- भे. अॉथोनी भोटवव प्रा. भर. माॊना चेवीलय फॉडीज
कयणेवाठी
घनकचया व्मलस्थाऩनावाठी टाटा भोटवव माॊच्माकडून चेभवज खये दी केल्मा. ॲन्थनी भोटवव माॊच्माकडून भोटय
फाॊधणी करून घेतरी. तय एभ.ई.प्रोजेक्ट प्रा.भर. माॊच्माकडून कचया कॊ डमा घेतल्मा.

27 कॉम्ऩेक्टय, 20 हटऩय,

1100 कचया कॊ ड्मा. मा फाफत अधववभाव साऩन ऩत्र क्र. 23, हद. 26/06/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.
वलबागाचे ऩत्र क्र. 15, हद. 03/07/2014 योजी खरावा केरा आशे . माफाफत रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर
प्रभाणे आशे त.
1) ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊखव 1088/(2512/)/उद्मोग-6, हद. 02 जानेलायी 1992 भधीर
ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा अधधकाधधक लाऩय कयणे
आलश्मक आशे . केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर, याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर
लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे अधधक श्रेमस्कय ठयते. अळा प्रभवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त
शोतात. त्मातून स्ऩधावत्भक दयाचा राब शोतो. ऩयॊ त भशानगयऩाभरकेने ननवलदा दै . भॊफई वकाऱ, तरुण बायत ल नयवलय
धचभाजी मा स्थाननक ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात प्रभवध्द केरेरी आशे . त्माभऱे स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.
वलबागाने केरेल्मा खराळानवाय अ लगावचे लत्ृ तऩत्रात जाशीयात हदरी अवन
ू लाजली दयाव स्थामी वभभतीने भॊजयू ी
हदरी आशे . तथावऩ प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक अवताॊना वलबागाने तळी कामवलाशी केरी
नाशी.
2) भॊफई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ करभ 03 भधीर तयतूदीनवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा वॊफॊधधत ठे केदायाकडून मा
अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हद. 01/05/2006 ऩावन वॊफॊधधताकडून ऩढीरप्रभाणे भद्राॊक ळल्क
लवर कयणे आलश्मक आशे .
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काभाची यक्कभ 10 राखाऩमंत – भद्राॊक ळल्क रू. 100/त्मानॊतय प्रत्मेकी 1 राखावाठी – भद्राॊक ळल्क रू. 100/- (कभार 5 राख)
फॉडी बफग्ल्डॊग वाठी ॲन्थनी भोटवव माॊना काभ हदरे आशे . 15 गाड्माॊचे काभ यक्कभ रु. 20418750/- ल 12
गाड्माॊचे काभ यक्कभ रु. 16335000/-. त्माभऱे शोणायी भद्राॊक ळल्काची यक्कभ 35100/- अवताॊना प्रत्मषात
कयायावाठी 30000 रुऩमाचे भद्राॊक लाऩयरे आशे त. यक्कभ रु. 5100/- चे कभी भद्राॊक लाऩयरे आशे . वफफ एकूण
यक्कभ रु. 5100/- भद्राॊक ळल्काची यक्कभ वॊफॊधधता कडून लवरी करून ळावन खाती बयणा कयाली आणण
अनऩारन रेखाऩरयषणाव ऩाठलाले. माफाफत वलबागाने केरेल्मा खराळानवाय यक्कभ रु. 5100/- ळावन खाती
बयणा कयण्माचे भे. ॲन्थनी भोटवव माॊना कऱवलरे आशे . ऩयॊ त प्रत्मषात यक्कभ लवर केरी नाशी.
3)

मोजने अॊतगवत 27 कॉम्ऩेक्टय, 20 हटऩय ल 100 कचया कॊ ड्मा खये दी केरेल्मा आशे त. माची नोंद बाॊडाय वाठा

नभना 114 भध्मे घेतरी आशे . वलननमोग म्शणून प्रबागातीर आयोग्म ननरयषकाॊच्मा स्लाषऱमा घेतरेल्मा आशे त.
ऩयॊ त आयोग्म ननरयषकाॊनी त्माच्मा प्रबागात मा वाहशत्माचा लाऩय कठे केरा माफाफत प्रबागाच्मा नोंदलह्मा रेखा
ऩरयषणाव प्राप्त झाल्मा नाशीत. वलबागाने केरेल्मा खराळानवाय वॊफॊधधवत प्रबागाच्मा आयोग्म ननरयषकाॊनी
यग्जस्टय ठे लरे आशे . वदयच्मा नोंदलह्मा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झाल्मा नाशीत.
4) मोजने अॊतगवत खये दी केरेल्मा 27 कॉम्ऩेक्टय, 20 हटऩयचे बाडे घनकचया व्मलस्थाऩन काभावाठी नेभरेल्मा
ठे केदायाकडून लवर कयाले, मावाठी स्थामी वभभती ठयाल क्र. 713, हद. 07/12/12 अन्लमे भॊजूयी हदरेरी आशे ल
बाडे ठयवलरे आशे . प्रनत कॉम्ऩॎक्टयचे दयभशा बाडे रु. 65000, प्रनत हटऩय बाडे दय भशा रु. 15000. म्शणजेच 27
X 65000 = 1755000 + 20 X 15000 = 300000 बाड्माची दयभशा लवरी शोणे आलश्मक आशे .
भशाऩाभरकेच्मा घनकचया व्मलस्थाऩनावाठी प्रबागलाय नेभरेल्मा ठे केदायाॊची दे मके तऩावता 2012-13 भध्मे काशी
भहशन्माॊचे बाडे लवरी केल्माची दे मकात नोंद अवून एकूण प्रदानातून वदयची यक्कभ लवर केरी आशे (लजाती
खचव). ऩयॊ त कोणत्मा तायखेव कॉम्ऩेक्टय ल हटऩय वायखी मॊत्र वाभग्री भभऱारी, माची नोंदलशी ठे लन
ू , कोणत्मा
तायखेव ठे केदायाव वदयची लाशने हदरी, 31 भाचव 2013 अखेय माऩैकी ककती भहशन्माॊच्मा बाड्माची लवरी केरी
आणण ककती भहशन्माॊची यक्कभ भळल्रक याहशरी, माची भाहशती/नोंदलशी रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध झारी नाशी.
वदयची नोंदलशी उऩरब्ध करून आरी नाशी.

वलबागाने हदरेल्मा थकफाकीच्मा ऩरयभळष्टानवाय कॉम्ऩॎक्टय ल हटऩय

माॊची भाचव 2013 अखेय थकफाकी रु. 4500000/- इतकी आशे .
केरी नाशी.

ठे केदायाव लवरी न कयता प्रदान केरे आशे .

थकफाकी लवरीवाठी वलबागाने कोणतीशी कामवलाशी

थकफाकीची यक्कभ ऩरयभळष्ट क्र. 02 नवाय वॊफॊधधत

ठे केदायाकडून त्लयीत लवर करून भशाऩाभरका पॊडात जभा कयाली आणण अनऩारन रेखा ऩयीषणाव वादय कयाले.
5) ळावन ननणवम नगयवलकाव वलबाग क्र. वॊककणव2008/1338/प्र.क्र.171/08/नवल-20, हद. 02/03/2009 अन्लमे
वलकाव काभाॊवाठी त्रमस्थ वॊस्थेकडून (Third Party Techinal Audit) ताॊबत्रक रेखा ऩरयषण करून घेणे अननलामव
आशे . ड लगव भशाऩाभरकेचे फाफत 50 राखा ऩेषा अधधक यक्कभेची काभे अवल्माव त्माॊचे त्रमस्थ रेखा ऩरयषण
करून घेणे आलश्मक आशे .

ऩयॊ त त्मानवाय कामवलाशी केरी नाशी.

लवरऩात्र यक्कभ
भद्राॊक ळल्क

आषेऩाधीन यक्कभ रु.
रु.5100

कॉम्ऩॎक्टय हटऩय बाडे थकफाकी

रु.4500000

------------------------------------------------------एकण यक्कभ

रु.4505100

------------------------------------------------------
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लवई मेथीर रुनणारमातीर प्रवुनत वलबागातीर रुनणाॊवाठी दध
ु , त्रफथकीटे , अॊडी ल

बोजन ऩुयलठा कयणेफाफत...
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :रुग्णारम आशाय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 292277.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 292277.00/-

भशानगयऩालरकेच्मा लवई मेथीर रुनणारमातीर रुनणाॊना आशाय वुवलधा ऩुयवलण्माकयीता 2011-12 भध्मे
भागवलण्माॊत आरेल्मा ननवलदा कयीता दमाऩक प्रलवध्दी दे ण्माॊत आरी नाशी. त्माभुऱे स्ऩधाात्भक दयाचा राब
झारा नाशी. तवेच वदय ठे केदायाव आशाय वुवलधा ऩुयवलण्माकयीता 2012-13 कयीता ननमभफाशम भुदतलाढ
दे ण्माॊत आरी आशे .

लैदमकीम आयोग्म वलबागाॊतगवत लवई रुग्णारमातीर प्रवनत वलबागातीर रुग्णाॊवाठी 2011-12 भध्मे

ननवलदा भागवलण्माॊत आल्मा, भे. न्म छामा श्री. ककवनरार ऩयलठाधायकाव काभ दे ण्माॊत आरे. 2012-13

भध्मे भदतलाढ हदरी अवन यक्कभ रु.229277/- चे प्रदान केरे आशे. दध, बफस्कीटे , अॊडी ल बोजन ऩयलठा
कयणे फाफतची नस्ती तऩावरी. माफाफत अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.स्था.18फ/रेऩ/लवई वलयाय भनऩा/12-

13/159, हदनाॊक 30/10/2014 अन्लमे खरावा वलचायण्माॊत आरा शोता. वलबागाने माफाफत कोणताशी
खरावा केरा नाशी रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1. ळावन ननणवम, उदमोग, ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग- बाखॊव/2512/1088/उदमोग-6, हदनाॊक 2-

1-1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र.10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी /ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा
अधीकाधीक लाऩय कयणे आलश्मक आशे. केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर,
याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभानऩत्रात जाहशयात दे लन
ू ननवलदा भागवलणे अधीक श्रेमस्कय

ठयते. अळा प्रभवध्दीव्दाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातन दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो.
ऩयॊ त भशानगयऩाभरकेने ननवलदा दै ननक नलळक्ती, दै ननक भशायाष्र फरॊद टाईम्व मा स्थाननक लत्ृ तऩत्रात
हदनाॊक 25-5-2012 योजी प्रभवध्द केरी अवल्माने स्ऩधावत्भक दयाॊचा पामदा झारा नाशी.

2. मा काभावाठी स्थामी वभभती वबा हदनाॊक 25-5-2012 ठयाल क्रभाॊक 218 अन्लमे वन 2012-13 कयीता
भदतलाढ दे ण्माॊत आरी आशे . ळावन ननणवम क्र. बाखॊव/2512/1088/उदमोग-6, हदनाॊक 2-1-1992 भधीर
ऩरयच्छे द क्र.8.3 (श) ऩनप्रवत्ममी आदे ळ (रयऩीट ऑडवय) वधारयत भागवदळवक तत्ले ऩरयळीष्ठ वात अन्लमे
ऩनप्रवत्ममी आदे ळ दे ताॊना ते वशा भहशन्माच्मा अलधीकयीता दमालमाचे आशे . वदयचे आदे ळ

तात्कारीक/आकस्भीक स्लरुऩाचे अवालेत. अवे आदे ळ दे ताॊना फाजायातीर ककभती भऱ आदे ळाऩेषा कभी
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नवल्माची, त्मा ग्स्थय अवल्माची ळशाननळा कयणे आलश्मक आशे. तवेच ऩनप्रवत्ममी आदे ळाचे प्रस्ताल खये दी
वभभतीने/ननवलदा भॊजयी वभभतीने फाजायबालाळी तरना करुन भॊजय कयणे आलश्मक आशे. ऩयॊ त वलबागाने

त्माव ऩण
ू व लऴाववाठी भदतलाढ हदरी आशे. म्शणजे उधचत कामवलाशी न कयता भदतलाढ हदल्माचे हदवन
ू मेत.े
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केंद्र ळावनाच्मा वॅटेराईट लवटीॊना ऩामाबुत वुवलधा ननभााण कयणेची मोजना- बुमायी

भरननव:यण
वुलये ज लवस्स्टभ बुमायी गटाय/जर ननव:यण
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :नगययचना केंद्र/याज्म भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 17209486.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 7615686.00/-

वॅटेराईट लवटी मोजनेतग
ॊ त
ा बुमायी गटायाचे काभ कयताॊना प्रकल्ऩ वल्रागायावोफत कयाय कयताना भशवुर
भुद्ाॊक कभी यक्कभेचे लाऩयरे, प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयण्माकाभी माऩुली बूतऩुला नगयऩरयऴदाॊनी खचा केरेरी
यक्कभ भशाऩालरकेने नदमाने नेभणूक केरेल्मा प्रकल्ऩ वल्रागायाकडून लवुरी केरी नाशी.

केंद्र ळावनाने वॎटेराईट भवटीॊना ऩामाबत ववलधा ऩयवलणे मोजने अॊतगवत लवई-वलयाय भशाऩाभरकेची ननलड
झारी अवन
ू भशाऩाभरकेने नोडर एजन्वी भापवत वलस्तत
ृ प्रकल्ऩ अहशलार (DPR)

तमाय करून याज्म ळावना

भापवत केंद्र ळावनाकडे ऩाठवलरा शोता. केंद्र ळावनाने घनकचया व्मलस्थाऩन ल बमायी मोजनेच्मा काभाव भॊजयू ी
हदरी आशे . मा मोजने अॊतगवत भभऱणाये अनदान–केंद्र हशस्वा 80%, याज्म हशस्वा 10%, भनऩा हशस्वा 10% मा
प्रभाणे आशे . भशाऩाभरकेरा 2011-12 ल 2012-13 मा लऴावत ऩढीर प्रभाणे अनदान भभऱारे आशे आणण त्मातन
भशाऩाभरकेने खचव केरा आशे .
(यक्कभ रु. शजायात)
अनदान

2011-12

2012-13

घनकचया व्मलस्थाऩन
केंद्र हशस्वा

63453

ऩमंत एकूण

खचव

2011-12 2012-13 एकूण

घनकचया व्मलस्थाऩन

-

याज्म हशस्वा 7932

-

भनऩा हशस्वा 7932

-

2011-12 2012-13 31/03/13

31/03/13

79317

खचव

61251

2011-12 2012-13
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ऩमंत एकूण

बमायी भरनन:वायण
केंद्र हशस्वा

-

याज्म हशस्वा भनऩा हशस्वा

-

बमायी भरनन:वायण

132452

वल्रागाय

16556

वभभती
165564

16556

-

वदस्माॊना

300

भनधन

भे. घायऩये इॊ. -

114093

भे. टॊ डन

-

11443

अफवन प्रकल्ऩ

125836

वल्रागाय

बमायी भरनन:वायण :काभाचे नाॊल:- केंद्र ळावनाच्मा वॎटेराईट भवटीॊना ऩामाबत ववलधा ननभावण कयणेची मोजना (UIDSSMT)तवेच
केंद्र ल याज्म ळावनाने लेऱोलेऱी जाहशय केरेल्मा ल बवलष्मात जाहशय शोणाऱमा मोजनेकाभी लवई-वलयाय ळशय
भशानगयऩाभरका शद्दीभध्मे अनऴॊधगक काभाॊच्मा ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयणे ल त्माव वॊफॊधधत
प्राधधकयणाॊची भान्मता प्राप्त करून घेणे ल प्रकल्ऩ याफवलणे काभी प्रकल्ऩ वल्रागाय (प्रोजेक्ट भॎनेजभें ट
कन्वल्टॊ वी वग्व्शववेव) नेभणे.
प्राकरन :-

प्राकरन दयाच्मा 5.40% + वेला कय

प्रळावकीम भॊजयी:- वलववाधायण वबा ठयाल 15, हद. 20/12/2010
ताॊबत्रक भॊजूयी :-

_

ननवलदा तायीख :- 16/01/2011, दै .वाभना, दै .रोकयाजा, दै .वकाऱ, दै .ऩढायी
एर-1 ननवलदा:-

भे. टॊ डन अफवन वोल्मळन प्रा. भर. 5.40% + वेला कय

ननवलदा भॊजयी:-

स्थामी वभभती ठयाल क्र. 9, हद. 09/03/2011

कयाय :-

17/06/2011

कामावदेळ :-

17/06/2011

भदत :-

प्रकल्ऩ ऩणव शाईऩमंत

काभ ऩणव :-

काभ अऩणव

खचव :-

-

वॎटेराईट भवटीॊना ऩामाबत ववलधा दे ण्मावाठी भशाऩाभरकेने प्रकल्ऩ वल्रागाय भे. टॊ डन अफवन वोल्मळन प्रा.
भर. माॊची नेभणूक केरी आशे . माफाफत रेखा ऩयीषणाच्मा लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.24, हद. 24/06/2012
अन्लमे

प्रकल्ऩ

वल्रागाय

नेभणूकीफाफत

खरावा

वलचायरा

शोता.

वलबागाने

त्माॊचे

ऩत्र

क्र.

ननयॊ क,

हद.10/07/2014 अन्लमे खरावा वादय केरा आशे . माकाभाफाफत ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्माॊत मेत आशे त.
1) भॊफई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ 1958 करभ 03 भधीर तयतद
ू ीनवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा वॊफॊधधत
ठे केदायाकडून मा अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हद. 01/05/2006 ऩावन वॊफॊधधताकडून
ऩढीरप्रभाणे भद्राॊक ळल्क लवर कयणे आलश्मक आशे .
काभाची यक्कभ 10 राखाऩमंत – भद्राॊक ळल्क रू. 100/त्मानॊतय प्रत्मेकी 1 राखावाठी – भद्राॊक ळल्क रू. 100/- (कभार 5 राख)
प्रकल्ऩ वल्रागायाव काभ दे ताॊना एकूण प्राकरन यक्कभेच्मा 5.40% + वेला कय मा दयाने काभाचा ठे का
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हदरा आशे . त्माभऱे वॎटेराईट भवटी काभाच्मा आदे ळाचा वलचाय कयता भद्राॊक ळल्काची यक्कभ रु. 5 राख
(कभार) शोत अवताॊना भे. टॊ डन वोफत रु. 100 च्मा भशवर भद्राॊकालय कयाय केरा आशे . म्शणजेच अनसेम
अवरेल्मा भद्राॊक ळल्काऩेषा कभी यक्कभेचे भद्राॊक लाऩयरे आशे . वफफ एकूण यक्कभ रु. 499900/- लवरऩात्र
आशे .

तयी वॊफॊधधताकडून लवरी करुन ळावनाचे भद्राॊक भशवर खाती बयणा कयाले आणण अनऩारन रेखा

ऩरयषणाव दाखलाले.
वलबागाने केरेरा खरावा वलचायात घेता भॊफई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ 1958 करभ 63 च्मा वॊसेनवाय
केलऱ वॊऩत्तीच्मा शस्ताॊतयणालयच भद्राॊक ळल्क राग शोतो. भे. टॊ डन अफवन वोल्मळन प्रा. भर. माॊचे काभ केलऱ
वेला ऩयवलण्माचे आशे . त्माभऱे भद्राॊक ळल्काची लवरी केरी नाशी अवे कऱवलरे आशे . तवेच भशाऩाभरकेने ऩत्र
क्र. 03, हद. 03/04/2014 योजी भद्राॊक उऩ यग्जस्टाय, ग्जल्शा कोऴागाय ठाणे माॊना ऩत्र ऩाठलून भद्राॊक ळल्क
राग शोतो का माची वलचायणा केरी आशे .

ऩयॊ त उऩयग्जस्टाय माॊच्माकडून कोणताशी खरावा प्राप्त झारा नाशी.

शा खरावा वभऩवक नाशी. म्शणून यक्कभ रु.499900/- लवर करुन अनऩारन दाखलाले.
2) काभाफाफतची वॊफॊधधत नस्ती ल स्थामी वभभती ठयाल क्र. 9, हद.09/03/2011 अन्लमे- ऩली बमायी गटाय
मोजनेवाठी प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयण्माचे काभ अन्म प्राधधकयणाव हदरे शोते. त्माॊने काशी काभशी केरे शोते.
त्माचे त्माॊना एकण रु.17209486/- प्रदान केरे शोते. त्माॊभऱे त्माॊनी केरेल्मा काभाची कागदऩत्रे नवलन
ठे केदायारा दे ऊन त्माच्मा दे मकातन ऩली प्रदान केरेरी यक्कभ लऱती कयाली, मावाठी भशायाष्र जीलन
प्राधधकयणा कडीर डीऩीआय फाफतचे ल तात्कारीन ननमोजन प्राधधकयण भवडको कडीर बमायी गटाय मोजनेचे
भास्टय प्रान ल अनऴॊधगक कागदऩत्रे, दस्त भे. टॊ डन माॊना शस्ताॊतयीत कयण्माॊत मालेत अवे उऩयोक्त
ठयालानवाय ठयरे.

त्माभऱे मोजनेच्मा प्रकल्ऩ अशलारावाठी ऩली खचव झारेरी यक्कभ कभी करून ठे केदायारा

प्रदान कयालमाचे ठयरे. ववलस्तय प्रकल्ऩ अशलाराऩोटी दे म शोणाऱमा ऩहशल्मा पेज च्मा बफरातन यक्कभ रू.
17209486/- लजा करून घेण्माॊत माली अवे ठयरे अवन
ू त्माव ठे केदायाने भॊजयी हदरी आशे .

ऩयॊ त वदयची

यक्कभ वलत्तीम लऴव 2012-13 भध्मे लवर केरी नाशी.
वलबागाने केरेल्मा खराळानवाय ऩहशल्मा टप्प्माचा भरननवा:यण प्रकल्ऩ अशलार रु. 557 कोटी चा वादय
केरा. भशायाष्र जीलन प्राधधकयणारा तत्कारीन वलयाय नगयऩरयऴदे ने रु. 4650500 इतके प्रदान रु.100 कोटीच्मा
वलयाय झोन 1 ल 2 कयीता केरे शोते. म्शणजेच प्रत्मषात तत्कारीन ननयननयाळ्मा नगयऩाभरका, वलयाय,
नारावोऩाया, नलघय-भाणणकऩय माॊनी प्रत्मेकाने STP च्मा काभावाठी ननयननयाळ्मा वल्रागायाॊना प्रदान केरे शोती.
माची एकूण यक्कभ रु. 17209486/- चे प्रदान झारे आशे . अवे वलबागाच्मा हटऩणी ल खराळानवाय वभजते. मा
नगयऩाभरकेवाठी केरेरे ननयननयाळ्मा प्रकल्ऩ अशलाराची कागदऩत्रे भशाऩाभरकेच्मा वल्रागायारा दे ऊन त्माच्मा
प्रदानातन वदयची यक्कभ लवर कयालमाची शोती. अवे लाटाघाटी दयम्मान भे. टॊ डन माॊनी भान्म केरे शोते. ऩयॊ त
भे. टॊ डन माॊना प्रकल्ऩाची ककॊ भत रु. 150 कोटी ऩेषा कभी झाल्माव लजालट आधथवक दृष्ट्मा नकवान कायक
अवल्माने DPR कयणे काभी कभीत कभी रु. 45 राख इतकी यक्कभ ननग्श्चत कयण्माॊत आरी ल उलवरयत
यक्कभ नॊतय काऩन
ू घेण्माचे ठयरे. वलबागाच्मा अशलारानवाय प्रकल्ऩ अशलार तमाय कयणे काभी रु.1.40%
दयाने रु. 100.67 कोटीच्मा नवाय यक्कभ रु. 1,40,93,800/-

दे म शोती. त्माऩैकी पक्त

रु. 45,00,000/- चे

प्रदान केरे आशे . म्शणजे भशाऩाभरकेकडे यक्कभ रु. 95,93,800/- भे. टॊ डन माॊची भळल्रक आशे . वदयची यक्कभ
भशानगयऩाभरकेने लवरी केल्माचे भे. टॊ डन अफवन वोल्मळन प्रा. भर. माॊनी भशाऩाभरकेरा हद. 05/07/2014 योजी
हदरेल्मा ऩत्रानवाय भान्म केरे आशे .
वलबागाच्मा खराळानवाय काभ ऩणव शोईऩमंत भळल्रक अवणायी यक्कभ रु. 76,15,686/- लवर करून
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अनऩारन रेखा ऩयीषणाव दाखलाले.
तयी यक्कभ रु. 76,15,686/-

रेखा ऩयीषणात लवरऩात्र ठे लण्माॊत मेत आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 10, Hmm No : 24)

[End Para)
[Start Para)

26

नगय यचना वलबागाकडीर फाॊधकाभ ऩयलानगी नथती तऩावणीत आढऱून आरेल्मा

अननमलभतता.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :नगययचना भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 3674919.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 3674919.00/-

काभगाय कल्माण उऩकयाची यक्कभ रु.३६७४९१९/- लवूर केरी नाशी. फाॊधकाभ ऩयलानगी दे ताना अस्ननळभन
वलबागाचे नाशयकत दाखरे घेतरे नाशीत. वलकाव ननमॊत्रण ननमभालरी २००१ भधीर ननमभ २.१५.१ नुवाय sub
division कयणेवाठी स्जल्शार्धकायी/उऩ वलबागीम अर्धकायी माॊची ऩयलानगी घेतरी नाशी.

नगय यचना वलबागाचे रेखा ऩयीषणात खारीरप्रभाणे अननमभभतता आढऱून आल्मा आशे त.

१) नस्ती क्र.VP०८८६ वलयाय वव्शे न.२८८अ, हशस्वा न.१/२ ऩैकी १अ/३ मेथीर जभभनीलय फाॊधकाभ आयॊ ब ल

अकृवऴक ना शयकत दाखरा हदरा अवन
ू वदय दाखरा दे ताना काभगाय कल्माण उऩकयाची यक्कभ लवरी केरी
नाशी. वदय जागेची वधारयत वलकाव ऩयलानगी दे ताना काभगाय कल्माण उऩकय यक्कभ रु. ४३३३३३/- ची
ऩरयगणना फाॊधकाभ षेत्र x ये डीये कनय भधीर फाॊधकाभ दय x १% माप्रभाणे केरी आशे. ऩयॊ त ऩालती क्र.

१६९९२७ हदनाॊक २८/०१/२०१४ अन्लमे केलऱ यक्कभ रु.५००००/- लवरी केल्माचे हदवन
ू आरे आशे. तयी
उलवरयत यक्कभ रु.३८३३३३/- ची लवरी कयणेफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.५१ हदनाॊक १७/०७/२०१४ अन्लमे

वलचायणा केरी अवता वलबागाने त्माचे उत्तयात भळल्रक यक्कभ रु. ३८३३३३/- वलकावकाकडून २% व्माजाने
बोगलटा प्रभाणऩत्र दे ण्माच्मा आधी लवर
ू कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे. वदयची यक्कभ वधारयत

फाॊधकाभ ऩयलानगी दे ताना लवर
ू कयणे आलश्मक शोते त्माभऱे केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नाशी. तवेच वदय

जागेलय G+6 भाळ्माची इभायत प्रस्तावलत अवताना अग्ग्नळभन वलबागाचा नाशयकत दाखरा फाॊधकाभ प्रायॊ ब
दाखरा दे ताना घेतरा नाशी. त्माभऱे भशायाष्र आग वयषा प्रनतफॊध ल जील वयषा उऩाममोजना अधधननमभ
२००६ भधीर करभ ११(१) अन्लमे लवर
ू कयालमाची अग्ग्नळभन ळल्क लवरीची खातयजभा कयता आरी

नाशी. माफाफत अग्ग्नळभन अधधकायी माॊचा नाशयकत दाखरा वादय कयण्माचे अटीलय वधारयत ऩयलानगी
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हदरी आशे. शे वलबागाचे उत्तय वभाधानकायक नाशी.

२) नस्ती क्र. VP०५२७ आचोऱे वव्शे क्र.१५३फ मा जागेलय इभायत क्र.२ रा फाॊधकाभ प्रायॊ बऩत्र ३३४२ हदनाॊक
११/०३/२०१३ तय वधारयत वलकाव ऩयलानगी ०२२० हदनाॊक ११/०३/२०१३ अन्लमे तय ल वधायीत ऩयलानगी ल
फदर वव्शे क्र.१५३ ल १५४/pt मा जागेलय इभायत क्र. १ ल २ रा आदे ळ क्र. VVCMC/TP/RDP/VP-

527/163/२०१३-१४ हदनाॊक १५/०७/२०१३ अन्लमे हदरी आशे. वदय प्रकयणी दोन्शी इभायतीॊचे काभगाय कल्माण
उऩकयाची यक्कभ, फाॊधकाभ षेत्र २९६०९.०५ चौ.पट x १२०००/- ये डीये कनय फाॊधकाभ दय x १% = रु.

३५५३०८६/- इतकी मेत आशे तथावऩ वदयच्मा यक्कभेऩक
ै ी यक्कभ रु.२६१५००/- इतकी लवरी केल्माचे हदवन
ू
आरे आशे. उलवरयत यक्कभ रु. ३२९१५८६/- लवरी केरी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक ५१ हदनाॊक

१७/०७/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता वलबागाने त्माचे उत्तयात उऩकायाचा बयणा कयण्माची कामवलाशी
वरु केरी आशे. वलकावकाकडून २% व्माजाने उऩकयाची यक्कभ लवर
ू कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे.
वदयची यक्कभ वधारयत फाॊधकाभ ऩयलानगी दे ताना लवर
ू कयणे आलश्मक शोते त्माभऱे केरेरा खरावा
वमग्क्तक नाशी.

३) नस्ती क्र.VP०७७८ वलयाय वव्शे न.१९५, हशस्वा न.१ ल २ मेथीर जभभनीलय एकूण १२ इभायतीॊना फाॊधकाभ
आयॊ ब दाखरा हदरा आशे. ऩयॊ त इभायत क्र.१२ चे फाॊधकाभ षेत्र १९७५.६२८ चौ.पट लय काभगाय कल्माण

उऩकय यक्कभ रु.२३७०७५/- ची आकायणी करून लवरी केरी नव्शती. रेखा ऩयीषणात अधववभाव ऩत्र क्र.५१

हदनाॊक १७/०७/२०१४ अन्लमे कऱवलरे अवता वलबागाने ऩालती क्र.२२७०१२ हदनाॊक.३०/०७/२०१४ अन्लमे बयणा
करून घेतरे आशे त. वदय जागेलय इभायत क्रभाॊक ३ ते १३ मा stilt+७ भजल्माच्मा अवताना अग्ग्नळभन

वलबागाचा नाशयकत दाखरा, फाॊधकाभ प्रायॊ ब दाखरा दे ताना घेतरेरा नाशी. त्माभऱे भशायाष्र आग वयषा
प्रनतफॊध ल जील वयषा उऩाममोजना अधधननमभ २००६ भधीर करभ ११(१) अन्लमे लवर
ू कयालमाची

अग्ग्नळभन ळल्क लवरीची खातयजभा कयता आरी नाशी. वलबागाने हदरेल्मा उत्तयात वलकावकाने वीएपओ
एनओवी वाठी अजव केरा आशे. ते उत्तय वभाधानकायक नाशी.
४) नस्ती क्र.VP०९४२ बफरारऩाडा वव्शे न.४५/४, ५०/२/२, ५०/५ मेथीर जागेलय औद्मोधगक इभायत फाॊधकाभ
ऩयलानगी आदे ळ क्र. १०७७ हदनाॊक ११/०७/२०१२ अन्लमे हदरी आशे. वदय नस्तीत ४०४३.३० प्रस्तावलत

फाॊधकाभ षेत्राव भान्मता हदरी शोती ऩयॊ त वलकावकाने sub division of plot चा प्रस्ताल वादय केरा.

त्माव भान्मता हदरी आशे. वलकाव ननमॊत्रण ननमभालरी २००१ भधीर ननमभ २.१५.१ नवाय sub division

कयणेवाठी ग्जल्शाधधकायी/उऩ वलबागीम अधधकायी माॊची ऩयलानगी घेणेची अवताना ती घेतरेरी नाशी. वदयचा
sub division of plot प्रस्तावलत वलकाव ननमॊत्रण ननमभालरी २०११ ननमभ ३०(१) खारी नभद
ू अवरेल्मा

कोणत्मा कायणाभऱे कयण्मात आरा ते स्ऩष्ट झारे नाशी. त्माभऱे वलकाव ननमॊत्रण ननमभालरीतीर ननमभ ३२
नवाय वदय जागेचे ननव्लऱ षेत्र ५४३९ चौ.भीटय अवल्माने १५% RG चे षेत्र ८१५.८५ चौ.भी.ल ५% CFC चे
षेत्र २७१.९५ चौ.भी. चा पामदा वॊफधॊ धत वलकावकाव झाल्माचे हदवन
ू आरे आशे. तवेच वदय फाॊधकाभ

औद्मोधगक प्रकायचे अवताना दे खीर अग्ग्नळभन नाशयकत दाखरा न घेता फाॊधकाभ प्रायॊ ब ऩत्र हदरे आशे.
त्माभऱे भशायाष्र आग वयषा प्रनतफॊध ल जील वयषा उऩाममोजना अधधननमभ २००६ भधीर करभ ११(१)

अन्लमे लवर
ू कयालमाची अग्ग्नळभन ळल्क लवरीची खातयजभा कयता आरी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र
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क्रभाॊक.५१ हदनाॊक १७/०७/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता वलबागाने वलकाव ननमॊत्रण ननमभालरी २००१
भधीर ननमभ २.१५.१ शा ळेतीवाठी लाऩय शोत अवरेल्मा भभऱकतीवाठी आशे. ह्मा उत्तयात वॊफधॊ धत

वलकावकाने केरेरे फाॊधकाभ शे ळेतीवाठी लाऩय शोत नवरेल्मा जभभनीलय केरे आशे अवे नभद
ू केरे आशे .

तथावऩ माफाफत रेखा ऩयीषणाची वाधाय खात्री ऩटवलणे आलश्मक अवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत

नाशी. तवेच अग्ग्नळभन नाशयकत दाखरा बोगलटा दाखरा दे ण्माऩल
ू ी घेतरा जाईर शे उत्तय वभाधानकायक
नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 45, Hmm No : 51)
[End Para)
[Start Para)

27

भत्थम वलकाव भशाभॊडऱाकडून लभऱारेरे अनुदान ल त्मातून भशाऩालरकेने केरेल्मा

काभावलऴमी अननमभीतता.
वलकाव ननधी अॊतगात फशुउददे लळम भाकेट फाॊधकाभ
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग याज्म ळावन अनदान ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 14372900.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 90353.00/-

आगाळी ल फोऱीॊज मेथे भच्छी भाकेटचे फाॊधकाभ काभी ठे केदायाॊकडून स्लालभत्ल धनाची यक्कभ रु.9353/लवुर केरी नाशी. फोऱीॊज भाकेटच्मा दव
ु ऱ्मा धालत्मा दे मकातून दोनदा स्लालभत्ल धनाची यक्कभ लवुर केरी.

वलग्त्तम लऴव 2012-13 भध्मे –
प्राप्त ् अनदानाची यक्कभ रु. 16135200

एकूण खचव रु. 14372900

भशानगयऩाभरकेव भत्स्म वलकाव भशाभॊडऱाकडून वलत्तीम लऴव 2012-13 भध्मे प्राप्त ् झारेल्मा

रु.16135200/- अनदानातन
ू – फशउददे भळम भाकेटचे (आगाळी ल फोऱीॊज) फाॊधकाभ केरे आशे. वदय

काभालय अनक्रभे रु. 6723426/- ल रु.7693756/- खचव केरा आशे. रेखाऩयीषणाच्मा लेऱी अधववभाव

साऩन ऩत्र क्र.83, हद.22/08/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. ऩयॊ त वलबागाने खरावा केरा नाशी.
माफाफत रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम खारीर प्रभाणे आशे त.
1) आगाळी मेथे भच्छी भाकेटचे फाॊधकाभ कयणे.
प्राकरन:- रु. 2,21,68,291/प्रळावकीम भॊजुयी:- वलववाधायण वबा ठयाल क्र. 15, हद. 19/01/2011
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ताॊबत्रक भॊजूयी:- भशायाष्र जीलन प्राधधकयण क्र. 25/2011-12,हद. 04/07/2011
ननवलदा तायीख :- 02/08/2011 वाभना/रोकभत
एर-1 ननवलदा:- भे. वशाव एॊन्टय प्रामझेव 4.70% जादा दयाने
ननवलदा भॊजुयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 03, हद. 20/09/2011
कयाय :- 19/10/2011
कामाादेळ:- 1060, हद. 05/11/2011
भद
ु त :- 180 हदलव, भदत लाढ 31/12/2013 ऩमंत
काभ :- अऩण
ू व
खचा: ऩहशरे धालते - प्रभाणक क्र. 913, हद. 28/06/2012
भोजभाऩ ऩस्
ु तक 142 ऩष्ट्ृ ठ क्र. 1 ते 15

रु. 2547124

दव
ु ये धालते - प्रभाणक क्र. 3001, हद. 27/11/2012

रु. 2178441

नतवये धालते - प्रभाणक क्र. 4058, हद. 04/03/2013

रु. 1997861

भोजभाऩ ऩस्
ु तक 142 ऩष्ट्ृ ठ क्र. 23 ते 46

भोजभाऩ ऩस्
ु तक 142 ऩष्ट्ृ ठ क्र. 46 ते 65
एकूण यक्क्भ

6723426

रेखा ऩरयषण काऱात काभ अऩण
ू व आशे. ऩहशरे धालते दे मक तऩावरे अवता त्मातन
ू स्लाभभत्ल धनाची यक्क्भ
लवर केरी नाशी.

भफ
ॊ ई गौण खननज उत्खनन (वधायणा) ननमभ 2010 अन्लमे फाॊधकाभ वाहशत्म म्शणन
ू लाऩयात मेणाये

उत्खननाद्लाये ककॊ ला गोऱा करुन काढरेरे वलव दगड, दगडाॊची बकटी, गोटे , फायीक खडी, भरुभ, लाऱू मालय
स्लाभभत्ल धनाॊची यक्कभ प्रनत ब्राव रु 200 लवर
ू करुन ळावन खाती भशवर
ू ल लन बयणा कयालमाची आशे

भशाऩाभरकेने काभाफाफत ठे केदायाॊचे जे खारीर प्रभाणे 95.08 ब्राव वाहशत्म लाऩयरे त्मा वाहशत्मालयीर गौण

खननजाॊची यक्कभ रु. 30886/- लवर केरेरी नाशी अवे हदवन
ू आरे. खारीर दळववलल्मा प्रभाणे गौण खननज
स्लाभभत्ल धनाॊची यक्कभ (यॉमल्टी) लवर
ू करुन ळावन खाती बयणा करुन अनऩारन दाखलाले.
ये ती
म्शणजे
भेटर/खडी
म्शणजे

167.97 cum

59.35 ब्राव X 400 = 23740
101.12 cum
35.73 ब्राव X 200 =

7146

एकूण यक्कभ रु. 30886
2) फोऱीज मेथे भच्छी भाकेटचे फाॊधकाभ कयणे.
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प्राकरन:- रु. 2,35,02,373/प्रळावकीम भॊजुयी:- वलववाधायण वबा ठयाल क्र. 15, हद. 19/01/2011
ताॊबत्रक भॊजूयी:- भशायाष्र जीलन प्राधधकयण क्र. 24/2011-12,हद. 04/07/2011
ननवलदा तायीख :- 02/08/2011 वाभना/रोकभत
एर-1 ननवलदा:- भे. ज्मोती कॊस्रक्ळन 4.94% जादा दयाने
ननवलदा भॊजयु ी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 02, हद. 20/09/2011
कयाय :- 30/10/2011
कामाादेळ:- 1093, हद. 14/11/2011
भद
ु त :- 180 हदलव,
काभ :- अऩण
ू व
खचा: ऩहशरे धालते - प्रभाणक क्र. 117, हद. 26/04/2012
भोजभाऩ ऩस्
ु तक 134 ऩष्ट्ृ ठ क्र. 1 ते 43

रु. 3715497

दव
ु ये धालते - प्रभाणक क्र. 3955, हद. 21/02/2013

रु. 3978259

एकूण यक्क्भ

7693756

भोजभाऩ ऩस्
ु तक 162 ऩष्ट्ृ ठ क्र. 27 ते 42

रेखा ऩरयषण काऱात काभ अऩण
ू व आशे. ऩहशरे धालते दे मक प्रभाणक क्रभाॊक 117, हद.26/04/2012 यक्कभ
रु.3715497/- तऩावरे अवता त्मातन
ू स्लाभभत्ल धनाची यक्क्भ/ लवर केरी नाशी.
भॊफई गौण खननज उत्खनन (वधायणा) ननमभ 2010 अन्लमे फाॊधकाभ वाहशत्म म्शणून लाऩयात मेणाये
उत्खननाद्लाये ककॊ ला गोऱा करुन काढरेरे वलव दगड, दगडाॊची बकटी, गोटे , फायीक खडी, भरुभ, लाऱू मालय
स्लाभभत्ल धनाॊची यक्कभ प्रनत ब्राव रु 200 लवूर करुन ळावन खाती भशवूर ल लन बयणा कयालमाची आशे
भशाऩाभरकेने काभाफाफत ठे केदायाॊचे जे खारीर प्रभाणे 223.41 ब्राव वाहशत्म लाऩयरे त्मा वाहशत्मालयीर गौण
खननजाॊची यक्कभ रु.59467/- लवर केरेरी नाशी अवे हदवून आरे.
स्लाभभत्ल धनाॊची यक्कभ (यॉमल्टी)
ये ती
म्शणजे
भेटर/खडी
म्शणजे

खारीर दळववलल्मा प्रभाणे गौण खननज

लवर करुन ळावन खाती बयणा करुन अनऩारन दाखलाले.
209.18 cum

73.91 ब्राव X 400 = 29566
423.11 cum
149.50 ब्राव X 200 = 29901

एकूण यक्कभ रु. 59467
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3) फोऱीॊज भाकेटचे दवये धालते दे मक प्रभाणक क्रभाॊक 3955, हद.21/02/2013 रु. 3978259 मा यकभेचे आशे.

भोजभाऩ ऩस्तक क्र. 162 ऩष्ृ ठ क्र. 27 ते 47 भधीर नोंदी ऩाशता फाॊधकाभ वलबागाने एकूण दे मकातन
ू स्लाभभत्ल
धनाची यक्कभ रु. 44283/- लऱती करुन दे मक रु. 3933976/- भॊजूयीची भळपायव केरी आशे.
रेखा वलबागाने दे मक ऩारयत कयताना त्मातन
ू ऩढीर प्रभाणे लजालटी केल्मा आशे त.
वयषा अनाभत

रु. 214808

आमकय

रु. 78680

स्थाननक वॊस्था कय

रु. 39340

स्लाभभत्ल धनाची

रु. 44283

लॎट

रु. 78680

काभगाय कल्माण उऩकय रु. 39340
एकूण लवरीची यक्कभ

रु 495131

ननव्व्ऱ प्रदानाची यक्क्भ रु 3438845
एकूण एकॊदय

रु 3933976

भोजभाऩ ऩस्तकाॊचा एकूण एकॊदय यक्कभ रु. 3978259/- भधून स्लाभभत्ल धनाची यक्क्भ रु. 44283/- लवरी
करुन भळल्रक यक्कभ रु.3933976/- दाखवलरेरी आशे. त्माभऱे ठे केदायाच्मा दे मकातन
ू स्लाभभत्ल धनाची
यक्क्भ दोन लेऱा लवर कयण्मात आरी.

उऩयोक्त उणणलाॊची ऩतवता कये ऩमंत यक्कभ रु. 90353 रेखा ऩरयषणात लवरऩात्र ठे लण्माॊत मेत आशे.
DATPMVM6001 (Ref No : 32, Hmm No : 83)

[End Para)
[Start Para)
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लवई –वलयाय ळशय भशानगयऩालरका शददीतीर लारील,वातीलरी, गौयाईऩाडा, नलघय

(ऩूल)ा मेथीर औद्मोर्गक लवाशतीभध्मे भुरबूत वुवलधा (यथता, गटाये ल ऩूर) ननभााण कयणे
फाफत.
वलकाव ननधी अॊतगात यस्ते फाॊधणे ल गटाय फाॊधणे, इतय वलकाव काभे.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 75617976.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 3333777.00/-

ननवलदा भॊजूयीचा ठयाल उऩरब्ध झारा नाशी. ठे केदायारा लाटाघाटीरा फोरालल्माचे दस्तऐलज उऩरब्ध झारे
नाशीत. बू-बाडे ल अनाभत यक्कभ लवुर केरी नाशी. ठे केदायाव हदरेल्मा अग्रीभाचे दमाज लवुर केरे नाशी. गौण
खनीजाची यक्कभ लवुर केरी नाशी. जादा प्रदानाची यक्कभ लवुर केरी नाशी.
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काभाचे नाॊल :- लवई –वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका शददीतीर लारील,वातीलरी, गौयाईऩाडा, नलघय (ऩल
ू )व
मेथीर औद्मोधगक लवाशतीभध्मे भरबत
ू ववलधा (यस्ता, गटाये ल ऩर
ू ) ननभावण कयणे.
मोजना वॊकेताॊक :- 210-4133-1

इतय वलकाव काभे

010-4130

वलकाव ननधी अॊतगवत गटाय फाॊधकाभ

111-4132
ळाखा वॊकेताॊक :- 04
06

मोजनेचे नाॊल:- वलकाव ननधी अॊतगवत यस्ते फाॊधकाभ

रेखालळऴा :- वालवननक फाॊधकाभ

ऩाणी ऩयलठा ल भर:ननवायण

प्राकरन :- रु. 39,10,03,486/-

प्रळावकीम भॊजुयी :- भशावबा ठयाल क्र. 12, हद. 20/07/2011.
9 ते16, हद. 18/08/2011.
04, हद. 04/11/2011.

ताॊबत्रक भॊजुयी :- एकण 14 काभाॊना ळशय अभबमॊता माॊनी हद. 08/11/2011 योजी ताॊबत्रक भॊजूयी हदरी आशे .
(DSR- 2011-12)
ननवलदा तायीख :-हद. 21/11/2011, दै ननक रोकभत ल भशायाष्र फरॊद टाइम्व
(ननवलदा उघडल्मा हद. 19/12/2011)

एर-1 ननवलदा :-

भे. एन.जी.प्रोजेक्ट भर. 14.11% जादा दयाने, लाटाघाटीने 4.95 % जादा दयाने

ननवलदा भॊजुयी :- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 33, हद. 12/03/2012
कयाय :- हद. 21/03/2012 भद्राॊक रु. 3,90,200

कामाादेळ :- क्र . लवलळभ/ळ.अ./फाॊ.वल./14/11-12, हद. 21/03/2012
भद
ु त :- 1 लऴव, भदतलाढ हद. 15/11/2014 ऩमंत हदरी आशे .
काभाची स्स्थती :- काभ अऩण
ू व
खचा :- काभावाठी हदरेरे अग्रीभ ऩढीरप्रभाणे जर-भर ननधी- प्रभाणक क्र. 69, हद. 16/05/2012 रु. 1,00,00,000 भरबत
ू ववलधा (गटाये ) ननभावण कयणे.
भोफीरामझेळन अग्रीभ वलकाव ननधी अॊतगवत गटाय फाॊधणे.
वलववाधायण ननधी-प्रभाणक क्र. 357,हद. 16/05/2012 रु. 2,90,00,000 भरबत
ू ववलधा (यस्ते) ननभावण कयणे.
भोफीरामझेळन अग्रीभ (वलकाव ननधीतन
ू 1 कोटी ल इतय वलकाव काभाभधून 1.90 कोटी)
3802,हद. 12/02/2013 रु. 1,70,00,000 औद्मोधगक लवाशतीभध्मे भरबत
ू
ववलधा ननभावण कयणे. भळीनयी अग्रीभ- यस्ते फाॊधकाभ
प्रभाणक क्र. 3803,हद. 12/02/2013 रु. 25,00,000 औद्मोधगक लवाशतीभध्मे भरबत
ू
ववलधा ननभावण कयणे.भळीनयी अग्रीभ - इतय वलकाव काभे
एकण अग्रीभाचा खचव रु. 5,85,00,000
एभ.फी. – अग्रीभ प्रदानाची नोंद भोजभाऩ ऩस्तकात घेतरी नाशी.
तवेच झारेल्मा काभाचे ऩढीर प्रभाणे प्रदान केरे आशे .
प्रभाणक क्र. हदनाॊक
2390
25/10/12

यक्कभ
3467861

रेखा ळीऴव

तऩळीर

इतय वलकाव

भे. एन.जी.प्रोजेक्ट भर.
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काभे. वलव -ककदव प्रथभ धालते दे मक, MB NO. 218 ऩष्ृ ठ 1 ते
31, व्माज लवरी रु. 693572, यॉमल्टी लवरी

451

----//-----

1215236

गटाय फाॊधणे,

जर-भर ककदव
869

18/03/13

10167819

नाशी.
-----//-----व्माज लवरी रु. 243047
यॉमल्टी लवरी नाशी.

NO. 218 ऩष्ृ ठ 32 ते 76, व्माज लवरी नाशी,

----//-----

यॉमल्टी लवरी नाशी.
4291

----//-----

1493091

इतय वलकाव

काभे. वलव -ककदव
4292

----//-----

773969

व्माज लवरी नाशी, यॉमल्टी लवरी नाशी.

यस्ते फाॊधणे, वलव व्माज लवरी रु. 453412, यॉमल्टी लवरी नाशी.
वाधायण ककदव

एकुण

17117976

1390031

हद. 31/03/13 ऩमंत ठे केदायाव एकण अग्रीभ रु. 5,85,00,000 चे प्रदान केरे आशे झारेल्मा

काभाऩोटी यक्कभ रु. 1,71,17,976 चे प्रदान केरे आशे . ठे केदायाचे फीरातन अग्रीभाची लवरी केरी
नाशी. अग्रीभालयीर व्माजाऩैकी यक्कभ रु. 13,90,031 इतकी लवरी केरी आशे . कयायातीर अटी
ळतीनवाय ठे केदायारा प्रदान कयताॊना अग्रीभ वभामोजन कयणे आलश्मक शोते. वलबागाने तळी
कामवलाशी केरी नाशी.

मा काभावाठी जाशीय ननवलदा भागवलल्मा अवता एकण 5 ननवलदा प्राप्त झाल्मा.

भे. एन.जी.प्रोजेक्ट भर. 14.11% जादा दयाची, लाटाघाटी नॊतय 4.95 % जादा दयाने
भे. चेतक इॊटयप्रामझेव भर. 19.60 % जादा दयाने
भे.वलळार इन्पास्टक्चवय भर. 17.10% जादा दयाने
भे. एन.ए.कनस्रक्ळन 22.10% जादा दयाने
भे.धचयाग इन्फ्रा प्रा.भर. अऩात्र

रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.190, हद.08/12/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा

शोता. वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी. रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1) ननवलदा भॊजूयीचा स्थामी वभभती ठयाल क्र. 33, हद. 12/03/2012 ची प्रत भागण्मावाठी उऩयोक्त
अधववभाव ऩत्र दे ण्माॊत आरे शोते, ऩयॊ त वलबागाने भॊजय ठयालाची प्रत उऩरब्ध करुन हदरी नाशी.

2) मा काभावाठी 5 ननवलदा प्राप्त झाल्मा. त्माऩैकी 4 ऩात्र अवताना भे. एन.जी.प्रोजेक्ट भर. माॊच्मा

वोफत हद. 17/01/2012 योजी लाटाघाटी करुन 4.95% जादा दयाने माॊची ननवलदा स्लीकायण्मात आरी.
ऩयॊ त त्माॊना लाटाघाटीरा फोरालल्माचे ऩत्र, त्माॊचे भॊजूयीचे ऩत्र अभबरेख्मात उऩरब्ध झारे नाशी.
लाटाघाटी झाल्माचे अधीकृत दस्तऐलज नाशीत.

3) वलबागाची हद. 08/10/2013 ची हटऩणी ऩाशता बाडमाची 1 लऴावची भदत हद. 05/06/2013 योजी
वॊऩरी अवल्माने ठे केदायाने भदत लाढ भाधगतरी आशे. ऩयॊ त बाडमाची लवरी केरेरी नाशी. वफफ

16194 x 2 = 32388 ल अनाभत रु. 50,000 अळी एकण 82,388 इतकी यक्कभ लवरऩात्र आशे.
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4) भशायाष्र वालवजननक फाॊधकाभ रेखा वॊहशता प्रकयण 10 फाॊधकाभ रेखे ―घ‖ कॊत्राटदायाना आगाऊ

यकभा दे णे, ऩरयच्छे द 10.2.21, 10.2.22 अन्लमे – ननमभानवाय कॊत्राटदायारा आगाऊ यकभा दे ण्माव
भनाई आशे. जागेलय आणरेल्मा वाभानाच्मा भल्माच्मा 75% ऩेषा अधीक नवेर, इतक्मा आगाऊ

यकभा भॊजूय कयता मेतीर. त्मावाठी ठे केदायाॊने जागेलय आणरेल्मा वाभानाची नोंद भोजभाऩ ऩस्तकात
घेऊन, त्माचे प्रभाणात अग्रीभ हदल्माची नोंद घेणे जरुयीचे आशे .

भशाऩाभरकेच्मा ननवलदे तीर अटी/ ळती ऩाशता ऩष्ृ ठ क्र. 144 नवाय भोफीरामझेळन अग्रीभ,

इक्लीऩभें ट अग्रीभ, वीक्मअडव अग्रीभ दे ण्माची तयतद अवन
ू द.वा.द.ळे 12% व्माजाने अग्रीभ दे ण्माची
तयतद नभद
ू केरी आशे . रेखा ऩरयषण काऱात एकण रु. 5,85,00,000 अग्रीभ दे ण्मात आरे आशे.
(रु. 390 राख भोफीरामझेळन ल रु. 195 राख भळीनयी अग्रीभ) वदयचे अग्रीभ ननयननयाऱमा

हदनाॊकाव हदरे आशे. त्माची नोंद भोजभाऩ ऩस्तकात घेण्मात आरी नाशी. भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा
वॊहशता, 1971 ननमभ 189 नवाय हदरेरे अग्रीभ ल लवरीफाफतच्मा नोंदी नभना नॊ.147 भध्मे घेणे
आलश्मक आशे. तळी कामवलाशी वलबागाने केरी नाशी. हद. 31/03/2013 अखेय मा अग्रीभाच्मा

व्माजाची शोणायी एकण यक्कभ रु. 43,97,917/- आशे . त्माऩैकी रु. 13,90,031 ठे केदायातीर दे मकातन
लवर केरी आशे . उलवरयत व्माजाची यक्कभ रु. 30,07,886 प्रदान कयताॊना लवर केरी नाशी.

5) भफ
ॊ ई गौण खननज उत्खनन (वधायणा) ननमभ 2010 अन्लमे फाॊधकाभ वाहशत्म म्शणून

लाऩयात मेणाये , उत्खननाव्दाये ककॊ ला गोऱा करुन काढरेरे दगड, दगडाची बकटी, गोटे , फायीक खडी,

भरुभ, लाऱ मालय वाभभत्ल धनाची यक्कभ प्रती ब्राव रु. 200 लवर करुन ळावन खाती (भशवर ल
लन वलबाग) बयणा कयालमाची आशे .

वलबागाने रेखा ऩरयषण काऱात ठे केदायाव एकण प्रदान रु. 1,71,17,976 इतके केरे आशे.

ऩयॊ त त्मातन यॉमल्टीच्मा यकभा लवर केल्माचे हदवन मेत नाशी. त्माचा तऩळीर ऩढीर प्रभाणे –
भाती 133 ब्राव x दय 200 =
ये ती 236 ब्राव x दय 400 =

रु. 26,600

रु. 94,400

दगड/खडी/डफय 1966 ब्राव x दय 200 = रु. 3,93,200
एकण

रु. 5,14,200

काभाफाफत रेखा ऩरयषणाचे लेऱी अधव वभाव साऩन ऩत्र क्र. 190, हद. 08/12/2014 अन्लमे

खरावा वलचायरा शोता. ळशय अभबमॊता माॊचेकडीर ऩत्र क्र.ननयॊ क, हद. 10/12/2014 अन्लमे अनऩारन
वादय केरे. ठे केदायाने स्लाभीत्ल धनाची एकण यक्कभ रु. 2,80,000 ळावन खाती बयणा केल्माची

चरने दाखलरी ल त्माच्मा प्रभाणीत प्रती रेखा ऩरयषणाव वादय केल्मा. ठे केदायाने अद्माऩ यक्कभ रु.
2,34,200 गौण खनीजाची यक्कभ ळावन खाती बयणा केरी नाशी. वफफ यक्कभ रु. 2,34,200
ठे केदायाकडन लवर करुन ळावन खाती बयणा करुन अनऩारन दाखलाले.
6) प्रभाणक क्र. 4292, हदनाॊक 18/03/2013 यक्कभ रु. 7,73,969

भोजभाऩ ऩस्तक क्र. 218, ऩष्ृ ठ क्र. 32 ते 76 (यस्ते फाॊधणे, वलव वाधायण ककदव)

मा प्रभाणकात Sub Work No. 5 भोजभाऩ ऩस्तक क्र. 218, ऩष्ृ ठ क्र. 51 लयीर नोंदी तऩावता –
प्रत्मषात भोजभाऩ ऩस्तकातीर ऩरयभाणाऩेषा दे मकात जादा ऩरयभाणाची नोंद केल्माने जादा प्रदान
झाल्माचे हदवन मेते.

Item No. 5 Compaction of Metal 523.80 MB भध्मे नोंद आशे.
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604.05 फीरात नोंद आशे .
80.25 जादा

म्शणून 80.25 x दय 13.65 = रु. 1095.41 जादा प्रदान.

Item No. 8 Supply 40mm Metal 523.80 MB भध्मे नोंद आशे .
532.80 फीरात नोंद आशे.
9.00 जादा

म्शणून 9 x दय 911.95 = रु. 8207.95 जादा प्रदान.

वफफ एकण जादा प्रदानाची यक्कभ रु. 9302.96 लवर कयाली.
7) काभ रेखा ऩरयषण कारालधीत अऩण
ू व आशे. काभाव भदतलाढ 15/11/2014 ऩमंत हदरी आशे.
काभ ऩण
ू व झाल्मानॊतय अभबरेख्मावश रेखा ऩरयषणाव दाखलाले.

तयी रेखा ऩरयषणात यक्कभ रु. 33,33,777 लवरऩात्र ठे लण्मात मेत आशे .

लवरी यकभाॊचा तऩळीर

ब-ू बाडे लवरी यक्कभ

रु. 32,388

बाडे अनाभत यक्कभ

अग्रीभ व्माजाची यक्कभ

रु. 50,000

गौण खनीज लवरी यक्कभ
जादा प्रदान यक्कभ
एकण

रु. 30,07,886
रु. 2,34,200
रु. 9,303

रु. 33,33,777

DATPMVM6001 (Ref No : 120, Hmm No : 190)
[End Para)
[Start Para)

29

भनऩा वलवलध कामाक्रभ, चशाऩान-बोजन तवेच भॊडऩ ल वलद्मुत, वाऊॊड इत्मादी

दमलथथा कयणे.
वत्काय वभायॊ ब, भशाऩौय चऴक, वाॊस्कृनतक कामाक्रभ
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :बाॊडाय वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 28157734.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 11000.00/-

भशाऩालरका वलावाधायण वबेची प्रळावकीम ल वलस्त्तम भॊजुयी घेतर
े ी नाशी. जादा प्रदान केरेरी यक्कभ
रु.11000/-लवुर कयाली.
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काभाचे नाॊल:- भनऩा वलवलध कामाक्रभ, चशाऩान-बोजन तवेच भॊडऩ ल वलद्मत
ु , वाऊॊड इत्मादी दमलस्था
कयणे.

मोजना वॊकेताॊक :- 524-2742-2571 मोजनेचे नाॊल:- वत्काय वभायॊ ब, भशाऩौय चऴक, वाॊस्कृनतक
कामाक्रभ

तयतद
ू :- रु. 136 रष

मोजना वॊकेताॊक :- 3179
तयतद
ू :- रु. 153 रष
प्राकरन :- 75 रष

खचा:- रु. 1,35,02,383

मोजनेचे नाॊल:- भशाऩौय भॅयेथॉन
खचा:- रु. 1,46,55,351

प्रळावकीम भॊजुयी:- स्थामी वलभती वबा ठयाल क्र. 31, हद. 12/03/2012
ननवलदा तायीख:- हद. 18/08/2012, लातााशय ल फर
ॊ टाईम्पव.
ु द

एर-1 ननवलदा:- भे. आकाळ इॊटयप्रामझेव, भे. रलफडा भॊडऩ डेकोये टवा, भे. ळाली कॅटयवा
ननवलदा भॊजुयी:- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 525, हद. 17/09/2012

कयाय:- उऩयोक्त वशा ठे केदायावोफत प्रत्मेकी रु. 6600 भद्
ु ाॊकाॊलय कयाय केरा आशे.
कामाादेळ:- आलश्मकतेनव
ु ाय लेऱोलेऱी कामाादेळ हदरेरे आशे त.
भद
ु त :- 1 लऴा

वदयची ननवलदा हद. 17/09/2012 योजी भॊजूय झाल्माने वलस्त्तम लऴा 2012-13 च्मा वरु
ु लातीच्मा काशी

भहशन्मावाठी जुन्मा ठे केदायाव भद
ु तलाढ हदरेरी आशे. (स्थामी वलभती ठयाल क्र. 31, हद. 12/03/2012)
रेखाऩयीषणाचे लेऱी ननलडक प्रभाणके तऩावरी. त्माचा उदाशयणादाखर तऩळीर ऩढीर प्रभाणे.
प्रभाणक क्रभाॊक 3507, हद. 15/01/13, रुऩमे 5,64,300/- भे. आकाळ एॊटयप्रामजेव

3618, हद. 23/01/13, रुऩमे 10,68,980/- भे. रव्शफडव भॊडऩ डेकोये टवव.

रेखा ऩरयषणाचे लेऱी मा काभाच्मा दप्तयी अभबरेख्माफाफत अधववभाव साऩन ऩत्र क्र. 99, हद. 03/09/2014
ल क्र. 109, हद. 09/09/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र. 1431, हद.

12/09/2014 योजी खरावा वादय केरा आशे. मा काभाफाफत रेखा ऩरयषणाव ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात
मेत आशे.

1) भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 ल भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभातीर करभ

73 नवाय काभाचा खचव रु. 75 राखाऩेषा अधधक अवल्माव, प्रळावकीम ल वलग्त्तम भॊजूयी दे ण्माचा अधधकाय
भशावबेरा आशे. मा काभावाठी स्थामी वभभतीची प्रळावकीम ल वलग्त्तम भॊजूयी घेताना खचव रु. 75 राखाचे

भमावदेत दाखवलरा शोता. प्रत्मषात ननवलदा भॊजयू ठे केदायारा भशाऩाभरकेने इतयशी काभे हदरी आशे त. त्माभऱे
वत्काय वभायॊ बावाठी/भशाऩौय चऴकावाठी ल भशाऩौय भॎयेथॉनवाठी केरेल्मा खचावचा वलचाय कयता एकण खचव
135 राख वत्काय वभायॊ बावाठी केरा आशे ल एकण खचव 147 राख भशाऩौय भॎयेथॉन

वाठी केरा आशे. त्माभऱे वलववाधायण वबेची भॊजयू ी घेणे आलश्मक शोते. ऩयॊ तू वलबागाने लेगलेगऱमा

कामवक्रभावाठी स्लतॊत्र रयत्मा स्थामी वभभतीची भॊजूयी घेऊन वलववाधायण वबेऩढे शा वलऴम ठे लन त्माव भॊजूयी
घेतरी नाशी.

2) प्रभाणक क्र. 3507, हद. 15/01/2013, यक्कभ रु. 564300 भे.आकाळ इॊटयप्रामझेव माॊना खच्माव,
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टे फरे,वलद्मत जननत्र,वाऊॊड भवग्स्टभ इत्मादी कयीता गणेळ उत्वल कामवक्रभ खचव म्शणून प्रदान.

गणेळ उत्वल कामवक्रभावाठी 4 हदलव खच्माव, टे फरे, वलद्मत जननत्र, वाऊॊड भवग्स्टभ इत्मादी कयीता ठयाल

क्र. 525, हद. 17/09/2012 नवाय प्रदान केरे आशे. प्रत्मषात ठयालाने भॊजूय करेरे दय आणण केरेरे प्रदान

मात तपालत आशे. म्शणजे भॊजूय दयाऩेषा ठे केदायाने जादा दयाचे दे मक वादय केरे. दे मकाची तऩावणी कयता

गणेळउत्वलावाठी इतय वलव वाहशत्मा 4 हदलवावाठी घेतरे अवताना जचॊद्र वलबागावाठी ऩयवलरेल्मा प्रॎ ग्स्टक
खच्माव, वाॊऊड भवग्स्टभ ल याजालरी वलबागावाठी ऩयवलरेल्मा वलद्मत जननत्र 5 हदलवावाठी लाऩयरे म्शणून
दे मक वादय केरे आशे. म्शणजेच इतय वाहशत्म 4 हदलवावाठी घेतरे शोते ल काशी वाहशत्म ् 5 हदलवावाठी

घेतरे शोते अळी वलवॊगती हदवन
ू मेत.े गणेळोत्वलावाठी ठे केदायाने ऩयवलरेरे वाहशत्म एकतय 4 हदलवावाठी
अव ळकेर ककॊ ला 5 हदलवावाठी अव ळकेर. म्शणजेच एकाच दे मकात/एकाच कामवक्रभावाठी दळववलरेल्मा

हदलवाॊभध्मे वलवॊगती आशे. मा दे मकाची तऩावणी भशाऩाभरका भख्मारमातीर रेखा ळाखा, अॊतगवत रेखा
ऩयीषा ळाखा माॊनी केल्माचे हदवन मेत नाशी.

जचॊद्र वलबागावाठी ऩयवलरेल्मा प्राग्स्टक खच्माव जादा प्रदान रु. 600/-//-

वाऊॊड भवग्स्टभ जादा प्रदान रु. 6000/-

याजालरी वलबागावाठी ऩयवलरेल्मा वलद्मत जननत्र जादा प्रदान रु. 4400/-

एकूण रु. 11000/-

वदय जादा प्रदानाची यक्कभ वॊफधॊ धताॊकडून तात्काऱ लवर करून भशाऩाभरका पॊडात जभा कयाली.

रेखा ऩयीषणाच्मा लेऱी ननलडक प्रभाणके तऩावता जादा प्रदानाचे प्रकयण आढऱून आरे आशे. म्शणजेच

गणना न कयता, ठयालानवाय भॊजय दय न ऩाशता, हदलवातीर वलवॊगती न ऩाशता प्रदान केल्माचे हदवन आरे.

अॊतगवत रेखा ऩयीषा वलबागाने ल रेखा वलबागाने माफाफीकडे रष हदल्माचे हदवन मेत नाशी. एकॊदयीत अॊतगवत
तऩावणी (Internal Checks), अॊतगवत रेखा ऩयीषण (Internal Audit), अॊतगवत ननमॊत्रण (Internal
Control) चा अबाल अल्माचे हदवन मेत.े

उऩयोक्त उणणलाॊची ऩत
व ा कये ऩमंत रेखा ऩरयषणाव यक्कभ रु. 11,000 लवर ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे.
ू त
DATPMVM6001 (Ref No : 53, Hmm No : 109)
[End Para)
[Start Para)
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उदमान ऩरययषण काभाभधीर भुद्राॊक ळुल्क कभी लवुर केल्माफाफत.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :03 भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 5200.00/-

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩालरकेच्मा 67 उदमानाॊच्मा ऩरययषणाकयीता तमाय केरेल्मा कयायनाम्पमाकयीता
रुऩमे 5,200/- भुद्ाॊक ळुल्क कभी लवुर केरे आशे .
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लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा 67 उदमानाॊचे 2011-12 मा वलत्तीम लऴावच्मा कारालधीकयीता

ऩरययषण कयण्माकयीता ननवलदा भागवलण्मात आरेल्मा आशे त. भशानगयऩाभरकेची खारीर प्रभाणे वलबाग
ननशाम एकूण 67 उदमाने आशे त.
1) वलयाय

: 20

2) नारावोऩाया : 14

3) नलघय भाणणकऩयू : 29
4) लवई

: 4

भा.स्थामी वभभती वबा ठयाल क्रभाॊक : 4, हदनाॊक 8.2.2012 अन्लमे खारीर ननवलदाकायाॊना
वलबागननशाम उदमान ऩरययषणाचे काभ भॊजय कयण्मात आरेरे आशे त.

अ.क्र.

वॊस्थेचे नाॊल

वलबाग

दय प्रतीभशा रुऩमे

1

ये न्फो कॊन्स्रक्ळन.

वलयाय

2,26,455/-

2

ळाऩव इॊटयप्रामजेव.

नारावोऩाया

2,99,345/-

3

भळलभ इॊटयप्रामजेव

नलघय भाणणकऩयू

2,46,302/-

4

श्री. अनॊत इॊटयप्रामजेव

लवई

83,214/-

भशानगयऩाभरकेने वॊफध
ॊ ीत वॊस्थेंफयोफय रुऩमे 500/- च्मा भद्राॊक ळल्कालय कयायनाभा केरेरा आशे .
भफ
ॊ ई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ 1958 चे करभ 03 भधीर तयतदीनवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा यकभेलय वॊफध
ॊ ीत
ठे केदायाकडून मा अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हदनाॊक 1.5.2006 ऩावन ऩढीर प्रभाणे भद्राॊक
ळल्क लवर कयणे आलश्मक आशे .

1) काभाची यक्कभ रुऩमे 10 राखाऩमंत. : भद्राॊक ळल्क रुऩमे 100/2) त्मानॊतय प्रत्मेक राखाकयीता.. :

भद्राॊक ळल्क रुऩमे 100/-

तथावऩ भशानगयऩाभरकेने वॊफध
ॊ ीत ननवलदाकायाॊकडून भद्राॊक ळल्काची यक्कभ कभी लवर केरेरी आशे .
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त्माफाफतचा तऩभळर खारीर प्रभाणे आशे .

अ.क्र. वॊस्थेचे नाॊल

दय प्रती भहशना लावऴाक खचा रुऩमे दे म भद्
ु ाॊक

कयायनाम्पमाकयीता कभी लवर
ु

रुऩमे

लाऩयरेरे भुद्ाॊक केरेरे भुद्ाॊक

ळुल्क रुऩमे

ळुल्क रुऩमे

ळुल्क रुऩमे

वलयाय वलबाग
1

ये न्फो कॊन्स्रक्ळन.

2,26,455/-

27,17,460/-

1,900/-

500/-

1,400/-

2,99,345/-

35,92,140/-

2,700/-

500/-

2,200/-

2,46,302/-

29,55,624/-

2,100/-

500/-

1,600/-

83,214/-

9,98,568/-

100/-

500/-

--

नारावोऩाया वलबाग
2

ळाऩव इॊटयप्रामजेव.
नलघय भाणणकऩयू

3

भळलभ इॊटयप्रामजेव
लवई वलबाग

4

श्री.अनॊत इॊटयप्रामजेव
एकूण

5,200/-

उऩयोक्त भद्राॊक कभी लवर केल्माफाफत उदमान वलबागाव अधववभाव साऩन क्रभाॊक : 45, हदनाॊक
16.7.2014 ननगवभभत कयण्मात आरे अवन वलबागाकडून अनऩारन वादय कयण्मात आरेरे नाशी. वफफ
ननवलदाकायाॊकडून भद्राॊक ळल्काची यक्कभ रुऩमे 5,200/- लवरऩात्र आशे .

( लवरऩात्र यक्कभ रुऩमे 5,200/-)
DMASGDM7201 (Ref No : 65, Hmm No : 45)
[End Para)
[Start Para)
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धुकटन मेथीर जरळुध्दीकयण केंद्र मेथे वलकवीत कयण्मात आरेल्मा योऩलाटीकाॊच्मा

त्रुटीॊफाफत.
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रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :03 भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 7980000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 7980000.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 5400.00/-

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩालरकेने धुकटन मेथीर जरळुध्दीकयण मेथे वलकवीत कयण्मात आरेल्मा
योऩलाटीकेच्मा कयायनाम्पमाकयीता रुऩमे 5,100/- कभी भुद्ाॊक ळुल्क घेतरे अवुन 790000 योऩे लाटऩाअबाली
लळल्रक याशील्माभुऱे भशानगयऩालरकेचे रुऩमे 79,80,000/- गुत
ॊ ून याशीरे आशे त.

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेने त्माॊचे ळशयाभध्मे लष
ृ ाॊची रागलड कयण्माकयीता धकटन मेथीर
जरळध्दीकयण केंद्र मेथे योऩलाटीका वलकवीत केरी आशे . वलवलध प्रकायच्मा लष
ृ ाॊची योऩे तमाय कयण्माकयीता
भशानगयऩाभरकेने ननवलदा भागवलण्मात आल्मा शोत्मा. ननवलदे चा तऩभळर खारीर प्रभाणे आशे .

1) ननवलदा प्रभवध्द हदनाॊक 4.5.2012 दै ननक रोकभत.
2) भा.स्थामी वभभती वबा ठयाल क्रभाॊक : 272/19, हदनाॊक 6.6.2012
3) लष
ृ प्राधधकयण वभभती ठयाल क्रभाॊक : 03, हदनाॊक 17.2.2011
4) काभाचा तऩभळर :अ) योऩलाटीकेच्मा जागेभध्मे चयखोदाई, वॊयषण कॊ ऩण ल जभभन वऩाटीकयण.
आ) 7 रष योऩाॊची ननभभवती करुन 90 हदलव वॊगोऩन कयणे.
इ) तमाय शोणा-मा योऩाॊचे स्लत:कडीर वाहशत्माचा लाऩय करुन वॊगोऩन कयणे.
5) काभाचा कारालधी 90 हदलव.
6) भे. वाले हर प्राॊटेळन माॊना ननवलदा भॊजूय.
7) कयायनाभा हदनाॊक 7.6.2012.. भद्राॊक ळल्क रुऩमे 500/-

भे. वाले हर प्राॊटेळन माॊनी वादय केरेरा दय भॊजूय कयण्मात आरा अवन भशानगयऩाभरकेने
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जा.क्र.74/2012, हदनाॊक 7.06.2012 अन्लमे कामावदेळ दे ण्मात आरेरा आशे . वदय वॊस्थेच्मा भॊजय दयानवाय 7
रष योऩाॊच्मा ननभभवतीकयीता कयाला रागणाया खचव खारीर प्रभाणे आशे .

अ.क्र.

काभाचा तऩलळर

दय प्रनत रष रुऩमे 7 रष योऩाॊकयीता
रुऩमे

1

योऩलाटीकेच्मा जागेभध्मे चयखोदाई, वॊयषण

3,50,000

24,50,000

5,80,000

40,60,000

30,000

2,10,000

कॊ ऩण ल जभभन वऩाटीकयण.
2

7 रष योऩाॊची ननभभवती करुन 90 हदलव वॊगोऩन
कयणे.

3

तमाय शोणा-मा योऩाॊचे स्लत:कडीर वाहशत्माचा
लाऩय करुन वॊगोऩन कयणे (प्रनत भशा).

योऩलाटीका वलकवीत कयणे ल वलवलध प्रकायच्मा लष
ृ ाॊची योऩे तमाय कयणेफाफतच्मा नस्तीची तऩावणी
केरी अवता, रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम खारीर प्रभाणे आशे त.

1) भशानगयऩाभरकेने भे. वाले हर प्राॊटेळन माॊचे वोफत केरेरा कयायनाभा रुऩमे 500/- यकभेच्मा भद्राॊक
ळल्कालय कयण्मात आरेरा अवन भफ
ॊ ई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ 1958 चे करभ 03 भधीर तयतदीनवाय
काभाच्मा भक्त्माच्मा यकभेलय वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडून मा अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हदनाॊक
1.5.2006 ऩावन वधायीत दयानवाय भद्राॊक ळल्क लवर कयणे आलश्मक आशे . त्मानवाय वदय काभाची यक्कभ
रुऩमे 67,20,000/- अवल्माने भद्राॊक ळल्क रुऩमे 5,900/- दे म आशे . तथावऩ वदय काभाचा कयायनाभा रुऩमे
500/- च्मा भद्राॊक ळल्कालय केल्माभऱे ळावनाचे रुऩमे 5,400/- चे आधथवक नकवान झारे आशे . त्माभऱे रुऩमे
5,400/- वॊफध
ॊ ीत वॊस्थेकडून लवर कयणे आलश्मक आशे .

2) भे. वाले हर प्राॊटेळन माॊचे वोफत कयण्मात आरेल्मा कयायनाम्मानवाय काजू : 2 रष, कयॊ ज : 2 रष,
जाॊबऱ : 1 रष, आॊफा : 1 रष ल इतय : 1 रष अळा प्रभाणे 7 रष योऩाॊची ननभभवती कयालमाची शोती. हदनाॊक
30.3.2013 अखेय नभना क्रभाॊक : 116 भारऩस्तकाची तऩावणी केरी अवता हदनाॊक 20.8.2012 योजी 5,000 ल
15.1.2013 योजी 5,000 योऩाॊचे म्शणजेच एकूण 10,000 योऩाॊचे वलतयण केरे अवन 7,90,000 योऩे भळल्रक
[90]

लवई वलयाय

भनऩा

अवल्माचे ननदव ळनाव आरे आशे . त्माभऱे लाटऩाअबाली 790000 योऩे भळल्रक अवल्माने भशानगयऩाभरकेने 7
रष योऩाॊच्मा ननभभवतीकयीता केरेरा खचव ल भाशे वप्टें फय, 2012 ते भाचव, 2013 मा कारालधीकयीता
वॊगोऩनालयीर झारेरा खचव रुऩमे 79,80,000/- गत
ॊ न
ू याशीरा आशे . त्माफाफतचा तऩभळर खारीर प्रभाणे आशे .

अ.क्र.

काभाचा तऩलळर

दय प्रती रष

7 रष योऩाॊकयीता

1

योऩलाटीकेच्मा जागेभध्मे चयखोदाई, वॊयषण

3,50,000

24,50,000

5,80,000

40,60,000

30,000

14,70,000

कॊ ऩण ल जभभन वऩाटीकयण.
2

7 रष योऩाॊची ननभभवती करुन 90 हदलव वॊगोऩन
कयणे.

3

तमाय शोणा-मा योऩाॊचे स्लत:कडीर वाहशत्माचा

लाऩय करुन वॊगोऩन कयणे. (भाशे वप्टें फय, 2012 ते (प्रती भशा)

(वात

भाचव, 2013 एकूण 7 भहशने)

भहशन्माॊकयीता)

एकूण

79,80,000

उऩयोक्तफाफत उदमान वलबागाव अधववभाव साऩन क्रभाॊक : 45, हदनाॊक 16.7.2014 ननगवभभत कयण्मात
आरे अवन वलबागाकडून अनऩारन वादय कयण्मात आरेरे नाशी.
( लवरऩात्र यक्कभ रुऩमे 5,400/-)
( आषेऩाधीन यक्कभ रुऩमे 79,80,000/-)
DMASGDM7201 (Ref No : 66, Hmm No : 45)
[End Para)
[Start Para)
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उदमान वलबागाच्मा लष
ृ गणनेच्मा काभातीर अननमलभतता.

झाडे तऩावणी
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :उदमान भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 167000.00 /[91]

लवई वलयाय

भनऩा

लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 167000.00/-

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩालरकेच्मा षेत्रातीर लष
ृ गणनेचे काभ भे.टे याकॉन इकोटे क प्रा.लर. माॊना दे ण्मात
आरे अवुन काभाफाफत केरेरा कयायनाभा रुऩमे 23,000/- इतक्मा कभी भुद्ाॊकालय कयण्मात आरे अवुन
कयायनाम्पमातीर अटी ल ळती नुवाय वलहशत कारालधीत ठे केदायाने काभ ऩूणा न केल्माभुऱे त्माॊचेकडून रुऩमे
1,44,000/- लवुर कयण्मात आरेरे नाशी.

भशायाष्र नागयी षेत्र (झाडाॊचे वॊयषण ल जतन अधधननमभ) 1975, करभ 7 (ख) अन्लमे प्रत्मेक 5

लऴावतन एकदा झाडाॊची गणना कयण्माफाफत नभद आशे. त्मानवाय लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेने

ळशयातीर झाडाॊची गणना कयण्माफाफत ननवलदा प्रभवध्द केरी अवन वदयचे काभ टे याकॉन इकोटे क प्रा.भर.
माॊना भॊजय कयण्मात आरेरे आशे. लष
ृ गणनेच्मा काभाचा तऩभळर खारीर प्रभाणे आशे.
1

अथववक
ॊ ल्ऩीम तयतद.

रुऩमे 55 रष

2

लष
ृ प्राधधकयण वलऴम क्रभाॊक

2 / 25.5.2011

3

भा.वलववाधायण वबा ठयाल क्रभाॊक ल हदनाॊक

5 / 1.2.2012

4

भा. स्थामी वभभती वबा ठयाल क्रभाॊक ल हदनाॊक

759 / 3.1.2013

5

जाहशयात हदनाॊक

26.11.2012 ते 5.12.2012

6

लत्ृ तऩत्र

दै ननक नयलीय धचभाजी,
दै ननक शभाया भशानगय

7

कामावदेळ क्रभाॊक ल हदनाॊक

लवलळभ/302/लष
ृ प्राधधकयण,
5.1.2013

8

ननवलदाकायाचे नाल

टे याकॉन इकोटे क प्रा.भर.

9

कयायनाभा हदनाॊक

ननयॊ क

10

काभाचा कारालधी

हदनाॊक 5.1.2013 ते 4.7.2013
(ऩालवाऱा लगऱता 6 भहशने)

11

अनाभत यक्कभ

रुऩमे 6 रष.
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लवई वलयाय

12

भनऩा

ननवलदे तीर भॊजूय दय…

- प्रनत लष
ृ

-

काॊदऱलन गणना प्रनत चौ.कक.भी.

आशे त.
1)

रुऩमे 22.50
रुऩमे 23,090/-

उऩयोक्त काभाच्मा ननवलदे ची तऩावणी केरी अवता रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम खारीर प्रभाणे
लष
ृ गणनेचे काभ शे रुऩमे 50 रष यक्कभेऩेषा जास्त यकभेचे अवन वदय काभाची जाहशयात दै ननक

नयलीय धचभाजी ल दै ननक शभाया भशानगय मा स्थाननक लत
ृ ऩत्रात दे ण्मात आरी अवन प्राप्त ननवलदाकायाॊचा
तऩभळर खारीर प्रभाणे आशे .
अ.क्र. ननवलदाकायाचे नाॊल
1

टे याकॉन इन्पोटे क प्रा.भर.,
भॊफई.

काभाचा प्रकाय

ऩरयभाण

1) लष
ृ गणना कयणे ल जीऩीएव / जीआमएव प्रणारी प्रती लष
ृ

प्राप्त दय
रुऩमे
22.50

वलकभवत करुन भशाऩाभरकेत 5 लऴावऩमंत दे खबार
कयणे.
2) काॊदऱलनाची गणना कयणे.

प्रती चौयव

3) वॎटेराईटभापवत प्रनतभा.

ककभी

28,090/-

4) इॊटयवप्रटीळन.
2

ग्रीन ॲण्ड क्रीन.

1) लष
ृ गणना कयणे ल जीऩीएव / जीआमएव प्रणारी प्रती लष
ृ

25.50

वलकभवत करुन भशाऩाभरकेत 5 लऴावऩमंत दे खबार
कयणे.
2) काॊदऱलनाची गणना कयणे.

प्रती चौयव

3) वॎटेराईटभापवत प्रनतभा.

ककभी

31,460/-

4) इॊटयवप्रटीळन.
3

ग्रीन स्ऩेअय ॲग्रो इॊडडमा
प्रा.भर.

1) लष
ृ गणना कयणे ल जीऩीएव / जीआमएव प्रणारी प्रती लष
ृ

29.00

वलकभवत करुन भशाऩाभरकेत 5 लऴावऩमंत दे खबार
कयणे.
2) काॊदऱलनाची गणना कयणे.

प्रती चौयव

3) वॎटेराईटभापवत प्रनतभा.

ककभी

30,350/-

4) इॊटयवप्रटीळन.

भशायाष्र ळावन, उदमोग ऊजाव ल काभगाय वलबाग, ळावन ननणवम क्रभाॊक : बाखॊव 1088 (2512)/उदमोग-

6, हदनाॊक 02.01.1992 भधीर ऩरयच्छे द क्रभाॊक-108 नवाय ननवलदा प्रभवध्द कयताना प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा
अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक आशे . त्मानवाय जाहशयात याज्मस्तयीम लत्ृ तऩत्रात प्रभवध्द कयण्मात
आरेरी नाशी.
2)

लष
ृ गणना काभाचा कयायनाभा शा रुऩमे 500/- इतक्मा यकभेच्मा भद्राॊक ळल्कालय कयण्मात आरेरा

आशे. हदनाॊक 10.9.2014 ची कामावरमीन हटऩणी तवेच टे याकॉन इकोटे क प्रा.भर. माॊचे हदनाॊक

30.7.2014 च्मा दे मकानवाय टे याकॉन इकोटे क प्रा.भर माॊनी हदनाॊक 18.4.2014 ऩमंत एकूण 10,49,052
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भनऩा

इतक्मा लष
ृ ाॊची ल 30.50 चौ.कक.भी. काॊदऱलनाची गणना कयण्मात आरेरी आशे . त्मानवाय काभाची दे म
यक्कभ खारीर प्रभाणे आशे .
1.
2.

लष
ृ गणना :

काॊदऱलन गणना :

एकूण

10,49,052 X 22.50 = 2,36,03,670
30.50 X 23,090 =
2,43,07,915

7,04,245

भफ
ॊ ई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ, करभ 03 भधीर तयतदीनवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा यकभेलय

वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडून मा अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हदनाॊक 1.5.2006 ऩावन
ऩढीर प्रभाणे भद्राॊक ळल्क लवर कयणे आलश्मक आशे.

1. काभाची यक्कभ रुऩमे 10 राखाऩमंत. : भद्राॊक ळल्क रुऩमे 100/फ) त्मानॊतय प्रत्मेक राखाकयीता.. : भद्राॊक ळल्क रुऩमे 100/-

टे याकॉन इकोटे क प्रा.भर. मा वॊस्थेफयोफय कयालमाचा कयाय शा काभाची दे म यक्कभ रुऩमे

2,43,07,915 मा यकभेनवाय रुऩमे 23,500 इतक्मा यकभेच्मा भद्राॊक ळल्कालय कयणे आलश्मक
शोते. तथावऩ रुऩमे 500 यकभेच्मा भद्राॊक ळल्कालय कयायनाभा केरा अवत्माने रुऩमे 23,000/वॊफध
ॊ ीत वॊस्थेकडन लवरऩात्र आशे त.
3)

भशानगयऩाभरका ल टे याकॉन इकोटे क प्रा.भर. माॊचेभध्मे लष
ृ गणना काभाफाफत झारेल्मा

कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक: 12 अन्लमे लष
ू व न झाल्माव प्रत्मेक
ृ गणनेचे काभ वलशीत भदतीत ऩण
हदलवाव रुऩमे 500/- दॊ ड आकायण्माची तयतद नभद आशे.

टे याकॉन इकोटे क प्रा.भर. माॊनी हदनाॊक

18.4.2014 ऩमंत एकूण 10,49,052 इतक्मा लष
ॊ ीत
ृ ाॊची गणना केरेरी आशे. म्शणजेच वॊफध
वॊस्थेने वलहशत कारालधीत काभ ऩण
ू व केरे नवन 288 हदलव वलरॊफ केरेरा आशे. ऩयॊ त

कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक: 12 अन्लमे रुऩमे 500/- प्रनत हदन प्रभाणे रुऩमे 1,44,000/- दॊ ड लवर
केरेरा नाशी.

उऩयोक्तफाफत उदमान वलबागाव अधववभाव साऩन क्रभाॊक: 176, हदनाॊक 07.11.2014 अन्लमे
ननगवभभत कयण्मात आरे अवन वलबागाकडून अनऩारन वादय कयण्मात आरेरे नाशी.
( एकूण लवर
ु ऩात्र यक्कभ रुऩमे 1,67,000/-)
DMASGDM7201 (Ref No : 109, Hmm No : 176)
[End Para)
[Start Para)
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वलकाव ननधी अॊतगात वुमाा मोजना ल इतय बाॊडलरी काभातीर अननमभीतता

वलकाव ननधी अॊतगात वुमाा मोजना ल इतय बाॊडलरी काभे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013
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भनऩा

रेखा ळीऴव :ऩा.ऩ. ल भर:ननवायण भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1377600.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1347064.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 30536.00/-

काभाची भुदत वॊऩल्मालय कयायानुवाय वलरॊफ दॊ डाची आकायणी केरी नाशी. जादा खचाावाठी भशायाष्ट्र
नगयऩालरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 167 (2) नुवाय वुधारयत अॊदाजऩत्रक तमाय केरे नाशी. जादा खचााची
यक्कभ रु.13736/- लवुर केरी नाशी. प्राकरनात नवरेल्मा फाफीॊलय खचा केरा आशे .

काभाचे नाॊल :- लवई वलयाय उऩ प्रादे लळक ऩाणीऩयु लठा मोजना (वम
ु ाा उदबल) वम
ु ाा ऩाणी ऩयु लठा मोजनेतीर
भावलण मेथीर उदॊ चन वलहशयीतीर अळध्
ु द ऩाण्माचे jyoti Make V-T-pump set 5503/1 stg 300
HP चे दोन ऩॊऩ ओदशय ऑईलरॊग कयणे ल आलश्मक दरु
ु स्ती करुन ऩॊऩाचा डडस्चाजा लाढलणे.
प्राकरन :- रु.2577200/-

प्रळावकीम भॊजुयी :- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 21 हद.17/10/2011
ताॊबत्रक भॊजयु ी :- का.अ. 8/85 हद.07/02/2012

ननवलदा तायीख :- 29.02.2012 लवई वभता, नलळक्ती
एर-1 ननवलदा :-

भे. ए.आय.एन्टयप्रामजेव 1टक्का कभी दयाने

ननवलदा भॊजुयी :- स्थामी वलभती ठयाल क्र 24 हद.19/03/2012
कयाय:- हद. 02/04/2012 भद्
ु ाॊक रु. 1700

कामाादेळ :- ळ.अ./ऩा.ऩ.ु /1/1/12-13 हद.02/04/2012 भद
ु त 2 भहशने

खचा:- प्रभाणक क्र. 613, हद. 18/12/2012 रु. 13,77,600/-( दव
ु ये धालते) एभ.फी. 136 ऩ 6 ते 13
(एकूण खचा रु.4290800/-)

3) काभ ऩण
ू ा :- हद. 16/11/2012

4) रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.129, हद. 24/09/2014 ननगवभीत केरे. ळशय अभबमॊता माॊचे
ऩत्र क्र.ननयॊ क, हद.01/10/2014 अन्लमे खरावा वादय केरा. त्मानवाय वलबागाने चकीची नस्ती
रेखाऩयीषणाव वादय केरी आशे. ऩयॊ त खराळात नभद केल्मानवाय भऱ नस्ती दाखवलरी नाशी.
रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम खारीर प्रभाणे आशे त.
5) 1) काभाची भदत 2 भहशने शोती. कयायातीर अट क्र 5 नवाय वलरॊफावाठी प्रती हदन रु.100 दॊ डाची तयतद
ू
कयण्माॊत आरी आशे . त्माप्रभाणे वलरॊफ दॊ डाची यक्कभ हद. 01/06/2012 ते 16/11/2012 ऩमंत 168 x
100= 16800 वॊफधॊ धताॊकडून लवर
ू कयणे आलश्मक आशे.
6) 2) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 ननमभ 167 (2) नवाय जेव्शा भऱ अॊदाजाभध्मे 10 टक्केऩेषा
अधधक लाढ शोण्माचा वॊबल अवेर, अथला वॊकल्ऩ धचत्रात ला मोजनेत पेयपाय प्रस्तावलत केरा अवेर, तय
वधारयत अॊदाज तमाय केरे ऩाहशजे ल त्माव भॊजूयी घेतरी ऩाशीजे. मा काभाचे प्राकरन रु.2577200/-

अवताना खचव रु.4290800/- झारा आशे म्शणजे 10 टक्के भमावदेऩेषा जास्त झारा आशे. ऩयॊ तू वधारयत
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प्राकरन तमाय केरे नाशी.
दे मकाची यक्कभ

रु.4290800

ऩहशरे धालते

रु. 2917200
रु 1373600

7) ननवलदा 1 टक्का कभी दयाने भॊजूय झारी आशे त्माभऱे प्रदानाच्मा यकभेतन
ू 1 टक्का यक्कभ रु.13736

लवर
ू ी कयणे अऩेक्षषत अवताना तळी कामवलाशी केरी नाशी वफफ यक्कभ रु 13736 लवर
ू कयणे आलश्मक
आशे.

8) 3) काभाचे भोजभाऩ ऩस्तक ल दे मकाॊची तऩावणी कयता फाफ क्र (आमटभ) 23 प्रोव्शामडडॊग ॲन्ड कपग्क्वॊग
एक्वामहटॊग पॎन म्शणून 5 नगाॊची यक्कभ रु 85000 दयाने एकूण खचव रु.425000 दाखलरा आशे .

प्राकरनात नवरेरी भोठी फाफ काभात, भोजभाऩ ऩस्तकात दाखलन
ू त्माचे प्रदान केरे आशे. तवेच काभाच्मा

प्राकरनात दाखलरेरे दय शे डड.एव आय चे नवन
ू फाजायातरे दय आशे त. अवे अवताना नवलन फाफीलय झारेरा
खचावचे दय कवे ठयवलरे माचा खरावा केरा नाशी.
9)

नलीन फाफीलय खचव रु.425000 केरा आशे.

उऩयोक्त उणणलाॊची ऩत
व ा कये ऩमंत रेखा ऩरयषणात यक्कभ रु. 30536 लवर ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे
ू त

आणण यक्कभ रु. 1347064 आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे.

10) लवरऩात्र यक्कभ -

आषेऩाधीन यक्कभ रु.1347064/-

11)

वलरॊफ दॊ डाची लवरी

12)

1% कभी दयाने ठे का

13) हदल्माने लवरी कयालमाची
एकण

रु. 16800

रु. 13736

रु. 30536
DATPMVM6001 (Ref No : 72, Hmm No : 129)

[End Para)
[Start Para)
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लवई वलयाय ळशय भनऩा भुख्मारमाभध्मे ऩाणीऩट्टी कयाची लवूरी कयताना झारेल्मा

अननमलभतता
ऩाणीऩुयलठा
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩाणीऩयलठा ल भरननस्व भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
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लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 41224000.00/-

ऩाणीऩट्टी कयाददाये लभऱारेरे उत्ऩन्नाऩेषाऩाणीऩुयलठा मोजनेलय झारेरा खचा जास्त अवल्माने ननभााण
झारेरी तूट बरुन काढरेरी नाशी, प्रत्मेक प्रबागाभध्मे ऩाणीऩट्टी कयाची लबन्न दयाॊने लवूरी केरी आशे ,
ग्राभऩॊचामत यहशलाश्माॊकडून अत्मॊत कभी दयाने ऩाणीऩट्टी कयाची लवूरी केरी आशे .

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेतीर ऩाणीऩटटी कय वलबागाचे रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर

अननमभीतता आढऱून आल्मा.

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेची 2012-13 वलत्तीम लऴावभधीर ऩाणीऩटटी कयाची भागणी

रु.3862.99 रष इतकी अवताॊना ऩाणीऩटटी कयाची रु.3450.75 रष इतकी लवरी झारी आशे . नऱजोडणी

आकाय, वालवजननक ऩाणीआकाय माव्दाये रु.138.75 रष इतके उत्ऩन्न भभऱारेरे अवन 2012-13 चे ऩाणीऩटटी
कयाचे एकत्रीत उत्ऩन्न रु.3589.54 रष इतके आशे . तवेच ऩाणी ऩयलठमाऩोटी भशायाष्र जीलन प्राधीकयणाव

प्रदान केरेरी दे मके, आस्थाऩना वलबागातीर कभवचा-माॊचे लेतन, ननलत्ृ तीलेतन, अॊळदान ल अन्म पामदे ,
ऩाणीऩयलठा याखील ननधी, घवाया ननधी, दे खबार दरुस्ती, वलदमत दे मके, जरळध्दीकयण इ. फाफीॊलय
2012-13 भध्मे झारेरा खचव

रु.5174.14 रष आशे. वलत्तीम लऴव 2012-13 ची ऩाणीऩटटी कयाची भागणी, लवरी ल थकफाकी

ऩाशता हदनाॊक 31/03/2013 अखेय थकफाकी रु.412.24 रष इतकी आशे. माफाफत अधववभाव साऩन

ऩत्र क्र.183, हद.26/11/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. ऩयॊ त वलबागाने कोणताशी खरावा केरा
नाशी. माफाफत रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1. वलत्तीम लऴव 2012-13 अखेय ऩाणीऩटटी कयाची थकफाकी रु.412.24 रष इतकी आशे . वदय
थकफाकी लवरीकयीता भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949 भधीर प्रकयण 10

ऩाणीऩयलठा भधीर अ. क्र. 12 नवाय नऱजोडणी तोडून टाकण्माची ककॊ ला ऩाणी ऩयलठा फॊद कयण्माची
कामवलाशी कयण्माॊत आरी नाशी. उऩयोक्त थकीत यक्कभ रु.412.24 रष लवर कयण्माॊत माली.

तवेच ऩाणीऩयलठमालयीर खचव उत्ऩन्नाऩेषा जास्त अवल्माने एकण तट रु.1548.60 रष इतकी आशे .
2. प्रत्मेक प्रबागलाय ऩाणीऩटटी कयाचे दय बीन्न बीन्न आकायण्माॊत आरे अवन वदय दय बतऩलव
नगयऩरयऴद काऱातीर आशे त. लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका हदनाॊक 03/07/2009 ऩावन

अस्तीत्लात आरी आशे. ऩयॊ त अदमाऩऩमंत भशानगयऩाभरका षेत्रात ऩाणीऩटटी कयाचे दयाॊत बीन्नता
आशे.

3. लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका हदनाॊक 03/07/2009 ऩावन अस्तीत्लात आरी, त्मालेऱी 4
नगयऩरयऴदा ल 53 ग्राभऩॊचामती वभावलष्ठ कयण्माॊत आल्मा. ग्राभऩॊचामत षेत्रात याशणा-मा

यशीलाळाॊकडून भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका (ऩाणी ऩयलठा ल वलळेऴ ऩाणीऩटटी) उऩवलधी, 2011 च्मा
वधायीत दयाने ऩाणीऩटटी कयाची लवरी केरी नाशी तय त्माॊना वालवजननक नऱाने ऩाण्माचे वलतयण केरे

अवल्माने पाय कभी दयाने ऩाणीऩटटीची आकायणी केरी आशे . (रु.5/-प्रभाणे) वदय दय ननश्चीत केल्माफाफत
कोणताशी ठयाल रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी.

DMEMRMM6801 (Ref No : 104, Hmm No : 183)
[End Para)
[Start Para)
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लवई-वलयाय भनऩा अस्ननळभन वलबागाभध्मे आढऱून आरेल्मा अननमलभततेफाफत.

अस्ननळभन पी
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :अग्ग्नळभन वलबाग भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 13000.00/-

अस्ननळभन केंद् वलयाय, नलघय ल नारावोऩाया मा वलबागाच्मा जभा ऩालती ऩुस्तकाॊची वाठा नोंदलशी
रेखाऩयीषणाव अप्राप्त अवून भे. डी. आय.कोटीव माॊच्माकडून रु.13000/- ची कभी लवुरी झारी आशे .

अग्ग्नळभन वलबागाॊतगवत अग्ग्नळभन केंद्र वलयाय, नलघय ल नारावोऩाया मा केंद्राच्मा अग्ग्नळभन पी फाफतचे
रेखाऩयीषण केरे अवता ऩढीर प्रभाणे अननमभभतता आढऱून आरेल्मा आशे त.

1. अग्ग्नळभन केंद्र वलयाय मा वलबागाची जभा ऩोटककदव तऩावरी अवता हद.28.08.2012 ऩावूनच्मा नोंदी
घेण्मात आरेल्मा आशे त.

मा आधीच्मा नोंदी ल ऩालती ऩस्तक उऩरब्ध करुन दे ण्मात न आल्माभऱे

27.08.2012 च्मा जभा नोंदीचे रेखाऩयीषण कयता आरे नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक क्र. 44, हद.
16/07/2014 नवाय भागणी कयण्मात आरी शोती.
2. भे.डड.आय.कोटीव प्रा.भर.,फोईवय मा हठकाणाव रागरेरी आग वलझवलण्मावाठी लवर कयण्मात आरेल्मा
ळल्काऩोटी रु.13000 इतकी कभी लवरी केल्माचे ननदळवनाव मेत.े माफाफतची भाहशती खारीर प्रभाणे
घटना स्थऱ

- डड.आय.प्रा.भर.,फोईवय.

आगीचा हदनाॊक – हद.27.10.2012.
गाडी क्रभाॊक

- 1) MH48 J617 2)

MH48 J1170

गाडी स्थानकातन
ू ननघण्माची लेऱ 13.45.

गाडी स्थानकातून ऩोशचण्माची लेऱ 23.35.
एकूण कारालधी 9 ताव 50 भभ.

वलववाधायण वबा ठयाल क्रभाॊक 6 हद.15.02.2011 नवाय ळल्काची गणना ऩाहशल्मा 3 तावावाठी रु.4000 तय
ऩढीर प्रत्मेक तावावाठी रु.1000 अळी आशे त्मानवाय एकूण ऩहशल्मा 3 तावावाठी रु.4000 तय ऩढीर 6 ताव
50 भभ.वाठी रुऩमे 7000 अवे एकूण एक गाडीवाठी रुऩमे 11000 तय दोन गाडमाॊचे रुऩमे 22000 लवर
ू शोणे
आलश्मक शोते. ऩयॊ तू ऩालती ऩस्तक क्रभाॊक 175, ऩालती क्रभाॊक 17404,हद.29.10.2012 नवाय यक्कभ रुऩमे

9000 लवर कयण्मात आरेरी आशे . उलवयीत यक्कभ रुऩमे 22000-9000=रु.13000 लवर शोणे आलश्मक आशे .
3. अग्ग्नळभन केंद्र वलयाय, नलघय ल नारावोऩाया मा वलबागातीर जभा ऩालतीऩस्तकाची वाठा नोंदलशी
रेखाऩयीषणाव

उऩरब्ध करुन दे ण्मात आरी नाशी.

माफाफत अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक 44, हद.16.07.2014

कऱवलण्मात आरे शोते.
लयीर अभबप्रामाॊवॊदबावत क्र. 44, हद. 16/07/2014 नवाय वलबागाव कऱवलण्मात आरेरे शोते.

ऩयॊ त

वलबागाकडून खरावा अप्राप्त आशे .
DVESMBM7301 (Ref No : 46, Hmm No : 44)
[End Para)
[Start Para)
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प्रबाग वलभती कामाारमाभध्मे वलवलध ताॊत्रीक ल कामाारमीन काभे कयण्मावाठी प्रबाग

ननशाम भनुष्मफऱ ऩुयवलणे.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरम भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2446731.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 130500.00/-

ननवलदा प्रकक्रमेभध्मे प्रबाग ननशाम भनुष्ट्मफऱ ऩुयवलणे मा काभाची ननवलदा जाहशयात दे ताॊना ककती
भनुष्ट्मफऱाची आलश्मकता अॊदाजीत यक्कभ, तयतूद ल खचााव भॊजूयी वॊर्चकेत आढऱून आरी नाशी.
ननवलदाधायकाॊवाठी आलश्मक अटी ल ळतीत अॊतबााल न कयता ननवलदा भागवलण्मात आल्मा अवल्माचे हदवून
मेत.े आलश्मकतेऩेषा कभी ननवलदा ळुल्क कभी लवुर केल्माभुऱे रु.130500/- इतकी यक्कभ लवुर शोणे
आलश्मक आशे .

लवई

वलयाय

भशानगयऩाभरका

आस्थाऩना

वलबागाकडून

भशानगयऩाभरकेच्मा

प्रबाग

वभभती

कामावरमाभध्मे वलवलध ताॊबत्रक ल कामावरमीन काभे कयण्मावाठी प्रबाग ननशाम भनष्मफऱ ऩयवलणेवाठी
खारीर प्रभाणे ननवलदा भागवलण्मात आरी शोती.
काभाचे नाल- प्रबाग वभभती कामावरमाभध्मे वलवलध ताॊत्रीक ल कामावरमीन काभे कयण्मावाठी प्रबाग
ननशाम भनष्मफऱ ऩयवलणे.
लत्ृ तऩत्र- हद.29.03.2012 चे दै .वकाऱ ल दै .भशायाष्र फरॊद टाईम्व
(लत्ृ तऩत्राॊची कात्रणे रेखाऩयीषणाव आढऱून आरे नाशी)

ननवलदा ळल्क- रुऩमे 500
ननवलदा कारालधी- हद.29.03.2012 ते हद.16.04.2012
ननवलदा वचना-लवलळभ/आस्था/897/2012-13,हद.29.03.2012
अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ – आढऱून आरी नाशी.
खचावव प्रळावकीम भान्मता- आढऱून आरी नाशी.
ननवलदा अॊतीभीकयणाव भान्मता- ठयाल क्रभाॊक 289, हद.06.06.2012.
उऩरब्ध ननवलदा नस्ती ल दे मकाॊचे रेखाऩयीषण केरे अवता ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे.
1)ननवलदा प्रकक्रमेभध्मे प्रबाग ननशाम भनष्मफऱ ऩयवलणे मा काभाची ननवलदा जाहशयात दे ताॊना ककती

भनष्मफऱाची आलश्मकता आशे माफाफत उल्रेख नाशी. त्माभऱे अॊदाजीत यक्कभ, त्मा यकभेची
आलश्मकता ल भॊजयी प्राप्त वॊधचकेत आढऱून आरे नाशी.त्माभऱे नेभका खचव ककती शोणाय आशे
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माफाफतची तयतद
ू ल खचावव भॊजूयी घेण्मात आरेरी प्राप्त वॊधचकेत आढऱून आरी नाशी.
2)अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ,आलश्मक भनष्मफऱ ऩयलठा ल त्मालय शोणाया खचव वॊधचकेत नभद
ू नवल्माभऱे

मा काभाचे ठयवलण्मात आरेरे ननवलदा ळल्क,जाहशयातीवाठी लत्ृ तऩत्राची ननलड, इवाया ळल्काची ननलड
कळी कयण्मात आरी माची रेखाऩयीषणाव खातयजभा कयता आरी नाशी.
3) ननवलदा जाहशयातीत भनष्मफऱ ऩयवलण्माफाफत नभद
ू आशे. कळर अकळर अळी लगवलायी नवताॊना

कॊत्राटदायाकडून कळर अकळर अवे लेगलेगऱे दे ण्मात आरेल्मा दयाव भशानगयऩाभरकेकडून भॊजयू ी
दे ण्मात मेलन
ॊ ीताॊना कामावदेळ दे ण्मात आरेरे आशे.
ू वॊफध
4)ऩात्र ननवलदाधायकावाठी आलश्मक अटी ल ळतीचा उदा.व्शॎट ग्क्रअयन्व प्रभाणऩत्र,रेफय कॉन्रॎ क्ट

यग्जस्टे ळन भजयू ाॊच्मा वॊख्मेवश, ननवलदाकायाची आथीक ग्स्थती लगैये अटीॊचा ननवलदे त अतॊबावल नभद
ू न
कयता ननवलदा भागवलल्मा ननवलदाकायाॊना ऩात्र ठयवलरे आशे त. ननवलदा प्रकक्रमा वदोऴ झारी आशे .
5) प्रबाग ननशाम कामावदेळ दे ण्मात आरेल्मा ऩयलठादायाॊकडून ननमक्त ्ाााा कयण्मात आरेल्मा कभवचा-

माॊची भाहशती, त्माॊचे नेभणक
ू आदे ळ, त्माॊची ननलड ऩदाव अनऴॊधगक ळैषणणक ऩात्रता इत्मादीची भाहशती
प्राप्त वॊधचकेत आढऱून आरी नाशी. तवेच भनष्मफऱाची आलश्मकता,त्माॊचे शजेयी स्लाषयीत अशलार
नस्तीत ला प्रदान दे मकावोफत आढऱून आरे नाशीत.
6) कयायनाम्मातीर अटीनवाय काभगायाॊचा ऩी.एप.ल ई.अेव.आम.वी.च्मा यकभा वॊफध
ॊ ीत खात्माकडे बरुन

त्माच्मा चरनाच्मा प्रनत भशानगयऩाभरकेकडे वादय केल्मानॊतयच त्मा यकभेची फीरे अदा कयण्मात
मेतीर. ऩयलठादायाने शी अट ऩाऱल्मानॊतय त्माॊना दे मके अदा कयण्मात आल्माच्मा ऩष्ृ ठमाथव आलश्मक
दस्ताऐलज नस्तीत / दे मकावोफत आढऱून आरे नाशी.
7) प्रबाग वभभती अ च्मा ननवलदा प्रकक्रमेफाफत-

प्रबाग वभभती अ वाठी भनष्मफऱ ऩयवलणेवाठी 1.भे.आकाळ एॊटयप्रामजेव 2.भे.आयती वननर लाडकय
3.भे.हदव्मा एॊटयप्रामजेव ल 4.भे.ब्राईट इन्पाभवग्स्टभ प्रा.भर. अवे एकूण 4 ननवलदाकायाॊच्मा ननवलदा प्राप्त

झारेल्मा

शोत्मा.

ककभान

दय

अवरेरे

भे.हदव्मा

एॊटयप्रामजेव

माॊना

लवलळभ/आस्था/277/2012-

13/31.07.12 नवाय ल भे.ओॊकाय एॊटयप्रामजेव,वलयाय माॊना लवलळभ/आस्था/2012-13/31.07.12 भनष्मफऱ

ऩयवलण्माचे कामावदेळ दे ण्माॊत आरेरे शोते. मा कामावदेळानवाय भनष्मफऱ ऩयवलणे काभी यक्कभेची गणना
कयता (रु. 11302800+ 8232810 = 19535610) एकूण रु.19535610/- वाठी रु. 5000/- ननवलदा ळल्क
आलश्मक शोते. ऩयॊ त रु.500 ननवलदा ळल्क लवर केल्माभऱे एकूण रु. 4500x4(ननवलदाकायाॊची
वॊख्मा)=18000/- इतके कभी ननवलदा ळल्क आकायण्मात

आशे. वदय ननवलदा ळल्क वालवजननक

फाॊधकाभ वलबाग ळावन ऩरयऩत्रक क्रभाॊक वीएटी-09/05/प्र.क्रभाॊक381/इभायत-2,हद.15.05.2007 नवाय
लवर कयणे आलश्मक आशे.
माफाफतची उदाशयणादाखर दे मके खारीरप्रभाणे
प्रभाणक क्र.ल हद. यक्कभ रु.

कारालधी
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4228/16.03.13

79380

नोव्शें -12

4229/16.03.13

123450

नोव्शें -12

4230/16.03.13

100800

नोव्शें -12

4246/16.03.13

100800

ऑगस्ट-12

एकूण

404430

8) प्रबाग वभभती फ च्मा ननवलदा प्रकक्रमेफाफत-

प्रबाग वभभती फ वाठी भनष्मफऱ ऩयवलणेवाठी 1.भे.भवरेक्ट इॊटयप्रामजेव 2.भे.स्लागत रेफय कॉन्रक्टय
3.भे.आयती वननर लाडकय 4.भे.हशॊद इरेग्क्रक अॉड इॊग्ज.कॉऩे. 5.भे.मननव्शववर एॊटयप्रामजेव अवे एकूण
5 ननवलदाकायाॊच्मा ननवलदा प्राप्त झारेल्मा शोत्मा. मातीर ककभान दयधायक भे.मननव्शववर एॊटयप्रामजेव

माॊना लवलळभ/आस्था/332/ 2012-13/24.07.12 नवाय भनष्मफऱ ऩयवलण्मावाठी कामावदेळ दे ण्मात आरेरे
शोते. मा कामावदेळानवाय भनष्मफऱ ऩयवलणे काभी यक्कभेची गणना

रु. 5894320/- अळी आशे. रु.

5894320/-वाठी रु.5000/- ननवलदा ळल्क आलश्मक शोते. ऩयॊ त मा ननवलदे वाठी रु. 500/- ननवलदा ळल्क

लवर केल्माभऱे एकूण रु. 4500x5(ननवलदाकायाॊची वॊख्मा)=22500/- इतके कभी ळल्क आकायण्मात
आरेरे आशे. वदय ननवलदा ळल्क वालवजननक फाॊधकाभ वलबाग ळावन ऩरयऩत्रक क्रभाॊक वीएटी09/05/प्र.क्रभाॊक381/इभायत-2,हद.15.05.2007 नवाय लवर कयणे आलश्मक आशे.

माफाफतची दे मके रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन दे ण्मात आरी नाशी.
9) प्रबाग वभभती क च्मा ननवलदा प्रकक्रमेफाफत-

प्रबाग वभभती क वाठी भनष्मफऱ ऩयवलणेवाठी 1.भे.मननव्शववर एॊटयप्रामजेव,वलयाय

2.भे.डॉ.वलऩीन

उऩाध्माम. 3.भे.डॉ.आयती वननर लाडकय 4.भे.स्लागत रेफय कॉन्रक्टय 5.भे. हशॊद इरेग्क्रक अॉड
इॊग्ज.कॉऩे. 6.भे.फी.ऩी.ताॊडर
े 7.भे.भवध्दीवलनामक एॊटयप्राजेव, नारावोऩाया अवे एकूण 7 ननवलदाकायाॊच्मा
ननवलदा प्राप्त झारेल्मा शोत्मा. मातीर ककभान दय धायक i) भे.मननव्शववर एॊटयप्रामजेव माॊना
लवलळभ/आस्था/294/ 2012-13/07.07.12 ल भे.डॉ.आयती वननर लाडकय माॊना लवलळभ/आस्था/289/
2012-13/09.07.12 नवाय

भनष्मफऱ ऩयवलण्माचे कामावदेळ दे ण्माॊत आरे शोते.मा कामावदेळातीर

भनष्मफऱ

यक्कभेची

ऩयवलणे

काभी

गणना

कयता

(रु.12482720+448560=12931280)

एकूण

रु.12931280/- वाठी रु. 5,000/- ननवलदा ळल्क आलश्मक शोते. ऩयॊ त रु. 500/- ननवलदा ळल्क लवर
केल्माभऱे

एकूण रु. 4500x7(ननवलदाकायाॊची वॊख्मा)=31500/- इतके कभी ळल्क आकायण्मात आरेरे

आशे.माच ननवलदे तीर हदलाफत्ती वलबागाचे व्मलस्थाऩन कयणेकाभी तायतॊत्री ऩयवलणे माफाफीवाठी
भे.भवध्दी वलनामक,एॊटयप्रामजेव माॊचे दय रुऩमे 8000 प्रती मननट भाभवक दय अवन
ू भे.मननव्शववर
एॊटयप्रामजेव माॊना रुऩमे 8190 प्रती मननट भाभवक दयाव कामावदेळ दे ण्मात आरेरे आशे म्शणजे भे.
मननव्शववर एॊटयप्राजेव माॊना कामावरमीन आदे ळ क्रभाॊक लवलळभ/आस्था/294/ 2012-13/07.07.12नवाय
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10 तायतॊत्री ऩयवलण्मावाठी 190 रुऩमे प्रती मननट भाभवक दय जादा दे ण्मात आल्माचे ननदळवनाव मेत.े
10) प्रबाग वभभती ड च्मा ननवलदा प्रकक्रमेफाफत-

प्रबाग वभभती ड कयीता भनष्मफऱ ऩयवलणेवाठी 1.भे.धचयाग रेफय कॉन्रॎ क्टय 2.भे.ग्जलदानी पामय
वग्व्शववेव 3.भे.गजानन एॊटयप्रामजेव 4.भे.क्राभवक एॊटयप्रामजेव,लवई 5. भे.श्री.जी. एॊटयप्रामजेव 6.
भे.ओभ वाई एॊटयप्रामजेव अवे एकूण 6 ननवलदाकायाॊच्मा ननवलदा प्राप्त झारेल्मा शोत्मा.
ककभान दयधायक i) भे.क्राभवक एॊटयप्रामजेव,लवई. माॊना लवलळभ/आस्था/295,447/2012-13/09.07.12
नवाय भनष्मफऱ ऩयवलण्माचे कामावदेळ दे ण्माॊत आरे आशे .
ii) भे.गजानन प्रामजेव, अनावऱा माॊना लवलळभ/आस्था/284/ 2012-13/09.07.12 नवाय भनष्मफऱ

ऩयवलण्माचे कामावदेळ दे ण्माॊत आरे आशे .
मा कामावदेळानवाय भनष्मफऱ ऩयवलणे काभी यक्कभेची गणना कयता (रु.7756560 +1627920
=9384480) एकूण रु.9384480/- वाठी रु. 5,000/- ननवलदा ळल्क आलश्मक शोते. ऩयॊ त रु. 500/- ननवलदा

ळल्क लवर केल्माभऱे

एकूण रु.4500x6(ननवलदाकायाॊची वॊख्मा)=27000/- इतके कभी ळल्क

आकायण्मात आरेरे आशे . वदय ननवलदा ळल्क वालवजननक फाॊधकाभ वलबाग ळावन ऩरयऩत्रक क्रभाॊक
वीएटी-09/05/प्र.क्रभाॊक381/इभायत-2, हद.15.05.2007 नवाय लवर कयणे आलश्मक आशे.
तवेच याष्रीम काभाचे वलेषण कयणे काभी भनष्मफऱ ऩयवलणे मा काभावाठी दोन ननवलदाकायाॊनी दय
बयरेरे आशे. मावाठी ऩये ळी स्ऩधाव न शोताच भे.गजानन माॊना कामावदेळ दे ण्मात आरेरे आशे.
प्रभाणक क्रभाॊक ल हदनाॊक

यक्कभ

कारालधी

4031/04.03.2013

106163

जरै ल डडवेंफय-2012

4032/04.03.2013

913018

जाने-2013

4083/07.03.2013

95760

जाने-2013

4082/07.03.2013

529200

जाने-2013

एकूण

1644141

लयीर दे मकाभध्मे बवलष्म ननलावश ननधी रुऩमे (भऱ लेतनालय 13.61%) काभगाय याज्म वलभा रुऩमे (भऱ
लेतन ल घयबाडे बत्ता मालय 4.75%) कॊत्राटदायाव प्रदान कयण्मात आरे आशे. लस्तत: माफाफतचे
दानमत्ल भशानगयऩाभरकेचे नवताॊना वदय यक्कभ प्रदान कयण्मात आल्माभऱे मा अनतप्रदान यकभेची
लवरी शोणे आलश्मक आशे .
11) प्रबाग वभभती इ च्मा ननवलदा प्रकक्रमेफाफत-

प्रबाग वभभती क वाठी भनष्मफऱ ऩयवलणेवाठी 1.भे.लयद इॊग्जननअयीॊग

2.भे.कल्ऩतरु एॊटयप्रामजेव

3.भे.वभभषा कन्स्रक्ळन 4.भे.मलयाज रेफय कॉन्रक्टय 5.भे. धचयाग रेफय कॎन्टक्टय 6.भे.वौ.आयती
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वननर लाडकय 7.भे.श्री.अप्ऩावाशे फ वारऩयू े अवे एकूण 7 ननवलदाकायाॊच्मा ननवलदा प्राप्त झारेल्मा शोत्मा.
ककभान दय धायक भे.लयद इॊग्जननअयीॊग माॊना लवलळभ/आस्था/286/2012-13/09.07.12 अन्लमे ल
भे.धचयाग रेफय कॉन्रक्टय माॊना लवलळभ/आस्था/363/2012-13/01.08.12 नवाय

भनष्मफऱ ऩयवलण्माचे

कामावदेळ दे ण्माॊत आरे शोते. मा कामावदेळातीर भनष्मफऱ ऩयवलणे काभी यक्कभेची गणना कयता
(रु.5927040+6582400=12509440) एकूण रु.12509440/- वाठी रु. 5,000/- ननवलदा ळल्क आलश्मक

शोते. ऩयॊ त रु. 500/- ननवलदा ळल्क लवर केल्माभऱे एकूण रु. 4500x7(ननवलदाकायाॊची वॊख्मा)=31500/इतके कभी ळल्क आकायण्मात आरेरे आशे. तवेच शरके लाशन चारवलणे काभी लाशन चारक

ऩयवलणे

मा काभावाठी दोन ननवलदाकायाॊनी दय बयरेरे आशे. मावाठी ऩये ळी स्ऩधाव न शोताच भे.लयद इॊग्जननअयीॊग
माॊना कामावदेळ दे ण्मात आरेरे आशे त.
माफाफतची उदाशयणादाखर दे मके खारीरप्रभाणे
प्रभाणक क्र.ल हद.

यक्कभ रु.

कारालधी

7171/13.03.2013

216720

ऑगस्ट-12

7174/13.03.2013

73080

नोव्शें -12

4326/29.03.2013

47250

डडवे-12

4332/26.03.2013

61110

डडवें-12

एकूण

398160

एकूण आषेऩाधीन यक्कभ
प्रबाग अ

रु.404430

प्रबाग ड

रु.1644141

प्रबाग ई

रु.398160

एकूण आषेऩाधीन यक्कभ रु.2446731
एकूण लवरऩात्र यक्कभ
प्रबाग अ

रु.18000

प्रबाग फ

रु.22500

प्रबाग क

रु.31500

प्रबाग ड

रु.27000

प्रबाग ई

रु.31500

एकूण लवर ऩात्र यक्कभ रु.130500
उऩयोक्त अभबप्रामाफाफत वलबागाव अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक 115, हद. 12.09.2014 नवाय कऱवलण्मात
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आरे शोते. ऩॊयत वलबागाकडून कोणतेशी अनऩारन प्राप्त झारे नाशी.
DVESMBM7301 (Ref No : 73, Hmm No : 115)
[End Para)
[Start Para)
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प्रबाग वलभती कामाारमाभध्मे भजूय ऩुयलठा कयणे.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरम भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 20160.00/-

ननवलदा प्रकक्रमेभध्मे प्रबाग ननशाम भजुयाॊची आलश्मकता, अॊदाजीत यक्कभ, ल त्माअनुऴग
ॊ ाने शोणाया खचा ल
त्माची तयतूद ल त्मा खचााव घेण्मात आरेरी भॊजूयी प्राप्त वॊर्चकेत आढऱून आरी नाशी.ननवलदे भध्मे
ननवलदाधायकावाठी आलश्मक अटी ल ळती ननवलदे त अतॊबााल नवल्माभुऱे वॊऩूणा ननवलदा प्रकक्रमेत ऩात्र
ननवलदाकाय अवल्माची खातयजभा कयता आरी नाशी. तवेच कामाादेळ दे ण्मात आरेल्मा ऩुयलठादायाॊकडून
ननमुक्ता् कयण्मात
ा
आरेल्मा कभाचा-माॊची भाहशती, त्माॊचे नेभणूक आदे ळ, त्माॊची ननलड ऩदाव अनुऴर्ॊ गक
ळैषणणक अशाता ल प्रदान केरेल्मा यकभाच्मा अनुऴग
ॊ ाने स्लाषयीत शजेयी अशलार नस्तीत ला प्रदान दे मकावश
आढऱून आरे नाशीत.

लवई वलयाय भशानगयऩाभरका आस्थाऩना वलबागाकडून भशानगयऩाभरकेच्मा प्रबाग वभभती कामावरमाभध्मे
भजूय ऩयलठा कयण्मावाठी प्रबाग ननशाम ननवलदा भागवलण्मात आरी शोती.
काभाचे नाल

- प्रबाग वभभती कामावरमाभध्मे भजय ऩयलठा कयणे.

लत्ृ तऩत्र

- हद.29.03.2012 चे दै .वकाऱ ल दै .भशायाष्र फरॊद टाईम्व (लत्ृ तऩत्राॊची कात्रणे रेखाऩयीषण
आढऱून आरे नाशी)

ननवलदा ळल्क
ननवलदा कारालधी
ननवलदा वचना

- रुऩमे 5000
- हद.29.03.2012 ते हद.16.04.2012
- लवलळभ/आस्था/897/2012-13,हद.29.03.2012

अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ – आढऱून आरी नाशी.
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खचावव प्रळावकीम भान्मता- आढऱून आरी नाशी.
ननवलदा अॊतीभीकयणाव भान्मता- ठयाल क्रभाॊक 289, हद.06.06.2012.
प्रदान यक्कभ

- प्रभाणक क्रभाॊक ल हदनाॊक

4055/04.03.2012

यक्कभ कारालधी

20160 डडवेंफय-2012.

उऩरब्ध ननवलदा नस्ती ल दे मकाॊचे रेखाऩयीषण केरे अवता ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे .
1) प्रबाग ननशाम भजय ऩयवलणे मा काभाची ननवलदा जाहशयात दे ताॊना ककती भजयाॊची आलश्मकता आशे माफाफत
उल्रेख नाशी. त्माभऱे अॊदाजीत यक्कभ, त्मा यकभेची आलश्मकता ल भॊजयी प्राप्त वॊधचकेत आढऱून आरे
नाशी.त्माभऱे नेभका खचव ककती शोणाय आशे माफाफतची तयतद
ू ल खचावव भॊजूयी घेण्मात आरेरी प्राप्त वॊधचकेत
आढऱून आरी नाशी.
2) अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ, आलश्मक भजय ऩयलठा ल त्मालय शोणाया खचव वॊधचकेत नभद
ू नवल्माभऱे मा
काभाचे ठयवलण्मात आरेरे ननवलदा ळल्क,जाहशयातीवाठी लत्ृ तऩत्राची ननलड, इवाया ळल्काची ननलड कळी
कयण्मात आरी माची रेखाऩयीषणाव खातयजभा कयता आरी नाशी.
3) ऩात्र ननवलदाधायकावाठी आलश्मक अटी ल ळतीचा उदा.व्शॎट ग्क्रअयन्व प्रभाणऩत्र,रेफय कॉन्रॎ क्ट यग्जस्टे ळन
भजूयाॊच्मा वॊख्मेवश, ननवलदाकायाची आथीक ग्स्थती लगैये अटीॊचा ननवलदे त अतॊबावल नभद
ू न कयता ननवलदा
भागवलल्मा अवन
ू ननवलदाकायाॊना ऩात्र ठयवलरे आशे त. ननवलदा प्रकक्रमा वदोऴ झारी आशे.
4) प्रबाग ननशाम कामावदेळ दे ण्मात आरेल्मा ऩयलठादायाॊकडून ननमक्त ्ााग्ा कयण्मात आरेल्मा कभवचा-माॊची
भाहशती, त्माॊचे नेभणूक आदे ळ, त्माॊची ननलड ऩदाव अनऴॊधगक ळैषणणक ऩात्रता इत्मादीची भाहशती प्राप्त
वॊधचकेत आढऱून आरी नाशी. तवेच भजयाॊची आलश्मकता,त्माॊचे शजयी स्लाषयीत अशलार नस्तीत ला प्रदान
दे मकावोफत आढऱून आरे नाशीत.
लयीर भदमाॊच्मा प्रकाळात रेखाऩयीषण प्रदानाची यक्कभ रु.20160 आषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे.
उऩयोक्त अभबप्रामाफाफत वलबागाव अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक 116,हद.12.09.2014 नवाय
कऱवलण्मात आरे शोते. ऩॊयत वलबागाकडून अनऩारन अप्राप्त आशे.
DVESMBM7301 (Ref No : 74, Hmm No : 116)
[End Para)
[Start Para)
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वलवलध प्रबागाभधीर वलकाव काभाॊवाठी अलबमाॊत्रत्रक वेला ऩुयवलणे काभी अलबकताा

नेभणे काभातीर अननमलभताॊफाफत.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरम भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 429000.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 8100.00/-

अलबमॊत्माॊची आलश्मक वॊख्मा, अॊदाजीत खचााची यक्कभ, त्माची तयतूद ल त्मा खचााची भॊजूयी प्राप्त वॊर्चकेत
आढऱून आरी नाशी.ननवलदे भध्मे ननवलदाधायकावाठी आलश्मक अटी ल ळती वलशीत करुन ननवलदे त अतॊबााल
केरा नाशी. तवेच कामाादेळ दे ण्मात आरेल्मा ऩुयलठादायाॊकडून ननमुक्ता् कयण्मात
ा
आरेल्मा कभाचा-माॊची
भाहशती, त्माॊचे नेभणूक आदे ळ, त्माॊची ननलड ऩदाव अनुऴर्ॊ गक ळैषणणक अशाता ल प्रदान केरेल्मा यकभाच्मा
अनुऴग
ॊ ाने स्लाषयीत शजेयी अशलार नस्तीत ला प्रदान दे मकावश आढऱून आरे नाशीत. दे मकाॊभधून आलश्मक
टीडीएव कऩात न केल्माभुऱे रु.8100 मा यकभेची लवुरी शोणे आलश्मक आशे .

लवई

वलयाय

भशानगयऩाभरका

आस्थाऩना

वलबागाकडून

भशानगयऩाभरकेच्मा

प्रबाग

वभभती

कामावरमाभध्मे वलवलध काभाॊवाठी अभबमॊते ऩयवलणे वॊदबावत ननवलदा भागवलण्मात आरी शोती. उऩरब्ध
ननवलदा नस्ती ल दे मकाॊचे रेखाऩयीषण केरे अवता ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे.
ननवलदा पाभव पी

- रु. 5000/-

अॊदाजऩत्रकीम /ननवलदा यक्क्भ - आढऱून आरी नाशी.
प्रळावकीम भॊजूयी

- आढऱून आरी नाशी.

इवाया यक्कभ

- रु. 50,000/-

लत्ृ तऩत्रे

- हद. 11/01/2012, दै .ऩण्मनगयी
हद. 11/01/2012, दै . नयलीय धचभाजी ल वकाऱ (प्रत आढऱून आरी
नाशी)

ननवलदा कारालधी

- 19/01/2012 ते 23/01/2012

ननवलदा वचना

- लवलळभ/आस्था/719/11-12, हद. 09/01/2012

ननवलदा

अॊतीभीकयणाव - स्थामी वभभती ठयाल 49, हद. 02/04/12

भान्मता
ननवलदाकाय

- 1) भे. हदव्मा एॊटयप्रामझेव
2) भे. आकाळ एॊटयप्रामझेम
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3) भे. फाईट इन्फ्राभवग्स्टभ प्रा.भर.
L1

- 1) भे. हदव्मा एॊटयप्रामझेव
B.E. Civil

- नवलन

17,000/-

- 5 लऴव अन. 22,000/Diploma

- नवलन

12,000/-

- 5 लऴव अन. 15,000/- 10 लऴव अन.18,000/- 15 लऴव अन. 22,000/कयायनाभा भद्राॊक ळल्क

- रु. 5500/-

कामावदेळ

- 1) लवलळभ/आस्था/72/2012-13,हद.30/04/2012
2) लवलळभ/आस्था/156/2012-13,हद. 31/05/12
3) लवलळभ/आस्था/233/2012-13,हद.29/06/12
4) लवलळभ/आस्था/353/2012-13,हद. 31/07/12
प्रभाणक क्र.

हदनाॊक

यक्कभ

4433

26.3.13

रु. 12000/-

4434

26.3.13

रु. 12000/-

4134

13.3.13

रु. 89000/-

4135

13.3.13

रु. 74000/-

4136

13.3.13

रु. 17000/-

4137

13.3.13

रु. 152000/-

4138

13.3.13

रु. 73000/-

1) ननवलदा प्रकक्रमेभध्मे प्रबाग ननशाम भनष्मफऱ ऩयवलणे मा काभाची ननवलदा जाहशयात दे ताॊना ककती
भनष्मफऱाची आलश्मकता आशे माफाफत ननवलदे त उल्रेख नाशी. त्माभऱे अॊदाजीत यक्कभ, त्मा
यकभेची आलश्मकता ल भॊजयी प्राप्त वॊधचकेत आढऱून आरे नाशी. त्माभऱे नेभका खचव ककती शोणाय
आशे माफाफतची तयतद
ू ल खचावव भॊजूयी प्राप्त वॊधचकेत आढऱून आरी नाशी.
2) अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ, आलश्मक भनष्मफऱ ऩयलठा ल त्मालय शोणाया खचव वॊधचकेत नभद
ू
नवल्माभऱे मा काभाचे ठयवलण्मात आरेरे ननवलदा ळल्क,जाहशयातीवाठी लत्ृ तऩत्राची ननलड, इवाया
ळल्काची ननलड कळी कयण्मात आरी माची रेखाऩयीषणाव खातयजभा कयता आरी नाशी.
3) ननवलदा जाहशयातीत अभबमॊते ऩयवलण्माफाफत B.E. ल Diploma अशवता नभद
ू आशे. नवलन ल
अनबली अळी लगवलायी नवताना कॊत्राटदायाकडून नवलन ल अनबली अवे लेगलेगऱमा दे ण्मात आरेल्मा
दयाव भॊजूयी दे ण्मात मेलन
ॊ ीताॊना कामावदेळ दे ण्मात आरेरे आशे त.
ू वॊफध
4) ननवलदाधायकावाठी आलश्मक अटी ल ळती उदा.व्शॎट ग्क्रअयन्व प्रभाणऩत्र,रेफय कॉन्रॎ क्ट यग्जस्टे ळन
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भजूयाॊच्मा वॊख्मेवश, ननवलदाकायाची आथीक ग्स्थती इत्मादी ननवलदे त नभद
ू केल्मा नाशीत. त्माभऱे
ननवलदा प्रकक्रमा वदोऴ झारी अवन
ू ऩायदळवक झारी नाशी.
5) ननवलदे तीर अट क्र. 4 अभबमाॊबत्रकी वेलेवाठी ऩयलठा कयण्मात मेणाऱमा अभबमॊत्माॊची अभबमाॊत्रीकी
ऩदली/ऩदलीका शी ळैषणणक अशवता अवणे फॊधनकायक याशीर. तवेच ऩयलठा केरेल्मा मननटची ळैषणणक
अशवतच
े ी कागदऩत्रके वादय कयणे फॊधनकायक याशीर. मा अटीच्मा ऩष्ृ ठमथव तवेच ऩयवलण्मात आरेल्मा
अभबमॊत्माॊची भाहशती ल आलश्मक दस्ताऐलज रेखा ऩरयषणाव आढऱून आरे नाशी.
6) कयाय नाम्मातीर अट क्र. 4 वॊफधॊ धत अभबकत्मावने कामावदेळानवाय अभबमॊते ऩयलठा न केल्माव
लावऴवक ठे क्माच्मा 10% यक्क्भ नकवान बयऩाई म्शणून लवर कयण्मात मेईर. माफाफत ठे केदायाने
कामावदेळानवाय अभबमॊत्माचा ऩयलठा केरा ककॊ ला नाशी माफाफतची भाहशती रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध
झारी नाशी.
7) प्रदान यकभेफाफत अभबमॊत्माचे स्लाषरयत शजेयी अशलार दे मकावश ल नस्तीभध्मे आढऱून आरे
नाशी.
8) खारीर दे मकातन
ू 2% आमकय कऩात कयण्मात आरेरा नाशी.
प्रभाणक क्रभाॊक ल हदनाॊक

यक्कभ

2%TDS

4134/13.03.13

89000

1780

4135/13.03.13

74000

1400

4136/13.03.13

17000

340

4137/13.03.13

152000

3040

4138/13.03.13

73000

1460

एकूण

8100

वफफ रु.8100 यक्कभेची लवरी शोणे आलश्मक आशे.
लयीर भदमाॊच्मा प्रकाळात रेखाऩयीषण प्रदानाची यक्कभ रु.429000 आषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे.
एकूण लवरऩात्र यक्कभ रु.8100
लयीर अभबप्रामाफाफत वलबागाव अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक 118,हद.12.09.2014 नवाय कऱवलण्मात आरे
शोते. ऩॊयत वलबागाकडून कोणतेशी अनऩारन प्राप्त झारे नाशी.
DVESMBM7301 (Ref No : 76, Hmm No : 118)
[End Para)
[Start Para)

39

भशाऩालरकेच्मा नलघय प्रबागातीर आथथाऩना वलबागाच्मा अननमलभतता

प्रबाग कामाारमे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013
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रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरम भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 208224.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 208224.00/-

अनतरयक्त ऩदे बयणे, आकृतीफॊधाभध्मे भॊजूय नवताना ऩदे बयणे,बफॊदू नाभालरी ल वेलाऩुस्तकातीर ननमुक्त
हदनाॊकाभध्मे तपालत अवणे ,भशाऩालरकेच्मा ननलावस्थानाभध्मे याशात अवरेल्मा कभाचाऱ्माॊच्मा लेतनातून
अनुसप्ती ळुल्क ल वेलाकयाॊची लवूरी न कयणे

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका वन 2009 भध्मे आग्स्तत्लात आरी अवन
ू भशाऩाभरकेचा

नलीन आकृतीफॊध भॊजूय झारेरा हदवन
ू मेत नाशी. वध्मा प्रबागाभध्मे नलघय भाणणकऩयू नगयऩरयऴदे चा
क्र.नऩप्रवॊ2005/1/1हटएच/8/प्ररॊबफत ऩदनन/प्र.क्र.870/2006/का-24 हदनाॊक 16/09/06 चा आकृतीफॊध

लाऩयण्मात मेतो. वदय आकृतीफॊधानवाय एकूण 39 वॊलगावभध्मे 237 स्थामी ल 174 अस्थामी ऩदे अळी
एकूण 371 ऩदाॊना भॊजूयी दे ण्मात आरी आशे . उक्त प्रबागातीर आस्थाऩना वलबागातीर रेख्माॊची
तऩावणी केरी अवता खारीर अननमभभतता आढऱून मेत आशे त.

1) प्रबागाच्मा बफॊदन
ू ाभालरी नोंदलशीचे अलरोकन कयण्मात आरे अवता नोंदलशीभध्मे खारीरप्रभाणे
अ.क्र. 1 ल 4 च्मा वॊलगावभध्मे अनतरयक्त कभवचायी बयण्मात आरे आशे त.
अ.क्र.

ऩदनाभ

भॊजूय ऩदे

बयरेरी ऩदे अनऴेळ

अनतरयक्त ्

1

भरवऩक-टॊ करेखक

32

64

05

37

2

लाशन चारक

02

02

01

01

3

रघटॊ करेखक

02

02

0

01

4

भळऩाई

15

22

03

10

5

व्शॉल्व्भन

03

03

02

02

उऩयोक्त वॊलगावतीर ऩदे शी आयषणाच्मा प्रलगांच्मा टक्केलायीनवाय बयण्मात न आल्माने

अ.क्र. 1,2,4 ल 5 मा वॊलगावभध्मे अनऴेळ अवल्माचे हदवन
ू मेत आशे तवेच वलव वॊलगावभध्मे
एकूण भॊजयू ऩदाॊऩेषा जास्त ऩदे बयण्मात आरी आशे त. वशाय्मक आमक्त (भालक), कोकण

वलबाग माॊनी वन 2008 भध्मे बफॊदन
ू ाभालरी नोंदलशी तऩावरी अवन
ू उऩयोक्त अनऴेळाफाफत
तवेच अनतरयक्त बयण्मात आरेल्मा कभवचाऱमाॊफाफत खरावा वादय कयण्माफाफत वधू चत केरे
शोते. वदय फाफत खरावा कयण्मात आरेरा नाशी.

2) भॊजयू आकृतीफॊधानवाय लेतनऩटाॊची ऩडताऱणी केरी अवता आकृतीफॊधाभध्मे भॊजयू नवताना

प्रॊफय 1 ऩद ल अॊगणलाडी वेवलका 1 ऩद अळा दोन ऩदाॊचे लेतन काढण्मात मेत आशे त्माभऱे

(4400+1300)x12x02=137760 इतका ककभान लावऴवक अनतरयक्त खचव ननमभफाशम केरा जात

आशे . वदय यकभेची लवर
ू ी करुन रेखाऩरयषणाव दाखलाले.
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3) प्रबागाभध्मे ठे लण्मात आरेल्मा बफॊदन
ू ाभालरी नोंदलशी तवेच कभवचाऱमाॊच्मा वेलाऩस्तकाॊची ऩडताऱणी
केरी अवता काशी कभवचाऱमाॊच्मा वेलाऩस्तकाॊभध्मे नोंद अवरेरा ननमक्ती हदनाॊक ल बफॊद ू
नाभालरीभध्मे नोंदवलरेरा ननमक्ती हदनाॊक माभध्मे तपालत आढऱून मेत आशे. वदय
कभवचायी खारीरप्रभाणे
अ.क्र.

कभवचाऱमाचे नाल

भरवऩक

ऩदनाभ

वेलाऩस्तकातीर

बफॊदन
ू ाभालरी

ननमक्ती हदनाॊक

नोंदलशीनवाय

1

श्रीभ.यभभरा याभअलताय गप्ता

भरवऩक

5/5/1994

ननमक्ती हदनाॊक
2/1/1992

2

श्री.ननरेळ द. म्शात्रे

भरवऩक

5/5/1994

2/11/1992

3

श्री.कॎग्जटन भर. लाझ

भळऩाई

5/5/1994

1/10/1991

4

श्री.दत्ता याभा हदला

--

5/5/1994

1/8/1992

5

श्रीभ.भनारी भनोज भळॊदे

भरवऩक

5/5/1994

2/11/1992

6

श्री.जोजप वऩटय डडकॉस्टा

भरवऩक

1/5/1994

17/7/1992

7

श्री.ग्जतें द्र शये श्लय नाईक

भरवऩक

5/5/1994

2/11/1992

8

श्री.ग्व्शक्टय अॊतोन डडवोझा

भरवऩक

5/5/1994

17/7/1992

9

श्री.जोजप भभननग्जव

5/5/1994

1/11/1991

10

श्री.फाऱकृष्ण चौकेकय

भरवऩक
--

5/5/1994

2/11/1992

बफॊदन
ू ाभालरी नोंदलशीभध्मे नोंदवलण्मात आरेल्मा वॊफधॊ धत कभवचाऱमाॊच्मा ननमक्ती

हदनाॊकाफाफत ठयाल अथला इतय कागदऩत्रे रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत.

4) कभवचाऱमाॊच्मा ननलावस्थानाफाफत भाहशती भागवलरी अवता ननलावस्थानाची नोंदलशी

रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन दे ण्मात आरी नाशी. नस्ती ल लेतनऩटाॊची ऩडताऱणी केरी

अवता खारीर कभवचायी भशाऩाभरका ननलावस्थानात याशात अवल्माचे नभद
ू कयण्मात आरे
आशे . वलत्त वलबाग ळावन ननणवम क्र.घबाब-1088/805/वेला-5,भॊत्रारम,भफ
ॊ ई 32

हदनाॊक 30 भे 1989 नवाय वदय कभवचाऱमाॊव लेतनाभध्मे घयबाडे बत्ता अनसेम नाशी.
अ.क्र.

कभवचाऱमाचे नाल

ऩदनाभ

अनसप्ती

1

यभेळ शयी कलऱे

वपाईगाय

ळल्क
120

2

ळॊकय वद शडऱ

वपाईगाय

3

नॊदकभाय नामगालकय

4

वेलाकय

एकूण लावऴवक

80

लवर
ू ी
2400

120

80

2400

वपाईगाय

120

80

2400

भशें द्र इम्रत तवान

वपाईगाय

120

80

2400

5

भनबाई डामाबाई शयीजन

वपाईगाय

120

80

2400

6

तऱळी छगन वोरॊकी

वपाईगाय

120

80

2400

7

ळेख्मा भाघो कैये

वपाईगाय

120

80

2400

8

ळाॊतीरार वी. वोरॊकी

वपाईगाय

120

80

2400

9

अॊफारार यनतरार भहशडा

वपाईगाय

120

80

2400
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10

याजेळ भोशन भहशडा

वपाईगाय

120

80

2400

11

कन्नबाई काभरदाव वोरॊकी

वपाईगाय

120

80

2400

12

चॊदबाई एच.शयीजन

वपाईगाय

120

80

2400

13

कभरेळ यभेळ वोरॊकी

वपाईगाय

120

80

2400

14

धगता फोकाडे

वपाईगाय

120

80

2400

15

भनबाई भालजी शयीजन

वपाईगाय

120

80

2400

16

वॊध्मा दऱली

वपाईगाय

120

80

2400

17

यतन भगन वोरॊकी

वपाईगाय

120

80

2400

18

वनॊदा याभचॊद्र धयत

वपाईगाय

120

80

2400

19

नयजशा धचॊधे

वपाईगाय

120

80

2400

20

ळाॊताफाई ईश्लय गोमर

वपाईगाय

120

80

2400

21

आनॊद वौदानभवॊश लाग्ल्भकी

वपाईगाय

120

80

2400

22

अयवलॊद ईश्लयरार भहशडा

वपाईगाय

120

80

2400

23

गणेळ शॊ काये

पामयभन

260

176

5232

24

एव.एर.ऩलाय

ऩॊऩ चारक

260

176

5232

25

वननर कऱवकय

वपाईगाय

120

80

2400

26

धचभय झलेय वोरॊकी

वपाईगाय

120

80

2400

27

दळयथ शयीजन

वपाईगाय

120

80

2400

एकूण

3520

2352

70464

ननलावस्थान नस्तीतीर नोंदीनवाय कभवचायी भशाऩाभरका ननलावस्थानात याशात अवन
ू वदय

कभवचाऱमाॊच्मा लेतनऩटाॊची ऩडताऱणी केरी अवता त्माॊच्मा लेतनातन
ू घयबाडे बत्त्ता प्रदान

केरेरा नाशी. ऩयॊ तू ळावन ननणवम आयएपएर-1009/प्र.क्र.188/भभ.व्म-2 हद.5/7/2001 तवेच

वधायीत ळावन ननणवम वलत्त वलबाग क्र.घबाल-2010/प्र.क्र.4/वेला-5 हदनाॊक 19/04/2011 नवाय
अनसप्ती ळल्क तवेच वेलाकयाची यक्कभ कभवचाऱमाच्मा लेतनातन
ू लवर
ू कयणे अननलामव अवन
ू
उक्त लवर
ू ी न केल्माने भशाऩाभरकेव 2012-2013 मा लऴाववाठी एकूण 70464 इतका आधथवक
तोटा झारा आशे . वॊफधॊ धत कभवचाऱमाॊकडून वदय यक्कभ लवर
ू कयण्मात माली.

तवेच उऩयोक्त वलव कभवचाऱमाॊच्मा लेतनातन
ू त्माॊना भशाऩाभरकेने ननलावस्थान हदल्माच्मा

हदनाॊकाऩावन
ू अनसप्ती ळल्क तवेच वेलाकयाची लवर
ू ी कयण्मात माली. अळाप्रकाये

भशाऩाभरकेच्मा इतय वलव प्रबागाभधीर ननलावस्थानाभध्मे कभवचायी याशात अवल्माने त्माॊच्मा
लेतनाभधून अनसप्ती ळल्क ल वेलाकयाची लवर
ू ी ननमभभत शोते ककॊ ला नाशी माची भख्म
रेखाऩयीषकाॊनी तऩावणी करुन अनऩारन रेखाऩयीषणाव दाखलाले.

मा काभी रेखाऩयीषणाच्मा लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.157 हद.30/10/2014 अन्लमे

खरावा वलचायरा शोता वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी.

DMEMRMM6801 (Ref No : 98, Hmm No : 157)
[End Para)
[Start Para)
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भनऩा

भशानगयऩालरकेच्मा भारभत्ताॊची ननगा याखण्मावाठी लळऩाई ऩुयवलणे मा काभातीर

अननमलभतताॊफाफत.
इभायत बाडे, गाऱे बाडे.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 200228.00/-

ननवलदा प्रकक्रमेभध्मे प्रबाग ननशाम लळऩामाॊची आलश्मकता, अॊदाजीत यक्कभ,त्माची तयतूद ल त्मा खचााची
भॊजूयी प्राप्त वॊर्चकेत आढऱून आरी नाशी.ननवलदे भध्मे ननवलदाधायकावाठी आलश्मक अटी ल ळती वलशीत
केल्मा नवल्माभुऱे वॊऩूणा ननवलदा प्रकक्रमेत ऩात्र ननवलदाकाय अवल्माची खातयजभा कयता आरी नाशी. तवेच
कामाादेळ दे ण्मात आरेल्मा ऩुयलठादायाॊकडून ननमुक्त कयण्मात आरेल्मा कभाचा-माॊची भाहशती, त्माॊचे नेभणूक
आदे ळ, त्माॊची ननलड ऩदाव अनुऴर्ॊ गक ळैषणणक अशाता ल प्रदान केरेल्मा यकभाच्मा अनुऴग
ॊ ाने स्लाषयीत शजेयी
अशलार नस्तीत ला प्रदान दे मकावश आढऱून आरे नाशीत. भशाऩालरकेचे दानमत्ल नवताॊना प्रदान केरेरी
बवलष्ट्म ननलााश ननधी यक्कभ रु.103138, काभगाय याज्म वलभा यक्कभ रु.194523 कभी लवुर केरे. तवेच कभी
लवूर केरेरी भुद्ाॊक ळुल्क यक्कभ रु.5705 लवुर शोणे आलश्मक आशे .

लवई

वलयाय

भशानगयऩाभरका

आस्थाऩना

वलबागाकडून

भशानगयऩाभरकेच्मा

प्रबाग

वभभती

कामावरमाभध्मे भळऩाई ऩयलठा कयण्मावाठी प्रबाग ननशाम ननवलदा भागवलण्मात आरी शोती.
काभाचे नाल
लत्ृ तऩत्र

- भशानगयऩाभरकेच्मा भारभत्ताॊची ननगा याखण्मावाठी भळऩाई ऩयवलणे..
-

हद.29.03.2012 चे दै .वकाऱ ल दै . भशायाष्र फरॊद टाईम्व (रेखाऩयीषण

आढऱून
आरे नाशी)
ननवलदा ळल्क

- रुऩमे 5000

ननवलदा कारालधी

- हद.29.03.2012 ते हद.16.04.2012

ननवलदा वचना

- लवलळभ/आस्था/897/2012-13,हद.29.03.2012

अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ

- आढऱून आरी नाशी.

खचावव प्रळावकीम भान्मता- आढऱून आरी नाशी.
ननवलदा अॊतीभीकयणाव भान्मता- ठयाल क्रभाॊक 289, हद.06.06.2012.
उऩरब्ध ननवलदा नस्ती ल दे मकाॊचे रेखाऩयीषण केरे अवता ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे.
1) प्रबाग ननशाम भळऩाई ऩयवलणे मा काभाची ननवलदा जाहशयात दे ताॊना ककती भळऩामाॊची आलश्मकता
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आशे माफाफत ननवलदे त उल्रेख नाशी. तवेच अॊदाजीत यक्कभ, त्मा यकभेची आलश्मकता ल भॊजयी प्राप्त
वॊधचकेत आढऱून आरी नाशी.त्माभऱे नेभका खचव ककती शोणाय आशे माफाफतची तयतद
ू ल खचावव भॊजूयी
प्राप्त वॊधचकेत आढऱून आरी नाशी.
2) अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ, आलश्मक भळऩाई ऩयलठा ल त्मालय शोणाया खचव वॊधचकेत नभद
ू नवल्माभऱे

मा काभाचे ठयवलण्मात आरेरे ननवलदा ळल्क, जाहशयातीवाठी लत्ृ तऩत्राची ननलड, इवाया ळल्काची ननलड
कळी कयण्मात आरी माची रेखाऩयीषणाव खातयजभा कयण्मात आरी नाशी.
3) ननवलदाधायकावाठी आलश्मक अटी ल ळती उदा.व्शॎट ग्क्रअयन्व प्रभाणऩत्र,रेफय कॉन्रॎ क्ट यग्जस्टे ळन

भजूयाॊच्मा वॊख्मेवश, ननवलदाकायाची आथीक ग्स्थती इत्मादी ननवलदे त नभद
ू केल्मा नाशीत. त्माभऱे
ननवलदा प्रकक्रमा वदोऴ झारी अवन
ू ऩायदळवक झारी नाशी.
4) प्रबाग ननशाम कामावदेळ दे ण्मात आरेल्मा ऩयलठादायाॊकडून ननमक्त ्ाााे कयण्मात आरेल्मा कभवचा-

माॊची भाहशती, त्माॊचे नेभणूक आदे ळ, त्माॊची ननलड ऩदाव अनऴॊधगक ळैषणणक ऩात्रता इत्मादीची भाहशती
प्राप्त वॊधचकेत आढऱून आरी नाशी. तवेच भजयाॊची आलश्मकता,त्माॊचे शजयी स्लाषयीत अशलार नस्तीत
ला प्रदान दे मकावश आढऱून आरे नाशीत.
5) प्रबाग वभभती क च्मा ननवलदा प्रकक्रमेफाफत-

प्रबाग वभभती अ वाठी भजय ऩयवलणेवाठी 1.भे.बफ.एर.शॉनेस्ट वेक्मरयटी पोवव 2.भे.ळॉऩव एॊटयप्रामजेव ल
3.भे.मननव्शववर एॊटयप्रामजेव अवे एकूण 3 ननवलदाकायाॊच्मा ननवलदा प्राप्त झारेल्मा शोत्मा. उऩयोक्त

ननवलदाकायाॊऩक
ै ी

भे.

बफ.एर.शॉनेस्ट

मा

ककभान

दयधायकाव

लवलळभ/आस्था//2012-13/

306

हद.10.09.2012 (25 भळऩाई ऩयलठा), 305 हद.10.09.12 (50भळऩाई ऩयलठा) ल 306 हद.11.09.12 (05
भळऩाई ऩयलठा),299,हद.09.07.2012 (141 भळऩाई ऩयलठा) कामावदेळ दे ण्मात आरेरे शोते.
एकूण 25+50+5+141=221 भळऩाई ऩयलठमावाठी रु.8600 प्रनत भळऩाई प्रनत भशा प्रभाणे 8 भहशन्माॊची
यक्कभ एकूण रु.28483200 मेत.े मा यकभेवाठी भद्राॊक ळल्क रु.14305 आलश्मक शोते. ऩयॊ त
भे.बफ.एर.शॉनेस्ट

माॊचेकडून

रु.8600

ककॊ भतीच्मा

फाॉड

ऩेऩयलय

कयायनाभा

केल्माभऱे

वॊफधॊ धत

ऩयलठादायाकडून रु.5705/- इतके कभी ळल्क आकायण्मात आरेरे आशे. भफ
ॊ ई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ
1958 चे करभ 34 नवाय भशवर
ू ल लन वलबाग अधधवच
ू ना हद.23/04/2006 अन्लमे ल नगय वलकाव

वलबाग माॊचे कडीर ऩत्रक्र. वॊकीणव 2009/व.क.1794- नवल-20, हद.07/12/2009 अन्लमे वदय भद्राॊक ळल्क
लवर कयणे आलश्मक आशे.
भळऩाई ऩयलठा मा काभाचे दे मक
प्रभाणक क्रभाॊक ल हदनाॊक

यक्कभ रु.

कारालधी

4151/13.03.2012

871914

पेब्रलायी-2013.

4152/13.03.2012

715421

पेब्रलायी-2013.

तवेच लयीर दे मकाभध्मे बवलष्म ननलावश ननधी (भऱ लेतनालय 13.61%) काभगाय याज्म वलभा (भऱ लेतन
ल घयबाडे बत्ता मालय 4.75%) कॊत्राटदायाव प्रदान कयण्मात आरे आशे . लस्तत: माफाफत ननवलदा ला
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इतय अनऴॊगीक कोणत्माशी अभबरेख्माभध्मे वदय बनननन ल काभगाय याज्म वलभा प्रदान कयण्माफाफत
उल्रेख नाशी. त्माभऱे खारीर प्रभाणे रु.194523 चे अनतप्रदान झारेरे आशे.
लयीर भऱ लेतन ल इतय लेतनाॊच्मा गणणेनवाय (प्रबाग ननशाम) रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरी
नाशी.
प्रभाणक क्रभाॊ

कऩात ब.नन.नन. 13.61%

काभगाय याज्म वलभा

एकूण रु.

4151/3.03.12

76992

28209

105201

4152/13.03.1

63176

26146

89322

एकूण

194523

तवेच 2012-2013 मा वलग्त्तम लऴावत ननवलदाकाॊनी वादय केरेल्मा दयाव्मनतरयक्त ककती यकभेचे प्रदान
कयण्मात आरे माफाफतची भाहशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन दे ण्मात आरेरी नाशी.
एकूण लवरऩात्र यक्कभ रुऩमे
बनननन ल याज्मकाभगाय वलभा

रु.194523

भद्राॊक ळल्क

रु.5705

एकूण

रु.200228

उऩयोक्त अभबप्रामाफाफत वलबागाव अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक 118,हद.12.09.2014 नवाय कऱवलण्मात आरे शोते.
ऩॊयत वलबागाकडून कोणतेशी अनऩारन प्राप्त झारे नाशी.
DVESMBM7301 (Ref No : 75, Hmm No : 118)
[End Para)
[Start Para)
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प्रबाग वलभती – अ – वलयाय वलबागातीर तराल लरराल प्रकयणाॊतीर अननमलभतता.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :544-1412 भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 116050.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 116050.00/-

प्रबाग वलभती–अ–वलयाय वलबागातीर तराल लरराल प्रकयणाॊभधीर लररालाची यककभ ठे केदायाने वलरॊफाने
जभा केल्माफाफत वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडून दमाजाची यक्कभ रुऩमे 1,16,050/- लवुर केरी नाशी.

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेतीर प्रबाग वभभती – अ – वलयाय वलबागातीर तरालाॊचा भरराल
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कयण्मात आरेरा आशे . 2012-2013 मा वलत्तीम लऴावचे रेखाऩयीषण केरे अवता तराल भरराल प्रकयणाॊभध्मे
खारीर तरालाॊफाफत अननमभभतता आशे त.
1) वोनेयी तराल 1

भा.स्थामी वभभती ठयाल क्र. ल हदनाॊक

6 / 1.6.2011

2

भररालाचा कारालधी

1.6.2011 ते 31.5.2013

3

भररालाची यक्कभ

रुऩमे 9,500/-

4

ठे केदायाचे नाॊल

श्री. ऑगस्टीन फ्रान्वीव फयफोज

5

कयायनाम्माचा हदनाॊक

31.5.2011

1) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 122 नवाय वलबागाने नभना 71 भध्मे तराल

भररालाच्मा यक्कभेफाफत भागणी नोंदलशी ठे लण्मात आरेरी नाशी.

2) कयायनाम्मातीर अट क्र. 2 नवाय भररालाची उलवयीत 50% यक्कभ वशा भहशन्माच्मा आत बयणे

आलश्मक अवताना ठे केदायाने वदय यक्कभ वलववाधायण ऩालती क्रभाॊक 253120, हदनाॊक 14.6.2012 योजी
बयरी आशे. म्शणजेच ठे केदायाने 197 हदलव उभळयाने यक्कभ बयरेरी आशे.

3) कयायनाम्मातीर अट क्र. 24 अन्लमे ठयरेल्मा तायखेव शप्ता न बयल्माव प्रनतहदन रुऩमे 100

प्रभाणे दॊ ड आकायण्माची तयतद कयण्मात आरेरी आशे , त्मानवाय वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडून 197 हदलवाचे रुऩमे
19,700/- इतकी यक्कभ लवर
ु केरेरी नाशी.
2) याभ भॊहदय तराल 1

भा.स्थामी वभभती ठयाल क्र. ल हदनाॊक

6 / 1.6.2011

2

भररालाचा कारालधी

1.6.2011 ते 31.5.2013

3

भररालाची यक्कभ

रुऩमे 42,000/-

4

ठे केदायाचे नाॊल

श्री. ऑगस्टीन फ्रान्वीव फयफोज

5

कयायनाम्माचा हदनाॊक

6.6.2011

1) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 122 नवाय वलबागाने नभना 71 भध्मे

तराल भररालाच्मा यक्कभेफाफत भागणी नोंदलशी ठे लण्मात आरेरी नाशी.

2) कयायनाम्मातीर अट क्र. 2 नवाय भररालाची उलवयीत 50% यक्कभ वशा भहशन्माच्मा आत बयणे

आलश्मक अवताना ठे केदायाने वदय यक्कभ वलववाधायण ऩालती क्रभाॊक 188483, हदनाॊक 2.2.2012 योजी
बयरी आशे. म्शणजेच ठे केदायाने 185 हदलव उभळयाने यक्कभ बयरेरी आशे.
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3) कयायनाम्मातीर अट क्र. 24 अन्लमे ठयरेल्मा तायखेव शप्ता न बयल्माव प्रनतहदन रुऩमे 100

प्रभाणे दॊ ड आकायण्माची तयतद कयण्मात आरेरी आशे . त्मानवाय वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडून 185 हदलवाचे रुऩमे
18,500/- इतकी दॊ डाची यक्कभ लवर
ु केरेरी नाशी.
3) भनक
ु णणाक तराल 1

भा.स्थामी वभभती ठयाल क्र. ल हदनाॊक

6 / 1.6.2011

2

भररालाचा कारालधी

1.6.2011 ते 31.5.2013

3

भररालाची यक्कभ

रुऩमे 20,000/-

4

ठे केदायाचे नाॊल

श्री. ऑगस्टीन फ्रान्वीव फयफोज

5

कयायनाम्माचा हदनाॊक

6.6.2011

1) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 122 नवाय वलबागाने नभना 71 भध्मे तराल

भररालाच्मा यक्कभेफाफत भागणी नोंदलशी ठे लण्मात आरेरी नाशी.

2) कयायनाम्मातीर अट क्र. 2 नवाय भररालाची उलवयीत 50% यक्कभ वशा भहशन्माच्मा आत बयणे

आलश्मक अवताना ठे केदायाने वदय यक्कभ वलववाधायण ऩालती क्रभाॊक 59744, हदनाॊक 23.6.2012 योजी
बयरी आशे. म्शणजेच ठे केदायाने 206 हदलव उभळयाने यक्कभ बयरेरी आशे.

3) कयायनाम्मातीर अट क्र. 24 अन्लमे ठयरेल्मा तायखेव शप्ता न बयल्माव प्रनतहदन रुऩमे 100

प्रभाणे दॊ ड आकायण्माची तयतद कयण्मात आरेरी आशे . त्मानवाय वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडून 206 हदलवाचे रुऩमे
20,600/- इतकी दॊ डाची यक्कभ लवर
ु केरेरी नाशी.
4) यानऩाडा तराल 1

भा.स्थामी वभभती ठयाल क्र. ल हदनाॊक

4 / 16.7.2012

2

भररालाचा कारालधी

1.6.2012 ते 31.5.2014

3

भररालाची यक्कभ

रुऩमे 11,201/-

4

ठे केदायाचे नाॊल

श्री. केवयीनाथ अनॊत भानकय

5

कयायनाम्माचा हदनाॊक

13.6.2012

1) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 122 नवाय वलबागाने नभना 71 भध्मे

तराल भररालाच्मा यक्कभेफाफत भागणी नोंदलशी ठे लण्मात आरेरी नाशी.

2) कयायनाम्मातीर अट क्र. 11 नवाय भररालाची यक्कभ वभान दोन शप्त्मात वशा भहशन्माच्मा आत

बयणे आलश्मक अवताना ठे केदायाने वदय यक्कभ वलववाधायण ऩालती क्रभाॊक 253864, हदनाॊक 25.6.2012
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ल उलवरयत यक्कभ वलववाधायण ऩालती क्रभाॊक 178825, हदनाॊक 20.2.2014 योजी बयरी आशे. म्शणजेच
ठे केदायाने 447 हदलव उभळयाने यक्कभ बयरेरी आशे.

3) कयायनाम्मातीर अट क्र. 23 अन्लमे ठयरेल्मा तायखेव शप्ता न बयल्माव प्रनतहदन रुऩमे 100

प्रभाणे दॊ ड आकायण्माची तयतद कयण्मात आरेरी आशे . तथावऩ वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडून 447 हदलवाचे रुऩमे
44,700/- इतकी यक्कभ दॊ डाची लवर
ु केरेरी नाशी.
5) धोफी तराल / गणेळ तराल 1

भा.स्थामी वभभती ठयाल क्र. ल हदनाॊक

4 / 16.7.2012

2

भररालाचा कारालधी

1.6.2011 ते 31.5.2013

3

भररालाची यक्कभ

रुऩमे 1,33,400/-

4

ठे केदायाचे नाॊल

श्री. ऑगस्टीन फ्रान्वीव फयफोज

5

कयायनाम्माचा हदनाॊक

5.4.2011

1) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 122 नवाय वलबागाने नभना 71 भध्मे

तराल भररालाच्मा यक्कभेफाफत भागणी नोंदलशी ठे लण्मात आरेरी नाशी.

2) कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीनवाय ठे केदायाने भररालाच्मा यक्कभेच्मा 25% यक्कभ रुऩमे

33,350/- बयरी अवन उलवरयत यक्कभ आठ वभान शप्त्मात बयालमाची आशे. ऩयॊ त ठे केदायाने ऩहशल्मा
02 शप्त्माॊची यक्कभ वलरॊफाने बयरी अवन त्माचा तऩभळर खारीर प्रभाणे आशे .
शप्ते
1
2
3
4

ठे केदायाने यक्कभ
बयालमाचा भहशना
जन,2011
वप्टें फय,2011
डडवेंफय,2011
भाचव,2012

यक्कभ रुऩमे ठे केदायाने बयरेरी
यक्कभ/हदनाॊक
12,508/- -12,506/- -12,506/- रु. 50,026/19.12.2011
12,506/-

वलरॊफाचा कारालधी
171 हदलव
80 हदलव
---

3) कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक 13 अन्लमे यक्कभ उभळयाने बयल्माने प्रनतहदन रुऩमे 50/- प्रभाणे दॊ ड

आकायण्माची तयतद कयण्मात आरी अवन त्माप्रभाणे ठे केदायाने 251 हदलव वलरॊफाने यक्कभ बयरी अवनशी
प्रनतहदन रुऩमे 50/- प्रभाणे एकूण रुऩमे 12,550/- दॊ डाची यक्कभ वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडून लवर कयण्मात
आरेरी नाशी.

उऩयोक्तफाफत तराल वलबागाव अधववभाव साऩन क्रभाॊक : 148, हदनाॊक 18.10.2014 अन्लमे
कऱवलण्मात आरे शोते. ऩयॊ त वलबागाने रेखाऩयीषण ऩथकाव अनऩारन वादय केरे नाशी.
(एकूण लवर
ु ऩात्र यक्कभ रुऩमे 1,16,050/-)
DMASGDM7201 (Ref No : 80, Hmm No : 148)
[End Para)
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प्रबाग वलभती – ई – लवई वलबागातीर तराल लरराल प्रकणाॊतीर अननमलभतता.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :544-1412 भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 132750.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 132750.00/-

प्रबाग वलभती–ई–लवई वलबागातीर तराल लरराल प्रकयणाॊभधीर लररालाची यक्कभ ठे केदायाने वलरॊफाने
जभा करुनशी दमाजाची यक्कभ रुऩमे 1,16,050/- वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडून लवुर केरे नाशी.

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेतीर प्रबाग वभभती – ई – लवई वलबागातीर तरालाॊचा भरराल

कयण्मात आरेरा आशे . 2012-2013 मा वलत्तीम लऴावचे रेखाऩयीषण केरे अवता तराल भरराल प्रकयणाॊभध्मे
खारीर तरालाॊफाफत अननमभभतता ननदळवनाव आल्मा आशे त.
1) र्गयीजा तराल 1

कामावरमीन आदे ळ क्रभाॊक ल हदनाॊक

क्र.लवलळभऩा, हदनाॊक ननयॊ क

2

भररालाचा कारालधी

1.8.2010 ते 31.7.2013

3

भररालाची यक्कभ

रुऩमे 3,35,000/-

4

ठे केदायाचे नाॊल

श्री. भननऴ प्रभोद ऩाटीर

5

कयायनाम्माचा हदनाॊक

ननयॊ क

1) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 122 नवाय वलबागाने नभना 71 भध्मे

तराल भररालाच्मा यक्कभेफाफत भागणी नोंदलशी ठे लण्मात आरेरी नाशी.

2) भररालाच्मा अटी ल ळतीनवाय भररालाची यक्कभ वलहशत भहशन्माच्मा ळेलटच्मा तायखेऩमंत वभान

वशा शप्त्मात बयालामाची शोती ल ठे केदायाने वलहशत कारालधीत यक्कभ बयरेरी नाशी. ठे केदायाने बयरेल्मा
शप्त्माॊचा तऩभळर खारीर प्रभाणे आशे .
शप्ते

ठे केदायाने यक्कभ
बयालमाचा भहशना

यक्कभ रुऩमे
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ठे केदायाने बयरेरी
यक्कभ/हदनाॊक

वलरॊफाचा
कारालधी
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1

नोव्शें फय,2010

55,835/-

55,835/-, 6.11.2010

-

2

पेब्रलायी,2011

55,833/-

55,833/-, 15.3.2011

15 हदलव

3

भे,2011

55,833/-

55,833/-, 11.1.2012

225 हदलव

4

ऑगस्ट,2011

55,833/-

55,833/-, 27.2.2012

180 हदलव

5

नोव्शें फय,2011

55,833/-

55,833/-, 19.1.2013

415 हदलव

6

पेब्रलायी,2012

55,833/-

55,833/-, 26.4.2013

422 हदलव

एकूण

3,35,000/-

1257 हदलव

3) भररालाच्मा अटी ल ळतीभधीर अट क्रभाॊक-12 अन्लमे भररालाची यक्कभ वभान वशा शप्त्मात

बयालमाची शोती. वलहशत भदतीत यक्कभ न बयल्माव प्रनतहदन रुऩमे 50/- एलढा दॊ ड आकायण्माची तयतद
आशे . ठे केदायाने भररालाची यक्कभ लयीर प्रभाणे 1257 हदलव वलरॊफाने बयरी अवनशी रुऩमे 50/- प्रभाणे
रुऩमे 62,850/- इतकी दॊ डाची यक्कभ ठे केदायाकडून लवर कयण्मात आरेरी नाशी.
2) उतऱे श्लय तराल 1

कामावरमीन आदे ळ क्रभाॊक ल हदनाॊक

क्र.लवलळभऩा, हदनाॊक ननयॊ क

2

भररालाचा कारालधी

1.7.2010 ते 30.6.2013

3

भररालाची यक्कभ

रुऩमे 2,55,500/-

4

ठे केदायाचे नाॊल

श्री. हदनेळ जनादव न ऩाटीर

5

कयायनाम्माचा हदनाॊक

ननयॊ क

1) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 122 नवाय वलबागाने नभना 71 भध्मे

तराल भररालाच्मा यक्कभेफाफत भागणी नोंदलशी ठे लण्मात आरेरी नाशी.

2) भररालाच्मा अटी ल ळतीनवाय भररालाची यक्कभ वलहशत भहशन्माच्मा ळेलटच्मा तायखेऩमंत वभान

वशा शप्त्मात बयालमाची शोती ल ठे केदायाने बयरेल्मा शप्त्माॊचा तऩभळर खारीर प्रभाणे आशे.
शप्ते

ठे केदायाने यक्कभ
बयालमाचा भहशना

यक्कभ रुऩमे

ठे केदायाने बयरेरी
यक्कभ/हदनाॊक

वलरॊफाचा
कारालधी

1

ऑक्टोफय,2010

42,585/-

42,585/-, 23.3.2011

143 हदलव

2

जानेलायी,2011

42,585/-

42,585/-, 21.11.2011

294 हदलव

3

एवप्रर,2011

42,585/-

42,585/-, 21.11.2011

205 हदलव
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4

जरै,2011

42,585/-

42,585/-, 7.1.2012

161 हदलव

5

ऑक्टोफय,2011

42,585/-

42,585/-, 19.7.2012

261 हदलव

6

जानेलायी,2012

42,585/-

42,585/-, 31.12.2012

334 हदलव

एकूण

2,55,510/-

1398 हदलव

3) भररालाच्मा अटी ल ळतीभधीर अट क्रभाॊक-12 अन्लमे भररालाची यक्कभ वभान वशा शप्त्मात

बयालमाची शोती. वलहशत भदतीत यक्कभ न बयल्माव प्रनतहदन रुऩमे 50/- एलढा दॊ ड आकायण्माची तयतद
आशे . तथावऩ ठे केदायाने भररालाची यक्कभ लयीर प्रभाणे 1398 हदलव वलरॊफाने बयरी अवनशी रुऩमे 50/प्रभाणे 69,900/- इतकी दॊ डाची यक्कभ ठे केदायाकडून लवर कयण्मात आरेरी नाशी.

उऩयोक्तफाफत तराल वलबागाव अधववभाव साऩन क्रभाॊक : 149, हदनाॊक 18.10.2014 अन्लमे
कऱवलण्मात आरे शोते. ऩयॊ त वलबागाने रेखाऩयीषण ऩथकाव अनऩारन वादय केरे नाशी.
(एकूण लवर
ु ऩात्र यक्कभ रुऩमे 1,32,750/-)
DMASGDM7201 (Ref No : 81, Hmm No : 149)
[End Para)
[Start Para)

43

प्रबाग वलभती – फ – ऩेल्शाय वलबागातीर तराल लरराल प्रकयणाॊतीर अननमलभतता.

तराल लरराल.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 18463.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 18463.00/-

प्रबाग वलभती–फ–ऩेल्शाय वलबागातीर तराल लरराल प्रकयणाॊभधीर लररालाची यक्कभ ठे केदायाने वलरॊफाने
जभा करुनशी दमाजाची अर्धक लररालाची यक्कभ रुऩमे 18,463/- लवुर केरी नाशी.

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेतीर प्रबाग वभभती – फ – ऩेल्शाय वलबागातीर तरालाॊचा भरराल

कयण्मात आरेरा आशे . 2012-2013 मा वलत्तीम लऴावचे रेखाऩयीषण केरे अवता तराल भरराल प्रकयणाॊभध्मे
खारीर तरालाॊफाफत अननमभभतता.
1) नागेरा तराल -
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लवई वलयाय

भनऩा

1

कामावरमीन आदे ळ क्रभाॊक

प्रवफ/वाप्रवल/50/12-13, हदनाॊक 15.5.2012

2

भररालाचा कारालधी

2.4.2012 ते 31.3.2014

3

भररालाची यक्कभ

रुऩमे 87,000/-

4

ठे केदायाचे नाॊल

श्री. भशे ळ ळयद वाऱली

5

कयायनाम्माचा हदनाॊक

हदनाॊक 15.5.2012

1) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 122 नवाय वलबागाने नभना 71 भध्मे

तराल भररालाच्मा यक्कभेफाफत भागणी नोंदलशी ठे लण्मात आरेरी नाशी.

2) उऩयोक्त कामावरमीन आदे ळान्लमे भररालाच्मा 50% यक्कभ रुऩमे 43,500/- वलववाधायण

ऩालती क्रभाॊक 234629, हदनाॊक 15.5.2012 अन्लमे बयरी अवन उलवरयत यक्कभ हदनाॊक 1.4.2013 च्मा

ऩहशल्मा शप्त्मात बयणे आलश्मक शोते. तथावऩ ठे केदायाने वदय यक्कभ रुऩमे 43,500/- वलववाधायण ऩालती
क्रभाॊक 91961, हदनाॊक 25.10.2013 योजी बयणा केरी आशे. वदय यक्कभ ठे केदायाने 07 भहशरे

वलरॊफाने बयरेरी आशे . त्माभऱ
ु े कयायनाम्पमातीर अट क्रभाॊक 15 अन्लमे 16% प्रभाणे दॊ डाची यक्कभ रुऩमे
4,060/- ठे केदायाकडून लवर
ु ऩात्र आशे .
2) वक
ु ाऱा तराल -

1

कामावरमीन आदे ळ क्रभाॊक

लवलळभ/ऩेल्शाय/वाप्रवल/129/12-13,
हदनाॊक 8.6.2012

2

भररालाचा कारालधी

1.6.2012 ते 31.5.2014

3

भररालाची यक्कभ

रुऩमे 73,000/-

4

ठे केदायाचे नाॊल

श्री. यळीद शवन डफये

5

कयायनाम्माचा हदनाॊक

8.6.2012

1) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 122 नवाय वलबागाने नभना 71 भध्मे

तराल भररालाच्मा यक्कभेफाफत भागणी नोंदलशी ठे लण्मात आरेरी नाशी.

2) उऩयोक्त कामावरमीन आदे ळान्लमे भररालाच्मा 50% यक्कभ रुऩमे 36,500/- वलववाधायण

ऩालती क्रभाॊक 234680, हदनाॊक 9.8.2012 अन्लमे बयरी अवन उलवरयत यक्कभ हदनाॊक 1.6.2013 च्मा
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लवई वलयाय

भनऩा

ऩहशल्मा शप्त्मात बयणे आलश्मक शोते. तथावऩ ठे केदायाने वदय यक्कभेऩक
ै ी रुऩमे 26,500/- वलववाधायण

ऩालती क्रभाॊक 91922, हदनाॊक 8.9.2013 योजी म्शणजेच तीन भहशने वलरॊफाने बयणा केरी आशे. ऩयॊ तु

कयायनाम्पमातीर अट क्रभाॊक 15 अन्लमे 16% प्रभाणे दॊ डाची यक्कभ रुऩमे 1,060/- ठे केदायाकडून लवर
ु
केरेरी नाशी.

3) तवेच उलवरयत भररालाची यक्कभ रुऩमे 10,000/- लवर कयण्मात आरेरी नाशी. त्मानवाय

रेखाऩयीषणाच्मा हदनाॊकाऩमंत भाशे ऑक्टोफय, 2014 ऩमंत 17 भहशन्माॊचे कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक 15
अन्लमे 16% प्रभाणे व्माजाची यक्कभ रुऩमे 2,267/- अधधक रुऩमे 10,000/- अवे एकूण यक्कभ रुऩमे
12,267/- लवर कयणे आलश्मक आशे.
3) घाणीचा तराल 1

कामावरमीन आदे ळ क्रभाॊक

लवलळभ/प्रवफ/वाप्रवल/404/12-13,हदनाॊक 5.9.2012

2

भररालाचा कारालधी

1.9.2012 ते 31.8.2014

3

भररालाची यक्कभ

रुऩमे 1,61,400/-

4

ठे केदायाचे नाॊल

श्री. फाऱकृष्ण ् भोतीयाभ ऩाटीर

5

कयायनाम्माचा हदनाॊक

5.9.2012

1) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 122 नवाय वलबागाने नभना 71 भध्मे

तराल भररालाच्मा यक्कभेफाफत भागणी नोंदलशी ठे लण्मात आरेरी नाशी.

2) उऩयोक्त कामावरमीन आदे ळान्लमे भररालाच्मा 50% यक्कभ रुऩमे 80,700/- वलववाधायण

ऩालती क्रभाॊक 234725, हदनाॊक 18.8.2012 अन्लमे बयरी अवन उलवरयत यक्कभ हदनाॊक 1.6.2013 च्मा
ऩहशल्मा शप्त्मात बयणे आलश्मक शोते. तथावऩ ठे केदायाने वदय रुऩमे 80,700/- वलववाधायण ऩालती क्रभाॊक
91915, हदनाॊक 18.7.2013 योजी म्शणजेच एक भहशने वलरॊफाने बयणा केरी आशे .

ऩयॊ तु कयायनाम्पमातीर अट क्रभाॊक 21 अन्लमे 16% प्रभाणे दॊ डाची यक्कभ रुऩमे 1,076/ठे केदायाकडून लवर
ु केरेरी नाशी.

उऩयोक्तफाफत तराल भरराल वलबागाव अधववभाव साऩन क्रभाॊक: 137, हदनाॊक 04.10.2014
अन्लमे ननगवभभत कयण्मात आरे अवन वलबागाकडून अनऩारन वादय कयण्मात आरेरे नाशी.
( एकूण लवर
ु ऩात्र यक्कभ रुऩमे 18,463/-)
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लवई वलयाय

भनऩा

DMASGDM7201 (Ref No : 106, Hmm No : 137)
[End Para)
[Start Para)
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प्रबाग वलभती – ड, नलघय भाणणकऩूय वलबागातीर बाडमाने दे ण्मात आरेल्मा

भारभत्ताॊभधीर त्रुटीॊफाफत.
गाऱे बाडे.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 472321.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 472321.00/-

प्रबाग वलभती–ड, नलघय भाणणकऩूय वलबागातीर बाडमाने दे ण्मात आरेल्मा भारभत्ताॊऩक
ै ी 60 भारभत्ताॊची
भागीर थकफाकी तवेच चारू लऴााच्मा बाडमाऩोटी रुऩमे 4,72,321/- लवुर कयण्मात आरेरे नाशी.

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेतीर प्रबाग वभभती – ड, नलघय भाणणकऩयू वलबागातीर 120

भारभत्ता बाडमाने दे ण्मात आरेल्मा अवन 2012-2013 मा वलत्तीम लऴावचे रेखाऩयीषण केरे अवता
रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम खारीर प्रभाणे आशे त.
1)

भागणी नोंदलशी नभना क्रभाॊक : 81 ची ऩडताऱणी केरी अवता बाडमाने दे ण्मात आरेल्मा

भारभत्तेची भागीर थकफाकी ल चारू बाडमाची यक्कभ अळी एकूण यक्कभ रुऩमे 4,72,321/- अवन वदय
यक्कभ वॊफध
ॊ ीताॊकडून लवर कयण्मात आरेरी नाशी. भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 चे

करभ 439 (2) प्रभाणे भागणी कयण्मात आल्मालय यक्कभ दे ण्मात आरी नाशी, तय मेणे अवरेल्मा यक्कभेची
लवरी भारभत्ता कयाची यक्कभ वभजन लवर कयणे आलश्मक अवताना अळी कामवलाशी कयण्मात आरेरी
नाशी. त्माभऱे वदय यक्कभ लवरऩात्र ठे लण्मात मेत आशे . (वोफत वललयणऩत्र जोडरे आशे)
2)

वलबागाने वादय केरेल्मा अभबरेख्माॊची ऩडताऱणी केरी अवत बाडमाने दे ण्मात आरेल्मा 120

3)

भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 भधीर करभ 139 (1)(अ) नवाय जागा प्रत्मष

भारभत्ताॊचा बाडे कयायनाभा केरा नवल्माचे ननदळवनाव आरे आशे.

(ळावनाकडून) ककॊ ला भशानगयऩाभरकेकडून धायण केरी अवल्माव भारभत्ता कयाची यक्कभ प्रत्मष

बोगलटादायाकडून लवर कयण्माफाफत तयतद आशे . ऩयॊ त आऩल्मा वलबागाने बाडमाने दे ण्मात आरेल्मा
भारभत्ताॊचा भारभत्ता कय वॊफध
ॊ ीताॊकडून लवर केरा नवल्माचे ननदळवनाव आरे आशे.
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लवई वलयाय

भनऩा

उऩयोक्तफाफत तराल भरराल वलबागाव अधववभाव साऩन क्रभाॊक : 150, हदनाॊक 18.10.2014 अन्लमे
ननगवभभत कयण्मात आरे अवन वलबागाकडून वशा. आमक्त (प्र), नलघय भाणणकऩयू माॊचे ऩत्र क्रभाॊक :
ननयॊ क, हदनाॊक : 24.11.2014 अन्लमे अनऩारन वादय कयण्मात आरे अवन ते वभाधानकायक
नवल्माने अभान्म कयण्मात मेत आशे.
( लवर
ु ऩात्र यक्कभ रुऩमे 4,72,321/-)
DMASGDM7201 (Ref No : 107, Hmm No : 150)
[End Para)
[Start Para)
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प्रबाग वलभती – क, नारावोऩाया वलबागातीर बाडमाने दे ण्मात आरेल्मा भारभत्ताॊच्मा

थकीत बाडमाफाफत.
गाऱे बाडे.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :बाडे भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 53050.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 53050.00/-

प्रबाग वलभती–क, नारावोऩाया वलबागातीर बाडमाने दे ण्मात आरेल्मा 03 भारभत्ताॊची भागीर थकफाकी
तवेच चारू लऴााच्मा बाडमाऩोटी रुऩमे 53,050/- लवुर कयण्मात आरेरे नाशी.

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेतीर प्रबाग वभभती – क, नारावोऩाया वलबागातीर 03

भारभत्ता बाडमाने दे ण्मात आरेल्मा अवन 2012-2013 मा वलत्तीम लऴावचे रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर
प्रभाणे अननमभभतता ननदळवनाव आल्मा आशे त.
1)

नाऱे / याजोडी वलबागातीर 03 भारभत्ता मा बत
ू ऩल
ू व ग्राभऩॊचामतीऩावन बाडेतत्लालय दे ण्मात

आल्मा अवन भशानगयऩाभरका हदनाॊक 03/07/2009 योजी स्थाऩन झाल्मा ऩावन
ू अदमाऩ कोणताशी
कयायनाभा केरेरा नवल्माचे ननदळवनाव आरे आशे.
2)

भागणी नोंदलशी नभना क्रभाॊक : 81 ची ऩडताऱणी केरी अवता बाडमाने दे ण्मात आरेल्मा एकूण 03

भारभत्ताॊची बाडे थकीत अवन वॊफध
ॊ ीताॊकडून रुऩमे 53,050/- लवर कयण्मात आरेरे नाशी. भफ
ॊ ई प्राॊनतक

भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 चे करभ 439 (2) प्रभाणे भागणी कयण्मात आल्मालय यक्कभ दे ण्मात आरी
नाशी, तय मेणे अवरेल्मा यक्कभेची लवरी भारभत्ता कयाची यक्कभ वभजन लवर कयणे आलश्मक अवताना
अळी कामवलाशी कयण्मात आरेरी नाशी. त्माभऱे वदय यक्कभ लवरऩात्र ठे लण्मात मेत आशे.
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लवई वलयाय

अ.क्र.

भनऩा

भारभत्तेचे नाॊल

बोगलटादायाचे नाॊल

बाडे
थकीत रुऩमे चारू

एकूण

रुऩमे

रुऩमे

1

भाकेट गाऱा

श्री.भोशम्द ळेख

4300

3600

7900

2

भाकेट गाऱा

श्री.वये ळ राड

30750

3600

34350

3

भाकेट गाऱा

श्री.ककयण म्शात्रे

8400

2400

10800

43450

9600

53050

एकूण

उऩयोक्तफाफत तराल भरराल वलबागाव अधववभाव साऩन क्रभाॊक : 178, हदनाॊक 07.11.2014
अन्लमे ननगवभभत कयण्मात आरे अवन वलबागाकडून अनऩारन वादय कयण्मात आरेरे नाशी.
( लवर
ु ऩात्र यक्कभ रुऩमे 53,050/-)
DMASGDM7201 (Ref No : 108, Hmm No : 178)
[End Para)
[Start Para)
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प्रबाग वलभती – ड – नलघय भाणणकऩूय वलबागातीर तराल लरराल प्रकयणाॊतीर

अननमलभतता.
तराल लरराल.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 16949.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 16949.00/-

प्रबाग वलभती–ड–नलघय भाणणकऩूय वलबागातीर तराल लरराल प्रकयणाॊभधीर लररालाची यक्कभ ठे केदायाने
वलरॊफाने जभा करुनशी दमाजाची यक्कभ रुऩमे 16,949/- लवुर केरे नाशी. तवेच कयायनाम्पमातीर अटी ल
ळतीनुवाय लररालाची यक्कभ न बरुनशी भशानगयऩालरकेने तराल ताब्मात घेतरेरा नाशी.

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेतीर प्रबाग वभभती – ड – नलघय भाणणकऩयू वलबागातीर
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लवई वलयाय

भनऩा

तरालाॊचा भरराल कयण्मात आरेरा आशे. 2012-2013 मा वलत्तीम लऴावचे रेखाऩयीषण केरे अवता तराल
भरराल प्रकयणाॊभध्मे खारीर तरालाॊफाफत अननमभभतता ननदळवनाव आल्मा आशे त.
1) चुऱणा तराल 1

कामावरमीन आदे ळ क्रभाॊक

लवलळभ/वाप्रवल/1205/11/12,हदनाॊक 7.7.2011

2

भररालाचा कारालधी

15.6.2011 ते 14.6.2014

3

भररालाची यक्कभ

रुऩमे 1,71,000/-

4

ठे केदायाचे नाॊल

श्री. फेयनाथ डडवा.

5

कयायनाभा

हदनाॊक 7.7.2011

1) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 122 नवाय वलबागाने नभना 71 भध्मे

तराल भररालाच्मा यक्कभेफाफत भागणी नोंदलशी ठे लण्मात आरेरी नाशी.

2) उऩयोक्त कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक 1 अन्लमे ननवलदा यकभेच्मा 50% यक्कभ म्शणजेच रुऩमे

85,500/- त्लयीत बयणा कयालमाची शोती. ऩयॊ त ठे केदायाने रुऩमे 50,000/- वलववाधायण ऩालती क्रभाॊक

20787, हदनाॊक 22.7.2011 योजी बयरी अवन रुऩमे 35,500/- कभी बयरेरी आशे. तवेच उलवरयत 50%
यक्कभ भाशे डडवेंफय, 2013 भध्मे बयणा कयालमाची शोती. ठे केदायाने बयरेल्मा यक्कभेचा तऩभळर खारीर
प्रभाणे आशे .
अ.क्र.

ठे केदायाने यक्कभ

ठे केदायाने बयरेल्मा यक्कभेचा

रुऩमे

वलरॊफाचा

वलरॊफ

1

जरै, 2011

206873 / 21.8.2013

25,000

26 भहशने

8,667

जरै, 2011 डडवेंफय, 22717 / 11.10.2013

10,500

28 भहशने

3,920
--

3

डडवेंफय, 2013

110318 / 20.12.2013

26,000

--

4

डडवेंफय, 2013

110254 / 12.2.2014

25,000

02 भहशने

667

5

डडवेंफय, 2013

110258 / 20.2.2014

15,000

02 भहशने

400

2

बयालमाचा भहशना

ऩालती क्रभाॊक ल हदनाॊक

2013

एकूण

19,500

कारालधी

--

91,000

3) ठे केदायाने तराल भररालाची यक्कभ वलहशत कारालधीत बयरेरी नाशी.

आकाय

--

13,654
त्माफाफत

ठे केदायाकडून वलबागाने वलरॊफ आकाय रुऩमे 13,654/-लवर केरेरा नाशी. ठे केदायाफयोफय कयण्मात
आरेल्मा कयायनाम्माभध्मे वलरॊफ आकाय लवर कयण्माफाफतच अट नभद कयण्मात आरेरी नाशी.

तथावऩ तराल भरराल प्रकयणाफाफत प्रबाग वभभती – फ, ऩेल्शाय वलबागाने त्माॊचे कयायनाम्माभधीर अट
क्रभाॊक : 21 अन्लमे 16% प्रभाणे व्माजाची तयतद केरेरी आशे. त्मानवाय उऩयोक्त तक्त्माभध्मे
नभद वलरॊफ आकाय 16% प्रभाणे व्माज आकायण्मात आरे अवन रुऩमे 13,654/- वॊफध
ॊ ीत
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भनऩा

ठे केदायाकडून लवर कयण्मात माले
2) बाफोऱा तराल 1

कामावरमीन आदे ळ क्रभाॊक

लवलळभ/वाप्रवल/1204/11/12, हदनाॊक 7.7.2011

2

भररालाचा कारालधी

15.6.2011 ते 14.6.2014

3

भररालाची यक्कभ

रुऩमे 66,650/-

4

ठे केदायाचे नाॊल

श्री. ककयण भोये श्लय ऩाटीर.

5

कयायनाभा

हदनाॊक 7.7.2011

1) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 122 नवाय वलबागाने नभना 71 भध्मे

तराल भररालाच्मा यक्कभेफाफत भागणी नोंदलशी ठे लण्मात आरेरी नाशी.

2) उऩयोक्त कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक 1 अन्लमे ननवलदा यकभेच्मा 50% यक्कभ म्शणजेच रुऩमे

33,350/- त्लयीत बयणा कयालमाची शोती. ऩयॊ त ठे केदायाने रुऩमे 30,000/- वलववाधायण ऩालती क्रभाॊक

20793, हदनाॊक 22.7.2011 योजी बयरी अवन रुऩमे 3,550/- कभी बयरेरी आशे . उलवरयत 50%

यक्कभ भाशे डडवेंफय, 2013 भध्मे बयणा कयालमाची शोती. ठे केदायाने बयरेल्मा यक्कभेचा तऩभळर खारीर
प्रभाणे आशे .
अ.क्र.

1
2

ठे केदायाने यक्कभ

रुऩमे

वलरॊफाचा

जरै, 2011 डडवेंफय, 118001 / 2.4.2014

3,350

34 भहशने
04 भहशने

1,519
888

डडवेंफय, 2013

16,650

04 भहशने

888

बयालमाचा भहशना

ठे केदायाने बयरेल्मा यक्कभेचा
ऩालती क्रभाॊक ल हदनाॊक

2013

16,650

118008 / 28.4.2014

एकूण

66,650

कारालधी

वलरॊफ

आकाय

3,295

3) ठे केदायाने तराल भररालाची यक्कभ वलहशत कारालधीत बयरेरी नाशी. त्माफाफत ठे केदायाकडून

वलबागाने वलरॊफ आकाय लवर केरेरा नाशी. ठे केदायाफयोफय कयण्मात आरेल्मा कयायनाम्माभध्मे वलरॊफ

आकाय लवर कयण्माफाफतच अट नभद कयण्मात आरेरी नाशी. तथावऩ तराल भरराल प्रकयणाफाफत प्रबाग

वभभती – फ, ऩेल्शाय वलबागाने त्माॊचे कयायनाम्माभधीर अट क्रभाॊक : 21 अन्लमे 16% प्रभाणे व्माजाची तयतद
केरेरी आशे . त्मानवाय उऩयोक्त तक्त्माभध्मे नभद वलरॊफ आकाय 16% प्रभाणे व्माज आकायण्मात आरे
अवन रुऩमे 3,295/- वॊफध
ॊ ीत ठे केदायाकडून लवर कयण्मात माले.

उऩयोक्तफाफत तराल भरराल वलबागाव अधववभाव साऩन क्रभाॊक:139, हदनाॊक 04.10.2014
अन्लमे ननगवभभत कयण्मात आरे अवन वलबागाकडून अनऩारन वादय कयण्मात आरेरे नाशी.
( एकूण लवर
ु ऩात्र यक्कभ रुऩमे 16,949/-)
DMASGDM7201 (Ref No : 118, Hmm No : 139)
[End Para)
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भनऩा

[Start Para)

47

प्रबाग वलभती – अ, फोऱीॊज वलबागातीर भारभत्ता बाडमाने दे ण्मातीर अननमलभतता.

गाऱे बाडे.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 78815.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 78815.00/-

प्रबाग वलभती–अ, फोऱीॊज वलबागातीर बाडमाने दे ण्मात आरेल्मा तीन भारभत्ताॊची भागीर थकफाकी तवचे
चारू लऴााच्मा बाडमाऩोटी रुऩमे 78,815/- लवुर कयण्मात आरेरे नाशी.

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेचे 2012-13 मा वलत्तीम लऴावतीर गाऱे बाडमाॊच्मा

अभबरेख्माॊफाफत अधववभाव साऩन क्रभाॊक: 95, हदनाॊक 27.8.2014 ननगवभभत कयण्मात आरे शोते.
त्मानवाय भारभत्ता वलबागाने जा.क्र. लवलळभ/गाऱे वलबाग/1372014, हदनाॊक 11.9.2014 अन्लमे

वलहशत नभन्मात भाहशती रेखाऩयीषणाव वादय केरेल्मा अभबरेख्मानवाय वदय प्रकयणाॊचे रेखाऩयीषण
केरे अवता रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम खारीर प्रभाणे आशे त.

1) वलयाय वलबागातीर भागणी नोंदलशी नभना क्रभाॊक: 81 ची ऩडताऱणी केरी अवता

भशानगयऩाभरकेच्मा एकूण 99 भारभत्ता अवन वदय भारभत्ता बाडेतत्लालय दे ण्मात आल्मा अवन
त्माफाफत भशानगयऩाभरकेने केरेरे कयायनाभे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारेरे नाशीत.
2)

फोऱीॊज वलबागातीर 15 भारभत्ता मा बत
ू ऩल
ू व ग्राभऩॊचामतीऩावन बाडेतत्लालय दे ण्मात

3)

फोऱीॊज वलबागातीर भागणी नोंदलशी नभना क्रभाॊक: 81 ची ऩडताऱणी केरी अवता

आल्मा अवन भशानगयऩाभरकेने अदमाऩ कोणताशी कयायनाभा केरेरा नवल्माचे ननदळवनाव आरे आशे .

बाडमाने दे ण्मात आरेल्मा एकूण 15 भारभत्ताॊऩक
ै ी 05 भारभताॊची भागीर थकफाकी रुऩमे 60,475/ल चारू बाडमाची यक्कभ रुऩमे 14,340/- अळी एकूण यक्कभ रुऩमे 78,815/- अवन वदय यक्कभ
वॊफध
ॊ ीताॊकडून लवर कयण्मात आरेरी नाशी. भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 चे

करभ 439 (2) प्रभाणे भागणी कयण्मात आल्मालय यक्कभ दे ण्मात आरी नाशी, तय मेणे अवरेल्मा
यक्कभेची लवरी भारभत्ता कयाची यक्कभ वभजन लवर कयणे आलश्मक अवताना अळी कामवलाशी
कयण्मात आरेरी नाशी. त्माभऱे वदय यक्कभ लवरऩात्र ठे लण्मात मेत आशे . (वोफत वललयणऩत्र
जोडण्मात आरेरे आशे .)

वदय फाफत भारभत्ता वलबागाव अधववभाव साऩन क्रभाॊक: 177, हदनाॊक 7.11.2014 योजी
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भनऩा

ननगवभभत कयण्मात आरे अवन वलबागाने उऩामक्त, ऩत्र क्रभाॊक: ननयॊ क, हदनाॊक 27.11.2014 अन्लमे
अनऩारन वादय केरे अवन वदय अनऩारनाभध्मे फोऱीॊज वलबागातीर 03 गाऱे धायकाॊकडून गाऱे बाडे
घेण्माची तजलीज ठे लण्मात आरी अवल्माचे नभद अवन वदय अनऩारन वॊमग्क्तक नाशी.
( लवर
ु ऩात्र यक्कभ रुऩमे 78,815/-)
DMASGDM7201 (Ref No : 119, Hmm No : 177)
[End Para)
[Start Para)
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ऩाणीऩट्टी कय वलबाग लवई प्रबागाभधीर अननमलभतता

कयननधाायण ल वॊकरन
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩाणीऩटटी कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ

लवई वलयाय ळशय भशाऩालरकेने 2011 च्मा उऩवलधीनुवाय भॊजूय केरेल्मा ऩाणीऩटटी कयाच्मा दयाॊनुवाय लवूरी
केरी नाशी. लवई नगय ऩरयऴदे च्मा 2001 च्मा ठयालानुवायचे दयाने ऩाणीऩटटी कयाच्मा यक्कभा लवूर केल्माने
भशाऩालरकेव आर्थाक नुकवान झारे आशे .

लवई वलयाय ळशय भशानगय ऩाभरकेच्मा ऩाणीऩट्टी कयाचे रेखाऩयीषणाच्मा लेऱी उऩरब्ध

कयण्मात आरेल्मा रेख्मानवाय भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 चे करभ 458(2),
459/460 नवाय लवई वलयाय ळशय भशानगय ऩाभरका (ऩाणी ऩयलठा ल वलळेऴ ऩाणीऩट्टी) उऩवलधी,

2011 भॊजूय कयण्मात आरे आशे. वदय उऩवलधी अॊतगवत ऩाणीऩट्टी कय माॊचे दय ननग्श्चत कयण्मात
आरे आशे त. त्मानवाय भशाऩाभरका षेत्राभधीर त्मावॊफधॊ धत आग्स्तत्लात अवरेरे वलव ननमभ

अधधक्रभभत झारेरे आशे त. अवे अवताना तत्कारीन लवई नगय ऩरयऴदे ने केरेल्मा ठयाल क्रभाॊक 86
हदनाॊक 23/01/2001 नवाय लवई प्रबाग ई कडून ऩाणीऩट्टी कयाॊची लवर
ू ी कयण्मात मेत आशे.
भशाऩाभरकेने ननग्श्चत केरेल्मा दयाॊऩेषा लवई प्रबागाभध्मे लवर
ू ी केरेरे ऩाणीऩट्टीचे दय
खारीरप्रभाणे कभी आशे त. त्माभऱे भशाऩाभरकेचे आधथवक नकवान झारे आशे .
अ.क्र.

भारभत्तेचा प्रकाय

वधायीत

उऩवलधीनवाय

ननग्श्चत कयण्मात

लवर
ू ी केरेल्मा

तपालत

रु100/- प्रती

रु.20/- प्रनत

ऩाणीऩट्टीचे दय

आरेरे दय
1

10 वदननका ऩमंतची वोवामटी रु120/- प्रती
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भनऩा

वदननका

वदननका

वदननका

2

आय.वी.वी. फॊगरा

रु.150/-

रु.125/-

रु.25/-

3

ऩयभीट रुभ

रु.3000/-

रु.1500/-

रु.1500/-

4

उऩशाय गश
ृ

रु.3000/-

रु.1000/-

रु.2000/-

कॉटीन

रु.3000/-

रु.500/-

रु.2500/-

6

कायखाने वलव प्रकायचे

रु.3000/-

रु.1500/-

रु.1500/-

7

दध डेअयी, आईव पॎक्टयी,

रु.3000/-

रु.1500/-

रु.1500/-

8

शॉग्स्ऩटर, नभवंग शोभ

रु.3000/-

रु.750/-

रु.2250/-

9

रग्न शॉर

रु.3000/-

रु.1000/-

रु.2000/-

5

भग्च्छभाय वोवामटी

लवई प्रबागाकडून नगयऩरयऴदे च्मा 2001 च्मा ठयालानवायचे दयाने ऩाणीऩट्टी कयाॊची लवर
ू ी कयणे
ननमभफाशम आशे. मास्तल भशाऩाभरकेव भोठमा प्रभाणालय आधथवक तोटा झारा आशे. तवेच
प्रबागाभध्मे लयीर प्रकायाभध्मे वभालेभळत अवरेल्मा आस्थाऩनाॊचा तऩळीर उऩरब्ध झारा

नवल्माने माफाफत भशाऩाभरकेव शोणाऱमा आधथवक नकवानीची ननग्श्चती कयता आरी नाशी.

भशाऩाभरकेने भॊजयू केरेल्मा वन 2011 च्मा उऩवलधीव ऩढीर कामवलाशी कयण्माच्मा दृष्टीने
ळावनाची भॊजूयी घेण्माफाफतची कामवलाशी केरी नाशी.

मा काभी रेखाऩरयषणाच्मा लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.145, हद.17/10/2014 अन्लमे

खरावा वलचायरा शोता. वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी.

DMEMRMM6801 (Ref No : 95, Hmm No : 145)
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ऩाणीऩटटी कयाची लवूरी भॊजूय उऩवलधीनुवाय न कयणे

कय ननधाायण ल वॊकरन
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩाणीऩटटी कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ

लवई वलयाय ळशय भनऩातीर प्रबाग अ वलयाय मेथीर ऩाणीऩट्टीकयाॊची लवूरी भॊजूय कयण्मात आरेल्मा
उऩवलधीनुवाय केरी नाशी.

लवई वलयाय ळशय भनऩातीर प्रबाग अ वलयाय मेथीर ऩाणीऩट्टीकय वलबागाचे रेखाऩरयषण केरे अवता उऩरब्ध

[130]

लवई वलयाय

भनऩा

झारेल्मा रेख्मानवाय भॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 चे करभ 458(2), 459,460 नवाय
लवई वलयाय ळशय भशानगय ऩाभरका (ऩाणी ऩयलठा ल वलळेऴ ऩाणीऩट्टी) उऩवलधी, 2011 भॊजूय कयण्मात आरी
आशे . वदय उऩवलधी अॊतगवत ऩाणीऩट्टी कय माॊचे दय ननग्श्चत कयण्मात आरे आशे . त्मानवाय वलळेऴ ऩाणीऩट्टी
दय बाग- एक नवाय ननग्श्चत केरेल्मा दयाॊऩेषा वलयाय प्रबागाभध्मे केरेल्मा लवूरीचे दय कभी आशे त.
अ.क्र.

भारभत्तेचा प्रकाय

उऩवलधीनवाय ननग्श्चत लवूर कयण्मात
कयण्मात आरेरे दय

तपालत

आरेरे ऩाणीऩट्टीचे
दय

1

ऩयभभट रुभ,रॉज,उऩशायगश
ृ ,धथएटय,

रु.3000/- ककभान

रु.1500/- ककभान

रु.1500/-ककभान

शॉटे र, वग्व्शवव वेंटय, रग्न्शॉर ,

ककॊ ला रु.50/- प्रनत

ककॊ ला रु.25/- प्रनत

ककॊ ला रु.25/- प्रनत

डेअयी, शॉग्स्ऩटर, नभवंग शोभ

शजाय रीटय(भीटय

शजाय रीटय(भीटय

शजाय रीटय(भीटय

नवाय) दयभशा माऩैकी नवाय) दयभशा

नवाय) दयभशा

जे जास्त अवतीर ते माऩैकी जे जास्त
अवतीर ते
2

वलव प्रकायचे कायखाने

रु.3000/- ककभान

रु.1500/- ककभान

रु.1500/-ककभान

ककॊ ला रु.30/- प्रनत

ककॊ ला रु.15/- प्रनत

ककॊ ला रु.15/- प्रनत

शजाय रीटय(भीटय

शजाय रीटय(भीटय

शजाय रीटय(भीटय

नवाय) दयभशा माऩैकी नवाय) दयभशा

नवाय) दयभशा

जे जास्त अवतीर ते माऩैकी जे जास्त ्
अवतीर ते

3

व्माऩायी वॊकर/ खाजगी कामावरमे/

1) 1 ते 200

1) 1 ते 200

रु.200/- ककभान

लाणणग्ज्मक आस्थाऩना

चौ.पटाऩमंत रु.400/- चौ.पटाऩमंत

ककॊ ला रु.12 प्रनत

ककॊ ला रु.24/- प्रनत

रु.200/- ककॊ ला

शजाय रीटय (भीटय

शजाय रीटय (भीटय

रु.12/- प्रनत शजाय

प्रभाणे)

प्रभाणे) प्रनत

रीटय (भीटय प्रभाणे)

भारभत्ता दयभशा

प्रनत भारभत्ता
दयभशा

2) 200 चौ.पटाॊशून
अधधक ऩयॊ तू 500

2)200 चौ.पटाॊशून
अधधक ऩयॊ तू 500

रु.400/- ककभान
ककॊ ला रु.12/-

चौ.पटाॊऩमंत रु.800/- चौ.पटाॊऩमंत

प्रनत

ककभान ककॊ ला रु.24/- रु.400/- ककभान

भरटय(भीटयप्रभाणे)

प्रनत शजाय भरटय

ककॊ ला रु.12/- प्रनत

(भीटय प्रभाणे)प्रनत

शजाय भरटय

भारभत्ता दयभशा

(भीटयप्रभाणे) प्रनत

शजाय

भारभत्ता दयभशा
3)1001 चौ.पटाॊशून

3)1001चौ.पटाॊशून

रु.800/- ककभान

चौ.पटाॊऩमंत

अधधक ऩयॊ तू 1600

अधधक ऩयॊ तू

ककॊ ला रु.12/- प्रनत

1600चौ.पटाॊऩमंत

शजाय रीटय

रु.1600/- ककभान

रु.800/- ककभान

(भीटयप्रभाणे)

ककॊ ला रु.24/- प्रनत

ककॊ ला रु.12/- प्रनत

शजाय रीटय (भीटय

शजाय रीटय
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लवई वलयाय

4

भनऩा

ळावकीम कामावरम

प्रभाणे) प्रनत

(भीटयप्रभाणे) प्रनत

भारभत्ता दयभशा

भारभत्ता दयभशा

रु.240/- ककभान

रु.120/- ककभान

रु.120/- ककभान

ककॊ ला रु.16/- प्रनत

ककॊ ला रु.8/- प्रनत

ककॊ ला रु.8/- प्रनत

शजाय रीटय

शजाय रीटय

शजाय रीटय

वन 2011 च्मा उऩवलधीनवाय दय भॊजयू कयण्मात आल्मालय तद्नॊतय कभी दयाने लवर
ू ी

केरेल्मा ऩाणीऩट्टीकयाच्मा ठयालाची वाषाॊककत प्रत रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. तवेच
प्रबागाभध्मे लयीर प्रकायाभध्मे वभालेभळत अवरेल्मा आस्थाऩनाॊचा तऩळीर उऩरब्ध झारा

नवल्माने माफाफत भशाऩाभरकेव झारेल्मा आधथवक नकवानीची ननग्श्चती कयता आरी नाशी.
मा काभी रेखाऩरयषणाच्मा लेऱी अधववभाव साऩन क्र.146 हद.17/10/2014 अन्लमे

खरावा वलचायरा शोता. वलयाय प्रबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी.

DMEMRMM6801 (Ref No : 96, Hmm No : 146)
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जुन्मा भारभत्ताॊच्मा कयाॊची थकफाकी यक्कभ लवुरी न केरेफाफत

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 84537346.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 84537346.00/-

नारावोऩाया प्रबाग शद्दीतीर जुन्मा इभायती, भारभत्ता भोडून त्माजागी नलीन इभायत, फाॊधकाभ केरे आशे ,
अळा जुन्मा भारभत्ताॊच्मा कयाची प्ररॊबफत थकफाकी यक्कभ रु. ८,४५,३७,३४६/- अवून वदय थकफाकी
यक्कभाॊची लवुरी शोत नवल्माने ननरेणखत कयण्माचे प्रस्तावलत आशे .

―क‖ नारावोऩाया प्रबागाचे भारभत्ता कय वलबागाचे रेखा ऩयीषणात, प्रबाग शद्दीतीर जन्मा इभायती,

भारभत्ता भोडून त्माजागी नलीन इभायत, फाॊधकाभ केरे आशे, अळा जन्मा भारभत्ताॊच्मा कयाची प्ररॊबफत

थकफाकी ननरेणखत कयालमाच्मा भारभत्ताची नस्ती तऩावन
ू अधववभाव ऩत्र १०७ हदनाॊक ०६/०९/२०१४ अन्लमे
खारीर भद्माॊफाफत वलचायणा केरी अवता वलबागाने माफाफत कोणताशी खरावा केरा नाशी. वफफ रेखा
ऩयीषणात खारीर अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

१) ―क‖ नारावोऩाया प्रबागाचे भारभत्ता कय वलबागाचे रेखा ऩयीषणात ननरेणखत कयालमाच्मा भारभत्ताची

नस्ती ल मादी तऩावता एकूण १०१३ भारभत्ताॊची प्ररॊबफत कयाची यक्कभ रु.८,४५,३७,३४६/- (वोफत ऩरयभळष्ट
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भनऩा

जोडरे आशे) भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ १५२ नवाय ननरेणखत कयालमाची

अवल्माचे हदवन
ू आरे. वदयची यक्कभ शी नारावोऩाया प्रबाग शद्दीतीर जनी भारभत्ता भोडून त्माजागी नलीन
इभायत, फाॊधकाभ केरे आशे अळा जन्मा भारभत्ताॊच्मा कयाची प्ररॊबफत ल चारू यक्कभेची आशे. जनी

भारभत्ता वलकभवत कयताना भागीर भळल्रक कयाच्मा थकफाकी यक्कभाॊची लवरी भशायाष्र भशानगयऩाभरका
अधधननमभ १९४९ भधीर करभ १४० नवाय कयणे आलश्मक शोते. तथावऩ वॊफधॊ धत भारभत्ता बोगलटा

धायकाॊकडून कयाच्मा थकफाकी यक्कभाॊची लवरी लेऱीच लवर केरी नवल्माने थकफाकी यक्कभ हदलवेंहदलव
लाढत आशे. तयी वॊफधॊ धत भारभत्ताधायकाॊचा ळोध घेऊन कयाच्मा थकफाकी यक्कभाॊची लवरी कयाली.

DGPVTTM7001 (Ref No : 123, Hmm No : 107)
[End Para)
[Start Para)
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क प्रबाग नारावोऩाया भारभत्ता कय वलबागाचे रेखा ऩयीषणात आढऱून आरेल्मा

अननमलभतताफाफत.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 48350.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 48350.00/-

भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका २००४ भधीर तयतुदीनुवाय वलहशत
केरेल्मा नभुन्माॊत ठे लरे नाशीत. याभा अऩाटा भेंट‗फी‘वलॊग तुऱीॊज १ मा अनर्धकृत इभायतीचे भारभता
बोगलटादाय लळल फशादयू यघुनाथलवॊग माॊचे प्रनतसाऩत्रानुवाय भारभत्ता दक
ु ान मा दमाऩायी कायणावाठी
इभायतीचा लाऩय कयीत अवताना इभायतीव लाणणज्म दयाने कय आकायणी केरी नाशी. जी.एव.फी.कॉरनी,
आचोऱे -९ भारभत्ता क्र. ६१९ मा अनर्धकृत इभायतीची कय आकायणी तक्त्मात लऴा २०११-१२ ची ऩरयगणना
केरी आशे . ऩयॊ तु प्रत्मषात कय आकायणी २०१२-१३ मा लऴााची केरी आशे . कय आकायणीचे ऩरयगणना तक्ते
वॊफर्ॊ धत प्रकयण भॊजूय कयणाऱ्मा अर्धकाऱ्माने/कभाचाऱ्माने स्लाषयीत केरेरे नाशीत. वदननका, दक
ु ाने,
चाऱीतीर खोल्मा माॊची भोजभाऩे वलेषणात फयोफय अवल्माची स्लाषयी करून प्रभाणणत केरेरी नाशीत.

प्रबाग कामावरम क नारावोऩाया कडीर भारभत्ता कय वलबागाचे रेखा ऩयीषणात खारीर भद्माॊफाफत

अधववभाव ऩत्र क्र. १०७ हदनाॊक ०६/०९/२०१४ अन्लमे रेखी खरावा वलचायणा केरा अवता प्रबाग कामावरमाने
माफाफत कोणताशी खरावा केरा नाशी.
१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
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लवई वलयाय

भनऩा

(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ लयीरप्रभाणे प्रबागाचे रेखे वलहशत नभन्मात ठे लल्माचे रेखा ऩयीषणात आढऱून आरे नाशी.
२) याभा अऩाटव भेंट ―फी‖ वलॊग तऱीॊज १ मा अनधधकृत इभायतीची कय आकायणी नस्ती तऩावता अवे हदवन
ू

आरे की, वलेषण अशलारात ननलावी यहशलाव षेत्र १४४० चौ.पट दळवलन
ू ननलावी दयाप्रभाणे कय आकायणी

केरी आशे. ऩयॊ त वदय इभायतीचे भारभता बोगलटादाय भळल फशादयू यघनाथभवॊग माॊचे हदनाॊक १/१०/२०१२ चे

प्रनतसाऩत्रानवाय ते दकान मा व्माऩायी कायणावाठी लाऩय कयीत अवल्माचे तय वलेषण अशलारात यहशलाव षेत्र
ननलाव नभद
ू केरे आशे. ऩयॊ त वदय इभायतीव लाणणज्म दयाने कय आकायणी कयणेत आरी नाशी. लाणणज्म
दयाप्रभाणे कयाची आकायणी करून लवरी न केल्माने भशानगयऩाभरकेचे यक्कभ रु. १६८५६/- चे आधथवक
नकवान झारे आशे.
३) जी.एव.फी.कॉरनी, आचोऱे -९ भारभत्ता क्र. ६१९ मा अनधधकृत इभायतीची कय आकायणी नस्ती तऩावता
अवे हदवन
ू आरे की, वॊफधॊ धत इभायतीच्मा कय आकायणी तक्त्मात लऴव २०११-१२ ची ऩरयगणना केरी आशे.

ऩयॊ त प्रत्मषात कय आकायणी २०१२-१३ मा लऴावची केरी आशे. त्माभऱे आधथवक लऴव २०११-१२ ची भारभत्ता
कय यक्कभेची आकायणी शोऊन भागणी नोंदलशीत नोंद करून लवरी केरी नाशी. त्माभऱे भशानगयऩाभरकेचे
लऴव २०११-१२ ची कय आकायणी यक्कभ रु.३१,४९४/- चे आधथवक नकवान झारे आशे. तयी यक्कभ रु.
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३१,४९४/- ची लवरी कयणे आलश्मक आशे.
४) तवेच रेखा ऩयीषणात लऴव २०१२-१३ भध्मे कय आकायणी केरेल्मा नस्तीचे रेखा ऩयीषणात

वलववाधायणऩणे अवे हदवन
ू आरे की, फशताॊळी अनधधकृत इभायतीना कय आकायणी केल्माने भशायाष्र

प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ १२४ अन्लमे वलकाव ळल्क ल इतय कयाॊची लवरी झारेरी
नाशी. वॊफधॊ धत इभायतीॊच्मा भारक / बफल्डय माॊचेलय भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ १९६६ भधीर

करभ ५२ नवाय दॊ ड आकायणे, ५३ नवाय अनधधकृत फाॊधकाभ काढून टाकणे, ५४ अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभ
फॊद कयणे, ल ५७ अन्लमे झारेल्मा खचावची लवरी कयणे अळी कायलाई केरी नाशी. कय आकायणीचे ऩरयगणना

तक्ते वॊफधॊ धत प्रकयण भॊजूय कयणाऱमा अधधकाऱमाने/कभवचाऱमाने स्लाषयीत केरेरे नाशीत. वदननका, दकाने,
चाऱीतीर खोल्मा माॊची भोजभाऩे वलेषणात फयोफय अवल्माची स्लाषयी करून प्रभाणणत केरेरी नाशीत.
त्माभऱे केरेरी कय आकायणी षेत्रपऱानवाय फयोफय अवल्माचे भानता मेत नाशी.
५) भफ
ॊ ई स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा अधधननमभ १९३० भधीर करभ ६ अन्लमे रेखा ऩयीषणाव अभबरेखे

उऩरब्ध करून दे णे फॊधनकायक आशे. त्मा अनऴॊगाने अधववभाव ऩत्र क्र. १०७ हदनाॊक ०६/०९/२०१४ अन्लमे
भारभत्ता शस्ताॊतयण प्रकयणाची नोंदलशी रेखा ऩयीषणात भागणी केरी अवता वदयची नोंदलशी रेखा

ऩयीषणाव प्राप्त झारी नाशी त्माभऱे भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर प्रकयण ८ कयाधान
ननमभ २ अन्लमे केरेरे शस्ताॊतयण ळल्क लवरीच्मा कामवलाशीफाफत खात्री कयता आरी नाशी.
DGPVTTM7001 (Ref No : 124, Hmm No : 111)
[End Para)
[Start Para)
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भारभत्ता कयाच्मा थकीत यक्कभाफाफत.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 317233133.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 317233133.00/-

भशानगयऩालरका षेत्रात भोकऱमा जलभनीलय कय रालरा नवून भारभत्ता कयाची भागणी लवुरी ल थकफाकी
नोंदलशी ठे लरी नाशी. भोफाईर टॉलवा/भोकळ्मा जलभनी/इभायती/भारभत्ता माॊऩोटी वलत्तीम लऴा २०११-२०१२
भध्मे कयाची आकायणी करुन लवुरी कयालमाची अवरेरी एकूण प्रकयणे वॊख्मा कय वलबागाकडे नवून अळा
प्रकयणाॊचे फाफत कय आकायणी/भागणी केरेरी नाशी. कय थकफाकीदायाॊना भुफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩालरका
अर्धननमभ १९४९ भर्धर प्रकयण ८ कयाधान ननमभ ४२ ते ४८ नुवाय नोटीव ऩाठलणे, भारभत्ता ताब्मात
घेणे/जप्त कयणे, लरराल कयणे इ—वायखी काभे भशानगयऩालरकेने केरेरी नाशीत. कय लवूरीचे काभाफाफत
लवुरी, भागणी, थकफाकी, लाढ-घट केरेल्मा प्रकयणाॊच्मा नोंदी, कभी केरेल्मा यक्कभा माॊचा ताऱभेऱ
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वलबागाकडून प्रबागननशाम घेतरा गेरा नाशी. धनादे ळाद्लाये लवूर केरेल्मा यकभाॊऩक
ै ी न लटरेरे धनादे ळात
गुत
ॊ रेरी यक्कभ ल भशाऩालरका षेत्रातीर भोठ्मा प्रभाणालय थकीत यक्कभ अवरेल्मा भारभत्ता धायकाॊची
यक्कभेवश भाहशती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी.

लऴव २०१२-२०१३ चे रेखा ऩरयषणात भारभत्ता कयाच्मा खारीरप्रभाणे यकभा थककत अवल्माचे हदवन
ू आरे
आशे .

अ.क्र.

थककत यकभेचा प्रकाय

जभभनी/भारभत्ता थककत यक्कभ
भभऱकती वॊख्मा

१

भोकऱमा जभभनीलयीर कयाच्मा थककत यकभा

भाहशती अप्राप्त

रुऩमे
भाहशती
अप्राप्त

२

इभायती, घये , भभऱकती लरयर थककत यकभा

-

३१,७२,३३,१३३

३

भोफाईर टॉलय थककत यकभा

भाहशती अप्राप्त

भाहशती अप्राप्त

४

भनऩा षेत्रातीर भोकऱमा जभभनी/ भारभत्ता

भाहशती अप्राप्त

भाहशती अप्राप्त

इभायती अदमाऩ आकायणी केरी नाशी. त्माची
वॊख्मा
एकुण

३१,७२,३३,१३३

लऴव २०१२-१३ चे रेखा ऩरयषणात भारभत्ता कयाच्मा थकीत यकभाॊफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.

१९२ हदनाॊक ०९/१२/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा
नाशी. वफफ रेखा ऩयीषणात खारीर अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

१) भशानगयऩाभरका षेत्रात भोकऱमा जभभनीलय रालरेल्मा भारभत्ता कयाची भागणी लवरी ल

थकफाकी नोंदलशी ठे लरेरी नाशी. भफ
ॊ ई स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा अधधननमभ १९३० चे करभ ६
नवाय रेखा ऩयीषणाव अभबरेख,े आलश्मक ती भाहशती उऩरब्ध करून दे णे फॊधनकायक अवताना
अधववभाव ऩत्र क्र. १९२ हदनाॊक ०९/१२/२०१४ अन्लमे भोकळ्मा जभभनी जागाॊची एकूण वॊख्मा ल
थकफाकी यक्कभेची भाहशती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. तवेच भशानगयऩाभरकेने

भोफाईर टॉलवव, भोकळ्मा जागा-जभभनी इत्मादीॊची थकफाकी यक्कभेची भाहशती उऩरब्ध करून

हदरी नाशी. त्माभऱे भशानगयऩाभरकेची कयाची एकूण भागणी, लवरी, थकफाकीलय अभबप्राम दे ता
मेत नाशी.

२) भोफाईर टॉलवव/भोकळ्मा जभभनी/इभायती/भारभत्ता माॊऩोटी वलत्तीम लऴव २०११-२०१२ भध्मे
[136]

लवई वलयाय

भनऩा

कयाची आकायणी करुन लवरी कयालमाची अवरेरी एकूण प्रकयणे वॊख्मा कय वलबागाकडे नाशी.

भोफाईर टॉलवव/भोकळ्मा जभभनी प्रकयणाॊचे फाफत भोजभाऩे घेलन
ू शयकती भागलन
ू , बफरे ऩाठवलणे
शी काभे वलबागाने केरी नवल्माने आकायणी /भागणी त्मा त्मा वलत्तीम लऴावत झारी नाशी अवे
हदवन
ू आरे. ऩयॊ तू अळा भारभत्ताना कय आकायणी लेऱीच न केल्माने भनऩाचे उत्ऩन्नाचे
भशत्लाचे वाधन अवरेल्मा कयाच्मा उत्ऩन्नाऩावन
ू भशाऩाभरकेव लॊधचत यशाले रागरे आशे.

३) भोफाईर टॉलववची कय आकायणी भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ
१२७(१)(अ) नवाय आकायणी करून प्रकयण क्रभाॊक ८ कयाधान ननमभ ४२ ते ४८ नवाय नोटीव
ऩाठलणे, भारभत्ता ताब्मात घेणे/जप्त कयणे, भरराल कयणे अळा प्रकायची कामवलाशी
भशानगयऩाभरकेने केरेरी नाशीत.

४) कय ननधावयक ल वॊकरक माॊनी रेखा ऩरयषणाॊव वादय केरेल्मा वललयणऩत्रानवाय,

अभबरेख्मानवाय वन २०१२-२०१३ कयीता एकण भागणी यक्कभ रुऩमे ९५,२३,१८,२२९/- एकण
लवर
ू ी रुऩमे ६३,३६,३३,६८७/- एकण थकफाकी रुऩमे ३१,७२,३३,१३३/- इतकी दळववलरी आशे.

म्शणजेच लवर
ू ीची टक्केलायी वभाये ६६.५३% आशे . एकॊदयीत लवर
ू ीचे प्रभाण पायच कभी आशे .

थकफाकीदायाॊना भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधधर प्रकयण ८ कयाधान ननमभ ४२
ते ४८ नवाय नोटीव ऩाठलणे, भारभत्ता ताब्मात घेणे/जप्त कयणे, भरराल कयणे इ—वायखी काभे
भशानगयऩाभरकेने केरेरी नाशीत. कय लवरी वॊदबावत अळी कायलाई न केल्माने लवरी थकीत
याहशरी आशे .

५) कय वलबागात नोंदरेल्मा भारभत्ता कभी कयणे, वॊगणकाॊलय डडरीट कयणे, त्माॊत लाढ-घट
कयण्माॊची काभे नेशभी केरी जातात. ती अधधकृत अवरेफाफत वॊफधॊ धत नोंदलशीत (लाढ/घट

नोंदलशी) नोंदी केल्मा जात नाशीत. लेऱीच कयदात्माॊव दे मके ऩाठवलरी जात नाशीत. एकॊदयीत कय

लवर
ू ीचे काभाफाफत लवरी, भागणी, थकफाकी, लाढ-घट केरेल्मा प्रकयणाॊच्मा नोंदी, कभी केरेल्मा
यक्कभाॊचा ताऱभेऱ/वाषाॊकन वषभ प्राधधकायी माॊनी भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता १९७१

भधीर ननमभ ७५(७) अन्लमे घेणे आलश्मक अवताना ते केरे जात नाशी. त्माभऱे एकॊदयीतच कय
वलबागाचे काभकाजाफाफत Internal Checks, Internal Audit, Internal Control चा अबाल

अवन
ू लवर
ू ीचे प्रभाण पायच कभी आशे. मा प्रकयणी भशानगयऩाभरकेने भशायाष्र भशानगयऩाभरका
अधधननमभ १९४९ भधधर प्रकयण ८ कयाधान ननमभ ४२ ते ४८ नवाय नोटीव ऩाठलणे, भारभत्ता

ताब्मात घेणे/जप्त कयणे, भरराल कयणे इ—वायखी मोग्म ती कामवलाशी करून कय लवरीचे प्रभाण
लाढवलणे आलश्मक आशे .

६) तवेच वन २०११-१२ अखेय भारभत्ता कयाऩोटी धनादे ळाद्लाये लवर
ै ी एकूण
ू केरेल्मा यकभाॊऩक
ककती धनादे ळ न लटरेरे शोते ल त्मात ककती यक्कभ गत
ॊ रेरी शोती. माफाफतची भाहशती ल

भशानगयऩाभरका षेत्रातीर भोठ्मा प्रभाणालय थकीत यक्कभ अवरेल्मा भारभत्ता धायकाॊची भाहशती

भफ
ॊ ई स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा अधधननमभ १९३० चे करभ ६ नवाय अधववभाव ऩत्र क्र.१९२ हदनाॊक
०९/१२/२०१४ अन्लमे भागणी करूनशी ऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरी नाशी. वफफ अळाप्रकाये एकूण
थकीत अवरेल्मा भारभत्ताॊफाफत रेखा ऩयीषणात अभबप्राम दे ता आरे नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 129, Hmm No : 192)
[End Para)
[Start Para)
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‘अ’ प्रबाग वलयाय वलबागाचे भारभत्ता कय रेखा ऩयीषणात आढऱून आरेल्मा

अननमलभतताफाफत.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 564108.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 564108.00/-

भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका २००४ भधीर तयतुदीनुवाय वलहशत
केरेल्मा नभुन्माॊत ठे लरे नाशीत. शयी गोवलॊद अऩाटा भेंट ल अहशय ननलाव मा इभायतीव अनुक्रभे लऴा २०११-१२,
लऴा २०११-१२ ल २०१२-१३ ची भारभत्ता कयाची आकायणी केरी नाशी. धनादे ळाद्लाये स्स्लकायरेरी यक्कभ
रु.५६४१०८/- च्मा ऩालत्मा वॊफर्ॊ धत बोगलटाधायकाव ननगालभत केल्मा अवताना ऩोटककदीव वॊफर्ॊ धत हदलळी
जभा यक्कभ ळून्म दळावलरी आशे . अनर्धकृत इभायतीच्मा कय आकायणीफाफत भागणी, लवुरी, थकफाकी
नोंदलशी रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारी नाशी. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ १२७
नुवाय भोकळ्मा जागा-जलभनी, भोफाईर टॉलवा इत्मादीॊलय कय आकायणी केरी नाशी.

१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे .
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
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(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ लयीरप्रभाणे प्रबागाचे रेखे ठे लल्माचे रेखा ऩयीषणात आढऱून आरे नाशी. वलबागाने

माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. १८६ हदनाॊक २९/११/२०१४ चे अनऴॊगाने वादय केरेल्मा ऩत्र क्र.२७६४

हदनाॊक १०/१२/२०१४ अन्लमे भशाऩाभरका स्थामी वभभतीने आदे भळत केल्माव त्माप्रभाणे रेखे ठे लण्मात
मेतीर अवे नभद
ू केरे आशे . प्रत्मष रेखे नभन्मात ठे लरे नवल्माने खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
२) शयी गोवलॊद अऩाटव भेंट इभायतीव कय आकायणी वाठी प्रणल कन्वरक्ळन माॊचा अजव भशाऩाभरकेत
आलक क्रभाॊक ९३४० हदनाॊक २५/१०/२०११ अन्लमे आरा अवताना भारभत्ता कयाची आकायणी लऴव

२०११-१२ मा लऴावऩावन
ू न कयता लऴव २०१२-१३ ऩावन
ू केरी आशे . तयी लऴव २०११-१२ ची आकायणी

करून यक्कभ रु. २,४३,६४४/- ची लवरी कयाली. वलबागाने माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. १८६ हदनाॊक
२९/११/२०१४ चे अनऴॊगाने वादय केरेल्मा ऩत्र क्र.२७६४ हदनाॊक १०/१२/२०१४ अन्लमे खात्री करून

यक्कभ लवरीची कामवलाशी कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे. वफफ आषेऩ कामभ ठे लण्मात मेत
आशे.
३) अहशय ननलाव इभायतीव लऴव २०१२-१३ ची कय आकायणी केरी आशे . वलळारहदऩ कन्वरक्ळन तपे

ळळी भभश्रा माॊनी प्रनतसाऩत्रात लऴव २०१० भध्मे अनधधकृत फाॊधकाभ केरे अवन
ू ते खये दीदायाॊव वलकरे
आशे त. वफफ लऴव २०१०-११ ल २०११-१२ मा वलत्तीम लऴावची कय आकायणी कयणे आलश्मक अवताना

केरी नवल्माने लऴव २०१०-११ ल २०११-१२ मा लऴांची आकायणी करून यक्कभ लवरी कयाली. वलबागाने
माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. १८६ हदनाॊक २९/११/२०१४ चे अनऴॊगाने वादय केरेल्मा ऩत्र क्र.२७६४
हदनाॊक १०/१२/२०१४ भध्मे खरावा वादय केरा नाशी. वफफ आषेऩ कामभ ठे लण्मात मेत आशे.
४) भाशे भाचव २०१२-१३ भधीर भाशे भाचव २०१३ मा ननलड भहशन्मातीर भारभत्ता कय लवरी जभा

ऩालत्माॊची ऩोटककदीवोफत तऩावणी केरी अवता धनादे ळाद्लाये ग्स्लकायरेरी यक्कभ रु.५६४१०८/- च्मा

ऩालत्मा वॊफधॊ धत बोगलटाधायकाव ननगवभभत केल्मा आशे त. ऩयॊ त ऩोटककदीव वॊफधॊ धत हदलळी धनादे ळ न
लटल्माने जभा यक्कभ ळन्
ू म दळववलरी आशे शी कामवऩद्धती चकीची आशे . वॊगणकीम प्रणारीत धनादे ळ
यद्द नोंद कयणेची ववलधा नवन
ू वॊगणकीम प्रणारीतीर भागणी नोंदलशीत तेलढ्मा यक्कभेने वॊफधॊ धत

बोगलटाधायकाची भागणी यक्कभ अधधक शोण्माची ववलधा उऩरब्ध नाशी. वलबागाने रेखा ऩयीषणाव

भागणी नोंदलशी उऩरब्ध केरी नाशी त्माभऱे वदय धनादे ळाद्लाये ग्स्लकायरेरी यक्कभ रु.५६४१०८/- ची
भागणी नोंदलशीत भागणी यक्कभ कभी केरी आशे ककॊ ला कवे माफाफत रेखा ऩयीषणात खात्री कयता

आरी नाशी. वलबागाने अधववभाव ऩत्र क्र. १८६ हदनाॊक २९/११/२०१४ चे अनऴॊगाने वादय केरेल्मा ऩत्र

क्र.२७६४ हदनाॊक १०/१२/२०१४ भध्मे माफाफत खरावा वादय केरा नाशी. वफफ आषेऩ कामभ ठे लण्मात
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मेत आशे.
५) तवेच रेखा ऩयीषणात लऴव २०१२-१३ भध्मे कय आकायणी केरेल्मा नस्तीचे रेखा ऩयीषणात

वलववाधायणऩणे अवे हदवन
ू आरे की, फशताॊळी अनधधकृत इभायतीना कय आकायणी केल्माने भशायाष्र
प्रादे भळक नगय यचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ १२४अ नवाय वलकाव कयाच्मा यक्कभा लवर
ू

झाल्मा नाशीत. वॊफधॊ धत इभायतीॊच्मा भारक / बफल्डय माॊचेलय भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ
१९६६ भधीर करभ ५२ नवाय दॊ ड आकायणे, ५३ नवाय अनधधकृत फाॊधकाभ काढून टाकणे, ५४ अन्लमे
अनधधकृत फाॊधकाभ फॊद कयणे, ल ५७ अन्लमे झारेल्मा खचावची लवरी कयणे अळी कायलाई कयण्मात
आरी नाशी. कय आकायणीचे ऩरयगणना तक्ते वॊफधॊ धत प्रकयण भॊजूय कयणाऱमा

अधधकाऱमाने/कभवचाऱमाने स्लाषयीत केरेरे नाशीत. वदननका, दकाने, चाऱीतीर खोल्मा माॊची भोजभाऩे
वलेषणात फयोफय अवल्माची स्लाषयी करून प्रभाणणत केरेरी नाशीत. त्माभऱे केरेरी कय आकायणी

षेत्रपऱानवाय फयोफय अवल्माचे भानता मेत नाशी. वलबागाने माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. १८६ हदनाॊक

२९/११/२०१४ चे अनऴॊगाने वादय केरेल्मा ऩत्र क्र.२७६४ हदनाॊक १०/१२/२०१४ भध्मे खरावा वादय केरा
नाशी. वफफ आषेऩ कामभ ठे लण्मात मेत आशे.
६) भागणी, लवरी, थकफाकी नोंदलशी रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारी नाशी. त्माभऱे लऴव २०१२-१३

भध्मे लवरी केरेल्मा यक्कभाॊचा, नलीन भारभत्ता कय आकायणी केरेल्मा यक्कभाॊचा, भागीर वलत्तीम
लऴावची थकफाकी यक्कभ ल २०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावअखेय भळल्रक अवरेल्मा थकफाकी यक्कभाॊचा
भेऱ, तऩावणी रेखा ऩयीषणात कयता आरी नाशी. भफ
ॊ ई स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा अधधननमभ

१९३० चे करभ ६ अन्लमे रेखा ऩयीषणाव अभबरेखे उऩरब्ध कयणे फॊधनकायक आशे अवे अवताना

वलबागाव अभबरेखे उऩरब्ध करून दे णेफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. १८६ हदनाॊक २९/११/२०१४ ननगवभभत
केरे शोते. त्माव अनवरुन वलबागाने वादय केरेल्मा ऩत्र क्र.२७६४ हदनाॊक १०/१२/२०१४ भध्मे लऴव

२०१२-१३ ची भागणी लवरी थकफाकी नोंदलशी ठे केदायाकडून प्राप्त शोताच उऩरब्ध कयण्मात मेईर
अवे कऱवलरे आशे . वफफ आषेऩ कामभ ठे लण्मात मेत आशे.

७) भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ १२७(१)(अ) भधीर तयतदीनवाय

भशाऩाभरकेच्मा अ प्रबाग फोऱीॊज षेत्रातीर भोफाईर टॉलवव, भोकळ्मा जागा-जभभनी इत्मादीॊलय कय
आकायणी केरी नवल्माने अधधननमभातीर तयतदीॊचे ऩारन केरे नवल्माने भशाऩाभरकेचे आधथवक

नकवान शोत आशे. वलबागाने माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. १८६ हदनाॊक २९/११/२०१४ चे अनऴॊगाने

वादय केरेल्मा ऩत्र क्र.२७६४ हदनाॊक १०/१२/२०१४ भध्मे नगययचना वलबाग ल अनधधकृत फाॊधकाभ

वलबाग माॊचेकडून भाहशती प्राप्त करून कामवलाशी कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे . वफफ आषेऩ
कामभ ठे लण्मात मेत आशे .

DGPVTTM7001 (Ref No : 130, Hmm No : 186)
[End Para)
[Start Para)
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‘अ’ प्रबाग फोऱीॊज वलबागाचे भारभत्ता कय आकायणीत आढऱून आरेल्मा

अननमलभतताफाफत.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 369369.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 369369.00/-

इभायतीॊना भारभत्ता कय आकायणीत भागीर लऴाांची कय आकायणी केरी नाशी. फशुताॊळी अनर्धकृत इभायतीना
कय आकायणी केल्माने वलकाव कयाच्मा यक्कभा लवूर झाल्मा नाशीत. वॊफर्ॊ धत इभायतीॊच्मा भारक/बफल्डय

माॊचेलय एभआयटीऩी कामद्मान्लमे अनर्धकृत फाॊधकाभावाठी कायलाई केरी नाशी. कय आकायणीचे ऩरयगणना
तक्ते वॊफर्ॊ धत प्रकयण भॊजूय कयणाऱ्मा अर्धकाऱ्माने/कभाचाऱ्माने स्लाषयीत केरेरे नाशीत. वदननका, दक
ु ाने,
चाऱीतीर खोल्मा माॊची भोजभाऩे वलेषणात फयोफय अवल्माची स्लाषयी करून प्रभाणणत केरेरी नाशीत.
अनर्धकृत इभायतीना कय आकायणी केल्माने भशानगयऩालरकेव भशायाष्ट्र प्रादे लळक नगययचना अर्धननमभ
१९६६ भधीर करभ १२४ अन्लमे लभऱणाये उत्ऩन्न वलकाव ळुल्क ल इतय कयाॊच्मा यक्कभा लवूर झाल्मा
नाशीत. भोकळ्मा जागा-जलभनी, इभायतीलयीर भोफाईर टॉलवा इत्मादीॊलय कय आकायणी केल्माची भाहशती
उऩरब्ध झारी नाशी.

अ‖ प्रबाग फोऱीॊज वलबागाचे भारभत्ता कय आकायणीत खारीरप्रभाणे कभी कय आकायणी केल्माचे आढऱून
आरे आशे. त्माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१८५ हदनाॊक २८/११/२०१४ अन्लमे कऱवलरे अवता प्रबाग

कामावरमाने/वलबागाने त्माफाफत कोणताशी खरावा केरा नवल्माने खारीर आषेऩ रेखा ऩयीषणात कामभ
ठे लण्मात मेत आशे त.

१) वलकावक भळलवाई बफल्डीॊग & डेव्शरऩवव माॊच्मा मासी अऩाटव भेंट मा इभायतीच्मा वदननकाॊना लऴव २०१२-१३
मा लऴावचा भारभत्ता कय आकायणी केरा आशे . वॊफधॊ धत आकायणी नस्तीतीर वलेषण अशलारात इभायतीचा

लाऩय वरु झाल्माचे लऴव २०११-१२ आशे तय हटप्ऩणीत लऴव २०११-१२ उऩयीरेखनाने २०१२-१३ केरे आशे त्माभऱे
लऴव २०११-१२ ची कय आकायणी केरेरी नाशी. तयी लऴव २०११-१२ ची कय आकायणी यक्कभ लवरीची कामवलाशी
कयाली.

२) लाडव क्र.३ भारभता क्रभाॊक ३०४ अभभना रयमाज ळेख माॊचे लाणणज्म गाळ्माव लऴव २०१२-१३ मा लऴावची कय
आकायणी केरी आशे. त्माॊचे प्रनतसाऩत्रात वदय फाॊधकाभ लऴव २०११ भध्मे केल्माचे नभद
ू अवल्माने कय

आकायणी लऴव २०११-१२ ऩावन
ू कयणे आलश्मक शोते. तथावऩ तवे केरे नवल्माने लऴव २०११-१२ ची कय
आकायणी यक्कभ रु. २८१/- ची लवरी कयाली.

३) लाडव क्र.३ भारभता क्रभाॊक ३०२/२ अब्दर शभीद मनवभभमा ळेख माॊचे लाणणज्म गाळ्माव लऴव २०१२-१३ मा
लऴावची कय आकायणी केरी आशे. त्माॊचे प्रनतसाऩत्रात वदय फाॊधकाभ लऴव २०११ भध्मे केल्माचे नभद
ू अवल्माने
कय आकायणी लऴव २०११-१२ ऩावन
ू कयणे आलश्मक शोते. तथावऩ तवे केरे नवल्माने लऴव २०११-१२ ची कय
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आकायणी यक्कभ रु. ४२८/- ची लवरी कयाली.

४) वलश्लनाथ भधकय बोईय माॊचे झोऩडीव लऴव २०१२-१३ मा लऴावची कय आकायणी केरी आशे. त्माॊचे अजावत ते
कामभचे यहशलावी अवन
ू भागीर २५ लऴावऩावन
ू याशत अवल्माने भशानगयऩाभरका स्थाऩना लऴावऩावन
ू कय
आकायणी कयाली.

५) ककयण वधाकय चौधयी लाडव क्र.५ भारभत्ता क्रभाॊक ३४३ माॊचे झोऩडीव लऴव २०१२-१३ मा लऴावची कय

आकायणी केरी आशे. त्माॊचे हदनाॊक १३/०९/२०१२ चे अजावत ते कामभचे यहशलावी अवन
ू भागीर २० लऴावऩावन
ू
याशत अवन
ू भागीर ककत्मेक लऴे कय आकायणी भॊजूय झारी नाशी अवे नभद
ू आशे . तयी भागीर लऴांची कय

आकायणी यक्कभ लवरी केरी नाशी. तयी भशानगयऩाभरका स्थाऩना लऴावऩावन
ू कय आकायणी करून लवरी
कयाली.

६) भवल्लस्टा रईव ऩये या ल इतय लाडव क्र. १ भारभत्ता क्र. २६३ माॊचे हदनाॊक १८/०४/२०१२ चे अजावनवाय घयाचे
षेत्रपऱ ३० X २० = ६०० चौ. पट अवताना कय आकायणी ४०० पट षेत्रपऱाव केरी आशे. वलेषण

अशलारात वॊफधॊ धत कभवचाऱमाने तऩावणीनॊतयचे षेत्रपऱ नभद
ू केरे नाशी. तयी अनतरयक्त २०० चौ.पटाची कय
आकायणी यक्कभ रु. ३००/- लवरी कयाली.

७) वयज भधकय जाफय लाडव क्र.५ भारभत्ता क्रभाॊक ३४२ माॊचे झोऩडीव लऴव २०१२-१३ मा लऴावची कय आकायणी
केरी आशे. त्माॊचे अजावत ते कामभचे यहशलावी अवन
ू भागीर २५ लऴावऩावन
ू याशत अवन
ू भागीर ककत्मेक लऴे

कय आकायणी भॊजूय झारी नाशी अवे नभद
ू आशे . तवेच वोफत प्रनतसाऩत्र भद्राॊक ऩेऩय कोया जोडरा आशे. तयी
भागीर लऴांची कय आकायणी यक्कभ लवरी केरी नवल्माने भशानगयऩाभरका स्थाऩना लऴावऩावन
ू कय
आकायणी करून यक्कभ लवरी कयाली.

८) ळेयरी क्रझीना काभोजॉनी भेडडव लाडव क्र.३ भारभत्ता क्र. २९४ माॊनी त्माॊचे हदनाॊक ०७/०७/२०१२ चे अजावत
लऴव २००० वारी धग्रनकपल्ड फॊगरा क्र. ८ खये दी केरा त्माची कय आकायणी झारेरी नाशी अवे नभद
ू केरे आशे
त्मावोफत हदनाॊक ०९/११/२००० चे खये दीखत जोडरे आशे . अवे अवताना भागीर लऴांची कय आकायणी

यक्कभ लवरी केरी नाशी. तयी भशानगयऩाभरका स्थाऩना लऴावऩावन
ू कय आकायणी यक्कभ लवरी कयाली.

९) वलकावक भेपेअय शौभवॊग माॊच्मा अफोरी, वनफ्रालय, तऱीऩ, ल णझननमा मा ४ अधधकृत इभायतीच्मा २००
वदननकाॊना लऴव २०१२-१३ ऩावन
ू कय आकायणी केरी आशे. वदय इभायतीचे बोगलटा प्रभाणऩत्र लऴव २०११-१२
भध्मे क्र.VVCMC/TP/OC/VP-0179/114/2011-12 हदनाॊक १४/०२/२०१२ अन्लमे ननगवभभत केरे

अवल्माने लऴव २०११-१२ भधीर नतभाशी कयाची आकायणी कयणे आलश्मक अवताना ती केरी नवल्माने यक्कभ
रु. २७८३१/- ची लवरी कयाली.

१०) वलकावक वलला लद
ॊ ृ ालन बफल्डवव माॊच्मा कक्रष्णा गाडवन/ कक्रष्णा ये भवडेन्वी मा अधधकृत इभायतीच्मा ळॉऩ
८ ल ३७१ वदननकाॊना लऴव २०११-१२ ऩावन
ू कय आकायणी कयण्माव हटप्ऩणीत भॊजयी प्राप्त केरी आशे. वदय
इभायतीचे बोगलटा प्रभाणऩत्र लऴव २०१०-११ भध्मे क्र. VVCMC/TP/OC/VP-0388/W/229 हदनाॊक
२९/०३/२०११ अन्लमे ननगवभभत केरे अवल्माने लऴव २०११-१२ भधीर लावऴवक कयाची आकायणी भागणी

नोंदलशीत नोंद करून लवरी कयणे आलश्मक अवताना भागणी नोंदलशीत लऴव २०१२-१३ ची आकायणी नोंदलन
ू
लवरी केरी आशे . तयी लऴव २०११-१२ ची कय आकायणी यक्कभ रु.२२६५७८/- ची लवरी कयाली.

११) वलकावक वलनम मननक कन्वरक्ळन माॊच्मा वलनम मननक ये भवडेन्वी लाडव क्र. ६ भारभत्ता क्र. २११ मा
अधधकृत इभायतीच्मा ळॉऩ गाऱे १६ ल २८ वदननकाॊना लऴव २०१२-१३ ऩावन
ू कय आकायणी केरी आशे. वदय

इभायतीचे बोगलटा प्रभाणऩत्र लऴव २०११-१२ भध्मे क्र.VVCMC/TP/OC/VP-0607/545/2011-12 हदनाॊक
२८/०२/२०१२ अन्लमे ननगवभभत केरे अवल्माने तेव्शाऩावन
ू इभायत यहशलाव व्माप्त शोत अवल्माने लऴव २०११[142]
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१२ भधीर नतभाशी कयाची आकायणी कयणे आलश्मक अवताना ती केरी नवल्माने यक्कभ रु. ४६३६/- ची
लवरी कयाली.

१२) वलकावक ऩन
ू भ आहदनाथ इन्फ्रा माॊच्मा ऩन
ू भ ऑया लाडव क्र.३ भारभत्ता क्रभाॊक २९५ मा अधधकृत

इभायतीचे ८ लाणणज्म गाऱे , १०१ वदननका ल २ यो शाउव माॊना लऴव २०१२-१३ ऩावन
ू कय आकायणी केरी आशे.
वदय इभायतीचे बोगलटा प्रभाणऩत्र लऴव २०११-१२ भध्मे भशाऩाभरकेने क्र.VVCMC/TP/POC/VP-

0758/535/2011-12 हदनाॊक ०८/०२/२०१२ अन्लमे ननगवभभत केरे अवल्माने तेव्शाऩावन
ू इभायत यहशलाव
व्माप्त शोत अवल्माने लऴव २०११-१२ भधीर नतभाशी कयाची आकायणी कयणे आलश्मक अवताना ती केरी
नवल्माने यक्कभ रु. १४६८३/- ची लवरी कयाली.

१३) लाडव क्र. २ भारभत्ता क्र. २१६ प्रळाॊत वये ळ चव्शाण ल भारभत्ता क्र. २१७ प्रवाद भयरीधय रडफे माॊच्मा
अधधकृत फॊगल्माॊना लऴव २०१२-१३ ऩावन
ू कय आकायणी केरी आशे. वदय इभायतीचे बोगलटा प्रभाणऩत्र लऴव

२०११-१२ भध्मे क्र. VVCMC/TP/OC/VP-0080/618/2011-12 हदनाॊक ३०/०३/२०१२ अन्लमे ननगवभभत
केरे अवल्माने तेव्शाऩावन
ू इभायत यहशलाव व्माप्त शोत अवल्माने लऴव २०११-१२ भधीर नतभाशी कयाची

आकायणी कयणे आलश्मक अवताना ती केरी नवल्माने दोन्शी फॊगल्माॊची एकूण यक्कभ रु. ८४६/-(४६८+३७८)
ची लवरी कयाली.

१४) वलकावक चालये अवोभवएट्व माॊच्मा वपर-१ लाडव क्र.३ भारभत्ता क्रभाॊक २९३ मा अधधकृत इभायतीचे ७
लाणणज्म गाऱे , २८ वदननका माॊना लऴव २०१२-१३ ऩावन
ू कय आकायणी केरी आशे. वदय इभायतीचे बोगलटा
प्रभाणऩत्र लऴव २०११-१२ भध्मे भशाऩाभरकेने क्र.VVCMC/TP/OC/VP-0629/599/2011-12 हदनाॊक

२८/०३/२०१२ अन्लमे ननगवभभत केरे अवल्माने तेव्शाऩावन
ू इभायत यहशलाव व्माप्त शोत अवल्माने लऴव २०१११२ भधीर नतभाशी कयाची आकायणी कयणे आलश्मक अवताना ती केरी नवल्माने यक्कभ रु. ४१३६/- ची
लवरी कयाली.

१५) वलकावक वलनम मननक कन्वरक्ळन माॊच्मा वलनम मननक ये भवडेन्वी इभायत क्र. २ ल ३ लाडव क्र. ६

भारभत्ता क्र. २०९ ल २१० मा अधधकृत इभायतीच्मा ळॉऩ गाऱे २१ ल ९८ वदननकाॊना लऴव २०१२-१३ ऩावन
ू कय
आकायणी केरी आशे. वदय इभायतीचे बोगलटा प्रभाणऩत्र लऴव २०११-१२ भध्मे क्र.VVCMC/TP/OC/VP-

0607/545/2011-12 हदनाॊक २८/०२/२०१२ अन्लमे ननगवभभत केरे अवल्माने तेव्शाऩावन
ू इभायत यहशलाव
व्माप्त शोत अवल्माने लऴव २०११-१२ भधीर नतभाशी कयाची आकायणी कयणे आलश्मक अवताना ती केरी

नवल्माने इभायत क्र. २ ची यक्कभ रु. ८०७६/- ल इभायत क्र. ३ ची यक्कभ रु. १०६४२/- ची लवरी कयाली.
१६) वलकावक भशारक्ष्भी इॊटयप्रामजेव माॊच्मा श्री वलनामक अऩाटव भेंट लाडव क्र. ७ भारभत्ता क्र. २६४ मा

अधधकृत इभायतीच्मा २५ वदननकाॊना लऴव २०१२-१३ ऩावन
ू कय आकायणी केरी आशे. वदय इभायतीचे बोगलटा
प्रभाणऩत्र लऴव २०११-१२ भध्मे क्र.VVCMC/TP/POC/VP-0849/491/2011-12 हदनाॊक १७/०१/२०१२

अन्लमे ननगवभभत केरे अवल्माने तेव्शाऩावन
ू इभायत यहशलाव व्माप्त शोत अवल्माने लऴव २०११-१२ भधीर

नतभाशी कयाची आकायणी कयणे आलश्मक अवताना ती केरी नवल्माने कय आकायणीची यक्कभ रु. ३८१०/ची लवरी कयाली.

१७) वलकावक ओभ डेव्शरऩवव माॊच्मा गोकऱ वॉरीटे अय लाडव क्र. ६ भारभत्ता क्र. २१३ मा अधधकृत
इभायतीच्मा १०० वदननकाॊना ल २ यो शाउव चे बोगलटा प्रभाणऩत्र लऴव २०११-१२ भध्मे क्र.

VVCMC/TP/POC/VP-0369/367/2012-13 हदनाॊक २६/१२/२०१२ अन्लमे ननगवभभत केरे अवल्माने

तेव्शाऩावन
ू इभायत यहशलाव व्माप्त शोत अवल्माने लऴव २०१२-१३ भधीर वशाभाशी कयाची आकायणी कयणे
आलश्मक अवताना ती केरी नवल्माने कय आकायणीची यक्कभ रु. १६६०५/- ची लवरी कयाली.
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१८) वलकावक भे. वयभब डेव्शरऩवव माॊच्मा गोकऱ वपामय मा इभायतीव ल वयभब यो शाउव लाडव क्र. ६

भारभत्ता क्र. २०६, २०७, २०८ मा अधधकृत इभायतीचे ३३ गाऱे , ६४ वदननकाॊना ल २ फॊगरे माॊना लऴव २०१२१३ ची कय आकायणी केरी आशे. वदय इभायतीचे बोगलटा प्रभाणऩत्र लऴव २०११-१२ भध्मे क्र.

VVCMC/TP/POC/BP-362,3357,3393/VP-0369/W/2011-12 हदनाॊक २५/११/२०११ अन्लमे

ननगवभभत केरे अवल्माने तेव्शाऩावन
ू इभायत यहशलाव व्माप्त शोत अवल्माने लऴव २०११-१२ भधीर वशाभाशी
कयाची आकायणी कयणे आलश्मक अवताना ती केरी नवल्माने कय आकायणीची यक्कभ रु. १७०२३/- ची
लवरी कयाली.

१९) वलकावक भे. ऩरयलाय बफल्डवव & डेव्शरऩवव माॊच्मा वाई उऩशाय मा अधधकृत इभायतीतीर गाऱा क्र. ८ लाडव
क्र. ७ भारभत्ता क्र. २२८/३६ मा गाळ्मारा लऴव २०१२-१३ ची कय आकायणी केरी आशे. वदय इभायतीचे

बोगलटा प्रभाणऩत्र लऴव २०१०-११ भध्मे क्र. CIDCO/VVSR/POC/BP-3486/W/331 हदनाॊक २०/०५/२०१०
अन्लमे ननगवभभत केरे अवल्माने तेव्शाऩावन
ू इभायत यहशलाव व्माप्त शोत अवल्माने लऴव २०१०-११ ल २०११-१२
मा २ लऴांची भारभत्ता कयाची आकायणी कयणे आलश्मक अवताना ती केरी नवल्माने कय आकायणीची
यक्कभ रु. ३९६/- ची लवरी कयाली.

२०) भननऴा भाधल कल्माणकय, वलष्णू ऩाकव-४ लाडव क्र.७ भारभता क्रभाॊक ६५/२५ माॊचे वद्ननकेव लऴव २०१२१३ ऩावन कय आकायणी केरी आशे. वदय इभायतीव भवडकोने त्माॊचे बोगलटा प्रभाणऩत्र लऴव २००३-०४ भध्मे
क्र. CIDCO/VVSR/POC/BP-2231/W/2240 हदनाॊक ०५/०२/२००४ अन्लमे ननगवभभत केरे अवल्माने

तेव्शाऩावन
ू इभायत यहशलाव व्माप्त शोत आशे. ऩयाॊजऩे बफल्डवव माॊचे हदनाॊक २१/०९/२००९ चे ताफा ऩत्रान्लमे
वदननकेचा ताफा २१/०९/२००९ योजी हदरा अवल्माने लऴव २००९-१०, २०१०-११ ल २०११-१२ मा ३ लऴांची

भारभत्ता कयाची आकायणी कयणे आलश्मक अवताना ती केरी नवल्माने कय आकायणीची एकूण यक्कभ रु.
१८००/- ची लवरी कयाली.

२१) लाडव क्र.३ भारभत्ता क्रभाॊक ३००/७ भोशन ज्मोनतफा कोऱे कय माॊच्मा वद्ननकेव लऴव २०१२-१३ मा लऴावची
कय आकायणी केरी आशे. श्री वाई बफल्डय & डेव्शरऩवव माॊनी त्माॊचे हदनाॊक ०१/०५/२०११ चे ऩत्रान्लमे

वदननकेचा ताफा हदरा आशे . त्माभऱे लऴव २०११-१२ मा लऴावची कय आकायणी करून लवरी कयणे आलश्मक
अवताना तवे केरे नाशी. तयी लऴव २०११-१२ ची भारभत्ता कयाची यक्कभ रु.१४३०/- ची लवरी कयाली.
२२) लाडव क्र.३ भारभत्ता क्रभाॊक ३००/१७ जळोदा भणणरार लाघेरा, ओभ वाई वलशाय-१ मा अनधधकृत

इभायतीतीर त्माॊच्मा वद्ननकेव लऴव २०१२-१३ मा १ लऴावची कय आकायणी केरी आशे. त्माॊनी बफल्डय माॊचेवोफत
खये दी कयायनाभा हदनाॊक ०१/१०/२०१० योजी केरा आशे. त्माभऱे लऴव २०१०-११ ल २०११-१२ मा लऴावची कय

आकायणी करून लवरी कयणे आलश्मक अवताना तवे केरे नाशी. तयी लऴव २०१०-११ ल २०११-१२ मा २ लऴांची
भारभत्ता कयाची यक्कभ रु.३६६४/- ची लवरी कयाली.

२३) लाडव क्र.७ वलष्णू ऩाकव भारभत्ता क्रभाॊक ६६/६९ वलणा याजेळ करकणी, भारभत्ता क्रभाॊक ६६/३३ ल ३४

वऩना अभय याऊत ल वभभत ऩटकये , भारभत्ता क्रभाॊक ६६/३५ वलणा याजेळ करकणी मा अधधकृत इभायतीव
बोगलटा प्रभाणऩत्र भवडकोचे क्र. CIDCO/VVSR/POC/BP/२२३१/W/२२४० हदनाॊक ०५/०२/२००४ अन्लमे

हदरा अवन
ू वदय हदनाॊकाऩावन
ू भारभत्ता यहशलाव व्माप्त शोतात. ऩयॊ त वदय भारभत्ताॊना लऴव २०१२-१३ मा
१ लऴावची कय आकायणी केरी आशे. भागीर लऴांची कय आकायणी केरी नवल्माने भशानगयऩाभरका
स्थाऩनेऩावन
ू कयाची थकफाकी यक्कभ लवरी कयाली.

२४) लाडव क्र.३ अनधधकृत भारभत्ता क्रभाॊक ३००/१६ भशम्भद यकपक एन अन्वायी वदननका क्र. ३०४ माॊचा कय
आकायणीचा अजव ०१/११/२०१२ चा अवन
ू खये दी कयायनाभा हदनाॊक ०७/१०/२०१० चा आशे अवे अवताना २०१२[144]
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१३ मा १ लऴावची कय आकायणी केरी आशे. भागीर लऴांची कय आकायणी यक्कभ लवरी केरी नाशी. तयी लऴव
२०१०-११ ल २०११-१२ मा लऴांची कयाची यक्कभ रु.३५०८/- लवरी कयाली.

२५) लाडव क्र.३ अनधधकृत भारभत्ता क्रभाॊक ३०१/५ वभभया फरहदळ वालॊत, ओभ वाई वलशाय-२, वदननका क्र.
४०१ माॊचा खये दी कयायनाभा हदनाॊक ०३/०५/२०११ चा आशे अवे अवताना २०१२-१३ मा १ लऴावची कय आकायणी
केरी आशे. भागीर लऴांची कय आकायणी केरी नाशी, तयी लऴव २०११-१२ मा लऴांची कयाची यक्कभ रु. १०३४/ची लवरी कयाली.

२६) वलकाव भशालीय अवोभवएट्व माॊनी भशालीय प्राझा मा इभायतीव कय आकायणी कयणेचा अजव हदनाॊक

२४/०२/२०११ योजीचा अवन
ू कामावरमाचा आलक क्रभाॊक ४०६३ हदनाॊक २१/०३/२०११ शा आशे. नस्तीतीर कय
आकायणी वलेषण अशलारात इभायतीचा लाऩय वरु झाल्माचे लऴव २०१०-११ नभद
ू केरे आशे. भशाऩाभरकेकडे

कय आकायणी अजव प्राप्त झाल्मानॊतय बोगलटा प्रभाणऩत्र उभळयाने म्शणजे हदनाॊक २८/०३/२०१३ चे आशे. अळा
लेऱी लाऩय वरु केल्माचे लऴव २०१०-११ ल २०११-१२ मा दोन लऴांची ळास्तीवश कय आकायणी कयणे आलश्मक

शोते. तथावऩ तवे केरेरे नवन
ू २०१२-१३ मा लऴावची कय आकायणी केरी आशे . तयी वदयच्मा २ लऴव २०१०-११ ल
२०११-१२ ची कय आकायणीची यक्कभ रु.२९७३८/- ची लवरी कयाली.

२७) तवेच रेखा ऩयीषणात लऴव २०१२-१३ भध्मे कय आकायणी केरेल्मा नस्तीचे रेखा ऩयीषणात
वलववाधायणऩणे अवे हदवन
ू आरे की, फशताॊळी अनधधकृत इभायतीना कय आकायणी केल्माने

भशानगयऩाभरकेव भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ १२४ अन्लमे भभऱणाये

उत्ऩन्न वलकाव ळल्क ल इतय कयाॊच्मा यक्कभा लवर
ू झाल्मा नाशीत. वॊफधॊ धत इभायतीॊच्मा भारक/बफल्डय

माॊचेलय एभआयटीऩी कामद्मान्लमे अनधधकृत फाॊधकाभावाठी कायलाई केरी नाशी. कय आकायणीचे ऩरयगणना
तक्ते वॊफधॊ धत प्रकयण भॊजूय कयणाऱमा अधधकाऱमाने/कभवचाऱमाने स्लाषयीत केरेरे नाशीत. वदननका, दकाने,
चाऱीतीर खोल्मा माॊची भोजभाऩे वलेषणात फयोफय अवल्माची स्लाषयी करून प्रभाणणत केरेरी नाशीत.
त्माभऱे केरेरी कय आकायणी षेत्रपऱानवाय फयोफय अवल्माचे भानता मेत नाशी.

२८) भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ १२९ ल १३२ भधीर तयतदीनवाय भोकळ्मा
जागा-जभभनी, इभायतीलयीर भोफाईर टॉलवव इत्मादीॊलय कय आकायणी कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ

भशानगयऩाभरकेच्मा अ प्रबाग फोऱीॊज षेत्रात भोकऱमा जभभनीलय रालरेल्मा भारभत्ता कयाची आकायणी,
भागणी लवरी ल थकफाकी नोंदलशी ठे लरी नवल्माचे वाॊगण्मात आरे. त्माभऱे अ प्रबागातीर भोकळ्मा

जभभनी-जागा, त्माॊची एकूण वॊख्मा ल आकायणी, लवरी ल थकफाकी यक्कभेची भाहशती रेखा ऩयीषणाव
उऩरब्ध झारी नाशी.
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जादशयात कयाफाफत

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :जाहशयात भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
[145]

लवई वलयाय

भनऩा

गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 4362590.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 4362590.00/-

भशानगयऩालरका षेत्रात ऩाच प्रबाग आशे त. जाहशयात कयाचे दय ऩुलीच्मा नगय ऩरयऴदाॊनी भॊजूय केल्मानुवाय
आशे त. ते प्रबागननशाम बीन्न आशे त. भशानगयऩालरका अस्तीत्लात आल्माऩावुन त्मा वुधायणा केरी नाशी.

भशायाष्र ळावन याजऩत्र बाग 1 भध्मे उऩवलबाग नगयवलकाव वलबाग हद. 3/7/2009 अन्लमे लवई-वलयाय
ळशय भशानगयऩाभरका स्थाऩन झारी अवन
ू त्मात 4 नगयऩरयऴदाॊ ल 53 गाले वभावलष्ट केरी आशे त अवे हदवन
ू
मेते.

तत्कारीन चाय नगयऩरयऴदाॊनी स्थामी वभभतीच्मा भॊजयीने ठयवलल्मा दयानेच भशाऩाभरका अग्स्तत्लात

आल्मानॊतयशी जाहशयात कयाची लवरी केरी जात आशे .

माफाफत रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र

क्र.181, हदनाॊक 21/11/2014 अन्लमे खरावा वलचायण्माॊत आरा शोता.

वलबागाचा खरावा अप्राप्त.

माफाफत रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम खारीरप्रभाणे दे ण्माॊत मेत आशे त.
1. लवई – वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका षेत्रात वलयाय, लवई गाल, नारावोऩाया ल नलघय-भाणणकऩय मा प्रबागात
तत्कारीन नगयऩरयऴदाॊच्मा स्थामी वभभतीने भॊजयू ी हदरेल्मा दयाने जाहशयात कयाची आकायणी कयण्माॊत मेत
आशे . जाहशयात कयाचे दय प्रबागननशाम भबन्न भबन्न आशे त.

त्मात एकवभानता नाशी.

म्शणजे

भशानगयऩाभरका हदनाॊक 3/7/2009 ऩावन अग्स्तत्लात मेलूनशी 2012-13 ऩमंत जाहशयात कयाचे दय भबन्न भबन्न
आशे त.
2. भॊफई प्राॊनतक अधधननमभ, 1949 भधीर करभ 245 ल भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ, 2011 नवाय
जाहशयात कय रालन त्माचे दय ठयवलण्माचे
भशानगयऩाभरकेने केरेरी नाशी.

अधधकाय

भशानगयऩाभरकेव आशे त.

ऩयॊ त तळी कामवलाशी

त्माभऱे भशानगयऩाभरकेचे आथीक नकवान शोत आशे .
DATBBPM6301 (Ref No : 111, Hmm No : 181)
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वलयाय ऩूला ल ऩस्चचभ आठलडे फाजाय ल दै नॊददन फाजाय पी लवुरी ठे का लररालाफाफत

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाजाय कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 17400.00/-

आठलडे फाजाय ल दै नहॊ दन फाजाय पी लवुरी ठे का ननवलदा प्रलवध्दीव तीन आठलडमाचा ऩुयेवा कारालधी हदरा
नाशी. तीनऩैकी दोन ननवलदाधायक शे एकच अवल्माचे रेटयशे डलयीर पोन नॊफय लरुन हदवून आरे.
कयायनाम्पमावाठी यक्कभ रुऩमे ७,१००/- इतका भुद्ाॊक ळुल्क कभी लाऩयरे आशे . कयायनाम्पमालय भशाऩालरकेचा
लळक्का ठवलून स्थामी वलभतीचे दोन वदस्माॊची स्लाषयी घेतरी नाशी. लरराल यक्कभा ननमत हदनाॊकाव
[146]

लवई वलयाय

भनऩा

म्पशणजे वलशीत भुदतीत बयणा केल्मा नवल्माने वलरॊफ हदलव २ ते ३१ हदलवाॊची वलरॊफ दॊ ड यक्कभ रुऩमे
१७,४००/- ची लवुरी केरी नाशी.

फोऱीॊज प्रबाग वभभतीॊतगवत वलयाय ऩल
ू व ल ऩग्श्चभ आठलडे फाजाय ल दै नहॊ दन फाजायाचा लवरी ठे का भरराल

ऩध्दतीने भागीर लऴावच्मा फोरी यक्कभ रुऩमे ९०.०० रषलय १० टक्के यक्कभ लाढ करुन भररालाची अॊदाग्जत
यक्कभ ठयलन
ू ननवलदा भागवलरी आशे. ननवलदा वलक्री कारालधी हदनाॊक ११/०५/२०१२ ते १७/०५/२०१२ शोता.

वदय कारालधीत एकण तीन ननवलदा (१) भवभयन एॊटयप्रामजेव, बाईंदय (२) यॎचेर रे डीॊग कॊऩनी, बाईंदय ल
(३) वननर याजायाभ मेलरे, बाईंदय प्राप्त झाल्मा. वदय प्राप्त ननवलदाॊऩक
ै ी वलोत्तभ जादा दयाची भे. १)
भवभयन एॊटयप्रामजेव, बाईंदय रुऩमे ९९.०९ रष स्थामी वभभती ठयाल क्रभाॊक २७१, हदनाॊक ०६/०६/२०१२

अन्लमे भॊजय करुन कामावदेळ क्रभाॊक लवलळभ/ फाजाय/१८८/१२-१३, हदनाॊक ०६/०६/२०१२ अन्लमे हदरा. वदय

ननवलदा प्रकक्रमा ल फाजाय भरराल ठे क्माफाफत आढऱून आरेल्मा त्रटीॊफाफत अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक १४२, हदनाॊक
०९/१०/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी. वफफ, रेखाऩयीषणात
खारीर अभबप्राम दे ण्माॊत मेत आशे त.

1. ळावन ननणवम, उदमोग, ऊजाव ल काभगाय वलबाग क्रभाॊक बाखॊव-१०८८/(२५१२)/उदमोग-६, हदनाॊक

०२/०१/१९९२ भधीर तयतदीनवाय ननवलदा प्रकक्रमेवाठी ननवलदा वचना प्रभवध्दी कारालधी ककभान तीन आठलडे
दे ण्माचा अवताॊना प्रत्मषात एकच आठलडा हदल्माने ननवलदा प्रभवध्दीव ऩये वा कारालधी हदरा नाशी.

2. भवभयन एॊटयप्रामजेव, बाईंदय ल यॎचेर रे डीॊग कॊऩनी, बाईंदय माॊनी ननवलदा पॉभव भागणी केरेल्मा

रेटयशे डलय पोन नॊ.२८१४३२४५ शा दोन्शी रेटयशे डलय एकच आशे. त्माभऱे दोन्शी ननवलदाकाय शे आऩाऩवात
एकच अवल्माचे हदवन
ू मेत.े

त्माभऱे वदय ननवलदा प्रकक्रमेत ऩये ळी ल ऩायदळी स्ऩधाव झारी नवन ककॊ फशना

वदय ननवलदा प्रकक्रमेत त्माॊनी बयरेरे दय शे वॊगनभताने बयरे अवल्माचे ळक्मता आशे.

3. भद्राॊक ळल्क अधधननमभानवाय वदय ठे क्माचा कयायनाभा कयण्मावाठी यक्कभ रुऩमे ९,१००/- इतक्मा

यकभेचा भद्राॊक ऩेऩय लाऩयण्माचा अवताॊना यक्कभ रुऩमे २,०००/- इतक्मा यकभेच्मा भद्राॊक ऩेऩयलय कयायनाभा
केरा आशे. तयी कभी लाऩयरेरे भद्राॊक ळल्क पयक यक्कभ रुऩमे ७,१००/- वॊफधॊ धताॊकडून लवर करुन ळावन
खाती बयणा कयाली.

4. भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ प्रकयण ५ भधीर ननमभ १(२) नवाय कयायनाम्मालय

भशाऩाभरकेचा भळक्का ठवलन
ू स्थामी वभभतीचे दोन वदस्माॊची स्लाषयी घेणे आलश्मक अवताना अळी
कामवलाशी केरी नाशी.

5. कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक ५ नवाय भॊजय ननवलदाकायाने भरराल यकभेच्मा २५% यक्कभ रुऩमे

२४,७७,२५०/- हदनाॊक ०७/०६/२०१२ ऩमंत ल उलवरयत ७५% यक्कभ रुऩमे ८,२५,७५०/- च्मा ९ वभान शप्त्मात

प्रत्मेक भहशन्माच्मा ५ तायखेच्मा आत बयणा कयालमाची शोती. तथावऩ वदय यक्कभा वलशीत भदतीत बयणा
केल्मा नवल्माने अटी ल ळतीनवाय प्रनतहदन रुऩमे २००/- प्रभाणे एकूण ८७ हदलवाॊची एकूण दॊ डनीम यक्कभ

रु.१७,४००/- ची लवरी कयणे आलश्मक अवताना लवरी केरी नाशी. त्माचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे.

ऩालती क्रभाॊक हदनाॊक

बयणा यक्कभ

बयणा ननमत

वलरॊफ हदलव

दॊ ड यक्कभ

31

6200

हदनाॊक
238311

05/07/2012

2477250

07/06/2012
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लवई वलयाय

भनऩा

238312

07/07/2012

825750

05/07/2012

02

400

238313

16/08/2012

825750

05/08/2012

11

2200

238314

11/09/2012

825750

05/09/2012

06

1200

238315

10/10/2012

825750

05/10/2012

05

1000

238316

10/11/2012

825750

05/11/2012

05

1000

238317

10/12/2012

825750

05/12/2012

05

1000

238318

11/01/2013

825750

05/01/2013

06

1200

238319

14/02/2013

825750

05/02/2013

09

1800

238320

12/03/2013

825750
9909000

05/03/2013

07

1400

एकुण

17400

तयी लयीरप्रभाणे वलरॊफाने बयणा केल्माफाफतची दॊ डनीम यक्कभ रुऩमे १७,४००/- वॊफध
ॊ ीत ठे केदाय भे. भवभयन
एॊटयप्रामजेव, बाईंदय माॊचेकडून लवर कयाली.
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खचा प्रभाणके रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध न झाल्माफाफत.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :अनधधकृत फाॊधकाभे तोड भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1801778.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1801778.00/-

अनर्धकृत फाॊधकाभ ल अनतक्रभण ननमॊत्रण वलबागाचे रेखा ऩयीषणात वलबागाॊतगात केरेल्मा खचााची यक्कभ
रु. १८,०१,७७८/- भुऱ प्रभाणके भुफ
ॊ ई स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा अर्धननमभ १९३० चे करभ ६ नुवाय रेखा
ऩयीषणाव वादय कयणे फॊधनकायक अवताना भागणी करूनशी प्रभाणके रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी
नाशीत.

अनधधकृत फाॊधकाभ ल अनतक्रभण ननमॊत्रण वलबागाचे रेखा ऩयीषणात अधववभाव ऩत्र क्र. ७३ हदनाॊक

११/०८/२०१४ ल ८७ हदनाॊक २२/०८/२०१४ अन्लमे प्रभाणके रेखा ऩयीषणावाठी उऩरब्ध करून दे णेफाफत भागणी
कयण्मात आरी शोती. वदय प्रभाणकाॊऩक
ै ी खारीर यक्कभ रु. १८,०१,७७८/- ची भऱ प्रभाणके रेखा
ऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरी नाशीत. ल वलबागाने माफाफत कोणताशी खरावा वादय केरा नाशी.

प्रभाणक

हदनाॊक

कोणाव प्रदान

प्रबाग वभभती
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यक्कभेचा तऩभळर

यक्कभ रु.

लवई वलयाय

भनऩा

12/04/2012

श्री. वभथव

क्र.
19

प्रबाग वभभती (फ)

एॊटयप्रामझेव

ग्व्शडडओ धचबत्रकयण ऩेल्शाय

36980/-

मेथीर अनतक्रभण ननष्काभवत
कयताॊना केरेल्मा ग्व्शडडओ
धचबत्रकयण

319

16/05/2012

कभर रे डडॊग कॊ. प्रबाग वभभती (अ)

अनतक्रभण शटवलणे, अनधधकृत 49500/फाॊधकाभ तोडणेवाठी लाशन बाडे
ल इतय खचव भोठी घण खये दी
दे मक हद. 29/03/2011

632

01/06/2012

आकाळ

प्रबाग वभभती (ड)

एॊटयप्रामझेव

अनतक्रभण शटवलणे, अनधधकृत 2490/फाॊधकाभ तोडणेवाठी लाशन बाडे
ल इतय खचव हद. 29/03/2011
चशा ऩाणी ल कॉपी व्मलस्था
दे मक

774

13/06/2012

श्री. वभथव

प्रबाग वभभती (क)

एॊटयप्रामझेव

पोटोग्रापी ल ग्व्शडडओ

20900/-

धचबत्रकयण अनतक्रभण
ननष्काभवत कयताॊना ग्व्शडडओ
धचबत्रकयण केल्माचे बफर

775

13/06/2012

श्री. वभथव

प्रबाग वभभती (क)

एॊटयप्रामझेव

पोटोग्रापी ल ग्व्शडडओ

74000/-

धचबत्रकयण अनतक्रभण
ननष्काभवत कयताॊना ग्व्शडडओ
धचबत्रकयण केल्माचे बफर

1343

04/08/2012

श्री. वभथव

प्रबाग वभभती (क)

एॊटयप्रामझेव

पोटोग्रापी ल ग्व्शडडओ

148820/-

धचबत्रकयण अनतक्रभण
वलबागात अनधधकृत फाॊधकाभे
ननष्काभवत कयणे काभी दे मक
अदा, हद. 03/05/2012 ते
05/06/2012 मा कारालधीचे

2254

20/10/2012

श्री.वदगरु

प्रबाग वभभती (क)

रे डडॊग कॊ.

भजयू ऩ चौककदाय

अनधधकृत फाॊधकाभ तोडणे, नो 534888/ऩाककंग क्ष्रेत्रातीर लाशने उचरणे

ऩयवलणे. भाशे

जून,जरै, ऑगस्ट
2012
2274

2299

20/10/2012

22/10/2012

भे. ऩाईऩ

प्रबाग वभभती (ड)

डडग्स्रब्मटवव

नलघय-भाणणकऩयू

भे. ऩाईऩ
डडग्स्रब्मटवव

अनतक्रभण शटवलणे अनधधकृत 3750/फाॊधकाभ तोडणेवाठी लाशन बाडे
ल इतय खचव

ऩेल्शाय ऩाईऩ खये दी हद. अनतक्रभण शटवलणे अनधधकृत 4900/22/06/12

फाॊधकाभ तोडणेवाठी लाशन बाडे
ल इतय खचव

2300

22/10/2012

भशायाणी वप्रॊटवव प्रबाग वभभती (अ)
स्टे ळनयी छऩाई हद.
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अनतक्रभण शटवलणे अनधधकृत 280800/फाॊधकाभ तोडणेवाठी लाशन बाडे

लवई वलयाय

3025

01/12/2012

भनऩा

16/5/2012

ल इतय खचव

एन.एव.

प्रबाग वभभती (क)

टान्वऩोटव

नारेवपाई काभी

अनतक्रभण शटवलणे. अनधधकृत 165000/फाॊधकाभ तोडणेवाठी लाशन बाडे

पॉकरॉ ड भभळन
3860

15/02/2013

श्री. वभथव

इॊटयप्रामझेव

प्रबाग ―क‖ अनतक्रभण पोटोग्रापी ल व्शीडीओ
वलबाग अनधधकृत

धचबत्रकयण

206700/-

फाॊधकाभ धचबत्रकयण
हद. 1/07/12 ते
31/10/12
3861

15/02/2013

श्री. वभथव

प्रबाग ―क‖ अनतक्रभण पोटोग्रापी ल व्शीडीओ

इॊटयप्रामझेव

वलबाग अनधधकृत

फाॊधकाभ धचबत्रकयण

48270/-

धचबत्रकयण

हद. 18/07/12 ते
31/07/12
4047
4048
4235
4272

04/03/2013
04/03/2013
16/03/2013
16/03/2013

मननलववर

प्रबाग (क) नोंव्शें फय

जे.वी.फी. लाशन

180810/-

एॊटयप्रामझेव

2012

मननलववर

प्रबाग (क) डडवेंफय

जे.वी.फी. लाशन

25200/-

एॊटयप्रामझेव

2012

आकाळ

प्रबाग (अ) नोंव्शें फय

जे.वी.फी. लाशन व्मलस्था

8820/-

एॊटयप्रामझेव

2012

वशाव

प्रबाग (ई) 23/07/

फाॊधकाभ वलबाग अनतक्रभण

9950/-

एॊटयप्रामझेव

2012

शटवलणे ल तोडण्मावाठी लाशन
बाडे
एकूण

1801778

माफाफत रेखा ऩयीषणात खारीर अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.
१) भफ
ॊ ई स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा अधधननमभ १९३० चे करभ ६ ल भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ

१९४९ भधीर करभ १०७अ नवाय रेखा ऩयीषणाव अभबरेखे उऩरब्ध करून दे णे फॊधनकायक अवताना उऩयोक्त
नभद
ू रु. १८,०१,७७८/- खचावची एकूण १७ भऱ प्रभाणके रेखा ऩयीषणावाठी अधववभाव ऩत्राद्लाये भागणी

करूनशी उऩरब्ध केरी नाशीत. त्माभऱे केरेल्मा खचावची वत्मता रेखा ऩयीषणात तऩावता आरी नाशी. वफफ
उऩयोक्त एकूण खचव यक्कभ रु. १८,०१,७७८/- रेखा ऩयीषणात आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 126, Hmm No : 87)
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ड प्रबाग ऩे आणण ऩाका ठे क्माफाफत.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013
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लवई वलयाय

भनऩा

रेखा ळीऴव :लाशनतऱ व्मलस्था, नोऩ भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 214000.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 214000.00/-

नलघय ऩूला ये ल्ले ऩॉलय शाउव ते वफ ले ऩाककांग दमलस्था ल वलबाग क्र. १ भुख्म कामाारम ते ऩाॊचाऱनगय इभायत
ल दव
ु ऱ्मा फाजूव धुयी इरेक्रॉननक ऩमांत मा ऩे आणण ऩाका लाशन ठे क्माॊच्मा ननवलदा प्रकक्रमेतीर प्राप्त ननवलदा
दयात खाडाखोड/उऩयीरेखन केल्माने कभी दयाच्मा ठे केदायाव ठे का हदल्माने भशानगयऩालरकेचे यक्कभ रु.
२,१४,०००/- यक्कभेचे आर्थाक नुकवान झारे आशे .

लवई वलयाय भशानगयऩाभरकेच्मा ड प्रबाग कामावरमाचे रेखा ऩयीषणात ऩे & ऩाकव ठे क्माॊची नस्ती तऩावता
त्मात खारीरप्रभाणे अननमभभतता आढऱून आल्मा आशे त. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१८८ हदनाॊक

०४/१२/२०१४ अन्लमे कऱवलरे अवता प्रबाग कामावरमाने/वलबागाने त्माफाफत कोणताशी खरावा केरा
नवल्माने रेखा ऩयीषणात खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.
१) नलघय ऩल
ू ा ये ल्ले ऩॉलय शाउव ते वफ ले ऩाककांग दमलस्था.

वदय ठे क्माची नस्ती तऩावता अवे हदवन
ू आरे कक, वदय ठे क्माकयीता जाशीय ननवलदा वच
ू ना प्रभवद्धी दे ण्मात

आरी शोती त्माव अनवरून एकूण ३ ननवलदा (१) स्टाय ग्रऩ इस्टे ट, (२) भळखा इॊटयप्रामजेव ल (३) ओभ भजूय
काभगाय वशकायी वॊस्था प्राप्त झाल्मा शोत्मा. त्मातीर भे. स्टाय ग्रऩ इस्टे ट माॊची यक्कभ रु. ४५,०००/- ची

ननवलदा भॊजयू करून कामावदेळ हदरा आशे. ऩयॊ त भे.भळखा इॊटयप्रामजेव माॊच्मा ननवलदा पॉभवभध्मे दे काय ककॊ भत
अॊकात यक्कभ रु. ६२,०००/- खाडाखोडीने यक्कभ रु.३९,०००/- फदररी आशे, अषयी यक्कभ एकोणचाऱीव

शजाय भात्र नभद
ू आशे. त्माभऱे वदय प्रकयणी भे.भळखा इॊटयप्रामजेव माॊच्मा दे कायाची ककॊ भत जास्त अवताना
द्वलतीम क्रभाॊकालयीर स्टाय ग्रऩ इस्टे ट माॊना ऩे & ऩाकव ठे का हदल्माने वदय प्रकयणी यक्कभ रु.२३,०००/इतक्मा यक्कभेचे आधथवक नकवान झाल्माचे हदवन
ू मेत.े

२) वलबाग क्र. १ भख्
ु म कामाारम ते ऩाॊचाऱनगय इभायत ल दव
ु ऱ्मा फाजूव धुयी इरेक्रॉननक ऩमांत.

वदय ठे क्माची नस्ती तऩावता अवे हदवन
ू आरे कक, वदय ठे क्माकयीता जाशीय ननवलदा वच
ू ना प्रभवद्धी

दे ण्मात आरी शोती त्माव अनवरून एकूण ६ ननवलदा प्राप्त झाल्मा शोत्मा, त्माॊचा तऩभळर खारीरप्रभाणे
आशे.

अ.क्र.

ननवलदाधायकाॊचे नाॊल

ननवलदा प्राप्त दय

०१

स्टाय ग्रऩ इस्टे ट कॊन्वरक्ळन

४,८१,०००

०२

लन ले ऑटो

४,६१,०००

०३

ओभ वाई ग्रऩ

४,३५,३७७

०४

वॊतोऴ लनभाऱी

६,७२,००० (खाडाखोडीने ४७२०००)

०५

भग्नेट्व भवग्स्टभ

४,६५,४३२
[151]

लवई वलयाय

०६

भनऩा

कैराव ऩाटीर

४,३२,७९९

उऩयोक्त ननवलदा धायकाॊऩक
ै ी भे. स्टाय ग्रऩ इस्टे ट माॊची यक्कभ रु. ४,८१,०००/- ची ननवलदा भॊजयू करून

कामावदेळ हदरा आशे . ऩयॊ त वॊतोऴ लनभाऱी माॊच्मा ननवलदा पॉभवभध्मे भऱ
ू दे काय ककॊ भत यक्कभ रु.

६,७२,०००/- अॊकी खाडाखोडीने यक्कभ रु. ४,७२,०००/- फदररी आशे, अषयी नभद
ू नाशी. दयातीर केरेरी

खाडाखोड वाषाॊककत केरेरी नाशी. त्माभऱे वदय प्रकयणी भे. वॊतोऴ लनभाऱी माॊची दे काय ककॊ भत यक्कभ रु.
६,७२,०००/- शी जास्त अवताना द्वलतीम क्रभाॊकालयीर स्टाय ग्रऩ इस्टे ट माॊचा दे काय दय रु. ४,८१,०००/ककॊ भतीव ऩे & ऩाकव ठे का हदल्माने वदय प्रकयणी यक्कभ रु.१,९१,०००/- इतक्मा यक्कभेचे भशाऩाभरकेचे
आधथवक नकवान झाल्माचे हदवन
ू मेत.े

लयीरप्रभाणे ऩे & ऩाकव कॊत्राटात एकूण यक्कभ रु.२,१४,०००/- चे झारेरे आधथवक नकवान यक्कभेची लवरी

करून अनऩारन कयाले.

DGPVTTM7001 (Ref No : 144, Hmm No : 188)
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नलघय-भाणणकऩुय प्रबाग वलभती “ड” भधीर करा क्रक्रडा भशोत्वल कामाक्रभ.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :लाशन भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 2129427.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2129427.00/-

करा क्रीडा भशोत्वलाचे इनतलत्ृ त उऩरब्ध झारे नाशी. चुन्माची दयाची ननवलदा भॊजुय कयताॊना फाजायबालावोफत
तुरना केल्माचे अलबरेखे उऩरब्ध झारे नाशीत.

नलघय-भाणणकऩय प्रबाग वभभती “ड” करा कक्रडा भशोत्वलावाठी वलत्तीम लऴव 2012-13 भधीर

खचाववाठी प्रळावकीम भान्मता स्थामी वभभती ठयाल क्र.31, हद.12/03/2012 अन्लमे हदरी आशे.

जाहशय ननवलदा भागलन त्मा दयाव भान्मता स्थामी वभभती ठयाल क्र.525 हद.17/09/2012 अन्लमे
हदरी आशे. ड प्रबागाचा खचव ऩढीर प्रभाणे आशे.

लऴा 2012-13 भध्मे करा क्रीडा भशोत्वल नलघय
प्रभाणक
क्रभाॊक
4670

हदनाॊक
30-3-2013

भाणणकऩयु प्रबागात झारेरा खचा

स्थुर यक्कभ रु. लजाती रु. ननदलऱ
581235

23250

यक्कभ रु.
557985

प्रदानीत

यक्कभ रु.
557985

प्रमोजन
बोजन ळाकाशायी ल

अल्ऩोऩशाय/ळाली कॎटयवव
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4640

लवई वलयाय

भनऩा

30-3-2013

876595

17532

859063

859063

ककयकोऱ स्टे ळनयी

वाहशत्म/वाई स्ऩोटव व.
4606

30-3-2013

224180

4484

219696

219696

चशा, कॉपी, बफवरेयी/

आकाळ एॊटयप्रामजेव.
4605

30-3-2013

103850

2077

101773

1010773

पोटोग्रापी ल व्शीडीओ
ळटीॊग/ आकाळ
एॊटयप्रामजेव

4431

26-3-2013

34000

---

34000

34000

छऩाई कयणे/ भे.

अननरुध्दाम इॊप्रेळन.
4394

26-3-2013

100837

---

100837

100837

छऩाई कयणे / भशायाणी
वप्रॊटवव

4182

13-3-2013

15330

307

15023

15023

स्टे ळनयी वाहशत्म खये दी/
भवरेक्ट एॊटयप्रामजेव.

3833

13-3-2013

193400

---

193400

193400

स्टे ळनयी वाहशत्म खये दी

/ एचएभऩी एॊटयप्रामजेव.
एकण ..

2129427

47650

2081777

2081777

माफाफत रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.193, हद. 09/12/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा

शोता. वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र.ननयॊ क, हदनाॊक 11/12/2014 अन्लमे केरेल्मा खराळानवाय मा भशोत्वलात
वशबागी ऩॊच ननयीषक, भळषक, भैदानालय काभ कयणाये कभवचायी, ऩदाधधकायी, ऩाशणे माॊना जेलण
ऩयवलण्माॊत आल्माचे नभद केरे आशे. माफाफत रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1.

नलघय-भाणणकऩय प्रबाग कामावरमाने हदनाॊक 6-12-2012 ते 9-12-2012 मा कारालधीत आमोग्जत

केरेल्मा करा क्रीडा भशोत्वलावाठी भे. ळाली कॎटयवव माॊनी 2897 व्मक्तीॊना रुऩमे 155/- मा दयाने जेलणे
ऩयवलल्माचे हदवन
ू मेत.े 2897 वॊख्मेफाफत तऩळीर उऩरब्ध झारा नाशी. तवेच जेलणाच्मा खचावची
ऩडताऱणी कयता आरी नाशी.
2.

प्रबाग वभभती नलघय-भाणणकऩय आमोग्जत करा क्रीडा भशोत्वल 2011-12 कयीता प्रभाणक क्रभाॊक

4183, हदनाॊक 13-3-2013 अन्लमे यक्कभ रुऩमे 2,35,620/- भे. भवरेक्ट एॊटयप्रामजेव, लवई माॊचेकडून
खये दी केरेल्मा वाहशत्माचे उऩ प्रभाणक अ.क्र.10 ऩाशता चना रुऩमे 10/- प्रनत ककरो मा दयाने 4000 ककरो
खये दी केरा आशे. तय वन 2012-13 भध्मे प्रभाणक क्रभाॊक 3833, हदनाॊक 13-3-2013 अन्लमे यक्कभ
रु.1,93,400/- मा प्रभाणकावोफत जोडरेरी उऩप्रभाणके तऩावता त्मात अ.क्र.10 लय भे. एच एभ ऩी
एॊटयप्रामजेव, नारावोऩाया माॊचेकडून रुऩमे 18.50 प्रनत ककरो मा दयाने 4000 ककरो चन्माची खये दी

कयण्माॊत आरेरी आशे . म्शणजेच वन 2011-12 ल 2012-13 मा दोन लऴावतीर दयातीर लाढ रुऩमे 8.50
इतकी आशे. वदय दयलाढ वभाये 85 टक्के इतकी आशे. ननवलदा भागवलताॊना अॊदाजऩत्रक तमाय कयण्माॊत

आरे नव्शते. ननवलदा भॊजय कयणा-मा वभभतीने फाजायबालाचा वलचाय करुन ननवलदा स्लीकृत केल्माचे हदवन
मेत नाशी.
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लवई वलयाय

भनऩा

आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2129427/DATBBPM6301 (Ref No : 139, Hmm No : 193)
[End Para)
[Start Para)

60

प्रबाग ‘क’ करा क्रक्रडा भशोत्वल खचााफाफत

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :आॊतय ळारेम कक्रडा भश भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 4154748.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 4104909.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 49839.00/-

प्रबाग कामाारमाने वलत्तीम भमाादेऩेषा जास्त खचा केरा आशे . स्टे ज भॊडऩ डेकोये ळन, वलद्मुतीकयण ल
ध्लनीप्रषेऩण ल इतय दमलस्था, वी.वी.टी.दशी. कामाास्न्लत करून भनुष्ट्मफऱावश ऑऩये टयवश बाड्माने ऩुयलठा
कयणे कयीता ननवलदा /दयऩत्रकातीर न्मुनतभ खये दी दयाव स्थामी वलभतीची भॊजुयी घेतरी नाशी. आमकयाच्मा
यकभा ऩुयलठाधायकाॊच्मा दे मकातुन लजाती केल्मा नाशीत. भुख्म रेखा ऩयीषक माॊनी वदय दे मकाॊचे ऩूला रेखा
ऩयीषण कयताना कोणतेशी आषेऩ नोंदवलरेरे नाशीत.

प्रबाग ―क‖ नारावोऩाया वलबागाने लऴव २०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावत खारीरप्रभाणे करा कक्रडा भशोत्वल
कामवक्रभालय खचव केरा आशे.

लऴा २०१२-१३ करा-कक्रडा भशोत्वल नारावोऩाया प्रबागाने केरेरा खचा
प्रभाणक

स्थूर

ननव्लऱ

क्र.

हदनाॊक

७८२

०१.१२.२०१२ १७००००

०

१७००००

वॊध्मा ऩाटीर

अधग्रभ

७९४

०७.१२.२०१२ ९६००

०

९६००

भे.वाषी इॊटयप्रामजेव

परे,तोयणभाऱ

७९९
८६८
८६९

यक्कभ रु. लजाती रु. यक्कभ रु. कोणाव प्रदान

०७.१२.२०१२ ५०१६
३.०१.२०१३

२८८०

०३.०१.२०१३ ३२६४

०
०
०

५०१६
२८८०
३२६४
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भे.वप्रभभअय ॲडव
भे.स्लप्न ॲडव

कळावाठी

लतवभानऩत्र
जाहशयात

लतवभानऩत्र
जाहशयात

लतवभानऩत्र

भे.एव.आय.ऩग्ब्रकेळन्व जाहशयात

लवई वलयाय

८८३
९०३

भनऩा

०३.०१.२०१३ ४६००३०
२१.०१.२०१३ ४०२५००

९२०१(IT) ४५०८२९
८०५०(IT) ३९४४५०

भे.याजकभाय

इरेग्क्रकल्व

भॊडऩ डेकोये ळन

भे.वाई डेकोये टवव &

स्टे ज भॊडऩ

वव्शीवेव

डेकोये ळन

ध्लनी प्रषेऩण ल
वलद्मत ल इतय

९०४

२१.०१.२०१३ ३६५५००

७३१०(IT) ३५८१९०

भे.वाई लैबल इरेग्क्रकर व्मलस्था

१०२६

०१.०२.२०१३ १९९८२८

१७००००

वॊध्मा ऩाटीर

१०८९
१०९०
१०९१

०२.०३.२०१३ ११५०००
०२.०३.२०१३ ४००००
०२.०३.२०१३ ४००००
एकूण खचा

०
०
०

१६४३६१८ १९४५६१

२९८२८
११५०००
४००००
४००००

भे.वभथव इॊटयप्रामजेव
भे. फी. जे. आटोभेळन
भे. फी. जे. आटोभेळन

अधग्रभ वभामोजन
पोटोग्रापी ल

ग्व्शडीओ धचत्रीकयण
वी.वी.टी.व्शी.
मॊत्रणा

वी.वी.टी.व्शी.
मॊत्रणा

१४४९०५७

वलयाय भख्
ु मारमाने लऴा २०११-१२ च्मा नारावोऩाया करा क्रीडा भशोत्वलवाठी लऴा २०१२-१३ भध्मे केरेरा
खचा

२९९
४९७

१६.०५.२०१२ १३२८९०
२४.०५.२०१२ ५२५०

०
०

१३२८९०
५२५०

चशा ऩान, बफवरयी

भे.आकाळ इॊटयप्रामजेव ऩाणी,ऩेढे व्मलस्था
भे.एच.एभ.ऩी.इॊटयप्राम
जेव

स्टे ळनयी छऩाई
ननभॊत्रणऩबत्रका

५३८

२८.०५.२०१२ ४२५००

०

४२५००

भे.अननरुद्धाम इम्प्रेळन छऩाई

५९७

०१.०६.२०१२ ४३३५८५

०

४३३५८५

भे.ळाली कॎटयवव

६३५

९२९०

०

९२९०

अल्ऩोऩशाय ल बोजन
ककयकोऱ स्टे ळनयी

भे.आकाळ इॊटयप्रामजेव वाहशत्म

ककयकोऱ स्टे ळनयी

७८५

१३.०६.२०१२ ८३३८

०

८३३८

भे.अननरुद्धाम इम्प्रेळन वाहशत्म

७८७

१३.०६.२०१२ ३६००

०

३६००

भे.अननरुद्धाम इम्प्रेळन घड्माऱ खये दी

१२३३

भे.वलजम भॊडऩ

२५.०७.२०१२ ११५२००० २३०४०(IT) ११२८९९० डेकोये टवव
एकूण

१७८७४५३ २३०४०

भॊडऩ

स्टे ज,ध्लनीषेऩन
व्मलस्था

१७६४४४३

वलयाय भख्
ु मारमाने लऴा २०१२-१३ च्मा नारावोऩाया करा क्रीडा भशोत्वलवाठी लऴा २०१२-१३ भध्मे केरेरा
खचा

३६०३ २३.०१.२०१३ १७१८७

३४४(LBT)

१६८४३
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भे.व्शयामटी फक वेंटय & ककयकोऱ स्टे ळनयी
स्टे ळनयी

ल वाहशत्म

लवई वलयाय

३६०५

भनऩा

२३.०१.२०१३ १२५४७६ ०

भे.एच.एभ.ऩी.

१२५४७६ इॊटयप्रामजेव

ककयकोऱ स्टे ळनयी
ल वाहशत्म

ककयकोऱ स्टे ळनयी

३६८९

३०.०१.२०१३ १२७५०

०

१२७५०

भे.भशायाणी वप्रॊटवव

३८३२

१३.०२.२०१३ २४०२४

०

२४०२४

भे.अननरुद्धाम इम्प्रेळन ककयकोऱ वाहशत्म

४१३३

१३.०३.२०१३ २३९६९५ ०

२३९६९५ भे.वाई स्ऩोट्वव

४३२१

२१.०३.२०१३ २४५६०

०

२४५६०

४३९३

२६.०३.२०१३ ७१५६४

०

७१५६४

४४९५
४६००
४६०७

३०.०३.२०१३ ५१०००
३०.०३.२०१३ ९६०५

०
१९२(LBT)

५१०००
९४१३

ल वाहशत्म

रॉपी ल भेडल्व
वाहशत्म

भे.एच.एभ.ऩी.

ककयकोऱ स्टे ळनयी

भे.भशायाणी वप्रॊटवव

फ्रेक्व फोडव फनय

इॊटयप्रामजेव

ल वाहशत्म

ननभॊत्रणऩबत्रका

भे.अननरुद्धाम इम्प्रेळन छऩाई

ककयकोऱ स्टे ळनयी

भे.आकाळ इॊटयप्रामजेव ल वाहशत्म

चशा ऩान, बफवरयी

३०.०३.२०१३ १४७८१६ २९५६(LBT) १४४८६० भे.आकाळ इॊटयप्रामजेव ऩाणी,ऩेढे व्मलस्था
एकूण

७२३६७७ ३४९२

७२०१८५

उऩयोक्त खचावफाफत रेखा ऩयीषणात खारीर अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

१) नारावोऩाया प्रबाग कामावरमाने लऴव २०१२-१३ भध्मे करा कक्रडा भशोत्वल २०१२-१३ मा कामवक्रभालय एकूण

यक्कभ रु.१६४३६१८/- इतका खचव केरा आशे. आमक्त माॊचे आदे ळ क्र.आस्था/७३८/२०१२ हदनाॊक १७/०१/२०१२
भशानगयऩाभरकेच्मा ५ प्रबाग वभभतीना रेखा वलऴमी काभकाज वयऱीत ऩाय ऩाडणेवाठी ५.२५ राखाॊऩमंतच्मा
खचावभध्मे लेतन ल बत्ते, ळावकीम दे णे, वलद्मत, दयध्लनी, डडझेर खचव ल इतय काभाॊचा खचव माफाफत

भमावदा घारन
ू हदल्मा शोत्मा. ऩयॊ त प्रस्तत प्रकयणी प्रबाग कामावरमाने यक्कभ रु.११,१८,६१८/- इतका खचव
वलत्तीम प्राधधकायाऩेषा जादा केरा आशे. माफाफतचे अधववभाव ऩत्राचे उत्तयाव प्रबागाने स्थामी वभभती ल
आमक्त माॊचे षभाऩन घेतरे जाईर अवे वादय केरे आशे . तयी त्माप्रभाणे कामवलाशी कयणेत माली

२) नारावोऩाया प्रबाग कामावरमाने लऴव २०१२-१३ भधीर करा-कक्रडा भशोत्वल वाजया कयणेवाठी १) स्टे ज
भॊडऩ डेकोये ळन ल इतय व्मलस्था २) वलद्मतीकयण ल ध्लनीप्रषेऩण ल इतय व्मलस्था ३)वी.वी.टी.व्शी.

कामावग्न्लत करून भनष्मफऱावश ऑऩये टयवश बाड्माने ऩयलठा कयणे कयीता ननवलदा/दयऩत्रक भागलन
ू खचव
केरा आशे. वदय फाफीॊकरयता प्रळावकीम ल वलत्तीम भान्मता ठयाल क्र.४९१ हदनाॊक १२/०९/२०१२ अन्लमे
ननवलदाऩल
ू व भॊजयी प्राप्त केरी आशे. ऩयॊ त ननवलदे त प्राप्त झारेल्मा दयाव भशायाष्र भशानगयऩाभरका

अधधननमभ १९४९ चे ननमभ ७३(ड) अन्लमे वेला वॊवलदा कयणेवाठी वदय प्रकयण १५ हदलवात स्थामी वभभतीऩढे
ठे लणे आलश्मक शोते. तथावऩ ते ठे लरेरे नवल्माने वदय वेला वॊवलदे व, दयाव स्थामी वभभतीची भॊजयी प्राप्त
नवल्माने केरेरा एकूण खचव यक्कभ रु. १३,०८,०३०/- ननमभफाह्म केरा आशे. वलबागाने अधववभाव ऩत्र

क्रभाॊक १९४, हदनाॊक ०९/१२/२०१४ च्मा अनऴॊगाने केरेल्मा खराळात मा काभावाठी भागवलरेल्मा ननवलदे व
स्थामी वभभतीने प्रळावकीम ल वलत्तीम भॊजयी हदरी आशे . खचव यक्कभ ५.०० राखाचे भमावदेत अवल्माने

आमक्ताॊची भॊजयी घेतरी आशे. तयी झारेल्मा अननमभभततेव स्थामी वभभतीची कामोत्तय भॊजयी/षभाऩन
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घेण्माॊत मेईर अवा खरावा केरा आशे. माफाफतची कामवलाशी ऩण
ू व झारी नवल्माने खरावा भान्म कयता मेत
नाशी.

३) नारावोऩाया प्रबागाने (१) खानऩान व्मलस्था, (२) नभन्मानवाय छऩाई, (३) स्टे ज-भॊडऩ/डेकोये ळन/ध्लनन
प्रषेऩण/रामटीॊग (४) फषीव वाहशत्म (५) उदघाटन वाहशत्म (६) ककयकोऱ वाहशत्म माॊची अॊदाग्जत वॊख्मा

नभद करुन हटप्ऩणी वादय केरी आशे. त्माव उऩामक्त माॊनी भॊजयी हदरी आशे. तथावऩ फाफननशाम कोणत्मा
फाफीलय ककती खचव शोणाय आशे माचे ननमोजन ल त्माप्रभाणे तयतद केरी अवल्माचे हदवन
ू आरे नाशी. वदय
हटप्ऩणीत नभद केरेल्मा वाहशत्माची भागणी वॊख्मा कळा प्रकाये ननश्चीत केरी त्माचा तऩभळर नाशी. वदय

फाफीॊच्मा अनऴॊगाने खये दी कयण्माॊत आरेल्मा वाहशत्मावाठी भख्मारमाने लावऴवक ननवलदा भॊजय दयाने ल प्रबाग

क कामावरमाने स्टे ज-भॊडऩ/डेकोये ळन/ध्लनन प्रषेऩण/रामटीॊग मा फाफीकयीता जाहशय ननवलदा भागवलल्मा शोत्मा.
करा कक्रडा भशोत्वलाचे ननमोजनात कोणकोणत्मा हठकाणी स्ऩधेचे आमोजन केरे जाते, त्मा हठकाणी ककती

जागा उऩरब्ध आशे, त्मा हठकाणी कोणकोणते खेऱाॊचे प्रकाय खेऱरे जाणाय आशे त, कोणत्त्मा हठकाणी ककती
वाईज भॊडऩ उबायणी कयाली रागणाय आशे, माफाफतचे अॊदाग्जत ननमोजन केरेरे नाशी. ननवलदाॊतीर प्राप्त
झारेरे वलावत कभी दय शे फाजायबालाप्रभाणे मोग्म ल ववॊगत अवल्माची खात्री कयण्मावाठी फाजायातीर दय
भागवलरेरे नाशीत. वलबागाने अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक १९४, हदनाॊक ०९/१२/२०१४ च्मा अनऴॊगाने केरेल्मा

खराळात वदय काभावाठी भागवलरेल्मा ननवलदे व स्थामी वभभतीने प्रळावकीम ल वलत्तीम भॊजयी हदरी आशे.

खचव यक्कभ ५.०० राखाचे भमावदेत अवल्माने आमक्ताॊची भॊजयी घेतरी आशे. तयी झारेल्मा अननमभभततेव
स्थामी वभभतीची कामोत्तय भॊजयी/षभाऩन घेण्माॊत मेईर अवा खरावा केरा आशे.
अऩण
ू व अवल्माने खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

माफाफतची कामवलाशी

४) प्रभाणक क्रभाॊक १०२६ हदनाॊक ११/०२/२०१३ यक्कभ रु. १,९९,८२८/- अन्लमे ऩॊच, ऩयीषक, ऩाशणे भानधन
लाद्मलद
ॊ ृ ल इतय वाहशत्म खचव केरा आशे. वदय खचाववाठी श्रीभती वॊध्मा ऩाटीर माॊना प्रभाणक क्र.७८२ हदनाॊक
०१/१२/२०१२ अन्लमे यक्कभ रु.१,७०,०००/- इतका अधग्रभ हदरा शोता. वदय अधग्रभाचे वभामोजन केरे आशे .
ऩयॊ त वदय प्रभाणकावोफत खचावची भऱ
ू बफरे, प्रदान ऩोचऩालत्मा प्रभाणकावोफत आढऱून आल्मा नाशीत.
माफाफत अधववभाव ऩत्राच्मा अनऴॊगाने केरेल्मा खराळात भऱ ऩालती ळोधण्माचे काभ चार अवन प्राप्त

शोताच रेखा ऩयीषणाव दाखवलण्माॊत मेतीर. वफफ भऱ
ू प्रदान ऩोचऩालत्मा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करून
दाखवलणे आलश्मक आशे. तोऩमंत खचव यक्कभ रु.१,९९,८२८/- रेखा ऩयीषणात आषेऩाधीन ठे लण्मात मेत
आशे.

५) प्रभाणक १०९० ल १०९१ हदनाॊक ०२/०३/२०१३ अन्लमे करा ल कक्रडा प्रकायावाठी प्रत्मेकी रु.४०,०००/- प्रभाणे
एकूण यक्कभ रु. ८०,०००/- भे. फी.जे.ऑटोभेळन करा कक्रडा भशोत्वलाकरयता वी.वी.टी.व्शी. कामावग्न्लत
करून भनष्मफऱावश ऑऩये टयवश बाड्माने ऩयलठा कयणेवाठी प्रदान केरे आशे त. वदय काभावाठी

ननवलदा/दयऩत्रक वच
ू ना नोटीव फोडवलय प्रभवध्दी केरी आशे. त्माअनऴॊगाने करा प्रकायावाठी ३, ल कक्रडा
प्रकायावाठी ३ लेगलेगऱी दयऩत्रके प्राप्त झारी अवन
ू त्मात भे. फी.जे.ऑटोभेळन माॊचे वलावत कभी दय

रु.४०,०००/- रा उऩामक्त माॊनी भॊजयी हदरी आशे. ल त्मानवाय भे.फी.जे. ऑटोभेळन माॊना कामावदेळ क्र.

लवलळभ/५३१/२०१२-१३ हदनाॊक ११/१२/२०१२ अन्लमे ८ नग, आम आय वी वी टी व्शी. ८ चॎ नेर डी.व्शी.आय.
बाड्माने ऩयवलण्माचे आदे ळ हदरे आशे त. उऩयोक्त नभद
ू प्रभाणके तऩावता करा स्ऩधेचे हठकाण ल कक्रडा

स्ऩधेचे हठकाण मा दोन्शी लेगलेगळ्मा हठकाणी नभद
ू स्ऩेभवकपकेळनप्रभाणे प्रत्मेकी ८ नग ऩयलठा केल्माची
दे मके हदवन
ू मेतात. प्रत्मषात ननवलदा दयऩत्रकात अवे लेगलेगळ्मा हठकाणी वीवीटीव्शी. फववलण्माचे

प्रस्तावलत करून त्माप्रभाणे दयऩत्रके भागवलरी आशे त. ळावन ननणवम उद्मोग उजाव ल काभगाय वलबाग क्र.
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बाॊखव/२५१२/उद्मोग-६ हदनाॊक ०२/०१/१९९२ रा अनवरून हदनाॊक १६/०७/१९९३ च्मा ळावन ननणवमानवाय

यक्कभ रु.५०,०००/- लयीर यक्कभेच्मा खये दी ल वेला ऩयलठा कयणेवाठी लतवभानऩत्रात जाशीय ननवलदा वच
ू ना

प्रभवध्दी कयणे आलश्मक अवता त्माप्रभाणे कामवलाशी केरी नाशी. ल एकाच प्रकायच्मा काभाचे दोन बाग ऩाडून
दयऩत्रके भागवलल्माने भशानगयऩाभरकेव स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारा नाशी. तवेच मा दोन्शी हठकाणचे
वी.वी.टीव्शी.पटे ज वी.डी.भध्मे अथला वॊगणकात उऩरब्ध नाशी. तवेच मावॊदबावत भे. बफजे ॲटोभेळन

माॊच्मावोफत केरेल्मा कयायनाम्मात वीवीटीव्शी पटे ज भशानगयऩाभरकेकडे शस्ताॊतयीत कयण्माफाफत, त्माचे
ऩरयभाण, वॊख्मा ल जतन कारालधी माफाफत आलश्मक ती अटी ल ळती नभद केल्मा नाशीत. तवेच वदय
दे मकातन
ू २% आमकय यक्कभ रुऩमे १६००/- कऩात केरी नाशी. वदयची यक्कभ अधववभावाव हदरेल्मा

उत्तयात नभद केल्माप्रभाणे ऩालती क्रभाॊक २५४२९१, हदनाॊक ११/१२/२०१४ अन्लमे लवर केरी आशे. वदयची
यक्कभ ळावनखाती बयणा कयणे आलश्मक आशे .

६) प्रभाणक क्रभाॊक १०८९ हदनाॊक ०२/०३/२०१३ अन्लमे यक्कभ रु.१,१५,०००/- भे. वभथव इॊटयप्रामजेव माॊना
पोटोग्रापी ल ग्व्शडीओ ळटीॊग कयणेकाभी प्रदान केरे आशे त. वभथव इॊटयप्रामजेव माॊचे दय तत्कारीन

नगयऩरयऴद ठयाल क्र.७७ हदनाॊक ११/१०/२००७ अन्लमे भॊजूय केरे अवन
ू त्माव नगयऩरयऴद नारावोऩाया ठयाल
क्र. १९६ हदनाॊक २६/०३/२००८ ल १५२ हदनाॊक ०७/०२/२००९ अन्लमे भदतलाढ हदरी आशे. भशानगयऩाभरका
उऩामक्त माॊनी आदे ळ क्र.वाप्रवल/४७२/२०११-२०१२ हदनाॊक ३१/०३/२०१२ अन्लमे भदतलाढ हदरी अवन
ू

कामावदेळ क्र.लवलळभ/५१८/२०१२-१३ हदनाॊक १०/१२/२०१२ अन्लमे भदतलाढ हदरी आशे. भे.वभथव इॊटयप्रामजेव
माॊना ४x६ वाईजचे २२५० पोटो रु.दय २०/- प्रभाणे यक्कभ ४५,०००/- ल व्शीडीओ वहटॊग प्रती कभेया रु.३५००/-

प्रती हदलवाप्रभाणे करा ल कक्रडा वलबागावाठी प्रत्मेकी २ कभेयाची ५ हदलवाची यक्कभ रु.७०,०००/- प्रदान केरेरे
आशे त. वदय २२५० पोटो ल ५ हदलव कभेयाद्लाये केरेल्मा ळटीॊग कपल्भच्मा एकूण ककती वी.डी.

भशानगयऩाभरकेच्मा दप्तयी उऩरब्ध आशे त माफाफतची भाहशती ल वाहशत्म प्राप्तीची नोंद रेखाऩयीषणाव

उऩरब्ध झारी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्राचे उत्तयात पोटो ल वीडी कामावरमाकडे उऩरब्ध आशे अवे
नभद केरे आशे . वदयच्मा वीडी ल पोटो माॊची वॊख्मा ल वाठा नोंद केरेरी नाशी.

तवेच वदय दे मकातन
ू २%

आमकय यक्कभ रुऩमे २३००/- कऩात केरी नाशी. वदयची यक्कभ अधववभावाव हदरेल्मा उत्तयात नभद
केल्माप्रभाणे ऩालती क्रभाॊक २५४२९२, हदनाॊक ११/१२/२०१४ अन्लमे लवर केरी आशे. वदयची यक्कभ
ळावनखाती बयणा कयणे आलश्मक आशे.

७) लवई वलयाय भख्मारमाने लय नभद
ू केल्माप्रभाणे नारावोऩाया प्रबागात लऴव २०११-१२ ल २०१२-१३ मा लऴावत
झारेल्मा करा कक्रडा भशोत्वलात झारेल्मा खचावची दे मके लऴव २०१२-१३ भध्मे खची टाकरी आशे त. वदय दोन
लेगलेगळ्मा लऴावत झारेल्मा खचव तरनात्भकरयत्मा वभान अवरेल्मा फाफीॊच्मा दयातीर तरना कयता
खारीरप्रभाणे दयात भोठ्मा प्रभाणालय तपालत हदवन
ू आरी आशे.
फाफ

१२-१३
दय
३६५

दय
तपालत
७५

खये दी
वॊख्मा
२

तपालत
यक्कभ
१५०

जादा दयाचे ऩयु लठादाय

यफय फॉड

११-१२
दय
२९०

गोदये ज करऩ
ू

३४०

५५०

९०

१२

१०८०

आकाळ इॊटयप्रामजेव

राईन दोयी

२०५

३५०

१४५

६

८७०

भशायाणी वप्रॊटवव
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१२०

२५

२

एकूण यक्कभ

५०
२१५०

आकाळ इॊटयप्रामजेव

लयीरप्रभाणे लऴव २०१२-१३ भध्मे भागीर लऴव २०११-१२ च्मा खये दी दयाॊऩेषा १०% शून जादा दय भॊजूय शोऊन
खये दी झारी आशे. वदय प्राप्त जादा दयाॊची तरना भागीर लऴावच्मा खये दी दयाफयोफय, फाजायबालाफयोफय केरी
नाशी त्माभऱे जादा दयाने खये दी झारी आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्रान्लमे वलचायणा केरी अवता वलबागाने
वाहशत्म खये दीकाभी भख्मारमातन भागवलरेल्मा लावऴवक दयाच्मा ननवलदाभधन वाहशत्म खये दी केरी अवन
ननवलदा दयाव स्थामी वभभतीची भॊजयी घेतरी आशे. फाजायबालातीर दयाॊफयोफय तरना करुन दय मोग्म

अवल्माची खात्री करुन भॊजय केरे आशे त. ऩयॊ त फाजायबालातीर दयऩत्रके प्राप्त केल्माचे आढऱून आरे नाशी.
त्माभऱे केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

८) भे.एच.एभ.ऩी.इॊटयप्रामजेव माॊचा लऴव २०११-१२ ननवलदे भधीर फाफ ननभॊत्रणऩबत्रका पोय करय ऩाटऩोट

वाईज ८x११ चा दय रु.७५० प्रती १०० काडव कभी अवताना भे.अननरुद्ध इम्प्रेळन माॊचेकडून उऩयोक्त प्रभाणक

क्रभाॊक ५३८ ल ४४९५ अन्लमे दय रु.८५०/- प्रभाणे ऩयलठा केल्माने एकूण ५०००+६०००=११००० काडवऩोटी यक्कभ
रु.११,०००/- जादा खचव झाल्माने वदयची यक्कभेची लवरी कयाली. माफाफत अधववभाव ऩत्राच्मा अनऴॊगाने

केरेल्मा खराळात भे.एच.एभ.ऩी.इॊटयप्रामजेव माॊचा दय रुऩमे २६००/- शोता ल अननरुध्द इॊप्रेळन माॊचा दय रु.
७५०/- स्थामी वभभती ठयालान्लमे भॊजय आशे. त्माभऱे जादा खचव झारेरा नाशी.

तथावऩ अननरुध्द इॊप्रेळन

माॊचेकडून दय रुऩमे ८५०/- प्रभाणे खये दी केल्माने यक्कभ रु.११,०००/- ची लवरी कयणे आलश्मक आशे.

९) उऩयोक्त प्रभाणक क्र.१२३३ हदनाॊक २५/०७/२०१२ अन्लमे भे.वलजम भॊडऩ डेकोये टवव माॊना भॊडऩ, स्टे ज,

ध्लनीषेऩण ल इतय व्मलस्थावाठी यक्कभ प्रदान केरी आशे. वदयचे बफरातीर फाफ क्र.१३ जाजर (रार काऩेट)
२ नग प्रती नग रु.७५००/-प्रती हदन माप्रभाणे ५ हदलवाची एकूण यक्कभ रु.७५०००/- दळववलरी आशे. तथावऩ

प्रत्मषात ५००० चौ.पट कायऩेट फववलण्माचे अवताना क प्रबागाचे प्रत्मष अशलारानवाय एकूण ४२०० चौ.पट
कायऩेट फववलल्माने ८०० चौ.पट कायऩेट कभी फववलल्माने कभी फववलरेल्मा कायऩेटची यक्कभ रु. १२,०००/ची लवरी कयाली. माफाफत अधववभाव ऩत्रात वलचायणा केरी अवता वलबागाने कयायनाम्मातीर अटी ल
ळतीप्रभाणे यक्कभ लवरीची तजलीज ठे लरी आशे . वफफ, यकभेची लवरी कयणेत माली.

१०) भे.भवरेक्ट इॊटयप्रामजेव माॊचा लऴव २०११-१२ ननवलदे भधीर फाफ चना प्रती ककरोचा दय रु.१०/- इतका कभी
अवताना लऴव २०१२-१३ चा भॊजयू दय रु.१८.५० प्रभाणे चना उऩयोक्त प्रभाणक क्र. ३६०५ अन्लमे ३५०० ककरो
चना खये दी केल्माने वदय प्रकयणी १०% ऩेषा अधधक दयाने ऩढीर लऴी खये दी झाल्माने वदय खये दीत

भशानगयऩाभरकेचे यक्कभ रु. २९,७५०/- चे आधथवक नकवान झाल्माचे हदवन
ू मेत.े माफाफत अधववभाव

ऩत्रात वलचायणा केरी अवता वलबागाने वादय केरेल्मा उत्तयात चन्माचे दय शे स्थामी वभभतीने भॊजय केरे शोते.
फाजायाभधीर डडझेरचे दयलाढीभऱे लाशतकीचे दय लाढत अवल्माने त्माचा दयालय ऩयीणाभ झारेरा आशे.

म्शणन २०१२-१३ भध्मे दयलाढ झारेरी आशे. फाजायातीर दयाॊची चौकळी करुन तरना करुन दय भॊजय केरे
शोते अवा खरावा केरा आशे.
भान्म कयता मेत नाशी.

तथावऩ मावोफत फाजायातीर दयऩत्रके आढऱून आरी नाशीत. त्माभऱे खरावा

११) लऴव २०१२-१३ भध्मे नारावोऩाया प्रबाग क कामावरमाने करा कक्रडा भशोत्वलावाठी भॊडऩ, स्टे ज,

ध्लनीषेऩण ल इतय व्मलस्था मावाठी स्लतॊत्रऩणे ननवलदा भागलन
ू उऩयोक्त प्रभाणक क्र. ८८३, ९०३ ल ९०४

अन्लमे एकूण यक्कभ रु.१२,२८,०३०/- इतका खचव केरा आशे. वदय ननवलदा प्रकक्रमेत भॊडऩ, स्टे ज वाहशत्माच्मा
लेगलेगळ्मा फाफीॊचे प्राप्त झारेरे दय शे भागीर लऴव २०११-१२ ऩेषा तरनात्भकरयत्मा कभी दय प्राप्त झाल्माचे
हदवन
ू आरे.
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लवई वलयाय

भनऩा

तऩभळर

लऴव ११-१२ भधीर लऴव १२-१३ भधीर
दय रु.

दय रु.

दय पयक

टक्केलायी

२० पट उॊ चीचा भॊडऩ कऩडा

९.५० चौ.पट

५

४.५०

४७% कभी

१२ पट उॊ चीचे स्टे ज भॊडऩ

९.५० चौ.पट

४

५.५०

५८% कभी

ध्लनीषेऩक

५५० प्रनत ताव

२००० प्रनत हदलव

--

--

रु.

वदय दयाॊची तरना वलबागाने केरी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्राच्मा अनऴॊगाने केरेल्मा खराळात

२०११-१२ मा वलत्तीम लऴावचे भख्मारमाकडीर ननवलदाॊचे लावऴवक दय शे वलावत कभी शोते. त्माव स्थामी

वभभतीची भॊजयी घेण्माॊत आरी शोती. नारावोऩाया करा कक्रडा भशोत्वलावाठी स्लतॊत्रऩणे काढरेल्मा ननवलदाॊचे
दय शे स्थाननक ठे केदायाभऱे कभी आशे त. वलबागाने केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत
नाशी.

१२) प्रभाणक क्र.५९७ हदनाॊक ०१/०६/२०१२ अन्लमे भे.ळाली कॎटवव माॊना ५८५७ अल्ऩोऩशाय प्रेट प्रती रु.२५/-

प्रभाणे रु. १,४६,४२५/- ल २३९३ ळाकाशायी बोजन प्रेट प्रती प्रेट रु.१२०/- प्रभाणे रु.२,८७,१६०/- अवे एकॊदय

रु.४३३५८५/- प्रदान केरे आशे त. भे.ळाली कॎटवव माॊना ५८५७ अल्ऩोऩशाय प्रेट ल २३९३ ळाकाशायी प्रेट बोजन
ऩयलठा कयण्माचे कामावदेळ क्र. लवलळभ/बाॊ/१०८०अ/११ हदनाॊक ०१/१२/२०११ हदरे आशे त. करा कक्रडा

भशोत्वलाचा कारालधी हदनाॊक ०७/१२/२०११ ते ११/१२/२०११ शा अवताना अल्ऩोऩशाय ल बोजन कोणाव हदरे
माफाफत अधववभाव ऩत्राद्लाये वलचायणा केरी अवता वलबागाने हदरेल्मा उत्तयात अल्ऩोऩशाय ल बोजन
व्मलस्था भशोत्वलात वशबागी ऩॊच, ऩयीषक, भळषक, भैदानालयीर कभवचायी लगव, भान्मलय ऩाशणे,
ऩदाधधकायी माॊना हदल्माचे नभद केरे आशे.

ऩॊच/ऩयीषक माॊची ननमक्ती केल्माचे आदे ळ हदरेरे नाशीत.

उऩग्स्थत भळषक, भैदानालयीर कभवचायी लगव, भान्मलय ऩाशणे, ऩदाधीकायी माॊची उऩग्स्थती नोंद ठे लरेरी

नाशी. ल करा क्रीडा भशोत्वलाचे इनतलत्ृ त उऩरब्ध झारे नाशी. तवेच वदय दे मकातन
ू २% आमकय यक्कभ
रुऩमे ८,६७२/- कऩात केरी नाशी. तयी वदयची यक्कभ लवर करून ळावनखाती बयणा कयाली.

१३) उऩयोक्त प्रभाणकात नभद केल्माप्रभाणे खारीर ऩयलठादायाॊच्मा बफराॊच्मा यकभा प्रदान कयताॊना त्मातन
आमकय यक्कभ दोन टक्के प्रभाणे लवर केरी नाशी.
अ.क्र. ऩयु लठादायाचे नाॊल
प्रभाणक क्रभाॊक
1
2
3
4
5

भे.आकाळ एॊटयप्रामजेव

प्रदानाची एकुण 2% आमकयाची
यक्कभ
यक्कभ
299, 635, 4600, 4607 299601/5992/-

भे.एच.एभ.ऩी.

497, 3605, 4321,

155286/-

3106/-

भे. अननरुध्द इॊप्रेळन

538, 785, 787,3832,

129462/-

2589/-

भे. भशायाणी वप्रॊटवव

3689, 4393,

84314/-

1686/-

भे. वाई स्ऩोटव व
एकुण ...

4133

239695/-

4794/18167/-

एॊटयप्रामजेव

4495

माफाफत अधववभाव ऩत्राच्मा अनऴॊगाने केरेल्मा खराळात आमकयाची यक्कभ लवरी कयण्माॊत मेईर अवे

कऱवलरे आशे. तयी लयीरप्रभाणे वॊफध
ॊ ीत ऩयलठादायाॊकडून आमकयाची यक्कभ एकण यक्कभ रुऩमे १८,१६७/[160]

लवई वलयाय

भनऩा

लवर करून ळावनखाती बयणा कयाली.

१४) नारावोऩाया प्रबागाने शोणा-मा खचावफाफतचे फाफननशाम अॊदाज व्मक्त करुन अऩेक्षषत भागणीनवाय खचव
ननग्श्चती केरा नाशी.

१५) भख्म रेखा ऩयीषक माॊनी वदय दे मकाॊचे ऩल
ू व रेखा ऩयीषण कयताना कोणतेशी आषेऩ नोंदवलरेरे नाशीत
अवे हदवन आरे आशे.

DGPVTTM7001 (Ref No : 143, Hmm No : 201)
[End Para)
[Start Para)
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प्रबाग ‘अ’ फोऱीॊज-वलयाय करा क्रक्रडा भशोत्वल खचााफाफत.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :आॊतयळारेम कक्रडा भशो भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1690960.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 35256.00/-

करा कक्रडा भशोत्वलाच्मा पोटो ल ळुटीॊग कपल्भच्मा एकूण ककती वी.डी. भशानगयऩालरकेच्मा दप्तयी उऩरब्ध
आशे त माफाफत रेखा ऩयीषणाची खात्री ऩटवलरी नाशी. इरेक्रोर ऩालडय २२ ग्रॅभचे ऩाकीटात तमाय शोत
अवताॊना ५० ग्रॅभ ऩाकीटाची भागणी करुन खये दी झाल्माने मात ५० ऩाकीटे खये दीत अॊदाजे यक्कभ रुऩमे ३०००/चे आर्थाक नुकवान झारे आशे . चुना खये दीत फाजायबाल दयऩत्रके प्राप्त केरी नाशीत. अल्ऩोऩशाय ल बोजन
खचााच्मा अनुऴग
ॊ ाने करा कक्रडा भशोत्वलाचे इनतलत्ृ त प्राप्त झारे नाशी. दे मकातुन आमकयाच्मा यकभा लवुर
कयण्माॊत आरेल्मा नाशीत
प्रबाग ―अ‖ फोऱीॊज-वलयाय वलबागाचा भख्मारमाने लऴव २०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावत खारीरप्रभाणे करा कक्रडा
भशोत्वल कामवक्रभालय खचव केरा आशे.
लऴा २०११-१२ ल २०१२-१३ करा-कक्रडा भशोत्वल अ प्रबाग/वलयाय भख्
ु मारमाने केरेरा खचा
प्रभाण

क क्र. हदनाॊक
६१९
६२०

स्थर
ू

यक्कभ रु. लजाती रु.

०१.०६.२०१२ १३००००
०१.०६.२०१२ १०२०००

०
२०४०(IT)

ननव्लऱ

यक्कभरु. प्रदान
१३००००
९९९६०
[161]

भे.आकाळ

इॊटयप्रामजेव
भे.आकाळ

इॊटयप्रामजेव

कळावाठी
चशा ल कॉपी
वलद्मत जनये टय

लवई वलयाय

भनऩा

१९४३ २०.०९.२०१२ ३०५९००

०

३०५९००

२४४४ ३१.१०.२०१२ ३०७५७५

०

३०७५७५

२५७१ ०६.११.२०१२ १३१८२०
३६५८ २९.०१.२०१३ ६०८२१२
४१०९ ०७.०३.२०१३ २६६८
४१८१ १३.०३.२०१३

२६३६(LBT) १२९१८४
१२१६४(IT) ५९६०४८
०

९०४० १८१(LBT)

४२११ १६.०३.२०१३ ९२९५०
४३९१ २६.०३.२०१३ १११२४४
४४०० २६.०३.२०१३ ५६३९४
४४२८ २६.०३.२०१३ ११७८५

०
०
०
२३६(LBT)

२६६८
८८५९
९२९५०
१११२४४
५६३९४
११५४९

पोटोग्रापी,ग्व्शडीओग्रापी,रा

भे.ळाली कॎटवव

अल्ऩोऩशाय, बोजन

इॊटयप्रामजेव
भे.आकाळ

इव्श टे भरकास्ट

इॊटयप्रामजेव

स्टे ळनयी,ककयकोऱ वाहशत्म

भे.वलजम भॊडऩ

भॊडऩ,स्टे ज,वाउॊ ड भवस्टीभ

डेकोये टवव

भे.भशायाणी
वप्रॊटवव

भे.भवरेक्ट

इॊटयप्रामजेव
श्री.प्रेभभवॊग
जाधल

भे.भशायाणी
वप्रॊटवव

भे.भशायाणी
वप्रॊटवव

भे.व्शयामटी फक

वेंटय & स्टे ळनयी
भे.अननरुद्धाम

फ्रेक्व फोडव, प्रभवद्धी खचव
ककयकोऱ स्टे ळनयी वाहशत्म

ऩॊच ऩयीषक भानधन
फ्रेक्व फोडव
फ्रेक्व फोडव
ककयकोऱ स्टे ळनयी वाहशत्म
ककयकोऱ स्टे ळनयी,क्रीडा

०

४६३९ ३०.०३.२०१३ ४०३०५०

८०६१(LBT) ३९४९८९

भे.वाई स्ऩोट्वव भेडर ल रॉपी वाहशत्म

४६४१ ३०.०३.२०१३ ४७८५६

९५७(LBT)

भे.वाई स्ऩोट्वव भेडर ल रॉपी वाहशत्म

एकूण खचा

४६८९९

११८९(LBT) ५८२८०

२५१७६१५ २७४६४

इम्प्रेळन

ल इतय

४५४८ ३०.०३.२०१३ १३७६५२

४६४२ ३०.०३.२०१३ ५९४६९

१३७६५२

भे.आकाळ

भे.एचएभऩी

इॊटयप्रामजेव

वाहशत्म ल इतय

ककयकोऱ स्टे ळनयी वाहशत्म

२४९०१५१

उऩयोक्त खचावफाफत रेखा ऩयीषणात अधववभाव ऩत्र क्र. १९५, हदनाॊक ०९/१२/२०१४ अन्लमे खारीर

अननमभीतताॊफाफत वलचायणा केरी अवता वलबागाने हदनाॊक ननयॊ क नवाय केरेरा खरावा वलचायात घेता
खारीर अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.
१)

प्रभाणक १९४३ हदनाॊक २०/०९/२०१२ अन्लमे यक्कभ रु.३,०५,९००/- भे. आकाळ इॊटयप्रामजेव माॊना

पोटोग्रापी, ग्व्शडीओग्रापी ल राइव्श टे भरकास्ट मालय खचव करा आशे. एकूण १६०० पोटो लय यक्कभ
रु.३०,४००/- ल ३५ ग्व्शडीओ ळटीॊग कपल्भच्मा कॎवेटलय यक्कभ रु.१,१५,५००/- खचव केरा आशे.

भशानगयऩाभरकेच्मा दप्तयी एकूण ककती पोटो ल वी.डी. उऩरब्ध आशे त माफाफत रेखा ऩयीषणाची खात्री

ऩटवलरी नाशी. तवेच वदय दे मकातन
ू २% आमकय यक्कभ रुऩमे ६,११८/- कऩात केरी नाशी. वदयची यक्कभ
ठे केदायाकडून लवर कयण्माॊत मेईर अवा खरावा वलबागाने केरा आशे. तयी वदय यक्कभ लवर करुन
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भनऩा

वॊफध
ॊ ीत अभबरेखे रेखाऩयीषणाव दाखलाले.
२)

प्रभाणक क्र.४५४८ हदनाॊक ३०/०३/२०१३ अन्लमे यक्कभ रु.१३७६५२/- भे. श्री.अननरुद्ध इम्प्रेळन माना

ककयकोऱ स्टे ळनयी वाहशत्म ल क्रीडा वाहशत्म खये दीलय खचव केरा आशे. वदय दे मकात इरेक्रोर (ओआयएव)

ऩालडय ५० ग्रॎभ ऩालडयची एकूण ५० ऩाकीटे रु.८० मा दयाने खये दी केरी आशे त. लस्तत् इरेक्रोर (ओआयएव)

ऩालडयचे ५० ग्रॎभची ऩॎककॊ गचे उत्ऩादन फनवलरे जात नवन
ू भाकेटभध्मे २२ ग्रॎभची ऩाकीटे उऩरब्ध अवन
ू त्माची
ककॊ भत रु. १७/- आशे . भे. अननरुद्ध इम्प्रेळन शे ननवलदाधायक अवन
ू लैद्मकीम वाहशत्म ल औऴधे वलक्रेते

नाशीत. ननवलदे तीर अशवता नवाय ऩयलठादाय माची स्थाननक वॊस्था कय नोंदणी प्रभाणऩत्र, वलक्रीकय प्रभाणऩत्र,
अनबल अवणे अशवता शोती. त्मानवाय भे. श्री.अननरुद्ध इम्प्रेळन माॊनी ननवलदा प्रकक्रमेत बाग घेतरा आशे.

त्माॊचा इरेक्रोर (ओआयएव) ऩालडयचा भॊजूय दय शा फाजायबालाचा वलचाय कयता खूऩच अधधक अवल्माचे

हदवन
ू मेत.े त्माॊचा भाराचा ऩयलठा ऩोच रषात घेता एका ऩाककटाची ककॊ भत यक्कभ रु.२०/- अवणे लाजली
आशे. ऩयॊ त वदय प्रकयणी रु.८०/-ने खये दी केल्माने अॊदाग्जत रु.६०/- माप्रभाणे ५० ऩाककटे खये दीलय यक्कभ
रु.३०००/- इतका जादा खचव शोऊन भशानगयऩाभरकेचे आधथवक नकवान झारे आशे. तयी वदयची यक्कभ

रु.३०००/- लवरी कयणे आलश्मक आशे. तवेच वदय दे मकातन २% आमकय यक्कभ रुऩमे २७५३/- कऩात

केरी नाशी. वलबागाने केरेल्मा खराळात इरेक्रोर ऩालडय ५० ग्रॎभचा दय भागवलरा शोता. ऩयॊ त भशोत्वलात
ऩॎकेट २२ ग्रॎभच्मा ऩटीत ऩयवलरे आशे अवे अधववभाव ऩत्राच्मा अनऴॊगाने केरेल्मा खराळात नभद केरे आशे.
शा खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने वदयची यक्कभ ल आमकय यक्कभ लवरीची कामवलाशी कयाली.

३) भे.भवरेक्ट इॊटयप्रामजेव माॊचा लऴव २०११-१२ ननवलदे भधीर फाफ चना प्रती ककरोचा दय रु.१०/- इतका कभी
अवताना लऴव २०१२-१३ चा भॊजयू दय रु.१८.५० प्रभाणे भे. एच.एभ.ऩी. इॊटयप्रामजेव माॊचेकडून उऩयोक्त

प्रभाणक क्र. ४६४२ अन्लमे २००० ककरो चना खये दी केल्माने वदय प्रकयणी भागीर लऴावच्मा भॊज्रूय दयाऩेषा

१०% शून अधधक दयाने ऩढीर लऴी खये दी झाल्माने वदय खये दीत भशानगयऩाभरकेचे यक्कभ रु. १७,०००/- चे
आधथवक नकवान झाल्माचे हदवन
ू मेत.े तवेच वदय दे मकातन २% आमकय यक्कभ रुऩमे ११८९/- कऩात केरी
नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्राच्मा अनऴॊगाने केरेल्मा खराळात प्राप्त न्मनतभ दय रुऩमे १८.५० शा स्थामी

वभभतीने भॊजय केरा शोता. वलव प्रकायच्मा लस्तच
ॊ े दय लाशतकीॊचे दयलाढीभऱे लाढरे आशे त. फाजायबाल दयाॊळी
तरना चौकळी करुन दय भॊजय केरे आशे त. त्माभऱे भशानगयऩाभरकेचे नकवान झारे नाशी अवा खरावा

कयण्माॊत आरा आशे . तथावऩ प्रत्मषात फाजायातीर चना खये दी दयऩत्रके प्राप्त करुन नस्तीत जोडरी नाशीत.
त्माभऱे वदय खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

४)प्रभाणक क्र. २४४४ हदनाॊक ३१/१०/२०१२ अन्लमे भे. ळाली कॎटयवव माॊना हदनाॊक २६/११/२०११ ते ०३/१२/२०११
मा कारालधीत ऩयवलरेल्मा अल्ऩोऩशाय ल बोजन खचावचे दे मक यक्कभ रुऩमे ३,०७,५७५/- प्रदान केरे आशे .
भे.ळाली कॎटयवव माॊना अल्ऩोऩशाय प्रेट ल ळाकाशायी/भाॊवाशायी प्रेट बोजन ऩयलठा कयण्माचे कामावदेळ क्र.

लवलळभ/बाॊ/१०१७अ/२०११ हदनाॊक १०/११/२०११ अन्लमे हदरे आशे त. हदनाॊक २६/११/२०११ ते ०३/१२/२०११
ऩमंत करा कक्रडा भशोत्वलाचा कारालधी अवताना वदय अल्ऩोऩशाय ल बोजन कोणाव हदरे ल त्माफाफतची

उऩग्स्थती वॊख्माप्रभाणे बफरात नभद
ू अवरेल्मा प्रेटच्मा वॊख्माफाफत रेखा ऩयीषणाची वाधाय अशलारावश
खात्री ऩटरी नाशी. तवेच वदय दे मकातन
ू २% आमकय यक्कभ रु. ६१५२/- कऩात केरी नाशी. माफाफत

अधववभाव ऩत्राच्मा अनऴॊगाने केरेल्मा खराळात करा कक्रडा भशोत्वलात वशबागी ऩॊच, ऩयीषक, भळषक,

भैदानालयीर कभवचायीलगव, भान्मलय ऩाशणे, ऩदाधधकायी माॊना अल्ऩोऩशाय, बोजन व्मलस्था केरी शोती अवे
नभद केरे आशे . वलबागाने माफाफत भशोत्वलाचे इनतलत्ृ त रेखाऩयीषणाव वादय केरे नाशी, त्माभऱे

उऩग्स्थती वॊख्मा वभजरी नाशी. आमकय २% यक्कभ रु.६१५२/- ची लवरी करून यक्कभ ळावनखाती
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बयणा कयाली.

५) प्रभाणक क्रभाॊक ६१९ यक्कभ रुऩमे १,३०,०००/-, प्रभाणक क्रभाॊक २५७१ यक्कभ रुऩमे १,३१,८२०/-,

प्रभाणक क्रभाॊक ४३९१ यक्कभ रुऩमे १,११,२४४/-, प्रभाणक क्रभाॊक ४४०० यक्कभ रुऩमे ५६,३९४/-, प्रभाणक
क्रभाॊक ४६३९ यक्कभ रुऩमे ४,०३,०५०/-, प्रभाणक क्रभाॊक ४६४१ यक्कभ रुऩमे ४७,८५६/-, प्रभाणक क्रभाॊक
४६४२ यक्कभ रुऩमे ५९,४६९/- मा प्रदान दे मकातन आमकयाची यक्कभ २% कऩात केरी नाशी. माफाफत

अधववभाव ऩत्राच्मा अनऴॊगाने केरेल्मा खरावात आमकय यक्कभ वॊफधॊ धत ऩयलठादायाॊकडून लवर कयण्माॊत
मेईर अवे नभद केरे आशे.

तयी वदयच्मा दे मकातीर एकण आमकय यक्कभ रुऩमे १८,७९७/- लवर कयाली.
DGPVTTM7001 (Ref No : 148, Hmm No : 195)

[End Para)
[Start Para)
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लाशन बाडमाने घेण्माॊफाफत ठे केदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाफाफत …

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :लाशन भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9फ
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 810809.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 790109.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 20700.00/-

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩालरकेच्मा―क‖ऩबाग कामाारमातीर लाशने बाडमाने घेण्माॊफाफतच्मा दे मकात
नोंदवलरेल्मा भागणी हदलवाऩेषा रॉग फुकातीर प्रत्मष कपयतीचे हदलव कभी अवल्माने ठे केदायाव रु.20700/चे अनतप्रदान झारे. तवेच 16 लाशनाॊची रॉग फुक रेखाऩयीषणाकयीता उऩरब्ध झारी नाशीत.

लवई वलयाय भशानगयऩाभरकेच्मा “क” प्रबाग कामावरमातीर लाशन बाडमाने घेण्माॊफाफत जाहशय ननवलदा

भागलन भे. भळलळॊब माॊना काभ दे ण्माॊत आरे. ठे केदायावोफत प्रबागाने हद.03/05/2012 योजी कयाय केरा
अवन त्मातीर अट क्र.08 नवाय बाडमाची यक्कभ प्रनतहदन रु.900/- प्रभाणे भान्म केरी आशे. प्रबागाची

दे मके ल वॊफध
ॊ ीत भहशन्मातीर रॉग फक, लाशने बाडमाने ऩयवलण्माचा कामावदेळ, कयायनाभा माॊच्मा तऩळीराची
ऩडताऱणी कयण्माॊत आरी अवता दे मकात नोंदवलरेरी भागणी ल रॉग फकाभधीर प्रत्मष कपयतीचे हदलव
माॊचेत तपालत आढऱून आरी. माफाफत रेखाऩयीषणाचे अधववभाव साऩन ऩत्र क्रभाॊक 80, हदनाॊक

19/08/2014 अन्लमे खरावा वलचायण्माॊत आरा अवता वलबागाने कोणताशी खरावा वादय केरा नाशी.
रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1.तपालतीचा तऩळीर -

दे मकाचा
प्रभाणक

ठे केदाया ऩयु वलरेल्मा

चे नाॊल लाशनाचा क्रभाॊक

कपयती रॉगफक
ु ाती दे मका बाडमा अदा अनस
ु े अनतप्रदानी
चा

र
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त

चा दय केरे म

त यक्कभ
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क्रभाॊक ल

भहशना नोंदीनव
ु ाय भाग

हदनाॊक

कपयतीचे
हदलव

णी

केरेरे

प्रनतहद री
न

यक्कभ रु.

यक्क रु.
भ

4747/30.3. भळलळॊब एभएच.04/वीझेड13
6992
--//-भळलळॊब एभएच.04/वीझेड6992
4753/30-3- भळलळॊब एभएच.04/वीडी
13
6096
--//-भळलळॊब --//--

11/12 24

हदलव
25
900

01/13 23

26

900

2340 20700 2700
0

12/12 24

25

900

2250 21600 900
0

11/12 23

24

900

भळलळॊब --//--

01/13 24

25

900

25

27

900

2160 20700 900
0
2250 21600 900
0
2430 22500 1800
0

23

25

900

2250 20700 1800
0

23

26

900

10/12 25

26

900

4755/30.3. भळलळॊब एभएच04/फीफी.345 8/12 23
13
4
--//-10/12 25
भळलळॊब --//--

25

900

2340 20700 2700
0
2340 22500 900
0
2250 20700 1800
0

26

900

4750/30.3. भळलळॊब एभएच.04/वीडी.60 9/12
13
96
4745/30.3. भळलळॊब एभएच.04/व्शी.342 9/12
13
9
एकण.......

21

25

900

27

28

900

--//--

4213/16-3- भळलळॊब एभएच.04/वीडी
4/12
13
6096
4756/30.3. भळलळॊब एभएच.05/एप.163 8/12
13
3
--//-9/12
भळलळॊब --//---//--

भळलळॊब --//--

रु.
2250 21600 900
0

2340 22500 900
0
2250 18900 3600
0
2520 24300 900
0
20700

2. तवेच खारीर तक्त्मातीर लाशने बाडमाने घेंण्माफाफतच्मा दे मकात दळववलण्माॊत आरेरी लाशनाॊची

रॉग फक रेखाऩयीषणाव भागणी करुनशी उऩरब्ध करुन दे ण्माॊत आरी नाशीत. भशायाष्र स्थाननक
ननधी रेखाऩयीषा अधीननमभ अध्मादे ळ, 2011 भधीर करभ 6 नवाय रेखाऩयीषणाव दप्तयी

अबीरेखे उऩरब्ध करुन दे ण्माची जफाफदायी भशानगयऩाभरका आमक्ताॊची आशे. ऩयॊ त वलबागाने

अबीरेखे उऩरब्ध ् करुन हदरे नाशीत. त्माचा तऩळीर ऩढीर प्रभाणे –
अ.क्र.

दे मकाचा प्रभाणक क्रभाॊक ल

दे मकाची स्थर
ु

लाशन क्रभाॊक

1

4751/30-3-2013

21600

एभएच-04/फीफी-3454

2

4744/30-3-2013

23400

एभएच-04/व्शी-3429

हदनाॊक

यक्कभ
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3

4736/30-3-2013

118800

एभएच-04/फीफी-2446

4

4735/30-3-2013

95409

5

4734/30-3-2013

131600

एभएच-04/वीडब्ल्म-ू 8469

6

4741/30-3-2013

62100

एभएच-04/एआय-4607

7

4740/30-3-2013

62100

एभएच-04/एई-4639

8

4748/30-3-2013

21600

एभएच-04/वीझेड-6992

9

4216/16-3-2013

23400

एभएच-04/वीझेड-5478

10

4215/16-3-2013

23400

एभएच-04/वीझेड-5478

11

4214/16-3-2013

23400

एभएच-04/वीझेड-5478

12

4212/16-3-2013

24300

एभएच-04/वीडी-6096

13

4754/30-3-2013

22500

एभएच-04/फीफी-3454

14

4767/30-3-2013

46500

एभएच-48/4-737

15

4766/30-3-2013

45000

एभएच-48/4-737

16

4765/30-3-2013

45000

एभएच-48/4-737

एकुण ...

790109

एभएच-04/एपए-1207

क्र. 1 भध्मे दळववलरेरे ठे केदाय ळीलळॊबो माॊना अनतप्रदान केरेरी यक्कभ रु.20700/- लवरऩात्र आशे . तवेच
अ.क्र. 2 फाफत वॊफध
ॊ ीत लाशनाॊची रॉग फक उऩरब्ध न करुन हदल्माने यक्कभ रुऩमे 790109/- चा खचव
आषेऩाधीन ठे लण्माॊत मेत आशे.

DATBBPM6301 (Ref No : 140, Hmm No : 80)
[End Para)
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करभ ९ क खारीर आषेऩ
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ननयॊ क -------------------
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बाग दोन
वलावाधायण

अननमलभतता
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करभ ९ ड खारीर आषेऩ
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[Start Para)

63

ड प्रबागातीर कोल्शी (ग्राऩॊ)उऩवलबागाच्मा काभातीर अननमलभतता.

ड प्रबागातीर कोल्शी उऩप्रबागाच्मा काभातीर अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :कय ननधावयक ल वॊकरन भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 688347.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 20000.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 668347.00/-

ड प्रबागातीर उऩप्रबागाचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभ ऩुस्स्तके प्रभाणे ठे लरे नाशीत, भुफ
ॊ ई प्राॊनतक
भशानगयऩालरका अर्धननमभ, 1949 करभ 128 नुवाय एकबत्रत भारभत्ता कयाची आकायणी केरी नाशी, दोन
स्लतॊत्र योख लह्मा ठे लून अनेक फॉक खाती ठे लरी आशे त, MRTP ACT 1966 नुवाय वलकाव ळुल्काची आकायणी
केरी नाशी, नवलन आकायणी ननमभानुवाय केरी नाशी, ऩालती वाठा नोंदलशी नाशी,इत्मादी…

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा ड प्रबागातीर कोल्शी (ग्राऩॊ) उऩवलबागाचे कय वलबागाचे
रेखाऩरयषण केरे अवता त्मात आढऱून आरेल्मा अननमभभततेफाफत वलबागारा अधववभाव साऩन ऩत्र
क्र. 03, हद. 09/06/14 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. वलबागाने हद. 20/06/14 योजी खरावा वादय
केरा आशे . त्मा अनऴॊगाने रेखा ऩरयषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका 2005 भधीर
तयतदीनवाय खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६)
तवेच माव्मनतरयक्त
[171]
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Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ लयीर वलशीत नभन्मात भारभत्ता कय लवरीचे कोल्शी उऩवलबागाचे रेखे ठे लरे नाशीत.
वलबागाने वदयचे रेखे ठे लण्माची तजवलज घेण्मात मेईर अवा खरावा केरा आशे. वफफ वदयचे रेखे
ठे लन
ू अनऩारन दाखलाले.
2) ग्राभऩॊचामत कोल्शी, भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ- भध्मे उऩ-वलबाग
नगयवलकाव वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक 31 भे, 2011 नवाय भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी. भशायाष्र
भशानगयऩाभरका अधधननमभ, 1949 ननमभ 128-अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी
केरी नवन आजतगामत कोल्शी उऩवलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजयू
दयाने केरी जात आशे . वदय उऩवलबागात भशाऩाभरका षेत्रातीर दयानवाय आकायणी करून कय लवरी
केरी जात नवल्माने भशानगयऩाभरकेचे भोठ्मा प्रभाणालय आधथवक नकवान शोत आशे. तवेच कोल्शी
उऩवलबागातीर भारभत्ता धायकाॊकडून भळषण कय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, वलळेऴ स्लच्छता कय,
अग्ग्नळभन उऩकय माॊची लवर
ू ी केरी जात नाशी. ळावनाव दे म अवरेल्मा भळषण, योजगाय शभी
कयाॊची दे खीर लवरी केरी जात नवल्माने, ळावनाव मा कयाऩोटी भभऱणाऱमा उत्ऩन्नाव भकाले रागरे
आशे.
माफाफत भख्मारमात वलचायणा केरी अवता 53 ऩैकी 35 गालाॊफाफत भा. न्मामारमाने –
भशानगयऩाभरकेच्मा भारभत्ता कय दयाने लवरी कयण्माॊव स्थधगती आदे ळ हदरे आशे त. त्माभऱे
प्रचभरत दयाने (ग्राऩॊ काऱातीर दयाने) कयाची लवरी कयण्माचे आदे भळत केरे आशे. माफाफतचे आदे ळ
उऩरब्ध करुन दे ण्मावाठी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.03, हद. 09/06/2014 अन्लमे भागणी केरी शोती.
ऩयॊ त वलबागाने वॊफध
ॊ ीत आदे ळ उऩरब्ध करुन हदरे नाशीत. माफाफत वलववाधायण वबा ठयाल क्र.1, हद.
18/02/12 अन्लमे भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 चे करभ 99 नवाय स्थामी
वभभतीने

2012-13 मा लऴाववाठी भळपायव केरेल्मा दयाचा वलचाय करून बतऩलव ग्राभऩॊचामत

षेत्रारा लगऱून कयाच्मा आकायणीव भॊजूयी हदरी आशे. मा प्रकयणी भा. न्मामारमाच्मा आदे ळानवाय
कामवलाशी करुन अनऩारन दाखलाले.
3) ग्राभऩॊचामत कोल्शी उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन
लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे. वदय योखलशीतीर 2012-13 वलत्तीम लऴावअखेयच्मा भळल्रक
यक्कभाॊचा भेऱ घेतरा अवता 31/3/2013 अखेय ऩढीर प्रभाणे भळल्रक दाखलरी आशे.
ऩोस्टात (ऩावफक नाशी)
को. ऑ.फॉक (7/658)

10.77
547.01
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भवॊडडकेट फॉक (304/49)

6,75,513.62

FD

3,12,000.00

एकूण

9,88,071.40

ऩोस्टाचे ऩावफक दप्तयी उऩरब्ध झारे नाशी. FD फाफत वलचायणा केरी अवता त्मा भख्मारमात
अवल्माभऱे उऩरब्ध झाल्मा नाशीत. ग्राभीण स्तयालय पक्त लवरीचे काभ चारते. लवरी यक्कभा
फॉकेत बयल्मालय त्माची चरने अभबरेख्मात ठे लरी जातात. खचावफाफतचे व्मलशाय प्रबाग कामावरम ल
भख्म कामावरमात चारतात. अवे अवताना ग्राभीण स्तयालय अनेक फॉकाॊच्मा ळाखेत अवणायी जनी
ग्राभऩॊचामत कारीन खाती अदमाऩ फॊद केरी नाशीत. तवेच लवरीच्मा यक्कभा भनऩा खाती बयणा
केल्मा नॊतय ग्राभीण स्तयालय भळल्रक यशात नाशी. त्माभऱे योखलशीत अवरेरी भळल्रक जन्मा
ग्राभऩॊचामत काऱातीर आशे.
ऩाणी ऩट्टी योकड लशी 31/3/2013
भवॊडडकेट फॉक (220/20876)

रु.

18,221.01

FD

रु.

20,000.00

एकूण

रु.

38,221.01

FD तऩावणीव उऩरब्ध झारी नाशी. त्माभऱे FD भध्मे भळल्रक दाखवलरेरी यक्कभ रुऩमे
20,000/- रेखाऩयीषणात आषेऩाधीन ठे लण्माॊत मेत आशे.
4) भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949, भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ (डडवेंफय
2012 ऩावन
ू ) भधीर करभ 478, 479 ल 480 नवाय कोणतेशी फाॊधकाभ रेखी ऩयलानगी
भभऱाल्माभळलाम केरे अवेर तय अनधधकृत आशे अवे वभजण्मात माले. मा तयतदीनवाय वॊफधॊ धत
भारकाव/बोगलटा धायकाव रेखी नोटीवी द्लाये ते काढून टाकण्माव ककॊ ला ऩाडून टाकण्माव पभावलणे
आलश्मक आशे. वॊफधॊ धताॊने न ऐकल्माव अवे फाॊधकाभ भशाऩाभरकेच्मा लतीने काढून टाकरे जाईर.
अळी अधधननमभात तयतद अवताॊना उऩवलबागात कोणतीशी ऩयलानगी न घेता, इभायती, लाणणज्म
इभायती फाॊधल्मा जातात, आणण त्माव वॊफधॊ धत उऩवलबागाचा भरवऩक/वभन्लमक हटऩणी तमाय करून
त्माव प्रबागातीर कय ननरयषक/अधधषक ल प्रबायी वशाय्मक आमक्ताॊची भॊजूयी घेतरी जाते. त्मानॊतय
काशी प्रकयणात भख्मारमातीर उऩामक्ताॊची भॊजयू ी घेतरी जाते. काशी प्रकयणी आमक्ताॊची भॊजयू ी
घेतरी जाते. त्मानवाय ग्राभीण बागातीर आकायणी नोंदलशीत भॊजूयीचा क्रभाॊक ल हदनाॊक ककॊ ला
हटऩणीचा हदनाॊक नभद केरा जातो. वॊफधॊ धताव घयऩट्टीच्मा दप्ऩट ळास्ती रालरी जाते. ऩयॊ त आकायणी
नोंदलशीत अनधधकृत फाॊधकाभ अवा भळक्का भायरा जात नाशी. अळा प्रकाये आकायणी केल्माने
अनधधकृत काभालय ननमॊत्रण ठे लता मेणाय नाशी. भशाऩाभरकेरा MRTP ACT 1966 नवाय वलकाव
ळल्काव भकाले रागते. वफफ भशानगयऩाभरकेचे आधथवक नकवान शोत आशे .
उदा - अ) भभऱकत क्रभाॊक 683 भवभें ट/वलटा, भारक चॊद्रकाॊत गोवलॊद चौधयी, बोगलटादाय याजेळ
शरयश्चॊद्र गप्ता 0.5 दयाने 30 X 40 = 1200 घयऩट्टी रु. 600 + हदला 25 + ऩाणी 5 + ळास्ती
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1200 = एकूण कय रु.1830 क्रभाॊक 29/11-12, हद. 30/5/11 उऩआमक्त माॊचे आदे ळानवाय.
प्रत्मषात आदे ळ उऩरब्ध झारा नाशी.
फ) भभऱकत क्रभाॊक 606 जमॊतीरार ऩरुऴेात्तभ ऩॊचार ल वबाऴ ऩरुऴेात्तभ ऩॊचार षेत्र
900Xदय2=1800+25+5= एकूण कय रु. 1830 मा प्रकयणी शस्ताॊतयण पी लवर केरी नाशी.
माफाफतचा दस्तऐलज रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन हदरा नाशी. उऩननफॊधक माॊच्माकडे केरेल्मा
कयायनाम्माची प्रत उऩरब्ध झारेरी नाशी. उऩननफॊधकाकडे दस्तऐलजाची नोंद नवल्माने ळावनाच्मा
भद्राॊक ळल्काचे नकवान झारे आशे.

भद्राॊक ळल्क अनदानाऩोटी भशाऩाभरकेरा भभऱणाऱमा अनदानाचे

नकवान झारे. मा प्रकयणी उऩामक्त माॊचे भॊजूयी आदे ळ प्राप्त झारे. ऩयॊ त उऩननफॊधक माॊच्माकडे
केरेल्मा कयायनाम्माची प्रत उऩरब्ध झारी नाशी.
क) 2012-13 भध्मे लाढील आकायणी भभऱकत क्र. 718 ते 781 ऩमंत केरी आशे. वॊफधॊ धत नोंदलशीत
उऩप्रबागाच्मा कोणत्माशी कभवचाऱमाची ककॊ ला अधधकाऱमाची स्लाषयी नाशी.
ड) नलीन भारभत्ता कय आकायणी प्रकयणाॊची तऩावणी कयता अवे ननदळवनाव आरे की,
भशाऩाभरकेच्मालतीने कय आकायणीच्मा काशी प्रकयणाॊच्मा हटप्ऩणी उऩामक्त तय काशी अनतरयक्त
आमक्त माॊनी भॊजयी हदल्मा आशे त, त्माभऱे कय ननधावयक ल वॊकरक माॊच्माऐलजी नेभके कोणाव
अधधकाय आशे त माफाफतचे प्राधधकाय रेखा ऩयीषणाव दाखवलरे नाशीत. तवेच कय आकायणी भॊजूय
केरेल्मा प्रकयणाॊच्मा आकायणी तक्त्मालय वॊफधॊ धत उऩामक्त/अनतरयक्त आमक्त माॊनी स्लाषयी केरेरी
नाशी. वषभ अधधकाऱमाने कय आकायणी तक्ता भॊजूय करून त्माची प्रत वॊफधॊ धत बोगलटाधायकाव
ननगवभभत केरेरी नाशी.
5) भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभातीर प्रकयण 8 कयाधान ननमभ ल लेऱोलेऱी ननगवभभत झारेरे
ळावन ननणवमानवाय फाॊधकाभ ऩणव झाल्माचा हदनाॊक ल प्रत्मषात लाऩय केल्माचा हदनाॊक माऩैकी जी
घटना आधी शोईर त्मा तायखेऩावन
ू /नतभाशी ऩावन
ू कय आकायणी कयालमाची आशे. अवे अवताना
ऩढीर वलत्तीम लऴावच्मा वयलाती ऩावन
ू / मेणाऱमा वलत्तीम लऴावऩावन
ू आकायणी केल्माचे हदवन
ू मेत.े
त्माभऱे भशाऩाभरकेचे आधथवक नकवान झारे आशे .
6) उऩवलबागाव कय लवरीकयीता प्राप्त झारेरी ऩालती ऩस्तके, लाऩयरेरी ऩस्तके ल भळल्रक ऩस्तके
माॊची वाठा नोंदलशी ठे लरेरी नाशी.
7) कोल्शी उऩप्रबागाचे लवरीचे प्रभाण वभाये 60% अवन घयऩट्टी, हदलाफत्ती, ऩाणीऩट्टी कयाची
31/03/2013 अखेय एकूण थकफाकी रु. 6,68,347/- इतकी आशे. भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका
अधीननमभ, 1949 प्रकयण 11- कयाधान वलबाग ननमभ 128, भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधीननमभ,
2011ननमभ 128 नवाय थकफाकी त्लयीत लवर करून भशानगयऩाभरका पॊडात जभा कयाली.
DATPMVM6001 (Ref No : 1, Hmm No : 03)
[End Para)
[Start Para)
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ड प्रबागातीर र्चॊचोटी (ग्राऩॊ)उऩवलबागाच्मा काभातीर अननमलभतता.

ड प्रबागातीर र्चॊचोटी उऩप्रबागाच्मा काभातीर अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :कय ननधावयक ल वॊकरन भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 52874.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 52874.00/-

ड प्रबागातीर उऩप्रबागाचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभ ऩुस्स्तके प्रभाणे ठे लरे नाशीत,
अर्धननमभातीर करभ 128 नुवाय एकबत्रत भारभत्ता कयाची आकायणी केरी नाशी, दोन स्लतॊत्र योख लह्मा
ठे लून अनेक फॉक खाती ठे लरी आशे त, MRTP ACT 1966 नुवाय वलकाव ळुल्काची आकायणी केरी नाशी, नवलन
आकायणी ननमभानुवाय केरी नाशी, ऩालती वाठा नोंदलशी नाशी,इत्मादी…

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा ड प्रबागातीर धचॊचोटी (ग्राऩॊ) उऩवलबागाचे कय वलबागाचे रेखा
ऩरयषण केरे अवता त्मात आढऱून आरेल्मा अननमभभततेफाफत वलबागारा अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.
04, हद. 09/06/14 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. वलबागाने हद. 20/06/14 योजी खरावा वादय
केरा. त्मा अनऴॊगाने रेखा ऩरयषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका 2005 भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे .
लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)

दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)

भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)

बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)

नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)

नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)

ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)

काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६)
तवेच माव्मनतरयक्त

Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)

Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)

Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)

Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
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तथावऩ लयीर वलशीत नभन्मात भारभत्ता कय लवरीचे धचॊचोटी उऩवलबागाचे रेखे ठे लरे नाशीत.

वलबागाने वदयचे रेखे ठे लण्माची तजवलज घेण्मात मेईर अवा खरावा केरा आशे. वफफ वदयचे रेखे
ठे लन
ू अनऩारन दाखलाले.

2) ग्राभऩॊचामत धचॊचोटी, भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव

वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक 31 भे, 2011 नवाय भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी. भशायाष्र भशानगयऩाभरका

अधधननमभ, 1949 ननमभ 128-अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी केरी नवन आजतगामत
कोल्शी उऩवलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजूय दयाने केरी जात आशे . वदय
उऩवलबागात भशाऩाभरका षेत्रातीर दयानवाय आकायणी करून कय लवर
ू केरा जात नवल्माने

भशानगयऩाभरकेचे भोठमा प्रभाणालय आधथवक नकवान शोत आशे . तवेच धचॊचोटी उऩवलबागातीर भारभत्ता
धायकाॊकडून भळषण कय, योजगाय शभी कय, लष
ू ी
ृ कय, वलळेऴ स्लच्छता कय, अग्ग्नळभन उऩकय माॊची लवर

केरी जात नाशी. ळावनाव दे म अवरेल्मा भळषण, योजगाय शभी कयाॊची दे खीर लवरी केरी जात नवल्माने,
ळावनाव मा कयाऩोटी भभऱणाऱमा उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे .
माफाफत भख्मारमात वलचायणा केरी अवता 53 ऩैकी 35 गालाॊफाफत भा.न्मामारमाने –
भशानगयऩाभरकेच्मा भारभत्ता कय दयाने लवरी कयण्माॊव स्थधगती आदे ळ हदरे आशे त. त्माभऱे प्रचभरत
दयाने (ग्राऩॊ काऱातीर दयाने) कयाची लवरी कयण्माचे आदे भळत केरे आशे . माफाफतचे आदे ळ उऩरब्ध करुन
दे ण्मावाठी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.04, हद. 09/06/2014 अन्लमे भागणी केरी शोती. ऩयॊ त
वलबागाने वॊफध
ॊ ीत आदे ळ उऩरब्ध करुन हदरे नाशीत. माफाफत वलववाधायण वबा ठयाल क्र. 1, हद.
18/02/12 अन्लमे भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 चे करभ 99 नवाय स्थामी वभभती
2012-13 मा लऴाववाठी भळपायव केरेल्मा दयाचा वलचाय करून बतऩलव ग्राभऩॊचामत षेत्रारा लगऱून कयाच्मा
आकायणीव भॊजूयी हदरी आशे . मा प्रकयणी भा. न्मामारमाच्मा आदे ळानवाय कामवलाशी करुन अनऩारन
दाखलाले.
3) ग्राभऩॊचामत धचॊचोटी उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन

लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे वदय योखलशीतीर 2012-13 वलत्तीम लऴावअखेयच्मा भळल्रक यक्कभाॊचा
भेऱ घेतरा अवता 31/3/2013 अखेय ऩढीर प्रभाणे भळल्रक दाखलरी आशे .
भवॊडडकेट फॉक (6775)
को. ऑ.फॉक (7659)
FD
एकूण

66,279.87
538.30

31,000.00
97,818.17

FD फाफत वलचायणा केरी अवता त्मा भख्मारमात अवल्माभऱे उऩरब्ध झाल्मा नाशीत. ग्राभीण

स्तयालय पक्त लवरीचे काभ चारते. लवरी यक्कभा फॉकेत बयल्मालय त्माची चरने अभबरेख्मात
ठे लरी जातात. खचावफाफतचे व्मलशाय प्रबाग कामावरम ल भख्म कामावरमात चारतात. अवे

अवताना ग्राभीण स्तयालय अनेक फॉकाॊच्मा ळाखेत अवणायी जनी खाती ग्राभऩॊचामत कारीन

अदमाऩ ऩमंत फॊद न कयण्माचे प्रमोजन स्ऩष्ट कयाले. तवेच लवरीच्मा यक्कभा भनऩा खाती
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बयणा केल्मा नॊतय ग्राभीण स्तयालय भळल्रक यशात नाशी. त्माभऱे योख लशीत भळरकेचा तऩभळर
भरहशण्माचे प्रमोजन स्ऩष्ट कयाले.

ऩाणी ऩट्टी योकड लशी 31/3/2013
भवॊडडकेट फॉक (220/20987)

6,835.95

FD

5,000.00

एकूण

11,835.95

FD तऩावणीव उऩरब्ध झारी नाशी.
उऩयोक्त FD 31000 + 5000 उऩरब्ध न झाल्माने रेखाऩयीषणात आषेऩाधीन ठे लण्माॊत मेत
आशे.
4)

भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949, भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ (डडवेंफय

2012 ऩावन
ू ) भधीर करभ 478, 479 ल 480 नवाय कोणतेशी फाॊधकाभ रेखी ऩयलानगी भभऱाल्माभळलाम
केरे अवेर तय अनधधकृत आशे अवे वभजण्मात माले. मा तयतदीनवाय वॊफधॊ धत भारकाव/बोगलटा धायकाव
रेखी नोटीवी द्लाये ते काढून टाकण्माव ककॊ ला ऩाडून टाकण्माव पभावलणे आलश्मक आशे . वॊफधॊ धताॊने न
ऐकल्माव अवे फाॊधकाभ भशाऩाभरकेच्मा लतीने काढून टाकरे जाईर. अळी अधधननमभात तयतद अवताॊना
उऩवलबागात कोणतीशी ऩयलानगी न घेता, इभायती, लाणणज्म इभायती फाॊधल्मा जातात, आणण त्माव वॊफधॊ धत
उऩवलबागाचा भरवऩक/वभन्लमक हटऩणी तमाय करून त्माव प्रबागातीर कय ननरयषक/अधधषक ल प्रबायी
वशाय्मक आमक्ताॊची भॊजूयी घेतरी जाते. त्मानॊतय काशी प्रकयणात भख्मारमातीर उऩामक्ताॊची भॊजूयी घेतरी
जाते. काशी प्रकयणी आमक्ताॊची भॊजयू ी घेतरी जाते. त्मानवाय ग्राभीण बागातीर आकायणी नोंदलशीत
भॊजूयीचा क्रभाॊक ल हदनाॊक ककॊ ला हटऩणीचा हदनाॊक नभद केरा जातो. वॊफधॊ धताव घयऩट्टीच्मा दप्ऩट ळास्ती
रालरी जाते. ऩयॊ त आकायणी नोंदलशीत अनधधकृत फाॊधकाभ अवा भळक्का भायरा जात नाशी. अळा प्रकाये
आकायणी केल्माने अनधधकृत काभालय ननमॊत्रण ठे लता मेणाय नाशी. भशाऩाभरकेरा MRTP ACT 1966
नवाय वलकाव ळल्काव भकाले रागते. वफफ भशानगयऩाभरकेचे आधथवक नकवान शोत आशे.
उदा - अ) भभऱकत क्रभाॊक 28 RCC यत्नहदऩ प्रॉऩहटव झ ॲण्ड प्रा.भर. स्लत: धयभें द्र आय. ऩार ल

इतय 7 माॊचे नाॊले पेयपाय केरा. 0.80 ऩैवे दय – 58 X 34 x 2 = रु.3944 म्शणन
ू 0.80 ऩैवे

दयाने घयऩट्टी 3154+25+25= एकूण कय रु. 3204 हदनाॊक 18/3/2013 ऩावन
ू पेयपाय भॊजूय. मा
प्रकयणी शस्ताॊतयण पी लवर केरी नाशी. उऩननफॊधक माॊच्माकडे केरेल्मा कयायनाम्माची प्रत

उऩरब्ध झारेरी नाशी. उऩननफॊधकाकडे दस्तऐलजाची नोंद केरी नाशी. ळावनाच्मा भद्राॊक ळल्काचे
नकवान झारे ल भद्राॊक ळल्क अनदानाऩोटी भशाऩाभरकेरा भभऱणाऱमा अनदानाचे नकवान झारे.
मा प्रकयणी वशाय्मक आमक्ताॊचा आदे ळ नाशी.

फ) 2012-13 भध्मे लाढील आकायणी भभऱकत क्र. 393 ते 411 ऩमंत केरी आशे. वॊफधॊ धत नोंदलशीत
उऩप्रबागाच्मा कोणत्माशी कभवचाऱमाची ककॊ ला अधधकाऱमाची स्लाषयी नाशी.

क) नलीन भारभत्ता कय आकायणी प्रकयणाॊची तऩावणी कयता अवे ननदळवनाव आरे की, भशाऩाभरकेच्मालतीने

कय आकायणीच्मा काशी प्रकयणाॊच्मा हटप्ऩणी उऩामक्त तय काशी अनतरयक्त आमक्त माॊनी भॊजयी हदल्मा आशे त
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त्माभऱे कय ननधावयक ल वॊकरक माॊच्माऐलजी नेभके कोणाव अधधकाय आशे त माफाफतचे प्राधधकाय रेखा

ऩयीषणाव दाखवलरे नाशीत. तवेच कय आकायणी भॊजयू केरेल्मा प्रकयणाॊच्मा आकायणी तक्त्मालय वॊफधॊ धत
उऩामक्त/अनतरयक्त आमक्त माॊनी स्लाषयी केरेरी नाशी. वषभ अधधकाऱमाने कय आकायणी तक्ता भॊजूय
करून त्माची प्रत वॊफधॊ धत बोगलटाधायकाव ननगवभभत केरेरी नाशी.

5) भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभातीर प्रकयण 8 कयाधान ननमभ ल लेऱोलेऱी ननगवभभत झारेरे ळावन
ननणवमानवाय फाॊधकाभ ऩणव झाल्माचा हदनाॊक ल प्रत्मषात लाऩय केल्माचा हदनाॊक माऩैकी जी घटना आधी शोईर
त्मा तायखेऩावन
ू /नतभाशी ऩावन
ू कय आकायणी कयालमाची आशे . अवे अवताना ऩढीर वलत्तीम लऴावच्मा वयलाती
ऩावन
ू / मेणाऱमा वलत्तीम लऴावऩावन
ू आकायणी केल्माचे हदवन
ू मेत.े त्माभऱे भशाऩाभरकेचे आधथवक नकवान
झारे आशे .
6) उऩवलबागाव कय लवरीकयीता प्राप्त झारेरी ऩालती ऩस्तके, लाऩयरेरी ऩस्तके ल भळल्रक ऩस्तके
माॊची वाठा नोंदलशी ठे लरेरी नाशी.

7) धचॊचोटी उऩप्रबागाच्मा लवरीचे प्रभाण वभाये 78 टक्के अवन - घयऩटटी, हदलाफत्ती, ऩाणीऩटटी कयाची
31/03/2013

अखेय

एकूण

थकफाकी

रुऩमे

52,874/-

इतकी

आशे .

भॊफई

प्राॊनतक

भशानगयऩाभरका

अधीननमभ,1949 प्रकयण 11- कयाधान वलबाग ननमभ 128, भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 2011ननमभ
128

नवाय थकफाकी त्लयीत लवर करून भशानगयऩाभरका पॊडात जभा कयाली.
DATPMVM6001 (Ref No : 2, Hmm No : 04)

[End Para)
[Start Para)

65

ड प्रबागातीर दे लदऱ (ग्राऩॊ)उऩवलबागाच्मा काभातीर अननमलभतता.

ड प्रबागातीर दे लदऱ उऩप्रबागाच्मा काभातीर अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :कय ननधावयक ल वॊकरन भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 3248905.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1225000.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 2023905.00/-

ड प्रबागातीर उऩप्रबागाचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभ ऩुस्स्तके प्रभाणे ठे लरे नाशीत, भुफ
ॊ ई प्राॊनतक
भशानगयऩालरका अधीननमभ, 1949 करभ 128 नुवाय एकबत्रत भारभत्ता कयाची आकायणी केरी नाशी, दोन
स्लतॊत्र योख लह्मा ठे लून अनेक फॉक खाती ठे लरी आशे त, MRTP ACT 1966 नुवाय वलकाव ळुल्काची आकायणी
केरी नाशी, नवलन आकायणी ननमभानुवाय केरी नाशी, ऩालती वाठा नोंदलशी नाशी,इत्मादी…

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा ड प्रबागातीर दे लदऱ (ग्राऩॊ) उऩवलबागाचे कय वलबागाचे रेखा

ऩरयषण केरे अवता त्मात आढऱून आरेल्मा अननमभभततेफाफत वलबागारा अधववभाव साऩन ऩत्र क्र. 05,
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हद. 09/06/14 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.वलबागाने हद. 20/06/14 योजी खरावा वादय केरा आशे . त्मा
अनऴॊगाने रेखा ऩरयषणात ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्माॊत मेत आशे त.
1) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका 2005 भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच

माव्मनतरयक्त
Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ लयीर वलशीत नभन्मात भारभत्ता कय लवरीचे दे लदऱ उऩवलबागाचे रेखे ठे लरे नाशीत. वलबागाने
वदयचे रेखे दाखवलण्माची तजलीज घेण्मात मेईर अवा खरावा केरा आशे .वदयचे रेखे ठे लन
ू अनऩारन
दाखलाले.

2) ग्राभऩॊचामत दे लदऱ, भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ- भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव
वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक 31 भे, 2011 नवाय भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी. भशायाष्र

भशानगयऩाभरका अधधननमभ, 1949 ननमभ 128-अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी केरी
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नवन आजतागामत दे लदऱ उऩवलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजूय दयाने

केरी जात आशे. त्माभऱे वदय वलबागात भशाऩाभरका षेत्रातीर दयानवाय आकायणी करून कय लवर
ू केरा
जात नवल्माने भशानगयऩाभरकेचे भोठमा प्रभाणालय आधथवक नकवान शोत आशे . तवेच वदय दे लदऱ

उऩवलबागातीर भारभत्ताधायकाॊकडून भळषण कय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, वलळेऴ स्लच्छता कय,

अग्ग्नळभन उऩकय माॊची लवर
ू ी केरी जात नाशी. ळावनाव दे म अवरेल्मा भळषण, योजगाय शभी कयाॊची
दे खीर लवरी केरी जात नवल्माने, ळावनाव मा कयाऩोटी भभऱणाऱमा उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे.
माफाफत भख्मारमात वलचायणा केरी अवता 53 ऩैकी 35 गालाॊफाफत भा.न्मामारमाने –

भशानगयऩाभरकेच्मा भारभत्ता कय दयाने लवरी कयण्माॊव स्थधगती आदे ळ हदरे आशे त. त्माभऱे प्रचभरत
दयाने (ग्राऩॊ काऱातीर दयाने) कयाची लवरी कयण्माचे आदे भळत केरे आशे . माफाफतचे आदे ळ उऩरब्ध

करुन दे ण्मावाठी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.05, हद. 09/06/2014 अन्लमे भागणी केरी शोती. ऩयॊ त वलबागाने
वॊफध
ॊ ीत आदे ळ उऩरब्ध करुन हदरे नाशीत. माफाफत वलववाधायण वबा ठयाल क्र. 1, हद. 18/02/12 अन्लमे

भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 चे करभ 99 नवाय स्थामी वभभती 2012-13 मा लऴाववाठी
भळपायव केरेल्मा दयाचा वलचाय करून बतऩलव ग्राभऩॊचामत षेत्रारा लगऱून कयाच्मा आकायणीव भॊजूयी
हदरी आशे. मा प्रकयणी भा. न्मामारमाच्मा आदे ळानवाय कामवलाशी करुन अनऩारन दाखलाले.

3) ग्राभऩॊचामत दे लदऱ उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन
लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे. वदय योखलशीतीर वलत्तीम लऴावअखेयच्मा भळल्रक यक्कभाॊचा भेऱ
घेतरा अवता 31/3/2013 अखेय ऩढीर प्रभाणे भळल्रक दाखलरी आशे .
भवॊडडकेट फॉक (220/7020)
FD
एकूण

9,67,370.79
12,25,000.00
21,92,370.79

FD फाफत वलचायणा केरी अवता त्मा भख्मारमात अवल्माभऱे उऩरब्ध झाल्मा नाशीत. त्माभऱे FD
म्शणन
ू दाखवलरेरी यक्कभ रु.12,25,000/-रेखाऩयीषणात आषेऩाधीन ठे लण्माॊत मेत आशे. भवेंडडकेट

फॉकेच्मा ऩावफकात यक्कभ रु. 968347.79 आशे .म्शणजेच योख लशीतीर भळल्रक आणण ऩावफकातीर

भळल्रक माभध्मे तपालत आशे . फॉक फाकी भेऱऩत्रक तमाय केरेरे नाशी. ग्राभीण स्तयालय पक्त लवरीचे
काभ चारते. लवरी यक्कभा फॉकेत बयल्मालय त्माची चरने अभबरेख्मात ठे लरी जातात. खचावफाफतचे

व्मलशाय प्रबाग कामावरम ल भख्म कामावरमात चारतात. अवे अवताना ग्राभीण स्तयालय अनेक फॉकाॊच्मा
ळाखेत अवणायी जनी ग्राभऩॊचामत कारीन खाती अदमाऩ ऩमंत फॊद केरी नाशीत. तवेच लवरीच्मा
यक्कभा भनऩा खाती बयणा केल्मा नॊतय ग्राभीण स्तयालय भळल्रक यशात नाशी. त्माभऱे योख लशीत
भळल्रकेचा तऩभळर भरहशण्माचे प्रमोजन स्ऩष्ट कयाले.
4) भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949, भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ (डडवेंफय

2012 ऩावन
ू ) भधीर करभ 478, 479 ल 480 नवाय कोणतेशी फाॊधकाभ रेखी ऩयलानगी भभऱाल्माभळलाम
केरे अवेर तय अनधधकृत आशे अवे वभजण्मात मेत.े मा तयतदीनवाय वॊफधॊ धत भारकाव/बोगलटा
धायकाव रेखी नोटीवी द्लाये ते काढून टाकण्माव ककॊ ला ऩाडून टाकण्माव पभावलणे आलश्मक आशे.

वॊफधॊ धताॊने न ऐकल्माव अवे फाॊधकाभ भशाऩाभरकेच्मालतीने काढून टाकरे जाईर.अळी अधधननमभात
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तयतद अवताॊना उऩवलबागात कोणतीशी ऩयलानगी न घेता, इभायती, लाणणज्म इभायती फाॊधल्मा जातात,
आणण त्माव वॊफधॊ धत उऩवलबागाचा भरवऩक/वभन्लमक हटऩणी तमाय करून त्माव प्रबागातीर कय
ननरयषक/अधधषक ल प्रबायी वशाय्मक आमक्ताॊची भॊजूयी घेतरी जाते. त्मानॊतय काशी प्रकयणात

भख्मारमातीर उऩआमक्ताॊची भॊजूयी घेतरी जाते. काशी प्रकयणी आमक्ताॊची भॊजूयी घेतरी जाते.

त्मानवाय ग्राभीण बागातीर आकायणी नोंदलशीत भॊजयू ीचा क्रभाॊक ल हदनाॊक ककॊ ला हटऩणीचा हदनाॊक नभद
केरा जातो. वॊफधॊ धताव घयऩट्टीच्मा दप्ऩट ळास्ती रालरी जाते. ऩयॊ त आकायणी नोंदलशीत अनधधकृत

फाॊधकाभ अवा भळक्का भायरा जात नाशी. अळा प्रकाये आकायणी केल्माने अनधधकृत काभालय ननमॊत्रण
ठे लता मेणाय नाशी. भशाऩाभरकेरा MRTP ACT 1966 नवाय वलकाव ळल्काव भकाले रागते. वफफ
भशानगयऩाभरकेचे आधथवक नकवान शोत आशे.
उदा - अ) भभऱकत क्रभाॊक 341 अ -1 रकी कॊऩाउॊ ड अब्दर कयीभ ल इतय 120 x 27 = 3240 x दय0.80

ऩैव=
े 2595+38= 2630 कय. पेयपाय क्र. 79/12-13, हद. 2/3/12 अन्लमे भॊजूय. मा प्रकयणी भफ
ॊ ई प्राॊनतक
भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949करभ 149 अ अन्लमे शस्ताॊतयण पी लवर केरी नाशी.उऩननफॊधक

माॊच्माकडे केरेल्मा कयायनाम्माची प्रत उऩरब्ध झारेरी नाशी. उऩननफॊधकाकडे दस्तऐलजाची नोंद केरी
नाशी. ळावनाच्मा भद्राॊक ळल्काचे नकवान झारे आशे ल भद्राॊक ळल्क अनदानाऩोटी भशाऩाभरकेरा
भभऱणाऱमा अनदानाचे नकवान झारे आशे. मा प्रकयणी वशाय्मक आमक्ताॊचा आदे ळ नाशी.
फ) 2012-13 भध्मे लाढील आकायणी भभऱकत क्र. 629 ते 636 ऩमंत केरी आशे. वॊफधॊ धत नोंदलशीत

उऩप्रबागाच्मा कोणत्माशी कभवचाऱमाची ककॊ ला अधधकाऱमाची स्लाषयी नाशी.त्माभऱे जफाफदायी ननग्श्चत
कयता मेत नाशी.
क) नलीन भारभत्ता कय आकायणी प्रकयणाॊची तऩावणी कयता अवे ननदळवनाव आरे की,

भशाऩाभरकेच्मालतीने कय आकायणीच्मा काशी प्रकयणाॊच्मा हटप्ऩणी उऩामक्त तय काशी अनतरयक्त आमक्त
माॊनी भॊजयी हदल्मा आशे त त्माभऱे कय ननधावयक ल वॊकरक माॊच्माऐलजी नेभके कोणाव अधधकाय आशे त
माफाफतचे प्राधधकाय रेखा ऩयीषणाव दाखवलरे नाशीत. तवेच कय आकायणी भॊजयू केरेल्मा प्रकयणाॊच्मा
आकायणी तक्त्मालय वॊफधॊ धत उऩामक्त/अनतरयक्त आमक्त माॊनी स्लाषयी केरेरी नाशी. त्माभऱे वषभ
अधधकाऱमाने कय आकायणी तक्ता भॊजूय करून त्माची प्रत वॊफधॊ धत बोगलटाधायकाव ननगवभभत केरेरी
नाशी.

5) भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभातीर प्रकयण 8 कयाधान ननमभ ल लेऱोलेऱी ननगवभभत झारेरे

ळावन ननणवमानवाय फाॊधकाभ ऩणव झाल्माचा हदनाॊक ल प्रत्मषात लाऩय केल्माचा हदनाॊक माऩैकी जी घटना
आधी शोईर त्मा तायखेऩावन
ू /नतभाशी ऩावन
ू कय आकायणी कयालमाची आशे. अवे अवताना ऩढीर वलत्तीम

लऴावच्मा वयलाती ऩावन
ू / मेणाऱमा वलत्तीम लऴावऩावन
ू आकायणी केल्माचे हदवन
ू मेत.े त्माभऱे भशाऩाभरकेचे
आधथवक नकवान झारे आशे.

6) उऩवलबागाव प्राप्त झारेरी कय लवरीची ऩालती ऩस्तके, लाऩयरेरी ऩस्तके ल भळल्रक ऩस्तके माॊची
वाठा नोंदलशी ठे लरेरी नाशी.
7) दे लदऱ उऩप्रबागाच्मा कयाच्मा लवरीचे प्रभाण वभाये 60 टक्के अवन घयऩटटी, हदलाफत्ती ल ऩाणीऩटटी
कयाची 31/03/2013 अखेय एकूण थकफाकी रुऩमे 2023905 इतकी आशे. भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका
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अधीननमभ,1949 प्रकयण 11- कयाधान वलबाग ननमभ 128, भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधीननमभ,2011
ननमभ 128 नवाय थकफाकी त्लयीत लवर करून भशानगयऩाभरका पॊडात जभा कयाली.
DATPMVM6001 (Ref No : 3, Hmm No : 05)
[End Para)
[Start Para)

66

ई प्रबागातीर नामगाॊल (ग्राऩॊ)उऩवलबागाच्मा काभातीर अननमलभतता.

ई प्रबागातीर नामगाॊल उऩप्रबागाच्मा काभातीर अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :कय ननधावयक ल वॊकरन भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1335150.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 1335150.00/-

ई प्रबागातीर उऩप्रबागाचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभ ऩुस्स्तके प्रभाणे ठे लरे नाशीत, भुफ
ॊ ई प्राॊनतक
भशानगयऩालरका अर्धननमभ, 1949 करभ 128 नुवाय एकबत्रत भारभत्ता कयाची आकायणी केरी नाशी,
MRTP ACT 1966 नुवाय वलकाव ळुल्काची आकायणी केरी नाशी, नवलन आकायणी ननमभानुवाय केरी नाशी,

बुईबाडे, गाऱाबाडे ची लवुरी 13 टक्के आशे . भारकीच्मा वबागश
ृ ाच्मा बाडमाफाफत, कयाच्मा थकफाकीफाफत
इत्मादी…

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा ई प्रबागातीर नामगाॊल (ग्राऩॊ) उऩवलबागाचे कय वलबागाचे रेखा ऩरयषण
केरे अवता त्मात आढऱून आरेल्मा अननमभभततेफाफत वलबागारा अधववभाव साऩन ऩत्र क्र. 06, हद. 09/06/14
अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.वलबागाने हद. 14/06/14 योजी खरावा वादय केरा आशे. त्मा अनऴॊगाने रेखा
ऩरयषणात ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्माॊत मेत आशे त.
1) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका 2005 भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
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बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच
माव्मनतरयक्त
Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ लयीर वलशीत नभन्मात भारभत्ता कय लवरीचे नामगाॊल उऩवलबागाचे रेखे ठे लरे नाशीत. वलबागाने
वदयचे रेखे ठे लरे जातीर अवा खरावा केरा आशे .वफफ वदयचे रेखे ठे लन
ू अनऩारन दाखलाले.
2) ग्राभऩॊचामत नामगाॊल, भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ- भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव
वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक 31 भे, 2011 नवाय भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी. भशायाष्र भशानगयऩाभरका
अधधननमभ, 1949 ननमभ 128-अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी केरी नवन आजतागामत
कोल्शी उऩवलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजयू दयाने केरी जात आशे .त्माभऱे
वदय वलबागात भशाऩाभरका षेत्रातीर दयानवाय आकायणी करून कय लवर
ू केरा जात नवल्माने
भशानगयऩाभरकेचे भोठमा प्रभाणालय आधथवक नकवान शोत आशे. तवेच वदय नामगाॊल उऩवलबागातीर
भारभत्ताधायकाॊकडून भळषण कय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, वलळेऴ स्लच्छता कय, अग्ग्नळभन उऩकय माॊची
लवर
ू ी केरी जात नाशी. ळावनाव दे म अवरेल्मा भळषण, योजगाय शभी कयाॊची दे खीर लवरी केरी जात
नवल्माने, ळावनाव मा कयाऩोटी भभऱणाऱमा उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे .
माफाफत भख्मारमात वलचायणा केरी अवता 53 ऩैकी 35 गालाॊफाफत भा.न्मामारमाने – भशानगयऩाभरकेच्मा
भारभत्ता कय दयाने लवरी कयण्माॊव स्थधगती आदे ळ हदरे आशे त. त्माभऱे प्रचभरत दयाने (ग्राऩॊ काऱातीर
दयाने) कयाची लवरी कयण्माचे आदे भळत केरे आशे . माफाफतचे आदे ळ उऩरब्ध करुन दे ण्मावाठी अधववभाव
[183]

लवई वलयाय

भनऩा

साऩन ऩत्र क्र.06, हद. 09/06/2014 अन्लमे भागणी केरी शोती. ऩयॊ त वलबागाने वॊफध
ॊ ीत आदे ळ उऩरब्ध करुन
हदरे नाशीत. माफाफत वलववाधायण वबा ठयाल क्र. 1, हद. 18/02/12 अन्लमे भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका
अधधननमभ 1949 चे करभ 99 नवाय स्थामी वभभती 2012-13 मा लऴाववाठी भळपायव केरेल्मा दयाचा वलचाय
करून बतऩलव ग्राभऩॊचामत षेत्रारा लगऱून कयाच्मा आकायणीव भॊजूयी हदरी आशे. मा प्रकयणी भा.
न्मामारमाच्मा आदे ळानवाय कामवलाशी करुन अनऩारन दाखलाले.
3) भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949, भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ (डडवेंफय 2012
ऩावन
ू ) भधीर करभ 478, 479 ल 480 नवाय कोणतेशी फाॊधकाभ रेखी ऩयलानगी भभऱाल्माभळलाम केरे अवेर
तय अनधधकृत आशे अवे वभजण्मात मेते. मा तयतदी नवाय वॊफधॊ धत भारकाव/बोगलटा धायकाव रेखी नोटीवी
द्लाये ते काढून टाकण्माव ककॊ ला ऩाडून टाकण्माव पभावलणे आलश्मक आशे. वॊफधॊ धताॊने न ऐकल्माव अवे
फाॊधकाभ भशाऩाभरकेच्मा लतीने काढून टाकरे जाईर. अळी अधधननमभात तयतद अवताॊना उऩवलबागात
कोणतीशी ऩयलानगी न घेता, इभायती, लाणणज्म इभायती फाॊधल्मा जातात, आणण त्माव वॊफधॊ धत उऩवलबागाचा
भरवऩक/वभनव्मक हटऩणी तमाय करून त्माव प्रबागातीर कय ननरयषक/अधधषक ल प्रबायी वशाय्मक
आमक्ताॊची भॊजूयी घेतरी जाते. त्मानॊतय काशी प्रकयणात भख्मारमातीर उऩामक्ताॊची भॊजूयी घेतरी जाते.काशी
प्रकयणी आमक्ताॊची भॊजयू ी घेतरी जाते. त्मानवाय ग्राभीण बागातीर आकायणी नोंदलशीत भॊजयू ीचा क्रभाॊक ल
हदनाॊक ककॊ ला हटऩणीचा हदनाॊक नभद केरा जातो. वॊफधॊ धताव घयऩट्टीच्मा दप्ऩट ळास्ती रालरी जाते. ऩयॊ त
आकायणी नोंदलशीत अनधधकृत फाॊधकाभ अवा भळक्का भायरा जात नाशी. अळा प्रकाये आकायणी केल्माने
अनधधकृत काभालय ननमॊत्रण ठे लता मेणाय नाशी. भशाऩाभरकेरा MRTP ACT 1966 नवाय वलकाव ळल्काव
भकाले रागते. वफफ भशानगयऩाभरकेचे आधथवक नकवान शोत आशे.
उदा - अ) 2012-13 भध्मे लाढील आकायणी भभऱकत क्र. 440 ते 441 (क) ऩमंत 13 प्रकयणे आशे त. अळी
आकायणी कयताना दप्ऩट ळास्ती रालन
ू घयऩट्टी ची आकायणी केरी आशे. पेयपाय कयताॊना शस्ताॊतयण पी
लवर केरी नाशी.उऩननफॊधक माॊच्माकडे केरेल्मा कयायनाम्माची प्रत उऩरब्ध झारेरी नाशी. उऩननफॊधकाकडे
दस्तऐलजाची नोंद केरी नाशी. ळावनाच्मा भद्राॊक ळल्काचे नकवान झारे आशे ल भद्राॊक ळल्क अनदानाऩोटी
भशाऩाभरकेरा भभऱणाऱमा अनदानाचे नकवान झारे आशे.
फ) 2012-13 भध्मे लाढील आकायणी भभऱकत क्र.440 ते 441 (क) ऩमंत केरी आशे. वॊफधॊ धत नोंदलशीत
उऩप्रबागाच्मा कोणत्माशी कभवचाऱमाची ककॊ ला अधधकाऱमाची स्लाषयी नाशी. त्माभऱे जफाफदायी ननग्श्चत कयता
मेत नाशी.
क) नलीन भारभत्ता कय आकायणी प्रकयणाॊची तऩावणी कयता अवे ननदळवनाव आरे की,
भशाऩाभरकेच्मालतीने कय आकायणीच्मा काशी प्रकयणाॊच्मा हटप्ऩणी उऩामक्त तय काशी अनतरयक्त आमक्त
माॊनी भॊजयी हदल्मा आशे त त्माभऱे कय ननधावयक ल वॊकरक माॊच्माऐलजी नेभके कोणाव अधधकाय आशे त
माफाफतचे प्राधधकाय रेखाऩयीषणाव दाखवलरे नाशीत. तवेच कय आकायणी भॊजूय केरेल्मा प्रकयणाॊच्मा
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आकायणी तक्त्मालय वॊफधॊ धत उऩामक्त/अनतरयक्त आमक्त माॊनी स्लाषयी केरेरी नाशी. वषभ अधधकाऱमाने
कय आकायणी तक्ता भॊजूय करून त्माची प्रत वॊफधॊ धत बोगलटाधायकाव ननगवभभत केरेरी नाशी.
4) भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभातीर प्रकयण 8 कयाधान ननमभ ल लेऱोलेऱी ननगवभभत झारेरे ळावन
ननणवमानवाय फाॊधकाभ ऩणव झाल्माचा हदनाॊक ल प्रत्मषात लाऩय केल्माचा हदनाॊक माऩैकी जी घटना आधी शोईर
त्मा तायखेऩावन
ू /नतभाशी ऩावन
ू कय आकायणी कयालमाची आशे. अवे अवताना वलवच प्रकयणात ऩढीर वलत्तीम
लऴावच्मा वयलाती ऩावन
ू / मेणाऱमा वलत्तीम लऴावऩावन
ू आकायणी केल्माचे हदवन
ू मेत.े त्माभऱे भशाऩाभरकेचे
आधथवक नकवान झारे आशे.
5) नामगाॊल उऩवलबागात बईबाडे, गाऱाबाडे माॊची लवरी नोंदलशी ऩशाता 2012-13 भध्मे थकफाकी रु.
8,39,312 इतकी आशे . लवरीचे प्रभाण वभाये 13% आशे . भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949
करभ 79 (अ) नवाय जन्मा काऱाच्मा बईबाडे आणण गाऱे बाडेच्मा यक्कभा लवरी कयण्माचा प्रमत्न
उऩवलबागाने केरा नाशी.
6) उऩवलबागात ऋऴी लाग्ल्भकी वबागश
ृ नालाचे भॊगर कामावरम आशे. शे भशाऩाभरकेच्मा भारकीचे आशे.
त्माचा प्रनतहदन दय रु. 8,000 आशे. त्मावाठी अनाभत यक्कभ रु. 3,000 आशे. ग्राभऩॊचामत काऱाऩावन
ू म्शणजे
2007 ऩावन
ू वदयच्मा वबागश
ृ ाचा दय तोच आशे . वबागश
ृ ाची षभता वभाये 800 ते 1000 रोकाॊची आशे.
दे खबार दरुस्ती, वलद्मत ऩाण्माचा खचव भशाऩाभरकेरा कयाला रागतो. भशाऩाभरकेच्मा उत्ऩन्नाची वाधन
अवन
ू शी अद्माऩ ऩमंत म्शणजे वभाये 7 लऴे झारी तयी भॊगर कामावरमाच्मा बाड्मात लाढ केरी नाशी. खचावच्मा
प्रभाणात बाडे लाढीचा वलचाय व्शाला.
7) नामगालॊ उऩप्रबागाच्मा कयाच्मा लवरीचे प्रभाण वभाये 70 टक्के अवन घयऩटटी, हदलाफत्ती इ. कयाची
31/03/2013 अखेय एकूण थकफाकी रुऩमे 495838 इतकी आशे. भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका
अधीननमभ,1949 प्रकयण 11- कयाधान वलबाग ननमभ 128, भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधीननमभ,2011
ननमभ 128 नवाय थकफाकी त्लयीत लवर करून भशानगयऩाभरका पॊडात जभा कयाली.
DATPMVM6001 (Ref No : 4, Hmm No : 06)
[End Para)
[Start Para)
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ड प्रबागातीर वानतलरी (ग्राऩॊ)उऩवलबागाच्मा काभातीर अननमलभतता.

ड प्रबागातीर वानतलरी उऩप्रबागाच्मा काभातीर अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :कय ननधावयक ल वॊकरक भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
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गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 4711404.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 4711404.00/-

ड प्रबागातीर उऩप्रबागाचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभ ऩुस्स्तके प्रभाणे ठे लरे नाशीत, भुफ
ॊ ई प्राॊनतक
भशानगयऩालरका अर्धननमभ, 1949 करभ 128 नुवाय एकबत्रत भारभत्ता कयाची आकायणी केरी नाशी,
MRTP ACT 1966 नुवाय वलकाव ळुल्काची आकायणी केरी नाशी, नवलन आकायणी ननमभानुवाय केरी नाशी,

बुईबाडे, गाऱाबाडे ची लवुरी 13 टक्के आशे . भारकीच्मा वबागश
ृ ाच्मा बाडमाफाफत, कयाच्मा थकफाकीफाफत
अननमभीतता

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा ड प्रबागातीर वानतलरी (ग्राऩॊ) उऩवलबागाचे रेखा ऩरयषण
केरे अवता त्मात आढऱून आरेल्मा अननमभभततेफाफत वलबागारा अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.07,

हद. 09/06/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.वलबागाने हद. 20/06/2014 योजी खरावा वादय
केरा आशे . रेखा ऩरयषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका 2005 भधीर
तयतदीनवाय खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच
माव्मनतरयक्त
Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
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Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ लयीर वलशीत नभन्मात भारभत्ता कय लवरीचे वानतलरी उऩवलबागाचे रेखे ठे लरे नाशीत.
वलबागाने वदयची रेखे ठे लण्माची तजलीज घेण्मात मेईर अवा खरावा केरा आशे.वदयचे रेखे
ठे लन
ू अनऩारन दाखलाले.
2) ग्राभऩॊचामत वानतलरी, भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्मे उऩ-वलबाग

नगयवलकाव वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक 31 भे, 2011 नवाय भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी.

भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ, 1949 ननमभ 128-अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची
आकायणी केरी नवन आजतगामत कोल्शी उऩवलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी

ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजूय दयाने केरी जात आशे.त्माभऱे वदय वलबागात भशाऩाभरका षेत्रातीर

दयानवाय आकायणी करून कय लवर
ू केरा जात नवल्माने भशानगयऩाभरकेचे भोठमा प्रभाणालय

आधथवक नकवान शोत आशे . तवेच वदय वानतलरी उऩवलबागातीर भारभत्ताधायकाॊकडून भळषण

कय, योजगाय शभी कय, लष
ू ी केरी जात
ृ कय, वलळेऴ स्लच्छता कय, अग्ग्नळभन उऩकय माॊची लवर
नाशी. ळावनाव दे म अवरेल्मा भळषण, योजगाय शभी कयाॊची दे खीर लवरी केरी जात नवल्माने,
ळावनाव मा कयाऩोटी भभऱणाऱमा उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे.
माफाफत भख्मारमात वलचायणा केरी अवता 53 ऩैकी 35 गालाॊफाफत भा.न्मामारमाने –

भशानगयऩाभरकेच्मा भारभत्ता कय दयाने लवरी कयण्माॊव स्थधगती आदे ळ हदरे आशे त.त्माभऱे

प्रचभरत दयाने (ग्राऩॊ काऱातीर दयाने) कयाची लवरी कयण्माचे आदे भळत केरे आशे. माफाफतचे

आदे ळ उऩरब्ध करुन दे ण्मावाठी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.0७, हद. 09/06/2014 अन्लमे भागणी

केरी शोती. ऩयॊ त वलबागाने वॊफध
ॊ ीत आदे ळ उऩरब्ध करुन हदरे नाशीत. माफाफत वलववाधायण वबा
ठयाल क्र. 1, हद. 18/02/12 अन्लमे भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 चे करभ

99 नवाय स्थामी वभभती 2012-13 मा लऴाववाठी भळपायव केरेल्मा दयाचा वलचाय करून बतऩलव
ग्राभऩॊचामत षेत्रारा लगऱून कयाच्मा आकायणीव भॊजूयी हदरी आशे. मा प्रकयणी भा.
न्मामारमाच्मा आदे ळानवाय कामवलाशी करुन अनऩारन दाखलाले.

3) ग्राभऩॊचामत वानतलरी उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत
दै नहॊ दन लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे . वदय योखलशीतीर 2012-13 वलत्तीम लऴवअखेयच्मा

भळल्रक यक्कभाॊचा भेऱ घेतरा अवता 31/3/2013 अखेय ऩढीर प्रभाणे भळल्रक दाखलरी आशे .
अ.क्र

मोजनेचे नाॊल

फॉकेचे नाॊल

खाते क्र.

[187]

योकड लशीतीर
जभा रु.

लवई वलयाय

भनऩा

लवई-वलयाय ळशय

दे ना फॉक,

100210001075

5735447.23

पॊड

भध्मलती

6400302

1000

भशानगयऩाभरका

हद. ठाणे ग्जल्शा
वशकायी फॉक

030/695

4419.95

डाक घय फचत

1

(ऩोस्ट खाते)

2

3
4

फायाला वलत्त
आमोग

भशायाष्र ग्राभीण
योजगाय मोजना
दभरत लस्ती

वधाय मोजना

दे ना फॉक

100210003630

1205

दे ना फॉक

100210003392

1080

दे ना फॉक

100210001590

1066

दे ना फॉक

100210002303

1145

बायतीम स्टे ट
फॉक

3004307913-7

1080

ग्राभ ऩाणी
5

ऩयलठा ल

ऩरयवय स्लच्छता
वभभती

एकूण

5746443.18

ग्राभीण स्तयालय पक्त लवरीचे काभ चारते. लवरी यक्कभा फॉकेत बयल्मालय त्माची चरने
अभबरेख्मात ठे लरी जातात. खचावफाफतचे व्मलशाय प्रबाग कामावरम ल भख्म कामावरमात चारतात.
अवे अवताना ग्राभीण स्तयालय अनेक फॉकाॊच्मा ळाखेत अवणायी जनी खाती अदमाऩ ऩमंत फॊद न
कयण्माचे प्रमोजन स्ऩष्ट कयाले. तवेच लवरीच्मा यक्क्भा भनऩा खाती बयणा केल्मा नॊतय ग्राभीण
स्तयालय भळल्रक यशात नाशी. उऩयोक्त भळल्रक शी जन्मा काऱातीर आशे. माफाफत भख्मारमातीर
रेखा ळाखेकडे ऩत्रव्मलशाय करुन उधचत कामवलाशी कयाली.
4) भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949, भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ
(डडवेंफय 2012 ऩावन
ू ) भधीर करभ 478, 479 ल 480 नवाय कोणतेशी फाॊधकाभ रेखी ऩयलानगी
भभऱाल्माभळलाम केरे अवेर तय अनधधकृत आशे अवे वभजण्मात मेत.े मा तयतदीनवाय वॊफधॊ धत
भारकाव/बोगलटा धायकाव रेखी नोटीवी द्लाये ते काढून टाकण्माव ककॊ ला ऩाडून टाकण्माव
पभावलणे आलश्मक आशे. वॊफधॊ धताॊने न ऐकल्माव अवे फाॊधकाभ भशाऩाभरकेच्मा लतीने काढून
टाकरे जाईर. अळी अधधननमभात तयतद अवताॊना उऩवलबागात कोणतीशी ऩयलानगी न घेता,
इभायती, लाणणज्म इभायती फाॊधल्मा जातात, आणण त्माव वॊफधॊ धत उऩवलबागाचा भरवऩक/वभन्लमक
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हटऩणी तमाय करून त्माव प्रबागातीर कय ननरयषक/अधधषक ल प्रबायी वशाय्मक आमक्ताॊची
भॊजूयी घेतरी जाते. त्मानॊतय काशी प्रकयणात भख्मारमातीर उऩआमक्त दजावचे अधधकायी भॊजूयी
दे तात. काशी प्रकयणी आमक्ताॊची भॊजयू ी घेतरी जाते. त्मानवाय ग्राभीण बागातीर आकायणी
नोंदलशीत भॊजूयीचा क्रभाॊक ल हदनाॊक ककॊ ला हटऩणीचा हदनाॊक नभद केरा जातो. वॊफधॊ धताव
घयऩट्टीच्मा दप्ऩट ळास्ती रालरी जाते. ऩयॊ त आकायणी नोंदलशीत अनधधकृत फाॊधकाभ अवा
भळक्का भायरा जात नाशी. अळा प्रकाये आकायणी केल्माने अनधधकृत काभालय ननमॊत्रण ठे लता
मेणाय नाशी. भशाऩाभरकेरा MRTP ACT 1966 नवाय वलकाव ळल्काव भकाले रागते. वफफ
भशानगयऩाभरकेचे आधथवक नकवान शोत आशे. अळी एकण 113 प्रकयणे आशे त.
अ) 2012-13 भध्मे लाढील आकायणी भभऱकत क्र. 6731 ते 6843 ऩमंत 113 प्रकयणे आशे त.
अळी आकायणी कयताना दप्ऩट ळास्ती रालन
ू घयऩट्टी ची आकायणी केरी आशे. पेयपाय कयताॊना
भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949 करभ 149 अ अन्लमे शस्ताॊतयण पी लवर
केरी नाशी.उऩननफॊधक माॊच्माकडे केरेल्मा कयायनाम्माची प्रत उऩरब्ध झारेरी नाशी.उऩननफॊधकाकडे
दस्तऐलजाची नोंद केरी नाशी. ळावनाच्मा भद्राॊक ळल्काचे नकवान झारे ल भद्राॊक ळल्क
अनदानाऩोटी भशाऩाभरकेरा भभऱणाऱमा अनदानाचे नकवान झारे आशे.
फ) 2012-13 भध्मे लाढील आकायणी भभऱकत क्र. 6731 ते 6843 ऩमंत केरी आशे. वॊफधॊ धत
नोंदलशीत उऩप्रबागाच्मा कोणत्माशी कभवचाऱमाची ककॊ ला अधधकाऱमाची स्लाषयी नाशी.

त्माभऱे

जफाफदायी ननग्श्चत कयता मेत नाशी.
क) नलीन भारभत्ता कय आकायणी प्रकयणाॊची तऩावणी कयता अवे ननदळवनाव आरे की,
भशाऩाभरकेच्मालतीने कय आकायणीच्मा हटप्ऩणव उऩामक्त तय काशी अनतरयक्त आमक्त माॊनी
भॊजयी हदल्मा आशे त. त्माभऱे कय ननधावयक ल वॊकरक माॊच्माऐलजी नेभके कोणाव अधधकाय
आशे त माफाफतचे प्राधधकाय रेखा ऩयीषणाव दाखवलरे नाशी. तवेच कय आकायणी भॊजूय केरेल्मा
प्रकयणाॊच्मा आकायणी तक्त्मालय वॊफधॊ धत उऩामक्त/अनतरयक्त आमक्त माॊनी स्लाषयी केरेरी नाशी.
त्माभऱे वषभ अधधकाऱमाने कय आकायणी तक्ता भॊजयू करून त्माची प्रत वॊफधॊ धत
बोगलटाधायकाव ननगवभभत केरेरी नाशी.
5) वानतलरी उऩप्रबागाच्मा कयाचे लवरीचे प्रभाण वभाये 70 टक्के अवन घयऩटटी, हदलाफत्ती इ.
कयाची 31/03/2013 अखेय एकूण थकफाकी रुऩमे 4681204 इतकी आशे. तवेच बईबाडे, भाकेट,
गाऱाबाडे कयाली थकफाकी 31/03/2013 अखेय रुऩमे 30200/- आशे. भफ
ॊ ई प्राॊनतक
भशानगयऩाभरका अधीननमभ,1949 प्रकयण 11- कयाधान वलबाग ननमभ 128, भशायाष्र
भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 2011 ननमभ 128 नवाय थकफाकी त्लयीत लवर करून
भशानगयऩाभरका पॊडात जभा कयाली..
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DATPMVM6001 (Ref No : 5, Hmm No : 07)
[End Para)
[Start Para)

68

ई प्रबाग कामाारम ग्रालभणथतय वाॊडोय उऩवलबागातीर भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे ल

इतय अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1803.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 1803.00/-

वाॊडोय वलबागाचे भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका २००४ भधीर
तयतुदीनुवाय वलहशत नभुन्मात ठे लरे नाशीत. योखलशीतीर लळल्रकेऩेषा दे ना फॉकेतीर लळल्रक यक्कभ
रु.८५५८/- ने कभी आशे . उऩामुक्त/अनतरयक्त आमुक्त माॊच्मा स्लाषऱ्मा घेऊन कय आकायणी तक्ता वॊफर्ॊ धत
बोगलटाधायकाव ननगालभत कयण्मात मेत नाशी. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ
२६०(२) नुवाय अनर्धकृत फाॊधकाभे ननष्ट्कालवत न कयता करभ २६७अ नुवाय ळास्तीवश कय आकायणी केरी
आशे . श्रीभती. कल्ऩना लळतरा ळभाा माॊचेकडून भागीर ३ लऴााची कय आकायणी यक्कभ रु.१८०३/- लवूर केरी
नाशी.

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका ई प्रबाग कामावरमातीर ग्राभभणस्तय वाॊडोय उऩवलबागातीर भारभत्ता कय
लवरीचे ल इतय रेख/े नोंदलह्मा कय आकायणी प्रकयणे तऩावता त्मात खारीरप्रभाणे त्रटी आढऱून आल्मा
आशे त.

१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
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(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ लयीर वलहशत नभन्मात भारभत्ता कय लवरीचे वाॊडोय वलबागाचे रेखे ठे लरे नाशीत.
२) ग्राभऩॊचामत वाॊडोय, भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव
वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक ३१ भे,२०११ नवाय भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी अवन
ू भशायाष्र

भशानगयऩाभरका अधधननमभ, १९४९ भधीर ननमभ १२८-अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी
केरी नवन आजतागामत वाॊडोय वलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजूय दयाने
केरी जात आशे. त्माभऱे वदय वलबागात भशाऩाभरका षेत्रात भशानगयऩाभरका वलबागात भशायाष्र

भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ १२७(१) (अ) नवाय भारभता कय आकायणी करून करभ

१२८अ नवाय भारभत्ता कयात वभालेळ अवरेल्मा कयाॊऩक
ै ी प्राभख्माने १४८अ नवाय भळषण उऩकय, योजगाय
शभी कय, लष
ृ कय, करभ १३१ अन्लमे स्लच्छता कय, करभ १३७ अन्लमे वलळेऴ स्लच्छता कय १२९(क)

अन्लमे अग्ग्नळभन उऩकय दयानवाय आकायणी करून कय लवर
ू केरा जात नवल्माने भशानगयऩाभरकेचे

आधथवक नकवान शोत आशे. तवेच वदय वाॊडोय वलबागातीर भारभत्ताधायकाॊकडून भळषण कय, योजगाय शभी
कय शे ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊची दे खीर लवरी केरी जात नवल्माने ळावनाव दे खीर वदय कयाऩोटी

भभऱणाऱमा उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.०१ हदनाॊक ०९/०६/२०१४ च्मा अनवरून
वलबागाने वादय केरेल्मा हदनाॊक १८/०६/२०१४ योजीच्मा उत्तयात वलववाधायण वबा ठयाल क्र.०१ हदनाॊक

१८/०२/२०१२ अन्लमे तत्कारीन ग्राभऩॊचामत षेत्र लगऱून भशानगयऩाभरका षेत्रात ठयालात ननग्श्चत केरेल्मा

नलीन दयाने कय आकायणी कयणेचा ठयाल वॊभत केरा आशे अवे कऱवलरे आशे. वदय ठयालाचे अलरोकन कयता
ळावकीम कय योजगाय शभी कय ल भळषण कय शे ळावनाव दे म आशे त अळा कयाॊचे वॊदबावत ळावनाचे अभबप्राम
घेतरे नवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
३) ग्राभऩॊचामत वाॊडोय वलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन लवरीचा
हशळेफ भरहशरा जात आशे वदय योखलशीतीर वलत्तीम लऴावअखेयच्मा भळल्रक यक्कभाॊचा भेऱ दे ना फॉकेतीर
भळल्रक यक्कभाॊळी घेता अवे हदवन
ू आरे की, योखलशीत दे ना फॉक वाॊडोयची भळल्रक यक्कभ रु.८५५९/[191]
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दळववलरी आशे ऩयॊ त फॉकेच्मा ऩावफकात पक्त यक्कभ रु.१/- भळल्रक आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.०१
हदनाॊक ०९/०६/२०१४ च्मा अनवरून वलबागाने वादय केरेल्मा हदनाॊक १८/०६/२०१४ योजीच्मा उत्तयात फॉक
ऩावफकानवाय ताऱभेऱ घेऊन वदयचे खाते फॊद केरे आशे अवे कऱवलरे आशे तथावऩ वॊफधॊ धत योखलशीत

त्मानवाय आलश्मक ती कामवलाशी केरी नवन
ू योखलशीतीर फॉक ताऱभेऱऩत्रक ल भळल्रक यक्कभेचा तऩभळर
रेखा ऩयीषणाव अलगत केरा नाशी. त्माभऱे केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

४) नलीन भारभत्ता कय आकायणी प्रकयणाॊची तऩावणी कयता अवे ननदळवनाव आरे कक, भशानगयऩाभरकेच्मा
लतीने कय आकायणीच्मा काशी प्रकयणाॊच्मा हटप्ऩणी उऩामक्त तय काशी अनतरयक्त आमक्त माॊनी भॊजयी हदल्मा
आशे त तथावऩ भारभत्ता कय भॊजयीचा त्माॊना अधधकाय अवल्माफाफतचे प्राधधकाय रेखा ऩयीषणाव दळववलरे

नाशीत. तवेच कय आकायणी भॊजयू केरेल्मा प्रकयणाॊच्मा आकायणी तक्त्मालय वॊफधॊ धत उऩामक्त/अनतरयक्त
आमक्त माॊनी स्लाषयी केरेरी नाशी. त्माभऱे वषभ अधधकाऱमाने कय आकायणी तक्ता भॊजूय करून त्माची

प्रत वॊफधॊ धत बोगलटाधायकाव ननगवभभत केरेरी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.०१ हदनाॊक ०९/०६/२०१४ च्मा
अनवरून वादय केरेल्मा हदनाॊक १८/०६/२०१४ योजीच्मा उत्तयात वॊफधॊ धत उऩामक्त/अनतरयक्त आमक्त माॊच्मा
स्लाषऱमा घेऊन कय आकायणी तक्ता वॊफधॊ धत बोगलटाधायकाव ननगवभभत कयण्मात मेईर शा केरेरा खरावा
कामवलाशी अऩण
ू व अवल्माने वॊमग्क्तक नाशी.
५) नलीन भारभत्ता कय आकायणीच्मा काशी प्रकयणाना भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर
करभ २६७अ नवाय ळास्तीवश कय आकायणी केल्माचे आढऱून आरे त्माभऱे वॊफधधत फाॊधकाभ शे अनधधकृत

अवल्माचे हदवन
ू मेत.े अनधधकृत फाॊधकाभाभऱे भशानगयऩाभरकेव भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ
१९६६ भधीर करभ १२४ अन्लमे वलकाव ळल्क ल इतय कयाॊची लवरी झारेरी नाशी त्माभऱे भशाऩाभरकेचे ल

ळावनाचे आधथवक नकवान शोत आशे. तयी ग्राभऩॊचामत वाॊडोय वलबागाचे शद्दीत अळा अनधधकृत फाॊधकाभालय
भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ ५२ नवाय दॊ ड आकायणे, ५३ नवाय अनधधकृत
फाॊधकाभ काढून टाकणे, ५४ अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभ फॊद कयणे, ल ५७ अन्लमे झारेल्मा खचावची लवरी

कयणे अळी कायलाई केरी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.०१ हदनाॊक ०९/०६/२०१४ अन्लमे खरावा वलचायरा
अवता त्माव अनवरून वादय केरेल्मा हदनाॊक १८/०६/२०१४ योजीच्मा उत्तयात माऩढे अनतक्रभण वलबागाळी

वभन्लम वाधून अनधधकृत फाॊधकाभे शोणाय नाशीत माची दषता घेण्मात मेईर, शा केरेरा खरावा वॊमग्क्तक
नाशी.

६) श्रीभती. कल्ऩना भळतरा ळभाव माॊनी कय आकायणी रागू कयणेवाठी केरेल्मा प्रनतसाऩत्राद्लाये त्माॊनी वन

१९९४-९५ भध्मे अनधधकृत फाॊधकाभ केरे आशे. ऩयॊ त वदय भारभत्तेव वन २०१२-१३ मा १ लऴावची नलीन कय

आकायणी केरी आशे. ककभान भशानगयऩाभरका स्थाऩनेऩावन
ू म्शणजे वन २००९-१० ऩावन
ू चा भागीर थकीत
कयाची आकायणी करून लवरी कयण्मात आरी नाशी. वन २००९-१० ते २०११-१२ मा लऴावची कय आकायणी

यक्कभ रु १८०३/- लवरी कयणेफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.०१ हदनाॊक ०९/०६/२०१४ अन्लमे कऱवलरे अवता त्माव
अनवरून वादय केरेल्मा हदनाॊक १८/०६/२०१४ योजीच्मा उत्तयात फाॊधकाभ ऩण
ू व झाल्माच्मा ककॊ ला प्रत्मषात

फाॊधकाभाचा जागेचा लाऩय कयण्माच्मा हदनाॊकाऩावन
ू म्शणजे २०१२-१३ ऩावन
ू कय आकायणी केरी आशे. शा
केरेरा खरावा श्रीभती ळभाव माॊनी केरेल्मा प्रनतसाऩत्रानवाय लऴव १९९४-९५ भध्मे अनधधकृत फाॊधकाभ केरे
अवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.
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ड प्रबाग कामाारम ग्रालभणथतय लारील उऩवलबागातीर भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे ल

इतय अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

भारभत्ता कय वलबागाने लवुरीचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका २००४ भधीर तयतुदीनुवाय
वलहशत नभुन्मात ठे लरे नाशीत. उऩामुक्त/अनतरयक्त आमुक्त माॊच्मा स्लाषऱ्मा घेऊन कय आकायणी तक्ता
वॊफर्ॊ धत बोगलटाधायकाव ननगालभत कयण्मात आरे नाशी. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर
करभ २६०(२) नुवाय अनर्धकृत फाॊधकाभे ननष्ट्कालवत न कयता करभ २६७अ नुवाय ळास्तीवश कय आकायणी
केरी आशे . भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर प्रकयण ८ कयाधान ननमभ २ अन्लमे शस्ताॊतयण
ळुल्क ल पॉभा पी लवुरी केरी नवल्माने आर्थाक नुकवान झारे आशे .

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका ग्राभभणस्तय लारील उऩवलबागाकडीर भारभत्ता कय लवरीचे
रेख/े नोंदलह्मा, कय आकायणी प्रकयणे तऩावता त्मात खारीरप्रभाणे त्रटी आढऱून आल्मा आशे त.
१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
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(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ लयीर वलहशत नभन्मात भारभत्ता कय लवरीचे लारील वलबागाचे रेखे भशानगयऩाभरकेने ठे लरे
नाशीत.
२) ग्राभऩॊचामत लारील भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव
वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक ३१भे, २०११ नवाय भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी अवन
ू भशायाष्र

भशानगयऩाभरका अधधननमभ, १९४९ ननमभ १२८-अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी केरी

नवन आजतगामत लारील वलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजयू दयाने केरी जात
आशे. त्माभऱे वदय वलबागात भशाऩाभरका षेत्रातीर दयानवाय आकायणी करून कय लवर
ू केरा जात नवल्माने
भशानगयऩाभरकेचे आधथवक नकवान शोत आशे. तवेच भशानगयऩाभरका वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका
अधधननमभ १९४९ भधीर करभ १२७(१)(अ) नवाय भारभता कय आकायणी करून करभ १२८अ नवाय

भारभत्ता कयात वभालेळ अवरेल्मा कयाॊऩक
ै ी प्राभख्माने १४८अ नवाय भळषण उऩकय, योजगाय शभी कय, लष
ृ
कय, करभ १३१ अन्लमे स्लच्छता कय, करभ १३७ अन्लमे वलळेऴ स्लच्छता कय १२९(क) अन्लमे अग्ग्नळभन
उऩकय लारील वलबागातीर भारभत्ताधायकाॊकडून लवर
ू केरा जात नाशी. भळषण कय, योजगाय शभी कय मा

ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर लवरी केरी जात नवल्माने ळावनाव दे खीर वदय कयाऩोटी भभऱणाऱमा
उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.०२ हदनाॊक ०९/०६/२०१४ च्मा अनवरून वादय
केरेल्मा उत्तयात वलववाधायण वबा ठयाल क्र.०१ हदनाॊक १८/०२/२०१२ अन्लमे भागीर दयानेच कय लवरी

कयण्माव भान्मता हदरी आशे. भारभता कय लाढवलण्माचा प्रस्ताल भॊजयू झाल्मानॊतय ळावन ननमभानवाय

भळषण कय ल योजगाय शभी कय लवर
ू करून ळावनाव बयणा कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे. वदय ठयालाचे
अलरोकन कयता ळावकीम कय योजगाय शभी कय ल भळषण कय शे ळावनाव दे म आशे त अळा कयाॊचे वॊदबावत
ळावनाचे अभबप्राम घेतरे नवल्माने वलबागाने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
३) ग्राभऩॊचामत लारील वलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन

लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे. लऴव २०१२-१३ भध्मे भारभत्ता कयाची लवरी वॊगणकीकृत ल शस्तभरणखत
ऩालतीद्लाये लवरी केरी अवन
ू वॊगणकीकृत लवरीच्मा २ ऩोटककदव योख ल धनादे ळ ल शस्तभरणखत ऩालतीची १
ऩोटककदव ठे लरी आशे. वदय ३ ऩोटककदींचे एकबत्रकयण नोंदलशीत केरे नाशी. अगय लवरीची एकबत्रत यक्कभ

योखलशीत न नोंदता उऩळीऴवननशाम यक्कभा योखलशीत नोंदल्मा आशे त, त्माभऱे लवरी यक्कभेची ऩडताऱणी
योखलशीत कयता आरी नाशी. वदयच्मा योखलशी, ऩोटककदव, ल इतय अभबरेखे माॊलय वॊफधॊ धत वलबागाचे
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वभन्लमक माॊनी स्लाषयी केरी नाशी. त्माभऱे केरेल्मा नोंदी अधधकृत अवल्माचे रेखा ऩयीषणात भानता मेत
नाशी. लवरीचे दै नहॊ दन चरन तमाय करून भख्मारमाव अगय प्रबागाव ऩाठवलरे जात नाशी तय १५ हदलवाॊचे
चरन प्रबागाव ऩाठवलरे जाते ल त्मानॊतय ते भख्मारमाव ऩाठवलरे जाते माभऱे लेऱच्मा लेऱी

भशानगयऩाभरकेच्मा रेख्मात वदयच्मा जभा यकभाॊचे रेखाॊकन शोत नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.०२

हदनाॊक ०९/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात वॊगणकीकृत ल

शस्तभरणखत लवरीच्मा ऩोटककदीच्मा नोंदीॊचे भेऱ घेतरा अवन प्रत अलरोकनाथव वादय कयण्मात मेत अवन

नभना न.१३ भधीर दै नहॊ दन चरन तमाय करून भख्मारमात ऩाठवलण्माची दषता घेण्मात मेईर अवे कऱवलरे
आशे. ऩयॊ त प्रत्मषात एकबत्रत गोऴलाया प्रत वादय केरी नाशी. त्माभऱे केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
४) नलीन भारभत्ता कय आकायणी प्रकयणाॊची तऩावणी कयता अवे ननदळवनाव आरे कक,

भशानगयऩाभरकेच्मा लतीने कय आकायणीच्मा काशी प्रकयणाॊच्मा हटप्ऩणी उऩामक्त तय काशी अनतरयक्त

आमक्त माॊनी भॊजयी हदल्मा आशे त भारभत्ता कय भॊजयीचा अधधकाय त्माॊना अवल्माफाफत प्राधधकाय रेखा

ऩयीषणाव दळववलरा नाशी. तवेच कय आकायणी भॊजूय केरेल्मा प्रकयणाॊच्मा आकायणी तक्त्मालय वॊफधॊ धत

उऩामक्त/अनतरयक्त आमक्त माॊनी स्लाषयी केरेरी नाशी. त्माभऱे वषभ अधधकाऱमाने कय आकायणी तक्ता
भॊजयू करून त्माची प्रत वॊफधॊ धत बोगलटाधायकाव ननगवभभत केरेरी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.०२
हदनाॊक ०९/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता, त्माव अनवरून वलबागाने वादय केरेल्मा उत्तयात

भशानगयऩाभरकेच्मा लतीने क्र.लवलळभ/आका/३९/२०१२ हदनाॊक ०७/०७/२०१२ अन्लमे अनतरयक्त आमक्त ल

उऩामक्त माॊना अधधकाय प्रदान केरे अवन त्माची प्रत अलरोकनाथव वादय कयण्मात मेत आशे अवे कऱवलरे
आशे तथावऩ प्रत्मषात प्रत वादय केरी नाशी. त्माभऱे केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
५) वलत्तीम लऴव २०१२-१३ भध्मे नलीन भारभत्ता कय आकायणीची एकूण ६४० प्रकयणे अवन
ू त्माऩैकी ४३४
प्रकयणाना ळास्तीवश कय आकायणी केल्माचे आढऱून आरे त्माभऱे वॊफधधत ४३४ फाॊधकाभे शी अनधधकृत
अवल्माचे हदवन
ू मेते तयी अनधधकृत फाॊधकाभाभऱे भशानगयऩाभरकेव भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना

अधधननमभ १९६६ भधीर करभ १२४अ अन्लमे वलकाव ळल्क ल इतय कयाॊची लवरी झारेरी नाशी त्माभऱे

भशानगयऩाभरकेचे ल ळावनाचे आधथवक नकवान झारे आशे . तयी ग्राभऩॊचामत लारील वलबागाचे शद्दीत अळा

अनधधकृत फाॊधकाभालय भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ ५२ नवाय दॊ ड आकायणे,
५३ नवाय अनधधकृत फाॊधकाभ काढून टाकणे, ५४ अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभ फॊद कयणे, ल ५७ अन्लमे

झारेल्मा खचावची लवरी कयणे अळी कायलाई केरी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.०२ हदनाॊक ०९/०६/२०१४
अन्लमे वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात अनधधकृत फाॊधकाभालय एभआयटीऩी

कामद्मानवाय कामवलाशी कयण्मात आरी नाशी शी फाफ भान्म केरी अवन माऩढे अळी कामवलाशी कयण्मात मेईर
ल भशाऩाभरकेचे ल ळावनाचे आधथवक नकवान शोणाय नाशी माची दषता घेण्मात मेईर अवा केरेरा खरावा
वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.
६) ग्राभऩॊचामत लारील वलबागात वन २०१२-१३ भध्मे एकूण २८२ भारभत्ताॊचे पेयपाय/शस्ताॊतयण वशाय्मक
आमक्त माॊचे अधधकायात भॊजूय झारे अवन
ू वदय प्रकयणाॊत भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९
भधीर प्रकयण ८ कयाधान ननमभ २ अन्लमे शस्ताॊतयण पॉभव पी, शस्ताॊतयण ळल्क लवर
ू केरेरे नाशी.

भशानगयऩाभरका षेत्रातीर उभेऱा, आगाळी-फोऱीॊज ल याजालरी मा ग्राभऩॊचामत वलबागाॊनी वलववाधायणऩणे
शस्ताॊतयण ळल्क अनक्रभे रु.१००, रु.५००, रु.१०००/- प्रभाणे लवर
ू केल्माचे आढऱरे आशे. त्मानवाय

भशानगयऩाभरकेव वदय फाफीऩावन
ू भभऱणाये उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे . माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.०२
[195]

लवई वलयाय

भनऩा

हदनाॊक ०९/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात माऩढे भारभत्ता

शस्ताॊतयण पी ल पॉभव पी लवर
ू कयण्माची दषता घेण्मात मेईर शा केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म
कयता मेत नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 34, Hmm No : 02)
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ड प्रबाग कामाारम ग्रालभणथतय ववू नलघय उऩवलबागातीर भारभत्ता कय लवुरीचे

रेखे ल इतय अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

वलबागाने भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका २००४ भधीर तयतुदीनुवाय वलहशत
नभुन्मात ठे लरे नाशीत. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ १२८अ नुवाय लळषण कय,
योजगाय शभी कय शे ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर लवुरी केरी जात नाशी. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका
अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ २६०(२) नुवाय अनर्धकृत फाॊधकाभे ननष्ट्कालवत न कयता करभ २६७अ नुवाय
ळास्तीवश कय आकायणी केरी आशे . भारभत्ता कय लवुरीच्मा जभा यकभाॊची चरने लेऱीच भुख्मारमात वादय
न केल्माने जभा यक्कभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच झारे नाशी.

लवई-वलयाय भशानगयऩाभरका अ प्रबाग कामावरमातीर ग्राभभणस्तय वव-ू नलघय उऩवलबागाकडीर भारभत्ता
कय लवरीचे रेख/े नोंदलह्मा ल कय आकायणी प्रकयणे तऩावता त्मात खारीरप्रभाणे त्रटी आढऱून आल्मा
आशे त.

१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)

(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)

(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)

(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)

(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
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(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)

(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)

(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)

(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)

(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)

तथावऩ वव-ू नलघय उऩवलबागाचे भारभत्ता कय लवरीचे रेखे लयीर वलहशत नभन्मात भशानगयऩाभरकेने ठे लरे

नाशीत.

२) भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक
३१ भे, २०११ नवाय ग्राभऩॊचामत वव-ू नलघय भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी अवन
ू वलरीनीकयणाफाफतचे

प्रकयण न्मामप्रवलष्ट अवल्माचे वाॊगणेत आरे. भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ ननमभ १२८-अ
नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी वव-ू नलघय शद्दीत केरी नवन आजतगामत वव-ू नलघय
उऩवलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजूय दयाने केरी जात आशे. वदय

भशानगयऩाभरका वलबागात भशानगयऩाभरका वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर
करभ १२७(१)(अ) नवाय भारभता कय आकायणी करून करभ १२८अ नवाय भारभत्ता कयात वभालेळ

अवरेल्मा कयाॊऩक
ै ी प्राभख्माने १४८अ नवाय भळषण उऩकय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, करभ १३१ अन्लमे

स्लच्छता कय, करभ १३७ अन्लमे वलळेऴ स्लच्छता कय १२९(क) अन्लमे अग्ग्नळभन उऩकय माॊची आकायणी
करून कय लवर
ू केरा जात नवल्माने ळावनाचे ल भशानगयऩाभरकेचे आधथवक नकवान शोत आशे. तवेच वदय
वव-ू नलघय उऩवलबागातीर भारभत्ताधायकाॊकडून भळषण कय, योजगाय शभी कय शे ळावनाव दे म अवरेल्मा

कयाॊचीदे खीर लवरी केरी जात नवल्माने ळावनाव दे खीर वदय कयाऩोटी भभऱणाऱमा उत्ऩन्नाव भकाले रागरे
आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.११ हदनाॊक १६/०६/२०१४ च्मा अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात वलववाधायण

वबा ठयाल क्र.०१ हदनाॊक १८/०२/२०१२ अन्लमे भॊजूय दयानेच कय लवरीचा ननणवम घेतरा आशे. कयाचे उत्ऩन्न
लाढवलण्माचा प्रस्ताल भॊजयू झाल्मानॊतय ळावन ननमभानवाय भारभत्ता धायकाकडून भळषण कय ल योजगाय

शभी कय लवर
ू करून ळावनाव बयणा कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे. वदय ठयालाचे ल उत्तयाचे अलरोकन
कयता ळावकीम कय योजगाय शभी कय ल भळषण कय शे ळावनाव दे म आशे त अळा कयाॊचे वॊदबावत ळावनाचे
अभबप्राम घेतरे नवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

३) ग्राभऩॊचामत वव-ू नलघय उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन
लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे. वन २०१२-१३ भध्मे भारभत्ता कयाची लवरी शस्तभरणखत ऩालतीद्लाये

लवरी केरी आशे . लवरीचे दै नहॊ दन चरन तमाय करून भख्मारमाव अगय प्रबागाव ऩाठवलरे जात नाशी तय
१५ हदलवाॊचे चरन प्रबागाव ऩाठवलरे जाते ल त्मानॊतय ते प्रबागाकडून भख्मारमाव ऩाठवलरे जाते माभऱे

लेऱच्मा लेऱी भशानगयऩाभरकेच्मा रेख्मात वदयच्मा जभा यकभाॊचे रेखाॊकन शोत नाशी. माफाफत अधववभाव
ऩत्र क्र.११ हदनाॊक १६/०६/२०१४ च्मा अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात जभा यक्कभ जचॊद्र मेथीर फॉक ऑप
इॊडडमा फॉकेत दै नहॊ दन बयणा केरी जाते वदय खात्माव्मनतरयक्त इतय खाती फॊद कयणेफाफत ननणवम भख्म

कामावरमाकडून घेणे अऩेक्षषत आशे शे उत्तय जभा यकभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच शोत नाशी माॊचेळी वॊफधॊ धत नवल्माने
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भान्म कयता मेत नाशी.

४) वलत्तीम लऴव २०१२-१३ भध्मे नलीन भारभत्ता कय आकायणीची एकूण ७ प्रकयणे अवन
ू त्माऩैकी ७

प्रकयणाना ळास्तीवश कय आकायणी केल्माचे आढऱून आरे त्माभऱे वॊफधधत ७ फाॊधकाभे शी अनधधकृत
अवल्माचे हदवन
ू मेते तयी अनधधकृत फाॊधकाभाभऱे भशानगयऩाभरकेव भशायाष्र प्रादे भळक नगय यचना

अधधननमभ १९६६ भधीर करभ १२४अ अन्लमे भभऱणाये उत्ऩन्न वलकाव ळल्क ल इतय कयाॊची लवरी झारेरी

नाशी. त्माभऱे भशानगयऩाभरकेचे ल ळावनाचे आधथवक नकवान शोत आशे. तवेच ग्राऩॊ वव-ू नलघय वलबागाचे
शद्दीत अळा अनधधकृत फाॊधकाभालय भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ ५२ नवाय

दॊ ड आकायणे, ५३ नवाय अनधधकृत फाॊधकाभ काढून टाकणे, ५४ अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभ फॊद कयणे, ल ५७
अन्लमे झारेल्मा खचावची लवरी कयणे अळी कायलाई कयण्मात आरी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.11
हदनाॊक 16/06/2014 च्मा अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात अनधधकृत फाॊधकाभालय एभआयटीऩी

कामद्मानवाय कामवलाशी कयण्मात आरी नाशी शी फाफ भान्म केरी अवन माऩढे अळी कामवलाशी कयण्मात मेईर

ल भशानगयऩाभरकेचे ल ळावनाचे आधथवक नकवान शोणाय नाशी माची दषता घेण्मात मेईर अवा केरेरा खरावा
वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 35, Hmm No : 11)
[End Para)
[Start Para)
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ड प्रबाग कामाारम ग्रालभणथतय फाऩाणे उऩवलबागातीर भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे ल

इतय अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

ग्रालभणस्तय फाऩाणे उऩवलबागाने भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका
२००४ भधीर तयतुदीनुवाय वलहशत नभुन्मात ठे लरे नाशीत. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर
करभ १२८अ ल भशायाष्ट्र लळषण कय ल योजगाय शभी कय अर्धननमभानुवाय लवुरी कयालमाचे लळषण कय ल
योजगाय शभी कय मा ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर लवुरी केरी जात नाशी. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका
अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ २६०(२) नुवाय अनर्धकृत फाॊधकाभे ननष्ट्कालवत न कयता करभ २६७अ नुवाय
ळास्तीवश कय आकायणी केरी आशे . भारभत्ता कय लवुरीच्मा जभा यकभाॊची चरने लेऱीच भुख्मारमात वादय
न केल्माने जभा यक्कभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच झारे नाशी.

लवई-वलयाय भशानगयऩाभरका ड प्रबाग कामावरमातीर ग्राभभणस्तय फाऩाणे उऩवलबागाकडीर भारभत्ता कय
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लवरीचे रेख/े नोंदलह्मा ल कय आकायणी प्रकयणे तऩावता त्मात खारीरप्रभाणे त्रटी आढऱून आल्मा आशे त.
१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ फाऩाणे उऩवलबागाचे भारभत्ता कय लवरीचे रेखे लयीर वलहशत नभन्मात भशानगयऩाभरकेने ठे लरे
नाशीत.
२) भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक
३१ भे, २०११ नवाय ग्राभऩॊचामत फाऩाणे भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी अवन
ू वलरीनीकयणाफाफतचे प्रकयण
न्मामप्रवलष्ट अवल्माचे वाॊगणेत आरे. भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ ननमभ १२८-अ नवाय
आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी फाऩाणे शद्दीत केरी नवन आजतगामत फाऩाणे उऩवलबागाची

भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजूय दयाने केरी जात आशे. वदय भशानगयऩाभरका

वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ १२७(१)(अ) नवाय भारभता कय

आकायणी करून करभ १२८अ नवाय भारभत्ता कयात वभालेळ अवरेल्मा कयाॊऩक
ै ी प्राभख्माने १४८अ नवाय
भळषण उऩकय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, करभ १३१ अन्लमे स्लच्छता कय, करभ १३७ अन्लमे वलळेऴ
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स्लच्छता कय १२९(क) अन्लमे अग्ग्नळभन उऩकय माॊची आकायणी करून कय लवर
ू केरा जात नवल्माने

भशानगयऩाभरकेचे आधथवक नकवान शोत आशे. तवेच वदय फाऩाणे उऩवलबागातीर भारभत्ताधायकाॊकडून

भशायाष्र भळषण कय ल योजगाय शभी कय अधधननमभानवाय भळषण कय ल योजगाय शभी कय मा ळावनाव दे म

अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर लवरी केरी जात नवल्माने ळावनाव भळषण कय ल योजगाय शभी कयाऩोटी भभऱणाऱमा
उत्ऩन्नाव भकाले रागल्माने ळावनाचे आधथवक नकवान शोत आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१२ हदनाॊक
१६/०६/२०१४ च्मा अनऴॊगाने वलबागाने वादय केरेल्मा उत्तयात वलववाधायण वबा ठयाल क्र.०१ हदनाॊक

१८/०२/२०१२ अन्लमे भॊजूय दयानेच कय लवरीचा ननणवम घेतरा आशे. कयाचे उत्ऩन्न लाढवलण्माचा प्रस्ताल

भॊजूय झाल्मानॊतय ळावन ननमभानवाय भारभत्ता धायकाकडून भळषण कय ल योजगाय शभी कय लवर
ू करून

ळावनाव बयणा कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे. वदय ठयालाचे ल उत्तयाचे अलरोकन कयता ळावकीम कय

योजगाय शभी कय ल भळषण कय शे ळावनाव दे म आशे त अळा कयाॊचे वॊदबावत ळावनाचे अभबप्राम घेतरे नवल्माने
केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
३) ग्राभऩॊचामत फाऩाणे उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन

लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे. वन २०१२-१३ भध्मे भारभत्ता कयाची लवरी शस्तभरणखत ऩालतीद्लाये

लवरी केरी आशे . लवरीचे दै नहॊ दन चरन तमाय करून भख्मारमाव अगय प्रबागाव ऩाठवलरे जात नाशी तय
१५ हदलवाॊचे एकबत्रत चरन प्रबागाव ऩाठवलरे जाते ल त्मानॊतय ते प्रबागाकडून भख्मारमाव ऩाठवलरे जाते
त्माभऱे भशानगयऩाभरकेच्मा रेख्मात वाधायणऩणे १ भहशना वलरॊफाने जभा यकभाॊचा योखलशीत/ रेख्मात

वभालेळ शोतो. त्माभऱे दै ननक लवरी यक्कभाचे लेऱीच रेखाॊकन शोत नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१२

हदनाॊक १६/०६/२०१४ च्मा अनऴॊगाने वलबागाने वादय केरेल्मा उत्तयात जभा यक्कभ नामगाल मेथीर हद.ठाणे
ग्जल्शा. भध्मलती वशकायी फॉकेत दै नहॊ दन बयणा केरी जाते. वदय खात्मा व्मनतरयक्त इतय खाती फॊद

कयणेफाफत ननणवम भख्म कामावरमाकडून घेणे अऩेक्षषत आशे शे उत्तय, जभा यकभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच शोत नाशी
माॊचेळी वॊफधॊ धत नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.

४) वलत्तीम लऴव २०१२-१३ भध्मे नलीन भारभत्ता कय आकायणीची एकूण ५ प्रकयणे अवन
ू त्माऩैकी ५

प्रकयणाना भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ २६७अ नवाय ळास्तीवश कय आकायणी
केल्माचे आढऱून आरे त्माभऱे वॊफधधत ५ फाॊधकाभे शी अनधधकृत अवल्माचे हदवन
ू मेते तयी अनधधकृत
फाॊधकाभाभऱे भशानगयऩाभरकेव भशायाष्र प्रादे भळक नगय यचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ १२४अ

अन्लमे भभऱणाये उत्ऩन्न वलकाव ळल्क ल इतय कयाॊची लवरी झारेरी नाशी, त्माभऱे भशाऩाभरकेचे ल ळावनाचे
आधथवक नकवान शोत आशे. तवेच ग्राऩॊ फाऩाणे वलबागाचे शद्दीत अळा अनधधकृत फाॊधकाभालय भशायाष्र

प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ ५२ नवाय दॊ ड आकायणे, ५३ नवाय अनधधकृत फाॊधकाभ

काढून टाकणे, ५४ अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभ फॊद कयणे, ल ५७ अन्लमे झारेल्मा खचावची लवरी कयणे अळी

कायलाई कयण्मात आरी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. १२ हदनाॊक १६/०६/२०१४ च्मा अनऴॊगाने वलबागाने
वादय केरेल्मा उत्तयात अनधधकृत फाॊधकाभालय एभआयटीऩी कामद्मानवाय कामवलाशी कयण्मात आरी नाशी शी
फाफ भान्म केरी अवन माऩढे अळी कामवलाशी कयण्मात मेईर ल भशाऩाभरकेचे ल ळावनाचे आधथवक नकवान
शोणाय नाशी माची दषता घेण्मात मेईर अवा केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.
DGPVTTM7001 (Ref No : 36, Hmm No : 12)
[End Para)
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ड प्रबाग कामाारम ग्रालभणथतय याजालरी उऩवलबागातीर भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे

ल इतय अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

ग्रालभणस्तय याजालरी उऩवलबागाने भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका
२००४ भधीर तयतुदीनुवाय वलहशत नभुन्मात ठे लरे नाशीत. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर
करभ १२८अ ल भशायाष्ट्र लळषण कय ल योजगाय शभी कय अर्धननमभानुवाय लवुरी कयालमाचे कय लळषण कय,
योजगाय शभी कय मा ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर लवुरी केरी जात नाशी. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका
अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ २६०(२) नुवाय अनर्धकृत फाॊधकाभे ननष्ट्कालवत न कयता करभ २६७अ नुवाय
ळास्तीवश कय आकायणी केरी आशे . भारभत्ता कय लवुरीच्मा जभा यकभाॊची चरने लेऱीच भुख्मारमात वादय
न केल्माने जभा यक्कभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच झारे नाशी.

लवई-वलयाय भशानगयऩाभरका ड प्रबाग कामावरमातीर ग्राभभणस्तय याजालरी उऩवलबागाकडीर भारभत्ता कय
लवरीचे रेख/े नोंदलह्मा ल कय आकायणी प्रकयणे तऩावता त्मात खारीरप्रभाणे त्रटी आढऱून आल्मा आशे त.
१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
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(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ याजालरी उऩवलबागाचे भारभत्ता कय लवरीचे रेखे लयीर वलहशत नभन्मात भशानगयऩाभरकेने ठे लरे
नाशीत.
२) भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक
३१ भे, २०११ नवाय ग्राभऩॊचामत याजालरी भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी अवन
ू वलरीनीकयणाफाफतचे

प्रकयण न्मामप्रवलष्ट अवल्माचे वाॊगणेत आरे. भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ, १९४९ ननमभ १२८अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी याजालरी शद्दीत केरी नवन आजतगामत याजालरी
उऩवलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजूय दयाने केरी जात आशे. वदय

भशानगयऩाभरका वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९
भधीर करभ १२७(१)(अ) नवाय भारभता कय आकायणी करून करभ १२८अ नवाय भारभत्ता कयात वभालेळ
अवरेल्मा कयाॊऩक
ै ी प्राभख्माने १४८अ नवाय भळषण उऩकय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, करभ १३१ अन्लमे
स्लच्छता कय, करभ १३७ अन्लमे वलळेऴ स्लच्छता कय १२९(क) अन्लमे अग्ग्नळभन उऩकय इत्मादी कयाॊची
लवरी केरी जात नवल्माने ळावनाव दे खीर भळषण कय ल योजगाय शभी कयाऩोटी भभऱणाऱमा उत्ऩन्नाव
भकाले रागरे आशे . माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१३ हदनाॊक १६/०६/२०१४ च्मा अनऴॊगाने वलबागाने वादय

केरेल्मा उत्तयात वलववाधायण वबा ठयाल क्र.०१ हदनाॊक १८/०२/२०१२ अन्लमे भॊजूय दयानेच कय लवरीचा

ननणवम घेतरा आशे. कयाचे उत्ऩन्न लाढवलण्माचा प्रस्ताल भॊजूय झाल्मानॊतय ळावन ननमभानवाय भारभत्ता

धायकाकडून भळषण कय ल योजगाय शभी कय लवर
ू करून ळावनाव बयणा कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे.

वदय ठयालाचे ल उत्तयाचे अलरोकन कयता ळावकीम कय योजगाय शभी कय ल भळषण कय शे ळावनाव दे म आशे त
अळा कयाॊचे वॊदबावत ळावनाचे अभबप्राम घेतरे नवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
३) ग्राभऩॊचामत याजालरी उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन

लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे. लऴव २०१२-१३ भध्मे भारभत्ता कयाची लवरी शस्तभरणखत ऩालतीद्लाये
करून फॉकेत यक्कभ जभा केरी आशे. ऩयॊ त लवरीचे दै नहॊ दन चरन तमाय करून भख्मारमाव अगय प्रबागाव
ऩाठवलरे जात नाशी तय १५ हदलवाॊचे चरन प्रबागाव ऩाठवलरे जाते ल त्मानॊतय ते प्रबागाकडून भख्मारमाव

ऩाठवलरे जाते माभऱे लेऱच्मा लेऱी भशानगयऩाभरकेच्मा योकडलशीत/रेख्मात वदयच्मा जभा यकभाॊचे लेऱीच
रेखाॊकन शोत नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१३ हदनाॊक १६/०६/२०१४ च्मा अनऴॊगाने वलबागाने वादय

केरेल्मा उत्तयात जभा यक्कभ नामगाल मेथीर हद. ठाणे ग्जल्शा. भध्मलती वशकायी फॉकेत दै नहॊ दन बयणा
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केरी जाते. वदय खात्मा व्मनतरयक्त इतय खाती फॊद कयणेफाफत ननणवम भख्म कामावरमाकडून घेणे अऩेक्षषत
आशे शे उत्तय जभा यकभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच शोत नाशी माॊचेळी वॊफधॊ धत नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.

४) वलत्तीम लऴव २०१२-१३ भध्मे नलीन भारभत्ता कय आकायणीची एकूण १८२ प्रकयणे नोंदलशीनवाय अवन
ू
वलव प्रकयणाना भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ २६७अ नवाय ळास्तीवश कय

आकायणी केल्माचे नोंदलशीलरून हदवन
ू आरे. त्माभऱे वॊफधधत वलव फाॊधकाभे शी अनधधकृत अवल्माचे हदवन
ू

मेते तयी अनधधकृत फाॊधकाभाभऱे भशानगयऩाभरकेव भशायाष्र प्रादे भळक नगय यचना अधधननमभ १९६६ भधीर
करभ १२४अ अन्लमे भभऱणाये उत्ऩन्न वलकाव ळल्क ल इतय कयाॊची लवरी झारेरी नाशी त्माभऱे

भशाऩाभरकेचे ल ळावनाचे आधथवक नकवान झारे आशे. तवेच ग्राऩॊ याजालरी वलबागाचे शद्दीत अळा अनधधकृत
फाॊधकाभालय भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ ५२ नवाय दॊ ड आकायणे, ५३ नवाय

अनधधकृत फाॊधकाभ काढून टाकणे, ५४ अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभ फॊद कयणे, ल ५७ अन्लमे झारेल्मा खचावची
लवरी कयणे अळी कायलाई कयण्मात आरी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१३ हदनाॊक १६/०६/२०१४ च्मा
अनऴॊगाने वलबागाने वादय केरेल्मा उत्तयात अनधधकृत फाॊधकाभालय एभआयटीऩी कामद्मानवाय कामवलाशी
कयण्मात आरी नाशी शी फाफ भान्म केरी अवन माऩढे अळी कामवलाशी कयण्मात मेईर ल भशाऩाभरकेचे ल

ळावनाचे आधथवक नकवान शोणाय नाशी माची दषता घेण्मात मेईर अवा केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने
भान्म कयता मेत नाशी.
DGPVTTM7001 (Ref No : 37, Hmm No : 13)
[End Para)
[Start Para)
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अ प्रबाग कामाारम ग्रालभणथतय आगाळी उऩवलबागातीर भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे

ल इतय अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 980.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 980.00/-

ग्रालभणस्तय आगाळी वलबागाचे भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका
२००५ भधीर तयतुदीनुवाय वलहशत नभुन्मात ठे लरे नाशीत. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर
करभ १२८अ ल भशायाष्ट्र लळषण कय ल योजगाय शभी कय अर्धननमभानुवाय लवुरी कयालमाचे कय लळषण कय,
योजगाय शभी कय मा ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर लवुरी केरी जात नाशी. जभा यकभाॊचे रेखाॊकन
भुख्मारमात चरनाअबाली लेऱीच शोत नाशी. फॉक ताऱभेऱ ऩत्रके तमाय केरी नाशीत. भारभत्ता कयाची यक्कभ
रु. ८७०/- कामभस्लरूऩी रेख्माफाशे य ठे लरी शोती.
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लवई-वलयाय भशानगयऩाभरका अ प्रबाग कामावरमाचे अधधनस्त ग्राभभणस्तय आगाळी उऩवलबागाकडीर
भारभत्ता कय लवरीचे ल इतय रेखे तऩावता त्मात खारीरप्रभाणे त्रटी आढऱून आल्मा आशे त.
१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ आगाळी वलबागाचे भारभत्ता कय लवरीचे रेखे लयीर वलहशत नभन्मात भशानगयऩाभरकेने ठे लरे
नाशीत.
२) भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक
३१ भे, २०११ नवाय ग्राभऩॊचामत आगाळी भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी अवन
ू वलरीनीकयणाफाफतचे

प्रकयण न्मामप्रवलष्ट अवल्माचे वाॊगणेत आरे. भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ, १९४९ ननमभ १२८-

अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी केरी नवन आजतगामत आगाळी वलबागाची भारभत्ता कय
लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजूय दयाने केरी जात आशे. वदय भशानगयऩाभरका वलबागात

भशानगयऩाभरका वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ १२७(१)(अ) नवाय
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भारभता कय आकायणी करून करभ १२८अ नवाय भारभत्ता कयात वभालेळ अवरेल्मा कयाॊऩक
ै ी प्राभख्माने
१४८अ नवाय भळषण उऩकय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, करभ १३१ अन्लमे स्लच्छता कय, करभ १३७

अन्लमे वलळेऴ स्लच्छता कय १२९(क) अन्लमे अग्ग्नळभन उऩकय इत्मादी कयाॊचीदे खीर लवरी केरी जात

नवल्माने ळावनाव दे खीर भळषण कय ल योजगाय शभी कयाऩोटी भभऱणाऱमा उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे .

माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१४ हदनाॊक १६/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वलबागाने
वादय केरेल्मा उत्तयात आगाळी गालाचे भशाऩाभरकेत वभालेळाफाफत प्रकयण न्मामप्रवलष्ट अवल्माने

ग्राभऩॊचामत रेखावॊहशतेनवाय रेखे ठे लण्मात आरे आशे त. न्मामारमीन ननणवमानवाय कामवलाशी कयणेत मेईर.
वदय उत्तयाचे अलरोकन कयता ळावकीम कय योजगाय शभी कय ल भळषण कय शे ळावनाव दे म आशे त अळा
कयाॊचे वॊदबावत ळावनाचे अभबप्राम घेतरे नवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
३) ग्राभऩॊचामत आगाळी उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन

लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे. वन २०१२-१३ भध्मे भारभत्ता कयाची लवरी वॊगणकीकृत ल शस्तभरणखत
ऩालतीद्लाये लवरी करून यक्कभ फॉकेत जभा केरी आशे . वदयच्मा योखलशी, ऩोटककदव, ल इतय अभबरेखे

माॊच्मालय वॊफधॊ धत वलबागाचे वभन्लमक माॊची स्लाषयी नाशी. त्माभऱे केरेल्मा नोंदी अधधकृत अवल्माचे

रेखा ऩयीषणात भानता मेत नाशी. लवरीचे दै नहॊ दन चरन तमाय करून भख्मारमाव अगय प्रबागाव ऩाठवलरे
जात नाशी तय १५ हदलवाॊचे चरन प्रबागाव ऩाठवलरे जाते ल त्मानॊतय ते भख्मारमाव ऩाठवलरे जाते माभऱे

लेऱच्मा लेऱी भशानगयऩाभरकेच्मा रेख्मात वदयच्मा जभा यकभाॊचे रेखाॊकन शोत नवन
ू वाधायणऩणे १ भहशना
वलरॊफाने शोते. तवेच आगाळी उऩवलबागाची वलववाधायण योखलशीतीर हदनाॊक ३०/०३/२०१३ योजी दळववलरेरी

भळल्रक ल फॉक ऩावफकात दळववलरेरी भळल्रक माॊत खारीरप्रभाणे तपालत हदवन
ू आरी आशे. माफाफतची फॉक
ताऱभेऱ ऩत्रके तमाय केरी नाशीत.
फॉक तऩभळर

कॎनया फॉक

योखलशीतीर
भळल्रक

३०३०६११.००

फॉकऩावफक/ वललयणातीर
भळल्रक

३०६३०५१.००

हदनाॊक

तपालत
यक्कभ
रु.

३०/०३/२०१३

११०.००

माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१३ हदनाॊक १६/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वादय

केरेल्मा उत्तयात माऩढे दै नहॊ दन चरन तमाय करून प्रबागाभापवत भख्मारमात ऩाठवलण्माची दषता घेण्मात
मेईर ल ३०/०३/२०१३ योजीच्मा फॉक ताऱभेऱ ऩत्रातीर पयक यक्कभ ३२४४०/- चा भेऱ घेतरा अवन रेखा

ऩयीषणाव वादय कयण्मात मेत आशे अवे कऱवलरे आशे. ऩयॊ त प्रत्मषात एकबत्रत गोऴलाया प्रत रेखा ऩयीषणाव
वादय केरी नाशी. तवेच लऴव २०१२-२०१३ भध्मे जभा यक्कभाॊचे लेऱीच रेखाॊकन झारे नवल्माने केरेरा
खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
४) ग्राभऩॊचामत आगाळी वलबागात लऴव २०१२-१३ भध्मे एकूण १६६ भारभत्ताॊचे पेयपाय/शस्ताॊतयण प्रकयणे

प्रबायी वशाय्मक आमक्त माॊचे अधधकायात भॊजयू झारे आशे त. त्माॊना माफाफतचे अधधकाय अवरेफाफत रेखा
ऩयीषणात आदे ळ उऩरब्ध करून हदरे नाशीत. वदय भारभत्ता प्रकयणाॊत भशायाष्र भशानगयऩाभरका

अधधननमभ १९४९ भधीर प्रकयण ८ कयाधान ननमभ २ अन्लमे शस्ताॊतयण पॉभव पी यक्कभ लवरी केरी

नवल्माचे आढऱून आरे आशे. वदयचे पॉभव शे भशानगयऩाभरका भख्मारमाकडून ऩयवलरे आशे त. ऩयॊ त वदय
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पॉभवची वाठा नोंद ठे लरी नवल्माने पॉभवचा हशळेफ रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारा नाशी. वन २०१२-१३ भध्मे

भारभत्ता शस्ताॊतयण पी यक्कभ रु.५००/- प्रभाणे एकूण यक्कभ रु. ८३०००/- ची लवरी केरी अवल्माचे जभा
ऩालत्माॊचे तऩावणीत हदवन
ू आरे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१३ हदनाॊक १६/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी
अवता त्माव अनवरून वलबागाने वादय केरेल्मा उत्तयात प्रबायी वशाय्मक आमक्ताॊना भारभत्ता शस्ताॊतयण

कयण्माचे अधधकाय प्रदान आदे ळाची प्रत अलरोकनाथव वादय कयण्मात मेत आशे अवे नभद
ू केरे ऩयॊ त प्रत्मषात
प्रत वादय केरी नाशी. तवेच अधववभावाचे उत्तयात शस्ताॊतयण पॉभवची वाठा नोंदलशी ठे लरी अवन त्मालय
प्राधधकृत अधधकाऱमाची स्लाषयी घेतरी आशे अवा खरावा वलबागाने केरा आशे . ऩयॊ त वाठा नोंदलशी रेखा
ऩयीषणाव वादय केरी नाशी त्माभऱे केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

५) भारभत्ता कय ऩालती क्रभाॊक ३३६५०० हदनाॊक १९/०३/२०१३ अन्लमे लवर
ू केरेरी यक्कभ रु.८७०/- ची
ऩोटककदीव नोंद केरी नवन
ू वदय यक्कभेचा बयणा त्माच हदलळी अगय रगतच्मा हदलळी भशानगयऩाभरका

ननधीत बयणा कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ वदय यक्कभेचा बयणा लेऱीच झारा नवल्माने वदय यक्कभ ४४९
हदलव कामभस्लरूऩी रेख्माफाशे य याहशरी शोती. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१३ हदनाॊक १६/०६/२०१४ वलचायणा
केरी अवता त्माव अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात वदयची यक्कभ नजयचकीने बयणा कयणेचे याशून गेरे

शोते. ती हदनाॊक ११/०६/२०१४ योजी बयणा केरी आशे. वोफत वादय केरेरी बयणा ऩालती झेयॉक्व प्रत वषभ
अधधकाऱमाने वाषाॊककत केरेरी नाशी. तवेच वदय अऩशारयत यक्कभेफाफत अॊतगवत रेखा ऩयीषणात आषेऩ
घेऊनशी वदयची यक्कभ बयणा कयणेफाफत वॊफधॊ धताने हदयॊ गाई केरी अवल्माचे हदवन
ू आरे आशे.
DGPVTTM7001 (Ref No : 38, Hmm No : 14)
[End Para)
[Start Para)
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फ प्रबाग कामाारम ग्रालभणथतय ऩेल्शाय उऩवलबागातीर भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे ल

इतय अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 4079702.00/-

ग्रालभणस्तय ऩेल्शाय उऩवलबागाने भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका
२००४ भधीर तयतुदीनुवाय वलहशत नभुन्मात ठे लरे नाशीत. भारभत्ताधायकाॊकडून भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका
अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ १२८अ ल भशायाष्ट्र लळषण कय ल योजगाय शभी कय अर्धननमभानुवाय लवुरी
कयालमाचे कय लळषण कय, योजगाय शभी कय मा ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर लवुरी केरी नाशी.
भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ २६०(२) नुवाय अनर्धकृत फाॊधकाभे ननष्ट्कालवत न
कयता करभ २६७अ नुवाय ळास्तीवश कय आकायणी केरी आशे . भारभत्ता कय लवुरीच्मा जभा यकभाॊची चरने
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लेऱीच भुख्मारमात वादय न केल्माने जभा यक्कभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच झारे नाशी.

लवई-वलयाय भनऩाचे लऴव २०११-१२ मा वलत्तीम लऴावचे रेखा ऩयीषणात फ प्रबाग कामावरमातीर ग्राभभणस्तय
ऩेल्शाय वलबागाकडीर भारभत्ता कय लवरीचे ल इतय रेखे तऩावता त्मात खारीरप्रभाणे अननमभभतता
आढऱून आल्मा आशे त.
१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ ऩेल्शाय वलबागाचे भारभत्ता कय लवरीचे रेखे लयीर वलहशत नभन्मात भशानगयऩाभरकेने ठे लरे नाशीत.
२) भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक
३१ भे, २०११ नवाय ग्राभऩॊचामत ऩेल्शाय भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी अवन
ू भशायाष्र भशानगयऩाभरका

अधधननमभ, १९४९ ननमभ १२८-अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी केरी नवन आजतगामत
ऩेल्शाय वलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजूय दयाने केरी जात आशे. वदय
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भशानगयऩाभरका वलबागात भशानगयऩाभरका वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर
करभ १२७(१)(अ) नवाय भारभता कय आकायणी करून करभ १२८अ नवाय भारभत्ता कयात वभालेळ

अवरेल्मा कयाॊऩक
ै ी प्राभख्माने १४८अ नवाय भळषण उऩकय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, करभ १३१ अन्लमे
स्लच्छता कय, करभ १३७ अन्लमे वलळेऴ स्लच्छता कय १२९(क) अन्लमे अग्ग्नळभन उऩकय इत्मादी

कयाॊचीदे खीर लवरी केरी जात नवल्माने ळावनाव दे खीर भळषण कय ल योजगाय शभी कयाऩोटी भभऱणाऱमा
उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.२१ हदनाॊक १६/०६/२०१४ वलचायणा केरी अवता

त्माव अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात वलववाधायण वबा ठयाल क्र.०१ हदनाॊक १८/०२/२०१२ अन्लमे भागीर

दयानेच कय लवरी कयण्माव भान्मता हदरी आशे. भारभता कय लाढवलण्माचा प्रस्ताल भॊजूय झाल्मानॊतय ळावन
ननमभानवाय भळषण कय ल योजगाय शभी कय लवर
ू करून ळावनाव बयणा कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे.

वदय ठयालाचे ल उत्तयाचे अलरोकन कयता ळावकीम कय योजगाय शभी कय ल भळषण कय शे ळावनाव दे म आशे त
अळा कयाॊचे वॊदबावत ळावनाचे अभबप्राम घेतरे नवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
३) ग्राभऩॊचामत ऩेल्शाय उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन

लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे. वन २०१२-१३ भध्मे भारभत्ता कयाची लवरी शस्तभरणखत ऩालतीद्लाये

लवरी करून जभा यक्कभेचा बयणा त्माच अगय रगतच्मा हदलळी फॉकेत केरा आशे. ऩयॊ त लवरीचे दै नहॊ दन

चरन तमाय करून भख्मारमाव अगय प्रबागाव ऩाठवलरे जात नाशी तय १ भहशन्माचे चरन प्रबागाव ऩाठवलरे

जाते ल त्मानॊतय ते भख्मारमाव ऩाठवलरे जाते माभऱे लेऱच्मा लेऱी भशानगय ऩाभरकेच्मा योखलशीत/रेख्मात
वदयच्मा जभा यकभाॊचे लेऱीच रेखाॊकन शोत नाशी. तवेच ऩेल्शाय उऩवलबागाची वलववाधायण योखलशीतीर
हदनाॊक ३१/०३/२०१३ योजी दळववलरेरी भळल्रक ल फॉक ऩावफकात दळववलरेरी भळल्रक माॊत खारीरप्रभाणे
तपालत हदवन
ू आरी आशे. माफाफतची फॉक ताऱभेऱ ऩत्रके तमाय केरी नाशीत.
फॉक तऩभळर

योखलशीतीर भळल्रक

फॉक ऩावफक भळल्रक

हदनाॊक

तपालत यक्कभ

भशायाष्र फॉक

१२३२५७९०.८३

१६४०५४९२.८३

३०/०३/२०१३

४०७९७०२.००

माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.२१ हदनाॊक १६/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वादय
केरेल्मा उत्तयात बत
ू ऩल
ू व ग्राभऩॊचामत ऩेल्शाय ची एप डी यक्कभ रु.४०७३३३९/- फॉकेत जभा ल फॉक ऑप

भशायाष्र भध्मे रु.६३६३/- एलढी जादा यक्कभ जभा केरी आशे. त्माभऱे वदय यक्कभेचा पयक हदवन
ू मेतो अवे
नभद
ू केरे आशे . ऩयॊ त वदय पयक प्रत्मषात रेख्मात दरुस्ती करून दयू केरेरा नाशी. त्माभऱे केरेरा खरावा
ऩरयऩण
ू व नाशी. तवेच माऩढे नभना नॊ.१३ भध्मे दै नहॊ दन चरन तमाय कयण्मात मेईर शा केरेरा खरावा लऴव

२०१२-१३ भध्मे जभा यक्कभा लेऱीच रेखाॊकन झाल्मा नाशीत, माव रागू शोत नवल्माने खरावा भान्म कयता
मेत नाशी.

४) वलत्तीम लऴव २०१२-१३ भध्मे नलीन भारभत्ता कय आकायणीची एकूण ७२३ प्रकयणे अवन
ू वलवच ७२३

प्रकयणाना भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ २६७अ नवाय ळास्तीवश कय आकायणी
केल्माचे आढऱून आरे. त्माभऱे वॊफधधत वलव नलीन फाॊधकाभे शी अनधधकृत अवल्माचे हदवन
ू मेते तयी

अनधधकृत फाॊधकाभाभऱे भशानगयऩाभरकेव भशायाष्र प्रादे भळक नगय यचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ

१२४अ अन्लमे भभऱणाये उत्ऩन्न वलकाव ळल्क ल इतय कयाॊची लवरी झारेरी नाशी त्माभऱे भशानगयऩाभरकेचे
ल ळावनाचे आधथवक नकवान शोत आशे. तवेच ग्राऩॊ ऩेल्शाय वलबागाचे शद्दीत अळा अनधधकृत फाॊधकाभालय

भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ ५२ नवाय दॊ ड आकायणे, ५३ नवाय अनधधकृत
फाॊधकाभ काढून टाकणे, ५४ अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभ फॊद कयणे, ल ५७ अन्लमे झारेल्मा खचावची लवरी
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कयणे अळी कायलाई कयण्मात आरी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.२१ हदनाॊक १६/०६/२०१४ वलचायणा केरी
अवता त्माव अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात अनधधकृत फाॊधकाभालय एभआयटीऩी कामद्मानवाय कामवलाशी
कयण्मात आरी नाशी शी फाफ भान्म केरी अवन माऩढे अळी कामवलाशी कयण्मात मेईर ल भशाऩाभरकेचे ल

ळावनाचे आधथवक नकवान शोणाय नाशी माची दषता घेण्मात मेईर अवा केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने
भान्म कयता मेत नाशी.
५) ग्राभऩॊचामत ऩेल्शाय उऩवलबागाची शस्ताॊतयण प्रकयणे प्रबायी वशाय्मक आमक्त माॊचे अधधकायात भॊजयू

झारी आशे त. त्माॊना शस्ताॊतयण अधधकाय अवरेफाफतचे आदे ळ रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध करून हदरे नाशीत.

शस्ताॊतयण प्रकयणे/नोंदलशी रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. भारभत्ता शस्ताॊतयण प्रकयणाॊत भशायाष्र
भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर प्रकयण ८ कयाधान ननमभ २ अन्लमे शस्ताॊतयण ळल्क ल पॉभव पी
ची लवरी केरी नाशी. वन २०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावत २१४ भारभत्ताॊचे शस्ताॊतयण झारे आशे. २१४

प्रकयणाचे शस्ताॊतयण ळल्क पी ल पॉभव पीची लवरी झारी नवल्माने भशाऩाभरकेचे उत्ऩन्नाचे दृष्टीने आधथवक
नकवान झाल्माचे हदवन
ू आरे आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. २१ हदनाॊक १६/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा
केरी अवता त्माव अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात माऩढे भारभत्ता शस्ताॊतयण पी ल पॉभव पी लवर
ू
कयण्माची दषता घेण्मात मेईर शा केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 39, Hmm No : 21)
[End Para)
[Start Para)
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क प्रबाग कामाारम ग्रालभणथतय लाघोरी उऩवलबागातीर भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे

ल इतय अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

ग्रालभणस्तय लाघोरी उऩवलबागाने भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका
२००४ भधीर तयतुदीनुवाय वलहशत नभुन्मात ठे लरे नाशीत. भारभत्ताधायकाॊकडून भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका
अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ १२८अ ल भशायाष्ट्र लळषण कय ल योजगाय शभी कय अर्धननमभानुवाय लवुरी
कयालमाचे कय लळषण कय, योजगाय शभी कय मा ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर लवुरी केरी नाशी.
भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ २६०(२) नुवाय अनर्धकृत फाॊधकाभे ननष्ट्कालवत न
कयता करभ २६७अ नुवाय ळास्तीवश कय आकायणी केरी आशे . भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९
भधीर प्रकयण ८ कयाधान ननमभ २ अन्लमे शस्ताॊतयण ळुल्क ल पॉभा पी लवुरी केरी नवल्माने आर्थाक
नुकवान झारे आशे . भारभत्ता कय लवुरीच्मा जभा यकभाॊची चरने लेऱीच भुख्मारमात वादय न केल्माने जभा
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यक्कभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच झारे नाशी. फॉक ऩावफुके रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारी नाशीत.

लवई-वलयाय भशानगयऩाभरका क प्रबाग कामावरमातीर ग्राभभणस्तय लाघोरी उऩवलबागाकडीर भारभत्ता कय

लवरीचे रेख/े नोंदलह्मा ल कय आकायणी प्रकयणे तऩावता त्मात खारीरप्रभाणे अननमभभतता आढऱून आल्मा
आशे त.

१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ लाघोरी उऩवलबागाचे भारभत्ता कय लवरीचे रेखे लयीर वलहशत नभन्मात भशानगयऩाभरकेने ठे लरे
नाशीत.
२) भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक

३१ भे, २०११ नवाय ग्राभऩॊचामत लाघोरी भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी अवन
ू वलरीनीकयणाफाफतचे प्रकयण
न्मामप्रवलष्ट अवल्माचे वाॊगणेत आरे. भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ, १९४९ ननमभ १२८-अ नवाय
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आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी लाघोरी शद्दीत केरी नवन आजतगामत लाघोरी उऩवलबागाची
भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजयू दयाने केरी जात आशे. वदय भशानगयऩाभरका

वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ

१२७(१)(अ) नवाय भारभता कय आकायणी करून करभ १२८अ नवाय भारभत्ता कयात वभालेळ अवरेल्मा

कयाॊऩक
ै ी प्राभख्माने १४८अ नवाय भळषण उऩकय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, करभ १३१ अन्लमे स्लच्छता

कय, करभ १३७ अन्लमे वलळेऴ स्लच्छता कय १२९(क) अन्लमे अग्ग्नळभन उऩकय इत्मादी उऩकयाॊची लवरी
केरी जात नवल्माने ळावनाव दे खीर भळषण कय ल योजगाय शभी कयाऩोटी भभऱणाऱमा उत्ऩन्नाव भकाले

रागरे आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.२६ हदनाॊक ३०/०६/२०१४ वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वादय
केरेल्मा उत्तयात आगाळी गालाचे भशाऩाभरकेत वभालेळाफाफत प्रकयण न्मामप्रवलष्ट अवल्माने ग्राभऩॊचामत
रेखावॊहशतेनवाय रेखे ठे लण्मात आरे आशे त. न्मामारमीन ननणवमानवाय कामवलाशी कयणेत मेईर. वदय

उत्तयाचे अलरोकन कयता ळावकीम कय योजगाय शभी कय ल भळषण कय शे ळावनाव दे म आशे त अळा कयाॊचे
वॊदबावत ळावनाचे अभबप्राम घेतरे नवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
३) ग्राभऩॊचामत लाघोरी उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन

लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे. वन २०१२-१३ भध्मे भारभत्ता कयाची लवरी शस्तभरणखत ऩालतीद्लाये
लवरीच्मा दै नहॊ दन यक्कभा त्माच हदलळी अगय रगतच्मा हदलळी फॉकेत जभा केल्मा आशे त. ऩयॊ त लवरीचे

दै नहॊ दन चरन तमाय करून भख्मारमाव अगय प्रबागाव ऩाठवलरे जात नाशी तय १ भहशन्माचे चरन प्रबागाव
ऩाठवलरे जाते ल त्मानॊतय ते भख्मारमाव ऩाठवलरे जाते माभऱे लेऱच्मा लेऱी भशानगयऩाभरकेच्मा

योखलशीत/रेख्मात वदयच्मा जभा यकभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच शोत नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.२६ हदनाॊक
३०/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात माऩढे दै नहॊ दन चरन
तमाय करून प्रबागाभापवत भख्मारमात ऩाठवलण्माची दषता घेण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे. ऩयॊ त लऴव

२०१२-२०१३ भध्मे जभा यक्कभाॊचे लेऱीच रेखाॊकन झारे नवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी
४) वलत्तीम लऴव २०१२-१३ भध्मे नलीन भारभत्ता कय आकायणी प्रकयणाना भशायाष्र भशानगयऩाभरका
अधधननमभ १९४९ भधीर करभ २६७अ नवाय ळास्तीवश कय आकायणी केल्माचे आढऱून आरे त्माभऱे

वॊफधधत फाॊधकाभे शी अनधधकृत अवल्माचे हदवन
ू मेते तयी अनधधकृत फाॊधकाभाभऱे भशानगयऩाभरकेव

भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ १२४अ अन्लमे भभऱणाये उत्ऩन्न वलकाव ळल्क
ल इतय कयाॊची लवरी झारेरी नाशी. त्माभऱे भशानगयऩाभरकेचे ल ळावनाचे आधथवक नकवान शोत आशे.

माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.२६ हदनाॊक ३०/०६/२०१४ वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वादय केरेल्मा
उत्तयात लाघोरी गालाचे भशाऩाभरकेत वभालेळाफाफत प्रकयण न्मामप्रवलष्ट अवल्माने न्मामारमीन

ननणवमानॊतय अधधननमभातीर करभ ४७८, ४७९ ल ४८० नवाय कामवलाशी कयणेत मेईर. वदय उत्तयाचे

अलरोकन कयता ळावकीम कय योजगाय शभी कय ल भळषण कय शे ळावनाव दे म आशे त अळा कयाॊचे वॊदबावत
ळावनाचे अभबप्राम घेतरे नवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
५) ग्राभऩॊचामत लाघोरी उऩवलबागाची शस्ताॊतयण प्रकयणे प्रबायी वशाय्मक आमक्त माॊचे अधधकायात भॊजूय
झारी आशे त. त्माॊना माफाफतचे अधधकाय अवरेफाफत रेखा ऩयीषणात आदे ळ उऩरब्ध करून हदरे नाशीत.

शस्ताॊतयण प्रकयणे/नोंदलशी रेखा ऩयीषणाव ठे लरी नाशी. भशायाष्र भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ
१९४९ भधीर प्रकयण ८ कयाधान ननमभ २ अन्लमे शस्ताॊतयण ळल्क ची ल पॉभव पी ल लवरी केरी नाशी. वन
२०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावत लाघोरी उऩवलबागाची एकूण ३० भारभत्ता प्रकयणे शस्ताॊतयण झारी आशे त.
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वदय प्रकयणात शस्ताॊतयण ळल्क पी ल पॉभव पीची लवरी झारी नवल्माने भशाऩाभरकेचे उत्ऩन्नाचे दृष्टीने
आधथवक नकवान झाल्माचे हदवन
ू आरे आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.२६ हदनाॊक ३०/०६/२०१४ अन्लमे

वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात माऩढे भारभत्ता शस्ताॊतयण पी ल पॉभव पी
लवर
ू कयण्माची दषता घेण्मात मेईर शा केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.
६)

लाघोरी उऩवलबागाचे योखलशीत अखेयची भळल्रक दळववलरेरेल्मा यक्कभेची ठाणे ग्ज.भ.व.फॉक

रु.१०२७७९०.२४/- ल ऩाणीऩट्टी खाते रु.१०८९६५/- ची फॉक ऩावफके ऩडताऱणीवाठी उऩरब्ध झारी नाशीत.
माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.२६ हदनाॊक ३०/०६/२०१४ अन्लमे भागणी केरी अवता त्माव अनवरून वादय

केरेल्मा उत्तयावोफत जोडरेल्मा फॉक वललयणऩत्र झेयॉक्व प्रतीत उऩयोक्त नभद
ू भळल्रक यक्कभेचे ऩष्ृ ठ जोडरे
नाशी. त्माभऱे केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 40, Hmm No : 26)
[End Para)
[Start Para)
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क प्रबाग कामाारम ग्रालभणथतय ननभाऱ उऩवलबागातीर भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे ल

इतय अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

ग्रालभणस्तय ननभाऱ उऩवलबागाने भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका
२००४ भधीर तयतुदीनुवाय वलहशत नभुन्मात ठे लरे नाशीत. भारभत्ताधायकाॊकडून भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका
अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ १२८अ ल भशायाष्ट्र लळषण कय ल योजगाय शभी कय अर्धननमभानुवाय लवुरी
कयालमाचे कय लळषण कय, योजगाय शभी कय मा ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर लवुरी केरी नाशी.
भारभत्ता कय लवुरीच्मा जभा यकभाॊची चरने लेऱीच भुख्मारमात वादय न केल्माने जभा यक्कभाॊचे रेखाॊकन
लेऱीच झारे नाशी. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ २६०(२) नुवाय अनर्धकृत
फाॊधकाभे ननष्ट्कालवत न कयता करभ २६७अ नुवाय ळास्तीवश कय आकायणी केरी आशे . शस्ताॊतयण ळुल्क ल
पॉभा पी लवुरी केरी नवल्माने आर्थाक नुकवान झारे आशे. फॉक ऩावफुके रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारी नाशीत.

लवई-वलयाय भशानगयऩाभरका क प्रबाग कामावरमातीर ग्राभभणस्तय ननभवऱ उऩवलबागाकडीर भारभत्ता कय
लवरीचे ल इतय रेखे तऩावता त्मात खारीरप्रभाणे अननमभभतता आढऱून आल्मा आशे त.
१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
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खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ ननभवऱ उऩवलबागाचे भारभत्ता कय लवरीचे रेखे लयीर वलहशत नभन्मात भशानगयऩाभरकेने ठे लरे
नाशीत.
२) भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक
३१ भे, २०११ नवाय ग्राभऩॊचामत ननभवऱ भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी अवन
ू वलरीनीकयणाफाफतचे प्रकयण
न्मामप्रवलष्ट अवल्माचे वाॊगणेत आरे. भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ, १९४९ ननमभ १२८-अ नवाय
आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी ननभवऱ शद्दीत केरी नवन आजतगामत ननभवऱ उऩवलबागाची

भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजूय दयाने केरी जात आशे. वदय भशानगयऩाभरका

वलबागात भशानगयऩाभरका वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ १२७(१)(अ)
नवाय भारभता कय आकायणी करून करभ १२८अ नवाय भारभत्ता कयात वभालेळ अवरेल्मा कयाॊऩक
ै ी

प्राभख्माने १४८अ नवाय भळषण उऩकय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, करभ १३१ अन्लमे स्लच्छता कय, करभ
१३७ अन्लमे वलळेऴ स्लच्छता कय १२९(क) अन्लमे अग्ग्नळभन उऩकय इत्मादी उऩकयाॊची लवरी केरी जात
नवल्माने ळावनाव दे खीर भळषण कय ल योजगाय शभी कयाऩोटी भभऱणाऱमा उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे .
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माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.२७ हदनाॊक ३०/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वादय

केरेल्मा उत्तयात आगाळी गालाचे भशाऩाभरकेत वभालेळाफाफत प्रकयण न्मामप्रवलष्ट अवल्माने ग्राभऩॊचामत
रेखावॊहशतेनवाय रेखे ठे लण्मात आरे आशे त. न्मामारमीन ननणवमानवाय कामवलाशी कयणेत मेईर. वदय

उत्तयाचे अलरोकन कयता ळावकीम कय योजगाय शभी कय ल भळषण कय शे ळावनाव दे म आशे त अळा कयाॊचे
वॊदबावत ळावनाचे अभबप्राम घेतरे नवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
३) ग्राभऩॊचामत ननभवऱ उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन

लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे. वन २०१२-१३ भध्मे भारभत्ता कयाची लवरी शस्तभरणखत ऩालतीद्लाये
लवरीच्मा दै नहॊ दन यक्कभा त्माच हदलळी अगय रगतच्मा हदलळी फॉकेत जभा केल्मा आशे त. ऩयॊ त लवरीचे

दै नहॊ दन चरन तमाय करून भख्मारमाव अगय प्रबागाव ऩाठवलरे जात नाशी तय १ भहशन्माचे एकबत्रत चरन

प्रबागाव ऩाठवलरे जाते ल त्मानॊतय ते भख्मारमाव ऩाठवलरे जाते, माभऱे लेऱच्मा लेऱी भशानगयऩाभरकेच्मा

योखलशीत/रेख्मात वदयच्मा जभा यकभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच शोत नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.२७ हदनाॊक
३०/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात माऩढे दै नहॊ दन चरन
तमाय करून प्रबागाभापवत भख्मारमात ऩाठवलण्माची दषता घेण्मात मेईर अवे कऱवलल्माने खरावा
वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.
४) ग्राभऩॊचामत ननभवऱ, उऩवलबागाची शस्ताॊतयण प्रकयणे प्रबायी वशाय्मक आमक्त माॊचे अधधकायात भॊजूय
झारी आशे त. त्माॊना माफाफतचे अधधकाय अवरेफाफत रेखा ऩयीषणात आदे ळ उऩरब्ध करून हदरे नाशीत.
शस्ताॊतयण प्रकयणे/नोंदलशी रेखा ऩयीषणाव ठे लरी नवन
ू भारभत्ता शस्ताॊतयण प्रकयणाॊत भशायाष्र

भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर प्रकयण ८ कयाधान ननमभ २ अन्लमे पॉभव पी ल शस्ताॊतयण

ळल्कची दय ननग्श्चती करून लवरी केरी नाशी. वन २०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावत ननभवऱ उऩवलबागाची एकूण
१२ भारभत्ता प्रकयणाॊची शस्ताॊतयण झारी आशे त. वदय प्रकयणात शस्ताॊतयण ळल्क पी ल पॉभव पीची दय
ननग्श्चती करून लवरी झारी नवल्माने भशानगयऩाभरकेचे उत्ऩन्नाचे दृष्टीने आधथवक नकवान शोत आशे.
माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.२७ हदनाॊक ३०/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वादय

केरेल्मा उत्तयात माऩढे भारभत्ता शस्ताॊतयण पी ल पॉभव पी लवर
ू कयण्माची दषता घेण्मात मेईर शा केरेरा
खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.

५) ननभवऱ उऩवलबागाचे योखलशीत भाशे भाचव २०१३ अखेयची भळल्रक दळववलरेरेल्मा यक्कभेची भशायाष्र फॉक
रु.५८९.८९/-, ठाणे ग्ज.भ.व.फॉक रु.११६५.५८/- ल ऩोस्ट खाते रु.२८.१०/- ची फॉक ऩावफके इत्मादी

ऩडताऱणीवाठी भफ
ॊ ई स्थाननक ननधी रेखा ऩयीषा अधधननमभ १९३० चे करभ ६ अन्लमे रेखा ऩयीषणाव

अभबरेखे उऩरब्ध करून दे णे फॊधनकायक आशे त्मानवाय अधववभाव ऩत्र क्र.२७ हदनाॊक ३०/०६/२०१४ अन्लमे

भागणी करूनशी फॉक ऩावफके उऩरब्ध केरी नाशीत. अधववभाव ऩत्राच्मा अनऴॊगाने रेखा ऩयीषणाव वादय

केरेल्मा उत्तयात उऩरब्ध करून दे ण्मात मेत आशे त अवे नभद
ू केरे आशे ऩयॊ त प्रत्मषात उऩरब्ध करून हदरे
नाशी म्शणून खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 41, Hmm No : 27)
[End Para)
[Start Para)
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अ प्रबाग कामाारम ग्रालभणथतय फोऱीॊज वलबागातीर भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे ल

इतय अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 92137.00/-

ग्रालभणस्तय फोऱीॊज उऩवलबागाने भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका
२००४ भधीर तयतुदीनुवाय वलहशत नभुन्मात ठे लरे नाशीत. भारभत्ताधायकाॊकडून भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका
अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ १२८अ ल भशायाष्ट्र लळषण कय ल योजगाय शभी कय अर्धननमभानुवाय लवुरी
कयालमाचे कय लळषण कय, योजगाय शभी कय मा ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर लवुरी केरी नाशी.
भारभत्ता कय लवुरीच्मा जभा यकभाॊची चरने लेऱीच भुख्मारमात वादय न केल्माने जभा यक्कभाॊचे रेखाॊकन
लेऱीच झारे नाशी. गुतल
ॊ णूक वॊफध
ॊ ीचे रेखे उऩरब्ध झारे नाशीत. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९
भधीर करभ २६०(२) नुवाय अनर्धकृत फाॊधकाभे ननष्ट्कालवत न कयता करभ २६७अ नुवाय ळास्तीवश कय
आकायणी केरी आशे . कय आकायणी कयताना भागीर लऴाांची कय आकायणी केरी नाशी. शस्ताॊतयण पॉभा पी
हदरेल्मा अजाानुवाय कभी लवुरी झारी आशे .

लवई-वलयाय भशानगयऩाभरका अ प्रबाग कामावरमातीर ग्राभभणस्तय फोऱीॊज उऩवलबागाकडीर भारभत्ता कय

लवरीचे रेख/े नोंदलह्मा ल कय आकायणी प्रकयणे तऩावता त्मात खारीरप्रभाणे अननमभभतता आढऱून आल्मा
आशे त. अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक.१० हदनाॊक १६/०६/२०१४ अन्लमे माफाफत वलचायणा केरी अवता वॊफधॊ धत
फोऱीॊज वलबागाने भाहशती/खरावा रेखा ऩयीषणाव वादय केरा नाशी.
१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
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(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ फोऱीॊज वलबागाचे भारभत्ता कय लवरीचे रेखे लयीर वलहशत नभन्मात भशानगयऩाभरकेने ठे लरे
नाशीत.
२) भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक
३१ भे, २०११ नवाय ग्राभऩॊचामत फोऱीॊज भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी अवन
ू भशायाष्र भशानगयऩाभरका
अधधननमभ, १९४९ ननमभ १२८-अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी केरी नवन आजतगामत
फोऱीॊज वलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजूय दयाने केरी जात आशे. वदय

भशानगयऩाभरका वलबागात भशानगयऩाभरका वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर
करभ १२७(१)(अ) नवाय भारभता कय आकायणी करून करभ १२८अ नवाय भारभत्ता कयात वभालेळ

अवरेल्मा कयाॊऩक
ै ी प्राभख्माने १४८अ नवाय भळषण उऩकय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, करभ १३१ अन्लमे
स्लच्छता कय, करभ १३७ अन्लमे वलळेऴ स्लच्छता कय १२९(क) अन्लमे अग्ग्नळभन उऩकय इत्मादी

उऩकयाॊची लवरी केरी जात नवल्माने ळावनाव दे खीर भळषण कय ल योजगाय शभी कयाऩोटी भभऱणाऱमा
उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे.
३) ग्राभऩॊचामत फोऱीॊज उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन

लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे. वन २०१२-१३ भध्मे भारभत्ता कयाची लवरी शस्तभरणखत ऩालतीद्लाये
लवरीच्मा दै नहॊ दन यक्कभा त्माच हदलळी अगय रगतच्मा हदलळी फॉकेत जभा केल्मा आशे त. वदयच्मा

योखलशी, ऩोटककदव, ल इतय अभबरेखे माॊलय वॊफधॊ धत वभन्लमक माॊनी स्लाषयी केरेरी नाशी. त्माभऱे

केरेल्मा नोंदी अधधकृत अवल्माचे रेखा ऩयीषणात भानता मेत नाशी. लवरीचे दै नहॊ दन चरन तमाय करून

भख्मारमाव अगय प्रबागाव ऩाठवलरे जात नाशी तय १५ हदलवाॊचे चरन प्रबागाव ऩाठवलरे जाते ल त्मानॊतय ते
भख्मारमाव ऩाठवलरे जाते माभऱे लेऱच्मा लेऱी भशानगयऩाभरकेच्मा योखलशीत/रेख्मात वदयच्मा जभा
यकभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच शोत नाशी. तवेच फोऱीॊज उऩवलबागाची वलववाधायण योखलशीतीर हदनाॊक

३१/०३/२०१३ योजी दळववलरेरी भळल्रक ल फॉक ऩावफकात दळववलरेरी भळल्रक माॊत खारीरप्रभाणे तपालत
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हदवन
ू आरी आशे . माफाफतची फॉक ताऱभेऱ ऩत्रके तमाय केरी नाशीत.
फॉक तऩभळर

योखलशीतीर

फॉक ऩावफक /

हदनाॊक

तपालत

मननमन फॉक

१२२८०.००

१२१७०.००

२१/०३/२०१३

११०.००

ठा.ग्ज.भ.व.फॉक

२८९३१७.६८

३३९१५७.६८

०६/०३/२०१२

४९८४०.००

अॎक्वीव फॉक

७३२३८४२.००

७३३६४१४.१०

३०/०३/२०१३

१२५७२.१०

भळल्रक

वललयणातीर भळल्रक

यक्कभ रु.

तवेच योखलशीत भळल्रकेत दळववलरेरी यक्कभ रु.६०,४४,०००/- च्मा गत
ॊ लणक
ू ीचे अभबरेखे रेखा

ऩयीषणात उऩरब्ध झारे नाशीत.

४) भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ १२८अ नवाय नलीन भारभत्ता कय आकायणी
केरी अवन
ू वदय प्रकयणाॊची तऩावणी कयता अवे ननदळवनाव आरे कक, भशाऩाभरकेच्मालतीने कय

आकायणीच्मा काशी प्रकयणाॊच्मा हटप्ऩणी उऩामक्त तय काशी अनतरयक्त आमक्त माॊनी भॊजयी हदल्मा आशे त

तथावऩ भारभत्ता कय भॊजयीचा त्माॊना अधधकाय अवल्माफाफतचे प्राधधकाय/आदे ळ रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध

केरे नाशीत. तवेच कय आकायणी भॊजूय केरेल्मा एकाशी प्रकयणाॊच्मा आकायणी तक्त्मालय वॊफधॊ धत भरऩीक,
वलबागप्रभख, प्रबायी वशाय्मक आमक्त, उऩामक्त/अनतरयक्त आमक्त माॊनी स्लाषयी केरेरी नाशी. तवेच
वषभ भॊजयी अधधकाऱमाने कय आकायणी तक्ता भॊजूय करून त्माची प्रत वॊफधॊ धत बोगलटाधायकाव ननगवभभत
केरेरी नाशी. भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९, भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ
(डडवेंफय २०१२ ऩावन
ू ) भधीर करभ ४७८, ४७९ ल ४८० नवाय कोणतेशी फाॊधकाभ रेखी ऩयलानगी

भभऱाल्माभळलाम केरे अवेर तय अनधधकृत आशे अवे वभजण्मात मेत.े मा तयतदी नवाय वॊफधॊ धत

भारकाव/बोगलटा धायकाव रेखी नोटीवी द्लाये ते काढून टाकण्माव ककॊ ला ऩाडून टाकण्माव पभावलणे आलश्मक
आशे. वॊफधॊ धताॊने न ऐकल्माव अवे फाॊधकाभ भशाऩाभरकेच्मा लतीने काढून टाकरे जाईर. अळी अधधननमभात
तयतद अवताॊना उऩवलबागात कोणतीशी ऩयलानगी न घेता, ननलावी इभायती, लाणणज्म इभायती फाॊधल्मा

जातात, आणण त्माव वॊफधॊ धत उऩवलबागाचा भरवऩक/वभन्लमक हटप्ऩणी तमाय करून त्माव प्रबागातीर कय
ननरयषक/अधधषक ल प्रबायी वशाय्मक आमक्ताॊची भॊजूयी घेतरी जाते. त्मानॊतय काशी प्रकयणात

भख्मारमातीर उऩआमक्त दजावचे अधधकायी भॊजयू ी दे तात. काशी प्रकयणी आमक्ताॊची भॊजयू ी घेतरी जाते.

ननमभानवाय आमक्त माॊची भॊजयी आलश्मक आशे . ग्राभीण बागातीर आकायणी नोंदलशीत भॊजूयीचा क्रभाॊक

ल हदनाॊक ककॊ ला हटप्ऩणीचा हदनाॊक नभद केरा जातो. वॊफधॊ धताव घयऩट्टीच्मा दप्ऩट ळास्ती रालरी जाते. ऩयॊ त
आकायणी नोंदलशीत अनधधकृत फाॊधकाभ अवा भळक्का भायरा जात नाशी. अळा प्रकाये आकायणी केल्माने
अनधधकृत काभालय ननमॊत्रण ठे लता मेणाय नाशी.

५) वलत्तीम लऴव २०१२-१३ भध्मे नलीन भारभत्ता कय आकायणीची एकूण ५७ प्रकयणे अवन
ू त्माऩैकी ७

प्रकयणाना भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ २६७अ नवाय ळास्तीवश कय आकायणी
केल्माचे आढऱून आरे त्माभऱे वॊफधधत ७ फाॊधकाभे शी अनधधकृत अवल्माचे हदवन
ू मेते तयी अनधधकृत
फाॊधकाभाभऱे भशानगयऩाभरकेव भशायाष्र प्रादे भळक नगय यचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ १२४अ

अन्लमे भभऱणाये उत्ऩन्न वलकाव ळल्क ल इतय कयाॊची लवरी झारेरी नाशी त्माभऱे भशानगयऩाभरकेचे ल

ळावनाचे आधथवक नकवान झारे आशे. तवेच ग्राऩॊ फोऱीॊज वलबागाचे शद्दीत अळा अनधधकृत फाॊधकाभालय

भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ ५२ नवाय दॊ ड आकायणे, ५३ नवाय अनधधकृत
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फाॊधकाभ काढून टाकणे, ५४ अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभ फॊद कयणे, ल ५७ अन्लमे झारेल्मा खचावची लवरी
कयणे अळी कायलाई केरी नाशी.

६) ओभकाय इॊटयप्रामजेव तपे हदरीऩ नाईक माॊचा अजव हदनाॊक २७/०२/२०१२ आलक हदनाॊक ०६/०३/२०१२

अन्लमे एकूण षेत्रपऱ ११५९३ चौ.पट फाॊधकाभाव कय आकायणी कयणेव भागणी केरी आशे. त्माव अनवरून
वदय भारभत्तेव वन २०१२-१३ मा १ लऴावची नलीन कय आकायणी केरी आशे . वॊफधॊ धत अजवदायाने वन २०११-

१२ भध्मे कय आकायणी अजव हदरा अवताॊना वन २०११-१२ मा लऴावची कयाची आकायणी करून भागणी ल लवरी
कयण्मात आरी नाशी. लऴव २०११-१२ मा लऴावची कय भागणी यक्कभ रु ३६२७९/- ची लवरी कयणे आलश्मक
आशे.
७) वप्रमव्रतभ डेव्शरऩवव माॊचा अजव हदनाॊक ननयॊ क आलक हदनाॊक ३०/०८/२०११ अन्लमे एकूण ६४ वदननका गाऱे
फाॊधकाभ षेत्रपऱ १७३८१ चौ. पट कय आकायणी कयणेव भागणी केरी आशे. त्माव अनवरून वदय

भारभत्तेव वन २०१२-१३ मा १ लऴावची नलीन कय आकायणी केरी आशे. वॊफधॊ धत अजवदायाने वन २०११-१२

भध्मे कय आकायणी अजव हदरा अवताॊना वन २०११-१२ मा लऴावची कयाची आकायणी करून भागणी ल लवरी
कयण्मात आरी नाशी. लऴव २०११-१२ मा लऴावची कय भागणी यक्कभ रु ५५३४३/- ची लवरी कयणे आलश्मक
आशे.
उऩयोक्त अनक्रभाॊक ६ ल ७ भध्मे कभी लवरी केरेरी कय आकायणी यक्कभ शी भोठी अवल्माने ल फोऱीॊज

वलबागात भारभत्ता भोठ्मा प्रभाणालय अवल्माने आढऱून आरेरी अननमभभतता शी ननलडक प्रकयणात

आढऱल्माने भशाऩाभरका अॊतगवत रेखा ऩयीषा वलबागाने भशाऩाभरकेचे कय आकायणी प्रकयणात आधथवक
नकवान शोऊ नमे मावाठी अळाप्रकाये उलवरयत प्रकयणाॊची १००% तऩावणी करून तवे अनऩारन कयाले.

भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ प्रकयण ८ कयाधान ननमभ ल लेऱोलेऱी ननगवभभत झारेरे ळावन

ननणवमानवाय फाॊधकाभ ऩणव झाल्माचा हदनाॊक ल प्रत्मषात लाऩय केल्माचा हदनाॊक माऩैकी जी घटना आधी शोईर
त्मा तायखेऩावन
ू / नतभाशी ऩावन
ू कय आकायणी कयालमाची आशे. अवे अवताना फशताॊळी प्रकयणी ऩढीर
वलत्तीम लऴावच्मा वरुलाती ऩावन
ू /मेणाऱमा वलत्तीम लऴावऩावन
ू आकायणी केल्माचे हदवन
ू मेत.े त्माभऱे
भशानगयऩाभरकेचे आधथवक नकवान झारे आशे.

८) ग्राभऩॊचामत फोऱीॊज वलबागात वन २०१२-१३ भध्मे शस्ताॊतयण नोंदलशीत एकूण १६४९ भारभत्ताॊचे

पेयपाय/शस्ताॊतयण प्रकयणे प्रबायी वशाय्मक आमक्त माॊचे अधधकायात भॊजूय झारे आशे त. त्माॊना माफाफतचे
अधधकाय अवरेफाफत रेखा ऩयीषणात आदे ळ उऩरब्ध करून हदरे नाशीत. वदय भारभत्ता प्रकयणाॊत

शस्ताॊतयण पॉभव पी रु.५/- घेणेत मेते वदयचे पॉभव शे भशाऩाभरका भख्मारमाकडून ऩयवलरे आशे त. ऩयॊ त वदय
पॉभवची वाठा नोंद ठे लरी नवल्माने पॉभव वलक्रीचा हशळेफ रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारा नाशी. वन २०१२-१३

भध्मे उऩयोक्त १६४९ भारभत्ताॊचे शस्ताॊतयण पॉभव वलक्रीतन
ू यक्कभ रु.८,२४५/-. भशाऩाभरका ननधीत जभा

शोणे अऩेक्षषत अवताना यक्कभ रु.७७३०/- इतकी यक्कभ जभा झारी आशे. तयी कभी लवरी केरेरी यक्कभ
रु.५१५/- ची लवरी कयणे आलश्मक आशे.

DGPVTTM7001 (Ref No : 42, Hmm No : 10)
[End Para)
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[Start Para)

78

ड प्रबाग कामाारम ग्रालभणथतय उभेऱा उऩवलबागातीर भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे ल

इतय अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 67325.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 67325.00/-

वलबागाने भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका २००४ भधीर तयतुदीनुवाय
वलहशत नभुन्मात ठे लरे नाशीत. भारभत्ताधायकाॊकडून भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर
करभ १२८अ ल भशायाष्ट्र लळषण कय ल योजगाय शभी कय अर्धननमभानुवाय लवुरी कयालमाचे कय लळषण कय,
योजगाय शभी कय मा ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर लवुरी केरी नाशी. भारभत्ता कय लवुरीच्मा जभा
यकभाॊची चरने लेऱीच भुख्मारमात वादय न केल्माने जभा यक्कभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच झारे नाशी. योखलशीतीर
लळल्रक गुतल
ॊ णूक रु. ९२,१४,०००/- चे अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत. भशायाष्ट्र
भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ २६०(२) नुवाय अनर्धकृत फाॊधकाभे ननष्ट्कालवत न कयता,
करभ २६७अ नुवाय ळास्तीवश कय आकायणी केरी आशे . कय आकायणी कयताना भागीर लऴााची कय आकायणी
केरी नाशी. शस्ताॊतयण पॉभा पी लाटऩ केरेल्मा अजाांच्मा वॊख्मेच्मा प्रभाणात कभी पी जभा झारी आशे . तराल
लरराल थकफाकी यक्कभा रु. ६०९२५/- ची लवुरी केरी नाशी.

लवई-वलयाय भशानगयऩाभरका अ प्रबाग कामावरमातीर ग्राभभणस्तय उभेऱा उऩवलबागाकडीर भारभत्ता कय

लवरीचे रेख/े नोंदलह्मा ल कय आकायणी प्रकयणे तऩावता त्मात खारीरप्रभाणे अननमभभतता आढऱून आल्मा
आशे त.

१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)

(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)

(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)

(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)

(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)

(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
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(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)

(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)

(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)

(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)

(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)

तथावऩ उभेऱा वलबागाचे भारभत्ता कय लवरीचे रेखे लयीर वलहशत नभन्मात भशानगयऩाभरकेने ठे लरे

नाशीत.

२) भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्मे उऩ-वलबाग नगयवलकाव वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक
३१ भे, २०११ नवाय ग्राभऩॊचामत उभेऱा भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी अवन
ू भशायाष्र भशानगयऩाभरका

अधधननमभ, १९४९ ननमभ १२८-अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी केरी नवन आजतगामत
उभेऱा उऩवलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजयू दयाने केरी जात आशे. वदय

भशानगयऩाभरका वलबागात भशानगयऩाभरका वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर
करभ १२७(१)(अ) नवाय भारभता कय आकायणी करून करभ १२८अ नवाय भारभत्ता कयात वभालेळ

अवरेल्मा कयाॊऩक
ै ी प्राभख्माने १४८अ नवाय भळषण उऩकय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, करभ १३१ अन्लमे
स्लच्छता कय, करभ १३७ अन्लमे वलळेऴ स्लच्छता कय १२९(क) अन्लमे अग्ग्नळभन उऩकय कयाॊचीदे खीर
लवरी केरी जात नवल्माने ळावनाव दे खीर भळषण कय ल योजगाय शभी कयाऩोटी भभऱणाऱमा उत्ऩन्नाव

भकाले रागरे आशे . माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१५ हदनाॊक १६/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता त्माव

अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात आगाळी गालाचे भशाऩाभरकेत वभालेळाफाफत प्रकयण न्मामप्रवलष्ट अवल्माने
ग्राभऩॊचामत रेखावॊहशतेनवाय रेखे ठे लण्मात आरे आशे त. न्मामारमीन ननणवमानवाय कामवलाशी कयणेत मेईर.
वदय उत्तयाचे अलरोकन कयता ळावकीम कय योजगाय शभी कय ल भळषण कय शे ळावनाव दे म आशे त अळा
कयाॊचे वॊदबावत ळावनाचे अभबप्राम घेतरे नवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

३) ग्राभऩॊचामत उभेऱा उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन

लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे. वन २०१२-१३ भध्मे भारभत्ता कयाची लवरी शस्तभरणखत ऩालतीद्लाये

लवरी करून यक्कभ फॉकेत जभा केरी आशे . लवरीचे दै नहॊ दन चरन तमाय करून भख्मारमाव अगय प्रबागाव
ऩाठवलरे जात नाशी तय १५ हदलवाॊचे चरन प्रबागाव ऩाठवलरे जाते ल त्मानॊतय ते भख्मारमाव ऩाठवलरे जाते
माभऱे लेऱच्मा लेऱी भशानगयऩाभरकेच्मा योखलशीत/रेख्मात वदयच्मा जभा यकभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच शोत

नाशी. तवेच फोऱीॊज उऩवलबागाची वलववाधायण योखलशीतीर हदनाॊक ३१/०३/२०१३ योजी दळववलरेरी भळल्रक ल
फॉक ऩावफकात दळववलरेरी भळल्रक माॊत खारीरप्रभाणे तपालत हदवन
ू आरी आशे. माफाफतची फॉक ताऱभेऱ
ऩत्रके तमाय केरी नाशीत.
फॉक तऩभळर

योखलशीतीर

फॉक ऩावफक

हदनाॊक

तपालत

भवॊडीकेट फॉक

४२६०४१.७६

४२७१४०.२२

३१/०३/२०१३

१०९८.४६

ठा.ग्ज.भ.व.फॉक

१०००.७१

७१९.७१

१८/०९/२०१२

२८१.००

भवॊडीकेट फॉक ऩाणीऩयलठा

१०२७८९.६३

१०४६६०.९०

३१/०३/२०१३

१८७१.२७

भळल्रक

भळल्रक
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तवेच योखलशीत भाशे भाचव २०१३ अखेयच्मा भळल्रक यक्कभेत दळववलरेरी गत
ॊ लणूक यक्कभ रु.९२१४०००/- चे
अभबरेखे ल स्थाननक वॊस्था कय भवॊडीकेट फॉकेचे ऩावफक रेखा ऩयीषणात उऩरब्ध झारे नाशी. तवेच ऩोस्ट

खाती यक्कभ रु.४७०.८७ शे हदनाॊक २४/०५/१९८० हदघवकाऱऩावन
ू जभा अवन
ू वदयचे खाते चारू नवल्माने फॊद
करून यक्कभ भशानगयऩाभरका ननधीत जभा कयणेत आलश्मक आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१५ हदनाॊक
१६/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता, त्माव अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात फॉक ऩावफक ल
योखलशीतीर तपालतीचा ताऱभेऱ घेतरा अवन
ू तपालत दयू केरी आशे अवे नभद
ू केरे आशे. ऩयॊ त

ताऱभेऱऩत्रक ल उऩयोक्त तक्त्मात दळववलरेल्मा यक्कभ रु.१०९८.८६/-, रु.२८१/-, ल रु.१८७१.२७/- ची तपालत
दयू केल्माची कागदऩत्राॊच्मा प्रती प्रत्मषात वोफत जोडल्मा नाशीत. तवेच गत
ॊ लणक
ू यक्कभ रु.९२१४०००/भख्म कामावरम वलयाय मेथे १३/०३/२०१४ योजी जभा केरी आशे. अवे नभद
ॊ लणूकीची
ू केरे आशे ऩयॊ त गत

वाषाॊककत प्रत ल भख्मारमाची ऩोच वोफत वादय केरी नाशी. तवेच ऩोस्ट खाते फॊद कयणेफाफतचा ननणवम
वॊफधॊ धत अधधकाऱमाॊनी घेणे अऩेक्षषत आशे शा केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.
४) नलीन भारभत्ता कय आकायणी प्रकयणाॊची तऩावणी कयता अवे ननदळवनाव आरे कक,

भशाऩाभरकेच्मालतीने कय आकायणीच्मा काशी प्रकयणाॊच्मा हटप्ऩणी उऩामक्त तय काशी अनतरयक्त आमक्त

माॊनी भॊजयी हदल्मा आशे त. तथावऩ भारभत्ता कय भॊजयीचा त्माॊना अधधकाय अवल्माफाफतचे प्राधधकाय रेखा
ऩयीषणाव दळववलरे नाशीत. तवेच कय आकायणी भॊजूय केरेल्मा एकाशी प्रकयणाॊच्मा आकायणी तक्त्मालय
वॊफधॊ धत भरऩीक, वलबागप्रभख, प्रबायी वशाय्मक आमक्त, उऩामक्त/अनतरयक्त आमक्त माॊनी स्लाषयी
केरेरी नाशी. त्माभऱे वषभ अधधकाऱमाने कय आकायणी तक्ता भॊजयू करून त्माची प्रत वॊफधॊ धत

बोगलटाधायकाव ननगवभभत केरेरी नाशी. भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९, भशायाष्र

भशानगयऩाभरका अधधननमभ (डडवेंफय २०१२ ऩावन
ू ) भधीर करभ ४७८,४७९ ल ४८० नवाय कोणतेशी फाॊधकाभ
रेखी ऩयलानगी भभऱाल्माभळलाम केरे अवेर तय अनधधकृत आशे अवे वभजण्मात मेत.े मा तयतदी नवाय

वॊफधॊ धत भारकाव/बोगलटा धायकाव रेखी नोटीवी द्लाये ते काढून टाकण्माव ककॊ ला ऩाडून टाकण्माव पभावलणे
आलश्मक आशे. वॊफधॊ धताॊने न ऐकल्माव अवे फाॊधकाभ भशाऩाभरकेच्मा लतीने काढून टाकरे जाईर. अळी
अधधननमभात तयतद अवताॊना उऩवलबागात कोणतीशी ऩयलानगी न घेता, इभायती, लाणणज्म इभायती
फाॊधल्मा जातात, आणण त्माव वॊफधॊ धत उऩवलबागाचा भरवऩक/वभनव्मक हटऩणी तमाय करून त्माव

प्रबागातीर कय ननरयषक/अधधषक ल प्रबायी वशाय्मक आमक्ताॊची भॊजयू ी घेतरी जाते. त्मानॊतय काशी

प्रकयणात भख्मारमातीर उऩआमक्त दजावचे अधधकायी भॊजूयी दे तात. काशी प्रकयणी आमक्ताॊची भॊजूयी घेतरी
जाते. त्मानवाय ग्राभीण बागातीर आकायणी नोंदलशीत भॊजूयीचा क्रभाॊक ल हदनाॊक ककॊ ला हटऩणीचा हदनाॊक

नभद केरा जातो. वॊफधॊ धताव घयऩट्टीच्मा दप्ऩट ळास्ती रालरी जाते. ऩयॊ त आकायणी नोंदलशीत अनधधकृत

फाॊधकाभ अवा भळक्का भायरा जात नाशी. अळाप्रकाये आकायणी केल्माने अनधधकृत काभालय ननमॊत्रण ठे लता
मेत नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१५ हदनाॊक १६/०६/२०१४ वलचायणा केरी अवता त्माव अनवरून वादय
केरेल्मा उत्तयात अनतरयक्त आमक्त ल उऩामक्त माॊना अधधकाय प्रदान हदनाॊक ०७/०७/२०१२ चे आदे ळ प्रत
जोडरी आशे अवे नभद
ू केरे आशे ऩयॊ त आदे ळाची प्रत प्रत्मषात वोफत जोडरी नाशी. तवेच आकायणी

तक्त्मालय वभन्लमक ल प्रबायी वशाय्मक आमक्त माॊची स्लाषयी आशे शी फाफ ज्मा अधधकाऱमाने त्माचे

अधधकायात कय आकायणी भॊजूय केरी त्माने वॊफधॊ धत कय आकायणी तक्ता स्लाषयीत कयणे आलश्मक आशे .
त्माभऱे केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.
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५) वलत्तीम लय २०१२-१३ भध्मे नलीन भारभत्ता कय आकायणीची एकूण २२ ल लाढील आकायणी ३ प्रकयणे

अळी एकूण २५ प्रकयणे अवन
ू वलवच २५ प्रकयणाना ळास्तीवश कय आकायणी केल्माचे आढऱून आरे त्माभऱे
वॊफधधत २५ फाॊधकाभे शी अनधधकृत अवल्माचे हदवन
ू मेते तयी अनधधकृत फाॊधकाभाभऱे भशानगयऩाभरकेव

भशायाष्र प्रादे भळक नगय यचना अधधननमभ १९६६ भधीर करभ १२४अ अन्लमे भभऱणाये उत्ऩन्न वलकाव ळल्क
ल इतय कयाॊची लवरी झारेरी नाशी त्माभऱे भशाऩाभरकेचे ल ळावनाचे आधथवक नकवान झारे आशे. तवेच

ग्राभऩॊचामत उभेऱा वलबागाचे शद्दीत अळा अनधधकृत फाॊधकाभालय भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ
१९६६ भधीर करभ ५२ नवाय दॊ ड आकायणे, ५३ नवाय अनधधकृत फाॊधकाभ काढून टाकणे, ५४ अन्लमे
अनधधकृत फाॊधकाभ फॊद कयणे, ल ५७ अन्लमे झारेल्मा खचावची लवरी कयणे अळी कायलाई केरी नाशी.

माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१५ हदनाॊक १६/०६/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता वलबागाने त्माव अनवरून

वादय केरेल्मा उत्तयात अनधधकृत फाॊधकाभालय एभआयटीऩी कामद्मानवाय कामवलाशी कयण्मात आरी नाशी शी
फाफ भान्म केरी अवन माऩढे अळी कामवलाशी कयण्मात मेईर ल भशाऩाभरकेचे ल ळावनाचे आधथवक नकवान
शोणाय नाशी माची दषता घेण्मात मेईर अवा केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी
६) भारभत्ता क्रभाॊक ११४६ ते ११६५ मा एकूण २० भारभत्ताॊची कय आकायणी वन २०१०-११ ऩावन
ू कयणेची

अवताना वदय भारभत्तेव वन २०१२-१३ मा १ लऴावची नलीन कय आकायणी केरी आशे. वॊफधॊ धत फाॊधकाभ वन
२०१०-११ भध्मे केरे अवताॊना वन २०१०-११ ल २०११-१२ मा लऴावची कयाची आकायणी करून भागणी ल लवरी

कयण्मात आरी नाशी. लऴव २०१०-११ ल ११-१२ मा लऴावची कय भागणी यक्कभ रु ६४००/- ची लवरी कयणेफाफत
अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक १५ हदनाॊक १६/०६/२०१४ अन्लमे कऱवलरे अवता यक्कभ रु.१२,८००/- वन २०१४-१५
भध्मे भागणी बफरे फजालन
ू लवर
ू कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे वोफत भागणी बफरे अगय लवरी

ऩालत्माॊच्मा वाषाॊककत प्रती जोडल्मा नवल्माने यक्कभ लवर
ू कयणे फाकी अवल्माने खरावा भान्म कयता मेत
नाशी.

भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभातीर प्रकयण 8 कयाधान ननमभ ल लेऱोलेऱी ननगवभभत झारेरे

ळावन ननणवमानवाय फाॊधकाभ ऩणव झाल्माचा हदनाॊक ल प्रत्मषात लाऩय केल्माचा हदनाॊक माऩैकी जी घटना

आधी शोईर त्मा तायखेऩावन
ू / नतभाशी ऩावन
ू कय आकायणी कयालमाची आशे. अवे अवताना फशताॊळी प्रकयणी
ऩढीर वलत्तीम लऴावच्मा वयलाती ऩवन
ू /मेणाऱमा वलत्तीम लऴावऩावन
ू आकायणी केल्माचे हदवन
ू मेत.े त्माभऱे
भशाऩाभरकेचे आधथवक नकवान झारे आशे.

भशानगयऩाभरका अॊतगवत रेखा ऩयीषा वलबागाने भशाऩाभरकेचे

कय आकायणी प्रकयणात आधथवक नकवान शोऊ नमे मावाठी अळाप्रकायच्मा प्रकयणाॊची १००% तऩावणी कयणे
आलश्मक आशे.
७) ग्राभऩॊचामत उभेऱा वलबागाची शस्ताॊतयण प्रकयणे प्रबायी वशाय्मक आमक्त माॊचे अधधकायात भॊजूय केरी
आशे त. त्माॊना माफाफतचे अधधकाय अवरेफाफत रेखा ऩयीषणात आदे ळ उऩरब्ध करून हदरे नाशीत.

शस्ताॊतयण प्रकयणे/नोंदलशी रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. भारभत्ता शस्ताॊतयण प्रकयणाॊत पॉभव पी

रु.५/- घेणेत मेते वदयचे पॉभव शे भशाऩाभरका भख्मारमाकडून ऩयवलरे आशे त. ऩयॊ त वदय पॉभवची वाठा नोंद
ठे लरी नवल्माने पॉभव वलक्रीचा हशळेफ रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारा नाशी. भशानगयऩाभरका शद्दीतीर काशी
ग्राभऩॊचामत उऩवलबाग याजालरी शस्ताॊतयण ळल्क यक्कभ रु.१०००/- ल आगाळी, फोऱीॊज उऩवलबागाने

रु.५००/- प्रभाणे शस्ताॊतयण ळल्क लवरी कयीत अवताना उभेऱा उऩवलबागाने रु.१००/- दयाने शस्ताॊतयण

ळल्क लवर
ू केरे आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक १५ हदनाॊक १६/०६/२०१४ अन्लमे कऱवलरे अवता काशी
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नागरयक अन्म वलबाग कामावरमाकडून शस्ताॊतयण अजव प्राप्त करून घेतात. शस्ताॊतयण ळल्क वधारयत दयाने
लवर
ू कयण्माफाफत ऩरयऩत्रक उऩरब्ध झाल्माव त्मा दयाने लवर
ू कयण्मात मेईर. शस्ताॊतयण आदे ळाची प्रत

वशा. आमक्त “ड” माॊचे कामावरमात आशे. शे हदरेरे उत्तय वमग्ॊ क्तक नवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता
मेत नाशी.
८) उभेऱा तराल भरराल नस्ती तऩावता अभोर चौधयी माॊना उभेऱा तरालात भत्स्मव्मलवाम कयणेचा वन

२०१२-१३ ते २०१४ १५ मा ३ लऴेचा ठे का यक्कभ रु.९११००/- रा दे ण्मात आरा शोता. कयायाच्मा अटी ल

ळतीनवाय ५०% यक्कभ ठे का भॊजयीच्मा हदलळी, २५% यक्कभ भाशे भाचव १३ ऩमंत, २५% यक्कभ भाचव २०१४
ऩमंत बयणे आलश्मक अवताना त्माॊनी रेखा ऩयीषणाऩमंत रु.३५०००/- बयरे अवन
ू थकफाकी यक्कभ ५६१००/आशे. वदयची यक्कभ रु.५६१००/- ची लवरी कयणेफाफत अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक १५ हदनाॊक १६/०६/२०१४

अन्लमे कऱवलरे अवता वदयची यक्कभ वन २०१४-१५ भध्मे लवर
ू कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे. यक्कभ
लवर
ू कयणे फाकी अवल्माने खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

९) उभेऱा फाजाय भरराल नस्ती तऩावता दभमॊती फाऩू भारवये माॊना उभेऱा फाजायकय लवरी कयणेचा वन
२०१२-१३ मा १ लऴेचा ठे का यक्कभ रु.३१८२५/- रा दे ण्मात आरा शोता. कयायाच्मा अटी ल ळतीनवाय ५०%

यक्कभ ठे का भॊजयीच्मा हदलळी, २५% यक्कभ भाशे जून २०१२ ऩमंत, २५% यक्कभ भाशे वप्टें फय १२ ऩमंत

बयणे आलश्मक अवताना त्माॊनी रेखा ऩयीषणाऩमंत रु.२५०००/- बयरे अवन
ू थकफाकी यक्कभ ६८२५/- आशे.

तयी वदयची यक्कभ रु.६८२५/- ची लवरी कयणेफाफत अधववभाव ऩत्र १५ हदनाॊक १६/०६/२०१४ अन्लमे कऱवलरे

अवता ऩालती क्र.२३९१९४ हदनाॊक रु.२०००/- लवर
ू कयण्मात आरे आशे त. उलवरयत यक्कभ वन २०१४-१५ भध्मे
लवर
ू कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे . ऩयॊ त वोफत बयणा ऩालती वाषाॊककत प्रत जोडरी नवन
ू यक्कभ रु.
४८२५/- लवर
ू कयणे फाकी अवल्माने खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 43, Hmm No : 15)
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फ प्रबाग कामाारम ग्रालभणथतय चॊदनवाय उऩवलबागातीर भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे

ल इतय अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

ग्रालभणस्तय चॊदनवाय उऩवलबागाने भारभत्ता कय लवुरीचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका
२००४ भधीर तयतुदीनुवाय वलहशत नभुन्मात ठे लरे नाशीत. भारभत्ताधायकाॊकडून भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका
अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ १२८अ ल भशायाष्ट्र लळषण कय ल योजगाय शभी कय अर्धननमभानुवाय लवुरी
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कयालमाचे कय लळषण कय, योजगाय शभी कय मा ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर लवुरी केरी नाशी.
भारभत्ता कय लवुरीच्मा जभा यकभाॊची चरने लेऱीच भुख्मारमात वादय न केल्माने जभा यक्कभाॊचे रेखाॊकन
लेऱीच झारे नाशी. योखलशी ल फॉक ऩावफुकातीर रु. २१,५९,७७३/- तपालतीचा भेऱ घेण्मात आरा नाशी. ऩाणीऩट्टी
लवुरीची ऩालती ऩुस्तके अनुक्रभाॊकाने लाऩयरी नवून लाऩयणेव हदरेरी ऩुस्तके, वलननमोगाच्मा नोंदी नभुना
न.११६ भधीर वाठा नोंदलशीत नोंदल्मा नाशीत.

लवई-वलयाय भशानगयऩाभरका फ प्रबाग कामावरमातीर ग्राभभणस्तय चॊदनवाय उऩवलबागाकडीर भारभत्ता कय

लवरीचे रेख/े नोंदलह्मा ल कय आकायणी प्रकयणे तऩावता त्मात खारीरप्रभाणे अननमभभतता आढऱून आल्मा
आशे त.

१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ चॊदनवाय उऩवलबागाचे भारभत्ता कय लवरीचे रेखे लयीर वलहशत नभन्मात भशानगयऩाभरकेने ठे लरे
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नाशीत.
२) भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्म उऩ-वलबाग नगयवलकाव वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक
३१ भे, २०११ नवाय ग्राभऩॊचामत चॊदनवाय भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी अवन
ू भशायाष्र भशानगयऩाभरका
अधधननमभ, १९४९ ननमभ १२८-अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी केरी नवन आजतगामत
ऩेल्शाय वलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा भॊजूय दयाने केरी जात आशे. वदय

भशानगयऩाभरका वलबागात भशानगयऩाभरका वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर
करभ १२७(१)(अ) नवाय भारभता कय आकायणी करून करभ १२८अ नवाय भारभत्ता कयात वभालेळ

अवरेल्मा कयाॊऩक
ै ी प्राभख्माने १४८अ नवाय भळषण उऩकय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, करभ १३१ अन्लमे
स्लच्छता कय, करभ १३७ अन्लमे वलळेऴ स्लच्छता कय १२९(क) अन्लमे अग्ग्नळभन उऩकय इत्मादी

उऩकयाॊचीदे खीर लवरी केरी जात नवल्माने ळावनाव दे खीर भळषण कय ल योजगाय शभी कयाऩोटी भभऱणाऱमा
उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.२२ हदनाॊक २५/०६/२०१४ वलचायणा केरी अवता

त्माव अनवरून वादय केरेल्मा उत्तयात वलववाधायण वबा ठयाल क्र.०१ हदनाॊक १८/०२/२०१२ अन्लमे भागीर

दयानेच कय लवरी कयण्माव भान्मता हदरी आशे. भारभता कय लाढवलण्माचा प्रस्ताल भॊजूय झाल्मानॊतय ळावन
ननमभानवाय भळषण कय ल योजगाय शभी कय लवर
ू करून ळावनाव बयणा कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे.

वदय ठयालाचे ल उत्तयाचे अलरोकन कयता ळावकीम कय योजगाय शभी कय ल भळषण कय शे ळावनाव दे म आशे त
अळा कयाॊचे वॊदबावत ळावनाचे अभबप्राम घेतरे नवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
३) ग्राभऩॊचामत चॊदनवाय उऩवलबागाने दै नहॊ दन लवरीवाठी योखलशी ठे लरी अवन
ू वदय योखलशीत दै नहॊ दन
लवरीचा हशळेफ भरहशरा जात आशे. वन २०१२-१३ भध्मे भारभत्ता कयाची लवरी शस्तभरणखत ऩालतीद्लाये
लवरी करून यक्कभ फॉकेत त्माच हदलळी अगय रगतच्मा हदलळी जभा केरी आशे . लवरीचे दै नहॊ दन चरन

तमाय करून भख्मारमाव अगय प्रबागाव ऩाठवलरे जात नाशी तय १५ हदलवाॊचे चरन प्रबागाव ऩाठवलरे जाते ल
त्मानॊतय ते भख्मारमाव ऩाठवलरे जाते माभऱे लेऱच्मा लेऱी भशानगयऩाभरकेच्मा योखलशीत/रेख्मात वदयच्मा
जभा यकभाॊचे रेखाॊकन लेऱीच शोत नाशी. तवेच चॊदनवाय उऩवलबागाची वलववाधायण योखलशीतीर हदनाॊक
३१/०३/२०१३ योजी दळववलरेरी भळल्रक ल फॉक ऩावफकात दळववलरेरी भळल्रक माॊत खारीरप्रभाणे तपालत
हदवन
ू आरी आशे . माफाफतची फॉक ताऱभेऱ ऩत्रके तमाय केरी नाशीत.
फॉक तऩभळर

योखलशीतीर

फॉक ऩावफक

हदनाॊक

तपालत यक्कभ

हद ठाणे ग्ज.भ.व.फॉक

९९३९५७.५५

११५९६५७.५५

२९/०१/२०१३

१६५७००.००

वेंरर फॉक

७३७५१८६.००

६१०५१७७.००

३०/०३/२०१३

१२७०००९.००

वेंरर फॉक ऩाणीऩयलठा

२२२६३६६.००

१५०२३०२.००

३०/०३/२०१३

७२४०६४.००

भळल्रक

भळल्रक

तवेच वन २०१२-१३ मा लऴावची वरुलातीची भळल्रक यक्कभ रु.५९,९५,२६३.२२ चा भेऱ भागीर लऴावचे

योखलशीतीर अखेयच्मा भळल्रकेफयोफय घेता ती रु.५९,९५,४२९.२२ अवल्माने यक्कभ रु.१६६/- पयक हदवन
ू
आरा आशे तयी पयकाफाफत खरावा कयणेफाफत अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक २२ हदनाॊक २५/०६/२०१४ अन्लमे

वलचायणा केरी अवता माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी. तय दै नहॊ दन चरन तमाय करून ऩाठवलण्माची

दषता घेण्मात मेईर ल योखलशी ल फॉक ऩावफकातीर तपालतीचा भेऱ घेण्मात आरी अवन
ू त्माची प्रत जोडरी
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आशे अवा खरावा केरा आशे ऩयॊ त प्रत्मषात प्रत वोफत जोडरी नाशी त्माभऱे केरेरा खरावा ऩरयऩण
ू वल
वभाधानकायक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.

४) वाठा नोंदलशीत प्राप्त झारेरी ऩाणीऩट्टी लवरीची ऩस्तके अनक्रभाॊकाने लाऩयरी नवन
ू लाऩयणेव हदरेल्मा,
वलननमोगाच्मा नोंदी नोंदल्मा नाशीत. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक २२ हदनाॊक २५/०६/२०१४ अन्लमे

वलचायणा केरी अवता माऩढे ऩालती ऩस्तके अनक्रभाॊकाने लाऩयणेत मेतीर, वलननमोगाच्मा नोंदीॊची नोंद घेतरी
जाईर शा केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.
DGPVTTM7001 (Ref No : 44, Hmm No : 22)
[End Para)
[Start Para)
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लवई वलयाय भनऩा प्रबाग अ भधीर ऩाणीऩटटी कय वलबागातीर अननमलभतता

कय ननधाायण ल वॊकरन
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩाणीऩटटी कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

लवई वलयाय भनऩाअॊतगात प्रबाग अ वलयाय मेथीर ऩाणीऩटटी वलबागाभध्मे ऩालतीऩुस्तकाॊची वाठा नोंदलशी
ठे लरी नाशी. तवेच 30 वभान क्रभाॊकाची छऩाई केरेरी ऩालती ऩुस्तके लाऩयात आणरी आशे त.

लवई वलयाय ळशय भनऩाच्मा प्रबाग अ (वलयाय) भधीर ऩाणीऩट्टीकय वलबागातीर रेखा ऩयीषणाच्मा दयम्मान ऩढीर उणणला
आढऱून आल्मा.
1) ऩाणीऩट्टीकय वलबागाकडून ऩालती ऩस्तकाॊची वाठा नोंदलशी उऩरब्ध कयण्मात आरी नाशी. त्माभऱे भागीर ऩालती
ऩस्तकाॊची भळल्रक, ऩालती ऩस्तकाॊचे वलतयण, ऩालती ऩस्तके लाऩयण्माव वरुलात केल्माचा हदनाॊक इ. फाफीॊची
ऩडताऱणी कयता आरी नाशी.
2) बाॊडाय वलबागाकडून 2012-2013 मा लऴांत प्राप्त झारेल्मा एकूण 190 ऩालती ऩस्तकाॊची ऩडताऱणी बाॊडाय
वलबागाच्मा वाठा नोंदलशीनवाय केरी. अ.क्र.71 ते 100 अळा क्रभाॊकाची ळॊख
ृ रा अवरेरी प्रत्मेक क्रभाॊकाची दोन ऩालती
ऩस्तके छऩाई करुन ती ऩाणीऩट्टीकय वलबागाव वलतयीत कयण्मात आरी आशे त.
अळा एकूण 60 ऩालती ऩस्तकाॊचा लाऩय 2012-2013 मा लऴावत कयण्मात आरा आशे .
मा काभी रेखाऩयीषणाच्मा लेऱी अधववभाव साऩन क्र.123 हद.17/09/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. वलबागाने
कोणताशी खरावा केरा नाशी
DMEMRMM6801 (Ref No : 94, Hmm No : 123)
[End Para)
[Start Para)
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ऩाणीऩटटी कयाची लवूरी कयताना झारेल्मा अननमलभतता

कय ननधाायण ल वॊकरन
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩाणीऩटटी कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

लवई वलयाय भनऩाअॊतगात ऩाण्माची उचर, वलतयण ् ल लाऩय माचा तऩळीर उऩरब्ध केरा नाशी, घयगुती,
लाणणज्म तवेच वालाजननक नऱ जोडण्माॊची प्रबागननशाम भाहशती उऩरब्ध केरी नाशी तवेच ऩाणीऩट्टी कयाची
प्रबागननशाम अवभान दयाने लवूरी केरी आशे .

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेतीर ऩाणीऩट्टी कय वलबागाचे रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर
अननमभभतता आढऱून आल्मा.
1)

लवई वलयाय भनऩा प्रनतहदनी 120 द.भर.भर. ऩाणी लाऩयावाठी भशायाष्र जीलन प्राधधकयणाकडून घेते.
भशाऩाभरकेभध्मे वलयाय, ऩेल्शाय, नारावोऩाया, नलघय
उऩवलबागशी वभालेभळत

ल लवई अवे 5 प्रबाग अवन
ू काशी ग्राभीण

आशे . वॊफॊधधत प्रबागाॊना दययोज ककती ऩाणी वलतयीत कयण्मात मेते,

त्माॊच्माकडून ऩाणीऩट्टी कयाची ककती लवूरी केरी जाते, ल त्माऩोटी भशायाष्र जीलन प्राधधकयणाव
प्रदान केरेल्मा यकभेचा तऩळीर रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी.

2) वलतयीत कयण्मात आरेल्मा ऩाण्माऩैकी ककती ऩाण्माच्मा दे मकाची आकायणी केरी माचा तऩळीर,
एकूण ऩयलठा ल प्रत्मष वलतयण माॊची टक्केलायी तवेच भशाऩाभरका षेत्राभध्मे ककती वालवजननक नऱ
जोडण्मा आशे त माचा प्रबागननशाम तऩळीर रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयण्मात आरा नाशी. त्माभऱे
एकूण ऩाण्माची उचर ल वलतयण माभधीर अवरेल्मा तपालतीचे भूल्मभाऩन कयता आरे नाशी.
3) ऩाण्माचा खये दी दय ककती ल त्माचा वलतयणाऩोटी कयण्मात आरेरे ऩाणीऩट्टीकय लवूरी तवेच घयगती
ल लाणणज्मदयाने कयण्मात आरेरी आकायणी, भशाऩाभरकेच्मा वलव प्रबागाॊना ऩाणीऩट्टीकयाची लवूरी
वभान दयाने कयण्मात आल्माची भाहशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी.

मा काभी रेखाऩयीषणाच्मा लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.141 हदनाॊक 09/10/2014 अन्लमे
खरावा वलचायरा शोता. वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी.
DMEMRMM6801 (Ref No : 103, Hmm No : 141)
[End Para)
[Start Para)
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ड नलघय प्रबाग भारभत्ता कय वलबागाचे रेखा ऩयीषणात आढऱून आरेल्मा

अननमलभतताफाफत.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका २००४ भधीर तयतुदीनुवाय वलहशत
केरेल्मा नभुन्माॊत भारभत्ता कयाचे रेखे ठे लरे नाशीत. कय आकायणीत फशुताॊळी अनर्धकृत इभायतीना कय
आकायणी केल्माने भशायाष्ट्र प्रादे लळक नगययचना अर्धननमभ १९६६ भधीर करभ १२४अ वलकाव कयाच्मा
यक्कभा लवूर झाल्मा नाशीत. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ भधीर करभ १२८अ, नुवाय
भोकळ्मा जागा-जलभनी, भोफाईर टॉलवा इत्मादीॊलय कय आकायणी अर्धननमभातीर तयतुदीॊनुवाय केरी
नवल्माने भशानगयऩालरकेचे आर्थाक नुकवान शोत आशे .

१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
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(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ लयीरप्रभाणे प्रबागाचे रेखे ठे लल्माचे रेखा ऩयीषणात आढऱून आरे नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र
क्र.१३४ हदनाॊक ३०/०९/२०१४ अन्लमे खरावा कयणेफाफत कऱवलरे अवता प्रबाग कामावरमाने त्माफाफत

केरेल्मा खराळात स्थामी वभभतीने रेखे कवे ठे लालेत माफाफत ठयाल केरा अवन
ू भशायाष्र नगयऩरयऴद रेखा

वॊहशता १९७१ नवाय रेखे ठे लण्माव ऩयलानगी हदरी आशे अवे नभद
ू केरे आशे . तथावऩ त्मावोफत ठयालाची प्रत
जोडरी नवल्माने खात्री कयता आरी नाशी त्माभऱे खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

२) रेखा ऩयीषणात लऴव २०१२-१३ भध्मे कय आकायणी केरेल्मा नस्तीचे रेखा ऩयीषणात वलववाधायणऩणे अवे
हदवन
ू आरे की, फशताॊळी अनधधकृत फाॊधकाभाभऱे भशानगयऩाभरकेव भशायाष्र प्रादे भळक नगय यचना

अधधननमभ १९६६ भधीर करभ १२४अ अन्लमे भभऱणाये उत्ऩन्न वलकाव ळल्क ल इतय कयाॊची लवरी झारेरी
नाशी. वॊफधॊ धत अनधधकृत फाॊधकाभावाठी इभायतीॊच्मा भारक/बफल्डय माॊचेलय भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना
अधधननमभ १९६६ भधीर करभ ५२ नवाय दॊ ड आकायणे, ५३ नवाय अनधधकृत फाॊधकाभ काढून टाकणे, ५४

अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभ फॊद कयणे, ल ५७ अन्लमे झारेल्मा खचावची लवरी कयणे अळी कायलाई कयण्मात
आरी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१३४ हदनाॊक ३०/०९/२०१४ अन्लमे खरावा कयणेफाफत कऱवलरे
अवता प्रबाग कामावरमाने माफाफत खरावा केरा नाशी.
३) भशानगयऩाभरकेच्मा ड प्रबाग नलघय भाणणकऩयू षेत्रात भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९

भधीर करभ १२७(१)(अ) तयतदीनवाय भोकळ्मा जागा-जभभनी, भोफाईर टॉलवव, इत्मादीॊलय कय आकायणी
केरी नवल्माने अधधननमभातीर तयतदीॊचे ऩारन केरे नवल्माने भशाऩाभरकेचे आधथवक नकवान शोत आशे.
माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१३४ हदनाॊक ३०/०९/२०१४ अन्लमे खरावा कयणेफाफत कऱवलरे अवता प्रबाग

कामावरमाने माफाफत केरेल्मा खराळात अधधननमभातीर तयतदीनवाय भोकळ्मा जागा, जभभनी मालयीर कय
आकायणी कयण्माफाफत वलववाधायण वबेवभोय प्रस्ताल वादय कयण्मात आरा आशे . प्रस्तालाव भॊजयी
भभऱाल्मानॊतय अधधननमभातीर तयतदीनवाय कयाची लवरी केरी जाईर अवे कऱवलरे आशे. प्रबाग

कामावरमाने वलववाधायण वबेवभोय ठे लरेल्मा प्रस्तालाची प्रत वोफत वादय केरी नाशी तवेच प्रत्मषात कयाची
लवरी केरी जात नवल्माने केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
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प्रबाग ‘ड’ गोणखलये वलबागाचे भारभत्ता कय आकायणीत आढऱून आरेल्मा

अननमलभतता
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भनऩा

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखाॊळ ननमभऩुस्स्तका २००४ भधीर तयतुदीनुवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभुन्माॊत भशानगयऩालरकेचे रेखे ठे लरे नाशीत. भारभत्ता कय लवुरी घयऩट्टी शी
ग्राभऩॊचामतीच्मा लऴा १९९९ च्मा भॊजूय दयाने केरी जात आशे. भारभत्ताधायकाॊकडून लळषण कय, योजगाय शभी
कय मा ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर लवुरी केरी जात नवल्माने ळावनाव वदय कयाऩोटी लभऱणाऱ्मा
उत्ऩन्नाव भुकाले रागरे आशे.

१) भारभत्ता कय वलबागाचे रेखे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय
खारीरप्रभाणे वलहशत केरेल्मा नभन्माॊत भशानगयऩाभरकेचे रेखे ठे लणे आलश्मक आशे.
(१) लवरी नोंदलशी (नभना वलववा ११)
(२) दै ननक लवरी गोऴलाया (नभना वलववा १२)
(३) भागणी नोंदलशी (नभना वलववा २०)
(४) भागणी बफर नोंदलशी (नभना वलववा २१)
(५) बफराॊचे गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २२)
(६) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय नोंदलशी (नभना वलववा २३)
(७) नोटीव पी, लायॊ ट पी ल इतय गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २४)
(८) ऩयताला, Remission ल Write Off नोंदलशी(नभना वलववा २५)
(९) ऩयताला, ल Remission गोऴलाया वललयणऩत्र (नभना वलववा २६)
(१०) काढून टाकरेल्मा भारभत्ताॊचे गोऴलाया वललयणऩत्रे (नभना वलववा २६) तवेच माव्मनतरयक्त
(११) Summary Statement of Bills Raised (नभना P&OT-1)
(१२) Summary Statement of Demand Adjustments Raised (नभना P&OT-2)
(१३) Summary Statement of Year-wise, Head-wise collection of Property &
Other Taxes (नभना P&OT-3)
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लवई वलयाय

भनऩा

(१४) Summary Statement of Refunds and Remissions (P&OT-4)
तथावऩ लयीर नभन्मात भारभत्ता कय लवरीचे गोणखलये वलबागाचे रेखे ठे लरेरे नाशीत. वलबागाने

माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. ७९ हदनाॊक १९/०८/२०१४ चे अनऴॊगाने वादय केरेल्मा खराळात नगयऩरयऴद

रेखावॊहशता १९७१ च्मा रेख्मानवाय नभन्मात ठे लण्मात मेत आशे त. माऩढे याष्रीम नगयऩाभरका रेखाॊळ

ननमभऩग्स्तका २००४ भधीर तयतदीनवाय रेखे ठे लण्मात मेतीर अवे नभद
ू केरे आशे. प्रत्मष रेखे नभन्मात
ठे लरे नवल्माने खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

२) ग्राभऩॊचामत गोणखलये वलबाग, भशायाष्र ळावन याजऩत्र अवाधायण बाग एक-अ-भध्म उऩ-वलबाग

नगयवलकाव वलबाग अधधवच
ू ना हदनाॊक ३१ भे, २०११ नवाय भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारी अवन
ू भशायाष्र
भशानगयऩाभरका अधधननमभ, १९४९ ननमभ १२८-अ नवाय आकायणी कयालमाच्मा कयाॊची आकायणी केरी

नवन आजतगामत गोणखलये वलबागाची भारभत्ता कय लवरी घयऩट्टी शी ग्राभऩॊचामतीच्मा लऴव १९९९ च्मा भॊजयू
दयाने केरी जात आशे. त्माभऱे वदय वलबागात भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ

१२७(१)(अ) नवाय भारभता कय आकायणी करून करभ १२८अ नवाय भारभत्ता कयात वभालेळ अवरेल्मा

कयाॊऩक
ै ी प्राभख्माने १४८अ नवाय भळषण उऩकय, योजगाय शभी कय, लष
ृ कय, करभ १३१ अन्लमे स्लच्छता

कय, करभ १३७ अन्लमे वलळेऴ स्लच्छता कय १२९(क) अन्लमे अग्ग्नळभन उऩकय दयानवाय आकायणी करून
कय लवर
ू केरा जात नवल्माने भशानगयऩाभरकेचे आधथवक नकवान शोत आशे. तवेच वदय गोणखलये

वलबागातीर भारभत्ताधायकाॊकडून भळषण कय, योजगाय शभी कय मा ळावनाव दे म अवरेल्मा कयाॊचीदे खीर
लवरी केरी जात नवल्माने ळावनाव दे खीर वदय कयाऩोटी भभऱणाऱमा उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे.

माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. ७९ हदनाॊक १९/०८/२०१४ चे अनऴॊगाने वादय केरेल्मा खराळात भशानगयऩाभरका
वलववाधायण वबा ठयाल क्र.१ हदनाॊक १८/०२/२००९ अन्लमे भागीर दयानेच कय लवरीव भान्मता हदरी आशे,
माऩढे भळषण कय ल योजगाय शभी कय लाढवलण्माचा प्रस्ताल भॊजूय झाल्मानॊतय कय लवरी करून ळावनाव
बयणा कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे . भळषण कय ल योजगाय शभी कय लवरी केरी जात नवल्माने
खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
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रेखा ऩरयषणाव अलबरेखे उऩरब्ध न झारेफाफत

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :भारभत्ता कय, ऩरयलशन भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 5858771.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 5858771.00/-

भारभत्ता कय वॊगणकीकयण, भारभत्ता नाभाॊतय जाहशयात प्रलवध्दी खचा, ऩरयलशन वेला खचा ल दाले, खटरे,
[231]

लवई वलयाय

भनऩा

मालयीर खचा यक्कभ रु. ५८,५८,७७१/- चे अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत.

लवई-वलयाय ळशय भनऩाचे लऴव २०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावचे रेखा ऩयीषणात अवे हदवन आरे की लऴव २०१२-१३
मा वलत्तीम लऴावत जभाखचव ऩत्रकानवाय खारीर फाफीॊलय खचव केरा आशे.
अ.क्र.

खचावचा तऩभळर

खचव यक्कभ रु.

१.

भारभत्ता कय वॊगणकीकयण

२६६२७७३

२.

भारभत्ता नाभाॊतय जाहशयात प्रभवध्दी खचव

१९२२९१४

३.

ऩरयलशन वेला खचव

९६२७७१

४.

दाले, खटरे, खचव

३१०३१३

एकूण

५८५८७७१

१) भफ
ॊ ई स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अधधननमभ १९३० चे करभ ६ नवाय अधववभाव ऩत्र क्र. १६८ हदनाॊक

०५/१२/२०१४ अन्लमे लयीर खचाव वॊफध
ॊ ीचे रेख,े नस्ती, प्रभाणके इत्मादी अभबरेखे रेखा ऩरयषणात भागणी
करूनशी रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारे नाशीत. त्माभऱे वदय खचव यक्कभ रु. ५८,५८,७७१/- चे रेखा ऩयीषण

कयता न आल्माने खचावची वत्मता रेखा ऩयीषणात तऩावता आरी नाशी. वफफ खचव यक्कभ रु. ५८,५८,७७१/रेखा ऩयीषणात आषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे
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भारभत्ता वलबागाची वॊगणक प्रणारी लाऩरून ठे का ऩद्धतीने दै नॊददन काभकाज ल कय

त्रफरे लाटऩ खचााफाफत.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :वॊगणकीकयण भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1011553.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1011553.00/-

भे.स्लस्स्तक इॊटयप्रामजेव माॊना लऴा २०११-१२ ल २०१२-१३ भध्मे प्रदान केरेल्मा एकूण यक्कभेची भाहशती,
प्रत्मष तमाय केरेल्मा काभानुवायची बफरे, अशलार, नोंदलशमा इत्मादीची भाहशती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध
झारी नाशी. वॊगणकात भागणी तमाय कयणे, नलीन भागणी नोंदवलणे, नदमाने लाढ ल घट झारेल्मा भारभता,
भागणी बफरे, नोटीव बफरे, जप्ती नोटीव, लायॊ ट नोटीव, कयाच्मा लवुरी ऩालत्मा वॊख्मा, भालवक ऩोटकीदा
वॊख्मा, भागणी लवुरी थकफाकी नोंदलह्मा इत्मादी प्रकायची काभे बफरात दळावलरी नाशीत. एकूण १,५९,५५१
[232]
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भनऩा

भारभत्ताच्मा वॊख्मा आधाये यक्कभा प्रदान केल्मा आशे त.

लवई-वलयाय ळशय भनऩाचे लऴव २०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावचे रेखा ऩयीषणात अवे हदवन आरे की, लऴव
२०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावत नारावोऩाया प्रबाग कामावरमाने लऴव २०११-१२ मा लऴावकरयता भारभत्ता
वलबागाची उऩरब्ध अवरेरी वॊगणक प्रणारी ल वॊगणक मॊत्रणा भे.स्लग्स्तक इॊटयप्रामजेव माॊनी

दे खबार दरुस्तीवश लाऩरून भारभत्ता कय वलबागाचे दै नहॊ दन काभकाज वलबागाकडीर नभन्मानवाय

स्लत:चे स्टे ळनयीवहशत लाऩरून बफर नोटीव, जप्ती नोटीव, जप्ती भागणी, नोंदलशी, आकायणी नोंद,

प्रबाग ऩस्तके, ऩालती दाखरे, तऩभळर अशलार, ऑनराईनलय काभ कयणे, फाईंडडॊगवश ठे का ऩद्धतीने
चारवलणे, भागणी नोटीवा छऩाई तवेच ठे का ऩद्धतीने भारभत्ता कयाची बफरे, थकफाकीच्मा भागणी

नोटीवा लाटऩाचे काभकाज माकरयता लऴव २०११-१२ भध्मे ननवलदा भागवलण्मात आल्मा शोत्मा. त्माऩैकी
भे.स्लग्स्तक इॊटयप्रामजेव माॊची प्रनत भारभत्ता रु.६.३४ दयाच्मा ननवलदे त भारभत्ता कय वलबागाचे

दै नहॊ दन काभकाज वलबागाकडीर नभन्मानवाय स्लत:चे स्टे ळनयीवहशत लाऩरून बफर नोटीव, जप्ती
नोटीव, जप्ती भागणी, नोंदलशी, आकायणी नोंद, प्रबाग ऩस्तके, ऩालती दाखरे, तऩभळर अशलार,
ऑनराईनलय काभ कयणे, फाईंडडॊगवश ठे का ऩद्धतीने चारवलणे, भागणी नोटीवा छऩाई तवेच ठे का
ऩद्धतीने भारभत्ता कयाची बफरे, थकफाकीच्मा भागणी नोटीवा लाटऩ कयणे इत्मादी काभे ऩण
ू व

कयण्माची शोती. वदयची ननवलदा स्थामी वभभती ठयाल क्र. ०३ हदनाॊक २३/०८/२०११ अन्लमे भॊजूय
कयण्मात आरी शोती. लऴव २०१२-१३ मा लऴाववाठी वॊफधधत ठे केदायाव ठयाल क्र. ३६५ हदनाॊक

२०/०७/२०१२ अन्लमे भदतलाढ हदरी अवन
ू ऩत्र क्र. लवलळभ/कयवल/५४६/१२-१३ हदनाॊक १६/०८/२०१२

अन्लमे कामावदेळ हदरा आशे . लऴव २०१२-१३ भध्मे वॊफधॊ धत ठे केदाय भे.स्लग्स्तक इॊटयप्रामजेव माॊना
प्रभाणक क्र. ३४३० ते ३४३२ हदनाॊक ०८/०१/२०१३ अन्लमे एकूण भारभत्ता १५९५५१ कयीता प्रनत
भारभत्ता रु. ६.३४/- दयाने खारीरप्रभाणे एकूण यक्कभ रु.१०,११,५५३/- प्रदान केरी आशे.
प्रभाणक हदनाॊक
क्र.

३४३०

यक्कभ रु. तऩभळर

०८/०१/२०१३ २८४९२४

१)भागणी नोटीव छऩाई --एकूण यक्कभेच्मा १५% (भारभत्ता
१४९८०२ X रु.६.३४ = ९४९७४५/-) १४२४६२/-

२)भागणी नोटीव लाटऩ -- एकूण यक्कभेच्मा १५% (भारभत्ता
१४९८०२ X रु.६.३४ = ९४९७४५/-) १४२४६२/३४३२

०८/०१/२०१३ २८४९२४

१)भागणी बफर लाटऩ -- एकूण यक्कभेच्मा १५% (भारभत्ता
१४९८०२ X रु.६.३४ = ९४९७४५/-) १४२४६२/-

२)भागणी बफर छऩाई -- एकूण यक्कभेच्मा १५% (भारभत्ता
१४९८०२ X रु.६.३४ = ९४९७४५/-) १४२४६२/३४३१

०८/०१/२०१३ ४४१७०५

१)भागणी नोटीव लाटऩाचे काभ -- एकूण यक्कभेच्मा २०%
(भारभत्ता १४९८०२ X रु.६.३४ = ९४९७४५/-) १८९९४९/-

२)अॊनतभ दे मक -- एकूण भारभता (भारभत्ता वॊख्मा १५९५५१ X

६.३४ = १०११५५३- माऩल
ू ी दळववलरेरी प्रदान यक्कभ रु.७५९७९७/-)
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=२५१७५६/एकूण

१०११५५३

लयीर खचावफाफत रेखा ऩयीषणात अधववभाव ऩत्र क्र.१७३ हदनाॊक ०७/११/२०१४ अन्लमे खारीर

अननमभभतताफाफत कऱवलरे अवता प्रबाग कामावरमाने/वलबागाने त्माफाफत कोणताशी खरावा केरा
नवल्माने रेखा ऩयीषणात खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

१) उऩयोक्त नतन्शी प्रभाणकाॊच्मा बफराॊची भागणी भे.स्लग्स्तक इॊटयप्रामजेव माॊनी हदनाॊक नभद
ू

नवरेल्मा ऩत्राद्लाये केरी अवन
ू ऩत्राॊलयीर आलक हदनाॊक अनक्रभे १४/०३/२०१२, २०/१२/२०११ ल

१२/०४/२०१२ योजीचे आशे त. त्माभऱे लऴव २०११-१२ भधीर केरेल्मा काभाच्मा यक्कभाॊचे भागणीनवाय
प्रदान लऴव २०१२-१३ भध्मे झारेरे आशे. भे.स्लग्स्तक इॊटयप्रामजेव माॊना लऴव २०११-१२ मा वलत्तीम

लऴावच्मा काभाचा कामावदेळ त्माॊना लवलळभ/वाप्रवल/१००९/११-१२ हदनाॊक ०९/०९/२०११ योजी हदरा आशे .

त्माभऱे त्माॊना लऴव २०११-१२ भध्मे कामावदेळ हदनाॊकाऩावन
ू वलत्तीम हदनाॊक ३१/०३/२०१२ ऩमंतच्मा ७

भहशने कारालधीत एकूण ककती भारभत्ताॊचे ऑनराईन काभकाज केरे शोते ल त्माऩोटी लऴव २०११-१२

ल २०१२-१३ भध्मे ककती यक्कभेचे प्रदान झारे माची भाहशती तवेच माफाफतच्मा प्रत्मष तमाय केरेल्मा
काभानवायची बफरे, अशलार, नोंदलह्मा इत्मादीची भाहशती रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारी नाशी. त्माभऱे
लऴव २०१२-१३ भधीर ७ भहशन्माॊच्मा कारालधीत ठे केदायाने एकूण १,५९,५५१ भारभत्ताॊचे नभद
ू केरेरे
काभकाजाफाफत रेखा ऩयीषणाची वाधाय खात्री ऩटरी नाशी.

२) वॊफधॊ धत ठे केदाय भे.स्लग्स्तक इॊटयप्रामजेव माॊना लऴव २०१२-१३ भध्मे १,५९,५५१ भारभत्ताचे

काभकाज केल्माचे दळवलन
ू त्माॊना प्रती भारभत्ता दय रु. ६.३४/- ने एकूण यक्कभ रु.१०,११,५५३/- चे
प्रदान केरे आशे. ऩयॊ त त्माॊनी लऴावतीर प्रत्मेक भहशन्मात/लऴावत ककती भारभत्ताॊचे, भारभत्ता कय

वलबागाचे दै नहॊ दन काभकाज वलबागाकडीर नभन्मानवाय स्लत:चे स्टे ळनयीवहशत लाऩरून बफर नोटीव,
जप्ती नोटीव, जप्ती भागणी, नोंदलशी, आकायणी नोंद, प्रबाग ऩस्तके, ऩालती दाखरे, तऩभळर

अशलार, ऑनराईनलय काभ कयणे, फाईंडडॊगवश ठे का ऩद्धतीने चारवलणे भागणी नोटीवा छऩाई, ठे का

ऩद्धतीने भारभत्ता कयाची बफरे, थकफाकीच्मा भागणी नोटीवा लाटऩाचे काभकाज केरे माचा तऩभळर,

आकडेलायी दळववलरी नाशी. उदा. वॊगणकात भागणी तमाय कयणे, नलीन भागणी नोंदवलणे, नव्माने लाढ
ल घट झारेल्मा भारभता, भागणी बफरे, नोटीव बफरे, जप्ती नोटीव, लायॊ ट नोटीव, कयाच्मा लवरी

ऩालत्मा वॊख्मा, भाभवक ऩोटकीदव वॊख्मा, भागणी लवरी थकफाकी नोंदलह्मा इत्मादी. प्रकायची काभे

दळववलरी नवन
ू केलऱ एकूण लावऴवक भारभत्ताच्मा वॊख्मा आधाये प्रदान केल्माचे हदवन
ू मेत.े तवेच

लऴव २०११-१२ भध्मे हदरेरा ठे का हदनाॊक ०९/०९/२०११ ऩावन
ू ऩढे लऴव २०१२-१३ मा लऴावच्मा भदतलाढ
आदे ळ हदनाॊकाऩमंत म्शणजे हदनाॊक १६/०८/२०१२ ऩमंत चारू शोता त्माभऱे २०११-१२ भधीर हदनाॊक
०९/०९/२०११ ते १६/०८/२०१२ ल ऩढे २०१२-१३ भधीर हदनाॊक १७/०८/२०१२ ते ३१/०३/२०१३ मा

कारालधीत केरेल्मा भारभत्ताच्मा काभाॊची वलगतलायी त्मा त्मा आधथवक लऴवननशाम दळववलरी नाशी

त्माभऱे हदनाॊक १७/०८/२०१२ ते ३१/०३/२०१३ मा कारालधीत वॊफधॊ धत ठे केदाय माॊनी एकूण १,५९,५५१
भारभत्ताॊचे काभकाज केल्माफाफतचे अभबरेखे उऩरब्ध केरे नाशी. तवेच भारभत्ताॊऩक
ै ी काशी

भारभत्ताॊचे लऴव २०११-१२ भधीर ठे का कारालधी हदनाॊक ०९/०९/२०११ ते १६/०८/२०१२ भध्मे काभकाज
करून त्माचे दशे यी प्रदान झारे अवणेची ळक्मता आशे . त्माभऱे वदय प्रकयणी वलबागाने वॊफधॊ धत
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अभबरेख्मावश रेखा ऩयीषणाची खात्री ऩटवलरी नवल्माने खचव यक्कभ रु.१०,११,५५३/- रेखा ऩयीषणात
आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे.

DGPVTTM7001 (Ref No : 133, Hmm No : 173)
[End Para)
[Start Para)
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घयऩट्टी वलबागाची वॊगणक प्रणारी लाऩरून ठे का ऩद्धतीने वलबागाचे दै नॊददन काभकाज

थटे ळनयीलळलाम कयण्माचे काभाचे प्रदानातीर अननमलभतता.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :वॊगणकीकयण भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 347569.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 347569.00/-

भे.स्लॅऩ इन्पोलवव माॊना हदरेरा ठे का भारभता कय वॊगणक प्रणारी लाऩरून काभकाज कयणे मा ठे क्माची
ननवलदा नस्ती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. ठे केदाय भे.स्लॅऩ इन्पोलवव माॊनी लऴा २०१२-१३ ची
आकायणी, भागणी, लवुरी थकफाकी नोंदलशी तमाय केरी नवताना त्माॊना यक्कभ रु.३,४७,५६९/- प्रदान केरी
आशे . वॊगणकात भागणी तमाय कयणे, नलीन भागणी नोंदवलणे, नदमाने लाढ ल घट झारेल्मा भारभता, भागणी
बफरे, नोटीव बफरे, जप्ती नोटीव, लायॊ ट नोटीव, कयाच्मा लवुरी ऩालत्मा वॊख्मा, भालवक ऩोटकीदा वॊख्मा,
भागणी लवुरी थकफाकी नोंदलह्मा इत्मादी. प्रकायच्मा काभाॊचे भालवक अशलार उऩरब्ध नवताना यक्कभा
प्रदान केल्मा आशे त.

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका लऴव २०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावचे रेखा ऩयीषणात अवे हदवन आरे की लऴव
२०११-१२ मा वलत्तीम लऴावत वलयाय प्रबाग कामावरमाने लऴव २०११-१२ मा लऴावकरयता भारभत्ता वलबागाची

उऩरब्ध अवरेरी वॊगणक प्रणारी ल वॊगणक मॊत्रणा लाऩरून भारभत्ता कय वलबागाचे दै नहॊ दन काभकाज

वलबागाकडीर नभन्मानवाय स्लत:चे स्टे ळनयीवहशत लाऩरून वॊगणकालय भारभत्ता भागणी तमाय कयणे,
नोटीव तमाय कयणे, ऑनराईनलय बफरे तमाय कयणे, ऑनराईन ऩालती तमाय कयणे, भागणी नोंदलशी,

योजकीदव ल चरन तमाय कयणे ल वॊफधॊ धत नोंदलह्मा तमाय कयणेचे काभ ठे का ऩद्धतीने चारवलणेचे काभ भे.स्लॎऩ
इन्पोभवव माॊना लऴव २०११-१२ भध्मे हदरे आशे . वदय प्रकयणी ननवलदा भागवलण्मात आल्मा शोत्मा. स्थामी
वभभती ठयाल क्र. ०३ हदनाॊक २३/०८/२०११ अन्लमे ननवलदा भॊजूय कयण्मात आरी आशे. लऴव २०१२-१३ मा
लऴावत वॊफधधत ठे केदायाव खारीर प्रभाणकान्लमे काभकाजाऩोटी प्रदान केरे आशे.
प्रभाणक क्र.

हदनाॊक

यक्कभ रु. तऩलळर

वलबाग

४०६

२२/५/१२

४९००४

वॊगणकालय भागणी तमाय कयणे

फोऱीॊज

४०७

२२/५/१२

६८७१२

नोटीव तमाय कयणे

वलयाय
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लवई वलयाय

भनऩा

४०८

२२/५/१२

१७४०३

भागणी नोटीव तमाय कयणे

फोऱीॊज

४०९

२२/५/१२

३५०१६

ऑनराईन बफरे तमाय कयणे

फोऱीॊज

१५२६

२७/८/१२

३१०८६

शस्तभरणखत ऩालत्मा ल योजकीदव

वलयाय

१५२७

२७/८/१२

१४६३४८

ऑनराईन ऩालती तमाय कयणे

वलयाय

एकूण

३४७५६९

खारीर त्रटीॊफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१७४ हदनाॊक ०७/११/२०१४ अन्लमे कऱवलरे अवता प्रबाग

कामावरमाने/वलबागाने त्माफाफत कोणताशी खरावा केरा नवल्माने रेखा ऩयीषणात खारीरप्रभाणे अभबप्राम
दे ण्मात मेत आशे त.

१) उऩयोक्त ठे क्माची ननवलदा नस्ती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. त्माभऱे ननवलदा प्रकक्रमा, भॊजूय
दय, ननवलदे ची अनऴॊधगक कागदऩत्रे, कयायनाभा माॊची तऩावणी कयता आरी नाशी.

२) वॊफधॊ धत ठे केदाय माॊनी लऴव २०१२-१३ ची भागणी, लवरी थकफाकी नोंदलशी, स्थामी वभभती ठयाल क्र.०३
हदनाॊक २३/०८/२०११ अन्लमे तमाय कयणे आलश्मक अवताना ती केरी नवताना भे.स्लॎऩ इन्पोभवव माॊना
यक्कभ रु.३,४७,५६९/- प्रदान कयण्मात आरी आशे . माफाफत वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी.

३) वॊफधॊ धत ठे केदाय भे.स्लॎऩ इन्पोभवव माॊनी बफरात वॊगणकालय भागणी तमाय कयणे, नोटीव तमाय कयणे,
भागणी नोटीव तमाय कयणे, ऑनराईन बफरे तमाय कयणे, शस्तभरणखत ऩालत्मा ल योजककदव तमाय कयणे,
ऑनराईन ऩालती तमाय कयणे मा दळववलरेल्मा काभाचे अनऴॊगाने लऴावतीर प्रत्मेक भहशन्मात/लऴावत ककती

भारभत्ताॊचे, कोणत्मा प्रकायचे काभकाज केरे माचा तऩभळर, रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी. स्थामी
वभभती ठयाल क्र.०३ हदनाॊक २३/०८/२०११ अन्लमे घयऩट्टी वलबागाचे भागणी नोंदलशी, भागणी बफरे तमाय
कयणे, भागणी नोटीव तमाय काढणे, ऑनराईन ऩालत्मा, योजकीदव, चरन, लॉयॊ टऩल
ू व वभज ल हदनाॊक

३१/०३/२०१२ ऩमंतच्मा लवरीच्मा नोंदी करून दे णे इत्मादी प्रकायची काभे कयणेची आशे त तथावऩ, अळी काभे
केल्माफाफतचे भाभवक अशलार, अभबरेखे दप्तयी नाशीत. त्माभऱे केरेल्मा काभाफाफत रेखा ऩयीषणाची

वाधाय खात्री ऩटरी नाशी. त्माभऱे केरेरे प्रदान यक्कभ रु.३,४७,५६९/- रेखा ऩयीषणात आषेऩाधीन ठे लण्मात
मेत आशे.

DGPVTTM7001 (Ref No : 134, Hmm No : 174)
[End Para)
[Start Para)
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केंद्र ळावनाच्मा वॅटेराईट लवटीॊना ऩामाबुत वुवलधा ननभााण कयणेची मोजना- बुमायी

गटाय भरननव:यण
वॅटेराईट लवटी बम
ु ायी गटाय/जरनन:वायण खचा
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :नगययचना केंद्र/याज्म भनऩा ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 114093372.00 /[236]

लवई वलयाय

भनऩा

लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 114093372.00/-

काभाचे वुधायीत अॊदाजऩत्रक तमाय केरे नाशी, भोफीरामजेळन ॲडलान्व हदल्माची नोंद भोजभाऩ ऩुस्तकात
घेतरी नाशी.

केंद्र ळावनाने वॎटेराईट भवटीॊना ऩामाबत ववलधा ऩयवलणे मोजने अॊतगवत लवई-वलयाय
भशाऩाभरकेची ननलड झारी अवन
ू भशाऩाभरकेने नोडर एजन्वी भापवत वलस्तत
ृ प्रकल्ऩ अशलार (DPR)
तमाय करून याज्म ळावना भापवत केंद्र ळावनाकडे ऩाठवलरा शोता. केंद्र ळावनाने घनकचया व्मलस्थाऩन
ल बमायी मोजनेच्मा काभाव भॊजयू ी हदरी आशे . मा मोजने अॊतगवत भभऱणाये अनदान–केंद्र हशस्वा
80%, याज्म हशस्वा 10%, भनऩा हशस्वा 10% मा प्रभाणे आशे. भशाऩाभरकेरा 2011-12 ल 201213 मा लऴावत ऩढीर प्रभाणे अनदान भभऱारे आशे आणण त्मातन भशाऩाभरकेने खचव केरा आशे.
(यक्कभ रु. शजायात)
अनदान

2011-12

2012-13

घनकचया व्मलस्थाऩन
केंद्र हशस्वा

-

भनऩा हशस्वा 7932

-

बमायी भरनन:वायण
-

याज्म हशस्वा भनऩा
हशस्वा

-

31/03/13
ऩमंत एकूण

खचव

2011-12 2012-13 एकूण

घनकचया व्मलस्थाऩन
61251

2011-12 2012-13

18483

79734

एकूण

बमायी भरनन:वायण
वल्रागाय

16556

वभभती

16556

खचव

79317

132452
165564

ऩमंत एकूण

-

याज्म हशस्वा 7932

2011-12 2012-13

केंद्र हशस्वा

63453

31/03/13

-

वदस्माॊना

300

भनधन
भे. घायऩये इॊ. -

114093

भे. टॊ डन

-

11443

अफवन प्रकल्ऩ
वल्रागाय

125836

काभाचे नाॊल :- लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका षेत्रात बमायी गटाय मोजना
वॊकरन प्रणारी प्रकक्रमा केंद्र आणण ऩनवलाऩय, कामावन्लमन आणण दे खबार दरुस्तीवश टप्ऩा-1 ल
2 वलयाय मेथे याफवलणे
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लवई वलयाय

प्राकरन :-

भनऩा

(भऱ) 106.60 कोटी, (वधायीत) 131.64 कोटी, वधायीत 153.84 कोटी

प्रळावकीम भॊजुयी :ताॊबत्रक भॊजूयी :-

वलववाधायण वबा ठयाल 15, हद. 20/12/2010

नगय अभबमॊता हद. 20/04/11, नगय अभबमॊता हद. 12/07/12

ननवलदा तायीख :- 22/03/12, दै . भशायाष्र टाईम्व, द इॊडडमन एक्वप्रेव.
दरुस्ती 1द. 21/04/12, दै . भशायाष्र टाईम्व, द इॊडडमन एक्वप्रेव.
एर-1 ननवलदा :- भे. घायऩये इॊग्जननअरयॊग ॲण्ड कॊस्रक्ळन प्रा.भर. ऩणे भऱ-189.98 कोटी (लाटाघाटीने यक्कभ रु.
167.59 कोटी) प्रकल्ऩ खचावच्मा 8.9% जादा.
ननवलदा भॊजुयी :- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 1020, हद. 12/03/2013
कयाय :-

26/03/2013

कामाादेळ :-

26/03/2013

भुदत :-

22 भहशने

खचव :-

प्रभाणक क्र. 22, हद. 30/03/2013 रु. 114093372/-

काभ

:-

काभ अऩणव

बमायी भरननव:यण टप्ऩा – 1 ल 2 चे काभ भे. घायऩये इॊग्जननअरयॊग ॲण्ड कॊस्रक्ळन प्रा.भर. माॊना हदरे आशे .
माफाफत रेखा ऩयीषणाच्मा लेऱी अधववभाव साऩन क्र. 25, हद. 27/06/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.
वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र. ननयॊ क, हद. 10/07/2014 अन्लमे खरावा वादय केरा. माफाफत रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम
ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1) बमायी गटाय मोजना वॊकरन प्रणारी प्रकक्रमा केंद्र आणण ऩनलावऩय, कामावन्लमन आणण दे खबार दरुस्तीवश
टप्ऩा-1 ल 2 काभाचे भऱ प्राकरन 106.60 कोटी इतके शोते. त्मावाठी भशायाष्र जीलन प्राधधकयण ल फाॊधकाभ
वलबागाची ग्जल्शा दयवची 2010-11 ची लाऩयरी शोती. मानॊतय वधायीत प्राकरन यक्कभ रु. 131.64 कोटी चे
केरे. त्मावाठी भशायाष्र जीलन प्राधधकयण ल फाॊधकाभ वलबागाची ग्जल्शा दयवची 2011-12 ची लाऩयरी शोती.
त्मानॊतय ठे केदायाने काभाचे प्राकरन रु. 189.98 कोटी दाखवलरे, म्शणून वधायीत प्राकरन शी भशाऩाभरकेने तमाय
केरे ते रु. 153.84 कोटी. मात काशी आमटभ कभी/जास्त कयण्माॊत आरे. त्माव स्थामी वभभतीने वलबागाने

केरेल्मा प्राकरनाव भॊजयी हदरी आशे . केंद्र ळावनाने भऱ प्राकरन रु. 106.60 कोटी च्मा प्रकल्ऩाव भॊजयी दे ऊन
त्मानवाय अनदानशी टप्प्मा टप्प्मा ने वलतयीत केरे आशे .

केंद्राकडून प्राप्त अनदान 13.25 कोटी आशे . मा

प्रकयणी भऱ प्राकरन रु. 106.60 कोटी ल वधायीत रु. 153.84 कोटी चे दय ऩथ
ृ :कयण ताॊबत्रक वल्रागायाने केरे
आशे . ते फयोफय अवल्माफाफत ककॊ ला त्माव वशभती अवल्माफाफत भशानगयऩाभरका नगय अभबमॊता/आमक्त माॊची

स्लाषयी नाशी. भशायाष्र नगयऩरयऴद रेखा वॊहशता 1971 च्मा ननमभ 167 (2) नवाय भऱ अॊदाजात 10% अधधक
लाढ शोण्माचा वॊबल अवेर, वॊकल्ऩ धचत्रात पेयपाय अवेर तय वधायीत अॊदाज तमाय केरे ऩाहशजेत. ऩयॊ त
वधायीत अॊदाज तमाय करून त्माव भान्मता न घेतल्माने मा काभात वभाये 50% ऩमंत जादा शोणाऱमा खचाववाठी
केंद्र/याज्म ळावनाचे रु.37.79 कोटी + रु.4.72 कोटी अनदान प्राप्त शोणाय नाशी.
भशाऩाभरकेरा कयाला रागणाय आशे .

वदय जादा शोणाया खचव

भशाऩाभरकेने शा जादा खचव स्लत:च्मा ननधीतन कयण्माॊवाठी भॊजयी हदरी

आशे .
माकाभी वधायीत प्राकरन तमाय करून त्माव केंद्र ळावनाची भॊजयी घेतरी अवती तय शोणाऱमा जादा खचावच्मा
80+10% अनदान प्राप्त झारे अवते.
वलबागाने केरेरा खरावा वलचायात घेता जादा खचाववाठी भशाऩाभरका खचव कयणाय अवरे फाफत ठयाल
केरेरा आशे .

भऱ अॊदाज 2010-11 चे शोते.

अॊदाजऩत्रकात वधायणा कयाली रागरी.

काभात वधायणा केल्माने ल ग्जल्शा दय वधचचे बाल लाढल्माने

प्रकल्ऩ वल्रागायाने तमाय केरेल्मा दय ऩथ
ृ :कयणालय नगय अभबमॊता

माॊची स्लाषयी अवल्माचे नभद केरे आशे .

ऩयॊ त मा प्रकयणी वधायीत अॊदाजऩत्रक रु. 153.84 कोटी मा यक्कभेव

केंद्र ळावनाची भॊजूयी भभऱाल्माची कागदऩत्रे दाखवलरी नाशीत.
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तवेच केंद्र ळावनाची वधायीत भॊजयी घेतल्माचा

लवई वलयाय

भनऩा

खरावा वलबागाने केरा नाशी.
2) ननवलदा नस्ती भधीर अटी ळती ऩशाता भोफीरामजेळन ॲडलान्व फाफत उल्रेख आशे (14.2) टें डय ककभतीच्मा
5% ॲडलान्व दे ण्माची तयतद नभद आशे . अवे अवताॊना ननवलदा ऩलव फैठकीत भशानगयऩाभरका आमक्ताॊनी
भोफीरामजेळन ॲडलान्व 10% भॊजय केरा आशे . अळा प्रकाये ननवलदे भधीर अटी ळती कोणत्मा प्राधधकायान्लमे
फदरल्मा माफाफतचे कागदऩत्र रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत.

ननवलदा नस्तीभधीर अटी ळती कोणत्मा

प्राधधकायान्लमे फदरल्मा माफाफत रेखाऩयीषणाची ऩतवता कयाली.
भोफीरामजेळन ॲडलान्व ऩहशल्मा 6 भहशन्माऩमंत बफनव्माजी दे ऊन ऩढीर काऱात दय वार दय ळेकडा 12%
व्माजाने यक्कभ लवर कयालमाची आशे . त्मावाठी भशाऩाभरकेने फॉक गॎयेंटी घेतरेरी आशे . बफन व्माजी अग्रीभ
हदल्माने भशाऩाभरकेचे आधथवक नकवान शोत आशे . ठे केदायाव 26/03/13 योजी कामावदेळ हदरा अवून 30/03/13
योजी रु. 114093372/- अग्रीभ हदरा आशे . म्शणजे कामावदेळ हदल्मानॊतय रगेचच 4 हदलवात भोफीरामजेळन

ॲडलान्व हदरा आशे . भशायाष्र वालवजननक फाॊधकाभ रेखा वॊहशता प्रकयण 10 फाॊधकाभ रेखे (घ) कॊत्राटदायाॊना
आगाऊ यक्कभा दे णे ऩरयच्छे द क्र. 10.2.21, 10.2.22 नवाय- ननमभानवाय कॊत्राटदायाॊना आगाऊ यक्कभा दे ण्माॊव
भनाई आशे . जागेलय आणरेल्मा वाभानाच्मा/ वाहशत्माच्मा 75% ऩेषा अधधक नवेर, इतक्मा आगाऊ यक्कभा
भॊजय कयता मेतीर. अवे अवताॊना मा प्रकयणी कामावदेळ हदल्मानॊतय कोणतेशी वाहशत्म वाईट लय मेण्माऩलीच
ॲडलान्व हदरेरा आशे .
माफाफत वलबागाने केरेरा खरावा वलचायात घेता वलळेऴ प्रकल्ऩावाठी भोफीरामजेळन ॲडलान्व द्माला रागतो
जेणेकरून काभ भोठ्मा नाभाॊककत एजन्वीॊना दे ऊन करून घेता मेते. काभाच्मा ननवलदे त 5% ॲडलान्वची तयतद
शोती. ननवलदा ऩलव फैठकीत ती 10% कयण्माॊत आरी.

म्शणजेच ननवलदा जाहशयात हदल्मानॊतय, ननवलदा प्राप्त

झाल्मानॊतय भोबफरामझेळन ॲडव्शान्वभध्मे लाढ केरी आशे .

वदयची लाढ ननवलदा जाशीय कयण्माऩलीच केरी

अवती तय जादा ननवलदाधायकाॊनी मा प्रकक्रमेत बाग घेतरा अवता.

ऩयॊ त तळी कामवलाशी भशानगऩाभरकेने केरी

नाशी.
भोफीरामजेळन ॲडलान्वची यक्कभ वशा भहशन्माॊनॊतय 12% व्माजाने हदरी आशे अवे नभद केरे आशे .
ऩयॊ त ठे केदायाने जागेलय आणरेल्मा वाभानाच्मा/वाहशत्माच्मा नोंदी घेऊन ननवलदे तीर ल कयायातीर अटी ळती
नवाय भोफीरामजेळन ॲडलान्व हदल्माची नोंद भोजभाऩ ऩस्तकात घेतरी नाशी. त्माभऱे अग्रीभ लवरीलय ननमॊत्रण
याहशरे नाशी. माफाफत वलबागाने आलश्मक ती खफयदायी घेऊन अनऩारन रेखा ऩयीषणाव दाखलाले.

उऩयोक्त उणीलाॊची ऩतवता कये ऩमंत यक्कभ रु.114093372/- रेखा ऩयीषणात लवरऩात्र ठे लण्माॊत मेत
आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 11, Hmm No : 25)
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नगययचना वलबागाकडीर उऩरब्ध न झारेल्मा भादशतीफाफत

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :अनधधकृत भारभत्ता लाऩ भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

नगय यचना वलबागाने रेखा ऩयीषणाव अधावभाव ऩत्राद्लाये भागणी केरेरी भाहशती, अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव
[239]

लवई वलयाय

भनऩा

वॊफर्ॊ धत वलबागाकडून प्राप्त करून उऩरब्ध केरी नाशी.

नगय यचना वलबागाव अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक ५४ हदनाॊक २१/०७/२०१४ अन्लमे रेखा ऩयीषणाव आलश्मक

अवरेरी भशानगयऩाभरका षेत्रात अनधधकृत इभायत फाॊधकाभाऩोटी दॊ डनीम यक्कभ लवर
ू फाफतची भाहशती,
भशायाष्र प्रादे भळक ळशय यचना अधधननमभ १९६६ भधीर ऩरयभळष्ट W भधीर अट क्र.१५ नवाय जभीन

भारकारा TDR भॊजूयीच्मा भोफदल्मात भशाऩाभरकेव शस्ताॊतयीत कयालमाच्मा जागेबोलती १.५ भीटय उॊ चीचा
कॊऩाऊॊड लॉर ल गेट वलकावकाने स्लखचावने ऩण
ू व करून भशानगयऩाभरकेकडे शस्ताॊतरयत झारेल्मा जागाॊ, ल
केरेल्मा कामवलाशीची ववलस्तय भाहशती ल अधधकृत/अनधधकृत भोफाईर टॉलववना ऩयलानगी, वलकाव कय

इत्मादीफाफतची भाहशती ल वॊफधॊ धत अभबरेखे वादय कयण्माॊफाफत कऱवलरे शोते. तथावऩ नगययचना वलबागाने
माफाफतची भाहशती वलबागात नवल्माचे कऱवलरे आशे . रेखा ऩयीषणाव आलश्मक अवरेल्मा भददमाॊफाफतची
भाहशती प्राप्त शोण्माकयीता अधववभाव साऩन ऩत्र भा. आमक्त माॊना दे ण्माॊत मेत.े माफाफतची तात्काऱ
कामवलाशीवाठी त्माची प्रत वॊफध
ॊ ीत वलबाग प्रभखाव अग्रेवऴत कयण्माॊत मेत.े

वदय प्रकयणी उऩवॊचारक,

नगययचना माॊनी खारीर भददमाॊफाफत रेखा ऩयीषणाव केरेल्मा खराळात वॊफधॊ धत भाहशती फाॊधकाभ

वलबागाळी ल अनधधकृत फाॊधकाभ ल अनतक्रभण वलबागाळी वॊफधधत आशे शा ऩयस्ऩय केरेरा खरावा उधचत

नाशी. लास्तवलक वदय प्रकयणी त्माॊनी वॊफधॊ धत वलबागाॊकडून भाहशती प्राप्त करुन घेलन
ू ती वॊकभरत स्लरुऩात
रेखा ऩयीषणाव भा. आमक्त माॊचेभापवत वादय कयणे आलश्मक शोते. तथावऩ अवे केरेरे नाशी. त्मानवाय

खारीर भददमाॊफाफत वॊफधॊ धताॊकडून खरावा प्राप्त करुन वभन्लमकाभापवत एकबत्रत भाहशती रेखा ऩयीषणाव
उऩरब्ध करुन दे ण्माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१८४ हदनाॊक २९/११/२०१४ अन्लमे कऱवलरे अवता वॊफधॊ धत
वलबागाॊनी माफाफत खरावा अगय भाहशती वादय केरी नाशी. तयी माफाफत रेखा ऩयीषणाचे अभबप्राम
खारीरप्रभाणे आशे त.

1)लवई-वलयाय भशानगयऩाभरका षेत्रात अनधधकृत इभायत फाॊधकाभावाठी भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना

अधधननमभ १९६६ भधीर करभ १२४क(३) नवाय दॊ डनीम यक्कभ लवर
ू कयण्मात मेत अवल्माव वलत्तीम लऴव
२०१२-२०१३ भध्मे एकूण ककती दॊ डनीम यक्कभ लवरी केरी आशे, माफाफतची भाहशती उऩयोक्त

अधववभावाद्लाये भागणी करूनशी रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरी नाशी. त्माभऱे उऩयोक्त

अधधननमभातीर करभाप्रभाणे अनधधकृत फाॊधकाभाऩोटी दॊ डनीम यक्कभा लवरी केल्माचे तऩावता आरे नाशी.
नगययचना वलबागाने हदरेल्मा खराश्मात अनधधकृत फाॊधकाभ वलबाग शा स्लतॊत्र वलबाग अवन माफाफतची
भाहशती वॊफध
ॊ ीत वलबागाकडून घ्माली अवे कऱवलरे आशे. नगययचना / अनधधकृत फाॊधकाभ वलबागाने
माफाफतची भाहशती रेखा ऩयीषणाव वादय केरी नाशी.

2) भशायाष्र प्रादे भळक नगययचना अधधननमभ १९६६ भधीर ऩरयभळष्ट W भधीर अट क्र.१५ नवाय जभीन
भारकारा TDR भॊजूय कयण्मात मेतो. TDR च्मा भोफदल्मात भशाऩाभरकेव शस्ताॊतयीत कयालमाच्मा
जागेबोलती १.५ भीटय उॊ चीचा कॊऩाऊॊड लॉर ल गेट वलकावकाने स्लखचावने ऩण
ू व करून जागा शस्ताॊतरयत

कयालमाची आशे. त्माप्रभाणे भनऩा कडे शस्ताॊतरयत झारेल्मा जागाॊफाफत केरेल्मा कामवलाशीवश ववलस्तय

भाहशती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करून दे ण्माफाफत कऱवलरे अवता, ती उऩरब्ध न केल्माने अधधननमभातीर

उऩयोक्त तयतदीनवाय जागा शस्ताॊतरयत झाल्माची तऩावणी कयता आरी नाशी. वलबागाने केरेल्मा खराळात
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नगययचना वलबागाने भान्मता हदल्मानॊतय जागा ताब्मात घेण्माची कामवलाशी फाॊधकाभ वलबागाकडून कयण्माॊत

मेत.े त्माभऱे माफाफतची भाहशती फाॊधकाभ वलबागाकडून घेण्मात माली अवा खरावा केरा आशे. नगययचना
/ फाॊधकाभ वलबागाने माफाफतची भाहशती रेखा ऩयीषणाव वादय केरी नाशी.

3) भशाऩाभरका षेत्रातीर भोफाईर टॉलववना ऩयलानगी नगय यचना वलबागाभापवत कयण्मात मेते का?.

भशाऩाभरका षेत्रात एकूण ककती भोफाईर टॉलवव आशे त माऩैकी अधधकृत, अनधधकृत ककती?, ऩयलानगी

हदरेर,े न हदरेरे ककती? त्माॊलय वलकाव कयाची एकूण ककती यक्कभ लवरी केरी आशे? ककती यक्कभ लवरी

कयणे फाकी आशे? माची भाहशती वॊफधॊ धत अभबरेख्माॊवश उऩरब्ध करून भोफाईर टॉलववचा ताऱभेऱ भशानगय
टे भरपोन वलबागाकडीर नोंदी/आकडेलायीवोफत घेतरा आशे का? माफाफतची भाहशती वादय कयणेफाफत

कऱवलरे अवता वदयची भाहशती रेखाॊ ऩयीषणाव उऩरब्ध न केल्माने अधधकृत/अनधधकृत भोफाईर टॉलयच्मा
वलकाव कयाची लवरी तऩावता आरी नाशी.

वलबागाने केरेल्मा खराश्मात नगययचना वलबागाने अनधधकृत

भोफाईर टॉलवव फाफतची भाहशती अनधधकृत फाॊधकाभ वलबागाकडून प्राप्त शोईर अवे कऱवलरे आशे.
नगययचना/ अनधधकृत फाॊधकाभ वलबागाने माफाफतची भाहशती रेखा ऩयीषणाव वादय केरी नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 146, Hmm No : 184)
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श्री.लाम.एव.ये ड्डी उऩवॊचारक नगययचना माॊचे ननमुक्ती ल लेतनननस्चचतीफाफत

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :लेतन ल बत्ते भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 179139.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 179139.00/-

श्री.लाम.एव.ये ड्डी, उऩवॊचारक, नगययचना माॊची ननमुक्ती ल भशायाष्ट्र नागयी वेला (वुधारयत लेतन) ननमभ
२००९ भधीर ननमभ ८ अॊतगात ऩरयलळष्ट्ट ३ नुवाय उऩवॊचारक ऩदाच्मा ककभान लेतनालय लेतन ननस्श्चती न
केरेफाफत.

श्री.लाम.एव.ये ड्डी, वशमोगी ननमोजनकाय/उऩ ननमोजनकाय शे भवडको भशाभॊडऱाकडून हदनाॊक

१३/०८/२०१० योजी लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेत उऩवॊचारक, नगययचना मा ऩदालय प्रनतननमक्तीने
१ लऴावकयीता शजय झारे आशे त. श्री. ये ड्डी शजय झाल्मानॊतय त्माॊनी भागीर हदनाॊक २०/०५/२०१० योजीचा
अजव आलक क्रभाॊक १७५० हदनाॊक २१/०५/२०११ अन्लमे लवई-वलयाय भशानगयऩाभरकेत ननमभभत वेलेभध्मे
उऩवॊचारक, नगययचना मा ऩदालय वाभालन
ू घेणेफाफत अजव हदरा आशे. भशावबा ठयाल क्र.०६ हदनाॊक

०७/०६/२०११ अन्लमे श्री.ये ड्डी माॊना भशानगयऩाभरका वेलेत कामभस्लरूऩी वाभालन
ू घेण्माव भॊजयी हदरी
आशे. आमक्त, लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका माॊनी त्माॊचे ऩत्र क्र. वलळभ/ आस्था/२३४/२०११-१२
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भनऩा

हदनाॊक १०/०६/२०११ अन्लमे वधचल, भशायाष्र ळावन नगय वलकाव वलबागाव श्री. ये ड्डी माना वेलेत

कामभ स्लरूऩी वाभालन
ू घेणेव भान्मता भभऱणेवाठी प्रस्ताल वादय केरा आशे. तय आदे ळ क्र. लवलळभ/

आस्था /२८४/२०११-१२ हदनाॊक ०१/०७/२०११ अन्लमे ६व्मा लेतन आमोगाची उऩवॊचारक ऩदाची लेतनश्रेणी

रु.१५६००-३९१०० ग्रेड लेतन ६६०० भध्मे अटी ल ळतीनवाय कामभ वभामोजन आदे ळ ननगवभभत केरे आशे त.
वदय आदे ळातीर--

१)अट क्र. १ नवाय ते आदे ळाच्मा हदनाॊकाऩावन
ू ते भवडको प्राधधकयणातन
ू ननलत्ृ त झारे अवे वभजण्मात
मेईर.

२)अट क्र.२ नवाय आदे ळाचे हदनाॊकाव जभा अवरेरी बवलष्म ननलावश ननधीची यक्कभ लवई वलयाय ळशय
भशानगयऩाभरकेत जभा कयाली.

३)अट क्र.३ नवाय त्माॊचे वध्माचे लेतन ल एकूण लेतन वॊयक्षषत कयण्मात मेत आशे अवे नभद
ू केरे आशे .
भवडको कडीर ऩत्र हदनाॊक १४/१२/२०११ अन्लमे श्री. ये ड्डी माॊचा प्रनतननमक्तीचा कारालधी हदनाॊक

१२/०८/२०११ ऩावन
ू ऩढे ६ भहशने तय ऩत्र हदनाॊक ०७/०६/२०१२ अन्लमे हदनाॊक १२/०५/२०१२ ऩावन
ू ऩढे ६
भहशने प्रनतननमक्ती कारालधी लाढलन
ू हदरा आशे.

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेतीर उऩवॊचारक नगययचना शे ऩद वयऱवेलेने बयणेवाठी हदनाॊक

१२/०५/२०११ योजी दै ननक रोकभत, दै ननक वाभना ल दै ननक नयलीय धचभाजी मा लत्ृ तऩत्रात जाशीय वच
ू ना
प्रभवद्ध करून अजव भागवलणेत आरे शोते. वदय उऩवॊचारक ऩदाच्मा बयती प्रकक्रमेच्मा ननलड वभभतीने
हदनाॊक ०६/०१/२०१२ योजी श्री. ये ड्डी माॊची वयऱवेलेने नेभणूक कयण्माव भळपायव केरी आशे.

वलववाधायण वबा ठयाल क्रभाॊक ०६, हदनाॊक ०९/०२/२०१२ अन्लमे लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा
आस्थाऩनेलयीर उऩवॊचारक नगययचना मा रयक्त ऩदालय वशाव्मा लेतन आमोगानवाय लेतन १५६००-

३९१०० ग्रेड लेतन ६६०० मा लेतनश्रेणीत खारीर अटी ल ळतीनवाय वयऱवेलेने वाभालन
ू घेण्माव भान्मता
हदरी आशे. त्माव अनवरून आमक्त माॊनी त्माॊचे आदे ळ क्र. लवलळभ/आस्था/७८१/२०११-१२ हदनाॊक

१०/०२/२०१२ अन्लमे श्री ये ड्डी, माॊची उऩवॊचारक नगययचना मा ऩदालय खारीर अटी ल ळती नभद
ू करून
नेभणक
ू केरी आशे.

१) ननमक्ती आदे ळाच्मा हदनाॊकाऩावन
ू अॊभरात मेईर.
२) ऩदाचा ऩयीवलषाधीन कारालधी २ लऴावचा याशीर.

३) शजय झाल्माऩावन
ू ३० हदलवाचे आत लैद्मकीम अधधकायी माॊचे प्रभाणऩत्र वादय कयाले याशीर.

४) त्माॊच्मा वेला भशायाष्र नागयी वेला ननमभान्लमे ल ळावन लेऱोलेऱी वलहशत कये र त्मा अटीअन्लमे
ननमॊबत्रत केल्मा जातीर.

५) ळावन ननणवम हदनाॊक ३१/१०/२००५ नवाय ऩयीबावऴत अॊळदामी ननलत्ृ तीमोजना रागू याशीर.
६) ऩोरीव स्टे ळनचा चारयत्र्माचा दाखरा १ भहशन्माचे आत वादय कयाला.

७) ळावनाचे/भशाऩाभरकेचे लेऱोलेऱी ननगवभभत शोणाये आदे ळ रागू याशतीर.

श्री.ये ड्डी माॊचा हदनाॊक नवरेरा अजव आलक क्रभाॊक १२६३३ हदनाॊक २३/०१/२०१३ अन्लमे नेभणकीचे ऩत्र

हदनाॊक १०/१२/२०१२ (प्रत्मषात नेभणूक आदे ळ हदनाॊक १०/०२/२०१२) नवाय रुजू अशलार स्लीकृत करून
हदनाॊक १३ नोव्शें फय २०१२ ऩावन
ू भशानगयऩाभरकेचा ऩयीवलषाधधन कभवचायी म्शणन
ू भानण्मात माले. ल
भवडकोचे प्रनतननमक्ती आदे ळ हदनाॊक १३/०८/२०१० भधीर अट क्र. ६ नवाय जय वॊफधॊ धत कभवचाऱमाची
वेला लवई-वलयाय भशानगयऩाभरकेत वाभालन
ू घेण्माचा ननणवम घेतरा गेरा तय अवा कभवचायी ज्मा

तायखेऩावन
ू भशानगयऩाभरकेच्मा वेलेत वाभालन
ू घेण्मात मेईर त्मा तायखेऩावन
ू भवडकोच्मा वेलेतन
ू अळा
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कभवचाऱमाने याजीनाभा हदरा आशे अवे वभजण्मात मेईर. अवे आमक्त, लवई वलयाय भशानगयऩाभरका

माॊना कऱवलरे आशे. श्री.ये ड्डी माॊना लऴव २०१२-२०१३ भध्मे लेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० भध्मे २८२४०/मा भऱ
ू लेतनालय लेतन ल बत्ते अदा केरे आशे त. त्माॊचे प्रदान लेतनाफाफत ल ननमक्तीफाफत रेखा

ऩयीषणात अधववभाव ऩत्र क्रभाॊक १९१ हदनाॊक ०८/१२/२०१४ अन्लमे खारीर त्रटीॊफाफत वलचायणा केरी
अवता वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नाशी. वफफ रेखा ऩयीषणात खारीरप्रभाणे अभबप्राम
दे ण्मात मेत आशे त.

१) भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ ४५फ अन्लमे प्रनतननमक्तीलयीर बयालमाची
ऩदे अधधवधू चत कयण्माचा अधधकाय ळावनाचा आशे . तथावऩ, श्री. ये ड्डी माॊना भशानगयऩाभरकेत वाभालन
ू
घेण्माव ळावनाने अद्माऩऩमंत भॊजयी हदल्माचे आढऱून आरे नाशी.

२) ळावन भॊजयीनवाय उऩवॊचारक, नगययचना शे ऩद वयऱवेला बयतीने बयालमाचे अवल्माने माफाफत
जाशीय वच
ू ना लतवभानऩत्रात प्रभवद्धी हदरी आशे. बयतीफाफतची कागदऩत्रे, ननकार, जाहशयात इत्मादी
कागदऩत्रे रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारी नाशीत.

३) वयऱवेलेने ननमक्ती केरेल्मा ऩदाची लेतनननग्श्चती ळावन अधधवच
ू ना भशायाष्र नागयी वेला (वधारयत
लेतन) ननमभ २००९ भधीर ननमभ ८ अॊतगवत ऩरयभळष्ट ३ नवाय उऩवॊचारक ऩदाच्मा ककभान लेतनालय
लेतन ननग्श्चती कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ श्री.ये ड्डी माॊच्मा भवडकोकडीर वेला ग्राह्म धरून त्माॊचे

ननमभभत लेतन काढणेत मेत आशे. त्माभऱे प्रस्तत प्रकयणी त्माॊना जादा लेतन ल बत्ते प्रदान झारे अवन
ू
त्माची यक्कभ रु.१,७९,१३९/-ची लवरी करून रेखा ऩयीषणाव अनऩारन कयाले. (ऩयीभळष्ट प्रभाणे)

४) वलववाधायण वबा ठयाल क्र.०६ हदनाॊक ०७/०६/२०११ ल वलववाधायण वबा ठयाल क्रभाॊक ०६ हदनाॊक

०९/०२/२०१२ अन्लमे श्री.ये ड्डी माॊना भशानगयऩाभरका वेलेत कामभस्लरूऩी वाभालन
ू घेण्माव भॊजूयी हदरी
आशे अवा वबेचा ननणवम आशे . त्मात कठे शी श्री.ये ड्डी त्माॊचे लेतन वॊयक्षषत करून ननमक्ती कयाली अवे

नभद
ू नाशी. त्माभऱे श्री. ये ड्डी माॊचे लेतन वॊयक्षषत करून त्माॊना लेतन प्रदान कयणेत मेते शी कामवलाशी
चकीची आशे.

५) भशानगयऩाभरकेने श्री.ये ड्डी माॊना भशाऩाभरका वेलेत वाभालन
ू घेतल्मानॊतय त्माॊचे वेलाऩस्तक शा

भशत्त्लाचा अभबरेख तमाय केरेरा नाशी. ल त्माॊचे लेतन ननग्श्चती आदे ळ काढरेरे नाशीत. ज्मालेऱी
वेलाऩस्तक फनवलरे नवेर अगय लेतन ननग्श्चती कयण्मात आरी नवेर अळा प्रकयणी वॊफधॊ धत
कभवचाऱमाच्मा ऩदाच्मा लेतनश्रेणीच्मा ककभान लेतनालय लेतन आशयीत कयण्मात मेते तथावऩ

भशानगयऩाभरकेने अळा प्रकायची कामवलाशी केरी नाशी. त्माभऱे श्री.ये ड्डी माॊना कळाचे आधाये , कोणत्मा
ननमभान्लमे लऴव २०१२-१३ भधीर भाशे पेब्रलायी २०१३ चे लेतन रु.२८२४०/- प्रदान कयण्मात आरे आशे?
माफाफतचा वाधाय खरावा रेखा ऩयीषणाव झारा नाशी.

६) श्री.ये ड्डी, माॊचे हदनाॊक १३/०२/२०१२ ते १२/०५/२०१२ ल हदनाॊक १३/१२/२०१२ ऩावन
ू ऩढच्मा कारालधीचे
प्रनतननमक्ती आदे ळ भवडकोकडून प्राप्त झारे नवल्माने भवडकोने त्माॊना भदतलाढ हदरी नवल्माचे हदवन
ू

मेत.े तयी वदय कारालधीत ते प्रनतननमक्ती वेलेतन
ू भशानगयऩाभरका अधधकायी म्शणून वेलेत कामवयत शोते
माफाफत रेखा ऩयीषणाची खात्री ऩटरी नाशी.

DGPVTTM7001 (Ref No : 149, Hmm No : 191)
[End Para)
[Start Para)

[243]

लवई वलयाय

90

भनऩा

अण्णावाशे फ लताक चौक ते ऩी.डब्ल्मु.डी. ऑक्रपवऩमंत यथता डाॊफयीकयण कयणे.

वलकाव ननधी अॊतगात यस्ते फाॊधकाभ
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1142269.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 54800.00/-

यस्ता डाॊफयीकयण काभाचे फाफत स्लालभत्ल धनाची यक्कभ रु.54800/- लवुर केरी आशे , ऩयॊ तु ळावन खाती
बयणा केरी नाशी.

काभाचे नाॊल :- अण्णावाशे फ लतवक चौक ते ऩी.डब्मू.डी. ऑकपवऩमंत यस्ता डाॊफयीकयण कयणे.
प्राकरन :- 2491166/प्रळावकीम भॊजुयी :- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 09, हद 27/04/2011
ताॊबत्रक भॊजूयी :- का.अ. 1/40 हद. 28/04/2011
ननवलदा तायीख :- 04/05/2011, ऩण्म नगयी, खफये आजतक,
एर-1 ननवलदा :- भे. ए.आय.वी कन्स्रक्ळन 4.98% जादा दयाने
ननवलदा भॊजुयी :- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 11/2, हद. 25/05/2011
कयाय :- 27/05/2011
कामाादेळ :- 453, हद. 27/05/2011
भुदत :- 180 हदलव
भद
ु तलाढ :- 30/05/2012 ऩमंत
काभ ऩुणा :- 09/05/2012
खचा :- 1 रे धालते दे मक यक्कभ रु. 2211972/2 ये धालते प्रभाणक क्रभाॊक 936, हद. 29/06/2012 रु.1142269 (MB No.181 ऩष्ृ ठ क्र. 52 ते 58)
रेखा ऩयीषणाच्मा लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र. क्र. 30,हद. 08/07/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.
वलबागाने त्माॊचक
े डीर ऩत्र.क्र. ननयॊ क, हद. 15/07/2014 अन्लमे खरावा केरा अवून भे. ए.आय.वी. कन्स्रक्ळन

माॊचे कडून गौण खननज उत्खनन ननमभानवाय स्लाभभत्ल धनाची यक्कभ, वलव वाधायण ऩालती क्र. 197965, हद.
11/07/2014 योजी रु. 54,800/- लवर करून भशाऩाभरेका पॊडात जभा केल्माचे दाखवलरे.

माफाफत

रेखाऩयीषणाचा अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे .
भॊफई गौण खननज उत्खनन (वधायणा) ननमभ 2010 अन्लमे फाॊधकाभ वाहशत्म म्शणून लाऩयात मेणाये

उत्खननाद्लाये ककॊ ला गोऱा करून काढरेरे वलव दगड, दगडाची बकटी, गोटे , फायीक खडी, भरूभ, लाऱू मालय
स्लाभभत्ल धनाची यक्कभ प्रनत ब्राव रु. 200 लवर करून ळावन खाती (भशवर
ू ल लन) बयणा कयालमाची

आशे .भशाऩाभरकेने काभाफाफत ठे केदायाने जे खारीर प्रभाणे 274 ब्राव वाहशत्म लाऩयरे त्मा वाहशत्मालयीर गौण
खननजाची यक्कभ रु. 54800/- लवर केरी आशे .

ऩयॊ त ळावन खाती बयणा केरी नाशी.
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80mm भेटर
शाडव भरूभ
एकूण

भनऩा

542.80 Cum
233.10 Cum

775.90 / 2.83

म्शणजेच 274 ब्राव X 200 = 54800

वदयची यक्कभ रु.54800/- ळावन खाती (भशवर ल लन) बयणा करून अनऩारन रेखा ऩयीषणाव
दाखलाले.

DATPMVM6001 (Ref No : 12, Hmm No : 30)
[End Para)
[Start Para)
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लारील मेथे पणवऩाडा (KT) ते गालदे ली लवाशत यथता खडीकयण ल डाॊफयीकयण कयणे

वलकाव ननधी अॊतगात यस्ते फाॊधकाभ.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1943044.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 73200.00/-

यस्ता डाॊफयीकयण काभाचे फाफत स्लालभत्ल धनाची यक्कभ रु.73200/- लवुर केरी अवून ळावन खाती बयणा
केरी नाशी.

काभाचे नाॊल :- लारील मेथे पणवऩाडा (KT) ते गालदे ली लवाशत यस्ता खडीकयण ल डाॊफयीकयण कयणे.
प्राकरन :- 1775452/प्रळावकीम भॊजुयी :- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 6/22, हद 02/02/2011
ताॊबत्रक भॊजूयी :- का.अ. 10/97 हद. 04/02/2011
ननवलदा तायीख :- 20/02/2011, नलाकाऱ, आऩरॊ भशानगय,
एर-1 ननवलदा :- भे. यभेळ ॲण्ड अवोभवएट्व, काॊहदलरी (ऩ) 7.90% जादा दयाने
ननवलदा भॊजयु ी :- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 3/15, हद. 16/03/2011
कयाय :- 26/04/2011
कामाादेळ :- 205, हद. 27/04/2011
भुदत :- 180 हदलव
काभ ऩुणा :- 19/10/2011
खचा :- प्रभाणक क्रभाॊक 872, हद. 22/06/2012 रु. 1943044 (MB No.182 ऩष्ृ ठ क्र. 38 ते 43)

रेखा ऩयीषणाव अधववभाव साऩन ऩत्र.क्र. 31, हद. 08/07/2014 अनलमे खरावा वलचायरा
[245]

लवई वलयाय

भनऩा

शोता. वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र.क्र. ननयॊ क, हद. 15/07/2014 अन्लमे खरावा केरा अवन
ू ते. यभेळ
ॲण्ड अवोभवएट्व माॊचेकडून गौण खननज उत्खनन ननमभानवाय स्लाभभत्ल धनाची यक्कभ वलव
वाधायण ऩालती क्र. 197975, हद. 14/07/2014 योजी रु.73200/- लवर करून भशाऩाभरका पॊडात
जभा केल्माचे दाखवलरे. माफाफत रेखाऩयीषणाचा अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे.
भफ
ॊ ई गौण खननज उत्खनन (वधायणा) ननमभ 2010 अन्लमे फाॊधकाभ वाहशत्म म्शणून लाऩयात मेणाये
उत्खननाद्लाये ककॊ ला गोऱा करून काढरेरे वलव दगड, दगडाची बकटी, गोटे , फायीक खडी, भरूभ, लाऱू
मालय स्लाभभत्ल धनाची यक्कभ प्रनत ब्राव रु. 200 लवर करून ळावन खाती (भशवर
ू ल लन) बयणा

कयालमाची आशे. भशाऩाभरकेने काभाफाफत ठे केदायाचे जे खारीरप्रभाणे ३66 ब्राव वाहशत्म लाऩयरे त्मा
वाहशत्मालयीर गौण खननजाची यक्कभ रु.73200/- लवर केरी आशे .
80mm भेटर

414.56 Cum

40mm भेटर

414.56 Cum

शाडव भरूभ

6mm भेटर
एकूण

103.69 Cum
103.69 Cum

1036.50 / 2.83

म्शणजेच 366 ब्राव X 200 = 73200

वदयची यक्कभ रु.73200/- ळावन खाती बयणा करुन अनऩारन रेखाऩयीषणाव दाखलाले.
DATPMVM6001 (Ref No : 13, Hmm No : 31)

[End Para)
[Start Para)
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लॉडा नॊफय 63 भध्मे वातीलरी नाका ते कभऱाकय गामकलाड माॊचे घयाऩमंत वॊयषण

लबॊत फाॊधणे
इतय वलकाव काभे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 3070525.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3070525.00/-

काभाची जाशीयात स्थाननक ऩातऱीलय हदरी, काभाची प्रळावकीम भान्मता ल ननवलदा भॊजूयी ठयाल उऩरब्ध
झारे नाशीत.

काभाचे नाॊल:- लॉडव नॊफय 63 भध्मे वातीलरी नाका ते कभऱाकय गामकलाड माॊचे घयाऩमंत वॊयषण भबॊत फाॊधणे
प्राकरन :-

रु. 30‚28‚238/-
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भनऩा

प्रळावकीम भॊजुयी :- स्थामी वभभती वबा ठयाल 445, हद.17/08/2012
ताॊबत्रक भॊजयू ी

:- 13/107 हद.17/08/2012

ननवलदा तायीख :- 27/08/2012 दै . ळेावऴताॊचे वभथवन
एर-1 ननवलदा :- भे.ओभकाय कॊस्रक्ळन- 4.98% जादा.
ननवलदा भॊजुयी :- स्थामी वभभती ठयाल क्र.597, हद.19/10/2012
कयाय :-

31/10/2012

कामाादेळ :-

933 हदनाॊक-02/11/2012

भद
ु त :-

06 भहशने

काभ ऩूणा

:-

27/12/2012

खचा :-

प्रभाण क्र. 3499, हद. 15/01/2013 रु.30,70,525/-

भोजभाऩ ऩस्तक क्रभाॊक 194 ऩ.क्रभाॊक 44 ते 47
काभाफाफत रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.35, हद. 11/07/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.
वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी.

रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त

1) ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊखव 1088/(2512/उद्मोग-6, हद. 02 जानेलायी 1992 भधीर
ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा अधधकाधधक लाऩय कयणे
आलश्मक आशे .

केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर, याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम

ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे अधधक श्रेमवकय ठयते. अळा प्रभवध्दीद्लाये चढाओढीची
दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातून दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो. ऩयॊ त भशानगयऩाभरकेने ननवलदा दै . ळेावऴताॊचे
वभथवन, मा स्थाननक स्तयालयीर लतवभान ऩत्रात प्रभवध्द केरेरी आशे . त्माभऱे स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.
2) मा काभाची प्रळावककम भान्मता ल ननवलदा भॊजयी ठयाल उऩरब्ध झारे नाशीत.
उऩयोक्त उणीलाॊची ऩतवता कये ऩमंत मा काभालय खचव केरेरी यक्कभ रु.3070525/-

रेखा ऩयीषणात आषेऩाधीन

ठे लण्माॊत मेत आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 14, Hmm No : 35)
[End Para)
[Start Para)
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लॉडा नॊफय 61 भध्मे लारील मेथे त्रिगैन्झा माॊचे घय ते लवल्शय अचा फॊगरा नारा

फाॊधणे.
इतय वलकाव काभे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 3075629.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3075629.00/-
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भनऩा

काभाची जाशीयात स्थाननक ऩातऱीलय हदरी, काभाची प्रळावकीम भान्मता ल ननवलदा भॊजूयी ठयाल उऩरब्ध
झारे नाशीत, दे मकातुन स्लालभत्ल धनाची यक्कभ रु.35800/- लवुर केरी ऩयॊ तु ळावन खाती यक्कभ बयणा
केल्माचे चरन दाखवलरे नाशी.

काभाचे नाॊल:प्राकरन

लाडा नॊफय 61 भध्मे लारील मेथे बिगैन्झा माॊचे घय ते लवल्शय अचा फॊगरा नारा फाॊधणे.
:- रु. 28‚31‚874

प्रळावकीम भॊजुयी :-स्थानम वभभती वबा ठयाल- 425, हद.03/08/2012
ताॊबत्रक भॊजूयी

:-12/94 हद.03/08/2012

ननवलदा तायीख :- 27/08/2012 दै .ळेावऴताॊचे वभथवन
एर-1 ननवलदा :- भे.फाराजी कॊस्रक्ळन- 4.99% जादा.
ननवलदा भॊजयु ी :- स्थानम वभभती वबा ठयाल-

, हद.19/10/2012

कयाय :-

20/10/2012

कामाादेळ :-

870 हद.-25/10/2012

भुदत :-

06 भहशने

काभ ऩूणा :-

05/12/2012

खचा :-

प्रभाण क्र. 3300, हद. 24/12/2012 रु.30,75,629/-

भोजभाऩ ऩुस्त्क क्रभाॊक 177 ऩु.क्रभाॊक 45 ते 50

मा काभाफाफत रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधावभाव साऩन ऩत्र क्र.36, हदनाॊक 11/07/2014 अन्लमे
खुरावा वलचायरा शोता. ऩयॊ तु वलबागाने कोणताशी खुरावा केरा नाशी. रेखाऩयीषणाचे अलबप्राम
खारीर प्रभाणे दे ण्माॊत मेत आशे त.
1) ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊखव 1088/(2512/उद्मोग-6, हद. 02 जानेलायी
1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा
अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक आशे .

केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर,

याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे अधधक श्रेमवकय
ठयते.

अळा प्रभवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातन
ू दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो. ऩयॊ त

भशानगयऩाभरकेने ननवलदा दै . ळेावऴताॊचे वभथवन, मा स्थाननक स्तयालयीर लतवभान ऩत्रात प्रभवध्द केरेरी आशे .
त्माभऱे स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.
2) मा काभाची प्रळावककम भान्मता ल ननवलदा भॊजयीचे ठयाल उऩरब्ध झारे नाशीत.
3) मा काभावाठी ठे केदायाने लाऩयरेरे वाहशत्म (भेटर) 177.9 ब्राव लय गौण खनीजाची शोणायी यक्कभ
रु.35580/- दे मकातून लवूर केरी आशे .

वदयची यक्कभ ळावन खाती बयणा केल्माचे चरन रेखा ऩयीषणाव

दाखवलरे नाशी.
उऩयोक्त उणीलाॊची ऩतवता कये ऩमंत मा काभालय खचव केरेरी यक्कभ रु. 3075629 रेखा ऩयीषणाव आषेऩाधीन
ठे लण्माॊत मेत आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 15, Hmm No : 36)
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भनऩा

[End Para)
[Start Para)
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लाडा नॊफय 58 भध्मे आचोऱे गाल ते एदशय ळाईन लवटी ऩमंतचा यथता डाॊफयीकयण

कयणे.
यस्ते दरु
ु स्ती
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1439095.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1419455.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 19640.00/-

काभाची जाशीयात स्थाननक ऩातऱीलय हदरी, स्लालभत्ल धनाची यक्कभ रु.19640/- लवुर केरी नाशी.

काभाचे नाॊल:- लाडव नॊफय 58 भध्मे आचोऱे गाल जे एव्शय ळाईन भवटी ऩमंतचा यस्ता डाॊफयीकयण कयणे.
प्राकरन

:- रु. 15,71,226

प्रळावकीम भॊजयी :- ताॊबत्रक भॊजूयी

:- का.अ.4/693/94 हद.22/12/2011

ननवलदा तायीख :- 13/01/2013 दै .भशायाष्ट फरॊद टाईम्व
एर-1 ननवलदा:-

भे.वलणाव एटयप्राईजेव कॊस्रक्ळन- 5% जादा.

ननवलदा भॊजयी :- स्थानम वभभती वबा ठयाल- 09,हद.19/03/2012
कयाय :-

20/04/2012

कामावदेळ :-

161 हद.-25/04/2012

भदत :-

90 हदलव

काभ ऩूणव :-

31/05/2012

खचव:-

प्रभाणक क्र. 1802 हद. 12/09/2012 रु.14,39,095/माफाफत रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.40, हदनाॊक 11/07/2014 अन्लमे खरावा

वलचायण्माॊत आरा शोता.

वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी.

रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे

दे ण्माॊत मेत आशे त.
1) ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊखव 1088/(2512/उद्मोग-6, हद. 02 जानेलायी
1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा
अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक आशे .

केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर,

याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे अधधक श्रेमवकय
ठयते.

अळा प्रभवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातून दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो. ऩयॊ त

भशानगयऩाभरकेने ननवलदा दै . भशायाष्ट फरॊद टाईम्व मा स्थाननक स्तयालयीर लतवभान ऩत्रात प्रभवध्द केरेरी
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आशे .

भनऩा

एकण तीन ननवलदा प्राप्त झाल्मा.

त्माभऱे स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.

2) भॊफई गौण खननज उत्खनन (वधायणा) ननमभ 2010 अन्लमे फाॊधकाभ वाहशत्म म्शणन
ू लाऩयात मेणाये
उत्खननाद्लाये ककॊ ला गोऱा करुन काढरेरे वलव दगड, दगडाॊची बकटी, गोटे , फायीक खडी, भरुभ, लाऱू मालय
स्लाभभत्ल धनाॊची यक्कभ प्रनत ब्राव रु 200 लवूर करुन ळावन खाती भशवूर ल लन बयणा कयालमाची आशे
भशाऩाभरकेने काभाफाफत ठे केदायाॊचे जे खारीर प्रभाणे 98.20 ब्राव वाहशत्म लाऩयरे त्मा वाहशत्मालयीर गौण
खननजाॊची यक्कभ केरेरी नाशी अवे हदवून आरे.

खारीर दळववलल्मा प्रभाणे गौण खननज स्लाभभत्ल धनाॊची

यक्कभ (यॉमल्टी) लवूर करुन ळावन खाती बयणा करुन अनऩारन दाखलाले
80 mm भेटर
शाडव भरुभ

111.00 Cum
27.96 Cum

40 mm भेटर

111.00 Cum

6 mm भेटर

27.96 Cum

एकूण

277.92 Cum

म्शणजे

98.20 ब्राव

यॉमल्टी यक्कभ रु 19,640
उऩयोक्त उणीलाॊची ऩतवता कये ऩमंत रेखा ऩयीषणात यक्कभ रु. 19640/- लवर ऩात्र ठे लण्माॊत मेत आशे ल
यक्कभ रु. 1419455/- आषेऩाधीन ठे लण्माॊत मेत आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 16, Hmm No : 40)
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रोदशमा नगय मेथे नारा फाॊधणे.

इतय वलकाव काभे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1723002.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1723002.00/-

भुऱ काभात एक फाफ याशून गेल्माने वुधारयत प्राकरनाची केरे नाशी. काभ 25% झारे अवताना वलबागाने 50%
दाखवलरे आशे . अधालट काभाची भोजभाऩे घेऊन प्रदान केरे आशे

काभाचे नाॊल :- रोहशमा नगय मेथे नारा फाॊधणे
प्राकरन:- रु. 63,58,781/प्रळावकीम भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 17, हद. 29/06/2011
ताॊबत्रक भॊजूयी:- ळ.अ. 02/17 हद. 15/09/2011
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लवई वलयाय

भनऩा

ननवलदा तायीख :- 05/10/2011, नलळक्ती
एर-1 ननवलदा:- भे. लयद इॊग्जननअरयॊग 4.99% जादा दयाने
ननवलदा भॊजयी :- -कयाय :- 26/11/2011
कामावदेळ:- 1586, हद. 12/12/2011
भदत :- 180 हदलव
काभाची स्थीती :- अऩणव
खचव: प्रभाणक क्रभाॊक 871, हद. 22/06/2012 रु. 1723002 (MB No.25 ऩष्ृ ठ क्र. 01 ते 09)
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.50, हदनाॊक 17/07/2014 अन्लमे खरावा वलचायण्माॊत आरा
शोता. वलबागाने हदनाॊक 19/07/2014 योजी केरेल्मा खराळानवाय प्रत्मषात जागेलयीर काभाची ग्स्थती
ऩाहशल्मालय RAFT ITEM याशन गेल्माचे रषात आल्माचे नभद केरे आशे . रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर
प्रभाणे दे ण्मात मेत आशे त.
1) वदय काभाच्मा प्राकरनाव ळशय अभबमॊता माॊनी ताॊबत्रक भॊजूयी हदरी आशे. वलबागाची हद. 02/06/2012 ची
हटऩणी ऩाशता काभाची जागा दरदरीची अवन
ू खाडीचे ऩाणी नाल्मात मेते,त्माभऱे वधायीत प्राकरन तमाय
कयण्माची आलश्मकता नभद केरी आशे . हद. 01/06/2013 योजीच्मा हटऩणी नवाय 50% काभ ऩणव झाल्माचे
नभद करून जागा दरदरीची अवल्माने नव्माने प्राकरन कयण्माचे नभद केरे आशे. आमक्ताॊनी हद.
25/07/2013 योजी हदरेल्मा अभबप्रामानवाय माऩली केरेरे काभ लास्तलतेरा धरून नव्शते का, आणण ठे केदायारा
ऩयलडत नवल्माभऱे नवलन प्राकरन, नली ननवलदा कयण्माचे काभ चार केरे आशे अवे नभद केरे आशे . माफाफत
हद. 15/02/2013 च्मा ळशय अभबमॊता माॊच्मा अभबप्रामानवाय काभाचे फाफत RAFT ITEM याशन गेरा शोता.
त्माभऱे वधायीत प्राकरन कयण्माची आलश्मता आशे , अवे नभद केरेरे आशे आणण त्माव आमक्ताॊनी भॊजूयी
हदरी आशे.
नाल्माच्मा काभाचे प्राकरन तमाय कयताना एखादी फाफ ककॊ ला ITEM चकन याशन गेरा, शे कायण वॊमक्तीक
नाशी, कायण प्राकरन कननष्ठ अभबमॊता (ठे का) माॊनी तमाय केरे अवरे तयी त्माची ऩडताऱणी
भशानगयऩाभरकेच्मा उऩअभबमॊता, कामवकायी अभबमॊता, ळशय अभबमॊता माॊनी केल्माभळलाम त्माव भॊजूयी कळी
दे ण्माॊत आरी, माचा खरावा वलबागाने केरा नाशी. काभाचे भऱ प्राकरन रु. 63,58,781/- रुऩमाॊचे शोते आणण शे
काभ 50% झाल्माचे नभद केरे आशे. वलबागाने घेतरेल्मा भोजभाऩानवाय केरेरे प्रदान रु.1723002 इतके आशे .
म्शणजेच काभ 25% झारे अवताॊना वलबागाच्मा हटऩणीनवाय काभ 50% झाल्माचे दाखवलरे आशे . भशायाष्र
नगय ऩरयऴद रेखा वॊहशता, 1971 भधीर ननमभ क्रभाॊक 167(2) नवाय भऱ अॊदाजात 10% ऩेषा अधधक लाढ-घट
शोण्माचा वॊबल अवेर अथला वॊकल्ऩधचत्रात ककॊ ला मोजनेत पेयपाय प्रस्तावलत केरा अवेर तय वधायीत अॊदाज
तमाय केरे ऩाहशजेत. ऩयॊ त तळी कामवलाशी वलबागाने केरी नाशी.
2) अधवलट काभाची भोजभाऩे घेऊन ठे केदायारा प्रदान केरे आशे आणण उयरेल्मा काभावाठी नवलन प्राकरन
तमाय करुन ऩढीर कामवलाशी कयण्माचा प्रमत्न वलबागाने केरा आशे. त्माभऱे भऱ काभावाठी भागवलण्मात
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भनऩा

आरेल्मा ननवलदा, ठे केदाय ननग्श्चती ल इतय फाफीॊवाठी भशाऩाभरकेचा लेऱ आणण ऩैवा खचव झारेरा आशे.
ठे केदायारा ऩयलडत नवल्माने/ठे केदायाचे हशत रषात घेता वलबागाने झारेल्मा काभाचे प्रदान केरे आशे शी गॊबीय
अननमभभतता आशे.
उऩयोक्त उणणलाची ऩत
व ा कये ऩमंत यक्कभ रु. 1723002/- रेखा ऩरयषणात आषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे.
ू त
DATPMVM6001 (Ref No : 17, Hmm No : 50)
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वुमोग नगय थभळानबूभी ते चुऱणा त्रिज यथत्माची वाईट ऩट्टी डाॊफयी कयण कयणे .

वलकाव ननधी अॊतगात यस्ते फाॊधकाभ
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 4861822.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 4861822.00/-

ननवलदा भागवलताना प्रलवध्दी भाध्मभाचा अर्धकार्धक लाऩय केरा नाशी. काभाची प्रळावकीम भान्मता रेखा
ऩरयषणाव उऩरब्ध झारी नाशी.

काभाचे नाॊल :- वम
ु ोग नगय स्भळानबभ
ू ी ते चऱ
ु णा बिज यस्तमाची वाईट ऩटटी डाॊफयी कयण कयणे
प्राकरन:- रु. 47,84,714/प्रळावकीम भॊजुयी :- ताॊबत्रक भॊजूयी:- का.अ. 8/87 हद. 27/02/2012
ननवलदा तायीख :- 10/03/2012, कयाऱे वभाचाय, ऩुढायी
एर-1 ननवलदा:- भे. एन.ए. कन्स्रक्ळन 4.95% जादा दयाने
ननवलदा भॊजयु ी:- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 362, हद. 20/07/2012
कयाय :- 21/08/2012
कामाादेळ:- 623, हद. 22/08/2012
भुदत :- 6 भहशने
काभ ऩुणा :- 23/11/2012
खचा:

प्रभाणक क्रभाॊक 3705, हद. 30/01/2013 रु. 48,61,822/MB No.27 ऩष्ट्ृ ठ क्र. 34 ते 52
मा काभाफाफत रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधावभाव साऩन ऩत्र क्र.46, हदनाॊक 16/07/2014 अन्लमे खुरावा

वलचायण्माॊत आरा शोता.

वलबागाने कोणताशी खुरावा केरा नाशी.

दे ण्मात मेत आशे त.
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लवई वलयाय

भनऩा

1) ळावन ननणाम उद्मोग ऊजाा ल काभगाय कल्माण वलबाग ‘खव 1088/(2512/)/उद्मोग-6, हद. 02 जानेलायी
1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नव
ु ाय लस्तु खये दी कयण्मावाठी / ननवलदा भागवलताॊना प्रलवध्दी भाध्मभाॊचा
अर्धकार्धक लाऩय कयणे आलश्मक आशे . केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रलवध्दी न दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर,
याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्ट्रीम ऩातऱीलयीर लताभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे अर्धक श्रेमस्कय
ठयते.

अळा प्रलवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातून दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो. ऩयॊ तु

भशानगयऩालरकेने ननवलदा कयाऱे वभाचाय, ऩुढायी मा स्थाननक स्तयालयीर लताभान ऩत्रात प्रलवध्द केरेरी आशे .
त्माभुऱे स्ऩधाात्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.
2) काभाची प्रळावककम भान्मता रेखाऩरयषणाॊव उऩरब्ध झारी नाशी.
उऩयोक्त उणणलाॊची ऩत
ा ा कये ऩमांत यक्क्भ रु.48,61,822/- रेखा ऩरयषणात आषेऩार्धन ठे लण्मात मेत
ु त
आशे ..
DATPMVM6001 (Ref No : 18, Hmm No : 46)
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वातभादे ली क्रकयलरी योड ते परकाल घयाऩमंत (त्रितभ ऩये या भागा) यथता डाॊफयीकयण

कयणे.
यस्ते फाॊधकाभ
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1145489.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1145489.00/-

आमुक्ताॊनी भॊजूय केरेरी ननवलदा स्थामी वलभतीच्मा अलरोकनाथा ठे लरी नाशी. भुऱ अॊदाजात 10% ऩेषा जास्त
लाढ झाल्मानॊतय वुधारयत अॊदाज तमाय केरा नाशी.

काभाचे नाॊल :- वातभादे ली ककयलरी योड ते परकाल घयाऩमांत (बितभ ऩये या भागा) यस्ता डाॊफयीकयण
प्राकरन :- 9,99,187
प्रळावकीम भॊजुयी:- आमुक्त भॊजूयी हद. 04/02/2010
ताॊबत्रक भॊजूयी:- का.अ. 15/140 हद. 09/02/2010
ननवलदा तायीख :- 23/02/2011,नयलीय र्चभाजी, रोकभत
एर-1 ननवलदा :- वाईदत्त एन्टयप्रामझेव 4.95% जादा दयाने
ननवलदा भॊजुयी:- आमुक्त भॊजूयी हद. 21/04/2011
कयाय :- 28/04/2011
कामाादेळ:- 215, हद. 28/04/2011
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लवई वलयाय

भनऩा

भुदत :- 60 हदलव, भुदतलाढ नोदशें फय 2011 ऩमांत
काभ ऩण
ु ा :- 28/11/2011
खचा:

प्रभाणक क्रभाॊक 63, हद. 20/04/2012 रु. 1145489/MB No.16 ऩष्ट्ृ ठ क्र. 15 ते 19
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधावभाव साऩन ऩत्र क्र. 48, हदनाॊक 16/07/2014 अन्लमे खुरावा वलचायण्माॊत

आरा शोता.

वलबागाने कोणताशी खुरावा केरा नाशी.

रेखाऩयीषणाचे अलबप्राम ऩुढीर प्रभाणे दे ण्मात मेत

आशे त.
1) भॊफ
ु ई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अर्धननमभ 1949 करभ 73 (ड) नव
ु ाय 10 राखाऩमांतच्मा ननवलदे व
आमक्
ु ताॊनी भॊजयू ी दे ऊन 15 हदलवाचे आत स्थामी वलभतीच्मा अलरोकनावाठी ठे लणे आलश्मक आशे . भशायाष्ट्र
भशानगयऩालरका अर्धननमभानुवाय डडवेंफय 2012 ऩावून वॊवलदे च्मा फाफतचे अर्धकाय रु. 25 राखऩमांत झारे
आशे त. मा काभाचे फाफत आमुक्ताॊनी प्रळावकीम, वलत्तीम भॊजूयी हदरी, ननवलदा भॊजूय केरी, खचााव भॊजूयी हदरी.
ऩयॊ तु वदयची फाफ स्थामी वलभती च्मा अलरोकनाथा ठे लरी नाशी.
2) काभाचे प्राकरन रु. 9,99,187/-, काभालयीर एकूण खचा 1145489/- म्पशणजेच खचा प्राकरनाच्मा 10% ऩेषा
जास्त झारेरा आशे .दे मका वोफत जोडरेल्मा लाढ-घट दाखल्मानव
ु ाय प्राकरन यक्कभ 4.95% जादा दाखलन
ू
खचााची आकडेलायी नभुद केरेरी आशे .भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखा वॊहशता 1971 भधीर ननमभ क्र.167 (2) नुवाय
भुऱ अॊदाजाभध्मे 10% ऩेषा अर्धक लाढ-घट शोण्माचा वॊबल अवेर अथला वॊकल्ऩ र्चत्रात ककॊ ला मोजनेत
पेयफदर प्रस्तालीत केरा अवेर तय वुधायीत अॊदाज तमाय केरेर ऩाहशजेत. ऩयॊ तु तळी कायलाई वलबागाने केरेरी
नाशी.

त्माभुऱे प्रदान कयताॊना 10% च्मा भमाादेऩमांत म्पशणजे यक्कभ 1099106 ऩमांत प्रदान कयणे अऩेक्षषत

शोते. तथावऩ उलारयत प्रदान कयण्मावाठी आलश्मक ती भॊजूयी घेतरी नाशी.
उऩयोक्त उणणलाॊची ऩत
ा ा कये ऩमांत यक्क्भ रु. 11,45,489/- रेखा ऩरयषणात आषेऩार्धन ठे लण्मात मेत
ु त
आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 19, Hmm No : 48)
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ऩेल्शाय षेत्रातीर नारावोऩाया ऩुला मेथीर प्रेलवरा अऩाटा ते भुख्म यथत्माऩमंत ऩाईऩ

गटाय फाॊधणे.
गटाय फाॊधणे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1778771.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1726091.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 52680.00/-

भुद्ाॊक ळुल्क कभी यक्क् भेचे लाऩयरे. स्लालभत्ल धनाची यक्क्भ रु. 30080/- लवुरी केरी नाशी. वलरॊफ ळुल्काची
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लवई वलयाय

भनऩा

आकायणी केरी नाशी.

काभाचे नाॊल :- ऩेल्शाय षेत्रातीर नारावोऩाया ऩलव मेथीर प्रेभवरा अऩाटव ते भख्म यस्त्माऩमंत ऩाईऩ गटाय फाॊधणे
प्राकरन:- रु. 36,12,394/प्रळावकीम भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 06, हद. 02/02/2011
ताॊबत्रक भॊजूयी:- का.अ. 528 हद. 31/03/2011
ननवलदा तायीख :- 19/04/2011, नलाकाऱ
एर-1 ननवलदा:- भे. एकवलया कन्स्रक्ळन अॊदाज ऩत्रकाचे दयाने
ननवलदा भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 03, हद. 11/05/2011
कयाय :- 11/05/2011
कामावदेळ:- 588, हद. 18/05/2011
भदत :- 120 हदलव
काभाची स्थीती :- काभ रेखा ऩरयषण काऱात अऩणव
खचव :

प्रथभ धालते दे मक
प्रभाणक क्रभाॊक 45, हद. 09/05/2012 रु. 1778771/MB No.11 ऩष्ृ ठ क्र. 01 ते 09
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.55, हदनाॊक 22/07/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.

वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी.

रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीरप्रभाणे दे ण्माॊत मेत आशे त.

1) भॊफई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ, 1958 करभ 03 भधीर तयतद
ू ीनवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा वॊफॊधधत
ठे केदायाकडून मा अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हद. 01/05/2006 ऩावन वॊफॊधधताकडून
ऩढीरप्रभाणे भद्राॊक ळल्क लवर कयणे आलश्मक आशे .
काभाची यक्कभ 10 राखाऩमंत – भद्राॊक ळल्क रू. 100/त्मानॊतय प्रत्मेकी 1 राखावाठी – भद्राॊक ळल्क रू. 100/- (कभार 5 राख) उऩयोक्त काभाचे प्राकरन रु.
3612394 अवल्माने शोणायी भद्राॊक ळल्काची यक्कभ 2800/- आशे . अवे अवतानाॊ भशाऩाभरकेने रु. 100/भद्राॊकालय कयाय केरा आशे .
कयायनाम्मावाठी लाऩयरे आशे .

म्शणजेच अनसेम अवरेल्मा भद्राॊक ळल्काऩेषा रु. 2700/- कभी भद्राॊक ळल्क
वफफ यक्कभ रु. 2700/- वॊफॊधधताकडून लवर करून ळावन खाती बयणा करून

अनऩारन दाखलाले.
2) भॊफई गौण खननज उत्खनन (वधायणा) ननमभ 2010 अन्लमे फाॊधकाभ वाहशत्म म्शणून लाऩयात मेणाये
उत्खननाद्लाये ककॊ ला गोऱा करुन काढरेरे वलव दगड, दगडाॊची बकटी, गोटे , फायीक खडी, भरुभ,
स्लाभभत्ल धनाॊची यक्कभ प्रनत ब्राव रु 200/-

लाऱू मालय

लवर
ू करुन ळावन खाती भशवर
ू ल लन बयणा कयालमाची आशे

भशाऩाभरकेने काभाफाफत ठे केदायाॊचे जे वाहशत्म खारीर प्रभाणे 150.40 ब्राव लाऩयरे त्मा वाहशत्मालयीर गौण
खननजाॊची यक्कभ रु.30080/- केरेरी नाशी अवे हदवून आरे खारीर दळववलल्मा प्रभाणे गौण खननज स्लाभभत्ल
धनाॊची यक्कभ (यॉमल्टी) लवूर करुन ळावन खाती बयणा करुन अनऩारन दाखलाले
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लवई वलयाय

भनऩा

दगड

192.70 Cum

खडी/ये ती

65.58 Cum

खडी/ये ती

167.37 Cum

एकूण

425.65 Cum

म्शणजे

150.40 ब्राव

यॉमल्टी यक्कभ रु. 30,080/3) कामावदेळ हदनाॊक 18/05/2011 योजी हदरा अवन भदत 120 हदलव आशे .
योजी भदत वॊऩत आशे .

म्शणजेच हदनाॊक 14/09/2011

काभ रेखाऩयीषण कारालधीत ऩणव झारेरे नाशी. त्माभऱे हदनाॊक 15/09/2011 ते

31/03/2012 ऩमंत शोणा-मा 199 हदलवाॊवाठी, कयायातीर अटी नवाय दययोज रुऩमे 100/- प्रभाणे दॊ डाची एकण
यक्कभ रुऩमे 19,900/- वॊफॊधीताॊकडून लवर करुन भशानगयऩाभरका पॊडात जभा कयाली.

तवेच ऩढीर वलत्तीम

लऴावत काभ ऩूणव शोईऩमंत दॊ डात्भक कायलाई करुन अनऩारन रेखाऩयीषणाव दाखलाले.
उऩयोक्त उणणलाॊची ऩतवता कये ऩमंत यक्क्भ रु.52,680/- रेखा ऩरयषणात लवर ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे ल यक्क्भ
रु. 17,26,091/- आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 20, Hmm No : 55)
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नारावोऩाया ऩूला मेथीर डॉन रेन भुख्म यथत्मारगत आय.वी.वी. ऩाईऩ गटाय फाॊधणे.

गटाय फाॊधणे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 2317291.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2276043.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 41248.00/-

ननवलदा भागवलताना प्रलवध्दी भाध्मभाॊचा अर्धकार्धक लाऩय केरा नाशी. भुद्ाॊक ळुल्क यक्कभ रु.2,400/- चे
कभी लाऩयरे आशे त. स्लालभत्ल धनाची यक्कभ रु. 38,848/- लवुर केरी नाशी.

काभाचे नाॊल:- नारावोऩाया ऩलव मेथीर डॉन रेन भख्म यस्त्मारगत आय.वी.वी. ऩाईऩ गटाय फाॊधणे.
प्राकरन:- रु. 37,34,110/प्रळावकीम भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 06, हद. 02/02/2011
ताॊबत्रक भॊजूयी:- का.अ. रु. 3563973,
ननवलदा तायीख :- 11/04/2011, भशायाष्र फरॊद टाईम्व
एर-1 ननवलदा:- भे. प्रणोती कन्स्रक्ळन 4.56% कभी दयाने
ननवलदा भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 03, हद. 11/05/2011
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लवई वलयाय

भनऩा

कयाय :- 11/11/2011
कामावदेळ:- 1136, हद. 25/11/2011
भदत :- 120 हदलव
भदतलाढ:- हदनाॊक 31/05/2012 ऩमंत.
काभ ऩणव:- ऩणव, हद. 23/05/2012
खचव:

प्रथभ धालते दे मक रु. 12,79,616
दवये धालते दे मक प्रभाणक क्रभाॊक 255, हद. 26/07/2012 रु. 10,37,675/MB No.09 ऩष्ृ ठ क्र. 22 ते 32
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.56, हदनाॊक 22/07/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.

ऩयॊ त वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी.

मा काभाफाफत रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1) ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग ―खव 1088/(2512/)/उद्मोग-6, हद. 02 जानेलायी
1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी / ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा
अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक आशे .

केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर,

याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे अधधक श्रेमस्कय
ठयते. अळा प्रभवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात.

त्मातून दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो. ऩयॊ त

भशानगयऩाभरकेने ननवलदा भशायाष्र फरॊद टाईम्व, उऩनगय मा स्थाननक स्तयालयीर लतवभान ऩत्रात प्रभवध्द
केरेरी आशे .

त्माभऱे भशानगयऩाभरकेव स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.

2) भॊफई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ, 1958 करभ 03 भधीर तयतूदीनवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा वॊफॊधधत
ठे केदायाकडून मा अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हद. 01/05/2006 ऩावन वॊफॊधधताकडून
ऩढीरप्रभाणे भद्राॊक ळल्क लवर कयणे आलश्मक आशे .
काभाची यक्कभ 10 राखाऩमंत – भद्राॊक ळल्क रू. 100/त्मानॊतय प्रत्मेकी 1 राखावाठी – भद्राॊक ळल्क रू. 100/- (कभार 5 राख)
उऩयोक्त काभाचे प्राकरन रु. 3734110/- अवल्माने शोणायी भद्राॊक ळल्काची यक्कभ 2900/- आशे . अवे
अवतानाॊ भशाऩाभरकेने 500/- रु.भद्राॊकालय कयाय केरा आशे . भशणजेच अनसेम अवरेल्मा भद्राॊक ळल्काऩेषा
कभी रु. 2400/- आशे . वफफ यक्कभ रु. 2400/- वॊफॊधधताकडून लवर करून ळावन खाती बयणा करून
अनऩारन दाखलाले.
3) भॊफई गौण खननज उत्खनन (वधायणा) ननमभ 2010 अन्लमे फाॊधकाभ वाहशत्म म्शणून लाऩयात मेणाये
उत्खननाद्लाये ककॊ ला गोऱा करुन काढरेरे वलव दगड, दगडाॊची बकटी, गोटे , फायीक खडी, भरुभ, लाऱू मालय
स्लाभभत्ल धनाॊची यक्कभ प्रनत ब्राव रु 200/- लवूर करुन ळावन खाती भशवूर ल लन बयणा कयालमाची आशे
भशाऩाभरकेने काभाफाफत ठे केदायाॊचे जे खारीर प्रभाणे 194.24 ब्राव वाहशत्म लाऩयरे त्मा वाहशत्मालयीर गौण
खननजाॊची यक्कभ रु.38848/- लवर केरेरी नाशी अवे हदवन
ू आरे खारीर दळववलल्मा प्रभाणे गौण खननज
स्लाभभत्ल धनाॊची यक्कभ (यॉमल्टी) लवर
ू करुन ळावन खाती बयणा करुन अनऩारन दाखलाले
दगड

244.11 Cum

खडी/ये ती

68.27 Cum

20 mm खडी

230.55 Cum
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लवरऩात्र यक्कभ

भनऩा

खडी/ये ती

06.78 Cum

एकूण

549.71 Cum

म्शणजे

194.24 ब्राव

यॉमल्टी यक्कभ

रु. 38,848/-

-

आषेऩाधीन यक्कभ

रु.2276043/-

भद्राॊक ळल्क रु. 2400/गौण खननज

रु.38848/-

-----------------------------एकण

रु.41248/DATPMVM6001 (Ref No : 21, Hmm No : 56)
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ऩेल्शाय यथत्मालयीर ऩेट्रोरऩॊऩ ते ओभ भेडीकर ऩमंत आय.वी.वी. ऩाईऩ गटाय कयणे.

गटाय फाॊधणे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 302431.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 6484.00/-

भुद्ाॊक ळुल्क कभी यकभेचे लाऩयरे आशे त. स्लालभत्ल धनाची यक्कभ लवुर केरी नाशी.

काभाचे नाॊल:- ऩेल्शाय यस्त्मालयीर ऩेरोरऩॊऩ ते ओभ भेडीकर ऩमंत आय.वी.वी. ऩाईऩ गटाय कयणे.
प्राकरन:- रु. 22,72,461/प्रळावकीम भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 06, हद. 02/02/2011
ताॊबत्रक भॊजूयी:- का.अ. क्र. 08/76, हद. 02/02/2011
ननवलदा तायीख :- 25/02/2011, वाभना
एर-1 ननवलदा:- भे. वधचन एॊटयप्रामझेव 4.99% जादा दयाने
ननवलदा भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 04, हद. 27/04/2011
कयाय :- 29/04/2011
कामावदेळ:- 529, हद. 02/05/2011
भदत:- 120 हदलव, भदतलाढ हद. 30/11/2012
काभाची स्थीती :- अऩणव,
खचव:

प्रथभ धालते दे मक. प्रभाणक क्रभाॊक 208, हद. 25/07/2012 रु. 3,02,431/-
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MB No.05 ऩष्ृ ठ क्र. 54 ते 60
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.57, हदनाॊक 22/07/2014 अन्लमे खरावा वलचायण्माॊत आरा
शोता.

ऩयॊ त वलबागाने खरावा केरा नाशी.

मा काभाफाफत रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1) भॊफई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ करभ 03 भधीर तयतूदीनवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा वॊफॊधधत ठे केदायाकडून
मा अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हद. 01/05/2006 ऩावन वॊफॊधधताकडून ऩढीरप्रभाणे भद्राॊक
ळल्क लवर कयणे आलश्मक आशे .
काभाची यक्कभ 10 राखाऩमंत – भद्राॊक ळल्क रू. 100/त्मानॊतय प्रत्मेकी 1 राखावाठी – भद्राॊक ळल्क रू. 100/- (कभार 5 राख)
उऩयोक्त काभाचे प्राकरन रु. 2272461/- अवल्माने शोणायी भद्राॊक ळल्काची यक्कभ रु. 1300/- अवताॊना
अवतानाॊ भशाऩाभरकेने रु.100/- भद्राॊकालय कयाय केरा आशे .

म्शणजेच अनसेम अवरेल्मा भद्राॊक ळल्काऩेषा

कभी रु. 1200/- आशे . वफफ यक्कभ रु. 1200/- वॊफॊधधताकडून लवर करून ळावन खाती बयणा करून
अनऩारन दाखलाले.
2) भॊफई गौण खननज उत्खनन (वधायणा) ननमभ 2010 अन्लमे फाॊधकाभ वाहशत्म म्शणून लाऩयात मेणाये
उत्खननाद्लाये ककॊ ला गोऱा करुन काढरेरे वलव दगड, दगडाॊची बकटी, गोटे , फायीक खडी, भरुभ, लाऱू मालय
स्लाभभत्ल धनाॊची यक्कभ प्रनत ब्राव रु 200 लवूर करुन ळावन खाती भशवूर ल लन बयणा कयालमाची आशे
भशाऩाभरकेने काभाफाफत ठे केदायाॊचे जे खारीर प्रभाणे 26.42 ब्राव वाहशत्म लाऩयरे त्मा वाहशत्मालयीर गौण
खननजाॊची यक्कभ रु.5284/- लवर केरी नाशी अवे हदवून आरे.

खारीर दळववलल्मा प्रभाणे गौण खननज

स्लाभभत्ल धनाॊची यक्कभ (यॉमल्टी) लवूर करुन ळावन खाती बयणा करुन अनऩारन दाखलाले.

3)

दगड

39.63 Cum

खडी/ये ती

12.65 Cum

20 mm खडी

22.49 Cum

एकूण

74.77 Cum

म्शणजे

26.42 ब्राव

यॉमल्टी यक्कभ

रु. 5,284/-

काभाव भदतलाढ 30/11/2012 ऩमंत हदरी आशे .

ऩयॊ त काभ वलत्तीम लऴव 2012-13 भध्मे अऩूणव आशे .

त्माभऱे कयायातीर अटी ल ळतीनवाय वलरॊफ दॊ डाची यक्कभ लवर करुन अनऩारन दाखलाले.
लवरऩात्र यक्कभ

-

भद्राॊक ळल्क रु.1200/गौण खननज रु.5284/------------------------एकण

रु.6484/DATPMVM6001 (Ref No : 22, Hmm No : 57)

[End Para)
[Start Para)
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भनऩा

अळोक लवॊग चाऱ ते धनॊजम ्रॉट ऩमंत आय.वी.वी. ऩाईऩ गटाय कयणे.

वलकाव ननधी अॊतगात गटाये फाॊधणे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 909415.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 908615.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 800.00/-

प्रलवध्दी भाध्मभाॊचा अर्धकार्धक लाऩय केरा नाशी. भुद्ाॊक ळुल्क कभी यकभेचे लाऩयरे आशे त. ननवलदा भॊजूयीचा
ठयाल उऩरब्ध झारा नाशी.

काभाचे नाॊल:- अळोक भवॊग चाऱ ते धनॊजम प्रॉट ऩमंत आय.वी.वी. ऩाईऩ गटाय कयणे.
प्राकरन:- रु. 17,55,777/प्रळावकीम भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 06, हद. 02/02/2011
ताॊबत्रक भॊजयू ी:- का.अ. क्र. 85/2010-11, हद. 07/02/2011
ननवलदा तायीख :- 25/02/2011, कयाऱे वभाचाय
एर-1 ननवलदा:- भे. फाफा कन्स्रक्ळन 5% जादा दयाने
ननवलदा भॊजयी :- कयाय :- 19/04/2011
कामावदेळ:- 527, हद. 02/05/2011
भदत :- 120 हदलव,
भदतलाढ :- 30/09/2012 ऩमंत
काभ ऩणव:- ऩणव, हद. 25/09/2012
खचव:

प्रभाणक क्रभाॊक 888, हद. 25/03/2013 रु. 9,09,415/MB No.02 ऩष्ृ ठ क्र. 16 ते 22
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव ऩत्र क्र.58, हदनाॊक 22/07/2014 अन्लमे दे ण्माॊत आरे शोते.

वलबागाने खरावा केरा नाशी.

ऩयॊ त

मा काभाफाफत रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1) ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग ―खव 1088/(2512/)/उद्मोग-6, हद. 02 जानेलायी
1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी / ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा
अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक आशे .

केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर,

याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे अधधक श्रेमवकय
ठयते. अळा प्रभवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात.

त्मातन
ू दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो. ऩयॊ त

भशानगयऩाभरकेने

लतवभान ऩत्रात प्रभवध्द

ननवलदा कयाऱे

वभाचाय

मा स्थाननक

भशानगयऩाभरकेव स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.
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2) भॊफई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ करभ 03 भधीर तयतूदीनवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा वॊफॊधधत ठे केदायाकडून
मा अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हद. 01/05/2006 ऩावन वॊफॊधधताकडून ऩढीरप्रभाणे भद्राॊक
ळल्क लवर कयणे आलश्मक आशे .
काभाची यक्कभ 10 राखाऩमंत – भद्राॊक ळल्क रू. 100/त्मानॊतय प्रत्मेकी 1 राखावाठी – भद्राॊक ळल्क रू. 100/- (कभार 5 राख)
उऩयोक्त काभाचे प्राकरन रु. 17,55,777/- अवल्माने शोणायी भद्राॊक ळल्काची यक्कभ 900/- अवतानाॊ
भशाऩाभरकेने रु.100/- भद्राॊकालय कयाय केरा आशे . भशणजेच अनसेम अवरेल्मा भद्राॊक ळल्का ऩेषा कभी रु.
800/- आशे . वफफ यक्कभ रु. 800/- वॊफॊधधताकडून लवर करून ळावन खाती बयणा करून अनऩारन दाखलाले.
3) ननवलदा भॊजूयीचा ठयाल उऩरब्ध झारा नाशी.

भशायाष्र स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अधीननमभ अध्मादे ळ,

2011 करभ 6.4 नवाय रेखाऩयीषणाव अबीरेखे वादय कयण्माची जफाफदायी भशाऩाभरका आमक्ताॊची आशे .
भागणी करुनशी रेखाऩयीषणाव अबीरेखे वादय केरे नाशीत.
लवरऩात्र यक्कभ –
भद्राॊक ळल्क

आषेऩाधीन यक्कभ रु.908615/-

रु.800/DATPMVM6001 (Ref No : 23, Hmm No : 58)

[End Para)
[Start Para)
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प्रबाग क्र. 6 श्री. दे लयाभ लळनलाय ऩाटीर माॊचे घय ते र्चखर डोंगयी ऩाण्माची टाकी

ऩमंत यथता खडीकयण ल डाॊफयी कयण कयणे.
वलकाव ननधीतून यस्ता फाॊधकाभ
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 4924537.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 4924537.00/-

जागा भशाऩालरकेच्मा भारकीची अवल्माचे प्रभाणणत केरे नाशी. ननवलदा भॊजूयीचा ठयाल उऩरब्ध झारा नाशी.
काभगाय वलभा / काभगाय कल्माण उऩकय यक्कभेच्मा लवुरीचे चरन रेखाऩयीषणाव वादय केरे नाशी.
दे मकाची 25% यक्कभ योखून ठे लरी शोती–ती वलतयीत कयताना त्मातून उऩकयाची यक्कभ रु. 16415/- लवुरी
केल्माची खात्री झारी नाशी.

काभाचे नाॊल:- प्रबाग क्र. 6 श्री. दे लयाभ भळनलाय ऩाटीर माॊचे घय ते धचखर डोंगयी ऩाण्माची टाकी ऩमंत यस्ता
खडीकयण ल डाॊफयी कयण कयणे.
प्राकरन:-

रु. 62,47,724/-

प्रळावकीम भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 04, हद. 12/03/2012
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ताॊबत्रक भॊजूयी:- ळ.अ. क्र. 10/101, हद. 12/03/2012
ननवलदा तायीख :- 19/04/2012 भॊफई वकाऱ
एर-1 ननवलदा:- भे. ॲवपाल्ट इॊडडमा काऩो 4.99% जादा दयाने
ननवलदा भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 29, हद. 25/05/2012
कयाय :- 06/09/2012
कामावदेळ:- 833, हद. 07/09/2012
भदत :- 240 हदलव,
काभ ऩणव :- 19/02/2013
खचव:

प्रभाणक क्रभाॊक – 4666, हदनाॊक 30/03/2013 रु. 49,24,537/भोजभाऩ ऩस्तक क्र. 166 ऩष्ृ ठ क्र. 1 ते 10
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.62, हदनाॊक 02/08/2014 दे ण्माॊत आरे शोते.

खरावा केरा नाशी.

ऩयॊ त वलबागाने

मा काभाफाफत रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1) यस्ता खडीकयण ल डाॊफयीकयण केरे ती जागा भशाऩाभरकेच्मा भारकीची आशे , ककॊ ला भॊफई प्राॊनतक
भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949 करभ 209 नवाय वालवजननक यस्ते वधायण्मावाठी जागा वॊऩादन केरी आशे ,
ककॊ ला करभ 224 नवाय खाजगी यस्ता चाॊगरा कयण्मावाठी भशानगयऩाभरकेने खचव करुन तो यस्ता वालवजननक
यस्ता म्शणून जाशीय केल्माचे अबीरेखे रेखाऩयीषणाव दाखवलरे नाशीत.
2) मा काभावाठी 3 ननवलदा प्राप्त ् झाल्मा. एर 1 ननवलदा म्शणून भे. ॲवपाल्ट इॊडडमा काऩो. माॊना 4.99%
जादा दयाने काभ हदरे आशे .

ऩयॊ तू ननवलदा भॊजूयीचा ठयाल भागणी करुनशी नस्ती वोफत उऩरब्ध झारा नाशी.

3) काभाचे भोजभाऩ ऩस्तक क्र. 166, ऩष्ृ ठ क्र. 1 ते 10 भधीर नोंदी तऩावता काभ ऩूणव झारे अवून एकूण
यक्कभ रु. 65,66,049/- खचव झारा आशे . ऩयॊ तू काभ 50 राखाचे लय अवल्माने ल त्माचे त्रमस्थ वॊस्थेकडून
ताॊबत्रक रेखा ऩरयषण न झाल्माने 25% यक्कभ रु. 16,41,512/- योखून ठे लरी आशे . त्माचे प्रदान वलग्त्तम लऴव
2013-14 भध्मे केरे आशे आणण उऩयोक्त प्रभाणकाव्दाये 75% यक्कभ रु. 49,24,537/- प्रदान ठे केदायारा केरे
आशे . काभाची नस्ती ऩाशता ठे केदायाने वॊचारक वलभा वॊचारनारम फाॊद्रा भॊफई माॊचक
े डे मा काभाचा वलभा काढरा
अवून त्माच्मा यक्कभेचे प्रदान केरे आशे . अवे अवताना दे मकात ऩन्शा काभगाय वलम्माची यक्कभ 1%
रु.49,245/- लवरी केल्माची नोंद आशे . माफाफत वॊफॊधधताकडे वलचायणा केरी अवता वदयची यक्कभ काभगाय
कल्माण उऩकयाची अवल्माचे वाॊगण्मात आरे.

वदय यक्कभ ळावनाकडे वॊफॊधीत रेखा भळऴावखाती बयणा

केल्माची चरने दाखवलरी नाशीत.
4) 25% याहशरेरी यक्कभ रु. 16,41,512/- चे प्रदान ऩढीर वलग्त्तम लऴावत 2013-14 भध्मे केरेरे आशे .
त्मातून उऩकयाची यक्कभ रु.16415/- लवर केल्माचे दाखवलरे नाशी.
उऩयोक्त उणणलाॊची ऩतवता कये ऩमंत यक्क्भ रु. 49,24,537/- आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 24, Hmm No : 62)
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दे मके भॊजूय कयताना फाॊधकाभ वलबागातीर भोजभाऩ ऩुथतकात प्रतीवॊदबा नभूद केरा

नाशी ल भोजभाऩ ऩुथतकाॊची वाठा नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी.
फाॊधकाभ
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

फाॊधकाभ वलबागाने केरेल्मा काभाच्मा नोंदी नभूना 139 भध्मे घेतल्माचे दाखवलरे नाशी. वलबागाची दे मके भॊजूय
कयताना भोजभाऩ ऩुस्तकात प्रतीवॊदबा नभूद केरा नाशी. भोजभाऩ ऩुस्तकाची वाठा नोंदलशी उऩरब्ध झारी
नाशी.

फाॊधकाभ वलबागाचे काभाफाफत रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.63, हदनाॊक
06/08/2014 अन्लमे दे ण्माॊत आरे शोते. वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी.

रेखाऩयीषणाचे

अभबप्राम ऩढीरप्रभाणे आशे त.
1) फाॊधकाभ वलबागाने केरेल्मा काभाच्मा नोंदी भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 भधीर
ननमभ क्र. 180 फाॊधकाभ नोंदलशी नभना क्र. 139 भध्मे घेतल्मा फाफत- वदयची नोंदलशी रेखा
ऩयीषणाव वादय केरी नाशी.
2) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 भधीर ननमभ क्र. 180 नवाय भोजभाऩ ऩस्तकात

(M.B.) केरेल्मा फाॊधकाभाच्मा नोंदी घ्मामच्मा आशे त. ननमभ 180 (3) नवाय जेव्शाॊ दे मक भॊजूय

कयण्माॊत मेईर, तेव्शाॊ वॊफधॊ धत नोंदीलय काट भारून दे मकात ल भोजणी ऩस्तकात प्रनतवॊदबव नभद

कयणे आलश्मक आशे. तवेच भशायाष्र वालवजननक फाॊधकाभ ननमभ ऩग्स्तका ऩरयभळष्ट 24 भोजभाऩे
ननमभ अ.क्र. (15) नवाय बफर वॊभत झाल्माफयोफय भोजभाऩ नोंदलशीतीर नोंदी दवऱमा रार ळाईने

कणव ये ऴन
े े खोडन टाकणे आलश्मक आशे. गोऴलाऱमा खारी बफर वॊभत कयण्माॊत आरे त्माची एकूण ल
ननव्लऱ यक्कभ भरशून प्रभाणक क्रभाॊक ल हदनाॊक दळववलणायी नोंद रार ळाईने कयणे आलश्मक आशे.
लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका फाॊधकाभ वलबागाकडून दे मके, भोजभाऩे, वॊफधॊ धत नस्त्मा ऩलव रेखा
ऩयीषणावाठी- रेखा ऩयीषण वलबागाकडे ऩाठवलल्मा जातात. अॊतगवत रेखा ऩयीषण वलबागाने दे मक
वॊभत/भॊजूय केल्मालय भोजभाऩ ऩस्तक ल नस्ती ऩयत वलबागाकडे (फाॊधकाभ) ऩाठवलरे जाते आणण
दे मक प्रदानावाठी रेखा ळाखेकडे ऩाठवलरे जाते. भशानगयऩाभरका वॊफधॊ धत वलबागाने भोजभाऩ

ऩस्तकातीर नोंदी रार ळाईने कणव ये ऴन
े े खोडून टाकल्मा आशे त. प्रधधकृत अधधकाऱमाने ननमभ 180
(4) नवाय भोजभाऩ ऩस्कातीर नोंदीॊची तऩावणी केल्मा फद्दर स्लाषयी केरी आशे . ऩयॊ त दे मकालय

आणण भोजणी ऩस्तकात प्रनतवॊदबव नभद केरा नाशी. भोजभाऩ ऩस्तकालय प्रभाणक क्रभाॊक ल हदनाॊक
माची नोंद नाशी, त्माभऱे एखादे दे मकाचे दफाय प्रदान झारे नवल्माची खात्री कयता मेत नाशी.
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3) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 भधीर ननमभ क्र. 180 (5) नवाय भोजभाऩ ऩस्तकाॊची
वाठा नोंदलशी नभना 137 भध्मे ठे लामची आशे. वलबागाने वाठा नोंदलशी ठे लन
ू त्माचा वाठा दाखवलणे
आलश्मक आशे. ऩयॊ त वलबागाने भोजभाऩ ऩस्तकाॊची वाठा नोंदलशी रेखाऩयीषणाव दाखवलरी नाशी.
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नारावोऩाया ऩूला भनलेरऩाडा तराल ते वाई ्राझा अऩाटा भेंट ऩमंतचा 40 भी.

डी.ऩी.योड खडीकयण कयणे
यस्ता फाॊधकाभ
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 8218882.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 8218882.00/-

ऩूली केरेल्मा काभाचा दानमत्ल कारालधी वॊऩल्माची खात्री केरी नाशी. जागा भशाऩालरकेच्मा भारकीची
अवल्माचे प्रभाणणत केरे नाशी. ळावन ननणाम हदनाॊक 02/01/1992 अन्लमे प्रलवध्दी भाध्मभाॊचा अर्धकार्धक
लाऩय केरा नाशी. ळावन ननणाम हदनाॊक 02/03/2009 नुवाय काभाचे त्रमस्थ वॊस्थेकडून ताॊबत्रक रेखा ऩरयषण
केरे नाशी.

काभाचे नाॊल:- नारावोऩाया ऩूलव भनलेरऩाडा तराल ते वाई प्राझा अऩाटव भेंट ऩमंतचा 40 भी. डी.ऩी.योड खडीकयण
कयणे.
प्राकरन:- रु. 74,72,862/प्रळावकीम भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 564, हद. 05/10/2012
ताॊबत्रक भॊजूयी:- ळ.अ. क्र. 17/143, हद. 17/09/2012
ननवलदा तायीख :- 10/10/2012 ऩढायी
एर-1 ननवलदा :- भॎग्नभ कनवरक्ळन 4.99% जादा दयाने
ननवलदा भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 679, हद. 23/11/2012
कयाय :- 11/12/2012
कामावदेळ:- 1155, हद. 11/12/2012
भदत :- 90 हदलव,
काभ ऩणव :- 09/03/2013
खचव :

प्रभाणक क्रभाॊक – 4779, हदनाॊक 31/03/2013
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रु. 82,18,882/- (भोजभाऩ ऩस्तक क्र. 208 ऩष्ृ ठ क्र. 1 ते 7)
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.68, हद. 07/08/2014 दे ण्माॊत आरे शोते. वलबागाने
हद.16/09/2014 योजी केरेरा खरावा वलचायात घेता रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1) माऩली मा यस्त्माचे खडीकयणाचे काभ कधी केरे शोते, त्माचा दानमत्ल कारालधी वॊऩरा शोता काम, माची
खात्री वलबागाने केल्माचे हदवून आरे नाशी.
2) यस्ता खडीकयण ल डाॊफयीकयण केरे ती जागा भशाऩाभरकेच्मा भारकीची आशे , ककॊ ला भॊफई प्राॊनतक
भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949 करभ 209 नवाय वालवजननक यस्ते वधायण्मावाठी जागा वॊऩादन केरी आशे ,
ककॊ ला करभ 224 नवाय खाजगी यस्ता चाॊगरा कयण्मावाठी भशानगयऩाभरकेने खचव करुन तो यस्ता वालवजननक
यस्ता म्शणून जाशीय केल्माचे अबीरेखे रेखाऩयीषणाव दाखवलरे नाशीत.
3) ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग. बाॊखव 1088/(2512/)/उद्मोग-6, हद. 02 जानेलायी
1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी / ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा
अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक आशे .

केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर,

याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे अधधक श्रेमवकय
ठयते. अळा प्रभवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातन
ू दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो. ऩयॊ त
भशानगयऩाभरकेने ननवलदा ऩढायी मा स्थाननक ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात प्रभवध्द केरेरी आशे . त्माभऱे
भशानगयऩाभरकेव स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.
4) काभाचे भोजभाऩ ऩस्तक क्र. 208, ऩष्ृ ठ क्र. 1 ते 7 भधीर नोंदी तऩावता काभ ऩूणव झारे अवून एकूण
यक्कभ

रु.

82,18,882/-

खचव

झारा

आशे .

ळावन

ननणवम,

नगयवलकाव

वलबाग

क्र.

वॊकीणव

2008/1338/प्र.क्र.171/08/नवल-20, हदनाॊक 02/03/2009 अन्लमे वलकाव काभावाठी त्रमस्थ वॊस्थेकडून (Third
Party Techincal Audit) ताॊबत्रक रेखा ऩरयषण करुन घेण फॊधनकायक आशे . वदयचे काभ यक्क्भ रु. 50
राखाऩेषा अधधक यकभेचे अवल्माने त्माचे त्रमस्थ रेखा ऩरयषण करुन घेणे आलश्मक आशे . ऩयॊ त मा काभाचे
ताॊबत्रक रेखा ऩरयषण झारेरे नाशी.
उऩयोक्त उणणलाॊची ऩतवता कये ऩमंत रेखाऩरयषणात यक्क्भ रु. 82,18,882/- आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत
आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 27, Hmm No : 68)
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तुऱीॊज भेन योड ते वलजमनगय रयषा थटॉ ड ऩमंत यथता डाॊफयीकयण कयणे.

वलकाव ननधी अॊतगात यस्ता फाॊधकाभ
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 7997754.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 7997754.00/[265]
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ऩूली केरेल्मा काभाचा दानमत्ल कारालधी वॊऩल्माची खात्री केरी नाशी. जागा भशानगयऩालरकेच्मा भारकीची
अवल्माचे प्रभाणणत केरे नाशी. ळावन ननणाम हद.02/01/1992 अन्लमे प्रलवध्दी भाध्मभाॊचा अर्धकार्धक लाऩय
केरा नाशी. ळावन ननणाम हद.02/03/2009 नुवाय काभाचे त्रमस्थ वॊस्थेकडून ताॊबत्रक रेखा ऩरयषण केरे नाशी
आणण खचा 10% ऩेषा जास्त केरा अवुन रेखा वॊहशताचे करभ 167(2) नुवाय वुधायीत प्राकरनाव भॊजुयी घेतरी
नाशी.

काभाचे नाॊल:- तुऱीॊज भेन योड ते वलजमनगय रयषा स्टॉ ड ऩमांत यस्ता डाॊफयीकयण कयणे.
प्राकरन:- रु. 69,90,751/प्रळावकीम भॊजयु ी:- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 06, हद. 02/04/2012
ताॊबत्रक भॊजूयी:- ळ.अ. क्र. 1/2, हद. 02/04/2012
ननवलदा तायीख:- 04/05/2012, दै . लत्ृ तभानव
एर-1 ननवलदा:- भे. एन.ए. कनवरक्ळन 4.95% जादा दयाने
ननवलदा भॊजुयी:- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 314, हद. 20/07/2012
कयाय :- 21/08/2012
कामाादेळ:- 619, हद. 22/08/2012
भुदत :- 120 हदलव,
काभ ऩुणा :- 15/11//2012
खचा :

प्रभाणक क्रभाॊक – 3285, हदनाॊक 21/12/2012

रु. 79,97,754/- (भोजभाऩ ऩुस्तक क्र. 2 ऩष्ट्ृ ठ क्र. 50 ते 56)
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.69, हदनाॊक 07/08/2014 दे ण्माॊत आरे शोते.

वलबागाने

कोणताशी खरावा केरा नाशी. मा काभाफाफत रेखा ऩरयषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1) माऩली मा यस्ताचे डाॊफयीकयणाचे काभ कधी केरे शोते, त्माचा दानमत्ल कारालधी वॊऩरा शोता काम, माची
खात्री वलबागाने केल्माचे हदवून आरे नाशी.
2) यस्ता खडीकयण ल डाॊफयीकयण केरे ती जागा भशाऩाभरकेच्मा भारकीची आशे , ककॊ ला भॊफई प्राॊनतक
भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949 करभ 209 नवाय वालवजननक यस्ते वधायण्मावाठी जागा वॊऩादन केरी आशे ,
ककॊ ला करभ 224 नवाय खाजगी यस्ता चाॊगरा कयण्मावाठी भशानगयऩाभरकेने खचव करुन तो यस्ता वालवजननक
यस्ता म्शणन
ू जाशीय केल्माचे अबीरेखे रेखाऩयीषणाव दाखवलरे नाशीत.
3) ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग ―खव 1088/(2512/)/उद्मोग-6, हद. 02 जानेलायी
1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी / ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा
अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक आशे . केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर,
याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे अधधक श्रेमवकय
ठयते.

अळा प्रभवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातन
ू दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो. ऩयॊ त

भशानगयऩाभरकेने ननवलदा दै . लत्ृ तभानव मा स्थाननक स्तयालयीर लतवभान ऩत्रात प्रभवध्द केरेरी आशे .

त्माभऱे

स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.
4) काभाचे भोजभाऩ ऩस्तक क्र. 02, ऩष्ृ ठ क्र. 50 ते 56 भधीर नोंदी तऩावता काभ ऩूणव झारे अवून एकूण

[266]

लवई वलयाय

भनऩा

यक्कभ रु. 79,97,754/- खचव झारा आशे . ळावन ननणवम, नगयवलकाव वलबाग क्र. वॊकीणव
2008/1338/प्र.क्र.171/08/नवल-20, हदनाॊक 02/03/2009 अन्लमे वलकाव काभावाठी त्रमस्थ वॊस्थेकडून (Third
Party Techincal Audit) ताॊबत्रक रेखा ऩरयषण करुन घेण फॊधनकायक आशे . वदयचे काभ यक्क्भ रु. 50
राखाऩेषा अधधक यकभेचे अवल्माने त्माचे त्रमस्थ रेखा ऩरयषण करुन घेणे आलश्मक आशे .

ऩयॊ तू मा काभाचे

ताॊबत्रक रेखा ऩरयषण झारेरे नाशी.
5) काभाचे प्राकरन रु. 69,90,751/- अवून त्माव ळशय अभबमॊता माॊनी ताॊबत्रक भॊजूयी हदरी आशे . काभालय खचव
रु. 79,97,754/- झारा आशे शा खचव प्राकरनाच्मा 10 % ऩेषा जास्त झारा आशे . भशायाष्र नगयऩाभरका
रेखावॊहशता 1971 ननमभ 167 (2) नवाय भऱ प्राकरनात 10% ऩेषा जास्त लाढ शोणाय अवेर तय वधायीत
प्राकरन तमाय कयणे आलश्मक आशे ककॊ ला काभाच्मा वॊकल्ऩ धचत्रात फदर झारेरा नाशी अवे ळशय अभबमॊता
माॊनी उऩयोक्त ननमभान्लमे प्रभाणणत कयणे आलश्मक आशे . तळी कामवलाशी केरेरी नाशी.
उणणलाॊची ऩूतत
व ा कये ऩमंत रेखाऩरयषणात यक्कभ रु. 7997754 आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 28, Hmm No : 69)
[End Para)
[Start Para)
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नारावोऩाया (ऩू) मेथीर वाई वुभन त्रफस्ल्डॊग ते लळलभ अऩाटा भेंट (ओवलार नगयी)

ऩमंत यथता खडीकयण ल डाॊफयीकयण कयणे.
यस्ता फाॊधकाभ
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 4756711.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 4756711.00/-

ऩूली केरेल्मा काभाचा दानमत्ल कारालधी वॊऩल्माची खात्री केरी नाशी. जागा भशानगयऩालरकेच्मा भारकीची
अवल्माचे प्रभाणणत केरे नाशी. ळावन ननणाम हद.02/01/1992 अन्लमे प्रलवध्दी भाध्मभाॊचा अर्धकार्धक लाऩय
केरा नाशी. काभालय प्राकरनाऩेषा 10% जास्त खचा केरा आशे . ऩयॊ तु भशायाष्ट्र नगयऩालरका रेखा वॊहशता,
1971 भधीर ननमभ 167(2) नुवाय वुधायीत प्राकरन तमाय करुन त्माव भॊजुयी घेतरी नाशी.

काभाचे नाॊल :-

नारावोऩाया (ऩू) मेथीर वाई वभन बफग्ल्डॊग ते भळलभ अऩाटव भेंट (ओवलार नगयी) ऩमंत यस्ता
खडीकयण ल डाॊफयीकयण कयणे.

प्राकरन:- रु. 42,74,855/प्रळावकीम भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 05, हद. 02/04/2012
ताॊबत्रक भॊजूयी:- ळ.अ. क्र. 1/1, हद. 02/04/2012
ननवलदा तायीख:- 04/05/2012, दै . लत्ृ तभानव
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एर-1 ननवलदा:- भे. एन.ए. कनवरक्ळन 4.95% जादा दयाने
ननवलदा भॊजयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 317, हद. 20/07/2012
कयाय :- 21/08/2012
कामावदेळ:- 621, हद. 22/08/2012
भदत :- 120 हदलव,
काभ ऩणव :- 07/12//2012
खचव :

प्रभाणक क्रभाॊक – 3747, हदनाॊक 08/02/2013
रु. 47,56,711/- (भोजभाऩ ऩस्तक क्र. 109 ऩष्ृ ठ क्र. 45 ते 52)
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.74, हद. 11/08/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.

वलबागाचा खरावा हद. 16/09/2014 योजी प्राप्त झारा.

तो वलचायात घेलून रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर

प्रभाणे आशे त.
1) माऩली मा यस्ताचे डाॊफयीकयणाचे काभ कधी केरे शोते, त्माचा दानमत्ल कारालधी वॊऩरा शोता काम, माची
खात्री वलबागाने केल्माचे हदवून आरे नाशी.
2) यस्ता खडीकयण ल डाॊफयीकयण केरे ती जागा भशाऩाभरकेच्मा भारकीची आशे , ककॊ ला भॊफई प्राॊनतक
भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949 करभ 209 नवाय वालवजननक यस्ते वधायण्मावाठी जागा वॊऩादन केरी आशे ,
ककॊ ला करभ 224 नवाय खाजगी यस्ता चाॊगरा कयण्मावाठी भशानगयऩाभरकेने खचव करुन तो यस्ता वालवजननक
यस्ता म्शणून जाशीय केल्माचे अबीरेखे रेखाऩयीषणाव दाखवलरे नाशीत.
3) ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊखव 1088/(2512/)/उद्मोग-6, हद. 02 जानेलायी
1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी / ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा
अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक आशे .

केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर,

याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे अधधक श्रेमवकय
ठयते. अळा प्रभवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातन
ू दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो.

ऩयॊ त

भशानगयऩाभरकेने ननवलदा दै . लत्ृ तभानव मा स्थाननक ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात प्रभवध्द केरेरी आशे . त्माभऱे
भशानगयऩाभरकेव स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.
4) काभाचे प्राकरन रु. 4574855/- अवून त्माव कामवकायी अभबमॊता ताॊबत्रक भॊजूयी हदरी आशे . काभालय खचव रु.
47,56,711/- झारा आशे शा खचव प्राकरन यकभेऩेषा

10% ने जादा झारा आशे . भशायाष्र नगयऩाभरका

रेखावॊहशता 1971 ननमभ 167 (2) नवाय भऱ प्राकरनात 10% ऩेषा जास्त लाढ शोणाय अवेर तय वधायीत
प्राकरन तमाय कयणे आलश्मक आशे ककॊ ला काभाच्मा वॊकल्ऩ धचत्रात फदर झारेरा नाशी अवे ळशय अभबमॊता
माॊनी उऩयोक्त ननमभान्लमे प्रभाणणत कयणे आलश्मक आशे .

तळी कामवलाशी केरेरी नाशी.

उऩयोक्त उणणलाॊची ऩूतत
व ा कये ऩमंत रेखाऩरयषणात यक्कभ रु.47,56,711 आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 29, Hmm No : 74)
[End Para)
[Start Para)
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नारावोऩाया प्रबाग वलभती (क) शद्दीतीर वलर्ध यथत्माॊचे डाॊफयीकयण ल ऩॅचलका कयणे .

यस्ते दरु
ु स्ती
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रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाॊधकाभ वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 8587324.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 8575170.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 12154.00/-

ऩूली केरेल्मा काभाचा दानमत्ल कारालधी वॊऩल्माची खात्री केरी नाशी. जागा भशानगयऩालरकेच्मा भारकीची
अवल्माचे प्रभाणणत केरे नाशी. ळावन ननणाम हद.02/01/1992 अन्लमे प्रलवध्दी भाध्मभाॊचा अर्धकार्धक लाऩय
केरा नाशी. प्राकरनाऩेषा 10% जादा झारेल्मा काभाव भशायाष्ट्र नगयऩालरका रेखा वॊहशता, 1971 भधीर
ननमभ 167(2) अन्लमे वुधायीत प्राकरन करुन त्माव भॊजुयी घेतरी नाशी. स्लालभत्ल धनाची यक्कभ
रु.12,154/- लवुर केरी नाशी. प्राकरन कयताना वला फाफीॊचा वलचाय केरा नाशी. त्माभुऱे ननमभानुवाय काभ
झारे नाशी.

काभाचे नाॊल:- नारावोऩाया प्रबाग वभभती (क) शद्दीतीर वलधध यस्त्माॊचे डाॊफयीकयण ल ऩॎचलकव कयणे.
प्राकरन:- रु. 74,55,481/-/प्रळावकीम भॊजुयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 12, हद. 30/04/2012
ताॊबत्रक भॊजूयी:- ळ.अ. क्र. 01, हद. 30/04/2012
ननवलदा तायीख :- 04/05/2012 लत्ृ तभानव
एर-1 ननवलदा:- भे. एन.ए. कनवरक्ळन 4.95% जादा दयाने
ननवलदा भॊजुयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 313, हद. 20/07/2012
कयाय :- 21/08/2012
कामाादेळ:- 624, हद. 22/08/2012
भद
ु त :- एक लऴव,
काभ ऩण
ु ा :- 29/10/2012
खचा : प्रभाणक क्रभाॊक – 2724, हदनाॊक 09/11/2012
रु. 8587324/-/- (भोजभाऩ ऩस्तक क्र. 184 ऩष्ृ ठ क्र. 04 ते 14)
रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.75, हद.11/08/2014 ननगवभीत केरे, वलबागाने
खरावा केरा नाशी. रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1) माऩली मा यस्ताचे डाॊफयीकयणाचे काभ कधी केरे शोते, त्माचा दानमत्ल कारालधी वॊऩरा शोता काम,
माची खात्री वलबागाने केल्माचे हदवन
ू आरे नाशी.
2) यस्ता खडीकयण ल डाॊफयीकयण केरे ती जागा भशाऩाभरकेच्मा भारकीची आशे , ककॊ ला भफ
ॊ ई प्राॊनतक
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भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949 करभ 209 नवाय वालवजननक यस्ते वधायण्मावाठी जागा वॊऩादन
केरी आशे , ककॊ ला करभ 224 नवाय खाजगी यस्ता चाॊगरा कयण्मावाठी भशानगयऩाभरकेने खचव करुन
तो यस्ता वालवजननक यस्ता म्शणन
ू जाशीय केल्माचे अबीरेखे रेखाऩयीषणाव दाखवलरे नाशीत.
3) ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊखव/1088/(2512/)/उद्मोग-6, हद. 02
जानेलायी 1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी / ननवलदा भागवलताॊना
प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक आशे. केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न
दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर, याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन
ननवलदा भागवलणे अधधक श्रेमवकय ठयते. अळा प्रभवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात.
त्मातन
ू दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो. ऩयॊ त भशानगयऩाभरकेने ननवलदा दै . लत्ृ तभानव मा
स्थाननक ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात प्रभवध्द केरेरी आशे.

एकाच ल स्थाननक ऩातऱीलयीर

प्रभवध्दीभऱे स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.
4) काभाचे प्राकरन रु. 74,55,481/- अवन
ू त्माव ळशय अभबमॊता ताॊबत्रक भॊजयू ी हदरी आशे . काभालय
खचव रु. 85,87,324/- झारा आशे शा खचव प्राकरनाच्मा 10% ऩेषा जास्त झारा आशे. भशायाष्र
नगयऩाभरका रेखावॊहशता 1971 ननमभ 167 (2) नवाय भऱ प्राकरनात 10% ऩेषा जास्त लाढ शोणाय
अवेर तय वधायीत प्राकरन तमाय कयणे आलश्मक आशे ककॊ ला काभाच्मा वॊकल्ऩ धचत्रात फदर झारेरा
नाशी अवे ळशय अभबमॊता माॊनी उऩयोक्त ननमभान्लमे प्रभाणणत कयणे आलश्मक आशे . तळी कामवलाशी
केरेरी नाशी.
5) भफ
ॊ ई गौण खननज उत्खनन (वधायणा) ननमभ 2010 अन्लमे फाॊधकाभ वाहशत्म म्शणून लाऩयात
मेणाये उत्खननाद्लाये ककॊ ला गोऱा करुन काढरेरे वलव दगड दगडाॊची बकटी गोटे फायीक खडी भरुभ
लाऱू मालय स्लाभभत्ल धनाॊची यक्कभ प्रनत ब्राव रु 200 लवर
ू करुन ळावन खाती भशवर
ू ल लन
बयणा कयालमाची आशे भशाऩाभरकेने काभाफाफत ठे केदायाॊचे जे खारीर प्रभाणे 60.77 ब्राव वाहशत्म
लाऩयरे त्मा वाहशत्मालयीर गौण खननजाॊची यक्कभ रु.12154/- लवर केरी नाशी.

खारी दळववलल्मा

प्रभाणे गौण खननज स्लाभभत्ल धनाॊची यक्कभ (यॉमल्टी) लवर
ू करुन ळावन खाती बयणा करुन
अनऩारन दाखलाले.
40 mm भेटर
06 mm भेटर

132 Cum
40 Cum

एकूण

172 Cum

म्शणजे

60.77 ब्राव

यॉमल्टी यक्कभ रु. 12,154/
6) प्रबागात अवरेल्मा ऩॎचलकव फाफत एकच प्राकरन केरे आशे. भोजभाऩ ऩस्तकातीर नोंदीनवाय
प्रबागातीर अनेक हठकाणी अवरेल्मा खडडमाॊच्मा राॊफी-रुॊ दीनवाय प्राकरन तमाय केरे नाशी.
प्रबागानवाय वाहशत्माचे दय / लाशतकीचे दय लेगलेगऱे अवतात. त्माचा वलचाय केरा गेरा नाशी.
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त्माभऱे ऩॎचलकव काभाचे प्राकरनात उणणला अवल्माचे आढऱून मेते.
लवरऩात्र यक्कभ

आषेऩाधीन यक्कभ रु.8575170/-

गौण खननज रु.12154/DATPMVM6001 (Ref No : 30, Hmm No : 75)
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दे मके भॊजूय कयताना ऩाणी ऩुयलठा वलबागातीर भोजभाऩ ऩुथतकात प्रतीवॊदबा नभूद

केरा नाशी ल भोजभाऩ ऩुथतकाॊची वाठा नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी.
ऩाणी ऩुयलठा
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩाणी ऩयलठा वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

ऩाणी ऩुयलठा वलबागाने केरेल्मा काभाच्मा नोंदी भशायाष्ट्र नगयऩालरका रेखा वॊहशता, 1971 चे ननमभ 180
नुवाय नभूना 139 भध्मे घेतल्माचे दाखवलरे नाशी. वलबागाची दे मके भॊजूय कयताना भोजभाऩ ऩुस्तकात
प्रतीवॊदबा नभूद केरा नाशी. भोजभाऩ ऩुस्तकाची वाठा नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी.

ऩाणी ऩयलठा वलबागाचे काभाफाफत रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.63, हदनाॊक 06/08/2014

अन्लमे दे ण्माॊत आरे शोते. वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी. वदय काभाफाफत रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम
ऩढीरप्रभाणे आशे त.
1) ऩाणी ऩयलठा वलबागाने केरेल्मा काभाच्मा नोंदी भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 भधीर ननमभ क्र.
180 फाॊधकाभ नोंदलशी नभना क्र. 139 भध्मे घेतल्मा फाफत वदयची नोंदलशी रेखा ऩयाषणाव वादय केरी नाशी.
2) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 भधीर ननमभ क्र. 180 नवाय भोजभाऩ ऩस्तकात (M.B.) केरेल्मा
फाॊधकाभाच्मा नोंदी घ्मामच्मा आशे त. ननमभ 180 (3) नवाय जेव्शाॊ दे मक भॊजूय कयण्माॊत मेईर, तेव्शाॊ वॊफधॊ धत
नोंदीलय काट भारून दे मकात ल भोजणी ऩस्तकात प्रनतवॊदबव नभद कयणे आलश्मक आशे . तवेच भशायाष्र
वालवजननक फाॊधकाभ ननमभ ऩग्स्तका ऩरयभळष्ट 24 भोजभाऩे ननमभ अ.क्र. (15) नवाय बफर वॊभत

झाल्माफयोफय भोजभाऩ नोंदलशीतीर नोंदी दवऱमा रार ळाईने कणव ये ऴन
े े खोडन टाकणे आलश्मक आशे.

गोऴलाऱमा खारी बफर वॊभत कयण्माॊत आरे त्माची एकूण ल ननव्लऱ यक्कभ भरशून प्रभाणक क्रभाॊक ल हदनाॊक

दळववलणायी नोंद रार ळाईने कयणे आलश्मक आशे. लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका फाॊधकाभ वलबागाकडून
दे मके, भोजभाऩे, वॊफधॊ धत नस्त्मा ऩलव रेखा ऩयीषणावाठी- रेखा ऩयीषण वलबागाकडे ऩाठवलल्मा जातात.
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अॊतगवत रेखा ऩयीषण वलबागाने दे मक वॊभत/भॊजूय केल्मालय भोजभाऩ ऩस्तक ल नस्ती ऩयत वलबागाकडे

(फाॊधकाभ) ऩाठवलरे जाते आणण दे मक प्रदानावाठी रेखा ळाखेकडे ऩाठवलरे जाते. भशानगयऩाभरका वॊफधॊ धत
वलबागाने भोजभाऩ ऩस्तकातीर नोंदी रार ळाईने कणव ये ऴन
े े खोडून टाकल्मा आशे त. प्रधधकृत अधधकाऱमाने

ननमभ 180 (4) नवाय भोजभाऩ ऩस्कातीर नोंदीॊची तऩावणी केल्मा फद्दर स्लाषयी केरी आशे. ऩयॊ त दे मकालय
आणण भोजणी ऩस्तकात प्रनतवॊदबव नभद केरा नाशी. भोजभाऩ ऩस्तकालय प्रभाणक क्रभाॊक ल हदनाॊक माची
नोंद नाशी, त्माभऱे एखादे दे मकाचे दफाय प्रदान झारे नवल्माची खात्री कयता मेत नाशी.
3) भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 ननमभ 180 (5) नवाय भोजभाऩ ऩस्तकाॊची वाठा नोंदलशी नभना
137 भध्मे ठे लामची आशे . वलबागाने वाठा नोंदलशी ठे लन
ू त्माचा वाठा दाखवलणे आलश्मक आशे. ऩयॊ त वलबागाने
भोजभाऩ ऩस्तकाॊची वाठा नोंदलशी रेखा ऩयीषणाव दाखवलरी नाशी.

DATPMVM6001 (Ref No : 26, Hmm No : 63)
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ऩाणी ऩुयलठा मोजना - ऩाण्माचे दे मकाफाफत

उवगाॊल ल वुमाा मोजना – ऩाण्माचे दे मकाफाफत.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩा.ऩ. ल भर:ननवायण भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 18230978.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 18230978.00/-

ऩाणी ऩुयलठा मोजनेच्मा ऩाण्माची दे मके (उवगाॊल ल वुमाा) ऩाटफॊधाये वलबागाकडे बयणा केल्माच्मा नोंदलशमा
उऩरब्ध झाल्मा नाशीत. भशानगयऩालरकेरा प्राप्त् ऩाणी ल त्माचे भशानगयऩालरकेने केरेल्मा वलतयणाफाफतचे
अलबरेखे उऩरब्ध झारे नाशीत. नऱ जोडणी अनाभतीचे अलबरेखे प्राप्त् झारे नाशीत.
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वमाव ऩाणी ऩयलठा मोजना ल उवगाल ऩाणी ऩयलठा मोजनेकडन ऩाण्माचा ऩयलठा भशानगयऩाभरका षेत्रात

केरा जातो. त्मावाठी कामवकायी अभबमॊता, बातवा कारला वलबाग क्र. 1, ळशाऩयू ल कामवकायी अभबमॊता, रघ
ऩाटफॊधाये माॊचेकडे ऩाण्माची बफरे म्शणून बयणा केरी आशे त. त्माचा तऩभळर ऩढीर प्रभाणे
1) वम
ु ाा मोजना ऩाण्माची दे मके
प्रभाणक क्र.(जर

हदनाॊक

यक्कभ रु.

कारालधी ल तऩभळर

भर प्रलाश ननधी)
135

21/06/12 4807975/-

भाचव ल एवप्रर 2012 ऩाण्माचे दे मक प्रनत मननटचा दय रु.
6.60

256

08/08/12 4798540/-

भे ल जन 2012

400

06/10/12 1104218/-

जरै ल ऑगस्ट 2012 ऩाण्माचे दे मक प्रनत मननटचा दय रु.
1.50

616

10/12/12 3013185/-

वप्टें फय ल ऑक्टोफय 2012 ऩाण्माचे दे मक प्रनत मननटचा
दय रु. 4.20

717

15/02/13 3015220/-

एकुण

नोव्शें फय ल डडवेंफय 2012

16739138/-

उवगाल मोजना ऩाण्माची दे मके
प्रभाणक क्र. हदनाॊक
207

यक्कभ

21/07/12 1491840/-

कारालधी ल तऩभळर
पेब्रलायी ते जन 2012 ऩाण्माचे दे मक प्रनत मननटचा दय रु. 4.20

माफाफत रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.126, हद.20/09/2014 ननगवभीत केरे शोते.

वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी. रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीरप्रभाणे आशे त.

1) भशानगयऩाभरकेरा ऩयलठा केरेल्मा ऩाण्माफाफतची दे मके कामवकायी अभबमॊता ळशाऩय ल कामवकायी

अभबमॊता ठाणे माॊनी लेऱोलऱी ऩाठवलरेरी आशे त. ऩयॊ त ऩाणी ऩयलठा वलबागाने मा दे मकाॊची ऩरयऩणव नोंद
वॊफध
ॊ ीत दे मक नोंदलशीत घेतरी नाशीत. भशानगयऩाभरका षेत्रात आरेल्मा ऩाण्माची भीटय प्रभाणे

रयडीॊगनवाय तऩावणी केरी नाशी. ऩाण्माच्मा मननटचे दय लेऱोलेऱी फदरेरे आशे त. ऩयॊ त त्माच्मा आदे ळाच्मा
प्रती वलबागात उऩरब्ध झाल्मा नाशीत. वॊफध
ॊ ीत अभबमॊत्माने प्राप्त झारेरे ऩाणी ल रघ ऩाटफॊधाये वलबागाने
ऩाठवलरेरे दे मक माची तऩावणी केल्माचे हदवन मेत नाशी.

2) भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949 करभ 134 ते 138 नवाय भशानगयऩाभरकेरा प्राप्त ्
झारेरे ऩाणी, भशाऩाभरका षेत्रात वलतयण केरेरे ऩाणी, गऱती, इत्मादी फाफीॊचा ताऱभेऱ ऩाणी ऩयलठा
वलबागाने घेतल्माचे हदवन मेत नाशी. माफाफत अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.126, हद.20/09/201 अन्लमे
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खरावा वलचायरा शोता. ऩयॊ त वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी.

3) भशानगयऩाभरकेच्मा लावऴवक जभा खचावनवाय नऱ जोडणी अनाभत/आकाय म्शणन
ू 2012-13 मा वलग्त्तम
लऴावत यक्कभ रु. 46,74,47,113/- जभा हदवन मेत.े यक्कभ अनाभत आशे की आकाय म्शणन आशे . माचा

खरावा वलबागाने केरा नाशी. तवेच अनाभत अवल्माव माफाफतची नोंदलशी रेखा ऩरयषणाव दाखवलरी नाशी.
ऩाण्माच्मा दे मकाची यक्क्भ
----------//------- यक्कभ
एकण

रु. 16739138

रु. 1491840

रु. 18230978

तयी यक्कभ रु. 18230978/- रेखाऩयीषणात आषेऩाधीन ठे लण्माॊत मेत आशे.

DATPMVM6001 (Ref No : 70, Hmm No : 126)
[End Para)
[Start Para)

110

काभाच्मा नथत्मा, नोंदलशमा, भोजभाऩ ऩुथतके उऩरब्ध करुन ददरी नाशी.

दे खबार दरु
ु स्ती
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩा.ऩ. ल भर:ननवायण भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 25050327.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 25050327.00/-

जरभर प्रलाश ननधीच्मा योखलशीतुन खचा केरेल्मा काभाॊच्मा नस्त्मा, नोंदलशमा, भोजभाऩ ऩुस्तके उऩरब्ध
करुन हदरी नाशीत.
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भनऩा

रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी ननलडक प्रभाणकाॊची तऩावणी कयता - जर भर प्रलाश ननधीच्मा ककदीतन ऩढीर
दळववलरेल्मा प्रभाणकाव्दाये खचव केल्माचे हदवन मेत.े ऩयॊ त त्माफाफतच्मा नस्त्मा, नोंदलशमा, भोजभाऩ

ऩस्तके रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. अधववभाव ऩत्र क्र.127, हद.20/09/2014 ननगवभीत केरे
शोते. वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी. रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीरप्रभाणे आशे त.
1) अभबरेखे उऩरब्ध न झारेल्मा प्रभाणकाॊचा तऩभळर अ.क्र. प्रभाणक क्र. हदनाॊक

यक्कभ रु.

तऩभळर

1.

378 अ

18/09/12 451080/-

मलक प्रनतष्ठान वलयाय, ननभवर अभबमान मोजना खचव

2.

449 अ

22/10/12 521061/-

मलक प्रनतष्ठान ळौचारम भतायी फाॊधकाभ

3.

449 फ

22/10/12 325179/-

मलक प्रनतष्ठान ळौचारम भतायी फाॊधकाभ

4.

449 क

22/10/12 261788/-

मलक प्रनतष्ठान ळौचारम भतायी फाॊधकाभ

5.

482

31/10/12 1413083/-

के.आय.कन्स्रकळन ऩाणी ऩयलठा राईन

6.

483

31/10/12 918071/-

के.आय.कन्स्रकळन ऩाणी ऩयलठा राईन

7.

484

31/10/12 676391/-

शोभ इॊटयऩा्यमझेव गटाय

8.

492

01/11/12 414575/-

श्री.गणेळ इॊटयऩा्यमझेव, चें फय कलय

9.

493

01/11/12 545800/-

श्री. गणेळ इॊटयऩा्यमझेव, चें फय कलय

10.

499

05/11/12 2476218/-

वलश्ल उद्मोग भजय काभगाय, गटाय फाॊधकाभ

11.

579

22/11/12 3090279/-

शभीद ळेख उघाडीचे लाढील काभ

12.

612

18/12/12 492725/-

ननतीन म्शात्रे-ऩायोऱ जरळध्दीकयण केंद्राचे काभ

13.

627

24/12/12 1123078/-

प्रणोती कन्स्रकळन गटाय

14.

628

24/12/12 1063180/-

प्रणोती कन्स्रकळन गटाय

15.

736

15/02/13 1110000/-

वलॊद्मा रे डवव कडन ऩाणी ऩयलठा अॊतगवत व्शॉर खये दी

16.

869

18/03/13 10167819/- एन.जी.प्रोजेक्ट प्रा.भर. प्रणारी गटाय फाॊधकाभ

एकुण

25050327

उऩयोक्त उणणलाॊची ऩत
व ा कये ऩमंत मा काभी खचव केरेरी यक्कभ रु. 25050327 रेखा ऩरयषणाव
ू त
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आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे.

DATPMVM6001 (Ref No : 71, Hmm No : 127)
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थटे ळनयी खये दी आणण छऩाई वलऴमी अननमभीतता.

स्टे ळनयी खये दी आणण छऩाई
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :बाॊडाय वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 10275000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 10264700.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 10300.00/-

ळावन ननणाम हद.02/01/1992 नुवाय स्टे ळनयी खये दी आणण छऩाई काभी फाजाय बालावोफत तुरना केरी नाशी.
भुद्ाॊक ळुल्क अर्धननमभ, 1958 नुवाय लाऩयालमाच्मा भुद्ाॊकाऩेषा कभी यकभेचे भुद्ाॊक लाऩयरे.

काभाचे नाॊल:- स्टे ळनयी खये दी आणण छऩाई.

प्राकरन:- रु. 75 रष+75 रष अॊदाजऩत्रकीम एकूण तयतद रु. 104.31 रष. एकूण खचव रु. 102.75
रष.

प्रळावकीम भॊजुयी:- वलववाधायण वबा ठयाल क्र. 12, हद. 09/03/2012
ननवलदा तायीख:- नोटीव 270/12 हद. 23/05/2012.
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हद. 24/05/2012 दै . ऩयळयाभ वभाचाय ल दै .

लवई वलयाय

वकाऱ

एर-1 ननवलदा:-

भनऩा

ककयकोऱ स्टे ळनयी वाठी- भे. भशायाणी वप्रॊटवव, भे. भवरेक्ट ऐॊटयप्रामझेव, भे.

अननरुध्दाम इॊप्रेळन, भे. वाई स्ऩोटवव, भे. आकाळ ऐॊटयप्रामझेव, भे. व्शयामटी फक वेंटय, भे. एच.एभ.ऩी.
ऐॊटयप्रामझेव.

छऩाई वाठी- भे. अननरुध्दाम इॊप्रेळन, भे. भकॊ द वप्रॊटवव, भे. भशायाणी वप्रॊटवव, भे. एच.एभ.ऩी.
ऐॊटयप्रामझेव, भे. चॊडडका वप्रॊटवव.

ननवलदा भॊजुयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 588, हद. 19/10/2012 ल स्थामी वभभती ठयाल क्र. 739,
हद. 20/12/2012

कयाय :- 13/12 – 2013 ते 13/19-2013

कामाादेळ:- लेऱोलेऱी आलश्मकतेनवाय कामावदेळ हदरे आशे त.
भद
ु त :- 1 लऴव

रेखाऩयीषणाचे लेऱी ननलडक प्रभाणके तऩावरी. त्माचा उदाशयणादाखर तऩळीर ऩढीरप्रभाणे.
प्रभाणक क्रभाॊक 3826, हद. 13/02/13, रुऩमे 21,250/- भे. व्शयामटी फक वेंटय.
3825, हद.13/02/13, रुऩमे 95,000/3503, हद.1501/13, रुऩमे 24,472/-

----//------

भे. भशायाणी वऩॊटवव.

रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी अधावभाव साऩन ऩत्र क्र. 88 हद. 25/08/2014 अन्लमे खुरावा वलचायरा शोता.
वलबागाने त्माॊचक
े डीर ऩत्र क्र. 1431, हद. 12/09/2014 योजी केरेरा खुरावा ल दाखवलरेरे दप्तयी अलबरेखे
वलचायात घेता, रेखा ऩयीषणाचे अलबप्राम ऩढ
ु ीर प्रभाणे आशे त.
1) प्राप्त ननवलदाॊची छाननी करुन, तुरनात्भक तक्त्मालय फाजाय बालावोफत तुरना करून ननवलदा भॊजूयीची
लळपायव भुख्म रेखा ऩयीषकाॊनी केरी आशे . तथावऩ प्रत्मषाॊत फाजाय बाल ककती शोते माफाफतची कागदऩत्रे
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत.

म्पशणजेच ळावन ननणाम हद.02/01/1992 नुवाय फाजाय बालावोफत

तुरना केल्माची रेखाऩयीषणाची खात्री शोत नाशी.
2) भुॊफई भुद्ाॊक ळुल्क अर्धननमभ, 1958 भधीर करभ 03 भधीर तयतूदीनुवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा वॊफॊर्धत
ठे केदायाकडून मा अर्धननमभाच्मा ळेडमर
1 भधीर 63 नव
वॊफॊर्धताकडून
ु
ु ाय हद. 01/05/2006 ऩावन
ु
ऩुढीरप्रभाणे भुद्ाॊक ळुल्क लवुर कयणे आलश्मक आशे .
काभाची यक्कभ 10 राखाऩमांत – भुद्ाॊक ळुल्क रू. 100/त्मानॊतय प्रत्मेकी 1 राखावाठी – भुद्ाॊक ळुल्क रू. 100/-(कभार5 राख) स्टे ळनयी खये दीचे काभ 75 राखाचे
अवल्माने त्मालय दे म शोणायी भुद्ाॊक ळुल्काची यक्कभ रु.6600/- अवतानाॊ 07 ठे केदायाॊवोफत केरेल्मा
कयायनाम्पमावाठी 3600/- इतके भुद्ाॊक लाऩयरे आशे त. वफफ यक्कभ रु.3000/- वॊफॊर्धताॊकडून लवुर करून ळावन
खाती बयणा कयणे आलश्मक आशे . स्टे ळनयी छऩाई काभ 88 राखाचे अवल्माने त्मालय दे म शोणायी भद्
ु ाॊक
ळुल्काची रु.7900/- अवतानाॊ 05 ठे केदायाॊवोफत केरेल्मा कयायनाम्पमावावठी 6000/- इतके भुद्ाॊक लाऩयरे आशे त.
वफफ यक्कभ रु.1900/- वॊफॊर्धताॊकडून लवुर करून ळावन खाती बयणा कयणे आलश्मक आशे .
3) प्रभाणक क्र. 603 हद. 01/06/2012 यक्कभ रु. 2,70,000/-
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ठे केदायाचे प्रदान कयताना त्मातुन आगाऊ स्थाननक वॊस्था कयाची लवुरी कयण्माची प्रचलरत ऩध्दती आशे . ऩयॊ तु
मा दे मकातन
ू वदयची लवर
ु ी केरी नाशी. वफफ स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ रु. 5400/- वॊफॊधीताॊकडून लवर
ु
करुन अनुऩारन रेखा ऩरयषणाव दाखलाले. (अधावभाव साऩन ऩत्र क्र. 106, हद. 05/09/2014)
रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी ननलडक प्रभाणकाची तऩावणी कयता उऩयोक्त फाफ ननदळानाव आरी. तयी अळा प्रकाये
अन्म प्रकयणी स्थाननक वॊस्था कयाची लवुरी न केल्माची प्रकयणे तऩावून अनुऩारन रेखा ऩरयषणाव दाखलाले.
तयी यक्कभ रु. 10300/- लवुर ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे ल यक्कभ रु. 1,02,64,700/- आषेऩार्धन ठे लण्मात मेत
आशे .
लवर
ु ऩात्र यकभा
भुद्ाॊक ळुल्क

आषेऩाधीन यक्कभ रु.10264700/रु.4900/-

स्थाननक वॊस्था कय रु.5400/-------------------------------------एकुण

रु. 10300/DATPMVM6001 (Ref No : 49, Hmm No : 88)
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ळशयातीर ऩाणी ऩुयलठा क्रोयीनेळन दमलथथा ल ॲरभ खये दीवलऴमी अननमभीतता.

उवगाॊल क्रोयीनेळन दमलस्था
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :बाॊडाय वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 9408000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 9407100.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 900.00/-

फाजाय बालावोफत तुरना केरी नाशी, कयायनाम्पमावाठी भुद्ाॊक ळुल्क अर्धननमभ, 1958 नुवाय कभी यकभेचे
भुद्ाॊक लाऩयरे. ऩुनप्रात्ममी आदे ळ दे ताना फाजायातीर बालाळी ळशाननळा केरी नाशी.

काभाचे नाॊल:- ॲरभ खये दी (ऩाणीऩयलठा वलबागावाठी जरळध्दीकयणावाठी ॲरभ (तयटी) ऩयलठा कयणे) ल
क्रोरयन गॎव रयकपरीॊग कयणे ल वाहशत्म ऩयलठा कयणे.

मोजना वॊकेताॊक :- 310-2520-1 मोजनेचे नाॊल:- उवगाॊल क्रोरयनेळन व्मलस्था
तयतद
ू :- रु. 90 रष

खचा:- रु. 79.35 रष

तयतद
ू :- रु. 9.50 रष

खचा:- रु. 3.00 रष

310-2511
310-2512

तयतद
ू :- रु. 16 रष

ळशयातीर ऩा.ऩ.ु क्रोरयनेळन दमलस्था
हट.वी.एर.ल ॲरभ खये दी
खचा:- रु. 11.73 रष
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प्रळावकीम भॊजुयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 31, हद. 12/03/2012
ननवलदा तायीख:- हद. 16/05/2012, परलायी, भफ
ॊ ई तरुण बायत
एर-1 ननवलदा:- भे. ठक्कय दन ऑयगॎननक्व प्रा.भर.

घटट तयटी रु. 5950/- प्रनत टन, द्रलरुऩ भरग्क्लड रु.4970/- प्रनत टन

भे. एव.व्शी.एव. केभभकर काऩोये ळन – जर ळध्दीकयणावाठी ॲल्मभभननअभ क्रोयाईड (P.A.C.)
ऩयलठा रु. 13,700/- प्रनत टन

ननवलदा भॊजुयी:- स्थामी वभभती ठयाल क्र. 439, हद. 9/08/2012
कयाय:- भे. एव.व्शी.एव. – 1306/13. रु. 3,600/भे. ठक्कय – 1307/13. रु. 2,100/-

कामाादेळ:- आलश्मकतेनवाय लेऱोलेऱी कामावदेळ हदरे आशे त.
भद
ु त :- 1 लऴव

रेखाऩयीषणाचे लेऱी ननलडक प्रभाणके तऩावरी. त्माचा तऩळीर ऩढीरप्रभाणे.
प्रभाणक क्रभाॊक 121, हद. 06/06/12, रुऩमे 6,63,080/ऑयगॎननक्व प्रा.भर ल इतय

ॲरभ खये दी (तयटी) भे. ठक्कय दन

प्रभाणक क्रभाॊक 122, हद. 06/06/12, रुऩमे 4,46,655/प्रभाणक क्रभाॊक 123, हद. 06/06/12, रुऩमे 8,09,435/-

----//---------//-------

रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र. 89 हद. 26/08/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.

वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र. 1431, हद. 12/09/2014 योजी केरेरा खरावा ल दाखवलरेरे दप्तयी अभबरेखे
वलचायात घेता, रेखा ऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1) तरनात्भक तक्त्मालय फाजाय बालावोफत तरना करून ननवलदा भॊजयू ीची भळपायव भख्म रेखा ऩयीषकाॊनी
केरी आशे. ऩयॊ त प्रत्मषाॊत फाजाय बाल ककती शोते माफाफतची कागदऩत्रे उऩरब्ध झारी नाशीत. म्शणजेच
ळावन ननणवम हद.02/01/1992 नवाय फाजाय बालाळी तरना केल्माची खात्री शोत नाशी.

2) भफ
ॊ ई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ, 1958 भधीर करभ 03 भधीर तयतद
ू ीनवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा
वॊफधॊ धत ठे केदायाकडून मा अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हद. 01/05/2006 ऩावन
वॊफधॊ धताकडून ऩढीरप्रभाणे भद्राॊक ळल्क लवर कयणे आलश्मक आशे.
काभाची यक्कभ 10 राखाऩमंत – भद्राॊक ळल्क रू. 100/-

त्मानॊतय प्रत्मेकी 1 राखावाठी – भद्राॊक ळल्क रू. 100/-(कभार5 राख)

मा काभावाठी ननवलदा भागवलताना 75 राखाची खये दी अऩेक्षषत धयरी शोती.

त्माभऱे भॊद्राॊक ळल्काची

रु.6600/- अवतानाॊ प्रत्मषात दोन ठे केदायाॊवोफत केरेल्मा कयायनाम्मावाठी भद्राॊक ळल्क रु. 5700/-

लाऩयरे आशे त. वफफ यक्कभ रु. 900/- वॊफधॊ धताॊकडून लवर करुन ळावन खाती बयणा कयणे आलश्मक आशे.

3) टी.वी.एर. ऩालडय ऩयलठा कयणेवाठी – भे. यवलयाज केभभकल्व ल क्रोरयन भवरेंडय रयकपभरॊग कयणेकाभी –
भे. जी.एव. कभभळवमर काऩोये ळन माॊना रेखा ऩरयषण काऱात यक्कभ रु. 11.73 रष प्रदान केरेरे आशे त.
प्रत्मषात मा ठे केदायाॊना हट.वी.एर. ल क्रोरयन भवरेंडय रयकपभरॊगचे काभ वन 2010-11 दे ण्मात आरे शोते.
त्मानॊतय 2011-12, 2012-13 मा दोन लऴावत भदतलाढ दे ऊन काभ करुन घेतरे आशे.
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ळावन ननणवम, उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग क्र. बाॊखव/1088/(2512)/उद्मोग 6, हद. 02

जानेलायी 1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 8.3 (श) ऩनप्रवत्ममी आदे ळ (यीऩीट ऑडवय) दे ताना ते वशा भहशन्माच्मा
अलधधकरयता द्मालमाचे आशे . वदयचे आदे ळ तात्कारीक/आकस्भीत स्लरुऩाचे अवालेत. अवे आदे ळ दे ताना

फाजायातीर ककभती भऱ आदे ळाऩेषा कभी नवल्माचे, त्मा ग्स्थय अवल्माची ळशाननळा कयणे आलश्मक आशे .

तवेच ऩनप्रवत्ममी आदे ळाचे प्रस्ताल खये दी वभभतीने/ननवलदा भॊजयू ी वभभतीने भॊजयू कयणे आलश्मक आशे. अवे
अवताना उधचत कामवलाशी न कयता भदतलाढ हदल्माचे हदवन
ू मेत.े

उऩयोक्त अननमभीतताॊची ऩत
व ा कये ऩमंत रेखा ऩरयषणात यक्कभ रु. 900/- लवर ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे ल
ू त
यक्कभ रु. 94,07,100/- आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे.
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ददले ल ददलाफत्ती वादशत्म खये दीवलऴमी अननमभीतता.

हदले ल हदलाफत्ती, इतय लस्तु खये दी
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :बाॊडाय वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 59641000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 59584900.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 56100.00/-

ळावन ननणाम हद.02/01/1992 नुवाय फाजाय बालाळी तुरना केरी नाशी, भुद्ाॊक ळुल्क अर्धननमभ, 1958 नुवाय
कभी यकभेचे भुद्ाॊक लाऩयरे. ऩुनप्रात्ममी आदे ळ दे ताना फाजायातीर बालाळी ळशाननळा केरी नाशी.

काभाचे नाॊल:- लवई – वलयाय ळशय भशानगयऩालरकेव हदले ल हदलाफत्ती वाहशत्म खये दी कयणे.
प्रळावकीम भॊजयु ी:- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 3, हद. 22/12/2010

ननवलदा तायीख:- प्रलवध्दी 891/11,हद. 11/03/2011, हद. 12/03/2011 रोकभत ल नयलीय र्चभाजी
एर-1 ननवलदा:- भे. वदगरु
ु रे डीॊग कॊ., भे. वाई इॊटयप्रामझेव,

भे. द.हशन्द.इरे.ॲन्ड इॊस्जननअयीॊग कॉऩोये ळन.,

भे. स्दश.एभ.रे डवा., भे. चाभड
ुॊ ा इॊटयप्रामझेव., भे. वोनर इॊटयप्रामझेव.

ननवलदा भॊजयु ी:- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 16, हद. 27/04/2011 ठयाल उऩरब्ध झारा नाशी.
कयाय:- उऩयोक्त वशा ठे केदायावोफत रु. 500/- च्मा भद्
ु ाॊकालय कयाय केरे आशे त.
कामाादेळ:- आलश्मकतेनव
ु ाय लेऱोलेऱी कामाादेळ हदरे आशे त.
भद
ु त :- 1 लऴा

भद
ु तलाढ वलावाधायण वबा ठयाल क्र. 12, हद. 09/03/2012 अन्लमे 2012-13 मा वलस्त्तम लऴााकरयता
हदरेरी आशे.
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रेखाऩयीषणाचे लेऱी ननलडक प्रभाणके तऩावरी. त्माचा उदाशयणादाखर तऩळीर ऩढ
ु ीर प्रभाणे –

प्रभाणक क्रभाॊक 3834, हद. 13/02/13, रुऩमे 2,13,665/- भे. वोनर एॊटयप्रामजेव.

3835, हद.13/02/13, रुऩमे 14,18,740/- भे. चाभड
ुॊ ा एॊटयप्रामजेव.
रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र. 93 हद. 26/08/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.
वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र. 1431, हद. 12/09/2014 योजी केरेरा खरावा ल दाखवलरेरे दप्तयी अभबरेखे
वलचायात घेता, रेखा ऩयीषणात ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्माॊत मेत आशे त.
1) तरनात्भक तक्त्मालय फाजाय बालावोफत तरना करून ननवलदा भॊजयू ीची भळपायव भख्म रेखा ऩयीषकाॊनी
केरी आशे. प्रत्मषाॊत फाजाय बाल ककती शोते माफाफतची कागदऩत्रे उऩरब्ध झारी नाशीत. म्शणजेच फाजाय
बालावोफत तरना केल्माची खात्री शोत नाशी.
2) भफ
ॊ ई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ, 1958 भधीर करभ 03 भधीर तयतद
ू ीनवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा
वॊफधॊ धत ठे केदायाकडून मा अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हद. 01/05/2006 ऩावन
वॊफधॊ धताकडून ऩढीरप्रभाणे भद्राॊक ळल्क लवर कयणे आलश्मक आशे.
काभाची यक्कभ 10 राखाऩमंत – भद्राॊक ळल्क रू. 100/त्मानॊतय प्रत्मेकी 1 राखावाठी – भद्राॊक ळल्क रू. 100/-(कभार5 राख)
मा काभावाठी ननवलदा भागवलताना रु. 5 कोटीची खये दी अऩेक्षषत धयरी शोती. प्रत्मषात मा काभावाठी खचव रु.
596.41 रष झारेरा आशे . त्माभऱे भद्राॊक ळल्काची शोणायी यक्कभ रु. 59,100/- अवताना प्रत्मषात वशा
ठे केदायाॊवोफत केरेल्मा कयायनाम्मावाठी एकूण भद्राॊक ळल्क रु. 3,000/- लाऩयरे आशे त. वफफ यक्कभ रु.
56,100/- वॊफध
ॊ ीताॊकडून लवर करुन ळावन खाती बयणा कयणे आलश्मक आशे.
3) हदले ल हदलाफत्ती, इतय लस्त खये दीफाफत वलववाधायण वबा ठयाल क्र. 12, हद. 09/03/2012 अन्लमे
2012-13 करयता भदतलाढ हदरेरी आशे.
ळावन ननणवम, उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग क्र. बाॊखव/1088/(2512)/उद्मोग 6, हद. 02
जानेलायी, 1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 8.3 (श) ऩनप्रवत्ममी आदे ळ (रयऩीट ऑडवय) वधारयत भागवदळवक तत्ले
ऩरयभळष्ट वात अन्लमे ऩनप्रवत्ममी आदे ळ दे ताना ते वशा भहशन्माच्मा अलधधकरयता द्मालमाचे आशे. वदयचे
आदे ळ तात्कारीक/आकस्भीत स्लरुऩाचे अवालेत. अवे आदे ळ दे ताना फाजायातीर ककभती भऱ आदे ळाऩेषा
कभी नवल्माची, त्मा ग्स्थय अवल्माची ळशाननळा कयणे आलश्मक आशे. तवेच ऩनप्रवत्ममी आदे ळाचे प्रस्ताल
खये दी वभभतीने/ननवलदा भॊजयू ी वभभतीने भॊजयू कयणे आलश्मक आशे. अवे अवताना उधचत कामवलाशी न कयता
भदतलाढ हदल्माचे हदवन
ू मेत.े
तयी यक्कभ रु. 56,100/- लवर ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे ल यक्कभ रु. 5,95,84,900/- आषेऩाधधन
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ठे लण्मात मेत आशे.
लवरऩात्र यक्कभ

आषेऩाधीन यक्कभ रु.59584900/-

भद्राॊक ळल्क रु.56100/DATPMVM6001 (Ref No : 51, Hmm No : 93)
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ऩाणी ऩुयलठा- वलतयण दमलथथा ल दे खबारीवाठी ऩाईऩ, ्रत्रफग
ॊ क्रपटीॊग वादशत्म

इत्मादी खये दी
ळशयाॊतगात वलतयण दमलस्था दै नॊहदन दे खबारीवाठी वाहशत्म खये दी
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :बाॊडाय वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 63407000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 62943000.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 464000.00/-

फाजाय बालावोफत तुरना केरी नाशी, भुद्ाॊक ळुल्क अर्धननमभ, 1958 नुवाय कभी यकभेचे भुद्ाॊक लाऩयरे.
ळावन ननणाम हद.02/01/1992 नुवाय ऩुनप्रात्ममी आदे ळ दे ताना फाजायातीर बालाळी ळशाननळा केरी नाशी.

काभाचे नाॊल :-

ऩाणीऩयु लठा वलबागावाठी ऩाईऩ, प्रॊफीॊग कपटीॊग वाहशत्म इत्मादी ऩयु लठा कयणे

मोजना वॊकेताॊक :- 310-2510-2 मोजनेचे नाॊल:- ळशयाॊतगात वलतयण दमलस्था दै नहॊ दन दे खबारीवाठी
वाहशत्म खये दी

तयतद
ू :- रु. 954 रष
111-4134-2

तयतद
ू :- रु. 75 रष
111-4198-2

तयतद
ू :- रु. 821 रष

खचा:- रु. 252.91 रष

वलकाव ननधी अॊतगात ऩा.ऩ.ु मोजना भख्
ु म जरलाहशनी दमलस्था
खचा:- नाशी.

वलकाव ननधी अॊतगात ऩा.ऩ.ु अॊतगात ळशयाॊतगात जरलाहशनी दमलस्था

खचा:- रु. 381.16 रष

प्रळावकीम भॊजुयी :- वलावाधायण वबा ठयाल क्र. 12, हद. 09/03/2012

ननवलदा तायीख:- प्रलवध्दी 1126/12,हद. 30/08/2012, हद. 31/08/2012 रोकयाजा ल वाभना.
एर-1 ननवलदा :-

भे. ऩाईऩ डडस्रीब्मट
ु वा., भे.भरयन इॊस्जननअयीॊग., भे. कभर रे डीॊग कॊ., भे. वलद्मा

रे डवा., भे. योशीत रे डीॊग कॊ., भे. तन्ली काऩोये ळन

ननवलदा भॊजुयी :- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 761, हद. 03/01/2013

कयाय:- उऩयोक्त वशा ठे केदायावोफत ऩढ
ु ीर दळावलल्माप्रभाणे भद्
ु ाॊकालय कयाय केरे आशे त.
भे. ऩाईऩ डडस्रीब्मट
ु वा कयायावाठी भद्
ु ाॊक रु. 12,000/-
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भे.भरयन इॊस्जननअयीॊग कयायावाठी भद्
ु ाॊक रु. 4,000/भे. कभर रे डीॊग कॊ. कयायावाठी भद्
ु ाॊक रु. 5,000/भे. वलद्मा रे डवा कयायावाठी भद्
ु ाॊक रु. 5,000/-

भे. योशीत रे डीॊग कॊ. कयायावाठी भद्
ु ाॊक रु. 5,000/भे. तन्ली काऩोये ळन कयायावाठी भद्
ु ाॊक रु. 5,000/-

म्पशणजेच एकूण यक्कभ रु. 36,000/- चे भद्
ु ाॊक लाऩयरे आशे .
कामाादेळ:- आलश्मकतेनव
ु ाय लेऱोलेऱी कामाादेळ हदरे आशे त.
भद
ु त :- 1 लऴा

वदयची ननवलदा 03/01/2013 योजी भॊजुय झाल्माने 2012-13 मा लऴाातीर वभ
ु ाये 9 भहशन्माच्मा

कारालधीवाठी च्मा जन्
ु मा ठे केदायाव भद
ु तलाढ हदरेरी आशे. (वलावाधायण वबा ठयाल क्र. 12 हद.
09/03/2012)

रेखाऩयीषणाचे लेऱी ननलडक प्रभाणके तऩावरी. त्माचा उदाशयणादाखर तऩळीर ऩढ
ु ीरप्रभाणे.
प्रभाणक क्रभाॊक 670, हद. 15/01/13, रुऩमे 5,83,500/-

भे. योहशत रे डीॊग कॊ., माॊना ऩाणी ऩयु लठा

वाहशत्म ऩयु वलणेकाभी.

668, हद.15/01/13, रुऩमे 3,39,000/-

भे. वलदमा रे डवा, माॊना ऩाणी ऩयु लठा वाहशत्म

ऩयु वलणेकाभी.

667, हद. 15/01/13, रुऩमे 1,70,000/- भे. ऩाईऩ डीस्रीब्मट
ु वा, माॊना ऩाणी ऩयु लठा
वाहशत्म ऩयु वलणेकाभी.

रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी अधावभाव साऩन ऩत्र क्र. 94 हद. 26/08/2014 अन्लमे खर
ु ावा वलचायरा शोता.

वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र. 1431, हद. 12/09/2014 योजी केरेरा खुरावा ल दाखवलरेरे दप्तयी अलबरेखे
वलचायात घेता, रेखा ऩयीषणात ऩढ
ु ीर प्रभाणे अलबप्राम दे ण्माॊत मेत आशे त.

1) तर
ु नात्भक तक्त्मालय फाजाय बालावोफत तर
ु ना करून ननवलदा भॊजयू ीची लळपायव भख्
ु म रेखा ऩयीषकाॊनी
केरी आशे . जरलाहशन्माचे ऩाईऩ ल इतय वाहशत्म खये दी कयालमाचे अवल्माने भशायाष्ट्र जीलन प्रार्धकयण
माॊचेकडीर दय वच
ू ी वोफत प्राप्त ् ननवलदे तीर दयाळी तर
ु ना केरी नाशी. तवेच फाजाय बाल ककती शोते

माफाफतची कागदऩत्रे उऩरब्ध झारी नाशीत. म्पशणजेच तर
ु ना केल्माचे हदवन
ू मेत नाशी. ननवलदा भॊजूय
कयताना प्राप्त झारेरे दय शे ककपामळीय अवल्माची खात्री न कयता ननवलदा भॊजुय केल्माचे हदवन
ू मेत.े
2) भफ
ॊु ई भद्
ु ाॊक ळल्
ु क अर्धननमभ करभ 03 भधीर तयतद
ू ीनव
ु ाय काभाच्मा भक्त्माच्मा वॊफर्ॊ धत

ठे केदायाकडून मा अर्धननमभाच्मा ळेडमर
ु 1 भधीर 63 नव
ु ाय हद. 01/05/2006 ऩावन
ु वॊफर्ॊ धताकडून
ऩढ
ु ीरप्रभाणे भद्
ु ाॊक ळल्
ु क लवर
ु कयणे आलश्मक आशे.

काभाची यक्कभ 10 राखाऩमांत – भद्
ु ाॊक ळल्
ु क रू. 100/-

त्मानॊतय प्रत्मेकी 1 राखावाठी – भद्
ु ाॊक ळल्
ु क रू. 100/-(कभार5 राख)

मा काभावाठी ननवलदा भागवलताना रु. 1650 राखाची खये दी अऩेक्षषत धयरी शोती. त्माभऱ
ु े भद्
ु ाॊक ळल्
ु काची
शोणायी कभार यक्कभ रु. 5,00,000/- अवताना प्रत्मषात वशा ठे केदायाॊवोफत केरेल्मा कयायनाम्पमावाठी
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भनऩा

एकूण भद्
ॊ ीताॊकडून लवर
ु ाॊक ळल्
ु क रु. 36,000/- लाऩयरे आशे त. वफफ यक्कभ रु. 4,64,000/- वॊफध
ु करुन
ळावन खाती बयणा कयणे आलश्मक आशे .

3) ऩाईऩ खये दीवाठी वलावाधायण वबा ठयाल क्र. 12 हद. 09/03/2012 अन्लमे वन 2012-13 करयता
भद
ु तलाढ हदरेरी आशे. भागीर लऴााच्मा ठे केदायाॊना वभ
ु ाये 9 भहशने ऩमांत भद
ु तलाढ हदरेरी आशे .

ळावन ननणाम, उद्मोग ऊजाा ल काभगाय कल्माण वलबाग क्र. बाॊखव/1088/(2512)/उद्मोग 6, हद. 02

जानेलायी, 1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 8.3 (श) ऩन
ु प्रात्ममी आदे ळ (रयऩीट ऑडाय) वध
ु ारयत भागादळाक तत्ले
ऩरयलळष्ट्ट वात अन्लमे ऩन
ु प्रात्ममी आदे ळ दे ताना ते वशा भहशन्माच्मा अलर्धकरयता द्मालमाचे आशे . वदयचे

आदे ळ तात्कारीक/आकस्भीत स्लरुऩाचे अवालेत. अवे आदे ळ दे ताना फाजायातीर ककभती भऱ
ु आदे ळाऩेषा

कभी नवल्माची, त्मा स्स्थय अवल्माची ळशाननळा कयणे आलश्मक आशे . तवेच ऩन
ु प्रात्ममी आदे ळाचे प्रस्ताल

खये दी वलभतीने/ननवलदा भॊजयू ी वलभतीने भॊजयू कयणे आलश्मक आशे . अवे अवताना उर्चत कामालाशी न कयता
भद
ु तलाढ हदल्माचे हदवन
ू मेत.े

उऩयोक्त उणणलाॊची ऩत
व ा कये ऩमंत रेखा ऩरयषणाव यक्कभ रु. 4,64,000/- लवर ऩात्र ठे लण्मात मेत
ू त
आशे ल यक्कभ रु. 6,29,43,000/- आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे .
DATPMVM6001 (Ref No : 52, Hmm No : 94)
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ई-गदशानव अभॊरफजालणी, भारभत्ता कयाची डडभाॊड यस्जथटय, भागणी त्रफरे, नोटीवा,

ऩालत्मा इत्मादी काभे.
ई-गदशानव अभॊरफजालणी
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :बाॊडाय वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 3804120.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3804120.00/-

प्रलवध्दी भाध्मभाॊचा ऩुयेवा लाऩय केरा नाशी. ऩुनप्रात्ममी आदे ळ दे ताना ठे केदायाने हदरेल्मा दयाची फाजाय
बालावोफत तुरना केरी नाशी.

काभाचे नाॊल:-

ई-गदशनाव अॊभरफजालणी.

तयतद
ू :- रु. 42 रष

खचा :- ननयॊ क

मोजना वॊकेताॊक :- 910-4172 मोजनेचे नाॊल :- भारभत्ता कय वॊगणीकयण
तयतद
ू :- रु. 27 रष

खचा:- रु. 2662773

मोजना वॊकेताॊक :- 310-4172 मोजनेचे नाॊल :- आयोनम ल ऩाणीऩयु लठा वॊगणीकयण
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तयतद
ू :- रु. 143 रष

भनऩा

खचा:- रु. 1141347

प्रळावकीम भॊजुयी:- स्थामी वलभती वबा ठयाल क्र. 17, हद. 22/02/2012
ननवलदा तायीख:- नोटीव 1553-12/03/12, हद. 14/02/2012, दै . लत्ृ तभानव ल दै . ळोवऴताॊचे वभथान
एर-1 ननवलदा:- भे. स्लॅऩ इन्पोलवव
ननवलदा भॊजुयी:- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 355, हद. 20/07/2012
कयाय:- ठे केदायावोफत ऩढ
ु ीर दळावलल्माप्रभाणे भद्
ु ाॊकालय कयाय केरे आशे त.
भे. स्लॅऩ इन्पोलवव कयायावाठी भद्
ु ाॊक रु. 4,100/कामाादेळ:- 1086, हद. 13/08/2012
भद
ु त :- 1 लऴा

2011-12 मा लऴावत भारभत्ता कय ल ऩाणीऩट्टीचे वॊगणकीकयणावाठी ननवलदा भागवलरी शोती. त्माव

भदतलाढ कामावदेळ क्र. 42/12, हद. 18/08/2012 अन्लमे हदरी आशे. भदतलाढ स्थामी वभभती ठयाल क्र.
31, हद. 12/03/2012 अन्लमे ऩढीर लऴावची ननवलदा प्रकक्रमा ऩण
ू व शोईऩमंत हदरी आशे.

रेखाऩयीषणाचे लेऱी ननलडक प्रभाणके तऩावरी. त्माचा उदाशयणादाखर तऩळीर ऩढीर प्रभाणे.
प्रभाणक क्रभाॊक 3430, हद. 08/01/13, रुऩमे 2,84,924/-

3431, हद.08/01/13, रुऩमे 4,41,705/3432, हद.08/01/13, रुऩमे 2,84,924/-

भे. स्लग्स्तक एॊटयप्रामजेव.
-----//------------//--------

रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.100, हद.03/09/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.

वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र.1431, हद.12/09/2014 अन्लमे केरेल्मा खराळानवाय भशाऩाभरकेने प्रभवध्दी

भाध्मभाॊचा ऩये ऩय लाऩय केरा शोता. भदतलाढ दे ताॊना आलश्मक ती काऱजी घेतरी शोती अवे नभद केरे आशे.

ऩयॊ त माफाफतचे अभबरेखे रेखाऩयीषणाव वादय केरे नाशीत. रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1) ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊवख 1088/(2512)/उद्मोग-6. हद.

02/01/1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी/ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी

भाध्मभाॊचा अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक आशे. केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक
ऩातऱीलयीर, याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे

अधधक श्रेमवकय ठयते. अळा प्रभवध्दी द्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात त्मातन दजेदाय ल भापक दयाचा
राब शोतो. ऩयॊ त भशानगयऩाककरेने ननवलदा दै . लत्ृ तभानव ल दै . ळोवऴताॊचे वभथवन मा स्थाननक लतवभान
ऩत्रात प्रभवध्द केरेरी आशे . त्माभऱे स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.

2) माकाभी भशानगयऩाभरका स्थामी वभभती ठयाल क्र. 31, हद.12/03/12 अन्लमे भदतलाढ हदरेरी आशे.
ळावन ननणवम, उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग क्र. बाॊखव/1088/(2512)/उद्मोग 6, हद. 02

जानेलायी, 1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 8.3 (श) ऩनप्रवत्ममी आदे ळ (रयऩीट ऑडवय) वधारयत भागवदळवक तत्ले
ऩरयभळष्ट वात अन्लमे ऩनप्रवत्ममी आदे ळ दे ताना ते वशा भहशन्माच्मा अलधधकरयता द्मालमाचे आशे. वदयचे

आदे ळ तात्कारीक/आकस्भीक स्लरुऩाचे अवालेत. अवे आदे ळ दे ताना फाजायातीर ककभती भऱ आदे ळाऩेषा

कभी नवल्माची, त्मा ग्स्थय अवल्माची ळशाननळा कयणे आलश्मक आशे. तवेच ऩनप्रवत्ममी आदे ळाचे प्रस्ताल

खये दी वभभतीने/ननवलदा भॊजूयी वभभतीने भॊजूय कयणे आलश्मक आशे. शी कामवलाशी न कयता भदतलाढ हदरी
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भनऩा

आशे.
उऩयोक्त उणणलाॊची ऩतवता कये ऩमंत रेखा ऩरयषणात यक्कभ रु. 3804120/- आषेऩाधधन ठे लण्मात
मेत आशे.
DATPMVM6001 (Ref No : 54, Hmm No : 100)
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वॊगणक दे खबार दरु
ु थती फाफत

वॊगणक भळीन खये दी ल दरु
ु स्ती.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :बाॊडाय वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 2523531.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2522731.00/लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 800.00/-

ळावन ननणाम हद.02/01/1992 अन्लमे प्रलवध्दी भाध्मभाॊचा ऩुयेवा लाऩय केरा नवल्माने स्ऩधाात्भक दयाचा राब
भशानगयऩालरकेव झारा नाशी. भुद्ाॊक ळुल्क अर्धननमभ, 1958 नुवाय कभी यकभेचे भुद्ाॊक लाऩयल्माने रु.800/लवुरी कयणे आलश्मक आशे .

काभाचे नाॊल :-

वॊगणक दे खबार दरु
ु स्ती

तयतद
ु :- 26.50 रष

खचा:- रु. 2523531

प्रळावकीम भॊजुयी:- स्थामी वलभती वबा ठयाल क्र. 16, हद. 22/02/2012
ननवलदा तायीख:- प्रलवध्दी 1553, हद. 12/03/2012, हद. 14/03/2012ळोवऴताॊचे वभथान ल लत्ृ तभानव
एर-1 ननवलदा:- भे. लवक्मरु यटी स्दशजन
ननवलदा भॊजुयी:- स्थामी वलभती ठयाल क्र. 354, हद. 20/07/2012
कयाय:- भे. लवक्मरु यटी स्दशजन कयायावाठी भद्
ु ाॊक रु. 1,000/- चे लाऩयरे शोते.
कामाादेळ:- 991, हद. 30/07/2012
भद
ु त :- 1 लऴा
रेखाऩयीषणाचे लेऱी ननलडक प्रभाणके तऩावरी. त्माचा उदाशयणादाखर तऩळीर ऩढीरप्रभाणे.
प्रभाणक क्रभाॊक 3796, हद. 12/02/13, रुऩमे 2,40,188/-

भे. भवक्मयीटी व्शीजन माॊना दे खबार

दरुस्तीकाभी.
3797, हद.12/02/13, रुऩमे 2,40,188/[286]

-----//----------------------
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भनऩा

रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.103, हद.04/09/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.
वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र.1431, हद.12/09/2014 अन्लमे केरेल्मा खराळानवाय भशानगयऩाभरकेने प्रभवध्दी
भाध्मभाॊचा ऩये ऩय लाऩय केरा शोता. भद्राॊक ळल्काची यक्कभ रुऩमे 800/- वॊफध
ॊ ीताॊकडून लवर कयण्माॊत
मेईर अवे कऱवलरे आशे. ऩयॊ त वदयची यक्कभ लवर केरी नाशी. रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीरप्रभाणे
आशे त.
1) ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊवख 1088/(2512)/उद्मोग-6. हद.
02/01/1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी/ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी
भाध्मभाॊचा अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक आशे. केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक
ऩातऱीलयीर, याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे
अधधक श्रेमवकय ठयते. अळा प्रभवध्दी द्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात त्मातन दजेदाय ल भापक दयाचा
राब शोतो. ऩयॊ त भशानगयऩाककरेने ननवलदा लत्ृ तभानव ल ळोवऴताॊचे वभथवन मा लतवभान ऩत्रात प्रभवध्द केरेरी
आशे. त्माभऱटे स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.
2) भफ
ॊ ई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ, 1958 भधीर करभ 03 भधीर तयतद
ू ीनवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा
वॊफधॊ धत ठे केदायाकडून मा अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हद. 01/05/2006 ऩावन
वॊफधॊ धताकडून ऩढीरप्रभाणे भद्राॊक ळल्क लवर कयणे आलश्मक आशे.
काभाची यक्कभ 10 राखाऩमंत – भद्राॊक ळल्क रू. 100/त्मानॊतय प्रत्मेकी 1 राखावाठी– भद्राॊक ळल्क रू.100/- (कभार 5 राख)
मा काभावाठी ननवलदा भागवलताना रु. 26.50 राखाची खये दी अऩेक्षषत धयरे शोते. त्माभऱे भद्राॊक ळल्काची
शोणायी यक्कभ रु. 1800/- अवतान प्रत्मषात ठे केदायाॊवोफत केरेल्मा कयायनाम्मावाठी भद्राॊक ळल्क रु.
1000/- लाऩयरे आशे त. वफफ यक्कभ रु. 800/- वॊफधॊ धताकडून लवर करून ळावन खाती बयणा कयणे
आलश्मक आशे.
उऩयोक्त उणणलाॊची ऩतवता कये ऩमंत रेखा ऩरयषणात यक्कभ रु. 800/-- लवर ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे.
आणण यक्कभ रु. 2522731/- आषेऩाधधन ठे लण्मात मेत आशे.
लवरऩात्र यक्कभ

आषेऩाधीन यक्कभ रु.2522731/-

भद्राॊक ळल्क रु.800/DATPMVM6001 (Ref No : 55, Hmm No : 103)
[End Para)
[Start Para)
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जॊगभ भारभत्ता ऩुथतकातीर नोंदीफाफत.

वलकाव ननधी अॊतगात अस्ननळभन दमलस्था- लाशन खये दी (टना टे फर रेडय खये दी)
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013
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रेखा ळीऴव :बाॊडाय वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

जॊगभ भारभत्ता ऩुस्तकातीर नोंदी वयवकट घेतल्मा आशे त, वोऩाया प्रबागाने जुन्मा बाॊडायाच्मा वलक्रीची
नस्ती रेखा ऩरयषणाने वादय केरी नाशी.

भशानगयऩाभरकेने रेखे भशायाष्र नगयऩरयऴद रेखा वॊहशता 1971 नवाय ठे लरे आशे त. रेखा वॊहशता ननमभ
144 नवाय भशाऩाभरकेच्मा भारकीची, इॊग्जने, मॊत्र,े वाधने, लाशने, कचया वपाई गाड्मा, भवॊचनाच्मा
गाड्मा, हदले, हदव्माचे खाॊफ, भाऩके पननवचय इत्मादी स्थामी ल हटकाऊ स्लरुऩाच्मा जॊगभ भारभत्तेची वच
ू ी
नभना क्र.114 भध्मे म्शणजे जॊगभ भारभत्ता ऩस्तकात, प्राधधकृत अधधकाऱमा आद्माषयीननळी नभद केरी
ऩाहशजे. त्मानवाय भशाऩाभरकेच्मा बाॊडाय वलबागाने जॊगभ भारभत्ता ऩस्तकात नोंदी घेतल्मा आशे त.
भारभत्तेच्मा वलकक्रने, अथला अन्म भागावने अॊनतभ ननकारात काढरेल्मा वाहशत्माची नोंद ल वलल्शे लाटीचा
तऩभळर स्तॊब क्र. 9 ते 14 भध्मे वॊफधॊ धत अधधकाऱमाच्मा स्लाषयीननळी नभद केरा ऩाहशजे.
माफाफत अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.108, हद.09/09/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. वलबागाने त्माॊचे
ऩत्र क्र.1431, हद.12/09/2014 अन्लमे केरेल्मा खराळानवाय - जॊगभ भारभत्ता ऩस्तकात एकबत्रतयीत्मा
नोंदी न घेतल्माचे भान्म केरे आशे. ऩढीर काऱात प्रत्मेक प्रकायच्मा भारभत्तेवाठी ऩाने लाटून तळा नोंदी
घेण्माची कामवलाशी कयण्माॊत मेईर अवे नभद केरे आशे. माफाफत रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीरप्रभाणे
आशे त.
1) वलत्तीम लऴव 2012-13 भध्मे जन्मा बाॊडायाच्मा वलक्रीच्मा उत्ऩन्नाऩोटी भशाऩाभरकेरा यक्कभ रु.
3419427/- प्राप्त झाल्माची नोंद भशाऩाभरकेच्मा लावऴवक जभा-खचावनवाय हदवन
ू मेत.े ऩयॊ त मा वलक्रीची
नस्ती बाॊडाय वलबाग भख्मारमात प्राप्त झारी नाशी. वदयचे काभ वोऩाया प्रबाग कामावरमाने केल्माचे
वाॊगण्मात आरे. वॊफधॊ धत नस्ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून दे ण्माॊत माली. प्रबाग कामावरमारा ककती
यक्कभे ऩमंत बॊगाय/जने बाॊडाय वलक्रीचॊ अधधकाय प्रत्मावऩवत केरे आशे त, माफाफतचे प्राधधकाय दाखवलरे नाशीत.
तवेच मा वलल्शे लाटीचा तऩभळर जॊगभ भारभत्ता ऩस्तकाच्मा स्तॊब क्र. 9 ते 14 भध्मे नभद केरेरा नाशी.
2) जॊगभ भारभत्ता ऩस्तकात ननयननयाळ्मा प्रकायच्मा लस्त वयवकट एकत्र न दाखलता, प्रत्मेक प्रकायच्मा
भारभत्तेवाठी जरूयी प्रभाणे ननयननयाऱे ऩाने लाटून दे णे आलश्मक अवताना, वलबागाने ठे लरेल्मा नोंदलशीत
वयवकट एकत्र नोंदी घेतल्मा आशे त.
भशानगयऩाभरकेने वलकाव ननधी अॊतगवत अग्ग्नळभन व्मलस्था म्शणन (टनव टे फर रेडय) भळडी लाशन खये दी
केरे आशे. रेखाऩरयषणाच्मा लेऱी ननलडक प्रभाणकाची तऩावणी कयता प्रभाणक क्र. 24, हद. 13/04/2012
अन्लमे यक्कभ रु. 12558053/- इतका खचव मा लाशन खये दी काभी केल्माचे ननदळवनाव आरे. मा लाशनावाठी
एकण खचव रु. 55576958/- केल्माची नोंद जॊगभ भारभत्ता नोंदलशीत आशे. वदयचे लाशन भे. योझ्न फॉय
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इॊटयनॎळनर अे. जी. ऑस्रीमा (मयोऩ) माॊचकडन खये दी केरे आशे. मा लाशनाची नोंद जॊगभ भारभत्ता
ऩस्तकाभध्मे घेण्मात आरी आशे. ऩयॊ त अळा प्रकायची ककॊ ला अन्म प्रकायची लाशने अग्ग्नळभन वलबागाकडे
ककती आशे त, माॊचा तऩभळर जॊगभ भारभत्ता ऩस्तकात स्लतॊत्र ऩष्ृ ठालय हदवन मेत नाशी. वफफ प्रत्मेक
प्रकायच्मा भारभत्तेवाठी जरुयी प्रभाणे ननयननयाऱी ऩाने लाटन दे णे आलश्मक अवन त्माचा तऩभळर
अनक्रभणीकेभध्मे नभद कयणे आलश्मक शोते. मा प्रकयणी कामवलाशी केल्माचे आढऱून आरे नाशी.
3) नलीन जॊगभ भारभत्तेचे ऩस्तक उघडताना त्मात प्रथभ आयॊ बीची भळल्रक म्शणजेच माऩल
ू ीच्मा काऱात
खये दी केरेल्मा आणण बाॊडायात भळल्रक अवरेल्मा वलव लस्तची नोंद काऱजीऩलवक घेऊन त्माची ऩडताऱणी
भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 ननमभ 144 नवाय कयणे आालश्मक आशे. ऩयॊ त वलबागाने
वलत्तीम लऴव 2012-13 ऩमंत ऩडताऱणी केरेरी नाशी. भशानगयऩाभरकेची स्थाऩना 03 जरै 2009 योजी
झारी. त्मालेऱी भशाऩाभरकेत वभावलष्ट झारेल्मा 4 नगयऩरयऴदा (लवई, नलघय,वोऩाया,वलयाय) ल 53
ग्राभऩॊचामती माॊच्माकडे अवरेरी जॊगभ भारभत्ता, भशाऩाभरकेच्मा एकबत्रत जॊगभ नोंदलशीत घेऊन प्राधधकृत
अधधकाऱमाच्मा स्लाषयीने ऩडताऱणीची नोंद घेणे आलश्मक आशे. तळी कामवलाशी झारेरी नाशी. त्माभऱे
भशाऩाभरकेची एकूण जॊगभ भारभत्ता ककती शे वभजू ळकत नाशी. वफफ, भत्ता ल दानमत्ल वललयणऩत्रात
माफाफतच्मा नोंदी कळा घेतल्मा, त्मात घवाऱमाची नोंद कोणत्मा आधाये दाखलरी, शे वभजू ळकत नाशी.
4) जॊगभ भारभत्ता नोंदलशीतीर नोंदी ल त्मातन अॊनतभत: ननकारात काढरेरी भारभत्ता नभद करून
31/03/2013 अखेयच्मा भळल्रकेची ऩडताऱणी करून तवे प्रभाणऩत्र प्राधधकृत अधधकाऱमाच्मा स्लाषयीने
घेऊन रेखा ऩयीषणाव दाखवलरे नाशी.
DATPMVM6001 (Ref No : 56, Hmm No : 108)
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[Start Para)
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क प्रबाग अनतक्रभण ल अनर्धकृत फाॊधकाभ वलबागाचे रेखा ऩयीषणात आढऱून

आरेल्मा अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :अनधधकृत फाॊधकाभ तोडण भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 956150.00/-

अनर्धकृत फाॊधकाभ ननमॊत्रण वलबागाकडीर अलबरेखे कायलाई नोंदलशी, वुनालणी नोंदलशी, ननष्ट्कालवत
फाॊधकाभ नोंदलशी, ननष्ट्कावन खचा भागणी ल लवुरी नोंदलशी ल भशानगयऩालरकेच्मा भारकीच्मा जागाॊचे बू
रेखा ऩयीषण झाल्माफाफतचा अशलार इत्मादी अलबरेखे भुफ
ॊ ई रेखा ऩयीषा अर्धननमभ १९३० चे करभ ६ नुवाय
भागणी केरे अवता वदयचे अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत. त्माभुऱे अनर्धकृत फाॊधकाभा
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वॊदबाात केरेरी कामालाशी ननष्ट्कालवत फाॊधकाभ खचााची भागणी ल लवुरी माची तऩावणी कयता आरी नाशी.
नारावोऩाया अनतक्रभण वलबागाने एकूण २८३ अनतक्रभण फाॊधकाभाॊलय कायलाई केरी नवल्माने भा.उच्च
न्मामारमाचे आदे ळाचे ऩारन केरे नाशी. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ चे करभ ४७९ अन्लमे
अनर्धकृत फाॊधकाभे/अनतक्रभणे दयू कयण्मावाठी केरेरा खचा वॊफर्ॊ धत इवभाकडून लवूर कयालमाचा आशे .
तथावऩ रेखा ऩयीषणात नस्तीभधीर उऩामुक्त माॊचे स्लाषयीत वललयणऩत्रानुवाय लऴा २०१२-१३ भध्मे
अनर्धकृत फाॊधकाभे/अनतक्रभणे दयू कयण्मावाठी झारेरा खचा यक्कभ रु. ९,५६,१५०/- इतक्मा यक्कभेची लवुरी
कयणे प्ररॊबफत अवल्माचे आढऱून आरे आशे .

नारावोऩाया प्रबागाकडीर अनधधकृत फाॊधकाभ ननमॊत्रण वलबागाचे रेखा ऩयीषणात आढऱून आरेल्मा

खारीर अननमभभतताफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. ७२ हदनाॊक ११/०८/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता
वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नवल्माने रेखा ऩयीषणात खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात
मेत आशे त.

१) भशानगयऩाभरकेच्मा नारावोऩाया प्रबाग लऴव २०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावचे अनधधकृत फाॊधकाभ

अनतक्रभण वलबागाचे रेखा ऩयीषणात वलबागाकडे अनधधकृत फाॊधकाभ ननमॊत्रणाचे वॊदबावतीर अभबरेख,े
कायलाई नोंदलशी, वनालणी नोंदलशी, ननष्काभवत फाॊधकाभ नोंदलशी, ननष्कावन खचव भागणी ल लवरी
नोंदलशी इत्मादी अभबरेखे भफ
ॊ ई रेखा ऩयीषा अधधननमभ १९३० चे करभ ६ नवाय रेखा ऩयीषणाव

वादय कयणे फॊधनकायक अवताना अधववभाव ऩत्र क्र. ७२ हदनाॊक ११/०८/२०१४ अन्लमे भागणी करूनशी
रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशी त्माभऱे अनधधकृत फाॊधकाभा वॊदबावत केरेरी कामवलाशी
ननष्काभवत फाॊधकाभ खचावची भागणी ल लवरी माची तऩावणी कयता आरी नाशी.

२) नारावोऩाया प्रबाग षेत्रात अनतक्रभण झारेल्मा खारीर प्रकायच्मा आयक्षषत जभभनीॊचा तऩभळर

उऩरब्ध करून दे णेफाफत अधववभाव ऩत्राद्लाये भागणी केरी अवता माफाफतची भाहशती रेखा ऩयीषणाव
उऩरब्ध झारी नाशी. त्माभऱे खारीर प्रकायच्मा आयक्षषत बख
ू ॊडालय झारेरे अनतक्रभण माफाफतची
वद्मग्स्थती रेखा ऩयीषणाव अलगत झारी नाशी.

अ) वयकायी जागाॊलयीर अवरेरी अनतक्रभण वॊख्मा.

फ) लन वलबागाचे जागाॊलयीर अवरेरी अनतक्रभण वॊख्मा.
क) भशाऩाभरका आयक्षषत बख
ू ॊड वॊख्मा.

ड) भशाऩाभरका आयक्षषत बख
ू ॊडालयीर अवरेरी अनतक्रभण वॊख्मा.
इ) वालवजननक हठकाणे/जागाॊलयीर अनतक्रभण वॊख्मा.

ई) वन ११९५ ऩल
ू ीची अनधधकृत फाॊधकाभे वॊख्मा, वन १९९५ ते वन २००० ऩमंतची अनधधकृत

फाॊधकाभे वॊख्मा ल वन २००१ ऩावन
ू ते वन २०१२ ऩमंतची अनधधकृत फाॊधकाभे वॊख्मा वललयणऩत्र.
३) भशायाष्र ळावन, गश
ृ वलबाग ळावन ननणवम क्र.उच्चस्त २०१०/प्र.क्रभाॊक ६५/झाऩव-ू १ हदनाॊक

०२/१०/२०१० अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभाचे वॊदबावत वलबागात प्रबाग स्तयालय फीट ननशाम नोंदलशी
ठे लामची आशे. फीट ननयीषक /भकादभ माॊनी त्मा नोंदलशीत त्माॊच्मा फीटभधीर अनतक्रभण ल

अनधधकृत फाॊधकाभ इ. नागयी गन्ह्माळी वफॊधधत घटनाॊची नोंद घ्मामची आशे. ल तवे न केल्माव फीट
ननयीषकाव/वफॊधधत कभवचाऱमाव जफाफदाय धयालमाचे आशे. प्रबाग कामावरमाने अनधधकृत फाॊधकाभे

ननष्कावन कामवलाशीचा दै नहॊ दन अशलार भख्मारमाकडे वादय कयालमाचा आशे . ल भख्मारमात एकबत्रत
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नोंदलशी ठे लन
ू त्मात आताऩमंत अवरेल्मा ककती फाॊधकाभालय कायलाई (शटवलरी) केरी त्माची नोंद

घ्मालमाची आशे . भख्मारम स्तयालय तक्राय आल्मालय आलक नोंदलशीत नोंद घेऊन, प्रबागाकडे तक्राय
ऩाठवलरी म्शणून जालक नोंदलशीत नोंद घ्मामची आशे . ऩयॊ तू भख्मारमात ल प्रबाग षेत्रात अळी

नोंदलशी ठे लरी नवल्माने शद्दीत एकूण ककती अनधधकृत फाॊधकाभे झारी ल ककती फाॊधकाभे कायलाई

करून शटवलरी ल अळा शटवलरेल्मा फाॊधकाभाॊलय झारेल्मा खचावचा, लवरीचा भेऱ वलबागाने नोंदलशी
ठे लरी नवल्माने घेता आरा नाशी.

४) अनधधकृत फाॊधकाभे /अनतक्रभण माॊलय प्रबाली ननमॊत्रण ठे लण्मावाठी अनधधकृत फाॊधकाभे

/अनतक्रभण ननमॊत्रण ल ननभर
व न ऩथक ल भशाऩाभरकेच्मा नगय यचना वलबागात वभन्लमाची

आलश्मकता अवल्माने, माफाफत आलश्मक ती उऩाममोजना कयालमाची आशे . नगय यचना वलबागाने

फाॊधकाभ ऩयलानगी हदल्मानॊतय त्माची भाहशती प्रबाग अधधकाऱमाॊना/ फीट कभवचाऱमाॊना त्लरयत दे णेची

आशे ऩयॊ त अळी कामवलाशी झाल्माचे वन २०१२-२०१३ मा लऴावत हदवन
ू आरे नाशी. त्माभऱे वलबागाचे

अधधकायी/कभवचायी माॊना अधधकृत ल अनधधकृत फाॊधकाभाॊलय ननमॊत्रण/दे खये ख ठे लण्माव वशकामव झारे
नाशी.

५) भशायाष्र ळावन, गश
ृ वलबाग ळावन ननणवम क्र.उच्चस्त २०१०/प्र.क्रभाॊक ६५/झाऩव-ू १ हदनाॊक

०२/१०/२०१० अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभे /अनतक्रभण माॊलय वलहशत भदतीत नोटीव न हदल्माव ल
त्माऩढीर कायलाई न केल्माव वॊफधॊ धत षेत्रातीर/प्रबागातीर वॊफधधत अधधकायी / कभवचायी माॊना
जफाफदाय धरून त्माॊचे वलरुद्ध कायलाई कयालमाची आशे . त्मानवाय भदतीत नोटीव न हदरेरी ल

त्माऩढीर केरेल्मा कायलाईची प्रकयणे रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारी नाशी. त्माभऱे ननष्कावनालय
झारेल्मा खचावचा भेऱ घेता आरा नाशी. तवेच ळावन ननणवमातीर तयतदीनवाय प्रबागातीर फीट
ननयीषक, कभवचायी/अधधकायी माॊचेलय केरेरी कायलाई रेखा ऩयीषणाव अलगत झारी नाशी.

६) ठाणे ग्जल्ह्मातीर अनधधकृत फाॊधकाभे/ अनतक्रभणाचे वॊदबावत जनहशत माधचका कभाॊक १३५ ल
१३६/२००७ भध्मे उच्च न्मामारमात हदनाॊक १०.०६.२०१० योजी वनालणी झारी. त्माॊत वालवजननक

जागेलयीर फाॊधकाभे/ अनतक्रभण ननष्काभवत कयण्माची ळावनाची बभू भका अवन
ू उच्च न्मामारमाने

हदनाॊक ३१/१२/२०१० ऩमंत अनतक्रभणे शटवलण्मात माली अवे अऩेक्षषरे त्मा अनऴॊगाने भख्म वधचलाॊना
ळऩथऩत्र वादय कयण्माच्मा वच
ू ना हदल्मा. हदनाॊक ३१/१२/२०१० शी ळेलटची भदत अवल्माने जे

अधधकायी उऩयोक्त लेऱाऩत्रकाचे ऩारन कयणाय नाशीत त्माॊचे वलरुद्ध भळस्तबॊगाची कायलाई कयण्मात
मेईर ल पौजदायी गन्शे दाखर कयण्मात मेतीर अवे आदे ळ हदरे शोते. तयी माफाफत

भशानगयऩाभरकेने केरेरी कामवलाशी, वॊफधॊ धत रेख्माॊवश रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करून दे ण्माफाफत
भागणी केरी अवता ती उऩरब्ध केरी नाशी. रेखा ऩयीषणाव प्राप्त नस्तीतीर वललयणऩत्रानवाय

नारावोऩाया प्रबागात भाशे भाचव २०१३ अखेय ळावकीम जभभनीलय एकूण ४३० अनतक्रभणे अवन
ू वन

१९९५ ऩल
ू ींची १२०, हदनाॊक १/१/१९९५ ते ३१ डडवेंफय २००० ऩमंतची २७ ल हदनाॊक ०१/०१/२००१ नॊतयची
२८३ अनतक्रभणे आशे त वषभ अधधकाऱमाॊनी तऩावणीनॊतय १४७ अनतक्रभणे ऩात्र ठयवलरी आशे त.

त्माभऱे एकूण २८३ अनतक्रभणे मालय नारावोऩाया वलबागाने कायलाई केरी नाशी. मालरून भा.उच्च
न्मामारमाचे आदे ळाचे ऩारन झारे नवल्माचे हदवन
ू आरे.

७) भशायाष्र ळावन ननणवम गश
ृ वलबाग क्र. उच्चस्त २०१०/प्र.क्रभाॊक ६५/झाऩव-ू १ हदनाॊक ०२/१०/२०१०

अन्लमे ळावकीम/ननभळावकीम जभभनीलयीर अनतक्रभणाचे धोयण ठयवलणेवाठी याज्मातीर वलव भोकळ्मा
जागा, बख
ू ॊड भैदान, ऩदऩाथ माॊचे ननमभभत ब-ू रेखा ऩयीषण (Land Audit) कयण्माची मॊत्रणा ननभावण
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करून लावऴवक अशलार ळावनाव वादय कयण्मावाठी उच्च स्तयीम वभभती गठीत केरी आशे. त्मानवाय
भशानगयऩाभरकेच्मा भारकीच्मा जागाॊचे बू रेखा ऩयीषण करुन अशलार ळावनाव ऩाठवलल्माची खात्री
अशलाराअबाली कयता आरी नाशी.

८) नारावोऩाया प्रबाग षेत्रात वन २०११-१२ भध्मे तोडरेरी/ननष्काभवत केरेरी फाॊधकाभे माॊची नोंदलशी
रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ चे करभ ४७९

अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभे/अनतक्रभणे ननष्कावन दयू कयण्मावाठी केरेरा खचव वॊफधॊ धत इवभाकडून
लवर
ू कयालमाचा आशे. त्मानवाय वन २०१२-१३ मा लऴावभध्मे ननष्काभवत प्रकयणे ककती शोती,

त्मावाठी लाऩयरेरे भनष्मफऱ ल मॊत्रवाभग्री चे बफराॊची भागणी यक्कभ ककती शोती, त्माऩैकी ककती

यक्कभ लवर
ू केरी आशे ल ककती यक्कभ लवर
ू कयालमाची फाकी आशे, माफाफतची खातयजभा वॊफधधत
नोंदलह्माअबाली रेखा ऩयीषणात कयता आरी नाशी.

९) नारावोऩाया प्रबागाकडीर तक्राय नोंदलशी, ल MRTP गन्शे दाखर नोंदलशी इत्मादी नोंदलह्मा रेखा
ऩयीषणाव उऩरब्ध झाल्मा. तथावऩ वदयच्मा नोंदलह्मातीर ऩष्ृ ठाॊना भशाऩाभरका भळक्का ठववलरेरा

नवन
ू ऩष्ृ ठ क्रभाॊक टाकून नोंदलह्मा वषभ अधधकाऱमाने प्रभाणणत केरेल्मा नाशीत. वदय नोंदलह्मातीर
नोंदरेल्मा नोंदीफाफत वॊफधॊ धत भरवऩक, कननष्ठ अभबमॊता, प्रबाग अधधकायी माॊनी एकाशी नोंदी वभोय

ती नोंद केल्माची, तऩावल्माची, फयोफय अवल्माची, कायलाई केल्माफाफत स्लाषयी करून वॊफधॊ धत नोंदी
प्रभाणणत केरेल्मा नाशीत. त्माभऱे त्मा त्मा नोंदलशीत नोंदरेल्मा वॊफधॊ धत वलव नोंदी अचूक ल फयोफय
अवल्माचे रेखा ऩयीषणात भानता मेत नाशी. तवेच लऴव २०१२-१३ च्मा तक्राय नोंदलशीव अनधधकृत
फाॊधकाभाच्मा एकूण १२१४ तक्राय अजव नोंदरे आशे त. भाभवक अशलार भाशे भाचव २०१३ अखेय ३८१

अनधधकृत फाॊधकाभ प्रकयणाॊलय ननष्कावनाची कायलाई केरी आशे . एकूण ७९७ अनधधकृत फाॊधकाभालय
नोटीवा फजालल्मा आशे त ऩैकी ३८१ अनधधकृत फाॊधकाभे मालय कायलाई कयणे प्ररॊबफत अवताना लऴव
२०१२-१३ भध्मे २३० अनधधकृत फाॊधकाभालय MRTP अॊतगवत गन्शे दाखर केरे अवल्माचे

नोंदलशीलरून हदवते. तयी उलवरयत फाॊधकाभालय MRTP अॊतगवत गन्शे दाखर केरे नाशीत. तवेच

माफाफतची भाभवक अशलारातीर आकडेलायी ल लेगलेगळ्मा नोंदलशीव नोंदरेल्मा नोंदी माचा ताऱभेऱ
जऱत नाशी.

१०) रेखा ऩयीषणात नस्तीभधीर उऩामक्त माॊचे स्लाषयीत वललयणऩत्रानवाय लऴव २०१२-१३ भध्मे

अनधधकृत फाॊधकाभे/अनतक्रभणे दयू कयण्मावाठी झारेरा खचव यक्कभ रु. ९,५६,१५०/- इतक्मा यक्कभेची
लवरी कयणे प्ररॊबफत अवल्माचे आढऱून आरे आशे.

११) प्रबाग कामावरमात प्राप्त झारेल्मा वलवच प्रकयणाची नोंद तक्राय ल कायलाई नोंदलशीत शोणे

आलश्मक आशे. फीट ननयीषकाॊचे अशलार रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारे नाशीत. वॊफधॊ धत कननष्ठ

अभबमॊता माॊनी अनधधकृत फाॊधकाभाची ऩाशणी करून तवे अशलार वादय केरे नाशीत ककॊ ला तक्राय

नोंदलशीत स्लत्च्मा स्लाषयीने तवा अशलार/अभबप्राम नोंदवलरे नाशीत. प्रबाग अधधकायी माॊनी वॊफधॊ धत
अनधधकृत फाॊधकाभाच्मा फाफतीत कोणते अभबप्राम हदरे, ल कोणती अॊनतभ कायलाई केरी शे नभद
ू
करून स्लत् स्लाषयी केरी नाशी. त्माभऱे प्रबागाचे अनतक्रभण ल अनधधकृत फाॊधकाभ वलबागाचे

काभकाजाचे रेखे एकॊदयीत वलस्कऱीतऩणे ठे लरे अवन
ू वलहशत कामवऩद्धतीनवाय ठे लरे नाशीत अवे रेखा
ऩयीषणात आढऱून आरे आशे.

DGPVTTM7001 (Ref No : 61, Hmm No : 72)
[End Para)
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फ प्रबाग अनतक्रभण ल अनर्धकृत फाॊधकाभ वलबागाचे रेखा ऩयीषणात आढऱून

आरेल्मा अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :अनधधकृत फाॊधकाभ तोडण भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

अनर्धकृत फाॊधकाभ ननमॊत्रणाचे वॊदबाातीर अलबरेख,े तक्राय नोंदलशी, वुनालणी नोंदलशी, ननष्ट्कावन खचा
भागणी ल लवुरी नोंदलशी इत्मादी अलबरेखे ल भशानगयऩालरकेच्मा भारकीच्मा जागाॊचे बू रेखा ऩयीषण
झाल्माफाफतचा अशलार रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी. अनतक्रभण ल अनर्धकृत फाॊधकाभ वलबागाचे
काभकाजाचे रेखे एकॊदयीत वलस्कऱीतऩणे ठे लरे आशे त.

ऩेल्शाय प्रबागाकडीर अनधधकृत फाॊधकाभ ननमॊत्रण वलबागाचे रेखा ऩयीषणात आढऱून आरेल्मा

त्रटी/अननमभभतताफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. ६५ हदनाॊक ०७/०८/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता

वलबागाने माफाफत वलबागाने वादय केरेरे अभबरेखे तऩावन
ू रेखा ऩयीषणात खारीरप्रभाणे अभबप्राम
दे ण्मात मेत आशे त.

१) भशानगयऩाभरकेच्मा ऩेल्शाय प्रबागाचे लऴव २०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावचे अनधधकृत फाॊधकाभ

अनतक्रभण वलबागाचे रेखा ऩयीषणात वलबागाकडे अनधधकृत फाॊधकाभ ननमॊत्रणाचे वॊदबावतीर अभबरेखे

वनालणी नोंदलशी, ननष्कावन खचव भागणी ल लवरी नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी त्माभऱे वलत्तीम लऴव
२०१२-१३ अखेय एकूण ककती यक्कभेची लवरी शोणे प्ररॊबफत आशे माची खात्री रेखा ऩयीषणात कयता
आरी नाशी.

२) ळावन ननणवम गश
ृ वलबाग क्र. उच्चस्त २०१०/प्र.क्रभाॊक ६५/झाऩव-ू १ हदनाॊक ०२/१०/२०१० अन्लमे

ळावकीम/ननभळावकीम जभभनीलयीर अनतक्रभणाचे धोयण ठयवलणेवाठी याज्मातीर वलव भोकळ्मा जागा,
बख
ू ॊड भैदान, ऩदऩाथ माॊचे ननमभभत ब-ू रेखा ऩयीषण (Land Audit) कयण्माची मॊत्रणा ननभावण करून
लावऴवक अशलार ळावनाव वादय कयण्मावाठी उच्च स्तयीम वभभती गठीत केरी आशे. त्मानवाय

भशानगयऩाभरकेच्मा भारकीच्मा जागाॊचे बू रेखा ऩयीषणाचा अशलार रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारा
नाशी. त्मानवाय भशानगयऩाभरकेच्मा भारकीच्मा जागाॊचे बू रेखा ऩयीषण करुन अशलार ळावनाव
ऩाठवलल्माची अशलाराअबाली खात्री कयता आरी नाशी.

३) प्रबाग कामावरमात प्राप्त झारेल्मा वलवच प्रकयणाची नोंद तक्राय ल कायलाई नोंदलशीत शोणे
आलश्मक आशे. फीट ननयीषकाॊचे अशलार रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारे नाशीत. वॊफधॊ धत कननष्ठ
अभबमॊता माॊनी अनधधकृत फाॊधकाभाची ऩाशणी करून तवे तक्राय नोंदलशीत स्लत्च्मा स्लाषयीने
नोंदवलरे नाशीत. प्रबाग अधधकायी माॊनी वॊफधॊ धत अनधधकृत फाॊधकाभाच्मा फाफतीत कोणते अभबप्राम
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हदरे, ल कोणती अॊनतभ कायलाई केरी शे नोंदलशीत नभद
ू करून स्लत् स्लाषयी केरी नाशी. त्माभऱे
प्रबागाचे अनतक्रभण ल अनधधकृत फाॊधकाभ वलबागाचे काभकाजाचे रेखे एकॊदयीत वलस्कऱीतऩणे ठे लरे
अवन
ू वलहशत कामवऩद्धतीनवाय ठे लरे नाशीत.
DGPVTTM7001 (Ref No : 62, Hmm No : 65)
[End Para)
[Start Para)
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ई प्रबाग अनतक्रभण ल अनर्धकृत फाॊधकाभ वलबागाचे रेखा ऩयीषणात आढऱून

आरेल्मा अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :अनधधकृत फाॊधकाभ तोडण भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 551200.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 551200.00/-

अनर्धकृत फाॊधकाभ ननमॊत्रणाचे वॊदबाातीर अलबरेख,े तक्राय नोंदलशी, MRTP नोंदलशी, ननष्ट्कावन खचा
भागणी ल लवुरी नोंदलशी ल भशानगयऩालरकेच्मा भारकीच्मा जागाॊचे बू रेखा ऩयीषण झाल्माफाफतचा अशलार
इत्मादी अलबरेखे भुफ
ॊ ई रेखा ऩयीषा अर्धननमभ १९३० चे करभ ६ नुवाय अधावभाव ऩत्राद्लाये भागणी केरे
अवता वदयचे अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत. त्माभुऱे अनर्धकृत फाॊधकाभा वॊदबाात केरेरी
कामालाशी ननष्ट्कालवत फाॊधकाभ खचााची भागणी ल लवुरी माची तऩावणी कयता आरी नाशी. लवई वलबागाने
एकूण ४४२ अनतक्रभणे मालय कायलाई केरी नवल्माने भा.उच्च न्मामारमाचे आदे ळाचे ऩारन केरे नाशी.
भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ चे करभ ४७९ अन्लमे अनर्धकृत फाॊधकाभे/अनतक्रभणे दयू
कयण्मावाठी केरेरा खचा वॊफर्ॊ धत इवभाकडून लवूर कयालमाचा आशे . तथावऩ रेखा ऩयीषणात नस्तीतीर
उऩामुक्त माॊचे स्लाषयीत वललयणऩत्रानुवाय लऴा २०१२-१३ भध्मे अनर्धकृत फाॊधकाभे/अनतक्रभणे दयू
कयण्मावाठी झारेरा खचा यक्कभ रु. ५,५१,२००/- इतक्मा यक्कभेची लवुरी कयणे प्ररॊबफत अवल्माचे आढऱून
आरे आशे .
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लवई ई प्रबागाकडीर अनधधकृत फाॊधकाभ ननमॊत्रण वलबागाचे रेखा ऩयीषणात आढऱून आरेल्मा

त्रटी/अननमभभतताफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. ६६ हदनाॊक ०७/०८/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता

वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नवल्माने रेखा ऩयीषणात खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात
मेत आशे त.

१) भशानगयऩाभरकेच्मा लवई प्रबाग लऴव २०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावचे अनधधकृत फाॊधकाभ अनतक्रभण
वलबागाचे रेखा ऩयीषणात वलबागाकडीर अनधधकृत फाॊधकाभ ननमॊत्रणाचे वॊदबावतीर अभबरेखे तक्राय
नोंदलशी, MRTP नोंदलशी, ननष्कावन खचव भागणी ल लवरी नोंदलशी इत्मादी अभबरेखे उऩयोक्त

अधववभाव ऩत्राद्लाये भफ
ॊ ई रेखा ऩयीषा अधधननमभ १९३० चे करभ ६ नवाय रेखा ऩयीषणाव वादय

कयणे फॊधनकायक अवताॊना अधववभाव ऩत्र क्र. ६६ हदनाॊक ०७/०८/२०१४ अन्लमे भागणी करून रेखा
ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशी. त्माभऱे अनधधकृत फाॊधकाभा वॊदबावत केरेरी कामवलाशी ननष्काभवत
फाॊधकाभ खचावची भागणी ल लवरी माची तऩावणी कयता आरी नाशी.

२) लवई ई प्रबाग षेत्रात अनतक्रभण अवरेल्मा जभभनीॊचा तऩभळर माफाफतची भाहशती रेखा ऩयीषणाव
उऩरब्ध झारी नाशी. खारीर प्रकायच्मा आयक्षषत बख
ू ॊडालय झारेरे अनतक्रभण माफाफतची वद्मग्स्थती
रेखा ऩयीषणाव अलगत झारी नाशी.

अ) वयकायी जागाॊलयीर अवरेरी अनतक्रभण वॊख्मा

फ) लन वलबागाचे जागाॊलयीर अवरेरी अनतक्रभण वॊख्मा
क) भशाऩाभरका आयक्षषत बख
ू ॊड वॊख्मा

ड) भशाऩाभरका आयक्षषत बख
ू ॊडालयीर अवरेरी अनतक्रभण वॊख्मा
इ) वालवजननक हठकाणे/जागाॊलयीर अनतक्रभण वॊख्मा.

३) भशायाष्र ळावन, गश
ृ वलबाग ळावन ननणवम क्र.उच्चस्त २०१०/प्र.क्रभाॊक ६५/झाऩव-ू १ हदनाॊक

०२/१०/२०१० अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभाचे वॊदबावत वलबागात प्रबाग स्तयालय फीट ननशाम नोंदलशी
ठे लामची आशे. फीट ननयीषक /भकादभ माॊनी त्मा नोंदलशीत त्माॊच्मा फीटभधीर अनतक्रभण ल

अनधधकृत फाॊधकाभ इ. नागयी गन्ह्माळी वफॊधधत घटनाॊची नोंद घ्मामची आशे. ल तवे न केल्माव फीट
ननयीषकाव/वफॊधधत कभवचाऱमाव जफाफदाय धयालमाचे आशे. प्रबाग कामावरमाने अनधधकृत फाॊधकाभे

ननष्कावन कामवलाशीचा दै नहॊ दन अशलार भख्मारमाकडे वादय कयालमाचा आशे . ल भख्मारमात एकबत्रत
नोंदलशी ठे लन
ू त्मात आताऩमंत अवरेल्मा ककती फाॊधकाभालय कायलाई (शटवलरी) केरी त्माची नोंद

घ्मालमाची आशे . भख्मारम स्तयालय तक्राय आल्मालय आलक नोंदलशीत नोंद घेऊन, प्रबागाकडे तक्राय
ऩाठवलरी म्शणून जालक नोंदलशीत नोंद घ्मामची आशे . ऩयतू भख्मारमात/प्रबाग षेत्रात अळी नोंदलशी
ठे लरी नवल्माने शद्दीत एकूण ककती अनधधकृत फाॊधकाभे झारी ल ककती फाॊधकाभे कायलाई करून
शटवलरी ल अळा शटवलरेल्मा फाॊधकाभाॊलय झारेल्मा ननष्कावन खचावचा, लवरीचा भेऱ वलबागाने
नोंदलशी ठे लरी नवल्माने घेता आरा नाशी.

४) अनधधकृत फाॊधकाभे /अनतक्रभण माॊलय प्रबाली ननमॊत्रण ठे लण्मावाठी अनधधकृत फाॊधकाभे

/अनतक्रभण ननमॊत्रण ल ननभर
व न ऩथक ल भशाऩाभरकेच्मा नगय यचना वलबागात वभन्लमाची

आलश्मकता अवल्माने, माफाफत आलश्मक ती उऩाममोजना कयालमाची आशे . नगययचना वलबागाने

फाॊधकाभ ऩयलानगी हदल्मानॊतय त्माची भाहशती प्रबाग अधधकाऱमाॊना/ फीट कभवचाऱमाॊना त्लरयत दे णेची

आशे. ऩयॊ त अळी कामवलाशी झाल्माचे वन २०१२-२०१३ मा लऴावत आढऱून आरे नाशी. त्माभऱे वलबागाचे
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अधधकायी/कभवचायी माॊना अधधकृत ल अनधधकृत फाॊधकाभाॊलय ननमॊत्रण/दे खये ख ठे लण्माव वशकामव झारे
नाशी.

५) अनधधकृत फाॊधकाभे /अनतक्रभण माॊलय वलहशत भदतीत नोटीव न हदल्माव ल त्माऩढीर कायलाई न
केल्माव वॊफधॊ धत षेत्रातीर/प्रबागातीर वॊफधधत अधधकायी / कभवचायी माॊना जफाफदाय धरून त्माॊचे

वलरुद्ध कायलाई कयालमाची आशे. त्मानवाय भदतीत नोटीव न हदरेरी ल त्माऩढीर केरेल्मा कायलाईची
प्रकयणे रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारी नाशी.

त्माभऱे ननष्कावनालय झारेल्मा खचावचा भेऱ घेता आरा

नाशी. तवेच ळावन ननणवमातीर तयतदीनवाय प्रबागातीर फीट ननयीषक, कभवचायी/अधधकायी माॊचेलय
केरेरी कायलाई रेखा ऩयीषणाव अलगत झारी नाशी.

६) ठाणे ग्जल्ह्मातीर अनधधकृत फाॊधकाभे/ अनतक्रभणाचे वॊदबावत जनहशत माधचका कभाॊक १३५ ल
१३६/२००७ भध्मे उच्च न्मामारमात हदनाॊक १०.०६.२०१० योजी वनालणी झारी. त्माॊत वालवजननक

जागेलयीर फाॊधकाभे/ अनतक्रभण ननष्काभवत कयण्माची ळावनाची बभू भका अवन
ू उच्च न्मामारमाने

हदनाॊक ३१/१२/२०१० ऩमंत अनतक्रभणे शटवलण्मात माली अवे अऩेक्षषरे त्मा अनऴॊगाने भख्म वधचलाॊना
ळऩथऩत्र वादय कयण्माच्मा वच
ू ना हदल्मा. हदनाॊक ३१/१२/२०१० शी ळेलटची भदत अवल्माने जे

अधधकायी उऩयोक्त लेऱाऩत्रकाचे ऩारन कयणाय नाशीत त्माॊचे वलरुद्ध भळस्तबॊगाची कायलाई कयण्मात
मेईर ल पौजदायी गन्शे दाखर कयण्मात मेतीर अवे आदे ळ हदरे शोते. रेखा ऩयीषणाव प्राप्त

नस्तीतीर वललयणऩत्रानवाय लवई ई प्रबागात भाशे भाचव २०१३ अखेय ळावकीम जभभनीलय एकूण ५१७
अनतक्रभणे अवन
ू वन १९९५ ऩल
ू ींची ३६८, हदनाॊक १/१/१९९५ ते ३१ डडवेंफय २००० ऩमंतची ७२ ल

हदनाॊक ०१/०१/२००१ नॊतयची ७७ अनतक्रभणे आशे त. एकूण ७५ अनधधकृत फाॊधकाभालय ननष्काभवत
कायलाई केरी आशे. ऩयॊ त एकूण ४४२ अनतक्रभणे मालय लवई अनतक्रभण वलबागाने कायलाई केरी
नवल्माने भा.उच्च न्मामारमाचे आदे ळाचे ऩारन झारेरे नवल्माचे हदवन
ू आरे आशे.

७) भशायाष्र ळावन ननणवम गश
ृ वलबाग क्र. उच्चस्त २०१०/प्र.क्रभाॊक ६५/झाऩव-ू १ हदनाॊक ०२/१०/२०१०

अन्लमे ळावकीम/ननभळावकीम जभभनीलयीर अनतक्रभणाचे धोयण ठयवलणेवाठी याज्मातीर वलव भोकळ्मा
जागा, बख
ू ॊड भैदान, ऩदऩाथ माॊचे ननमभभत ब-ू रेखा ऩयीषण (Land Audit) कयण्माची मॊत्रणा ननभावण

करून लावऴवक अशलार ळावनाव वादय कयण्मावाठी उच्च स्तयीम वभभती गठीत केरी आशे. त्मानवाय
भशानगयऩाभरकेच्मा भारकीच्मा जागाॊचे बू रेखा ऩयीषण करुन अशलार ळावनाव ऩाठवलल्माची खात्री
अशलाराअबाली कयता आरी नाशी.

८) लवई ई प्रबाग षेत्रात वन २०१२-२०१३ भध्मे तोडरेरी/ननष्काभवत केरेरी फाॊधकाभे माॊची नोंदलशी
रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी वदय नोंदलशीनवाय लऴव २०१२-२०१३ भधीर एकूण १८ अनधधकृत
फाॊधकाभ प्रकयणे आढऱून आरी. भाशे भाचव २०१३ अखेयच्मा भाभवक अशलारानवाय एकूण २४९

अनधधकृत फाॊधकाभे अवन
ू ९७ फाॊधकाभे ननष्काभवत केरी आशे त. तय १५२ अनधधकृत फाॊधकाभे

ननष्काभवत कयालमाची भळल्रक आशे त. भशानगयऩाभरका पॊडातन
ू ननष्काभवत केरेल्मा ९७ फाॊधकाभे
तोडण्माचा/ननष्काभवत कयण्माचा खचव भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ चे करभ ४७९

अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभे/अनतक्रभणे केरेल्मा वॊफधॊ धत इवभाकडून लवर
ू कयालमाचा आशे . ननष्कावन
कायलाईवाठी लाऩयरेरे भनष्मफऱ, ऩोरीव ल मॊत्रवाभग्री चा तऩभळर ननष्काभवत फाॊधकाभे

नोंदलशीअबाली प्राप्त झारा नाशी. त्माभऱे ननष्कावनालय एकूण ककती खचव झारा माची खात्री कयता
आरी नाशी.
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९) लवई ई प्रबागाकडीर तक्राय नोंदलशी, ल MRTP गन्शे दाखर नोंदलशी इत्मादी नोंदलह्मा रेखा
ऩयीषणाव उऩरब्ध झाल्मा नाशीत. तथावऩ ननष्कावन नोंदलशी प्राप्त झारी वदय नोंदलह्मातीर

ऩष्ृ ठाॊना भशाऩाभरका भळक्का ठववलरेरा नवन
ू ऩष्ृ ठ क्रभाॊक टाकून नोंदलह्मा प्रबाग अधधकायी म्शणून
वशाय्मक आमक्त (प्रबायी) माॊनी प्रभाणणत केरेल्मा नाशीत. वदय नोंदलह्मातीर नोंदरेल्मा नोंदीफाफत
वॊफधॊ धत भरवऩक, कननष्ठ अभबमॊता, प्रबाग अधधकायी माॊनी एकाशी नोंदी वभोय ती नोंद केल्माची,

तऩावल्माची, फयोफय अवल्माची, कायलाई केल्माफाफत स्लाषयी करून वॊफधॊ धत नोंदी प्रभाणणत केरेल्मा

नाशीत. त्माभऱे नोंदलशीत नोंदरेल्मा वॊफधॊ धत नोंदी अचूक ल फयोफय अवल्माचे रेखा ऩयीषणात खात्री
भानता मेत नाशी. तवेच लऴव २०१२-१३ च्मा तक्राय नोंदलशीच्मा अनऩरब्धतेभऱे अनधधकृत

फाॊधकाभाच्मा एकूण ककती तक्रायी प्राप्त झाल्मा माची खात्री कयता आरी नाशी. ल भाशे भाचव २०१३

अखेय एकूण २४९ ऩैकी लऴव २०१२-१३ अखेय ९७ अनधधकृत फाॊधकाभ प्रकयणाॊलय ननष्कावनाची कायलाई
केरी आशे . एकूण २४९ अनधधकृत फाॊधकाभालय नोटीवा फजालल्मा आशे त ऩैकी १५२ अनधधकृत
फाॊधकाभे मालय कायलाई कयणे प्ररॊबफत अवताना लऴव २०१२-१३ भध्मे केलऱ १८ अनधधकृत

फाॊधकाभालय MRTP गन्शे दाखर केल्माचे रेखा ऩयीषणाव वादय केरेल्मा वललयणऩत्रालरून हदवन
ू

आरे आशे. उलवरयत फाॊधकाभालय MRTP अॊतगवत गन्शे दाखर केरे नाशीत. माफाफतच्मा लेगलेगळ्मा
नोंदलशीव नोंदरेल्मा नोंदी माचा भेऱ अशलारातीर आकडेलायीळी जऱत नाशी.

१०) रेखा ऩयीषणात नस्तीभधीर उऩामक्त माॊचे स्लाषयीत वललयणऩत्रानवाय वलत्तीम लऴव २०१२-१३
भध्मे अनधधकृत फाॊधकाभे/अनतक्रभणे दयू कयण्मावाठी झारेरा खचव यक्कभ रु. ५,५१,२००/- इतक्मा
यक्कभेची लवरी कयणे प्ररॊबफत अवल्माचे आढऱून आरे आशे.

११) प्रबाग कामावरमात प्राप्त झारेल्मा वलवच प्रकयणाची नोंद तक्राय ल कायलाई नोंदलशीत शोणे

आलश्मक आशे. फीट ननयीषकाॊचे अशलार रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारे नाशीत. वॊफधॊ धत कननष्ठ

अभबमॊता माॊनी अनधधकृत फाॊधकाभाची ऩाशणी करून तवे तक्राय नोंदलशीत स्लत्च्मा स्लाषयीने

नोंदवलरे नाशीत. प्रबाग अधधकायी माॊनी वॊफधॊ धत अनधधकृत फाॊधकाभाच्मा फाफतीत कोणते अभबप्राम
हदरे, ल कोणती अॊनतभ कायलाई केरी शे नोंदलशीत नभद
ू करून स्लत् स्लाषयी केरी नाशी. त्माभऱे

प्रबागाचे अनतक्रभण ल अनधधकृत फाॊधकाभ वलबागाचे काभकाजाचे रेखे एकॊदयीत वलस्कऱीतऩणे ठे लरे
अवन
ू भशायाष्र ळावन, गश
ृ वलबाग ळावन ननणवम क्र.उच्चस्त २०१०/प्र.क्रभाॊक ६५/झाऩव-ू १ हदनाॊक

०२/१०/२०१० भध्मे नभद
ू केल्मानवाय वलहशत कामवऩद्धतीनवाय रेखे ठे लरे नाशीत. त्माभऱे अनधधकृत
फाॊधकाभा वॊदबावत केरेरी कामवलाशी ननष्काभवत फाॊधकाभ खचावची भागणी ल लवरी माची तऩावणी
कयता आरी नाशी.
DGPVTTM7001 (Ref No : 63, Hmm No : 66)
[End Para)
[Start Para)
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अ प्रबाग अनतक्रभण ल अनर्धकृत फाॊधकाभ वलबागाचे रेखा ऩयीषणात आढऱून

आरेल्मा अननमलभतता
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013
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रेखा ळीऴव :अनधधकृत फाॊधकाभ तोडण भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 2294880.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 2294880.00/-

अ प्रबागाचे अनर्धकृत फाॊधकाभ ननमॊत्रणाचे वॊदबाातीर अलबरेख,े वुनालणी नोंदलशी, ननष्ट्कावन खचा भागणी,
लवुरी नोंदलशी ल भशानगयऩालरकेच्मा भारकीच्मा जागाॊचे बू रेखा ऩयीषण झाल्माफाफतचा अशलार इत्मादी
अलबरेखे भुफ
ॊ ई रेखा ऩयीषा अर्धननमभ १९३० चे करभ ६ नुवाय अधावभाव ऩत्राद्लाये भागणी केरे अवता
वदयचे अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नवल्माने अनर्धकृत फाॊधकाभावॊदबाात केरेरी कामालाशी
ननष्ट्कालवत फाॊधकाभ खचााची भागणी ल लवुरी माची तऩावणी कयता आरी नाशी. फोऱीॊज वलबागाने एकूण
११५ अनतक्रभणे मालय कायलाई केरी नवल्माने भा.उच्च न्मामारमाचे आदे ळाचे ऩारन केरे नाशी. भशायाष्ट्र
भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ चे करभ ४७९ अन्लमे अनर्धकृत फाॊधकाभे/अनतक्रभणे दयू कयण्मावाठी
केरेरा खचा वॊफर्ॊ धत इवभाकडून लवूर कयालमाचा आशे . तथावऩ रेखा ऩयीषणात प्राप्त झारेल्मा उऩामुक्त
माॊचे वललयणऩत्रानुवाय लऴा २०१२-१३ भध्मे अनर्धकृत फाॊधकाभे/अनतक्रभणे दयू कयण्मावाठी झारेरा खचा
यक्कभ रु. २२,९४,८८०/- इतक्मा यक्कभेची लवुरी केरी नाशी.

फोऱीॊज अ प्रबागाकडीर अनधधकृत फाॊधकाभ ननमॊत्रण वलबागाचे रेखा ऩयीषणात आढऱून आरेल्मा

अननमभभतताफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. ७८ हदनाॊक १९/०८/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता वलबागाने
माफाफत काशीशी खरावा केरा नवल्माने रेखा ऩयीषणात खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.
१) भशानगयऩाभरकेच्मा फोऱीॊज अ प्रबाग लऴव २०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावचे अनधधकृत फाॊधकाभ

अनतक्रभण वलबागाचे रेखा ऩयीषणात वलबागाकडे अनधधकृत फाॊधकाभ ननमॊत्रणाचे वॊदबावतीर अभबरेखे
वनालणी नोंदलशी, ननष्कावन खचव भागणी ल लवरी नोंदलशी इत्मादी अभबरेखे भफ
ॊ ई रेखा ऩयीषा

अधधननमभ १९३० चे करभ ६ नवाय रेखा ऩयीषणाव अभबरेखे वादय कयणे फॊधनकायक आशे अवे
अवताना अधववभाव ऩत्र क्र. ७८ हदनाॊक १९/०८/२०१४ अन्लमे भागणी करूनशी अभबरेखे रेखा

ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशी. त्माभऱे अनधधकृत फाॊधकाभावॊदबावत केरेरी कामवलाशी ननष्काभवत
फाॊधकाभ खचावची भागणी ल लवरी माची तऩावणी कयता आरी नाशी.

२) फोऱीॊज अ प्रबाग षेत्रात अनतक्रभण झारेल्मा जभभनीॊचा तऩभळर माफाफतची भाहशती रेखा

ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. खारीर प्रकायच्मा आयक्षषत बख
ू ॊडालय झारेरे अनतक्रभण माफाफतची
वद्मग्स्थती रेखा ऩयीषणाव अलगत झारी नाशी.

अ) वयकायी जागाॊलयीर अवरेरी अनतक्रभण वॊख्मा

फ) लन वलबागाचे जागाॊलयीर अवरेरी अनतक्रभण वॊख्मा
क) भशाऩाभरका आयक्षषत बख
ू ॊड वॊख्मा

ड) भशाऩाभरका आयक्षषत बख
ू ॊडालयीर अवरेरी अनतक्रभण वॊख्मा
इ) वालवजननक हठकाणे/जागाॊलयीर अनतक्रभण वॊख्मा.

३) भशायाष्र ळावन, गश
ृ वलबाग ळावन ननणवम क्र.उच्चस्त २०१०/प्र.क्रभाॊक ६५/झाऩव-ू १ हदनाॊक

०२/१०/२०१० अन्लमे अनधधकृत फाॊधकाभाचे वॊदबावत वलबागात प्रबाग स्तयालय फीट ननशाम नोंदलशी
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ठे लामची आशे. फीट ननयीषक /भकादभ माॊनी त्मा नोंदलशीत त्माॊच्मा फीटभधीर अनतक्रभण ल

अनधधकृत फाॊधकाभ इ. नागयी गन्ह्माळी वफॊधधत घटनाॊची नोंद घ्मामची आशे. ल तवे न केल्माव फीट
ननयीषकाव/वफॊधधत कभवचाऱमाव जफाफदाय धयालमाचे आशे. प्रबाग कामावरमाने अनधधकृत फाॊधकाभे

ननष्कावन कामवलाशीचा दै नहॊ दन अशलार भख्मारमाकडे वादय कयालमाचा आशे . ल भख्मारमात एकबत्रत
नोंदलशी ठे लन
ू त्मात आताऩमंत अवरेल्मा ककती फाॊधकाभालय कायलाई (शटवलरी) केरी त्माची नोंद

घ्मालमाची आशे . भख्मारम स्तयालय तक्राय आल्मालय आलक नोंदलशीत नोंद घेऊन, प्रबागाकडे तक्राय
ऩाठवलरी म्शणून जालक नोंदलशीत नोंद घ्मामची आशे . ऩयतू भख्मारमात/प्रबाग षेत्रात अळी नोंदलशी
ठे लरी नवल्माने शद्दीत एकूण ककती अनधधकृत फाॊधकाभे झारी ल ककती फाॊधकाभे कायलाई करून

शटवलरी ल अळा शटवलरेल्मा फाॊधकाभाॊलय झारेल्मा खचावचा ल लवरीचा भेऱ वलबागाने नोंदलशी ठे लरी
नवल्माने घेता आरा नाशी.

४) अनधधकृत फाॊधकाभे /अनतक्रभण माॊलय प्रबाली ननमॊत्रण ठे लण्मावाठी अनधधकृत फाॊधकाभे

/अनतक्रभण ननमॊत्रण ल ननभर
व न ऩथक ल भशानगयऩाभरकेच्मा नगय यचना वलबागात वभन्लमाची

आलश्मकता अवल्माने, माफाफत आलश्मक ती उऩाममोजना कयालमाची आशे . नगय यचना वलबागाने

फाॊधकाभ ऩयलानगी हदल्मानॊतय त्माची भाहशती प्रबाग अधधकाऱमाॊना/ फीट कभवचाऱमाॊना त्लरयत दे णेची
आशे ऩयॊ त अळी कामवलाशी झाल्माचे वन २०१२-२०१३ मा लऴावत झाल्माचे रेखा ऩयीषणाव आढऱून
आरे नाशी. त्माभऱे वलबागाचे अधधकायी/कभवचायी माॊना अधधकृत ल अनधधकृत फाॊधकाभाॊलय
ननमॊत्रण/दे खये ख ठे लण्माव वशकामव झारे नाशी.

५) अनधधकृत फाॊधकाभे /अनतक्रभण माॊलय वलहशत भदतीत नोटीव न हदल्माव ल त्माऩढीर कायलाई न

केल्माव वॊफधॊ धत षेत्रातीर/प्रबागातीर वॊफधधत अधधकायी / कभवचायी माॊना जफाफदाय धरून त्माॊचेवलरुद्ध

कायलाई कयालमाची आशे . त्मानवाय भदतीत नोटीव न हदरेरी ल त्माऩढीर केरेल्मा कायलाईची प्रकयणे
रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारी नाशी. त्माभऱे ननष्कावनालय झारेल्मा खचावचा भेऱ घेता आरा नाशी.

तवेच ळावन ननणवमातीर तयतदीनवाय प्रबागातीर फीट ननयीषक, कभवचायी/अधधकायी माॊचेलय केरेरी
कायलाई रेखा ऩयीषणाव अलगत झारी नाशी.

६) ठाणे ग्जल्ह्मातीर अनधधकृत फाॊधकाभे/ अनतक्रभणाचे वॊदबावत जनहशत माधचका कभाॊक १३५ ल
१३६/२००७ भध्मे उच्च न्मामारमात हदनाॊक १०.०६.२०१० योजी वनालणी झारी. त्माॊत वालवजननक

जागेलयीर फाॊधकाभे/ अनतक्रभण ननष्काभवत कयण्माची ळावनाची बभू भका अवन
ू उच्च न्मामारमाने

हदनाॊक ३१/१२/२०१० ऩमंत अनतक्रभणे शटवलण्मात माली अवे अऩेक्षषरे त्मा अनऴॊगाने भख्म वधचलाॊना
ळऩथऩत्र वादय कयण्माच्मा वच
ू ना हदल्मा. हदनाॊक ३१/१२/२०१० हश ळेलटची भदत अवल्माने जे

अधधकायी उऩयोक्त लेऱाऩत्रकाचे ऩारन कयणाय नाशीत त्माॊचे वलरुद्ध भळस्तबॊगाची कायलाई कयण्मात
मेईर ल पौजदायी गन्शे दाखर कयण्मात मेतीर अवे आदे ळ हदरे शोते. रेखा ऩयीषणाव प्राप्त

नस्तीतीर वललयणऩत्रानवाय फोऱीॊज ई प्रबागात भाशे भाचव २०१३ अखेय ळावकीम जभभनीलय एकूण

४७३ अनतक्रभणे अवन
ू वन १९९५ ऩल
ू ींची ३०८, हदनाॊक १/१/१९९५ ते ३१ डडवेंफय २००० ऩमंतची ५० ल
हदनाॊक ०१/०१/२००१ नॊतयची ११५ अनतक्रभणे आशे त वषभ अधधकाऱमाॊनी तऩावणीनॊतय ३५८

अनतक्रभणे ऩात्र ठयवलरी आशे त. एकूण ११५ अनतक्रभणे मालय फोऱीॊज अनतक्रभण वलबागाने कायलाई
केरी नवल्माने भा.उच्च न्मामारमाचे आदे ळाचे ऩारन झारेरे नवल्माचे हदवन
ू आरे आशे.

७) ळावन ननणवम गश
ृ वलबाग क्र. उच्चस्त २०१०/प्र.क्रभाॊक ६५/झाऩव-ू १ हदनाॊक ०२/१०/२०१० अन्लमे
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ळावकीम/ननभळावकीम जभभनीलयीर अनतक्रभणाचे धोयण ठयवलणेवाठी याज्मातीर वलव भोकळ्मा जागा,
बख
ू ॊड भैदान, ऩदऩाथ माॊचे ननमभभत ब-ू रेखा ऩयीषण (Land Audit) कयण्माची मॊत्रणा ननभावण करून
लावऴवक अशलार ळावनाव वादय कयण्मावाठी उच्च स्तयीम वभभती गठीत केरी आशे. त्मानवाय

भशानगयऩाभरकेच्मा भारकीच्मा जागाॊचे बू रेखा ऩयीषण करुन अशलार ळावनाव ऩाठवलल्माची खात्री
अशलाराअबाली कयता आरी नाशी.

८) नलघय-भाणणकऩयू ड प्रबाग षेत्रात वन २०१२-२०१३ भध्मे तोडरेरी/ननष्काभवत केरेरी फाॊधकाभे
माॊची नोंदलशी रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. भाशे भाचव २०१३ अखेयच्मा भाभवक

अशलारानवाय एकूण ३७४ अनधधकृत फाॊधकाभे अवन
ू ५० फाॊधकाभे ननष्काभवत केरी आशे त. तय ३२४
अनधधकृत फाॊधकाभे ननष्काभवत कयालमाची भळल्रक आशे त. ननष्काभवत केरेरी ५० फाॊधकाभे

तोडण्माचा/ननष्काभवत कयण्माचा खचव भशायाष्र प्राॊनतक अधधननमभ १९४९ चे करभ ४७९ अन्लमे
अनधधकृत फाॊधकाभे/अनतक्रभणे केरेल्मा वॊफधॊ धत इवभाकडून लवर
ू कयालमाचा आशे . ननष्कावन

कायलाईवाठी लाऩयरेरे भनष्मफऱ, ऩोरीव ल मॊत्रवाभग्री चा तऩभळर ननष्काभवत फाॊधकाभे नोंदलशीत

नोंदरा नवन
ू ननष्काभवत केरेल्मा फाॊधकाभालयीर खचावची/बफराॊची भागणी करून खचव यक्कभ लवरी
केरी नाशी. ९) फोऱीॊज अ प्रबागाकडीर तक्राय नोंदलशी, ल MRTP गन्शे दाखर नोंदलशी इत्मादी
नोंदलह्मा रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झाल्मा. तथावऩ वदयच्मा नोंदलह्मातीर ऩष्ृ ठाॊना भशाऩाभरका

भळक्का ठववलरेरा नवन
ू ऩष्ृ ठ क्रभाॊक टाकून नोंदलह्मा वषभ अधधकाऱमाने प्रभाणणत केरेल्मा नाशीत.
वदय नोंदलह्मातीर नोंदरेल्मा नोंदीफाफत वॊफधॊ धत भरवऩक, कननष्ठ अभबमॊता, प्रबाग अधधकायी माॊनी
एकाशी नोंदी वभोय ती नोंद केल्माची, तऩावल्माची, फयोफय अवल्माची, कायलाई केल्माफाफत स्लाषयी
करून वॊफधॊ धत नोंदी प्रभाणणत केरेल्मा नाशीत. त्माभऱे त्मा त्मा नोंदलशीत नोंदरेल्मा वॊफधॊ धत नोंदी
अचूक ल फयोफय अवल्माचे रेखा ऩयीषणात खात्री कयता मेत नाशी. तवेच लऴव २०१२-१३ च्मा तक्राय
नोंदलशीव अनधधकृत फाॊधकाभाच्मा एकूण २५५ तक्रायी नोंदल्मा आशे त. ल भाशे भाचव २०१३ अखेय

एकूण ३७४ ऩैकी लऴव २०१२-१३ अखेय ५० अनधधकृत फाॊधकाभ प्रकयणाॊलय ननष्कावनाची कायलाई केरी
आशे. एकूण ३७४ अनधधकृत फाॊधकाभालय नोटीवा फजालल्मा आशे त ऩैकी ३२४ अनधधकृत फाॊधकाभे
मालय ननष्कावन कायलाई कयणे प्ररॊबफत अवताना लऴव २०१२-१३ अखेय केलऱ १५ अनधधकृत

फाॊधकाभालय MRTP गन्शे दाखर केरे आशे त. तयी उलवरयत फाॊधकाभालय MRTP अॊतगवत गन्शे दाखर
केरे नाशीत. माफाफतच्मा लेगलेगळ्मा नोंदलशीव नोंदरेल्मा नोंदी माचा भेऱ अशलारातीर आकडेलायीळी
जऱत नाशी.

१०) तथावऩ उऩामक्त लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका माॊचे वललयणऩत्रानवाय अ प्रबागाॊतगवत लऴव

२०१२-१३ ची एकूण ननष्काभवत केरेल्मा फाॊधकाभालयीर झारेल्मा खचावची प्रनतऩत
ू ी भागणी यक्कभ रु.
२२,९४,८८०/- ची लवरी कयणे आलश्मक आशे.

११) प्रबाग कामावरमात प्राप्त झारेल्मा वलवच प्रकयणाची नोंद तक्राय ल कायलाई नोंदलशीत शोणे

आलश्मक आशे. फीट ननयीषकाॊचे अशलार रेखा ऩयीषणाव प्राप्त झारे नाशीत. वॊफधॊ धत कननष्ठ

अभबमॊता माॊनी अनधधकृत फाॊधकाभाची ऩाशणी करून तवे तक्राय नोंदलशीत स्लत्च्मा स्लाषयीने

नोंदवलरे नाशीत. प्रबाग अधधकायी माॊनी वॊफधॊ धत अनधधकृत फाॊधकाभाच्मा फाफतीत कोणते अभबप्राम
हदरे, ल कोणती अॊनतभ कायलाई केरी शे नोंदलशीत नभद
ू करून स्लत् स्लाषयी केरी नाशी. त्माभऱे

प्रबागाचे अनतक्रभण ल अनधधकृत फाॊधकाभ वलबागाचे काभकाजाचे रेखे एकॊदयीत वलस्कऱीतऩणे ठे लरे
अवन
ू भशायाष्र ळावन, गश
ृ वलबाग ळावन ननणवम क्र.उच्चस्त २०१०/प्र.क्रभाॊक ६५/झाऩव-ू १ हदनाॊक
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०२/१०/२०१० भध्मे नभद
ू केल्मानवाय वलहशत कामवऩद्धतीनवाय रेखे ठे लरे नाशी. त्माभऱे अनधधकृत

फाॊधकाभा वॊदबावत केरेरी कामवलाशी ननष्काभवत फाॊधकाभ खचावची भागणी ल लवरी माची तऩावणी
कयता आरी नाशी.
DGPVTTM7001 (Ref No : 64, Hmm No : 78)
[End Para)
[Start Para)
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ऩरयलशन ठे क्मातीर अननमलभतता

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩरयलशन वेला ळल्क भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 499600.00/-

ऩरयलशन उऩक्रभाच्मा ठे क्मातुन वॊफधीत ठे केदाय भे. बार्गयथी रान्व कॉऩो.प्रा.लर. माॊना ऩुढीर १० लऴाात
भागीर ३ लऴाात प्राप्त झारेल्मा जभा यकभेलरुन अॊदाजे रु. ४५० कोटी अऩेक्षषत उत्ऩन्न लभऱणाय अवताना
वदय ऩरयलशन ठे क्माचा कयायनाम्पमावाठी भुद्ाॊक ळुल्क रु.५,००,०००/- लाऩयण्माऐलजी कयायनाभा यक्कभ रु.
५००/- च्मा भुद्ाॊक ऩेऩयलय केल्माने वदय ठे क्मात भुद्ाॊक ळुल्क रु.४,९९,५००/- कभी लाऩयरे आशे . फॉक गॅयॊटी
कयायनाभा शा वलहशत यक्कभेच्मा भुद्ाॊक ळुल्क ऩेऩयलय केरेरा नाशी. ठे केदाय भे. बार्गयथी रान्व कॉऩो.प्रा.लर.
माॊनी लेऱोलेऱी भशानगयऩालरकेव ऩरयलशन उऩक्रभात ककती फव चारू केल्मा माफाफत वॊफर्ॊ धत नलीन फवचे
रूट, क्रभाॊकावश कऱवलरे नाशी. वलरॊफाने बयणा केरेल्मा यॉमल्टीच्मा दॊ डात्भक यकभेची लवुरी केरी नाशी.

भशायाष्र ळावन गश
ृ वलबाग ऩत्र क्रभाॊक एभव्शीआय ०३११/प्र.क्र.७०/ऩरय-२ हदनाॊक ०५ जरै २०११ अन्लमे लवईवलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा ऩरयलशन उऩक्रभावाठी खाजगीकयणातन
ू ऩरयलशन वेला वरु कयण्माव काशी
अटी ल ळतींच्मा अधीन याशून भान्मता हदरी आशे. त्माअनऴॊगाने लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा

ऩरयलशन वेलेकरयता PPP तत्लालय भागवलरेल्मा हदनाॊक २७/०७/२०१३ च्मा ननवलदे व अनवरून एकूण ३
ननवलदा प्राप्त झाल्मा. ननवलदा पॉभव पी रु.१०००/- अधधक रु. ५००/- व्शॎट कय वॊफधॊ धत नतन्शी

ननवलदाधायकाॊकडून लवरी केरी आशे. प्राप्त ननवलदाधायकाॊऩक
ै ी भे. बाधगयथी रान्व कॉऩो.प्रा.भर. माॊची
उच्चतभ यॉमल्टी दय रु.१०००/- प्रनत फव प्रनत लऴव भॊजयू करून त्माॊना आदे ळ क्रभाॊक

लावलळभ/ऩरयलशन/५९४/२०१२ हदनाॊक ०९/०९/२०१२ अन्लमे कामावदेळ हदरा आशे . स्थामी वभभतीने ठयाल

क्र.४३० हदनाॊक ०३/०८/२०१२ अन्लमे वॊवलदा कयणेव भॊजयी हदरी आशे. भे. बाधगयथी रान्व कॉऩो.प्रा.भर.

माॊचेवोफत यक्कभ रु.५००/- च्मा भद्राॊक ऩेऩयलय हदनाॊक ०८/०८/२०१२ योजी १० लऴेवाठी कयायनाभा केरा आशे .
ल वदयचा ऩरयलशन वेला उऩक्रभ हदनाॊक ०३/१०/२०१२ ऩावन
ू वरु केरा आशे. रेखा ऩयीषणात आढऱून

आरेल्मा अननमभभतताफाफत अधववभाव ऩत्र क्र. ७० हदनाॊक ११/०८/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता
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वलबागाने माफाफत काशीशी खरावा केरा नवल्माने रेखा ऩयीषणात खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत
आशे त.
१) वदय उऩक्रभ BOOM (PPP) तत्लालय अवन
ू वरुलातीव ५० फवेव ल ऩढीर ३ लऴावत ४०० फवेव

कामावग्न्लत कयणेचे आशे. ऩालती क्रभाॊक १२८६४० हदनाॊक २९/१०/२०१३ अन्लमे रु.८४,६५५/- यॉमल्टी बयणा ८६
फवची केरी आशे. ऩरयलशन उऩक्रभ चारू झाल्माऩावन
ू म्शणजे ऑक्टोफय २०१२ ते डडवेंफय २०१३ मा १५ भहशने
कारालधीचे ऩरयलशन उऩक्रभाचे जभा प्रलावी बाडे उत्ऩन्न यक्कभ रु.२८,२४,७४,२५१/- इतके अवन
ू त्मानवाय

८६ फवेवची उत्ऩन्नाची भाभवक वयावयी यक्कभ रु.१,८८,३१,६१७/- इतकी मेत अवल्माने ८६ फवेवचे १० लऴावचे
अॊदाग्जत उत्ऩन्न यक्कभ रु.११२,९८,९७,०२०/- मेत.े तवेच ऩढीर ३ लऴावत ४०० फवेव ऩरयलशन उऩक्रभात वरु
ू
शोणाय अवल्माने वाधायणऩणे अॊदाजे ४५०/- कोटी इतके प्रलावी बाड्माऩावन
ू उत्ऩन्न भभऱणाय आशे. अवे
अवताना वॊफधॊ धत ठे केदाय माॊचेवोफत १० लऴाववाठी केरेरा कयायनाभा शा यक्कभ रु. ५००/- च्मा भद्राॊकालय

केरा आशे. भफ
ॊ ई भद्राॊक अधधननमभ १९५८ च्मा करभ ६३ ची दरुस्ती/वधायणा क्र. १२ हद. ०१/०५/२००६ नवाय
वलहशत केरेल्मा दयानवाय भल्
ू म यक्कभ रु. १० राखाकायीता रु.१००/- ल त्माऩढीर प्रनत १ रष यक्कभेव
रु.१००/- ल जास्तीत जास्त रु.५,००,०००/- इतक्मा यक्कभेचे भद्राॊक ळल्क लाऩयणेचे आशे. त्मानवाय

ठे क्मातन
ू अॊदाजे रु. ४५०/- कोटी उत्ऩन्न जभा शोणाय आशे. भद्राॊक ळल्क दयानवाय जास्तीत जास्त भद्राॊक
ळल्क म्शणजे यक्कभ रु.५,००,०००/- शे यक्कभ रु. १००,०९,०००००/- इतक्मा यक्कभेच्मा कयायनाम्मावाठी

आशे ल मा कयायनाम्मातीर ठे क्माद्लाये ठे केदायाव अॊदाजे ४५०/- कोटी यक्कभ उत्ऩन्न जाहशयात कयाचे उत्ऩन्न
लगऱून भभऱणाय आशे . त्माभऱे यक्कभ रु. ५,००,०००/- इतक्मा यक्कभेचे भद्राॊक ळल्क लाऩरून कयायनाभा
कयणे आलश्मक अवताना यक्कभ रु.५००/- चे भद्राॊक ळल्क लाऩरून कयायनाभा केल्माने वदय प्रकयणी रु.
४,९९,५००/- कभी यक्कभेचे भद्राॊक ळल्क कयायनाम्मावाठी लाऩयरे आशे त.

त्माभऱे वॊफधॊ धत ठे केदाय भे.

बाधगयथी रान्व कॉऩो.प्रा.भर. माॊचेकडून कभी लाऩयरेरे भदाॊक ळल्काची यक्कभ रु. ४,९९,५००/- ची लवरी
करून वॊफधॊ धत रेखा भळऴावखारी बयणा करून अनऩारन कयाले.

२) वदय ठे क्मावाठी भे. बाधगयथी रान्व कॉऩो.प्रा.भर. माॊनी यक्कभ रु.१०,००,०००/- ची आमवीआम फॉकेची
ऩयपॉयभन्व गॎयॊटी फॉकेच्मा रेटयशे डलय हदरी आशे. भफ
ॊ ई भद्राॊक अधधननमभ १९५८ च्मा करभ ६३ ची

दरुस्ती/वधायणा क्र. १२ हद. ०१/०५/२००६ नवाय ननवलदा वलहशत दयाने भद्राॊक ळल्क बयणे फॊधनकायक

अवताना वदयचा फॉक गॎयॊटी कयायनाभा शा वलहशत यक्कभेच्मा भद्राॊक ळल्क ऩेऩयलय केरेरा नवल्माने भदाॊक
ळल्क यक्कभ रु. १००/- ची लवरी करून वॊफधॊ धत रेखा भळऴावखारी बयणा करून अनऩारन कयाले.
३) ऩरयलशन वलबागाने ननवलदा तमाय कयताना ननवलदे त यॉमल्टीचा दय प्रनत लऴव प्रनत फव अवा नभद
ू केरा आशे.
म्शणजेच लऴव २०१२ भध्मे १ फवची यॉमल्टी रु. १०००/- ल १० ले लऴव २०२२ भध्मेदेखीर १ फवची यॉमल्टी रु.
१०००/- भभऱणाय आशे.

लास्तवलक ऩशाता यॉमल्टी शी दयलऴी बयणा केरी जाणाय अवल्माने ल दय लऴी

नतकीट दयात लाढ शोऊन उत्ऩन्न लाढणाय अवल्माने यॉमल्टीच्मा दयात लावऴवक/द्वललावऴवक लाढ कयणेफाफत

ननवलदा अटी-ळती भध्मे फाफ नभद
ू केरी अवती तय भशाऩाभरकेच्मा उत्ऩन्नात लाढ झारी अवती ऩयॊ त तवे केरे
नवल्माने भशाऩाभरकेव यॉमल्टीद्लाये १० लऴावत कभी उत्ऩन्न प्राप्त शोणाय आशे.

४) ठे केदाय भे. बाधगयथी रान्व कॉऩो.प्रा.भर. माॊनी लेऱोलेऱी भशानगयऩाभरकेव ऩरयलशन उऩक्रभात ककती फव
चारू केल्मा माफाफत वॊफधॊ धत नलीन फवचे रूट, क्रभाॊकावश कऱवलरेचे रेखा ऩयीषणात आढऱून आरे नाशी.
त्माभऱे लवर
ू केरेरी यॉमल्टी फयोफय अवल्माची खात्री रेखा ऩयीषणात कयता आरी नाशी.
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५) ननवलदे तीर स्ऩेभवकपकेळन ३.८(४) नवाय ळशय ऩरयलशन उऩक्रभातीर फवेवना जीऩीएव भवस्टीभ

फववलण्माचे आशे. त्मानवाय जीऩीएव भवस्टीभ फववलरेफाफतची ताॊबत्रक अशलार रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध न
झाल्माने माफाफत ननवलदे तीर स्ऩेभवकपकेळननवाय कामवलाशी झाल्माची खात्री कयता आरी नाशी.
६) ननवलदे त ऑऩये टय माॊची जफाफदायी ननवलदे तीर स्ऩेभवकपकेळन ३.११(३) नवाय फवेवचा वलभा कयायनाभा

कारालधीऩमवत काढणेचा अवन
ू थडव ऩाटी रयक्व कव्शयचा त्माॊत वभालेळ अवल्माची खात्री भशानगयऩाभरकेने

कयणे आलश्मक आशे तथावऩ अळी खात्री भशानगयऩाभरकेने आलश्मक त्मा कागदऩत्राॊच्मा आधाये केरेरी नाशी.
७) ननवलदे तीर ९.१(फी) नवाय यॉमल्टी पी उऩक्रभ वरु झाल्माऩावन
ू ६ भहशन्मानॊतय बयणा कयालमाची आशे .
वदयची यक्कभ दे म झाल्माऩावन
ू ३ भहशन्मात बयणा न केल्माव लावऴवक ६% दयाने दॊ डनीम व्माजाची

आकायणी कयणेची आशे. ऩरयलशन उऩक्रभ हदनाॊक ०३/१०/२०१२ योजी वरु झारा अवन
ू ६ भहशने हदनाॊक
०२/०४/२०१३ योजी ऩण
ू व शोतात ल त्मानॊतय हदनाॊक ०२/०७/२०१३ ऩमंत यॉमल्टी पी यक्कभेचा बयणा कयणे

आलश्मक अवताना तो हदनाॊक २९/१०/२०१३ योजी उऩयोक्त अनक्रभाॊक १ भध्मे नभद
ू केल्माप्रभाणे यक्कभ रु.

८४,६५५/- बयणा केरेल्मा यक्कभेच्मा वलरॊफाफाफत दॊ डनीम व्माजाची यक्कभ लवरी केरी नाशी. तयी माफाफत
ऩरयगणना करून दॊ डनीम व्माज यक्कभ रु. १६४२/- (८४फव x यॉमल्टी १००० X ६% = लावऴवक व्माज
५०४०/३६५ हदलव = १३.८० प्रनत हदलव x ११९ हदलव = १६४२) ची लवरी कयाली.
८) ननवलदे त खारीरप्रभाणे ऩॎयाभभटवव आशे त.
Sr.

Parameters

Performance

Penalty for non meeting the

01.

Timeliness of Bus

Not more than +/-20

Rs.50/- for deviation, Rs.500/-

time

whole day on particular Route

No.

02

Services

Performance Standard

minutes from scheduled for non operation of a Bus for

Adherence to prescribed No deviations are
Route (Except the period permitted
of processions, festivals,

Rs.500/- for each instance of
deviation.

temporary closing of
roads etc.)
03

Stopping at designated

04

Sharing of ticket vending Daily or weekly Basis
machine data

of as decided by time

Rs.100/- for each delay

05

Cleanliness of Bus

Bi-weekly cleaning of

Rs.50/- for each instance a

outside

cleaning

06

Bus Stops

No deviations are
permitted

Bus from inside and

Periodic maintenance of As recommended by
Buses

bus manufacturer
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maintenance
07

Valid fitness certified/
other certificates for

operating the Bus on

No deviations are
permitted

prescribed uniform in a
calendar month.

Prescribed uniforms of

Not more than one

Rs.100/- for each day after 1st

conductor

each bus

conductor is without prescribed

bus driver and bus

09

instance that a bus driver or a
bus conductor is without

Road
08

Rs.100/- for each day after 1st

Sharing of data with

deviation in month for

uniform in a calendar month

share data on monthly Rs.100/- for delay beyond the

vasai-virar city municipal basis

time specified.

corporation
10

instance that a bus driver or a

No deviations are
permitted

No permitted to operate on the
route.

लयीरप्रभाणे ऩॎयाभभटवव ऩयपॉयभन्व स्टॉ डडव ऩाऱरे नाशीत तय ननवलदे त नभद
ू केरेल्मा दयाप्रभाणे ठे केदायाकडून

दॊ डनीम यक्कभेची लवरी कयणेचे आशे. त्मानवाय ऩॎयाभभटववप्रभाणे ऩयपॉयभन्व स्टॉ डडव ऩाऱरे ककॊ ला नाशी माची
खात्री भशानगयऩाभरकेच्मा लतीने उऩामक्त/अनतरयक्त आमक्त माॊनी केल्माचे आढऱून आरे नाशी. ल
लयीरप्रभाणे दॊ ड लवरीचे अभबरेखे रेखा ऩयीषणाव वादय केरे नाशीत.

DGPVTTM7001 (Ref No : 68, Hmm No : 70)
[End Para)
[Start Para)
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ऩेल्शाय प्रबाग कामाारम (फ) चे काभाफाफत.

प्रबाग कामाारमे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरमे भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

ऩेल्शाय प्रबागाचे ब.नन.नन. चे रेखे ग्राभऩॊचामत काऱाऩावुन अऩूणा आशे त. भशायाष्ट्र नगयऩालरका रेखा वॊहशता,
1971 भधीर ननमभ क्र. 121 नुवाय दाला / खटरा नोंदलशी नभुना नॊ. 90 प्राप्त झारी नाशी. जाहशयातीचे ळावन

भान्म दय उऩरब्ध झारे नाशीत. वषभ प्रार्धकाऱ्माने भशायाष्ट्र नगयऩालरका रेखा वॊहशता 1971 भर्धर ननमभ
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क्र. 62 (2) अन्लमे लऴाबयात एकदाशी योखल् शीची लळल्रक ऩडताऱुन ऩाहशरी नाशी.

आमक्त, लवई – वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका माॊचेकडीर आदे ळ क्र. आस्था/738/2012, हदनाॊक

17/01/2012 अन्लमे भशानगयऩाभरकेच्मा 5 प्रबाग वभभत्माॊना रेखा वलऴमक अधधकाय प्रदान कयण्मात आरे
आशे त. त्मानवाय प्रबाग वभभती ननशामक रेखा वलऴमक काभकाज ऩाय ऩाडण्माकरयता भफ
ॊ ई प्राॊनतक

भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 करभ 84(1) नवाय रेखाऩार/लरयष्ठ रेखा भरऩीक माॊना प्राधधकृत

कयण्मात आरे आशे त. तवेच भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 भधीर तयतदीनवाय प्रबाग वभभतीचे
वॊऩणव रेखा वलऴमक काभकाज प्रबाग वभभती भापवत ऩाय ऩाडरे जाईर. त्मावाठी भख्म ननधीतन प्रत्मेक
प्रबागाव लेऱोलेऱी ठयावलक यक्कभ लगव कयण्मात आरी आशे. प्रबाग वभभत्माॊच्मा अधधकाऱमाॊनी ननधी

ननशामक स्लतॊत्र रेखे ठे लामचे आशे. फॉक खात्माचे व्मलशाय प्रबाग कामावरमाऩयते भमावहदत ठे लरे आशे त. फॉक
खात्माचे व्मलशाय कयण्माचे अधधकाय वॊफध
ॊ ीत उऩामक्त ल प्रबागाचा रेखाऩार/लरयष्ठ रेखा भरऩीकाव हदरे
आशे त. त्मावाठी लेतन बत्ते, ळावककम दे णी, वलद्मत दयध्लनी, डडझेर खचव, इतय काभाॊचा खचव इत्मादी

फाफत यक्कभ रु. 5.25 राख ऩमंतच्मा खचावची भमावदा घारन हदरी आशे. तवेच कोणत्माशी काभाचे एकाऩेषा
अधधक बाग करुन खचव कयता मेणाय नाशी. स्थाननक वॊस्था कयाचे काभ ऩेल्शाय कामावरमाचे अधधनस्त ् ठे लरे
आशे. नगययचना वलबाग, वॎटे राईट भवटी मोजना ल भख्मारमातीर आस्थाऩनेचे व्मलशाय फोऱीॊज

कामावरमाचे अधधनस्त ठे लरे आशे. अऩरयशामव ऩरयग्स्थती खेरयज वलव प्रदाने ई.वी.एव. व्दाये कयालमाची आशे त.
रुग्णारम व्मलस्थाऩनाचे काभ लवई कामावरमाचे अधधनस्त ् ठे लरे आशे. भमावदेत नवणायी वलव प्रदाने भख्म

रेखाधधकायी ल आमक्त माॊच्मा वॊमक्त स्लाषयीने कयालमाची आशे त. माफाफत रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव
साऩन ऩत्र क्र.130, हद.30/09/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. उऩामक्त, ऩेल्शाय वलबाग माॊचे ऩत्र

क्र.ननयॊ क, हद.30/10/2014 अन्लमे केरेरा खरावा, गत
ॊ लणूक नोंदलशी, फॉक फाकी भेऱऩत्र तऩावरे, रेखा
ऩरयषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1) बवलष्म ननलावश ननधी – प्रबाग कामावरमाच्मा षेत्रात अवरेल्मा उऩवलबाग म्शणजे ग्राभऩॊचामत स्थयालयीर
जे जने कभवचायी आशे त आणण ज्माॊची नेभणक 01/11/2005 ऩलीची आशे अळा खाती जने बवलष्म ननलावश

ननधीची यक्कभ कभवचायी भशानगयऩाभरकेकडे शॊ स्तातयण झाल्मानॊतय हशळेफात घेतल्माचे हदवन आरे नाशी.

वदयची यक्कभ रेखाऩयीषण तायखेऩमंत तत्कारीन ग्राभऩचाॊमत कभवचायी ल ग्राभवेलकाच्मा वॊमक्त खात्मालय
भळल्रक आशे.

ग्राभऩॊचामत काऱात अॊळदामी बवलष्म ननलावश ननधी मोजना शोती. नगयऩाभरका/भशानगयऩाभरका काऱात

अॊळदामी बवलष्म ननलावश ननधी मोजना नाशी. वद्मग्स्थतीत मा ग्राभीण बागाफाफत माधचका भा. न्मामारमात
आशे. ग्राभीण कभवचाऱमाॊची ककती ब.नन.नन.ची यक्कभ भशानगयऩाभरककडे प्राप्त झारी माचा हशळेफ रेखा

ऩरयषणाव दाखलरा नाशी. आस्थाऩनेलय कामवयत अवरेल्मा कभवचाऱमाॊची ब.नन.नन. लगवणी लवर केरी जाते.
ऩयॊ त नभना 98 भधधर ब.नन.नन. खाते लशी, नभना नॊ. 99 भधधर फश
ृ त ऩत्रक रेखा ऩरयषणाव प्राप्त झारे
नाशी. भशायाष्र स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अधीननमभ अध्मादे ळ, 2011 करभ 6 नवाय रेखाऩयीषणाव
अबीरेखे उऩरब्ध करुन दे ण्माची जफाफदायी भशानगयऩाभरका आमक्ताॊची आशे. ऩयॊ त वॊफध
ॊ ीत अबीरेखे
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन हदरे नाशीत.

2) प्रभाणक क्र. 560, हदनाॊक 21/03/2013 रु. 45800/- श्री. हदगॊफय दे वाई न्मामारमीन काभकाजावाठी
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प्रदान. भशायाष्र नगयऩाभरक रेखा वॊहशता 1971 भधधर ननमभ क्र. 121 नवाय नभना क्र. 90 भध्मे दाला,
खटल्माचे ऩस्तक ठे लामचे आशे आणण त्मात खटरा चारवलण्मावाठी हदरेल्मा आगाऊ यकभा, कोटावच्मा शकूभ

नाम्मानवाय दे म अवरेल्मा यकभाॊची लवरी ल प्रदान दळवलामचे आशे. ऩयॊ त माफाफतची नोंदलशी उऩरब्ध झारी
नाशी. फ प्रबागातीर एकण ककती प्रकयणे न्मामारमात आशे त, त्माऩैकी ककती ननकार भनऩाच्मा फाजने
रागरे, ककती प्ररॊबफत आशे त माफाफतचे अभबरेखे अधववभाव साऩन ऩत्र दे लन
ू शी दाखवलरे नाशीत.

3) प्रभाणक क्र. 573, हदनाॊक 30/03/2013 रु. 10000/- भे. भमये ळ ऩग्ब्रभवटी माॊना स्थाननक कयाची

अधधवचना रोकवत्ता ऩेऩय भध्मे हदनाॊक 03/03/2013 योजी हदल्माफाफत दय रु. 100 प्रनत चौ.वेभी. प्रभाणे
प्रदान. ळावन भान्म दयाफाफतचे (भाहशती ल जन वॊऩकव वलबाग) आदे ळ रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध झारे
नाशीत.

4) प्रबाग कामावरमाचे काभ कयण्मावाठी आमक्ताॊचे आदे ळानवाय/ रेखाऩार/लरयष्ठ भरऩीकाची नेभणक केरी
आशे ल उऩामक्ताॊना प्रनतस्लाषयीचे अधधकाय हदरे आशे त. प्रबाग कामावरमात योखलशी भरशीण्माचे काभ

रेखाऩाराकडन केरे जाते. योखलशीलय रेखाऩार ल वशाय्मक आमक्ताॊची स्लाषयी आशे . वशाय्मक आमक्ताॊना
कोणतेशी आधथवक अधधकाय हदरे नाशी. उऩामक्त धनादे ळालय वशी कयतात. त्माभऱे रेखा वॊहशता 1971

भधधर ननमभ क्र. 62 (2) नवाय भहशन्मातन ककभान एकदा तयी उऩामक्ताॊने योखलशीतीर भळल्रक ऩडताऱन
ऩाहशरी ऩाहशजे. ऩयॊ त वलग्त्तम लऴव 2012-13 भध्मे उऩामक्ताने एकदाशी योखलशीतीर भळल्रक ऩडताऱन
ऩाहशरी नाशी. योखलशीलय त्माॊची स्लाषयी नवल्माचे ननदळवनाव मेत.े

ननमभ 40 नवाय योखडलशीतीर जभा ल वॊवलतयणे माॊचा भेऱ जभा ल खचावच्मा भाभवक गोऴलाऱमाफयोफय घेतरा
नाशी. ननमभ 51 नवाय योखडलशीतीर रेखे फॊद करुन त्माॊचा ताऱभेऱ घेतरा नाशी.

DATPMVM6001 (Ref No : 77, Hmm No : 130)
[End Para)
[Start Para)
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नारावोऩाया प्रबाग कामाारम (क) चे काभाफाफत.

प्रबाग कामाारमे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरमे भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

नारावोऩाया प्रबागाचे वला वाधायण योखलशीतीर नोंदीलय प्रार्धकृत अर्धकाऱ्माची स्लाषयी नाशी. अतॊगत
ा रेखा
ऩरयषा वलबागाचा तऩावणीचा अशलार अप्राप्त.् ऩरयबावऴक ननधीच्मा योखलशीत फॉक ताऱभेऱ घेतरा नाशी.
वषभ प्रार्धकाऱ्माने भशायाष्ट्र नगयऩालरका रेखा वॊहशता 1971 भर्धर ननमभ क्र. 62 (2) अन्लमे लऴाबयात
एकदाशी योखलशीची लळल्रक ऩडताऱुन ऩाहशरी नाशी. वत्काय वभायॊ बावाठी प्रबागातुन खचा रु.195000/- केरा
आशे .
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आमक्त, लवई – वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका माॊचेकडीर आदे ळ क्र. आस्था/738/2012, हदनाॊक

17/01/2012 अन्लमे भशानगयऩाभरकेच्मा 5 प्रबाग वभभत्माॊना रेखा वलऴमक अधधकाय प्रदान कयण्मात आरे
आशे त. त्मानवाय प्रबाग वभभती ननशाम रेखा वलऴमक काभकाज ऩाय ऩाडण्माकरयता अधधननमभ 1949 करभ
84(1) नवाय रेखाऩार/लरयष्ठ रेखा भरऩीक माॊना प्राधधकृत कयण्मात आरे आशे त. तवेच रेखा वॊहशता

1971 भधीर तयतदीनवाय प्रबाग वभभतीचे वॊऩणव रेखा वलऴमक काभकाज प्रबाग वभभती भापवत ऩाय ऩाडरे

जाईर. त्मावाठी भख्म ननधीतन प्रत्मेक प्रबागाव लेऱोलेऱी ठयावलक यक्कभ लगव कयण्मात आरी आशे. प्रबाग
वभभत्माॊच्मा अधधकाऱमाॊनी ननधी ननशाम स्लतॊत्र रेखे ठे लामचे आशे. फॉक खात्माचे व्मलशाय प्रबाग

कामावरमाऩयते भमावहदत ठे लरे आशे त. फॉक खात्माचे व्मलशाय कयण्माचे अधधकाय वॊफध
ॊ ीत उऩामक्त ल

प्रबागाचा रेखाऩार/लरयष्ठ रेखा भरऩीकाव हदरे आशे त. त्मावाठी लेतन बत्ते, ळावककम दे णी, वलद्मत

दयध्लनी, डडझेर खचव, इतय काभाॊचा खचव इत्मादी फाफत यक्कभ रु. 5.25 राख ऩमंतच्मा खचावची भमावदा

घारन हदरी आशे. तवेच कोणत्माशी काभाचे एकाऩेषा अधधक बाग करुन खचव कयता मेणाय नाशी. स्थाननक

वॊस्था कयाचे काभ ऩेल्शाय कामावरमाचे अधधनस्त ् ठे लरे आशे. नगययचना वलबाग, वॎटे राईट भवटी मोजना ल

भख्मारमातीर आस्थाऩनेचे व्मलशाय फोऱीॊज कामावरमाचे अधधनस्त ठे लरे आशे. अऩरयशामव ऩरयग्स्थती खेरयज
वलव प्रदाने ई.वी.एव. व्दाये कयालमाची आशे त. रुग्णारम व्मलस्थाऩनाचे काभ लवई कामावरमाचे अधधनस्त ्

ठे लरे आशे . भमावदेत नवणायी वलव प्रदाने भख्म रेखाधधकायी ल आमक्त माॊच्मा वॊमक्त स्लाषयीने कयालमाची
आशे त. माफाफत रेखा ऩरयषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.131, हद.30/09/2014 अन्लमे खरावा
वलचायरा शोता. उऩामक्त, नारावोऩाया माॊचे ऩत्र क्र.ननयॊ क, हद.03/11/2014 अन्लमे केरेरा खरावा,
प्रबागाने केरेल्मा गत
ॊ लणक
ॊ ीत नोंदलशमा तऩावल्मा.
ू ीच्मा ऩालत्मा, अनऩारन ल वॊफध
अभबप्राम ऩढीरप्रभाणे आशे त.

रेखाऩयीषणाचे

नारावोऩाया प्रबाग कामावरमाने वलग्त्तम लऴव 2012-13 कयीता ऩढीरप्रभाणे योखलशमा ठे लल्मा आशे त.
वलव वाधायण ल ऩाणी ऩयलठा योखलशी
अनाभत योखलशी

बवलष्म ननलावश ननधीची योखलशी
वेला ननलत्ृ ती लेतन योखलशी
ऩरयबावऴक योखलशी

1) वलव वाधायण योखडलशी हदनाॊक 31/03/2013 अखेय भळल्रक रु. 54695414/इॊडडमन फॉकेत फचत खाते (क्र. 6010648989)
तपालत

रु. 46138335/-

रु. 8557079/-

योखलशीतीर भळल्रक ल फॉकेच्मा ऩावफकातीर भळल्रक माॊचा ताऱभेऱ रेखा वॊहशता 1971 ननमभ 40 ल 51
नवाय घेतरेरा नाशी.

योखलशीत 31 भाचव 2013 योजी प्रबायी रेखाऩार ल प्रबायी वशाय्मक आमक्त माॊच्मा वशमा आशे त. ऩयॊ त
ननमभ 51 नवाय योखडलशीतीर रेखे योजच्मा योज फॊद करुन त्मालय प्राधधकृत अधधकाऱमाॊने स्लाषयी केरी
नाशी.

2) भशानगयऩाभरका अॊतगवत रेखा ऩरयषा वलबागाने वदय योखलशीतीर तऩावणी केल्माचे हदवन मेत.े ऩयॊ त
त्माॊच्मा कडीर अशलार अधववभाव ऩत्र क्र.131, हद. 30/09/2014 अन्लमे भागणी करुनशी प्राप्त झारा
नाशी.
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3) ऩरयबावऴक ननधी - हद. 31/03/2012 भख्म कामावरमाकडन लगव रु. 79585/हद. 31/03/2013 अखेय भळल्रक

रु. 96295/-

माऩैकी रु. 75000/- गत
ॊ लणक इॊडडमन फॉकत आशे आणण रु. 21295/- फचत खात्मात आशे.
प्रत्मषात योखलशी प्रभाणे फचत खात्मातीर भळल्ल्क रु. 21295/इॊडडमन फॉक खाते क्र. 925211558,
पयक

रु. 51795/-

रु. 30500/-

तपालतीफाफत ताऱभेऱ ऩत्रक तमाय केरे नाशी.

योखडलशीत हद. 31/03/2013 अखेय प्रबायी रेखाऩाराची वशी आशे. योजच्मायोज योखलशी फॊद केल्मालय
प्रबायी रेखाऩार ल प्राधधकृत अधधकाऱमाची वशी नाशी.

4) प्रबाग कामावरमाचे काभ कयण्मावाठी आमक्ताॊचे आदे ळानवाय/ रेखाऩार/लरयष्ठ भरऩीकाची नेभणक केरी
आशे ल उऩामक्ताॊना प्रनत स्लाषयीचे अधधकाय हदरे आशे त. प्रबाग कामावरमात योखलशी भरशीण्माचे काभ

रेखाऩाराकडन केरे जाते. योखलशीलय रेखाऩार ल वशाय्मक आमक्ताॊची स्लाषयी आशे . वशाय्मक आमक्ताॊना
कोणतेशी आधथवक अधधकाय हदरे नाशी. उऩामक्त धनादे ळालय वशी कयतात. त्माभऱे रेखा वॊहशता 1971

भधधर ननमभ क्र. 62 (2) नवाय भहशन्मातन ककभान एकदा तयी उऩामक्ताॊने योखलशीतीर भळल्ल्क ऩडताऱन
ऩाहशरी ऩाहशजे. ऩयॊ त वलग्त्तम लऴव 2012-13 भध्मे उऩामक्ताने कधीशी योखलशीतीर भळल्ल्क ऩडताऱन
ऩाहशरी नाशी. योखलशीलय त्माॊची स्लाषयी नाशी.

ननमभ 40 नवाय योखलशीतीर जभा ल वॊवलतयणे माॊचा भेऱ जभा ल खचावच्मा भाभवक गोऴलाऱमाफयोफय घेतरा
नाशी. ननमभ 51 नवाय योखलशीतीर रेखे फॊद करुन त्माॊचा ताऱभेऱ घेतरा नाशी.

5) वत्काय वभायॊ बावाठी केंद्रीम बाॊडाय वलबागाकडन ननवलदा भागलन भख्मारमाकडन खचव केरा जातो.

2012-13 मा लऴाववाठी भे. आकाळ एॊटयप्रामझेव, भे. रलफडव भॊडऩ, भे. ळाली कॎटयवव माॊना काभ हदरे आशे.
अवे अवताना प्रबाग कामावरमाकडन वत्काय वभायॊ ब/उत्वल मावाठी खारीर प्रभाणे खचव केल्माचे रेखा
ऩरयषणाच्मा लेऱी आढऱन आरे.

प्र. क्र. 1089, हद. 02/03/2013 रु. 115000/- भे. वभथव एॊटयप्रामझेव माॊना करा, कक्रडा,ग्व्शडीओ ळटीॊग
फाफत

प्र. क्र. 1090, हद. 02/03/2013 रु. 40000/- भे. बफजे ऑटोभेळन, वी.वी.टी.व्शी. कॎभेया बाडे
प्र. क्र. 1091, हद. 02/03/2013 रु. 40000/- ---- //---------

रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी काशी ननलडक प्रभाणके तऩावता वत्काय वभायॊ ब रेखा भळऴावखारी करा /कक्रडा काभी

खचव झाल्माचे हदवन आरे. मा खचावफाफतची ननवलदा नस्ती उऩरब्ध ् झारी नाशी. खचावचा ववलस्तय तऩभळर
उऩरब्ध झारा नाशी. काभावाठी हदरेरा कामावदेळ, काभ ऩणव झाल्माचा अशलार, इ. उऩरब्ध झारा नाशी.
ग्व्श.डी.ओ. धचबत्रकयणाची वी.डी. प्राप्त ् झाल्माची नोंद वाठा नोंदलशीत उऩरब्ध झारी नाशी. भशाऩाभरका

षेत्राभध्मे अळा प्रकायचा खचव कयण्मावाठी भख्मारमातन स्लतॊत्रऩणे काभ केरे जात अवताना ऩन्शा प्रबागातन
खचव कयण्माचे प्रमोजन स्ऩष्ट झारे नाशी.

DATPMVM6001 (Ref No : 78, Hmm No : 131)
[End Para)
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फोऱीॊज प्रबाग कामाारम अ चे वलत्तीम काभाफाफत

प्रबाग कामाारमे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरमे भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

फोऱीॊज प्रबागाचे वला वाधायण योखलशीतीर नोंदीलय प्रार्धकृत अर्धकाऱ्माची स्लाषयी नाशी. अतॊगत
ा रेखा
ऩरयषा वलबागाचा तऩावणीचा अशलार अप्राप्त.् वला वाधायण योखलशीतीर नोंदीलशीत ऩरयऩूणा नोंदी घेतल्मा
नाशीत. ननलत्ृ ती लेतन ननधी योखलशी, ऩरयबावऴक योखलशी, बवलष्ट्म ननलााश ननधी योखलशी, जर-भर
योखलशीतीर लळरकेचा ऩावफुकावोफत ताऱभेऱ घेतरा नाशी. वषभ प्रार्धकाऱ्माॊने लऴा बयात एकदाशी
योकडलशीची लळल्रक ऩडताऱून ऩाहशरी नाशी.

आमक्त, लवई – वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका माॊचेकडीर आदे ळ क्र. आस्था/738/2012, हदनाॊक

17/01/2012 अन्लमे भशानगयऩाभरकेच्मा 5 प्रबाग वभभत्माॊना रेखा वलऴमक अधधकाय प्रदान कयण्मात आरे
आशे त. त्मानवाय प्रबाग वभभती ननशाम रेखा वलऴमक काभकाज ऩाय ऩाडण्माकरयता भफ
ॊ ई प्राॊनतक

भशानगयऩाभरका अधधननमभ 1949 करभ 84(1) नवाय रेखाऩार/लरयष्ठ रेखा भरऩीक माॊना प्राधधकृत
कयण्मात आरे आशे .

तवेच भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता 1971 भधीर तयतदीनवाय प्रबाग वभभतीचे

वॊऩणव रेखा वलऴमक काभकाज प्रबाग वभभती भापवत ऩाय ऩाडरे जाईर. त्मावाठी भख्म ननधीतन प्रत्मेक

प्रबागाव लेऱोलेऱी ठयावलक यक्कभ लगव कयण्मात आरी आशे. प्रबाग वभभत्माॊच्मा अधधकाऱमाॊनी ननधी ननशाम
स्लतॊत्र रेखे ठे लामचे आशे . फॉक खात्माचे व्मलशाय प्रबाग कामावरमाऩयते भमावहदत ठे लरे आशे त. फॉक खात्माचे
व्मलशाय कयण्माचे अधधकाय वॊफध
ॊ ीत उऩामक्त ल प्रबागाचा रेखाऩार/लरयष्ठ रेखा भरऩीकाव हदरे आशे त.

त्मावाठी लेतन बत्ते, ळावककम दे णी, वलद्मत दयध्लनी, डडझेर खचव, इतय काभाॊचा खचव इत्मादी फाफत यक्कभ
रु. 5.25 राख ऩमंतच्मा खचावची भमावदा घारन हदरी आशे . तवेच कोणत्माशी काभाचे एकाऩेषा अधधक बाग
करुन खचव कयता मेणाय नाशी. स्थाननक वॊस्था कयाचे काभ ऩेल्शाय कामावरमाचे अधधनस्त ् ठे लरे आशे .

नगययचना वलबाग, वॎटे राईट भवटी मोजना ल भख्मारमातीर आस्थाऩनेचे व्मलशाय फोऱीॊज कामावरमाचे

अधधनस्त ठे लरे आशे . अऩरयशामव ऩरयग्स्थती खेरयज वलव प्रदाने ई.वी.एव. व्दाये कयालमाची आशे त. रुग्णारम
व्मलस्थाऩनाचे काभ लवई कामावरमाचे अधधनस्त ् ठे लरे आशे.वलशीत वलत्तीम भमावदेत नवणायी वलव प्रदाने
भख्म रेखाधधकायी ल आमक्त माॊच्मा वॊमक्त स्लाषयीने कयालमाची आशे त.
फोऱीॊज प्रबाग कामावरम (अ) चे काभाफाफत -

फोऱीॊज प्रबाग कामावरमाने वलग्त्तम लऴव 2012-13 कयीता ऩढीरप्रभाणे योखलशमा ठे लल्मा आशे त.
वलव वाधायण ल अनाभत योखलशी
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बवलष्म ननलावश ननधीची योखलशी
ननलत्ृ ती लेतन योखलशी
ऩरयबावऴक योखलशी

ऩाणी ऩयलठा योखलशी

रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.143,हद. 09/10/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.
वलबागाचे ऩत्र क्र.ननयॊ क, हद. 19/11/2014 नवाय केरेरा खरावा तऩावरा. प्रबागाने केरेल्मा

गत
ॊ लणूकीच्मा ऩालत्मा तऩावल्मा. अनऩारनावॊफध
ॊ ी नोंदलशमा तऩावल्मा. रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम
ऩढीर प्रभाणे दे ण्माॊत मेत आशे त.

1) वलव वाधायण योखडलशी हदनाॊक 31/03/2013 अखेय भळल्रक
फॉकेचे नाल

योखलशीतीर यक्कभ

इॊडडमन फॉकेत

रु. 208848.63

फचत खाते (क्र. 6009864210)

रु. 705160.03

मननमन फॉक

(क्र.410002010054204) रु. 5334752.70

(क्र. 6009864946)

तपालत

रु.496311.40

रु. 8117162.90 रु. 2782410.20

इॊडडमन फॉक

(वयषा अनाभत)

ऩाव फकातीर यक्कभ

रु. 473351

लवई वलकाव वशकायी फॉक रु. 1013866.49

रु. 468351

रु. 5000.00

रु. 1021824.93

चार खाते (क्र. CD 934)

रु. 7958.44

रु. 7030818.82

योखलशीतीर भळल्रक ल फॉकेच्मा ऩावफकातीर भळल्रक माॊचा ताऱभेऱ भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता
1971 ननमभ 40 ल 51 नवाय घेतरेरा नाशी.

योखलशीत 31 भाचव 2013 योजी प्रबायी रेखाऩार माॊच्मा वशमा आशे त.ऩयॊ त भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा

वॊहशता 1971 ननमभ 51 नवाय योखडलशीतीर रेखे योजच्मा योज फॊद करुन त्मालय प्राधधकृत अधधकाऱमाॊने
स्लाषयी केरी नाशी.

भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949 करभ 83 नवाय वशकायी फॉकेत भशानगयऩाभरकेचा

ननधी ठे लण्माऩली याज्म ळावनाची भॊजयी घेणे आलश्मक आशे . अवे अवताॊना याज्म ळावनाच्मा भॊजयी
ळीलाम लवई वलकाव वशकायी फॉकेत ननधी ठे लरा आशे .

2) भशानगयऩाभरका अॊतगवत रेखा ऩरयषा वलबागाने वदय योखलशीतीर तऩावणी केल्माचे हदवन मेत.े
ऩयॊ त त्माॊच्मा कडीर अशलार अप्राप्त आशे.

3) ननलत्ृ ती लेतन ननधी हदनाॊक 31/03/2013 अखेय भळल्ल्क रु. 5204285.70
फॉकेचे नाल

योखलशीतीर यक्कभ

इॊडडमन फॉकेत फचत रु. 787051.60
खाते(क्र. 6009866068)

ऩाव फकातीर यक्कभ
रु. 801227.67

हद. ठाणे ग्जल्शा भध्मलती फॉक
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रु. 9893.03

(क्र.030/5713)
वलजमा फॉक

रु. 10502.03

(क्र. 505201010001362) रु. 437764
भदत ठे ली -

इॊडडमन फॉक

रु.

609.00

रु. 462806 रु. 25042

रु. 1446825

रु. 1000000

---//-----

रु. 1000000

---//----काऩोये ळन फॉक

रु. 522752

रु. 5204285.63

योखलशीतीर भळल्रक ल फॉकेच्मा ऩावफकातीर भळल्रक माॊचा ताऱभेऱ भशायाष्र नगय ऩाभरका रेखा वॊहशता
1971 ननमभ 40 ल 51 नवाय घेतरेरा नाशी.

योखलशीत 31 भाचव 2013 योजी प्रबायी रेखाऩार माॊच्मा वशमा आशे त.ऩयॊ त ननमभ 51 नवाय योखडलशीतीर रेखे
योजच्मा योज फॊद करुन त्मालय प्राधधकृत अधधकाऱमाॊने स्लाषयी केरी नाशी.
वशकायी फॉकेत भशानगयऩाभरकेचा ननधी ठे लरा आशे .

4) बवलष्म ननलावश ननधी योखलशी हद. 31/03/2013 अखेय भळल्रक रु. 1155972.64
फॉकेचे नाल

योखलशीतीर यक्कभ ऩाव फकातीर यक्कभ

इॊडडमन फॉकेत फचत

खाते (क्र. 6009866524)

रु. 919615

रु. 849615

तपालत

रु. 70000

हद. ठाणे ग्जल्शा भध्मलती फॉक रु. 236357.64 रु. 245935.64 रु

9578

रु. 1155972.64

योखलशीतीर भळल्रक ल फॉकेच्मा ऩावफकातीर भळल्रक माॊचा ताऱभेऱ भशायाष्र नगय ऩाभरका रेखा वॊहशता
1971 ननमभ 40 ल 51 नवाय घेतरेरा नाशी.

योखलशीत 31 भाचव 2013 योजी प्रबायी रेखाऩार माॊच्मा वशमा आशे त.ऩयॊ त भशायाष्र नगय ऩाभरका रेखा
वॊहशता 1971 ननमभ 51 नवाय योखडलशीतीर रेखे योजच्मा योज फॊद करुन त्मालय प्राधधकृत अधधकाऱमाॊने
स्लाषयी केरी नाशी.

भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949 करभ 83 नवाय वशकायी फॉकेत भशानगयऩाभरकेचा

ननधी ठे लण्माऩली याज्म ळावनाची भॊजयी घेणे आलश्मक आशे . अवे अवताॊना याज्म ळावनाच्मा भॊजयी
ळीलाम ठाणे ग्जल्शा भध्मलनतव फॉकेत ननधी ठे लरा आशे .
5) ऩरयबावऴत योखलशी

वदयची योखलशी हद. 05/06/2012 योजी वरु केरी अवन हद. 31/03/2013 अखेय भळल्ल्क रु.
332461 इॊडडमन फॉक (क्र. 6040746162) भध्मे आशे .

अ प्रबागातीर कभवचाऱमाॊची लगवणी जभा केरी आशे. भशाऩाभरकेचा हशस्वा ऩरयगणणत केल्माचे हदवन
मेत नाशी. वॊफध
ॊ ीत रेखे, व्माजाच्मा नोंदी उऩरब्ध झाल्मा नाशीत.

6) जर-भर ननधी योखलशी हद. 31/03/2013 अखेय भळल्रक रु.1164649
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इॊडडमन फॉक (क्र. 6009866954) भध्मे भळल्रक रु. 1933375. फॉक ताऱभेऱ घेतरा नाशी.
7) प्रबाग कामावरमाचे काभ कयण्मावाठी आमक्ताॊचे आदे ळानवाय/ रेखाऩार/लरयष्ठ भरऩीकाची नेभणक

केरी आशे ल उऩामक्ताॊना प्रनत स्लाषयीचे अधधकाय हदरे आशे त. प्रबाग कामावरमात योखलशी भरशीण्माचे
काभ रेखाऩाराकडन केरे जाते. योखलशीलय रेखाऩाराची स्लाषयी आशे. वशाय्मक आमक्ताॊना कोणतेशी
आधथवक अधधकाय हदरे नाशीत त्माॊची स्लाषयी योखलशीत नाशी. उऩामक्त धनादे ळालय वशी कयतात.
त्माभऱे रेखा वॊहशता 1971 भधधर ननमभ क्र. 62 (2) नवाय भहशन्मातन ककभान एकदा तयी

उऩामक्ताॊने योकडलशीतीर भळल्ल्क ऩडताऱन ऩाहशरी ऩाहशजे. ऩयॊ त वलग्त्तम लऴव 2012-13 भध्मे

उऩामक्ताने कधीशी योकडलशीतीर भळल्ल्क ऩडताऱन ऩाहशरी नाशी. योकडलशीलय त्माॊची स्लाषयी नाशी.
ननमभ 40 नवाय योखडलशीतीर जभा ल वॊवलतयणे माॊचा भेऱ जभा ल खचावच्मा भाभवक

गोऴलाऱमाफयोफय घेतरा नाशी. ननमभ 51 नवाय योखडलशीतीर रेखे फॊद करुन त्माॊचा ताऱभेऱ घेतरा
नाशी.

DATPMVM6001 (Ref No : 87, Hmm No : 143)
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लवई प्रबागातीर आथथाऩना वलबागातीर अननमलभतता

प्रबाग कामाारमे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरम भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 7120.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 7120.00/-

प्रबागातीर आस्थाऩना वलबागाभध्मे वॊलगाननशाम बफॊदन
ू ाभालरी ठे लरी नाशी, अनतरयक्त ऩदे बयरी अवून
त्माददाये लेतनालय अनतरयक्त खचा झारा आशे , वेलाप्रलेळ ननमभ डालरून ननमभफाशम ऩदोन्नत्मा
हदल्मा,आश्लालवत प्रगती मोजनेचा राब एक लऴा अगोदय हदरा , तवेच भशाऩालरकेच्मा भारकीच्मा जागेत

अनर्धकृत ननलाव कयीत अवरेल्माॊकडून बाडमाची लवूरी केरी नाशी. इ.

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेतीर लवई प्रबागातीर आस्थाऩना वलबागातीर रेखाऩरयषणाच्मा

लेऱी उऩरब्ध रेख्माची तऩावणी कयता खारीर अननमभभतता आढऱून आल्मा. वदय अननमभभतताॊची
ऩतवता कयण्मावाठी अधववभाव साऩन क्र.154, हदनाॊक 29/10/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा अवता
[312]
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वलबागाने ऩत्र हदनाॊक 11/11/2014 व्दाये खरावा वादय केरा आशे . त्माभध्मे खारीर

अननमभभतताॊऩक
ै ी अ.क्र.3 ची ऩत
व ा केरी अवल्माने खरावा अॊळत: भान्म कयण्मात मेत आशे.
ू त

1) प्रबागाच्मा बफॊदन
ू ाभालरी नोंदीचे अलरोकन कयण्मात आरे अवता केलऱ 11 वॊलगावची

बफॊदन
ू ाभालरी ठे लण्मात आरी अवन
ू उलवयीत 20 वॊलगांची बफॊदन
ू ाभालरी ठे लण्मात आरी
नाशी. तवेच बफॊद ू नाभालरी नोंदलशीभध्मे खारीर वॊलगावभध्मे अनतरयक्त कभवचायी
बयण्मात आरे आशे त.

अ.क्र.

ऩदनाभ

भॊजूय

बयरेरी

अनऴेळ

अनतरयक्त ्

1

भरवऩक-टॊ करेखक

16

20

04

08

2

लाशन चारक

02

04

01

03

3

लाशन चारक कभ ऑऩये टय

02

02

02

02

4

भळऩाई

07

07

04

04

5

पामयभन

04

04

03

ऩदे

ऩदे

03

उऩयोक्त वॊलगावतीर ऩदे शी आयषणाच्मा प्रलगावच्मा टक्केलायीनवाय बयण्मात न आल्माने

अ.क्र.1 भरवऩक-टॊ करेखक तवेच अ.क्र.2 लाशन चारक मा वॊलगावभध्मे अनतरयक्त कभवचायी
हदवन
ू मेत आशे त. तवेच उऩयोक्त तक्त्माभधीर वलव वॊलगावभध्मे ननमक्त्मा कयताना

आयक्षषत बफॊदच
ू ा वलचाय कयण्मात आरा नवल्माने अनऴेळ अवल्माचे हदवन
ू मेत आशे.

माफाफत वलबागाने हदरेल्मा खराळाभध्मे भशाऩाभरकेवाठी नलीन आकृतीफॊध भॊजयू झाल्माचे
नभद
ू करुन वदय आकृतीफॊधानवाय आस्थाऩनेलय कभवचायी कामवयत अवल्माचे नभद
ू केरे

आशे.वदय खरळावोफत नव्माने भॊजूय झारेरा आकृतीफॊध वादय कयण्मात आरा नाशी.

त्माभ ्ऱे कामवयत अवरेरा कभवचायीलगव भॊजयू आकृतीफॊधानवाय आशे माची ळशाननळा कयता
आरी नाशी. तवेच कभवचाऱमाॊच्मा ननमक्त्मा ल ऩदोन्नत्मा तत्कारीन नगयऩरयऴद

आग्स्तत्लात अवल्माच्मा कारालधीभधीर अवन
ू त्मावलऴमी वभऩवक खरावा केरा नाशी.

2) श्री.प्रहदऩ दे ऊ जाधल, वपाईगाय ल श्री.अजम भळलयाभ जाधल, वपाईगाय माॊना हदनाॊक

1.3.2006 योजी आश्लाभवत प्रगती मोजनेचा राब दे ण्मात आरा तद्नॊतय ननमभानवाय त्माॊची

ऩढीर लेतनलाढ हदनाॊक 1.7.2007 योजी दे म अवताना त्माॊना ऩढीर लेतनलाढ हदनाॊक

1.7.2006 योजी दे ण्मात आरी आशे ल त्मालय ऩढीर वलव लेतनलाढी हदल्मा आशे त. त्माभऱे

उऩयोक्त दोन्शी कभवचाऱमाॊना एक लेतनलाढ जादा दे ण्मात आरी अवल्माने 2012-13 मा
लऴाववाठी खारीरप्रभाणे अनतरयक्त प्रदान झाल्माचे हदवन
ू मेत.े

भहशना

हदरेरे लेतन

दे म लेतन

पयक

भाचव 12

7580+1600=9180

7290+1600=8890

290

एवप्रर 12

7580+1600=9180

7290+1600=8890

290

रु.

रु.
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भे 12

7580+1600=9180

7290+1600=8890

290

जन
ू 12

7580+1600=9180

7290+1600=8890

290

जरै 12

7860+1600=9460

7560+1600=9160

300

ऑगस्ट12

7860+1600=9460

7560+1600=9160

300

वप्टें फय 12

7860+1600=9460

7560+1600=9160

300

ऑक्टोफय 12

7860+1600=9460

7560+1600=9160

300

नोव्शें फय 12

7860+1600=9460

7560+1600=9160

300

डडवेंफय 12

7860+1600=9460

7560+1600=9160

300

जानेलायी 13

7860+1600=9460

7560+1600=9160

300

पेब्रलायी 13

7860+1600=9460

7560+1600=9160

300

एकूण

3560

लयीर प्रभाणे प्रत्मेकी 3560 अळी एकूण रु.7120 इतकी यक्कभ अनतप्रदान कयण्मात आल्माने वदय
यकभेची लवर
ू ी दोन्शी कभवचाऱमाॊकडून कयण्मात माली. उऩयोक्त पयकाची यक्क्भ पक्त 2012-13

वाठीची दाखवलरी आशे. त्माऩलीच्मा तवेच नॊतयच्मा कारालधीवाठी अनतप्रदानाची ऩरयगणना करुन ल
अनतप्रदान झारेल्मा यकभेची लवर
ू ी करुन रेखाऩरयषणाव अनऩारन दाखलाले.

3) श्री.ऩयलेज शापीज बूये,आयोग्म ननरयषक माॊच्मा वेलाऩस्तकात लेतनननग्श्चतीभध्मे खाडाखोड
तवेच उऩयीरेखन केरे आशे . मास्तल लेतनननग्श्चतीच्मा वधायीत नोंदी घेऊन रेखाऩयीषणाव
दाखलाले.
4) कभवचाऱमाॊच्मा ननलावस्थानाफाफत भाहशती भागवलरी अवता प्रबागातीर ऩाण्माच्मा वाठलण
टाक्माॊखारीर ऩॊऩशाऊव(शोऱी) तवेच तत्वभ हठकाणी काशी कभवचायी अनधधकृत याशात

अवल्माचे वभजते. वदयचे कभवचायी ठे केदायाचे अवरे तयी त्माॊच्माकडून ननलावस्थान बाडमाची
यक्कभ लवूर कयणे आलश्य्क आशे . माफाफत वलबागाने हदरेरा खरावा कोणतेशी कागदऩत्रे,
नोंदलशमा उऩरब्ध न केल्माने भान्म कयता मेत नाशी.

DMEMRMM6801 (Ref No : 97, Hmm No : 154)
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ऩेल्शाय प्रबागातीर कभाचाऱमाॊना ऩरयबावऴत अळॊदान ननलत्ृ ती लेतन मोजना रागू न

कयणे
प्रबाग कामाारमे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

[314]

लवई वलयाय

भनऩा

रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरम भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

लवई वलयाय ळशय भशाऩालरकेभधीर ऩेल्शाय प्रबागाभधीर ऑक्टोफय 2005 नॊतय वेलेत आरेल्मा 35
कभाचाऱ्माॊना ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ तीलेतन मोजना रागू केरी नाशी.

लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका वन 2009 भध्मे आग्स्तत्लात आरी अवन
ू भशाऩाभरकेचा

नलीन आकृतीफॊध भॊजूय झारेरा हदवन
ू मेत नाशी. ऩेल्शाय प्रबागाभध्मे एकूण 12 ग्राभऩॊचामतीॊचा
वभालेळ शोत अवन
ू वदय गाले भशाऩाभरकेभध्मे वन 2011 भध्मे वभालेभळत कयण्मात आरी

आशे त. ऩेल्शाय प्रबाग वभभती वन 2011 भध्मे गठीत कयण्मात आरी आशे. त्माभऱे तत्कारीन

ग्राभऩॊचामतीभधीर वलवलध वॊलगावतीर एकूण 67 ऩदे भशाऩाभरकेकडे लगव झारेरी आशे त. उऩयोक्त
67 कभवचाऱमाॊऩक
ै ी एकूण 35 कभवचायी हद.01/10/2005 नॊतय भशाऩाभरकेच्मा वेलेभध्मे कामभ

ननमक्त झारे अवन
ू ळावन ननणवम क्र.अॊननमो1005/126/वेला-4 हदनाॊक 31/10/2005 नवाय वलव
कभवचा-माॊना ऩरयबावऴत अॊळदान ननलत्ृ तीलेतन मोजना रागू कयणे आलश्य्क अवन
ू तळा प्रकायची

कामवलाशी प्रबागाकडून कयण्मात आरेरी नाशी त्माभऱे वदय कभवचायी मोजनेच्मा राबाऩावन
ू लॊधचत
याशीरे आशे त.

वदय फाफत अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.158 हदनाॊक 30/10/2014 नवाय खरावा भागवलरा

अवता वलबागाने कोणताशी खरावा वादय केरा नाशी.
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भशानगयऩालरकेच्मा आथथाऩना वलबागाचे रेखा ऩरयषण कयताना वेला ऩुथतकात

आढऱुन आरेल्मा उणीलाफाफत.
प्रबाग कामाारमे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरमे भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

श्री. याजेंद् प्रबाकय राड, प्र.कामाकायी अबीमॊता माॊच्मा वेला ऩुस्तकात वुधायीत लेतन ननश्चीतीच्मा नोंदी घेतल्मा
नाशीत. लेतनलाढीच्मा नोंदी घेतल्मा नाशीत. वलकल्ऩाच्मा नोंदी घेतल्मा नाशीत.

[315]

लवई वलयाय

भनऩा

आस्थाऩना वलबागाचे रेखा ऩरयषण कयताना काशी ननलडक वेला ऩस्तकाॊची तऩावणी केरी अवता
त्मात उणणला आढऱन आल्मा. त्माचा उदाशयणा दाखर तऩभळर ऩढीर प्रभाणे

श्री. याजेंद्र प्रबाकय राड माॊची लैमग्क्तक धारयका वेला ऩस्तक ल ळावन ननणवम माॊची ऩडताऱणी

कयता ऩढीर फाफी स्ऩष्ट शोतात. श्री. राड माॊना हद. 01/04/1990 ऩावन ऩदोन्नती हदल्मा नॊतय

तत्कारीन लेतन श्रेणी रु. 6500 – 200 – 10500 मोग्म शोती. ळावन ननणवम ् वलत्त वलबाग क्र. लेऩय1205/वधायणा-114/2005/वेला 9, हद. 09 भाचव 2005 अन्लमे उऩ-अभबमॊता ऩदाची लेतन श्रेणी
ऩल
व षी प्रबालाने हद. 01/01/1996 ऩावन ऩढीर प्रभाणे वधारयत कयण्मात आरी आशे.
ू र
वलद्मभान लेतन श्रेणी

वधारयत लेतन श्रेणी

2000-60-2300-इफी-75-3200

2200-75-2800-इफी-100-4000

रेखा ऩरयषणाच्मालेऱी अधव वभाव साऩन ऩत्र क्र. 182, हदनाॊक 24/11/2014 अन्लमे खरावा

वलचायरा शोता. प्र.वशाय्मक आमक्त, प्रबाग वभभती ई लवई माॊनी ऩत्र क्र.

लवलळभ/लवई/आस्था/1189/13-14, हदनाॊक 04/12/2014 अन्लमे खरावा वादय केरा आशे. त्मानवाय
ळावनाची ऩल
ू व भॊजूयी भभऱाल्मानॊतय लेतन ननश्चीती राग करुन तदनॊतय वेला ऩस्तकात नोंदी घेऊन

अनऩारन केरे जाईर, अवा खरावा केरा आशे . ऩयॊ त वेलाऩस्तकात लेतन ननश्चीतीच्मा नोंदी घेतल्मा
नाशीत. लेतनलाढीच्मा नोंदी घेतल्मा नाशीत. वलकल्ऩाच्मा नोंदी घेतल्मा नाशीत. माफाफत बाष्म

कयण्माॊत आरे नाशी. एकॊदयीत वलबागाचा खरावा वभाधानकायक नाशी. रेखाऩयीषणाचा अबीप्राम
ऩढीर प्रभाणे आशे .

ळावन ननणवमानवाय श्री. राड माॊचे लेतन हद. 01/01/1996 ऩावन प्रथभ वधारयत लेतन श्रेणी

ननग्श्चत कयणे क्रभप्राप्त ् शोते. तदनॊतय मा लेतन श्रेणीरा वभकष लेतन श्रेणी रु. 8000–275-13500

भध्मे त्माॊचे लेतन ननग्श्चत करुन हद. 31/03/2002 ऩमंतच्मा लेतनलाढी दमाले रागतीर. त्माॊनतय हद.
01/04/2002 योजीची लावऴवक लाढ वलचायात घेऊन उऩ-अभबमॊताऩदालय त्माॊची वरग 12 लऴव वेला
झाल्माभऱे त्माॊना लरयष्ठ लेतन श्रेणी 10000-325-15200 राग कयणे क्रभप्राप्त ् आशे. हद.

01/04/2002 ऩावन हद. 31/12/2005 ऩमवत लेतन लाढी दे ऊन मेणाऱमा लेतनालय हद. 01/01/2006

योजी वशाव्मा लेतन आमोगानवाय वभकष लेतन फॉड रु. 15600-39100+ ग्रेड लेतन रु. 6000 भध्मे
ननग्श्चत कयणे मोग्म शोईर.

श्री. राड, उऩ-अभबमॊता माॊची पेय ननग्श्चती ऩढीर प्रभाणे शोईर.

उऩ-अभबमॊता मा ऩदाची ऩाचव्मा लेतन आमोगानवाय लेतन श्रेणी रु. 6500-200-10500 वधारुन

लेतन श्रेणी रु. 8000-275-13500 ळावन ननणवम लेऩय-1205 / वधायणा-114 / 2005/वेला – 9, हद.

09 भाचव 2005 नवाय कयण्मात आरी म्शणन
ू त्माॊची प्रथभ हदनाॊक 01/01/1996 रा लेतन ननग्श्चती
कयणे अननलामव आशे .

वलद्मभान लेतन श्रेणी

वधारयत लेतन श्रेणी

लेतन श्रेणी

(2000-60-2300-इफी-75-3200)
2200-75-2800-इफी-100-4000

[316]

लवई वलयाय

भनऩा

वदयश लेतनश्रेणी ळावन अधधवच
ू ना क्र. लेऩय/1205/वधायणा-114/2005/वेला-9, हदनाॊक 09 भाचव
2005 अन्लमे ऩढीर प्रभाणे -

हद. 01/01/1996 ऩावन वधारयत केरी आशे . म्शणून मा श्रेणीरा वभकष लेतन श्रेणीत लेतन ननग्श्चत
कयणे आलश्मक.

प्रथभ वधारयत लेतन श्रेणी रु. 2200-4000
भध्मे श्री. राड माॊचे लेतन रु. 2300 च्मा
आधाये ननग्श्चत कयाले रागेर.
2350

8275

1.4.97

8825

1.4.96

8550

1.4.98

9100

1.4.99

9375

1.4.2000

9650

1.4.2001

9925

1.4.2002

10200

हद. 14 एवप्रर 2002 ऩावन वेलेची वरग 12 लऴे ऩण
ू व झाल्माभऱे तवेच उऩ-अभबमॊत्माऩेषा

लरयष्ठ ऩद भशानगयऩाभरकेत उऩरब्ध नवल्माभऱे त्माॊना लरयष्ठ लेतन श्रेणी रु. 7450-225-11500
राग कयण्मात आरी. ऩयॊ त लयीर लस्त ग्स्थती वलचायात घेता रु. 8000-13500 च्मा लयची लेतन

श्रेणी रु. 10000-325-15200 शी राग कयणे आलश्मक शोते. म्शणून पेय लेतन ननग्श्चती ऩढीर प्रभाणे
शोईर.

वलद्मभान लेतन श्रेणी

वधारयत लरयष्ठ लेतन श्रेणी

8000-275-13500

हदनाॊक : 1.4.2002 रा 10200

10000-325-15200

+ 275

1.4.2003

10475 म्शणन
ू वधारयत लेतन 10650
10975

1.4.2004

11300

1.4.2005

11625

हद. 01/01/2006 वधारयत लेतन फॉड लेतन रु. 15600-39100 + ग्रेड ऩे 6600 भध्मे ऩढीर प्रभाणे
ननग्श्चत कयाले रागेर.

ळावन ऩरयऩत्रक क्र. 1209/प्र.क्र.69/वेला-3, हद. 29 एवप्रर 2009 चे वशऩत्र (ॲनेक्श्चय तीन, वललयण
ऩत्र क्र. 17) अनवाय ऩढीर प्रभाणे
हदनाॊक 1/1/2006
1-7-2006

21630 + 6600

21630 + 850 = 22480 + 6600

[317]

लवई वलयाय

भनऩा

1-7-2007

22480 + 880 = 23360 + 6600

1-7-2009

24260 + 930 = 25190 + 6600

1-7-2008
1-7-2010
1-7-2011
1-7-2012
1-7-2013
1-7-2014

23360 + 900 = 24260 + 6600
25190 + 960 = 26150 + 6600
26150 + 990 = 27140 + 6600

27140 + 1020 = 28160 + 6600
28160 + 1050 = 29210 + 6600

29210 + 1080 = 30290 + 6600

श्री. राड माॊच्मा वेला ऩस्तकातीर नोंदी अऩण
ू व आशे त. लेऱीच लेतन ननग्श्चती केरी नाशी. तवेच

लेतन ननग्श्चतीच्मा नोंदी घेतल्मा नाशीत, अवे हदवन मेत.े वफफ त्माॊच्मा वेला ऩस्तकात अनसेम ल
दे म लेतनाच्मा वधारयत नोंदी घेऊन अनऩारन रेखा ऩरयषणाव दाखलाले.

DATPMVM6001 (Ref No : 121, Hmm No : 182)
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भशानगयऩालरकेच्मा आथथाऩना वलबागाचे रेखा ऩरयषण कयताना वेला ऩुथतकात

आढऱुन आरेल्मा उणीला फाफत.
प्रबाग कामाारमे
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :प्रबाग कामावरमे भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

श्री.बफऩीन अजुन
ा गोशीर, लाशन चारक माॊच्मा वेला ऩुस्तकात लेतन ननश्चीतीच्मा नोंदी घेतल्मा नाशीत.
लेतनलाढीच्मा नोंदी घेतल्मा नाशीत.

आस्थाऩना वलबागाचे रेखा ऩरयषण कयताना काशी ननलडक वेला ऩस्तकाॊची तऩावणी केरी अवता त्मात

उणणला आढऱन आल्मा. त्माचा उदाशयणा दाखर तऩभळर ऩढीर प्रभाणे

श्री.बफऩीन अजन
व गोशीर, लवई नगयऩरयऴदे भध्मे झाड काभगाय म्शणून हद. 02/07/1993 योजी नेभणूक.

लेतन श्रेणी 750-12-870 वलस्ताय – 14 – 940 मा लेतन श्रेणीत त्माॊना हद. 01/01/1994 ऩावन रु. 750 लेतन

हदल्माचे वेला ऩस्तकालरुन हदवन मेत.े हदनाॊक 01/08/2004 ऩावन त्माॊना लाशन चारक मा रयक्त ऩदालय (लेतन
श्रेणी रु. 3050-75-3950-80-4590) ऩदोन्नती दे ण्मात आरी. ऩदोन्नतीच्मा लेऱी त्माॊची लेतन ननश्चीती केरी
गेरी नाशी. रेखा ऩरयषणाच्मा लेऱी अधव वभाव साऩन ऩत्र क्र. 196,हदनाॊक 09/12/2014 अन्लमे खरावा
[318]

लवई वलयाय

भनऩा

वलचायरा शोता. ऩयॊ त वलबागाचे प्र. वशा.आमक्त, प्रबाग वभभती ई लवई माॊनी कोणताशी खरावा केरा नाशी.
रेखाऩयीषणाचा अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे .

त्माॊना नलीन लेतन श्रेणीतीर वरुलातीच्मा लेतनालय ननश्चीती केल्माचे हदवन मेत.े लेतन लाढीची तायीख

शी हद. 01 जानेलायी (जनीच) ठे लरी आशे . प्रत्मषात ऩढीर प्रभाणे लेतन ननश्चीती कयणे आलश्मक आशे .
जन्मा ऩदाची लेतन श्रेणी
2550-55-2660-60-3200
01/01/04
3020
01/08/04 (ऩदोन्नती) (3020 + 60)

ऩदोन्नतीच्मा ऩदाची लेतन श्रेणी
3050-75-3950-80-4590
3125

01/08/05 (लेतन लाढ) (3080)

भ.ना.वे.नन 11(1)(अ)

3200

भ.ना.वे.नन 39

मा प्रभाणे लेतन ननश्चीत करुन ऩढीर दे म ल अनसेम लेतनलाढीच्मा नोंदी घेतल्मा नाशीत. तवेच वशाव्मा

लेतन आमोगानवाय लाशन चारकाव दे म अवरेल्मा लेतन श्रेणीत लेतन ननश्चीती करुन वेला ऩस्तक अद्ममालत
केरे नाशी.

लेतन ननश्चीतीचे वललयणऩत्र वेला ऩस्तका वोफत जोडरे नाशी. वधारयत नोंदी घेऊन अनऩारन

रेखा ऩरयषणाव दाखलाले.
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रेखा वलबागाने ठे लरेल्मा आगाऊ यकभा ल ठे लीॊची नोंदलशी नभुना नॊ. 147 फाफत

आगाऊ यकभा ल ठे ली (जभा वॊकेताॊक 043-3621,3620 / ऩयताल वॊकेताॊक 041-3600)
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :रेखा वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 138253131.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 138253131.00/-

लऴा बयात लभऱारेल्मा ल ऩयत केरेल्मा ठे लीॊच्मा एकुण यकभा लगीकयणातीर रेखालळऴाा वोफत जुऱत नाशीत.
तीन लऴााऩेषा जास्त भुदतीऩमांत भागणी न केरेल्मा लळरकी यकभा लऴाा अखेय दमऩगत केल्मा नाशीत.
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लवई वलयाय

भनऩा

रेखा वलबागाने ठे लरेल्मा आगाऊ यकभा ल ठे लीॊची नोंदलशी नभना नॊ. 147 तऩावरी. माफाफत

रेखा ऩरयषणात ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

1) भशायाष्र नगयऩरयऴद रेखा वॊहशता 1971 ननमभ 189, 190 नवाय नभना क्र. 147 भध्मे अग्रीभ
धन/आगाऊ यकभाॊची नोंदलशी ठे लरेरी आशे. भशानगयऩाभरकेचे 5 प्रबाग अवन प्रबाग अ, फ, ल

भख्मारम करयता एकबत्रत नोंदलशी ल उलवरयत प्रबाग लवई, नारावोऩाया, नलघय-भाणणकऩयू करयता

स्लतॊत्र नोंदलशमा ठे लल्मा आशे त. लऴावअखेय उयणायी वलव अदत्त फाकी ऩढीर लऴावच्मा ऩस्तकात ओढरी
ऩाहशजे. ऩयॊ त भशाऩाभरका भख्मारमात ठे लरेल्मा आगाऊ यकभा ल ठे लीॊच्मा नोंदलशीचे एकबत्रकयण

तऩावता त्मात 2009-10 ऩावनच्मा फाकी यकभा ऩढीर लऴावत ओढल्मा आशे त. त्माऩलीच्मा भळल्रक
यकभा ओढल्मा नाशीत.

प्रत्मषात अभबरेखे तऩावता ऩढीर प्रभाणे अदत्त ् फाकी अवल्माचे हदवन आरे.
प्रबागाचे नाल

लऴव ल भळल्रक यक्कभ

लऴव ल भळल्रक यक्कभ

वलयाय

05-06 ते 08-09

09-10 ते 12-13

लवई

99-2000 ते 08-09

09-10 ते 12-13

नारावोऩाया

02-03 ते 08-09

09-10 ते 12-13

नलघय-भाणणकऩयू

99-2000 ते 08-09

09-10 ते 12-13
रु. 28475476

रु.129530936

एकुण

रु. 138253131

रु. 556367346

रु.694620477

(अ,फ, ल भख्मारम)

रु. 12818017
रु. 10119623
रु. 14260031

रु. 101055460

रु. 478690641
रु. 8821701

रु. 40379528

एकण रु.

रु.491508658
रु. 18941324
रु. 54639559

चाय प्रबागाॊची 2008-09 ऩमंतची एकण भळल्रक यक्कभ रु.138253131/- अदत्त फाकी म्शणन
ू

ऩढीर लऴावत ओढरेरी नाशी. भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 ननमभ 190 (2) नवाय
लऴवबयात भभऱारेल्मा ल ठे लीॊच्मा एकण यकभा ल ऩयत केरेल्मा ठे लीच्मा एकण यकभा लगीकृत

गोऴलाऱमातीर ठे ली मा भळऴावखारी माॊच्मा फयोफय जऱत्मा अवल्मा ऩाहशजेत. ऩयॊ त प्रबागाचे रेखे
प्रबागात अवल्माभऱे वदयच्मा यकभा लगीकयणातीर रेखाभळऴाववोफत जऱत नाशीत.
3.

ननमभ 190(3) नवाय 3 लऴावऩेषा जास्त भदतीऩमवत भागणी न केरेल्मा वलव भळल्रकी यकभा

प्रत्मेक लऴव अखेय व्मऩगत कयालमाच्मा अवन त्मा “वॊककणव – इतय फाफी- व्मऩगत ठे ली” मा भळऴावखारी
स्थानाॊतयीत कयालमाच्मा आशे त. तवेच ननमभ 190(4) नवाय भशवरात जभा केरेल्मा ठे ली

भशाऩाभरकेच्मा भॊजयी वलना ऩयत कयता मेणाय नाशीत. जेव्शा भशाऩाभरकेच्मा भॊजयीने अळा व्मऩगत ठे ली
ऩयत कयण्मात मेतीर, तेव्शा व्मऩगत झाल्माच्मा भऱ नोंदी वभोय तळी हटऩ भरहशणे आलश्मक आशे.

भशाऩाभरकेने अनाभत/ठे लीच्मा नोंदलशमा नवाय एकबत्रत केरेल्मा वललयण- ऩत्रात 2009-10 ते 2012-13
ऩमंत भळल्ल्क अवरेरी एकण यक्कभ रु. 556367346 दाखवलरी आशे . ऩयॊ त अभबरेख्मा नवाय मा 3
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लवई वलयाय

भनऩा

लऴाव ऩलीच्मा यकभा म्शणजे उऩयोक्त वललयणऩत्रात दाखलल्मा नवाय 2003-04 ऩावन 2008-09 ऩमंत

अवरेरी एकण यक्कभ रु.138253131 2012-13 भध्मे व्मऩगत केरी नाशी. आणण व्मऩगत केल्माच्मा
नोंदीशी लगीकयण नोंदलशीत हदवन मेत नाशीत.

रेखा ऩरयषणाच्मालेऱी अधव वभाव साऩन ऩत्र क्र. 152, हद. 28/10/2014 अन्लमे खरावा

वलचायरा शोता. वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र. ननयॊ क, हद. 07/11/2014 अन्लमे केरेरा खरावा तऩावरा.
त्मानवाय 3 लऴावऩल
ू ीची ठे ल ऩयत कयण्मावाठी वबागश
ृ ाची भॊजूयी घेतरी जाते. अनाभत ठे लीॊवाठी
स्लतॊत्र योकडलशी ठे लण्मात मेऊन त्मात नोंदी घेतल्मा आशे त, अवे नभद
ू केरे आशे . ऩयॊ त रेखा

ऩरयषणाच्मा लेऱी वादय केरेरे अभबरेखे तऩावरे अवता वलव वाधायण योकडलशीच अनाभतीच्मा जभा
यकभा दाखवलल्मा आशे त. त्मावाठी स्लतॊत्र योखलशी ठे लरी नाशी, अवे हदवन
ू आरे. व्मऩगत ठे लीॊची

नोंद योखलशीत जभेरा घेतरी नाशी. लगीकयणात हदवत नाशी. म्शणजेच 3 लऴावऩल
ू ीच्मा ठे ली व्मऩगत
केल्मा नाशीत. त्माभऱे वलबागाचा खरावा भान्म कयता मेत नाशी. वफफ उऩयोक्त आषेऩात

दळववलरेल्मा उणणलाॊची ऩत
व ा कये ऩमंत यक्कभ रु. 138253131 रेखा ऩरयषणात आषेऩाधधन ठे लण्मात
ू त
मेत आशे.
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भशानगयऩालरकेच्मा अर्धकायी ल कभाचायी माॊच्मा कडे प्ररॊत्रफत अवरेरी अग्रीभ

यक्कभाफाफत.
अर्धकायी ल कभाचायी माॊच्माकडे प्ररॊबफत अवरेल्मा अग्रीभ यकभा.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :रेखा वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 64256014.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 64256014.00/-

कभाचायी ल अर्धकाऱ्माॊना हदे रेल्मा जुन्मा अग्रीभाचे वात लऴााऩावुन वभामोजन झारे नाशी. ठे क्मालयीर
अर्धकाऱ्माव हदरेल्मा अग्रीभाची लवुरी झारी नाशी. एका कभाचाऱ्मारा भागीर अग्रीभ प्ररॊबफत अवताॊना ऩुन्शा
अग्रीभ हदरे आशे . अनेक लेऱा अग्रीभ हदरे आशे . थकफाकीची यक्कभ लवुर केरी नाशी.

भशानगयऩाभरकेच्मा अधधकाऱमाॊना ल कभवचाऱमाॊना लेऱोलेऱी कामावरमीन काभावाठी अग्रीभ दे ण्माॊत आरे
आशे. प्ररॊबफत अग्रीभाची मादी अशलारा वोफत वललयणऩत्र क्र.6 नवाय जोडरी आशे . त्माॊच्माकडे एकण
यक्कभ रु. 64256014 इतके अग्रीभ प्ररॊबफत आशे . अग्रीभ भॊजय कयताना वलबागाच्मा भागणीनवाय
आमक्ताॊचे भॊजयीने लेऱोलेऱी अग्रीभ हदल्माचे हदवन मेत.े रेखा ळाखेने भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा
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लवई वलयाय

भनऩा

वॊहशता 1971 भधधर ननमभ 189 नवाय नभना 147 भध्मे ठे लरेल्मा अग्रीभ नोंदलशीतीर नोंदी
व्मलस्थीत ल लेऱीच घेतल्माचे हदवन मेत.े रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव ऩत्र क्र.156, हद.

30/10/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र. ननयॊ क,हद. 07/11/2014
नवाय खरावा केरा. त्मानवाय शी अग्रीभे लैमक्तीक स्लरुऩाची नवल्माने लवरी कयता मेणाय नाशी

अवे कऱवलरे आशे . ऩयॊ त मा अग्रीभाचे वभामोजन वलबागाने केरेरे नाशी. त्माभऱे खरावा भान्म
कयता मेत नाशी.

रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1) अधधकायी ल कभवचाऱमाॊना लेऱोलेऱी हदरेल्मा अग्रीभाची नोंदलशी तऩावरी अवता 2006-07

ऩावनच्मा अग्रीभ यकभाचे भाचव 2013 अखेय ऩमंत एकण यक्कभ रु. 64256014 वभामोजन झारेरे
नाशी अवे हदवन मेत.े

2) हद. 02/07/2009 योजी कामवकायी अभबमॊता भ.ग्ज.प्रा. माॊना रु.3 राख अग्रीभ हदल्माचे नोंदलशीलरुन
हदवन मेत.े कळावाठी अग्रीभ हदरे माची नोंद नोंदलशीत नाशी. वदय अग्रीभाचे वभामोजन भाचव

2013 अखेय ऩमंत झारेरे नाशी. अळा प्रकयणी वॊफध
ॊ ीत वलबागाव कऱलन लवरी कयाली. माफाफत

वलबागाने केरेल्मा खराळानवाय वदयची यक्कभ कामवकायी अभबमॊता भ.ग्ज.प्रा. माॊना ताॊबत्रक भॊजयीवाठी
हदरी अवन
ू लैमग्क्तक स्लरुऩाची नवल्माने लवरी कयता मेणाय नाशी, अवे कऱवलरे आशे.

भशानगयऩाभरकेत ळशय अबीमॊत्माचे ऩद नव्शते त्मालेऱी कोणत्माशी प्राकरनाव ताॊबत्रक भॊजयी दे ण्माचे
काभ कामवकायी अबीमॊता, भशायाष्र जीलन प्राधीकयण माॊचेकडे शोते. जीलन प्राधीकयणाकडून ताॊबत्रक
भॊजयी दे ताॊना प्राकरनाच्मा 0.5% पी घेतरी जात शोती. अळा पी ऩोटी एकत्रीत अग्रीभ हदरे शोते.
ऩयॊ त वदय यकभेचे वभामोजन वलबागाने केरेरे नाशी. त्माभऱे खरावा भान्म कयता मेत नाशी.

3) भशानगयऩाभरकेकडे लैद्मककम अधधकाऱमाचे भॊजय ऩद नवल्माने ठे क्माने लैद्मककम अधधकायी

घेण्मात मेतात. अळा ठे क्मालयीर अधधकाऱमाव हद. 05/03/2011 योजी रु. 45000 अग्रीभ हदल्माचे
हदवन मेत.े

भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 भधीर ननमभ 189 नवाय ऩहशरे अग्रीभ

हदल्मानॊतय त्माची लवरी झाल्माभळलाम दवये अग्रीभ दे म नाशी. अवे अवताना एकाच अधधकाऱमाव

वलबागीम काभावाठी लायॊ लाय अग्रीभ हदल्माचे हदवन मेत.े (उदा. श्री. वॊखे माॊना 3 लेऱा अग्रीभ हदरेरे
आशे.)

वलबागाचा खरावा ऩाशता - अग्रीभ भॊजय कयणे गैय नवन
ू वभामोजन कयण्मात मेत आशे, अवे नभद
ू
केरे आशे. ऩयॊ त वभामोजन केरेरे नाशी.

4)हद. 31/03/2013 अखेय एकण 30 अधधकायी/कभवचाऱमाॊकडे अग्रीभाची यक्कभ रु. 64256014/-

थकीत अवल्माची हदवन मेत.े वभामोजन ककॊ ला लवरीवाठी भशानगयऩाभरकेने ठोव कामवलाशी केरेरी
नाशी.

थकीत अग्रीभाची यक्कभ रु. 64256014/- रेखा ऩरयषणात लवर ऩात्र ठे लण्मात मेत आशे.
DATPMVM6001 (Ref No : 86, Hmm No : 156)
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फॉक फाकी ताऱभेऱ ऩत्रकाफाफत.

रेखा वलबाग – फॉक फाकी ताऱभेऱ ऩत्रकाफाफत.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013
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भनऩा

रेखा ळीऴव :रेखा वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

प्रत्मेक भहशना अखेयीव योखलशीतीर लळल्ल्क ल फॉकेच्मा ऩावफुकातीर लळल्रक माॊचे ताऱभेऱ ऩत्रक
(Reconciliation Statement) तमाय केरे नाशी. एकूण 428 फॉक खात्माभध्मे ननधी ठे लरा आशे , त्मातीर

अनालश्मक अवरेरी ककॊ ला दमलशाय न शोणायी खाती फॊद कयण्माचा वलचाय केल्माव वलबागाचे काभ वुयऱीत
शोईर. अनेक वशकायी फॉकेत ल खाजगी फॉकेत भशाऩालरकेची खाती आशे त, त्माव ळावनाची भान्मता घेतरी
नाशी.

फॉक फाकी ताऱभेऱ ऩत्रकाफाफत –

भशानगयऩाभरकेचा ननधी एकण 428 फॉक खात्माभध्मे ठे लरा आशे. हद. 31/03/2013 अखेयचे फॉक
फाकी ताऱभेऱ ऩत्रकाफाफत.

लवई – वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेचे 2012-13 चे वलग्त्तम लऴावचे रेखा ऩरयषण केरे अवता

भशानगयऩाभरका भख्म योखलशी ल इतय ननयननयाऱमा ननधी वाठी ठे लरेल्मा स्लतॊत्र योखलशमा तऩावता
त्मात दाखवलरेरी अखेयची भळल्ल्क ल वॊफध
ॊ ीत फॉक ऩावफकात अवरेरी भळल्रक मा भध्मे तपालत
आढऱन आरी आशे . त्माचा तऩभळर ऩढीर प्रभाणे –
हद. 31/03/2013 अखेय भळरकेचा तऩभळर
अ.क्र. फॉकेचे नाल /
ननधीचे नाल

खाते क्र.

एकण
खाती

हद. 31/03/2013 अखेय भळल्रक
योखलशी नवाय

फॉक ऩावफकानवाय तपालत रु.

4

5

6

331

1409655173.74 1009027281.66 400627892.08

भळल्रक रु.
1

2

1.

वलव वाधायण एकण खाती
योखलशी

3

भळल्रक रु.

7

1 ते 331

2.

ननलत्ृ ती लेतन 332 ते 336 5

प्रबागाकडे लगव केल्माने प्रबाग स्थयालय स्लतॊत्र आषेऩ

3.

वलणव जमॊती

20060563.10

ननधी

ळशयी योजगाय

337 ते 345 9

घेण्मात आरा आशे.

मोजना ननधी
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23168176.10

- 3107613

लवई वलयाय

4.

लेतन याखील

5.

ऩा.ऩ. याखील

6.

भनऩा

346 ते 350 5

1342926.36

1342926.36

0

351 ते 354 4

51059.58

51059.58

0

ब.नन.ननधी

355 ते 360 6

11124

11184

- 60 (प्रबागाकडे

7.

लष
ृ ननधी

361 ते 365 5

6777336.10

4152931.10

2624405

8.

ऩरयबावऴत

366 ते 367 2

प्रबागाकडे लगव केल्माने प्रबाग स्थयालय स्लतॊत्र आषेऩ

9.

प्राथभभक

368 ते 371 4

8745341.23

8745341.23

0

10.

लैय्मग्क्तक

372

73921

73921

0

11.

घवाया ननधी

373 ते 376 4

203120.83

203120.83

0

12.

कजव ननलायण 377 ते 381 5

582579.37

582579.37

0

13.

वॎटेराईट भवटी 382 ते 383 2

105908056

105908056

0

14.

जर भर ननधी 384 ते 428 45

136762692.55

371494976.89 - 234732284.34

ननधी

ननधी

अॊळदान

भळषण ननधी

ळौचकूऩ ननधी

1

ननधी

एकुण

428

लगव केल्माने)

घेण्मात आरा आशे.

1690173893.86 1524761554.12 165412339.74

14 ननधीवाठी एकण 428 फॉक/ऩोस्ट खात्मात यकभा ठे लल्मा आशे त. मा ननधीच्मा स्लतॊत्र योखलशमा ल
फॉक ऩावफके तऩावरी अवता 7 ननधीॊच्मा खात्माभध्मे फॉक फाकी भेऱ ऩत्रात तपालत अवल्माचे

आढऱन आरे. 3 ननधीच्मा खात्मातीर तपालत लजा अवल्माचे हदवते. (म्शणजेच वलणव जमॊनत,

ब.नन.नन., जर-भर ननधी मा ननधीच्मा खात्मात योखलशीतीर भळल्रक फॉकेतीर भळल्रकेऩेषा कभी
अवल्माचे हदवन
ू मेत.े )

एकण तपालत यक्कभ रु. 165412339.74 इतकी आशे.

रेखाऩयीषणाचे

लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.166,हद. 05/11/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. ऩयॊ त वलबागाने
कोणताशी खरावा केरा नाशी.

रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे दे ण्माॊत मेत आशे त.

1) भशायाष्र नगयऩरयऴद रेखा वॊहशता 1971 भधीर ननमभ क्र. 51(3) नवाय प्रत्मेक भहशना अखेय
योखलशीतीर नोंदरेल्मा जभा/खचावची ऩावफकातीर नोंदी फयोफय तरना करुन पयक काढामचा आशे .

म्शणजे फॉक फाकी ताऱभेऱ ऩत्रक तमाय कयामचे आशे. हद. 31/03/2013 अखेय योखलशीतीर ल फॉक
[324]

लवई वलयाय

भनऩा

ऩस्तकातीर भळल्रक माॊचे ताऱभेऱ ऩत्रक (Reconciliation) वलबागाने तमाय केरे आशे. ऩयॊ त ते
ऩरयऩणव नाशी. रेखा वॊहशतेभधीर ननमभ 51(3) नवाय प्रत्मेक भहशन्माच्मा अखेयीव योखलशीतीर

भळल्रक ल फॉक ऩावफकातीर भळल्रक माॊचे ताऱभेऱ ऩत्रक (Reconciliation Statement) तमाय

कयणे आलश्मक आशे. ऩयॊ त वलबागाने रेखा वॊहशतेभधीर तयतदीनवाय प्रत्मेक भहशना अखेयी ताऱभेऱ
ऩत्रक तमाय केरे नाशी. तपालतीफाफतचा तऩभळर रेखा ऩरयषणाव वादय केरा नाशी. त्माचा ऩरयणाभ
वलबागीम रेखे म्शणजे जभा-खचव, भत्ता-दानमत्ल, अचक अवल्माची खात्री कयता आरी नाशी.

2) भशाऩाभरकेच्मा स्लतॊत्र ननधीवाठी अनेक फॉकाॊभध्मे खाती उघडन त्मात ननधी ठे लरा आशे. वलव

वाधायण ननधीवाठी एकण 331 फॉक/ऩोस्ट खात्मात ननधी ठे लरा आशे . जर भर ननधीवाठी एकण 45
फॉक खात्मात ननधी ठे लरा आशे. अनेक फॉक खाती अवल्माने त्मातीर व्मलशायाचा ताऱभेऱ घेणे ळक्म
शोत नाशी. माचा वलचाय करुन अनालश्मक अवरेरी फॅंक खाती कभी करुन आलश्मक तेलढीच फॉक
खाती ठे लण्माचा प्रमत्न केल्माव वलबागाचे काभ वयऱीत शोईर.

3) अनेक वशकायी फॉकेत भशाऩाभरका ननधीची खाती आशे त. तवेच वशकायी फॉकेत ल खाजगी फॉकेत शी
गत
ॊ लणक
ू केल्माचे हदवन मेत.े भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ करभ 83 नवाय भशाऩाभरकेचा

ननधी याष्रीमकृत फॉकेत ठे लामचा आशे . ऩयॊ त भशाऩाभरकेभध्मे वलरीन झारेल्मा बतऩल
ू व ग्राभऩॊचामतीची

खाती हट.डी.वी. फॉकेत शोती, काशी ऩतवॊस्थेत शोती, ती ऩलीची खाती अद्माऩ भशाऩाभरकेने वरु ठे लरी
आशे त. भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949 भधीर करभ 83 ल भशायाष्र

भशानगयऩाभरका अधधननमभ, 2011 करभ 83 नवाय वशकायी फॉकेत गत
ॊ लणूक कयण्माऩली याज्म
ळावनाची भान्मता घेणे आलश्मक आशे. अळी कामवलाशी केरेरी नाशी.

4) वलयाय वलबागाच्मा अनेक भदत ठे ली ॲक्वीव फॉकेत ठे लल्मा आशे त. नारावोऩाया वलबागाच्मा ठे ली

एच.डी.एप.वी. फॉकेत ठे लल्मा आशे त. माफाफत वलबागाच्मा अधधकाऱमावोफत चचाव केरी अवता वदयच्मा
फॉका जयी खाजगी अवल्मा तयी त्मा जरद ल चाॊगरी वेला भशाऩाभरकेरा दे त अवल्माचे वभजते.
तथावऩ भफ
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधीननमभ, 1949 भधीर करभ 83 ल भशायाष्र

भशानगयऩाभरका अधधननमभ, 2011 करभ 83 नवाय खाजगी ककॊ ला वशकायी फॉकेत फचत खाती ककॊ ला
गत
ॊ लणूक कयण्मावाठी ल वलशीत भमावदेऩमंत गत
ॊ लणूक कयण्मावाठी ळावनाची भान्मता घेणे आलश्मक
आशे. ऩयॊ त अळी कामवलाशी भशानगयऩाभरकेने केरेरी नाशी.
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भशानगयऩालरकेने घेतरेल्मा कजाा फाफत.

कजापेड
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :रेखा वलबाग भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

[325]

लवई वलयाय

भनऩा

भशाऩालरका हद. 03/07/2009 योजी अस्स्तत्लात आरी. त्मात 4 नगयऩयीऴदा ल 53 ग्राभऩॊचामती वभावलष्ट्ट
कयण्मात आल्मा. तत्कारीन नगयऩयीऴदा ल ग्राभऩॊचामतीॊनी घेतरेल्मा कजााची ऩयतपेड भशाऩालरकेकडून केरी
जात आशे . ग्राभऩॊचामतीने घेतरेल्मा कजााफाफत- स्जल्शा ऩयीऴदे कडून वॊफर्ॊ धत ग्राभऩॊचामतीच्मा स्जल्शा
ग्राभवलकाव ननधीत अवरेल्मा लळल्रकेतून कजााची यक्कभ लऱती कयण्माचा प्रमत्न केरा नाशी.

लवई – वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका हद. 03/07/2009 योजी अग्स्तत्लात आरी. त्मात 4

नगयऩरयऴदा – लवई, नलघय-भाणणकऩयू , नारावोऩाया, वलयाय वभावलष्ट कयण्मात आल्मा. तवेच 53

ग्राभऩॊचामती वभावलष्ट कयण्मात आल्मा. तत्कारीन नगयऩरयऴदाॊनी ल ग्राभऩॊचामतीॊनी ननयननयाऱमा

काभावाठी भफ
ॊ ई भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयण, उऩवॊचारक नगययचना, कोकण बलन, आमवलवभा
भशाभॊडऱ माॊच्माकडन कजे घेतरी शोती. तत्कारीन ग्राभऩॊचामतीने ग्राभवलकाव ननधी - ग्जल्शा

ऩरयऴदे कडन कजे घेतरी शोती. त्मा कजावचा, ऩयत पेडीचा आणण थकफाकीचा तऩभळर वललयण ऩत्र क्र.

3- कजावचे वललयण ऩत्र भध्मे हदरेरा आशे. त्मानवाय हद. 31/03/2013 अखेय कजावची एकण थकफाकी
रु. 1192284891 इतकी आशे. माफाफत ऩढीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे .

तत्कारीन ग्राभऩॊचामतीने घेतरेल्मा कजावऩक
ै ी ऩयत पेड कयालमाची एकण यक्कभ रु. 34759422

इतकी दाखवलरी आशे. भफ
ॊ ई ग्जल्शा ग्राभवलकाव ननधीफाफत ननमभ 1960 नवाय – प्रत्मेक

ग्राभऩॊचामतीने दयलऴी आऩल्मा उत्ऩन्नाच्मा प्रभाणात ठयावलक यक्कभ ग्राभवलकाव ननधीभध्मे अॊळदान

म्शणन
ू दमाले रागते. प्रत्मेक ग्राभऩॊचामतीचे ग्जल्शा ग्राभवलकाव ननधीत खाते अवन
ू त्मात त्माॊची जभा
यक्कभ ल व्माज तवेच कजव अवल्माव त्माची यक्कभ दाखवलरी जाते. तवेच ननमभ 9 नवाय ननधीच्मा
हशळेफाचे वललयणऩत्र “नभना ऩी” वलग्त्तम लऴव वॊऩल्मानॊतय वॊफध
ॊ ीत ग्राभऩॊचामतीरा ऩाठवलण्माची तयतद
आशे. ऩयॊ त ग्जल्शा ऩरयऴदे ने – भशानगयऩाभरकेत वलरीन झारेल्मा ग्राभऩॊचामतीची भळल्रक दळववलणाये
वललयणऩत्र भनऩारा ऩाठवलल्माचे हदवन आरे नाशी. वफफ ग्जल्शा ऩरयऴद ठाणे माॊचेकडे ऩत्रव्मलशाय

करुन ग्जल्शा ग्राभवलकाव ननधीतीर वॊफध
ॊ ीत ग्राभऩॊचामतीची भळल्रक, त्मातन त्मालेऱी हदरेरे कजव

माचा हशळेफ घेऊन थकफाकीची यक्कभ लऱती करुन घेण्माचा प्रमत्न कयणे आलश्मक आशे. जेणे करुन
कजावचे दानमत्ल कभी शोईर.

माफाफत रेखा ऩयीषणाच्मा लेऱी अधव वभाव साऩन ऩत्र क्र. 172, हद. 05/11/2014 अन्लमे

खरावा वलचायरा शोता. ऩयॊ त वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी.
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वलयाय प्रबागातीर लाशन दरु
ु थती ल दे खबारीलय वलत्तीम भमाादेऩेषा झारेरा जादा खचा

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :लाशन भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
[326]

लवई वलयाय

भनऩा

आषेऩाधीन यक्कभ रु. 283234.00/-

वलयाय प्रबागातीर लाशन दरु
ु स्ती ल दे खबारीलय वलत्तीम भमाादेऩेषा रु. 2,83,234/- जादा खचा केरा आशे ल
लाशन लाऩयालयीर ळावनाने वलशीत केरेरी भमाादा ओराॊडूनशी लाशने ननरेखीत करुन त्माॊची वलल्शे लाट
रालण्माॊत आरेरी नाशी.

वलयाय वलबागातीर लाशन वलबागाचे दरुस्ती ल दे खबारीलय 2012-13 आधथवक

लऴावत केरेल्मा

खचावफाफत रेखाऩयीषण कयण्माॊत आरे अवता खारी ननहदव ष्ट तऩळीरानवाय लाशनाॊच्मा दरुस्ती ल दे खबारीलय
वलत्तीम भमावदेऩेषा रु.2,83,234/-

जादा खचव झाल्माचे हदवून मेत.े ळावन ननणवम, वलत्त वलबाग क्र. वलअप्र-

10.08/प्र.क्र. 70/2008/वलननमभ, हदनाॊक 15-5-2009 भधीर बाग ऩहशरा, उऩवलबाग-2, अ.क्र. 19, ननमभ 69
भधीर तयतदीनवाय ऩेरोरलय चारणा-मा लाशनाॊवाठी प्रनतलऴी रु. 40,000/- ल डीझेरलय चारणा-मा लाशनाॊवाठी
प्रनतलऴी रु. 50,000/- दरुस्ती ल दे खबारीकयीता वलत्तीम भमावदा वलशीत कयण्माॊत आरी आशे .
माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.स्थव.१८ रेऩ/लवई – वलयाय भनऩा/१२-१३/29, हदनाॊक 30/6/2014 अन्लमे
खरावा वलचायण्माॊत आरा शोता.

वलबागाने वादय केरेल्मा हदनाॊक 24/11/2014 योजीच्मा खराळाभध्मे उऩयोक्त

लाशनाॊच्मा दरुस्ती ल दे खबारीलय वलत्तीम भमावदेऩेषा जादा खचावव भॊजूयी प्राप्त करुन घेलून तवा अशलार
रेखाऩयीषणाव वादय कयण्माॊत मेईर आणण ळावनाने वलशीत केरेल्मा भमावदेऩेषा लाऩयात अवरेरी जनी लाशने
ननरेखन कयण्माॊफाफत कामवलाशी वरु कयण्माॊत आरेरी अवन कामवलाशी ऩण
ू व करुन अशलार वादय कयण्माॊत मेईर
अवे नभद कयण्माॊत आरेरे आशे .
माफाफत रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीरप्रभाणे आशे त.
1.
अ.क्र.

लाशन क्रभाॊक

इॊधनाचा प्रकाय उत्ऩादन लऴव

वलत्तीम भमावदा 12-13 भध्मे लाशन वलत्तीम
रु.

दरुस्तीलय

झारेरा भमावदेऩेषा

प्रत्मष खचव

जादा खचव

रु.

रु.

1

एभएच-04/ 4497

डीझेर

1999

50,000/-

82030/-

32,030/-

2

एभएच-04-8059

डीझेर

1996

50,000/-

1,03,150/-

53,150/-

3

एभएच-04-2088

ऩेरोर

1996

40,000/-

56,425/-

16,425/-

4

एभजीआय-2423

डीझेर

1986

50,000/-

2,19,704/-

1,69,704/-

5

एभएच-04/508

डीझेर

1999

50,000/-

61,925/-

11,925/-

एकण..

2,83,234/-

उऩयोक्त तऩळीरात दळववलण्माॊत आरेल्मा ऩाच लाशनाॊलय वषभ प्राधधका-माच्मा भॊजूयीभळलाम वलत्तीम भमावदेऩेषा
जादा खचव केरा आशे .
2) तवेच प्रचभरत ननमभानवाय ळावकीम लाशने ननरुऩमोगी ठयवलण्माकयीता भोटाय लाशन/जीऩ माॊचक
े यीता
धालवॊख्मा 2,40,000 कक.भी. ल 10 लऴे भमावदा वलशीत कयण्माॊत आरी आशे .

[327]

त्माअनऴॊगाने उऩयोक्त नभद

लवई वलयाय

भनऩा

लाशनाॊची भमावदा त्माॊच्मा उत्ऩादन लऴावऩावन ऩणव झारी अवन वदय लाशने अदमाऩी लाऩयात आशे त.

वदय लाशने

ननरुऩमोगी ठयलन ननरेखीत कयण्माॊची कामवलाशी कयण्माॊत आरी नाशी.

ळावन ननणवम हदनाॊक 15-5-2009 नवाय लाशनाॊच्मा दरुस्ती ल दे खबारीलय वलशीत कयण्माॊत आरेल्मा
वलत्तीम भमावदेऩेषा जादा खचावव स्थामी वभभतीची भॊजूयी प्राप्त करुन तवा ऩतवता अशलार रेखाऩयीषणाव
वादय कयाला. तवेच ळावकीम लाशने ननरुऩमोगी ठयवलण्माकयीता भोटाय लाशन/जीऩ कयीता लाशन लाऩय भमावदा
ओराॊडून गेरेल्मा लाशनाॊफाफत ननरेखनाची कामवलाशी करुन अनऩारन रेखाऩयीषणाव दाखलाले.
DATBBPM6301 (Ref No : 93, Hmm No : 29)
[End Para)
[Start Para)
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नलघय – भाणणकऩुय प्रबागातीर लाशन दरु
ु थती ल दे खबारीलय वलत्तीम भमाादेऩेषा

झारेरा जादा खचा
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :लाशन भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 600800.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 600800.00/-

नलघय-भाणणकऩुय प्रबागातीर लाशन दरु
ु स्ती ल दे खबारीलय वलत्तीम भमाादेऩेषा रु. 6,00,800/- जादा खचा केरा
अवुन लाशन लाऩयालयीर ळावनाने वलशीत केरेरी भमाादा ओराॊडूनशी लाशने ननरेखीत करुन त्माॊची वलल्शे लाट
रालण्माॊत आरेरी नाशी.

नलघय भाणणकऩय प्रबागातीर लाशन वलबागाचे दरुस्ती ल दे खबारीलय 2012-13 आधथवक लऴावत
केरेल्मा खचावफाफत रेखाऩयीषण कयण्माॊत आरे अवता आढऱून आरेल्मा त्रटीॊफाफत अधववभाव ऩत्र
क्र.स्थव.१८ फ/रेऩ/लवई – वलयाय भनऩा/१२-१३/37, हदनाॊक 11/7/2014 अन्लमे खरावा वलचायण्माॊत आरा
शोता. वलबागाने वदय अधववभावाव ऩत्र क्र.ननयॊ क, हदनाॊक 20/07/2014 अन्लमे उत्तय वादय केरे आशे.
माफाफत रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम खारीर प्रभाणे आशे त.
खारी ननहदव ष्ट तऩळीरानवाय लाशनाॊच्मा दरुस्ती ल दे खबारीलय वलत्तीम भमावदेऩेषा रु.6,00,800/- जादा
खचव झाल्माचे हदवन
ू मेत.े ळावन ननणवम, वलत्त वलबाग क्र. वलअप्र-10.08/प्र.क्र. 70/2008/वलननमभ,
हदनाॊक 15-5-2009 भधीर बाग ऩहशरा, उऩवलबाग-2, अ.क्र. 19, ननमभ 69 भधीर तयतदीनवाय
ऩेरोरलय चारणा-मा लाशनाॊवाठी प्रनतलऴी रु. 40,000/- ल डीझेरलय चारणा-मा लाशनाॊवाठी प्रनतलऴी रु.
50,000/- दरुस्ती ल दे खबारीकयीता वलत्तीम भमावदा वलशीत कयण्माॊत आरी आशे .
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अ.क्र.

लाशन क्रभाॊक

भनऩा

इॊधनाचा उत्ऩादन वलत्तीम

12-13 भध्मे

प्रकाय

भमावदा

लाशन दरुस्तीलय भमावदेऩेषा जादा

रु.

झारेरा प्रत्मष खचव रु.

लऴव

वलत्तीम

खचव
रु.
1

एभएच-04/

डीझेर

2007

50,000/-

78,460/-

28,460/-

डीझेर

2006

50,000/-

61,220/-

11,220/-

डीझेर

2002

50,000/-

1,96,090/-

1,46,090/-

डीझेर

1995

50,000/-

4,56,710/-

4,06,710/-

डीझेर

2007

50,000/-

58,320/-

8,320/-

एकण ..

6,00,800/-

फी-1464
2

एभएच-04-फी1295

3

एभएच-04
एएभ-131

4

एभएच-04
एच-8047

5

एभएच04/एएभ-249

उऩयोक्त तऩळीरात दळववलण्माॊत आरेल्मा लाशनाॊलय वषभ प्राधधका-माच्मा भॊजयीवलना वलत्तीम
भमावदेऩेषा जादा खचव केरा आशे. ळावन ननणवम हदनाॊक 15-5-2009 नवाय लाशनाॊच्मा दरुस्ती ल दे खबारीलय
वलशीत कयण्माॊत आरेल्मा वलत्तीम भमावदेऩेषा यक्कभ रुऩमे 6,00,800/- इतक्मा जादा खचावव स्थामी
वभभतीची भॊजूयी प्राप्त करुन तवा ऩतवता अशलार रेखाऩयीषणाव वादय कयाला
तवेच प्रचभरत ननमभानवाय ळावकीम लाशन ननरुऩमोगी ठयवलण्माकयीता भोटाय लाशन/जीऩ माॊचेकयीता
धालवॊख्मा 2,40,000 कक.भी. ल 10 लऴे भमावदा वलशीत कयण्माॊत आरी आशे. त्माअनऴॊगाने लाशन क्रभाॊक
एभएच-04/एच-8047 मा लाशनाची भमावदा त्माॊच्मा उत्ऩादन लऴावऩावन ऩणव झारी अवन वदय लाशन अदमाऩी
चार ग्स्थतीत ठे लण्माॊत आरे आशे. वदय लाशन ननरुऩमोगी ठयलन ननरेखीत कयण्माॊची कामवलाशी कयण्माॊत
आरी नाशी.

DATBBPM6301 (Ref No : 101, Hmm No : 37)
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भनऩा

भशानगयऩालरकेच्मा प्रबाग वलभती फ ऩेल्शाय कामाषेत्रावाठी भशाऩालरकेच्मा भारकीचे

भैरा टॉ कय चारवलण्माच्मा ठे क्मातीर अननमभीततेफाफत.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :लाशन भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

भशानगयऩालरकेच्मा प्रबाग वलभती फ ऩेल्शाय कामाषेत्रावाठी भशाऩालरकेच्मा भारकीचे भैरा टॉ कय
चारवलण्मावाठी यॉमल्टी तत्लालय ठे का दे ण्माॊत आरा शोता. ठे क्माचे काभात स्ऩधाात्भक ननवलदे चा राब झारा
नाशी. प्रबागाच्मा भारकीची लाशने ककती माचा तऩळीर उऩरब्ध झारा नाशी. वलशीत नभुन्मातीर शारचार
यस्जस्टय उऩरब्ध झारे नाशी. भैरा टॉ कय वेलेफददर ठे केदायाने नागयीकाॊकडून लवुर केरेल्मा ऩालती ऩुस्तकाचे
अलबरेखे उऩरब्ध झारे नाशीत. काभाच्मा तक्रायीफाफतची नस्ती उऩरब्ध झारी नाशी.

भशानगयऩाभरकेच्मा प्रबाग वभभती फ ऩेल्शाय कामवषेत्रावाठी भशाऩाभरकेच्मा भारकीचे भैरा टॉ कय चारवलण्मावाठी
यॉमल्टी तत्लालय ठे का दे ण्माॊत आरा शोता.

माफाफत वन 2012-13 भधीर ननवलदा प्रकक्रमेची ऩडताऱणी कयण्माॊत

आरी. माकाभी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र. 34, हदनाॊक 10/07/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता.
क्र.लवलळभ/प्रवफ/लाशन/ 496/ 2014-15, हदनाॊक 15/07/2014 अन्लमे खरावा वादय केरा आशे .
वभऩवक नाशी.

वलबागाने ऩत्र
वदय खरावा

रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीरप्रभाणे दे ण्माॊत मेत आशे त.

1. ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊखव 1088/(2512/)/उद्मोग-6, हद. 02 जानेलायी 1992
भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा जास्तीत जास्त
लाऩय कयणे आलश्मक आशे . केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर, याज्म ऩातऱीलयीर ल
याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा भागवलणे अधधक श्रेमस्कय

ठयते. अळा प्रभवध्दीद्लाये

स्ऩधावत्भक दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातून दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो. ऩयॊ त प्रबागाने ननवलदा “जनभद्रा” ल
“हशॊदस्थान प्रशयी” मा स्थाननक

स्तयालयीर लत्ृ तऩत्रात प्रभवध्द केरेरी आशे . एकण तीन ननवलदा प्राप्त झाल्मा.

व्माऩक प्रभवध्दी अबाली स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.
2. प्राप्त तीन ननवलदाॊऩैकी भे. वलणाव एॊटयप्रामजेव माॊची ननवलदा ग्व्दतीम रखोटा उघडण्माॊव कोणत्मा
कायणास्तल अऩात्र ठयवलण्माॊत आरी माचा खरावा रेखाऩयीषणाव केरा नाशी.
3. 2011-12 भध्मे भैरा टॉ कय चारवलणा-मा ठे केदायाने भशाऩाभरकेव यॉमल्टी दमामची अवन त्माने वॊफॊधीत
नागयीकाॊकडून भशाऩाभरका दयानवाय यक्कभ लवर कयण्माॊफाफतचा ठे का (स्लाभभत्ल धन) भे.

रयराएफर एजन्वी

माॊची प्रनत लऴाववाठी रुऩमे 1,26,000/- मा दयाने भॊजूय कयण्माॊत आरा शोता. 2012-13 भध्मे भे. वाई गणेळ
एॊटयप्रामजेव माॊची ननवलदा लऴाववाठी रुऩमे 51,500/- दयाची स्लीकायण्माॊत आरी आशे .
पयकाफाफत रेखाऩयीषणाव वभथवनावश खरावा कयाला.

वदय यॉमल्टी दयातीर

“ई” प्रबागाॊतगवत भशाऩाभरकेच्मा भारकीच्मा लाशनाॊचा

तऩळीर रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन हदरा नाशी.
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4.

वदय

काभाफाफत

भनऩा

कयायनाम्मातीर

अटी

ल

ळतीनवाय

ननवलदाधायकाने

केरेल्मा

काभाची

नोंद

भशानगयऩाभरकेच्मा वलशीत नभन्मातीर शारचार यग्जस्टय (2012-13) भध्मे कयालमाचे फॊधनकायक शोते,
जेणेकरुन लऴवबयात ठे केदायाने ककती काभ केरे शे वभज ळकणाय शोते. ऩयॊ त वदयचे यग्जस्टय रेखाऩयीषणाव
ऩडताऱणीवाठी उऩरब्ध करुन दे ण्माॊत आरे नाशी.
5. भशाऩाभरकेच्मा लतीने भैरा टॉ कय वेला उऩरब्ध करुन हदल्मानॊतय ठयावलक दयाने पी ची यक्कभ लवर
कयण्माॊफाफत नागयीकाॊना ऩोचऩालती दे णेवाठी म्शणून ननवलदाधायकाव ऩालती ऩस्तके दे णे आलश्मक अवल्माचे
कयायनाम्मानवाय हदवून मेते.

वदयची ऩालती ऩस्तके हदल्माची नोंद वाठा नोंदलशीत नाशी.

त्माभऱे भशाऩाभरका

दयाने ठे केदायाने यक्कभ लवर केल्माची खात्री कयता आरी नाशी.
6.

कयायातीर अटी ळती ऩाशता भैरा टॉ कयच्मा काभाभध्मे नागयीकाॊच्मा काशी तक्रायी आल्माव, भशाऩाभरका

दयाऩेषा जादा दयाने लवरी केल्माव, वदयची फाफ स्थामी वभभतीच्मा ननदळवनाव आणन ऩढीर कामवलाशी कयणे
अऩेक्षषत शोते.

ऩयॊ त अळा तक्रायीफाफतची नस्ती रेखाऩयीषणाव दाखवलण्माॊत आरी नाशी.

उऩयोक्त उणीलाॊची ऩतवता करुन अनऩारन रेखाऩयीषणाव दाखलाले.
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लवई “ई” प्रबागाकडीर लाशन दरु
ु थती ल दे खबारीलय 2012-13 आर्थाक लऴाात

वलत्तीम भमाादेऩेषा जादा खचा केल्माफाफत...
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :लाशन भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 68460.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 68460.00/-

लवई―ई‖प्रबागातीर लाशन दरु
ु स्ती ल दे खबारीलय वलत्तीम भमाादेऩेषा रु.68,460/- जादा खचा झारा.

लवई “ई” प्रबागातीर लाशन वलबागाचे दरुस्ती ल दे खबारीलय 2012-13 आधथक लऴावत केरेल्मा खचावफाफत
रेखाऩयीषण कयण्माॊत आरे अवता खारी ननहदव ष्ट तऩळीरानवाय लाशनाॊच्मा दरुस्ती ल दे खबारीलय वलत्तीम
भमावदेऩेषा रु.68,460/- जादा खचव झाल्माचे हदवन
ू मेत.े ळावन ननणवम, वलत्त वलबाग क्र. वलअप्र10.08/प्र.क्र. 70/2008/वलननमभ, हदनाॊक 15-5-2009 भधीर बाग ऩहशरा, उऩवलबाग-2, अ.क्र. 19,
ननमभ 69 भधीर तयतदीनवाय ऩेरोरलय चारणा-मा लाशनाॊवाठी प्रनतलऴी रु. 40,000/- ल डीझेरलय चारणामा लाशनाॊवाठी प्रनतलऴी रु. 50,000/- दरुस्ती ल दे खबारीकयीता वलत्तीम भमावदा वलशीत कयण्माॊत आरी आशे .

[331]

लवई वलयाय

अ.क्र.

लाशन क्रभाॊक

भनऩा

इॊधनाचा उत्ऩादन वलत्तीम

12-13 भध्मे वलत्तीम

प्रकाय

भमाादा

लाशन

भमाादेऩेषा

रु.

दरु
ु स्तीलय

जादा खचा रु.

लऴा

झारेरा
प्रत्मष खचा
रु.
1

एभएच-04/

डीझेर

2003

50,000/- 1,01,220/-

51,220/-

एभएच-04-862 डीझेर

2006

50,000/- 61,220/-

17,240/-

फी-1074
2

एकुण ...

68,460/-

उऩयोक्त तऩळीरात दळववलण्माॊत आरेल्मा दोन लाशनाॊलय वलत्तीम भमावदेऩेषा रु.68,460/- जादा खचव
झारा अवल्माने वषभ प्राधधका-माची जादा खचावव भॊजूयी प्राप्त कयणे आलश्मक आशे .
माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.स्था-18फ/रेऩ/लवई-वलयाय भनऩा/12-13/38,हदनाॊक 11-07-2014 अन्लमे
खरावा वलचायण्माॊत आरा शोता. वलबागाने वदय अधववभावाव कोणतेशी उत्तय वादय केरे नाशी. माफाफत
खारीर प्रभाणे अबीप्राम दे ण्माॊत मेत आशे त.
ळावन ननणवम हदनाॊक 15-5-2009 नवाय लाशनाॊच्मा दरुस्ती ल दे खबारीलय वलशीत कयण्माॊत आरेल्मा
वलत्तीम भमावदेऩेषा यक्कभ रुऩमे 68,460/- इतक्मा जादा खचावव स्थामी वभभतीची भॊजूयी प्राप्त करुन तवा
ऩतवता अशलार रेखाऩयीषणाव वादय कयाला.
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लवई वलयाय भशानगयऩालरका अॊतगात ऩेल्शाय “फ” प्रबागाकडीर लाशन दरु
ु थती ल

दे खबारीलय 2012-13 भधीर वलत्तीम भमाादेऩेषा जादा खचााफाफत
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :लाशन भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 125095.00/[332]

लवई वलयाय

भनऩा

ऩेल्शाय प्रबागातीर लाशन दरु
ु स्ती ल दे खबारीलय वलत्तीम भमाादेऩेषा रु.1,25,095/- जादा खचा झारा अवून
लाशन लाऩयालयीर ळावनाने वलशीत केरेरी भमाादा ओराॊडूनशी लाशने ननरेखीत करुन त्माॊची वलल्शे लाट
रालण्माॊत आरी नाशी.

ऩेल्शाय “फ” प्रबागाकडीर लाशन वलबागाचे दरुस्ती ल दे खबारीलय 2012-13 आधथवक लऴावत केरेल्मा
खचावफाफत रेखाऩयीषण कयण्माॊत आरे अवता खारी ननहदव ष्ट तऩळीरानवाय लाशनाॊच्मा दरुस्ती ल
दे खबारीलय वलत्तीम भमावदेऩेषा जादा खचव झाल्माचे हदवन
ू मेत.े

माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.स्था.18फ/रेऩ/लवई-वलयाय भनऩा/12-13/39, हदनाॊक 11/07/2014

अन्लमे खरावा वलचायण्माॊत आरा शोता. तथावऩ वलबागाचा खरावा प्राप्त झारा नाशी.
रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम खारीरप्रभाणे आशे त.

ळावन ननणवम, वलत्त वलबाग क्र. वलअप्र-10.08/प्र.क्र. 70/2008/वलननमभ, हदनाॊक 15-5-2009

भधीर बाग ऩहशरा, उऩवलबाग-2, अ.क्र. 19, ननमभ 69 भधीर तयतदीनवाय ऩेरोरलय चारणा-मा
लाशनाॊवाठी प्रनतलऴी रु. 40,000/- ल डीझेरलय चारणा-मा लाशनाॊवाठी प्रनतलऴी रु. 50,000/दरुस्ती ल दे खबारीकयीता वलत्तीम भमावदा वलशीत कयण्माॊत आरी आशे.
अ.क्र. लाशन क्रभाॊक इॊधनाचा उत्ऩादन वलत्तीम
प्रकाय

लऴा

भमाादा रु.

12-13 भध्मे लाशन वलत्तीम भमाादेऩेषा
दरु
ु स्तीलय झारेरा

जादा खचा रु.

प्रत्मष खचा रु.
1

एभ.एक्वटी- डीझेर

1982

50,000/-

1,75,095/-

1,25,095/-

एकुण ..

1,25,095/-

5583

उऩयोक्त तऩळीरात दळववलण्माॊत आरेल्मा लाशनालय वषभ प्राधधका-मा भॊजूयीभळलाम वलत्तीम

भमावदेऩेषा रु.1,25,095/- जादा खचव केरा आशे.

प्रचभरत ननमभानवाय ळावकीम लाशने ननरुऩमोगी ठयवलण्माकयीता भोटाय लाशन/जीऩ माॊचेकयीता धालवॊख्मा

2,40,000 कक.भी. ल 10 लऴे भमावदा वलशीत कयण्माॊत आरी आशे. त्माअनऴॊगाने उऩयोक्त नभद लाशनाची
भमावदा त्माॊच्मा उत्ऩादन लऴावऩावन ऩणव झारी अवनशी वदय लाशन अदमाऩी लाऩयात आशे.
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लवई वलयाय
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भनऩा

प्रबाग वलभती “ई” लाशने वादशत्मावश दरु
ु थती कयण्माफाफत

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :लाशन भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 101120.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 101120.00/-

भशानगयऩालरकेच्मा प्रबाग वलभती―ई‖लाशने वाहशत्मावश दरु
ु स्ती कयण्माॊफाफतच्मा ननवलदा भागवलताॊना
दमाऩक प्रलवध्दी दे ण्माॊत आरी नाशी. भशानगयऩालरकेकयीता एकबत्रत ननवलदा प्रकक्रमा न याफवलता
प्रबागाकयीता स्लतॊत्र ननवलदा प्रकक्रमा याफवलण्माॊत आरी आशे .

भशानगयऩाभरकेच्मा लाशन वलबागाॊतगवत प्रबाग वभभती “ई” भधीर लाशनाॊच्मा वटमा बागाॊच्मा दरुस्तीवाठी

वलत्तीम लऴव 2012-13 भध्मे ननवलदा प्रकक्रमा करुन दरुस्ती कयण्माॊत आरी. माकाभी वलत्तीम लऴावत एकण खचव
रु.101120/- झारा आशे . माफाफत रेखाऩयीषणाचे लेऱी अधववभाव ऩत्र क्र.32,हद. 10/07/2014 अन्लमे

वलचायणा केरी शोती. वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी. रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1.ळावन ननणवम, उदमोग, ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग, बाॊखव-1088/(2512)/उदमोग-6, हदनाॊक 2

जानेलायी, 1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र.10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी

भाध्मभाॊचा जास्तीत जास्त लाऩय कयणे आलश्मक आशे . केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता याज्म

ऩातऱीलय ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभानऩत्रात जाहशयात दे लन
ू ननवलदा भागवलणे अधधक श्रेमस्कय ठयते. अळा
प्रभवध्दीव्दाये स्ऩधावत्भक दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातन दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो. ऩयॊ त

भशानगयऩाभरकेने ननवलदा “वभाज हदग्गज” ल “आऩरा भशानगय” मा स्थाननक स्तयालयीर लत्ृ तऩत्रात प्रभवध्द
केरेरी आशे . त्माभऱे स्ऩधावत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.

2.लवई वलयाय भशानगयऩाभरका षेत्रात वलव प्रबागाॊकयीता एकबत्रत ननवलदा प्रकक्रमा न याफवलता “ई”

प्रबागाकयीता स्लतॊत्रयीत्मा ननवलदा प्रकक्रमा याफवलण्माॊत आरी. भशानगयऩाभरकेवाठी एकत्रीत ननवलदा

भागवलल्मा अवत्मा तय स्ऩधावत्भक दयाचा ननश्चीत राब झारा अवता. मा अननमभीततेफाफत वलबागाने
कोणताशी खरावा केरा नाशी.

3. ई” प्रबागाॊतगवत भशानगयऩाभरकेच्मा भारकीच्मा लाशनाॊचा तऩळीर रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन हदरा

नाशी. त्माभऱे प्रत्मष ककती लाशनाॊची दरुस्ती कयणे आलश्मक आशे माची खातयजभा कयता आरी नाशी.
4. भे. मननव्शववर ऑटोभोफाईर माॊची कभी दयाची ननवलदा अवल्माने त्माॊना कामावदेळ क्र.लवलळभ/

बाॊडाय/2479, हदनाॊक 27/12/2012 अन्लमे दे ण्माॊत आरा. म्शणजेच वलत्तीम लऴव 2012-13 भध्मे भाशे एवप्रर,
12 ते नोव्शें फय, 12 ऩमंत लाशन दे खबार ल दरुस्तीलयीर खचव कयताॊना भागीर ननवलदादायाव भदतलाढ हदरी

अवल्माचे अभबरेखे रेखाऩयीषणाव दाखवलरे नाशीत.

5. ननवलदा अट क्र.31 नवाय भॊजय ननवलदाधायकाव अॊदाजऩत्रकीम यकभेच्मा 10% वयषा अनाभत ठे लणे

फॊधनकायक शोते. त्माऩैकी 3% योखीने ल उलवरयत 7% दे मकातन लवर कयण्माची तयतद आशे . त्मानवाय

कयायातीर अट क्र.5 भध्मे तयतद कयण्माॊत आरी आशे . ठे केदायाच्मा वलव दे मकातन अळा प्रकाये वयषा अनाभत
[334]

लवई वलयाय

भनऩा

लवर केल्माची खात्री कयता आरी नाशी. लऴवबयात लवर केरेरी वयषा अनाभत वॊफध
ॊ ीत नोंदलशीत

नोंदवलल्माचे अभबरेखे अधववभाव ऩत्र क्र.32, हद. 10/07/2014 अन्लमे भागणी करुन दाखवलरे नाशीत.
आषेऩाधीन यक्कभ रु.101120/-
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लवई वलयाय ळशय भनऩाभधीर जन्भ भृत्मू नोंदणी वलबागातीर अननमलभतता

जन्भ ् भत्ृ मु नोंदणी
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :जन्भ् भृत्म नोंदणी भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 591624.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 591624.00/-

लवई वलयाय ळशय भशाऩालरकेच्मा 2012-13 भधीर अथावक
ॊ ल्ऩाभध्मे जभाखचााच्मा नोंदीनुवाय जन्भ भृत्मु
नोंदणी वलबागाभध्मे खचााच्मा फाफीलय नोंदवलण्मात आरेल्मा खचााळी वॊफर्ॊ धत अलबरेख, नस्त्मा ल प्रभाणके
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरा नाशी.

लवई वलयाय ळशय भनऩाच्मा 2012-13 भधीर अथववॊकल्ऩीम जभा खचावच्मा नोंदीनवाय जन्भ भत्ृ म

नोंदणी वलबागाच्मा खचावच्मा फाफीॊलय खारीर खचव नोंदवलण्मात आरा आशे .
अ.क्र.

खचावची फाफ

यक्क्भ

1

स्टे ळनयी खचव

4800/-

2

छऩाई खचव

95150/-

3

जन्भ भत्ृ म दप्त्र वॊगणकीकयण

491674/-

एकूण

591624/-

उऩयोक्त खचावळी वॊफॊधधत रेख,े नस्ती, प्रभाणके इ.अभबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत.
वॊफॊधधत रेख,े नस्ती, नोंदलशमा, प्रभाणके इ.अभबरेख उऩरब्ध ् कयण्माफाफत अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.169

हदनाॊक 3/11/2014 अन्लमे खरावा भागवलरा अवता वलबागाने उऩयोक्त अभबरेख रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध
केरा नाशी. त्माभऱे भॊफई स्थाननक रेखाऩरयषा अधधननमभ 1930 चे करभ 6 नवाय रेखाऩयीषणाव आलश्मक
अभबरेखे वादय कयण्माची जफाफदायी शी वॊफॊधधत अधधकायी/कभवचायी माॊची आशे . माफाफत वलबागप्रभखाॊनी
ऩतवतव
े श अनऩारन वादय केरे नाशी.रेखाऩयीषणाव भाहशती उऩरब्ध करुन न दे णे

ल अभबरेख वादय न

कयणे शी अनतळम गॊबीय फाफ आशे . माकयीता भॊफई स्थाननक रेखाऩयीषा अधधननमभ 1930 चे करभ 7
अन्लमे दॊ डात्भक कामवलाशीची तयतूद आशे . वफफ जन्भ भत्ृ म नोंदणी वलबागाने 2012-13 भध्मे केरेरा खचव

रु.591624/- अभबरेख अनऩरब्धतेभऱे रेखाऩरयषणात आषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे .
DMEMRMM6801 (Ref No : 100, Hmm No : 169)
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भुॊफई नलवंग शोभ ॲक्ट, 1949 अॊतगात भशानगयऩालरका कामाषेत्रातीर रुनणारमे ल

र्चक्रकत्वारमे इ. माॊच्मा नोंदणीफाफत …
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :लैदमकीम आयोग्म भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 352000.00 /लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 352000.00/-

भुफ
ॊ ई नलवांग शोभ ॲक्ट, 1949 अॊतगात भशानगयऩालरका कामाषेत्रातीर रुनणारमे ल र्चककत्वारमे इ. ची नोंदणी
न केल्माने नोंदणी पी ददाये भशाऩालरकेव लभऱणायी यक्कभ रु.1,76,000/- प्ररॊबफत याहशरी. तवेच नोंदणीचे
नुतनीकयण न केल्माने त्माऩावुन लभऱणायी यक्कभ रु. 1,76,000/- प्ररॊबफत याहशरी.

भॊफई नभवंग शोभ ॲक्ट, 1949 भधीर वेक्ळन 3 आणण भॊफई प्राॊनतक अधधननमभ, 1949 चे करभ 386 च्मा
तयतदीनवाय भशानगयऩाभरका शददीतीर रुग्णारमे, दलाखाने, धचककत्वारमे माॊनी भशानगयऩाभरकेकडे यीतवय अजव
दाखर करुन व्मालवानमक ऩयलान्माकयीता नोंदणी कयणे आलश्मक आशे .

लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका

वलववाधायण वबा ठयाल क्रभाॊक 5, हदनाॊक 19-1-2011 नवाय भशानगयऩाभरका षेत्रातीर रुग्णारमे/ळश्रऴारमे/
प्रवनतगश
ृ े नोंदणी ल नतनीकयण कयण्माॊफाफत खाटाॊच्मा षभतेनवाय पी ननग्श्चत कयण्माॊव भान्मता दे ण्माॊत आरी आशे .
तवेच वदय ठयालानवाय आयोग्म वेलेळी वॊफॊधीत वेला उदा. खाजगी दलाखाने, ऩॉरीग्क्रनीक, डेंटर क्रीनीक,
ऩॎथॉरॉग्जकर रॎ फोये टयी, ब्रडफॉक, डामग्नोस्टीक वेंटय, एक्वये /वोनोग्रापी वेंटय, वीटी/एभ आय आम वेंटय,
कपग्जओथेयऩी वेंटय ल इतय माॊची नोंदणी ल नतनीकयणावाठी पी ननग्श्चतीव भान्मता दे ण्माॊत आरी आशे .
अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.162, हदनाॊक 30/10/2014 अन्लमे 2012-13 ऩमंत भशानगयऩाभरकेकडे नोंदणी न
केरेल्मा रुग्णारमे, ळश्रऴारमे, प्रवनतगश
ृ े , ब्रडफॉक, डामग्नोस्टीक वेंटय, एक्वये /वोनाग्रापी वेंटय, वीटी/एभआयआम
वेंटय, कपजीओथेयऩी वेंटय माॊची भाहशती, तवेच नतनीकयण न केरेल्मा रुग्णारमे, ळश्रऴारमे, माॊची भाहशती भागवलरी
शोती.
लैदमकीम आयोग्म अधधकायी, लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका माॊनी त्माॊचे ऩत्र क्र.ननयॊ क, हदनाॊक 26-11-2014
व्दाये वादय केरेल्मा खराळात भशानगयऩाभरका षेत्रातीर 176 रुग्णारमे, धचककत्वारमे ल दलाखाने माॊनी अदमाऩी
भशानगयऩाभरकेकडे नोंदणी केरी नवल्माफाफत भाहशती वादय केरी आशे .

त्माॊना नोटीवा दे ण्माॊत आल्मा अवन

माफाफत कामवलाशी ऩूणव करुन अशलार वादय कयण्माॊत मेईर अवे नभद केरे आशे . म्शणजेच खरावा वॊमक्तीक नाशी.
माफाफत रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.
1. नोंदणी न केरेरी रुग्णारमे , दलाखाने इ. 176 X 1000/-= 1,76,000/- इतकी यग्जस्रे ळन पी म्शणून
ठयते.
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लवरऩात्र

लवई वलयाय

भनऩा

2. वलववाधायण वबा ठयाल क्र.5, हद.19/01/2011 नतनीकयण पी प्रनतलऴी रु.1000/- लवर कयालमाची आशे . 176 X
1000/-= 1,76,000/- लवरऩात्र ठयते.
3. रेखाऩयीषण काऱातीर नोंदणी पी ल नतनीकयण पीच्मा यकभा लवरऩात्र दाखवलल्मा आशे त.
वबा हद.19/01/2011 नवाय नोंदणी पी ल नतनीकयण पीच्मा दयारा भॊजयी हदरी आशे .
नोंदणी पीची लवरी कयणे आलश्मक आशे .

ऩयॊ त वलववाधायण

त्माभऱे 2011-12 ऩावन

2011-12 मा वलत्तीम लऴावत नोंदणी पी ची लवरी केल्माची रेखाऩयीषणाची

खात्री झारी नाशी.
लवरऩात्र यक्कभ रु.352000/DATBBPM6301 (Ref No : 105, Hmm No : 162)
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कत्तरखाने ल ऩळु-आलाये मालय दक
ु ान-बाडे, बाडे आणण पी फववलणे.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :कोंडलाडे/कत्तरखाने भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

भशानगयऩालरका षेत्रातॊगत
ा ऩळु आलायातीर गाऱा, दक
ु ाने कोंडलाडा इ. भध्मे जनालयाॊची कत्तर कयण्माफाफत
आकायालमाच्मा बाडे/पी फाफत स्थामी वलभतीने भान्मता हदरेल्मा ठयालाची प्रत उऩरब्ध झारी नाशी, ऩळु
कत्तरखाने/दक
ु ाने ककती आशे त माची भाहशती उऩरब्ध झारी नाशी. ईदच्मा कारालधीखेयीज अन्म काऱात
अळा प्रकायची लवुरी केरी नाशी.

भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभातीर ननमभ 332 अन्लमे भशानगयऩाभरका षेत्रातीर ऩळ

आलायातीर कोणताशी गाऱा, दकान, उभ्माने भार वलकण्माची जागा, छऩयी ककॊ ला कोंडलाडा ककॊ ला अन्म
इभायत माॊचा बोगलटा ककॊ ला लाऩय कयण्माफददर आणण भशानगयऩाभरका फाजायात वलक्रीवाठी भार

भाॊडण्माच्मा अधधकायाफददर आणण अळा कोणत्माशी फाजायात वलकरेल्मा भाराचे लजन कयण्माफददर ल तो
भोजण्माफददर आणण कोणत्माशी भशानगयऩाभरका कत्तरखान्मात जनालयाॊची कत्तर कयण्माच्मा

अधधकायाफददर स्थामी वभभतीच्मा भान्मतेने, तो लेऱोलेऱी ठयलीर अवे दकान-बाडे, बाडे आणण पी

आकायण्माॊफाफत तयतद
ू ी आशे त. माफाफत रेखाऩयीषणाच्मा लेऱी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.180, हदनाॊक
20/11/2014 अन्लमे खरावा वलचायरा शोता. वलबागाने कोणताशी खरावा केरा नाशी.
रेखाऩयीषणाचे अभबप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1. भशानगयऩाभरकेने अळा प्रकायच्मा ऩळ आलायातीर गाऱा, दकाने कोंडलाडा इ. भध्मे जनालयाॊची

कत्तर कयण्माफाफत आकायालमाच्मा बाडे/पी फाफत स्थामी वभभतीने भान्मता हदरेल्मा ठयालाची प्रत
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रेखाऩयीषणाव वादय केरी नाशी.

2. भशानगयऩाभरका षेत्रात ककती ऩळ कत्तरखाने-कोंफडी काऩण्माची दकाने, फकयी फोकड भटणाची

दकाने आशे त, माफाफतची भाहशती वादय कयण्मावाठी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.180,हद. 20/11/2014
अन्लमे वलचायणा करुनशी भाहशती उऩरब्ध झारी नाशी.

3. वदयचे काभ आयोग्म वलबागाभापवत केरे जात आशे , ऩयॊ त वॊफध
ॊ ीत वलबागाकडून कोणताशी खरावा

प्राप्त झारा नाशी.

4. वालवजननक आयोग्म वलबागाच्मा नारावोऩाया प्रबागाभापवत – ईदच्मा कारालधीत अळा प्रकायची

कत्तर कयणा-मा दकानदायाॊकडून लवरी केल्माची ऩालती ऩस्तकालरुन हदवन
ू आरे. म्शणजेच अळा प्रकायची
लवरी केरी आशे . त्माभऱे अन्म कारालधीभध्मे ल प्रबागात करभ 332 नवाय अळा प्रकायची लवरी शोणे
अऩेषीत आशे. ऩयॊ त तळी कामवलाशी भशानगयऩाभरकेने केरेरी नाशी.

उऩयोक्त उणीलाॊची ऩतवता करुन अनऩारन रेखा ऩयीषणाव दाखलाले.
DATBBPM6301 (Ref No : 112, Hmm No : 180)
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लवई मेथीर रुनणारमातीर ऩॅथॉरॉस्जकर वेला कॊत्राटी ऩध्दतीलय ऩुयवलणेफाफत...

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :ऩॎथॉरॉजी वेला भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

भशानगयऩालरकेच्मा लवई मेथीर रुनणारमातीर रुनणाॊना ऩॅथॉरॉस्जकर वेला ऩुयवलण्माकयीता वन 2008-09
भध्मे भागवलण्माॊत आरेल्मा ननवलदा कयीता दमाऩक प्रलवध्दी दे ण्माॊत आरी नाशी. तवेच वदय ऩॅथॉरॉस्जकर
वेला ऩुयवलण्माकयीताचे ठे क्माव वन 2009-10 ते 2012-13 मा चाय लऴे ननमभफाशम कारालधीत भुदतलाढ
दे ण्माॊत आरी.

लैदमकीम आयोग्म वलबागाॊतगवत लवई रुग्णारमातीर ऩॎथॉरॉजी वलबाग कॊत्राटी ऩध्दतीने चारवलणे

फाफतची नस्ती तऩावरी. मा काभी 2009-10 ते 2012-13 मा कारालधीत भदतलाढ हदरी आशे. माफाफत
अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.स्था.18फ/रेऩ/लवई वलयाय भनऩा/12-13/160, हदनाॊक 30/10/2014 अन्लमे
खरावा वलचायण्माॊत आरा शोता. वलबागाने माफाफत कोणताशी खरावा केरा नाशी. माफाफत
रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे त.

1. ळावन ननणवम, उदमोग, ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग- बाखॊव/2512/1088/उदमोग-6, हदनाॊक 2-

1-1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र.10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी /ननवलदा भागवलताॊना प्रभवध्दी भाध्मभाॊचा
अधीकाधीक लाऩय कयणे आलश्मक आशे. केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर,
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याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभानऩत्रात जाहशयात दे लन
ू ननवलदा भागवलणे अधीक श्रेमस्कय

ठयते. अळा प्रभवध्दीव्दाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातन दजेदाय ल भापक दयाचा राब शोतो.
ऩयॊ त भशानगयऩाभरकेने ननवलदा दै ननक रोकभत, दै ननक भशायाष्र फरॊद टाईम्व मा स्थाननक स्तयालयीर

लत्ृ तऩत्रात हदनाॊक 17-03-2008 प्रभवध्द केरी अवल्माने भशानगयऩाभरकेव स्ऩधावत्भक दयाॊचा पामदा झारा
नाशी.

2. मा काभावाठी कामावदेळ क्र.लनभ/दला/426/08, हदनाॊक 25/4/2008 अन्लमे वन 2008-09 कयीता

ननगवभीत कयण्माॊत आरे शोते. तदनॊतय लवई वलयाय भशानगयऩाभरका प्रळावकीम ठयाल क्र.66, हदनाॊक 4-

12-2008 अन्लमे 2009-10 कयीता भदतलाढ दे ण्माॊत आरी शोती. तवेच वलववाधायण वबा ठयाल क्र.338,

हदनाॊक 31-3-2010 अन्लमे 2010-11 कयीता भदतलाढ दे ण्माॊत आरेरी आशे . त्माचप्रभाणे स्थामी वभभती
ठयाल क्र.3, हदनाॊक 22-12-2010 अन्लमे 2011-12 कयीता ल 2012-13 कयीता स्थामी वभभती वबा ठयाल
क्र.1019, हदनाॊक 12-3-2013 अन्लमे भदतलाढ दे ण्माॊत आरेरी आशे. अळी एकण चाय लऴंऩमंत भदतलाढ

हदरी आशे. ळावन ननणवम क्र. बाखॊव/2512/1088/उदमोग-6, हदनाॊक 2-1-1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र.8.3
(श) ऩनप्रवत्ममी आदे ळ (रयऩीट ऑडवय) वधारयत भागवदळवक तत्ले ऩरयळीष्ठ वात अन्लमे ऩनप्रवत्ममी आदे ळ

दे ताॊना ते वशा भहशन्माच्मा अलधीकयीता दमालमाचे आशे. वदयचे आदे ळ तात्कारीक/ आकस्भीक स्लरुऩाचे
अवालेत. अवे आदे ळ दे ताॊना फाजायातीर ककभती भऱ आदे ळाऩेषा कभी नवल्माची, त्मा ग्स्थय अवल्माची

ळशाननळा कयणे आलश्मक आशे. तवेच ऩनप्रवत्ममी आदे ळाचे प्रस्ताल खये दी वभभतीने/ननवलदा भॊजयी वभभतीने
फाजायबालाळी तरना करुन भॊजय कयणे आलश्मक आशे. मा काभी प्रनतलऴी चाय लेऱा भदतलाढ हदरी आशे.
वदय ननमभफाशम भदतलाढी हदल्माचे हदवन
ू मेत.े

DATBBPM6301 (Ref No : 117, Hmm No : 160)
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आयवीएच कामाक्रभाॊतगात ठे लण्माॊत आरेल्मा योखलशी, उऩमोर्गता प्रभाणऩत्र, इ.

फाफतची अननमभीतता.
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :लैदमकीम आयोग्म भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1305064.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 134860.00/-

लैदमकीम आयोनम वलबागाॊतगात ठे लण्माॊत आरेल्मा आयवीएच कामाक्रभावलऴमीचे योखलशीत वलबाग प्रभुखाने
भहशन्मातुन एकदा योखलशीत दळावलरेरी लळल्रक यक्कभ प्रत्मष ऩडताऱून तत्वॊफध
ॊ ीचे अबीप्राम नोंदरे
नाशीत. उऩमोर्गता प्रभाणऩत्र भा. आमुक्ताॊच्मा वशीने ळावनाव वादय केरे नाशी. ऩल्व ऩोलरओ कामाक्रभाच्मा
अॊभरफजालणीवाठी नेभण्माॊत आरेल्मा कॊत्राटी कभाचा-माॊचे लेतनातुन लवुर कयण्माॊत आरेरी दमलवाम
कयाची यक्कभ रु. 67370/- ळावकीम कोऴागायात चरनाददाये बयणा केरी नाशी. फॉक फाकी ताऱभेऱऩत्रक
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उऩरब्ध झारे नाशी. रेखाऩयीषणावाठी रु.67490/- ची उऩप्रभाणके उऩरब्ध झारी नाशीत.

लैदमकीम आयोग्म वलबागाॊतगवत आयवीएच कामवक्रभावलऴमी योखलशी, रेखे माॊची ऩडताऱणी कयण्माॊत आरी
अवता आढऱून आरेल्मा त्रटीॊफाफत अधववभाव क्र.स्था.18फ/रेऩ/लवई वलयाय भनऩा/12-13/161, हदनाॊक
30-10-2014 अन्लमे खरावा भागवलण्माॊत आरा शोता. वलबागाने हदनाॊक 11-12-2014 योजी खरावा
वादय केरा अवन त्माफाफत खारीरप्रभाणे अभबप्राम दे ण्माॊत मेत आशे त.

1. भशायाष्र नगयऩाभरका रेखा वॊहशता, 1971 भधीर ननमभ 51 नवाय वलबाग प्रभखाने भहशन्मातन एकदा

योखलशीत दळववलरेरी भळल्रक यक्कभ प्रत्मष ऩडताऱून तत्वॊफध
ॊ ीचे अभबप्राम योखलशीत नभद कयणे आलश्मक
आशे. तथावऩ 2012-13 भध्मे कोणत्माशी भहशन्माअखेय लैदमकीम आयोग्म अधधकायी माॊनी अळी ऩडताऱणी
करुन तत्वॊफध
ॊ ीचे अभबप्राम योखलशीत नोंदवलरेरे नाशीत.

2. आयवीएच कामवक्रभावाठी 2012-13 भध्मे ननधी प्राप्त झारा नाशी. भागीर लऴावची ळील्रक यक्कभ
रु.12904084/- अवन त्मातन वलत्तीम लऴव 2012-13 भध्मे यक्कभ रु.4020450/- खचव केरा आशे.

31/03/2013 अखेयची ळील्रक रु.8883634/- आशे. 2012-13 भध्मे खचव झारेल्मा यकभेची उऩमोधगता
प्रभाणऩत्र भा. आमक्त माॊच्मा स्लाषयीने लयीष्ठाॊना वादय न कयता ती लैदमकीम आयोग्म अधधकायी माॊच्मा
स्लाषयीने केरी आशे त.

3. आयवीएच/ऩल्व ऩोभरओ कामवक्रभाॊतगवत कॊत्राटी ऩध्दतीलय नेभण्माॊत आरेल्मा कभवचा-माॊकडून 2012-13
भध्मे त्माॊचे भाभवक लेतनातन
ू यक्कभ रुऩमे 67,370/- इतकी लवर कयण्माॊत आरेरी आशे. तथावऩ वदय
यकभेचा बयणा ळावकीम कोऴागायात चरनाव्दाये अदमाऩी कयण्माॊत आरेरा नाशी.

तयी वदय लवर कयण्माॊत

आरेरी व्मलवाम कयाची यक्कभ तात्काऱ चरनाव्दाये ळावकीम कोऴागायात बयणा करुन चरनाॊच्मा प्रतीवश
रेखाऩयीषणाव अनऩारन दाखलाले.

4. हदनाॊक 31-03-2013 योजी योखलशी ल फॉक ऩावफक माॊच्मा नोंदीप्रभाणे अखेयची भळल्रक खारीर प्रभाणे
आशे.

योखलशीतीर भळल्रक यक्कभ

-

रु. 1,19,21,675/-

आमवीआमवीआम फॅंक ऩावफकाप्रभाणे - रु. 1,32,26,739/भळल्रक यक्कभ
------------------------तपालत

- रु. 13,05,064/---------------------------

योखलशीतीर भळल्रक ल फॉकेच्मा ऩावफकातीर भळल्रक माॊचा ताऱभेऱ रेखा वॊहशता 1971 भधीर ननमभ
40

ल 51 नवाय घेतरेरा नाशी.

5.रेखाऩयीषणाकयीता खारीर उऩप्रभाणके अधववभावाव्दाये भागणी कयण्माॊत मेलन
ू शी उऩरब्ध करुन दे ण्माॊत
आरी नाशीत.

अ.क्र.
1

हदनाॊक
30-3-2013

2

30-3-2013

पभाचे नाॊल

यक्कभ
लैदमकीम अधधकायी, चॊदनवाय 65,000/1,075/अभबव्मक्ती भभडीमा
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3

30-3-2013

याजशॊ व प्रकाळन

1,195/-

4

30-3-2013

प्रनतक प्रकाळन

220/-

एकुण ...
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थथाननक वॊथथा कयाफाफत

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :स्थाननक वॊस्था कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
लवर
ू ऩात्र यक्कभ रु. 5200.00/-

ननवलदा भागवलताना दमाऩक प्रलवध्दी दे ण्माॊत आरी नाशी. कयायनाम्पमावाठी रुऩमे 5,200/- कभी भुद्ाॊक ळुल्क
लवुर केरे. स्थाननक वॊस्था कय नोंदणीधायक माॊच्मा वललयणऩत्राॊच्मा तऩावणीफाफत ठयवलण्माॊत आरेल्मा
पीचा दय कोणत्मा आधाये ठयवलण्माॊत आरा त्माची भाहशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन हदरी नाशी.
ठे केदायाॊना वललयणऩत्राॊच्मा तऩावणीचे काभ कळा प्रकाये लाटऩ कयण्माॊत आरे ल त्माॊना कयण्माॊत आरेरी
प्रदानाची यक्कभ माफाफत भाहशती उऩरब्ध झारी नाशी.

ळावनाच्मा आदे ळानवाय हदनाॊक 1-4-2011 ऩावन लवई-वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका शददीभध्मे स्थाननक

वॊस्था कय राग झारेरा आशे . स्थाननक वॊस्था कयाच्मा 2011-12 भध्मे प्राप्त वललयणऩत्राॊची वॊख्मा 15000
आशे.

स्थाननक वॊस्था कयाच्मा प्राप्त वललयणऩत्राॊच्मा तऩावणीकयीता ल ननधावयणाकयीता वनदी रेखाऩार माॊची

ऩॎनेर ऩध्दतीने ननमक्ती कयणेकयीता स्थामी वभभती वबा हदनाॊक 20-12-2012 ठयाल क्रभाॊक 736 अन्लमे
भॊजयी दे ण्माॊत आरी. मावलऴमीच्मा नस्तीॊफाफत अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.स्था.18फ/रेऩ/लवई-वलयाय

भनऩा/12-13/110, हदनाॊक 09/09/2014 अन्लमे खरावा वलचायण्माॊत आरा शोता. वलबागाने त्माॊचे ऩत्र
क्र.लवलळभ/स्था वॊ.कय/ 1071/2014,हदनाॊक 27-11-2014 अन्लमे खरावा वादय केरा आशे. वदय

खराळात वलबागाने बवलष्माभध्मे मोग्म ती कामवलाशी कयण्माॊत मेईर, कभी बयणा केरेरे भद्राॊक ळल्क

वॊफध
ॊ ीताॊकडून लवर करुन कोऴागायात बयणा कयण्माॊत मेईर अवा खरावा केरा आशे. ठे केदायाॊनी हदरेल्मा
काभाऩैकी ककती काभ ऩण
ू व केरे आशे माची भाहशतीशी वादय केरेरी नाशी. रेखाऩयीषणाचे अबीप्राम खारीर
प्रभाणे आशे त.

1. ळावन ननणवम उद्मोग ऊजाव ल काभगाय कल्माण वलबाग बाॊखव 1088/(2512/)/उद्मोग-6, हद. 02
जानेलायी 1992 भधीर ऩरयच्छे द क्र. 10.8 नवाय लस्त खये दी कयण्मावाठी ननवलदा भागवलताॊना व्माऩक
[341]

लवई वलयाय

भनऩा

प्रभवध्दीकयीता भाध्मभाॊचा अधधकाधधक लाऩय कयणे आलश्मक आशे. केलऱ स्थाननक ऩातऱीलय प्रभवध्दी न

दे ता स्थाननक ऩातऱीलयीर, याज्म ऩातऱीलयीर ल याष्रीम ऩातऱीलयीर लतवभान ऩत्रात जाहशयात दे ऊन ननवलदा
भागवलणे अधधक श्रेमस्कय ठयते. अळा प्रभवध्दीद्लाये चढाओढीची दयऩत्रके प्राप्त शोतात. त्मातन
ू दजेदाय ल

स्ऩधावत्भक दयाचा राब शोतो. ऩयॊ त भशानगयऩाभरकेने ननवलदा रोकयाजा, ऩढायी, लवई वभता मा स्थाननक
स्तयालयीर लतवभान ऩत्रात प्रभवध्द केरेरी आशे . त्माभऱे स्ऩधावत्भक / ककपामतळीय दयाचा राब झारेरा
नाशी.

2. भफ
ॊ ई भद्राॊक ळल्क अधधननमभ, 1958 करभ 03 भधीर तयतद
ू ीनवाय काभाच्मा भक्त्माच्मा वॊफधॊ धत
ठे केदायाकडून मा अधधननमभाच्मा ळेडमर 1 भधीर 63 नवाय हद. 01/05/2006 ऩावन वॊफधॊ धताकडून
ऩढीरप्रभाणे भद्राॊक ळल्क लवर कयणे आलश्मक आशे.

काभाची यक्कभ 10 राखाऩमंत – भद्राॊक ळल्क रू. 100/-

त्मानॊतय प्रत्मेकी 1 राखावाठी – भद्राॊक ळल्क रू. 100/- (कभार 5 राख)

स्थाननक वॊस्था कयावलऴमी 2011-12 ल 2012-13 लऴावत प्राप्त झारेल्मा वललयणऩत्राॊच्मा तऩावणीकयीता 1)
भे. पाउटन शे ड, 2) भे. गौयाॊग ळाश, 3) भे. शालेस्ट रयवचव, 4) भे. वतीळ नागये , 5) भे. ळबभ कॉभवव,
6) भे. वॊदीऩ ळाश ल 7) भे. ए.डी. अॊजीकय मा वनदी रेखाऩाराॊची ननलड कयण्माॊत मेलन
ू त्माॊचेळी रुऩमे

100/- चे स्टॉ ऩ ऩेऩयलय कयायनाभा कयण्माॊत आरेरा आशे . वदय काभाच्मा खचावची यक्कभ रुऩमे 68.00 रष
अवन कयायनाम्मावाठी रुऩमे 5,900/- भद्राॊक लाऩयणे आलश्मक शोते. तथावऩ प्रत्मषात रुऩमे 700/- चे

भद्राॊक ळल्क उऩमोगात आणण्माॊत आरे अवल्माने रुऩमे 5,200/- चे कभी भद्राॊक ळल्क लाऩयरे आशे. भद्राॊक
ळल्काची यक्कभ रु.5200/- वॊफध
ॊ ीताकडून लवर करुन ळावनाच्मा भशवर भद्राॊक खाती बयणा कयाली.

3. स्थाननक वॊस्था कयावलऴमी 2011-12 ल 2012-13 मा लऴावतीर प्राप्त वललयणऩत्राॊचे तऩावणी, ननधावयण,
ऩनननधावयण ल माधचका मा काभाकयीता वनदी रेखाऩार दजावच्मा व्मग्क्तची नेभणूक कयण्माॊचे ठयाल क्र.

736,हद. 20/12/2012 नवाय ठयरे अवन मा ठे केदायाव दमालमाच्मा पीची यक्कभ ऩयीभळष्ठ भध्मे नभद

करुन ते कयायावभलेत जोडण्माॊत आरे आशे. ऩयॊ त प्रनत व्माऩायी/ स्थाननक वॊस्था कय नोंदणीधायक माॊच्मा
वललयणऩत्राॊच्मा तऩावणीफाफत ठयवलण्माॊत आरेल्मा पीचा दय कोणत्मा आधाये ठयवलण्माॊत आरा, माची
भाहशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी.

4. 2011-12 ल 2012-13 भध्मे स्थाननक वॊस्था कयाची ककती वललयणऩत्रे प्राप्त झारी माचा तऩळीर

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी. एकण वात वनदी रेखाऩाराॊची नेभणक
ू कयण्माॊत आरी शोती. त्माॊना
प्रत्मेकारा ककती काभ दे ण्माॊत आरे माची वाॊखनमकी भाहशती उऩरब्ध झारी नाशी. रेखाऩयीषण लऴव 201213 भध्मे वनदी रेखाऩाराव प्रदान केरे नाशी. त्माभऱे त्माॊना प्रदान 2013-14 भध्मे कयण्माॊत आरे आशे.
त्माभऱे त्माॊनी केरेल्मा काभाच्मा प्रभाणात त्माॊना केरेल्मा प्रदानाची खात्री कयता आरी नाशी.

तवेच वदय वनदी रेखाऩाराॊकडून 2011-12 ल 2012-13 भधीर स्थाननक वॊस्था कय वललयणऩत्राॊच्मा

तऩावणीवाठी ननग्श्चत केरेरा वलत्तीम लऴावचा कारालधी उरटून गेरा आशे ल हदरेरे काभ ऩण
ू व झारेरे नाशी.
त्माॊचे काभ अऩण
ू व अवल्माचे वाॊगण्माॊत आरे. 2011-12 ल 2012-13 मा लऴावचे ॲवेवभें ट न झाल्माने

स्थाननक वॊस्था कयाची भागणी ननश्चीत झारी नाशी, लवरी कयता आरी नाशी ल थकफाकी वभज ळकत नाशी.
एकॊदयीत वनदी रेखाऩाराॊना हदरेरे काभ 31/03/2013 ऩमंत ऩण
ू व झारेरे नाशी. माचा ऩरयणाभ
भशानगयऩाभरकेरा वलत्तीम लऴावत मा कयाची ऩण
व णे लवरी कयता आरी नाशी.
ू ऩ

भशानगयऩाभरकेच्मा भत्ता ल

दानमत्ल वललयणऩत्रात दाखवलरेरी थकफाकीची यक्कभ अचूक अवल्माची खात्री कयता आरी नाशी.
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भुद्राॊक ळुल्कावोफत अनतयीक्त 1% अधीबायाभुऱे जभा शोणा-मा यकभेफाफतची थकीत

यक्कभ
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :स्थाननक वॊस्था कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 36623419.00 /-

ळावन ननणाम क्र.स्थावॊक2010/प्र.क्र.91/10/नवल-34, हदनाॊक 18-3-2011, भा. स्जल्शाधीकायी, ठाणे माॊचेकडीर
आदे ळ क्र.908,हद.18/01/2013 ल स्थाननक वॊस्थ ् कय वलबागाकडीर खुरावा क्र.1098 हद. 11/09/2014 नुवाय
वन भुद्ाॊक अधीबायाची 2011-12 ल 2012-13 मा लऴााची यक्कभ रु. 76,73,604/- ल रु. 2,89,49,815/- अळी
एकुण यक्कभ रु. 3,66,23,419/- ळावनाकडून उऩरब्ध झारेरी नाशी.

भफ
ॊ ई भद्राॊक अधधननमभ, 1958 अन्लमे स्थालय भारभत्तेची अनक्रभे वलक्री ककॊ ला दे णगीच्मा फाफतीत

भारभत्तेच्मा भल्
ू माॊलय ल परोऩबोग गशाणाच्मा वॊरेखाच्मा फाफतीत वॊरेखात भाॊडण्माॊत आरेल्मा

वॊरेखाव्दाये वयक्षषत यकभेलय एक टक्का मा दयाने अधधबाय आकारुन लाढ कयण्माची ल त्माव्दाये गोऱा शोणायी
यक्कभ वॊफध
ॊ ीत भशानगयऩाभरकेव अदा कयण्माॊफाफतची तयतद
ॊ ई प्राॊनतक भशानगयऩाभरका अधीननमभ,
ू भफ
1949 करभ 149 क, 152 ऩ, 152 ट माभध्मे आशे. माफाफत अधववभाव साऩन ऩत्र

क्र.स्था.18फ/रेऩ/लवई वलयाय भनऩा/12-13/91, हदनाॊक 27/8/2014 अन्लमे भद्राॊक ळल्क अधधबायाची
ळावनाकडून मेणे अवरेरी यक्कभ प्राप्त शोण्माॊफाफत भशानगयऩाभरकेने काम कामवलाशी केरी आशे माचा
खरावा रेखाऩयीषणाव कयण्माॊत माला अवे कऱवलण्माॊत आरे शोते. वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र.लवलळभ/
सथा.वॊ कय/1098/2014-15, हदनाॊक 11/09/2014 अन्लमे खरावा केरा आशे. ळावन ननणवम

हद.21/07/2014 नवाय – 2013-14 मा वलत्तीम लऴावतीर भाशे जानेलायी, पेब्रलायी ल भाचव, 2014 मा
कारालधीतीर भद्राॊक अधधबायाची थकीत यक्कभ भशानगयऩाभरकाॊना वलतयीत केरी अवन लवई –वलयाय

भशानगयऩाभरकेव रुऩमे 39,00,81,000/- इतकी यक्कभ वलतयीत केरी आशे. माफाफत रेखाऩयीषणाचा
अबीप्राम ऩढीर प्रभाणे आशे.

1. ळावन ननणवम क्र.स्थावॊक2010/प्र.क्र.91/10/नवल-34, हदनाॊक 18-3-2011 अन्लमे भशानगयऩाभरकाॊच्मा
शददीभध्मे भफ
ॊ ई भद्राॊक अधधननमभ, 1958 अन्लमे स्थालय भारभत्तेची वलक्री ककॊ ला दे णगीच्मा फाफतीत
भारभत्तेच्मा भल्
ू माॊलय ल परोऩबोग गशाणाच्मा वॊरेखाच्मा फाफतीत वॊरेखात भाॊडण्माॊत आरेल्मा

वॊरेखाव्दाये वयक्षषत यकभेलय एक टक्का दयाने अधधबाय आकारुन लाढ कयण्माॊने भशानगयऩाभरकाॊच्मा शददीत
गोऱा शोणायी यक्कभ वॊफध
ॊ ीत भशानगयऩाभरकेव अदा कयण्माची कामवप्रणारी वलशीत कयण्माॊत आरेरी आशे.
स्थाननक वॊस्था कय वलबागातीर वॊफध
ॊ ीत रेख,े नस्ती, कागदऩत्रे माॊची छाननी कयण्माॊत आरी. भा.
[343]
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ग्जल्शाधीकायी माॊनी हद.18/01/2013 योजी भॊजय केरेल्मा यकभेचा तऩळीर ऩाशता 2011-12 ल 2012-13
भध्मे एक टक्का अधधबायाचे उत्ऩन्नाफाफत जभा यक्कभ, प्राप्त यक्कभ ल मेणे अवरेल्मा यकभेफाफतची
स्थीती खारीर प्रभाणे आशे .
लऴा

भद्
ु ाॊक ळल्
ु क अर्धबायाची जभा यक्कभ रु. भशाऩालरकेव प्राप्त झारेरी यक्कभ रु. मेणे अवरेरी यक्कभ रु.

2011-12

45,44,73,603.73

44,68,00,000.00

76,73,603.73

2012-13

52,74,05,358.88

49,84,55,544.00

2,89,49,814.88

एकुण

98,18,78,962.61

94,52,55,544.00

3,66,23,418.61

उऩयोक्त तऩळीरानवाय वन 2011-12 ल 2012-13 मा लऴावची अनक्रभे यक्कभ रु. 76,73,604/- ल रु.

2,89,49,815/- अळी एकण रुऩमे 3,66,23,419/- इतकी यक्कभ भद्राॊक ळल्क अधीबायाऩोटी ळावनाकडून
भशाऩाभरकेव मेणे आशे .
हदवून मेत नाशी.

वदयची यक्कभ ळावनाकडून प्राप्त करुन घेण्मावाठी भशानगयऩाभरकेने ऩाठऩयाला केल्माचे

तवेच भशानगयऩाभरकेव ळावनाकडून मेणे अवरेरी यक्कभ, प्राप्त झारेरी यक्कभ ल थकीत

यकभेफाफतची नोंदलशी वलबागाने ठे लरी नाशी.
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लवई वलयाय ळशय भशानगयऩालरका – थथाननक वॊथथा कयाच्मा लवुरीफाफत...

स्थाननक वॊस्था कय
रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :स्थाननक वॊस्था कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 1694000000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 906000000.00/-

स्थाननक वॊस्था कयाच्मा ननधाायणाचे काभ 50% ऩूणा झारे आशे . वलरॊफाफाफत दॊ डदमाजाची लवुरी केरी नाशी.
कयचुकलेर्गयी कयणा-माॊफाफत भुफ
ॊ ई प्राॊनतक अर्धननमभ, 1949 चे करभ 152 नुवाय कायलाई केरी नाशी. वन
2012-13 भध्मे कय ननधाायणाचे काभ ऩूणा केरे नाशी.

भफ
ॊ ई प्राॊनतक अधधननमभ, 1949 चे करभ 152 नवाय लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका षेत्राभध्मे

हदनाॊक 1-4-2011 ऩावन उऩबोग, उऩबोग ककॊ ला वलक्री मावाठी ळशयाच्मा शददीभध्मे आमात शोणा-मा
भारालय स्थाननक वॊस्था कय राग कयण्माॊत आरा आशे. माफाफतचे अभबरेखे ल आलश्मक ती भाहशती

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन दे ण्माॊवाठी अधववभाव साऩन ऩत्र क्र.97, हदनाॊक 28/08/2014 अन्लमे दे ण्माॊत
आरे शोते. वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र.1069, हदनाॊक 27-11-2014 अन्लमे केरेरा खरावा वलचायात घेलन
ू
रेख्माॊचे रेखाऩयीषण कयण्माॊत आरे. माफाफत अभबप्राम ऩढीरप्रभाणे दे ण्माॊत मेत आशे त.

1. वन 2011-12 भध्मे नोंदणी झारेल्मा व्माऩा-माॊची/व्मालवामीकाॊची वॊख्मा 34575 त्माऩैकी

प्राप्त झारेल्मा वललयणऩत्राॊची वॊख्मा 17164, वन 2012-13 भध्मे नव्माने नोंदणी झारेल्मा व्माऩा[344]

लवई वलयाय
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माॊची/व्मालवामीकाॊची वॊख्मा 4979 त्माऩैकी एकण वललयणऩत्राॊची वॊख्मा 14849 इतकी आशे.
ऩेषा 2012-13 मा लऴावत व्मालवानमकाॊची वॊख्मा लाढरी आशे,

2011-12

ऩयॊ त प्राप्त वललयणऩत्राॊची वॊख्मा घटरेरी

हदवन
ै ी 7678
ू मेत.े 2011-12 भध्मे ननधावयण झारे नवन, 2012-13 भध्मे प्राप्त झारेल्मा वललयणऩत्राॊऩक
ननधावयणाचे काभ ् झारे आशे. म्शणजेच वभाये 50% ननधावयणाचे काभ ऩण
ू व झारे आशे. वलबागाने प्राप्त
वललयणऩत्राचे ननधावयण न केल्माने स्थाननक वॊस्था कयाची भागणी ननग्श्चत कयता आरी नाशी.

ऩरयणाभी

भशाऩाभरकेरा अळा उत्ऩन्नाव भकाले रागरे आशे. प्रत्मषात ननधावयणाचे काभावाठी भशाऩाभरकेने वनदी
रेखाऩाराॊची वेला ठे का ऩध्दतीने घेतरी आशे. अवे अवताॊनाशी ननधावयणाचे काभ ऩण
ू व झारेरे नाशी.

माफाफतची नस्ती ऩाशता भशानगयऩाभरकेच्मा आमक्ताॊनी 2011-12, 2012-13 ननधावयणाचे काभ ऩण
ू व
कयण्माची भदत 15/12/2014 ऩमंत हदरी आशे.

2. स्थाननक वॊस्था कयावॊफध
ॊ ीच्मा वललयणऩत्राॊचे ननधावयण ऩण
ू व झारेल्मा वललयणऩत्राऩैकी ककती व्माऩा-माकडून
वदयचा कय ल त्मालयीर दॊ डव्माजाच्मा यकभा लवर केल्मा माची भाहशती वलबागाकडे भागीतरी अवता

वलबागाने केरेल्मा खराळानवाय वदयची प्रकक्रमा वरु आशे, अवे नभद केरे आशे. म्शणजेच प्रत्मषात लवरी
झारी अवल्माचे हदवन
ू मेत नाशी.

3. वललयणऩत्रे वादय न कयणा-मा नोंदणीकृत व्माऩा-माॊची वॊख्मा ल त्माॊच्मावलरुध्द केरेल्मा कामवलाशीच्मा

तऩळीराचे अभबरेखे भागीतरे अवताॊना, वलबागाने – वलव व्माऩा-माॊना नभना “ज” ची नोटीव हदल्माचे नभद
केरे आशे. म्शणजेच केलऱ नोटीव हदरेरी आशे. त्मानॊतयची कायलाई केरेरी नाशी.

4. स्थाननक वॊस्था कयावॊफध
ॊ ी ननधावयणाचे काभ का ऩण
ू व झारे नाशी माफाफत वलचायणा केरी अवता वलबागाने
वदयची प्रकक्रमा वरु अवल्माचे नभद केरे आशे . ननधावयणाची अॊनतभ तायीख 15/12/2014 ऩमंत आशे .
रेखाऩयीषण कारालधीत वदयचे काभ ऩण
ू व झारे नाशी.

स्थाननक वॊस्था कयाच्मा लवरीकडे वलबागाने गाॊबीमावने ऩाहशरे नाशी. 2012-13 च्मा वधायीत

अॊदाजऩत्रकात मा कयाऩावन शोणायी प्राप्त जभा रु. 260 कोटी ची तयतद कयण्माॊत आरी शोती. प्रत्मषात

वलत्तीम लऴावत रु. 169.40 कोटी लवर कयण्माॊत आरी आशे. म्शणजेच लवर न झारेरी यक्कभ रु. 90.60

कोटी इतकी आशे. एकॊदयीत मा भशत्लाच्मा उत्ऩन्नाचे स्त्रोताचे काभी अॊतगवत तऩावणी (Internal checks),
अॊतगवत रेखाऩयीषण (Internal Audit), अॊतगवत ननमॊत्रण (Internal Control) चा अबाल अवल्माचे हदवन
ू
मेत.े

DATBBPM6301 (Ref No : 137, Hmm No : 97)
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ऩेल्शाय प्रबागातीर भाॊडली फाजाय कय लरराल ठे क्माॊफाफत

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :फाजाय कय भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड

[345]

लवई वलयाय

भनऩा

ऩेल्शाय प्रबागातीर भाॊडली फाजाय कय लरराल ठे क्माच्मा लताभानऩत्रात जाशीय ननवलदा वूचना ळावन ननणाम
उद्मोग, उजाा ल काभगाय वलबाग क्र.बाॊखव १०८८ / (२५१२) उद्मोग-६ हदनाॊक ०२/०१/१९९२ भधीर अनुक्रभाॊक
८.३(अ) नुवाय प्रलवध्दीव ऩुयेवा ३ आठलड्माॊचा कारालधी हदरा नाशी. कयायनाम्पमातीर अटीनुवाय फाजाय कय
लवुरीची ऩालतीऩुस्तके ठे केदायाने स्लखचााने छाऩून प्रबाग वलभतीच्मा कामाारमाकडून भुद्ाॊककत वीर नोंद
करून लाऩयणेची आशे त. तथावऩ वीर नोंद करून ऩालती ऩुस्तके लाऩयरी नवून लाऩयालमाव हदरेल्मा ऩालती
ऩुस्तकाॊची नोंदलशी ठे लरी नाशी. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अर्धननमभ १९४९ प्रकयण ५ भधीर १(२) स्थामी
वलभतीच्मा दोन वदस्माॊच्मा स्लाषयी घेऊन भशाऩालरकेची भुद्ा त्मालय ठववलरी नाशी.

लवई वलयाय भशानगयऩाभरकेच्मा ऩेल्शाय फ प्रबागातीर भाॊडली फाजाय कय भररालाकयीता ननवलदा वच
ू ना
प्रभवध्दी हदनाॊक १९/०३/२०१२ योजी दै ननक रोकभत ल अन्म एका लतवभानऩत्रात केरी शोती. वदय

ननवलदा कारालधी हद. १९/०३/२०१२ ते २७/०३/२०१२ शोता मा कारालधीत एकूण ७ ननवलदा पॉभव वलक्री
झाल्मा त्माऩैकी एकूण ४ ननवलदा प्राप्त झाल्मा. स्थामी वभभती ठयाल क्र.९३ हदनाॊक ११/०४/२०१२

अन्लमे बयत णझऩरू वारकय माॊची यक्कभ रु. ६,७५,५००/- च्मा ननवलदा ग्स्लकृतीव भॊजयी हदरी आशे .
बयत णझऩरू वारकय माॊना वभजऩत्र क्र.लवलळभ/प्रवफ/आवल /३२२/२०१२ हदनाॊक ३१/०३/२०१२ अन्लमे

रु.१००/- चे भदाॊक ऩेऩयलय कयायनाभा कयणेव ल ५०% यक्कभ रु. ३,३७,७५०/- बयणा कयणेव कऱवलरे
आशे. वदय फाजाय कय भररालाफाफत रेखा ऩयीषणात खारीर अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.
१) ळावन ननणवम उद्मोग, उजाव ल काभगाय वलबाग क्र.बाॊखव १०८८ / (२५१२) उद्मोग-६ हदनाॊक

०२/०१/१९९२ भधीर अनक्रभाॊक ८.३(अ) नवाय ननवलदा वच
ू ना प्रभवद्धीवाठी कभीत कभी ३ आठलड्माॊचा
प्रभवद्धी कारालधी दे णे आलश्मक अवताॊना तो ७ हदलव इतका हदरा आशे . वदय प्रकयणी लतवभानऩत्रात
जाशीय ननवलदा वच
ू ना प्रभवद्धीव ऩये वा ननवलदा वच
ू ना कारालधी ३ आठलड्माॊचा हदरा नाशी. माफाफत
अधववभाव ऩत्र क्र.१६५ हदनाॊक ३१/१०/२०१० अन्लमे वलचायणा केरी अवता प्रबाग कामावरमाने ऩत्र
क्र.१७२४ हदनाॊक २९/१/२०१४ अन्लमे अधधननमभातीर तयतदीनवाय कभीत कभी ७ हदलवाच्मा

कारालधीवाठी जाहशयात प्रभवद्धी दे णे आलश्मक आशे त्मानवाय ७ हदलव भदतीची ननवलदा वच
ू ना

प्रभवद्धीव हदरी आशे अवे नभद
ू केरे आशे. अधधननमभातीर तयतदीनवाय कभीत कभी ७ हदलवाचा
ननवलदा वच
ू ना प्रभवद्धी कारालधी शा अत्मालश्मक ल तातडीच्मा प्रवॊगी अवल्माने वदय प्रकयणी

ननमभभत फाजाय कय ठे का हश फाफ अत्मालश्मक ल तातडीची नवल्माने माप्रकयणी अधधननमभातीर
तयतद रागू शोत नाशी. त्माभऱे केरेरा खरावा भान्म कयता मेत नाशी.
२) कयायनाम्मातीर अटीनवाय फाजाय कय लवरीची ऩालतीऩस्तके ठे केदायाने स्लखचावने छाऩन
ू प्रबाग

वभभतीच्मा कामावरमाकडून भद्राॊककत वीर नोंद करून लाऩयणेची आशे त तथावऩ अळी वीर नोंद केरेरी
ऩालती ऩस्तके लाऩयरी नवन
ू लाऩयालमाव हदरेल्मा ऩालती ऩस्तकाॊची नोंदलशी ठे लरी नाशी. त्माभऱे
लऴव २०१२-२०३ भध्मे एकूण ककती ऩालती ऩस्तके लाऩयरी माची भाहशती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध

झारी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१६५ हदनाॊक ३१/१०/२०१० अन्लमे वलचायणा केरी अवता प्रबाग

कामावरमाने ऩत्र क्र.१७२४ हदनाॊक २९/१/२०१४ अन्लमे केरेल्मा खराळात कयायनाम्मातीर अटी-ळतीनवाय

फाजाय कय लवरीच्मा ऩालत्मा ठे केदायाने छाऩन
ू ल भद्राॊककत वीर उभटलन
ू द्मालमाच्मा आशे त. त्माभऱे
[346]

लवई वलयाय

भनऩा

भशाऩाभरकेचे कोणतेशी आधथवक नकवान कयण्मात आरेरे नाशी. शे उत्तय खरावा वॊमग्क्तक नाशी.
३) भशायाष्र भशानगयऩाभरका अधधननमभ १९४९ प्रकयण ५ भधीर १(२) स्थामी वभभतीच्मा दोन

वदस्माॊच्मा स्लाषयी घेऊन भशाऩाभरकेची भद्रा त्मालय ठववलरी नाशी. माफाफत अधववभाव ऩत्र क्र.१६५

हदनाॊक ३१/१०/२०१० अन्लमे वलचायणा केरी अवता प्रबाग कामावरमाने ऩत्र क्र.१७२४ हदनाॊक २९/१/२०१४
अन्लमे केरेल्मा खराळात अनलधानाने कयायनाम्मालय स्लाषयी ल भशाऩाभरका भद्रा ठववलरी नाशी, शा
केरेरा खरावा वॊमग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी.
DGPVTTM7001 (Ref No : 127, Hmm No : 165)
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वलधी वलबागाकडीर खचााफाफत

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :दाले ल खटरे भनऩा ननधी ननधी
अननमभभतता करभ : 9ड
गत
ॊ रेरी यक्कभ रु. 2721500.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2721500.00/-

न्मामारमाचे काभकाजावाठी ननमुक्ती केरेरे लकीर शे वॊफर्ॊ धत न्मामारमाचे काभकाजावाठी ऩॅनेरलय
अवल्माफाफतची कागदऩत्रे रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. वलावाधायण वबा /स्थामी वलभती वबा
कडीर लककराॊच्मा ननमुक्तीव प्रळावककम ल आर्थाक भान्मता हदल्माचे हदवून आरे नाशी. क‘प्रबाग
नारावोऩाया माॊनी ठे लरेल्मा नभुना नॊ. ९० भधीर दाले ल खटरे नोंदलशीतीर यकाने नोंदी ऩरयऩूणा नाशीत. लऴा
२०१२-१३ भध्मे जभा-खचा वललयणऩत्रानुवाय‗अ‘प्रबाग फोऱीॊज-वलयाय प्रबागाचा भुख्मारमाच्मा जभा-खचा
वललयण ऩत्रकानुवाय यक्कभ रु.३,१०,३१३/- ल‗फ‘प्रबाग ऩेल्शाय कडीर दाले ल खटरे मालय लऴा २०१२-१३ भध्मे
रु.६,४३,४००/- खचा झारा आशे माफाफतची प्रभाणके, अलबरेखे रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत.

लवई –वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका हदनाॊक ३ जूर,ै २००९ योजी अग्स्तत्लात आरी. ४ नगयऩाभरका ल ५३ गाले
भभऱन भशानगयऩाभरका स्थाऩन झारी. भशानगयऩाभरका स्थाऩन शोणेऩल
ू ी तत्कारीन ४ नगयऩरयऴदाॊकडीर
दाले ल खटरे ॲङ. श्री.हदगॊफय दे वाई, ॲङ. श्री. डी.जी.नाईक, ॲङ. श्री. जरीवदगी, ॲङ. श्री. फाऱकृष्ण
जोळी, ॲङ. श्री. प्रवाद दाणी, ॲङ. श्री. अतर दाभरे शे ऩाशत शोते. भशानगयऩाभरका अग्स्तत्लात

आल्मानॊतय प्रळावककम ठयाल क्र. २७, हदनाॊक १२/०८/२००९ अन्लमे जे दाले चार शोते, त्माफाफत ऩल
ू ी
घेतरेल्मा ननणवमाप्रभाणे भान्मता घेतरी अवन तारका ल ग्जल्शास्तयीम न्मामारमाभध्मे काभकाज
ऩाशणीवाठी श्री.हदगॊफय दे वाई, औद्मोधगक ल काभगाय न्मामारमाच्मा काभकाजावाठी ॲङ. श्री.

डी.जी.नाईक, ल ॲङ. श्री. जरीवदगी, उच्च न्मामारमाचे माधचकाॊचे काभकाज ऩाशणेवाठी ॲङ. श्री.
[347]

लवई वलयाय

भनऩा

फाऱकृष्ण जोळी, ल ॲङ. श्री. अतर दाभरे माॊची नेभणूक प्रळावककम ठयाल क्र. २७, हदनाॊक १२/०८/२००९
अन्लमे केरी अवन
ू दाव्माच्मा खचावफाफत भान्मता हदरी आशे. दाले ल खटरे मा रेखाभळऴावखारी लवई ई
प्रबागात प्रभाणक क्र.२७४ हदनाॊक १८/०६/२०१२ अन्लमे यक्कभ रु.९०,०००/-, प्रभाणक क्र. ५०४ हदनाॊक

०७/०८/२०१२ अन्लमे रु.६४९००/-, प्रभाणक क्र.१०५७ हदनाॊक २२/१२/२०१२ अन्लमे रु.६१२००/- ल प्रभाणक
क्र.१६३२ हदनाॊक १३/०३/२०१३ अन्लमे ६२,६००/- तय नारावोऩाया क प्रबागात प्रभाणक क्र.

४७१ हदनाॊक

०१/०८/२०१० अन्लमे यक्कभ रु.४,७५,८००/-, प्रभाणक क्र.६७४ हदनाॊक १९/१०/२०१२ अन्लमे रु.३,८४,८००/-

प्रभाणक क्र.७९३ हदनाॊक ०७/१२/२०१२ अन्लमे रु.३,१३,८००/-, प्रभाणक क्र.१११८ हदनाॊक ०२/०३/२०१३ अन्लमे
रु.३,५०,३००/- ल प्रभाणक क्र.१३७३ हदनाॊक १२/०३/२०१३ अन्लमे रु.२,७४.७००/- इत्मादी प्रभाणकान्लमे
हदगॊफय दे वाई माॊना दाले ल खटरे पी वाठी प्रदान केरे आशे . वदय दाले ल खटरे, नोंदलह्मा, प्रभाणके ल
लककराॊच्मा ननमक्तीफाफत रेखा ऩरयषणात खारीर अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे .

१) उऩयोक्त ननमक्ती केरेरे लकीर शे वॊफधॊ धत न्मामारमाचे काभकाजावाठी ऩॎनेरलय अवल्माफाफतची
कागदऩत्रे रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत.

२) भशानगयऩाभरकेची प्रळावकीम कायककदव वॊऩल्मानॊतय भशानगयऩाभरका अग्स्तत्लात आल्मानॊतय

वलववाधायण वबा /स्थामी वभभती वबा माॊनी उऩयोक्त लकीराॊच्मा ननमक्तीव लऴव २०१०-११ ते आजतागामत
प्रळावककम ल आधथवक भान्मता हदल्माचे रेखा ऩरयषणाॊव आढऱून आरे नाशी.

३) ―क‖ प्रबाग नारावोऩाया माॊनी ठे लरेल्मा नभना नॊ. ठे लरेरी ९० भधीर दाले ल खटरे नोंदलशीत केलऱ केवचे
नाल भरहशरे आशे त्मातीर अन्म यकाने खटरा क्र. ऩढीर वनालणी तायखाॊच्मा नोंदी. अॊनतभ ननकार झारेरी
कामवलाशी इत्मादी यकानेभधीर नोंदी ऩरयऩण
ू व केल्मा नाशीत.

४) लऴव २०१२-१३ भध्मे जभा-खचव वललयणऩत्रानवाय ―अ‖ प्रबाग फोऱीॊज-वलयाय प्रबागाचा भख्मारमाच्मा जभाखचव वललयण ऩत्रकानवाय यक्कभ रु.३,१०,३१३/- झारेल्मा खचावची प्रभाणके, अभबरेखे ऩरयषणात अधववभाव
ऩत्र क्र. १६८, हदनाॊक ०५/११/२०१४ अन्लमे भागणी करूनशी उऩरब्ध झारी नाशीत. तवेच ―फ‖ प्रबाग ऩेल्शाय

कडीर दाले ल खटरे मालय लऴव २०१२-१३ भध्मे रु.६,४३,४००/- खचव झारा आशे , माफाफतची प्रभाणके, अभबरेखे
रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत. अगय वलबागाने त्माअनऴॊगाने कोणताशी खरावा रेखा ऩयीषणाव
वादय केरा नाशी.

५) ॲङ. श्री.हदगॊफय दे वाई, माॊना लऴव २०१२-१३ मा लऴावत क ल ई प्रबागातीर खटरे चारवलण्मावाठी एकूण

यक्कभ रु.२०,७८,१००/- इतकी यक्कभ प्रदान केरी आशे. वदय पी ची यक्कभ प्रदान कयताना वॊफधॊ धत दाले ल
खटरे नोंदलशीतीर वॊफधॊ धत नोंदीॊळी ऩडताऱणी न कयताच प्रदान केल्माचे हदवन
ू आरे आशे. त्माभऱे खचव
यक्कभ रु.२०,७८,१००/- रेखा ऩयीषणात आषेऩाधीन ठे लण्मात मेत आशे.

DGPVTTM7001 (Ref No : 131, Hmm No : 200)
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प्रबाग ‘क’ भनऩाच्मा भारभत्ताॊची ननगा याखणेकाभी लळऩाई ऩुयवलणे.

रेखाऩयीषण लऴा : 2012-2013

रेखा ळीऴव :स्थाननक वॊस्था कय ठे

भनऩा ननधी ननधी
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अननमभभतता करभ : 9ड
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 558864.00/-

भे.फी.एर.शॉनेस्ट लवक्मुयीटी पोवा माॊना ऩुनप्रात्मामी आदे ळ दे ताना ते भुऱ आदे ळाच्मा वशा भहशन्माऩमांतच
दे णेचे आशे त. तवेच भुऱ आदे ळातीर वॊख्मा आणी ककॊ भती माऩेषा ऩुनप्रात्मामी आदे ळ २०० टक्कमाॊऩमांतच
भमााहदत अवणे आलश्मक आशे. तथावऩ वॊफध
ॊ ीत ठे केदाय माॊना वन २०१३-१४ ल २०१४-१५ भध्मे भुदतलाढ
कायणालळलाम हदरेरी आशे . कभाचा-माॊची स्लाषयीत अवरेरी उऩस्स्थती शजेयीऩत्रके, ठे केदायाने लाऩयरेल्मा
फदरी कभाचा-माॊचे आदे ळ रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत.

प्रबाग ―क‖ भनऩाच्मा भारभत्ताॊची ननगा याखणेकाभी भळऩाई ऩयवलणेकाभी ननवलदा वच
ू ना क्र. वलळभ/

आस्था/८९७/२०१२-१३, हदनाॊक २९/०३/२०१२ योजी दै ननक वकाऱ, दै ननक भशायाष्र फरॊद टाईम्व भध्मे प्रभवध्द
केरी शोती. त्माव अनवरुन एकण ३ ननवलदा प्राप्त ् झाल्मा. त्मातीर भे.फी.एर.शॉनेस्ट भवक्मयीटी पोवव माॊची
वलावत कभी दय यक्कभ रु. ८,६००/- (PF,ESIC ल वेला कय लगऱन) स्थामी वभभती वबा ठयाल क्र. २८९,

हदनाॊक ०६/०६/२०१२ अन्लमे भॊजूय झारी आशे. भे.फी.एर.शॉनेस्ट भवक्मयीटी पोवव माॊना लऴव २०१२-१३ भध्मे

एकण २२१ घटक दय रु. ८,६०० प्रभाणे ―क‖ प्रबाग षेत्रातीर भनऩाच्मा भारभत्ताॊची ननगा याखणेकाभी भळऩाई
ऩयवलण्माचे कमावदेळ लेऱोलेऱी हदरे आशे त. भे.फी.एर.शॉनेस्ट भवक्मयीटी पोवव माॊना आदे ळ क्र.
लवलळभ/आस्था/११८०/२०१२-१३,हदनाॊक. २६/०३/२०१३ अन्लमे लऴव २०१३-१४ ल आदे ळ क्र.

लवलळभ/आस्था/१११८/२०१३-१४, हदनाॊक ३१/०३/२०१४ अन्लमे लऴव २०१४-१५ मा लऴाववाठी भदतलाढ हदल्माचे
वॊफध
ॊ ीत नस्तीत हदवन
ू आरे.

भाशे भाचव २०१३ मा ननलड भहशन्मात भे.फी.एर.शॉनेस्ट भवक्मयीटी पोवव माॊना

प्रभाणक क्र. ४०२४, हदनाॊक ०४/०३/२०१३ यक्कभ रु. ५,५८,८६४/- अन्लमे ―क‖ प्रबाग स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था
कय वलबागावाठी एकण ५० कॊत्राटी भळऩाई (घटक) ऩयवलण्माचे दे मक प्रदान केरे आशे. वदय काभाचा

कामावदेळ क्र. लवलळभ/आस्था/३०५/२०१२, हदनाॊक ११/०७/२०१२ अन्लमे हदरा आशे. माफाफत रेखा ऩरयषणात
अधववभाव ऩत्र क्र. १९८, हदनाॊक १०/१२/२०१४ ल २०२, हदनाॊक १५/१२/२०१४ अन्लमे वलचायणा केरी अवता
वलबागाने वादय केरेरा खरावा वलचायात घेता खारीर प्रभाणे अभबप्राम दे ण्मात मेत आशे त.

१. ळावन ननणवम उद्मोग, ऊजाव ल काभगाय वलबाग क्र. बाॊखव-१०८८/(२५१२)उद्मोग-६, हदनाॊक

०२/०१/१९२ भधीर ऩरयभळष्ट ७ नवाय ऩनप्रवत्मामी आदे ळ दे ताना ते भऱ आदे ळाच्मा वशा भहशन्माऩमंतच दे णेचे
आशे त. तवेच भऱ आदे ळातीर वॊख्मा आणी ककॊ भती माऩेषा ऩनप्रवत्ममी आदे ळ २०० टक्कमाॊऩमंतच भमावहदत

अवणे आलश्मक आशे. तथावऩ वॊफध
ॊ ीत ठे केदाय माॊना वन २०१३-१४ ल २०१४-१५ भध्मे भदत लाढ हदरेरी आशे.
त्माभऱे वदय प्रकयणी ळावन ननणवमाचे ऩारन झारेरे नाशी.

२. लवई वलयाय ळशय भशानगयऩाभरकेच्मा प्रबाग ―क‖ नारावोऩाया कामावरमाच्मा वलबागाॊवाठी भनऩाच्मा

भारभत्ताॊची ननगा याखण्माचे काभी भळऩाई ऩयवलणेचे काभ ठे केदाय भे. फी.एर. शॉनेस्ट भवक्मरयटी पोवव माॊना
हदरे आशे . ठे केदायाने कभवचा-माॊची स्लाषयीत अवरेरी उऩग्स्थती शजेयीऩत्रके, वॊफधॊ धत वलबागाचे वलबाग

प्रभख, प्रबागाचे वशाय्मक आमक्त माॊनी प्रदानावाठी भळपायव केरेरी शजेयीऩत्रके रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध
झारी नाशीत.

३. वॊफधॊ धत शजेयीऩत्रके रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नाशीत त्माभऱे वदय शजेयीऩत्रकात उऩग्स्थती, यजा

माॊचा भेऱ घेऊन प्रभाणऩत्र नोंदवलल्माची ल दै नहॊ दन शजेयीऩत्रक कभवचा-माच्मा आगभन लेऱेनत
ॊ य फॊद कयण्माची
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वलहशत कामवऩद्धतीचा अलरॊफ केल्माची खात्री कयता आरी नाशी.
४. ठे केदायाने लाऩयरेल्मा १३ फदरी कभवचा-माॊचे आदे ळ दप्तयी हदवन
ू आरे नाशीत. तवेच फदरी कभवचायी

लाऩयाफाफत स्लमॊस्ऩष्ट तयतद कयायनाम्मात आढऱून आरी नाशी. तथावऩ वॊफध
ॊ ीत ठे केदाय माॊनी वाप्ताहशक
वटटमाॊकयीता फदरी काभगाय लाऩयल्माचे हदवन
ू आरे आशे .

५. वॊफधॊ धत ठे केदाय भे. फी.एर. शॉनेस्ट भवक्मरयटी पोवव माॊना २०१२-१३ मा वलत्तीम लऴावत भदतलाढ आदे ळ

क्र.११८६, हदनाॊक २६/०३/२०१३ अन्लमे ऩढीर वलत्तीम लऴव २०१३-१४ मा लऴाववाठीची ननवलदा प्रकक्रमा ऩण
ू व शोलन
ू
नलीन ठे केदायाची नेभणूक शोईऩमंत भदतलाढ हदरी आशे . तयी माफाफतची ननवलदा प्रकक्रमा ऩण
ू व झारेफाफत ल
कोणत्मा कायणान्लमे भदतलाढ हदरी आशे माफाफतचे अभबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत.

६. वॊफधॊ धत भळऩाई ऩयलठा कामावदेळ, कयायनाभा ल ननवलदे च्मा अटी ल ळती माॊत फामोभेरीक शजेयीची

कामवऩध्दती नभद केरी नवल्माने वॊफधधत कभवचाऱमाॊची उऩग्स्थती फामोभेरीक शजेयी प्रणारीद्लाये केरेरी
नाशी.
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आषेऩ वललयणऩत्रा फाफत :- रेखाऩयीषण अशलारात वभावलष्ठ केरेल्मा वलव ऩरयच्छे दाॊफाफत रेखाऩयीषण
चारू अवताॊना अधववभाव ऩत्रे ननगवभीत कयण्माॊत आरी शोती. त्मानवाय प्राप्त उत्तये ल अनऩारन तऩावन
वलववाभान्म स्लरुऩाच्मा आषेऩाॊची ऩत
व ा करुन घेण्माॊत आरी अवल्माने स्लतॊत्र आषेऩ वललयणऩत्र ननगवभीत
ू त
केरे नाशी.
वललयण ल ऩरयलळष्ट्ठे :- आलश्मक वललयणऩत्रके मा रेखाऩयीषण अशलारावोफत जोडण्माॊत आरी आशे त.
अनऩ
ु ारन :- मा रेखाऩयीषण अशलाराचे ऩरयऩण
ू व अनऩारन (तीन प्रती) भशायाष्र स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा
अधधननमभाचे करभ 10 (1) भधीर तयतदीनवाय, शा रेखाऩयीषण अशलार भभऱाल्माऩावन 4 भहशन्माच्मा
आत, भशावबेच्मा भान्मतेच्मा ठयालाच्मा प्रतीवश आमक्त, लवई – वलयाय ळशय भशानगयऩाभरका माॊचे
स्लाषयीने मा कामावरमाकडे ऩाठवलण्माॊत माले.
ऩोशोच :- शा रेखाऩयीषण अशलार प्राप्त झाल्माची तायीख कऱलन
ू तात्काऱ ऩोशोच दे ण्माॊत माली.
(भवतायाभ काऱे )
उऩवॊचारक (भनऩारेऩ)
उऩ वलबाग – २
स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा, नली भफ
ॊ ई.
प्रत अग्रेवऴत1.

भा. प्रधान भशारेखाऩार, भशायाष्र – १, ( रेखा ऩयीषा), भफ
ॊ ई.

2.

भा. प्रधान वधचल, भशायाष्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग, भॊत्रारम, भफ
ॊ ई-३२.

3.

भा. वलबागीम आमक्त, कोकण वलबाग, भफ
ॊ ई.

4.

भा. वॊचारक, स्थाननक ननधी रेखा, भशायाष्र याज्म, नली भफ
ॊ ई.

5.

भा. वशवॊचारक, ( भनऩारेऩ), स्थाननक ननधी रेखा, भशायाष्र याज्म, नली भफ
ॊ ई. (2 प्रती)

6.

ऩनवलवरोकन अशलार ळाखा, यामगड बलन, नली भफ
ॊ ई.
(भवतायाभ काऱे )
उऩवॊचारक (भनऩारेऩ)
उऩ वलबाग – २,
स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा, नली भफ
ॊ ई.
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लवई वलयाय

भनऩा

रेखा ऩयीषकननशाम ऩरयच्छे दाॊचे वललयणऩत्र

नाल

ऩरयच्छे द क्रभाॊक
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21,
22, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 63, 64, 65, 66, 67,
87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123,
124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133
19, 20, 26, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60,
61, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 118, 119, 120,
121, 122, 148, 149, 150
14, 18, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

प्रवलण भधवदन लैलडे, रेखाऩरयषा अधधकायी

वलजम तकायाभ ठोवये , वशाय्मक रेखाऩरयषा
अधधकायी
वनतळ गोवलॊद धोत्रे, वशाय्मक रेखाऩरयषा
अधधकायी
भशें द्र यघनाथ भाने, वशाय्मक रेखाऩरयषा

34, 39, 48, 49, 80, 81, 126, 127, 140

अधधकायी
वधीय भनवायाभ बारेयाल, वशाय्मक रेखाऩरयषा

12, 13, 35, 36, 37, 38, 40

अधधकायी
बारचॊद्र फाऱकृष्ण ऩटलधवन, वशाय्मक
रेखाऩरयषा अधधकायी

24, 55, 59, 62, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147

[352]

लवई वलयाय

भशानगय

ऩाभरका

[1]

लवई वलयाय

वललयणऩत्रे

भशानगय

ऩाभरका

ल जोडऩत्रे

अ.क्र.

ऩरयच्छे द क्र.

आषेऩाधधन यक्कभ

अॊनतभ अभान्म यक्कभ

लवरऩात्र यक्कभ

1

5

4710750.00

----

49000.00

2

6

3810400.00

----

----

3

7

1791223.00

----

----

4

8

1362538.00

----

----

5

9

1546892.00

----

----

6

12

----

----

13948187.00

7

14

2356830.00

----

----

8

15

967499.00

----

----

9

16

1903800.00

----

----

10

18

8273673.00

----

----

11

19

3000000.00

----

19100.00

12

20

41686062.00

----

----

13

21

662000.00

----

----

14

22

528849137.00

----

22300.00

15

23

13977900.00

----

4505100.00

16

24

292277.00

----

----

17

25

----

----

7615686.00

18

26

----

----

3674919.00

19

27

----

----

90353.00

20

28

----

----

3333777.00

21

29

----

----

11000.00

22

30

----

----

5200.00

23

31

7980000.00

----

5400.00

24

32

----

----

167000.00

25

33

1347064.00

----

30536.00

26

34

----

----

41224000.00

27

35

----

----

13000.00

28

36

2446731.00

----

130500.00

29

37

20160.00

----

----

30

38

429000.00

----

8100.00

[2]

लवई वलयाय

भशानगय

ऩाभरका

अ.क्र.

ऩरयच्छे द क्र.

आषेऩाधधन यक्कभ

अॊनतभ अभान्म यक्कभ

लवरऩात्र यक्कभ

31

39

----

----

208224.00

32

40

----

----

200228.00

33

41

----

----

116050.00

34

42

----

----

132750.00

35

43

----

----

18463.00

36

44

----

----

472321.00

37

45

----

----

53050.00

38

46

----

----

16949.00

39

47

----

----

78815.00

40

50

----

----

84537346.00

41

51

----

----

48350.00

42

52

----

----

317233133.00

43

53

564108.00

----

----

44

54

369369.00

----

----

45

55

4362590.00

----

----

46

56

----

----

17400.00

47

57

1801778.00

----

----

48

58

----

----

214000.00

49

59

2129427.00

----

----

50

60

4104909.00

----

49839.00

51

61

1690960.00

----

35256.00

52

62

790109.00

----

20700.00

53

63

20000.00

----

668347.00

54

64

----

----

52874.00

55

65

1225000.00

----

2023905.00

56

66

----

----

1335150.00

57

67

----

----

4711404.00

58

68

----

----

1803.00

59

73

980.00

----

----

60

74

4079702.00

----

----

61

77

----

----

92137.00

62

78

----

----

67325.00

63

84

5858771.00

----

----

64

85

1011553.00

----

----

65

86

347569.00

----

----

66

87

----

----

114093372.00

67

89

----

----

179139.00

[3]

लवई वलयाय

भशानगय

ऩाभरका

अ.क्र.

ऩरयच्छे द क्र.

आषेऩाधधन यक्कभ

अॊनतभ अभान्म यक्कभ

लवरऩात्र यक्कभ

68

90

54800.00

----

----

69

91

73200.00

----

----

70

92

3070525.00

----

----

71

93

3075629.00

----

----

72

94

1419455.00

----

19640.00

73

95

1723002.00

----

----

74

96

4861822.00

----

----

75

97

1145489.00

----

----

76

98

1726091.00

----

52680.00

77

99

2276043.00

----

41248.00

78

100

----

----

6484.00

79

101

908615.00

----

800.00

80

102

4924537.00

----

----

81

104

8218882.00

----

----

82

105

7997754.00

----

----

83

106

4756711.00

----

----

84

107

8575170.00

----

12154.00

85

109

18230978.00

----

----

86

110

25050327.00

----

----

87

111

10264700.00

----

10300.00

88

112

9407100.00

----

900.00

89

113

59584900.00

----

56100.00

90

114

62943000.00

----

464000.00

91

115

3804120.00

----

----

92

116

2522731.00

----

800.00

93

118

----

----

956150.00

94

120

----

----

551200.00

95

121

----

----

2294880.00

96

122

----

----

499600.00

97

126

----

----

7120.00

98

130

138253131.00

----

----

99

131

----

----

64256014.00

100

134

283234.00

----

----

101

135

600800.00

----

----

102

137

68460.00

----

----

103

138

125095.00

----

----

104

139

101120.00

----

----

[4]

लवई वलयाय

भशानगय

ऩाभरका

अ.क्र.

ऩरयच्छे द क्र.

आषेऩाधधन यक्कभ

अॊनतभ अभान्म यक्कभ

लवरऩात्र यक्कभ

105

140

591624.00

----

----

106

141

----

----

352000.00

107

144

134860.00

----

----

108

145

----

----

5200.00

109

147

906000000.00

----

----

110

149

2721500.00

----

----

111

150

558864.00

----

----

[5]

लवई वलयाय

भशानगय

ऩाभरका

[6]

. 01

. 08

.

2000

.

2012-13

.
.
(
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3

-

4

(

.56,65,60,64,62,63,78,28,61)
-

(

. 54, 55, 66, 67,68,69,70,
71,73,74,75,76, 77,80)
( ) (

.

26,29,30,31,41,42,43)
( ) (

.

47,48,49,50,57,58)
( ) (
(

.

32,33,37,38,34,36,52)
( ) (

. 4,5,14,

15,16,17)
( ) (

. 19,20,

21,25)
( ) (

. .
.

. 39,40,44 ,45,46, 59)

. 1,3,27)

)
5

6

7

. 41,34,072

.01/10/2011

.31/03/2012

48,800

. 62,53,390

.01/10/2011

.31/03/2012

74,200

. 42,52,621

.01/10/2011

.31/03/2012

50,200

. 27,26,438

.28/09/2011

.31/03/2012

31,900

. 31,95,000

.01/10/2011

.31/03/2012

37,500

. 33,25,580

.01/10/2011

.31/03/2012

39,100

. 30,53,115

.01/10/2011

.31/03/2012

35,800

.40,43,724

.01/10/2011

.31/03/2012

47,700

. 9,79,626

.01/10/2011

.31/03/2012

10,900

8

9

24,000
.01/10/2011
36,700
.01/10/2011
24700
.01/10/2011
15,500
.01/10/2011
18,300
.01/10/2011
19,100
.01/10/2011
12,900
.01/10/2011
23,400
.01/10/2011
5,000

24,800
37,500
25,500
16,400
19,210
20,000
22,900
24,300
5,900

10

.01/10/2011
10
11
12

( ) (

.11,

12,13,18,22,23)
( ) (

. 6,

10,24)
(

. 81,82,

. .

83,85,86,87,88,89)

. 25,53,115

.01/10/2011

.31/03/2012

29,800

. 11,84,383

.01/10/2011

.31/03/2012

13,400

. 13,50,480

.01/10/2011

.31/03/2012

15,400

9,900
.01/10/2011
1,800
.01/10/2011
7,200
.01/10/2011

19,900
11,600
8,200

2,36,210
. .
( ) (

13

83

02/06/12

01/9/2012

. 82,
.

. 85,86, 87,

. 25,50,000

.31/08/2012

-

29,700

. 14,50,000

.31/08/2012

-

16,500

. 7,50,000

.31/08/2012

-

8,100

88,89)

14
15

( ) (
81

. 80,

.

.

.83
.
( ) (

84)

.

. 72,

.

.

.
17,000

.30/08/2012

9,500
.31/08/2012
5,500
.31/08/2012

12,700

7,000
2,600
22,300

2,58,510

. 02

. .

. 09

1/4/2012
31/03/2013

MH-48
J-202
MH-48
J-201
MH-48
J-493
1

MH-48
J-748
MH-48
J-552

MH-48
G-588
MH-48
G-597
MH-48
2

J-187
MH-48

1/4/2012

1/4/2012

31/03/2013

31/03/2013

01/01/2012
01/01/2012
द
01/03/2012

3770000

3380000

इ

390000

द

.

3,90,000/-

.

01/06/2012
01/03/2012
01/01/2012

द

इ
द

01/01/2012
01/01/2012
01/03/2012

540000

495000

. 45,000/-

45000

.
द

2080000

1690000

390000

इ
द

.

3,90,000/-

.

J-494
MH-48
J-740
MH-48
J-754
MH-48
G-592
MH-48
G-593
MH-48
G-1453
MH-48
G-1510
MH-48
J-206
MH-48
3

द

.

J-757
MH-48
G-585
MH-48
G-601
MH-48
J-205

4

MH-48
J-495
MH-48

01/06/2012
01/06/2012
01/01/2012
01/01/2012

द
360000

330000

30000

इ
द

. 30,000/.

01/04/2012
01/04/2012
01/01/2012

द
1430000

1300000

इ

130000

01/06/2012
01/01/2012

द

.

1,30,000/-

.

द
360000

330000

30000

इ
द

. 30,000/.

01/01/2012
01/01/2012
01/03/2012
01/06/2012

द
2210000

2015000

195000

इ
द

.

1,95,000/-

.

J-749
MH-48
G-598
MH-48
G-599
MH-48
G-1452
MH-48
J-197
MH-48
J-553
MH-48
5

. .

J-758
MH-48
G-587
MH-48
G-602
MH-48
G-1454
MH-48
J-196
MH-48

6

J-652
MH-48
G-590
MH-48

01/01/2012
द
01/01/2012

540000

495000

45000

इ
द

. 45,000/.

01/04/2012
01/01/2012
द
01/03/2012

2210000

2015000

इ

195000

द

.

1,95,000/-

.

01/06/2012
01/01/2012
द
01/01/2012

510000

465000

45000

इ
द

. 45,000/.

01/01/2012
01/01/2012

द
1560000

-

1560000

.

01/01/2012

द

द

. 15,60,000/-

01/03/2012
01/01/2012

द

द
360000

-

360000

.

.
द

द

द

. 3,60,000/-

.

G-584
MH-48
J-203
MH-48
J-204
MH-48
J-750
MH-48
J-751
MH-48

7

J-752
MH-48
J-753
MH-48
G-596
MH-48
G-594
MH-48
G-595
MH-48

8

J-760

. .

MH-48
J-739
TOTAL

01/01/2012
01/01/2012
01/06/2012

द
4160000

3770000

इ

390000

01/06/2012

द

.

3,90,000/-

.

01/06/2012
01/06/2012
01/01/2012
द
01/01/2012

540000

495000

45000

इ
द

. 45,000/.

01/01/2012
01/06/2012

द
650000

-

.

. .

.

650000
.

01/06/2012
21280000

16780000

4500000

.

