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[1] 

वलबागननशाम ऩरयच्छेदाॊच ेवललयण 
वलबाग ९अ ९फ ९क ९ड 

इतय 76, 81, 96, 99 43, 77  57, 126 

आमकु्तारम    151 

वाभान्म प्रळावन 47, 54, 60, 72, 
137, 148 

11, 19, 34, 51, 
52, 149 

 17, 28, 98, 
132 

नगय वधचल  38, 106, 112   

ळशय अलबमॊता 
ककॊ ला वालाजननक 
फाॊधकाभ 

40, 64, 78, 80, 
91, 125, 129 

79, 82, 83, 
116 

 74, 75, 87, 88, 
89, 90, 97, 
121 

ळशय अलबमॊता 
आणण वलद्मतु 
वलबाग 

    

ऩाणी ऩयुलठा ल 
भर ननवा:यण 

 31, 145   

रेखा वलबाग 12, 53, 153 13, 14, 16, 49, 
70, 107, 134 

 46, 109, 130, 
133, 135, 136 

रेखाऩयीषण 5    

नगय यचना 41, 102, 104 33, 39, 42, 58, 
73, 101, 103, 
122, 128 

 7, 62, 123 

जकात ककॊ ला 
स्थाननक वॊस्था 
कय ककॊ ला उऩकय 

27 26  23, 24, 56 

कय ननधाायण ल 
वॊकरन 

4 36   

आयोग्म 8, 44, 63, 71, 
115, 141 

9, 35, 65, 66, 
67, 94, 95, 
147 

 25, 48, 61 

बभूी ल भारभत्ता 
वलबाग 

 6  105 

लाशन वलबाग 114 50, 55  131 

नागयी लाशतकू   140, 144  143 

जलाशयरार नेशरु 
याष्ट्रीम नागयी 
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नतुनीकयण भोहशभ 

भाहशती आणण 
जनवॊऩका  
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वलधी वलबाग  45   
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व्मलस्थाऩन 
प्रकल्ऩ 

    

बाॊडाय   142 15, 111 

ऩयलाना ल भॊडई 
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100, 138 20, 21, 22, 29, 
127 

 30 
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प्रदऴूण ननमॊत्रण 
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ककॊ ला लळषण 
भॊडऱ, प्राथलभक 
लळषण भॊडऱ 
ककॊ ला भाध्मलभक 
लळषण 

108 110, 113, 118, 
146, 150, 152 

 119 

भहशरा ल 
फारकल्माण 
वलबाग 

 139   

कक्रडा वलबाग    18 

अजग्नळभन वलबाग 37    

वभाज वलकाव 
ककॊ ला वाभाजजक 
न्माम वलबाग 

 69, 93  32, 68, 86 

ऩळ ुलध गशृ  85, 117   
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गॊबीय अननमलभतता 

करभ ९ अ,फ,क खारीर आषेऩ  

 करभ ९ अ खारीर आषेऩ 
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4 भशवुराचा प्रभुख स्त्रोत अवरेल्मा भारभत्ता कयाच्मा थकीत भागणीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 00 

   

रेखा ळीऴा :01   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

भनऩा अभयालतीभधीर कय वलबागाने 2014-15 भध्मे जुन्मा थकीत भागीर ऩकैी केलऱ 49.26% ल चारू 

भागणीऩकैी 80.66% एलढी लवुरी केरी आशे. तवेच अॊदाजऩत्रक ऩुस्तक ल वलबागाकडीर वललयणानुवाय प्रत्मष 

लवुरीच्मा यकभेत रु.80.33 राख एलढी तपालत ददवून मेत.े 

 

  

    भनऩा अभयालतीकडीर एकूण उत्ऩन्नाच्मा स्त्रोताॊऩकैी भारभत्ता कय शा एक प्रभखु स्त्रोत अवनू 

त्माभध्मे ऩढुीर घटकाॊचा वभालेळ आशे. त्मा वॊफॊधान ेअॊदाजीत जभा ल प्रत्मष जभा भशवरू ऩढुीरप्रभाणे 

आशे. 

कय अऩेक्षषत लवरुी (रुऩमे) प्रत्मष लवरुी (अॊदाजऩत्रकाप्रभाणे) 
(रुऩमे) 

वाभान्म कय 40,00,00,000/- 18,32,91,620/- 

अग्नी कय 2,00,00,000/- 11,51,12,880/- 

ऩाणीऩट्टी कय 80,00,000/- 24,79,190/- 

भोठमा ईभायतीलयीर 

कय 

20,00,000/- 17,01,150/- 

ऩथकय  2,65,00,000/- 1,53,52,550/- 

लषृ कय 2,00,00,000/- 61,15,830/- 

लळषण कय 6,00,00,000/- 4,35,28,840/- 

योजगाय शभी कय 1,00,00,000/- 6706500/- 

         एकूण 54,65,00,000/- 27,06,88,560/- 

      

मा वॊदबाात भलू्म ननधाायक-नी-कयवॊकरन अधधकायी माॊनी वादय केरेल्मा एकत्रत्रत वललयणऩत्रानवुाय 

भारभत्ता कयाची एकूण भागणी रु.39,33,95,648/- एलढी अवनू प्रत्मष लवरुी रु. 26,26,55,364/- एलढी 
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आशे. 

मालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत. 

1.आकडलेायीत वलवॊगता :-  

   भारभत्ता कयावॊदबाातीर अॊदाजऩत्रक ऩजुस्तकेतीर प्रत्मष यकभ ल कय वलबागाने वादय केरेल्मा 
प्रत्मष यकभाॊच ेवललयण मात ऩढुीरप्रभाणे वलवॊगती आढऱत.े 

 

फाफ अॊदाजऩत्रकाप्रभाणे 

(रुऩमे) 
वललयणप्रभाणे 

(रुऩमे) 

तपालत/वलवॊगती 

 (रुऩमे) 

अऩेक्षषत भागणी 54,65,00,000/- 39,33,95,648/- 15,31,04,352/- 

प्रत्मष लवरुी 27,06,88,560/- 26,26,55,364/- 80,33,196/- 

2.जुन्मा थकीत भागणीची अल्ऩ लवरुी :- 

    कय वलबागाकडीर वललयणऩत्रात थकीत ल चार ूभागणी स्लतॊत्रऩणे दळावलरेरी अवनू थकीत 

भारभत्ता कयाऩकैी केलऱ 49.21% एलढीच लवरुी कयण्मात आरी आशे. भनऩाकडीर एकूण ऩाच झोन 

ऩकैी ऩजचचभ झोन (क्र.5) कडीर अळी लवरुी वलाात कभी 30.83% एलढीच आशे. 

3.चार ूभागणीची लवरुी :- 

    कय वलबागाकडीर वललयणऩत्रानवुाय वन 2014-15 भधीर चार ूभागणी रु.21,93,09,301 अवनू 

त्माऩकैी रु.17,69,03,564 एलढी म्शणज े80.66% एलढी आशे. त्माभध्मे ऩजचचभ झोन (क्र.5) माॊनी केलऱ 

71.38% एलढीच लवरुी केरी आशे. 

    थकीत लवरुी ल वन 2014-15 भधीर ननमलभत लवरुी मा वॊदबाात प्रबागननशाम वशाय्मक आमकु्त ल 

त्माॊचे अधधऩत्माखारी लवरुी ननयीषक माॊना दयभशा लवरुीच ेउहिष्ट्टे ननजचचत कयण्मात आल्माच ेवन 

2015-16 च्मा भऱू अॊदाजऩत्रक ऩजुस्तकेतीर प्रस्तालने लरून हदवनू मेत.े अव ेअवताना लवरुीची कभी 
टक्केलायी रषात घेता भनऩा ननधीतनू लेतन घेणाऱ्मा वॊफॊधधत कभाचाऱ्माॊची उऩमोधगता ल 

कामाषभतभेध्मे लाढ शोणे गयजेच ेलाटत.े  
DATABWM6901 (Ref No : 42)                                                                           

5 ळावनाने वलहशत केरेल्मा कामयऩद्धतीप्रभाणे लावऴयक रेखे तमाय करून ते रेखाऩयीषणाव 
प्रभाणणकयणाकरयता  वादय न कयणे. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 00 

   

रेखा ळीऴा :00   00 ननधी  
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अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

वलत्त वलबागाचा ळावन ननणषम, नगय वलकाव वलबागच ेऩरयऩत्रक ल NMAM भधीर तयतुदीनुवाय वलदशत 

केरेल्मा ऩद्धतीप्रभाणे भनऩाच्मा वलत्तीम वललयणऩत्रावश, लावऴषक रेख ेल त्मालयीर भशानगयऩालरका भुख्म 

रेखाऩयीषक, भनऩा आमुक्त ल स्थामी वलभती माॊचे भॊजुयीवश अशलार रेखाऩयीषणाव प्रभाणणकयणाकरयता 
उऩरब्ध्झार ेनाशीत. 

 

  

    भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग, ळावन ननणाम क्र.स्थाननरे-1010/प्र.क्र.26-फ/वलभाप्रळा, हदनाॊक 
31.3.2011 ल भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग, ळावन ऩरयऩत्रक क्र.रेखाऩ-2016/वॊक्र 25/ 
नवल-31, हदनाॊक 18.6.2016 नवुाय तयेाव्मा वलत्त आमोगाच्मा लळपायळीव अनवुरुन 
भशानगयऩालरकाकडीर स्थामी वलभतीने भॊजूय केरेरे लावऴाक रेख ेप्रभाणणकयणाकरयता भनऩा 
रेखाऩयीषण वलबागाकड ेवादय कयालमाचे फॊधनकायक केर ेआशे. (भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका 
अधधननमभ करभ 107-अ) 

    नॎळनर म्मनुनलवऩर अकाऊॊ ट भॎन्मअुर (NMAM) भधीर प्रकयण 31 (31.4 त े31.8) भध्मे 
ल भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभ करभ 106 (3) भध्मे लावऴाक रेख्मालयीर स्थामी 
वलभतीची भॊजूयी प्राप्त कयणे ऩमतंची कामाऩध्दती स्ऩष्ट्ट केरी आशे. 

    मा वॊदबााने अधावभाव ऩत्र क्र.183, हदनाॊक 27/06/2017 अन्लमे ऩढुीर प्रभाणे लावऴाक रेखे 
प्रभाणीकयणावाठी वादय कयण्माची वचूना भनऩा प्रळावनाकड ेवादय कयण्मात आरी शोती. 

1) Annual financial statement consisting of - 
   i)  Balance Sheet 
   ii)  Income & Expenditure Statement 
    iii)  Statement of Cash flows 
   iv) Receipts & Payment account 
   v) Notes to accounts 
   vi) Financial performance indicators 
 
2) Report of Municipal Chief Auditor 
 
3) Municipal Commissioner’s Reports on the Annual Financial Statement & the 
qualifications & comments made in the Report of the Municipal Chief Auditor. 
 
4) Standing Committee’s Action Taken Report on qqualification and comments 
made in the rreport of the Municipal Chief Auditor & the report of the Municipal 
Commissioner. 
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    ऩयॊत ुभनऩाचे स्थामी वलभतीने भॊजूय केरेरे ल त्माॊचे ॲक्ळन टेकन रयऩोटावश अवरेरे ऩणूा 
लावऴाक रेख ेप्रभाणणकयणाकरयता उऩरब्ध नवल्माने वलहशत ऩद्धतीने तमाय केरेल्मा लावऴाक 
रेख्माची आलचमक तऩावणी कयता आरी नाशीत. 

     
DATABWM6901 (Ref No : 9)                                                                           

8 आयोग्म वलबागातीर कामययत श्रीभती लैळारी ल.बुमाय (ळेंड)े प्रमोगळाऱा तॊतस माॊची 
लेतनननश्चचती कयताना चुकीची लेतनलाढ देलून भूऱ लेतनात रु.58440/- ल त्मालयीर बत्ते 
एलढे अनतप्रदान केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 58440.00/-   

भनऩाचे आयोग्म वलबागातीर कभषचा-माॊच्मा लेतनननश्चचती ल लेतनलाढीभध्मे तु्रटमा आढऱल्मा अवून श्रीभती 
लळैारी बुमाय माॊना भुऱ लेतनात रु.58440/- (ल त्मालयीर बत्त्त)े एलढे अनतप्रदान झार ेआशे. 

 

  

     भनऩा, अभयालतीचे वन 2014-15 चे रेखाऩयीषणात आयोग्म वलबागात कामायत श्रीभती लळैारी 
लवॊतयाल बमुाय (ळेंड)े माॊची प्रथभ ननमकु्ती प्रमोगळाऱा तॊत्रस मा ऩदालय रु.5500-175-9000 मा लेतनशे्रणीत 

झारी अवनू त्मा हदनाॊक 22.02.2008 योजी वदय ऩदालय रुज ूझाल्मा. 
 

     वशाव्मा लेतन आमोगानवुाय ळावन अधधवचूना वलत्त वलबाग क्र.आयऩीएव/1209/वीआय/ 27/एवईआय, 

हदनाॊक 22.4.2009 भधीर ऩरयलळष्ट्ट-3 भध्मे दळावलल्माप्रभाणे त्माॊना रु.9300-34800 + ग्रेड ऩे 4300 मा 
लेतनफॎण्डभध्मे हदनाॊक 22.02.2008 ऩावनू प्रथभ ननमकु्ती अवल्माभऱेु लेतन रु.10100/- ल ग्रेड ऩे रु.4300 अव े

लेतन ननजचचत केल्माची नोंद वेलाऩसु्तकाभध्मे आशे.  उक्त ळावन अधधवचूनेतीर क्रभाॊक 10 भध्मे नभदु 

केल्माप्रभाणे ऩढुीर 30 जून ऩमतं वशा भहशने वेला ऩणूा शोत नवल्माभऱेु त्माॊची ऩढुीर लेतनलाढ 1 जुर ै2009 

भध्मे देम याशीर.  ऩयॊत ुश्रीभती बमुाय माॊना जुर-ै2008 भध्मे रु.10100 + 440 = रु.10540 + 4300 ग्रेड ऩे 

अळी लेतनलाढ भॊजूय करुन प्रदान कयण्मात आर.े 
 

     अनसुेम ल हदरेल्मा लेतनाचा राबाचा तऩळीर ऩढुीरप्रभाणे आशे :- 
अ.क्र. भहशना ल लऴा भॊजूय ल हदरेल्मा प्रत्मषात अनसुेम भऱु लेतनातीर 
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लेतनलाढी लेतनलाढ लावऴाक अनतप्रदान 
1 2 3 4 5 

1 जुर-ै2008 10540+4300 10100+4300 440x12=5280 

2 जुर-ै2009 10990+4300 10540+4300 450x12=5400 

3 जुर-ै2010 11450+4300 10990+4300 460x12=5520 

4 जुर-ै2011 11930+4300 11450+4300 480x12=5760 

5 जुर-ै2012 12420+4300 11930+4300 490x12=5880 

6 जुर-ै2013 12930+4300 12420+4300 510x12=6120 

7 जुर-ै2014 13450+4300 12920+4300 530x12=6360 

8 जुर-ै2015 13990+4300 13450+4300 540x12=6480 

9 जुर-ै2016 14540+4300 13990+4300 550x12=6600 

10 जुर-ै2017 त े

भाचा-2018 

15100+4300 14540+4300 560x9=5040 

   एकूण 58440 
 

     लयीरप्रभाणे आयोग्म वलबागातीर कभाचा-माॊना वधुायीत लेतनशे्रणीत चुकीच्मा लेतनलाढी राग ू

केल्माभऱेु भऱु लेतनात हदनाॊक 01.07.2008 त े31.03.2018 ऩमान्त रु.58440/- ल त्मालयीर देम बत्त ेएलढे 

अनतप्रदान झाल्माच े हदवनू मेत.े  वदय अनतप्रदानाची वॊऩणूा यक्कभ वॊफॊधधताॊकडून लवरु कयाली ल लेतन 

ननमलभत कयाले. 
 

     माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.38, हदनाॊक 15.02.2018 नवुाय अनऩुारन भागवलर ेअवता कोणतशेी अनऩुारन / 

खुरावा प्राप्त न झाल्माभऱेु आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATVVBM6301 (Ref No : 38)                                                                           

12 आमकय अधधननमभ 1961 करभ 192 च्मा तयतूदीनुवाय भनऩा वेलेतून वेलाननलतृ्ती 
झारेल्मा ननलतृ्तीलेतनधायकाॊच्मा ननलतृ्तीलेतनातून आमकय कऩात न कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :105   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 206336060.00 /- 

 

भशानगयऩालरका, अभयालती कामाषरमाने भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ननणषम क्र. आमकय 

1007/प्र.क्र.105/कोऴा-प्र5 ददनाॊक 22 पबू्रलायी 2008 तवेच आमकय अधधननमभ 1961 करभ 192 च्मा 
तयतूदीनुवाय केन्र ळावन वलत्त वलबाग अधधननमभ 2013 नुवाय वलशीत दयाने आशयण ल वॊवलतयण अधधकायी 
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माॊनी आमकय कऩात कयणे फॊधनकायक अवताॊना वुध्दा आमकय ऩात्र ननलतृ्तीलेतनधायकाॊच्मा  भालवक 

ननलतृ्तीलेतनातून ननमभानुवाय आमकयाची कऩात कयण्मात आरी नाशी. 
 

  

      अभयालती भशानगयऩारीकेचे रेखाऩयीषणा दयम्मान वन 2014-15 मा आधथाक लऴाात प्रदान 
कयण्मात आरेल्मा ननलतृ्तीलेतनधायकाॊच्मा भाशे जाने. 2015 च ेभालवक ननलतृ्ती लेतन देमकाची 
ऩडताऱणी केरी अवता ननलतृ्ती लेतनधायकाच्मा ननलतृ्ती लेतनातनू ननमभानवुाय आमकयाची यक्कभ 
कऩात करुन ळावनाकड ेबयणा केरी नवल्माचे हदवनू आरे.   
1. वलत्त वलबाग ळावन ननणाम क्र. आमकय 1007/प्र.क्र.105/कोऴा-प्र 5 हदनाॊक 22 पेब्रलूायी 2008 तवेच 
आमकय अधधननमभ 1961   करभ 192 च्मा तयतदुीनवुाय केन्र ळावन वलत्त अधधननमभ 2013 नवुाय 
वलहशत दयाने आशयण ल वॊवलतयण अधधकायी माॊनी आमकय कऩात कयणे फॊधनकायक आशे.  
2. मा वॊफॊधाने भनऩाकडीर भालवक ननलतृ्तीलेतनाचे भाशे जाने. 2015 चे देमके तऩावताॊना आमकय 
यकभाॊची कऩात केल्माचे ककॊ ला नभनुा-16 ननगालभत केल्माचे ल ऩमाामाने कें र ळावनाकड ेकयाचा बयणा 
केल्माचे अलबरेख्मालरुन हदवनू आरे नाशी. 
3. वन 2014-15 मा लऴाात ननलतृ्तीलेतन धायकाच्मा ननलतृ्तीलेतनातनू कऩात कयण्मात आरेरा आमकय 
ल आमकय वलबागाकड ेबयणा कयण्मात आरेरा आमकय माफाफतची भाहशती अधावभाव ऩत्र क्र. 48 
हदनाॊक 22/02/2018 नवुाय उऩरब्ध करुन देणेफाफत कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुभाहशती प्राप्त 
झारी नवल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATDUBM6401 (Ref No : 48)                                                                           

27 स्त्थाननक वॊस्त्था कयाची एकाच व्माऩा-माॊनी दफुाय नोंदणी केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :392   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

स्थाननक वॊस्था कय वलबागाने एकाच व्माऩा-मारा दोन नोंदणी प्रभाणऩत्र ननगषलभत केरे अवून वॊफॊधधत व्माऩा-
माॊनी दोन्शी नोंदणी प्रभाणऩत्रालय लेगलेगऱा एर.फी.टी.ळुल्काचा बयणा केरेरा आशे.  व्माऩा-माॊचे ननमभ 17 

नुवाय एक नोंदणी प्रभाणऩत्र यद्द करुन भूऱ प्रभाणऩत्र ताब्मात घेलून वुधारयत कय ननधाषयण करुन स्थाननक 

वॊस्था कयाच्मा दॊडावश यकभा वॊफॊधधताॊकडून लवूर कयणे आलचमक आशे. 

 

  

      भनऩा, अभयालतीचे स्थाननक वॊस्था कय वलबागाच े वन 2014-15 चे रेखाऩयीषणात स्थाननक वॊस्था 
कयाची नोंदणीकृत व्माऩा-माॊची मादी तऩावरी अवता एकाच व्माऩा-मारा दोन एर.फी.टी. नोंदणी प्रभाणऩत्र 

ननगालभत केल्माच ेहदवनू मेत.े 
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     भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका (स्थाननक वॊस्था कय) ननमभ 2010 भधीर ननमभ क्र.9 नवुाय व्माऩा-माॊनी 
आऩल्मा धॊद्माची वॊऩणूा भाहशती वादय करुन नोंदणी करुन घेणे आलचमक आशे.  तवेच ननमभ क्र.17 नवुाय 

जादा अवरेरे नोंदणी प्रभाणऩत्र यि कयणे आलचमक अवताना तवे न कयता व्माऩा-माॊनी दोन्शी क्रभाॊकालय 

एर.फी.टी.ळलु्काचा बयणा केल्माच ेहदवनू मेत.े 
तऩळीर खारीरप्रभाणे :-  वन 2014-15 
अ.क्र. नोंदणी क्रभाॊक व्माऩा-माचे नाल हठकाण एर.फी.टी.बयणा 

यक्कभ 
1 AMT020100310 HASMUKH TEA 

COMPANY 

Amba Peth 31703 

2 AMT020101917 HASMUKH TEA 
COMPANY 

Amba Peth 16526 

3 AMT020101770 RAJRASIK SADI 
CENTER 

Amba Peth 312006 

4 AMT020102178 RAJRASIK SADI 
CENTER 

Amba Peth 123030 

5 AMT020100850 SANJAY ELECTRICALS Amba Peth 465850 
6 AMT020101860 SANJAY ELECTRICALS Amba Peth 4000 
7 AMT020103308 SHREE MANGALAM Amba Peth 5498 
8 AMT0201052 SHREE MANGALAM Amba Peth 266710 
9 AMT020100497 BEAUTY COLLECTION Amba Peth 3783 
10 AMT020103554 BEAUTY COLLECTION Amba Peth 9355 
11 AMT030200083 GANDHI INDUSTRIES Nemani Godaun 17133 
12 AMT030200387 GANDHI INDUSTRIES Nemani Godaun 2056 
13 AMT020101298 JAGDAMBA AGENCIES Amba Peth 5000 
14 AMT020102039 JAGDAMBA AGENCIES Amba Peth 56871 
15 AMT020100269 PRIYA COLLECTION Amba Peth 5857 
16 AMT020102122 PRIYA COLLECTION Amba Peth 8274 
17 AMT020102356 R S TREADERS Amba Peth 31124 
18 AMT020103049 R S TRADERS Amba Peth 587 
19 AMT010200121 RAJ ENTERPRISES Morbag 109036 
20 AMT010200479 RAJ ENTERPRISES Morbag 12200 
21 AMT020300475 SHRI AGENCIES Gourakshan 100899 
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22 AMT020300917 SHRI AGENCY Gourakshan 3552 
23 AMT030200224 SHRIRAM UDYOG Nemani Godaun 3194 
24 AMT030200554 SHRIRAM UDYOG Nemani Godaun 13610 
25 AMT020100763 SOMANI SONS Amba Peth 64102 
26 AMT020102043 SOMANI SONS Amba Peth  2228 
27 AMT020300372 SWASTIK TRADERS Jawahar get 3551 
28 AMT020101944 SWASTIK TRADERS Jawahar 110513 
29 AMT020101597 VYANKTESH 

TRADERS 
Amba Peth 529594 

30 AMT020101881 VYANKTESH 
TRADERS 

Amba Peth 7853 

   TOTAL 2325695 
 

     भनऩाने लयीर तक्त्मातीर नभदु व्माऩा-माॊचे ननमभ 17 नवुाय एक नोंदणी प्रभाणऩत्र यि करुन भऱू 

प्रभाणऩत्र ताब्मात घेलनू व्माऩा-माॊचे वधुारयत कय ननधाायण करुन स्थाननक वॊस्था कयाच्मा दॊडावश यकभा 
वॊफॊधधताॊकडून लवरू कयणे आलचमक आशे. 
 

     व्माऩा-माॊना दफुाय नोंदणी प्रभाणऩत्र ननगालभत केल्माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.130, हदनाॊक 16.4.2018 

नवुाय खुरावा भागवलरा अवता“आषेऩात नभदु व्माऩाऱ्माॊची नोंदणी व्शॎट यजजस्रेळन अवल्माभऱेु ल नॊतय 

ऩनु्शा स्थाननक वॊस्था वलबागात यजजस्रेळन केल्माभऱेु दोनदा प्रभाणऩत्र वलतयीत कयण्मात आर.े  अळी दोन 

नोंदणी प्रभाणऩत्र े यि कयण्माची कामालाशी वरुु आशे”अव े हदनाॊक 19.4.2018 योजी उत्तय प्राप्त झार ेआशे.  

लास्तवलक दोनदा प्रभाणऩत्र े ननगालभत कयण्माचे खुराळात नभदू कायण वॊमजुक्तक नाशी ल प्रभाणऩत्र े यि 

कयण्माची कामालाशी अद्माऩ ऩणूा झारेरी नाशी, अव ेहदवत.े  
DATDSTM7301 (Ref No : 130)                                                                           

37 प्रथभ कारफद्ध ऩदोन्नती अॊतगयत अनुसेम अवरेल्मा लेतनशे्रणी भध्मे लेतन ननश्चचत न 
कयता चुकीची लेतनशे्रणी रागू केल्माने झारेल्मा रु.70600 ल त्मालयीर बत्त्माच े 
अनतप्रदानाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 70600.00/-   
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अश्ग्नळभन वलबागात कामषयत श्री. वलजमलवॊश ननैालव ॊश चौशान, लाशन चारक माॊना ऩाचव्मा लेतन 

आमोगानुवाय प्रथभ कारफद्ध ऩदोन्नती अॊतगषत अनुसेम अवरेल्मा लेतनशे्रणी भध्मे लेतन ननश्चचत न कयता रु. 

4500-125-7000 मा लेतनशे्रणी भध्मे लेतन ननश्चचती करून लेतन प्रदान केल्माभुऱे दद.7.5.1996 त े31.12.1995 

ऩमतं रु 70600 ल त्मालयीर बत्त्माच ेअनतप्रदान झार ेआशे. दद.1.1.2006 ल ऩुढीर अनतप्रदान भनऩाने ननधाषरयत 

करून लवूर कयणे आलचमक आशे. 

 

  

     श्री. वलजमलवॊश चौशान माॊची अभयालती  भशानगयऩालरका मेथे लाशनचारक ऩदालय प्रथभ ननमकु्ती हदनाॊक 

7.05.1984 योजी झारी अवनू त्माॊना 12 लऴाानॊतय म्शणजे हदनाॊक 7.05.1996 ऩावनू प्रथभ कारफद्ध 

ऩदोन्नतीचा राब भॊजूय कयण्मात आरा. त्माअनऴुॊगाने   ळावन ननणाम वलत्त वलबाग 

आयऩीएव/1293/एवईआय-10 हद.10 डडवेंफय1998 नवुाय त्माॊना 4000-100-6000  शी लेतनशे्रणी भॊजूय करून 

त्माॊना हद 7.05.1996 ऩावनू भॊजूय कयण्मात आरी. 
 

     ऩयॊत ुनॊतय वलत्त वलबाग ळावन ननणाम क्र. लेतन 2000/प्रक्र10/वेला- 3/ हदनाॊक 3 आगस्ट 2001 चा  उल्रेख 

करून ल  आमकु्त भनऩा अभयालती माॊचे हदनाॊक 23.4.2002 चे भॊजुयी आदेळानवुाय प्रथभ कारफद्ध ऩदोन्नती 
अॊतगात 4500-125-7000 ह्मा लेतनशे्रणीत वधुारयत लेतन ननजचचत करून हदनाॊक 7.5.1996 ऩावनू वधुारयत 

राब हदल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी आशे. 
 

     तद्नॊतय वशाव्मा लेतन आमोगातीर तयतदुीनवुाय हद.1.01.2006 ऩावनू वलत्त वलबाग अधधवचूना 
हद.22/4/2009 भध्मे दळावलल्माप्रभाणे लेतन 5200-20200 ल ग्रेडलेतन रुऩमे 2800 एलढे प्रदान कयण्मात आर ेल 

ऩढेु त्मानवुाय लेतनलाढी देण्मात आल्मा. 
मालयीर रेखाऩयीषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत. 
 

         ळावन ननणाम वलत्त वलबाग क्र आयऩीजी /1298/वीआय/1393/एव ईआय-10 हद.10 डडवेंफय 1998 

नवुाय ऩाचव्मा लेतन आमोगानवुाय लाशन चारक मा ऩदाची भऱू लेतनशे्रणी रुऩमे 3050-75-3950-80-4590 

शी अवनू कारफद्ध ऩदोन्नती/आचलालवत प्रगती मोजनेंतगात त्मा ऩदारा वधुारयत लेतनशे्रणी 4000-100-
6000 शी देम ठयवलण्मात आरी आशे. त्माभऱेु श्री. चौशान लाशन चारक माॊना लय दळावलरेरी ल हदरेरी 
लेतनशे्रणी चुकीची हदरी अवल्माभऱेु त्माॊना अनसुेम लेतनशे्रणीत लेतन ननजचचती करून त्माफाफतची लवरुीची 
कामालाशी कयाली ल अनऩुारन वादय कयण्मात माल.े 
 

अनसुेम ल हदरेल्मा लेतनाच्मा राबाचा तऩळीर ऩढुीरप्रभाणे आशे:- 
 

भहशना ल लऴा   भॊजूय ल हदरेरी 
लेतनलाढ  

 प्रत्मषात अनसुेम 

लेतनलाढ  
 भऱू लेतनात लावऴाक 

अनतप्रदान  
  7.5.1996  4500  4000    500x12=6000 
  1.5.1997 4625 4100  525x12=6300 

  1.5.1998 4750 4200  550x12=6600 

  1.5.1999 4875 4300  575x12=6900 

  1.5.2000 5000 4400  600x12=7200 

  1.5.2001 5175 4500  625x12=7500 
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  1.5.2002 5250 4600  650x12=7800 

  1.5.2003 5375 4700  675x12=8100 

  1.5.2004 5500 4800  700x12=8400 
  1.5.2005 5625 4900  725x8 =5800 
      एकूण       70600 

         

     लय दळावलल्माप्रभाणे हदनाॊक 31.12.2005 ऩमतं एकूण भऱु लेतन रु.70600/- ल त्मालयीर बत्त ेमाचे 
अनतप्रदान कयण्मात आरे अवनू त्माऩढुीर हदनाॊक 01.01.2006 ऩावनू वशाव्मा लेतन आमोगानवुाय अनसुेम 

लेतनशे्रणीत लेतनननजचचती करुन तवेच त्मानॊतय हदनाॊक 7.5.2008 ऩावनू दवु-मा कारफध्द ऩदोन्नती 
अॊतगात अनसुेम लेतनशे्रणी लेतनाची गणना करुन झारेल्मा अनतप्रदानाची लवरुी करुन अनऩुारन वादय कयाले. 

     वदय प्रकयणाव्मनतरयक्त वलबागातीर अन्म कभाचा-माॊच्मा लेतनननजचचतीचाशी आढाला घेलनू उधचत 

वधुायणा ल अनतप्रदानाफाफत आलचमक कामालाशी करुन त्माच्मा तऩलळरावश अनऩुारन वादय कयाले. 

     माफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 18, हद.30.1.2018 नवुाय  कामालाशीवश खुरावा भागवलरा  अवता तो 
प्राप्त न झाल्माभऱेु आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATVVBM6301 (Ref No : 18)                                                                           

40 ऩदे भॊजूय नवल्माभुऱे दलाखान्माच्मा दोन (वुनतकागृश) इभायती फॊद अलस्त्थेत ऩडून 
अवताॊना ल ऩद ननर्भयती वॊफॊधाने ननमोजन न कयता नवलन दलाखाना इभायती लयीर खचय 
झारेरा रु. 83.56 राख एलढा 13 व्मा वलत्त आमोगातीर ननधी अडकलून ठेलण्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :360   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 8356536.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 8356536.00/- 

 

भनऩाच्मा भारकीच्मा चाय दलाखान्माऩकैी दोन भोठे दलाखान ेळावनाकडून ऩद भॊजुयी अबाली फॊद अलस्थेत 

ऩडून अवताना ऩद ननलभषतीच ेननमोजन न कयता तयेाव्मा आमोगाॊतगषत रु. 1 कोटी प्राकरनभूल्माच्मा दलाखाना 
फाॊधकाभाव भॊजुयी देण्मात आरी ल त्मालय 2014-2015  भध्मे रु. 83.56 राख एलढा खचष कयण्मात आरा. 
वदयचे फाॊधकाभ चारू अवताॊना काभात आलचमक लाढ दळषलून  2014-2015 भध्मेच रु. 1.78 भूल्माच्मा 
वुधारयत प्राकरनावशी  भॊजुयी देण्मात आरी. ऩयॊतु ऩदेच उऩरब्ध नवल्माने ळावनाचा ननधी अकायण अडकून 

ऩडण्माची ळक्मता आशे. 

 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[14] 

  

भनऩा अभयालती भारकीच्मा आॊतयरुग्ण दलाखान्माच्मा ऩुढीरप्रभाणे चाय इभायती ळशयाच्मा शिीत अजस्तत्लात आशेत -  
  

1) भोदी दलाखाना (वुनतकागशृ) (12 खाट)-   चार ूअलस्थेत  
2) आमवोरेळन दलाखाना ( 12 खाट)   -   चार ूअलस्थेत  
3) वावलत्रीफाई पुरे वुनतकागशृ, फडनेया   -   2000-2001 भध्मे फाॊधकाभ झारे  तेव्शाऩावून फॊद अलस्थेत.  
       (षेत्र 2565 चौ.पुट) 
4) तायखेडा दलाखाना                 -   ( भा. आभदाय यालवाशेफ ळेखालत माॊच्मा आभदाय ननधीतून फाॊधकाभ) 
                                          फाॊधकाभ लऴा अनुऩरब्ध, भनऩा अभयालतीव शस्ताॊतरयत (लऴा  
                                          अनुऩरब्ध),  शस्ताॊतयणाऩावुनच  फॊद अलस्थेत  
     लयीर ऩैकी क्रॊ . 1 ल 2 लयीर वुतीकागशृ चारू अलस्थेत अवून क्र. 3 ल 4 लयीर वुनतकागशृ ल दलाखाना ( अनुक्रभ)े त्माॊचा 

फाॊधकाभाऩावूनच ळावनाकडीर ऩद भॊजुयी अबाली फॊद अलस्थेत आशेत. तथावऩ, नागरयकावाठी ळशयात जजल्शा रुग्णारम ल रॉडा डपा यीन 

रुग्णारम (भहशराॊवाठी) वेलेव उऩरब्ध आशेत.  
 
मा लयीर अलबप्राम ऩुढीर प्रभाण ेआशे – 
 

     याज्म ळावनान े1995 भध्मे भान्मता हदरेल्मा वावलत्रीफाई पुरे वुतीकागशृवाठी हद 23.07.1999, 04.06.2001, 25.05.2002, 

03.10.2002, 25.04.2003, 05.04.2003, 20.07.2004 ल 17.02.2014 च्मा ऩत्रान्लमे ळावनाच्मा नगय वलकाव वलबागाकड ेऩद भॊजुयीवाठी 
ऩत्र व्मलशाय कयण्मात आल्माच ेनस्ती लरून हदवून मेते. तथावऩ, त्मालय ननणाम न झाल्मान ेभनऩाकडून स्थामी वलभतीच्मा ठयाल क्र. 

89,  हद. 07.11.2014 ल वलावाधायण वबेच्मा हद. 20.04.2015 च्मा ठयालान्लमे वदय वुतीकागशृ वेलाबाली वॊस्थेव“ना नपा ना तोटा”
तत्लालय चारवलण्माच्मा प्रळावकीम प्रस्तालाव भॊजुयी प्राप्त झारी शोती. त्मा अनुऴॊगान ेExpression  of Interest भागवलण्माची 
कामालाशी वुरु झाल्मालय भाचा 2018 ऩमतं अॊनतभ ननणाम झारेरा नाशी. 

     त्माचप्रभाण े लयीर अ.क्र. 4 लयीर दलाखान्माची इभायत भनऩाव  शस्ताॊतरयत झाल्माच े वभजत.े ऩयॊत ु अद्माऩ त े वुरु झारे 

नवल्माचे वॊफॊधीताकडून कऱरे.  त्मा वॊफॊधीच ेअलबरेख प्राप्त न झाल्माभुऱे फाॊधकाभ ल शस्ताॊतयणाचा हदनाॊक, दलाखाना वुरु न 

झाल्माचे लास्तवलक कायण वभजू ळकरे नाशी.  
      कभाचायी अनुऩरब्धतेभुऱे लयीर भोठे दलाखान ेफॊद अवताना 13 व्मा वलत्त आमोगाच्मा ननधीतून रु. 1 कोटी प्राकरन भूल्माच ेकाभ 

भॊजूय करून स्थामी वलभतीचे ठयाल क्र. 40, हद. 08.08.2014, 89 हद. 31.10.2014 ल 150 हद 18.02.2015 अन्लमे 5% अधधक दयाच्मा भे. 
जुझाय वैपी माॊच्मा एकभेल प्राप्त ननवलदेव अॊनतभत् भॊजुयी देण्माची कामालाशी कयण्मात आरी आशे. (वदय काभालय प्रभाणक क्र. 11959 

हद. 25.02.2015 अन्लमे रु. 83,56,536/- चे प्रदान कॊ त्राटदाय भे. जुझाय वैपी माॊना झाल्माची रेखा ळाखेकडीर वॊगणकीकृत वललयणात 

आढऱते.) 
     उऩयोक्त दोन दलाखान्माच्मा इभायतीप्रभाणेच नलीन दलाखान्माच्मा अनुऴॊगाने वुध्दा ऩदे भॊजुयीवाठी ळावनाकड ेप्रस्ताल भॊजूय न 

कयणे ककॊ ला वुधारयत आकृतीफॊधाद्लाये (2014-2015 भध्मे 2005 भधीर आकृनतफॊध रागू) नलीन ऩदाच्मा ननलभाती वॊफॊधाने कोणतेशी 
ननमोजन कयण्मात आल्माच ेहदवत नाशी. 

      वदय लस्तूजस्थती रषात घेता ऩूलीच अजस्तत्लात अवरेल्मा दलाखान्माच्मा दोन इभायतीवश नव्मान ेळावनननधीतून फाॊधकाभ 

कयण्मात मेत अवरेल्मा दलाखान्माच्मा इभायतीलय जस्लकृत ननवलदेनुवाय भूऱ प्राकरन भूल्म रु. 1,00,31,214 /- भध्मे लाढ शोऊन 

वुधारयत प्राकरन भूल्म 1,78,21,412 /- माव स्थामी वलभती  ठयाल क्र. 159, हद. 24.02.2015 अन्लमे भॊजुयी प्राप्त झाल्माभुऱे 

शोणाया वॊबाव्म एकूण खचा रु. 1.78 कोटी ( त्माऩैकी 2014-15 भध्मे प्रत्मष खचा 83,56,536/-) ननयथाक ठयणाय आशे. त्माभुऱे 

भोठ्मा प्रभाणालयीर ळावन ननधी ननयथाक फाॊधकाभ खचााच्मा स्लरुऩात अकायण अडकलून ठेलण्मात आल्माच ेस्ऩष्ट्ट शोते. 
DATABWM6901 (Ref No : 30)                                                                           

41 भॊजूय अर्बन्मावातीर खुल्मा जर्भनीच्मा लाटऩाची प्रक्रिमा ऩूणय झारी नवताॊना 
स्त्लमॊवेली वॊस्त्थेद्लाये वदय जर्भनीचा लाऩय वुरु अवणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 2 
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रेखा ळीऴा :12   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 614101.00 /- 

 

भनऩा अभयालतीच्मा भौजा तायखेडा मेथीर भॊजूय अलबन्मावातीर खुल्मा बूखॊडाच्मा लाटऩाव वलषवाधायण 

वबेने भॊजुयी ददरी अवरी तयी प्रत्मष ठयावलक कारालधीचा कयायनाभा न झाल्माने वॊफॊधधत स्लमॊवेली वॊस्थेव 

अधधकृतऩणे लाटऩ झार ेनाशी शे स्ऩष्ट्ट आशे . अव ेअवताॊना वदय बूखॊडाचा वलननमोग वफॊधधत वॊस्थेकडून  वुरु 

अवून व्मामाभळाऱेच ेअनधधकृत फाॊधकाभ केल्माची ळक्मता आशे. 

 

  

     भनऩा अभयालतीने भॊजूय अलबन्मावातीर खुल्मा जलभनीच ेलाटऩ वलवलध प्रमोजनाकरयता स्लमॊवेली 
वॊस्थाॊना  केर ेआशे. भौजा तायखेडा वव्शे क्र. 50 भधीर बखूॊड क्र.2 मा जागेची याजे छत्रऩती फशुउदे्धलळम 

वॊस्था, वलराव नगय, अभयालती माॊनी व्मामाभळाऱेवाठी भनऩाव प्रस्तालाद्लाये भागणी केरी. मा 
प्रस्तालानवुाय वला वाधायण वबेने ठयाल क्र.9, हद. 18.02.2014 अन्लमे जभीन लाऩयभलू्म, बमूायी गटाय 

अधधबाय ल री गाडा ळलु्काच्मा आकायणीवश बखूॊड लाटऩाव भान्मता हदरी.  

    1) जभीनलाऩय लावऴाक बाड े                                   - रु. 24,564 
    बखूॊडाचे  षेत्र                                             - 151.63 चौ.भी. 

       जलभनीचे भलू्म = 151.63 x रु. 4050 (2013 चायेडीयेकनयदय)    = रु. 614101                       
    जभीनलाऩय भलू्म =   614101 x 50%                      = रु. 3,07,050  
    जलभनीचे लावऴाक बाड े= 3,07,050 x 8%                     = रु. 24,564   
   2)  बमुायी गटाय अधधबाय                                    =  रु. 10,000 

      3) री गाडा ळलु्क                                            = रु. 10,000 
 
     नस्ती भधीर हटऩणीनवुाय लयीरप्रभाणे हद. 11.07.2014 त े10.07.2015 मा एका लऴााच्मा 
कारालधीच ेबाड ेयक्कभ रु. 24 ,564/- ल  अन्म ळलु्काच ेऩालती क्र. 39 ( ऩालती ऩसु्तक क्र.564) हदनाॊक 

(अनऩुरब्ध) अन्लमे वफॊधधत वॊस्थेने भनऩाकड ेबयणा केरा. 
     
 
मा लयीर अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशे -  
 
1) लयीर वललेचनानवुाय वफॊधधत वॊस्थेरा बखूॊडाच ेरयतवय लाटऩ झार ेनवल्माच ेस्ऩष्ट्ट शोत.े ऩयॊत ुप्रथभ 

लाचनारम ल नॊतय व्मामाभळाऱेवाठी केरेल्मा भागणीच्मा फदरावश 30 लऴााकरयता बखूॊडाच ेलाटऩ व्शाले 

मा जागा ननयीषकाॊच्मा प्रस्तालाच्मा  प्रकयणात अॊनतभ कयायनाभा अद्माऩ झारा नवल्माच े हदवनू मेत.े 

आमकु्त भनऩा माॊनी मा वॊदबाात ‘ ननमभावश चचाा कया ’ अळी वचूना हदल्माच े नस्तीभध्मे हद. 

17.02.2018 ची ळलेटची नोंद आढऱत.े 

  अव ेअवताना  हद. 11.07.2014 त े10.07.2015 मा प्रथभ लऴााच्मा बाडकेयायाच्मा कारालधी वॊऩषु्ट्टात 
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आल्माने भनऩाने ऩढुीर 3 लऴाावाठी म्शणजेच हद. 11.07.2015 त े11.07.2018 वाठी लावऴाक बाड े

यक्कभेचे भागणी ऩत्रक हद. 01.08.2017 मा ऩत्रान्लमे ननगालभत केर.े मालरून वदय जलभनीचा लाऩय 

अनधधकृतऩणे वॊफॊधधत वॊस्थेकडून कयण्मात मेत अवल्माची स्ऩष्ट्ट शोत.े मा जलभनीलय व्मामाभळाऱेच्मा  
इभायतीचे अनाधधकृत  फाॊधकाभ झाल्माचीशी ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 

2) वदय बखूॊडाचे लाटऩ भॊजूय कयताॊना वलावाधायण वबेने कोणत्माशी अधधननमभ/ळावन ननणामाचा 
आधाय घेतल्माच ेठयालाच्मा कामालतृाभध्मे नोंद नाशी. लास्तवलक नगय वलकाव वलबागाने ळावन ननणाम 

हद. 10.06.1996 अन्लमे वॊफॊधधत अलबन्मावातीर बखूॊडधायकाॊच्मा गशृननभााण वॊस्थाॊनाच खुल्मा 
जलभनीचे लाटऩ कयता मेत.े त्माभऱेु त्रमस्थ  वॊस्थेची भागणी ल वबेने घेतरेरा ठयाल ळावन ननदेळाव 

अनवुरुन नाशी अव ेहदवत.े 
DATABWM6901 (Ref No : 137)                                                                           

44 लैद्मकीम अधधकायी माॊना ननमभफाह्म व्मलवाम योध बत्त्माच ेरु. 4,18,053/- एलढे 
अनतप्रदान झाल्माभुऱे. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 1 

   

रेखा ळीऴा :157   भनऩाननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 418053.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 418053.00/-   

भशायाष्ट्र ळावन वालषजननक आयोग्म वलबाग, ळावन ननणषम क्र. भलअै-2011/93.626/11/वेला-3              दद. 07 

ऑगस्ट 2012 नुवाय भशायाष्ट्र याज्माच्मा वालषजननक आयोग्म वेलेत ज्माॊची ननमुक्ती रुग्ण वेलेळी वफॊधधत 

लदै्मकीम अधधकायी ऩदालय झारेरी आशे अळा वलष रुग्णवेलेळी वफॊधधत केलऱ वालषजननक आयोग्म 

वलबागातीर लदै्मकीम अधधकाऱमाॊनाच वदय ळावन ननणषमातीर तयतुदी रागू याशतीर अव ेस्ऩष्ट्ट  नभूद केर े

अवताना भशानगयऩालरका आस्थाऩनेलय कामषयत लदै्मकीम अधधकाऱमाॊना ननमभफाह्म व्मलवामयोध बत्ता 
रागू कयण्मात आल्माने रु. 4,18,053/- एलढे अनतप्रदान झाल्माच ेननदळषनाव आर ेआशे. 

 

  

    भशानगयऩालरका. अभयालती मेथीर आयोग्म वलबागात कामायत लदै्मकीम अधधकाऱ्माॊच्मा लेतन 
देमकाची तऩावणी केरी अवता एकूण 5 लदै्मकीम अधधकायी/ वशाय्मक अधधकायी माॊना भऱू लेतन 
अधधक गे्रड ऩे च्मा एकूण यकभेलय 25% दयाने व्मलवामयोध बत्ता अदा कयण्मात आल्माचे ननदळानाव 
आर.े ळावन ननणाम क्र. भलअै-2011/93.626/11/वेला-3, हद. 07 ऑगस्ट 2012 भधीर तयतदुीनवुाय 
केलऱ याज्म ळावनाच्मा वालाजननक आयोग्म वलबागातीर लदै्मकीम अधधकाऱ्माॊनाच वदय ळावन 
ननणामातीर तयतदू राग ूअवल्माचे स्ऩष्ट्ट नभदू केरे आशे. अवे अवताना भनऩाचे आस्थाऩनेलय 
कामायत लदै्मकीम अधधकाऱ्माॊना 25% दयाने व्मलवामयोध बत्त्माचे ननमभफाह्म प्रदान कयण्मात आरे. 
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    भशानगयऩालरकेच्मा आस्थाऩनेलय कामायत रुग्ण वेलेळी वफॊधधत लदै्मकीम अधधकाऱ्माॊना 
व्मलवामयोध बत्ता राग ूकयणेफाफत ळावनाचे नगय वलकाव वलबागाकडून ळावन ननणाम ननगालभत 
कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुभशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबागाचे  भनऩाचे आस्थाऩनेलय कामायत 
लदै्मकीम अधधकाऱ्माॊना व्मलवामयोध बत्ता राग ूकयणेफाफत ळावन ननणाम तऩावणीत आढऱरे नाशी. 
    ऩरयणाभी ऩढेु दळावलरेल्मा एकूण 5 लदै्मकीम अधधकायी / वशाय्मक लदै्मकीम अधधकायी माॊना 
ननमभफाह्मऩणे प्रदान कयण्मात आरेरा. व्मलवामयोध बत्माची यकभ त्माॊना राग ूकयण्मात आरेल्मा 
कारालधीऩावनू लवरू कयणे आलचमक आशे. 
    खारीर दळावलरेल्मा लदै्मकीम अधधकायी माॊना रेखाऩरयषण कारालधीत 2014-2015 मालऴाात 
ऩढुीर प्रभाणे व्मलवाम बत्ता प्रदान कयण्मात आरा. 

लदै्मकीम अधधकायी माॊना प्रदान कयण्मात आरेरा व्मलवामयोध बत्ता 
 

अक्र. लदै्मकीम अधधकाऱ्माचे 
नाल  

कारालधी एकूण 
लेतन 
(भऱू 
लेतन + 
ग्रेड ऩ)े 
(रुऩमे) 

अदा 
कयण्मात 
आरेरा 
25% 
व्मलवामयोध 
बत्ता 
(रुऩमे) 

व्मलवामयोध बत्माचे 
एकूण प्रदान (रुऩमे) 

1 डॉ.वऴुभा वबुाऴ ठाकये  एवप्रर 14 त ेजून 
14 
जुर ै14 त ेभाचा 15  

35810  
36890  

8952 
9222 

8952 x 3 = 26856 
9222 x 9 = 82998 

2 डॉ.वीभानाभदेल नेताभ एवप्रर 14 त ेजून 
14 
जुर ै14 त ेभाचा 15  

26250 
27040 

6562 
6760 

6562 x 3 = 19686 
6760 x 9 = 60840 

3 डॉ.चमाभवुॊदय वोनी  एवप्रर 14 त ेजून 
14 
जुर ै14 त ेभाचा 15 

28320 
29170 

7080 
7292 

7080 x 3 = 21240 
7292 x 9 = 65628 

4 डॉ. देलेंर गलु्शाने एवप्रर 14 त ेजून 
14 
जुर ै14 त ेभाचा 15 

26620 
27420 

6655 
6855 

6655 x 3 = 19965 
6855 x 9 = 61695 

5 डॉ. अजम दे. जाधल  एवप्रर 14 त ेजून 
14 
जुर ै14 त ेभाचा 15 

19280 
19860 

4820 
4965 

4820 x 3 = 14460 
4965 x 9 = 44685 

                                                        
एकूण 

           418053 

     
    लय दळावलरेल्मा तक्त्माभध्मे नभदू केल्माप्रभाणे लदै्मकीम अधधकायी माॊना वन 2014-2015 
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लऴाात एकूण रु.4,18,053/- एलढा व्मलवामयोध बत्ता प्रदान कयण्मात आरा अवनू त्माॊना ज्मा 
कारालधीऩावनू व्मलवामयोध बत्ता राग ूकयण्मात आरा तवे्शाऩावनूची अनतप्रदान झारेरी 
व्मलवामयोध बत्माची गणना करून त्माॊचे  भालवक लेतनातनू अनतप्रदानाची लवरुी करून भनऩा ननधी 
भध्मे जभा कयाली. 
     तवेच भनऩा आस्थाऩनेलय कामायत तवेच वेलाननलतृ्त लदै्मकीम अधधकायी माॊना व्मलवामयोध 
बत्ता अदा केरा अवल्माव उऩयोक्त ळावन ननणामातीर तयतदुीनवुाय अचमा वला लदै्मकीम 
अधधकाऱ्माकडून व्मलवामयोध बत्माची लवरुी करून लवरुी वललयणऩत्रावश अनऩुारन कयाले.  
    मा वॊदबाात रेखाऩरयषण ऩथकाने त्माॊचे अधावभाव ऩत्र क्र. 62, हद. 27.02.2018 नवुाय खुरावा 
भागवलण्मात आरा शोता. ऩयॊत ुमाफाफत कोणताशी खुरावा प्राप्त न झाल्माभऱेु आषेऩ नोंदवलण्मात 

आरा आशे.  
DATVVBM6301 (Ref No : 62)                                                                           

47 कय वलबागातीर कामययत श्रीभती ववलता बगलॊत ऩाटीर, कननष्ठ र्रवऩक माॊची 
लेतनननश्चचती कयताना चुकीची लेतनलाढ देलून भूऱ लेतनात रु35400/- ल त्मालयीर बत्ते 
एलढे अनतप्रदान केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :00   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 35400.00/-   

भनऩाचे कय वलबागातीर कभषचा-माॊच्मा लेतनननश्चचती ल लेतनलाढीभध्मे तु्रटमा आढऱल्मा अवून श्रीभती  
ववलता ऩाटीर,कननष्ट्ठ लरवऩक  माॊना भुऱ लेतनात रु. 35400/- (ल त्मालयीर बत्त े)एलढे अनतप्रदान झार ेआशे. 

 

  

भनऩा, अभयालतीमेथीर कय वलबागात कामायत श्रीभती ववलता ऩाटीर माॊची प्रथभ ननमकु्ती कननष्ट्ठ 
लरवऩक मा ऩदालय रु.3050-75-3950-80-4590 मा लेतनशे्रणीत झारी अवनू त्मा हदनाॊक 21.05 2007 

योजी वदय ऩदालय रुजू झाल्मा. 
 

लेतनलाढीतीर अनतप्रदान :- 
 

     वशाव्मा लेतन आमोगानवुाय ळावन अधधवचूना वलत्त वलबाग क्र.आयऩीएव/1209/वीआय/ 

27/एवईआय,हदनाॊक 22.4.2009 भधीर ऩरयलळष्ट्ट-3 भध्मे दळावलल्माप्रभाणे त्माॊना रु.5200-20200+ ग्रेड ऩे 

1900 मा लेतनफॎण्डभध्मे हदनाॊक 21.05.2007 ऩावनू प्रथभ ननमकु्ती अवल्माभऱेु लेतन रु.5830 /- ल ग्रेड 

ऩेरु.1900 अव ेलेतन ननजचचत कयण्मात आर.े  उक्त ळावन अधधवचूनेतीर क्रभाॊक 10 भधीर तयतदुीनवुाय 
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ऩढुीर 30 जून ऩमतं वशा भहशने वेला ऩणूा शोत नवल्माभऱेु त्माॊची ऩढुीर लेतनलाढ 1 जुर ै2008 भध्मे देम शोती.  
ऩयॊत ुश्रीभती ऩाटीर माॊना प्रथभ लेतनलाढ जुर ै2007  भध्मेच हदल्माने त्माऩढुीर वला लेतनलाढी चुकीच्मा भॊजूय 

झाल्मा आशेत. 
 
 अनसुेम ल हदरेल्मा लेतनाचा राबाचा तऩळीर ल भऱू लेतनातीर अनतप्रदान ऩढुीरप्रभाणे आशे :- 
 

अ.क्र. भहशना ल लऴा भॊजूय ल हदरेल्मा 
लेतनलाढी 

प्रत्मषात अनसुेम 

लेतनलाढ 
भऱु लेतनातीर 

लावऴाक अनतप्रदान 
1 2 3 4 5 
1 जुर-ै2007 6070+1900 5830+1900 240x12=2880 

2 जुर-ै2008 6310+1900 6070+1900 240x12=2880 

3 जुर-ै2009 6560+1900 6310+1900 250x12=3000 

4 जुर-ै2010 6820+1900 6560+1900 260x12=3120 

5 जुर-ै2011 7090+1900 6820+1900 270x12=3240 

6 जुर-ै2012 7360+1900 7090+1900 270x12=3240 

7 जुर-ै2013 7640+1900 7360+1900 280x12=3360 

8 जुर-ै2014 7930+1900 7640+1900 290x12=3480 

9 जुर-ै2015 8230+1900 7930+1900 300x12=3600 

10 जुर-ै2016  8540+1900 8230+1900 310x12=3720 

11   जुर-ै2017 त े

भाचा 2018  

8860+1900     8540+1900  320x08=2880 

   एकून     35400 

 
लयीरप्रभाणे  कय  वलबागातीर कभाचा-माॊना वधुायीत लेतनशे्रणीत चुकीच्मा लेतनलाढी राग ू केल्माभऱेु भऱु 

लेतनात हदनाॊक 01.07.2007 त े31.03.2018 ऩमान्त रु.35400 ल त्मालयीर देम बत्ते एलढे अनतप्रदान झाल्माच े

हदवनू मेत.े वदय अनतप्रदानाची वॊऩणूा यक्कभ वॊफॊधधताॊकडून लवरु कयाली ल लेतनलाढीननमलभत कयाव्मात. 
 
2 ) ननरॊफन :- 
तवेच श्रीभती ववलता ऩाटीर माॊना भा.आमकु्त ,भनऩा अभयालती माॊचे क्र.अभनऩा/आम/ु417 हद.13.6.2014 च े

आदेळानवुाय ननरॊत्रफत कयण्मात आर े शोत.े ननरॊफनानॊतय ऩयत वेलेत घेतल्माची नोंद वेलाऩसु्तकाभध्मे 

नाशी.ऩयॊत ुत्माॊचे भऱू वेलाऩसु्तकानवुाय त्माॊना जुर ै2014पावनू ननमलभत लेतनलाढी भॊजूय केल्मा आशेत. 

      माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.57, हदनाॊक 23.02.2018 नवुाय अनऩुारन भागवलर ेअवता कोणतशेी अनऩुारन 

/ खुरावा प्राप्त न झाल्माभऱेु आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. वफफ ननरॊफनाच ेप्रकयणातीर चौकळी, लळषा, 
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ऩनुस्थााऩाना मा वॊफधीच्मा आदेळाची वेलाऩसु्ताकाभध्मे नोंद घेऊन त्माचा ऩरयणाभ लेतनलाढीलय शोत 

अवल्माव क्रभाॊक 1 लयीर अनतप्रदान लवरू कयाले ल उऩयोक्त आषेऩाव अनवुरून वॊऩणूा लेतन लाढी ननमलभत 

कयाव्मात. 

DATVVBM6301 (Ref No : 83)                                                                           

53 भशानगयऩार्रका अभयालती मेथे ळावन ननदेळानुवाय फॊधनकायक अवरेल्मा दशेुयी नोंद 
ऩध्दतीने रेखे न ठेलणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग, ळावन ननणषम क्रभाॊक रेखावॊ–10/2004/71/प्र.क्रॊ .5/04/नवल–31ददनाॊक 

6 जुर ै2005 नुवाय भशानगयऩालरकेने दद. 01/04/2005 ऩावून रेखे दशेुयी नोंद ऩध्दतीने (Accrual based 

double entry accounting system) ठेलण्माफाफत वुधायणात्भक फाफ म्शणून आदेळीत केर ेआशे. तथावऩ, 

भशानगयऩालरका अभयालती मेथे रेखे दशेुयी नोंद ऩध्दतीने ठेलरेर ेआढऱून आरेरे नाशी. 
 

  

1)   नागयी प्रळावनात वधुायणा घडलनू आणणे ल स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊना आधथाकदृष्ट््मा वषभ 
फनवलणे, त्माकरयता त्माॊची ऩत लाढ शोईर मादृष्ट्टीन ेस्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊना कें र ळावनाने ज्मा 
वधुायणा कयणे फॊधनकायक केरे आशे, त्मातीर अननलामा वधुायणाभध्मे आधुननक दशेुयी नोंद ऩध्दतीने 
रेखे ठेलणे शोम. त्मानऴुॊगाने भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग ळावन ननणाम क्रभाॊक, रेखावॊ–
10/2004/71/प्र.क्रॊ . 5/04/नवल –31 हदनाॊक 6 जुर ै2005 भध्मे नभदू अवल्मानवुाय स्थाननक वॊस्थाॊचे 
रेख ेएकर नोंद ऩद्धती ऐलजी दशेुयी ऩध्दतीने (Accrual Based double entry accounting 
System) ठेलण्माफाफत आदेळीत केरे आशे. वदयीर नोंदलशमा याष्ट्रीम भशानगयऩालरका रेखा 
ननमभऩजुस्तका (NMAM) भधीर वलहशत नभनू्मात भशानगयऩालरकेने ठेऊन दैनॊहदन नोंदी घेणे 
आलचमक आशे, ऩयॊत ूऩढुीर नोंदलशमा वलशीत नभनु्मात ठेलण्मात आल्मा नाशीत. 

Sr. 
No. 

Contents Form 

1. Cash book GEN - 1 
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2. Journal book GEN – 2 
3. Ledger GEN – 3 
4. Cash bank receipt voucher GEN – 4 
5. Cash bank payment voucher GEN – 5 
6. Contra voucher GEN – 6 
7. Journal voucher GEN – 7 
8. Receipt GEN – 8 
9. Receipt register GEN – 9 
10. Statement on status of cheque received GEN – 10 
11. Collection register GEN – 11 
12. Summary of daily collection GEN – 12 
13. Registers of bills for payments GEN – 13 
14. Payment order GEN – 14 
15. Cheque issue register GEN – 15 
16. Register of advance GEN – 16 
17. Register of permanent advance GEN – 17 
18. Deposit register GEN - 18  
19. Summary statement of deposits adjusted GEN – 19  
20. Demand register GEN – 20 
21. Bill of Municipal income GEN – 21 
22. Summary statement of bills raised GEN – 22 
23. Register of notice fee, warrants fees, other fee GEN – 23 
24. Summary statement of notice fee, warrants fees, other fee GEN – 24 
25. Register of refunds, remissions and write off GEN – 25 
26. Summary statement refunds and remissions GEN – 26 
27. Summary statement write - off GEN – 27 
28. Statement of outstanding liability for expenses GEN – 28 
29. Documents control register + stock account of receipt / 

cheque book 
GEN - 29 

2)    उऩयोक्त ळावन ननणामनवुाय याज्मातीर वला भशानगयऩालरकाॊना आऩरे रेखे दशेुयी नोंद 
ऩध्दतीने अद्ममालत ठेलण्माफाफत स्ऩष्ट्ट वचुना आशेत. भशानगयऩालरकाॊना अळा दशेुयी नोंद ऩध्दतीची 
अॊभरफजालणी हदनाॊक 1 एवप्रर 2005 ऩावनू अननलामा केरी अवताॊना अभयालती भशानगयऩालरकेणी  
वन 2016-17 मा वलत्तीम लऴााच्मा अखेय ऩमतं उऩयोक्त रेखे दशेुयी नोंद ऩध्दतीत ठेलरे नवल्माचे 
आढऱून आरे.  

3)    उऩयोक्त ळावन ननणामातीर भागादळाक वचुनाॊनवुाय दशेुयी नोंद रेखा ऩध्दत अॊभरफजालणी 
वाठी याज्म वलननहदाष्ट्ट रेखा वॊहशता तमाय शोईऩमतं याष्ट्रीम रेखा ननमभऩसु्तीकेचा लाऩय कयणे ल 
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याष्ट्रीम ननमभऩसु्तीकेतीर तत्लाॊना फाधा न आणता नगयवलकाव वॊचारनारमातीर रेखा वधुायणा 
कषाचे ऩणूा वॊभतीने आलचमक अवल्माव त्मात ककयकोऱ फदर कयणे ल त्मा अनवुाय कोडीॊग 
ऩध्दतीचा लाऩय कयणे अननलामा केरे अवनू लावऴाक अॊदाजऩत्रक, ताऱेफॊद ल Income and 
Expenditure Statement शे उऩयोक्त वचुनेनवुाय ठेलालमाचे आशे.       
      अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 139 हदनाॊक 1 6/04/2018 अन्लमे दशेुयी नोंद ऩध्दतीनवुाय तमाय केरेरे रेख े

उऩरब्ध करुन देण्माफाफत भागणी केरी अवता अव ेरेख ेउऩरब्ध झार ेनाशीत. तथावऩ, उऩरब्ध झारेल्मा 
नोंदलह्मा मा ऩद्धतीनवुाय नवल्माभऱेु आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.            

DATMMSM6701 (Ref No : 139)                                                                           

54 भा.याज्मभॊरी माॊच्मा वत्काय वभायॊबावाठी गयजेऩेषा अधधक ल अलास्त्तल दयाने ळार 
खयेदी केल्माभुऱे वलत्तीम औधचत्माचा बॊग शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :00   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 67560.00/- 

 

भा.याज्मभॊत्री माॊच्मा दद.27/12/2014 योजीच्मा वत्काय वभायॊबावाठी भनऩाने रु.3499/- प्रत्मेकी मा अलाजली 
तथा अलास्तल दयाने ळारी खयेदी केल्माच ेदळषवलल्माभुऱे भशानगयऩालरकेकडून वलत्तीम औधचत्माचा बॊग 

झारेरा आशे. 

 

  

    भशानगयऩालरकेने भा. याज्मभॊत्री श्री प्रलीण ऩोटे ल श्री यणजीत ऩाटीर माॊचा हद.27-12-2014 
योजी वत्काय वभायॊबावाठी रु.3499/-प्रती नग मा दयाने एकूण 7 ळार खयेदी करून त्मालय एकूण  रु. 
24493/- खचा कयण्मात आरे. ळारीचा उऩयोक्त दळावलरेरा प्रती नग दय अलास्तल आशे.तवेच  
गयजेऩेषा अधधक ळारी खयेदी केल्माचे हदवनू आरे. गयजेऩेषा अधधक ळारी ल त्माशी अलास्तल दयाने 
खयेदी करून भशानगयऩालरकेने भुॊफई वलत्तीम ननमभ-1959 भधीर ननमभ क्र.58 भधीर  वलत्तीम 
औधचत्माचा बॊग केरेरा आशे अवे रेखाऩयीषणाचे भत आशे. खयेदी केरेल्मा लयीर वाहशत्माची नोंद 
वाठा नोंदलशीत आढऱून आरेरी नाशी.     

     माफाफत अधावभाव क्र.35  हद.12/02/2018 अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा.भात्र खुरावा प्राप्त न 

झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATMMSM6701 (Ref No : 35)                                                                           
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60 श्री. वुधीय चमाभयाल कडू, आयोग्म कभयचायी माॊना चुकीची लेतनननश्चचती केल्माभुऱे 
अनतप्रदान झाल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 29880.00/-   

भशानगयऩालरका अभयालती मेथीर आयोग्म वलबागातीर कामषयत कभषचाऱमाना  भशायाष्ट्र नागयी वेला ननमभ 

1981 (लेतन)भधीर करभ क्र.11(1) अ नुवाय लेतन ननश्चचती न कयता चुकीची लेतन ननश्चचती केल्माच े

आढऱरे अवून श्री वुधीय ळाभयाल कडू माॊना भूऱ लेतनात रु. 29880  ल त्मालयीर बत्त ेएलढे अनतप्रदान झार े

आशे. 

 

  

        आयोग्म वलबागातीर श्री वुधीय चमाभयाल कडू, आयोग्म कभयचायी शे हदनाॊक 7.1.1985 ऩावून 
कामययत आशेत. ऩाचव्मा लेतन आमोगानुवाय त्माॊना हद.4.1.1997 ऩावून 4000-100-6000 मा 
लेतनशे्रणी भधनु रु.4500-125- 7000 मा लेतनशे्रणीभध्मे कारफद्ध ऩदोन्नती झाल्माभुऱे लेतन 
ननश्चचती कयण्मात आरी.  हद.4.1.1997 योजी वलद्मभान लेतनशे्रणीभध्मे त्माॊच ेलेतन रु.4500 एलढे 
शोते त्मानुवाय लेतन रु. 4500 + 100 = 4600 ल ऩुढीर लेतनशे्रणी रु.4500-125-7000 माभधीर 
ऩुढीर टप्ऩा रु.4625 एलढे लेतन भशायाष्र नागयी वेला ननमभ 1981 (लेतन) भधीर करभ क्र.11 (1) 
अ नुवाय लेतन देम शोते ऩयॊतु त्माॊना रु.4750 एलढे लेतन ननश्चचत करून प्रदान केल्माची नोंद 
वेलाऩुस्त्तकाभध्मे आशे. 

        त्माभुऱे श्री वुधीय ळाभयाल कडू माॊना हद.4.1.1997 ऩावून ऩाचव्मा लेतन आमोगातीर लेतन 
शे्रणीनुवाय हद.4.1.1997  योजी 4750 एलढ्मा लेतनाऐलजी रु.4625 एलढे लेतन ननश्चचत करून 
त्माप्रभाणे ऩुढीर तकत्माभध्मे दळयवलल्माप्रभाणे हद. 30/06/2000 ऩमिंतचा भूऱ लेतनातीर पयक 
रु.29880/- ल त्मालयीर बत्ते लवूरऩार ठयत.े 

             हद.01.07.2009 ऩावून त्माॊना आचलार्वत प्रगती मोजने अॊतगयत रु.9300-34800+गे्रडलेतन 
रु.4300 भॊजूय केरे आशे. भनऩा अभयालती मेथीर एभऩीडब्रू मा ऩदाव ऩदोन्नतीच ेऩद उऩरब्ध नाशी 
अवे हदवते (अवल्माव खरुावा व्शाला) नवल्माव शे ऩद एकाकी स्त्लरूऩाच ेअवल्माव आचलार्वत प्रगती 
मोजने अॊतगयत भूऱ ऩदाच ेगे्रड लेतन अधधक अनतरयकत गे्रड लेतन देम शोईर. त्माभुऱे रु.4300 मा गे्रड 
लेतनाचा ल हदरेरा अनुऴॊधगक राब अनतरयकत ल लवूर ऩार ठयेर. तयी हद. 01.07.2009 ऩावून ऩुढे 
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अनतप्रदानाची गणना करून अनतप्रदान झारेल्मा यकभेची लवुरी कयाली ल अनुऩारन वादय कयाल.े  

        अनुसेम ल हदरेल्मा लेतनाचा राबाचा तऩळीर ऩुढीरप्रभाणे आशे. 

 
भहशना ल लऴा   भॊजूय ल हदरेरी 

लेतनलाढ  
 प्रत्मषात अनसुेम 
लेतनलाढ  

 भऱू लेतनात लावऴाक 
अनतप्रदान  

  4.1.1997 4750 4625 125 x 12=1500 
  1.1.1998 4875 4750 125x12=1500 
  1.1.1999 5000 4875 125x12=1500 
  1.1.2000 5125 5000 125x12=1500 
  1.1.2001 5250 5125 125x12=1500 
  1.1.2002 5375 5250 125x12=1500 
  1.1.2003 5500 5375 125x12=1500 
  1.1.2004 5625 5500 125x12=1500 
  1.1.2005 5750 5625 125x12=1500 
  1.1.2006 10700+2800 10470+2800 230x6=1380 
  1.7.2006 11110+2800 10870+2800 240x12=2880 
  1.7.2007 11780+2800 11280+2800 500x12=6000 
  1.7.2008 12220+2800 11710+2800 510x12=6120 
      एकूण       29880 

 

           माफाफत अधयवभाव ऩरा क्रभाॊक 38 हद.15.2.2018 नुवाय अनुऩारन भागवलरे अवता 
कोणताशी अनुऩारन/खरुावा प्राप्त न झाल्माभुऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATVVBM6301 (Ref No : 38)                                                                           

63 कु. उर्भयरा एभ. कावदेकय ए.एन.एभ. आयोग्म वलबाग माॊना चुकीची लेतनलाढ रागू 
केल्माने झारेल्मा अनतप्रदानाफाफत तवेच उऩबोगरेरी यजा खात्मात कभी खचीटाकण्मातीर 
अननमर्भतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :157   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 
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भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग, ळावन अधधवुचना क्र. लेऩूय 1209/प्र.क्र.27/वेला-9 दद.22.04.2009 नुवाय 

कभषचा-माॊची ननमुक्ती अथला ऩदोन्नती दद.2 जानेलायी त े30 जून मा कारालधीत झारी अवेर तय त्माॊना 
त्मानॊतयची देम शोणायी लावऴषक लेतनलाढ त्माच आधथषक लऴाषत रागू न कयता त्मानॊतयच्मा लऴाषत 1 जुर ै  रा 
रागू शोईर अळी ननमभात तयतूद आशे. कु. उलभषरा एभ. कावदेकय माॊची ननमुक्ती दद.23.05.2007    रा झारी 
अवल्माने त्माॊना त्मानॊतयची लेतनलाढ दद.1.07.2008 रा देम अवताना दद.1.07.2007 रागू केल्माने अनतप्रदान 

झाल्माच ेननदळषनाव आरे. तवेच त्माॊनी उऩबोगरेल्मा अश्जषत यजा ल ऩयालतीत यजा  यजा रेख्मात कभी 
नोंदवलण्मात आल्मा आशे. 

 

  

भशानगयऩालरका,  अभयालतीच ेआदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/उऩा/606 हद.23.05.2007 नवुाय कु. उलभारा 
एभ. कावदेकय माॊची ननमकु्ती आयोग्म वलबागात ए.एन.एभ. मा ऩदालय अनकुॊ ऩा तत्लालय लेतनशे्रणी 
4000-100-6000 भध्मे झारी. त्माॊना 6 व्मा लेतन आमोगानवुाय वधुारयत लेतनशे्रणी रु.5200-20200 
ग्रेड-ऩे 2400 राग ूकयण्मात आरी अवनू कु. उलभारा एभ. कावदेकय माॊची ननमकु्ती हद.23.05.2007 
अवल्माने उक्त ळावन ननणामातीर तयतदूीनवुाय त्माॊना देम शोणायी लावऴाक लेतनलाढ हद.1.07.2008 
रा देम अवताॊना हद.1.07.2007 रा राग ूकयण्मात आल्माने एका लेतनलाढीच ेअनतप्रदान शोत अवनू 
त्माभऱेु ऩढेु देण्मात मेणा-मा लेतनलाढी प्रबालीत शोत आशे. तवेच वॊफॊधीत कभाचा-माने उऩबोगरेरी 
अजजात यजा यजा रेखा खात्मात कभी नोंदवलण्मात आरी. ल प्रवतुी यजेची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात 
आरेरी नाशी. माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे. 

1. 6 व्मा लेतन आमोगानवुाय अनसुेम लेतनशे्रणी रु. 5200-20200 ग्रेड-ऩे 2400 भध्मे देम अवरेल्मा ल देण्मात 

आरेल्मा लेतनलाढीचा राब ऩढुीरप्रभाणे - 
अ.क्र. लेतनलाढीचा हदनाॊक अनसुेम लेतनलाढ ल ग्रेड-ऩे अदा कयण्मात आरेरे लेतन ल ग्रेड-ऩे 

1 हद.23.05.2007 
प्रथभ ननमकु्ती 

7510+2400 7510+2400 

2 1.07.2007 7510+2400 7880+2400 
3 1.07.2008 7810+2400 8120+2400 
4 1.07.2009 8120+2400 8440+2400 

5 1.07.2010 8440+2400 8770+2400 
6 1.07.2011 8770+2400 9110+2400 

7 1.07.2012 9110+2400 9460+2400 

8 1.07.2013 9460+2400 9820+2400 

9 1.07.2014 9820+2400 10190+2400 

10 1.07.2015 10190+2400 10570+2400 

 
   लावऴाक लेतनलाढ चुकीची राग ूकेल्माने त्मानॊतय राग ूकेरेल्मा लेतनलाढी प्रबावलत शोऊन लेतन तवेच 

त्मानऴुॊगाने भऱु लेतन ल ग्रेड-ऩे लय राग ूकयण्मात आरेरा भशागाई बत्ता तवेच घयबाड ेबत्त्माभध्मे 

अनतप्रदान झाल्माच ेननदळानाव मेत.े तवे्शा अनतप्रदानाची लवरुी करुन अनऩुारन कयाले. 
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2. उऩबोगरेल्मा अश्जषत यजा ल ऩयालतीत यजा यजा रेख्मात कभी नोंदवलण्माची अननमलभतता- 
      अ. कु. उलभारा एभ. कावदेकय ए.एभ.एन. माॊनी लदैृमकीम कायणास्तल हद.23.11.2009 त े31.12.2009 

एकुण 39 हदलव अजजात यजा उऩबोगरी अवनू यजा रेख्मात भात्र 9 हदलवाची अजजात यजा खची टाकण्मात 

आरी. त्माभऱेु यजा रेख्मात 30 हदलव जास्तीच्मा यजा हदवनू मेत आशे. यजा रेखा अद्मालत करून 

वेलाऩसु्तकात आलचमक नोंदी घेलनू अनऩुारन कयाले. 
      फ. उक्त भहशरा कभाचा-माॊने हद.21.05.2013 त े21.11.2013 मा कारालधीत एकुण 180 हदलव प्रवतुी यजा 
उऩबोगरी अवनू माफाफतची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी नाशी. भशायाष्ट्र नागयी वेला (यजा) ननमभ 74 

नवुाय तवेच वलत्त वलबाग ळावन ननणाम क्र. अयजा1409/प्र.क्र.-8/09/वेला-6 हदनाॊक 24.08.2009 नवुाय कभीत 

कभी दोन लऴा अखॊड वेला झारेल्मा भहशरा कभाचा-माव हद.24.08.2009 ऩावनू 180 हदलवाची ऩणूा लेतनी यजा 
अनसुेम आशे. भात्र प्रवतुी यजेचा अजा केल्माच्मा तायखेव दोन ऩेषा कभी शमात भरेु अवरेल्माॊनाच शी वलरत 

लभऱत.े  वदय प्रकयणाभध्मे वॊफॊधीत कभाचा-माने माऩलुी प्रवतुी यजेचा ककती अऩत्मावाठी ककती लेऱ राब 

घेतरा माफाफतची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी नाशी. वलबाग प्रभखुाने माप्रकयणी आलचमक अलबरेख्माची 
ऩडताऱणी करुन ननमभानवुाय आलचमक त्मा नोंदी वेलाऩसु्तकात नोंदलनू अनऩुारन कयाले. 
       माप्रकयणी अधावभाव  ऩत्र क्र. 184 हदनाॊक 21/05/2018 नवुाय आलचमक अलबरेख खुरावा कयण्माव 

वचुवलरे शोत.े ऩयॊत ुखुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे 
DATDUBM6401 (Ref No : 184)                                                                           

64 यभाई आलाव मोजनेतॊगयत ऩेव्शटेक कन्वल्टॊट, ऩुणे माॊना ननवलदा भुल्माऩेषा जादा 
यकभेच ेननमभफाशम प्रदान तवेच फाॊधकाभातीर रृटमा ल कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीचा बॊग 
केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 07 

   

रेखा ळीऴा :363   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 2574510.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 457563.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 6900.00/-   

वाभाश्जक न्माम, वलळऴे वशाय्म वलबाग, ळावन ननणषम क्र.फीवीएच-2009/प्र.क्र.159/भालक-2 ददनाॊक 

9.03.2010 नुवाय अनुवूधचत जाती ल नलफौध्द घटकाॊवाठी अभयालती भनऩा षेत्राभध्मे घयकुर मोजना 
याफवलण्मावाठी ऩात्र राबार्थ्मीच ेBiometric Survery ल राबार्थ्मांच ेप्रकयण तमाय कयणे तवेच Technical 

Supervision कयण्मावाठी ऩेव्शटेक कन्वल्टॊट, ऩुणे माॊची एकूण 1293 घयकुराच ेकाभावाठी रु.79 रष ची 
ननवलदा भॊजूय कयण्मात आरी शोती. ऩेव्शटेक कन्वल्टॊट, ऩुणे माॊनी ठयलून ददरेल्मा घयकुर वॊख्मेऩेषा जास्त 

घयकुराच ेकाभ केर ेअवून स्थामी वलभतीच्मा भॊजूयीलळलाम प्रदान कयणे, दोन लऴष कारालधीचा रेखाऩरयषण 

अशलार वादय केरा नवताॊना ननवलदेव भॊजूयी देणे, कभी यकभेच्मा भुराॊक ळुल्कालय कयायनाभा केल्माने ळावन 

भशवुराची शानी शोणे इत्मादी अननमलभतता आढऱून आल्मा. 
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          अभयालती भशानगयऩालरका षेत्रातीर अनवुधूचत जाती ल नलफौध्द घटकावाठी घयकुर मोजना 
याफवलण्मावाठी ऩात्र राबार्थ्मीच ेBiometric Survery ल राबार्थ्मांच ेप्रकयण तमाय कयणे ल Technical 

Supervision कयण्मावाठी हद.28.12.2011 रा अल्ऩभदुतीची (5 हदलव) ननवलदा वचुना प्रकालळत कयण्मात 
आरी. ननवलदा वचुनेतीर अटी ल ळतीनवुाय वल्रागायाव अळा प्रकायचे काभ केल्माचा कभीत कभी 
दोन लऴााचा अनबुल, याज्म ळावन/केन्र ळावन मोजने अॊतगात फाॊधकाभ वॊफॊधी Project Managrment 

Consultant म्शणून काभ केल्माचा अनबुल तवेच वल्रागायाचा दोन लऴााचे रेखाऩरयषण उराढार रु. 

50.00 रषाचा अशलार ल तवे प्रभाणऩत्र वादय कयणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ुमाफाफतची ऩतुाता न 
कयताच ननवलदा भॊजूय केल्माचे हदवनू मेत.े भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ 1949 चे करभ 
73(क) नवुाय कयायनाभा कयण्माव भनऩा स्थामी वलभती ठयाल क्र.223 हद.3.01.2012 नवुाय भॊजूयी 
देण्मात आरी. भे. ऩेव्शटेक कन्वल्टॊट, ऩणेु माॊचेवोफत रु.6109/- प्रनत घयकुर मा दयाने एकूण 1293 

घयकुराचे काभ कयणेफाफतचा कयायनाभा कयण्मात आल्माचे नस्तीत नभदू आशे. ऩयॊतु त्माऩेषा  जादा 
घयकुराचे काभ केल्माने जादा काभाफाफत स्थामी वलभतीच्मा भॊजूयीलळलाम प्रदान कयणे, तवेच कभी 
दयाचे भरुाॊकालय कयायनाभा केल्माने ळावन भशवरुाचे नकुवान शोणे इत्मादी अननमलभतता आढऱून 
आल्मा. 
   मालयीर रेखाऩरयषणाचे अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत- 
 

1. वदय प्रकयणी प्रकल्ऩ वल्रागायाॊच्मा ननमकु्तीवाठी हद.28.12.2011 रा अल्ऩभदुत (5 हदलव) ननवलदा 
वचुना प्रकालळत कयण्मात आरी. कभीत कभी दोन लतृ्तऩत्रात जाहशयात देणे आलचमक अवताॊना 
हद.28.12.2011 रा दैननक रोकऩथ शमा एकाच ल स्थाननक लताभानऩत्रात जाहशयात हदल्माचे नस्तीतनू 
हदवनू मेत.े जाहशयातीभध्मे ककती घयकुराचे काभ कयालमाचे ल त्मावाठी ननजचचत केरेरा दय नभदू 
केरेरा नाशी. तवेच वदय काभ ककती काभालधीत ऩणुा कयालमाचे आशे, शे वधु्दा नभदू केरेरे नाशी. 
ननवलदा वचुना अल्ऩभदुत कारालधीची अवल्माने ऩयेुवा प्रनतवाद लभऱाल्माचे हदवनू मेत नाशी. अवे 
अवताॊना भ.े ऩेव्शटेक कन्वल्टॊट माॊची एकभेल ननवलदा भॊजूय कयण्मात आरी. त्माभऱेु ळावन ननणाम 
उद्मोग, उजाा ल काभगाय वलबाग क्र.बाॊखव-2014/प्र.क्र.82/बाग-III/उद्मोग-4 हद. 2 जाने.1992 भधीर 
तयतदूीचे उल्रॊघन झारे. 
 

2. वल्रागायाव ननवलदा वचुनेत नभदू काभ केल्माफाफत अळा प्रकायचे काभाचा कभीत कभी दोन 
लऴााचा अनबुल तवेच याज्म ळावन/केन्रळावन मोजने अॊतगात फाॊधकाभ वॊफॊधी Project Management 

Consultant  म्शणून काभ केल्माचा अनबुल आलचमक आशे. ऩयॊत ुअवे प्रभाणऩत्र नस्तीत आढऱून 
आरे नाशी. वल्रागायाने अळा प्रकायच्मा काभाफाफत भागीर दोन लऴााचे रेखाऩरयषण अॊतीचे उराढार 
रु.50.00 रषचा अशलार ल तवे प्रभाणऩत्र ननवलदा वादय कयताॊना जोडणे आलचमक शोते. ऩयॊत ु
वल्रागायाने रेखाऩरयषण वरुू अवल्माचे ननवलदेत नभदू केरे अवनू अळा प्रकायचे रेखाऩरयषण 
अशलार ल प्रभाणऩत्र वादय केरे नवताॊनावधु्दा ननवलदा भॊजूय केल्माने ननवलदा वचुनेतीर अट क्र. 2 ल 
3 चे उल्रॊघन झारे आशे. 
 

3. कयायनाम्मातीर अट क्र. 2 नवुाय मोजनेच्मा काभावॊफॊधी राबाथीचे वलेषण कयणे, कच्च्मा घयाचे 
पोटो घेलनू भोजभाऩ कयणे ल तवेच फामोभेरीक वव्शे कयणे, राबाथी घय फाॊधण्माव स्लत:शून तमाय 
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अवल्माव त्माच्मा उऩरब्ध जागेनवुाय आयाखडा/नकाळा तमाय करुन राबार्थ्मांना ऩयुवलणे ल ळावन 
ननणामानवुाय घयकुराचे करुन घेणे तवेच त्मा प्रकायचे अॊदाजऩत्रक राबार्थ्मांना ऩयुवलण्माची माफाफतची 
वॊऩणूा जफाफदायी ऩेव्शटेक कन्वल्टॊट, ऩणेु माॊची शोती. ऩयॊत ुवदय कॊ ऩनीचे काभ वभाधायकायक 
नवल्माने भा. आमकु्त माॊनी कयायनाम्माती अट क्र.7 नवुाय कयायनाभा यि केल्माचे हद.22.11.2016 
च्मा हटऩणीत नभदू आशे. अवे अवताॊना भ.े ऩेव्शटेक कन्वल्टॊट ऩणेु मा एजन्वीने कयायनाभा यदृ 
केल्मालयशी अनतरयक्त काभ केल्माचे नभदू करुन अनतरयक्त काभाफाफत देमकाची भागणी केरी आशे. 
ऩयॊत ुवॊफॊधीत एजन्वीने कोणत ेअनतरयक्त काभ केरे. माफाफतचा अशलार वादय केरेरा नाशी. 
एजन्वीने ककती घयकुराचे वव्शेषण केरे ककॊ ला ककती घयकुराचे फाॊधकाभाची ऩाशणी केरे माफाफतचा 
अशलारशी वादय केरेरा नाशी, अवे हदवनू मेत.े एजन्वी वोफत एकूण 1293 घयकुर फाॊधकाभाकयीता 
कयायनाभा कयण्मात आरा अवनू अवे अवताॊना एजन्वीने जास्त काभ केल्माने अनतरयक्त भोफदल्माची 
भागणी केरी. लाढील काभाच्मा अनऴुॊगाने अॊदाजऩत्रकात लाढील तयतदू करुन घेण्मात आरी नाशी. 
तवेच अळा अनतरयक्त काभाफाफत भनऩाच्मा स्थामी वलभतीची भॊजूयी घेण्मात आरी नाशी ककॊ ला 
वधुारयत आदेळ काढण्मात आरे नाशी. त्माभऱेु अळा काभावाठी प्रदान केरे अवल्माव त ेननमभफाशम 
ठयत.े 
 

4. कयायनाम्मातीर अट क्र. 5 नवुाय अॊदाजऩत्रकाप्रभाणे फाॊधकाभाची भोजभाऩे तॊतोतॊत याशतीर माची 
जफाफदायी एजन्वीची याहशर. कोणतशेी आगाउ देमक देण्मात आल्माव त्माची बयऩाई भशायाष्ट्र बभूी 
भशवरू अधधननमभाप्रभाणे एजन्वीच्मा लभऱकतीतनू कयण्मात मेईर. तवेच एजन्वीरा प्रत्मेक काभाचे 
दैनहदन प्रगतीचे भालवक अशलार भनऩाव वादय कयणे फॊधनकायक शोत.े ऩयॊत ुअळा प्रकायचे अशलार 
नस्तीत आढऱून आरे नाशी. 
 

5. कयायनाम्मातीर अट क्र. 9 नवुाय अॊदाजऩत्रकालळलाम कोणतशेी काभ कयालमाचे झाल्माव भनऩा, 
स्थामी वलभती ठयालाचे भान्मतलेळलाम आणण ताॊत्रत्रक भॊजूयीलळलाम एजन्वी कयणाय नाशी अळी अट 
नभदू अवनू ती वल्रागायाव भान्म शोती. अवे अवताॊना भ.ेऩेव्शटेक कन्वल्टॊट, ऩणेु माॊचेवोफत 1293 
घयकुराॊचे काभ ऩणुा कयण्माफाफत कयायनाभा कयण्मात आरा शोता. ऩयॊत ुभनऩाचे कामाकायी अलबमॊता 
माॊनी जास्तीचे काभ कयणेफाफत आदेळीत केल्माने एजन्वीने लाढील काभाचे देमकाची खारीरप्रभाणे 
भागणी केरी अवनू त्माॊचे प्रदान कयण्मात आल्माची नोंद नस्तीत आशे. 
             63 x 6109 x  0.15  = रु. 57730/- 

             47 x 6109 x 0.20 =रु.  57424/- 

             92 x 6109 x 0.40 = रु. 224811/- 

             77 x 6109 x 0.25 = रु. 117598/- 

                      एकूण  रु.4,57,563/-   
  लाढील काभाव ताॊत्रत्रक भॊजूयी नाशी. तवेच लाढील काभाचे अनऴुॊगाने प्रदान कयण्मात आरेल्मा 
यकभेव भनऩाचे स्थामी वलभतीची भॊजूयी घेण्मात आरी नाशी. त्माभऱेु एजन्वीव प्रदान कयण्मात 
आरेरी यक्कभ रुऩमे 4,57,563/- चे ननमभफाशम प्रदान ठयत.े 
 

6. यभाई आलाव मोजनेतॊगात एकूण 1293 चे घयकुराचे काभाचा कयायनाभा भुॊफई भरुाॊक अधधननमभ 
1958 चे करभ 63 भधीर ऩरय. क्र. 1 नवुाय ल भशवरू ल लन वलबाग, ळावन अधधवचुना 
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हद.23.04.2006 नवुाय कयायनाभा शा कामाकॊ त्राटाची यक्कभ रु.10 राखाऩमतं रु.100/- चे भरुाॊकालय ल  
ऩढुीर प्रत्मेक राखावाठी रु. 100/- प्रभाणे अधधकतभ रु. 5 राखाऩमतंच्मा भरुाॊकालय कयणे आलचमक 
आशे. रु. 79 रष च्मा काभावाठी रु.100/- चे भरुाॊकालय कयायनाभा केल्माने रु.6900/- एलढमा 
भशवरुाची शानी झारी. 
 

7. भे.ऩेव्शटेक कन्वल्टॊट, ऩणेु माॊनी यभाई आलाव मोजनेतॊगात फाॊधण्मात आरेल्मा घयकुराचा ताफा 
वॊफॊधीताॊना देण्मात आरेरा नाशी त्माभऱेु फ-माच राबाथींना वलद्मतु लभटय घेण्मावाठी अडचणी 
ननभााण झाल्मा. राबाथींच्मा प्रकयणाची तऩावणी केरी अवता ननधीचा 5% चा 3 या शप्ता भॊजूय 
कयताॊना वादय केरेल्मा घयकुराच्मा पोटोलरुन घयकुराचे काभ ऩणुा  झारे नवल्माचे हदवनू आरे अवे 
अवताॊनावधु्दा अॊनतभ शप्त्माचे प्रदान कयण्मात आरे. तवेच कयायनाम्मातीर अट क्र.12 नवुाय डडपेक्ट 
राएत्रफरीटीचा कारालधीत फाॊधकाभ ऩडल्माव ककॊ ला ताॊत्रत्रक चुकाॊभऱेु नादरुूस्त झाल्माव वदय काभ 
कॊ त्राटदायाकडून स्लत:चे जफाफदायीलय ऩणुा करुन देण्माची जफाफदायी वॊफॊधीत एजन्वीची शोती. ऩयॊत ु
घयकुराचे काभ ऩणुा झारे नवताॊना डडपेक्ट राएत्रफरीटीच्मा कारालधी वॊऩषु्ट्टात आरा नवताॊनावधु्दा 
एजन्वीच्मा चार ूदेमकातनू कऩात कयण्मात आरेरी 10% वयुषा ठेल यक्कभ ऩयत कयण्माफाफत 
वॊफॊधीत वलबागाने प्रस्तावलत केरे. भे. ऩेव्शटेक कन्वल्टॊट ऩणेु, माॊचेकडून ऩणुात्लाचा अशलार प्राप्त 
करुन तवेच Defect libelity period वॊऩषु्ट्टात आल्माफाफतची खात्री न कयताच रु.789830/- एलढी 
वयुषा ठेल ऩयत कयण्माफाफतची नोंद नस्तीत आशे. ऩयॊत ुप्रत्मषात वयुषा ठेल ऩयत केरी ककॊ ला कवे? 

माफाफतचे प्रभाणक रेखाऩरयषणाव प्राप्त झारे नाशी. 
    

        उऩयोक्त नभदू भदु्माचे अनऴुॊगाने अधावभाव ऩत्र क्र.188 हद.25.05.2018 नवुाय भाहशती 
वादय कयण्मात तवेच खुरावा वादय कयण्माव कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुवॊफॊधीत वलबागाकडून 
भाहशती ल खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत अवनू रु.4,64,463/- एलढमा यकभेची 
वॊफॊधीताकडून लवरु करुन अनऩुारन कयण्मात माले.             

DATDUBM6401 (Ref No : 188)                                                                           

71 श्री. अवलनाळ कार ेरवटोचक माॊना आचलार्वत प्रगती मोजनेचा राब ननमभफाह्म रागू 
केल्माने झारेल्मा अनतप्रदान तवेच अशयताकायी वेलेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :178   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 153594.00/-   

भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबाग, ळावन ननणषम क्र.एवआयव्शी 1095/प्रक्र-1/15/फाया ददनाॊक   8 जून 

1995 नुवाय गट क ल ड कभषचा-माॊना ऩदोन्नतीच्मा वॊधी उऩरब्ध नवल्माने आरेरी कुॊ ठीतता घारलण्मावाठी 
दद.1आक्टो.1994 ऩावून कारफध्द ऩदोन्नती मोजना रागू कयण्मात आरी. तवेच वलत्त वलबाग ळावन ननणषम 
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क्र.लेतन1109/प्रक्र-44/वेला-3 दद.1एवप्रर 2010 नुवाय वुधारयत वेलाॊतगषत आचलालवत प्रगती मोजना दद.1 

आक्टों. 2006 ऩावून रागू कयण्मात आरी. भनऩाच्मा आयोग्म वलबागात कामषयत श्री. अवलनाव मळलॊत कात्र े

रवटोचक (एकाकी ऩद) माॊना वुधारयत वेलातॊगषत आचलालवत प्रगती मोजनेचा राब ननमभफाह्मऩणे रागू 

केल्माने रु.153594/- चे अनतप्रदान झाल्माच ेननदळषनाव आर.े 

 

  

भशानगयऩालरका अभयालतीच ेननमकु्ती आदेळ क्र. ननयॊक हद.30.03.1979 नवुाय श्री. अवलनाळ मळलॊत कात्र े

माॊची ड्रवेय मा ऩदालय 6 भहशन्माकयीता तात्ऩयुत्मा स्लरुऩात ननमकु्ती कयण्मात आरी. त्माॊचे वेलाऩसु्ताकाची 
ऩडताऱणी केरी अवता वॊफॊधीत कभाचा-माॊव कारफध्द ऩदोन्नतीच ेऩदालय ननमलभत ऩदोन्नती देताॊना ऩनुच्छ: 
लेतन ननजचचती कयणे तवेच आचलालवत प्रगती मोजनेचा दवुया राब राग ूकयताना ग्रेड-ऩे चुकीचा राग ू

कयण्मात आल्माच ेननदळानाव आर.े 
ननमकु्तीच ेहदनाॊकाव राग ूकयण्मात आरेरी लेतनशे्रणी           रु.825-15-900EB20-1200                         
हद.1.10.1995 रा राग ूकेरेरी कारफध्द ऩदोन्नतीची लेतनशे्रणी   रु.950-20-1150EB25-1400 
हद.1.1.1996 ची 5 व्मा लेतन आमोगानवुाय वधुारयत लेतनशे्रणी   रु.3050-75-3950-80-4590 
हद.6.02.2001 रा ननमलभत ऩदोन्नती देताॊना राग ूकेरेरी ले.शे्रणी  रु. 3200-85-4900 
भनऩा आदेळ हद.6.02.2001 नवुाय लेतनशे्रणी 3200-85-4900 भध्मे रवटोचक ऩदालय हद.8.2.2001 ननमलभत 

ऩदोन्नती देण्मात आरी. उक्त ळावन ननणामातीर अटी ल ळतीनवुाय कारफध्द ऩदोन्नतीच्मा ऩदालय 

लेतनननजचचती केल्मानॊतय प्रत्मष ऩदोन्नतीच्मा ऩदालय ऩनुचच:  लेतनननजचचतीचा राब देम नवताॊना 
वॊफॊधीताव रवटोचक(एकाकी ऩद) ऩदालय प्रत्मष ऩदोन्नती हदल्मानॊतय ऩनुचच: ऩदोन्नतीचा राब देण्मात 

आल्माने लेतनननजचचती चुकीची ठयत अवनू लेतनात अनतप्रदान झार ेआशे.  
 माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत:- 
 
   1. कारफध्द ऩदोन्नतीचा प्रथभ राब हद.1.10.1995 ऩावनू लेतनशे्रणी रु.950-20-1150-EB25-1400  
(वधुारयत लेतनशे्रणी रु.3050-4590) भध्मे राग ूकयण्मात आरा. त्मानॊतय आयोग्म वलबागाने भनऩा आदेळ 

हद.6.02.2001 नवुाय हद.8.02.2001 रा रु.3200-85-4900 भध्मे ननमलभत ऩदोन्नती भॊजूय केरी. वॊफॊधीताव 

लेतनशे्रणी रु.3200-85-4900 देम ठयत नवताॊना कारफध्द ऩदोन्नतीचे ऩदालय ऩनुच्छ: लेतनननजचचती केल्माने 

अनतप्रदान झार.े श्री. कात्र ेमाॊना एकाच ऩदालय ननमलभत 12 लऴााची वेला झाल्माने ऩदोन्नतीच ेऩद उऩरब्ध 

नवल्माने एकाकी ऩदालयीर कुॊ ठीतता घारवलण्मावाठी रवटोचक लरयष्ट्ठ ऩदाची लेतनशे्रणी हद.7.02.2013 रा 
(दवुया राब) लेतन फॉड रु.4440-7440 ग्रेड-ऩे 2000 भध्मे ननमभफाशम राग ूकयण्मात आरा. लरयष्ट्ठ ऩदालय 

ननमलभत ऩदोन्नती देताॊना माऩलुीच लरयष्ट्ठ ऩदाची लेतनशे्रणी राग ूकेल्माने ऩनु्शा लेतनननजचचती कयणे 

ननमभवॊगत नाशी.  
 

ऩदोन्नती ऩदाचा तऩलळर अदा कयण्मात आरेरे 
लेतन (3200-85-4900) 

देम अवरेरे लेतन 
 (3050 - 4590) 

अनतप्रदान   यक्कभ 

हद.8.02.2001 ची 
लेतनननजचचती 
 

       रु.4315     रु.4030 285x 7भ.21हद. 
=रु.2209/- 
 
 
 
= रु.2209 

हद. 1.10.2001 रु.4315 रु.4110 205x 4भहशने 
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=रु.820/- 
हद. 1.02.2002 रु.4400 रु.4110 290x 8 भहशने 

=रु.2320/- 
हद. 1.10.2002 रु.4400 रु.4190 210X 4 भहशने 

=रु.840/- 
हद. 1.02.2003 रु.4485 रु.4190 295x 8  भहशने 

=रु.2360/- 
हद. 1.10.2003 रु.4485 रु.4270 215x 4 भहशने 

=रु.860/- 
हद. 1.02.2004 रु.4570 रु.4270 300x 6 भहशने 

=रु.1800/- 
हद. 1.08.2004(50%भशा. 
लेतन) 

रु.4570+रु.2285 रु.4270+रु.2135 450x 2 भहशने 
=रु.900/- 

हद. 1.10.2004 रु.4570+रु.2285 रु.4350+रु.2175 330x 4 भहशने 
=रु.1320/- 

हद. 1.02.2005 
 

रु.4655+रु.2328 
 
 
 

रु.4350+रु.2175 
 
 

458x  8 भहशने 
=रु.3664/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हद. 1.10.2005 रु.4655+रु.2328 रु.4430+2215 338x 3 भहशने 
= रु.1014/- 
 
 
 
 

 एकूण रु.18107/- 
 
    2. 6 व्मा लेतन आमोगानवुाय चुकीची लेतनशे्रणी ल गे्रड-ऩे राग ूकेल्माने झारेरे अनतप्रदान- 
      श्री. अवलनाळ कात्र ेरवटोचक माॊची 5व्मा लेतन आमोगानुवाय रु. 3050-75-3950-80-4590 मा 
लेतनशे्रणीरा 6 व्मा लेतन आमोगाभध्मे 5200-20200 ग्रेड-ऩे 1900 देम अवताॊना लयीरप्रभाणे 
चुकीच्मा 3200-85-4900 मा लेतनशे्रणीच्मा अनऴुॊगाने ऩमाामाने चुकीचा लेतन फॉड 4440-7400 ग्रेड-ऩे 
2000 राग ूकयण्मात आल्माने अनतप्रदान झारे. 
लेतनननजचचती ल लेतन 

लाढीचा तऩलळर 
अदा कयण्मात आरेरे लेतन 
4440-7440 ग्रेड-ऩे 2000 

देम अवरेरे लेतन 
5200-20200ग्रेड-ऩे 

1900 

अनतप्रदान   
यक्कभ 

हद.1.1.2006 ची 
लेतनननजचचती 

5200-20200 ग्रेड-ऩे1900 
रु.8660+2000 

रु.8240+1900 520x 6भहशने 
=रु.3120/- 

1.07.2006 लेतनलाढ रु.8980+2000 रु.8550+1900 530x 12भहशने 
=रु.6360/- 

1.07.2007 लेतनलाढ रु.9310+2000 रु.8870+1900 540x 12भहशने 
=रु.6480/- 

1.07.2008 लेतनलाढ रु.9650+2000 रू.9200+1900 550x 12भहशने 
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=रु.6600/- 
1.07.2009 लेतनलाढ रु.10000+2000 रु.9540+1900 560x 12भहशने 

=रु.6720/- 
1.07.2010 लेतनलाढ रु.10360+2000 रु.9890+1900 570x 12भहशने 

=रु.6840/- 
1.07.2011 लेतनलाढ रु.10730+2000 रु.10250+1900 580x 12भहशने 

=रु.6960/- 
1.07.2012 लेतनलाढ रु.11120+2000 रु.10620+1900 600x7भ.22हद. 

=रु.4671/- 
                       एकूण रु.47751/- 

 
    3. भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ननणाम क्र. आप्रमो1014/प्र.क्र.41/वेला-3 हद. 5.07.2010 नुवाय 
ऩदोन्नतीच्मा वॊधी नवरेल्मा एकाकी ऩदाॊना वुधारयत वेलाॊतगात आचलालवत प्रगती मोजनेतॊगात अनुसेम 
अवरेल्मा वभुधचत गे्रड लेतनात वुधायणा कयण्मात आरी आशे. वुधारयत आचलालवत प्रगती मोजनेचा दवुया राब 
(24 लऴा) हद.1.10.2007 रा देम ठयत.े रवटोचक शे ऩद आयोग्म वलबागाच्मा आस्थानेलयीर एकाकी ऩद अवून 
वदय ऩदाव रु.1900+300=रु.2200 गे्रड–ऩे देम अवताॊना रु.2300 गे्रड-ऩे रागू केल्माने हद.7.02.2013 ऩावून 
अनतप्रदान झारे. 
वुधा. आचला. प्रगती 
मोजनेच्मा ऩदालय 
लेतनननजचचती  

अदा कयण्मात आरेरे लेतन 
4440-7440 गे्रड-ऩे2000 

देम अवरेरे लेतन 
5200-20200गे्रड-ऩे1900 

अनतप्रदान   यक्कभ 

हद.7.02.2013 आचलालवत  
ची लेतनननजचचती 

रु.11850+2300 रु.11000+2200 950x4 भ.22 
हदलव=रु.4546 

1.07.2013 लेतनलाढ रु.12280+2300 रु.11000+2200 1380x 12 
भहशने=रु.16560 

1.07.2014 लेतनलाढ रु.12720+2300 रु.11400+2200 1420x 12 
भहशने=रु.17040 

1.07.2015 लेतनलाढ रु.13170+2300 रू.11810+2200 1460x 12 
भहशने=रु.17520 

1.07.2016 लेतनलाढ रु.13640+2300 रु.12230+2200 1510x 12 
भहशने=रु.18120 

1.07.2017 लेतनलाढ 
31.03.2018 ऩमतं 

रु.14120+2300 रु.12670+2200 1550x 9 भहशने 
=रु.13950 

                        एकूण   रु.87736/- 
 
      लयीर वललयणानुवाय लेऱोलेऱी कयण्मात आरेल्मा चुकीच्मा लेतनननजचचतीभुऱे भुऱ लेतनात रु.153594/- एलढे 

अनतप्रदान झार ेअवनू भऱु लेतनालय भशागाई बत्ता ल इतय देम अवरेरे बत्त ेमाफाफतचे पयकाचे वललयणऩत्र 

तमाय करुन वला बत्त्मावश थकफाकीची लवरुी कयाली. उऩयोक्त प्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र.170 हद.5.05.2018 

नवुाय आलचमक अलबरेख तवेच आषेवऩत भदु्मालयीर खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत 
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आशे. 

DATDUBM6401 (Ref No : 170)                                                                           

72 श्री. हट. एव. बोवरे वे. नन. िीडा अधधकायी माॊना फडतपय  कारालधीतीर ननमभफाशम 
लेतनाच ेप्रदानाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 07 

   

रेखा ळीऴा :253   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 500487.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 178908.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2475.00/-   

भशानगयऩालरका, अभयालती अॊतगषत क्रीडा वलबागातीत श्री. दट. एव. बोवर ेवे. नन. क्रीडा अधधकायी माॊना दद. 

05.06.2004 त े02.03.2007 मा कारालधीकयीता फडतपष  कयण्मात आर ेशोत.े भनऩा प्रळावनाने फडतपीचे 
आदेळ यद्द करुन त्माॊना दोऴभुक्त कयण्मात मेत आशे, अव ेआदेळ काढणे आलचमक शोत.े ऩयॊतु आमुक्त माॊनी 
वषभ भॊजूयीलळलाम वॊफॊधीत कभषचा-माव फडतपष  कारालधीतीर थकफाकी लेतनाचे प्रभाणक क्र. 12880 

दद.17.03.2015  रु.178908/- नुवाय प्रदान कयण्मात आरे. वॊफॊधीत कभषचा-माव भनऩा ठयाल क्र.169 

दद.20.02.2007 चे आदेळान्लमे भनऩा वेलेत रुजू करून घेण्मात आर.े त्माॊना फडतपीच्मा कारालधीत लाशतूक 

बत्ता देम नवताना अदा कयणे, ननलाषश बत्ता अदा केरा अवल्माव त्माचे वभामोजन न कयणे, फडतपीच्मा 
कारालधीत कुठेशी वेला ददल्माच ेप्रभाणऩत्र न घेणे इत्मादी प्रकयणी ननमभानुवाय कामषलाशी न केल्माने 

अननमलभतता घडून आरी. 
 

  

भनऩा अभयालती भध्मे कामायत क्रीडा अधधकायी श्री. टी. एव. बोवर ेमाॊना हद.5.06.2004 योजी वेलेतनू फडतपा  
कयण्मात आर ेशोत.े त्मालय श्री. बोवर ेमाॊनी स्थामी वलभतीकड ेदाखर केरेल्मा अऩीरालय वलचाय करुन स्थामी 
वलभतीने हद.12.10.2006 च्मा ठयालानवुाय ल वलावाधायण वबेने ठयाल क्र.169 हद.20.02.2007 अन्लमे त्माॊना 
वेलेत ऩलुालत वाभालनू घेण्माचा ननणाम घेतरा. त्माव अनवुरून 24.06.2004 त े2.03.2007(हदनाॊकात वलवॊगती) 
शा वेलाफाशम कारालधी वेलाकाऱ वभजण्मात मेणाय नाशी. ऩयॊत ु वेलाननलतृ्ती लेतनावाठी ग्राशम अवेर अव े

आमकु्ताॊनी हद.3.03.2007 च्मा आदेळात नभदू करुन श्री. बोवर ेमाॊना वेलेत ऩयत घेतरे. तथाऩी, फडतपीच्मा 
कारालधीच े लेतन लभऱण्मावाठी श्री. बोवर े माॊनी वलनॊती केरी. तत्कारीर कामाारम अधधषक ल वलधी 
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अधधकायी माॊच्मा लळपायळीच्मा आधायालय तत्कारीर आमकु्त माॊनी क्र.508 हद.6.08.2014 च्मा आदेळान्लमे 

उऩयोक्त कारालधी वेलाकाऱ गशृीत धरुन त्मा कारालधीच े लेतन ल वेलाननलतृ्ती लेतनाव भॊजूयी हदरी. 
त्मानऴुॊगाने त्माॊना जून 2004 त ेपेब्र.ू2007 मा कारालधीच्मा रु.178908/- मा थकीत लेतनाच ेप्रदान केर.े 

 

        मालयीर रेखाऩरयषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत- 

 

1. मा प्रकयणात खारीर भदु्मालयीर भाहशती, आदेळ, ठयालाची प्रत, वेलाऩसु्तक ल लमैक्तीक नस्ती 
रेखाऩरयषणाव वादय कयणेफाफत अधा. ऩत्र क्र.189 हद.28.05.2018 नवुाय कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ुखारीर 

भदु्मालयीर भाहशती ल अलबरेख रेखाऩरयषणाव प्राप्त झार ेनाशी. 
  अ. श्री. हट. एव. बोवरे माॊना कुठल्मा कायणास्तल वेलेतनू फडतपा  कयण्मात आरे शोत.े माप्रकयणी त्माॊच े

वलरुध्द कयण्मात आरेरी वलबागीम चौकळीचा अशलार तवेच त्माॊचेलय ठेलण्मात आरेरे दोऴायोऩ माफाफतचा 
अशलार  
  फ. भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ 1949 चे करभ 56 (4) नवुाय केरेरी कामालाशी, तवेच 

भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभाच ेकरभ 451(1)(2)(3) नवुाय केरेरी कामालाशीचा अशलार  
  क. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभाच्मा करभ 451(3) नवुाय अभयालती भनऩाच ेवलावाधायण वबेने 

घेतरेरा ठयाल क्र.169 हद.20.02.2007 प्रळावककम दृष्ट्टमा मोग्म नवल्माने भनऩा प्रळावनाने वलखॊडीत 

कयण्मावाठी ळावनाचे नगय वलकाव वलबागाव वादय केरेल्मा प्रस्तालाची प्रत  
   ड. वदय प्रकयणी भनऩा प्रळावन, स्थामी वलभती ल वलावाधायण वबेने लेऱोलेऱी केरेरी कामालाशी 
माफाफतच्मा वॊऩणूा नस्ती इत्मादी. 
 

2. श्री. बोवर ेवे. नन. क्रीडा अधधकायी दोऴभकु्त झार ेनवताॊना त्माॊना अॊतीभत:  कोणत्माशी प्रकायची लळषा न 

शोता फडतपीचा कारालधी थेट वेलाकाऱ गशृीत धरून मा कारालधीच ेलेतन ल बत्त ेतवेच ऩढुीर वेला 
ननलतृ्तीलेतन भॊजूय कयण्मात आर,े त ेरषात घेता त्माॊना अप्रत्मषऩणे कोणतीशी पेयचौकळीची आलचमक 

कामालाशी न कयता त्माॊना वला राब भॊजुय करुन अप्रत्मषऩणे दोऴभकु्त घोऴीत केल्माच ेहदवत.े शी फाफ 

भशायाष्ट्र वलबागीम चौकळी ननमभऩसु्तीकेतीर वलवलध तयतदूीॊच्मा वलरुध्द आशे. 

 

3. भशायाष्ट्र नागयी वेला ननमभ, 1981 च्मा ननमभ 70 नवुाय फडतपीची, वेलेतनू काढून टाकण्माची ककॊ ला 
वक्तीच्मा वेलाननलतृ्तीची कायलाई अवऩराच्मा ककॊ ला ऩनुवलारोकनाच्मा ननकारानवुाय यि ठयवलण्मात मेऊन 

कभाचा-माव ऩनु्शा वेलेत घेण्मात आर ेअवेर तवे्शा लेतन ल बत्त ेआणण काभालयीर अनऩुजस्थतीचा कारालधी 
ननमलभत कयणे आलचमक आशे. वॊफॊधीत कभाचा-माॊव फडतपा  केर ेअवल्माने फडतपा  कारालधीतीर लेतन बत्त े

अदा कयणेफाफत आदेळ काढणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ुतवे आदेळ नस्तीत आढऱून आरे नाशी.  अव ेअवताना 
फडतपा  कारालधीतीर लेतन बत्त्माची थकफाकी प्रभाणक क्रभाॊक 12880 हद. 17/03/2015 रु.178908/- नवुाय 

अदा केरी. 
 

4. भशायाष्ट्र नागयी वेला (ननरॊफन, फडतपी ल वेलतूनू काढून टाकणे माॊच्मा काऱाॊतीर प्रदाने)  ननमभ, 1981 

च्मा ननमभ 66 नवुाय वेलेतनू फडतपा  कयण्मात आरेल्मा ककॊ ला काढून टाकण्मात आरेल्मा कभाचा-माचे लेतन ल 
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बत्त,े त्मारा वेलेतनू फडतपा  केल्माच्मा ककॊ ला काढून टाकल्माच्मा तायखेऩावनू देणे फॊद शोत.े फडतपा  कभाचा-
माव दोऴभकु्त शोऊन वेलेत ऩनु्शा वाभालनू घेतरे अवेर अळा प्रकयणी फडतपीच्मा कारालधीतीर वॊऩणुा लेतन 

बत्त्माचे प्रदान कयण्मावाठी वषभ अधधका-माॊनी रयतवय वलबागीम चौकळीभध्मे दोऴभकु्त आढऱल्माव 

त्माॊना दोऴभकु्त कयण्मात मेत आशे, अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ काढून थकफाकीच ेप्रदान कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ु

आमकु्त भनऩा अभयालती माॊनी रयतवय कामालाशी न कयता 2007 चे तत्कारीन आमकु्ताॊच े आदेळ ऩणुात: 

फदरनू 2014 भध्मे ननमभफाशम आदेळ जायी केर ेल फडतपीच्मा कारालधीचे वॊऩणूा लेतन भॊजुय केर.े भशायाष्ट्र 

नागयी वेला (ननरॊफन, फडतपी ल वेलतूनू काढून टाकणे माॊच्मा काऱाॊतीर प्रदाने)  ननमभ, 1981 च्मा ननमभ 

70(2) नवुाय फडतपा  कभाचा-माव तो दोऴभकु्त अवल्माव वॊऩणुा लेतन बत्त्माचे प्रदान देम ठयत.े मा प्रकयणात 

दोऴभकु्त कयण्मात आर ेककॊ ला नाशी, माफाफत दस्ताऐलज रेखाऩरयषणाव वादय केरे नाशी. 
 

5. भनऩा आमकु्त अभयालती माॊचा आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/आम/ु508/14 हद.06.08.2014 चे भॊजूयी 
आदेळान्लमे हद.05.06.2004 त े 2.03.2007 मा फडतपा  कारालधीतीर थकफाकी प्रभाणक क्र.12880 

हद.17.03.2015 रु.178908/-  नवुाय प्रदान कयण्मात आरी. देमकावोफत जोडरेल्मा अलबरेख्मालरून 

फडतपीचे कायण स्ऩष्ट्ट शोत नाशी. माफाफत भऱु नस्ती भागणी करुनशी रेखाऩरयषणाव प्राप्त झारी नाशी. 
ऩरयणाभी वखोर तऩावणी कयता आरी नाशी. वदय आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. भनऩा प्रळावनाने 

वलावाधायण वबेचा फडतपा  कभाचा-माव ऩनु:चच वेलेत घेण्माचा घेतरेरा ननणाम शा ववलस्तय चौकळाअॊती 
वॊफॊधीत कभाचायी दोऴभकु्त लवध्द न शोता घेतरा अवल्माव तो यिफातर कयण्मावाठी भुॊफई प्राॊनतक 

भशानगयऩालरका अधधननमभ 1949 च े करभ 56 (4) नवुाय  कामालाशी केरी नाशी. तवेच भशायाष्ट्र 

भशानगयऩालरका अधधननमभाच ेकरभ 451(1) (2)(3) नवुाय कुठरीशी कामालाशी केरी नवल्माचे हदवनू मेत.े 

वदय प्रकयणी भनऩा प्रळावनाने केरेल्मा कामालाशीचा अशलार रेखाऩरयषणाव प्राप्त झारेरा नाशी.  
 

6. फडतपीच्मा  कारालधीत लाशतकू बत्ता देम नवताॊना अदा कयण्मात आरा. त्माभऱेु लाशतकू बत्माची 
रु.2475/-प्रदान कयण्मात आरेरी यक्कभ लवरुऩात्र ठयत.े लवरुीची कामालाशी करुन भनऩा खात्मात बयणा 
कयण्मात माली. 
 

7. भशायाष्ट्र नागयी वेला (ननरॊफन,फडतपी ल वेलतूनू काढून टाकणे माॊच्मा काऱाॊतीर प्रदाने)  ननमभ, 1981च्मा  

ननमभ 70(8) नवुाय कभाचा-माव ऩनु्शा वेलेत घेण्मात आल्मानॊतय कभाचा-मारा मा ननमभाखारी कयण्मात मेणाये 

कोणतशेी प्रदान, त्मा कभाचा-मारा वेलेतनू काढून टाकल्माची, त्माच्मा फडतपीची ककॊ ला मथाजस्थती त्मारा ऩनु्शा 
वेलेत घेतल्माची तायीख माभधीर काऱात कोणतीशी नोकयी करून काशी यक्कभ लभऱवलरी अवल्माव यकभेळी 
वभामोजीत शोणे आलचमक अवत.े वॊफॊधीत कभाचा-माॊने फडतपा  कारालधीत कुठेशी ळावकीम, ननभळावकीम 

तवेच खाजगी वॊस्थेत वेला केरी नाशी, माफाफतचे प्रभाणऩत्र घेण्मात आर ेनाशी. फडतपा  कारालधीत ननलााश 

बत्त्माचे प्रदान कयण्मात आर ेककॊ ला कव,े माफाफत नस्तीत नोंद नाशी. ननलााश बत्ता अदा केरा अवल्माव त्माचे 
वभामोजन शोणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुननलााश बत्त्माचे वभामोजन केल्माचे देमकात आढऱून मेत नाशी. 
 

                 उऩयोक्त भदु्माच ेअनऴुॊगाने अधावभाव ऩत्र क्र.189 हद.28.05.2018 नवुाय भागणी केरेरे अलबरेख 
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ल खुरावा वादय कयण्मात आरा नाशी. ऩरयणाभी फडतपीच्मा कारालधीतीर प्रदान कयण्मात आरेरी 
थकफाकीची यक्कभ रु.178908/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत अवनू तवा आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATDUBM6401 (Ref No : 189)                                                                           

76 आधथयक षभतेऩेषा नतप्ऩट भुल्माॊची ळावन ननधीतीर फाॊधकाभे एकाच कॊ राटदायाव 
भॊजूय कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :353   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

भशायाष्ट्र वालषजननक फाॊधकाभ ननमभानुवाय भे. लऱशेकय मा कॊ त्राटदायाव लऴषबयात रु. 1.50 कोटी भूल्माच्मा 
त्माॊच्मा लावऴषक आधथषक षभतचे्मा भमाषददत भॊजूय कयणे आलचमक अवताना 2014-2015 भध्मे रु. 4.22 कोटी 
भूल्माची ळावन ननधीतीर तब्फर 29 काभ ेस्थामी वलभतीच्मा ठयालानुवाय भॊजूय केल्माने ननमभाचे उल्रॊघन 

शोलून झारेल्मा काभाची गुणलत्ता याखता आरी नवल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
 

  

भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभऩजुस्तकेतीर ननमभ 197 नवुाय फाॊधकाभ कॊ त्राटदायाची नोंदणी कयण्मात 

मेत.े त्माॊच्मा नोंदणी प्रभाणऩत्रात त्माची लावऴाक काभ ेकयण्माची आधथाक षभता नोंदवलण्मात मेऊन लऴाबयात 

त्माव हदरेल्मा काभाच ेभलू्म त्माच्मा षभतशूेन अधधक अवता काभा नमे अव ेत्माद्लाये ननदेलळत कयण्मात 

मेत.े      
     ऩयॊत ुअनतलषृ्ट्टी यस्त ेदरुुस्ती वलळऴे अनदुानाॊतगात हद. 08.05.2014 योजी ननवलदा वचूना प्रलवद्धी भधीर 

43 काभाऩकैी रु. 4.70 कोटी भलू्माची एकूण 29 काभ ेतरुनात्भक वललयणातीर वलाात कभी दय मा तत्लानवुाय    

भे. आय.एव. लऱ्शेकय मा एकाच कॊ त्राटदायाव देण्मात आरे. 
मालयीर अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशे. 
    भ.ेआय.एव. लऱ्शेकय माॊना भनऩा अभयालतीने हदरेल्मा क्र. अभनऩा/फावल/ळअ/नों./15/2013 हद. 

29.09.2013 मा नोंदणी प्रभाणऩत्रानवुाय त्माची ‘लावऴाक काभ ेकयण्माची आधथाक षभता रु. 1.50 कोटी ऩमतं 

(लगा-4)’ अळी ननजचचत कयण्मात आरी आशे. वदयच ेप्रभाणऩत्र हद. 10.09.2013 ऩावनू 3 लऴ ेम्शणजे 
09.09.2016 ऩमतं लधै अवल्माने मा कारालधीत दयलऴी त्माॊना रु.1.50 कोटी ऩमतंचीच काभ ेदेणे आलचमक 

शोत.े 
   ऩयॊत ुभे. आय.एव. लऱ्शेकय 2014-2015 भध्मे रु. 1.50 कोटीच्मा भमाादेत काभ कयण्माव ऩात्र अवताना 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[37] 

त्माॊना रु. 4.70 कोटी भलू्माची एकूण 29 काभ ेस्थामी वलभतीच्मा (ठयाल क्र.99 हद. 15.11.2014) भॊजुयीने 

देण्मात आरी. 
 

(यकभ रुऩमाॊत)  
अ.क्र. काभाचे नाल जस्लकृत ननवलदा 

दयानवुाय काभाची 
ककॊभत 

1 ऩॊचलटी चौक त ेITI कॉरोनी लभनीफामऩाव ऩमतं यस्ता डाॊफयीकयण  1380594 
2 कॎ ऩ ळॉटा योड लयीर वौयब कॉरोनी ऩावनू लरगाल योड लयीर दगुाा 

ळॉ लभर जॊक्ळन ऩमतं यस्ता डाॊफयीकयण 
1184934 

3 ऩॎयॉडाईज कॉरोनी त ेनौलोद्म वलद्मारम ऩमतं डाॊफयीकयण 1154968 
4 कृऴी उत्ऩन्न फाजाय वलभती त ेऩाठ्मऩसु्तक भशाभॊडऱ HTL योड 

जॊक्ळन त ेभशेंर कॉरोनी ऩमतं यस्ता डाॊफयीकयण 
1540251 

 
5 भशेंर कॉरोनी ऩावनू ऩॎयॉडाईज कॉरोनी लरगाल भखु्म यस्त्मा ऩमतं 

कडफी फाजाय ऩमतं यस्ता डाॊफयीकयण 
1386025 

 
6 करेक्टय ऑकपव चौकऩावनू गजानन भशायाज वलद्मारम त े

लभनीफामऩाव डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती कयणे. 
1439747 

7 ऩलाय पोटो स्टुडडओ HVPM बतूचेलय चौक वाईनगय जॊक्ळन ऩमतं 
डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती कयणे. 

1379103 

8 HVPM ऩावनू भधुोडकय ऩेठ हदऩाचान डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती कयणे  1455179 
9 येल्ले स्टेळन चौक फेरऩयुा याजाऩेठ ऩमतं डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती कयणे 1179488 
10 याजकभर चौक ROB जोगडकेय प्रॉट  त ेचाॊदयू येल्ले योड ऩमतं 

डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती कयणे 
1179488 

11 नागऩयुी गेट ऩठान चौक गेट त ेअकोरकय माॊच्मा घयाऩमतं डाॊफयी 
यस्ता दरुुस्ती कयणे 

1189990 

12 एवआयऩी क्लाटाय भधीर डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती कयणे 1774567 
13 आदळानगय त ेलवऩना इॊजजनीरयॊग कॉरेज ऩमतं डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती 

कयणे 
2652171 

 
14 वाईनगय मेथीर वाई भॊहदय ऩावनू त ेउदम कॉरोनी त ेयेल्ले स्टेळन 

डाॊफयीकयण कयणे (वॊतोऴी भाता भॊहदय, अफलुभय्मा दगाा क्राॊती कॉरोनी 
कृष्ट्णाऩाण कॉरोनी, गपु्ता चक्की, वलठ्ठर भॊहदयाऩमतं, अॊफाडकय त े
कोशड े60 पुट यस्ता दरुुस्ती कयणे) 

2145980 

15 नेभाणी गोडाऊन बयतनगय ऩयेु रे ऑउट ऩारयजात कॉरोनी बागातीर 
डाॊफयी यस्त ेदरुुस्त कयणे. 

2107334 

16 प्र.क्र.33 भध्मे दीऩनगय न.1 ल 2 ळबुभ कॉरोनी दस्तयू नगय प्रबाग 
ऩरयवयातीर डाॊफयी यस्त ेदरुुस्त कयणे. 

2262951 

17 नलवायी मेथीर भशेळनगय वाकोभ माॊचे घयावभोयीर यस्ता कॉलळक 1280494 
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वलशाय मेथीर लाटाणे माॊचे घयावभोयीर यस्ता, काऱे ल ऩाटीर माॊचे 
घयावभोयीर यस्त्माची डाॊफयी दरुुस्ती कयणे. 

18 जोगडकेय प्रॉट मेथीर लधाावा आप्ऩा माॊचे दकुानाऩावनू डॉ. डपऱे 
माॊचे दलाख्मान्माऩमतं डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती 

1920915 

19 कॎ म्ऩ वकका ट शाउव त ेजेर त ेभशाऩौय फॊगरा ऩमतं यस्ता दरुुस्ती 
कयणे. 

1244636 

20 फे्रजयऩयुा मेथीर तळलळरा भशावलध्मारम त ेबगतलवॊग चौक त े
लभनीफामऩाव ऩमतं डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती कयणे.  

2237657 

21 वदूळान त्रफल्डीॊग त ेगणेळनगयऩमतं यस्ता डाॊफयीकयण कयणे. 1023752 
22 प्र.13 वलद्मा कॉरोनी मेथीर यस्त्माचे डाॊफयीकयण कयणे  957143 
23 इतलाया फाजाय त ेभटन भाकेट त ेयतनगॊज भजस्जद वभोय त ेअन्वाय 

नगय त ेफ्रें ड्व स्कूरचे गेटऩमतं यस्ता दरुुस्ती कयणे  
1504802 

24 अनलऱनगय श्री धालड ेत ेतले्भोये त ेदेळभखु कॉम्ऩरेक्वऩमतं यस्ता 
डाॊफयीकयण कयणे   

890971 

25 करोती नगया फेनोडा बागातीर डाॊफयी यस्त्माची दरुुस्ती कयणे  3227045 
26 प्र.13 भधीर ऩायश्री दलाखाना त ेइवलान चौकाऩमतं डाॊफयी यस्ता 

दरुुस्ती कयणे  
1574886 

27 यशाटगाल गालठाण त ेयशाटगाल भजस्जदऩमतं यस्त्माचे डाॊफयीकयण 
कयणे  

1092689 

28 प्र. 10 वलरावनगय त ेलीयळौल लवतीगशृाऩमतं यस्ता डाॊफयीकयण 
कयणे  (प्रा.वो.व.ू2012-2013) 

680000 

29 त्रफच्छु टेकडी लभननफामऩाव गेट ऩावनू अॊध वलद्मारमाऩमतं त ेचाॊदयू 
येल्ले योड ऩमतं यस्त्माचे डाॊफयीकयण कयणे 

3995132 

एकूण 4,70,42,892 
     
    कॊ त्राटदायाव लयीरप्रभाणे त्माच्मा आधथाक षभतचे्मा ऩरीकड ेनतप्ऩट भलू्माच ेकाभ ेहदल्माने त्माने 

केरेल्मा काभाची गणुलत्ता ऩरयऩणूा नवल्माची ल त्माभऱेु ळावन ननधीतनू झारेल्मा खचााची उऩमोधगता 
ऩरयऩणूा नवल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 

DATABWM6901 (Ref No : 219)                                                                           

78 तातडीची फाफ नवताना तवे दळयलून ननवलदा न भागवलता रु.8.25 राख भूल्माच े
आयाखडा तमाय कयण्माच ेल वभन्लमक ऩदाच ेकाभ एकाच वल्रागायाव देण्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩाननधी ननधी  
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अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 825000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 825000.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 74250.00/-   

प्रादेलळक आऩत्ती व्मलस्थाऩनाचा आयाखडा तमाय कयण्माच ेकाभाचा प्रस्तावलत कारालधी 5 भदशने एलढा 
प्रदीघष अवताना ती फाफ तातडीची दळषलून भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ 1949 चे प्रकयण 5 भध्मे 

करभ 2 (2) भधीर“कामषलतृ्ताॊताभध्मे  कायण नोंदलून ननवलदा न भागवलता काभ देण्माच्मा”तयतुदीचा स्थामी 
वलभतीने गयैलाऩय केल्माच ेददवत.े वदयचे काभ 5 भदशन्माऐलजी 17 भदशन्मात ऩूणष झार ेतवेच लयीर काभ 

लभऱारेल्मा वल्रागायावच त्माऩूली ननवलदा न भागवलताच वभन्लमक ऩदालय ननमुक्त कयण्मात आर.े 

मालळलाम वल्रागायाकडून 10% ऐलजी 2% दयाने आमकयाची कऩात कयण्मात आरी. 
 

  

   अभयालती भशानगयऩारीकेचा आऩत्ती व्मलस्थाऩन आयाखडा अद्मालत कयणे ल भनऩाच्मा ऩाचशी झोन 

करयता स्लतॊत्र आऩत्ती व्मलस्थाऩन आयाखडा तमाय कयणे मावाठी स्थामी वलभती ठयाल क्र.73, 
हद.15.06.2013 अन्लमे डी.एव.के. टेक्नोरॉजीव, प्रा.लर. अभयालती माॊना रु.6.5 राख प्रनतलऴा दयाने काभ 

देण्मात आर.े 

   आयाखड ेतमाय कयण्माच ेकाभ तातडीच ेअवल्माच ेदळालनू भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ 

1949 चे प्रकयण 5 भध्मे करभ 2 (2) चा उल्रेख करून ‘ननवलदा न भागवलता’ भे.डी.एव.के. टेक्नोरॉजीव 

प्रा.लर. अभयालती माॊचेकडून वयऱ ऩद्धतीने रु.6.25 राखाभध्मे कयलनू घेण्माव स्थामी वलभती ठयाल क्र.73, 
हद.15.06.2013 अन्लमे भान्मता देण्मात आरी. त्मा अनऴुॊगाने ‘Updation of Disaster Management 
plan and preparation of zone leval disaster management plan.’ तमाय कयण्मावाठी ऩाच 

भहशन्माच्मा भदुतीवश हद.28.06.2013 योजी कामाादेळ देण्मात आरा. 

   तत्ऩलूी, अभयालती प्रादेलळक आऩत्ती व्मलस्थाऩन कें रालयीर वभन्लमक मा ऩदालय भे.डी.एव.के. 

टेक्नोरॉजीव, अभयालती माॊची स्थामी वलभती ठयाल क्र.274, हद.01.03.2013 अन्लमे तातडीचे प्रमोजन 

म्शणून ननवलदा न भागवलता लयीर करभाच े आधाये रु.2.00 राख प्रनतलऴा दयाने तीन लऴाावाठी ननमकु्ती 
कयण्मात आरी शोती. 

   मालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत :- 

1)  1. तातडीचे काभ अवल्माचे प्रस्तावलत अवरेरल्मा काभाव  (ननवलदा प्रक्रक्रमेलळलाम) ऩाच 
भदशण्माची भदुत देणे  ल प्रत्मष कामाषन्लमनाव 15 भदशने रागणे – 

   वदय काभ तातडीचे अवल्माच ेनभदू करून ननवलदा प्रकक्रमेलळलाम कॊ त्राटदायाने वादय केरेल्मा 
रु.6.50 राख भलू्माच्मा प्रस्तालालय लाटाघाटी करून रु.6.25 राख ळलु्कावश हद. 28.06.2013 च्मा 
कामाादेळाद्लाये देण्मात आर.े ऩयॊत ुमा तातडीच्मा काभावाठी 5 भहशन्माचा कारालधी का देण्मात आरा 
माचा फोध शोत नाशी. लळलाम शे काभ भाचा 2015 भध्मे म्शणजे तब्फर 17 भहशन्माभध्मे 12 भहशन्माच्मा 
वलरॊफावश ऩणूा झाल्माच ेवशाय्मक आमकु्त / वलळऴे कामाकायी अधधकायी माॊनी हद.09.03.2015 योजी 
देमकाच्मा प्रदानावाठी वादय केरेल्मा हटऩणीलरून रषात मेत.े मा वलरॊफाऩोटी कोणतशेी ळलु्क 

आकायण्मात आर ेनाशी. ( रेखाऩयीषणाव आयाखड ेतमाय कयण्मात आर े ककॊ ला कव ेमाचा अशलार 
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उऩरब्ध कयण्मात आरी नाशी. ) म्शणजेच त ेकाभ तातडीचे नव्ह्तचे शे स्ऩष्ट्ट शोत.े 

2. ननवलदा न भागवलता वभन्लमक म्शणून नेभणूक कयणे  - 

      माच ऩध्दतीने स्थामी वलभती ठयाल क्र.274, हद.01.03.2014 अन्लमे तातडीच्मा वफफीलय 

ननवलदा न भागवलता लय नभदू आऩत्ती व्मलस्थाऩन आयाखडा तमाय कयणाऱ्मा भे. डी.एव.के. 

टेक्नोरॉजीव, प्रा.लर. मा वल्रागायावच प्रादेलळक आऩत्ती व्मलस्थाऩन कें र, अभयालतीच्मा वभन्लमक 

ऩदालय रु.2 राख प्रती लऴा मा ळलु्कदयालय ननमकु्ती कयण्मात आरी. ऩयॊत ुवभन्लमक म्शणून त्माॊनी 
कोणत ेकाभ केर ेत्माचा ऩयुाला उऩरब्ध कयण्मात आर ेनाशी. 

      म्शणजेच भे. डी.एव.के. टेक्नोरॉजीव, प्रा.लर माॊनाच दोन्शी काभ ेदेण्माच्मा शेतनेू त ेतातडीचे काभ 

अवल्माचे बावलनू ननवलदा प्रकक्रमा डालरण्मात आल्माची  ळक्मता नाकायता मेत नाशी.  मालरून भशायाष्ट्र 

भनऩा अधधननमभातीर प्रकयण 5 भधीर करभ 2 (2) (ऩयॊत ुक ) प्रभाणे कामालतृाॊतभध्मे कायण नभदू 

करून ननवलदा न भागवलता (रु.8.25 राख भलू्माची) काभ ेदेण्माच्मा तयतदुीचा गयैलाऩय कयण्मात आरा 
अव ेहदवनू मेत.े 
 
3. आमकयाची कभी कऩात कयणे - वदय वल्रागाय पभारा लयीर दोन्शी काभाऩोटी वन201415 
भध्मे ऩढुीरप्रभाणे प्रदान कयताना त्माच्मा देमकातनू 2% आमकय  काऩण्मात आरा. 

 
प्रभाणक क्र.12579, हद.11.03.2015    रु. 2,00,000/- (वल्रागाय पी) 
प्रभाणक क्र.12580, हद.11.03.2015    रु. 6,25,000/- (आऩत्ती व्मलस्थाऩन आयाखडा  

                                           तमाय कयणे ल अद्मालत कयणे) 
    ऩयॊत ुआमकय अधधननमभाच ेकरभ 194 ( J) नवुाय आयाखडा तमाय कयण्माच ेल वल्रागायाच े

काभ ‘ ताॊत्रत्रक ल व्मालवानमक ’ स्लरूऩाच ेअवल्माने देमकातनू 2% ऐलजी 10% आमकय कऩात शोणे 

आलचमक शोत.े ऩयॊत ुतवे न केल्माने कें र ळावनाच्मा भशवरुाच ेऩढुीरप्रभाणे नकुवान झाल्माच ेहदवत.े 

अ.क्र. देमकाची यकभ (रु.) आमकयाची केरेरी कऩात 
(रु.) 

आमकयाची कयालमाची कऩात 
(रु.) 

तपालत (रु) 

1 2,00,000/- आमकय 2% = 4000 10% = 20000 16000 
  अधधबाय 12.5% = 500 12.5% = 2500 2000 
2 6,25,000/- आमकय 2% = 12500 2% = 62500 50000 
  अधधबाय 12.5% = 1563 12.5% = 7813 6250 
 आमकयाची कभी कऩात / अनतप्रदान 74250 

     माप्रभाणे रु.74250/- एलढमा आमकयाची वॊफॊधधताच्मा देमकातनू कभी कऩात कयण्मात आरी 
आशे. 

DATABWM6901 (Ref No : 17)                                                                           

80 ळावनाव बयणा कयालमाच्मा यॉमल्टी यकभ कॊ राटदायाकडून लवूर कयालमाची अवताना  
भनऩा/ळावन ननधधतून 2014-2015 भध्मे रु. 74.16 राख खचय कयण्माफाफत. 
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रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 2 

   

रेखा ळीऴा :343   भनऩाननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 7416385.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 7416385.00/-   

भशवूर ल लन वलबागाचे ळावनननणषम दद. 18 ऑक्टोफय 2001 भधीर ननदेळानुवाय कॊ त्राटदायाने  काभालय 

लाऩयरेल्मा गौण खननजालय स्लालभत्ल धनाचा (याजळुल्क) ळावनाव बयणा केरा ऩादशजे तवा ऩुयाला वादय न 

केल्माव भनऩाने कॊ त्राटदायाच्मा देमकातून तवी कऩात करून ळावनखाती त्माचा बयणा कयणे अऩेक्षषत आशे.    

ऩयॊतु भनऩाने माप्रभाणे कामषलाशी न कयता खोदकाभातून ननघारेल्मा भातीच्मा ऩरयभाणालय स्लालभत्ल धन 

ननश्चचत करून वन 2014-15 भध्मे रु. 74,16,385/- एलढा भनऩा/ळावनननधीतून ळावनाव बयणा केरा आशे. 

ऩरयणाभी भनऩा/ळावनननधीची शानी ल कॊ त्राटदायाॊना अनतप्रदानाची अननमलभतता घडरी आशे. 

 

  

    भनऩाच्मा षेत्रात भनऩाकडून कॊ त्राटदायाभापा त वलवलध प्रकायच्मा कयण्मात मेणाऱ्मा फाॊधकाभालय 
येती,खडी,भरुूभ इत्मादी गौण खननजाॊचा लाऩय कयण्मात मेतो. भशवरू ल लन वलबाग ळावन ननणाम 
क्र. गौ. ख.नन.1088/433/3592/ख हद. 18.10.2001 नवुाय कॊ त्राटदायाॊने मा गौण खननजाॊच्मा 
लाऩयाऩोटी ळावनाव स्लालभत्ल धन  (यॉमल्टी) च्मा स्लरुऩात भशवरुाचा (याजळलु्क) बयणा कयणे 
जरुजी आशे. भनऩाकडीर फाॊधकाभाचे फाफतीत कॊ त्राटदायाने खयेदी केरेल्मा गौण खननजालय यॉमल्टीचा  
ळावनाव बयणा केरा अवल्माचा ऩालती ल जजल्शा खननकभा अधधकाऱ्माकडून प्रभाणऩत्र प्राप्त करून 
भनऩाव वादय कयणे आलचमक आशे अन्मथा फाॊधकाभालय लाऩयरेल्मा वाहशत्माचे ऩरयभाण (Quantity) 
ननजचचत करून त्मालय प्रचलरतदयाने यॉमल्टीची आकायणी करून ल त्माची देमकातनू कऩात करून 
तीचा भनऩाने ळावनाव बयणा कयणे आलचमक आशे. 
 
 
मालयीर अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशेत :- 

2) फाॊधकाभाॊच्मा प्राकरनावोफत जोडरेल्मा दय ऩथृ:कयणानवुाय कॊ त्राटदायाॊना केरेल्मा प्रदानात 
वी.एव.आय. दयावोफत गौण खननजाऩोटी यॉमल्टीचा दयाचे (रु. 70.65 प्रती घन लभटय) 
वभालेळ कयण्मात आरा आशे. त्माभऱेु कॊ त्राटदायाने लाऩयरेरा गौण खननजालय यॉमल्टीचा 
ळावनाव बयणा कयण्मात आरा आशे. माफाफतचा ऩयुाला देमकावोफत नवल्माने भनऩाने 
देमकातनू मा प्रमोजनावाठी यॉमल्टीची कऩात करून ळावनाव बयणा कयणे अऩेक्षषत शोत.े ऩयॊत ु
त्मप्रभाणे कामालाशी कयण्मात आरेरी नाशी.  

 
3) भनऩा अभयालती भध्मे कॊ त्राटदायाच्मा देमकातनू वन 2014-15 मा लऴाात रु.11,42,113/- 

(भनऩाननधी) ल रु.52,74,272/- (ळावनननधी) माप्रभाणे रु. 74,16,385/- एलढ्मा यॉमल्टीची 
कऩात केरी अवनू याज्म ळावनाकड ेभनऩाने बयणा केरा आशे. ऩयॊत ुफाॊधकाभ प्रकयणाचे 
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रेखाऩरयषण कयताना लय नभदू कामालाशी न कयता खोदकाभातनू ननघारेल्मा भातीवाठी 
यॉमल्टीचे प्रदान ल कऩात कयण्मात मेत अवल्माचे कॊ त्राटदायाच्मा देमकलरून हदवनू आरे. ऩढेु 
शीच कऩात केरेल्मा यकभेचा ळावनाव बयणा कयण्मात मेतो. 

 

   मालयीर अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशेत :- 
   यस्ता ल अन्म फाॊधकाभाच्मा काभात वलवलध खोदकाभात (Excavation) कामााजन्लत केरेल्मा 
ऩरयभाणालय रु. 70.65 प्रभाणे यॉमल्टी (Royalty for excavation) मा वीएवआय भध्मे 
अनवुधूचत न केरेल्मा फाफीॊचा प्रथभ वभालेळ करून वकर देम यकभ (Gross payable 
amount) ननजचचत कयण्मात मेत.े त्मानॊतय वदय यॉमल्टीची यकभ वदय देमकातनू कऩात म्शणून 
दळावलण्मात मेत ेमाप्रभाणे देमकात यॉमल्टीच्मा अधधक ल उणे यकभेचा कॊ त्राटदायाच्मा देमकात 
ळनू्म प्रबाल हदवनू मेतो. 
 
Royalty for excavation (payable to contractor)   (+) रु. ष 
Royalty deduction (from contractors bill and 
payable to government)                         (-) रु. ष 
                                           --------------------- 
कॊ त्राटदायाच्मा देमक यकभेलयीर प्रबाल                     रु. 0/- 
 
   लयीर लस्तजुस्थतीचा वलचाय केल्माव लाऩयरेल्मा गौण खननजालय कॊ त्राटदायाॊकडून यॉमल्टीची 
लवरुी न कयता खोदकाभातनू ननघारेल्मा भातीलय भनऩा यॉमल्टी ननजचचत करून 
भनऩा/ळावनननधीतनू ळावनाव बयणा कयीत आशे अवे हदवनू मेत.े  
 
  मा वॊदबाात अधावभावद्लाये खुरावा भाधगतरा अवता भनऩाने तो रेखाऩरयषणाव वादय केरा 
नाशी. मालरून भनऩाने 2014-15 भध्मे ळावनाव बयणा केरेल्मा यॉमल्टी एलढ्मा यकभेचे भनऩा/ 
ळावनाव अकायण नकुवान वशन कयाले रागरे अवनू वलवलध फाॊधकाभालय लाऩयरेल्मा 
वाहशत्मालयीर रु.70.65 दयाने यॉमल्टीच्मा यकभेएलढे वफॊधधत कॊ त्राटदायाॊना अनतप्रदान झारे 
आशेत.  
 
 
उदाशयणादाखर प्रकयणे ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
 

अ. 
क्र. 

काभाचे नाल  ननधी / 
मोजना  

प्रभाणक क्र. 
हदनाॊक ल 
यकभ 

प्रभाणका 
नवुाय 
खोदकाभा
चे  एकूण 
ऩरयभाण 
(घनलभटय)  

कॊ त्राटदायाव 
Royalty 
for 
excavatio
n वाठी देम 
केरेरी 

ळावनाव 
बयणा 
कयण्मावा
ठी 
देमकातनू  
कऩात 

भनऩा / 
ळावन 
ननधीचे 
नकुवान 
(रु.)  
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यकभ  
(दयरु. 
70.65) 
(रु.)  

केरेरी 
यॉमल्टीची 
यकभ (रु.) 

1 वेन्रर 
फॉकेजलऱ 
चऩयाळीऩयुा 
मेथे लवभेंट 
यस्त्माचे 
फाॊधकाभ  
(प्राकरन रु.20 
राख ) 

ळावन / 
प्राथलभक 
वोमी 
ववुलधा  
 

1608 
06/06/14 
रु.1602263/- 
(प्रथभ ल 
धालत)े 

484.72 34213.67 34213.67 34213.67 

2 वेन्रर 
फॉकेजलऱ 
चऩयाळीऩयुा 
मेथे लवभेंट 
यस्त्माचे 
फाॊधकाभ  
(प्राकरन रु.20 
राख) 
 

ळावन / 
प्राथलभक 
वोमी 
ववुलधा  
 

दवुये ल 
अॊनतभ देमक  
 

65.50 4627.58 4627.58 4627.58 

3 चऩयाळीऩयुा 
मेथे लवभेंट 
नारी फाॊधकाभ 
(प्राकरन रु.18 
राख) 

ळावन / 
प्राथलभक 
वोमी 
ववुलधा  
  

3204 
23/07/14 
1779779/- 
(प्रथभ धालत े
देमक) 

488.76 34530 34530 34530 
4 चऩयाळीऩयुा 

मेथे लवभेंट 
नारी फाॊधकाभ 
(प्राकरन रु.18 
राख) 

ळावन / 
प्राथलभक 
वोमी 
ववुलधा 

(दवुये ल 
अॊनतभ देमक) 

5 प्रबाग 6 श्री 
कॊ ठाऱे त े
प्रलीण भणणऩयू 
माॊचे घयाजलऱ 
लवभेंट ऩेव्शीग 
ब्रॉक फववलणे  

ळावन / 
प्राथलभक 
वोमी 
ववुलधा 

405 
24/04/14 
1455915/- 
(प्रथभ धालत े
देमक) 

87.75 6201 6201 6201 
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(प्राकरन रु.30 
राख) 

6 प्रबाग 6 श्री 
कॊ ठाऱे त े
प्रलीण भणणऩयू 
माॊचे घयाजलऱ 
लवभेंट ऩेव्शीग 
ब्रॉक फववलणे  
(प्राकरन रु.30 
राख) 

ळावन / 
प्राथलभक 
वोमी 
ववुलधा 

1204 
21/05/14 
971955/- 
(दवुये धालत े
देमक) 

443.20 31320.77 31320.77 31320.77 

7 फाराजी 
गाडानचे 
वौंदमीकयण 
(प्राकरन रु. 
15 राख) 

ळावन / 
प्राथलभक 
वोमी 
ववुलधा 

1358 
23/05/14 
1004163/- 
(प्रथभ धालत े
देमक) 

145.21 10257.63 10257.63 10257.63 

8 फादळाशबाई त े
यवीद त े
अरभायीलरे 
अरीभ नगय 
प्रबाग 29 
भध्मे लवभेंट 
यस्ता फाॊधकाभ  
(प्राकरन रु. 
1022620) 

ळावन / 
अनतलषृ्ट्टी 
यस्त े
दरुुस्ती 
ळीऴा  

1357 
23/05/14 
102917/- 
 

151.50 10701.96 10701.96 10701.96 

9 कारोटी नगय 
त ेभॊगरधाभ 
नाल्मालय 
रयटेनन ॊग लारचे 
फाॊधकाभ  
(प्राकरन रु. 
13142000/-) 

ळावन / 
नगयोत्था
न  
भशालबमा
न (ळीऴा 
362) 

1211 
22/05/14 
1207298/- 
(चौथे ल 
अॊनतभ  
देमक) 

7025 
(अॊनतभ 
देमकाऩमतं 
एकूण) 
 

496274.25 496274.25 496274.25 

10 नागऩयुी गेट त े
जैन भॊहदय 
ऩमात लवभेंट 
यस्ता फाॊधकाभ  
(प्राकरन 70 
राख ) 

ळावन / 
प्राथलभक 
वोमी 
ववुलधा 
(ळीऴा 343) 
 

1208 
22/05/14 
2307657/- 
(दवुये धालत े
देमक) 

478.06 33770.15 33770.15 33770.15 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[45] 

11 प्रबाग 18 
गाॊधी नगय 
मेथे यस्ता ल 
नारी फाॊधकाभ  
(प्राकरन रु.35 
राख) 

ळावन /  
प्राथलभक 
वोमी 
ववुलधा 

1359 
23/05/14 
2521701/- 
(प्रथभ धालत े
देमक) 

1859.21 131334.59 131334.59 131334.59 

12 भशाऩौय 
फॊगल्मा 
जलऱीर 
नाल्मालय 
रयटेनन ॊग लारचे 
फाॊधकाभ  
(प्राकरन 
रु.31944440/
-) 

ळावन / 
नगयोत्थान  
भशालबमान 

824 
08/05/14 
3795716.9
4  
(नतवये ल 
अॊनतभ  
देमक) 

18467.48 
(अॊनतभ 
देमका 
ऩमतं) 
 

1304727.46 1304727.4
6 

1304727.4
6 

13 धचल्ड्रन 
फरयअर ग्राउॊ ड 
मेथे लवभेंट 
यस्ता फाॊधकाभ  
(प्राकरन 
रु.2847383/-)  

ळावन / 
अनतलषृ्ट्टी  

12619 
13/03/15 
2944244.9
6  
(प्रथभ ल 
अॊनतभ  
देमक 

572.24 40428.75 40428.75 40428.75 

14 खोराऩयुी गेट 
त ेफाफा चौक 
यस्ता दरुुस्ती  
(प्राकरन रु. 
2350000)   

 ळावन / 
अनतलषृ्ट्टी 

13391 
26/03/15 
1344182.4
4  
(प्रथभ धालत े  
देमक) 

375.17 26261.90 26261.90 26261.90 

       2164649.7
1 

 
  लयीरप्रभाणे उदाशयणादाखर नोंदवलरेल्मा 14 प्रकयणात यॉमल्टीऩोटी ळावनननधीतनू  रु.21,64,650/- 
अकायण खची ऩडरे अवनू त्रटुीऩणूा ऩध्दतीचा अलरॊफ केल्माने वन 2014-15 भध्मे उऩरब्ध 
भाहशतीनवुाय वला राग ूप्रकयणात रु.74,16,385/- एलढी भनऩा ल ळावनननधीची शानी झारी आशे. 

DATABWM6901 (Ref No : 205)                                                                           
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81 10% ऩेषा कभी दयाच्मा ननवलदेच ेदय वलचरेऴण ल अॊदाजऩरकाची ऩुन:भाॊडणी न 
कयता 15 ते 37% ने कभी दयाच्मा ननवलदा श्स्त्लकृत कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :353   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 47042892.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 47042892.00/- 

 

वालषजननक फाॊधकाभ ननमभऩुश्स्तकेनुवाय 10% ने कभी भूल्माची ननवलदा श्स्लकायणेऩूली शोणाऱमा काभाची 
गुणलत्ता याखरी जाली मा करयता कभी ननवलदा दयाच ेवलचरेऴण कयणे आलचमक अवताना तवे न कयता एकाच 

कॊ त्राटदायाव 15 त े37% ने कभी दयाच्मा 29 काभाच ेलाटऩ कयण्मात आर.े 

 

  

     वालाजननक फाॊधकाभ ननमभऩजुस्तकेतीर ननमभ 187 हटऩ 6 (फी)(तीन) नवुाय फाॊधकाभाची वलाात कभी 
दयाची ननवलदा प्राकरन ककॊ भतीऩेषा 10% ने कभी दयाची अवल्माव ती जस्लकायणेऩलूी ननवलदाधायकान ेवादय 

केरेल्मा कभी दयाचे वलचरेऴण भागलनू त्माचा नपा ल शोणाऱ्मा काभाची मोग्मता ल गणुलत्ता  याखरी जाणाय 

ककॊ ला नाशी माची खात्री कयणे अत्मॊत आलचमक आशे. ऩयॊत ुअनतलषृ्ट्टी यस्त ेदरुुस्ती वलळऴे अनदुानाॊतगात एकाच 

ननवलदा वचूनेतीर 33 काभाऩकैी तब्फर रुऩमे 4.70 कोटी भलू्माॊच्मा एकाच ननवलदाधायकाच्मा 15 त े37% कभी 
दयाच्मा 29 ननवलदा जस्लकृत कयताना दय वलचरेऴण भागवलण्मात आर ेनाशी. 
    तवेच ननमभ 150 नवुाय 10% कभी दय अवरेल्मा ननवलदाच ेप्रकयणात अॊदाजऩत्रकाची ऩनु:भाॊडणी कयणे 

आलचमक अवताॊना अव ेकयण्मात आर ेनाशी.मोजना :- अनतलषृ्ट्टी यस्त ेदरुुस्ती  
प्रळावकीम भान्मता : वलबागीम आमकु्त अभयालती माॊच ेआदेळ क्र. वलआअ/प्रावॊनप्र/वरेअ/कावल-197/2014, 
हद. 27.01.2014 (123 काभे)  
     प्रळावकीम भान्मता भलू्म रु. 24,05,17,414/-  
    123 ऩकैी 43 काभावाठी ननवलदा वचूना हद. 08.05.2014  

प्राप्त ननवलदा                          - 33 काभ,े  
33 ऩकैी 32 ननवलदा जस्लकृती             - स्थामी वलभती ठयाल क्र. 23, हद. 27.6.2014 
32 ऩकैी जस्लकृत 29 ननवलदाधायकाचे नाल   – भ.े आय. एव. लऱ्शेकय 
 
भे. लऱ्शेकय माॊच्मा 29 ननवलदाचे  जस्लकृत दय - 15 त े37% कभी  

    मा लयीर अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशेत. 
  

     हद. 08.05.2014 योजी जाशीय केरेल्मा 43 ननवलदा ऩकैी 33 काभावाठी ननवलदा प्राप्त झाल्मात. 

ननवलदाच्मा तरुनात्भक वललयणानवुाय 29 काभाचे वलाात कभी दय भे. आय. एव. लऱ्शेकय माॊचे शोत ेअव ेहदवनू 

आर ेऩयॊत ुवलाच ननवलदा 15% त े37% ने कभी दयाच्मा शोत्मा, लयीर ननमभानवुाय कभी दयाचे वलचरेऴण कयणे 
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आलचमक अवताना त्माकड ेदरुाष करून स्थामी वलभतीच्मा  ठयाल क्र.23, हद. 27.06.2014 अन्लमे त्मा थेट 

जस्लकृत कयण्मात आल्मा. 
 
         ननवलदा दय (प्राकरन भलू्माऩेषा ननवलदाॊची वॊख्मा कभी) 

  
15% 1 
19% 2 
21% 3 
23% 3 
25% 4 
27% 3 
29% 1 
31% 7 
32% 1 
33% 3 
37% 1 
एकूण  29 

 
                          मा ननवलदाचा तऩळीर ऩढुीर प्रभाणे आशे. 

(यकभा रुऩमाॊत)  
अ. 
क्र. 

काभाचे नाल  प्राकरन भलु्म  कॊ त्राटदायाचे 
नाल  

जस्लकृत ननवलदा दय ल 
ननवलदा भलू्म. 

1 ऩॊचलटी चौक त ेITI कॉरोनी 
लभनीफामऩाव ऩमतं यस्ता 
डाॊफयीकयण  

20,00,860 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

31%  1380594 

2 कॎ ऩ ळॉटा योड लयीर वौयब 
कॉरोनी ऩावनू लरगाल योड 
लयीर दगुाा वॉ लभर जॊक्ळन 
ऩमतं यस्ता डाॊफयीकयण 

14,99,916 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

21% 1184934 

3 ऩॎयॉडाईज कॉरोनी त ेनलोद्म 
वलद्मारम ऩमतं डाॊफयीकयण 

14,99,958 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

23% 1154968 

4 कृऴी उत्ऩन्न फाजाय वलभती त े
ऩाठ्मऩसु्तक भशाभॊडऱ HTL योड 
जॊक्ळन त ेभशेंर कॉरोनी ऩमतं 
यस्ता डाॊफयीकयण 

20,00,326 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

23% 1540251 
 

5 भशेंर कॉरोनी ऩावनू ऩॎयॉडाईज 
कॉरोनी लरगाल भखु्म यस्त्मा 

18,00,032 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

23% 1386025 
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ऩमतं कडफी फाजाय ऩमतं यस्ता 
डाॊफयीकयण 

6 करेक्टय ऑकपव चौकऩावनू 
गजानन भशायाज वलद्मारम त े
लभनीफामऩाव डाॊफयी यस्ता 
दरुुस्ती कयणे. 

20,86,589 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

31% 1439747 

7 ऩलाय पोटो स्टुडडओ HVPM 
बतूचेलय चौक वाईनगय जॊक्ळन 
ऩमतं डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती कयणे. 

19,98,700 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

31% 1379103 

8 HVPM ऩावनू भधुोडकय ऩेठ 
हदऩाचान डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती 
कयणे  

21,08,955 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

31% 1455179 

9 येल्ले स्टेळन चौक फेरऩयुा 
याजाऩेठ ऩमतं डाॊफयी यस्ता 
दरुुस्ती कयणे 

17,09,403 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

31% 1179488 

10 याजकभर चौक ROB जोगडकेय 
प्रॉट  त ेचाॊदयू येल्ले योड ऩमतं 
डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती कयणे 

17,09,403 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

31% 1179488 

11 नागऩयुी गेट ऩठान चौक गेट त े
अकोरकय माॊच्मा घयाऩमतं डाॊफयी 
यस्ता दरुुस्ती कयणे 

13,99,988 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

15% 1189990 

12 एवआयऩी क्लाटाय भधीर डाॊफयी 
यस्ता दरुुस्ती कयणे 

24,99,390 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

29% 1774567 

13 आदळानगय त ेलवऩना इॊजजनीरयॊग 
कॉरेज ऩमतं डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती 
कयणे 

33,57,179 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

21% 2652171 
 

14 वाईनगय मेथीर वाई भॊहदय 
ऩावनू त ेउदम कॉरोनी त ेयेल्ले 
स्टेळन डाॊफयीकयण कयणे (वॊतोऴी 
भाता भॊहदय, अफलुभय्मा दगाा 
क्राॊती कॉरोनी कृष्ट्णाऩाण 
कॉरोनी, गपु्ता चक्की, वलठ्ठर 
भॊहदयाऩमतं, अॊफाडकय त ेकोशड े
60 पुट यस्ता दरुुस्ती कयणे) 

28,61,307 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

25% 2145980 

15 नेभाणी गोडाऊन बयतनगय ऩयेु 
रे ऑउट ऩारयजात कॉरोनी 
बागातीर डाॊफयी यस्त ेदरुुस्त 

26,67,511 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

21% 2107334 
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कयणे. 
16 प्र.क्र.33 भध्मे दीऩनगय न.1 ल 

2 ळबुभ कॉरोनी दस्तयू नगय 
प्रबाग ऩरयवयातीर डाॊफयी यस्त े
दरुुस्त कयणे. 

27,93,767 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

19% 2262951 

17 नलवायी मेथीर भशेळनगय 
वाकोभ माॊचे घयावभोयीर यस्ता 
कौलळक वलशाय मेथीर लाटाणे 
माॊचे घयावभोयीर यस्ता, काऱे ल 
ऩाटीर माॊचे घयावभोयीर 
यस्त्माची डाॊफयी दरुुस्ती कयणे. 

17,54,102 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

27% 1280494 

18 जोगडकेय प्रॉट मेथीर लधाावा 
आप्ऩा माॊचे दकुानाऩावनू डॉ. 
डपऱे माॊचे दलाख्मान्माऩमतं 
डाॊफयी यस्ता दरुुस्ती 

28,67,038 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

33% 1920915 

19 कॎ म्ऩ वकका ट शाउव त ेजेर त े
भशाऩौय फॊगरा ऩमतं यस्ता 
दरुुस्ती कयणे. 

18,57,666 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

33% 1244636 

20 फे्रजयऩयुा मेथीर तळलळरा 
भशावलद्मारम त ेबगतलवॊग चौक 
त ेलभनीफामऩाव ऩमतं डाॊफयी 
यस्ता दरुुस्ती कयणे.  

32,42,981 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

31% 2237657 

21 वदूळान त्रफल्डीॊग त े
गणेळनगयऩमतं यस्ता डाॊफयीकयण 
कयणे. 

14,02,400 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

27% 1023752 

22 प्र.13 वलद्मा कॉरोनी मेथीर 
यस्त्माचे डाॊफयीकयण कयणे  

14,28,572 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

33% 957143 

23 इतलाया फाजाय त ेभटन भाकेट 
त ेयतनगॊज भजस्जद वभोय त े
अन्वाय नगय त ेफ्रें ड्व स्कूरचे 
गेटऩमतं यस्ता दरुुस्ती कयणे  

20,06,403 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

25% 1504802 

24 अनलऱनगय श्री धालड ेत ेतले्भोये 
त ेदेळभखु कॉम्ऩरेक्वऩमतं यस्ता 
डाॊफयीकयण कयणे   

10,99,964 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

19% 890971 

25 करोती नगया फेनोडा बागातीर 
डाॊफयी यस्त्माची दरुुस्ती कयणे  

43,02,726 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

25% 3227045 

26 प्र.13 भधीर ऩायश्री दलाखाना त े 24,99,819 भे. आय.एव. 37% 1574886 
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इवलान चौकाऩमतं डाॊफयी यस्ता 
दरुुस्ती कयणे  

लऱ्शेकय 

27 यशाटगाल गालठाण त ेयशाटगाल 
भजस्जदऩमतं यस्त्माचे डाॊफयीकयण 
कयणे  

14,96,834 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

27% 1092689 

28 प्र. 10 वलरावनगय त ेलीयळौल 
लवतीगशृाऩमतं यस्ता डाॊफयीकयण 
कयणे  (प्रा.वो.व.ू2012-2013) 

10,00,000 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

32% 680000 

29 त्रफच्छु टेकडी लभननफामऩाव गेट 
ऩावनू अॊध वलद्मारमाऩमतं त े
चाॊदयू येल्ले योड ऩमतं यस्त्माचे 
डाॊफयीकयण कयणे 

53,26,843 भे. आय.एव. 
लऱ्शेकय 

25% 3995132 

एकूण 4,70,42,892 
  
    मा प्रभाणे रु. 4.70 कोटीची काभ ेदय वलचरेऴण न कयता एकाच कॊ त्राटदायाव देण्मात आल्माने काभाची 
तत्कालरक ल दीघाकारीन गणुलत्ता मोग्म नवल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. तवेच लयीर वला ननवलदा 
10% ल त्माशून कभी दयाच्मा अवनूशी काभाच्मा अॊदाजऩत्रकाची ऩनुभांडणी कयण्मात आरेरी नाशी. मालयीर 

खुरावा ल झारेल्मा काभाचे प्रत्मष भलू्म माॊचे वललयण वलबागाने रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केर ेनवल्माने 

(अधावभाव ऩत्र क्र.181, हद.15.05.2018) आषेऩ नोदवलण्मात मेत आशे. 
DATABWM6901 (Ref No : 181)                                                                           

91 खोदकाभातीर भातीच ेजादा ऩरयभाण दाखलून लाशतुकीलय झारेल्मा अनतप्रदानाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :362   ळावनननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 1207298.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 406911.00/-   

नगयोत्थान भशाअलबमानाॊतगषत ऩरोटीनगय त ेभॊगरधाभ नाल्मालयीर रयटेनन ॊग लारच्मा फाॊधकाभात 4507.80 

घनलभटय खोदकाभ कयण्मात आर ेअवून त्माभधून ननघारेल्मा भातीच्मा लाह्तुकीऩोटी प्राकरनाप्रभाणे 

तलेढ्माच ऩरयभाणालय लाशतुकीच्मा दयाचे प्रदान शोणे आलचमक शोत.े ऩयॊतु लाशतुकीच्मा आकायणीत 4507.80 

ऐलजी 7025.40 घनलभटय गृशीत धयल्माने जादा 2517.60 घनलभटयवाठी रु147/- मा दयाने रु. 4.07 राखाच े

अनतप्रदान कयण्मात आरे आशे. 
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   ऩरोटीनगय त ेभॊगरधाभ नाल्मालय रयटेनन ॊग लारच्मा फाॊधकाभाचे रु.3142000/- प्राकरन भलू्माचे 
काभ भे. आनॊद  कॊ स्रक्ळन्व माॊना 9.95% जादा दयाने  हद.07.05.2013 च्मा कामाादेळान्लमे देण्मात 
आर.े वदयचे काभ हद.30.10.2013 योजी ऩणूा कयण्मात मेलनू प्रभाणक क्र.1211, हद.22.05.2014 मा 
चौर्थ्मा ल अॊनतभ देमकाद्लाये रु.1207298/- चे अॊनतभ प्रदान कयण्मात आरे. 
  
 मालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे. 

 

   भोजभाऩ ऩजुस्तका क्र.151 भधीर नोंदी ल देमकातीर नोंदीनवुाय मा काभालय फाफ क्र.4, 5 ल 6 
लभऱून एकूण 4507.80 घनलभटय एलढे खोदकाभ कयण्मात आरे अवनू फाफ क्र.20 लयीर त्माॊच्मा 
लाशतकुीवाठी (Transportation of stuff) 4507.80 ऐलजी 7025.40 घनलभटय एलढे ऩरयभाण दळालनू 
रु.147/- प्रती घनलभटय दयाने प्रदान कयण्मात आरे. 

 
अ. 
क्र. 

फाफ क्र. फाफ कामााजन्लत ऩरयभाण (घनलभटय) 

1 4 Excavation in soft murum 1396.46 
2 5 Excavation in morshy soil 464.50 
3 6 Excavation in hard murum 2646.90 
  एकूण खोदकाभ 4507.86 
4 20 Transportation of stuff 

(खोदकाभातीर भातीची लाशतकू) 
7025.40 

  जादा लाशतकुीचे ऩरयभाण (घनलभटय) 2517.54 
  लाशतकुीचे दय (प्रती घनलभटय) (रु) 147 
  जादा आकायणी 370087.20 
  जस्लकृत ननवलदा दय (9.95% जादा) 36823.68 
  एकूण अनतप्रदान (रु)  406910.87 

  
 माप्रभाणे 2517.54 घनलभटय एलढ्मा न खोदरेल्मा ऩरयभाणालय लाशतकू दयाची आकायणी करून 
रु.4.07 राखाचे कॊ त्राटदायाव अनतप्रदान झारे आशे. 

DATABWM6901 (Ref No : 221)                                                                           

96 वलबागीम आमुकताॊच्मा वषभ प्रळावकीम भान्मतेर्ळलाम ळावन ननधीतीर र्ळल्रक 
यकभेतून रु.45.32 राखाच ेयस्त्ता डाॊफयीकयणाच ेकाभ कयण्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 2 

   

रेखा ळीऴा :353   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 
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गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 4532341.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 4532341.00/- 

 

ळावन ननधीतीर काभाॊना प्रळावकीम भान्मता देण्माच ेअधधकाय वलबागीम आमुक्ताॊकड ेअवताना ननधीतीर 

लळल्रक अवणाऱमा यकभेतून रु.45.32 भुल्माॊच्मा काभाच्मा प्राकरनाव भनऩा आमुक्ताॊनी ननमभफाह्मऩणे 

प्रळावकीम भान्मता प्रदान केरी. तवेच मा काभाची ननवलदा उघडताना ल कामाषदेळ देताना ऩुयेवा लेऱ घेतरा 
अवताना भात्र ननवलदा वूचनेचा कारालधी 15 ऐलजी 9 ददलवाचा ठेलून ननवलदा प्रलवध्द कयण्मात आरी. 
 

  

     अनतलषृ्ट्टी यस्त ेदरुुस्ती वलळऴे अनदुानाॊतगात याज्म ळावनाने हद.06.12.2013 च्मा ळावन ननणाम अन्लमे 

रु.20 कोटी ननधी भॊजूय केरे अवनू भनऩाच्मा वशबाग यकभ रु.3,86,71,779/- वश एकूण रु.23,86,71,779/- 

भलू्माच्मा एकूण 123 काभाॊना वलबागीम आमकु्त माॊनी क्र.का.वल.197/2014, हद.27.01.2014 अन्लमे 

प्रळावकीम भान्मता प्रदान केरी. 

    मा 123 काभाच्मा लेऱोलेऱी ननवलदा प्रलवध्द कयण्मात आल्मा. त्मातनू झारेल्मा काभाचा ल खचााचा 
एकत्रत्रत तऩळीर उऩरब्ध झारा नाशी. तथावऩ, मा ळावन ननधीतीर लळल्रक यकभेतनू ऩढुीर यस्ता 
डाॊफयीकयणाच्मा रु.46.59,714/- प्राकरन भलू्माच्मा काभाच्मा प्रस्तालाव tender clause-14 चा आधाय घेऊन 

भनऩा आमकु्ताॊनी हद.02.09.2014 योजी प्रळावकीम भॊजुयी हदरी. मा काभालय भाशे.जानेलायी 2015 भध्मे 

रु.45,32,341/- चे अॊतीभ प्रदान कयण्मात आर.े 

काभाचे नाल : ळॊकयनगय त ेफाराजीनगय, वदुळान त्रफल्डीॊग त ेरक्ष्भणनगय कॉरनी त ेद्लायकनाथ कॉरनी त े

लभनीफामऩाव मेथीर डाॊफयीकयणाच्मा काभाची दरुुस्ती ल नतुनीकयण कयणे. 
 

मालयीर रेखाऩयीषणाचे अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशेत. 

4) वषभ प्रधधकाऱमाची भान्मता नवणे :- 

     भशायाष्ट्र ळावन नगयवलकाव वलबाग ळावन ननणाम हद.29.08.2008, 06.12.2013 नवुाय अनतलषृ्ट्टी 
अनदुानातगात काभाॊना प्रळावकीम भान्मता देण्माचे प्राधधकाय अभयालती प्रळावकीम वलबागाच्मा वलबागीम 

आमकु्ताॊकड े वलहशत अवनू त्माॊनी एकूण 123 काभाॊना हद.27.01.2014 च्मा आदेळान्लमे प्रळावकीम भान्मता 
हदरी आशे. मा अनदुानातनू  कभी दयाने जस्लकृत केरेल्मा काभाच्मा अऩेक्षषत लळल्रक ननधीतनू 

रु.46,59,714/- भलू्माच्मा उऩयोक्त काभाव भनऩा आमकु्तानी ननमभफाह्मऩणे प्रळावकीम भान्मता देलनू 

काभाचे कामाान्लमन कयण्मात आर ेआशे. ( ननमभाप्रभाणे प्राथलभक अशलार, आयाखडा, प्रस्ताल, काभाचे 
प्रमोजनावश ऩरयऩणूा अजा वादय करून वषभ प्राधधकाऱ्माकडून प्रळावकीम भान्मता घेणे आलचमक शोत.े 

     माभऱेु वषभ प्रळावकीम भान्मतअेबाली भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभऩजुस्तकेतीर ननमभ 133 

भधीर तयतदुीच ेउल्रॊघन झार ेआशे. 

2. अल्ऩभदुतीची ननवलदा वचूना :-  

     वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ळावन ननणाम क्र.CAT10/2006 / प्र.क्र.133/इभायती-2, हद.02.11.2006 

नवुाय 5 त े50 राख ककभतीच्मा काभाॊच्मा ननवलदाॊचा प्रथभ वचूना कारालधी 15 हदलवाचा अवणे आलचमक 

आशे. ऩयॊत ुवदय प्रकयणात हद.05.09.2014 योजी प्रलवध्द केरेल्मा ननवलदा वचूनाचा कारालधी 9 हदलवाचा ठेलनू 
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हद.14.09.2014 शा ननवलदा वादय कयण्माव अॊनतभ हदनाॊक ठेलण्मात आरा. वदय काभ तातडीने कयालमाच े

(नस्तीतीर हद.01.08.2014 च्मा हटऩणानवुाय) अवल्माने हद.14.09.2014 ऩमतं ननवलदा प्राप्त शोलनूशी तब्फर 

दीड भहशन्मानॊतय हद.01.11.2014 योजी ननवलदा उघडण्मात आल्मा मा प्रकक्रमेत एकूण चाय ननवलदा प्राप्त शोलनू 

भे. लीय शनभुान कॊ न्वरक्ळन कॊ ऩनी माॊची 12.89% ने कभी दयाची ननवलदा स्थामी वलभतीच्मा ठयाल क्र.99, 
हद.15.11.2014 अन्लमे जस्लकृत करून हद.12.12.2014 योजी कामाादेळ देण्मात आरा. तथावऩ, ननवलदा 
वचूनेच्मा कारालधी वॊदबाात ळावन ननणामाच ेउल्रॊघन कयण्मात आर ेआशे. 

3. गयैराग ूअवरेल्मा टेंडय क्रॉजचा आधाय घेणे :-  

     भनऩा आमकु्ताॊनी वदय काभाव हद.02.09.2014 योजी अननमलभतऩणे प्रळावकीम भान्मता देताना 
Tender clause 14 च्मा आधाय घेतल्माच ेहदवत.े ऩयॊत ुclause 14 ‘Alteration in specification and 
designs not to invalidate contracts’ आणण Rate for work not entered to estimate or 
schedule of rates of the corporation’ मा वॊदबाातीर अवनू त्मानवुाय भऱू कॊ त्राट ल प्राकरनात त े

अग्राह्म ठयणाय नाशी अव ेदयातीर ल काभाच ेलणान ल आयाखड्मात फदर कयणे एलढेच अऩेक्षषत आशे, ऩयॊत ु

वदय प्रकयणात वॊऩणूा काभच नव्माने प्रस्तावलत ल जस्लकृत कयण्मात आल्माने आमकु्ताॊनी प्रळावकीम 

भान्मतवेाठी clause-14 चा घेतरेरा आधाय गयैराग ूठयतो. 
DATABWM6901 (Ref No : 212)                                                                           

99 भनऩा नाकमाची इभायत व्मालवानमक प्रमोजनावाठी दीघयभुदतीवाठी नाभभार दयाने 
देणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 00 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩाननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

भनऩाची भारभत्ता दीघषकारालधी देण्माची फाफ धोयणात्भक अवताना ल भारभत्तचेे भूल्म                

रु.50,000/- अवल्माने वलषवाधायण वबेच्मा एलजी स्थामी वलभतीने वदय इभायत दीघषकारालधीवाठी नाभभात्र 

दयाने बाडऩेट्टीलय ददरी. 
 

  

   स्थामी वलभती, भनऩा अभयालतीने हद.06.03.2013 त े01.03.2014 मा कारालधीऩमतं भॊजूय 
केरेल्मा ठयालाच्मा ऩजुस्तकाचे लाचन कयताना ऩक्क्मा स्लरुऩाची भारभत्ता व्मालवानमक प्रमोजनावाठी 
प्राप्त अजाानवुाय वॊफॊधधताव केलऱ रु.42/- प्रनतभहशना दयाने 10 लऴााकरयता देण्माव भॊजुयी हदरी. 
   ठयालाच्मा इनतलतृ्तानवुाय श्री वयै्मद शारून वयै्मद अशभद माॊनी भनऩाव फडनेया कायॊजा 
यस्त्मालयीर भनऩाची ऩक्क्मा स्लरुऩाची नाक्माची इभायत व्मालवामावाठी अजााद्लाये भाधगतरी. मा 
अजाानवुाय केरेल्मा प्रस्तालाव आमकु्त भनऩा माॊनी हद.17.02.2014 भॊजुयी प्रदान केरी आशे. त्मा 
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अनऴुॊगाने वदय भारभत्ता रु.500/- प्रनतलऴा (रु.42/- प्रनतभहशना) मा दयाने 11 भहशन्मा ऐलजी 10 
लऴााकरयता दय 3 लऴाानी 10% बाडलेाढ मा तत्लालय वॊफॊधधताव देण्माव स्थामी वलभतीने ठयाल क्र. 
280, हद. 01.03.2014 अन्लमे भान्मता हदरी. 
   मालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
1.     वदयच्मा इभायतीफाफत भॊजुयीची नस्ती रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध केरी नवरी तयी 

अभयालती षेत्रातीर वलावाधायण लावऴाक भलु्मदय तक्त्मानवुाय इभायतीचे रु.50000/- ऩेषा अधधक 
ककॊभत गशृीत धयल्माव तवेच वदय फाफ धोयणात्भक अवल्माने भशायाष्ट्र भनऩा अधधननमभाचे 
करभ 79 (क) नवुाय वदय भारभत्ता बाडमाने देण्माव वलावाधायण वबा वषभ अवनू स्थामी 
वभीतीने हदरेरी भान्मता ननमभफाह्म ठयत.े 

2.     अधधननमभाचे करभ 79 (5) नवुाय भनऩाची कोणतशेी भारभत्ता चार ूआधाय ककभतीऩेषा 
कभी भोफदल्मात बाडऩेट्टम्ाने देता मेत नवताना वदय इभायत रु.42/- प्रनतभहशना मा अत्मल्ऩ 
दयाने बाड ेयकभेने 10 लऴाावाठी देल्माने भनऩाचे भोठे नकुवान झाल्माचे हदवत.े 

     मा वॊदबाातीर इभायतीचे षेत्र, वव्शे क्र. ल अन्म तऩळीर लाटऩा वॊफॊधाची भनऩा ल वॊफॊधधत ल 
व्मालवानमक माॊच्मातीर प्रत्मष कयायनाभा इत्मादी फाफत अलबरेख उऩरब्ध कयण्माव वचुवलरे शोत.े 
ऩयॊत ुत ेवादय कयण्मात आरे नवल्माने इभायतीचे लावऴाक भलु्मदयानवुाय फाजायभलू्म ल बाड े
यक्कभेफाफत शानीची यकभ ननजचचत कयता आरी नाशी. 

DATABWM6901 (Ref No : 16)                                                                           

100 प्रळावकीम प्रस्त्ताल नवताना लेऱेलयीर वलऴम म्शणून तवेच वलत्तीम भमायदेनुवाय 
अधधकाय नवताना दकुान गाळमाॊच ेशस्त्ताॊतयण मा अथयवलऴमक फाफीव स्त्थामी वर्भतीने 
भान्मता देण्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 04 

   

रेखा ळीऴा :07   भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

रु. 50000/- ऩेषा जास्त भनऩाच्मा भारभत्तचे्मा अलबशस्ताॊतयण, बाडऩेट्टीने देणे इ. फाफीवाठी वलषवाधायण 

वबा प्राधधकृत अवताना स्थामी वलभतीने लेऱेलयीर वलऴम म्शणून श्स्लकृत करून भौराना आझाद भाकेट 

भधीर दकुान क्र.28 च्मा रु.30/- प्रतीभदशना मा अल्ऩ बाडदेयाने शस्ताॊतयणाव ठयाल क्र.53,दद. 22.08.2014 

अन्लमे भॊजुयी प्रदान केरी आशे. तवेच नलीन गाऱे धायकान ेवदय दकुान अनधधकृत शस्ताॊतयणाद्लाये ताब्मात 

ठेलल्माच्मा ठयाल ल कयायनाम्माऩूलीच्मा कारालधीफाफत दॊडनीम यकभेची आकायणी केरी नाशी. 
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    भशायाष्ट्र भनऩा अधधननमभाचे करभ 79 (फ) नवुाय रु. 50 ,000/- ऩेषा अधधक भलू्म ककॊ ला 
अधधभलु्म नवरेरी स्थालय भारभत्ता बाडऩेट्टीलय देण्माचे अधधकाय स्थामी वलभतीकड ेआशेत. ऩयॊत ु 
त्मालयीर भलु्मावश कोणत्माशी भारभत्तचेा  वलननमोग कयण्माचे अधधकाय करभ 79 (क) नवुाय 
भशानगय ऩालरका म्शणजेच वलावाधायण  वबेकड ेवलहशत आशेत. 

    भनऩा अभयालतीच्मा भारकीच्मा भौराना आझाद भाकेट भधीर दकुान क्र.28 ,                
हद.20.01.2005 योजी  25 लऴााच्मा बाडऩेट्टीने वऩऩल्व नागरयक वेला वशकायी वॊस्था भमााहदत माॊना 
प्रथभत् लाटऩ कयण्मात आरे शोत.े वदय वॊस्थेने श्री जगदीळ भरुचॊद शेभनानी माॊचे वोफत हद. 
02.06.2012 योजी रु. 4 राखात वलक्रीचा रेखी कयाय केरा. हद. 22.09.2012 योजी मा दोन्शी 
ऩषाभध्मे ‘आऩवी कयायनाभा ‘ शोऊन दकुान गाळ्माचे ऩयस्ऩय शस्ताॊतयण कयण्मात आरे. मा 
शस्ताॊतयणाव भान्मता देण्मावाठी श्री शेभनानी माॊनी फयाच वलरॊफाने म्शणजे  हद. 04.03.2014 योजी 
भनऩाकड ेअजा वादय केरा. त्मा अनऴुॊगाने स्थामी वलभतीने ठयाल क्र.53 , हद. 22.08.2014 अन्लमे 
मा शस्ताॊतणाव भान्मता हदल्मालय फाजाय अधधषक ल श्री शेभनानी माॊचे भध्मे हद.15.01.2015 योजी 
ऩलूारषी प्रबालात हद.19.12.2014 त े19.01.2030 मा उलारयत 16 लऴाावाठी रु. 500/- च्मा भरुाॊकालय 
कयायनाभा कयण्मात आरा. 

 
मालयीर अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशे. 
 

  1. भनऩाने दद. 15.01.2015 योजी केरेरा कयायनाभा नोंदणीकृत नवणे - 
     वदयची भारभत्ता भनऩाची अवल्माने आमकु्त भनऩा ककॊ ला त्माॊनी प्राधधकृत केरेल्मा लरयष्ट्ठ 
अधधकाऱ्माने गाऱेधायकावोफत वलहशत ऩद्धतीने कयायनाभा कयणे आलचमक शोते. मा वॊदबाात आमकु्ताॊनी 
एखाद्मा अधधकाऱ्माव प्राधधकृत केरे अवल्माफाफतचे आदेळ उऩरब्ध कयण्मात आरे नाशी. ऩयॊत ुफाजाय 
वलबागातीर अधधषकाने गाऱेधायक श्री शेभनानी माॊचा वोफत रु. 500/- भलू्माचे भरुाॊकालय ळावनाकड े
नोंदणीकृत नवरेरा कयायनाभा केरा अवल्माभऱेु वषभ प्राधधकायाअबाली तो अलधै ठयतो. 

 
2. वषभ प्राधधकयणाची भान्मता नवणे – 

     वदय कयायनाभा भुॊफई प्राॊनतक भनऩा अधधननमभ 1949 भधीर करभ 79 (क) (5) च्मा 
उल्रेखावश कयण्मात आरा अवे हदवत.े ऩयॊत ुकरभ 79 (क) नवुाय रु. 50 ,000/- ऩेषा अधधक भलु्म 
अवल्माने वलावाधायण वबेची  भॊजुयी वदय प्रकयणात घेण्मात आरी नाशी. वषभ भॊजुयी प्राप्त न 
कयता स्थामी वलभतीने लेऱेलयचा वलऴम म्शणून आलचमक अवरेरी जस्लकृत करून त्माव घाईघाईने 
भॊजुयी देण्मात आरी अवे हदवत.े 
 
      3.  अनधधकृत शस्ताॊतयण –  
      श्री शेभनानी माॊचेकड ेहद. 22.09.2012 त ेकयायनाम्माच्मा हद.19.12.2014 ऩमतं वदय 
दकुानाचा अनधधकृत शस्ताॊतयणावश ताफा शोता. मा अनधधकृत शस्ताॊतयणावॊफॊधाने कोणताशी दॊड, ळलु्क 
आकायण्मात आरेरा नाशी. तथावऩ रु. 2 राख अनाभत यकभ ल भऱू  बाडधेायकाकडीर थकीत बाड े
यकभ रु.39,240/- श्री शेभनानी माॊनी भनऩाकड ेबयणा केल्माचे नस्ती लरून हदवते. 
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4. अल्ऩ बाडदेयाभऱेु भनऩाचे नकुवान -   

     वदय कयायनाम्मानवुाय रु. 363/- शे एकत्रत्रत लावऴाक बाड ेयकभ ननजचचत करून त्मालय 5% 
लावऴाक लाढ भान्म कयण्मात आरी आशे. प्रत्मषात बाड ेयकभ ननजचचत कयताना MRTP Act 1966 
नवुाय चार ूलऴीच्मा फाजाय भलू्मदयाचा आधाय घेणे आलचमक शोत.े भनऩा अधधननमभाचे करभ 79 
(5) नवुाय चार ूफाजाय दयाऩेषा कभी नवेर अवा भोफदरा घेऊनच भनऩाची भारभत्ता बाडमाने देता 
मेत ेककॊ ला अलबशस्ताॊतरयत कयता मेत.े त्माभऱेु केलऱ रु.30/- दयभशा बाड ेयकभ ननजचचत करून 
भनऩाचे नकुवान कयण्मात आरे आशे. 

DATABWM6901 (Ref No : 179)                                                                           

102 रु. 44.17 राख  भूल्म अवरेल्मा बूखॊडाच ेस्त्लमॊवेली वॊस्त्थाना ननमभफाह्मऩणे लाटऩ 
कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :210   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 4417235.00 /- 

 

भॊजूय अलबन्मावातीर खुरी जागा नगय वलकाव वलबाग साऩन क्र. TPB4396/114/प्र.क्र.89/नली-11, 

दद.10/06/1996 नुवाय वॊफॊधधत अलबन्मावातीर बूखॊडधायकाॊच्मा गृशननभाषण वॊस्थाॊनाच वलकावावाठी देण्माच े

फॊधनकायक अवताना भनऩाने त्मा त्रमस्थ वॊस्थाॊना लाटऩ केल्मा आशेत. अव ेलाटऩ कयताना घ्मालमाचा 
भोफदरा चारू फाजाय दयाव अनुवरून अवरा ऩादशजे. ऩयॊतु प्रत्मष लाटऩाच्मा ददनाॊकाव अवरेरे  चारू 

फाजायदय दरुषक्षषत करुन जभीन लाऩय भूल्माची आकायणी केल्माने भनऩाच्मा रु. 4417235/- एलढ्मा 
भशवुराची शानी झारी आशे. तवेच उदाशयणादाखर तऩावरेल्मा नऊ प्रकयणाॊत प्रत्मष लाटऩाच्मा ददनाॊकाव 

अवरेरे  चारू फाजायदय दरुषक्षषत करुन जभीन लाऩय भूल्माची आकायणी केल्माने   भनऩाच्मा रु. 4417235 /- 

एलढ्मा भशवुराची शानी झारी आशे. 

 

  

भनऩा षेत्रातीर भॊजूय अलबन्मावातीर वालाजननक लाऩयावाठी आयक्षषत अवरेल्मा बखूॊडाचा भनऩाद्लाये 

वलकाव कयण्मावाठी आलचमक तयतदू भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका  अधधननमभात कयण्मात आरेरी आशे. भुॊफई 

प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ ल भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभ करभ 79 भधीर ऩयॊतकु “ग” 
नवुाय केलऱ भशायाष्ट्र गलरच्छ लस्ती (वधुायणा ल ऩनुवलाकाव ) अधधननमभ 1971 च्मा तयतदुीनवुाय गलरच्छ 

म्शणून घोवऴत कयण्मात आरेरी भनऩाच्मा भारकीची जभीन वालाजननक प्रमोजनावाठी ककॊ ला लदै्मकीम आणण 
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ळषैणणक प्रमोजनावाठी नोंदणीकृत वॊस्थाॊना बाडऩेट्टमाने देता मेत.े नगय वलकाव वलबाग ळा.नन. क्र. TPS 
1094/DR-14/94/नली-9, हद.07/04/1994 नवुाय ल भशायाष्ट्र प्रादेलळक ल नगय यचना  अधधननमभ 1966 भधीर 

तयतदुीप्रभाणे भॊजूय वलकाव मोजनेतीर आयषणाखारीर जलभनीच्मा वलकावावाठी प्राधधकृत वॊस्थाॊना त्मा 
बाडमाने देता मेतात. भॊजूय अलबन्मावातीर खुरी जागा अळा वॊस्था वालाजननक वॊस्थाॊना वलकावावाठी देण्माच े

धोयण नगय वलकाव वलबाग साऩन क्र. TPB4396/114/प्र.क्र.89/नली-11, हद.10/06/1996 अन्लमे स्ऩष्ट्ट 

कयण्मात आर े अवनू अळी जागा केलऱ वॊफॊधधत अलबन्मावातीर बखूॊडधायकाॊच्मा गशृननभााण वॊस्थाॊनाच 

वलकावावाठी देण्माच ेफॊधनकायक कयण्मात आर ेआशे.  त्मा अनऴुॊगाने अव ेबखूॊड स्लमॊवेली वॊस्थाना तीन 

लऴाावाठी  लाटऩ झारेल्मा ऩढुीर प्रकयणाॊची तऩावणी कयताना मा तयतदुीचे उल्रॊघन झाल्माच ेआढऱून आर े

आशे. 
1. ऩढुीर  तक्त्माभधीर वॊफॊधधत अलबन्मावातीर बखूॊडधायकाॊच्मा गशृननभााण वॊस्थाॊऐलजी त्रमस्थ वॊस्थाॊना 
ननमभफाह्मऩणे बखूॊडाॊच ेवलकावावाठी लाटऩ करून ळावन ननदेळाॊच ेउल्रॊघन कयण्मात आर ेआशे. 
2. भशायाष्ट्र  भशानगयऩालरका अधधननमभभाच े करभ 79 ( ड ) नवुाय भनऩाच्मा कोणत्माशी भारभत्तचे े

शस्ताॊतयण चार ूफाजाय ककॊ भतीऩेषा कभी भोफदल्मात कयता मेत नाशी. ऩढुीर नऊ  प्रकयणाॊत प्रत्मष लाटऩाच्मा 
हदनाॊकाव अवरेरे चार ू फाजायदय दरुाक्षषत करुन जभीन लाऩय भलू्माची आकायणी केल्माने भनऩाच्मा रु. 

4417235 /- एलढ्मा भशवरुाची शानी झारी आशे. 

अ.क्र. वलावाधायण 
वबेचा 
ठयाल 

ठयालाद्लाये 
लाटऩ 
केरेल्मा 
जागेचा 

अलबन्माव 

लाटऩ 
झारेरी 
वॊस्था 

लाटऩाचे 
प्रमोजन 

लाटऩ 
केरेल्मा 
जागेचे 
षेत्र 

(चौ.भी,) 

ठयालाद्लाये 

जभीन लाऩय 

भूल्माची 

केरेरी 

आकायणी ( 

फाजाय 

भूल्माच्मा 

50%) 

( रु.) 

प्रत्मष लाटऩ 
कयायनाम्माचे 
हदनाॊकाव 
रागू फाजाय 
दयानुवाय 

जभीन लाऩय 
भूल्म रु. 
(2015) 

तपालत रु. 
 

1 9 
18/02/14 

भौजा-तायखेडा 
वव्शे क्र.50, 
बूखॊड क्र. 2  

याजे 
छत्रऩती 
फशुउिेळीम 
वॊस्था, 
वलराव 
नगय 
(स्लतॊत्र 

व्मामाभ 
ळाऱा  

151.63 307050x 
50%= 
153525  

2650 401820 
x 50%= 
200910 
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ऩरयच्छेद) 
2 60 

20/09/13 
भौजा –ऩेठ 
अभयालती 
वव्शे 
क्र.33/3,33/4, 
33/5 मेथीर 
बूखॊड क्र.195, 
175,196 

वॊकटभोचन 
शनुभान 
भॊहदय 
रस्ट, 
अभयालती  
(स्लतॊत्र 
ऩरयच्छेद) 

फारक 
भॊहदय  

334.57 802968 
x 50%= 
401484 

6600 2208162 
x 50%= 
1104081 

3 7 
18/02/14 

भौजा –ळेगाल 
वव्शे क्र. 44 

वभता 
गशृननभााण 
वॊस्था, 
कठोया योड, 
(स्लतॊत्र 
ऩरयच्छेद) 

व्मामाभ 
ळाऱा 

200 990000 
x 50%= 
495000 

7000 1400000 
x 50%= 
700000 

4 6 
02/12/14 

भौजा-तायखेडा 
वव्शे क्र. 24  

वॊत 
गाडगेफाफा 
फशुउिेळीम 
वॊस्था 
अभयालती 

कम्मुननटी 
शॉर 
फाॊधकाभ 

133.60 190380 
x 50%= 
95190 

3950 527720 
x 50%= 
263860 

5 58 
13/08/14 

भौजा-ळेगाल 
वव्शे क्र. 14 
बाग ल 29 
बाग            
याठी नगय  

वॊत 
गाडगेफाफा 
वालाजननक 
लाचनारम, 
गाडगे नगय 

लाचनारम 
/ 
मोगबलन 
फाॊधकाभ  

200 890000 
x 50%= 
445000 

10700 2140000 
x 50%= 
1070000 

6 14 
20/12/14 

भौजा-याशटगाल 
वले क्र. 
137/2 (भोळी 
योड ते 
याशटगाल 
यस्त्मा 
रगतचा 
ऩरयवय)   

वॊत 
यवलदाव 
जीलन 
वलकाव 
फशुउिेळीम 
वॊस्था 
कॉ ॊगे्रव 
नगय 

व्मामाभ 
ळाऱा 
फाॊधकाभ 

200 400000 
x 50%= 
200000 

4800 960000 
x 50% 
480000 

7 4 
20/01/15 

भौजा-वातुणाा 
वले क्र. 22, 
ऩलन नगय  

वयमुऩरयण 
ब्राम्शण 
वबा , 
अभयालती 

व्मामाभ 
ळाऱा 
फाॊधकाभ 

200 375000 
x 50%= 
187500 

4500 900000 
x 50%= 
450000 

8 17 
20/03/15 

भौजा-तायखेडा 
वले क्र. 76, 
(जाकीय 
कॉरोनी) 

वप्रमदळानी 
उदूा 
प्राथलभक  

फारलाडी 
फाॊधकाभ  

93.40 233500 
x 50%= 
116750 

5750 537050 
x 50%= 
268525 
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ल 
भाध्मलभक 
ळाऱा  

9 27 
20/03/15 

भौजा-गॊबीयऩयु  
वव्शे क्र. 14/3 
इभाभ नगय 
जलऱ अकोरी 
लऱण यस्ता  

जोशा.एज्मु. 
ल लेल्पेअय 
रस्ट 
जभीर 
नगय  

फारलाडी 
फाॊधकाभ  

164.25 98550 
x 50%= 
49275 

1750 287438 
x 50%= 
143719 

एकूण 4417235 

 

DATABWM6901 (Ref No : 136)                                                                           

104 भॊजूय आकृतीफॊधानुवाय उऩरब्ध ऩदोन्नतीच ेऩद डालरून ऩदोन्नती ल त्मानुऴॊगाने त्मा 
लयीर लेतनशे्रणी भध्मे वुधारयत आचलार्वत प्रगती मोजनेंतगयत चुकीच ेगे्रड लेतन भॊजूय 
केल्माभुऱे हद. 01.03.1993 ऩावून लेतनाच ेझारेरे अनतप्रदानाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अनन मलभतता  वॊख्मा  : 00 

   

रेखा ळीऴा :205   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

नगययचना वलबागातीर श्री कुत्तयभाये, अनुयेखक माॊना 01.03.1993 योजी4500–7000ऐलजी5500–9000
मा लेतनशे्रणीत आकृतीफॊधात उऩरब्ध नवरेल्मा ऩदालय ऩदोन्नती देण्मात आरी. माऩुढे 01.10.2006 योजी 
आचलालवत प्रगती मोजनेंतगषत ऩमाषमाने तु्रटीऩूणष लेतन ननश्चचत झार.े मा ननमभफाह्मतभुेऱे दद. 01.03.1993 

ऩावून त्माॊना लेतनात अनतप्रदान शोत अवल्माचे आढऱुन मेत.े 

 

  

     नगययचना वलबागातीर भनऩा अभयालतीच्मा श्री. जी.के. कुत्तयभाये माॊची अनयेुखक (Tracer) ऩदालय 

हद. 01.11.1986 योजी ननमकु्ती शोलनू त्माॊना आदेळ हद. 02.08.1995 अन्लमे हद. 01.03.1993 ऩावनू ऩलुारषी 
प्रबालाने जागा ननयीषक / वशा. आयेखक ऩदालय ऩदोन्नती देण्मात आरी. त्मानॊतय उऩामकु्त माॊचे क्र. 1847 / 

2011 हद. 08.08.2011 नवुाय आचलालवत प्रगती मोजनेचा हद. 01.10.2006 राब  भॊजूय कयण्मात आरा. 
    मा प्रकयणात राग ूकयण्मात आरेल्मा लेतनशे्रण्मा लेतनफॉड ऩढुीरप्रभाणे आशेत. 

लेतन ननश्चचतीचे टप्ऩ े
(i) भऱुननमकु्ती 

ददरेरी लेतनशे्रणी /फॉड देम लेतनशे्रणी/ फॉड 
 

01.11.1986 
(अनयेुखक) 

260-10-390-15-420-15-
495 
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वधुारयत 950-20-1150-दयो-
25-1500 

 
(ii)ऩदोन्नती 01.03.1993  ऩावनू 
ऩलूारषी प्रबालाने 
(जागा ननयीषक तथा 
वशा. आयेखक ) 

 
1400-400-1800-दयो-50-
2300 
वधुारयत   5500-150-9000 
(01.01.1996 ऩावनू) 
वधुारयत 9300-34800+गे्र,ले. 
4300 
(01.01.2006 ऩावनू) 
 

 
4500-125-7000 
 
 
5200-20200+गे्र.ले. 2800 
(ऩदोन्नतीचे ऩद उऩरब्ध 
नवल्माने)  

(iii)आचलालवत प्रगतीमोजना 
01.10.2006 ऩावनू 

9300-34800+ गे्र.ले.-4300 
+ अ.गे्र.ले.600 
म्शणजेच, 9300-34800+ 
गे्र.ले. 4900 

5200-20200+गे्र.ले. 2800 
+अनतरयक्त ग्रे.ले. 300  
म्शणजेच,5200-
20200+गे्र.ले. 3100  

 
मालयीर अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशेत. 
 

5) उऩरब्ध अवरेल्मा आकृनतफॊधानवुाय ऩदोन्नती वाखऱीतीर ऩदे ऩढुीरप्रभाणे आशेत. 
i अनयेुखक(ठयाल क्र.9               

हद.03.06.1986अन्लमे भॊजूय 
ऩदे) 

रु. 3050-4590 
रु. 5200-20200+गे्र.ले.1900 (वधुारयत) 
 

ii आयेखक (ठयाल क्र. 37  
हद.18.09.1984 अन्लमे भॊजूय ऩद ) 

रु. 4500-7000 
रु. 5200-20200+गे्र.ले. 2800 (वधुारयत)  
  

iii कननष्ट्ठ अलबमॊता (ठयाल क्र.26,  
हद.28.05.1984 अन्लमे भॊजूय ऩद) 

रु. 5000-7000 
रु. 9300-34800+गे्र.ले.4300  
 

    लयीर ऩदे ऩदोन्नती वाखऱीतीर अशाताप्राप्त कभाचाऱ्माॊना भॊजूय कयता मेतात. वदय प्रकयणी अनयेुखक 

मा ऩदाव आयेखक मा ऩदाची लेतनशे्रणी/ फॉड देम अवताना उऩरब्ध नवरेल्मा ल भॊजूय नवरेल्मा जागा 
ननयीषक तथा वशा. आयेखक मा ऩदालय ऩलुारषी प्रबालाने अननमलभतऩणे ऩदोन्नती देण्मात आरी आशे. 

ऩरयणाभत: ऩदोन्नती भध्मे ऩदोन्नती श्रखृरेतीर आयेखक लेतनशे्रणीव ओराॊडून कननष्ट्ठ अलबमॊत्मा ऩदाची 
वभकष ऩदाच्मा लेतनशे्रणी ल फॉड भॊजूय झाल्माने अननमलभतता  घडरी आशे. 
     माच अनऴुॊगाने हद. 01.10.2006 ऩावनू हदरेल्मा आचलालवत प्रगती मोजनेतगात अॊनतभत: गे्र.ले. 3100 

देम अवताना गे्र.ले. 4900 च्मा राब देण्मात आरा आशे. 
    माप्रभाणे श्री. कुत्तयभाये माॊना हद. 01.03.1993 मा प्रथभ ऩदोन्नतीच्मा हदनाॊकाऩावनू अनतप्रदान शोत 

अवल्माचे हदवनू मेत.े त्मानवुाय अधावभावाद्लाये खुरावा कयण्माची वचूना वाभान्म प्रळावन वलबागाव 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[61] 

देण्मात आरी शोती. ऩयॊत ु त्मालयीर अनऩुारन अद्माऩ अप्राप्त अवल्माने हद. 01.03.1993 ऩावनू वधुारयत 

लेतन ननजचचती ल अनतप्रदानाच ेननधाायण करून आलचमक कामालाशी कयाली. 
DATABWM6901 (Ref No : 95)                                                                           

108 भनऩा ळाऱेतीर गयीफ भुरा-भुरीॊवाठी ऩटवॊख्मेऩेषा जादाची टाम ल फेल्ट खयेदी 
केल्माने अलाजली खचय झाल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 05 

   

रेखा ळीऴा :243   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 533633.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 469695.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 63938.00/-   

भशानगयऩालरका अभयालती ळशयातीर भनऩाच्मा ळाऱाभधीर लगष 1 त े7 च्मा गयीफ वलद्मार्थ्मांना भोपत टाम 

ल फेल्ट खयेदी करुन लाटऩ कयणे इत्मादी प्रकयणी प्रत्मषात एकूण वलद्माथी वॊख्मेऩेषा जादा वलद्मार्थ्मांकयीता 
टाम ल फेल्ट खयेदी केल्माने रु.63938/- चे अनतप्रदान झाल्माच ेरेखाऩरयषणादयम्मान ननदळषनाव आर.े वदय 

खयेदी प्रकयणात ननमभानुवाय कामषलाशी न केल्माने भशायाष्ट्र ळावन उद्मोग उजाष ल काभगाय वलबाग ळावन 

ननणषम क्र. बाॊखव-1088/ (2512)उद्मोग-6 ददनाॊक 2 जानेलायी 1992 भधीर ननदेळाॊच ेउल्रॊघन झार ेआशे. 

 

  

भशानगयऩालरका अभयालतीच्मा वन 2014-15 मा आधथाक लऴाात लळषण वलबागावाठी खयेदी केरेल्मा 
वाहशत्माकयीता भशायाष्ट्र ळावन, ळावन ननणाम क्रभाॊक 34/39 हदनाॊक 6.08.2010 नवुाय भनऩाच्मा बाॊडाय 

वलबागाने ई-ननवलदा कामाप्रणारीनवुाय कामालाशी कयणे अऩेक्षषत अवताना ई-ननवलदा कामाप्रणारीचा लाऩय न 

कयता स्थाननक लतृ्तऩत्रात ननमभफाशरयत्मा जाहशयात देणे, ऩयुलठादायाॊना ननवलदा बयण्मावावाठी कभीत-कभी 3 

आठलडमाचा कारालधी न देणे, ळावन ननणाम ऩरयऩत्रक हद.3.09.2011 नवुाय भागणीऩत्र प्राप्त झाल्माऩावनू 6 

आठलडमाच्मा आत भाराचा ऩयुलठा न झाल्माव उलळया ऩयुलठा केरेल्मा भाराच्मा ककॊ भतीलय 0.5% प्रती 
आठलडा प्रभाणे दॊड न आकायणे, ळाऱेची ऩटवॊख्मा कभी अवताॊना ळाऱेरा जादा वॊख्मेने टाम ल फेल्टच ेलाटऩ 

कयणे इत्मादी प्रकायच्मा अननमलभतता आढऱून आल्मा. 
    माफाफत  रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम खारीरप्रभाणे आशे:- 
 
1. अलरळा भाकेदटॊग, अभयालती माॊना न ऩयुवलरेल्मा टाम ल फेल्टवाठी प्रदान कयणेफाफत:-  
   बाॊडाय वलबागाचा ऩयुलठा भागणी आदेळ क्र. 237 हदनाॊक – नभदू नाशी. 
   आलरळा भाकेहटॊग, अभयालती माॊचे त्रफर क्र.55 हद.18.06.2014  
   प्रभाणक क्रभाॊक 3844 हदनाॊक 16.08.2014 रु.5,33,633/- 
   प्रदान कयण्मात आरेल्मा देमकानवुाय केरेरी खयेदी खारीरप्रभाणे- 
     (अ )टाम लवम्फारवश     11793 नग X  रु.19.25 प्रती नग = रु.2,27,015/- 
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     (फ) फेल्ट लवम्फारवश     11793 नग X  रु.26.00 प्रती नग = रु.3,06,618/- 
                                                      रु.5,33,633/- 
    भनऩाच्मा बाॊडाय वलबागाकडीर वन 2014-15 च्मा वाठानोंदलशीत आलरळा भाकेहटॊग, अभयालती  माॊचेकडून 

प्रत्मष प्राप्त झारेल्मा टाम ल फेल्टची वॊख्मा ल प्रती नग दय माफाफतची खचााची नोंद ऩढुीरप्रभाणे केरी आशे. 
    (अ) टाम लवम्फारवश         10380 नग X  रु.19.25 प्रती नग = रु.199815/- 

    (फ) फेल्ट लवम्फारवश      10380 नग X   रु.26/- प्रती नग = रु.269880/- 
                                              एकुण      रु.469695/- 
     वाठा नोंदलशीनवुाय प्रत्मषात ऩयुलठादायाकडून प्राप्त टाम ल फेल्टऩेषा एकूण 1413 जादा नग टाम ल 

फेल्टच्मा यकभेच ेरु.63938/- चे अनतप्रदान झाल्माच ेहदवनू मेत अवनू लवरुऩात्र आशे. 
 
2. बाॊडाय वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीनवुाय भागीर लऴीचा वाठा ननयॊक आशे. वॊफॊधीत नस्तीभधीर 
हद.13.02.2015 च्मा हटऩणीलयीर नोंदीनवुाय वलदमाथी ऩटवॊख्मा 10380 अवल्माचे हदवनू मेत.े 
म्शणजेच वलद्मार्थ्मांची एकूण ऩटवॊख्मा10380 अवल्माचे स्ऩष्ट्ट शोत.े अवे अवताना अलरळा भाकेहटॊग, 
अभयालती माॊना एकूण 11793 नग टाम फेल्टवाठी प्रदान कयण्मात आरे  अवनू रु.533633/- चे 
त्रफराचे भागीर ऩषृ्ट्ठालय प्रदानाथा रु.5,21,679/- रा भॊजूयी हदरी आशे. आमकय कऩातीची यक्कभ 
ळावनाकड ेजभा कयालमाची अवल्माने आमकय यकभेवश रु.533633/- रा प्रदानाथा भॊजूयी आलचमक 
अवताना रु.521679/- रा भॊजूयी हदरी आशे. शी फाफ रेखाॊकनाचे दृष्ट्टीने ननमभवॊगत नाशी. 
 
3. भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन, ळावन ननणाम क्र. जाहशयात-2009/प्र.क्र.137/का-34 हदनाॊक 
31.08.2009 भधीर ननणाम क्रभाॊक 12 नवुाय ननवलदेचे भलु्म रु. 55 राखाऩमतं अवेर तय अळा 
जाहशयाती फ लगा दैननक लताभानऩत्रात ल वाप्ताहशकात प्रलवध्दी दमाली अवे नभदू आशे. भनऩाने  
ननमभफाशमरयत्मा स्थाननक वाॊध्म दैननक मा लताभानऩत्रात जाहशयात प्रलवध्दी हदल्माने ळावन ननदेळाचे 
उल्रॊघन झारेरे आशे. 
 
4. भशायाष्ट्र ळावन, उदमोग उजाा ल काभगाय वलबाग, ळावन ननणाम क्र. बाॊखव-1088/ (2512) 
उद्मोग-6 हदनाॊक 2जाने.1992 भधीर ऩरयच्छेद 8.3(अ) आणण बाॊडाय खयेदी ननमभ ऩजुस्तका प्रकयण 
चाय बाग-2 ननमभ-1(ई)नवुाय ननवलदा प्रलवध्द झाल्मानॊतय ऩयुलठादायाॊना ननवलदा बयण्मावाठी कभीत-
कभी 3 आठलडमाचा कारालधी देण्मात माला अवे ननदेळ आशे. ऩयॊत ुननवलदाधायकाॊना ननवलदा वादय 
कयण्मावाठी ऩयेुवा लेऱ देण्मात आरा नाशी. ऩयुलठादायारा ननवलदा बयण्माव ऩयेुवा कारालधी न 
लभऱाल्माभऱेु तवेच स्थाननक वाॊध्म दैननकात ननमभफाशमरयत्मा जाहशयात हदल्माभऱेु जास्तीत जास्त ल 
ळशयाफाशेयीर ऩयुलठाधायकाने ननवलदा बयल्मा नाशी. त्माभऱेु टाम ल फेल्टचे दय भापक अवल्माची 
खात्री शोत नाशी. 
 
5. वाभान्म प्रळावन वलबाग, ळावन ननणाम क्रभाॊक भातॊवॊ/नस्ती-2010/प्र.क्र. 34/39 हद.6.08.2010 
नवुाय ननवलदा प्रकक्रमेचे भशत्ल रषात घेलनू ळावनाच्मा प्रत्मेक वलबागात  हदनाॊक 1.12.2010 ऩावनू 
ई-ननवलदा कामाप्रणारी लाऩयणे अननलामा कयण्मात आरे आशे. अवे अवताॊना ई-ननवलदा कामालाशीचा 
अलरॊफ न केल्माने शी गॊबीय अननमलभतता ठयत.े वदय जाहशयात स्थाननक वाॊध्म दैननकात हदल्माभऱेु  
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टाम ल फेल्ट ऩयुवलण्माचा कॊ त्राट स्थाननक ऩयुलठादायाराच देण्माचा शेत ूस्ऩष्ट्ट शोतो. ळावन ननणामातीर 
तयतदूीनवुाय वलबागीम लताभान ऩत्रात ककॊ ला ई-ननवलदाव्दाये जाहशयात हदरी अवती तय भनऩारा खुल्मा 
फाजायऩेठेतीर स्ऩधाात्भक दयाचा पामदा लभऱारा अवता ऩयॊत ुभनऩाच्मा बाॊडाय वलबागाकडून अळी 
कामालाशी कयण्मात आरी नाशी. त्माभऱेु वलबागाचा शेत ूभनऩाचे आधथाक हशत जोऩावण्माचा अवल्माचे 
हदवनू मेत नाशी. 
        उऩयोक्त प्रकयणी खयेदी प्रकक्रमा तवेच जादाचे खयेदीवॊफॊधी खुरावा कयण्माव अधावभाव ऩत्र 
क्र.133 हद. 16.04.2018 नवुाय खुरावा कयण्माव कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुखुरावा प्राप्त न 
झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत अवनू रु.63938/- लवरुऩात्र अवनू वॊफॊधीताकडून लवरुीची कामालाशी 
करुन अनऩुारन कयाले. 

DATDUBM6401 (Ref No : 133)                                                                           

114 कोंडलाडा वलबागाॊतगयत प्रत्मष खयेदी झारी नवताना रु.19.43 राख एलढा खचय 
वॊफॊधधत रेखार्ळऴायखारी नोंदवलल्माने खचय केरेल्मा यकभेच्मा गैयवलननमोगाच्मा ळकमतेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :400   भनऩाननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1943730.00/- 

 

भनऩा अभयालती मेथीर कोंडलाडा वलबागातीर वन 2014-2015 मा लऴाषभध्मे नवलन लाशन खयेदीलय रेखालळऴष 
400 भध्मे एकूण रु.19,43,730/- एलढा खचष झाल्माच ेदळषवलर ेआशे ऩयॊतु कोंडलाडा वलबागाच ेऩत्र क्र.79, 

दद.19/05/2018 नुवाय 2014-15 भध्मे वलबागाने नवलन लाशन खयेदीफाफत कोणत्माशी प्रकायची कामषलाशी केरी 
नवल्माचे कऱवलरे त्माभुऱे मावॊदबाषत ननमभफाह्म ल अननमलभत वलननमोग झाल्माची ळक्मता नाकायता मेत 

नाशी. 
 

  

भनऩा अभयालती मेथीर कोंडलाडा वलबागाकरयता वन 2014-15 मा लऴााभध्मे नलीन लाशन खयेदीलय 

अथावॊकल्ऩातीर प्रत्मष आकडलेायी रेखालळऴा 400 भध्मे एकूण रु.19,43,730/- एलढा खचा झाल्माच ेदळावलर े

आशे. माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र. 46 हद. 20/02/2018 ल ऩत्र क्र.113, हद. 09/05/2018 नवुाय अलबरेखाची 
भागणी केरी अवता कोंडलाडा वलबागाच े ऩत्र क्र.79, हद. 19/05/2018 नवुाय लऴा 2014-15 भध्मे कोंडलाडा 
वलबागाने नवलन लाशन खयेदीफाफत कोणत्माशी प्रकायची कामालाशी केरी नवल्माच ेतवेच अद्माऩऩमतं त्मा 
वलबागाव कोणतशेी नवलन लाशन उऩरब्ध झार ेनवल्माच ेकऱवलरे.  शी फाफ भनऩा आमकु्ताॊच े ननदळानाव 

अधावभाव  ऩत्र क्र.215, हद.03/07/2018 अन्लमे आणून देण्मात आरी.  ऩयॊत ुवदय खचाावॊफधीची प्रभाणके 

अलबरेखे उऩरब्ध झार े नाशीत. त्माभऱेु  कोंडलाडा वलबागातीर रेखालळऴा क्र.400 भधीर रु.25 राखाच्मा 
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तयतदुीतनू रु.19.43 राखाचा ननमभफाह्म ल अननमलभत वलननमोग झाल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी.  
वफफ रु.19,43,730/- शा नवलन लाशन खयेदीलयीर खचा आषेवऩत ठेलण्मात मेतो. 

DATVVBM6301 (Ref No : 215)                                                                           

115 आयोग्म ल ऩमयलेषण वलबागातीर स्त्लास्त्थ/स्त्लच्छता ननयीषक माॊना रु.4300 ऐलजी 
रु.4800 अवे चुकीच ेगे्रड लेतन देऊन अनतप्रदान केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

आयोग्म तवेच ऩमषलेषण वलबागातीर स्लास्थ/स्लच्छता ननयीषक (रु. 5200-20200, ग्रेड लेतन-2400) मा ऩदालय 

कामषयत कभषचाऱमाॊना प्रभुख स्लच्छता/स्लास्थ ननयीषक ल स्लच्छता अधधकायी/अधधषक मा ऩदाचे अनुकयणे 

4200 ल 4300 शे ग्रेड लेतन प्रथभ ल दवुऱमा आचलालवत प्रगती मोजने अॊतगषत देम आशे.  ऩयॊतु लेतन देमकाची 
तऩावणी केरी अवता स्लास्थ/स्लच्छता ननयीषक मा ऩदालय काभ कयणाऱमा कभषचाऱमाॊना कारफध्द ऩदोन्नती 
अॊतगषत 4800 एलढे चुकीच ेग्रेड लेतन प्रदान कयण्मात मेऊन त्माॊना अनतप्रदान कयण्मात आर ेआशे. 

 

  

     अभयालती भशानगयऩालरके अॊतगात आयोग्म तवेच ऩमालेषक वलबागातीर स्लास्थ/स्लच्छता ननयीषक 

मा ऩदालय कामायत ऩढेु दळावलरेल्मा कभाचाऱ्माॊना रु.5200-20200 मा लेतनशे्रणी भध्मे रु.2400/- ऐलढे ग्रेड लेतन 

देम आशे.  ऩयॊत ुलेतन देमकाची तऩावणी केरी अवता स्लास्थ/स्लच्छता ननयीषक मा ऩदालय कामायत वलवलध 

कभाचाऱ्माॊना रु.2400/-, 4200-/, 4800/- अळा प्रकाये ग्रेड लेतन देण्मात आल्माच ेआढऱून आर.े 

   स्लास्थ/स्लच्छता ननयीषक मा ऩदाकरयता आकृतीफॊधानवुाय ऩदोन्नतीच्मा श्रुॊखरेभध्मे ऩढुीर ऩदे 
उऩरब्ध आशेत.  

(1) स्लास्थ/स्लच्छता ननयीषक रु.5200-20200, ग्रेड लेतन-2400  
(2) प्रभखु स्लास्थ/स्लच्छता ननयीषक रु.9300-34800 ग्रेड ऩे 4200  
(3) स्लच्छता अधधकायी/अधधषक रु.9300-34800 ग्रेड ऩे 4300 
  
    माप्रभाणे ऩदोन्नती श्रुॊखरेभध्मे ऩदे उऩरब्ध अवताॊना स्लास्थ/स्लच्छता ननयीषक मा ऩदालय 
कामायत खारीर दळावलरेल्मा कभाचाऱ्माॊना रु.4800/- एलढे ग्रेड लेतन प्रदान कयण्मात आल्माचे प्रभाणक 
क्रभाॊक 5347/5348, हद. 25.09.2014 अन्लमे भाशे जुर,ै 2014 च्मा प्रदान झारेल्मा लेतन 
देमकालरून हदवनू आरे. 
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अ.क्र. कभाचाऱ्माॊचे नाल ऩद हदरेरे ग्रेड लेतन (रुऩमे) 

1 श्री लवद्धाथा गणऩत गेडाभ स्लास्थ ननयीषक 4800 

2 श्री करीभ उल्रा खान स्लास्थ ननयीषक 4800 

3 श्री इयपान खान यळीद खान स्लास्थ ननयीषक 4800 

4 श्री याभदाव पकीयाजी डोंगये ज्मेष्ट्ठ स्लास्थ ननयीषक 4800 
5 श्री अरुणकुभाय तकुायाभ नतजाये ज्मेष्ट्ठ स्लास्थ ननयीषक 4800 
6 श्री वबुाऴ ळऴेयाल ऩऱस्कय ज्मेष्ट्ठ स्लास्थ ननयीषक 4800 

 

    स्लास्थ/स्लच्छता ननयीषक ऩदालयीर कामायत लयीर कभाचाऱ्माॊना ऩढुीर ऩदोन्नतीचे ऩद अवताना 
रु.4800/- ग्रेड लेतन कवे देण्मात मेत आशे माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.88, हद.28/03/2018 नवुाय 
वलचायणा केरी अवता कोणताशी खुरावा प्राप्त झारा नवल्माने वदय आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

   तयी लय दळावलरेल्मा स्लास्थ ननयीषक माॊना कारफध्द ऩदोन्नतीअॊतगात देम अवरेल्मा ग्रेड लेतनानवुाय 

वधुारयत लेतन ननजचचती करून त्माॊना अनतप्रदान झारे अवल्माव अनतप्रदानाची लवरुी कयाली ल वललयणावश 

अनऩुारन वादय कयाले. 
DATVVBM6301 (Ref No : 88)                                                                           

124 GIS Database तमाय कयणे मा मोजनेच्मा अॊभरफजालणी भधीर अननमर्भतताॊभुऱे 
13 व्मा वलत्त आमोगातीर रु.1.33 कोटी एलढमा खचायची उऩमोधगता ळून्म ठयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 08 

   

रेखा ळीऴा :360   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 13381547.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 817430.00/-    अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 13381547.00/-  

13 व्मा वलत्त आमोग ननधीतून GIS Database तमाय करून वुधायणात्भक फदर घडलून आणण्मावाठी 
एजन्वीची चुकीच्मा ऩध्दतीने ननलड कयणे, लेऱोलेऱी केरेल्मा काभालय ननमॊत्रण न ठेलणे, काभाची प्रगती 
नवताना 90% प्रदान कयणे ल झारेल्मा काभाचा राब भनऩाव न लभऱणे मा अननमलभतताॊभुऱे रु.1.33 कोटीचा 
खचाषची उऩमोधगता ळून्म ठयरे आशे. मालळलाम आमकयाची कऩात न केल्माने रु.13.38 राखाच ेकें र ळावनाच े

नुकवान झार ेआशे. 
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    भनऩाच्मा वलवलध वलबागाळी वॊफॊधधत वलकाव काभे, वेला, भारभत्ता ल अन्म वला प्रकायच्मा भाहशतीच्मा 
High Resolution Satellite Image चा लाऩय करून उऩरब्ध झारेल्मा भाहशतीचे (Data) Disitization करून 

GIS  प्रणारीळी लर ॊक कयणे शे ताॊत्रत्रक काभ भनऩाच्मा कामाप्रणारीतीर वधुायणावलऴमक कामाक्रभाॊतगात वन 

2011-12 भध्मे वरुु कयण्मात आर.े 

    मा काभाच े वन 2011-12  त े2015-16 मा कारालधीत एकूण 90% प्रदान झार े अवनू 2014-15 मा 
रेखाऩयीषणाच्मा कारालधीत वदयचे काभ अऩणूाालस्थेत शोत.े 
 

   अन्म तऩळीर ऩढुीरप्रभाणे  
एजन्वी           – भे. वामफयटेक लवजस्टभ ल वॉफ्टलेअय लरलभटेड, ऩणेु  

ताॊत्रत्रक भान्मता    – वशाय्मक वॊचारक,नगययचना,भनऩा,अभयालती (रु.15388750/-)  

प्रळावकीम भान्मता – जजल्शाधधकायी तथा वदस्म वधचल जजल्शा ननमोजन वलभती,  
                  हद. 03/09/2011 रु. 153.88 राख  

ननवलदा भॊजुयी     - स्थामी वलभती ठयाल क्र.211, हद. 30/12/2011 

जस्लकृत ननवलदा   - रु. 1,48,68,386/-  

कयायनाभा        - हद. 03/01/2012 

कामाादेळ         - हद. 03/01/2012 

भऱू भदुत        - हद. 02/01/2013 ऩमतं (52 आठलड)े 

भदुतलाढ         - हद. 31/12/2013 ऩमतं (नस्तीलयीर हटऩणीप्रभाणे)       

एकूण प्रदान      - 90%=रु.1,33,81,547 (2011-12 त े2015-16) 

    भनऩा षेत्राभध्मे वलवलध काभ,े वेला, भारभता, यस्त,े नाल्मा, बमुायी गटाय मोजना, खुरे बखूॊड, भनऩाच े

बखूॊड, वलजेच ेखाॊफ, फगीच ेइत्मादी फाफतची भाहशती वॊकलरत करून त्मा भाहशतीचा High Resolution Satellite 

Image चा लाऩय करून GIS data base तमाय कयण्माच्मा काभावाठी भनऩा  नगययचना वलबागाकडून हद. 

09/11/2011 योजी ननवलदा प्रकालळत करून भे.वामफयटेक लवस्टीभ अॎड वॉफ्टलेअय लरलभटेड मा कॊ ऩनीची ननलड 

करून हद. 03/01/2012  योजी कयायनाभा कयण्मात आरा.  मा कॊ ऩनीव हद. 31/12/2013 ऩमतं भदुत लाढ देण्मात 

आरी शोती. 

    मा काभावाठी 75% रु.13381547/- प्रदान झाल्मानॊतय  उलारयत यकभेऩकैी 15% यकभेच े देमक प्रस्तावलत 

कयताना नोडर अधधकायी माॊनी हद. 13.01.2016 योजी वदय कॊ ऩनीने ऩणूा न केरेल्मा काभाचे स्लरूऩ हटऩणीलय 

स्ऩष्ट्ट केर.े त ेऩढुीर प्रभाणे - 

1) वलवलध वलबागाकडून भाहशती घेऊन ती GIS System भध्मे अॊतबूात न कयणे. 

फ) भनऩातीर कभाचाऱ्माॊना प्रलळषण न देणे. 

क) वला वलबाग GIS प्रणारी वोफत लर ॊकअऩ न कयणे. 
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मा लयीर रेखाऩयीषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत :-  
1.  वषभ ताॊत्रत्रक भान्मता नवणे– मा प्रकल्ऩाव वशाय्मक वॊचारक, नगययचना,भनऩा, अभयालती माॊनी 
ताॊत्रत्रक भान्मता हदरी आशे.  लास्तवलक वदयचा प्रकल्ऩ वॊगणकीम स्लरूऩाचा अवताना नगययचना वलबागाच्मा 
अधधकाऱ्माॊनी हदरेरी ताॊत्रत्रक भान्मता वॊमकु्तीक लाटत नाशी.  म्शणजेच वदयचा प्रकल्ऩ ताॊत्रत्रकदृष्ट््मा वषभ 

ल व्मलशारयक अवल्माची रयतवय तऩावणी कयण्मात आरी नाशी शे स्ऩष्ट्ट शोत.े 
 

2. वलत्तीम भमाषदेफाशेयीर ननवलदा भॊजूय शोणे- भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ 1949 चे करभ 73 

नवुाय रु.50 राखाऩमतं च ेकयाय स्थामी वलभतीच्मा भॊजुयीने कयता मेतात.  ऩयॊत ुमा प्रकल्ऩाच े ननवलदा भलू्म 

स्थामी वलभतीकडीर वलत्तीम भमाादेच्मा तीनऩट अवता नाशी प्रळावनाने वलावाधायण वबेवभोय ननवलदा 
भॊजुयीवाठी न ठेलता  स्थामी वलभती वभोय भाॊडून ठयालाद्लाये भॊजुयी प्राप्त केरी. वदय फाफ वलत्तीम भॊजुयीच े

उल्रॊघन अवल्माने वदय ठयाल क्र.211, हद.30/12/2011 ळावनाकड े ऩाठलनू करभ 451(I) नवुाय वलखॊडीत 

करून घेणे आलचमक शोत.े  ऩयॊत ुभनऩा आमकु्ताॊनी त्माकड ेदरुाष केल्माच ेहदवत.े 
 

3. प्रळावकीम दृष्ट््मा अऩात्र ननवलदा श्स्लकृत कयणे- ननवलदा वचूनेतीर अट क्र. 3.5 नवुाय GIS वलऴमातीर 

भागीर तीन लऴाातीर बायताभधीर उल्राढार रु. 20 कोटीच्मा लय अवणाऱ्मा ननवलदाधायकाव ऩात्र वभजणे 

गयजेच ेशोत.े मा वॊफॊधीच ेऩयुाले ताॊत्रत्रक लरपाफ्मात अवल्मालळलाम ननवलदादयाचा लरपापा उघडणे चुकीच ेशोत.े  

ऩयॊत ु जस्लकृत ननवलदाधायकाकड े3 ऐलजी 2 लऴााचा केलऱ रु. 3.30 कोटीच्मा उराढारीचा अनबुल अवल्माने 

त्माची ननवलदा जस्लकृत कयण्माच ेकोणतशेी औधचत्म नव्शत.े  अव ेअवताना भनऩानेच रादरेल्मा ऩात्रतचे्मा 
अटीकड ेभनऩाच्मा ननवलदा वलभतीने दरुाष केल्माच ेस्ऩष्ट्टऩणे हदवनू मेत.े 

 
4. भरुाॊकळलु्काची शानी- वदय प्रकल्ऩावाठी कॊ त्राटदायाने हद. 03/01/2012 योजी केरेल्मा रु.14868386/- 

भलू्माचा कयायनाम्मात  रु.100/- ककॊ भतीचे भरुाॊक लाऩयरेर ेआशे. भरुाॊक ळलु्क अधधननमभ 1958 चे करभ 63 

ल नगयवलकाव वलबाग ळावन ननणाम क्र. वॊकीणा 2009/ वॊक्र 1794/नली-20 हद. 07/12/2009 नवुाय कामाकॊ त्राट 

यकभेच्मा  प्रथभ रु.10 राख ऩमतं रु.100 ल त्मालयीर प्रत्मेक रु.1 राखावाठी रु.100 भलू्माचे भरुाॊक लाऩयणे 

आलचमक आशे. 

   त्माभऱेु वदय कयायनाम्माच ेप्रकयणात रु.15000/- एलढ्मा ळावन भशवरुाचे नकुवान झार ेआशे. 

 
5. ताॊत्रत्रक चौकळी वलभतीची स्थाऩना- नोडर अधधकाऱ्माच्मा उऩयोक्त हटऩणीच्मा अनऴुॊगाने केरेल्मा काभाची 
ताॊत्रत्रक तऩावणी कयण्मावाठी हद. 02/06/2017 योजी स्थाऩन केरेल्मा ताॊत्रत्रक उऩवलभतीने कॊ ऩनीव त्माॊनी 
केरेल्मा काभाचा वॊगणक प्रणारीळी लर ॊक कयण्मवाठी Log in ID ल Passward उऩरब्ध कयण्माची वचूना 
केरी.  ऩयॊत ुती उऩरब्ध कयण्मात आरी नाशी ककॊ ला कॊ ऩनीचा प्रनतननधीवधु्दा शजय झारा नाशी. म्शणजेच 

कॊ ऩनीने कोणत े काभ केरे शे वलभतीव ननजचचत कयता आर ेनाशी.  ऩयॊत ुतत्ऩलूी ऩढुीर टप्प्माच ेअनऴुॊगाने 
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कॊ ऩनीव प्रदान कयण्मात आर.े 
 

अ.क्र. काभाचे नाल (टप्ऩ)े टप्प्माॊनवुाय प्रदान 

कयालमाची यकभ ल  

टक्केलायी 

प्रदान केरेरी टक्केलायी 

1 Delivery of GIS Platform 20% (रु.2973677/-) 20% 

2 Creation of layears of GIS 20% (रु.2973677/-) 20% 

3 Customised GIS application 
to intergrated sp.. date with 
e. for ..  

--- - 

4 Successful testing 
customized GIS application 
on GIS platform 

20% (रु.2973677/-) 20% 

5 Submission of system 
documentation and user 
documentation. 

- - 

6 Training to staff of AMC 20% (रु.2973677/-) 15% (रु.2230258/-) 
7 Porject Completion Certificate 20% (रु.2973677/-) 15% (रु.2230258/-) 
  100%(रु.14868386) 90% (रु.13381547) 

 
       लयीर टप्प्माॊऩकैी क्र. 6 ल 7 शे टप्ऩ े100% अऩणूा आशेत. उलारयत 1 त े5 टप्ऩ ेअॊळत: ऩणूा केल्माच ेनोडर 

अधधकायी माॊच्मा हटऩणीलरून रषात मेत.े अव ेअवताना क्र 6 ल 7 लयीर एकूण 40% लगऱून 60% म्शणजेच 

रु.8921032/- चे प्रदान वभथानीम ठरू ळकर ेअवत.े ऩयॊत ु75% प्रदानानॊतय 15% चे प्रदान प्रस्तावलत करून 

10% यकभ थाॊफवलण्माचेशी नोडर अधधकायी माॊनी प्रस्तावलत केर ेअवर ेतयी वॊफॊधधत नस्ती शाताऱण्माची 
जफाफदायी अवरेल्मा नगययचना वलबाग ल प्रळावनाने 75% नॊतयच ेवला प्रदान थाॊफवलणे जरुयी शोत ेऩयॊत ुवला 
ऩरयजस्थती वभोय भाॊडण्मात आरी अवताना 15% चे शी प्रदान कयण्मात आर.े शी फाफ नोडर अधधकाऱ्माने 

भाॊडरेल्मा लस्तजुस्थतीळी ववुॊगत लाटत नाशी.  ऩरयणाभी 60% ऐलजी  90% चे प्रदान कॊ ऩनीव झार.े 
 

6. कयायनाम्मानवुाय भध्मस्थाची (Arbitration) ननमकु्ती करून भागष न काढणे- कयायनाम्मातीर ऩरयच्छेद 

क्र.15 नवुाय भध्मस्थाची तयतदू कयण्मात आरी.  भनऩा ल कॊ ऩनीत माॊचे भधीर लाद ऩयस्ऩय प्रमत्नाॊनी लभटत 

नवल्माव Arbitration and  Conciliation Act 1996 भधीर तयतदुीनवुाय भध्मस्थाचे भापा त भागा काढता मेऊ 

ळकतो. 

       वदय प्रकयणात ननवलदा यकभ रु.1.49 कोटी ऩकैी रु.1.34 कोटीच ेप्रदान कॊ ऩनीव कयण्मात आर ेअवनू 
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कॊ ऩनीने केरेल्मा वलनॊती नवुाय त्माॊच्माकडीर काभ ऩणूा झार ेअवनू लळल्रक प्रदान म्शणजेच रु.1.49 -1.34 = 

रु.15 राखाच ेप्रदान केल्माव Login ID ल Passward देऊन प्रकल्ऩ ऩणूात्लाव नेता मेऊ ळकतो अव ेहदवनू मेत.े 

त्माभऱेु केलऱ रु.15 राखावाठी प्रत्मष झारेरा रु.1.34 कोटी एलढा खचा व्मथा ठयरा आशे.  त्माभऱेु वदय 

प्रकयण भध्मस्थाकड े नेल्माव रु.15 राखाचे उलारयत प्रदान करून भऱू प्रकल्ऩ ऩणूा करून भनऩाव वोऩवलणे 

कॊ ऩनीव कामदेळीयरयत्मा फॊधनकायक अवेर  ल ऩमाामाने रु.1.34 कोटीच्मा झारेरा खचााची उऩमोधगता 
लास्तलात मेण्माची ळक्मता आशे. 

वफफ वदयचे प्रकयण भध्मस्थकड ेनेणे आलचमक लाटत.े 
 

7. आमकयाची कऩात- उऩरब्ध वललयणानवुाय वदय कॊ ऩनी झारेरे प्रदान त्मातनू केरेरी कऩात ऩढुीरप्रभाणे 

आशे. 
 

धालत ेदेमक रुऩमे प्रदान हदनाॊक 

प्रथभ धालत ेदेमक 2973677 31/03/2012 

दवुये धालत ेदेमक 2973677 10/10/2012 

नतवये धालत ेदेमक 2973677 30/01/2013 

चौथे धालत ेदेमक 2230258 13/11/2013 

ऩाचल ेधालत ेदेमक 2230258 22/01/2016 

रुऩमे 13381547  

वला देमकातनू केरेरी कऩात रुऩमे  299753 (2.24%) 

ननव्लऱ प्रदान रुऩमे 13081794 

 
       मालरून अव े हदवनू मेत े की एकूण 5 देमकातनू आमकय अधधननमभातीर करभ 194 J  भधीर 

तयतदुीनवुाय 10% आमकयाची कऩात कयण्मात आरेरी नाशी.  त्माभऱेु कें र ळावनाच्मा रु.13381547/- च्मा 
10% म्शणजेच रु.1338155/- एलढा भशवरुाची शानी झारी आशे. वदय यकभ कॊ ऩनीकडून लवरू कयणे आलचमक 

आशे. 
 

8. फॉक गॎयॊटी जप्त न कयणे- वदय काभाचा कयायनाभा कयताना कॊ ऩनीकडून रु.802430/-भलू्माची फॉक गॎयॊटी 
(वयुषा अनाभत) घेण्मात आरी शोती.  त्माची भऱू भदुत हद.02/01/2013 अवनू काभाव हद.31/12/2013 ऩमतं 

प्रथभ भदुतलाढी ऩमतं ल त्मानॊतय भदुतलाढ प्राप्त नवरेल्मा कारालधीतशी फॉक गॎयॊटीच ेनतुनीकयण कयण्मात 

आर ेनव्शत.े  त्माभऱेु कयायनाम्मातीर ऩरयच्छेद क्र.14 नवुाय वयुषा अनाभत जप्त कयणे आलचमक अवताना 
भदुतफाह्म फॉक गॎयॊटीभऱेु तवे कयणे ळक्म नवल्माने भनऩाच ेरु.802430/- चे नकुवान झार ेआशे.  

       लयीर लस्तजुस्थती रषात घेतल्माव भऱुात अऩात्र अवरेल्मा कॊ ऩनीव ननमभफाह्म ऩध्दतीने भोठमा 
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यकभेच ेऩयॊत ुताॊत्रत्रक दृष्ट्टमा वषभ भान्मता नवरेर ेकाभ देणे ल काभ मोग्म ऩध्दतीने कयलनू घेण्मावाठी 
जफाफदाय अवरेल्मा नगययचना वलबागाने त्मालय उधचत ननमॊत्रण न ठेलल्माने ळावनाकडीर अनदुानाची शानी 
झारी आशे  तथावऩ,वदयच ेप्रकयण भध्मस्थाकड े(Arbitration) लगा कयणे उधचत ठयेर अव ेलाटत.े 

DATABWM6901 (Ref No : 00)                                                                           

125 कननष्ठ अर्बमॊता मा ऩदालरून ळाखा अर्बमॊता ऩदालय दजायलाढ भॊजूय केरी अवताना 
ऩदोन्नती वभजून लेतन ननश्चचती केल्माने भूऱ लेतनात झारेरे रु.143520 ल त्मालयीर बत्ते 
एलढ्मा अनतप्रदाना फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :215   भनऩाननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 143520.00/-   

श्री. ताॊफेकय कननष्ट्ट अलबमॊता माॊना ळाखा अलबमॊता ऩदालयीर दजाषलाढी ऐलजी ऩदोन्नतीच्मा ननमभाप्रभाणे 

लेतन ननश्चचत केल्माभुऱे 01.07.2007  ऩावून रु. 1.43 राखाच्मा भूऱ लेतनाचे अनतप्रदान झाल्माच ेआढऱून 

आर ेआशे. 

 

  

    अभयालती भनऩालयीर कभाचाऱ्माॊच्मा वेलाऩसु्तकाॊचे चाचणी रेखाऩयीषण कयताॊना  श्री यवल ॊर 
ताॊफेकय (ऩदवलकाधायक अलबमॊता) माॊना आदेळ क्र. अभनऩा/वाप्रवल/उऩा/2395/2010 हद. 25.11.2010 
अन्लमे हद.04.07.2007 योजी ळाखा अलबमॊता ऩदालय ऩलूारषी प्रबालाने  दजाालाढीचा राब देण्मात 
आरा अवे ननदळानाव आरे.  त्मालयीर लेतनननचचीतीभध्मे तटृी आढऱरी अवनू ऩमाामाने अनतप्रदान 
झाल्माचे हदवनू आरे. 
 
मालयीर अलबप्राम  ऩढुीरप्रभाणे आशेत :  
     
         श्री ताॊफेकय माॊना ऩाठफॊधाये वलबागाच्मा क्र.CDS-1582/158/212/आ-10, हद.16.04.1984 
भधीर तयतदुी राग ूकरून दजाालाढ हदरी अवरी तयी ती प्रत्मषात वलद्मभान ऩदाच्मा दज्माात लाढ  
अवनू ऩदोन्नती नाशी शे स्ऩष्ट्ट आशे. त्माभऱेु दजाालाढीचा राब देताना 3% लेतनलाढी ल नवलन ग्रेड 
लेतन माऐलजी ऩाटफॊधाये वलबाग ळावनननणाम हद.16.04.1984 ल भनावे (लेतन) ननमभ 1984 भधीर 
ननमभ 11 (2) ल वल.वल. ळावन ऩरयऩत्रक क्र. लेऩयू 1209/प्र.क्र.69/वेला-9 हद.05.05.2010 भधीर 
ऩरयच्छेद क्र. 2.1 (फ) (i) नवुाय वलद्मभान लेतन कामभ याशून केलऱ नवलन गे्रड लेतनाचाच राब देम 
ठयतो. अवे अवताॊना वदयशु प्रकयणात ऩढुीर प्रभाणे चुकीची  लेतन ननजचचती ल लेतनलाढी भॊजूय 
कयण्मात आल्मा आशेत. 
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     दजाालाढीच्मा हदनाॊकाव वलद्मभान लेतन      –  रु. 10670 + 4300 (ग्रेडलेतन )    
     (लेतनफॉड रुऩमे 9300 – 34800+गे्र.ले.4300) 
     दजाालाढीचा हदनाॊक                       -   04.03.2007 
     ळाखा अलबमॊता ऩदाचा लेतनफॉड             -  रु.9300 – 34800+गे्र.ले. 4400  
 
अन.ुक्र. लेतन ननजचचती 

/ लेतन लाढीचा 
हदनाॊक  

केरेरी लेतन 
ननजचचती ल 
हदरेरे लेतन 

अनसुेम लेतन भऱू लेतनातीर 
तपालत  
भालवक तपालत 

भऱू लेतनात 
लावऴाक 
अनतप्रदान  

1 04.03.2007 10670+4400  10670+4400 - - 
2 01.07.2007 

(लेतन 
ननजचचती) 

10670+450 
(3%) 
=11120+4400  

ऩदोन्नती 
नवल्माने 3% 
राब देम नाशी. 

450 5400 

3 01.07.2007 
ननमलभत लेतन 
लाढ  

3%=470 
= 
11590+4400 

04.03.07 त े
01.07.07 वशा 
भहशन्माऩेषा कभी 
वेलाकाऱ 
अवल्माने लेतनलाढ 
01.07.2008 योजी 
देम आशे. 

920 11040 

4 01.07.2008 3%=480 
12070+4400 

11120+4400 950 11400 

5 01.07.2009 12570+4400 11590+4400 
 

980 11760 

6 01.07.2010 13080+4400 12070+4400 1010 12120 

7 01.07.2011 13610+4400 12570+4400 1040 12480 

8 01.07.2012 14150+4400 13080+4400 1070 12840 

9 01.07.2013 14710+4400 13610+4400 1100 13200 

10 01.07.2014 15290+4400 14150+4400 1140 13680 

11 01.07.2015 15880+4400 14710+4400 1170 14040 

12 01.07.2016 16490+4400 15290+4400 1200 14400 
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13 01.07.2017 17120+4400 15880+4400 1240 11160  

                                                                  
एकूण  

143520 

    
 माप्रभाणे हद. 04.03.2007 त े31.03.2018 ऩमतं भऱू लेतनात रु. 1,43,520/- ल त्मालयीर लेतन 
ल बत्त ेमाॊचे अनतप्रदान शोलनू भनऩा ननधीची शानी झारी आशे ती लवरूऩात्र आशे. माप्रभाणे अन्म 
प्रकयणाॊचाशी आढाला घेण्मात माला. 

DATABWM6901 (Ref No : 232)                                                                           

129 कय अधधकाऱ्माच्मा कषावाठी दयऩरके न भागवलता ननमभफाह्म अग्रीभातून वलत्तीम 
औधचत्माफाशेयीर अलाजली खचय कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :101   भनऩाननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 70000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 48500.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 21500.00/-   

कय अधधकाऱमावाठी नलीन कष उबायणीवाठी मेणाऱमा खचाषच ेप्राकरन तमाय न कयता रु.70,000/- च्मा भोघभ 

अग्रीभातून वलत्तीम औधचत्माफाशेयीर रु.21,500/- एलढा खचष कयण्मात आरा. 
 

  

        अधग्रभ प्रभाणक क्र. 12068,    हद.25/02/2015  रु.70,000/- 
        वभामोजन प्रभाणक क्र.13531,  हद.30/03/2015  रु.70,000/- 
    भनऩा अभयालती भधीर कय वलबागाचे कय ल कयवॊकरन अधधकायी मा ऩदावाठी कष 
फनवलण्मावाठी उऩयोक्त प्रभाणकान्लमे रु. 70,000/- चे अधग्रभ श्री यलीॊर ऩलाय, उऩअलबमॊता माॊनी 
उचररे अवनू त्मातनू वाहशत्म ल भजुयी मालय वॊऩणूा यकभ खचा झाल्माचे दळालनू अग्रीभाचे 
वभामोजन कयण्मात आरे. वभामोजनाच्मा त्रफजकाॊची तऩावणी कयताॊना त्माऩकैी काशी खचा भनऩाची 
आधथाक जस्थती वलचायात घेत भुॊफई वलत्तीम ननमभ 1959 भधीर ननमभ 58 नवुाय वलत्तीम 
औधचत्माॊचे उल्रॊघन कयणाया आशे अवे स्ऩष्ट्ट हदवते. 
 
मालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत :- 
1. वदय प्रकयणात रु.70,000/- मा अग्रीभातनू आषऩाशा अवरेरा खचा ऩढुीरप्रभाणे आशे. 

 
   अ. कषावाठी पॉयेस्ट ब्रॎक ग्राव                  - 17,000/- 
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(भे. नतरुऩती ग्राव अॎड प्राम, अभयालती) 
   फ. कषावाठी यॊगीत गारीचा                       -  4,500/- 
       (भे. भधुवदून वन्व, अभयालती)                 ---------------- 
                                                   21,500/- 
 
 
    वन 2013-14 ल 2014-15 च्मा भनऩाच्मा वलत्तीम वललयणानवुाय भनऩाची आधथाक ऩरयजस्थती 
वदुृढ नवताना ल प्रत्मष कय वलबागाने प्रत्मष भागणीच्मा तरुनेत केरेरी लवरुी वभाधानकायक 
नवताना  खचाात काटेकोयऩणा ल काटकवयीचे धोयण अॊभरात आणणे अत्मॊत गयजेचे शोते.  ऩयॊत ु
केत्रफनवाठी काऱी काच ल यॊगीत गालरच्मालय केरेरा अलास्तल खचा मा धोयणाचे ल वलत्तीम 
औधचत्माॊचे उल्रॊघन कयणाया ठयतो.  वफफ तो लवरूऩात्र आशे.  
 
2.   भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभऩजुस्तकेतीर ननमभ 141 नवुाय प्रत्मेक फाॊधकाभाचे प्रचलरत 
अनवुधूचत दयानवुाय अॊदाजऩत्रक तमाय करून दयऩत्रक ककॊ ला ननवलदा भागलनू ककपामतळीय दयाने 
वॊफॊधधत काभ कयणे आलचमक अवताना ल कोणतीशी तातडीची फाफ नवताना रु.70,000/- ची 
अग्रीभाद्लाये उचर कयण्मात आरी. वदय फाफ ननमभवॊगत नवल्माने मा अग्रीभातनू झारेल्मा काभाचे 
भलु्माॊकन कयणे ल अनालचमक ल जादा खचााची लवरुी क्रभप्राप्त ठयत.े  

DATABWM6901 (Ref No : 231)                                                                           

137 ळावन ननणयम वलत्त वलबाग हद. 03.07.2009 नुवाय हद. 01.01.2006 नॊतय आगाऊ 
लेतनलाढ अनुसेम नवताना श्री र्भयाणी ल.री. तथा श्री बूऴण ऩुवनकय,क. र्र. माॊना आगाऊ 
लेतनलाढ  हदल्माने झारेल्मा अनतप्रदानाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 00 

   

रेखा ळीऴा :12   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

ळावन ननणषम वलत्त वलबाग क्र. ळावन 1009/ऩ.क्र./87/9/आठ, दद. 03.07.2009 नुवाय देम नवताना श्री लभयाणी 
ल.लर. माॊना दद. 01.10.2008 योजी दोन तथा दद. 01.01.2011 योजी  एक माप्रभाणे एकूण तीन आगाऊ लेतनलाढी 
तथा श्री ऩुवनकय,क.लर.माॊना दद. 01.07.2008 योजी एकूण तीन आगाऊ लेतनलाढी देण्मात आल्माने अनतप्रदान 

झार ेआशे. 
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भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग ळा.नन.क्रभाॊक 1009/ऩ.क्र./87/9/आठ, हद. 03.07.2009 नवुाय              हद.1 

ऑक्टोफय 2006, 01.ऑक्टो. 2007 ल 01 ऑक्टो. 2008 योजी देम शोणाऱ्मा आगाऊ लेतनलाढी ज्मा 
अधधकायी/कभाचाऱ्माॊना 5 व्मा लेतन आमोगाच्मा लेतनशे्रणीत भॊजूय कयण्मात आल्मा अवतीर अळा 
कभाचाऱ्माॊची 6 व्मा लेतन आमोगाच ेलळपायवीनवुाय लेतन ननजचचती कयताना हद. 1 ऑक्टोफय 2006, हद.1 

ऑक्टोफय 2007 ल 1 ऑक्टो.2008 योजी देम शोणाऱ्मा आगाऊ लेतन लाढीचा राब देण्मात मेल ूनमे अव ेस्ऩष्ट्ट 

ननदेळ अवताना भशानगयऩालरकेने ऩढुीर कभाचाऱ्माॊना आगाऊ लेतनलाढी भॊजूय केरेल्मा आशेत. 

2) श्री जी.एव.लभयानी, लरयष्ट्ठ लरऩीक  
अ.क्र. हदनाॊक  ननमलभत लेतनलाढ (रुऩमे) ग्रेड ऩे आगाऊ लेतनलाढ रुऩमे) 
1 01.07.2008 7330+280=7610+1900 - 
2 01.10.2008 - 7610+290=7900+1900 
3 01.10.2008 - 7900+300=8200+1900 
4 01.07.2009 8200+310=8510+1900 - 
5 01.07.2010 8510+320=8830+1900 - 
6 01.01.2011 - 8830+330=9160+1900 
7 01.07.2011 9160+340=9500+1900 - 

 
2) श्री बऴूण ऩवुनकय, कननष्ट्ठ लरऩीक  

अ.क्र. हदनाॊक  ननमलभत लेतनलाढ (रुऩमे) ग्रेड ऩे आगाऊ लेतनलाढ (रुऩमे) 
1 01.01.2006 6790+1900 - 
2 01.07.2006 6790+270+1900 - 
3 01.07.2007 7060+270+1900 - 
4 01.07.2007 7330+280+1900 - 
5 01.07.2008 - 7610+290+1900 
6 01.07.2008 - 7900+300+1900 
7 01.07.2008 - 8200+310+1900 
8 01.07.2009 8510+320+1900 - 

   तवेच श्री लभयानी ल श्री ऩवुनकय,क.लर. माॊना ज्मा ळावन ननणामातीर तयतदुीनवुाय आगाऊ लेतनलाढ भॊजूय 

कयण्मात आर(ेळा.नन.हद.01/06/1967 ल हद.18/02/1975) त्माच्मा प्रती तवेच भनऩा आमकु्त माॊच्मा 
आदेळाच्मा प्रती (हद.17/09/2004 ल हद.21/10/2008) रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्माफाफत अधावभाव ऩत्र 

क्र. 37, हद. 14/02/2018 अन्लमे कऱवलण्मात आर.े भात्र अधावभाव ऩत्राचा खुरावा तथा  आलचमक अलबरेख 

उऩरब्ध करून देण्मात आरा नाशी. त्माभऱेु आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATMMSM6701 (Ref No : 37)                                                                           
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138 गाॊधी चौक लाशनतऱ ऩाक्रकिं गची जागा स्त्लस्त्त दयाने बाडतेत्लालय देऊन भनऩाच ेआधथयक 
नुकवान झाल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :42   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 161786.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 161786.00/- 

 

भनऩा अभयालती अॊतगषत गाॊधी चौक लाशनतऱ ऩाक्रकंगची जागा 10254 चौ.पुट जागा दयलऴी 80,000 मा स्लस्त 

दयाने दशा लऴाषकरयता बाडऩेट्माने एकलीयादेली वॊस्थान माॊना देऊन भनऩाचे दयलऴाषच ेअॊदाज ेरु.1,61,786/- 

एलढे आधथषक नुकवान शोत आशे. 

 

  

     भनऩा अभयालती अॊतगात गाॊधी चौक मेथीर लाशनतऱ ऩाककंगची जागा दयलऴी खाजगी 
कॊ त्राटदायाॊना देण्मात मेत शोती. 2010-2011 मा लऴााभध्मे रु.2,13,700/- लावऴाक बाड्मालय तय 2012-
2013 भध्मे रु.2,41,786 एलढ्मा लावऴाक बाड्माने वदयशू ऩाककंगची जागा कॊ त्राटी ऩद्धतीने देण्मात 
आरी शोती. वदयशू लाशनतऱाचे आधायबतू कॊ त्राट भलू्म रु.2,35,000/- इतके लावऴाक ठेलण्मात आरे. 

     ऩयॊत ुस्थामी वलभती ठयाल क्र. 127, हद.11/01/2013 नवुाय गाॊधी चौक मेथीर लाशनतऱ 
चारवलण्माकरयता अॊफादेली वॊस्थान ककॊ ला इतय वेलाबाली वॊस्थान, रस्ट माॊचेवोफत वॊऩका  वाधून त्माॊना 
वदय काभ देण्माफाफतचे कामालाशी प्रळावनाने कयाली अवे ठयवलण्मात आरे. त्मा अनऴुॊगाने एकवलया 
देली वॊस्थान,अभयालती माॊच्माळी लाटाघाटी करून गाॊधी चौक लाशनतऱ ऩाककंगची भनऩाच्मा भारकीची 
ल शक्काची  तथा भशानगयऩालरका शिीतीर 10254 चौ.पुट जागा रु.80,000/- प्रतीलऴा प्रभाणे दशा 
लऴााकरयता म्शणजेच हद.01/11/2014 त े31/10/2024 मा कारालधी करयता बाडऩेट्टम्ालय देण्मात 
आरी.  

     कोणतीशी भारभत्ता ल जागा बाडऩेट्टम्ाने देण्माकरयता ननवलदा प्रकक्रमा ऩणूा कयणे आलचमक 
अवताना स्थामी वलभतीने अॊफादेली वॊस्थान ककॊ ला इतय वेलाबाली वॊस्थान,रस्ट माॊच्मावोफत वॊऩका  
वाधून काभ देण्माफाफतची कामालाशी प्रळावनाने कयण्माफाफत वधूचत केरे. 

     वदयशू जागेचे बाड ेमाऩलूी लऴा 2010-11 भध्मे रु.2,13,700/- तय 2012-13 भध्मे रु.2,41,786 
एलढे प्राप्त शोत अवताना ल वदयशु लाशनतऱाचे आधायबतू भलु्म रु.2,35,000/- इतके लावऴाक ठेलरे 
अवताॊना तचे लाशनतऱ दयलऴी रु.80,000/- एलढ्मा लावऴाक बाडऩेट्टमालय हदल्माभऱेु भनऩाचे दयलऴी 
अॊदाजे रु.1,61,786/- इतके लावऴाक नकुवान शोत अवल्माचे ननदाळनाव मेत.े प्रत्मषात भशायाष्ट्र 
भशानगयऩालरका अधधननमभ 1949 भधीर करभ 79 (ड) नवुाय लावऴाक बाड्माची यकभ प्रचलरत 
फाजाय भलू्माऩेषा कभी अवता काभा नमे. अळी स्ऩष्ट्ट तयतदू अवनूशी ननमभफाह्म कामालाशी कयण्मात 
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आरी आशे.  

     उऩयोक्त स्थामी वलभतीचा ठयाल भनऩाच्मा आधथाक हशतावलरुद्ध अवल्माभऱेु ळावनाकड ेननमभ 
451 नवुाय वलखॊडनावाठी ऩाठवलण्मात आरा नाशी त्माभऱेु भनऩाचे थेट दयलऴी रु.1,61,786/- एलढे 
यकभेचे नकुवान शोत अवल्माचे ननदळानाव मेत.े 

     माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.206, हद.21/06/2018 नवुाय खुरावा वलचायण्मात आरा अवता  
माफाफत कोणताशी खुरावा प्राप्त न झाल्माभऱेु आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATVVBM6301 (Ref No : 206)                                                                           

141 31 नाराकुरी(लगय-4) कभयचा-माॊना ऩुलयरषी प्रबालाने ननमभफाशमऩणे लरयष्ठ ऩदालय 
वेलेत वाभालून घेणे ल मा प्रबालालयीर वेला आचलार्वत प्रगती मोजनेवाठी वलचायात घेऊन 
प्रायॊबाऩावून लेतनाच ेअनतप्रदान शोत अवल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :140   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 9669675.00/-   

अभयालती भशानगयऩालरका, अभयालती माॊचा आदेळ क्र. अभनऩा/वाप्रवल/आमुक्त 3997/05 ददनाॊक 

11.02.2005 नुवाय भनऩाचे आस्थाऩनेलय कामषयत एकूण 31 नारी कुरी (लगष-4) चे कभषचायी शे वलदशत ळषैणणक 

ऩात्रता धायण कयीत अवर ेतयी त्माॊना ननमभफाशमऩणे ऩुलषरषी प्रबालाने कननष्ट्ठ लरऩीक मा लरयष्ट्ठ ऩदालय 

लेतनशे्रणी रु.3050-75-3950-80-4590 भध्मे दद.11.02.2005 ऩावून वेलेत वाभालून घेणे,कननष्ट्ठ लरऩीक ऩदालय 

आचलालवत प्रगती मोजनेचा राब रागू कयताना दद.11.05.2005 ऩुलीची नाराकुरी ऩदालयीर वेला वलचायात 

घेणे, 6 व्मा लेतन आमोगानुवाय दद.1.01.2006 रा लेतन ननश्चचती कयताना लेतन ननश्चचती चुकीची कयणे 

इत्मादीभुऱे अनतप्रदान झाल्माच ेननदळषनाव आर.े 

 

  

भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभातीर करभ 51(4) च्मा तयतदुीनवुाय याज्म ळावनाच्मा (नगय वलकाव 

वलबाग) ऩलुाभॊजूयीलळलाम भशानगयऩालरकेतीर अधधका-माॊची ल कभाचा-माॊची कोणतीशी नलीन ऩदे ननभााण 

कयता मेणाय नाशी, अव ेननदेळ आशेत.  अव ेअवताना भनऩाने ळावनाच ेऩलुाभॊजूयीलळलाम 31 नारा कुरी (लगा-
4) कभाचा-माॊची भशानगयऩालरका, अभयालती माॊच े आदेळ क्र.अभनऩा/उऩा/ वाप्रवल/ 506/95 हदनाॊक 

3.06.1995 नवुाय लेतनशे्रणी रु.2550-55-2660-60-3200 भध्मे ननमकु्ती कयण्मात आरी. अधधननमभतीर 

करभ 51(4) नवुाय लेतनभान ककॊ ला लेतन वॊयचना मातीर वधुायणा ककॊ ला वलळऴे लेतन ककॊ ला शे्रणी देण्माफाफत 

ककॊ ला बत्त्माॊतीर वधुायणा ( भशागाई बत्ता लगऱून) ककॊ ला ऩदनाभातीर फदर शे ऩोट-करभ ( 4) च्मा 
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प्रमोजनावाठी नलीन ऩदाची ननलभाती अवल्माच ेभानण्मात मेईर. भनऩा अभयालतीच ेआस्थाऩनेलयीर कभाचा-
माॊचे ननमकु्तीफाफत वेला प्रलेळ ननमभ तमाय केरेरे नाशी. वॊफॊधीत कभाचा-माॊचे वेलाऩसु्तकाची ऩडताऱणी केरी 
अवता फ-माच अननमलभत फाफी ननदळानाव आल्मा आशे. 
 
     मालयीर रेखाऩरयषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत:- 

1.    उक्त अधधननमभातीर तयतदूीनवुाय भशानगयऩालरकेरा ळावनाच ेऩलूाभॊजूयीलळलाम कोणतीशी नवलन ऩदे 

बयता मेणाय नाशी, अव ेननदेळ अवताना भनऩाने ळावनाची भॊजूयी न घेता 31 नारा कुरी   ( लगा-4) कभाचा-
माॊची ननमकु्ती केरी. भनऩा अभयालतीचा भॊजूय ऩदाॊचा आकृतीफॊध ळावनाचे नगय वलकाव वलबागाकडून भॊजूय 

नाशी. नारा कुरीची ऩदे बयण्माफाफतचे ळावनाचे भॊजूयीच ेआदेळ तवेच त्माॊना उच्च ळषैणणक अशाता प्राप्त 

कयीत अवल्माने नारा कुरी ऩदालयीर कभाचा-माॊना लरयष्ट्ठ ऩदालय वाभालनू घेण्मात माल ेमाफाफतचे आदेळ 

रेखाऩरयषणादयम्मान तऩावणीव उऩरब्ध झार ेनाशी. 
 
2.     वॊफॊधीत कभाचायी ळषैणणक अशाता प्राप्त कयीत अवल्माचे वफफीलय भनऩा प्रळावनाने त्माॊचे आदेळ 

क्र.अभनऩा/वाप्रवल/आमकु्त3997/05 हदनाॊक11.02.2005 नवुाय कननष्ट्ठ लरऩीक ऩदालय लेतनशे्रणी रु.3050-

75-3950-80-4590 भध्मे हद.11.05.2005 ऩावनू वाभालनू घेतरे. माफाफत ऩदोन्नतीच े कोणतशेी ननकऴ न 

ठयलता लरऩीक वॊलगाात ( लगा-क) लयच्मा ऩदालय वाभालनू घेण्मात आर.े 31 नाराकुरीॊना कननष्ट्ठ लरऩीक 

ऩदालय वाभालनू घेताना 31 कननष्ट्ठ लरऩीकाॊची ऩदे रयक्त शोती काम ल ती आकृतीफॊधानवुाय भॊजूय शोती काम?  
माफाफत नस्तीत नोंद नाशी.  
 
(अ) नाराकुरी ऩदालयीर वेलाकारालधीच ेकननष्ट्ठ लरऩीक ऩदाचे लेतन ऩलुारषी प्रबालाने राग ूकयणे- 

        श्री. प्रवलण एन. इॊगोरे ल अन्म 30 कभाचायी माॊची लेतनशे्रणी 2550-55-2660-60-3200 भध्मे नारा कुरी 
(लगा-4) चे ऩदालय हद.23.08.1996 रा ननमकु्ती कयण्मात आरी अवनू त्माॊना भनऩा आदेळ हद.11.02. 2005 

नवुाय लेतनशे्रणी रु.3050-75-3950-80-4590 भध्मे कननष्ट्ठ लरऩीक (लगा-3)चे ऩदालय भनऩा वेलेत ऩलुारषी 
प्रबालाने वाभालनू घेण्मात आर ेअवनू हद.23.08.1996 ऩावनू लरयष्ट्ठ ऩदालयीर लेतनशे्रणीचा ननमभफाशमऩणे 

राब देण्मात आरा. माप्रकयणी लरयष्ट्ठ ऩदाची लेतनशे्रणी ऩलुारषी प्रबालाने राग ूकरुन कननष्ट्ठ लरऩीक ऩदालय 

वाभालनू घेणेफाफत ळावनाच े नगय वलकाव वलबागाच े आदेळ तवेच भनऩा अभयालतीने केरेरी कामालाशी 
माफाफतची नस्ती रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन देणेफाफत अधा.ऩत्र क्र.184 हद.21.05.2018 ल अधा. ऩत्र 

क्र.198 हद.12.06.2018 नवुाय कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ुमाफाफतचे कोणतशेी अलबरेख रेखाऩरयषणाव 

उऩरब्ध करुन देण्मात आर ेनाशी. 31 नारा कुरी कभाचा-माॊनी कननष्ट्ठ लरऩीक मा लरयष्ट्ठ लेतनशे्रणीच्मा 
ऩदालय प्रत्मषात काभ केरे नवल्माने ननमकु्ती हदनाॊकाऩावनू ऩलुारषी प्रबालाने लरयष्ट्ठ लेतनशे्रणी राग ूकयणे 

ननमभवॊगत नाशी. त्माभऱेु लेतनात अनतप्रदान झारेरे आशे.  

                                                                   (यक्कभ रुऩमात) 
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लेतनलाढीचा  

हदनाॊक  

नारा कुरी  

ऩदालयीर 
देम लेतन  

क.लर.ऩदालय 
ऩलुारषी 
प्रबालाने 
वाभालनू  

घेतल्माने अदा 
कयण्मात आरेरे 
लेतन  

लेतनातीर 
अनतप्रदान  

23.08.1996 2550 3050 500X11 भ.9हदलव  = 5645/- 

1.08.1997 2605 3125 520X12 भहशने  = 6240/- 

1.08.1998 2660 3200 540X12भहशने  = 6480/- 

1.08.1999 2720 3275 555X12भहशने = 6660/- 

1.08.2000 2780 3350 570X12भहशने  = 6840/- 

1.08.2001 2840 3425 585X12भहशने  = 7020/- 

1.08.2002 2900 3500 600X12भहशने  = 7200/- 

1.08.2003 2960 3575 615X12भहशने  = 7380/- 

1.08.2004 3020 3650 630X6भ.10हदलव  = 4005/- 

11.2.2005ते  

31.12.2005 

3125 

(3050-4590 

भध्मे ) 

3725 

(कननष्ट्ठ लरऩीक 
ऩदालयीर लेतन ) 

600X10भ.18हदलव  = 

6385/- 

                            एकूण        63855/- 

 
प्रत्मषात त्माॊना हद.11.02.2005 आदेळान्लमे लेतनशे्रणी 3050-75-3950-80-4590 भध्मे कननष्ट्ठ लरऩीक मा 
अधधक जफाफदायीच्मा ऩदालय वाभालनू घेण्मात आल्माभऱेु भ.ना.वे. लेतन ननमभ 1981 चे ननमभ 11(1) नवुाय 

लेतनशे्रणीतीर रु.3125 प्रभाणे लेतन  देम अवताना हद.11.02.2005 ऩावनू रु.3725 दयाने लेतन अदा कयण्मात 

आल्माने रु.63855/- अधधक त्मालयीर अनऴुॊगीक देम बत्त्माचे अनतप्रदान झार ेआशे.  
 
(फ) 6 व्मा लेतन आमोगानवुाय 1 जाने.2006 रा लेतनननजचचती चुकीची केल्माने अनतप्रदान:- 

   6व्मा लेतन आमोगाच ेलेतनननजचचतीनवूाय हद.1.1.2006 देम लेतन रु.3125X1.86=रु.5820 

   +ग्रेड-ऩे 1900=7720/- लेतन देम अवताॊना हद.1.1.2006 रा रु.3725X1.86=6930/- 

   +1900=रु.8830/- प्रभाणे लेतन अदा कयण्मात आल्माने अनतप्रदान झार ेआशे. 
 
लेतनलाढीच
ाा हदनाॊक  

अदा 
कयालमाचे 

अदा कयण्मात 
आरेरे 

लेतनातीर 
अनतप्रदान  
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लेतन+ग्रेड
-ऩे  

लेतन+ग्रेड-ऩे 
(वेलाऩसु्तकाती
र नोंदीनवुाय ) 

1.01.2006 5820+1900 6930+1900 1110X6भहशने  =6660/- 

1.07.2006 6060+1900 7200+1900 1140X12भहशने =13680/

- 

1.07.2007 6300+1900 7480+1900 1180X12भहशने =14160/

- 

1.07.2008 6550+1900 7770+1900 1220X1भ.22हदलव =2086

/- 

                                        एकूण 

 

     36586/- 

 
     लयीरप्रभाणे हद.1.01.2006 त े22.08.2008 ऩमतं रु.36586/- अधधक त्मालयीर देम अवरेरे अनऴुॊगीक 

बत्माचे अनतप्रदान झार.े 
 
(क) आचलालवत प्रगती मोजनेच्मा राबावाठी कननष्ट्ठ ऩदालयीर वेला वलचायात घेणे:-  

       श्री. प्रवलण एन इॊगोरे ल अन्म 30 कभाचा-माॊना हद.11.02.2005 रा कननष्ट्ठ लरऩीक ऩदाची लरयष्ट्ठ 

लेतनशे्रणी राग ू केरी अवल्माने वॊफॊधीत कभाचा-माॊना वदय ऩदालय 12 लऴााचा कारालधी हद.10.02.2017 रा 
ऩणुा शोत अवनू हद.11.02.2017 ऩावनू वधुारयत आचलालवत प्रगती मोजनेचा प्रथभ राब देम शोईर. ळावन 

ननणाम क्र. लेतन-1109/प्र.क्र.44/वेला-3 हद.1 एवप्रर 2010 नवुाय एकाच ऩदालय वरग 12 लऴा वेला झारेल्मा 
कभाचा-माॊना आचलावीत प्रगती मोजनेचा राब देम ठयतो. ऩयॊत ुमा प्रकयणी कुरी लगा 4 चे ऩदालयीर वेला 
वलचायात घेऊन वॊफॊधीत कभाचा-माॊना भनऩा आदेळ क्र.अभनऩा/ वाप्रवल/आमकु्त/2764/13हद.25.10.2013 

नवुाय आचलालवत प्रगती मोजनेचा प्रथभ राब हदनाॊक 23.08.2008 ऩावनू राग ूकयण्मात आरा आशे. वफफ 

ननमभफाशम राब राग ूकेल्माने हद.23.08.2008 ऩावनू ऩढुीरप्रभाणे अनतप्रदान झारे आशे. 
                                                                 (यक्कभ रुऩमात ) 

लेतनलाढीचा 
हदनाॊक  

अदा-
कयालमाचे 
लेतन+ग्रेड-

ऩे  

आचलालवत 
प्रगती 
मोजनेचा 
राबानवुाय 
अदा केरेरे 
लेतन  

अनतप्रदानाची 
यक्कभ  

23.08.2008 6550+1900 8060+2400 2010X10भ.9हदलव =20684/- 

1.07.2009 6810+1900 8380+2400 2070X12 भहशने =24840/- 
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1.07.2010 7080+1900 8710+2400 2130X12 भहशने =25560/- 

1.07.2011 7350+1900 9050+2400 2200X12 भहशने =26400/- 

1.07.2012 7630+1900 9400+2400 2270X12भहशने =27240/- 

1.07.2013 7920+1900 9760+2400 2340X12 भहशने =28080/- 

1.07.2014 8220+1900 10130+2400 2410X12 भहशने =28920/- 

1.07.2015 ते  

30.06.16 

8530+1900 10510+2400 2480X12 भहशने  =29760- 

                      एकूण         211484/- 

 
       हद.23.08.1996 त े31.12.2005  ऩमतं अनतप्रदान रु.63855/-  अधधक अनऴुॊगीक बत्त े
       हद. 1.01.2006 त े22.08.2008  ऩमतं अनतप्रदान रु.36586/-  अधधक अनऴुॊगीक बत्त े
       हद.23.08.2008 त े30.06.2016  ऩमतं अनतप्रदान रु.211484/- अधधक अनऴुॊगीक बत्त े
                                    एकूण लवरुऩात्र रु.311925/- अधधक अनऴुॊगीक बत्त े
   प्रती कभाचायी लवरुऩात्र यक्कभ रु.311925/- अधधक बत्त ेX 31 कभाचायी = रु.96,69,675/- 

 लवरुऩात्र यक्कभ रु.96,69,675/- अधधक अनऴुॊगीक बत्त्मावश लवरुीची कामालाशी करुन अनऩुारन कयाले. 
 
3.   वॊफॊधीत कभाचायी वलहशत ळषैणणक अशताा प्राप्त कयीता अवल्माच ेवफफीलय भनऩा प्रळावनाने 31 नारा 
कुरी कभाचा-माॊना कननष्ट्ठ लरऩीक मा ऩदालय हद.11.05.2005 ऩावनू वाभालनू घेतरे. माफाफत ऩदोन्नतीच े

ननकऴ ऩणुा न कयताशी लरऩीक वॊलगाात (लगा-क) लयच्मा ऩदालय वाभालनू घेण्मात आर ेल ऩढुीर कारालधीत 

ऩतुाता न केरेल्मा प्रकयणात ळावन ननदेळानवुाय कामालाशी कयण्मात आरी नाशी.  
    (अ) भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबागाचा ळावन ननणाम क्र. भबाऩ-1002/प्रक्र 38/02/20फ हदनाॊक 

8.05.2003 तवेच वाभान्म प्रळावन वलबागाच े हद. 30.12.1987 , हद. 7.02.2001 , ल हद. 1.01.1993 नवुाय 

एतदथा भॊडऱाच्मा भयाठी/हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोणे अथला ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू वटू लभऱणे.  

   (फ) वाभाजजक न्माम वलबाग ळावन ऩरयऩत्रक क्र. वीफीवी-10/2010/प्र.क्र. 590/भालक-5 हदनाॊक 8 जुन 2011 

नवुाय जात लधैता प्रभाणऩत्र प्राप्त करुन घेणे फॊधनकायक आशे.   
 
   उऩयोक्त प्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र.132 हद.16.04.2018 ल ऩत्र क्र.184 हद.21.05.2018 नवुाय आलचमक 

अलबरेख ल खुरावा वादय कयण्माव कऱवलण्मात आर े शोत.े ऩयॊत ुभागणी केरेरे अलबरेख ल भदु्मालयीर 

खुरावा रेखाऩरयषण ऩणुा शोईस्तोलय प्राप्त झार ेनाशी. ऩरयणाभी आषेऩ नोंदवलण्मात मेत अवनू रु.9669675/- 

लवरुऩात्र यक्कभ लवरु करुन अनऩुारन कयाले. 
DATDUBM6401 (Ref No : 184)                                                                           
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148 र्ळषण वलबागातीर लगय 4 च्मा कभयचा-माॊची ळैषणणक अशयता वलचायात न घेतल्माने 
ननमभफाह्म आचलार्वत प्रगती मोजनेचा राब भॊजूय कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :79   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 50933.00/-   

भशानगयऩालरका अभयालतीच ेवन 2014-15 चे रेखाऩयीषणादयम्मान भनऩाच्मा लळषण वलबागातीर कभषचा-
माॊच्मा वेलाऩुस्तकाची ऩडताऱणी केरी अवता लगष 4 च्मा कभषचाऱमाॊना रागू कयण्मात आरेल्मा आचलालवत 

प्रगती मोजनेचा राब भॊजूय कयताना ळषैणणक अशषता वलचायात न घेणे तवेच ळावन ननणषम क्र.लेऩुया 
210/प्र.क्र.124/वेला-9 दद.01.09.2015 नुवाय लेतनननश्चचती न केल्माने लेतनात अनतप्रदान झाल्माच ेननदळषनाव 

आर.े 

 

  

भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ननणाम क्र .लेऩयुा 1029 /प्र.क्र. 27 /वेला-9 हद.22 एवप्रर 2009 
नवुाय 6 व्मा लेतन आमोगानवुाय हद.1 जाने. 2006 ऩावनू वधुारयत लेतनवॊयचना राग ूकयण्मात 
आरी. भनऩा कभाचाऱ्माॊना 6 व्मा लेतन आमोगानवुाय हद.1 एवप्रर 2010 ऩावनू राब देण्मात आरे. 
लगा 4 कभाचाऱ्माॊना वधुारयत आचलालवत प्रगती मोजनेचा दवुया राब (24 लऴा) भॊजूय कयताना 
ऩदोन्नतीचे ननकऴ न ठयलता राब भॊजूय कयणे तवेच भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ननणाम 
क्र. लेऩयु/1210/ प्र.क्र.124/वेला/-09 हद.1.09.2015 नवुाय लेतनननजचचती न केल्माने लेतनात अनतप्रदान 
झाल्माचे ननदळानाव आर.े 

     माफाफत रेखाऩयीषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत- 

1) श्री वलजम ग. ढगे,लळऩाई, लळषण वलबाग, (लगष 6 उत्तीणष) 

    श्री. वलजम ग. ढगे माॊची भनऩा आदेळ क्र. अभनऩा/प्रळा/ठयाल-38/84 हद.12.10.1984 नवुाय 
चौकीदाय मा ऩदालय ननमकु्ती केरी. हद.15.10.1996 रा वधुारयत लेतनशे्रणी रु.2610-60-2910-65-

3300-70-4000 भध्मे कारफध्द ऩदोन्नतीचा प्रथभ राब हदरा. त्मानॊतय भनऩा आदेळ क्र. अभनऩा/ 
वाप्रली/उऩ/1847/2011 हद.8.08.2011 नवुाय लेतनफॅंड रु.4440-7440 ग्रेड-ऩे-1600 भधुन रु.5200-

20200 ग्रेड-ऩे 1900 भध्मे वधुारयत आचलालवत प्रगती मोजनेचा दवुया राब हद.15.10.2008 ऩावनू 
राग ूकयण्मात आरा. 

        श्री. ढगे लळऩाई शे हद. 01.07.2007 रा लेतनफॅंड 4440-7440 भध्मे रु.7300+ ग्रेड-ऩे 1600 

लेतन घेत शोत.े ऩयॊत ुहद.1.07.2008 योजी 7440+1600 ग्रेड लेतन ल हद.1.07.2008 रा लावऴाक 
लेतनलाढ राग ूकेल्मानॊतय उक्त ळावन ननणामातीर तयतदुीनवुाय रु.7580/- ऐलजी रु.7440 कभार 
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लेतन देम शोत.े 

      श्री. ढगे कननष्ट्ठ लरऩीक ऩदाव आलचमक अवरेरी एव एव वी उत्तीणा शी अशाता धायण कयीत 

नवल्माने त्माॊना 5200-20200 ग्रेड-लेतन 1900 शे लेतन फॉड देम शोत नाशी. त्माॊना रगतचे रु.1800 शे ग्रेड 

लेतन देम ठयत.े तवेच वलद्मभान ऩदालयीर लेतनफॉडचा कभार टप्ऩा रु.7440/- च्मा ऩढेु लेतन देम नवल्माने 

प्रत्मषात रु.7580/- एलढे लेतन गशृीत धरुन केरेरी लेतनननजचचतीवधु्दा अमोग्म ठयत.े त्माभऱेु 

हद.1.07.2008 ऩावनू अनतप्रदान झार ेआशे.     

 

लेतन ननजचचतीचा 
तऩळीर  

लेतनननजचचतीनवुाय अदा 
कयालमाचे लेतन 

चुकीच्मा लेतन 

ननजचचतीनवुाय अदा 
कयण्मात आरेरे लेतन 

लेतनातीर 

अनतप्रदान 

हद.1.07.2007 चे 
लेतन 

7300+1600=रु.8900     --   -- 

हद.1.07.2008  7440+1600=रु.9040/- 7580+1600=रु.9180/- 

(लेतन ननचचीतीऩलुा 
चुकीची लेतनलाढ) 

140x 3भ.1हद. 

 = रु.484/- 

हद.15.10.2008 

लेतनननजचचतीनवुाय 

7720+1800=रु.9520 7860+1900=रु.9760 240x8भ.17हद. 

 = रु.2052/- 

हद.01.07.2009 8010+1800=रु.9810 8160+1900=रु.10060 250x 12 भ. 

 = रु.3000/- 

हद.01.07.2010 8310+1800=रु.10110 8470+1900=रु.10370 260x 12भ. 

= रु.3120/- 

हद.01.07.2011 8620+1800=रु.10420 8790+1900=रु.10690 270x 12भ. 

= रु.3240/- 

हद.01.07.2012 8940+1800=रु.10740 9110+1900=रु.11010 270x 12भ. 

= रु.3240/- 

हद.01.07.2013 9270+1800=रु.11070 9440+1900=रु.11340 270x 12भ. 

= रु.3240/- 

हद.01.07.2014 त े

30.06.2015 

9610+1800=रु.11410 9780+1900=रु.11680 270x 12भ. 

= रु.3240/- 

   रु. 21616/- 
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         हद. 01.07.2008 त े30.06.2015 मा कारालधीत भऱू लेतनाभध्मे रु. 21616/- ल त्मालयीर 
अनऴुॊगीक बत्त े(उदा. भशाबत्ता, घयबाड ेबत्ता) इत्मादीचे अनतप्रदान झारे अवनू ननमभानवुाय 
ऩनुलेतनननजचचती करून अनतप्रदानाच्मा लवरुीवश अनऩुारन कयाले. 

 

2) श्री. अळोक भायोतयाल फोयकय लळऩाई ,लळषण वलबाग (9 ला लगष उत्तीणष) 

     श्री. अळोक भायोतयाल फोयकय माॊची ननमकु्ती भनऩा आदेळ क्र. अभनऩा/वाप्रली/1458/86 हदनाॊक 
05.05.1986 नवुाय शेल्ऩय मा ऩदालय लेतनशे्रणी रु.200-3-230-5-255-5-280 भध्मे कयण्मात आरी. 
हद.05.05.1998 ऩावनू लेतनशे्रणी रु.2610-60-2910-65-3300-70-4000 भध्मे कारफध्द ऩदोन्नतीचा 
प्रथभ राब देण्मात आरा. त्मानॊतय भनऩा आदेळ क्र. अभनऩा/वाप्रली/1847 /2011 हद. 08.08.2011 नवुाय 
लेतनफॅंड रु. 4440-7440 ग्रेड-ऩे 1600 भधून रु.5200-20200 ग्रेड ऩे 1900 भध्मे वधुारयत आचलालवत 
प्रगती मोजनेचा दवुया राब हदनाॊक 05.05.2010 ऩावनू राग ूकयण्मात आरा. 

   श्री. फोयकय शेल्ऩय शे हद.1.07.2008 योजी 7420+1600 ग्रेड-लेतन ल हद.01.07.2009 रा लेतनफॅंड 4440-

7440 भध्मे रु. 7690+ ग्रेड-ऩे 1600 लेतन घेत शोत.े ऩयॊत ुहद.1.07.2009 रा लावऴाक लेतनलाढ राग ूकेल्मानॊतय 

उक्त ळावन ननणामातीर तयतदुीनवुाय रु.7690/- ऐलजी रु.7440 कभार लेतन देम शोत.े 

 

   श्री. फोयकय कननष्ट्ठ लरऩीक ऩदाव आलचमक अवरेरी एव. एव. वी. उत्तीणा शी अशाता धायण कयीत 

नवल्माने त्माॊना 5200-20200 ग्रेड-लेतन 1900 शे लेतन फॉड देम शोत नाशी. त्माॊना रगतचे रु.1800 ग्रेड लेतन देम 

ठयत.े तवेच वलद्मभान ऩदालयीर लेतनफॉडचा कभार टप्ऩा रु.7440/- च्मा ऩढेु लेतन देम नवल्माने प्रत्मषात 

रु.7690/- गशृीत धरुन केरेरी लेतनननजचचतीवधु्दा अमोग्म ठयत.े त्माभऱेु हद.1.07.2009 ऩावनू अनतप्रदान 

झार ेआशे.     

 

लेतनननजचचतीचा 
तऩळीर  

लेतनननजचचतीनवुाय अदा 
कयालमाचे लेतन 

चुकीच्मा लेतन 

ननजचचतीनवुाय अदा 
कयण्मात आरेरे लेतन 

लेतनातीर 

अनतप्रदान 

हद.01.07.2008 चे 
लेतन 

7420+1600=रु.9020 -- -- 

हद.01.07.2009    7440+1600=रु.9040 

(4440-7440) 

7690+1600=रु.9210/- 

(4440-7440ग्रेडऩ1े600) 

170 x10भ.4हद. = 

रु.1722/- 

हद.05.05.2010 रा 
लेतनननजचचती नवुाय  

7720+1800=रु.9520 

7440+1600=9040x 

3%=280 

7970+1900=रु.9870 350x01भ.27हद. 

= रु.655/- 

हद.01.07.2010 7720+1800=रु.9520 7970+1900=रु.9870 350 x 12भ. 
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= रु.4200/- 

हद.01.07.2011 8010+1800=रु.9810 8270+1900=रु.10170 360 x 12भ. 

= रु.4320/- 

हद.01.07.2012 8310+1800=रु.10110 8580+1900=रु.10480 370 x 12भ. 

= रु.4440/- 

हद.01.07.2013 8620+1800=रु.10420 8900+1900=रु.10800 380 x 12भ. 

= रु.4560/- 

हद.01.07.2014 8940+1800=रु.10740 9230+1900=रु.11130 390 x 12भ. 

= रु.4680/- 

हद.01.07.2015 त े

30.06.2016 

9270+1800=रु.11070 9570+1900=रु.11470 400 x 12भ. 

= रु.4800/- 

   रु. 29377/- 

 

  हद. 01.07.2009 त े30.06.2016 मा कारालधीत भऱू लेतनाभध्मे रु.29377/- ल त्मालयीर अनऴुॊगीक 

बत्त े(उदा.भशाबात्ता,घयबाड ेबत्ता) इत्मादीचे अनतप्रदान झार ेअवनू उक्त ळावन ननणामातीर 

तयतदुीनवुाय ऩनुलेतनननजचचती करून अनतप्रदानाच्मा लवरुीवश अनऩुारन कयाले. 

    

DATDUBM6401 (Ref No : 190)                                                                           

153 भनऩा अभयालतीच्मा आधथयक लऴय 2014-15 चा अथयवॊकल्ऩ, जभा-खचय ल आधथयक 
श्स्त्थतीलयीर अर्बप्राम. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 00 

   

रेखा ळीऴा :00   01 ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

भनऩा अभयालतीच्मा 2014-15 च्मा भूऱ ल वुधारयत अॊदाजऩत्रकाच ेल त्मानुऴॊगाने प्रत्मष जभा ल खचाषच े

अलरोकन कयताना भूऱ अॊदाजऩत्रकात वलवलध फाफीॊलय अलाजली जभेचे अॊदाज नोंदवलणे, लधैाननक याखील 

ननधीवाठी तयतूद न कयणे ल तयतूद केरेल्मा ननधीभध्मे प्रत्मष जभा न कयणे, आस्थाऩना खचष प्रचॊड 

प्रभाणालय अवणे, अनालचमक ल ननयथषक खचष मा तु्र्माभुऱे ऩमाषमाने भनऩाची लऴष अखेय आधथषक श्स्थती 
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वभाधानकायक ददवून मेत नाशी. 
 

  

    अथावॊकल्ऩ शा ऩढुीर लऴाातीर अऩेक्षषत उत्ऩन्न ल भनऩाचे भमााहदत उत्ऩन्नातनू भनऩाषेत्रातॊगात वलवलध 

वलकावात्भक ल अन्म वलहशत फाफीॊलय कयालमाचा खचा माॊच्मा ननमोजनाचा आयाखडा अवल्माने तो भनऩाच्मा 
वला प्रकायच्मा वलत्तीम कामालाशीभध्मे प्राथलभक ल अत्मॊत भशत्लाचा दस्तालेज भानरा जातो. भागीर लऴाातीर 

उत्ऩन्नाॊचा आढाला घेऊन अथावॊकल्ऩीम लऴाातीर उत्ऩन्नाचे स्त्रोत तवेच उऩरब्ध ल नव्माने प्रस्तावलत 

उत्ऩन्नाच्मा स्त्रोताॊऩावनू लभऱणाये अऩेक्षषत उत्ऩन्न माॊचा वललेकऩलुा ल लास्तललादी वलचाय करून त्मातनू 

आलचमक खचााच ेअॊदाज भाॊडण्मात आर ेऩाहशजे. मावॊफॊधीच्मा भागादळाक तयतदुी याष्ट्रीम भशानगयऩालरका 
रेखा ननमभालरीच्मा प्रकयण 33 भध्मे वलस्ततृऩणे भाॊडण्मात आल्मा आशेत. 
   भनऩा अभयालती वन 2014-15 चा भऱू ल वधुारयत अथावॊकल्ऩ भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ 

1949 च ेकरभ 95,96 ल 100 नवुाय भॊजूय कयण्मात आरा अवनू जभा खचााचा गोऴलाया ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
 
 
 
 
 
 

जभा फाज ू
                                                               (यकभा कोटीॊत) 

उत्ऩन्नाचे स्लरूऩ  भऱू अॊदाज वधुारयत अॊदाज प्रत्मष उत्ऩन्न 
प्रायॊलबक लळल्रक (भशवरुी) 
भशवरुी उत्ऩन्न  

35.33 
289.77 

0.13 
359.19 

25.47 
166.00 

प्रायॊलबक लळल्रक (बाॊडलरी) 
भशवरुी उत्ऩन्न 

33.03 
204.51 

151.99 
223.59 

169.60 
69.73 

प्रायॊलबक लळल्रक (अवाधायण) 
अवाधायण ऋण ल वलरॊफन 

5.85 
7.30 

4.54 
10.21 

1.65 
6.18 

एकूण 576.00 749.68 438.60 

 
खचष फाज ू

खचााच ेस्लरूऩ भऱू अॊदाज वधुारयत अॊदाज प्रत्मष खचा 
भशवरुी खचा 
बाॊडलरी 

311.54 
192.46 
7.30 

312.40 
258.58 
7.37 

167.47 
87.88 
5.36 
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अवाधायण ऋण ल वलरॊफन  
एकूण खचा 511.30 578.35 260.64 

अऩेक्षषत अखेयची लळल्रक  
(वला लभऱून) 

64.69 171.30 177.88  
(प्रत्मष लळल्रक) 

 
मालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत :- 
1. जभेचे अलास्तल अॊदाज :- 
         अॊदाजऩत्रक शे लास्तललादी ल भागीर लऴााच्मा अनबुलाच्मा आधाये तमाय केरा ऩाहशज.े ऩयॊत ुतवे न कयता 
भशवरुी उत्ऩन्नाच्मा काशी फाफी पुगलनू लाढवलरेल्मा हदवनू मेतात. 
उदाशयणाथा : 
                                                                   (यकभा कोटीॊत) 

उत्ऩन्नाची लाढ भागीर 3 लऴााची वयावयी  
(2011-12 त े2013-14) 

2014-15 चे भऱू 

ल वधुारयत 

अॊदाज 

प्रत्मष उत्ऩन्न 

इभायतीलयीर कय  16.03 40.00 18.32 

यशदायी ऩाव 8.15 12.00 0.00 

धचल्रय लवरुी ठेका 0.01 0.25 0.03 

व्माऩायी वॊकुर उत्ऩन्न 0.71 1.50 0.51 

ओऩन स्ऩेव लवरुी (20%) 0.16 1.10 0.35 

 
 
 2. वलळऴे याखील ननधीवाठी तयतदुी प्रत्मष जभा न कयणे. 
        भनऩाने भशायाष्ट्र भनऩा अधधननमभाच े वलवलध करभाखारी वलवलध याखील ननधीची उबायणी करून 

त्मावाठी अॊदाजऩत्रकात तयतदू कयणे  ल प्रत्मष स्लतॊत्र खात्माभध्मे यकभा जभा कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ु

केलऱ लेतन याखील ननधीवाठी रु. 2.00 कोटी ल घवाया ननधीवाठी 0.60 कोटी एलढी तयतदू कयण्मात आरी. 
तथावऩ, त्माॊचे अनऴुॊगाने दोन्शी ननधीभध्मे जभा ननयॊक आढऱत.े म्शणजेच मालयीर तयतदुी अन्म फाफीॊलय खचा 
कयण्मात आल्माची ळक्मता आशे. 
      कजाननलायण ननधी, ननलतृ्तीलेतन ननधी, डीवीऩीएव भध्मे भनऩाचा हशस्वा ई. ननधीवाठी तयतदू कयण्मात 

आरी नाशी.  
 
3. अखेयच्मा ल वरुुलातीच्मा लळल्रकेतीर तपालत : 
       अॊदाजऩत्रकाभध्मे वन 2013-14 ची अखेयची लळल्रक ल 2014-15 ची वरुुलातीची लळल्रक माॊत तपालत 
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हदवनू मेत.े 
                                                                   (यकभा कोटीत) 

फाफ 2013-14ची अखेयची लळल्रक  2014-15 प्रत्मष थकीत अवरेरी 
वरुुलातीची लळल्रक 

तपालत 

भशवरुी    168.11 
(-) 154.75 
---------------  
     14.36 

25.47 (-) 11.11 

बाॊडलरी    242.72 
(-)  65.91 
---------------  
    177.81 

169.60 8.21 

  
लयीर तपालतीभऱेु 2014-15 चे वधुारयत अॊदाजऩत्रकात भशवरुी बागात रु. 11.11 कोटी जादा तय बाॊडलरी रु. 

8.21 कोटी कभी यकभ वरुुलातीच्मा लळल्रक गशृीत धयण्मात आरी. 
 
4. आधथषक श्स्थती :-  
      भनऩाची आधथाक जस्थती प्राभखु्माने स्लउत्ऩन्नालय ल त्माभधून झारेल्मा खचाालय आधारयत अवनू 

अधधकाधधक वलकाव वधुायणात्भक काभ ेकयण्मावाठी भनऩाने त्माॊचे कामाषेत्रातीर वलवलध स्त्रोत ओऱखून 

त्माॊचे फऱकटीकयण कयणे आलचमक अवत.े भनऩाने भारभत्ताॊच ेवलेषण करून पेयभलु्माॊकन कयणे, वलवलध 

कयाॊचे ऩनुननाधायण कयणे अत्मॊत आलचमक शोत.े वलवलध कय ल दयाॊच े पेयालरोकन करून वन 2014-15 

अॊदाजऩत्रक तमाय कयण्मात आर े आशे ऩयॊत ु प्रत्मषात वधुारयत कय ला दयाॊची आकायणी कयण्मात आरी 
नवल्माने अथाातच भनऩाची आधथाक जस्थती कभकुलत अवल्माच ेहदवनू मेत.े  
 
    उदाशयणाथा भशवरूी जभेचे अॊदाज ल प्रत्मष लवरुी ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
                                                                   (यकभा कोटीत) 

अ.क्र. उत्ऩन्नाची लाढ उत्ऩन्नाचे अॊदाज  प्रत्मष जभा 
1 इभायतीलयीर कय  40.00 18.32 
2 ऩथकय  2.15 1.53 

3 स्थाननक वॊस्थाकय  100.00 80.57 

4 जकातऩोटी नकुवान बयऩाई 3.00 00.00 

5 नझुर उत्ऩन्न 4.00 00.00 

6 वाॊस्कृनतक बलन बाड े 0.56 1.14 

7 भाध्मलभक ळाऱा अनदुान 8.00 00.00 
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     माप्रकाये भनऩाव अऩेक्षषत उत्ऩन्नाच्मा प्रभखु  स्त्रोताऩावनू तरुनेने कभी उत्ऩन्न प्राप्त झार ेआशे. अव े

अवताॊना 2014-15 च्मा 191.47 कोटी एलढमा भशवरुी उत्ऩन्नातनू लेतन, ननलतृ्तीलेतन, कॊ त्राटी/योजॊदायी 
आस्थाऩना ल अन्म उत्ऩन्न फाफीलय  रु. 92.61 कोटी एलढा प्रचॊड खचा झारा आशे. चार ू रेखाऩरयषण 

अशलारातीर वलवलध ऩरयच्छेदात नोंदवलल्मा प्रभाणे फयाच खचा अनालचमक ल ननयथाक ठयरा आशे. ( उदा. 
जी.आम.एव. डाटालयीर खचा) 
    वन 2014-15 मा लऴाअखेय अॊदाजऩत्रक ऩसु्तकानवुाय रु. 24.00 कोटी ( भशवरुी) ल रु. 151.45 कोटी 
(बाॊडलरी) मा प्रभाणे रु. 175.45 कोटी अऩेक्षषत अवताॊना प्रत्मष उऩरब्ध झारेल्मा फॉकेच्मा खातऩेसु्तकाॊनवुाय 

(वॊख्मा 44) रु.62.62 कोटी एलढीच लळल्रक हदवनू मेत.े 
    वफफ एकूण ऩरयजस्थती वलचायात घेता भनऩाची 2014-15 अखेयची आधथाकजस्थती वभाधानकायक नाशी अव े

रषात मेत.े 

DATABWM6901 (Ref No : 07)                                                                           
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 करभ ९ फ खारीर आषेऩ 
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6 वभाजभॊहदया ऩावून रु. 70 राखाच्मा अलैध लवुरी प्रकयणालय कामयलाशी न शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 00 

   

रेखा ळीऴा :12   भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 7000000.00 /- 

 

भनऩाच्मा भारकीच्मा गलऱीऩुया ळादीखाना वभाज भॊददयाऩावून 15 लऴाषत अॊदाज ेरु.70 राखाचे खाजगीरयत्मा  
अलधै लवुरी झाल्माने वलषवाधायण वबेने कामषलाशी कयण्माव वुचलूनशी त्माकड ेदरुषष झाल्माने भनऩाची शानी 
झारेरी आशे. 

 

  

   वलावाधायण वबेच्मा ठयालाॊच्मा इनतलतृाॊचे अलरोकन कयताना भनऩाच्मा स्थालय भारभत्तऩेावनू 

अनाधधकृतऩणे खाजगी लवरुी करून भनऩाच्मा भशवरुाची प्रचॊड शानी शोत अवल्माचे हदवनू आर.े 

   भनऩा अभयालती षेत्रातीर गलऱीऩयुा ळादीखाना मेथ ेभनऩातपे वभाजभॊहदय फाॊधण्मात आर ेअवनू श्री 
वरीभ फेग मवुपु फेग शी भनऩाभध्मे कामायत नवरेरी व्मक्ती स्लत्ची ऩालती देऊन वभाज भॊहदयाऩावनू 

अलधै लवरुी कयीत अवल्माच ेवलावाधायण वबा ठयाल क्र.64 हद. 12/12/2014 च्मा इनतलतृालरून हदवनू आर.े 

त्मा अनऴुॊगाने वबेऩढेु भाॊडण्मात आरेल्मा प्रस्ताल क्र. 64, हद.12/12/2014 नवुाय ‘भागीर 15 लऴााचे  एकूण 

रु.70 राख ननघतात’. 

   वदय प्रकयणी वबेद्लाये कामदेळीय कामालाशी कयण्माचा ठयाल भॊजूय कयण्मात आरा. मा वफॊधान ेअधावभाव 

क्र.16, हद. 30/01/2018 अन्लमे भनऩा आमकु्ताॊना वॊफॊधधत नस्ती उऩरब्ध करून वध्माजस्थती स्ऩष्ट्ट 

कयण्माव वचुवलण्मात आरे शोत.े  ऩयॊत ुत्मालयीर स्ऩष्ट्टीकयण रेखाऩयीषणाव प्राप्त झार ेनाशी. 

   मालरून भनऩा प्रळावनाने वलावाधायण वबेच्मा ननदेळाकड ेल वदय अलधै लवरुीकड ेदरुाष केल्माच ेस्ऩष्ट्ट 

अवनू ऩरयणाभी भागीर 15 लऴाात भनऩाच्मा  अॊदाजे  रु.70 राखाच्मा भशवरुाची शानी झाल्माची ळक्मता 
नाकायता मेत नाशी. 

DATABWM6901 (Ref No : 16)                                                                           

9 कय ननधाययणानॊतय स्त्थाननक वॊस्त्था कयाची रु.23.46 राख एलढी यककभ अद्माऩ लवूर 
न शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 
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रेखा ळीऴा :392   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2346380.00/-   

भनऩाचे वन 2012-13, 2013-14 ल 2014-15 च्मा स्थाननक वॊस्था कय वलबागाच ेकय ननधाषयणाची तऩावणी 
केरी अवता 21 व्माऩा-माॊकड ेकय ननधाषयण तायखेव रु.23,46,380/- थकीत कय अवल्माच ेददवून आर ेअवून 

वदय यकभ वॊफॊधधत व्माऩा-माॊकडून अद्माऩ लवूर कयण्मात आर ेनाशी. 
 

  

       भनऩा, अभयालतीचे स्थाननक वॊस्था कय वलबागाच े वन 2014-15 च े रेखाऩयीषणात व्माऩा-माॊचे वन 

2012-13, 2013-14 ल 2014-15 चे कय ननधाायण प्रकयणे तऩावरी अवता खारीरप्रभाणे कयाच्मा यकभा थकीत 

अवल्माचे हदवनू आर.े  भशायाष्ट्र भनऩा ( स्था.वॊ.कय) ननमभ भधीर ननमभ क्र.33 (2) नवुाय कय 

ननधाायणानवुाय अनसुेम शोणा-मा कयाऩेषा व्माऩा-माॊनी कभी कयाचा बयणा केरा अवनू वॊफॊधधत व्माऩा-
माॊकडून  ननमभ क्र.4 नवुाय थकीत कय लवरू कयणे आलचमक आशे. 
तऩळीर खारीरप्रभाणे :- 
अ.क्र. एरफीटी क्रभाॊक व्माऩा-माॊचे नाल कय 

ननधाायण 

लऴा 

ननधाारयत 

एकूण कय, 

दॊड ल व्माज 

बयणा 
केरेरी 
यक्कभ 

थकीत कय / 

दॊडाची 
अप्राप्त 

यक्कभ 
1 AMT020300030 यभेळकुभाय ॲण्ड 

वन्व 

2014-15 17200 12200 5000 

2 AMT030200169 याभको इॊडस्रीज 2014-15 616666 127340 489326 

3 AMT010200009 भयुरीधय कोर डऩेो 2014-15 35180 29712 5468 

4 AMT201016601 वशेरी वाडी वेंटय 2013-14 219986 102196 117790 

5 AMT201016601 वशेरी वाडी वेंटय 2014-15 117387 73191 44196 

6 AMT010200429 न्म ुऩरक कक्रमेळन 2014-15 1466613 1447633 18980 

7 AMT010200426 ईस्भाईर पॎ ळन 

फाजाय 

2014-15 99810 90050 9760 

8 AMT010200402 नतरुऩती कक्रमेळन 2014-15 69142 38714 30428 

9 AMT020102313 ओभळक्ती 
इॊटयप्राईजेव 

2012-13 312707 25038 287669 

10 AMT020102313 ओभळक्ती 
इॊटयप्राईजेव 

2013-14 350349 124241 226108 
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11 AMT020102313 ओभळक्ती 
इॊटयप्राईजेव 

2014-15 298382 170710 127672 

12 AMT020102508 जतायीमा ककयाणा 2012-13 405210 1715 403495 

13 AMT020102508 जतायीमा ककयाणा 2013-14 248087 4025 244062 

14 AMT020102508 जतायीमा ककयाणा 2014-15 10411 2580 7831 

15 AMT020103814 शऴा वाडीज 2014-15 98127 60571 37556 

16 AMT020300323 नायामण प्रास्टीक 2012-13 25995 1980 24015 

17 AMT020300323 नायामण प्रास्टीक 2013-14 38113 2506 35607 

18 AMT020103587 वाषी जनयर 

स्टोअवा 

2014-15 9794 1370 8424 

19 AMT020103610 ळारीनी वेल्व 

कॉऩोयेळन 

2014-15 213318 36706 176612 

20 AMT020300300 गाॊधी आबऴुण कें र 2013-14 45169 2179 42990 

21 AMT020300300 गाॊधी आबऴुण कें र 2014-15 8031 5440 3391 

   एकूण 4705677 2360097 2346380 

(रु.तलेीव राख छेचाऱीव शजाय तीनळ ेअॊळी) 
       माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.127, हदनाॊक 16.04.2018 नवुाय अनऩुारन भागवलरे अवता वॊफॊधधत वलबागाचे 
हद.19.4.2018 योजी उत्तय प्राप्त झार ेअवनू त्माप्रभाणे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.  

DATDSTM7301 (Ref No : 127)                                                                           

11 वन 2014-15 भध्मे भशानगयऩार्रकेच्मा वलवलध वलबागाच्मा जाहशयातीवाठी वॊफॊधधत 
लतृ्तऩराॊना ळावन भान्म दयाऩेषा अधधक दयाने यककभ अदा केल्माने भनऩाच ेझारेरे नुकवान 
रु.104076/- फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 104076.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 104076.00/- 

 

भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळा.नन. क्र.ऩीमुली-1000/प्र.क्र.73/2000/34 दद.1 भे 2001 मातीर 

ऩरय.क्र. 6 अन्लमे भशानगयऩालरकेच्मा लगीकृत जादशयाती तवेच दळषनी जादशयाती ळावन धोयणाप्रभाणे 

लतृ्तऩत्राॊना ऩयस्ऩय वलतयीत कयण्माचे अधधकाय आशेत.तथावऩ,त्माॊनी आऩल्मा जादशयातीच्मा वलतयणावाठी 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[93] 

ळावनभान्म लतृ्तऩत्राॊच्मा मादीचा तवेच ळावनभान्म दयाचा अॊगीकाय करून ळावन धोयणाप्रभाणे त्मा त्मा 
लगाषतीर लतृ्तऩत्राॊभध्मे कयालमाच्मा वभान तत्लालयीर लाटऩाच्मा धोयणाचा कटाषाने अॊभर कयाला अव ेनभूद 

आशे. भात्र अभयालती भशानगयऩालरकेच्मा जादशयात वलबागाने उऩरब्ध करून ददरेल्मा अलबरेख्माच्मा 
तऩावणीत वन 2014-15 भध्मे भशानगयऩालरकेच्मा वलवलध वलबागाच्मा जादशयाती लतृ्तऩत्रात प्रलवद्ध 

कयण्माफाफत वॊफॊधधत लतृ्तऩत्राॊना ळावनभान्म दयाऩेषा अधधक दयाने यक्कभ अदा केल्माने भनऩाचे रु.104076 

/- एलढे नुकवान झाल्माच ेददवून मेत.े 

 

  

     

     भशानगयऩालरका, अभयालतीचे वन 2014 -15 चे रेखाऩयीषणाकयीता भनऩाच्मा जाहशयात वलबागाकडून 

उऩरब्ध करून देण्मात आरेल्मा अलबरेख्माच्मा तऩावणीत वन 2014-15 भध्मे भशानगयऩालरकेच्मा वलवलध 

वलबागाच्मा जाहशयाती लतृ्तऩत्रात प्रलवद्ध कयण्माफाफत वॊफॊधधत लतृ्तऩत्राॊना ळावनभान्म दयाऩेषा अधधक दयाने 

यक्कभ अदा केल्माने भनऩाच ेनकुवान झाल्माच ेननदळानाव मेत.े                                                                          
                                                                        (यक्कभ 

रुऩमात) 
 

अ.क्र
. 

जाहशया
त क्र ल 

हदनाॊक  

वॊफॊधीत      

वलबाग  
लतृ्तऩत्राचे 
नाल  

जाहशयाती
चा आकाय 
(वें.भी.) 

ळावनभा
न्म दय प्रनत 

वे.भी. 
(उऩरब्ध 

दयऩत्रका 
नुवाय)  

देम 

यक्कभ  
प्रत्मषा
त प्रदान 

केरेरी 
यक्कभ  

झारेरे 

अनत-
प्रदान  

देमकाचा 
क्र. ल 

हदनाॊक 

(नोंदलशी-
तीर 

नोंदीनुवाय
) 

1  18/23-

4-13  
कामा.अलब.

2  
वाप्ता.बाय
त लॊदना  

3 x 20  46=00  2760/- 4320/- 1560/-  1-10-14  

2  97/18-

7-18  
नगयवधचल  प्रेयणाऩुॊज  3 x 30  36=00  3240/- 3780/-  540/-  5-4-14  

3  151/7-

9-13  
कामा.अलब.

2 
भातबृूभी  3 x 30 41=00  3690/- 4200/-  510/- 24-4-14  

4  152/7-

9-13  
कामा.अलब.

2 
आलाज ए 

बायत  

3 x 30 28=00  2520/-  3920/- 1400/-  1-10-14  

5  175/24-

9-13  
जकात 

अधधषक  
दै.हशॊदसु्तान  3 x 30 57=00  5130/- 5880/- 750/- 19-5-14  

6  198/17-

10-13  
ळशय 

अलबमॊता  
फुरॊद देळ  3 x 40 26=00 3120/- 4200/- 1080/- 19-5-14  

7  201/24-

10-13  
ळशय 

अलबमॊता 
प्रेयणाऩुॊज 3 x 30 36=00  3240/- 3780/-  540/- 4-4-14  

8  202/24-

10-13  
ळशय 

अलबमॊता 
भातबृूभी  3 x 30 41=00  3690/- 4800/-  1110/-  25-4-14  
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9  209/30-

10-13  
कामा.अलब.

1  

जजलनदाता  3 x 35  21=00  2205/- 3000/-  795/- 4-4-14  

10  217/1-

11-13  
बाॊडाय 

वलबाग  

बायत लॊदना  3 x 20  46=00  2760/- 4320/- 1560/- 1-10-14  

11  220/7-

11-13  
ळशय 

अलबमॊता  
भशावलदबा  3 x 40  52=00  6240/- 7280/- 1040/- 1-11-14  

12  221/7-

11-13 
ळशय 

अलबमॊता 
रोकऩथ  3 x 35  52=00  5460/- 8320/- 2860/- 22-8-14  

13  236/14-

11-13 
ळशय 

अलबमॊता 
अभयालती 
भॊडर  

3 x 20 60=00  3600/- 4500/-   900/-  25-4-14  

14  242/19-

11-13  
व वॊ 
नगययचना  

फातभीऩत्र  3 x 50  34=00  5100/- 6480/- 1380/- 22-11-14  

15  249/26-

11-13  
ळशय 

अलबमॊता 
भानलक्राॊती  3 x 35  46=00  4830/- 6480/- 1650/- 12-5-14  

16  257/2-

12-13  
प्रकाळ 

वलबाग  

अभयालती 
भॊडर  

3 x 35  60=00  6300/- 7200/- 900/- 25-4-14  

17  268/7-

12-13  
ळशय 

अलबमॊता  
फातभीऩत्र  3 x 35  34=00  3570/-  6480/-  2910/- 26-12-13  

18  274/11-

12-13  
कामा अलब 

1  

बायत की 
आनफान  

3 x 20  21=00  1260/- 6240/- 4980/- 1-10-14  

19  274/11-

12-13  
कामा अलब 

1 

रोकऩथ  3 x 20  52=00  3120/- 5200/- 2080/- 25-9-14  

20  294/27-

12-13  
प्रकाळ 

वलबाग  

अभयालती 
भॊडर  

3 x 20  60=00  3600/- 4500/- 900/-  25-4-14  

21  298/31-

12-13  
कामा.अलब. 

1  

ननबाम 

वॊचाय  

3 x 20  25=00  1500/-  4320/- 2820/- 2-1-14  

22  299/2-

1-14  
बाॊडाय 

अधधषक  

अभयालती 
भॊडर  

3 x 20 60=00  3600/- 4500/- 900/- 25-4-14  

23  302/4-

1-14  
ळशय 

अलबमॊता  
रोकऩथ  3 x 30  52=00  4680/- 6240/- 1560/- 22-8-14  

24  302/4-

1-14  
ळशय 

अलबमॊता  
दै.प्रदळान  3 x 30  41=00  3690/- 4800/-  1110/- 12-5-14  

25  304/7-

1-14  
कामा.अलब. 

2  

आहदभ 

कैलायी  

3 x 40  23=00  2760/- 3600/- 840/-  12-5-14  

26  305/8-

1-14  
प्रकाळ 

वलबाग 

अभयालती 
भॊडर  

3 x 20  60=00  3600/- 4500/- 900/-  25-4-14  

27  307/9-

1-14  
प्रकाळ 

वलबाग 

फातभीऩत्र  3 x 20  34=00  2040/- 3160/- 1120/- 22-12-14  

28   307/9-

1-14  
प्रकाळ 

वलबाग 

उठाठेल  3 x 20  26=00  1560/-  2464/-  904/-  22-12-14  
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29  308/9-

1-14  
ळशय 

अलबमॊता 
भातबृूभी  3 x 30 41=00  3690/- 6000/-  2310/- 25-4-14  

30  324/20-

1-14  
कामा 
अलबमॊता 1  

फातभीऩत्र  3 x 50  34=00  5100/- 8640/-  3540/-  22-12-14  

31  338/31-

1-14  
कामा.अलब.

2   

ननबाम 

वॊचाय  

3 x 35   25=00  2625/- 6336/- 3711/- 25-4-14  

32  338/31-

1-14  
कामा.अलब.

2   

बायत की 
आनफान  

3 x 35  21=00  2205/-  7800/-  5595/-  1-10-14  

33  344/1-

2-14  
कामा 
अलबमॊता 1  

फातभीऩत्र  3 x 50  34=00  5100/- 6840/- 1740/- 22-12-14  

34  354/6-

2-14  
ळशय 

अलबमॊता  
अभयालती 
भॊडर  

3 x 30  60=00  5400/- 6300/-  900/- 25-4-14  

35  12/8-5-

14  
ळशय 

अलबमॊता 
दै.प्रदळान 3 x 40 41=00 4920/-  8400/- 3480/- 11-6-14  

36  13/8-5-

14 
कामा 
अलबमॊता 1 

अभयालती 
भॊडर 

3 x 90  60=00  16200/

- 

18000/- 1800/- 25-7-15  

37  23/20-

5-14  
कामा 
अलबमॊता 1 

फातभीऩत्र  3 x 30  34=00  3060/- 4860/- 1800/- 22-12-14  

38  29/21-

5-14  
ळशय 

अलबमॊता 
ननबाम 

वॊचाय  

3 x 35   25=00  2625/- 6480/-  3855/- 26-6-14  

39  38/3-6-

14  
ळशय 

अलबमॊता 
फातभीऩत्र  3 x 40  34=00  4080/- 5184/- 1104/- 22-12-14  

40  58/18-

6-14  
कामा 
अलबमॊता 1 

ननबाम 

वॊचाय 

3 x 35   25=00  2625/- 4725/- 2100/- 10-11-14  

41  61/20-

6-14  
ळशय 

अलबमॊता 
बायत की 
आनफान  

3 x 40   21=00  2520/- 7280/-  4760/- 1-10-14  

42  67/30-

6-14  
कामा 
अलबमॊता 1 

भातबृूभी  3 x 40 41=00  4920/- 6000/- 1080/- 25-7-15  

43  70/2-7-

14  
ळशय 

अलबमॊता 
फातभीऩत्र  3 x 50  34=00  5100/- 7632/- 2532/-  12-6-15  

44  80/14-

7-14  
ळशय 

अलबमॊता 
बायत की 
आनफान  

3 x 20   21=00  1260/- 4680/- 3420/- 1-10-14  

45  92/18-

7-14  
ळशय 

अलबमॊता 
बायत की 
आनफान  

3 x 50   21=00  3150/- 7800/- 4650/- 1-10-14 

46  107/2-

8-14  
ळशय 

अलबमॊता 
रोकऩथ  3 x 20  52=00  3120/- 4160/- 1040/- 22-8-14  

47  114/7-

8-14  
कामा 
अलबमॊता 1 

करावलचल  3 x 30  23=00  2070/- 6720/- 4650/- 10-11-14  

48  128/22-

8-14  
प्रकाळ अभयालती 3 x 20  60=00  3600/- 6000/- 2400/- 24-11-14  
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वलबाग भॊडर  

49  155/9-

9-14  
ळशय 

अलबमॊता 
अशननाऴ   3 x 50  31=00  4650/- 8960/- 4310/- 1-10-14  

50 151/5-

9-14  
प्रकाळ 

वलबाग 

अभयालती 
भॊडर  

3 x 30  60=00  5400/-  6000/- 600/- 24-11-14  

51  133/26-

8-14  
कामा.अलब.

2   

रोकऩथ  3 x 25  52=00  3900/- 5200/- 1300/- 22-8-14  

52  100/28-

7-14  
लवस्टीभ 

भॎनेजय  

अभयालती 
भॊडर  

3 x 20  60=00  3600/- 5400/- 1800/- 24-11-14  

       एकूण  104076/

- 

 

 

      भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळा.नन. क्र.ऩीमलुी-1000/प्र.क्र.73/2000/34 हद.1 भे 2001 मातीर 

ऩरय.क्र. 6 अन्लमे भशानगयऩालरकेच्मा लगीकृत जाहशयाती तवेच दळानी जाहशयाती ळावन धोयणाप्रभाणे 

लतृ्तऩत्राॊना ऩयस्ऩय वलतयीत कयण्माचे अधधकाय आशेत.तथावऩ,त्माॊनी आऩल्मा जाहशयातीच्मा वलतयणावाठी 
ळावनभान्म लतृ्तऩत्राॊच्मा मादीचा तवेच ळावनभान्म दयाचा अॊगीकाय करून ळावन धोयणाप्रभाणे त्मा त्मा 
लगाातीर लतृ्तऩत्राॊभध्मे कयालमाच्मा वभान तत्लालयीर लाटऩाच्मा धोयणाचा कटाषाने अॊभर कयाला अव ेनभदू 

आशे. भात्र अभयालती भशानगयऩालरकेच्मा जाहशयात वलबागाने  लयीरप्रभाणे जाहशयाती लतृ्तऩत्रात प्रलवद्ध 

कयण्माफाफत वॊफॊधधत लतृ्तऩत्राॊना ळावनभान्म दयाऩेषा अधधक दयाने यक्कभ अदा केल्माने भनऩाच े

रु.104076/-एलढे नकुवान झाल्माच ेहदवनू मेत.े 
      माफाफत अधावभाव क्र.66, हद.03/03/2018 अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा.भात्र खुरावा प्राप्त न 

झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATMMSM6701 (Ref No : 66)                                                                           

13 वन 2014-15 भध्मे ळावनाच्मा लतीने र्ळषण कय,योजगाय शभी उऩकय ल भोठमा 
ननलावी इभायतीलयीर कय अॊतगयत नागरयकाॊकडून लवूर केरेरी यककभ रु.5.01 कोटी ळावन 
खात्मात वलरॊफाने बयणा  कयण्मात आल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 275172000.00 /- 

 

भशायाष्ट्र याज्माचा भशवूर म्शणून ळावनाच्मा लतीने श्स्लकायरेल्मा वलष यकभा कोणताशी गयैलाजली वलरॊफ न 

रालता कोणत्माशी ऩरयश्स्थतीत यक्कभ श्स्लकायल्माऩावून दोन ददलवाच्मा आत ळावनाच्मा खात्मात ऩूणषत: 
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बयण्मात मेतीर.काभाच्मा दोन ददलवाच्मा भमाषदेच ेऩारन कयणे व्मलशामष शोणाय नवेर तय वलबागप्रभुख वलळऴे 

आदेळ काढून जभा कयण्माचा अलधी काभाच्मा वात ददलवाऩमतं लाढलू ळकतात अळी भशायाष्ट्र कोऴागाय 

ननमभ -1968 भधीर वलबाग चाय, ननमभ 8(1) मात तयतूद आशे.तवेच माफाफत ळावनाने लेऱोलेऱी वूचना लजा 
ननदेळवुद्धा ददरेरे आशेत.भात्र भनऩाने वन 2014-15 भध्मे ळावनाच्मा लतीने लळषण कय,योजगाय शभी उऩकय 

ल भोठमा ननलावी इभायतीलयीर कय अॊतगषत नागरयकाॊकडून लवूर केरेरी यक्कभ रु.5.01 कोटी ळावन खाती 
वलरॊफाने बयणा केल्माचे उऩरब्ध नस्तीलरून ददवून मेत.े 

 

  

    भशानगयऩालरकेद्लाया नागरयकाॊकडून लळषण कय,योजगाय शभी उऩकय ल भोठमा ननलावी 
इभायतीलयीर कय इत्मादी ळावकीम कय लवरू केरा जातो. भशायाष्ट्र कोऴागाय ननमभ -1968 वलबाग 
चाय, ननमभ 8(1) भधीर  तयतदूीनवुाय तथा ळावनाने लेऱोलेऱी हदरेल्मा वचूनालजा ननदेळाॊनवूाय 
ळावनाच्मा लतीने लवरू कयण्मात आरेरा ळावकीम कय, लवरुीच्मा हदनाॊकाऩावनू जास्तीत जास्त 
वात हदलवाचे आत ळावन खात्मात बयणा कयणे आलचमक आशे. 

    वन 2014 -15 भध्मे अभयालती भशानगयऩालरकेने ळावनाच्मा लतीने लळषण कय,योजगाय शभी 
उऩकय ल भोठमा ननलावी इभायतीलयीर कय अॊतगात रु.50150515/- एलढी यक्कभ नागरयकाकडून 
लवरू केरी अवल्माचे उऩरब्ध करून हदरेल्मा नस्तीलरून हदवनू मेत.े लवरू केरेल्मा यकभा 
भनऩाच्मा, एचडीएपवी,अभयालती मेथीर फॉक खात ेक्र.27317620000020 मात लेऱोलेऱी जभा 
कयण्मात आल्मात.  ऩढेु मा खात्मातनू यक्कभ काढून उऩयोक्त हदनाॊकाव ळावन खात्मात प्रत्मषात 
बयणा कयण्मात आरेरा आशे. लवरू केरेल्मा यकभेचा ळावन खाती केरेरा बयणा माफाफतचा तऩळीर 
ऩढुीरप्रभाणे आशे. 

भहशना  लळषण कय  योजगाय शभी 
उऩकय  

भोठमा 
ननलावी 
इभायतीलयीर 
कय  

एकूण  बयणा केल्माचा 
हदनाॊक  

04/2014  1418931/- 234026/-  27182/- 1680139/- 23/9/2014 

05/2014  1287320/- 151942/- 154431/- 1593693/- 23/9/2014  

06/2014 1395641/- 124806/-  25365/- 1545812/- 22/10/2014 

07/2014 1098599/- 117526/-  22798/-  1238923/- 22/10/2014  

08/2014 2467739/-  337041/-  88305/-  2893085/- 25/11/2014 

09/2014  4727705/- 729450/- 172956/- 5630111/- 25/11/2014 

10/2014 2937877/- 410318/-  93500/- 3441695/- 24/01/2015 

11/2014 5496253/- 775752/- 263061/- 6535066/- 24/03/2015  

12/2014  7433591/- 1239398/- 342872/- 9015861/- 24/03/2015 
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01/2015 4459800/- 647163/- 133545/- 5240508/- 24/03/2015 

02/2015 3345307/- 472014/-  78867/- 3896188/- 24/03/2015 

03/2015 6277319/- 962602/- 199513/- 7439434/- 13/04/2015  

एकूण  42346082/- 6202038/- 1602395/- 50150515/-  

 

     उऩयोक्त वललयणऩत्राचे अलरोकन केल्माव लवरू केरेल्मा कयाचा प्रत्मेक भहशन्मात वलरॊफाने 
बयणा केल्माचे ननदळानाव मेत.े 

वदय यक्कभ शी ळावनाच्मा लतीने लवरू केरी अवल्माने वलहशत भदुतीत ती ळावन खाती जभा 
कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुमा भशानगयऩालरकेत माप्रभाणे कामालाशी शोत नवल्माचे स्ऩष्ट्ट शोत.ेतयी 
भशानगयऩालरकेने भध्मे लळषण कय,योजगाय शभी उऩकय ल भोठमा ननलावी इभायतीलयीर कय अॊतगात 
लवरू शोणाऱ्मा यकभेचा ळावन खाती वलहशत कारालधीत बयणा कयण्माच्मा दृष्ट्टीने उधचत उऩाममोजना 
कयाव्मात. तवेच वदय अननमलभततवे ळावनाकडून षभाऩन प्राप्त कयाले. 

DATMMSM6701 (Ref No : 08)                                                                           

14 वन 2014-15  मा आधथयक लऴायत प्रदान केरेल्मा रु.11.57 राख इतकमा अग्रीभाच े
प्रत्मष झारेल्मा खचायच्मा बफजकाॊवश वभामोजन न झाल्माने भनऩा ननधीच्मा झारेल्मा 
वॊबावलत शानीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 1157000.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 1157000.00/-   

भुॊफई वलत्तीम ननमभ-1959 भधीर ननमभ 142 (अ) नुवाय अग्रीभाच े3 भदशन्माच ेआत वभामोजन शोणे 

आलचमक आशे. भात्र वलदशत भुदतीच ेआत अग्रीभाऩोटी उचर केरेल्मा यकभाॊच ेप्रत्मष खचाषच्मा ऩुयाव्मावश 

वभामोजन न झाल्माने यकभाॊचा गयैवलननमोग शोऊन भनऩा ननधीची शानी झाल्माची ळक्मता नाकायता मेत 

नाशी. 
 

  

       भशानगयऩालरका, अभयालतीचे वन 201 4 -15 चे रेखाऩयीषणात रेखा वलबागाकडून उऩरब्ध करून 

देण्मात आरेल्मा अग्रीभ नोंदलशीची तऩावणी केरी अवता वन 201 4 -15 भधीर 09 प्रभाणकाॊन्लमे अदा 
केरेल्मा एकूण रु.1157000/-च्मा तात्ऩयुत्मा अग्रीभाॊचे वभामोजन झाल्माच्मा नोंदी नोंदलशीत आढऱून 
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आरेल्मा नाशीत. वभामोजन न झारेल्मा अग्रीभ यकभेचा तऩळीर ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
अ.क्र. अग्रीभ ज्माॊना देण्मात 

आरे त्माॊचे नाल/ऩदनाभ 
अग्रीभ देण्माचे थोडक्मात   
प्रमोजन  

अग्रीभ प्रदान 
केल्माचा प्रभाणक 
क्रभाॊक ल हदनाॊक 

यक्कभ  
रुऩमे 

1  श्री डी ए लभवाऱ भेभोयी फॉक्व,भुॊफई मेथे 
ऩाठवलणेफाफत. 

1572/3-6-2014  3000/- 

2  श्री प्रबाकय देलऩजुायी  जातीननशाम जनगणना फाफत 
काभाकरयता भुॊफई 
प्रलावाकरयता अग्रीभ. 

1607/6-6-2014  5000/- 

3  श्री जी एच जमस्लार  अनतक्रभण शटवलणेव 
अग्रीभधन. 

1917/20-6-2014  100000/- 

4  श्री आय एभ 
ऩलाय,उऩअलबमॊता  

प्राथ.ळाऱा दरुुस्तीकरयता 
अग्रीभ. 

2441/1-7-2014  200000/- 

5  श्री लभरीॊद फल्राऱ, 
अलबमॊता  

रोकवबा वाला.ननलडणूक 
2014 भतदान कें रालय 
ववुलधा ऩयुवलण्माफाफत. 

3833/16-8-2014  100000/- 

6  डॉ.वधचन छगन 
फोंरे,ऩळ ुळल्म 
धचककत्वक  

औऴध वाहशत्म खयेदीकरयता. 5436/25-9-2014  200000/- 

7  श्री ऩी व्शी इॊगोरे,उऩ 
अलबमॊता  

ऩोरीव भखु्मारम मेथे 
प्रलेळद्लाय उबायणेकरयता 
अग्रीभ. 

8330/3-12-2014  299000/- 

8  श्रीभती अरुणा डाॊगे  करा भशोत्वलाकरयता. 9651/9-1-2015  200000/- 
9  वौ.     चयणजजतलवॊग 

कौय नॊदा,भशाऩौय  
भुॊफई मेथे जाणेकरयता. 13242/23-3-2015  50000/- 

   एकूण रुऩमे  1157000/- 
 

        भुॊफई वलत्तीम ननमभ-1959 भधीर ननमभ 142(अ) नवुाय अग्रीभाच े3 भहशन्माच ेआत वभामोजन शोणे 

आलचमक आशे.भात्र वलहशत भदुतीच ेआत अग्रीभाऩोटी उचर केरेल्मा यकभाॊच े प्रत्मष खचााच्मा ऩयुाव्मावश 

वभामोजन न झाल्माने यकभाॊचा गयैवलननमोग शोऊन भनऩा ननधीची शानी झाल्माची ळक्मता नाकायता मेत 

नाशी. 
        लयीरप्रभाणे एकूण रु.11.57 रष एलढी प्रचॊड यक्कभ भनऩाच्मा रेख्माफाशेय हदघा कारालधीवाठी अवणे शी 
गॊबीय फाफ आशे. वदय प्ररॊत्रफत अवरेल्मा अग्रीभ वभामोजनाफाफतची वद्मजस्थती स्ऩष्ट्ट कयण्माफाफत 

अधावभाव क्र.67, हद.5.3.2018 अन्लमे रेखा वलबागाव कऱवलण्मात आर े शोत.े ऩयॊत ू त्माफाफतचा खुरावा 
प्राप्त झारा नवल्माभऱेु आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATMMSM6701 (Ref No : 67)                                                                           
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16 कजयननलायण ननधी खात्मातीर जभा यकभा दीघय भुदतीवाठी गुॊतलणूक न कयता फचत 
खात्मात ठेलल्माने 2014–15 भध्मे अॊदाजे रु 48843/ व्माजाच ेनुकवान शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 6399171.00 /- 

 

भशायाष्ट्र भनऩा अधधननमभातीर करभ 92(1) नुवाय एखाद्मा ननधीतून यकभा काढण्माची आलचमकता 
नवल्माव अळा यकभा दीघष भुदतीवाठी गुॊतवलण्माच ेननदेळ अवताना कजषननलायण ननधी खात्मातीर लळरकी 
यकभाॊच ेदीघष भुदतीवाठी क्रकपामतळीय गुॊतलणूक न केल्माभुऱे 2014-15 मा लऴाषत अॊदाज ेरु.48843/- एलढ्मा 
व्माजाचे भनऩाच ेनुकवान झार ेआशे. माचप्रभाणे त्माऩूलीच्मा कारालधीतवुद्धा भनऩाच ेव्माजाऩोठी नुकवान 

झार ेआशे. 

 

  

भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभाच्मा करभ 92 (1) नवुाय भशानगयऩालरकेच्मा ननधीत जभा 
अवरेल्मा लळरकी यकभाॊची गुॊतलणूक ळावनभान्म फॉकेत कयणे आलचमक आशे. भनऩाच्मा वलत्त 
ळाखेकडीर उऩरब्ध अलबरेख्माप्रभाणे कजाननलायण ननधीच्मा एजक्वव फॉक, ळाखा अभयालती भधीर 
खात ेक्र.911010036128187 च्मा फॉक वललयणाचे अलरोकन केरे अवता अवे हदवनू आरे की,वदय 
खात्मातीर हद.31-03-2014 अखेयची लळल्रक रु.1041510/-अवनू त्मालय त्मालय त्रभैालवक व्माज 
(वाधायणत: 3.75 त े4.00 टक्के प्रनतलऴा दयाने) अनकु्रभे रु. 10387/-,10605/-,10712/-,10585/- 
अवे एकूण रु.42289/- प्रत्मेक नतभाशी अखेय खात्मात जभा कयण्मात आरे आशे.  
     उऩयोक्त करभान्लमे ननधीतीर यक्कभ काढण्माची आलचमकता नवल्माव अळा यकभा दीघा 
भदुतीवाठी गुॊतवलण्माचे ननदेळ अवताना ल कजाननलायण ननधीभधीर यकभा ननमलभत खचाावाठी 
उऩरब्ध नवल्माभऱेु त्माॊची हदघा भदुतीवाठी गुॊतलणूक कयणे आलचमक शोत.े त्माभऱेु लळल्रक 
यकभाॊची गुॊतलणूक हदघा भदुतीवाठी ल तरुनेने अधधक व्माजदयालय करून अधधक व्माज प्राप्त कयता 
आरे अवत.े 
     वन 2014-15 च्मा वरुुलातीव रु.1041510/- लळल्रक अवनू त्मालय  जलऱऩाव 4% प्रनतलऴा 
मा दयाने रु.42289/- एलढे व्माज 2014-15 भध्मे फचत खात्मालय प्राप्त झारे आशे.वदय कारालधीत 
वलवलध फॉकाॊकडीर एक लऴाावाठीचे भदुती ठेलीलयीर दय वयावयीने 8.75% (अॊदाजे) अवनू त्माची 
तरुना केल्माव अॊदाजे रु.91132/- एलढे व्माज वन 2014-15 भध्मे प्राप्त शोणे अऩेक्षषत शोत.ेऩयॊत ू
ककपामतळीय गुॊतलणूक न केल्माभऱेु रु.48843/- एलढ्मा व्माजाचे नकुवान झाल्माचे हदवनू मेत.े 
माचप्रभाणे कजाननलायण ननधीच्मा स्थाऩनेऩावनू 2013-14 मा आधथाक लऴााऩमतं वदु्धा दयलऴी 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[101] 

व्माजाऩोटी भनऩाचे आधथाक नकुवान झारे आशे. 
     मावॊदबाात अधावभाव क्र. 08 हदनाॊक 23-01-2018 अन्लमे वलचायणा केरी अवता भनऩाचे रेखा 
वलबागाकडून खुरावा प्राप्त झारा नाशी. ननमभानवुाय कामालाशी न केल्माभऱेु भनऩाव व्माजाची शानी 
झाल्माभऱेु वदयचा आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATMMSM6701 (Ref No : 08)                                                                           

19 भनऩाच ेकय वलबाग/म्मु.नगय यचना वलबागातीर कभयचा-माॊच ेवेलाऩुस्त्तकातीर 
अननमर्भततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

वेलाप्रलेळोत्तय ननमभानुवाय ळावकीम वेलेत / स्लामत्त वॊस्थेत ननमुक्त झारेल्मा वलष कभषचा-माॊना ळावनाने / 

स्लामत्त वॊस्थेने ठयलून ददरेल्मा ननमभालरीनुवाय अशषता धायण कयणे आलचमक अवून भनऩाचे आयोग्म 

वलबागातीर कभषचा-माॊचे वेलाऩुस्तकात तु्रदट/उणीला आढऱून आल्माभुऱे त्माप्रभाणे भनऩाने उधचत प्रळावकीम 

कामषलाशी कयणे आलचमक अवताॊना अळा प्रकायची कामषलाशी केरी नवल्माचे ददवून मेत.े 

 

  

     भनऩा, अभयालतीच ेवन 2014-15 च ेरेखाऩयीषणात कय वलबागाच ेखारीर वेलाऩुस्तकाॊची ऩडताऱणी 
केरी अवता त्माभध्मे खारीरप्रभाणे अननमलभतता आढऱून आल्मात :- 
(अ) 
अ.क्र. कभाचा-माॊचे नाॊल ल ऩदनाभ वेलाऩसु्तकातीर आढऱून आरेल्मा अननमलभतता 
1 2 3 
1 श्री.ळबुभ गजानन लाकोड,े 

कननष्ट्ठ लरवऩक 

1. चारयत्र्म ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात हदवनू आरी नाशी. 
2. लदै्मकीम ऩात्रतफेाफत जजल्शा ळल्म धचककत्वकाॊनी हदरेल्मा   
   प्रभाणऩत्राची नोंद हदवनू आरी नाशी. 
3. MSCIT वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा झाल्माची नोंद  

   वेलाऩसु्तकात नाशी. 
4. एतदथा भॊडऱाची भयाठी/हशॊदी बाऴा उत्तीणा कयण्माऩावनु वटु  

   लभऱाल्माची वेलाऩसु्तकात नोंद नाशी. 
5. नाभाॊतयण पॉभाव ्जोडरेरे नाशी. 
6. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी नाशी. 
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2 श्री.गजानन वा.घगेु,  

कननष्ट्ठ लरवऩक 

1. चायीत्र्म ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात हदवनू आरी नाशी. 
2. लदै्मकीम ऩात्रतफेाफत जजल्शा ळल्म धचककत्वकाॊनी हदरेल्मा   
   प्रभाणऩत्राची नोंद हदवनू आरी नाशी. 
3. एतदथा भॊडऱाची भयाठी/हशॊदी बाऴा उत्तीणा कयण्माऩावनु वटु  

   लभऱाल्माची वेलाऩसु्तकात नोंद नाशी. 
4. नाभाॊतयण पॉभाव ्जोडरेरे नाशी. 

3 श्री.ळयद उत्तभयाल काऱे, 

कननष्ट्ठ लरवऩक 
 

1. चायीत्र्म ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात हदवनू आरी नाशी. 
2. लदै्मकीम ऩात्रतफेाफत जजल्शा ळल्म धचककत्वकाॊनी हदरेल्मा   
   प्रभाणऩत्राची नोंद हदवनू आरी नाशी. 
3. एतदथा भॊडऱाची भयाठी/हशॊदी बाऴा उत्तीणा कयण्माऩावनु वटु  

   लभऱाल्माची वेलाऩसु्तकात नोंद नाशी. 
4. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 

4 श्री.भनोशय बाऊयालजी 
ढोके, कननष्ट्ठ लरवऩक 

1. चायीत्र्म ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात हदवनू आरी नाशी. 
2. लदै्मकीम ऩात्रतफेाफत जजल्शा ळल्म धचककत्वकाॊनी हदरेल्मा   
   प्रभाणऩत्राची नोंद हदवनू आरी नाशी. 
4. MSCIT वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा झाल्माची नोंद  

   वेलाऩसु्तकात नाशी. 
5. एतदथा भॊडऱाची भयाठी/हशॊदी बाऴा उत्तीणा कयण्माऩावनु वटु  

   लभऱाल्माची वेलाऩसु्तकात नोंद नाशी. 
6. टॊकरेखन ऩयीषा भयाठी/इॊग्रजी ऩयीषा उत्तीणा अवल्माची  
   नोंद नाशी. 
7. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

5 श्री.कभरककळोय अ.देवाई  1. चायीत्र्म ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2. लदै्मकीम ऩात्रतफेाफत जजल्शा ळल्म धचककत्वकाॊनी हदरेल्मा   
   प्रभाणऩत्राची नोंद नाशी. 
3. MSCIT वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा झाल्माची नोंद  

   वेलाऩसु्तकात नाशी. 
4. एतदथा भॊडऱाची भयाठी/हशॊदी बाऴा उत्तीणा कयण्माऩावनु वटु  

   लभऱाल्माची वेलाऩसु्तकात नोंद नाशी. 
5. टॊकरेखन ऩयीषा भयाठी/इॊग्रजी ऩयीषा उत्तीणा अवल्माची  
   नोंद नाशी. 
6. नाभाॊतयण पाभाव ्बयरेरे नाशीत. 
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6 श्री.मोगेचलय झाॊ.आकोड,े 

ननयीषक 

1. चायीत्र्म ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2. लदै्मकीम ऩात्रतफेाफत जजल्शा ळल्म धचककत्वकाॊनी हदरेल्मा   
   प्रभाणऩत्राची नोंद नाशी. 
3. MSCIT वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा झाल्माची नोंद  

   वेलाऩसु्तकात नाशी. 
4. एतदथा भॊडऱाची भयाठी/हशॊदी बाऴा उत्तीणा कयण्माऩावनु वटु  

   लभऱाल्माची वेलाऩसु्तकात नोंद नाशी. 
5. टॊकरेखन ऩयीषा भयाठी/इॊग्रजी ऩयीषा उत्तीणा अवल्माची  
   नोंद नाशी. 

7 श्री.आय.एन.अॊफाडकय 
 

1. चायीत्र्म ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2. लदै्मकीम ऩात्रतफेाफत जजल्शा ळल्म धचककत्वकाॊनी हदरेल्मा   
   प्रभाणऩत्राची नोंद नाशी. 
3. MSCIT वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा झाल्माची नोंद  

   वेलाऩसु्तकात नाशी. 
4. एतदथा भॊडऱाची भयाठी/हशॊदी बाऴा उत्तीणा कयण्माऩावनु वटु  

   लभऱाल्माची वेलाऩसु्तकात नोंद नाशी. 
5. टॊकरेखन ऩयीषा भयाठी/इॊग्रजी ऩयीषा उत्तीणा अवल्माची  
   नोंद नाशी. 

8 श्री.यभेळ लबभयाल वशाये, 

चेकय/जभादाय 
1. चायीत्र्म ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2. लदै्मकीम ऩात्रतफेाफत जजल्शा ळल्म धचककत्वकाॊनी हदरेल्मा   
   प्रभाणऩत्राची नोंद नाशी. 
3. MSCIT वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा झाल्माची नोंद  

   वेलाऩसु्तकात नाशी. 
4. एतदथा भॊडऱाची भयाठी/हशॊदी बाऴा उत्तीणा कयण्माऩावनु वटु  

   लभऱाल्माची वेलाऩसु्तकात नोंद नाशी. 
5. टॊकरेखन ऩयीषा भयाठी/इॊग्रजी ऩयीषा उत्तीणा अवल्माची  
   नोंद नाशी. 
6. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

 
तवेच म्मु.नगय यचना वलबागाच ेकभाचा-माॊच ेवेलाऩुस्तकाची तऩावणी केरी अवता खारीर अननमलभतता आढऱून 
आल्मात :- 
(फ) 
अ.क्र. कभाचा-माॊचे नाॊल ल ऩदनाभ वेलाऩसु्तकातीर आढऱून आरेल्मा अननमलभतता 
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1 2 3 

1 श्री.वॊजम जमदेल डाके, 

कननष्ट्ठ लरवऩक 

ननमकु्ती हद.5.6.2004 

1. चायीत्र्म ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात हदवनू आरी नाशी. 
2. एतदथा भॊडऱाची भयाठी/हशॊदी बाऴा उत्तीणा कयण्माऩावनु वटु  

   लभऱाल्माची वेलाऩसु्तकात नोंद नाशी. 
3.  टॊकरेखन ऩयीषा भयाठी/इॊग्रजी ऩयीषा उत्तीणा अवल्माची  
   नोंद नाशी. 
4. नाभाॊतयण पॉभाव ्जोडरेरे नाशी. 
5. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

2 श्री.वनुनर ऩॊ.वलाई,  

कननष्ट्ठ लरवऩक, 

ननमकु्ती हद.15.10.1984 

 

1. चायीत्र्म ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2. लदै्मकीम ऩात्रतफेाफत जजल्शा ळल्म धचककत्वकाॊनी हदरेल्मा   
   प्रभाणऩत्राची नोंद नाशी. 
3. MSCIT वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा झाल्माची नोंद  

   वेलाऩसु्तकात नाशी. 
4. एतदथा भॊडऱाची भयाठी/हशॊदी बाऴा उत्तीणा कयण्माऩावनु वटु  

   लभऱाल्माची वेलाऩसु्तकात नोंद नाशी. 
5. टॊकरेखन ऩयीषा भयाठी/इॊग्रजी ऩयीषा उत्तीणा अवल्माची  
   नोंद नाशी. 
6. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी नाशी. 
7. नाभननदेळन पॉभाव ्बयरेरे नाशीत. 

 

1.    लयीर तक्ता “फ” भधीर अ.क्र.1 श्री.वॊजम जमदेल डाके माॊची भुऱ ननमुक्ती चतुथा शे्रणीभध्मे अवून 
त्माॊना हदनाॊक 2.11.2008 ऩावून कननष्ट्ठ लरवऩक मा ऩदालय ऩदोन्नती वलहशत अटी ल ळतींच्मा अनुऴॊगाने 
देण्मात आरी.   
 

       त्माॊच ेऩदोन्नती आदेळातीर अट क्र.3 नुवाय भयाठी टॊकरेखन 30 ळ.प्र.लभ. ल इॊग्रजी टॊकरेखन 40 
ळ.प्र.लभ. 1 लऴाात उत्तीणा कयणे फॊधनकायक अवून मा कारालधीत टॊकरेखन ऩयीषा उत्तीणा न केल्माव 
ऩदालनती कयण्मात मेईर, अळी अट अवताना त्माॊनी टॊकरेखन ऩयीषा उत्तीणा केरी नवल्माच ेवेलाऩुस्तकातीर 
नोंदीॊलरुन हदवून मेत.े  भनऩाने अद्माऩ कोणतीशी प्रळावकीम कामालाशी केरी नवून त्माॊच्मा ननमभानुवाय लावऴाक 
लेतनलाढी थाॊफवलण्मात आरेल्मा नाशीत. 
 

2.     लयीर तक्ता “फ” भधीर अ.क्र.2 श्री.वुननर ऩॊजाफयाल वलाई, कननष्ट्ठ लरवऩक लयीर तक्ता-फ भध्मे नभुद 
केल्माप्रभाणे MSCIT ऩयीषा/टॊकरेखन ऩयीषा उत्तीणा केरी नवून जात ऩडताऱणीची नोंद नवल्माभुऱे त े
ऩदोन्नतीव ऩात्र नवल्माच ेहदवून मेत.े  तयी त्माॊना 12 लऴा ल 24 लऴांच ेवेलेची कारफध्द/आचलालवत प्रगती 
मोजनेचा राब देण्मात आल्माच ेहदवून मेत.े 
 

3.     तवेच भनऩाच ेइतयशी फ-माच कभाचा-माॊनी ळैषणणक ऩात्रता ऩूणा केरी नवताना त्माॊना 
ऩदोन्नती/आचलालवत ऩदोन्नतीचा राब देण्मात आल्माच ेहदवून मेत.े 
 

4. भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भुॊफई ळावन ननणाम क्र.भबाऩ-1087/14/वीआय-2/87/20, 
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हदनाॊक 30.12.1987 नवुाय वेलाननमकु्तीऩावनू दोन लऴाात भयाठी बाऴा उत्तीणा कयणे ककॊ ला भयाठी बाऴा 
उत्तीणा कयण्माऩावनू वटु लभऱवलणे आलचमक आशे.  वलहशत कारालधीत ऩयीषा उत्तीणा न शोणा-माअथला वटु 

न लभऱवलणा-मा कभाचा-माॊच्मा लेतनलाढी योखण्माव ऩात्र ठयेर.  ऩयॊत ुभनऩाचे अळा प्रकायची कामालाशी केरेरी 
नाशी. 
 

5. भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भुॊफई ळावन ननणाम क्र.हशबाऩ-1076-28, हदनाॊक 10.6.1976 

नवुाय प्रत्मेक ळावकीम कभाचा-माने ळावकीम वेलेत रुज ूझाल्माच्मा हदनाॊकऩावनू तीन लऴााचे भदुतीत उत्तीणा 
कयणे आलचमक आशे ककॊ ला वटु लभऱवलणे आलचमक आशे.  वलहशत कारालधीत ऩयीषा उत्तीणा न शोणाऱ्मा 
अथला वटु न लभऱवलणाऱ्मा कभाचा-माॊच्मा लेतनलाढी योखण्मात मेतीर.  अव ेअवताना भनऩाचे कभाचा-माॊना 
भयाठी बाऴा / हशॊदी बाऴा उत्तीणा केल्माची ककॊ ला वटु लभऱवलल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नवनू वलहशत 

कारालधीनॊतय त्माॊच्मा लावऴाक लेतनलाढी योखण्मात आल्मा नाशीत.  
 

6. भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भुॊफई ळावन ननणाम क्र.प्रलळषण-2000/प्र.क्र.5/2001/39, हदनाॊक 

20.7.2002 नवुाय जे कभाचायी वॊगणक अशाता ऩयीषा उत्तीणा कयणाय नाशीत, अळा कभाचा-माॊच्मा लेतनलाढी 
वटु लभऱण्माव ऩात्र शोईस्तोलय योखण्मात मेईर.  तवेच भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भुॊफई 

ळावन ननणाम क्र.प्रलळषण-2000/प्र.क्र.61/2001/39, हदनाॊक 19.3.2003 नवुाय हदनाॊक 19.3.2003 योजी ककॊ ला 
त्मानॊतय गट-अ, गट-फ ल गट-क भधीर ज्मा ऩदाची ननलड प्रकक्रमा वरुु शोईर, अळा नव्माने ननमकु्त शोणा-मा 
वला अधधकायी/कभाचायी वॊगणक अशाता त्माॊच्मा ननमकु्तीच्मा हदनाॊकाऩावनू दोन लऴााच ेआत प्राप्त न केल्माव 

अळा कभाचा-माॊच्मा वेला वभाप्त कयण्मात मेईर, अवे स्ऩष्ट्ट नभदु आशे. ऩयॊत ुभनऩा प्रळावनाकडून अळा 
प्रकायची कामालाशी कयण्मात आरी नाशी. 
 

       माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.118, हदनाॊक 05.04.2018 नवुाय अनऩुारन भागवलरे अवता कोणतशेी उत्तय 

प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.  

DATDSTM7301 (Ref No : 118)                                                                           

20 स्त्थामी वर्भती ठयालाद्लाये ननश्चचत केरेल्मा ऩयलाना ळुल्काच्मा यकभेऩेषा कभी दयाने 
लवुरी केल्माने रु.22000/- च्मा भशवुराच्मा शानीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 22000.00/-   

स्थामी ठयाल क्र.166, दद.08/02/2013 नुवाय वुधारयत ननश्चचत दयाप्रभाणे ऩयलाना ळुल्काची यक्कभ लवूर न 

केल्माने रु.22000/- च्मा यकभेचे नुकवान झार ेआशे. 
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        फाजाय वलबागाद्लाये वन 1999-2000 ऩावनू व्मालवामीकरयता आलचमक अवरेल्मा ऩयलाना ळलु्काची 
लवरुी कयण्मात मेत अवनू वलावाधायण वबा ठयाल क्र.08. हद.19/01/2013 नवुाय नलीन व्मालवाम वभावलष्ट्ट 

कयण्मात आरेरे आशे. एकूण 275 व्मालवानमक ऩयलाना ळलु्काच ेवधुारयत दय स्थामी ठयाल क्र.166, 

हद.08/02/2013 नवुाय ननजचचत कयण्मात आरेरे आशे. 

        वलबागाने ऩयुवलरेल्मा ऩालती ऩसु्तक ल दैननक लवरुी नोंद्लशीळी तऩावणी केरी अवता उऩयोक्त 

ठयालाच्मा ननजचचत दयाप्रभाणे लवरुी न कयता त्माऩेषा कभी दयाप्रभाणे लवरुी कयण्मात आल्माच ेहदवनू आर.े 

         ऩढुीर व्मलवाॊमाऩावनू ननजचचत दयाऩेषा कभी लवरू केल्माचे आढऱून आर.े 

                                                                 (यकभा रुऩमात) 

व्मलवामाचे नाल ऩालती फकु क्र./ 

ऩालती क्र. ल 

हदनाॊक 

ननजचचत दय आकायण्मात 

आरेरे दय 
कभी लवरू केरेरी 
यक्कभ 

भॊगर कामाारम 884/025 , 

03.02.2015 
15000/- 13000 2000 

भॊगर कामाारम 884/028 , 

03.02.2015 
15000/- 13000 2000 

भॊगर कामाारम 884/039 , 

03.02.2015 
15000/- 13000 2000 

भॊगर कामाारम 884/040 , 

03.02.2015 
15000/- 13000 2000 

भॊगर कामाारम 884/042 , 

03.02.2015 
15000/- 13000 2000 

भॊगर कामाारम 884/049 , 

03.02.2015 
15000/- 13000 2000 

भॊगर कामाारम 884/053 , 

04.02.2015 
15000/- 13000 2000 

भॊगर कामाारम 886/026 , 

05.01.2015 
15000/- 13000 2000 

भॊगर कामाारम 887/035 , 

05.01.2015 
15000/- 13000 2000 

भॊगर कामाारम 886/083 , 

06.02.2015 
15000/- 13000 2000 

भॊगर कामाारम 943/030 , 

10.01.2015 
15000/- 13000 2000 

एकूण यक्कभ रु. 165000 143000 22000 

           लयीर ऩयलानाधायकाकडून ऩयलाना ळलु्क ननजचचत दयाप्रभाणे लवरू न केल्माभऱेु त्माफाफतची 
जफाफदायी ननजचचत करून लवरू कयण्मात माल.े         

DLFSPPM8501 (Ref No : 32)                                                                           
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21 वेलाकयाची आकायणी न केल्माभुऱे ल वलहशत भुदतीत वेलाकयाचा बयणा न केल्माभुऱे 
रु. 29.00 राख एलढ्मा वॊबाव्म दॊडनीम व्माजाची जफाफदायी ननश्चचत करून लवुरी 
शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 2921190.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2921190.00/-   

Finance act 1994 नुवाय वेलाकयाची यक्कभ लेऱेत कें र ळावनाकड ेबयणा न केल्माभुऱे त्मातीर वलवलध 

करभान्लमे ननभाषण शोणाऱमा दॊडनीम व्माजाच्मा रु. 29,21,190/- एलढ्मा दानमत्लाचा भनऩा ननधीलय अकायण 

बुदंड ऩडणाय अवून वॊफॊधीताकडून जफाफदायी ननचचीतीवश लवुरी शोणे आलचमक आशे. 

 

  

        Finance act 1994 भधीर करभ 65 (105)(zzzz) नवुाय अचर वॊऩत्तीच्मा बाडभेलू्मालय 12% कें र 

ळावनाचा वेलाकय, त्मालय 2% Education cess ल 1% Secondary and Higher education cess राग ू

अवनू तो वलहशत भदुतीच ेआत न बयल्माव करभ 75 नवुाय वेलाकयाच्मा बयणा केल्माच्मा हदनाॊकाऩमतं 

व्माज, करभ 76 नवुाय प्रनतहदलव रु. 200/- प्रभाणे ककॊ ला वेलाकय यकभेच्मा 24% (लावऴाक) माऩकैी जास्त 

अवेर तो दॊड ल करभ 77 नवुाय रु. 5,000/- दॊड बयण्माव वॊफॊधधत व्मक्ती / वॊस्था ऩात्र आशे. 
       भनऩाकड ेफाजाय वलबागाकडीर ळॉऩ येंट ची प्राप्त यक्कभ ल त्मालयीर देम वेलाकय ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
 

लऴा प्राप्त बाड े

यक्कभ 
वेलाकय 

 (12.36%) 
बयणा केरेरी 

यक्कभ 
बयणा कयालमाची 
लळल्रक यक्कभ 

2014-15 1,11,11,669 13,73,402 0.00 13,73,402 
        
       लयीरप्रभाणे वन 2014-15 भध्मे प्राप्त बाड ेयकभेलय वेलाकयाची आकायणी न केल्माने उक्त 

अधधननमभानवुाय 12.36% प्रभाणे एकूण रु. 13,73,402/- ची लवरुी केरी नाशी. त्माभऱेु कें र ळावनाच्मा 
भशवरुाच ेआधथाक नकुवान झार ेआशे.  
        थकीत वेलाकयाच्मा 13,73,402/- मा यकभेलयीर व्माज ल दॊडाच्मा दानमत्लाची यक्कभ ऩढुीरप्रभाणे 

आशे. 
 

1. व्माज (करभ 75)  (वेलाकय नोटीपीकेळन नॊ. 12/2014-ST दद. 11.07.2014 नवुाय व्माजाच्मा 
वधुारयत दयाप्रभाणे ऩरयगणना) 

i प्रथभ 6 भहशने (एवप्रर 2014 त ेवप्टेंफय 2014) (18% व्माज) 1,23,606 
ii ऩढुीर 6 भहशने (ऑक्टोफय 2014 त ेभाचा 2015) (24% व्माज) 1,64,808 
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iii 

 
त्माऩढेु अद्माऩ बयणा न झाल्माने ककभान जून 2017 ऩमतं म्शणजेच 2 लऴा 
ल 3 भहशन्माऩमतं (एवप्रर 2015 त ेभाचा 2017) (30% व्माज) 

1,83,120 

 एकूण व्माजाच ेदानमत्ल 4,71,534 
2. थकीत वेलाकयालय दॊड (करभ 76)  

i 3 लऴ ेल 3 भहशने x 24% प्रनतलऴा (एवप्रर 2014 त ेजून 2017) 10,71,254 
3. दॊड (करभ 77)   

i अधधकतभ रु. 5,000/- 5,000.00 
एकूण व्माज ल दॊड  

(1+2+3) 
15,47,788 

        
        माप्रभाणे वन 2014-15 भध्मे प्राप्त बाड ेयक्कभ रु. 13,73,402/- चा वेलाकय न बयल्माने ल 

त्माअनऴुॊगाने व्माज ल दॊडाऩोटी रु. 15,47,788/- एलढे जून 2017 अखेय ऩमतं एकूण रु. 29,21,190/- चे दानमत्ल 

भनऩालय अवनू वेलाकय यक्कभ बयण्माव्मनतरयक्त कें र ळावनाच्मा वेलाकय वलबागाकडून व्माज ल दॊडाऩोटी 
षभाऩन प्राप्त न झाल्माव जफाफदायी ननजचचतीवश वदय यक्कभ वॊफॊधधताॊकडून लवरू करून भनऩा ननधी 
भापा त कें र ळावनाव बयणा शोणे आलचमक आशे. 

DLFSPPM8501 (Ref No : 39)                                                                           

22 जाहशयातीलयीर कय लवुरीच ेकाभ कॊ राट तत्लालय हदल्माने वलहशत भुदतीत कयाची 
यककभ भनऩाव प्राप्त शोत नवल्माने त्मालय आकायण्मात मेणाऱ्मा व्माजाची एकूण यककभ रु. 
10048500/- च ेभनऩाच ेनुकवान शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 10048500.00/-   

कयायनाम्मातीर अट क्र.29 नुवाय भुदत ददनाॊकानॊतय वदय यकभेलय 18% प्रभाणे वयऱ व्माजानुवाय आकायणी 
केरी नवल्माभुऱे रु. 10048500 चे भनऩाच ेनुकवान झार ेआशे. 

 

  

        भनऩा षेत्रातीर जाहशयातीची (स्थामी शोडडगं/तात्ऩयुत ेपरक/दकुानालयीर परक) कय लवरुी कयणे ल 

ननलडक जागेलय शोडडगं प्रदलळात कयणे, इरेजक्रक ऩोरलय कक्रऑक्व ल परक प्रदलळात कयण्माच ेकाभाकरयता 
जाहशयातीच्मा कयाऩावनू भशवरू प्राप्ती कयीता जाशीयातीद्लाये ननवलदा वचूनाभध्मे 80 रष ळावकीम 

आधायबतू भलू्म ठेलनू जाहशयात प्रलवद्धी कयण्मात आल्मा. 
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        भनऩाच्मा स्थामी वलभतीच ेभॊजूय ल कामभ ठयाल क्र.4, हद.13/04/2012 नवुाय भनऩाच ेउत्ऩन्न 

लाढवलण्माच्मा दृष्ट्टीन ेल कभाचायी कभी अवल्माने शोडडगं ल इतय जाहशयातीलयीर कय लवरुीच ेकाभ कॊ त्राट 

तत्लालय देण्माफाफत ननदेलळत कयण्मात आर ेशोत.े त्मानवुाय भनऩा षेत्रातीर जाहशयातीच ेकय लवरूी कयणे ल 

ननलडक जागेलय शोडडगं प्रदलळात कयणे ल इरेजक्रक ऩोर, कक्रऑक्व ल परक प्रदलळात कयण्माच ेशक्काफाफत 

हद.30/10/2012 चे दैननक रोकभत ल वाप्ताहशक लतृ्तऩत्रात दवुऱ्माॊदा पेय ननवलदा वचूना प्रलवध्द कयण्मात 

आरी ल त्मात रु.80 रष ळावकीम आधायबतू भलु्म ठेलण्मात आर.े त्मानवुाय खारीर ननवलदा प्राप्त झाल्मा. 

   ननवलदाधायक                     आधायबतू भलु्म (रु.) 

1) भे.थडा आम वेक्मरुयटी ववलावेव        8651000/- 

2) भे.आमा वेक्मरुयटी ववलावेव            8400000/- 

3) भे.वोन ूवेक्मरुयटी ववलावेव            8250000/- 

4) भे.वेर अॉड ववलावेव                 8416027/- 

         माऩकैी उच्चतभ ननवलदाधायक भे.थडा आम वेक्मरुयटी ववलावेव माॊना फॉक गॉयॊटी कयणेफाफत कऱवलरे 

अवता वदय ननवलदा धायकान ेवलहशत भदुतीत फॉक गॉयॊटी वादय केरी नाशी. त्माभऱेु दवुऱ्मा क्रभाॊकाच ेउच्चतभ 

ननवलदा धायक भे. वेर अॉड ववलावेव, नागऩयू माॊच्माळी हद.24/12/2012 रा लाटाघाटी केरी अवता त्माॊनी 
रु.8700000/- चे ऑपय भलू्म देण्माचे लरणखत भान्म केरे आशे ल त्माॊच्मा ऑपय भलु्माव आमकु्ताॊनी 
हद.25/12/2012 रा भॊजुयी भान्म कयण्मात आरी आशे. त्मानवुाय वदय ननवलदा धायकाॊनी रु.10 रषच ेवयुषा 
यक्कभ वादय केरेरी आशे. 

     कयायनाम्माच्मा अटी ल ळतीनवुाय कॊ त्राटदाय रु.8700000/- ऑपय भलू्माचे प्रदान वभान 12 शफ्त्माभध्मे 

करून रु.725000/- प्रती भहशना प्रत्मेक भहशन्माच्मा 1 तायखेव देण्माचे ठयरे. 

     मालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत- 

1)   कयायनाम्माच्मा अटी ल ळतीनवुाय कॊ त्राटदाय भनऩाव ऑपय भलू्माच्मा 12 वभान बागाभध्मे वलबागनू 

रु.725000/- प्रती भहशना प्रत्मेक भहशन्माच्मा 1 तायखेव बयणा कयण्माच ेठयलर ेआशे. अट क्र.29 नवुाय भदुत 

हदनाॊकानॊतय वदय यकभेलय 18% प्रभाणे वयऱ व्माजानवुाय आकायणी केरी जाईर ल अळी देम यक्कभ ल उलळया 
बयण्मात मेणाऱ्मा यकभेलय देम व्माज 2 भहशन्माच्मा आत बयण्मात आर ेनाशी तय कयाय वॊऩषु्ट्टात मेईर अव े

नभदू आशे. तथावऩ, जभा यकभाॊची तऩावणी केरी अवता अव ेननदळानाव आर ेकी लवरू यकभेच्मा वलरॊफाऩोटी 
व्माजाची आकायणी कयण्मात आरी नाशी.  

     व्माजाची आकायणी कयण्मात न आल्माभऱेु ऩढुीरप्रभाणे नकुवान झार ेआशे.    

ऩालती क्र. ल हदनाॊक देम कारालधी ऩालतीनवुाय 

भनऩाव देण्मात 

आरेरी यक्कभ 

(रु.) 

व्माज आकायणी 
कयालमाचा 
कारालधी 

व्माज आकायणी न 

केल्माभऱेु झारेरे 

नकुवान  (रु.) 

993101/24.04.2014 11.11.2013 त े

11.12.2013 

725000/- 144 हदलव 626400 
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993102/03.07.2014 11.12.2013 त े

11.01.2014 
725000/- 180 783000 

993103/24.07.2014 11.01.2014 त े

11.02.2014 
725000/- 203 883050 

993104/28.11.2014 11.02.2014 त े

11.03.2014 

725000/- 328 1426800 

993105/28.11.2014 11.03.2014 त े

11.04.2014 

725000/- 298 1296300 

993106/28.11.2014 

11.04.2014 त े

11.05.2014 

1000000/-   

11.05.2014 त े

11.06.2014 

208 904800 

993107/28.11.2014 11.06.2014 त े

11.07.2014 

725000/- 150 652500 

 
993110/23.02.2015 11.07.2014 त े

11.08.2014 

725000/- 173 752550 

993111/26.02.2015 11.08.2014 त े

11.09.2014 

725000/- 176 765600 

993112/30.03.2015 11.09.2014 त े

11.10.2014 

725000/- 180 783000 

993113/30.03.2015 11.10.2014 त े

11.11.2014 

725000/- 150 652500 

993114/30.03.2015 11.11.2014 त े

11.12.2014 

725000/- 120 522000 

व्माजाची आकायणी न केल्माभऱेु झारेरे नकुवान (एकूण रु.) 10048500 

               वदयीर व्माजाची यक्कभ वॊफॊधधताकडून लवरू करून भनऩा ननधीभध्मे जभा केल्माचे 
वभथाननम अनऩुारन वादय कयाले.  

DLFSPPM8501 (Ref No : 32)                                                                           

26 स्त्थाननक वॊस्त्था कयाच्मा प्राप्त यकभेतीर आढऱून आरेल्मा तपालतीचा ताऱभेऱ न 
घेणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :392   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
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अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

स्थाननक वॊस्था कय वलबागाने वादय केरेल्मा भादशतीनुवाय वन 2014-15 भध्मे स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ 

रु.71,65,34,776/- प्राप्त झाल्माच ेकऱवलरे आशे.  ई-भेर द्लाये वॉफ्ट कॉऩीभध्मे वादय केरेल्मा वललयणऩत्राची 
फेयीज रु.71,60,85,600/- एलढी मेत.े  योखऩुस्तकालरुन भनऩा ननधीत जभा झारेरी यक्कभ रु.79,73,36,436/- 

एलढी मेत.े  माफाफत फॉकेळी ताऱभेऱ घेण्मात आरा नवून वन 2014-15 भधीर स्थाननक वॊस्था कयाच्मा 
यकभाॊच ेफॉकेवोफत ताऱभेऱ घेलून तपालतीच्मा यकभा ननश्चचत कयणे आलचमक आशे. 

 

  

      भनऩा, अभयालतीचे स्थाननक वॊस्था कय वलबागाच े वन 2014-15 चे रेखाऩयीषणात स्थाननक वॊस्था 
कयाची यक्कभ रु.71,65,34,776/- एलढी यक्कभ प्राप्त झाल्माच ेकऱवलरे आशे.  माफाफत ई-भेर द्लाये प्राप्त 

146 ऩषृ्ट्ठ एरफीटी वललयणऩत्राची तऩावणी केरी अवता एकूण फेयीज रु.71,60,85,600/- एलढी मेत.े  तवेच 

योख ऩसु्तकालरुन भनऩा ननधीत जभा झारेरी यक्कभ रु.79,73,36,436/- एलढी मेत.े  मालरुन वलबागाने वादय 

केरेरी स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ ल योखऩसु्तकातीर जभा यकभा मात रु.8,08,01,660/- एलढी तपालत 

हदवनू मेत.े 

      ई-भेर द्लाये प्राप्त स्थाननक वॊस्था कयाचे वललयणऩत्राची आकडलेायी, वलबागाने वादय केरेरी आकडलेायी 
तवेच योखऩसु्तकातीर जभा यकभाॊची आकडलेायी मात फयीच तपालत अवल्माभऱेु स्थाननक वॊस्था कयाच्मा 
प्रत्मष प्राप्त झारेल्मा यकभाॊची अचूकता तऩावता आरी नाशी.  वदय यकभाॊचा फॉकेच्मा खात्माॊळी ताऱभेऱ 

घेलनू तपालतीच्मा यकभा ननजचचत कयणे आलचमक आशे.  

     भनऩाचे स्थाननक वॊस्था कयाचे फॉक खात्माॊची तऩावणी केरी अवता फॉक खात्मात हदनाॊक 31.3.2015 योजी 
खोरीर वललयणाप्रभाणे लळल्रक हदवनू आरी अवनू त्माभध्मे फयीच तपालत आढऱून आरी.     

                                                                    (यककभ रुऩमात) 

अ.क्र. फॉकेच ेनाॊल खाते क्रभाॊक हद.31.3.2015 अखेयची 
र्ळल्रक 

1 अर्बनॊदन फॉक, अभयालती 01021001683 3,99,765.50 

2 आमवीआमवीआम फॉक, अभयालती 042805001488 5,08,506.19 

3 फॉक ऑप इॊ डडमा, अभयालती 967510110004735 5,76,425.85 

4 ळाभयाल वलठ्ठर को -ऑ-फॉक र्र . 
अभयालती 

111904180000015 5,64,875.05 

5 कॉवभॉव फॉक, अभयालती 103100101038 10,41,592.23 
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6 ॲकवीव फॉक, अभयालती 912010045753973 38,18,622.16 

7 वेन्रर फॉक ऑप इॊडडमा, अभयालती 3187458921 11,34,191.63 

8 फॉक ऑप भशायाष्र, अभयालती 60100924679 8,16,526.26 

9 ऩॊजाफ नॅळनर फॉक, अभयालती 0016002101004760 14,26,446.57 

  एकूण 102,86,951.44 

 

     माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.129, हदनाॊक 16.04.2018 नवुाय अनऩुारन भागवलरे अवता  वलबागाने हदनाॊक 

19.4.2018 योजी उत्तय वादय केर ेअवनू त्माप्रभाणे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.  

DATDSTM7301 (Ref No : 129)                                                                           

29 बाडऩेट्टीने हदरेल्मा दकुान, गाऱेधायकाकडून वलरॊफाने लवूर केरेल्मा थकफाकीच्मा 
यकभेलय ळास्त्तीची आकायणी न केल्माभुऱे भनऩाच ेरु. 70123/- च ेनुकवान शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 70123.00/-   

गाऱेधायकाकडून वलरॊफाने लवूर केरेल्मा थकफाकीऩोटी यकभेलय ळास्तीची आकायणी न केल्माभुऱे भनऩाच े

रु.70123/- चे नुकवान झारे आशे. 

 

  

      भनऩाने दकुानगाऱे बाडऩेट्टीने हदरेल्मा बोगलटादायाकडून स्थामी वलभतीने लेऱोलेऱी ठयवलरेल्मा बाडचेी 
आकायणी करून लवरू कयणे गयजचे आशे. वलरॊफाने लवरू कयण्मात आरेल्मा बाडऩेट्टीच्मा थकीत यकभेलय 

भनऩाचे भशवरू लाढवलण्माकरयता प्रत्मेक भहशन्मावाठी ककॊ ला त्माच्मा बागावाठी भालवक 2 टक्के इतकी 
यक्कभ भारभत्ता कयाच्मा तयतदुीप्रभाणे ळास्ती म्शणून लवरू कयणे आलचमक आशे. तथावऩ, वलरॊफाने बयणा 
कयण्मात आरेल्मा थकीत यकभेलय ळास्ती आकायणी कयण्माची तयतदू नवल्माच ेवॊफॊधधताने भौणखकरयत्मा 
कऱवलरे ल फाजाय वलबागाॊतगात दकुाने, गाऱे ल ओटे इत्मादीच ेभालवक बाड ेप्रत्मेक भहशन्मात जभा न कयता 
एकत्रत्रतऩणे भाचा अखेयीव अथला लऴाातीर अन्म भहशन्माव एकभचुत बयणा कयण्मात मेत अवल्माच े

रेखाऩयीषणादयम्मान ननदळानाव आर.े त्मानऴुॊगाने ननभााण झारेल्मा थकफाकीच्मा वलरॊफाने जभेच्मा प्रकयणी 
ळास्तीची आकायणी केल्माच े आढऱत नाशी ल ळास्ती लवरू कयत नवल्माचेशी वलबागाने भौणखकरयत्मा 
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कऱवलरे. त्माभऱेु भनऩा अळा भशवरुाऩावनू लॊधचत अवल्माच ेहदवनू मेत.े     

      उदाशयणादाखर ऩढुीर प्रकयणे दळावलण्मात मेत आशेत – 
 

दकुानाच े

हठकाण 
दकुान क्र. लवरूीची यक्कभ (रु.) भाचा 2015 

अखेय 

बाडऩेट्टीची 
यक्कभ 

वलरॊफाने 

बयणा केरेरे 

एकूण भहशने 

लवरू न केरेरी ळास्तीची 
यक्कभ ( रु.) प्रनतभाश 2% 

प्रभाणे  

चार ू थकी
त 

एकूण चा
र ू 

थकी
त 

चार ू थकी
त 

एकूण 

भशात्भा 
गाॊधी 
वॊकुर 

17 11029 5252 16281 11 33 2426 3466 5892 

 

29 6958 6627 13585 11 23 1531 3048 4579 

वॊत गाडग े

फाफा 
वॊकुर 

1 16140 0 16140 11 0 3550 0 3550 

4 16668 0 16668 11 0 3667 0 3667 

प्रळावकी
म इभायत 

वॊकर 

04 25284 0 25284 11 0 5563 0 5563 

वी.एर.ख
त्री ऩहशरा  
भाऱा  

67400 0 67400 14 0 1887
2 

0 1887
2 

वी.एर.ख
त्री दवुया  
भाऱा 

10000
0 

0 10000
0 

14 0 2800
0 

0 2800
0 

वलरॊफाऩोटी एकूण ळास्तीची यक्कभ रु. 7012
3 

 
      लयीरप्रभाणे एकूण रु.70123/- वॊफधधताकडून लवरू करून भनऩा ननधीभध्मे जभा शोणे आलचमक आशे. 

माचप्रकाये अन्म प्रकयणे तऩावनू ळास्ती लवरू कयाली. 

      मावॊदबाात जायी केरेल्मा अधावभावातीर लयीर भदु्माफाफत खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात 

मेत आशे. 
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DLFSPPM8501 (Ref No : 21)                                                                           

31 आमुवलयभा भशाभॊडऱाकडून घेतरेल्मा कजायची शभी ळुल्क यककभ तवेच त्मालयीर व्माज 
ल दॊडणीम व्माजाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

वन 1996-97 भध्मे रु. 4365 रषची अभयालती ऩाणीऩुयलठा मोजना टप्ऩा-2 भॊजूय कयण्मात आरी.मा 
मोजनेकयीता आमुवलषभा भशाभॊडऱाकडून रु.1204.53 रष ल खुल्मा फाजायातीर रु.922.37 रष अव ेएकूण रु. 

2126 रष उबायरेल्मा कजाषकयीता ळावनाने घेतरेल्मा शभी फाफतची ऩयतपेड अभयालती भशानगयऩालरकेने 

वलदशत भुदतीत न केल्माने पाय भोठमा प्रभाणालय दॊडननम व्माज अदा कयाले रागर.े आमुवलषभा ल खुल्मा 
फाजायातीर कजष तवेच ळावन शभी ळुल्क ऩयतपेडीवाठी भनऩाच्मा अथषवॊकल्ऩात ऩुयेळी तयतूद कयण्मात आरी 
नाशी. 
 

  

        अभयालती ऩाणीऩयुलठा मोजना टप्ऩा-2 च्मा वधुारयत वलत्तीम आकृत्तीफॊधाव भशायाष्ट्र ळावन, ऩाणी 
ऩयुलठा  ल स्लच्छता वलबाग ळधु्दीऩत्रक फठैक क्र.2005/प्र.क्र.-1/ऩाऩ ुहद.24.11.2005 नवुाय भान्मता प्रदान 

केरेरी अवनू मा मोजनेचा वधुारयत वलत्तीम आकृत्तीफॊध खारीरप्रभाणे- 

6)  ळावकीम अनदुान (23.33%) रु. 1018.35 रष 

7)  कजा (76.67%)  
 अ. आमुावलभा रु.1204.53 रष 
 फ. खुल्मा फाजायातीर कजा रु.922.37  रष 
 क. भशाऩालरकेभापा त वलदबा लधैाननक वलकाव भडॊऱाकडून रु.500.00  रष 
 ड. भशायाष्ट्र जजलन प्राधधकयणभापा त रु.719.75  रष 
मोजनेची एकुण ढोफऱ ककॊ भत रु.4365.00 रष 

माऩकैी आमवुलाभा भशाभॊडऱाकडून रु.1204.53 रष ल  खुल्मा फाजायातीर रु.922.37 रष अव ेएकूण 2126 रष 

उबायरेल्मा कजााकयीता ळावनाने घेतरेल्मा शभीफाफतची ऩयतपेड अभयालती भशानगयऩालरकेने वलशीत 

भदुतीर न केल्माने ल त्माकयीता ऩयतपेडीवाठी भनऩाच ेअथावॊकल्ऩात ऩयेुळी तयतदू न केल्माने कजाालय पाय 

भोठमा प्रभाणालय व्माज तवेच दॊडननम व्माज अदा कयाले रागर.े भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ  

1949 च ेकरभ 112 कजा ननलायण ननधी उबारुन त्मात ळावन कजा ऩयतपेडीकयीता अथावॊकल्ऩात तयतदू 

कयणेफाफत नभदू आशे. ऩयॊत ुभनऩाने अथावॊकल्ऩात कजा ऩयतपेडीकयीता ऩयेुळी तयतदू न केल्माने थकफाकीची 
ऩयतपेड, व्माज तवेच दॊडननम व्माजात अगणणक लाढ शोत आशे. अथावॊकल्ऩात केरेरी तयतदू खारीरप्रभाणे- 
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आधथाक लऴा अथावॊकल्ऩात केरेरी तयतदू (रु. राखात) 
2008-09 5 रष 

2009-10 ननयॊक 
2010-11 ननयॊक 
2011-12 ननयॊक 
2012-13 ननयॊक 
2013-14 ननयॊक 
2014-15 ननयॊक 

     
        भशानगयऩालरका, अभयालती माॊनी कष अधधकायी नगय वलकाव भुॊफई माॊना लरहशरेर ऩत्र 

क्र.अभनऩा/भरेुअधध/रेखा218/2016 हद.17.02.2016 चे वललयण ऩत्रानवुाय आमवुलाभा भॊडऱाकडून घेतरल्मा 
कजााची ऩणुा ऩयतपेड कयण्मात आरी अवनू भशाऩालरकेकड ेकाशी घेणे नाशी अव ेकऱवलरे आशे. तय  भशायाष्ट्र 

जीलण प्राधधकयण, भुॊफई माॊच ेऩत्र क्र.भजीप्रा/वलत्त-1/शभीळलु्क नोटीव/29/ 2017-18 हद.29.03.2017 ळावन 

शभी ळलु्क रु.28019904/- ल दॊडनीम व्माज रु.54654399/- अव ेएकूण रु.82674303/- ची थकफाकी अवल्माच े

भशानगयऩालरका अभयालतीरा कऱवलरे आशे. 
       भशानगयऩालरका अभयालतीने आमवुलाभा भशाभॊडऱाकडून घेतरेल्मा कजााची ननमलभत ऩयतपेड न केल्माने 

ळावनाचे नगयऩरयऴद प्रळावन वॊचारमाने 12 व्मा ल 13 व्मा वलत्त आमोगाच्मा लळपायळीनवुाय भनऩाव देम 

अवरेरा ननधी ऩयस्ऩय  जीलण प्राधधकयणकड ेलऱता करुन आमवुलाभा भशाभॊडऱाकड ेकजााची ऩयतपेड 

कयण्मावाठी वऩुुाद केरा आशे. भनऩा अभयालतीचे कष अधधकायी नगय वलकाव वलबाग भुॊफई माॊना लरहशरेर ेऩत्र 

हद.10.03.2014 नवुाय आमवुलाभा भॊडऱाकडून रु. 1205 रष एलढे कजा घेतल्माच ेनभदु अवनू कजााचे ऩयतपेडीच े

वललयण खारीरप्रभाणे आशे. 
 
ळावन ननणाम क्र.ल हदनाॊक  कजााची 

यक्कभ 
(रु. रष) 

भनऩाने कजााची ऩयतपेड केरेरी यक्कभ ल 

ळावनाने ऩयस्ऩय लऱती  केरेरी यक्कभ 
यक्कभ  
(रु. 

रष) 
ळा.नन.क्र.ऩानमुो-
1096/1475/प्र.क्र.179/ऩाऩ-ु19 

हदनाॊक 16.11.1996 

रु. 1205 1. क्र.भजजप्रा/वलत्त-2/आ.कजा/ऩयतपेड 
नोटीव/600/02हद.31.10.2002 धनादेळ 
क्र.151143 हद.18.10.2003 
2. भजजप्रा ऩत्र क्र.ताॊळा/1420 

हद.30.07.2004  
3. आ.क्र.नऩप्रवॊ/तवेलआ ऩहशरा 
शप्ता/2010-11/2010/कष-11 

हद.29.12.2010 
4. आ.क्र.नऩप्रवॊ/तफावलआ/2008-09 

दवुया शप्ता/2010  हद.22.01..2010 
5. ळा.नन. क्र.फावलआ-2010/प्र.क्र.62/वल-4 

हदनाॊक 26.03.2010 

रु.150 
 
 
रु.292 
रु.258 
 
रु. 71 
 
रु. 71 
 
रु. 70 
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6. ळा.नन.क्र.जीईएन-2010/प्रक्र 
131/नवल-16 हदनाॊक  24.02.2011 
7. ळा.नन.क्र.तवेलआ-2011/प्रक्र-50/नवल-4 

हदनाॊक 25.03.2011 
  
 

रु.252 

एकूण रु. 1205  रु.1164 
 
2 भशानगयऩालरका, अभयालतीने ऩाणीऩयुलठा मोजना भशायाष्ट्र जीलण प्राधधकयण, अभयालतीकड ेऩाणीऩयुलठा 
मोजनेच्मा वॊऩणूा भारभत्तवेश शस्तातॊयीत केरी अवनू अभयालती ळशयातीर नागरयक/ वॊस्था/व्मालवानमक 

माॊना ऩाणीऩयुलठा कयण्माची जफाफदायीवधु्दा जीलण प्राधधकयणची आशे. त्माभऱेू ऩाणीऩट्टीवधु्दा जीलन 

प्राधधकयण अभयालती शेच लवरु कयीत आशे. ऩाणीऩयुलठा मोजनेऩावनू शोणाये उत्ऩन्न जीलण प्राधधकयण घेत 

अवनू अभयालती ळशयाच्मा टप्ऩा-2 वाठी आमुावलभा भशाभॊडऱाकडून घेतरेल्मा कजा ऩयतपेडीची 
जफाफदायीवधु्दा जीलण प्राधधकयणकड ेवोऩवलणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ुतळी कामालाशी न झाल्माने 

भशानगयऩालरकेलय पाय भोठमा प्रभाणात दानमत्लाचा बाय ऩडरा आशे.          
DATDUBM6401 (Ref No : 06)                                                                           

33 ळशयातीर अनाधधकृत भोफाईर टॉलवयभुऱे  अॊदाजे रु. 2. 27 कोटी एलढे भनऩाचा 
भशवुर, लाढील भारभत्ता कय तवेच  ऩमायलयणवलऴमक शानी  शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :296   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 22698240.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 22698240.00/-   

स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 152, दद. 13.02.2015 च्मा कामषलतृ्तातीर उल्रेखानुवाय भनऩा शद्दीत ठयालाच े

ददलळी म्शणजेच 2014-15 भध्मे 152 ऩकैी 128 अनाधधकृत भोफाईर टॉलवष अश्स्तत्लात शोत.े 2015-16 भध्मे 

आकायण्मात आरेल्मा एका टॉलय लयीर रु. 1.77 राख एलढे ळुल्क गृशीत धयल्माव भनऩा रु. 2.27 कोटी 
भशवुराऩावून  लॊधचत यादशरी  आशे अव ेददवत.े तवेच एकूण 152 टॉलवष लय भारभत्ता कयाची आकायणी ल 

लवुरी कयण्मात आरी नाशी अवेशी ददवून मेत.े 

 

  

    भनऩा अभयालती षेत्रात दयूवॊचाय दऱणलऱणावाठी दयूवॊचाय कॊ ऩन्माॊकडून बखूॊडालय ककलाॊ खाजगी 
इभायतीलय भोफाईर टालय ल त्मावाठी केफीन फाॊधण्मात मेतात. वदयची फाफ ‘फाॊधकाभ’ वलऴमाॊतगात 
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अवल्माने MRTP Act 1966 भधीर तयतदुीनवुाय भनऩाच्मा  नगययचना वलबागाकडून वला अटीची 
ऩतूाता शोत अवल्माव वलवलध ळलु्क आकारून फाॊधकाभ ऩयलानगी हदल्मानॊतय फाॊधकाभाची ऩढुीर 

कामालाशी शोणे अलबप्रेत आशे. 

स्थामी वलभतीच्मा क्र. 152 हद. 13.02.2015 मा भोफोईर टॉलय ननमलभतीकयणवलऴमक ठयालाच्मा 
कामालतृ्ताॊनवुाय ळशयात 152 भोफाईर टॉलवा अजस्तत्लात अवनू त्माऩकैी केलऱ 24 टॉलवाना भनऩाने 

ऩयलानगी हदरी आशे. 

प्रचलरत धोयणानवुाय भोफाईर टॉलवा ऩयलानगीऩोटी भनऩाव ऩढुीर वलवलध ळलु्काॊद्लाॊये भशवरू प्राप्त 

शोतो. (उदा. अजा क्र. 29 हद. 22.10.2014 ल ऩयलानगी 2015-16)  

   भनऩाकडीर कय ल ळलु्क : 

अनाभत यक्कभ (ऩयतालामोग्म)                     -    2440 
वलकाव ळलु्क                                   -    3130 
बमुायी गटाय अधधबाय                             -    975   
स्थाननक वॊस्था कय (एर फी टी )                  -    3255                           
फाॊधकाभ काभगाय कल्माण उऩकय                  -   5530 
 
याज्म ळावनाकडीर कय : 
                        
अजग्नळभन वेला ळलु्क                          -   31000    
छाननी पी                                    -   1000  
प्रळावकीम ळलु्क/ प्रीलभमभ                       -   30000  
ळास्ती                                       -  100000   
                                     ==================== 
                                एकूण रु.        177330  
 

मालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत : 
 
1) भनऩाच्मा नगययचना वलबागाकडून प्राप्त ऩत्रानवुाय (खुरावा) 2014-15 मा लऴाात भोफाईर टॉलवा 
ऩयलानगी हदरेल्मा प्रकयणाॊची  वॊख्मा ‘ननयॊक’ आशे. उऩरब्ध केरेल्मा ऩयलानगीच्मा ननमॊत्रण 

नोंदलशीभध्मे 2014-15 भध्मे ल त्माऩलूी ऩयलानगी हदल्माचे प्रकयणाची नोंद नवनू त्माभध्मे त्मा लऴाात 

प्राप्त अजााची नोंद आढऱून मेत.े अव े अवताॊना स्थामी वलभतीच्मा उऩयोल्रेणखत ठयालात 24 

ऩयलानगीप्राप्त टॉलवा अवल्माची नोंद अवल्माने भनऩा कडीर  भाहशतीभध्मे वलवॊगती हदवनू मेत.े 
 
2) भोफाईर टॉलवाना भशायाष्ट्र प्रादेलळक ल नगय यचना अधधननमभ 1966 भधीर प्रकयण 4 ननमभ 44,45 

नवुाय वलकाव (DEVELOPMENT) मा वॊसेखारी  (प्रकयण 1, ननमभ 2, (7)) ऩयलानगी देण्मात मेत.े 

भनऩा अभयालतीच्मा षेत्रात लयीर ठयालानवुाय हद. 13.02.2015 योजी एकूण 128 भोफाईर टालवा 
अनधधकृतऩणे  कामायत अवल्माने भशायाष्ट्र भनऩा अधधननमभच े करभ 478 नवुाय त े अनधधकृत 
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फाॊधकाभ गशृीत धरून आलचमक कामालाशी शोणे आलचमक शोत.े  
     ऩयॊत ुनगययचना वलबागाने मालय कोणतीशी दॊडात्भक कामालाशी केल्माच ेहदवत नाशी. वदय टॉलवा 
ऩढुीर कारालधीत थकीत ल दॊडात्भक ळलु्काचा लवरुीवश ननमलभत झार े ककॊ ला कव े मा वॊदबाातशी 
वलबागाकडून खुरावा प्राप्त झारा नाशी. त्माभऱेु भनऩाच ेऩढुीर प्रभाणे वॊबाव्म शानी झारी आशे. 
 
1) अत्मालचमक ळलु्काची शानी : 
       अनाधधकृत टॉलवाची वॊख्मा - 128  
       लय उल्रेणखल्माप्रभाणे एका टॉलय ऩोटी अॊदाजे प्राप्त उत्ऩन्न  - रु. 1,77,330 /-     
माप्रभाणे एकूण अनधधकृत टॉलवषऩोटी झारेरे भशवरुाचे वॊबाव्म नकुवान - रु. 2,26,98,240 /- 
                                                                                          

2) ऩमाषलयणवलऴमक शानी  -  नगय वलकाव वलबाग अधधवचूना क्रभाक TPS-1810/1975/CR – 
नवलन-65/12/DP/UD-13 हद. 04.03.2014 भधीर अटीळतीनवुाय ऩमाालयण वॊयषण अधधननमभ 

1986 प्रभाणे प्रदऴूण वॊदबाातीर अटी, नाशयकत प्रभाणऩत्र माॊची  लयीर अनधधकृत टॉलवाच्मा 
प्रकयणात  ऩतूाता शोत नवल्माव जनतचे्मा आयोग्माचे नकुवान वॊबलत.े तवेच  राग ू अवरेल्मा 
ळावकीम ळलु्काचेशी नकुवान वॊबलत.े 
3) लाढील भारभत्ता कयाचे नकुवान - भशायाष्ट्र भनऩा अधधननमभाच ेकरभ 128 अ नवुाय बखूॊड 

ककॊ ला ईभायतीलयीर भोफाईर टॉलवाची उबायणी भारभत्ता कयाव ऩात्र आशे, उऩरब्ध नोंदीनवुाय 

ळशयात 2014-15 भध्मे अधधकृत ल अनधधकृत अवे एकूण 152 टालवा अजस्तत्लात अवल्माने त्माॊचेलय 

भारभत्ता कयाची आकायणी कयणे आलचमक शोत.े अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 120, हद.06.04.2018  च्मा 
अनऴुॊगाने कय वलबागाकडून खुरावा प्राप्त झारा नाशी, त्माभऱेु त्माप्रभाणे आकायणी मोग्म कयाची 
लवरुी न झाल्माच ेळक्मता नाकायता मेत नाशी. ऩरयणाभी, भनऩा भशवरुाच ेनकुवान वॊबलत.े 

DATABWM6901 (Ref No : 120)                                                                           

34 श्रीभती उर्भयरा अटाऱकय वेलाननलतृ्त कननष्ठ र्रऩीक माॊना वेलेत वाभालून घेताना 
आलचमक अवणा-मा प्रभाणऩराची ऩुतयता न कयता लरयष्ठ ऩदालय वेलेत वाभालून घेणे ल इतय 
अननमर्भततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 05 

   

रेखा ळीऴा :79   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

भशानगयऩालरका, अभयालती आदेळ क्र. अभनऩा/उऩा/वाप्रवल/95 दद.3.06.1995 तवेच ळावन ननणषम 

क्र.एएवी/3094/1031/94 दद. 29 जुर ै1994 ल ळावनाचे वाभान्म प्रळावन वलबागाच ेळावन ननणषम 

क्र.अनुकॊ ऩा/1093/2335/प्रक्र 90/93 आठ दद.26.10.1994 च्मा तयतूदीनुवाय भनऩा प्रळावनाने ददनाॊक 
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10.06.1995 चे ननमुक्ती आदेळानुवाय श्रीभती उलभषरा अटाऱकय माॊची नाराकुरी ऩदालय ननमुक्ती केरी. 
वॊफॊधीत कभषचायी वलदशत ळषैणणक अशषता धायण कयीत अवल्माच ेवफफीलय लगष-3 चे ऩदालय आलचमक 

प्रभाणऩत्र वलदशत कारालधीत प्राप्त करुन न घेता ननमभफाह्मऩणे वेलेत कामभ ठेलण्मात  आल्माची 
अननमलभतता ननदळषनाव आरी. 
 

  

           श्रीभती उलभारा अटाऱकय माॊची ननमकु्ती भनऩा आदेळ हद.10.06.1995 नवुाय नाराकुरी ऩदालय 
कयण्मात आरी. भशायाष्ट्र नागयी वेला (वेलेच्मा वलावाधायण ळती) ननमभ 1981 भधीर ननमभ क्र. 38 
ल 45 तवेच भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबाग, ऩरयऩत्रक क्र. आलेला-1009/प्र.क्र. 87/09/ आठ  
हदनाॊक 03.07.2009 नवुाय कामालाशी न कयणे, कभाचा-माॊची लदै्मकीम तऩावणी झाल्माची नोंद 
वेलाऩसु्तकात न घेणे, कभाचा-माॊचे चारयत्र्माफाफत ऩोरीव वलबागाकडून ऩडताऱणी केरेल्मा अशलाराची 
नोंद वेलाऩसु्तकात नवणे, जात लधैता प्रभाणऩत्राची नोंद वेलाऩसु्तकात न घेणे तवेच जात लधैता 
प्रभाणऩत्रालळलाम ऩदोन्नतीचा राब देणे, एतदथा भॊडऱाच्मा भयाठी/हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोणे अथला 
अळी ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू वटू लभऱणे माफाफतची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आल्मा नाशी.         
     भशानगयऩालरका, अभयालती प्रळावनाने श्रीभती उलभारा अटाऱकय, नाराकुरी (लगा-ड) शमा वलहशत 
ळषैणणक अशाता प्राप्त कयीत अवल्माचे आदेळात नभदू करुन त्माॊना लेतनशे्रणी रु.2550-55-2660-60-
3200 भधून लेतनशे्रणी रु.3050-75-3900-80-4590 मा लेतनशे्रणीत लगा-क चे कननष्ट्ठ लरऩीक ऩदालय 
हद.23.08.1996 ऩावनू वाभालनू घेतरे. वॊफॊधीत कभाचा-माव लयचे ऩदालय वाभालनू घेण्मात आल्माने 
लयीर ननमकु्तीवाठी आलचमक ळषैणणक अशात ेव्मनतरयक्त अन्म वलावाधायण अटी ल ळतीची ऩतुाता शोणे 
आलचमक अवताॊना ऩढुीर त्रटृमा आढऱून आल्मात- 
 
1. वाभान्म प्रळावन वलबाग, ळावन ऩरयऩत्रक वीफीवी-10/2010/प्र.क्र.590/भालक-5 हदनाॊक 8 जुन 
2011 नवुाय ळावकीम ल ननभळावकीम अधधकायी ल कभाचायी माॊना आयषणाचा राब घेतरेल्मा ल घेल ू
इजच्छणा-माॊना जात लधैता प्रभाणऩत्र प्राप्त करुन घेणे फॊधनकायक अवनू माफाफतची नोंद वॊफॊधीत 
कभाचा-माॊचे वेलाऩसु्तकात घेणे आलचमक अवताॊना अळा प्रकयाची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी 
नाशी. 
 
2. भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणाम क्र.भबाऩ-1002/प्रक्र-38/02/20फ 
हद.8.05.2003 तवेच वाभान्म प्रळावन वलबाग हद. 30.12.1987, हद.7.02.2001 ल हद.1.01.1993 
नवुाय आदेळ, अधधवचुना ल ऩरयऩत्रक ननगालभत केरे अवनू एतदथा भॊडऱाच्मा भयाठी/हशॊदी बाऴा ऩयीषा 
उत्तीणा शोणे अथला ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू वटू लभऱणे माफाफतचे वॊफॊधीत कामाारमाचे ननमकु्ती 
प्राधधका-माने आदेळ काढून वेलाऩसु्तकात तळी नोंद घेणे आलचमक आशे. ज्मा कभाचा-माॊनी एतदथा 
भॊडऱाच्मा भयाठी/हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा केरी नाशी अथला ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू वटू लभऱारी 
नाशी, अळा कभाचा-माॊच्मा लेतनलाढी थाॊफवलण्मात माव्मात, अळी तयतदू अवताॊनावधु्दा तळी कामालाशी 
प्रळावनाकडून कयण्मात आरी नाशी. 
 
3. भशायाष्ट्र नागयी वेला (वेलाननलतृ्ती लेतन) ननमभ 1982 चे ननमभ 63 नवुाय वेलाननलतृ्त शोणा-मा 
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कभाचा-माॊचे वेलाऩसु्तकात घ्मालमाच्मा आलचमक नोंदी तवेच लेतनननजचचतीची ऩडताऱणी रेखाऩयीषा 
वलबागाकडून करुन वेलाननलतृ्ती प्रकयण तमाय कयण्मात मेत.े वेलाऩसु्तकातीर नोंदी अद्मालत कयणे 
तवेच लेतनननजचचती फयोफय अवल्माची खात्री करुनच वेलाननलतृ्ती लेतनाचे राब देणे ननमभवॊगत आशे. 
ऩयॊत ुवाभान्म प्रळावन वलबागाकडून मोग्म ती ऩडताऱणी न कयता वेलाननलतृ्तीचे राब अदा कयण्मात 
आर.े  
 
4. भशायाष्ट्र नागयी वेला (वेलेच्मा वलावाधायण ळती) ननमभ 1981 भधीर ननमभ क्र. 16 नवुाय 
कभाचा-माची लदै्मकीम दृष्ट्टमा तऩावणी झारी अवनू कभाचायी वेलेव ऩात्र आशे अवे प्रभाणऩत्र 
लदै्मकीम अधधका-माने वादय केल्मानॊतय त्मावलऴमची नोंद वेलाऩसु्तकात घेणे आलचमक आशे. ऩयॊत ु
वॊफॊधीत कभाचा-माॊची लदै्मकीम तऩावणी झारी अवल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

5. भशायाष्ट्र नागयी वेला (वेलेच्मा वलावाधायण ळती) ननमभ 1981 चे ननमभ 40 नवुाय तवेच नगय 
वलकाव वलबाग ळावन ननणाम क्र. वॊककणा 2007/ऩडताऱणी/नवल-26 हद.21.11.2007 नवुाय कभाचा-
माॊची ऩोरीव वलबागाकडून चारयत्र्माची ऩडताऱणी करुन घेणे आलचमक अवनू वॊफॊधीत कभाचा-माॊचे 
वेलाऩसु्तकात चारयत्र्माफाफत ऩोरीव वलबागाकडून ऩडताऱणी केरेल्मा अशलाराची नोंद घेण्मात नाशी. 

 
    उऩयोक्त प्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र.103 हद.3.04.2018 नवुाय खुरावा कयण्माव वचुवलरे शोत.े 
ऩयॊत ुआषेऩ लरहशस्तोलय खुरावा वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.     

DATDUBM6401 (Ref No : 103)                                                                           

35 दैनहदन वापवपाईच्मा काभारा भुदतलाढ देणे तवेच वलहशत भुदतीत नवलन ननवलदा 
प्रक्रिमा न याफवलणे ल वेला ळुल्काच ेप्रदानातीर अननमर्भततेफाफत.. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :147   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 89401030.00 /- 

 

भशानगयऩालरका, अभयालती ळशयाच्मा दैनददन वापवपाईच ेकाभाकयीता नवलन ननवलदा प्रक्रक्रम न कयता वन 

2012-13 च्मा भॊजूय केरेल्मा जुन्माच वपाई कॊ त्राटदायाॊना ददनाॊक 31.10.2014 ऩमतं भुदतलाढ देण्माची 
अननमलभतता घडून आरी. तवेच ळशयाच्मा दैनददन वापवपाईकयीता एकाच कॊ त्राटदायारा काभ न देता 
अभयालती ळशयातीर एकूण 43 प्रबागावाठी लेगलेगऱमा वपाई कॊ त्राटदायाॊना काभ वोऩवलण्मात आर.े 
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वन 2014-15 चे रेखाऩरयषणादयम्मान भनऩा, अभयालतीच्मा स्लच्छता वलबागातीर प्राप्त अलबरेख ल 

ननलडक देमकाची ऩडताऱणी केरी अवता अभयालती ळशयातीर एकूण 43 प्रबागातीर दैनहदन वापवपाईच्मा 
काभाकयीता नवलन ननवलदा प्रकक्रमा न याफलता जुन्माच कॊ त्राटदायारा ननमभफाशम हद.31.10.2014 ऩमतं 

भदुतलाढ हदरी तवेच नवलन ननवलदा प्रकक्रमा याफवलताॊना फ-माच अननमलभतता आढऱून आल्मा. माफाफत 

रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
 
1.दैनहदन वापवपाईच्मा वन 2012-13 कयीता भॊजूय कयण्मात आरेल्मा ननवलदाॊची भदुत हद. 31.08.2013 रा 
वॊऩषु्ट्टात आरी अवल्माने भदुत वॊऩण्माऩलुीच स्लच्छता वलबागाचे वलबाग प्रभखुाने ननमभानवुाय नवलन 
ननवलदा प्रकक्रमा कामालाशी कयणे अऩेक्षषत शोत.े ऩयॊत ुनवलन ननवलदा प्रकक्रमेची कामालाशी वलवलत 
भदुतीऩलुी वरुू न केल्माने जुन्माच वपाई कॊ त्राटदायारा काभ वरुू ठेलण्माव भबुा हदरी. भनऩा स्थामी 
वलभती ठयाल क्र.119 हद. 31.08.2013 नवुाय हद.1.09.2013 त े31.10.2014 ऩमतं भदुत देण्मात 
आरी. ननमभानवुाय अळी भदुतलाढ एकदाच जास्तीत जास्त वशा भहशने कारालधीवाठी देता मेत.े एक 
लऴााची भदुतलाढ हदल्माने हद. 2 जाने.1992 च्मा ळावन ननदेळाचे उरॊघ्घन झारे. 
 
2. वन 2014-15 चे कारालधीकयीता ळशयातीर एकूण 43 प्रबागाकयीता दैनहदन वापवपाईकयीता 
वपाई काभगायाॊच्मा प्रबागननशाम वॊख्माफऱानवुाय ननवलदेचे दय ननजचचती कयण्मावाठी काभगाय 
आमकु्त भुॊफई माॊचे ऩरयऩत्रक 5 पेब्रलूायी 2014 नवुाय क्र. ग्रा.वल./ककलेअ/वल.ब./2014-1कामाा-10 
ककभान लेतन अधधननमभ 1948 नवुाय अनवुचूीत उद्मोगातीर काभगायाकयीता वलळऴे लेतन बत्माचे 
दय हद. 1.01.2014 त े30.6.2014 कारालधीकयीता खारीरप्रभाणे- 
 
    अ.क्र. 49 नवुाय वापवपाई भेशतय काभधॊदा     रु.2593.50/- प्रनतभहशना  
    वशाय्मक काभगाय आमकु्त अभयालती माॊचे ऩत्र क्र.वकाआ/802/2014 हद. 24.04.2014 नवुाय 
वापवपाई काभगायाचे भऱु लेतन (ऩणुा लेऱ काभ) रु.4450/- नवुाय देम आशे. त्माप्रभाणे प्रतीकाभगाय 
भऱु लेतन रु.4450/- + बत्ता रु.2593.50/- अवे एकूण रु.7043.50 प्रतीभहशना ऩॊयत ुभहशण्मातीर 
काभाचे 26 हदलव वलचायात घेता प्रती वपाई काभगाय प्रती हदलव भजूयीचा दय रु.270.90 प्रभाणे 
वलचायात घेलनू भनऩाने प्रबागातीर काभगाय वॊख्मेनवुाय खारीरप्रभाणे ननवलदा दय ननजचचती केरे. 
      24  वपाई काभगाय      रु. 246049/- 
      29  वपाई काभगाय      रु. 295330/- 
      34  वपाई काभगाय      रु. 344556/- 
      39  वपाई काभगाय      रु. 393891/- 
    प्रबागननशाम वपाई काभगायाॊची वॊख्मा ननजचचत कयताॊना कुठरा आधाय घेतरा माफाफत ननवलदेत 
तवेच अलबरेख्मात उल्रेख केरेरा नाशी.  
काभगाय 
वॊख्मा 
प्रबागननशाम 

भनऩाने ननजचचती 
केरेरे दय 

काभगाय आमुक्ताकडून प्राप्त 
दयानुवाय दय  

 इतय कयाऩोटी पयकाची 
यक्कभ (2-3) 

1 2 3 4 
24 काभगाय रु.10252 X 24= 

रु.246049/- 
रु.7043.50 X 24 = 
रु.169044/- 

रु.77005/- 
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29 काभगाय रु.10184 X 29= 
रु.295330/- 

रु.7043.50 X 29 = 
रु.204262/- 

रु.91068/- 

34 काभगाय रु.10134 X 34= 
रु.344556/- 

रु.7043.50 X 34 = 
रु.239479/- 

रु.105077/- 

39 काभगाय रु.10099 X 39= 
रु.393891/- 

रु.7043.50 X 39 = 
रु.274697/- 

रु.119194/- 

 इतय कयाऩोटी ल वेला ळलु्काऩोटी पाय भोठमा प्रभाणालय प्रदान शोत अवल्माचे हदवनू मेत.े त्माभऱेु 
भनऩाने ननवलदा भलु्म ननजचचत कयताॊना वदयचे दय लाजली अवल्माची खफयदायी घेतरी नवल्माचे 
हदवनू मेत नाशी. भशानगयऩालरकेव वेला ऩयुवलण्मात आरेल्मा कोणत्माशी वेला वेलाकय भकु्त आशे. 
अवे अवताॊना 13% वेलाकय वलचायात घेलनू ननजचचत केरेरे भलु्म जादा दयाने ननजचचत केल्माचे 
हदवनू मेत.े ऩरयणाभी भनऩाचे आधथाक नकुवान शोत आशे. 
 
3. लाटाघाटीनॊतय ननजचचत केरेरे दय शे नगम्म अवल्माचे खारीर वललयणालरुन हदवनू मेत.े 
                                                           (यक्कभ रुऩमात)  
ननवलदाधाकाच ेनाल ल प्रबाग काभगाय 

वॊख्मा  
भनऩाने 
ननजचचत केरेरे 
दय 

ननवलदाधायकाॊने वादय 
केरेरे दय 

लाटाघाटीनॊतय 
ननजचचत केरेरे दय 

श्री नागरयक वेला वश.वॊस्था 
प्रबाग-जलाशय गेट 

39 393891 374999 374999 

श्री वलजम गॊगन 
प्रबाग-ळेगाॊल नाका 

24 246049 244224 244224 

श्री. वलजम गॊगन 
प्रबाग-भशेन्र कॉरनी 

24 246049 268556 246049 

इवयाजी भहशरा नाग. वॊस्था 
प्रबाग-भोयफाग 

34 344556 350000 295330 

फेयोजगाय वाईफाफा ना.वश.व. 
प्रबाग-यशेभतनगय 

24 246049 325000 246049 

वम्मक नाग.वेला वश.वॊस्था 
प्रबाग-अॊत्रफकानगय 

24 246049 268558 246049 

वम्मक नाग.वेला वश.वॊस्था 
प्रबाग-लबभटेकडी 

24 246049 268558 246049 

वम्मक नाग.वेला वश.वॊस्था 
प्रबाग-स्लालभ वललेकानॊद 

24 246049 244444 244444 

लवध्दीवलनामक भहशरा 
वश.वॊ.प्रबाग-वोभलाफाजाय 

34 344556 306456 306458 

लाजल्भकी वपाई काभ. 
वश.वॊ.प्रबाग-लडयऩूया 

24 246049 335000 246049 

वु.फेयो.जगदॊफा भरयभाता 
वॊस्था प्रबाग-ऩठाणऩुया 

24 246049 300000 246049 

वु.फेयो.जगदॊफा भरयभाता 24 246049 222222 222222 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[123] 

वॊस्था प्रबाग-लडाऱी 
श्री जगदॊफा स्लम.वेला.वॊस्था 
प्रबाग-वाईनगय 

24 246049 305000 246049 

 
    उऩयोक्त वललयणालरुन अवे ननदळानाव मेत ेकी,  प्रळावनाने लाटाघाटी कयताॊना भनऩाने ननजचचत 
केरेल्मा दयावोफत लाटाघाटी कयालमाच्मा अवताॊना ननवलदाधायकाॊच्मा दयावोफत कयण्मात आरेल्मा 
अवनू कभी कयण्मात आरेरी यक्कभ नगण्म आशे. तवेच काशी कॊ त्राटदायाॊनी भनऩाने ननजचचत केरेल्मा 
दयाऩेषाशी कभी दयाने ननवलदा वादय केरेल्मा आशे. 
 
4. भनऩाव प्राप्त झारेल्मा ननवलदेच्मा लरपापा-1 ल लरपापा-2 लय उऩआमकु्त वाभान्म प्रळावन 
माॊची स्लाषयी नाशी. तवेच ननवलदा वलभतीतीर वदस्माॊच्मा लरपाफ्मालय स्लाषयी नाशी. त्माभऱेु 
ननवलदा प्रकक्रमा याफलताॊना गोऩननमता ऩाऱल्माचे हदवनू मेत नाशी. 
 
5. वन 2014-15 चे लऴााचे दैनहदन वापवपाईचे कॊ त्राटाचे काभाव भनऩा स्थामी वलभती वबेने ठयाल 
क्र.73 हदनाॊक 30.08.2014 नवुाय भान्मता हदरी. ळशयातीर एकूण 43 प्रबागाऩकैी केलऱ 40 
प्रबागावाठी पेयननवलदा काढण्मात आरी. उलारयत 3 प्रबागाकयीता (प्रबाक क्र.7 नलवायी, प्रबाग क्र.8 
जभीर कॉरनी ल प्रबाग क्र.43 णझयी) पेयननवलदा कामालाशी कामालाशी कयण्मात आरी. पेयननवलदा 
प्रकक्रमेभध्मे भॊजूय ननवलदा धायकाॊना कामाायॊब आदेळ देताॊना कामाायॊब आदेळ क्र. अभनऩा/स्लवल / 
424/2014 हद.31.10.2014 भध्मे हद.1.11.2014 त े31.08.2014 अवा कारालधी नभदू केरा 
त्माभऱेू दैनहदन वापवपाई काभाचा कारालधी ननजचचत कोणता, माफाफतची खात्री शोत नाशी. 
 
6. हद.19.08.2014 रा भॊजूय केरेल्मा ननवलदेनवुाय मलुा प्रशाय स्लॊमयोजगाय नाग. वश. वॊस्था माॊना 
प्रबाग क्र.14 एवआयऩीएप कॉ म्ऩ चा कॊ त्राट हदरा अवनू कयायनाभा कयताना भरुाॊक रु.2000/-(भरुाॊक 
क्र.314758 रु.1000/- ल भरुाॊक क्र.314757 रु.1000/-) हद. 12.11.2014 रा खयेदी केरेल्मा 
भरुाॊकालय हद. 30.08.2014 रा कयायनाभा केरेरा आशे. तवेच स्लच्छता वलबागातीर लरऩीकाने हद. 
30.12.2014 रा कयायनाम्माफाफत हटऩणी वादय केरी अवनू उऩामकु्त भनऩा, अभयालती माॊनी हद. 
3.01.2015 रा कयायनाम्मालय स्लाषयी केरी आशे. अथाात कॊ त्राटदाय ल भनऩा माॊचेत झारेरा 
कयायनाभा वलरॊफाने केराचे हदवनू मेत.े माफाफत स्थामी वलभतीची कयायनाम्माव भॊजूयी नाशी.  
 
7. श्री. वलजम फा. गॊगन माॊना प्रबाग क्र.9 भशेन्र कॉरनी वन 2014-15 चा दैननक वापवपाईचा 
कॊ त्राट भॊजूय केरा अवनू कयायनाभा हद. 30.08.2014 रा केरेरा आशे. ऩयॊत ुमाकयीता रु.2000/-
(भरुाॊक क्र. 314688 रु.1000/- ल भरुाॊक क्र.314689 रु.1000/-) चे हद. 7.11.2014 रा खयेदी केरेरे 
आशे. तवेच फेयोजगाय क्षषतीज नाग.वश. वॊस्था माॊना प्रबाग क्र.17 फे्रजयऩयुा चा दैनहदन वापवपाईचा 
कॊ त्राट भॊजूय केरा अवनू माप्रकयणी कयायनाभा हद. 30.08.2014 रा केल्माचे नभदू अवनू त्माकयीता 
खयेदी केरेर भरुाॊक रु.2000/-(भरुाॊक क्र.314749 रु.1000/- ल भरुाॊक क्र.314750 रु.1000/-) चे हद. 
12.11.2014 रा खयेदी केरेरे आशे. म्शणजेच कामाायॊब आदेळ ननगालभत केल्मानॊतय कयायनाभा 
केल्माचे हदवनू मेत.े 

DATDUBM6401 (Ref No : 6)                                                                           
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36 झोन ि. 1 भधीर कामयषेरात मेणा-मा भारभत्तेच ेकयननधाययण तवेच खुल्मा बुखॊडालय 
आकायणी न केल्माने भनऩाच्मा शोत अवरेल्मा शानीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :01   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका, अधधननमभ भधीर प्रकयण 11 चे ननमभ 129 (क) (3) अन्लमे भशानगयऩालरकेव 

दय ऩाच लऴांनी भशानगयऩालरका शदद्दतीर वॊऩुणष ननलावी, व्मालवानमक ल औद्मोधगक भारभत्ता तवेच खुरे 

बुखॊड माॊचे ऩुनष:कय भुल्माॊकण कयणे आलचमक आशे. भशागयऩालरका अभयालती षेत्रातीर झोन क्र. 1 भधीर 

भारभत्तलेय कयण्मात आरेरी कय आकायणीच ेदय अल्ऩ अवल्माच ेतवेच खुल्मा बुखॊडालय कयाची आकायणी 
शोत नवल्माचे रेखाऩरयषणादयम्मान आढऱून आर.े त्माभुऱे भनऩाच्मा भशवुराची शानी शोत अवून वन 2002 

ऩावून कयननधाषयण भुल्मात कुठरीशी लाढ केरेरी नाशी. त्माभुऱे भनऩाच्मा भशवुरात लाढ न झाल्माने नागयी 
वोमी-वुवलधावाठी ननधी अऩुया ऩडत अवल्माने वलकाव काभावाठी ळावनाच्मा ननधीलय अलरॊफून याशाल ेरागत.े 

भनऩाची आधथषक श्स्थती नाजूक अवून भशवुरात लाढ न कयणे तवेच आस्थाऩना खचाषलय अॊदाजे 70% ऩेषा 
जास्त शोत अवल्माने कयननधाषयण भुल्मात भागीर 17 लऴाषऩावून लाढ न कयणे दश गॊबीय फाफ आशे. 

 

  

भशानगयऩालरका अभयालतीच ेवन 2014-15 रेखाऩरयषणादयम्मान भनऩा अॊतगात झोन क्र. 1 भधीर प्राप्त 

कयाचे वललयणऩत्र, कयननधाायण प्रकयणे इत्मादीची ऩडताऱणी केरी अवता 2002 ऩावनू कयननधाायण भलु्मात 

लाढ केरी नवल्माच ेननदळानाव आर.े तवेच झोन क्र. 1 भधीर खुल्मा बखुॊडालय भारभत्ता कयाची लवरुीच 

कयण्मात मेत नवल्माचे आढऱून आर.े त्माभऱेु भनऩारा आधथाक वभस्मा बेडवालत अवनू ऩयेुळा ननधी 
अबाली ळशयातीर वलकाव काभालय ऩरयणाभ शोलनू नागरयकाॊना नागयी वोमी ववुलधाऩावनू लधचॊत याशाल ेरागत 

आशे. 
     भनऩाने वन 2002 भध्मे कयननधाायण तवेच भारभत्ता कयाची आकायणी मावाठी ननजचचत केरेल्मा दयानेच 

भारभत्ताचे कयननधाायण ल भारभत्ता कयाची लवरुी खारीर तक्त्मात नभदू दयानेच शोत अवल्माचे 
ननदळानाव आर.े माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे.     
1. भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ 1949 चे करभ 127 अन्लमे भशानगयऩालरका षेतातीर खुल्मा 
बखुॊडाची भशानगयऩालरकाभध्मे भारभत्ता नोंदलशीत नोंद कयणे अननलामा आशे. ऩयॊत ुफयेच बखुॊडधायक 

त्माॊच्मा बखुॊडाची नोंद भशानगयऩालरकेभध्मे न कयता त्मालय फाॊधकाभ कयतात. ऩरयणाभी भशानगयऩालरकेच्मा 
भशवरुाची पाय भोठमा प्रभाणालय शानी शोत आशे. मालय ननमॊत्रण ठेलण्मावाठी वदय बखुॊडाची खयेदी-वलक्रीचे 
व्मलशाय दयु्मभ ननफॊधकाकड ेशोत अवनू अळा वला भारभत्ताची भाहशती दयु्मभ ननफॊधक, अभयालती माॊचेकडून 

प्राप्त करुन वॊफॊधीत बखुॊडधायकाव नोटीव फजालनू खयेदी भलु्ल्मालय भारभत्ता कयाची लवरुी खयेदीच े
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हदनाॊकाऩावनू थकफाकीवश कयणे आलचमक आशे. तवेच खुल्मा बखुॊडालय फाॊधकाभाची ऩयलानगी देताॊना 
भारभत्ता कयाची वॊऩणूी लवरुी करुनच नवलन फाॊधकाभाॊना ककॊ ला लाढील फाॊधकाभाॊना भॊजूयी देणे अलबप्रेत 

आशे. ऩयॊत ुअळी कामालाशी भनऩाच्मा कय वलबाग अथला फाॊधकाभ वलबागाकडून शोत अवल्माच ेहदवनू मेत 

नाशी.  
      माप्रकयणी आमकु्त भनऩा अभयालती माॊचे अधाळावकीम ऩत्र क्र.अभनऩा/आमकु्त/स्ली.व./72/ 2000 

हद.7.07.2000 नवुाय वश जजल्शा ननफॊधक लगा-1 भरुाक, अभयालती माॊना खयेदी व्मलशायाची नोंद कयताॊना 
नोंदणीऩलूी खयेदीदायाकडून बखूॊड भशानगयऩालरकेकड ेनोंद झाल्माच्मा ऩालतीची भागणी कयाली ल बखूॊड 

भशानगयऩालरकेकड ेनोंद झाल्माच ेप्रभाणऩत्र जोऩमतं खयेदी दस्तावोफत जोडत नाशी. तोऩमतं खयेदीऩत्र नोंदणी 
करू नमे अव ेकऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ुमाफाफत वश जजल्शा ननफॊधक, अभयालती माॊचेकडून अभरफजालणी 
झाल्माच ेहदवनू मेत नाशी. 
       माफाफत वशाय्मक वॊचारक नगय यचना अभयालती भशानगयऩालरका, अभयालती माॊनी भा. आमकु्त माॊचे 
हद.13.07.2000 चे आदेळान्लमे हद. 1.04.2000 ऩावनू खुल्मा बखुॊडालय खारीर दयाने कय आकायणी कयण्माच े

ननदेळ हदर ेआशे. 
      बखूॊड ककभॊतीच्मा 6% दयाने बाडभेलू्म लजा वटु 10% लगऱून कयमोग्म भलू्म ननजचचत करून कयमोग्म 

भलू्मालय 12% भारभत्ता कय, 1% लषृकय ल 2% त े6% लळषण कय तवेच लाणणज्मीक लाऩय अवल्माव 

लळषण कय ल लषृ कय दपु्ऩट आकायण्मात माला, अव ेननदेळ अवताॊनावधु्दा त्मानवुाय कामालाशी शोत नाशी. 
ऩरयणाभी भनऩाच्मा भशवरुाची शानी शोत आशे. 
2. आमकु्त भशानगयऩालरका, अभयालती माॊचे हद. 14.02.2002 चे भॊजूयीनवुाय भुॊफई भशानगयऩालरका 
अधधननमभ,1949 भधीर करभ 99 अन्लमे वन 2001-02 मा वलत्तीम लऴााकयीता ननजचचत केरेल्मा दयानवुाय 

भारभत्ता कयाची लवरुी कयण्माफाफत ननदेळ हदर ेअवनू त्मानॊतय भारभत्ता कयाच्मा दयात लाढ झारेरी नाशी. 
भारभत्ता कयाचे ननजचचत केरेरे दय खारीरप्रभाणे आशे. 
भनऩा कय -       वाभान्म कय             30% (कयमोग्म भलु्मालय) 
                 लषृ कय                 1% (कयमोग्म भलु्मालय) 
                 अजग्नकय                2% (कयमोग्म भलु्मालय) 
                 ऩाणीऩट्टी                10% (कयमोग्म भलु्मालय) 
                 यस्त ेकय               4% ननलावी ल 8% गयैननलावी भारभत्तलेय     
                                        (रु.15000/-लावऴाक कयमोग्मल त्माऩेषा जास्त  
                                        कयमोग्मभलु्म भारभत्तलेय अवरेल्मा भारभत्तलेय) 
 ळावकीम कय  -  लळषण कय                   ळावकीम ननमभानवुाय 
                योजगाय शभी मोजना उऩकय      ळावकीम ननमभानवुाय 
                भोठमा ननलावी इभायतीलय कय    ळावकीम ननमभानवुाय 
 अकृऴक ऩयलानगी प्राप्त खुल्मा बखुॊडालयीर कयाच ेदय- 
                वाभान्म कय                  12% कयमोग्म भलु्मालय 
                लषृ कय                      1% कयमोग्म भलु्मालय 
                लळषण कय                       ळावकीम ननमभानवुाय 
       उऩयोक्त दयानवुाय खुल्मा बखुॊडालय कय आकायणी कयालमाची अवताॊनावधु्दा भनऩाच्मा कय वलबागाकडून 

कयाची लवरुी केरी जात नाशी, हश गॊबीय फाफ आशे.      
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  3. वध्मजस्थतीत भनऩा षेत्रात ननलावी, लाणणज्मीक, ळावकीम, ननभळावकीम अळा वभुाये 
1,45,000 भारभत्ताॊची नोंद अवनू त्मातीर फ-माच भारभत्ता माॊचे कयमोग्म भलु्म लाढण्माची 
ळक्मता आशे. काशी भारभत्ताॊलय कय आकायणी कयण्मात आरेरी आरेरी नाशी ककॊ ला तय काशी 
भारभत्ताॊभध्मे अनतरयक्त फाॊधकाभाव कय आकायणी कयण्मात आरेरी नाशी. तवेच काशी भारभत्ताॊचे 
लाऩयात फदर झारा अवल्माने अळा वला फाफीचा वलचाय करुन वॊऩणुा भारभत्ताॊचे नव्माने वलेषण 
करुन कयमोग्म भलु्म काढणे आलचमक आशे. भशानगयऩालरका माफाफत स्थामी वलभतीचे प्रस्ताल 
वलचायात घेलनू ऩढुीर आधथाक लऴाात करभ 127 नवुाय ननहदाष्ट्ट केरेल्मा कयाॊऩकैी जे कोणतशेी कय 
फववलण्माचे ठयलेर त ेकय ऩढुीर आधथाक लऴाात ज्मा दयानी ल ज्मा भमाादेऩमात फवलण्मात मेतीर त े
दय ती भमाादा वलचायात घेलनू ननजचचत कयेर. म्शणजेच भशानगयऩालरकेने वलहशत कारालधीनॊतय 
कयननधाायण दयात लाढ कयणे अलबप्रेत आशे. ऩयॊत ुझोन क्र. 1 भधीर ननलावी, व्मालवानमक 
भारभत्तालय कयण्मात मेणायी आकायणी शी वन 2001 भध्मे ननजचचत केरेल्मा दयाचे आधाये कयण्मात 
मेत आशे. भागीर 17 लऴााऩावनू भारभत्ता कयाच्मा दयात लाढ कयण्मात आरी नाशी. भनऩाची 
आधथाक जस्थती नाजूक अवताॊना भशवरुी उत्ऩन्नात लाढ कयण्मावाठी प्रमत्न शोत नवल्माचे हदवनू 
मेत.े त्माचप्रभाणे भनऩाच्मा उलारयत 4  झोन भध्मेवधु्दा लय नभदु दयाने कयाची आकायणी कयण्मात 
मेत अवनू खुल्मा बखुॊडालय कय लवरु कयण्मात मेत नाशी. 
     भारभत्ता कयाभध्मे वाभान्म कय, अग्नीकय, ऩाणीऩट्टीकय, लषृकय ल ऩथकय इत्मादी लवरुी कयण्मात मेत 

अवनू आकायण्मात आरेरे दय पायच अल्ऩ आशे. अभयालती ळशयाच्मा वलांगीण वलकाव काभावाठी ननधी अऩयुा 
ऩडत अवनू नागरयकाॊना नागयी वोमीववुलधाऩावनू लॊधचत याशाल ेरागत आशे. भशवरुी उत्ऩन्न कभी अवल्माने 

भनऩारा ळावनाचे ननधीलय ऩणुाता अलरॊफलनू याशाल ेरागत.े  

       माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.144 हद.19.04.2018 अन्लमे भाहशती ल खुरावा वादय कयण्माव कऱवलण्मात 

आर ेशोत.े ऩयॊत ुझोन कामाारमाकडून भाहशती ल खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATDUBM6401 (Ref No : 144)                                                                           

38 भनऩाच्मा नगय वधचल वलबागाकडीर चशाऩान खचय, आकश्स्त्भक खचय, वाहदर खचय 
तवेच वदस्त्माॊच ेभानधन  ल लाशन बत्मालयीर खचायतीर अननमर्भतता ल अश््च ि् त 
ननधीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 06 

   

रेखा ळीऴा :88   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 21410000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 13211470.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 3069397.00/-   

भनऩा अभयालती कामाषरमातॊगषत नगय वधचल वलबागाकडीर वन 2014-15 ची अनुदान नोंदलशी ल खचष 
नोंदलशीची तऩावणी केरी अवता नोंदलशीनुवाय झारेरा प्रत्मष खचष ल भनऩाच्मा वन 2016-17 च्मा 
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अथषवॊकल्ऩात वन 2014-15 भध्मे झारेरा प्रत्मष खचष मात रु.30,69,397/- एलढमा यकभेची तपालत आढऱून 

आरी. तवेच चशा ल ऩाणी फॉटरच्मा एकाच त्रफराच ेप्रदान लेगलेगऱमा रेखालळऴाषत खची34 टाकण्मात आल्माने 

अननमलभतता घडून आल्माचे ननदळषनाव आर.े 

 

  

भशानगयऩालरका अभयालतीच्मा वन 2014-15 रेखाऩरयषणादयम्मान अनदुान नोंदलशी, खचााची नोंदलशी तवेच 

ननलडक देमकाची ऩडताऱणी केरी अवता भॊजूय तयतदूीऩेषा जादाचा खचा कयणे, वन 2014-15 भध्मे प्रत्मषात 

झारेरा नोंदलशीनवुाय खचा ल वन 2016-17 चे अथावॊकल्ऩ ऩसु्तकात वन 2014-15 कयीता नोंदवलरेरा प्रत्मष 

खचा मात तपालत आढऱून आरी. तवेच एकाच प्रकायचा खचा लेगलेगऱमा रेखालळऴाात खची टाकण्माची 
अननमलभतता रेखाऩरयषणादयम्मान ननदळानाव आरी. माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे 

आशे. 
 
1. नगय वधचल वलबागाने केरेल्मा वलवलध रेखालळऴााखारी केरेरी तयतदू, नोंदलशीत नोंदवलरेरा खचा ल 

प्रत्मषात झारेरा खचा मात तपालत अवनू माफाफतची आकडलेायी खारीरप्रभाणे आशे. 
अ.क्र. खचााचा रेखालळऴा 2014-15 कयीता 

भॊजूय तयतदू 
2016-17 च ेअथा- 
वॊकल्ऩ ऩुस्तका- 
नुवाय प्रत्मष खचा 

14-15 भधीर 

नोंदलशीनवुाय 

प्रत्मष खचा 

लळल्रक तयतदू 
 (3-5) 

1 2 3 4 5 6 
      
1 आकजस्भक खचा 2500000 3015710 1116553 1383447 
2 प्रलाव खचा ल दौये 500000 196350 272474 227526 

3 वबेचा वाहदर खचा 300000 57620 218645 81355 

4 अनतथी खचा-भशाऩौय 90000 56960 ननॊयक 90000 

5 वदस्माॊना भानधन ल 

बत्ता 
14000000 7735000 7735700 6264300 

6 भा, भशाऩौय ननधी पी 20000 ननयॊक 10000 10000 

7 नवलन लाशन खयेदी 1000000 ननयॊक ननयॊक 1000000 

8 लाशन लैकल्ऩीक बत्ता 3000000 2149830 1914555 1085445 

 एकूण 21410000 13211470 11267927 10142073 

   उऩयोक्त वललयणानवुाय भनऩा, अभयालतीच्मा वन 2016-17 चे अथावॊकल्ऩात नगय वधचत वलबागाचा एकूण 

नभदू प्रत्मष खचा रु.13211470/- इतका दळावलरा अवनू नगय वधचल वलबागाने रेखाऩरयषणावाठी वादय 

केरेल्मा अनदुान नोंदलशीनवुाय प्रत्मष खचा रु.1167927/- एलढा दळावलरा आशे. अनदुान नोंदलशीतीर प्रत्मष 

खचााऩेषा अथावॊकल्ऩ ऩसु्तकात नभदू केरेरा प्रत्मष खचा रु.3069397/- (रु.13211470 लजा रु.11267927) ने 

जास्त आशे. 
 
2. भनऩा अभयालती कामाारमातीर नगय वधचल वलबागाकयीता वन 2014-15 चे अथावॊकल्ऩात रेखालळऴा 88 त े

95 अॊतगात खचााकयीता एकूण रु.2,14,10,000/- एलढी तयतदू कयण्मात आरी शोती. ऩयॊत ुनगय वधचल 

वलबागाकडीर अनदुान ल खचा नोंदलशीनवुाय प्रत्मषात रु. 1,12,67,927/- एलढाच खचा झारा अवल्माने 
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रु.1,01,42,073/- एलढी तयतदू लळल्रक अवल्माच ेआढऱून आर.े 
 
3. वन 2014-15 चे अथावॊकल्ऩात केरेरी तयतदू ल  प्रत्मषात झारेल्मा खचााची आकडलेायी मात पाय भोठमा 
प्रभाणालय तपालत आढऱून आरी. आकजस्भक खचाावाठी रु.2500000/- एलढी तयतदू नभदू अवनू प्रत्मषात 

खचा रु.3015710/- एलढा झारा आशे. भॊजूय तयतदूीऩेषा जास्त खचा झारा आशे. नगय वधचल वलबागाने 

खचाावाठी अथावॊकल्ऩात तयतदू कयताॊना खचााचा अॊदाज घेलनू तयतदू केरी नवल्माच ेस्ऩष्ट्ट शोत.े 

रु.1,01,42,073/- एलढी तयतदू लऴाअखेय लळल्रक अवल्माने अभयालती ळशयातीर नागरयकाॊना वोमी वलरती 
उऩरब्ध करुन देण्माकयीता तयतदू अऩयुी ऩडल्माने वलकाव काभालय ऩरयणाभ झाल्माच ेहदवनू मेत.े 
 
4. रेखालळऴा 88 अॊतगात आकजस्भक खचााऩोटी हद.25.09.2014 रा नगय वधचल माॊचे नालाॊने रु.2500/- एलढी 
अग्रीभ याळी अदा कयण्मात आरी अवनू प्रत्मषात रु.3500/- एलढा खचा नोंदलहशत खची टाकण्मात आरा. 
 
5. वलयोधी ऩषनेता कामाारमावाठी चशा ल ऩाणी फॉटरच ेन्म ुफजयॊग टी स्टॉरच ेदेमक रु.7385/- हद.15.12.2014 

योजी रेखालळऴा (88)आकजस्भक खचाात खची टाकण्मात आर ेअवनू वबाऩती, स्थामी वलभती माॊचे वबेचे चशा 
ल ऩाणी फॉटरच ेन्म ुफजयॊग टी स्टॉरच ेतलेढमाच यकभेचे म्शणज ेरु.7385/- हद.15.12.2004 योजी रेखालळऴा 
(90) वबेचा वाहदर खचा मा लळऴाातॊगात खची टाकण्मात आर.े एकाच ऩालतीलय दोनदा खचा टाकल्माच ेहदवनू 

आर.े वलबागाने दफुाय देमक नोंदलशी ठेलरेरी नाशी. 
 
6. भशायाष्ट्र ळावन ऩरयऩत्रक क्र.एभफीओ-4685/1885/2वीआय 68-86 हद.25.07.1996 नवुाय चशाऩाणी दयात 

फदर शोत अवल्माने दय ठयलनू देण्मात आर ेनाशी. 
 
        उऩयोक्त प्रकयणी नगय वधचल वलबागाव अधावभाव ऩत्र क्र.60 हद.26/02/2018 नवुाय अलबरेख 

रेखाऩरयषणाव वादय कयण्माव वचुवलरे शोत.े ऩयॊत ुअलबरेख रेखाऩरयषणाव प्राप्त झार ेनाशी. आषेवऩत 

भदु्माच्मा अनऴुॊगाने कामालाशी करुन अनऩुारन कयाले. 
DATDUBM6401 (Ref No : 60)                                                                           

39 वन 2013 ल 2014 च्मा ळीघ्र र्वद्धगणकातीर दयाच्मा तपालतीनुवाय जभीनलाऩय 
भूल्माची अनतरयकत यककभ रु. 1.17 राख लवूर न कयणे ल वलर्ळष्ट शेतूवाठी प्राधधकृत 
नवरेल्मा वॊस्त्थेव त्मा शेतूवाठी बूखॊड लाटऩ कयणे फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :12   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 802968.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 117100.00/-   
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ळषैणणक शेतूवाठी प्राधधकृत नवरेल्मा वॊस्थेव फारक भॊददयवाठी बूखॊड लाटऩ कयताना फाजायभूल्मातीर 

तपालतीची (रु.1.17 राख) आकायणी ल लवुरी न कयणे, तवेच कयायनाम्मातीर अटीनुवाय तीन लऴाषचे आत 

बूखॊडाचा वलकाव केल्माचा ऩुयाला नवणे ल तीन लऴाषऩुढे बाडकेयायाव भुदतलाढ  न घेणे मा तु्र्माभुऱे  बूखॊडाच े

लाटऩाच्मा प्रक्रक्रमेत ननमभफाह्मता झाल्माच ेआढऱून मेत.े 

 

  

अभयालती भनऩाच ेषेत्रातीर भॊजूय अलबन्मावातीर वालाजननक लाऩयातीर खुल्मा  जागा भनऩान ेवलवलध वॊस्थाना           व्मामभळाऱा, 
फारक भॊहदय चारवलण्मामावाठी प्रथभ 3 लऴांवाठी ( उधचत वलकाव केल्माव  त्माऩुढे 10 लऴााकरयता बाडऩेट्टीलय भुदतलाढीव ऩात्र ) 

देण्मात आरेल्मा आशेत. त्मावाठी वॊफॊधधत वॊस्थाकडून भशानगयऩालरकेन ेठयवलरेरी यक्कभ (नगय वलकाव वलबाग ळा.नन.क्रॊ . टीऩीफी 
4396/114/प्र.क्र89/96/नली.11 हद. 10.06.1996 भधीर ऩयीच्छेद क्र. अ (3)) जलभनीच्मा लाऩय भूल्माच ेस्लरुऩात लवूर केरी आशे. 

माऩैकी एक प्रकयण ऩुढीरप्रभाणे आशे- 

बूखॊड क्र. 195, 196 ल 197  

भौजा–ऩेठ अभयालती, वव्शे क्रॊ . 33/3, 33/4, 33/5 

वॊस्था–वॊकटभोचन शनुभान भॊहदय रस्ट, अभयालती  

प्रमोजन–फारकभॊहदयाच ेफाॊधकाभ कयणे ल ते चारवलण े 

बूखॊड लाटऩाव भान्मता -  वलावाधायण वबेचा ठयाल क्र. 60, हद. 20.09.2013  

कयायनाभा–हद 08.07.2014 
 

मालयीर अलबप्राम ऩुढीरप्रभाणे आशे – 

1) रु. 1.17 राखाच्मा पयकाची लवुरी न कयणे -                 

    भशायाष्ट्र भनऩा अधधननमभाचे करभ 89 नुवाय भनऩाकडीर भारभत्ता चार ूफाजाय भूल्माऩेषा कभी नवेर अचमा दयानेच 

बाडऩेट्टीलय देता मेत.े वदय प्रकयणात वलावाधायण वबेने हद. 20.09.2013 योजी लाटऩाव भान्मता हदरी अवरी तयी प्रत्मष 

कयायनाभा हद. 08.07.2014 योजी शोऊन त्माऩुढीर 3 लऴााकयीता बूखॊडाच े लाटऩ झारे आशे. त्माभुऱे 2014 भधीर रागू 

फाजायदयाच्मा ळीघ्र लवद्धगणकानुवाय  जभीनलाऩय भूल्माची ऩरयगणना शोणे आलचमक शोत.े ऩयॊतु  ऩयॊतु माप्रकयणी 2013 च्मा 
दयानुवाय आकायणी ल लवुरी कयण्मात आरी आशे.  

षेत्र–334.57चौ.भी. 
2014  फाजाय दयानुवाय जलभनीच ेभूल्म = रु. 5500 x 334.57   = रु.18,40,135/-    
      जभीन लाऩय भूल्म                 1840135 x 50% = रु.  9,20,068/- 
2013  फाजाय दयानुवाय जलभनीच ेभूल्म = रु. 4800 x 334.57   = रु. 16,05,936/-    
      जभीन लाऩय भूल्म                 16,05,936 x 50% = रु. 8,02,968/- 
                                                       ============= 
                                                         रु. 1,17,100/- 

            
वफफ रु. 1,17,100/- एलढा भशवूर कभी लवूर झाल्मान े भनऩाची शानी झारी आशे. माप्रभाण े झारेल्मा अन्म प्रकयणाॊतीर कभी 
लवुरीच्मा प्रकयणाॊचा आढाला घेऊन उधचत कामालाशी कयाली. 

 

2) कयायनाम्माच ेउल्रॊघन शोणे  
        वदय प्रकयणातीर कयायनाम्मानुवाय 3 लऴााच्मा आत  म्शणजेच हद. 08.07.2014 ते हद. 07.07.2017 ऩमतं फारक भॊहदयाचे फाॊधकाभ 

कयणे आलचमक शोते, ऩयॊतु वदय नस्तीभध्मे फाॊधकाभाचा आयाखडा वादय करून रयतवय ऩयलानगी घेतल्माच े आढऱून मेत नाशी. 
त्माभुऱे फाॊधकाभ झारे अवल्माव त ेMRTP Act 1966  ल NMC Act नुवाय अनधधकृत ठयते.  

   मालळलाम 3 लऴााच ेआॊत फाॊधकाभ झारे अवल्माव, ऩुढीर 10 लऴााकरयता बाडऩेट्टीव भुदतलाढ देता मेते. ऩयॊत ुमाप्रकयणात भुदतलाढ 
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हदल्माचीशी नोंद नाशी.त्माभुऱे अनधधकृत फाॊधकाभ बाडऩेट्टीच्मा कारालधी वॊऩुष्ट्टात मेण ेमा अननमलभतता ळक्मता नाकायता मेत 

नाशी.   
 

3)वलचलस्त व्मलस्थेचा शेतू ळैषणणक नवण े
 

    वशाय्मक धभादाम आमुक्त अभयालती माॊचेकडून भॊजूय अवरेल्मा वालाजननक वलचलस्त व्मलस्थेच्मा नोंदणी  वाठीच्मा उऩरब्ध 

अजाानुवाय वदय वॊस्थेन ेघोवऴत केरेरा वलचलस्थव्मलस्थेचा शेत ूळैषणणक नवून धालभाक अवल्माच े हदवून मेते. त्माभुऱे फारकभॊहदय 

चारवलणे मा ळैषणणक प्रमोजनावाठी प्राधधकृत नवरेल्मा वॊस्थेव त्माच शेतूवाठी बूखॊड लाटऩ कयणे ननमभवॊगत लाटत नाशी. त्माभुऱे 

भनऩाने केरेल्मा वदय बूखॊड लाटऩ ननमभफाह्म अवल्माच ेहदवून मेते. 
मा वॊदबाात भनऩाकडून खुरावा प्राप्त न झाल्मान ेआषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATABWM6901 (Ref No : 137)                                                                           

42 फाॊधकाभ ऩयलानगी देताना बूखॊडधायकाकडून प्राथर्भक वलकाव खचायऩोटी रु. 90/- प्रती 
चौ.भी. ऐलजी रु.20/- प्रभाणे लवूर केल्माने रु. 2.72 राखाच्मा  भशवुराची शानी 
शोण्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :336   भनऩा  ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 272084.00/-   

अवलकलवत अलबन्मावाच्मा वलकावावाठी त्माभधीर बूखॊडालय फाॊधकाभाव ऩयलानगी भागणाऱमा 
बूखॊडधायकाॊकडून रु.90/- मा दयाने 2006-2007 ऩावून ळुल्क लवुरी कयणे आलचमक अवताना रु.90/- ऐलजी 
रु.20/- प्रभाणे लवुरी शोत अव ल्माने भनऩा ननधीची शानी झारी आशे.  2014-15 भधीर ननलडक 18 

प्रकयणाभध्मे अळी शानीची  यक्कभ रु. 2,72,084/- एलढी आशे. 

 

  

     अभयालती भनऩाषेत्रातीर वलवलध खाजगी अलबन्मावातीर बखूॊडालय फाॊधकाभाव ऩयलानगी देताना 
त्मा अलबन्मावाच्मा प्राथलभक वलकावाऩोटी बखूॊडधायकाकडून वललळष्ट्ट ळलु्क आकायर ेजात.े मा ळलु्काच्मा 
एकत्रत्रत यक्कभेतनू अलबन्मावाभध्मे यस्त,े नाल्मा ल वी.डी. लका  ची काभ ेकरून नागरयकाॊना आलचमक वोमी 
ववुलधा ऩयुवलण्माच ेअऩेक्षषत अवत.े   

     अवलकलवत अलबन्मावाच्मा वलकावावाठी प्राथलभक वलकाव खचााचा रु. 20/- ऐलजी रु. 150/- शा 
ननधाारयत केरेरा दय भनऩा वलावाधायण वबेच्मा ठयाल क्र. 382 , हद. 20.07.2006 अन्लमे कभी करून 

रु.90/- प्रती चौ.भी. अवा ननजचचत  कयण्मात आल्मानॊतय त्माप्रभाणे  भशवरू गोऱा शोणे अलबप्रेत शोत.े 

मालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत :- 

   भनऩा अभयालतीभधीर नगय यचना वलबागाकडीर फाॊधकाभ ऩयलानगीच्मा प्रकयणाच े रेखाऩरयषण 

कयताना फऱ्माच प्रकयणात रु.90/- ऐलजी रु. 20/- नवुाय ळलु्क लवरुी केल्माच ेआढऱर ेआशे. वन 2014-2015 
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भध्मे एकूण 18 प्रकयणाना भॊजुयी देण्मात आरी अवनू वॊऩणूा प्रकयणातीर लवरुीच्मा तपालतीची एकत्रत्रत 

यक्कभेची आकडलेायी उऩरब्ध नवरी तयी ननलडक प्रकयणाचा तऩळीर ऩढुीरप्रभाणे आशे - 

अन.ु क्र. फाॊधकाभ ऩयलानगी ल 
आयॊब प्रभाणऩत्र क्रभाॊक ल 

हदनाॊक 

बखूॊडाचे 
षेत्रपऱ 
(चौ.भी.) 

राग ू
अवरेरा 

दय 

केरेल्मा 
लवरुीचा 

दय 

दयातीर 
तपालत 

तपालतीची / 
शानीची यक्कभ 

1 0233 – 29.05.2014 139.40 90/- 20/- 70/- 9758/-  
2 0207 - 26.05.2014 226  90/- 40/- 50/- 11300/-  
3 0223 – 28.05.2014 92.93 90/- 20/- 70/- 6505/-  
4 0230 – 29.05.2014 139.43 90/- 00 90/- 12549/-  
5 0209 – 20.05.2014 123.55  90/- 00 90/- 11119/- 
6 0210 – 20.05.2014 147.70 90/- 20/ 70/- 10339/- 
7 0212 – 27.08.2014 305.16 90/- 20/- 70/- 21361/-  
8 0216 – 16.05.2014 929 90/- 20/- 70/- 65030/- 
9 0213 – 27.05.2014 83.61 90/- 20/- 70/- 5853/- 
10 0222 – 28.05.2014 212  90- 20/- 70/- 14840/- 
11 0239 – 30.05.2014 136 90/- 20/- 70/- 9520/- 
12 0241 – 30.05.2014 146 90/- 20/- 70/- 10220/- 
13 0242 – 31.05.2014 99 90/- 20/- 70/- 6930/- 
14 0244 – 02.04.2014 190.13   90/- 20/- 70/- 13310/- 
15 0246 – 02.04.2014 142.73 90/- 20/- 70/- 9991/- 
16 0250 – 03.06.2014 167.28 90/- 20/- 70/- 11710/- 
17 0227 – 29.05.2014 435 90/- 20/- 70/- 30450/- 
18 0211 - 26.05.2014 226 90/- 40/- 50/- 11300/- 
     एकूण 2,72,084/- 

   
    माप्रभाणे 2014-2015 भध्मे उऩयोक्त वलऴमक 18 प्रकयणाभध्मे रु. 2 ,72,084/- ची कभी लवरुी 
झाल्माभऱेु भनऩा ननधीच ेनकुवान झार ेआशे. 

    2006-2007 भध्मे रु. 20/- एलेजी रु. 150/- शा ननधाारयत दय कभी करून अॊनतभत: रु.90/- प्रती चौ.भी. 
अवा ननजचचत केरा अवताना 2014-2015 भध्मे वधु्दा  रु.20/- प्रभाणेच ळलु्काची लवरूी शोत अवल्माने नगय 

यचना वलबागाने वलावाधायण वबेच्मा ठयालातीर ननदेळाप्रभाणे कामालाशी केरेरी नाशी. त्माभऱेु 2006-2007 

त े2014-2015 ल त्मानॊतयच्मा कारालधीतीर कभी दयाच्मा लवरुीभऱेु शानीची यक्कभ भनऩाने ननजचचत 

करून शानीची बयऩाई शोणे आलचमक आशे. 
DATABWM6901 (Ref No : 84)                                                                           
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43 भनऩाच्मा नुकवान बयऩाईच्मा रु. 240825/-  ऩैकी रु. 140489/- एलढी यकभ 
कभयचाऱ्माॊकडून लवूर न शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 0 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩाननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 240825.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 140513.00/-   

अभयालती भनऩा उदूष ळाऱा क्र.1, नूयनगय मेथे वॊयषण लब ॊत फाॊधण्माची ननवलदा प्रक्रक्रमेची भूऱ नस्ती प्ररॊत्रफत 

ठेलल्माभुऱे 2011-2012 भधीर काभात अकायण लाढ झाल्माभुऱे उऩअलबमॊता, वशाय्मक अलबमॊता ल 

टॊकरेखक माॊच्मालय जफाफदायी ननश्चचत करून रु. 240825/- च्मा लवुरीचे आदेळ देण्मात आर.े वदयची 
लेतनातीर लवुरी डडवेंफय 2014    ऩावून कयणे फॊद अवल्माने रु. 140513/- ची लवुरी अद्माऩ झारी नाशी. 
 

  

अभयालती भनऩा ळाऱा उदूा क्र. 1, नूयनगय मेथे वॊयषण लबॊत फाॊधणेफाफतच्मा चार ूननवलदा प्रक्रीमेची भूऱ नस्ती हद. 17.12.2013 ऩावून 

जाणूनफुजून प्ररॊत्रफत ठेलल्मान ेवदय प्रकक्रमा लेऱेत ऩूणा कयता आरी नाशी. ऩरयणाभी वदय काभाच ेवन 2011-2012 भधीर प्राकरन 

भूल्म रु. 1315824/-, वन 2013-2014 भध्मे रु. 1556641/- एलढे शोलून त्माभध्मे अकायण रु. 240824/- एलढी लाढ झाल्मान ेभनऩालय 

आधथाक फोजा लाढरा अवे श्री.फाॊगय टॊकरेखक माॊचा वेला ऩुस्तकालरून हदवून मेते. 
   लयीर कायणाभुऱे उऩामुक्त, भनऩा माॊचे आदेळ क्र. अभनऩा/उऩा/वाप्रवल/664/14 हद. 30.08.2014 अन्लमे वॊफॊधधतालय जफाफदायी 
ननजचचत करून ननजचचत केल्माप्रभाण ेलेतनातून लवुरी कयण्माच ेआदेळ देण्मात आरे. 
   मालयीर अलबप्राम ऩुढीरप्रभाणे आशे. 
 
अनु.क्र. जफाफदायी ननजचचत झारेरे 

अधधकायी/कभाचायी  
शानीची ननजचचत 

यकभ रु. 
लेतनातून लवुरीचा तऩळीर (रु.)  प्ररॊत्रफत लवुरी रु. 

1 श्री यलीॊर ऩलाय , उऩअलबमॊता, 
(फाॊधकाभ वलबाग) 

80275/- भाशे ऑगष्ट्ट 2014 ते नोव्शेफय  

2014 (4 भहशने x रु. 8028/- प्रती 
भहशना) 32112/- 

48163/- 
 

2 श्री ननतीन फोगड,े वशाय्मक 

अलबमॊता (फाॊधकाभ वलबाग)  

80275/- लयीरप्रभाणे (4 भहशने x रु. 8528/- 

प्रती भहशना) 34100/- 

46175/- 

3 श्री शवभुख गाॊगय, टॊकरेखक 

(फाॊधकाभ वलबाग) 

80275/- लयीरप्रभाणे (4 भहशने x रु. 8528/- 

प्रती भहशना) 34100/- 

46175/- 

                        एकूण  240825/- 100312/- 140513/- 

   
    ऑगष्ट्ट 2014 ते नोव्शेफय 2014 ऩमतं दयभशा लवुरी करून ऩुढीर कारालधीत ती फॊद केल्माच े हदवते. त्माभुऱे उलारयत यकभ 

व्माजावश लवूर शोण ेआलचमक लाटत.े 
DATABWM6901 (Ref No : 99)                                                                           



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[133] 

45 न्मामारमीन प्रकयणात भशानगयऩार्रकेरा वेला देणाऱ्मा अधधलकत्माच्मा ळुल्कातून 
आमकयाची कऩात न केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 1 

   

रेखा ळीऴा :157   भनऩाननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 149785.00/-   

भशानगयऩालरका अभयालती मा कामाषरमाचे लतीने न्मामारमीन प्रकयणावाठी ननमुक्त अलबमोक्ता माॊना प्रदान 

कयण्मात आरेल्मा ळुल्कातून ननमभानुवाय आमकय कऩात करून कऩात केरेरा आमकय ळावनखाती जभा न 

कयणे मा प्रकयणी अननमलभतता झाल्माच ेददवून मेत.े 

 

  

    अभयालती भशानगयऩालरकाकडीर न्मामारमीन प्रकयणी कामाारमाची फाजू भाॊडण्माकरयता ऩॎनरलय 

वलवलध अलबमोक्ताची ननमकु्ती करून स्थामी वलभतीच्मा ठयालाद्लाये ननजचचत केरेल्मा दयाने त्माॊना ळलु्क 

प्रदान कयण्मात मेत.े लऴा 2014-2015 भध्मे एकूण रु. 14,97,857/- एलढा खचा कयण्मात आरा. 
    भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग भुॊफई ळावन ननणाम क्र. आमकय-107/प्र.क्र.105/कोऴाॊ.क्र.5,                 
हद. 22.02.2008 नवुाय आशयण ल ववलतयण अधधकायी माॊनी लेऱोलेऱी आमकय अधधननमभातीर तयतदुी नवुाय 

आमकय कऩात कयणे फॊधनकायक अवनू वलत्त वलबाग ळावन ऩरयऩत्रक क्र. आमकय-009/ प्र.क्र.40/कोऴाॊ.क्र.5, 
हद. 10.12.2013 नवुाय आमकय कऩाती फाफत वचूना हदरेल्मा आशेत. आमकय करभ 194 ( ज)े नवुाय 

व्मालवानमक  वेला ळलु्कालय 10% आमकय कऩात कयणे फॊधनकायक शोत.े ऩयॊत ु अलबमोक्ता माॊना प्रदान 

कयताना एकूण देम यकभेलय वलहशत दयानवुाय आमकयाची कऩात कयण्मात आरी नाशी. त्माभऱेु ळावन 

भशवरुाची शानी झाल्माची रेखा ऩयीषा दयम्मान आढऱून आर.े 
 

तऩळीरलाय वललयण खारीरप्रभाणे आशे. 
 

अन.ुक्र अधधलक्ताचे नाॊल  प्रदान केरेरी 
यक्कभ 

ननमभानवुाय 
कऩात कयालमाची 
आमकयाची यक्कभ 

प्रत्मषात 
कऩात केरेरा 
आमकय 

कऩात 
कयालमाची 
आमकयाची 
यक्कभ 

1 ॲड. ए.एभ. जैन 337000 33700 0 33700/- 
2 ॲड. डी.एभ. श्रीभाऱी 89500 8950 0 8950/- 
3 ॲड. कैराव नयलरे 15000 1500 0 1500/- 
4 ॲड. नइभ अशभद   42000 4200 0 4200/- 
5 ॲड. अॊकुळ काऱभेघ 95000 9500 0 9500/- 
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6 ॲड. एव. लळ ॊगणे 190000 19000 0 19000/- 
7 ॲड. एन. आशुजा 184500 18450 0 18450/- 
8 ॲड. जे.फी.कावट 432357 43235 0 43235/- 
9 ॲड. आय.फी. अटर 15000 1500 0 1500/- 
10 ॲड. लभलर ॊद लषै्ट्णल 97500 9750 0 9750/- 

एकूण  149785/- 
 

     लऴा 2014-2015 भध्मे रु.1,49,785/- एलढी आमकया फाफतची यक्कभ कऩात केरेरी नाशी. तयी अलबमोक्ता 
माॊचाकडून आमकयाची कऩात कयण्माफाफतची कामालाशी करून तवे अनऩुारन वादय कयाले.    वफफ मा 
प्रकयणात अत्मालचमक कामालाशी कयण्मात माली. 

   माफाफत अधावभाव प्रत्र क्र. 125 , हद. 12.04.2018 नवुाय वलचायणा केरी अवता माऩढेु आमकयाची कऩात 

ननमलभत कयण्मात मेईर अव ेकऱवलरे. 

DATVVBM6301 (Ref No : 125)                                                                           

49 वन 2014 -15 भध्मे कॊ राटदाय, ऩुयलठादाय माॊच्मा देमकातून कऩात केरेल्मा रु.1.82  
कोटी एलढमा कामयकॊ राट कय यकभेचा ळावन खात्मात वलरॊफाने बयणा कयण्मात आल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 18186985.00 /- 

 

भशायाष्ट्र भूल्मलधधषत कय अधधननमभ 2002 भधीर वेक्ळन 31 ल वेक्ळन 40 नुवाय कॊ त्राटदायाच्मा देमकातून 

कामषकॊ त्राट कयाची (WCT) लवूर करून लवूर केरेरी यक्कभ लवुरीच्मा ददनाॊकाऩावून ऩुढीर भदशन्माच्मा  21 

तायखेऩमतं ळावन खाती जभा कयणे आलचमक आशे. वलदशत कारालधीत कामषकॊ त्राट कय (WCT) जभा न 

केल्माव भशायाष्ट्र भूल्मलधधषत कय अधधननमभ 2002 भधीर वेक्ळन 30 ल भशायाष्ट्र भूल्मलधधषत कय ननमभ 

2005 ननमभ 88 भधीर तयतुदीनुवाय कामषकॊ त्राट कयाचा बयणा कयालमाव प्ररॊत्रफत अवरेल्मा यकभेलय 1.25% 

दयभशा मा दयाने दॊडनीम व्माजाची आकायणी रागू ठयत.े वन 2014-15 मा आधथषक लऴाषत अभयालती 
भशानगयऩालरकेने कॊ त्राटदायाच्मा देमकातून कऩात केरेरी कामषकॊ त्राट कयाची यक्कभ रु.1.82 कोटी ळावनखाती 
वलरॊफाने बयणा केल्माचे उऩरब्ध नस्तीलरून ददवून मेत.े 

 

  

   भशानगयऩालरकेकडून कॊ त्राटदायाॊच्मा देमकातनू कामाकॊ त्राट कयाची (WCT) यक्कभ कऩात कयण्मात 
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मेत.े भशायाष्ट्र भलू्मलधधात कय अधधननमभ 2002 भधीर वेक्ळन 31 ल वेक्ळन 40 नवुाय 
कॊ त्राटदायाच्मा देमकातनू कामाकॊ त्राट कयाची (WCT) लवरू केरेरी यक्कभ लवरुीच्मा हदनाॊकाऩावनू 
ऩढुीर भहशन्माच्मा  21 तायखेऩमतं ळावन खाती जभा कयणे आलचमक आशे. वलहशत कारालधीत 
कामाकॊ त्राट कय (WCT) जभा न केल्माव भशायाष्ट्र भलू्मलधधात कय अधधननमभ 2002 भधीर वेक्ळन 
30 ल भशायाष्ट्र भलू्मलधधात कय ननमभ 2005 ननमभ 88 भधीर तयतदुीनवुाय कामाकॊ त्राट कयाचा 
बयणा कयालमाव प्ररॊत्रफत अवरेल्मा यकभेलय 1.25% दयभशा मा दयाने दॊडनीम व्माजाची आकायणी 
राग ूठयत.े   

    भनऩाच्मा रेखा वलबागाकडून उऩरब्ध केरेल्मा वन 2014-15 भध्मे कामाकॊ त्राट कय यकभेचा 
बयणा केल्माच्मा चरान तथा वललयणऩत्राच्मा तऩावणीत ऩढुीरप्रभाणे बयणा केल्माचे हदवनू आरे.  

अ.क्र.      भहशना  कामाकॊ त्राट कयाची                      
यक्कभ  

बयणा केल्माचा हदनाॊक  

1. एवप्रर-2014       ननयॊक        ननयॊक  

2.     भे-2014     906483/-   9-10-2014 

3. जून-2014     384319/-   9-10-2014 

4. जुर-ै2014    2341590/-   9-10-2014 

5. ऑगस्ट-2014     940696/-   1-11-2014 

6. वप्टेंफय-2014     515627/-    11-2-2015 

7.  आक्टोंफय-2014    2139966/-    11-2-2015 

8. नोव्शेंफय-2014    1416785/-    11-2-2015 

9. डडवेंफय-2014    2194607/-    11-2-2015 

10.  जानेलायी-2015    1990593/-    20-3-2015 

11.  पेब्रलुायी-2015    1604721/-   20-3-2015 

12.    भाचा-2015    3751598/-   18-5-2015  

     एकूण रुऩमे   18186985/-  

  कामाकॊ त्राट कयाचा वलशीत भदुतीत ळावन खाती बयणा न केल्माव भशायाष्ट्र भलू्मलधधात कय 
अधधननमभ 2002 भधीर वेक्ळन 30 ल भशायाष्ट्र भलू्मलधधात कय ननमभ 2005 ननमभ 88 भधीर 
तयतदुीनवुाय कामाकॊ त्राट कयाचा बयणा कयालमाव प्ररॊत्रफत अवरेल्मा यकभेलय 1.25% दयभशा मा दयाने 
दॊडनीम व्माजाची आकायणी राग ूठयत अवल्माने भनऩालय त्माचे अकायण दानमत्ल ननभााण झारे आशे.                         

   माफाफत अधावभाव क्र.157 हद.24/04/2018  अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा.भात्र खुरावा प्राप्त न 

झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.           
DATMMSM6701 (Ref No : 157)                                                                           
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50 कायखाना वलबागाकडीर बॊगाय ठयरेल्मा लाशनाॊच्मा वलिी प्रक्रिमेतीर वलरॊफाभुऱे 
भनऩाच ेझारेरे नुकवान रु. 1,53,000/- फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अनन मलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :37   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

भशायाष्ट्र ळावन,नगयवलकाव वलबाग ळा.नन.क्र.वॊकीणष 2007/लाशन खयेदी/प्र.क्र.27/2008/नली 26 दद.18 पेबु्रलायी 
2008 नुवाय कायखाना वलबागाकडीर कारफाह्म तथा ननरुऩमोगी ठयरेल्मा लाशनाॊच ेप्रादेलळक ऩरयलशन 

कामाषरमाने भाशे जाने.2013 भध्मे वलक्रीभूल्म ठयलून ददरे.भनऩा आमुक्ताॊनी दद.31-01-2013 योजी तथा स्थामी 
वलभतीनेवुद्धा दद.05-04-2013 योजी वलक्री कयण्माव भॊजुयी प्रदान केरी. अव ेअवताना भनऩाने ऩुढीर 

कामषलाशीव वलरॊफ केल्माने वलक्रीभुल्मातीर तपालतीभुऱे (प्रत्मषात वलक्री दद.26-12-2014) भनऩाचे 
रु.1,53,000/- एलढे नुकवान झार ेआशे. 

 

  

    भशायाष्ट्र ळावन,नगयवलकाव वलबाग ळा.नन.क्र.वॊकीणा 2007/लाशन खयेदी/प्र.क्र.27/2008/नली 26 हद.18 

पेब्रलुायी 2008 नवुाय भशानगयऩालरकेची लाशने ननरुऩमोगी ठयवलण्माकरयता अलजड लाशनाॊवाठी 10 लऴााच े

आमषु्ट्म ककॊ ला 2,00000 कक.भी.धालवॊख्मा तवेच शरकी लाशनाॊवाठी 10 लऴााच ेआमषु्ट्म ककॊ ला 2,40000 कक.भी. 
धालवॊख्मा माऩकैी जे नॊतय ऩणूा शोईर त्माअनऴुॊगाने लाशने ननरेणखत करून अळा कारफाह्म तथा ननरुऩमोगी 
ठयरेल्मा लाशनाॊची वलक्रीद्लाये वलल्शेलाट कयालमाची आशे. 

   अभयालती भशानगयऩालरकेच्मा कायखाना वलबागाकडीर ऩढुीर कारफाह्म तथा ननरुऩमोगी ठयरेल्मा 
लाशनाॊच्मा वलक्रीकरयता लाशनाॊच ेप्रादेलळक ऩरयलशन कामाारमाने भाशे जाने.2013 भध्मे वलक्रीभलू्म ठयलनू हदर.े 

तवेच भनऩा आमकु्ताॊनी हद.31-01-2013 योजी तथा स्थामी वलभतीनेवदु्धा हद.05-04-2013 योजी वलक्री 
कयण्माव भॊजुयी प्रदान केरी. भात्र अभयालती भशानगयऩालरकेने त्मा लाशनाॊच्मा वलक्रीची तात्काऱ कामालाशी न 

कयता एक लऴाानॊतय ऩनु्शा त्माच लाशनाॊची भलु्मननजचचती कयण्मावाठी ऩत्र क्र.4105/शलाक/ प्राऩका/अभ/2014 

हद.29-01-2014 अन्लमे प्रादेलळक ऩरयलशन कामाारमाव ऩत्र ऩाठवलरे. वदय ऩत्राच्मा अनऴुॊगाने प्रादेलळक 

ऩरयलशन कामाारमाकडून प्राप्त वलक्रीभलू्माची तऩावणी केरी अवता ऩलूीच्मा दयाऩेषा कभी दय ननधाारयत 

झाल्माच ेननदळानाव आरे. माफाफतचा ववलस्तय तऩळीर ऩढुीरप्रभाणे आशे. 

अ.क्र लाशन प्रकाय  लाशन नोंदणी क्रभाॊक  वरुुलातीव भाशे 

जाने.2013 

भध्मे प्रादेलळक  

ऩरयलशन 

कामाारमाने 

भाशे जुर ै2014  

भध्मे प्रादेलळक  

ऩरयलशन 

कामाारमाने 

नव्माने ठयलनू 

 

 

 

  पयक  
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ठयलनू हदरेरे 

वलक्रीभलू्म  
हदरेरे 

वलक्रीभलू्म 

1. Ambassador 
car. model 
2000/petrol  

MH-27 H-1321  100000.00 25000.00  75000.00  

2. Ambassador 
car. model 
2000/petrol 

MH-27 H-2007   25000.00  24500.00    500.00  

3. Ambassador 
car. model 
2000/petrol 

MH-27 H-9090 83000.00  25500.00  57500.00  

4. Pal 118 NE 
car. model 
1997  

MH-27 H-11 30000.00  20000.00  10000.00  

5. Vikrant auto. 

3 wheeler 
1996 (load 
body) 

MH-27 A-4053  12000.00 त े

15000.00  
7000.00  
 

5000.00  
(ककभान 

12000.00 

वलचायात 

घेतल्माव) 

6. Vikrant auto. 

3 wheeler 
1996 (load 
body) 

MH-27 A-4059  12000.00 त े

15000.00  
7000.00  
 

5000.00  
(ककभान 

12000.00 

वलचायात 

घेतल्माव) 

    एकूण पयक  153000.00  

 उऩयोक्त ऩरयजस्थती रषात घेता भशानगयऩालरकेकडून झारेल्मा हदयॊगाईभऱेु रु.153000.00 चे नकुवान 

झाल्माच े स्ऩष्ट्ट हदवनू मेत.े माफाफत अधावभाव क्र.155 हद.24/04/2018 अन्लमे खुरावा भागवलण्मात 

आरा.भात्र वलहशत कारालधीत खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATMMSM6701 (Ref No : 155)                                                                           

51 भशानगयऩार्रकेच्मा शद्दीतीर प्रलेळ नाकमालय खाजगी वुयषा यषक ऩुयवलण्माच ेआदेळ 
शोण्माऩूलीच्मा कारालधीतीर ऩारयश्रर्भक अदा केल्माने झारेरे अनतप्रदान रु.67560/-फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[138] 

   

रेखा ळीऴा :00   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 67560.00/- 

 

उऩामुक्त (प्रळा),भनऩा,अभयालती माॊचे कामाषरमीन आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/उऩा./650/14 दद.28/08/2014 

अन्लमे अभयालती भनऩाच ेशद्दीतीर 10 प्रलेळ नाक्मालय 20 वुयषा यषक ऩुयवलण्माफाफत भे.जगदॊफा 
स्लमॊयोजगाय नागयी वेला वशकायी वॊस्था,अभयालती मा वॊस्थेव कॊ त्राट देण्मात आर.ेदद.28-08-14 योजीच े

आदेळ अवताना प्रभाणक क्र.12288/दद.5-3-15 अन्लमे वॊफॊधधताॊना 16-08-14 त े16-09-14 मा कारालधीच े

रु.8726/- प्रनत वुयषा यषक मा दयाने रु.174520/-अदा कयण्मात आर.ेअळा प्रकाये दद.16-08-14 त ेआदेळ 

ननगषभनाचे ऩूलीऩमतं म्शणज ेदद.27-08-14 ऩमतं रु.67560/- अनतप्रदान झार ेआशे. 

 

  

    भशानगयऩालरकेने भनऩाच े लवभेअॊतगात अवरेल्मा दशा प्रलेळ नाक्मालय दोन ऩाऱीकरयता प्रत्मेकी एक 

माप्रभाणे एकूण 20 वयुषा यषक (प्रनत वयुषा यषक रु.8726/- प्रभाणे) एक भहशन्माकरयता भे.जगदॊफा नागयी 
वेला वशकायी वॊस्था,अभयालती माॊना उऩामकु्त(प्रळा.) भनऩा,अभयालती माॊचे आदेळ 

क्र.अभनऩा/वाप्रवल/उऩा./650/14 हद.28-08-2014 अन्लमे आदेळ देण्मात आर.े 

     हद.28-08-14 योजीच ेआदेळ अवताना प्रभाणक क्र.12288/हद.5-3-15 अन्लमे वॊफॊधधताॊना 16-08-14 त े

16-09-14 मा कारालधीच ेरु.8726/- प्रनत वयुषा यषक मा दयाने रु.174520/-अदा कयण्मात आर.ेअळा प्रकाये 

हद.16-08-14 त ेआदेळ ननगाभनाच ेऩलूीऩमतं म्शणज ेहद.27-08-14 ऩमतं रु.67560/- अनतप्रदान झार ेआशे. 

     माफाफत अधावभाव क्र.27  हद.06/02/2018 अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा.भात्र खुरावा प्राप्त न 

झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATMMSM6701 (Ref No : 27)                                                                           

52 अधधकच्मा दयाने वुयषा यषकाॊची नेभणूक केल्माने भनऩाच ेदयभशा शोत अवरेरे 
नुकवानीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

भनऩा आमुक्त माॊचे कामाषरमाकरयता एक तथा भशाऩौय कामाषरमाकरयता एक अव ेएकूण दोन वुयषा यषक 

रु.15000/- दयभशा मा दयाने दद.20-10-2014 ऩावून भनऩा आमुक्त माॊच्मा भॊजुयी आदेळान्लमे ननमुक्त 
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कयण्मात आर ेआशे.माच कारालधीत उऩामुक्त (प्रळा),भनऩा, अभयालती माॊचे आदेळ 

क्र.अभनऩा/वाप्रवल/उऩा./650/14 दद.28-08-2014 अन्लमे भे.जगदॊफा नागयी वेला वशकायी वॊस्था,अभयालती 
माॊना, भनऩा शद्दीतीर दशा प्रलेळ नाक्मालय 20 वुयषा यषक रु. 8726/-प्रनतभशा मा दयाने ऩुयवलण्माफाफत भॊजुयी 
आदेळ देण्मात आर ेआशे.रु.8726/- मा दयाने वुयषा यषक ऩुयवलण्माव वशकायी वॊस्था तमाय अवताना 
रु.15000/-मा अधधकच्मा दयाने वुयषा यषक ननमुक्त कयणे वलत्तीम औचीत्मारा धरून नाशी.माभुऱे रु.15000/-

(-)8726/-=रु.6274/-x 2 =12548/- एलढे दयभशा भनऩाच ेनुकवान वॊबलत ेआशे. 

 

  

    भशानगयऩालरकेने भनऩा आमकु्त माॊचे कामाारमाकरयता एक तथा भशाऩौय कामाारमाकरयता एक 
अवे एकूण दोन वयुषा यषक रु.15000/- दयभशा मा दयाने हद.20-10-2014 ऩावनू भनऩा आमकु्त 
माॊच्मा भॊजुयीने ननमकु्त केरे अवनू त्माॊना रु. 15000/- दयभशा मा भॊजूय दयाने यक्कभ अदा कयण्मात 
आरी आशे.(जवे पेब्रलुायी-15 ची यक्कभ रु.30000/- प्रभाणक क्र 12289 त े12290 हद.5-3-2015.) 
माच कारालधीत उऩामकु्त (प्रळा),भनऩा, अभयालती माॊचे आदेळ क्र.अभनऩा /वाप्रवल /उऩा./ 650/14 
हद.28-08-2014 अन्लमे भे.जगदॊफा नागयी वेला वशकायी वॊस्था,अभयालती माॊना, भनऩा    शिीतीर  
दशा प्रलेळ नाक्मालय 20 वयुषा यषक रु. 8726/-प्रनतभशा मा दयाने ऩयुवलण्माफाफत भॊजुयी आदेळ 
देण्मात आरे शोत.े त्माभऱेु रु.8726/- मा दयाने वयुषा यषक ऩयुवलण्माव वशकायी वॊस्था तमाय 
अवताना रु.15000/-मा अधधकच्मा दयाने वयुषा यषक ननमकु्त कयणे वलत्तीम औचीत्मारा धरून 
नाशी.अवे केल्माभऱेु 15000/-(-)8726/-= रु.6274/-x 2 =12548/-एलढे दयभशा भनऩाचे नकुवान 
वॊबलत ेआशे.      

     माफाफत अधावभाव क्र.40  हद.15/02/2018 अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा.भात्र खुरावा प्राप्त न 

झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 
DATMMSM6701 (Ref No : 40)                                                                           

55 वन 2014-15 भध्मे भशानगयऩार्रकेच्मा अधधकायी लगायकरयता बाडतेत्लालय घेतरेल्मा 
खाजगी लाशनाॊच्मा भार्वक बाड ेदेमकाॊच्मा तऩावणीत आढऱून आरेल्मा अननमर्भतताॊफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :00   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

भशानगयऩालरकेच्मा अधधकायी लगाषकरयता बाडतेत्लालय घेतरेल्मा खाजगी लाशनाॊच्मा भालवक बाड ेदेमकाॊच्मा 
तऩावणीत कयायनाम्मातीर अटीनुवाय ऩुयवलरेल्मा प्रत्मेक लाशनाचे रॉगफुक वलदशत नोंद घेऊन लाशन लाऩय 
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केरेल्मा अधधकाऱमाकडून प्रभाणणत करून भालवक देमकावोफत जोडर ेनवताना देमक ऩारयत कयणे, ठयलून 

ददरेल्मा भालवक लाऩय भमाषदेऩेषा अधधक क्रक.भी.लाशनाच्मा लाऩयाकरयता  वषभ अधधकाऱमाची भॊजुयी 
नवतानाशी अनतरयक्त लाऩयरेल्मा अॊतयाकरयता वादय केरेल्मा देमकाचे प्रदान कयणे, देमकातून  कऩात 

केरेल्मा वेलाकयाचा बयणा केल्माची खात्री न कयताच ऩुढीर कारालधीच्मा देमकाॊच ेप्रदान कयणे इत्मादी 
अननमलभतता ननदळषनाव आल्मा  आशेत. 

 

  

        भशानगयऩालरकेच्मा अधधकायी लगााकरयता वन 2014-15 भध्मे बाडतेत्लालय घेतरेल्मा खाजगी 
लाशनाॊलयीर खचााच्मा रेखाऩयीषणाकरयता भोटाय कामाळाऱा वलबागाने उऩरब्ध केरेल्मा भालवक बाड े

देमकाॊच्मा (प्रभाणके) तऩावणीत ऩढुीरप्रभाणे अननमलभतता आढऱून आरेल्मा आशेत. 

अ.क्र. प्रभाणक क्रभाॊक,हदनाॊक ल 

यक्कभ 

आढऱून आरेल्मा अननमलभतता 

1. क्र.141/हद.19-04-2014  

रु.318510/-.(पेब्र.ु14 च े

भालवक बाड ेदेमक.) 

1)कयायनाम्मातीर अटीनवुाय ऩयुवलरेल्मा प्रत्मेक लाशनाच े

रॉगफकु  वलहशत नोंद घेऊन लाशन लाऩय केरेल्मा अधधकाऱ्माकडून 

प्रभाणणत करून भालवक देमकावोफत जोडणे आलचमक आशे.भात्र 

ऩढुीर लाशनाॊच्मा रॉगफकुाॊची प्रत जोडरी  नवताना देमक ऩारयत 

कयण्मात आर.े 
MH 27-5880,MH 04-9133,MH 27-9344,MH 27-9922,MH 
04-3856,MH 27-9622. 
2) देमकाची ननव्लऱ देम यक्कभ रु.288767/- मालय वेलाकय 

12.36%दयाने रु.35691/-=रु.324458/-(-)आमकय रु.5948/-

=318510/- कॊ त्राटदायारा अदा केर.े वदय वेलाकय कॊ त्राटदायाने 

ळावनखाती जभा केर े ककॊ ला कव.े बयणा केल्माचा ऩयुाला 
तऩावणीव उऩरब्ध कयण्मात आरा नाशी. 

2. क्र.1297/ हद.23-05-2014  

रु.386365/-.(भाचा 14 च े

भालवक बाड ेदेमक) 

1)कयायनाम्मातीर अटीनवुाय ऩयुवलरेल्मा प्रत्मेक लाशनाच े

रॉगफकु  वलहशत नोंद घेऊन लाशन लाऩय केरेल्मा अधधकाऱ्माकडून 

प्रभाणणत करून भालवक देमकावोफत जोडणे आलचमक आशे.भात्र 

ऩढुीर लाशनाॊच्मा रॉगफकुची प्रत जोडरी  नवताना देमक ऩारयत 

कयण्मात आर.े 
MH 27-5880,MH 04-9133, MH 27-9422,MH 04-3856 

इत्मादी. 
2) देमकाची ननव्लऱ देम यक्कभ रु.350286/- मालय वेलाकय 

12.36%दयाने रु.43295/-=रु.393581/-(-)आमकय रु.7216/-
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=386365/- कॊ त्राटदायारा अदा केर.े वदय वेलाकय कॊ त्राटदायाने 

ळावनखाती जभा केर े ककॊ ला कव.े बयणा केल्माचा ऩयुाला 
तऩावणीव उऩरब्ध कयण्मात आरा नाशी. 

3. क्र.3671/ हद.11-08-2014  

रु.321988/-.(जून-14 च े

भालवक बाड ेदेमक) 

हद.20-09-2012 योजीच्मा कयायनाम्मातीर अट क्र 13 नवुाय 

ऩयुवलरेल्मा प्रत्मेक लाशनाचे रॉगफकु  वलहशत नोंद घेऊन लाशन 

लाऩय केरेल्मा अधधकाऱ्माकडून प्रभाणणत करून भालवक 

देमकावोफत जोडणे आलचमक आशे.भात्र ऩढुीर लाशनाॊच्मा 
रॉगफकुची प्रत जोडरी  नवतानाशी देमक ऩारयत कयण्मात आर े

आशे. 
MH 27-5880,MH 04-9133, MH 27-9422, MH 27-9922, 
MH 04-3856,MH 27-824,MH 27-5984 इत्मादी. 
2) देमकाची ननव्लऱ देम यक्कभ रु.291920/- मालय वेलाकय 

12.36%दयाने रु.36081/-=रु.328001/-(-)आमकय रु.6013/-

=321988/- कॊ त्राटदायारा अदा केर.े वदय वेलाकय कॊ त्राटदायाने 

ळावनखाती जभा केर े ककॊ ला कव.े बयणा केल्माचा ऩयुाला 
तऩावणीव उऩरब्ध कयण्मात आरा नाशी. 
3) भाशे जून-14 भध्मे ऩढुीर लाशनाॊचा लाऩय 1000 कक.भी.ऩेषा 
अधधक कयण्मात आरा. 
अ) लाशन क्र. MH 27-9344  300 कक.भी. 
फ) लाशन क्र. MH 27-9522   622 कक.भी. 
क) लाशन क्र. MH 27-5882   400 कक.भी. 
ड) लाशन क्र.  MH 32-824    662 कक.भी. 
ई) लाशन क्र. MH 27-9722   1250 कक.भी. 
प) लाशन क्र. MH 27-9822    962 कक.भी. 
 उऩअलबमॊता कामाळाऱा,भनऩा,अभयालती.माॊचे ऩत्र क्र.कामाळाऱा 
वलबाग/उऩा/322/2015 हद.22/09/2015 अन्लमे भालवक लाऩय 

भमाादा 1000 कक.भी.अळी ठयलनू देण्मात आरी आशे.भमाादेऩेषा 
जास्त लाशन लाऩयण्माची आलचमकता बावल्माव प्रत्मेक लेऱी 
मोग्म ती कायणभीभाॊवा देऊन लाऩयावाठीचा भॊजुयीचा प्रस्ताल 

आमकु्ताॊकड ेवादय कयालमाचा आशे.वन 2014-15 भध्मे माप्रभाणे 

कामालाशी झाल्माच ेहदवनू आर ेनाशी.  
लाशन क्र. MH 27-5882 च्मा भाशे जून- 2014 च्मा देमकावोफत 
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जोडरेल्मा रॉगफकुची तऩावणी केरी अवता वरुुलातीची 
धालवॊख्मा 107514 अवनू भहशनाअखेयची धालवॊख्मा 108915 

अळी आशे.म्शणज ेप्रत्मषात  108915 (-) 107514 =1401 कक भी 
लाशन लाऩय झारेरा आशे ल तळी भहशनाअखेय नोंद घेतरेरी 
आशे.वदय नोंदीखारी  हद.11-06-2014 योजीचा फडनेया-नागऩयू-

ऩयत अवा 400 कक भी.चा ऩनु्शा नव्माने प्रलाव केल्माची   नोंद 

घेतरेरी आशे ल भनऩाने वदय 400 कक भी    लाऩयाकरयता रु 7.20 

प्रनत कक भी दयाने रु.2880/- यकभेच े प्रदान केर ेआशे.  

4. क्र.5453/ हद.25-09-2014  

रु.315974/-.(जुर-ै14 च े

भालवक बाड ेदेमक) 

1)भाशे जुर-ै2014 भध्मे ऩढुीर लाशनाॊचा लाऩय 1000 कक.भी.ऩेषा 
अधधक कयण्मात आरा. 
अ) लाशन क्र. MH 27-9344  305 कक.भी. 
फ) लाशन क्र. MH 27-9522  401 कक.भी. 
क) लाशन क्र. MH 27-9133  500 कक.भी.  
ड) लाशन क्र. MH 27-9922   895 कक.भी. 
इ) लाशन क्र. MH 27-9722  1832 कक.भी. 
प) ) लाशन क्र.MH 27-9822 1405 कक.भी. 
श) लाशन क्र. MH 27-5998    697 कक.भी. 
व) लाशन क्र. MH 27-5881    500 कक.भी. 

5. क्र.5454/ हद.25-09-2014 

ऑग-14 चे भालवक बाड े

देमक) 

1) लाशन क्र.MH 27-9922 च्मा भालवक बाड्माफाफत ऩरृ्थ्ली 
रॎव्ह्ल्व माॊनी वादय केरेल्मा त्रफजकानवुाय भाशे ऑग-14 भध्मे 

एकूण लाऩय 1770 कक भी म्शणज ेअनतरयक्त लाऩय 770 x 7.20 

प्रनत कक.भी.दयाने रु 5544/-  + भालवक बाड े18380/- = रु 23924/- 

अदा केर े आशे.देमकावोफत वॊरग्न रॉगफकुची तऩावणी केरी 
अवता वदय रॉगफकु भाशे ऑग 2014 ची नवनू भाशे ऑग 2013 ची 
आशे ल त्मात भालवक लाशन लाऩय 1155 कक भी अव े

आशे.प्रभाणऩत्रालय पक्त ऑगस्ट भहशना नभदू आशे.लऴा नभदू 

नाशी. दद.20-09-2012 योजीच्मा कयायनाम्मातीर अट क्र 13 नवुाय 

देमकावोफत ऑग 2014 च्मा रॉगफकुाची प्रत जोडणे आलचमक 

शोत.ेऩयॊत ुप्रत जोडरी नवतानाशी वदय लाशनाचे भाशे ऑग-14 चे 
भालवक बाड ेरु.23924/- अदा कयण्मात आर ेआशे.  

6. क्र.9860/ हद.15-01-2015   

रु.306350/-.(वप्टे -14 च े

1) भाशे वप्टे-2014 भध्मे ऩढुीर लाशनाॊचा लाऩय 1000 कक.भी.ऩेषा 
अधधक कयण्मात आरा. 
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भालवक बाड ेदेमक) MH 27-5881,MH 27-9344,MH 27-9922, MH 27-9422,MH 
27-5878,MH 27-9722,MH 27-9822. 
3) भाशे वप्टे 2014 भध्मे ऩढुीर लाशन लाऩयाफाफतच्मा प्रदान 

केरेल्मा भालवक बाड्मात अनतप्रदान झारे आशे. 

अ) लाशन क्र.MH 27-5881 हद.1-9-2014 योजीची धालवॊख्मा 
110019 अवनू 30-9-2014 अखेयची धालवॊख्मा 110787 अळी 
आशे. एकूण लाऩय 768 कक भी अवल्माने 1000 कक भी कयीता देम 

अवताना एकूण लाशन लाऩय 1396 कक भी दळालनू 21036/-प्रदान 

कयण्मात आर.ेरु.2656/-चे अनतप्रदान झारे आशे. 

फ) लाशन क्र.MH 27-9722 हद.1-9-2014 योजीची धालवॊख्मा 
46770 अवनू 30-9-2014 अखेयची धालवॊख्मा 49700 अळी आशे. 

एकूण लाऩय 2930 कक भी झारेरा आशे.अनतरयक्त लाऩय 1930 कक 

भी कयीता रु 9.00 दयाने 17370/-+ भालवक बाड े22280/- 

=39650/-देम अवताना वदय भहशन्मात एकूण लाऩय 3280 कक भी 
दळालनू रु 42800/- अदा कयण्मात आर े आशे.रु.3150/- च े

अनतप्रदान झारे आशे. 

     माफाफत अधावभाव क्र.138  हद.16/04/2018 अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा.भात्र खुरावा प्राप्त न 

झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATMMSM6701 (Ref No : 138)                                                                           

58 अनतिभण वलबागातीर भजूयाॊना योखीने प्रदान केरेल्मा भजूयीवॊफॊधी भजूयाॊच्मा 
स्त्लाषऱ्मा नवताॊना दळयवलण्मात आरेल्मा रु.47352/- एलढमा प्रदानातीर अननमर्भततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :202   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 700000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 47352.00/- 

 

भनऩाचे अनतक्रभण वलबागाभापष त भनऩा शद्दीतीर यस्त्मालयीर अनतक्रभण काढणे, अनधधकृत फाॊधकाभ 

ऩाडणे, इ.काभाकयीता रालण्मात आरेल्मा भजूयाॊची भजूयी श्री.जी.एच.जमस्लार, अनतक्रभण ऩथक प्रभुख माॊनी 
अधग्रभाची उचर करुन योखीने प्रदान केरी आशे.  वदय भजूयी प्रदान कयताना काशी भजूयाॊच्मा प्रदानाच्मा 
स्लाषऱमा देमकात आढऱून आल्मा नाशीत.  माभुऱे प्रत्मषात यकभा प्रदान केल्मा नवताना प्रदान दाखलून 
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भनऩाचे आधथषक नुकवान झाल्माची ळक्मता आशे. 

 

  

भनऩाचे अनतक्रभण वलबागाभापा त भनऩा शिीतीर यस्त्मालयीर अनतक्रभण काढणे, अनधधकृत फाॊधकाभ 

ऩाडणे, ळशयातीर रशान भोठे नार े वाप कयणे, नगयवेलक माॊचे प्रबागातीर काभ कयणे इ.काभाकयीता 
रालण्मात आरेरे लाशन चारक ल भजूय माॊची दैनॊहदन भजूयी वलवलध प्रभाणकान्लमे रेखालळऴा“202-
अनतक्रभण शटवलणे”भधून श्री.जी.एच.जमस्लार, अनतक्रभण ऩथक प्रभखु माॊनी भनऩाकडून अधग्रभ घेलनू 

योखीने प्रदान केल्माचे दळावलण्मात आर े आशे.  वदय प्रदानाची तऩावणी केरी अवता काशी हदनाॊकाॊना 
भजूयीच्मा यकभा प्राप्त झाल्माच्मा स्लाषऱ्मा (ऩोचऩालत्मा) आढऱल्मा नाशीत.  त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे 

आशे :- 
                                                                 (यकभा रुऩमात) 

अ.क्र. प्रभाणक 

क्रभाॊक 
हदनाॊक अधग्रभ 

वभामोजन 

यक्कभ 

स्लाषऱ्मा 
नवरेर ेहदलव 

प्रदान 

दळावलण्मात 

आरेरी 
यक्कभ ल  

हदलव 

प्रदान 

दळावलण्मात 

आरेरी 
यक्कभ 

1 2703 11.7.2014 100000 16.4.2014 208x4 832 

    17.4. 2014 208x3 624 

    18.4.2014 400x1 
208x8 

2064 

    19.4.2014 208x4 832 

    20.4.2014 400x1 
208x8 

2064 

    21.4.2014 208x4 832 

    22.4.2014 208x4 832 

    23.4.2014 208x4 832 

    24.4.2014 208x4 832 

    25.4.2014 208x5 1040 

    26.4.2014 208x4 832 

    27.4.2014 400x1 
208x8 

2064 

    28.4.2014 208x4 832 

    29.4.2014 208x4 832 
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    30.4.2014 208x4 832 

    2.5.2014 400x1 
208x8 

2064 

    3.5.2014 208x4 832 

    4.5.2014 400x1 
208x8 

2064 

    5.5.2014 208x4 832 

    6.5.2014 208x3 624 

    7.5.2014 208x4 832 

    8.5.2014 208x5 1040 

    9.5.2014 208x4 832 

      25296 
2 3724 11.8.2014 100000 18.5.2014 208x2 416 

    19.5.2014 208x1 208 

      624 
3 5216 23.9.2014 100000 6.6.2014 400x1 400 

    9.6.2014 208x1 208 

    19.6.2014 400x1 
208x2 

816 

      1424 
4 7545 12.11.2014 100000 19.7.2014 208x1 208 

    27.7.2014 208x2 416 

    28.7.2014 208x2 416 

    5.8.2014 208x2 416  

    14.8.2014 208x2 416 

      1872 
5 10954 3.2.2015 100000 22.9.2014 400x1 400 

    23.9.2014 400x1 
208x1 

608 

    24.9.2014 400x1 400 

    25.9.2014 400x1 400 

    26.9.2014 400x1 608 
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208x1 
    27.9.2014 400x1 

208x1 
608 

    29.9.2014 400x1 
208x1 

608 

    30.9.2014 400x1 
208x1 

608 

    1.10.2014 400x1 
208x1 

608 

    4.10.2014 400x1 400 

    6.10.2014 400x1 400 

    7.10.2014 400x1 
208x2 

816 

    8.10.2014 400x1 400 

    9.10.2014 400x1 400 

    10.10.2014 400x1 400 

    13.10.2014 400x1 
208x1 

608 

    14.10.2014 400x1 400 

    15.10.2014 400x1 
208x1 

608 

    16.10.2014 400x1 400 

    17.10.2014 400x1 
208x1 

608 

    18.10.2014 400x1 
208x1 

608 

    20.10.2014 400x1 
208x1 

608 

    21.10.2014 400x1 
208x1 

608 

    22.10.2014 400x1 
208x1 

608 
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    27.10.2014 400x1 
208x1 

608 

    28.10.2014 400x1 
208x1 

608 

    29.10.2014 400x1 
208x1 

608 

      14544 

6 313 22..4.2014 200000 14.11.2013 208x1 208 
    21.11.2013 208x1 208 
    28.11.2013 264x1 

208x2 
680 

    1.12.2013 208x1 208 
    23.12.2013 208x4 832 
    31.12.2013 208x1 208 
    7.1.2014 208x5 1040 
    8.1.2014 208x1 208 
      3592 
     एकूण 47352 

     वदय फाफ गॊबीय अवनू भजूयाॊचे स्लाषयीलळलाम दळावलण्मात आरेरे प्रदान रु.47352/- लवरुऩात्र ठयतात. 
 

     माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.180, हदनाॊक 14.5.2018 नवुाय खुरावा भागवलरा अवता कोणतशेी 
उत्तय/अनऩुारन प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATDSTM7301 (Ref No : 180)                                                                           

65 भनऩा शहद्दतीर प्रबागननशाम दैनहदन वापवपाईच ेकाभाच ेकॊ राटदायाॊना भार्वक 
देमकाच ेप्रदानातीर अननमर्भततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 12 

   

रेखा ळीऴा :147   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 89401030.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 578517.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 578517.00/-   
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भशानगयऩालरका अभयालतीच्मा शदद्दतीर वलवलध एकूण 43 प्रबागातीर दैनददन वापवपाईच्मा काभाचे वन 

2014-15 भध्मे प्रदान कयण्मात आरेल्मा भालवक देमकाची ऩडताऱणी केरी अवता कॊ त्राटदायाॊने  

कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीची उरॊघ्घन केल्माच ेननदळषनाव आर.े कॊ त्राटदायाव देम नवरेरी देमकातून कऩात 

केरेरी 13% वेलाकयाची यक्कभ ळावनाकड ेजभा केल्माची चरान वादय न कयता देमकाच ेप्रदान कयणे, 

कॊ त्राटदायाकडीर वपाई काभगायाॊच्मा भालवक देमकातून 13.61%  कभषचायी बवलष्ट्म ननधी ल 1% काभगाय 

कल्माण ननधीचा बयणा केल्माफाफत खात्री न कयता प्रदान कयणे, वपाई कभषचायी काभालय नवताॊना शजय 

दाखलून देमकात भागणी कयणे, भालवक अशलारालय स्लच्छता ननरयषकाॊच्मा स्लाषयी करुन प्रभाणणत न कयणे, 

गयैशजय काभागायाॊच्मा वॊख्मेत खाडाखोड कयणे, इत्मादी अननमलभतता रेखाऩरयषणादयम्मान ननदळषनाव 

आल्मा. 
 

  

     अभयालती भशानगयऩाका, स्थामी वलभती ठयाल क्र.119 हद.31.08.2013 नवुाय अभयालती ळशयातीर 

एकूण 43 प्रबागातीर दैनहदन वापवपाईची काभ ेलेगलेगऱमा कॊ त्राटदायाकडून कयण्मात आरी. भनऩा स्थामी 
वलभती ठयाल क्र.231 हद.13.09.2013 नवुाय हद. 31.08.2014 ऩमतं एक लऴााची भदुतलाढ हदरी अवनू 

कॊ त्राटदायारा दैनहदन वापवपाईच्मा काभाचे देमकाच ेप्रदान कयताना कयायनाम्मातीर अटी ल ळती नवुाय 

देमकाची ऩडताऱणी न कयता प्रदान कयण्मात आर.े वन 2014-15 भध्मे दैनहदन वापवपाईच ेकाभालय रु. 

8.94 कोटी एलढा खचा झारा अवनू ननलडक देमकाची ऩडताऱणी केरी  फ-माच अननमलभतता ननदळानाव 

आल्मा अवनू  रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
 
1. फेयोजगाय क्षषतीज नागयी वेला वशकायी वॊस्था अभयालतीचे प्रबाग क्र. 26 चे दैनहदन वापवपाईचे देमक 

भाशे जून- 2014 रु.295364/- प्रभाणक क्र.12330 हद.5.3.2015 चे देमकावोफत जोडरेल्मा वपाई 
काभगायाच्मा शजेयी ऩटालय स्लास्थ ननयीषकाची स्लाषयी नाशी. तवेच आयोग्म स्लास्थ अधधकायी माॊनी 
शजेयीऩट प्रभाणणत केरे नाशी. भाशे जून-2014 चे शजेयीऩटाभध्मे एकूण गयैशजय काभगाय 2 दळावलरे 
अवनू हद.26.06.2014 रा 14 काभगाय गयैशजय शोत.े ऩयॊत ु6 (वशा) काभगाय गयैशजय अवल्माचे 
दाखलनू रु.500/- प्रतीकाभगाय प्रभाणे 6 वपाई काभगायाची रु.3000/-ची कऩात केरी. एकूण 8 वपाई 
काभगायाचे रु.500/- दयाने रु.4000/- अनतप्रदान झारे. भावीक अशलार ऩत्रात गयैशजय कभाचा-माॊच्मा 
वॊख्मेलय ऩाॊढयी ळाई रालनू खाडाखोड केरी आशे. 
 
2. फेयोजगाय क्षषतीज नागयी वेला वशकायी वॊस्था अभयालती प्रबाग क्र. 26 चे भाशे भे-2014 दैनहदन 
वापवपाईचे देमक रु.295364/- प्रभाणक क्र.12329 हद. 5.3.2015 भध्मे देमकाचे प्रदान कयताना 
शजेयी तऩावणीफाफतचा भालवक अशलार भाशे ऑगस्ट 2014 चा जोडून प्रदान कयण्मात आरे. वपाई 
काभगायाचे भालवक शजेयीऩत्रक अस्ऩष्ट्ट अवनू एकूण गयैशजय काभगाय 3 दाखवलरे आशे. भात्र भालवक 
अशलारात एकूण 32 काभगाय गयैशजय दाखवलरे आशे.  गयैशजय काभगायाचे वॊख्मेत खाडाखोड केरी 
आशे. भाशे भ-े2014 चे देमकात दैनहदन वापवपाई काभाफाफत अशलाराभध्मे हद. 3.5.2015 चा 
अशलार जोडरा आशे. 
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3. आयोग्म वलबागाभापा त प्रदान कयण्मात मेणा-मा वापवपाईच्मा काभाच्मा भालवक देमकाचे 
प्रदानाकयीता दफुाय देमक प्रदान नोंदलशी ठेलणे आलचमक आशे. देमकावोफत दफुाय देमक नोंदलशीत नोंद 
घेण्मात आरी अवे प्रभाणऩत्र जोडरे आशे. ऩयॊत ुअळी नोंदलशी रेखाऩरयषा ऩथकाव तऩावणीव वादय 
केरी नाशी. त्माभऱेु दफुाय देमक नोंदलशी ठेलण्मात आरी ककॊ ला नाशी, माफाफतची खात्री शोत नाशी.  
 
4. फेयोजगाय क्षषतीज नागयी वेला वशकायी वॊस्था, अभयालती प्रबाग क्र. 22 ळायदानगयचे भाशे भे-
2014 दैनहदन वापवपाईचे देमक रु.295364/- प्रभाणक क्र.12328 हद.5.3.2015 भध्मे वॊस्धेने 
ननमकु्त केरेल्मा काभगायाची मादी वोफत जोडरेरी नाशी. कॊ त्राटदायाचे भालवक देमकाचे प्रदान कयताॊना 
देमकातनू कऩात केरेरी कभाचायी बवलष्ट्म ननधीची तवेच काभगाय कल्माण कयाची यक्कभ ळावनाकड े
बयणा केल्माफाफत चारानची प्रत प्राप्त न कयताच प्रदान कयण्मात आरे. 
 
5. फेयोजगाय क्षषतीज नागयी वेला वशकायी वॊस्था, अभयालती प्रबाग क्र. 22 ळायदानगयचे भाशे जून-
2014 दैनहदन वापवपाईचे देमक रु.295364/- प्रभाणक क्र.12327 हद.5.3.2015 चे भध्मे काभालय 
गयैशजय अवरेल्मा काभगायाॊना प्रदान कयण्मात आरे अवनू त्माॊचे देमकातनू कभाचायी बवलष्ट्म ननधीची 
कऩात कयण्मात आरी. अळा कभाचा-माॊची नाले खारीरप्रभाणे आशे. 
     1. प्रहदऩ चालये                  पक्त 5 हदलव (यवललायरा) काभालय शजय 
     2. अभय चालये                  काभालय शजय नाशी. 
     3. याशून चालये                  पक्त 5 हदलव (यवललायरा) काभालय शजय 
     4. वलळार चालये                 काभालय शजय नाशी. 
     5. वलजम वमुालॊळी               काभालय शजय नाशी. 
     6. वलक्की चालये                 काभलय शजय नाशी. 
  अ. क्र. 1 ल 3 चे कभाचायी पक्त 5 हदलव (पक्त यवललाय) काभालय शोत.े 
  अ. क्र. 2, 4, 5 ल 6 चे वपाई कभाचायी काभगायाच्मा मादीत नाल नवताॊना प्रदान कयण्मात आरे.  
     खारीर वपाई काभगाय काभालय शजय शोत ेऩयॊत ुत्माॊना प्रदान केल्माची देमकात नोंद नाशी. 
     1. भनु्ना ठाकुय  2. वलजम वायवय  3. रयतळे वोनटक्के   4. भशादेल गलई  5. वल. प्रजाऩती 
     6. शनभुॊत आभटे 7. गणुलॊत गामकलाड 8. याजू वयकाटे 9. ककवन भाशुये 10. ननतीन खोब्रागड े
     11. वलक्की गोशय  12. श्रीयाभ वौय्मा  13. वधुाकय गडुधे    14. यली  डागय 
 
6. फेयोजगाय वाईफाफा नागयी वेला वशकायी वॊस्था, अभयालती प्रबाग क्र. 30 यशेभतनगयचे देमक भाशे 
भे-2014 रु.295364/- प्रभाणक क्र.12325 हद.5.3.2015 नवुाय प्रदान कयण्मात आरे. कत्राॊटदायाव 
प्रदान कयताॊना कभाचायी बवलष्ट्म ननधी ल काभगाय कल्माण ननधीची यक्कभ ळावनाकड ेजभा 
केल्माफिर चरानची प्रत देमकावोफत जोडरेरी नाशी. कॊ त्राटदायाचे कभाचायी बवलष्ट्म ननधी ल काभगाय 
कल्माण ननधीची यक्कभ ळावनाकड ेजभा केल्माची खात्री केल्मानॊतयच प्रदान कयणे आलचमक आशे. 
वपाई कभाचा-मारा प्रदान केल्माची मादी देमकावोफत जोडरी नाशी. 
 
7. श्री.  वलजम फारककवन गॊगन प्रबाग क्र. 9 भशेन्र कॉरनीचे देमक भाशे जुर ै2014 रु.295364/- 
प्रभाणक क्र.12317 हद.5.3.2015 नवुाय प्रदान कयण्मात आरे. कॊ त्राटदायाने कभाचा-माचा कभाचायी 
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बवलष्ट्म ननधी तवेच काभगाय कल्माण ननधी यक्कभ ळावनाकड ेजभा केल्माफाफत खात्री न कयताच 
भालवक देमकाचे प्रदान कयण्मात आरे. बयणा केल्माफाफत चरानच्मा प्रती रेखाऩरयषणाव प्राप्त 
झाल्मा नाशी. रु. 5000/- चे लय वपाई कभाचा-माॊना प्रदान कयताॊना रु. 1/- चा भरुाॊक ळलु्क रालनू 
लेतनऩटालय स्लाषयी घेतरी नाशी. देमकावोफत वादय केरेल्मा दैनहदन वापवपाई काभाफाफतच्मा 
भालवक अशलारलालय स्लच्छता ननरयषक तवेच स्लच्छता आयोग्म अधधकायी माॊनी स्लाषयी करुन 
हदनाॊक नभदू केरेरा नाशी. 
     तवेच प्रबाग क्र. 11 भोयफाग कॉरनी देमक भाशे जुर ै2014 रु.393094/- प्रभाणक क्र.12318 
हद. 5.3.2015 भध्मे काभालय शजय अवरेल्मा वपाई काभगायाची आकजस्भक तऩावणी केरी नाशी. 
खारीर नभदू वपाई काभगायाॊना ननमलभत शजेयी ऩत्रकात यवललायी गयैशजय दाखवलरे आशे. 

1) श्रीभती लभयाफाई रॊगाये   2. श्रीभती ळोबा ऩाटीर  3. श्रीभती लभना फोमत 
4. श्रीभती भॊगरा फोमकत    5. श्रीभत चॊरा खडवे    6. श्रीभती यजनी फोमत 
7. श्री. हदरीऩ लानखड े      8. श्री. ननरेळ राॊडगे    9. चमाभ अलचाये 
10. श्री. आकाच  शटलार     11. अळोक तामड े      12. श्री. वलनीत नतकाडे  

    भाशे. जुर ै2014 चे देमक रु.393094/- प्रभाणक क्र.12318 हद. 5.3.2015 चे देमकात ज्मा 
वपाई कभाचा-माव भालवक प्रदान कयण्मात आरे अळा कभाचा-माची नाले उऩजस्थती  ऩत्रकात नभदू 
नाशी. कभाचा-माॊची नाले खारीरप्रभाणे आशे. 

1) श्री. गणेळ इॊगऱे   2. श्री. भशादेल झाड े 3. श्री. गजानन खडवे 4. श्री. वलनामक वाफऱे 
5. श्री. नाभदेल इॊगऱे  6. श्री. वबुाऴ खडवे  7. श्री. भशेन्र इॊगऱे   8. श्री. आकाळ त्रफवभोये 
9. श्री. ककवन काॊफऱे 10. श्री. जमयाभ बलुण  11. श्री. वबुाऴ इॊगऱे 12. श्रीभती रक्ष्भी टाक 
13.श्रीभती येखा याठोड 14. श्रीभती हशया फोमत 15. तकुाफाई वायलान 16. ननभारा धालड े
17.श्री.प्रकाळ चालये    18.श्री.वॊहदऩ फोमत    19. श्री.वयुज घोंगड े 20. श्री.वलजम उवयटे 
21. श्री. याजू धालयी   22. श्री.वलजम उवयटे   23.श्री.याजेळ गपु्ता  24. श्री.अन्न ुळॉ 
 

8. मलुक कल्माण नागयी वेला वश.वॊस्था प्रबाग 39 नेभाणी गोडालनूचे देमक भाशे जुर ै2014 
रु.295364/- प्रभाणक क्र.12315 हद.5.3.2015 चे देमकात कयायनाम्मातीर अट क्र. 30 नवुाय 
गणलेऴात नवरेल्मा नतन वपाई कभाचा-माकयीता प्रती काभगाय रु.200/- नवुाय रु.600/- ची कऩात 
देमकातनू कयण्मात आरे नवल्माने कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीचे उरॊघ्घन झारे. 
 
9. फेयोजगाय क्षषतीज नागयी वेला वश. वॊस्था, अभयालती प्रबाग क्र. 4 (वॊत गाडगेफाफा) चे देमक भाशे 
जून 2014 रु.295364/- प्रभाणक क्र. 12334 हद. 5.3.2015 चे देमकालय प्रदानाथा भॊजूयी नाशी. 
(प्रदान आदेळाची नोंद नाशी) तवेच देमकालय भखु्म रेखाधधकायी माॊची स्लाषयी नवताॊना देमकाव 
भॊजूयी प्रदान करुन यकभेचे प्रदान कयण्मात आरे.  
 
10. कॊ त्राटातीर अटी ल ळतीनवुाय देमकात नभदू वपाई काभगायाचे याष्ट्रीमकृत फॉकेचे खात ेक्रभाॊक 
देमकावोफत जोडरेरी नाशीत. त्माभऱेू त्माॊच्मा खात्मात लेतनाची यक्कभ जभा झाल्माची खात्री कयता 
मेत नाशी. फॉक ऩावफकुाची अदमालत छामाॊककत प्रत देमकावोफत वादय कयण्मात आरी नाशी. ऩरयणाभी  
देमकातनू कभाचायी बवलष्ट्म ननधी ल काभगाय कल्माण ननधीची यक्कभ कऩात करुन ळावन खात्मात 
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जभा केल्माची खात्री कयता मेत नाशी. 
 
11. दैनहदन वापवपाईचे कॊ त्राटदायाव भालवक देमकाचे प्रदान कयताॊना कयायातीर अटी ल ळतीनवुाय 
13% वेलाकय, 13.61% कभाचायी बवलष्ट्म ननधी ल 1% काभगाय कल्माण ननधीच्मा कऩाती देमकातनू 
कयण्मात आल्माफाफत कॊ त्राटदायाॊना प्रदान कयताॊना कऩात केरेल्मा यकभेचा बयणा ळावनाकड े
केल्माफिर चरानच्मा प्रती वॊफॊधीत कत्राटदायाकडून प्राप्त करुन अळा कऩात केरेल्मा यकभा 
ळावनाकड ेबयणा केल्माफाफत चारानच्मा प्रती प्राप्त केल्मानॊतयच भालवक देमकाचे प्रदान कयणे 
आलचमक आशे. ऩयॊत ुअळी कामालाशी शोत अवल्माचे हदवनू मेत नाशी. 
 
12. भालवक देमकावोफत प्रबागातीर प्रनतजष्ट्ठत नागरयकाॊचे स्लच्छतले्मा अलबप्रामावश स्लाष-मा 
घेण्मात आल्मा नाशी. काशी देमकावोफत जोडरेल्मा अलबप्राम वललयणऩत्रालय एकाच ळाईने एकाच 
शस्ताषयात स्लाष-मा केल्मा आशे. त्माभऱेु केरेल्मा स्लाष-मा प्रनतजष्ट्ठत नागयीकाच्माच आशे 
माफाफतची खात्री शोत नाशी. स्लच्छता ननरयषकाने स्लाषयी केरेरे छाॊमाककत प्रतीचे नभनेु लायॊलाय 
लाऩयण्मात आल्माचे रेखाऩरयषणादयम्मान आढऱून आरे. उऩयोक्त भदुृमा प्रकयणी आयोग्म वलबाग 
प्रभखुाकडून आकजस्भत ऩाशणी केल्माचे हदवनू मेत नाशी. 
13. भनऩा स्थामी वलभती ठयाल क्र.73 हद.30.08.2014 नवुाय  मलुाप्रशाय स्लॊमयोजगाय नागयीक वेला 
वशकायी वॊस्था, अभयालती माॊचेवोफत कयायनाभा कयण्माव भॊजूयी हदरी. मलुाप्रशाय स्लॊमभयोजगाय 
नागयीक वेला वशकायी वॊस्था अभयालती माॊनी भुॊराक क्र.आय-314758 रु.1000 चा हद.12.11.2014 
रा खयेदी केरा अवनू कयायनाभा हद.30.08.2014 रा केल्माचे दळावलरे आशे. कयायनाभा केल्मानॊतयच 
कामाायॊब आदेळ देणे अऩेक्षषत आशे. ऩॊयत ुवॊफॊधीत कॊ त्राटदायाने 1.09.2014 ऩावनू कामाायॊब आदेळ 
प्राप्त झाल्माफाफत स्लाषयी केरी आशे. काभाची वरुूलात प्रत्मषात कामाायॊब आदेळ प्राप्त झाल्मानॊतय 
शोत.े त्माभऱेु मलुाप्रशाय माॊनी हद.12.11.2014 नॊतयच काभारा वरुूलात केल्माची हदवनू मेत.े ऩरयणाभी 
हद.1.09.2014 त े11.11.2014 मा कारालधी प्रबाग 14 (एव आय ऩी एप) च्मा 24 काभगायावाठी 
रु.2,44,444/- प्रतीभहशना दयाने एकूण रु.5,78,517/- चे प्रदान कयण्मात आरे. ननमभफाशम प्रदानाची 
यक्कभ रु.5,78,517/- लवरुऩात्र ठयत.े  
 
      प्रदानातीर अननमलभततफेाफत अधावभाव ऩत्र क्र.2 हद.19.01.2018, क्र.6 हद.20.01.2018 
क्र.110 हद.04.04.2018 ल क्र.166 हद.04.05.2018 नवुाय अलबरेख वादय कयणे तवेच आषेऩीत 
भदु्माचे अनऴुॊगाने खुरावा कयण्माव वचुवलरे शोत.े प्राप्त प्रभाणके तवेच उऩरब्ध अलबरेख्मालरुन 
रेखाऩरयषण कयण्मात आरे. अधावभाव ऩत्रानवुाय खुरावा प्राप्त झारेरा नाशी. ऩरयणाभी आषेऩ 
नोंदवलण्मात मेत आशे. लयीर आषेवऩत भदु्माॊचे अनऴुॊगाने भनऩाच्मा अॊतगात रेखाऩरयषण 
ऩथकाभापा त वखोर तऩावणी करुन अशलारावश अनऩुारन कयाले. 

DATDUBM6401 (Ref No : 166)                                                                           

66 दैनहदन वापवपाईच ेकॊ राटदायाॊना प्रदान कयताॊना 13.5% वेला ळुल्क अदा केल्माने 
झारेल्मा अनतप्रदानाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  
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अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :147   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 89401030.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 4879030.00/- 

 

बायत वयकाय, वलत्त वलबाग, वेलाकय अधधवुचना क्र. 25/2012 ददनाॊक 20.06.2012 नुवाय भशानगयऩालरकेव 

वेला ऩुयवलण्मात आरेल्मा कोणत्माशी वेला शमा वेलाकयाऩावून भुक्त आशे. अव ेअवताॊना भनऩाने ळशयातीर 

प्रबागलाय दैनददन वापवपाईच ेकाभाकयीता वपाई काभगायाॊच ेदय ननश्चचत कयताॊना कॊ त्राटदायाव देम शोणा-
मा  यकभेलय 13.5% वेलाकय रागू केल्माने भनऩाची रु.11410470/- एलढमा यकभेची शानी झारी. 
 

  

    भशानगयऩालरका अभयालती अॊतगात एकूण 43 प्रबागाकयीता दैनहदन वापवपाईच्मा वन 2012-13 कयीता 
भॊजूय कयण्मात आरेल्मा ननवलदाॊची भदुत हदनाॊक 31.08.2013 रा वॊऩषु्ट्टात आरी.  भनऩा स्थामी वलभती 
ठयाल क्र.119 हद. 31.08.2013 नवुाय हद.1.09.2013 त े31.10.2014 ऩमतं भदुत देण्मात आरी. त्मानॊतय वन 

2014-15 मा कारालधीकयीता नव्माने ननवलदा भागवलण्मात आल्मा अवनू एकूण 43 प्रबागातीर दैनहदन 

वापवपाईच्मा काभाकयीता भनऩा स्थामी वलभत ठयाल क्र. 73 नवुाय भॊजूयी हदरी. वापवपाईच्मा काभाकयीता 
प्रती काभगाय लेतनाच ेदय ननजचचत कयताॊना वेला ळलु्काची 13.5% यक्कभ वलचायात घेलनू कॊ त्राटभलु्म 

ननजचचत कयण्मात आल्माने वापवपाईच्मा कॊ त्राटदायाव देम नवरेल्मा यकभेच ेअनतप्रदान झार ेअवनू 

माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
 
    1. भशानगयऩालरका, अभयालतीच्मा स्लच्छता वलबागाभापा त 43 प्रबागाकयीता दैनहदन 
वापवपाईचे काभाकयीता कॊ त्राटदायाची ननवलदाव्दाये ननमकु्ती कयण्मात आरी अवनू कॊ त्राटदायाचे 
यकभेलय भशानगयऩालरका 13.5% दयाने वेला कय कॊ त्राटदायारा अदा कयत.े ऩयॊत ुबायत वयकाय, वलत्त 

वलबाग, वेलाकय वलऴमक अधधवचुना क्रभाॊक 25/2012 हदनाॊक 20.06.2012 नवुाय वदय अधधवचुनेच्मा ऩरय. 
25 नवुाय Service Provided to Government, a local authority or a Governental 
authority by way of- 

1) Carrying out any activity in relation to any function  ordinarity entrusted to a  
      municipality   relation to water supply, public health, sanitation conservancy, solid  
       waste management or slum improvement and up gradation; or 

2) Repair or maintenance of a vessel or an aircraft ;  
 

   अव ेनभदू आशे, त्माभऱेु भशानगयऩालरकेव ऩाणणऩयुलठा, वालाजननक आयोग्म, वालाजननक 

स्लच्छता, वॊलधान घनकचया व्मलस्थाऩन, गलरच्छ लस्ती वधुायणा मा काभाकयीता ऩयुवलण्मात आरेल्मा 
कोणत्माशी वेला शमा वेलाकयातनू कय भकु्त आशे. तवेच माफाफत वशाय्मक आमकु्त, केन्रीम उत्ऩादन ळलु्क 

अभयालती माॊचे ऩत्र क्र. IV(16)19-117/ST/AMT/ 2010 अभयालती हद.31.07.2013 नवुाय भशानगयऩालरकेव 

ऩयुवलत अवरेल्मा वेला कयभकु्त अवल्माच ेकऱवलरे आशे. त्माभऱेु मा काभाकयीता ननमकु्त केरेल्मा 
कॊ त्राटदायाॊना वेलाकय अदा कयता मेणाय नाशी. अव ेअवताॊना कॊ त्राटदायाव 13.5%  दयाने वेला ळकु्र अदा 
कयण्मात मेत अवल्माच ेभखु्म रेखा ऩरयषण वलबागाने हद. 11.07.2014 रा वादय कयण्मात आरेल्मा अनलुतृ्ती 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[153] 

ऩत्रात (ऩषृ्ट्ठ 118) नभदू आशे. 

  

        2. उक्त अधधवचुना हदनाॊकाऩावनू म्शणजेच हदनाॊक 20 जून 2012 ऩावनू आजऩालेतो अभयालती 
भशानगयऩालरकेने कॊ त्राटदायाव अदा केरेरी 13.5% दयाने वेलाकयाची यक्कभ कॊ त्राटदायाने काभगाय 
आमकु्त, अभयालती माॊचेकड ेजभा केल्माफाफत भनऩाव वादय केरेल्मा चरानच्मा प्रतीलरुन ऩरयगणना 
करुन काभगाय आमकु्त अभयालती अथला वॊफॊधीत कॊ त्राटदायाकडून लवरु कयण्मात माली.  
       भनऩा अभयालतीने वन 2012 त े2015 मा कारालधीत दैनहदन वापवपाईच ेकाभावाठी खारीरप्रभाणे 

प्रदान कयण्मात आर.े 
             लऴा                        प्रदान केरेरी यक्कभ 
          2012-13                       6,17,40,980/- 
          2013-14                      11,58,98,220/- 
          2014-15                       8,94,01,030/- 
     वन 2014-15 भध्मे दैनहदन वापवपाईच्मा काभावाठी अदा कयण्मात आरेरे वेला कयाची यक्कभ 

खारीरप्रभाणे- 
      वशाय्मक काभगाय आमकु्त, अभयालती माॊचे ऩत्र  हद. 24.04.2014 नवुाय  प्रनत काभगाय प्रनत भहशना भऱु 

लेतन रु.4450/- अधधक खाव बत्ता रु.2593.50 अव ेएकूण रु.7043.50 देम शोईर. 
         एकूण 43 प्रबागाभधीर काभगायाची वॊख्मा  1000 
         प्रनत काभगाय प्रनतभहशना लेतन रु.7043.50 X 1000 = रु.70,43,500/- 
         प्रनत भहशना खचा रु.70,43,500/- X 12 भहशने      = रु.8,45,22,000/- 
         वेला ळलु्काची यक्कभ रु.8,45,22,000/-X 13.5%    = रु.1,14,10,470/- 
 
     वेला ळलु्काऩोटी वन 2014-15 भध्मे एकूण रु.1,14,10,470/- चे अनतप्रदान झाल्माच ेहदवनू मेत.े माफाफत 

लवरुीची कामालाशी करुन अनऩुारन कयाले. 
 
     3. वन 2014-15 भध्मे एकूण वपाई काभगाय वॊख्मा 1000 प्रनत भहशना प्रनत काभगाय लेतन रुऩमे 

7043.50 प्रभाणे एका भहशन्माच ेलेतन रु.70,43,500/- देम अवनू एका लऴाात रु. 8,45,22,000/- एलढी यक्कभ 

अदा कयालमाची अवताॊना अथावॊकल्ऩ ऩसु्तकाभध्मे दैनहदन वापवपाईलयीर प्रत्मष खचा रु. 8,94,01,030/- 

एलढा नभदू केरा आशे. वन 2014-15 भध्मे दैनहदन वापवपाईच ेकाभावाठी एकूण देम यक्कभ रु. 

8,45,22,000/- अदा कयालमाची अवताॊना रु.8,94,01,030/- एलढी यक्कभ अदा कयण्मात आल्माने 

रु.48,79,030/- एलढे जादाच ेप्रदान झाल्माच ेहदवनू मेत.े त्माभऱेु वदय प्रदान कोणत्मा फाफीलय कयण्मात आर,े 

माफाफत वखोर तऩावणी करुन अनऩुारन कयाले. 
 
      उऩयोक्त प्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र. 166 हद.4/05/2018 नवुाय वलचायणा कयण्मात आरी शोती. ऩयॊत ुआषेऩ 

लरहशस्तोलय खुरावा ल आलचमक अलबरेख प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.                                                            
DATDUBM6401 (Ref No : 166)                                                                           

67 नारी काभगाय ल वपाई काभगायाॊना रागू कयण्मात आरेल्मा ननमभफाशम गे्रड-ऩे 
फाफत. 
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रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :140   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 1013399.00 /- 

 

भशानगयऩालरका, अभयालतीच्मा आयोग्म वलबागातीर स्लच्छता वलबाग कामाषवनाकडीर लेतन देमकाची 
ऩडताऱणी केरी अवता वपाई काभगायाची ननमुक्ती लेतन फॉड रु.4440-7440 ग्रेड-ऩे 1300 भध्मे लगष-4 चे 
ऩदालय कयण्मात आरी अवून भनऩाच्मा प्रस्तावलत आकृतीफॊधात वपाई काभगायाॊना ऩदोन्नतीच ेऩद 

नवल्माने वपाई काभगाय शे एकाकी ऩद आशे. भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग, ळावन ननणषम क्र. 

आप्रमो1014/प्र.क्र.41/वेला-3 दद. 5.07.2010 नुवाय ऩदोन्नतीच्मा वॊधी नवरेल्मा एकाकी ऩदाॊना वुधारयत 

वेलाॊतगषत आचलालवत प्रगती मोजनेतॊगषत अनतरयक्त ग्रेड लेतनाचा राब देम अवताना लगष-3 चे ऩदाचे लेतन-फॉड 

5200-20200 भधीर ग्रेड-ऩे 1900 रागू कयण्मात आल्माने लेतनात अनतप्रदान झाल्माच ेददवून मेत.े 

 

  

    भशानगयऩालरका अभयालती अॊतगात स्लच्छता वलबागाकडीर वपाई काभगायाॊच्मा भालवक लेतन देमकाची 
ऩडताऱणी केरी अवता वपाई काभगायाॊना लेतन फॉड 5200-20200 भधीर ग्रेड-ऩे रु.1900 राग ूकयण्मात आरा. 
अधावभाव ऩत्र क्र.168 हद.04.05.2018 नवुाय भनऩा अभयालतीचा नगय वलकाव वलबागाने भॊजूय केरेरा 
आकृतीफॊधाची प्रत ऩयुवलण्माव कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ुती प्राप्त झारी नाशी. स्लच्छता वलबागाकडीर 

भालवक लेतन देमकात आकृतीफॊधानवुाय भॊजूय ऩदाची वॊख्मा, कामायत ऩदे ल रयक्त ऩदे नभदू केरी नाशी. तवेच 

तवेच वपाई काभगायाॊना देम अवरेरा लेतन-फॉड ल ग्रेड ऩे नभदू केरेरा नाशी.  
        माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे:- 
 
1. वपाई काभगाय (ऩरुूऴ) लगा-4 चे भालवक देमक भाशे जून 2014 देम जुर ै2014 रु.10,13,399/- प्रभाणक 

क्र.3569 त े3570 हद. 7.08.2014 मा देमकात  वपाई काभगायाॊची एकूण भॊजूय ऩदे, कामायत ऩदे, वपाई 

काभगायाॊना देम  अवरेरे लेतन फॉड ल ग्रेड-ऩे नभदू केरेरा नाशी. भनऩा अभयालतीच्मा प्रस्तावलत 

आकृतीफॊधानवुाय वपाई काभगाय माॊना लेतन फॉड रु.4440-7440 ग्रेड ऩे देम अवताॊना देमकाभध्मे रु. 1900 ग्रेड-

ऩे ननमभफाशमऩणे राग ूकयण्मात आरा आर.े 

  
2. रु. 1900 ग्रेड-ऩे लगा-3 चे लरऩीकलगीम वॊलगाारा 5200-20200 भध्मे राग ूआशे. नारी कुरी ल वपाई 

काभगाय मा ऩदालयीर कभाचायी ऩदोन्नतीच ेननकऴानवुाय आचलालवत प्रगती मोजनेच्मा राबाव ऩात्र ठयत 

अवेर तय अळा कभाचा-माॊना लेतन फॉड रु.4440-7440 भध्मे रु.1300+300 अनतरयक्त ग्रेड-ऩे माप्रभाने 1600 
एलढे गे्रड-ऩे देम ठयत.े नारी कुरी ल वपाई काभगाय शे लगा-3 चे ऩदालय ऩदोन्नतीवाठी ऩात्र ठयत अवतीर तयच 

त्माॊना लरयष्ट्ठ ऩदाचा लेतन फॉड 5200-20200 ग्रेड-ऩे 1900 देम ठयतो. 
 
(अ) ऩयॊत ुखारीर नभदू कभाचा-माॊना 1900 ग्रेड लेतन राग ूकेल्माने ककभान 10 लगा ऩाव, लदै्मककम 
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तऩावणीव ऩात्र, वॊगणक शाताऱणी ऩरयषा उत्तीणा कयणे, भयाठी/ हशन्दी बाऴा ऩरयषा उत्तीणा कयणे अथला वटु 

प्राप्त कयणे, स्थानमत्लाच ेप्रभाणत्र प्राप्त कयणे इत्मादी ननकऴ ऩणुा केर ेककॊ ला कव,े माफाफत खुरावा कयाला. 
         प्रभाणक क्र. 3569 त े3570 हद. 7.08.2014 देमक रु.1013399/- 

        वपाई कभाचा-माच ेनाॊल                   रागू कयण्मात आरेरा गे्रड-ऩे 
 

 श्री. चॊद ुफवी टाक व. का. 1900 
श्री. वॊजम गोकुर वॊकत व. का.   1900 

श्री. तुऱवीदाव न. वायवय व. का. 1900 

श्री. भुयरी भाभचॊद ठेणलार व. का.               1900 

श्री. घावीयाभ नायामण करोवे व. का.             1900 

श्री. वुबाऴ भॊगर काकड ेव. का.                           1900 

 

(फ) वपाई काभगाय (स्त्री) प्रभाणक क्र.3549 त े3550 हद. 1.08.2014 देमक रु. 1005893/- 
        वपाई कभाचा-माच ेनाॊल                           रागू कयण्मात आरेरा 

गे्रड-ऩे 
 

श्रीभती नायामणी याभदाव चालये  व. का.           1900 
श्रीभती वुरोचना न. वोनक्के  व. का 1900 

श्रीभती वलभर द.ु चालये    व. का.                1900 

श्रीभती ऩदभा तुरवी करोवे  व. का.               1900 

श्रीभती भॊगरा च. टाक  व. का.                   1900 

श्रीभती येखा घ. लवयलवमा  व. का.                 1900 

 
 
(क) नारी कुरी प्रभाणक क्र.5247 त े5248 हद. 25.09.2014 देमक रु. 332461/- 

        वपाई कभाचा-माच ेनाॊल                      रागू कयण्मात आरेरा गे्रड-ऩे 
 

श्री. भेशफूफ खॉ भेशफूफ खॉ ईस्भाइर  कुरी           1900 
श्री. भायोती भशादेल खडवे  कुरी                   1900 

श्री. ळेख फब्फू ळेख कादय  कुरी                   1900 

श्री. ऩाॊडुयग भा. हशलयाऱे  कुरी                    1900 

श्री. ऩयळयाभ आ. गुगरभाने  कुरी 1900 

श्री. प्रल्शाद न. लैयागड े  कुरी                     1900 

 
   उऩयोक्त नभदु कभाचा-माॊची नाले नभनु्मादाखर अवनू उलायीत कभाचा-माॊना राग ूकयण्मात 
आरेल्मा रु.1900 गे्र-ऩे नवुाय आचलालवत प्रगती मोजनेच्मा राबावाठी ऩात्र नवरेल्मा वपाई 
काभगाय ल नारी कुरी कभाचा-माॊकडून ननमभानवुाय देम नवरेल्मा गे्रड-ऩे च्मा अनऴुॊगाने अती 
प्रदान यकभेची लवरुीची कामालाशी करुन अनऩुारन वादय कयाले. 
 
    उऩयोक्त प्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र.170 हद.05/05/2018 नवुाय अलबरेख ल खुरावा वादय 
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कयण्माव कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुवॊफॊधीत वलबागाकडून खुरावा ल आलचमक अलबरेख 
भाहशतीवश प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.                                      

DATDUBM6401 (Ref No : 170)                                                                           

69 यभाई आलाव घयकुर मोजनेतॊगयत राबार्थमािंना ननलाव लाटऩातीर अननमर्भतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 07 

   

रेखा ळीऴा :363   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 134506870.00 /- 

 

अभयालती भशानगयऩालरकेतीर कामषकायी अलबमॊता-2 माॊचेकडीर यभाई आलाव मोजने अॊतगषत भॊजूय  घयकुर 

प्रकयणाची तऩावणी केरी अवता भशायाष्ट्र ळावन, वाभाश्जक न्माम ल वलळऴे वशाय्म वलबाग, ळावन ननणषम 

क्र. फीवीएच-2009/प्र.क्र.159/भालक-2 दद. 09.03.2010 नुवाय राबार्थ्माषची ननलड कयताॊना ननकऴानुवाय न 

कयणे, राबार्थ्मांकडून आलचमक त ेअलबरेख प्राप्त करुन न घेणे, काभ ऩुणषत्लाचा अशलार वादय न कयता 
अनुदान लाटऩ कयणे, घयकुराचा ताफा न देणे  इत्मादीफाफत कयायनाम्मातीर अटी ल ळती तवेच ळावन 

ननणषमाचे भागषदळषक वुचनाॊच ेऩारन न कयणे इत्मादी अननमलभतता आढऱून आल्मा. 
 

  

भशानगयऩालरका अभयालती अॊतगात ळशयातीर अनवुचुीत जाती ल नलफौध्द घटकावाठी वन 2014-15 

रेखालळऴा 363 अॊतगात रु. 10000000/- एलढी भऱु तयतदू कयण्मात आरी शोती. मा मोजनेलय आधथाक लऴाात 

रु.13,45,06,870/- एलढा खचा कयण्मात आरा. भशायाष्ट्र ळावन, वाभाजजक न्माम ल वलळऴे वशाय्म, ळावन 

ननणाम क्र.फीवीएच-2009/प्र.क्र.159/भालक-2 हद.9.03.2010 नवुाय  यभाई आलाव मोजनेंतगात राबार्थ्मााचे 
वलेषण कयणे, मोजनेचे भागादळान कयणे,  ननलड झाल्रेल्मा राबार्थ्मााचे प्रकयण तमाय कयणे, जुन्मा कच्च्मा 
घयाचे ल जागेच ेभोजभाऩ कयणे तवेच नलीन घयाचा आयाखडा तमाय कयणे इत्मादीवाठी भे. ऩेव्शटेक कॊ न्स्रटॊट 

ऩणेु मा प्रकल्ऩ वल्रागायाची नेभणूक कयण्मात आरी. मा प्रकयणी अलबरेख्माची ऩडताऱणी केरी अवता 
रेखाऩरयषणादयम्मान फ-माच अननमभता आढऱून आल्मा.  
    माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे:- 
 
1. भनऩा स्थामी वलभती वबा हद.3.01.2012 च्मा ठयाल क्र.223 नवुाय हद.14.03.2012 रा  
कयायनाभा कयण्मात आरा अवनू कयायनाम्मातीर अट क्र.4 नवुाय ळावन ननणामातीर तयतदुीनवुाय 
राबाथीव ऩात्र ठयवलण्माकयीता कयायनाम्मातीर ळतीनवुाय वला कागदऩत्र ेराबाथीकडून प्राप्त करुन 
राबाथीननशाम नस्ती तमाय कयण्माची जफाफदायी भे. ऩेव्शटेक कन्स्रटॊट, ऩणेु माॊची शोती. घयकुर 
लाटऩ केरेल्मा राबधायकाॊच्मा नस्ती तऩावल्मा अवता ळावन ननणामानवुाय खारीर भदु्माची ऩतुाता 
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केरी नवल्माचे आठऱून आरे. 
 
अ.क्र.  राबधायकाचे नाल ल ऩत्ता          आढऱून आरेल्मा त्रटृमा 
1 श्रीभती भाधुयी नाभदेल आढलरे 

घय क्र.8412 त्रफऩीएर 
क्र.28398 

1.राबार्थ्मााव दोन ऩेषा जास्त अऩत्म आशे.(ऩाच अऩत्म) 
2.अॊनतभ 5% ननधी लाटऩ कयताॊना वादय केरेल्मा 
पोटोभध्मे घयकुराचे काभ ऩणुा झारे नवल्माचे हदवत.े 

2 श्रीभती मभनुा मळलॊत इॊदयुकय 
घय क्र.503 त्रफऩीएर क्र.7356  

1. राबार्थ्मााव दोन ऩेषा जास्त अऩत्म आशे.(ऩाच 
अऩत्म) 
2.जात लधैता प्रभाणऩत्र वादय न कयताच ताफा हदरा. 
3.घयकुराची जागा राबाधथाच्मा नालाने नाशी. 

3 श्रीभती कभरा गौ. कैळलाव 
घय क्र.1437 त्रफऩीएर क्र.1397 

1.राबार्थ्मााव दोन ऩेषा जास्त अऩत्म आशे.(नतन अऩत्म) 
2.ऩेव्शटेक कवॊल्टॊट ऩणेु माॊनी वादय केरेल्मा Biometric 
Survey अशलारालय हदनाॊक नभदू नाशी. 
3.जात लधैता प्रभाणऩत्र वादय न कयताच ताफा हदरा. 
4.पोटोलरून काभ ऩणुा झारे नवल्माचे हदवत,े अवे 
अवताॊना अॊनतभ 5% ननधीचे लाटऩ केरे. 
5.अवेस्टभेंटची प्रत जोडरेरी नाशी. 

4 श्रीभती वरुाचना ग. अडकणे 1.राबार्थ्मााव दोन ऩेषा जास्त अऩत्म आशे.(चाय अऩत्म) 
2.घयकुर फाॊधकाभाची जागा नझुरची अवनू घय टॎक्व 
ऩालती क्र.538714 हद.14.12.2009 श्री. चॊरबान 
अडकणे माॊचे नालाची आशे. 
3.जातीचे प्रभाणऩत्र श्री. चॊदण अडकणे मा नालाचे जोडरे 
आशे. जात लधैता प्रभाणऩत्र वादय केरेरे नाशी. 

5 श्रीभती भनोयभा ओभ. इॊगऱे 
घय क्र. 1010/1  त्रफऩीएर 
क्र.18238 

1.राबार्थ्मााव दोन ऩेषा जास्त अऩत्म आशे.(नतन अऩत्म) 
2. जागा राबाधथाच्मा भारकीची नवनू ळावकीम जागा 
अवल्माचे भारभत्ता ऩत्रकाशून हदवनू मेत.े 
3.ऩेव्शटेक कवॊल्टॊट ऩणेु ऩहशल्मा टप्प्मातीर काभाचा 
प्रगती अशलार वादय न कयताच त्मानॊतयचे ननधी 
वलतयण केरे आशे. 
4.काभ ऩणुात्लाचा अशलारावोफत वादय केरेल्मा 
पोटोलरुन काभ अऩणुा अवल्माचे हदवनू मेत.े ननधी 
उऩमोगीता प्रभाणऩत्र घेतल्माचे हदवत नाशी. 

6 श्रीभती केवयफाई त.ु फनवोड 
घय क्र.1369 त्रफऩीएर क्र.6401 

1.राबार्थ्मााव दोन ऩेषा जास्त अऩत्म आशे.(ऩाच अऩत्म) 
2. घयकुर फाॊधकाभ कयण्मात आरेरी जागा भारभत्ता 
ऩत्रकानवुाय  श्री. अतरु तकुायाभ फनवोड माॊचे नालाची 
अवनू नझुरची आशे. 
3.अजाावोफत वादय केरेरे वलद्मतु देमक श्री. अतरु त.ु 
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फनवोड माॊचे नालाचे आशे. 
4.घयटॎक्व ऩालती श्री. अतरु त.ु फनवोड माॊचे नालाची 
आशे. 
5. राबाथीने जात लधैता प्रभाणऩत्र वादय केरेरे नाशी. 
6.फाॊधकाभाफाफत अवेस्टभेंटची प्रत जोडरेरी नाशी. 

7 श्रीभती ताईफाई ऩ.ु कुॊ बरकय 
घय क्र.778 त्रफऩीएर क्र.3154 

1.राबार्थ्मााव दोन ऩेषा जास्त अऩत्म आशे.(नतन अऩत्म) 
2.ऩेव्शटेक कन्स्रटॊट ऩणेु माॊचेकडून Biometric Survey 
केल्माचा अशलार वादय केरेरा नाशी. 
3.प्रथभ शप्ता ल दवु-मा शप्त्माच्मा ननधीफाफत 
उऩमोगीता प्रभाणऩत्र वादय केरेरे नाशी. 
4.घय टॎक्व ऩालती राबाधथाच्मा नालाने नाशी. 
5.राबाथीने जातीचा दाखरा तवेच जात लधैता प्रभाणऩत्र 
वादय केरेरे नाशी. 
6.घयकुराचा नकाळा भमत ऩरुूऴोत्तभ कुॊ बरकय माॊच्मा 
नालाने आशे. 

8 श्रीभती नभादा भशादेल वालऱे  
घय क्र.716 त्रफऩीएर क्र.29494 

1.राबार्थ्मााव दोन ऩेषा जास्त अऩत्म आशे.(ऩाच अऩत्म) 
2.जातीचा दाखरा ल जात लधैता प्रभाणऩत्र वादय केरेरे 
नाशी. 
3.राबार्थ्मााचे नाल श्रीभती नभादा भशादेल वालऱे अवनू 
त्रफ ऩीएर प्रभाणऩत्र क्र.29494 श्रीभती नभादा वाफऱे 
नालाचे वादय केरेरे आशे. 

 
2. ळौचारम फाॊधण्मावाठी राबार्थ्मांना रु.12000/- ची प्रनतऩतूी ऩाणी ऩयुलठा ल स्लच्छता वलबागाकडून 
अनसुेम आशे. ळावन ननणामानवुाय राबधायकाॊना ननधुाय चुर ल ळौचारम ऩयुवलणेफाफत वचुना अवताॊना 
त्माप्रभाणे वलबागाने कामालाशी न केल्माने राबधायकाॊना राबाऩावनू लॊधचत ठेलण्मात आरे. 
 
3. कयायनाम्मातीर अट क्र. 11 नवुाय फाॊधकाभ वरुू अवताॊना फाॊधकाभाचा दजाा वालाजननक फाॊधकाभ 
वलबागाचे ननकऴानवुाय उत्कृष्ट्ठ ठेलण्माची जफाफदायी वल्रागाय एजन्वीची अवल्माने प्रत्मेक घयकुराचे 
काभाचे गणुलत्ता ननमॊत्रणाचे प्रभाणऩत्र घेणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ुअळा प्रकायचे प्रभाणऩत्र अलबरेख्मात 
आढऱून आरे नाशी. उक्त, ळावन ननणामातीर ऩरय. 24 नवुाय घयकुर फाॊधकाभाचा दजाा वॊचारक, ऩणेु 
माॊनी जजल्शाननशाम ननमकु्त ऩथकाकडून कयणे फॊधनकायक अवताॊना अळा ऩथकाकडून काभाच्मा 
दजााफाफतचा अशलार नस्तीत  आढऱून आरा नाशी.  
 
4. यभाई आलाव मोजने अॊतगात घय फाॊधकाभ खचााचे अॊदाजऩत्रक, नलीन फाॊधकाभाचे भलु्माॊकन 
वलेषण एजन्वीकडून प्राप्त न कयता मोजनेचा राब प्रदान कयण्मात आरा आशे. कयायनाम्मातीर अट 
क्र.11 नवुाय मा मोजनेतॊगात प्रत्मेक काभ ऩणूा झाल्मानॊतय त्माच्मा ऩणूा काभाच्मा ऩणूात्लाचे प्रभाणऩत्र 
वल्रागाय वॊस्थेचे आकीटेक्ट/अलबमॊता माॊच्मा स्लत:च्मा वशीननळी भनऩाव वादय कयणे आलचमक 
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अवनू वल्रागाय एजन्वीने एकाशी राबार्थ्माारा ऩणुात्लाचा दाखरा ल ताफा न देताच राबार्थ्मांना अॊनतभ 
शप्ता प्रदान कयण्मात आरा. 
 
5. भनऩा अभयालतीच्मा वॊफॊधीत वलबागाने यभाई आलाव मोजनेच्मा व्माऩक प्रलवध्दीवाठी लतृ्तऩत्रात 
जाहशयात तवेच भेऱाले घेलनू प्रलवध्दी हदरी अवल्माचे अलबरेख आढऱून आरे नाशी. त्माचप्रभाणे ऩात्र 
राबधायकाची मादी वलबागीम वभाज कल्माण अधधकायी माॊचे ऩातऱीलय प्रलवध्द केल्माचे नस्तीत 
आढऱून आरे नाशी. तवेच वन 2014-15 कयीता उहिष्ट्ट ननजचचत कयण्मात आरे नवल्माने मा 
मोजनेवाठी ळावनाकडून ननधी प्राप्त झारा नाशी. ऩरयणाभी भशानगयऩालरका अभयालती षेत्रातीर 
राबाथी मा मोजनेऩावनू लॊधचत याहशरे. 
 
6. भशायाष्ट्र ळावन, वाभाजजक न्माम ल वलळऴे वशाय्म, ळावन ननणाम क्र.फीवीएभ-2009/प्र.क्र.159 
/भालक-2 हदनाॊक 9.03.2010 भधीर ऩरयच्छेद 3 नवुाय राबार्थ्मााव ळावनाच्मा एकाच मोजनेचा राब 
लभऱेर कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत ळावनाच्मा मोजनेतॊगात राबार्थ्मााव दफुाय राब लभऱणाय नाशी, अवे 
नभदू आशे. मा मोजनेचा राबधायकाव दफुाय राब लभऱू नमे, माफाफत कुठरीशी खात्री केल्माचे 
अलबरेख्मालरून हदवनू मेत नाशी. 
 
7. ळावन ननणाम वाभाजजक न्माम ल वलळऴे वशाय्म वलबाग क्र. फीवीएच- 2009/प्र.क्र.159/भालक-2 
हदनाॊक 9.03.2010 भधीर भिुा क्र.11 नवुाय फाॊधकाभ ल प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩनाची काभे वेलाबाली 
वॊस्थाकडून करुन घेण्माचे ननदेळ अवताॊना भनऩाने नोंदणीकृत ल अळावककम वेलाबाली वॊस्थाकडून 
एकभसु्त ळलु्क तत्त्लालय ननवलदा भागवलल्मा अवनू त्माभऱेू उक्त ळावन ननणामाचे उल्रॊघन झारे. 
 
     उऩयोक्त प्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र.171 हद.05.05.2018 अन्लमे आलचमक त ेअलबरेख्मावश 
खुरावा वादय कयणेफाफत कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुवॊफॊधीत वलबागाकडून आलचमक अलबरेख ल 
आषेवऩत भदु्मालयीर खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.  
 

DATDUBM6401 (Ref No : 171)                                                                           

70 भनऩाच्मा कभयचा-मावाठी वेलाननलतृ्तीनॊतयच्मा दानमत्लावाठी तवेच भार्वक ननलतृ्ती 
लेतनाची अदामगीवाठी ननलतृ्तीलेतन अळॊदान ननधीची स्त्थाऩना न कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :105   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 206336060.00 /- 

 

भशायाष्ट्ट ळावन, वलत्त वलबाग, ळावन ननणषम क्र. अॊननमो/1005/126/वेला-4 ददनाॊक31 आक्टो. 2005 नुवाय 
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दद.1 नोव्शे. 2005 योजी क्रकॊ ला त्मानॊतय वेलेत ननमुक्त कभषचा-माॊना ननलतृ्तीलेतन मोजना फॊद केरी अवरी तयी 
तत्ऩुली वेलेत ननमुक्त कभषचा-माॊना ननलतृ्ती लेतन देम आशे. अळा भनऩाच्मा  कभषचा-माॊना वेलाननलतृ्तीनॊतय 

देम शोणाये भालवक वेलाननलतृ्ती लेतनावाठी ननलतृ्तीलेतन अॊळदान ननधीची स्थाऩना कयणे आलचमक आशे. 

ऩयॊतु भनऩा अभयालतीने अळा प्रकायच्मा ननधीची स्थाऩना केरी नवल्माचे ननदळषनाव आर.े 

 

  

भशायाष्ट्र नागयी वेला(ननलतृ्तीलेतन)ननमभ 1982 भधीर ननमभ 110(2)(फी)नवुाय हद. 27 पेब्र.ू 2009 नवुाय 

शकीभ वलभतीच्मा लळपायळी जस्लकायल्माच्मा हदनाॊकाऩावनू दशा लऴ ेककॊ ला त्माऩेषा जास्त ऩयॊत ु20 लऴााऩेषा 
कभी एलढी वेला ऩणूा केल्मानॊतय ननमतलमभान, ऩणुा वेला, रुग्णता ककॊ ला बयऩाई ननलतृ्तीलेतनालय वेलाननलतृ्त 

शोणा-मा ळावकीम कभाचा-माव भशायाष्ट्र ळावनाच ेधोयणानवुाय हदनाॊक 1 नोव्शेंफय 2005 ऩलुी वेलेत ननमकु्त 

कभाचा-माॊना वेलाननलतृ्ती लेतन देम आशे.  
       

       भशानगयऩालरका, अभयालतीभध्मे वध्मा अॊदाजे 2550 एलढे ननलतृ्ती लेतनधायक ननलतृ्तीलेतन 
घेत अवनू ननलतृ्तीलेतनधायकालय वन 2014-15 भध्मे रु. 206336060/-  एलढा खचा झारा आशे. 
भागीर काशी लऴाातीर ननलतृ्तीलेतनालय खारीरप्रभाणे खचा झारा आशे. 
              वन 2012-13     खचा ऩद क्र.105    रु.16,11,85,080/- 
             वन 2013-14     खचा ऩद क्र.105     रु.20,33,00,810/- 
             वन 2014-15     खचा ऩद क्र.105     रु.20,63,36,060/- 
          लय नभदु ननलतृ्तीलेतनालयीर खचााची आकडलेायी रषात घेता ननलतृ्तीलेतनालयीर खचाात 
अधधकाधधक लाढ शोत आशे. 
  

        भनऩाची आधथाक जस्थती नाजूक अवल्माने वेलाननलतृ्त कभाचा-माॊना वेलाननलतृ्तीनॊतयचे राब 
देण्माव ऩयेुवा ननधी नवल्माने राबाची अदामगी कयण्माव वलरॊफ शोत आशे. तवेच भनऩाने ननधी 
अबाली वेलाननलतृ्त कभाचा-माॊना भशायाष्ट्र नागयी वेला (ननलतृ्तीलेतनाचे अॊळयाळीकयण) ननमभ 1984 
भधीर ननमभ 5(1) नवुाय देम शोणाये अॊळयालळकयणाचे प्रदान कयणे फॊद अवनू वन 2016-17 चे 
अथावॊकल्ऩ ऩसु्तकाभध्मे ननलतृ्तीलेतनधायकाॊना देम शोणा-मा यकभेची भाशे भाचा 2016 अखेय थकफाकी 
रु.45,80,00,000/- एलढी अवल्माचे हदवनू आरे. 
 

   भाशे पेब्रलूायी 2016 चे दामीत्ल दळावलणाये वललयण खारीरप्रभाणे आशे. 
 

            1. वेलाननलतृ्ती लेतन थकफाकी            रु.2.50 कोटी 
       2. वेलाननलतृ्तीलेतन उऩदान                          रु.0.80 कोटी 

 3. वेलाननलतृ्ती अॊळयालळकयण             रु.4.00 कोटी 
 4. वेलाननलतृ्ती अजजात यजा योखीकयण      रु.1.50 कोटी 
 5. वेननल/ेकुननले थकफाकी                रु.9.50 कोटी 
 6. 6 ले. आ. उऩदान थकफाकी            रु.15.00 कोटी 
 7. 6 ले. आ. वेलाननलतृ्त लळषकाॊच े       

    वेननल/ेकु.नन.लेतन थकफाकी             रु.5.50 कोटी    
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 8. वे.नन. लळषकाॊच ेउऩदान               रु.3.50 कोटी 
            9. कभाचा-माॊचे यजा योखीकयण थकफाकी     रु.4.00 कोटी 
                  एकूण               रु.45.80 कोटी 
 
        वेलाननलतृ्तीनॊतयच ेदेम राब ल भालवक ननलतृ्तीलेतनाचे दानमत्लावाठी ननलतृ्तीलेतन अॊळदान ननधीची 
स्थाऩना कयणे आलचमक आशे. भनऩा अभयालतीने वन 2014-15 चे रेखाऩरयषणादयम्मान रेखा वलबाग 

अॊतगात ननलतृ्ती लेतन कामाावनाच ेअलबरेख्माची ऩडताऱणी केरी अवता वेलाननलतृ्त कभाचा-माॊच्मा भालवक 

ननलतृ्ती लेतन अदामगीवाठी ननलतृ्ती लेतन अॊळदान ननधीची स्थाऩना केरी नवल्माचे ननदळानाव आर.े  
 
      मालयीर रेखाऩरयषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत- 
 
       1. भनऩाच्मा वेलाननलतृ्त कभाचा-माॊना देम शोणा-मा भालवक ननलतृ्ती लेतनाच्मा दानमत्लाकयीता 
ननलतृ्ती लेतन अॊळदान ननधीची स्थाऩना करुन त्मात अळा प्रकायचा ननधी जभा कयण्मात मेतो. 
जेणेकरुन भनऩाच्मा आधथाक अडचणीदयम्मान अळा प्रकायच्मा ननधीतनू बवलष्ट्मात भालवक वेलाननलतृ्ती 
लेतनाचे प्रदान कयणे वोईचे शोईर. ऩयॊत ुभनऩा अभयालतीने अळा प्रकायच्मा ननधीची स्थाऩनाच केरी 
नवल्माचे ननदळानाव आरे. 
 

             2. भशानगयऩालरका कभाचा-माॊना देम अवणा-मा ननलतृ्ती लेतनावाठी रेखालळऴा खचा ऩदाच्मा 
लावऴाक वयावयी खचााच्मा वलहशत दयाएलढे अॊळदान ननलतृ्ती लेतन ननधीभध्मे जभा कयणे आलचमक 
आशे. ऩयॊत ुअळा प्रकायच्मा अॊळदान ननधीची तयतदू अथावॊकल्ऩात कयण्मात आरी नवल्माचे वन 
2014-15 चे अथावॊकल्ऩ ऩसु्तकालरुन हदवनू आरे. 
 

              3. अथावॊकल्ऩात तयतदू केरेल्मा ननलतृ्तीलेतन अॊळदान ननधीवाठी स्लतॊत्र फॉक खात ेठेलणे 

आलचमक आशे. ऩयॊत ुअळा प्रकायचे फॉकेत खात ेउघडण्मात आरे नाशी. अथावॊकल्ऩात ननलतृ्तीलेतन 
अॊळदान ननधीची तयतदू करुन अवा ननधी भनऩाचे नाले फॅंक खात ेउघडून ननधी खात्मात जभा 
कयणेफाफतची कामालाशी कयण्मात माली. 

            

           माप्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र.169 हद.04/05/2018 नवुाय अलबरेख वादय करुन खुरावा 
वादय कयण्माव वचुवलरे शोत.े ऩयॊत ुअलबरेख्  तवेच खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात 
मेत आशे. 

DATDUBM6401 (Ref No : 169)                                                                           

73 अनतिभणाच ेकाभ केरे नवरेल्मा (काभालय अनुऩश्स्त्थत अवरेल्मा) हदलवाॊची रु.1.18 
राख एलढे भजूयीच ेप्रदान कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :202   भनऩा ननधी  
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अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 700000.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 118372.00/-   

भनऩाचे अनतक्रभण वलबागाने अनतक्रभण ऩथकाकरयता रालरेल्मा भजूयाॊची शजेयी यश्जष्ट्टयलय स्लाषयी 
नवताॊना, लाशन फॊद अवरेल्मा ददलळी तवेच गयैशजेयीच्मा कारालधीच ेरु.1,18,372/- एलढे भजूयीच ेप्रदान 

केल्माने आधथषक अननमलभतता झाल्माच ेददवून मेत.े 

 

  

     भनऩाचे अनतक्रभण वलबागाने ळशयातीर यस्त्मालयीर अनतक्रभण काढणे, अनधधकृत फाॊधकाभ ऩाडणे, 

ळशयातीर रशान भोठे नारे वाप कयणे इ.काभाकरयता रालण्मात आरेल्मा भजूयाॊची भजूयी प्रदान केल्माच े

अलबरेखालरुन हदवनू मेत.े  वदय अलबरेखाची तऩावणी केरी अवता लाशन फॊद अवरेल्मा हदलळी तवेच 

वालाजननक वटु्टीच े हदलळी ल ज्मा हदलळी भजूय गयैशजय आशे अचमाशी कारालधीच ेभजूयीच े प्रदान केल्माच े

हदवनू मेत.े   

उदाशयणादाखर तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे :- 

(1) काभ फॊद अवल्माच्मा हदलवाॊवाठी प्रदान – यकाना क्र.2 भध्मे नभदू हदनाॊकावाठी (यकभा रुऩमाॊत) 

अ.क्र. काभ फॊद अवल्माचा 
हदनाॊक 

भजूयाॊचे नाॊल प्रदान केरेरी 
भजूयी 

तऩळीर 

1 2 3 4 5 

1 एवप्रर-14 

6,10,20,24,26,27 

भाशे भे-14 - 

2,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,25,29,30,31 

श्री.रक्ष्भण नतशीर,े 

लाशन चारक, 

1) प्र.क्र.1711, 

हद.12.6.2014, 

रु.100000/- 

2) प्र.क्र.2703, 

हद.11.7.2014, 

रु.100000/- 

3) प्र.क्र.3724, 

हद.11.8.2014, 

रु.100000/- 

400 x 20 = 
8000 

जेवीफी 3D भळीन फॊद 

अवताॊना भजूयीचे प्रदान 

दळावलण्मात आर.े 

2 एवप्रर-14 – 

7,15,22,29 
 

श्री.लावदेुल काठोड,े 

लाशन चारक 

1) प्र.क्र.1711, 

हद.12.6.2014 

2) प्र.क्र.2703, 

हद.11.7.2014. 

400 x 4 = 
 1600 

एभएच-27-ऐ-3821 लाशन 

फॊद अवताॊना भजूयीच ेप्रदान 

दळावलण्मात आर.े 

3 भे-14 – 2,3,4,5, 

21,25,29,30,31 

श्री.याजेंर गव्शाने, 

लाशन चारक 

(Fix pay 
Rs.15000) 

(15000 x 16 ÷ 

एभएच-27-ऐ-3821 लाशन 

फॊद अवताॊना भजूयीच ेप्रदान 
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जून-14 – 12,17 

जुर-ै14 – 26, 

27,28,29,30 
उदाशयणादाखर 

1) प्र.क्र.2703, 

हद.11.7.2014. 

2) प्र.क्र.3724, 

हद.11.8.2014 

3) प्र.क्र.5216,  

हद.23.9.2014, 

रु.100000/- 

3) प्र.क्र.7545, 

हद.12.11.2014, 

रु.100000/- 

30) 

= 8000 

  एकूण 17600  

आषेऩाधीन यक्कभ रु.5,00,000/-  लवरुऩात्र यक्कभ रु.17600/- 

 

(2)  शजेयी यजजष्ट्टयलय स्लाषऱ्मा नवरेल्मा हदलवाॊवाठी भजूयीच ेप्रदान :- 

अ.क्र. भजूयाच ेनाल अनऩुजस्थत अवल्माचा हदनाॊक प्रदान केरेरी यक्कभ गयैशजेयीच्मा 
हदलवाॊवाठी 
प्रदान केरेरी 
जादा यक्कभ 

1 श्री.वयुेंर लानखड,े 

लाशन चारक 

एवप्रर-14 - 10,14,18,26 
ऑगष्ट्ट-14 - 1,9,15,23 
वप्टेंफय-14 - 24,27 
ऑक्टोफय-14 - 1,15,24,25 
डडवेंफय-14 - 24,25 

रु.18000/- (प्रनत 

भहशना दय) 

16 हदलव 

गयैशजय 

(18000 x 16 ÷ 

30) = 9600 

2 श्री.याजेळ गव्शाने एवप्रर-14 - 10,14,18 
वप्टेंफय-14 - 29 
ऑक्टोफय-14- 6,15,29,30,31 
नोव्शेंफय-2014 - 2 
डडवेंफय-2014 - 25 
पेब्रलुायी-2015 - 20,21 

रु.15000/- (प्रनत 

भहशना दय) 

13 हदलव 

गयैशजय 

(15000 x 13 ÷ 

30) = 6500 

3 श्री.कन्शैय्मा 
जमस्लार, 

व्शीडीओग्रापय 

एवप्रर-14 - 10,14,18,26 
जून-2014 - 28 
जुर-ै2014 - 12 
ऑगष्ट्ट-2014 - 29 
वप्टेंफय-2014 - 24,27 
ऑक्टोफय-14- 6,11,15,23,24 
डडवेंफय-14 - 8,12,13,25 
जानेलायी-15 - 24,31 

रु.15000/- (प्रनत 

भहशना दय) 
 

20 हदलव 

गयैशजय 

(15000 x 20 ÷ 

30) = 10000 
 
 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[164] 

4 श्री.भजशय शुवनै एवप्रर-14-10,19,20,21,22,28 

जून-14 - 15,21,22,30 

जुर-ै14 – 27,28 

ऑगष्ट्ट-14 - 16,23 

वप्टेंफय-14 – 29 

प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान.  

 
 

15 हदलव 

गयैशजय 

(208 x 15)  =  
3120 

5 श्री.भननऴ काकड े एवप्रर-14 – 10 

भे-14 - 22,23,27 

जून-14 - 2,3,5,6,7,8,19,26,27,29 

जुर-ै14 - 1,8,9,11,25  

ऑगष्ट्ट-14 - 1,8,11,12,21,28,29,30 

वप्टें .-14 - 1,2,4,5,9,10,11,12,15 

ऑक्टो.- 14 - 9,14,15,16,17,18 

प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान.  

 
 

42 हदलव 

गयैशजय 

(208 x 42)  = 
8736 

6 श्री.अलभत भानके एवप्रर-14- 6,20,21,22,23,24,25,26 

भे-14 -10,11,15,18,24,25,30,31 

जून-2014 - 16,22 

जुर-ै14 - 18,26,27 

ऑगष्ट्ट-14 - 1,24,27 

वप्टेंफय-14 - 1 

ऑक्टो-14 - 6,8,9,15  

प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान. 

 

29 हदलव 

गयैशजय 

(208 x 29)  = 
6032 
 

7 श्री.याजेंर चौधयी एवप्रर-14 - 12,13,18,20,27 

भे-14 - 4,7,11,13,18,23,24,25,31 

जून-14 - 2,3,4,8,9,10,11,12,13, 

14,15,16,17,18,19,20,21,22,29  

जुर-ै14 - 27 

ऑगष्ट्ट-14 - 1,14,26 

वप्टेंफय-14 - 16,26 

ऑक्टोफय-14 - 7,8,9,15,16 

प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान.  

 

44 हदलव 

गयैशजय 

(208 x 44)  = 
9152 
 

8 श्री.शेभॊत जमस्लार एवप्रर-14 - 10,12,13,18,20,27 

भे-14 - 6,9,10,11,15,16,8,25 

जून-14 - 8,21,22 

जुर-ै14 - 25 

ऑगष्ट्ट-14 - 21 

ऑक्टोफय-14 - 15,16 

प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान.  

 

21 हदलव 

गयैशजय 

(208 x 21)  = 
4368 
 

9 श्री.भोहशत वाशू एवप्रर-14 - 6,10,22 

भे-14 - 2,3,4,10,11,15 

जुर-ै14 - 3,6,7,8,9,14,26,27 

ऑगष्ट्ट-14 - 1,2 

प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान.  

 

21 हदलव 

गयैशजय 

(208 x 27)  = 
5616 
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वप्टेंफय-14 - 11,15,25,29,30 

ऑक्टोफय-14 – 1,4,15 

10 श्री.फफर ूमादल एवप्रर-14 - 10,21,22 

जून-14 - 19,20 

ऑगष्ट्ट-14 - 16,26 

वप्टेंफय-14 - 5 

ऑक्टोफय-14 - 1,9,14,15 

प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान. 

 

12 हदलव 

गयैशजय 

(208 x 12)  = 
2496 
 

11 श्री.गजानन लनल े एवप्रर-14 - 6,13,20 प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान.  

 

3 हदलव 

गयैशजय  

(208 x 3)  = 

624 

12 श्री.आदेळ अढाऊ ऑक्टोफय-14 – 15 

नोव्शेंफय-14 – 13 

प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान. 

 

2 हदलव 

गयैशजय 

(208 x 2)  = 

416 

   एकूण 66660 

13 श्री.वनतळ बोऩव े एवप्रर-14 – 1,2,3,4,5,6,7,9, 

10,11,12,13,15 = 13 हदलव 

(प्र.क्र.2703, हद. 11.7.2014 ल 

प्र.क्र.1711, हद.12.6.2014) 

जून-2014 – 25,26,27,28, 29,30 

= 6 हदलव (प्र.क्र.6725, 

हद.22.10.2014), रु.100000/- 

जुर-ै2014 – 1 त े12, 14 त े18 = 

17 हदलव (प्र.क्र.7545, 

हद.12.11.2014) 

जुर-ै2014 – 27,28 = 2 हदलव 

भाशे ऑगष्ट्ट-2014 – 

5,6,11,12,14 = 5 हदलव 

(प्र.क्र.8839, हद.15.12.2014, 

रु.100000/-)   

प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान. 

 

43 हदलव 

गयैशजय 

(208 x 43)  = 
8944 

14 श्री.वनतळ 

फाबऱुकय 

एवप्रर-14 – 1,2,3,4,5,6,16, 

17,18,19,20, 21,22,23,24, 

25,26,27,29,30 = 20  हदलव 

भे-2014 - 2,3,4,5,6,7,8,9 =  

8 हदलव (प्र.क्र.2703, 

हद.11.7.2014) 

प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान. 

 

58 हदलव 

गयैशजय 

(208 x 58)  = 
12064 
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जून-2014 – 25,26,27,28, 29,30 

= 6 हदलव (प्र.क्र.6725, 

हद.22.10.2014) 

जुर-ै2014 – 1 त े12, 14 त े18 = 

17 हदलव (प्र.क्र.7545, 

हद.12.11.2014) 

जुर-ै2014 – 27,28 = 2 हदलव 

(प्र.क्र.7545, हद.12.11.2014) 

भाशे ऑगष्ट्ट-2014 – 

5,6,11,12,14 = 5 हदलव 

(प्र.क्र.8839, हद.15.12.2014)   

15 श्री.याशुर दॊदे जून-2014  - 2 त े24 = 23 हदलव   

(प्र.क्र.5216, हद.23.9.2014) 

प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान. 

 

23 हदलव 

गयैशजय 

(208 x 23)  = 
4784 

16 श्री.प्रनतक बोये जुर-ै2014 – 19,21,22,23, 

24,25,27,28,31 = 9 हदलव  

(प्र.क्र.7545, हद.12.11.2014) 

भाशे ऑगष्ट्ट-2014 – 4,5,6, 

7,11,12,14,16,19,21,22, 

23,27,28,29,30 = 16 हदलव 

(प्र.क्र.7545, हद.12.11.2014, 

प्र.क्र.8839, हद.15.12.2014) 

प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान. 

 

25 हदलव 

गयैशजय 

(208 x 25)  = 
5200 

17 श्री.वधचन याभेकय जुर-ै2014 – 19, 21 त े28 = 9 

हदलव (प्र.क्र.7545, हद.12.11.2014) 

भाशे ऑगष्ट्ट-2014 – 

2,5,6,11,12,14 = 6 हदलव 

(प्र.क्र.7545, हद.12.11.2014, 

प्र.क्र.8839, हद.15.12.2014) 

प्रनतहदन भजूयी 
रु.208/- प्रभाणे 

प्रदान. 

 

15 हदलव 

गयैशजय 

(208 x 15)  = 
3120 

   एकूण 100772 
आषेऩाधीन यक्कभ रु.2,00,000/-  लवरुऩात्र यक्कभ रु.1,00,772/- 

 

     तयी लयीर अ.क्र.1 त े2 नवुाय प्रदान केरेरी भजूयीची अनतरयक्त यक्कभ रु.1,18,372/- लवरु करुन भनऩा 
ननधीत जभा कयणे आलचमक आशे. 
 

     माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.191, हदनाॊक 30.5.2018  नवुाय खुरावा भागवलरा अवता कोणतशेी अनऩुारन 

प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATDSTM7301 (Ref No : 191)                                                                           
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77 कॊ राटऩध्दतीने चारवलण्माव हदरेल्मा वाॊस्त्कृनतक बलनाऩावून ठयावलक यकभाॊच्मा 
तुरनेत दोन स्त्लतॊर अर्बरेख्मानुवाय लेगलेगऱी ल कभी यकभ प्राप्त शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 2 

   

रेखा ळीऴा :35   भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 17717995.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 602655.00/- 

 

भनऩा अभयालतीच्मा वाॊस्कृनतक बलनाच्मा बाड ेयकभेऩोटी कामाषदेळाऩावून तीन लऴाषत 1.77 कोटी भशवूर 

अऩेक्षषत अवताना अॊदाजऩत्रक ऩुस्तकानुवाय ल फाजाय ल ऩयलाना वलबागाच्मा अशलारानुवाय अनुक्रभे रु. 1.42 

कोटी ल रु.47.91 राख कभी प्राप्त झार ेअव ेददवून मेत.े मालळलाम अलबप्रेत नवताना अलबकत्माषने भनऩाच्मा 
कामषक्रभाॊऩोटी रु. 6.00 राखाची ऩयस्ऩय कऩात केरी आशे. 

 

  

     अभयालती ळशयात भनऩाच्मा भारकीचे वॊत सानेचलय वाॊस्कृनतक वबागशृ अवनू 2014-2015 च्मा 
रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध झारेल्मा नस्तीप्रभाणे हद. 01.09.2003 ऩावनू प्रथभ खाजगी अलबकत्मााद्लाये 
ल हद. 02.04.2008 ऩावनू भनऩाद्लाये चारवलर ेजात शोत ेऩयॊत ुउत्ऩन्नाऩेषा खचा  अधधक शोत अवल्माभऱेु 

जाहशय ननवलदाद्लाये खाजगी अलबकत्मााकडून लावऴाक दय प्राप्त कयण्मात आर.े वन 2013-2014 भध्मे 

ननवलदा प्रकक्रमा ऩणूा करून स्थामी वलभती ठयाल क्र. 10, हद. 05.04.2013 अन्लमे ‘वाॊस्कृनतक बलन 

चारवलणे ल देखबार दरुुस्ती कयणे‘ मा प्रमोजनावाठी वलाात अधधक दयाच्मा भे. आनॊद कॎ टयवा माॊची रु. 

56,20,300/- प्रनतलऴा भलू्माची ननवलदा  जस्लकृत कयण्मात आरी. मा वॊदबाात 15 लऴाावाठी देणाय भलू्मात 

प्रनतलऴा 5% लाढ मा दयावश हद. 22.05.2013 योजी कयायनाभा करून हद. 03.06.2013 योजी कामाादेळ 

देण्मात आरा. 
मालयीर अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशे. 
1. वाॊस्कृनतक बलनाऩावनू कामाादेळ हदल्माच्मा हदनाॊका ऩावनू अऩेक्षषत बाड ेयकभेच्मा तरुनेत प्रत्मष 

प्राप्त यकभेची तरुना कयताना लावऴाक अथावॊकल्ऩीम अॊदाजऩत्रक ऩजुस्तकेतीर प्रत्मष प्राप्त नोंदवलरेरी 
यक्कभ ल नस्ती भध्मे उऩरब्ध फाजाय ल ऩयलाना वलबागाच्मा ऩत्रातीर प्राप्त यकभेच्मा आकडलेायी भोठ्मा 
प्रभाणालय तपालत आढऱून आरी. त्माचा तऩळीर ऩढुीर प्रभाणे आशे. 
अ.क्र. कयायनाम्माचा 

लावऴाक कारालधी 
कयायनाम्मानवुाय 
अऩेक्षषत बाड े
यकभ (रुऩमे) 

अॊदाजऩत्रक 
ऩसु्तकातीर 
प्रत्मष बाड े
यकभ (रुऩमे) 
 

अधधषक, फाजाय ल 
ऩयलाना वलबाग माॊचे 
(अनतरयक्त ळशय 
अलबमॊता माॊना 
लरहशरेर)े ऩत्र 
क्र.562,हद. 
03.10.2015 नवुाय 
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प्राप्त यकभ 
1 03.06.2013 त े

02.06.2014 
5620300 1309460 (13-

14) 
  5620300 

2 03.06.2014 त े
02.06.2015 

5901315 
(5%लावऴाक 
लाढीवश) 

1400000 (14-
15) 

  5901316 

3 03.06.2015 त े
02.06.2016 (भाशे 
जून,जुर,ै ऑगस्ट 
2015 ची त्रभैालवक 
ककस्त) 

6196380  
(5%लावऴाक 
लाढीवश) 

 802420 (15-
16) 
 

  802520  
(+602655/- भनऩाने 
वलवलध  
कामाक्रभावाठी बाड े
यकभ न बयल्माने 
लावऴाक यकभेतनू 
ऩयस्ऩय कऩात ) 

 एकूण 1,77,17,995    35,11,880    1,29,26,691 
 अलबरेख्माप्रभाणे 

कभी/जास्त प्राप्त  
 (-) 

1,42,06,115 
कभी प्राप्त 

(-) 47,91,304 
कभी प्राप्त  

 
     लयीर प्रभाणे भनऩाच्मा 2016-2017 च्मा लावऴाक अॊदाजऩत्रकात नोंदवलरेरी 2013-2014 त े

2015-2016 भधीर प्रत्मष यकभेचा वलचाय केल्माव भनऩाव हद. 03.06.2013 त े 02.06.2016 मा 
कयायनाम्माच्मा 3 लऴााच्मा कारालधीत रु. 1.77 कोटीच्मा तरुनेत रु. 1.42 कोटी यकभ कभी प्राप्त झारी. 
तय वॊफॊधधत फाजाय वलबागाच्मा अधधषकाॊच्मा अशलारानवुाय रु. 47.91 राख कभी प्राप्त झार.े माफाफत 

वलबागाव खुरावा भागवलण्मात आरा. तवेच प्रत्मष ऩालत्मा वादय कयण्माव ननदेलळत केर ेअवता त्माच े

अनऩुारन कयण्मात आरे नाशी. त्माभऱेु भनऩातीर दोन अलबरेख्मातीर प्राप्त भशवरुातीर तपालतीभऱेु  

भनऩाच्मा नकुवानीची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
2. स्थामी वलभती ठयाल क्र. 10 हद.05.04.2013 अन्लमे वालाजननक दयाची ननवलदा जस्लकायताना ननजचचत 

केरेल्मा अटी ल ळतीनवुाय ‘आमकु्त आदेलळत कयतीर त्मा कामाक्रभावाठी वाॊस्कृनतक बलनाचा शॉर ल 

ऩरयवयाचा कोणताशी बाग उऩरब्ध करून देण्माची जफाफदायी अलबकत्मााची याशीर.’ मालरून अलबकत्मााने 

वाॊस्कृनतक बलन भनऩाव वलनाभलू्म उऩरब्ध करून देणे अव ेस्थामी वलभतीव  अलबप्रेत अवाले. ऩयॊत ुमा 
वॊफॊधाने हद. 22.05.2013 योजी केरेल्मा कयायनाम्मात वदयच्मा अटीचा वभालेळ कयण्मात आरा नाशी. 
ऩरयणाभत: भनऩाच्मा कामाक्रभावाठी उऩरब्ध केरेल्मा भनऩाच्माच भारभत्तऩेोटी अलबकत्मााने रु. 

6,02,655/- ची बाडयेकभेतनू ऩयस्ऩय कऩात केरी अव ेउऩयोक्त तक्त्माभधीर ळलेटच्मा यकान्मालरून रषात 

मेत.े माभऱेु भनऩाच्मा त्मा यकभेच्मा भशवरुाचे नकुवान झार ेअळी ळक्मता आशे. 
DATABWM6901 (Ref No : 59)                                                                           



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[169] 

79 ऑप्टीकर पामफय केफरच ेजाऱे टाकणे ल अन्म बूर्भगत काभावाठी लाऩयरेल्मा 
जर्भनीलयीर बाड ेयकभाॊलय रु. 5.87 कोटीचा वेलाकयाची आकायणी ल  लवूरी न 
कयण्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :12   ळावनननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 474578153.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 58657860.00/-   

ऑप्टीकर पामफय केफरचे, लीजतायाॊच ेबूलभगत जाऱे उबायणे, इत्मादी प्रमोजनावाठी भनऩाशद्दीतीर जागा 
बाडतेत्लालय देण्मात मेत.े माऩावून वन 2012-13 त े2015-16 मा कारालधीत वलवलध वॊस्थाकडून रु. 47.46 

कोटी एलढे बाड ेभनऩाव प्राप्त झार ेअवून दद. 01.07.2012 ऩावून वेलाकयाची आकायणी न केल्माभुऱे 

कें रळावनाची रु. 5.87  कोटी एलढी तात्ऩुयती शानी झारी आशे. 

 

  

   भनऩाच्मा शिीतीर जागेत दयूवॊचाय कॊ ऩन्माॊकडून ऑप्टीकर पामफय केफरच े जाऱे जलभनीखारी 
टाकण्मावाठी तवेच अन्म वॊस्थाना वलवलध बलूभगत काभाॊच्मा प्रमोजनावाठी  वदयची जागा दीघाभदुतीवाठी 
बाडतेत्लालय देण्मात मेत अवनू त्मावाठी भनऩाकडून बाड ेआकायर ेजात.े माप्रकाये भनऩाच्मा भारकीची 
चर-अचर  स्थालय भारभत्ता बाडतेत्लालय ककॊ ला बाडऩेट्टीलय देण्माची कक्रमा कें रळावन वलत्त अधधननमभ 

(finance Act 1994) भधीर करभ 65 ( B) (41) नवुाय ‘renting’ च्मा व्माख्मेत भोडत.े त्माभऱेु 

कें रळावन अधधवचूना क्र.36/2012 – ST  हद. 20.06.2012 ल लयीर अधधननमभाच े करभ 65 (105) 

(ZZZZ) नवुाय वदयची वेला (Renting of immovable property) हद. 01.07.2012 ऩावनू वेलाकयाव 

ऩात्र कयण्मात आरी आशे. 
 
   लयीर तयतदुीना अनवुरून भनऩाने दयूवॊचाय कॊ ऩन्माॊकडून बाडयेकभाॊवश प्रचलरत दयाने वेलाकय 

आकारून तळी लवरुी कयणे ल त्माचा कें रळावनाकड े बयणा कयणे अऩेक्षषत शोत.े ऩयॊत ु तवे कयण्मात 

आल्माच ेवन 2014-15 च्मा वॊदबाात भे. रयरामॊव माॊना हदरेल्मा ऩयलानगी वॊफॊधधत नस्तीचे अलरोकन 

कयताना आढऱून आर ेनाशी. त्माभऱेु अधावभावाद्लाये कॊ ऩन्माची नाल,े प्राप्त बाडयेकभ ल त्मालय लवरू 

केरेरा वेलाकय माचा तऩळीर उऩरब्ध कयण्माव वफॊधधत वलबागाव वचुवलण्मात आर ेऩयॊत ुतवा तऩळीर 

ऩयुवलण्मात आरा नाशी. 
   तथावऩ, लस्त ु ल वेलाकय भशावॊचारनारम,ऩणेु माॊचेकडीर क्र. DGCEI/NRU/44/2016/1109 हद. 

15.11.2016 अन्लमे भनऩाव फजालरेल्मा कायणे दाखला नोटीव लरून वन 2012-13  त े2015-16 मा 
कारालधीत वलवलध कॊ ऩन्माॊकडून बाडयेकभाॊऩोटी ऩढुीरप्रभाणे भशवरू प्राप्त झारा अव े हदवनू आर.े ऩयॊत ु

वदय यकभालय वेलाकय भात्र आकायण्मात आरा नाशी. 
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अ.क्र. दयूवॊचाय कॊ ऩन्माॊची  नाले प्राप्त बाडयेकभ 

(रु.) 
1 वॊज्मोत काऩोयेळन, ऩणेु  44502 
2 एभ एव ई डी वी एर  79854733 
3 रयरामॊव  171461359 
4 वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग अभयालती  190785 
5 लोडापोन  216000 
6 रयरामॊव जीओ 87562865 
7 एभ आम डी वी  805736 
8 आमडीमा वेल्मरुय  27142680 
9 बायती एअयटेर 107299493 
                              

एकूण 
47,45,78,153 

    
     मा आकडलेायीचा कॊ ऩनीननशाम ल लऴाननशाम तऩळीर उऩरब्ध नवल्माने वेलाकयाच्मा वलवलध 

दयानवुाय लवरू कयालमाची यकभ ननजचचत कयता आरी नाशी. अव ेअवर ेतयी वन 2014-15 भधीर प्रचलरत 

दय 12.36% नवुाय ऩरयगणना केल्माव वन 2012-13 त े2015-16 मा कारालधी बाडयेकभाॊऩोटी 
रु.5,86,57,860/- एलढा वेलाकयाची यकभ प्ररॊत्रफत अवल्माच ेहदवनू मेत.े भनऩाने वॊफॊधधत कॊ ऩन्माॊना नोटीव  

ऩाठलनूशी त्माॊनी वेलाकयाचा बयणा केरा नवल्माचेशी रषात मेत.े 
   ऩरयणाभी कें रळावनाकडीर रु. 5,86,57,860/- एलढ्मा वेलाकयाची तात्ऩयुती शानी झारी आशे. 

DATABWM6901 (Ref No : 106)                                                                           

82 याजाऩेठ उड्डाणऩूरच्मा फाॊधकाभ वल्रागायाव शोणाऱ्मा प्रदानातीर अननमर्भतता भुऱे 
ळावनननधीच ेशोत अवरेल्मा नुकवानीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 00 

   

रेखा ळीऴा :274   ळावनननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

याजाऩेठ उड्डाणऩूर फाॊधकाभाच ेभूऱ प्राकरन भुल्म रु. 25.00 कोटीच्मा अनुऴॊगाने फाॊधकाभ वल्रागायाची 
2.7% पी दयाने (2010-11 भध्मे) ननमुक्ती कयण्मात आरी शोती. त्मानॊतय काभाच्मा भूल्मात लाढ शोऊन रु. 

49.36 कोटी ददरी. त्माभुऱे ऩून्शा रु. 41.68 कोटीच ेवुधारयत प्राकरन तमाय करून तवे 2015-16 भध्मे 

वल्रागायाव कऱवलण्मात आर.े मा वलष प्रक्रक्रमेत स्थामी वलभतीची वुधारयत भान्मता प्राप्त कयण्मात आरी 
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नाशी. भूऱ ननवलदेप्रभाणे दयलाढीच्मा यकभेलय वल्रागाय पी चे प्रदान देम नवताना दयलाढीवश एकूण रु. 41.68 

कोटी फाॊधकाभ भूल्मालय वल्रागाय पी चे प्रदान देम अवेर अव ेवल्रागायाव रेखी कऱवलण्मात आर.े त्माभुऱे 

भोठ्मा प्रभाणालय अनतप्रदान शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
 

  

     अभयालती ळशयातीर येल्लेराईनभऱेु ळशयाचे दोन्शी बागाकडीर यशदायी वयुऱीत ठेलण्मावाठी 
उड्डाणऩरू फाॊधकाभाचा  2011-12 च्मा वीएवआय नवुाय 25.00 कोटी भलू्माॊचा  प्रस्ताल वलावाधायण 
वबेने क्र. 178 हद. 19.12.2009 अन्लमे भॊजूय केरा. त्मावाठी फाॊधकाभ वल्रागाय ननमकु्त 
कयण्मावाठी ननवलदा भागलनू भे. एव.एन.बोफे माॊची 2.70% (प्रकल्ऩ भलू्माॊच्मा) दयाची ननवलदा स्थामी 
वलभतीच्मा ठयाल क्र. 166 हद. 10.12.2010 अन्लमे भॊजूय कयण्मात आरी. त्मानवुाय हद. 
10.12.2010 योजी कयायनाभा घेऊन हद. 07.03.2011 योजी कामाादेळ देण्मात आरा. वदय जस्लकृत 
ननवलदेनवुाय वल्रागायाव ऩढुीरप्रभाणे अऩेक्षषत शोत.े 
 
   वल्रागाय पी :- 
 
        वल्रागाया पी चे एकूण अॊदाजजत भलु्म रु. 67,50,000/- 

वल्रागाय पी प्रदानाचे ऩथृ:कयण :- 
8) Pre Tender activities   – प्रकल्ऩ भलू्माचे     15% = रु. 1012500 अॊदाज े
9) Post Tender activities  – प्रकल्ऩ भलू्माचे     85%  = रु. 5737500 अॊदाज े
 

                   i) प्रत्मष फाॊधकाभ भलू्माच्मा -                        70% 
      [ Time related  60% 
      Payment related 40%] 

1) अॊनतभ देमक –प्रत्मष फाॊधकाभ भलू्माच्मा –            5% 
2) Defect liability च्मा कारालधीत       -            5% 
3) Defect liability चा  कारालधी वॊऩषु्ट्टात आल्मानॊतय -  5% 

                            -------- 
                                                                    85% 
फाॊधकाभच्मा प्राकरन भलू्मात लाढ :- 
    मा काभाचे प्राकरन भलू्मात ऩढुीरप्रभाणे लाढ झाल्माने नस्तीलरून हदवनू मेत े
3) भऱू भलु्म                                  (CSR 2011-12)        रु. 25.00 कोटी  
4) वधुारयत प्राकरन भलु्म                         (CSR2013-14)         रु.49.36 कोटी  

(ळशय अलबमॊता माॊची ताॊत्रत्रक भॊजुयी हद. 04.01.2014) 
iii) वधुारयत प्राकरन भलू्म                        (CSR 2013-14)        रु. 41.68 कोटी 

(भखु्म अलबमॊता वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग अभयालती  
माॊची ताॊत्रत्रक भान्मता क्र. D2 (4)/18 अ हद. 08/05/17) 
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     प्रकल्ऩाच्मा प्राकरन भलु्मातीर दोन लेऱा झारेल्मा लाढीच्मा अनऴुॊगाने वधुारयत ननवलदा 
प्रकक्रमा, स्थामी वलभतीचा वधुारयत ठयाल माफाफी कामााजन्लत केरेल्मा हदवत नाशी. तथावऩ, 
रु.49.56 कोटीच्मा खचााव वलबागीम आमकु्त तथा जजल्शास्तयीम वलभती, अभयालती माॊची 
हद.20.09.2013 योजी प्रळावकीम भान्मता प्राप्त अवल्माचे हदवत.े 
     लयीरप्रभाणे भऱू फाॊधकाभाच्मा भलू्मात झारेल्मा वधुायणेच्मा अनऴुॊगाने अनतरयक्त ळशय 
अलबमॊता माॊनी ऩत्र क्र. अभनऩा/फाॊवल/वअ/3750/16 हद.25.01.2016 अन्लमे “ रु.41.68 कोटीच्मा 
फाॊधकाभ प्राकरन भलू्माच्मा आधाये वल्रागाय पी चे प्रदान कयण्मात मेईर ” अवे वल्रागाय भे. 
एव .एन बोफे  माॊना कऱवलरे. 
 
फाॊधकाभ वल्रागायाव प्रत्मष झारेरे प्रदान (Gross payment)  
1) For Pre Tender activities :- 

   
1 रे  धालत ेदेमक  2013-14 3,37,500 फाॊधकाभ प्राकरन भलू्म रु. 24.75 कोटी  

गशृीत धरून  2 ये  धालत ेदेमक 2013-14 2,02,500 
3 ये धालत ेदेमक 2014-15 5,85,300 प्राकरन भलु्म रु. 41.68 कोटी   

गशृीत धरून  
4 थे  धालत ेदेमक  2015-16 5,62,650 प्राकरन भलु्म रु. 41.68 कोटी 

गशृीत धरून 
   -------------- 

16,87,920 
 

 

 
2)  For Post Tender activities :-  

 

5 त े
10ले   

 
धालत ेदेमक 

2015-16 
 त े
2017-18 

56,22,900 प्राकरन भलु्म रु. 41.68 कोटी गशृीत 
धरून 

10ले  धालत े
देमका ऩमतं 
झारेरेएकूण 
प्रदान  

 
(A+B) 

------------- 
73,10,850 

 

 

 
मालयीर रेखाऩरयषणाचे अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत. 
2) स्थामी वलभतीची वधुारयत वलत्तीम भान्मता प्राप्त नवणे :- 

    स्थामी वलभतीने हद. 10.12.2010 च्मा ठयालान्लमे रु. 25.00 कोटी शे भऱू फाॊधकाभ 
प्राकरन भलु्म वलचायात घेऊन 2.70% दयाने रु. 67,50,000/- वल्रागाय पी यकभेच्मा 
प्रदानाव भान्मता हदरी शोती, ऩयॊत ुऩढुीर काऱात फाॊधकाभाच्मा प्राकरनात रु. 25.00 कोटी 
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लरून रु.41.68 कोटी म्शणजे रु. 16.93 कोटी एलढी लाढ घेऊन त्मा लाढीलय 2.70% प्रभाणे 
रु. 45,03,600/- एलढी वल्रागाय पी भध्मे अनतरयक्त लाढ झारी. वदयच्मा दयलाढीच्मा 
अनऴुॊगाने स्थामी वलभतीची भॊजुयी प्राप्त कयण्मात आरी नाशी. 

 

      प्राप्त वलत्तीम भॊजुयीची यकभ रु 67,50,000/- (भऱू प्राकरन 25 कोटी x 2.70%) 
                              रु. 1,12,53,600/- (वधुारयत प्राकरन 41.68 कोटी x 2.70%) 
                                ----------------------- 
     वषभ वलत्तीम भॊजुयी नवताना  रु. 45,03,600/- 
     वल्रागाय पी चे शोऊ घातरेरे प्रदान     

     दशाव्मा धालत्मा देमका ऩमतं वल्रागायाव रु. 73,10,850/- चे प्रत्मष प्रदान झाल्माने 
रु.73,10,850-67,50,000/- प्रभाणे रु.5,60,850/- चे वषभ भॊजुयीलळलाम खचा कयण्मात आल्माचे 
हदवनू मेत.े 

 
 

3) फाॊधकाभाच्मा भऱू प्राकरन भलू्मव्मनतरयक्त अन्म प्रळावकीम फाफीलय वदु्धा वल्रागाय पी ची 
आकायणी राग ूकयणे :- 
    अनतरयक्त ळशय अलबमॊता माॊनी वल्रागायाव हदरेल्मा हद. 25.01.2016 च्मा अनतरयक्त 
वयुषाठेल यकभेच्मा भागणीऩत्रात रु. 41.68 कोटी मा यकभेलय वल्रागाय पी चे प्रदान देम 
अवेर अवे नभदू केरे आशे. ऩयॊत ुमा एकूण यकभेत फाॊधकाभाव्मनतरयक्त अन्म फाफी वदु्धा 
वभावलष्ट्ट आशेत. तऩळीर ऩढुीर प्रभाणे आशे. 
 
 
 

A प्रत्मष फाॊधकाभ प्राकरन भलू्म  32,65,38,783 
B अन्म फाफी   
 i काभाचा वलभा                 (A च्मा 1%) 32,62,388 

ii चाचणी ळलु्क (testing charge) (A च्मा 1.5%)  48,93,582 
iii Shifting of utility service     (A च्मा 9%) 3.00.95.528 
iv आकजस्भक खचा (contigencies) (A च्मा 4%) 1,45,79,611 
v दयलाढ (escalation)           (A च्मा 9.95%) 3,77,17,454 
   A+B 41,67,87,346 

 

      भऱू टेंडय क्रॉज क्र. 4 (v) नवुाय फाॊधकाभाच्मा दयलाढीलयीर खचा (Payment 
towards Price Escalation) वल्रागाय पी च्मा ऩरयगणनेवाठी गशृीत धयरा जाऊ नमे अवे 
अऩेक्षषत आशे. तवेच वल्रागाय पी फाॊधकाभाच्मा प्रत्मष भलू्माॊच्मा व्मनतरयक्त अन्म फाफीलय 
(क्र. iv लयीर आकजस्भक खचा लगऱून) प्रदान कयण्माचे औधचत्म नाशी. त्माभऱेु अनतरयक्त 
ळशय अलबमॊता माॊनी वॊऩणूा रु. 41.68 कोटी यकभेलय 2.70% वल्रागाय पी म्शणजेच रु. 
1.13 कोटी देम अवल्माचे ऩत्रात नभदू केरे अवरे तयी प्रत्मषात (A)+(B) (iv) म्शणजे रु. 
34,08,18,394/- लय 2.70% प्रभाणे रु.92,02,097/- एलढीच पी यकभ देम ठरू ळकत े
ऩरयणाभी वल्रागायाव त्माॊच्मा अॊनतभ देमक रु. 21.00 राखाचे अनतप्रदान शोण्माची ळक्मता 
नाकायता मेत नाशी. 
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   लयीर अलबप्राम रु. 41.68 कोटी मा वधुारयत प्राकरनाचे अनऴुॊगाने अवरे तयी भऱू 
प्रकल्ऩाची ककभत रु. 24.75 कोटी (म्शणजेच रु. 25.00 कोटी अॊदाजे) अवताना प्राप्त ननवलदा 
भधून भे.एव.एन.बोफे माॊची ननवलदा जस्लकारून हद. 07.03.2011 योजी त्माॊना कामाादेळ देण्मात 
आरा शोता. माच भऱू ननवलदा क्रॉजनवुाय (लय नभदू केल्माप्रभाणे) दयलाढ (price 
escalation) गशृीत धयता मेत नवताना फाॊधकाभाचे वलवलध कायणाभऱेु लाढरेरे भलू्म रु. 
41.68 कोटी वलचायात घेतल्माव प्रत्मष दयलाढ शी रु.16.93 कोटी एलढी अवल्माचे हदवनू 
मेत.े त्माभऱेु त्मालयीर 2.70% म्शणजेच रु.45.71 राखाचे वल्रागाय पी चे वॊबाव्म प्रदान 
अननमलभत ठयत े(वध्माजस्थतीत रु. 25 कोटी लय 2.70% रु. 67,50,000/- ऐलजी रु. 45.71 
कोटीच्मा अनऴुॊगाने दशाव्मा धालत्मा देमकाऩमतं अलबप्राम क्र. 1 प्रभाणे रु. 73.11 राखाचे 
प्रदान कयण्मात आरे आशे). 
 

4) वषभ भान्मता न घेता पी लाढील भलू्माच्मा अनऴुॊगाने भऱू वल्रागायाव थेट कामाषदेळ देणे.  
:- 
    फाॊधकाभ प्रकल्ऩाची भऱू ककॊभत रु.25.00 कोटी भध्मे रु. 49.36 कोटी अळी लाढ ल नॊतय 
रु. 41.68 कोटी अळी वधुायणा शोत अवताना त्माव स्थामी वलभतीची भान्मता घेणे क्रभप्राप्त 
शोत.े ऩयॊत ुहद. 10.12.2010 च्मा  वलभतीच्मा ठयाला नॊतय (रु.25.00 कोटीवाठी) वधुारयत 
भान्मता घेतरेरी नाशी. तवेच वधुारयत ननवलदा प्रकक्रमा वदु्धा याफवलण्मात आरी नाशी. अवे 
अवताना नस्तीभधीर हटऩणीव ळशय अलबमॊता ल आमकु्त माॊची भॊजुयी न घेता अनतरयक्त 
ळशय अलबमॊता माॊनी हद. 25.01.2016 योजी भऱू ननमकु्त वल्रागायाव वधुारयत कामाादेळ 
देऊन “ रु. 41.68 कोटी माच यकभेलय कन्वल्टवी पी देम याशीर.” अवे स्ऩष्ट्टऩणे नभदू करून 
वयुषाठेलीची पयकाची यकभ जभा कयण्माचे ननदेलळत केरे. 
उऩरब्ध अलबरेखालरून अनतरयक्त ळशय अलबमॊता माॊना तवे प्राधधकाय लगा झाल्माचे स्ऩष्ट्ट 
शोत नाशी. 
 

5) आमकयाची कभी कऩात :- 
आमकय अधधननमभाचे करभ 194 (i) नवुाय व्मालवानमक वेलालयीर प्रदानातनू 10% आमकय 
कऩात कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुवफॊधधत वल्रागायाच्मा दशाव्मा धालत्मा देमकाऩमतंच्मा 
एकूण  रु.73,10,850/- वकर देमक यकभेतनू 5% प्रभाणे रु.3,65,543/- एलढीच कऩात केरी 
अवल्माने उलारयत 5% यकभ रु. 3,65,543/- ल त्मालयीर 10% अधधबाय रु.36,554/-, 2% 
लळषण उऩकय रु.7,311/- ल उच्च लळषण उऩकय रु.3,655/- माप्रभाणे रु.4,13,063/- चे कें र 
ळावनाकडीर कयाचे नकुवान झारे आशे. 

6) ननमकु्त वल्रागाय कॊ ऩनीचे कामदेळीय अधधकाय अन्म कॊ ऩनीकड ेफशार :- 
    मा प्रकल्ऩातीर भऱू ननमकु्त वल्रागाय भे. एव.एन.बोफे माॊच्माकडीर वला अधधकाय भुॊफई 
उच्च न्मामारमाचे हद. 12.01.2017 च्मा आदेळान्लमे हद. 01.07.2017 ऩावनू भे. TPF 
Engineering PVT. Limited माॊना फशार कयण्मात आल्माचे उऩरब्ध अलबरेखालरून हदवनू 
मेत.े मा वॊफॊधीच्मा वचूनेची हटऩणी फाॊधकाभ वलबागाकडून आमकु्ताॊच्मा ननदेळनाव हद. 
16.07.2017 योजी आणून देण्मात आरी आशे. ऩयॊत ुभनऩाकडून नलीन पभाळी कोणत्माशी 
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प्रकायचा कयाय (वधुारयत) कयण्मात आरेरा नाशी. तवेच फॉक गॎयटीच्मा अनऴुॊगाने वदु्धा 
कोणतीशी कामालाशी कयण्मात आल्माचे हदवनू मेत नाशी.        

DATABWM6901 (Ref No : 213)                                                                           

83 दीघयभुदतीवाठी बाडऩेट्टीलय हदरेल्मा लडाऱी तराल ल छरी तरालाऩोटी कॊ राटदायाकडून 
वेलाकयाची रु.5.18 राख एलढी यकभ लवूर न कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :41   भ.न.ऩा.ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 518024.00/-   

दीघषभुदतीलय बाडऩेट्टीलय ददरेल्मा लडाऱी तराल ल छत्री तराल मा भनऩाच्मा स्थालय भारभत्ताऩोटी प्राप्त बाड े

यकभालय दद.01.7.2012 ऩावून वेलाकयाची आकायणी रागू झारी अवताना त्माप्रभाणे कामषलाशी न केल्माने 

रु.5.18 राखाच्मा कें र ळावनाच्मा भशवुराची शानी झारी आशे. 

 

  

    कें र ळावनाकडीर Finance Act 1994 भधीर करभ 65 (B) (41) भध्मे Renting ची व्माख्मा 
हदरेरी अवनू त्मानवुाय भनऩाच्मा स्थालय भारभत्ता बाड ेतत्लालय (letting) बाडऩेट्टी (Lease) ल ऩयलाना 
अॊतगात देणे (Licencing) ल मा प्रकायच्मा अन्म व्मलस्थाचा वभालेळ शोत.े 
 

    Notification no. 36/2012, service tax dt. 20.06.2012 अन्लमे प्रलवध्द केरेल्मा service tax 
(second Amendement) Rules 2012 भधीर ननमभ 2 (F) नवुाय “ Renting of Immovable 
property means any service provided or agreed to be provided by renting of 
Immovable property any other service in relation to seal renting.”  शे ननजचचत करून 

अळी वेला हद.01.07.2012 ऩावनू वेलाकयाव ऩात्र ठयवलण्मात आरी आशे. 
 

    अभयालती भधीर ‘लडाऱी तराल ल शरयबाऊ करोटी फगीचा’ आणण छत्री तराल भनऩाची स्थालय 

भारभत्ता अवनू दोन्शी भारभत्ता दीघा भदुतीच्मा बाडकेयायालय खाजगी व्मालवानमकाॊना व्मालवानमक 

स्तयालय नागरयकाॊना जरक्रीडा ल इतय वोमी देण्मावश फगीच्माची ननगा याखणे, वौंदमीकयण ल ननगा याखणे 

मा प्रमोजनातनू उत्ऩन्न कभवलण्मावाठी देण्मात वन 2003 त े2018 मा कारालधीवाठी देण्मात आर.े 

माभधून भनऩाव ऩढुीरप्रभाणे बाड ेयक्कभ प्राप्त झारी. 
 

   बाड े यकभेच्मा स्लरुऩात भशवरू प्राप्त झारा ऩयॊत ु हद. 01.07.2012 नॊतय प्रथभ बाड े यक्कभेलय कें र 

ळावनाव वेलाकय देम ठयरा अवताना त्माची आकायणी ल लवरुी वफॊधधत कॊ त्राटदायाकडून केरेरी नाशी.  
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त्माभऱेु ऩढुीरप्रभाणे कें र ळावनाच्मा भशवरुाची शानी झारी आशे. 
अ.क्र. भारभत्तेचे 

नाल 
कॊ त्राटदाय ननजचचत 

केरेरी बाड े
यक्कभ 

(2003 ते 
2018) (रु.) 

वेलाकय रागू 
झाल्मानॊतयच्मा 
कारालधीवाठी 
(01.07.2012) 
प्राप्त यक्कभ 

(रु.) 

यकभा प्रत्मष प्राप्त 
झाल्माचा कारालधी ल 

यकभ (रु.) 

रागू 
वेला 
कयाचा 
दय (रु) 

वेलाकय  
(रु.) 

1 लडाऱी 
तराल ल  
शयीबाऊ 
करोटी 
फगीचा  

भ.े 
एच.एभ. 
कोऴटलाय 
(याजशॊव 
टुरयझभ, 
अभयालती)  

10,20,000 3,66,000 
(1.7.2012 ते 
31.3.2017) 

कारालधी वाठी 

01.07.2012 
ते 

30.05.2015 
 

01.06.2015 
ते 

14.11.2015 
15.11.2015 

ते 
31.05.2016 
01.06.2016 

ते 
31.03.2017 

225000 
 
 
 
 

90000 
 
 

90000 

12.36% 
 
 
 
 

14.5% 
 
 

15% 

27818 
 
 
 
 

13050 
 
 

13500 

2 छत्री तराल  भ.े खोडके 
अॎग्रो 
प्रॉडक्टव 
प्रा.लर. 
अभयालती  

55,00,000 1545400 
(1.07.2012) ते 
31.3.2016) 
(त्मानॊतय 

कयायनाभा यि 
झारा) 

01.07.2012 
ते 

31.03.2013 
13.02.2015 
01.04.2015 

ते 
31.03.2016 
(वलरॊफाने 
प्राप्त) 

363200 
 

2000000 
1183200 

12.36% 
 

12.36% 
14.5% 

44892 
 

247200 
171564 

   वेलाकयाव ऩात्र एकूण यकभ रु.                                             1917400 एकूण वेलाकय रु. 518024 

    लयीरप्रभाणे लयीर दोन भारभत्ताऩोटी रु. 5.18 राखाच ेलवरुी करून कें र ळावनाकड ेबयणा कयाला ल 

माच प्रकायच्मा अन्म बाड ेयकभेलय हदरेल्मा भारभत्ताॊचा आढाला घेऊन उधचत कामालाशी कयाली. 
DATABWM6901 (Ref No : 176)                                                                           

84 छरी तराल वुळोर्बत ल वौंदमय कयण्मावाठी हदरेरे एजन्वीद्लाये यककभ उर्ळयाने 
भनऩा खात्मात जभा केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 
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रेखा ळीऴा :00   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

भनऩा अभयालती अॊतगषत छत्री तराल वुळोलबत ल वौंदमीकयणा करयता भे. खोडके अॎग्रो प्रॉडक्ट  लरलभटेड मा 
एजन्वीरा दद. 13.08.2003 योजी 55 रष ऑपय भूल्मालय 15 लऴाषच्मा भुदतीकरयता म्शणज े 22.08.2018 

ऩमतंचा कयायनाभा कयण्मात आरा. त्माॊनी दयलऴी ठयवलरेरी यक्कभ भनऩा खात्मात न बयता ती वलरॊफाने 

बयण्मात आल्माभुऱे भनऩाचे नुकवान झाल्माच ेननदळषनात आर.े 

 

  

    भनऩा, अभयालतीच े षेत्रात अवरेल्मा छत्री तराल ल त्मा ऩरयवयातीर फगीच्माच े वळुोलबकयण ल 

वौंदमीमकयण कयणे मा करयता हद. 13.08.2013 योजी भे. खोडके अॎग्रो प्रॉडक्ट लरलभटेड मा वॊस्थेळी 15 लऴा 
भदुतीकरयता 55 रष रुऩमाच्मा आधायभलू्मालय हद. 22.08.2018 ऩमतंचा कयायनाभा कयण्मात आरा. 
    भे. खोडके अॎग्रो प्रॉडक्ट प्रामलेट लरलभटेड मा कॊ ऩनीवोफत झारेल्मा कयायनाम्मानवुाय  त्मा कॊ ऩनीने दयलऴी 
भशानगयऩालरकेरा देण्मावाठी यक्कभ ननजचचत करून हदरेरी आशे. तवा यकभेचा बयणा दयलऴी कयालमाचा 
शोता ऩयॊत ुकॊ ऩनीने खारीर दळावलरेल्मा तक्त्मानवुाय बयणा ननमलभतऩणे  न कयता वलरॊफाने केरेरा आशे. 

तऩळीर खारीरप्रभाणे :- 
 

लऴा यक्कभ अॊनतभ हदनाॊक प्रत्मषात यक्कभ बयण्माचा हदनाॊक वलरॊफाचा कारालधी 
(हदलव) 

2004-05 3,12,000 30.06.2004 11.09.2008 1531 
2005-06 3,12,000 30.06.2005 11.09.2008 1166 
2006-07 3,12,000 30.06.2006 11.09.2008 

(76,000/-) 
13.02.2015 
(2,36,000/-) 

801 
 
3145 

2007-08 3,12,000 30.06.2007 13.02.2015 2780 
2008-09 3,63,200 30.06.2008 13.02.2015 2415 
2009-10 3,63,200 30.06.2009 13.02.2015 2050 
2010-11 3,63,200 30.06.2010 13.02.2015 1685 
2011-12 3,63,200 30.06.2011 13.02.2015 1320 
2012-13 3,63,200 30.06.2012 29.05.2015 1064 
2013-14 3,94,400 30.06.2013 29.05.2015 699 
2014-15 3,94,400 30.06.2014 29.05.2015 344 
2015-16 3,94,400 30.06.2015 -- -- 
2016-17 3,94,400 30.06.2016 -- -- 
2017-18 3,94,400 30.06.2017 -- -- 
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2018-19 4,64,000 30.06.2018 -- -- 
एकूण 55,00,000  -- -- 

 
     लय दळावलल्माप्रभाणे भे. खोडके अॎग्रो प्रॉडक्ट लरलभटेड मा कॊ ऩनीने  2013-14 ऩमतं ठयलनू हदरेल्मा 
टप्प्माप्रभाणे 2014-15 ऩमतं एकूण 34,58,400/- एलढ्मा यकभेचा बयणा कयालमाचा शोता. त्मानवुाय कॊ ऩनीने 

हद. 11.9.2008 योजी 7 रष हद. 13.02.2015 योजी रु. 20 रष ल  29.05.2015 योजी रु.11,52,800/- अव ेएकूण 

रु. 34 ,58,400/- बयणा केरेरा अवनू वदयशु यक्कभ दयलऴी देम हदनाॊकाव न बयता वलरॊफाने बयण्मात 

आरी.त्माभऱेु  भनऩा अभयालती  माॊचे नकुवान  झाल्माच े हदवत.े माफाफत  अधावभाव ऩत्र क्र. 158 हद, 
25.04.2018 नवुाय मा वॊदबाात वलचायणा केरी अवता माफाफत कोणत्माशी खुरावा प्राप्त नाशी. 
 
     तयी वलरॊफ ळलु्क आकारून भनऩाचे झारेल्मा नकुवानीची बयऩाई कयाली ल माफाफतची अनऩुारन वादय 

कयाले. 
DATVVBM6301 (Ref No : 158)                                                                           

85 भनऩा अभयालती षेरा अॊतगयत भोकाट जनालये ऩकडण्माकरयता लाशन बाड ेमालयीर 
केरेल्मा अनालचमक खचाय फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 00 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 449000.00/- 

 

भनऩा अभयालती षेत्राचेअॊतगषत भोकाट जनालये ऩकडण्माकरयता लऴष 2014-15 भध्मे लाशन बाड ेकरयता एकूण 

280 ददलवाच ेरु.6,57,000/- एलढे प्रदान कयण्मात आरे अवून त्माऩकैी 196 ददलव कोणतशेी जनालये न ऩकडता 
क्रकॊ ला जनालयाची लाशतूक न कयता पक्त भोकाट जनालये ळोधण्माकरयता लाशन बाड्मालय रु.4,49,000/- एलढा 
ननयथषक खचष कयण्मात आरा. 
 

  

     भनऩा अभयालती षेत्रा अॊतगात भोकाट जनालये ऩकडण्माकरयता लऴा 2014-15 मा लऴाात एकूण 

रु.7,39,300/- एलढा खचा कयण्मात आरा अवनू त्माऩकैी भोकाट जनालये ऩकडण्माकरयता रालरेल्मा लाशनाच े

बाड ेएकूण 280 हदलवाच ेरु.6,57,000/- एलढे प्रदान कयण्मात आर.े 
     भोकाट जनालये ऩकडण्माकरयता ल लाशतकू कयण्माकरयता ळाॊत ु नागयी वॊस्था माॊना दयऩत्रकानवुाय 

भोकाट जनालये ऩकडून कोंडलाड्मात ठेलणे तवेच वदय काभावाठी आलचमक लाशने ऩयुवलणे तथा भनषु्ट्मफऱ 
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ऩयुवलणे माकरयता कॊ त्राट देण्मात आर.े बाडमाने रालरेल्मा लाशनाॊच्मा लाऩयाफाफत कोणत्मा ऩद्धतीने ल 

कचमाप्रकाये कयाय कयण्मात आरा माफाफतची भाहशती वॊफॊधधत वलबागाकडून प्राप्त झारी नाशी. कोंडलाडा 
वलबागातीर तऩावणीव प्राप्त झारेल्मा देमकालरून रशान आकायाच ेलाशन माॊना दय हदलळी रु.2000/- तय भोठे 

लाशन माॊना दय हदलळी रु.3000/- एलढे लाशनाचे बाड ेप्रदान कयण्मात आल्माच ेहदवनू आर.े 
भोकाट जनालये ऩकडण्माकरयता केरेल्मा खचााचा तऩळीर ऩढुीर प्रभाणे आशे. 

                                                              (यक्कभ रुऩमात) 
कारालधी  लाशन 

क्र. 
बाडमाने 
लाऩयरेल्मा 
लाशनाचे 
हदलव  

दय एकूण 
प्रदान  

जनालये 
ऩकडरेरे 
हदलव 

त्माफाफतचे 
एकूण  बाड े 

जनालये न 
ऩकडता 
लाऩयरेल्मा 
लाशनाचे हदलव  

त्मा फाफतचे 
एकूण बाड े 

एवप्रर 2014 - 26 2000 52000 10 20000 16 32000 

भे 2014 MH-20 
4023 

27 2000 54000 5 10000 22 44000 

जुरै 2014 MH-20 
1857 

26 2000 52000 - - 26 52000 

ऑक्टो 
2014 
  

MH-31 
5106 

20 3000 60000 6 18000 14 42000 

MH-27  
x-899 

7 2000 14000 3 6000 4 8000 

MH-20 
T-4023 

2 2000 4000 2 4000 - - 

नोव्शे. 
2014 

MH-27  
x-899 

13 2000 26000 7 14000 6 12000 

 MH-31 
5106 

23 3000 69000 13 39000 10 30000 

डडवे. 2014 MH-20 
4023 

26 2000 52000 10 20000 16 32000 

 MH-31 
5106 

26 3000 78000 10 30000 16 48000 

जाने. 
2015 

MH-20 
4023 

28 2000 56000 11 22000 17 34000 

MH-31 
5106 

28 3000 84000 7 21000 21 52000 

MH-27  
x-899 

28 2000 56000 2 
 

4000 26 63000 

एकूण 280  657000 86 208000 194 449000 
  

     लयीर तक्त्मा लरून ननदळानाव मेत ेकी 2014-15 मा लऴाात एकूण 280 एलढे हदलव बाड्माचे लाशन घेलनू 

भोकाट जनालये ऩकडण्माकयीता रु.6,57,000/- एलढा खचा कयण्मात आरा. ऩयॊत ु280 हदलवाऩकैी पक्त 86 

हदलव भोकाट जनालये ऩकडण्मात आरी ल त्मा जनालयाॊची लाशतकू कयण्मात आरी. तय 194 हदलव कोणतशेी 
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भोकाट जनालय ऩकडर े ककॊ ला लाशतकू कयण्मात आरी नाशी अव ेअवतानाशी लाशनाच्मा बाडऩेोटी भनऩा माॊनी 
रु.4,49,000/- एलढा खचा कयण्मात आरा. 
     कोणतशेी भोकाट जनालय न ऩकडता तवेच कोणत्माशी जनालयाॊची लाशतकू न कयता एकूण 194 हदलव 

लाशन नवुत ेभोकाट जनालयाॊच्मा ळोधात कपयर ेतवेच एकाच हदलळी एकाच भागााने दोन दोन लाशने कपयरी, 
अव ेअलबरेख्मालरून हदवत.े माप्रभाणे भोकाट जनालये न ऩकडता तवेच त्माॊची लाशतकू न कयता झारेल्मा 
एकूण 194 हदलवाच े लाशन बाड े मालयीर खचा रु.4,49,000/- ननयथाक अवल्माभऱेु वदय खचा आषेवऩत 

ठेलण्मात मेत आशे. वदय वॊस्थेवोफत झारेल्मा कयायनाभा ननवलदा वचूना ककॊ ला नस्ती उऩरब्ध कयण्मात 

आरी नवरी तयी भोकाट जनालये ऩकडणे शी मोजनेची प्राथलभकता अवल्माभऱेु जनालये न ऩकडताशी वॊस्थेव 

प्रदान कयणे शी फाफ वलत्तीम औधचत्मारा धरून नाशी. त्माभऱेु वॊफॊधधत  वॊस्थेव शेतऩुयस्ऩय आधथाक राब 

लभऱण्मावाठी कयायनाम्मात तजलीज कयण्मात आल्माचीशी ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
   मा फाफत अधावभाव ऩत्र क्र.161, हद.03.05.2018 नवुाय वलचायणा केरी अवता कोणताशी खुरावा प्राप्त झारा 
नाशी. त्माभऱेु आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATVVBM6301 (Ref No : 161)                                                                           

93 यभाई आलाव मोजनेतॊगयत ळावनाकडून प्राप्त ननधीलयीर व्माज तवेच अखधचयत ननधी 
ळावनाकड ेजभा न कयणे ल इतय अननमर्भततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 06 

   

रेखा ळीऴा :363   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 749223.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 749223.00/- 

 

भनऩा अभयालती षेत्रातीर अनुवूचीत जाती ल नलफौध्द घटकावाठी यभाई आलाव मोजनेतॊगषत घयकुराचे 
फाॊधकाभावाठी ळावनाच्मा वाभाश्जक ल न्माम वलबागाकडून लेऱोलेऱी प्राप्त झारेरा ननधी भनऩाचे देना फॉक, 

ळाखा एभआमडीवी खात ेक्र.125810032025 लय जभा कयण्मात आरा. मा खात्मात जभा यकभेलयीर व्माज 

तवेच अखधचषत ननधी ळावनाकड ेजभा कयणे आलचमक आशे. यभाई आलाव मोजनेतॊगषत घयकुराचे काभावाठी 
ळावनाकडून प्राप्त ननधीलयीर व्माज तव अखधचषत ननधी ळावनाकड ेऩयत न कयणे तवेच प्राप्त ननधीच्मा 
अनुऴॊगाने उऩमोधगता प्रभाणऩत्र ळावनाव वादय न कयणे इत्मादी अननमलभतता रेखाऩरयषणादयम्मान 

आढऱून आल्मा. 
 

  

     भशायाष्ट्र ळावन, ळावन ननणाम क्र. वाभाजजक न्माम ल वलळऴे वशाय्म वलबाग क्र. फीवीएच-

2009/प्र.क्र159/भालक-2 हद.9 भाचा 2010 भधीर तयतदूीच्मा अनऴुॊगाने यभाई आलाव मोजने अतॊगात 
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अभयालती ळशयातीर अनवुचूीत जाती ल नलफौध्द दफुार घटकावाठी घयाच ेचटाई षेत्र 269 चौ. पुट जागेत 

घयकुर फाॊधून देण्मावाठी उक्त ळावन ननणामातीर ऩरय. 19 नवुाय गशृ ननभााण वलभती अध्मष आणण वदस्म 

वधचल माॊच्मा स्लाषयीने खारीरप्रभाणे अनदुान वलळऴे जजल्शा वभाज कल्माण अधधकायी ल राबार्थ्मांच्मा नाल े

वरुू कयण्मात आरेल्मा फॉकेच्मा खात्मात ननधी जभा कयण्मात मेत.े जभा ननधीभधून राबार्थ्मांना 
खारीरप्रभाणे काभाच्मा प्रगतीनवुाय ननधीच ेलाटऩ कयण्मात मेत.े 

 

      अ. घयाचे फाॊधकाभ वरुू कयताॊना                            50 टक्के 

      फ. 50 टक्के ननधीचे उऩमोधगता प्रभाणऩत्र वादय केल्मानॊतय      40 टक्के 

      क. घयाचा ताफा घेताना आणण वषभ प्राधधका-माॊनी ऩणुात्लाचा 
         दाखरा हदल्मानॊतय                                    10 टक्के 

 

     मालयीर रेखाऩरयषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत- 

10) मोजेनच्मा व्मलशायाचे स्लतॊत्र योखऩसु्तक न ठेलणे- 

      ळावनाच्मा वाभाजजक न्माम ल वलळऴे वशाय्म वलबागाकडून यभाई आलाव मोजनेतॊगात भनऩा अभयालतीरा 
खारीरप्रभाणे ननधी प्राप्त झारा. 
 

  लऴा ळावनाकडून प्राप्त ननधी झारेरा खचा ळावनाकडून भॊजूय उहिष्ट्टे 

2010-11  रु.5.27 कोटी  रु.5.56 कोटी  293 घयकुर 

2011-12  रु.1.40 कोटी  रु.1.33 कोटी  70 घयकुर 

2012-13  रु.7.00 कोटी  रु.6.65 कोटी  350 घयकुर 

2013-14  रु.26.94 कोटी  रु.27.26 कोटी  1347 घयकुर 

2014-15  ननयॊक  ननयॊक  ननयॊक  

2015-16  रु.18.00 कोटी  रु.15.40 कोटी  700 घयकुर 

2016-17  रु.37.50 कोटी  रु.27.34 कोटी  1500 घयकुर 

 

    मा मोजनेतॊगात प्राप्त ननधी भनऩाचे नाल ेदेना फॉक ळाखा एभआमडीवी मेथे स्लतॊत्र खात ेउघडर ेअवनू मा 
खात्माभधूनच राबार्थ्मााना ननधीच ेलाटऩ कयण्मात मेत.े ळावनाकडून वन 2010-11 त े2016-17 मा 
कारालधीत रु.96.11 कोटी ननधी प्राप्त झारा अवनू भाशे भाचा-2017 अखेय रु.83.54 कोटी खचा झार ेअवनू 

रु.12.57 कोटी एलढा ननधी अखचीत अवल्माच ेहदवनू मेत.े अखचीत ननधी अद्माऩशी ळावनाकड ेजभा 
कयण्मात आरा नाशी. ळावन अनदुान मोजनेकयीता स्लतॊत्र योख ऩसु्तक ठेलणे आलचमक अवताॊना भनऩाच्मा 
एकाच योख ऩसु्तकातनू वला व्मलशाय कयण्मात आर ेआशेत. त्माभऱेु मा मोजनेखारीर जभा-खचााचा एकत्रत्रत 

व्मलशाय तऩावता आरा नाशी. वदय मोजनेवाठी ळावनाकडून लेऱोलेऱी प्राप्त झारेल्मा ननधी भॊजूयीच ेआदेळ 

रेखाऩरयषणाव प्राप्त झारे नाशी.  
 

2. फॉक खात्मातीर जभा झारेरे व्माज ळावनाव ऩयत न कयणे- 
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     वदय मोजनेकयीता ळावनाकडून प्राप्त शोणाया ननधी भनऩाने देना फॉक ळाखा एभ आम डी वी  अभयालती 
खात ेक्र. 125810032025 लय जभा केरा अवनू त्मालयीर जभा व्माजाचा तऩलळर खारीरप्रभाणे आशे. 

 

व्माजाचा कारालधी व्माज जभा झाल्माचा 
हदनाॊक 

खात्मात जभा झारेरे व्माज 

1.11.2010 त े28.02.2011 5.03.2011 413431/- 

1.03.2011 त े31.08.2011 3.09.2011 838716/- 

1.09.2011 त े28.02.2012 3.03.2012 1353862/- 

1.03.2012 त े31.08.2012 1.09.2012 1137442/- 

1.09.2012 त े29.02.2013 2.03.2013 600685/- 

1.03.2013 त े31.08.2013 7.09.2013 1159619/- 

1.09.2013 त े28.02.2014 1.03.2014 1611367/- 

1.03.2014 त े31.08.2014 6.09.2014 2127175/- 

1.09.2014 त े28.02.2015 7.03.2015 458185/- 

1.03.2015 त े31.08.2015 6.09.2015 634208/- 

1.09.2015 त े28.02.2016 6.03.2016 1081713/- 

1.03.2016 त े31.05.2016 5.06.2016 1167867/- 

1.06.2016  त े31.08.2016 10.09.2016 344619/- 

1.09.2019  त े30.11.2016 12.12.2016 189351/- 

1.12.2016  त े28.02.2017 8.03.2017 136433/- 

1.03.2017  त े31.05.2017 6.06.2017 522227/- 

 एकूण 13776900/- 

      

    रेखा वलबागाकडून प्राप्त फॉक वललयणानवुाय रु.13776900/- एलढी व्माजाची यक्कभ भनऩाचे फॉक खात्मात 

जभा झारी अवनू हद.31.03.2015 अखेय केलऱ रु.10310000/- एलढी यक्कभ वॊफॊधीत खात्मात लळल्रक 

हदवनू मेत.े माफाफत ताऱभेऱ घेलनू व्माजाची यक्कभ रु.13776900/- ळावनाकड ेतात्काऱ ऩयत कयण्मात 

माली. 
 

3. मोजनेचा ननधी वलदशत काभावाठी खचष न कयता भदुत ठेलीभध्मे गुॊतवलणे- 

     ळावनाच्मा वाभाजजक ल न्माम वलबागाकडून प्राप्त झारेरा ननधी भनऩाच ेफॉक खात्मात जभा कयण्मात मेत 

अवनू मा खात्मालयीर जभा ननधी एकाच लेऱी खचा शोत नवल्माने खात्मालयीर जभा यकभेची भोठमा प्रभाणालय 

भनऩाने भदुती ठेलीभध्मे गुॊतलणूक करून व्माज कभालर ेआशे. गुॊतलणूक नोंदलशीची ऩडताऱणी केरी अवता 
भदुती ठेलीलय जभा झारेल्मा व्माजाचा तऩलळर खारीरप्रभाणे आशे. 

 

                                                             (आकड ेरूऩमात) 

गुॊतलणूक   फॉकेचे नाॊल गुॊतलणूक भदुती व्माजाचा  गुॊतलणूकीलय आलती जभा 
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हदनाॊक केरेरी 
यक्कभ 

ठेलीचा 
कारालधी 
ऩमतं 

दय प्राप्त व्माज ऩत्राचा क्रॊ भाक 

02.04.14 ॲक्वीव फॉक 

अभयालती 
50000000 30.06.2014 9.00% 1097260 769015 

01.07.14 ॲक्वीव फॉक 

अभयालती 
51097260 30.09.2014 9.00% 1050994 46886 

01.10.14 ॲक्वीव फॉक 

अभयालती 
52148254 31.12.2014 9.00% 1072611 63383 

01.01.15 ॲक्वीव फॉक 

अभयालती 
53220865 31.03.2015 9.00% 973286 02965 

16.01.15 आमडीत्रफआम 

फॉक 
अभयालती 

100000000 31.01.2015 6.50% 267123 6576181 

01.02.15 आमडीत्रफआम 

फॉक 
अभयालती 

100267123 28.02.2015 6.50% 482106 6576119 

02.03.15 आमडीत्रफआम 

फॉक 
अभयालती 

100749229 31.03.2015 6.50% 520308 6576034 

01.04.15 आमडीत्रफआम 

फॉक 
अभयालती 

101269537 30.06.2015 5.50% 299647 7290414 

18.05.15 आमडीत्रफआम 

फॉक 
अभयालती 

20000000 30.06.2015 6.00% 141370 915040021829072 

01.07.15 आमडीत्रफआम 

फॉक 
अभयालती 

20141370 30.09.2015 7.25% 364062 915040029206264 

     6268767  

 

   भदुती ठेलीलयीर एकूण जभा व्माज रु.62,68,767/- (2.04.2014 त े1.07.2015 ऩमतं) ळावनाकड ेऩयत 
करुन अनऩुारन कयाले.  

 

4. एकाच फॉकेकड ेगुॊतलणूक कयणे-  

      याष्ट्रीमकृत फॉकेत भदुती ठेलीत गुॊतलणूक कयताना लेगलेगऱमा याष्ट्रीमकृत फॉकेकडून लवरफॊद 
लरपाफ्मात व्माजाचे दय भागलनू स्ऩधाात्भक दयाचा राब घेलनू गुॊतलणूक कयणे अऩेक्षषत शोत.े ऩयॊत ु
अळी कामालाशी कयण्मात आरी नवल्माचे अलबरेख्मालरुन हदवनू मेत.े ॲक्वीव फॉकेत भदुती ठेलीत 
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गुॊतलरेल्मा यकभेरा भदुतलाढ देऊन आलती जभा ऩत्राचे नतुनीकयण केल्माचे हदवनू मेत.े 

  

5. अऩेक्षषत ल प्राप्त व्माजातीर तपालत- 

      आषेऩातीर भिुा क्र.3 लयीर भदुती ठेलीलयीर ननजचचत दयानवुाय प्राप्त शोणाये व्माज ल 
प्रत्मषात प्राप्त झारेरे व्माज मात खारीरप्रभाणे तपालत आढऱून आरी. 

                                                                    (आकड ेरूऩमात) 

फॉकेचे नाॊल गुॊतलणूक  

केरेरी 
यक्कभ 

भदुती 
ठेलीचा 
कारालधी 

व्माजाचा  

दय 
ठेलीलयीर 
अऩेक्षषत 

जभा 
व्माज  

प्रत्मषात 
जभा व्माज 

कभी प्राप्त 

झारेरे 
व्माज 

ॲक्वीव फॉक 

अभयालती 
50000000 90 हदलव 9.00% 1109589 1097260  12329 

ॲक्वीव फॉक 

अभयालती 
51097260 92 हदलव 9.00% 1159138 1050994 108144 

ॲक्वीव फॉक 

अभयालती 
52148254 92 हदलव 9.00% 1182980 1072611 110369 

ॲक्वीव फॉक 

अभयालती 
53220865 90 हदलव 9.00% 1181066 973286 207780 

आमडीफीआम 

फॉक अभयालती 
100000000 16 हदलव 6.50% 284932 267123  17809 

आमडीफीआम 

फॉक अभयालती 
100267123 28 हदलव 6.50% 499962 482106  17856 

आमडीफीआम 

फॉक अभयालती 
100749229 30 हदलव 6.50% 538249 520308  17941 

आमडीफीआम 

फॉक अभयालती 
101269537 36 हदलव 5.50% 549353 299647 249706 

आमडीफीआम 

फॉक अभयालती 
20000000 44 हदलव 6.00% 144658 141370   3288 

आमडीफीआम 

फॉक अभयालती 
20141370 92 हदलव 7.25% 368063 364062   4001 

एकुण    7017990 6268767 749223 

 

    लयीर तक्त्मात नभदू आकडलेायी शी गुॊतलणूक नोंदलशीलरुन घेतरी अवनू व्माजाची ऩरयगणना केरी अवता 
रु.749223/- एलढे व्माज कभी प्राप्त झाल्माचे हदवनू मेत.े गुॊतलणूक नोंदलशीलय ळाखा प्रभखुाची ऩडताऱणी 
केल्माफाफत स्लाषयी नाशी. उलारयत कारालधीची नोंदलशी तऩावणीव प्राप्त झारी नाशी. त्माभऱेु कभी प्राप्त 

झारेल्मा वॊऩणूा व्माजाची ऩरयगणना कयता आरी नाशी. ननजचचत व्माजदयानवुाय व्माजाची ऩरयगणना करुन 
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फॉकेव व्माजाच्मा पयकाची भागणी कयण्मावाठी फॉक ळाखा प्रभखुाळी वॊऩका  वाधून जभा यकभा ल त्मालयीर 

व्माज माफाफत ताऱभेऱ घेलनू पयकाची यक्कभ रु.749223/- लवरु कयाली. तवेच उलारयत कारालधीची कभी 
प्राप्त व्माजाची ऩरयगणना करुन लवरुीच्मा कामालाशीवश अनऩुारन कयाले. 

 

6. उऩमोधगता प्रभाणऩत्र - 

    ळावनाचे वाभाजजक न्माम ल वलळऴे वशाय्म वलबागाकडून प्राप्त ननधीच्मा अनऴुॊगाने वदय मोजनेलयीर 

खचााच ेअनऴुॊगाने लेऱोलेऱी उऩमोगीता प्रभाणऩत्र ळावनाव वादय कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुअळी कामालाशी 
वॊफॊधीत वलबाग प्रभखुाकडून कयण्मात आरी नवल्माचे हदवनू मेत.े माफाफतचे उऩमोगीता प्रभाणऩत्र 

रेखाऩरयषणाव प्राप्त झारेरे नाशी. ळावनाकडून वदय मोजनेवाठी प्राप्त झारेरा ननधी ल खचा झारेरा ननधी 
माफाफतचा ताऱभेऱ घेलनू अनऩुारन कयाले. 

 

    रेखाऩरयषणादयम्मान आढऱरेल्मा त्रटृमाॊच ेअनऴुॊगाने अधावभाव ऩत्र क्र.196 हद.05.06.2018 नवुाय 

अलबरेख ऩयुवलणे ल नभदू भिुमालयीर खुरावा वादय कयण्मात कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ुआषेऩ 

लरहशस्तोलय खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.     

DATDUBM6401 (Ref No : 196)                                                                           

94 वालयजननक ळौचारमाच्मा वापवपाईच्मा काभाच्मा कॊ राटाची ननवलदा प्रर्वध्द न कयता 
जुन्माच कॊ राटदायारा भुदतलाढ देण्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 05 

   

रेखा ळीऴा :144   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 276030.00 /- 

 

अभयालती भशानगयऩालरका ळशयाॊतगषत वालषजननक ळौचारमातीर वेफ्टीक टॉकभधीर घाण काढणे ल वपाई 

कयणे माकयीता प्रती मुननट रु.5500/-(1मुननट म्शणज े10 लव्व) माप्रभाणे दद.20.12.2012 त े19.12.2014 मा 
कारालधीकयीता कॊ त्राटदाय वुलळक्षषत फेयोजगाय नवलकयण नागरयक वेला वॊस्था शमाॊना कॊ त्राट देण्मात आरा 
शोता. वदय कॊ त्राटाची भुदत दद.19.12.2014 रा वॊऩुष्ट्टात मेत अवल्माने भुदत वॊऩण्माऩुलीच नवलन कॊ त्राटदाची 
नेभणूक कयणे आलचमक अवताना ननवलदा प्रक्रक्रमा न याफवलता स्थामी वलभती ठयाल क्र.85 दद.19.12.2014 

नुवाय तवेच आमुक्त अभयालती माॊचे भॊजूयी आदेळ ददनाॊक 22.01.2015 नुवाय ऩुलीच्माच कयायनाम्मातीर अटी 
ल ळतीनुवाय जुनेच कॊ त्राटदाय माॊना ददनाॊक 19.12.2016 ऩमतं भुदतलाढ ददरी. ऩुन:प्रत्ममी आदेळाची प्रत 

नस्तीत आढऱून आरी नाशी. एकाच कॊ त्राटदायाव लायॊलाय भुदत लाढीवश ऩुन:प्रत्ममी आदेळ देलून ळावन ननणषम 

क्र. उदृमोग, उजाष ल काभगाय वलबाग क्र.बाॊखव-1088/ (2512)/उद्मोग-6 दद.2 जाने.1992 भधीर तयतुदीच े
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उल्रॊघन कयण्मात आर ेआशे. 

 

  

भशानगयऩालरका अभयालती ळशयातीर वालाजननक ळौचारमातीर वेफ्टीक टॉकभधीर घाण काढणे ल वपाई 

कयण्माचे काभाच्मा भऱु कॊ त्राटाचा कारालधी हद.1.07.2010 रा वॊऩषु्ट्टात आल्माने हदनाॊक 6.10.2012 रा 
लताभानऩत्रात जाहशयात देण्मात आरी. ननवलदा जस्लकायण्माची अॊनतभ तारयख हदनाॊक 15.10.2010 ऩमतं शोती. 
वदय काभावाठी खारीरप्रभाणे नतन कॊ त्रादायाकडून दय प्राप्त झार.े 

     अ. वलुळक्षषत फेयोजगाय नलककयण नागरयक वेला वशकायी वॊस्था   रु.7000/- प्रनतमनुनट दय 

     फ. वम्मक नागरयक वेला वशकायी वशकायी वॊस्था              रु.10000/- प्रनतमनुनट दय 

     क. फेयोजगाय क्षषतीज नागरयक वेला वशाकायी वॊस्था            रु.12000/- प्रनतमनुनट दय 

    माऩलुीच ेदय रषात घेता प्राप्त ननवलदाधायकाॊना लाटाघाटावाठी फोरालनू तडजोड कयण्मात आरी.  
वलुळक्षषत फेयोजगाय नलककयण नागरयक वेला वश. वॊस्था (ऩलुीचेच कॊ त्राटदाय) माॊनी लाटाघाटी अॊती रु.5500/- 

प्रनतमनुनट दयाने काभ कयण्माव वशभती दळावलल्मानवुाय कामाायॊब आदेळ देण्मात आरा. त्मानॊतय 

हद.20.12.2012 त े19.12.2014 मा कारालधीवाठी वधु्दा भदुतलाढ  देण्मात आरी. 
 

        मालयीर रेखाऩरयषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे- 

 

1. अभयालती ळशयातीर वालाजननक ळौचारमातीर वेफ्टीक टॉकभधीर घाण काढणे ल वपाई कयण्माचे 
काभावाठी हदनाॊक 6.10.2012 रा स्थाननक लताभानऩत्र अभयालती दऩाण (वाॊध्म दैननक) ल अभयालती भॊडऱ मा 
लताभानऩत्रात देण्मात आरेल्मा ननवलदा जाहशयातीभध्मे ळशयातीर एकूण मनुन्वची वॊख्मा नभदू केरेरी नाशी.  
 

2. ननवलदाधायकाॊनी वादय केरेल्मा ताॊत्रत्रक लरपाफ्मालय उऩामकु्त भनऩा, अभयालती माॊची स्लाषयी 
नाशी. तवेच ताॊत्रत्रक लरपापा क्र.1 भधीर कागदऩत्रालय उऩामकु्त भनऩा अभयालती माॊनी “Opened by 

me in precenes of T. S. C. Member “ चे वभोय स्लाषयी केरी नाशी. 
 

3. वलुळक्षषत फेयोजगाय नलककयण नागरयक वेला वश. मा  कॊ त्राटदायाचा नोंदणी क्र.अटीआ/जनयर/ओ/ 
743/10 हद.26.03.2010 अवनू भुॊफई दकुाने ल वॊस्था अधधननमभ 1948 अतॊगात आस्थाऩनेचा नोंदणी 
क्र. अभ/व्माव/253/10 हद.25.05.2010 आशे. अवे अवताॊना लदै्मकीम अधधकायी (स्लच्छता वलबाग) 
भनऩा, अभयालती माॊनी जा.क्र.452 हद.30.11.2010 नवुाय वन 2009-10 ल 2010-11 मा 
कारालधीचे न केरेल्मा काभाफाफतचे अनबुलाचे प्रभाणऩत्र ननगालभत केरे.  
 

4. भशानगयऩालरका अभयालती ळशयात अॊदाजे 100 वालाजननक ळौचारम अवनू वेफ्टीक टॉकभधीर घाण 

काढणे ल वपाई कयणे माकयीता प्रथभ हद.2.07.2010 त े1.07.2012 ल नॊतय हद.20.12.2012 त े19.12.2014 मा 
कारालधीकयीता कॊ त्राटदाय वलुळक्षषत फेयोजगाय नवलकयण नागरयक वेला वॊस्था शमाॊना कॊ त्राट देण्मात आरा 
शोता. कॊ त्राटाची भदुत हद.19.12.2014 रा वॊऩषु्ट्टात मेत अवल्माने भनऩाचे आयोग्म वलबागाने कॊ त्राटाची भदुत 

वॊऩषु्ट्टात मेण्माऩलुीच ननवलदा प्रकक्रमा ऩणुा करुन नवलन कॊ त्राटदायाची नेभणूक कयणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ु

भनऩाच्मा आयोग्म वलबागाने तळी कामालाशी न कयता भशानगयऩालरका अभयालती स्थामी वलभती ठयाल क्र.85 

हद.19.12.2014 नवुाय तवेच आमकु्त अभयालती माॊच ेभॊजूयी आदेळ हदनाॊक 22.01.2015 नवुाय ऩलुीच्माच 

कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीनवुाय हद.19.12.2016 ऩमतं भदुतलाढ हदरी. जुन्माच कॊ त्राटदायाव ऩनुाप्रत्ममी 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[187] 

आदेळ देण्मात आरा अवनू ळावन ननणाम, उदृमोग उजाा ल काभगाय वलबाग क्र.बाॊखव-1088/(2512)/उद्मोग-6 

हद.2 जाने.1992 भधीर तयतदूीच ेउल्रॊघन झारेरे आशे. 

 

5. रेखाऩरयषणाव प्राप्त नस्तीच ेअलरोकन केर ेअवरा कॊ त्राटाची भदुत वॊऩण्माऩलूी ननवलदा प्रकक्रमा  याफलनू 

नवलन कॊ त्राटदायाची नेभणूक कयणे प्रकयणी कामालाशी न कयणे, ऩरयणाभी वदयच ेकाभाव भदुतलाढ देण्माची 
ऩरयजस्थती उद्भलणे माप्रकयणी आमकु्त भनऩा अभयालती माॊनी वलरॊफावाठी जफाफदाय अवरेल्मा वॊफॊधीतालय 

जफाफदायी ननजचचत करुन लळस्तबॊगाची कामालाशी कयाली, अव ेननदेळ हदर ेआशे. ऩयॊत ुभनऩाच्मा लदै्मककम 

अधधकायी (स्लच्छता वलबाग) माॊनी वॊफॊधीतालय कुठरीशी कायलाई केरी अवल्माच े नस्तीतनू आढऱून आर े

नाशी. 
 
         उऩयोक्त भदु्माच ेअनऴुॊगाने अधावभाव ऩत्र क्र.211 हद.25/06/2018 नवुाय रेखाऩरयषणाव आलचमक 

अलबरेख ल नभदू भदु्मालय खुरावा वादय कयण्माव कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ुआषेऩ लरहशस्तोलय अलबरेख 

ल खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATDUBM6401 (Ref No : 211)                                                                           

95 व्मालवामीक प्रनतष्ठानाॊतीर कचया गोऱा कयणा-मा कॊ राटदायाने कयायनाम्मातीर अटी 
ल ळतीनुवाय यॉमल्टी यकभेचा बयणा न केल्माभुऱे भनऩाच्मा झारेल्मा शानीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 09 

   

रेखा ळीऴा :147   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 89401030.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2176895.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2176895.00/-   

नागयी घनकचया शाताऱणी ननमभ 2000 नुवाय नागयी घनकचया उचरून त्माची वलल्शेलाट रालण्माची 
जफाफदायी भशानगयऩालरकेची आशे. भशानगयऩालरका, अभयालती अॊतगषत व्मालवानमक प्रनतष्ट्ठाने जव े

भॊगरकामाषरमे, शॉटेल्व, खानालऱी, त्रफअयफाय, उऩशायगृशे, धाफे ल शातगाडमा मेथून ननघणाया ओरा ल वुका 
कचया माची उचर करुन कॊ ऩोस्ट डऩेोत जभा कयणे मा काभाकयीता ददनाॊक 10.05.2013 त े9.05.2016 मा नतन 

लऴष कारालधीवाठीचा कॊ त्राट श्री. वलजम फारक्रकवन गॊगन माॊना देण्मात आरा शोता. ऩयॊतु कॊ त्राटदायाने 

कयायातीर अटी ल ळतीनुवाय यॉमल्टीची यक्कभ भनऩाकड ेबयणा न केल्माने भनऩा ननधीची शानी झारी. 
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     स्थामी वलभती ठयाल क्र.105 हद. 28.12.2012 चे भॊजूयीनवुाय तवेच भनऩा आमकु्ताच ेआदेळ हदनाॊक 

30.04.2013 नवुाय भशानगयऩालरका षेत्रातीर रशान-भोठे शॉटेल्व, भॊगर कामाारम, त्रफअयफाय, खानालऱी, रॉन 

ल इतय आस्थाऩनेभधून ननघणाया लेस्ट गोऱा करुन भनऩाच्मा वकुऱी मेथीर कॊ ऩोस्ट डऩेोत ककॊ ला भनऩा 
वाॊगेर त्मा हठकाणी नेलनु टाकण्माफाफत श्री. वलजम फारककवन गॊगन मा कॊ त्राटदायाची ननवलदा भॊजूय करुन 

हद.10.05.2013 त े9.05.2016 मा कारालधीवाठी कॊ त्राट देण्मात आरा शोता. ऩयॊत ुकयायनाम्मातीर अटी ल 

ळतीनवुाय कॊ त्राटदायाने यॉमल्टीची यक्कभ भनऩा खात्मात जभा न केल्माने भनऩा ननधीची शानी झाल्माच े

रेखाऩरयषणादयम्मान ननदळानाव आर.े 
  
      मालयीर रेखाऩरयषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत- 
 
1. अभयालती ळशयातीर व्मालवानमक प्रनतष्ट्ठानाॊतीर लेस्ट उचरन्माकरयता नतन ननवलदा प्राप्त झाल्मा 
अवनू एकूण लावऴाक उत्ऩन्नालय भनऩारा देम अवरेल्मा यॉमल्टीचे दय श्री. वलजम फारककवन गॊगन 
माॊचे वलाात जास्त म्शणजे ऩहशल्मा लऴााकयीता 7%, दवु-मा लऴााकयीता 7%+ 7.2%= 14.2% ल नतव-
मा लऴी 14.2%+7.2%=21.4% अवल्माने नतन लऴााकयीता कॊ त्राट भॊजूय कयण्मात आरा. ऩयॊत ुभनऩाने   

वन 2006 त े2010 मा कारालधीतीर यॉमल्टीचे दय अनकु्रभे 18% ल 33.75% अवल्माने वॊफॊधीत 
कॊ त्राटदायावोफत यॉमल्टीच्मा दयात लाढ कयण्माकयीता ऩनु्शा लाटाघाटी कयण्मात आल्मा. त्मानवुाय 
कॊ त्राटदायाने यॉमल्टीचे दयाफाफत त्माॊचे ऩत्र हद. 1.10.2012 नवुाय प्रथभ लऴी 7% ऐलजी 8% ल दवु-
मा लऴाावाठी 15.2% ल नतव-मा लऴााकयीता 22.4% नवुाय काभ कयण्माव वशभती दळावलल्माभऱेु 
भनऩाचे स्लच्छता वलबागाचे ऩत्र क्र.अभनऩा/स्ल.वल.772/1/13 हद.10.05.2013 नवुाय कामाायॊब आदेळ 
देण्मात आरा.  ऩयॊत ुकॊ त्राटदायाने ननजचचत  केरेल्मा दयानवुाय भनऩाकड ेयॉमल्टीचा बयणा केरा 
नवल्माचे रेखाऩरयषणादयम्मान आढऱून आरे. 
 
2. कॊ त्राटदायाव ननवलदेतीर अटीनवुाय रु.3 रषची फॉक गॎयन्टी हद.22.12.2013 रा भनऩा खात्मात 
जभा करुन कयायनाभा कयण्माव कऱवलरे. ऩयॊत ुकॊ त्राटदायाव लाॊयलाय वचुना देलनुवधु्दा फॉक गॎयॊटीची 
यक्कभ भनऩा खात्मात जभा कयण्मात आरी नाशी, अवे अवताॊना वधु्दा भुॊफई प्राॊनतक अधधननमभ 
1949 चे करभ 73(क) नवुाय हद.08.04.2013 रा कयायनाभा करुन कामाायॊब आदेळ देण्मात आरा. 
कॊ त्राटदायाने हद.18.04.2013 रा फॉक गॎयेंटीची यक्कभ रु.3 रष वलरॊफाने भनऩा खात्मात जभा केरी. 
फॉक गॎयेंटीच्मा यकभेचा बयणा न कयताच कयायनाभा कयण्मात आल्माचे हदवनू मेत.े 
 
3. व्मालवानमक प्रनतष्ट्ठाणातीर लेस्ट गोऱा कयण्मावाठी भनऩाने ठयलनू हदरेल्मा दयानवुाय कॊ त्राटदायाव 
प्राप्त शोणाया उत्ऩन्नाचा तऩलळर खारीर प्रभाणे अवनू ननजचचत केरेल्मा दयाने उत्ऩन्नालय आधायीत 
यॉमल्टीचा बयणा केरेरा नाशी. 
 
   प्रनतष्ट्ठानाॊच ेनाल प्रनतष्ट्ठानाॊची वॊख्मा प्रनतभहशना दय दयभशा उत्ऩन्न प्रनतलऴी उत्ऩन्न 
भोठे शॉटेर उऩशायगशेृ 28 275 7700 92400 
छोटे शॉटेर ल उऩशायगशेृ 233 275 64075 768900 
त्रफअय फाय 46 500 23000 276000 
रॉजजॊग फोडडगं ल शॉस्टेर 58 300 17400 208000 
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भॊगर कामाारम ल वबागशृ 78 250 37500 2925000 
भॊगर कामाारम ल राम्न 27 150 22500 270000 
ढाफा ल खानालऱ 58 300 17400 208000 
इतय आस्थाऩना (शातगाडमा ) 200 50 10000 120000 
   199575 4869900 

             
        कॊ त्राटदायाव प्रतीलऴी प्राप्त शोणा-मा उत्ऩन्नालय लाटाघाटीनवुाय ननजचचत केरेल्मा यॉमल्टीच्मा 
दयानवुाय भनऩाव प्राप्त शोणाये यॉमल्टीने उत्ऩन्न खारीरप्रभाणे- 
       कॊ त्राटदायाव प्राप्त लावऴाक उत्ऩन्न रु. 48,69,900/- 
       ऩहशल्मा लऴी  रु.48,69,900/-  च्मा  8%  = रु.3,89,592/- 
       दवु-मा लऴी  रु.48,69,900/- च्मा 15.2%  = रु.7,40,225/- 
       नतव-मा लऴी रु.48,69,900/- च्मा 22.4%  = रु.10,90,858/- 
   ऩयॊत ुनस्तीची तऩावणी केरी अवता ऩहशल्मा लऴी 7% दयाने यॉमल्टीची यक्कभ बयणा कयणेफाफत 
भनऩाने वॊफॊधीत कॊ त्राटदायाव कऱवलल्माचे नस्तीतनू हदवनू मेत.े वॊफॊधीत कॊ राटदाय लाटाघाटीनवुाय 
8% दयारे यॉमल्टी बयण्माव तमाय अवताॊनावधु्दा भनऩाने 7% दयाने यॉमल्टी बयण्माव कऱवलणे 
उधचत नाशी. त्माभऱेु कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीनवुाय यॉमल्टीचा बयणा केरा नवल्माने भनऩा 
ननधीची शानी झारी अवनु वॊफॊधीताकडून उलारयत यकभेची लवरुी करुन अनऩुारन कयाले. 
 
4. वॊफॊधीत कॊ त्राटदाय श्री. वलजम फारककवन गॊगन माॊना कयायनाम्मातीर अट क्र.10 नवुाय त्माॊचेकडून 
प्राप्त शोणायी यॉमल्टीची यक्कभ रु.3,89,592/- चा बयणा कयण्माव भनऩाचे ऩत्र क्र. अभनऩा/स्ल. वल. 
138 हद. 11.06.2014 नवुाय कऱवलण्मात आरे. ऩयॊत ुकॊ त्राटदायाने यॉमल्टीची यक्कभ रु.3,89,592/- 
भनऩा खात्मात जभा न केल्माने भनऩाचे ऩनुचच: ऩत्र क्र.273 हद.14.08.2014, ऩत्र क्र.486 हदनाॊक 
17.11.2014 ल स्भयण ऩत्र क्र.228 हद.27.07.2015 नवुाय कऱवलण्मात आरे. अवे अवताॊनाशी  
कॊ त्राटदायाने पक्त रु.45000/- एलढमा यॉमल्टीच्मा यकभेचाच बयणा केल्माचे नस्तीतनू हदवनू मेत.े  
उलारयत थकफाकी यकभेलय कयायातीर अटी ल ळतीनवुाय दॊडात्भक  कामालाशी करुन अनऩुारन कयण्मात 
माल.े 
  
5. कयायनाम्मातीरट अट क्र.10 नवुाय ठयरेल्मा दयानवुाय यॉमल्टीची यक्कभ हश प्रत्मेक लऴी प्रथभ 
भहशण्माच्मा 15 तायखेऩमतं भनऩा खात्मात बयणा कयालमाची शोती. ऩयॊत ुकॊ त्राटदाय यॉमल्टीचा बयणा 
कयण्माव टाऱाटाऱ कयीत अवल्माने भनऩाचे स्भयणऩत्र क्र. ननयॊक हद.14.08.2014 नवुाय कॊ त्राटदायाचे 
काभ वभाधानकायक नवल्माभऱेु कॊ त्राट यदृ कयण्माफाफत तवेच भनऩाकड ेजभा अवरेरी वयुषा ठेल 
यक्कभ जप्त करून दॊडात्भक कामालाशी प्रस्तावलत कयण्मात मेईर अवे कऱवलण्मात आरे. तवेच 
वॊफॊधीत कॊ त्राटदायाव काभ वभाधानकायक नवल्माने त्माव काऱमा मादीत टाकून रु.3 रष भधून 
यॉमल्टीची यक्कभ लवरु कयणेफाफत प्रस्तावलत केरे अवल्माचे हदवनू मेत.े ऩयॊत ुमाफाफत भनऩाच्मा 
आयोग्म वलबागाकडून कुठरीशी कामालाशी झारी नवल्माने वॊफॊधीत कॊ त्राटदायाव भबुा देण्मात आल्माचे 
हदवनू मेत.े 
 
6. भनऩाचे वन 2016-17 चे अॊदाजऩत्रकात नभदु वन 2012-13, 2013-14 ल 2014-15 भध्मे 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[190] 

भशवरुी जभा यकभेत वदय काभाच्मा यॉमल्टीऩावनू प्राप्त उत्ऩन्न  ननयॊक दळावलण्मात आरे. त्माभऱेु 
कॊ त्राटदायाकडून प्रथभ लऴााची यॉमल्टीची रु.3,89,592/-, दवु-मा लऴीची रु.7,40,225/- ल नतव-मा 
लऴीची रु.10,90,858/- अळी एकूण रु. 22,20,675/- लवरु कयालमाची अवताॊना केलऱ रु.45000/- 
एलढीच यक्कभ बयणा केल्माचे नस्तीतनू हदवनू मेत.े त्माभऱेु उलारयत यक्कभ रु.21,75,675/- 
लवरुऩात्र ठयत.े रु.21,75,675/- एलढमा यकभेची लवरुी करुन भनऩा खात्मात जभा कयण्मात माली 
तवे अनऩुारन कयाले. 
 
7. कयायनाम्मातीर अट क्र.8 नवुाय कॊ त्राटदायाने प्रत्मेक लऴीचा भाशे भाचा अखेयचा वनदी रेखाऩाराचा 
रेखाऩरयषण अशलार भनऩाव वादय कयणे फॊधनकायक शोत.े ऩयॊत ुअळा प्रकायचा रेखाऩरयषण अशलार 
नस्तीत आढऱून आरा नाशी. त्माभऱेु कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीचे उल्रॊघन झाल्माने कॊ त्राटदायालय 
दॊडात्भक कामालाशी कयणे अऩेक्षषत शोत.े ऩयॊत ुतळी कामालाशी कयण्मात आरी नाशी. 
 
8. भुॊफई भरुाॊक अधधननमभ 1958 चे करभ 63 भधीर ऩरय. क्र.1 नवुाय ल भशवरू ल लन वलबाग, 
ळावन अधधवचुना हद.23.04.2006 नवुाय कयायनाभा शा कामाकॊ त्राटाची यक्कभ रु.10 राखाऩमतं 
रु.100/- चे भरुाॊकालय ल  ऩढुीर प्रत्मेक राखावाठी रु. 100/- प्रभाणे अधधकतभ रु. 5 राखामतंच्मा 
भरुाॊकालय कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुनतन लऴााची एकूण यॉमल्टीची यक्कभ रु.22,20,675/- च्मा 
काभावाठी रु.100/- चे भरुाॊकालय कयायनाभा केल्माने रु.1220/- एलढमा भशवरुाची शानी झारी. 
 

9. वॊफॊधीत कॊ त्राटदायाने यॉमल्टीच्मा यकभेचा बयणा कयण्माव टाऱाटाऱ कयणे, काभ वभाधानकायक 
नवल्माने काऱमा मादीत टाकण्माचे प्रस्तावलत कयणे ल यॉमल्टीची यक्कभ न बयल्माभऱेु कायणेदाखला 
नोटीव फजालणे अवे अवताॊनावधु्दा वॊफॊधीत कॊ त्राटदायाव हद.10.05.2016 त े30.06.2016 ल त्मानॊतय 
ऩनु्शा हद.28.02.2017 ऩमतं भदुतलाढ देण्मात आरी. वदय काभाच्मा अनऴुॊगाने भदुतऩलुा नवलन 
कॊ त्राटदाय नेभण्मावाठी प्रकक्रमा कामालाशी कयणे अऩेक्षषत शोते. ऩयॊत ुअळी कामालाशी भनऩाच्मा आयोग्म 
वलबागाकडून कयण्मात आरी नाशी. 
 

     उऩयोक्त भदु्मातीर अननमलभता ल यॉमल्टीची थकफाकी लवरु न कयणे, वलरॊफाफाफत वॊफॊधीतालय 
दॊडात्भक कामालाशी न कयणे इत्मादीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.211 हद.25/06/2018 नवुाय यॉमल्टीच्मा 
यकभा जभा केल्माचा तऩलळर तवेच आलचमक अलबरेख ल खुरावा कयणेफाफत कऱवलण्मात आरे शोत.े 
ऩयॊत ुभाहशती ल खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत ेआशे. 

DATDUBM6401 (Ref No : 211)                                                                           

101 जभीन लाऩय भूल्माची तपालतीची यकभ रु.2.15 राखाच्मा लवुरीकड ेदरुयष 
कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :12   भनऩाननधी ननधी  
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अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 495000.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 215000.00/-   

भॊजूय अलबन्मावातीर खुरी जागा अलबन्मावधायकाॊना व्मामाभळाऱेच्मा फाॊधकाभावाठी लाटऩ कयण्माव 

दद.18.02.2014 योजी भॊजुयी प्राप्त अवून प्रत्मष लाटऩ दद.13.07.2015 योजी झार.े जभीन लाऩय भूल्माची यकभ 

प्रत्मष लाटऩाच्मा ददनाॊकाव रागू फाजायदयाऐलजी  दद.18.02.2014 योजी रागू अवरेल्मा फाजायदयाने लवूर 

केल्माने दद.13.07.2015 योजीच्मा फाजाय दयाप्रभाणे ननभाषण शोणायी रु. 2.15 राखाची तपालतीची यक्कभ 

लवूरऩात्र ठयत.े 

 

  

    अभयालती भनऩाने भॊजूय केरेल्मा अलबन्मावातीर वालाजननक लाऩयावाठी अवरेल्मा खुल्मा जागाॊऩकैी  
भौजा ळगेाल, वव्शे क्र.50 भधीर बखूॊड क्र.2, षेत्रपऱ 200 चौ.भी. शी जागा वभता गशृननभााण वशकायी वॊस्था, 
अभयालती माॊना व्मामाभ ळाऱा फाॊधण्माव प्रथभ 3 लऴाावाठी लाटऩाव वलावाधायण वबेच्मा ठयाल क्र.7, 
हद.13.02.2014 अन्लमे भॊजुयी देण्मात आरी. वदय अलबन्माव उऩयोक्त गशृननभााण वॊस्थेचेच अवल्माने नगय 

वलकाव वलबाग साऩन क्र. हटऩीफी-4396/114/प्र.क्र.89/96/नवल.11, हद. 10.06.1996 नवुाय वलावाधायण वबेने 

लाटऩ केर ेआशे. 
 
   उऩयोक्त लाटऩ कयताना बमुायी गटाय अधधबाय ल री गाडा ळलु्काऩोटी प्रत्मेकी रु.10,000/- ल 2013 च्मा 
दयानवुाय जभीन लाऩय भलू्माची ( रु.4,95,000/-) आकायणी कयण्मात आरी. त्मा अनऴुॊगाने ऩढुीर प्रभाणे 

धनादेळा द्लाये भशवरू गोऱा कयण्मात आरा. 
   
 जभीन लाऩय भलू्म   –  रु.4,95,000/- ऩालती क्र.88 हद.  13.01.2015 धनादेळ क्र. (417777) 
 बमुायी गटाय अधधबाय –  रु.10,000/-  ऩालती क्र.89 हद.  13.01.2015 धनादेळ क्र. (417778) 
 री गाडा             –  रु.10,000/-  ऩालती क्र.90 हद.  13.01.2015 धनादेळ क्र. (417779) 
 
मा लयीर अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशे : 
 
1.  वलावाधायण वबेने हद.18.02.2014 योजीच्मा ठयालाद्लाये वदयच े लाटऩ भॊजूय केर े अवर े तयी प्रत्मष 

कयायनाभा हद.13.07.2015 योजी शोऊन प्रत्मष लाटऩ कयायनाम्माच्मा हदनाॊकानॊतय तीन लऴााकयीता प्रत्मष 

लाटऩ कयण्मात आर.े भशायाष्ट्र भनऩा अधधननमभाच ेकरभ 89 नवुाय भनऩाकडीर भारभत्ता चार ूफाजाय 

भलू्माऩेषा कभी नवेर अळा दयानेच बाडऩेट्टीलय देता मेत.े शस्ताॊतरयत कयता मेत े ककॊ ला वलकता मेत.े त्माभऱेु 

प्रत्मष लाटऩाच्मा हदनाॊकाव राग ू अवरेल्मा जागेचा फाजाय दय वलचायात घेऊन जभीन लाऩय भलू्माच्मा 
तपालतीची यकभ थकफाकीच्मा स्लरुऩात लवरू कयणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ुत्माकड ेनगययचना वलबागाने दरुाष 

केल्माने मा प्रकयणात ऩढुीरप्रभाणे रु. 2.15 राख कभी लवरू कयण्मात आरी आशे. 
 

  लवध्द लळघ्रगणकानवुाय 2013 चा  फाजायदय             = रु. 4,950/- 
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  जागेचे भलू्म          - रु.4950 x 200              = रु. 9,90,000/- 
  जभीन लाऩय भलू्म     – रु.9,90,000 x 50%          = रु. 4,95,000/-   (A) 
 
  लवध्द ळीघ्र गणकानवुाय  2015 चा फाजाय दय            = रु. 7100/- 
  जागेचे भलू्म       – रु. 7100 x 200                 = रु. 14,20,000/-   
  जभीन फाजाय भलू्म – रु 14,20,000 x 50%             = रु. 7,10,000/-  (B) 
 
  जभीन फाजाय भलु्मातीर तपालतीची थकफाकी -  (B) – (A) = रु. 2,15,000/- 
 

2.  मा प्रकयणातीर भॊजुयीचा ठयाल ल कयायनाम्मातीर अटी ल ळती नवुाय वदयच े लाटऩ प्रत्मष तीन 

लऴााकयीता म्शणजेच हद.12/07/2018 ऩमतंच अवनू मा कारालधीत उिेलळरेल्मा प्रभाणे जागेच्मा वलकाव 

म्शणजेच व्मामाभ ळाऱेच ेफाॊधकाभ शोणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुप्रत्मष रेखाऩयीषणाच्मा हद.04/05/2018 नॊतय 

भदुतीच े केलऱ दोन भहशने लळल्रक अवताना प्रकयणाचा नस्तीभध्मे प्रत्मष फाॊधकाभ झाल्माच े ककॊ ला वरुु 

कयण्मात आल्माची कोणतीशी नोंद ककॊ ला ऩयुाला आढऱत नाशी. तवेच फाॊधकाभाचा आयाखडा वादय करून त्माव 

नगय यचना वलबागाकडून भॊजुयी प्राप्त कयलनू घेतल्माच े शी हदवनू मेत नाशी. त्माभऱेु भदुत वॊऩल्मानॊतय 

त्माभध्मे लाढ कयण्माऩलूी कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीची ऩतूाता  झाल्माची खात्री शोणे आलचमक आशे, 
अन्मथा फाॊधकाभ ऩयलानगी ऩोटी भनऩाव प्राप्त शोणाऱ्मा वलकाव ळलु्क, वलकाव खचा, प्रळावकीम ळलु्क, 
अनाभत यकभ, ळावनाकडीर फाॊधकाभ काभगाय कल्माण उऩकय, अजग्नळभन वेलाळलु्क, ळास्तीच्मा 
भशवरूाऩावनू भनऩा लॊधचत याशण्माची ळक्मता आशे. 

DATABWM6901 (Ref No : 136)                                                                           

103 वलयवाधायण वबेचा धोयणात्भक ननणयम अवताना नवलन अर्बन्मावातीर वलकाव 
काभावाठी त्माभधीर दळयनी बागातीर बूखॊडाच ेअधधग्रशण न कयण्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :16   ळावनननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

भनऩा वलषवाधायण वबेचे ठयाल क्र. 41, दद. 20.05.2014 अन्लमे घेतरेल्मा धोयणात्भक ननणषमानुवाय नवलन 

अलबन्मावातीर वलकाव काभ ेकयण्मालयीर खचष बागवलण्मावाठी त्माभधीर दळषनी बागातीर 10% बूखॊडाच े

भनऩाचे नाल ेशस्ताॊतयण शोणे आलचमक शोत ेजेणे करून भनऩाव अव ेबूखॊड वलक्री करून मेणाऱमा उत्ऩन्नातून 

त्मा अलबन्मावाॊतीर वलकाव काभालय खचष कयणे वुरब झार ेअवत.े ऩयॊतु नवलन अलबन्मावाॊना भॊजुयी देताना 
10% बूखॊड शस्ताॊतरयत कयीत अवल्माचे भोघभऩणे नोंदलून कयायनाभा कयण्मात मेत अवल्माच ेददवत.े 

तथावऩ, अलबन्माव शुकुभ नोंद्लशीनुवाय क्रभाननशाम भॊजुयीच्मा नोंदीॊऩुढे  शस्ताॊतरयत केल्माच्मा यकान्मात  
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ननयॊक दळषवलण्मात आर ेआशे. आशेत. त्माभुऱे मा अलबन्मावाभधीर वलकाव काभाॊलयीर खचाषचा फोजा थेट 

भनऩा ननधीलय  ऩडण्माची ळक्मता आशे. 

 

  

       वला वाधायण वबेच े वलऴम क्र. 41 , हद. 20.05.2014 भधीर उल्रेखानवुाय त्माऩलूी भॊजूय 

अलबन्मावातीर 10% बखूॊड जस्लकारून त्माच्मा  वलक्रीतनू वलकाव काभ ेकयण्माच ेधोयण ननजचचत कयण्मात 

आर ेशोत ेऩयॊत ुअलबन्मावाॊतीर नाल्माकडीर फाजूच े ककॊ ला कभी भलू्म अवरेरे बखूॊड भनऩाव प्राप्त शोत 

अवल्माचे हदवनू आल्माने भनऩाव शोत ेअवरेरे नकुवान रषात घेता ठयाल क्र. 35 ल 41, हद. 20.05.2014 

अन्लमे नवलन अलबन्मावाॊतीर वलकाव काभाफाफत वधुारयत धोयण ठयवलण्मात आर े अवनू त्मानवुाय 

अलबन्मावधायकाॊकडून दळानी बागातीर ननमभानवुाय ननजचचत जागा ( प्रॉट) घेण्मात माली ल त्माच े

वलक्रीतनू वॊफॊधधत अलबन्मावातीर वलकाव काभ ेभनऩाने कयाली अव ेननजचचत कयण्मात आर.े   
       वन 2014-2015 भध्मे एकूण 52 अलबन्मावाॊना भॊजुयी देण्मात आरी अवनू त्माऩकैी उऩयोक्त 

धोयण ननजचचतीच्मा 20.05.2014 मा हदनाॊकानॊतय 2014-2015 भधीर भॊजूय प्रकयणे 40 आशेत. उऩरब्ध 

अलबन्माव शुकुभ यजजस्टय (ऩयलानगी नोंद लशी) नवुाय वलाच प्रकयणात भनऩाव बखूॊड शस्ताॊतरयत झाल्माच े

यकान्मात ननयॊक नोंद दळावलण्मात आरी आशे. 
 
मा लयीर अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशे :- 
 
 1.    वला  वाधायण वबेने ननजचचत केरेल्मा धोयणानवुाय अलबन्मावाॊना भॊजुयी देताॊना त्माॊच्मा  दळानी 
बागातीर बखूॊड भनऩाने जस्लकायण्माचा एकच ऩमााम ठेलण्मात आरा अवताना त्मानॊतयच्मा कारालधीत 

भॊजूय झारेल्मा अलबन्मावाऩकैी काशी प्रकयणात अलबन्मावधायकाॊनी स्लत: वलकाव कयण्माचा ऩमााम  

जस्लकायल्माच ेरषात आरे. शी फाफ भनऩाच्मा जस्लकृत धोयणाळी वलवॊगत अवताना नगय यचना वलबागाने 

भॊजुऱ्मा प्रदान केल्मा आशेत. 
 

उदाशयण दाखर प्रकयण ऩढुीर प्रभाणे आशेत :- 
 

अ) वौ  भनीऴा बास्कय टोम्ऩ,े भौजा-फडनेया,वव्शे क्र. 157/2 ,एकूण षेत्र 2800 चौ.भी. अलबन्माव      

भॊजुयी क्र.अभनऩा/अलब./06/14, हद.30.04.2014 
    10% बखूॊड 280 चौ.भी. x रु.1750/(RR/2014) = रु. 490000/- (जलभनीच ेभलू्म)  
 
     फ) वोनी भार ूअॎड तरडा डवे्शरऩवा, भौजा-ऩेठ अभयालती, वव्शे क्र.61/2, एकूण षेत्र 7200 चौ.भी.  
     अलबन्माव भॊजुयी क्र. अभनऩा/अलब/17/14, हद. 27.06.2014  

     10% बखूॊड 720 चौ.भी.x रु.1950 = रु. 1404000/- (जलभनीच ेभलू्म) 
 

2.   जस्लकृत  धोयणानवुाय अलबन्मावातीर दळानी बागातीर बखूॊड भनऩाव खयेदीखताद्लाये शस्ताॊतरयत 

शोणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ु उऩरब्ध प्रकयणातीर रु.100/- लयीर भरुाॊकावश केरेल्मा कयायनाम्मात 10% 

जागा भनऩाकड ेशस्ताॊतरयत कयण्मात मेत अवल्माचा भोघभ उल्रेख आशे. त्माभध्मे भॊजूय अलबन्मावाच्मा 
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नकाळानवुाय दळानी बागातीर बखूॊड क्र. नोंदवलरेर ेनाशीत. तवेच आलचमक अवरेल्मा खयेदीखताद्लाये 
शस्ताॊतयणाची  कामालाशी झारेरी नाशी. अलबन्मावाच्मा भॊजूय नकाळा भध्मे वधु्दा बखूॊडाच्मा डडभाकेळन 

भध्मे शस्ताॊतयणमोग्म बखूॊड क्रभाॊक उल्रेणखरेरे  नाशी. मा वॊदबाात अधावभावाद्लाये खुरावा भागवलण्मात 

आरा शोता. ऩयॊत ुतो प्राप्त झारा नाशी. 
  
      त्माभऱेु बखूॊडाच े भनऩाव प्रत्मष शस्ताॊतयण न कयता तवे झाल्माच े दळावलल्माने ल शस्ताॊतयणाची 
कामालाशी खयेदीखताद्लाये न केल्माने जस्लकृत धोयणाप्रभाणे भनऩा अचमा बखूॊडाची वलक्री करून उत्ऩन्न 

प्राप्त करू ळकणाय नाशी. ऩरयणाभी, अचमा अलबन्मावाभध्मे बखूॊडधायक याशण्माव आल्मानॊतय त्माॊना 
भरुबतू वोमी उऩरब्ध करून देणेच ेदानमत्ल भनऩालय मेणाय अवल्माने भनऩा ननधीतनू खचा शोणे माप्रकाये 

दफुाय नकुवान भनऩाव वशन कयाले रागणाय आशे. 
 
      माप्रभाणे शस्ताॊतयणाची लधै प्रकक्रमा न याफवलल्माने ल अचमा दळावलरेल्मा शस्ताॊतयीत बखूॊडाची 
भारभत्ता नोंदलशीत ककॊ ला अन्म ननमॊत्रण नोंदलशी नोंद न घेतल्माभऱेु त्माॊच्मा वलक्रीभलु्मातनू प्राप्त 

शोणाऱ्मा वॊबाव्म यकभा ऩावनू भनऩा लॊधचत अवणाय आशे शे हदवनू मेत.े 
DATABWM6901 (Ref No : 142)                                                                           

106 भनऩातीर ऩदाधधकायी/अधधकायी माॊना वन 2014 ल 2015 भध्मे ऩुयवलण्मात आरेल्मा 
दैनहदनी छऩाईतीर अननमर्भतेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 05 

   

रेखा ळीऴा :88   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 513000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 333000.00/- 

 

भशायाष्ट्र ळावन उद्मोग, उजाष ल काभगाय वलबाग ळावन ननणषम क्र. बाॊखव-1088/(2512)/उद्मोग-6 ददनाॊक 2 

जाने. 1992 भधीर तयतूदीनुवाय कामाषरमाकयीता रागणाये वादशत्म ल रेखनवाभुग्रीकयीता दयऩत्रक भागलून 

खयेदी कयणे आलचमक आशे. भनऩा अभयालतीच्मा ऩदाधधकायी/ अधधकायी माॊना वन 2014 भध्मे ऩुयवलण्मात 

आरेल्मा दैनददनीची छऩाई कयण्माकयीता दयऩत्रक न भागवलता ऩुलीच्माच ऩुयलठादायाकडून लाॊयलाय छऩाई 

करुन दैनददनी ऩुयवलण्मात आल्मा. वन 2015 भध्मे दैनददनी छऩाईच्मा काभाकयीता एकाच ऩुयलठादायाव 

लाटाघाटीवाठी फोरवलल्माने स्ऩधाषत्भक दयाचा राब लभऱारा नाशी. तवेच ऩदाधधकायी ल अधधकायी माॊच्मा 
वॊख्मेऩेषा जादा दैनददनीची छऩाई कयण्मात आल्माने ल फाजायभुल्माऩेषा जादा दयाने खयेदी कयण्मात आरी 
अवून भनऩा ननधीची शानी झारी. 
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भशनगयऩालरका अभयालतीभधीर ऩदाधधकायी ल अधधकायी माॊना वन 2014 ल 2015 भध्मे दैनहदनी 
ऩयुवलण्मावाठी भे. वफुोध भरुण, अभयालती माॊना प्रतीलऴा 500 नग डामयी छऩाईचे काभ हदर.े वन 2012, 2013, 

2014 ल 2015 भध्मे एकाच ऩयुलठादायाकडून लऴा 2015 लगऱता दय ऩत्रके न भागवलता ननमभफाशम छऩाई करुन 

घेण्मात आल्माने उक्त ळावन ननणामातीर तयतदूीच ेउल्रॊघन झाल्माच ेहदवनू मेत.े वन 2014 ल 2015 भध्मे 

ऩदाधधकायी ल अधधकायी माॊच्मा वॊख्मेऩेषा जादा दैनहदनीची छऩाई फाजायभलु्माऩेषा जादा दयाने केल्माच े

हदवनू मेत.े 
 
     माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
1. भे. वफुोध भरुण, याजाऩेठ, अभयालती माॊचे ऩत्र हद.16.11.2013 नवुाय बाॊडाय अधधषक, भनऩा अभयालती 
माॊना लरहशरेल्मा ऩत्रात वन 2012 च्मा छऩाईच्मा दयानवुाय वन 2014 कयीता दैनहदनी छऩाई करुन देणेफाफत 

वशभती दळावलरी. लास्तवलकता भे. वफुोध भरुण, याजाऩेठ, अभयालती माॊनी कामाारम प्रभखु आमकु्त माॊना ऩत्र 

देलनू कऱवलणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ुबाॊडाय प्रभखु माॊनी दैनहदनी छऩाई कयीता दयऩत्रके न भागवलताच रु.478/-

प्रभाणे प्रती दैनहदनी दयाने एकूण 500 नग दैनहदनी छऩाईच ेआदेळ हदल्माच ेनस्तीतनू हदवनू मेत.े माफाफतचे 
प्रदानाचे देमक रु.239000/- रेखाऩरयषणाव भागणी करुनशी उऩरब्ध करुन देण्मात आर ेनाशी. 
 
2. वन 2015 च्मा दैनहदनी छऩाईवाठी दयऩत्रके भागवलण्मात आरी. त्माप्रभाणे खारीर ऩयुलठादायाॊनी दैनहदनी 
छऩाईचे दय खारीरप्रभाणे वादय केल्माच ेहदवनू मेत.े 
      1. वफुोध भरुण याजाऩेठ, अभयालती      प्रती नग रु.576/- 
      2. वलुणा भरुण अभयालती              प्रती नग रु.588/- 
      3. वमुोग जनयर वप्रामय, अभयालती    प्रती नग रु.595/- 
  हद.2.01.2015 रा वफुोध भरुण, याजाऩेठ, अभयालती माॊना वन 2015 च्मा दैनहदनी छऩाईच्मा अनऴुॊगाने 

लाटाघाटी कयण्माकयीता फोरवलण्मात आर.े ऩयॊत ुउलारयत दोन ऩयुलठादायाॊना लाटाघाटीवाठी फोरवलण्मात आर े

नाशी. लाटाघाटीनॊतय वफुोध भरुण याजाऩेठ, अभयालती माॊच ेऩत्र हद.19.01.2015 नवुाय प्रती दैनहदनी रु.548/- 

दयाने छऩाई करुन देण्माव वशभती दळावलरी. त्माभऱेु वफुोध भरुण याजाऩेठ अभयालती मानाॊच दैनहदनी 
छऩाईचे काभ देण्माफाफत ननजचचत अवल्माच ेहदवनू मेत.े उलारयत ऩयुलठादायाॊना लाटाघाटी वाठी न फोरवलल्माने 

स्ऩधाात्भक दयाचा राब भनऩाव लभऱारा नाशी. 
 
3. भशानगयऩालरका, अभयालती ळशयाभधीर ननलााधचत नगयवेलक 87 ल नाभननदेळीत वदस्म 5 अळी एकून 92 

वदस्म आशे. तवेच भशानगयऩालरकेच्मा आस्थाऩनेलय लगा अ ल लगा फ (ताॊत्रत्रक ल अताॊत्रत्रकशव) एकूण 98 

अधधकायी कामायत आशे. भनऩातीर ऩदाधधकायी ल अधधकायी माॊची एकूण वॊख्मा 190 वलचायात घेता जास्तीत-

जास्त 200 नग दैनहदनीची छऩाई कयणे गयजेच ेअवताना 500 नग दैनहदनीची छऩाई कयण्मात आरी. त्माभऱेु 

300 नग जादाच्मा दैनहदनी छऩाईचा बदंुड भनऩालय फवरा. 
     वन 2014 ची छऩाई 500 नग- जादा छऩाई 300 नग X रु.478/- = रु.143400/- 
     वन 2015 ची छऩाई 500 नग- जादा छऩाई 300 नग X रु.548/- = रु.164400/- 
                                         एकूण                 रु.307800/- 
   गयजेऩेषा जादाची दैनहदनी छऩाई केल्माने भनऩाच्मा रु.307800/- एलढमा ननधीची शानी झारी. 
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4. वन 2014 ल 2015 च्मा दैनहदनीरा 114 ऩाने वाधी ल 16 ऩाने करय पोटो अवरेरी अळी एकूण 130 

ऩानाच्मा दैनहदनीची अॊदाज ेफाजायभलु्म रु.180/- एलढे अव ूळकत.े अव ेअवताना वन 2014 भध्मे रु.478/- ल 

2015 भध्मे रु.548/- प्रती दैनहदनी प्रभाणे छऩाई करुन घेतल्माने अलाजली खचा केल्माच ेहदवनू मेत.े  
           वन 2014 प्रती दैनहदनी जादाचा खचा रु.298/- X 500 दैनहदनी = रु.149000/- 
           वन 2015 प्रती दैनहदनी जादाचा खचा रु.368/- x 500 दैनहदनी = रु.184000/- 
                                          एकूण                   रु.333000/-  
    भनऩा अभयालतीची आधथाक जस्थती नाजूक अवताना अनालचमक अलाजली खचा केल्माच ेहदवनू मेत.े 

त्माभऱेु जादाच्मा खचााची यक्कभ रु.333000/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
 
5. भरुाॊक क्र.LL-162106 रु.100/- चे भरुाॊकालय हद.2.02.2015 रा कयायनाभा कयण्मात आरा अवनू 

कयायनाम्मालय उऩामकु्त भनऩा अभयालती माॊची स्लाषयी नाशी. कयायनाभा शोण्माऩलुीच ऩयुलठा आदेळ हदल्माच े

हदवनू मेत.े भे. वफुोध भरुण, याजाऩेठ, अभयालती माॊना भनऩाचा ऩयुलठा आदेळ क्र.303 हद.30.01.2015 नवुाय 

500 नग दैनहदनी ऩयुवलण्माफाफत आदेळ देण्मात आरा. छऩाई करून दैनहदनी हद.15.05.2015 रा प्राप्त झाल्माच े

नस्तीभधीर नोंदीलरुन हदवनू मेत.े वन 2015 भध्मे ऩाच भहशने कारालधी वॊऩल्मानॊतय दैनहदनी प्राप्त झाल्माने 

ऩदाधधकायी/अधधकायी माॊना वलरॊफाने ऩयुवलण्मात आल्माच ेहदवनू मेत.े प्राप्त झारेल्मा दैनहदनीची नोंद वाठा 
नोंदलशीत घेण्मात आरी नाशी. तवेच प्राप्त दैनहदनीच ेवलतयण नगय वधचल वलबाग, वाभान्म प्रळावन वलबाग ल 

इतय वलबागाॊना कधी ल ककती नगाचे कयण्मात आर ेमाची नोंद वाठा नोंदलशीत घेणे आलचमक अवताना तळी 
नोंद वाठा नोंदलशीत घेण्मात आरी नाशी. 
 
        माप्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र.219 हद.05/07/2018 नवुाय अलबरेख, खचााची प्रभाणके ल वभऩाक खुरावा 
वादय कयणेफाफत कऱवलण्मात आर ेशोत.े आषेऩ लरहशस्तोलय भाहशती ल खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ 

नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATDUBM6401 (Ref No : 219)                                                                           

107 वषभ भान्मता प्राप्त न कयता 80 लऴय ल त्मालयीर ननलतृ्तीलेतनधायक ल कुटुॊफ 
ननलतृ्तीलेतनधायक माॊना ननलतृ्तीलेतनात  10% लाढ रागू कयण्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :105   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग ळावन ननणषम क्र.वेननल-े1014/प्र.क्र.26/वेला-4 दद.9 जून 2014 नुवाय 80 लऴष ल 

त्मालयीर ननलतृ्तीलेतनधायक/कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतनधायकाॊना 6 व्मा लेतन आमोगानुवाय ननश्चचत केरेल्मा भूऱ 

ननलतृ्तीलेतन/कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतनात दद.1.04.2014 ऩावून 10% लाढ रागू कयालमाची आशे. वदय ळावन 
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ननणषमानुवाय वदय लाढ याज्म ळावक्रकम कभषचायी, श्जल्शा ऩरयऴद, ळषैणणक वॊस्था, कृऴी वलद्माऩीठे माॊनाच 

रागू केरी आशे. ऩयॊतु भशानगयऩालरकाॊना वदय ळावन ननणषम रागू अवल्माचे ददवत नाशी. उक्त ळावन 

ननणषमाचे अनुऴॊगाने भशायाष्ट्र ळावनाचे नगय वलकाव वलबाग भशानगयऩालरका स्लामत्त वॊस्थेतून वेलाननलतृ्त 

शोणा-मा कभषचा-माॊना 10% लाढीचा राब देणेफाफत स्लतॊत्र ळावन ननणषम/ऩरयऩत्रक काढून रागू कयणे 

आलचमक आशे. ऩयॊतु माफाफत नगय वलकाव वलबागाचा कुठराशी ळावन ननणषम नवताॊना भनऩातून वेलाननलतृ्त 

कभषचा-माॊना 10% लाढ रागू केल्माचे ददवून मेत.े 

 

  

अभयालती भशानगयऩालरकेच्मा रेखा वलबागाकडून भनऩाच्मा आस्थाऩनेलरून वेलाननलतृ्त झारेल्मा 
अधधकायी/कभाचायी माॊना ननलतृ्तीलेतन/कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतनाच ेप्रदान कयण्मात मेत.े वन 2014-15 चे 
रेखाऩरयषणादयम्मान ननलतृ्तीलेतन कामाावनाकडीर भालवक लेतन देमकाची ऩडताऱणी केरी अवता 80 लऴा ल 

त्मालयीर ननलतृ्तीलेतनधायक/कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतनधायक माॊना हद.1.07.2014 ऩावनू 10% लाढ राग ूकेल्माच े

ननदळानाव आर.े  
      माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे:- 
 
1. भशायाष्ट्र ळावन ,वलत्तवलबाग , ळावन ननणाम क्र .वेननले- 1014 /प्र.क्र. 26 /वेला- 4 हद.9 जून 2014नवुाय80लऴा

लत्मालयीरननलतृ्तीलेतनधायक/कुटुॊफननलतृ्तीलेतनधायकाॊना6व्मालेतनआमोगानवुायननजचचतकेरेल्माभऱू

ननलतृ्तीलेतन/कुटुॊफननलतृ्तीलेतनातहद. 1.04.2014 ऩावनू 10% लाढ राग ूकयण्मात आरी आशे. वदय ळावन 

ननणाम शा याज्म ळावककम कभाचायी, जजल्शा ऩरयऴद, कृऴी वलद्मावऩठे ल ळषैणणक वॊस्था माॊनाच राग ूअवल्माच े

नभदू केर ेआशे. भनऩाचे आस्थाऩनेलरून वेलाननलतृ्त झारेल्मा ननलतृ्तीलेतनधायकाच्मा ननलतृ्तीलेतनात 10% 
लाढ राग ूकयणेफाफत ळावनाच ेनगय वलकाव वलबागाने स्लतॊत्र ळावन ननणाम/ ऩरयऩत्रक काढून राब राग ूकयणे 

आलचमक शोत.ेऩयॊत ुभनऩाच ेआस्थाऩनेलयीर वेलाननलतृ्त कभाचा-माॊना ननलतृ्तीलेतनात 10% राग ूकयणेफाफत 

ळावनाचे नगय वलकाव वलबागाच ेकुठरेशी आदेळ नवताना हद. 1.07.2014 ऩावनू 10% लाढ राग ूकयणे 

ननमभवॊगत लाटत नाशी. 
2. भनऩाचे आस्थाऩनेलरुन वेलाननलतृ्त झारेल्मा कभाचा-माॊच्मा वन 2014-15 भधीर ननलतृ्तीलेतन देमकाची 
ऩडताऱणी केरी अवता हद.1.07.2014 रा 80 लऴा ऩणुा केरेल्मा ल त्मानॊतय 80 लऴा लम ऩणुा कयणा-मा 
ननलतृ्तीलेतनधायक/कुटुॊफननलतृ्तीलेतनधायक माॊना भऱु ननलतृ्तीलेतनालय 10% लाढ राग ूकरुन प्रदान 

कयण्मात आल्माच ेननदळानाव आर.े उदाशयणादाखर खारीर ननलतृ्तीलेतनधायक/कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतनधायक 

माॊना ननलतृ्तीलेतनात 10% लाढ राग ूकयण्मात आरी. 
नन. लेतनधायक/ कु. नन. लेतनधायकाचे 
नाल 

 जन्भतायीख 10% लाढ रागू केल्माचा 
हदनाॊक 

भूऱ ननलतृ्तीलेतन/ 
कु. ननलतृ्तीलेतन 

श्रीभती करालती काऩवे 1.07.1929 1.07.2014 रु.2882/- 
श्रीभती ळेलॊताफाई याजधगये -- 1.07.2014 रु.2882/- 
श्रीभती वलठाफाई भेटाॊगे -- 1.07.2014 रु.2882/- 
श्रीभती वुशालवनी टाकऱकय    -- 1.07.2014 रु.2882/- 
श्री. एव. एभ. ठाकये -- 1.07.2014 रु.3752/- 
श्री. फी. जज. चुटके 1.07.1930 1.07.2014 रु.3106/- 
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श्री. वै. इब्राहशभ वै.गुराफ 1.04.1927 1.07.2014 रु.5772/- 

श्री. फी. ऩी. लैद्म 27.02.1935 1.03.2015 रु.6345/- 

श्री. एभ. हट. फाऱाऩुये 19.03.1929 1.07.2014 रु.3088/- 

श्री. जव्श. एन. भशाजन 1.05.1932 1.01.2016 रु.6164/- 

श्री. फाफुयाल फी. जोळी 1.07.1920 1.07.2014 रु.5275/- 

श्रीभती ननलेहदता ळेऱके 18.08.1925 1.07.2014 रु.4538/- 

श्री. आय. टी. फषी -- 1.07.2014 रु.6215/- 

श्री. मळलॊत झडे. तामडे -- 1.07.2014 रु.4723/- 

श्री. मळलॊत झडे. तामडे -- 1.07.2014 रु.6215/- 

श्री. जव्श. ए. शाडे -- 1.07.2014 रु.5594/- 

श्री. एव. एर. रोखॊड े -- 1.07.2014 रु.6215/- 

श्रीभती ळकुॊ तरा कदभ -- 1.07.2014 रु.4211/- 

श्री. भकवुद शुळन 1.07.1931 1.11.2014 रु.4154/- 

श्री. एव. आय. लवुरे 1.06.1930 1.07.2014 रु.4041/- 

श्री. जव्श. वी. दोंड े 10.06.1929 1.07.2014 रु.6215/- 

श्रीभती वयरा आय. देलरकय 20.08.1931 1.07.2014 रु.4638/- 

श्री. आय. जज. ळभाा 1.07.1932 1.07.2014 रु.6215/- 

श्री. जव्श. के. वऩऩऱकय 1.01.1928 1.11.2014 रु.4751/- 

श्रीभती जयाफाई जव्श. भाणणकऩुये 24.05.1936 1.07.2017 रु.3729/- 

श्री. फी. एभ. दफेु 1.06.1936 1.06.2016 रु.6960/- 

श्रीभती वाधना भेऱभट्टी  ---- 1.07.2014 रु.4601/- 
       उऩयोक्त प्रकयणे नभनु्मादाखर अवनू काशी ननलतृ्तीलेतनधायकाॊच्मा जन्भतायीख नभदू नाशी. 
लय नभदू ननलतृ्तीलेतनधायक/कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतनधायकाॊना राग ूकयण्मात आरेरी 10% लाढ भनऩाची आधथाक 

ऩरयजस्थती रषात घेऊन वलावाधायण वबेची वषभ भान्मता ल आलचमक अवल्माव नगय वलकाव 

वलबागाकडीर ळावन भॊजूयी प्राप्त करून राग ूकयण्मात आरेरे राब ननमलभत कयाले अन्मथा लवरुीची 
कामालाशी कयाली. 
3. श्री. एन. डी. जोळी शे ननलतृ्तीलेतन प्रदान आदेळ क्र.865 आम डड त्रफ आम फॉक ळाखा अभयालती खात े

क्र.50710010100194 लय ननलतृ्तीलेतन घेत आशे. त्माॊचे भऱु ननलतृ्तीलेतन रु.5833/- अवताॊना त्माॊना रु.5863/- 

लय 10% दयाने रु.586/- प्रभाणे लाढ देण्मात आल्माने अनतप्रदान शोत आशे. 10% राग ूकेल्माच्मा 
हदनाॊकाऩावनू लवरुी करुन अनऩुारन कयाले. 

DATDUBM6401 (Ref No : 48)                                                                           

110 भनऩा ळाऱेतीर लगय 1 ते 7 भधीर गयीफ भुरा-भुरीॊवाठी गणलेळ र्ळराई करुन लाटऩ 
कयण्मातीर अननमर्भतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 06 

   

रेखा ळीऴा :243   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
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अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 839207.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 811064.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 28203.00/-   

भशानगयऩालरका अभयालती ळशयातीर भनऩाच्मा ळाऱाभधीर लगष 1 त े7 च्मा गयीफ वलद्मार्थ्मांना भोपत 

गणलेळ लाटऩ कयण्माकयीता गणलेळ लळराई करुन गणलेळाच ेलाटऩ कयणे इत्मादी प्रकयणी प्रत्मषात एकूण 

वलद्माथी वॊख्मेऩेषा ळाऱाॊना जादा गणलेळ वॊचाचा ऩुयलठा कयणे, भागीर लऴाषतीर वलद्माथी वॊख्मा वलचायात 

न घेता जादा गाणलेळाची लळराई कयणे, वलद्मार्थ्माषच्मा उॊचीची भोजभाऩ ेन घेता गणलेळाची लळराई कयणे 

इत्मादीफाफत अननमलभता झाल्माच ेरेखाऩरयषणादयम्मान ननदळषनाव आर ेअवून भशायाष्ट्र ळावन उद्मोग, 

उजाष ल काभगाय वलबाग ळावन ननणषम क्र.बाॊखव-1088/(2512) उद्मोग-6 ददनाॊक 2 जानेलायी 1992 भधीर 

ननदेळाॊच ेउल्रॊघन झार ेआशे. 

 

  

वन 2014-15 भध्मे प्रदान कयण्मात आरेल्मा 2013-14 चे ळषैणणक वत्राकयीता अभयालती अॊतगात ळाऱाॊतीर 

लगा 1 त े7 भधीर गयीफ भरुा-भरुीॊना गणलेळाच ेलाटऩ कयण्माव काऩड खयेदी ल लळराई लभऱून मा प्रमोजनावाठी 
रु.75,10,192/- चे खचााव हदनाॊक 30.03.2013 योजी आमकु्त अभयालती माॊची प्रळावकीम भॊजूयी प्राप्त अवनू भे. 

वाॊचर भाकेहटॊग, अभयालती माॊना लळराई ऩोटी रु.8,11,064/- चे प्रदान कयण्मात आरे. तवेच वन 2014-15 चे 
ळषैणणक वत्रावाठी भनऩाच्मा ळाऱेतीर लगा 1 त े7 भधीर वलद्मार्थ्मांना गणलेळ लळराईच ेभे. वाॊचर भाकेहटग, 

अभयालती माॊना रु.8,39,207/- चे प्रदान कयण्मात आर.े प्रत्मष ऩटवॊख्मेऩेषा जादा गणलेळ लळराई केल्माने 

ळाऱाकड ेपाय भोठमा प्रभाणालय गणलेळ लळल्रक अवल्माच ेननदळानाव आर.े  
    मालयीर  रेखाऩरयषणाच ेअलबप्राम ऩढुीररप्रभाणे आशेत :- 
 
1. भनऩाच्मा ळाऱेतीर लगष 1 त े7 भधीर वलद्मार्थ्मांना वन 2013-14 चे वत्राकयीता गणलेळ  
लळराई करुन वलरॊफाने ऩयुलठा कयणेफाफत - 
   प्रळावकीम भॊजूयी हदनाॊक 30.03.2013  यक्कभ रु.75,10,192/-  
   कयायनाभा हदनाॊक 07.06.2013,    भनऩा अभयालतीचा ऩयुलठा आदेळ क्र.46 हद. 12.06.2013 

   वाॊचर भाकेहटॊग, अभयालतीकडून ऩयुलठा देमक क्र.177 हद.25.07.2013 
   लळराई देमक प्रभाणक क्र. 1294 हद.23.05.2014 रु.8,11,064/- 
                                                           (आकड ेरुऩमात) 
अ.क्र.   गणलेळ लळराई वॊचाचा प्रकाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                लळराई केरेरे 

गणलेळ वॊच 
  प्रती वॊच 
 लळराई दय 

लळराईची  
यक्कभ 

1 लगा 1 त े4 च्मा भरुाॊचे ननऱा ऩॉट ल  
रारचेक शापळटा 

3616 76.50 276624 

2 लगा 5 त े7 च्मा भरुाॊचे ननऱा शापऩॉट  ल 

रारचेक शापळटा 
2282 77.70 177311 

3 लगा 1 त े4 च्मा भरुीॊचे ननऱा वऩनो फ्रॉक ल 

रारचेक ब्राउज  
1977 64.10 126725 
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4 लगा 5 त े7 च्मा भरुीॊचे ननऱा ऩीनोफ्राक ल 

रारचेक ब्राउज 
1240 65.00 80600 

5 लगा 1 त े7 च्मा उदुा ळाऱेतीर भरुीॊच े

वरलार कभीज  
2674 56 149744 

  11789 -- 811004 

          
     भशायाष्ट्रातीर वला ळाऱा जुन भहशन्माच्मा ळलेटच्मा आठलडमात वरुू शोत अवल्माने ळाऱा वरुू 
शोताच वलदृमार्थ्मांना गणलेळ ऩयुलणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ुभनऩाच्मा बाॊडाय वलबागाने वाॊचर भाकेहटॊग 
अभयालती माॊचे वोफत हद. 7.06.2013 रा कयायनाभा केल्मा अवनू हद.12.06.2013 रा गणलेळ लळराई 
कामाायॊब आदेळ हदरा. वाॊचर भाकेहटॊग, अभयालती माॊचेकडून त्रफर क्र.177 हद.25.07.2013 नवुाय लळराई 
केरेल्मा गणलेळाचा ऩयुलठा कयण्मात आरा.  बाॊडाय वलबागाच्मा वाठा नोंदलशीची ऩडताऱणी केरी 
अवता लळराई केरेरे गणलेळ कधी प्राप्त झारे ल ळाऱाॊना कधी ऩयुवलण्मात आरे. माफाफतची नोंद 
घेण्मात आरी नाशी. त्माभऱेु वलहशत कारभमाादेत गणलेळ ऩयुवलल्माचे हदवनू मेत नाशी. त्माभऱेु लळराई 
केरेल्मा गणलेळाचा ळारेम वलदृमार्थ्मांना वलरॊफाने ऩयुलठा कयण्मात आल्माने मोजनेचा उदेळ वलपर 
ठयरा. 
 
 2. ऩटवॊख्मेऩेषा जादा गणलेळ लळराई केल्माने गणलेळ लळराईलय अलाजली खचाषफाफत- 
 
   वन 2014-15 चे ळषैणणक वत्रावाठी भनऩाच्मा ळाऱेतीर लगा 1 त े7 भधीर वलद्मार्थ्मांना गणलेळ लळराई 

करुन ऩयुवलण्माच ेकाभ वाॊचर भाकेहटग, अभयालती माॊना देण्मात आर.े 
   कामाायॊब आदेळ क्र. 236 हदनाॊक 19.03.2014  
   लळराई केरेल्मा गणलेळाची त्रफर क्र.180 हद.30.06.2014 रु.8,39,207/-       
 

2)  ननऱा शाप ऩॉट ल रार चेक शाप ळटा गणलेळ लळराई 
लगा वलद्माथी वॊख्मा लळराई दय प्रती नग लळराईची यक्कभ 
1 रा 938 76.50 71757 
2 या 889 76.50 68009 
3 या 955 76.50 73058 
4 था 1090 76.50 83385 
5 ला 777 77.70 60373 
6 ला 743 77.70 57731 
7 ला 733 77.70 56954 
 6125 एकूण 471267 

 
     (फ) भरुीच ेननऱा वऩनो फ्रॉक ल रार चेक ब्रॉउज गणलेळ लळराई 

लगा वलद्माथी वॊख्मा लळराई दय प्रती नग लळराईची यक्कभ 
1 रा 558 64.10 35768 
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2 या 559 64.10 35832 
3 या 613 64.10 39293 
4 था 728 64.10 46665 
5 ला 434 65.00 28210 
6 ला 440 65.00 28600 
7 ला 438 65.00 28470 
 3770 एकूण 242838 

 
2)  उदुष ळाऱेतीर भरुीकयीता ननऱा वरलाय रार चेक कुताष ल ननऱी ओढणीची लळराई 

       
लगा वलद्माथी वॊख्मा लळराई दय प्रती नग लळराईची यक्कभ 
1 रा 351 56.00 19656 
2 या 322 56.00 18032 
3 या 322 56.00 18032 
4 था 377 56.00 21112 
5 ला 297 56.00 16632 
6 ला 285 56.00 15960 
7 ला 280 56.00 15680 
 2234 एकूण 125104 

     
     लळषण वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीनवुाय 2014-15 चे ळषैणणक वत्राकयीता 12129 गणलेळ वॊचालयीर 

लळराईचा खचा लयीर एकूण (अ+फ+क ची फेयीज) रु.839209/- एलढी अवनू वन 2013-14 भधीर एकूण 

वलद्माथी वॊख्मा वलचायात घेलनू गणलेळ वॊचाची लळराई कयणे आलचमक अवताॊना 12129 वलद्मार्थ्मांवाॊठी 
गणलेळ लळराई कयण्मात आर.े काशी ननलडक ळाऱाकडीर वाठा नोंदलशीची तऩावणी केरी अवता वलदृमाथी 
ऩटवॊख्मेऩेषा जादा गणलेळ ऩयुवलण्मात आर ेअवनू गयजेऩेषा जादा गणलेळ लळराईकयीता काऩड खयेदी कयणे 

ल त्मानवुाय जादा गणलेळाची लळराई करुन ळाऱाॊना ऩयुवलल्माने ळाऱाॊकड ेभोठमा प्रभाणालय लळराई केरेरे 

गणलेळ वॊच लळल्रक अवल्माच ेननदळानाव आर.े भनऩाची आधथाक जस्थती अडचणीची अवताॊना गणलेळ 

लळराईलय अलाजली खचा कयण्मात आल्माने भनऩालय आधथाक खचााचा अधधकचा बाय ऩडरा. 
 
        खारीर ळाऱाॊना ऩयुवलण्मात आरेरे गणलेळ, लाटऩ केरेरे गणलेळ ल लळल्रक गणलेळ खारीरप्रभाणे:- 

1) भयाठी भरुाॊची प्राथलभक ळाऱा क्र.2 फधुलाया अभयालती 
लगा ऩुयवलण्मात आरेरे गणलेळ लाटऩ कयण्मात आरेरे गणलेळ  लळल्रक गणलेळाची वॊख्मा 

भुरे भुरी एकूण भुरे भुरी एकूण भुरे  भुरी एकूण 
1 28 11 39 8 7 15 20 4 24 
2 20 20 40 7 8 15 13 12 25 
3 14 14 25 14 13 27 0 1 1 
4 11 15 26 4 10 14 7 5 12 

एकूण 83 49 132 33 38 71 40 21 61 
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  फ. उच्च शे्रणी भखु्माध्माऩक भयाठी ळाऱा फधुलाया, अभयालती 
 
लगा ऩुयवलण्मात आरेरे गणलेळ लाटऩ कयण्मात आरेरे गणलेळ  लळल्रक गणलेळाची वॊख्मा 

भुरे भुरी एकूण भुरे भुरी एकूण भुरे  भुरी एकूण 
1 15 20 35 9 11 20 6 9 15 
2 18 13 31 15 7 22 13 6 19 
3 12 15 27 10 8 18 2 7 9 
4 25 25 50 8 7 15 17 18 35 
5 25 25 50 12 18 30 13 7 20 
6 15 20 35 14 14 28 1 6 7 
7 25 30 55 19 14 33 6 16 22 

 135 148 283 77 84 161 58 64 122 
 

     उऩयोक्त ळाऱाभधीर लळल्रक गणलेळ वाठा शा ळाऱाॊकडीर नोंदलशीनवुाय आशे. मालरुन अवे 
ननदळानाव मेत ेकी, भनऩाच्मा बाॊडाय वलबागाने लळषण वलबागाकडून भागीर लऴीच्मा ऩटवॊख्मेचा 
आधाय घेलनू काऩड खयेदी कयणे ल त्मानवुाय गणलेळाची लळराई कयणे आलचमक अवताना तळी 
कामालाशी कयण्मात आरी नाशी. प्रभाणाऩेषा जास्त गणेलळ वॊचाची लळराई केल्माने ळाऱाॊकड ेपाय 
भोठमा प्रभाणालय गणलेळ लळल्रक याहशल्माने भनऩाचा ननधी नाशक गुॊतनू ऩडरा. 
 
3. अॊदाजऩत्रकात गयजेऩेषा जादाची तयतदू कयणे- 
 
     प्राथलभक ळाऱेतीर गयीफ भरुा-भरुीॊना भोपत गणलेळाच ेलाटऩ कयण्मावाठी वन 2014-15 चे भऱु 

अॊदाजऩत्रकात रेखालळऴा 243 अॊतगात रु.100,00,000/- एलढी तयतदू केरी अवताॊना प्रत्मषात 
रु.73,74,850/- एलढा खचा कयण्मात आरा. अॊदाजऩत्रकात भॊजूय तयतदूीऩेषा कभी खचा झारा आशे. 
त्माभऱेु भनऩा अॊतगात वलवलध वलकाव काभावाठी ननधी अऩयुा ऩडण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी.  
 
4. स्थाननक लतषभानऩत्रात ननवलदा प्रलवध्दी देण्मातीर अननमलभतता-  
 
     भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन, ळावन ननणाम क्र. जाहशयात-2009/प्र.क्र.137/का-34 हदनाॊक 
31.08.2009 भधीर ननणाम क्रभाॊक 12 नवुाय ननवलदेचे भलु्म रु.55 राखाऩमतं अवेर तय अळा 
जाहशयाती फ लगा दैननक लताभानऩत्रात ल वाप्ताहशकात प्रलवध्दी दमाली अवे नभदू आशे. भनऩाने  
ननमभफाशमरयत्मा स्थाननक वाॊध्म दैननक मा लताभानऩत्रात जाहशयात प्रलवध्दी हदल्माने ळावन ननदेळाचे 
उल्रॊघन झारेरे आशे. वाभान्म प्रळावन वलबाग, ळावन ननणाम क्रॊ भाक भातॊवॊ/नस्ती-2010/प्र.क्र. 34/ 
39 हद.6.08.2010 नवुाय ननवलदा प्रकक्रमेचे भशत्ल रषात घेलनू ळावनाच्मा प्रत्मेक वलबागात हदनाॊक 
1.12.2010 ऩावनू ई-ननवलदा कामाप्रणारी लाऩयणे अननलामा कयण्मात आरे आशे. अवे अवताॊना ई-
ननवलदा कामालाशीचा अलरॊफ न केल्माने शी गॊबीय अननमलभतता ठयते. वदय जाहशयात स्थाननक वाॊध्म 
दैननकात हदल्माभऱेु गणलेळ लळराईचे कॊ त्राट स्थाननक ऩयुलठादायाराच देण्माचा शेत ूस्ऩष्ट्ट शोतो. ळावन 
ननणामानवुाय वलबागीम लताभान ऩत्रात ककॊ ला ई-ननवलदाव्दाये जाहशयात हदरी अवती तय खुल्मा 
फाजायऩेठेतीर स्ऩधाात्भक दयाचा भनऩारा पामदा लभऱारा अवता. 
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5. लळराई केरेल्मा गणलेळाचा ऩयुलठा वलरॊफाने केल्मा प्रकयणी दॊडात्भक कामषलाशी न कयणे- 
     
   अलबरेख्माची तऩावणी केरी अवता भे. वाॊचर भाकेहटॊग माॊना 2014-15 चे ळषैणणक वत्राकयीता 
गणलेळ लळराई कयण्माचे कामाादेळ क्रॊ भाक 236 हदनाॊक 19.03.2014 रा हदरे. वदय लळराई केरेरे 
गणलेळ बाॊडाय वलबागारा त्रफर क्र.180 हद.30.06.2014 नवुाय प्राप्त झाल्माची नोंद वाठा ऩसु्तकात 
आशे. लळराई केरेरे गणलेळ लळषण वलबागारा केव्शा हदरे माची वाठा ऩसु्तकात नोद नाशी. तवेच 
गणलेळ कोणी ल कधी जस्लकायरे माफाफत वाठा नोंदलशीत स्लाषरय ल हदनाॊक नभदू केरेरा नाशी. 
त्माभऱेु भनऩाच्मा वला ळाऱाॊना गणलेळाचे लाटऩ झारे ककॊ ला नाशी, माफाफतची खात्री शोत नाशी. 
लळषण वलबागाचे वाठा ऩसु्तक तऩावणीत प्राप्त झारे नाशी. वाॊचर भाकेहटॊग, अभयालती माॊचेकडून 
लळराई केरेरे गणलेळ हद.30.06.2014 रा प्राप्त झाल्माची नोंद बाॊडाय वलबागाच्मा वाठा नोंदलशीत 
अवल्माने गणलेळाचे लाटऩ भाशे जुर-ै2014 भध्मे अथला त्मानॊतय झाल्माचे हदवनू मेत.े वदय फाफ 
रषात घेता वाॊचर भाकेहटॊग माॊनी जाहशयातीभध्मे नभदु ल कयायनाम्मातीर अटीनवुाय भदुतीच्मा आत 
(30 हदलवात) गणलेळ लळराई न झाल्माव प्रती हदलवारा रु.200/- दॊड आकायरा जाईर अवे अवताॊना 
भनऩाने वाॊचर भाकेहटॊग माॊच्मालय दॊडात्भक कामालाशी केल्माची हदवनू मेत नाशी. 
 
6. ळारेम वलद्मार्थ्मांना गणलेळाचे वलरॊफाने लाटन कयणे- 
 
    भनऩा त्माॊच्मा षेत्रातीर ळाऱेरा दयलऴी वलद्मार्थ्मांना गणलेळ लाटऩ कयीत आरेरे आशे. ळाऱेचे 
ळषैणणक वत्र प्रतीलऴी भाशे जुन भहशण्माऩावनु वरुू शोत अवत.े त्माभऱेू ळाऱेत वलद्मार्थ्मांना गणलेळ 
ळाऱेच्मा ऩहशल्मा हदलवाऩावनू उऩरब्ध करून देणे आलचमक अवताॊना प्रत्मषात भनऩाने भाशे जुर ै
2014 भध्मे गणलेळाचे लाटऩ केल्माचे हदवनू मेत आशे. त्माभऱेू वलद्मार्थ्मांना ळाऱेच्मा वरुूलातीऩावनू 
लाटऩ न केल्माभऱेू गणलेळाचा मोग्मप्रकाये उऩमोग झारा नवल्माचे आढऱून मेत.े त्माभऱेू मोजनेचा 
उिेळ वपर झारा नवल्माचे हदवनू मेत.े 
 
        उऩयोक्त नभदू आषेवऩत भदु्माॊच्मा अनऴुॊगाने अधावभाव ऩत्र क्र.167 हद.04.05.2018 नवुाय वॊफॊधीत 

अलबरेख ल खुरावा वादय कयण्माव कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुभागणी केरेरे अलबरेख ल खुरावा प्राप्त न 

झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATDUBM6401 (Ref No : 167)                                                                           

112 भनऩातीर ऩदाधधकायी माॊचकेडीर खाजगी वधचलाॊच्मा ननमभफाह्म नेभणुकीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :88   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 150000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 150000.00/- 
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भशानगयऩालरका अभयालतीच ेऩदाधधकायी भशाऩौय, उऩभशाऩौय, स्थामी वलभती वबाऩती, ऩषनेता ल वलयोधी 
ऩषनेता माॊनी खाजगी वधचलाची प्रतीभाश रु.2500/- प्रभाणे नेभणूक केरी. वॊफॊधीत ऩदाधधकायी माॊना भनऩाच े

आस्थाऩनेलरून कामाषरमीन काभकाजावाठी श्स्लम वशाय्मक ऩुयवलण्मात मेतात. अवे अवताना ऩदाधधकायी 
माॊनी त्माॊचे स्तयालय खाजगी वधचलाची नेभणूक कयण्मात आल्माने भनऩालय वन 2014-15 भध्मे रु.150000/- 

चा अधधकचा बाय ऩडरा. 
 

  

 भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभातीर करभ 19-अ(1) भधीर तयतदूीनवुाय भशानगयऩालरकेने केरेल्मा 
ननमभाव्दाये याज्म ळावनाच्मा ऩलूाभॊजूयीने ऩालरका वदस्माॊना भानधन, पी ल बत्त े देण्माफाफत तयतदू आशे. 

ऩयॊत ुऩदाधधकायी माॊनी त्माॊचे स्तयालय खाजगी वधचलाची नेभणूक करून भनऩा ननधीतनू भानधनाचे प्रदान 

कयण्माफाफत अधधननमभात कुठरीशी तयतदू नवताना भनऩा अभयालतीचे ऩदाधधकायी भशाऩौय, उऩभशाऩौय, 

स्थामी वलभती वबाऩती ल वलयोधी ऩषनेता माॊनी खाजगी वधचलाची भानधनालय प्रतीभाश रु.2500/- प्रभाणे 

ननमभफाह्मऩणे नेभणूक केरी. प्रतीभाश रुऩमे 2500/- प्रभाणे एकूण ऩाच खाजगी वधचलालयीर वन 2014-15 

भध्मे एकूण रु.150000/- एलढमा खचााचा बदंुड भनऩा ननधीलय ऩडरा आशे. 

     माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे:- 
 
     वन 2014-15 भध्मे रेखालळऴा 88 अतॊगात रु.3015710/- एलढा आकजस्भक खचा कयण्मात आरा अवनू मा 
खचााभध्मे ऩदाधधकायीव्दाया नेभण्मात आरेल्मा 5 खाजगी वधचलाॊच े भानधनालयीर रु.150000/- एलढमा 
खचााचा वभालेळ आशे. खारीर नभदू खचााची प्रभाणके रेखाऩरयषणाव प्राप्त झारी. 
                                                                (यक्कभ रूऩमात) 

  ऩदाधधका-माचे नाल    भहशना खचााचा प्रभाणक 

क्र. ल हदनाॊक  

देमकाची यक्कभ 

भा. वबाऩती, स्थामी वलभती, 
भनऩा अभयालती 

डडवेंफय-2014 12523 

हद.11.03.2015 
  2500 

भा. भशाऩौय भनऩा, अभयालती पेब्रलूायी-2015 12524 

हद.11.03.2015 
  2500 

भा. ऩषनेता, भनऩा, अभयालती पेब्रलूायी-2015 12525 

हद.11.03.2015 
   2500 

    देमकालय खाजगी वधचलाॊची नाल ेनभदू नाशी. भनऩाचे ऩदाधधकायी माॊनी नेभरेल्मा खाजगी वधचलालय वन 

2014-15 भध्मे खारीरप्रभाणे खचा झारा. 
 ऩदाधधका-माचे नाल  खाजगी वधचलाच ेनाल कारालधी प्रती भहशना 

भानधन  

प्रदान केरेरे 

भानधन 
भा. भशाऩौय, भनऩा श्री. योळन बारवाखय 4/14 त े3/15 रु.2500/- रु.30000/- 
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अभयालती 
उऩभशाऩौय, भनऩा 
अभयालती 

श्री. वयुज वोनोने 4/14 त े3/15 रु.2500/- रु.30000/- 

भा. वबाऩती स्थामी 
वलभती भनऩा अभयालती 

  नाल नभदू नाशी. 4/14 त े3/15 रु.2500/- रु.30000/- 

भा. ऩषनेता, भनऩा 
अभयालती 

श्री. भकेुळ कावरीकय 4/14 त े3/15 रु.2500/- रु.30000/- 

भा. वलयोधी ऩषनेता श्री. गजानन याऊत/ 

श्री.डड ॊगाफय डशाके  

4/14 त े3/15 रु.2500/- रु.30000/- 

   एकूण   रु.150000/- 

   
 उऩयोक्त खचााच े अनऴुॊगाने अधावभाव ऩत्र क्र.228 हद.13.07.2018 नवुाय नगय वधचल वलबाग प्रभखुाॊना 
खाजगीवधचलाॊच्मा नेभणूकीफाफत ळावन ननणामाची प्रत, ळावनाच्मा नगय वलकाव वलबागाकडून ननजचचत 

केरेरा जाफ चाटा, भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभात तयतदू ल वलावाधायण वबेने भॊजूयी हदरेल्मा 
ठयालाची प्रत रेखाऩरयषणाव ऩयुवलण्माफाफत ल वदय प्रकयणी खुरावा कयणेफाफत कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ु

अलबरेख ल खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. भनऩाचे ऩदाधधकाॊ-माभापा त खाजगी 
वधचलाची कयण्मात आरेरी नभेणूक ननमभफाह्म अवल्माने प्रदान कयण्मात आरेरी यक्कभ रु.150000/- 

लवरुऩात्र ठयत.े लवरुीची कामालाशी करुन अनऩुारन कयाले.       
 

DATDUBM6401 (Ref No : 228)                                                                           

113 भनऩा ळाऱेतीर लगय 1 ते 7 भधीर गयीफ भुरा-भुरीॊवाठी गणलेळ काऩड खयेदी 
कयताॊना गयजेऩेषा जादा काऩडाची खयेदी केल्माने भनऩालय रु.893923/- एलढमा अनालचमक 
खचायचा बाय ऩडल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 05 

   

रेखा ळीऴा :243   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 6199192.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 5305269.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 893923.00/-   

भशानगयऩालरका अभयालती ळशयातीर भनऩाच्मा ळाऱाॊभधीर लगष 1 त े7 च्मा गयीफ वलद्मार्थ्मांना भोपत 

गणलेळ लाटऩ कयण्माकयीता गणलेळ काऩड खयेदी कयणे, गणलेळ लळराई करुन गणलेळाच ेलाटऩ कयणे इत्मादी 
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प्रकयणी प्रत्मषात एकूण वलद्माथी वॊख्मेऩेषा जादा वलद्मार्थ्मांकयीता गणलेळ काऩड खयेदी करुन अनतरयक्त 

गणलेळाची लळराई कयणे  इ. फाफत अननमलभता झाल्माच ेरेखाऩरयषणादयम्मान ननदळषनाव आर.े उऩयोक्त 

खयेदी प्रक्रक्रमेत भशायाष्ट्र ळावन उद्मोग उजाष ल काभगाय वलबाग ळावन ननणषम क्र. बाॊखव-1088/(2512) 

उद्मोग-6 ददनाॊक 2 जानेलायी 1992 भधीर ननदेळाॊच ेउल्रॊघन झार ेआशे. 

 

  

     भशानगयऩालरका अभयालतीच्मा लळषण वलबागाकयीता बाॊडाय वलबागाने भनऩाच्मा ळाऱेतीर लगा 1 त े7 च्मा 
गयीफ भरुा-भरुीॊना गणलेळ ऩयुवलण्मावाठी भशायाष्ट्र स्टेट शॉडरभू काऩोयेळन लर. नागऩयू माॊचेकडून काऩडाची 
खयेदी कयण्मात आरी. गणलेळ लळराईकयीता काऩडाची भागणी कयण्माऩलूी भनऩाच्मा ळाऱेतीर एकूण 

राबाथीची वॊख्मा ल उॊचीची भोजभाऩ ेघेलनू काऩडाची खयेदी कयणे, तवेच भनऩाच्मा लळषण वलबागाकडून प्राप्त 

भागणीचा अॊदाज घेलनू त्मानॊतयच काऩड खयेदीफाफत ऩयुलठा आदेळ देणे आलचमक अवताना बाॊडाय वलबागाने 

मानवुाय कामालाशी न कयता ळाऱेच्मा एकूण ऩटवॊख्मेऩेषा जादा वलद्मार्थ्मांवाठी काऩडाची खयेदी केरी. त्माभऱेू 

काऩड खयेदीलय गयज नवताॊना आलचमकतऩेेषा जादा काऩड खयेदी केल्माने अनालचमक खचााचा बाय भनऩालय 

ऩडरा. 
 
    उऩयोक्त खयेदी प्रकयणी रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत:- 
 
   1. भशायाष्ट्र स्टेट शॉडरभू कॉऩोयेळन लर. नागऩयू माॊचेकडून खयेदी केरेल्मा काऩडाचा तऩळीर बाॊडाय 

वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीनवुाय:- 
प्रळावकीम भॊजूयी हद.15.02.2014  रु.8514599/-(काऩड खयेदी ल लळराईवाठी एकत्रत्रत) 
ऩयुलठा भागणी आदेळ क्र.223 हदनाॊक 4.03.2014 
काऩड ऩयुलठा केल्माचा त्रफजक क्र.3 हदनाॊक 24.06.2014 

    प्रभाणक क्र.6585 हद.21.10.2014  रु.6199192/- 
 

अ.क्र.     काऩडाचा प्रकाय खयेदी केरेरा काऩड प्रती लभटय दय   यक्कभ 
1 भननरा, ब्राउज, कुताा कयीता रार 

चौकडी काऩड(डड्रर) 
20594.20 लभटय रु.86.25 रु.1776250 

2 शाप ऩॉटकयीता नेव्शी ननऱमा यॊगाचा 
काऩड (उरन काऩड) 

  7560 लभटय रु.270.00 रु.2041200 

3 फॉडी फ्रॉग नेव्शी ननऱमा यॊगाचा काऩड 

(उरन काऩड) 
5606.70 लभटय रु.270.00 रु.1513809 

4 ओढणीकयीता नेव्शी ननऱमा यॊगाचा 
काऩड 

4468 लभटय रु.86.25 रु.385365 

5 वरलाय कयीता नेव्शी ननऱमा यॊगाचा 
काऩड 

5595 लभटय रु.86.25 रु.482569 

  43823.90 लभटय  रु.6199193 
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     वन 2014-15 च्मा भॊजूय तयतदूीतनू प्रभाणक क्र.6585 हद.21.10.2014 रु.61,99,192/- चे प्रदान कयण्मात 

आर.े भनऩा ळाऱेतीर लगा 1 त े7 भधीर (वन 2014-15 ची ऩटवॊख्मा)वलद्मार्थ्मांना गणलेळ लाटऩ कयण्माकयीता 
भनऩा ळाऱाभधीर ऩटवॊख्मा ल वलद्मार्थ्मांच्मा उॊचीची भोजभाऩ ेन घेता गणलेळ काऩड खयेदी कयण्मात आर.े लगा 
ल उॊचीनवुाय प्रत्मेक भरुाॊना ककती काऩड रागेर माचा ऩयेुवा अॊदाज घेऊन काऩड खयेदी केल्माफाफत अलबरेख 

भनऩाच्मा बाॊडाय वलबागाकडून रेखाऩरयषणाव प्राप्त न झाल्माने वखोर तऩावणी कयता आरी नाशी.  
      

3)    2. भनऩाच्मा ळाऱेतीर ड्रवे कोडननशाम वलद्मार्थ्मांना ऩयुवलण्मात आरेल्मा गणलेळ वचाॊची वॊख्मा  
खारीरप्रभाणे:- 

लगा गणलेळ वॊचाचा प्रकाय ऩयुवलण्मात आरेरे 
गणलेळ वॊच 

लगा 1 त े4 
लगा 5 त े7 

भरुाॊचा ननऱा शाप ऩॉट ल रारचेक ळटा 
--------  //   --------- 

3872 वॊच 
2253 वॊच 

लगा 1 त े4 
लगा 5 त े7 

भरुीॊचा ननऱा वऩनो फ्रॉक ल रारचेक ब्राउज 
---------  //   ----------  

2458 वॊच 
1312 वॊच 

लगा 1 त े7 
 
 

उदुा ळाऱेतीर भरुीॊना ननऱा वरलाय ल रारचेक 

कुताा, ओढणी 
 

2234 वॊच 

 एकुण 12129 वॊच 
     
       वन 2014-15 चे वत्राभध्मे 10380 वलद्माथी ऩटवॊख्मा अवताना 12129 वलद्मार्थ्मांवाठी 
काऩड खयेदी कयण्मात आरा. ऩरयणाभी वलद्माथी ऩटवॊख्मेऩेषा जादा गणलेळ लळराई कयण्मात आर ेअवनू 

वन 2014 भध्मे गणलेळ लाटऩ केल्मानॊतयशी पाय भोठमा प्रभाणालय ळाऱाॊकड ेगणलेळ वाठा लळल्रक शोता. 
त्माभऱेु एकूण 1749 जादा वलद्मार्थ्माावाठी रु.8,93,923/- भलु्माची जादा खयेदी कयण्मात आल्माचे 
हदवनू आरे. नभनु्मादाखर ळाऱाॊकडीर लळल्रक गणलेळ वाठा खारीरप्रभाणे:- 
 
     (अ) भयाठी भरुाॊची प्राथलभक ळाऱा क्र.2 फधुलाया अभयालती 

लगा लळल्रक गणलेळ वॊच 

भरेु भरुी एकूण 
1 20 4 24 
2 13 12 25 
3 0 1 1 
4 7 5 12 

एकूण 40 21 61 
 
     (फ) प्राथलभक कन्मा ळाऱा क्र.1 बाजीफाजाय, अभयालती 

लगा लळल्रक गणलेळ वॊच 
भरेु भरुी एकूण 

1 6 9 15 
2 13 6 19 
3 2 7 9 
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4 17 18 35 
5 13 7 20 
6 1 6 7 
7 6 16 22 

 58 64 122 
4)       
5)      भनऩाच्मा ळाऱाॊकड ेपाय भोठमा प्रभाणालय गणलेळ वॊच लळल्रक शोत.े त्माभऱेु आलचमकतऩेेषा जादा गणलेळ 

लळल्रक अवल्माने काऩड खयेदी ल लळराईलय झारेरा खचा शा भनऩाची आधथाक जस्थती अडचणीची अवताना 
अनालचमक झाल्माच ेहदवनू मेत.े  

 
   3. ळारेम गणलेळाचे काऩड ऩयुवलण्माफाफत भनऩा अभयालतीने भशायाष्ट्र याज्म शातभाग भशाभॊडऱ, 
नागऩयू माॊना ऩयुलठा आदेळ क्र.अभनऩा/उऩा/बा.वल./236/2014 हदनाॊक 19.03.2014 नवुाय एकुण 
43823.90 लभटय काऩड ऩयुवलण्माफाफत आदेळ हदरा. भशायाष्ट्र याज्म शातभाग भशाभॊडऱ, नागऩयू माॊचे 
देमक क्र.180 हद.30.06.2014 नवुाय काऩडाचा ऩयुलठा केल्माचे वाठा नोंदलशीलरुन हदवनू मेत.े मालरून 
गणलेळ काऩड ऩयुलठा वशा आठलडमाच्मा आत केल्माचे हदवनू मेत नाशी. त्माभऱेू ऩरयणाभत: 12129 
गणलेळ वॊच लळराई कयीता रागणाया कारालधी वलचायात घेता वलद्मार्थ्मांना गणलेळ वलरॊफाने ऩयुवलल्माचे 
हदवनू मेत अवनू मोजनेचा उिेळ वपर झारा नाशी. 
 
   4. भशायाष्ट्र ळावन उद्मोग वॊचारनारम ळावन ऩरयऩत्रक बाॊखव/शातभाग काऩड/दयननजचचती/ 
(29)/ 2011-12/फी17003 हदनाॊक 3.09.2011 अन्लमे भागणीऩत्र प्राप्त झाल्माऩावनू 6 आठलडमाच्मा 
आत भाराचा ऩयुलठा न झाल्माव उलळया ऩयुलठा केरेल्मा भाराच्मा ककभॊतीलय 0.5% प्रती आठलडा 
प्रभाणे दॊड भागणीकायारा हदरा जाईर अवे ननदेळ आशे. अवे अवताॊना वदय काऩड वशा 
आठलडमाच्मा आत ऩयुलठा न केल्माभऱेु ळावन ऩरयऩत्रकाप्रभाणे कभार भमाादा ऩयुलठा कारालधीभध्मे 
ऩयुलठा न केल्माव भाराची ककॊभत रु.1 राखाऩेषा जास्त अवेर तय अळा ककॊभतीच्मा 5% दॊडाची 
तयतदू अवताॊना त्माप्रभाणे दॊडात्भक कामालाशी कयण्मात आरी नाशी. त्माभऱेू भशायाष्ट्र याज्म शातभाग 
भशाभॊडऱ नागऩयू माॊनी प्रत्मषात हद.24.06.2014 रा काऩड ऩयुलठा उलळया केल्माफाफत चौकळी करून 
दॊडात्भक कामालाशी कयाली. 
 
   5. ळावन ननणाम क्र.बाॊखव-1088/(2512)/उद्मोग-6 हद.2 जाने.1992 च्मा ऩयीलळष्ट्ट-8 प्रभाणे 
डामयेक्टय, वऩुयीन्टेडन्व कॊ ऩनी ऑप इॊडीमा प्रा. लर. माॊचेकडून भनऩा अभयालतीने काऩडाची Test 
Certificates प्राप्त केल्माचे हदवनू मेत नाशी. अवे प्रभाणऩत्र नस्तीत आढऱून आरे नाशी. 
 
      उऩयोक्त नभदू आषेवऩत भदु्माॊच्मा अनऴुॊगाने अधावभाव ऩत्र क्र.190 हद.28.05.2018 नवुाय वॊफॊधीत 

अलबरेख ल खुरावा वादय कयण्माव कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुभागणी केरेरे अलबरेख ल खुरावा प्राप्त न 

झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATDUBM6401 (Ref No : 190)                                                                           
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116 भनऩा ळाऱेच ेइभायत फाॊधकाभ, देखबार ल दरुूस्त्ती मालयीर खचायच ेनस्त्त्मा ल 
अर्बरेख  रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन न देणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :241   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 41949656.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 38539964.00/- 

 

भशानगयऩालरका अभयालती अॊतगषत ळाऱाॊच ेनवलन इभायतीच ेफाॊधकाभ, देखबार ल दरुूस्ती माकयीता वन 

2014-15 भध्मे अथषवॊकल्ऩात रेखालळऴष 241 लय भुऱ तयतूद रु.40000000/- कयण्मात आरी शोती. वन 2015-

16 कयीता वुधायीत ल वन 2016-17 चे भुऱ अॊदाजऩत्रकात ळाऱेचे फाॊधकाभ, देखबार ल दरुूस्तीलय 

रु.39,43,260/- एलढा प्रत्मष खचष झाल्माच ेनभूद आशे. लळषण वलबागाकडीर अनुदान नोंदलशीनुवाय 

रु.3,85,39,964/- एलढा खचष झाल्माची नोंद अवुन लळषण वलबागाने काभननशाम खचाषवाठी फाधॊकाभ 

वलबागारा एकूण रु.4,19,49,656/-एलढा ननधी वलतयीत केल्माच ेददवून मेत.े भॊजूय तयतूदीऩेषा जादा खचष 
झारेर आशे. प्रत्मष खचाषभध्मे ल नोंदवलरेल्मा खचाषभध्मे रु.3,80,06,396 एलढमा यकभेची तपालत अवून मात 

आधथषक अननमलभतता शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
 

  

 भशानगयऩालरका अभयालतीच्मा वन 2014-15 चे अथावॊकल्ऩात लळषण वलबागावाठी ळाऱेचे फाॊधकाभ, 

देखबार ल दरुूस्तीवाठी रु.4,00,00,000/- तयतदू भॊजूय केरी अवनू वदयची काभ ेभनऩाच्मा फाॊधकाभ 

वलबागाकडून कयण्मात आरी आशेत. काभननशाम खचाावाठी भॊजूय काभाच्मा अनऴुॊगाने लळषण वलबागाने 

फाॊधकाभ वलबागारा वन 2014-15 भध्मे लेऱोलेऱी ननधी उऩरब्ध करून हदल्माच ेलळषण वलबागाच्मा अनदुान 

नोंदलशीतनू हदवनू मेत.े लळषण वलबागाच्मा अनदुान नोंदलशीनवुाय प्रत्मष वलतयीत केरेरा काभननशाम ननधी 
रु.4,19,49,656/- एलढा आशे. फाॊधकाभ वलबागाव वलतयीत केरेरा ननधी ल वन 2016-17 चे अॊदाजऩत्रकात 

दळावलरेरा प्रत्मष खचा मात पाय भोठमा प्रभाणालय तपालत अवल्माने अधावभाव ऩत्र क्र.203 हद.20.06.2018 

ल ऩत्र क्र.229 हद.13.07.2018 नवुाय झारेल्मा खचााच ेअनऴुॊगाने ळाऱाॊचे फाॊधकाभ, देखबार ल दरुूस्तीलयीर 

काभाची प्रळावकीम भॊजूयी, ताॊत्रत्रक भान्मता, स्थामी वलभतीची भॊजूयी, भॊजूय ननवलदा, भोजभाऩ ऩजुस्तका ल 

खचााची प्रभाणके इत्मादी भाहशती रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन देणेफाफत कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ु

फाॊधकाभ वलबागाने अलबरेख,े नस्त्मा ल नोंदलशमा रेखाऩरयषणाव वादय केल्मा नाशी.  
 
    वन 2014-15 कयीता भॊजूय तयतदू       रु.4,00,00,000/- 
    वन 2016-17 चे अॊदाजऩत्रकात नभदू प्रत्मष खचा रु.39,43,260/- (वन 2014-15 चा) 
    लळषण वलबागाकडीर अनदुान नोंदलशीनवुाय नभदू एकूण खचा रु.3,85,39,964/- 
    लळषण वलबागाने फाॊधकाभ वलबागारा वलतयीत केरेरा ननधी रु.4,19,49,656/-  
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    भनऩाच्मा ळाऱा देखबार ल दरुूस्तीलयीर खचाावाठी  रेखालळऴा 241 वन 2014-15 ची तयतदू रु.40000000/- 

लळषण वलबागाने काभननशाम वलतयीत केरेरा ननधी खारीरप्रभाणे (ननलडक प्रकयणे) – 
                                                                 (यक्कभ रुऩमात) 

अ.क्र.       फाफननशाम खचााचा वलऴम  खचााची यक्कभ 

1 प्रबाग क्र.15 लडाऱी मेथीर भनऩा ळाऱा  क्र.14 मेथे E-
Learning  Hall  चे फाॊधकाभ. 

रु.34,08,695/- 

2 भनऩा ळाऱा क्र.21 कैरावनगय मेथे खाॊफ उबारुन उजाा 
फचतीचा हदला रालणे. 

रु.88,301/- 

3 अभयालती भनऩा ळाऱाभधीर छऩाई, यॊगयॊगोटी ल इतय 

ककयकोऱ दरुूस्तीफाफत. 
रु.2,00,000/- 

4 भनऩा उच्च प्राथलभक उदुा ळाऱा क्र.1 नयुनगय मा ळाऱेच े दोन 

लगा खोल्माच ेफाॊधकाभ. 
रु.13,15,556/- 

5 भनऩा भयाठी ळाऱा क्र.23 ल कन्मा ळाऱा क्र. 8 मेथे कम्ऩाउॊ ड 

लॉरचा खचा 
रु.2,53,123/- 

6 भनऩा अभयालती ळाऱा दरुूस्ती झोन क्र.1,2,3,4,5 अभयालती. रु.29,80,663/- 

7 भनऩा उच्च प्राथ. हशन्दी ळाऱा क्र.7 मेथे वऩण्माच्मा ऩाण्माची 
व्मलस्था कयणे. 

रु.1,12,655/- 

8 E-Learning School च्मा उद्घाटन कयीता लडाऱा ळाऱेची 
लगा खोरी नतुणीकयण कयणे. 

रु.3,34,368/- 

9 प्रबाग क्र.15 भधीर भनऩा ळाऱा क्र.14 लडाऱी मेथीर E-
Learning School चे उद्घाटन. 

रु.50,000/- 

10 भनऩा ळाऱा हशन्दी भरुाॊची भाध्म. ळाऱा नेशरू भदैान मेथे 
दळाननम बागात ऩेव्शीॊग ब्रॉक फवलणे ल वॊयषण लब ॊत 

फाॊधकाभ कयणे. 

रु.6,24,730/- 

11 भनऩा ळाऱा क्र.8 भयाठी याभनगय लॉचभन ननलाव दरुूस्तीच े

काभ. 
रु.49,699/- 
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12 भनऩा ळाऱा जेलडनगय भधीर ळाऱेची यॊगयॊगोटी कयणे. रु.49208/- 

13 भनऩा उदुा उच्च प्राथ. ळाऱा क्र.7 ळाऱेची ळाखा रारखडी मा 
कयीता चाय खोल्माच ेफाॊधकाभ कयणे. 

रु.27,93,911/- 

14 ळगेाॊल गालठान ळाऱेभध्मे ऩेव्शीॊग ब्रॉक फववलणेफाफत. रु.4,73,697/- 

15 प्राथ. ळाऱा दरुूस्ती ल देखबार तवेच प्र. क्र.11 भधीर ळाऱा 
क्र. 2 मेथे ऩेजव्शॊग ब्रॉक फववलणे. 

रु.4,73,697/- 

16 भनऩा ळाऱा क्र.17 वलरावनगय मेथीर ळाऱेची दरुूस्ती 
कयणेफाफत. 

रु.27,65,660/- 

17 भनऩा ळाऱेरा रागनू अवरेल्मा  ळाऱेचे वाॊडऩाणी लाशून 

जाण्माकयीता क्राॊक्रीट नारीच ेफाॊधकाभ कयणे. 
रु.8,79,341/- 

18 भनऩा उदुा ळाऱा क्र.10 ल उदुा ळाऱा क्र.3 भनऩा ळाऱेची 
यॊगयॊगोटी ल ऩेजव्शॊग ब्रॉक फववलणे.  

रु.5,01,142/- 

19  याजाऩेठ मेथीर ळाऱेभध्मे वलकाव काभ ेल दरुुस्तीफाफत 

 

रु.7,17,173/- 
20 भनऩा ळाऱा क्र.24 फडनेया मेथीर भनऩा ळाऱेभध्मे दरुूस्ती ल 

यॊगयॊगोटीचे काभ कयण्माफाफत. 

रु.12,12,927/- 

21 भनऩा उदुा ळाऱा क्र.4 ल 11 मेथीर ळाऱेची दरुूस्ती ल 

यॊगयॊगोटीचे काभ. 

रु.6,67,026/- 

22 जभीर कॉरनी भनऩा ळाऱा क्र. 8 उदुा मा ळाऱेत ऩेजव्शॊग 

ब्रॉक फववलणे. 

रु.7,10,991/- 

23  जभीर कॉरनी भनऩा ळाऱा क्र. 8 उदुा मा ळाऱेत ऩेजव्शॊग 

ब्रॉक फववलणेफाफत. 

रु.6,64,838/- 

24 भनऩा भयाठी ळाऱा अकोरी मेथ ेऩेजव्शॊग ब्रॉक फववलणे 

 

रु.6,00,073/- 

25 भनऩा उच्च प्राथ. ळाऱा जेलड ऩलननगय मेथे कॊ म्ऩाउॊ ड लॉर 

चे काभ. 

रु.29,82,504/- 

26 भनऩा ळाऱा क्र.17 वलरावनगय मेथीर नवलन वलदतुीकयण 

कयणेफाफत. 

रु.1,75,914/- 
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27 भनऩा नेशरू भदैान ळाऱेच्मा इभायतीतीर लगा खोल्माभध्मे 

नवलन वलद्मतुीकयण. 

रु.2,38,168/- 

28 भनऩा ळाऱा क्र.17 वलरावनगय मेथे ओटा ल ळडे फाॊधने.  

 

रु.19,04,514/- 

29 नयुनगय मा ळाऱेची यॊगयॊगोटी कयणेफाफत. रु.1,97,754/- 

30 लडाऱी मेथ्रीर भनऩा ळाऱा क्र.14 मेथे ई-रननाग शॉरचे 
फाॊधकाभ. 

रु.728,917/- 

31 फधुलाया ळाऱेत शॉर चे फाॊधकाभ ल यॊगयॊगोटीची काभ े रु.5,34,537/- 

32 भनऩा ळाऱा नभनुा मा ळाऱेची दरुूस्तीच ेकाभ रु.1,13,655/- 

33 फधुलाया भनऩा ळाऱेची दरुुस्तीच ेकाभ रु.6,76,344/- 

34 भनऩा ळाऱा क्र.2 फधुलाया मेथीर ळाऱेचे वलद्मतुीकयण रु.1,95,355/- 

35 भनऩा ळाऱा फेनोडाचे दरुुस्ती ल यॊगयॊगोटीचे काभ रु.18,54,850/- 

36 भनऩा ळाऱा ळेंगाल यॊगयॊगोटी ल ऩेजव्शॊग ब्राकच ेकाभ ल लॉर 

कॊ म्ऩाउॊ डच ेफाॊधकाभ 

रु.1,91,693/- 

37 भनऩा ळाऱा क्र.10 उदुा ळाऱा फडनेया दरुूस्ती यॊगयॊगोटीॊच े

काभ. 

रु.2,54,209/- 

38 भनऩा उदुा ळाऱा  क्र. 8 मा ळाऱेरा वॊयषक लब ॊतीरगत ऩेव्शीॊग 

ब्रॉक फववलणे. 

रु.2,49,956/- 

39 भनऩा उदुा ळाऱा क्र. 8 जभीर कॉरनी मेथे वॊयषक लब ॊतरगत 

ऩेजव्शॊग ब्रॉक फववलणे. 

रु.2,49,956/- 

40 भनऩा उदुा ळाऱा क्र. 8 जभीर कॉरनी मेथे वॊयषक लब ॊतरगत 

ऩेजव्शॊग ब्रॉक फववलणे. 

रु.2,49,956/- 

41 भनऩा उदुा ळाऱा क्र. 8 जभीर कॉरनी मेथे वॊयषक लब ॊतरगत 

ऩेजव्शॊग ब्रॉक फववलणे. 

रु.2,49,956/- 

42 भनऩा ळाऱा जेलड मेथीर ळाऱेच ेफाॊधकाभ रु.4,10,952/- 

43 भनऩा ळाऱा क्र.7 फडनेया ऩेजव्शॊग ब्रॉक फववलणे. रु.8,89,883/- 
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44 भनऩा ळाऱा नन ॊबोया मा ळाऱेत ऩेजव्शॊग ब्रॉक फववलणे. रु.4,40,676/- 

45 भनऩा ळाऱा जभीर कारनी क्र. 8 चे ळाऱेवभोय ल ळाऱेच्मा 
फाजूरा क्रॉक्रीॊट योडचे फाॊधकाभ. 

रु.14,91,254/- 

46 भनऩा ळाऱा क्र.9 नयुनगय ळाऱेच ेफाॊधकाभ- श्री.फोफडवेय रु.3,57,787/- 

47 भनऩा ळाऱा क्र.11 चे फाॊधकाभ. रु.1,95,907/- 

48 भनऩा ळाऱा क्र.10 च्मा कम्ऩाउॊ ड चे फाॊधकाभ  रु.5,21,112/- 

49 भनऩा ळाऱा भयाठी प्राथलभक ळाऱा क्रॊ . 21 भशादेल खोयी चे 
फाॊधकाभ कयणे. 

रु.15,00,000/- 

 
        उऩयोक्त काभाॊलयीर एकूण वलतरयत अनदुान रु.4.14 कोटीऩकैी रु.39.43 राख एलढा प्रत्मष खचा 
अॊदाजऩत्रकीम ऩसु्तकात नोंदवलण्मात आरा अवरा तयी खचााच्मा लळषण वलबागाकडीर प्रत्मष खचााच्मा 
आकडलेायीत (रु.3.95 कोटी ) प्रचॊड तपालत हदवनू मेत.े फाॊधकाभ वलबागाव अधावभाव ऩत्राव्दाये 

रेखाऩरयषणावाठी आलचमक वॊऩणूा अलबरेख उऩरब्ध करुन देणफाफत कऱवलण्मात आर े शोत.े ऩयॊत ु

रेखाऩरयषणाव अलबरेख उऩरब्ध करुन देण्मात आरे नाशी. खचाातीर तपालत रषात घेता वदय काभाभध्मे 

आधथाक अननमलभतता शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी.  
DATDUBM6401 (Ref No : 229)                                                                           

117 ऩळुवलॊधयन वलबागाने रेखाऩरयषणावाठी अर्बरेख वादय न कयणे तवेच ऩाऱील प्राणी 
ऩयलाना ळुल्क लवुर न केल्माने भनऩा ननधीची शानी झाल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :234   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 819520.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 819520.00/- 

 

भशानगयऩालरका, अभयालतीच ेवन 2014-15 चे रेखाऩरयषणादयम्मान भनऩाच्मा ऩळुलदै्मकीम वलबागाचे 
रेखाऩरयषणाकयीता एकुण रु.819520/- एलढमा खचाषची प्रभाणके, भनऩा अधधननमभ 1949 चे करभ 386(2) 

नुवाय आकायण्मात आरेल्मा ऩयलाना ळुल्काऩावून प्राप्त उत्ऩन्न तवेच  अनधधकृत भाॊववलक्री उऩरली 
ऩळुऩारनाकयीता ऩोलरव वॊयषणालयीर खचष इत्मादी प्रकयणी अलबरेख रेखाऩरयषणाव वादय कयण्मात आर े



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[214] 

नाशी. 
 

  

भशायाष्ट्र ळावन, उद्मोग, उजाा ल काभगाय वलबाग ळावन ननणाम क्र.बाॊखव-1088/2512/उद्मोग/6 हदनाॊक 2 

जाने.1992 भधीर ऩरयच्छेद क्र.7 नवुाय खयेदीच ेदयकयाय 1 भे ऩलुी कयणे आलचमक आशे. बटक्मा कुत्र्माॊची 
वॊख्मा ननमॊत्रत्रत कयण्माकयीता रव खयेदी कयण्मावाठी भॊजूय केरेल्मा दयकयायानवुाय खयेदी कयणे आलचमक 

आशे. तवेच भनऩा अधधननमभ 1949 चे करभ 386(2) नवुाय आकायण्मात आरेल्मा ऩयलाना ळलु्काऩावनू प्राप्त 

उत्ऩन्न माफाफतची भाहशती रेखाऩरयषणाव वादय कयणेफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.78 हद.15.03.2018 नवुाय 

कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ुऩळलुदै्मकीम वलबागाने अलबरेख ल भाहशती रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन 

देण्मात आरी नाशी. त्माभऱेु खारीर नभदु भिु ेआषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
 

1. भशानगयऩालरका अभयालतीच ेऩळलुदै्मकीम वलबागाने वन 2014-15 भध्मे रेखालळऴाननशाम खारीर प्रभाणे 

खचा केरा अवनू खचााच ेअनऴुॊगाने प्रभाणके रेखाऩरयषणाव वादय कयण्मात आरी नाशी. 
                                                             (रूऩम आकडमात) 

   रेखालळऴााचा तऩलळर रेखालळऴा वन 2014-15 ची भॊजूय 

तयतदू 

प्रत्मष 

खचा 
ककयकोऱ खचा 233 100000 26940 

चलान उत्ऩत्ती ननमत्रॊण उऩक्रभ 234 5000000 532580 

अनधधकृत भाॊववलक्री उऩरली ऩळऩुारक कयीता 
ऩोलरव वॊयषण 

418 4000000 260000 

  9100000 819520 

 

रेखालळऴा 234 ल 418 अतॊगात खचााचा अॊदाज घेऊन अॊदाजऩत्रकात तयतदू कयणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ुभॊजूय 

तयतदूीच्मा तरुनेत रेखालळऴा 234 भध्मे 10.65% ल रेखालळऴा 418 भध्मे 6.5% एलढाच खचा झारा आशे. 

अलास्तल खचााची तयतदू केल्माने नागयी वोमी-ववुलधालय खचाावाठी ननधी अऩयुा ऩडरा अवनू वलकाव काभालय 

ऩरयणाभ शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
 

2. भशानगयऩालरका,  अभयालती ळशयातीर ऩाऱील कुत्र्माचा ऩयलाना देण्माऩावनू भनऩाव वन 2014-15 
भध्मे प्राप्त उत्ऩन्नाचा तऩलळर वादय कयण्माव कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुरेखाऩरयषणाव भाहशती 
वादय कयण्मात आरी नाशी. भनऩा अधधननमभ 1949 चे करभ 386(2) नवुाय ऩाऱील प्राण्मावाठी 
ऩयलाना ळलु्क आकायणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुवन 2016-17 चे अॊदाजऩत्रकात नभदु वन 2014-15 
भध्मे जनालये ऩयलाना ळलु्क रेखालळऴा 428 अतॊगात प्राप्त उत्ऩन्न ननयॊक दळावलण्मात आरे आशे. 
अधधननमभातीर तयतदूीनवुाय जनालये ऩयलाना ळलु्क लवरु न केल्माने भनऩा भशवरुाची शानी झारी.    
 

3. अभयालती ळशयातीर बटक्मा कुत्र्माॊची वॊख्मा ननमॊत्रत्रत कयण्मावाठी रु.532580/- एलढा खचा 
कयण्मात आरा अवनू खचााची प्रभाणके, केरेरी उऩाममोजना, वव्शेषण अशलार रेखाऩरयषणाव 
उऩरब्ध करुन देण्मात आरे नाशी. त्माभऱेु प्रत्मषात झारेरा खचा ननमभानवुाय कयण्मात आरा ककॊ ला 
नाशी, माफाफत वखोर तऩावणी कयता आरी नाशी. 
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       उऩयोक्त प्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र.78 हद.15.03.2018 नवुाय रेखाऩरयषणाकयीता अलबरेख 
ल खचााची प्रभाणके उऩरब्ध करुन देणेफाफत कऱवलण्मात आरे शोते. ऩयॊत ुखचााची प्रभाणके ल 
अलबरेख रेखाऩरयषणाव प्राप्त न झाल्माने एकुण खचााची यक्कभ रु.819520/- आषेऩाधीन ठेलण्मात 
मेत आशे. 

DATDUBM6401 (Ref No : 78)                                                                           

118 भनऩाच्मा ळाऱेतीर लगय 9 ल 10 च्मा वलद्मार्थमािंना ऩाठ्मऩुस्त्तके ऩुयवलणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :245   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 256802.00 /- 

 

भशानगयऩालरका अभयालती अतॊगषत भनऩाच्मा ळाऱेतीर भयाठी ल दशॊदी भाध्मभातीर लगष 1 त े8 च्मा 
वलद्मार्थ्मांना ळावनाकडून ऩाठमऩुस्तके ऩुयवलण्मात मेत.े त्माच धतीलय भनऩाच्मा ळाऱेतीर भयाठी ल दशॊदी 
भाध्मभातीर लगष 9 ल 10 च्मा वलद्मार्थ्मांना भोपत ऩाठ्मऩुस्तके ऩुयवलण्मावाठी भनऩाच ेबाॊडाय वलबागाकडून 

खयेदी कयण्मात आरी. ऩाठमऩुस्तकाच ेभागणीवॊफॊधी लळषणाधधकायी, भनऩा अभयालती माॊची भागणी 
अवल्माचे ददवून मेत नाशी. तवेच वाठा नोदलशीत प्राप्त ऩाठ्मऩुस्तकाची नोंद नाशी. 
 

  

अभयालती भशानगयऩालरका अतॊगात भनऩाच्मा भाध्मलभक ळाऱाभध्मे भयाठी ल हशॊदी भाध्मभात लगा 9 ल 10 

भध्मे लळकणा-मा वलद्मार्थ्मांना ऩाठमऩसु्तके ऩयुवलण्माफाफत लळषणाधधकायी, भनऩा, अभयालती माॊचेकडून 

रयतवय प्रस्ताल प्राप्त झाल्माच ेहदवनू मेत नाशी. भनऩाच्मा ळाऱाॊभधून अत्मॊत गयीफ तथा शराखीच्मा 
ऩरयजस्थतीतीर वलद्मार्थ्मांना ऩाठ्मऩसु्तके भनऩा पॊ डातनू ऩयुवलण्मात आरी. नस्तीची ऩडताऱणी केरी अवता 
वॊफॊधीत ळाऱाॊनी भागणीऩत्रानवुाय वादय केरेल्मा ऩटवॊख्मेएलढी ऩसु्तकाची खयेदी केल्माच ेहदवनू मेत.े 
 
   भनऩा ळाऱाकडून ऩसु्तकाची भागणी खारीरप्रभाणे आशे:- 

ऩुस्तकाची नाले लगा 9 ला लगा 10 ला 
भयाठी भाध्मभ हशॊदी भाध्मभ भयाठी भाध्मभ हशॊदी भाध्मभ 

भयाठी, इॊग्रजी, हशॊदी, गणणत, वलसान, 

वभाजळास्त्र 
85 99 80 78 

एकूण 85 99 80 78 

     
    भनऩाच्मा भाध्मलभक ळाऱाॊभध्मे भयाठी ल हशॊदी भाध्मभात लगा 9 ल 10 भध्मे लळकणाये एकूण 342 वलद्माथी 
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आशे. ऩसु्तकाचा ऩयुलठा कयणेफाफत ऩाठमऩसु्तक बाॊडाय वलबाग कामाारम अभयालती मेथ ेलळषणाधधकायी 
भनऩा माॊचे नालाने नोंदणी करुन दयऩत्रक भागवलण्मात आर.े बाॊडाय व्मलस्थाऩक ऩाठमऩसु्तक बाॊडाय ल 

वलतयण कें र अभयालती माॊनी भनऩा बाॊडाय वलबागाच्मा भागणीनवुाय दयऩत्रकावश रु.256802/- बयणा 
कयण्माव वचुवलरे. त्मानवुाय भनऩा, अभयालती माॊनी रु.256802/- चे प्रदान प्रभाणक क्र.270 हद.7.05.2015 

नवुाय कयण्मात आर.े 
 
     मालयीर रेखाऩरयषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत- 
 
1. भशायाष्ट्र याज्म ऩाठमऩसु्तक ननलभाती ल अभ्माव वॊळोधन भॊडऱ, वलतयण कें र अभयालती माॊनी त्रफर 

क्र.31500459 हद.30.06.2015 नवुाय ऩयुलठा केरेरी वलऴमलाय ऩसु्तके 48 एकूण वॊख्मा 4825 चे देमक 

रु.291220/- लजा लटाल रु.43683/- ननव्लऱ यक्कभ रु.247537/- प्राप्त झार.े भनऩाने प्रदान केरेरी यक्कभ 

रु.256802/- लजा देमकाची ननव्लऱ रु.247537/- अवताॊना उलारयत यक्कभ रु.9265/- भनऩाव ऩयत आल्माची 
नोंद नस्तीत  नाशी. त्माभऱेु रु.9265/- चे अनतप्रदान झाल्माच ेहदवनू मेत.े 
 
2. ऩाठमऩसु्तके बाॊडाय वलबागाव प्राप्त झाल्माफाफत तवेच ऩाठमऩसु्तकाच ेवलतयण भनऩाच्मा ळाऱाॊना 
केल्माफाफत नस्तीत नोंद नाशी. बाॊडाय वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीची ऩडताऱणी केरी अवता ळारेम ऩसु्तके 

प्राप्त झाल्माफाफतची नोंद वाठानोंदलशीत नाशी. तवेच ळाऱाॊची वाठा नोंदलशी रेखाऩरयषणाव प्राप्त झारी 
नाशी. त्माभऱेु ळाऱाॊना प्रत्मषात ऩसु्तकाचा ऩयुलठा कयण्मात आरा माफाफत खात्री कयता  आरी नाशी.  
      उऩयोक्त प्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र.167 हद.4.05.2018 नवुाय आलचमक भाहशती ल खुरावा वादय कयण्माव 

कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ुखुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATDUBM6401 (Ref No : 167)                                                                           

122 अनतिभण वलबागाने घेतरेल्मा अधग्रभाचा लाऩय प्ररॊबफत कारालधीतीर भजूयी 
प्रदानाकरयता कयणेफाफत तवेच भोठमा प्रभाणात योख काढून त्माचा गैयलाऩय कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊ ख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :202   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 1260000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1260000.00/- 

 

भनऩाचे अनतक्रभण वलबागाने अनतक्रभण ऩथकाकरयता रालरेल्मा भजूयाॊची भजूयी प्रदान कयणेकरयता 
लेऱोलेऱी भनऩाकडून अधग्रभ घेण्मात आर ेअवून त्माचा लाऩय प्ररॊत्रफत कारालधीतीर भजूयाॊची भजूयी प्रदान 

कयण्माकरयता कयण्मात आल्माच ेददवून मेत.े  लास्तवलक कोणत्माशी अधग्रभाचा लाऩय शा अधग्रभ 

घेतल्मानॊतयच्मा कारालधीकरयता कयणे आलचमक अवून प्रत्मषात झारेल्मा काभाची भजूयीची देमके वादय 

करुन ती ऩायीत कयणे आलचमक शोत.े         तवेच भजूयाॊची भजूयी त्माॊचे फॉक खात्मात जभा कयणे आलचमक 
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अवताॊना भोठमा प्रभाणात योख लाटऩाकरयता अधग्रभ काढण्मात आरा अवून योख यकभेचा गयैलाऩय केल्माच े

ननदळषनाव मेत.े 

 

  

     भनऩाचे अनतक्रभण वलबागाने ळशयातीर यस्त्मालयीर अनतक्रभण काढणे, अनधधकृत फाॊधकाभ ऩाडणे, 

ळशयातीर रशान भोठे नार ेवाप कयणे इ.काभाकरयता रालण्मात आरेल्मा भजूयाॊची भजूयी प्रदान कयणेकरयता 
भनऩाकडून लेऱोलेऱी अधग्रभ घेण्मात आर े आशे.  लास्तवलक कोणत्माशी अधग्रभाचा लाऩय अधग्रभ 

घेतल्मानॊतयच्मा कारालधीकरयता कयणे आलचमक अवनू प्रत्मषात झारेल्मा काभाची भजूयीची देमके वादय 

करुन ती ऩायीत कयणे आलचमक शोत.े  ऩयॊत ूतवे न कयता वदय अधग्रभाचा उऩमोग प्ररॊत्रफत कारालधीतीर 

भजूयाॊची भजूयी प्रदान कयणेकरयता कयण्मात आल्माच ेहदवनू मेत.े 

     तवेच वदय काभाकरयता ननमलभत एकवायख े भजूय रालण्मात आल्माभऱेु भजूयीची यक्कभ थेट फॉक 

खात्मातजभा कयणे ककॊ ला धनादेळाव्दाये प्रदान कयणे आलचमक अवताॊना भोठमा प्रभाणात योखीने भजूयीच े

तवेच कपक्व लेतनाच े प्रदान कयण्मात आर े आशे.  कपक्व लेतनाचे देमक ऩारयत करुन प्रदानाची यक्कभ 

वॊफॊधधताॊच े फॉक खात्मात ककॊ ला धनादेळाव्दाये प्रदान कयणे आलचमक अवताॊना अधग्रभाच े यकभेतनू ऩयस्ऩय 

योखीने प्रदान केल्माचेननदळानाव आर.े  वदय फाफ ननमभफाशम अवनू भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग, ळावन 

ननणाम क्र.डीडीओ 1007/ प्र.क्र.62/कोऴा-प्रळा-5, हदनाॊक 7 एवप्रर, 2008 नवुाय धनादेळाव्दाये ककॊ ला थेट फॉक 

खात्मातनू प्रदानाची यक्कभ अदा कयणे आलचमक अवताना ननमभफाशम योखीने प्रदान कयण्मात आर.े   

तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे :-    

 अधग्रभाची उचर केल्माचा तऩळीर अधग्रभ वभामोजनाचा तऩळीर  

अ.क्र. प्रभाणक 

क्रभाॊक 

हदनाॊक अधग्रभाची 
यक्कभ 

प्रभाणक 

क्रभाॊक 

हदनाॊक वभामोजजत 
यक्कभ 

वभामोजन 

प्रभाणकात प्रत्मष 

खचााचा कारालधी 
1 10787 7.3.2014 200000 313 22.4.2014 200000 14.11.13 त े

15.2.14 
2 509 29.4.2014 60000 1712 12.6.2014 60000 16.2.14 त े14.3.14 
3 507 29.4.2014 100000 1711 12.6.2014 100000 15.3.14 त े15.4.14   
4 1711 12.6.2014 100000 2703 11.7.2014 100000 16.4.14 त े9.5.14 
5 2744 15.7.2014 100000 3724 11.8.2014 100000 10.5.14 त े1.6.14 

6 4665 9.9.2014 100000 5216 23.9.2014 100000 2.6.14 त े24.6.14 
7 5924 10.10.14 100000 6725 22.10.14 100000 25.6.14 त े18.7.14 
8 6449 18.10.14 100000 7545 12.11.14 100000 19.7.14 त े19.8.14 
9 8225 29.11.14 100000 2548 15.12.14 100000 21.8.14 त े20.9.14 
10 9651 3.1.2015 100000 10954 3.12.2015 100000 22.9.14 त े29.10.14 
11 11172 9.2.2015 100000 12394 5.3.2015 100000 30.10.14 त े
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29.11.14 
12 1917 20.6.2014 100000 श्री.जी.एच.जमस्लार, तत्कारीन 

अनतक्रभण ऩथक प्रभखु 

वभामोजन हदवनू 

आर ेनाशी. 
  एकूण 1260000     

 

2.   लयीर तक्त्मातीर अ.क्र.12 नवुाय रु.1,00,000/- अधग्रभाच ेवभामोजनाफाफत लायॊलाय तोंडी तवेच अधावभाव 

ऩत्राद्लाये भागणी करुनशी अलबरेख उऩरब्ध करुन हदरा नवल्माभऱेु वदय अधग्रभाच ेवभामोजन झाल्माची 
खात्री ऩटत नाशी.  

     माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.191, हदनाॊक 30.5.2018 नवुाय खुरावा भागवलरा अवता कोणतशेी उत्तय प्राप्त 

न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATDSTM7301 (Ref No : 191)                                                                           

127 फाजाय ओटमाॊच्मा बाड ेयकभेत स्त्थामी वर्भतीच्मा ठयालानुवाय  बाडलेाधीची 
अॊभरफजालणी न  केल्माने 2014-2015 भध्मे   भोठ्मा भशावुराच े  च ेनुकवान शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 0 

   

रेखा ळीऴा :18   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

फाजाय ओटमाॊच्मा बाड ेयकभेत लाढ कयण्माच्मा स्थामी वलभतीच्मा दद. 14.02.2014 च्मा ठयालानुवाय फाजाय ल 

ऩयलाना वलबागाने कामषलाशी केरेरी नाशी. त्माभुऱे प्रचलरत दयानुवाय रु. 8.40 राख लवुरी ऐलजी वुधारयत 

दयानुवाय रु. 56.79 राख लवुरी अऩेक्षषत अवताना उधचत कामषलाशी न झाल्माने भनऩा लाढील भशवुराऩावून 

लॊधचत आशे. 
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    भनऩा अभयालतीच्मा भारकीचे ळशयातीर वलवलध हठकाणी ल वलवलध आकायाचे एकुण 1164 
फाजाय ओटे उऩरब्ध अवनू त्माॊचा लरराल करून प्रनतभाश बाड ेयकभ ननजचचत करून फाजाय वलबागा 
भापा त भशवरू गोऱा केरा जातो. 
 
    स्थामी वलभतीच्मा ठयाल क्रभाक 258 हद. 14.02.2014 च्मा इजत्तलतृानवुाय  वॊऩणूा 1164 
ओटमाऩावनू ऩलूीच्मा ननधाारयत दयानवुाय प्रनतलऴा प्राप्त उत्ऩन्न रु. 8,40,026/- एलढेच अऩेक्षषत 
अवल्माने ल भोठमा कारालधीऩावनू बाड ेयकभेत वधुायणा न केल्माभऱेु उक्त ठयालान्लमे ननजचचत 
दयलाढ भॊजूय करून रु. 8,40,026/- ऐलजी रु.56,79, 000/- एलढा भशवरू बाड ेयकभेऩोटी 2014-
2015 भध्मे प्राप्त शोण्माची अऩेषा व्मक्त कयण्मात आरी. 
 
अ. 
क्र. 

ओटमाचे 
षेत्र 
(चौ.पुट)  

ओटमाची 
वॊख्मा  

ठयालान्लमे भॊजूय 
प्रतीलऴा बाड े
(2014-2015) 

अऩेक्षषत लावऴाक बाड े
यकभ/भशवरू 
(2014-2015) 

प्रत्मषात प्राप्त 
भशवरू  
(2014-2015) 

1 8x8 865  3000 2595000 ओटमाचे षेत्र ल वॊख्मे 
ननशाम प्राप्त बाड े
यकभाॊचा तऩळीर 
उऩरब्ध नाशी. 

2 8x10 132 3000 396000 
3 10x10  52  3000 156000 
4 10x10 25  3000 75000 
5 10x12  25 3000 75000 
6 10x12  46 3000 138000 

7 10x12  4 3000 12000 

8 10x12  1 12000 144000 

9 10x12  1 18000 216000 

10 10x12  2 12000 288000 

11 10x12  2 12000 288000 

12 10x12  2 12000 288000  

13 10x12  3 12000 432000 

14 10x12  4 12000 596000 

       अॊदाजप्रत्रकानवुाय  एकूण अऩेक्षषत 
भशवरू  

5679000  

       
 त्मा नवुाय फाजाय वलबागाने तात्काऱ दयलाढ राग ूकरून तळी लवरुी कयणे आलचमक अवताना 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[220] 

ठयालाप्रभाणे ऩणूाऩणे अॊभरफजालणी कयण्मात आरी नाशी अवे वभजत.े  फाजाय वलबागाव ओटमाच्मा 
षेत्रपऱ ल वॊख्मा ननशाम प्रत्मष आकायणीचा दय तवेच प्रत्मष बाड ेलवरुीचा तऩळीर उऩरब्ध 
कयण्माव वधूचत कयण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुत ेउऩरब्ध कयण्मात आरे नाशी. 
    म्शणजेच फाजाय वलबागाने उधचत दयाची प्रत्मषात आकायणी न केल्माचे ल ओटे धायकाॊना 
ठयालाचे वलरुध्द भबुा  हदल्माचे ळक्मता लाटत.े माप्रकाये प्रबाली अॊभरफजालणी ल लवरुीलयीर 
ननमॊत्रणा अबाली प्रत्मष झारेरी एकूण लवरुी (तऩळीर उऩरब्ध नाशी ) ल ठयालानवुाय अऩेक्षषत यकभ 
रु. 56.79 राख रषात घेता माॊभधीर पयकाच्मा भशवरुाची 2014-2015 भध्मे शानी झारी अवे 
स्ऩष्ट्ट हदवत.े 

DATABWM6901 (Ref No : 195)                                                                           

128 फाॊधकाभ ऩयलानगी धायकाकडून स्त्थाननक वॊस्त्था कय लवूर न कयता प्रनतसाऩर ेप्राप्त 
न केल्माने कयाच्मा भशवुराची शानी शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :392   ळावनननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

फाॊधकाभाच्मा भूल्मालय 0.25% दयाने स्थाननक वॊस्था कयाची आकायणी करून फाॊधकाभ ऩयलानगी धायकाकडून 

लवुरी न कयता प्रनतसाऩत्र ेप्राप्त कयण्मात आरी आशेत. वदय प्रनतसाऩत्रानुवाय फाॊधकाभालय लाऩयरेल्मा 
वादशत्माऩोटी वॊफॊधधत व्माऩाऱमाॊनी मोग्म कयाचा बयणा केल्माफाफत भनऩाकडून कय ननधाषयणाद्लाये खात्री 
कयण्मात आरी नाशी. ऩमाषमाने स्थाननक वॊस्था कयाची तात्ऩुयती शानी झारी आशे. 

 

  

     भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका (स्थाननक वॊस्था कय) (वधुायणा) ननमभ 2012 नवुाय भनऩा 
षेत्रात आमात कयण्मात मेणाऱ्मा भाराच्मा ककभतीलय स्थाननक वॊस्था कयाची आकायणी राग ूआशे. 
त्माभधीर ननमभ 5 नवुाय “भनऩा षेत्रात कोणतशेी काभ शाती घेणाऱ्मा व्माऩाऱ्माॊरा ककॊ ला व्मक्तीरा, 
अळी काभे शाती घेण्मावाठी ळशयाच्मा शिीत आमात केरेल्मा भाराच्मा ककभतीलय एकतय L.B.T. 
प्रदान कयण्माचा ककॊ ला त्माचा कॊ त्राट भलू्माच्मा एकूण यक्कभेच्मा 0.25% इतक्मा ठोक दयाने उक्त 
कय प्रदान कयण्माचा ऩमााम” उऩरब्ध आशे. मा प्रमोजनावाठी  व्माऩायी ककॊ ला कॊ त्राटदायाव भनऩाकड े
स्थाननक वॊस्था कय ननमभाखारी नोंदणी कयणे फॊधनकायक अवत.े 
     ऩयॊत ुलमैजक्तकरयत्मा घयाचे फाॊधकाभ कयणाऱ्मा व्मक्तीव अळा प्रकायची नोंदणी कयणे 
फॊधनकायक नवरी तयी त्माने फाॊधकाभावाठी स्थाननक व्माऩाऱ्माकडून खयेदी करून लाऩयरेल्मा 
वाहशत्मालय स्थाननक वॊस्था कयाचे प्रदान वॊफॊधधत व्माऩाऱ्माकडून झारे अवल्माचा  ऩयुाला  ल अचमा 
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कयाच्मा प्रदानाफाफत व्माऩाऱ्माॊनी लावऴाक वललयणऩत्र ेवादय शोऊन देम कयाचा ऩणूा बयणा झाल्माची 
खात्री शोणे वदु्धा आलचमक आशे. शी लस्तजुस्थती रषात घेतल्माव वदयची प्रकक्रमा दीघा भदुतीची 
अवल्माने फाॊधकाभ कयणाऱ्माकडून उक्त ननमभानवुाय फाॊधकाभ भलू्माच्मा 0.25% एलढमा कयाची 
लवरुी (वभामोजनाच्मा ककॊ ला ऩयताव्माच्मा अधीन याशून) कयणे आलचमक ठयत.े 
     ऩयॊत,ू मा प्रकायची उधचत कामालाशी न कयता “फाॊधकाभाव रागणाये वाहशत्म नोंदणीकृत 
व्माऩाऱ्माकडून खयेदी कयण्मात मेईर” मा आळमाची प्रनतसाऩत्र ेफाॊधकाभ ऩयलानगी धायकाकडून 
भनऩाने लरशून घेतल्माचे हदवनू मेत.े  मा अटीॊलय वटू देण्माची ननमभात तयतदू नवताना अळा 
प्रकयणात स्थाननक वॊस्था कय बयण्माऩावनू  भबुा देण्मात आरेरी आशे. तवेच अचमा प्रकयणातीर 
प्रनतसाऩत्रानवुाय कामालाशी झारी ककॊ ला कवे माचीशी ळशननळा कयण्मात आल्माचे हदवनू आरे नाशी. 
त्माभऱेु अळी ननमभफाह्म वटू हदल्माने स्थाननक वॊस्था कयाची शानी झाल्माची ऩयेुऩयू ळक्मता आशे.  
 
उदा. काशी प्रकयणे ऩढुीर प्रभाणे आशेत : 
अन.ु 
क्र. 

फाॊधकाभ ऩयलानगी क्रभाॊक ल 
हदनाॊक  

आकायणी मोग्म षेत्र ल 
आकायणीचा प्रचलरत दय 
(m2 x Rs.) 

प्रनतसाऩत्र ेप्राप्त केल्माने 
लवरू न झारेरी यक्कभ 
(रुऩमे) 

1 210 – 26.05.2014  66.39 x 100  6,640/- 
2 209 – 26.05.2014 123.55 x 100 12,355/- 
3 208 – 26.05.2014   92.53 x 100 9,253/- 
4 211 – 26.05.2014  64.61 x 100 6,461/- 
5 233 – 29.05.2014  110.80 x 100 11,080/- 

 
     वफफ अळी प्रनतसाऩत्र ेवादय झारेल्मा प्रकयणात ज्मा व्माऩाऱ्माकडून फाॊधकाभ वाहशत्म खयेदी 
कयण्मात आरी आशे त्माॊच्मा स्थाननक वॊस्था कयाची लावऴाक वललयणऩत्रानवुाय कयाचे अचूक ननधाायण 
ल आलचमक ऩतूाता झारेरी नवल्माव अचमा फाॊधकाभ ऩयलानगी धायकाकडून स्थाननक वॊस्था कयाची 
यक्कभ लवरू कयण्मात माली. 

DATABWM6901 (Ref No : 84)                                                                           

134 श्जल्शा ननमोजन वलकाव ननधीभधीर वन 2014-15 अखेय रु.50.78 राख एलढी 
अखधचयत यककभ ळावनाव ऩयत न केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :352   ळावन ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 5077659.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 5077659.00/- 
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भशायाष्ट्र ळावन, ननमोजन वलबाग ळा.नन. क्रभाॊक स्थावलका 2007/प्र.क्र.170/का.1482    दद.18 पेबु्र. 2011 भध्मे 

“ननधी अखधचषत यादशल्माव वलदशत लेऱेत ननधी वभवऩषत कयण्माची कामषलाशी कयाली.ननधी वलदशत लेऱेत 

वभवऩषत न केल्माव वॊफॊधधत अधधकायी जफाफदाय याशतीर.”अव ेस्ऩष्ट्ट ननदेलळत कयण्मात आर ेआशे.भात्र 

अभयालती भशानगयऩालरकेने वन 2014-15 अखेय अखधचषत अवरेरा ननधी रु.50.78 राख ळावनाव ऩयत 

केरेरा नाशी. 
 

  

      भशायाष्ट्र ळावन,ननमोजन वलबाग ळा.नन.क्रभाॊक-स्थावलका 2007/ प्र.क्र.170/का.1482   हद.18 
पेब्र.ु2011 अन्लमे ननगालभत आभदाय स्थाननक वलकाव कामाक्रभ वलावभालेळक भागादळाक वचूना 
मातीर ऩरय.क्र.14(6)भध्मे  ”अखधचात याशणाया ननधी वभवऩात कयण्माचा प्रस्ताल कामााजन्लत मॊत्रणेने 
प्रत्मेक आधथाक लऴााच्मा 5 भाचाऩमतं जजल्शाधधकायी माॊना ऩाठलाला.जजल्शाधधकायी माॊनी ननधी अखधचात 
याहशल्माव, वभवऩात कयालमाच्मा ननधीचा प्रस्ताल प्रत्मेक आधथाक लऴााच्मा 10 भाचाऩमतं ळावनाव 
वादय कयाला.वलहशत लेऱेत ननधी वभवऩात न केल्माव वॊफॊधधत अधधकायी जफाफदाय याशतीर.”अवे स्ऩष्ट्ट 
ननदेलळत कयण्मात आरे आशे.  

      तवेच जजल्शा ननमोजन वलभती,जजल्शाधधकायी कामाारम, अभयालती भापा त खावदाय स्थाननक 
वलकाव कामाक्रभा अॊतगात तथा आभदाय स्थाननक वलकाव कामाक्रभा अॊतगात अभयालती 
भशानगयऩालरकेरा वन 2014-15 भध्मे खावदाय/आभदाय माॊनी वचुवलरेल्मा काभाकरयता ननधी 
वलतयीत केरे आशे ल उऩयोक्त ननणामाद्लाये काभ ऩणूा झाल्मानॊतय काभालयीर फचतीचा ननधी ल 
त्मालयीर प्राप्त व्माज “जजल्शाधधकायी,अभयालती” मा नाले धनादेळाद्लाये ऩयत कयणे आलचमक आशे. 

     भात्र रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरेल्मा जजल्शा ननमोजन वलभतीच्मा फॉक खात ेऩजुस्तकेची  
(आमडीफीआम फॉक,अभयालती खात ेक्र.0507104000080228)  वन 2014-15 मा  कारालधीतीर 
आधथाक व्मलशायाॊच्मा नोंदीॊची तऩावणी केरी अवता हद.31-03-2015  अखेय वदय खात्मात 
ऩढुीरप्रभाणे अखधचात ननधी ल ननधीलयीर प्राप्त व्माज लळल्रक अवल्माचे हदवनू आरे. 

 

1) हद.1-04-2014 योजीची प्रायॊलबक लळल्रक  89,24,007.00 
2) वन 2014-15 भध्मे प्राप्त एकूण ननधी       - 
3) वन 2014-15 भध्मे प्राप्त एकूण व्माज   2,17,941.00 
4) एकूण  91,41,948.00 
5) वन 2014-15  भध्मे केरेरा एकूण खचा  40,64,289.00 
6) दद.31-03-2015  अखेयची लळल्रक  50,77,659.00 

   
   लयीरप्रभाणे भोठ्मा प्रभाणालय ळावनाची यक्कभ प्रबाली ननमोजनाच्मा अबाली अखधचात याशून     
अकायण फॉकाॊभध्मे अडकलनू ठेलरेरी आशे. 

    मावॊदबाात अधावभाव क्र. 227 हद.10/07/2018 अन्लमे वलचायणा केरी अवता वॊमजुक्तक खुरावा 
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प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.  
DATMMSM6701 (Ref No : 227)                                                                           

139 भहशरा ल फारकल्माण कामयिभ याफवलण्मावाठी भशवुरी उत्ऩन्नाच्मा 5% तयतूदीभधून 
खचय कयण्मातीर अननमर्भतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :212   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

भशायाष्ट्र ळावन, ळावन ननणषम क्र.श्जईएभ-1793/1198/नवल-14 ददनाॊक 14.07.1992 नुवाय भनऩाच्मा एकूण 

लावऴषक भशवुरी उत्ऩन्नातून फाॊधधर खचष लजा जाता उलषरयत यकभेच्मा 5% यक्कभ भदशरा ल फारकल्माण 

कामषक्रभावाठी याखून ठेलून वलभतीच्मा भागणीनुवाय त्मातून भदशरा ल फारकल्माणाच्मा उन्नतीकयीता 
वलवलध मोजना याफलून त्मालय खचष कयणे आलचमक आशे. ऩयॊतु ळावन ननणषमातीर तयतूदीनुवाय खचष शोत 

नवल्माचे ननदळषनाव आरे. 
 

  

भशानगयऩालरका अभयालती ळशयातीर भहशरा ल फारकल्माणाच्मा वलवलध मोजना याफवलण्मावाठी वन 2014-

15 चे अथावॊकल्ऩात भशवरूी उत्ऩन्नातनू फाॊधधर खचा लजा जाता रेखालळऴा 212 अतॊगात रु.1 कोटी तयतदू 

कयण्मात आरी. ऩयॊत ुप्रत्मषात रु. 79.50 रष एलढाच खचा केरा अवनू त्माची टक्केलायी 79.50% आशे.  

       माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे. 

 

1. भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग, ळावन ननणाम क्र.2005/प्र.क्र.255/05/नवल-20 हदनाॊक 8.11.2010  

नवुाय याखील तयतदूीभधून ळावन ननणामात नभदू केरेल्मा 15  फाफीलय खचा कयणे आलचमक आशे. जव ेभहशरा 
ल भरुीवाठी वभऩुदेळक केन्र चारवलणे, शेल्ऩराईन चारवलणे, वलधी केन्र चारवलणे, भरुीवाठी क्रीडा स्ऩधेच े

आमोजन कयणे ल आयोग्म लळत्रफयाच ेआमोजन कयणे इत्मादीलय ननमभानवुाय खचा कयण्मात आरा नवल्माच े

नस्तीतनू हदवनू मेत.े वदय मोजनाॊलय केरेल्मा रुऩमे 7950100/- खचााची प्रभाणके रेखाऩरयषणाव प्राप्त झारी 
नाशी. 
 

2. भहशरा ल फारकल्माण वलभती भापा त वन 2014-15 भध्मे घेण्मात आरेल्मा भहशराॊच्मा वलवलध 

प्रलळषणाकयीता स्थामी वलभती ठयाल क्र.54 हदनाॊक 4.09.2014 नवुाय ऩलुीचीच वॊस्था फेयोजगायाॊची लळखय 

वॊस्था, अभयालती माॊनाच प्रलळषणाच ेकाभ वोऩवलण्माव भॊजूयी हदरी आशे. वदय प्रलळषणाच्मा अनऴुॊगाने 

लतृ्तऩत्रात जाहशयात देउन दय भावलण्मात आर ेनाशी. त्माभऱेु भनऩारा स्ऩधाात्भक दयाचा राब लभऱारा नाशी. 
 

2. ळावन ननणामात नभदू केल्मानवुाय तयतदूीच्मा अनऴुॊगाने खचा शोत नवल्माच ेननदळानाव आर.े 
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भागीर नतन आधथाक लऴाात मोजनेलय झारेल्मा खचााची टक्केलायी ऩढुीरप्रभाणे- 

                                                                                                                                                 (आकड े

रुऩमात) 

लऴा अथावॊकल्ऩीम तयतदू प्रत्मषात खचा कभी झारेरा खचा खचााची टक्केलायी 
2012-13 7000000 3391250 3608750 48.45% 

2013-14 7000000 3909460 3090540 55.85% 

2014-15 10000000 7950100 2049900 79.50% 

   

     अॊदाजऩत्रकात भॊजूय तयतदूीच्मा अनऴुॊगाने मोजनेलय शोणाया खचा अल्ऩ अवल्माने मोजनेचा उिेळ वपर 

शोत नवनू अभयालती ळशयातीर भहशरा ल भरुी वलवलध मोजनेच्मा राबाऩावनू लॊधचत याशात आशे. वभाज 

वलकाव वलबागात भहशरा ल फारकल्माण वलभती गठीत कयण्मात आरी अवनू वलभतीच ेप्रबाली ननमत्रॊण 

नवल्माचे हदवनू मेत.े 

 

3. भहशरा ल फार कल्माण कामाक्रभावाठी याखील ननधी 5% भधून खारीर नभदू कामाक्रभालय खचा कयण्मात 

आरा. 
 (अ) भनऩा ळाऱेतीर वलद्मार्थ्माावाठी फार आनॊद भशोत्वल कामाक्रभावाठी रेखालळऴा 212 भधून हद.30 ल 31 

डडवेंफय 2014 रा झारेल्मा कामाक्रभालय रु.300000/- खचा कयण्मात आरा. 
  (फ) भहशराॊना वलवलध उद्मोगाच ेताॊत्रत्रक प्रलळषण देणे. मा उऩक्रभातॊगात ॲडव्शाव ब्मटुीऩारायच ेप्रलळषण देणे, 

भहशराॊचा ब्मटुीऩारायच ेप्रलळषण देणे, भहशराॊना लळलणकाभ प्रलळषण देणे. 

  (क) वावलत्रीफाई पुरे जमॊती अतॊगात भहशरा ल फारकल्माण वलभतीव्दाये वलवलध कामाक्रभाच ेआमोजन कयणे. 

   (ड) भहशरावाठी उद्मोकता वलकाव प्रलळषण लळत्रफयाच ेआमोजन कयणे.  

     उऩयोक्त प्रकयणी प्रलळषण कामाक्रभ याफवलताॊना ळावन ननणाम क्र.वॊ/2005/प्र.क्र.156/05 हद.31.12.2006 

भधीर तयतदूीनवुाय कामालाशी केल्माचे हदवनू आर ेनाशी.  
    

     उऩयोक्त भदु्माच ेअनऴुॊगाने अधावभाव ऩत्र क्र.134 हदनाॊक 16.04.2018 नवुाय रेखाऩरयषणाव आलचमक त े

अलबरेख ऩयुलनू नभदू भदु्मालय खुरावा कयण्माव वचुवलरे शोत.े ऩयॊत ुरेखाऩरयषण  ऩणुा शोईस्तोलय भाहशती ल 

खुरावा प्राप्त झारा नाशी. ऩरयणाभी आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.        

DATDUBM6401 (Ref No : 134)                                                                           

140 अभयालती ळशय फव लाशतुक उऩिभ अर्बकत्मायने यॉमल्टीचा बयणा वलरॊफाने कयणे 
तवेच लाशतुक उऩिभ  शस्त्ताॊतयणफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 04 

   

रेखा ळीऴा :284   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 23514.00/-   
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भशानगयऩालरका अभयालतीने ळशय फव लाशतुकीच ेकाभ अलबकताष अकोरा प्रलावी ल भार लाशतुक वशकायी 
वॊस्था भमाष. अकोरा यश्ज. न 311 माॊना अलबकताष म्शणून त्रफ. ओ. ओ. तत्लालय दद.22.02.2006 ऩावून 

चारवलण्मावाठी वदय वॊस्थेवोफत कयायनाभा कयण्मात आरा. ऩयॊतु वदय अलबकताष उऩक्रभीने ळशय फव 

लाशतुकीच ेकाभ भे. अॊफा भार ल प्रलावी लाशतुक वेला वशकायी वॊस्था भमाष. अभयालती यश्ज. न. 111 माॊना 
शस्ताॊतरयत कयण्मावाठी अजष केरा. ल त्माव भनऩाचे स्थामी वलभतीने ठयाल क्र.55 दद.6.06.2011 रा 
शस्ताॊतयण कयण्माव भान्मता ददरी अवून मा प्रकयणी नव्माने त्रत्रऩषीम कयायनाभा केल्माच ेददवून मेत नाशी. 
तवेच यॉमल्टीचा बयणा वलरॊफाने केल्माप्रकयणी दॊड लवुर केरा नवल्माने भनऩा ननधीची शानी झारी. 
 

  

अभयालती भशानगयऩालरका षेत्राच्मा प्रभखु भागाालय ळशयातीर नागरयकाॊना वयुक्षषत ल स्लस्त ळशय फव 

प्रलाव वेला उऩरब्ध करुन देण्माकयीता भनऩाने ळशय फव लाशतकु उऩक्रभ त्रफ. ओ. ओ. तत्लालय भे.अकोरा 
प्रलावी ल भार लाशतकु वशकायी वॊस्था भमाा. अकोरा, यजज. नॊ.311, माॊना अलबकताा नेभनु हद.22.02.2006 

योजी वदय वॊस्थेवोफत कयायनाभा करुन ळशय फव लाशतकु उऩक्रभ याफवलण्माव वरुूलात केरी आशे. 

माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत:- 
 
    1. ळशय फव लाशतकु अलबकताा भे. अकोरा प्रलावी ल भार लाशतकु वशकायी वॊस्था भमाा. अकोरा यजज. 

नॊ.311 माॊच्मा ऩॉलय ऑप ॲटनीधायक वबावदाॊनी हद.15.03.2011 योजी वादय केरेल्मा ऩत्राप्रभाणे तवेच 

हद.19.12.2010 ल हद.13.02.2011 चे अलबरेखाप्रभाणे ळशय फव लाशतकु उऩक्रभ भे. अॊफा भार ल प्रलावी लाशतकु 

वेला वशकायी वॊस्था भमाा, अभयालतकड े शस्ताॊतयीत कयण्माव भनऩाचे स्थामी वलभतीने ठयाल क्र.55 

हद.6.06.2011 रा भान्मता हदरी. ळशय फव लाशतकु उऩक्रभ भे. अॊफा भार ल प्रलावी लाशतकु वेला वशकायी 
वॊस्था भमाा, अभयालती माॊचेवोफत नव्माने त्रत्रऩषीम कयायनाभा कयणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ुनव्माने कयायनाभा 
कयण्मात आरा नवल्माने ऩलुीच्मा कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीनवुाय काभकाज वरुू ठेलण्माव ऩयलानगी 
हदरी. ऩरयणाभी ऩलुीच्माच यॉमल्टीच्मा दयाने यॉमल्टी लवरु कयण्मात मेत अवल्माने यॉमल्टीऩावनू भनऩाव 

प्राप्त शोणा-मा भशवरुाची शानी शोत आशे. 
 
     2. ळशय फवेवलयीर यॉमल्टीऩोटी भनऩारा हद.31 भाचा 2014 ऩमात ल वन 2014-15 भध्मे प्राप्त झारेरा 
भशवरु माफाफतची भाहशती वललयण ऩत्रात रेखाऩरयषणाव वादय कयणेफाफत कऱवलण्मात आर े शोत.े ऩयॊत ु

ऩरयलशन वलबागाकडून ती ऩयुवलण्मात आरी नाशी. भे. अॊफा भार ल प्रलावी लाशतकू वेला वशकायी वॊस्था भमाा. 
मा अलबकत्मााने कयायनाम्मातीर अट क्र.11 नवुाय यॉमल्टीचा बयना ऩढुीर भहशन्माच्मा 5 तायखेऩमतं 

कयालमाचा अवनू वलरॊफाने बयणा केल्माव 24% द.वा.द.ळ.े प्रभाणे दॊड आकायालमाचा आशे. ऩयॊत ुअलबकत्मााने 

यॉमल्टीचा बयणा वलरॊफाने केल्मा प्रकयणी कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीनवुाय दॊड लवरु न केल्माने भनऩा 
भशवरुाची शानी झारी आशे. 

(यक्कभ  रुऩमात) 
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भहशना बयणा कयालमीची 
यॉमल्टीची यक्कभ 

ऩालती क्रभाॊक 
ल हदनाॊक 

वलरॊफाच े एकूण 

हदलव 
24% दयाने लवुर 

कयालमाचा दॊड 

भाचा-  2014 254696/- 4/660  हद.17.4.14 12 हदलव 2010/- 

एवप्रर- 2014 254696/- 8/660  हद.17.5.14 12 हदलव 2010/- 

भे  -  2014 263186/- 9/660  हद.16.6.14 11 हदलव 1904/- 

जून - 2014 254696/- 10/660 हद.18.7.14 13 हदलव 2177/- 

ऑगस्ट-2014 263186/- 18/660 हद.19.9.14 14 हदलव 2423/- 

वप्टें . -2014 254696/- 19/660 हद.20.10.14 15 हदलव 2512/- 

आक्टो.-2014 263186/- 24/660 हद.25.11.14 20 हदलव 3461/- 

नोव्शे. -2014 254696/- 25/660 हद.11.12.14  6 हदलव 1005/- 

डडवें. -2014 263186/- 27/660 हद.12.1.15  7 हदलव 1211/- 

जाने.- 2015 263186/- 28/660 हद.21.2.15 16 हदलव 2769/- 

पेब्र.ू-2015 237730/- 29/660 हद.18.3.15 13 हदलव 2032/- 
    23514/- 

 
     3. भुॊफई भोटय लाशन प्रलावी कय कामदा 1958 भधीर तयतदूीनवुाय ळशय लाशतकू उऩक्रभ अलबकत्मााने 

ऩरयलशन उऩक्रभाव्दाये प्राप्त झारेल्मा उत्ऩन्नाच े3.5 % प्रलावी ळलु्क स्लरूऩात प्रत्मेक भहशन्माच्मा 10 

तायखेऩमतं ळावनखाती जभा कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ु लाशतकू उऩक्रभी अलबकत्मााने ळावनाकड े तवा 
बयणा केल्माच ेहदवनू मेत नाशी. त्माभऱेु ळावनाचे भशवरुाची शानी झारी. 
 
     4. भनऩा शिीत धालणा-मा फवेवलयीर जाहशयातीऩावनू भनऩाव हद.31 भाचा 2014 ऩमतं प्राप्त झारेरा 
भशवरु ल वन 2014-15 भध्मे प्राप्त झारेरा भशवरु तवेच थकफाकीची यक्कभ माफाफतची भाहशती 
वललयणऩत्रात वादय कयणेफाफत अधावभाव ऩत्राव्दाये कऱवलण्मात आर े शोत.े ऩयॊत ुभाहशती रेखाऩरयषणाव 

उऩरब्ध करुन देण्मात आरी नाशी. माप्रकयणी ऩरयलशन वलबाग प्रभखुाॊनी वलचायणा केरी अवता अळा प्रकायची 
भाहशती उऩरब्ध नवल्माच े वाॊगण्मात आर.े फवेवलयीर जाहशयातीऩावनूच े उत्ऩन्न लाशतकू उऩक्रभी 
अलबकत्मााकडून लवरू कयण्मात मेत नवल्माने भनऩा ननधीची शानी शोत आशे. 
 
    उऩयोक्त नभदु त्रृ् माॊच्मा अनऴुॊगाने अधावभाव ऩत्र क्र.74 हद.12.03.2018 नवुाय रेखाऩरयषणाव अलबरेख, 

वललयण ऩत्रातीर भाहशती ल त्मालयीर खुरावा वादय कयण्माव कऱवलण्मात आर े शोत.े ऩयॊत ु रेखाऩरयषण 

वॊऩेस्तोलय भाहशती ल खुरावा प्राप्त झारा नाशी. ऩरयणाभी आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATDUBM6401 (Ref No : 74)                                                                           

144 भनऩाच्मा भारकीच्मा जागेलयीर फव ऩाक्रकिं गच ेबाड ेलवुर न केल्माने भनऩाची शानी 
झाल्माफाफत. 
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रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 1297104.00/-   

भशानगयऩालरका, अभयालतीने ळशयातीर ळशय फव लाशतुक व्मलस्था अध्मष/वधचल, अकोरा प्रलावी ल भार 

लाशतुक वशकायी वॊस्था, भमाषददत अकोरा मा अलबकताष उऩक्रभीकड ेभाशे जुर-ै2006 ऩावून ळशय फवेव 

चारवलण्माच ेकाभ देण्मात आर.े ळशय फवेव ऩाक्रकंगकयीता फडनेया कामाषरम ल कामषळाऱा, भनऩा शमा जागा 
उऩरब्ध करुन ददल्मा अवून कयायनाम्मातीर अट क्र. 5 नुवाय वलदशत दयाने ळशय फव ऩाक्रकंगच ेबाड ेभनऩा, 
अभयालतीकड ेबयणा कयालमाच ेशोत.े ऩयॊतु वन 2006 त े2015 मा कारालधीतीर फव ऩाक्रकंग बाडमाची 
थकफाकी रु.12,97,104/-  भनऩा खात्मात जभा केरी नवल्माने भनऩा ननधीची शानी झारी. 
 

  

      अभयालती भशानगयऩालरका षेत्राच्मा प्रभखु भागाालय ळशयातीर ळशयलावीमाॊना वयुक्षषत ल स्लस्थ ळशय 

फव प्रलाव वेला उऩरब्ध करुन देण्माकयीता अभयालती भशानगयऩालरकेने ळशय फव लाशतकु उऩक्रभ त्रफ.ओ.ओ. 

तत्लालय चारवलण्मावाठी अध्मष/वधचल, अकोरा प्रलावी ल भारलाशतकु वशकायी वॊस्था, भमाा. अकोरा माॊना 
वोऩवलरा अवनू हद.22.02.2006 रा माफाफत कयायनाभा कयण्मात आरा. ळशय फव ऩाककंगवाठी भनऩाने 

आऩल्मा भारकीची फडनेया कामाारम ल कामाळाऱा भनऩा शमा जागा उऩरब्ध करुन हदल्मा. कयायातीर अट क्र.5 

नवुाय ननजचचत प्रतीभाश दयाने बाड ेभनऩाकड ेजभा कयणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ुलाशतकु अलबकताा उऩक्रभीने 

वन 2006 त े2015 मा कारालधीतीर फव ऩाककंगच ेबाड ेभनऩाकड ेबयणा केर ेनवल्माच ेनस्तीतनू हदवनू 

आर.े 
 
      अभयालती भशानगयऩालरका ळशय फव लाशतकु उऩक्रभाफाफत कयायनाभा अट क्र.5 प्रभाणे ळशय फव 

लाशतकुीच्मा फवेव ऩाकका गच ेबाड ेवॊफॊधीत उऩक्रभीने वन 2006 ऩावनू भनऩाच्मा खात्मात जभा केर ेनाशी. 
माफाफत थकफाकीचा तऩलळर खारीरप्रभाणे आशे.  
                                                             (यक्कभ रुऩमात) 

  लऴा फडनेया लाशन स्थऱ बाड े
   (प्रतीभशा बाड)े 

कामाळाऱा भनऩा बाड े
   (प्रतीभशा बाड)े 

एकुण लवरु 

कयालमाचे बाड े 
 2006 रु.810/-X 6 = रु.4860/- रु.8540/-X6 =रु.51240/-  56100/- 
 2007 रु.845/-X 12= रु.10140/- रु.8850/-X12=रु.106200/- 116340/- 
 2008 रु.972/-X 12= रु.11664/- रु.10246X12=रु.122952/- 134616/- 
 2009 रु.972/-X 12= रु.11664/-  रु.10246X12=रु.122952/- 134616/- 
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 2010 रु.1013/-X12= रु.12156/- रु.10868X12=रु.130416/- 142572/- 
 2011 रु.1013/-X12= रु.12156/- रु.10868X12=रु.130416/- 142572/- 
 2012 रु.1013/-X12= रु.12156/- रु.10868X12=रु.130416/- 142572/- 
 2013 रु.1013/-X12= रु.12156/- रु.10868X12=रु.130416/- 142572/- 
 2014 रु.1013/-X12= रु.12156/- रु.10868X12=रु.130416/- 142572/- 
 2015 रु.1013/-X12= रु.12156/- रु.10868X12=रु.130416/- 142572/- 
    एकुण 1297104/- 

           
      भशानगयऩालरका अभयालतीच ेऩत्र क्र.अभनऩा/आमकु्त/कामाळाऱा वल./फवबाड/े758/2011 हदनाॊक 

17.02.2011 नवुाय अध्मष/वधचल, अकोरा प्रलावी ल भारलाशतकु वशकायी वॊस्था भमाा.अकोरा माॊना वन 

2006 त े2010 ऩमतंची थकफाकी रु.5,84,244/- चा बयणा भनऩाकड ेकयणेफाफत कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ु

रु.5,84,244/- ची थकफाकी अध्मष/वधचल, अकोरा प्रलावी ल भारलाशतकु वशकायी वॊस्था भमाा. अकोरा ल अॊफा 
भार ल प्रलावी लाशतकु वेला वशकायी वॊस्था भमाा. अभयालती  माॊनी वन 2011 त े2015 मा कारालधीतीर 

थकफाकी रु.7,12,860/- अवल्माच ेहदवनू मेत.े ऩयॊत ुदोन्शी वॊस्थेने थकफाकीचा बयणा केल्माफाफत नस्तीत नोंद 

नाशी. तवेच अॊदाजऩत्रकात वदय यक्कभ जभा झाल्माची नोंद नाशी. वन 2011 ऩावनू प्रतीभशीना बाडमाची नोंद 

नस्तीत नाशी तवेच रेखाऩरयषणाव नस्ती प्राप्त झारी नाशी. त्माभऱेु वन 2010 चे दयाने फव ऩाककंगचे जे दय 

आकायर ेत्माच दयाने आकायणी केरी. वन 2011 ऩावनू ननजचचत दयाने आकायणी करुन पयकाची लवरुी 
कयाली. उऩयोक्त प्रभाणे थकफाकी रु.12,97,104/-  लवरु करुन अनऩुारन कयाले.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DATDUBM6401 (Ref No : 74)                                                                           

145 भनऩा अभयालतीची ऩाणीऩुयलठा मोजना भशायाष्र जीलन प्राधधकयण अभयालती माॊचकेड े
वोऩवलरी  अवताॊना आस्त्थाऩना खचायलय तवेच वालयजननक नऱाच्मा ऩाणीऩुयलठा देमकालय 
पाय भोठमा प्रभाणातीर खचायफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 04 

   

रेखा ळीऴा :130   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 9060330.00 /- 

 

अभयालती ळशयारा ऩाणी ऩुयलठा कयण्माची जफाफदायी भशायाष्ट्र जीलन प्राधधकयण अभयालतीकड े वोऩवलरी 
अवून भनऩाकड ेऩाणीऩुयलठा प्रकयणी कुठरीशी बाॊडलरी काभ ेननदशत नवताॊना कभषचा-माॊच्मा लेतन बत्मालय 

पाय भोठमा प्रभाणात खचष शोत आशे. तवेच भशानगयऩालरका अभयालतीने भनऩाची ऩाणीऩुयलठा मोजना 
भारभत्ता ल दानमत्लावश भशायाष्ट्र जीलन प्राधधकयण अभयालतीकड ेवोऩवलण्मात आरी अवताॊना भनऩाच्मा 
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वालषजननक नऱाॊना भोपत ऩाणीऩुयलठा कयणेफाफत कयायात तयतूद केरी नवल्माने भनऩालय वालषजननक 

नऱाॊच्मा ऩाणीऩुयलठा देमकालयीर खचाषचा बाय ऩडत आशे. 

 

  

भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभाच्मा करभ 189 (1) भध्मे ळशयाच्मा कोणत्माशी बागाव जरव्मलस्था 
केराॊतनू ऩाण्माच्मा खाजगी नऱाॊच्मा वाशमाने ककॊ ला वालाजननक नऱ उब ेकरुन ककॊ ला कोणत्माशी अन्म भागााने 

ऩाणीऩयुलठा कयण्माकयीता वला उऩाममोजना कयण्माची जफाफदायी भशानगयऩालरकेची अवेर अळी तयतदू आशे. 

तवेच करभ 189 (2) (क) नवुाय ळशयारा ऩाणीऩयुलठा कयण्मावाठी कोणत्माशी व्मक्तीवोफत व्मलस्था 
कयणेफाफतशी तयतदू आशे. त्मानऴुॊगाने भनऩाने अभयालती ळशयारा ऩाणी ऩयुलठा कयण्माची जफाफदायी भशायाष्ट्र 

जीलन प्राधधकयण अभयालतीकड ेऩाणीऩयुलठा मोजनेतीर वला भारभत्तवेश भनऩाचे ऩत्र क्र.3648 हद.9.08.1983 

राशस्ताॊतरयत केरी आशे. भनऩाने भशायाष्ट्र जीलन प्राधधकयणवोफत हद.9.08.1983 रा कयाय कयताॊना आलचमक 

त्मा अटी ल ळती न घातल्माने जीलन प्राधधकयणाव्दाये ळशयातीर वालाजननक नऱाॊना ऩाणीऩयुलठा केल्मा प्रकयणी 
ऩाणी देमकालय पाय भोठमा प्रभाणालय खचा शोत अवल्माच ेननदळानाव आर.े 

 

     मालयीर रेखाऩरयषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे:- 

 

 1.  अभयालती ळशयारा ऩाणीऩयुलठा कयणायी वॊऩणुा ऩाणीऩयुलठा मोजना भारभत्तवेश भशायाष्ट्र जीलन 

प्राधधकयण अभयालतीकड ेवोऩवलण्मात आरी अवनू ऩाणीऩयुलठावॊफॊधीत कोणतीशी बाॊडलरी काभ ेभनऩा 
अभयालतीकड ेनाशी. अव ेअवताॊना ऩाणीऩयुलठा वलबागातीर कभाचा-माॊच्मा लेतन बत्मालय रेखालळऴा 128 

अतॊगात वन 2014-15 भध्मे रु.19,34,710/- एलढा खचा झारा आशे. माफाफत ऩाणीऩयुलठा वलबागाव अधावभाव 

ऩत्राव्दाये वलचायणा कयण्मात आरी अवता भाहशती उऩरब्ध करुन देण्मात आरी नाशी.  
 

2. भशानगयऩालरका अभयालतीने भनऩाच्मा भारकीची वॊऩणुा ऩाणीऩयुलठा मोजना भारभत्तवेश भशायाष्ट्र जीलन 

प्राधधकयण अभयालतीकड ेशस्ताॊतयीत कयण्मात आरी. ऩयॊत ुभनऩाने कयाय कयताॊना ळशयातीर वालाजननक 

नऱखाफाॊना भोपत ऩाणीऩयुलठा कयणे अथला वटु देण्माफाफत कयायात अट नभदू केरी नाशी. त्माभऱेु भशायाष्ट्र 

जीलन प्राधधकयणन ेवालाजननक नऱखाॊफावाठी केरेल्मा ऩाणीऩयुलठमाऩोटी भनऩाव प्रदान कयाले रागत आशे.  

वन 2014-15 भध्मे रु.71,25,620/- चे ऩाणीऩयुलठा देमकाच ेप्रदान कयण्मात आर.े रेखाऩरयषणाव प्राप्त झारेरी 
भावीक देमक ऩढुीरप्रभाणे आशे:- 
                                                              (यक्कभ रुऩमात) 
ऩाणीऩयुलठा भालवक देमक   प्रभाणक क्रभाॊक ल हदनाॊक  प्रदान केरेरी यक्कभ 
भाशे नोव्शेंफय 2008 13336 हदनाॊक 26.03.2015   रु. 6,77,290/- 
भाशे डडवेंफय  2008 13337 हदनाॊक 26.03.2015  रु. 6,77,290/- 
भाशे जानेलायी  2012 13335 हदनाॊक 26.03.2015  रु.20,05,744/- 
भाशे भाचा    2013 13334 हदनाॊक 26.03.2015  रु.20,05,744/- 

   
      अभयालती ळशयात एकूण 792 नऱखाॊफ अवल्माच ेनभदू अवनू प्रती नऱखाॊफ रु.2360/- दयाने जजलन 

प्राधधकयणरा प्रती भहशना रु.18,69,120/- प्रदान कयालमाच ेअवताॊना भाशे जाने.2012 ल भाशे भाचा 2013 भध्मे 

रु.20,05,744/- प्रभाणे प्रदान कयण्मात आर.े ळशयातीर एकुण नऱखाफाॊची वॊख्मा ककती, माफाफत अधावभाव 
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ऩत्र क्र.72 हद.6.03.2018 नवुाय भाहशती वादय कयण्माव कऱवलण्मात आर,े ऩयॊत ुरेखाऩरयषणाव भाहशती 
उऩरब्ध करुन देण्मात आरी नाशी. 
   
       ऩाणीऩट्टीची लवरुी भशायाष्ट्र जीलन प्राधधकयणकडून कयण्मात मेत अवनू त्माभधून भनऩारा यॉमल्टीवधु्दा 
प्राप्त शोत नाशी. कयायनाभा कयताॊना लयीर अटी ल ळती कयायात नभदू केल्मा अवत्मा तय भनऩारा भशवरु 

प्राप्त अवता तवेच ऩाणीदेमकाच ेप्रदान कयण्माऩावनू वटु लभऱारी अवती. 
 
3. अभयालती ळशयातीर एकुण नऱखाॊफ ककती, त्माऩकैी ककती नऱखाॊफाभधून ऩाणीऩयुलठा शोतो, ककती नऱखाॊफ े

फॊद आशे, दययोज नऱखाफाॊना ककती ऩाणीऩयुलठा शोतो ल त्माचा दय ककती, माफाफतची भाहशती देमकावोफत वादय 

कयण्मात मेत नाशी. अव ेअवताॊना जजलन प्राधधकयण अभयालतीने देमकाभध्मे एकुण ननमलभत नऱखाफाॊच्मा 
वॊख्मेनवुाय भनऩाकड ेभागणी वादय कयण्मात मेत अवनु भनऩाकडून माफाफत कुठरीशी खातयजभा न कयता ल 

अशलार प्राप्त न कयता देमकाच ेप्रदान भनऩाकडून कयण्मात मेत.े बवलष्ट्माभध्मे देमकाच ेप्रदान कयताॊना 
उऩयोक्त वला नभदु फाफीची ऩतुाता केल्मानॊतय तवेच भनऩाच्मा ऩाणीऩयुलठा वलबागाच्मा ननरयषकाव्दाये 

ळशयातीर नऱखाफाॊचा भालवक अशलार प्राप्त झाल्मानॊतच देमकाचे प्रदान कयणे मोग्म याशीर. 
 
4. भशायाष्ट्र जीलन प्राधधकयण जरव्मलस्थाऩन उऩवलबाग क्र.3 अभयालती माॊच ेऩत्र क्र.ताॊळा/वाभान्म / 

317/2013 हद.4.03.2013 नवुाय भाशे जानेलायी 2013 चे वालाजननक तथा प्रळावकीम नऱजोडण्माची देम भागणी 
रु.25,08,424/- तवेच थकफाकी यकभेलयीर भाशे पेब्रलूायी 2013 ऩमतंची अधधबायाची यक्कभ रुऩमे 

23,49,87,798/- वश एकूण रु.53,58,02,665/- चे भागणीऩत्र भनऩाव वादय केर.े थकफाकीची यक्कभ वलचायात 

घेता प्ररॊत्रफत दानमत्लावाठी वन 2014-15 चे अॊदाजऩत्रकात रेखालळऴा 131 भध्मे रु.50 रष एलढी अल्ऩ तयतदू 

ठेलण्मात आरी. थकफाकीच्मा अनऴुॊगाने ऩयेुळी तयतदू कयण्मात न आल्माने ऩरयणाभी थकफाकी यकभेलयीर 

अधधबायाच्मा यकभेत हदलवेंहदलव लाढ शोत अवनू त्माचा भनऩालय बदंुड फवत आशे. 
   
      उऩयोक्त प्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र.72 हद.6.03.2018 नवुाय रेखाऩरयषणावाठी अलबरेख, नस्त्मा, 
नोंदलशमा ल खचााची प्रभाणके रेखाऩरयषणाव वादय कयणेफाफत कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ुअधावभाव ऩत्राच े

अनऴुॊगाने भागणी केरेरे अलबरेख ल भाहशती प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATDUBM6401 (Ref No : 72)                                                                           

146 ळारेम ऩोऴण आशायाफाफत प्राप्त ताॊदऱुाची प्राथर्भक ळाऱेच्मा वाठा नोंदलशीत नोंद 
नवणे तवेच अॊदाजऩरकातीर खचायफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :250   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 7784450.00 /- 
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ळारेम ऩोऴण आशाय मोजनेच ेलावऴषक कामषमोजना ल अॊदाजऩत्रक कें रळावनाने दद.28.04.2014 मा Programme 

Approval Board च्मा फठैकीत भॊजूय केर ेआशे. कें र ळावनाने याज्मावाठी राबाथी ल कामषददन भॊजूय केर ेआशे. 

त्मा आधायालय लळषण वशवॊचारक (प्राथलभक) भशायाष्ट्र याज्म ऩुणे-1 माॊचे ऩत्र क्र. 

प्रालळवॊ/ळाऩोआ/AWP/2014-15/7347/301 ददनाॊक 9.05.2014 च्मा ऩत्रान्लमे भशायाष्ट्र याज्मातीर प्राथलभक ल 

उच्च प्राथलभक ळाऱाॊना 222 कामषददन भॊजूय केर ेआशेत. भनऩा अभयालतीच्मा ळाऱेतीर ळारेम ऩोऴण आशाय 

अलबरेख्माची ऩडताऱणी केरी अवता ळाऱाॊनी भॊजूय कामषददनाऩेषा जादा कामषददन दळषलून ताॊदऱुाचा लाऩय 

केल्माचे रेखाऩरयषणादयम्मान ननदळषनाव आर.े तवेच प्राप्त ताॊदऱुाची नोंद वाठानोंदलशीत घेण्मात आरी 
नाशी. त्माभुऱे प्राप्त 2 श्क्ल. ताॊदऱुाचा अऩशाय झाल्माचे ददवून मेत आशे. 

 

  

केन्र ळावनाच ेऩत्र क्र.F.No.9-1/2014 MDM 2-1, हदनाॊक 28.04.2014 नवुाय ळारेम ऩोऴण आशाय 

मोजनेतॊगात वन 2014-15 वाठी भॊजूय राबाथी, कामाहदन ल तयतदूी ननजचचत केल्मा आशे. अव ेअवताना भनऩा 
अभयालतीच्मा ळाऱेने ननजचचत केरेल्मा कामाहदनाऩेषा जादा कामाहदन लाऩयण्मात आल्माने ळारेम ऩोऴण आशाय 

खचाात अनालचमक लाढ शोणे, तवेच प्राप्त ताॊदऱुाची नोंद ळाऱेच्मा वाठानोंदलशीत न घेणे, ऩयॊत ुलावऴाक 

अशलारात ताॊदऱु प्राप्त झाल्माच ेदळावलणे इत्मादी अननमलभतता ननदळानाव आल्मा आशे. 
      माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे:- 
 
1. लळषण वशवॊचारक (प्राथलभक) भशायाष्ट्र याज्म ऩणेु-1 माॊच ेऩत्र क्र.प्रालळवॊ/ळाऩोआ/AWP/2014-

15/7347/301 हदनाॊक 9.05.2014 च्मा ऩत्रान्लमे भशायाष्ट्र याज्मातीर प्राथलभक ल उच्च प्राथलभक ळाऱाॊना 
खारीरप्रभाणे राबाथी ल कामाहदन भॊजूय केर ेआशे. 

अ.क्र. इमत्ता राबाथी कामाहदन 

1 प्राथलभक          (इ.1 री त े5 ली )  65,00,000    222 हदलव  

2 उच्च प्राथलभक (इ.6 ली त े8 ली)  39,00,000        222   हदलव 

3 याष्ट्रीम फारकाभगाय प्रकल्ऩ (NCLP)                                   8,469    312 हदलव 

 

   भनऩा ळाऱेकडीर ळारेम ऩोऴण आशाय नोंदलशीची ऩडताऱणी केरी अवता भॊजूय कामाहदनाऩेषा जादा 
कामाहदन दळालनू ताॊदऱु लळजलण्मात आल्माने ताॊदऱुाचा जादा लाऩय शोऊन अनालचमक खचा झाल्माच ेहदवनू 

मेत.े नभनु्मादाखर ळाऱाची नाल ेखारीरप्रभाणे- 

 

         ळाऱेच ेनाल  भहशना भॊजूय कामाहदन  लाऩयरेरे 
कामाहदन 

 अनतरयक्त 

ताॊदऱुाचा लाऩय 

प्राथलभक भयाठी भरुाॊची ळाऱा  
क्र. 1 बाजीफाजाय 

 एवप्रर-2014  13 हदलव 22 हदलव  42 ककरो  

भयाठी भरुाॊची प्राथलभक ळाऱा क्र.1 

फधुलाया अभयालती 
एवप्रर-2014 13 हदलव 23 हदलव  45 ककरो 

प्राथलभक भयाठी ळाऱा क्र.6 

खयकाडीऩयुा, भनऩा, अभयालती 
एवप्रर-2014 13 हदलव 22 हदलव  78 ककरो 
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प्राथलभक भयाठी ळाऱा क्र.19 

रुक्भीनीनगय, अभयालती 
ऑगस्ट-2014 20 हदलव 23 हदलव  12 ककरो 

 
    भनऩा अभयालतीकड ेजजल्शा ऩरयऴद अभयालतीकडून शस्तातॊयीत झारेल्मा 16 ळाऱा ल भनऩाच्मा एकूण 49 

ळाऱाॊना वन 2014-15 भध्मे एकूण ळाऱाननशाम प्राप्त झारेरे ताॊदऱु, वयुलातीचा वाठा, लाऩयण्मात आरेरे 

ताॊदऱु ल लऴअेखेय लळल्रक वाठा माफाफत भॊजूय कामाहदन वलचायात घेलनू अनतरयक्त लाऩयण्मात आरेरा 
ताॊदऱुाफाफत ताऱभेऱ घेऊन लळषणाधधकायी ल आमकु्त भनऩा, माॊचे स्लाषरयने अनऩुारन कयाले. 
  
2. वन 2014-15 मा कारालधीत प्राथलभक भयाठी भरुाॊची ळाऱा क्र.1 बाजीफाजाय मा ळाऱेरा लगा 1 त े4 

भधीर वलद्मार्थ्मांना वला लळषा अलबमान मोजनेतॊगात ताॊदऱुाचा ऩयुलठा कयण्मात आरा.  वदय ळाऱेरा भाशे 

वप्टेंफय 2014 भध्मे 2 जक्लॊटर ताॊदऱुाचा ऩयुलठा केरा. ऩयॊत ुताॊदऱु प्राप्त झाल्माफाफत वॊफॊधीत ळाऱेच्मा वाठा 
नोंदलशीत नोंद नाशी. ऩयॊत ुलावऴाक अशलाराभध्मे वप्टेंफय 2014 भध्मे 2 जक्लॊटर ताॊदऱु प्राप्त झाल्माच ेनभदु 

केर ेआशे. तवेच लावऴाक गोऴला-माभध्मे भाशे वप्टेंफय 2014 भध्मे खाडाखोड करून 2 जक्लॊटर ताॊदऱु प्राप्त 

झाल्माच ेदळालनू भहशनाअखेय 3.33 जक्ल. ताॊदऱु लळल्रक अवल्माच ेदळावलर ेआशे. त्माभऱेु ळारेम ऩोऴण 

आशायातीर प्राप्त 2 जक्ल. ताॊदऱुाचा अऩशाय झाल्माच ेहदवनू मेत.े भनऩाच्मा लळषण वलबागाकडीर ळाऱा 
ननरयषकाकडून ळाऱाॊना ऩयुवलण्मात मेणा-मा ळारेम ऩोऴण आशायातीर ताॊदऱुाच्मा वाठानोंदलशीची आकजस्भक 

तऩावणी शोत नवल्माच ेहदवनू मेत.े तऩावणी केल्माफाफत ळाऱाॊच्मा वाठा नोंदलशीलय ळाऱा ननयषकाची 
स्लाषयी आढऱून आरी नाशी. 
 

3. भनऩाच्मा ळाऱाॊना वला लळषा अलबमान मोजनेतॊगात भशायाष्ट्र स्टेट को-ऑऩयेहटव्श पेडयेळन लर. भुॊफई ळाखा 
अभयालती ल लळषणाधधकायी (प्राथलभक) जजल्शा ऩरयऴद, अभयालतीकडून ताॊदऱुाचा ऩयुलठा कयण्मात मेतो. अव े

अवताॊना वन 2015-16 कयीता वधुारयत ल वन 2016-17 च्मा भऱु अॊदाजऩत्रकात वन 2014-15 भध्मे रेखालळऴा 
250 अतॊगात (प्राथलभक ळाऱा ऩोऴण आशाय) प्रत्मष खचा रु.77,84,450/- झाल्माच ेहदवनू मेत.े वदयचा खचा 
कुठल्मा फाफीलय कयण्मात आरा माफाफत खचााची प्रभाणके रेखाऩरयषणाव प्राप्त झारी नाशी. माफाफत तऩावणी 
करुन अनऩुारन कयाले. 
 
    उऩयोक्त प्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र.190 हद.28.05.2018 नवुाय भागणी केरेरे अलबरेख ल खुरावा 
रेखाऩरयषणाव वादय कयण्मात आरा नाशी. ऩरयणाभी आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.  

DATDUBM6401 (Ref No : 190)                                                                           

147 बाॊडाय वलबागाने भनऩाच्मा वलवलध वलबागावाठी खयेदी केरेल्मा वाहशत्म खयेदीतीर 
अननमर्भतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :145   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 
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गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 1668544.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 48732.00/-   

भशानगयऩालरका अभयालतीच्मा वलवलध वलबागावाठी दयलऴी रागणा-मा वादशत्मावाठी वलष वलबागाकडून 

एकत्रत्रत लावऴषक भागणी ल लळल्रक वाठा वलचायात घेऊन आलचमक अवरेल्मा वादशत्माची खयेदी न कयणे, दय 

कयायालय नवरेल्मा ऩुयलठादायाॊकडून ननवलदा भागलून वादशत्म खयेदी कयताना वादशत्माच्मा वलननददषष्ट्टाप्रभाणे 

चारू फाजायबाल वलचायात घेऊन खयेदी न कयणे, याखील ऩुयलठयाॊना वशबागी करुन न घेणे, दयलऴी ननमत 

ददनाॊकाव बाॊडायाभध्मे लळल्रक अवरेल्मा वादशत्माची तऩावणी करुन त्माप्रभाणे आलचमक प्रभाणऩत्र वादय न 

कयणे इत्मादी अननमलभतता ननदळषनाव आल्मा आशेत. 

 

  

भशायाष्ट्र ळावन उद्मोग, उजाा ल काभगाय वलबाग ळावन ननणाम क्र.बाखवॊ-1088/(28837)/उदृमोग -6 हद. 2 

जाने.1992 ल 4 पेब्र.ू 2003 भध्मे दयकयायालयीर वॊस्था तवेच वलननहदाष्ट्टीत वाहशत्म ऩयुवलण्मावाठी ळावनाकड े

आयक्षषत अवरेल्मा वॊस्थाकड ेभागणी नोंदवलण्माफाफत नभदू कयण्मात आर ेआशे. भशानगयऩालरकेच्मा वलवलध 

वलबागावाठी आलचमक अवणाये वाहशत्म खयेदी कयण्मावाठी भनऩातीर वला वलबागाची वाहशत्माची गयज 

रषात घेता एकाच प्रकायच्मा लस्तवूाठी भनऩाच्मा खयेदी वलभतीभापा त खयेदीची कामालाशी कयणे आलचमक 

आशे. ऩयॊत ुभनऩाच्मा बाॊडाय वलबागाने एकाच प्रकायच्मा वाहशत्माची खयेदी लेगलेगऱमा दयाने एकाच 

ऩयुलठादायाकडून कयण्मात आल्माने उक्त ळावान ननणामातीर तयतदूीचे उल्रॊघन झारे आशे.  
 
      माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत:- 
 
   1. खयेदी ननमभऩजुस्तका 1978 बाग-2 ननमभ 1 भधीर तयतदूीनवुाय वलवलध खात्मावाठी कयण्मात आरेरी 
खयेदी अत्मालचमक अवल्माफाफत लेऱोलेऱी आढाला घेलनू त्मानवुाय वॊफॊधधत खात्माकडून आरेरी भागणी 
मोग्म ल लाजली अवल्माफाफत खात्री केल्माफाफत आलचमक ती कागदऩत्र ेरेखाऩरयषणाव उऩरब्ध कयण्मात 

आरी नाशी.  त्माभऱेु खयेदी कामालाशी अचूक ल मोग्मरयत्मा झारी अवल्माची खात्री कयता आरी नाशी. खयेदी 
ननमभऩजुस्तकेतीर ननमभ 1(ड) नवुाय खयेदी कयालमाच्मा लस्त ूCSPO/DGSD च्मा दयकयायालयीर दय 
वलचायात घेऊन त्मानवुाय खयेदी केरी अवल्माफाफत खात्री कयण्मात आल्माच ेउऩरब्ध नस्तीभध्मे हदवनू आर े

नाशी. नभनु्मादाखर काशी प्रकयणे ऩढुीरप्रभाणे- 
    (अ) आयोग्म वलबागावाठी वादशत्म खयेदी-  
       प्रभाणक क्रभाॊक 6106 हद.17.10.2014 रु.22000/- 
       आयोग्म वलबागावाठी व्शॎकुभ ऩाईऩ जक्रनय गाडी क्र.4455 कयीता 100 पुट रु.220/- प्रती पुट दयाने खयेदी 
केरा. माकयीता खारीर ऩयुलठादायाकडून दयऩत्रक प्राप्त झार.े 
        (अ) श्री. फजयॊग रेडवा, अभयालती   (फ) गरुूनानक वेल्व, एजन्वी अभयालती 
        (क) श्रीयाभ एन्टयप्राईजेव, अभयालती  
       प्राप्त दयऩत्रकालय ऩयुलठादायाचा नोंदणी क्रभाॊक ल हदनाॊक नभदू नाशी. ऩयुलठा आदेळ क्र.9327 

हद.30.01.2014 नवुाय भागणी केरी अवनू श्रीयाभ एन्टयप्राईजेव, अभयालती माॊचेकडून प्राप्त रु.22000/- चे 
त्रफरालय नोंदणी क्रभाॊक ल हदनाॊक नभदु नाशी. प्राप्त त्रफराच्मा भागीर बागालय वाठा नोंदलशीत नोंद घेतल्माचे 
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प्रभाणणत केर ेनाशी. माफाफत आयोग्म वलबागाकडीर  जॊगभ वाठा नोंदलशीची रेखाऩरयषणाकयीता भागणी 
केरी अवता तऩावणीव उऩरब्ध करुन देण्मात आरी नाशी. त्माभऱेु प्रत्मषात वाहशत्म प्राप्त झाल्माची खात्री 
कयता आरी नाशी.  
   (फ) आयोग्म वलबागातीर काभगायावाठी वादशत्म खयेदी कयणे- 
        प्रभाणक क्रभाॊक 799 हद.30.04.2014 रु.8,87,844/- 
        प्रळावकीम भॊजूयी –आमकु्त भनऩा, हद.2309.2013   रु.10,00,000/- 
        उऩआमकु्त भनऩा अभयालती भागणी आदेळ क्र.162 हद.31/10/2013  
        ऩयुलठादाय   -  वमुोग जनयर वप्रामय, अभयालती  
        त्रफर क्र.46 हद. ननयॊक (हदनाॊक नभदु नाशी)  रु.8,87,844/- 
   खयेदी केरेल्मा वाहशत्माचा तऩलळर खारीरप्रभाणे- 
अ.क्र.       वाहशत्माचा तऩलळर   वॊख्मा     प्रती नग दय    एकूण 
1 गभफटु 398 जोड          रु.690/- प्रती जोड       रु.274620/- 
2 चप्ऩर 298 जोड          रु.180/- प्रती जोड       रु.53640/- 

 3 राईपफॉम वाफन 16704 नग   रु.23.50/- प्रती नग    रु.392544/- 
4 भास्क 696 नग           रु.240/- प्रती नग      रु.167040/- 

     रु.887844/- 
वाफणाच्मा दयाफाफत हद.7.04.2014 रा झारेल्मा चचेनवुाय वमुोग जनयर वप्रामय अभयालती माॊचे ऩत्र क्र. 

ननयॊक हदनाॊक ननयॊक नवुाय राईपफॉम वाफण प्रती नग रु.23.50/- ऐलजी रु.20.87/- प्रती नग दयाने ऩयुलठा 
कयण्माव वशभती दळावलरी. अव ेअवताना बाॊडाय प्रभखुाॊकडून रु.23.50/- प्रती नग दयाने प्रदान कयण्मात आर.े 

राईपफॉम वाफण प्रती नग रु.20.87/- दयाने 16704 नगाच ेएकूण रुऩमे 348612/- चे प्रदान कयालमाचे अवताॊना 
रु.392544/- चे प्रदान केल्माने रु.43932/- चे अनतप्रदान झार ेअवल्माने लवरुऩात्र ठयत.े 
 

2)  ऩाणीऩयुलठा वलबागावाठी वादशत्म खयेदी- 
   प्रभाणक क्रभाॊक 8233 हद.29.11.2014  रु.43200/- 
   प्रळावकीम भॊजूयी - आमकु्त भनऩा, अभयालती हद.20.03.2014  रु.44100/- 
   ऩयुलठा भागणी आदेळ क्र.9376 हद.5.06.2014  
   ऩयुलठादाय – श्रीयाभ एन्टयप्राईजेव, अभयालती  
   भनऩाच्मा भागणी आदेळानवुाय ऩाणी टॉकय एभ एच-27– 5119 कयीता 3 इॊची एकूण 160 पुट ऩाईऩची 
भागणी केरी अवता ऩयुलठादाय श्रीयाभ एन्टयप्राईजेव, अभयालती माॊनी त्रफर क्र. 225 हदनाॊक ननयॊक नवुाय 180 

पुट प्रती पुट रु.240/- प्रभाणे रु.43200/- चे वादय केर ेअवनू त्माचे प्रदान प्रभाणक क्र.8233 हद.29.11.2014 

रु.43200/- चे प्रदान केर.े प्रती पुट 240/- दयाने एकुण 160 पुटाचे रु.38400/- चे प्रदान कयालमाच ेअवताॊना 
रु.43200/- चे प्रदान कयण्मात आल्माने रु.4800/- चे अनतप्रदान झार.े 
 
  (ड) स्लच्छता वलबागातीर टॉकय क्र.5120 कयीता शोव ऩाईऩची खयेदी- 
   प्रभाणक क्रभाॊक 8234 हद.29.11.2014  रु.43200/- 
   प्रळावकीम भॊजूयी - आमकु्त भनऩा, अभयालती हद.24.03.2014  रु.44100/- 
   ऩयुलठा भागणी आदेळ क्र.9369 हद.16.04.2014  
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   ऩयुलठादाय – श्रीयाभ एन्टयप्राईजेव, अभयालती  
   शोव ऩाईऩ खयेदी कयीता खारीर नभदु ऩयुलठादायाकडून दयऩत्रके प्राप्त झारी. 

3) गरुूनानक वेल्व एजन्वी अभयालती     3 इॊची   प्रती पुट रु.260/- प्रभाणे 
(फ) श्रीयाभ एन्टयप्राईजेव, अभयालती       3 इॊची   प्रती पुट रु.240/- प्रभाणे  
(क) श्री फजयॊग रेडवा, अभयालती          3 इॊची   प्रती पुट रु.245/- प्रभाणे 
    श्रीयाभ एन्टयप्राईजेव, अभयालती माॊनी ऩाणी टॉकय शोव ऩाईऩ 2 1/2 प्रती पुट रु.240/-प्रभाणे 
एकूण 180 पुटाचे त्रफर क्र.226 हद. ननयॊक  रु.43200/- चे भनऩाव वादय केरे. दयऩत्रक 3 इॊची 
वाईजप्रभाणे प्राप्त झारे अवताॊना ऩयुलठादायाने 2 1/2 इॊच वाईज शोव ऩाईऩचा ऩयुलठा केरा. 
भागणीनवुाय ऩयुलठा केरा नाशी. माफाफत भनऩाचे बाॊडाय वलबागाने कुठरीशी कामालाशी केरी नाशी. 
 

  (इ) स्लच्छता वलबागा अॊतगषत झोन क्र.4 फडनेया मेथीर टॉकय क्र.4873 कयीता शोव ऩाईऩ खयेदी- 
   प्रभाणक क्रभाॊक 8235 हद.29.11.2014  रु.44100/- 
   प्रळावकीम भॊजूयी - आमकु्त भनऩा, अभयालती हद.16.06.2014  रु.44100/- 
   ऩयुलठा भागणी आदेळ क्र.9384 हद.22.07.2014  
   ऩयुलठादाय – श्रीयाभ एन्टयप्राईजेव, अभयालती  
        ऩयुलठादायाने 3 इॊची शोव ऩाईऩचे त्रफर 180 पुटाच ेप्रती पुट रु.245/- दयाने त्रफर क्र.229 हदनाॊक ननयक 

रु.44100/- चे भनऩाव वादय केर.े वदय त्रफराच ेप्रदान कयताना त्रफरालय प्रदानाथा भॊजूयी हदरी नाशी. तवेच 

त्रफराच्मा भागीर बागालय वाहशत्म वजुस्थतीत प्राप्त झाल्माची ल वाठा नोंदलशीत वाहशत्माची नोंद 

घेतल्माफाफत नोंद घेतरी नाशी. स्लच्छता वलबागाने वाठा नोंदलशी रेखाऩरयषणा वादय केरी नाशी. त्माभऱेु 

प्रत्मषात वाहशत्म प्राप्त झाल्माची खात्री शोत नाशी. 
 
  (ई) नगय वधचल वलबागावाठी वादशत्म खयेदी- रेखालळऴष 88 (आकश्स्भक खचष) 
    प्रभाणक क्रभाॊक 8232 हद.29.11.2014 रु.34500/- 
    बाॊडाय वलबागाने नगय वधचल वलबागाचे आकजस्भक खचााच ेभॊजूय तयतदूीभधून गटनेता माॊचे कामाारमावाठी 
12 नग रयरेक्व चेअय खयेदी केल्मा. ऩयुलठादाय श्रीयाभ एन्टयप्राईजेव, अभयालती माॊच ेप्रती रयरेक्व चेअय 

रु.2870/- प्रभाणे एकूण 12 नग खयेदी केर.े माफाफत बाॊडाय वलबागाने वाहशत्म खयेदीवाठी घेतरेरी प्रळावककम 

भॊजूयी, स्थामी वलभतीची भॊजूयी, वाहशत्म खयेदीवाठी भागवलण्मात आरेरी दयऩत्रके इत्मादीफाफतची नस्ती 
रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी नाशी. त्माभऱेु वाहशत्म खयेदीची केरेरी कामालाशी 
ननमभानवुायच आशे,  माफाफतची खात्री कयता आरी नाशी. 
 
   2. उद्मोग, उजाा ल काभगाय वलबाग ळावन ननणाम क्र.बाखवॊ-1088/(28837)/उदृमोग -6 हद.2 जाने.1992 

भधीर ऩरयच्छेद 5 ऩरयलळष्ट्ट- तीन नवुाय जस्टर पननाचयवाठी भशायाष्ट्र रघउुद्मोग वलकाव भशाभॊडऱाभापा त 

याखून ठेलण्मात आरेल्मा लस्तूॊची खयेदी त्माॊचेभापा त कयण्मात आरेरी नाशी. त्माभऱेु केरेरी खयेदी भुॊफई 

प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभातीर करभ 73(क) नवुाय ककपामतळीय दयाने न झाल्माच ेहदवनू मेत.े 
भशायाष्ट्र रघउुदमोग वलकाव भशाभॊडऱ माॊचेकडीर दयकयाय क्र.MSSIDC/MRK/RCT/2012-13 हदनाॊक 
11.02.2013 नवुाय वला प्रकायच्मा कयाॊवश जस्टर पननाचयच ेदय ननजचचत केर ेआशे. त्मानवुाय खयेदी कयण्मात 

आरी नाशी. ळावन ननणाम उदमोग, उजाा ल काभगाय वलबाग ळावन ननणाम हद.2 जाने. 1992 ल 4 पेब्र.ू2003 
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भध्मे दय कयायालयीर वॊस्था तवेच वलननहदाष्ट्टीत वाहशत्म ऩयुवलण्मावाठी ळावनाकड ेआयक्षषत अवरेल्मा 
वॊस्थाॊकड ेभागणी नोंदवलण्माफाफत नभदू कयण्मात आरे आशे. त्मानवुाय खयेदी कामालाशी कयण्मात न 
आल्माने ळावन ननदेळाचे उल्रॊघन झारे आशे. 
 

3) भदशरा ल फारकल्माण वलबागाकयीता वादशत्म खयेदी- 
   रेखालळऴा 80 भॊजूय तयतदू रू.3000000 अदाॊजऩत्रक लऴा-2014-15 
   भहशरा ल फारकल्माण वलबागावाठी रोखॊडी आरभायी ल जव्शर चेअय खयेदी केल्मा. 
   प्रभाणक क्रभाॊक 8244 हद.29.11.2014 रु.49200/- 
   वाहशत्म खयेदीकयीता खारीर ऩयुलठादायाकडून दयऩत्रक प्राप्त झार.े 

1)  श्रीयाभ एन्टयप्राईजेव, अभयालती     आरभायी रु.15500/-, जव्शर चेअय रु.4900/- प्रतीनग 
(फ) श्री. फजयॊग रेडवा, अभयालती         आरभायी रु.14900/-,  जव्शर चेअय रु.4500/- प्रतीनग 
(क) गरुूनानक वेल्व एजन्वी, अभयालती   आरभायी रु.15500/-,  जव्शर चेअय रु.4500/- प्रतीनग 

 श्री. फजयॊग रेडवा, अभयालती माॊचे त्रफर क्र.121 हद. ननयॊक रु.49200/- चे भनऩाव वादय केरे. 
    रोखॊडी आरभायी 6.1/2x3x1.1/2       3 नग रु.14900/- प्रतीनग रु.44700/- 
    जव्शर चेअय                         1 नग  रु.4500/- प्रतीनग रु.4500  
   ऩयुलठदायाने वाहशत्माच्मा ऩयुलठा केल्माचा हदनाॊक नभदु नाशी. तवेच वदय वाहशत्म खयेदी प्रकयणी 
अलबरेख, नस्ती ल नोंदलशी रेखाऩरयषणाव वादय केरी नाशी. 
 
 (फ) बाॊडाय वलबागाने खयेदी केरेल्मा लळराई भलळन ल वऩको-पॉर भळीन खयेदीफाफत- 
   बाॊडाय वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीची ऩडताऱणी केरी अवता लळराई भलळन ल वऩको-पॉर भलळन 
प्राप्त झाल्माची नोंद खारीरप्रभाणे आढऱून आरी.  
   (अ) वाठा नोंदलशीच्मा ऩषृ्ट्ठ 148 लय 10 नग लळराई भलळन ल 1 नग वऩको-पॉर भलळन  
       हद.24.02.2015 रा प्राप्त झाल्माची नोंद आशे. 
   (फ) वाठा नोंदलशीच्मा ऩषृ्ट्ठ 160 लय रयटा कॊ ऩनीच्मा 100 नग लळराई भलळन प्रती भलळन  
      रु.4500/- प्रभाणे एकूण रु.4,50,000/- ची खयेदी केल्माचे ननदळानाव आरे. 
   (क) वाठा नोंदलशीच्मा ऩषृ्ट्ठ 373 लय लळराई भलळन 10 नग रु.4500/- प्रती नगाप्रभाणे रुऩमे 
45000/- ल वऩको-पॉर भलळन 5 नग रु.9900/- प्रती नगाप्रभाणे रु.49500/- रा ऩयुलठादाय ओभ 
इरेक्राननक्व ॲन्ड जनयर वप्रामवा माॊचेकडून खयेदी केल्मा आशे. खयेदी केरेल्मा लळराई भलळन 
कोणत्मा राबाधथाव लाटऩ केल्मा माफाफतची नोंद वाठा नोंदलशीत नाशी. तवेच राबाथीची स्लाषयी 
घेण्मात आरी नाशी. त्माभऱेु खयेदी केरेरे वाहशत्म प्राप्त झाल्माफाफतची खात्री शोत नाशी. माप्रकयणी 
अधावभाव ऩत्र क्र.152 हद.21.04.2018 नवुाय खयेदीवॊफॊधी केरेरी कामालाशी दयऩत्रके, ननवलदा प्रकक्रमा, 
प्रळावकीम भॊजूयी, स्थामी वलभतीची भॊजूयी, नस्त्मा, नोंदलशमा ल खचााची प्रभाणके रेखाऩरयषणाव 
उऩरब्ध करुन देणेफाफत कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुमाफाफत बाॊडाय वलबागाकडून कुठरेशी अलबरेख 
रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरे नाशी. बाॊडाय वलबागाने खयेदी केरेल्मा वला वाहशत्माचे 
ऩयुलठादायाकडून प्राप्त त्रफरालय हदनाॊक नभदू नाशी. त्माभऱेु बाॊडाय वलबागाकडून कयण्मात आरेल्मा 
वाहशत्म खयेदीभध्मे आधथाक अननमलभतता शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. माप्रकयणी भनऩाच्मा 
अॊतगात मॊत्रणेव्दाये वखोर तऩावणी करुन अनऩुारन कयाले. 
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   3. भाराच्मा दजााफाफतच्मा तऩावणीवाठी खयेदी ननमभऩजुस्तका ऩरयच्छेद 8.4 ऩरयलळष्ट्ट आठनवुाय 

वॊस्थाची मादी देण्मात आरेरी आशे. त्मानवुाय वदय ननमभातीर ननमभ1(श) ल 7 नवुाय खयेदी केरेल्मा लस्तचु े

स्ऩेलळकेळन वलचायात घेऊन ज्मा लस्तूॊच ेचाचणी अशलार प्राप्त कयालमाचे आशेत अळा लस्तफूाफतचे अशलार 

रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध झारे नाशी. 
 

     उऩयोक्त भदुृमाचे अनऴुॊगाने अधावभाव ऩत्र क्र.41 हद.15.02.2018, क्र. 152 हद.21.04.2018 
ल क्र. 197 हद.7.06.2018 नवुाय बाॊडाय वलबागाने केरेल्मा वाहशत्माच्मा खयेदीवॊफॊधी ननवलदा प्रकक्रमा 
नस्ती, दयऩत्रके, प्रळावकीम भॊजूयी, स्थामी वलभतीची भॊजूयी, नस्त्मा ल नोंदलशमा इत्मादी अलबरेख 
रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन देण्माफाफत कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुबाॊडाय वलबागाकडून लय नभदु 
खचााची प्रभाणके लगऱता उलारयत कोणतशेी अलबरेख रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरे 
नाशी.  ऩरयणाभी आषेऩ नोंदवलण्मात मेत अवनू रु. 1668544/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

DATDUBM6401 (Ref No : 197)                                                                           

149 वाभान्म प्रळावन वलबागातीर कभयचा-माॊना लाढील गे्रड-ऩे हदल्माने झारेरे अनतप्रदान 
तवेच वेलाऩुस्त्तकातीर अननमर्भततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 08 

   

रेखा ळीऴा :79   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

भशानगयऩालरका, अभयालतीच ेवन 2014-15 चे रेखाऩरयषणादयम्मान भनऩातीर वाभान्म प्रळावन 

वलबागाकडीर अधधकायी/कभषचायी माॊचे वेलाऩुस्तकाची ऩडताऱणी केरी अवता वाभान्म प्रळावन 

वलबागाकडीर वलवलध वलबागात कामषयत कभषचायी/अधधकायी माॊना रागू कयण्मात आरेरी आचलालवत प्रगती 
मोजना, ळावन ननणषम क्र.लेऩुय1210/प्र.क्र.124/वेला-9 दद.1.09.2015 नुवाय  लेतनननश्चचती न कयणे, ऩदोन्नती 
तवेच 6व्मा लेतन आमोगानुवाय लेतनननश्चचती चुकीची कयणे, लेतनातीर अनतप्रदान, यजा रेखा अद्मालत 

नवणे ल वेलाऩुस्तकात आलचमक नोंदी न घेणे इत्मादी अननमलभतता आढऱून आल्मा आशेत. 

 

  

भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग, ळावन ननणाम क्र. लेऩयु1209/प्र.क्र.27/वेला-9 हदनाॊक22 एवप्रर 2009 नवुाय 

6 व्मा लेतन आमोगानवुाय हद.1 जाने. 2006 ऩावनू वधुारयत लेतनवॊयचना राग ू कयण्मात आरी. भनऩा 
कभाचा-माॊना 6 ला लेतन आमोग हद.1 एवप्रर 2010 ऩावनू राग ू कयण्मात आरा. त्मानवुाय भनऩा 
अभयालतीच्मा आस्थाऩनेलयीर कामायत अधधकायी/कभाचायी माॊच्मा वेलाऩसु्तकाची ऩडताऱणी केरी अवता 
कभाचा-माॊच्मा लेतनाची ऩनुयाचना कयताना लेतनननजचचती चुकीची कयण्मात आल्माच े ननदळानाव आर.े 
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आलचमक ननकऴानवुाय ऩात्र अवरेल्मा कभाचा-माॊना ऩदोन्नतीच्मा ऩदालय कामभ ठेलणे आलचमक आशे. 

ऩदोन्नत कभाचा-माॊनी वलहशत कारभमाादेत अटी ल ळतीची ऩतुाता केल्माच्मा आलचमक त्मा नोंदी वेलाऩसु्तकात 

घेण्मात आल्मा नाशीत.  
 
माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत. 
 
1. श्री. एभ. आय. ताॊफेकय, वभदुाम वलकाव अधधकायी, नगय वधचल वलबाग 
    श्री.एभ.आय.ताॊफेकय माॊची भनऩा आदेळ क्र.वाप्र/428/85 हद.19.02.1985 नवुाय लेतनशे्रणी रु.220-5-250-
7-285 भध्मे ननमकु्ती कयण्मात आरी. भनऩा आदेळ क्र. ननयॊक हद.1.02.1988 नवुाय वभदुाम वलकाव 

अधधकायी मा ऩदालय लेतनशे्रणी 500-20-700-दयो25-900 भध्मे ऩदोन्नती देण्मात आरी. त्मानॊतय भनऩा 
आदेळ भनऩा आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/778/2003 हद.2.12.2003 नवुाय लेतनशे्रणी रु.6500-10500 भध्मे 

हद.1.02.2000 ऩावनू कारफध्द ऩदोन्नतीचा राब हदरा. 
 
     भनऩा आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/1363/07 हद.14.08.2007 नवुाय वभाज अधधकायी ऩदालय लेतनशे्रणी 
रु.6500-10500 भध्मे कामाात्भक ऩदोन्नतीने तात्ऩयुत्मा स्लरुऩात ऩदस्थाऩना कयण्मात आरी. त्मानॊतय 

भनऩा आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल-आम-ु2600/15 हद.21.11.2015 नवुाय वधुारयत आचलालवत प्रगती मोजनेचा 
(24 लऴा) दवुया राब लेतनफॉड 9300-34800 ग्रेड-ऩे 5000 भध्मे राग ूकयण्मात आरा. ऩयॊत ुमा वॊलगााभध्मे 

आकृतीफॊधात ऩदोन्नतीच े ऩद उऩरब्ध नवल्माने वदय ऩद एकाकी ठयत.े त्माभऱेु त्माना रु.5000 चा ग्रेड 

लेतनाचा राब अनसुेम ठयत नाशी. ळावन ननणाम हद. 5 जुर ै2010 नवुाय एकाकी ऩदानवुाय लेतनननजचचती 
करुन अनऩुारन कयाले.  
 
2. श्री. जवलॊतलवॊग ओकाॊयलव ॊग ळखेालत  
     श्री. जवलॊतलवॊग ओकाॊयलव ॊग ळखेालत माॊची ननमकु्ती हद.21.08.1982 रा लेतनशे्रणी 290-10-390-
15-465 भध्मे कयण्मात आरी. भनऩा आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/885/95 हद.5.08.1995 नवुाय 

हद.1.10.1994 ऩावनू लेतनशे्रणी रु.1400-40-1800-50-2300 (5व्मा लेतन आमोगानवुाय लेतनशे्रणी 
रु.5500-175-9000) कारफध्द ऩदोन्नतीचा प्रथभ राब राग ूकयण्मात आरा. 
 
    हद.1.02.1997 रु.2180/-, हद.1.02.1998 रु.2240/- ल हद.1.02.1999 रु.2300/- लय लेतनलाढी भॊजूय 

नवताॊना लेतनलाढीचा राब देण्मात आरा. 
 
    6 व्मा लेतन आमोगानवुाय लेतनफॉड 9300-34800 ग्रेड-ऩे 4300 भध्मे हद.1.01.2006 रा 
लेतनननजचचतीनवुाय लेतन रु.13490+4300 देम ठयत.े भनऩा आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रली/उऩा/1847/11 
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हद.8.08.2011 नवुाय वधुारयत आचलालवत प्रगती मोजनेचा (24 लऴा) दवुया राब लेतनफॉड 9300-34800 ग्रेड-

ऩे 4900 राग ूकयण्मात आरा. वदय ऩद एकाकी ऩद अवल्माने रु.4900 ग्रेड-ऩे देम नाशी. 
 
3. श्री. ळरैेन्र के. लदै्म कननष्ट्ठ लरऩीक- 
     श्री. ळरैेन्र के. लदै्म माॊची ननमकु्ती कननष्ट्ठ लरऩीक ऩदालय कय वलबागात हद.17.05.2000 रा कयण्मात 

आरी. भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग, ळावन ननणाम क्र. लेऩयु1209/प्र.क्र.27/वेला-9 हदनाॊक 22 एवप्रर 2009 

नवुाय 6 व्मा लेतन आमोगानवुाय हद.1 जाने. 2006 ऩावनू वधुारयत लेतनवॊयचना राग ूकयण्मात आरी. 
 
    हद. 1.01.2006 चे भऱु लेतन रु.3425 X 1.86 = रु.6370/- + ग्रेड-ऩे रु.1900 = रु.8270/- 
 
    माप्रभाणे लेतन देम अवताॊना रु.6380 + ग्रेड-ऩे रु.1900 प्रभाणे रु.8280/- प्रभाणे लेतन अदा कयण्मात 

आर.े त्माभऱेु भऱु लेतन ल त्मालयीर देम अनऴुॊगीक बत्त्माभध्मे अनतप्रदान झार.े  
 
4. श्री. अननर गोशय, लरयष्ट्ठ लरऩीक  
     श्री. अननर गोशय माॊची भनऩा आदेळ क्र.अभनऩा/आम/ुवा.अ./2/1422/99 हद.12.10.1999 चे आदेळान्लमे 

लळीरा ऩध्दतीने वपाई काभगाय ऩदालय रु.750-12-870दयो740 भध्मे हद.16.10.1999 ऩावनू नेभणूक 

केरी. भनऩाचा ऩदोन्नती आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/आमकु्त/3887/08 हद.21.12.2008 (एकुण 53 चतथुा 
शे्रणी कभाचा-माॊना कननष्ट्ठ लरऩीक ऩदालय ऩदोन्नती) नवुाय त्माॊना कननष्ट्ठ लरऩीक ऩदालय लेतनशे्रणी 3050-
75-3950-80-4590 भध्मे ऩदोन्नती देण्मात आरी. 
    ऩदोन्नती आदेळातीर अ. क्र. 3 लयीर अटीनवुाय भयाठी-30 ल इॊग्रजी-40 तवेच वॊगणक ऩयीषा 
(MSCIT) एक लऴााचे कारालधीत उत्तीणा कयणे आलचमक शोत.े मा कारालधीत जे कभाचायी लयीर ऩयीषा 
उत्तीणा शोणाय नाशीत त्माॊची ऩलुीच ेऩदालय ऩदालनत कयण्मात मेईर, अव ेस्ऩष्ट्ट नभदु आशे. वॊफॊधीत कभाचा-
माॊनी टॊकरेखन ऩयीषा ल वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा केल्माफाफतच ेप्रभाणऩत्र वधु्दा वादय कयण्मात आर ेनाशी. 
अव ेअवताॊना त्माॊना वेलेत कामभ ठेलण्मात आर ेआशे. तवेच वॊफॊधीत कभाचा-माची लदै्मकीम तऩावणी  ल 

ऩोलरव वलबागा कडीर चारयत्र्माच े प्रभाणऩत्र प्राप्त करुन तळी वेलाऩसु्तकात नोंद घेण्मात आरी नाशी. 
ऩदोन्नती आदेळातीर अट क्र.5 नवुाय ळावनाचे नगय वलकाव वलबाग ऩत्र क्र. वॊककणा 1007/व.क्र. 657/नवल-

24 /26हद.26.09.2007 भध्मे नभदु केल्माप्रभाणे वेलाप्रलेळ ननमभातीर अटीव अधधन याशून कयण्मात आरी 
आशे. त्मानवुाय ऩदोन्नत झारेल्मा कभाचा-माॊनी तीन भहशन्माच्मा आत जात लधैता प्रभाणऩत्र वादय कयणे 

आलचमक शोत.े ऩयॊत ु जात लधैता प्रभाणऩत्र प्राप्त झाल्माची नोंद त्माॊच्मा वेलाऩसु्तकात नाशी. प्रथभ 

ऩदोन्नतीच्मा अटी ल ळती ऩणुा शोत नवताना त्माना ऩदालनत कयण्माऐलजी आदेळ 

क्र.अभनऩा/वाप्रवल/आम/ु2495/13 हद.25.09.2013 नवुाय लेतनशे्रणी 5200-20200 ग्रेड-ऩे 2400 भध्मे 

लरयष्ट्ठ लरऩीक ऩदालय ऩदोन्नती हदरी. त्माभऱेु श्री. गोशय माॊची ऩदोन्नती ननमभफाशम ठयत.े 
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5. श्री. जज. एन. अटर कननष्ट्ठ अलबमॊता 
    श्री. जज. एन. अटर माॊची भनऩा आदेळ हद.23.08.1984 नवुाय कननष्ट्ठ अलबमॊता ऩदालय ननमकु्ती केरी. 
5व्मा लेतन आमोगाची लेतनशे्रणी 6500-200-10500 भध्मे हद.1.01.2006 रा रु.10500/- लेतन घेत शोत.े 

वॊफॊधीताव लरयष्ट्ठ लेतनशे्रणी 8000-13500 राग ू झाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 6व्मा लेतन 

आमोगानवुाय हद.1.01.2006 रा लेतनफॉड 9300-34800 ग्रेड-ऩे 5400 भध्मे हद.1.01.2006 रा 
लेतनननजचचती कयताॊना रु.10500 x1.86=रु.19530/- लेतनननजचचती कयालमाची अवताना रु.11300/- 
इतके लेतन वलचायात घेलनू (11300x1.86)= रु.21020/- लय लेतनननजचचती कयण्मात आरी. हद.1.01.2006 

रा केरेल्मा लेतनननजचचती ऩरयगणना वललयणऩत्रालय कामाारम प्रभखुाची स्लाषयी नाशी. त्माभऱेु 

हद.1.01.2006 रा केरेरी लेतनननजचचतीची ऩडताऱणी करुन अनऩुारन कयाले. 
    हद.1.01.2005, 1.01.2006 ल हद.1.01.2010 च्मा लेतनलाढी भॊजूय नाशी. अवे अवताॊना लेतनलाढी राग ू

करुन लेतनाची अदामगी कयण्मात आरी आशे. तवे्शा लेतनलाढीव भॊजूयी घेलनू लेतनलाढी ननमलभत कयण्मात 

माव्मात. 
    श्री. जी.एभ. अटर कननष्ट्ठ अलबमॊता माॊनी ऩढुीर कारालधीत अजीत यजा उऩबोगल्मा अवनू नभदू 

कारालधीतीर उऩबोगरेल्मा अजजात यजा वषभ प्राधधका-माॊनी  भॊजूय केल्मा नवताॊनाशी लेतनाचे प्रदान 

कयण्मात आर.े 
 
     अजजात यजा हद.24.01.2005 त े 4.02.2005 = 12 हदलव 
               हद.13.06.2005 त े17.06.2005 =  5 हदलव 
               हद.21.12.2005 त े23.12.2005 =  3 हदलव 
               हद. 3.5.2007  त े 5.05.2007 =  3 हदलव 
               हद.30.07.2007 त े13.08.2007 =  15 हदलव 
               हद.30.04.2008 त े 3.05.2008 =  4 हदलव 
    उऩयोक्त कारालधीत उऩबोगरेल्मा अजजात यजा वषभ प्राधधकायी माॊचेकडून भॊजूय करून तळा नोंदी यजा 
भॊजूयी आदेळावश वेलाऩसु्तकात घेण्मात माव्मात. 
 
6. श्री. एव. फी. ऩकड ेलरयष्ट्ठ लरऩीक 
    श्री. एव. फी. ऩकड ेमाॊची ननमकु्ती भनऩा आदेळ क्र.609/84 हद.15.10.1984 नवुाय लेतनशे्रणी 950-20-
1150 दयो 25-1500 भध्मे कननष्ट्ठ लरऩीक ऩदालय कयण्मात आरी. हद.1.10.1992 रा रु.1150 लय दषता 
योध भॊजूयी आदेळाची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी, अव ेअवताॊना हद.1.10.1993 ल 1.10.1 994 च्मा लेतनलाढी 
भॊजूय कयण्मात आल्मा. भ.ना.वे. (लेतन) ननमभ 1981 भधीर ननमभ 37 नवुाय वषभ प्राधधकायी दषता योध 

भॊजूय कयणाय नाशी तोऩमतं ऩढुीर लेतनलाढी देम ठयत नाशी. 
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      भनऩा आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/2162/11 हद.19.09.2011 नवुाय श्री. ऩकड े क.लर. माॊना लेतनफॉड 

5200-20200 ग्रेड-ऩे 2400 भध्मे तात्ऩयुत्मा स्लरुऩात 6 भहशने कारालधीवाठी ऩदोन्नती देण्मात आरी. 6 

भहशने कारालधीनॊतय ननमलभत ऩदोन्नतीचे आदेळ काढून लरयष्ट्ठ ऩदालय कामभ कयणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ु

ननमलभत ऩदोन्नतीच ेआदेळ न काढता लरयष्ट्ठ ऩदालय कामभ ठेलनू लरयष्ट्ठ ऩदालयीर लेतनशे्रणीनवुाय लेतनाची 
अदामगी कयण्मात आरी. वॊफॊधीत कभाचा-माचे फाफतीत ननमलभत ऩदोन्नतीचे आदेळ काढून ऩदोन्नती 
ननमलभत करुन ऩदोन्नती भॊजूयी आदेळाच्मा नोंदीवश वेलाऩसु्तक अदमालत कयाले. 
 
7. श्री. भॊगेळ फी. जाधल लरयष्ट्ठ लरऩीक, बाॊडाय वलबाग 
    श्री. भॊगेळ फी. जाधल माॊची ननमकु्ती भनऩा आदेळ क्र. अभनऩा/वाप्रवल/उऩ-2394/07 हद.14. 12.2007 

नवुाय अनकुॊ ऩा तत्लालय ब.ज.(फ) अॊतगात लेतनशे्रणी रु.3050-4590 भध्मे कननष्ट्ठ लरऩीक ऩदालय कयण्मात 

आरी. वेलाऩसु्तकाची ऩडताऱणी केरी अवता ऩढुीरप्रभाणे त्रटृमा आढऱल्मा. 
(अ) भशायाष्ट्र नागयी वेला (वेलेच्मा वलावाधायण ळती) ननमभ 1981 भधीर ननमभ क्र.16 नवुाय कभाचा-माची 
लदैृमकीम दृष्ट्टमा तऩावणी झारी आशे आणण तो वेलेव ऩात्र आशे, अव े प्रभाणऩत्र वादय केल्मानॊतय 

त्मावलऴमीची नोंद वेलाऩसु्तकात घेणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुअळा प्रकायची नोंद वेलाऩसु्तकाच्मा प्रथभ ऩषृ्ट्ठालय 

नाशी. 
(फ) ऩोरीव वलबागाकडून ऩडताऱणी झारी नाशी. वेलाऩडताऱणी अलबरेख अदमालत नाशी. तवेच वॊगणक 

अशाता ऩरयषा उत्तीणा केल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
(क) भनऩा आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/आम/ु2666/13 हद.09.10.2013 नवुाय लेतनफॉड 5200-20200 ग्रेड-ऩे 

2400 भध्मे लरयष्ट्ठ ऩदालय तात्ऩयुत्मा स्लरुऩात ऩदोन्नती देण्मात आरी. ऩयॊत ुमाफाफत ननमलभत ऩदोन्नतीच े

आदेळ न काढता हद.9.10.2013 ऩावनू त्माच ऩदालय कामभ ठेलण्मात आर.े माप्रकयणी ऩात्र अवल्माव 

ननमलभत ऩदोन्नतीचे आदेळ काढून तात्ऩयुत्मा ऩदोन्नतीलयीर कारालधी ननमलभत करुन तळी नोंद 

वेलाऩसु्तकात घेण्मात माली. 
 
8. श्रीभती नभादा वयेुळ वोऱॊके, वशाय्मक षेत्रत्रम अधधकायी, आयोग्म वलबाग 
    श्रीभती. नभादा वयेुळ वोऱॊके माॊची भनऩा ओदळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/1202/04 हद.10.06.2004 नवुाय 

लेतनशे्रणी 2550-3200 भध्मे कुरी मा ऩदालय हद.10.06.2004 ऩावनू ननमकु्ती कयण्मात आरी. त्मानॊतय 

भनऩा आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/आमकु्त/3887-08 हद.21.11.2008 नवुाय लेतनशे्रणी 3050-4590 भध्मे 

कननष्ट्ठ लरऩीक ऩदालय आदेळातीर ऩढुीर अटी ल ळतीच्मा अधीन याशून ऩदोन्नती देण्मात आरी.  
  (अ) भयाठी टॊकरेखन 30 ल इॊग्रजी टॊकरेखन 40, एभएववीआमटी वॊगणक अशताा ऩरयषा एक लऴााच े

कारालधीत उत्तीणा न केल्माव ऩदालनत कयण्मात मेईर. तवेच जात लधैता प्रभाणऩत्र नतन भहशन्माच ेआत 

वादय कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुनऊ लऴााचा कारालधी रोटूनशी जात लधैता प्रभाणऩत्र ल MS-CIT वॊगणक 

ऩयीषा उत्तीणा केल्माफाफतची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी नाशी. तवेच ऩदोन्नतीच्मा ऩदालयीर 
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लेतनननजचचतीची नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी नाशी. ऩदोन्नती आदेळातीर अटी ल ळतीची ऩतुाता 
कयण्मात आरी नवताॊनाशी ऩदोन्नतीच े ऩदालय कामभ ठेलण्मात आल्माच े हदवनू मेत.े तवे्शा ऩदोन्नती 
आदेळातीर अटी ल ळतीची ऩतुाता करुन ननमभानवुाय कामालाशीवश अनऩुारन कयाले. 
 (फ) भनऩा ऩदोन्नती आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/आम/ु2666/13 हद.8.10.2013 नवुाय लरयष्ट्ठ लरऩीक ऩदालय 

लेतनफॉड रु.5200-20200 ग्रेड-ऩे 2400 भध्मे तात्ऩयुत्मा स्लरुऩात ऩदोन्नती देण्मात आरी. वदय ऩदालय 
ननमलभत ऩदोन्नतीच ेआदेळ न काढता भनऩाने ऩदोन्नती ओदळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/ आम/ु893/15 हद.27.04 
.2015 नवुाय वशाय्मक षेत्रत्रम अधधकायी मा ऩदालय लेतनफॉड 9300-34800 ग्रेड-ऩे 4200 भध्मे ऩदोन्नती 
देण्मात आरी.  
    लरयष्ट्ठ लरऩीक ऩदालयीर ऩदोन्नती आदेळातीर अटी ल ळतीची ऩतुाता करुन तवेच ननमलभत ऩदोन्नतीच े

आदेळावश वेलाऩसु्तकात  आलचमक त्मा नोंदी घेण्मात माव्मात. त्माचप्रभाणे वशाय्मक षेत्रत्रम अधधकायी मा 
ऩदालयीर ऩदोन्नती आदेळातीर अटी ल ळतीची ऩतुाता कयण्मात माली. 

DATDUBM6401 (Ref No : 10)                                                                           

150 र्ळषण वलबागाने ळाऱा इभायत बाडमाच ेकेरेरे अनतप्रदान ल आकश्स्त्भक खचायच े
भॊजूयीतीर अननमर्भततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :239   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 853321.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 5000.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 599588.00/-   

भशानगयऩालरका अभयालतीच्मा वन 2014-15 चे रेखाऩरयषणादयम्मान भनऩाच्मा लळषण वलबागाच्मा 
आकश्स्भक खचष ल ळाऱा इभायतीच ेबाड ेप्रदान इत्मादी देमकाची ल खचष नोंदलशीची ऩडताऱणी केरी अवता 
आकश्स्भक ननधीतून आगाऊ यक्कभ भॊजूय कयताना भॊजूय यकभेऩेषा जादा यकभेच ेप्रदान कयणे तवेच खाजगी 
इभायत ळाऱेवाठी बाडमाने घेतरेल्मा इभायतीचे प्रदान कयताना दफुाय प्रदान शोणे तवेच एकाच प्रकायचा खचष 
लेगलेगऱमा रेखा लळऴाषत खची टाकण्मात आल्माच ेननदळषनाव आर.े 

 

  

भशानगयऩालरका अभयालतीने भनऩाच्मा ळाऱेकयीता स्लत:च्मा भारकीची इभायत उऩरब्ध नवल्माने 
ळाऱेवाठी खाजगी इभायती बाड ेतत्लालय घेतल्मा आशे. वदय खचााकयीता अॊदाजऩत्रकात रेखालळऴा 239 
अॊतगात वन 2014-15 मा आधथाक लऴााकयीता रु.5 रष तयतदू कयण्मात आरी अवनू खचा 853321/- 
एलढा कयण्मात आरा. भॊजूय तयतदूीऩेषा जादा खचा झारा अवल्माने अनतरयक्त खचााव भशायाष्ट्र 
भशानगयऩालरका अधधननमभाच्मा करभ 101 नवुाय स्थामी वलभतीची भॊजूयी घेणे आलचमक अवनू 
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त्माव भॊजूयी न घेणे, आमकु्ताव्दाया भॊजूय यकभेऩेषा जादाचे प्रदान कयणे, एकाच प्रकायचा खचा 
लेगलेगऱमा रेखालळऴाात खची टाकून दफुाय प्रदान कयणे तवेच दफुाय देमक प्रतीफॊध नोंदलशी न ठेलणे 
इत्मादी अननमलभतता आढऱून आल्मा आशेत. 
 
    माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत:- 
 
     1. स्लातॊत्र्महदन 15 ऑगस्ट चे कामाक्रभाकयीता आमकु्त भनऩा ल भशाऩौय माॊच ेशस्त ेभनऩाच्मा 
प्राथलभक ल भाध्मलभक ळाऱेतीर वलद्मार्थ्मांना खाऊच ेलाटऩ कयण्मात कयीता रु.4000/- एलढमा अधग्रभ 

यकभेव आमकु्त भनऩा माॊनी हद.12.08.2014 रा भॊजूयी हदरी. अग्रीभ याळी रु.4000/- वौ. धचत्रा खोब्रागड ेळाऱा 
ननरयषक लळषण वलबाग भनऩा अभयालती माॊना भॊजूय कयण्मात आरी अवल्माच ेनस्तीत नभदू आशे. ऩयॊत ु

प्रभाणक क्र.3755 हद.13.08.2014 नवुाय धनादेळ क्र.496498 हदनाॊक 13.08.2014 नवुाय रु.5000/- चे प्रदान 

कयण्मात आर.े आमकु्त भनऩा माॊची रु.4000/- एलढमा  अधग्रभाव भॊजूयी अवताना रु.5000/- चे प्रदान कयण्मात 

आर.े तवेच देमकाची तऩावणी केरी अवता देमकालय प्रदानाथा भॊजूयी नाशी. वदय खचााफाफत अनदुान 

नोंदलशीत रेखालळऴा 236 अॊतगात खचााची नोंद नाशी. तवेच रु.5000/- एलढमा यकभेच्मा खचााची देमके नस्तीत 

आढऱून आरी नाशी.  
                   

    2. ळाऱा इभायत बाड ेरे.लळ.239 अॊतगात भऱु तयतदू रु.500000/- अवनू खचा 853321/- एलढा झारा 
आशे. भऱु तयतदूीऩेषा जादा खचााव स्थाची वलभतीची भॊजूयी घेतल्माचे हदवनू मेत नाशी. अनदुान नोंदलशीनवुाय 

रेखालळऴा 236 आकजस्भक खचा अॊतगात व.ैशवन व.ै पारुख माॊना गलऱीऩयुा ळाऱा इभायत बाड ेरु.548938/- चे 
प्रदान हद.31.10.2014 रा कयण्मात आर.े तवेच तलेढमाच यकभेचे प्रदान रेखालळऴा 239 ळाऱा इभायत बाड े

अॊतगात व.ैशवन व.ै पारुख माॊना गलऱीऩयुा ळाऱेच ेइभायत बाड ेरु.548938/- प्रदान कयण्मात आर.े एकाच 

प्रकायचा खचा दोन रेखालळऴाात खची ऩडरा अवल्माने दफुाय प्रदान झाल्माच ेहदवनू मेत आशे. माफाफत वखोर 
तऩावणी करुन अनऩुारन कयाले. 
 
       ळाऱेच्मा बाडमाऩोटी रु.10659/- प्रती भहशना पयकाची यक्कभ एकूण 42 भहशन्माची थकफाकी 
रु.447678/- ल भाशे भे ल वप्टें. 2014 चे बाड ेरु.25305/- प्रभाणे  रु.50610/- अव ेएकूण रु.498288/- चे प्रदान 

कयालमाचे अवताॊना रु.548938/- प्रदान कयण्मात आल्माने रु.50650/- चे अनतप्रदान झाल्माचे खचा 
नोंदलशीलरुन हदवनू मेत.े रु.548938/- चे दफुाय प्रदान ल रु.50650/- चे अनतप्रदान अवे एकूण रु.599588/- 

अनतप्रदान झाल्माचे आढऱून आल्माने माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.229 हदनाॊक 13.07.2018 नवुाय 
दफुाय देमक प्रतीफॊध नोंदलशी, खचााची प्रभाणके ल नभदू भदु्मालयीर खुरावा वादय कयण्माव 
कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुभागणी केरेरे अलबरेख, नोंदलशमा ल खचााची प्रभाणके रेखाऩरयषणाव 
वादय कयण्मात आरी नाशी. त्माभऱेु  वॊफॊधीताकडून अनतप्रदानाची यक्कभ रु.599588/- लवरु करुन  
अनऩुारन कयाले. 

DATDUBM6401 (Ref No : 229)                                                                           

152 श्जल्शाऩयीऴदेकडून वभामोजनाने भनऩाकड ेलगय झारेल्मा र्ळषकाॊच्मा वॊफॊधाने 
श्जल्शाऩयीऴदेकडून वेलाननलतृ्ती अॊळदान प्राप्त न कयणे ल प्रदानातीर इतय रृटमाॊफाफत. 
 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[244] 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :237   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

भनऩाच्मा आस्थाऩनेलरून वेलाननलतृ्त कभषचा-माॊना ननलतृ्तीलेतन ल उऩदान यकभेच ेप्रदान कयणाऩुली 
भशायाष्ट्र नागयी वेला (ननलतृ्तीलेतन) ननमभ 1982 भधीर ननमभ 29, 67 भधीर प्रभाणळीय अॊळदान वलऴमक 

तयतूदीच ेऩारन झार ेनवल्माच ेननदळषनाव आर.े श्जल्शा ऩरयऴदेच्मा आस्थाऩनेलरून वभालेळनाने लगष 
झारेल्मा लळषकाच ेवेलाननलतृ्ती अॊळदान  भनऩाने श्जल्शा ऩरयऴदेकडून प्राप्त केरेरे नाशी. तवेच भनऩाच्मा 
लळषण वलबागातून वेलाननलतृ्त झारेल्मा कभषचा-माॊचे फाफतीत उऩदानाच ेप्रदान कयताना रयतवय आदेळ काढून 

कभषचा-माॊची एकूण झारेरी अशषताकायी वेला, ळलेटच ेलेतन नोंदलून तवेच नादेम प्रभाणऩत्र ल ना-चौकळी 
प्रभाणऩत्र घेलूनच प्रदान कयणे आलचमक आशे. ऩयॊतु अळा प्रकायच ेऩरयऩुणष आदेळ लळषण वलबागाने न काढताच 

प्रदान कयण्मात आर.े 

 

  

   भशानगयऩालरका अभयालती अॊतगात लळषण वलबागातनू वेलाननलतृ्त झारेल्मा ननलतृ्तीलेतनधायकाॊना 
वेलाननलतृ्ती वलऴमक राबाचे भनऩाननधीतनू प्रदान कयण्मात मेत.े भनऩा अॊतगात लळषण वलबाग स्लतॊत्र 
आस्थाऩना अवल्माने लळषक ल लळषकेत्तय कभाचा-माॊचे वेलाननलतृ्तीनॊतयचे राब जवे ननलतृ्तीलेतन, 
कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतन, वेला उऩदान, वेला-नन-भतृ्म ूउऩदान ल यजा योखीकयण(लळषकेत्तय कभाचायी) अदा 
कयताना ननमभानवुाय वला प्रकायचे प्रदानावॊफॊधी लळषण वलबागाचे प्रभखुाने रयतवय आदेळ काढून राब 
अदा कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुदेमकाची ऩडताऱणी केरी  अवता तवे आदेळ भनऩाच्मा लळषण 
वलबागाकडून काढण्मात मेत नवल्माचे हदवनू मेत.े त्माभऱेु ननलतृ्ती लेतन, उऩदान ल यजायोखीकयण 
मात अनतप्रदान शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
 
    मालयीर रेखाऩरयषणाचे अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत:- 
 
      1. लळषण वलबागातनू वेलाननलतृ्त झारेल्मा कभाचा-माॊना उऩदानाचे प्रदान कयण्मात आरेल्मा 
देमकाची ऩडताऱणी केरी अवता लळषणाधधकायी माॊनी उऩदान यकभेच्मा प्रदानावॊफॊधी भॊजूयीचे आदेळ 
काढून त्मात कभाचा-माॊचे ळलेटचे लेतन, त्माची एकूण अशाताकायी वेला नभदू करुन देम उऩदान यकभेची 
ऩरयगणना करुन भॊजूयी आदेळ, नादेम प्रभाणऩत्र, ना-चौकळी प्रभाणऩत्र नोंदलनूच देमक भनऩाच्मा रेखा 
ळाखेकड ेवादय कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुअळा आलचमक फाफीची ऩतुाता न शोताच रेखा ळाखेकडून 
प्रदान कयण्मात मेत अवल्माचे हदवनू मेत.े उदाशयणादाखर प्रकयणे ऩढुीरप्रभाणे आशेत. 
 

         (अ) श्री. ऩयवयाभ गेभनदान भनजुा वे. नन. प्राथ. वशा. लळषक  
         (फ) वौ. लव ॊधुफाई याभदाव गौतभ वे. नन. प्राथलभक भखु्मध्माऩक 
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         (क) वौ. लळरयन कौवय आगा खॉ वे. नन. प्राथलभक वशा. लळषक 

         (ड) श्री.ळब्फीय व.ै भनुाप वे. नन. वशा. लळषक 

         (इ) वौ. कननज पातभूा नावीय खान वे. नन. प्राथ. वशा. लळषक 

 

      मा प्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र. 210 हद.22.06.2018 नवुाय वेलाननलतृ्ती प्रकयणे ल वेलाऩसु्तके 
रेखाऩरयषणाव वादय कयण्मात आरी नाशी.  
 
     2. श्री. यकपक उल्राश खान यशभत खान वेलाननलतृ्त प्राथलभक भखु्माध्माऩक शे जजल्शाऩरयऴद 
अभयालती माॊचे आस्थाऩनेलयीर ननमकु्त लळषक शोत.े त्माॊचा वेलेचा काशी कारालधी शा 
जजल्शाऩरयऴदेच्मा ळाऱेलय व्मतीत झारा अवनू त्माॊना भशानगयऩालरकेच्मा ळाऱेलय वाभालनू घेतरे 
आशे. त्माॊना वेलाननलतृ्तीनॊतयचे ननलतृ्तीलेतन ल वेलाउऩदानाचे प्रदान भनऩा स्लननधीतनू अदा कयण्मात 
मेत अवल्माचे हदवत.े 

       भशायाष्ट्र नागयी वेला (वेलाननलतृ्तीलेतन) ननमभ 1982 चे ननमभ 29 नवुाय कभाचा-माच्मा 
ननलतृ्तीलेतनाशा वेलेचा बाग एकत्रत्रत ननधीतनू आणण काशी बाग स्थाननक ननधीतनू ननलतृ्तीलेतन हदर े
जाण्माव ऩात्र अवतो तवे्शा त्माच्मा ननलतृ्तीलेतनाची यक्कभ वेलाकारालधीच्मा प्रभाणात आकायण्मात 
मेत.े म्शणजेच एकत्रत्रत ननधी (जजल्शा ऩरयऴद) ल स्थाननक ननधी माॊभध्मे ननलतृ्तीलेतनाची वलबागणी 
कयालमाचे आलचमक अवल्माने जजल्शाऩरयऴदेच्मा आस्थाऩनेलयीर वेलाकारालधीच ेवेलाननलतृ्ती अॊळदान 
भनऩाकड ेजभा कयणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ुवेलाननलतृ्ती अॊळदान जभा करुन न घेताच ननलतृ्तीलेतन ल 
उऩदानाच ेप्रदान कयण्मात मेत आशे. त्माभऱेु भनऩा ननधीलय अकायण बाय ऩडत अवल्माचे हदवत.े 
माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र. 210 हद.22.06.2018 नवुाय अलबरेख, वेलाऩसु्तकावश खुरावा वादय 
कयण्माव कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ुवेलाऩसु्तक ल खुरावा प्राप्त झारा नाशी. 

     3. श्री. खान (क्र.2 लयीर) माॊना उऩदानाचे प्रदान दोन टप्प्मात कयण्मात आरे अवनू उऩदानातनू 
कऩात कयण्मात आरेल्मा लजातीच्मा यकभेवश ऩणुा यकभेरा प्रभाणक क्रभाॊक देणे आलचमक अवताना 
ननव्लऱ देम यकभेरा प्रभाणक क्रभाॊक देण्मात आल्माने अचुक रेखाॊकनाच्मा दृष्ट्टीने केरेरी कामालाशी 
चुकीची हदवनू मेत.े 

DATDUBM6401 (Ref No : 210)                                                                           
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 करभ ९ क खारीर आषेऩ 
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142 भनऩा ळाऱेतीर लगय 1 ते 10 ऩमिंतच्मा वलद्मार्थमािंकरयता डसे्त्क ल फेंच खयेदीतीर 
अननमर्भततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 16 

   

रेखा ळीऴा :360   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9क 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 3999910.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1723260.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 871290.00/-   

वुलणष जमॊती ळशयी योजगाय मा वलबागाने C D S भापष त भनऩा ळाऱेतीर लगष 1 त े4 ल लगष 5 त े10 कयीता 
डसे्क-फेंच खयेदी कयण्माकयीता प्रकल्ऩ वॊचारक भनऩा अभयालती माॊचे ऩत्र क्र. 236/14 दद. 26.03.2014 नुवाय 

वभुदाम वॊस्थाकडून रु.39.50 रष एलढा ननधी उऩरब्ध करून ददल्माच ेभनऩा आमुक्ताना कऱवलण्मात आर.े 

बाॊडाय वलबागाने नस्तीत नभूद केल्मानुवाय लनश्री भाकेदटॊग, अभयालती माॊच्मावोफत दद.21.11.2013 ऩावून 1 

लऴाषऩमतं दयकयायाप्रभाणे भनऩा ऩुयलठा आदेळ क्र.248 ददनाॊक 29.03.2014 नुवाय भनऩाच्मा ळाऱेतीर लगष 1 त े

4 कयीता 358 नग ल लगष 5 त े10 कयीता 367 नग डसे्क-फेंचची भागणी केरी. बाॊडाय वलबागाकडीर वाठा 
नोंदलशी ल लळषण वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीनुवाय खयेदी केरेरे डसे्क-फेंच ल ळाऱाॊना लाटऩ केरेरे डसे्क-फेंच 

मात तपालत आढऱून आरी. बाॊडाय वलबागाकडून प्राप्त नस्तीनुवाय खयेदी केरेल्मा डसे्क-फेंचचे ऩुणष लाटऩच 

झार ेनवून लाटऩ झाल्माच ेदाखवलण्मात आर.े वन 2013-14 भध्मे लाटऩ केरेरे डसे्क-फेंचवुध्दा वन 2014-15 

भध्मे लाटऩ केल्माच ेदळषवलण्मात आर.े बाॊडाय वलबागाने खयेदी केरेल्मा डसे्क-फेंचच्मा वादशत्म लाटऩात अऩशाय 

झाल्माच ेप्रथभदळषनी ददवून मेत.े 

 

  

    भनऩा अभयालतीच ेप्राथलभक ळाऱा ल उच्च प्राथलभक ळाऱेतीर लगा 1 त े4 वलद्मार्थ्मांकयीता 358 नग ल लगा 5 

त े10 च ेवलद्मार्थ्मााकयीता 367 डसे्क-फेंच खयेदी कयण्माकयीता खारीर नभदु वभदुाम वॊस्थाकडून खारीरप्रभाणे 

रु.39.50 रष एलढा ननधी प्राप्त झारा आशे. 
 
अ.क्र.    ननधी ऩयुवलण्मा-मा वॊस्थेच ेनाल ननधी भॊजूयी आदेळ ल हदनाॊक    प्राप्त ननधी 
1 वावलत्रीफाई पुरे वभदुाम वलकाव वलभती ऩत्र क्र.239/14 हद.21.032014 रु.10.50 रष 
2 यभाफाई आॊफेडकय वभदुाम वलकाव वलभती  ऩत्र क्र.233/14 हद.25.03.2014 रु. 2.50 रष 
3 वॊफोधी वभदुाम वलकाव वलभती ऩत्र क्र.230/14 हद.21.03.2014 रु. 4.00 रष 
4 वभदुाम वलकाव वलभती क्रॊ . 2 ऩत्र क्र.229/14 हद.21.03.2014 रु.10.50 रष 
5 कल्माणी वभदुाम वलकाव वलभती ऩत्र क्र.228/14 हद.21.03.2014 रु.12.00 रष 
     एकूण रु.39.50 रष 
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भनऩा स्थामी वलभती ठयाल क्र.166 हद.16.11.2013 नवुाय लळषण वलबागाव रागणाये खेऱ वाहशत्म ल इतय 

वाहशत्म ख्रयेदी कयण्माव लाटाघाटीअॊती लनश्री भाकेहटॊग, अभयालती माॊच्मा कभी दयाच्मा ननवलदेव भॊजूयी प्रदान 

केरी. नस्तीची ऩडताऱणी केरी अवता बाॊडाय वलबाग प्रभखुाने कल्माणी वभदुाम वलकाव वलभतीकडून प्राप्त 

ननधीतनू लगा 1 त े4 वाठी 93 नग ल लगा 5 त े10 वाठी 123 नग डसे्क-फेंच ऩयुवलल्माच ेदळावलर ेअवनू 

लळषणाधधकायी, भनऩा माॊनी प्राथलभक ळाऱेवाठी 10 नग ल उच्च प्राथलभक ळाऱेळाठी 48 नग डसे्क-फेंच प्राप्त 

झाल्माच ेप्रभाणणत केर ेआशे.  
 
       मालयीर रेखाऩरयषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत:- 
 
    1. भनऩा स्थामी वलभती ठयाल क्र.166 हद.16.11.2013 नवुाय लनश्री भाकेहटॊग, अभयालती 
माॊचेवोफत हदनाॊक 21.11.2013 ऩावनू एक लऴाावाठी केरेल्मा दयकयायानवुाय डसे्क-फेंचची खयेदी 
कयण्माव भॊजूयी हदरी. ऩयॊत ुडसे्क-फेंचचे दयाफाफत नस्तीत उल्रेख नाशी. बाॊडाय वलबागाचा ऩयुलठा 
आदेळ क्र.248 हद.29.03.2014 नवुाय लगा 1 त े4 वाठी 358 डसे्क-फेंच ल लगा 5 त े10 वाठी 367 
डसे्क-फेंचची  भागणी कयण्मात आरी. ऩयॊत ुडसे्क-फेंचच्मा खयेदीच्मा अनऴुॊगाने भनऩाच ेठयालाची प्रत ल 
लनश्री भाकेहटॊगवोफत केरेल्मा दयकयायाची प्रत नस्ती आढऱून आरी नाशी. त्माभऱेु केरेरी खयेदी शी 
दयकयायानवुायच केल्माच ेस्ऩष्ट्ट शोत नाशी. 
 
     2. ळाऱाननशाम डसे्क-फेंचच्मा आलचमकतफेाफतचे भागणीऩत्र नस्तीत आढऱून आरे नाशी. बाॊडाय 
वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीची ऩडताऱणी केरी अवता डसे्क-फेंच प्राप्त झाल्माची तवेच कोणत्मा 
ळाऱेव ऩयुवलण्मात आरे माफाफतची नोंद घेण्मात आरी नाशी. त्माभऱेु लनश्री भाकेहटॊग, अभयालती 
माॊचेकडून  खयेदी केरेरे डसे्क-फेंच प्रत्मषात प्राप्त झारे ककॊ ला नाशी, माफाफत खात्री शोत नाशी. 
 
     3. भशानगयऩालरका अभयालतीच्मा लळषण वलबागावाठी बाॊडाय वलबागाने लगा 1 त े4 कयीता 255 
नग डसे्क-फेंच रु.4590/- प्रती नग दयाने रु.11,70,450/-  ल लगा 5 त े10 कयीता 160 नग डसे्क-फेंच 
रु.6280/- प्रती नग दयाने रु.10,04,800/- प्रभाणे प्रभाणक क्रभाॊक 4475 हद.2.09.2014 
रु.21,83,020/- रा खयेदी केरी. माफाफतची नोंद बाॊडाय वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीच्मा ऩषृ्ट्ठ क्र.155 
लय आशे. ऩयॊत ुखयेदी केरेरे डसे्क-फेंच कोणत्मा ळाऱेंना लाटऩ केरी माफाफतची नोंद वाठा नोंदलशीत 
घेतरी नाशी. त्माभऱेु खयेदी केल्माचे दळावलरेरे डसे्क-फेंचचे लाटऩ झाल्माची खात्री शोत नाशी. 
 
    4. लनश्री भाकेहटॊग, दस्तयूनगय अभयालती माॊचे ऩत्र हद. ननयॊक (हदनाॊक नवरेर)े नवुाय लगा 1 त े
4 वाठी 357 नग ल लगा 5 त े10 वाठी 376 नग ऩयुवलल्माचे रु.39,99,910/-चे देमक भनऩाव वादय 
केर.े वदय ऩत्राची नोंद आलक नोंदलशीत घेण्मात आरी नाशी. तवेच लनश्री भाकेहटॊग, अभयालती माॊचे 
त्रफर क्र.81 हद. ननयक चे रुऩमे 39,99,910/- चे प्राप्त झारे अवनू प्राप्त त्रफरालय कामाारम प्रभखुाची 
प्रदानाथा भॊजूयी ल वाहशत्म चाॊगल्मा जस्थतीत प्राप्त झारे अवनू वाहशत्माची नोंद वाठा नोंदलशीच्मा 
अभकू ऩषृ्ट्ठालय घेण्मात आल्माचे प्रभाणणत केरे नाशी. ऩयुलठा आदेळ क्र.248 हद.29.03.2014 चे 
ऩयुलठा आदेळालयीर यकान्माभध्मे वाहशत्म चाॊगल्मा जस्थतीत प्राप्त झाल्माफाफत बाॊडाय प्रभखुाची 
स्लाषयी नाशी. ऩयॊत ुछामाॊककत प्रतीलय ऩयुलठादायानेच वाहशत्म चाॊगल्मा जस्थतीत प्राप्त झाल्माफाफत 
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स्लाषयी केरी आशे. त्माभऱेु खयेदी केरेरे वाहशत्म प्रत्मषात प्राप्त न शोताच प्रदान केल्माचे हदवनू मेत.े 
  
     5. भनऩाचा वधुारयत ऩयुलठा आदेळ क्र. 111 हद.25.08.2014 नवुाय लळषण वलबागाकयीता लगा 
1 त े4 कयीता 358 नग ल लगा 5 त े10 कयीता 367 नग डसे्क-फेंच ऩयुवलण्माफाफत लनश्री भाकेहटॊग 
अभयालती माॊना वाहशत्म ऩयुवलण्माफाफत आदेळ देण्मात आरे अवनू ऩयुलठा आदेळ क्र.248 
हद.29.03.2014 यि कयण्मात मेत अवल्माचे कऱवलण्मात आरे. ऩयॊत ुबाॊडाय वलबागाचे ऩत्र 
क्र.अनऩा/बा.वल./88/2014 हद.30.07.2014 नवुाय प्रकल्ऩ वॊचारक, वलुणा जमॊती वलबाग, भनऩा 
अभयालती माॊना लरहशरेल्मा ऩत्रानवुाय कल्माणी वभदुाम वलकाव वलभती माॊनी हदरेल्मा मादीनवुाय लगा 
1 त े4  कयीता 112 नग ल लगा 5 त े10 कयीता 117 नग डसे्क-फेंच ऩयुवलण्मात आल्माचे 
कऱवलण्मात आरे आशे. म्शणजे वधुारयत भागणी आदेळाच्मा हदनाॊकाऩलुीच लाटऩ झाल्माचे हदवत.े 
लरयर वला फाफीचा वलचाय कयता डसे्क-फेंचची खयेदी प्रकक्रमाच वॊळमास्ऩद अवल्माचे हदवनू मेत.े 
 
    6. प्रकल्ऩ वॊचारक, भनऩा अभयालती माॊचे ऩत्र क्र.अभनऩा/वजुमो/417/2014 हद. 20.08.2014 
नवुाय लळषणाधधकायी, भनऩा अभयालती माॊना लरहशरेल्मा ऩत्राभध्मे बाॊडाय वलबागाभापा त लगा 1 त े4 
कयीता 357 नग ल लगा 5 त े10 कयीता 376 नग डसे्क-फेंच ऩयुवलण्मात आल्माने माफाफतचा अशलार 
वादय कयण्माव वचुवलरे शोत.े ऩयॊत ुबाॊडाय प्रभखुाची स्लाषयी अवरेल्मा वललयणऩत्रानवुाय लगा 1 त े4 
कयीता 358 नग ल लगा 5 त े10 कयीता 367 नग डसे्क-फेंच ऩयुवलण्मात आल्माचे नभदू आशे. 
अ.  क्र. C.D.S. वॊस्थेचे नाल ल मनुनट क्र. खयेदी करुन देण्मात आरेरे डसे्क-फेंच 

लगा 1 त े4 कयीता लगा 5 त े10 कयीता 
1 वावलत्रीफाई पुरे वभदुाम वलकाव वलभती 

मनुनट क्र. 5 
100 नग 94 नग 

2 यभाफाई आॊफेडकय वभदुाम वलकाव वलभती 
मनुनट क्र. 3 

20 नग 25 नग 

3 वॊफोदी वभदुाम वलकाव वलभती 
मनुनट क्र. 6 

45 नग 31 नग 

4 वभदुाम वलकाव वलभती 
मनुनट क्रॊ . 2 

100 नग 94 नग 

5 कल्माणी वभदुाम वलकाव वलभती 
मनुनट क्र.1 

93 नग 123 नग 

 एकूण 358 नग 367 नग 
प्रकल्ऩ वॊचारक, अभयालती माॊचे हद.20.08.2014 चे ऩत्र ल बाॊडाय वलबाग प्रभखुाचे स्लाषयी अवरेरे 
वललयणऩत्र मातीर आकडलेायीत तपालत आशे. 
 
    7. भनऩा उदुा प्राथलभक कन्मा ळाऱा क्र.3 जुनी लस्ती फडनेया मा ळाऱेव हद.26.12.2013 रा 20 
नग डसे्क-फेंच ऩयुवलण्मात आल्माफाफत लळषण वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीत नोंद आशे. ऩयॊत ुळाऱेच्मा 
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भखु्माध्माऩकानी हद.26.12.2014 रा डसे्क-फेंच प्राप्त झाल्माफाफत स्लाषयी केरी आशे. तवेच भनऩा 
भयाठी प्राथलभक ळाऱा क्र.21 भशादेलखोयी, अभयालती मा ळाऱेव हद.26.12.2013 रा 40 नग डसे्क-
फेंच ऩयुवलण्मात आल्माफाफत लळषण वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीत नोंद आशे. ऩयॊत ुळाऱेच्मा 
भखु्माध्माऩकाॊनी हद.26.12.2014 रा डसे्क-फेंच प्राप्त झाल्माफाफत स्लाषयी केरी आशे.  भनऩाचा 
वधुारयत ऩयुलठा आदेळ क्र. 111 हद.25.08.2014 नवुाय लळषण वलबागाकयीता लगा 1 त े4 कयीता 
358 नग ल लगा 5 त े10 कयीता 367 नग डसे्क-फेंच ऩयुवलण्माफाफत लनश्री भाकेहटॊग अभयालती माॊना 
आदेळ देण्मात आरे अवनू त्मानवुाय ऩयुलठादायाकडून डसे्क-फेंच ऩयुलठा भाशे ऑगस्ट-2014 नॊतयच 
केल्माचे स्ऩष्ट्ट शोत.े त्माभऱेु लळषण वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीत नोंद घेतरेल्मा 130 नग डसे्क-फेंच 
लाटऩ वन 2013-14 भध्मे केरे अवताॊनावधु्दा भाशे ऑगस्ट-2014 नॊतय प्राप्त झारेल्मा वाठ्मातनू 
लाटऩ केल्माचे दळावलरे आशे. त्माभऱेु 130 नग डसे्क-फेंच इ. वाहशत्माचा अऩशाय शोण्माची ळक्मता 
अवल्माने वदय फाफ रेखाऩयीषण ऩथकाकडीर गोऩनीम ऩत्र क्र.स्था-8/फ/भनऩारेऩ/अभयालती/33/2018 
दद.13.07.2018 नवुाय आमकु्त भनऩा अभयालती माॊचे ननदळषनाव आणून देण्मात आरी आशे. 
 
     8. भनऩाच्मा बाॊडाय वलबाग प्रभखुानी प्रकल्ऩ वॊचारक, वलुणा जमॊती वलबाग भनऩा अभयालती 
माॊना वादय केरेल्मा अशलारावोफत जोडरेल्मा ऩोचऩालतीच्मा छामाॊककत प्रतीनवुाय ळाऱाॊना डसे्क-फेंच 
ऩयुवलल्माचे दळावलरे अवनू ळाऱा भखु्माध्माऩकाॊनी डसे्क-फेंच प्राप्त झाल्माची ऩोच हदरी आशे. ऩयॊत ु
लळषण वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीतीर ऩषृ्ट्ठ क्र. 97 त े100 लय वॊफॊधीत ळाऱाॊना डसे्क-फेंचचा 
ऩयुलठाच झारा नवल्माचे हदवनू मेत.े त्माभऱेु प्रत्मषात डसे्क-फेंच न ऩयुलता ळाऱाॊना डसे्क-फेंच 
ऩयुवलण्मात आल्माचे दळावलरे आशे. तवेच अशलारावोफत वादय केरेल्मा ऩोचऩालत्मा ल त्मालयीर 
भखु्माध्माऩकाॊच्मा स्लाष-मा खयी अवल्माची खात्री शोत नाशी. डसे्क-फेंच ऩयुवलण्मात आरेल्मा ळाऱेची 
वाठा नोंदलशी तऩावणीव वादय कयण्मात आरी नाशी. नभनु्मादाखर प्रकयणे खारीरप्रभाणे आशेत. 
 
  भनऩा ळाऱेचे नाल बाॊडाय वलबागाचे ऩोचऩालतीनवुाय 

ऩयुवलण्मात आरेरे डसे्क-फेंचची 
नोंद 

लळषण वलबागाकडीर 
नोंदलशीनवुाय  डसे्क-फेंचची वॊख्मा 

लगा 1 त े4 लगा 5 त े10 लगा 1 त े4 लगा 5 त े10 

उच्च प्राथलभक ळाऱा क्र.13, 

दस्तयूनगय, अभयालती 
14 नग -- ननयॊक -- 

प्राथलभक भयाठी ळाऱा क्र.6, 

खयकाडीऩयुा, अभयालती 
20 नग -- 10 नग 

(10नग जास्त) 

-- 

प्राथलभक भयाठी कन्मा 
ळाऱा, बाजीफाजाय, अभयालती 

21 नग -- ननयॊक -- 

प्राथलभक भरुाॊची ळाऱा क्र.1, 
बाजीफाजाय, अभयालती 

21 नग -- ननयॊक -- 
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उच्च प्राथलभक ळाऱा नभनुा, 
अभयालती 

-- 5 नग -- ननयॊक 

उच्च प्राथलभक ळाऱा 
फधुलाया, अभयालती 

-- 20 नग -- ननयॊक 

उच्च प्राथलभक हशॊदी/इॊग्रीळ 
ळाऱा क्र.11, खयकाडीऩयुा 

-- 50 नग -- ननयॊक 

उच्च प्राथलभक हशॊदी ळाऱा 
क्र.13, दस्तयुनगय, अभयालती 

14 नग -- ननयॊक -- 

उच्च हशॊदी प्राथलभक ळाऱा 
क्र.2 भवाजगॊज, अभयालती 

10 नग -- 20 नग 

(10नग जास्त) 

-- 

प्राथलभक भयाठी ळाऱा क्र.6, खयकाडीऩयुा, अभयालती ल  उच्च हशॊदी प्राथलभक ळाऱा क्र.2 भवाजगॊज, 

अभयालती मा ळाऱाॊना 10 नग डसे्क-फेंच लाटऩ केल्माफाफत ऩोचऩालतीलरुन हदवनू मेत.े ऩयॊत ुलळषण 
वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीत वॊफॊधीत ळाऱाॊना 20 नग डसे्क-फेंच लाटऩ केल्माचे नभदू अवनू नगाच्मा 
वॊख्मेत खाडाखोड केरी आशे. 
 
     9. लळषण वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीची ऩडताऱणी केरी अवता लळषणाधधकायी भनऩा, 
अभयालती माॊनी हद.27.02.2015 रा वलुणा जमॊती ळशयी योजगाय मोजना अॊतगात बाॊडाय वलबागाकडून 
लगा 1 त े4 कयीता 285 नग ल लगा 5 त े10 कयीता 292 नग डसे्क-फेंच प्राप्त झाल्माफाफत स्लाषयी 
केरी आशे. ऩयॊत ुवाठा नोंदलशीनवुाय लगा 1 त े4 कयीता 279 नग ल लगा 5 त े10 चे लगांना 286 
नग डसे्क-फेंचचे लाटऩ केल्माची नोंद अवनू आकडमालय ऩाॊढयी ळाई रालनू खाडाखोड केरी आशे. 
 
     10. मनुनट क्र.1 कल्माणी वभदुाम वलकाव वलभती अभयालती माॊच्मा कयीता ऩयुवलण्मात आरेल्मा 
डसे्क-फेंचच्मा वॊख्मेत भोठमा प्रभाणात तपालत हदवनू मेत अवनू अऩशाय झाल्माचे हदवनू मेत.े 
वभदुाम वलकाव 
वलभती, मनुनट क्र. 

बाॊडाय वलबागाने 
ऩयुवलल्माच ेदळावलरेरे 
डसे्क-फेंच 

    ळाऱेचे नाल प्रत्मषात ळाऱेरा प्राप्त 
झारेरे डसे्क-फेंच 

लगा 1त े4 लगा 5 त े10  लगा 1 त े4 लगा 5 त े10 
कल्माणी वभदुाम 
वलकाव वलभती 
मनुनट क्र.1 

93 नग 123 नग भनऩा हशॊदी भरुाची 
ळाऱा नेशरु भदैान 

-- 25 नग 

भनऩा प्राथ.भयाठी 
ळाऱा क्र.6 खयकाडीऩयुा 

10 नग -- 

   भनऩा प्राथ. भयाठी 
भरुाॊची ळाऱा क्र.2 

-- 23 नग 
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फधुलाया 
एकूण 93 नग 123 नग  10 नग 48 नग 

लळषणाधधकायी, भनऩा अभयालती माॊची स्लाषयी अवरेल्मा वललयणऩत्रानवुाय प्रत्मषात लगा 1 त े4 
कयीता 10 नग ल लगा 5 त े10 कयीता 48 नग डसे्क-फेंच प्राप्त झाल्माचे प्रभाणणत केरे आशे. मालरुन 
लगा 1 त े4 कयीता 83 नग ल लगा 5 त े10 कयीता 75 नग डसे्क-फेंच कभी ऩयुवलण्मात आरे अवनू 
रु.851970/- एलढमा यकभेचा भलु्माचे डसे्क-फेंच ऩयुवलण्मात आरे नाशी. 

5) लगा 1 त े4 कयीता प्रती नग दय  रु.4590/- X 83 नग = रु. 380970/- 
फ. लगा 5 त े10 कयीता प्रती नग    रु.6280/- X 75 नग  = रु. 471000/- 
                                    एकूण           रु. 851970/- 
तवेच बाॊडाय वलबागाने लगा 1 त े4 कयीता 358 नग ल लगा 5 त े10 कयीता 367 नग डसे्क-फेंच 

खयेदी केल्माचे दळावलरे अवनू लळषण वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीची ऩडताऱणी केरी अवता 
(नोंदलशीचे ऩषृ्ट्ठ 97 त े100) नवुाय ळाऱाननशाम लगा 1 त े4 कयीता 279 नग लगा 5 त े10 कयीता 
286 नग डसे्क-फेंच लाटऩ केल्माची नोंद आशे. त्मानवुाय लगा 1 त े4 कयीता 79 नग ल लगा 5 त े10 
कयीता 81 नग डसे्क-फेंच कभी लाटऩ झाल्माचे हदवनू मेत.े 
     अ. लगा 1 त े4 कयीता प्रती नग दय        रु.4590/- X 79 नग = रु. 362610/- 

 फ. लगा 5 त े10 कयीता प्रती नग दय  रु.6280/- X 81 नग = रु.508680/- 
                                    एकूण           रु. 871290/- 
उऩयोक्त प्रकयणी वखोर चौकळी करुन  रु.851970/- अधधक रु.871290/- अळी एकूण 

रु.17,23,260/- एलढमा यकभेच्मा वाहशत्म लाटऩावॊफॊधी वखोर चौकळी करून अशलारावश अनऩुारन 
वादय कयाले. 

 
    11. वलुणा जमॊती कामाारमातीर मनुनट क्र.6 वॊफोधी वभदुाम वलकाव वलभती माॊच्माकयीता लगा 1 
त े4 करयता 45 नग ल लगा 5 त े10 कयीता 31 नग डसे्क-फेंच ऩयुवलण्मात आल्माचे बाॊडाय वलबागाने 
नभदू केरे आशे. लळषणाधधकायी प्रभाणणत केरेल्मा वललयणऩत्रालय (छामाककॊ त प्रत) डसे्क-फेंचच्मा वॊख्मेत 
खाडाखोड केरी आशे. भऱु स्लाषयीची प्रत नस्तीत रागनू नाशी. त्माभऱेु लळषणाधधकायी माॊची स्लाषयी 
झाल्मानॊतय वॊख्मेत फदर केल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. लळषण वलबागातीर प्रभाणणत 
वाठानोंदलशी ल लळषणाधधकायी माॊच्मा भऱु स्लाषयीच्मा प्रती वाषाॊककत प्रतीवश अनऩुारन कयाले. 
 
     12. वलुणा जमॊती कामाारमातीर मनुनट क्र.5 वावलत्रीफाई पुरे वभदुाम वलकाव वलभती 
माॊच्माकयीता लगा 1 त े4 करयता 100 नग ल लगा 5 त े10 कयीता 94 नग डसे्क-फेंच ऩयुवलण्मात 
आल्माचे बाॊडाय वलबागाने नभदू केरे आशे. लळषणाधधकायी प्रभाणणत केरेल्मा वललयणऩत्रालय (छामाककॊ त 
प्रत) डके्व-फेंचच्मा वॊख्मेत खाडाखोड केरी आशे. भऱु स्लाषयीची प्रत नस्तीत रागनू नाशी. त्माभऱेु 
लळषणाधधकायी माॊची स्लाषयी झाल्मानॊतय वॊख्मेत फदर केल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. लळषण 
वलबागातीर वाठानोंदलशी ल लळषणाधधकायी माॊच्मा भऱु प्रतीच्मा प्रभाणणत छामाककॊ त प्रतीवश अनऩुारन 
कयाले. 
 
   13. भनऩा प्राथलभक ळाऱा क्र.4 अॊफाऩेठ, भनऩा प्राथलभक भयाठी भरुाॊची ळाऱा क्र. 1 बाजीफाजाय 
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ल भनऩा प्राथलभक भयाठी भरुीॊची ळाऱा क्र.1 बाजीफाजाय माॊना डसे्क-फेंच ऩयुवलण्मात आल्माचे नभदु 
केरे आशे. ऩयॊत ुत्मा ळाऱाॊकडून वाहशत्म प्राप्त झाल्माची ऩोच रेखाऩरयषणादयम्मान आढऱून आरी 
नाशी. लळषणाधधकायी भनऩा, अभयालती माॊनी प्रभाणणत केरेल्मा वललयणऩत्रालय प्रकल्ऩ वॊचारकाची 
स्लाषयी नाशी. लळषणाधधकायी भनऩा नागऩयू माॊचे अशलार वललयणऩत्र ल ळाऱेच्मा भखु्मध्माऩकाॊच्मा 
भऱु स्लाषयी अवरेल्मा ऩोचऩालत्मा रेखाऩरयषणाव आढऱून आरेल्मा नाशी. ऩयॊत ुछामाककॊ त प्रती 
नस्तीत रागनू आशे. त्माभऱेु वललयणऩत्रालय ल ऩोचऩालतीलय अवरेल्मा स्लाष-मा ळाऱा प्रभखुाॊच्माच 
आशे, माफाफतची खात्री शोत नाशी. 
 
    14. लळषण वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीची ऩडताऱणी केरी अवता लगा 5 त े10 कयीता लाटऩ 
केरेल्मा वॊख्मेत ऩाॊढयी ळाई रालनू खाडाखोड केरी अवनू प्राथलभक ळाऱाॊनावधु्दा 5 त े10 चे लगा 
नवताॊना डसे्क-फेंच लाटऩ केल्माचे दळावलरे आशे. 
 
        भनऩा ळाऱेचे नाल लळषण वलबागाकडीर नोंदलशीनवुाय  डसे्क-फेंचची 

वॊख्मा 
लगा 1 त े4 लगा 5 त े10 

प्राथलभक भयाठी ळाऱा क्र.23 फडनेया, 
अभयालती 

5 नग 5 नग 

प्राथलभक भयाठी ळाऱा क्र.24 फडनेया, 
अभयालती 

20 नग 10 नग 

प्राथलभक भयाठी कन्मा ळाऱा क्र.3 याजाऩेठ 6 नग  6 नग 
प्राथलभक भयाठी कन्मा ळाऱा क्र.8 फडनेया 10 नग 10 नग 
प्राथलभक भयाठी ळाऱा, लरुडा 15 नग  10 नग 

प्राथलभक भयाठी ळाऱा, नन ॊबोया 6 नग 6 नग 

प्राथलभक उदुा भरुाॊची ळाऱा क्र.10, फडनेया -- 20 नग 

प्राथलभक भयाठी ळाऱा क्र.6 खयकाडीऩयुा 10 नग 10 नग 

प्राथलभक भयाठी ळाऱा क्र.18, प्रवलणनगय -- 5 नग 

प्राथलभक भयाठी ळाऱा क्र.20, नलाथेनगय 6 नग  7 नग 

 प्राथलभक ळाऱेकडीर वाठा नोंदलशीची तऩावणी करुन वॊफॊधीत ळाऱाॊना डसे्क-फेंच प्राप्त झाल्माफाफत 
भखु्माध्माऩकाच्मा स्लाषयीची ऩोच प्राप्त करुन अनऩुारन कयाले. 
 
    15. लळषणाधधकायी भनऩा, अभयालती माॊनी  डसे्क-फेंचची भागणी न केरेल्मा ळाऱाॊना तवेच 
भागणी केरेल्मा वॊख्मेऩेषा जास्त नग बाॊडाय वलबागाने ऩयुवलल्माचे लळषणाधधकायी माॊची स्लाषयी 
अवरेल्मा वललयणऩत्रालरुन ल लळषण वलबागाकडीर वाठा नोंदलशीलरुन हदवनू मेत.े 
        भनऩा ळाऱेचे नाल लळषण वलबागाकडीर नोंदलशीनवुाय  डसे्क-फेंचची 
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वॊख्मा 
लगा 1 त े4 लगा 5 त े10 

उदुा प्राथलभक भरुाॊची ळाऱा क्र.10 , फडनेया, 
अभयालती 

-- 20 नग 
(भागणी 15 नग ) 

उच्च प्राथलभक हशन्दी ळाऱा क्र.15, कृष्ट्णनगय -- 5 नग 
प्राथलभक भयाठी  ळाऱा क्र.18, प्रवलणनगय -- 5 नग 
उच्च हशॊदी प्राथलभक ळाऱा क्र.2 भवानगॊज 20 नग -- 

उच्च प्राथलभक उदुा भरुाॊची ळाऱा क्र.1, 

नागऩयूीगेट, अभयालती 
10 नग -- 

    माप्रकयणी लळषणाधधकायी, भनऩा अभयालती माॊचा खुरावा प्राप्त करुन ल तवेच अलबरेख्माची 
वखोर तऩावणी करुन वभऩाक अनऩुारन कयाले. 
 
   16. लनश्री भाकेहटॊग, अभयालती माॊना रु.39,99,910/- (त्रफर क्र.81 हद. ननयॊक) चे प्रदान केल्माची 
नोंद नस्तीत नाशी. त्माभऱेु ऩयुलठादायाकडून लवरु कयालमाच्मा आमकयाची कऩात कयण्मात आरी ककॊ ला 
नाशी. माफाफतची खात्री शोत नाशी. तवेच प्रदानाफाफत खचााचे प्रभाणक भागणी करूनशी रेखाऩरयषणाव 
उऩरब्ध करुन देण्मात आरे नाशी. 
 
     उऩयोक्त भदु्माच ेअनऴुॊगाने खचााच ेप्रभाणक, लळषणाधधकायी भनऩा अभयालती माॊचे भऱु स्लाषयी अवरेरे 

वललयणऩत्र ल ऩोचऩालत्मा तवेच अनऴुॊगीक अलबरेख ल खुरावा वादय कयणेफाफत अधावभाव ऩत्र क्र. 219 

हद.5/07/2015 नवुाय कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ुवभऩाक खुरावा ल अलबरेख प्राप्त न झाल्माने आषेऩ 

नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATDUBM6401 (Ref No : 219)                                                                           
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वलषवाधायण  अननमलभतता 
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 करभ ९ ड खारीर आषेऩ 
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7 लेतनातून आमकयाची दयभशा कऩात न कयता एकबरत कऩात कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :205   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भनऩाचे वशा.वॊचारक, नगय यचना वलबागाच ेलेतन देमकाॊची तऩावणी केरी अवता अधधकायी/कभषचा-माॊचे 
लेतनातून आमकयाची दयभशा कऩात न कयता भाशे पेबु्रलायी ऩेड इन भाचष-2014 च्मा लेतनातून एकत्रत्रत कऩात 

कयण्मात आल्माचे ददवून मेत.े  आमकय अधधननमभ, 1961 भधीर करभ 192 नुवाय कभषचा-माॊचे भालवक 

लेतनातून प्रभाणळीय आमकयाची कऩात कयणे आलचमक आशे. 

 

  

भनऩाचे वशा.वॊचारक, नगय यचना वलबागाच ेलेतन देमकाॊची तऩावणी केरी अवता अधधकायी/कभाचा-माॊच े

लेतनातनू आमकयाची दयभशा कऩात न कयता भाशे पेब्रलुायी-2014 ऩेड इन भाचा-2014 च्मा लेतनातनू एकत्रत्रत 

कऩात कयण्मात आल्माच े हदवनू मेत.े  आमकय अधधननमभ,1961 भधीर करभ 192 नवुाय कभाचा-माॊच े

लेतनातनू दयभशा प्रभाणळीय आमकयाची कऩात कयणे आलचमक आशे. 

तऩळीर खारीरप्रभाणे :- 

प्रभाणक क्र.251 त े255, हदनाॊक 22.04.2014, यक्कभ रु.6,07,435/- 

(भाशे पेब्रलुायी-2014 ऩेड इन भाचा-2014)    

अ.क्र. अधधकायी/कभाचा-माॊची नाल ेल ऩदनाभ एकूण लेतन लेतनातनू कऩात केरेरा 
आमकय 

1 2 3 4 

1 श्री.प्रभोद भ.देळभखु, उऩअलबमॊता (स्था) 69905 53740/- 

2 श्री.अनॊत भ.ऩोतदाय,--“-- 69905 45300 

3 श्री.वलजम रु.वाखये, ळाखा अलबमॊता 61757 23610 

4 श्री.रक्ष्भण ना.ऩालड,े--“-- 45481 16690 

5 श्री.ननतीन एभ.फोफड,े--“-- 44473 14590 

6 श्री.श्रीयॊग जानयाल तामड,े--“-- 46447 11850 

7 श्री.प्रदीऩ भ.लानखड,े--“-- 47476 13240 

8 श्री.ळरैेळ जीलनयाल फोयकय, क.अ. 39624 6660 
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9 श्री.नॊदकुभाय ना.नतखीर,े क.अ. 40651 10310 

10 श्री.भॊगेळ चॊ.कडु, क.अ. 40651 10310 

11 श्री.दत्तात्रम र.ननफरलाय,लाशन चारक 37196 11450 

12 श्री.शवभखु ऩो.गॊगय, टॊकरेखक 35046 9300 

13 श्री.वशुाव नॊ.चव्शाण, वशा.अलब. 47476 8850 

14 श्री.घनचमाभ ला.लाघाड,े ळा.अ. 45229 16090 

15 श्री.यवलन्र भ.ऩलाय, वशा.अलब. 51761 8493 

16 श्री.प्रभोद वल.इॊगोरे, वशा.अलब. 58538 36680 

17 श्री.हदऩक र.खडकेाय, व.अ. 57830 17070 

18 श्री.आनॊद व.ुजोळी, व.अ. 54659 16700 

19 श्री.वधुीय वल.गोटे, व.अ. 47434 13870 

 

     लयीरप्रभाणे दयभशा आमकयाची लेतनातनू कऩात न कयता एकाच भहशन्मात आमकयाची कऩात कयण्मात 

आल्माच ेहदवनू मेत.े 
 

     माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.117,हदनाॊक 05.04.2018 नवुाय खुरावा भागवलरा अवता कोणतशेी उत्तय प्राप्त 

न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATDSTM7301 (Ref No : 117)                                                                           

10 वशकायी फॉकेकडून अथला ऩतवॊस्त्थेकडून कजय घेताॊना कभयचा-माॊची एकूण वलत्तरब्धी 
तवेच वशकाय कामदमातीर तयतूदी वलचायात न घेता वलबाग प्रभुखाने फेजफाफदायऩणे शभी 
देण्माची अननमर्भतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 00 

   

रेखा ळीऴा :140   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भनऩाभध्मे कामषयत स्लच्छता वलबागातीर वपाई काभगायाॊच्मा भालवक लेतननातून एकूण वलत्तरब्धीच्मा 50 

टक्केऩेषा जास्त यक्कभ कऩात केल्माने भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग, ळावन ननणषम क्र. अधग्रभ-1095/प्रक्र-

70/96/वलननमभ, ददनाॊक 26/09/1997 तवेच भशायाष्ट्र याज्म वशकायी कामदा 1960 च्मा ननमभ 49(1) भधीर 

तयतूदीच ेउल्रॊघन झार ेआशे. 

 

  



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[259] 

         भशानगयऩालरका, अभयालतीच ेवन 2014-15 च ेरेखाऩरयषणादयम्मान स्लच्छता वलबागाकडीर 

भाशे वप्टें . 2014 च ेलेतन देमकाची ऩडताऱणी केरी अवता स्लच्छता वलबागाने वलत्त वलबागाकड ेवादय 
केरेल्मा भालवक देमकातनू वपाई काभगायाॊच्मा एकूण वलत्तरब्धीऩेषा वला प्रकायच्मा कऩाती लभऱून 50% 

ऩेषा जास्त यक्कभ कऩात केल्माच ेननदळानाव आर.े लास्तवलकत: कभाचा-मारा त्माच ेभालवक लेतनातनू 

ऩरयलायाच ेउदननलााशाकयीता एकूण वलत्तरब्धीच्मा ककभान 50% एलढी यक्कभ शाती लभऱणे आलचमक आशे. 

माफाफत भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग, ळावन ननणाम क्र.अग्रीभ-1095/प्र.क्र.70/95/1997 हद.26.9.1997 

भधीर ऩरय. 4 भध्मे "अग्रीभ ल त्मालयीर दॊडनीम व्माजाची लवरुीची कामालाशी कयताॊना कभाचा-माॊच्मा एकूण 

वलत्तरब्धीतनू अग्रीभाची ल दॊडनीम व्माजाची यक्कभ अळा प्रकाये लवरू कयण्मात माली की, लेतन देमकातीर 

ननमलभत लवरुी ल अग्रीभ ककॊ ला दॊडनीम व्माजाची यक्कभ लभऱून शोणायी लवरुी शी एकूण वलत्तरब्धीच्मा 
50% ऩेषा जास्त शोणाय नाशी",  अळी स्ऩष्ट्ट तयतदू आशे. अव ेअवताॊना स्लच्छता वलबागाच ेआशयण ल 

वॊवलतयण अधधकायी माॊनी त्माॊच ेवलबागातीर वपाई काभगायाॊच ेभालवक लेतनातनू 50% ऩेषा जास्त कऩात 

करुन ळावन ननदेळाॊना डालरल्माच ेहदवत.े  
 
1. भनऩातीर कभषचा-माॊनी वशकायी फॉकेतनू कजष घेताॊना वलबाग प्रभखुाॊनी शभी देण्मातीर अननमलभतता - 
            वशकायी फॉक, वशकायी ऩतवॊस्था तवेच याष्ट्रीमकृत फॉकेकडून कजा घेताॊना वॊफॊधीत वॊस्था 
कजााच्मा ऩयतपेडीफाफत कभाचायी ज्मा वलबागाभध्मे कामायत आशे अथला ज्मा वलबागातनू लेतन घेत आशे, 

अळा वलबाग प्रभखुाकडून शभीऩत्र घेलनूच कभाचा-माॊना कजा भॊजूय केर ेजात.े भशायाष्ट्र याज्म वशकायी वॊस्था 
कामदा 1960 च्मा करभ 49(1) नवुाय आशयण ल वॊवलतयण अधधकायी माॊनी कभाचा-माॊचे कजा ऩयतपेडीची शभी 
देताॊना वॊफॊधीत कभाचायी कजााच ेशप्त ेबयण्माव वषभ आशे ककॊ ला नाशी माफाफतची खातयजभा कयणे आलचमक 

आशे. अधधनस्त कभाचा-माॊना कजा घेण्माव शभी देताॊना त्मारा लभऱणाये एकूण लेतन, त्माचे लेतनातनू वध्मा 
शोणायी लवरुी ल वेलाननलतृ्तीचा लळल्रक कारालधी तवेच कजा भॊजूय केल्मानॊतय त्मारा उदयननलााशाकयीता 
ककभान 50% यक्कभ शाती लभऱेर माप्रभाणात कजा  भॊजूय कयण्माव लळपायव कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुऩढेु 

नभदु प्रकयणाॊभध्मे कभाचा-माॊनी वशकायी वॊस्था ल फॉकेकडून भोठमा प्रभाणालय कजा घेतल्माच ेहदवनू मेत.े 

मालरुन वलबागप्रभखुाने कजा प्रकयणात शभी देताॊना कोणतशेी ननकऴ रालर ेनाशी, अवे स्ऩष्ट्ट शोत.े वदयशू फाफ 

ळावन ननदेळाॊच ेउल्रॊघन कयणायी अवनू त्माभध्मे तात्काऱ वधुायणा शोणे आलचमक आशे. 
 
2. एकूण वलत्तरब्धीच्मा 50% ऩेषा जादा कऩात कयणे- 
     भाशे वप्टेंफय 2014 चे लेतन देमकाची ऩडताऱणी केरी अवता 50% ऩेषा जास्त यकभेची कऩात कयण्मात 

आल्माच ेहदवनू मेत.े 

                                                            ( यक्कभ रुऩमात) 

अ.क्र. कभाचा-माचे 
नाल 

देमकाचा 
भहशना/ 

प्रभाणक 

क्रभाॊक ल 

एकूण 

वलत्तरब्धी 
कऩात 

केरेरी 
ननव्लऱ 

अदा 
कऩातीची 
टक्केलायी 
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यक्कभ हदनाॊक यक्कभ यक्कभ 
1 श्री. हदनेळ कक. 

जेदे 
वपाई काभगाय 

9/2014 6318 हद. 
18.10.2014 

10530 7891 2649 74.94% 

2 श्री. हशया या. 
वॊगत े
वपाई काभगाय 

9/2014 6318 हद. 
18.10.2014 

18585 12309 6276 66.23% 

3 श्री. वॊहदऩ 

फारगोशय 
वपाई काभगाय 

9/2014 6318 हद. 
18.10.2014 

17966 12375 5591 68.88% 

4 श्री.हदरीऩ हट. 

चलये 
वपाई काभगाय 

9/2014 6318 हद. 
18.10.2014 

15874 10601 5273 66.78% 

5 श्री. धधयज  

वॊगत े
वपाई काभगाय 

9/2014 6318 हद. 
18.10.2014 

15585 12374 6211 79.40% 

6 श्री. आॊनद  चलये 
वपाई काभगाय 

9/2014 6318 हद. 
18.10.2014 

18585 11674 6911 62.81% 

7 श्री.वयेुळ  

वोनटक्के 

वपाई काभगाय 

9/2014 6318 हद. 
18.10.2014 

12390 9529 2869 76.91% 

8 श्री. बागीयथ 

भाले 
वपाई काभगाय 

9/2014 6318 हद. 
18.10.2014 

17346 10234 7112 59.00% 

9 श्री. ननतळे ळॊ. 
वाॊड े
वपाई काभगाय 

9/2014 6318 हद. 
18.10.2014 

13629 8617 5012 63.23% 

10 श्री. प्रकाव भ. 

भाले 
वपाई काभगाय 

9/2014 6318 हद. 
18.10.2014 

18585 12035 6550 64.76% 
11 श्री. हदऩक 

चॊडारे 

वपाई काभगाय 

9/2014 6318 हद. 
18.10.2014 

17966 12125 5841 67.49% 
12 श्री. धयभ वभनु्रे 

वपाई काभगाय 

9/2014 6318 हद. 

18.10.2014 

17346 10356 6990 59.70% 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[261] 

13 श्री. याभ  वायवय 
वपाई काभगाय 

9/2014 6318 हद. 
18.10.2014 

17966 12379 5587 68.90% 

   
            मा वॊदबाात ननगालभत केरेल्मा अधावभावालय वलबागाने स्ऩष्ट्टीकयण वादय केरेरे नाशी. वफफ 

झारेल्मा अननमलभततफेाफत षभाऩन प्राप्त करुन अनऩुारन कयाले. 
         

DATDUBM6401 (Ref No : 06)                                                                           

15 वन 2014-15 च्मा बाॊडाय तथा छऩाई वलबागाच ेरेखाऩयीषणात आढऱून आरेल्मा 
अननमर्भतताॊफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :00   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशानगयऩालरकेच्मा वलवलध वलबागाकरयता भागणीप्रभाणे वलवलध नभुन्माॊची छऩाई कयणे तथा स्टेळनयी 
खयेदीकरयता दयऩत्रके भागवलण्मात आर.े वदय प्रक्रक्रमा याफवलताना अनेक स्लरूऩाच्मा गॊबीय अननमलभतता 
आढऱून आरेल्मा आशेत. दयऩत्रकात  वॊफॊधधत वलबागाकडून प्राप्त भागणीच्मा नभूद वॊख्मेत बाॊडाय वलबागाचे 
स्तयालय ऩयस्ऩय लाढ केरी. वाठा नोंदलशीत भागणीप्रभाणे वादशत्म प्राप्त झाल्माची नोंद नाशी.स्लाषयी 
कयण्माव वषभ नवताना तुरनात्भक तक्त्मालय पक्त बाॊडाय अधीषकाने स्लाषयी केरेरी आशे. तुरनात्भक 

तक्त्मालय अथला कुठेशी दयऩत्रक उघडतलेेऱी शजय अवरेफाफत वषभ अधधकाऱमाॊची स्लाषयी घेतरेरी 
नाशी.कोटेळन केव्शा उघडण्मात आर ेददनाॊक कुठेशी नभूद नाशी. गयजेऩेषा अधधकची अलास्तल दयाने खयेदी 
केरी. देमकातून वलदशत दयाने भूल्मलधधषत कयाची कऩात कयण्मात आरी नाशी. मा वलष अननमलभततभुेऱे 

गयैव्मलशाय शोऊन भनऩाचे नुकवान झाल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
 

  

भशानगयऩालरका,अभयालतीच ेवन 2014-15 चे रेखाऩयीषणातगात बाॊडाय वलबागाकडीर उऩरब्ध केरेल्मा वन 

2014-15 भध्मे केरेल्मा वलवलध वलबागाकडीर छऩाई तथा स्टेळनयी  खयेदीफाफत प्रदान केरेल्मा यकभेच्मा  
प्रभाणकाॊच ेतऩावणीत ऩढुीरप्रभाणे अननमलभतता आढऱून आरेल्मा आशेत. 

अ.क्र. प्रभाणक क्रभाॊक, हदनाॊक ल 

यक्कभ 

आढऱून आरेल्मा अननमलभतता  

1. 12254, हद.3-3-2015 1) उऩामकु्त,भनऩा,अभयालती ल बाॊडाय अधीषक माॊच्मा स्लाषयीने 
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रु.34000/-. ननगालभत दयऩत्रक नोटीव क्र. ननयॊक,हदनाॊक ननयॊक नवुाय 

ऩढुीरप्रभाणे नभनेु ऩयुलठा कयणेफाफत वला ऩयुलठादायाॊना जाशीय 

कऱवलण्मात आर े ल त्माकरयता हद.25-11-2014 योजी द.ु12.00 

लाजेऩमतं दयऩत्रक वादय कयण्माच्मा वचूना देण्मात आल्मा. 
गोऩनीम अशलार वॊच   2000 प्रती (वॊच) 

यहशलावी दाखर े - 5000 प्रती  
वललयणवॊच दळावलणाया तक्ता - 1000 प्रती. 
मातीर यहशलावी दाखर े नभनेु 5000 प्रतीची भागणी अवताना 
तवेच दयऩत्रक नोटीवभध्मेवदु्धा स्ऩष्ट्ट नभदू अवताना 
तरुनात्भक तक्त्मात खाडाखोड करून 14000 अळी भागणी 
नोंदवलण्मात आरी. 
2) एकूण 3 दयऩत्रक प्राप्त झार ेअवताना तरुनात्भक तक्त्मालय 

अथला कुठेशी दयऩत्रक उघडतलेेऱी शजय अवरेफाफत 

कोटेळनधायकाॊची स्लाषयी घेतरेरी नाशी. दयऩत्रक केव्शा 
उघडण्मात आरे हदनाॊक कुठेशी नभदू नाशी. 
3) तरुनात्भक तक्त्मालय पक्त बाॊडाय अधीषकाने स्लाषयी 
केरेरी आशे.स्लाषयी कयण्माव बाॊडाय अधीषक वषभ अवल्माव 

ककॊ ला त्माॊना अधधकृत केर े अवल्माव वॊफॊधधत आदेळाची प्रत 

रेखाऩयीषणाव ऩयुवलण्मात आरी नाशी. 
4) छऩाई करून नभनेु ऩयुलठा केल्माफाफत फजयॊग रेडवा माॊनी 
वादय केरेल्मा प्रभाणकालयचा हदनाॊक 22-10-2014 ( खाडाखोड 

केरेरा) अवा आशे.म्शणजेच दयऩत्रक वादय कयणेऩलूी वला नभनेु 

छाऩनू ऩयुलठा कयण्मात आर ेकाम खुरावा कयाला. 
5)देमकातनू वलहशत दयाने आमकय तथा ल भलू्मलधधात कयाची 
कऩात कयण्मात आरी नाशी. 
6) भागणीप्रभाणे वाहशत्म वजुस्थतीत प्राप्त झाल्माच ेतथा वाठा 
नोंदलशीत नोंद घेतल्माचे प्रभाणऩत्र नोंदवलण्मात आर ेनाशी.हद.26-

09-2014 नॊतय प्राप्त गोऩनीम अशलार वॊच नभनुाची ल हद.05-06-

2014 नॊतय प्राप्त यहशलावी दाखल्माच्मा प्रतीॊची नोंद वाठा 
नोंदलशीत नाशी. वॊऩणूष नोंदलशीची तऩावणी केरी अवता वाठा 
नोंदलशीत अद्मालत नोंदी घेण्मात आल्मा नवल्माच े ननदळषनाव 

मेत.े 
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2. 12255, हद.3-3-2015 

रु.47700/-. 

उऩामकु्त,भनऩा,अभयालती ल बाॊडाय अधीषक माॊच्मा स्लाषयीने 

ननगालभत  1) 1) दयऩत्रक नोटीव क्र. ननयॊक,हदनाॊक ननयॊक नवुाय 

ऩढुीर वाहशत्माचा ऩयुलठा  कयणेफाफत वला ऩयुलठादायाॊना जाशीय 

कऱवलण्मात आर े ल त्माकरयता हद.25-11-2014 योजी द.ु12.00 

लाजेऩमतं वादय कयण्माच्मा वचूना देण्मात आल्मा. 
      1.वॊगणक ऩेऩय वाईज 10x12x1            30000  

      2. लरऩी रयफीन काटेज नॊ. Epson-Fx 20     20 नग. 

मातीर लरऩी रयफीन काटेजची 20 ची भागणी अवताना तवेच 

दयऩत्रक नोटीवभध्मेवदु्धा स्ऩष्ट्ट नभदू अवताना तरुनात्भक 

तक्त्मात खाडाखोड करून 40 अळी भागणी नोंदवलण्मात 

आरी.(हद.30-09-2014 योजीच्मा अनलुतृ्तीऩत्रात ज्मालय भखु्म 

रेखाधधकायी माॊनी स्लाषयी केरेरी आशे 20 नग अळीच भागणी 
नोंदवलरेरी आशे.) 

2) एकूण 3 दयऩत्रके प्राप्त झार ेअवताना तरुनात्भक तक्त्मालय 

अथला कुठेशी दयऩत्रक उघडतलेेऱी शजय अवरेफाफत 

कोटेळनधायकाॊची स्लाषयी घेतरेरी नाशी. दयऩत्रक केव्शा 
उघडण्मात आरे हदनाॊक कुठेशी नभदू नाशी. 
3) देमकातनू वलहशत दयाने आमकय तथा लॎटकयाची कऩात 

कयण्मात आरी नाशी. 
4) भागणीप्रभाणे वाहशत्म वजुस्थतीत प्राप्त झाल्माच ेतथा वाठा 
नोंदलशीत नोंद घेतल्माच े प्रभाणऩत्र नोंदवलण्मात आर े

नाशी.प्रत्मषात वादशत्म प्राप्तीची नोंद वाठा नोंदलशीत घेण्मात 

आरेरी नाशी. 
 5) तरुनात्भक तक्त्मालय पक्त बाॊडाय अधीषकाने स्लाषयी 
केरेरी आशे. 

3. 12256, हद.3-3-2015 

रु.49200/- 

1)वॊगणक ऩेऩय ल रीऩी रयफीन काटेज खयेदीकरयता एकूण 3 

दयऩत्रक प्राप्त झार ेअवताना तरुनात्भक तक्त्मालय अथला कुठेशी 
दयऩत्रक उघडतलेेऱी शजय अवरेफाफत कोटेळनधायकाॊची स्लाषयी 
घेतरेरी नाशी. दयऩत्रक केव्शा उघडण्मात आर े हदनाॊक कुठेशी 
नभदू नाशी. 
 2) देमकातनू वलहशत दयाने आमकय तथा भलू्मलधधात कयाची 
कऩात कयण्मात आरी नाशी. 
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 3) भागणीप्रभाणे वाहशत्म वजुस्थतीत प्राप्त झाल्माच ेतथा वाठा 
नोंदलशीत नोंद घेतल्माच े प्रभाणऩत्र नोंदवलण्मात आर े नाशी. 
प्रत्मषात वादशत्म प्राप्तीची नोंद वाठा नोंदलशीत घेण्मात आरेरी 
नाशी. 
 4) तरुनात्भक तक्त्मालय पक्त बाॊडाय अधीषकाने स्लाषयी 
केरेरी आशे. 

4. 12257, हद.3-3-2015 

रु.49500/- 

1)  वॊगणक ऩेऩय खयेदीकरयता एकूण 3 कोटेळन प्राप्त झार े

अवताना तरुनात्भक तक्त्मालय अथला कुठेशी दयऩत्रक 

उघडतलेेऱी शजय अवरेफाफत कोटेळनधायकाॊची स्लाषयी घेतरेरी 
नाशी.कोटेळन केव्शा उघडण्मात आर ेहदनाॊक कुठेशी नभदू नाशी. 
 2) देमकातनू वलहशत दयाने आमकय तथा भलू्मलधधात कयाची 
कऩात कयण्मात आरी नाशी. 
 3) भागणीप्रभाणे वाहशत्म वजुस्थतीत प्राप्त झाल्माच ेतथा वाठा 
नोंदलशीत नोंद घेतल्माच े प्रभाणऩत्र नोंदवलण्मात आर े नाशी. 
प्रत्मषात वादशत्म प्राप्तीची नोंद वाठा नोंदलशीत घेण्मात आरेरी 
नाशी. 
 4) तरुनात्भक तक्त्मालय पक्त बाॊडाय अधीषकाने स्लाषयी 
केरेरी आशे. 

5. 12262, हद.3-3-2015 

रु.3000/- 

1.उऩभशाऩौय माॊच े कामाारमाकरयता हदऩालरी ळबेुच्छाऩत्र (500 

नग) छऩाई केर.ेवदय भागणी कोणत्मा ननमभाॊतगात भोडत ेअथला 
भॊजूय ठयालाची प्रत रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयाली. 
2. प्रत्मषात वाहशत्म प्राप्तीची नोंद वाठा नोंदलशीत घेण्मात 

आरेरी नाशी. 
6. 12263, हद.3-3-2015 

रु.3000/- 

1.भशाऩौय माॊचे कामाारमाकरयता हदऩालरी ळबेुच्छाऩत्र (500 नग) 

छऩाई केर.ेवदय भागणी कोणत्मा ननमभाॊतगात भोडत े अथला 
भॊजूय ठयालाची प्रत रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयाली. 
 2. प्रत्मषात वाहशत्म प्राप्तीची नोंद वाठा नोंदलशीत घेण्मात 

आरेरी नाशी. 
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7. 12265, हद.3-3-2015 

रु.3000/- 

1.लळषण वबाऩती माॊचे कामाारमाकरयता जव्शजीटीॊग काडा ल 

यहशलावी दाखरे छऩाई केरी. वदय भागणी कोणत्मा ननमभाॊतगात 

भोडत ेअथला भॊजूय ठयालाची प्रत रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयाली. 
2.यहशलावी दाखर ेछऩाई (10 नग x 150 = 1500/-) ची यक्कभ 

दोनदा काढण्मात आरेरी आशे.(प्रभाणक क्र. 12264 हद.3-3-15 

रु.3000/- माभध्मे वदु्धा काढण्मात आरेरी आशे.) खात्री कयाली. 
3. प्रत्मषात वाहशत्म प्राप्तीची नोंद वाठा नोंदलशीत घेण्मात 

आरेरी नाशी. 
 

DATMMSM6701 (Ref No : 35)                                                                           

17 भनऩाच्मा आस्त्थाऩनेलयीर कभयचा-माॊच्मा वेलाऩुस्त्तकातीर नोंदी अदृमालत नवणे तवेच 
भशायाष्र नागयी वेला ननमभानुवाय आलचमक नोंदी न घेणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 0 

   

रेखा ळीऴा :79   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशायाष्ट्र नागयी वेला ( वेलेच्मा वलषवाधायण ळती ) ननमभ 1981 भधीर ननमभ क्र. 16, 38 ल 45 नुवाय 

वेलाऩुस्तकाची ऩडताऱणी प्रत्मेक लऴीच्मा भे भदशन्मात कयणे आलचमक अवून कभषचा-माचे वेलाकारालधीतीर 

प्रत्मेक वेलावलऴमक घटनेची नोंद वेलाऩुस्तकात घेणे आलचमक आशे. ऩयॊतू अळा प्रकायच्मा नोंदी वेलाऩुस्तकात 

घेण्मात आल्मा नाशी. दषता योध भॊजूय नवताॊना लेतनलाढीचा राब देणे, वॊगणक ऩयीषा उतीणष नवताॊना 
लेतनलाढी भॊजूय कयणे तवेच जात लधैता प्रभाणऩत्र वादय केर ेनवताॊना ऩदोन्नतीचा राब देणे 

इत्मादीप्रकायच्मा अननमलभतता रेखाऩरयषणादयम्मान आढऱून आल्मा. 
 

  

      भशायाष्ट्र ळावनाचे वाभान्म प्रळावन वलबाग तवेच वलत्त वलबागाने कभाचा-माॊचे वेलावलऴमक 

फाफीवॊफॊधी लेऱोलेऱी अधधवचुना तवचे ळावन ननणाम ननगालभत केर ेअवनू त्मानवुाय कभाचा-माॊचे वेलाऩसु्तक 

आलचमक नोंदी घेणे आलचमक आशे. भशायाष्ट्र नागयी वेला (वेलेच्मा वलावाधायण ळती) ननमभ 1981 भधीत 

तयतदूी नवुाय वेलावलऴमक घटनेची प्रत्मेक नोंद वेलाऩसु्तकात घेणे आलचमक अवनू अभयालती 
भशानगयऩालरकेचे वन 2014-15 चे रेखाऩयीषणादयम्मान स्लच्छता वलबाग, कय वलबाग ल झोन क्र. 1 भधीर 

कामायत कभाचा-माॊच्मा  ननलडक वेलाऩसु्तकाची तऩावणी केरी अवता वेलाऩसु्तके अदृमालत नवल्माच े

आढऱून आर.े त्मावॊफॊधाने ऩढुीर त्रटृमा ननदळानाव आल्मा अवनू माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम 
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ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
1.  भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबागाचा ळावन ननणाम क्र. भबाऩ-1002/प्रक्र 38/02/20 फ हदनाॊक 

8.05.2003 तवेच वाभान्म प्रळावन वलबागाचे हद. 30.12.1987, हद. 7.02.2001, ल हद. 1.01.1993 नवुाय 

आदेळ,अधधवचुना ल ऩरयऩत्रक ननगालभत केर ेअवनू एतदथा भॊडऱाच्मा भयाठी/हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोणे 

अथला ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू वटू लभऱणे माफाफतच ेवॊफॊधीत कामाारमाच े ननमकु्ती प्राधधका-याने आदेळ 

काढून वेलाऩसु्तकात तळी नोंद घेणे आलचमक आशे. ज्मा कभाचा-माॊनी एतदथा भॊडऱाच्मा भयाठी/हशॊदी बाऴा 
ऩयीषा उत्तीणा केरी नाशी अथला ऩयीषा उत्तीणा  शोण्माऩावनू वटू लभऱारी नाशी, अळा कभाचा-माॊच्मा 
लेतनलाढी थाॊफवलण्मात मेईर, अचमा वचुना ननगालभत केल्मा आशे. भनऩा अभयालतीच्मा आस्थाऩनेलय कामायत 

कभाचा-माॊचे वेलाऩसु्तकात नोंदीच घेण्मात आल्मा नाशी. ळावनाचे ननदेळानवूाय कामालाशी केरी नवल्माने 

ळावन ननदेळाची अलशेरना केल्माच ेननदळानाव आर.े  
 
2. भशायाष्ट्र नागयी वेला ( वेलेच्मा वलावाधायण ळती ) ननमभ 1981 भधीर ननमभ क्र. 38 नवुाय लेतनलाढीची 
नोंद वेलाऩसु्तकाभध्मे घेताॊना वषभ अधधका-माने लेतनलाढ भॊजूयीफाफत स्लाषयी कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ु

लेतनलाढीव अथला दषता योध ऩाय कयण्माव भॊजूयी नवताॊना लेतनलाढी राग ूकरुन लेतनलाढीचा राब देण्मात 

आरा.  
 
3. भशायाष्ट्र नागयी वेला ( वेलेच्मा वलावाधायण ळती ) ननमभ 1981 भधीर ननमभ क्र. 38  नवुाय 
यजेची नोंद ननमलभत वेलाऩसु्तकात घेणे आलचमक आशे. यजा भॊजूयीच्मा नोंदी वेलाऩसु्तकात घेण्मात आल्मा 
ऩयॊत ुभॊजूयीफाफत वलबागप्रभखुाची स्लाक्ष्रयी नाशी. तवेच यजा नोंदी शमा लेगऱे ऩषृ्ट्ठ जोडून त्मालय नोंदवलण्मात 

आल्मा आशे. तवेच काशी ऩसु्तकाभध्मे ऩाॊढयी ळाई रालनू खाडाखोड केल्माच े ननदळानाव आर.े मा प्रकयणी 
वलबाग प्रभखुाॊना वचुना देण्मात मेत ेकी, वला वेलाऩसु्तकातीर अजजात यजा रेखा तवेच अधालेतनी यजा रेखा 
अदृमालत करून अनऩुारन कयाले.   
  
4. भशायाष्ट्र नागयी वेला ( वेलेच्मा वलावाधायण ळती ) ननमभ 1981 भधीर ननमभ क्र. 45 नवुाय वेलाऩसु्तकाची 
ऩडताऱणी प्रत्मेक लऴीच्मा भे भहशन्मात कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुअळा प्रकायची ऩडताऱणी केल्माचे हदवनू 

आर ेनाशी. तवेच काशी वेलाऩसु्तकातीर नोंदी अद्मालत नवल्माच ेआढऱून आर.े 
 
5. भशायाष्ट्र नागयी वेला ( वेलेच्मा वलावाधायण ळती ) ननमभ 1981 भधीर ननमभ क्र. 16  नवुाय 
कभाचा-माची लदैृमकीम दृष्ट्टमा तऩावणी झारी आशे आणण तो ऩात्र आशे अव े प्रभाणऩत्र वादय केल्मानॊतय 

त्मावलऴमीची नोंद वेलाऩसु्तकात घेणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुअळा प्रकायच्मा नोंदी घेण्मात आल्मा नाशी. 
 रेखाऩरयषणादयम्मान वेलाऩसु्तकात आढऱून आरेल्मा उणणला खारीरप्रभाणे- 
अ.क्र.  कभाचा-माचे नाॊल ल ननमकु्तीचा वेलाऩसु्तकाभ नोंद नवरेरी फाफ ननमभ ल ळावन 
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ऩदनाभ हदनाॊक ननणाम 
1 श्री. अवलनाव तयाऱे 

कननष्ट्ठ लरऩीक, वाभान्म 

प्रळावन वलबाग 

11.10.1990 1. भयाठी ल हशन्दी बाऴा ऩरयषा 
उतीणा शोण्माऩावनू वटु 

लभऱाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात 

नाशी. 
2. ऩोरीव ऩडताऱणी झाल्माची 
नोंद वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी 
नाशी अथला तवे प्रभाणऩत्र 

वेलाऩसु्तकात जोडरेरे नाशी. 
3. जात लधैता प्रभाणऩत्राची नोंद 

वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी 
नाशी. 
4. लदैृमकीम तऩावनीची नोंद 

वेलाऩसु्तकात नाशी. 
5.  वॊगणक ऩरयषा उतीणा 
केल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
6.वेलाऩडताऱणी अलबरेख 

ननमकु्तीऩावनू  अदृमालत नाशी. 
7. नाभननदेळनाची प्रत 

वेलाऩसु्तकावोफत जोडरी नाशी. 
8. स्थामीत्ल प्रभाणऩत्राची नोंद 

नाशी. 

भनाव े(वेलेच्मा 
वला.ळती) 
ननमभ 1981 च े

ननमभ 16,38, 

45 नवुाय 

2 श्रीभती जमश्री ननरेळ 

लाघभाये ए.एभ.एन 

आयोग्म वलबाग 

19.11.2003 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र. 1,2,4,5,6,7 

ल 8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी.  
भनाव े(वेलेच्मा 
वला.ळती) 
ननमभ 1981 च े

ननमभ 16,38, 

45 नवुाय 
3  श्रीभती जमश्री भा. 

कावदेकय ए.एभ.एन 

आयोग्म वलबाग 
 

9.09.2002 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,6,7 ल 8 ची 
नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी.  
यजा रेखा चुकीचा आशे.  

लयीरप्रभाणे 

4 श्रीभती यत्नभारा ऩलाय 
ए.एभ.एन. आयोग्म 

19.11.2003 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र. 1, 5,6, 7 ल 

8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी.  
लयीरप्रभाणे 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[268] 

वलबाग 
5 श्री. वयेुळ न. वाफरा 

कननष्ट्ठ लरऩीक, रेखा 
वलबाग 

15.10.1984  अ.क्र.1लयीर फाफ क्र. 1,2,4,5, 7  

ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी.  
लयीरप्रभाणे 

6 श्री. वॊजम देळभखु 
कननष्ट्ठ लरऩीक, कय 

वलबाग 

15.10.1984 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,6,7 ल 8 

ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
लयीरप्रभाणे 

7 श्री. जी. एन. अटर 

कननष्ट्ठ अलबमॊता, नगय 

यचना वलबाग 

23.08.1984 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,5, 6,7 

ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी.  
लयीरप्रभाणे 

8 श्री. चमाभ भ. भोशोड 

लरऩीक, कय वलबाग 

15.10.1984 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,3,4,5, 6 

ल 7 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
लयीरप्रभाणे 

9 श्री. प्रदीऩ भा. ऩातडकेय 
कननष्ट्ठ लरऩीक, कय 

वलबाग 

24.11.2003 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,3, 4,5,7 

ल 8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
लयीरप्रभाणे 

10 श्री. एव. फी. ऩकड ेलरयष्ट्ठ 

लरऩीक 

15.10.1984 अ.क्र.1 लयीर फाफ 

क्र.1,2,3,4,5,6ल7 ची नोंद 

वेलाऩसु्तकात नाशी. 

लयीरप्रभाणे 

11 श्री. एभ.आय. ताॊफेकय 
वशा. उदमान ननयीषक 

20.02.1985 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,4,5, 6,7 

ल 8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
लयीरप्रभाणे 

12 श्री. लळलदाव र. देळभखु 

अनयेुखक नगययचना 
वलबाग 

1.02.2005 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,3,4,5,7, 

ल 8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी.  
लयीरप्रभाणे 

13 श्री. भननऴ ळा. हशयोऱे 
अनयेुखक, नगययचना 

1.02.2005 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,3,4,5,7, 

ल 8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
लयीरप्रभाणे 

14 श्री.वप्रतभ ला. याभटेके 
अनयेुखक, नगययचना 
वलबाग 

25.02.2004 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,3,4,5 ल 

7 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
लयीरप्रभाणे 

15 श्री. प्रळाॊत या. ऩलाय 
कननष्ट्ठ लरऩीक, कय 

वलबाग 

22.09.2003 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2, ल 8 ची 
नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 

लयीरप्रभाणे 

16 श्री. एच. एव. कशाऱे 2.09.1982 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,4,6,7 ल लयीरप्रभाणे 
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कननष्ट्ठ लरऩीक, कय 

वलबाग 

8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 

17 श्री. वबुाऴ हद. वलधात े
लरयष्ट्ठ लरऩीक, कय 

वलबाग 

9.08.1983 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,3,4,5,6, 

ल 8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
लयीरप्रभाणे 

18 श्री. चॊरकाॊत अ. देळभखु 

कननष्ट्ठ लरऩीक कय 

वलबाग 

8.06.1995 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,3,4,6,7, 

ल 8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
यजा रेख्माभध्मे ऩाॊढयी ळाई 

रालनू खाडाखोड केरी आशे. 

लयीरप्रभाणे 

19 श्री. याज ू अ. लाठोडकय 

कननष्ट्ठ लरऩीक, कय 

वलबाग 

15.10.1984 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,4,5,7, ल 

8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
हद.1.10.1993 ची रु.1150/- लय द. 

यो. भॊजूय नाशी. 

लयीरप्रभाणे 

20 श्री. प्रवलण ना. इॊगोरे 

कननष्ट्ठ लरऩीक, कय 

वलबाग 

8.06.1995 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,4,5,6,7, 

ल 8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
लयीरप्रभाणे 

21 श्री. भॊगेळ ग. लाटाणे 

लरऩीक, कय वलबाग 

15.10.1984 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,3,4,5,7, 

ल 8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
लयीरप्रभाणे 

22 श्री. सानेचलय वल. इॊगोरे 
भोशरयय, कय वलबाग 

11.02.1982 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,3,4,5,7, 

ल 8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
लयीरप्रभाणे 

23 श्री. जवलॊतलवॊग ळखेालत 
इरेक्रीलळमन, प्रकाळ 

वलबाग 

21.08.1992 अ.क्र.1 लयीर फाफ क्र.1,2,4,5,7, ल 

8 ची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
लयीरप्रभाणे 

24 श्री. ळरैेळ लदै्म, 
कननष्ट्ठ लरऩीक, कय 

वलबाग 

17.05.2000 अ.क्र.1 लयीर फाफ 

क्र.1,2,3,4,5,6,7, ल 8 ची नोंद 

वेलाऩसु्तकात नाशी. 

लयीरप्रभाणे 

.    
  लय नभदु प्रकयणे नभनु्मादाखर अवनू वला वेलाऩसु्तकात आलचमक त्मा नोंदी घेलनू वेलाऩसु्तके अदृमालत 

करुन ऩढुीर रेखाऩरयषणादयम्मान तऩावणीव उऩरब्ध करुन दमाली.  
DATDUBM6401 (Ref No : 10)                                                                           

18 क्रिडा वलबागातीर क्रिडा यत्न ऩुयस्त्कायाच्मा खचायभधीर अननमर्भततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[270] 

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :257   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 96000.00 /- 

 

भनऩाचे क्रक्रडा वलबागाने क्रक्रडा यत्न ऩुयस्कायाचा खचष कयताना ननमभानुवाय दयननश्चचती करुन खचष कयणे 

आलचमक अवताना अळी कामषलाशी न कयता खचष कयण्मात आरा.  माकयीता वन 2011 भध्मे घेतरेल्मा 
अधग्रभाचे वन 2014 भध्मे वलरॊफाने वभामोजन कयण्मात आर.े  तवेच वन 2014-15 भध्मे वुधायीत 

तयतुदीऩेषा जादा खचष कयण्मात आरा.  तयतुदीऩेषा जादा झारेल्मा खचाषव स्थामी वलभतीची भॊजूयी घेतल्माच े

ददवून मेत नाशी. 
 

  

भनऩाचे कक्रडा वलबागाने वन 2012-13 भध्मे घेतरेल्मा कक्रडा स्ऩधेतीर वलजेत्माॊना कक्रडा यत्न ऩयुस्काय प्रत्मेकी 
रु.11000/- प्रभाणे एकूण 6 वलजेत्माॊना रु.66000/- योख ऩयुस्काय प्रभाणक क्रभाॊक 9423 त े9428, हदनाॊक 

8.12.2014, यक्कभ प्रत्मेकी रु.11000/- (66000/-) प्रभाणे भॊजूय कयण्मात आर े आशे.   वदय स्ऩधेच्मा 
आमोजनाकरयता प्रभाणक क्र.9156, हद.4.2.2011 नवुाय रु.35000/-अधग्रभ भॊजूय कयण्मात अवनू खचााची 
प्रभाणके तऩावरी अवता खारीर अननमलभतता हदवनू आल्मात :- 
1.     वदय अधग्रभ वभामोजन देमकाची तऩावणी केरी अवता केरेल्मा खचााफाफत भशायाष्र ळावन, उद्मोग, 
ऊजाय ल काभगाय  वलबाग , ळावन ननणाम हदनाॊक 2.1.1992 नवुाय रु.1000/- लयीर खचााकयीता ननमभानवुाय 

दयऩत्रके प्राप्त कयणे आलचमक आशे.  वदय दयऩत्रके रेखाऩयीषणाव तऩावणीव वादय केरेरी नाशीत. 
 

2.    खचााची प्रभाणके शी वन 2011 ची अवनू त्माकरयता प्रभाणक क्र.9156,हदनाॊक 4.2.2011 नवुाय रु.35000/- 

अधग्रभ देण्मात आरा.  वदय अधग्रभाचे प्रभाणक क्र.6599, हदनाॊक 21.10.2014 नवुाय वलरॊफाने वभामोजन 

कयण्मात आर.े  

 

3.     तवेच वन 2014-15 भध्मे वधुायीत तयतदु रु.50,000/- अवताना एकूण खचा रु.96,000/- कयण्मात आरा.  
म्शणजेच रु.46,000/- जादा खचा कयण्मात आरा.  भॊजूय तयतदुीऩेषा जादा झारेल्मा खचााव स्थामी वलभतीची 
भॊजूयी घेतल्माचे हदवनू मेत नाशी. 
 

       माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.112, हदनाॊक 04.04.2018 नवुाय खुरावा/अलबरेख भागवलरा अवता कोणतशेी 
उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.  

DATDSTM7301 (Ref No : 112)                                                                           
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23 फाॊधकाभ ऩयलानगी जायी कयण्माऩूली स्त्थाननक वॊस्त्था कयाच्मा फॉकेत ऩयस्त्ऩय बयरेल्मा 
यकभाॊची फॉक स्त्िोरलरून तऩावणी न केल्माने भनऩा भशवुराच्मा शानीच्मा ळकमतेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :392   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 12317296.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 12317296.00/- 

 

फाॊधकाभ ऩयलानगी देण्माऩुली वॊफॊधधताॊकडून स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ स्लत: लवूर कयण्माऐलजी फॉकेत 

ऩयस्ऩय बयण्माचे वूधचत कयण्मात मेत.े  त्माअनुऴॊगाने यक्कभ बयण्माच्मा ऩालत्माॊच्मा छामाप्रती वादय 

केल्मानॊतय ऩयलानगी देण्मात मेत.े  ऩयॊतू त्मा ऩालत्मा ख-मा अवल्माची खात्री केरी जात नाशी.  ऩुढीर ददलळी 
फॉक स्क्रोर तऩावून वदय यक्कभ बयण्माचीशी खात्री केरी जात नाशी.  तवेच ताऱभेऱशी घातरा जात नाशी.  
त्माभुऱे यकभाॊच्मा खोटमा ऩालत्मा वादय शोऊन भनऩा भशवूराच ेनुकवान शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत 

नाशी. 
 

  

     भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका ( स्थाननक वॊस्था कय ) ( वधुायणा ) ननमभ 2012 नवुाय भनऩा षेत्रात 

कोणतशेी काभ शाती घेणाऱ्मा व्मक्तीरा अचमा काभाॊवाठी ळशयाच्मा शिीत आमात केरेल्मा भारालय वलहशत 

दयाने भशानगयऩालरकेकड े कयाचा बयणा कयाला रागतो. त्मावाठी भशानगयऩालरकेने ऩढुीरप्रभाणे  वलवलध 

फॉकाॊभध्मे खाती उघडरी आशेत.  
1. Axis Bank ( 912010045753973) 
2. Bank Of Maharashtra ( 60100924679) 
3. Central Bank Of India  ( 3187458921) 
4. Bank Of India ( 967510110004735)   
5. Punjab National Bank (0016002101004760)   
6. ICICI Bank (042805001488)    
7. Abhinandan Co.Op. Bank (21/1683) 
8. Cosmos Bank (103100101038) 

 

    भनऩाच्मा शिीत नागरयक ल वलकावकाकडून वलवलध फाॊधकाभ े शाती घेण्मावाठी फाॊधकाभाच े आयाखड े

भनऩाकड े वादय कयण्मात मेतात. मा फाॊधकाभाॊच्मा षेत्राप्रभाणे ननजचचत दयाने स्थाननक वॊस्था  कयाची 
आकायणी करून वॊफॊधधताॊना भागणीऩत्रके जायी कयताना लयीरऩकैी कोणत्माशी खात्माभध्मे कयाचा बयणा 
कयण्माचे वचुवलरे जात.े त्मानऴुॊगाने वॊफॊधधत नस्त्माभध्मे बयणा केरेल्मा यकभाॊच्मा ऩालत्माॊच्मा छामाप्रती 
वादय केल्मानॊतय नगययचना वलबागाकडून आयाखड्माव भॊजुयी देण्माची ऩढुीर कामालाशी केरी जात.े 
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वलबागाकडीर नोंदलशीनवुाय 2014-15 भध्मे एकूण रु. 12317296/- फाॊधकाभ ऩयलानगीच्मा अनऴुॊगाने 

स्थाननक वॊस्था कयाऩोटी आकायल्माची नोंद आशे.           
उऩयोक्त नोंदलशीनवुाय ऩढुीरप्रभाणे  कयाच्मा यकभाॊची आकायणी कयण्मात आरी.      

भदशना कयाची प्राप्त यकभ ( रु.) 
एवप्रर 14 
भे 14 
जुन 14 
जुर ै14 

ऑगस्ट 14 
वप्टेंफय 14 
ऑक्टोफय 14 
नोव्शेफय14                       
डडवेंफय  14 
जानेलायी 15 
पेब्रलुायी 15 
भाचा 15 

325670 
277651 
826165 
1615500 
510345 
1188860 
314005 
1416300 
1458205 
1700985 
1207680 
675930 

एकूण 12317296 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

मालयीर रेखाऩयीषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत – 
 

1. फाॊधकाभ आयाखड्माव भॊजुयी देताना लयीरप्रभाणे कयाच्मा यकभा बयल्माच्मा छामाॊककत ऩालत्मा   
फनघतल्मा जातात अव ेहदवत े.ऩयॊत ुप्रत्मषात त्माॊच्मा वत्मतचेीशी  ळशाननळा केरी जात नाशी. तवेच प्रत्मषात 

यकभा भनऩाच्मा वॊफॊधधत खात्मात जभा झाल्माचीशी खात्री केरी जात नाशी. मालळलाम  मावॊफॊधाने प्राप्त 

धनादेळ लटवलल्माचीवदु्धा खात्री केरी जात नाशी अव ेहदवत.े   
 

       लास्तवलक वॊफॊधधत फॉकेकडून ऩढुीर हदलळी स्क्रोर भागलनू वॊफॊधधत यकभ प्रत्मषात खात्माभध्मे जभा 
झाल्माची खात्री केल्मानॊतयच ऩयलानगी देणे अलबप्रेत आशे. ऩयॊत ु नगययचना वलबागाने तळी उऩाममोजना 
केरेरी नाशी. यकभाॊचा फॉकेळी भालवक ताऱभेऱ शी घातरा जात नाशी. त्माभऱेु खो्मा ऩालत्मा वादय शोऊन 

भनऩाचे आधथाक नकुवान शोत अवल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी.  मावॊफॊधाने National Municipal 
Accounting Mannual भधीर प्रकयण 29.11 भध्मे भालवक ताऱभेऱ ल  याज्म ळावनाच्मा भशायाष्ट्र कोऴागाय 

ननमभ 1968 भधीर ननमभ 98(5) भध्मे फॉक स्क्रोर लरून यकभा प्राप्त झाल्माची तऩावणी केल्मालळलाम वेला 
देल ूनमे, माफाफत ननमॊत्रणात्भक ननदेळ हदरेरे आशेत.  
 

         त्माभऱेु नगययचना वलबागाने वलाच प्रकयणाॊचा आढाला घेऊन वदय यकभा फॉकेत जभा झाल्माच्मा 
वलस्ततृ वललयणावश ताऱभेऱ करून अनऩुारन वादय कयाले.   

DATABWM6901 (Ref No : 102)                                                                           
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24 स्त्थाननक वॊस्त्था कय ननधाययण यककभ वलरॊफाने बयणा केल्माव व्माज ल दॊडाची यककभ 
न आकायणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :392   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भनऩाने स्थाननक वॊस्था कय ननधाषयणाची यक्कभ बयणेकरयता वलदशत कारभमाषदा ददरेरी नवल्माभुऱे वलरॊफाने 

बयणा केरेल्मा कय ननधाषयणाच्मा यकभेलय भनऩारा व्माज ल दॊडाच्मा यकभेच ेआधथषक नुकवान शोत आशे.  वन 

2014-15 मा वलत्तीम लऴाषऩमतं एकूण 10102 व्माऩा-माॊऩकैी 6110 व्माऩा-माॊचे कय ननधाषयण झार ेअवून 

उलषरयत 3992 नोंदणीकृत व्माऩा-माॊचे कय ननधाषयण करुन स्थाननक वॊस्था करुन स्थाननक वॊस्था कय (L.B.T.) 

व्माज ल दॊडाची यक्कभ लवूर कयणे आलचमक आशे. 

 

  

      भनऩा, अभयालतीच ेस्थाननक वॊस्था कय वलबागाच ेवन 2014-15 चे रेखाऩयीषणात स्थाननक वॊस्था कय 

ननधाायण कयणेकरयता वॊगणक आसालरीचा लाऩय कयण्मात मेत.े  वन 2014-15 मा वलत्तीम लऴााऩमतं एकूण 

10102 नोंदणीकृत व्माऩा-माॊऩकैी 6110 व्माऩा-माॊचे कय ननधाायण झार ेअवनू उलारयत 3992 नोंदणीकृत व्माऩा-
माॊचे कय ननधाायण व्शालमाच ेआशे.  उलारयत व्माऩा-माॊचे कय ननधाायण करुन स्थाननक वॊस्था कय (L.B.T.), 
व्माज ल दॊडाची यक्कभ लवरू कयणे आलचमक आशे.   
 

     वॊगणक आसालरीची तऩावणी केरी अवता कय ननधाायण आसालरीतनू व्माऩा-माॊचे ज्मा तायखेव (31 भाचा 
ऩमतं) कय ननधाायण कयालमाच ेआशे त्मा तायखेऩमतं व्माज ल दॊडाची यक्कभ ननधाारयत कयण्मात मेत.े  भशायाष्ट्र 

ळावन, नगय वलकाव वलबाग अधधवचूना क्र.स्थावक.0209/प्र.क्र.65/09/न.वल.34, हदनाॊक 25.3.2010 भधीर 

ननमभ क्र.33(10) नवुाय कय ननधाायण आदेळाची लधैता ननजचचत कयणे आलचमक अवनू कय ननधाायण यक्कभ 

एक भहशन्माचे आत वॊफॊधधत व्माऩा-माने बयणा कयणे आलचमक आशे.  वदय यक्कभ बयणेकरयता भनऩाने 

कोणतीशी कारभमाादा ननजचचत केरेरी नवनू 1 भहशन्माऩेषा ज्मादा कारालधीन ेकयाची यक्कभ बयणा केल्माव 

त्माव भनऩाकडून व्माज ल दॊडाची आकायणी केरी जात नवल्माचे हदवनू मेत.े 
 

       माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.131, हदनाॊक 16.04.2018 नवुाय अनऩुारन भागवलरे अवता वलबागाच ेउत्तय 

प्राप्त झार ेअवनू त्मानवुाय आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.  
DATDSTM7301 (Ref No : 131)                                                                           
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25 भशानगयऩार्रका अभयालती कामायरमातीर आयोग्म वलबागात कामययत कभयचाऱ्माॊच े
लेतनाभधून बवलष्म ननलायश ननधी क्रकॊ ला डीवीऩीएव ची कऩात न केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशानगयऩालरका अभयालती मेथीर आयोग्म वलबागातीर कामषयत कभषचाऱमाच ेलऴष 2014-15 मा लऴाषतीर 

नोव्शेंफय 2014 जानेलायी 2015 मा भदशन्मातीर लेतन देमकाची तऩावणी केरी अवता एकूण 19 अधधकायी ल 

कभषचायी माॊच ेलेतनाभधून बवलष्ट्म ननलाषश ननधी क्रकॊ ला डीवीऩीएव ची भालवक लगषणीची कऩात केरी नवल्माच े

आढऱून आर.े 

 

  

    भशायाष्ट्र वलावाधायण बवलष्ट्म ननलााश ननधी ननमभ 1998 चे ननमभ 8(1)फ नवुाय  वन 2005 ऩलूी ननमकु्त 

झारेल्मा कभाचाऱ्माॊच ेत्माॊचे लेतनाचे कभीतकभी 6% एलढा बवलष्ट्म ननलााश ननधीची कऩात कयणे आलचमक 

आशे. तवेच ळावन ननणाम अननमो/1005/ 126/वेला-4 हद.30-10-2005 ल ळावन ननणाम अननमो 
/1007/18/वेला-4 हद.7 जुर,ै 2007 नवुाय ज्मा कभाचायी माॊची ननमकु्ती 1 नोव्शेंफय 2005  नॊतय झारी आशे, 

अळा कभाचाऱ्माच ेत्माॊच ेलेतनाचे 10% दयाने अॊळदान डीवीऩीएव ची भालवक लगाणीची कऩात कयणे आलचमक 

अवताना खारी दळावलरेल्मा एकूण 19 अधधकायी ल  कभाचायी माॊचे बवलष्ट्म ननलााश ननधीची भालवक लगाणी 
ककॊ ला डीवीऩीएव लगाणीची कऩात भालवक लेतनाभधून कयण्मात आरी नाशी. 
 

       बवलष्ट्म ननलााश ननधी ककॊ ला डीवीऩीएव ची कऩात न केरेल्मा कभाचाऱ्माची मादी ऩढुीर प्रभाणे आशे. 
1) श्री.तऴुाय ऩोशनकय, लधैकीम अधधकायी. 
2) श्रीभती  लळैारी बमुाय, प्र.तॊत्रस  

3) श्री.धीयज ककवन भाकोड,े औऴध ननभााता  
4) श्री.वयुज जाधल, लळऩाई  

5) श्री.शयजेव प्रबाकय फाफर, लळऩाई 

6) श्री.लवयाज अभजद खान, लळऩाई  

7) श्री.चॊरळखेय कयार,े कुरी  
8) श्री.याजाननप्रकाळ उके, लळऩाई  

9) श्रीभती वनुनता भेश्राभ, लळऩाई  

10)श्री.शऴाद यौउप खान, कुरी  
11)श्री.रक्ष्भीनायामण काॊफऱे, कुरी  
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12) मोधगता फधुीयाभ ळभाा, नवा 
13)श्री.कुणार भशादेल फाफर, कुरी  
14)श्री.यभेळ भनोशय ऩातदेुकय, कननष्ट्ठ लरवऩक  

15) लऴृारी ळाॊतायाभ गालॊड,े लळऩाई  

16) वलद्मा याभेचलय फायवे, ऩीएच एन 

17) प्रलभरा ळाभयाल कऩारे, ऩरयचारयका  
18) डॉ. लळलदाव नाचणकय, लदै्मकीम अधधकायी  
19) डॉ. वलजम भोटघये, लदै्मकीम अधधकायी  
     

      उऩयोक्त दळावलरेल्मा अधधकायी ल कभाचायी माॊचे बवलष्ट्म ननलााश ननधी ल डीवीऩीएवची लगाणीची कऩात 

वॊफधधताॊच ेलेतनाभधून कयण्माफाफत कामालाशी कयण्मात मेऊन त्माफाफतचे अनऩुारन वादय कयण्मात माल.े  
 

       मा वॊदबाात अधावभाव ऩत्र क्र.50, हद. 22.02.2018 नवुाय खुरावा देण्माव कऱवलरे शोत ेऩयॊत ुतो प्राप्त 

न झाल्माभऱेु आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATVVBM6301 (Ref No : 50)                                                                           

28 अधधकायी/कभयचायी माॊनी वॊगणक ऩयीषा उत्तीणय प्रभाणऩर वादय न कयताशी  
ननमर्भत लेतनलाढी भॊजूयीफाफतची अननमर्भतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :79   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

वाभान्म प्रळावन वलबाग, ळावन ननणषम क्र.प्रलळषण-2000/प्रक्र 5/2001/39 दद. 20 जुर ै2002 नुवाय ज े

कभषचायी वॊगणक अशषता ऩयीषा उत्तीणष कयणाय नाशी, अळा कभषचा-माॊच्मा लेतनलाढी वुट लभऱण्माव ऩात्र 

शोईस्तोलय योखण्मात मेईर अळी तयतूद आशे. तवेच भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळा. वलबाग ळावन ननणषम 

क्र.प्रलळषण 2000/प्रक्र61/2001/39 दद.19.03.2003 नुवाय दद. 19.03.2003 योजी क्रकॊ ला त्मानॊतय गट-अ, गट-फ ल 

गट-क भधीर ज्मा ऩदाची ननलड प्रक्रक्रमा वुरू शोईर, अळा नव्माने ननमुक्त शोणा-मा वलष अधधकायी/कभषचायी 
वॊगणक अशषता त्माॊच्मा ननमुक्तीच्मा ददनाॊकाऩावून दोन लऴाषच ेआत प्राप्त न केल्माव अळा कभषचा-माॊच्मा वेला 
वभाप्त कयण्मात मेईर, अवे नभूद केर ेआशे. ऩयॊतु माप्रकयणी भनऩा प्रळावनाकडून अळी कामषलाशी कयण्मात 

आरी नाशी. 
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वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणाम क्र. प्रलळषण-2000/प्र.क्र.61/2001/39 हद.19.03.2003  नवूाय ळावकीम 

तवेच ननभळावकीम काभकाजात वॊगणकाचा भोठमा प्रभाणात लाऩय शोण्माच्मा दृष्ट्टीन ेळावकीम ल 

ननभळावकीम कामाारमातीर गट-अ, गट-फ, ल गट-3 च्मा अधधकायी/कभाचायी माॊना वॊगणक 

शाताऱणी/लाऩयाफाफतच ेसान अलगत अवणे आलचमक आशे. माफाफत भशायाष्ट्र नागयी वेला (वॊगणक 

शाताऱणी/लाऩयाफाफतच ेसान आलचमक ठयवलण्माफाफत) ननमभ-1999 अधधवचूीत कयण्मात आर ेआशे. त्माभऱेू 

उऩयोक्त ळावन ननणामान्लमे वॊगणक वलऴमक प्रभाणऩत्र वादय कयणे फॊधनकायक केरेरे आशे. 
      माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे:- 
     1. भशानगयऩालरका, अभयालतीच ेवन 2014-15 चे रेखाऩरयषणादयम्मान वलवलध वलबागाकडीर 

वेलाऩसु्तकाची ऩडताऱणी केरी अवता वॊगणक अशाता प्राप्त केल्माफाफत वेलाऩसु्तकात नोंदीच घेण्मात आल्मा 
नवल्माचे ननदळानाव आर.े उक्त ळावन ननणामानवुाय हद.19.03.2003 योजी ककॊ ला त्मानॊतय वेलेत रागरेल्मा 
गट-अ, गट-फ ल गट-क चे कभाचा-माॊना वेलेत रागल्माऩावनू दोन लऴााचे आत वॊगणक अशाता प्रभाणऩत्र वादय 

कयणे आलचमक आशे. जे कभाचायी अळा प्रकायच ेप्रभाणऩत्र वादय कयणाय नाशी, अळा वला कभाचा-माॊची वेला 
वभाप्त कयण्मात मेईर ल जे कभाचायी हद.19.03.2003 ऩलूी वेलेत रागरेरे आशे अळा कभाचा-माॊचे फाफतीत वटु 

प्राप्त शोईस्तोलय लेतनलाढी योखण्मात मेईर अळी तयतदू केरी आशे. ऩयॊत ुळावनननणामानवूाय कामालाशी 
कयण्मात न आल्माने प्रळावनाने कभाचा-माॊना अलाजली भबुा हदल्माने ळावन ननदेळाच ेउल्रॊघन केर े

अवल्माची ळक्मता आशे. त्माभऱेु भनऩाने वला कभाचा-माॊच्मा प्रकयणाॊचा आढाला घेऊन अशातफेाफतच्मा नोंदी 
वेलाऩसु्तकात घ्माव्मा. ल अशाताप्राप्त नवरेल्मा कभाचा-माॊच्मा फाफतीत ळावन ननणामानवुाय आलचमक 

कामालाशी कयाली. 
      वेलाऩसु्तकात वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा केल्माची अथला वटु प्राप्त झाल्माची नोंद नवरेल्मा कभाचा-माॊची 
नभनु्मादाखर काशी प्रकयणे ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
 

अ. 

क्र. 
अधधकायी/कभाचा-माॊचे नाल वेलेत ननमकु्तीचा 

हदनाॊक 
वेलेचा एकूण कारालधी 

1 श्रीभती जमश्री लाघभाये  
ए.एन.एभ 

19.11.2003 15 लऴा 

2 श्रीभती यत्नभारा ऩलाय 
ए.एन.एभ 

19.11.2003 15 लऴा 

3 श्रीभती. मोगीता ळभाा 
ए.एन.एभ 

25.05.2007 10 लऴा 

4 श्री. वयेुळ न. वाफरा 
लरयष्ट्ठ लरऩीक 

15.10.1984 33 लऴा 

5 श्री. वॊजम ज. देळभखु 
लरयष्ट्ठ लरऩीक 

15.10.1984 33 लऴा 

6 श्री. जी. एन. अटर 
कननष्ट्ठ अलबमॊता 

23.08.1984 33 लऴा 

7 श्री. चमाभ भ. भोशोड 
लरयष्ट्ठ लरऩीक 

15.10.1984 33 लऴा 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[277] 

8 श्री. प्रदीऩ ऩातडुकेय 
कननष्ट्ठ लरऩीक 

24.11.2003 15 लऴा 

9 श्री. एव. फी. ऩकड े
वशाय्मक अधधषक 

15.10.1984 33 लऴा 

10 श्री. एभ. आय. ताॊफेकय 
लरयष्ट्ठ लरऩीक 

20.02.1985 32 लऴा 

11 श्री. वप्रतभ ला. याभटेके 
अनयेुखक 

25.02.2004 15 लऴा 

12 श्री. वबुाऴ हद. वलधात े
लरयष्ट्ठ लरऩीक 

09.08.1983 34 लऴा 

13 श्री. प्रवलण ना. इॊगोरे 
कननष्ट्ठ लरऩीक 

08.06.1995 22 लऴा 

14 श्री. भॊगेळ गणेळ लाटाणे 
लरयष्ट्ठ लरऩीक 

15.10.1984 33 लऴा 

15 श्री. ळरैेळ लदै्म  
लरयष्ट्ठ लरऩीक 

17.05.2000 17 लऴा 

 
   2. वेलेत नव्माने ननमकु्त कभाचा-माॊच्मा ननमकु्ती आदेळाभध्मे वॊगणक अशाता प्रभाणऩत्र दोन लऴााच ेआत 

वादय कयण्मात माल ेअन्मथा वेलेतनू कभी कयण्मात मेईर अळी अट नभदू कयण्मात आरी आशे. ऩयॊत ुअळा 
कभाचा-माॊकडून वॊगणक अशाता प्रभाणऩत्र न घेता ल तवे प्रभाणऩत्र अवल्माव वेलाऩसु्तकात न नोंदवलता वेलेत 

कामभ ठेलण्मात आल्माच ेननदळानाव आर.े उदा. लयीर तत्क्मातीर अ. क्र. 1, 2, 3, 8 ल 11 चे फाफतीत अळी 
कामालाशी कयण्मात आरी नाशी. 
 
    3. भनऩाभध्मे कामायत ज्मा कभाचा-माॊनी वॊगणक अशाता प्रभाणऩत्र वादय केर ेनाशी अथला ज्मा कभाचा-
माॊना लमाची 55 लऴा ऩणूा झाल्माने वटु देण्मात आल्माच ेआदेळ ननगालभत कयण्मात आरे नाशी. तवेच उऩयोक्त 

हद. 20 जुर ै2002 चे ऩरय. 3 (1) टीऩ-2 नवुाय अळा प्रकाये योखून धयरेल्मा लेतनलाढी, वॊफॊधीत कभाचायी ज्मा 
तायखेरा ऩयीषा उत्तीणा शोईर ककॊ ला ज्मा तायखेरा त्मारा अळा प्रकाये ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू वटू देण्मात 

मेईर अळा तायखेरा देम शोतीर आणण जण ूकाशी त्माच्मा लेतनलाढी योखल्मा गेल्मा नव्शत्मा अव ेवभजून त्मा 
उऩजजात शोतीर, ऩयॊत ुलेतनलाढी योखून धयल्माभऱेु देम शोणायी थकफाकी लभऱण्माचा शक्क अवणाय नाशी. अळी 
तयतदू अवताॊना वधु्दा भनऩा प्रळावनाकडून तळी कामालाशी रेखाऩरयषणाच्मा  हदनाॊकाऩमतं कयण्मात आरी 
नाशी, अव ेननदळानाव आरे. 
       लयीर भदु्माच ेअनऴुॊगाने अधावभावऩत्र क्र. 80 हदनाॊक19.03.2018 नवुाय वाभान्म प्रळावन 

वलबागाकडून वलहशत वललयणऩत्रातीर भाहशती वादय कयणेफाफत कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ुप्रारुऩ आषेऩ 

लरहशस्तोलय भाहशती प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.                              
 

DATDUBM6401 (Ref No : 80)                                                                           
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30 भशात्भा गाॊधी वॊकुर नुतनीकयण / नलीन रीजप्रक्रिमा न याफवलता 30 लऴायऩेषा 
कारालधी शोऊनवुद्धा वुरूच अवणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशायाष्ट्र अधधननमभ (भशानगयऩालरका) 79(2) (ग) अन्लमे रीझ बाडऩेट्टीने देण्माकरयता 30 लऴाषऩेषा अधधक 

शोणाय नाशी अळी तयतूद अवताना वदय वॊकुराचा रीझ कारालधी 34 लऴाषऩेषाशी उरटून गेरा अवताना 
कायलाशी कयण्मात आरी नाशी. 
 

  

        अभयालती भशानगयऩालरकेच्मा शिीतीर भशात्भा गाॊधी व्माऩाय वॊकुर हदनाॊक 15/08/1983 रा फाॊधण्मात 

आर ेअवनू ‘A’ ल ‘B’ अवे दोन बाग लभऱून एकूण 51 दकुाने वलतयीत कयण्मात आर.े त्माच्मा भोफदल्मात 

भनऩाने वललळष्ट्ट अळी रु.15000/- ची अनाभत यकभेचा बयणा कयण्मात आरा ल तवे्शाऩावनू रेखाऩयीषण 

कारालधीऩमतं भनऩाने ठयवलरेल्मा दयाप्रभाणे दकुान बाड्माची लवरुी कयत अवल्माचे हदवनू आर.े  

        भशायाष्ट्र अधधननमभ ( भशानगयऩालरका) 79(2) ( ग) अन्लमे रीझ बाडऩेट्टीने देण्माकरयता दकुान 

बाड्माच्मा फाजाय भलू्माऩेषा ककॊ ला इतय भोफदल्माऩेषा कभी नवेर अचमा बाड्माने ल भनऩा रादेर अळा 
ळतीव अधीन याशून 30 लऴााऩेषा अधधक शोणाय नाशी इतक्मा भदुतीकरयता बाडऩेट्टम्ाने देता मेईर अव ेनभदू 

आशे. ऩयॊत ुवदय वॊकुरातीर एकूण 51 दकुान बाड्माची रीझ भदुत वॊऩषु्ट्टात आल्मानॊतयशी वरुूच अवल्माच े

ननदळानाव आर.े   

        वदय वॊकुराच्मा रीझ कारालधी 34 लऴााऩेषाशी उरटून गेल्माने त्मालय उधचत कायलाशी केल्माचे हदवनू 

आर े नाशी. भशात्भा गाॊधी वॊकुराची भऱू नस्ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध न केल्माभऱेु त्मालेऱेव दकुान 

गाऱेधायकाळी केरेल्मा ‘रीझ डीड’ नवुाय अटीची ल ळतीची तऩावणी शोऊ ळकरी नवल्माने बाडऩेट्टी दय ल 

इतय अनऴुॊधगक भाहशती तऩावता आरी नाशी. तवेच शस्ताॊतयण ळलु्काफाफतची स्थामी वलभतीने भॊजूय केरेल्मा 
ठयालाची प्रत रेखाऩयीषणाव वादय केरी नाशी.       

DLFSPPM8501 (Ref No : 32)                                                                           

32 यभाई आलाव (घयकुर) मोजनेवाठी ळावनाकड ेननधी भागणीचा प्रस्त्ताल वादय न 
केल्माने मोजनेऩावून राबाथी लॊधचत याशणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 
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रेखा ळीऴा :363   ळावन ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशायाष्ट्र ळावन, वाभाश्जक न्माम ल वलळऴे वशाय्म, ळावन ननणषम क्र.वीएचफी-2/भालक/159 प्र.क्र./ 2009 दद.9 

भाचष 2010 नुवाय दारयरमयेऴखेारीर अनुवूधचत जाती ल नलफौध्द घटकातीर रोंकावाठी घयकुर मोजना रागु 

कयण्मात आरी आशे. मावाठी नागयी षेत्रातीर एका घयकुरावाठी रु.2.00 रष अनुदान भॊजूय कयण्मात मेत.े 

वदय मोजना शी भशायाष्ट्र ळावनाची भशत्लाकाॊषी मोजना अवून भॊजूय उदद्दष्ट्टानुवाय ननधी उऩरब्ध करुन 

देण्मात मेतो. ऩयॊतु भनऩा अभयालतीने वन 2014-15 वाठी घयकुर फाॊधणीच ेउदद्दष्ट्टच ननश्चचत केर ेनवून वदय 

मोजनेवाठी ळावनाकड ेननधी भागणीचा प्रस्ताल वादय कयण्मात आरा नाशी. ऩरयणाभी राबाथी वदय 

मोजनेऩावून लधचॊत यादशर.े 

 

  

     भशानगयऩालरका अभयालती षेत्रातीर दारयद्र्मयेऴखेारीर अनवुधूचत जाती ल नलफौध्द घटकातीर रोकाॊना 
यभाई आलाव मोजनेतॊगात घयकुराच ेफाॊधकाभ करुन घयकुराच ेलाटऩ कयण्मावाठी ननजचचत केरेल्मा 
उहिष्ट्टानवुाय भशायाष्ट्र ळावनाकडून वन 2010-11 ऩावनू ननधी उऩरब्ध करुन देण्मात मेत आशे. भशायाष्ट्र 

ळावनाकडून वदय मोजनेतॊगात उहिष्ट्टानवुाय वन 2010-11 ऩावनू खारीरप्रभाणे ननधी प्राप्त झारा आशे. 
                                                        (रु.राखात) 

   लऴा   ननजचचत केरेरे उहिष्ट्ट प्राप्त ननधी 
2010-11 293 घयकुर 527.40 
2011-12 70 घयकुर 140.00 
2012-13 350 घयकुर 700.00 
2013-14 1347 घयकुर 2694.00 
2014-15 ननयॊक ननयॊक 
2015-16 700 घयकुर 1800.00 
 2760 घयकुर 5861.40 

 
     भशानगयऩालरका अभयालतीच ेवन 2014-15 चे रेखाऩरयषणादयम्मान अलबरेख्माची ऩडताऱणी केरी 
अवता यभाई आलाव(घयकुर) मोजनेवाठी भनऩाच ेकामाकायी अलबमॊता-2, वभाज वलकाव वलबाग अभयालती 
माॊनी वन 2014-15 कयीता घयकुराच ेउहिष्ट्ट ननजचचत केर ेनाशी.तवेच वदय मोजनेवाठी व्माऩक प्रलवध्दी 
हदरी नाशी. उहिष्ट्ट ननजचचत नवल्माने ल राबाथीच ेवव्शेषण केर ेनवल्माने भनऩाने वदय  मोजनेवाठी 
ळावनाकड ेननधी भागणीचा प्रस्ताल वादय केरा नाशी. त्माभऱेु ळावनाने ननधी उऩरब्ध करुन न हदल्माभऱेु 

अभयालती ळशयातीर दारयद्र्मयेऴखेारीर अनवुधूचत जाती ल नलफौध्द घटकातीर राबार्थ्मांना वदय 

मोजनेऩावनू लधचॊत ठेलण्मात आर ेअवनू भशायाष्ट्र ळावनाच्मा मोजनेचा उिेळ वलपर ठयरा.  
DATDUBM6401 (Ref No : 171)                                                                           
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46 वललाश नोंदणी ळुल्काची यककभ तवेच वललाश भॊडऱाच ेनोंदणी ळुल्क ल नुतननकयणाची 
यककभ ळावनाकड ेजभा न केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :34   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशायाष्ट्र वललाश भॊडऱाच ेवलननमभन आणण वललाश नोंदणी ननमभ 1999 भधीर ननमभ 3 नुवाय ननफॊधकाच्मा 
स्थाननक अधधकाय षेत्रातीर वललाश भॊडऱे माॊची नभुना 3 भध्मे नोंदणी करून नोंदणी ल नुतनीकयण भनऩा 
अभयालतीव माकरयता लऴष 2014 -15 मा लऴाषभध्मे एकूण रु.192490 प्राप्त झार ेअवून वदय  यक्कभ ळावनाकड े

अद्माऩ बयणा कयण्मात आरी नाशी. 
 

  

  भशायाष्ट्र वललाश भॊडऱाच ेवलननमभन आणण वललाश नोंदणी ननमभ 1999 नवुाय नोंदणी भशाननयीषक ल भरुाॊक 

ननमॊत्रक भशायाष्ट्र याज्म, ऩणेु माॊचे ऩत्र क्र का-13 /यलका/वललाश नोंदी हदनाॊक 21.4.2008 अन्लमे वललाश नोंदणी 
कयण्माचे काभ हद.01.भे 2008 ऩावनू नगयऩालरका/भशानगयऩालरकाॊकड ेशस्ताॊतरयत झारेरे आशे. अभयालती 
ळशय भशानगयऩालरका कामाारमाभापा त वललाश नोंदणी ल नतुननकयणाची पी लवरू केरी जात अवनू लऴा 2014-

15 च ेअॊदाजऩत्रकाभध्मे वललाश नोंदणी पी जभा मा रेखा लळऴााखारी रु. 1,42,490/- शी यक्कभ प्रत्मष जभा 
अवल्माचे हदवनू मेत.े ऩयॊत ुती यक्कभ ळावनाकड ेजभा कयण्मात आरेरी नाशी. 
    वललाश नोंदणीच ेकाभ हद.1.5.2008 ऩावनू भनऩा भापा त शोत अवल्माभऱेु त्मावाठी भनऩा कड ेळलु्क जभा 
शोत अवत ेह्माफाफतचा जभा भशवरू याज्म ळावनाकड ेकोऴागायाभापा त जभा शोणे आलचमक आशे. वन 2014-

15 भध्मे वललाश नोंदणी वाठी जभा झारेल्मा ळलु्काची यक्कभ रु. 1,92,490/- ळावनाकड ेजभा कयण्मात आरी 
नाशी. उऩयोक्त यकभा ळावनाकड ेजभा न कयणे तवेच ळावन ननधी रेख्माफाशेय ठेलणे शी गॊबीय स्लरुऩाची 
अननमलभतता आशे तयी कामालाशीवश अनऩुारन वादय कयाले. 
  वदय प्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र.83 हद 19.3.2018 ल क्र.121 हद.6.4.2018 नवुाय वॊफधधत वलबागाव वलचायणा 
केरी अवता त्माॊचे कडून कोणताशी खुरावा प्राप्त झारा नवल्माभऱेु आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.   

DATVVBM6301 (Ref No : 83)                                                                           

48 आयोग्म वलबागातीर कभयचायी माॊना ननरॊबफत केल्मानॊतय त्माॊचा ननरॊफन कारालधी 
ननमर्भत केरा नवताना त्माॊना कारफद्ध ऩदोन्नती ल ननमर्भत लेतनलाढी प्रदान कयण्मात 
आल्मा. 
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रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :00   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशानगयऩालरका, अभयालती मेथीर आयोग्म वलबागात कामषयत डॉ.क्रपयोजखान अवदखान, इॊचाजष शकीभ तवेच 

श्री.प्रदीऩ भोतीयाभ फन्वोड, आयोग्म कभषचायी माॊना त्माॊचे वेलाकाऱात ननरॊत्रफत कयण्मात आर ेशोत.े ननरॊफन 

कारालधी ननमलभत वेलाकाऱ केरा नवताना त्माॊना ननमभफाह्मऩणे ननमलभत लेतनलाढी तवेच कारफद्ध 

ऩदोन्नतीचा राब प्रदान कयण्मात आरा. 
 

  

अ )    श्री.कपयोजखान अवदखान शे इॊचाजा शकीभ मा ऩदालय कामायत अवताना त्माॊना कौटुॊत्रफक 
हशॊवाचायाच्मा गनु्ह्मात अटक झाल्माभऱेु त्माॊना हदनाॊक 25.03.2007  ऩावनू वेलेतनू ननरॊत्रफत 
कयण्मात आरे शोत ेल त्मानॊतय न्मामारमाचे अॊनतभ आदेळाचे अधीन याशून त्माॊना 25.05.2007 
ऩावनू वेलेत रुजू करून घेण्मात आरे.  

       न्मामारमाचे अॊनतभ आदेळाचे अधीन याशून ननरॊफनानॊतय वेलेत रुजू करून घेण्मात आरे 
अवताॊना ल ननरॊफन कारालधी ननमलभत केरा नवताॊना त्माॊना कारफद्ध ऩदोन्नतीचा राब तवेच 
ननमलभत लेतनलाढी  देण्मात आल्माचे त्माॊचे वेलाऩसु्ताकालरून ननदळानाव मेत.े 

फ)      तवेच श्री प्रदीऩ भोतीयाभ फन्वोड शे एभऩीडब्र ूमा ऩदालय कामायत अवताॊना त्माॊना 
हद.15.02.1989 त े31.07.1993 मा कारालधीत ननरॊत्रफत कयण्मात आरे शोत े.ननरॊफन कारालधी 
ननमलभत केल्माची वेलाऩसु्ताकाभध्मे नोंद नाशी. ननरॊफन कारालधी ननमलभत वेला कारालधी भॊजूय 
केरा नवताॊना त्माॊना ननमलभत लेतनलाढी  तवेच प्रथभ ल दवुयी कारफद्ध ऩदोन्नती भॊजूय करून 
त्माफाफतचे आधथाक राब देण्मात आरे अवल्माची नोंद वेलाऩसु्ताकाभध्मे आशे. 

       तयी उक्त  श्री कपयोजखान अवदखान माॊचा  न्मामारमाचा अॊनतभ ननकार झारा अवल्माव 
ककॊ ला वलबागीम चौकळी ऩणूा शोऊन उक्त कभाचायी ननदोऴ अवल्माव त्माॊचा  ननरॊफन कारालधी 
ननमलभत वेला कारालधी म्शणून ननमलभत कयण्माफाफत कामालाशी करून त्माफाफतची नोंद 
वेलाऩसु्तकाभध्मे घेण्मात माली. जय वदयशू कभाचाऱ्माचा ननरॊफन कारालधी कताव्म कारालधी म्शणून 
भॊजूय शोत नवल्माव त्माॊना देण्मात आरेरे कारफद्ध ऩदोन्नतीचे आधथाक राब ककॊ ला अनऴुॊधगक इतय 
राब कभी कयण्माफाफतची कामालाशी करून अनऩुारन वादय कयाले.  

       मा वॊदबाात रेखाऩयीषण ऩथकाचे अधावभाव ऩत्र क्र.28 हदनाॊक 6.2.2018 नवुाय वॊफधधत 
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वलबागाव वलचायणा केरी अवता त्माॊचेकडून कोणताशी खुरावा प्राप्त झारा नवल्माभऱेु आषेऩ 
नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATVVBM6301 (Ref No : 28)                                                                           

56 स्त्थाननक वॊस्त्था कयननधाययण कॊ राटदायाच ेदेमकातून आमकयाची लवुरी न कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :397   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भनऩा, अभयालतीचे स्थाननक वॊस्था कय वलबागाने कय ननधाषयणाच ेकाभाकरयता भे.ए.एव.कुऱकणी ॲण्ड 

अवोलवएटव ्(Chartered Accountant) ची ननमुक्ती केरी अवून त्माॊना वदय काभाफाफत प्रदान केरेल्मा 
देमकातून ननमभानुवाय आमकय कऩात कयण्मात आरा नाशी.  तवेच वदय देमकालय त्माॊना वेलाळुल्क 12.36% 

प्रभाणे एकूण रु.47750/- प्रदान कयण्मात आरा.  वदय वेलाळुल्क वॊफॊधधत पभषनी ळावनाव बयणा केरा क्रकॊ ला 
नाशी, माफाफतचा कोणताशी अलबरेख रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरा नाशी. 
 

  

     भनऩा, अभयालतीचे वन 2014-15 चे रेखाऩयीषणात स्थाननक वॊस्था कय वलबागाने कय ननधाायणाच े

काभाकरयता भे.ए.एव.कुऱकणी ॲण्ड अवोलवएटव ्(Chartered Accountant) ची ननमकु्ती केरी अवनू 

त्माॊना स्थाननक वॊस्था कयाचे व्माऩायी प्रनतष्ट्ठानाच ेकय ननधाायण कयण्माचे काभ प्रनत प्रकयण रु.505/- प्रभाणे 

खारीर प्रभाणकान्लमे अदा केरेरे आशे. 
 

1.   भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वल.ळा.ऩरय क्र.आमकय 1009/प्र.क्र.40/कोऴा-प्र-5, हदनाॊक 10.12.2013 नवुाय 

व्मलवाम पी चे यकभेतनू 10% आमकयाची कऩात करुनच देमक अदा कयणे आलचमक अवताॊना ननमभानवुाय 

आमकयाची कऩात न कयताच देमकाचे प्रदान कयण्मात आर.े  त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे :- 
 

भे.ए.एव.कुऱकणी ॲण्ड अवोलवएटव ्(Chartered Accountant)  (रेखालळऴा-397) 

अ.क्र. प्रभाणक क्रभाॊक ल हदनाॊक कयननधाायण 
प्रकयणाॊची 
वॊख्मा (प्रनत 
प्रकयण @ 

505/- प्रभाणे) 

प्रदान केरेरी यक्कभ कऩात 
कयण्मात न 
आरेरी 10% 
आमकयाची 
यक्कभ 

1 6553, हद.21.10.2014 196 98980/- 9898/- 
2 1299, हद.23.5.2014 246 139585/- वेलाळलु्कावश 12423/- 
3 1300, हद.23.5.2014 271 153770/- वेलाळलु्कावश 13686/- 
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4 6464, हद.18.10.2014 90 51068/- वेलाळलु्कावश 4545/- 
5 6465, हद.18.10.2014 158 89652/- वेलाळलु्कावश 7979/- 
   एकूण 48531/- 

     

2.    तवेच लयीर प्रभाणकान्लमे प्रदान केरेल्मा देमकालय भे.ए.एव.कुऱकणी ॲण्ड अवोलवएटव ्माॊना 
वेलाळलु्क 12.36% प्रभाणे एकूण रु.47750/- प्रदान कयण्मात आरा.  वदय वेलाळलु्क वॊफॊधधत पभानी ळावनाव 

बयणा केरा ककॊ ला नाशी, माफाफतचा कोणताशी अलबरेख रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरा नाशी. 
 

     माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.172,  हदनाॊक 09.05.2018 नवुाय अनऩुारन भागवलर ेअवता कोणतशेी उत्तय 

प्राप्त झार ेनवल्माभऱेु आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
DATDSTM7301 (Ref No : 172)                                                                           

57 वुलणय जमॊती ळशयी योजगाय मोजनेच्मा भानधनाच ेदेमकातीर अननमर्भततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :263   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

वुलणष जमॊती ळशयी योजगाय मोजनेतीर वभुश वॊघटकाॊच ेभानधन देमकातीर प्रत्मष फेयीज रु.87675/- ऐलजी 
रु.103050/- मेत अवून अनुदानाच्मा तऩळीरात वदय देमकातीर यक्कभ चुकीची दळषवलण्मात आल्माभुऱे 

भनऩाचा झारेरा प्रत्मष खचष ल दळषवलण्मात आरेरा खचष माभध्मे तपालत मेत अवून अॊदाजऩत्रकातीर प्रत्मष 

आकडलेायीभध्मेवुध्दा चुकीचा प्रत्मष खचष नोंदवलल्माच ेददवून मेत.े 

 

  

     भनऩा, अभयालतीचे वलुणा जमॊती ळशयी योजगाय मोजनेतीर वभशु वॊघटकाॊच ेभानधन देमकाॊची 
तऩावणी केरी अवता देमकातीर यक्कभ चुकीची ऩरयगणीत करुन देमकाच ेप्रदान कयण्मात आर.े  तऩळीर 

खारीरप्रभाणे आशे. 

अ.क्र. कभषचा-माॊचे नाॊल प्रभाणक क्रभाॊक ल 
ददनाॊक 

देमकाची 
यक्कभ 

प्रत्मषात 
फेयीज 

1 श्रीभती वऴुभा ककनगालकय 3466, हद.6.8.2014 18375/-  
2 श्रीभती छामा खॊडाये 3467, हद.6.8.2014 18375/-  
3 श्रीभती लभना लधेकय 3468, हद.6.8.2014 17775/-  
4 श्रीभती लननता वौदागये 3469, हद.6.8.2014 18375/-  
5 श्रीभती उज्लरा भेश्राभ 3470, हद.6.8.2014 15375/-  
6 श्रीभती प्रनतबा इॊगऱे 3471, हद.6.8.2014 14775/-  
  एकूण 87675/- 103050/- 
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     वदय देमकाची फेयीज रु.103050/- मेत अवताना लयीर तऩळीरानवुाय देमकाची फेयीज रु.87675/- 

दळावलण्मात मेलनू भनऩाच े रेखालळऴा 263 – वलुणा जमॊती ळशयी योजगाय मोजनेतीर भॊजूय अनदुान 

रु.26,00,000/- भधून रु.87675/- एलढे अनदुान खची ऩडल्माच ेदळावलण्मात आरे.  योखऩसु्तकाची तऩावणी 
केरी अवता ऩ.ृक्र.134, हद.6.8.2014 नवुाय प्रत्मषात रु.103050/- चे प्रदान कयण्मात आर.े  ऩयॊत ूअनदुानाच्मा 
तऩळीरात वदय देमकातीर यक्कभ चुकीची दळावलण्मात आल्माभऱेु भनऩाचा झारेरा प्रत्मष खचा ल 

दळावलण्मात आरेरा खचा माभध्मे तपालत मेत अवनू अॊदाजऩत्रकातीर प्रत्मष आकडलेायीभध्मेवधु्दा चुकीचा 
प्रत्मष खचा नोंदवलल्माच ेहदवनू मेत.े  वफफ रेख्मात वधुायणा करुन अनऩुारन वादय कयाले. 

DATDSTM7301 (Ref No : 175)                                                                           

61 भशानगयऩार्रकेच्मा आयोग्म तवेच कय वलबागातीर आस्त्थाऩनेलयीर कभयचाऱ्माॊच्मा 
वेलाऩुस्त्तकात भशायाष्र नागयी वेला ननमभानुवाय ऩरयऩूणय ल आलचमक नोंदी न घेतल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 0 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भनऩाचे आयोग्म ल  कय वलबागातीर कभषचा-माॊचे  भशायाष्ट्र नागयी वेला वलषवाधायण ळती ननमभ १९८१ भधीर 

क्र. 16, 38 ल 45 नुवाय प्रत्मेक वेला वलऴमक घटनेची नोंद वेलाऩुस्तकात घेणे आलचमक आशे. ऩयॊतु अळा 
प्रकायच्मा नोंदी वेलाऩुस्तकाभध्मे घेण्मात आल्मा नाशी. वॊगणक ऩयीषा उत्तीणष अवल्माची नोंद वेलाऩुस्तकात 

नवताॊना लेतनलाढी भॊजूय कयणे तवेच जात लधैता प्रभाणऩत्र वादय केर ेनवताॊना ऩदोन्नतीचा राब देणे 

इत्मादी प्रकायच्मा अननमलभतता रेखाऩयीषणा दयम्मान आढऱून आल्मा. 
 

  

भशायाष्ट्र ळावनाचे वाभान्म प्रळावन वलबाग तवेच वलत्त वलबागाने कभाचाऱ्माॊच े वेलावलऴमक फाफीवफॊधी 
लेऱोलेऱी अधधवचूना तवेच ळावन ननणाम ननगालभत केरे अवनू त्मानवुाय कभाचाऱ्माॊच ेवेलाऩसु्तकात आलचमक 

नोंदी घेणे आलचमक आशे. भशायाष्ट्र नागयी वेला (वेलेच्मा वलावाधायण ळती) ननमभ १९८१ भधीर तयतदुीनवुाय 

वेलावलऴमक घटनेची नोंद वेला ऩसु्तकात घेणे आलचमक अवनू  अभयालती भशानगय ऩालरकेचे वन 2014-15 च े

रेखाऩयीषणा दयम्मान आयोग्म ल कय मा  वलबागातीर  कामायत कभाचाऱ्माच्मा ननलडक वेलाऩसु्तकाॊची 
तऩावणी केरी अवता वेलाऩसु्तके अद्मालत नवल्माच े आढऱून आर.े मावॊफधाने ऩढुीर तयतदुी अवणे 

आलचमक आशे. 
  
1.   भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबागाचा ळावन ननणाम क्र. भबाऩ-1002 /प्रक्र 38 /02/20फ हदनाॊक 
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8.05.2003 तवेच वाभान्म प्रळावन वलबागाचे हद.30.12.1987,हद.7.02.2001,ल हद.1.01.1993 नवुाय आदेळ 

अधधवचूना ऩरयऩत्रके ननगालभत केर ेअवनू एतदथा भॊडऱाच्मा भयाठी/हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोणे अथला 
ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू वटू लभऱणे माफाफतचे वॊफधधत कामाारमाचे ननमकु्ती अधधकायी माॊनी आदेळ 

काढून वेलाऩसु्तकात तळी नोंद घेणे आलचमक आशे.  
2. भशायाष्ट्र नागयी वेला (वेलेच्मा वलावाधायण ळती ) ननमभ 1981 भधीर ननमभ क्र.38 नवुाय लेतन लाढीची 
नोंद वेलाऩसु्तकाभध्मे घेताॊना वषभ अधधकाऱ्माने लेतन लाढी भॊजुयीफाफत स्लाषयी कयणे आलचमक आशे. 
 3. भशायाष्ट्र नागयी वेला (वेलेच्मा वलावाधायण ळती ) ननमभ 1981 भधीर ननमभ क्र.38 नवुाय यजेची नोंद 

ननमलभत वेलाऩसु्तकात घेणे आलचमक आशे. यजा भॊजुयीच्मा नोंदी वेलाऩसु्तकात घेण्मात आल्मा ऩयॊत ु

भॊजुयीफाफत वलबाग प्रभखुाची स्लाषयी नाशी.  
4. . भशायाष्ट्र नागयी वेला (वेलेच्मा वलावाधायण ळती )ननमभ 1981 भधीर ननमभ क्र.45 नवुाय वेलाऩसु्तकाची 
ऩडताऱणी प्रत्मेक लऴीच्मा भे भहशन्मात शोणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुअचमा प्रकायची ऩडताऱणी केल्माच ेहदवनू 

आर ेनाशी.तवेच काशी वेला ऩसु्तकातीर नोंदी अद्मालत नवल्माच ेआढऱून आर.े 
5. भशायाष्ट्र नागयी वेला (वेलेच्मा वलावाधायण ळती )ननमभ 1981 भधीर ननमभ क्र.16 नवुाय  
कभाचाऱ्माॊची लदै्मकीम तऩावणी झारी आशे आणण तो ऩात्र आशे अव ेप्रभाणऩत्र वादय केल्मानॊतय त्मावलऴमीची 
नोंद वेला ऩसु्तकात घेणे आलचमक आशे.. 
    
     रेखाऩयीषणा दयम्मान वेलाऩसु्तकात आढऱून आरेल्मा त्रु् मा खारीरप्रभाणे आशेत- 
अ.क्र. कभाचाऱ्माॊच ेनाॊल ल 

ऩदनाभ 

ननमकु्तीचा 
 हदनाॊक 

वेलाऩसु्ताकातीर नोंदी नवरेल्मा फाफी 

1 2 3 4 
1 श्री.वलक्राॊत वयेुळ 

याजूयकय, वशा ल.ैअ. 

01.02.2005 1) भयाठी ल हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू 

वटू लभऱाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2) वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा केल्माची नोंद 

वेलाऩसु्तकात नाशी. 
3) नाभननदेळनाची प्रत वेलाऩसु्तकावोफत जोडरी 
नाशी. 
4) लदै्मकीम तऩावणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
5) ऩोरीव ऩडताऱणी झाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात 

घेण्मात आरी नाशी अथला तवे प्रभाणऩत्र 

वेलाऩसु्तकात जोडरेरे नाशी. 
6) जात ऩडताऱणी प्रभाणऩत्राची नोंद वेलाऩसु्तकात 

घेण्मात आरी नाशी. 
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7) स्थानमत्ल प्रभाणऩत्राची नोंद नाशी. 
 

2 श्री.कपयोजखान  

अवदखान, इॊचाजा 
शकीभ 

01.02.2002 1) भयाठी ल हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू 

वटू लभऱाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2) वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा केल्माची नोंद 

वेलाऩसु्तकात नाशी. 
3) नाभननदेळनाची प्रत वेलाऩसु्तकावोफत जोडरी 
नाशी. 
4) लदै्मकीम तऩावणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
5) ऩोरीव ऩडताऱणी झाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात 

घेण्मात आरी नाशी अथला तवे प्रभाणऩत्र 

वेलाऩसु्तकात जोडरेरे नाशी. 
6) जात ऩडताऱणी प्रभाणऩत्राची नोंद 
वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी नाशी. 
7) स्थानमत्ल प्रभाणऩत्राची नोंद नाशी. 

3 डॉ.प्रनतबा कृष्ट्णयाल 

आत्राभ  

11.09.2002 1) भयाठी ल हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू 

वटू लभऱाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2) वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा केल्माची नोंद 

वेलाऩसु्तकात नाशी. 
3) नाभननदेळनाची प्रत वेलाऩसु्तकावोफत जोडरी 
नाशी. 
4) जात ऩडताऱणी प्रभाणऩत्राची नोंद 
वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी नाशी. 
5) स्थानमत्ल प्रभाणऩत्राची नोंद नाशी. 

4 श्री.ळयीप यजा भोशम्भद 

इळाॊक, एभऩीडब्र ू

24.01.1986 1) भयाठी ल हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू 

वटू लभऱाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2) वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा केल्माची नोंद 

वेलाऩसु्तकात नाशी. 
3) नाभननदेळनाची प्रत वेलाऩसु्तकावोफत जोडरी 
नाशी. 
4) ऩोरीव ऩडताऱणी झाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात 

घेण्मात आरी नाशी अथला तवे प्रभाणऩत्र 
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वेलाऩसु्तकात जोडरेरे नाशी. 
5) स्थानमत्ल प्रभाणऩत्राची नोंद नाशी. 

5 श्रीभती वलद्मा याभेचलय  

फायव,े ऩीएचएन 

10.07.2008 1) भयाठी ल हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू 

वटू लभऱाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2) वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा केल्माची नोंद 

वेलाऩसु्तकात नाशी. 
3) नाभननदेळनाची प्रत वेलाऩसु्तकावोफत जोडरी 
नाशी. 
4) लदै्मकीम तऩावणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
5) ऩोरीव ऩडताऱणी झाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात 

घेण्मात आरी नाशी अथला तवे प्रभाणऩत्र 

वेलाऩसु्तकात जोडरेरे नाशी. 
6) स्थानमत्ल प्रभाणऩत्राची नोंद नाशी. 

6 श्रीभती लळैारी बयत 

ळेंड,े 

प्रमोगळाऱा तॊत्रस. 

22.02.2008 1) भयाठी ल हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू 

वटू लभऱाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2) वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा केल्माची नोंद 

वेलाऩसु्तकात नाशी. 
3) नाभननदेळनाची प्रत वेलाऩसु्तकावोफत जोडरी 
नाशी. 
4) लदै्मकीम तऩावणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
5) ऩोरीव ऩडताऱणी झाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात 

घेण्मात आरी नाशी अथला तवे प्रभाणऩत्र 

वेलाऩसु्तकात जोडरेरे नाशी. 
6) स्थानमत्ल प्रभाणऩत्राची नोंद नाशी. 

7 श्री.वधुीय चमाभयाल कडू, 

एभऩीडब्र.ू 

7.01.1985 1) भयाठी ल हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू 

वटू लभऱाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2) नाभननदेळनाची प्रत वेलाऩसु्तकावोफत जोडरी 
नाशी. 
3) लदै्मकीम तऩावणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
4) ऩोरीव ऩडताऱणी झाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात 

घेण्मात आरी नाशी अथला तवे प्रभाणऩत्र 

वेलाऩसु्तकात जोडरेरे नाशी. 
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8 श्री.प्रदीऩ भोतीयाभ 

फन्वोड, एभऩीडब्र ू 

5.01.1985 
 

1) भयाठी ल हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू 

वटू लभऱाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2) वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा केल्माची नोंद 

वेलाऩसु्तकात नाशी. 
3) नाभननदेळनाची प्रत वेलाऩसु्तकावोफत जोडरी 
नाशी. 
4) लदै्मकीम तऩावणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
5) ऩोरीव ऩडताऱणी झाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात 

घेण्मात आरी नाशी अथला तवे प्रभाणऩत्र 

वेलाऩसु्तकात जोडरेरे नाशी. 
9 श्री.बीभयाल नायामण 

जोगी, भोशयीर ( कय 

वलबाग) 

 1) भयाठी ल हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू 

वटू लभऱाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2) वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा केल्माची नोंद 

वेलाऩसु्तकात नाशी. 
3) नाभननदेळनाची प्रत वेलाऩसु्तकावोफत जोडरी 
नाशी. 
4) लदै्मकीम तऩावणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
5) ऩोरीव ऩडताऱणी झाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात 

घेण्मात आरी नाशी अथला तवे प्रभाणऩत्र 

वेलाऩसु्तकात जोडरेरे नाशी. 
6) जात ऩडताऱणी प्रभाणऩत्राची नोंद 
वेलाऩसु्तकात घेण्मात आरी नाशी. 
7) स्थानमत्ल प्रभाणऩत्राची नोंद नाशी. 

10 श्रीभती ववलता ऩाटीर, 

कननष्ट्ठ लरवऩक ( कय 

वलबाग) 

 1) भयाठी ल हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू 

वटू लभऱाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2) नाभननदेळनाची प्रत वेलाऩसु्तकावोफत जोडरी 
नाशी. 
3) लदै्मकीम तऩावणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
4) ऩोरीव ऩडताऱणी झाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात 

घेण्मात आरी नाशी अथला तवे प्रभाणऩत्र 

वेलाऩसु्तकात जोडरेरे नाशी. 
11 श्री.नयेन्रकुभाय बास्कय 2.01 1985 1) भयाठी ल हशॊदी बाऴा ऩयीषा उत्तीणा शोण्माऩावनू 
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केचे, एभऩीडब्र ू वटू लभऱाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
2) वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा केल्माची नोंद 

वेलाऩसु्तकात नाशी. 
3) नाभननदेळनाची प्रत वेलाऩसु्तकावोफत जोडरी 
नाशी. 
4) लदै्मकीम तऩावणीची नोंद वेलाऩसु्तकात नाशी. 
5) ऩोरीव ऩडताऱणी झाल्माची नोंद वेलाऩसु्तकात 

घेण्मात आरी नाशी अथला तवे प्रभाणऩत्र 

वेलाऩसु्तकात जोडरेरे नाशी. 
 
        लय नभदू प्रकयणे नभनु्मादाखर अवनू वला वेला ऩसु्तकात आलचमक नोंदी घेऊन ल तवे केल्माचे 
प्रभाणऩत्रावश अनऩुारन वादय कयाले. 

DATVVBM6301 (Ref No : 33)                                                                           

62 वालयजननक वॊडावाची दरुुस्त्तीभधीर अननमर्भततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :200   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 3222624.00 /- 

 

भनऩाचे वालषजननक वॊडावाच्मा दरुुस्तीच ेप्रथभ धालत ेदेमकाची तऩावणी केरी अवता ननवलदेतीर अटी ल 

ळतींनुवाय कॊ त्राटी काभाचा वलभा उतयवलरेरा नाशी.  भोजभाऩ ऩुश्स्तकेलय ददनाॊक नभुद नाशी. कॊ त्राटदायाने गौण 

खननजाफाफत नाशयकत प्रभाणऩत्र वॊफॊधधत अलबमॊत्माॊकड ेवादय केल्माच ेददवून मेत नाशी.  तवेच 

अॊदाजऩत्रकातीर नभुद फाफीॊऩेषा 25% चे लयीर काभाकयीता वुधारयत प्राकरन तमाय करुन वुधारयत ताॊत्रत्रक ल 

प्रळावकीम भॊजूयी घेण्मात आरी नाशी. 
 

  

भनऩा, अभयालतीच ेवन 2014-15 चे रेखाऩयीषणात रेखालळऴा-200“वालाजननक वॊडावाची दरुुस्ती”भधून 

भनऩाचे शिीतीर वालाजननक वॊडावाच्मा दरुुस्तीकरयता ननवलदा प्रकक्रमा करुन वदय काभाचा कामाादेळ कॊ त्राटदाय 

जुफेय वपैी माॊना देण्मात आरा.  काभाचा कारालधी ननवलदेनवुाय वशा भहशन्माॊचा ठयवलण्मात आरा.   वदय 

काभाचे प्रथभ धालत े देमक प्रभाणक क्र.7008(2), हदनाॊक 28.10.2014, यक्कभ रु.32,22,623/- नवुाय भॊजूय 

कयण्मात आर ेआशे.  माफाफतचा अलबरेख तऩावरा अवता खारीर त्रटुी आढऱून आल्मात :-  
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1. भोजभाऩ ऩजुस्तका क्र.158, ऩ.ृक्र.84 त े95 भधीर भोजभाऩावभोय हदनाॊक नभदू कयणे आलचमक अवताना 
हदनाॊक नभदू केरेरा नाशी. 
2. फाफ क्र.13,31,34 भधीर काभ शे प्राकरनाऩेषा फयेच ज्मादा झारेरे आशे.  त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे 

आशे :- 
Item 
No. 

दय प्राकरनाप्रभाणे 

ऩरयभाण 

भोजभाऩ 

ऩजुस्तकेतीर ऩरयभाण 

एकूण 

भलु्माॊकन 
प्राकरनाऩेषा 
कभी/जादा % 

13 4409.40 30 Cum 63.15 Cum 278453.61 110% जादा 
31 2294.25 200 Sqm 559.93 Sqm 1284619.40 180% जादा 
34 96600 3 Cum 3.91 Cum 377706 30% जादा 

 

     भशायाष्ट्र ळावन, वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग, ळावन ऩरयऩत्रक क्र.वॊकीणा 2004/प्र.क्र.85/यस्त े1, हदनाॊक 

11.6.2004 भधीर ऩरयच्छेद क्र.3.4 ल 3.5 नवुाय लयीर तक्त्माभधीर काभाच ेफाफननशाम 25 टक्केच ेलयीर 

ऩरयभाणाकरयता वधुारयत प्राकरन (Estimate) तमाय कयण्मात आर ेनवनू वधुारयत ताॊत्रत्रक/प्रळावकीम भॊजूयी 
घेतल्माचे हदवनू मेत नाशी. 
     माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.128, हदनाॊक 16.4.2018 नवुाय खुरावा भागवलरा अवता अनऩुारन प्राप्त झार े

नवल्माभऱेु आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATDSTM7301 (Ref No : 128)                                                                           

68 यभाई आलाव मोजनेतॊगयत भॊजूय प्रकयणातीर अननमर्भततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :363   ळावन ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 200000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 200000.00/- 

 

भशायाष्ट्र ळावन, वाभाश्जक न्माम ल वलळऴे वशाय्म, ळावन ननणषम क्र. फीवीएच-2009/प्र.क्र. 159/ भालक-2 

दद.9.03.2010 नुवाय  यभाई आलाव मोजनेंतगषत राबार्थ्माषचे वलेषण कयणे, मोजनेच ेभागषदळषन कयणे,  ननलड 

झाल्रेल्मा राबार्थ्माषच ेप्रकयण तमाय कयणे, जुन्मा कच्च्मा घयाचे ल जागेच ेभोजभाऩ कयणे तवेच नलीन घयाचा 
आयाखडा तमाय कयणे इत्मादीवाठी  भानधन तत्लालय स्थामी वलभती ठयाल क्र. 223 दद.31.01.2012 नुवाय 

भॊजूयी ददल्मानुवाय भे.ऩेव्शटेक कॊ वल्टॊट ऩुणे माॊची प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩक नेभणूक केरी अवून व्मलस्थाऩकाने 

वादय केरेल्मा Biometric Survery अशलारात तृ्रटमा अवताॊनावुध्दा राबाथीरा मोजनेचा अननमलभत राब 

ददल्माच ेददवून आर.े 
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    भशानगयऩालरका अभयालती अॊतगात कामाकायी अलबमॊता-2 मा वलबागाकडीर अनवुचुीत जाती ल नलफौध्द 

घटकावाठी यभाई आलाव घयकुर मोजने अॊतगात राबाथींना लाटऩ कयण्मात आरेल्मा घयकुर प्रकयणाची 
ऩडताऱणी केरी अवता भशायाष्ट्र ळावन, वाभाजजक न्माम ल वलळऴे वशाय्म, ळावन ननणाम हदनाॊक 

9.03.2010 नवुाय  यभाई आलाव मोजनेंतगात राबार्थ्मााचे वलेषण कयणे, मोजनेचे भागादळान कयणे, ननलड 

झाल्रेल्मा राबार्थ्मााच ेप्रकयण तमाय कयणे, जुन्मा कच्च्मा घयाचे ल जागेच ेभोजभाऩ  कयणे तवेच नलीन घयाचा 
आयाखडा तमाय कयणे इत्मादी प्रकयणी ळावन ननणामानवुाय कामालाशी झारी नवल्माने ळावन ननदेळाच े

उल्रॊघन झार ेआशे.  
      माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे:- 
 
1. यभाई आलाव मोजना अॊतगात श्रीभती ळकुॊ तरा ळाभयाल फागड ेघय क्र. 1316 लाडा क्र.72 दारयद्र्म येऴखेारीर 

क्रभाॊक 18656 भातापैर जुनी लस्ती माॊना घयकुराच ेफाॊधकाभावाठी ननधी लाटऩ कयण्मात आरा. त्माॊना 
ननधीचे लाटऩ खारीरप्रभाणे केर ेआशे. 
       प्रथभ शप्ता  50%     रु. 1,00,000/-  प्रभाणक क्र. 606 हदनाॊक 17.04.2013 
       दवुया शप्ता  40%     रु. 80,000/-    प्रभाणक क्र.9623 हदनाॊक 4.02.2014 
       नतवया शप्ता 5%      रु. 10,000/-    प्रभाणक क्र. 841 हदनाॊक 30.08.2014 
       घय टॎक्व ऩालती राबाथीच्मा नालाने नाशी. अव ेअवताॊना ऩेव्शटेक कवॊल्टॊट, ऩणेु माॊनी Biometric 
Survey भध्मे स्लत:ची जागा अवल्माचे प्रभाणणत केरे आशे.  
    2. वदय काभाचा प्रनतसारेख ऩेव्शटेक कवॊल्टॊट, ऩणेु माॊनी प्रभाणणत केरेरा नाशी. 
    3. राबाथीच ेनाल श्रीभती ळकुॊ तरा ळाभयाल फागड ेअवनू त्रफ. ऩी. एर. प्रभाणऩत्र श्रीभती ळकुॊ तरा  
       ळाभयाल फगरे नालाच ेवादय केरेरे आशे.  

    4. Biometric Survey चा प्रथभ अशलारावोफत जोडरेरा जुन्मा घयाच्मा पोटोभध्मे फाधॊकाभ  
अवरेरे घय लवभेंट, वलटा ल स्रॎफच ेअवल्माच ेहदवनू मेत.े  अव ेअवताॊना ऩेव्शटेक कवॊल्टॊट, ऩणेु माॊनी 
Biometric Survey अशलारात राबार्थ्मााचे घय कच्चे फाॊधकाभ अवल्माच ेदळावलर ेअवनू मोजनेची 50% 
यक्कभ रु.100000/- चा ननधी वलतयीत कयण्मात आरा. 
    5.मोजनेचा 40% ननधी भॊजूय कयतलेेऱी फाॊधकाभाचा प्रगती अशलार वादय कयताॊना वादय केरेल्मा 
पोटोभध्मे दायाची फे्रभ राकडी अवनू फाजूराच ऩक्के फाॊधकाभ अवल्माचे पोटोत हदवत.े तवेच दवु-मा पोटोत 

णखडकीरा रालरेरी रोखडी ग्रीरची डडझाईन लेगऱी अवनू अॊतीभ अशलारावोफत वादय केरेल्मा पोटोभध्मे 

ग्रीरची डडझाईन लेगऱी हदवनू मेत.े वादय केरेल्मा फाॊधकाभ पोटोभध्मे दळानी बागाभध्मे णखडकी डाव्मा 
फाजूरा अवनू अॊतीभ अशलारावोफत वादय केरेल्मा पोटोभध्मे णखडकी दळानी बागाच्मा उजलीकड े
अवनू दयलाज्माची फे्रभ लवभेंटची हदवत आशे. फाॊधकाभध्मे फदर हदवनू मेत अवनू ऩेव्शटेक कवॊल्टॊट 
ऩणेु माॊनी वादय केरेरा अशलार चुकीचा अवताॊना वधु्दा भनऩाच्मा कामाकायी अलबमॊता-2 माॊनी 
कुढरीशी खातयजभा न कयता मोजनेचा राब हदल्माची ळक्मता लाटत.े 
   6. वाभाजजक न्माम ल वलळऴे वशाय्म वलबाग ळावन ननणाम ऩरयऩत्रक क्र. वीफीएव-10/2010/ 
प्र.क्र. 356/भालक-5 हदनाॊक 12.08.2010 नवुाय जात ऩडताऱणी लधैता प्रभाणऩत्र वादय केल्मानॊतयच 
ऩात्र राबधायकाव वदननकेचा ताफा देणे अऩेक्षषत आशे. ऩयॊत ुराबार्थ्मांने जातीचा दाखरा ल जात 
लधैता प्रभाणऩत्राची ऩडताऱणी न कयताच घयकुराचा ताफा हदल्माने ळावन ननदेळाचे उल्रॊघन झारे 
आशे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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       माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.135 हद.16.04.2018 ल ऩत्र क्र. 171 हद.05.05.2018 अन्लमे 
आलचमक त ेअलबरेख्मावश खुरावा वादय कयणेफाफत कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुवॊफॊधीत 
वलबागाकडून आलचमक अलबरेख ल आषेवऩत भदु्मालयीर खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ 
नोंदवलण्मात मेत आशे  
 

DATDUBM6401 (Ref No : 171)                                                                           

74 फाॊधकाभ वलबागातीर वन 2014-15 चा आकश्स्त्भक खचायचा अर्बरेख रेखाऩयीषणाव 
वादय न कयणे तवेच भॊजूय अनुदानाऩेषा जादा खचय कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :216   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 1163600.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1163600.00/- 

 

फाॊधकाभ वलबागाच ेरेखालळऴष-216 - आकश्स्भक खचष भधून रु.11,63,000/- एलढा खचष कयण्मात आरा अवून 

वदय खचाषफाफतचा अधषवभाव ऩत्राव्दाये तवेच पोनव्दाये लायॊलाय अलबरेखाची भागणी करुनशी कोणताशी 
अलबरेख रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरा नाशी.  तवेच अॊदाजऩत्रकात भॊजूय तयतुद रु.8,00,000/- 

अवताना रु.11,63000/- एलढा खचष कयण्मात आरा अवून तयतुदीऩेषा जादा झारेल्मा खचाषव वलषवाधायण 

वबेची भॊजूयी घेतरी क्रकॊ ला कव ेत ेवभजून मेत नाशी. 
 

  

भनऩा, अभयालतीचा फाॊधकाभ वलबागाचा वन 2014-15 चा आकजस्भक खचा (रेखालळऴा-216) 

रु.11,63,600/- एलढा झारेरा अवनू वदय खचााफाफतचा वॊऩणूा अलबरेख, नस्ती, प्रभाणके, ननवलदा प्रकक्रमा, 
ळावन ननणाम, ठयाल इ.अलबरेख रेखाऩयीषणाव तऩावणीव त्लयीत वादय कयणेफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.56, 
हदनाॊक 23.2.2018 नवुाय तवेच लायॊलाय पोनव्दाये अलबरेखाची भागणी कयण्मात आरी.  तवेच अधावभाव ऩत्र 

क्र.90, हदनाॊक 28.3.2018 नवुाय ऩनु:चच अलबरेखाची भागणी करुनशी अलबरेख वादय कयण्मात आरा नाशी. 

वन 2014-15 चे वधुारयत अॊदाजऩत्रकात रेखालळऴा 216 – फाॊधकाभ आकजस्भक खचााकरयता 
रु.8,00,000/- अनदुान भॊजूय अवताॊना वन 2014-15 चा प्रत्मष खचा रु.11,63,600/- इतका दळावलण्मात आरा.  
माफाफत रेखाऩयीषणाव कोणताशी अलबरेख तऩावणीव वादय केरा नवनू अॊदाजऩत्रकीम तयतदुीऩेषा जादा 
झारेल्मा खचााव वलावाधायण वबेची भॊजूयी प्राप्त केरी ककॊ ला कव ेशे वभजून मेत नवल्माभऱेु आषेऩ 

नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATDSTM7301 (Ref No : 90)                                                                           
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75 भशायाष्र वुलणयजमॊती नगयोत्थान भशाअर्बमानाच्मा उहद्दष्ट ऩूतीवाठी भनऩाव 
फॊधनकायक अवरेल्मा प्रळावकीम वुधायणात्भक फाफीॊलय अॊभर न शोणेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 00 

   

रेखा ळीऴा :318   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशायाष्ट्र वुलणषजमॊती नगयोत्थान भशाअलबमानाच्मा उदद्दष्ट्ट ऩूतीवाठी ळावन अनुदानावश भनऩाचा दशस्वा 
आलचमक आशे. त्मा दृष्ट्टीने भनऩा आधथषक ल प्रळावकीमदृष्ट््मा वषभ शोण्मावाठी काशी वुधायणाॊच्मा अॊगीकाय 

कयण्माव  भनऩाव फॊधनकायक केर ेआशे. ऩयॊतु त्माऩकैी भशत्लाच्मा वुधायणा म्शणजेच भारभत्ताकयाचे 
ऩुन्भुल्माॊकन ल 80% लवुरी ई-गव्शननं्व, घनकचया व्मलस्थाऩन,  द्वलनोंद रेखाऩद्धती मालय ऩुयेळी 
अॊभरफजालणी कयण्मात आरेरी नाशी. त्माभुऱे मोजनेचा शेतू वाध्म शोण्माव अडथऱा ननभाषण शोण्माची 
ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
 

  

भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबाग ळा.नन. क्र. एभमआुय-2008/प्र.क्र.203/नवल-33,            
हद.20.02.2010 अन्लमे नागयी बागाॊच्मा दीघाकारीन गयजाॊचा वलचाय करून त्माॊचा वनुनमोजजत वलकाव 

वाधण्माच्मा दृष्ट्टीन े“भशायाष्ट्र वलुणाजमॊती नगयोत्थान भशा अलबमान“ नागयी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊच्मा 
भापा त याफवलण्माव ळावनाने भान्मता हदरी आशे. मा भशाअलबमानाॊतगात याज्म ळावन ल भनऩाचा हशस्वा मा 
भाध्मभाने ननधीची उबायणी कयण्मात मेत.े 

वदयचे वलषवभालेळक भशालबमानाची उदद्दष्ट्टे ऩढुीरप्रभाणे आशेत :- 

  1. ळावनाच्मा वलहशत भानकाप्रभाणे ळशयात वलवलध भरुबतू ववुलधा ऩयुवलणे.  
  २. ळषैणणक ल आयोग्म वलऴमक ऩामाबतू ववुलधाॊची ननलभाती कयणे. 
  3. ळशयातीर वाभाजजक ववुलधा ल वौंदमा आकऴाणाभध्मे लदृ्धी कयणे. 

 
     उऩयोक्त उहिष्ट्टे वाध्म कयण्मावाठी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाना त्मा प्रळावकीम ल आधथाकदृष्ट््मा 
भजफतू अवणे आलचमक अवल्माने त्मावाठी लय नभदू हद. 20.02.2010 चा ळावन ननणाम तवेच ळावन 

ननणाम क्र. नगयो-2014/प्र.क्र. 119/ नवल-33 हद. 21.08.2014 अन्लमे काशी वधुायणाॊचा अॊगीकाय कयणे 

स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाना फॊधनकायक कयण्मात आरे आशे. त्मा वधुायणाॊचा रेखाऩरयषणादयम्मान आढाला 
घेण्मात आरा. 

     मा भशाअलबमानाची उहिष्ट्टे ऩणूा कयण्मावाठी भनऩाव प्रळावकीम ल आधथाकदृष्ट््मा भजफतू 

अवणेवाठी ज्मा वधुायणात्भक फाफी फॊधनकायक कयण्मात आल्मा आशेत त्मा वधुायणा प्रत्मषात 

ऩरयऩणूारयत्मा कयण्मात आल्मा नाशीत, अव ेआढऱून आरे. वदय लस्तजुस्थती भनऩा आमकु्ताॊनी नगयऩरयऴद 
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प्रळावन वॊचारनारमाव वादय केरेल्मा अशलारालरूनशी अधोयेणखत झारी आशे ( अशलार–ऩत्र क्र. 

अभनऩा/आम/ुकयवल/5004/2016 /ळ.अ. हद. 17.03.2016). 

     त्माऩकैी भशत्लाच्मा आलचमक वधुायणा ल त्माची प्रत्मषात ऩतूाता/अॊभरफजालणीची जस्थती ऩढुीर 

प्रभाणे आशे. 

 1. भशानगयऩालरकेच्मा काभकाजाच े ई-गव्शनषन्व,रेखा, जन्भ-भतृ्म ू नोंद मा फाफी वॊदबाषत 100% 

वॊगणकीकयण कयणे. 

    अॊभरफजालणी - ई-गव्शनषन्व – भनऩा  आमकु्त माॊनी वलधी अधधकायी भनऩा अभयालती माॊना 
ऩाठवलरेर े ऩत्र/आदेळ क्र. अभनऩा/वाप्रवल/आमकु्त/6437/2018 हद. 02.04.2018 नवुाय ई-गव्शनान्व 

प्रकल्ऩालयीर झारेल्मा काभाचा भनऩातीर कोणत्माशी वलबागाव पामदा झारा नाशी ल त्माभऱेु आधथाक 

पवलणूक शोऊन झारेरा खचा रु. 1.33 कोटी व्मथा ठयरा आशे. 

     अलबप्राम - ई-गव्शनान्व मा प्रळावकीम वधुायणेचा 100% अॊभर झारा नाशी.  

2. उऩबोक्ता कय लवरुी 80% शोणे आलचमक आशे. 
   अॊभरफजालणी– भनऩा च्मा लय उल्रेणखत हद. 17.03.2016 च्मा ऩत्रानवुाय भारभत्ता कयाची लवरुी 
80% न शोता अधधकतभ 55.60% एलढीच झारी आशे. 

           लऴालाय लवरुी ऩढुीरप्रभाणे आशे : 

 
अन.ुक्र. लऴा लवरुीची टक्केलायी 

1 2012-2013 48.64 
2 2013-2014 42.07 
3 2014-2015 47.01 
4 2015-2016 55.60 

 
   अलबप्राम :-  भारभत्ता  कय शा भनऩाच्मा उत्ऩन्नाचा भोठा स्त्रोत अवताना भागणीच्मा तरुनेत 

उत्ऩन्नाची टक्केलायी खूऩ कभी हदवत.े त्माभऱेु भशाअलबमानाची उहिष्ट्टे वाध्म शोण्माच्मा दृष्ट्टीन े ल 

त्मावाठी भनऩा हशस्वा उबायणीच्मा दृष्ट्टीन ेभनऩा आधथाकदृष्ट््मा वषभ नवल्माने वलत्तीम वॊस्थाकडीर 

कजाालय वदय मोजनेची अॊभरफजालणी अलरॊफनू आशे. 
 
3. भारभत्ता कयाचे ऩनु् भलु्माॊकन कयणे फॊधनकायक अवणे.  

   अॊभरफजालणी – ऩनु्भलु्माॊकन कयण्मात आरे नाशी. 

   अलबप्राम :- भारभत्ता  कयाच्मा ऩनु् भलु्माॊकन न झाल्माभऱेु लाढील कयाद्लाये प्राप्त शोऊ ळकणाया 
भशवरू भनऩाव अप्राप्त आशे. त्माभऱेु आधथाकदृष्ट््मा वषभ शोण्माव आलचमक वधुायणेलय अॊभर झारेरा 
नाशी. 
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4. घनकचया व्मलस्थाऩन  

   अॊभरफजालणी  -  ळशयातीर  घयाघयातनू गोऱा केरेल्मा कचऱ्मालय प्रकक्रमा कयण्मावाठी भे. इकोकपर  

टेक्नॉरॉजीज इॊडडमा प्रा.लर., नली भुॊफई मा कॊ ऩनीव हद. 08.01.2014 योजी रेटय ऑप इॊटेट देण्मात आरा. 
ऩढेु वदयचे कॊ त्राट हद. 20.10.2015 योजी यि कयण्मात आरे. 

त्मानॊतय प्रकक्रमा प्रकल्ऩाचा डीऩीआय रेखाऩरयषणाच ेहदनाॊकाऩमतंशी भॊजूय कयण्मात आरेरा नाशी. 

    अलबप्राम :- प्रकक्रमा  प्रकल्ऩ अद्माऩ वरुु शोणे फाकी अवल्माने वदयची वधुायणात्भक फाफीची ऩतूाता     
झारेरी नाशी. 

5.  द्वलनोंद रेखा ऩद्धतीचा अलरॊफ न कयणे.  

   अॊभरफजालणी :- भनऩाच्मा  उऩयोल्रेणखत हदनाॊक 17.03.2016 च्मा ऩतूाता अशलारानवुाय 2010-11 त े

2014-15 भधीर रेख्माचे द्वलनोंद रेखाऩध्दतीभध्मे रुऩाॊतय कयण्मात आरे अवर े तयी रेख्माच्मा 
ऩायदळाकतवेाठी चार ूनोंदी वधु्दा माच द्वलनोंद ऩध्दतीने घेणे आलचमक अवताना आधथाक लऴा वॊऩल्मानॊतय 

त्मा नोंदीचे रुऩाॊतय कयण्मात मेत ेअव ेहदवत.े 

   अलबप्राम :-  रेखावलऴमक वधुायणात्भक फाफीॊची अॊभरफजालणी कयण्मात आरेरी नाशी. 

     लयीर लस्तजुस्थतीचा वलचाय केल्माव भशाअलबमानाची उहिष्ट्टे ऩणूा कयण्मावाठी भनऩाने फॊधनकायक 

अवरेल्मा प्रळावकीम ल वलत्तीम वधुायणाचा ऩयेुऩयू अॊगीकाय न केल्माभऱेु ळावनाच्मा मोजनेचा भऱू शेत ू

वाध्म शोण्माव अडथऱा ननभााण शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
DATABWM6901 (Ref No : 200)                                                                           

86 अऩॊगाकयीता लैमश्कतक राब मोजनालय वलहशत प्रभाणात खचय न कयण्माची 
अननमर्भतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 49723512.00/- 

 

भनऩा अभयालती माॊनी लऴष 2014-15 मा लऴाषत प्राप्त झारेल्मा भशवुरी उत्ऩन्नाऩकैी अऩॊगाकयीता लमैश्क्तक 

राब मोजनेकरयता 3% ननधी खचष केल्माच ेददवून आरे नाशी. मा प्रमोजनावाठी रु.12 राखाची तयतूद केरी 
अवताना केलऱ रु.79170/- एलढाच खचष कयण्मात आरा. 
 

  

    भनऩा अभयालती मेथीर लऴा 2014-15 रा रेखाऩरयषणाकारयता भनऩाने उऩरब्ध केरेल्मा अलबरेखालयीर 

भशानगयऩालरकेचा वन 2014-15 भध्मे एकूण 166 ,00,89,390/- भशवरुी उत्ऩन्न प्राप्त झाल्माच ेआढऱून 
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आर.े प्राप्त झारेल्मा भशवरुी ननधीभधून अऩॊग व्मक्तीवाठी वभान वॊधी वयॊषण ल वभान वशबाग कामदा 
1995 भधीर करभ 40 , 42 ल 43 नवुाय भशानगयऩालरका षेत्राभध्मे लाटऩाव अवरेल्मा अऩॊगाकयीता 
लमैजक्तक राब मोजनेलय 3% खचा कयणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ु2014-15 भध्मे भशानगयऩालरकेने अऩॊगाकयीता 
लमैजक्तक राब मोजनेलय खचा केल्माचे  हदवनू आर ेनाशी. त्माभऱेु अधावभाव ऩत्र क्र.153, हद.21.04.2018 रा 
अनवुरून  वभाज कल्माण अधधकायी माॊनी लऴा 2014-15 मा लऴााभध्मे रु.12 रष तयतदू केरी ल त्माभधून 

रु.79170 खचा झाल्माच ेकऱवलरे. 
 

    तथावऩ, अऩॊगाकयीता लमैजक्तक राब मोजनेलय लऴा 2014-15 भध्मे प्राप्त झारेरे भशवरुी उत्ऩन्न 

रु.166,00,89,390 अवल्माने भशवरुी उत्ऩन्नाच्मा 3% यकभ रु.4,98,02,682/- खचा कयणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ु

भनऩाने लऴा 2014-15 मालऴाात 12 रष तयतदू केरी ल रु.79,170/- एलढाच खचा केरेरा आशे. शी फाफ  ळावन 

ननदेळाच े उल्रॊघन अवनू वललळष्ट्ट वभाज घटकाच्मा उत्थानावाठी आलचमक ननधी अन्म खचाावाठी 
लऱवलण्मात आल्माभऱेु 49802682 (-) 79170 म्शणजेच  रु.4,97,23,512/- आषेवऩत ठेलण्मात मेत आशे. 

DATVVBM6301 (Ref No : 153)                                                                           

87 ऑप्टीकर पामफयवाठी भागािंच्मा शककाच्मा ऩयलानगीच ेनुतनीकयण न झाल्माने 
रु.1.54 कोटीच्मा ऩयलाना ळुल्काची शानी शोणेफाफत ल 2014-15 भध्मे मा प्रमोजनालयीर 
प्राप्त रु.18.37 कोटीच्मा भशवुराच ेउधचत रेखाॊकन न शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 203738932.00 /- 

 

यस्ता खोदकाभावाठी भनऩाव लऴष 2014-15 भध्मे रु.18.37 कोटी प्राप्त झारेल्मा भशवुराच ेअॊदाजऩत्रकात 

कोणत्मा रेखालळऴाषत वभालेळ कयण्मात आर ेत ेस्ऩष्ट्ट शोत नाशी. वलदशत भुदतीत यस्ता खोदकाभाच ेकाभ ऩूणष 
न झाल्माभुऱे ळावनाकडून भागाषच्मा शक्काॊचे नुतनीकयण कयणे आलचमक शोत.े ऩण त ेन केल्माने 

नुतनीकयणऩोटी वॊबाव्म ऩयलाना ळुल्काची शानी झारी आशे. 

 

  

    अभयालती भनऩा षेत्रात ऑप्टीकर पामफय केफर टाकण्मावाठी दयूवॊचाय कॊ ऩन्माॊना ल लीजलाहशन्मावाठी 
तवेच अन्म प्रमोजनावाठी अन्म वॊस्था ल खाजगी व्मक्तीॊना यस्ता खोदकाभ कयण्माव लऴा 2013-14 ल 2014-

15 भध्मे भनऩाकडून ऩयलानग्मा देण्मात आल्मा. त्मा अनऴुॊगाने यस्ता दरुुस्ती खचष ळलु्काचा वलावाधायण 

वबेने ठयाल क्र. 22 हद.18/02/2014 अन्लमे ठयवलरेल्मा दयानवुाय धनादेळ ल धनाकऴाष द्लाये लवरुी कयण्मात 

आरी अव ेरयरामन्व जजमो इन्पोकॉभ लर. मा कॊ ऩनीळी वफॊधधत नस्तीत उऩरब्ध वललयणालरून रषात मेत.े 
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त्मानवुाय भॊजुयीची एकूण प्रकयणे ल प्राप्त भशवरूचा तऩळीर ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
 

लऴा वलवलध वॊस्थाना ऩयलानगी 
हदल्माची प्रकयणे  

यस्ता दरुुस्ती खचा, भनऩा ऩयलाना ळलु्क ल 

वऩुयजव्शजन ळलु्काच्माद्लाये प्राप्त भशवरू (रु.) 
2013-14 
2014-15 

12 
14 

6,22,67,580/- 
20,37,38,932/- 

 
   लयीर उत्ऩन्नाभध्मे भे. रयरामन्व जीमो इन्पोकॉभ लरलभटेड माॊचेकडून ऑप्टीकर पामफयवाठी यस्ता 
खोदकाभाव ऩयलानगी देल्माच ेप्रकयणात भनऩाव ऩढुीरप्रभाणे भशवरू प्राप्त झारा. :- 
 
        लऴा 2013-14 

1. ऩयलानगी क्र.8, 

हद.24/09/2013 ( वॊदबा भनऩा 
क्र.1483/13 हद.10/09/2013) 

यस्ता दरुुस्ती खचा  
भनऩा ऩयलाना ळलु्क 

वऩुयजव्शजन ळलु्क  

2,96,64,000 
1,04,54,040 
ननयॊक 

2. ऩयलानगी क्र.12, हद. 

04/03/2014 
यस्ता दरुुस्ती खचा 
इतय 

2,00,00,000 
ननयॊक 

 6,01,18,040 

 
         लऴा 2014-15 

1. ऩयलानगी क्र (अनऩुरब्ध) यस्ता दरुुस्ती खचा  
इतय 

2,91,56,501 
ननयॊक 

2. ऩयलानगी क्र (अनऩुरब्ध) यस्ता दरुुस्ती खचा 
इतय 

14,23,04,858 
ननयॊक 

3. ऩयलानगी क्र (अनऩुरब्ध) फॉक गॎयॊटी 2,00,00,000 

                       (फॉक गॎयॊटी लगऱून एकूण उतऩन्न) 17,14,61,359 

                                      
मालयीर रेखाऩरयषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत.:- 
 
भशायाष्ट्र ळावन वा.प्र. वलबाग भाहशती ल तॊत्रसान वॊचारनारम माॊचे आदेळ क्र. GAD/भा.तॊ.वॊ-065/73/2013-

DIR-DIT (MH) हद. 01/11/2013  अन्लमे भे. रयरामन्व जजमो इन्पोकॉभ री. माॊना अभयालती भनऩा षेत्रात 

ऑप्टीकर पामफय केफर टाकण्मावाठी एकूण 65 भागांचे शक्क ऩयलाना ळलु्क आकारून (50% ळावन ल 50% 

भनऩाव देम) देण्मात आरे शोत.े मा ऩयलानगीची भदुत 1 लऴााऩमतं अवनू भदुतीऩमतं काभ ऩणूा न झाल्माव 

नतुनीकयण कयणे आलचमक कयण्मात आर ेशोत.े वदय आदेळात स्ऩष्ट्ट उल्रेख नवरा तयी नतुनीकयणावाठी 
ऩयलाना ळलु्काची नव्माने आकायणी अलबप्रेत आशे.  
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मा प्रमोजनावाठी अॊदाजऩत्रकात स्लतॊत्र रेखाळीऴा उऩरब्ध नाशी. अथावॊकल्ऩीम अॊदाजऩत्रक ऩसु्तकातीर 

2014-15 च्मा प्रत्मष जभा फाजूव„ रेखाळीऴा 73, ककयकोऱ उत्ऩन्न‟ रु. 43.38 कोटी ल अनदुाने लगऱता 
कोणत्माशी अन्म रेखालळऴाात  लयीर तक्त्मातीर भशवरूा एलढ्मा उत्ऩन्नाची नोंद नाशी. भनऩाने रेखाळीऴा 73 

खारी दळावलरेल्मा रु. 43.38 कोटी मा उत्ऩन्नाचा तऩळीर (Break up) उऩरब्ध केरेरा नाशी. त्माभऱेु यस्ता 
खोदकाभावाठी 2014-15 भध्मे प्राप्त झारेल्मा एकूण भशवरू रु. 18.37 कोटी (रु.2 कोटी फॉक गॎयॊटी लगऱून) 

भनऩाचा ननधीभध्मे अॊनतभत् जभा झाल्माची खात्री कयता आरी नाशी. 
 
 
लयीर तक्त्मात यस्ता खोदकाभाऩोटी प्राप्त झारेल्मा भशवरू धनाकऴा / धनादेळाद्लाये प्राप्त झारा अवनू 

त्माच्मा ऩालत्मा ल तत्वभ अलबरेख उऩरब्ध कयण्मात आल्मा नाशीत. 
 
   एकूण 65 भागााऩकैी भनऩाने वन 2013-14 ल 2014-15 भध्मे क्र. 2737 हद. 11/11/2013 ल क्र. 

1351,हद.18/07/2014 क्र.6027, हद. 05/02/2015 अन्लमे अनकु्रभे 11, 6 ल 23 भागाालय खोदकाभाव ऩयलानगी 
हदरी. त्माप्रभाणे एक लऴााच े आत  खोदकाभ करून काभ ऩणूा शोणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ु अनतरयक्त ळशय 

अलबमॊता, भनऩा माॊनी वदय कॊ ऩनीव ऩाठवलरेल्मा क्र. AMC/WD/ CE/1211/2015, हद. 06/10/2015 लयीर 

ऩत्रानवुाय ऩत्राच े हदनाॊकाऩमतं काभ ऩणूा झार ेनवल्माने खोदकाभाच्मा वधुारयत दयाभऱेु ननभााण झारेल्मा 
तपालतीची यकभ बयण्माव वचूना केल्माच ेहदवनू मेत.े 

  मालरून ळावनाच्मा लयीर हद. 01/11/2013 च्मा ऩयलानगी आदेळातीर एकलऴा भदुतीची अट ऩणूा झार े

नवल्माचे स्ऩष्ट्ट शोत.े (भनऩाने ऩयलानगी हदरेल्मा 40 भागााऩकैी भदुतीत काभ ऩणूा झारेल्मा प्रकयणाच्मा 
नस्तीत स्ऩष्ट्ट उल्रेख आढऱत नाशी.) त्माभऱेु मा भागाावाठी ळावनाकडून उधचत ऩयलाना ळलु्क बरून 

ऩयलानाची नतुनीकयण कयणे गयजेचे शोत.े वदय फाफ भनऩानेशी वॊफॊधधत कॊ ऩनीच्मा ननदळानाव आणून हदल्माच े

आढऱत नाशी. ऩमाामाने नतुनीकयणा अबाली ऩयलाना ळलु्काची लवरुी झारेरी नाशी. 
   वन 2013-14 भध्मे भनऩाव भे. रयरामन्व जजमो इन्पोकॉभ री. माॊचेकडून ऩयलाना ळलु्काऩोटी रु. 

1,04,54,040/- ल वन 2014-15 भध्मे ननयॊक उत्ऩन्न प्राप्त झार े(नस्तीतीर उऩरब्ध भाहशतीप्रभाणे) (भनऩाने 

खात्री कयाली) त्माभऱेु नतुनीकयणा अबाली भनऩाची ऩयलाना ळलु्काची तलेढीच म्शणज ेरु. 1.05 कोटी (50%) ल 

ळावनाची रु. 1.05 कोटी (50%) चे शानी झाल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. तवेच 2014-15 भध्मे 6 ल 23 

माप्रभाणे एकूण 29 भागाावाठी खोदकाभाव ऩयलानगी देताना ऩयलाना ळलु्काची आकायणी केल्माचेशी हदवनू मेत 

नाशी.  
  

DATABWM6901 (Ref No : 216)                                                                           
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88 भनऩाकडीर फाॊधकाभाचा ल त्मालय रालरेल्मा काभगायाचा वलभा न काढल्माभुऱे 
भनऩाच्मा आधथयकहशताच ेल काभगायाॊचा वलभा वॊयषण न शोणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   ळावन ल भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

ळावनाच्मा ननदेळानुवाय भनऩाच्मा आधथषक दशताच ेवॊयषण शोण्माचे दृष्ट्टीन ेफाॊधकाभाचा भनऩा ल 

कॊ त्राटदायाच्मा नालाने ळावनावकड ेवॊमुक्त वलभा काढणे आलचमक आशे. तवेच वॊफॊधधत फाॊधकाभालय ननमुक्त 

काभगायाचाशी ळावनाकड ेवलभा काढणे आलचमक आशे. अव ेअवताना वलभा वॊयषणच्मा भूऱ शेतू कड ेदरुषष 

करून वलभा न काढता कॊ त्राटदायाच्मा देमकातून 1% वलभा ळुल्क कऩात करून ळावना बयणा कयण्मात मेत 

आशे. 

 

  

     भनऩाकडीर फाॊधकाभाचा वॊदबाात कॊ त्राटदायाच्मा वॊऩूणा जोखभीच े वलभाऩत्र, उबायणी जोणखभ इत्मादीवश 
फाॊधकाभालय ननमुक्त काभगायाचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकडे उतयवलणे वॊदबाात ळा.नन .वलत्त.वलबाग क्र. 
वलकाव 1098/प्रक्र.2889/ळावनशभी हद.19/08/1998 ल ळावनऩत्र नगयवलकाव वलबाग क्र. 
1098/1357/प्र.क्र.165/98/नली24, हद. 01/02/1999 माॊना अनुवरून ळावन ऩत्र क्र. 
GEN/1098/1357/प्र.क्र.165/98/नली24, हद. 03/11/2003 अन्लमे वला भशानगयऩालरका आमुक्ताॊना ऩुढीर 
वूचना देण्मात आल्मा शोत्मा. 
1. कॊ त्राटी काभाचा वलभा व्मलशाय पक्त ळावकीम वलभा ननधीकडे कयणे ल तळी ळक्तीची अट वॊफॊधधत 

कयायनाम्मात अॊतबूात कयणे. 
2. कॊ त्राटदयाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकडून वलभा उतयलल्माव त्माचा काभाच्मा देमकातून वलभा वॊचारनारमाने 

कऱलरेरी यकभ लवूर कयणे. 
3. प्रत्मेक कॊ त्राटी काभाच्मा कामाादेळाची प्रत ळावकीम वलभा ननधी मा कामाारामाव ननगालभत कयणे. 
4. वललळष्ट्ट ऩरयजस्थतीत कॊ त्राटदायाव कॊ त्राटी काभाची देम यक्कभ प्रदान कयण्माची आलचमकता बावल्माव 

देमकातून 1% यक्कभ लवूर कयणे. 
मा लयीर रेखाऩयीषणाचे अलबप्राम ऩुढीर प्रभाणे आशे.:- 
     भनऩाकडीर फाॊधकाभ, वलदमुत ल इतय कॊ त्राटी काभाच े रेखाऩयीषण कयताना लयीर वुचनाॊचे वलरूद्ध 
कामाऩध्दती अभॊरात आणरी जात आशे अवे हदवून आरे. काभाचा वलभा काढण्माचा ळावकीम धोयणाचा भूऱ 
उिेळ “फाॊधकाभाच्मा वॊबाव्म नुकवानीऩावून भनऩाचे आधथाक वुयक्षषतता ल काभगायाॊना वलभा वॊयषण ऩुयवलणे“ 
शा आशे. त्माभुऱे कॊ त्राटदायाॊनी फाॊधकाभाच्मा कारालधीवाठी वलभा उतयवलणे फॊधनकायक आशे. ऩयॊतु भनऩाकडीर 
कोणत्माशी काभाचा कॊ त्राटदायाॊनी वलभा काढल्माचे हदवून आरे नाशी. 
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    कॊ त्राटदायाने काभाचा वलभा काढरा नवल्माव त्माव काभाच्मा भूल्माच ेप्रदान कयता मेत नाशी. ऩयॊतु वलभा 
काढरा नवतानाशी वललळष्ट्ट ऩरयजस्थतीत अवे प्रदान  आलचमक अवल्माव 1% वलभा यक्कभ कऩात कयणे 
आलचमक आशे. म्शणजेच अऩलादात्भक प्रकयणातच देमकातून यकभेच े कऩात कयता मेत. ऩयॊतु प्रत्मेक 
प्रकयणात 1% यक्कभ कऩात कयण्मात मेत अवल्माने वलभा वॊयषणाऩावून भनऩा ल काभगायाॊना लॊधचत 
ठेलण्मात मेत अवल्माचे स्ऩष्ट्ट शोत.े 
   लास्तवलक मा मोजेनेचा ‘भशवूर प्राप्त कयणे’ शा प्राथलभक शेतू नवल्माने वलभा न काढता थेट 1% यक्कभ 
कऩात कयण्माची कामालाशी अमोग्म अवल्माचे हदवून मेते. 

DATABWM6901 (Ref No : 217)                                                                           

89 ळावन अनुदानाच्मा र्ळल्रक यकभेलय फॉकेकडून प्राप्त व्माज रु. 37.75 राख ळावनाव 
ऩयत न कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :318   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 3779935.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3779935.00/- 

 

भशायाष्ट्र वुलणषजमॊती नगयोत्थान भशाअलबमानाअॊतगषत वलवलध वलकाव काभावाठी प्राप्त ळावन अनुदानालय 

वॊफॊधधत फॉकेने रु. 37.75 राख एलढे व्माज खात्माभध्मे जभा केर ेआशे. वदय यकभ ळावन अनुदान क्रकॊ ला भनऩा 
ननधीचा बाग नवताना ळावनाव ऩयत कयण्मात आरेरे नाशी. 
 

  

    अभयालती भनऩाव भशायाष्ट्र वलुणाजमॊती नगयोत्थान भशाअलबमानाअॊतगात ळशयात वलवलध वलकाव काभ े

कयण्मावाठी याज्म ळावनाकडून 2012-13 ऩावनू लेऱोलेऱी अनदुान प्राप्त झार ेआशे.  वदयच्मा अनदुानावाठी 
भनऩाने HDFC फॉकेत क्र.50100016663977 लय स्लतॊत्र खात ेउघडर ेआशे. 

    वदय खात ेऩसु्तकानवुाय भनऩाव ळावनाकडून प्राप्त झारेरा ननधी ल लळल्रक यकभेलय फॉकेकडून 
लेऱोलेऱी प्राप्त झारेरे व्माज ऩढुीर प्रभाणे आशे. 
 

अ.क्र. ददनाॊक प्राप्त अनदुान (रु.) फॉकेकडून प्राप्त व्माज (रु.) 
1 12.04.2012 85.00,000 -- 
2 23.11.2012 7,62,00,000 -- 
3 25.06.2013 7,62,00,000 -- 
4 28.09.2013 1,11,10,000 -- 
5 30.09.2013 -- 7,88,258 
6 31.03.2014 -- 20.26.952 
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7 30.09.2014 -- 6,28,801 
8 31.03.2015 -- 70,099 
9 01.10.2015 -- 2.61.825 

एकूण  37,75,935/- 
 
   मालयीर अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशेत. 

1.     ळावनाने भनऩाच्मा फाॊधकाभाच्मा प्रस्तालाच्मा अनऴुॊगाने अनदुानाचे लाटऩ केर ेअवर ेतयी भनऩाच्मा 
फॉक खात्मालय अनदुानाच्मा यकभेलय जभा झारेरे व्माज शे ळावन अनदुानाचा तवेच भनऩाच्मा उत्ऩन्नचा बाग 

शोत नाशी. त्माभऱेु वदय व्माजाची यकभ ळावनाव ऩयत कयणे आलचमक शोत.े ऩयॊत ुहद.30.09.2013 त े

01.10.2015 ऩमतं जभा झारेरे व्माज रु.37,79,935/- अद्माऩ ळावनाव ऩयत कयण्मात आरेरे नाशी.  त्माभऱेु 

ळावनाच्मा अधधकायातीर यकभ भनऩाने अकायण फॉकेत अडकलनू ठेलरी अवल्माच ेस्ऩष्ट्ट शोत.े 

2.     मा वॊदबाात भनऩाव खुरावा भागवलरा अवता तो प्राप्त झारेरे नाशी. वफफ वदय ळावन भशवरुाचा 
गयैवलननमोग टाऱण्माच्मा दृष्ट्टीन ेरु.37.75 राख ळावन खात्मात बयणा करून अनऩुारन वादय कयाले.  तवेच 

वलवलध मोजनाॊवाठी ळावनाकडून प्राप्त अनदुानाॊवाठी ठेलरेल्मा वलवलध फॉक खात्माॊलय जभा अवरेल्मा ल 

ळावनाव ऩयत केरेल्मा व्माजाचा तऩळीर ल वला फॉक खात ेऩसु्तके रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत.  

त्माभऱेु त्माचाशी आढाला घेऊन लयीरप्रभाणे अत्मालचमक कामालाशी करून अनऩुारन वादय कयाले. 
DATABWM6901 (Ref No : 195)                                                                           

90 उधचत स्त्ऩधाय न शोता फाॊधकाभाच्मा एकर ननवलदा (Singal tender) श्स्त्लकायणे फाफत 
ल रु. 50 राखालयीर ननवलदाॊना स्त्थामी वर्भतीने श्स्त्लकृती देणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 00 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ल ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 57779934.00 /- 

 

ननवलदा प्रक्रक्रमेत उधचत स्ऩधाष शोण्मावाठी क्रकभान तीन ननवलदा आलचमक अवताना एक ननवलदा प्राप्त शोऊन 

पेयननवलदा न फोरवलता ती श्स्लकृत कयणे ल रु.50 राखालयीर ननवलदाॊना वलषवाधायण वबेऐलजी स्थामी 
वलभतीने भॊजुयी देणे मा अननमलभतता आढऱून मेतात. 

 

  

   वालाजननक फाॊधकाभ ननमभऩजुस्तकेतीर ननमभ क्र.204, 208 ल 210 भधीर तयतदुीनवुाय कोणत्माशी 
फाॊधकाभाच्मा ननवलदा प्रकक्रमेभध्मे उधचत स्ऩधाा शोऊन भनऩाव ककपामतळीय दयाचा राब शोण्माच्मा दृष्ट्टीन े

ककभान ननवलदा प्राप्त शोणे आलचमक आशे. 
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    भनऩा अभयालतीच्मा स्थामी वलभतीच्मा ठयाल ऩजुस्तकातीर इनतलतृाॊचे लाचन कयताना त्माभधीर 

उताऱ्मानवुाय काशी फाॊधकाभावाठी भागवलरेल्मा ई-टेंडयच्मा अनऴुॊगाने एकच ननवलदा प्राप्त झाल्माच ेल ती 
जस्लकृत कयण्मात आल्माच ेननदळानाव आर.े मा वॊदबाात ककभान तीन ननवलदाॊच्मा अटीची ऩतूाता झारी ककॊ ला 
कव े माची खातयजभा कयण्मावाठी अधावभावाद्लाये आमकु्त, भनऩा माॊचे ननदळानाव आणून खुरावा 
भागवलण्मात आरा शोता. ऩयॊत ुखुरावा ल वॊफॊधधत नस्त्मा प्राप्त झाल्मा नाशीत. 

   त्माभऱेु ऩढुीर काभाच्मा फाफतीत ननमभफाह्मऩणे केलऱ एक ननवलदा प्राप्त शोऊन ती  जस्लकायल्माभऱेु 

स्ऩधाात्भक दयाच्मा राब झारा नाशी अळी ळक्मता आशे. 

(यकभा रुऩमाॊत) 

अ. 

क्र. 

स्थामी वलभती 
ठयाल क्र. 

काभाचे नाल  प्राकरन 

भलू्म  

कॊ त्राटदाय ल 

त्माॊचा ननवलदा 
दय  

लाटाघाटीनॊतय 

जस्लकृत 

ननवलदा दय  
1 150 

18/02/2015 
कौंडचेलय ऑक्राम नाका मेथ े

फव डऩेोचे फाॊधकाभ 

(JNNURM) 

15763933 गजुय वपैी 
12% जादा  

9.5% जादा  

2 65 
07/06/2013 

जुना ऑक्राम नाका मेथ े

एर.फी.टी. इभायत फाॊधणे  

17162781 गजुय वपैी 
12% जादा 

9.5% जादा  

3 165 
26/02/2015 

प्रबाग क्र.12 भध्मे वलवलध 

काभ ेकयणे  

4970644 वनुीर चाॊडक 

14.51% जादा  
9.00% जादा 

4 166 
26/02/2015 

प्रबाग क्र.15 भध्मे वलवलध 

काभ ेकयणे. 

4970644 एव.एभ. 

खॊडरेलार  

14.49% जादा  

9.00% जादा 

5 167 
26/02/2015 

प्रबाग क्र.13 भध्मे वलवलध 

काभ ेकयणे. 

4970644 एव.एभ. 

खॊडरेलार  

14.49% जादा  

9.00% जादा 

6 168 
26/02/2015 

प्रबाग क्र.02 भध्मे वलवलध 

काभ ेकयणे. 

4970644 वनुीर चाॊडक   

14.51% जादा  
9.00% जादा 

7 169 
26/02/2015 

प्रबाग क्र.33 भध्मे वलवलध 

काभ ेकयणे. 

4970644 याजील लभत्तर   

12% जादा  
9.00% जादा 

 

2. भशायाष्ट्र भनऩा अधधननमभातीर प्रकयण 7 ( वॊवलदा) करभ 73( क) नवुाय रु.25 राख त े50 राखाऩमतं 

वॊवलदा कयण्माऩलूी स्थामी वलभतीची भॊजुयी आलचमक आशे.  ऩयॊत ु त्मालयीर म्शणजेच रु.50 राखालयीर 
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काभाचे फाफतीत वलत्तीम अधधकाय वलावाधायण वबेकड ेअवल्माने क्र.1 लयीर तक्त्मातीर प्रथभ ल दवुऱ्मा 
क्रभाॊकालयीर अनकु्रभे रु.1.57 कोटी ल रु.1.71 कोटीच्मा ननवलदा जस्लकृतीव स्थामी वलभतीने हदरेरी भॊजुयी 
अननमलभत ठयत.े 

DATABWM6901 (Ref No : 178)                                                                           

97 एकाच काभाच्मा नऊ देमकाॊच्मा भोजभाऩाच्मा नोंदी एका भोजभाऩ ऩुश्स्त्तकेत ल 
त्माच्मा गोऴलाऱ्माॊवश प्रदानाच्मा नोंदी अन्म ऩुश्स्त्तकेत घेण्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

गुॊतरेरी यक्कभ  रु. 43230776.00 /- 

 

काभाच्मा भोजभाऩ नोंदलह्मा अत्मॊत काऱजीऩूलषक ल अचूक ठेलणे आलचमक अवून दफुाय प्रदान टाऱण्माच्मा 
दृष्ट्टीन ेकोणत्माशी काभाच्मा तऩळीरलाय भोजभाऩ नोंदी, भोजभाऩाचा गोऴलाया, प्रदानाथष भॊजुयी आदेळ मा वलष 
फाफी एकाच भोजभाऩ ऩुश्स्तकेत वरग नोंदवलणे आलचमक अवताना नगयोत्थान भशालबमानातगषत„फाफा 
येस्टॉयॊट त ेरेखुभर लभठीलारा चौक‟मा यस्त्माच्मा वुधायणेच्मा काभाच्मा एकूण नऊ देमकाॊच्मा तऩळीरलाय 

नोंदी भोजभाऩ ऩुश्स्तका क्र.57 ल त्माच्मा गोऴलायावश प्रदानाथष भॊजुयी आदेळ ऩुश्स्तका क्र.59 भध्मे नोंदवलरेर े

आशेत. 

 

  

     प्रभाणक क्र.366 हद.23.04.2014, रु.28,88,168/- ‘फाफा येस्टॉयॊट त े रेखुभर लभठीलारा चौक मा 
यस्त्माची वधुायणा’ शे रु.3,74,52,500/- प्राकरन भलू्माच े काभ भे.एव.एर.खत्री मा कॊ त्राटदायाव 

हद.22.04.2013 च्मा कामाादेळान्लमे 7.09% कभी दयाने देण्मात आर.े वन 2014-15 मा रेखाऩरयषण लऴाात 

काभाचे ऩाचल े ल वशाले धालत्मा देमकाच्मा प्रदानावश वन 2016-17 ऩमतं एकूण नऊ देमकान्लमे 

रु.4,32,30,776/- चे प्रदान कयण्मात आर.े मा काभावाठी दोन भोजभाऩ ऩजुस्तका ठेलण्मात आल्मा अवनू 

त्मालयीर रेखाऩयीषणाच ेअलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत. 
     भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभऩजुस्तकेतीर ऩरयलळष्ट्ट 24 भध्मे भोजभाऩ नोंदलह्मा 
ठेलण्माफाफतच े ननमभ भाॊडण्मात आर ेआशेत. त्माभधीर ननदेळाॊच ेऩारन कयण्मात आल्माच े हदवत नाशी. 
भोजभाऩ नोंदलह्मा न्मामारमात ऩयुाला म्शणून दाखर कयाव्मा रागण्माची ळक्मता अवल्माभऱेु त्माॊना 
अनतळम भशत्लाच े रेखावलऴमक अलबरेख म्शणून वभजण्मात मेत.े त्माभऱेु त्मा अत्मॊत काऱजीऩलूाक, 
व्मलजस्थतऩणे ल अचूकऩणे ठेलणे आलचमक आशे. शी फाफ वलचायात घेतल्माव भोजभाऩाच्मा नोंदी, त्माॊचा 
गोऴलाया ल त्मालयीर प्रदानाथा भॊजुयीच ेआदेळ (स्लाषऱ्मा) मा वला फाफी एकाच भोजभाऩ ऩजुस्तकेत वरगऩणे 

अवणे अलबप्रेत आशे, जेणे करून दफुाय प्रदानाची ळक्मता ऩणूाऩणे टाऱता मेऊ ळकत.े 
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     ऩयॊत ु वदय फाॊधकाभाच्मा एकूण नऊ देमकाॊच्मा भोजभाऩाॊच्मा तऩळीरलाय नोंदी भोजभाऩ ऩजुस्तका 
क्रभाॊक 57 भध्मे ल भोजभाऩाच ेगोऴलाये (प्रदानाथा भॊजुयीवश) 59 भध्मे नोंदवलण्मात आर ेआशेत. देमकाच े

प्रत्मष प्रदान झाल्मालय भऱू नोंदीलय (ऩजुस्तका क्र.57) तळा नोंदी घेतरेल्मा नाशीत. 

     वदयची ऩध्दत चुकीची अवनू भऱू नोंदीच्मा आधाये यकभाॊची दफुाय ल अननमलभत उचर शोण्माची ळक्मता 
नाकायता मेत नाशी. 

DATABWM6901 (Ref No : 222)                                                                           

98 श्री.वुशाव चव्शाण, उऩअर्बमॊता माॊना ऩूलयरषी प्रबालाने हदरेल्मा ऩदोन्नतीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :392   भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

श्री.वुशाव नॊदक्रकळोय चव्शाण माॊची कननष्ट्ठ अलबमॊता मा वलभुक्त जाती बटक्मा जभातीच ेयाखील ऩदालय 

ननमुक्ती कयण्मात आरी अवून वेलाऩुस्तकात जात ऩडताऱणी प्रभाणऩत्राची नोंद नाशी.  जात ऩडताऱणी 
प्रभाणऩत्र उऩरब्ध नवताना वलजा/बज मा वॊलगाषत ऩूलषरषी प्रबालाने ऩदोन्नती देण्मात आल्माची ळक्मता 
नाकायता मेत नाशी.  मावॊफॊधान ेत्रफ ॊदनुाभालरीची भॊजूय प्रत रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरी नाशी. 
 

  

     भनऩा, अभयालतीच ेफाॊधकाभ/वाभान्म प्रळावन वलबागातीर कभाचा-माॊचे वेलाऩसु्तकाॊची ऩडताऱणी केरी 
अवता श्री.वशुाव नॊदककळोय चव्शाण माॊच ेवेलाऩसु्तकात खारीर त्रटुी आढऱून आल्मात :- 

1.   भनऩा, अभयालतीच े ननमकु्ती आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/1915/2002, हदनाॊक 2.9.2002 नवुाय 

श्री.वशुाव नॊदककळोय चव्शाण माॊना (वलभकु्त जाती बटक्मा जभाती प्रलगाातीर)  कननष्ट्ठ अलबमॊता मा ऩदालय 

ननमकु्ती देण्मात आरी अवनू आदेळातीर अट क्र.2 नवुाय त्माॊना हदरेरी ननमकु्ती भागावलगीमाॊच ेआयक्षषत 

ऩदालयीर अवल्माने जातीच्मा दाखल्माची तीन भहशन्माच ेआत वॊफॊधधत वलभतीकडून तऩावणी करुन घेणे 

आलचमक आशे.  त्माॊचे वेलाऩसु्तकाची तऩावणी केरी अवता जात ऩडताऱणी प्रभाणऩत्राची नोंद हदवनू मेत 

नवनू जात ऩडताऱणी प्रभाणऩत्राची प्रत वेलाऩसु्तकारा जोडरेरी नाशी.  तवेच वेलाऩसु्तकात चारयत्र्म 

ऩडताऱणी प्रभाणऩत्र/लदै्मकीम प्रभाणऩत्राॊच्मा नोंदी आढऱून मेत नाशी. 

2.   भनऩा, अभयालतीचे आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/आम/ु3362/16, हदनाॊक 28.1.2016 नवुाय श्री.चव्शाण, 
वशा.अ.(वलजा/बज) माॊना उऩअलबमॊता मा ऩदालय हदनाॊक 21.4.2008 ऩावनू त्रफ ॊदनुाभालरीनवुाय ऩदोन्नती 
देण्मात आरी आशे.  श्री.चव्शाण माॊना भनऩाचे आदेळ हदनाॊक 28.1.2016 ऩावनू ऩलूारषी प्रबालाने उऩअलबमॊता 
मा ऩदालय ऩदोन्नती देण्मात मेलनू त्माॊची वधुायीत लेतनननजचचती कयण्मात आरी.  मावॊफॊधान ेअधावभाव ऩत्र 

क्र.100, हद.28.3.2018 अन्लमे त्रफ ॊदनुाभालरी रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयण्माव वाभान्म प्रळावन वलबागाव 
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कऱवलरे शोत.े  ऩयॊत ु त्माकड े दरुाष कयण्मात आर ेआशे.  त्माभऱेु ऩलूारषी प्रबालाने हदरेल्मा ऩदोन्नतीची 
ऩात्रता तऩावता आरी नाशी. 

DATDSTM7301 (Ref No : 151)                                                                           

105 याष्रीमकृत फॉके ऐलजी वशकायी फॉकेच ेरु. 1 कोटीच ेशभीऩर श्स्त्लकृत कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 07 

   

रेखा ळीऴा :17   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 17000.00/-   

ननवलदा वूचना स्थामी वलभती ठयाल नुवाय वाॊस्कृनतक बलन चारवलण्मावाठी श्स्लकृत कॊ त्राटदायाने वादय 

केरेरी रु. 1 कोटीची फॉकेची शभी (Bank guarantee) रयजव्शष फॉकेच्मा ननदेळाप्रभाणे नवल्माने ती लधै 

अवल्माची खात्री शोत नाशी. भनऩानेशी त्माची खात्री केरेरी नाशी. त्माभुऱे आकश्स्भक प्रवॊगी भनऩाचे 
आधथषकदशत अवुयक्षषत शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
 

  

    Indian Contract Act चे करभ 126 नवुाय फॉकग्मायॊटी  शी त्रत्रऩषीम कयायाच्मा स्लरुऩात आलचमक 

अवनू ती बायतीम रयजव्शा फॉकच्मा mastar circular DBOD no. Dir BC-2/ 13.3.00/12-13 dated 
02.07.2012 भधीर भागादळाक तत्लाप्रभाणे अवणे जरुयीच ेआशे. (www.rbi.org.in) 
    भनऩाच्मा भारकीच े वॊत सानेचलय वाॊस्कृनतक बलन चारवलण्मावाठी भे. आनॊद कॎ टयवा माॊना 
रु.56,20,300/- प्रती लऴा दयाने आदेळ क्र. 03.06.2013 अन्लमे देण्मात आर ेअवनू कॊ त्राटदायाने रु. 1 कोटी 
भलु्माॊची फॉकगॎयॊटी भनऩाकड ेवादय केरी आशे. 
    फॉकगॎयॊटीचा तऩळीर  

6) जायी कयणाऱ्मा फॉकेचे नाल    - अलबनॊदन अफान को. ऑऩ. फॉक लरलभटेड. भेन ब्राॊच 
प्रबात 

                           चौक अभयालती. 
7) (i) फॉकगॎयॊटी अनकु्रभाॊक ननयॊक हद. 14.05.2013  - रु. 80 राख  

(ii) फॉकगॎयॊटी अनकु्रभाॊक ननयॊक हद. 14.05.2013  - रु. 20 राख  
                                             ======== 
                                             रु. 1 कोटी  

8) लधैतचेा कारालधी -   हद. 14.05.2013 त े13.05.2018  
 

 मालयीर अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशे :- 
 

http://www.rbi.org.in/
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1.  मा काभाची ननवलदा वचूना ल स्थामी वलभतीने काभाव प्रळावकीम भान्मता देताना ठयाल क्र. 151 हद. 

24.05.2013 अन्लमे याष्ट्रीमकृत फॅंकेकडीरच शभी प्राप्त कयण्माच े ननदेळ हदर े शोत.े कें रीम दषता 
आमोगाकडीर वचूनानवुाय वधु्दा याष्ट्रीमकृत ककॊ ला अनवुधूचत फॅंकाॊचीच शभी जस्लकायण्माच ेननदेळ आशेत. अव े

अवताना त्माचे फाजाय ल ऩयलाना वलबाग आणण भनऩाने उल्रॊघन करून कॊ त्राटदायाव अलाजली भबुा हदरी 
आशे. 
2.  बायतीम रयजव्शा फॉकेच्मा लयीर ऩरयऩत्रकातीर ऩरयच्छेद क्र.2.2.4 नवुाय “In order to prevent 
unaccounted issue of guarantees, as well as take guarantees, as suggested by 
IBA, BG should be issued in serially numbered security forms.”  
     लयीरप्रभाणे फॉकगॎयॊटीलय फॉकेने जायी केल्माच्मा अनकु्रभाॊक नभदू अवणे आलचमक अवताना दोन्शी 
गॎयॊटीलय तो नोंदवलरेरा नाशी. त्माभऱेु फॉकेच्मा अलबरेख्मात त्माॊच्मा नोंदी अवल्माची खात्री शोत नाशी. 
3. ऩयीऩत्रकातीर 2.2.5 नवुाय रु. 50000/- लयीर फॉकगॎयॊटी फॉकेच्मा दोन अधधकाऱ्माॊच्मा वॊमकु्त स्लाषयीने 

जायी शोणे आलचमकता अवताना हद. 14.05.2013 योजी एकाच अधधकाऱ्माने स्लाषयी केल्माच ेआढऱत.े 
 

4.  वदय ऩरयऩत्रकातीर 2.2.7.2 भधीर ( i) नवुाय वदय गॎयॊटीची वत्मता ननजचचत शोण्माच्मा दृष्ट्टीन ेत्मालय 

स्लाषयी कयणाऱ्मा दोन अधधकाऱ्माची नाल,े ऩदनाभ ल त्माॊचे फॉकेतीर कोड क्रभाॊक नभदू अवणे आलचमक 

आशे. ऩयॊत ुमा प्रकयणात एकाच अधधकाऱ्माची केलऱ स्लाषयी ल ऩदनाभ आढऱून मेत.े 
 

5.  ऩरयऩत्रकातीर 2.2.7.2 (ii) नवुाय भनऩाने वदय फॉकगॎयॊटीची वत्मता तऩावण्मावाठी वॊफॊधधत फॉकेकडून न 

चुकता confrirmation प्राप्त कयणे अत्मॊत आलचमक अवताना भनऩाने तळी खात्री केरी नाशी. 
 

6.  फॉम्फे  स्टॎम्ऩ अॎक्ट नवुाय गॎयॊटी भलू्माच्मा रु. 10 राखाच्मा यकभेऩमतं 0.1% ल त्माऩढुीर 
यकभालय 0.2% दयाने स्टॎम्ऩ ड्मटुी बयणे आलचमक अवताना केलऱ हद. 14.05.2013 योजी केलऱ रु 
1000/- च्मा स्टॎम्ऩ ड्मटुीच्मा फ्रान्कीॊगद्लाये बयणा कयण्मात आरा आशे. त्माभऱेु रु. 17000/- ची 
याज्म ळावनाची शानी झारी आशे. 

             BG – रु. 80 राख – रु. 10 राख ऩमतं (0.1%)  = रु. 1000/- 
                               रु. 10 त े80 राख (0.2%) = रु. 14000/- 
                  रु. 20 राख –  रु. 10 राख ऩमतं (0.1%)  = रु. 1000/- 
                               रु. 10 त े20 राख (0.2%)  = रु. 2000/- 
                                                       ============ 
                               आलचमक स्टॎम्ऩ ड्मटुी        रु. 18000/- 

 
माभऱेु 18000 – 1000 माप्रभाणे रु. 17000/- ची ळावन भशवरुाची शानी झारी आशे.   
 
     मा वॊदबाात अधावभावऩत्राद्लाये खुरावा भागवलण्मात आरा शोता ऩयॊत ुतो प्राप्त झारा नाशी. त्माभऱेु 

आषेऩ नोंदवलण्मात मेत अवनू वदयची फॉक शभीऩत्र ेवत्म अवल्माची खात्री कयाली ल ती तात्काऱ ऩयत करून 

याष्ट्रीमकृत फॉकेची शभीऩत्र प्राप्त कयाले ल तवे अनऩुारन वादय कयाले. 
DATABWM6901 (Ref No : 58)                                                                           
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109 भशायाष्र कोऴागाय ननमभ 1968 भधीर तयतूदीनुवाय ननलतृ्तीलेतन प्रदानावॊफॊधीच्मा 
वलहशत नभुन्मातीर नोंदलशमा न ठेलणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 06 

   

रेखा ळीऴा :105   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशायाष्ट्र कोऴागाय ननमभ 1968 च्मा ननमभ 325 नुवाय नभुना 34 भध्मे ननलतृ्तीलेतन प्रदान आदेळ नोंदलशी 
ठेलणे आलचमक अवताॊना अळी नोंदलशी न ठेलणे, ननलतृ्तीलेतनधायकाच्मा भृत्मूनॊतय प्रदान झारेल्मा ननलतृ्ती 
लेतनाची धनाकऴाषव्दाये ऩयत आरेरी ननलतृ्तीलेतन यक्कभेची नोंद घेण्मावाठी धनाकऴष नोंदलशी न ठेलणे, भृत 

ननलतृ्तीलेतनधायकाच्मा ऩात्र लायवदायाव कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतन वुरू कयताना ओऱखऩयेड न कयणे, ननलतृ्तीलेतन 

अनतप्रदान यक्कभ लवुरीची नोंदलशी न ठेलणे, उऩदानाची स्लॊतत्र नोंदलशी न ठेलणे इत्मादी अननमलभतता 
रेखाऩरयषणादयम्मान ननदळषनाव आल्मा. 
 

  

भशानगयऩालरका, अभयालती अॊतगात रेखा ळाखेतीर ननलतृ्तीलेतन कामाारवनाकडीर वन 2014-15 चे 
रेखाऩरयषणादयम्मान अलबरेख्माची ऩडताऱणी केरी अवता भशायाष्ट्र कोऴागाय ननमभ 1968 च्मा 
ननमभातीर तयतदूीनवुाय वलहशत नभनु्मातीर नोंदलह्मा ठेलणे आलचमक अवताना अळा नोंदलशमा 
रेखाऩरयषणाव प्राप्त झाल्मा नाशी. वॊफॊधीत कामाावनाकड ेमाफाफत वलचायणा केरी अवता वलहशत 
नभनू्मातीर नोंदलह्माच ठेलण्मात आल्मा नवल्माचे वाॊगण्मात आर 

      माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे:-       

  

1. भशायाष्ट्र कोऴागाय ननमभ 1968 च्मा ननमभ 325 नवुाय नभनुा 34 भध्मे ननलतृ्तीलेतन प्रदान 
आदेळ नोंदलशी ठेलणे आलचमक आशे. वेलाननलतृ्त शोणा-मा कभाचा-माच्मा ननलतृ्ती प्रदान आदेळाची 
नोंद अळा नोंदलशीत घेणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुभनऩा अभयालती कामाारमाभध्मे अळा प्रकायची 
नोंदलशीच ठेलण्मात आरी नवल्माचे रेखा  वलबागातीर वॊफॊधीत कभाचा-माॊने वाॊधगतरे. त्माभऱेु 
ननलतृ्तीलेतनधायकाव भॊजूय झारेल्मा ननलतृ्तीलेतनाचा लाहढल दय ल वलावाधायण दय तवेच 
कुटुॊफननलतृ्ती लेतनाचा दय माफाफतची तऩावणी कयता आरी नाशी. नभनुा 34 भध्मे ननलतृ्तीलेतन 
प्रदान आदेळ नोंदलशी ठेलनू त्मात वॊऩणूा ननलतृ्तीलेतनधायकाॊची आलचमक भाहशतीची नोंद घेलनू ल तळी 
नोंदलशी अद्मालत करुन अनऩुारन कयाले.  

 

2. भशायाष्ट्र कोऴागाय ननमभ 1968 च्मा ननमभ 326 नवुाय ननलतृ्तीलेतनधायकाच्मा भतृ्मफूिरची 
भाहशती लभऱाल्मालय ती लस्तजुस्थती नोंदलशीत ल ननलतृ्तीलेतन प्रदान आदेळाच्मा वॊवलतकाच्मा बागालय 
नोंदलनू ननलतृ्तीलेतनधायकाव भतृ्म ूहदनाॊकानॊतय प्रदान कयण्मात आरेरे ननलतृ्तीलेतन वॊफॊधीत 
फॉकेकडून ऩयत भागलनू प्राप्त झारेल्मा धनाकऴा यकभेची नोंद ननलतृ्तीलेतन प्रदान आदेळात ल धनाकऴा 
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नोंलशीत घेणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुअळी कामालाशी शोत अवल्माचे रेखाऩरयषणादयम्मान आढऱून आरे 
नाशी. त्माभऱेु भतृ ऩालरेल्मा ननलतृ्तीलेतनधायकाव भतृ्म ू हदनाॊकानॊतय झारेल्मा प्रदानाची यक्कभ ऩयत 
आरी ककॊ ला नाशी, माफाफतची ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. 
 

3. भशायाष्ट्र कोऴागाय ननमभ 1968 च्मा ननमभ 359 नवुाय ननलतृ्तीलेतनधायक तवेच कुटुॊफननलतृ्ती 
लेतनधायकाने वषभ आशयण ल वॊवलतयण अधधका-मावभष शजय याशून ओऱखऩयेड झाल्मानॊतयच 
ननलतृ्तीलेतन/कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतन वरुू कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुभनऩा अभयालतीभध्मे भतृ 
ननलतृ्तीलेतन धायकाच्मा लायवदायाव कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतन वरुू कयताॊना कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतन धायकाॊची 
वाषाॊककत नभनुा स्लाषयी, कुटुॊफननलतृ्तीलेतनधायकाचे छामाधचत्र ल फोटाचे ठवे घेलनू नाभननदेलळत ऩात्र 
कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतनधायकाव कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतन वरुू कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुअळी कामालाशी न 
कयता लायवदायाव ननमभफाशमऩणे कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतन वरुू कयण्मात मेत.े 
 

4. वेलाननलतृ्तीनॊतय ननलतृ्तीलेतनधायकाव देम शोणायी उऩदान प्रदानावाठी स्लतॊत्र नोंदलशी ठेलणे 
आलचमक अवताॊना अळी नोंदलशी ठेलण्मात आरी नाशी. त्माभऱेु ननलतृ्तीलेतनधायकाव प्रदान कयण्मात 
आरेरे तात्ऩयुत ेउऩदान, प्रदान कयण्मात आरेरे वेलाननलतृ्ती उऩदान/भतृ्म ूउऩदान तवेच वधुारयत 
उऩदानाचे प्रदान इत्मादीफाफतची ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. 
 

5. ननलतृ्तीलेतन/कुटुॊफननलतृ्ती लेतनाचा लाढील दय ल वलावाधायण दय फदराफाफत वलहशत नभनु्मातीर 
प्रभाणणत नोंदलशी ठेलणे आलचमक आशे. एक वाधी नोंदलशी ठेलण्मात आरी अवनू त्माभध्मे ऩाॊढयी 
ळाई रालनू खाडाखोड केरेरी आशे. ल त्मालय वलबाग प्रभखुाच्मा स्लाषयी नाशी. अळी प्रभाणणत नोंदलशी 
ठेलण्मात न आल्माने ननलतृ्तीलेतनातीर फदराफाफतची भाहशती उऩरब्ध शोत नाशी. त्माभऱेु अनतप्रदान 
शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी.  

 

6. ननलतृ्तीलेतन दयात फदर झाल्माने अथला भदुती कुटुॊफ ननलतृ्तीलेतन वलहशत कारालधीनॊतयशी चार ू
याहशल्माने ननलतृ्तीलेतनात अनतप्रदान शोत.े अनतप्रदानाची लवरुी शप्तलेायीने कयालमाची अवल्माने 
त्मालय ननमॊत्रण ठेलण्मावाठी ननलतृ्तीलेतन अनतप्रदान नोंदलशी ठेलणे आलचमक अवताना अळी नोंदलशी 
ठेलण्मात आरी नाशी. त्माभऱेु अनतप्रदानाची लवरुी ननमलभतऩणे शोत आशे ककॊ ला नाशी, माफाफतची 
खात्री शोत नाशी.  

       ननलतृ्तीलेतन प्रदानाचे अनऴुॊगाने ननमभानवुाय ठेलालमाच्मा वलहशत नभनु्मातीर नोंदलशमा 
तऩावणीव उऩरब्ध करुन देणेफाफत तवेच त्मा अनऴुॊगाने अलबरेख ऩयुवलणेफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.86 
हद.26.03.2018 नवुाय कऱवलण्मात आरे शोत.े ऩयॊत ुवलहशत नभनु्मातीर नोंदलशमा रेखाऩरयषणाव 
प्राप्त झाल्मा नाशी. माफाफत वलचायणा केरी अवता अळा प्रकायच्मा नोंदलशमाच ठेलण्मात आल्मा 
नवल्माचे वॊफॊधीताकडून वाॊगण्मात आरे.  ननमभानवुाय वलहशत नभनु्मात ठेलालमाच्मा नोंदलशमा 
अद्मालत करुन ल आलचमक नोंदी घेलनू अनऩुारन कयाले. 

DATDUBM6401 (Ref No : 86)                                                                           

111 भनऩा अभयालतीच्मा बाॊडाय वलबागाने वाहशत्म खयेदी कयताना ळावन ननणयमातीर 
तयतूदीनुवाय कामयलाशी न केल्माने ळावन ननदेळाच ेउल्रॊघन झाल्माफाफत. 
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रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 08 

   

रेखा ळीऴा :243   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशानगयऩालरका, अभयालतीच ेवन 2014-15 चे रेखाऩरयषणादयम्मान बाॊडाय वलबागाने भनऩाच्मा वलवलध 

वलबागावाठी जव ेलळषण वलबाग, आयोग्म वलबाग, नगय वधचल वलबाग इत्मादीवाठी वादशत्म खयेदी केरी 
अवून भशायाष्ट्र ळावन, ळावन ननणषम- उदृमोग उजाष ल काभगाय वलबाग क्र. बाॊ.ख.व. 1084/2512/उदृमोग-6 

दद.2 जाने.1992 नुवाय खयेदी कयताना त्मातीर तयतूदीनुवाय कामषलाशी न कयणे, वाठा नोंदलशी अद्मालत न 

ठेलणे, लाटऩ केरेल्मा वादशत्माची वाठा नोंदलशीत नोंद न घेणे, खयेदी वलभतीची स्थाऩना न कयणे, खचाषची 
प्रभाणके ल ननवलदा नस्ती रेखाऩरयषणाव वादय न कयणे, त्माभुऱे खयेदी प्रक्रक्रमा ननमभानुवाय न याफवलल्माने 

अननमलभतता घडून मेण्माची ळक्मता आशे. 

 

  

भशायाष्ट्र ळावन, ळावन ननणाम- उदृमोग उजाा ल काभगाय वलबाग क्र. बाॊ.ख.व. 
1084/2512/उदृमोग-6 हद.2 जाने.1992 नवुाय ळावकीम वलबाग, भशाभॊडऱे ल ननभळावकीम वॊस्था 
माॊनी लस्त ूखयेदी कयताॊना ळावन ननणामातीर तयतदूीचे काटेकोयऩणे ऩारक कयणेफाफत कामालाशी 
वलऴद केरी आशे. बाॊडाय वलबागाने लस्त ूखयेदी कयण्मावाठी खयेदी वलभती स्थाऩन करुन वलभतीव्दाये 
दयकयाय करून खयेदीची कामालाशी कयणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुभनऩाच्मा बाॊडाय वलबागाने वाहशत्म 
खयेदी कयताॊना ळावन ननणामातीर तयतदूीनवुाय कामाप्रणारीचा अलरॊफ न केल्माने ळावन ननदेळाचे 
उल्रॊघन झाल्माचे ननदळानाव आरे. माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशे. 

 
1. भशायाष्ट्र आकजस्भक खचा ननमभ 1965 ननमभ 98 च्मा तयतदुीनवुाय दयलऴी 30 जून योजी वाठा 
नोंदलशी- नवुाय प्रत्मष लळल्रक अवरेल्मा बाॊडाय वाहशत्माची वषभ प्राधधका-माॊनी तऩावणी करुन 
त्माचा ताऱभेऱ घेलनु प्रभाणऩत्र नोंदवलणे आलचमक आशे. ऩयॊत ुअळा प्रकायची कामालाशी बाॊडाय 
वलबागाकडून शोत अवल्माफाफतचे ताऱभेऱ प्रभाणऩत्र रेखाऩरयषणाव आढऱून आरे नाशी. वफफ बाॊडाय 
वाहशत्माची ऩडताऱणी शोत नवल्माचे हदवनू आरे. त्माभऱेु भनऩाच्मा लेगलेगऱमा वलबागाॊना आलचमक 
अवरेल्मा वाहशत्माऩेषा जादा प्रभाणात वाहशत्म खयेदी केल्माचे हदवनू आरे. 
 
2. ळावन ननणाम उद्मोग, उजाा ल काभगाय वलबाग हद. 2 जाने. 1992 भधीर ऩरयच्छेद क्र. 5 
ऩरयलळष्ट्ट 3 नवुाय याखील अवरेल्मा भशा.  रघउुद्मोग वलकाव भशाभॊडऱाभापा त कयालमाच्मा 
खयेदीफाफत केरेरी कामालाशी तवेच वदय ननमभतीर ऩरयच्छेद क्र.6 ऩरयलळष्ट्ट 4, ऩरयलळष्ट्ट 5 तवेच 
ऩरयलळष्ट्ट 11 भधीर तयतदुीनवुाय त्मा त्मा रघउुद्मोजकाॊना हदरेरे प्राधान्म वलचायात घेलनू केरेल्मा 
कामालाशीफाफत आलचमक ती कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे हदवनू आरी नाशी. त्माभऱेु ळावन ननणामाचे ऩारन 
शोताना हदवनू आरे नाशी.  
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3. बाॊडाय वलबागाकडून भशानगयऩालरकेतीर वलवलध वलबागाकयीता आलचमक स्टेळनयी, उऩस्कय ल 
पननाचय खयेदीची नस्ती तऩावणीव उऩरब्ध झारी नाशी. तवेच उक्त ळावन ननणामातीर भिुा क्र. 8.4 
प्रभाणे ऩरयलळष्ट्ट आठ भध्मे दळावलरेल्मा वॊस्थाकडून भाराच्मा दजााफाफत तऩावणी करुन खयेदी 
केरेल्मा लस्तचुे तऩावणी अशलार रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध झारे नाशी. वाठा नोंदलशी तऩावणीव प्राप्त 
झारी ऩयॊत ुवाठा नोंदलशी अदृमालत नवनू वाहशत्म लाटऩ केल्माच्मा नोंदी नोंदलशीत घेण्मात आल्मा 
नाशी. त्माभऱेु वाहशत्माची प्रत्मषात खयेदी करुन वाहशत्म वॊफॊधीत वलबागाॊना लाटऩ कयण्मात 
आल्माफाफतची खात्री शोत नाशी. वाहशत्म प्राप्त झाल्माफाफत लळषण वलबागाकडीर वलबाग प्रभखुाॊच्मा 
स्लाषयी वाठा नोंदलशीत घेण्मात आल्मा नाशी. 
 
4. भनऩातीर लळषण वलबाग, आयोग्म वलबाग ल नगय वधचल वलबाग इत्मादी वलबागावाठी कयण्मात 
आरेरी खयेदी अत्मालचमक अवल्माफाफत भागीर लऴीचा लळल्रक वाठा ल वॊफॊधीत वलबागाकडून प्राप्त 
झारेरी भागणी इत्मादीफाफतचा आढाला घेलनू त्मानवुाय वॊफॊधीत वलबागाकडून आरेरी भागणी मोग्म 
ल लाजली अवल्माफाफतची खात्री केल्माफाफतची आलचमक अलबरेख रेखाऩरयषणाव ऩयुवलण्मात आरे 
नाशी. 
 
5. हदनाॊक 31.03.2015 ऩमतं  खयेदी कयण्मात आरेल्मा ल वलबागननशाम लाटऩ केरेल्मा वाहशत्म ल 
वलबागाकड ेलळल्रक वाहशत्म माचे ऩरयभाण ल रेखाऩरयषण कारालधीत खयेदी केरेल्मा वाहशत्मालयीर 
खचााचा तऩलळर भागणी करुनशी प्राप्त झारेरा नाशी. तवेच बाॊडाय वलबागाने खयेदी केरेल्मा 
वाहशत्माफाफत ऩयुलठादायाॊना कयण्मात आरेरे प्रदानाफाफतची खचााची प्रभाणके भागणी करुनशी 
रेखाऩरयषणाव ऩयुवलण्मात आरी नाशी. 
 
6. बाॊडाय वलबागाभापा त वलवलध वलबागाॊना ऩयुवलण्मात आरेरी स्टेळनयी,  उऩस्कय ल पननाचय तवेच 
त्मा वलबागाकडून लाऩयामोग्म नवरेल्मा ल ऩयत आरेल्मा वाहशत्माची नोंद घेतरेरी नोंदलशी तवेच 
खयेदी केरेरे वाहशत्म ल लळल्रक वाहशत्म वाठा माफाफतच्मा ताऱभेऱ वॊफॊधीत वलबाग प्रभखुाॊने घेणे 
आलचमक आशे. माफाफतचे  ताऱभेऱ वललयणऩत्र ल नोंदलशी तऩावणीव प्राप्त झारी नाशी. 
 
7. लाऩयामोग्म नवरेल्मा लस्तचुे ननरेखन तवेच त्माची वलल्शेलाट ननरेणखत भलु्मावश नभदू केरेरे दय 
ल ननरेखन भलु्मावश नभदु केरेरे दय ल ननरेखन अथला वलल्शेलाट रालरेल्मा भारभत्तचेी वलबागलाय 
वॊख्मा ल ऩरयणाभ नोंदलशीत नभदु कयणे आलचमक आशे. तवेच भारभत्तचे्मा वलक्रीऩावनू प्राप्त 
झारेरी ककॊभत आणण वदय यक्कभ भनऩा ननधीत जभा केल्माचा तऩलळर माफाफतची नोंदलशी 
तऩावणीव वादय कयण्मात आरी नाशी. 
 
8. भुॊफई वलत्तीम ननमभ 1959 नवुाय जडवॊग्रश वाहशत्माचे ऩडताऱणीफाफत वलबागप्रभखुाने कामालाशी 
केरी आशे ककॊ ला कवे,  माफाफत खुरावा केरेरा नाशी. लास्त: वलकता स्थामी ल हटकाउ स्लरुऩाच्मा 
जॊगभ भारभत्तचेी वचूी जॊगभ भारभत्तचे्मा ऩसु्तकात, प्राधधकृत अधधका-माच्मा आद्माषयीननळी नभदू 
केरी ऩाहशज.े जेव्शा भारभत्ता  वलक्रीने अथला अन्म भागााने अॊनतभ: ननकारात काढरी जात,े तवे्शा 
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अळा वलल्शेलाटीचा तऩलळर ऩलुोलरखीत अधधका-माच्मा स्लाषयीननळी नभदू केरा ऩाहशजे. 
भशानगयऩालरकेल्मा भारकीच्मा जॊगभ भारभत्तचे्मा ऩसु्तकात वॊऩणूा आरेख नभदू अवणे आलचमक 
आशे. ऩयॊत ुअळी कामालाशी भनऩाच्मा बाॊडाय वलबागाकडून शोत अवल्माचे हदवनू मेत नाशी. 
 
        उऩयोक्त फाफी रषात घेता रेखाऩरयषण लऴाात स्टेळनयी ल वाहशत्म खयेदी कयताना वलत्तीम 
औधचत्माचे ऩारन झारे नवल्माचे   हदवनू आरे. भशानगयऩालरकेच्मा ननधीतनू खचा कयताना 
खचााफाफत वलावाधायण वभजूतदाय व्मक्ती स्लत:च्मा ऩळैातनू खचा कयताना जेलढी दषता फाऱगतो 
तलेढीच काऱजी घेणे वॊफॊधीत अधधका-माची जफाफदायी आशे. वन 2014-15 मा वलत्तीम लऴाात खयेदी 
कयण्मात आरेल्मा ल वलबागननशाम लाटऩ केरेरे वाहशत्म ल वलबागाकड ेलळल्रक वाहशत्माचा वाठा 
तवेच रेखाऩरयषण कारालधीत एकूण खचााफाफतचा तऩलळर वलशीत नभनु्माभध्मे रेखाऩरयषणाव वादय 
कयण्मावलऴमी अधावभाव ऩत्र क्र.152 हद.21.04.2018 अन्लमे कऱवलण्मात आरे शोत.े त्माफाफतची 
भाशीती अप्राप्त अवल्माने वलबागाने अलास्तल खयेदी केल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. उऩयोक्त्  
भदु्माची भाहशती ल अलबरेख तवेच नोंदलशमा रेखाऩरयषणाव प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात 
मेत आशे.       

DATDUBM6401 (Ref No : 152)                                                                           

119 भनऩाच्मा र्ळषण वलबागातीर र्ळषक ल र्ळषकेतय ऩदाॊचा आकृतीफॊध भॊजूय नवणे ल 
लेतन देमकातीर रृटमाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :235   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशानगयऩालरका अभयालतीच्मा वन 2014-15 चे रेखाऩरयषणादयम्मान लळषण वलबागाकडीर भालवक लेतन 

देमकाची ऩडताऱणी केरी अवता लळषण वलबागातीर लळषक ल लळषकेतय कभषचा-माॊचा आकृतीफॊध भॊजूय 

नवल्माचे ददवून आर.े तवेच लेतन देमकाभध्मे भॊजूय ऩदाची वॊख्मा, कामषयत ऩदे ल रयक्त ऩदे क्रकती ल त्मा 
ऩदाॊना रागू कयण्मात आरेरी लेतनफॉड ल ग्रेड-ऩे देमकात नभूद कयण्मात आरा नाशी. श्जल्शा ऩरयऴदेतून 

अनतरयक्त ठयरेल्मा क्रकॊ ला भनऩाकड ेलगष केरेल्मा लळषकाॊची वॊख्मा नभूद न कयताच लेतन देमके भॊजूय 

कयण्मात आरी. 
 

  



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[312] 

 भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ  1949 चे प्रकयण 29 ननमभ, उऩवलधी, वलननमभ आणण स्थामी 
आदेळ, करभ 457(3) नवुाय भनऩा अधधकायी/ कभाचायी (अ) ज्मा जागेलय नेभणूक कयण्माचा  अधधकाय भनऩा  
वलहशत अवेर त्मा जागेवाठी आलचमक अवरेरी अशाता आणण त्मा जागेलय नेभणूक कयण्माची ऩध्दती (फ) 
अन्म जागेलय नेभणूक कयण्माची ऩध्दती ठयवलण्माफाफत ननमभ कयण्माचे अधधकाय भशानगयऩालरकेव आशे. 

वदय ननमभाव करभ 455 अन्लमे ळावनाची भॊजूयी घेणे आलचमक आशे. भनऩा भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका 
अधधननमभ 1949 च ेकरभ 51(1त3े) प्रभाणे लळषण वलबागाचा आकृतीफॊध भॊजूय नाशी. त्माप्रभाणे भनऩाने 

ळावनाची भॊजूयी घेतरी नवल्माच ेननदळानाव आर ेआशे. तवेच भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अधधननमभ 

1949 करभ 51(1त3े) प्रभाणे अदमाऩ भनऩाने आकृतीफॊध भॊजूयीचा प्रस्ताल ळावनाव वादय केरेरा नाशी. 
 
     भनऩाने वन 2016 भध्मे प्रस्तावलत केरेल्मा आकृतीफॊधाभध्मे एकुण 469 ऩदे नभदू केरेरी आशे. 
त्मालळलाम जजल्शा ऩरयऴद, अभयालतीकडून अनतरयक्त ठयरेरी लळषकाॊची ऩदे तवेच लळषण वेलकाची ऩदे 

माफाफतची भाहशती रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन हदरी नाशी. 
 
अ.क्र. ऩदाचा तऩलळर लेतनशे्रणी ग्रेड-ऩे कामायत ल प्रस्तावलत ऩदे 
1 लळषणाधधकायी (याज्म वॊलगा) 15600-39100 5400 1 
2 वशा.अधधषक 9300-34800 4200 1 
3 ळाऱा ननयीषक 9300-34800 4200 3 
4 भखु्माध्माऩक (भाध्मलभक) 9300-34800 4800 5 
5 वशा.लळषक (भाध्मलभक) 9300-34800 4300 32 
6 भखु्माध्माऩक (प्राथलभक) 9300-34800 4200 25 
7 वशा.लळषक (प्राथलभक) 5200-20200 2800 249 
8 लरयष्ट्ठ लरऩीक 5200-20200 2400 3 

9 कननष्ट्ठ लरऩीक 5200-20200 1900 10 

10 लळऩाई 44400-7740 1300 140 

 एकुण   469 

 
    वन 2014-15 चे रेखाऩरयषणादयम्मान लळषण वलबागाकडीर लेतन देमकाची ऩडताऱणी केरी अवता लेतन 

देमकाभध्मे भॊजूय ऩदाची वॊख्मा नभदू केरी नाशी. लळषण वलबागातीर वलॊगाननशाम भॊजूय ऩदे, कामायत ऩदे ल 

रयक्त ऩदे तवेच ऩदाच्मा लेतनशे्रणी नभदू केरी नाशी.  
 
        99 भयाठी लळषकाच ेलेतन देमक भाशे जुर-ै2014 देम ऑगस्ट-2014 प्रभाणक क्र.5542 हद.1.10.2014 

रु.3314458/- नवुाय प्रदान कयण्मात आर.े वदय देमक भाशे जुर-ै2016 चे तमाय कयण्मात आर ेअवनू देमकालय 

प्रभाणक क्र.5542 हद.1.10.2014 नभदू केरा आशे. देमकातनू कऩात केरेल्मा यकभा आमकय, जजलण वलभा 
ऩॉलरवी, आलती जभा ल वशकायी ऩत वॊस्थेची कजा कऩात इ. वॊफॊधीत कामाारमाकड ेजभा केल्माचे ऩरयलळष्ट्ट 

देमकावोफत जोडर ेनाशी. त्माभऱेु कऩात कयण्मात आरेल्मा यकभा त्मा-त्मा कामाारमाकड ेजभा केल्माची खात्री 
शोत नाशी. प्रदान कयण्मात आरेल्मा देमकालय लळषणाधधकायी ल भखु्मरेखाधधकायी माॊची स्लाषयी नाशी.  
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    उऩयोक्त प्रकयणी अधावभाव ऩत्र क्र.167 हद.04.05.2018 नवुाय अलबरेख, भाहशती  नभदू भदु्मालयीर 

खुरावा वादय कयण्माव कऱवलण्मात आर ेशोत.े ऩयॊत ुरेखाऩरयषण वॊऩेस्तोलय अलबरेख ल खुरावा प्राप्त झारा 
नाशी. ऩरयणाभी आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.  

DATDUBM6401 (Ref No : 167)                                                                           

120 भशानगयऩार्रकेच्मा वलवलध वलबागाच्मा जाहशयाती प्रर्वद्ध कयण्माच ेआदेळ, वॊफॊधधत 
लतृ्तऩराॊना जाहशयाती प्रर्वद्ध झाल्मानॊतय ननगयर्भत केल्माने झारेरी अननमर्भतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळा.नन. क्र.ऩीमुली-1000/प्र.क्र.73/2000/34 दद.1 भे 2001 मातीर 

ऩरय.क्र. 6 अन्लमे भशानगयऩालरकेच्मा लगीकृत जादशयाती तवेच दळषनी जादशयाती ळावन धोयणाप्रभाणे 

लतृ्तऩत्राॊना ऩयस्ऩय वलतयीत कयण्माचे अधधकाय आशेत.तथावऩ,त्माॊनी आऩल्मा जादशयातीच्मा वलतयणावाठी 
ळावनभान्म लतृ्तऩत्राॊच्मा मादीचा तवेच ळावनभान्म दयाचा अॊगीकाय करून ळावन धोयणाप्रभाणे त्मा त्मा 
लगाषतीर लतृ्तऩत्राॊभध्मे कयालमाच्मा वभान तत्लालयीर लाटऩाच्मा धोयणाचा कटाषाने अॊभर कयाला अव ेनभूद 

आशे. भात्र अभयालती भशानगयऩालरकेने उऩरब्ध करून ददरेल्मा अलबरेख्माच्मा तऩावणीत वन 2014-15 

भध्मे भशानगयऩालरकेनी ददरेल्मा अनेक जादशयाती ह्मा वॊफॊधीत लतृ्तऩत्रात अगोदय प्रकालळत झाल्मात ल नॊतय 

जादशयात प्रलवद्ध कयण्माफाफत वॊफॊधीत लतृ्तऩत्राॊना आदेळ देण्मात आर.ेमाभुऱे जादशयात देताॊना योष्ट्टय ऩद्धत 

डालरून वललळष्ट्ट लतृ्तऩत्राॊना राब ऩोशोचवलण्माच्मा दृष्ट्टीन ेभुद्दाभ जादशयात प्रलवद्धीनॊतय आदेळ ददर ेजाण्माची 
ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
 

  

          भशानगयऩालरका, अभयालतीचे वन 2014 -15 च े रेखाऩयीषणात भनऩाच्मा जाहशयात वलबागाकडून 

उऩरब्ध करून देण्मात आरेल्मा अलबरेख्माच्मा तऩावणीत ऩढुीर प्रभाणकाॊच्मा वोफत वॊरग्न लतृ्तऩत्राॊभध्मे 

आधी जाहशयात प्रलवद्ध झारी अवनू नॊतय जाहशयात प्रलवद्धीचे आदेळ वॊफॊधधताॊना देण्मात आल्माचे ननदळानाव 

आर.े 

 प्रभाणक क्रभाॊक 13180/ हद.20-03-2015 रु.14008/-. 
 

अ.क्र लतृ्तऩत्राच े जाहशयात प्रलवद्धीफाफतच ेआदेळ वॊफॊधीत जाहशयात प्रलवद्ध 
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 नाल तथा 
वॊफॊधीत 

वलबाग 

क्रभाॊक ल त्मात नभदू 

जाहशयातीचा हदनाॊक 

लतृ्तऩत्रात 

प्रत्मष 

प्रकालळत 

जाहशयातीचा 
हदनाॊक 

केरेफाफत देमकावोफत 

वॊरग्न ऩालतीचा क्रभाॊक, 

हदनाॊक ल यक्कभ  तथा 
ऩालतीलय नभदू जाहशयात 

प्रकाळनाचा हदनाॊक 
1  “वलदबा 

भतदाय” 
नगययचना 
वलबाग  

क्र.अभनऩा/जवावल/230/2014 

हद.13-11-2014. 
14-11-2014 

 
 
 
14-11-2013 

क्र.5118/हद.23-11-2013 

रु.1088/-  
14-11-2013  

2  “वलदबा 
भतदाय” 
फाजाय ऩयलाना 
वलबाग 

क्र.266/हद.07-12-2014  
08-12-2014  

 
 
09-12-2013  

क्र.5179/हद.10-12-2013 

रु.4080/- 
09-12-2013  

3  “वलदबा 
भतदाय” 
अनतक्रभण 

वलबाग 

क्र.265/हद.04-12-2014. 
 
05-12-2014  

 
 
 
05-12-2013  

क्र.5172 हद.10-12-2013 

रु.4080/- 
05-12-2013  

4  “वलदबा 
भतदाय” 
भहशरा ल 

फारकल्माण 

वलबाग 

क्र.251/हद.26-11-2013  

(लऴा 2014 खोडल्माच े स्ऩष्ट्ट 

हदवनू मेत आशे.) 
27-11-2013  

 
 
 
 
27-11-2013  

क्र.5145 हद.30-11-2013 

रु.2040/-  
 
27-11-2013  

 
प्रभाणक क्रभाॊक 13181/ हद.20-03-2015 रु.18360/-. 
 

अ.क्र 
 

लतृ्तऩत्राच े

नाल तथा 
वॊफॊधीत 

वलबाग 

जाहशयात प्रलवद्धीफाफतच े

आदेळ क्रभाॊक ल त्मात 

नभदू जाहशयातीचा 
हदनाॊक 

वॊफॊधीत लतृ्तऩत्रात 

प्रत्मष प्रकालळत 

जाहशयातीचा 
हदनाॊक  
 

जाहशयात प्रलवद्ध केरेफाफत 

देमकावोफत वॊरग्न ऩालतीचा 
क्रभाॊक, हदनाॊक ल यक्कभ  तथा 
ऩालतीलय नभदू जाहशयात 

प्रकाळनाचा हदनाॊक  
1  “वलदबा 

भतदाय” 
क्र.372/ हद.15-2-2014, 
16-02-2014  

 
 
16-01-2014 

क्र.5334 हद.13-02-2014 

रु.4080/-  
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नगययचना 
वलबाग 

 
3)प्रभाणक क्रभाॊक 13229/ हद.23-03-2015 रु.16524/-. 
 

अ.क्र 
 

लतृ्तऩत्राच े नाल 

तथा वॊफॊधीत 

वलबाग 

जाहशयात 

प्रलवद्धीफाफतचे आदेळ 

क्रभाॊक ल त्मात नभदू 

जाहशयातीचा हदनाॊक 

वॊफॊधीत लतृ्तऩत्रात 

प्रत्मष प्रकालळत 

जाहशयातीचा 
हदनाॊक  
 

जाहशयात प्रलवद्ध केरेफाफत 

देमकावोफत वॊरग्न ऩालतीचा 
क्रभाॊक, हदनाॊक ल यक्कभ  तथा 
ऩालतीलय नभदू जाहशयात 

प्रकाळनाचा हदनाॊक  
1  “फातभीऩत्र” 

नगयवधचल 

वलबाग 

क्र.373/ हद.16-2-2014 
17-02-2014    

 
16-02-2014  

क्र.230 हद.16-02-2014 

रु.6480/-  
16-02-2014 

    
     भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळा.नन. क्र.ऩीमलुी-1000/प्र.क्र.73/2000/34 हद.1 भे 2001 मातीर 

ऩरय.क्र. 6 अन्लमे भशानगयऩालरकेच्मा लगीकृत जाहशयाती तवेच दळानी जाहशयाती ळावन धोयणाप्रभाणे 

लतृ्तऩत्राॊना ऩयस्ऩय वलतयीत कयण्माचे अधधकाय आशेत.तथावऩ,त्माॊनी आऩल्मा जाहशयातीच्मा वलतयणावाठी 
ळावनभान्म लतृ्तऩत्राॊच्मा मादीचा तवेच ळावनभान्म दयाचा अॊगीकाय करून ळावन धोयणाप्रभाणे त्मा त्मा 
लगाातीर लगाातीर लतृ्तऩत्राॊभध्मे कयालमाच्मा वभान तत्लालयीर लाटऩाच्मा धोयणाचा कटाषाने अॊभर कयाला 
अव ेनभदू आशे. भात्र अभयालती भशानगयऩालरकेने उऩरब्ध करून हदरेल्मा अलबरेख्माच्मा तऩावणीत वन 

2014-15 भध्मे भशानगयऩालरकेनी हदरेल्मा अनेक जाहशयात वॊफॊधीत लतृ्तऩत्रात अगोदय प्रकालळत झाल्मात ल 

नॊतय जाहशयात प्रलवद्ध कयण्माफाफत वॊफॊधीत लतृ्तऩत्राॊना आदेळ देण्मात आर.ेमाभऱेु जाहशयात देताॊना योष्ट्टय 

ऩद्धत डालरनू वललळष्ट्ट लतृ्तऩत्राॊना राब ऩोशोचवलण्माच्मा दृष्ट्टीन ेभिुाभ जाहशयात प्रलवद्धीनॊतय आदेळ हदल्माची 
ळक्मता नाकायता मेत नाशी.   

     माफाफत अधावभाव क्र.26 हद.05/02/2018 अन्लमे खुरावा भागवलण्मात आरा.भात्र खुरावा 
प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATMMSM6701 (Ref No : 26)                                                                           

121 फाॊधकाभ वलबागातीर कननष्ठ अर्बमॊत्माॊना ऩूलयरषी प्रबालाने ननमुकतीचा राब प्रदान 
कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 
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रेखा ळीऴा :00   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग, ळावन ननणषम क्र.अभऩा-1004/82/प्र.क्र.36/नवल-25, ददनाॊक 

27.12.2004 नुवाय भनऩाचे वलवलध आस्धाऩनेलयीर 59 योजॊदायी/कॊ त्राटी/कामषव्ममी कभषचा-माॊना भनऩाचे 
लेगलेगऱमा आदेळान्लमे भनऩाच्मा वेलेत वाभालून घेण्मात आर ेअवून ननमुक्ती ददरेल्मा कननष्ट्ठ 

अलबमॊत्माॊना नगय वलकाव वलबाग ळावन ननणषम क्र. एए1480 /321/वी आय -35 दद. 9 भाचष 1989 भधीर 

तयतुदीनुवाय कामषव्ममी आस्थाऩनेलयीर वेला जोडून  ऩूलषरषी प्रबालाने लेतनशे्रणीचा राब स्थामी वलभतीने 

ठयाल क्र.21, दद.31.07.2009 अन्लमे भॊजूय केरेरा ददवतो.  ऩयॊतु वदय वेला ऩूलषरषी प्रबालाने जोडून 

घेण्माकरयता ळावनाकड ेऩाठवलरेल्मा प्रस्तालाव अद्माऩ भॊजुयी प्राप्त झारी नवल्माच ेददवून मेत.े 

 

  

       अभयालती भशानगयऩालरकेच्मा वलवलध आस्धाऩनेलयीर 59 योजॊदायी/कॊ त्राटी/कामाव्ममी कभाचाऱ्माॊना 
भनऩाच्मा वेलेत वाभालनू घेणेफाफत प्रस्ताल वलावाधायण वबा ठयाल क्र.77, 86 ल 102 , हदनाॊक 19.7.2003 

ळावनाकड ेभनऩाचे ऩत्र क्र.अभनऩा/वाप्रवल/1490/2004, हदनाॊक 20.7.2004 नवुाय वादय कयण्मात आरा शोता.  
वदय प्रस्तालाच्मा अनऴुॊगाने भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग, ळावन ननणाम क्र.अभऩा-
1004/82/प्र.क्र.36/नवल-25, हदनाॊक 27.12.2004 नवुाय भॊजूयी प्रदान आल्माची नोंद वॊफॊधधताॊच्मा  
वेलाऩसु्तकात हदवनू मेत.े   

       उऩरब्ध केरेल्मा भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग, ळावन ननणाम हदनाॊक 27.12.2004 नवुाय  

अळा कभाचा-माॊना कामायत ऩदावाठी आलचमक अवरेरी ळषैणणक ऩात्रता वलचायात घेलनू वेलेत वाभालनू 

घेण्मात आर े आशे. मा कभाचाऱ्माॊभध्मे म्मनुनलवऩर नगययचना,  फाॊधकाभ ल वलद्मतु वलबागातीर 

अलबमॊत्माॊचाशी वभालेळ आशे. भनऩा, अभयालती, वाभान्म प्रळावन वलबागाच े ननमकु्ती आदेळ 

क्र.अभनऩा/वाप्रवल/उऩआ/3861/05, हद.1.2.2005 तवेच आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/उऩआ/3944/05, 
हद.7.2.2005 नवुाय वभालेळन कयताना  ऩलूारषी प्रबालाने ननमलभत वेलेच ेकोणतशेी राब देण्मात मेणाय नाशी, 
अळी अट ठेलण्मात आरी. ऩयॊत ु लयीरऩकैी ऩढुीर काशी अलबमॊत्माॊच्मा वेलाऩसु्तकाची ऩडताऱणी कयताना 
त्माॊच्मा कामाव्ममी आस्थाऩनेलयीर वेला ननमलभत वेला म्शणून आचलालवत प्रगती मोजनेवाठी अशाताकायी वेला 
म्शणून गशृीत धयण्मात आरी  आशे अव ेहदवनू आर.े 

1. श्री.आलळऴ अनॊत अलवये 

2. श्री.आनॊद वयेुळयाल जोळी 

3. श्री.अवलनाळ प्रबाकय यघटाटे 

4. श्री.नॊदककळोय नाभदेलयाल नतखीर े

5. श्री.ननतीन भशादेलयाल फोफड े

6. श्री.नननतन प्रल्शादयाल बटकय 
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7.श्री.ऩी.एभ.लानखड े

8. श्री.प्रभोद वलठ्ठरयाल इॊगोरे 
9.श्री.वधुीय वलठ्ठरयाल गोटे 

       मा वॊदबाात आमकु्त, भनऩा, अभयालती माॊनी उऩयोक्त प्रकयणाॊतीर अलबमॊत्माॊची कामाव्ममी 
आस्थाऩनेलयीर वेला अखॊडडत वभजण्माव ळावनाची भान्मता लभऱाली, मा आळमाचा प्रस्ताल नगय वलकाव 

वलबागाकड ेक्र. अभनऩा/वाप्रवल/उऩा/179, हद. 22 जानेलायी 2010 अन्लमे ऩाठवलण्मात आरा अवल्माच ेउऩरब्ध 

झारेल्मा प्रस्तालाच्मा प्रतीलरून रषात मेत.े  त्माभध्मे उल्रेणखल्मानवुाय नगय वलकाव वलबाग, ळावन ननणाम 

क्र.एए1480 /321/वी आय-35, हद. 9 भाचा 1989 भधीर तयतदुीनवुाय कामाव्ममी आस्थाऩनेलयीर कारालधी 
ननमलभत वेलेव जोडून ननमकु्तीऩावनू लावऴाक लेतनलाढी भॊजूय कयण्माच्मा वदय अलबमॊत्माॊच्मा वलनॊतीव 

अनवुरून स्थामी वलभतीने ठयाल क्र.21,  हद.31.07.2009 अन्लमे लावऴाक  लेतनलाढीवश हद.  9 भाचा 1989 च्मा 
ळावन ननणामातीर तयतदुी राग ूकयण्माचा ठयाल भॊजूय कयण्मात आरा शोता. 

       वदय ठयाल ल हद. 9 भाचा 1989 च्मा ळावन ननणामाची प्रत उऩरब्ध  झारी नाशी.  तथावऩ, त्माभधीर 

तयतदुी राग ूकरून वॊफॊधधताॊना कामाव्ममी आस्थाऩनेलयीर वेलेचा काल्ऩननक राब प्रदान स्थामी वलभतीने 

भॊजूय केरा अवरा तयी ळावनाकड ेवादय केरेल्मा  उऩयोक्त प्रस्तालाव भॊजुयी प्राप्त शोणे आलचमक लाटत.े 
DATDSTM7301 (Ref No : 105)                                                                           

123 अनतिभणाच ेकाभालयीर लाशनाॊच्मा लाऩयातीर अननमर्भतता तवेच रॉगफुकालयीर 
दैनॊहदन नोंदीवभोय स्त्लाषऱ्मा नवणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊ ख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :202   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भनऩाने अनतक्रभण वलबागाकरयता रालरेल्मा लाशनाॊच्मा रॉगफुकालयीर दैनॊददन नोंदीॊवभोय लाशन 

लाऩयणाऱमाॊच्मा तवेच जफाफदाय अधधकाऱमाॊच्मा स्लाषऱमा घेण्मात आल्मा नाशीत.  तवेच लाशनाचे वन 2014-

15 मा लऴाषत वुरुलातीऩावून ळलेटऩमतं वायखाच ॲव्शयेज दळषवलल्माभुऱे लाशनाचा ल इॊधनाचा मोग्मरयत्मा 
लाऩय कयण्मात आल्माफाफत खात्री ऩटत नाशी. 
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     भनऩाचे वन 2014-15 चे रेखाऩयीषणात अनतक्रभण वलबागाने ळशयातीर यस्त्मालयीर अनतक्रभण काढणे, 

अनधधकृत फाॊधकाभ ऩाडणे, ळशयातीर रशान भोठे नार ेवाप कयणे इ.काभाकरयता खारीर लाशनाॊचा लाऩय 

केल्माचे उऩरब्ध अलबरेख ल रॉगफकुालयीर नोंदीॊलरुन हदवनू मेत.े 

(1)  लाशन क्र.जेवीफी 3D वऩुय भळीन – लाशन चारक श्री.रक्ष्भण नतहशरे 

(2)  लाशन क्र.एभएच-27-वी-533 – लाशन चारक श्री.कन्शैय्मा जमस्लार  

(3)  लाशन क्र.जेवीफी जेडी-315 भळीन – लाशन चारक श्री.वयुेंर लानखड े

(4)  लाशन क्र.एभएच-27-ए-3821 – लाशन चारक श्री.लावदेुल काठोड े

 

(1)   लाशन क्र.जेवीफी-जेडी-315 चे रॉगफकुाची तवेच ऩेरोर रेखा यजजष्ट्टयची तऩावणी केरी अवता वदय 

लाशनाचे भाशे एवप्रर-2014 त ेडडवेंफय-2014 मा कारालधीत वरुुलातीचे रयडीॊग 2110 अवनू भाशे डडवेंफय-2014 च े

रयडीॊग 3041 म्शणजेच मा दयम्मान वदय लाशन एकूण 931 ताव लाऩयण्मात आल्माच ेरॉगफकुालयीर नोंदीलरुन 

हदवनू मेत.े  वदय कारालधीत एकूण 6517 लरटय इॊधनाचा लाऩय केल्माच ेहदवनू मेत.े  म्शणजेच प्रनत ताव 7 

लरटय ननमलभत इॊधनाचा लाऩय झाल्माचे हदवनू मेत.े  लास्तवलक काभाचे स्थऱ रषात घेता इॊधनाचा ॲव्शयेज 

कभी जादा शोणे आलचमक आशे.  ऩयॊत ुननमलभत 7लरटय प्रनत ताव माप्रभाणे इॊधनाचा लाऩय झाल्माच ेहदवनू 

मेत.े  वदय ॲव्शयेज वषभ अधधकाऱ्माने प्रभाणणत केरेरा नाशी. 
 

(2)   लाशन क्र.एभएच-27-ए-3821 चे रॉगफकुाची तवेच इॊधन रेखा यजजष्ट्टयची तऩावणी केरी अवता वदय 

लाशनाचे भाशे एवप्रर-2014 त ेजून-2014 मा कारालधीत वरुुलातीच ेरयडीॊग 26685 अवनू भाशे जून-2014 अखेय 

रयडीॊग 29118 म्शणजेच मा दयम्मान वदय लाशन एकूण 2433 कक.लभ. लाऩयण्मात आल्माच ेरॉगफकुालयीर 

नोंदीलरुन हदवनू मेत.े  वदय कारालधीत एकूण 811 लरटय इॊधनाचा लाऩय केल्माचे हदवनू मेत.े  म्शणजेच प्रनत 

लरटय ननमलभत 3 कक.लभ. ॲव्शयेजने इॊधनाचा लाऩय झाल्माच ेहदवनू मेत.े  लास्तवलक काभाच ेस्थऱ रषात घेता 
इॊधनाचा ॲव्शयेज कभी जादा शोणे आलचमक आशे.  ऩयॊत ुननमलभत 3 कक.लभ. प्रनतलरटय माप्रभाणे इॊधनाचा लाऩय 

हदवनू मेत.े  तवेच भाशे जुर-ै2014 त ेपेब्रलुायी-2015 मा कारालधीत लभटय रयडीॊगची नोंद घेण्मात आरी नवनू 

केलऱ इॊधनाच्मा लाऩयाची नोंद रॉगफकुालय कयण्मात आरी.  

(3)    लाशन क्र.एभएच-27-533 चे रॉगफकुाची तवेच इॊधन रेखा यजजष्ट्टयची तऩावणी केरी अवता वदय 

लाशनाचे भाशे एवप्रर-2014 त ेभाचा-2015 मा कारालधीत वरुुलातीचे रयडीॊग 173080 अवनू भाशे भाचा-2015 

अखेय रयडीॊग 187845 म्शणजेच मा दयम्मान वदय लाशन एकूण 14765 कक.लभ. लाऩयण्मात आल्माच े

रॉगफकुालयीर नोंदीलरुन हदवनू मेत.े  वदय कारालधीत एकूण 2951 लरटय इॊधनाचा लाऩय केल्माचे हदवनू मेत.े  

म्शणजेच प्रनत लरटय ननमलभत 5 कक.लभ. ॲव्शयेजने इॊधनाचा लाऩय झाल्माच े हदवनू मेत.े  लास्तवलक काभाच े

स्थऱ रषात घेता इॊधनाचा ॲव्शयेज कभी जादा शोणे आलचमक आशे.  ऩयॊत ु ननमलभत 5 कक.लभ. प्रनत लरटय 

माप्रभाणे इॊधनाचा लाऩय झाल्माच ेहदवनू मेत.े 

     मालरुन लाशनाॊच्मा लाऩयाफाफत लास्तवलक नोंदी न कयता लाशनाचा वातत्माने ॲव्शयेज कामभ 

ठेलण्माकरयता नोंदी केल्माच ेहदवनू मेत अवनू वषभ अधधकाऱ्माॊच ेदरुाष हदवनू मेत अवनू लाशनाचा दरुुऩमोग 

झाल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी.   

      लाशनाॊचे रॉगफकुची तऩावणी केरी अवता लाशन लाऩयाच्मा दैनॊहदन नोंदीॊवभोय लाशन चारकाच्मा 
स्लाषऱ्मा घेण्मात आल्मा नवनू वदय नोंदी फयोफय अवल्माफाफत जफाफदाय अधधकाऱ्माच्मा स्लाषऱ्मा घेण्मात 
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आल्मा नाशीत.   

 

     माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.192, हदनाॊक 30.05.2018 तवेच अधावभाव ऩत्र क्र.194, हद.31.05.2018 नवुाय 

खुरावा भागवलरा अवता कोणतशेी अनऩुारन प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATDSTM7301 (Ref No : 194)                                                                           

126 खाजगी फाॊधकाभाच ेवॊफॊधात काभगाय कल्माण उऩकयाची यकभ ळावनाच ेफॉक खात्मात 
ऩयस्त्ऩय बयणा केल्मानॊतय भनऩाकडून त्माची वत्मता ल तऩावणी न शोण्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   ळावनननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

खाजगी फाॊधकाभधायकाॊना ऩयलानगी देण्माऩूली काभगाय कल्माण उऩकयाची आकायणी करून भनऩानेच लवूर 

कयणे ल ळावन खाती जभा कयणे फॊधनकायक अवताना फाॊधकाभधायकाॊना  ऩयस्ऩय यकभ फॉकेत बयण्माची भुबा 
देणे ल अचमा  यकभाॊची फॉक स्क्रोर क्रकॊ ला कोणत्माशी ऩध्दतीने खात्री न कयणे माभुऱे 2014-2015 भधीर 

उऩकयाच्मा भागणीच्मा एकूण रु.2.58 कोटी यकभेच्मा ळावन बयण्मा वलऴमी ळॊका ननभाषण शोत.े मा प्रकयणात 

ळावन ननणषम दद. 17.6.2010 ल भशायाष्ट्र कोऴागाय ननमभ 1968 भधीर ननमभ 98 (5) भधीर तयतुदीच े

उल्रॊघन झार ेआशे. 

 

  

    इभायत ल इतय फाॊधकाभ (योजगाय वलननमभ ल वेलाळती) अधधननमभ 1996 (कें रीम अधधननमभ 
27/1996) आणण त्माअॊतगात इभायत ल इतय फाॊधकाभ काभगाय कल्माण उऩकय अधधननमभ 1996 
(कें रीम अधधननमभ 27/1996) शे कामदे कें र ळावनाने इभायत ल इतय फाॊधकाभ षेत्रात कामायत 
अवरेल्मा फाॊधकाभ भजुयाॊच्मा कल्माणकायी उिेळाने प्रस्तावऩत झारे अवनू  कें रळावनाने इभायत ल 
इतय फाॊधकाभ काभगाय कल्माण उऩकय ननमभ 1998 अॊभराने आणरेरे आशेत. भखु्म 
अधधननमभातीर तयतदुीनवुाय भशायाष्ट्र ळावनाने फीवीए 32003/वीआय-146/काभगाय-7,               
हद.05.02.2007 अन्लमे इभायत ल इतय फाॊधकाभ काभगाय (योजगाय वलननमभन ल वेलाळती) ननमभ 
2007 तमाय केरे आशे.त्माअनऴुॊगाने याज्माच्मा उद्मोग, उजाा ल काभगाय वलबागाच्मा हद.17.06.2010 
च्मा ळावन ननणामान्लमे वदयचा उऩकय लवरू कयण्माची कामाऩध्दती ननजचचत कयण्मात आरेरी नाशी. 
san 2014-15 मा लऴाात एकूण रु.2.58 कोटी यकभेची भागणीऩत्र ेननगालभत केल्माचे वॊफॊधधत 
नोदलशीलरून हदवनू आरे. वदयची यक्कभ जभा कयण्मावाठी खात ेक्र.004220110000153 फॉक ऑप 
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इॊडडमा मेथे उघडण्मात आरा आशे. तथावऩ, लऴाबयात ककती यकभ वदय खात्माभध्मे ऩयस्ऩय जभा 
कयण्मात आरी माची भाहशती उऩरब्ध झारी नाशी. 
   वदय ळावनननणामानवुाय फाॊधकाभाव ऩयलानगी देणाऱ्मा भनऩाने फाॊधकाभ भलू्मालय 1% उऩकय 
लवरू करून तळी नोंदलशी ठेलणे आलचमक आशे. ळावन ननणामातीर ल ऩरयच्छेद क्र. 5 नवुाय भनऩाने 
ळावन खात्मात ननमलभतयीत्मा जभा करून प्रत्मेक भहशन्माच्मा 10 तायखेऩलूी  इभायत ल इतय 
फाॊधकाभ काभगाय कल्माण भॊडऱ, भुॊफई माॊचेकड ेजभेची भालवक वललयणऩत्र ेवादय कयालमाची आशेत. 
   मालयीर रेखा ऩयीषणचे  अलबप्राम ऩढुीर प्रभाणे आशेत. 
1.   भनऩा अभयालती अॊतगात 2014-2015 भध्मे खाजगी फाॊधकाभाॊना नकाळा भॊजुयीवश प्रायॊब  

प्रभाणऩत्र जायी केरे आशेत. वदय फाॊधकाभाचे वॊदबाात ऩयलानगी नोंदलशी ठेलरी अवनू काभगाय 
कल्माण उऩकायाऩोटी यकभा भनऩाने स्लत: लवरू करून ळावन खात्मात जभा कयणे आलचमक 
शोत.े जेणे करून ळावनाच्मा भशवरू प्रत्मष फॉकेत जभा झाल्माफाफतची खात्री फॉक स्क्रोर ककॊ ला 
फॉक प्रभाणऩत्राच्मा भाध्मभाने कयणे ळक्म झारे अवत.े  
  ऩयॊत ुफाॊधकाभ प्रभाणऩत्र देण्माऩलूी वॊफॊधधताना वदय उऩकायाची यकभ बयण्माफाफत वचूना ऩत्र 
देलनू फॉकेतीर वॊफॊधधत खात्मात ऩयस्ऩय जभा कयण्माचे ननदेलळत कयण्मात मेत.े अचमा जभेच्मा 
चरनाच्माप्रती / छामाप्रती वादय केल्मानॊतय फॉकेकडून प्रत्मष खात्री न कयता ऩयलानगी  देण्माची 
ऩढुीर कामालाशी कयण्मात मेत.े ऩयॊत ुभशायाष्ट्र कोऴागाय ननमभ 1968 भधीर ननमभ 98 (5) 
नवुाय वॊफधधत वेला देण्माऩलूी वदय यकभा प्रत्मष फॉकेत जभा झाल्माची फॉक स्क्रोर लरून खात्री 
कयणे आलचमक आशे. त्माभऱेु फॉकेच्मा स्क्रोर/ प्रभाणऩत्र / जभेचे वललयण प्राप्त न कयता ल 
ऩमाामाने ळावन भशवरू स्लत: लवरू न कयता नागरयकाॊकडून ऩयस्ऩय बयणा कयण्माची भबुा 
हदल्माने प्रत्मष बयणा न कयता खोटी चरने वादय कयण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. अचमा 
ऩरयजस्थतीत भनऩाच्मा दरुाषाभऱेु ळावन भशवरुाची शानी शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 

2.   भनऩाने उऩकयाचा बयणा कयण्मावाठी ऩाठवलरेल्मा भागणी ऩत्राची एकूण यकभ ल प्रत्मष फॉक 
खात्मात जभा झारेरी यकभ माॊचा ताऱभेऱ घेणे आलचमक आशे. त्मावाठी ळावन ननणामातीर 
ऩरयच्छेद क्र. 3 नवुाय भॊडऱाव भालवक वललयणऩत्र ेभनऩाकडूनच वादय शोणे जरुयीचे आशे. 
  ऩयॊत ुमाप्रभाणे कामालाशी शोत अवल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3.   मा वॊदबाात उऩकयाऩोटी  2014-2015 भधीर भागणीच्मा यकभा प्रत्मष फॉकेभापा त ळावनाव / 
भॊडऱाव प्राप्त झाल्माफाफत ताऱभेऱावश भॊडऱाकडून प्रभाणऩत्र प्राप्त कयाले. अन्मथा ताऱभेऱा 
अबाली ल ळावन ननणामातीर ननदेळाचे वलरुध्द कामाऩद्धतीचा अभर केल्माभऱेु ळावन भशवरुाचे 
नकुवान वॊबलत े 

4.   ळावन ननदेळाप्रभाणे फाॊधकाभ भलू्मालय 1% उऩकयाची आकायणी कयण्मा ऐलजी फाॊधकाभ 
षेत्रालय प्रती चौ.भी. रु.102/- प्रभाणे उऩकयाची आकायणी कयण्माफाफतचे स्ऩष्ट्टीकयण भनऩाने 
वादय केरे नाशी. 

DATABWM6901 (Ref No : 97)                                                                           
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130 अखेयच्मा र्ळरकेचा ताऱभेऱ न घातल्माने ल फॉक खात्मातीर र्ळल्रक 
योखऩुस्त्तकाऩेषा कभी अवल्माने अॊदाजे रु. 125.94 कोटीचा खचय योखऩुस्त्तकात न नोंदवलता 
थेट फॉकेतून झाल्माच्मा ळकमतेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :00   भ.न.ऩा. ल ळावन ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भनऩा अभयालतीच्मा रेखाऩयीषण कारालधीत भशानगयऩालरकेच्मा भनऩा ल ळावन ननधीच्मा वॊमुक्त 

योखलशीतीर जभा ल खचष यकभाॊची ऩडताऱणी केरी अवता 2014-15 भध्मे लऴषअखेयीव योखलशीची, फॉकखात े

ऩुश्स्तकेतीर दद.31-03-2015 अखेयच्मा यकभाॊळी ताऱभेऱ केल्माचे ददवून आर ेनाशी.लऴषअखेय योखलशीतीर 

लळल्रक शी फॉक ऩावफुकातीर लळल्रकेऩेषा रु.125.94 कोटीन ेजास्त आशे. भनऩातीर रेखा वलबागाने वदय 

तपालतीचे ल ताऱभेऱ न शोण्माभागीर कायण स्ऩष्ट्ट केरेरे नाशी. त्माभुऱे वदय यकभेच्मा खचाषची नोंद 

योखलशीभध्मे न नोंदवलता थेट फॉकेतून झाल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
 

  

      National Municipal Accounts Manualमातीर प्रकयण 30 भध्मे नभदू कामाऩद्धतीनवुाय 
प्रत्मेक भहशन्माच्मा ळलेटी ककॊ ला कभी कारालधीच्मा अॊतयाने योखलशीत जभा ल खचा यकभाॊची जुऱलणी 
करून तळी नोंद योखलशीत नोंदलनू वदय यकभाॊची फॉक ऩावफकुातीर लळल्रक यक्कभेळी ऩडताऱणी 
करून तपालत यकभाॊचा ववलस्तय तऩळीर नोंदलनू ताऱभेऱ घेणे आलचमक आशे ल तळी नोंद वॊफॊधधत 
योखऩसु्तकात करून ऩडताऱणी केल्माफाफतचे प्रभाणऩत्र वॊफॊधधत वलबागातीर वलबाग प्रभखुाचे ककॊ ला 
अन्म वषभ प्राधधकाऱ्माच्मा स्लाषयीननळी नोंदवलणे आलचमक आशे. 

 

      भशानगयऩालरका, अभयालतीच्मा रेखा वलबागाकड ेएकूण फॉक खात्माॊची ल खातऩेसु्तीकाॊफाफत  
अधावभाव क्र 227 हद.10/07/2018 अन्लमे वलचायणा केरी अवता हद.21/07/2018 च्मा खुराळानवुाय 
43 एलढीच वॊख्मा अवल्माचे हदवनू आरे. वदय वललयणात नभदू 9 खात ेशे वन 2014-15 नॊतयच्मा 
लऴाातीर अवनू उऩरब्ध करून हदरेल्मा फॉक खात ेऩजुस्तका तथा फॉक स्क्रोर मातीर 10 खात्माॊचा 
उल्रेख वललयणऩत्रात नाशी.अळा प्रकाये 43-9+10=44 खातऩेसु्तीकेतीर वन 2014 -15 अखेयच्मा 
लळल्रकेची तऩावणी केरी अवता योखलशीतीर जभा ल खचा यकभाॊची,फॉक ऩावफकुातीर यकभेळी 
ताऱभेऱ घेण्मात आरेरा नाशी अवे हदवनू आरे.  

  

     भशानगयऩालरकेच्मा वॊमकु्त योखलशीतीर लळल्रक ल फॉक खात्मात अवरेरी लळल्रक मात ऩढुीर 
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तऩलळरात दळावलल्माप्रभाणे तपालत आशे.                            (यकभा रुऩमात) 

अ.क्र. आधथाक  
लऴा 

योखलशीप्रभाणे लऴा 
अखेयची (हद. 31/3/15  
अखेय) एकूण लळल्रक 

उऩरब्ध फॉक स्क्रोर 
प्रभाणे लऴा 

अखेयची(हद.31/3/15 
अखेय) लळल्रक 

तपालत 
(3-4) 

1 2 3 4 5 
1 2014-15 188,55,86,606.00 62,61,69,189.00 125,94,17,417.00 

 
      उऩयोक्त यकाना क्र. 4 भध्मे दळावलरेल्मा एकूण लळल्रक यकभेवॊफॊधी,मोजनाननशाम उघडण्मात 
आरेरी ल रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरेरी एकूण  फॉक खाती ल त्मात अवरेरी 
हद.31/03/2015 अखेयची लळल्रक फाफतचा ववलस्तय तऩळीर ऩढुीरप्रभाणे आशे. 
 
अ.क्र. मोजनेचे नाल 

 
फॉकेचे नाल खात ेक्रभाॊक हद.31/03/2015 

अखेय खात्मात 
अवरेरी लळल्रक 

यक्कभ 
1  अॊफादेली ल 

एकलीयादेली  
इॊडडमन फॉक  
अभयालती  

962012003 1,12,47,250.00 

2 भरुबतू वेन्रर फॉक,अभयालती  3106977973 24,73,906.00 
3 अग्नीवयुषा  

ननधी 
इॊडडमन फॉक  
अभयालती 

942702850 26,88,374.00 

4 आधाय मोजना इॊडडमन फॉक  
अभयालती 

952043452 40,14,952.00 

5 जनगणना 
आधथाक ल 
वाभाजजक जाती 
ननशाम  

इॊडडमन फॉक  
अभयालती 

6005807652 3,82,066.00 

6 ळावन वलळऴे 
अनदुान 

मनुनमन फॉक,अभयालती  323302010063860 7,80,686.00 

7 उजाा वॊलधान  मनुनमन फॉक,अभयालती 323302010062253 2,58,446.00 
8 खावदाय पॊ ड  

(श्री आनॊदयाल 
अडवऱू) 

आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती  
50710010172695  3,30,758.00 

9 त्रत्रलेणी आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती 
507104000070072 1,25,29,563.00 

10 यस्त ेअनदुान आमडीफीआम 50710010001993 5,27,78,134.00 
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फॉक,अभयालती 
11 अॊफा नारा आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती 
50710010001970 47,827.00 

12 खावदाय 2 आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती 
50710010001981 3,71,620.00 

13 नगयोत्थान  आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती 
507104000070063 22,27,796.00 

14 स्लीऩय लेरपअय 
पॊ ड 

आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती 
50710010000630 3,16,709.00 

15 दलरत लस्ती 
वधुायणा 

आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती 
50710010002269 3,62,15,046.00 

16 12 ला वलत्त   
आमोग 

आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती 
50710010002268 55.10 

17 फीआयजीएप  आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती 
50710010002267 39,06,210.00 

18 वलदबा लधैाननक 
वलकाव भॊडऱ   

आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती 
507104000070115 23,14,035.00 

19 अजग्नळभन 
फऱकटीकयण  

आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती 
507104000070106 2,95,29,816.00 

20 जजल्शा ननमोजन 
वलभती  

आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती 
507104000080228 50,77,659.00 

21 यभाई घयकुर 
मोजना  

देना फॉक, 

एभआमडीवी,अभयालती  
125810033840.00 1,03,10,000.00 

22 एवफीजीओएव  एक्वीव फॉक,अभयालती  914010011424326 8,64,25,578.00 
23 नवैधगाक आऩत्ती  एक्वीव फॉक,अभयालती 914010009224967  1,07,61,671.00 
24 एवफीजीओएव एक्वीव फॉक,अभयालती 914010003279033 1,08,57,304.64 
25 अल्ऩवॊख्माक 

अनदुान  
एक्वीव फॉक,अभयालती 914010009133188 24,03,727.00 

26 एएभवी ड ेकेअय 
वेंटय 13 ला 
वलत्त आमोग  

एक्वीव फॉक,अभयालती 913010031229638 14,08,656.00 

27 एएभवी 
आॊगणलाडी 
कॉम्प्मटुय लेहटॊग  

एक्वीव फॉक,अभयालती 913010031431833 5,25,961.00 

28 बीभटेकडी 
वौंदमीकयण  

एक्वीव फॉक,अभयालती 914010003509758 11,34,762.00 

29 एवफीजीओएव एक्वीव फॉक,अभयालती 913010014676314 3,42,88,044.00 
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30 स्ऩधाा ऩयीषा  एक्वीव फॉक,अभयालती 911010024956020 61,840.00 
31 जीआमएव 

प्रणारी  
एक्वीव फॉक,अभयालती 911010024949860 18,60,554.00 

32 लव ॊकीॊग पॊ ड  एक्वीव फॉक,अभयालती 911010036128187 10,83,799.00 
33 मआुमडीएवएभटी  एक्वीव फॉक,अभयालती 265010100107006 1,97,940.56 
34 वीए गव्श. 

ऑगानामझेळन  
एक्वीव फॉक,अभयालती 265010200001540 5,50,12,694.08 

35 नवैधगाक आऩत्ती 
अनतलषृ्ट्टी  

एचडीएपवी फॉक, 

अभयालती  
50200004274673 1,25,61,999.00 

36 बमुायी गटाय 
मोजना  

एचडीएपवी फॉक, 

अभयालती 
50100129008233 36,79,221.00 

37 प्रॉऩटी टॎक्व  एचडीएपवी फॉक, 

अभयालती 
27317620000020 8,02,12,971.74 

38 आमडीएवएभटी  आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती 
50710010002295 9.00 

39 अॊळदान 
ननलतृ्तीलेतन 
मोजना  

आमडीफीआम 

फॉक,अभयालती 
 
507104000089122 

2,000.00 

40 स्थाननक 
स्लयाज्म वॊस्था 
कय  

एक्वीव फॉक,अभयालती 912010045753973 38,18,622.00 

41 प्राथ.ळाऱा 
अनदुान  

एचडीएपवी फॉक, 

अभयालती 
50200003418591 30,72,070.00 

42 दफुार घटकाॊवाठी 
स्लच्छता गशेृ 
फाॊधणे  

एचडीएपवी फॉक, 

अभयालती 
27311450000024 7,97,84,202.00 

43 प्राथ.वोमी 
ववुलधा  

एचडीएपवी फॉक, 

अभयालती 
50100016663964 1,88,20,025.00 

44 नगयोत्थान 
प्रकल्ऩ  

एचडीएपवी फॉक, 

अभयालती 
50100016663977 4,03,94,630.00 

        TOTAL  62,61,69,189.00 
       

     लयीर वललयणातीर आकडलेायीलरून योखलशीऩेषा फॉक खात्माभधीर लळल्रक 
(रु.1885586606.00(-)626169189.00) = रु. 1259417417.00 ने कभी अवल्माचे हदवत.ेवदय 
फाफ गॊबीय अवनूशी फॉक ताऱभेऱाफाफतची आलचमक कामालाशी अद्माऩ दरुाक्षषत आशे. उऩयोक्त 44 
व्मनतयीक्त अन्म फॉक खाती अवल्माव ती रेखाऩयीषणाव ऩयुवलरेरी नाशी. उऩयोक्तप्रभाणे आढऱून 
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आरेल्मा वलवॊगतीभऱेु फॉकेतीर व्मलशायात ऩायदळाकतचेा अबाल वॊबलतो.फॉक खात्माॊची 44  एलढीच 
वॊख्मा अवल्माव त्माभधीर एकत्रत्रत अखेयची लळल्रक वॊमकु्त योखलशीतीर लळरकेऩेषा लयीरप्रभाणे 
कभी अवल्माने रु. 125.94 कोटीचा खचा योखलशीभध्मे न नोंदवलता ननमभफाह्मऩणे थेट फॉकेतनू झारा 
अवल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 

         मावॊदबाात अधावभाव क्र.227 हद. 10/07/2018 नवुाय वलचायणा केरी अवता वॊमजुक्तक 
खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATMMSM6701 (Ref No : 227)                                                                           

131 भशानगयऩार्रकेच्मा भोटाय कामयळाऱा वलबागाकडीर दशा लऴायशून अधधक कारालधी 
झारेरी लाशने ननरेणखत करून नवलन लाशने खयेदीकरयता वुमोग्म ननमोजन कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :173   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशायाष्ट्र ळावन,नगयवलकाव वलबाग ळा.नन.क्र.वॊकीणष 2007/लाशन खयेदी / प्र.क्र.27/2008/नली- 26 दद.18 

पेबु्रलायी 2008 नुवाय अलजड लाशनाॊवाठी 10 लऴाषच ेआमुष्ट्म क्रकॊ ला 2,00000 क्रक.भी. धालवॊख्मा तवेच शरकी 
लाशनाॊवाठी 10 लऴाषच ेआमुष्ट्म क्रकॊ ला 240000 क्रक.भी. धालवॊख्मा माऩकैी जे नॊतय ऩूणष शोईर.माप्रभाणे 

ननरुऩमोगी ठयलून ननरेखनाची कामषलाशी अभयालती भशानगयऩालरकेने केरेरी नाशी.त्माभुऱे अळा लाशनाॊच्मा 
देखयेख ल दरुुस्तीलय प्रचॊड खचष कयण्मात मेत आशे.तवेच वलष चर-अचर वॊऩत्तीलय घवाया आकारून तलेढी 
यक्कभ स्लतॊत्ररयत्मा घवाया ननधीत जभा कयणे अननलामष अवताना उऩयोक्त लाशनाॊचे फाफतीत तळी कामषलाशी 
केरी गेरी नाशी. याखील ननधी उऩरब्ध नाशी त्माभुऱे भनऩारा नलीन लाशने खयेदी कयण्माव आधथषकदृष्ट््मा 
ननमोजन कयण्माव अडचणी ननभाषण शोण्माची ळक्मता आशे. 

 

  

    भशायाष्ट्र ळावन,नगयवलकाव वलबाग ळा.नन.क्र.वॊकीणा 2007/लाशन खयेदी/प्र.क्र.27/2008/नली-
26 हद.18पेब्रलुायी2008 नवुाय भशानगयऩालरकेची लाशने ननरुऩमोगी ठयवलण्माकरयता अलजड 
लाशनाॊवाठी 10 लऴााचे आमषु्ट्म ककॊ ला 200000 कक.भी. धालवॊख्मा तवेच शरकी लाशनाॊवाठी 10 
लऴााचे आमषु्ट्म ककॊ ला 240000 कक.भी. धालवॊख्मा माऩकैी जे नॊतय ऩणूा शोईर त्माअनऴुॊगाने लाशने 
ननरेखानाफाफत कामालाशी कयण्माचे ननदेळ आशेत.  त्माभऱेु वदय लाशने ननरुऩमोगी ठयलनू 
ननरेणखत कयणे आलचमक आशे ल त्माऐलजी नवलन लाशने खयेदी कयण्माची कामालाशी कयालमाची 
आशे.  ज्माभऱेु लाशन दरुुस्तीलय मेणाया अलाजली वॊबाव्म खचा टाऱता मेईर. 

     मालयीर अलबप्राम ऩढुीरप्रभाणे आशेत. 
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       1) जुन्मा लाशनाॊचे ननरेखन न कयणे 

    भशानगयऩालरकेच्मा वन 2014-15 चे रेखाऩयीषणात भोटाय कामाळाऱा वलबागाकडीर 
तऩावणीत एकूण कामायत 48 लाशने,1भोफाईर टॉमरेट ल 134 शामड्रोलरक ऑटो इत्मादी 
प्रकायच्मा लाशनाॊऩकैी 4 लाशनाॊना दशा लऴााऩेषा अधधक कारालधी झारेरा आशे.  वदय लाशनाॊची 
लमोभमाादा वॊऩल्माभऱेु वदयीर लाशने ननरेणखत करून नलीन लाशने खयेदीफाफत कामालाशी शोणे 
आलचमक अवताना अद्माऩ वलबागात कामायत अवल्माचे ननदळानाव आरे.                                                           

 ननरेखनमोग्म लाशनाॊचा तऩळीर ऩढुीरप्रभाणे आशे. 

अ.क्र.    लाशन क्र. खयेदी हदनाॊक   लाशनाॊची खयेदी ककॊभत  

1 MH-27 H-6808 11/05/2004  4,50,621.00 

2 MH-27 C-533           07/08/2003 70,5,711.00 

3 Bobcat No.1 29/04/2002 14,79,000.00 

4 Loder Ex cavater ck-72  30/04/2001 28,44,880.00 

        

      2) लाशनाॊलय घवाया ननधी न उबायणे        

 भनऩाने वला चर-अचर वॊऩत्तीलय घवाया आकारून तलेढी यक्कभ स्लतॊत्ररयत्मा घवाया ननधीत 
जभा कयणे अननलामा अवताना उऩयोक्त लाशनाॊचे फाफतीत तळी कामालाशी केरी गेरी नाशी. तथा 
मादृष्ट्टीने ऩमााप्त प्रमत्नशी केरे नवल्माचे हदवनू मेत.े घवाया ननधीच्मा स्लरूऩात भनऩाकड ेयाखील 
ननधी उऩरब्ध नाशी त्माभऱेु भनऩारा नलीन लाशने खयेदी कयण्माव आधथाकदृष्ट््मा ननमोजन 
कयण्माव अडचणी ननभााण शोण्माची ळक्मता आशे. 

     तयी भनऩाने कारफाह्म झारेरी लाशने ननकारात काढून नवलन लाशने खयेदीफाफतचे धोयण 
ननजचचत कयाले.  

DATMMSM6701 (Ref No : 163)                                                                           

132 वाभान्म प्रळावन वलबागाभधीर कभयचाऱ्माॊना चुकीच्मा दयाने स्त्थाननक ऩूयक बत्त्माच े
प्रदान ल लेतन देमकातून बवलष्म ननलायश ननधी/डीवीऩीएव लगयणी कऩात न कयणे. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :79   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

वाभान्म वलबागाच्मा भाशे 11/2014 च्मा लेतन देमकात अनेक अननमलभतता आढऱून आरेल्मा आशेत. काशी 



Draft Report   अभयालती  भशानगयऩालरका , Amravati, 2014-2015 

 

[327] 

अधधकायी/ततृीम शे्रणी कभषचायी ल चतुथष शे्रणी कभषचायी माॊना प्रदान कयण्मात आरेल्मा स्थाननक ऩुयक 

बत्त्माच्मा यकभेत तपालत ददवून मेत आशे. काशी अधधकायी/ततृीम शे्रणी कभषचायी ल चतुथष शे्रणी कभषचायी 
माॊची बवलष्ट्म ननलाषश ननधीची लगषणी क्रकॊ ला डीवीऩीएव माऩकैी कुठरीशी लगषणी कऩात केरेरी नाशी. तवेच काशी 
कभषचाऱमाॊना इतय बत्त ेमा यकान्मा अॊतगषत यक्कभ प्रदान केरेरी आशे ऩयॊतु वदय यक्कभ कळाची माचा उल्रेख 

देमकात नाशी. 
 

  

वाभान्म प्रळावन वलबागाच्मा भाशे 11/2014 च्मा लेतन देमकाची अधधकायी/ततृीम शे्रणी कभषचायी 
(प्रभाणक क्र.9803 हद.15.01.2015) ल  चतथुष शे्रणी कभषचायी (प्रभाणक क्र.9779 त े9782 
हद.15.01.2015, रु.660397/-) तऩावणी केरी अवता ऩढुीरप्रभाणे अननमलभतता आढऱून आरेल्मा 
आरेल्मा आशेत. 

 1) स्थाननक ऩयूक बत्त्माचे दयातीर तपालत. 

  वशाले लेतन आमोगाचे लळपायवीनवुाय हद.1.1.2006 ऩावनू कभाचाऱ्माॊना वधुारयत लेतन राग ू
अवरे तयी ळावन ननणाम वलत्त वलबाग हद.11.12.1998  अन्लमे देम स्थाननक ऩयूक बत्त्माचे 
दयात कुठरीशी लाढ कयालमाची नवल्माने हद.1.1.2006 ऩलूीच्मा जुन्मा लेतन शे्रणीलय राग ू
अवरेल्मा दयानेच स्थाननक ऩयूक बत्ता प्रदान कयालमाचा आशे. ऩाचव्मा लेतन आमोगाचे 
लळपायवीनवुाय कभाचाऱ्माॊचे अवरेरे भऱू लेतन माफाफतची नस्ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयण्मात 
आरी नाशी.  त्माभऱेु त्माॊना त्माॊच्मा लेतनानवुाय देम स्थाननक ऩयुक बत्त्माचे ननजचचत दय उऩरब्ध 
नाशी.तथावऩ एकाच वॊलगाातीर कभाचाऱ्माॊचे एकाच लेतन टप्प्मातीर अऩेक्षषत लेतन वलचायात 
घेतल्माव त्माॊच्मा स्थाननक ऩयुक बत्त्माच्मा दयातशी वाम्म अवणे अऩेक्षषत शोत.े ऩयॊत ूभाशे 
11/2014 च्मा लेतन देमकाच्मा तऩावणीत ऩढुीर कभाचाऱ्माॊना हदरेल्मा स्थाननक ऩयुक बत्त्माच्मा 
यकभेत तपालत अवल्माचे हदवनू आरे. 

       

 

 

     लरयष्ट्ठ लरऩीक  

1. श्री दगुाादाव लभवाऱ  भऱु लेतन रु.13740/- -  स्था.ऩ.ुबत्ता रु.120/-.  

     2. श्री वधुीय फऩोयीकय   भऱु लेतन रु.14860/- -  स्था.ऩ.ुबत्ता रु.80/-.  

     3. श्रीभती वॊगीता फोयकय भऱु लेतन रु. 8240/- -  स्था.ऩ.ुबत्ता रु.120/-.          

4. श्रीभती वोनारी धचचे  भऱु लेतन रु.8770/-  -  स्था.ऩ.ुबत्ता रु. 65/-.               

कननष्ट्ठ लरऩीक  

     1. श्रीभती प्रनतबा भानकय भऱु लेतन रु. 8940/-  - स्था.ऩ.ुबत्ता रु. 120/-.                           
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     2. श्रीभती  यॊजना जोळी   भऱु लेतन रु 10130/- - स्था.ऩ.ुबत्ता रु.65/-. 

चतथुष कभषचायी   

 1. श्री हदनेळ कुॊ फारकय -  भऱु लेतन रु. 6900/- रु. 120/-. 

 2. श्री अवलनाळ ऩाटीर -  भऱु लेतन रु. 6900/- रु   35/-. 

 3. श्री. अभोर वाकुये  -   भऱु लेतन रु. 6010/- रु. 120/-. 
     4. तौशीद अ. लशीद   -   भऱु लेतन रु. 6010/- रु.  35/-. 
     5. श्री प्रकाळ खॊडतेोड  -  भऱु लेतन रु. 9230/- रु.  65/-. 

    अळा प्रकायची तपालत अनेक कभाचाऱ्माॊच्मा लेतनात आढऱून आरी आशे. 

 2) इतय बत्ता यकान्मात दळषवलरेल्मा यकभेफाफतचा तऩळीर नवणे. 

  लेतन देमकातीर इतय बत्ता मा यकान्मात ऩढुीर कभाचाऱ्माॊना त्मावभोय दळावलल्माप्रभाणे यक्कभ 
प्रदान कयण्मात आरी आशे.वदय यक्कभ कळाची आशे नभदू नाशी. 

     अ) श्री फोयकय, योखऩार रु. 300/-  

फ) श्री वलनोद ननचत, क.लर. रु. 200/- 

     क) भो. भभुताज,लाशन चारक रु. 200/- 

     ड) श्री वलनम शस्तक रु. 300/-. 

 3) लेतन देमकातनू बवलष्ट्म ननलाषश ननधी/डीवीऩीएव कऩात न कयणे.  

   ऩढुीर अधधकायी/कभाचाऱ्माॊची बवलष्ट्म ननलााश ननधीची लगाणी ककॊ ला डीवीऩीएव माऩकैी कुठरीशी 
लगाणी कऩात केरेरी नाशी. 

11) अधधकायी/ततृीम शे्रणी कभषचायी  

   अ) श्री मोगेळ ऩीठे,वाॊजख्मकी अधधकायी  

     फ) श्री नयेंर लानखेड,े भहशरा ल फार वलकाव अधधकायी  

     क) श्री अळोक याठोड, उऩरेखाऩार  

     ड) श्री हदरीऩ ऩाठक, ल.लरऩीक मालळलाम 21 इतय कभाचायी. 

  2)  चतथुष कभषचायी  

     एकूण 26 कभाचायी. 

       उऩयोक्त अननमलभतताफाफत अधावभाव क्र.76 हद. 12/03/2018 अन्लमे खुरावा 
भागवलण्मात आरा.भात्र खुरावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

DATMMSM6701 (Ref No : 76)                                                                           
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133 अनुदान नोंदलशी वलहशत नभुन्मात न ठेलणे,नोंदलशीत अऩूणय नोंदी घेणे  ल 
मोजनाननशाम स्त्लतॊर योखऩुस्त्तक न ठेलणे माप्रभाणे आढऱून आरेल्मा रुट्माफाफत.. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 03 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशानगयऩालरका, अभयालती भध्मे National Municipal Accounts Manual मातीर प्रकयण 3 ल 17 भध्मे 

नभूद कामषऩद्धतीनुवाय अनुदान नोंदलशी नभुना G-1 मा नभुन्मात  ठेलरेरी नाशी.ठेलण्मात आरेल्मा नोंदलशीत 

अऩूणष नोंदी घेण्मात आरेल्मा आशेत. खचाषच्मा नस्त्मा रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयण्मात आरेल्मा नाशी. 
तवेच मोजना क्रकॊ ला अनुदानननशाम स्लतॊत्र योखऩुस्तक ठेलण्मात आर ेनाशी. त्माभुऱे प्राप्त अनुदान ल त्मातून 

शोत अवरेरा खचष त्मा-त्मा भॊजूय मोजनाॊलळलाम अन्म फाफीॊलय कयण्मात मेत नाशी माची खात्री शोत नाशी. तवेच 

अनुदान लळरकेलय ननमॊत्रण ठेलता मेत नाशी. 
 

  

        National Municipal Accounts Manual मातीर प्रकयण क्रभाॊक 17 (अनदुान) मातीर 
G-1 मा वलहशत नभनु्मात अनदुान नोंदलशी ठेलालमाची अवनू त्मात ज्मा मोजनेकरयता अनदुान प्राप्त 
झारे आशे :- 
1) त्मा मोजनेचे नाल  
2) प्राप्त अनदुान ल हदनाॊक             
3) अनदुानातनू केरेल्मा खचााचा प्रभाणक क्र. ल हदनाॊक 
4) अखधचात याहशरेल्मा अनदुानाची यक्कभ 
5) अखधचात यक्कभ ऩयत केल्माचा हदनाॊक 
   माप्रभाणे यकानाननशाम ननमलभत नोंदी घेणे आलचमक आशे. 
        तवेच National Municipal Accounts Manual मातीर ऩरयच्छेद क्रभाॊक 17.17(b) नवुाय 
वलवलध मोजनेकरयता प्राप्त अनदुानाच्मा अनऴुॊगाने प्रत्मेक मोजनेकरयता स्लतॊत्र योखऩसु्तक नभनुा 
GEN-1 मा नभनु्मात ठेलणे आलचमक आशे.मा भशानगयऩालरकेत वलवलध मोजनाॊवाठी स्लतॊत्र फॉक खात े
उघडण्मात आरे अवनू ळावकीम अनदुानाचे मोजनाननशाम स्लतॊत्र योखऩसु्तके ठेलण्मात आरी नाशीत. 
एकाच योखऩसु्तकात वला मोजनाॊच्मा जभा खचााचा एकत्रत्रत हशळोफ ठेलण्मात मेतो. त्माभऱेु ळावकीम 
अनदुानातनू शोत अवरेरा खचा त्मा-त्मा भॊजूय मोजनाॊलळलाम अन्म फाफीॊलय कयण्मात मेत नाशी माची 
खात्री शोत नाशी. 
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       वन 2014-15  भध्मे भनऩाव प्राप्त झारेल्मा ळावन अनदुानाचे रेखा वलबागाकडीर वललयण 
अप्राप्त आशे. रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध अनदुान नोंदलशी ल अॊदाजऩत्रकातीर प्रत्मष आकडलेायीळी तरूना 
केरी अवता त्माभध्मे फयीच तपालत आढऱत.े 
                                                                    (यक्कभ रुऩमात) 
अनदुान नोंद्लशीनवुाय प्राप्त एकूण ळावकीम                                                      
             अनदुान  

अॊदाजऩत्रकातीर प्रत्मष आकडलेायीनवुाय प्राप्त                                    
        एकूण ळावकीम अनदुान 

         13,89,48,570/-            56,61,49,960/- 
         13,89,48,570/-            56,61,49,960/- 

         वदयची तपालत रषात घेता प्राप्त अनदुानाफाफत रेखा ळाखेकडचे ऩरयऩणूष भादशती उऩरब्ध 
नाशी अवे ददवत.े ऩरयणाभत: रेखा ळाखेने वॊऩणूष भनऩाव प्राप्त अनदुान, त्माभधून प्रभाणकननशाम 
केरेरा खचष, लळल्रक / अखधचषत अनदुान मालय ननमॊत्रण म्शणून आलचमक अवरेरी अनदुान नोंदलशी 
ल अनदुानननशाम स्लतॊत्र योखऩसु्तकाचे व्मलस्थाऩन केरे नाशी शी फाफ स्ऩष्ट्ट शोत.े वदय फाफ ऩायदळषक 
ल अचूक रेखाॊकनाचे दृष्ट्टीने गॊबीय आशे अवे लाटत.े  
       National Municipal Accounts Manual मातीर प्रकयण 3 ल 17 मात नभदू 
कामाऩद्धतीनवुाय कामालाशी केल्माव तवेच अनदुान नोंदलशी नभनुा G-1 ल प्रत्मेक मोजनेकरयता स्लतॊत्र 
योखऩसु्तक (वध्मा ठेलण्मात मेत अवरेल्मा वाभान्म योखऩसु्तकलळलाम) नभनुा GEN-1 मा नभनु्मात 
ठेऊन त्मात ननमलभत नोंदी घेण्मात आल्माव वॊबाव्म वलत्तीम अननमलभतता टाऱता मेतीर. भात्र 
अभयालती भशानगयऩालरकेत माप्रभाणे कामालाशी शोत नाशी.  
      भशानगयऩालरका, अभयालतीच्मा वन 2014-15 भधीर रेखाऩयीषणात वन 2014-15 भध्मे 
वलवलध मोजनेखारी प्राप्त अनदुान ल खचााची आकडलेायी अवरेरी अद्मालत नोंदलशी तथा खचााच्मा 
नस्त्मा भनऩाच्मा रेखा वलबागाव अधावभाव क्रभाॊक 08/हद.23-01-2018,139/हद.16-04-
2018,185/हद.23-05-2018 ल       क्र. 227/हद.10-07-2018 अन्लमे भागवलण्मात आल्मा शोत्मा. 
ऩयॊत ूउक्तप्रभाणे नोंदलशी अद्मालत नवल्माने तथा भागणी करूनशी नस्ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध न 
केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.  

DATMMSM6701 (Ref No : 227)                                                                           

135 भशानगयऩार्रकेच्मा वलय चर ल अचर वॊऩत्तीलय घवाया आकारून घवाया ननधीची 
उबायणी न केल्माभुऱे ननरेखनमोग्म चर ल अचर वॊऩत्तीची नव्माने उबायणी कयण्माव 
आधथयक अडचण मेत अवरेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :34   भनऩा ननधी  
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अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशानगयऩालरकेच्मा वलष चर ल अचर वॊऩत्तीलय घवाया आकारून त्माप्रभाणे घवाया याखील ननधीची उबायणी 
न केल्माभुऱे चर/अचर वॊऩत्तीच ेभूल्म ननश्चचत कयता मेत नाशी.तवेच ननरेखनमोग्म चर ल अचर 

वॊऩत्तीची नव्माने कयण्माव भनऩाव आधथषक अडचणी मेत आशेत. 

 

  

     भशानगयऩालरकेच्मा चर ल अचर वॊऩत्ती उबायणीच्मा लऴााऩावनू वॊऩत्तीलय शोत अवरेल्मा 
घवा-माफाफत लावऴाक आकायणी केल्माची नोंदलशी रेखाऩयीषणाव वादय कयणेफाफत कायखाना वलबाग 
तथा रेखा वलबागाव  (अधावभाव क्र. 8/हद.23-1-18,63/हद.27-2-18,139/16-4-18ल 185/23-5-18) 
कऱवलण्मात आर ेभात्र नोंदलशी उऩरब्ध कयण्मात आरी नाशी.त्माभऱेु प्रत्मष बेटून नोंदलशीची भागणी 
केरी अवता अळी घवाया नोंदलशी ठेलण्मात आरी नवल्माचे दोन्शी वलबागाकडून वाॊगण्मात आरे. 
मालळलाम अजग्नळभन वलबागाकड ेअधावभाव क्र.154 हद.23/04/2018 अन्लमे वलचायणा कयण्मात 
आरी. ऩयॊत ूअजग्नळभन वलबागाकडवेदु्धा घवाया नोंदलशी ठेलण्मात आरी नवल्माचे वाॊगण्मात आरे. 

    ळावनाने नगय वलकाव वलबाग, ळा.नन.क्र.रेखाव.ु10.2004/71/प्र.क्र.5/04/नवल.31हद.6 जुर ै2005 
अन्लमे याज्मातीर वला भशानगयऩालरका ल नगयऩरयऴदाॊभध्मे दशेुयी नोंद रेखाऩद्धतीची अॊभरफजालणी 
करून त्मानवुाय रेखे ठेलणे फॊधनकायक केरे आशे. त्मानऴुॊगाने याष्ट्रीम भशानगयऩालरका रेखा ननमभ 
ऩसु्तीकेभधीर ऩरय.21.18 भध्मे नभदु्नवुाय भशानगयऩालरकेतीर वला अचर वॊऩत्तीची नोंद जीईएन-30 
ल चर वॊऩत्तीची नोंद जीईएन-31 भधीर नोंदलशीत घेऊन ऩरय.क्र.21.17 भध्मे तक्ता क्र.21.1 नवुाय 
वला चर ल अचर वॊऩत्तीलय घवाया आकारून त्माप्रभाणे द्वलनोंद रेखा ऩद्धती रेख्माॊभध्मे वॊऩत्ती 
दळावलणे आलचमक आशे. 

 भशानगयऩालरकेने वला चर-अचर वॊऩत्तीलय घवाया आकारून तलेढी यक्कभ ननमलभतयीत्मा घवाया 
ननधीभध्मे  जभा केल्माव नलीन चर ल अचर वॊऩत्ती उबायणीकरयता वमुोग्म ननमोजन कयणे ळक्म 
शोईर.   भात्र भशानगयऩालरकेने घवाया ननधीची उबायणी केरेरी नाशी तथा मादृष्ट्टीने ऩमााप्त प्रमत्नशी 
केरे नवल्माचे हदवनू मेत.े याखील ननधी उऩरब्ध नाशी ल भनऩाच्मा कभकुलत आधथाक जस्थतीभऱेु 
नलीन चर ल अचर वॊऩत्तीची  उबायणी ळक्म हदवनू मेत नाशी.त्माभऱेु अकामाषभ ल ननरेखनमोग्म 
लाशनाॊना वजुस्थतीत ठेलण्मावाठी जुन्मा लाशनालय जास्तीचा खचा कयाला रागत आशे. तवेच भोडकऱीव 
आरेल्मा इभायती ल पननाचय इत्मादीची वधुायणा अथला नव्माने उबायणी कयता मेत नाशी. भात्र 
भनऩाने वदय फाफीकड ेऩणूात: दरुाष केल्माचे हदवत.े वन 2016-17 च्मा अॊदाजऩत्रकाची ऩाशणी केरी 
अवता वन 2012-13 त े2014-15 मा कारालधीत घवाया ननधीवाठी तयतदूशी केरेरी नाशी. 

   भशानगयऩालरकेने अधधनस्त चर ल अचर वॊऩत्तीची वलहशत नभनु्मात नोंद अवरेरी नोंदलशी 
वादय न केल्माभऱेु चर,अचर वॊऩत्तीची आजच्मा ऩरयजस्थतीत अवरेरी ककॊभत तवेच त्मालयीर घवा-
माच्मा यकभेफाफत रेखाऩयीषणात खात्री कयता आरी नाशी.तयी वलबागाने वलहशत नभनु्मात घवा-माची 
नोंदलशी तमाय करून त्मात वला चर,अचर वॊऩत्तीच्मा नोंदी घेऊन नोंदलशी अद्मालत कयाली तवेच 
घवाया याखील ननधी उबायण्माच्मा दृष्ट्टीने तात्काऱ उऩाममोजना कयाव्मात ल उधचत कामालाशीअॊती 
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अनऩुारन वादय कयाले.    
DATMMSM6701 (Ref No : 185)                                                                           

136 कजयननलायण ननधीभध्मे यकभ जभा न कयणे,उऩरब्ध यकभाॊची गुॊतलणूक न कयणे 
माप्रकाये  ननधीच्मा चुकीच्मा व्मलस्त्थाऩनाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 02 

   

रेखा ळीऴा :34   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभ करभ 113,114 नुवाय कजष देणाऱमा वॊस्थाॊना जेलढी यक्कभ अदा 
केरेरी आशे तलेढ्मा वभभूल्म यकभेचा बयणा तयतूद करून कजषननलायण ननधी खात्मात केरेरा नाशी. पक्त 

अॊदाजऩत्रकात रु.50.00 रषाची तयतूद केरेरी आशे. कजषननलायण ननधी फॉक खात्माच्मावन 2014-15 च्मा 
वललयणऩत्राची ऩडताऱणी केरी अवता मा लऴाषत कुठल्माशी यकभेचा बयणा केरेरा नवल्माच ेददवून आर.े 

तवेच मा ननधीखारीर फॉक खात्मातीर यकभाॊची गुॊतलणूक कयण्मात आरी नाशी. 
 

  

     भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभ करभ 112 नवुाय भशानगयऩालरकेत कजाननलायण ननधीची 
स्थाऩना कयणे आलचमक अवनू करभ 113 ल 114 नवुाय कजाननलायण ननधीभधीर यकभाॊची 
गुॊतलणूक करून करभ 115 नवुाय कजाननलायण ननधीची तऩावणी शोणे आलचमक आशे. 

     तवेच ननमभानवुाय कजा देणाऱ्मा वॊस्थाॊना जेलढी यक्कभ अदा केरेरी आशे तलेढ्मा वभभलू्म 
यकभेचा बयणा,अॊदाजऩत्रकात तयतदू करून कजाननलायण ननधी खात्मात कयणे आलचमक आशे. वन 
2014-15 च्मा अॊदाजऩत्रकात रु. 50.00 रष तयतदू कयण्मात आरेरी आशे.भात्र प्रत्मषात 
कजाननलायण ननधी फॉक खात ेऩजुस्तका ल अॊदाजऩत्रकाची तऩावणी केरी अवता वन 2013-14 त े
2015-16 मा कारालधीत भनऩाने फॉक खात्मात कुठल्माशी यकभेचा बयणा केरेरा नाशी. 

     भशायाष्ट्र भनऩा अधधननमभ 113(2) नवुाय अळा कजाननलायण ननधीतीर यकभेची गुॊतलणूक 
करून    त्मालयीर प्राप्त व्माज ल अन्म यकभा कजा ननलायण ननधीत बयणा कयण्मात मेतीर आणण 
त्मा लभऱाल्माच्मा तायखेऩावनू एक भहशन्माच्मा आत, ऩोटकरभ (1) भध्मे वलहशत केरेल्मा रयतीने 
गुॊतलल्मा जातीर अळी तयतदू आशे.कजाननलायण ननधीचे Axis Bank, Amravati खात े
क्र.911010036128187 भध्मे वन 2014-15 च्मा वरुुलातीची लळल्रक रु.10,41,510/-, त्मालयीर 
वन 2014-15 भध्मे प्राप्त व्माज रु.42289/- माप्रभाणे वन 2014-15 च्मा अखेयीव रु.10,83,799/-
लळल्रक शोत.ेउक्त ननमभानवुाय त्माची गुॊतलणूक कयणे आलचमक शोत.ेऩयॊत ूतवे न केल्माने  भनऩाने 
कजाननलायण ननधी (Sinking Fund) ची मोग्म प्रकाये उबायणी ल व्मलस्थाऩन केरे नवल्माचे स्ऩष्ट्ट 
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शोत े. 
DATMMSM6701 (Ref No : 185)                                                                           

143 JNNURM अतॊगयत ळशय फव खयेदीव भॊजूयी प्राप्त अवून भनऩाकडून फव खयेदीव 
वलरॊफ झाल्माने ळशय फवेवचा राब नागरयकाॊना न र्भऱणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 01 

   

रेखा ळीऴा :284   ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

ळावकीम मोजना जलाशयरार नेशरू नॎळनर अफषन रयनीलर लभळन अॊतगषत दद.20.02.2014 रा लभननस्री ऑप 

डवे्शरऩभेंट ननभाषण बलन, नवल ददल्री मेथ ेफठैक शोऊन त्माभध्मे भशायाष्ट्र ळावनाने वादय केरेल्मा D. P. R. 

चे अनुऴॊगाने अभयालती भशानगयऩालरका, अभयालतीरा JNNURM मोजनेतून 50 फवेव खयेदी कयण्मावाठी 
ननधी उऩरब्ध करुन देण्माव भॊजूयी प्रदान कयण्मात आरी.ऩयतुॊ ळशय फव खयेदेकयीता भशानगयऩालरका 
अभयालतीकडून प्रळावकीम कामषलाशी कयण्माव वलरॊफ झाल्माने फवेव खयेदी कयता आल्मा नाशी. 
 

  

    भशानगयऩालरका अभयालती ळशयातीर ळशय फव लाशतकु अधधक वषभ कयण्माच्मा शेतनेू ळावकीम 

मोजना जलाशयरार नेशरु नॎळनर अफान रयनीव्शर लभळन अतॊगात ळशय फव लाशतकुीकयीता रागणा-मा 64 

फवेचचा D. P. R. तमाय करुन तवा प्रस्ताल हद.18.11.2013 रा भशायाष्ट्र ळावनाव वादय केरा. 
 
    भशायाष्ट्र ळावनाने वदय उऩक्रभाच्मा 64 फवेव उऩरब्ध करुन देण्माकयीता हद.25.01.2014 योजी भुॊफई मेथे 
भुॊफई भशानगय प्रदेळ वलकाव प्राधधकयणाची फठैक घेलनू D. P. R. ची तऩावणी करुन भॊजूयीवश प्रस्ताल केन्र 

ळावनाकड ेऩाठवलरा. नली हदल्री मेथे हद.20.02.2014 योजी लभननस्री ऑप अफान डवे्शरऩभेंट ननभााण बलन 

नली हदल्री मेथ ेJNNURM  मोजनेभधून 64 फवेव उऩरब्ध करुन देण्माकयीता फठैक झारी. वदय फठैकीत D 
P R  तऩावनू ऩत्र क्र. K-14011/30/2012-UT-1 हदनाॊक 26.02.2014 चे ऩत्रान्लमे JNNURM मोजनेतनू 

50 फवेव भशानगयऩालरका अभयालतीरा देण्माच ेननजचचत कयण्मात आर.े भुॊफई भशानगय प्रदेळ वलकाव 

प्राधधकयण माॊनी ऩत्र क्र.जेएनएनमआुयएभ/ भशानगयऩालरका/144/2014 हदनाॊक 29.05.2014 अन्लमे 

भशानगयऩालरका अभयालतीने ळशय फव खयेदीकयीता ननवलदा प्रकक्रमा ऩणुा करुन फव खयेदी कामालाशी कयाली, 
अव ेननदेलळत केर.े त्मानवुाय भनऩा अभयालतीने ई-ननवलदा भागवलल्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
अवनू ऩढुीर कॊ ऩनीकडून प्रती फव दय प्राप्त झार.े  
 

  (अ) अळोक रेरॎन्ड                  रु.25,19,000/- प्रती फव 
     (फ)  SML ISUZU Ltd              रु.24,65,000/- प्रती फव 
     (क) टाटा भोटवा                    रु.24,50,488/- प्रती फव 
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      प्राप्त झारेल्मा ननवलदा दयाऩकैी टाटा भोटवा माॊनी हदरेरे दय रु.24,50,488/- प्रती फव कभी 
अवल्माने आमकु्त भनऩा, अभयालती 50 ळशय फवेव खयेदी कयण्माकयीता एकुण रु.24,50,488/-X50 
फवेव = रु.12,25,24,400/- एलढमा खचााव हद.10.06.2014 भॊजूयी देलनू स्थामी वलभतीकड े
भॊजूयीवाठी प्रकयण वादय केरे. स्थामी वलभतीने जून-2014 भध्मे प्रळावकीम वलऴमाव ल हटऩणीचे 
अनऴुॊगाने प्रती फव रु.24,50,488/- प्रभाणे 50 ळशय फवेव खयेदी कयण्माकयीता ल खचााव भान्मता 
प्रदान कयण्मात आरी.  
 
       ऩयॊत ुभनऩा अभयालती प्रळावनाकडून फव खयेदीकयीता अनदुानावाठी ळावनाकड ेऩाठऩयुाला न 
कयणे तवेच खयेदीफाफत स्थामी वलभतीची भॊजूय घेण्माव तवेच खयेदी प्रकक्रमा ऩणुा कयण्माव ळावनाव 
हद.18.11.2013 रा प्रस्ताल वादय केल्माऩावनू त ेहद.10.06.2014 ऩमतं स्थामी वलभतीची भॊजूयी 
घेण्माव वलरॊफ झारा. दयम्मानच्मा काऱात JNNURM मोजना अॊतगात ननधी लाटऩ कयणे फॊद 
झाल्माने भनऩाव ननधी प्राप्त झारा नाशी. ऩरयणाभी भनऩा अभयालतीरा वदय मोजनेभधून प्राप्त 
शोणा-मा फवेवऩावनू लॊधचत याशाले रागरे. ऩमाामाने अभयालती ळशयातीर नागरयकाॊना ळशय फव वेलेचा 
राब लभऱारा नाशी.     

DATDUBM6401 (Ref No : 74)                                                                           

151 अर्बरेखे / भाहशती उऩरब्ध न कयण्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा  : 00 

   

रेखा ळीऴा :00   भनऩाननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भनऩा अभयालतीच्मा वन 2014-15 च्मा रेखाऩरयषणावॊफॊधान ेभशत्लाच्मा नस्त्मा, अलबरेख, भादशती तऩळीर 

रेखाऩयीषण ऩथकाव उऩरब्ध करून देण्मात आर ेनाशीत. 

 

  

  भुॊफई स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अधधननमभ 1930 ( वधुारयत अधधननमभ 2011) नवुाय भनऩा अभयालतीच े

वन 2014-15 चे रेखाऩरयषण कयण्मात आर ेअवनू उक्त अधधननमभातीर तयतदुीनवुाय रेखाऩयीषण ऩथकाने 

भागणी केरेरी भाहशती/तऩळीर लयीर उऩरब्ध करून देणे आलचमक शोत.े अव ेअवनूशी ऩढुीर अधावभावाॊना 
अनवुरून आलचमक ऩतूाता कयण्मात आरी नाशी. 
 

अ. 

क्र. 

अधावभाव 

क्र. 

हदनाॊक वादय न केरेल्मा फाफीचा तऩळीर 
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1 15 30/01/2018  यशदायी ऩाव कॊ त्राटफाफत नस्ती 
2 22 02/02/2018 1. ळावनाकडून शस्ताॊतयीत ल भनऩाच्मा भारकीच्मा 

भारभत्ताॊच्मा लाऩय/वलननमोगाचा तऩळीर 

2. न्मामारमीन प्रकयणाॊतगाात गुॊतरेल्मा भारभत्ताॊची मादी, 
वद्मजस्थती ल नस्त्मा 

3 43 16/02/2018 कय भशवरुाची भागणी ल लवरुी, भारभत्ताॊची वॊख्मा 
ऩनु:भलु्माॊककत भारभत्ताॊची वॊख्मा, अनादरयत धनादेळाचा 
तऩळीर. 

4 100 28/03/2018 त्रफ ॊद ूनाभालरी 
5 119 06/04/2018 TDR Zone च्मा यचनेफाफत भदु्मालयीर खुरावा 
6 177 09/05/2018 घनकचया व्मलस्थाऩन प्रकल्ऩावाठी भे. इपोकपर टेक  इॊडडमा 

प्रा.लर. माॊची भॊजूय ननवलदा ल कायनाभा नस्ती. 
7 207 21/06/2018 1. व्मलवानमकाॊच्मा ऩयलान्माॊऩावनू लवरुी. 

2. व्मलवानमकाॊच्मा वलेषणावाठी भे.लवभॎक प्रा.लर. अभयालती 
माची भॊजूय ननवलदाफाफत नस्ती. 

8 208 21/06/2018 जे एॊड डी भॉरऩावनू 2006 त े2018 ऩमतं प्राप्त उत्ऩन्नाफाफत. 

9 226 10/07/2018 वप्रमदलळानी व्माऩाय वॊकुर नव्माने केरेरा कयायनाम्माॊफाफत 

भदु्दमाॊलयीर खुरावा. 
 
    भनऩा अभयालतीच ेरेखाऩयीषण वरुु कयण्माऩलूी उऩवॊचारक ( भनऩारेऩ ) स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा , 
औयॊगाफाद उऩवलबाग क्र.3 , औयॊगाफाद माॊनी भनऩा आमकु्ताॊना ऩाठवलरेल्मा  वचूनाऩत्रात रेखाऩयीषेवाठी 
रेखे उऩरब्ध कयण्माची जफाफदायी स्थाननक प्राधधकायणाची  अवल्माफाफत ल त ेवादय न केल्माव दॊडात्भक 

कामालाशीची तयतदू अवल्माच ेउऩयोक्त अधधननमभातीर करभ 4, 6 ल 7 च्मा उल्रेखावश ननदळानाव आणून 

हदरेरे शोत.े त्मालळलाम ऩथक प्रभखुाॊनी हद. 17.01.2018 योजी भनऩा आमकु्ताॊकड े झारेल्मा एन्री कॉन्पयन्व 

दयम्मानशी त्मावॊफॊधात वचूना हदरेरी शोती. रेखाऩयीषण ऩथकाचे ऩत्र क्र. स्था-18/फ/भनऩारेऩ/अभयालती/02 
/2018 हद. 25.01.2018 अन्लमे अधावभावाॊना अनवुरून अलबरेखे उऩरब्ध शोत नवल्माच ेभनऩा आमकु्ताॊना 
कऱवलताॊना लयीर दॊडात्भक तयतदुीॊची वॊफॊधधत अधधकायी/कभाचाऱ्माॊना जाणील करून देण्माचीशी वचूना 
कयण्मात आरी शोती. अवे अवताॊना लयीर अधावभावातीर फाफीॊचे अनऩुारन कयण्मात आर ेनाशी. वफफ भनऩा 
आमकु्ताॊनी लयीर तयतदुीॊनवुाय आलचमक कामालाशी करून अनऩुारन वादय कयाले.        
 

DATABWM6901 (Ref No : 15)                                                                           
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रेखा ऩयीषकननशाम ऩरयच्छेदाॊच ेवललयणऩत्र    

 
नाल ऩरयच्छेद क्रभाॊक 

अतुरकुभाय बाऊयाल लावननक, वशाय्मक 

वॊचारक 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 151, 153, 23, 33, 39, 4, 40, 41, 

42, 43, 5, 6, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 99 

हदऩक ळॊकययाल ठाकये, रेखाऩरयषा अधधकायी 121, 122, 123, 18, 19, 24, 26, 27, 56, 57, 58, 

62, 7, 73, 74, 9, 98 

वलराव उदेबानजी फोधनकय, रेखाऩरयषा 
अधधकायी 

10, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

116, 117, 118, 119, 12, 139, 140, 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 

17, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 93, 94, 95 

श्री. भशेंर भदन वुखदेले, वशाय्मक रेखाऩरयषा 
अधधकायी 

11, 120, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, 14, 15, 16, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55 

लजाजम लजाचलनाथ फागड,े वशाय्मक रेखाऩरयषा 
अधधकायी 

114, 115, 138, 25, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 60, 

61, 8, 84, 85, 86 

ळैरेंर प्रबाकय ऩुयी, कननष्ट्ठ रेखाऩरयषक 20, 21, 22, 29, 30 
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 ऩरयच्छेदननशाम अनुक्रभणणका     

 
ऩ. क्र. ऩरयच्छेद ळीऴषक करभ ऩषृ्ट्ठ 

क्र. 
4 भशवरुाचा प्रभखु स्त्रोत अवरेल्मा भारभत्ता कयाच्मा थकीत भागणीफाफत. (9अ) 4 
5 ळावनाने वलहशत केरेल्मा कामाऩद्धतीप्रभाणे लावऴाक रेखे तमाय करून त े

रेखाऩयीषणाव प्रभाणणकयणाकरयता  वादय न कयणे. (9अ) 
5 

6 वभाजभॊहदया ऩावनू रु. 70 राखाच्मा अलधै लवरुी प्रकयणालय कामालाशी न 
शोणेफाफत. (9फ) 

90 

7 लेतनातनू आमकयाची दयभशा कऩात न कयता एकत्रत्रत कऩात कयणेफाफत. (9ड) 257 
8 आयोग्म वलबागातीर कामायत श्रीभती लळैारी ल.बमुाय (ळेंड)े प्रमोगळाऱा तॊतस 

माॊची लेतनननजचचती कयताना चुकीची लेतनलाढ देलनू भऱू लेतनात रु.58440/- 
ल त्मालयीर बत्त ेएलढे अनतप्रदान केल्माफाफत. (9अ) 

7 

9 कय ननधाायणानॊतय स्थाननक वॊस्था कयाची रु.23.46 राख एलढी यक्कभ अद्माऩ 
लवरू न शोणेफाफत. (9फ) 

90 

10 वशकायी फॉकेकडून अथला ऩतवॊस्थेकडून कजा घेताॊना कभाचा-माॊची एकूण 
वलत्तरब्धी तवेच वशकाय कामदमातीर तयतदूी वलचायात न घेता वलबाग 
प्रभखुाने फेजफाफदायऩणे शभी देण्माची अननमलभतता. (9ड) 

258 

11 वन 2014-15 भध्मे भशानगयऩालरकेच्मा वलवलध वलबागाच्मा जाहशयातीवाठी 
वॊफॊधधत लतृ्तऩत्राॊना ळावन भान्म दयाऩेषा अधधक दयाने यक्कभ अदा केल्माने 
भनऩाचे झारेरे नकुवान रु.104076/- फाफत. (9फ) 

92 

12 आमकय अधधननमभ 1961 करभ 192 च्मा तयतदूीनवुाय भनऩा वेलेतनू 
वेलाननलतृ्ती झारेल्मा ननलतृ्तीलेतनधायकाॊच्मा ननलतृ्तीलेतनातनू आमकय कऩात 
न कयणेफाफत. (9अ) 

8 

13 वन 2014-15 भध्मे ळावनाच्मा लतीने लळषण कय,योजगाय शभी उऩकय ल 
भोठमा ननलावी इभायतीलयीर कय अॊतगात नागरयकाॊकडून लवरू केरेरी यक्कभ 
रु.5.01 कोटी ळावन खात्मात वलरॊफाने बयणा  कयण्मात आल्माफाफत. (9फ) 

96 

14 वन 2014-15  मा आधथाक लऴाात प्रदान केरेल्मा रु.11.57 राख इतक्मा 
अग्रीभाचे प्रत्मष झारेल्मा खचााच्मा त्रफजकाॊवश वभामोजन न झाल्माने भनऩा 
ननधीच्मा झारेल्मा वॊबावलत शानीफाफत. (9फ) 

98 

15 वन 2014-15 च्मा बाॊडाय तथा छऩाई वलबागाचे रेखाऩयीषणात आढऱून 
आरेल्मा अननमलभतताॊफाफत. (9ड) 

261 

16 कजाननलायण ननधी खात्मातीर जभा यकभा दीघा भदुतीवाठी गुॊतलणूक न कयता 
फचत खात्मात ठेलल्माने 2014–15 भध्मे अॊदाजे रु 48843/ व्माजाचे नकुवान (9फ) 

100 
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शोणेफाफत. 
17 भनऩाच्मा आस्थाऩनेलयीर कभाचा-माॊच्मा वेलाऩसु्तकातीर नोंदी अदृमालत नवणे 

तवेच भशायाष्ट्र नागयी वेला ननमभानवुाय आलचमक नोंदी न घेणेफाफत. (9ड) 
265 

18 कक्रडा वलबागातीर कक्रडा यत्न ऩयुस्कायाच्मा खचााभधीर अननमलभततफेाफत. (9ड) 269 
19 भनऩाचे कय वलबाग/म्म.ुनगय यचना वलबागातीर कभाचा-माॊचे वेलाऩसु्तकातीर 

अननमलभततफेाफत. (9फ) 
101 

20 स्थामी वलभती ठयालाद्लाये ननजचचत केरेल्मा ऩयलाना ळलु्काच्मा यकभेऩेषा कभी 
दयाने लवरुी केल्माने रु.22000/- च्मा भशवरुाच्मा शानीफाफत. (9फ) 

105 

21 वेलाकयाची आकायणी न केल्माभऱेु ल वलहशत भदुतीत वेलाकयाचा बयणा न 
केल्माभऱेु रु. 29.00 राख एलढ्मा वॊबाव्म दॊडनीम व्माजाची जफाफदायी 
ननजचचत करून लवरुी शोणेफाफत. (9फ) 

107 

22 जाहशयातीलयीर कय लवरुीचे काभ कॊ त्राट तत्लालय हदल्माने वलहशत भदुतीत 
कयाची यक्कभ भनऩाव प्राप्त शोत नवल्माने त्मालय आकायण्मात मेणाऱ्मा 
व्माजाची एकूण यक्कभ रु. 10048500/- चे भनऩाचे नकुवान शोणेफाफत. (9फ) 

108 

23 फाॊधकाभ ऩयलानगी जायी कयण्माऩलूी स्थाननक वॊस्था कयाच्मा फॉकेत ऩयस्ऩय 
बयरेल्मा यकभाॊची फॉक स्क्रोरलरून तऩावणी न केल्माने भनऩा भशवरुाच्मा 
शानीच्मा ळक्मतफेाफत (9ड) 

271 

24 स्थाननक वॊस्था कय ननधाायण यक्कभ वलरॊफाने बयणा केल्माव व्माज ल दॊडाची 
यक्कभ न आकायणेफाफत. (9ड) 

273 

25 भशानगयऩालरका अभयालती कामाारमातीर आयोग्म वलबागात कामायत कभाचाऱ्माॊचे 
लेतनाभधून बवलष्ट्म ननलााश ननधी ककॊ ला डीवीऩीएव ची कऩात न केल्माफाफत. (9ड) 

274 

26 स्थाननक वॊस्था कयाच्मा प्राप्त यकभेतीर आढऱून आरेल्मा तपालतीचा ताऱभेऱ 
न घेणेफाफत. (9फ) 

110 

27 स्थाननक वॊस्था कयाची एकाच व्माऩा-माॊनी दफुाय नोंदणी केल्माफाफत. (9अ) 9 
28 अधधकायी/कभाचायी माॊनी वॊगणक ऩयीषा उत्तीणा प्रभाणऩत्र वादय न कयताशी  

ननमलभत लेतनलाढी भॊजूयीफाफतची अननमलभतता. (9ड) 
275 

29 बाडऩेट्टीने हदरेल्मा दकुान, गाऱेधायकाकडून वलरॊफाने लवरू केरेल्मा 
थकफाकीच्मा यकभेलय ळास्तीची आकायणी न केल्माभऱेु भनऩाचे रु. 70123/- चे 
नकुवान शोणेफाफत. (9फ) 

112 

30 भशात्भा गाॊधी वॊकुर नतुनीकयण / नलीन रीजप्रकक्रमा न याफवलता 30 लऴााऩेषा 
कारालधी शोऊनवदु्धा वरुूच अवणेफाफत. (9ड) 

278 

31 आमवुलाभा भशाभॊडऱाकडून घेतरेल्मा कजााची शभी ळलु्क यक्कभ तवेच त्मालयीर 
व्माज ल दॊडणीम व्माजाफाफत. (9फ) 

114 

32 यभाई आलाव (घयकुर) मोजनेवाठी ळावनाकड ेननधी भागणीचा प्रस्ताल वादय न 
केल्माने मोजनेऩावनू राबाथी लॊधचत याशणेफाफत. (9ड) 

278 
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33 ळशयातीर अनाधधकृत भोफाईर टॉलवाभऱेु  अॊदाजे रु. 2. 27 कोटी एलढे 
भनऩाचा भशवरु, लाढील भारभत्ता कय तवेच  ऩमाालयणवलऴमक शानी  
शोणेफाफत. (9फ) 

116 

34 श्रीभती उलभारा अटाऱकय वेलाननलतृ्त कननष्ट्ठ लरऩीक माॊना वेलेत वाभालनू 
घेताना आलचमक अवणा-मा प्रभाणऩत्राची ऩतुाता न कयता लरयष्ट्ठ ऩदालय वेलेत 
वाभालनू घेणे ल इतय अननमलभततफेाफत. (9फ) 

118 

35 दैनहदन वापवपाईच्मा काभारा भदुतलाढ देणे तवेच वलहशत भदुतीत नवलन 
ननवलदा प्रकक्रमा न याफवलणे ल वेला ळलु्काचे प्रदानातीर अननमलभततफेाफत.. (9फ) 

120 

36 झोन क्र. 1 भधीर कामाषेत्रात मेणा-मा भारभत्तचेे कयननधाायण तवेच खुल्मा 
बखुॊडालय आकायणी न केल्माने भनऩाच्मा शोत अवरेल्मा शानीफाफत. (9फ) 

124 

37 प्रथभ कारफद्ध ऩदोन्नती अॊतगात अनसुेम अवरेल्मा लेतनशे्रणी भध्मे लेतन 
ननजचचत न कयता चुकीची लेतनशे्रणी राग ूकेल्माने झारेल्मा रु.70600 ल 
त्मालयीर बत्त्माचे  अनतप्रदानाफाफत. (9अ) 

11 

38 भनऩाच्मा नगय वधचल वलबागाकडीर चशाऩान खचा, आकजस्भक खचा, वाहदर 
खचा तवेच वदस्माॊचे भानधन  ल लाशन बत्मालयीर खचाातीर अननमलभतता ल 
अज्चेत ननधीफाफत.  (9फ) 

126 

39 वन 2013 ल 2014 च्मा ळीघ्र लवद्धगणकातीर दयाच्मा तपालतीनवुाय 
जभीनलाऩय भलू्माची अनतरयक्त यक्कभ रु. 1.17 राख लवरू न कयणे ल 
वललळष्ट्ट शेतवूाठी प्राधधकृत नवरेल्मा वॊस्थेव त्मा शेतवूाठी बखूॊड लाटऩ कयणे 
फाफत. (9फ) 

128 

40 ऩदे भॊजूय नवल्माभऱेु दलाखान्माच्मा दोन (वनुतकागशृ) इभायती फॊद अलस्थेत 
ऩडून अवताॊना ल ऩद ननलभाती वॊफॊधाने ननमोजन न कयता नवलन दलाखाना 
इभायती लयीर खचा झारेरा रु. 83.56 राख एलढा 13 व्मा वलत्त आमोगातीर 
ननधी अडकलनू ठेलण्माफाफत. (9अ) 

13 

41 भॊजूय अलबन्मावातीर खुल्मा जलभनीच्मा लाटऩाची प्रकक्रमा ऩणूा झारी नवताॊना 
स्लमॊवेली वॊस्थेद्लाये वदय जलभनीचा लाऩय वरुु अवणेफाफत. (9अ) 

14 

42 फाॊधकाभ ऩयलानगी देताना बखूॊडधायकाकडून प्राथलभक वलकाव खचााऩोटी रु. 90/- 
प्रती चौ.भी. ऐलजी रु.20/- प्रभाणे लवरू केल्माने रु. 2.72 राखाच्मा  
भशवरुाची शानी शोण्माफाफत. (9फ) 

130 

43 भनऩाच्मा नकुवान बयऩाईच्मा रु. 240825/-  ऩकैी रु. 140489/- एलढी यकभ 
कभाचाऱ्माॊकडून लवरू न शोणेफाफत. (9फ) 

132 

44 लदै्मकीम अधधकायी माॊना ननमभफाह्म व्मलवाम योध बत्त्माचे रु. 4,18,053/- 
एलढे अनतप्रदान झाल्माभऱेु. (9अ) 

16 

45 न्मामारमीन प्रकयणात भशानगयऩालरकेरा वेला देणाऱ्मा अधधलक्त्माच्मा 
ळलु्कातनू आमकयाची कऩात न केल्माफाफत. (9फ) 

133 
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46 वललाश नोंदणी ळलु्काची यक्कभ तवेच वललाश भॊडऱाचे नोंदणी ळलु्क ल 
नतुननकयणाची यक्कभ ळावनाकड ेजभा न केल्माफाफत. (9ड) 

280 

47 कय वलबागातीर कामायत श्रीभती ववलता बगलॊत ऩाटीर, कननष्ट्ठ लरवऩक माॊची 
लेतनननजचचती कयताना चुकीची लेतनलाढ देलनू भऱू लेतनात रु35400/- ल 
त्मालयीर बत्त ेएलढे अनतप्रदान केल्माफाफत. (9अ) 

18 

48 आयोग्म वलबागातीर कभाचायी माॊना ननरॊत्रफत केल्मानॊतय त्माॊचा ननरॊफन 
कारालधी ननमलभत केरा नवताना त्माॊना कारफद्ध ऩदोन्नती ल ननमलभत 
लेतनलाढी प्रदान कयण्मात आल्मा. (9ड) 

280 

49 वन 2014 -15 भध्मे कॊ त्राटदाय, ऩयुलठादाय माॊच्मा देमकातनू कऩात केरेल्मा 
रु.1.82  कोटी एलढमा कामाकॊ त्राट कय यकभेचा ळावन खात्मात वलरॊफाने बयणा 
कयण्मात आल्माफाफत. (9फ) 

134 

50 कायखाना वलबागाकडीर बॊगाय ठयरेल्मा लाशनाॊच्मा वलक्री प्रकक्रमेतीर वलरॊफाभऱेु 
भनऩाचे झारेरे नकुवान रु. 1,53,000/- फाफत. (9फ) 

136 

51 भशानगयऩालरकेच्मा शिीतीर प्रलेळ नाक्मालय खाजगी वयुषा यषक ऩयुवलण्माचे 
आदेळ शोण्माऩलूीच्मा कारालधीतीर ऩारयश्रलभक अदा केल्माने झारेरे अनतप्रदान 
रु.67560/-फाफत. (9फ) 

137 

52 अधधकच्मा दयाने वयुषा यषकाॊची नेभणूक केल्माने भनऩाचे दयभशा शोत अवरेरे 
नकुवानीफाफत. (9फ) 

138 

53 भशानगयऩालरका अभयालती मेथे ळावन ननदेळानवुाय फॊधनकायक अवरेल्मा दशेुयी 
नोंद ऩध्दतीने रेखे न ठेलणेफाफत. (9अ) 

20 

54 भा.याज्मभॊत्री माॊच्मा वत्काय वभायॊबावाठी गयजेऩेषा अधधक ल अलास्तल दयाने 
ळार खयेदी केल्माभऱेु वलत्तीम औधचत्माचा बॊग शोणेफाफत. (9अ) 

22 

55 वन 2014-15 भध्मे भशानगयऩालरकेच्मा अधधकायी लगााकरयता बाडतेत्लालय 
घेतरेल्मा खाजगी लाशनाॊच्मा भालवक बाड ेदेमकाॊच्मा तऩावणीत आढऱून 
आरेल्मा अननमलभतताॊफाफत. (9फ) 

139 

56 स्थाननक वॊस्था कयननधाायण कॊ त्राटदायाचे देमकातनू आमकयाची लवरुी न 
कयणेफाफत. (9ड) 

282 

57 वलुणा जमॊती ळशयी योजगाय मोजनेच्मा भानधनाचे देमकातीर अननमलभततफेाफत. (9ड) 283 
58 अनतक्रभण वलबागातीर भजूयाॊना योखीने प्रदान केरेल्मा भजूयीवॊफॊधी भजूयाॊच्मा 

स्लाषऱ्मा नवताॊना दळावलण्मात आरेल्मा रु.47352/- एलढमा प्रदानातीर 
अननमलभततफेाफत. (9फ) 

143 

60 श्री. वधुीय चमाभयाल कडू, आयोग्म कभाचायी माॊना चुकीची लेतनननजचचती 
केल्माभऱेु अनतप्रदान झाल्माफाफत. (9अ) 

23 

61 भशानगयऩालरकेच्मा आयोग्म तवेच कय वलबागातीर आस्थाऩनेलयीर 
कभाचाऱ्माॊच्मा वेलाऩसु्तकात भशायाष्ट्र नागयी वेला ननमभानवुाय ऩरयऩणूा ल (9ड) 

284 
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आलचमक नोंदी न घेतल्माफाफत. 
62 वालाजननक वॊडावाची दरुुस्तीभधीर अननमलभततफेाफत (9ड) 289 
63 कु. उलभारा एभ. कावदेकय ए.एन.एभ. आयोग्म वलबाग माॊना चुकीची लेतनलाढ 

राग ूकेल्माने झारेल्मा अनतप्रदानाफाफत तवेच उऩबोगरेरी यजा खात्मात कभी 
खचीटाकण्मातीर अननमलभतता. (9अ) 

24 

64 यभाई आलाव मोजनेतॊगात ऩेव्शटेक कन्वल्टॊट, ऩणेु माॊना ननवलदा भलु्माऩेषा 
जादा यकभेचे ननमभफाशम प्रदान तवेच फाॊधकाभातीर त्रटृमा ल कयायनाम्मातीर 
अटी ल ळतीचा बॊग केल्माफाफत. (9अ) 

26 

65 भनऩा शहितीर प्रबागननशाम दैनहदन वापवपाईचे काभाचे कॊ त्राटदायाॊना भालवक 
देमकाचे प्रदानातीर अननमलभततफेाफत. (9फ) 

147 

66 दैनहदन वापवपाईचे कॊ त्राटदायाॊना प्रदान कयताॊना 13.5% वेला ळलु्क अदा 
केल्माने झारेल्मा अनतप्रदानाफाफत. (9फ) 

151 

67 नारी काभगाय ल वपाई काभगायाॊना राग ूकयण्मात आरेल्मा ननमभफाशम गे्रड-ऩे 
फाफत. (9फ) 

153 

68 यभाई आलाव मोजनेतॊगात भॊजूय प्रकयणातीर अननमलभततफेाफत. (9ड) 290 
69 यभाई आलाव घयकुर मोजनेतॊगात राबार्थ्मांना ननलाव लाटऩातीर अननमलभतता. (9फ) 156 
70 भनऩाच्मा कभाचा-मावाठी वेलाननलतृ्तीनॊतयच्मा दानमत्लावाठी तवेच भालवक 

ननलतृ्ती लेतनाची अदामगीवाठी ननलतृ्तीलेतन अळॊदान ननधीची स्थाऩना न 
कयणेफाफत. (9फ) 

159 

71 श्री. अवलनाळ कात्र ेरवटोचक माॊना आचलालवत प्रगती मोजनेचा राब 
ननमभफाह्म राग ूकेल्माने झारेल्मा अनतप्रदान तवेच अशाताकायी वेलेफाफत. (9अ) 

29 

72 श्री. हट. एव. बोवरे वे. नन. क्रीडा अधधकायी माॊना फडतपा  कारालधीतीर 
ननमभफाशम लेतनाचे प्रदानाफाफत. (9अ) 

33 

73 अनतक्रभणाचे काभ केरे नवरेल्मा (काभालय अनऩुजस्थत अवरेल्मा) हदलवाॊची 
रु.1.18 राख एलढे भजूयीचे प्रदान कयणेफाफत. (9फ) 

161 

74 फाॊधकाभ वलबागातीर वन 2014-15 चा आकजस्भक खचााचा अलबरेख 
रेखाऩयीषणाव वादय न कयणे तवेच भॊजूय अनदुानाऩेषा जादा खचा कयणेफाफत. (9ड) 

292 

75 भशायाष्ट्र वलुणाजमॊती नगयोत्थान भशाअलबमानाच्मा उहिष्ट्ट ऩतूीवाठी भनऩाव 
फॊधनकायक अवरेल्मा प्रळावकीम वधुायणात्भक फाफीॊलय अॊभर न शोणेफाफत (9ड) 

293 

76 आधथाक षभतऩेेषा नतप्ऩट भलु्माॊची ळावन ननधीतीर फाॊधकाभे एकाच 
कॊ त्राटदायाव भॊजूय कयणेफाफत. (9अ) 

36 

77 कॊ त्राटऩध्दतीने चारवलण्माव हदरेल्मा वाॊस्कृनतक बलनाऩावनू ठयावलक यकभाॊच्मा 
तरुनेत दोन स्लतॊत्र अलबरेख्मानवुाय लेगलेगऱी ल कभी यकभ प्राप्त शोणेफाफत. (9फ) 

167 

78 तातडीची फाफ नवताना तवे दळालनू ननवलदा न भागवलता रु.8.25 राख भलू्माचे 
आयाखडा तमाय कयण्माचे ल वभन्लमक ऩदाचे काभ एकाच वल्रागायाव (9अ) 

38 
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देण्माफाफत. 
79 ऑप्टीकर पामफय केफरचे जाऱे टाकणे ल अन्म बलूभगत काभावाठी लाऩयरेल्मा 

जलभनीलयीर बाड ेयकभाॊलय रु. 5.87 कोटीचा वेलाकयाची आकायणी ल  लवरूी 
न कयण्माफाफत. (9फ) 

169 

80 ळावनाव बयणा कयालमाच्मा यॉमल्टी यकभ कॊ त्राटदायाकडून लवरू कयालमाची 
अवताना  भनऩा/ळावन ननधधतनू 2014-2015 भध्मे रु. 74.16 राख खचा 
कयण्माफाफत. (9अ) 

40 

81 10% ऩेषा कभी दयाच्मा ननवलदेचे दय वलचरेऴण ल अॊदाजऩत्रकाची ऩनु:भाॊडणी न 
कयता 15 त े37% ने कभी दयाच्मा ननवलदा जस्लकृत कयणेफाफत. (9अ) 

46 

82 याजाऩेठ उड्डाणऩरूच्मा फाॊधकाभ वल्रागायाव शोणाऱ्मा प्रदानातीर अननमलभतता 
भऱेु ळावनननधीचे शोत अवरेल्मा नकुवानीफाफत. (9फ) 

170 

83 दीघाभदुतीवाठी बाडऩेट्टीलय हदरेल्मा लडाऱी तराल ल छत्री तरालाऩोटी 
कॊ त्राटदायाकडून वेलाकयाची रु.5.18 राख एलढी यकभ लवरू न कयणेफाफत. (9फ) 

175 

84 छत्री तराल वळुोलबत ल वौंदमा कयण्मावाठी हदरेरे एजन्वीद्लाये यक्कभ उलळयाने 
भनऩा खात्मात जभा केल्माफाफत. (9फ) 

176 

85 भनऩा अभयालती षेत्रा अॊतगात भोकाट जनालये ऩकडण्माकरयता लाशन बाड े
मालयीर केरेल्मा अनालचमक खचाा फाफत. (9फ) 

178 

86 अऩॊगाकयीता लमैजक्तक राब मोजनालय वलहशत प्रभाणात खचा न कयण्माची 
अननमलभतता. (9ड) 

295 

87 ऑप्टीकर पामफयवाठी भागांच्मा शक्काच्मा ऩयलानगीचे नतुनीकयण न झाल्माने 
रु.1.54 कोटीच्मा ऩयलाना ळलु्काची शानी शोणेफाफत ल 2014-15 भध्मे मा 
प्रमोजनालयीर प्राप्त रु.18.37 कोटीच्मा भशवरुाचे उधचत रेखाॊकन न शोणेफाफत. (9ड) 

296 

88 भनऩाकडीर फाॊधकाभाचा ल त्मालय रालरेल्मा काभगायाचा वलभा न काढल्माभऱेु 
भनऩाच्मा आधथाकहशताचे ल काभगायाॊचा वलभा वॊयषण न शोणेफाफत. (9ड) 

299 

89 ळावन अनदुानाच्मा लळल्रक यकभेलय फॉकेकडून प्राप्त व्माज रु. 37.75 राख 
ळावनाव ऩयत न कयणेफाफत. (9ड) 

300 

90 उधचत स्ऩधाा न शोता फाॊधकाभाच्मा एकर ननवलदा (Singal tender) जस्लकायणे 
फाफत ल रु. 50 राखालयीर ननवलदाॊना स्थामी वलभतीने जस्लकृती देणेफाफत. (9ड) 

301 

91 खोदकाभातीर भातीचे जादा ऩरयभाण दाखलनू लाशतकुीलय झारेल्मा 
अनतप्रदानाफाफत. (9अ) 

50 

93 यभाई आलाव मोजनेतॊगात ळावनाकडून प्राप्त ननधीलयीर व्माज तवेच अखधचात 
ननधी ळावनाकड ेजभा न कयणे ल इतय अननमलभततफेाफत. (9फ) 

180 

94 वालाजननक ळौचारमाच्मा वापवपाईच्मा काभाच्मा कॊ त्राटाची ननवलदा प्रलवध्द न 
कयता जुन्माच कॊ त्राटदायारा भदुतलाढ देण्माफाफत. (9फ) 

185 

95 व्मालवामीक प्रनतष्ट्ठानाॊतीर कचया गोऱा कयणा-मा कॊ त्राटदायाने कयायनाम्मातीर (9फ) 187 
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अटी ल ळतीनवुाय यॉमल्टी यकभेचा बयणा न केल्माभऱेु भनऩाच्मा झारेल्मा 
शानीफाफत. 

96 वलबागीम आमकु्ताॊच्मा वषभ प्रळावकीम भान्मतलेळलाम ळावन ननधीतीर 
लळल्रक यकभेतनू रु.45.32 राखाचे यस्ता डाॊफयीकयणाचे काभ कयण्माफाफत. (9अ) 

51 

97 एकाच काभाच्मा नऊ देमकाॊच्मा भोजभाऩाच्मा नोंदी एका भोजभाऩ ऩजुस्तकेत ल 
त्माच्मा गोऴलाऱ्माॊवश प्रदानाच्मा नोंदी अन्म ऩजुस्तकेत घेण्माफाफत. (9ड) 

303 

98 श्री.वशुाव चव्शाण, उऩअलबमॊता माॊना ऩलूारषी प्रबालाने हदरेल्मा ऩदोन्नतीफाफत. (9ड) 304 
99 भनऩा नाक्माची इभायत व्मालवानमक प्रमोजनावाठी दीघाभदुतीवाठी नाभभात्र 

दयाने देणेफाफत. (9अ) 
53 

100 प्रळावकीम प्रस्ताल नवताना लेऱेलयीर वलऴम म्शणून तवेच वलत्तीम भमाादेनवुाय 
अधधकाय नवताना दकुान गाळ्माॊचे शस्ताॊतयण मा अथावलऴमक फाफीव स्थामी 
वलभतीने भान्मता देण्माफाफत. (9अ) 

54 

101 जभीन लाऩय भलू्माची तपालतीची यकभ रु.2.15 राखाच्मा लवरुीकड ेदरुाष 
कयणेफाफत. (9फ) 

190 

102 रु. 44.17 राख  भलू्म अवरेल्मा बखूॊडाचे स्लमॊवेली वॊस्थाना ननमभफाह्मऩणे 
लाटऩ कयणेफाफत. (9अ) 

56 

103 वलावाधायण वबेचा धोयणात्भक ननणाम अवताना नवलन अलबन्मावातीर वलकाव 
काभावाठी त्माभधीर दळानी बागातीर बखूॊडाचे अधधग्रशण न कयण्माफाफत. (9फ) 

192 

104 भॊजूय आकृतीफॊधानवुाय उऩरब्ध ऩदोन्नतीचे ऩद डालरनू ऩदोन्नती ल 
त्मानऴुॊगाने त्मा लयीर लेतनशे्रणी भध्मे वधुारयत आचलालवत प्रगती मोजनेंतगात 
चुकीचे गे्रड लेतन भॊजूय केल्माभऱेु हद. 01.03.1993 ऩावनू लेतनाचे झारेरे 
अनतप्रदानाफाफत. (9अ) 

59 

105 याष्ट्रीमकृत फॉके ऐलजी वशकायी फॉकेचे रु. 1 कोटीचे शभीऩत्र जस्लकृत कयणेफाफत. (9ड) 305 
106 भनऩातीर ऩदाधधकायी/अधधकायी माॊना वन 2014 ल 2015 भध्मे ऩयुवलण्मात 

आरेल्मा दैनहदनी छऩाईतीर अननमलभतफेाफत. (9फ) 
194 

107 वषभ भान्मता प्राप्त न कयता 80 लऴा ल त्मालयीर ननलतृ्तीलेतनधायक ल कुटुॊफ 
ननलतृ्तीलेतनधायक माॊना ननलतृ्तीलेतनात  10% लाढ राग ूकयण्माफाफत. (9फ) 

196 

108 भनऩा ळाऱेतीर गयीफ भरुा-भरुीॊवाठी ऩटवॊख्मेऩेषा जादाची टाम ल फेल्ट खयेदी 
केल्माने अलाजली खचा झाल्माफाफत. (9अ) 

61 

109 भशायाष्ट्र कोऴागाय ननमभ 1968 भधीर तयतदूीनवुाय ननलतृ्तीलेतन 
प्रदानावॊफॊधीच्मा वलहशत नभनु्मातीर नोंदलशमा न ठेलणेफाफत. (9ड) 

307 

110 भनऩा ळाऱेतीर लगा 1 त े7 भधीर गयीफ भरुा-भरुीॊवाठी गणलेळ लळराई करुन 
लाटऩ कयण्मातीर अननमलभतता. (9फ) 

198 

111 भनऩा अभयालतीच्मा बाॊडाय वलबागाने वाहशत्म खयेदी कयताना ळावन 
ननणामातीर तयतदूीनवुाय कामालाशी न केल्माने ळावन ननदेळाचे उल्रॊघन (9ड) 

308 
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झाल्माफाफत. 
112 भनऩातीर ऩदाधधकायी माॊचेकडीर खाजगी वधचलाॊच्मा ननमभफाह्म 

नेभणुकीफाफत. (9फ) 
203 

113 भनऩा ळाऱेतीर लगा 1 त े7 भधीर गयीफ भरुा-भरुीॊवाठी गणलेळ काऩड खयेदी 
कयताॊना गयजेऩेषा जादा काऩडाची खयेदी केल्माने भनऩालय रु.893923/- एलढमा 
अनालचमक खचााचा बाय ऩडल्माफाफत. (9फ) 

205 

114 कोंडलाडा वलबागाॊतगात प्रत्मष खयेदी झारी नवताना रु.19.43 राख एलढा खचा 
वॊफॊधधत रेखालळऴााखारी नोंदवलल्माने खचा केरेल्मा यकभेच्मा गयैवलननमोगाच्मा 
ळक्मतफेाफत. (9अ) 

63 

115 आयोग्म ल ऩमालेषण वलबागातीर स्लास्थ/स्लच्छता ननयीषक माॊना रु.4300 
ऐलजी रु.4800 अवे चुकीचे गे्रड लेतन देऊन अनतप्रदान केल्माफाफत. (9अ) 

64 

116 भनऩा ळाऱेचे इभायत फाॊधकाभ, देखबार ल दरुूस्ती मालयीर खचााचे नस्त्मा ल 
अलबरेख  रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन न देणेफाफत. (9फ) 

209 

117 ऩळवुलॊधान वलबागाने रेखाऩरयषणावाठी अलबरेख वादय न कयणे तवेच ऩाऱील 
प्राणी ऩयलाना ळलु्क लवरु न केल्माने भनऩा ननधीची शानी झाल्माफाफत. (9फ) 

213 

118 भनऩाच्मा ळाऱेतीर लगा 9 ल 10 च्मा वलद्मार्थ्मांना ऩाठ्मऩसु्तके ऩयुवलणेफाफत. (9फ) 215 
119 भनऩाच्मा लळषण वलबागातीर लळषक ल लळषकेतय ऩदाॊचा आकृतीफॊध भॊजूय 

नवणे ल लेतन देमकातीर त्रटृमाफाफत. (9ड) 
311 

120 भशानगयऩालरकेच्मा वलवलध वलबागाच्मा जाहशयाती प्रलवद्ध कयण्माचे आदेळ, 
वॊफॊधधत लतृ्तऩत्राॊना जाहशयाती प्रलवद्ध झाल्मानॊतय ननगालभत केल्माने झारेरी 
अननमलभतता. (9ड) 

313 

121 फाॊधकाभ वलबागातीर कननष्ट्ठ अलबमॊत्माॊना ऩलूारषी प्रबालाने ननमकु्तीचा राब 
प्रदान कयणेफाफत. (9ड) 

315 

122 अनतक्रभण वलबागाने घेतरेल्मा अधग्रभाचा लाऩय प्ररॊत्रफत कारालधीतीर भजूयी 
प्रदानाकरयता कयणेफाफत तवेच भोठमा प्रभाणात योख काढून त्माचा गयैलाऩय 
कयणेफाफत. (9फ) 

216 

123 अनतक्रभणाचे काभालयीर लाशनाॊच्मा लाऩयातीर अननमलभतता तवेच 
रॉगफकुालयीर दैनॊहदन नोंदीवभोय स्लाषऱ्मा नवणेफाफत. (9ड) 

317 

124 GIS Database तमाय कयणे मा मोजनेच्मा अॊभरफजालणी भधीर 
अननमलभतताॊभऱेु 13 व्मा वलत्त आमोगातीर रु.1.33 कोटी एलढमा खचााची 
उऩमोधगता ळनू्म ठयणेफाफत. (9अ) 

65 

125 कननष्ट्ठ अलबमॊता मा ऩदालरून ळाखा अलबमॊता ऩदालय दजाालाढ भॊजूय केरी 
अवताना ऩदोन्नती वभजून लेतन ननजचचती केल्माने भऱू लेतनात झारेरे 
रु.143520 ल त्मालयीर बत्त ेएलढ्मा अनतप्रदाना फाफत. (9अ) 

70 

126 खाजगी फाॊधकाभाचे वॊफॊधात काभगाय कल्माण उऩकयाची यकभ ळावनाचे फॉक (9ड) 319 
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खात्मात ऩयस्ऩय बयणा केल्मानॊतय भनऩाकडून त्माची वत्मता ल तऩावणी न 
शोण्माफाफत. 

127 फाजाय ओटमाॊच्मा बाड ेयकभेत स्थामी वलभतीच्मा ठयालानवुाय  बाडलेाधीची 
अॊभरफजालणी न  केल्माने 2014-2015 भध्मे   भोठ्मा भशावरुाचे   चे 
नकुवान शोणेफाफत. (9फ) 

218 

128 फाॊधकाभ ऩयलानगी धायकाकडून स्थाननक वॊस्था कय लवरू न कयता प्रनतसाऩत्र े
प्राप्त न केल्माने कयाच्मा भशवरुाची शानी शोणेफाफत. (9फ) 

220 

129 कय अधधकाऱ्माच्मा कषावाठी दयऩत्रके न भागवलता ननमभफाह्म अग्रीभातनू 
वलत्तीम औधचत्माफाशेयीर अलाजली खचा कयणेफाफत. (9अ) 

72 

130 अखेयच्मा लळरकेचा ताऱभेऱ न घातल्माने ल फॉक खात्मातीर लळल्रक 
योखऩसु्तकाऩेषा कभी अवल्माने अॊदाजे रु. 125.94 कोटीचा खचा योखऩसु्तकात 
न नोंदवलता थेट फॉकेतनू झाल्माच्मा ळक्मतफेाफत. (9ड) 

321 

131 भशानगयऩालरकेच्मा भोटाय कामाळाऱा वलबागाकडीर दशा लऴााशून अधधक 
कारालधी झारेरी लाशने ननरेणखत करून नवलन लाशने खयेदीकरयता वमुोग्म 
ननमोजन कयणेफाफत. (9ड) 

325 

132 वाभान्म प्रळावन वलबागाभधीर कभाचाऱ्माॊना चुकीच्मा दयाने स्थाननक ऩयूक 
बत्त्माचे प्रदान ल लेतन देमकातनू बवलष्ट्म ननलााश ननधी/डीवीऩीएव लगाणी कऩात 
न कयणे. (9ड) 

326 

133 अनदुान नोंदलशी वलहशत नभनु्मात न ठेलणे,नोंदलशीत अऩणूा नोंदी घेणे  ल 
मोजनाननशाम स्लतॊत्र योखऩसु्तक न ठेलणे माप्रभाणे आढऱून आरेल्मा 
त्रु् माफाफत.. (9ड) 

329 

134 जजल्शा ननमोजन वलकाव ननधीभधीर वन 2014-15 अखेय रु.50.78 राख एलढी 
अखधचात यक्कभ ळावनाव ऩयत न केल्माफाफत. (9फ) 

221 

135 भशानगयऩालरकेच्मा वला चर ल अचर वॊऩत्तीलय घवाया आकारून घवाया 
ननधीची उबायणी न केल्माभऱेु ननरेखनमोग्म चर ल अचर वॊऩत्तीची नव्माने 
उबायणी कयण्माव आधथाक अडचण मेत अवरेफाफत. (9ड) 

330 

136 कजाननलायण ननधीभध्मे यकभ जभा न कयणे,उऩरब्ध यकभाॊची गुॊतलणूक न 
कयणे माप्रकाये  ननधीच्मा चुकीच्मा व्मलस्थाऩनाफाफत. (9ड) 

332 

137 ळावन ननणाम वलत्त वलबाग हद. 03.07.2009 नवुाय हद. 01.01.2006 नॊतय 
आगाऊ लेतनलाढ अनसुेम नवताना श्री लभयाणी ल.री. तथा श्री बऴूण 
ऩवुनकय,क. लर. माॊना आगाऊ लेतनलाढ  हदल्माने झारेल्मा अनतप्रदानाफाफत. (9अ) 

73 

138 गाॊधी चौक लाशनतऱ ऩाककंगची जागा स्लस्त दयाने बाडतेत्लालय देऊन भनऩाचे 
आधथाक नकुवान झाल्माफाफत. (9अ) 

75 

139 भहशरा ल फारकल्माण कामाक्रभ याफवलण्मावाठी भशवरुी उत्ऩन्नाच्मा 5% 
तयतदूीभधून खचा कयण्मातीर अननमलभतता. (9फ) 

223 
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140 अभयालती ळशय फव लाशतकु उऩक्रभ अलबकत्मााने यॉमल्टीचा बयणा वलरॊफाने 
कयणे तवेच लाशतकु उऩक्रभ  शस्ताॊतयणफाफत. (9फ) 

224 

141 31 नाराकुरी(लगा-4) कभाचा-माॊना ऩलुारषी प्रबालाने ननमभफाशमऩणे लरयष्ट्ठ 
ऩदालय वेलेत वाभालनू घेणे ल मा प्रबालालयीर वेला आचलालवत प्रगती 
मोजनेवाठी वलचायात घेऊन प्रायॊबाऩावनू लेतनाचे अनतप्रदान शोत अवल्माफाफत. (9अ) 

76 

142 भनऩा ळाऱेतीर लगा 1 त े10 ऩमतंच्मा वलद्मार्थ्मांकरयता डसे्क ल फेंच 
खयेदीतीर अननमलभततफेाफत. (9क) 

247 

143 JNNURM अतॊगात ळशय फव खयेदीव भॊजूयी प्राप्त अवनू भनऩाकडून फव 
खयेदीव वलरॊफ झाल्माने ळशय फवेवचा राब नागरयकाॊना न लभऱणेफाफत. (9ड) 

333 

144 भनऩाच्मा भारकीच्मा जागेलयीर फव ऩाककंगचे बाड ेलवरु न केल्माने भनऩाची 
शानी झाल्माफाफत. (9फ) 

226 

145 भनऩा अभयालतीची ऩाणीऩयुलठा मोजना भशायाष्ट्र जीलन प्राधधकयण अभयालती 
माॊचेकड ेवोऩवलरी  अवताॊना आस्थाऩना खचाालय तवेच वालाजननक नऱाच्मा 
ऩाणीऩयुलठा देमकालय पाय भोठमा प्रभाणातीर खचााफाफत. (9फ) 

228 

146 ळारेम ऩोऴण आशायाफाफत प्राप्त ताॊदऱुाची प्राथलभक ळाऱेच्मा वाठा नोंदलशीत 
नोंद नवणे तवेच अॊदाजऩत्रकातीर खचााफाफत. (9फ) 

230 

147 बाॊडाय वलबागाने भनऩाच्मा वलवलध वलबागावाठी खयेदी केरेल्मा वाहशत्म 
खयेदीतीर अननमलभतता. (9फ) 

232 

148 लळषण वलबागातीर लगा 4 च्मा कभाचा-माॊची ळषैणणक अशाता वलचायात न 
घेतल्माने ननमभफाह्म आचलालवत प्रगती मोजनेचा राब भॊजूय कयणेफाफत. (9अ) 

81 

149 वाभान्म प्रळावन वलबागातीर कभाचा-माॊना लाढील गे्रड-ऩे हदल्माने झारेरे 
अनतप्रदान तवेच वेलाऩसु्तकातीर अननमलभततफेाफत. (9फ) 

237 

150 लळषण वलबागाने ळाऱा इभायत बाडमाचे केरेरे अनतप्रदान ल आकजस्भक खचााचे 
भॊजूयीतीर अननमलभततफेाफत. (9फ) 

242 

151 अलबरेखे / भाहशती उऩरब्ध न कयण्माफाफत. (9ड) 334 
152 जजल्शाऩयीऴदेकडून वभामोजनाने भनऩाकड ेलगा झारेल्मा लळषकाॊच्मा वॊफॊधाने 

जजल्शाऩयीऴदेकडून वेलाननलतृ्ती अॊळदान प्राप्त न कयणे ल प्रदानातीर इतय 
त्रटृमाॊफाफत. (9फ) 

243 

153 भनऩा अभयालतीच्मा आधथाक लऴा 2014-15 चा अथावॊकल्ऩ, जभा-खचा ल 
आधथाक जस्थतीलयीर अलबप्राम. (9अ) 

84 
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करभ 9 अ खारीर आषेऩ  

ऩरयच्छेद 

क्र. 

ऩरयच्छेद ळीऴषक श्स्थती रेखाऩयीषक क्र. 

92 भे. ऩुजा कन्स्रक्ळन, लधाष माॊना अभयालती ळशयातीर दैनददन कचया 
उचरने कॊ त्राटारा ननमभफाशमऩणे भुदतलाढ देणे तवेच दयलाढ भॊजूय 

कयण्मातीर अननमलभतता. 

Delete DATDUBM6401 

  

करभ 9 फ खारीर आषेऩ  

 -------------  ननयॊक  -------------  

  

करभ 9 क खारीर आषेऩ  

 -------------  ननयॊक  -------------  

  

करभ 9 ड खारीर आषेऩ  

ऩरयच्छेद 

क्र. 

ऩरयच्छेद ळीऴषक श्स्थती रेखाऩयीषक क्र. 

59 भशानगयऩालरकेच्मा अश्ग्नळभन वलबागातीर लाशनाचा घवाया 
आकायणी ल माफाफत नोंदलशी न ठेलल्माफाफत 

Delete DATVVBM6301 

 


