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�यवहारांची लेखापर��ा 

शासक�य �वभाग, यांची �े�ीय काया�लये तसेच �वायत स�ंथा आ�ण साव�ज�नक 

�े�ातील उप!म यां#या $यवहारां#या लेखापर(�ेत साधनसपंतीचे $यव�थापन आ�ण 

�नय*मतता, औ,चयता आ�ण काटकसर यां#या मानकांचे पालन कर.यात �टु( 
आढळून आ3या. पढु(ल प5र#छेदाम8ये या 9�ततु के3या आहेत. 

उ�च आ�ण त�ं �श�ण �वभाग 
 

2.1 रा$%�य उ�चतर �श�ा अ�भयान 
 

2.1.1 �(तावना    

क: ; सरकार#या मानव ससंाधन �वकास म�ंालया#या उ#च *श�ण �वभागाने क: ; 

परु�कृत रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान या योजनेची सAुवात (ऑDटोबर 2003) 

केल(. राJयातील पा� असले3या उ#च श�ै�णक स�ंथांना, उ#च श�ै�णक 9णाल(त 

सधुारणा कर.यासाठM तसेच राJयातील �वNयापीठांची आ�ण महा�वNयालयांची 

गणुवता सधुार.यासाठM धोरणामक चा परुवठा कर.याच े रा=>(य उ#चतर *श�ा 

अ*भयानाच े उOP=ट होत.े उ#च *श�णात समानता, सधंी व उकृ=टता सा8य 

कर.यासाठM राJय �वNयापीठांना, शासक�य महा�वNयालयांना आ�ण अनदुा�नत 

महा�वNयालयांना परुव.यासाठM रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान दोन टQQयात 

Rहणजेच रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 1.0 व रा=>(य उ#चतर *श�ा  

अ*भयान 2.0 जे अन!ुमे बारावी योजना (2012-17) आ�ण तरेावी योजना (2017-22) 

याम8ये �वभागले गेले आहे, याची अमंलबाजवणी करावयाची होती. रा=>(य उ#चतर 

*श�ा अ*भयान 1.0 व रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 2.0 म8ये समा�व=ट घटक 

प)र�श$ट 2.1.1 म8ये तपशीलवार Oदलेले आहेत. सव� घटकांचे 9क3प म3ूय हे भारत 

सरकार आ�ण महारा=> शासन यां#यात 60:40 या 9माणात �वभागले जाणार होत.े 

महारा=>ात, रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या अमंलबजावणीसाठM उ#च व त�ं 

*श�ण �वभाग, महारा=> शासन यां#या अतंग�त असलेल( राJय उ#च *श�ण प5रषद 

जबाबदार होती. राJयात रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या अमंलबजावणीत राJय 

9क3प सचंालनालय राJय उ#च *श�ण प5रषदेला सहा[य करत होत.े 
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2.1.2 लेखापर��चेी �या8ती आ�ण प9ती 

खाल(ल म\ुयांच ेम3ूयांकन कर.यासाठM जुल ै2021 त ेऑDटोबर 2021 या दरRयान 

लेखापर(�ा कर.यात आल(: 

� �व�वध आराखड ेजसे क� राJय उ#च *श�ण आराखडा, स�ंथामक �वकास 

आराखडा आ�ण तपशीलवार 9क3प अहवाल वेळेत तयार आ�ण मजूंर झाले होत;े 

�  वेळेवर मDुत कर.यात आला आ�ण याच ेआ,थ�क $यव�थापन यो`य होत;े 

� रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या �व�वध घटकांची अमंलबजावणी माग�दश�क 

तवांनसुार होती आ�ण 

� स�ंनय�ंण आ�ण म3ूयमापन 9भावी होत.े 

या उPेशासाठM उ#च आ�ण त�ं *श�ण �वभाग, महारा=> शासन आ�ण राJय 9क3प 

सचंालक यांची 2015-21 या वषाbमधील द�तऐवजाचंी चाचणी तपासणी केल(. *शवाय, 

13 �वNयापीठांपकै� चार �वNयापीठे, 14 शासक�य महा�वNयालयांपकै� चार 

महा�वNयालये आ�ण 50 अनदुा�नत महा�वNयालयांपकै� 16 महा�वNयालये Jयांना 

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयानांतग�त  9ाQत झाला होता यांची लेखापर(�े#या 

तपासणीसाठM याdि#छक पfतीने �नवड कर.यात आल(. तसेच, एक महा�वNयालय 

Jयाला “नवीन मॉडले पदवी महा�वNयालये” या घटकांतग�त  �वत5रत केला होता 

याचीह( लेखापर(�ेसाठM �नवड केल( होती. �नवड केले3या स�ंथाचंी नावे  

प)र�श$ट 2.1.2 म8ये दश��वल( आहेत. 

jडस:बर 2021 म8ये शासनाकडून 9ाQत झालेल( उतरे अहवालात यो`य Oठकाणी 

समा�व=ट कर.यात आल( आहेत. 

लेखापर��चेी :न$पि<त 
 

2.1.3 :नयोजन 

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या चौकट(त/रचनेत बहु�वध आ�ण mेणीबf 

असमानता दरू कर.यासाठM आ�ण गरजेनसुार �नयोजनाचे 9चलन कर.यासाठM 

�नयोजन आ�ण अथ�सकं3पात �वक: ;(करणाधार(त d=ट(कोन प5रकि3पत केला होता. 

�नयोजन 9n!येची सAुवात ह( स�ंथामक �तरावर $हावी Jयाम8ये स�ंथेचा �वकास 

आराखडा असावा. हे स�ंथामक �वकास आराखड े एक� कoन राJय उ#च *श�ण 

आराखडा तयार कर.यात यावा. राJय उ#च *श�ण आराखpयाच ेमqुय दोन घटक 

आहेत, राJय घटक आ�ण स�ंथामक घटक. राJय उ#च *श�ण आराखpयाला वा�ष�क 

आराखpयाम8ये �वभागले आहे जे राJय शासनाला  �निrचत कर.यासाठMचा पाया 

तयार करतात. 
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2.1.3.1 रा=य उ�च �श�ण प)रषदेचे गठण कर@यात �वलबं. 

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या द�तऐवजानसुार (सQट:बर 2013), राJय 

शासनाने दोन वषा�#या आत राJय �वधानमडंळा#या अ,ध�नयमाNवारे राJय उ#च 

*श�ण प5रषदेच े गठण करणे आवrयक होत.े राJय उ#च *श�ण प5रषद ह( उ#च 

*श�णासाठM $यापक, द(घ�काल(न आ�ण समावेशक उ#च *श�णाचा आराखडा 

�वक*सत करणार( सवs#च धोरण स�ंथा आहे. राJयाचा Oह�सा श�ै�णक स�ंथांना 

वेळेवर ह�तांत5रत कर.याची काय�पfती �निrचत कर.यासाठM राJय उ#च *श�ण 

प5रषद जबाबदार होती. राJय उ#च *श�ण प5रषद ह( भारत सरकार#या रा=>(य 

उ#चतर *श�ा अ*भयानाची सवs#च स�ंथा आ�ण राJय सरकार यां#या दरRयान 

समtवयासाठM आ�ण रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या 9मखु काय��मता 

�नदuशकां#या1 तलुनेत राJया#या स�ंथाचं े म3ूयमापन कर.यासाठM सfुा जबाबदार 

होती. महारा=> शासनाने राJयाम8ये रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या 

अमंलबजावणीत सहभागी हो.याचे ठर�वले (ऑDटोबर 2013). 

महारा=> राJय उ#च *श�ण प5रषद ह( राJयात महारा=> �वNयापीठ अ,ध�नयम, 

1994 नसुार अि�तवात होती. तथा�प, राJय उ#च *श�ण प5रषदेची रचना रा=>(य 

उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या माग�दश�क तवांनसुार न$हती. jडस:बर 2016 #या 

शासन �नण�यानसुार उ#च आ�ण त�ं *श�ण �वभाग, महारा=> शासन यांनी रा=>(य 

उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या माग�दश�क तवांनसुार प5रषदेच ेगठण केले. राJय उ#च 
*श�ण प5रषद ह( अ,ध�नयमांतग�त अ,धस,ूचत केल( नस3यामळेु व शासन 

�नण�यानसुार गOठत केल( अस3यामळेु महारा=> शासनाने राJय उ#च *श�ण 

प5रषदेला राJयात रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 1.0 #या अमंलबजावणीसाठM 

अ,धस,ूचत (ऑग�ट 2017) केले. 

अशा9कारे, राJय उ#च *श�ण प5रषदेला अ,ध�नयमांतग�त अ,धस,ूचत कर.यास 

�वलबं झा3यामळेु राJयात राJय उ#च *श�ण प5रषद गOठत कर.यात 21 मOहtयांचा 

�वलबं झाला. 

2.1.3.2  रा=य उ�च �श�ण आराखडा तयार कर@यात �वलबं 

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या द�तावेजांनसुार, 9येक सहभागी राJयाने दहा 

वषाbसाठM धोरणामक राJय उ#च *श�ण आराखडा तयार करणे आवrयक होत,े Jयाच े

पनु�व�लोकन पाच वषाbनतंर केले जाणार होत.े लेखापर(�ेला असे आढळून आले क� 

राJयाकडून दहा वषाbचा धोरणामक आराखडा तयार केला गेला न$हता. 

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 1.0 अतंग�त राJय उ#च *श�ण आराखडा मानव 

ससंाधन �वकास म�ंालयाला 18 जानेवार( 2014 पयbत सादर करणे आवrयक होत.े 

                                                           

1  �वNयाथx 9वेश आ�ण सं!मण दर आ�ण पदवीधर रोजगार सवu�ण �नकाल हे मुqय �न=पादन 

  �नदuशक आहेत 
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लेखापर(�ेला असे आढळून आले क� $यापक, द(घ�काल(न आ�ण समावेशक उ#च 

*श�ण आराखडा सादर कर.यासाठM जबाबदार असले3या राJय उ#च *श�ण 

प5रषदे#या अभावामळेु उ#च व त�ं *श�ण �वभाग, महारा=> शासन यांनी रा=>(य 

उ#चतर *श�ा अ*भयान 1.0 #या 2014-17 या कालावधी ऐवजी उ#च श�ै�णक 

स�ंथांकडून 9ाQत झाले3या पायाभतू(बेसलाइन) माOहती#या आधारावर दोन वषाbसाठM 

(2015-17) राJय उ#च *श�ण आराखडा तयार केला होता. राJय उ#च *श�ण 

आराखडा Jयाम8ये ` 462 कोट( खचा�च े पाच घटक समा�व=ट केले होत े तो 

ऑग�ट 2015 म8ये Rहणजेच 19 मOहtयां#या �वलबंानतंर मानव ससंाधन �वकास 

म�ंालयाला सादर कर.यात आला. मानव ससंाधन �वकास म�ंालयाने ` 295 कोट( 

खचा�#या राJय उ#च *श�ण आराखpयाला माtयता (सQट:बर 2015 त ेसQट:बर 2019 

या कालावधीत) Oदल(. राJय उ#च *श�ण आराखडा 18 घटकांऐवजी फDत पाच 

घटकांसाठMच का सादर कर.यात आला याबाबत लेखापर(�ेला कुठलेह( �प=ट(करण 

Oदले गेले नाह(. 

राJय उ#च *श�ण प5रषदेने रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 2.0 अतंग�त तयार 

केलेला राJय उ#च *श�ण आराखडा उ#च व त�ं*श�ण �वभाग, महारा=> शासन 

यांनी मानव ससंाधन �वकास म�ंालयाला मे 2018 म8ये सादर केला. 2018-20 या 

कालावधी#या राJय उ#च *श�ण आराखpयाम8ये एकूण ` 430.68 कोट( खचा�च े 

12 घटक होते. मानव ससंाधन �वकास म�ंालयाने एकूण ` 523 कोट( खचा�#या 
राJय उ#च *श�ण आराखpयातील आठ घटकांना (Jयाम8ये उ#च व त�ं *श�ण 

�वभाग, महारा=> शासन यांनी भारत सरकार यां#याकड ेमागणी केले3या अ�त5रDत 

#या समावेशासOहत) माtयता (मे 2018 त ेसQट:बर 2019 दरRयान) Oदल(. 

अशा9कारे, राJय उ#च *श�ण प5रषदेच ेगठण कर.यात आ�ण राJय उ#च *श�ण 

आराखडा तयार कर.यातील �वलबंामळेु रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयानातंग�त 

प5रकि3पत केले3या धोरण �नदuश, समtवय आ�ण स�ंनय�ंण यापासनू राJयाला व,ंचत 

रहावे लागले. 

उतरात शासनाने राJय उ#च *श�ण आराखडा तयार कर.यातील �वलबंाचा सबंधं 

9शासक�य �वलबंाशी लावला. 

आ,थ�क $यव�थापन, योजनेची अमंलबजावणी आ�ण स�ंनय�ंण यासदंभा�तील 

लेखापर(�ण �न=पतींची चचा� पढु(ल प5र#छेदांम8ये केल( आहे. 

2.1.4 आDथ/क �यव(थापन   

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या माग�दश�क तवांनसुार, राJयाने राJय 9क3प 

सचंालनालयाNवारे यथो,चत5रया मजूंर केलेले 9येक स�ंथेच ेघटक�नहाय तपशीलवार 

9क3प अहवाल 9क3प मजंुर( मडंळाकड ेसादर करणे आवrयक होत.े 9क3प मजुंर( 

मडंळा#या मजंुर(नतंर राJयाला �नधी मDुत केला जातो, Jयाम8ये राJय �वतःच े

योगदान देऊन स�ंथांना राJय 9क3प सचंालनालयाNवारे  �वत5रत करत.े 



�करण-II �यवहारांची लेखापर��ा 

13 

2.1.4.1 अनदुान व खच/  

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 1.0 आ�ण रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 2.0 

अतंग�त घटक�नहाय मजंरू राJय उ#च *श�ण आराखpयांचा तपशील प)र�श$ट 2.1.3 

म8ये दश��वला आहे. रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 1.0 आ�ण रा=>(य उ#चतर 

*श�ा अ*भयान 2.0 अतंग�त भारत सरकारचा Oह�सा व महारा=> शासनाचा Oह�सा 

या#या तलुनेत सन 2015-21 पयbत झाले3या खचा�चा तपशील तFता 2.1.1 म8ये 
Oदला आहे. 

तFता 2.1.1: 2015-21 मIये �मळाले4या अनुदाना�या तुलनेत झालेला खच/  

                (`̀̀̀ कोट�त) 

वष/  

कL Mाने 

वाटप 

केलेला 

Nह(सा 

कL Mाने 

मुFत 

केलेला 

Nह(सा 

रा=यान े

मुFत करणे 

आवOयक 

असलेला 

Nह(सा 

रा=यान े

मुFत 

केलेला 

Nह(सा 

एकूण 

मुFत 

केलेला 

:नधी 

(3+5) 

झालेला 

खच/ 

�श4लक 

(संचयी) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2015-16 34.50 34.50 23.00 16.44 50.94 0.00 50.94 

2016-17 1.80 1.80 1.20 7.76 9.56 43.85 16.65 

2017-18 57.00 57.00 38.00 31.38 88.38 35.58 69.45 

2018-19 45.18 45.18 30.12 36.74 81.92 60.85 90.52 

2019-20 87.70 54.40 58.47 36.27 90.67 48.61 132.58 

2020-21 0.00 33.30 0.00 22.20 55.50 94.18 93.90 

एकूण 226.18 226.18 150.79 150.39 376.97 283.07  

}ोत: शासनान े�वत5रत केलेले आदेश आ�ण राJय 9क3प संचलनालयाNवारा सादर केलेल( माOहती. 

2.1.4.2 (थूल रा=य उ<पXना�या (जीएसडीपी) तलुनेत उ�च  �श�णावर�ल खच/ 

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयानांतग�त साठM पा� हो.यासाठM बारा$या योजने#या 

अखेर(स �थूल राJय उपtना#या दोन टDके रDकम ह( उ#च *श�णासाठM �वतर(त 

कर.याची पवू�अट होती. 

महारा=> शासनाने, रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयानात सहभागी होत असताना उ#च 

*श�णावर(ल खचा�साठM �थूल राJय उपtना#या दोन टDके रDकम वाटप कर.याच े

माtय (ऑDटोबर 2013) केले होत.े तसेच महारा=> शासनाने मानव ससंाधन �वकास 

म�ंालय/रा=>(य *मशन, रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान यां#याबरोबर केले3या 

मे 2018 #या सामजं�य करारात, माच� 2020 #या अखेर(स राJया#या �थूल राJय 

उपtना#या दोन टDके रDकम उ#च*श�णासाठM �वतर(त केल( जाईल अशी खा�ी 

Oदल( होती. 

तथा�प, लेखापर(�ेला असे आढळून आले क�, वष� 2020-21 दरRयान 9य�ात 

केलेला खच� हा राJयातील �थूल राJय उपtना#या फDत 0.31 टDके होता. 

लेखापर(�ेला पढेु असेह( आढळून आले क� उ#च *श�णावर(ल खचा�त वाढ 
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हो.याऐवजी यावर खचा�चा घसरता कल Oदसनू आला जो तFता 2.1.2 म8ये 

दश��वला आहे. 

तFता 2.1.2: वष/ 2015-21 दरYयान उ�च �श�णावर झालेला �<य� खच/ 

                (`̀̀̀ कोट�त) 

वष/ 
सांके:तक (थूल 

रा=य उ<पXन  

सांके:तक (थूल 

उ<पXना�या  

दोन टFके 

उ�च आ�ण तं� 

�श�णावर�ल खच/ 

�<य�ात 

केलेला खच/ 

(टFकेवार�) 

2015-16 19,86,721 39,734 7,361.69 0.37 

2016-17 21,88,532 43,771 7,197.84 0.32 

2017-18 23,82,570 47,651 7,484.61 0.31 

2018-19 25,79,628 51,593 7,777.54 0.30 

2019-20 28,18,5552 56,371 8,152.95 0.28 

2020-21 26,61,6293 53,233 8,254.29 0.31 

��ोत: महारा=> शासनाच ेअथ�संक3पीय अंदाजप�के 

2015-21 या कालावधीत जर( राJयाच ेसांके�तक �थूल राJय उपtन 34 टDDयांनी 

वाढले, तर( याच कालावधीत उ#च आ�ण त�ं *श�णावर(ल खच� फDत 12 टDDयांनी 

वाढला होता.  

शासनाने उ#च *श�णावर(ल खचा�#या घटया 9माणाच े कुठलेह( कारण Oदले नाह( 

परंत ु असे सां,गतले (jडस:बर 2021) क� उ#च *श�णावर अ,धक 9माणात खच� 

कर.याचा शासन 9यन करेल. 

2.1.4.3 अनदुान मFुत कर@यात �वलबं  

भारत सरकारकडून 9ाQत झालेला �नधी राJय शासनाने राJया#या Oहrrयासह राJय 

9क3प सचंालनालयाला पधंरा Oदवसां#या आत �वत5रत करावयाचा होता. या बद3यात, 

राJय 9क3प सचंालनालयाला 9ाQत झालेला �नधी राJय शासनाकडून 9ाQत 

झा3या#या तारखेपासनू पधंरा Oदवसां#या आत श�ै�णक स�ंथांना Nयावयाचा होता. 

लेखापर(�ेला असे आढळून आले क�, राJय शासनाने राJय 9क3प सचंालनालयाला 

�वत5रत केले3या ` 376.97 कोट(ं#या (क: ; आ�ण राJय) �नधीपकै� ` 365.47 कोट( 

(97 टDके) �नधी �वत5रत कर.यात तसेच, राJय 9क3प सचंालनालयाला 9ाQत 

झाले3या ` 376.97 कोट( �नधीपकै� ` 245.56 कोट(चंा (56 टDके) �नधी सहभागी 

उ#च श�ै�णक स�ंथांना �वत5रत कर.यात �वलबं झाला. राJय 9क3प सचंालनालयाला 

आ�ण सहभागी श�ै�णक स�ंथांना �नधी �वत5रत कर.यात झाले3या �वलबंाचा 

तपशील प)र�श$ट 2.1.4 म8ये Oदल( आहे आ�ण तFता 2.1.3 म8ये सारां*शत केला 

आहे. 

 

                                                           

2 अंदािजत 
3 अंदािजत 
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तFता 2.1.3: महारा$% शासन आ�ण रा=य �क4प संचालनालय यांनी शै��णक सं(थांना �वतर�त 

             केले4या तील �वलंब 

वष/ 

रा=य शासनाकडून कL M व 

रा=याचा NहOOयाचा  रा=य 

�क4प संचालनालयाला 

�वत)रत कर@यात झालेला 

�वलंब (�वलंब अवधी) 

:नधीची रFकम  

(₹ कोट�त) 

रा=य �क4प 

संचालनालयाकडून 

सं(थांना  �वत)रत 

कर@यात झालेला �वलंब 

(�वलंब अवधी) 

:नधीची 

रFकम  

(₹ कोट�त) 

2015-16 74 ते 166 Oदवस 57.50 10 ते 70 Oदवस 57.50 

2016-17 55 Oदवस 3.00 10 Oदवस 3.00 

2017-18 12 ते 293 Oदवस 95.00 1 ते 137 Oदवस 95.00 

2018-19 11 ते 63 Oदवस 75.30 1 ते 76 Oदवस 75.30 

2019-20 55 ते 250 Oदवस 146.17 5 ते 52 Oदवस 146.17 

}ोत: भारत सरकार, महारा=> शासन आ�ण राJय 9क3प संचालनालय यानंी मुDत के3याचे आदेश. 

तFता 2.1.3 म8ये दश��व3या9माणे राJय शासन आ�ण राJय 9क3प सचंालनालय 

यां#याकडून  �नधी मDुत कर.यात झालेला �वलबं एक त े293 Oदवस होता. 

शासनाने उतरात (jडस:बर 2021) �नधी �वत5रत कर.यातील �वलबंाचा सबंधं 

अथ�सकं3पीय �वतरण 9णाल(म8ये उ*शराने जमा झालेला, उ*शराने 9ाQत झालेले 

तपशीलवार 9क3प अहवालाचंे �प=ट(करण, तसेच को�वड-19 या#याशी लावला. 

हे उतर �वीकाराह� नाह( कारण, अथ�सकं3पीय �वतरण 9णाल(त �नधी मDुत 

कर.याची जबाबदार( ह( शासनाची असत े तर तपशीलवार 9क3प अहवालां#या 

�प=ट(करणातील �वलबं हा ि�वकृतीपवूx तपशीलवार अहवालांची सखोल छाननी न 

के3याच ेदश��वत.े तसेच, को�वड-19 मळेु झालेला �वलबं हा भारत सरकार यां#याकडून 

2019-20 दरRयान 9ाQत झाले3या ` 87.70 कोट(ंपकै� फDत ` 6.75 कोट(  

(माच� 2020 म8ये 9ाQत) इतका मया�Oदत होता. 

2.1.4.4 अपरु� अथ/सकं4पीय तरतदू 

भारत सरकारने 2015-16 दरRयान क: ;ाचा 60 टDके Oह�सा Rहणून ` 34.50 कोट( 

मजंूर केले. राJया#या 40 टDके OहrrयासाठM महारा=> शासनाने वष� 2015-16 #या 

अथ�सकं3पात ` 16.44 कोट(ंची (28.59 टDके) तरतदू केल( होती आ�ण उव�5रत 

` 6.65 कोट(ंची (11.41 टDके) तरतदू वष� 2016-17 #या अथ�सकं3पात केल( होती. 

अप�ुया तरतदु(#या प5रणामी �नधी �वत5रत कर.यात 153 Oदवसाचंा �वलबं झाला. 

याच9माणे, वष� 2017-18 म8ये भारत सरकारने क: ;ाचा 60 टDके Oह�सा Rहणून 

` 57 कोट( �वतर(त केले याबद3यात, राJय शासनाने ` 31.38 कोट(ंची  
(33.03 टDके) अथ�सकं3पात तरतदू केल( होती आ�ण उव�5रत ` 6.62 कोट(ंची  

(6.97 टDके) तरतदू वष� 2018 -19 म8ये केल( होती. अप�ुया तरतदु(#या प5रणामी 

उ#च *श�ण स�ंथांना  �नधी �वत5रत कर.यात 293 Oदवसांचा �वलबं झाला. 
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शासनाने उतरात (jडस:बर 2021) अप�ु या तरतदु(चा सबंधं 9शासक�य काय�पfतीशी 

लावला आ�ण 9�तपादन केले क� यापढेु अनoुप चा Oह�सा वेळेत �वत5रत कर.याच े

9यन केले जातील. 

2.1.4.5 सम�प/त बचत बँक खा<यात न ठेवता इतर� ठेवला गेला 

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 1.0 माग�दश�क तवात �नधा�5रत केले होत े क� 

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयानाचा  �वखुरले3या ि�थतीत राOह3यास याचे आ,थ�क 

$यव�थापन कमकुवत होईल आ�ण अतंग�त �नय�ंणे �नकृ=ट होतील, यापासनू परावृत 

कर.यासाठM राJय उ#च *श�ण प5रषद आ�ण उपभोDता स�ंथा यांनी फDत एकच 

सम�प�त बचत खात ेशpेयलू बँकेत शDयतो रा=>(यकृत बँकेत उघडले पाOहजे. 

लेखापर(�ेला असे आढळून आले क� चाचणी तपासणी केले3या 24 पकै� (tय ूमॉडले 

पदवी महा�वNयालय, नदंरुबार अजून काय�रत $हायचे आहे) चार उ#च *श�ण 

स�ंथांनी रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयानांतग�त 9ाQत झालेला  सम�प�त बचत बँक 

खायात ठेव.याऐवजी चाल ु बँक खात,े मदुत ठेवी खात े इयाद(त ठेवला होता, जे 

खाल( च,च�ले आहे. 

� �शवाजी �व]यापीठ, को4हापरू 

*शवाजी �वNयापीठ को3हापरूला "�वNयापीठासाठM पायाभतू स�ुवधांसाठM अनदुान" या 

घटकांतग�त ` 20 कोट( 9ाQत (माच� 2016 आ�ण माच� 2019) झाले होत.े *शवाजी 

�वNयापीठाने एDस-रे फोटो इलेD>ॉ�नक �पेD>ोमीटर �वकत घे.यासाठM यातील 
` 3.26 कोट( परुवठादाराला पतप� जार( क.यासाठM मदुत ठेव खायात ह�तांत5रत 

(जानेवार( 2019) केले. जून 2021 म8ये साम�ी 9ाQत झाल( आ�ण ` 3.11 कोट( 

परुवठादाराला अदा कर.यात आले. तथा�प, �वNयापीठाने उव�5रत ` 25.14 लाख 

(ठेवीवर(ल $याजासह(त) एक वषा�पे�ा जा�त काळ मदुत ठेव खायात ठेवल( आ�ण 

फDत ` 18.25 लाख राJय 9क3प सचंालनालयाला जनू 2019 म8ये ह�तांत5रत केले 

आ�ण ` 6.90 लाख राखून ठेवले. 

� मुबंई �व]यापीठ 

मुबंई �वNयापीठाला “�वNयापीठांना पायाभतू स�ुवधांसाठM अनदुान” (रा=>(य उ#चतर 

*श�ा अ*भयान 1.0) या घटकांतग�त साधनसाम�ुी खरेद( कर.यासाठM  

` 5.58 कोट(चा �नधी 9ाQत झाला (माच� 2016) होता. लेखापर(�ेला असे आढळून 

आले क� मुबंई �वNयापीठाने सदर �नधी सAुवातीला रा=>(य उ#चतर *श�ा 

अ*भयाना#या सम�प�त बचत बँक खायात ठेवला होता, परंत ु ताकाळ वापर.यासाठM 

आवrयक नस3या#या कारणामळेु ` 5 कोट( मदुत ठेव खायात ठेवल( (जून 2016). 

जुल ै2016 आ�ण जुल ै2017 या कालावधीत सदर मदुत ठेव वटवल( आ�ण यावर(ल 

$याज ` 20.44 लाख हे ऑग�ट 2021 म8ये राJय 9क3प सचंालनालयाला परत 

केले. 
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� राजाराम महा�व]यालय को4हापरू 

"महा�वNयालयांना पायाभतू स�ुवधांसाठM अनदुान” (रा=>(य उ#चतर *श�ा  

अ*भयान 1.0) या घटकांतग�त, राजाराम महा�वNयालय को3हापरू यांना ` 1.50 कोट( 

9ाQत (ए�9ल 2016 आ�ण jडस:बर 2017 दरRयान) झाले. लेखापर(�ेला असे आढळून 

आले क� रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या माग�दश�क तवांम8ये प5रकि3पत 

के3यानसुार हे अनदुान सम�प�त बचत बँक खायात न ठेवता चाल ूबँक खायात ठेवले 

होत.े माच� 2021 पयbत राजाराम महा�वNयालयाने पायाभतू स�ुवधां#या �वकासासाठM 

` 1.17 कोट( खच� केले आ�ण उव�5रत ` 33.24 लाख जुल ै 2021 म8ये राJय 

9क3प सचंालनालयाला ह�तांत5रत केले. 

� छ�पती शाहू वा�ण=य �श�ण आ�ण सशंोधन स(ंथा, को4हापरू 

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 2.0 #या अतंग�त "�नवडक �वायत 

महा�वNयालयातील गणुवता आ�ण उकृ=टता वाढ�वणे" या घटकांतग�त छ�पती शाहू 

वा�णJय आ�ण *श�ण आ�ण सशंोधन स�ंथा, को3हापरू यांना ` 3.75 कोट( 

(jडस:बर 2018 आ�ण ऑDटोबर 2020 दरRयान) 9ाQत झाले होत.े लेखापर(�ेला असे 

आढळून आले क� या स�ंथनेे ह( रDकम सम�प�त बचत बँक खायात न ठेवता चाल ू

खायात ठेवल( होती. 

उतरात शासनाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क� या चारह( स�ंथांना समज Oदल( 

असनू रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या माग�दश�क सचूनांचे पालन कर.याच े
स,ंगतले आहे. शासनाने पढेु असेह( सां,गतले क�, नवीन धोरणानसुार राJय 9क3प 

सचंालनालयाने एकल नोडल बँक खात ेउघडले आहे आ�ण अमंलबजावणी अ*भकरण 

Rहणजेच उ#च *श�ण स�ंथांनी शtूय बाक� असलेल( द[ुयम खात ेउघडलल( आहेत, 

JयाNवारे राJय 9क3प सचंालनालयाने नेमनू Oदले3या मया�देत 9दाने केल( जातात. 

या स�ंथांनी द(घ� कालावधीसाठM  �नधी चाल ूखात ेआ�ण मदुत ठेव खायात ठेवला 

होता ह( व�तिु�थती आ,थ�क $यव�थापन आ�ण अतंग�त �नय�ंणे बळकट कर.याच े

8येय असले3या रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या माग�दश�क तवांचे उ3लघंन 

टाळ.यासाठM राJय 9क3प सचंालनालयाकडून अपरेु स�ंनय�ंण दश��वत.े 

2.1.5 योजनेची अमंलबजावणी 

योजने#या अमंलबजावणीतील अ�नय*मतता/कमतरता पढु(ल प5र#छेदांम8ये च,च�3या 

आहेत. 

2.1.5.1 महा�व]यालयांच ेसमहूामIये aपांतर कaन �व]यापीठे :नमा/ण करणे 

महा�वNयालयांचे समहुाम8ये oपांतर कoन �वNयापीठ �थापन कर.यासाठM (घटक 

!मांक 2) रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयानाने 1.0 आ�ण 2.0 अतंग�त 9�त �वNयापीठ 

` 55 कोट(ंचा �नधी Oदला होता. या घटकांतग�त, Jया महा�वNयालयांम8ये परेुrया 

श�ै�णक, भौ�तक आ�ण तां��क पायाभतू स�ुवधा उपल�ध आहेत अशा तीन त ेपाच 
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महा�वNयालयां#या ससंाधनांच े एक�ीकरण कoन �वNयापीठाची �न*म�ती करावयाची 

होती. समहु �वNयापीठांचा उPेश हा राJयातील उ#च *श�ण स�ंथां#या भौगो*लक 

असमानततेील गभंीर तफावती दरू कर.याचा आहे. 9क3प मजंुर( मडंळाने राJयात 

तीन समहू �वNयापीठे4 �नमा�ण कर.यास माtयता (मे 2018 आ�ण जानेवार( 2019) 

Oदल(. 

लेखापर(�ेला असे आढळून आले क� जर( कम�वीर भाऊराव पाट(ल �वNयापीठ, 

साताराला जानेवार( 2019 म8ये माtयता दे.यात आल( होती तर( हे �वNयापीठ 20 

मOहtयां#या �वलबंानतंर, Rहणज े ऑDटोबर 2021 ला अ,धस,ूचत केले गेले. 

लेखापर(�ा छाननीत असे आढळून आले क�, महारा=> शासना#या उ#च व त�ं *श�ण 

�वभाग आ�ण राJय 9क3प सचंालनालय यां#यात झाले3या बठैक�त (जुन 2019) 

असा �नण�य झाला होता क�, �वNयापीठातील 9�ता�वत नवीन पदां#या खचा�चा 

आ,थ�क बोजा राJय शासनावर न टाकता �वNयापीठच करेल. तथा�प, �वNयापीठ 

�थापने#या 9ाoप अ,धसचूनेत ह( बाब नमदू केल( न$हती. �वधी आ�ण tयाय 

�वभागाने अ,धसचूनेची तपासणी करताना असे मत $यDत(जुल ै2019) केले क� �वत 

�वभागाची समंती 9ाQत करावी. यानतंर महारा=> शासना#या उ#च व त�ं *श�ण 

�वभागाने कम�वीर भाऊराव पाट(ल �वNयापीठाकडून, न$याने �नमा�ण केले3या पदांचा 

खच� �वNयापीठ �वतः#यातनू करेल असे हमीप� उ*शराने 9ाQत (जानेवार( 2021) 

केले. यानतंर, म�ं�मडंळाची माtयता *मळा3यानतंर, ऑDटोबर 2021 म8ये 
�वNयापीठ अ,धस,ूचत केले गेले. 

अशा9कारे, कम�वीर भाऊराव पाट(ल �वNयापीठाकडून हमीप� घे.यात आ�ण नवीन 

पदां#या आ,थ�क बोजाची बाब 9ाoप अ,धसचूनेत नमदू कर.यात अपयशी ठर3यामळेु 

�वNयापीठ अ,धस,ूचत हो.यास �वलबं झाला. �वNयापीठाला अजूनपयbत 

(jडस:बर 2021) अनदुान सfुा 9ाQत झाले न$हत.े 

याच9माणे, डॉDटर होमी भाभा �वNयापीठ, मुबंई आ�ण हैदराबाद (*सधं) नॅशनल 

कॉलेिजएट �वNयापीठ मुबंई, अन!ुमे फे�वुार( 2019 आ�ण ऑDटोबर 2019 ला 

अ,धस,ूचत झाले होत.े तथा�प, भारत सरकारकडून अनदुान 9ाQत न झा3यामळेु 

महारा=> शासनानेह( अनदुान 9दान केले (jडस:बर 2021) न$हत.े 

                                                           

4 (1) डॉ. होमी भाभा �वNयापीठ ((i) �व�ान सं�था, मंुबई (मुqय महा�वNयालय), 

  (ii) *सडनहॅम महा�वNयालय, मुंबई, (iii) शासक�य बी. एड. महा�वNयालय मंुबई, आ�ण 

  (iv) एि3फt�टन महा�वNयालय, मुंबई याचंा समावशे) (2) हैदराबाद (*सधं) रा=>(य 

  कॉलेिजएट �वNयापीठ, मुंबई, ((i) हंसराम 5रझमुल वा�णJय व अथ�शा�� महा�वNयालय, 

  मुंबई, (मुqय महा�वNयालय), (ii) nकशनचंद चेलाराम महा�वNयालय, मंुबई आ�ण 

  (iii) बॉRबे *श�क 9*श�ण महा�वNयालय, मंुबई यांचा समावेश) आ�ण 

  (3) कम�वीर भाऊराव पाट(ल �वNयापीठ, सातारा, ((i) यशवंतराव च$हाण �व�ान सं�था, 

  सातारा (मुqय महा�वNयालय), (ii) धनंजय गाड़गीळ वा�णJय महा�वNयालय, सातारा 

  आ�ण (iii) रयत *श�ण सं�थेच ेछ�प�त *शवाजी महा�वNयालय, सातारा यांचा समावेश) 
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शासनाने सां,गतले क� क: ; शासनाकडून अनदुान 9ाQत न झा3यामळेु �वNयापीठाला 

अनदुान 9दान केले न$हत,े JयासाठM राJय शासन भारत सरकारकड ेपाठपरुावा कर(त 

आहे. 

2.1.5.2 �व]यमान (वाय<त महा�व]यालयांच े bेणीवध/न कaन �व]यापीठांची 

  :न�म/ती करणे 

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 2.0 अतंग�त, सहभागी �वायत महा�वNयालयांना 

यांचे mेणीवध�न �वNयापीठात $हावे यासाठM यां#या भौ�तक पायाभतू स�ुवधा, 

श�ै�णक �तर आ�ण �नयमन रचना सधुार.यासाठM ` 55 कोट( 9�त स�ंथा दे.याची 

तरतदू होती. घटक !मांक 1 '�वNयमान �वायत महा�वNयालयांच ेmेणी वध�नाNवारे 

�वNयापीठात oपांतर करणे' या घटकांतग�त अनदुानाची तरतदू केल( होती. 

लेखापर(�ेला असे �नदश�नास आले क� फ`यु�सन कॉलेज, पणेु यांचा महारा=> 

�वNयापीठ अ,ध�नयम, 2016 अतंग�त फ`यु�सन राJय �वNयापीठ, पणेु #या �न*म�तीचा 

9�ताव, 9�ता�वत �वNयापीठ कृती आराखडा आ�ण अ,ध�नयम, �वीकृती#या 

तारखेपासनू तीन मOहtया#या आत सादर करावा या अट(वर 9क3प मजुंर( बोडा�ने 

मजंुर( (मे 2018) Oदल(. तथा�प, महा�वNयालया#या $यव�थापनाने $यव�थापन 

�नय�ंण गमाव.याची बाब उपि�थत (फे�वुार( 2019) के3यामळेु अ�ंतम अ,धसचूना 

जार( केल( गेल( नाह(. या बाबीचे �नराकारण कर.यासाठM महारा=> शासना#या उ#च 

व त�ं *श�ण �वभागाने पवू� कुलगoु, कव�य�� बOहणाबाई उतर मराठवाडा 
�वNयापीठ, जळगाव यां#या अ,धपयाखाल( एक स*मती �थापन केल( Jयांना एका 

आठवpयात *शफारशी सादर करणे आवrयक होत.े तथा�प, स*मतीने *शफारशी सादर 

के3या न$हया. अशा9कारे, शासनाने भारत सरकार यां#याकडून ` 33 कोट(ंचा �नधी 

(` 55 कोट(#या 60 टDके) उपल�ध कर.याची सधंी वाया घालवल(. 

शासनाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क� फ`यु�सन कॉलेजने यां#या �वतः#या ज*मनी 

बाबत#या कारणांमळेु/दा$यामंळेु �वNयापीठात oपांतर कर.यात Aची दाख�वल( नाह(. 

हे उतर �वीकाराह� नाह(, कारण जर( फ`यु�सन कॉलेजने �वार�य दाख�वले नसले तर( 

उ#च व त�ं *श�ण �वभाग, महारा=> शासन यां#याकड े�वार�य प� Oदले3या इतर 

17 स�ंथांपकै� एका स�ंथेचा 9�ताव पाठव ूशकले असत.े 

2.1.5.3  Xय ूमॉडले पदवी महा�व]यालयाची (थापना 

9क3प मजंुर( बोडा�ने रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 2.0 #या घटक पाच अतंग�त 

नदंरुबार येथे tय ू मॉडले पदवी महा�वNयालयाची �थापना कर.यासाठM �वीकृती 

(मे 2018) Oदल(. 9क3प मजुंर( बोडा�ने 1,800 �वNयाथx 9वेश �मता (महारा=> 

शासना#या �तरावर सधुा5रत 4,320 �वNयाथx) असले3या तपशीलवार 9क3प 

अहवालास सfुा �वीकृती (जुल ै2018) Oदल(. 

लेखापर(�ेला असे �नदश�नास आले क� राJय 9क3प सचंालनालयाने जयOहदं 

महा�वNयालय, मुबंई यांची tय ूमॉडले पदवी महा�वNयालयाच ेमाग�दश�क Rहणून �नवड 
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(ऑग�ट 2020) केल( आ�ण श�ै�णक, सशंोधन उप!म, रा=>(य म3ूयांकन आ�ण 

माtयता प5रषदे#या n!याक3पाम8ये सवाbगीण �वकासासाठM सामजं�य करार 

काया�िtवत केला जाणार होता. तथा�प, tय ूमॉडले पदवी महा�वNयालया#या *श�क 

आ�ण �वNया�याbना 9*श�ण दे.यासाठM#या 9वास खचा�चा आ,थ�क बोजा जय Oहदं 

महा�वNयालय उचल.यास तयार नस3यामळेु या दोघामं8ये सामजं�य करार आजपयbत 

(सQट:बर 2021) काया�िtवत होऊ शकला नाह(. *शवाय, महा�वNयालयीन इमारतीच े

बांधकाम पणू� (jडस:बर 2021) झाले न$हत ेRहणून प5रकि3पत के3यानसुार 2019-20 

या श�ै�णक वषा�त काया�िtवत होऊ शकले नाह(. 

शासनाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क� महा�वNयालया#या �थळी जा.यासाठM पोहच 

र�ता उपल�ध नस3याने आ�ण को�वड-19 #या महासाथीमळेु �वलबं झाला. पढेु असेह( 

सां,गतले क� महा�वNयालया#या इमारतीचे आ�ण वस�तगहृाचे अतंग�त काम 

9ग�तपथावर आहे आ�ण भारत सरकारकडून �तसरा व अ�ंतम हQता उपल�ध झा3यास 

माच� 2022 पयbत काम पणू� केले जाईल. 

2.1.5.4 सशंोधन, ना�वXयपणू/ उप+म आ�ण गणुव<ता सधुारणा 

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 1.0 अतंग�त सहभागी राJयांना सशंोधन, ना�वtयपणू� 

उप!म आ�ण गणुवता सधुार.यासाठM (घटक !मांक आठ) ` 120 कोट(चा  

परु�व.याची तरतदू होती. 9येक सहभागी राJयाने सशंोधन आ�ण ना�वtयपणू� 

आराखडा तीन भागात Rहणजेच भाग 1-सामािजक �वकास आ�ण साव�ज�नक धोरण, 
भाग 2-9गत त�ं�ानासाठM सशंोधन आ�ण भाग-3 ना�वtयपणू� उप!म आ�ण त�ं�ान 

ह�तांतरण क: ;ाची �थापना अrया तीन भागात सादर करणे आवrयक होत.े  

महारा=> शासनाने सात �वNयापीठांसाठM5 सशंोधन आ�ण ना�वtयपणू� उप!म �थापन 

कर.यासाठM ` 120 कोट(ंच े सशंोधन आ�ण ना�वtयपणू� आराखडा सादर 

(jडस:बर 2015) केला. तथा�प, 9क3प मजुंर( मडंळाने फDत भाग 3 #या 

अमंलबजावणीसाठM ` 20 कोट( मजंूर (jडस:बर 2015) केले आ�ण महारा=> शासनाला 

भाग 1 आ�ण 2 साठM सधुा5रत 9�ताव सादर कर.याचे �नदuश Oदले. लेखापर(�ेला 

असे �नदश�नास आले क� महारा=> शासनाने आजपयbत सशंोधन आ�ण ना�वtयपणू� 

आराखpया#या भाग 1 आ�ण 2 साठM सधुा5रत 9�ताव 9क3प मजुंर( बोडा�ला सादर 

(jडस:बर 2021) केला न$हता.  

लेखापर(�े#या असेह( �नदश�नास आले क�, क: ;शासनाने नऊ �वNयापीठांसाठM6 सशंोधन 

आ�ण नावीtयपणू� आराखpया#या भाग-3 साठM ` 9.18 कोट( �वतर(त (jडस:बर 2015 

                                                           

5
 (i) रा=>संत तुकडोजी महाराज, नागपुर �वNयापीठ, (ii) �वामी रामानंद तीथ� �वNयापीठ, नांदेड 

  (iii) कव�य�� बOहणाबाई चौधर( उतर महारा=> �वNयापीठ, जळगांव, (iv) मुंबई �वNयापीठ, मुंबई, 

  (v) रसायन तं��ान सं�था, मुंबई, (vi) सा�व�ीबाई फुले �वNयापीठ, पुणे आ�ण (vii) *शवाजी 

 �वNयापीठ को3हापुर 
6

 महारा=> शासना#या उ#च व तं� *श�ण �वभागाNवारे क: ; शासनास 9�ता�वत अ�त5रDत 

  �वNयापीठासाठMचा �न,ध समा�व=ट 
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आ�ण ऑDटोबर 2018) केले होत,े यापकै� महारा=> शासनाने ` 15.30 कोट(  

(क: ; Oह�सा ` 9.18 कोट( आ�ण राJय Oह�सा ` 6.12 कोट() नऊ �वNयापीठांना7 

�वतर(त (माच� 2016 आ�ण jडस:बर 2018) केले होत.े 

घटकांतग�त  9ाQत झाले3या चाचणी तपासणी केले3या दोन स�ंथांपकै� एका स�ंथेत 

लेखापर(�ेला असे आढळून आले क� *शवाजी �वNयापीठ, को3हापरू यांना महारा=> 

शासनाने मजंूर केले3या ` 5.05 कोट( �न,धपकै� ` 3.79 कोट( �वतर(त (माच� 2016 

त े jडस:बर 2018) केले होत.े तथा�प, उव�5रत ` 1.26 कोट(चा �नधी आजपयbत  

(ऑDटोबर 2021) �वतर(त केला न$हता Jया#या प5रणामी घटका#या अमंलबजावणीत 

�वलबं झाला. 

उतरात शासनाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क� भारत सरकारकडून उव�5रत 9ाQत 

झाला नाह( JयासाठM पाठपरुावा सoु आहे. तथा�प, सशंोधन आ�ण ना�वtयपणू� 

आराखpया#या भाग 1 आ�ण 2 चा सधुा5रत 9�ताव सादर न कर.याबाबत शासनाने 

उतर Oदले नाह(. 

2.1.5.5 �श�क/अIयापक कम/चाeयां�या )रFत जागा 

उ#च *श�णातील गणुवता आ�ण उकृ=टता स�ुनिrचत कर.यासाठM एक महवाचा 

घटक Rहणज ेउ#च *श�ण स�ंथांम8ये परेुशा 9माणात चांग3या *श�क कम�चा�यांची 

उपल�धता. 

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या माग�दश�क सचूनांनसुार *श�का#ंया 
मन=ुयबळा#या मजंूर पदांपकै� 85 टDके पदे भरल( असल( पाOहजेत आ�ण 5रDत पदे 

टQQयाटQQयांनी भरणे आवrयक होत.े  

तपासणी केले3या 21 पकै� 18 उ#च श�ै�णक स�ंथा Jयांची *श�क/अ8यापन 

कम�चा-याbची माOहती उपल�ध होती याम8ये लेखापर(�ेला असे आढळून आले क� 

अ8यापन कम�चा-याbच ेमन=ुयबळ हे 22 त े77 टDके या mेणीत होत.े अशा9कारे, ह( 

महा�वNयालये रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयाना#या माग�दश�क सचूनांचे �नकष पणू� 

कर(त न$हत.े याचा तपशील प)र�श$ट 2.1.5 म8ये Oदला आहे. *श�कां#या 5रDत 

पदाच े कारण *श�कां#या �नयDुतीसाठM चाचणी-तपासणी केले3या उ#च श�ै�णक 

स�ंथांनी सादर केले3या 9�तावांना महारा=> शासना#या उ#च व त�ं *श�ण �वभागाने 

9�तसाद Oदला नाह( असे Oदले गेले. 

                                                           

7
 (i) रा=>संत तुकडोजी महाराज, नागपुर �वNयापीठ, (ii) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 

  �वNयापीठ, (iii) �वामी रामानंद तीथ� �वNयापीठ, नांदेड, (iv) mीमती नाथीबाई दामोदरदास ठाकरसी 

  �वNयापीठ, मुंबई, (v) पु.यrलोक अOह3यादेवी होळकर सोलापुर �वNयापीठ, सोलापुर, 

  (vi) *शवाजी �वNयापीठ को3हापुर, (vii) कव�य�� बOहणाबाई चौधर( उतर महारा=> �वNयापीठ, 

  जळगांव, (viii) सा�व�ीबाई फुले �वNयापीठ, पुणे, (ix) रसायन तं��ान सं�था, मुंबई 
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उतरात शासनाने सां,गतले क� 9ा8यापकांची सरासर( सqंया 66.2 टDके आहे व 

नो$ह:बर 2021 म8ये घेतले3या शासन �नण�यानसुार 9ा8यापकां#या 2,088 जागा 

भर.याचा �नण�य घेतला आहे. 

2.1.6 स:ंनय�ंण आ�ण म4ूयांकन 

रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयानांतग�त स�ंनय�ंण आ�ण म3ूयांकनाची ���तर(य पfत 

आहे. रा=>(य �तरावर, 9क3पाच े वा�ष�क पनु�व�लोकन कर.यासाठM मानव ससंाधन 

�वकास म�ंालयामधील 9क3प म3ूयांकन मडंळ जबाबदार असत.े राJय�तरावर, राJय 

शासनाने �नय*मतपणे स�ंथेच े स�ंनय�ंण आ�ण म3ूयांकन करावयाचे होत.े *शवाय 

�निrचत 9मखु काम,गर( �नदuशकां#या तलुनेत स�ंथां#या 9गतीच े स�ंनय�ंण आ�ण 

म3ूयांकन कर.यास तसेच �मैा*सक बठैक घे.यास राJय उ#च *श�ण प5रषद 

जबाबदार आहे. स�ंथांमक पातळीवर स�ंथे#या 9गतीवर स�ंनय�ंण कर.यासाठM 

सचंालक मडंळ जबाबदार होत े आ�ण 9क3पांची अमंलबजावणी आ�ण स�ंथेची 

काम,गर( सधुार.यासाठM 9शासक मडंळाने माग�दश�न करावयाचे होत.े 

लेखापर(�ेला असे �नदश�नास आले क� राJय उ#च *श�ण प5रषदेने ऑDटोबर 2021 

पयbत 9मखु काम,गर( �नदuशक अ�ंतम केले न$हत.े पढेु असेह( ल�ात आले क�, राJय 

उ#च *श�ण प5रषदेने गOठत झा3यापासनू आतापयbत (जुल ै2021) फDत चार 

बठैका घेत3या होया. 

शासनाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क�, माच� 2022 पयbत 9मखु काम,गर( �नदuशक 

अ�ंतम केले जातील आ�ण स�ंनय�ंण मजबतु करणासाठM राJय उ#च *श�ण 

प5रषदे#या बठैकांची परेूशी वारंवा5रता स�ुनश,्चत केल( जाईल. 

2.1.7 :न$कष/ 

महारा=>ात रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयानाची अमंलबजावणी सथं आ�ण अ9भावी 

�नय�ंणांनी भरलेल( होती. एकूण ` 376.97 कोट( (क: ; व राJय शासन) अनदुाना#या 

तलुनेत राJय शासन फDत ` 283.07 कोट( खच� कo शकले व ` 93.90 कोट( 

अख,च�त राOहले. शासनाने ऑDटोबर 2013 म8ये रा=>(य उ#चतर *श�ा 

अ*भयाना#या अमंलबजावणीत सहभागी $हायचे ठर�वले होत.े तथा�प, राJय उ#च 

*श�ण प5रषद जी उ#च *श�णातील सव�समावेशक द(घ�काल(न आ�ण उ#च *श�ण 

आराखडा �वक*सत करणार( सवs#च धोरणामक स�ंथा आहे �तच े गठण 

ऑग�ट 2017 म8ये झाले. प5रणामी, शासनाने वष� 2014-17 #या ऐवजी वष�  

2015-17 साठMचा राJय उ#च *श�ण आराखडा सादर केला. तसेच, राJया#या �थूल 

राJय उपtना#या दोन टDDयांपे�ा कमी रDकम उ#च *श�णावर खच� केल( होती. 

समहु महा�वNयालयांच े �वNयापीठात oपांतर कर.यास �वलबं झाला. रा=>(य उ#चतर 

*श�ा अ*भयानाच ेस�ंनय�ंण आ�ण म3ूयांकन कमकुवत होत ेकारण सहभागी उ#च 

*श�ण स�ंथांची काम,गर( तपास.यासाठM 9मखु काम,गर( �नदuशक राJय उ#च 

*श�ण प5रषदेकडून अ�ंतम केले गेले न$हत.े 
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2.1.8 �शफारसी 

शासनाने स�ुनिrचती करावी क�, 

� भारत सरकार बरोबर झाले3या सामजं�य करारा9माणे उ#च *श�णावर �थूल 

राJय उपtना#या दोन टDDयांपयbत खच� करावा. 

� रा=>(य उ#चतर *श�ा अ*भयान 1.0 आ�ण 2.0 अतंग�त लि�यत फायदे 

*मळ.यासाठM 9क3प कालबf र(तीने पणू� करावे. 

� राJयात उ#च *श�णा#या उतम स�ंनय�ंण आ�ण म3ुयांकन यासाठM 9मखु 

काम,गर( �नदuशक कालमया�देत तयार करावेत 

 

 

नगर �वकास �वभाग 
 

बहृXमंुबई महानगर पा�लका 
 

2.2. महानगरपा�लके�या मंडयांचा वापर आ�ण पुन�व/कास 
 

2.2.1 �(तावना 

मुंबई महानगरपा*लका अ,ध�नयम,1888 #या कलम 61(एच) अtवये बहृtमुंबई 

महानगरपा*लका फळे, भाजीपाला, मांस ईयाOद#या �व!�साठM साव�ज�नक मंडयांचे बांधकाम, 

देखरेख आ�ण �नयमन करते. फे�ुवार( 2021 पयbत बहृtमुंबई महानगरपा*लकेकडे 195 

महानगरपा*लका मंडया8 होया. मंडयांचा वापर आ�ण पुन�व�कास आ�ण गाळे धारकांकडून 

�व�वध शु3क वसुल(चे �नधा�रण कर.यासाठM लेखापर(�ेने बहृtमुंबई महानगरपा*लके#या बाजार 

�वभागा#या अ*भलेqयांची तपासणी केल( (जानेवार( 2021 व फे�ुवार( 2021). 

लेखापर(�ा �न=पित खाल(ल प5र#छेदात च,च�ले आहेत. 

लेखापर��ा :न$पि<त 
 

2.2.2 मंडयांचा वापर 
 

2.2.2 समावेशक आर�ण (अॅकोमोडशेन )रझवiशन) योजनांतग/त मडंयांचा वापर 

समावेशक आर�ण योजन:तग�त मंडयांसाठM राखीव भूखंड खासगी �वकासकांकडून �वक*सत केले 

जातात आ�ण बहृtमुंबई महानगरपा*लकेला �वनामू3य सुपूद� केले जातात, JयासाठM �वकासकाला 

9ोसाहनपर चटई �े� �नदuशांक मंजूर केला जातो. �या योजन:तग�त 103 मंडया घे.यात 

आ3या होया. �या 103 मंडयां#या वापराची ि�थ�त तFता 2.2.1 म8ये Oदल( आहे. 

                                                           

8 समावेशक आर�ण:103; �वNयमान मंडया 92; एकूण 195 मंडया 
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तFता 2.2.1: समावशेक आर�ण योजनांतग/त मंडयां�या वापराची ि(थती 

अ 

+ 
वापराची ि(थती 

मंडईचे �े�फळ 

(लाख चौरस 

फुटामIये) 

टFकेवार� 
मंडयांची 

संkया 

1 9क3पबा,धत $यDतींना वाटप (कोणयाह( 9क3पा#या 
अंमलबजावणीमुळे आ�ण ता�यात घेत3यामुळे Jयां#या 

$यावसा�यक आ�थापना 9भा�वत झा3या) 

1.45 17.77 

81 

2 भाडतेवावर खासगी अ*भकरणांना वाटप 1.44 17.65 

 बाजार सेवांसाठl वाटप केलेले नाह� आ�ण )रFत     

3 शासक�य �वभागांना9 वाटप केले 1.81 22.18 13 

4 9क3पबा,धत $यDतींना वाटप केले परंत ु यांनी ताबा न 

घेत3याने 5रDत  

1.64 20.10 
53 

5 सामा�यक �े�: जोडमाग� (पॅसेज), शौचालये, बाजार �नर(�क 

काया�लय 

1.7 20.83 
-- 

6 सव� 103 मंडयामं8ये वाटपासाठM उपल�ध �न$वळ �े�फळ  0.12 1.47 -- 

 एकूण 8.16 100 147 

 वजा –एका मंडईम8ये 9क3पबा,धत $यDती, भाडतेवावर(ल खासगी अ*भकरणे, शासक�य �वभाग 

यांना वाटप केलेले �े� अस ूशकते. यामुळे पर�पर$यापी �े� असले3या मंडयांची संqया कमी 

केल( आहे. 

(-)44 

समावेशक आर�णांतग/त एकूण मडंया 103 

तFता 2.2.1 म8ये दश��व3या9माणे, 21.57 टDके (तDता 2.2.1 चे अन!ुमाकं 4 

आ�ण 6) मडंई �े� 5रDत होत,े यापकै� 20.10 टDके मडंई �े� जर( 9क3पबा,धत 

$यDतींना वाटप केले होत,े तर( $यवसाया#या d=ट(ने पOह3या व दसु� या मज3यावर(ल 

जागा सोयीची नस3या#या कारणावAन 9क3पबा,धत $यDतींनी या ता�यात घेत3या 

न$हया. *शवाय, मडंईचे 22.18 टDके ��े शासक�य �वभाग आ�ण �वायत स�ंथांना 

वाटप केले होत ेआ�ण अशा9कारे बाजार सेवा$ंय�त5रDत इतर कारणांसाठM त ेवापरले 

जात होत.े  

अशा9कारे, jडस:बर 2021 पयbत मडंई इमारतीचे 43.75 टDके(तDता 2.2.1 च े

अन!ुमांक 3,4 आ�ण 6) �े� एकतर मडंई सेवांसाठM वापरले गेले नाह( nकंवा 5रकामे 

पडून राOहले. 

� भाडपेmा करारातील अट�चंे पालन न करणे  

103 मडंयांपकै� नऊ मडंया खासगी अ*भकरणांना $यव�थापन आ�ण देखभाल(साठM 

महापा*लका nकरकोळ मडंई Rहणून भाडतेवावर दे.यात आ3या होया, यापकै� 
लेखापर(�ेने तीन मडंयाचंी पडताळणी केल(. प�ेदार आ�ण बहृtमुबंई महानगरपा*लका 

यां#यातील करारानसुार, प�ेदाराला गाळे/दकुाने/प5रसर हे $यिDत/स�ंथा/कॉपsरेट स�ंथा 

                                                           

9 �नवडणूक �वभाग, मुंबई महानगर 9देश �वकास 9ा,धकरण, बहृtमुंबई महानगरपा*लकेचा बाजार 

  �वभाग आ�ण इतर 
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nकंवा कोणयाह( इतर स�ंथा यांना �व*श=ट बाजार सेवा वाटप कर.याची परवानगी 

होती. सयंDुत पाहणी व अ*भलेqयां#या चाचणी-तपासणीत तFता 2.2.2 म8ये 

दश��व3या9माणे भाडपे�ा करारातील अट(चंा भगं के3याचे Oदसनू आले. 

तFता 2.2.2 : भाडपेmा करारां�या अट�ंच ेपालन न करणे 

मंडईचे Nठकाण व वाटपाची तार�ख लेखापर��ा :न$प<ती 

कोपर�, पवई (ए��ल, 2002) 
भाडतेवावर(ल करारानुसार 10 टDके मंडई �े� 

शेतीमाल �व!�साठM राखीव ठेव.यात आले न$हत े

आ�ण मंडईत अन,धकृत काम े केल( होती यामळेु 

अ�त5रDत महापा*लका आयुDत (पूव� उपनगरे) यांनी 

करार रP (सQट:बर 2007) केला आ�ण भाडपे�ेदाराला 

जागा 5रकामी कर.याच े �नदuश Oदले. तथा�प, 

भाडपे�ेदारान ेजागा 5रकामी केल( न$हती. 

 
अन,धकृत काम 

ऑग�ट 2017 म8ये बहृtमुंबई महानगरपा*लकेन े

केले3या तपासणीम8ये एक मNयाचा बार आ�ण एक 

मNय पुरवणारे हॉटेल सुo अस3याचे उघड झाले. जर(, 

सहायक आयुDत (बाजार) यांनी सहायक अ*भयंता 

(बाजार) यांना पोल(स संर�णात जागेचा जबरद�तीन े

ताबा घे.याच े�नदuश Oदले होत,े तर( सहायक अ*भयंता 

(बाजार) यानंी केले3या कारवाईचे अ*भलेख उपल�ध 

न$हते आ�ण भाडपे�ेदारान ेजागेचा वापर सुoच ठेवला.  

लेखापर(�ेन े केले3या सयंुDत पाहणीम8ये (फे�ुवार( 

2021) भाडपे�ा कराराचा भंग सoुच अस3याचे Oदसून 

आले. 

उतरात महारा=> शासना#या नगर �वकास �वभागान े

सां,गतले (jडस:बर 2021) क� भाडपे�ेदाराने समाQती 

प�ाला tयायालयात आ$हान Oदले आहे.  

मNयाचा बार व हॉटेल 
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कnडी�वटा, अंधेर� (ऑग(ट 2013) 
बहृtमुंबई महानगरपा*लके#या परवानगी*शवाय प5रसरा#या 

रचनेत बदल, पाट�/उपहारगहृासाठM ग#चीचा  वापर, 

मोक�या जागेत उNवाहनाची उभारणी आ�ण शेतमाला#या 

�व!�साठM मंडईचे 10 टDके आर�ण न ठेवणे यासाठM 

यांना कारणे दाखवा नोOटस जार( कर.यात (मे 2017) 

आल(, जार( ₹ 3.25 लाखांची दंड वसुल( कर.यात आल( 

(ऑDटोबर 2017) तर( न प�ेदाराने उ3लघंनाची चूक 

सुधारल( ना बहृtमुंबई महानगरपा*लकेने यानतंर कोणतीह( 

कारवाई केल( नाह(. लेखापर(�ेने केले3या संयुDत 

पाहणीम8ये (जानेवार( 2021) असे उघड झाले क� भाडपे�ा 

कराराच े उ3लंघन कoन इमारतीचा दसूरा मजला बँDवेट 

हॉल Rहणून वापरला जात होता. 

उतरात �वभागाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क� 10 टDके 

�े�ाचा.  नॉन-माकu टेबल व�तूचंा वापर के3याबPल दंड 

आकार.यात आला होता आ�ण प�ेदारान े केले3या 

उ3लंघनात सुधारणा कoन सव� अट(चंी पूत�ता कर.यात 

आल( होती.  

 

पा��यांसाठM/अ3पोपहारासाठM ग#चीचा वापर 

वालनाई, मालाड (फेpुवार� 2002) अन,धकृत फेरफार/अ�त5रDत कामे आ�ण भाडपे�ा कराराच े

उ3लंघन कoन दसु� या मज3याचा बँDवेट हॉल Rहणून 

वापर यासाठM दोन नोOटसा जार( (सQट:बर 2014 आ�ण 

फे�ुवार( 2015) कर.यात आ3या. समाQतीच े प� सQट:बर, 

2017 म8ये जार( कर.यात आले, परंतु लेखापर(�ेन े

केले3या संयुDत भेट(त (जानेवार( 2021) जागेचा ताबा 

प�ेदाराकडचे अस3याचे उघड झाले. 

उतरात �वभागान ेसां,गतले (jडस:बर 2021) क� अन,धकृत 

फेरफार/अ�त5रDत काम े काढून टाक.यात आल( आहेत 

आ�ण प�ेदाराने नोOटस रP कर.याची आ�ण भाड े

ि�वकार.याची �वनंती केल( आहे, Jयावर 9n!या सुo आहे. 

}ोत: बाजार �वभागा#या अ*भलेqयांची तपासणी आ�ण लेखापर(�ेन ेकेलेले संयुDत �नर(�ण  

वर(ल तीनह( 9करणांम8ये जर( कराराचा भगं के3याबPल नोOटसा जार( कर.यात 

आ3या होया तर( बहृtमुबंई महानगरपा*लके#या बाजार �वभागाकडून करारातील 

अट(ंचा भगं के3या9करणी वेळेवर कारवाई कर.यात �वलबं झाला. 

2.2.2.2 बहृXमंुबई महानगरपा�लके]वारे बांधले4या मंडयांचा उपयोग/वापर 

jडस:बर 2021 पयbत बहृtमुबंई महानगरपा*लकेने 92 मडंया बांध3या आहेत, Jयापकै� 

62 मडंयांतील अि�तवात असले3या 11,351 दकुाने/गा�यांपकै� 10,848(96 टDके) 

गाळे वापरात आहेत. उव�5रत 30 मडंयांचा पनु�व�कास सoु होता. 

अधेंर((पवू�) येथे तळ मजला अ,धक दहा मज3यांचा समावेश असलेल( नवीन मडंई10 

जुल ै 2014 म8ये बाधंकाम झा3यापासनू �वनावापर पडून होती. बाजार �वभागाने 

                                                           

10 Oहदं ू�दयस�ाट mी बाळासाहेब ठाकरे मंडई असे नामकरण केले आहे 
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इमारत भाpयाने दे.यासाठM पाच वेळा (मे 2016 आ�ण सQट:बर 2018 दरRयान) 

�न�वदा मागव3या होया, परंत ुचार �न�वदांम8ये कोणताह( 9�तसाद *मळाला न$हता 

आ�ण पाच$या �न�वदेम8ये 9ाQत झालेल( बोल( भाpया#या अदंाजापे�ा खूपच कमी 

होती. लेखापर(�ेने केले3या सयंDुत पाहणीत (जानेवार( 2021) असे आढळून आले क� 

मडंई इमारती#या तळ त ेपाच$या मज3याचा वापर को�वड �वलगीकरण क: ; Rहणून 

केला जात होता आ�ण सहा त ेनव$या मज3याचंा वापर बहृtमुबंई महानगरपा*लके#या 

इमारती 9�ताव �वभागातफu  केला जात होता. 

अशा9कारे, सहा वषाbहून अ,धक काळ मडंई#या इमारतीचा वापर बाजार सेवांसाठM 

झाला नाह(. 

उतरात �वभागाने सा,ंगतले (jडस:बर 2021) क� जून 2018 पासनू मजला-�नहाय 

�न�वदा मागव.यात आ3या होया आ�ण माच� 2020 म8ये तळ मज3यापासनू पाचवा 

मजला आ�ण दहावा मजला, दोन प�कारांना वाटप कर.यात आले होत.े पढेु असे 

सांग.यात आले क� एका प�काराला Oदलेला तळ त े पाचवा मजला बहृtमुबंई 

महानगरपा*लकेने को�वड �वलगीकरण क: ;ासाठM ए�9ल 2020 त ेjडस:बर 2021 पयbत 

ता�यात घेतला आ�ण बहृtमुबंई महानगरपा*लकेने प�कारांना यां#या सबं,ंधत जागेचा 

9य� ताबा घे.याचे �नदuश (jडस:बर 2021) Oदले आहेत. 

2.2.3 �व]यमान महापा�लका मंडयांचा पुन�व/कास 

नगर �वकास �वभाग, महारा=> शासन यांनी �वNयमान महापा*लका nकरकोळ 

मडंयां#या पनु�व�कासासाठM माग�दश�क तवे जार( (फे�वुार( 2004 आ�ण मे 2005) 

केल(. माग�दश�क तवांनसुार, �व!ेत/े�वकासकाचंी सघंटना मोडकळीस आले3या 

मडंयां#या पनु�व�कासासाठM पनु�व�कास 9�तावासह बाजार �वभागाशी सपंक�  साधत.े 

मजंुर( *मळा3यावर, बाजार �वभागाकडून �वकासकाला मडंईची पनुबाbधणी कर.यासाठM 

आ�ण �वNयमान परवानाधारकांचे पनुव�सन कर.यासाठM उPेशप� (लेटर ऑफ इंड:ट) 

जार( केले जात,े Jया#या बद3यात �वकासकाला 9ोसाहन �े� मजंूर केले जात,े 

उPेशप�ानसुार, उPेशप� जार( के3यापासनु 36 मOहtयां#या आत पनु�व�कास होणे 

आवrयक आहे. बहृtमुबंई महानगरपा*लकेचा इमारती 9�ताव �वभाग इंट(मेशन ऑफ 

jडसअ9वुल11 जार( करतो Jयाचे अनपुालन �वकासकाने बांधकामासाठM 9ारंभ 

9माणप� (कम:सम:ट सOट�nफकेट) जार( हो.यापवूx करावयाचे असत.े 

पनु�व�कासासाठM घेतले3या 30 पकै� 23 मडंयां#या अ*भलेqयां#या चाचणी-तपासणीत 

असे Oदसनू आले क� फे�वुार( 2006 त े जुल ै2010 दरRयान 18 9क3पांना आ�ण 
माच� आ�ण ए�9ल 2017 म8ये पाच 9क3पांना उPेशप� ेजार( कर.यात आल( होती. 

jडस:बर 2021 पयbत या 23 मडंयां#या पनु�व�कासाची ि�थ�त खाल( च,च�ल( आहे: 

                                                           

11 इंट(मेशन ऑफ jडसअ9ुवल म8ये �वकासकाने अनुपालन करावया#या �व�वध अट( व 

  शतx उfृत असतात. Jयानंतर 9ारंभ 9माणप� जार( केले जात े
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� केवळ पाच12 9क3पाचंा पनु�व�कास कर.यात आला आ�ण �वNयमान 

परवानाधारकाचंे ए�9ल 2011 त े जानेवार( 2021 दरRयान पनुव�सन कर.यात 

आले. 

� पाच 9क3पांम8ये13 �वकासकांना �वNयमान परवानाधारकांकडून ना-हरकत 

9माणप� न *मळा3याने आवrयक इमारतीसाठM �वNयमान परवानाधारकांनी जागा 

5रकामी न के3याने, मोक�या जागेची अनपुल�धता आ�ण आराखpयाला मजुंर( न 

*मळा3याने इंट(मेशन ऑफ jडसअ9वुल जार( कर.यात आले नाह(. बहृtमुबंई 

महानगरपा*लकेNवारे मडंईचा पनु�व�कास �वतः कर.या#या 9�तावासह  

नो$ह:बर 2016 त ेमे 2018 दरRयान या 9क3पांची उPशेप� ेरP कर.यात आल(. 

उतरात �वभागाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क� वर उ3लेख केले3या पाच रP 

केले3या 9क3पांपकै� बहृtमुबंई महानगरपा*लकेने दोन 9क3पां#या14 दAु�तीचे काम 

हाती घे.याचा 9�ताव ठेवला होता आ�ण उव�5रत तीन 9क3प15 �वत: पनु�व�क*सत 

कर.याचे 9�ता�वत होत,े JयासाठM महानगरपा*लका/सरंचना स3लागाराNंवारे योजना 

तयार के3या जात होया. 

� एक 9क3प Rहणजचे जी एम.जी केला मडंई, याम8ये जर( उPशेप� 

ऑDटोबर 2018 पयbत वाढवले होत े तर( �वकासक इंट(मेशन ऑफ jडसअ9वुल 

*मळव.यात अपयशी ठरला. याचे मqुय कारण हे होत े क� �े�ामधे बदल 

झा3यामळेु बाधंकाम इमारती 9�ताव �वभागाची नवीन मजुंर( घेणे आवrयक होत.े 
उतरात �वभागाने सा,ंगतले (jडस:बर 2021) क� उPेशप�ाची मदुत माच� 2022 

पयbत वाढव.यात आल( आहे. 

� दोन 9क3प Rहणजेच सतं गाडगे महाराज मडंई आ�ण जी.एल. पाट(ल मडंई 

याम8ये जर( उPेशप� 2009 म8ये जार( केले होत े तर( रे3वेकडून ना-हरकत 

9माणप�, भारतीय परुातव �वभागाकडून ना-हरकत 9माणप� *मळ.यास �वलबं 

झा3याने आ�ण पया�वरण मजुंर( *मळ.यास �वलबं झा3याने �वकासकांनी इंट(मेशन 

ऑफ jडसअ9वुल अन!ुमे मे 2017 व जानेवर( 2018 म8ये 9ाQत केल(. 

तथा�प या दोtह( मडंयांचा पनु�व�कास पणू� झाला नाह(.(jडस:बर, 2021). 

� पाच 9क3पांम8ये16 जर( बांधकामासाठM 9ारंभ 9माणप� े नो$ह:बर 2010 त े

मे 2017 दरRयान जार( कर.यात आल( होत े तर(, बांधकाम पणू� झाले न$हत े

                                                           

12 (i) संत जलाराम बाQपा मंडई (ii) पंत नगर मंडई, (iii) वाकोला मंडई, (iv) बी.आर. गावड ेमंडई, 

  आ�ण (v) पाल( मंडई, (जानेवार( 2021 म8ये पुनव�*सत) 
13 (i) खेरवाडी मंडई, (ii) बी.एच. च:बुरकर मंडई, (iii) मुलुंड पवू� मंडई, (iv) गोपी ट�क मंडई, 

  आ�ण (v) एम.एच. मांजरेकर मंडई 
14 (i) मुलुंड पूव� मंडई आ�ण (ii) गोपी ट�क मंडई 
15 (i) खेरवाडी मंडई, (ii) एम.एच. मांजरेकर मंडई आ�ण (iii) बी.एच. च:बुरकर मंडई 
16 (i) Oटळकनगर मंडई, (ii) डॉ. बी.ए.मंडई, (iii) का*लना मडंई, (iv) Oहराचंद मंडई आ�ण  

 (v) पाक�  साईट �व!ोळी मंडई 
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(jडस:बर 2021). �वNयमान शौचालये, दकुाने पाड.यास �वलबं, भारतीय 

�वमानतळ 9ा,धकरणाकडून ना-हरकत 9माणप� न *मळणे आ�ण बहृtमुबंईसाठM 

�वकास �नय�ंण आ�ण 9ोसाहन अ,ध�नयम, 2034 मधील आर�ण बदल अrया 

�व�वध कारणांमळेु �वलबं झाला. लेखापर(�ेला असेह( आढळून आले क� बाधंकाम 

पणू� हो.यास �वलबं झा3यास दंड आकार.याची कोणतीह( तरतदू 

उPेशप�/इंट(मेशन ऑफ jडसअ9वुल याम8ये न$हती.  

उतरात �वभागाने सां,गतले क� (jडस:बर 2021) पनुव�सनाचा भाग तीन मडंयांम8ये17 

पणू� झाला आहे आ�ण अशंतः ताबा 9माणप� 9�त��त आहे. उव�5रत दोन मडंयामं8ये 

काम 9ग�तपथावर आहे. 

� पाच 9क3पांम8ये18 JयासाठM माच� व ए�9ल 2017 म8ये उPेशप� े जार( केल( 

होती, मडंयां#या पनु�व�कासासाठM �वकासकाकडून 9ाQत झाले3या 9�तावांना मजुंर( 

दे.यासाठM �वकास �नय�ंण व 9ोसाहन अ,ध�नयमात तरतदू नस3याने बहृtमुबंई 

महानगरपा*लके#या इमारती 9�ताव �वभागाने योजनांवर 9n!या/मजंूर केल( नाह(. 

�नयम 33(21) म8ये सधुारणा कर.यासाठM बहृtमुबंई महानगरपा*लकेतफu  

धोरण�वषयक 9�ताव सादर (jडस:बर, 2020) कर.यात आला होता. 

उतरात �वभागाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क� �वNयमान �नयम !. 33(21)म8ये 

उप�नयम (सी) समा�व=ट कoन सदर �व�नयम सधुा5रत कर.यात आला होता 

(ए�9ल,2021). पढेु स,ंगतले क� �वकासकाकडून 9ाQत झालेले 9�ताव सधुा5रत �नयम 
!. 33(21) (सी) अतंग�त 9n!या केले जातील. पढेु, असेह( सागं.यात आले क�, 

सधुा5रत उPेशप�ांसाठM#या 9�तावांवर गणुवतनेसुार नवीन माग�दश�क तवानंसुार 

9n!या केल( जाईल. 

अशा9कारे, चाचणी-तपासणी केले3या 23 मडंयांपकै�, गे3या 15 वषाbम8ये केवळ पाच 

(22 टDके) मडंयांचा पनु�व�कास कर.यात आला, जे �वNयमान मोडकळीस आले3या 

मडंयां#या पनु�व�कासात आ�ण दकुान मालकां#या पनुव�सनात सथं 9गती दश��वत.े 

2.2.4 शु4क वसुल�तील अ:नय�मतता 

बहृtमुबंई महानगरपा*लकेने बांधले3या मडंयांतील दकुाने, �टॉल, जागा आ�ण क� हे 

$यावसा�यक कारणांसाठM परवानाधारकांना Oदलेले जातात. मुबंई महानगरपा*लका 

अ,ध�नयम,1888 #या कलम 407 नसुार महापा*लका मडंयांमधील दकुानांच े

परवानाधारक/काळजीवाहक यां#याकडून व�तू#ंया19 �व!�साठM जसे क� �व!�यो`य 

                                                           

17 (i) Oटळकनगर मंडई, (ii) का*लना मंडई, (iii) Oहराचंद देसाई मंडई 
18 (i) सांता!ूझ मंडई, (ii) अ.णासाहेब वत�क मंडई, (iii) आचाय� आमारामभाऊ लाड 

  मंडई, (iv) समथ� रामदास मंडई आ�ण (v) $ह(. एल. वागधरे मंडई 
19  माकu टेबल व�तु: तणृधाtये, कडधाtये, भाजीपाला, मांस, मसाले आ�ण पशुखाNय इ.  

 नॉन-माकu टेबल व�त:ु jडपाट�म:टल �टोअर, तयार कपड/ेव��,े �व�वध व�तु, हाड�वेअर, रोग�नदान 

 �वषयक 9योगशाळा इ. 
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(माकu टबल) आ�ण गरै-�व!�यो`य (नॉन माकu टेबल) असणा� या व�तूवंर �व!�-क: ; 

(�टॉलेज) श3ुक वसलू केले जात.े 

*शवाय, मुबंई महानगरपा*लका अ,ध�नयम,1888 #या कलम 368(5) नसुार 9येक 

$यापार प5रसरातील मालकांकडून nकंवा दकुानां#या ताबेदारांकडून दररोज nकंवा 

वेळोवेळी सकं*लत केलेले $यवसाय�व*श=ट कचरा श3ुक20 जमा कर.यासाठM 

आयDुताचंी परवानगी घेणे बधंनकारक आहे. आयDुतांनी अशी परवानगी Oद3यावर 

आयDुत दरवेळी, तापरुत े $यवसाय�व*श=ट (>ेड 5र�यजू) श3ुक जमा कर.यास 

कळवतील यानसुार अज�दाराला अशा श3ुका#या 9दानानसुार $यवसाय�व*श=ट कचरा 

श3ुक जमा कर.याची परवानगी Oदल( जात.े 

अ*भलेqयां#या चाचणी तपासणीत पढु(ल बाबी समोर आ3या: 

2.2.4.1 �व+q-कL M ((टॉलेज) शु4काची कमी वसुल� 

� मालाड#या वळणाई मडंईम8ये, कराराचा भगं कoन सपंणू� मडंई ��ेाऐवजी  

70 टDके मडंई ��ेावर (सामा�यक शौचालये, जीना, उNवाहन इ. वगळून) 

काळजीवाहकाकंडून �व!�-क: ; शु3क वसलू कर.यात आले. यामळेु फे�वुार( 2002 

त ेजानेवार( 2021 दरRयान ₹ 1.46 कोट(ंची कमी वसलू( झाल(.  

उतरात �वभागाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क� स�म 9ा,धका� यांनी मजंूर 

के3यानसुार बाधंले3या �े�ा#या 70 टDके ��ेावर �व!�-क: ; शु3क आकारले व संक*लत 

केले जात होते. उतर समथ�नीय नाह( कारण 70 टDके बाजार�े�ावर �व!�-क: ; शु3क 

आकारणे हे भाडेप�ा करारा#या खंड 11 चे उ3लंघन करत होते. 

� गोरेगाव येथील यशोधाम मंडई (गोकुळधाम मंडई) मधील संपूण� पOहला मजला (3,085 

चौ.फु.) हा परवानाधारकांना दे.यात आला (ए�9ल 2001) होता. तथा�प, बाजार �वभागाने 

मा*सक �व!�-क: ; शु3क �वे# छेनुसार ₹ 26,994 9�त माह �निrचत केले आ�ण 

₹ 38,563 9�त माह (3,085 चौ.फु. X 12.5021) #या तुलनेत ₹ 30,850 9�त माह 

(नो$ह:बर 2006 पासून @ ₹ 10.00 9�त चौ.फु.) असे सुधा5रत केले. यामुळे ए�9ल 2001 

ते जानेवार( 2021 या कालावधीत ₹ 20.94 लाख �व!�-क: ; शु3काची कमी वसुल( झाल(. 

उतरात �वभागाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क� थक�त �व!�-क: ; शु3क तपासून वसूल 

केले जाईल. 

� 12 9भागांम8ये ए�9ल 2017 ते jडस:बर 2020 या कालावधीसाठM ₹ 1.84 कोट(  

�व!�-क: ; शु3काची वसुल( 9लं�बत होती. 

� �टॉ3स/दकुानांची संqया सारखी होती आ�ण दर बदललेले नसूनह( वसुल(यो`य �व!�-क: ; 

शु3क Rहणून दाखवले3या nकमतीत बर(च तफावत होती. ‘पी-उतर’ 9भागात 2017-18, 

                                                           

20 $यवसाय�व*श=ट कचरा शु3क म8ये मटण, �बफ, डुकराच ेमासं इ चा समावेश होतो 
21 माकu टेबल व�तुंसाठM (शेती उपादन) @ ₹ 9 9�त.चौ.फु दराने आ�ण नॉन-माकu टेबल व�तुसंाठM 

  @ ₹ 12.50 9�त.चौ.फु दरान े�व!�-क: ; शु3क वसूल केले जाते 
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2018-19 आ�ण 2019-20 दरRयान वसुल(यो`य रDकम अनु!मे ₹ 18.97 लाख, 

₹ 36.25 लाख आ�ण ₹ 56.75 लाख दश��वल( होती, तर( 2017-20 दरRयान 

�टॉ3स/दकुानांची संqया (586) समान राOहल(. याच9माणे, ‘ट(’ 9भागात 2017-18, 

2018-19 आ�ण 2019-20 दरRयान वसुल(यो`य रDकम अनु!मे ₹ 28.94 लाख, 

₹ 39.69 लाख आ�ण ₹ 48.50 लाख दश��वल( होती तर( याच कालावधीत 

�टॉ3स/दकुानांची संqया 228 राOहल(. हे शु3काचे �नधा�रण आ�ण अ*भलेख ठेव.याची पfत 

अयो`य अस3याचे दश��वते. 

उतरात �वभागाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क� सव� 24 9भागांतील थक�त �व!�-क: ; 

शु3काचे संकलन केले जात आहे. 

2.2.4.2 �यवसाय�व�श$ट कचरा (%ेड रेrयजू) शु4काची थकqत वसुल� 

1999 पासनू $यवसाय�व*श=ट कचरा (>ेड रे�यजू) श3ुका#या वसुल(चे यो`य5रया 

द�तऐवजीकरण झालेले नाह( आ�ण बाजार �वभागाकडून याचे यो`य पर(�ण केलेले नाह(. 

$यवसाय�व*श=ट कचरा शु3काची मागणी न दवह( ठेवल( गेल( न$हती आ�ण बाजार �वभाग 

1999 $यवसाय�व*श=ट कचरा शु3का#या वसूल(चे वा�त�वक लेखापर(��त �ववरण सादर कo 

शकला नाह( आ�ण आज#या तारखेपयbत रDकम थक�त आहे. बाजार �वभागाने महानगरपा*लका 

मंडयांम8ये ि�थत 1,463 मटण/,चकन दकुानांवर $यवसाय�व*श=ट कचरा श3ुक देखील 

आकारले नाह( (jडस:बर 2021). 

उपल�ध अ*भलेqयांनुसार (माच� 2017)1999 ते 2007 �या कालावधीत 1,251 मटण �व!ेते 

होते. या 1,251 �व!ेयांकडून ₹ 3.23 कोट(चंे वसुल(यो`य $यवसाय�व*श=ट कचरा श3ुक 

होत,े यापकै�, 275 �व!ेयांकडून ₹ 32 लाख वसलू कर.यात आले आ�ण 976 

�व!ेयांकडून ₹ 2.91 कोट( थक�त होत.े 2007 नतंर �व!ेयांकडून मागणी के3याच े

तपशील आ�ण वसलू रDकम यांची न द उपल�ध न$हती. अNययावत न द(#या अभावी 

लेखापर(�ेला 9य� थकबाक� �निrचत करता आल( नाह(. 

उतरात �वभागाने सा,ंगतले (jडस:बर 2021) क� थक�त $यवसाय�व*श=ट कचरा 

श3ुकाची वसलु( लवकरच केल( जाईल. 

थक�त रकमेसबंधंी#या न द(चे अयो`य स�ंनय�ंण आ�ण �व�वध श3ुकांची कमी वसलु( 

ह( बाजार �वभागातील अपया�Qत अतंग�त �नय�ंणे आ�ण समुार स�ंनय�ंण दश�वत.े 

2.2.5  :न$कष/ 

बहृtमुबंई महानगरपा*लका फळे, भाजीपाला, मांस इ.#या �व!�साठM साव�ज�नक मडंया 

बांधत,े देखरेख करत ेआ�ण यांचे �नयमन करत.े समावेशक आर�ण योजनेअतंग�त 

बांधले3या मडंई इमारतीच े ल�णीय �े� एकतर वापरले गेले न$हत े nकंवा 5रकामे 

होत.े भाडपे�ा करारातील अट(ंचा भगं कoनह( भाडपे�ादाराला बाहेर काढ.यासाठM ठोस 

कारवाई कर.यात बाजार �वभाग अपयशी ठरला. बहृtमुबंई महानगरपा*लकेने बांधलेल( 

दहा मजले असलेल( मडंईची इमारत सहा वषाbहून अ,धक काळ मडंई सेवांसाठM 

वापरल( जात न$हती. �वNयमान मोडकळीस आले3या मडंयांचा पनु�व�कास आ�ण 
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दकुान मालकांचे पनुव�सन यातील 9गती बेताची होती. थकबाक�शी सबं,ंधत अ*भलेख े

अयो`य पfतीने ठेवणे आ�ण �व�वध श3ुकाची कमी वसलु( हे बाजार �वभागातील 

अपया�Qत अतंग�त �नय�ंणे आ�ण समुार स�ंनय�ंण दश��वत.े 

2.2.6  �शफारशी  

शासनाने बहृtमुबंई महानगरपा*लकेला �नदuश Nयावे: 

� कारणाचंे �वrलेषण करावे आ�ण समावेशक आर�ण योजनांतग�त बांधले3या 

बाजारसेवांसाठM#या मडंयांचा जा�तीतजा�त उपयोग कर.यासाठM पावले उचलावी 

तसेच भाडपे�ा करारातील अट(ंचा भगं के3याबPल भाडपे�ादारांवर ठोस काय�वाह( 

करावी. 

� सव� पनु�व�कास 9क3पांचा आढावा ¡यावा आ�ण त े वेळेत पणू� हो.यासाठM 

काय�वाह( करावी. 

� �व�वध श3ुकां#या वसलु(साठM अ*भलेखे यो`य पfतीने ठेव.याची स�ुनिrच�त 

करावी आ�ण बाजार �वभागातील अतंग�त �नय�ंणे आ�ण स�ंनय�ंण बळकट 

करावी. 

 

 

 

 

 

 

नगर �वकास �वभाग 
 

�पपंर�-Dचचंवड महानगरपा�लका 
 

2.3 :न$फळ खच/ 
 

�:तबDंधत �े�ामIये उभारलेला मल:न:सारण �s+या संयं� जमीनदो(त करावे 

लाग4या�या प)रणामी ₹ 3.25 कोट� खच/ :न$फळ झाला 

क: ; पुर�कृत अटल *मशन फॉर 5रजुवेनेशन अ ॅ.ड अब�न >ांसफॉमuशन (अमतृ) योजने अंतग�त  

�पपंर(-,चचंवड महानगरपा*लका �े�ातील जुtया भागाम8ये मल�न:सारण $यव�थेचे 

पुनव�सन/�व�तार(करण कर.या#या ₹ 147.84 कोट(ं#या योजनेला महारा=> शासना#या नगर 

�वकास �वभागाने 9शासक�य मंजुर( (ऑDटोबर 2017) Oदल(. मल�न:सारण $यव�थे#या 

पुनव�सन/�व�तार(करणाखेर(ज हवेल( तालुDयातील तीन Oठकाणी (,चखल(, �पपंळे �नलख आ�ण 

बोपखेल) मल�न:सारण 9n!या संयं� उभार.याचे काम अंतभू�त होते. कामाची �न�वदा रDकम 
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₹ 148.99 कोट( होती, ती कं�ाटदाराला ₹ 156.07 कोट( (मल�न:सारण 9n!या संयं�ाचे 

₹ 22.51 कोट( सह(त) nकमतीला Oदल( (माच� 2018). काम दोन वषा�त पूण� करावयाचे होते. 

सह शहर अ*भयंता, पाणी पुरवठा व जल�न:सारण �वभाग, �पपंर(-,चचंवड महानगरपा*लका 

यां#या अ*भलेqयां#या छाननी (माच� 2020) म8ये असे उघड झाले क� नगर �वकास �वभागाने 

वाहनतळ, खुल( भाजी मंडई, उNयान, मोक�या जागा, �मशानभूमी व दफनभूमी साव�ज�नक 

शौचालय nकंवा तसम वापरा$य�त5रDत इतर बांधकामांना �नळी रेषा22 व नद( nकनारा 

�े�ामधील जागेत बांधकाम कर.यास 9�तबधं करणार( सधुारणा �पपंर(-,चचंवड 

महानगरपा*लके#या �वकास �नयं�ण �नयमावल(म8ये कoन अ,धसचूना जार( केल( 

(सQट:बर 2017). नगर �वकास �वभागाची अ,धसूचना असूनह(, इं;ायणी नद(#या �नळी रेषा 

�े�ात एक मल�न:सारण 9n!या संयं� (,चखल( येथे) आ�ण मुळा नद(#या �नळी रेषा �े�ात 

दोन मल�न:सारण 9n!या संयं� (�पपंळे �नलख व बोपखेल येथे) उभारणीचे काम �पपंर( 

,चचंवड महानगरपा*लकेने माच� 2018 म8ये Oदले. तथा�प, ,चखल( येथील मल�न:सारण 9n!या 

संयं� उभारणी �वरोधात एका �नवासी सं�थेने रा=>(य ह5रत लवाद, नवी Oद3ल( येथे दाखल  

(मे 2019) केले3या या,चकेवर �नण�य देताना रा=>(य ह5रत लवादाने मल�न:सारण 9n!या 

संयं� 9�तबं,धत जागेवर Rहणजेच इं;ायणी नद(#या �नळी रेषा �े�ाम8ये येत अस3या#या 

कारणामुळे ,चखल( येथील मल�न:सारण 9n!या संयं� जमीनदो�त कर.याचे �नदuश 

(जानेवार( 2020) �पपंर(-,चचंवड महानगरपा*लकेला Oदले.  रा=>(य ह5रत लवादा#या आदेशा#या 

�वरोधात Oदलासा *मळ.यासाठM �पपंर(-,चचंवड महानगरपा*लकेने माननीय सवs#च tयायालयात 
या,चका दाखल केल(, (फे�ुवार( 2020) जी माननीय सवs#च tयायालयाने फेटाळल( 

(जून 2020). 

यामुळे, �पपंर(-,चचंवड महानगरपा*लकेने ,चखल( येथील मल�न:सारण 9n!या संयं� 

जमीनदो�त केले (जून 2020), तर ि�थत असले3या �पपंळे �नलख येथील मल�न:सारण 

9n!या संयं� येथील उभारणीचे काम मुळा नद(#या �न�या रेषा �े�ाम8ये येत अस3यामुळे 

थांबवले. बोपखेल येथील मल�न:सारण 9n!या संयं� उभारणीचे काम सुA झाले न$हते. �पपंर(-

,चचंवड महानगरपा*लकेने सव� तीनह( मल�न:सारण 9n!या संयं� �थलांतर(त कर.याचे ठर�वले 

आ�ण शासनाने सुधार(त बहृद 9क3प आराखडा ए�9ल 2021 म8ये मंजूर केला. माच� 2018 

म8ये ₹ 22.51 �न�वदा nकंमती#या ऐवजी नवीन जागी तीन मल�न:सारण 9n!या संयं� 

उभारणीची अंदािजत nकंमत ₹ 40.82 कोट( झाल(. �न�वदा 9n!या 9ग�तपथावर होती 

(नो$ह:बर 2021). 

लेखापर(�े#या असेह( ल�ात आले क� रा=>(य ह5रत लवादाने पूवx 2014 म8ये, �पपंर(-,चचंवड 

महानगरपा*लकेला, जलसंपदा �वभाग, महारा=> शासन यांचे 9च*लत (सQट:बर 1989) प5रप�क 

�नळी रेषा �े�ाम8ये बांधकाम कर.यास 9�तबंध करते या कारणाक5रता �पपंर(-,चचंवड 

महानगरपा*लकेने दफनभूमी#या संर�क *भतंीचे केलेले काम जे  पवना नद(#या �नळी रेषा 

                                                           

22
  �नळी रेषा Rहणजे मागील 25 वषाbत पाणी एकदाच या रेषेपयbत पोहोच3याच ेदश��वणार( रेषा  
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�े�ात येत अस3यामुळे पाड.याचे आदेश Oदले होते. लेखापर(�ेला असेह( �नदश�नास आले क� 

जल (9�तबंध व 9दषूण �नयं�ण) अ,ध�नयम, 1974 #या कलम 25 अंतग�त महारा=> 9दषूण 

�नयं�ण मंडळाकडून (मल�न:सारण 9n!या संयं� उभारणीसाठM) �पपंर(-,चचंवड 

महानगरपा*लकेने परवानगी सुfा घेतल( न$हती. 

लेखापर(�ेला असे ल�ात आले क�, 9शासक�य मंजुर( दे.याआधी, सQट:बर 2017 म8ये �वकास 

�नयं�ण �नयमावल(म8ये सुधारणा हो.यापूवx बहृद 9क3प आराखडा 9ाQत झाला होता, ह( बाब 

ल�ात घेता, मल�न:सारण 9n!या 9क3प �नळी रेषा �े�ात आहे क� नाह( �याची  

�पपंर(- ,चचंवड महानगरपा*लकेकडून खा�ी कoन घे.यात नगर �वकास �वभाग अपयशी ठरला. 

*शवाय, नगर �वकास �वभागाची सQट:बर 2017 मधील अ,धसूचना आ�ण या आधीचा रा=>(य 

ह5रत लवादाचा 2014 मधील आदेश जर( �पपंर(-,चचंवड महानगरपा*लकेला माह(त होता, तर( 

यांनी 9�तबं,धत �े�ात मल�न:सारण 9n!या संयं� उभारणीचे काम केले. यानतंर सव� तीनह( 

मल�न:सारण 9n!या संयं� उभारणी#या Oठकाणातील बदलामुळे ₹ 3.25 कोट( केलेला खच� 

�न=फळ ठरला, *शवाय बांधकाम nकंमतीत ₹ 18.31 कोट(ंची वाढ झाल(. 

 �पपंर(-,चचंवड महानगरपा*लकेने उतरात सां,गतले (नो$ह:बर 2021)क� बहृद 9क3प 

आराखpयातील मल�न:सारण 9n!या संयं� उभारणीची Oठकाणे, नगर �वकास �वभागाने 2010 

म8ये मंजूर केले3या �वकास आराखpयानुसार होती. नगर �वकास �वभागाला बहृद 9क3प 

आराखडा माच� 2016 म8ये सादर केला होता जो नगर �वकास �वभागाने मंजूर केला होता. 

यामुळे �पपंर(-,चचंवड महानगरपा*लकेवर जबाबदार( �निrचत कर.याचा 9rनच उ¢वत नाह(. 
शासनाने �पपंर(-,चचंवड महानगरपा*लके#या उतरास jडस:बर 2021 म8ये माtयता Oदल(. 

उतर �वीकाराह� न$हते, कारण सQट:बर 2017 म8ये �वकास �नयं�ण �नयमावल(मधील 

सुधारणा जी �नळी रेषा �े�ात बांधकामे 9�तबं,धत करते, यानुसार 9शासक�य मंजुर( व 

बांधकाम हे यास अनुoप असणे आवrयक होते. 

सQट:बर 2017 म8ये नगर �वकास �वभागाने अ,धसूचना जार( केल( आहे हे माह(त असूनह( 

9�तबं,धत �े�ातील बांधकामाला 9शासक�य मंजुर( दे.याआधी यो`य द�ता न बाळग3याबPल 

शासनाने नगर �वकास �वभाग आ�ण �पपंर(-,चचंवड महानगरपा*लकेमधील दोषी अ,धका� यांवर 

जबाबदार( �निrचत करावी. शासनाने  भ�व=यातील 9क3पांम8ये अशा 9कारचे उ3लंघन 

टाळ.यासाठM आवrयक पावले सुfा उचलावी. 
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नगर �वकास �वभाग 
 

मुंबई महानगर �देश �वकास �ाDधकरण 
 

2.4 कं�ाटदारांना अदेय फायदा 
 

दरसचूीमIये वरकड (ओ�हरहेड) आ�ण नrयाची टFकेवार� समा�व$ट असनूह� 

<यांचा अ:त)रFत भार :न�वदा अट�ंमIये समावेश के4या�या प)रणामी तीन 

कं�ाटांमधील अ:त)रFत बाबींवर कं�ाटदारांना ₹ 4.36 कोट�ंचा अदेय फायदा झाला.  

ब� याच वेळा मूळ करारात समा�व=ट नसले3या कामां#या बाबी काया�िtवत करणे आवrयक 

असते. अrया कामां#या बाबींना ‘अ�त5रDत बाबी’ असे Rहटले जाते. अrया अ�त5रDत बाबींची 

9दाने साव�ज�नक बांधकाम �वभागा#या 9च*लत िज3हा दरसूचीनुसार मुंबई महानगर 9देश 

�वकास 9ा,धकरणाकडून केल( जातात आ�ण साव�ज�नक बांधकाम �वभागा#या 9च*लत िज3हा 

दरसूचीम8ये बाब उपल�ध नसेल तर बहृtमुंबई महानगरपा*लके#या दरप�कानुसार दर आकारले 

जाऊ शकतात. कामा#या अनुसूचीतील दर हे वरकड(ओ$हरहेड) शु3क23 आ�ण कं�ाटदारा#या 

न�यासह24 असतात.  

मुंबई महानगर 9देश �वकास 9ा,धकरणा#या अ*भयां��क� �वभागा#या 17 कं�ाटां#या चाचणी 

तपासणीत (जानेवार( ते माच� 2021) म8ये उघड झाले क� तीन कं�ाटांम8ये अ�त5रDत 

बाबीं#या 9दानाची �न�वदा अट उव�5रत कं�ाटांमधील �न�वदा अट(ंशी �वसंगत होती. या तीन 

कं�ाटांम8ये साव�ज�नक बांधकाम �वभागा#या 9च*लत िज3हा दरसूचीनुसार आ�ण साव�ज�नक 

बांधकाम �वभागा#या 9च*लत िज3हा दरसूचीम8ये बाब उपल�ध नस3यास अ�त5रDत बाबींसाठM 

बहृtमुंबई महानगरपा*लके#या अनुसूचीनुसार वरकड(ओ$हरहेpस) व न�यासाठM �नOद�=ट 

टDकेवार(ने वाढवून देणे �नधा�5रत केले होते. लेखापर(�े#या असे �नदश�नास आले क� तीन 

कं�ाटांपैक� एका कं�ाटाम8ये वरकड (ओ$हरहेpस) आ�ण न�याची टDकेवार( 15 टDके �नधा�5रत 

केल( होती, तर उव�5रत दोन कं�ाटांम8ये वरकड (ओ$हरहेpस) आ�ण न�याची टDकेवार( आठ 

टDके होती जी महारा=> साव�ज�नक बांधकाम �वभागा#या �नयमपुि�तकेत नमूद केले3या 

मानक अट(ंशी �वसंगत होती. दोन *भtन टDकेवार(ंसह सदोष �न�वदा अट( घालणे हे  

अ�नय*मत होते. या#या प5रणामी ए�9ल 2015 ते सQट:बर 2021 (प)र�श$ट 2.4.1) या 

कालावधीत या तीन कं�ाटांमधील कं�ाटदारांना ₹ 4.36 कोट(ंचा अदेय फायदा झाला. 

एक कं�ाट (प5र*श=टामधील अ.!.1) Jयाम8ये मुंबई महानगर 9देश �वकास 9ा,धकरणाने 
अ�त5रDत बाब 9दान केल( होती, लेखापर(�े#या असे ल�ात आले क� पOह3या दोन अ�त5रDत 

बाब दरसूची मंजूर करताना तकाल(न महानगर आयुDतांनी 15 टDके वरकड (ओ$हरहेड) आ�ण 

न�याचा भार िज3हा दरसूचीतह( वरकड (ओ$हरहेpस) आ�ण नफा समा�व=ट होता या आधारावर 

                                                           

23 वरकड (ओ$हरहेड) शु3क: साव�ज�नक बांधकाम �वभाग: 10 टDके, बहृtमंुबई महानगर पा*लका: पाच टDके  
24 नफा: साव�ज�नक बांधकाम �वभाग व बहृtमंुबई महानगरपा*लका दोघांसाठM 9येक� 10 टDके 
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नाकारले होते (ऑDटोबर 2016). या9माणे, पOह3या दोन अ�त5रDत बाबी दरसूची#या 

संदभा�तील देयके 15 टDके वरकड (ओ$हरहेड) आ�ण न�या#या  भारा*शवाय 9दान कर.यात 

आल(. परंतु �तसर( आ�ण चौथी अ�त5रDत बाबी दरसूची मंजूर करताना महानगर आयुDतांनी 

15 टDके वरकड (ओ$हरहेड) व न�या#या भारास माtयता Oदल( (जानेवार( 2020) आ�ण याचे 

9दान केले (jडस:बर 2020). 

दोन *भtन टDकेवार(सह सदोष �न�वदा अट( समा�व=ट के3याने कं�ाटदारांना ₹ 4.36 कोट(ंचा 

अदेय फायदा झाला.  

भ�व=यात अशा सदोष अट( �न�वदांम8ये समा�व=ट होणार नाह(त �याची खा�ी कर.यासाठM 

आ�ण अ�नय*मततेची जबाबदार( �निrचत कर.यासाठM मुंबई महानगर 9देश �वकास 

9ा,धकरणाने अंतग�त �नयं�णे मजबूत करावी. 

उतराम8ये शासनाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क� कं�ाटदारांना केलेल( 9दाने वसूल केल( 

जाणार आहेत आ�ण साव�ज�नक बांधकाम �वभाग, महारा=> nकंवा स3लागार अ*भयंयां#या 

आंतररा=>(य फेडरेशन#या मानक बोल( द�तऐवजा#या आधारे �न�वदा अट(ंचे मानक�करण 

कर.यासाठM मुंबई महानगर 9देश �वकास 9ा,धकरणाने प5रप�क जार( केले आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

नगर �वकास �वभाग  
 

बहृXमंुबई महानगर पा�लका 
 

2.5 मालम<ता कराची कमी आकारणी  
 

मालम<त�ेया भांडवल� म4ुयाची चुकqची गणना के4यामळेु मालम<ता कराची 

₹ 7.85 कोट�ंची कमी आकारणी झाल�.  

मुंबई महानगरपा*लका अ,ध�नयम, 1888 #या कलम 139 अंतग�त बहृtमुंबई महानगरपा*लका 
�े�ातील जमीन आ�ण इमारतींवर बहृtमुंबई महानगरपा*लका मालमता कर आकारते. 

मालमता कराम8ये पाणी कर, मल�नःसारण कर, सामाtय कर, *श�ण उपकर इ.चा समावेश 

असतो. जमीन आ�ण इमारतीं#या भांडवल( मु3यावर मालमता कर आकारला जातो. महारा=> 

शासना#या न दणी आ�ण मु;ांक �वभागाNवारे जार( केले3या मु;ांक शु3क दर को=टकाम8ये 
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दश��व3या9माणे आ�ण ज*मनीचा 9कार व �वoप, इमारतीची संरचना, ज*मनीचे �े�फळ, 

इमारतीचे चटई �े�, वापरकता� mेणी जसे क� �नवासी, $यावसा�यक इ. नुसार इमारतीचे nकंवा 

ज*मनीचे भांडवल( मू3य ठर�वले जाते. 2010 आ�ण 2015 म8ये जमीन आ�ण इमारतींचे 

भांडवल( मू3य �निrचत कर.यासाठM तयार केले3या �नयमांम8ये नमूद ज*मनीचा 9कार व 

�वoप, इमारतीची संरचना, ज*मनीचे �े�फळ, इमारतीचे चटई �े�, वापरकता� mेणी जसे क� 

�नवासी, $यावसा�यक इ. घटकांचे बहृtमुंबई महानगरपा*लका महव �निrचत करते. मुंबई 

महानगरपा*लका अ,ध�नयमा#या कलम 154 म8ये समा�व=ट तरतुद(ंनुसार दर पाच वषाbनी 

जमीन आ�ण इमारतीचे भांडवल( मू3य सुधा5रत करणे आवrयक आहे. 2010 आ�ण 2015 

म8ये महव �निrचत कर.यासाठM बहृtमुंबई महानगरपा*लकेने �नयम तयार केले होते.  

बहृtमुंबई महानगरपा*लके#या के-पिrचम 9भागाचे सहा[यक �नधा�रक आ�ण संकलक 

काया�लया#या अ*भलेqयां#या छाननीत (माच� 2020) असे उघड झाले क�  जुलै 2014 ते 

माच� 2021 या कालावधीत मालमता कराचे चुक�चे वगxकरण  झाले जे खाल( च,च�ले आहे. 

भारतीय �वमानतळ 9ा,धकरणाने जुहू तारा रोड, मुंबई येथील �यू*लप हॉटेलसमोर(ल  

5,400 चौ.मी. जमीन वाहनतळ कर.यासाठM मे.एस.एस.एंटर9ाइजेस यांना भाpयाने Oदल( होती  

(जुलै 2014). मालमता कर आकार.यासाठM मालमतेचे भांडवल( मू3य ठरवताना (जुलै 2014) 

बहृtमुंबई महानगरपा*लकेने या ज*मनीचे मोकळी जमीन ($यावसा�यक) असे वगxकरण 

कर.याऐवजी मालमतेचे दकुान/$यावसा�यक इमारत (�ट(3ट/बेसम:ट/तळघर/पोjडयम मधील 

वाहनतळ) असे चुक�चे वगxकरण केले. चुक�#या वगxकरणामुळे मालमते#या भांडवल( मु3याची 
चुक�ची गणना झाल( Jया#या प5रणामी तFता 2.5.1 म8ये दश��व3या9माणे मालमता कराची 

कमी आकारणी झाल(.  

तFता 2.5.1 : भांडवल� मु4या�या चुकq�या मु4यांकनामुळे मालम<ता कराची चुकqची आकारणी 

तपशील 

बहृXमुंबई 

महानगरपा�लकेने 

केलेले :नधा/रण 

लेखापर��ा 

गणनेनुसार 

:नधा/रण 

बहृXमुंबई 

महानगरपा�लके

ने केलेले 

:नधा/रण 

लेखापर��ा 

गणनेनुसार 

:नधा/रण 

2010 #या �नयमांनुसार 2015 #या �नयमांनुसार 

मु;ांक शु3क दर को=टका9माणे 

(9�त चौरस मीटर) (�ब$ह() 

मूळ nकंमत  

4,24,200 1,69,700 4,87,800 1,95,200 

वापरकता� वगxकरणानुसार/mेणी  

�निrचती/महव (यूसी) 
0.25 1.25 0.80 1.25 

इमारतीचे �वoप आ�ण 

9कारासाठM �निrचती (एनट(बी) 
0.50 

मोकळी/खुल( 

जमीन 

अस3यामुळे 

लागू नाह( 

0.50 

मोकळी/खुल( 

जमीन अस3यामुळे 

लागू नाह( 

इमारतीचे वय (एएफ) 

1 

मोकळी/खुल( 

जमीन 

अस3यामुळे 

1 

मोकळी/खुल( 

जमीन अस3यामुळे 

लागू नाह( 
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तपशील 

बहृXमुंबई 

महानगरपा�लकेने 

केलेले :नधा/रण 

लेखापर��ा 

गणनेनुसार 

:नधा/रण 

बहृXमुंबई 

महानगरपा�लके

ने केलेले 

:नधा/रण 

लेखापर��ा 

गणनेनुसार 

:नधा/रण 

2010 #या �नयमांनुसार 2015 #या �नयमांनुसार 

लागू नाह( 

अनु�ेय nकंवा मंजूर चटई �े� 

�नदuशांक (एफएसआय)(एफएफ) 
1 1 1 1 

ज*मनीचे �े�फळ 

(चौ.मी.)(सीए) 
6,48025 5,400 5,400 5,400 

भांडवल( मू3य (₹ कोट(त) 

(बी$ह(xयूसीxएनट(बीxएएफx 

एफएफxसीए) 

34.36 114.54 105.36 131.76 

मालमता कर (टDकेवार() 0.65 0.82 0.88 1.63 

वा�ष�क मालमता कर  

(₹ कोट(त) 

0.22 0.93 0.93 2.15 

मालमता करातील फरक  

(₹ कोट(त) 

0.71 1.22 

चुक�#या �नधा�रणामुळे  ₹ 7.85 कोट( (₹ 0.53 कोट( जुलै 2014 ते माच� 2015 म8ये आ�ण 

₹ 7.32 कोट( ए�9ल 2015 ते माच� 2021 म8ये) इतक� मालमता कराची कमी आकारणी 

झाल(. मालमता कराचे चुक�चे �नधा�रण हे मालमतेचे वगxकरण करताना अपया�Qत �नयं�णे 

दश��वतात. 

उतराम8ये शासनाने सां,गतले क� महानगरपा*लके#या मुqय लेखापर(�कांनी �नदश�नास 

(माच� 2017) आणून Oदले होते क�, मालमतेचे भांडवल( मू3य ठरव.यासाठM वापरकता� mेणी 

दकुान $यावसा�यक इमारत (�ट(3ट/पोjडयम/तळघरामधील वाहनतळ) ऐवजी दकुान $यावसा�यक 

इमारत (तां��क उNवाहनासOहत/�वना उNवाहन �वशेष कार पाnकb ग संरचना) अशी सुधारल( 

जावी. यानुसार, बहृtमुंबई महानगरपा*लकेने ऑग�ट 2017 म8ये सुधा5रत देयके जार( केल( 

Jया#या �वरोधात भाडेतवाने Oदलेल( मालमता ह( खुल( जमीन असून कराचे �नधा�रण चुक�चे 

अस3याचे सांगत, भाडेकAने अ�त5रDत महापा*लका आयुDत (9क3प) यां#याकडे अपील दाखल 

केले (ऑग�ट 2017). शासनाने पुढे सां,गतले क� अपीलावर(ल सुनावणी 9ग�तपथावर आहे 

आ�ण अपील �नकाल( �नघा3यानंतर सुधा5रत देयके जार( केल( जातील. 

 

 

 

 

                                                           

25  चटई �े�ाऐवजी बांधकाम �े�ाचा �वचार कर.यात आला 
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uामीण �वकास �वभाग 
 

2.6 अ:त)रFत �दान  
 

व(त ूव सेवा करा�या अमंलबजावणीमळेु कं�ाटाची sकंमत कमी कर@यात काय/कार� 

अ�भयतंा (�धानम�ंी uाम सडक योजना) यांना आले4या अपयशामळेु कं�ाटदारांना 

`̀̀̀ 28.63 कोट�चंे अ:त)रFत �दान झाले 

व�त ुव सेवा कर अ,ध�नयम, 2017, 1 जुल ै2017 पासनू अमंलात आला. व�त ुव 

सेवा कर $यव�थेतील कर हे व�त ुव सेवा करपवू� $यव�थे#या तलुनेत कमी अस3याने 

आ�ण कं�ाटदारांकडून नफेखोर( टाळ.यासाठM, महारा=> शासना#या �वत �वभागाने 

एका प5रप�काNवारे (11 सQट:बर, 2017) 1 जुल,ै 2017 पवूx �न�वदा केले3या आ�ण 

1 जुल,ै 2017 नतंर अमंलात आणले3या सव� कामां#या कं�ाटाचंी nकंमत कमी 

कर.याचे �नदuश सव� �वभागांना Oदले. र�यां#या कामाचे उदाहरण देत कराची कमी26 

दर आकारणी गणना कर.याची पfत देखील या प5रप�कात �प=ट केल( होती. 

*शवाय, �ाम �वकास म�ंालय, नवी Oद3ल( यां#या रा=>(य �ामीण पायाभतू स�ुवधा 

�वकास अ*भकरणाने 9धानम�ंी �ाम सडक योजनेची अमंलबजावणी करणा� या सव� 

राJयांतील सबं,ंधत �वभागानंा असे �नदuश Oदले (जून, 2018) क�, एक��त (सबसRड) 

कर ओळखून 1 जुल,ै 2017 नतंर अमंलबजावणी केले3या सव� कामांची 9दाने 

करां#या अचूक अदंाजांनतंर केल( जावीत. 

नदंरुबार िज3�यातील 9धानम�ंी �ाम सडक योजने#या काय�कार( अ*भयंया#या 

अ*भलेqयां#या तपासणीत उघड झाले (माच� 2020), क� र�यांची 48 कामे व�त ुव 

सेवा करा#या अमंलबजावणीपवूx, Rहणज े1 जुल,ै 2017 पवूx Oदल( गेल( होती आ�ण 

व�त ुव सेवा करा#या अमंलबजावणीनतंर काया�िtवत कर.यात आल( होती. ह( कामे 

जर( सव� कर, श3ुक, आकारणी, उपकर इयाOदचा समावेश कoन ि�वकृत nकंमतीवर 

कं�ाटदारांना बहाल केल( होती तर( �वत �वभागा#या सQट:बर 2017 #या 

प5रप�कामधील �नदuशानसुार 9दाने मDुत कर.यापवूx nकंमत कमी कर.याची कृती 

केल( गेल( नाह(, Jयाची प5रणीती कं�ाटदारांना अ�त5रDत 9दान कर.यात झाल(. 

�वत �वभागा#या प5रप�कानसुार इतर िज3�यांम8ये कारवाई केल( गेल( क� नाह( 

�याची स�ुनिrचती कर.यासाठM लेखापर(�ेने महारा=> शासना#या �ाम�वकास व 

पचंायती राज �वभागाकडून सपंणू� राJयाची माOहती मागवल( (माच� 2020 त ेफे�वुार( 

2021). 9ाQत माOहतीवoन असे ल�ात आले क� 34 िज3हयांपकै� 2927 िज3हयांत 

जेथे योजना लाग ू केल( होती, (नदंरुबार िज3�यासह) र�या#या 1,243 कामामं8ये 

                                                           

26
  व�तु व सेवाकर पूव� कराचा दर: 13.46 टDके (मू3यव,ध�त कर 5 टDके), अबकार( 6.22 टDके, 

मू3यव,ध�त करधारणा 2.24 टDके; व�तु व सेवाकर: 12 टDके  
27

 पालघर, रायगड, *सधंूदगु�, सांगल( आ�ण सातारा �या पाच िज3हयांनी माOहती सादर केल( 

  नाह(/Oदल( नाह( 
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(9धानम�ंी �ाम सडक योजना:161, मqुयम�ंी �ाम सडक योजना: 1,082) 9दाने 

मDुत कर.याआधी कं�ाटाची nकंमत कमी कर.यात आल( न$हती. 

अशा9कारे, �वत �वभागा#या �नदuशांनसुार, कं�ाटदारांना 9दाने मDुत कर.याआधी 

कं�ाटाची nकंमत कमी कर.यात काय�कार( अ*भयतंा  (9धानम�ंी �ाम सडक योजना) 

यांना  आले3या अपयशामळेु कं�ाटदारांना ₹ 28.63 कोट(ंचे28 अ�त5रDत 9दान झाले. 

29 िज3हयांपकै� कोणयाह( िज3�यात कं�ाटदारांना 9दाने कर.याआधी कं�ाटाची 

कमी न केलेल( nकंमत ह( व�तिु�थती ��ेीय �वभागातील  अतंग�त �नय�ंण कमकुवत 

दश��वत.े *शवाय �े�ीय �वभागांना जार( केले3या �नदuशां#या अनपुालनावर(ल 

�ाम�वकास �वभागाचे समुार स�ंनय�ंण दश��वत.े �ाम �वकास �वभागाने अतंग�त 

�नय�ंण आ�ण स�ंनय�ंण य�ंणा मजबतू करावी आ�ण मDुत केलेले अ�त5रDत 9दान 

वेळेत वसलू कर.यासाठM काय�वाह( करावी. 

उतरात शासनाने असे सा,ंगतले (jडस:बर 2021) क� �वत �वभागा#या माग�दश�क 

तवांनसुार व�त ु व सेवा कराची रDकम समायोिजत के3यानतंरच अ�ंतम 9दाने 

कर.याचे आदेश सव� काय�कार( अ*भयतंा (9धान म�ंी �ाम सडक योजना) यांना जार( 

केले आहेत. �े�ीय �वभागानंा जार( केले3या �नदuशां#या अनपुालनाची खा�ी कर.यात 

आ�ण अतंग�त �नय�ंणे आ�ण स�ंनय�ंण य�ंणा मजबतू कर.याबाबत केले3या 

कृतीबPल �ाम�वकास �वभागाला आले3या अपयशाबPल शासनाने काह(ह( वDत$य 

केले नाह(. 

 

जलसपंदा �वभाग 
 

2.7  :नDधची अडवणकु 
 

`̀̀̀    250.03 कोट� खच/ झाले4या अपणू/ जल�व]यतु �क4पाला सधुा)रत �शासकqय 

माXयता दे@यास �वलबं झा4यामळेु सहा वषा/हुन अDधक काळ :नDधची अडवणकू 

झाल�    

जलसपंदा �वभाग, महारा=> शासन यांनी कोयना धरणा#या डा$या तीरावर कोयना 

धरण पायथा 2x40 मेगा वटॅ जल�वNयतु (उदंचन29 साठा) 9क3पा#या बांधकामासाठM 

` 379.78 कोOटचंी 9शासक�य माtयता (फे�वुार( 2004) Oदल(. वीज�न*म�तीचा 

अदंािजत खच� ` 2.49 9�त य�ूनट होता आ�ण 9क3पाचे लाभ$यय गणुोतर 1.81 

होत.े 9क3पावर(ल खच� 9शासक�य माtयतपेे�ा जा�त झा3याने, मqुय अ*भयतंा 

                                                           

28 �वत �वभागा#या 11 सQट:बर, 2017 #या प5रप�कामधे �नOद�=ट केले3या गणने#या आधारे 

  अ�त5रDत 9दानाच ेगणन केले गेले. अ�त5रDत 9दान ेगणन कर.यासाठM 30 सQट:बर 2017 नंतर 

  सादर केलेल( चाल ूदेयकेच �वचारात घेतल( गेल( 
29 उदंचन पfती#या 9क3पांतग�त, �वNयुतगहृामधून वाहून �नRन जलाशयात आलेले पाणी 

  हे ऊ8व�  जलाशयात उदंचन कoन पुtहा वीज�न*म��तसाठM वापर करतात 
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(�थापय), जल�वNयतु 9क3प आ�ण गणुवता �नय�ंण, पणेु यांनी काय�कार( 

अ*भयतंा, कोयना बांधकाम �वभाग !मांक 1, कोयनानगर (�वभाग) यांना सधुा5रत 

nकमतीस माtयता *मळेपयbत काम स�ंथ,गत ठेव.याचे �नदuश (माच� 2015) Oदले. 

माच� 2017 पयbत या 9क3पावर ` 250.0330 कोट( खच� झाले होत.े 

काय�कार( अ*भयतंा, कोयना बांधकाम �वभाग !मांक 1, कोयनानगर (�वभाग) यां#या 

अ*भलेqयांची छाननी (jडस:बर 2017) आ�ण जलसपंदा �वभाग यां#याकडून 9ाQत 

(ऑग�ट 2021) केले3या अ�त5रDत माOहतीवoन 9�तावा#या 9येक टQQयावर �वलबं, 

�व�वध �वभागांतील समtवयाचा अभाव आ�ण वीज �न*म�ती#या Rहणजे थेट �न*म��त 

(पारंपा5रक जल�वNयतु 9क3प) nकंवा उदंचन साठा पfती 9क3पाला अ�ंतम �वoप 

देताना �वलबं झा3याचे उघड झाले. हे मPुे खाल( च,च�ले आहेत. 

� मqुय अ*भयतंा (�वNयतु), जल�वNयतु 9क3प, मुबंई (मqुय अ*भयतंा, �वNयतु) 

यांनी 9क3पाचा खच� 9शासक�य माtयत#ेया 79 टDके झा3यावर ऑDटोबर 2013 

म8येच 1,310.61 कोOटचंा सधुा5रत 9शासक�य माtयतचेा 9�ताव जलसपंदा 

�वभागाला सादर केला होता. एक वषा�पे�ा जा�त कालावधी उलटून गे3यानतंर, 

मqुय अ*भयतंा, �वNयतु यांनी जलसपंदा �वभागाने ऑDटोबर 2013 #या 

9�तावात केले3या OटQपणी#या अनपुालनासOहत 1,420.92 कोOटचंा सधुा5रत 

9�ताव मे 2015 म8ये सादर केला. जलसपंदा �वभागा#या �नदuशानसुार, मqुय 

अ*भयतंा, �वNयतु यांनी 0.65 लाभ$यय गणुोतर असलेला ` 1,494.95 कोOटचंा 
सधुा5रत 9क3प खचा�चा 9�ताव राJय�तर(य ता�ं�क स3लागार स*मतीकडे31 

सादर (सQट:बर 2015) केला. 

� 9क3पातील 12 त े 14 9�त य�ुनट वीज दर $यवहाय� नस3यामळेु जलसपंदा 

�वभागाने सदर 9क3प बांधा, वापरा आ�ण ह�तांत5रत करा या तवावर 

काया�िtवत कर.याचा �नण�य (जून 2016) घेतला. उ*शराने jडस:बर 2017 म8ये, 

बांधा, वापरा आ�ण ह�तातं5रत करा तवावर(ल 9क3पासाठM �न�वदा 9!�येस 

ग�त दे.याकर(ता एक कृतीदल �थापन कर.यात आले. तथा�प, यास कोणताह( 

9�तसाद *मळाला नाह(. 

� मqुय अ*भयतंा, �वNयतु यांनी ` 971.65 कोOटचंा कमी 9क3प खचा�सOहत 

सधुा5रत 9�ताव राJय�तर(य तां��क स3लागार स*मतीकड े सादर (माच� 2018) 

केला. कमी nकंमती#या 9गत टबा�इन#या उपल�धतमेळेु 9क3प खचा�त घट झाल(. 

1.21 लाभ$यय गणुोतरासह समानीकृत वीज दर (ले$हलाईजड टॅ5रफ)  

` 7.25 9�त य�ूनट होता. हा 9�ताव राJय�तर(य तां��क स3लागार स*मतीने 

मजंूर (मे 2018) के3यानतंर मqुय अ*भयतंा (�वNयतु) यांनी जलसपंदा �वभागाला 

मजंुर(साठM सादर केला. 

                                                           

30 �थापय काम: ` 140.45 कोट(, आ�थापना खच�: ` 109.58 कोट(, �वNयुत व यां��क� कामां#या 

  कं�ाटदाराकडून वसलू केलेल( ` 171.52 कोOटचंी आगाऊ रDकम वगळून 
31 25 कोOट#ंया वर(ल 9�ताव राJय�तर(य तां��क स3लागार स*मतीकड ेसादर करणे आवrयक होत े
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� जलसपंदा �वभागाने (नो$ह:बर 2018) ` 971.65 कोOटचंा सधुा5रत 9�ताव ऊजा� 

�वभागा#या समंतीसाठM सादर केला. परंत,ु ऊजा� �वभाग, महारा=> शासन यां#या 

9शासक�य �नय�ंणाखाल( काय�रत महारा=> राJय �वNयतु �वतरण कंपनी 

मया�Oदतने 9क3पातील वीज खरेद(#या उ#च nकंमतीमळेु समंती दे.यास असमथ�ता 

दश��वल( (ऑग�ट 2019). 

� नो$ह:बर 2018 ला सादर केले3या 9�तावात 9�े�पत केले3या 1.21 लाभ$यय 

गणुोतरासOहत ` 7.25 9�त य�ुनट समानीकृत वीज दरा#या तलुनेत जलसपंदा 

�वभागाने ` 971.65 कोOटचंा 9�ताव परंत ु 2.44 लाभ$यय गणुोतर आ�ण 

` 4.23 9�त य�ुनट समानीकृत वीज दरासOहत महारा=> शासना#या �नयोजन 

�वभाग आ�ण �वत �वभाग यांना सादर (ऑग�ट 2019) केला. उज$या तीर 

जल�वNयतु 9क3पाचे आय=ुयमान (नॉरमेट(व लाइफ) (35 वषu) झा3यामळेु 

9क3पातील पाणी बाधंकामाधीन डावा तीर जल�वNयतु 9क3पाकड ेवळ�व.या#या 

�नण�यामळेु (jडस:बर 2018) लाभ$यय गणुोतरात सधुारणा आ�ण समानीकृत वीज 

दरात घट झाल(. 

� महारा=> शासना#या योजना �वभाग आ�ण �वत �वभागाने जलसपंदा �वभागाला 

ऊजा� �वभागाची समंती 9ाQत कर.याची �वनतंी (सQट:बर 2019) केल(. यानसुार, 

जलसपंदा �वभागाने ऊजा� �वभागाकड़ ेयां#या समंतीकर(ता सधुा5रत 9�ताव सादर 

(jडस:बर 2019) केला. महारा=> राJय �वNयतु �वतरण कंपनी मया�Oदतने दहा 
मOहtयां#या कालावधीनतंर, उपादन खचा�चा �वचार कoन 9�तावातील 

प5रकि3पत उदंचन पfती ऐवजी पारंपार(क वीज �न*म�तीसाठM समंती Oदल(. 

� जलसपंदा �वभागाने हा 9क3प पारंपा5रक जल�वNयतु 9क3प Rहणनु 

राब�व.यासाठMचा सधुा5रत 9�ताव ऊजा� �वभागाकड ेसमंतीसाठM सादर (मे 2021) 

केला. ऊजा� �वभागाची समंती 9�त��त (जुल ै2021) होती. 

अशा9कारे, या अपणू� 9क3पाला सधुा5रत 9शासक�य माtयता दे.यास उशीर झा3याने 

यावर झालेला ` 250.03 कोOटचंा खच� माच� 2015 पासनू अडून राOहला. तसेच, 

वीज �न*म��त पfतीत बदल के3याने यापवूx केले3या कामावर(ल जसे क� 9वेश भयूार, 

वाय�ुवजन भयूार आ�ण मशीन हॉल इयाOद वर(ल ` 83.53 कोOटचंा खच� �न=फळ 

ठरला आहे. 

शासनाने असे सां,गतले (ऑDटोबर 2021) क� ऊजा� �वभागाने सQट:बर 2021 म8ये 

9क3प पारंप5रक जल�वNयतु 9क3प Rहणून अमंलबजावणी कर.या#या 9�तावाला 

समंती Oदल( आहे आ�ण या समंती#या आधारावर सधुा5रत 9शासक�य माtयतचेी 

9n!या केल( जाईल. पढेु असे सां,गतले क� 9क3प कालबf पfतीत पणू� कर.यासाठM 

9क3पाची *श3लक कामे सAु कर.यात येतील. शासनाने असेह( सां,गतले क� 9क3प 

उदंचन 9क3प Rहणून राब�व.यासाठM पनुरावलोकन केले जात आहे. 

ह( व�तिु�थती कायम रहात े क� सधुा5रत 9शासक�य माtयतअेभावी 9क3प अपणू� 

(ऑDटोबर 2021) होता, Jयामळेु सहा वषा�हून अ,धक काळासाठM ` 250.03 कोट( 

इतका �न,ध अडून राOहला. सधुा5रत 9शासक�य माtयता 9n!ये#या �व�वध टQQयांवर 
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�वलबं झा3याचे सfुा लेखाप5र�े#या �नदश�नास आले. तसेच ऊजा� �वभागाकडून 

9�तसाद 9ाQत कर.यातील �वलबं हा महवपणू� राJय 9क3पाकंर(ता शासना#या 

�वभागाम8ये समtवयाचा अभाव अस3याचे �नदu*शत करतो. 9क3पा#या 

अमंलबजावणीत होणारा �वलबं टाळ.यासाठM जलसपंदा �वभागाला 9�ताव सादर 

कर.याची आ�ण मजंरू कर.याची कालमया�दा �निrचत कAन 9n!या सलुभ करणे 

आवrयक आहे. 

 

 

सामािजक Xयाय व �वशषे सहाvय �वभाग 
 

2.8 थsकत कजा/ची वसलु� न करणे 
 

सहकार� सतू Dगर@यांना �वत)रत केले4या द�घ/ मदुती�या कजा/ची :नकृ$ट वसलु� 

आ�ण �याज न आकारणे 

सामािजक tयाय व �वशषे सहा[य �वभागात मागासवगxय (अनसु,ूचत जाती) सहकार( 

सतू,गर.यांना द(घ� मदुतीचे कज� दे.याची योजना माच� 200032 पासनू अि�तवात 

होती. 

या योजनेनसुार, सहकार( सतू ,गरणी#या एकूण 9क3प म3ूया#या 45 टDके रDकम 
ह( सहकार आ�ण व��ोNयोग �वभागाने भागभांडवल Rहणून 9दान करावयाची होती, 

पाच टDके अशंदान हे सहकार( सतू ,गर.यां#या सद�यांनी Nयावयाच े होत े आ�ण 

उव�र(त पtनास टDके रDकम ह( योजनांतग�त कज� Rहणून 9दान करावयाची होती. 

9क3पा#या म3ुयाची कमाल मया�दा ह( ` 53 कोट( अशी �निrचत केल( होती आ�ण 

योजनेअतंग�त Nयावया#या द(घ� मदुती#या कजा�#या रकमेची कमाल मया�दा ह( 

` 26.50 कोट( इतक� �नबb,धत केल( होती. माच� 2021 पयbत, �वभागाने अनसु,ूचत 

जाती#या 13 सहकार( सतु ,गर.यांना ` 275.78 कोट( द(घ� मदुती#या कजा�च ेवाटप 

केले. 

�वभागा#या (नो$ह:बर 2019) आ�ण आयDुत, समाज क3याण, पणेु (आयDुत) 

(ऑग�ट आ�ण सQट:बर 2021) यां#या अ*भलेqयां#या छाननीत खाल(ल बाबी आढळून 

आ3या: 

1. योजनेनसुार, भाग भांडवल (सहकार आ�ण व��ोNयोग �वभागाने �वतर(त केलेले) 

व 9क3पासाठMचे कज� याचंे 90 टDके स�ंवतरण झा3या#या तारखेपासनू दोन 

वषाbनतंर कजा�ची वसलु( करावयाची होती. परतफेडीची सपंणू� 9n!या ह( कजा�#या 

वसलु(ला सAुवात केले3या तारखेपासनू सहा वषा�#या आत पणू� करावयाची होती. 

                                                           

32 ह( योजना माच� 2000 ला सुo हो.यापूवx �वभागान े जून 1998 आ�ण माच� 1999 दरRयान 

  अनुसू,चत जाती#या सात सूत ,गर.यांना द(घ� मुदती#या कजा�च ेवाटप केले होत े
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कजा�#या मPुलाची वसलु( ह( 16 �मैा*सक हQयात आ�ण $याजाची वसलु( ह( 

आठ �मैा*सक हQयात करणे आवrयक होत.े लेखापर(�ेत असे आढळून आले क� 

13 9क3पांपकै� आठ 9क3पांची ` 195.88 कोट( एवढ( कजा�ची रDकम वसलु(साठM 

देय होती आ�ण ती रDकम जून 2016 त े माच� 2024 पयbत पणू�तः वसलू 

करावयाची होती (पर��श$ट 2.8.1). ` 195.88 कोट( वसलु(यो`य रDकमेपकै�, 

` 191.97 कोट(चंी वसलु( ऑग�ट 2021 पयbत देय होती, Jयापकै�, फDत 

` 1.10 कोट(ंची (एका सहकार( सतू ,गरणीकडून) वसलु( होऊन ` 190.87 कोट(ंची 

वसलु( *श3लक राOहल(. एक वष� त ेनऊ वषा�पे�ा जा�त कालावधीसाठM थकबाक� 

असले3या कजा�ची �नकृ=ट वसलु( हे 9ल�ंबत थकबाक�#या वसलु(साठM जोरकस 

आ�ण 9भावी पाठपरुावा केला नस3याचे दश��वत.े लेखापर(�ेला असे ल�ात आले 

क� जर( आयDुतांनी आठह( सतू,गर.यांना कजा�#या वसलु(साठM 9येक �तमाह(ला 

मागणीप� पाठ�वले होत,े तर( कजा�ची वसलु( ह( जमीन महसलुाची थकबाक� 

nकंवा योजनेनसुार गहाण ठेवले3या मालमतचेी �व3हेवाट याNवारे कर.याची 

काय�वाह( केल( न$हती. 

कजा�ची वसलु( ह( जमीन महसलुाची थकबाक� nकंवा योजनेनसुार गहाण ठेवले3या 

मालमतचेी �व3हेवाट याNवारे कर.यासाठM केले3या काय�वाह(बाबत शासना#या 

उतरात (jडस:बर 2021) उ3लेख न$हता. 

2. योजनेनसुार, सहकार( सतू,गरणी#या सचंालक मडंळालासfुा �वत5रत केले3या 
कजा�साठM वयैिDतकर(या जबाबदार धर.यात येणार होत.े लेखापर(�े#या 

�नदश�नास आले क� कजा�#या करारात अrया कलमाचा समावेश असनूह(, आयDुत, 

समाज क3याण यांनी �वत5रत केले3या कजा�साठM सचंालकाचंी सपंािrव�क 

(कोलॅटरल) सरु�ा/वयैिDतक हमी 9ाQत कर.यासाठM कोणतीह( काय�वाह( केल( 

न$हती. 

शासनाने उतरात (jडस:बर 2021) कज� �वतरणासाठM सचंालक मडंळाकडून �वत5रत 

केले3या कजा�साठM सपंािrव�क सरु�ा/वयैिDतक हमी 9ाQत न कर.या#या कारणांच े

�प=ट(करण केले नाह(. 

3. पाच सहकार( सतू ,गर.यांम8ये, भाग भांडवल व कजा�ची 90 टDके रDकम 

�वत5रत केल( नस3यामळेु कजा�ची वसलु( सoु झाल( न$हती ज े 

प)र�श$ट 2.8.2 म8ये दश��वले आहे. योजनेतील सदोष अट( Jयाम8ये कज� 

वसलु(साठM देय असलेला कमाल कालावधी �निrचत केला न$हता, Jयामळेु फDत 
कजा�चीच वसलु( लाबंणीवर पडल( नाह( तर देय रकमेची वसलु( न हो.याचा धोका 

सfुा वाढला. लेखापर(�ेस असे आढळून आले क� सहकार आ�ण व��ोNयोग 

�वभागाकडून सहकार( सतू ,गर.यांना �वत5रत के3या जाणा�या भाग भांडवला#या 

अट( आ�ण शतxनसुार, भाग भांडवला#या पOह3या हQया#या �वतरणा#या 

तारखेपासनू पाच वषा�नतंर nकंवा सतू ,गरणी सoु झा3या#या तारखेपासनू तीन 

वषा�त, ज े आधी असेल या9माणे, भाग भांडवल वसलु(यो`य होत.े अशी अट 
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कजा�ची रDकम वसलु(यो`य हो.याची �नयत वेळ स�ुनिrचत करत.े आयDुतानंी 

कजा�#या वसलु(क5रता अट( आ�ण शतx सधुा5रत कर.यासाठM �वभागाला 9�ताव 

सादर (नो$ह:बर 2019) केला. तथा�प, �वभागाकडून आयDुतां#या 9�तावावर 

कुठल(ह( काय�वाह( कर.यात आल( नाह(. 

शासनाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क� आयDुतां#या 9�तावावर काय�वाह( सoु आहे. 

4. योजनेनसुार, रा=>(य कृ�ष आ�ण �ामीण �वकास बँक (नाबाड�) Nवारे �नधा�5रत 

केले3या $याज दरा#या आधारे �वत �वभाग, महारा=> शासन यांनी 

कळव3या9माणे �वत5रत केले3या कजा�#या रकमेवर(ल $याजाचा दर आ�ण 

दंडामक $याज दर आकारला जाणार होता. लेखापर(�ेला असे आढळून आले क� 

�वभागाने �वत �वभागाकडून $याजदर 9ाQत केला न$हता. लेखापर(�ेला असेह( 

आढळून आले क� $याजा#या दराबाबत �वभागाशी सपंक�  कर.याऐवजी आयDुतानंी 

थेट नाबाड�ला $याजदर स,ूचत कर.याची �वनतंी (फे�वुार( 2020) केल(, जी 

नाबाड�ने, नाबाड� कुठ3याह( औNयो,गक सहकार( स�ंथासाठM $याजदर/दंडनीय 

$याजाचे दर �निrचत करत नाह( या कारणा�तव नाकारल(. यानतंर आयDुतांनी 

�वभागाला $याजदर कळ�व.याची (माच� 2020 आ�ण ऑग�ट 2021) �वनतंी 

केल(. तथा�प, �वभागाने आजपयbत (jडस:बर 2021) कोणतीह( काय�वाह( केल( 

नाह(. लेखापर(�ेचे असे मत आहे क� �वभागाला �वत �वभागाकडून $याजदर 

9ाQत कर.यात आ�ण सहकार( सतू,गर.यांकड े $याजाची मागणी कर.यात 

आले3या अपयशामळेु दावा समय-रो,धत (टाइम-बाड�) हो.याची शDयता नाकारता 

येत नाह(.  

शासनाने सां,गतले (jडस:बर 2021) क� आयDुतांनी सादर केले3या 9�तावा#या आधारे 

$याजदर �निrचत कर.याची काय�वाह( सoु आहे. 

5. योजनेनसुार, 70 टDDयांपे�ा जा�त अनसु,ूचत जातीचे सभासद असले3या 

सहकार( सतू ,गर.याच फDत योजनेअतंग�त कजा�साठM पा� होया. िज3हा समाज 

क3याण अ,धकार(/�वभागीय समाज क3याण अ,धकार(/आयDुत यांनी कज� वाटप 

कर.यापवूx या अट(ची पतू�ता के3याची तपासणी करावयाची होती. लेखापर(�े#या 

असे ल�ात आले क� योजनेअतंग�त कज� वाटप कर.यापवूx अशा9कारची 

पडताळणी के3याचे अ*भलेखे आयDुतांकड ेउपल�ध न$हत.े 

शासनाने सां,गतले क� सभासदांची जात पडताळणी के3यानतंरच सहकार( सतू 

,गर.यांना कज� �वतर(त कर.यात आले होत.े पढेु असेह( सां,गतले क�  
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सशंोधन व 9*श�ण स�ंथा, पणेु, जात पडताळणी स*मया 

आ�ण सबं,ंधत िज3�याचं े सहा[यक िज3हा आयDुत यांना सहकार( सतू,गर.या#या 

सद�यांना जातीच े 9माणप� 9ाQत हो.यासाठM वेळोवेळी *श�बरे आयोिजत कर.याची 

�वनतंी केल( होती. हे उतर �वीकाराह� नाह( कारण याबाबतचा कुठलाह( कागदोप�ी 
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परुावा उपल�ध न$हता आ�ण हे सतू ,गर.यां#या सभासदां#या जात 9माणप�ांची 

पडताळणी केल( नस3याच ेसfुा �नदu*श�त करत.े 

अशा9कारे, योजनांतग�त Oदले3या कजा�ची परतफेड �नकृ=ट होती आ�ण 

` 190.87 कोट(ची वसलु(यो`य रDकम एक वष� त ेनऊ वषा�#या कालावधी दरRयान 

9ल�ंबत होती. �वभागानेसfुा योजनेनसुार Oदले3या कजा�वर $याजाची आकारणी कoन 

�वतःच ेआ,थ�क Oहत जोपासले न$हत ेnकंवा $याजाची परतफेड कर.यासाठM कुठल(ह( 
काय�वाह( केल( न$हती. 

 

सामािजक Xयाय व �वशषे सहाvय �वभाग 
 

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर सशंोधन व ��श�ण स(ंथा 
 

2.9 :न$फळ खच/  
 

उपयोजन आxावल�साठl (अॅि8लकेशन सॉrटवेअर) (�ोत सांकेतांक (सोस/ कोड) �ा8त 

कर@यात आले4या अपयशा�या प)रणामी `̀̀̀    94.38 लाखात खरेद� केलेल� आxावल� 

आ�ण yमणIवनी सचं वापरात आणले गेले नाह�  

सामािजक tयाय व �वशषे सहा[य �वभागा#या अतंग�त असले3या  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सशंोधन व 9*श�ण स�ंथा, पणेु (बाट�) या �वायत स�ंथेने 

‘समतादतु 9क3प’ (9क3प) राबवायचा �नण�य (जुल ै2014) घेतला. या 9क3पा#या 

उOP=टांम8ये इतर गो=ट(ंबरोबरच अनसु,ूचत जाती आ�ण अनसु,ूचत जमाती (अयाचार 

9�तबधंक) अ,ध�नयम, 1989 #या 9भावी अमंलबजावणीसाठM लोकांम8ये जागoकता 

आ�ण जाणीव �नमा�ण करणे, जा�तभेद $यव�था आ�ण या#या मागोमाग येणारा 

भेदभाव यांच े �नमू�लन कर.याचे समा�व=ट होत.े या 9क3पांतग�त, 9*श��त 

कम�चा� यांना  (समतादतु या नावाने) �व�वध शासक�य योजनांसाठM सभंा$य लाभाथx 

ओळखणे, यांना योजना समजून घे.यात, अज� कर.यात मदत करणे आ�ण 

अनसु,ूचत जाती आ�ण अनसु,ूचत जमाती (अयाचार 9�तबधंक) अ,ध�नयम, 1989 

शी सबं,ंधत माOहती 9दान करणे आवrयक होत.े 

बाOट�ने ¤मण8वनी (मोबाइल) आ�ण वेब उपयोजन आ�ावल(ची (वेब अॅिQलकेशन 

सॉ�टवेअर) रचना, �वकास आ�ण होि�टंग कर.यासाठM 9गत सगंणन �वकास क: ;ाला 

(स:टर फॉर ड$ेहलपम:ट ऑफ अॅडवांस कRQयOुटगं- सीडॅक33) ` 80 लाख (कर वगळून) 

खचा�चा काया�देश जार( (सQट:बर 2014) केला. सीडॅक एक वषा�#या कालावधीसाठM 

Rहणजेच 22 ऑDटोबर 2016 पयbत उपयोजन आ�ावल(ची होि�टंग कर.यासाठM सfुा 

                                                           

33 भारत सरकार#या सूचना आ�ण माOहती तं��ान मं�ालया#या इलेD>ॉ�नDस आ�ण माOहती 

  तं��ान �वभागाची वै�ा�नक सं�था 
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जबाबदार होत.े कामा#या $याQतीमधे समतादतुां#या �थानांची माOहती स�ंह(त 

कर.यासाठM डॅशबोड�, जीपीएस >ॅnकंगची उपयDुतता �वक*सत कर.याबरोबरच 

लाभा�या�शी सभंाषण करताना गोळा केले3या ,च�फ�ती, सभंाषण आ�ण 9�तमा 

अपलोड कर.याची स�ुवधा, उपयोजन आ�ावल(Nवारे लाभाथxची माOहती सकं*लत 

कर.यासाठM ऑनलाइन सवu�ण फॉम� सलं`न कर.याची स�ुवधा, �व�वध आले�खत 

(�ाnफकल) अहवाल तयार कर.यासाठM अहवाल �न*म�ती (5रपोट� जनरेशन) मॉpयलू 

�वक*सत कर.याचा समावेश होता. बाOट�ने, सीडॅकNवारे �नमा�ण केले3या उपयोजन 

आ�ावल(ची �थापना (इं�टॉलेशन) कर.यासाठM 700 ¤मण8वनी ` 60.20 लाखात 

खरेद( (सQट:बर 2015) सfुा केले. सीडॅकने काम ` 94.38 लाखात (करासOहत) 

सQट:बर 2015 म8ये पणू� केले. 

दरRयान, बाOट�ने समतादतुांना 9*श�ण देऊन कं�ाट( पfतीने �नयDुत 

(फे�वुार( 2015) केले. उपयोजन आ�ावल( �था�पत केलेले ¤मण8वनी समतादतुांना 

दे.यात येऊन वापर.यात आले. तथा�प, कं�ाट कालावधी पणू� झा3यावर समतादतुां#या 

सेवा समाQत (ऑग�ट 2016) कर.यात आ3या आ�ण यांना Oदलेले ¤मण8वनी सचं 

परत घे.यात आले. यानतंर, समतादतू Rहणून काम कर.यासाठM बा�य�तो� 

अ*भकरणाNवारे मन=ुयबळ �नयDुत केले जात होत.े 

महासचंालक, बाट� यां#या अ*भलेqयांची छाननी (माच� 2020) आ�ण 9ाQत 

(जून 2021 आ�ण सQट:बर 2021) केले3या अ�त5रDत माOहतीतनू असे उघड झाले क� 

बा�य�तो� अ*भकरणाNवारे �नयDुत केले3या मन=ुयबळाला ¤मण8वनी सचं परुव.यात 

आले न$हत.े समतादतू यां#या �वतः#या ¤मण8वनीचा वापर कoन लाभा�याbकडून 

*मळालेल( सव� माOहती ईमेल, $हॉटसअप nकंवा 9य� कागदप�ांNवारे पाठवत होत.े 

लेखापर(�ेला असे ल�ात आले क� सीडॅकने यां#या सव�रNवारे उपयोजन आ�ावल( 

होि�टंग कर.याच ेथांबव3या#या कारणामळेु समतादतूानंा ¤मण8वनी सचं Oदले गेले 

न$हत.े लेखापर(�े#या असेह( �नर(�णात आले क� बाट�ने समतादतूांNवारे वा इतर 

�वNयमान पfतीने जमा केले3या माOहती/�वदाचे 9ेषण (>ाtस*मशन) कर.यासाठM 

उपयोजन आ�ावल(चा वापर कर.याच े समथ�न करणारा $यवहाय�ता अहवाल तयार 

केला न$हता. सीडॅकचे कं�ाट समाQत हो.या#या वेळीसfुा उपयोजन आ�ावल( 

होि�टंग कर.याची बाब सीडॅककड े उपि�थत केल( नाह(. लेखापर(�े#या असे ल�ात 

आले क� ��ोत सांकेतांक 9ाQत कर.याचा मPुा 9क3प सचंालक (माOहती त�ं�ान) 

यांनी 9क3प सचंालक (समतादतू सेल) यां#याकड े मे 2017 म8ये उपि�थत केला 

Jयाचा पाठपरुावा सीडॅककड े केवळ सQट:बर 2021 आ�ण पtुहा jडस:बर 2021 म8ये 

केला. ��ोत सांकेताकंा#या अभावामळेु खरेद( केलेल( उपयोजन आ�ावल( आ�ण 

¤मण8वनी एक वषाbनतंर उपयोगात आले नाह(, प5रणामी ` 94.38 लाखांचा खच� 

�न=फळ झाला. 
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शासनाने उतरात सां,गतले (jडस:बर 2021) क� सीडॅकला ¤मण8वनी उपयोजन 

आ�ावल( सoु कर.यासाठM ��ोत सांकेतांक ह�तांत5रत कर.याची �वनतंी 

(सQट:बर 2021 आ�ण jडस:बर 2021) कर.यात आलेल( आहे. 

 

गहृ:नमा/ण �वभाग 

 

महारा$% गहृ:नमा/ण आ�ण �े��वकास �ाDधकरण 
 

2.10 :नि$+य खच/  

 

मुबंई झोपडपmी सधुार मडंळ, िज4हाDधकार�, मुबंई उपनगर िज4हा आ�ण बहृXमुबंई 

महानगरपा�लका यां�यातील समXवया�या अभावा�या प)रणामी रमाबाई आबेंडकर 

नगर घाटकोपर (पवू/) येथ े `̀̀̀ 5.71 कोट� खचू/न बांधलेले बहुउzेशीय कL M पाच 

वषा{पे�ा जा(त काळ :नि$+य राNहले 

गहृ�नमा�ण �वभाग, महारा=> शासन यांनी आयDुत, मुबंई उपनगर िज3हा यां#या 

अखयार(त रमाबाई आंबेडकर नगर घाटकोपर (पवू�) येथ े असले3या ज*मनीवर 

शौचालये आ�ण बहुउPेशीय क: ; बांध.यासाठM ` 11.60 कोट( मजंूर (माच� 2010) केले. 

गहृ�नमा�ण �वभागाने, महारा=> गहृ�नमा�ण आ�ण �े��वकास 9ा,धकरणाचा एक घटक 

असले3या मुबंई झोपडप�ी सधुार मडंळाला बांधकाम कर.याच े �नदuश (माच� 2010) 

Oदले. 

मqुय अ,धकार(, मुबंई झोपडप�ी सधुार मडंळ यांनी बहुउPेशीय क: ; बाधं.यासाठM वष� 

2008-09 #या दर प�कावर आधा5रत ` चार कोट(ंची 9शासक�य मजंुर( 

(सQट:बर 2010) Oदल(. �न�वदा 9n!ये#या वेळेस वष� 2010-11 #या दर प�काचा 

�वीकार के3यामळेु ` 5.01 कोट( इतDया सधुा5रत 9शासक�य माtयतसे मजंुर( 

(नो$ह:बर 2012) Oदल( गेल(. �थापय आ�ण �वNयतु कामात वाढ झा3यामळेु तसेच 

महानगरपा*लकेचे कर आ�ण स¥दयxकरणासाठM ह( 9शासक�य माtयता  ` 6.80 कोट( 

इतक� पtुहा सधुा5रत (ए�9ल 2016) केल( गेल(. ` 5.71 कोट( खचू�न माच� 2016 म8ये 

या बहुउPेशीय क: ;ाचे काम पणू� झाले. जमीन उपल�ध न झा3याने आ�ण 

झोपडीधारकां#या असहकारामळेु एकूण 510 शौचालयांपकै� केवळ 315 शौचालयांच े

बांधकाम केले गेले. �या बहुउPेशीय क: ;ाचा आजपयbत (ऑDटोबर 2021) वापर करणे 

बाक� आहे. 

मqुय अ,धकार(, मुबंई झोपडप�ी सधुार मडंळ याचंकेडील द�तऐवजाचंी तपासणी 

(जुल ै2019 आ�ण ऑग�ट 2021) केल( असता खाल(ल बाबी आढळून आ3या: 

1. �वकास आराखpयाम8ये िज3हा,धकार( यां#या अखयार(तील ह( जमीन साव�ज�नक 

गहृ�नमा�णसाठM राखीव ठेवल( होती. बहृtमुबंईसाठM#या �वकास �नय�ंण 

�नयमावल(, 1991 नसुार, जी जागा साव�ज�नक गहृ�नमा�णसाठM राखीव ठेव.यात 
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येत े यातील 40 टDके चटई�े� �नदuशांक बाधंले3या घरां#या �वAपात 

िज3हा,धकार( यां#याकडून बहृtमुबंई महानगरपा*लकेला �वनाश3ुक सपुदू� करणे 

आवrयक होत.े 

2. बहृtमुबंई महानगरपा*लकेने बहुउPेशीय क: ;ा#या बांधकामासाठM माtयता  

(सQट:बर 2010) Oदल( आ�ण मुबंई झोपडप�ी सधुार मडंळाला इंट(मेशन ऑफ 

jडसअ9वुल (काम सoु कर.यापवूx अट( व शत¦चे अनपुालन कर.याचे सचूना-प�) 

जार( केले. इंट(मेशन ऑफ jडसअ9वुलम8ये नमदू केले3या अट(ंनसुार 

िज3हा,धकार(, मुबंई यांनी बहृtमुबंई महानगरपा*लकेला 44 सद�नका �वनाम3ूय 

सपुदू� करावया#या होया, यातील 22 सद�नका काम पणू� $हाय#या आधी सपुदू� 

करावया#या होया. इंट(मेशन ऑफ jडसअ9वुलम8ये असेह( नमदू केले होत ेक� 

िज3हा,धकार( हे मालक अस3यामळेु यांनी बहृtमुबंई महानगरपा*लके#या �वधी 

अ,धका� याने तयार केले3या करारातील सव� अट(ंशी सहमती दश�वनू करार करावा. 

बहृtमुबंई महानगरपा*लकेने ऑDटोबर 2010 आ�ण पtुहा ए�9ल 2012 म8ये 

इंट(मेशन ऑफ jडसअ9वुलचे पालन कर.याचे Rहणजेच बहृtमुबंई 

महानगरपा*लकेबरोबर करार कर.याची �वनतंी केल(. तथा�प िज3हा,धकार( यांनी 

कुठलाह( 9�तसाद Oदला नाह(. शवेट( जुल ै 2018 म8ये िज3हा,धकार( यानंी 

9�तसाद Oदला आ�ण कळवले nक बहृtमुबंई महानगरपा*लके#या �वधी 

अ,धका� याने तयार केलेला करारनामा सादर न के3यामळेु करारनामा काया�िtवत 
कर.यात आला न$हता. 

3. मुबंई झोपडप�ी सधुार मडंळाने बहृtमुबंई महानगरपा*लकेला बहूउPेशीय क: ;ाचा 

भोगवटा 9माणप� दे.याची �वनतंी (ए�9ल 2017) केल(. इंट(मेशन ऑफ 

jडसअ9वुलची पतू�ता न झा3यामळेु बहृtमुबंई महानगरपा*लकेने भोगवटा 9माणप� 

दे.याचे नाकारले. लेखापर(�ेला असे आढळून आले क� बहृtमुबंई 

महानगरपा*लकेकडून भोगवटा 9माणप� 9ाQत कर.याची आ�ण इंट(मेशन ऑफ 

jडसअ9वुल#या अनपुालनाची जबाबदार( मुबंई झोपडप�ी सधुार मडंळाची असनूह( 

मुबंई झोपडप�ी सधुार मडंळाने उ*शराने माच� 2018 म8ये Rहणजेच बहुउPेशीय 

क: ;ाच ेबांधकाम पणू� झा3यानतंर दोन वषाbनी इंट(मेशन ऑफ jडसअ9वुलची पतू�ता 

कर.यासाठM 9करण िज3हा,धकार( आ�ण बहृtमुबंई महानगरपा*लकेकड े नेले. 

भोगवटा 9माणप� 9ाQत न झा3यामळेु (ऑDटोबर 2021) पाच वषाbपे�ा जा�त 

काळासाठM नाग5रकां#या लाभाथ� बहुउPेशीय क: ;ाचा वापर होऊ शकला नाह(. 

अशा9कारे, बहृtमुबंई महानगरपा*लके#या प�$यवहारास िज3हा,धकार( यांनी व5रत 

9�तसाद न Oद3यामळेु, बहृtमुबंई महानगरपा*लकेने िज3हा,धकार( यांना 

काया�tवयनासाठM करारनामा सादर कर.यात आले3या अपयशामळेु आ�ण मुबंई 

झोपडप�ी सधुार मडंळाकडून इंट(मेशन ऑफ jडसअ9वुल#या अनपुालनाची 

स�ुनिrचतता कर.यातील �वलबंा#या प5रणामी ` 5. 71 कोट(ंचा खच� �नि=!य ठरला. 
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मुबंई झोपडप�ी सधुार मडंळाने असे उतर Oदले (सQट:बर 2020) क� िज3हा,धकार( 

आ�ण बहृtमुबंई महानगरपा*लकेमधील करारनामा काया�िtवत झा3यानतंर भोगवटा 

9माणप� 9ाQत केले जाईल. मुबंई झोपडप�ी सधुार मडंळाने आजपयbत  

(jडस:बर 2021) भोगवटा 9माणप� 9ाQत केले न$हत ेह( व�तिु�थती तशीच रहात.े 

हे 9करण शासनाला सQट:बर 2021 म8ये सदं*भ�त केले, jडस:बर 2021 पयbत यांचे 

उतर 9ाQत झाले न$हत.े 

 

सहकार, पणन व व(�ो]योग �वभाग 
 

महारा$% रा=य वखार महामडंळ 
 

2.11 टाळता ये@याजोगे �दान  
 

करपा� उ<पXनाचा चुsकचा अदंाज आ�ण <या�या पर�णामी आगाऊ आयकराचे कमी 

�दान याची प)रणती आDथ/क वष/ 2017-18 साठl `̀̀̀ 2.36 कोट� �याजा�या टाळता 

ये@याजो}या �दानात झाल� 

आयकर अ,ध�नयम, 1961 (अ,ध�नयम) #या कलम 234ब आ�ण क नसुार �नगम 

(कॉपsरेट) करदायाला वा�ष�क 10,000 पे�ा जा�त कर देय अस3यास करा#या  

90 टDके रDकम आगाऊ भरावी लागत.े आगाऊ कर सबं,ंधत आ,थ�क वषा�#या चार 

�तमाह( हQयांमधे (15 जून: 15 टDके, 15 सQट:बर: 45 टDके,  

15 jडस:बर: 75 टDके, 15 माच�: 100 टDके) देय आहे. माच�पयbत आगाऊ करा#या 

nकमान 90 टDके रDकमेच े9दान न के3यास दरमहा एक टDके दराने $याज आकारले 

जात.े (अ,ध�नयमाचे कलम 234ब). तसेच �नOद�=ट तारखांना आगाऊ कराचा हQता न 

भर3यास दरमहा एक टDके दराने $याज आकारले जात े(अ,ध�नयमाचे कलम 234क). 

महारा=> राJय वखार महामडंळ अtनधाtय, खत,े औNयो,गक व�त ु इयाOदचंी  

साठवण कर.याचे काम करत,े आ�ण अ,ध�नयमा#या तरतदु(ंनसुार यां#या �नधा�रण 

केले3या उपtनावर आगाऊ कर भर.यास जबाबदार होत.े 

महारा=> राJय वखार महामडंळा#या अ*भलेqयां#या छाननीत (jडस:बर 2019) असे 

उघड झाले क� महारा=> राJय वखार महामडंळाने 2017-18 #या आ,थ�क वषा�साठM 

` 14.90 कोट( करदा�यवाची गणना केल( आ�ण ` 14 कोOटचंी करवजावट गहृ(त 

धoन चौ�या �तमाOहत ` 90 लाखा#या आगाऊ कराचे 9दान (माच� 2018) केले. 

तथा�प, नतंर असे ल�ात आले क� कराचे अ�ंतम �नधा�रण (सQट:बर 2018) करतवेेळी 

2017-18 या आ,थ�क वषा�शी सबं,ंधत वखारसाठवण (वेयरहाउ*सगं), साठवण व 

हाताळणी श3ुकाचे ` 62.47 कोOटचंे उQपtन देय आगाऊ कराचा अदंाज घेताना 

�वचारात घेतले न$हत.े या#या प5रणामी करदा�यवात अदंािजत ` 14.90 कोOटवंoन  

` 41.19 कोOटपंयbत (176 टDके) वाढ झाल( आ�ण प5रणाम�वoप आगाऊ कराच े
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कमी 9दान झाले. आगाऊ करा#या 9येक हQयांसह आगाऊ करा#या कमी 9दानामळेु 

महारा=> राJय वखार महामडंळाला अ,ध�नयमा#या कलम 234ब आ�ण कलम 234क 

अतंग�त ` 1.26 कोट( व ` 1.10 कोट( $याज 9दान करावे लागले. महारा=> राJय 

वखार महामडंळाला सQट:बर 2018 मधे �वय�ंनधा�रण करासह एकूण ` 2.36 कोट(च े

$याज 9दान करावे लागले.  

अशा9कारे, उपtनाचा चnुकचा अदंाज आ�ण प5रणामी आगाऊ कर 9दान कर.यास 

�वलबं झा3यामळेु 2017-18 या आ,थ�क वषा�साठM ` 2.36 कोट( $याजाचा भरणा 

करावा लागला जो टाळता आला असता. 

लेखापर(�ेत असेह( ल�ात आले क� 2018-19 आ�ण 2019-20 या आ,थ�क वषा�त 

महारा=> राJय वखार महामडंळाने आगाऊ कराचे जा�त 9दान केले ज े

करदा�यवा#या अन!ुमे 68 आ�ण 48 टDके होत.े आगाऊ कर भर.यासाठM 

उपtन/न�याचा वाजवी अदंाज घे.यासाठM महारा=> राJय वखार महामडंळा#या 

अतंग�त �नय�ंणातील कमतरता दश��वतात . 

शासनाने असे 9�तपादन केले (सQट:बर 2020) क� सन 2017-18 म8ये तरु(चा 9चंड 

साठा 9ाQत झाला, यामळेु आगाऊ करा#या देय तारखेनतंर 9य�ात बीजक (�ब*लगं) 

तयार केले गेले, Rहणून आगाऊ कराची प5रगणना कर.यासाठM महामडंळ 9य� 

उपtन काढ.यास असमथ� होत.े हे उतर �वीकाराह� नाह( कारण महामडंळाला 

तरु(#या 9चंड सा§याची माह(ती होती, Rहणून याचे बीजक (�बल) तयार कर.याच े

9ल�ंबत असताना उपtनाचा अदंाज बांधता आला असता. आगाऊ कर भर.यासाठM 

उपtनाचा वाजवी अदंाज स�ुनिrचत कर.यासाठM महामडंळातील अतंग�त य�ंणा 

मजबतू कर.याच ेशासनाने माtय केले. 

 

मदृ आ�ण जल सधंारण �वभाग 

 

2.12 :न$फळ खच/  

 

काल�या�या बांधकामासाठl जमीन सपंादनात अपयश आ4याने, धरण बांध@यासाठl 

झालेला `̀̀̀ 15.20 कोNटचंा खच/ :न$फळ ठरला. 

मदृ व जल सधंारण �वभाग34, महारा=> शासन यांनी रायगड िज3�यामधील रोहा 
तालDुयातील पहुर येथील लघ ु पाटबधंारे 9क3पास ` 4.36 कोOटचंी 9शासक�य 

माtयता (ऑग�ट 2006) Oदल(. या 9क3पाम8ये 117 हेDटर ज*मनीला *सचंन 

कर.यासाठM �था�नक ना3यावर मातीच े धरण, साडंवा35 मqुय �नय�ंक36 आ�ण  

4.22 nकमी उज$या काल$याचे बांधकाम कर.याचे समा�व=ट होत.े 

                                                           

34
 पुवxचे नाव �ाम�वकास आ�ण जलसंधारण �वभाग 

35  सांडवा Rहणजे बंधारा nकंवा जलाशयातून अ�त5रDत पाणी वाहुन जा.यासाठM केलेला माग� 
36 मुqय �नयं�काम8ये पा.या#या �वतरणासाठM 9वाहाच े�नयमन कर.यासाठM झडपेचा समावेश असतो 
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काय�कार( अ*भयतंा, लघ ु पाटबधंारे (जलसधंारण) �वभाग, ठाणे यांनी 

(जानेवार( 2008) कं�ाटदार ‘अ’ यांना ` 3.92 कोOट#ंया �न�वदा nकमतीला मqुय 

धरण, सांडवा आ�ण मqुय �नय�ंक बाधं.याचे काम Oदले. कामा#या अमंलबजावणी 

दरRयान मदृ व जलसधंारण �वभागाने ला ` 13.24 कोOटचंी पOहल( सधुा5रत 

9शासक�य माtयता (माच� 2011)आ�ण ला ` 18.74 कोOटचंी दसूर( सधुा5रत 

9शासक�य माtयता (jडस:बर 2015) Oदल(. 9क3पाचे काम मे 2016 म8ये पणू� झाले. 

या 9क3पावर भसूपंादन आ�ण इतर खचा�सOहत ` 15.20 कोट( खच� झाले. 

िज3हा मदृ व जलसधंारण �वभाग, कळवा यां#या अ*भलेqयांची छाननी 

(जानेवर( 2021) आ�ण 9ाQत (सQट:बर 2021) केले3या अ�त5रDत माOहतीमधून असे 

उघड झाले क� 9क3पासाठM आवrयक असले3या 39.35 हेDटर जा*मनीपकै�  

30.57 हेDटर जमीन ह( धरण, सांडवा आ�ण मqुय �नय�ंणा#या बाधंकामासाठM 

उपल�ध अस3यामळेु 9क3पाचे काम हाती घे.यात आले. दरRयान, िज3हा,धकार(, 

रायगड यांनी Oद3ल( मुबंई औNयो,गक कॉर(डोर 9ा,धकरणासाठM भसूपंादन 9n!या सoु 

(2012) केल( होती आ�ण 9क3पांतग�त मलूभतू *सचंन �े�ाम8ये येणार( जमीन 

Jयाम8ये काल$या#या बांधकामासाठM लागणा� या ज*मनी#या मो§या भागाचा समावेश 

असलेल( जमीन 2015 म8ये भसूपंाOदत केल( गेल(. धरणा#या बांधकामाला चार 

वषा�हुन अ,धक काळ लोट3यानतंर िज3हा जलसधंारण अ,धकार( यांनी उप�वभागीय 

जलसधंारण अ,धकार(, कोलाड (उप�वभाग) यांना 4.22 nकमी ऐवजी 1.45 nकमी 
लांबीचा कालवा आ�ण 117 हेDटरची ल��त *सचंन �मता सा8य कर.यासाठM 

ना3या#या खाल#या 9वाहात तीन बॅरेजेस बाधं.यासाठMचे अदंाजप�क सादर कर.याचे 

�नदuश (ऑग�ट 2020) Oदले. लेखापर(�ेला असे आढळून आले क� जर( धरण 

बांध.याचे काम जानेवार( 2008 म8ये दे.यात आले होत ेतर( 4.22 nकमी उज$या 

काल$यासाठM भसूपंादनाची काय�वाह( सoु के3याच े द�तावेज �वभागाम8ये उपल�ध 

न$हत.े Oद3ल(-मुबंई औNयो,गक कॉर(डोर 9ा,धकरणाने 2015 ला जमीन भसूपंाOदत 

के3याची व�तिु�थ�त हे दश��वत ेक� �वभागाने काल$या#या बांधकामासाठM आवrयक 

जमीन सपंाOदत कर.यासाठM 9भावी पावले उचलल( न$हती. 

अशा9कारे, काल$या#या बांधकामासाठM आवrयक जमीन सपंाOदत कर.यातील 

�वभागा#या अपयशामळेु 117 हेDटर जमीन *सचंना#या उPेशाने, ` 15.20 कोट( 

खचु�न बाधंले3या धरणाचा पाच वषा�हुन अ,धक काळ उपयोग करता आला नाह(. 

शासनाने (jडस:बर 2021) असे सां,गतले क� िज3हा,धकार( रायगड यांनी Oद3ल(-मुबंई 

औNयो,गक कॉर(डोर 9ा,धकरणासाठM भसूपंादनाची 9n!या 2012 म8ये सAु केल( 

आ�ण लघ ु पाटबधंारे 9क3पात येणारा मो§या भागातील जमीन Oद3ल(-मुबंई 

औNयो,गक कॉर(डोरने भसूपंाOदत केल( होती. पढेु असे नमदू कर.यात आले क�  

1.45 nकमी लांबी#या काल$यासाठM �था�नक शतेक� यांनी भसूपंादनास सातयाने 

�वरोध के3याने भसूपंादन सAु होऊ शकले नाह( आ�ण अदंाजप�क सादर केले गेले 
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नाह(. शासनाने *सचंन स�ुवधा �नमा�ण कर.यातील असमथ�ता माtय करताना सां,गतले 

क�, �प.या#या उPेशाने पाणी परुव§यातनु वा�ष�क ` 1.04 लाखांचा महसलू 9ाQत होत 

आहे. भ�व=यात लघ ु पाटबधंारे योजनेतील पाणीसाठा औNयो,गक उPेशासाठM तसेच 

म�यपालनासाठM केला जाऊ शकतो. 

काम Oद3यावर अथवा तपवुx भसूपंादनाची काय�वाह( सAु न कर.या#या कारणांबाबत 

शासनाने कोणतहे( उतर Oदले नाह(. �वभागाच ेहे अपयश आ�ण यानतंर Oद3ल(-मुबंई 

औNयो,गक कॉर(डोर 9ा,धकरणाNवारे भसूपंाOदत केलेल( जमीन यामळेु 9क3पातंग�त 

4.22 nकमी#या काल$यासाठM भसूपंादन होऊ शकले नाह(. Rहणून शासनाकड़ े

*सचंना#या उOP=टाऐवजी अtय कामांसाठM पा.याचा वापर कर.या*शवाय पया�य उरला 

नाह(. 

            (एस के जयपु)रयार) 
मुबंई          9धान महालेखाकार (लेखापर(�ा)-I, 

Oदनांक               महारा=>, मुबंई  

             9�त�वा�5रत 

नवी Oद3ल(    

      (Dगर�श चंM मुमू/) 

Oदनांक     

         भारताचे �नयं�क व महालेखापर(�क 






