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1.1 या अहवालासबंधंी 

�धान महालेखाकार (लेखापर��ा)-I, महारा��, मुबंई यां�या अ�धकार �े�ातील 

महारा�� शासनाच े %व%वध समहुांतग(त ()ल*टर) येणारे शासक-य %वभाग, *वाय/त 
स*ंथा आ2ण साव(ज4नक �े�ातील उप6म यां�या अनपुालन लेखापर��णातनू 

उ8वले9या बाबीसबंधंी भारताचे 4नय�ंक आ2ण महालेखापर��क यांचा हा अहवाल 

आहे. या काया(लया;वारे लेखापर�<�त %वभाग, *वाय/त स*ंथा आ2ण साव(ज4नक 

�े�ातील उप6माचंी समहू4नहाय याद� त�ता 1.1 म>ये दश(%वल� आहे. तपशील 

प�र�श�ट 1.1 म>ये ?दलेला आहे. 

त�ता 1.1: लेखापर"#$त %वभाग,�वाय)त सं�था आ,ण साव-ज/नक $े0ातील उप2मांची 

समूह/नहाय याद" 

समुहाचे नाव 
%वभागांची 

सं8या 

�वाय)त 

सं�थांची 

सं8या 

साव-ज/नक 

उप2मांची 

सं8या 

आरोAय व क9याण 07 03 14 

Gश�ण, कौश9य %वकास आ2ण रोजगार 05 01 03 

Jामीण %वकास 01 -- 01 

कृषी, अMन व सलंAन उ;योग 03 -- 07 

जलसंपदा 02 07 03 

नगर %वकास 02 05 05 

सं*कृ4त व पय(टन 01 -- 04 

सामाMय �शासन 03 01 01 

एकूण 24 17 38 

भारता�या स%ंवधाना�या तरतदु�, लाग ू (�योOय) कायदे, 4नयम, %व4नयम आ2ण 

स�म अ�धकाP यांनी जार� केलेले %व%वध आदेश व सचूनां�या अनपुालनाची खातरजमा 

कQन घेSयासाठU लेखापर�<�त स*ंथां�या खच( आ2ण महसलुाची तपासणी करणे यास 

अनपुालन लेखापर��ा असे सबंोधतात. 

लेखापर��चेे मह/वाच े 4न�कष( राOय %व�धमडंळा�या नजरेस आणून देणे हा 

अहवालाचा मळु/�ाथGमक हेत ुआहे. *वQप, पYरमाण आ2ण Zयवहाराचंी Zया[ती या�या 

अनQुप सादर�करणाचा *तर असावा हे लेखापर���ेया मानकांत अGभ�ेत असत.े 

सधुारणा/मक काय(वाह� करSयास तसेच धोरण ठर%वSयास, 4नद\श देSयास 

लेखापर��चेे 4न�कष( काय(काP यांना असे सहा]यभतू ठरावेत क- Oयामळेु स*ंथांची 

�चालन काय(�मता व आ�थ(क Zयव*थापन सधुार�त करता येईल. जणेेकQन उ/तम 

शासन Zयव*थेस हातभार लागेल. 
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या �करणात लेखापर��चेे �ा�धकार, सघंटना/मक सरंचना, 4नयोजन व लेखापर��ेची 

Zया[ती आ2ण लेखापर��े�4त शासनाचा �4तसाद %वशद केले आहेत. �करण II म>ये 

शासक-य %वभाग, *वाय/त स*ंथा आ2ण साव(ज4नक �े�ातील उप6मां�या अनपुालन 

लेखापर��ेतनू उ8वणाP या 4नर��णाचंा समावेश आहे. 

अनपुालन लेखापर��ा अहवालाZय4तYर)त, सपंादणूक अहवाल *वत�ंपणे तयार केले 

जातात. 

1.2 लेखापर"#$त स�ंथांची Eपरेखा 

राOयातील स�चवालय *तरावर�ल शासक-य %वभागांचे �मखु अ4तYर)त मु̂ य 

स�चव/�धान स�चव/स�चव असतात आ2ण /यांना सचंालक/आय)ुत तसेच क4न�ठ 

अ�धकार� सहा]य करतात. 

मागील वषा(�या तलूनेत वष( 2019-20 व 2020-21 मधील राOय शासना�या 

राजकोषीय Zयवहाराचंी स<ं�[त ि*थती त�ता 1.2 म>ये ?दल� आहे. 

त�ता 1.2: वष- 2019-20 आ,ण 2020-21 मधील राGय शासनाHया राजकोषीय Iयवहारांची 

सं#$Jत ि�थ/त 
         (`̀̀̀ कोट"त) 

2018-19 जमा 2019-20 2020-21  2018-19 सं%वतरणे 2019-20 2020-21 

एकूण भाग अ: महसलु" एकूण 

278996 महसुल" जमा 283190 269468  267022 महसुल" खच- 300305 310610 

187436 कर महसलू 188948 164255 84765 सव(साधारण सेवा 100050 103854 

15844 करेतर महसूल 14297 15976* 109391 सामािजक सेवा 122947 122024* 

42054 
कd ?eय कर/शु9कांचा 

?ह*सा 
36220 36504 52759 आ�थ(क सेवा  56044* 64336 

33662 
भारत सरकारकडून 

अनदुाने 
43725 52733 20107 

सहा]यक अनदुाने आ2ण 

अशंदाने  
21264 20396 

भाग ब-भांडवल" व इतर 

0 संक-ण( भांडवल� जमा 0 0  35049 भांडवल� खच( 36416 29687 

1604 
कज( आ2ण अ�Jमांची 

वसुल� 
1615 1612 1545 

कज( आ2ण अ�Jमांची 

सं%वतरणे 
1970 2342 

26025 लोक ऋण जमा@ 55396 87357 25116# लोक ऋणांचे परतावे@ 22868 26427 

1528 
आकि*मकता 4नधीतून 

%व4नयोजने 
7350 11500 3528 

आकि*मकता 4नधीस 

%व4नयोजने 
15350 1500 

3528 आकि*मकता 4नधी 15350 10500 1528 आकि*मकता 4नधी 16350 11500 

90665 लोक लेखा जमा 119634 88531 89758 लोक ले^यांची सं%वतरणे 100329 74787# 

 

33971 

54498 

�ारंभीची रोख Gश9लक 

(अ) कज( 4नवारण 4न�ध  

(ब) रोख Gश9लक 

 

34488 

32781 

 

41427 

15055$ 

 

34488 

32781 

अ4ंतम रोख Gश9लक 

(अ) कज( 4नवारण 4न�ध  

(ब) रोख Gश9लक 

 

41427 

14789 

 

45738 

22859 

490815 एकूण 549804 525450 490815 एकूण 549804 525450 
@ अथjपाय अ�Jमांमधील 4नZवळ Zयवहार वगळून (जमा: ₹ 1,757.61 कोट� व सं%वतरणे: ₹ 4नरंक) (2019.20).  
.... अथjपाय अ�Jमे आ2ण अ�धकष( यांचे 4नZवळ Zयवहार वगळून (जमा व सं%वतरणे ₹ 31,159 कोट�) (2020-21) 
# 4नlन पणुाmकात  
* उ�च पणुाmकात  
$ चकु-चे वगnकरण दQु*त के9यामुळे �प�ाम>ये समयोिजत केलेला ₹266.57 कोट�ंचा फरक  
*�ोत: संब�ंधत वषाmचे %व/तीय लेखे 
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1.3 लेखापर"$ेसाठQ �ाRधकार 

भारतीय स%ंवधाना�या अन�ुछेद 149 आ2ण 151 अMवये आ2ण भारताचे 4नय�ंक 

आ2ण महालेखापर��क यां�या (कत(Zये, अ�धकार आ2ण सेवाशतn) अ�ध4नयम, 1971 

अMवये भारताच े 4नय�ंक आ2ण महालेखापर��क यानंा लेखापर��ेचे अ�धकार �ा[त 

झाले आहेत. भारताचे 4नय�ंक आ2ण महालेखापर��क, महारा�� शासनाचे शासक-य 

%वभाग, *वाय/त स*ंथा आ2ण साव(ज4नक ��ेातील उप6मामधील महसलू व खचा(ची 

लेखापर��ा भारताचे 4नय�ंक आ2ण महालेखापर��क यां�या (कत(Zये, अ�धकार आ2ण 

सेवाशतn) अ�ध4नयम, 1971 �या तरतदु�नसुार आ2ण भारताचे 4नय�ंक आ2ण 

महालेखापर��कांनी 4नग(Gमत केले9या, लेखापर��ा आ2ण ले^यांची 4नयमावल�, 2020 

नसुार करतात. 

1.4 �धान महालेखाकार (लेखापर"$ा)-I, महारा�S, मुबंई आ,ण महालेखाकार 

(लेखापर"$ा)-II, महारा�S, नागपरू, या काया-लयांची सघंटना)मक सरंचना 

भारताचे 4नय�ंक आ2ण महालेखापर��कां�या 4नद\शानसुार, �धान महालेखाकार 

(लेखापर��ा)-I, महारा��, मुबंई आ2ण महालेखाकार (लेखापर��ा)-II, महारा��,नागपरू 

%व%वध शासक-य %वभाग, /यां�या काय(�े�ातील काया(लये, *वाय/त स*ंथा आ2ण 

साव(ज4नक उप6मांची (लेखापर�<�त स*ंथा) लेखापर��ा करतात. त�ता 1.3 म>ये 

दश(%व9या�माणे आठ समहू �धान महालेखाकार (लेखापर��ा)-I, महारा��,मुबंई यां�या 

अ�धकार��ेात आ2ण उव(Yरत आठ समहू महालेखाकार (लेखापर��ा)-II, महारा��, 

नागपरू यां�या अ�धकार��ेात येतात. 

त�ता 1.3: समुहांचा तपशील 

अ. 

2. 
�धान महालेखाकार (लेखापर"$ा)-I, महारा�S, 

मुंबई यांHया लेखापर"$ा काय-$े0ातील समूह 

महालेखाकार (लेखापर"$ा)-II, महारा�S, 

नागपुर यांHया लेखापर"$ा काय-$े0ातील समूह 

1 आरोAय व क9याण ऊजा( व वीज 

2 Gश�ण, कौश9य %वकास आ2ण रोजगार उ;योग आ2ण वा2णOय 

3 Jामीण %वकास पYरवहन/ वाहतूक 

4 कृषी, अMन व सलंAन उ;योग पया(वरण, %वsान आ2ण तं�sान 

5 जलसंपदा साव(ज4नक बांधकाम 

6 नगर %वकास %व/त 

7 सं*कृ4त व पय(टन मा?हती तं�sान व दळणवळण 

8 सामाMय �शासन कायदा व सुZयव*था 

 

1.5 लेखापर"$चेे /नयोजन व अमंलबजावणी 

लेखापर�<�त स*ंथा सामोरे जात असले9या जोखमी�या 4नधा(रणाने लेखापर��ेची 

�t6या सQु होत ेजी, केलेला खच(, महसलू उ/पMन, काया(लयांमधील गभंीरता/गुतंागुतं, 

�दान केले9या %व/तीय अ�धकारांची पातळी, एकंदर अतंग(त 4नय�ंणाचे 4नधा(रण 

आ2ण ?हतषैीचंे सबंधं यांवर आधार�त असत.े या �t6येत पवूn केले9या लेखापर��चे े

4न�कष(ह� %वचारात घेSयात येतात. या जोखीमा�ंया 4नधा(रणे�या आधारावर 
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लेखापर��चेी वारंवार�ता आ2ण Zया[ती 4निwचत करSयात येत.े वष( 2019-20 आ2ण 

2020-21 म>ये 42,168 दल-?दवस वापQन 847 काया(लयांची लेखापर��ा करSयात 

आल�. लेखापर��कांनी Oया काया(लये/स*ंथांना ल�णीय �माणात धोका अस9याच े

अदंािजत केले होत े/यांचा समावेश लेखापर��ा आराखडयात करSयात आला होता. 

�/येक काया(लयाची लेखापर��ा पणू( झा9यावर, लेखापर��चेी 4न�प/ती असलेले 

4नर��ण अहवाल लेखापर�<�त काया(लयां�या �मखुांना पाठ%वSयात येतात. 4नर��ण 

अहवाल �ा[त झा9यापासनू एक म?हMया�या आत लेखापर��ा 4न�प/तींवर उ/तर 

देSयाची %वनतंी लेखापर�<�त काया(लयां�या �मखुानंा करSयात येत.े जेZहा उ/तरे 

�ा[त होतात तZेहा लेखापर��ा 4न�प/ती 4नकाल� काढSयात येत े tकंवा अनपुालनाची 

पढु�ल काय(वाह� करSयाचा स9ला ?दला जातो. या 4नर��ण अहवालांम>ये नyद%वलेल� 

मह//वाची लेखापर��ा 4नर��णे लेखापर��ा अहवालात समा%व�ट करSयासाठU 

स*ंकर�त कQन त ेभारतीय स%ंवधाना�या अन�ुछेद 151(2) नसुार राOयपालांना सादर 

करSयात येतात. 

1.6  लेखापर"$ेस शासनाचा �/तसाद 

1.6.1 �लVंबत /नर"$ण अहवाल 

शासक-य %वभाग, *वाय/त स*ंथा आ2ण साव(ज4नक उप6मां�या Zयवहारांची चाचणी 

तपासणी करSयासाठU आ2ण %वह�त 4नयम व काय(पzतीनसुार /यां�या लेखांकनाच े

आ2ण इतर मह/वपणू( द*तावेज ठेवले जात आहेत अथवा नाह�त याची पडताळणी 

करSयासाठU /यां�या 4नयतकाGलक तपासSया के9या जातात. या 4नर��णांनतर 

4नर��ण अहवाल तयार केले जातात ज े तपासणी केले9या काया(लयां�या �मखुांना 

पाठ%वSयात येतात आ2ण /यां�या �ती 4नकटतम उ�च �ा�धका-यांना पाठ%वSयात 

येतात. या 4नर��ण अहवालांम>ये समा%व�ट असले9या लेखापर��ा अGभ�णांवर 

केले9या काय(वाह�वर स4ंनय�ंण करणे सलुभ Zहावे यासाठU सबं�ंधत %वभागां�या 

स�चवांना �ल|ंबत 4नर��ण अहवालांचे अध(वा%ष(क अहवाल पाठ%वSयात येतात. 

स[टdबर 2021 रोजी 3,966 4नर��ण अहवाल (14,212 पYर�छेद) 4नपटा-यासाठU 

�ल|ंबत होत.े 4नर��ण अहवाल आ2ण पYर�छेद यांचा वष(4नहाय तपशील  

प�र�श�ट 1.2 म>ये %वषद केला आहे. याम>ये असे ल�ात आले क- 7,111 पYर�छेद 

असलेले 2,744 4नर��ण अहवाल पाच वषाmहुन अ�धक काळ �ल|ंबत आहेत. याव}न 

असे ?दसनू येत े क- लेखापर��ण अहवालातील �?ुटचे 4नराकरण करSयासाठU 

समयो�चत व �भावी पावले उचलल� जात नाह�त. 

1.6.2 %वभागीय लेखापर"$ा स�मती 

महारा�� शासना�या %व/त %वभागाने सव( �शासक-य %वभागांना, �ल|ंबत 4नर��ण 

अहवाल व पYर�छेद यांच े पनुरावलोकन आ2ण 4नराकरण करSयासाठU, लेखापर��ा 

सGमती ग?ठत क}न /वYरत काय(वाह� करSयाचे 4नद\श (~डसdबर 1985) ?दले. 

लेखापर��ा सGम/यांचे अ>य� �शासक-य %वभागाच ेसहस�चव, सहसचंालक, लेखा व 
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कोषागारे हे सद*य lहणुन आ2ण उपसचंालक, लेखा व कोषागारे हे 4नम�ंक असतात. 

लेखापर��ा काया(लयातील उपमहालेखाकार पदापे�ा कमी नसलेला �4त4नधी 

लेखापर��ा सGमतीला मदत करतो. लेखापर��ा सGमती�या बठैका �/येक 4तमाह�त 

tकमान एकदा तर� आयोिजत करणे आवwयक आहे. 

त�ता 1.4 म>ये दश(%व9या�माणे वष( 2019-20 आ2ण 2020-21 म>ये लेखापर��ा 

सGमती�या चार बैठका आयोिजत के9या हो/या. 

त�ता 1.4: वष- 2019-20 आ,ण 2020-21 मWये मWये लेखापर"$ण स�मतीHया बैठकांच ेआयोजन 

अ.2. �शासकYय %वभागाचे नाव 

आयोिजत 

केलेBया 

लेखापर"$ण 

स�मतीHया  

बैठकांची 

सं8या 

बंद केलेBया /नर"$ण 

अहवालाचंी सं8या 

बंद केलेBया 

प�रHछेदांची स8ंया 

1 साव(ज4नक बांधकाम 1 29 93 

2 आ?दवासी %वकास 1 3 25 

3 जलसंपदा 1 5 38 

4 महसूल व वन 1 6 136 

एकूण 4 43 292 

त�ता 1.4 म>ये दश(%व9या�माणे 4नर��ण अहवाल आ2ण पYर�छेद मो�या �माणात 

�ल|ंबत असतानाह� लेखापर��ा सGमती�या बठैका कमी �माणात आयोिजत के9या 

हो/या. 2019-20 आ2ण 2020-21 दरlयान, �धान महालेखापाल (लेखापर��ा)-I, 

महारा��, मुबंई यां�या अ�धकार��ेातील 24 �शासक-य %वभागांपकै- फ)त चार 

�शासक-य %वभागांनी लेखापर��ा सGमती बठैक-चे आयोजन केले होत.े 

1.6.3  �ाEप प�रHछेदांना %वभागाचा �/तसाद 

ऑग*ट 2021 व नोZहdबर 2021 दरlयान 12 �ाQप पYर�छेद (दोन सकं9पनाधार�त 

पYर�छेदांस?हत) सबं�ंधत %वभागां�या अ4तYर)त मु̂ य स�चव/�धान स�चव/स�चवांना 

अध(शासक-य प�ा;वारे चार आठवडया�या आत उ/तर पाठ%वSया�या %वनतंीसह 

पाठ%वSयात आले. दोन सकं9पनाधार�त पYर�छेद आ2ण नऊ �ाQप पYर�छेदासबंधंी 

शासनाची उ/तरे �ा[त झाल�, परंत ु या अहवालातील एका �ाQप पYर�छेदासबंधंी 

कोणतहे� उ/तर �ा[त झाले नZहत.े 

1.6.4  लेखापर"$ा अहवालाचंा पाठपरुावा 

जानेवार� 2001 म>ये महारा�� शासना�या %व/त %वभागाने जार� केले9या 

सचूनांनसूार, राOय %वधानमडंळाला लेखापर��ा अहवाल सादर के9यावर तीन 

म?हMयां�या आत �शासक-य %वभागांनी भारताचे 4नय�ंक आ2ण महालेखापर��क 

यां�या लेखापर��ा अहवालात समा%व�ट असले9या पYर�छेदां%वषयी *प�ट�करणा/मक 

sापने लेखापर��कां�या पडताळणीनतंर महारा�� %वधानमडंळ स�चवालयाला सादर 

करणे आवwयक होत.े परंत,ु �शासक-य %वभागाने या 4नद\शांचे पालन केले नाह�. वष(  
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2012-13 त े 2018-19 मधील �ल|ंबत *प�ट�करणा/मक sापनांची ि*थती  

त�ता 1.5 म>ये दश(%वल� आहे. प�र�श�ट 1.3 म>ये %वभाग-4नहाय तपशील दश(%वला 

आहे. 

त�ता 1.5: 2012-2013 त े 2018-2019 या कालावधीतील �प�ट"करणा)मक [ापनांHया 

�लंVबततचेी ि�थती 

लेखापर"$ा 

अहवाल 
अहवाल सादर कर\याचा ]दनाकं 

प�रHछेदांची व 

आढाIयांची 

सं8या 

�ाJत झालेBया 

�प�ट"करणा)मक 

[ापनांची स8ंया 

�शBलक 

2012-13 

14 जून 2014(सा.सा. �े�) 11 9 02 

24 ~डसdबर 2014(आ. �े�) 8 5 3 

14 जून 2014(रा. �े�) 7 5 2 

2013-14 
10 ए%�ल 2015(आ. �े�) 5 4 1 

10 ए%�ल 2015(रा. �े�) 5 4 1* 

2014-15 13 ए%�ल 2016(रा. �े�) 5 4 1 

2015-16 11 ऑग*ट 2017(सा.सा. �े�) 9 8 1 

2016-17 
28 माच( 2018(सा.सा. �े�) 18 17 01 

20 जुलै 2018(रा. �े�) 4 2 2 

2017-18 

02 जुलै 2019(सा.सा. �े�) 13 12 1 

02 जुलै 2019(आ.�े�) 12 11 1 

4 माच( 2020(रा. �े�) 4 2 2 

4 माच( 2020(सा. उप.) 9 5 4 

2018-19 

8 स[टdबर 2020 

(सा. सा. �े� व सा. उप.) 

12 9 3 

1 0 1 

8 स[टdबर 2020 

(रा. �े� व आ. �े�) 

7 4 3 

5 3 2 

एकूण 135 104 31 

सा. सा. $े0: सामाMय व सामािजक �े�; आ. $े0: आ�थ(क �े�; रा. $े0: राज*व �े�;  

सा. उप.: साव(ज4नक उप6म 
*पYर�छेद  लोक लेखा सGमतीम>ये च�च(ला गेला परंतु *प�ट�करणा/मक sापन �ा[त झाले नाह�. 

त�ता 1.5 म>ये दश(%व9या�माणे लेखापर��ण अहवालाम>ये समा%व�ट केले9या 135 

पYर�छेद आ2ण आढाZयांपकै-, 31 *प�ट�करणा/मक sापने तीन मह�ने त े 78 

म?हMयां�या कालावधीसाठU �ल|ंबत होती. 

लेखापर��ा अहवालाम>ये भा�य केले9या सव( म�ुया%ंवषयी काय(का-यांची जबाबदार� 

4निwचत करSया�या उ�ेशाने लोक लेखा सGमती आ2ण साव(ज4नक उप6म सGमती 

�/येक �करणांत 4त�या Gशफारशींवर %वभागांनी tकती कालावधीत काय(वाह� के9या�या 

?ट[पSया पाठ%वणे आवwयक आहे त े4निwचत करत.े 

2010-11 त े 2016-17 या वषा(साठU�या लेखापर��ा अहवालांशी सबं�ंधत 144 

पYर�छेदांवर लोक लेखा सGमती आ2ण साव(ज4नक उप6म सGमतीम>ये चचा( करSयात 
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आल� आ2ण 944 Gशफारशी ?द9या, Oयापकै- 557 Gशफारशींवर�ल केले9या 

काय(वाह��या ?ट[पSया �ल|ंबत हो/या जे त�ता 1.6 म>ये दश(%वले आहे. 

त�ता 1.6: लोक लेखा स�मतीHया �शफारशींवर"ल काय-वाह" केBयाHया �लंVबत ]टJप\यांची ि�थती 

लेखापर"$ा 

अहवालाचे 

वष- 

लेखापर"$ा अहवाल 

लोक लेखा 

स�मतीचा व 

साव-ज/नक उप2म 

स�मती अहवाल 

2मांक 

लोक लेखा 

स�मती व 

साव-ज/नक 

उप2म 

स�मतीचे 

वष- 

लोक लेखा 

स�मती व 

साव-ज/नक 

उप2म 

स�मतीHया 

�शफारशींची 

सं8या 

�लंVबत 

काय-वाह" 

केBयाHया 

]टJप\यांची 

सं8या 

2010-11 

सा.सा. �े� 12, 17 2015-16 37 10 

रा. �े� 9, 16 2015-16 26 16 

सा. उप. 08,09,16,20 
2015-16 

2017-18 
6 3 

2011-12 

सा.सा. �े� 29,32 2017-18 102 44 

आ. �े� 35 2017-18 09 08 

रा. �े� 33 2017-18 13 11 

सा. उप. 8, 11, 18, 20 
2015-16 

2017-18 
10 4 

2012-13 

सा.सा. �े� 
24 2015-16 18 18 

27, 31 2017-18 66 24 

आ. �े� 38, 64 2017-18 151 123 

रा. �े� 37 2017-18 14 07 

2013-14 सा.सा. �े� 19 2015-16 47 36 

2014-15 
सा.सा. �े� 47, 52, 57 2017-18 84 51 

रा. �े� 54 2017-18 37 37 

2015-16 

सा.सा. �े� 40,41 2017-18 32 32 

आ. �े� 42, 39 2017-18 63 61 

रा. �े� 56 2017-18 19 14 

भाड़ते/वावर ?दले9या 

शासक-य जGमनीचा *वतं� 

अहवाल (रा. �े�) 

26 2015-16 171 19 

2016-17 सा.सा. �े� 58, 59, 67 2017-18 39 39 

एकूण    1041 557 

लोक लेखा सGमती आ2ण साव(ज4नक उप6म सGमती�या Oया Gशफारशींवर काय(वाह� 

के9या�या ?ट[पSया �ा[त झा9या नZह/या /यांची %वभाग-4नहाय ि*थती प�र�श�ट 1.4 

म>ये दश(%वल� आहे. प�र�श�ट 1.4 म>ये दश(%व9या�माणे 18 %वभागांकडून �ल|ंबत 

असले9या 557 Gशफारशींवर�ल काय(वाह� के9या�या ?ट[पSयांपकै- सवा(�धक ?ट[पSया 

(126 ?ट[पSया) �या जलसपंदा %वभागा�या हो/या. 

 






