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सं���त आढावा 
 

या अहवालासंबंधी 

महारा�� शासनाचे शासक�य �वभाग, �वाय�त स�ंथा आ�ण साव�ज�नक  े!ातील उप&म 

यां'या अनपुालन लेखापर+ णातनू उ-वले.या बाबीसबंधंी भारताचे �नय!ंक आ�ण 

महालेखापर+ क याचंा हा अहवाल आहे. भारता'या स�ंवधाना'या तरतदु+, लाग ू(4यो6य) 

कायदे, �नयम, �व�नयम आ�ण स म अ8धका9 यांनी जार+ केलेले �व�वध आदेश व 

सचूनां'या अनपुालनाची खातरजमा क:न घे<यासाठ> लेखापर+? त स�ंथां'या खच� आ�ण 

महसलुाची तपासणी करणे यास अनपुालन लेखापर+ ा असे सबंोधतात. 

लेखापर+ चेे मह�वाचे �न�कष� रा6य �व8धमडंळा'या नजरेस आणून देणे हा अहवालाचा 

मळु/4ाथDमक हेत ुआहे. लेखापर+ चेे �न�कष� काय�का9 यांना असे सहाEयभतू ठरावेत क� 

6यामळेु स�ंथाचंी 4चालन काय� मता व आ8थ�क Fयव�थापन सधुार+त करता येईल. 

जेणेक:न उ�तम शासन Fयव�थेस हातभार लागेल. 

Hया अहवालात 12 4ा:प पKर'छेद आहेत, 6यामMये रा��+य उ'चतर Dश ा अDभयान 

आ�ण महानगरपाDलके'या मंडयांचा वापर आ�ण पुन�व�कास Hया दोन सकं.पनाधार+त 

पKर'छेदांसNहत  10 4ाPप पKर'छेदांचा समावेश आहे. 

महारा�� शासनाचे 24 �वभाग, 17 �वाय�त स�ंथा आ�ण  साव�ज�नक  े!ातील 38 

उप&म आहेत 6याचंे 4मखु अ�तKरUत मVुय स8चव/4धान स8चव/स8चव असनू �यांची 

लेखापर+ ा 4धान महालेखाकार (लेखापर+ ा)-I, महारा��, मुबंई यां'याYवारे केल+ जात.े  

(प�र�छेद 1.1 आ�ण 1.2) 

लेखापर+ ण अहवालामMये समा�व�ट केले.या 31 पKर'छेद आ�ण आढाFयांसदंभा�तील  

�प�ट+करणा�मक \ापने तीन मह+ने त े78 मNह]यां'या कालावधीसाठ> 4लं̂ बत होती. 

18 �वभागांकडून लोक लेखा सDमती आ�ण साव�ज�नक उप&म सDम�त'या 557 

Dशफारशींवर+ल काय�वाह+ के.या'या Nटप<या 4लं̂ बत हो�या.  

(प�र�छेद 1.6.4) 

लेखापर$�ेतील मह&वाची (नर$�णे खाल$ दश+,व-या.माणे आहेत: 

� महारा��ात रा��+य उ'चतर Dश ा अDभयानाची अमंलबजावणी सथं आ�ण अ4भावी 

�नय!ंणांनी भरलेल+ होती. एकूण ` 376.97 कोट+ (कd e व रा6य) अनदुाना'या 

तलुनेत शासन फUत ` 283.07 कोट+ खच� कP शकले व ` 93.90 कोट+ अख8च�त 

राNहले. शासनाने ऑUटोबर 2013 मMये रा��+य उ'चतर Dश ा अDभयाना'या 

अमंलबजावणीत सहभागी Fहायचे ठर�वले होत.े तथा�प, रा6य उ'च Dश ण पKरषद 

जी उ'च Dश णातील सव�समावेशक द+घ�काल+न आ�ण उ'च Dश ण आराखडा 

�वकDसत करणार+ सवg'च धोरणा�मक स�ंथा आहे �तचे गठण ऑग�ट 2017 मMये 

झाले. पKरणामी, शासनाने वष� 2014-17 'या ऐवजी वष� 2015-17 साठ>चा रा6य 
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उ'च Dश ण आराखडा सादर केला. तसेच, रा6या'या �थूल रा6य उ�प]ना'या दोन 

टUUयांपे ा कमी रUकम उ'च Dश णावर खच� केल+ होती. समहु महा�वYयालयांच े

�वYयापीठात Pपांतर कर<यास �वलबं झाला. रा��+य उ'चतर Dश ा अDभयानाचे 

स�ंनय!ंण आ�ण म.ूयांकन कमकुवत होत ेकारण सहभागी उ'च Dश ण स�ंथाचंी 

काम8गर+ तपास<यासाठ> 4मखु काम8गर+ �नदjशक रा6य उ'च Dश ण पKरषदेकडून 

अ�ंतम केले गेले नFहत.े 

(प�र�छेद 2.1) 

� बहृ]मुबंई महानगरपाDलका फळे, भाजीपाला, मांस इ. 'या �व&�साठ> साव�ज�नक 

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

योजनेअतंग�त बांधले.या मडंई इमारतीचे ल णीय  े! एकतर वापरले गेले नFहत े

mकंवा Kरकामे होत.े भाडपेnा करारातील अट+ंचा भगं कPनह+ भाडपेnादाराला बाहेर 

काढ<यासाठ> ठोस कारवाई कर<यात बाजार �वभाग अपयशी ठरला. बहृ]मुबंई 

महानगरपाDलकेने बांधलेल+ दहा मजले असलेल+ मडंईची इमारत सहा वषाoहून अ8धक 

काळ मडंई सेवांसाठ> वापरल+ जात नFहती. �वYयमान मोडकळीस आले.या मडंयांचा 

पनु�व�कास आ�ण दकुान मालकांचे पनुव�सन यातील 4गती समुार होती.  थकबाक�शी 

सबं8ंधत अDभलेख े अयोpय पqतीने ठेवणे आ�ण �व�वध श.ुकाची अ.प वसलु+ हे 

बाजार �वभागातील अपया�rत अतंग�त �नय!ंणे आ�ण समुार �नय!ंण दश�वत.े 

(प�र�छेद 2.2) 

� 4�तब8ंधत  !ेामMये उभारलेला मल�न:सारण 4m&या संयं! जमीनदो�त करावे 

लाग.या'या पKरणामी ` 3.25 कोट+ खच� �न�फळ झाला.  

(प�र�छेद 2.3) 

� दरसचूीमMये वरकड (ओFहरहेड) आ�ण नuयाची टUकेवार+ समा�व�ट असनूह+ �यांचा  

अ�तKरUत भार �न�वदा अट+ंमMये समावेश के.या'या पKरणामी तीन कं!ाटांमधील 

अ�तKरUत बाबींवर कं!ाटदारांना ` 4.36 कोट+ंचा अदेय फायदा झाला.  

(प�र�छेद 2.4) 

� मालम�त'ेया भांडवल+ म.ुयाची चुक�ची गणना के.यामळेु मालम�ता कराची  

` 7.85 कोट+ंची कमी आकारणी झाल+.  

(प�र�छेद 2.5) 

� व�त ूव सेवा करा'या अमंलबजावणीमळेु कं!ाटाची mकंमत कमी कर<यात काय�कार+ 

अDभयतंा (4धानम!ंी vाम सडक योजना) यांना आले.या अपयशामळेु कं!ाटदारांना 

` 28.63 कोट+ंचे अ�तKरUत 4दान झाले. 

(प�र�छेद 2.6) 
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� ` 250.03 कोट+ खच� झाले.या अपणू� जल�वYयतु 4क.पाला सधुाKरत 4शासक�य 

मा]यता दे<यास �वलबं झा.यामळेु सहा वषा�हुन अ8धक काळ �नधीची अडवणकू 

झाल+. 

(प�र�छेद 2.7) 

� मुबंई झोपडपnी सधुार मडंळ, िज.हा8धकार+, मुबंई उपनगर िज.हा आ�ण बहृ]मुबंई 

महानगरपाDलका यां'यातील सम]वया'या अभावा'या पKरणामी रमाबाई आंबेडकर 

नगर घाटकोपर (पवू�) येथे ` 5.71 कोट+ खचू�न बांधलेले बहुउxेशीय कd e  

पाच वषाoपे ा जा�त काळ �नि�&य राNहले. 

(प�र�छेद 2.10) 

� करपा! उ�प]नाचा चmुकचा अदंाज आ�ण �या'या पर+णामी आगाऊ आयकराचे कमी 

4दान याची पKरणती आ8थ�क वष� 2017-18 साठ> ` 2.36 कोट+ Fयाजा'या टाळता 

ये<याजोpया 4दानात झाल+.  

(प�र�छेद 2.11) 

� कालFया'या बांधकामासाठ> जमीन सपंादनात अपयश आ.याने, धरण बांध<यासाठ> 

झालेला ` 15.20 कोNटचंा खच� �न�फळ ठरला. 

(प�र�छेद 2.12) 


