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महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु  

मा. भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक, यांनी िद.31.03.2016 रोजी संपणाऱ्या सन 2015-16 या 
आिर्थक वषार्च्या लेख्यावरील िनगर्िमत केलेला अलग लेखापरीक्षण अहवाल व  

त्यावरील महामंडळाचे अनपुालन. 
 

 अनकुर्मिणका 
 

अ.कर्. तपशील पृ ठ कर्मांक 
पासनू पयत 

1 महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु यांच्या 
िद.31.03.2016 रोजी संपणाऱ्या सन 2015-16 या 
आिर्थक वषार्चा ताळेबंद (इंगर्जी)  

5 22 

2 महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु यांच्या 
िद.31.03.2016 रोजी संपणाऱ्या सन 2015-16 या 
आिर्थक वषार्चा ताळेबंद (मराठी अनवुाद)  

23 40 

3 मा. भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक, यांनी सन 
2015-16 च्या वािर्षक लेख्यावरील िनगर्िमत केलेला 
अलग लेखापरीक्षण अहवाल 

41 50 

4 मा. भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक, यांनी सन 
2015-16 च्या वािर्षक लेख्यावरील िनगर्िमत केलेला 
अलग लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील महामंडळाचे 
अनपुालन (इंगर्जी) सहपतर्ासह 

51 76 

5 मा. भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक, यांनी सन 
2015-16 च्या वािर्षक लेख्यावरील िनगर्िमत केलेला 
अलग लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील महामंडळाचे 
अनपुालन (मराठी अनवुाद) 

77 88 

 



 
 

 

 
 
महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु 

िंसचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार पेठ, पणेु-411011 

 
 
 
 

महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु यांच्या िद.31.03.2016 

रोजी संपणाऱ्या सन 2015-16 या आिर्थक वषार्चा ताळेबंद (इंगर्जी) 
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Sr.No. Particulars. Comments

A.   SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
I. GENERAL 

1       Accounting Policies not specifically referred to otherwise are consistent and in 
consonance with generally accepted accounting policies

No comments

2       The Accounts have been drawn up under the Historical Cost Convention except 

assets and liabilities transferred by Government of Maharshtra as on 1st April, 
1996 which have been taken at value stated by managemen

No comments

3       The Project Development Account for the year ended 31st March, 2015 and the
Balance Sheet as on that date have been drawn up in a format as near to 
Schedule VI of the Companies Act, 1956 as possible

No comments

4      The Corporation is following cash basis of accounting under which Income & 
Expenditure are accounted on receipts /paid basis. Hence no provision has been 
made for outstanding Incomes & Expenses

No comments

II. FIXED ASSETS
1

     Fixed Assets transferred by the Government of Maharashtra on 1st April 1996 
and subsequent years have been taken at value as stated by the Management.

No comments

2      Assets purchased during the year have been accounted for at cost including the 
incidental expenses and installation charges

No comments

3       Interest paid on various MKVDC Bonds Series and other expenses have been 
capitalised to Irrigation Projects as specified in Section 43 of the Maharashtra 
Krishna Valley Development Corporation Act, 1996

No comments

4  The management of dams, projects and canals stands transferred to Govt. of 
Maharashtra w.e.f. 01.01.2005. However, they continue to be part of accounting 
of Corporation, as its has raised funds through placement of bonds by mortgaging 
assets with the Trustees of the Bond holders

No comments

III.  DEPRECIATION
The Corporation has not provided for depreciation on Fixed Assets as required 
under provisions of the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation Ac
1996 and for the reasons mentioned in Point No. 7 in this report. 

After completion of 
Projects, Assets are  
trensferred to Govt.of 
Maharashtra Account 
therefore   
depreciation is not 
provided on assets.

IV PROJECT WORKS IN PROGRESS
1       Project Works in Progress includes Direct and Indirect Administrative, 

Establishment Costs, Finance Costs, Advances, etc. incurred on that project till 
date.

No comments

2  Project Work in Progress as on 1st April 1996 has been taken at values as stated 
by the Management. 

No comments

V. INVESTMENTS
Investments are stated at Cost No comments

VI. CURRENT ASSETS
INVENTORIES

1 Valuation of Inventories has been taken at cost at values stated by the 
Management. No provision has been made for diminitution in its value due to 
passage of time & shortage in physical stocks. If any

No comments

VII. RETIREMENT BENEFITS
1 Any liability for payment of retirement benefits to the employees of the 

Corporation is Liability of the Govt. of Maharashtra as the employees of the 
Corporation are on deputation from the Government without deputation 
allowances and therefore no provision has been made under AS-15 for retirement 
benefits.

No comments

MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT  CORPORATION, PUNE
SCHEDULE – XIII

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED

 31ST MARCH 2016.
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Sr.No. Particulars. Comments

B.    NOTES TO ACCOUNTS
1       CONTRIBUTION FROM GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

a)      Capital Contribution of Rs. 13934.80 Crores (previous Year Rs. 13194.30 
Crores) includes the value of net assets transferred as on 01.04.1996

No comments

b)      Net excess of expenditure over income of Rs.7.71 Crores (Previous Year Rs. 
2.27 Crores) for the year ended on March 31, 2016 has been capitalized to 
Capital Works in Progress.

No comments

2       BONDS
a       At the end of the year, the Corporation has outstanding Bonds of Rs. 4.42 

Crores. The bonds issued are secured by mortgage on some of the Corporation’s 
properties and by first charge on all the monies receivable / to be received in 
designated accounts from the Government of Maharashtra and are guaranteed by
Government of Maharashtra both as regards interest payment and repayments.

No comments

b  Interest paid on Bonds during the year includes Interest on Deep Discount Bonds 
(Series II, III & Series 2001 A & 2003 A for the year as per the Corporation is 
decision to account the same only when paid. 

No comments

3 Inter Circle and Intra Circle transfers are under reconciliation and will be dealt with 
in Accounts as and when differences are reconciled. Intra Division Balances 
represent unadjusted entries in operation as well as Collection Accounts within 
Circle and between Circles and divisions and vice versa respectively and are 
subject to reconciliation and adjustment.       

No comments

4 As the owenrship of Assets vests with the Government of Maharashtra the 
Corporation has not provided for depreciation on Fixed Assets as required in 
section 44 of MKVDC Act 1996.

No comments

5 During the year the corporation has earned intrest income out of project work, 
Security Deposit, and funds in transits, the same is transferred to respective 
Grants/ Funds as the said intrest is Owed/Owned to / by the respective grants of 
the Government .

No comments

6       Titles to ownership in respect of various immovable assets like Land, Building & 
Project work being shown as such in the Balance Sheet, have not yet been 
transferred in favour of the Corporation under the provision of the Transfer of 
Property Act.

For effecting  of the 
transfer Titles of 
assets ownership in 
favour of MKVDC 
Estate Maneger has 
been appointed  as 
per Govt. resolution  
dated 22.01.2014

7 As given by the Corporation, Government Guarantee Fees amounting to 
Rs.133.48 Crores is outstanding as on 31.03.2016. Provision for such outstanding 
fees is not made as Corporation is following Cash system of accounting. 

No comments

8  Previous Year figures have been rearranged / regrouped wherever fel No comments
9  Balances of Debtors, Creditors, Advances & Deposits are subject to confirmation.No comments

As per our report of even date

For CHOKHRA & GANDHI
Chartered Accountants
FRNO. 101866W 

Place: Pune
Date:  30/09/2016

CA. RAJESH GANDHI            Chief Accounts & Finance officer.                 Executive Director 
Partner                                                    MKVDC, PUNE-11                                  MKVDC, PUNE-11
M. No. 31383

        sd/-                                                              sd/-                                                             sd/-            
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महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु  

िंसचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार पेठ, पणेु-411011 

 
 

महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु यांच्या िद.31.03.2016 रोजी 
संपणाऱ्या सन 2015-16 या आिर्थक वषार्चा ताळेबंद (मराठी अनवुाद) 
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 िद.31.03.2015
अखेर

 िद.31.03.2016
अखेर

 िद.31.03.2015
अखेर

 िद.31.03.2016
अखेर

 रु. रु.  रु. रु.
3,21,01,20,01,567          I 3,32,26,14,84,850        3,11,37,73,73,062         थावर मालम ा IV 3,22,02,26,92,028        

5,000                              गुंतवणकू V 5,000                              
कजार्ऊ िनधी II

4,69,46,920                   तारण असलेला 4,43,91,920                   20,86,02,06,521            VI 20,82,80,53,918           
2,32,60,00,000                तारण नसलेला 2,32,60,00,000               

8,85,26,36,096              III 8,21,88,74,176             
 

3,32,23,75,84,583        एकूण 3,42,85,07,50,946        3,32,23,75,84,583        एकूण 3,42,85,07,50,946       
XII

चोखरा आिण गांधी आिण कं.           महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणुे करीता
सनदी लेखापाल
एफ आर कर्.101866W
वाक्षरीत
आर.पी.गांधी
लेखा संकलन
सनदी लेखापाल
सतीश नगरे
िठकाण :- पणुे
तारीख :- 30.09.2016

महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणुे
ताळेबंद िद.31 माचर् 2016 अखेर

पिरिश ट
 कर्.

पिरिश ट 
कर्.

सोबत जोडले या कर लेखा पिरक्षण अहवालानसुार ( FORM 3 CA / 3CD)

 दाियत्व
 मालम ा

चाल ूमालम ा, कजर् 
आिण अगर्ीम

चाल ूदाियत्व व 
तरतदूी

महारा टर् 
शासनाकडून ा त 
भांडवली अंशदान

         लेख्यावरील भा य िटपणी

           वाक्षरीत                                           वाक्षरीत
मख्य लेखा व िव  अिधकारी                  कायर्कारी संचालक
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वषर् 2014-15 वषर् 2015-16 वषर् 2014-15 वषर् 2015-16
 रु. रु.  रु. रु.
10,80,80,819                   VIII 6,46,61,649                   2,50,98,474                  1,05,51,335                   

5,77,27,856                  IX 6,22,51,472                   

2,31,76,325                    िव ीय खचर् X 1,15,15,968                    14,40,92,853                 इतर उत्पन्न XI 5,28,77,842                 

29,35,901                        VII 21,15,055                       2,27,29,574                  वषार्तील िन वळ तटू 7,71,14,967                  
चाल ूकामावर वगर्

19,19,20,901            एकूण 14,05,44,144         19,19,20,901            एकूण 14,05,44,144         
XII

चोखरा आिण गांधी आिण कं.           महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणुे करीता
सनदी लेखापाल
एफ आर कर्.101866W
वाक्षरीत
आर.पी.गांधी
लेखा संकलन
सनदी लेखापाल
सतीश नगरे
िठकाण :- पणुे
तारीख :- 30.09.2016

पिरिश ट 
कर्.

सोबत जोडले या कर लेखा पिरक्षण अहवालानसुार ( FORM 3 CA / 3CD)

31 माचर् 2016 अखेरचा क प िवकास लेखा

भाडे (अनज्ञ ती 
शु क)

महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणुे

पिरिश ट
 कर्.

      लेख्यावरील भा य िटपणी

           वाक्षरीत                                           वाक्षरीत
मख्य लेखा व िव  अिधकारी                  कायर्कारी संचालक

खचर् उत्पन्न

क प कामावरील 
त्यक्ष खचर्

मख्यालय 
शासकीय खचर्

रोखे उभारणी - 
िनलिखत खचर्
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अ भांडवली अंशदान
महारा टर् शासनाने िद.01.04.1996 रोजी व त्यापुढील 
वषार्त महामंडळाला वगर् केले या मालम ेची िन वळ िंकमत

1,03,89,03,23,576   आरंभीची िश लक 1,12,25,61,98,576   

8,36,58,75,000       अिधक : महारा टर् शासनाने चाल ूवषार्त िदलेले अंशदान 7,40,50,80,000       

19,68,67,57,000     महारा टर् शासनाने हमीशु काकरीता िदलेले भांडवली अशंदान 19,68,67,57,000     

1,31,94,29,55,576    1,39,34,80,35,576   

ब अनदुान
महारा टर् शासनाकडून ा त झालेले वषर्भरातील अनदुान

5,48,81,55,936       5,48,81,55,936      

17,60,000                 सावर्जिनक आरोग्य िवभागाकडून कालवे वच्छता कामासाठी 17,60,000                 

36,42,65,115           महसलू तसेच वनिवभागाकडून पुनवर्सन कामासाठी 36,42,65,115           

8,04,23,250             आिदवासी अनदुान 8,04,23,250            

2,78,68,000             जलिव तु क पासाठी अनदुान 2,78,68,000             

52,40,51,40,459    कजर्रोखे याज परतावा 52,40,51,40,459    

61,21,73,03,425      कजर्रोखे परतफेड अनदुान 61,21,73,03,425     

30,44,36,75,589    एआयबीपीसाठी अनदुान 31,72,74,33,589    

23,68,88,17,000      वेतनासाठी अनदुान 25,72,17,42,000     

11,49,45,05,000      टंचाई अनदुान 11,49,45,05,000     

3,85,71,32,217        अनदुानावरील याज 4,38,48,52,500      

1,89,06,90,45,991     एकूण (ब) 1,92,91,34,49,274    

3,21,01,20,01,567     एकूण अ + ब 3,32,26,14,84,850    

महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु
  31 माचर् 2016 अखेरच्या ताळेबंदामध्ये अंतभूर्त असलेली पिरिश टे कर्मांक I ते VII आिण XII

 31.03.2015 अखेर
 रु.

पिरिश ट कर्. I  31.03.2016 अखेर
 रु.

महसलू खात्यातील पुनवर्िसत क पगर् त योजना व इतर 
तत्संबंधात कामासाठी

एकूण (अ)
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अ) तारण कजर्
कजर्रोखे मािलका II  

िडप िड काऊंट कजर्रोखे
योजना अ
25000 हजार परतावा असलेले त्येकी रक्कम 

4,20,75,000             3,95,20,000              

योजना ब
25000 हजार परतावा असलेले त्येकी रक्कम 

33,57,000                 रु.5000 दशर्नी मु य असलेले 1125 कजर्रोखे 33,57,000                

कजर्रोखे मािलका III

िडप िड काऊंट कजर्रोखे
योजना अ
25000 हजार परतावा असलेले त्येकी रक्कम 

2,00,000                    रु.5000 दशर्नी मु य असलेले 40 कजर्रोखे 2,00,000                   

योजना ब
25000 हजार परतावा असलेले त्येकी रक्कम 

14,920                      रु.5000 दशर्नी मु य असलेले 5 कजर्रोखे 14,920                      

13,00,000                  कजर्रोखे मािलका 2000/अ 13,00,000                  

             
4,69,46,920       4,43,91,920       

ब) तारण नसलेली कजर् 

2,32,60,00,000         एम.एम.आर.डी.ए. कडून कजर् 2,32,60,00,000         

2,32,60,00,000    2,32,60,00,000    
2,37,29,46,920    2,37,03,91,920    

एकूण (ब)
एकूण अ + ब

एकूण (अ)

महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु

रु.5000 दशर्नी मु य असलेले 7904 (पवूीर्च्या वषीर्च्या 8415) 
कजर्रोखे

100000 दशर्नी िंकमतीची 13 परतावा योग्य कजर्रोखे (मागील 
वषीर् 13)

 31.03.2015 अखेर
 रु.

 31.03.2016 अखेर
 रु.पिरिश ट कर्. II
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चालू दाियत्व व तरतूदी

55,76,96,092           सामगुर्ीपोटी िकरकोळ देणी 55,79,02,722          

6,34,49,908             इतर खचार्पोटी दाियत्व 6,34,17,611             

ठेवी :

2,31,37,70,916         कंतर्ाटदाराकडून                                         2,30,53,71,342       

3,22,75,689             कमर्चारी 3,50,39,929              

99,08,60,538           इतर 92,28,22,699           

49,82,89,403          ठेव कामासाठी ा त अंशदान                                        44,51,22,365          

59,02,107                 लंिबत आ थापना खचर् 55,23,976                

20,84,73,353          शासनास देय असलेली कमर्चारी / इतरांकडून केलेली वसलूी 20,01,80,362            

1,04,70,53,358       िज हा पिरषदेला देय असलेला थािनक कर 1,05,19,99,871         

12,50,278                 देय उ म कर 12,34,092                 

1,80,30,220              1,80,30,220              

20,64,56,854         कजर्रोख्यावरील देय परंत ू लंिबत याज 20,39,59,748          

2,90,91,27,380         आंतर िवभागीय िशलका 2,40,82,69,239       

8,85,26,36,096    8,21,88,74,176   

पिरिश ट कर्. III  31.03.2016 अखेर
 रु.

 31.03.2015 अखेर
 रु.

एकूण 

महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु

भसंूपादन कामासाठी िज हािधकारी यांच्याकडून िमळालेला अगर्ीम
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तपशील 01.04.2015 अखेर
 रु.

यावषार्त वगर् केलेली 
रु.

या वषार्तील वाढ 
रु.

एकूण 
रु.

चालू वषार्तील िवकर्ी / वगर्
रु.

31.03.2016 अखेर 
रु.

1) पणूर् झालेली कामे
मोठे क प 7,37,15,51,247 -                        3,77,07,217          7,40,92,58,464          -                            7,40,92,58,464            
मध्यम क प 11453818416 -                        1,25,62,341           11,46,63,80,757          -                            11,46,63,80,757           
लपा क प 9131827607 -                        1,34,16,920            9,14,52,44,527           -                            9,14,52,44,527            
2) इमारती
िनवासी 392508670 -                        -                          39,25,08,670                -                            39,25,08,670                  
अिनवासी 240410375 -                        24,04,10,375               8251 24,04,02,124                 
तात्पुरते बांधकाम 288797657 -                        -                          28,87,97,657              -                            28,87,97,657                 
3) यंतर्सामगर्ी 198081035 -                        19,80,81,035                 -                            19,80,81,035                   
4) वाहने 46272943 -                        4,62,72,943                 -                            4,62,72,943                   
5) कायार्लयीन सािहत्य 70439975 -                        19,220                    7,04,59,195                  -                            7,04,59,195                    
6) फिर्नचर व िफक्शर 42172513 -                        -                          4,21,72,513                  -                            4,21,72,513                    

एकूण अ 29,23,58,80,438     -                          6,37,05,698       29,29,95,86,136       8251 29,29,95,77,885       
चाल ूअसलेली कामे -                        
मोठे क प 158647476487 -                        6,97,55,73,022     1,65,62,30,49,509       1,65,62,30,49,509         
मध्यम क प 33211879939 -                        2,82,77,18,247    36039598186 36,03,95,98,186            
लपा क प 11818645059 -                        70,08,08,693        12,51,94,53,752          12,51,94,53,752           
जलिव तु क प 722658078.35 -                        4,06,589.79          72,30,64,668.14         -                            72,30,64,668                 
एकूण ब 2,04,40,06,59,563       10,50,45,06,551     2,14,90,51,66,115    2,14,90,51,66,115    
एकूण अ + ब 2,33,63,65,40,001  10,56,82,12,249 2,44,20,47,52,251   8,251               2,44,20,47,44,000 
क प िवकास लेख्यामधील 
वगर् केलेली परंत ू क पावर 
वगीर्कृत न केलेली वषार्तील 
िन वळ तटू (नकुसान)

77740833061 7,71,14,967            77817948028 -                              77,81,79,48,028            

एकूण 3,11,37,73,73,062  -               10,64,53,27,216      3,22,02,27,00,279    8,251               3,22,02,26,92,028    
मागील वषर् 2,97,96,05,82,928  22,39,56,82,124     13,41,86,59,712 3,33,77,49,27,764       22,39,75,54,702 3,11,37,73,73,062   
न द :-- पणूर् झालेले क पांची कामे आिण चालू असले या क पांची कामे यात धरणे, कालवे, बांध, इमारती, र ते इत्यादी समािव ट आहेत.

पिरिश ट कर्. IV
थावर मालम ा तक्ता िद.31 माचर् 2016
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गुंतवणकू
5,000                         रा टर्ीय बचत माणपतर् 5,000                        

5,000               5,000               

चल संप ी, कज व अगर्ीम

अ) चल संप ी

97,28,16,126            97,28,15,126           

87,39,293                 अनजु्ञ ती शु क (भाडे येणे) 87,39,293                

15,78,18,005           उ म कर कपात 19,17,05,629            

रोख व बकँ िश लक

3,76,91,474            4,03,71,169             

4,33,79,00,262        चाल ूखात्यामधील 3,61,96,15,077        

4,93,01,85,065        अ पमदुत ठेवीमधील 5,67,07,46,553     

10,44,51,50,225      10,50,39,92,847      

ब- कजर् व अगर्ीम

(तारण नसलेली सरुिक्षत वा नमदु के यानसुार)

3,88,18,64,950       रोख वा इतर कारे येणे असलेली 3,72,15,26,216        
59,35,89,234          कंतर्ाटदार व पुरवठादारांना िदलेले अगर्ीम 54,87,53,422         

(1,74,260)                 कमर्चारी यांना िदलेले अगर्ीम 26,66,904                

5,58,53,65,984      भसंूपादनासाठी िदलेले अगर्ीम 5,69,50,98,200        

12,99,87,435           महारा टर् शासनाकडून येणे 12,99,87,435          

3,86,36,237             ठेव कामावरील जादा खचर् 4,02,42,178            

18,57,86,716           18,57,86,716          

10,41,50,56,296  10,32,40,61,071  
20,86,02,06,521  20,82,80,53,918  

महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु

एकूण 

एकूण (अ)

एकूण (ब)
एकूण अ + ब

 31.03.2015 अखेर
 रु. पिरिश ट कर्. V  31.03.2016 अखेर

 रु.

 31.03.2015 अखेर
 रु. पिरिश ट कर्. VI  31.03.2016 अखेर

 रु.

बांधकाम सािहत्य साठा व इतर सामगुर्ी ( शासनाने मािणत 
केलेली िंकमत)

रोख िश लक 
अनसुिूचत बकँामधील िश लका

म.रा.वी.िव.कंपनी, दरूध्वनी िवभाग व इतर िवभागांकडे असले या 
ठेवी
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29,34,632                िनबंधक शु क 21,15,055                 
1,269                         इतर खचर् -                            

-                             िव व त शु क -                            
29,35,901                 21,15,055                 
29,35,901                 वजा : क प िवकास लेख्याकडे वगर् 21,15,055                 

-                   -                             

त्यक्ष क पावरील खचर्
अ- िंसचन क प / यंतर्णा
(मोठे, मध्यम व लघ)ू

4,24,10,866             देखभाल दरुु ती खचर् 17,23,382                
3,96,95,765             वेतन व भ े 3,17,43,311              

17,82,888                वास खचर् 14,73,548               
78,17,140                शासकीय खचर् 41,46,698               

क- देखभाल खचर्
1,29,97,117              शासकीय इमारती 28,89,386                
26,37,737                िनवासी इमारती 10,27,311                  

7,39,306                   सयंतेर् व हत्यारे 3,56,639                  
उपसा िंसचन योजनेचे िव तु शु क 223959033
वजा : वीज शु क परतावा 202657659 2,13,01,374             

10,80,80,819       6,46,61,649       

मखु्य कायार्लयाचा शासकीय खचर्
4,62,59,474           वेतन 4,62,01,960             

32,41,028                 अंतगर्त / करिवषयक लेखापरीक्षण शु क 7,70,849                 
महालेखाकार कायार्लयाचे लेखापरीक्षण शु क 36,26,525                

12,62,434                स लागार शु क 7,17,360                  
2,741                        बकॅ शु क 89,682                      

69,62,179                 कायार्लयीन खचर् 1,08,45,096             
5,77,27,856      6,22,51,472       

कजर्रोख्यावरील याज व इतर िव ीय खचर्
2,31,76,325             कजर्रोखे मािलका वरील याज 1,15,15,968              

इतरांना िदलेले याज
2,31,76,325        1,15,15,968        

पिरिश ट कर्. IX  सन 2015-16 या
वषार्करीता रु.

महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु

एकूण 

31 माचर् 2016 रोजी संपत असले या वषर् अखेरच्या क प िवकास लेखा पतर्कात अंतभूर्त असलेला तक्ता

एकूण 

 सन 2014-15 या 
वषार्करीता रु.

 सन 2015-16 या
वषार्करीता रु.

 सन 2014-15 या 
वषार्करीता रु.

एकूण खचर्

एकूण 

पिरिश ट कर्. VIII

 सन 2014-15 या 
वषार्करीता रु. पिरिश ट कर्. VII  सन 2015-16 या

वषार्करीता रु.

 सन 2014-15 या 
वषार्करीता रु. पिरिश ट कर्. X  सन 2015-16 या

वषार्करीता रु.

एकूण 
- 32 -



इतर उत्पन्न

26,96,040                 िनिवदा िवकर्ी दारे 8,60,068                  

98,047                     सयंतेर् व हत्यारे यांच्यापासनू िमळालेले भाडे 88,000                      

11,10,117                   मत् य यवसाय वािमत्व हक्का दारे ा त उत्पन्न 1,56,658                  

5,69,340                  दंड व आकार 12,38,647                

6,06,14,363              उपसा िंसचन योजनांची वीज आकार वसलूी

7,90,04,946            िकरकोळ जमा 5,05,34,469            

14,40,92,853      5,28,77,842      एकूण

महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु
 सन 2014-15 या 

वषार्करीता रु. पिरिश ट कर्. XI  सन 2015-16 या
वषार्करीता रु.
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महारा  कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणुे-11 

पिरिश ट- XII 
 

          आयकर अिधिनयम 1961 मधील कलम 44 एबी अ वये आ ही कर लेखापरी ण पणू केले असून सदर 
लेखापरी णास यव थापनाने तयार केलेले लेखे मे.सतीश नगरे आिण असो. यांनी संकलन केलेले असनू 
महामंडळाचे अंतगत लेखापरी ण म.ेकोलते आिण असो. सनदी लेखापाल यांनी केलेले आहे.  
           आ ही 3CA / 3CD माणप  हे यां या अहवालाव न िदलेले असनू कलम 44 एबी अ वये िनगिमत 
आलेले माणप ावरील भा य खालील माणे दे यात येत आहे. 
िदनांक 31 माच 2016 अखेर लेखांकन धोरण व िटपणी  

अ लेखांकना संबंिधत मह वाचे धोरण. 
I  सवसाधारण :- 
 1. लेखांकनासंबधीत िवशेष धोरण अवलंबले नस यास  सवसाधारण चिलत लेखांकन णाली अवलंबली 

जाते. 
 2. िदनांक 01/04/1996 रोजी शासनाने ह तांतरीत केलेली मालम ा व दायी वांचे लेखांकन यव थापनाने 

नमुद के या माणे घेतलेले असनू या यितिर त लेखांकन पुवल ी प दतीने केलेले आहे. 
 3 िदनांक 31/03/2015 अखेर क प िवकास लेखा व ताळेबंद सवसाधारण लेखांकन त वानुसार ठेव यांत 

आलेला आहे. 
 4 महामंडळाची लेखांकन प दती रोख णाली त वावर आधारीत आहे यानुसार उ प न व खच चे लेखांकन 

य  जमा/खच त वावर ठेव यांत येत अस याने कोण याही कार या येणे उ प न व होणा-या 
खच बाबतची तरतुद कर यांत आलेली नाही. 

II  थावर मालम ा 
 1 महारा  शासनाने िदनांक 01/04/1996 व त नंतर ह तांतरीत केले या मालम ेची कमत ही 

यव थापनाने ठरिव या माणे घेतलेली आहे. 
 2 आ थक वष  दर यान खरेदी केले या मालम ेचे मू यांकन हे यावरील आक मक खच व जोडणी 

शु कासहीत केले आहे. 
 3 महारा  कृ णा खोरे िवकास महामडंळ अिधिनयम 1996 मधील कलम-43 म ये िन द ट के या माणे 

रो यांवरील याज व इतर खच हे क पावर टाकले जातात. 
 4 धरण, क प व काल यांचे यव थापन िदनांक 01/01/2005 पासनू शासनाकडे वग/ह तांतरीत 

कर यांत आलेले आहे. तथापी महामंडळाची मालम ा िव व थांकडे तारण ठेवलेली अस याने यांचा 
समावेश महामडंळा या ले यांम ये कर यांत आलेला आहे. 

III  घसारा 
  महारा  कृ णा खोरे िवकास महामडंळ अिधिनयम 1996  अ वये घसा-या बाबतची तरतुद आहे, परंत ू

महामंडळाकडून घसारा आकार यांत आलेला नाही. 
 
 
 

IV  चालु क प िवकास कामे 
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 1 चाल ु क प िवकास कामांम ये आजअखेर य , अ य  खच यव थापन, आ थापना, आ थक व 
अ ीम इ यादी बाबीवरील खच चा समावेश आहे. 

 2 िदनांक 01/04/1996 ची चाल ु क प िवकास कामांची कमत ही यव थापनाने नमूद के या माणे 
दशिव यांत आलेली आहे. 

V  गुंतवणकू 
  गुंतवणकू ही रा त मू या माणे आहे. 

VI  चालू मालम ा 
  सामु ी 
 1 सं हीत व तुंचे मू यमापन हे यव थापनाने ठरिवले माणे रा त भावा माणे (at cost) घेतलेले आहे. 

काळानुसार सं हीत व तुं या कमतीम ये होणारा घसारा व य  साठयाम ये आढळणा-या 
तफावतीबाबत तरतुद कर यांत आलेली नाही. 

VII  सेवािनवृ ीचे फायदे 
  महामंडळाचे कमचारी हे शासनाचे ितिनयु तीवरील कमचारी आहेत. सेवािनवृ ीचे दायी व महारा  

शासनाचे अस याने महामंडळाने यांना सेवािनवृ ीचे फायदे दे यासाठी दायी वाम ये लेखांकन व-15 
नसुार वेगळी तरतुद केलेली नाही. 

ब ले यांवरील भा य िटपणी 
1 अ .13934.80 कोटी चे भाग भांडवल (मागील वष  .13194.30 कोटी) याम ये िदनांक 01/04/1996 

रोजी ह तांतरीत केले या मालम ेचा समावेश आहे. 

 ब उ प नावरील खच चे अिध य .7.71 कोटी (मागील वष  . 2.27 कोटी) िदनांक 31/03/2016 अखेर 
हे भांडवली चाल ूकामावर वग कर यात आलेले आहे.  

2  कज रोखे 
 अ वष अखेरीस र कम . 4.42  कोटी पयांचे कज रो यांचे दान बाकी आहे. कज रो यांची उभारणी 

महामंडळाची मालम ा तारण ठेऊन कर यांत आलेली आहे. महारा  शासनाकडून ा त झालेली/होणारी 
र कम ठरावीक बकँ खा याम ये जमा केली होती आिण याज परतावा व मु ल परतावाबाबतची 
शासनाकडून हमी ा त झालेली होती. 

 ब कजरोखे मािलका-II, III, 2001-A & 2003-A वरील याज जे हा य ात दान होईल त हा 
ले यांम ये दशिव यात येईल. 

3  मडंळांतगत वग कर यात आले या सव रकमांचा ताळमेळ घेत यानंतर या रकमा ले यांम ये समािव ट 
कर यात येतील. िवभागांतगत िशलका या पिरचलन खा यातील असमायोिजत न द  तसेच मंडळांतगत,  
आंतरिवभागीय आिण िवभाग-मडंळ यां यातील असमायोजीत न दी दशिवतात तसेच या ताळमेळा या 
अिधन राहून दशिव यांत येतात. 
 

4  महामंडळाअंतगत असणा-या म ा या महारा  शासना या मालकी या अस याने महामंडळाकडून 
मकृखोिव अिधिनयम 1996 मधील कलम 44 अ वये आकारणे आव यक असलेला घसारा दशिवला 
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जात नाही. 

5  चाल ु वष  महामंडळाने िमळिवलेले याज हे क प कामािशवाय सुर ा अनामत, िवतरीत पण 
िवभागाकडे खच होणेपवू चा िनधी  यावरील असनू सदर याज संबधीत शासकीय अनदुाना या अनुषंगाने 
दशिव यांत येते. 

6  मालम ा अिधिनयमा माणे थावर मालम ा :- जमीन, इमारत व क प यांची मालकी जशी आहे 
तशी ताळेबंदाम ये दशिव यांत आलेली असनू यांचे ह तांतरण मालम ा अिधिनयमा वये महामडंळा या 
नावाने कर यांत आलेली नाही. 

7  शासन हमी र कम .133.48 कोटी ही िदनांक 31.03.2016 रोजी देय होती याची तरतूद महामंडळाने 
केलेली नाही. कारण महामंडळाची लेखांकन प दती ही रोख णाली त वावर आधारीत आहे.   

8  जेथे आव यक असले तेथे मागील वष चे आक ांचे गटिवभाजन कर यात आले आहे. 

9  धनको, ऋणको, अ ीम व अनामत रकमांचे आकडे हे पडताळीस अधीन राहून असतील. 

 
 
किरता चोकरा आिण गांधी 
सनदी लेखापाल 
एफआर नं.101866 ड य ू
 

वा रीत 
राजेश गांधी 

सनदी लेखापाल, 
भागीदार 

एम. ं  31383 

 
 
 
 

वा रीत 
मु य लेखा व िव  अिधकारी 

महारा  कृ णा खोरे िवकास महामंडळ 
पणेु-411 011 

 
 
 
 

वा रीत 
कायकारी संचालक 

महारा  कृ णा खोरे िवकास महामंडळ 
पणेु-411 011 

   
िठकाण :- पणेु   
   
िदनाकं 30/09/2016   
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पिरिश ट- XIII 
महारा  कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणुे-11 

िदनांक 31/03/2016 अखेर लेखांकन धोरण व िटपणी  
अ. . तपशील अिभ ाय 
अ लेखांकना संबंिधत मह वाचे धोरण.  

I  सवसाधारण :-  
 1. लेखांकनासंबधीत िवशेष धोरण अवलंबले नस यास  

सवसाधारण चिलत लेखांकन णाली अवलंबीली जाते. 
भा य नाही 

 2. िदनांक 01/04/1996 रोजी शासनाने ह तांतरीत केलेली 
मालम ा व दायी वांचे लेखांकन यव थापनाने नमदु 
के या माणे घेतलेले असनू या यतीरी त लेखांकन पवुल ी 
प दतीने केलेले आहे. 

भा य नाही 

 3 िदनांक 31/03/2015 अखेर क प िवकास लेखा व ताळेबंद 
सवसाधारण लेखांकन त वानसुार ठेव यांत आलेला आहे. 

भा य नाही 

 4 महामंडळाची लेखांकन प दती रोख णाली त वावर आधारीत 
आहे यानुसार उ प न व खच चे लेखांकन य  जमा/खच 
त वावर ठेव यांत येत अस याने कोण याही कार या येणे 
उ प न व होणा-या खच बाबतची तरतुद कर यांत आलेली 
नाही. 

भा य नाही 

II  थावर मालम ा  
 1 महारा  शासनाने िदनांक 01/04/1996 व त नंतर 

ह तांतरीत केले या मालम ेची कमत ही यव थापनाने 
ठरिव या माणे घेतलेली आहे. 

भा य नाही 

 2 आ थक वष  दर यान खरेदी केले या मालम ेचे मू यांकन हे 
यावरील आक मक खच व जोडणी शु कासहीत केले आहे. 

भा य नाही 

 3 महारा  कृ णा खोरे िवकास महामडंळ अिधिनयम 1996 
मधील कलम-43 म ये िन द ट के या माणे रो यांवरील 
याज व इतर खच हे क पावर टाकले जातात. 

भा य नाही 

 4 धरण, क प व काल यांचे यव थापन िदनांक 01/01/2005 
पासनू शासनाकडे वग/ह तांतरीत कर यांत आलेले आहे. 
तथापी महामडंळाची मालम ा िव व थांकडे तारण ठेवलेली 
अस याने यांचा समावेश महामंडळा या ले यांम ये कर यांत 
आलेला आहे. 

भा य नाही 

III  घसारा  
  महारा  कृ णा खोरे िवकास महामडंळ अिधिनयम 1996  

अ वये घसारा बाबतची तरतुद आहे परंत ू महामडंळाकडून 
खसारा आकार यांत आलेला नाही. 

शासन म ा अस याने व क प पणू 
झा यानंतर शासनाकडे म ा वग 
कर यात येत अस याने घसारा 
आकार यात येत नाही. 

IV  चालु क प िवकास कामे  
 1 चाल ु क प िवकास कामांम ये आजअखेर य , अ य  

खच यव थापन, आ थापना, आ थक व अ ीम इ यादी 
बाबीवरील खच चा समावेश आहे. 

भा य नाही 
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अ. . तपशील अिभ ाय 
 2 िदनांक 01/04/1996 ची चाल ु क प िवकास कामांची 

कमत ही यव थापनाने नमूद के या माणे दशिव यांत 
आलेली आहे. 

भा य नाही 

V  गुंतवणकू  

  गुंतवणकू ही रा त मू या माणे आहे. भा य नाही 

VI  चालू मालम ा  

  सामु ी  

 1 सं हीत व तुंचे मू यमापन हे यव थापनाने ठरिवले माणे 
रा त भावा माणे (at cost) घेतले आहे. काळानुसार सं हीत 
व तुं या कमतीम ये होणारा घसारा व य  साठयाम य े
आढळणा-या तफावतीबाबत तरतदु कर यांत आलेली नाही. 

भा य नाही 

VII  सेवािनवृ ीचे फायदे  

  महामंडळाचे कमचारी हे शासनाचे ितिनयु तीवरील कमचारी 
आहेत. सेवािनवृ ीचे दायी व महारा  शासनाचे अस याने 
महामंडळाने यांना सेवािनवृ ीचे फायदे दे यासाठी 
दायी वाम ये लेखांकन व-15 नसुार वेगळी तरतुद केलेली 
नाही. 

भा य नाही 

ब ले यांवरील भा य िटपणी  
1 अ .13934.80 कोटी चे भाग भांडवल (मागील वष  

.13194.30 कोटी) याम ये िदनांक 01/04/1996 रोजी 
ह तांतरीत केलेली मालम ेचा समावेश आहे. 

भा य नाही 

 ब उ प नावरील खच चे अिध य .7.71 कोटी (मागील वष  . 
2.27 कोटी) िदनांक 31/03/2016 अखेर हे भांडवली चाल ू
कामावर वग कर यात आलेला आहे.  

भा य नाही 

2  कज रोखे  

 अ वष अखेरीस र कम . 4.42  कोटी पयांचे कज रो यांचे 
दान बाकी आहे. कज रो यांची उभारणी महामंडळाची 

मालम ा तारण ठेऊन कर यांत आलेली आहे. महारा  
शासनाकडून ा त झालेली/होणारी र कम ठरावीक बकँ 
खा याम ये जमा केली होती आिण याज परतावा व मु ल 
परतावाबाबतची शासनाकडून हमी ा त झालेली होती. 

भा य नाही 

 ब कजरोखे मािलका-II, III, 2001-A & 2003-A वरील याज 
जे हा य ात दान होईल त हा ले यांम ये दशिव यात 
येईल. 
 

भा य नाही 

3  मडंळांतगत वग कर यात आले या सव रकमांचा ताळमेळ 
घेत यानंतर या रकमा ले यांम ये समािव ट कर यात येतील. 
िवभागांतगत िशलका या पिरचलन खा यातील असमायोिजत 

भा य नाही 
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अ. . तपशील अिभ ाय 
न द  तसेच मंडळांतगत,  आतंरिवभागीय आिण िवभाग-मडंळ 
यां यातील असमायोजीत न दी दशिवतात तसेच या 
ताळमेळा या अिधन राहून दशिव यांत येतात. 

4  महामंडळाअंतगत असणा-या म ा या महारा  शासना या 
मालकी या अस याने महामंडळाकडून मकृखोिव अिधिनयम 
1996 मधील कलम 44 अ वये आकारणे आव यक 
असलेला घसारा दशिवला जात नाही. 

भा य नाही 

5  चाल ु वष  महामंडळाने िमळिवलेले याज हे क प 
कामािशवाय सरु ा अनामत, िवतरीत पण िवभागाकडे खच 
होणेपवू चा िनधी  यावरील असनू सदर याज संबधीत 
शासकीय अनदुाना या अनषंुगाने दशिव यांत येते. 

भा य नाही 

6  मालम ा अिधिनयमा माणे थावर मालम ा :- जमीन, 
इमारत व क प यांची मालकी जशी आहे तशी ताळेबंदाम य े
दशिव यांत आलेली असनू यांचे ह तांतरण मालम ा 
अिधिनयमा वये महामंडळा या नावाने कर यांत आलेली 
नाही. 

महामंडळाकडून शासन िनणय िदनांक 
22/01/2014 अ वये मालम ा यव था-
पनासाठी मालम ा यव थापकांची नेमणकू 
कर यात आलेली आहे. 

7  शासन हमी र कम .133.48 कोटी ही िदनांक 31.03.2016 
रोजी देय होती याची तरतदू महामडंळाने केलेली नाही. कारण 
महामंडळाची लेखांकन प दती ही रोख णाली त वावर 
आधारीत आहे.   

भा य नाही 

8  जेथे आव यक असले तेथे मागील वष चे आक ांचे 
गटिवभाजन कर यात आले आहे. 

भा य नाही 

9  धनको, ऋणको, अ ीम व अनामत रकमांचे आकडे हे 
पडताळीस अधीन राहून असतील. 

भा य नाही 

 
किरता चोकरा आिण गांधी 
सनदी लेखापाल 
एफआर नं.101866 ड य ू
 

वा रीत 
राजेश गांधी 

सनदी लेखापाल, 
भागीदार 

एम. ं  31383 

 
 
 
 

वा रीत 
मु य लेखा व िव  अिधकारी 

महारा  कृ णा खोरे िवकास महामंडळ 
पणेु-411 011 

 
 
 
 

वा रीत 
कायकारी संचालक 

महारा  कृ णा खोरे िवकास महामंडळ 
पणेु-411 011 

   
िठकाण :- पणेु   
   
िदनाकं 30/09/2016   
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महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु 

िंसचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार पेठ, पणेु-411011 

 
 
 

मा. भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक, यांनी 
सन 2015-16 च्या वािर्षक लेख्यावरील िनगर्िमत 

केलेला अलग लेखापरीक्षण अहवाल 
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महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु 

िंसचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार पेठ, पणेु-411011 

 
 
 

मा. भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक, यांनी सन 2015-16 च्या 
वािर्षक लेख्यावरील िनगर्िमत केलेला अलग लेखापरीक्षण अहवाल व 

त्यावरील महामंडळाचे अनपुालन (इंगर्जी) सहपतर्ासह 
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MAHARASHTRA KRISHNA VALLEY DEVELOPMENT CORPORATION, PUNE 

Separate Audit Report of  the Comptroller & Auditor General of India o n  the Accounts  o f  Maharashtra Krishna Valley Development 
Corporation, Pune f o r   the Financial Year ended 31 March 2016 

 
Para 
No. 

Particulars of  Separate Audit Report Para Compliance of Corporation to the Audit Para 

1 We have audited the attached Balance Sheet of Maharashtra Krishna Valley 

Development Corporation, Pune as at 31 March 2016 and the Project Development 

Account for the year ended on that date under section 19(3) of the Comptroller and 

Auditor General’s (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with 

Section 47(2) of the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation Act, 

1996.  The audit has been entrusted up to March 2016. These Financial Statements 

are the responsibility of the Management. Our responsibility is to express an 

opinion on these Financial Statements based on our audit.    

 

 

                                 No comments 

2 This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor 

General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to 

classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards 

and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard 

to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and 

efficiency–cum-performance aspects etc., if any are reported through Inspection 

Reports / CAG’s Audit Report separately.   

 

                                 No comments 

3 We have conducted our Audit in accordance with Auditing Standards generally 

accepted in India.  These standards require that we plan and perform the audit to 

obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from 

material miss-statements. An audit includes examining, on test basis, evidences 

supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also 

includes assessing the accounting principles used and significant estimates made 

by management, as well as evaluating the overall presentation of Financial 

Statements.  We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. 

 

 

                                               No comments 
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Para 
No. 

Particulars of  Separate Audit Report Para Compliance of Corporation to the Audit Para 

4 

4.1 

Based on our Audit, we report that : 

We have obtained all information and explanations, which to the best of our 

knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit. 

 

No comments 

4.2 The Balance Sheet and Project Development Account dealt with by this report 

have been drawn up on commercial principles and in so far as the works accounts 

are concerned, these are maintained on the Public Works Accounts pattern. 

 

No comments 

4.3 In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been 

maintained by the Corporation as required Under the Section 47 (1) of the 

Maharashtra Krishna Valley Development Corporation Act, 1996 in so far as it 

appears from our examination of such books. The Annual Accounts for the year 

2015-16 were approved by the Corporation in its 94th meeting held on 17 March-

2017. 

 

 

No comments 

     

    5 

5.1 

5.1.1 

We further report that : 

Balance Sheet 

Assets 

Current Assets, Loans and Advances  (Schedule VI)  : Rs.2082.80 crore. 

Expenditure in excess of Deposit Works: Rs.4.02 crore. 

Security Deposit of Rs.0.16 crore received from a contractor executing work in 

Pimpalgaon Joge Dam project under Pimpalgaon Joge Dam Division of the 

Corporation was wrongly depicted under the above head instead of “Deposits” 

under ‘Current liabilities and Provisions’ This has resulted in understatement of 

Assets and understatement of Liabilities by Rs. 0.16 crore.   

  

 

 

 

 

  

Due entry for the prior period transaction wrongly accounted under the Head  

Expenditure in Excess of Deposit works amounting Rs. 0.16 Crore for 

Pimpalgaon Joge Dam Division, Narayangaon, instead of classifying under  

Miscellaneous Deposits amounting Rs. 0.16 Crore in Pimpalgaon Joge Dam 

Division has been  corrected in the books of account during the Financial Year 

2016-17 necessary rectification entry has been passed and a Copy of Journal 

Voucher entry attached herewith for record. 
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Para 
No. 

Particulars of  Separate Audit Report Para Compliance of Corporation to the Audit Para 

 In view of the facts mentioned above, Audit is requested to peruse the factual 

compliance and the para may please be dropped. 

6. 

6.1 

6.1.1 

 

General 

Current Liabilities and Provisions  (Schedule-III) : Rs.821.89 crore 

Intra- Division balances: Rs.240.83 crore       

The Intra Division account balance of Rs. 240.82 crore represents the net 

unreconciled differences between Head office and the Division offices for 

remittances made between them. 

 

 

 

 

The balance in the Account ‘Intra-Division balance’ represent the net due to 

closure/merging  of the divisions as well as amounts difference of all the 

balances remitted from Head office and the amounts received at Head office 

from all the Division offices and the amounts accounted by the respective 

divisions as amounts received from Head office and amounts remitted to 

Head office funds in transit. 

 The yearly reconciliation of these amounts has not been carried out 

since inception and therefore it would be very difficult to ascertain the actual 

intra division balances which are outstanding until completion of  the 

reconciliation. 

MKVDC has already started the process of the reconciliation and accordingly 

Chartered Accountant firm was engaged to carry out the first stage of 

reconcilition i.e.merging of the data of Head office and all divisions for the 

period from 1st April, 1996 to 31st March 2013, now during the  second stage 

new agency is being apointed to reconcile the diffrances in Divisions/Circle 
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No. 
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and Head Office accounts. After the completion of the second stage, the list of 

rectification entries will be finalized and upon verification  thereafter the 

individual items of division wise balances will be correctly available. 

 In view of the facts mentioned above, Audit is requested to peruse the 

factual compliance and may drop the para. 

6.2 Fixed Assets (Schedule-IV) 

The excess of expenditure over income as per the Project Development Account is 

transferred to the Fixed Assets (Schedule-IV) and shown as pending allocation to 

project works. As on March 2016 of Rs.7,781.80 crore which had been transferred 

from Project Development Account over the year is shown pending and not 

allocated to Project Works to reflect the correct value of individual projects. In the 

absence of allocation of excess of expenditure over income to projects, the 

correctness of the value of individual projects can not be certified. 

 

The Process to allocate the project wise accumulated net deficit transferred 

from project development account has already been initiated and the project 

value has been considered as a unit of allocation,  Some of the divisions have 

been transferred from corporation  to the Government and some of the 

Divisions are closed, however the balances remained with the Corporation, to 

ensure correct allocation the reconciliation is necessary, after the reconciliation 

of MKVDC Accounts from the Year 1996-97 to 2015-2016 & upon 

determination of the respective projects costs recorded in the books of account 

of the Corporation as well as of the Division, the allocation will be finalized 

.The net deficit accumulated since inception of the Corporation & shown as a 

part of asset block vide Schedule IV however after allocation to respective 

projects will also be reflected under the same Schedule as such, current 

position does not affect, the final status in Annual Accounts.  

      In view of the factual position, Audit is requested that the para may please 
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be dropped. 

7 Significant Accounting Policies and Notes to Accounts 

i) As per the Notes to Accounts at serial no.4 it has been stated that the ownership 

of the assets vests with the Government of Maharastra due to which depreciation 

as required under the MKVDC Act, (Section 44) is not provided. Since as Section 

15 (1)(a) of MKVDC Act, 1996 the properties and assets comprising moveable’s 

and immovable’s including irrigation projects, hydro electric power projects, 

works under construction and management of completed schemes situated in the 

area of operation of the Corporation and which were under the control of the 

Irrigation Department were vested in and transferred to the Corporation, the 

statement that the ownership of the assets vests with the Government of 

Maharashtra is incorrect. Non-charging of depreciation on the completed assets on 

the premise that the ownership of the assets vests with the Government was in 

violation of the provisions of MKVDC Act, and commercial accounting principles, 

resulting in non–provisioning for depreciation which is not quantifiable in audit 

and thereby depicting incorrect expenditure and net value of fixed assets.  

 

 

 

 

 

The share capital contribution including the initial (100%) share capital is 

provided from Govt. of Maharashtra to the MKVDC and as such the MKVDC 

is wholly owned Corporation of the Govt. of Maharashtra. However as per 

Section 15 (1) (a) of MKVDC Act, 1996, all the Assets and Liabilities as on 

the date was vested in MKVDC and MKVDC is further supposed to account 

for all the profit and losses in the yearly accounts of the Corporation  As such 

the note to the Annual Accounts recorded in the accounts for the Corporation 

for the F. Y. 2015-16 regarding ownership is correct.  

     The section 44 of the MKVDC Act provides as Corporation make provision 

for depreciation fund at such rates and such terms as may be specified by the 

Comptroller and Auditor General of India and consultation with the State 

Govt. However Section 16 of MKVDC Act “ where any doubt or dispute 

arises as to whether any property or assets have vested in the Corporation 

under section 15 or any rights, liabilities or obligations have become the rights, 

liabilities or obligations of the Corporation under that section, such a doubt or 

dispute shall be referred to the State Govt. whose decision shall be final”. 

   Regarding non providing depreciation on completed projects, it is stated that 

the issue of depreciation has  already been referred to the Accountant General 
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ii) The Corporation is following cash system of accounting as against the generally 

accepted accrual system of accounting which is a fundamental accounting 

assumptions underlying the preparation and presentation of Financial Statements. 

As such major liability towards works and other bills payable to contractor / 

services providers for the projects of the Corporation where not provided for, 

resulting in overstatement of surplus and understatement of current liabilities 

which is not quantifiable in audit.   

(A&E), Nagpur, vide letter No.WM-2/MKVDC/89 date 5-11-1996  and it was 

opined by the A G that the Govt. accounts are kept on actual Cash Basis and 

hence there is no question of fixing of asset value by depreciation and 

accordingly it was decided by the Governing Council meeting of the MKVDC 

vide Resolution No. 28/4 Dated 20.06.2002 not to make provision for  

Depreciation   as the works under the jurisdiction of MKVDC pertains to 

infrastructure projects and no profits accrue through the  same. (Copy of the 

MKVDC Governing Council Resolution and copy of the communication 

resting with Corporation is enclosed for ready reference.)  

In view of the provisions of Section 15,16 and 44  of the MKVDC Act, the 

stand of the Corporation and Notes to Account in the said regard is correct. 

      In view of the facts mentioned above, Audit is requested to peruse the 

factual complianceand may consider to drop the para. 

Maharashtra Krishna Valley Development Corporation is a 100% Govt. of 

Maharashtra owned Corporation and was formed vide MKVDC Act, 1996. Till 

the year 2004-05, the Corporation’s main business comprised construction of 

dams, canals and other irrigation schemes and sale of water to irrigation, 

domestic and Industrial purpose. At that time Corporation was following 

Accrual System of Accounting. However with effect from 01.01.2005 the 

Corporations revenue earning Divisions including activities of sale of water 
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and maintenance thereof have been transferred to Govt. of Maharashtra. As a 

result, Corporation’s present activity limited to construction of Dams, Canals 

and other Irrigation Schemes. In view of significant change in nature of 

business, the Corporation has opted Cash basis Accounting System with effect 

from 1st April 2005 whereby all expenses, income, assets and liabilities are 

being  accounted only on cash receipt and payment basis, therefore liability 

towards works and other bills payable to contractor/services providers for the 

projects of the Corporation were  not provided in financial statement. 

     In view of the facts mentioned above, Audit is requested to peruse the 

factual compliance and para may please be dropped. 

8 Effects of audit comments 

The net impact of the audit comments given in the preceding paragraphs is that as 

on 31 March 2016, Liabilities were understated by Rs. 0.16 crore, and Assets were 

understated by Rs. 0.16 crore. 

 

   Para wise reply given above 

9 Grants 

Out of the total grants of Rs. 1,510.82 crore received during the year (including 

opening balance Rs.438.6422 crore) the Corporation utilized a sum of Rs.1,136.68 

crore leaving a balance of Rs.374.14 crore. 

 

Grants distributed by Govt. of Maharashtra remained unspent at the end of the 

financial year is due to following reason, however the unspent amount 

remained in PLA.with Govt.of Maharashtra, maintained at Pune Treasury. 

i. Revised Administrative Approval for some major Projects awaited from 

Govt. of Maharashtra. 
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ii. Some remaining expenditure within approved Administrative Approval 

projects were completed but there was no liability accrued therefore  

balance grant of these projects were remain unspent. 

iii. Unavoidable situation at field level i.e. Land Acquisition, Rehabilitation 

etc. 

iv. Reasons beyond the control of the Corporation   

Now  the  redistribution order of unspent balance was received from the 

Govt.of Maharashtra – WRD & the unspent grant will be utilized or 

surrendered before 30th June 2017. 

In view of the facts mentioned above Audit is requested to drop the para. 

10 Management Letter 

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought 

to the notice of MKVDC through a management letter issued separately for 

remedial / corrective action. 

 

The necessary remedial / corrective action will be taken separately in due 

course as per Management Letter.  

11 Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance 

Sheet and Project Development Account dealt with by this report are in agreement 

with the books of accounts. 

Audit reported that the Balance Sheet and Project Development Account for 

Financial Year 2015-16 are in agreement with the Books of Accounts. 

 

12 In our opinion and to the best of our information and according to the explanations 

given to us, the said Financial Statements read together with the Accounting 

Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above 

Audit opined that to the best of Audit  information and according to the 

explanations given to Audit the said financial statements read together with the 

accounting policies and Note on Accounts and subject to the significant 
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Annexure 

Para 
No. 

Particular Compliance 

i) Physical verification of assets and inventories. 

The Fixed Asset Registers are maintained at Division levels. The details or 

certificate of physical verification of Fixed Assets/ inventories conducted 

were not made available at Head Office. 

 

As per provisions in Para No.245 of MPW manual the detailed information of 

land acquisition, certified copy of orders and its update Register is to be 

maintained by concerned Division officers. In Corporation the required land 

acquisition is done by the concerned Executive Engineers, of the Corporation. 

Hence the related records shall be kept at the division level. Accordingly the 

land acquisition record is maintained at division level and not at Corporation 

(Head office) level.  

The instructions were given to the  concerned  field level officers to update 

the land acquisition records as per provisions in MPW manual Para No. 245 at 

their level vide MKVDC Circular No. MKVDC/Accounts/2B&Asset 

Register/5170/2016 dated 6-09-2016. Further the Instructions were also issued 

to maintain Asset Register and provide Certificate every year before 30th June. 

                   The concerned Superintendent Engineer & Executive Engineer 

were also instructed to verify the above record at division level. Further the 

detailed monitoring system at the level of the Corporation has been initiated 

& the follow up letter in the said regard was also issued to the concerned 

Divisional Commissioners & Collectors vide DO letter No.8  Date 07 

September 2015, Letter No 6121 dated 15/11/16. 

     In view of the facts mentioned above, Audit is requested to peruse the 

factual compliance and Para may please be dropped. 
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(ii) Internal Audit/Internal Control. 

The Corporation had appointed firm of Chartered Accountants to conduct 

the internal audit of the Corporation. The firm had conducted the internal 

audit for the period 2015-16.  

 

Internal Audit Report submitted by the Chartered Accountant Firm & 

deficiencies pointed out are closely monitored by the MKVDC. Concerned  

Division Office directly submits compliance report to the Internal Auditor. In 

Divisional Account Officer’s periodical meeting at MKVDC Head Office, the 

progress of status of Internal Audit compliance  reviewed & suitable guidance 

is given to ensure better internal check/control. 

In view of the facts mentioned above, Audit is requested to peruse the factual 

compliance & para may please be accepted.   

(iii) Regularity in payment of statutory dues.  

The Corporation had collected Royalty charges from the bills paid to 

contractors and an amount of Rs 2.44 crore was not remitted to Government 

Account as on 31st October 2016. All dues payable by Corporation  towards 

Income tax, Work Contract tax and Professional fees etc. were paid 

regularly.  

       

 The amount of Royalty charges deducted from the contractors bills by the  

Divisions  and credited to MKVDC’s  collection account is being released by  

the MKVDC as per Division’s demand recommended by the Controlling 

Officer and only Rs. 2.44 crore are pending due to awaiting of demand from 

divisions. The efforts are being takent to verify too outstanding Royality 

charges payable to Govt. & shall be paid as early as possible. 

In view of the facts mentioned above the compliance may please be accepted. 
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Effects of Audit Comments on Accounts. 

Particular Compliance 

Liabilities  

Understatement  

              

              

 

 

 

Liabilities are understated by Rs. 0.16 Crore. 

Para No Amount (Rs. in Crore) 

5.1.1 0.16 

Total 0.16 

Due entry for the prior period transaction wrongly accounted under the Head  Expenditure 

in Excess of Deposit works amounting Rs. 0.16 Crore for Pimpalgaon Joge Dam Division, 

Narayangaon instead of Miscellaneous Deposits amounting Rs. 0.16 Crore in Pimpalgaon 

Joge Dam Division has been  corrected in the books of account during the Financial Year 

2016-17 necessary rectification entry has been passed and a Copy of Journal Voucher 

entry attached herewith for record. 

 In view of the facts mentioned above, Audit is requested to peruse the factual compliance 

and the para may please be dropped. 

ASSETS 

Understatement 

 

 

 

 

 

Assets are understated by Rs. 0.16 Crore. 

Para No Amount (Rs. in Crore) 

5.1.1 0.16 

Total 0.16 

Due entry for the prior period transaction wrongly accounted under the Head  Expenditure 

in Excess of Deposit works amounting Rs. 0.16 Crore for Pimpalgaon Joge Dam Division, 

Narayangaon instead of Miscellaneous Deposits amounting Rs. 0.16 Crore in Pimpalgaon 

Joge Dam Division has been  corrected in the books of account during the Financial Year 

2016-17 necessary rectification entry has been passed and a Copy of Journal Voucher 

entry attached herewith for record. 

 In view of the facts mentioned above, Audit is requested to peruse the factual compliance 

and the para may please be dropped. 
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महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणेु 

िंसचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार पेठ, पणेु-411011 

 
 
 

मा. भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक, यांनी सन 2015-16 च्या वािर्षक 
लेख्यावरील िनगर्िमत केलेला अलग लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील 

महामंडळाचे अनपुालन (मराठी अनवुाद) 
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महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणुे यांचे िदनांक 31 माचर् 2016 रोजी संपणाऱ्या वषार्च्या लेख्यावरील  
मा. भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक, यांनी िनगर्िमत केलेला अलग लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील महामंडळाच्या अनपुालन अहवालाचा मराठी अनवुाद 

पिरच्छेद मु ा अनपुालन  

1      भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक (कतर् ये, अिधकार व सेवाशतीर्) 
अिधिनयम 1971 मधील कलम 19(3) व मकृखोिवम अिधिनयम 1996 मधील 
कलम 47 (2) नसुार आ ही महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणुे यांचे 
िद.31 माचर् 2016 अखेरचे सोबत जोडलेले ताळेबंद पतर्क आिण जमाखचर् लेखे 
( क पिवकास लेखे) तपासले. िदनांक 31 माचर् 2016 पयतच्या कालावधीचे 
लेखापरीक्षणाचे काम भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक यांचेकडे सोपिवलेले 
आहे.  

ततु िव ीय िववरणपतर् तयार करणे ही महामंडळाच्या यव थापनाची जबाबदारी 
आहे. आमच्या लेखापरीक्षणाच्या आधारे ततु िववरणपतर्ावर िव ीय भा य 
करण्याची जबाबदारी आमची आहे.  

 

भा य नाही.  

2     ततु अलग लेखा अहवालात भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक यांनी 
लेखांकन पध्दतीवरील अिभ ाय हे वगीर्करण, आदशर् लेखांकन पध्दती, सु प ट 
लेखांकनाचे िनकष यांचा िवचार करुन िदलेले आहेत. िव ीय यवहारावरील 
िनरीक्षणे ही लेखापरीक्षणातील कायदा / िनयम व ठराव (औिचत्य, िनयिमतपणा 
आिण माणब ता) आिण कायर्क्षमता तथा कृतीिशल दृ टीकोन इत्यादी चे पालन 
करुन अहवालात िंकवा िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक यांचे लेखा परीक्षण 
अहवालात वतंतर्पणे न दिवलेले आहेत. 

 

भा य नाही. 

3      आ ही भारतातील सवर् साधारण चिलत िनयम व लेखापरीक्षण मानकानसुार 
लेखापरीक्षण केलेले आहे. सदर मानकानसुार िव ीय िववरणपतर् हे ढोबळपणे 
चकुीचे िवधान / तर्टूीपासनू मक्त असले पािहजे. िव ीय िववरणपतर्ात दशर्िवले या 
रकमांचे परुा याच्या आधारे परीक्षण लेखापरीक्षणात होते. तसेच लेखापरीक्षणाची 
तत्वे यव थापनाचे साथर् अंदाज व िव ीय िववरणपतर्ांचे एकंदर सादरीकरणाचे 
मु यमापन करण्यात येते. आ ही ज्या िन कषार् त आलो आहोत, त्याकिरता आ ही 

 

भा य नाही. 
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पिरच्छेद मु ा अनपुालन  

केलेले लेखापरीक्षण हे आधारभतू आहे. 

4 आमच्या लेखा परीक्षणाच्या आधारे अहवाल देण्यात येतो की,  

   4.1 लेखापरीक्षणाच्या उि टांसाठी आव यक असलेली सवर् मािहती व खलुासा आ ही 
ा त करुन घेतला आहे.  

 
भा य नाही. 

4.2 या अहवालाशी संबंिधत ताळेबंद व क प िवकास लेखा हे यापारी तत्त्वावर व 
बांधकाम लेखा हा सावर्जिनक बांधकाम लेखा संिहतेवर आधारीत तयार केला 
आहे.        

 
भा य नाही. 

4.3 आमच्या मते महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणुे यांनी महारा टर् कृ णा 
खोरे िवकास महामंडळ, अिधिनयम 1996 मधील कलम 47 (1) नसुार योग्य ते 
लेखे व संदिर्भय अिभलेख म ा न दवही वगळून ठेवले आहेत, असे तपासणी अंती 
आढळले आहे. सन 2015-16 च्या वािर्षक लेख्यांना महामंडळाच्या िनयामक 
मंडळाच्या िदनांक 17 माचर् 2017 रोजी झाले या  94  या बैठकीमध्ये मंजरुी 
िमळालेली आहे.  

आ ही पढुे अहवाल देतो की, 

 
 

भा य नाही. 

5 
5.1 

5.1.1 

ताळेबंद 
मालम ा 
चालु मालम ा, कज आिण अिगर्म (पिरिश ठ कर्.VI): रु. 2082.80 कोटी  
ठेव कामावरील जादा खचर् : रु. 4.02 कोटी   
िंपपळगाव जोगे धरण िवभागा अंतगर्त िंपपळगाव जोगे क पावरील 
कंतर्ाटदाराकडून ठेव कामावरील ा त र.रु 0.16 कोटी  िह अनामत सदरी ठेवणे 
आव यक असताना सदर न द िह चकुीने ठेव कामावरील जादा खचर् यावर 
दशर्िवण्यात आली, त्यामळुे चालू दाियत्व व तरतदु र.रु 0.16 कोटी कमी 
दशर्िवण्यात येऊन त्या माणात चालू मालम ा जादा दशर्िवण्यात आलेली 
आहे.  

 

                                                                                                                                    

 

िंपपळगाव जोगे धरण िवभाग, नारायणगाव या िवभागाकडील कंतर्ाटदाराकडून ा त झालेली ठेव ही 
कामावर चकुीने न दिवण्यात आलेली होती सबब रु 0.16 कोटी जादा खचार्ची न द सन 2016-17 
च्या लेख्यामध्ये पवुीर्च्या आथीर्क वषार्तील दरु तीन दी अन्वये योग्य त्या लेखाशीषार्खाली आता 
न दिवण्यात आलेली आहे व न दीची माणके अिभलेख हणनू  सोबत जोडण्यात आलेली आहेत. 
उपरोक्त व तिुन ठ अनपुालनाचे अवलोकन होऊन सादर अनपुालन ि वकृत करण्यांत येऊन 
पिरच्छेद वगळण्यात यावा िह िवनंती. 
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6 
6.1 

6.1.1 

सवर्साधारण 
चालू दाियत्व व तरतदुी (पिरिश ट-III): रु. 821.89 कोटी   
िवभागांतगर्त िश लक रकमांबाबत: रु. 240.83 कोटी   

मख्य कायार्लय व िवभागीय कायार्लय यामधील आंतरिवभागीय िश लक 
रक्कमेतील रु 240.83 कोटी फरकाबाबत ताळमेळ घेतला नसलेचे िदसनू येते.. 

 

लेख्यामध्ये दशर्िवण्यात आले या आंतरिवभागीय िशलका या काही िवभागीय कायार्लये बंद िंकवा 
समयोिजत वा शासनाकडे वगर् झा याने तथापी वािर्षक लेख्यात िशलका रािह याने तसेच महामंडळ 
कायार्लयाकडून िवभागीय कायार्लयांना देण्यात आलेली रक्कम व िवभागीय कायार्लयाकडून 
महामंडळाकडे जमा करण्यात आलेली रक्कम तसेच पारगमना मधील िनधी यामळुे ामख्याने 
तफावत िदसनू येते. याबाबतच्या वािर्षक ताळमेळ महामंडळाच्या थापनेपासनू घेण्यात आलेला 
नसलेने याबाबत िनि चत आंतरिवभागीय िशलकाबाबतचा तपिशल जोपयत ताळमेळाचे काम पणूर् 
होत नाही तोपयत आंतरिवभागीय िशलका िनि चत व िनधार्िरत करणे शक्य होणार नाही. याबाबत 
महामंडळाने ताळमेळाची कायर्वाही पणुर् करण्यासाठी सनदी लेखापाल यांची िनयक्ती करुन 
याबाबतचा पिहला ट पा सवर् िवभागीय कायार्लये व मख्य कायार्लये यांच्या 1 एि ल 1996 ते 31 माचर् 
2013 पयतच्या समायोिजत तपिशल िनि चत करण्यात आलेला असनू, स ि थतीत दसु-या 
ट यातील मख्य कायार्लय व िवभागीय कायार्लय ताळमेळासाठी नवीन सनदी लेखापाल यांची 
िनयक्ती करण्यात आलेली असनू ताळमेळाचा दसुरा ट पा पणूर् झा यानंतर दरु ती समायोिजत न दी 
पडताळणी अंती िवभागिनहाय दरु त करण्यात येतील. 

         उपरोक्त व तिुन ठ अनपुालनाचे अवलोकन होऊन सादर अनपुालन ि वकृत करण्यांत येऊन 
पिरच्छेद वगळण्यात यावा िह िवनंती. 

6.2 थावर मालम ा  (पिरिश ट कर् IV) 
क प िवकास लेख्यामध्ये ा त जमेपेक्षा झालेला अिधकचा खचर् हा क पावर 
वगीर्कृत न केले या सदरी थावर मालम ा (पिरिश ट-IV) मध्ये दशर्िवण्यात 
आलेला आहे. माहे माचर् 2016 अखेर रु.7781.80 कोटी क प िवकास 
लेख्यामधनू थावर मालम े मध्ये वगीर्कृत केले या क पांच्या खचार्मध्ये 
समायोिजत न के याने क पाची योग्य िंकमत दशर्िवण्यात आलेली नाही. ा त 
जमेपेक्षा जादा झाले या खचार्बाबतच्या न दी क पिनहाय िंकमतीबाबतची 
अचकुता  पडताळणी करता येत नाही. 

 

 

ा त रकमेपेक्षा जादा झाले या खचार्बाबत खचर् क पावर वगीर्कृत करण्याबाबतची िकर्या सरु 
करण्यात आलेली असनू  याबाबत क पाची िंकमत ही घटक माण माननू सदरच्या खचार्चे 
वगीर्करणा ारे समायोजन करण्यात येणार आहे. काही िवभागीय कायार्लय महामंडळाकडून / 
शासनाकडून वगर् झालेने तसेच काही िवभाग बंद झालेले आहेत. तथापी त्यांच्या िश लक रकमा या 
महामंडळाकडील िश लक रकमा हणनू दशर्िवण्यात आले या आहेत. 

वगीर्कृत करावयाच्या खचार्च्या समायोिजत न दीची अचकूतेची पडताळणी साठी क प खचर् 
ताळमेळाचे कामकाज पणुर् होणे आव यक आहे. महामंडळाच्या लेख्यांचे सन 1996-97 ते सन 
2015-16 मधील ताळमेळाचे कामकाज गतीत असनू सदर कामकाज पणूर् झा यानंतर क पाची 
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महामंडळाच्या लेख्यामध्ये दशर्िवण्यात आलेली िंकमत व िवभागीय लेख्यामध्ये दशर्िवण्यात आलेली 
िंकमत याची खातरजमा करुन खचर् वगीर्करणा ारे समायोजन न दी अंितम करण्यात येतील.  

   महामंडळाच्या थापनेपासनू जमा झालेली िन वळ तटू ही एकूण म ा सदरी पिरिश ट-IV नसुार 
दशर्िवण्यात आलेली आहे. जरी क पिनहाय समायोजन न दी के यातरी सध्दा सदर न दी या त्याच 
पिरिश टामध्ये घेण्यांत येणार अस याने सध्याच्या वािर्षक लेख्याच्या अंितम ि थतीमध्ये कोणत्याही 
कारचा बदल होणार नाही. 

उपरोक्त व तिुन ठ अनपुालनाचे अवलोकन होऊन सादर अनपुालन ि वकृत करण्यांत येऊन 
पिरच्छेद वगळण्यात यावा िह िवनंती. 

7 
 

लेखांकन धोरण व लेख्यावरील भा य िटपणी  
1)  वािर्षक लेख्यावरील भा य िटपणीमधील अन ुकर् 4 च्या अनषुंगाने मालम ेची 
मालकी ही महारा टर् शासनाची अस याने महामंडळ अिधिनयम कलम 44 नसुार 
घसारा आकारण्यात आलेला नाही. महामंडळ अिधिनयम 1996 मधील कलम 15 
(1 ) (अ ) नसुार जलसंपदा िवभागाच्या िनयंतर्णाखालील महामंडळाच्या 
कायर्क्षतर्ातील सवर् पाटबंधारे क प, जलिव तु क प, बांधकामाधीन क प 
यांचा समावेश असले या मालम ा व म ा आिण पणूर् झाले या योजनांचे 
यव थापन महामंडळाकडे िनहीत होईल आिण त्यांच्याकडे ह तांतरीत करण्यात 
आलेले असेल. त्यामळुे मालम ेची मालकी ही शासनाची अस याची धारणा 
चकुीची आहे. 

महामंडळाच्या अिधिनयमान्वये महामंडळाची मालम ा ही शासनाची अस याने 
त्यावर घसारा न आकारणे ही बाब महामंडळाच्या अिधिनयमातील तरतदुीचे आिण 
यापारी लेखांकन तत्वाचे उ लंघन आहे. त्यामळुे घसा-याची तरतदु न के याने 
मालम ेच्या िन वळ िंकमतीचे लेखापरीक्षणामध्ये संख्यांत्मक लेखापरीक्षण करता 
आले नाही.  
 

   

    महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळास सरुवातीपासनु 100% भागभांडवल व भांडवली 
अंशदान शासनाकडून ा त होते, त्यामळुे महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळाची मालकी ही 
पणूर्पणे शासनाची आहे, परंत ू महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ अिधिनयम 1996 मधील 
कलम 15 (1)(अ) नसुार सवर् म ा व दाियत्व महामंडळाकडे िनहीत करण्यात आले या आहेत, 
आिण महामंडळाच्या वािर्षक लेख्यामध्ये नफा व तोटा दशर्िवण्यात येत अस याने सन 2015-16 च्या 
वािर्षक लेखा िवषयक भा य िटपणीमध्ये महामंडळाच्या मालकीबाबत केलेले भा य योग्य आहे.  

महामंडळाचे अिधिनयम 1996 मधील कलम 44 अन्वये भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक 
आिण राज्य शासनाच्या स याने िनधीबाबत देणेत आले या घसा-याबाबतचा दर आिण अटी 
शतीर्नसुार महामंडळामाफर् त घसारा िनि चत करण्यात आले या दराने आकारण्यात येईल.तथापी 
महामंडळाकडे िनहीत झाले या मालम ेच्या हक्क व दाियत्व िंकवा कतर् य याबाबत शंका/वाद 
उ व यास महामंडळाच्या अिधिनयम कलम 16 अन्वये महामंडळाची संप ी व मालम ा याबाबत 
कोणतीही शंका वा वाद उ भव यास, सदर वाद अथवा शंका ही राज्य शासनाकडे संदभीर्त करुन 
त्याबाबत राज्य शासनाने िदलेला िनणर्य अंितम राहील. 

पणूर् झाले या क पावर घसारा िनधीची तरतदू करण्याबाबत मा.महालेखाकार (लेखा व हकदारी) 
नागपरू यांच्या पतर् कर् WM-2MKVDC/89 िदनांक 5-11-1996 नसुार महालेखाकार यांनी 
शासनाचे लेखे हे रोख जमा व खचर् या तत्वावर ठेवणेत येत अस याने घसारा आकारुन मालम ेची 
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िंकमत िनि चत करण्याबाबत कोणताही न उ भवत नाही, आिण तद्नषुंगाने मा.िनयामक 
मंडळाच्या ठराव कर् . 28/4 िदनांक 20-6-2002 अन्वये घसारा िनधीची तरतदु महामंडळास नफा 
ा त होत नस याने महामंडळाच्या कायर्क्षतर्ातील क पावर घसारा िनधी न आकारणेबाबतचा ठराव 
मंजरू करण्यात आलेला आहे. सलुभ संदभार्साठी मा.िनयामक मंडळाची ठरावाची व मा. 
महालेखाकार यांच्या पतर्ाची छायांिकत त सोबत जोडण्यात येत आहे.     

उपरोक्त व तिुन ठ अनपुालनाचे अवलोकन होऊन सादर अनपुालन ि वकृत करण्यांत येऊन 
पिरच्छेद वगळण्यात यावा िह िवनंती. 

 2) रोख लेखांकन पध्दती तत्व ही उपािर्जत तत्वाच्या िवरोधी असनू उपािर्जत 
लेखांकन पध्दती ही ि वकृत लेखांकनाची मलुभुत सवर्साधारण पध्दती असताना 
सध्दा महामंडळाचे लेखे हे रोख लेखांकन तत्वानसुार ठेवण्यात येतात. ही बाब मळु 
लेखांकन पध्दतीच्या िवरोधात आहे. महामंडळांतगर्त क पाची कंतर्ाटदार / सेवा 
परुवठादाराच्या कामांचे दाियत्व लेख्यामध्ये न दशर्िव याने पिरणामी चाल ूदाियत्व 
व त्या माणात म ेत अिधक्य िदसनू येत अस याने त्याबाबत संख्यात्मक 
लेखापरीक्षण करता येत नाही. 

महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ हे 100% राज्य शासनाची मालकी आहे आिण महामंडळ 
थापन महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ,अिधिनयम 1996 अन्वये  झालेली आहे, सन 

2004-05 पयत महामंडळाचा मख्य उद ेश हा धरण, कालवा व इतर िंसचन योजनांची िनिर्मती 
करणे आिण शेती,औ ोिगक व घरगतुी वापरासाठी पाण्याची िवकर्ी करणे हा होता, त्यावेळी 
महामंडळाचे लेखे हे उपािर्जत (Accrual) लेखांकन तत्वानसुार ठेवण्यात येत होते.  

तथापी िदनांक 1-1-2005 पासनू महामंडळाकडील महसलू उत्पन्न देणारी िवभागीय कायार्लये आिण 
पाणी िवकर्ी ारे जमा होणारा महसलू व दरु तीसाठी ा त होणारा महसलू याबाबी संबंिधत िवभागीय 
कायार्लयासह राज्य शासनाकडे ह तांतरीत झा याचा पिरणाम वरुप महामंडळाच्या उिद टामध्ये 
झाले या बदलानरुप महामंडळाने िदनांक 1 एि ल 2005 पासनू रोख लेखांकन पध्दतीचा अवलंब 
केला ज्यामध्ये खचर्,उत्पन्न,म ा व कामावरील दाियत्व या त्यक्ष जमा आिण खचर् तत्वावर घेण्यात 
येत अस याने कंतर्ाटदाराची / सेवा परुवठादारांची लंिबत देयकाबाबतची दायीत्वे इत्यादी तरतदु 
महामंडळाच्या वािर्षक लेख्यामध्ये करण्यात येत नाही. 

उपरोक्त व तिुन ठ अनपुालनाचे अवलोकन होऊन सादर अनपुालन ि वकृत करण्यांत येऊन 
पिरच्छेद वगळण्यात यावा िह िवनंती.. 

8 लेखापरीक्षण अिभ ायांचे पिरणाम  
उपरोक्त उ लेिखत परीच्छेदांमध्ये िदले या लेखापरीक्षणांच्या अिभ ायांचा पिरणाम 
असा आहे की, िद.31.03.2016 अखेर दाियत्व रु 0.16  कोटी कमी मु याने 
आिण म ा रु.0.16 मु याने कमी दशर्िवलेली आहे. 

             

 पिर.कर्.5.1.1 मध्ये सदर बाबत तपिशलवार खलुासा सादर करण्यात आलेला आहे.  नमदू व तिुन ठ 
अनपुालनाचे अवलोकन होऊन सादर अनपुालन ि वकृतीस िवनंती आहे . 
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9 अनदुाने  
महामंडळास शासनाकडून आथीर्क वषार्मध्ये एकूण रु 1510.82 कोटी 
(सरुवातीची िश लक रु 438.6422 कोटी सह) अनदुान ा त झाले असनू 
त्यापैकी महामंडळाने रु 1136.68 कोटी  खचर् केले व रु 374.14 कोटी  िश लक 
दशर्िवण्यात आलेले आहे. 

          

 

 

   

   

 

शासनाकडून महामंडळाकडे ा त झाले या अनदुानापैकी वीय पंजी लेख्यामध्ये खालील बाबीमळुे 
िनधी अखिर्चत रािहलेला आहे.  

1) काही मोठया क पांचे सधुािरत शासकीय मान्यता शासन तरावर िवचाराधीन आहे. 

2) काही पणुर् झाले या क पांचा खचर् हा शासकीय मान्यता रकमेपेक्षा कमी आहे तथािप 
त्या क पांवरील दाियत्व लंिबत नाही. अशा क पांचा मंजरू िनधी अखिर्चत आहे. 

3) क्षतर्ीय तरावरील भुसंपादन, पनुवर्सन यासारख्या न टाळता येणा-या बाबीमळुे. 

4) महामंडळाच्या िनयंतर्णाबाहेर असले या बाबी मळुे. 

स ि थतीत अखिर्चत िनधीच्या पनुवार्टपाचे आदेश शासनाकडून ा त झालेले असनू 
अखिर्चत रक्कम 30 जनू 2017 पवूीर् खचर् वा समिर्पत करण्यात येईल. 

            उपरोक्त व तिुन ठ अनपुालनाचे अवलोकन होऊन सादर अनपुालन ि वकृत करण्यांत 
येऊन पिरच्छेद वगळण्यात यावा िह िवनंती. 

10 यव थापन पतर् अलग लेखा परीक्षण अहवालामध्ये नमदु न करण्यात आले या 
उणीवांबाबतच्या सधुारणा / दरु ती घेणेबाबत सचुना महामंडळास वतंतर् पतर्ा ारे 
िनगर्मीत करण्यात येतील. 

यव थापन पतर्ान्वये सचुिवण्यात आले या सधुारणा / दरु त्या बाबतची कायर्वाही वतंतर्पणे 
करण्यात येईल. 

11 उपरोक्त पिरच्छेदामध्ये नमदू केले या िनरीक्षणा यितिरक्त आ ही असा अहवाल 
देतो की, ताळेबंद व क प िवकास लेखा मळु लेख्याशी ससुंगत आहे. 

 

                         

                                                       भा य नाही. 

12  आमच्या मतानसुार व मािहतीनसुार तसेच महामंडळाच्या प टीकरणानसुार उक्त 
िव ीय लेखे व लेख्यावरील भा य िटपणी आिण उपरोक्त नमदु लक्षिनय घटक व 
इतर घटक तसेच िववरणपतर्ामध्ये नमदु लेखापिरक्षण अहवालानसुार,  महारा टर् 
कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणुे यांचा िदनांक 31/03/2016 अखेरचा वािर्षक 

   लेखापरीक्षणास अिधन राहून अिभ ाय नाही, तथापी लेखापरीक्षणातील मािहती आिण त्या 
अनषुंगाने लेखापरीक्षणास िदले या अनपुालनाचा िव ीय िववरणपतर् आिण लेखांकन धोरण, 
लेखांकन िटपण आिण सदर लेखापरीक्षण अहवालातील उपि थत मु ांच्या अिधन सदर लेखापरीक्षण 
अहवाल हा महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळाच्या िद.31.03.2016 च्या ताळेबंदाबाबत 
भारतात सवर्साधारण वीकायर् लेखांकन तत्त्वानसुार सत्य व योग्य  दृ टीकोन यक्त करतो असे 
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पिरच्छेद मु ा अनपुालन  

ताळेबंद, लेखांकन धोरण, लेखांकन िटपण, क प िवकास लेख्यानसुार िन वळ 
तटु इ. भारतातील सवर्साधारण चिलत व मान्य लेखांकन तत्वानसुार खरे व 
न्यायदृ य (True & Fareview) वरुप दशर्िवते. 

लेखापरीक्षणाने प ट अिभ ाय नमदु केले आहेत. 

उपरोक्त व तिुन ठ अनपुालनाचे अवलोकन होऊन सादर अनपुालन ि वकृत करण्यांत येऊन 
पिरच्छेद वगळण्यात यावा िह िवनंती. 

 
 
थळ :- मुंबई 

 
िदनांक :- 06-07-2017

वाक्षरीत 
  भारताचे िनयंतर्क व लेखा परीक्षक  

              धान महालेखापाल, (लेप 1) महारा टर् मुंबई च्या वतीने 

वाक्षरीत 
मख्य लेखा व िव  अिधकारी 

मकृखोिवम, पणुे-11 

वाक्षरीत 
कायर्कारी संचालक 
मकृखोिवम, पणुे-11. 
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जोडपतर्
पिरच्छेद 
कर्मांक 

मु ा अनपुालन

i म ा व सामगर्ीची िनयतकािलक त्यक्ष पडताळणी   

        ि थर म ा न दवही िवभाग तरावर ठेवली जात असनू ि थर म ा व 
साधनसामगर्ीची त्यक्ष पडताळणी के याबाबतचा तपशील िंकवा माणपतर् 
लेखापरीक्षणास उपल ध झाले नाही. 
 
 
 
 
 
 
 
 

            महारा टर् सावर्जिनक बांधकाम िनयम पिु तका पिरच्छेद कर्मांक 245 नसुार 
भसूंपादन करणी संबंधीत िवभागीय अिधकाऱ्यांनी भसूंपादन केले या जिमनीची 
तपशीलवार मािहती व द तऐवजाच्या मािणत ती व अ ावत न दवहया  ठेवण्यात 
आले या आहेत.   
 महामंडळामध्ये भसूंपादनाची कायर्वाही संबंधीत कायर्कारी अिभयंता यांचेकडून 
केली जाते त्या अनषुंगाने आव यक अिभलेख महामंडळ तरावर न ठेवता िवभागीय 
तरावर ठेवण्यात येतात. क्षितर्य तरावरील अिधकाऱ्यांना संकीणर् सावर्जिनक बांधकाम 
अगर्ीम (MPW Advance) पिरच्छेद कर्.245 अन्वये भसूंपादनाशी िनगिडत अिभलेख 
अ यावत ठेवण्याच्या सचूना िदले या आहेत.  
संबधीत अधीक्षक अिभयंता व कायर्कारी अिभयंता यांना िवभागाकडील अिभलेखे 
तपासण्याच्या सचूना िदले या आहेत.  महामंडळाचे पिरपतर्क कर् मकृखोिवम/लेखा/2ब/म ा 
वही/5170/2016 िद.6-9-2016 अन्वये थावर मालम ा न दवही ठेवण्याबाबत त्यानसुार 
दरवषीर् 30 जनू अखेर माणपतर् देण्याबाबत संबंिधत कायार्लयांना सचुना देण्यात आले या 
आहेत. तसेच याबाबत महामंडळ तरावरुन संिनयतर्णाची कायर्वाही सरु असनू संबंधीत 
िवभागीय आयक्त व िज हािधकारी यांना अधर्शासकीय पतर् कर्.  8 िद 7 स टबर 2015 व 
पतर् कर् 6121 िद 15-11-2016  अन्वये अवगत केले आहे.  
उपरोक्त व तिुन ठ अनपुालनाचे अवलोकन होऊन सादर अनपुालन ि वकृत करण्यांत 
येऊन पिरच्छेद वगळण्यात यावा िह िवनंती. 
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ii अंतगर्त लेखापरीक्षण / अंतगर्त िनयंतर्ण   

 महामंडळाने अंतगर्त लेखापरीक्षण करण्यासाठी वतंतर् सनदी लेखापालांची िनयक्ती 
केली असनू यांचेमाफर् त अंतगर्त लेखापरीक्षण करण्याचे काम केले जाते. त्यांनी सन  
2015-16 या कालावधीचे सवर् िवभागांचे लेखापरीक्षण पणूर् केलेले आहे.  

 सनदी लेखापालांकडून सादर करण्यात येणाऱ्या अंतगर्त लेखापरीक्षण अहवालाबाबत 
महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळाच्या तरावर सू म संिनयंतर्ण केले जाते. संबंिधत 
िवभागांकडून अंतगर्त लेखापरीक्षकांना अहवाल सादर केला जातो. मख्य लेखा व िव  लेखा 
अिधकारी, महारा टर् कृ णा खोरे िवकास महामंडळ, पणुे यांचेकडून महामंडळ तरावर 
आयोिजत करण्यात येणाऱ्या िवभागीय लेखापालांच्या बैठकीत याबाबत आढावा घेतला 
जातो.  तसेच अंतगर्त लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षप पतूर्ता अनपुालन पडताळणीअंती 
पन्हा तपासण्यात येते व लेख्यात आव यकतेनसुार दरु त न दी घेण्यात येतात. 
उपरोक्त व तिुन ठ अनपुालनाचे अवलोकन होऊन सादर अनपुालन ि वकृत करण्यांत 
येऊन पिरच्छेद वगळण्यात यावा िह िवनंती. 

iii वैधािनक दानांची िनयिमतता 
           महामंडळाकडे ठेकेदारांच्या देयकांमधनू जमा झाले या वािमत्वधन शु कातील 
रु.2.44 कोटी शासनाकडे 31 आक्टोबर 2016 अखेर जमा केलेले नाहीत.  
           महामंडळाकडून आयकर कायर्कंतर्ाट कर व यवसाय शु क इ. बाबत देय 
रक्कम िनयिमत भरणा केलेली आहे. 

  
महामंडळाने िवभागांकडून िवभागाच्या मागणी माणे कंतर्ाटदारांच्या देयकांमधनू वसलू 
करुन महामंडळाकडे जमा केले या वािमत्व धनापैकी  िनधी िवतरीत केलेला असनू 
िवभागांकडील मागणी अभावी रक्कम रु.2.44 कोटी िनधी िवतरीत करणे अ ापी बाकी 
आहे. सदर जनूी वािमत्वधनाची रक्कम देय आहे िंकवा कसे याचा आढावा घेऊन 
िवभागांकडून मागण्या ा त होताच महामंडळाकडून सत्वर िवतरीत केला जाईल.  
उपरोक्त व तिुन ठ अनपुालनाचे अवलोकन होऊन सादर अनपुालन ि वकृत करण्यांत 
येऊन पिरच्छेद वगळण्यात यावा िह िवनंती. 
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लेखापरीक्षण अिभ ायांचे परीणाम 
 दाियत्व  

 कमी मु य  
  

 

पिरच्छेद कर्. रक्कम रुपये कोटीत 
5.1.1 0.16 
एकुण 0.16 

 

दाियत्व र.रु 0.16 कोटी इतक्याने कमी दशर्िवण्यात आले आहे. 
 

 

िंपपळगाव जोगे धरण िवभाग नारायणगांव या िवभागाकडील  ठेव कामावर चकुीने 
न दिवण्यात आलेली र.रु 0.16 कोटी जादा खचार्ची न द सन 2016-17 च्या 
लेख्यामध्ये दरु तीन दी अन्वये योग्य त्या लेखाशीषार्खाली न दिवण्यात आलेली 
आहे. न दीची माणके  सोबत जोडण्यात आलेली आहे. 

 म ा   

  

कमी मु य 

 

पिरच्छेद कर्. रक्कम रुपये कोटीत 
5.1.1 0.16 
एकुण 0.16 

 

म ा र.रु 0.16 कोटी इतक्याने कमी दशर्िवण्यात आले आहे. 

 
िंपपळगाव जोगे धरण िवभाग नारायणगांव या िवभागाकडील कंतर्ाटदाराकडून 
ा त झालेली  ठेव कामावर चकुीने न दिवण्यात आलेली र.रु 0.16 कोटी जादा 
खचार्ची न द सन 2016-17 च्या लेख्यामध्ये दरु तीन दी अन्वये योग्य त्या 
लेखाशीषार्खाली न दिवण्यात आलेली आहे. न दीची माणके  सोबत जोडण्यात 
आलेली आहे. 
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