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तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, जळगाव 
 

िनयं%क व महालेखापिर0क यांनी तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, जळगाव चा 
िदनांक 31/03/2013 अखेर केलेला अलग लेखा अहवाल 

>?तावना- 
(1) िनयं%क व महालेखापिर0क (कत23ये, अिधकार आिण सेवे9या शत;) अिधिनयम-1971 

मधील कलम =-19(3) तसेच तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ अिधिनयम-1997 अCवये 
तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळा9या िदनांक 31/3/2013 रोजी9या ताळेबंदाचे तसेच 
GकHप िवकास लेखा पिर0ण आIही केले आहे. सदर9या िवJीय Gप%ात तापी पाटबंधारे 
िवकास महामंडळाचे 1 Gादेिशक कायKलय, 2 मंडळ कायKलये, 11 िवभागीय कायKलये व 
58 उपिवभागीय कायKलये यां9या लेOयांचा समावेश आहे. वाPषक लेखे ही महामंडळाची 
जबाबदारी आहे. आIही केलेHया लेखा पिर0णावर आधािरत वाPषक लेOयांवर मत 3यRत 
करSयाची जबाबदारी आमची आहे. 

(2) लेखांकना संबंधीत वग;करण, खा%ीकरण तसेच सुयोUय लेखांकन पVती, मानके व लेखे 
ठेवणे िवषयक पVती इ. वर भारताचे िनयं%क व महालेखाकार यांचे शेरे, अलग लेखा पिर0ा 
अहवालात समािवYट करSयात आलेली आहेत. िविहत कायदे, िनयम, िविनयम (GाधाCयता 
व िनयिमतता) आिण पिरणाम तथा काय20मतेबाबतची मते इ. अनुस[न आPथक 
3यवहारां9या लेखा पिर0णातील शेरे \वतं%िर]या िनरी0ण अहवाला^ारे वा िनयं%क व 
महालेखापिर0क यां9या लेखा पिर0ण अहवाला^ारे कळिवSयात आलेली आहेत. 

(3) भारतात सव2साधारणपे _\वकृत करSयात आलेHया लेखा पिर0णाचे मानकानुसार आIही 
लेOयांचे लेखा पिर0ण केले आहे. वाPषक लेखे हे सव2साधारणपणे दोष रिहत असHयाची 
खा%ी पटिवSयासाठी मानकानुसार आIही िनयोजन व लेखा पिर0ण करावे असे या 
मानकानुसार अपेि0त आहे. सदरचे लेखा पिर0ण हे लेखे व ]या पृYaथ2 जोडलेली सोबतची 
िवJीय िववरणे, कागदप%े या आधारे केलेले आहे. लेखा पिर0णात 3यव\थापने िवचारात 
घेतलेली लेखांकनाची मुलत]वे, लेखांकनाची िववरणप%े, तRते, लेOयांचे सादरीकरण इ. 
बाबी िवचारात घेतलेHया आहेत. आIहास िवcवास आहे की, आIही 3यRत करीत 
असलेHयास मतांना आIही केलेHया पिर0ण पुरेसा आधार होऊ शकतो. लेखा पिर0णाचे 
मत देतांना सव2कष बाबe9या आधारे िनण2य घेSयात आलेला आहे. 

(4) आIही केलेHया लेखा पिर0णाचे आधारे आIही अहवाल सादर करतो की, 
(i) आम9या fानानुसार व िवcवासानुसार लेखा पिर0णाकरीता आवcयक असलेली 

सव2 Gकारची मािहती तथा \पYटीकरणे आIही Gाgत केली आहे. 
(ii) तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ अिधिनयम-1998 9या =-IV मधील कलम-

47(1) मhये महामंडळाने माCय केलेHया नमुCयात ताळेबंद व नफा-तोटा प%क 
तयार करSयात आलेले आहे. 

(iii) तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळाने अिधिनयम =-4 9या िनयम-1998 मधील 
कलम-47(1) नुसार योUय ती लेखा पु\तके व संबंधीत आवcयक असलेली सव2 
संबंधीत अिभलेखे योUय िर]या ठेवलेली आहे, असे आमचे मतानुसार व आIही 
तपासणी केलेHया लेOयातून िदसून आहले आहे. 

आAही पढुील अहवाल देत आहोत.........
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>कEप िवकास लेखा- 

अ) उGपHन 
अ-1 सरु0ा अनामत रIकम व Jयाज अदा करKयासाठी >ाMत िनधी (पिरिशOट P. 9) 

 अEपमदुत ठेव Q. 0.84 कोटी. 

यामhये महाराYk शासनाकडून िमळणाlया अनुदाना 3यितिरRत बँके9या जमा रकमेवरील 

आिण कं%ाटदारास िदलेHया आगाऊ उचलीवरील 3याज हे "महाराYk शासनाकडून Gाgत 

झालेHया भांडवली अंशदान" (पिरिशYठ =.1 मhये) "दािय]व" Iहणून दश2िवणे आवcयक होते. 

]याचा पिरणाम महाराYk शासनाकडून Gाgत झालेले दािय]व भांडवली अंशदान पिरिशYठ =.1 

मhये कमी दश2िवSयामhये झाला आहे. ]यामुळे अनुदान व [. 0.84 कोटी उ]पo जा\त 

दश2िवSयात आला आहे. या अनुषंगाने िन3वळ तूट (तोटा) ही ]या वषKकिरता ]या Gमाणात 

कमी दश2िवSयात आली आहे. 

ताळेबंद 

ब- दायीGव 

ब-1 महाराOR शासनाकडून >ाMत भांडवली अंशदान (पिरिशOट P.1) Q.7874.47 कोटी. 

ब-1.1 सन 2012-13 मधील भांडवली अंशदान Q.300.89 कोटी. 

पिरिशYट =. 1 नुसार शासनाकडून जे [. 29.16 कोटी आिदवासी अनुदान Iहणुन Gाgत झाले 

होते ते आिदवासी अनुदान या लेखा िशषKखाली दश2िवणे आवcयक होते तथािप ते सद लेखा 

िशषKखाली न दश2िवले गेHयाने ते भाग भांडवली अशंदानामhये दश2िवHयामुळे भाडंवली 

अनुदान [. 29.16 कोटeनी जा\त िदसून येते व आिदवासी लेखा िशषKखाली अनुदान [.29.16 

कोटeनी कमी िदसुन येते. 

ब-1.2 आरंिभची िशEलक Q. 3177.22 कोटी 

या मhये सन 2002-2003 ते 2005-2006 पयpत महाराYk पाटबंधारे िवJीय सिमती मयKदीत 

(MPVCL) कडून Gाgत [. 20.51 कोटी हे सुर0ीत दश2िवणे आवcयक होते. तथािप [.20.51 

कोटी वरील देय 3याजा9या रकमे9या दायी]चाबाबत शासनाकडून जो पयpत माग2दश2क सुचना 

Gाgत होत नाही तो पयpत सदर रRकम [. 20.51 कोटी वरील देय 3याजा9या रकमेबाबत खा%ी 

क[न घेता येत नाही. 
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ब-2 चाल ूदायीGव व तरतूदी (पिरिशOट P.3) Q. 229.60 कोटी. 

ब-2.1 हमी शुEकाबाबत तरतूद न करणेबाबत Q. 23.84 कोटी 

तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळाने सन 1998-1999 ते 2002-2003 या कालावधीत 

(मािलका =.1 ते 6) साठी खाजगी सं\थांकडून [. 1299.84 कोटी रकमेचे कज2 रोखे वेळो-

वेळी शासनाने िदलेHया हमी नुसार उभारलेले आहेत. सदर हमी 2% Gती वष2 या दराने व 

दंडनीय 3याज 16 ते 24 % Gती वष2 दराने शासनास देय असलेHया [. 23.84 कोटी 9या 

लेOयात समािवYट केलेला नाही. ]यामुळे दायी]व (पिरिशYट =.3) मhये व Gशासकीय 

बाबeवरील खच2 (पिरिशYट =.8) मhये [. 23.84 कोटी कमी दश2िवSयात आलेले आहेत. 

ब-2.2 सावVजिनक बांधकामे अनामत रIकम (पिरिशOट P.3) Q. 104.32 कोटी. 

िदनांक 31/3/2013 रोजी संपलेHया एक%ीत मािसक लेOयात [. 59.00 कोटी साव2जिनक 

बांधकाम अनामत या लेखािशषKखालील दश2िवSयात आलेले आहेत. तथािप ताळेबंदात [. 

104.32 कोटी दश2िवSयात आलेले आहेत. सदर बाबीस समायोिजत करणे आवcयक आहे. 

ब-2.3 (अ) िवभाग आिण महालेखाकार (WMR) यांWयातील समायोजन लेखा Q.37.50 कोटी. 

 (ब) महाराOR शासनाकडून >ाMत व वसलुी रकमांचा समायोजन लेखा Q. 8.70 कोटी. 

वरील बlयाच कालावधी पासून Gलंबीत दािय]व लेखा िशषKखाली दश2िवSयात आलेHया 

बाबeचा 13 वषK पे0ा जा\त कालवधी लोटून गेला तरी ही िनपटारा करSयात आलेला नाही व 

महामंडळाने G]य0 मुHयापन क[न अंितम िनपटरा केलेला नाही. 

ब-2.4 सािहGय खरेदी िनलंबन लेखा Q. 16.55 कोटी. 

सामrी खरेदी िनलंबन िशषKखाली [. 16.55 कोटी असमायोिजत आहे. sयाची फेरजुळणी 

करSयात आलेली नाही. तरीही ]याचा कालावधीनुसार िवभागणी व वा\तािवक दािय]व सामrी 

खरेदी िनलंबन लेOयानुसार ]या-]या िशषKखाली समायोजन करSयात आलेले नाही. 

ब-2.5 संPमणाJय?थेतील भरणा Q. 3.96 कोटी. 

सं=मणा3य\थेतील रकमांचे योUय ]या लेखा िशषKखाली समायोजन न करSयात 

आHयाने सदर रकमांबाबत खा%ी क[न घेता येत नाही. 
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क- मालमYा 

क-1 Z?थर मालमYा (पिरिशOठ P.4) Q. 7586.92 कोटी... 
अ) महामंडळाची िदनांक 31 माच2-2013 अखेर पूण2 झालेHया GकHपांची _\थर मालमJा 

(िन_cचत रRकम ठरवता येत नाही) आिण इतर घसारा होणारी _\थर मालमJा रRकम 

[.18.43 कोटी इतकी आहे. तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, जळगांव 9या कालtातील 

कलम-44 अCवये _\थर मालमJेसाठी घसारा िनधीची तरतूद करणे आवcयक होते. तथापी 

सदर िनधीची  तरतूद केलेली नाही. याचा पिरणाम _\थर मालमJा जादा आिण िन3वळ तूट 

कमी दश2िवSयात आली आहे. (पिरिशYट =.4) घसारा दर (मूHय) sया कारणासाठी काढला 

आहे ते िदHयािशवाय याबाबत पिरमाणकता काढता येणार नाही. 

ब) तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळाची एकूण मालमJा यामhये दश2िवलेली _\थर मालमJा 

रRकम [. 2046.73 कोटी ही िदशाभूल करणारी आहे. कारण यामhये (अ) महामंडळ \थापने 

वेळी पूण2 झालेले 216 GकHप महामंडळाकडे ह\तांतर झाले होते. ]यानंतर लगेच सदर पूण2 

झालेले GकHप महाराYk शासना9या 3यव\थापन िवभागाकडे पुन2ह\तांतर करSयात आले होते. 

]याचे मूHय दश2िवले आहे. आिण (ब) जे िवभाग पूव; महामंडळांतग2त काय2रत होते परंतु आता 

महाराYk शासना9या िनयं%णखाली काय2रत आहेत. अशा िवभागाचे मालमJा व दािय]व यात 

दश2िवले आहे. याचे समायोजन करणे आवcयक आहे. 

क) [. 427.97 कोटी _\थर मालमJे मhये GकHपांचे कामांसाठी Gलंबीत रRकम [.420.90 

कोटी दश2िवली आहे आिण वषK मधील िनvवळ तूट [. 7.96 कोटी दश2िवली आहे. सदर 

रकमेची (_\थर मालमJा) िविवध GकHपांवर िवभागणी महामंडळाने केलेली नाही. सदर 

रकमेची िवभागणी न केHयामुळे _\थर मालमJेची मयKदेपयpत कमी व महामंडळ \थापनेनंतर 

शासनाकडे ह\तांतर झालेHया GकHपांतील _\थर मालमJेचे मूHय तसेच रािहHयामुळे सदर 

रकमेत तफावत िनमKण झाली. 

क-2 स[Z?थतीतील मालमYा, कजV आिण अ\ीम (पिरिशOठ P.5) 
क-2.1 संिकणV सावVजिनक बांधकाम अि\म (पिरिशOठ P.5(ब) - Q.74.41 कोटी.... 

अ) िदनांक 31 माच2-2013 9या एकि%त मािसक लेOयानुसार [. 70.96 कोटी इतकी रRकम 

संकीण2 साव2जिनक बांधकाम अrीम या िशषKखाली दश2िवली आहे. तथािप ताळेबंदानुसार ही 

रRकम [.74.41 कोटी दश2िवली आहे. याचे समायोजन आवcयक आहे. 

ब) अrीमांचा कालावधी व दश2िवलेला संशाया\पद खचKचा योUय तपिशल िदलेला नाही 

अथवा ]यांचे िनराकरण अथवा समायोजन करSयांत आलेले नाही. 
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क-2.2 रोख समायोजन िनलंबन लेखा (पिरिशOट P.5 (ब) Q. 9.08 कोटी... 

अ) [. 9.08 कोटी रकमेचा िनलंबन लेखा िनधीचे समायोजन करणे बlयाच कालावधी पासुन 

Gलंबीत आहे. ]याची कालावधीनुासर िवभागणी करSयात यावी. तसेच चुकीचे व 

संशाया\पद भाग दश2वून ]याचे समायोजन करSयात आलेले नाही. अथवा ते वगळSयात 

आलेले नाही. 

ब) िदनांक 31 माच2 2013 9या एकि%त मािसक लेOयानुसार [. 5.43 कोटी इतकी रRकम 

रोख समायोजन िनलंबन लेखा या िशषKखाली दश2िवSयात आलेली आहे. तथापी 

ताळेबंदानुसार [. 9.08 कोटी दश2िवलेली आहे ]याचे समायोजन आवcयक आहे. 

क-2.3 महाराOR कृOणा खोरे िवकास महामंडळा मधील अनामत ठेवी Q. 5.00 कोटी.... 

[.5.00 कोटी महाराYk कृYणा खोरे िवकास महामंडळाकडे अनामत ठेव Iहणुन दश2िवSयात 

आलेली आहे. तथािप महाराYk कृYणा खोरे िवकास महामंडळा9या सन 2012-2013 9या 

लेOयानुासर ही रRकम [. 7.39 कोटी दश2िवSयात आलेली आहे. याचे समायोजन करणे 

आवcयक आहे. 

क-2.4 संPमणाव?थेतील पतप%े (LOC) (पिरिशOट P.5 (ब))- Q.3.94 कोटी... 

[. (-) 3.94 कोटी पतप% मयKदेची समायोजन न झाHयाने तफावत आढळून आली याबाबत 

योUय ते समायोजन क[न योUय द[ु\ती करणे आवcयक आहे. 

ड- लेखा िटMपणी (पिरिशOट P.10) 

ड-1 वेतनाचे अनदुान लेखा िटपणीत दशVिवलेले नाही.... 

जलसंपदा िवभाग महाराYk शासन यांनी सन 2012-13 किरता वेतना पोटी एकूण [. 47.15 

कोटीचा िनधी महामंडळास िवतरीत केला आहे. तथािप महामंडळाने ]याबाबतचे उपयोिगता 

Gमाणप% जलसंपदा िवभागास सादर केलेले नाही. 

 उपरोRत व\तु_\थती लेखा िटgपणी (पिरिशYट =.10) मhये दश2िवSयात यावी. 

ड-2 सन 2008-2009 पासनूचा अखच^त िनधी Q. 14.70 कोटी... 

wसचन GकHपां9या िवशेष भूसंपादनापोटी महाराYk शासनाचा भाग भांडवली अंशदान Iहणून 

Gाgत झालेला [. 14.70 कोटीचा िनधी सन 2008-09 पासून खच2 झालेला नसHयाचे दश2िवले 

आहे. ही बाब लेखा िटपणीत नxदिवSयात आलेली नाही. 
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ड-3 कालबा_ झालेले धनादेश न दशVिवणे बाबत ..... 

 िदनांक 31/03/2013 अखेर [. 14.53 कोटी रकमेचे 492 कालबाy झालेले धनादेश 

महामंडळा9या अख]यारीतील िवभागां9या मािसक लेOयांमhये दश2िवलेले आहेत असे असले 

तरीही महामंडळाने सदर रकमा िकरकोळ देणे मhये ही दश2िवHया नाहीत अथवा ही बाब लेखा 

िटपणीत ही नxदिवSयात आलेली नाही. 

ड-4 सहाaयक अनदुान... 

 सन 2012-13 या आPथक वषKत महामंडळास [. 819.21 कोटी (आरंभीची िशHलक [. 

326.08 कोटी ध[न) इतके रकमेचे सहाzयक अनुदान Gाgत झालेले होते. ]यापैकी [. 508.69 

कोटी इतके अनुदान खच; पडले असुन [. 310.52 कोटी इतके अनुदान िदनांक 31/03/2013 

अखेर अखच;त आहेत. सदर बाबी लेOयांत 3यव\थीत दश2िवSयात आलेHया नाहीत. 

  उपरोRत पिर9छेदांमhये िदलेHया अिभGायास अिधन राहून Gमािणत करSयात येते की, 

ताळेबंद तसेच GकHप िवकास लेखे हे ठेवSयात आलेHया लेखांकन पु\तकाशी सुसंगत आहे. 

  आम9या मते तसेच आIहांस सादर करSयात आलेली मािहती व \पYटीकरणे या 

आधारे वाPषक लेखे, लेखांकन िवषयक पhदती व लेखापिर0णाचे अनुसूची मhये िदलेHया 

मािहतीनुसार Gमािणत करSयात येते की, भारतातील सव2साधारण _\वकृत लेखा लेखांकन 

पhदतीनुसार लेखे ठेवSयात आलेले आहेत. तसचे Gमािणत करSयात येते की, लेखे स]य तथा 

योUय मािहती दश2िवतात. 

  सदरचे अिभGाय हे तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, जळगांव यांचे िदनांक 

31/03/2013 रोजी9या ताळेबंदास लागु आहेत. सदचे अिभGाय महामंडळाचे ]या तारखेचे वष2 

अखेरचे GकHप िवकास लेखे व ]यावरील तुट यांना सुhदा लागू आहेत. 

  िनयं%क व महालेखाकार यांचेकिरता 

 

सही xxx 
महालेखापाल 
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तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, जळगांव यांचे सन 2012-13 या आbथक 
वषdतील अलग लेखा पिर0ण अहवालावरील अनपुालन 

********************* 

>कEप िवकास लेखा 
अ) उGपHन- 

अ-1 सरु0ा अनामत रIकम व Jयाज अदा करKयासाठी >ाMत िनधी (पिरिशOठ-9) 

अEपमदुत ठेवीवरील Jयाज- Q. 0.84 कोटी 

[.0.84 हे नॉन-ऑपरेिट3ह खा]यामधील कं%ाटदारांची सुर0ा अनामत रRकम व 

इतर संकीण2 महसूली रकमा \थािनक सं\थाकर अHपमुदत ठेवीत गंुतवून ]यापासून 

िमळालेले 3याज दश2िवSयात आलेले आहे. Iहणून [.0.84 कोटी अनुदानात समािवYट 

केलेले नाही. परंतू ते देखील GकHपावरील जमा Iहणून आयकर िवभागानेही माCय केले 

असून GकHपावर खच2 करSयात येतात. 

ताळेबंद 
ब) दाियGव- 

ब-1 महाराOR शासनाकडून >ाMत भांडवली अंशदान-Q.7874.47 कोटी (पिरिशOट-1) 

ब-1.1 सन 2012-13 मधील भांडवली अंशदान- Q. 300.85 कोटी..... 

चुकून [.21.1604 कोटी इतकी रRकम आिदवासी अनुदानाऐवजी महाराYk 

शासनाकडून Gाgत भांडवली अंशदानाखाली दश2िवSयात आलेली आहे. सदर बाबीची नxद 

आPथक वषKत द[ु\ती क[न करSयात येईल. 

ब-1.2 आरंिभची िशEलक- Q.3177.22 कोटी 

मागील वष; महाराYk पाटबंधारे िवJीय महामंडळ मयKिदत (MPVC) यांचेकडून 

सन 2002-03 ते 2005-06 या वषKत अनुदान Gाgत झालेले होते. तथापी महाराYk 

शासनाकडून सदर रकमा कोण]या िशषKखाली नxदिवSयात या3यात याबाबत योUय ते 

माग2दश2न Gाgत न झाHयाने सदर रकमा महामंडळा9या लेखा पु\तकात अनुदान या 

िशषKखाली नxदिवSयात आलेHया आहेत. सुरि0त कज� (पिरिशYट-२) या िशषKखाली नाही. 

महामंडळाचा वरील बाबत शासनाशी प%3यवहार चालू आहे. शासनाकडून 

माग2दश2न Gाgत झाHयानंतर आवcयक ती काय2वाही करSयात येईल. 
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ब-2 चाल ूदाियGव व तरतूदी (पिरिशOट-3)- Q.229.60 कोटी 

ब-2.1 हमी शुEकबाबत तरतूद न करणेबाबत- Q.23.84 कोटी 

या महामंडळाचे लेखे हे रोखी9या पVतीने ठेवले जातात. ]यानुषंगाने जे3हा जे3हा 

sया रकमेसाठी अनुदान Gाgत होते ते3हा ]या रकमेसाठी लेOयात नxदी घेSयात येतात. 

यापूव; शासन आदेश =- BGM/64.07/(107/2009)/Finance-I, Dated 

26/03/2009 अCवये हमी शुHकाबाबत शासनाने समायोजना^ारे हमी शुHकाची रRकम 

िदली ती महामंडळा9या लेOयात दश2िवSयात आलेली होती. परंतू ]यानंतर याबाबत 

शासनाकडून या कायKलयास सुचना अtाप Gाgत झालेHया नाहीत. 

ब-2.2 सावVजिनक बांधकामे अनामत रIकम (पिरिशOठ P.3)- Q.104.32 कोटी 

एकि%त मािसक लेOयात साव2जिनक बांधकामे अनामत रRकम या िशषKखाली 

दश2िवSयात आलेले [.58.95 कोटी ही महामंडळांतग2त काय2रत िवभागीय कायKलयांची एकूण 

रRकम आहे. तथापी ताळेबंदात दश2िवSयात आलेली रRकम यापूव; महामंडळांतग2त परंतू 

आता शासनाकडे पुन2ह\तांतरीत झालेHया िवभागांची एकूण रRकम आहे. 

ह\तांतरीत झालेHया िवभागां9या िशHलक रकमांबाबत काय2वाही सु[ आहे. सदर 

रकमांबाबत संबंधीत िवभाग Gमुखांकडून खा%ी क[न तसे Gमाणप% Gाgत झाHयानंतर ]या 

रकमा शासनाकडे पुन2ह\तांतरीत करSयात येतील. 

ब-2.3 अ) िवभाग आिण महालेखाकार (WMR) रकमांचा समायोजन लेखा- Q.37.50 कोटी 

 ब)  महाराOR शासनाकडून >ाMत व वसलूी रकमांचा समायोजन लेखा- Q.8.70 कोटी 

वरील Gलंिबत िशHलक रकमांबाबत संबंधीत मंडळ / िवभागीय कायKलयांकडून 

आवcयक ]या मािहतीची मागणी करSयात आलेली आहे. तसेच ]याबाबत आवcयक ]या 

सुचनासुVा देSयात आलेHया आहेत. 

ब-2.4 सािहGय खरेदी िनलंबन लेखा- Q.16.55 कोटी 

संबंधीत िवभागांना जूCया रकमांची पडताळणी क[न व वष2िनहाय िनcचीत क[न 

]यांचे समायोजन करSयाबाबत9या सुचना देSयात आलेHया आहेत. िवभागां9या अंतग2त लेखा 

पिर0ण अहवालात कालावधीनुसार िवभागणी क[न िदलेली आहे. 
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ब-2.5 संPमणाव?थेतील भरणा- Q.3.96 कोटी 

यात मंडळ / िवभागीय कायKलये ऑपरेिट3ह आिण नॉन-ऑपरेिट3ह खा]यातून 

महामंडळास जमा करत असलेHया रकमांचा समावेश आहे. सदर रकमांबाबत समायोजनाचे 

काम Gगतीपथावर आहे. सदर रकमांची पडताळणी झाHयानंतर ]यांचा पिरमाण लेखा पु\तकात 

दश2िवSयात येईल. 

क) मालमYा- 

क-1 Z?थर मालमYा (पिरिशOठ P.4)- Q.7586.92 कोटी 

घसारा- 

िनयं%क व महालेखापिर0क यां9या संमतीने जलसंपदा िवभागाने अtापपयpत 

घसाlयाचे दर िन_cचत केलेले नाहीत. घसाlयाचे दर िन_cचत केHयानंतर या महामंडळा9या 

_\थर मालमJे वरील घसाlयाबाबत आवcयक ती काय2वाही करSयात येईल. 

तसेच हे ही खरे आहे की, पिरिशYट-4 मhये दश2िवलेली रRकम [.2046.73 कोटीची 

मालमJा महाराYk शासनाकडून महामंडळास वग2 करSयात आलेली आहे. या वग2 केलेHया व 

]या 3यितिरRत असलेले व पूण2 झालेले GकHप शासनाकडे वग2 करSयात आलेले आहे. अशा 

GकHपांबाबत आवcयक ते समायोजनाचे काम Gगतीपथावर आहे व ]याबाबत संबंधीत 

िवभागांना सुचना देSयात आलेHया आहेत. सदर बाबeची पडताळणी झाHयानंतर ]याचा 

पिरमाण महामंडळा9या आPथक िववरणप%ात दश2िवSयात येईल. 

वष2 अखेरीस झालेHया तो�ाचे ह\तांतरीकरण GकHपा9या wकमतीत वग2 करSयाची 

काय2वाही सु[ आहे. सदरचा खच2 अपूण2 व पूण2 झालेHया GकHपां9या खचKत पडताळणीनंतर 

वग;करण करSयात येईल. 

क-2 स[Z?थतीतील मालमYा कजV आिण अि\म- (पिरिशOठ P.4) 

क-2.1 संकीणV सावVजिनक बांधकाम अि\म (पिरिशOट-5(6))- Q.74.41 कोटी 

ताळेबंदात दश2िवSयात आलेली रRकम ही देखभाल व द[ु\ती िवभाग जे शासनाकडे 

पुन2ह\तांतरीत करSयात आलेले आहे ]यांची िमळून आहे. सदर रकमांबाबत समायोजनाची 

काय2वाही सु[ आहे. ]याची वष2िनहाय पडताळणी झाHयानंतर ]याचा पिरणाम आPथक 

िववरणप%ात दश2िवSयात येईल. 
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क-2.2 रोख समायोजन िनलंबन लेखा (पिरिशOट-5(ब))- Q.9.08 कोटी 

(अ) Gलंिबत िशHलक रकमांबाबत कालावधीनुसार िवभागणी ही ]या संबंधीत िवभागां9या 

अंतग2त लेखा पिर0ण अहवालात करSयात आलेली आहे. 

(ब) ताळेबंदात दश2िवSयात आलेHया िशHलक रकमा या, जे िवभाग शासनाकडे ह\तांतरीत 

करSयात आलेले आहेत ]यां9या िमळून आहे. सदर रकमांची पडताळणी तसेच 

समायोजन झाHयानंतर ]या रकमा महाराYk शासनाकडे वग2 करSयात येतील. 

क-2.3 महाराOR कृOणा खोरे िवकास महामंडळाकडील अनामत ठेव- Q.5 कोटी 

महामंडळाचे लेखे हे रोखी9या पVतीने ठेवले जातात Iहणून वरील ठेवी व ]यावर Gाgत 

3याज सन 2013-14 या आPथक वषKत दश2िवSयात आलेले नाही. महाराYk कृYणा खोरे 

िवकास महामंडळाकडून Gाgत ठेव [.5.00 कोटी व ]यावरील 3याज [.2.39 कोटी हे sया 

वषKत Gाgत झालेले आहे ]या वषKत उ]पo Iहणून दश2िवSयात आलेले आहे. 

क-2.4 संPमणाव?थेतील पतप%े (LoC) (पिरिशOट-5(ब))- Q.3.94 कोटी 

यात महामंडळाकडून मंडळ/िवभागीय कायKलयांना वग2 केलेHया रकमांचा समावेश 

आहे. याबाबत आवcयक ]या समायोजनाची काय2वाही चालू आहे. सदर रकमांची पडताळणी 

झाHयानंतर ]याचा पिरणाम लेखा पु\तकात दश2िवSयात येईल. 

ड- लेखा िटपणी (पिरिशOट-10) 

ड-1 वेतनाचे अनदुान लेखा िटपणीत दशVिवलेले नाही- 

महामंडळ G]येक मिहCयाला सव2 Gकार9या खचKचे (वेतना9या खचKसह) िववरणप% 

सादर करीत असHयाने अशा कामांसाठी \वतं% उपयोिगता Gमाणप% देSयात आलेले नाही. 

ड-2 सन 2008-09 पासनूाचा अखbचत िनधी- Q.14.70 कोटी 

यापूव; भूसंपादनाचे पैसे अदा करSयासाठी Gाgत झालेला िनधी अशा िशषKखाली 

नxदिवलेला आहे आिण Gाgत िनधीतून तो संबंधीत िवभागांना िवतरीत केलेला आहे. ]यामुळे 

सदर िनधीतून रRकम अखPचत नाही. 

ड-3 कालबा_ झालेले धनादेश न दशVिवणेबाबत- 

कालबाy झालेHया धनादेशांबाबतची व\तु_\थती मंडळ / िवभागीय कायKलयां9या 

अंतग2त लेखा पिर0ण अहवालानुसार केलेली आहे Iहणून सदर बाब लेखा िटपणीत नमूद 

केलेली नाही. याबाबत आवcयक ती काय2वाही करSयाबाबत मंडळ / िवभागांना सुचना 

देSयात आलेHया ओहत. 
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