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तावना 

मी, सावर्जिनक उपकर्म सिमतीचा सिमती मखु, सिमतीने अिधकार िद यावरुन महारा टर् शासनाच्या 
सन २०१०-२०११ च्या िहशेबावरील भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक यांच्या (वािणिज्यक) 
अहवालातील "महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळ" यांच्या कामकाजासंबंधातील पिरच्छेद कर्मांक ३.१० 
यावरील सिमतीचा पिहला अहवाल सादर करीत आहे. 

"महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळ" यांच्याकडून ा त झाले या प टीकरणात्मक लेखी ज्ञापनावर 
सावर्जिनक उपकर्म िवभागाचे अपर मखु्य सिचव, "महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळाचे" उपाध्यक्ष 
तथा यव थापकीय संचालक, संबंिधत अिधकारी वगर् यांची सिमतीने िद. ०९ जानेवारी, २०१९  व  १७ 
माचर्, २०२१  रोजी साक्ष घेतली. 

महालेखाकार (लेखा II), यांनी िनमंतर्णानसुार सिमतीच्या बैठकींना उपि थत राहून सिमतीला केले या 
मागर्दशर्नाब ल सिमती त्यांचे आभार मानते. तसेच सावर्जिनक बांधकाम िवभागाचे अपर मखु्य सिचव, 
"महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळाचे" उपाध्यक्ष तथा यव थापकीय संचालक व सवर् संबंिधत 
अिधकारी वगर् यांनी सिमतीला िदले या सहकायार्ब ल सिमती त्यांचे आभार मानते. 

सिमतीने मंगळवार, िद. १६ नो हबर, २०२१ रोजी झाले या बैठकीत या अहवालावर िवचार करुन तो 
काही सधुारणांसह संमत केला. 
 
िवधान भवन, 
मुंबई,  
िदनांक : १६ नो हबर, २०२१. 

ॲड. अशोक पवार, 
सिमती मखु, 

सावर्जिनक उपकर्म सिमती. 
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"महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळ" 

(सन - २०१०-११) 

एक - टाळता येण्याजोगे महसलुाचे नकुसान (िव मान कंतर्ाटाची मदुत संपण्यापवूीर् नवीन 
िनिवदांची अिंतम िनि चती केली नस यामळेु माहे एि ल, २००८ ते माहे माचर्, २०११ या 
कालावधीत कंपनीला १०.७६ कोटीचे नकुसान झाले) :- 

१.१  भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१०-११ च्या करण कर्मांक ३ मधील 
पिरच्छेद कर्मांक ३.१० मध्ये "टाळता येण्याजोगे महसलुाचे नकुसान" या संदभार्त महालेखाकारांनी 
पढुील माणे अिभ ाय यक्त केले होते की, महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळ मयार्िदत (कंपनी) बांधा, 
वापरा व ह तांतिरत करा (बीओटी) या तत्त्वावर र ते बांधण्याच्या कंतर्ाटाची अंमलबजावणी करते. 
महारा टर् शासनाने (जीओएम) िनधार्िरत केले या दरांवर सामान्य जनतेकडून पथकर वसलुी करून 
क पाची िंकमत वसलू केली जाते. आधीचे पथकर वसलुीचे कंतर्ाट संपण्यापवूीर् पढुच्या कंतर्ाटाची अंितम 
िनि चती करून जा तीत जा त महसलू िनमार्ण करण्याची खातर्ी कंपनीने करायला हवी.  

द तऐवजाच्या परीक्षणानंतर आमच्या असे िनदशर्नास आले की, माहे एि ल, २००८ ते माहे माचर्, २०११ 
या कालावधीत कंपनीने ३८ पथकर कंतर्ाट अंितम केले व ज्यापैकी १८ कंतर्ाट िनि चत करण्यास िवलंब 
झाला. या करणांच्या िव लेषणाने असे िनदशर्नास आले की, कंतर्ाटाची मदुत संपण्याची तारीख मािहत 
असनू सधु्दा, कंपनीने वेळेत पथकर वसलू हावा हणनू पढुील पथकर वसलू करणाऱ्या सं थेची नेमणकू 
केली नाही. िव ीय बोली उघड यानंतरदेखील कंतर्ाटाच्या अंितम िनि चतीला िवलंब झाला. िव मान 
कंतर्ाटाच्या तलुनेत नवीन कंतर्ाटासाठी िमळालेले दर खपू जा त होते. 

िवशेषकरून वधार्-पलुगांव मागर् आिण आयआरडीपी सोलापरूच्या बाबतीत नवीन कंतर्ाटदाराबरोबर 
वाढीव दरात नवीन कंतर्ाट अंितम करण्यात कंपनीला अपयश आले आिण पढुील कालावधीसाठी 
मागिवले या िनिवदामध्ये िव मान कंतर्ाटदाराने वाढीव दर देऊ केलेला असतांना जनु्या दरात पथकर 
वसलुीचे कंतर्ाट वाढवून िदले गेले.  

केळझर पथकर कदर्ाचा बाबतीत, H1 बोलीधारकाच्या वीकृतीसाठी संचालक मंडळाची िट पणी माहे 
एि ल, २०१० मध्ये ततु केली असताना, वीकृतीचा िनणर्य माहे जनू, २०१० मध्ये घेण्यात आला आिण 
ही बाब बोलीधारकाला माहे जलैु, २०१० मध्ये कळिवण्यात आली होती. परंत ुअंितम कायार्चे आदेश माहे 
स टबर, २०१० मध्ये िनगर्िमत केला गेला कारण कंतर्ाटदाराने बकँ हमी (िबजी) आिण सरुक्षा ठेव वेळेत जमा 
केलेली न हती हणनूच िनिवदा िकर्या वेळेत पणूर् करण्यात अपयश आ यामळेु, कंपनीला िव मान कंतर्ाट 
वाढवून ावे लागले आिण िव तारणाचा कालावधी 1 ते १९ मिहन्यांच्या दर यान होता. यामळेु िव मान 
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कंतर्ाटदाराला अहेतकु लाभ झाला आिण जोडपतर् - १० माणे कंपनीला रु.१०.७६ कोटीच्या महसलुाचे 
नकुसान झाले. 

अशा कारे, िनिवदा िकर्या वेळेत सरुू करून, िव मान कंतर्ाट संपण्यापवूीर् योग्य तरांवर िनणर्य घेऊन 
नवीन पथकर वसलुीचे कंतर्ाट वेळच्यावेळी अंितम करण्यासाठीच्या यव थेचा कंपनीकडे अभाव होता. 

यव थापनाने असे हटले होते (ऑग ट, २०११) की, संचालक मंडळाकडे ततु करण्यास िवलंब 
आिण संचालक मंडळाकडून अनमुती िमळण्यास िवलंब, पाटीर् ारा बकँ हमी सादर न करणे इत्यादी 
शासकीय अडचणींमळेु कंपनीला िव मान कंतर्ाटदारांना मदुत वाढवून ावी लागली. हे उ र पटणारे 
न हते कारण अशा शासकीय अडचणींसाठी कंपनीने मबुलक वेळ ठेवायला पािहजे होता आिण जा तीत 
जा त महसलू िमळिवण्यासाठी जनु्या कंतर्ाटाची मदुत संपताच नवीन कंतर्ाटाची त्विरत सरुुवातीची खातर्ी 
करायला हवी होती. ही बाब शासनाला कळिवण्यात (मे, २०११) आली होती. त्यांचे उ र (नो हबर, २०११) 
लंिबत होते. 

१.२ या करणी सिमतीला पाठिवले या प टीकरणात्मक लेखी ज्ञापनात महामंडळाने खलुासा करताना 
असे नमदू केले आहे की, नवीन कंतर्ाट अंितम करण्यात िवलंब टाळण्याच्या दृ टीने पथकर वसलुीसाठी 
स ाचे कंतर्ाट पणूर् होण्याचा िदनांकाच्या मिहने पवूीर्च िनिवदा सचूना िसध्द करण्याचा धोरणात्मक िनणर्य 
संचालक मंडळाच्या िद. ३० िडसबर, २०११ रोजीच्या बैठकीत घेतला आहे. मातर्, अनेक वेळा थम वेळेला 
ितसाद न िमळा यास दसुरी वेळ िंकवा काही करणी ितसरी वेळ िनिवदा सचूना िसध्द करणे भाग पडते 
व यात वेळेचा अप यय होऊन नवीन देकार वेळीच उपल ध होत नाही. 

वधार्-पलुगाव :- 

वधार्-पलुगाव मागार्वरील नवीन िनिवदा िकर्या िद. ०२ जलैु, २००८ पवूीर् पणूर् करून नवीन वाढीव दराचे 
कंतर्ाट पणूर् करणे कर्म ा त होते. तथािप माहे मे, २००८ मध्ये वाहतकू वदर्ळीचा अंदाज घेऊन सधुािरत 
अंदािजत िंकमत (ER) रक्कम रु. ३४६ लाख १०४ आठव ासाठी ठरिवण्यात आली व त्यानसुार  
िद. ०२ जनू, २००८ रोजी नवीन िनिवदा िकर्या सरुु करण्यात आली त्यानसुार िद. ०६ ऑग ट, २००८ 
रोजी िलफाफा कर्. २ उघडण्यात येऊन त्यामध्ये मे. सोि हिनयर डे हलपसर् यांची उच्चतम देकार रक्कम रु. 
६१७ लाख ा त झाला. 

दर यानच्या काळात मे. सोि हिनयर डे हलपसर् हे औरंगाबाद-नगर र त्यावरील ढोरेगांव पथकर 
नाक्यावरील Overcharging बाबत तकर्ार ा त झा यामळेु िद. ३० ऑग ट, २००८ रोजी सदरची िनिवदा 
िकर्या र  करण्यात आली व फेरिनिवदा िद. ०८ स टबर, २००८ रोजी सरुू करण्यात आली. दर यानच्या 
काळात मे. सोि हिनयर डे हलपसर् यांनी िद. २३ स टबर, २००८ रोजी न्यायालयाकडून थिगती आदेश 
आणला आिण तो थिगती आदेश िद. ०२ माचर्, २००९ रोजी उठिवण्यात आला.  
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िनिवदेत गुंतागुंत पाहता, त्यानंतर दसुरी फेरिनिवदा िकर्या िद. २६ माचर्, २००९ रोजी सरुू करून  
िद. ०१ ऑग ट, २००९ रोजी मे. संतोष एन्टर ाईजेस यांची ७५५.५५ लक्ष उच्चतम देकारास मान्यता देवून 
त्यांना तात्परुता कायार्रंभ आदेश देण्यात आला. 

उपरोक्त पिरि थतीमळेु मे. शंकर बडे यांना िनिवदेतील अटी व शतीर्नसुार िद. ३ जलैु, २००८ ते  
िद. ३१ जलैु, २००९ या कालावधीत मदुतवाढ देण्यात आली असनू त्यानसुार महामंडळाचे नोटीस िद. २४ 
एि ल, २००९ अन्वये ी. बडे यांची EMD/SD ची रक्कम रु. १,२६,१३,०००/- (जनु्या व नवीन देकारातील 
तफावत वसलू करण्यासाठी) महामंडळाकडे वगर् करण्यात आली आहे. 

अंदािजत रक्कम (ER) रु. ३४६ लक्ष पेक्षा दसुरी फेरिनिवदेतील (Second Call) ा त उच्चतम रक्कम 
रु. ७५५.५५ लक्ष ा त झा याने अंदािजत रकमेपेक्षा रु. ४०९.५५ लक्ष इतके वाढीव दर ा त झा याने 
महामंडळाचे जा तीत जा त महसलुीचे उि ठ साध्य झा याचे िदसनू येते. हणनू एकूणच महामंडळाचे 
दृ टीने आिर्थक िहताची कायर्वाही झालेली आहे. 

आयआरडीपी सोलापरू 

शासन अिधसचूना िद. ३१ मे, २००६ नसुार आयआरडीपी सोलापरू अंतगर्त ४ पथकर थानकावर 
पथकर वसलुीसाठी मे. एस. एम. औताडे यांचा ३२५ लक्ष (रु. २५ लक्ष दरमाह) उच्चतम देकार  
िद. २४ फे वुारी, २००८ ते िद. २२ फे वुारी, २००९ पयत मंजरू करण्यात आला होता. त्यानसुार त्यासाठी  
िद. २३ फे वुारी, २००९ पासनू नवीन कंतर्ाट अंितम करणे आव यक होते त्यासाठी िद. ०९ जानेवारी, 
२००९ नसुार निवन िनिवदा िकर्या सरुू करण्यात आली दर यानच्या काळात नवीन पथकर थानकाबाबत 
शासन अिधसचूना िद. २७ जलैु, २००८ अन्वये बदल करण्यात आला त्यामध्ये पथकराचे दर हे िद. १ जनू, 
२००६ ते िद. ३१ मे, २००९ पयत अस याने व कंतर्ाट कालावधी त्यानंतर संपत अस याने सधुािरत 
दराबाबत शासनाकडे िद. ५ नो हबर, २००८ रोजी ताव पाठिवण्यात आला व त्यास िद. १ जानेवारी, 
२००९ रोजी मंजरुी िमळाली.  

या िनिवदे िकर्यामध्ये अंदािजत रक्कम रु. १२५० लक्ष (रु. ३२.०५ लक्ष दरमाह) ठरिवण्यात आली. 
त्यानसुार िलफाफा कर्.२, िद. २४ फे वुारी, २००९ रोजी उघडण्यात आला त्यातील उच्चतम देकार मे. 
एस.एम. औताडे यांचे रुपये १०६५ लक्ष ( हणजेच रु. २७.३० लक्ष दरमाह) इतकेच अस याने अंदािजत 
रकमेपेक्षा कमी आ याने िद. ६ माचर्, २००९ रोजी िनिवदा िकर्या र  करून फेरिनिवदा िकर्या करण्याचा 
िनणर्य घेण्यात आला दर यानच्या काळात िद. ३ माचर्, २००९ रोजी लोकसभेच्या सावर्ितर्क िनवडणकुासाठी 
आचारसंिहता लाग ूझा याने ती िद. ३१ मे, २००९ पयत लाग ूहोती. 
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आचारसंिहतेनंतर (Second Call) रोजी फेरिनिवदा ताव मागिवण्यात आला व िद. ०३ ऑग ट, 
२००९ रोजी फेरिनिवदा िकर्या सरुू करुन िद. ११ िडसबर, २००९ रोजी िलफाफा नं. २ उघडण्यात आला 
त्यामध्ये मे. जयल मी यांचे देकार रु. १३३८ लक्ष (रु. ३४.३० लक्ष दरमाह) आिण मे. एस. एम. औताडे 
यांचे देकार रु.१२७५ लक्ष (रु. ३२.६९ लक्ष दरमाह) असे अस याने मे. जयल मी यांना िद. ११ िडसबर, 
२००९ रोजी तात्परुता कायार्देश देण्याबाबतचा तावावर मा. अध्यक्ष, महारा टर् राज्य र ते िवकास 
महामंडळ यांनी िद. २७ जलैु, २०१० रोजी फेरिनिवदा रोजी र  करून अ प मदुतीची िकर्येबाबत शासन 
मान्यता घेऊन कायर्वाही करण्याचे आदेिशत केले. 

अ प मदुतीची िनिवदा काढताना पथकर नाक्यावरील गळती थांबिवण्यासाठी ४ पथकर िठकाणामध्ये 
बदल करण्यात आला. मळू िनिवदा तसेच फेरिनिवदा र  के यामळेु या पवूीर्चाच ठेकेदार मे. एस. एम. 
औताडे यांना मदुतवाढ देण्यात आली होती. त्यामध्ये मे.जयल मी यांच्या देकरा माणे रु. १३३८ लक्ष या 
माणे सधुािरत मािसक ह ता रुपये ३४.३० लक्ष वसलुीचे िनदश िद. ११ नो हबर, २०१० रोजी िदले असता 
त्यांनी असमथर्ता दशर्िवली. याबाबत मे .एस. एम. औताडे यांचेशी चचार् करण्यात आली व त्यात अध्यक्षांचे 
िनणर्य त्यांना प ट करण्यात आले. त्यानसुार मे. ए . ए . औताडे यांनी भरणा केलेली B.G. रक्कम  
रु. ८०,००,०००/-, िद. ०४ स टबर, २०१२ आिण S.D. रक्कम रु. ८०,००,०००/-, िद. ०५ स टबर, २०१२ 
रोजी ज त करुन महामंडळाकडे जमा करण्यात आली आहे. 

ी. िवशाल फुटाणे यांनी िद. २४ ऑग ट, २००८ रोजीच्या अिधसचूने माणे पथकराची वसलुी होत 
नाही अशी तकर्ार िद. ०६ िडसबर, २०१० रोजी दाखल केली. तसेच मे.जयल मी यांनी िद. २५ माचर्, २०११ 
रोजी न्यायालयात दोन यािचका दाखल के या होत्या. अध्यक्षांनी िदले या आदेशानसुार िद. १४ जनू, २०११ 
रोजी िनिवदा िकर्येमध्ये िलफाफा नं. २ उघडून मे. वामी समथर् इंिजिनयसर् यांचे रु. १२१३ लक्ष (रु. ३१.१० 
लक्ष दरमाह) या उच्चतम देकारास िद. २७ स टबर, २०११ रोजी संचालक मंडळाच्या मान्यतेनसुार तात्परुता 
कायार्रंभ आदेश देण्यात आला. 

उपरोक्त पिरि थतीत मे. एस. एम. औताडे यांना िद. २३ फे वुारी, २००९ ते िद. २७ स टबर, २०११ 
पयत िदले या मदुतवाढीत रु. ३४.३० लक्ष दरमाह माणे वसलुी के यामळेु महामंडळाचे कोणतेही 
महसलुीचे नकुसान झा याचे िदसनू येत नाही. तसेच जाणीवपवुर्क िवलंब झा याचे िदसनू येत नाही. 

केळझर पथकर नाका 

केळझर पथकर थानकांवर मे.सोि हिनयर डे हलपसर् ा. िल. यांना पथकर वसलुीकिरता 
महामंडळामाफर् त िद. ०१ फे वुारी, २००८ ते िद.२९ जानेवारी, २०१० ा कंतर्ाट कालावधीसाठी (१०४ 
आठवडे) ािधकृत केले होते. संबंिधतांचा कंतर्ाट कालावधी िद. २९ जानेवारी, २०१० रोजी संपणार 
अस याने महामंडळाने नवीन कंतर्ाट िनि चत  करण्याच्या दृ टीने िद. ०१ िडसबर, २००९ रोजी िनिवदा 
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सचूना िसध्द करुन िद. ३१ िडसबर, २००९ रोजी भरले या िनिवदा वीकृत करण्यात आ या. एकूण नऊ 
कंतर्ाटदारांनी ितसाद िदला. िनिवदा िकर्येमधील िलफाफा कर्. १ त्याच िदवशी उघडण्यात आला. िलफाफा 
कर्. १ मधील कागदपतर्ाची छानणी केली असता ा त नऊ िनिवदा पैकी १ िनिवदा (मे. संतोष अॅण्ड संदीप 
दसर्) हे अपातर् ठरले. त्यानंतर पातर् िनिवदाचा िलफाफा कर्.२, िद. ०७ एि ल, २०१० रोजी उघडण्यात आला 

ज्यामध्ये मे. िवनोद कुमार अगर्वाल यांचे िनिवदे मधील उच्चतम देकरास (रु.७० लक्ष दरमाह) मा.संचालक 
मंडळानी िद. १० जनू, २०१० रोजी मान्यता देऊन िद. ०२ जलैु, २०१० रोजी िनिवदा वीकृती पतर्ा माणे 
कंतर्ाटदारास १० िदवसामध्ये सरुक्षा ठेव, थम मािसक ह ता आिण B.G. महामंडळाकडे सादर करण्यासाठी 
कळिवले. 

तथािप, कंतर्ाटदाराने िद.  १६ जलैु, २०१० रोजी महामंडळास लेखी पतर् िदले की, िद. २० जलैु, २०१० ते 
िद. २७ जलैु, २०१० तांितर्क अडचणीमळेु वरील माणे भरणा करता येणार नाही. तथािप त्यांनी  
रु. ७५,००,०००/- (रु. पंच्याह र लाखाचा) धनादेश अनामत रक्कम हणनू िद. २७ जलैु, २०१० रोजी 
महामंडळाकडे सादर केला. उच्चतम देकार संचालक मंडळाने माहे जनू, २०१० मध्ये मंजरू के यावर 
कंतर्ाटदारास िद. ०३ ऑग ट, २०१० रोजी इसारा रक्कम ज तीचे नोटीस िद यानंतर त्यांनी सरुक्षा ठेव 
भर याने माहे स टबर, २०१० मध्ये कायार्रंभ आदेश िद. ०३ स टबर, २०१० रोजी देणे शक्य झाले हणनूच 
कंतर्ाट अंितम करण्यात अितिरक्त वेळ खचीर् पडला. 

वरील माणे पथकर वसलुीबाबतचा िनिवदा िनि चतीचा घटनाकर्म लक्षात घेता, िद. २९ जानेवारी, 
२०१० पयत नवीन कंतर्ाटदाराची नेमणकू करता आली नाही त्यामळेु कंतर्ाटदार मे.सोि हिनयर डे हलपसर् 
यांना मंजरू िनिवदा अटी व शतीर्नसुार मदुत वाढ देण्यात आली. महामंडळाने वरील मदुतवाढीच्या 
कालावधीत रु. ४२.८८ लक्ष दरमाह माणे वसलुी करण्यात आली आहे. 

वरील सवर् घटनाकर्म लक्षात घेता महामंडळाने िरतसर व सातत्याने पाठपरुावा करून नवीन 
कंतर्ाटदाराची नेमणकू केली. यामध्ये जाणीवपवूर्क कोणताही िवलंब झालेला नाही. महामंडळाची िव ीय 
हानी सधु्दा सवर्तोपरी यत्नाने अिधक वसलुी व ठेव रक्कम ज त करून टाळण्यात आली आहे. 

१.३ या करणी शासनाने असे अिभ ाय यक्त केले की, महामंडळाच्या अिभ ायाशी शासन सहमत 
आहे. 

१.४ सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, महारा टर् शासन व महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळ 
यांच्याकडून ा त झाले या उपरोक् त लेखी मािहतीच्या अनषंुगाने सिमतीने धान सिचव, सावर्जिनक 
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बांधकाम िवभाग तसेच महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळाचे यव थापकीय संचालक व इतर 
अिधकारी यांची िद. ९ जानेवारी, २०१९ रोजी साक्ष घेतली. 

साक्षीच्या वेळी सिमतीने िवचारणा केली की, महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळाच्या अखत्यािरत 
१८ पथकर आहेत. त्यापैकी आपण सिमतीला फक्त तीन पथकरांची मािहती सादर केलेली आहे. १८ 
पथकर असताना तीनच पथकरांची मािहती देण्याचे काय कारण आहे, 

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, महालेखाकारांनी फक्त तीन पथकरासंदभार्तच आके्षप 
होता. हणनू आ ही फक्त तीन पथकरांची मािहती सिमतीला सादर केलेली आहे. 

यावर महालेखाकारांनी नमदू केले की, The annexue which is an essential part of the Report 
contains 18 cases. The audit views are based on the 18 cases. 

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केली की, आपण १८ करणे नमदू केलेली आहेत, पिरच्छेदामध्ये 
तीन करणांना उदाहरणादाखल घेण्यात आलेले आहे. उ र देताना सदर तीन करणांचे उ र देण्यात 
आलेले आहे. हवे अस यास १८ करणांचे उ र देण्यात येईल. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, महालेखाकारांनी िवशेष बाब हणनू सदर करणांचा उ लेख 
केलेला आहे आिण यामध्ये देखील िवशेष बाब हणनू उ लेख केलेला आहे. माहे एि ल, २००८ ते माहे 
माचर्, २०११ या कालावधीत महामंडळाने ३८ पथकर कंतर्ाट  अंितम करून त्यापैकी १८ कंतर्ाट िनि चत 
करण्यास िवलंब झाला. १८ कंतर्ाटामध्ये िवलंब झालेला आहे, सदर आकडा हा पिह यांदाच आप याला 
सांगण्यात आलेला आहे. 

यावर यव थापकीय संचालकांनी सदर बाब मान्य करीत अस याचे नमदू करून सदर करणी 
सिव तर मािहती देण्यात आलेली आहे. िवशेष करून वधार्-पलुगांव मागर् आिण आयआरडीपी सोलापरूच्या 
बाबतीत  उ र देण्यात आलेले आहे. हवे अस यास सदर १८ करणांबाबत उ र सादर करण्यात येईल. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, सवार्त जा त नकुसान झाले त्याबाबत उ र देण्यात आलेले आहे. 
पण अपेिक्षत असे आहे की, सदर १८ पथकरांच्या माध्यमातनू िकती नकुसान झालेले आहे, हे आप याला 
कळिवण्यात आलेले आहे. सवार्त महत्त्वाची बाब ही आहे की, महालेखाकार यांनी उदाहरणादाखल केवळ 
३ करणांचा उ लेख केलेला आहे, आप या संपणूर् धोरणामध्येच काही कमतरता होती. 

यावर यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, सदर करणी अशी बाब आहे की, महामंडळाने ३ 
करणांचे उ र िद यानंतर १८ करणांची यादी िदलेली आहे. त्यावेळी उवर्िरत १५ करणांचे उ र ा असे 
सांगण्यात आलेले नाही त्यामळेु केवळ तपशील देण्यात आलेला आहे. सदर १८ करणांची उ रे हवी 
अस यास ती सादर केले जातील. 
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यावर सिमतीने िवचारणा केली की, महामंडळाला सदर १८ करणांचे उ र ावे लागणार आहे. सवर् 
करणांमध्ये जे नकुसान झालेले आहे त्यापैकी दोन कंपनीबाबत यात उ लेख करण्यात आलेला आहे. 
त्यामध्ये १० कोटी रुपयांच्यावर नकुसान झालेले आहे ते वसलू करण्यात आलेले आहे काय, एकूण िकती 
नकुसान झाले आहे. 

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, सदर ३ करणांचा जो उ लेख 
करण्यात आलेला आहे त्यातील केळझरमध्ये २ कोटी १९ लाख रुपयांचे नकुसान दाखिवण्यात आलेले 
आहे. वधार्-पलुगांवमध्ये २ कोटी २१ लाख रुपयांचे नकुसान दाखिवण्यात आलेले आहे आिण 
आयआरडीपी सोलापरूमध्ये १ कोटी ८७ लाख असे िनदशर्नास आणनू देण्यात आलेले आहे. सदर करणी 
एकूण ६ कोटी ३७ लाख रुपयांचे नकुसान झालेले आहे. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, सदर अहवालात १०.७६ कोटी रुपयांचे नकुसान झा याचे नमदू 
करण्यात आलेले आहे. सदर आकडा हा मोठा अस यामळेु या करणांचे उदाहरण देण्यात आलेले आहे. 
त्यामळेु कमीत कमी १०.७६ कोटीचा िहशोब करायला हवा होता. सदर नकुसानीबाबत काय प  टीकरण 
ायला हवे याबाबत आपण त्यांना िवचारणा करायला हवी होती. 

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, सदर १८ करणांचे तपशील माझ्याकडे आहेत ते मी 
आप याला सांग ूइिच्छतो की, केळझर पथकराच्या कंतर्ाटदराचे नाव मे.सोि हिनयर डे हलपसर् असे आहे.  
त्यांचा कंतर्ाटदाराचा कालावधी हा िद. १ फे वुारी, २००८ ते िद. २९ जानेवारी, २०१० असा होता.  
िद. ३० जानेवारी, २०१० पासनू नवीन कंतर्ाटदार नेमणे अपेिक्षत होते. परंत ुमहामंडळाला िद. ३० जानेवारी, 
२०१० ला सदर कंतर्ाट कोणालाही देऊ शकलो नाही. सदर कंतर्ाट हे िद. १० स टबर, २०१० रोजी देण्यात 
आले, हणजेच ७ मिहने उिशराने कंतर्ाट देण्यात आलेले आहे. सदर ७ मिहन्यांमध्ये जनु्या कंतर्ाटदाराकडून 
जनु्याच दराने पैसे घेण्यात आलेले आहेत. सदर ७ मिहन्यांमध्ये ३ कोटी ४३ लाख रुपये िमळालेले आहेत. 
नवीन दरानसुार कंतर्ाट देण्यात आले असते तर आप याला ५ कोटी ६२ लाख रुपये िमळाले असते. सदर 
करणी २ कोटी १९ लाख रुपयांचे नकुसान झालेले आहे असे महालेखाकारांनी त्यांच्या पिरच्छेदामध्ये नमदू 
करण्यात आलेले आहे. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, नकुसान करणी जोडपतर् देण्यात आलेले आहे हे सवर् आप याला 
मान्य आहे काय, संबंिधतांकडून नकुसान झाले या रक्कमांची वसलुी कधी करण्यात येणार आहे, 
वसलुीबाबत करण्यात आले या कारवाईचा तपशील सिमतीला देण्यात यावा. मे.सोि हिनयर डे हलपसर् 
यांच्याकडून २ कोटी १९ लाख रुपयांपैकी िकती रक्कम वसलू करण्यात आलेली आहे, 

यावर िवभागीय सिचवांनी प टीकरण देतांना खलुासा केला की, सदर बाब आ हा सवार्ंना मान्य आहे. 
संबंिधतांना सदर कालावधीत जी िमळकत ा त झालेली आहे ती ज त करण्यात आलेली आहे. यातनू 
नकुसान भरपाई पणूर् होत नस यामळेु नकुसान भरपाईचे करण मा. उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात 
आलेले आहे. नकुसान भरपाई दावा ४०५/२०१७ हा मा. उच्च न्यायालयाकडे लंिबत आहे. 

BSÉ¤ÉÒ 1366—2 
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दसुरे करण नक्षतर्वाडी कोणाकर्  या िठकाणचे आहे. सदर िठकाणी ४७ लाख ८२ हजार रुपयांचे 

नकुसान झालेले आहे. सदर करणी कंतर्ाट देण्यासाठी ५ मिहन्यांचा उशीर झालेला आहे. 

यावर यव थापकीय संचालकांनी अिधक खलुासा करतांना नमदू केले की, सदर दसुऱ्या करणामध्ये 

नकुसान भरपाईचा दावा हा ी. िवनोदकुमार अगर्वाल या कंतर्ाटदाराच्या िवरुध्दचा आहे. सदर करणी बाब 

अशी आहे की, पवूीर् देण्यात आले या कंतर्ाटामध्ये अशी तरतदू होती की, “If required MSRDC may 

extend this period for further such period as is necessary and if agreed by the Contractor. 

The terms and conditions of this entire extended period will remain the same as that of the 

original contract. Notice of such extension will be issued by the Corporation.” पवूीर्च्या 

कंतर्ाटाला मदुतवाढ देण्यात आली तर नवीन कंतर्ाटाच्या दराने पैसे वसलू करण्याची कंतर्ाटामध्ये तरतदू 

करण्यात आलेली न हती. सदर पिरच्छेदानंतर पढुील सवर् कंतर्ाटांना सन २०१२ पासनू अटी आिण शतीर्मध्ये 

“The terms and conditions of the entire extended period will remain the same as that of the 

original contract except the amount of toll installment, which shall be solely decided by 

the MSRDC.” पवूीर्च्या कंतर्ाटामधनू कायदेशीरपणे पैसे वसलू करता येत नाहीत. कारण पवूीर्च्या 

िनिवदेमध्ये, कंतर्ाटामध्ये तशी तरतदू करण्यात आलेली न हती. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, झाले या नकुसानीची रक्कम कोणाकडून तरी वसलू करावी 

लागणार आहे. कारण नवीन कंतर्ाट देण्यासाठीचा िवलंब हा जाणीवपवूर्करीत्या करण्यात आलेला आहे 

असे आढळून येत आहे. नवीन कंतर्ाट ावयाचे होते तर ते देण्यासाठी पवूीर्च सहा मिहन्यांपासनू िकर्या 

सरुू करायला हवी होती, केवळ एक मिहना अगोदर िनिवदा िकर्या सरुु करण्यात आली.  

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, काही करणांमध्ये एक मिहन्यापवूीर् तर काही 

करणांमध्ये सहा मिहन्यांपवूीर् िनिवदा िकर्या सरुु करण्यात आलेली होती. 

यावर सिमतीने नमदू केले की, सहा मिहन्यांपवूीर् िनिवदा िकर्या सरुू झाली असेल तर सहा मिहन्यांमध्ये 

नवीन कंतर्ाटाची सवर् िकर्या पणूर् झाली असती.  सदर १८ करणांमध्ये कंतर्ाटाची तारीख आिण नवीन 

कंतर्ाट देण्यासाठीची िनिवदा िसध्द करण्यात आली ती तारीख यामध्ये िकती  िवलंब झालेला आहे, याची 

मािहती देण्यात आलेली आहे. सदर करणी िनिवदा िकर्या के हा सरुू करण्यात आली होती याबाबत 

मािहती देण्यात यावी. 
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यावर िवभागीय सिचवांनी तसेच महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की,  

िद. ३० जानेवारी, २०१० पासनू नवीन कंतर्ाटाला सरुूवात होणार होती. त्यासाठी दोन मिहने अगोदर िनिवदा 

िकर्या सरुू करण्यात आलेली आहे. 

मे. सोि हिनयर डे हलपसर्चे पवूीर्चे कंतर्ाट िद. २९ जानेवारी, २०१० पयत होते. सदर करणी  
िद. १ िडसबर, २००९ रोजी िनिवदा मागिवण्यात आ या. िद. ३१ िडसबर, २००९ रोजी िनिवदा उघडण्यात 
आ या  The Financial Bid was opened on 7 April, 2010. त्यामध्ये आिर्थक बोली ही ७० लाख ३५ 
हजार रुपयांची आली होती. Time to check outstanding etc. before opening Financial Bid असे 
कारण देण्यात आले होते. सदर करणी पवूीर्च्या कंतर्ाटदाराला कायार्रंभ आदेश िद. ३ स टबर, २००८ रोजी 
देण्यात आले होते. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, िद. १ िडसबर, २००९ रोजी िनिवदा िकर्या सरुू करण्यात आली. 
ा त झाले या िनिवदा कधी उघडण्यात आ या, 

यावर यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, िद. ७ एि ल, २०१० रोजी िनिवदा उघडण्यात 
आ या आहेत. 

तद्नंतर सिमतीने िवचारणा केली की, िनिवदा ा त झा यानंतर जवळपास ५ ते ६ मिहन्यानंतर त्या 
उघडण्यात आ या आहेत हणजे आप याच कायार्लयाकडून हा िवलंब झालेला आहे. एवढा कालावधी 
लागतो हे आप या अिधकाऱ्यांना मािहती न हते काय, 

यावर यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, ॲडमीटेड फॅक्ट आहे. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, ॲडमीटेड फॅक्ट आहे तर तत्कालीन यव थापकीय संचालक व 
अिधकारी यांच्यावर कारवाई हायला पािहजे. त्यांच्यामळेु शासनाचे नकुसान झालेले आहे. पवूीर्ची मदुत  
िद. २९ जानेवारी, २०१० रोजी संपणार होते तर आिर्थक िनिवदा उघडण्यासाठी कशामळेु िवलंब झालेला 
आहे,  

यावर यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, सदर िवलंब हा वीकृत िवलंब आहे. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, सदर वीकृत िवलंबा करणी संबंिधतांवर काय कारवाई करण्यात 
आलेली आहे, पवूीर्च्या कंतर्ाटदाराला वाढीव कालावधी िमळवून देण्यासाठी हे करण्यात आलेला आहे. 
आता धोरण बदलण्यात आलेले आहे ही बाब वेगळी आहे. सदर करण हेत ूठेवून करण्यात आलेले आहे 
हे िदसनू येते. 

BSÉ¤ÉÒ 1366—2+ BSÉ¤ÉÒ 1366—2+ 
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सदर करणी सिमतीचे मत असे आहे की, जाणीवपवूर्करीत्या असा कार घडवून आणण्यात आलेला 
आहे. िद. १ िडसबर, २००९ रोजी िनिवदा मागिवण्यात आ या, सदर िनिवदा िद. ३१ िडसबर, २००९ रोजी 
उघडण्यात आ या आिण त्यानंतर आिर्थक बोली उघडण्यासाठी तीन मिहन्यांचा कालावधी लावण्यात 
आला. तोपयत पवूीर्च्या कंतर्ाटदाराला वाढीव मदुत देण्यात आली. नवीन कंतर्ाटदाराला कायार्रंभ आदेश 
कधी देण्यात आला. 

यावर यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, नवीन कंतर्ाटदाराला िद. ३ स टबर, २०१० रोजी 
कायार्रंभ आदेश देण्यात आलेला आहे. 

यावर सिमतीने नमदू केले की, कायार्रंभ आदेश देण्यासाठी पनु्हा ५ मिहन्यांचा िवलंब लावण्यात 
आलेला आहे. 

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, सदर पथकरापासनू दोन वषार्चा अपेिक्षत महसलू हा ३ 
कोटी ४६ लाख रुपयांचा होता आिण संबंिधत कंतर्ाटदाराने ७ कोटी रुपयांची आिर्थक बोली लावलेली 
होती. संबंिधताला कंतर्ाट िद यानंतर त्याने कधीही पैसे भरलेले नाहीत हणनू शंका येत होती की, संबंिधत 
पैसे भरणार का, अशी सदर करणाची पा वर्भमूी आहे. क प महसलू दोन वषार्मध्ये ३ कोटी ४६ लाख 
रुपयांचा अपेिक्षत होता पण संबंिधताने ७.५  कोटी रुपयांचा भरला होता. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, कोणत्याही बाबीचा ऊहापोह करण्यासाठी पाच-पाच मिहन्यांचा 
कालावधी लागतो काय, ते हाच्या ते हा सदर करणी िनणर्य घ्यायला पािहजे होता. पाच मिहने िनणर्य 
घ्यायला िवलंब लावून पनु्हा पवूीर् घडलेली चकू करण्यात आलेली आहे आिण पैसा अडकून पडलेला आहे.  

यावर यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, नवीन िनिवदा संबंिधताने जी ७० लाख रुपयांची 
भरली होती त्या कालावधीचे त्यांनी पैसे भरलेले नाहीत. संबंिधताला चार मिहन्यानंतर कायार्रंभ आदेश 
देण्यात आलेला आहे. त्यानंतरही त्याने संबंिधत कालावधीचे वेळेवर पैसे भरलेले नाहीत. नवीन 
कंतर्ाटदारावर १० कोटी रुपयांचा नकुसान भरपाईचा दावा टाकण्यात आलेला आहे. ज्या कंतर्ाटदाराने जा त 
रक्कम लावली होती त्यानेही वेळेवर पैसे भरलेले नाहीत. जा तीची आिर्थक बोली लावणाऱ्याला कंतर्ाट 
देणे आव यक होते. 

यावर सिमतीने न िवचारला की, कायार्रंभ आदेश देण्यासाठी पाच मिहन्यांचा िवलंब का झाला, 
याबाबत सिचव महोदयांनी सांिगतले की, तेवढी वाहतकू त्या मागार्वर आहे की नाही याचा अ यास 
करण्यात येत होता. अ यास के यानंतर आप याला असे वाटले की, एवढी वाहतकू आहे हणनू संबंिधत 
यक्तीला कंतर्ाट देण्यात आलेले आहे. हणजे तमुचा अ यास चकुला आहे. कारण संबंिधत यक्ती पैसे 
भरू शकलेला नाही.  संबंिधत अिधकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आलेली आहे, िनिवदा मागिवताना 
अटी आिण शतीर्ंचा अ यास झा यािशवाय त्या मागिवण्यात आले या आहेत काय, िनिवदा मागिवण्यात 
आ यानंतर आपण असे सांगत आहात की आ ही वाहतकुीचा अ यास केला आहे. याचे कारण काय 
आहे, 
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        यावर िवभागीय सिचवांनी प टीकरणात नमदू केले की, िनिवदा मागिवण्यापवूीर् अंदाज काढण्यात 
येतो. सदर करणी काढण्यात आलेला अंदाज हा ३ कोटी ४८ लाख रुपयांचा होता. मिहन्यासाठी ४२.८८ 
लाख रुपयांचा महसलू अपेिक्षत होता.   

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, कंतर्ाटदारास शासनाला अिधक पैसे ावयाचे असतील तर 
महामंडळास काय अडचण होती, एखा ा कंतर्ाटदारास शासनाला अिधक पैसे ावयाचे असतील तर 
अडचण काय आहे, िकती िदवसापासनू रक्कम भरलेली नाही. महामंडळाचे अिधकारी यांनी नकुसान झाले 
आहे, ही बाब सिमतीसमोर मान्य केली आहे. सदरहू बाब सिमतीसमोर येण्यापवूीर् महालेखाकार कायार्लयाने 
लेखापिरक्षण के यानंतर उक्त करणी लेखा आके्षप महामंडळास कळिवलेला आहे. सदरहू लेखा आके्षप 
ा त झा यानंतर त्याबाबत महामंडळाचे शासकीय अिधकारी यांनी कायर्वाही केली िंकवा नाही. 

यावर िवभागीय सिचव तसेच महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, िनयम 
ठरलेले आहेत. उक्त िनिवदा सादरकत यांना कायार्रंभ आदेश िद यानंतर त् यांनी रक्कम भरलेली नाही. 
िरक हरी सटू दाखल करण्यात आला आहे. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, कधी व कोणत्या तारखेला दाखल करण्यात आला, लेखा आके्षप 
ा त झा यानंतर कोणती कायर्वाही केली, िरक हरी सटू कंतर्ाटदारािवरुध्द दाखल केली परंत ुमहामंडळाच्या 
अिधकाऱ्यांनी आिर्थक बोली उघडण्यासाठी तीन मिहने केले या िवलंबा करणी त्यांच्यावर कोणती 
कारवाई  केली, लेखा आके्षप ा त झा यानंतर कंतर्ाटदारािवरुध्द िरक हरी सटू दाखल करुन महामंडळ 
मोकळे होऊ शकत नाही. िनिवदेची न ती ३ मिहने लंिबत होती त्याबाबत संबंिधतावर कोणती कारवाई 
केली आहे, महामंडळास लेखा आके्षप ा त होऊन एक वषार्पेक्षा अिधक कालावधी झालेला असनू उक्त 
कालावधीमध्ये महामंडळाने कोणतीही कायर्वाही केलेली नाही. 

यावर िवभागीय सिचवांनी नमदू केले की, त्यावेळी देण्यात आलेले कंतर्ाट ोि हजनल होते. 

यावर सिमतीने असे नमदू केले की, आपण दाखल केलेला सटू न्यायालयासमोर िटकणार नाही. 
कंतर्ाटदार झाले या िवलंबाचा मु ा सादर करु शकतो. आिर्थक बोली (फायनािन्शअल िबड) ३ मिहने 
उघडण्यात आली नाही, त्यासंदभार्त महामंडळाने १ वषार्पेक्षा अिधक कालावधीमध्ये कोणती कायर्वाही 
केली, सदरहू लेखा आके्षप िद. १८ फे वुारी, २०१८ रोजी महामंडळास ा त झालेला आहे. महामंडळास 
लेखा आके्षप ा त झालेला असनू त्याचे त्यांनी अवलोकन केले आहे. आज त्यासंदभार्त सिमतीसमोर 
िवभागाच्या सिचवांची साक्ष लावण्यात आली आहे. महालेखाकार यांचा अहवाल ा त झा यानंतर त्यावर 
महामंडळ कारवाई करीत नाही. महामंडळाने िरक हरी सटू दाखल केला, ठीक आहे. न्यायालयामध्ये 
करण दाखल के यानंतर त्यावर िनणर्य देण्यात येईल. महामंडळास १ वषार्पवूीर् लेखा आके्षप ा त झाला 
आहे. तीन मिहन्यांच्या कालावधीमध्ये आिर्थक बोली (फायनािन्शअल िबड) उघडली नाही, यास महामंडळ 
जबाबदार नाही, असे सिमतीस सांगावे. हा िवषय येथेच संपवू. आिर्थक बोली (फायनािन्शअल िबड)  
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३ मिहने उघडली नाही, त्याबाबतचा लेखा आके्षप ा त झा यानंतर १ वषार्पेक्षा अिधक कालावधीत 
कायर्वाही का करण्यात आली नाही,  महामंडळाचे यव थापकीय संचालक “ॲडमीटेड” असे सांगत 
आहेत. त्यासंदभार्त त्यांनी दीड वषार्ंच्या कालावधीत कोणती कायर्वाही केली आहे, नसेल तर का केली 
नाही. 

यावर यव थापकीय संचालकांनी नमदू केले की, सदरहू करणी कारवाई करण्यासारखे काहीही 
न हते. 

यावर सिमतीने नमदू केली की, अशी बाब असेल तर महालेखाकार कायार्लयाच्या लेखा आके्षपास 
काही अथर् नाही का. 

यावर यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, सदरहू करणी कारवाई करण्याची आव यकता 
नाही. िद. ७ एि ल, 2010 रोजी िनिवदा उघडण्यात आली. त्यानंतर एि ल ते स टबर हा कालावधी गेला 
आहे. कंतर्ाटदाराने अिधकची रक्कम देऊन तो दसुरा यक्ती नेम ूशकत न हता. कारण ज्या पध्दतीने वसलुी 
होत होती त्यामळेु नकुसान झाले आहे, असे हणता येणार नाही. 

यावर सिमतीने खेद यक्त करुन नमदू केले की, सिमती आप या मताशी सहमत नाही. कारण 
तत्कालीन अिधकारी यांनी हेतपूरु सरपणे िवलंब के याचे िदसनू येत आहे. अगोदरच्या कंतर्ाटाचा 
कालावधी संपण्याच्या पवूीर् ६ मिहने अगोदर नवीन िनिवदा मागिवणे आव यक असताना ३ मिहने अगोदर 
िनिवदा कायर्वाही सरुु करण्यात आली. िद. ३१ िडसबर, २००९ रोजी िनिवदा उघड यानंतर आिर्थक बोली 
(फायनािन्शअल िबड) उघडण्यासाठी ३ मिहन्यांचा कालावधी वायफळ घालिवला. त्यावेळी उक्त 
कंतर्ाटदाराने अिधक दराने िनिवदा भर याची महामंडळास मािहती न हती. ३ मिहन्यांनी आिर्थक बोली 
(फायनािन्शअल िबड) उघड यानंतर सदरहू िनिवदा उच्च दराने ा त झा याने व ित िदन ७० लाख रुपये 
उच्च दर ा त झालेला अस याने पनु्हा ३ मिहन्यांचा कालावधी टर्ॅिफकचा अ यास करण्यासाठी वेळ 
घेतला. सदरहू उच्च दराची बाब न्या य आहे की नाही, हे ठरिवण्यासाठी मंडळाने ५ मिहन्यांचा कालावधी 
लावला आहे. एवढा दीघर् िवलंब जनु्या कंतर्ाटदारास जनु्या दराने फायदा िमळवून देण्यासाठी करण्यात 
आला, असे सिमतीचे मत आहे. यावर िवभागाने प टीकरण ावे. 

यावर यव थापकीय संचालकांनी नमदू केले की, आ ही िवलंब मान्य (ॲडमीट) केला आहे. 

यावर सिमतीने असा न िवचारला की, िवलंब मान्य (ॲडमीट) केला असनू तत्कालीन अिधकारी 
यांचेकडून वसलुी करण्यासंदभार्त कोणती कारवाई करण्यात आली.  

यावर यव थापकीय संचालकांनी नमदू केले की, सदरहू करणी अिधकाऱ्यांकडून वसलूी करण्याचा 
न उ  भवतो नाही. कारण उच्च दर ा त झाला तो िरयलाईझ झाला नाही. त्यामळेु there is no such 

loss. कारण कोणी उच्च दर कोणी कोट करेल, नंतर िनघनू गेला तर काय करणार. कंतर्ाटदाराने उच्च 
दराची रक्कम भरली नाही तर त्याला आपण काय करणार.  
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यावर सिमतीने िवचारणा केली की, समजा बांधकाम िवभागाची िनिवदा एखा ा कंतर्ाटदाराने ५० 
टक्क्यांनी िबलो दराने सादर केली तर काय, एखा ा कंतर्ाटदारास शासनास अिधक दर अदा करावयाचा 
असेल तर त्यास कोणती अडचण आहे, अगोदर महामंडळाने सदर करणाची बाब मान्य केली. आता ते 
सांगत आहेत त्यामध्ये अिधकाऱ्याकडून वसलुी करण्यासारखे काही वाटत नाही. काही झालेच नाही अशी 
बाब असेल तर महामंडळाने दाखल केलेला िस हील सटू काढून घ्यावा. उक्त करणी धान सिचव यांनी 
आ हाला एज्यकेूट करावे. उक्त करणीचा लेखा आके्षप सन २०१० मधील असनू महामंडळास तो एक ते 
दीड वषार्पवूीर् ा त झालेला असनू त्याचे अवलोकन महामंडळाने केले आहे व िस हील सटू दाखल केला 
आहे. महामंडळाने लाॅ झा याचे मान्य केले असनू ॲडमीट करण्यात येईल, असे सांिगतले आहे. आपण 
सं थेचे मखु हणनू कोणती कायर्वाही केली, 

यावर िवभागीय सिचवांनी प टीकरण खलुासा केला की, उक्त करणी लेखा आके्षप आ यानंतर 
िनिवदा िकर्येमध्ये बदल करण्यात आला आहे. पवूीर् िनिवदेमध्ये लॉ होता. कंतर्ाटदाराची मदुत संपली 
आहे. नवीन कंतर्ाटदार नेमण्यात येत नाही तोपयत जनु्या दराने जनुा कंतर्ाटदार काम करील, अशी खलुी 
िनिवदेची अट होती. िस टममध्ये दोष होता. अशाच पध्दतीचा दोष १८ करणांमध्ये होता. काही करणे 
बोडार्कडेही जातात. सन २०१२ मध्ये िस टममध्ये सधुारणा करण्यात आली आहे. सदरहू बाब चकुीची 
अस याने जरी कंतर्ाट िनयिमत करावे लागले तरी भिव यामध्ये जो दर ा त होईल तो दर ावा लागेल. 
अशा पध्दतीने िवभागाने करेक्टी ह मेजसर् घेतला आहे. 

यावर सिमतीने नमदू केले की, उक्त करणाची आिर्थक बोली (फायनािन्शअल िबड) ३ मिहने 
उघडण्यात आली नाही, हे आपण मान्य केले व ॲडमीट करतो, असे आपण सांिगतले आहे. ३ मिहने 
कायर्वाही न करणे, ही बाब िस टममध्ये नाही. यासंदभार्त कोणती कारवाई करणार, संचालक मंडळावर 
शासनाचे िनयंतर्ण आहे. शासनाने सांगावे काय केले पािहजे,  िवभागाच्या धान सिचव महोदयांनी सांगावे, 
कशा पध्दतीने जबाबदारी िनि चत केली पािहजे. यव थापकीय संचालक यांनी सांगावे. मी यापवूीर् 
सांिगतले आहे की, आ हाला आपण मागर्दशर्न (एज् यकेूट) करा. अशाच कारची १८ करणे आहेत. आता 
कंतर्ाटदाराचे कंतर्ाट संपण्याच्या ६ मिहने अगोदर त्या करणी िनिवदा काढण्यात येते का, आिर्थक बोलीवर 
(फायनािन्शअल िबड) ३ मिहने कोणतीही कायर्वाही केली नाही ही बाब बोडार्चे मखु असलेले 
यव थापकीय संचालक यांनी मान्य केली आहे. या करणी त्यांनी यापवूीर् कारवाई केलेली नसली तरी 
आज ते या करणी सिमती समोर आपले मत मांडतील काय, 

यावर यव थापकीय संचालकांनी नमदू केले की, सन २०१२ मध्ये संचालक मंडळाने िनणर्य घेतला 
आहे. िद. ३० िडसबर, २०११ रोजी बोडार्ने िनणर्य घेतला आहे. आता ६ मिहने अगोदर कायर्वाही करण्यात 
येते. मी व तिु थती सांिगतलेली आहे. उक्त करणी कारवाई करण्याची काही आव यकता नाही. 



14 
 

यावर सिमतीने नमदू केले की, महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांचे हणणे आहे की, उक्त 
करणीच्या िवलंबामळेु आिर्थक नकुसान झालेले असेल यासवर् िकर्येमध्ये राज्य शासनाचे आिर्थक 
नकुसान झालेले आहे. लेखा आके्षप ा त झा यानंतर िवभाग मखु यांनी शासकीय तरावर कारवाई 
के याचे िदसनू येत नाही. आता यव थापकीय संचालक यांनी सांिगतले आहे की, िवलंब करणी 
कोणत्याही अिधकाऱ्यावर कारवाई करणे योग्य वाटत नाही. 

 यावर यव थापकीय संचालक तसेच िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, सदरहू करणी िवलंब 
झाला ही व तिु थती आहे. त्याबाबत आता ८-९ वषार्ंनी कारवाई करणे आव यक नाही, असे महामंडळाचे 
मत आहे. सदरहू करणी दशर्िवण्यात येणारे नकुसान उच्च िबडच्या आधारे दशर्िवण्यात येत आहे. उच्च 
िबडरला कंतर्ाट िद यानंतर तो कंतर्ाटदार पळून गेला. या करणी उच्च िबड ा त झाले होते त्यानसुार 
रक्कम ा त हावयास पािहजे होती ती िमळालेली नाही, अशा पध्दतीने झाले या नकुसानीचे बेरीज 
(कॅ क्यलेुशन) करण्यात आले आहे. त्यक्षात िनिवदा सादर करत्यार्स कंतर्ाट िद यानंतर कंतर्ाटदार तेवढी 
टर्ॅिफक नस याने दराची रक्कम देऊ शकला नाही. सदरहू िठकाणी टर्ॅिफक न हती. This is notional loss 
based on bid amount व ती िबड कधी ऑनरच झाली नाही. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, उक्त िनिवदा करणी ३ मिहने कायर्वाही केली नाही, याचे उ र 
सिमतीला िमळालेले नाही. या करणी बोडार्चा दोष आहे. जसे की सावर्जिनक बांधकाम िवभागाची िनिवदा 
एखा ा कंतर्ाटदाराने ५० टक्के िबलो सादर केली तर ते िबड मान्य करण्यात येत नाही. अशाच पध्दतीने 
महामंडळाच्या िनिवदेस उच्च दराने एखा ा कंतर्ाटदाराने िनिवदा सादर केली असेल व ती िफिजबल नसेल 
तर बोडार्ने वीकारण्याची आव यकता न हती. उक्त बाब िनि चत करण्यासाठी ५ मिहन्यांचा कालावधी 
घेतला आहे. त्यामळेु उक्त करणी िवभागाचे हणणे समथर्नीय वाटत नाही. वधार्-पलुगाव कंतर्ाट करणी 
२३१ लक्ष रुपयांचे नकुसान झाले आहे. नक्षतर्वाडी येथील करणी रुपये ४७ लक्षांचे, अंबेसावंगी येथील 
करणी रुपये ७९ लक्ष, आयआरडीपी, सोलापरू येथील करणी रुपये १८७ लक्षांचे नकुसान झालेले आहे. 
याबाबत आपण काय प टीकरण देणार, आपणास १८ करणांच्या संदभार्त प टीकरण व कारवाईबाबत 
सिमतीला अवगत करावे लागणार आहे. तसेच नक्षतर्वाडीच्या संदभार्त प टीकरण ावे. 

यावर यव थापकीय संचालकांनी नमदू केले की, १८ करणांची उ रे देण्याचे सरुुवातीस िनि चत 
झाले आहे. या पिरच्छेदा यितिरक्त ३ करणांचा तपिशल आता आणलेला आहे इतर करणांचा आणला 
नाही. 

यावर सिमतीने नमदू केले की, वधार्-पलुगाव रोड पथकर कंतर्ाटाची िनिवदा कधी काढण्यात आली 
होती. 

यावर यव थापकीय संचालकांनी प टीकरण देतांना नमदू केले की, वधार्-पलुगाव पथकर कंतर्ाट  
ी. शंकर बडे यांना िद. ४ जलैु, २००७ ते  िद. २ जलैु, २००८ या कालावधीसाठी देण्यात आले होते. दसुरे 

कंतर्ाट अंितम करण्यासाठी एकूण १३ मिहन्यांचा िवलंब झालेला आहे. 
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यावर सिमतीने िवचारणा केली की, िवलंबाचे कारण काय.  

यावर यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, ी.शंकर बडे हे उक्त कंतर्ाटासाठी ७ लक्ष ३० 
हजार रुपये पवूीर् देत होते. त्यांचा कालावधी संपण्याच्या १ मिहन्यापवूीर् िद. २ जनू, २००८ रोजी नवीन 
िनिवदा मागिवण्यात आ या व त्या िद. ६ ऑग ट, २००८ रोजी उघडण्यात आ या होत्या. त्यामध्ये मे. 
सोि हिनयम डे हलपसर् यांनी रुपये २३.७३ लक्षांची रक्कम िनिवदेमध्ये नमदू केली होती. पवूीर्चे कंतर्ाट मे. 
सोि हिनयम डे हलपसर् यांचेकडे होते. सदरहू डे हलपसर् अिधक दर आकारतात अशा कारच्या तकर्ारी 
ा त झा या होत्या. त्यामळेु त्यांना कंतर्ाट न देण्याची कायर्वाही सरुु करण्यात आली होती त्यावेळी  
त्यांनी मा. उच्च न्यायालयामध्ये दावा दाखल के याने मा. न्यायालयाने िनिवदा िकर्येवर  
िद. २३ स टबर, २००८ रोजी थिगती िदली. िद. २ माचर्, २००९ रोजी उक्त थिगती आदेश उठिवण्यात 
आला. त्यामळेु िद. २६ माचर्, २००९ रोजी फेरिनिवदा काढण्यात आली व उक्त कंतर्ाट मे. संतोष 
एन्टर ाईजेस यांना देण्यात आले. त्यांनी ितमहा २९.०३ लक्ष रुपये उच्चतम देकार िदला होता. उक्त 
कंतर्ाटदार यांना िद. १ ऑग ट, २००९ रोजी कायार्रंभ आदेश देण्यात आला होता. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, मा. न्यायालयाने उक्त करणी िदले या थिगतीची बाब सिमतीस 
मान्य आहे. मा. न्यायालयाने थिगती आदेश उठिव यानंतर उक्त करणी कायार्रंभ आदेश ५ मिहने 
िवलंबाने िद. १ ऑग ट, २००९ रोजी का देण्यात आली. 

यावर यव थापकीय संचालकांनी नमदू केले की, जनुा दर रुपये ७.३० लक्ष होता व निवन िनिवदेमध्ये 
रुपये २९.०३ लक्ष उच्च दर ा त झाला होता व जनु्या कंतर्ाटदाराच्या अनमात रकमेतनू रुपये १ कोटी २६ 
लाख तफावत रक्कम वसलू केली आहे. उक्त िनिवदा िद. २६ माचर्, २००९ रोजी उघडण्यात आली होती तो 
कालावधी माहे मे, २००९ पयत आचारसंिहता होती. उक्त करणी झालेला िवलंब आचारसंिहतेमळेु 
झालेला आहे. 

याबाबत िवभागीय सिचवांनी अिधक खलुासा करताना नमदू केले की, माहे माचर्, २००९ ते िद. १६ मे, 
२००९ पयत आचारसंिहता होती. उक्त तारखेस िनवडणकुांचे िनकाल जाहीर झाले होते.  

यावर सिमतीने नमदू केले की, सदरहू करणीची कायर्वाही सरुु झाली होती. यामध्ये आिर्थक बाब आहे. 
एखादे नवीन काम सरुु करावयाचे असते तर ती बाब मान्य आहे.  

यावर िवभागीय सिचव व महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी नमदू केले की, सदरहू िनिवदा 
मंजरूीसाठी संचालक मंडळासमोर सादर करावे लागते. संचालक मंडळावरील सद य िनवार्िचत असतात. 
आचारसंिहतेच्या काळामध्ये कोणत्याही कारची िनिवदा देण्यास परवानगी नाही. आचारसंिहतेच्या काळात 
कोणतेही चेअरमन िनिवदेस मान्यता देण्याची जोखीम घेत नाहीत. Even officers will not allow. We 
cannot put up to the Board. कंतर्ाट सरुु झाले असेल तर ते सरुु ठेवण्यास काही हरकत नाही, 
तांितर्कदृ ा ते बरोबर आहे. 



16 
 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, आचारसंिहता कोणत्या तारखेपासनू लागली ती तारीख कळवावी. 
आपण एक मिहन्यापासनू िनिवदा िकर्या सरुु के यानंतरही िवलंब झालेला आहे. तसेच आयआरडीपी 
सोलापरू करणात झालेला आहे. 

यावर यव थापकीय संचालक व िवभागीय सिचवांनी नमदू केले की, आयआरडीपी सोलापरू करण 
अितशय प ट आहे. मे. एस. एस. औताडे यांचा उच्चतम देकार होता. त्यांना िद. २४ फे वुारी, २००८ ते 
िद. २२ फे वुारी, २००९ पयत पथकर वसलुी मंजरू करण्यात आला होता. त्या करणी १९ मिहन्यांचा 
िवलंब झालेला आहे. या करणी िनिवदा िकर्या सात मिहने अगोदर केली होती. िद. ०९ जानेवारी, २००९ 
रोजी िकर्या सरुु केली. अपेिक्षत महसलू रु.३२ लाख होता. पवूीर्चा महसलू रु. २५ लाख होता.  
िद. २४ फे वुारी, २००९ रोजी िनिवदा उघडली. अगोदरच्या कंतर्ाटाची मदुत ऑग ट मिहन्यात संपणार 
होती. आपण माहे फे वुारी, २००९ मध्ये िनिवदा उघडली हणजे सहा मिहने अगोदर िनिवदा उघडली तरी 
देखील १९ मिहन्यांचा िवलंब झालेला आहे. 

िद. ३ माचर्, २००९ ते िद. ३१ मे, २००९ पयत लोकसभा िनवडणकू आचारसंिहता होती. त्याचा काही 
पिरणाम होणार न हता कारण अगोदरच्या कंतर्ाटाची मदुत िद. ३१ ऑग टपयत होती. आपला ई. आर.  
रु. ३२.५ लाख होता आिण िनिवदेमध्ये रु. २७.३० लाख िंकमत आली होती. त्यामळेु िद. ०३ ऑग ट, 
२००९ रोजी फेरिनिवदा काढण्यात आली. िद. ११ िडसबर, २००९ रोजी आिर्थक बोली उघडण्यात आली. 
त्यामध्ये मे. जयल मी यांचे देकार रु. १३३८ लक्ष (३४.३० लक्ष दरमाह) आले.  However, the bid was 
not accepted by the Chairman, MSRDC and ordered to reinvite the tender on 27th July, 

2010. िद. ११ िडसबर, २००९ रोजी आिर्थक बोली उघड यानंतर अध्यक्ष, मरारिवम यांनी मे. जयल मी 
यांना कंतर्ाट देऊ नका असे सांिगतले. त्यामळेु िद. २७ जलैु, २०१० रोजी िनिवदा काढण्याचा िनणर्य झाला. 
मे. एस. एस. औताडे यांचे मळू कंतर्ाट मिहन्याला रु. २५ लाख होते. त्यांना  रु. २५ लाख ऐवजी जा तीची 
आलेली िनिवदा हणजे रु. ३४.३० देण्याबाबत नोटीस िदली. त्यांनी त्यास नकार िदला हणनू आपण 
त्यांच्या एस. डी. मधनू रुपये १ कोटी ३० लाख वसलू केले. एकूण रु. १८७ लाख पैकी आिण रु. १३० लाख 
वसलू केले त्यामळेु फक्त रु. ५७ लाख नोशनल लॉस आहे.  On 25th September, 2011  
M/s Jailaxmi approached the court of law to give him work order. Meanwhile, MSRDC 
again retendered the work. On 27th September, 2011 new contracter was given work order 
at Rs. 31 lakh 10 thousand per month. Hence, M/s Autade was given extension from  
23rd February, 2009 to 25th September, 2011. हणजे १९ मिहन्यांचा िवलंब आहे. तफावत 
(िडफरिन्शअल) रक्कम  रु. १ कोटी ८७ लाख येते. त्यांनी ती रक्कम देण्यास नकार िद यानंतर त्यांची एस. 
डी. आिण बी. जी. एन्कॅश करून घेतली. िनिवदेमध्ये तरतदू नसताना देखील त्यांच्याकडून रु. १ कोटी ३० 
लाख वसलू केले आहेत.   
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यावर सिमतीने िवचारणा केली की, नवीन कंतर्ाट कोणाला िदले.  

यावर यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, मे. वामी समथर् इंिजिनअसर् यांना िदलेला आहे. 

यावर सिमतीने न िवचारला की, मे.जयल मीने दर मिहन्याला रु.३४.३० लक्ष देत असताना त्यांना 
का डावलण्यात आले, मे.सोि हिनयर डे हलपसर्चे उच्चतम देकार असताना त्याबाबत संचालक मंडळाने 
पाच मिहने िनणर्य का घेतला नाही, आपण आयआरडीपी करणी िनणर्य घेतला तसा िनणर्य मे.सोि हिनयर 
डे हलपसर्च्या बाबतीत का घेतला नाही, यावर यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, मे.जयल मी 
यांना ठेका देऊ नये असे अध्यक्ष, मरारिवम यांनी सांिगतले होते. आपण पनु्हा िनिवदा काढली त्यामध्ये  
रु. ३४ लाख ऐवजी रु. ३१ लाख आिर्थक बोली आली.  आपण त्यांच्याकडून ८० लाख रुपये वसलू केले 
आहेत. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, मे.सोि हिनयर डे हलपसर्ला कंतर्ाट देऊ नये असा िनणर्य का 
घेतला  नाही.  

यावर यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, मरारिवम यांनी तो िनणर्य घेतलेला आहे. 
यव थापकीय संचालक िंकवा अिधकाऱ्यांनी घेतलेला नाही. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, मे.जयल मीला कंतर्ाट देऊ नये असा िनणर्य घेतला तसाच िनणर्य 
मे.सोि हिनयर डे हपसर्च्या बाबतीत का घेतला नाही,  त्यांना अ यास करण्यासाठी पाच मिहने लागले. 
आपणास मािहत होते की, ते तेवढी रक्कम भरु शकणार नाही.   

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, मे.सोि हिनयर डे हलपसर्ची बयाणा रक्कम (ईएमडी) 
आिण बकँ हमी (बी.जी.) ज त केली होती. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, मे.सोि हिनयर डे हलपसर्चा उच्चतम देकार होता.  ि िमयम 
ईएमडीने घेतला का, आपणास  ते िफिजबल वाटत न हते का, तसेच आपण अमानत रक्कम (ईएमडी) 
िकती घेतो.  

यावर यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, आपण उच्चतम देकारला कंतर्ाट िदलेले आहे. 
तसेच िनिवदा मू याच्या पाच टक्के अमानत रक्कम (ईएमडी) असते. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, आपण ठरिवले या िंकमतीपेक्षा कोणी जा त िंकमत देत असेल तर 
तो ती रक्कम देऊ शकणार नाही असे आपणास वाटले नाही काय. 

यावर िवभागीय सिचवांनी नमदू केले की, कंतर्ाटदाराने रक्कम भर यानंतर आपणास समजणार आहे. 
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यावर सिमतीने नमदू केले की, कंतर्ाटदाराने सरुूवातीला रक्कम भरली आिण नंतर भरली नाही तर 
आपणास अडचण येऊ शकते. सिमती या िवषयावरील साक्ष पनु्हा घेणार आहे कारण १८ कंतर्ाटाबाबतचे 
पणूर् प टीकरण घ्यायचे आहे. िनिवदेच्या संदभार्त केले या प टीकरणाने सिमतीचे समाधान झालेले नाही. 
या करणी झाले या िवलंबाबाबत तत्कालीन यव थापकीय संचालक िंकवा अिधकाऱ्यांवर कोणती 
कारवाई केली याबाबत समाधानकारक उ र सिमतीला िदलेले नाही. तसेच १८ कंतर्ाटाबाबतचे प टीकरण 
देणे आव यक आहे. ते हा हा पिरच्छेद लंिबत ठेवण्यात येत आहे. 

सिमतीने अपर मखु्य सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग तसेच महारा टर् राज्य र ते िवकास 
महामंडळाचे यव थापकीय संचालक व इतर अिधकारी यांची िद. १७ माचर्, २०२१ रोजी पनु्हा 
साक्ष घेतली. 

साक्षीच्या वेळी यव थापकीय संचालक यांनी नमदू केले की, िद. ९ जानेवारी, २०१९ रोजी साक्ष घेण्यात 
आली होती. सदर बैठकीमध्ये सन २०११ च्या अहवालातील पिरच्छेद कर्. ३.१० महालेखाकारांनी घेतले या 
आके्षपाच्या संबंधी चचार् करण्यात आली होती. सन २००६ ते २०११ या कालावधीत ३८ पथकर कंतर्ाट 
महामंडळाने अंितम केले होते. त्यापैकी १८ कंतर्ाटमध्ये पथकर अंितम करण्यास िवलंब झाला होता. नवीन 
दर पवूीर्च्या दरापेक्षा अिधक होते. या कालावधीसाठी उच्च दराने वसलुी झाली नाही त्यामळेु महामंडळाचे 
१८ कंतर्ाटामध्ये नोशनल १० कोटी ७६ लाख रुपयांचे नकुसान झाले असा आके्षप महालेखाकार यांनी 
काढला होता. त्यावेळी खलुासा िदला होता व पिरि थती मांडली होती. १० कोटी ७६ लाख रुपयांपैकी ३ 
कंतर्ाट आप या यादीमध्ये १,४ व ५ कर्मांकावर आहेत. या ३ कंतर्ाटामध्ये ६ कोटी ६७ लाख रुपयांचे 
नकुसान झाले. हे मखु कंतर्ाट होते यामळेु महालेखाकारांनी या संबंधी आके्षप न दवला होता व यादी िदली 
होती. िद. ९ जानेवारी, २०१९ रोजी झाले या बैठकीत या ितन्ही कंतर्ाटाबाबत काय पिरि थती होती कशामळेु 
उशीर झाला महामंडळाने काय िनणर्य घेतले याबाबत तपशीलवार मािहती िदली. उवर्िरत १५ कंतर्ाटाबाबत 
मािहती ावी असे त्यावेळी सिमती मखुांनी िनदेश िद यामळेु सदरहू साक्ष लंिबत ठेवण्यात आली. 

 यावर सिमतीने िवचारणा केली की, याची स :ि थती काय आहे.  

यावर महामंडळाचे यव थापकीय संचालक यांनी खलुासा करताना नमदू केले की, िविवध कंतर्ाटांना 
िवलंब झालेला आहे. एखादे कंतर्ाट जे हा सरुु असते ते हा अशी तरतदू असते की, त्याच अटी व शतीर्ंनसुार 
महामंडळामध्ये नवीन कंतर्ाटदाराची नेमणकू होईपयत पवूीर्चा करार चाल ूराहील. (“On the same terms 
and conditions the earlier contract shall continue till a new contractor comes in MSRDC 
for collection.”) सिमतीचा आके्षप होता की, िवलंब होतो. त्यावेळी अशा तरतदुीमळेु नकुसान होते. सन 
२०१२ मध्ये संचालक मंडळाने घेतले या िनणर्यानसुार, “If there is no finalisation of a new contract 
on particular date, (पिहले कॉन्टॅर्क्ट संपण्याच्या िदवशी) the old contract shall continue but he 
shall have to give an undertaking that नवीन कंतर्ाटाचे दर अिधक आले तर फरकाची रक्कम तो 
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भरेल”  ही िकर्या कंतर्ाट संपण्यापवूीर् ६ मिहने सरुु करावी. ती आता आपण अवलंिबत आहोत. काही 
कंतर्ाटामध्ये असे होते की, ९ मिहने आधी िकर्या सरुु केली तरी देखील िवलंब झाला. नवीन कंतर्ाटास जर 
िवलंब झाला तर या िवलंबाच्या कालावधीत जनेु कंतर्ाट सरुु रािहल परंत ु तो वेगळी रक्कम भरण्यास 
जबाबदार असेल. (“old contractor shall continue but he will be liable to pay the differential 
amount.”)  पवूीर् जर तो १० लाख रुपये देत असेल व नवीन दर जर १२ लाख रुपये आले तर िवलंब 
कालावधीमध्ये तो आप याला २ लाख रुपये देईल. मातर् ही सधुारात्मक कृती (करेक्टी ह ॲक्शन) सन 
२०१२ पासनू घेण्यात आली आहे. पवूीर्च्या कंतर्ाटामध्ये वसलुी होऊ शकत नाही असे कायदेशीर मत 
त्यावेळी िदले होते. जेथे शक्य आहे तेथे काही न्यायालयीन दावे, वसलुीचे दावे लावण्यात आले आहेत. 

यावर सिमतीने न िवचारला की, मदुत संपली असेल तर मदुतीपवूर् िनिवदा िकर्या वेळेत पणूर् झाली 
होती काय, िवलंबाची कारणे काय आहेत.  

यावर महामंडळाचे यव थापकीय संचालक यांनी खलुासा केला की, ३८ पैकी १८ कंतर्ाटामध्ये िकर्या 
वेळेत पणूर् झाली न हती हणनू िवलंब झाला होता. त्येक कंतर्ाटातील िवलंबाची कारणे वेगवेगळी आहेत. 
काही वेळा संचालक मंडळाच्या बैठकीला उशीर झाला तर सन २००९ मध्ये िनवडणकुीची आचारसंिहता 
होती. एका िनिवदेची िकर्या ९ मिहने पवूीर् सरुु केली मातर् तरी देखील ती िकर्या पणूर् करण्यास उशीर 
झाला. काही वेळा करण कोटार्त जाते. काही वाद होते, तर थकबाकी पवूीर्च्या कंतर्ाटदाराची होती. 
थकबाकीची शहािनशा करण्यास उशीर लागलेला आहे. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, महालेखाकारांनी ३ करणाच्या संबंधीत आके्षप घेतले होते. उवर्िरत 
करणाची मािहती देणे अपेिक्षत होते. त्यावेळी साक्ष अपणूर् ठेवली होती. या करणांची मािहती ावी.  

यावर महामंडळाच्या सह यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, अन ुकर्. २ नक्षतर्वाडी पथकर 
कोणाकर्  इन् ा टर्क्चर यांच्याकडे होता. िद. १० जनू, २००९ ते िद. १६ नो हबर, २००९ या ५ मिहन्याचा 
उशीर झाला होता असा आके्षप घेण्यात आला होता. या िनिवदेची िकर्या २ मिहन्यापवूीर्च हणजे माहे 
मे,२००९ मध्ये सरुु केली होती. माहे ऑक्टोबर, २००९ मध्ये िनिवदा िकर्या झाली होती. माहे नो हबर, 
२००९ मध्ये िकर्या सरुु झाली. ४ मिहन्याचा कालावधी आहे. छाननीमध्ये थकबाकीदार आहे िंकवा कसे 
याबाबतची शहािनशा करण्यामध्ये ४ मिहन्याचा िवलंब झाला. अन ुकर्. १ संबंधी चचार् झालेली आहे. 

तद्नंतर सिमतीने िवचारणा केली की, पिह या कर्मांकाबाबत न्यायालयामध्ये यािचका लंिबत 
अस याचे नमदू केले होते. त्याची स :ि थती काय आहे.  

यावर महामंडळाच्या सह यव थाकीय संचालकांनी खलुासा केला की, याबाबत पनु ार् ती खटला 
(िरक हरी सटू फाईल) दाखल केला होता मातर् पढुील तारीख आलेली नाही. िद. २० जलैु, २०२० ची तारीख 
होती. कोरोनामळेु सध्या सनुावणी घेत नाहीत. एक वषार्नंतरची तारीख िदली जाते. सध्या त्या पढुील तारीख 
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आलेली नाही. नक्षतर्वाडीमध्ये ४ मिहन्यांचा उशीर झालेला होता. थकबाकीची शहािनशा करण्यात 
कालावधी गे यामळेु सदर िनिवदेस उशीर झाला आहे. सरुुवातीला १६.६ लक्ष रुपये ित मिहना असे 
सरुुवातीची िनिवदा होती. नवी रक्कम २४.६४ लक्ष रुपयांचे होते. िद. १७ नो हबर, २००९ पासनू नवीन 
िनिवदे माणे सरुु केले आहे.       

 यावर सिमतीने िवचारणा केली की, ४७.८२ लक्ष रुपयांचे नकुसान दाखिवण्यात आले आहे.  

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, िलटल अँण्ड कंपनी ही महामंडळाचे कायदे स लागार 
(िलगल ॲड हायजर) आहेत त्यांना सन २०१० मध्ये िवचारणा केली होती. पवूीर्चे कंतर्ाटमध्ये क्लॉज २५ 
होता.  मदुतवाढ िदली जाते त्यावेळी पवूीर्च्या कंतर्ाटामधील अटी व शतीर् असतील अशी तरतदू होती. सन 
२०१२ नंतर िनणर्य घेण्यात आला होता. वाढीव दरामळेु येणारी फरकाची रक्कम याबाबत कायदेशीर मत 
असे सांगण्यात आले होते की, पवूीर् तशी अट नस यामळेु आप याला वसलुी करता येणार नाही. यामळेु ते 
वसलुी करु शकत नाही ही व तिु थती आहे. आ ही सधुारात्मक कृती (करेक्टी ह ॲक्शन) सन २०१२ 
पासनू घेतली आहे. का पिनक नकुसान (नोशनल लॉस) या पढेु पणूर्पणे टाळला जाणार आहे. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, ४७.८२ लाख रुपयांचे नकुसानाची भरपाई कशी केली जाणार 
आहे.  

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, हे का पिनक (नोशनल) नकुसान आहे. यव थापकीय 
संचालकांनी सांिगतले की, मदुतवाढ देण्यात आ यानंतर पढुच्या िनिवदेचे दर काय असेल. याचे पालन 
करणे कठीण आहे. काही वेळा करण न्यायालयात जाते. यावर आपले िनयंतर्ण नाही. काही वेळा 
कंतर्ाटदार एक वषर् उशीर करतात. अशा वेळी केवळ अनामत रक्कम जमा केली जाते. ते काहीही िनिवदा 
भरुन देतात. अशा वेळी सवर् दाियत्व (लाएिबलीटी) आप याला कबलू करता येत नाही. आप याला असे 
िदसनू येईल की, जे हा का पिनक नकुसान (नोशनल लॉस) िरअलाईज्ड करण्याचा यत्न केला ते हा 
कोणी रक्कम देत नाही व न्यायालय त्यांच्या बाजनेू िनणर्य देते. हे नकुसान त्यक्षात झालेले नाही. जर हे 
कंतर्ाट झाले असते तर. 

 यावर सिमतीने िवचारणा केली की, शासन तरावर हे तांितर्क मु े सोडवण्यासाठी काय यत्न करणार 
आहे.  

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, िवलंबाचे २ ते ३ मखु्य कारणे आहेत. एकदा एल १ जाहीर 
झा यानंतर त्याची थकबाकी येणे असते. थकबाकी आहे की नाही याची शहािनशा करावी लागते. समजा 
मी नवीन कंतर्ाटदार असनू मी िनिवदा भरली व मी पातर् झालो तर हे सांगतात की, सवर् िठकाणाहून नो डयजू 
घेऊन यावे. माझ्याकडे ५ कामे असतील तर त्येक िठकाणी जाऊन भरणा करायचा व नो डयजू आणावा 
लागतो. त्यासाठी रक्कम लागते. हा िनधी गोळा करुन पेमट करण्यासाठी ३ ते ४ मिहने जातात. हे त्येक 
िठकाणी िदसनू येईल. थकबाकी भरणे व तपासण्यासाठी २ ते ३ मिहने जातात. दसुरे कारण असे आहे की, 
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संचालक मंडळाची बैठक ३-३ मिहने होत नाही. संचालक मंडळाची बैठक न झा यामळेु िनिवदा अंितम 
होऊ शकली नाही. ितसरे कारण हे आहे की, करण न्यायालयात जाते. सन २०१२ पवूीर्ची पध्दत होती. 
कंतर्ाट ज्या कालावधीत संपणार आहे त्या पवूीर् दोन मिहने हणजे ६० िदवस पवूीर् नवीन कंतर्ाटाची तारीख 
असायची. ६० िदवस आधी िकर्या सरुु केली जात होती. हा कालावधी परेुसा न हता. हणनू सन २०१२ 
नंतर ६ मिहने आधी ही िकर्या सरुु केली मातर् तरी देखील काही करणात हा कालावधी अपरुा पडू 
लागला. एका िनिवदेमध्ये ९ मिहन्यापवूीर् कायर्वाही सरुु केली तरी देखील ती पणूर् होऊ शकली नाही. दीड 
वषर् उशीर झाला, ते करण न्यायालयात गेले होते. मंडळाकडून यत्न केला जात आहे मातर् अ ाप पणूर् 
यश ा त झालेले नाही. 

 यावर सिमतीने िवचारणा केली की, कायर्पध्दतीमध्ये (िस टीम) काय बदल केला पािहजे हे आपण 
ठरिवले पािहजे. आपण अनभुवी माणसे आहात. सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत पथकर 
नाक्यासंदभार्त अनेक वाईट अनभुव घेतले आहेत. आ ही तांितर्क माणसे नाही. नागिरक पथकर देण्यास 
तयार आहेत. फक्त त्यांना चांगली सेवा िमळावी हे अपेिक्षत आहे. आपण अनेक िठकाणी असे संग 
पाहतो. आमचा मु ा असा आहे की, जेथनू गाडी जाते तेथे जा त पथकर वसलुीचे बथू पािहजेत हणजेच 
जाण्या-येण्यासाठी जा त मािर्गका पािहजेत. अनेक वेळा ती संख्या फार कमी असते. यासंदभार्त एक 
लक्षवेधी सचूना देखील मांडली होती. त्यावर चचार् करतांना पथकर वसलुी पध्दत एसमध्ये करायला 
लावली. डावी बाज ूथोडी पढेु घ्यावी आिण उजवी बाज ूथोडी मागे घ्यावी असे करायला लावले. पथकर 
नाक्यावर वाहन िकती वेळ थांबले पािहजे या संदभार्त देखील कायदा असला पािहजे. पथकर नाक्यावरुन 
एक वाहन िकती वेळात पास झाले पािहजे हेही ठरले पािहजे. पथकर नाक्यावरुन वाहन िकती वेळात पास 
झाले पािहजे या संदभार्त काही कायदा आहे का. 

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालक यांनी खलुासा केला की, तशी काहीही तरतदू नाही. परंत ु
वाहन नेमके दोन िमिनटे थांबावे की दहा िमिनटे थांबावे या संदभार्त वारंवार चचार् होत असते. सदर बाबतीत 
यलो लाईन देखील असते. िविधमंडळात देखील यावर वारंवार चचार् होते. परंत ुकोणत्याही करारामध्ये तशी 
तरतदू नाही. 

यावर सिमतीने नमदू केले की, करार करणारे शासन आहे, आपण हे करायला पािहजे. नेमके हे कोणी 
केले पािहजे, काही गो टी नवीन असतील तर त्या आपण अनभुवाने िशकतो, अनभुवाने त् यामध्ये बदल 
केले पािहजेत. आपण पैसे भरणार असतो. मातर् पढुील वाहनातील यक्ती पैसे भरत नाही. त्यामळेु मागच्या 
वाहनातील यक्ती जागेवरच थांबतो. त्याने पंधरा-वीस िमिनटे पैसे भरले नाहीत तरी मागच्या वाहनाला पढेु 
सोडत नाहीत, हे वा तव आहे. लक्षवेधी सचूनेच्या चचच्या वेळी तकर्ारपिु तका ठेवण्याबाबत सांिगतले 
होते. सभागहृाने देखील त्याला मान्यता िदली होती. आपण संबंिधतांच्या िकती तकर्ारपिु तका तपास या 
आिण आतापयत िकती लोकांवर कोणती कारवाई झाली याबाबत सांगावे. तकर्ारपिु तका ठेवण्याचा 
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कायदा झाला आहे आिण त्या माणे तकर्ारपिु तका देखील ठेव या गे या आहेत. मातर् त्या संदभार्त देखील 
वेगळेच िचतर् आहे. वाईट अनभुव आ याने मी वत: तकर्ारी न दिव या आहेत. मातर् एकाही तकर्ारीचे उ र 
मला आलेले नाही. तु ही त्या तकर्ारी कचऱ्यात टाक या की काय हे ही समजले नाही. हे योग्य नाही. 
सिमतीचा या संदभार्त आरोप आहे. जो यंतर्णा बनिवतो त्यालाच िशक्षण िदले पािहजे. आपण नागिरकांच्या 
सोयीसाठी करावे. नागिरक शंभर टक्के पैसे देतात. नागिरकांची सोय होत नसेल तर हे बरोबर नाही. मी पैसे 
देत असताना अगोदरचा पैसे भरत नाही हणनू मला अडिवले जात असेल तर हे गैर आहे. आता काटँर्ॅक्ट 
घेणारेच दावे (क्लेम) करीत आहेत. मला असे समजले आहे की, नगर-पणेु रोडवरील िशरुर येथील पथकर 
नाक्याच्या कराराचे हजारो कोटी रुपये शासनाकडे लंिबत अस याने त्या संदभार्त त्याची मागणी असनू तो 
न्यायालयात गेला आहे. आता त् यांच्या चकुा असतानाही शासनाला १०० टक्के भदूड सहन करावा लागेल 
अशी पिरि थती न्यायालयात गे यामळेु होऊ शकते. कारण तो सीसीटी हीमध्ये अमकु इतकी वाहने 
गे याब ल दाखिवणारच आहे. एवढी वाहने जाऊन सधु्दा मला पैसे िमळाले नाहीत असे तो हणणार आहे. 
आपण या संदभार्त अ यास केला पािहजे. 

यामध्ये दोन-तीन वेगळे िवषय आहेत.  एमएसआरडीसीचा िवषय वेगळा असेल. नशॅनल हायवेने 
देखील काही पथकर लावलेले आहेत. त्यामळेु त्या संदभार्त सावर्जिनक बांधकाम िवभागाने सचूना करणे 
आव यक आहे. सावर्जिनक बांधकाम िवभागाचे देखील बरेच पथकर होते. त्यांचे जवळपास शंभर ते 
स वाशे पथकर बंद झाले आहेत. माननीय सिमती मखुांनी सांिगतलेली बाब बरोबर आहे. खरोखर 
त्यामध्ये अडचण येत आहे. कदर् शासनाबाबत देखील बोलले जाते. पथकर नाक्यावर सामान्य यक्ती, 
लोक ितिनधी, रुग्णवािहका, महत्वाची यक्ती यांची वाहने असतात, पढेु वीस-पंचवीस गा ा उ या 
रािहले या असतात, ते हा तेथे िकमान पंधरा ते वीस िमिनटे वेळ जातो. एखा ा महामागार्वर ५ पथकर नाके 
असतील तर दीड-पावणेदोन तास वेळ जातो. माननीय सिमती मखुांनी सचूना केली आहे की, त्यामध्ये 
फरक केला पािहजे. सिमतीची अजनू एक सचूना आहे. ती सचूना मान्य होईल की कसे याबाबत मािहत 
नाही. मातर् पथकर नाक्यावर अशी एक सिुवधा असली पािहजे की, तेथे शासकीय वाहने, लोक ितिनधी, 
रुग्णवािहका यांच्यासाठी वेगळा पथकर बथू केला पािहजे. सरुुवातीलाच तपासणी होऊन गाडी पढेु गेली 
पािहजे, जेणेकरुन ती गाडी वेगाने पढेु िनघनू जाईल. करारामध्ये (काटँर्ॅक्ट) असे काही हटलेले नसेल.  

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालक यांनी खलुासा केला की, सध्या पथकराची संख्या कमी 
आहे. महामंडळाचा मुंबई-पणेु एक्स ेस वे आहे, मुंबई एंटर्ी पॉईंट आहेत, त् यािशवाय सोलापरू-औरंगाबाद 
हायवे असे चार-पाच पथकर आहेत. एकूण ४-५ क प असनू एकूण २८ पथकर नाके आहेत. पथकर 
नाक्यावर िवलंब होतो, त्यासाठीचा सोपा उपाय हणजे, सवर् वाहनांनी फा ट टगॅ बसवून घेणे हा आहे. 
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यावर सिमतीने िवचारणा केली की, आता फा ट टगॅ झाले आहे. त्यामळेु फायदाही झाला आहे. गा ा 
लवकर िनघ ूलाग या आहेत. मातर् अडचण अशी आहे की, एखा ाचा फा ट टगॅ कॅन झाला नाही तर 
मोठी मोठी लाईन लागत जाते आिण ती गाडी देखील सोडली जात नाही. फा ट टगॅ कॅन होत नसेल तर 
गा ा मोफत सोडा यात असा कदर् शासनाने मध या काळात िनणर्य घेतला आहे. मातर् त्याची 
अंमलबजावणी काही होत नाही. 

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालक यांनी खलुासा केला की, फा ट टगॅच्या दोन कारच्या 
अडचणी आहेत. फा ट टगॅमध्ये बलॅन्स असणे गरजेचे आहे हा पिहला भाग आहे आिण यंतर्णा काम न 
करणे हा दसुरा भाग आहे. यंतर्णा काम न करण्याच्या संदभार्त सवार्ंना सचूना िदले या आहेत. कदर् शासनाने 
देखील मागच्या मिहन्यात सवार्ंना सचूना िद या आहेत. रा टर्ीय महामागार्ंवर १५ फे वुारीपासनू फा ट टगॅ 
अिनवायर् (कंपलसरी) आहे. फा ट टगॅ यंतर्णा काम करीत नसेल तर त्याला िझरो पथकर असेल. त्यामळेु 
त्या संदभार्त काही न उ  भवत नाही. आ ही त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करीत आहोत. मो ा 
माणात मोिहम घेऊन देखील सांगत आहोत. आप याकडे लोकांच्या फा ट टगॅ घेण्याच्या संदभार्त 
अडचणी आहेत. कारण अनेक लोकांच्या गा ा वतःच्या नावावर नाहीत. आमच्याकडे फा ट टगॅ 
घेण्यासाठी लोक येतात, मातर् अशा अडचणी येतात. फा ट टगॅ घेण्यासाठी आरसी बकु व वतःचे पासबकु 
लागते. लोकांना ते िंलक करायचे नसते. त्यामळेु आज नाही, उ ा असे केले जाते. सदर बाबतीत दोन 
कार आहेत. सवर् िठकाणी शंभर टक्के फा ट टगॅ झाले तर बिॅरयर सधु्दा िनघनू जातील. फक्त गटँर्ी बे ड 
पथकर राहील. आप याकडे बिॅरयर बे ड यंतर्णा यासाठी आहे. कारण अ ापही शंभर टक्के वाहनांना फा ट 
टगॅ नाही. त्यामळेु त्याची अंमलबजावणी होणे आव यक आहे. 

नॉन टडँडर् नंबर लेट हा दसुरा भाग आहे. दादा, काका, मामा अशा पध्दतीने नंबर टाकले जातात. हे 
सवर् अनभुव लक्षात घेऊन कायर्वाही केली पािहजे. सदर बाबतीत गती झाली पािहजे. आपण पढुील एक-
दोन वषार्ंमध्ये बिॅरयरलेस पथकरकडे वास करणे आव यक आहे. बिॅरयर लेस पथकरनंतर हा नच  
उ  भवणार नाही. काही पथकर एक्झे टेड हीआयपी आहेत. िवधानमंडळामध्ये मोिहम आयोिजत करुन 
४०६ गा ांना िझरो बलॅन्स फा ट टगॅ िदला आहे. मंतर्ालयातील जवळपास २०० गा ा अशा आहेत. 
सदर गा ा पथकर एक्झे टेड आहेत. आमच्याकडे त्यांची यादी आहे. आ ही तेथे मोिहम आयोिजत केली 
व लोक ितिनधी यांच्या वाहनांना िझरो बलॅन्स फा ट टगॅ िदला आहे. रिज टर गा ांना िझरो बलॅन्स फा ट 
टगॅ लागतो. अडचण येत नाही. 

यावर िवभागीय सिचवांनी नमदू केले की, हा फार महत्त्वाचा मु ा आहे. कारण जाता-येताना तर्ास होतो. 
सवर् िठकाणी असेच चालते. पथकरचा न फार िबकट आहे. लवकर वास हावा हणनू आपण 
महामागार्वरुन वास करतो. मातर् त्यामध्ये जो वेळ वाचतो त्यापेक्षा जा त वेळ या पथकर नाक्यांवर जातो. 
माननीय सिमती मखुांनी सचुिवले तर या संदभार्त कायदा करता येईल. आपण आ हाला िनदेश ावेत. मी 
कायदा आणण्याचा यत्न करतो. 
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यावर सिमतीने िवचारणा केली की, सदर बाबतीत सांिगतले आहे. मातर् आपण पथकरची संख्या एका 
िठकाणी वाढिवण्याच्या भानगडीत पडण्यापेक्षा ७० िकलोमीटरवर जायचे असेल तर वेगवेगळे तीन मािर्गका 
(टर्ॅक) केले पािहजेत. पिह या मािर्गकेमध्ये (टर्कॅमध्ये) गे यानंतर थर् ूगाडी िनघते. तीन पथकर असतील तर 
पढेु पाचशे मीटरवर एका मािर्गकेमध्ये (टर्ॅकमध्ये) गे यानंतर पनु्हा तीन पथकर बस ूशकतील आिण मागच्या 
गा ा पढेु िनघनू जातील. आपण अशा कारे िनिवदा िकर्येमध्ये पथकराची संख्या वाढवली पािहजे. 
पथकराची संख्या पाचशे-सातशे िमटरवर केली पािहजे. आपण आप या िनिवदेमध्ये त्यावेळी असा िवषय 
ठेवलेला नाही. वेगवेगळे टर्ॅक करुन वेगवेग या टर्कमधनू पढुील पथकरवर गाडी जाईल. मागच्या 
पथकरवरील लोक दसुऱ्या टर्ॅकवरुन पढेु िनघनू जातील. हा िवषय फार गंभीर आहे. लोक ितिनधींचे काडर् 
दाखिवले तरी खपू नीट पािहले जाते, सोडले जात नाही. लोक ितिनधींची पत्नी मागच्या गाडीत असेल तरी 
गाडी सोडली जात नाही. लक्षवेधी सचूनेवर चचार् करताना या सवर् गो टी आ या आहेत. सन्माननीय सद य 
ी. िगरीश बापट साहेबांनी देखील या संदभार्त काही उदाहरणे सांिगतली होती. आपण आता फा ट टगॅ 

आणले आहे. आपण हे सवर् िवचार करुनच आणले आहे. त्यामळेु ठरािवक जण ज्यांना यामध्ये रस आहे, 
जे बदल करु इिच्छतात, अशा लोक ितिनधींना अिधकाऱ्यांना बरोबर घेऊन या संदभार्त काही िवचारधारा 
केली तर बदल होऊ शकतो. रेशिंनगचे बायोमिॅटर्क करण्यात आले. अनेक वष हे असेच होते. मातर् आता 
रेशिंनगला बायोमिॅटर्क आले आहे. चांग या माणसांना बरोबर घेऊन यामध्ये काही िवचार केला तर हे 
देखील १०० टक्के होईल. या संदभार्त राज्य व कदर् शासनाला मागणी करावी की, लोक ितिनधींकडे एक 
गाडी िंकवा सांसद सद यांकडे दोन गा ा नसतात. लोक ितिनधी कोणत्याही गाडीत बस ूशकतात. गाडी 
नादरुु त असेल तर दसुऱ्या गाडीने वास करु शकतात. त्यामळेु िकमान दोन गा ा त्यांच्यासाठी 
ठेव याच पािहजे होत्या. मातर् फक्त एकच गाडी ठेवलेली आहे. 

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, ती िस टीम होती. आपण त्या बाबतीत काम करुया 
काहीही अडचण नाही. िस टीम चांगली करायची असेल तर आपले हे ध्येय असले पािहजे की, ते सवार्ंना 
लाग ूकेले पािहजे. आपण कायदा केला पािहजे की, अमकु वेळेपेक्षा जा त वेळ वाहन थांबिवता कामा नये, 
मग कोणीही असो. हे सवार्ंसाठी करता येते. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, फा ट टगॅची िनयमावली अचकू केली तर अडचणी दरू होतील. 
िनयमावलीचे पालन तंतोतंत केले तर बराच फरक पडेल. मातर् तसे होत नाही. त्यामळेु ताबडतोब 
अंमलबजावणी झाली पािहजे. आताच सन्माननीय सद यांनी सांिगतले की, लोक ितिनधींची एक गाडी 
नसते. ते कोणत्याही गाडीत बस ूशकतात.  भा ाचीही गाडी असते. आता सवर्च गा ांना फा ट टगॅ 
आहे. त्यामध्ये काही वाथर् आहे. मातर् त्यांची मागणी आहे की, आ हाला िकमान दोन गा ांना तरी िझरो 
फा ट टगॅ ावे. जेणेकरुन मागच्या गाडीत पत्नी व मलेु असतील तर ती गाडी देखील सटेुल. 

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालक यांनी खलुासा केला की, महामंडळ दसुऱ्या गाडीला 
देखील ऑनलाईन फा  ट टगॅ देत आहोत. कोणतीही अडचण नाही, हे ही करण्यात येईल. 
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यावर सिमतीने नमदू केले की, दोन्ही गा ा लोक ितिनधींच्या नावे पािहजेत असे आहे. शासन 
आ हाला एकच गाडी देते आिण त्या गाडीच्या कजार्वरील याज माफ होते. आमच्या नावावर एकच गाडी 
आहे. इतर गाडी असेल तर ती मलुांच्या नावे असेल. रक्ताच्या नात्यात गाडी असेल तर आ हाला अजनू 
एक िझरो फा ट टगॅ ावे. 

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालक यांनी खलुासा केला की, िवधानसभेचे २८९ सन्माननीय 
सद य व िवधानपिरषदेचे ७८ सन्माननीय सद य अशा त्येक सन्माननीय सद यांच्या नावासमोर 
िवधानमंडळ सिचवालयाने २ गा ांचे नंबर ावेत. आ ही ते वाहन कोणाचे आहे हे िवचारणार नाही. 
आ ही सरळ िझरो बलॅन् स फा ट टगॅ लावणार आहोत. गाडी लोक ितिनधींच्या नावाने असली पािहजे असा 
आगर्ह न धरता हे करणार आहोत. िवधानमंडळ सिचवालयाने दोन गा ांच्या नंबरचे पतर् ावे. 
िवधानमंडळ सिचवालयाने िवधानसभा २८९ अिधक िवधानपिरषद ७८  गिुणले २ अशी सन्माननीय 
सद यांची यादी पाठवावी. आ ही त्यांना ते लावून देऊ. 

यावर सिमतीने िवचारणा केला की, कोणत्याही २ गा ांचे नंबर िदले तर ते त्यासाठी िझरो फा ट टगॅ 
देणार आहेत.  

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालक यांनी खलुासा केला की, फक्त भा ाची गाडी िंकवा 
टकॅ्सी नसावी. 

यावर सिमतीने नमदू केले की, हे आदेश ताबडतोब किन ठ पातळीवर गेले पािहजेत, जेणेकरुन तेथे 
गे यावर काही होऊ नये.  

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालक यांनी खलुासा केला की, आपण पतर् ावे. आ ही लवकर 
कॅ पेन करुन घेतो. 

यावर सिमतीने नमदू केले की, आ ही तु हाला या संदभार्तील पतर् देतो.  

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, आ ही िवनामागणी येथे ितिनधी बसिवले होते. आ ही 
कोणी आले तरी देखील देतो. काही अडचण नाही. आ ही न मागता कॅ प लावले आहेत. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, हे चांगले होईल. परदेशातनू फा ट टगॅ िसि टम आणायला उशीर 
झाला. परदेशात तसेच इतर राज्यांत अनेक चांग या क पना असतात. आपण त्यासाठी िफरले पािहजे. 
परदेशात असो वा इतर राज्यांत असो तेथील चांग या गो टी आत्मसात के या पािहजेत. पथकर नाक्यांवर 
मलुांना, मिहलांना डर्ेस कोड पािहजे. लक्षवेधी सचूनेमधील या मागण्या मान्य आहेत. मातर् त्याची 
अंमलबजावणी होत नाही. करार होतात, त्याच वेळी या सवर् गो टी झा या पािहजेत. तकर्ारीची दखल घेतली 
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जात नाही, असे होत असेल त्यांना िशक्षा झाली पािहजे. तु ही असा कायदा तयार केला पािहजे की, 
तपासणीअंती तकर्ार योग्य असेल तर संबंिधतांकडून लाख रुपयांमध्ये दंड घेतला पािहजे. मळू मालकाला 
दंड केला पािहजे, िलिपकाला दंड करुन उपयोगाचे नाही. रुग्णांना १० टक्के मोफत औषधोपचार योजनेच्या 
संदभार्त काही चकुले तर अिधकारी मागर् काढतो आिण िलिपकाला िशक्षा होते. टर् टी चांगले असतील तर 
ते नीट होईल. मळू मालकावर कारवाई झाली पािहजे. कायदे तयार करताना अिधकाऱ्यांच्या सचूना 
महत्त्वाच्या असतात. बेकायदेशीर बांधकाम पाडायला गेले की लोक ितिनधींच्या अंगावर येतात. एक 
इमारत बांधण्यासाठी ५-६ वष लागतात, त्यावेळी मातर् अिधकारी डोळेझाकपणा करतात. लोक ितिनधी 
िवरोध करीत असेल तर ते कागदावर आणावे आिण सांगावे की, मी असा गेलो होतो, पतर् िदले होते. ५ 
वषार्ंतील ६ मिहन्यांत एक पतर् गेले तर अशी १० पतेर् जातील. तमुचा एक कागद जातो, मातर् संबंिधतांचे १० 
कागद जातात. 

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालक यांनी खलुासा केला की, सदर बाबतीत न द घेऊन दोन्ही 
बाबी करता येतील. आपण गणवेश तसेच तकर्ारीवर कारवाई करणे असे दोन मु े सांिगतले आहेत. तसेच 
तकर्ारीवर कारवाई झाली नाही तर कंपनीला िशक्षा होणे, इतरांना नाही असे सांिगतले आहे. आ ही अशा 
बाबींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करु. 

तद्नंतर सिमतीने अशी िवचारणा केली की, आप या पिरच्छेदामध्ये हटले आहे की, एखा ाची तकर्ार 
न दिवली असेल तर ती कायर्कारी अिभयंत्यांनी तपासली पािहजे, त्याला उ र िदले पािहजे. मातर् खरोखर 
चकू आढळली तरी राज्यात कारवाई के याचे कुठेच िदसत नाही. तकर्ारीचे उ र िदले जात नाही. िवभागाने 
पर पर कारवाई करण्याचे ठरिवले तरी ती कोणती करावयाची या संदभार्त क्लॉजमध्ये काय आहे, 
लोक ितिनधींची (आमदाराची) ही अव था आहे. सवर्सामान्यांचे काय होत असेल याचा िवचार करावा. 
सदर बाबतीत सधुार हावा हीच आमची भिूमका आहे. आपण काम करणारे अिधकारी आहात. कोणत्याही 
नागिरकाने तकर्ार केली आिण त्याची दखल अधीक्षक अिभयंता िंकवा संबंिधत अिधकारी यांनी घेण्याचा 
यत्न केला असेल तरी काय कारवाई करायची याबाबत काय ामध्ये तरतदू नाही. आपण मोबाईलवर 
अनेक कामे करतो, त्या माणे फा ट टगॅ कॅिंनग बंद झाले तर मोबाईलवर काही दाखिवले तर काही होईल 
का ते पहावे लागेल. कारण िवमानतळावर सवर् बाबी मोबाईल ारेच करण्यात येतात, तसे काही होत असेल 
तर पहावे. 

तसेच २ गा ांसाठी फा ट टगॅ देणार आहात, मातर् ते संपणूर् महारा टर्ासाठी असणार आहे का, कारण 
राज्यात नशॅनल हायवे देखील आहेत. 

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, होय. कदर् शासनाचेही पथकर 
त्यामध्ये आहेत. आ ही त्या संदभार्त त्यांच्याशी को-ऑिर्डनेट करतो. आपण राज्य शासनाच्या पथकराबाबत 
हे करतो आिण त्यानंतर कदर् शासनाला िवनंती करतो. िझरो बलॅन् स आपण हणजे एमएसआरडीसी िंकवा 
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पीड यडूी करीत नाही तर एनपीसी करते. आपण त्यांना सांगतो आिण आप या पथकर नाक्याची यादी 
देतो ते आप यासाठी िझरो पथकर करतात. इतर पथकर नाक्यांचे अंितम करण्यासाठी एनएचएआयला 
देतो. 

तसेच पथकर नाक्यावर एखादा पैसे देत नाही ते हा त्याला मध्येच अडवून ठेवतात. ेशर येण्यासाठी 
थांबवून ठेवले जाते. यामळेु मागच्या गा ा अडतात. आपण त्याला बाजलूा घेऊन कारवाई केली पािहजे. 
आप याला यासाठी काही पयार्य शोधता येईल का. 

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी नमदू केले की, बाजलूा काढून पािकग लॉटला नेऊन 
तेथे कारवाई करता येईल. 

यावर सिमतीने नमदू केले की, पण ते नेत नाहीत. तरतदू पािहजे की, एखादा पथकरचे पैसे देत नसेल तर 
त्याला साईड पािकगला न्यावे आिण तेथे जी काही िशक्षा करावयाची असेल ती करावी. मातर् सवर्सामान्य 
माणसाची अडचण होता कामा नये. त्या क्लॉजमध्ये आपण ही मािहती टाकली पािहजे. कारण  सधुारणा 
करण्यासारख्या खपू गो टी आहेत. र त्याची जी वाईट अव था होते त्याकडे यांचे लक्ष नसते परंत ुपथकर 
नाक्याकडे खपू चांग या कारे लक्ष असते. 

आपण जर र त्यांची लांबी वाढवली तर बऱ्याच अडचणी सटुतील. िशरुरवरून जाताना संध्याकाळी  
६-०० वाजता कंपन्या सटुायच्या तर त्यावेळी खपू गदीर् असायची. त्यामळेु आपण पलु वाढवायला पािहजे. 
पथकर नाक्यावर पावती काढणाऱ्यांची संख्या कमी असते कारण १० गा ा लाईनला थांबले या असतील 
तर आपण िटकीट काढणाऱ्यांसारखे लवकर लवकर पावती तयार करून पढुच्या गेटला दाखवली तर ती 
गदीर् कमी होईल आिण मागच्या माणसाला थांबायची गरज पण पडणार नाही. असे आपण करायला 
सांिगतले आहे पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. तसेच फा ट टगॅसाठी काही कालमयार्दा आहे काय. 

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, आरसीबकु आिण पासबकु मध्ये 
जोपयत पैसे असतील तोपयत ते चालते. परंत ुआरसीबकु मध्ये असणारी रिज टर्ेशनची तारीख संपली की 
ते परत नतुणीकरण करून घ्यावे लागते. 

तद्नंतर सिमतीने िवचारणा केली की, िवभागीय सिचवांनी आप या िवभागाची ितकीटे पण गंमतीची 
आहेत. शासनाला आपण सांिगतले पािहजे की, ९९.९९ रुपये ही टाटाची पण िवकर्ी नाही. २७ रुपये िंकवा 
३७ रुपये असा आपला रेट असतो तर तो आपण राऊंडिफगर ४० रुपये असला पािहजे. सटेु पैसे नसतात 
हणनू तो माणसू आ हाला चॉकलेट देतो. एकदा मी त्या सवर् चॉकलेट जमा के या आिण परत जाताना २७ 
रुपये हणनू मी त्याला त्याच चॉकलेट परत िद या. तर  हे चालणार नाही, असे तो हणाला. याचा अथर् 
त्याने आ हाला पैसे हणनू चॉकलेट िदले पण तो परत घेत न हता. त्यामळेु आपण ही िंकमत 
राऊंडिफगरमध्ये केले पािहजे. असे के याने त्येक माणसाला ते सकुर होते. कारण सु ा पैशांसाठी परत 
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ितथे वेळ घालवावा लागतो. मुंबई येथील पािंसग सवार्ंत फा ट आिण चांगली आहे हे मला आवडले आहे. 
परंत ुमुंबईचा रोड सोडला तर कठीण पिरि थती आहे. तसेच बाटाच्या च पलची िंकमत ९९.९९ रुपये असते 
तर शासनाने आपले तरी उ र शोधनू ती िंकमत राऊंडिफगर करावी. या सवर् मािर्मक सचूना आहेत आपण 
याचे पालन करावे. 

 तसेच आपण पथकर नाक्याची दरुु ती करीत आहात त्यामळेु जनतेचे, आमचे हाल होत आहेत. हा 
सवर्  मनमानी भाग सरुू आहे. त्यासाठी आप याला काय करावे लागेल, यासाठी यंतर्णेला सचूना ा या 
लागतील. त्यांना सचूना िदले या कॉपी आ हाला देण्यात या यात. 

पिरच्छेद कर्. ३.१० मध्ये नमदू केले या १८ क पांची अ यावत मािहती :-  

या सवर् िनिवदा िकर्येमध्ये काही तांितर्क अडचणीमळेु उिशर झाला असेल तर त्यामध्ये काही अडचण 
नाही. परंत ुहेतपूरु सरपणे त्यात उिशर झालेला आहे काय, हे फक्त तपासले पािहजे. 

तद्नंतर सिमतीने नमदू केले की, एका गावात ४० वषार्पवूीर् एकच वाहन होते ते हा पासनू आतापयत 
र त्यांची रंुदी ३.७५ आहे. परंत ुआज गावात १००० वाहने झाली आहेत.  त्यामळेु ३.७५ मीटर रंुदीच्या 
र त्याची कन्से ट संपवून आता ५.५ मीटर रंुदी हणजे ितथनू िनदान दोन वाहने तरी नीट जातील. र त्याची 
लांबी कमी होऊ ा परंत ु र त्याचे काम नीट झाले पािहजे. िज हा पिरषदेबाबत लोकांच्या खपू तकर्ारी 
आहेत. आ ही सगळे उठ यानंतर पी ॲण्ड सी ला काम ा अशी ते मागणी करतात. आपण सिचव या 
उच्च पदावर बसतात त्यामळेु आपण जे सझुाव करता त्याबाबत लोक पाठीमागे नाव काढतात. परंत ुआपण 
आज आहात परंत ुउ ा िरटायर होणार िंकवा अजनू मोठे होणार आहात तर आपण केले या सचूना या 
तशाच राहतील आिण पढेु अनेक अिधकाऱ्यांची नावे येतील. चांगले काम केले या अिधकाऱ्यांना पवूीर् 
राजीव गांधी परु कार िदला जायचा. परंत ुआज तो परु कार देताना िदसत नाही. फक्त अिधकाऱ्यांनाच 
नाहीतर जे चांगले काम करतील अशा लोक ितिनधींना सधु्दा तो परु कार ायला पािहजे. र त्यांच्या 
संदभार्त खपू सधुार करण्याची गरज आहे. आप या आजी-आजोबाच्या काळापासनू लवणाचा र ता 
जसाच्या तसाच आहे. त्या िठकाणी फक्त मरुुम आिण खडकाच्या काही टर्ॉली टाकण्याची गरज आहे. 
त्याकडे आपण लक्ष िदले पािहजे. 

ोफाईल करेक्शन कसे झाले पािहजे याबाबत आपण मखु्य अिभयंता िंकवा अधीक्षक अिभयंता यांना 
जरी सचूना िद या तर होऊ शकते. आता अशी अडचण येत आहे की, ोफाईल करेक्शनसाठी १ ते १.५ 
कोटी रुपये िदलेले असतात त्यामध्ये हा ोफाईल करेक्शनचा अटे ट जवळपास सवर्च िवभागांमध्ये 
टाळला जातो. परंत ु ोफाईल करेक्शन झाले पािहजे.  

यावर िवभागीय सिचवांनी नमदू केले की, आ ही ते करतो. 
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यावर सिमतीने नमदू केले की, आप या अिधकाऱ्यांच्या कायर्काळात ३० ते ३५ वषार्ंपवूीर्ची मनोरा 
आमदार िनवासाची इमारत उभी राहत आहे. परंत ुमुंबईत १०० ते १५० वषार्ंच्या इमारती आज पण सुंदर 
आहेत. आमचे काही चकुते काय याचे पिरक्षण हावे, अशी आमची इच्छा आहे. आज आ हाला 
राहण्यासाठी खो या नाहीत, आ हाला भा ाने रहावे लागते. हा बांधकाम िवभागाचा िवषय आहे.  

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, हा िवषय बांधकाम िवभागाचा नसनू सिचवालयामाफर् त हे 
काम सरुु होते. पवूीर् हे काम एनबीसीसीकडे होते. आता सावर्जिनक बांधकाम िवभागाकडे आलेले आहे तर 
आ ही िनिवदा सचूना काढतो. 

यावर सिमतीने नमदू केले की, ठीक आहे, आपण लवकर िनिवदा सचूना काढा हणजे आमच्या 
टमर्मध्ये आ हाला ४ िदवस तरी राहता येईल अशी आपण यव था करा. 

न्ययूाकर्  येथे १०० वषार्ंपवूीर् बांधलेला एक पलु खपू िसध्द आहे. त्या पलुाला पािह यानंतर तो कालच 
बांधला आहे असे वाटते. त्या पलुामध्ये खपू छान कन्से ट आहेत. सायकल, गाडी िंकवा माणसे जाण्यासाठी 
वेगवेगळी यव था आहे. आपण जर शासनास ायोिगक तत्वावर सांिगतले तर ही काही अवघड गो ट 
नाही. आपण फक्त त्याची काबर्न कॉपी मारायची आहे. पढुच्या िपिढला, तरुण मलुांनाही वाटते की, 
आप या राज्यात पण असे हावे कारण तो काही ितकडे जाऊ शकत नाही हणनू गगुलवरच पाहत 
असतात. यव थापकीय संचालक आपला अ यास खपू दांडगा आहे तर आप या सवार्ंकडून असे 
काहीतरी नवीन चांगले काम हावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. 

समदुर् िकनारप ीवर मोठे उ ोग येत आहेत. पण मोठे उ ोग येत असताना त्या जागेला आता 
आप याला र त्यांची अलाईनमट नाही. आताचे र ते बिघतले तर ते एकेरी आहेत. एक गाडी आली तर बंद 
र त्यात तो हेवी लोड येतो. एखादा लोड जर ितथनू गेला तर तो र ता पणूर् लॉक होतो. आजच्या बैठकीला 
तीनही िवभाग उपि थत आहेत तर आपण आपापले संबंिधत र ते काही माणावर ॉड करुन िदले तर 
चांगले होईल.  समदुर् िकनाऱ्याजवळील उ ोग चांगले झाले पािहजे असे आप याला वाटते तर त्यासाठी 
चांगले र ते झाले पािहजे, अशी माझी िवनंती आहे. 

अन ुकर्. ३ :- अंबेसावंगी 
यावर सिमतीने असे नमदु केले की, अंबेसावंगी येथे महामंडळास ७९.०५ लाख रुपयांचे नकुसान झाले 

आहे असे दाखिवण्यात आले आहे. 

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, अंबेसावंगी येथील कंतर्ाट िद. १५ जनू, २००९ पयत वैध 
होते. त्यासाठी आपण त बल ९ मिहन्यापवूीर् हणजे माहे स टबर, २००८ मध्येच त्याची िकर्या सरुु केली 
आहे. परंत ु त्या िकर्येच्या िवरोधात लातरू मोटसर् वाहतकू संघ आिण मा-िबजसाणी केिमक स यांनी 
न्यायालयात दावा दाखल केला. न्यायालयाने आ हाला काही िनदश िदले त्यानसुार सधुािरत िनिवदा 
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काढा या लाग या, माहे जनू, २००९ पासनू आ ही त्या िनिवदा िकर्या पढेु सरुु करु शकलो. त्यामळेु हा 
उिशर झाला आहे. अन ु कर्. १० मधील धामोडा हे अंबेसावंगी माणेच आहे. या दोन्ही करणात 
न्यायालयाच्या सचूना सारख्याच होत्या त्यामळेु हा उिशर झालेला आहे. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, सन २०१० मध्ये पथकर नाका बंद झाला आहे तर सदर करणात 
महामंडळाचे ७९ लाख रुपयांचे नकुसान झालेले आहे तर आपण ते कसे भरुन काढणार आहात, 
त्यांच्याकडून संपणूर् रक्कम िमळाली आहे काय. 

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, आपण बैठकीला येण्यापवूीर् काही चचार् झालेली होती की, 
हे नकुसान त्यक्षपणे झालेले नाही. हे का पिनक नकुसान आहे. तु ही जर वेळेवर िनिवदा िदली असती 
आिण नवीन दरा माणे आले असते तर तेवढे नकुसान झाले असते. समजा िद. १ जानेवारी, २०२१ पासनू 
नवीन पथकर सरुु होणार होते. परंत ुआप याला न्यायालय िंकवा इतर कारणामळेु त्यासाठी उिशर झाला 
असनू िद. १ जनू पासनू नवीन पथकर िदला. मागचा दर हा तीन ते चार वषार्ंपवूीर्चा होता. कारण तीन 
वषार्पवूीर् त्याची िनिवदा िनघा यामळेु त्यांनी दर भरला होता. आताचा पथकर हा आप या या िनिवदावर 
नाहीतर जनु्या दरावर सरुु आहे. महालेखाकारांनी हे नकुसान असे काढले आहे की, जर तु ही १ जनू ऐवजी 
१ जानेवारीला नवीन पथकर िदला असता आिण त्याच दराने तु हाला तो िमळाला असता त्यामळेु ते 
का पिनक नकुसान झालेले आहे. िजथे िजथे आपण पथकर वसलू करण्याचा यत्न केला ते सवर्जण 
न्यायालयात गेले आिण न्यायालयाचा िनकाल पण त्यांच्याच बाजनेु लागला. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, त्यांच्या बाजनेु िनकाल लाग यानंतर आप याला काही नकुसान 
भरपाई ावी लागली काय, ितथे फक्त दराचा फरक असा होता की, ८३ रुपये रेट होता आिण १६२ रुपये 
त्याची वसलुी होणार होती, ती वसलुी करण्यासाठी काही मिहन्यांनी उिशर झाला आहे. एवढेच आपले 
नकुसान आहे. यासाठी त्यांनी जी कारणे िदलेली आहेत ती अशी आहेत की, आपण ८ ते ९ मिहन्यांपवूीर् 
िनिवदा िकर्या सरुु केली परंत ुती िकर्या त्याच तारखेला न सरुु होता त्याची त्यक्ष वकर्  ऑडर्र उिशरा 
िदली आहे. 

यावर िवभागीय सिचव व महामंडळाच्या सह यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, कोणतीच 
नकुसान भरपाई ावी लागली नाही. तसेच  ही जी सवर् १५  करणे आहेत त्यांचा हाच मतीताथर् आहे. अन ु
कर्. ४ आिण ५ वर मागच्या बैठकीमध्ये चचार् झालेली आहे. 

अन ुकर्. ६ :- पे एण्ड पाकर्  कीम जे. ही.एल.आर. आिण आरे.  
यावर महामंडळाच्या सह यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, जे. ही.एल.आर. आिण आरे 

या दोन उ ाणपलुासाठी आपण कंतर्ाट काढलेले होते. त्यामळेु त्यात आधीचा दर १४.६७ लक्ष इतका त्येक 
वषार्ला होता. त्यानंतर आप याला त्येक वषार् माणे ३२ लाख पढुच्या वषीर् त्यात १५ टक्के वाढ 
(इनहान्समट) हणनू अशा कारची िनिवदा ा त झाली. त्यामध्ये ३४.३२ लाख रुपयांचे महामंडळास 
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नकुसान झालेले आहे, असा आके्षप काढण्यात आलेला आहे. आपण जर त्यातील सवर् िकर्या बिघतली 
तर वेळेच्या आत पणूर् झालेली आहे. िद. २० नो हबर, २००९ पयतचा कालावधी होता. त्या कालावधीमध्ये 
आपण आिर्थक िनिवदा पण उघड या होत्या. मातर् जवळपास ५ मिहने त्यामध्ये संचालक मंडळाची बैठक 
आयोिजत करण्यात न आ यामळेु त्यात उशीर झालेला आहे. 

अन ुकर्. ७ :- पे एण्ड पाकर्  कीम िबलो किलना वाकोला लायओ हर  

यावर महामंडळाच्या सह यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, त्यावेळेस पे एण्ड पाकर्  कीम 
सरुू रािहल िंकवा नाही याबाबत साशंकता होती. त्यामध्ये महामंडळाने बहृन्मुंबई महानगरपािलकेकडून 
प टीकरण मािगतले होते. जवळजवळ िद. ३ माचर्, २००९ रोजी त्यांच्याकडून मािहती आली की, ही 
पॉिलसी पढेु सरुू रािहल यामध्ये काही बदल होणार नाही. त्यानंतर माहे जलैु, २००९ मध्ये आ ही त्यात 
िकर्या सरुू केली. त्या साशंकतेमळेु या िकर्येमध्ये आमच्याकडून उशीर झाला आहे. यामध्ये ५ लाख 
रुपयांचे नकुसान दाखिवण्यात आले आहे. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, आपण मघाशी सांिगतले की, संचालक मंडळाची बैठकच झाली 
नाही तर ही बैठक कोण आयोिजत करतो.  

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, माननीय मंतर्ी हे याचे अध्यक्ष आहे. त्यांची तारीख 
िमळा यानंतर ही बैठक होत असते.  

यावर सिमतीने पनु च िवचारणा केली की, हा िवषय शासनाला फायदाच िमळवून देणारा आहे हणजे 
संचालक मंडळाची बैठक झाली असती तर यातनू शासनालाच फायदा झाला असता. हे कोणत्या वषार्तील 
आहे.  

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी नमदू केले की, सन २००६ ते सन २००९ या वषार्तील 
आहे. 

यावर सिमतीने नमदू केले की, संचालक मंडळाची बैठक वेळेवर होत नस यामळेु शासनाचा तोटा होतो.  

यावर िवभागीय सिचव व महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, कंपनी 
काय ामध्ये ही मािहती िदलेली आहे. तसेच दर तीन मिहन्याला संचालक मंडळाची एक बैठक झालीच 
पािहजे. काय ामध्ये अशा कारची तरतदू आहे, आ ही त्याचा पाठपरुावा करतो. 

यावर सिमतीने नमदू केले की, काय ामध्ये तरतदू असेल तर जो कोणी दोषी असेल त्याला काहीतरी 
शासन झाले पािहजे.  

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी नमदू केले की, कंपनी लॉ बोडार्कडून आ हाला 
शा तीच्या नोटीसेस येतात. तसेच आरओसीकडून बैठक वेळेवर न झा यावर िशके्षच्या नोटीसेस येतात. तर 
तारीख लवकर िमळण्यासाठी आ ही त्या नोटीसेस पनु्हा पनु्हा पाठवतो.                 
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यावर सिमतीने िवचारणा केली की, हा िवषय तर शासनाच्या फाय ाचा आहे.  इकडे आपण कर 
वाढिवतो. शासनाकडे िनधी गोळा हावा, ही अपेक्षा असते.  त्यामध्ये लोक ितिनधींना िनधी हवा, 
लोक ितिनधींना वेतन हवे. एका बाजलूा असे होत असेल तर आपण त्याबाबत चांगली भिूमका घेतली 
पािहजे.  आपण या लोकांसमवेत साधारणपणे िकती वषार्ंचा करार करतो.  

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, २ ते ३ वषार्ंचा करतो. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, मी तर हणतो तो आपण ३ वषार्ंचा करावा. कारण या बैठका जर 
वेळेवर होत नसतील तर त्यांना कालावधी वाढवून िदलेला परवडेल. त्यांना टक्केवारी ठरवून ावी. पिह या 
वषीर् अमकु इतकी टक्केवारी वाढेल. दसुऱ्या वषीर् अमकु अशी वाढ होईल.   

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी नमदू केले की, महामंडळाचे मेजर कंतर्ाट हे १५ ते २० 
वषार्ंचे आहेत. आता आपण बंद झाले या टो सब ल चचार् करीत आहोत. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, ते पथकर बंद झाले.  तेथील शेड्स वगैरे सवर् ते काढून गेले आहेत. 
पथकर बंद झाले असले तरी तेथील सांगाडा तसाच आहे.  नवीन सधुारणा हावी, असे आ हाला वाटते. 
टगॅरींग हे लेन्स वाढिवण्यासाठी केले जाते.  माझे हणणे असे आहे की, पथकर अशा िठकाणी बसवा की 
त्या िठकाणी जा त जागा असेल व तेथे दोन लेन्स पेअर पड या तरी चालतील.  पण असे करणे गरजेचे 
आहे.  आ हाला आप याकडून समधृ्दी महामागार्ब लही थोडी मािहती घ्यायची आहे.  काही िठकाणी 
गायरान जिमनी खपू आहेत.  त्यामळेु त्या २-४ एकर जिमनीवर बंिद त करून काकँर्ीटीकरण करून पािकग 
करावी, शासनाने काही िठकाणी बांधकाम केले आिण तेथील जागा हॉटे स चालिवण्यासाठी िद या आहेत.  
त्या िठकाणी वच्छतागहृ अस या पािहजेत.  लोकांना हे न भेडसावतात.  त्यामळेु त्याला हॉटेलमध्ये जावे 
लागते. “ सलुभ ” ने असे चांगले काम सरुू केले आहे तर आपण क पलसरी कुठे तरी मध्यवतीर् िठकाणी 
टॉयलेट्स, गा ा पािकग, मेिडकल फॅिसलीटी, अपघात झा यानंतर वाहने ठेवणे िंकवा रुग्णवािहकेसाठी  
जागा यासाठी जागा ठेवली पािहजे. 

 यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, आपण मुंबई-पणेु महामागार्वर 
अशा सिुवधा के या आहेत. मुंबई-पणेु एक्स ेस-वे वर नवीन फुडमॉलवर पािकगची यव था आहे.  आपण 
तेथे क्यआूर ही हणजे क्वीक िर पॉन्स हेईकल ठेवले आहेत.  मुंबई-पणेु एक्स ेस-वे वर यासाठी िर पॉन्स 
वेळ ८ ते १२ िमिनटे केला आहे.  ओझड येथे टर्ॉमा केअर सटर आहे आिण खालापरूला दोन्ही बाजलूा फूड 
मॉल आहे आिण तेथे २००-२०० टर्कच्या पािकगची यव था केली आहे.  त्यांना फा ट टगॅवर पािकग 
चाजस लावतो. पढुील वेळी येताना आपण ते पहावे. आता तेथे गदीर् झाली.  पण आता नवीन १२-१२ एकर 
जिमनीवर ते केले आहेत.  चंड बांधकाम तेथे केले आहे.  मी अनेकवेळा ितकडे असतो.  वासातनू 
आपण येताना मला सांिगतले तर दोन्ही बाजचू्या या जागा पाहून घेऊ. 
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तद्नंतर सिमतीने िवचारणा केली की, लोकांसाठी सिुवधा िद या पािहजेत असे आमचे हणणे आहे.  
शासन कोणाचेही असो. लोकांनी शंसा (अि िसएट) केली पािहजे.  शासनाचे नाव िनघाले पािहजे.  
एमआयडीसीने हजारो एकर जिमनी घेत या.  मातर् तेथील कामगारांना राहण्यासाठी दसुरीकडे जावे लागते.  
त्यांच्या हाऊिंसगला जिमनी िद या नाहीत.  पण दारुच्या दकुानांना एमआयडीसीने जिमनी िद या आहेत.  
त्या िबचाऱ्या कमर्चाऱ्याला राहायची सोय नाही.  तो कमर्चारी त्या कंपनीमध्ये असेल तेथेच त्याला 
राहण्यासाठी त्या कंपनीलाच २-५ एकर ज्यादा जमीन घ्यायला लावली तर बरे होईल. आपण महामागार्वर 
जात असताना लक्षात येते की, पिह या लेनमध्ये सवर् अवजड वाहने (लॉरी) चालतात.  ते होता कामा नये. 
तसेच जा त करून त्यामध्ये केरळ आिण मदर्ासच्या गा ा असतात. 

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, आता त्यामध्ये फार सधुारणा झाली आहे. आता पवूीर्पेक्षा 
चांगले आहे.  आपण आता वास करताना बघावे की त्येक २-३ िक.मी.वर डा या बाजनेू जड वाहनांनी 
चालावे असे िचतर् काढलेले आहे.  फक्त घाट पोशर्न आहे तेथे नाही.  कारण वर जाताना टर्कला अडचण 
येते. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, गाडीचा मोशन तटुतो.  ते बरोबर आहे. परंत ुहे आणखी टर्ीक केले 
पािहजे.  अपघात होण्याचे कारण तेच आहे. दोन तीन लेनमध्ये अवजड वाहने (लॉरी) असतील तर छो ा 
गा ा वळून जातात व त्या दर यान अपघात होतात.   

यावर िवभागीय सिचवांनी खलुासा केला की, आता आपण बोगदा (टनेल) करीत आहोत.  त्यामळेु 
लोनावळा आिण खंडाळा येथे तसे करणार अस याने वासातील ९ िक.मी. अंतर कमी होईल आिण 
वासाचा अधार् तास वेळही वाचेल. तद्नंतर महामंडळाच्या सह यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला 
की, अनकुर्मांक ८ वर बडनेरा येथील िवषय आहे.  त्यामध्ये ४ मिहन्यांचा िवलंब आहे.  त्यामध्ये ४४ हजार 
रुपयांचे नकुसान झाले आहे आिण याबाबत आपण वेळेवरच ोसेस केले होते.  

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, यामध्ये अनामत ज त केले आहे असे हटले. पण काहींचे अनामत 
कमी असेल तर त्या करणी काय.  

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी नमदू केले की, यामध्ये पणूर् वसलुी होत नाही. 
अनामत रक्कम आ ही ॲडजे ट करतो. का पिनक नकुसान (नोशनल लॉस) काढले तर आ ही त्यांची 
सरुक्षा ठेव िंकवा ईएमडी िरलीज करीत नाही. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, त्यांना पनु्हा कामे सधु्दा देता कामा नये.  त्यांना लकॅिल ट केले 
पािहजे.  त्यांना िंकवा त्यांच्या कुटंुिबयांच्या नावाने कोणी पढेु आले तर त्यांना कामे देऊ नयेत.  

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, आता एमएसआरडीसीचा िवचार 
करता हे सवर् छोटे कंतर्ाट संपले आहेत आिण त्यामळेु ही मंडळी आमच्याकडे येत नाहीत.  आता एक तर 
मुंबई-पणेु, मुंबई इटंर्ी पॉईंट येथेच ते आहेत.  त्यािशवाय नागपरू, औरंगाबाद आिण सोलापरू येथे आहेत.  
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मखु्यमंतर्ी महोदयांनी त्यावर वेग या पध्दतीने िवचार करायला सांिगतला आहे.  याच्या पढेु आमचा फोकस 
फक्त एक्स ेस-वे वर असेल.  छोटे कंतर्ाट आ ही घेणार नाही.  सवर् राज्य महामागर् हे सावर्जिनक बांधकाम 
िवभागाकडे हणजे शासनाकडे असतील.  एनएचआयई ने त्यांचे महामागर् केले आहेत. जवळपास ७ हजार 
िक.मी. रा टर्ीय महामागर् पणूर्त्वाच्या ट यावर आहेत. आमच्याकडे मेजर कंतर्ाटे असतील. 

यावर सिमतीने िवचारणा केली की, सवार्त जा त नकुसान आतापयत कोणत्या कामात झाले आहे.  

यावर महामंडळाच्या यव थापकीय संचालकांनी खलुासा केला की, ३८ कामांपैकी १८ कामांमध्ये 
उशीर झाला आिण १८ कंतर्ाटांमध्ये का पिनक नकुसान (नोशनल लॉस) १०.७६ कोटी इतका नकुसान 
झाला आहे.  त्यामध्ये पिह या ३ कंतर्ाटांमध्ये जे नकुसान झाले ते ६.६७ कोटी.  त्यामध्ये केळघरचे २.१९ 
कोटी, त्यानंतर सन २००४-०५ मध्ये  वधार् पलुगांवमध्ये २.३१ कोटी नकुसान तर १.८७ कोटी 
आयआरडीपीमध्ये नकुसान झाले आहे.  त्यामळेु १८ पैकी या ३ क पामध्ये त्येकी दोन दोन कोटी धरले 
तर एकूण ६.६७ कोटी नकुसान झाले आहे.  उवर्िरत ४ कोटी हे इतर १५ क पामध्ये नकुसान झाले 
आहेत.  त्यात काही िठकाणी ४४ हजार, काही िठकाणी ५ लाख तर काही िठकाणी २० लाख अशा कारे 
ते िवखरुलेले आहेत.  आमचे याब ल हणणे आहे की, हे सवर् का पिनक नकुसान (नोशनल लॉस) 
आहेत.  

१.५ अिभ ाय व िशफारस :-  

(1) भारताचे िनयंतर्क व महालेखापिरक्षक यांनी लेखा पिरक्षणाच्या वेळी महारा टर् राज्य र ते 
िवकास महामंडळाच्या कामकाजासंदभार्त "टाळता येण्याजोगे महसलुाचे नकुसान" या आके्षपामध्ये 
माहे एि ल, २००८ ते माहे माचर्, २०११ या कालावधीत महामंडळाने ३८ पथकर कंतर्ाट अंितम 
केले त्यापैकी १८ कंतर्ाट िनि चत करण्यास िवलंब झाला. पथकर वसलू कंतर्ाटाची मदुत 
संपण्याची तारीख मािहती असतांना देखील महामंडळाने पढुील पथकर वसलू करणाऱ्या सं थेची 
नेमणकू केली नाही. िनिवदा िकर्या वेळेत पणूर् करण्यास अपयश अस यामळेु िव मान कंतर्ाट 
वाढवनू ावे लागले आिण िव तारणाचा कालावधी १ ते १९ मिहन्यांच्या दर यान होता. पिरणामी 
िव मान कंतर्ाटदाराला अदेय लाभ झाला व महामंडळाचे रुपये १०.७६ कोटीच्या महसलुाचे 
नकुसान झाले. 

सिमतीच्या असे िनदशर्नास आले की, महामंडळास १ वषार्पवूीर् लेखा आके्षप ा त होऊनही 
त्यावर कोणतीच कायर्वाही करण्यात आलेली नाही. केळझर पथकर थानकावर मे.सोि हिनअर 
डे हलपसर् ा.िल. यांना पथकर वसलुीकिरता महामंडळामाफर् त िद. १ फे वुारी, २००८ ते िद. २९ 
जानेवारी, २०१० या कंतर्ाट कालावधीसाठी ािधकृत केले होते. संबंिधतांचा कंतर्ाट कालावधी िद. 
२९ जानेवारी, २०१० रोजी समा त होणार अस यामळेु िद. ३० जानेवारी, २०१० पासनू नवीन 
कंतर्ाटदाराची नेमणकू करणे अपेिक्षत होते. परंत ुमहामंडळ िद. ३० जानेवारी, २०१० ला सदरहू 
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कंतर्ाट कोणालाही देऊ शकले नाही. सदर कंतर्ाट हे िद. १० स टबर, २०१० रोजी हणजेच ७ 
मिहने उिशराने देण्यात आले. या ७ मिहन्यांमध्ये जनु्या कंतर्ाटदारांकडून जनु्याच दराने पैसे घेण्यात 
आले आहेत. त्यामळेु महामंडळाचे २ कोटी १९ लाख रुपयांचे नकुसान झालेले आहे.  

     केळझर पथकर नाक्यासंदभार्त िद. १ िडसबर, २००९ रोजी िनिवदा मागिवण्यात आ या. 
सदरहू िनिवदा िद. ३१ िडसबर, २००९ रोजी उघडण्यात आ या. त्यानंतर आिर्थक बोलीची 
िनिवदा िद. ७ एि ल, २०१० रोजी उघडण्यात आली. अशा कारे आिर्थक बोलीची िनिवदा 
उघडण्याकरीता ३ मिहन्यांचा कालावधी लावण्यात आला. तोपयत पवुीर्च्या कंतर्ाटदाराला वाढीव 
मदुतवाढ देण्यात आली. अशा कारे आिर्थक बोलीची िनिवदा उघडण्यासाठी ३ मिहन्यांचा 
कालावधी वायफळ घालिवण्यात आला. आिर्थक बोलीची िनिवदा उघड यानंतर सदरहू िनिवदा 
उच्च दराने ा त झा याने व ितिदन रुपये ७० लाख उच्चदर ा त झाला अस याने पनु्हा ३ 
मिहन्यांचा कालावधी ऐवढी वाहतूक त्या मागार्वर आहे िंकवा कसे यांचा अ यास करण्यासाठी 
घेण्यात आला. सदरहू उच्च दराची बाब न्या य आहे िंकवा नाही हे ठरिवण्यासाठी मंडळाने ५ 
मिहन्यांचा कालावधी लावला. एवढा िदघर् कालावधीचा िवलंब जनु्या कंतर्ाटदारास जनु्या दराने 
फायदा िमळवनू देण्यासाठी जाणीवपवूर्क करण्यात आला अस याचे सिमतीचे मत आहे. 
महामंडळाच्या अिधकाऱ्यांनी नकुसान झाले अस याची बाब मान्य केली आहे.  

सदरहू करण हे हेतूपरु सर व जाणीवपवूर्क करण्यात आ याचे िदसनू येत आहे. उपरोक्त 
व तिु थती िवचारात घेता सिमती अशी िशफारस करते की, सदरहू करणी जनु्या कंतर्ाटदारास 
फायदा िमळवनू देण्याची संबंिधत अिधकाऱ्यांनी जाणीवपवूर्क कायर् केले अस याचे िनदशर्नास 
येत अस याने त्यांच्यावर जबाबदारी िनि चत करण्यात यावी व या अिधकाऱ्यांवर िश तभंगाची 
कायर्वाही तािवत करण्यात यावी. यापढेु शासनाने महामंडळाने नवीन िनिवदा काढण्यासाठी 
कोणत्याही पिरि थतीमध्ये िव मान कंतर्ाट संपण्यापवूीर् ६ मिहन्यांच्या आत सवर् िकर्या पणूर् 
करण्यात या यात. तसेच संचालक मंडळापढेु सवर् बाबी समोर ठेवनू संचालक मंडळास िनणर्य 
घेण्यासाठी परेुसा कालावधी देण्यात यावा. संचालक मंडळास देखील िविहत कालावधीमध्ये अंितम 
िनणर्य घेवनू िनणर्य िवलंबामळेु महामंडळाचे आिर्थक नकुसान होणार नाही, याकडे लक्ष देण्यात 
यावे. अशी सिमती िशफारस करीत आहे. याबाबत िवभागाने केले या कायर्वाहीची मािहती हा 
अहवाल सभागहृात सादर झा याच्या िदनांकापासनू ३ मिहन्यांच्या आत सिमतीस सादर करावी, 
अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 

(2) महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळाचे अनेक िठकाणी पथकर नाके आहेत. या 
पथकर नाक्यांवरील दर हे िवषम रक्कमेमध्ये असतात. त्यामळेु पथकर नाक्यांवर सु ा पैशांचा 
न वारंवार उ  भवतो व त्यामळेु नागरीकांचा वेळ व इंधनही वाया जाते. वाहनांने वास करणारे 
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नागरीक हे पथकरचे पैसे देण्यास तयार असतात परंतू पथकर भर यावर त्यांना त्या र त्यांवर 
सोई-सिुवधा (उदा. शौचालय, आपत्कालीन कदेर्) उपल ध नसतात. त्याच माणे पथकर नाक्यांवर 
मयार्िदत वरुपात मागीर्का अस यामळेु नागरीकांचा वेळही वाया जातो. या दृ टीने पथकर 
नाक्यांवर पथकराची आकारणी रुपये १०, रुपये २० व रुपये ३० अशा कारे केली तर वाशांचा 
पथकराकरीता सटेु पैसे देण्याचा वेळही वाचेल व इंधनाची बचत देखील होईल. त्यामळेु पथकर 
नाक्यांवर िवषम रकमेमध्ये व सु ा पैशांचा संबंध येतो या वरुपात पथकर न आकारता तो रुपये 
10, रुपये २०, रुपये ३० व रुपये ४० (Roundoff) अशा माणात पथकर आकारण्यात यावा, 
अशी सिमती िशफारस करीत आहे. तसेच पथकर नाक्यांवर वाहन िकती काळ थांबले पािहजे 
िंकवा पथकर नाक्यापासनू ठरावीक अंतराच्या बाहेर वाहन अस यास त्या वाहनांना पथकर 
आकारण्यात यावा िंकवा कसे याबाबत प ट िनयम असणे आव यक आहे व या िनयमांची 
मािहती देखील त्येक पथकर नाक्यावर काम करणाऱ्या कमर्चाऱ्यास असणे आव यक आहे, 
अशी सिमती िशफारस करीत आहे. याबाबत िवभागाने केले या कायर्वाहीची मािहती हा अहवाल 
सभागहृास सादर झा याच्या िदनांकापासनू ३ मिहन्यांच्या आत सिमतीस सादर करावी, अशी 
सिमती िशफारस करीत आहे. 

(3) राज्यातील त्येक पथकर नाक्यांवर तकर्ार पिु तका ठेवण्याचा िनणर्य घेण्यात येऊनही 
त्याची अंमलबजावणी योग्य कारे होत नाही. तसेच तकर्ार करुनही त्या तकर्ारीचे उ र 
संबंिधतांना कळिवण्यात येत नस याचे सिमती सद यांनी िनदशर्नास आणनू िदले. त्यामळेु त्येक 
पथकर नाक्यांवरील तकर्ार पिु तकांची सक्षम आिधकारी यांचेकडून दर मिहन्याला तपासणी 
करण्यात यावी व तकर्ारी नसुार त्याची उ रे संबंिधतांना िवनािवलंब पाठिवण्याबाबत कायर्वाही 
करण्यात यावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे. याबाबत िवभागाने केले या कायर्वाहीची 
मािहती हा अहवाल सभागहृास सादर झा याच्या िदनांकापासनू ३ मिहन्यांच्या आत सिमतीस 
सादर करावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 

(4) पथकर नाक्यांवर रुग्णवािहका, आपत्कालीन संगातील वाहने व महत्वाच्या शासकीय 
यक्तींसाठी वतंतर् मागीर्का नस यामळेु या वाहनांना पथकार नाका ओलांडण्यास वेळ जातो. 
अितशय तातडीच्या वेळी सदरहू वाहने िविहत कालावधीत िनधार्िरत िठकाणी पोहोच ून शक यास, 
िव  व जीिवत हानी होण्याचा संभव असतो. त्यामळेु पथकर नाक्यांवर िवशेषत: 
महानगराजवळील पथकर नाक्यांवर वेगळी मागीर्का आरिक्षत करता येणे शक्य आहे िंकवा कसे 
याबाबत अ यास करण्यात यावा व शक्य अस यास, या पथकर नाक्यांवर उपरोक्त वाहनांकरीता 
वतंतर् मागीर्का आरिक्षत करण्यात यावी, जेणेकरुन ही वाहने पथकर नाक्यांवरील वाहतूक 
क डीमध्ये न अडकता तात्काळ पढेु िनघनू जातील. अशी सिमती िशफारस करीत आहे. याबाबत 
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िवभागाने केले या कायर्वाहीची मािहती हा अहवाल सभागहृास सादर झा याच्या िदनांकापासनू ३ 
मिहन्यांच्या आत सिमतीस सादर करावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 

(5) कदर् शासनाने देशातील सवर् वाहनांना फा ट टगॅ अिनवायर् केलेले आहे. त्यामळेु काही 
िविश ट वाहने वगळता बहुतांश वाहनांवर आता फा ट टगॅ लावण्यात आलेले आहेत. पथकर 
नाक्यांवर एखा ा वाहनावरील फा ट टगॅ कॅन न झा यास ते वाहन सोडण्यात येत नाही. 
पिरणामी, या वाहनाच्या मागे इतर वाहनांची मोठी रांग लागते. फा ट टगॅ पथकर नाक्यावरील 
तांितर्क तर्टुीमळेु कॅन न झा यास, ही गाडी सोडून देण्याची कदर् शासनाच्या िनणर्याची तात्काळ 
अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे. याबाबत िवभागाने केले या 
कायर्वाहीची मािहती हा अहवाल सभागहृास सादर झा याच्या िदनांकापासनू ३ मिहन्यांच्या आत 
सिमतीस सादर करावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 

(6) परदेशातील व इतर राज्यातील चांग या क पना आत्मसात के या पािहजेत. पथकर 
नाक्यांवरील कमर्चारी कामाच्यावेळी गणवेश पिरधान करणे आव यक असनू त्याची 
अंमलबजावणी होत नस याचे िनदशर्नास येते. त्यामळेु त्याची चौकशी करुन संबंिधत ठेकेदारास 
त्याच्या अिधपत्याखालील कमर्चाऱ्यांना गणवेश परुिवण्याचे िनदेश देण्यात यावे व तसे न के यास 
त्याच्यािवरुध्द दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे. याबाबत 
िवभागाने केले या कायर्वाहीची मािहती हा अहवाल सभागहृास सादर झा याच्या िदनांकापासनू ३ 
मिहन्यांच्या आत सिमतीस सादर करावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 
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पिहली बैठक 
सावर्जिनक उपकर्म सिमतीची बैठक बधुवार, िद. ०९ जानेवारी, २०१९ रोजी दपुारी  १२.०० वाजता, कक्ष 

कर्मांक १९०१, एकोिणसावा मजला, िवधान भवन, मुंबई येथे आयोिजत करण्यात आली होती. सदरहू 
बैठकीस खालील माणे सन्माननीय सद य उपि थत होते. 

 
उपि थती : 

(१) डॉ. अिनल ब डे, िव.स.स. तथा सिमती मखु 
(२) ी. सिुनल केदार, िव.स.स. 

 
 
                                    महारा टर् िवधानमंडळ सिचवालय 

(१)   ी. ना.रा.िथटे, उप सिचव 
(२)   ी. आ.ब.राहाटे, अवर सिचव (सिमती) 
(३)  ी. आिशष जावळे, कक्ष अिधकारी 

                                    महालेखाकार कायार्लय, मुंबई 
                                                              ी. मधसुदुनन नायर, उप महालेखाकार 
 
िवभागीय ितिनधी 

(१) ी. मनोज सौिनक, धान सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग 
(२) ी. अिजत सगणे, सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग  
(३) ी. राधे याम मोपलवार, उपाध्यक्ष तथा यव थापकीय संचालक, महारा टर् राज्य र ते

िवकास महामंडळ  
(४) ी. िवजय वाघमारे, सह यव थापकीय संचालक, महारा टर् राज्य र ते िवकास  महामंडळ  

 
सिमतीने भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१०-११ च्या सावर्जिनक उपकर्म 

अहवालातील "महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळ" यांच्या पिरच्छेदासंबंधात िवभागीय सिचवांची तथा 
महामंडळाच्या ितिनधींची साक्ष घेतली. 
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दसुरी बैठक 

सावर्जिनक उपकर्म सिमतीची बैठक बधुवार, िद. १७ माचर्, २०२१ रोजी दपुारी  १२.१५ वाजता, कक्ष 
कर्मांक १९०१, एकोिणसावा मजला, िवधान भवन, मुंबई येथे आयोिजत करण्यात आली होती. सदरहू 
बैठकीस खालील माणे सन्माननीय सद य उपि थत होते. 
उपि थती : 

(१) ॲड. अशोक पवार, िव.स.स. तथा सिमती मखु 
(२) ी. रमेश कोरगांवकर, िव.स.स. 
(३) ी. योगेश कदम, िव.स.स. 
(४) ी. िदपक च हाण, िव.स.स. 
(५)  ी. अिनल पाटील, िव.स.स. 
(६) ी. मोहनराव हंबड, िव.स.स. 

         (७)    डॉ. सरेुश खाडे, िव.स.स. 
                                     महारा टर् िवधानमंडळ सिचवालय 

(१) ी. ऋतरुाज ज. कुडतरकर, उप सिचव 
(२) ी. सिुनल झोरे, अवर सिचव (सिमती) 
(३) ी. आिशष जावळे, कक्ष अिधकारी 

                                     महालेखाकार कायार्लय, मुंबई 
ी. एच. टी. फुलपाडीया, उप महालेखाकार 

िवभागीय ितिनधी 
(१) ी. मनोज सौिनक, अपर मखु्य सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग 
(२) ी. अ.ब.गायकवाड, सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग  
(३) ी. राधे याम मोपलवार, उपाध्यक्ष तथा यव थापकीय संचालक, महारा टर् राज्य र ते िवकास

महामंडळ  
(४) ी. िवजय वाघमारे, सह यव थापकीय संचालक, महारा टर् राज्य र ते िवकास  महामंडळ  

 
सिमतीने भारताचे िनयंतर्क व महालेखापरीक्षक यांच्या सन २०१०-११ च्या सावर्जिनक उपकर्म 

अहवालातील "महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळ" यांच्या पिरच्छेदासंबंधात िवभागीय सिचवांची तथा 
महामंडळाच्या ितिनधींची साक्ष घेतली. 
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ितसरी बैठक 

सावर्जिनक उपकर्म सिमतीची बैठक मंगळवार, िद. १६ नो हबर, २०२१ रोजी दपुारी ०२.३० वाजता, 
कक्ष कर्मांक १९०१, एकोिणसावा मजला, िवधान भवन, मुंबई येथे आयोिजत करण्यात आली होती. सदरहू 
बैठकीस खालील माणे सन्माननीय सद य उपि थत होते. 

 
उपि थती : 

(१) ॲड. अशोक पवार, िव.स.स. तथा सिमती मखु 
(२) ी. अिनल पाटील, िव.स.स. 
(३) ी. रोिहत पवार, िव.स.स. 
(४) ी. मोहनराव हंबड, िव.स.स. 
(५) ी. मदन येरावार, िव.स.स. 
(६) डॉ. सरेुश खाडे, िव.स.स. 
(७) ी. महेश बालदी, िव.स.स. 

िवशेष िनमंितर्त सद य 
     ी. िकशोर दराडे, िव.प.स. 
 

 
                                          महारा टर् िवधानमंडळ सिचवालय 

(1) ी. ऋतरुाज ज. कुडतरकर, उप सिचव 
(2) ी. आिशष जावळे, अवर सिचव (सिमती) 
(३) ी. चंदर्भान नंदनवार, कक्ष अिधकारी 

 
सिमतीने ारुप अहवालाच्या मसु ांवर िवचार करुन तो काही सधुारणांसह संमत केला. 

 

 
 

शासकीय मध्यवतीर् मदुर्णालय, मुंबई 
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