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ºÉÊ¨ÉiÉÒ |É¨ÉÖJÉ :

(1) ¸ÉÒ. MÉÉä{ÉÉ±ÉnùÉºÉ +OÉ´ÉÉ±É, Ê´É.ºÉ.ºÉ.

ºÉnùºªÉ :
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(11) ¸ÉÒ. ºÉÆVÉªÉ Eäò³ýEò®ú, Ê´É.ºÉ.ºÉ.

(12) ¸ÉÒ. ¶ÉÆ¦ÉÖ®úÉVÉ näùºÉÉ<Ç, Ê´É.ºÉ.ºÉ.
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*(22) ¸ÉÒ. ºÉÖÊxÉ±É iÉ]õEò®äú, Ê´É.{É.ºÉ.

(23) ¸ÉÒ. +¨É®úËºÉ½þ {ÉÆÊb÷iÉ, Ê´É.{É.ºÉ.
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(25) ¸ÉÒ. ºÉÆVÉªÉ nùkÉ, Ê´É.{É.ºÉ.

ºÉnù®ú½Úþ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ÊnùxÉÉÆEò 1 ¨Éä 2015 ®úÉäVÉÒ Ê´ÉvÉÉxÉºÉ¦ÉÉ ´É ÊnùxÉÉÆEò 21 ¨Éä 2015 ®úÉäVÉÒ Ê´ÉvÉÉxÉ{ÉÊ®ú¹Énù ºÉnùºªÉÉÆSªÉÉ xÉÉ¨ÉÊxÉnæù¶ÉxÉÉuùÉ®äú
MÉÊ`öiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÒ.
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¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Ê´ÉvÉÉxÉ¨ÉÆb÷³ý ºÉÊSÉ´ÉÉ±ÉªÉ :

(1) b÷Éì. +xÉÆiÉ Eò³ýºÉä, |ÉvÉÉxÉ ºÉÊSÉ´É.

(2) ¸ÉÒ. ªÉÖ. Eäò. SÉ´½þÉhÉ, ºÉÊSÉ´É.

(3) ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¨ÉäPÉxÉÉ iÉ³äýEò®ú, ={É ºÉÊSÉ´É.

(4) ¸ÉÒ. ¸ÉÒ. SÉÖ. ¸ÉÒ®ÆúMÉ¨É, ={É ºÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ÊxÉ.+.

(5) ¸ÉÒ. ºÉÉä. xÉ. ºÉÉxÉ{É, +´É®ú ºÉÊSÉ´É.

(6) ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖ¹É¨ÉÉ {ÉÉ`öEò, EòIÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ.

(7) ¸ÉÒ. ®úË´Épù ¨ÉäºjÉÒ, EòIÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ.

* ¸ÉÒ. ºÉÖÊxÉ±É iÉ]õEò®äú, Ê´É.{É.ºÉ. ªÉÉÆxÉÒ ÊnùxÉÉÆEò 28 ºÉ{]åõ¤É®ú 2016 ®úÉäVÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉnùºªÉi´ÉÉSÉÉ ®úÉVÉÒxÉÉ¨ÉÉ Ênù±Éä±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³äý ºÉnù®ú VÉÉMÉÉ Ê®úCiÉ +É½äþ.

** ¸ÉÒ. ¨ÉÉÊhÉEò®úÉ´É `öÉEò®äú, Ê´É.{É.ºÉ. ªÉÉÆSÉÒ ÊnùxÉÉÆEò 5 +ÉìMÉº]õ 2016 ®úÉäVÉÒ ={É ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ, Ê´ÉvÉÉxÉ{ÉÊ®ú¹Énù {ÉnùÒ ÊxÉ´Éb÷ ZÉÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³äý Ê®úCiÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ VÉÉMÉä´É®ú

¸ÉÒ. +¶ÉÉäEò >ð¡Çò ¦ÉÉ<Ç VÉMÉiÉÉ{É, Ê´É.{É.ºÉ. ªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉ.ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Ê´ÉvÉÉxÉ{ÉÊ®ú¹Énù ªÉÉÆxÉÒ ÊnùxÉÉÆEò 31 +ÉìMÉº]õ 2016 ®úÉäVÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉnùºªÉ ¨½ÚþhÉxÉ

xÉÉ¨ÉÊxÉªÉÖCiÉÒ Eäò±ÉÒ.

(SÉÉ®ú)



({ÉÉSÉ)

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

¨ÉÒ, ±ÉÉäEò±ÉäJÉÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ |É¨ÉÖJÉ, ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä +½þ´ÉÉ±É ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú Ênù±ªÉÉ´É°üxÉ ¦ÉÉ®úiÉÉSÉä ÊxÉªÉÆjÉEò ´É ¨É½þÉ±ÉäJÉÉ{É®úÒIÉEò
ªÉÉÆSªÉÉ ºÉxÉ 2012-2013 SªÉÉ Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ±ÉäJªÉÉǼ É®úÒ±É +ÉÊhÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÒSªÉÉ ±ÉäJÉÉ{É®úÒIÉÉ +½þ´ÉÉ±ÉÉºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ±ÉÉäEò±ÉäJÉÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉÉ {ÉÆSÉÊ´ÉºÉÉ´ÉÉ +½þ´ÉÉ±É
ºÉÉnù®ú Eò®úÒiÉ +É½äþ.

ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä ºÉxÉ 2012-2013 ªÉÉ ́ É¹ÉÉÇSªÉÉ ̈ É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ±ÉäJªÉÉÆ̈ ÉvªÉä xÉ¨ÉÚnù Eäò±Éä±ªÉÉ <iÉ®ú ¤ÉÉ¤ÉÓ´É®úÒ±É JÉSÉÉÇSªÉÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ
Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉxÉÚºÉÉ®ú ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉÉ ½þÉ {ÉÆSÉÊ´ÉºÉÉ´ÉÉ +½þ´ÉÉ±É Ê´ÉvÉÉxÉ¨ÉÆb÷³ýÉ±ÉÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ.

ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä ÊnùxÉÉÆEò 21 ºÉ{]åõ¤É®ú 2016, 13, 20 ´É 25 +ÉìC]õÉä¤É®ú 2016, ÊnùxÉÉÆEò 16 ´É 29 xÉÉä́ ½åþ¤É®ú 2016, ÊnùxÉÉÆEò 4, 18 ´É 24 VÉÉxÉä́ ÉÉ®úÒ
2017 ´É ÊnùxÉÉÆEò 31 ¨Éä 2017 ®úÉäVÉÒ +{É®ú ¨ÉÖJªÉ ºÉÊSÉ´É, MÉÞ½þ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½þºÉÖ±É (¨ÉnùiÉ ´É {ÉÖxÉ´ÉÇºÉxÉ) Ê´É¦ÉÉMÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÊSÉ´É, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É
Ê´É¦ÉÉMÉ, Ê´ÉvÉÒ ´É xªÉÉªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ´ÉètEòÒªÉ Ê¶ÉIÉhÉ ´É +Éè¹ÉvÉÒ pù´ªÉä Ê´É¦ÉÉMÉ, MÉÞ½þÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ºÉÊSÉ´É, OÉÉ¨ÉÊ´ÉEòÉºÉ ´É VÉ±ÉºÉÆvÉÉ®úhÉ (OÉÉ¨ÉÊ´ÉEòÉºÉ),
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±ÉÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ªÉÉÆSÉÒ ºÉÉIÉ Ê´ÉvÉÉxÉ¦É´ÉxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç ªÉälÉä PÉähªÉÉiÉ +É±ÉÒ.

|ÉvÉÉxÉ ̈ É½þÉ±ÉäJÉÉEòÉ®ú, ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉEò-BEò ̈ É½þÉ®úÉ¹]Åõ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç iÉºÉäSÉ ̈ É½þÉ±ÉäJÉÉEòÉ®ú, ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ nùÉäxÉ ̈ É½þÉ®úÉ¹]Åõ xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ½äþ ºÉÊ¨ÉiÉÒSªÉÉ ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉÉ´É°üxÉ
¤Éè̀ öEòÓxÉÉ ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ±ÉÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ¤É½Öþ¨ÉÉä±É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉ¤Éqù±É ºÉÊ¨ÉiÉÒ iªÉÉÆSÉÒ +iªÉÆiÉ +É¦ÉÉ®úÒ +É½äþ.

iÉºÉäSÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÊSÉ´É, Ê´ÉkÉ Ê´É¦ÉÉMÉ (±ÉäJÉÉ ´É EòÉä¹ÉÉMÉÉ®äú) ªÉÉÆxÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒSªÉÉ ¤Éè̀ öEòÓxÉÉ ={ÉÎºlÉiÉ ®úÉ½ÚþxÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ±ÉÉ Ênù±Éä±ªÉÉ ºÉ½þEòÉªÉÉÇ¤Éqù±É +ÉÊhÉ
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ºÉÊSÉ´ÉÉÆxÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒºÉ¨ÉÉä®ú ºÉÉIÉ näù>ðxÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ±ÉÉ ºÉ½þEòÉªÉÇ Eäò±Éä iªÉÉ¤Éqù±É ºÉÊ¨ÉiÉÒ iªÉÉÆSÉÒ näùJÉÒ±É +É¦ÉÉ®úÒ +É½äþ.

ºÉÊ¨ÉiÉÒSªÉÉ ¤Éè̀ öEòÒSªÉÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÉSÉä EòÉªÉḈ ÉÞkÉ º´ÉiÉÆjÉÊ®úiªÉÉ `äö´ÉhªÉÉiÉ +É±Éä +ºÉÚxÉ iÉÉä +½þ´ÉÉ±ÉÉSÉÉ ¦ÉÉMÉ +É½äþ. ºÉÊ¨ÉiÉÒSªÉÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ ¤Éè̀ öEòÉÆSÉä
ºÉÆÊIÉ{iÉ EòÉªÉḈ ÉÞkÉ {ÉÊ®úÊ¶É¹]õ ""+'' ¨ÉvªÉä näùhªÉÉiÉ +É±Éä±Éä +É½äþ.

ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä ÊnùxÉÉÆEò 13 VÉÖ±Éè ́ É 8 +ÉìMÉº]õ 2017 ®úÉäVÉÒSªÉÉ ¤Éè̀ öEòÒiÉ |ÉÉ°ü{É +½þ´ÉÉ±É Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉäiÉ±ÉÉ ́ É iªÉÉiÉÒ±É Ê¶É¡òÉ®ú¶ÉÒ´É®ú ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ºÉÖSÉ´ÉÚxÉ
|ÉÉ°ü{É +½þ´ÉÉ±ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ Ênù±ÉÒ.

Ê´ÉvÉÉxÉ ¦É´ÉxÉ : MÉÉä{ÉÉ±ÉnùÉºÉ +OÉ´ÉÉ±É,
¨ÉÖÆ¤É<Ç/xÉÉMÉ{ÉÚ®ú, ºÉÊ¨ÉiÉÒ |É¨ÉÖJÉ,
ÊnùxÉÉÆEò 8 +ÉìMÉº]õ 2017. ±ÉÉäEò±ÉäJÉÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ.



(ºÉÉiÉ)
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(1) (2) (3)

(1) +ÊiÉÊ®úCiÉ JÉSÉÇ ÊxÉªÉ¨ÉÉxÉÖEÖò±É Eò®úhÉä---+ÊiÉÊ®úCiÉ JÉSÉÇ ºÉxÉ 2012-13 1

(2) MÉÞ½þ Ê´É¦ÉÉMÉ 4

(+xÉÖnùÉxÉù Gò. ¤ÉÒ-2, ¤ÉÒ-10)

(3) {É¶ÉÖºÉǼ ÉvÉÇxÉ, nÖùMvÉÊ´ÉEòÉºÉ ´É ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ({É¶ÉÖºÉǼ ÉvÉÇxÉ ´É ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ) Ê´É¦ÉÉMÉ 68

(+xÉÖnùÉxÉù Gò. b÷Ò-9, b÷Ò-10, b÷Ò-11)

(4) ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ 97
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(5) Ê´ÉÊvÉ ´É xªÉÉªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 218

(+xÉÖnùÉxÉù Gò. VÉä-1)

(6) OÉÉ¨ÉÊ´ÉEòÉºÉ ́ É VÉ±ÉºÉÆvÉÉ®úhÉ (OÉÉ¨ÉÊ´ÉEòÉºÉ) Ê´É¦ÉÉMÉ 247

(+xÉÖnùÉxÉù Gò. B±É-7)

(7) MÉÞ½þÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 253

(+xÉÖnùÉxÉù Gò. CªÉÚ-3)

(8) ´ÉètEòÒªÉ Ê¶ÉIÉhÉ ´É +Éè¹ÉvÉÒ pù´ªÉä Ê´É¦ÉÉMÉ 302

(+xÉÖnùÉxÉù Gò. BºÉ-4)

(9) ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±ÉÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 333

(+xÉÖnùÉxÉù Gò. BCºÉ-2)
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†×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÜÖ“ÖÔ ×®ÖµÖ´ÖÖ®ÖãÛæú»Ö Ûú¸üÞÖê

ÃÖ®Ö 2012-2013

µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê ‡ŸÖ¸ü¡Ö ¾µÖŒŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖÖÃÖ †¬Öß®Ö ¸üÖÆæü®Ö ÜÖÖ»Öß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ •ÖÖ¤üÖ

ÜÖ“ÖÔ ×®ÖµÖ´ÖÖ®ÖãÛæú»Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖÛú ŸÖê ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ.

ÜÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖ´Ö¬µÖê ¤ü¢Ö´ÖŸÖ ¾ÖÖ ³ÖÖ×¸üŸÖ †®Öã¤üÖ®Ö/ ×¾Ö×®ÖµÖÖê•Ö®ÖÖ“µÖÖ ¸üÛú´Öê¯ÖêõÖÖ ´ÖÆüÃÖã»Öß / ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß »ÖêÜµÖÖ¾Ö¸üß»Ö

ÜÖ“ÖÖÔ“Öß ¸üŒÛú´Ö †×¬ÖÛú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ®Ö 2012-2013 “µÖÖ »ÖêÜµÖÖ¾Ö¹ý®Ö ×¤üÃÖæ®Ö µÖêŸÖê. :-

(ºþ¯ÖµÖê Æü•ÖÖ¸üÖŸÖ)

†.ÛÎú. †®Öã¤üÖ®Ö/×¾Ö×®ÖµÖÖê•Ö®ÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ‹ÛæúÞÖ †®Öã¤üÖ®Ö/
×¾Ö×®ÖµÖÖê•Ö®ÖÖ¯ÖêõÖÖ

—ÖÖ»Öê»ÖÖ †×¬ÖÛú ÜÖ“ÖÔ
(¤ü¢Ö´ÖŸÖ)

‹ÛæúÞÖ †®Öã¤üÖ®Ö /
×¾Ö×®ÖµÖÖê•Ö®ÖÖ¯ÖêõÖÖ

—ÖÖ»Öê»ÖÖ †×¬ÖÛú ÜÖ“ÖÔ
(³ÖÖ×¸üŸÖ)

(1) (2) (3) (4)

‹-´ÖÆüÃÖæ»Ö »ÖêÜµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ÜÖ“ÖÔ (¹ý¯ÖµÖê) (¹ý¯ÖµÖê)

´ÖÆüÃÖæ»Ö ¾Ö ¾Ö®Ö ü ×¾Ö³ÖÖÝÖ

1. ÃÖß-6 “®ÖîÃÖÙÝÖÛú †Ö¯Ö¢Öß“µÖÖ ×®Ö¾ÖÖ¸üÞÖÖÃÖÖšüß ÃÖÆüÖµµÖ ” 8,12,36,41

2. ÃÖß-7 "¾Ö®Ö" 50

×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ

3. •Öß-3 “¾µÖÖ•Ö ¯ÖÏ¤üÖ®Öê ¾Ö ŠúÞÖ ÃÖê¾ÖÖ” 55,40,31

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ

4. ‹“Ö-3 “ÝÖéÆü×®Ö´ÖÖÔÞÖ” 3,53,92

×®ÖµÖÖê•Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ

5. †Öê-5 “›üÖëÝÖ¸üÖôû õÖê¡Ö” 3,43

6. †Öê-14 "×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¿ÖÆü¸” 3,87,63

7. †Öê-18 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ¸üŸ®ÖÖ×ÝÖ¸üß” 1,75,92

8. †Öê-20 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ¯ÖãÞÖê” 8,07,35

9. †Öê-21 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ” 3,69,98



2

10. †Öê-26 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ¬Öãôêû” 57,39

11. †Öê-30 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, †Öî̧ ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü” 1,11,33

12. †Öê-31 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, •ÖÖ»Ö®ÖÖ” 1,10,80

13. †Öê-32 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ¯Ö¸ü³ÖÞÖßû” 69

14. †Öê-33 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ®ÖÖÓ¤êü›ü” 8,79,27

15. †Öê-34 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ²Öß›üü” 3,91,36

16. †Öê-35 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, »ÖÖŸÖæ¸” 91,11

17. †Öê-36 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ˆÃ´ÖÖ®ÖÖ²ÖÖ¤üü” 1,32,67

18. †Öê-38 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü” 2,02,73

19. †Öê-40 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ³ÖÓ›üÖ¸üÖü” 73,24

20. †Öê-41 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, “ÖÓ¦ǖ Öæ¸ü” 4,28,28

21. †Öê-45 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, †ÛúÖê»ÖÖ”" 4,48,65

22. †Öê-46 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖô” 5,33,84

23. †Öê-47 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ²Öã»ÖœüÖÞÖÖ” 1,20,04

ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

24. ›ü²»µÖæ-1 “¾µÖÖ•Ö ¾Ö ¯ÖÏ¤üÖ®Öê” 25,27,33

25. ›ü²»µÖæ-7 “¯ÖÏÖ¤êü×¿ÖÛú †ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ¤æü¸ü Ûú¸üÞµÖÖÛú×¸üŸÖÖ
´ÖÆüÃÖæ»Öß ÜÖ“ÖÔ”

4,34,60

´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ

26. ‹ŒÃÖ -2 “ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ÃÖê¾ÖÖ” 5,38

‹ÛæúÞÖ ‹ ´ÖÆüÃÖæ»Öß »ÖêÜµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ÜÖ“ÖÔ 8,73,56,02 80,68,14

²Öß- ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß »ÖêÜµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÜÖ“ÖÔ

×®ÖµÖÖê•Ö®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ

27. †Öê-19 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ØÃÖ¬Öã¤ãüÝÖÔ” 2,13

28. †Öê-22 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ÃÖÖÓÝÖ»Öß” 5,46,01



3

29. †Öê-23 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸üü” 4,61,81

30. †Öê-24 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸üü” 5,47,12

31. †Öê-25 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ®ÖÖ×¿ÖÛú” 9,93,28

32. †Öê-27 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, •ÖôûÝÖÖ¾Ö” 79,64

33. †Öê-28 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, †Æǘ Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü” 4,97,59

34. †Öê-29 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ®ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü” 16,74

35. †Öê-30 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, †Öî̧ ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü” 1,10,64

36. †Öê-35 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, »ÖÖŸÖæ¸üü” 63,21

37. †Öê-37 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ØÆüÝÖÖê»Ößü” 68,19

38. †Öê-42 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ÝÖ›ü×“Ö¸üÖê»Ößü” 5,43,68

39. †Öê-43 “×•Ö»ÆüÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ, ÝÖÖë×¤üµÖÖü” 75,80

‹ÛæúÞÖ(²Öß) ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Öß ÜÖ“ÖÔ 40,05,84 --

‹ÛæúÞÖ (‹) + (²Öß) 9,13,61,86 80,68,14

ŸÖôû™üß¯Ö : - ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê •Öê¾ÆüÖ •ÖÖ¤üÖ ÜÖ“ÖÔ ×®ÖµÖ´ÖÖ®ÖãÛæú»Ö Ûú¸üÞµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûêú»Öê»Öß †ÃÖŸÖê, †¿ÖÖ ¾Öêôûß ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê
µÖÖ¯Öæ¾Öá Ûêú»Öê»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß®ÖãÃÖÖ¸ü (ÃÖ®Ö 1953-54 “µÖÖ ×¾Ö×®ÖµÖÖê•Ö®Ö »ÖêÜµÖÖ¾Ö¸üß»Ö †Æü¾ÖÖ»ÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“”êû¤ü
10 ¯ÖÆüÖ.) •µÖÖ´Öãôêû ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß •ÖÖ¤üÖ ÜÖ“ÖÔ ×®ÖµÖ´ÖÖ®ÖãÛæú»Ö Ûú¸üÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú šü¸üŸÖê ØÛú¾ÖÖ ™üÖôûŸÖÖ µÖêŸÖê †¿ÖÖ
¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê »ÖêÜµÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ÛúÖêÞÖŸÖêÆüß ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ ÝÖî¸ü¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ ×Æü¿Öê²ÖÖŸÖ ‘ÖêÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. ´ÆüÞÖæ®Ö †¿ÖÖ
¯ÖÏÛúÖ¸êü ÝÖî¸ü¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖÖ“µÖÖ ¸üÛú´ÖÖ ×Æü¿Öê²ÖÖŸÖ ‘Öê‰ú®Ö“Ö ¾Ö¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¸üÛú´ÖÖ ÛúÖœüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ.
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गृह िवभाग (रा य उ पादन शु क) 
 

१.१ भारताचे िनयं क व महालेखापरी क यां या सन २०१२-१३ या वषा या िविनयोजन लेखे अहवालातील 

अनुदान . बी-२ “रा य उ पादन शु क” या शीषाअंतगत झालेला अिधक खच व बचतीवरील खचासंबंधी महालेखाकारांनी 

आप या अहवालात पुढील माणे अिभ ाय िद याचे सिमती या िनदशनास आले आहे. 
 

अनुदान .बी-२ “रा य उ पादन शु क” 
 

                                                                                       ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
धान शीष 

२०३९ रा य उ पादन शु क 
द मत 
मूळ   २,०१,२०,८५ 
पुरक    --- 
वषभरात परत केलेली र कम (माच, 
२०१३) 
भा रत    
मूळ                 १,५० 
पूरक                  --- 
वषभरात परत केलेली र म (माच, 
२०१३) 

 
 
 
२,०१,२०,८५ 
 
 
 
 
१,५० 

 
 
 
१,०९,९५,८४ 
 
 
 
 

---- 

 
 
 
(-)९१,२५,०१ 
८९,९४,५८ 
 
 
 
(-)१,५० 
 
 
१,५० 

 
िटपा व भा ये :- 
 .९१२५.०१ लाख इतक  अं ितम बचत असूनही, वषभरात .८९९४.५८ लाख इतका िनधी परत करणे अपेि त 
होते. 
 अनुदानातील बचत पुढील शीषाखाली झाली :- 
 

ापन :- 
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह (रा य उ पादन शु क) िवभागाने िदले या प ीकरणा मक 

ापनात खालील माणे नमूद केले आहे.  

उपलेखािशषािनहाय अिधक खचाची/बचतीची कारणे सोबत जोडले या िववरणप ा माणे आहेत. 
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( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०३९ रा य उ पादन शु क 
००१ संचालन व शासन 
००१ (०१) (०१) आयु  
कायालय आ थापना 
मूळ                   १९,२३.२४ 
पुनिविनयोजन      -१०,५५.०४ 

 
 
 
 
८,६८.२० 

 
 
 
 

८,६१.९६ 

 
 
 
 
६.२४ 

 

ापन :- 
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह (रा य उ पादन शु क) िवभागाने िदले या प ीकरणा मक 

ापनात खालील माणे नमूद केले आहे.  

०१ वेतन या उ ी ाखाली वेतना यित र  इतर देयके उदा.वै क य खचा या ितपूत ची देयके, व ाम/महारा  

दशन वास भ ा देयके तसेच सहा या वेतन आयोगा या फरकाची देयके न वीकार यामुळे बचत झाली आहे. 
 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

००१ संचालन व शासन 
००१ (०१) (०२) िन र ण व 

ितबंधक आ थापना 
मूळ                   ७६,९५.११ 
पुनिविनयोजन      -८,७०.१० 

 
 
 
६८,२५.०१ 

 
 
 

६७,००.८३ 

 
 
 
(-)१,२४.१८ 

 
 

िटपा व भा ये :- 
(एक) र  पदे न भर याने (दोन) ६ या वेतन आयोगा या थकबाक चे दान न के याने व (तीन) वै क य सेवा व 

रजा वास सवलत देयके सादर न के याने उपशीषाखालील .१९२५.१४ लाख इतका िनधी यािपत कर यात आला. 

.१२४.१८ लाख एवढया अं ितम बचतीची कारणे मागिव यात आली, तरीही कळिव यात आलेली नाहीत (ऑग ट 

२०१३). 
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ापन :- 
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह (रा य उ पादन शु क) िवभागाने िदले या प ीकरणा मक 

ापनात खालील माणे नमूद केले आहे.  

०१ वेतन या उ ी ाखाली वेतना यित र  इतर देयके उदा.वै क य खचा या ितपूत ची देयके, व ाम/महारा  

दशन वास भ ा देयके तसेच सहा या वेतन आयोगा या फरकाची देयके िज हा कोषागार कायालयाने न वीकार यामुळे 

बचत झाली आहे. तसेच अिधकारी/कमचा यांची र  पदे न भर यामुळे बचत झाली आहे. 

 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

८०० इतर खच 
८०० (००) (०३) धा य वाप न 
अ कोहोल तयार कर यासाठी 
आसवन ना ो साहन  
मूळ                  १,०५,००.०० 
पुनिविनयोजन      -७०,६७.७६ 

 
 
 
३४,३२.२४ 

 
 
 

३४,३२.२४ 

 
 
 

--- 

 
िटपा व भा ये :- 
 .७०६७.७६ लाख इतका िनधी य  खचावर आधा रत असून परत कर यात आला. 

ापन :- 
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह (रा य उ पादन शु क) िवभागाने िदले या प ीकरणा मक 

ापनात खालील माणे नमूद केले आहे.  

 िनरंक. 
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सा  :- 
१.२  उपरो  प र छेदासंदभात अिधक मािहती जाणून घे यासाठी सिमती या िदनांक २० ऑ टोबर, 

२०१६ रोजी या बैठक त अपर मु य सिचव, गृह िवभाग व इतर िवभागीय ितिनधी यांची सा  घेतली. 

धानशीष २०३९ रा य उ पादन शु क, ००१ संचालन व शासन ००१ (०१) (०२), िनरी ण व 

ितबंधक आ थापना या अंतगत १२४.१८ ल  पये पुनिविनयोजन केलेले आहेत. ते पुनिविनयोजन केलेले 

आहेत क , सरडर केलेले आहेत ? कारण येक िठकाणी िवभागाने  पुनिविनयोजन केलेले आहे असे नमूद 

केलेले आहे. वषा या शेवटी जे काही िश लक रािहलेले आहे ते िवभागाने सरडर केलेले आहे. िवभागाने हे 

पुनिविनयोजन माचपूव केले असते तर ते सिमतीने मा य केले असते. पुनिविनयोजन केले हणजे काही ते सरडर 

केले असे होत नाही. याम ये जगलरी आहे असे वाटते, असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय 

सिचवांनी सिमती या मताशी सहमती दशिवली व सिमतीस सांिगतले क, पुनिविनयोजन ऐवजी यािपत 

कर यात आला, सरडर कर यात आला असा श द योग केला पािहजे होता. 

           धानशीष २०३९, रा य उ पादन शु क या अंतगत एकूण ९१ कोटी २५ ल  पये िश लक रािहले 

आहेत असे नमूद केलेले आहे. हे जे पैसे िश लक रािहले आहेत, याची कारणे काय आहेत ? अशी िवचारणा 

सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी खुलासा केला क , अनुदान मांक ‘बी’ म ये वेतनाम ये ११ कोटी 

पयांची बचत झालेली आहे. सन २००९ म ये िदनांक १.१.२००६ रोजी पासून सहावा वेतन आयोग लागू  

केला. याम ये जवळजवळ ३३ मिह यांचे अ रअस होते. क  शासनाने असे सांिगतले होते क , हे थकबाक  

(अ रअस ) दोन ह यात दे यात यावेत. रा य शासनाने असा िनणय घेतला क , हे थकबाक  (अ रअस ) ५ 

वािषक ह यांम ये दे यात यावेत. या थकबाक  देयके पूणपणे प रगिणत न होण,े मािणत न होणे यामुळे बचत 

झालेली आहे. 

           बहतेक अिधकारी/कमचा यांची वै क य िबले वेळेवर जातात मा  ती वष दोन वष पडून असतात, ती 

मंजू रच होत नाहीत. ते िबचारे चकरा मा न थकतात. यांची वै क य िबले लवकर मंजू रच होत नाहीत व यांना 

बील नामंजू रीची काही कारणेही सां िगतली जात नाहीत. याम ये सुधारणा झाली पािहजे. वै क य िबला बरोबर 
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वास भ याबाबतही याम ये नमूद केलेले आहे. ही िबले का मंजू र केली नाहीत, यामागे काय कारणे होती, ती 

उशीरा पोहोचली होती का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता आयु , रा य उ पादन शु क यांनी 

सिमतीस सां िगतले क , सिमती या स माननीय सद यांनी  सां िगतलेली बाब खरी आहे क , वै क य िबले 

अनेक वषापासून पडलेली असतात आिण ती वेळेवर न िद याने कमचा यांना खूप ास होतो. आता संपूण 

रा यात आढावा घेऊन िजतक  लंिबत िबले आहेत ती यांनी वेळेवर दाखल करणे व यो य वेळेत िबले मजंू र 

कर याची एक मोहीम राबिव यात येत आहे.  या वषापासून या प तीचे इशु  समोर येणार नाहीत. या संदभात 

त ार असेल तर कॉ टेबल पासून कोणीही ती त ार आयु ाकडे घेऊन येऊ शकतात.  यामु ळे आतापासून पु ढे 

असे कार होणार नाहीत. पूव  असे एखादे वेळेस घडलेले असेल. 

अनेक िवभागाम ये कॅशलेस मेिडकल िबलाची यव था आहे. तशी योजना येथे राबिव याबाबत िवचार 

का करीत नाही, असे केले तर वै क य िबलांची काही अडचणच येणार नाही. वै क य िबलांची ितपूत  

इ शुर स कंपनीच करील असे मत सिमतीने य  केले असता आयु , रा य उ पादन शु क यांनी सां िगतले क, 

We are working like Police.  ए साईज देखील एक यु िनफॉम स ह स आहे. आता िवभागाने शासनाकडे 

असे तािवत केलेले आहे क , पोिलसां या धत वर रा य उ पादन शु क िवभागातील कमचा यांना देखील 

कॅशलेश प तीचे मेिड लेम िमळावे. 

         कॅशलेस मेडीकल बील झाली तर िबलां या ितपूत चा मु ाच राहणार नाही, यामुळे या ीने िवभागाने 

िवचार करावा. रा यातील सव िवभागांम ये तीच पॉिलसी असली पािहजे. वै क य देयकांबरोबर वास भ ा 

देयके, वेतनाची देयके वगैरे रे युलर दयेके देखील वेळेवर सादर केलेली नाहीत. यामु ळे ही से ह ग झालेली 

िदसते. ही जी बचत झालेली आह,े ती िस टम बरोबर नाही यामु ळे झालेली आहे. हे पैसे अखिचत रािह यामु ळे 

रा या या िवकासाक रता हे पैसे वेळेवर खच क  शकता आले नाही.  याम ये िवभागाची चूक िदसते. तसेच 

कमचा यांनी वासाक रता वत:चे पैसे खच केले असतील. याच बरोबर वै क य खचही यांनी वत:च केला 

असेल. शासनाने कमचारी/अिधका यांना एवढी फॅिसिलटी िदलेली असताना वै क य बील/ वास भ ा याची 

ितपूत  का होत नाही. कारण याबाबत खूपदा असे िनदशनास येते क , काही पसटेज या सँ शन करणा या 
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य ला िदले जात नाहीत तोपयत वै क य िबले िकंवा वास भ याची िबले िनघत नाहीत. तेथे जे कोणी 

अकाऊंटंट असतील ते अडवणूक करतात. याबाबत तेथे काही तरी चेक आला पािहजे असे मत सिमतीने य  

केले असता यावर आयु , रा य उ पादन शु क यांनी सिमतीस सां िगतले क, आता पयत क युटरायझेशन 

ु मन रसोस मॉड्यूलवर झालेले न हते. पूण महारा ातील कमचा यां या सि हस बुकचे अपडेिटंग व 

कॉ युटराझेशन पासून ते यां या िबला या ऑनलाईन अ ु हलची िस टम  पढुील दोन मिह यां या आत सु  

कर यात येणार आहे. पूव  िबले कोठे व िकती लंिबत आहेत ही मािहती किमशनर पयत ये याची अिजबात 

श यता न हती. 

           जी बीले लंिबत आहेत ही िबले कोठे व कोणाकडे लंिबत होती ते चेक केले आह े  काय ? तसेच 

कशामुळे िबलाची ितपूत  हो यास उशीर झाला याबाबतचे काही प ीकरण मािगतले आहे काय ? असे  

सिमतीने उपि थत केला असता आयु , रा य उ पादन शु क यांनी सां िगतले क, या वष पासून या या 

पातळीवर िबले लंिबत होती यांना आता आदेश िदलेले आहेत. यांचा आढावा आयु  पातळीवर सु  आहे.  

 िवभागीय ितिनधी सांगतात क , लंिबत बीलासंदभात आढावा घे याचे काम आयु  पातळीवर सु  

आहे. पण  सिमती या आज या बैठक त या मु ासंदभात सा  सु  आहे. याम ये उ लेख केले या 

वै क य/ वास भ ा िबलांची मािहती िवभागीय सिचवांकडे सिमती या बैठक या वेळी उपल ध पािहजे होती. 

असे मत सिमतीने नाराजीने य  केले असता पेिसिफक कोणती िबले कोठे पडून होती, ती का सादर करता 

आली नाहीत याबाबतची मािहती लोकलेखा सिमतीस सादर कर यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस 

आ त केले.  

उ पादन शु क िवभाग हा केवळ कायालयाम ये बसून काम करणारा िवभाग नाही. तेथील कमचा यांचा 

वास भ ा/ वै क य िबल २-२ वष िवभागाकडून अडवून ठेव यात येत असतील आिण याक रता कोणाला 

तरी भेटायची वाट पाहावी लागत असेल तर, It is shame for the Department. लोक व: या पदरचे पैसे 

खच क न यांची ितपूत  कर याक रता २-२ वष वाट कशाला पाहतील ? याबाबत िस टम बनवावी, दोषी 

कमचा यांना मेमो ा, घरी पाठवा. खाल या अिधका यांना  िवचारा. जर बीलावर काळया पेनने िलिहले, 
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िनळया पेनने िलिहले नाही िकंवा रेड पेन वापरले हणून अडकवले वगैरे ए स युज िदले असतील तर ते यो य 

नाही. या अिधकारी/कमचा यांना या गो ीस (िबलाची ितपूत  न होणे) सामोरे जावे लागते यांना एकदा 

आप या ले हलवर बोलवावे आिण यां याकडून  यां या अडचणी ऐकून या यात जेणेक न मध या 

अिधका यानंा असे वाटेल पािहजे क , आता या अिधकारी/कमचारी यां या अडचणी जाणून घे यासाठी व र  

पातळीवर बोलािवले जाऊ शकते असे मत सिमतीने य  केले.     

            या अनु षंगाने सिमतीने सू िचत केले क, या अिधकारी िकंवा कमचा यांची वै क य देयके अडकलेली 

आहेत, अशा अिधका यांसमवेत एखादी बैठक आयोिजत करावी यावर आयु , रा य उ पादन शु क यांनी 

सां िगतले क , यांना या िवभागात येऊन फ  दोन मिह यांचा कालावधी झालेला आहे. कोणकोणती िबले 

लंिबत आहेत, यासंदभात आढावा घेतला जात आहे. अनेक कॉ टेबल आयु ांना भेट यास कदािचत घाब  

शकतील. हणून येक कॉ टेबलला आयु ां या वा रीने कोणकोण या अडचणी आहेत िकंवा कायालयात 

आपली वैयि क कामे लंिबत आहेत िकंवा कसे, उदा. मोशन, वै क य देयके लं िबत असतील तर ते 

जाणून घे यासाठी प  िदलेले आहे. सदर प ाची त आयु  यांनी सिमतीस अवलोकनाथ सादर केली. 

कोण याही कॉ टेबल या काहीही अडचणी असतील तर या सोडिव यासाठी यांनी पोलीस आयु ांना भेटावे 

अशा देखील सूचना प ा वये िदले या आहेत. पुढील मिह यात कॉ टेबलां या अडचणी आहेत िकंवा कसे हे 

जाणून घे यासाठी एखादी बैठक आयोिजत कर यात येणार आहे. सदरह बैठक त पोलीस अधी क, वै क य 

िबले ि लअर करणारे लाक व इतर संबंिधत अिधकारी उपि थत असणार आहेत. जर एखा ा पोलीस 

कमचा यांची न ती काही कारणा तव व र  पोलीस अिधका यांनी िवनाकारण अडवून ठेवलेली असेल तर 

न क च  यां या िवरोधात कारवाई करणार आहे असे देखील आयु , रा य उ पादन शु क यांनी सिमतीस 

आ त केले. 

 येक कॉ सटेबल यां या अडचणी जाणून घे यासाठी आयु , रा य उ पादन शु क यांनी यां या 

वा रीने प  पाठिवले हे अितशय चांगले काम आहे असे मत सिमतीने य  केले व या अनु षंगाने िवभागास 

सुिचत केले क , आयु ांनी सवासमवेत बैठक आयोिजत करावी. येक कायालयात जाऊन य  संबंिधत 
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कमचा यांना भेटून यां या अडचणी जाणून घेऊन या सोडव याचा य न करावा. तसेच सवासमवेत जी बैठक 

आयोिजत कर यात येणार आहे. याक रता बैठक त वरी  अिधका यांना बोलवू  नका. अ यथा ते संबंिधत 

पोलीस कमचा यांना दम देतील. यामु ळे सदर बैठक स फ  पोलीस कॉ टेबलला बोलवून यां या अडचणी 

काय आहेत या जाणून घेऊन यानुसार या सोडिव यास य न करावा. यावर कॉ टेबल, पेालीस िनरी क 

यांचा िज हािनहाय अहवाल सिमतीस सादर कर यात येईल असे आयु , रा य उ पादन शु क यांनी सिमतीस 

अ त केले. 

           अिधदान व लेखा कायालयाने िबले वीकारली नस याने याबाबतची काही कारणे िदलेली आहेत 

काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , वै क य देयके कोण या 

कारणा तव अडलेली आहेत, यात सुधारणा कर याबाबत सूचना िदले या आहेत. तसेच वै क य देयके 

कोण या कारणांमु ळे अडकलेली आहेत, ती कारणे देखील सांग याबाबत सूचना िदले या आहेत. 
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†×³Ö¯ÖÏÖµÖ : 

ÃÖ¤ü¸üÆæü ¯Ö×¸ü“”êû¤üÖŸÖ ¸üÖ•µÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ¿Öã»Ûú ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö®Ö ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö †ÓŸÖÝÖÔŸÖ †ÖµÖãŒŸÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ¾Ö 

×®Ö× ü̧õÖÞÖ ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬ÖÛú †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ µÖÖ ˆ¯Ö×¿ÖÂÖÖÔÜÖÖ»Öß ´ÖÖêšüß ü̧ŒÛú´Ö ¯ÖÏŸµÖÖÙ¯ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÖõÖê¯Ö ®ÖÖë¤ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê 

†ÖÆêü. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: µÖÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ 7695.11 »ÖÖÜÖ ¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ ´Öãôû ŸÖ ü̧ŸÖã¤üß¯ÖîÛúß ¹ý.6825.01 »ÖÖÜÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖæ®Ö   ¹ý. 6700.83 

»ÖÖÜÖ ÜÖ“ÖÔ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ¹ý. 124.18 »ÖÖÜÖ ‡ŸÖÛúß †Ó×ŸÖ´Ö ²Ö“ÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖæ®Ö µÖÖ ²Ö“ÖŸÖß“Öß ÛúÖ¸üÞÖê ´ÖÆüÖ»ÖêÜÖÖÛúÖ¸üÖÓ®ÖÖ 

Ûúôû×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß ®ÖÃÖ»µÖÖ“ÖÖ †ÖõÖê̄ Ö ®ÖÖë¤ü×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.  

¾ÖîªÛúßµÖ ÜÖ“ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖãŸÖá“Öß ¤êüµÖÛêú Ã¾ÖÝÖÏÖ´Ö/´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤ü¿ÖÔ®Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ³Ö¢ÖÖ ¤êüµÖÛêú ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÆüÖ¾µÖÖ ¾ÖêŸÖ®Ö 

†ÖµÖÖêÝÖÖ“µÖÖ ±ú¸üÛúÖ“Öß ¤êüµÖÛêú ×•Ö»ÆüÖ ÛúÖêÂÖÖÝÖÖ¸ü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ®Öê ®Ö Ã¾ÖßÛúÖ¸ü»µÖÖ´Öãôêû ŸÖÃÖê“Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß / Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öß ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü 

®Ö ³Ö¸ü»µÖÖ´Öãôêû ¹ý. 124.18 »ÖÖÜÖ बचत झा याच े िवभागान ेसिमतीसमोर सां िगतल.े वा तिवकत: शासक य कारणा तव 

र कम अखिचत रािह यास ती आिथक वष  अखेरीस यािपत (Surrender) करणे बंधनकारक असते. परंतु िवभागाने ही 

अखिचत र कम यािपत के याचे न दशिवता ापनाम ये या रकमेचे पुनिविनयोजन के याचे नमूद के यामुळे ती अ य  

खच के याचे िदसून आले. यामुळे सिमतीसमोर या आ ेपावंरील चचचा रोखच ²Öदलला. चच दर यान सिमतीसमोर हे प  

—ÖÖ»Öê Ûúß ही र कम पुनिवनीयोजीत न करता यािपत कर यात आली आहे. अत: वषअखेरीस अखिचत र कम याि त 

(सरडर) केली अस यास यास ŸµÖÖिपत दाखिवणे आव यक आहे. ŸµÖÖÃÖ पुनिवनीयोजन हणता येणार नाही व याची 

काळजी िवभागाने घे याची आव यकता आहे. 

†×¬ÖÛúÖ¸üß / Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“Öê ¾ÖîªÛúßµÖ ×²Ö»ÖÖ“Öê ¯ÖîÃÖê †ÝÖÖê¤ü¸ü ÜÖ“ÖÔ Ûêú»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÛú›æü®Ö ही वै क य 

ितपुत  ¤üÖê®Ö-¤üÖê®Ö ¾ÖÂÖì ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. µÖÖ ÛúÖ¸üÞÖÖÃŸÖ¾Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ ×®Ö¬Öß“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖãŸÖá ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ 

¸üÖÆüÞµÖÖ“Öê ÛúÖêÞÖŸÖêÆüß ÛúÖ¸üÞÖ ®ÖÖÆüß. µÖÖ ×¿ÖÂÖÖÔŸÖÓÝÖÔŸÖ ×®Ö¬Öß“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †ÃÖŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ®ÖÖ ŸµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖãŸÖá ÆüÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. µÖÖ 

ÛúÖµÖÔ̄ Ö¨üüŸÖß´Öãôêû ×®Ö¬Öß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖÆüß —ÖÖ»ÖÖ ®ÖÖÆüß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ®ÖÖÆüß ×´ÖôûÖ»ÖÖ ®ÖÖÆüß. †ŸÖ: †¿Öß ¾Öîª×ÛúµÖ 

¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖãŸÖá“Öß ¯ÖÏÛú¸üÞÖê ŸÖÖŸÖ›üß®Öê ×®ÖÛúÖ»Öß ÛúÖœüÞµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ †ÖÆêü. ŸÖß“Ö ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ¤êüµÖÛúÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †×ÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ 

†ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ ×®Ö¤ü¿ÖÔ®ÖÖÃÖ †ÖÆêü. 
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शफारशी 
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ : 

1.3 µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúÖ¸üÞÖÖÃŸÖ¾Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ ×®Ö¬Öß †ÜÖÙ“ÖŸÖ ¸üÖÆæü®Ö †ÖÙ£ÖÛú ¾ÖÂÖÔ †ÜÖȩ̂ üßÃÖ ŸÖÖê ×®Ö¬Öß 
¯ÖÏŸµÖÖÙ¯ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. ¾ÖÖÃŸÖ×¾ÖÛúŸÖ: ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ¤êüµÖÛêú, ¾ÖîªÛúßµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖãŸÖá“Öß ¤êüµÖÛêú, Ã¾ÖÝÖÏÖ´Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤ü¿ÖÔ®Ö ‡ŸµÖÖ¤üß 
†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¾ÖÂÖÔ†ÜÖȩ̂ ǖ ÖµÖÕŸÖ Ûú¬Öß ¤êüµÖÛêú ÃÖÖ¤ü̧ ü ÆüÖêŸÖß»Ö µÖÖ“Öß ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖß ®ÖÃÖŸÖê ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ×®Ö¬Öß“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü 
×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ Ûú¹ý®Ö šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖãŸÖá“Öß ¤êüµÖÛêú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ®Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ¸üŒÛú´Ö ¯ÖÏŸµÖÖÙ¯ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖ´Öãôêû 
Ûêú¾Öôû µÖÖ“Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ®Ö¾Æêü ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ“Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ×®Ö¬Öß“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü Ûú¹ý®Ö ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ ×®Ö¬Öß 
†ÜÖÙ“ÖŸÖ ¯Ö›æü®Ö ¸üÖÆüतो. ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß ¤êüÜÖß»Ö ¾ÖêŸÖ®ÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü µÖÖŸÖ मोठया ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ †Öœüôæû®Ö µÖêŸÖê. ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü 
³Ö¸üÞµÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ Æüß ±úÖ¸ü »ÖÖÓ²Ö»Ö“ÖÛú †ÃÖæ®Ö µÖÖŸÖ ²Ö¸üÖ“Ö ¾Öêôû •ÖÖŸÖÖê. ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ»ÖÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖæ®Ö ŸÖß®Ö ¾ÖêôûÖ ¯Öã̧ ü¾ÖÞÖß 
´ÖÖÝÖÞµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö ×®Ö¬Öß ‘ÖêÞÖê ¿ÖŒµÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖÆüß †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸êü ŸÖ¸üŸÖæ¤ü Ûú¹ý®Ö ŸÖß ¯ÖÏŸµÖÖÙ¯ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê Æêü ÜÖ×“ÖŸÖ“Ö 
†ÖÙ£ÖÛú ×¿ÖÃŸÖß»ÖÖ ¬Ö¹ý®Ö ®ÖÖÆüß. †ŸÖ: ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Öê µÖÖ ×®Ö¬Öß“Öê µÖÖêÝµÖ ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö Ûú¸üÖ¾Öê ¾Ö Ûêú¾Öôû ŸÖ¸üŸÖæ¤ü Ûú¹ý®Ö šêü¾ÖÞµÖÖ“Öß 
¯Ö¬¤üŸÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ ™üÖôûÖ¾Öß †¿Öß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ †ÖÆêü. 

1.4  ¾Öîª×ÛúµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖãŸÖá“Öß ¤êüµÖÛêú ×¾Ö³ÖÖÝÖÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×®ÖÛúÖ»Öß ×®Ö‘ÖÞµÖÖÃÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß •ÖÖŸÖÖê. ¾ÖÖÃŸÖ×¾ÖÛú ÆüÖ ×®Ö¬Öß 
†ÝÖÖê¤ü̧ ü“Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ®Öß ÜÖ“ÖÔ Ûêú»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ¾Ö µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖæŸÖá“µÖÖ ¸üÛú´Öê“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ †ÝÖÖê¤ü̧ ü“Ö Ûú¸ üÞµÖÖŸÖ 
µÖê‰ú®Ö ×®Ö¬Öß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú›êü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¤êüÜÖß»Ö †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖãŸÖá ŸÖÖŸÖ›üß®Öê Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ®ÖÖ ÆüÖêÞÖê 
†Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖÆüß †¿Öß ¯Ö¬¤üŸÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ †×ÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖ×´ÖŸÖß»ÖÖ ×¤üÃÖæ®Ö †Ö»Öê ®ÖÖÆüß. †¿ÖÖ¯ÖÏÛúÖ¸êü 
¾ÖîªÛúßµÖ ¤êüµÖÛêú ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ šêü¾ÖÞµÖÖ´ÖÖÝÖê †®µÖ ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¤êüÜÖß»Ö ¯ÖÏÃ£ÖÖ×¯ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ®ÖÖÛúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. 
†ŸÖ: †¿Öß ¾ÖîªÛúßµÖ ¤êüµÖÛêú ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¸üÞµÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ŸÖê ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖãŸÖá Ûú¸üÞÖê ¯ÖµÖÕŸÖ Æüß ¯ÖÏÛú¸üÞÖê ×®ÖÛúÖ»Öß ÛúÖœüÞµÖÖÃÖ 
ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ×®Ö×¿“ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÝÖÞÖÛúßÛú¸üÞÖÖ“ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖÖŸÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ¤êüµÖÛúÖÓ“Öê 
ÃÖÓ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ †Öò®Ö»ÖÖ‡Ô®Ö ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. ŸµÖÖ ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ ¤êüµÖÛúÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÖµÖãŒŸÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ý®Ö ¡Öî́ ÖÖÃÖßÛú †ÖœüÖ¾ÖÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ ¾Ö ŸÖÖŸÖ›üß®Öê Æüß ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ ¤êüµÖÛêú ÛúÖ»Ö²Ö¬¤ü ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ ×®ÖÛúÖ»Öß ÛúÖœüÞÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖÖÓ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö®ÖÛúÖ¸üÛú Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê ¾Ö Ûêú»Öê»µÖÖ ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ 3 ´Ö×Æü®µÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ÃÖÖ¤ü̧ ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß †¿Öß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ 
†ÖÆêü. 

1.5 †®ÖêÛú ÜÖÖ•ÖÝÖß ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê †ÖŸÖÖ †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖãŸÖá ²ÖÓ¤ü Ûú¹ý®Ö Ûòú¿Ö»ÖêÃÖ †£Ö¾ÖÖ †Ö¸üÖêÝµÖ ×¾Ö´ÖÖ ¯ÖÖò»ÖßÃÖß 
ÛúÖœüÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû Ûêú¾Öôû ×¯ÖḮ ÖßµÖ´Ö ³Ö¸ü»ÖÖ Ûúß ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ŸµÖÖ ×¾Ö´ÖÖ ÛÓú¯Ö®µÖÖÓ“Öß †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü 
×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Öê Æüß ¯Ö¬¤üŸÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ÃÖã¹ý Ûú¸üÞµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú ŸÖß ¯Öãœüß»Ö ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÖ¾Öß ¾Ö Ûêú»Öê»µÖÖ 
ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ 3 ´Ö×Æü®µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¤ü̧ ü Ûú¸üÖ¾Öß †¿Öß ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ †ÖÆêü. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

  

 

गृह िवभाग  
 

 
१.६ भारताचे िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-१३ या वषा या िविनयोजन लेखे अहवालातील 

अनुदान . बी-१० "आिथक सेवांवरील भांडवली खच" या शीषाअंतगत झालेला अिधक खच व बचतीवरील खचासंबंधी 

महालेखाकारां नी आप या अहवालात पुढील माणे अिभ ाय िद याचे सिमती या िनदशनास आले आहे. 

 

अनुदान .बी-१० "आिथक सेवांवरील भांडवली खच" 

                     ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

धान शीष 
४०५५ पोलीस यांवरील भांडवली खच  
४०७० इतर शासिनक सेवांवरील 
भांडवली खच 
५०५५ माग प रवहनावरील भांडवली खच  
द मत- 
मूळ                ५,५४,२९,९१ 
पूरक               २,०८,६४,०८ 
वषभरात परत कर यात आलेली र कम 
(माच२०१३) 

 
 
 
 
 
 
७,६२,९३,९९ 

 
 
 
 
 
 
६,०२,१९,०० 

 
 
 
 
 
 
-१,६०,७४,९९ 
 
१,५८,७६,३३ 

 
िटपा व भा ये :-  

. १६०७४.९९ लाख इतक  अं ितम बचत असूनही .१५,८७६.३३ लाख इतक  अपेि त बचतपत माच २०१३ 
म ये यिपत कर यात आली. 
 

ापन :- 
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 

नमूद केले आहे.  

उपलेखािशष िनहाय बचतीची व अिधक खचाची कारणे सोबत जोडले या प ा माणे आहे. 
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                ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

४०७० इतर शासिनक सेवांवरील 
भांडवली खच  
८०० इतर खच  
८०० (००)(०८) पोलीस दला या 
आधुिनक करण काय मांतगत 
होमगाडचे आधुिनक करण क  
िह सा (७५%)  
मूळ                        ६,५०.०० 
पिूविनयोजन          -६,५०.०० 

 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

 

 
ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 

नमूद केले आहे.  

पोलीस दल आनुिनक करणा अंतगत होमगाडस आधुिनक करणासाठी क  शासनाकडून अं ितम णी मंजूरी ा  

झा याने सदरील रकमेचा खच झालेला नाही. प रणामी .६५०.०० लाख इत या अनुदानाची बचत झाली आहे. 

                ( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

८०० इतर खच  
८०० (००)(०९) पोलीस दला या 
आधुिनक करण काय मांतगत 
होमगाडचे आधुिनक करण क  
िह सा (२५%)  
मूळ                        २,१६.७५ 
पुनिविनयोजन          -२,१६.७५ 

 
 
 
 

--- 
 

 
 
 
 

--- 
 

 
 
 
 

--- 
 
 

 
िटपा व भा ये :-  

क ाकडे िनधीकरीता मंजुरीस िवलंब लाग याने वर नमूद केले या उपशीषाखालील माच २०१३ म ये . ८६६.७५ 
लाख एवढया संपूण अथसंक पीय तरतदुीचे यपण कर यात आले. 
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ापन :- 
 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 
नमूद केले आहे.  

पोलीस दल आनुिनक करणाअंतगत होमगाडस आधुिनक करणासाठी क  शासनाकडून अं ितम णी मंजूरी ा  
झा याने सदरील रकमेचा खच झाललेा नाही. प रणामी .२१६.७५ लाख इत या अनुदानाची बचत झाली आहे. 

( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

४०५५ पोलीस यांवरील  भांडवली 
खच  
८०० इतर खच  
८०० (००)(०८) कायालयीन 
इमारतीचे बांधकाम याय सहायक 
िव ान योगशाळा  
मूळ                        १,००.०० 
पुनिविनयोजन             -२०.०० 

 
 
 
 
 
           
८०.० 

 
 
 
 
 
 
८०.०० 

 
 
 
 
 
 

---- 
 

 
ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 
नमूद केले आहे.  

सन २०१२-१३ म ये शासनाने िवतरीत केलेला िवतरीत केलेला ८०% िनधी िवतरीत के या माणे खच   
पडला आहे. 

( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

४०७० इतर शासिनक सेवांवरील 
भांडवली खच  
८०० इतर खच 
८०० (००)(०४) प रवहन 
कायालयाकरीता भू िम संपदान  
मूळ                           ५,००.०० 
पुनिविनयोजन             -२,००.०० 

 
 
 
 
 
३,००.०० 

 
 
 
 
 
३,००.०० 

 
 
 
 
 
 

--- 
 

 



17 
 

  

ापन :- 

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 
नमूद केले आहे. 

 एकूण अनुदानाइतका खच झालेला आहे. सदरील झाले या खचाचा महालेखापाल यांचेकडे न दिव यात आले या 
खचा या आकड्यांशी ताळमेळ घे यात आलेला असनू तो बरोबर आहे. 

              ( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

८०० इतर खच 

८०० (००)(०३) पोलीसांक रता 
भूसंपादन व इमारती या 
बांधकामावरील खच  

मूळ                      ८,११.७५ 

पूनिविनयोजन        -१,६२.३५ 

 

 

 

 

६,४९.४० 

 

 

 

 

६,४९.४० 

 

 

 

 

--- 

 

ापन :- 

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 
नमूद केले आहे.  

सन २०१२-१३ या आिथक वषाखाली बी-१० आिथक सेवांवरील भांडवली खच, ४०७० इतर शासिनक 
सेवांवरील भांडवली खच, ८०० इतर खच, ८०० (००)(०७) या योजनासाठी मूळ .८,११.७५ ल  इतक  तरतदू दशिवली 
होती. सुधारीत अंदाजानुसार ८०% िनधी िवतरीत कर यास मा यता दे यात आली होती. यामुळे एकूण .६,४९.४० ल  
इतक  तरतूद िवतरीत कर यात आली असून य  खच .६,४९.४० ल  झाला आहे. यामुळे या लेखांवरील कमी िकंवा 
अिधक खच झाला नाही.    

                       ( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

८०० इतर खच 
८०० (००)(०५) महारा  रा य 
पोलीस गृहिनमाण व क याण 
महामंडळास सहायक अनुदान 
मूळ                    १,३०,३८.८५ 
पूनिविनयोजन         -२६,०७.७८ 

 
 
 
 
१,०४.३१.०७ 

 
 
 
 
१,०४.३१.०७ 

 
 
 
 

--- 
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ापन :- 
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे नमूद 

केले आहे. 

 सन २०१२-१३ या आिथक वषाखाली बी-१० आिथक सेवांवरील भांडवली खच, ४०७० इतर शासिनक सेवांवरील 

भांडवली खच, ८०० इतर खच, ८०० (००)(०५) या योजनासाठी मूळ .१,३०,३८.८५ ल  इतक  तरतुद दशिवली होती. 

सुधारीत अंदाजानुसार ८०% िनधी िवतरीत कर यास मा यता दे यात आली होती यामुळे एकूण . १,०४.३१.०७ ल  

इतक  तरतूद िवतरीत कर यात आली असून य  खच . १,०४.३१.०७ ल  झाला आहे. यामुळे या लेखांवरील कमी 

िकंवा अिधक खच झाला नाही. 

                    ( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

८०० इतर खच 
८०० (००)(१२) पोलीस 

िश णासाठी कायालयीन 
इमारती या बांधकामासाठी 
महारा  रा य पोलीस गृहिनमाण व 
क याण महामंडळास सहायक 
अनुदान 
मूळ                     २२,०१.९० 
पूनिविनयोजन         -४,४०.३९ 

 
 
 
 
 
 
 

१७,६१.५१ 

 
 
 
 
 
 
 
१७,६१.५१ 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

ापन :- 
 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 

नमूद केले आहे.  

सन २०१२-१३ या आिथक वषाखाली बी-१० आिथक सेवांवरील भांडवली खच ४०७० इतर शासिनक 

सेवांवरील भांडवली खच ८०० इतर खच ८०० (००)(१२) या योजनासाठी मुळ .२२,०१.९० ल  इतक  तरतुद दशिवली 

होती. सुधारीत अंदाजानुसार ८०% िनधी िवतरीत कर यास मा यता दे यात आली होती यामुळे एकूण . १७,६१.५१ ल  

इतक  तरतूद िवतरीत कर यात आली असून य  खच . १७,६१.५१ ल  झाला आहे. यामुळे या लेखांवरील कमी िकंवा 

अिधक खच झाला नाही. 
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                ( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

८०० इतर खच 
८०० (००)(११) पोलीस 

िश णासाठी कायालयीन 
इमारती या बांधकामासाठी 
महारा  रा य गृहिनमाण व 
क याण महामंडळास सहायक 
अनुदान 
मूळ                 १,२६,३७.५० 
पूनिविनयोजन      -२५,२७.५० 

 
 
 
 
 
 
 
१,०१,१०.०० 

 
 
 
 
 
 
 
१,०१,१०.०० 

 
 
 
 
 
 

 
--- 

 
ापन :- 

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे नमूद 
केले आह.े 

 सन २०१२-१३ या आिथक वषाखाली बी-१० आिथक सेवांवरील भांडवली खच ४०७० इतर शासिनक सेवांवरील 
भांडवली खच ८०० इतर खच ८०० (००)(११) या योजनासाठी मुळ .१,२६,३७.५० ल  इतक  तरतुद दशिवली होती. 
सुधारीत अंदाजानुसार ८०% िनधी िवतरीत कर यास मा यता दे यात आली होती. यामुळे एकूण . १,०१,१०.०० ल  
इतक  तरतूद िवतरीत कर यात आली असून य  खच . १,०१,१०.०० ल  झाला आहे. यामुळे या लेखांवरील कमी 
िकंवा अिधक खच झाला नाही. 

( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

४०५५ पोलीस यांवरील भांडवली 
खच 
२०७ रा य पोलीस  
२०७ (००)(०१) न लवादी 
िवरोधी काय म-कायालयीन 
इमारतीचे बांधकाम 
मूळ                     ६,७७.०० 
पुनिविनयोजन       -१,३५.४० 

 
 
 
 
 
 
५,४१.६० 

 
 
 
 
 
 
५,४१.६० 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

ापन :- 
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 

नमूद केले आहे.  
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सन २०१२-१३ या आिथक वषाखाली बी-१० आिथक सेवांवरील भांडवली खच ४०५५ रा य पोलीस, 

 २०७ (००)(०१) या योजनासाठी मुळ .६,७७.०० ल  इतक  तरतुद दशिवली होती. सुधारीत अंदाजानुसार ८०% िनधी 

िवतरीत कर यास मा यता दे यात आली होती यामुळे एकूण .५,४१.६० ल  इतक  तरतूद िवतरीत कर यात आली असून 

य  खच .५,४१.६० ल  झाला आहे. यामुळे या लेखांवरील कमी िकंवा अिधक खच झाला नाही. 

( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

४०७० इतर शासिनक सेवांवरील 
खच 
८०० इतर खच  
८०० (००)(१०) पोलीस िश ण 
शाळेसाठी िनवासी इमारतीचे 
बांधकाम कर यासाठी महारा  
रा य पोलीस गृहिनमाण व क याण 
महामंडळास सहायक अनुदान 
मूळ                     १२,००.०० 
पूनिविनयोजन         -२,४०.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
९,६०.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
९,६०.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
िटपा व भा ये :-  

िव  िवभागाने केवळ ८०% िनधी िद यामुळे वर नमूद केले या उपशीषाखालील .६३३३.४२ लाख इतका िनधी 

यािपत कर यात आला, याची कारणे कळिव यात आलेली नाहीत. (ऑग ट २०१३). 

ापन :- 
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 

नमूद केले आहे.  

सन २०१२-१३ या आिथक वषाखाली बी-१० आिथक सेवांवरील भांडवली खच ४०७० इतर शासिनक 

सेवांवरील भांडवली खच ८०० इतर खच ८०० (००)(१०) या योजनासाठी मुळ .१२,००.०० ल  इतक  तरतुद दशिवली 

होती. सुधारीत अंदाजानुसार ८०% िनधी िवतरीत कर यास मा यता दे यात आली होती यामुळे एकूण .९,६०.०० ल  

इतक  तरतूद िवतरीत कर यात आली असून य  खच .९,६०.०० ल  झाला आहे. यामुळे या लेखांवरील कमी िकंवा 

अिधक खच झाला नाही. 
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( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

४०५५ पोलीस यांवरील भांडवली 
खच 
८०० इतर खच  
८०० (००)(०३) िज हा पोलीस 
(रा य िह सा २५%) 
मूळ                     २४,२७.६० 
पूनिविनयोजन       -२०,७२.९३ 

 
 
 
 
 
३,५४.६७ 

 
 
 
 
 
३,९२.२५ 

 
 
 
 
 
+३७.५८ 

 
िटपा व भा ये :-  

.३७.५८ लाख इतका अं ितम अिधक खच ल ात घेता, आव यक साधनसाम ी, रा य पोलीस दलाक रता वाहने 

आिण श  यां या संबंधीची खरेदी ि या वेळेत पूण न के याने परत केलेला .२०७२.९३ लाख िनधी अनाव यक 

अस याचे िस द झाले, याची कारणे कळिव यात आलेली नाहीत (ऑग ट २०१३). 

ापन :- 
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गहृ िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 

नमूद केले आहे.  

पोलीस महासंचालक कायालया या अिभलेखाची पडताळणी केली असता समिपत र कम .२०,७२,९३,०००/- 

ऐवजी .२०,३५,३४,९६९/- अशी आहे. यामुळे य ात झालेला खच .३,९२,२५,०००/- ऐवजी .३,९२,२५,०३१/- 

इतका होईल. तसेच, पोलीस महासंचालक कायालयाचा य ात खचही .३,९२,२५,०३१/- इतका झाला अस याने 

अिधकचा .३७,५८,०००/- इतका खच झालेला नाही. 

( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

८०० इतर खच  
८०० (००)(०४) िज हा पोलीस 
(क ाचा िह सा ७५%) 
मूळ                       ७३,२३.७९ 
पूरक                           ४५.४८ 
पूनिविनयोजन         -५६,१३.४७ 

 
 
 
 

१७,५५.८० 

 
 
 
 

१७,१९.०६ 

 
 
 
 
-३६.७४ 
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िटपा व भा ये :-  

मूळ अथसंक पीय तरतुद  इतकाही खच झालेला नाही वषभरात घेतलील .४५.४८ लाख इत या रकमेची पूरक 

तरतूद अनाव यक असलयाचे िस द झाले. 

.३६.७४ लाखाची अं ितम बचत पाहता आव यक साधनसाम ी, रा य पोलीस दलाक रता वाहन आिण श  

यां या खरेदीसंबंधीची अपूरी ि या यामुळे परत केलेला  .५६१३.४७ लाख इतका िनधी अपुरा अस याचे िस द झाले, 

याची कारणे कळिव यात आलेली नाहीत (ऑग ट २०१३).  

ापन :- 

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे नमूद 
केले आहे.  

पोलीस महासंचालक कायालया या अिभलेखाची पडताळणी केली असता समिपत र कम .५६,१३,४७,०००/- ऐवजी 
. ५६,०४,७३,२३१/- अशी आहे. यामुळे य ात झालेला खच .१७,१९,०६,०००/- ऐवजी १७,१९,०५,७६९/-  इतका 

होईल. पोलीस महासंचालक कायालयाचा य ात खचही .१७,१९,०५,७६९/- इतका झाला अस याने .३६,७४,०००/- 
ची बचत िकंवा अिधकचा खच झालेला नाही. 

. ४५,४८,०००/- इत या पुरक तरतुदीसंदभात, संबं िधत उपिशषातगत सदर पुरक तरतूद ही मानवी अप यापार िवरोधी 
पथक थापन कर याकरीता गृह िवभाग, शासन िनणय .पीपीए-०६११/ . .४३२/िवशा-६, िद.२६/३/२०१३ अ वये मंजूर 
कर यात आली. या मंजूर तरतुदीमधून .३७.७३,३३७/- इतका िनधी सं पूणपणे खच झालेला आहे. 

( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

८०० इतर खच  
८०० (००)(०६) याय सहायक 
िव ान (क ाचा िह सा ७५%) 
मूळ                     १०,३९.०० 
पूनिविनयोजन         -७,३२.०४ 

 
 
 
३,०६.९६ 

 
 
 
२,०८.०५ 

 
 
 
-९८.९१ 

 
िटपा व भा ये :-  

.९८.९१ लाख इतक  अं ितम बचत लखात घेता, याय सहायक योगशाळेक रता आव यक साधनसाम ी खरेदी 

संबंधीची ि या पूण न के याने परत केलेला .७३२.०४ लाख इतका िनधी अपुरा असलयाचे िस द झाले, याची कारणे 

कळिव यात आलेली नाहीत (ऑग ट २०१३). 
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ापन :- 

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे नमूद 

केले आहे.  

सन २०११-१२ या अित दान वसूलीची चलनाची र कम .९८,९१,०००/- ही महालेखापाल यां या ले यानुसार सन 

२०१२-१३ या य  खचातून वजा केली अस याने .९८,९१,०००/- इत या रकमेची तफावत िदसून येते. य ात 

एकूण मंजूर झालेले आहे.  य ात एकूण मंजूर अनुदान . ३०६.९६/- लाख हे पूण खच झालेले आह.े याबाबत न द घेवून 

दु ती कर याबाबत संचालनालया या िद.३१.८.२०१३ रोजी या प ा वये महालेखापाल कायालयास िवनंती कर यात 

आली आहे. 

संचालक, यायसहायक वै ािनक योगशाळा, मुंबई या कायालया या सदर लेखािशषाखाली एकूण .१०.३८ कोटी 

एवढे अनुदान बीडीएस णालीवर उपल ध क न दे यात आले होते. तथािप, िद.१२.११.२०१२ या शासन िनणयानुसार 

सुधारीत अंदाजानूसार य ात .५.८० कोटी एवढ्या रकमे या खचास मा यता दे यात आली होती. सदर मंजूर अनुदानातून 

Scanning electron Microscope या उपकरणा या २ नगा या खरेदीसाठी .३.२० कोटी मा यता दे यात आली होती. 

तथािप, सदर उपकरणाची उपयु ता िस द झा यावर दु सरा नग खरेदी कर याचा िनणय झा याने यावेळी एक नग खरेदी 

कर यात आला. याच माणे Evidence Investigation या उपकरणा या .१.०० कोटी िकमती या एका नगा या खरेदी 

ि येस यो य ितसाद न िमळा यास सदर खरेदी ि या थिगत कर यात आली. यामुळे एकुण .७३२.०४ ल  एवढे 

अनुदान िश लक रािह याचे िदसुन येत आहे. 
( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

८०० इतर खच 
८०० (००) (०५) याय सहायक 
िव ान (रा य िह सा २५%) 
मुळ                ३,४७.०० 
पुनिविनयोजन   -३,०८.८४  

 
 
 
३८.१६ 

 
 
 

३८.१६ 

 
 
 

--- 

 

िटपा व भा ये :-  

मु य वेक न, पोलीस आयु ांकडून याय सहायक िव ानाक रता आव यक यं सामु ी संबंधी खरेदी ि या अपूण 

रािह याने . ३०८.८४ लाख इतका िनधी यािपत कर यात आला. 
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ापन :- 
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे नमूद 

केले आहे.  

महालेखापाल यां या आकडयानुसार य  खच व अं ितम फेरबदल तरतूद यां यात काहीही तफावत आढळून येत नाही. 

 सदर लेखािशषाखाली .३.४७ कोटी एवढे अनुदान बीडीएस णालीवर उपल ध क न दे यात आले होते.  परंतु  

िदनांक १२.११.२०१२ या शासन िनणया वये सुधा रत अंदाजानुसार फ  .२.०१ कोटी एवढयाच रकमे या खचास  

मा यता दे यात आली होती. सदर मंजूर अनुदानातून Scaning electron Microscope उपकरणासाठी या १ नगा या 

खरेदीसाठी .१.६० कोटी रकमेची मा यता दे यात आली होती. तथािप, सदर उपकरणाची उपयु ता िस  द झा यावर 

खरेदीचा कर याचा िनणय िदनांक ३०.३.२०१३ शा.िन.अ वये घे यात आ यामुळे या उपकरणाची खरेदी कर यात आली 

नाही. यामुळे एकूण .३०८.८४ ल  एवढे अनुदान िश लक रािह याचे िदसून येत आहे. 

( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
४०५५ पोलीस यांवरील 
भांडवली खच 
२०७ रा य पोलीस  
२०७ (००)(०२) न ल त 

े ांम ये पायाभूत सु िवधा 
मूळ                     १०,००.०० 
पूनिविनयोजन         -५,६६.२१ 

 
 
 
 
 
४,३३.७९ 

 
 
 
 
 
४,३३.७९ 

 
 
 
 
 

--- 

 
िटपा व भा ये :-  

क  सरकारन ेकमी िनधी िद याने .५६६.२१ लाखाची अपेि त बचत परत कर यात आली. 
ापन :- 

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 
नमूद केले आहे.  

सन ०१२-१३ या आिथक वषाखाली बी-१० आिथक सेवांवरील भांडवली खच ४०५५ रा य पोलीस २०७ 
(००)(०२) या योजनासाठी मुळ .१०,००.०० ल  इतक  तरतुद दशिवली होती. सुधारीत अंदाजानुसार ८०% िनधी 
िवतरीत कर यास मा यता दे यात आली होती यामुळे एकूण .४,३३.६९ ल  इतक  तरतूद िवतरीत कर यात आली असून 

य  खच .४,३३.६९ ल  इतका झाला आहे. यामुळे या लेखांवरील कमी िकंवा अिधक खच झाला नाही. 
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                                                                                                     ( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

८०० इतर खच  

८०० (००)(०७) महारा  राजय 
िवशेष सुर ा महामंडळाला वगणी 

 

मूळ                       १७,००.०० 

पूनिविनयोजन         -१७,००.०० 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

--- 

 

िटपा व भा ये :-  

िव  िवभागाकडून िवतरणास मंजूरी न िद याने .१७०० लाख एवढ्या रकमेची संपूण अथसंक पीय तरतूद परत 
कर यात आली. 

ापन :- 

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 
नमूद केले आहे. 

 िनधी िवतरीत कर यास िव  िवभागाची मा यता न िमळा याने सदर तरतूद समिपत कर यात आली.  

( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
८०० इतर खच 
८०० (०१)(०१) शहर पोलीस 
(रा य िह सा २५%) 
मूळ                     ११,६३.९८ 
पूनिविनयोजन         -९,८२.८६ 

 
 
 
१,८१.१२ 

 
 
 
१,६३.१२ 

 
 
 
-१८.०० 

 
ापन :- 

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे नमूद 
केले आहे.  

रा य पोलीस दलाक रता आव यक साधानसामु ी, वाहने व श े यां या खरेदीबाबत खरेदी ि या पोलीस 
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महासंचालक यांचेकडून राबिव यात येते. सदर ि या पुण न झा याने पये ११,६३.९८ इत या मूळ तरतूदीतून य  खच 
पये १६३.१२ लाख व पये १८.०० लाखाची अं ितम बचत वजा जाता उव रत पये ९८२.८६ लाखाची बचत झाली. सदर 

शासनास समिपत कर यात आली. 
 पोलीस दल आधुिनक करण काय मांतगत पये १,८१.१२ इत या अं ितम सुधारीत तरतूदीमधून मोटार वाहन, यं  

सामु ी, इतर खच व मोठी बांधकामे या चार उि ांवर पये १६३.१२ लाख इतका खच झाला. 
मोटार प रवहन िवभागाने अिधदान व लेखा कायालयास साद केलेली सं ि  देयक .११८, .११,१३,३००/- व देयक 

.११५, .६,८७,६४७/- अशी एकूण .१८.०० लाखाची िद.२९.३.२०१३ रोजी सादर केलेली दोन सं ि  देयके आिथक 
वषा अखेरीस िद.३१.३.२०१३ अ वये आ ेिपत क न परत कर यात आ याने सदर बचत झाली आहे. कृपया सदर बचत 

मािपत कर यात यावी. 

                ( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

८०० इतर खच 
८०० (००)(०२) शहर पोलीस 
(क ाचा िह सा २५%) 
मूळ                     ३४,५३.७८ 
पूनिविनयोजन       -३०,३३.२१ 

 
 
 
४,२०.५७ 

 
 
 
३,३७.९९ 

 
 
 
-८२.५८ 

 
िटपा व भा ये :- 

 य  खचावर आधारीत वर नमूद केले या उपशीषाखालील .४०१६.०७ लाख इतक  बचत परत कर यात 

आली. 

.१००.५८ लाख इत या अं िमम बचतीची कारणे कळिव यात आलेली नाहीत (ऑग ट २०१३). 

 
ापन :- 

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे नमूद 

केले आहे. 

 रा य पोलीस दलाक रता आव यक साधानसामु ी, वाहने व श े यां या खरेदीबाबत खरेदी ि या पोलीस 

महासंचालक यांचेकडून राबिव यात येते. सदर ि या पुण न झा याने पये ३४,५३.७८ लाख इत या मूळ तरतूदीतून य  

खच पये ३,३७.९९ लाख व पये ८२.५८ लाखाची अं ितम बचत वजा जाता उव रत पये ९८२.८६ लाखाची बचत झाली. 

सदर शासनास समिपत कर यात आली. 
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पोलीस दल आधुिनक करण काय मांतगत पये ४,२०.५७ इत या अं ितम सुधारीत तरतूदीमधून मोटार वाहन, यं  

सामु ी, इतर खच व मोठी बांधकामे या चार उि ांवर पये ३,३७.९९ लाख इतका खच झाला. 

मोटार प रवहन िवभागाने अिधदान व लेखा कायालयास सादर केलेली सं ि  देयक .११६, .३४,३८.२३५/- व देयक 
.११३, .२२,७७,८९६/- अशी एकूण .८२.५८ लाखाची िद.२९.३.२०१३ रोजी सादर केलेली दोन सं ि  देयके आिथक 

वषा अखेरीस िद.३१.३.२०१३ अ वये आ ेिपत क न परत कर यात आ याने सदर बचत झाली आहे. कृपया सदर बचत 
मािपत कर यात यावी. 

              ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

५०५५ माग प रवहनावरील 
भांडवली खच 
१९० सावजनिक े ातील व इतर 
उप मांतील गुं तवणूका 
१९० (००)(०१) महारा  राजय 
माग प रवहन महामंडळाला भाग 
पूरक                    १,९८,६८.६० 
पूनिविनयोजन           ६३,३३.४० 

 
 
 
 
 
 
२,६२,०२.०० 

 
 
 
 
 
 

२,६२,०२.०० 

 
 
 
 
 
 

--- 

 
िटपा व भा ये :-  

 सुधा रत अंदाजप कानुसार .६३३३.४० लाख एवढ्या अित र  िनधीची पुनिविविनयोजना ारे तरतूद कर यात 

आली. 
 

ापन :- 
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृह िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 

नमूद केले आहे.  

तुत योजनेसाठी .१९८६८६० हजार इतके पुरक अनुदान मंजुर कर यात आले. रा य माग प रवहन महामंडळाला 

सवलती या मु यासाठी अदा करावया या ५.५०% भांडवली अदा कर यासाठी .६३३३४० हजार इतके पुनिविनयोजना ारे 

अनुदान उपल ध क न दे यात आले. एकूण अनुदानाइतकाच खच झाला असुन सदर झाले या खचाचा महालेखापाल 

यां याकडे न दिवले या खचाशी ताळमेळ घे यात आला आहे. 
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सा  :- 
 

१.७  उपरो  प र छेदासंदभात अिधक मािहती जाणून घे यासाठी सिमती या िदनांक ४ जानेवारी व 

३१ मे, २०१७ रोजी या बैठक त सन २०१२-१३ या वषा या िविनयोजन लेखे अहवालातील अनुदान . बी-

१० "आिथक सेवांवरील भांडवली खच" यासंदभात  अपर मु य सिचव, गृह िवभाग व इतर िवभागीय 

ितिनध ची सा  घेतली. 

 धानशीष ४०७० इतर शासक य सेवांवरील भांडवली खच, ८०० इतर खच, ८०० (००) 

(०८) पोलीस दला या आधुनीक करण काय मांतगत होमगाडचे आधुिनक करण, क  िह सा 

(७५%), ८०० (००) (०९) पोलीस दला या आधुनीक करण काय मांतगत होमगाडचे 

आधुनीक करण (२५ %)  

या अंतगत पोलीस दला या आधु िनक करणासाठी क  शासनाकडून अनुदान के हा ा  झाले? अशी 

िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , पोलीस दला या आधु िनक करणाचा जो 

काय म आहे यातील हा एक भाग होता. सन २०१२-१३ म ये पोलीस दला या आधु िनक करणाचा काय म 

हाती घेतला होता. यात एकूण ८ घटक होते. यापैक  हा एक िवषय होता. जु लै मिह यात मु य सिचवां या 

अ य तेखालील सिमतीने मा यता िद यानंतर क  शासनाकडे आराखडा पाठिव यात आला. स टबर-

ऑ टोबरम ये क शासनाकडून काही सूचना ा  झा या या अनु षंगाने काय म बदलावा असे सू िचत केले 

होते. क  शासनाकडून माच अखेर मा यता ा  झाली, यानंतर हा िनधी वापर यात आला आहे. 

      पोलीस दला या आधु िनक करणाम ये होमगाड या आधु िनक करणाचा पेिसिफक काय म होता 

का? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क ,  एकूण ८ घटकां पैक  होमगाड हा 

एक घटक आहे. यात ामु याने दोन गो ी ठरिव या हो या. यांना काही िश ण क े बांधावयाची होती, 

वाहने िवकत यायची होती. परंतु  वाहनांची आव यकता नाही असे महासंचालकांनी कळिवले. बांधकामा या 

संदभात यावेळी उिशरा सूचना ा  झा यामु ळे या वषात कायवाही झाली नाही, परंतु  पुढील वषात कायवाही 

कर यात आली. तसेच होमगाड आिण नागरी संर ण यांचा अंतभाव असतो. होमगाड आिण नागरी संर ण 

असे संचालनालय आहे. 
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महारा ाम ये िस हील िडफे स ही यं णा बंद पडायची वेळ आली आहे. पोलीस दलाम ये भरती करीत 

असताना र  जागांवर होमगाड व नागरी संर णा या मा यमातून पोलीस दलाला सहा य िमळत असते. जु लै 

मिह यात बैठक झा यानंतर पाठपु रावा झाला नाही हणून अनुदान वेळेवर ा  झाले नाही क  क  शासनाकडून 

अनुदान उिशरा पाठिवले ? असा  सिमतीने उपि थत केला असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , क  

शासनाकडून िवभागाला ऑ टोबरम ये पु हा सूचना ा  झा या. या अनुषंगाने आधु िनक करणाचा काय म 

बदलावा लागला. माच मिह यातील पिह या आठवडयात रा याकडून आराखडा पाठिव यात आला. 

         ऑ टोबर मिह यात क  शासनाकडून सूचना ा  झाले या असताना माच मिह यात क ाकडे 

आराखडा पाठिवला, यामुळे क  शासनाला दोष देता येणार नाही. ऑ टोबर-नो हबर मिह यात आराखडा 

सादर केला असता तर िडसबर मिह यात िनि तपणे अनुदान ा  झाले असते. िवभागातील अिधका यां या 

िन काळजीपणामुळे रा य शासनाला वेळेवर अनुदान ा  हो यास मुकावे लागले ही बाब गंभीर आहे असे मत 

सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सिमती या मताशी सहमती दशिवली व सिमतीस अवगत केले 

क , आधुिनक करणाचा काय म क  व रा य शासनाचा िह सा िमळून राबिवला जातो. गेली १०-१२ वष हा 

काय म राबिवला जात आहे. दरवष  काय म मंजू र कर या या ि येम ये वेगवेगळे घटक आहेत. यात 

मोिबिलटी, क यु िनकेशन, श  (वेप स), गृहिनमाण (हाऊिसंग), इमारती, याय सहा य योगशाळा (फोरेि सक 

लॅब), िश ण ( ेिनंग) व नागरी संर ण (िस हील िडफे स) हे ८ घटक आहेत. या काय मांतगत या  

८ घटकांसाठी काय काय करायचे याचा आराखडा शासक य सिमतीकडून तयार केला जातो व यां या 

मा यतेने तो क  शासनाकडे पाठिवला जातो. क  शासना या तरावर सु दा एक सिमती आहे. ती सिमती या 

आराखडयाला मा यता देत असते. यानंतर क  शासनाकडून िनधी ा  झा यानंतर  पुढील ि या कर यात 

येते.  हे खरे आहे क , या या वषात काय म राबिव यात िवभाग कधीही यश वी झाला नाही. सन २०१२-

१३ चा काय म याच वषात राबवू  शकले नस यामुळे पुढील वष  पु हा काय म नुतनीकरण क न घे यात 

येतो आिण राबविव यात येतो. हा  िवभागात सात याने िनमाण होत असतो. हणून  आता या वष या 

काय माला कायमची मंजूरी िदली आहे. सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून इमारती या काय माला 

शासक य मा यता िदली जाते, दु स या वष  या कामावर खच करीत असताना न याने मा यतेची गरज भासत 
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नाही. हणून िवभागाने यावष  असे केले आहे क , जो काय म हाती घेतला आहे याला यावष  आिण पुढील 

वष या अनुदानातून खच करता येईल अशी मा यता िदली आहे. क  शासनाला मा  या संदभात िवनंती 

करावी लागेल. कारण यां चे हणणे असे आहे क , यांनी िदलेला िनधी ३१ माचपूव  खच झाला नाही तर पु हा 

परवानगी घेतली पािहजे. ती ि या िवभागाकडून पूण क न घे यात येईल. या काय मांतगत दरवष  ६ ते ८ 

मिहने िवलंब होतो आिण पुढील वष  खच केला जातो, यामुळे अथसंक पाम ये तरतूद करताना अडचण येते. 

ती टाळली जाईल व याबाबत द ता घे यात येईल.  या काय मांतगत १००० कोटी पये ा  होतात. 

        िवभागाकडून मागील चुका ल ात घेऊन यो य ती द ता घे यात येत अस याची दखल घेतली. परंत ु

सन २०१२-१३  या वषाचा िवषय सिमती या बैठक त आता चचला आला आहे. या वषात ६ ते ८ मिहने 

िवलंब झाला यामु ळे ८ घटकां या आधु िनक करणा या काय मावर प रणाम झाला नाही का? ही बाब 

सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता यासंदभात िवभागीय सिचवांनी सिमतीस घटना म सांिगतला क , 

पिहला आराखडा ३० जून, २०१२ ला पाठिव यात आला होता. यानंतर क  शासना या सूचने माणे १ 

स टबर, २०१२ ला सुधा रत आराखडा पाठिवला. यानंतर पु हा क  शासनाकडून सूचना आ या हणून १२ 

िडसबर, २०१२ ला आराखडा पाठिवला. क  शासनाकडून सतत सूचना येत गे या हणून आराखडयात बदल 

होत गेले. 

        हा सव ि येचा भाग आहे. आधुिनक करणाचा िवषय एका ट याचा न हता. २६/११ मुंबईवर झाले या 

ह यानंतर आधुिनक करणाम ये बदल झाले आहेत. फोस १ ची थापना कर यात आली. याकडे सिमतीने 

ल  वेधले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , फोस १ ही रा य शासनाची योजना हणून राबिवली 

आहे. 

क  शासनाकडून अनुदान िमळ याम ये सहा मिहने िवलंब झाला का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली 

असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , ि येम ये िवलंब झाला. परंतु  पुढील वष  मा यता दे यात आली. 

क  शासनाने या काय मांतगत आतापयत ११२८ कोटी पये िदलेले आहेत, यातील १०६५ कोटी पये 

वापरले आहेत. या काय मांतगत मोठया माणात वाहने घेतली आहेत, श  े घेतली आहेत, याय सहा य 

योगशाळे या (फोरेि सक लॅब या) बांधकामाला चालना दे यात आली आहे. 
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 क  शासनाने अशी कोणती सूचना केली क ,  या सूचनेची पूतता कर यास सहा मिहने लागले, 

यामुळे रा याचे नुकसान झाल े ? यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , या काळात िवलंब झाला आहे. 

परंतु  क  शासनाने मंजू र केलेला काय म यां या मदतीने राबिव यात आला. परंतु  सन २०१२-१३ चा िनधी 

पुढील वषात ा  झा यामुळे काय म उशीरा राबिव यात आला. 

 होमगाड आिण नागरी संर ण  या घटाकां चे  िवलंबामुळे  मोठे नुकसान झाले. वेळेवर िनधी न 

आ यामुळे यांना १० ते ११ मिहने भ े िदले गेले नाहीत. पोलीस खा याला ही यं णा चालवायची आहे क  

नाही असा  िनमाण झाला आहे असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , 

होमगाड या भ याचा िवषय आहे तो आधु िनक करणाशी िनगिडत नाही. या संदभातील मािहती िवभागाकडे 

उपल ध आहे. स टबर, २०१६ नुसार ३६,८३९ होमगाड आहेत. िदनांक १४.२.२०१४ या आदेशा माणे 

यांना ितिदन ती होमगाड सुधा रत कत य भ ा ३०० पये दे यात येतो. 

 नागरी संर ण दलाबाबत काय ि थती आह?े अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय 

सिचवांनी सां िगतले क , नागरी संर ण दलासाठी अथसंक पीय तरतूद वेगळी आहे. यासंदभातील मािहती 

सिमतीला नंतर सादर कर यात येईल असे  सिचवांनी आ त केले. यानुसार िवभागाकडून ा  झाले या लेखी 

उ रात खालील माणे नमूद केले आहे. 

नागरी संर ण िवषयक कायदा िद.10.7.1968 पासून संपूण देशात कायाि वत झाला असून, 

नाग रकां या िजिवतां चे व मालम ेच र ण करणे, आप ी यव थापन करणे, उ पादन कायम राखणे, सामािजक 

जीवन सुरळीत करणे, नागरीकांची िनितधैय व मनोबल वाढिवणे आिण यु दज य प रि थतीम ये व आप ीम ये 

नागरी जीवन सुरळीतपणे चालू ठेव यासाठी शांतते या काळात िनरिनरा या कारचे िश ण नागरीकांना 

दे याचे काम नागरी संर ण दलामाफत िदले जाते. रा य तरावर नागरी संर ण िवभागाचे मुख हणून 

संचालकाचे पद िनमाण केलेले असून, या पदावर पोलीस िवभागातील पोलीस महासंचालक दजातील 

अिधकारी यांची नेमणूक केली जाते. 

िद.14.2.2014 रोजी या शासन िनणया वये नागरी संर ण दलातील वयंसेवकांना कत य भ ा 

.150/- ित िदन, िश ण भ ा .45/- ित िदन व उपाहार भ ा .50/- येक  िदला जातो. 
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नागरी सं र ण दलासाठी सन 2012-13 या आिथक वषात .9.65 कोटी, सन 2013-14 या आिथक 

वषात .9.70 कोटी, सन 2014-15 या आिथक वषात 9.87 कोटी, सन 2015-16 या आिथक वषात 

.10.25 कोटी व सन 2016-17 या आिथक वषात .9.41 कोटी इतका खच कर यात आला आहे. 

धानशीष ४०७०-इतर शासिनक सेवांवरील भांडवली खच ८०० इतर खच ८०० (००) (१०) 

पोलीस िश ण शाळेसाठी िनवासी इमारतीचे बांधकाम कर यासाठी महारा  रा य पोलीस गृहिनमाण व 

क याण महामंडळास सहायक अनुदान या िशषाखाली ६३३३.४२ लाख पये इतक  र कम यािपत कर यात 

आली. याची कारणे िविहत मुदतीत महालेखापालांना कळिवली नाहीत हणून हा  उपि थत झाला. कारणे 

वेळेवर न कळिव याला जबाबदार कोण आहे? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी 

सांिगतले क , हा िवषय पण तसाच आह,े आधुिनक करणाचा तो एक भाग होता. या वष  रा यशासनाचा 

काय म क ाकडून मंजू र होऊन आला, या वषात क ाकडून िनधी देखील कमी आला. पण िवभागाची तयारी 

पण न हती. सन २०१२-१३ मधील अथसंक पीत िनधी  सन २०१३-१४ म ये खच झाला. सन २०१३-१४ चा 

िनधी सन २०१४-१५ म ये खच केला.  िवभागाने तरतूद केली परंतु  मा यता वेळेवर ा  झाली नाही िकंवा 

िवभागाची खच कर याची ि या पूण होऊ शकली नाही हणून पुढील वष  खच कर यात आला. तसेच 

पुढील वष  गृहिनमाण व इमारतीसाठी मोठा काय म हाती घेतला. या संदभातील प रपूण मािहती सिमतीला 

सादर कर यात येईल असे देखील िवभागीय सिचवांनी आ त केले.  

यानुसार िवभागाकडून ा  झालेली लेखी मािहतीम ये खालील माणे नमूद केले आहे. गृहिनमाण व 

इमारतीसाठी माहे एि ल 2012 ते माच 2017 या कालावधीत दे यात आले या काय माची मािहती 

खालील माणे आहे. 

एकूण 53 क प (1,800 िनवास थाने) पूण कर यात आले आहेत. ( शासक य मा यता .762.67 

कोटी, माच-2017 या अखेरपयत .655.51 कोटी खच) 

एकूण 34 क पांचे काम सु  असून, यापैक  16 िनवासी इमारत चे (2,469 िनवास थाने) व 18 

शासक य इमारत चे क प आहेत ( शासक य मा यता .1,173.53 कोटी, माच-2017 या अखेरपयत 

.224.52 कोटी खच) 
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हाडाकडून एकूण 383 पोलीस िनवास थाने खरेदी कर यात येत आसहेत (पाच क प) ( शासक य 

मा यता .85.29 कोटी, माच, 2017 या अखेरपयत .29.58 कोटी खच) 

1,092 िनवास थानां या बांधकामासाठी (चार क प) िनिवदा सूचना िस द कर यात आ या आहेत 

( शासक य मा यता .419.56 कोटी) 

6,090 िनवास थाने बांधकाम क प (12 क प) आिण 11 शासक य इमारती बांधकाम क प 

िनिवदा तरावर आहेत ( शासक य मा यता .1,862.84 कोटी) 

१) 38,322 िनवास थानांचे बांधकाम क प (184 क प) आिण 17 शासक य इमारती बांधकाम 

क प िनयोजन तरावर आहेत (अंदाजे खच .9,580.50.50 कोटी) 

उपरो  लेखी मािहती या अनुषंगाने सिमतीने िवचारणा केली क ,गृह िवभागाने सन २०१२ ते सन 

२०१७ मधील गृहिनमाण व इमारत साठी दे यात आले या काय मा या मािहतीचा लेखाजोखा सिमतीला 

सादर केला आहे. परंतु  यामु ळे आमचा िवषय बाजूला पडला. यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , यावष  

ा  िनधीतील काही िनधी खच होऊ शकला नाही, हे खरे आहे. तसेच, मंजू र कर यात आले या तरतूदीतील 

२० ट के िनधी िव  िवभागाने िदला नाही. यामु ळे खच होऊ शकला नाही. याचा उ लेख महालेखाकारां या 

िटपणीम ये कर यात आला आहे. मी कबूल करतो क , लेखा आ ेप काढ यात आ यानंतर यावेळी उ र 

ावयास पािहजे होते क , २० ट के िनधी िव  िवभागाने िदला नाही. सदरह बाब आता महालेखाप र क यांना 

कळिव यात आली असून याची न द महालेखापाल यांनी घेतली आहे. 

गृह िवभागाचे सिचव हे पूव  िव  िवभागाचे सिचव हणून कायरत अस यामुळे या माणे ते सिमतीला 

उ र देत असून िव  सिचव हणून सिमतीला यां याकडून उ र अपेि त नसनू गृह िवभागाचे सिचव हणून 

यांनी सिमतील उ रे ावी.  गृह िवभागाला िनधी ा  झाला नाही, असा लेखा आ ेप नाही तर ा  िनधी 

िवभागाने यािपत केला आहे, याची कारणे काय ? िवभागाने या संदभातील कारणे िविहत वेळेत 

महालेखाकार कायालयास कळिवली असती तर हा लेखा प र छेद सिमतीसमोर चचसाठी आला नसता. ही 

बाब सिमतीने िवभागा या िनदशनास आणून िदली असता  िवभागीय सिचवांनी याबाबत खुलासा केला क ,  
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अथसंक प करीत असताना दो ही गो ी करणे आव यक होते. िवभागाला िनधी ा  झा यानंतर तो खच 

कर याची तयारी िवभागाने केली पािहजे व यासाठी आव यक मा यता घेत या पािहजे. िवभागाचा सन 

२०१२-१३ चा काय म उिशरा मा य झाला यामु ळे उिशराने िनधी ा  झा याने तयारी नस यामुळे तो खच 

झाला नाही. परंतु  पोलीस िनवासी इमारतीचे बांधकाम व कायालय या संदभातील काय म पु ढे पूणपणे घे यात 

आला आहे. 

            गृह िवभागा या सिचवांनी यापूव  िव  िवभागाम ये काम केले अस यामुळे यासंदभातील यांचा 

अ यास गाढा आहे. िव  िवभागाकडे िनधीची कमतरता असते. अशा प रि थतीत काही िवभाग िनयोजन न 

करता िनधीची मागणी करतात व तो ा  झा यानंतर खच न करता यािपत करतात. यामु ळे इतर िवभागांना 

िनधीची आव यकता असताना यांना तो  दे यात येत नाही. एखा ा िवभागाला गरज नसताना यां याकडून 

िनधी मागणी कर यात येते व यांना तो दे यात येतो व या िवभागास िनधीची गरज असते यानंा तो दे यात येत 

नाही, हे यं णेचे अपयश नाही काय ? असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , ते 

िव  िवभागाम ये कायरत असताना अंदाज सिमतीसमोरील सा ी या वेळी अशाच कारचा  चचसाठी 

आला होता यावेळी  देखील असेच उ र िदले होते. सव िवभागांना काही उ पािदत के याचे आिण िन पािदत 

के याचे दाखवावयाचे असते यासाठी यां याकडून िनयोजन कर यात येते. सदरह िनयोजन करीत असताना 

िवभाग संकुिचत नसतो, य न क न सा य केले पािहजेअसे िवभागास वाटत असते. या ीने िवभागाकडून 

िनधीची मागणी कर यासाठी िव  िवभागाकडे ताव सादर कर यात येतो. िव  िवभागाकडून सदरह ताव 

सरकारला काय म यावयाचा अस याने मा य कर यात येतो. अशा कार या तावाम ये शासक य 

मा यता नाही, यावष  खच होऊ शकेल का, अशा कारचे अनेक  काढता येणे श य असते. परंतु  यामु ळे 

िवभागाला ल  देणे व ते यां याकडून सा य क न घे यास बाधा येईल, अशा कारची भू िमका िव  

िवभागाची असते हणूनच गृह िवभागाने उ ी  समोर ठेवून ते पूण कर याचा य न केला पािहजे. 

           परंतु  गृह िवभागाकडून तसे य न के याचे िदसून येत नाही. याकडे सिमतीने ल  वेधले असता 

िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क ,  सदरह ि या पार पाडत असताना क  शासन व रा य शासन या दोन 
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ट यावर मा यता यावी लागते. सदरह मा यता घे यास िवलंब झालेला असून तो टाळ याक रता ि या दु त 

केली पािहजे, ही बाब मा य आहे. िवभागाचा िनधी वारंवार यपगत होत आहे हे िवभागीय सिचव हणून 

पदभार घेत यानंतर सु वातीस िनदशनास आले आहे. यामु ळे मा यता देताना ती “कायमची मा यता” 

दे यासंदभातील शासन िनणय तातडीने काढला आह.े 

गृह िवभागाचे सिचव आता या माणे भू िमका मांडत आहेत या माणे िव  िवभागाचा पदभार 

सांभाळत असताना मांडत न हते. ते आता या अडचणी सांगत आहेत या सव िवभागांना येतात. या 

लेखािशषाखाली िवभागाला िनधी  ा  झाला असेल तो ता काळ खच झाला पािहजे. परंतु  तो या माणे खच 

होत नस यामुळे अशा कारचे लेखा प र छेद सिमतीसमोर चचस येतात. उ  लेखा प र छेदासंदभात आता 

जी कारणे सांग यात येत आहेत ती यावेळी महालेखाकार कायालयास का कळिव यात आले नाही ? सदरह 

बाब यावेळी प  झाली असती  तर हा लेखा प र छेद सिमतीने वगळला असता. काही िवभागांना 

आव यकता असताना यांना िनधी िमळत नाहीत आिण काही िवभाग ा  िनधी खच क  शकत नाही, अशी 

प रि थती आहे  असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सदरह लेखा 

प र छेदासंदभात गृह िवभागाने कोण या कारणा तव िनधी यािपत केला याची कारणे व यावेळी आले या 

अडचणी कळवावयास पािहजे हो या. 

 

धानशीष ४०७० इतर शासनीक सेवांवरील भांडवली खच, ८०० इतर खच ८०० (००) (०५) 

महारा  रा य पोलीस गृहिनमाण व क याण महामंडळास सहा यक अनुदान :- 

महामंडळा या मा यमातून पोिलसांसाठी घरे बांध यात येतात व यासाठी गृह िवभागाकडून िनधी 

ह तांतरीत कर यात येतो. महामंडळाने सदरह िनधी पूणपणे खच  

केला काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय ितिनध नी सांिगतले क , दोन कामे पूण झाली 

असून बाभळगाव िज हा लातू र येथील १७१ िनवास थानां चे काम पूण झाले आहे.सदरह कामासाठी ा  सव 

िनधी खच आहे. 
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लेखाशीष ४०५५ - पोलीस यांवरील भांडवली खच,  ८०० इतर खच ८०० (००) (०३) िज हा पोलीस 

(रा य िह सा २५%) :- 

रा य पोलीस दलाक रता वाहने आिण श  यासंबंधीची खरेदी ि या वेळेवर पूण न हो याची कारणे 

काय, कोण या कारणा तव िनधी यािपत कर यात आला, सदरह जबाबदारी कोणाची होती ? अशी िवचारणा 

सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , उ  खरेदी संदभात पोलीस महासंचालक यां या 

अ य तेखाली सिमती गठीत कर यात आली असून यां या मा यमातून सदरह खरेदी ि या पार पाड यात 

येते. सदरह खरेदी करावया या व तूंची सं या खूप आहे. तसेच  िवभाग कोठे कमी पडतो हे िवभागाने तपासले 

पािहजे. यामु ळे उ  करणी सन २०१२-१३ म ये काय झाले. याबाबतची सिव तर मािहती सिमतीला सादर 

कर यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी आ त केले.  

िवभागीय सिचवांकडून उ र ा  न झा याने सिमतीने नाराजी य  केली व असे मत य  केले क , 

या िवषयाचा प र छेद सिमती या बैठक त चचला येणार आहे या िवषयाचा संपूण अ यास िवभागीय 

सिचवांनी केला पािहजे तसेच यांना सहा य कर यासाठी येणा या अिधका यांनी यो य मािहती िवभागीय 

सिचवांना िदली पािहजे यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , I share your concern entirely. In fact, 

I am repsonsible for ensuring the answers available before me. My efforts have not 

adequate in giving answers to your questions.  It is a fact and  I accept it.  This audit para 

is pertaining to year 2012-2013, and therefore I need the records before me for giving 

answer to the Committee.  

ही सव खरेदी ि या २६/११ या ह यानंतरची असून यानंतर िवभागाला क  शासनाकडून हा िनधी 

ा  झाला आहे. पोलीस दलाचे स मीकरण व आधुिनक करण याक रता सदरह िनधी ा  झाला होता, 

यामुळे हा मु ा खूप मह वाचा आहे. यामु ळे हा मु ा इत या सहजतेने घेऊन चालणार नाही असे मत सिमतीने 

य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सदरह खरेदी म ये कोण या व तूंचा समावेश होता, खरेदी 

ि या कधी सु  कर यात आली, कोण या अडचणी आ या व यासाठी उिशर हो याची कारणे काय होती, 
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यासव ांची उ रे सिमतीला अपेि त आहते. परंत ु यासंदभातील सव सिव तर मािहती ा  होऊ शकली 

नाही. यामु ळे िवभागीय सिचवांनी िवनंती केली क , As far as this particular programme is concern, 

what I understand that the purchase for this year is happend with the last year budget 

funds. Now, the point raised on this para is that the department had not spend these funds 

in the respective year.  Therefore, I need to see, what is the total programme for which 

the department had obtained approval? What is the present status of the implementation 

of that programme over a period of 10 years?  This is the overall picture I have to obtain.  

      We are not asking general questions on the present subject. We are asking about 

specific period and specific programme as per the audit para. अशी िवचारणा सिमतीने केली 

असता िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ त केले क , unfortunately, I am not able to see the files 

personally. I will see the files personally and give you a detailed note on this subject.  

सदरह खरेदी करणी कोणामुळे वेळेवर करणे श य झाले नाही, यां या िव द िवभागाने कारवाई करणे 

सिमतीस अपेि त आहे. सदरह खरेदीसाठी काही तािं क अडचणी असतील व खरेदी ि येसंबंधी संबंिधत 

अिधका यांची चूक नसेल तर ती बाब सिमती मा य करेल. परंतु  अिधका यां या हलगज पणामुळे ा  िनधी 

खच झाला नसेल तर यां यावर यो य ती कायवाही करावी. सदरह करणी यो य ती कायवाही क न 

यासंदभातील अहवाल सिमतीस एक मिह यां या आत सादर करावा. असे िनदेश सिमतीने िदले असत 

िवभागीय सिचवांनी यास होकाराथ  उ र िदले. 

िनधीसंदभात िवभागाला कोण या मिह यात तसे प  िदले ? कदािचत िवभागाचा ताव अगदी शेवटी 

गेला असेल. काही तरी कोठे तरी गडबड झाली असेल अ यथा असे होत  नाही.क  शासनाची यं णा अगदी 

यवि थत आहे. यांनी िवभागाचा ताव यो य वेळेत क  सरकारला जायला पािहजे होता. यावर िवभागीय 

सिचवांनी सां िगतले क , यां या समोर असले या िटपणीनुसार िदनांक २८.२.२०१३ रोजी क  शासनाची 

मा यता ा  झालेली असतानाच क  शासनाने िनधी कमतरतेमु ळे िदनांक ११.३.२०१३ रोजी या प ा वये 

केवळ आव यक बाब चा ताव रा य तरीय खरेदी सिमती या मा यतेसाठी सादर करावा, असे कळिवले होते. 
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            िवभागाने फे ुवारी, २०१३ म ये ताव सादर केला होता. िवभागाकडे तरतूद होती. िवभागाने मे 

मिह याम ये सव फायनल क न िदले असते तर ही ोसेस जर जून, जुलै, ऑग टम ये झाली असती तर, क  

शासनाचा िनधी िमळाला असता. शेवटी शेवटी क ा या काही ॲडज टमट असतात व यां चेही बजेट 

रा या या अगोदरचे असते.ॲडज टमट असतात आिण कोणी तरी जा त िनधी घेऊन जातो. गृह िवभाग 

फे ुवारी मिह याम ये गे याने माचम ये ही अडचण आली. हाच ताव जर आपण जुलै, ऑग टम ये नेला 

असता तर, हा िनधी िमळाला असता असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी यासंदभात 

घटना म सांगताना असे सांिगतले क , िदनांक १६.५.२०१२ रोजीच क  शासनास ताव सादर कर यात 

आला. यानंतर झाले या क  शासना या एका सिमतीने त वत: मा यता िदली.  क  शासना या सूचनेनुसार 

मु य सिचवांकडे बैठक होऊन दुस यांदा परत मा यता िदली. िदनांक १० मे व िदनांक १० ऑग ट रोजी बैठका 

झा या व िदनांक १ स टबर रोजी आपण सुधा रत आराखडा पाठिवला. परत क ाने सूचना केली क , बदल 

करा. क ाकडूनही यात वेळोवेळी बदल सुचिव यात आले. 

     िवभागाने मे मिह याम ये प  पाठिव यानंतर क ाकडून असे प  िमळाले क , केवळ आव यक 

असलेला िनधी मागवावा असे सां िगतले. िवभागाने हीच गो  अगोदर सां िगतली असती तर हा प र छेद आला 

नसता. सिमती वेळोवेळी सव िवभागांना सु िचत करते क , यो य कारणे महालेखाकारांना िदली असती तर, 

महालेखाकारांचा प र छेदच आला नसता. आिण मग बैठक त  यावर चचा कर याची आव यकताच भासली 

नसती. यामुळे ुटी वगैरे असतील तर या सुधार या गे या पािहजेत. 

िवभागाकडून ा  झालेली लेखी मािहती खालील माणे आहे. 

पोलीस दल आधुिनक करण योजना सन २०१२-१३ चा वािषक कृती आराखडा (क  शासनाकडून 

ताव मा यतेची व तुि थती) 

१) पोलीस दल आधुिनक करण योजनेचा सन २०१२-१३ चा आराखडा क  शासनास सादर कर यासाठी 
रा य शासना या मा.मु य सिचव यां या अ य तेखालील उ च तरीय खरेदी सिमतीने िदले या 
मा यते या अनु षंगाने िदनांक १६.०५.२०१२ रोजी क  शासनास .२००.०५ कोटी रकमेचा आराखडा 
सादर कर यात आला. 
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२) क  शासना या उ च तरीय सिमतीची िदनांक २०.०६.२०१२ रोजी बैठक झाली. सदर बैठक त 

िदले या सुचनां या अनु षंगाने वरील रकमेचा मयादेत अंतगत बाबिनहाय बदल क न सुधारीत 

आराखडा सादर कर यास क  शासनाने कळिवले. 

३) क  शासना या उपरो  बैठक तील सूचनां या अनु षंगाने मा.मु य सिचव यां या अ य तेखालील 

उ च तरीय सिमतीची िदनांक 14.07.2012 व िद.09.08.2012 रोजी बैठक झाली. 

४) सदर बैठक त झाले या िनणया या अनु षंगाने िदनांक 01.09.2012 रोजी पु हा सुधारीत आराखडा क  

शासनास सादर कर यात आला. 

५) क  शासनाचे िदनांक 04.10.2012 रोजी या प ानुसार यां या यापूव  िदनांक 18.09.2012 रोजी 

िनगिमत केले या मागदशक सूचनानुसार ताव सादर कर याचे िनदश िदले. यास अनुस न या 

िवभागा या िद.27.11.2012 रोजी या प ाने पोलीस महासंचालक कायालयाकडून ताव 

मागिव यात आला. 

६) पोलीस महासंचालक कायालयाने सादर केले या तावास मा.मु य सिचव यां या अ य तेखालील 

उ च तरीय खरेदी सिमती या िद.1.12.2012 रोजी या बैठक त मा यता घेवून िद.12.12.2012 रोजी 

.218.07 कोटीचा सुधारीत कृती आराखडा, .43.61 कोटीचा पु रवणी आराखडा आिण .76.26 

कोटीचा मेगािसटी आराखडा क  शासनास सादर कर यात आला. 

७) परंतु , उपरो  तावास अनुस न क  शासनाने िदनांक 28.02.2013 या प ा वये एकूण .39.88 

कोटी (क  िह सा .23.93 कोटी व रा य िह सा .15.95 कोटी) इत या रकमेचाच आराखडा मंजू र 

क न क  शासनाने यातील क  िह याची .21.30 कोटी र कम रा य शासनास िवतरीत केली आिण 

उव रत .2.63 कोटी इतका िनधी श  व दा गोळा खरेदीसाठी ऑडन स फॅ टरी बोडाकडे पर पर 

िवतरीत केली. 

८) मा , क  शासनाने वरील मंजू र आराखड्यातील बाब साठी िनधी कमतरता भासत अस याने रा य 

शासनाने आव यक तेवढ्याच बाब साठी पु हा ताव तयार क न यास रा य तरीय खरेदी सिमतीची 

मा यता यावी, असे क  शासनाने िदनांक 11.03.2013 या प ा वये कळिवले. 
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९) रा य शासनाने क  शासनाने आधी मंजू र केले या आराखड्याम ये कोणताही बदल करणे श य 

नस याने रा य तरीय सिमती या िदनांक 22.03.2013 रोजी झाले या बैठक त क  शासनाने यापूव  

िदले या मा यतेनुसार .39.88 कोटी रकमेचा आराखडा अंितम कर यात आला. यानु षंगाने, पोलीस 

दल आधुिनक करण योजनेचा सन 2012-13 चा आराखडा िदनांक 30.03.2013 रोजी शासन िनणय 

िनगिमत कर यात आला. 

पोलीस दल आधुिनक करण काय मांतगत सन 2011-12 मधील अखिचत 

रकमेचा पुनिजिवत काय म (Revalidation) 

याच माणे, पोलीस दल आधुिनक करण काय मांतगत सन 2011-12 मधील अखिचत .79.81 

कोटी रकमेचा पुनिजिवत काय म (Revalidation)सन 2012-13 राबिव याकरीता िदनांक 12.11.2012 

या शासन िनणया वये शासक य मा यता दे यात आली. 

उपरो  लेखी मािहती या अनुषंगाने सिमतीन े िवचारणा केली क , पोलीस दल आधुिनक करण 

योजनेसाठी वषा या अखेरीत िनधी िमळालेला होता. हा िनधी सन २०११ – १२ म ये खच न करता पोलीस 

दल आधुिनक करण काय मांतगत सन २०१२-१३ म ये हा िनधी Revalidation क न हा िनधी पोलीस दल 

आधुिनक कराणावर खच कर यात आलेला आहे. गृह िवभागाने अशा कारचा अहवाल लोकलेखा सिमतीस 

िदलेला आहे. सन २०११-१२ मधील िनधीचे Revalidation केले होते काय ? यावर िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतले होते क , पोलीस दल आधुिनक करण हा लहानस एक घटक आहे. या संबंिधत हा िनधी होता. पोलीस 

दलातील दैनंिदन यवहार आहेत. याम ये पोलीस दलातील अिधकारी व कमचारी यां चे पगार, तेथील 

वयंसेवकां या ेिनंगसाठी व जे कमचारी ड्युटीवर असताना यांना जो भ ा िदला जातो. या संदभात हा िनधी 

खच केला जातो. 

पोलीस दला या आधु िनक करण काय माअंतगत होमगाडचे आधु िनक करण यासंदभातसन २०१२-

१३ म ये २,१६,७५,००० Grant received at the fag-end of the year. असे सिमतीने िनदशनास आणून 

िदले असता याबाबत िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , क  शासनाकडून हा िनधी अं ितम णी ा  
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झा यामु ळे गृह िवभागाने हा काय म राबवू  शकलेला नाही. यावष  जो िनयिमत काय म होता तो आपण 

राबिवलेला आहे. यासाठी जो खच झालेला आहे. या खचाचा उ लेख केलेला आहे. 

पोलीस दल आधुिनक करण योजने अंतगत वाहने व श  खरेदी ि या वेळेवर पूण न हो याची कारणे 

काय आहेत? तसेच अिधका यां या हलगज  पणामुळे ा  िनधी खच झाला नसेल तर यां यावर यो य ती 

कायवाही करावी. असे आपण हटले आहे पण गृह िवभागाने कोण या अिधका यावर कायवाही तािवत 

केलेली आहे क  नाही? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , या 

संदभाम ये पोलीस आयु  बहृ मुंबई यांनी पुरवठा आदेश िनगमीत केलेले होते. पोलीस आयु ांनी एसी बील 

सादर केले होते पण एसी बील सादर कर यासाठी अथ खा याने मा यता िदलेली नाही हणून ते बील मंजू र 

झालेले नाही. 

िदनांक ३० माच २०१३ रोजी वाहने व श े खरेदी कर यासाठी मा यता दे यात आली.  आिथक 

वषा या शेवट या िदवशी मा यता िद यामुळे अशा कारचा ग धळ झालेला आहे. एसी िबला या संदभात 

आपण पुढील प र छेदाम ये असे सां िगतले आहे क,  िनधीची कमतरता अस यामुळे आ ही एसी िबलावर 

मा यता देत नाही. अशा कारचा तािपत िनयमच आहे. रे युलर िबलास मा यता दे यात येते.  आपण माच 

२०१३ या शेवट या िदवशी एसी िबलास शासक य मा यता देऊन माच २०१३ या िबलावर िनधी 

घेत यामु ळे हा िनधी अखिचत रािहलेला आहे.  असे सिमतीचे मत आहे. यावर िवभागीय सिचवांनी खुलासा 

केला क , एसी िबलास मा यता िमळ याची अशी ि या आहे क , क  शासनाने मा यता 

िद यानंतर  शासक य मा यता िदली जाते.  अशा प दतीमु ळे एसी िबलास मा यता िमळ यास उशीर झालेला 

आहे. यामु ळे पुढील जी ि या होती. ती िडले हरी होऊन सु दा िनधी देय होत न हता. एसी िबलाचा ताव 

अथ खा याने मा य केलेला नाही.  या कामासाठी पुढील वष या िनधीतून खच कर यात यावा.  अशा सूचना 

िदले या आहेत. 

सन २०१३ चा िनधी खच झालेला नाही. ही व तू ि थती मा य करावी लागेल.  पुढ या वष या 

शासक य मा यतेला Revalidation िमळालेले आहे.    सन २०१३-१४ या बजेटमधूनच िनधी खच 
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कर यात आलेला आहे. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता  िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , 

आिथक वषा या शेवट या िदवशी शासक य मा यता िमळा यामुळे िनधी मंजू र झा यानंतर क  शासनाकडून 

िनधी वेळेवर येणे आपेि त होते पण  तो िनधी उिशरा ा  झाला होता. 

शासक य मा यतेनंतरच िनधी येतो. शासक य मा यता शेवट या िदवशी िदली तर िनधी ा  हो यास 

वेळ लागणारच आहे असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , या योजनेसाठी 

क  शासनाची मा यता आव यक होती.गहृ िवभागास िनधी उिशरा िमळालेला आहे.  कारण या योजनेस क  

शासनाची मा यता अं ितम णी िमळालेली आहे. हणजे या योजनेस क  शासनाची मा यता के हा िमळालेली 

आहे?२७ फे ुवारी रोजी या योजनेस क  शासनाची मा यता िमळालेली आहे. क  शासनाची मा यता 

िमळा यानंतर मु य सिचवांची एक किमटी आहे. या किमटीने मा यता िद यानंतर शासक य मा यतेचे आदेश 

काढले जातात. 

गृह िवभागाने सादर केले या लेखी उ रात असे नमूद केले आहे क , मु य सिचवांची मा यता घेऊनच 

हा ताव क  शासनाकडे पाठिव यात येतो. या तावास क  शासनाने मा यता िद यानंतर शासक य 

मा यता दे यासाठी गृहिवभागास एक मिह याचा िवलंब का  झाला. याचे कारण काय आहे? शासक य 

मा यतेस एक मिहना उशीर झा यामु ळे यावष  हा िनधी खच क  शकलो नाही. गृह िवभागाचे या िवषयी काय 

मत आहे? या िवषयीची जाबाबदारी िफ स कर याबाबत देखील सिमती या मागील बैठक त चचा झालेली 

होती. या कामाची जाबाबदारी गृह िवभागाने कोण याही अिधका यास िदलेली नाही. िविनयोजन लेखे अनुदा 

मांक बी – १० याम ये जे  िवचारले गेले आहेत, या सव ांची उ रे िवभागाकडूनएकच कारे दे यात 

येत आहे. पोलीस दल आधुिनक करण योजनेस सन २०१३ मधील िनधी का खच केलेला नाही. शासक य 

मा यता वेळेवर न देण,े एसी िबले वेळेवर न काढणे तसेच २७ फे ुवारी रोजी  या तावास क  शासनाची 

मा यता िमळा यानंतर शासक य मा यता िमळ यासाठी एक मिह याचा कालावधी का लागलेला आहे. 

यािवषयी सिव तर मािहती सिमतीस ावी असे िनदेश सिमतीने िदले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , 

िदनांक ११ माच, २०१३ रोजी क  शासनाचे प  ा  झाले होते. In the said letter it is written that, 
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“Only part of Action Plans can be implemented by State Governments within the limited 

funds available. Therefore, State Governments are requested that the activities which are 

to be picked up for implementation of the scheme within the available funds may be got 

approved by the State Level Empowered Committee”. यानंतर गृह िवभागाकडून क  शासनास 

एक प  पाठिव यात आले होते. आपण यांना असे कळिवले आहे क , “State Level High Powered 

Committee took its meeting on 22nd March and approved the Plan amounting to 

Rs.39.88 crores.” िनधी माणे लॅनम ये कपात कर यात यावी. असे शेवट या णी सांग यात आले 

होते. यामुळे या कामासाठी उशीर झालेला आहे.  मािगल बैठक वेळी मी आपणास सां िगतले आहे क ,  या 

संदभाम ये ि या मक सुधारणा कर याची आव यकता होती. ती सुधारणा गृहिवभागाने यावष केलेली आहे. 

आपण अशी सूचना केलेली आहे क , शासक य मा यता िनधी उपल धेशी िनगडीत नाही. मागील वष पासून 

आपण असे केले आहे क , शासक य मा यता िद यानंतर वेळोवेळी अथसंक पीत होणा या िनधीतून खच 

करावा असे आदेश काढ यात आलेले आहेत. यापूव  असे होते क , शासक य मा यता देत असताना सन 

२०१२-१३ म ये उपल ध असले या िनधीतून या कामी खच करावा अशा सूचना हो या. यामु ळे ऑग टम ये 

Revalidation चा  िनमाण झालेला आहे. सन २०१२-१३ मधील ३१ माच संप यानंतर माच ते ऑग ट 

पयत Revalidation या कायवाहीत वेळ गेलेला आहे.  या वष  आपण अशी योजना केली आहे क , 

Revalidation साठी आता थांब याची आव यकता नाही. या िनिवदा िकया सु  आहेत, या सु च राहणार 

आहेत. यावष  जे बजेट उपल ध आहे. यामधून आपण यासाठी िनधी खच क  शकतो. अशा कारची 

ि या मक सुधारणा गृह िवभागाने केलेली आहे. 

िवभागीय सिचवांनी मागील बैठक त िदलेली मािहती पु हा सांगत आहेत. सिमतीचा मु ा असा आहे 

क , सन २०१३ मधील िनधी खच का केलेला नाही? यावर िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , क  शासनाने या 

तावास उिशरा मा यता िद यामु ळे िनधी खच करता आला नाही. आरके हीवाय ही क  शासनाची योजना 

आहे. या योजने अतंगत आपला ताव मा यतेसाठी क  शासनाकडे जात नाही. मु य सिचवाकडे जी सिमती 
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आहे या सिमतीम ये क  शासनाचे सह सिचव तरावरील अिधकारी असतात.  ही सिमती या तावास 

अं ितम मा यता देते. या मा यतेनुसार पुढील कायवाही सु  होते. अशा कारची ि या मक सुधारणा गृह 

िवभागामाफत क  शासनास सूचिवणार आहोत. 

संि  देयकावर र कम काढ यास परवानगी का िदली नाही? याबाबत या न तीम ये असे  उ र िदलेले 

आहे क ,  सुधा रत अंदाज सन २०१२-१३ नुसार महसुली अिध य नाममा  असून ते संतु िलत ठेव यासाठी 

महसुली खच आटो यात ठेवणे अ याव यक अस याने िव  िवभागास सादर केले या संि  देयकांवर र कम 

काढ याचे काही ताव  िव  िवभागाने अमा य केले आहेत. अशा कारचे उ र गृह सिचवां चे आहे क , िव  

सिचवां चे आहे? अशा कारचे उ र असू  शकते का?  सिमतीचा  मु ा असा आहे क , you are now 

Additional Chief Secretary, Home Department, then you should reply as Additional Chief 

Secretary, Home Department. याम ये गृह िवभागाचे सिचव िव  िवभागाची अडचण सांगत आहात ही 

बाब िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , न तीवर जे कारण नमूद केले आहे.  

तेच कारण िवशद केलेले आहे. न तीवर असेच नमूद केले आहे क , अथ खा याची िटपणी तशीच  आहे. 

अशा कारची िटपणी सादर करता येऊ शकते का ? Such reply should not come from that 

Chair. असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , न तीवर आहे तेच कारण 

सिमतीस िनषेद केले आहे. जर सिमतीची परवानगी असेल तर यासंबंधी अथ सिचवांशी चचा क न सिमतीस 

उ र सादर कर यात येईल असे आ ा  त केले. 

गृह िवभागाने या िवषयासंदभात मागील बैठक त देखील सा  िदली होती.You have not given 

that as a Secretary of Home Department but as a Secretary of Finance Department and for 

this reason the Committee has taken out this para. याचा अथ असा होतो क , याचंी अडचण 

आपणास मािहती आहे. पुढील कालावधीम ये यां याब ल गृह िवभागाची कोणतीच त ार राहणार नाही असे 

मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िस टम ब लच बोलत आहे.  याम ये काही 

माणात  टे शन असते, अशी भू िमका अथ खाते व इतर खा याची आहे. याम ये अथ व इतर खा यांची भू िमका 
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िवरोधी आहे असे नाही. गृह खा याची भू िमका अशी आहे क , सव ो ाम पु ढे सु  ठेवावयाचे आहेत आिण 

अथ खा याची भू िमका अशी आहे क , गृह िवभागास ो ाम सु  ठेव यासाठी मागदशन करावयाचे आहे. अशा 

कारचे मागदशन करीत असताना जे िनयम आहेत व जो िव ीय समतोल आहे.  या िनयमा या अिधन राहन 

अथ खाते गृह खा यास मदत करीत असते.  गृह िवभागास या वष  बजेट िमळालेले आहे.  यावष  आ ही सव 

बजेट खच केला पािहजे.  अथ िवभागास असे वाटते क , यावेळी िनधीचे वाटप करावयाचे आहे. अशा वेळी 

एसी िबलावर िनधी काढ यात यावा. 

एसी िबलावर िनधी काढला नाही पािहजे. It should be paid on actual.  एसी िबलाव न िनधी 

काढून इकड-ेितकडे िनधी जमा कर याऐवजी हा िनधी शासनाकडे रािहला तर या िनधीवर लागणारे याज 

थांबेल.  एसी िबलावर पैसे काढ याची प दत यो य नाही.िविधमंडळाने मा यता िदले या िनधीची तरतूद जमा 

क न घे याची भूिमका िवभागाची असते. पुढील वष  िनधीची तरतूद होईल िकंवा नाही, याची शा ती नसते. 

असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सहमती दशिवली व सांिगतले क , अशीच िभती 

िवभागास वाटत होती. 

पोलीस दल आधुिनक करण काय म सन 2012-13 अंतगत वाहने व श े खरेदी कर यासाठी 

िद.30.3.2013 या शासन िनणया वये मा यता दे यात आली होती. सदर शासन िनणय वषाअखेरीस ा  

झा यामु ळे वाहने/श े खरेदी ि या वेळेवर पूण होवू  शकली नाही. सदर िनधी िद.30.8.2013 या शासन 

िनणया वये पुनिजिवत कर यात आला असून, सदरचा िनधी शासनाने खरेदी ि येसाठी िविहत केले या 

िनयमानुसार खरेदी ि या राबिव यात येत आहे. याच माणे येथे असे नमूद कर यात येते क , सदर योजने 

अंतगत पोलीस महासंचालक कायालयाकडून सदरचा िनधी या- या आिथक वषात जरी खच झाला नसता तरी 

तो पुढील आिथक वषाम ये पुनिजिवत के यानंतर सदर िनधीमधून खरेदी ि या कर यात येत आहे. 

तसेच, सुधा रत अंदाज सन 2012-13 नुसार महसुली अिध य नाममा  असून ते संतु िलत ठेव यासाठी 

महसुली खच आटो यात ठेवणे अ याव यक अस याने िव  िवभागास सादर केलेली संि  देयकावर र कम 

काढ याचे काही ताव िव  िवभागाने अमा य केले आहेत. 
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लेखािशष ८००इतर खच ८०० (००)(०४) िज हा पोिलस (क ाचा िह सा ७५%):- 

     उपरो  अनुदानासंदभात The department has stated in their reply that, “5613.47 lakh was 

not approved by the Department for withdrawal on A.C. Bill.”.  What was the problem 

for not giving approval for drawing those funds on A.C. Bills? This is under the same 

grant B-10. The department has stated in their reply that, “...approvals of procuring 

equipments under APF on A.C. Bill was not given by the department hence the amount 

of 5613.47 lakh was surrendered.” ही बाब महालेखाकारांनी िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय 

सिचवांनी सां िगतले क , It is the major question.  We have revalidated it in next year. The 

unspent amount is only Rs. 37 lakh and not the 5613.47 lakh. 

      The same figures are shown in your entire reappropriation. Your entire saving is 

linked with that A.C. Bill which was not allowed to withdrawn. ही बाब महालेखाकारांनी 

िनदशनास आणून िदली असता यासंदभात िवभागीय सिचवांनी खुलासा केला क , ए.सी.िबलाचा उ लेख येथे 

िदसत नाही. परंतु  गृह िवभागाने ५६ कोटी पये िनधी खच केला नाही, ही बाब खरी आहे. But in the 

accounting process one bill may not got registered in right budget head. ५६ कोटी पयांची 

तरतूद केली असता ती िवभागाने खच केली नाही, हा िवषय मह वाचा आहे. As a management 

perspective, we had a programme which is very seriously link to the security of the State 

and safety of the people.  Once we had decided to implement such programme then we 

should be able to answer before an august body like this on that programme. Now, I will 

give you complete details of this programme from its approval stage to the current status 

of this programme.  

     Eventually, what you are looking for is that whether we equipped our force 

appropriately as planned out under the said programme. There may be an issue with some 

government process. As you are aware that the Government of India has also said that 

they want to present the budget on 1st February. This is because of the issues of 
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approvals coming late and the funds not being able to spend within time.  Then the 

Government has to again go through the budget process.  We had also toyed with this 

idea of preponing our budget Session.  But we are having our Winter Session at Nagpur 

in the month of December and then it is difficult for us to immediately have session in 

January or February.  Therefore, this idea was dropped at that time.  
     पण महालेखाकार यांचे हणणे आहे क , महालेखाकार कायालयास यावेळी सदरह करणी िवभागाने 

उ र िदले होते याम ये सांग यात आले क , “आ ही देयक सादर केले होते पंरतु  यास मा यता िदली 

नाही.”िबल सादर न करता ए.सी.िव ॉल करणे श य नाही, याकडे सिमतीने ल  वेधले असता िवभागीय 

सिचवांनी सां िगतले क , ए टीसीपेशनम ये  ३६ लाख पयां चे बील काढता येईल, असे गृहीत ध न बील सादर 

केले होते. िव  िवभाग यास मा यता देईल, अशी गृह  िवभागाला अपे ा होती. सदरह न ती ३१ तारखेला 

सादर कर यात आ यामुळे यास मा यता िमळाली नस यामुळे सदरह बील पास झाले नाही. 

     मुळात अशा कारे बील सादर करणे चुक चे आहे. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदले असता 

िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , अनेक वेळा ए टीसीपेशनम ये  एखादी बाब मा य होईल, असे गृहीत ध न 

िवभागाकडून ताव सादर कर यात येत असतात. ओ हर बजेिटंगचा िवषय अंदाज सिमतीसमोर ही आला 

होता. हे खरे आहे क , अथसंक प हा आकडेमोड असला तरी तो जनतेचा संक प व शासनाचा संक प असला 

पािहजे. आिण गेली ६ वष िवभागीय सिचव हणून ते याच भावनेने काम करीत आहेत.  

लेखािशष ८०० इतर खच ८००(००)(०६) याय सहा यक िव ान (क ाचा िह सा ७५%) ०५ रा य 

िह सा (२५%) :- 

उपरो  लेखािशषास सन २०१२ म ये अथसंक पीत तरतूदीस मा यता होती.  मग याम ये उशीर 

हो याची कारणे काय आहेत ? िनधी िमळूनही तो परत कर याची ि या झालेली आहे. आप या रा यात 

खूपदा यायालयाम ये दावे हरतात कारण योगशाळेचा अहवाल वेळेवर येत नाही. मग यायालय याला 

जामीन देते, या सव गो ी होत असतात. एका बाजूला िनधी िमळाला तर योगशाळा उभी करीत नाही. दु स या 
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बाजूला असे हणतो क , सु िवधा नाहीत. असे मत सिमतीने नाराजीने य  केले असता िवभागीय ितिनध नी 

सां िगतले क , रा या या याय सहा यक योगशाळेम ये होत नाही अशी कोणतीही चाचणी नाही. दु स या 

कोण याही रा यात चाचणीसाठी नमु ने पाठिवले जात नाहीत. 

            परंतु   यायालयाम ये िक येकदा वेळे या अहवाल  न िद याने जामीन िमळतो ही व तु ि थती आहे क  

नाही ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय ितिनध नी सांिगतले क , याची कारणे वेगळी आहेत. 

िवभागीय सिचवांनी देखील सिमती या मताशी सहमती दशिवली व सिमतीस सांिगतले क , िवभागाने यं णा 

तयार केलेली आहे, मा  कामाचा खूप ओघ आहे. केआरएम ये मु यमं ी महोदयांनी अशी सूचना केलेली 

आहे क , हा कालावधी कमी क न तो ४५ िदवसांवर आणला पािहजे. ४५ नवीन मण वनी याय सहा यक 

योगशाळा तयार केले या आहेत. यां या बळकटीकरणाचा तावही घेतलेला आहे. आता ४५ िदवसांचे 

ल य ठेवलेले आहे. परंतु  ते गाठून पु ढे जाणेही गरजेचे आहे. 

 याय सहा यक योगशाळाबाबत सिमतीने य  केले या उ  मताशी िवभागीय ितिनध नी सहमती 

दशिवली ही बाब चांगली आहे. परंतु  पु ढे काय करणार हे लोकलेखा सिमतीचे काम नसून महालेखाकारांनी 

काढले या आ ेपासंदभात संबंधीत वषात काय घडले यावर िनणय यावयाचा आहे व याला मा यता ावी 

क  नाही हे ठरवायचे आहे असे सिमतीने िवभागा या िनदशनास आणून िदले असता िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतले क , या चुका झाले या आहेत यातून पु ढे जाऊन याची दु ती कर यात येईल. 

जर क  शासनाकडून िनधी िमळाला होता तर तो िविहत वेळेत वापर याची गरज होती असे सिमतीने 

िवभागा या िनदशनास आणून िदले असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , िवभागाने सव िनधी वापरला 

आहे पण तो िविहत वेळेत वापर यात आला नाही, ही सम या आहे येक वेळी लेखा प र णात हा मु ा 

उपि थत केला जातो. ह ली ब याच देशात म ी ईअर बजेटीग प दत अंवलिब यात येत आहे.  

यावष  िमळालेला िनधी खच केला नाही, तर पुढ या वष  िमळणार नाही या भीतीपोटीही िवभागाकडून 

जा त रकमेची तरतूद कर यात येते. पण िवदेशा माणे म टी ईयर बजेिटंग केले तर, म टी ईयर ोजे ट होतील 

असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , घटनेम ये जी ॲ युअल बजेटची तरतूद 
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आहे, यामुळे म टी ईयर बजेट िवभागाकडून होऊ शकत नाही. परंत,ु हे खरे आहे क , खरेदीसंदभात या 

मा यता आहेत, जसे क  श ाची खरेदी िकंवा बाक  काही गो ी आहेत याबाबत सांगावयाचे झाले तर, याची 

िविश ता ठरिवणे हे देखील खूप िजिकरीचे काम असते. थम सिमती  थापन होते मग सेट करते आिण 

यानंतर क  शासनाची मा यता घे यात येते. मा यता िमळा यानंतर याचे पु रवठदारही फार मयािदत असतात. 

या श ांची चाचणी क न घे यासाठी देखील है ाबाद व चंदीगढ अशा दोनच िठकाणी योगशाळा आहेत. 

The dates for testing is also coming very late. टे ट ग झा यानंतर मग तां ि क मा यता, 

फायनाि शअल िनिवदा उघडतो.  There is a process which needs to be reconcilled. 

   िवभागीय सिचवांचा उपरो  खुलासा पाहता सिमतीने असे सु िचत केले क , िवभागीय अिधका यांनी 

कामाचा एक त ा तयार करावा व यानुसार कामाला ाथ य म ावे हे ठरवावे तर सव कामे श य होतील 

यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , The procurement process were continued across the 

year. Therefore, the first thing I did that whatever approvals we give will be like public 

works department administrative approvals and they will continue and they will not 

required to be revalidated. 

िवभागाकडून झाले या िन काळजीपणाबाबत सिचवांनी सिमतीस सांगणे अपेि त असून सिचव 

सिमतीस ते न सांगता पु ढे दु त करतो असे सांगतात. सिमतीची अपे ा आहे क , या करणी जे जे लोक 

जबाबदार आहेत, यांना कोठे तरी िश ा झाली पािहजे. याबाबत िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क ,  

िवभागाकडून िदरंगाई झाली आहे आिण ती जर ए स लनेबल नसेल तर We will take actionअसे सिमतीस 

आ त केले. 

          याय सहा यक योगशाळेने या वष  खरेदीची ि या पूण न कर याची कारणे काय आहेत, यांना 

कोण या अडचणी आ या ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय ितिनध नी सां िगतले क , 

कॅिनंग इले ॉन माय ो कोप या उपकरणा या २ नगां या खरेदीसाठी ३.२० कोटी पयांची मा यता दे यात 

आली होती. परंत,ु सदरह उपकरणाचे उपयोिगता माणप  आ यानंतर, उपयोिगता िस द झा यानंतर दु सरा नग 
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खरेदीबाबतचा िनणय शासनाने कळिवलेला होता. यामळेु िवभागाने  अगोदर एक उपकरण घेतले व याचा 

उपयोग पािह यानंतर दु स या वष  उरलेली २ उपकरणे घेतली. मा  ती याच वष  घेऊ शकलो नाही, कारण 

याचा उपयोग पाह याबाबत शासनाने सां िगतले होते.दु सरे एि हड स इ हेि टगेटर नावाचे एक इ वीपमट होते. 

या या िनिवदेला ितसादच िमळाला नाही, यामुळे ते खरेदी क  शकलो नाही. 

            िवभागाकडून आता जी कारणे सांग यात येत आहेत ती याच वेळेस महालेखाकारांना  िदली असती 

तर कदािचत हा प र छेद चचक रता आलाच नसता पण जर िदरंगाई िदसली तर या अिधका यावर कारवाई 

झाली पािहजे.  मग ही कारणे ते हा न सांग याची कारणे काय आहेत ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता 

िवभागीय ितिनध नी सांिगतले क , हेच कारण आहे क , कॅिनंग इले ॉन माय ो कोप या उपकरणाचे ३ नग 

होते. यापैक  १ नग १ कोटी ६० लाख पयांना घेतला. याची उपयोिगता काय आह,े यावर ॲनािलसीसचे 

काम चालते.  ते चांग या कारे होते हे िस द झा यानंतर पुढ या वेळेस २ उपकरणे घेतली. शासनाने िवभागाला 

असा शासन िनणय िदला होता क , तु ही एक उपकरण घेऊन याची उपयोिगता पाहन उरलेली दोन उपकरणे 

या. यामु ळे िवभागाने पुढ या वष  घेतली, नाही तर याच वष  घेतली असती. दु स या एि हड स इ हेि टगेटर 

या इ मटला जगभरातून िनिवदाच आ या नाहीत. 

धानशीष ४०५५ पोलीस यांवरील भांडवली खच, २०७ रा य पोलीस, २०७ (००) (०२) न ल त 

े ाम ये पायाभुत सुिवधा :- 

 हा न ल त भागाचा अ यंत मह वाचा िवषय आहे. याम ये असे नमूद कर यात आले आहे क , क  

शासनाने कमी िनधी िद यामु ळे बचत झाली. क  शासनाने कमी िनधी दे याची कारणे काय होती, िवभागाचा 

ताव वेळेवर गेला नाही का ? कारण एखादी योजना जाहीर के यानंतर यासाठी िनधी देत नाही असे क  

शासन करीत नाही. िवभागा या ुटीमु ळे ते राहते क  शासन असे कधी करीत नाही उलट हे सव असे होते क , 

२६/११ या पा भूमीवरचे हे सव होते हणून खूप िनधी  उपल ध क न िदला होता. ही बाब सिमतीने 

िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , क  सरकारने यांचा काय म केल डाऊन 

केला. यांनी पुढ या वष  घे यास सां िगतले. 
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धानशीष ४०५५ पोलीस यावरील भांडवली खच ८०० इतर खच, ८०० (००) (०७) महारा  रा य 

िवशेष सुर ा महामंडळा वगणी :- 

            िव  िवभागाने िनधी उपल ध क न िदला नाही हणून महारा  रा य िवशेष सु र ा महामंडळाचा 

वगणीचा काय म होऊ शकला नाही, एकदा अथसंक पाम ये िनधीची तरतूद के यानंतर तो का िदला नाही ? 

अशी िवचारणा सिमतीने िव  िवभागास केली. तथािप, याबाबत उ र िव  सिचवांकडून ा  झाले नाही. पण 

गृह िवभागा या सिचवांनी सां िगतले क , १७ कोटी पये बांधकामासाठी तरतूद क न घेतली होती.   सुर ा 

मडंळाची पा भुमी अशी आहे क , आप याकडे अनेक सं थानाचंी सु र ेशी संबं िधत मागणी येते. यामु ळे 

पोलीस बळावर मोठा ताण येत होता. तेवढे मनु यबळ उपल ध होत नाही. बरीच सं थाने खाजगी सु र ा र क 

नेमतात. परंत,ु यांना काय ाने कोणतेही अिधकार नसतात. यामुळे य  पोलीस मॅन व सुर ा गाड् 

यां यामधला दु वा तयार कर या या ि कोनातून  सन २०१० म ये आपण एक कायदा केला व महारा  रा य 

सु र ा मंडळ तयार केले. याम ये आपण खाजगी िकंवा सरकारी, िनमसरकारी सं थांना या  मागणी माणे सु र ा 

र क पुरिव याबाबतची भू िमका घेतलेली आहे. तसेच, काय ाने असेही बंधन केले आहे क , या सु र ा 

मंडळाकडूनच सव सं थांनांनी माणसे यावीत. पूव  डीजीपी तरावरील अिधकारी कायरत होते. आता 

एडीजीपी हे वरी  तरावरील अिधकारी यव थापक य संचालक हणून कायरत आहेत. थम माणसांची िनवड 

कर यात येते आिण मग या सं थानांची मागणी असते या माणे  यांना सु र ा र क पाठिव यात येतात. This 

is the only Government security which can carry weapons. No other security were 

allowed to carry weapons.  This Rs.17 Cr. was proposed for constructing training center 

in Baramati.   I have seen this proposal. At the time when it came before the Finance 

Department, there was no clearity that whether the land is available or not? What would 

be the cost? What is the plan?  Then the finance Department told to keep aside this 

proposal for this year.This corporation is presently charging Rs. 20000/month.  They are 

making reasonable amount of profit.  I had gone through the records of last Board 
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meeting which was happend in 2016.  In the said meeting, the Board has said that at this 

point of time we need not bother the Government for funds. Becasue they have 

accumalted some kind of corpus. Now, they are having 2000 guards which has been 

provided to 62 institutions.  The recruitment was a stumbling block for them.  Now, they 

have taken a policy decision that whoever appears for the recruitment of Police Constable 

and do not make it, they can be recruited in this corporation.  

 This decision was announced by the late Hon’ble Home Minister, Shri R.R. Patil 

in the Assembly House. असे सिमतीने सां िगतले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , They have 

also prepared a training module for them. The present training has been done in police 

establishments only and they have a proper weapons policy.  They keep the normal terms 

of employment which are required by law for recruitment. At this point of time Rs. 17 cr. 

was asked for but the Finance Department told that the proposal is not fully complete and 

therefore they did not approved it. 

            असे िक येक  ताव येतात क , यांना ायॉ रटी असते मा  यांना िनधी िमळत नाही.  कोणी तरी 

प  देतो क , अमूक कारणासाठी तरतूद करावी आिण तशी तरतूद िवभागाकडून  कोण याही पा भुमीिशवाय 

कर यात येते. यामु ळे अशी प रि थती िनमाण होते असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतले क , It is absolutely necessary for the Finance Department  to take on board the 

aspirations.  It is very difficult for us to say that, हे कर यासारखे नाही, क  नये, तयारी नाही तुमची 

असे आ ही फायना सम ये सवाना फेल करीत बसलो तर बजेटची साईज ३/४ होऊन जाईल. 

पोिलसांवरील ताण कमी करणे व खाजगी सुर ा र कांना नोकरी िमळणे याक रता दोघांम ये सम वय 

साध यासाठी कायदा कर यात आला होता. त कालीन गृह मं ी ी. आर.आर. पाटील यांनी यावेळेस 

सभागृहात असे सांिगतले होते क , यातून १० ते १५ हजार सुर ा र क तयार होतील व सुर ेक रता ते वापरता 
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येतील जेणेक न पोिलसांवरील ताण कमी होईल. यानंतर मला असे वाटते क , आतापयत केवळ २ हजार 

सु र ा र कांची भरती केलेली आहे. यावेळेस ३० हजार इत  या भरतीचा िवषय होता ही बाब सिमतीने 

िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , आता पदभरती ि येबाबत िनणय 

घेत यामु ळे आता याला थोडी गती येईल. 

पदभरती या िनणय वेगात झाला पािहजे. कारण देशाम ये आप या थमत: रा याने याबाबतचा िनणय 

घेऊन पथदश  कायदा केला होता.रा यात सु र ा र क व र कांची मोठी मागणी आहे. याकडे सिमतीने ल  

वेधले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , यात अडचण अशी आहे क , सुर ा र क मिह याला २० 

हजार पये वेतनाची मागणी करतात. याम ये िमिनमम वेजेस, यांचा ओ हरटाईम या बाबी आहेत. यांना श  

हाताळ याचे िश ण िदले जाते तर दुसरीकडे सं थांना मिहना १० ते ८ हजार पये वेतनाम येही सुर ा र क 

िमळतात. यामु ळे येथे आिथकतेचा िवषय िनमाण झालेला आहे. 

            मुळात  पैशांचा नाही. कारण याम ये फार वाईट अनुभव आलेला आहे. मागे सु र ा र क हणून 

कळवा-मुं ा भागातील काही मुलांची भरती झाली होती.  यात काि मरचे काही लोक पकडले गेले होते. 

यामुळे सिमतीने िव ासहतेची बाब िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , 

Wherever our installations are sensitive and we feel that it requires this kind of security, 

we will insist and ensure that they will get it.  

 

धानिशष ४०५५ पोली यावरील भांडवली खच, ८०० इतर खच, शहर पोलीस (क ाचा िह सा 

२५%) रा य प रवहन मागावरील भांडवली खच :- 

           मोटर प रवहन िवभागाने अिधदान व लेखा कायालयास िदनांक २९.३.२०१३ रोजी सादर केलेली 

देयके आिथक वष अखे रस िदनांक ३१.३.२०१३ अ वये आ िेपत क न परत कर यात आ याने सदर बचत 

झाली आहे. िवभाग जर ३१ तारखेला िबल सादर करीत असेल, तर िवभागाने याबाबतचा पूव चा व आताचा 

ेझट ए सिप रअ स पाहन सांगावे क , ३१ तारखेला असे करणे हे िव  िवभागाला मा य होते काय ?ते 
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टे नीकली े मम ये बसवून टाकले आहे का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता  िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतले क , ३४ कोट ची तरतूद केली होती, यापैक  ३० कोटी पये खच कर यात आला नाही. तो पुढ या 

वष  खच केलेला आहे.  यासंबंधातील िट पणी सिमतीला सादर कर यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी 

सिमतीस आ त केले.                  

        सी टीम इ ु ह कर याबाबत या मागणीचे कारण समजले पािहजे अशी िवचारणा सिमतीने केली 

असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क ,  ॲ ु हल पुढील वष  कायम सु  राहतील, तर ते एक िकंवा दोन 

तारखेला िबले सादर करतील. What their worry is क ,  ॲ ु हल या 31 माच पयतची होती आिण ती 

सादर केले नाही तर लॅ स होईल व नवीन ॲ ु हल यावे लागेल. परंतु  ही 10 गाड्यांची ॲ ु हल कायम आहे 

िकंवा 10 वेप स यायचे आहे तर पुढील वष या बजेटमधून ते कर यात येतील. 

     ही बाब 2012-2013 ची आहे. 2013-2014, 2014-2015 या वष चे काय झाले. We need to 

understand that chronology. या सिमतीचा हा िवषय आहे क  इरे यु लेटरी, मीसॲ ो ीएशन हो याची 

कारणे शोधावी व असे परत होता कामा नये, याबाबत काळजी घेतली जावी.यावर िवभागीय ितिनध नी 

सां िगतले क , I will give all the details for the last 5/6 years. The Committee will come to 

know what we have set out to achieve and what we have achieved. Procedural 

improvements are required and I share that. There are some constraints of the 

Constitution. But within that what improvements are required, we will submit that to you. 

 If you say that due to the department’s fear that the budget provision will lapse, 

they went on to withdraw the funds. Then who is it who has not approved it, on 

withdrawal on A.C.Bills? Is it the F.D. or PAO? अशी िवचारणा महालेखाकारांनी सिमती या 

मा यमातून केली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , This must have come to the F.D. at that 

stage. We will have to see exactly what was the movement of the file and what were the 

views expressed. 
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       But The department legitimately tried to withdraw the funds.यावर िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतले क , Without seeing that particular file on which this particular decision is given it 

is difficult to say exactly what has happened. 

 याम ये दोन बाबी आहेत. िवभागाला31 तारखेला पैसे िमळाले नाही, तरी देखील 1 कोटी पये से ह ग 

झाले आहेत. िवभागाने से ह ग झाले या रकमेची कारणे िदलेली नाहीत. िवभागाने मोठी र कम सरडर केली. 

परंतु  फायनल से ह ग 100.58 लाख पये आहे. या से ह गची कारणे िदलेली नाहीत. अशी िवचारणा सिमतीने 

केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , what I realize is that even the FMGs that have 

been given, I think, they needed a little more care. Some small amounts have been left 

out in that. At this stage, I can give you the correct information and I will give that. 

  The amount may be small but it needs to be explained. Let us not ignore the facts. 

असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , ऐसा कहा जा रहा है िक इसम बचत हो 

गई ह. य  िकती खच झाला आिण िकती बचत झाली आिण यांनी आप याला िकती कळिवले व याम ये 

काय फरक होता, याबाबत सिमतीला मािहती सादर कर यात येईल. 

महालेखाकारांकडूनयाबाबतचे पॉई ं ट रेज केले जातात. या अनुषंगाने िव  सिचवांनी िवनंती केली क ,  

एवढा िनधी का खच क  शकला नाहीत. याचे उ र असे दे यात आलेले आहे क , एसी िबल मा य न 

झा यामु ळे तो िनधी खच कर यात आलेला नाही. हे उ र मोघम व िमसिलड ग आहे. एसी िबल 31 तारखेला 

सादर केले व ते मा य झाले नाही, असे मोघम उ र न देता एसी िबल शेवट या िदवशी सादर कर याचे िकंवा 

एसी िबल सादर कर यास िवलंब हो याची कारणे काय होती, हे प  कर यात यावे. यावर िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतले क , Unless I see the file, I may not be in a position to say what is correct. 

Whatever reasons are given, I share that it should be in more detail so that there are less 

queries. At the first stage when the A.G. raises an issue, we should respond to it. 

      या सव ांची सिव तर  मािहती घेऊन याक रता कोण जबाबदार होते, तसेच िबल उिशराने सादर 

कर याची काय कारणे होती, एसी िबल पूव  सादर कर याची जबाबदारी कोणाची होती व यांनी ती जबाबदारी 

यो य वेळेत का पार पाडली नाही, याबाबत सिमतीला सिव तर अहवाल सादर कर यात यावा असे िनदेश 

सिमतीने िदले. 
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 धानिशष ४०५५ पोलीसांवरील भांडवली खच ८०० इतर खच ८०० (००)(०१) शहर पोलीस 

(२५%)८०० (००)(०२) शहर पोलीस (७५%)यासंदभात सिमतीने मोटार प रवहन िवभागाकडून दयेके माच 

२०१३ अखेरीस का सादर कर यात आली व सदरची देयके िविहत कालावधीत का सादर कर यात आली 

नाहीत व ती जबाबदारी यो य वेळेत का सादर केली नाही असे मु े उपि थत केले असता िवभागीय सिचवांनी 

मोटार प रवहन िवभागाने माच, २०१३ अखेरीस सादर केलेली देयके अिधदान व लेखा कायालयाने आ ेिपत 

क न परत के याने बचत झाली आहे, याबाबतची सिव तर िट पणी सिमतीस सादर कर यात येईल असे अ त 

केले. याअनु षंगाने िवभागाकडून ा  झालेली लेखी मािहती खालील माणे आहे. 

सदर वाहनां या खरेदीसाठी उ पादक कंप यांकडील वाहनां चे दरकरार उपल ध नस याने व माहे 

िडसबर, 2012 या अखेरीस दरकरार उपल ध झा यावर, पोलीस आयु , बृह मुंबई यांनी िदनांक 

25.01.2013 रोजी क  व रा य िह सातील वाहने पूरवठा कर यासाठी संबं िधत पूरवठादारांना एकि त पूरवठा 

आदेश िनगिमत केले. तथािप, दर करारानुसार परुवठादारास व तुं या पुरवठ्यासाठी 180 िदवसांची मुदत 

अस याने सदर वाहने िदनांक 31.03.2013 पूव  पोलीस आयु , बृह मुंबई कायालयास ा  होणे श य न हते. 

यामुळे, रा य िह यामधून 1 नग ऑपरेशनल जीप .6,87,647/- व 1 नग बस .11,13,000/- या माणे 

एकूण .18,00,947/- तसेच, क  िह यामधून 05 नग ऑपरेशनल जरप .34,38,235/-, 01 नग वाहनाची 

चेसीस .22,77,896/- व 01 नग व न वाहनाची साटा बांधणी .25,41,500/- या माणे एकूण 

.82,57,631/- अशा एकूण 05 संि  देयकावर र कम आह रत कर याचा ताव पोलीस आयु , बृह मुंबई 

यां चेकडून शासनास िद.19.03.2013 रोजी ा  झाला. सदर िद.31.03.2013 रोजीपयत िव  िवभागाकडून 

मा यता िमळाली नस याने पोलीस आयु , बृह मुंबई यां चेमाफत सादर कर यात आलेली देयके अिधदान व 

लेखा कायालयाकडून आपेि त क न परत कर यात आली. यामुळे सदर .100.58 लाख इत या रकमेची 

बचत झा याचे िदसून येते. त ंतर, सदर वाहनां या खरेदीसाठी िद.30.08.2013 या शासन िनणया वये सन 

2012-13 मधील वरील अखिचत र कम पुनिजिवत कर यात आली असून, सन 2013-14 या आिथक वषात 

उपरो  खरेदी कर यात आली आहे. 
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धानिशष ४०५५ पोलीसांवरील भांडवली खच, ८००, इतर खच (००)(०७) महारा  रा य सुर ा 

महामंडळ अंशदान याअंतगत िव  िवभागाने िनधी उपल ध क न िदला नाही हणून महारा  रा य िवशेष 

सु र ा महामंडळाचा वगणीचा काय म होवू  शकला नाही, असेही नमूद केलेले आहे. बजेटम ये तरतूद असूनही 

सदर िनधी उपल ध का झाला नाही. असा मु ा सिमतीने उपि थत केला असता याबाबत िवभागाकडून ा  

झालेली लेखी मािहती खालील माणे आहे. 

महारा  रा य सुर ा महामंडळास .25.00 कोटी िनधी भागभांडवल दे याचा शासनाने िनणय घेतला 

होता. यास अनुस न सन 2009-10 म ये .2.00 कोटी, सन 2010-11 म ये .3.00 कोटी व सन 2011-12 

म ये . 3.00 कोटी असे एकूण .8.00 कोटी भागभांडवल/शासन अंशदान दे यात आले. उव रत .17.00 

कोटी सन 2012-13 म ये दे यासाठी आव यक तरतूद अथसंक पात कर यात आली होती. 

सदर िनधी िवतरणाचा ताव पुढील आिथक वषात सादर कर याचे िव  िवभागाने अिभ ाय िदले. 

यामु ळे हा िनधी अिवतरीत राहीला. 

महारा  रा य सुर ा महामंडळास सन 2016-17 म ये .5.00 कोटी उपल ध क न दे यात आले 

आहेत. आतापयत एकूण .13.00 कोटी एवढा िनधी दे यात आला आहे. 

उपरो  लेखी मािहती या अनु षंगाने सिमतीने असे मत य  केले क , शासनाने महारा  रा य िवशेष 

सु र ा महामंडळास २५ कोटी पये िनधी भागभांडवल दे याचा िनणय घेतला होता.  यानुसार सन २०१२-१३ 

म ये उव रत १७ कोटी पये दे यासाठी आव यक तरतूद अथसंक पाम ये कर यात आली होती. सदरह िनधी 

िवतरणाचा ताव पुढील आिथक वषाम ये सादर कर याचे िव  िवभागाने अिभ ाय िदले, असे गृह िवभागाने 

प ीकरणाम ये नमूद केले आहे. पुढील ५ वषा या काळाम ये उव रत १७ कोटी पये िनधी दे यातआला नसून 

सन २०१६-१७ म ये महामंडळास ५ कोटी पये िनधी उपल ध क न दे यात आला. अ ाप १२ कोटी पये 

भागभांडवलाचा िनधी उपल ध क न दे यात आला नाही. िव  िवभागने सन २०१२-१३ म ये सांिगतले होते 

क , उव रत िनधीचा ताव पुढील वषात सादर कर यात यावा. परंतु  यानंतरही यांनी केवळ ५ कोटी पये 

िनधी महामंडळास उपल ध क न िदली आहे का ? तसेचिवभागाने १७ कोटी पये र कम समिपत केली, याची 
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कारणे काय? सदरह िनधी ा  न झा यामु ळे महामंडळा या कोण या योजना होऊ शक या नाही ? कारण 

त कालीन गहृ मं ी ी.आर.आर.पाटील यां या संक पनेनुसार गृह िवभागाने सदरह योजना राबिवली आहे. १० 

हजार सु र ा र क तयार कर यात येतील, असे गृह िवभागाने हटले होते परंतु  आतापयत केवळ २ हजार सु र ा 

र क तयार कर यात आले आहेत. रा यात सु र ा र क िनमाण कर याची परवानगी केवळ एकाच 

महामंडळाला आहे. ते खाजगी कंपनी सारखे वागतात. उ  महमंडळा या सु र ा र कांनाच श  वापर याची 

परवानगी आहे. असे  सिमतीने उपि थत केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , उ  महामंडळा या 

बोड ऑफ डायरे टर यांची १० वी बैठक िदनांक १८फे ुवारी, २०१६ म ये घे यात आली. यावेळी यांनी न द 

घेतली क , “Regarding proposal to Finance Department of Rs.17 crores of Capital Grant”. 

The then M.D. stated “that for the time beingCorporation does not need any capital 

infusion hence this issue may be kept at the back burner for the time being”. सिमतीने 

सां िगत या माणे श  वापर याचे अिधकार सदरह महामंडळा या सु र ा र कांना दे यात आले आहेत. सदरह 

महामंडळ न याम ये असून यां या उ प नाम ये वाढ होत आहे. 

उ  महामंडळाचे उ प नाचे साधन काय आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय 

सिचवांनी सां िगतले क , सु र ा र कांचा पु रवठा कर यासाठी महामंडळास पैसे िमळतात यामु ळे सदरह 

महामंडळास नफा होत आहे. यामु ळे महामंडळस भागभांडवलाची आव यकता नाही, अशी यांनी सूचना 

केली आहे. 

सन २०१२-१३ म ये १७ कोटी पयांची तरतूद कशासाठी केली? अशी िवचारणा सिमतीने केली 

असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , मं ि मंडळाने सु र ा महामंडळास मा यता िदली यावेळी याचा 

िबजनेस लॅन यां या समोर आला नसावा. यामु ळे यांनी २५ कोटी पये भागभांडवल दे याबाबत सूचना 

केली. यानुसार महामंडळाकडून मागणी कर यात आली. परंतु  महामंडळा या कामाम ये झपाट्याने वाढ होत 

गेली. महामंडळाने ३,५०० सुर ा र क यांनी तयार केले व यां या मा यमातून िमळणा या रकमांमु ळे 

न याम ये वाढ होत गेली. वै क य महािव ालयांनाही सरु ा र क पुरिव यात येणार आहेत. सुर ा र क 
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पुरिव याबाबत अनेक सं थाकडून महामंडळाकडे मागणी कर यात येत आहे. अशा प रि थतीमुळे आता 

महामंडळास िनधीची आव यकता नाही. यावष  सुर ा महामंडळास शासनाने िनधी उपल ध क न दे यात 

आला असून तो वापर यात आला आह.े 

यावष या िनधीचा मु ा नाही. गृह िवभागाकडून महामंडळासाठी २५ कोटी पये भागभांडवल 

दे याबाबत मं ि मंडळास ताव पाठिवला असेल. १७ कोटी पये महामंडळास दे यामागे कोणती भूिमका होती 

?महामंडळासाठी २५ कोटी पये तरतूद कर याची मंजू री िमळा यानंतर दरवष २, ४,५ कोटी पये या कमाणे 

िनधी उपल ध क न दे यात आला. यानंतर १७ कोटी पये िनधी िमळणे िश लक अस याने याक रता तरतूद 

कर यात आली. यानंतर दोन-तीन वषानी ५ कोटी पये िनधी उपल ध क न दे यात आला. एकंदरीत असे 

िच  िदसते. महामंडळासाठी २५ कोटी पये िनधी दे यामागे कोणता िबजनेस लॅन होता, १७ कोटी पयांची 

तरतूदीची मागणी कोण या कारणा वत कर यात आली ? व सदर िनध ची तरतूदीची मागणी गृह िवभागाकडून 

कर यात आली होती का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क ,गृह 

िवभागाकडून १७ कोटी पये िनधी या तरतूदीची मागणी केली होती. 

When there is a budgetary provision, they can cut 20-30%, but how can they deny 

entire fund? गृह िवभाग वेळेवर मागणी केली होती काय ? महामंडळास िनधीची आव यकता नाही, असे 

आपण आताच सिमतीला सां िगतले आहे. महामंडळास िनधीची आव यकता नसतना २५ कोटी पयां या 

भागभांडवलाची आव यकता का भासली, १७ कोटी पयांची तरतूद कोण या कारणा तव कर यात आली ? 

अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , गृह िवभागाने िव  िवभागास सादर 

केले या िटपणी म ये नमूद केले होते क , उ  महामंडळास २५ कोटी पये अंशदान / भागभांडवल 

मं ि मंडळा या मा यतेने मंजू र केले आहे. सदरह भागभांडवलापैक  ८ कोटी पये िनधी आतापयत महामंडळास 

िवत रत कर यात आला आहे. महामंडळास िवत रत कर यात आले या भागभांडवलातून सन २०१०-११ ते 

सन २०१२-१३ या आिथक वषात झालेला खच व िश लक िनधी याची मािहती १२ व १३/प.िव.वर आहे. ८ 

कोटी पये भागभांडवलापैक  ३,५७,६२,९१२ हजार पये िनधी िश लक आहे. महामंडळा या सन २०१३-
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१४ या आिथक वषाती अंदािजत खच ३६ कोटी ८१ ल  पये व उपेि त ३३ कोटी पये दाखिवलेले आहेत. 

महामंडळास सुमारे ५०० ते १००० उमेदवारांची भरती कर यासाठी जागा व अ यावत िश ण क ा या 

थापनेसाठी १७ कोटी पये िनधी दे याची मागणी कर यात आली आहे. तथािप, जागेची िकंमत, क ाचे 

बांधकाम व अ य बाब साठी आव यक असणा या अंदािजत खचाची मािहती िवभागाकडून मागिव यात आली 

असता ती सादर कर यात आली आहे. यासंदभात िव  सिचव महोदयांनी सूचना केली आहे क, ताव 

पुढील आिथक वषा या अनुदानातून िवतरणातून सादर करावा. 

पुढील वषात िनधीची मागणी कर यात आली होती का, याचे योजन होते का ? व िनधीची मागणी 

केली असेल तर िकती िनधीची मागणी केली अशी िवचारणा सिमतीने केली असता माहे माच म ये सदरह 

सूचना केली होती यानंतर पुढील वषाम ये पुरवणी मागणी सादर केली होती. गृह िवभागाने १७ कोटी पयांची 

मागणी केली. सदरह मागणी धान सिचव यां चेशी चचा क न सादर कर यात आली होती. महामंडळास 

उपल ध क न िदले या ८ कोटी पये भागभांडवला या खचाचा तपिशलाची यांनी मागणी केली होती, 

“Above details may be forwarded”. या कारणा तव यावेळी ताव मा य झाला नाही. 

 िश ण, बांधकाम व जागा या कारणा तव महामंडळास िनधीची आव यकता होती व यामु ळे गृह 

िवभागाने िनधीची मागणी केली होती. यावेळी िव  िवभागाने का िनधी उपल ध क न िदला नाही ? गृह 

िवभागाने िटपणी सादर केली होती क , ८ कोटी पये िनधी पैक  ५ कोटी पये खच केले व ३ कोटी पये िनधी 

िश लक होता. िनधी या मागणीसाठी अंदाजप क सादर केले असतानाही पुढील आिथक वषात मागणी 

कर याचे िव  िवभागाने सू िचत केले. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतले क , ते आज गृह िवभागाचा सिचव या ना याने आज या सिमती बैठक स उपि थत अस याने िव  

िवभागाची भू िमका यांनी मांडणे यो य ठरणार नाही. याबाबीवर िव  िवभागाचे काश टाकू शकतील. 

महामंडळा या मा यमातून दे यात येणारे िश ण हा मह वाचा मु ा आहे व तो महामंडळास पोषक असा 

ठरलेला आहे. दरवष  रा याम ये ५ ते ६ हजार पोिलसांची भरती कर यात येते. या भरतीम ये या उमेदवारांची 

िनवड झालेली नसते यां या अ मानुसार उमेदवारांची िनवड सुर ा र कांसाठी कर यात येते. 
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 कोण या पदासाठी उमेदवारांची िनवड कर यात येते, याचे पदनाम काय आह,े यांची वेतन ेणी काय 

आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सु र ा र क पदावर िनवड 

कर यात येते. सीआयएसएफ सारखे काम करतो हणून यांना पोलीस िशपायाची वेतन ेणी ावी, अशी 

यािचका सु र ा र कांनी दाखल केली आहे. रा यातील १२ पोलीस ेिनंग सटर आहेत व १ एसआरपीएफचे 

ेिनंग सटर असून एसआरपीएफ व पोिलसांना तेथे ९ मिहने िश ण दे यात येते. यानंतर या ३ मिह यां या 

काळात सुर ा र कांना िश ण दे यात येते. गोरेगाव एसआरपीएफ या कॅ पसम ये स या सु र ा र कांना 

ेिनंग देणे सु  आहे. अशा प दतीने ेिनंगचे ए झी ट ग इ ा चरचा वापर कर यात आला आहे. याऐवजी 

महामंडळाने वत:चे िश ण क  सु  करावे, असे मत देिखल िवभागीय सिचवांनी य  केले. 

 सिमतीचा इतर इ ा चर वापराबाबत काही आ ेप नाही. Why all these are not considered 

while budgetting Rs.17 crores? १७ कोटी पये िनधी ा  क न घेऊन इतर खा याम ये पाक ं ग झोन 

म ये ठेवावयाचे होते, कोण या कारणासाठी पैसे रिलज केले नाही ? गृह िवभागा या अपर मु य सिचवांनी 

िव  िवभागाकडे सादर कर यात आले या नोट ग बाबत मािहती िदली आहे, ती यो य आहे काय ? पुढील वष  

िनधी देऊ असे हट यानंतर तो ावयास पािहजे होता परंतु  मागणी केली असता तो िदला नाही. सदरह िनधी 

िदला नाही, बरे झाले, असे गृह िवभागाकडून ज टीिफकेशन दे यात येत आहे. सदरह िनधी लॅ स झाला असेल 

व तो दु स या कोण या तरी खा याम ये जमा कर यात आला असेल. असे  सिमतीने उपि थत केले असता 

िव  सिचवांनी सिमतीस सां िगतले क , गृह िवभागाने मागणी के यानंतर पैसे रिलज कर यापूव  िशलक 

रकमेची मािहती िवचारली होती. तसेच गृह िवभागाकडे िनधी िश लक अस याने पुढील वष  िनधीची मागणी 

करावी, असे िव  िवभागाने सांिगतले होते. 

  



62 
 

  

अिभ ाय व िशफारशी 

1.8 लेखािशष 4070 इतर शासिनक सेवा भांडवली खच, पोिलस दलाच े आधुिनक करण काय म  याअंतगत 

क शासनाकडून िनधी मंजूरीस िवलंब लाग याने रा य शासना या िह याचा संपुण अथसंक पीय िनधी यािपत कर यात 

आला. येक आिथक वषात पोिलस दलाच े आधुिनक करण काय माचा िनधी हा या- या वषात खच न होता पुढील 

आिथक वषात िनधी खच होत अस याच े सिमती या िनदशनास आले. यामुळे पोिलस दल आधुिनक करण काय मात 

मोिबलीटी, क युिनकेशन, श , हाऊिसंग, इमारती, याय सहा यक योगशाळा, िश ण व नागरी संर ण या आठ घटकांच े

मोठया माणात नुकसान झा याचा आ ेप महालेखाकारांनी न दिवला आला आहे. अशा कार या िवलंबाची कारण ेकाय ? 

अशी सिमतीन े िवचारणा केली असता जुल ैमिह यात मु य सिचवां या अ य तेखालील सिमतीन ेमा यता िद यानंतर क  

शासनाकडे यासंदभातील आराखडा पाठिव यात आला. परंत ु क  शासनाकडून काही सूचना ा  झा या. याअनुषंगान े

काय म बदलावा अस ेक  शासनान ेसूिचत के यामुळे सदर ताव पु हा सादर क न यास क  शासनाकडून सरतेशेवटी माच 

मिह यात मा यता ा  झाली व यानंतर हा िनधी वापर यात आला. यामुळे हा िवलंब झा याच ेसिमतीसमोर सांग यात आले.  

1.9   पोिलस दलाचे आधुिनक करण या काय माअंतगत जे उपरो  आठ घटक आहेत यांचा आराखडा 

शासक य सिमतीकडून तयार केला जातो. व यां या मा यतेने तो क  सरकारकडे पाठिव यात येतो. क  

सरकार या तरावर एक सिमती असून सदर सिमती या आराखडयाला मा यता देते. यानंतर क  सरकारकडून 

िनधी ा  झा यानंतर पुढील या रा य शासनामाफत राबिव यात येते. आता पयत चालू आिथक वषात 

काय म राबिव यात गृह िवभाग कधीही यश वी झालेला नाही. सदर काय माला क ाकडून मंजूरी वषा या 

शेवटी िमळते व याची अंमलबजावणी करेपयत पुढील वष सु  होते. यामुळे याच आिथक वषात सदर 

काय माचा िनधी खच न होता  तो पुढील आिथक वषात  खच कर यात येतो. ही बाब सात याने घडत अस याने 

गृह िवभागाने आता या काय माला कायमची मंजूरी दे याची प दत सु  केली आहे. यामुळे आता दु स या वष  

सदर कामास पु हा मा यता घे याची आव यकता नाही. जो काय म हाती घेतला आहे. याचा िनधी चालू आिण 

पुढील आिथक वषा या अनुदानातून खच करता येईल. परंत ु  ही सव या क  शासना या तरावर सु दा पार 

पाड यात येत अस यामुळे यांचा िनकषानुसार चालू आिथक वषाचा िनधी 31 माच पूव  खच न के यास 

यासाठी पु हा परवानगी घेणे आव यक अस याने याबाबत क  शासनाकडे पाठपुरावा क न स या या 

कायप दतीम ये सुधारणा क न यासाठी शासन तराव न यो य व कालब द िनयोजन कर यात यावे. कोण याही 
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प रि थतीत केवळ शासक य मा यतेसाठी चालू आिथक वषात हा िनधी ा  न होता तो यापुढील आिथक 

वषात ा  होतो. यासंदभातील यो य िनयोजन क न क  शासनाची मा यता घे याचे कालब द य न कर यात 

यावेत व केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन मिह यातं दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

1.10 सन 2012-2013 म य ेपोिलस दला या आधुिनक करणाचा जो काय म हाती घेतला होता यातील एकूण आठ 

घटकापैक  होमगाड आिण नागरी संर ण दल हा एक घटक आहे. यात ामु याने दोन बाबी िनि त कर यात आ या हो या. 

1) िश ण क  बांधण े2) वाहने िवकत घेण ेपरंत ुमहासंचालकांनी गृह िवभागास अस ेकळिवल ेक , वाहनांची आव यकता 

नाही व िश ण क  बांधकामा या संदभात िवभागास उिशरा सुचना ा  झा यामुळे उपल ध िनधी यावषात खच न करता 

पुढील वषात खच कर यात आ याचा आ ेप महालेखाकारां नी न दिवलेला आहे.  

1.11   शासनाने होमगाडची िनिमती ही पोिलस यं णेवर पडणारा ताण कमी कर यासाठी केली होती. परंत ु

होमगाडकडे िवभागाचे दु ल  होत असून स :ि थतीत होमगाडना कोण याही सोयी सुिवधा िमळत नाहीत. 

वषाला केवळ 180 िदवस यांना काम देणे बंधनकारक असून यांना ित िदनी .300 भ ा दे यात येतो. स टेबर, 

2016 या आकडेवारीनुसार रा यात 36,839 होमगाड ने न दणी केलेली आहे. य ात एवढे होमगाड उपल ध 

आहेत क  नाही याबाबत सिमतीला शंका वाटते. होमगाडना वाहनांची आव यकता असताना संचालकांनी 

वाहनांची आव यकता नस याचे कळिवले. तसेच होमगाडना िश ण क ाची िनतांत गरज असताना ते 

बांध यासाठी िवभागाने कोणतीही कायवाही केलेली नाही. होमगाडना ता पुरते काम िद यामुळे यां या 

कुटंूबाचा  उदरिनवाहाचा  िनमाण होतो. यासाठी यांना कायम व पी काम दे यात यावे व महारा  रा य 

सुर ा मंडळा या धत वर ित मिहना एक र कम िनि त कर यात यावी. पोिलस दलाचे आधुिनक करण या 

योजनेअंतगत क  शासनाकडून वेळोवेळी िमळणा या िनधीचा वापर याच आिथक वषात कर यात यावा व 

याबाबत केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन मिह या या आत दे यात यावी  अशी सिमतीची िशफारस 

आहे.  

1.12 नागरी संर ण दला या मा यमातून पोिलस दलाला सहा य कर यात येते. नागरी संर ण िवषयक कायदा िदनांक 10 

जुल,ै 1968 पासून देशात कायाि वत झाला असून नाग रकां या िजवीताच ेव मालम ेच ेसंर ण करण,े आप ी यव थापन 

करण,े उ पादन कायम राखणे, सामािजक जीवन सुरळीत करण,े नाग रकांच े िनतीधैय व मनोबल वाढिवण,े यु दज य 

प रि थतीम ये व आप ीम ये नागरी जीवन सुरळीत चाल ू ठेव यासाठी शांतते या काळात िनरिनरा या कारचे िश ण 



64 
 

  

नाग रकांना दे याच ेकाम नागरी संर ण दलामाफत केल ेजात ेअस ेअसताना  महारा ाम य ेनागरी संर ण दल ही यं णा बंद 

पड याची वेळ आली आह ेअसा आ ेप महालेखाकारां नी न दिवलेला आहे.  

1.13  नागरी संर ण दलातील वयंसेवकांना कत य भ ा . 150/- ती िदन, िश ण भ ा . 45/- ती िदन व उपाहार 

भ ा . 50/- येक  िदला जातो. आज या महागाई या काळात हा भ ा अ य प असून कोण याही य स यातून आपला 

दैनिदन खच भागिवता येणार नाही. यामुळे याम य ेवाढ कर यात यावी. सन 2012-13 या आिथक वषात 9.65 कोटी, सन 

2013-14 या आिथक वषात . 9.70 कोटी, सन 2014-15 या आिथक वषात . 9.87 कोटी, सन 2015-16 या आिथक 

वषात 10.25 कोटी व सन 2016-17 या आिथक वषात . 9.41 कोटी इतका खच कर यात आला आहे. मािगल 5 वषाची 

खच केलेली र कम पाहता ती फारच कमी असून यामुळे नागरी संर ण दलाम य ेकोणतेही आधुिनक करण झालेल ेनाही 

तसेच सन 2016-17 या आिथक वषात सवात कमी खच कर यात आलेला आहे हे पहाता नागरी संर ण दल एक 

दु लि त घटक झाला आहे व यांना दे यात येणा या सोयी-सुिवधा व मोबदला याम ये वाढ क न  या 

घटकासाठी पोिलस दल आधुिनक करण या अंतगत अिधक िनधी खच कर यात यावा व यासाठी रा य शासनाने 

अिधक िनिधची तरतूद कर यात यावी याबाबत केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन मिह यात दे यात 

यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

1.14   लेखािशष 4055 पोिलस या वरील भांडवली खच, िज हा पोिलस (क ाचा िह सा 75 ट के) व (रा याचा िह सा 

25 ट के) या अंतगत िनधीची तरतूद ही साधन साम ी रा य पोिलस दलाकरीता वाहने आिण श  यां या खरेदीसाठी होती. 

सदर खरेदीची ि या अपूरी रािह यामुळे िवभागान ेिनधी परत के याचा आ ेप महालेखाकारां नी न दिवलेला आहे.  

1.15  उपरो  लेखािशषातगत रा य पोिलस दलाकरीता वाहने आिण श े यासंबंधीची खरेदी ि या पार 

पाड यात येते. याम ये क  िह सा व रा य िह सा याअंतगत खरेदी ि या वेळेवर पुण कर यात आली 

नस यामुळे िनधी खच कर यात आला नाही. सव खरेदीची ि या ही 26/11 या मुंबई ह या या नंतरची असून 

यानंतर िवभागाला क  शासनाकडून खरेदी ि ये या योजनेस िदनांक 27 फे ुवारी, 2013 रोजी क  शासनाची 

मा यता िमळूनही याच वषात िनधी खच कर याची कायवाही केलेली नाही. पोिलस महासंचालक 

कायालयाकडून पोिलस वाहन व श  खरेदी हा िवषय रा या या सुर े या ीने अ यंत मह वाचा व सं वेदनशील 

असून तो अती ाधा याने हाताळणे अपेि त असताना देखील खरेदी ि येची कायवाही याच आिथक वषात 

पार न पाड यामुळे रा या या सुरि तते या गंभीर िवषयाकडे पोिलस महासंचालक कायालय गांभीयाने पाहात 
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नस याचे सिमतीला वाटते. अत: या बाबी िवभागाने अितशय िनयोजनब द र या व ाधा याने हाताळा यात व 

सदरह खरेदी ि येसंबंधीचा िनधी हा या अिधका यां या हलगज पणामुळे िविहत मुदतीत खच  

झाला नाही यां यावर यो य ती कारवाई क न केले या कायवाहीचा अहवाल तीन मिह या या आत सिमतीस 

सादर कर यात यावा अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

1.16 4070 इतर शासक य सेवांवरील भांडवली खच या िशषाखाली सन 2012-13 आिथक वषात 63.33 कोटी पय े

इतक  र कम यािपत कर यात आली याची कारण ेिविहत मुदतीत कळिव यात आली नाही असा आ ेप महालेखाकारांनी 

न दिवला आहे.  

1.17 उपरो  िनधीचा िवषय हा आधुिनक करणाचाच एक भाग आहे. सन 2012-13 या वष   

आधुिनक करणाचा काय म क ाकडून मंजूर होवून आला परंत ू यावषात क ाकडून जो िनधी ा  झाला तो 

खच कर याची िवभागाची तयारी, मता व िनयोजन न हते. याम ये िवभाग िनधी खच कर यास कमी पड याचे 

िदसून येते. िवभागाने गृहिनमाण व इमारतीसाठी माहे एि ल, 2012 ते माच, 2017 या कालावधीत पये 909.61 

कोटी िनधी खच केला अस याचे सिमतीस सांग यात आले. ही गत पाच वषाची खचाची आकडेवारी असून ती 

ा  िनधी या माणात कमी अस याचे  सिमतीचे मत आहे. यामुळे क  शासनाकडून ा  झालेला संपूण िनधी 

खच कर यास िवभागास अपयश आले. याम ये गृह िवभागात िनयोजनाचा अभाव िदसून येतो तसेच गृहिनमाण 

व इमारती याअंतगत स याही अनेक क प अपूण असतानाही िवभागाने िनधी यािपत करणे ही बाब गंभीर 

आहे. खरे तर इतर िवभागांना िनधीची आव यकता असताना यांना िनधी िमळत नाही व गृह िवभागाकडे मंजूर 

िनधी पडून राहतो. या िनधीचे िनयोजन यो य र या कर यात यावे. ा  िनधी याच आिथक वषात खच 

होणेक रता आव यक ती कारवाई ाधा याने कर यात यावी. उपरो  करणी िनधी खच कर यास यांनी िवलंब 

केला आहे व महालेखाकारांना वेळेत यो य मािहती कळिव यात आली नाही अशा अिधका यांवर जबाबदारी 

िनि त क न कारवाई कर यात यावी व याबाबत केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन मिह यात दे यात 

यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे.  

1.18 याय सहायक योगशाळा या लेखािशषा अंतगत .1039.00 लाख पय ेइत या मुळ तरतुदीपैक  याय सहायक 

योगशाळेकरीता आव यक साधन साम ी खरेदी संबंधीची ि या पुण न के यान े .732.04 लाख पय ेइतका िनधी परत 

कर यात आ याचा आ ेप महालेखाकारां नी न दिवलेला आहे.  
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1.19  रा यात अनेक यायालयीन दा याम ये मह वाचा सा ीपुरावा हणून याय सहा यक योगशाळेचा 

अहवाल ा  धर यात येतो. परंत ु सदर योगशाळेचा अहवाल वेळेवर ा  न हो यामुळे संबंिधत य ला 

पुरा या अभावी जामीन मंजूर कर यात येतो. िवभागास योगशाळेसाठी िनधी उपल ध होऊनही खरेदी ि या 

िविहत वेळेत न राबिव यामुळे योगशाळा उभी करता आली नाही. याबाबत सिमतीने नाराजी य  केली. 

िवभागाने यं णा उभी केली आहे, परंत ुिवभागाकडे योगशाळेतून सा ीपूरा यासाठी घे यात येणा या नमू यांची 

चाचणी वेळेत कर यात येत नाही. सदर चाचणी िवलंबाने के यास यास काहीच अथ राहत नाही. यामुळे याम ये 

िनि त केलेला कालावधी कमी कर यात यावा. वेळेत चाचणी हो यासाठी रा यात याय सहा यक योगशाळा 

वाढव याची गरज असून या माणे िवभागाने कायवाही करावी. क ाकडून िनधी िमळालेला असताना याचा 

वापर याय सहा य योगशाळा वाढिव यासाठी कर यात न आ यामुळे रा यात यांची कमतरता आहे व वेळेत 

चाचणी न के यामुळे यायालयातील दा यांमधून आरोपी सुटून जाऊ शकतात. अत: रा यात अशा योगशाळांची 

सं या वाढिव यात यावी व अिधकाधीक अ यावत व आधुिनक व पाची योगशाळा सु  कर यात या यात. 

या करणी जे अिधकारी जबाबदार आहेत यांची चौकशी क न चौकशीत दोषी आढळ यास यां यावर कडक 

कारवाई कर यात यावी व केले या कायवाहीची मािहती सिमतीला तीन मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची 

िशफारस आहे.  

1.20 श  िकंवा अ य बाबी या खरेदीची मा यता घेणे व याचा तपिशल िनि त करणे ही खुपच िकचकट 

बाब आहे. यासाठी थम सिमती थापन होते, नंतर खरेदी कर यात येणा या व तूचा तपिशल िनि त केला जातो 

व यानंतर क  शासनाची मा यता घे यात येते. मा यतेनंतर यां चे पुरवठादारही फार मयािदत असतात. श  

चाचणी क न घे यासाठी है ाबाद व चंदीगढ अशा दोनच िठकाणी योगशाळा अस याने या िठकाणी 

चाचणी या तारखा खूप उिशरा िमळतात. या सव ि येम ये सुधारणा कर याची व यावर आळा घाल याची 

आव यकता अस याने सिमतीने यासंदभात आव यक ती ि या िनयोजनब द र या राबवावी. िवभागीय 

अिधका यांनी खरेदी संदभात कामाचा ाथ य म ठरिव यात यावा व यानुसार कायवाही कर यात यावी व 

याबाबत केले या कायवाहीची मािहती 3 मिह यात सिमतीस दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे.   
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1.21 महारा  रा य िवशेष सुर ा महामंडळाला वगणी या लेखािशषा अंतगत उपल ध . 17 कोटी एवढ्या मुळ 

अनुदानाची संपुण र कम परत कर यात आली असा आ ेप महालेखाकारां नी न दिवला आहे.  

1.22   अनेक सं थांची पोिलस संर णाची मागणी असते. पोिलस यं णेवर असलेला कामाचा ताण ल ात घेता यांना 

मागणी माण ेखाजगी, िनमशासक य व शासक य सं थांना पोिलस संर ण उपल ध क न देण ेश य नसते अशा वेळी सदर 

सं थान ेखाजगी सुर ा र काची नेमणुक करतात. परंत ु यांना काय ान ेकोणतेही अिधकार नसतात. यामुळे य  पोिलस व 

सुर ा र क यां या मधला दु वा तयार कर या या ीकोनातून शासनान ेसन 2010 म य ेएक कायदा केला सदर काय ानुसार 

महारा  रा य िवशेष सुर ा महामंडळ तयार कर यात आल े आहे. याम य े खाजगी िकंवा शासक य व िनम शासक य 

सं थांना मागणीनुसार सुर ा र क पुरिव यात येतात. यात सव सं थांनी या सुर ा महामंडळाकडूनच माणस े यावीत अस े

काय ान ेबंधन घातलेल ेआहे. या महामंडळावर व र  तरावरील अिधकारी यव थापक य संचालक हणून कायरत आहेत. 

यामहामंडळाम य े थम सुर ा गाडची िनवड कर यात येते आिण मग या सं थांची मागणी असेल या माण े यांना सुर ा 

गाड पुरिव यात येतात. 

1.23    महामंडळास अंशदान व भाग भांडवलासाठी पये 25 कोटी िनधी मं ीमंडळा या मा यतेन ेमंजुर कर यात 

आला. सन 2012-13 या आिथक वषात गृह िवभागाने .17 कोटी पयांची तरतूद केली होती परंत ूसदर र कम 

महामंडळास िवतरीत कर यात आली नाही. सदर िनधीची मागणी महामंडळाने सुमारे 500 ते 1000 उमेदवारांची 

भरती कर यासाठी जागा व अ यावत िश ण क ा या थापनेसाठी केली होती. सदर िनधी ा  हावा 

याकरीता ताव िव  िवभागास सादर केला होता परंत ूिव  िवभागाने यास मा यता िदली नाही.  महामंडळास 

िनधीची आव यकता होती कारण स या सुर ा र कांना िश ण देताना रा यातील 12 पोिलस िश ण क  व 

एक एसआरपीएफ चे िश ण क  याचा वापर कर यात येतो. यािठकाणी 9 मिहने पोिलसांना िश ण दे यात 

येते व यानंतर या 3 मिह या या काळात सुर ा र कांना िश ण दे यात येते. यामळेु महामंडळास सुर ा 

र कांना िश ण दे यासाठी बारा मिह यातून केवळ तीन मिह याचा कालावधी उपल ध होत अस याने पु रेसे 

सुर ा र क उपल ध करता येत नाही. रा यात अनेक अशासक य, िनमशासक य व शासक य सं थांची सुर ा 

र कांची मागणी असूनही याची पुतता करता येत नाही. महामंडळास मागणी माणे िशि त सुर ा र क 

उपल ध क न देता यावेत यासाठी यांना सोयी-सुिवधा िनमाण करणे याकरीता िनधीची आव यकता अस याने 

शासनाने मंजूर केले या पये 25 कोटी पैक  पये 13 कोटी महामंडळास सन 2016-17 पयत  ा  असून उव रत 

पये 12 कोटी िनधी महारा  रा य िवशेष सुर ा महामंडळास चालू आिथक वषात उपल ध क न दे यात यावा. 

याबाबत केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 
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कृषी, पशुसंवधन, दु ध यवसाय िवकास व म य यवसाय िवभाग (पशुसंवधन) 

2.1 भारताचे िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-१३ या वषा या िविनयोजन लेखे अहवालातील अनुदान 

. डी-९ "पशुसंवधनावरील भांडवली खच", डी-१० "म य यवसायावरील भांडवली खच" व डी-११ "रा य शासनाचे 

देशांतगत ऋण" या शीषातगत झालेला अिधक खच व बचतीवरील खचासंबंधी महालेखाकारांनी आप या अहवालात 

पुढील माणे अिभ ाय िदले आहेत. 

अनुदान . डी-९  ४४०३ - पशुसंवधनावरील भांडवली खच व ६४०३- पशुसंवधनावरील कज  

               ( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

४४०३ पशुसंवधनावरील भांडवली 
खच द म  
मुळ .                 १२,३५,०० 
पुरक .                    ४७,५१ 
वषभरात परत केले या (माच 
२००१) रकमा . ४,३७,९७ 

 
 
 
१२,८२,५१ 

 
 
 
८,४४,५४ 

 
 
 
(-) ४,३७,९७ 

 
िटपा व भा य :- 

य ात एकूण खच हा मुळ तरतुदी एवढा देिखल झालेला नाही. ते हा माहे जुलै-2012 म ये केले या पुरक मागणी 

र कम . ४७.५० ल  अनाव यक िदसून येते. 

ापन :- 

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात पशुसंवधन िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात खालील माणे 

नमूद केले आहे. 

पुरक मागणी दारे . ४७.५० ल  िनधी १९० (००)(०१) महारा  मष व लोकर िवकास महामंडळाना भाग भांडवली 

अंशदान या लेखािशषाखली करणेत आली असून सदर लेखिशषाखाली मुळ िनधी . ६९.०० ल   असून य  खचा  

 ८७.३८ ल  एवढा आहे. हणजेच पूरक मागणी अनाव यक न हती. 

खालील कारणामुळे य ात एकूण खच हा मुळ तरतुदी एवढा देिखल झालेला नाही. 

१. कु कुट लस मा ा िनिमती योगशाळा थपने करीता क  शासनाची मंजूरी ा  न झालेने. 
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२. क  शासनाची मंजूरी िनधी या केवह ७५ ट केच िनधी िवतरीत केलेने. 

                 ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

४४०३ पशुसंवधनावरील भांडवली 
खच १०१(००)(०३) 
जीएलपी/जीएमपी मानकानुसार 
पशु  वै क य जैव पदाथ पुणे 
सं थेचे बळकटीकरण – रा य 
योजनांतगत योजना  
मूळ .                    ३,००.०० 
पुनिविनयोजन .  (-)२,२४.७२ 

 
 
 
 
 
 
७५.२८ 

 
 
 
 
 
 
७५.२८ 

 
 
 
 
 
 
 ------ 

 

िटपा व भा ये :-  

कुककुट लस मा ा िनिमती योगशाळा थापने क रता क  शासनाची मुजरी ा  न झालेने माहे माच-२०१३ म ये 

.२,२४.७२ ल  िनधी पुनिविनयोजना ारे समिपत आला. 

ापन :- महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात पशुसंवधन िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

कुककुट लस मा ा िनिमती योगशाळा थापने क रता क  शासनाची मुजंरी ा  न झालेने माहे माच, २०१३ म ये 

.२,२४.७२ ल  िनधी पुनिविनयोजना ारे समिपत करणेत आला. 

 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

४४०३ पशुसंवधनावरील भांडवली 
खच १०१(००)(०४) 
रा य तरीय पशु  वै क य सं थांचे 
बळकटीकरण करणे -७५ ट के क  
िह सा  
मुळ                     . ६,००.०० 
पुनिविनयोजन . (-) १,२५.१५ 

 
 
 
 
 
४,७४.८५ 

 
 
 
 
 
४,७४.८५ 

 
 
 
 
 
------ 
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िटपा व भा ये :-  

क  शासनाची मुंजरी िनधी या केवळ ७५ ट केच िनधी िवतरीत केलेने माहे माच, २०१३ म ये  . १,२५.१५ ल  

िनधी पुनिविनयोजना ारे समिपत आला. 

ापन :- महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात पशुसंवधन िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आह.े 

 क  शासनाची मुंजरी िनधी या केवळ ७५ ट केच िनधी िवतरीत केलेने माहे माच, २०१३ म ये  . १,२५.१५ ल  

िनधी पुनिविनयोजना ारे समिपत करणेत आला. 

 
 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

४४०३ पशुसंवधनावरील भांडवली 
खच १०१(००)(०५) 
रा य तरीय पशु  वै क य सं थांचे 
बळकटीकरण करणे -२५ ट के 
रा य िह सा  
मुळ                      . २,००.०० 
पुनिविनयोजन    . (-) ४१.७२ 

 
 
 
 
 
१,५८.२८ 

 
 
 
 
 
१,५८.२८ 

        
 
 
 
 
------ 

 

 

ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात पशुसंवधन िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

क  शासनाने क  िह यात कपात के याने रा य िह यात मुंजर िनधी या केवळ ७५ ट केच िनधी ठेवून माहे माच, 

२०१३ म ये  . ४१.७२ ल  िनधी पुनिविनयोजना ारे समिपत करणेत आला. 
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शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

१९० – सावजिनक े  व इतर 
उप मातील गुं तवणूका- 
१९०(००)(०१) महारा  मष व 
लोकर िवकास महामंडळाना भाग 
भांडवली अंशदान  
मूळ   . ६९.०० 
पूरक .  ४७.१३ 
पुनिविनयोजन  . (-)२९.१३ 

 
 
 
 
 
 
८७.३८ 

 
 
 
 
 
 
८७.३८ 

 
 
 
 
 
 
------ 

 

िटपा व भा ये :-  

उपरो  लेखािशषाखाली रा य शासनाकडून ा  िनधी या अिधन राहन माहे माच, २०१३ म ये .७०.८५ ल  

िनधी पुनिविनयोजना ारे समिपत करणेत आला. 

ापन :- महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात पशुसंवधन िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सदर लेखािशषाखाली रा य शासनाकडून ा  िनधी या अिधन राहन माहे माच-२०१३ म ये .२९.१३ ल  िनधी 

पुनिविनयोजना ारे समिपत करणेत आला. 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

१११ – मांस सं करण  
१११(००)(०१) पशुआहार 
संशोधन क  येथील दजा िनयं ण 

योगशाळा क  
मूळ                            ६५.०० 
पुनिविनयोजन       . (-)१६.२५ 

 
 
 
 
४८.७५ 

 
 
 
 
४८.७५ 

        
 
 
 
------ 

 
िटपा व भा ये :- 

 यं  व साम ी खरेदी करीता भावबंद करार उपल ध नसलेले माहे माच, २०१३ म ये .१६.२५ ल  िनधी 

पुनिविनयोजना ारे समिपत करणेत आला. 
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ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात पशुसंवधन िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.   

यं  व साम ी खरेदी करीता भावबंद करार उपल ध नसलेन े माहे माच-२०१३ म ये .१६.२५ ल  िनधी 

पुनिविनयोजना ारे समिपत करणेत आला. 
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कृषी, पशुसंवधन, दु ध यवसाय िवकास व म य यवसाय िवभाग (म य यवसाय) 
अनुदान . डी-१० "म य यवसायावरील भांडवली खच" 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) बचत (-) 

४४०५ –म य यवसायावरील भांडवली खच  
६४०५ – म य यवसायासाठी कज द म  
मुळ –                   ५४,८२,०० 
पूरक                                 २ 
वषभरात परत कर यात आलेली र कम (माच 
२०१३) 

 
 
 
 
५४,८२,०२ 

 
 
 
 
४०,१३,४७ 

 
 
 
 
(-)१४,६८,५५ 
१४,६८,५३ 

 
िटपा व भा ये :-  

मुळ तरतुदी एवढा सु दा खच झाला नाही. 
ापन :-  

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात म य यवसाय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सन २०१२-१३ या आिथक वषात धानिशष ४४०५-म य यवसायावरील भांडवली खच व ६४०५-

म य यवसायासाठी कज द म  याम ये मूळ तरतूद पये ५४,८२.०० ल  ा  झाली असून यापैक  ४०,१३.४७ ल  

इतका खच झाला आहे. तसेच शासनास पये १४,६८.५३ ल  इतक  तरतुद समिपत कर यात आली आहे सदर र कम 

समिपत कर याची कारणे या या लेखशीष व उपशीषासमोरील रका याम ये दशिव यात आली आहेत. 

 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

४४०५ –म य यवसायावरील 
भांडवली खच  
१०१ गोड्या पा यातील 
म य यवसाय १०१ (००)(०४) 
पंचवािषक योजनांतगत योजना 
गोडयापा यातील कोळंबी बीज 
उबवणी क  रा य योजनांतगत 
योजना (४४०५०६२२)  
मूळ –                         ३०.०० 
पुनिविनयोजन        (-) ३०.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
------ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
------- 
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िटपा व भा ये :-  

ताव ा  न झा याने माच २०१३ म ये . ३० लाख इतका संपूण िनधी ा यािपत कर यात आला. 

ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात म य यवसाय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सन २०१२-१३ या आिथक वषात या योजनेखाली . ३०.०० लाख एवढी मुळ तरतुद ा  होती. िद. 

१२/१२/२०१२ अ वये . ३०.०० ल  तरतूद बीडीएसवर उपल ध क न दे याबाबत शासनास ताव सादर कर यात 

आला होता. परंतु  बीडीएसवर तरतूद उपल ध न झा यामुळे . ३०.०० लाख तरतूद समिपत कर यात आली आहे. 

 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

४४०५ –म य यवसायावरील 
भांडवली खच  
१९० सावजिनक े ातील व इतर 
उप मातील गुंतवणूक  
१९० (००) (०१) म य यवसाय 
महामंडळ रा. योजना 
(४४०५०१०३)  
मुळ –                      २,००.०० 
पुनिविनयोजन      (-) १,५०.०० 

 
 
 
 
 
 
 

५०.०० 

 
 
 
 
 
 
 

५०.०० 

 
 
 
 
 
 
 

---- 

 

 

 

ापन :-   

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात म य यवसाय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

ताव ा  नस यामुळे तसेच बीडीएसवर तरतुद ा  न झा यामुळे तरतूद समिपत कर यात आली आहे. 
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शीष एकूण अनुदान य  खच अिधक खच (+) बचत (-) 

६४०५ –म य यवसायासाठी  कज १९५ 
म य यवसाय सहकारी सं थाना कज पं .यो.यो.  
१९५ (००)(०१) पं .यो.यो. यां ि क नौका / खोल 
सागरातील नौकासाठी कज (रासिविन िह सा) 
(६४०५००८१)  
मुळ                      २८,८८.०० 
पुनिविनयोजन    (-) २,९२.२३ 

 
 
 
 
 
 

२५,९५.७७ 

 
 
 
 
 
 

२५,९५.७६ 

 
 
 
 
 

 
 

-०.०१ 
 

िटपा व भा ये :-  

वर नमुद केले या उपशीषातगत ताव न आ यामुळे ( .१५० लाख) ताव मंजुरी न िमळा यामुळे  
( . २९२.२३ लाख),माच, २०१३ म ये . ४४२.२३ लाख इतका िनधी यािपत कर यात आला. 

ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात म य यवसाय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सन २०१२-१३ या आिथक वषात या योजनेखाली मूळ तरतूद . २८८८.०० लाख ा  झाली होती. ५५% कज 
रकमेक रता शासनास एकूण १६९ ताव मुजं री तव पाठिव यात आले होते. यामधील १११ तावाला मंजुरी ा  झाली 
व ५८ तावाना मंजुरी नस यामूळे मूळ तरतुदीनुसार झालेली बचत . २९२.२३ लाख शासनाय समिपत कर यात आली 
आहे. अं ितम तरतुद २५९५.७७ लाख तरतुदीनुसार .२५,९५.७६ लाख एवढा खच झाला आहे. यापैक  वचत (-) ०.०१ िह 
मयािदत आहे. 

 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) बचत (-) 

४४०५  म य यवसायावरील भांडवली खच  
१०३ सागरी म य यवसाय  
१०३ (००)(०२) लहान मासेमारी बंदरे रा य 
योजनांतगत योजना (४४०५०६५१)  
मुळ                       ३,००.०० 
पुनिविनयोजन   (-) ३,००.०० 

 
 
 
 
 
 

---- 

 
 
 
 
 
 

---- 

 
 
 
 
 

 
 

---- 
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िटपा व भा ये :-  

देयके संमत न झा यामुळे िविनयोजन / यािपत या मागाने माच, २०१३ म ये . ३०० लाख इतक  सं पूण तरतुद 

काढून टाक यात आली. 

 

ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात म य यवसाय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

सन २०१२-१३ या आिथक वषात या योजनेखाली मूळ तरतूद . ३०० लाख ा  होती. परंतु  बीडीएसवर . १.८८ 

लाख तरतुद ा  झाली. सदरचे देयक पा रक न झा यामुळे पुण तरतुद .३०० लाख शासनास समिपत कर यात आली 

होती.सदर तरतुदीपैक  शासन तराव न . ४३.९८ लाखाचे पुनिविनयोजन रा. स. िव. िन. भागभांडवल या योजनेक रता 

कर यात आली आहे. अं ितम तरतुद न  आहे. 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

४४०५  - म य यवसायावरील 
भांडवली खच  
१९५ सहकारी सं था 
१९५ (०१)(०३) यां ि क नौका 
(रासिवनी)  
िह सा (४४०५०१६८)  
मुळ -                      २,६२.०० 
पुनिविनयोजन     (-) २,६२.०० 

 
 
 
 
 
 

---- 

 
 
 
 
 
 

---- 

 
 
 
 
 
 
 

---- 

 

ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात म य यवसाय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  
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सन २०१२-१३ या आिथक वषात या योजनेखाली मूळ तरतूद . २,६२.०० लाख ा  झाली होती. यापुव  35% 

र कम अदा केले या २५४ अपूण नौका पूण कर यासाठी सदर लेखा िशषाखालील र कम ५५% कज िवतरीत कर यासाठी 

६४०५ कज या िशषाखाली पुनिविनयोजन वळती कर याबाबत शासनास तािवत केले होते. िव  िवभागाकडून माच 

अखेरीस सदर ५५% ट के या तावास मंजुरी ा  झाली नाही. तथािप ४१ गटासंाठी २५% र कम िवतरीत कर या या 

तावास शासनाकडून िद.३१/०३/२०१३ रोजी अं ितम णी मंजूरी ा  झाली. दर यान या कालावधीज बी.डी.एस. णाली 

बंद झा यामुळे २५% र कम ४१ गटानंा िवतरीत करणे श य झाले नाही. यामुळे पूण तरतुद समिपत कर यात आले आहे. 

 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

४४०५  - म य यवसायावरील 
भांडवली खच  
१९५ सहकारी सं था 
१९५ (०१)(१०) यां ि क नौका 
(रासिवनी) (४४०५०५५१)  
मुळ -                    १०,५०.०० 
पुनिविनयोजन   (-) १०,५०.०० 

 
 
 
 
 

---- 

 
 
 
 
 

---- 

 
 
 
 
 
 

---- 

 
 
िटपा व भा ये :-  

यां चे ताव उिशरा ा  झा यामुळे मंजुर झाले नाहीत यामुळे माच २०१३ .१३१२ लाख इतक  संपूण तरतुद वर 

नमुद केले या उपशीषातंगत िविनयोजन / यपण या मागाने काढूण घे यात आली. 

ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात म य यवसाय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सन २०१२-१३ या आिथक वषात या योजनेखाली मूळ तरतूद . १०,५०.०० लाख एवढी तरतुद ा  झाली होती. 

यापुव  35% र कम अदा केले या २५४ अपूण नौका पूण कर यासाठी सदर लेखा िशषाखालील र कम ५५% कज िवतरीत 

कर यासाठी ६४०५ कज या िशषाखाली पुनिविनयोजन वळती कर याबाबत शासनास तािवत केले होते. िव  

िवभागाकडून माच अखेरीस सदर ५५% ट के या तावास मंजुरी ा  झाली नाही. तथािप ४१ गटासंाठी २५% र कम 
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िवतरीत कर या या तावास शासनाकडून िद.३१/०३/२०१३ रोजी अं ितम णी मंजूरी ा  झाली. दर यान या 

कालावधीज बी.डी.एस णाली बंद झा यामुळे २५% र कम ४१ गटानंा िवतरीत करणे श य झाले नाही. यामुळे पूण तरतुद 

समिपत कर यात आले आहे. 

 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

४४०५  - म य यवसायावरील 
भांडवली खच  
१९५ सहकारी सं था 
१९५ (०१)(११) सुर ण, वाहतुक 
व िव  (४४०५०५५१)  
(रासिवनी िह सा)  
मुळ -                    १,७५.०० 
पुनिविनयोजन     (-)  ६४.१६ 

 
 
 
 
 
 
 

१,१०.८४ 

 
 
 
 
 
 
 

१,१०.८४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---- 
 

ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात म य यवसाय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

सन २०१२-१३ या आिथक वषात या योजनेखाली . १,७५.०० लाख क टे पो या तावासाठी ा  झाली होती. 

शासनास तािवत केले या र कमेपे ा कमी र कमेस शासन मंजुरी ा  झाली. उव रत बचत नौका बांधकामासाठी ६४०५-

कज या अथिशषाखाली वळती कर याबाबत शासनास तािवत केले होते. परंतु या तावास शासन मंजुरी ा  झाली 

नस याने उव रत तरतुद .६४.१६ लाख समिपत कर यात आली व अं ितम तरतूद .१,१०.८४ लाख पुणपणे खच कर यात 

आली.  

 

 

 



79 
 

  

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

६४०५  - म य यवसायासाठी 
कज 
१९५ म य यवसाय सहकारी 
सं थाना कज पं .यो.यो. 
१९५ (००)(०२) सुर ण वाहतूक 
व िव  (रासिवनी िह सा) 
(६४०५००७२)  
मुळ -                     ३,२०.०० 
पुनिविनयोजन  (-) १,९२.०३ 

 
 
 
 
 
 
 

१,२७.९७ 

 
 
 
 
 
 
 

१,२७.९७ 

 
 
 
 
 
 

 
 

---- 

 
िटपा व भा ये :-  

क व टे पो खरेदीसाठी शासनाकडून कमी िनधी मंजुर झा यामुळे वर नमूद केले या उपशीषाअंतगत माच २०१३ 

म ये .२५६.१९ लाख इतका िनधी यािपत कर यात आला. 

 

ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात म य यवसाय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

सन २०१२-१३ या आिथक वषात या योजनेखाली मूळ तरतूद . ३२०.०० लाख तरतुद ा  झाली होती. क 

टे पो या तावासाठी शासनास तािवत केले या र कमेपे ा कमी र कमेस शासन मंजूरी ा  झाली. उव रत बचत नौका 

बांधकामासाठी ६४०५ कज या अथिशषाखाली वळता कर याबाबत शासनास तािवत केले होते. परंतू  या तावास 

शासन मंजुरी ा  झाली नस यामुळे मूळ तरतदुीनुसार झालेली बचत .१९२.०३ लाख शासनास समिपत कर यात आली 

आहे. व अं ितम तरतुदीनुसार पुण खच झाला आहे. 
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शीष एकूण 
अनुदान 

य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

४४०५  - म य यवसायावरील भांडवली खच, 
१९५ म य यवसाय सहकारी सं थाना कज 
पे.यो.यो. 
१९५ (००)(०५) सुर ण, वाहतूक व िव  
नौकासाठी कज (रासिवनी िह सा) 
(४४०५०१७७) 
मुळ -                     २,३०.०० 
पुरक                           ०.०२ 
पुनिविनयोजन        ८,८३.९८ 

 
 
 
 
 
 
 
 

११,१४.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 

११,१३.९९ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

-०.०१ 
 
िटपा व भा ये :-  

क व टे पो यां या खरेदी आिण रा ीय सहकार िवकास महामंडळ भांडवली िह सा यासाठी शासनाकडून ा  

झालेला मंजूर तावावरील खचात वाढ झा यामुळे माच २०१३ म ये .८८३.९८ लाख इतका अित र  िनधी पुरिव यात 

आला. 

 

ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात म य यवसाय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सन २०१२-१३ या आिथक वषात या योजनेखाली मूळ तरतूद . २३०.०० लाख ा  झाली होती. क टे पो व 

रासिवन भागभांडवला या तावाक रता शासन मंजुरी ा  झा यामुळे बीडीएस वा ा  झालेली तरतूद .१११४.०० लाख 

पैक  .११,१३.९९ एवढी खच झाली असून बचत .०.०१ मयािदत आहे.  
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अनुदान . डी-११ " रा य शासनाचे देशांतगत ऋण " 
                   . हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच अिधक खच (+) 
बचत (-) 

६००३- म य यवसायावरील 
रा य शासनाचे देशांतगत ऋण 
मुळ .                  ३२,००,०० 
पुरक .                            --- 
वषभरात परत कर यात आलेली 
र कम (माच २०१३) 

 
 
३२,००,०० 

 
 
२५,४४,१० 

 
 
(-) ६,५५,९० 
 
 

-६,५५,९० 

 
िटपा व भा ये :- 

 िविनयोजनातील बचत खालील शीषाखाली झाली. 

 

ापन :-   

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात म य यवसाय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

रा ीय सहकार िवकास िनगम कडून म छीमार सहकारी सं थां ना यां ि क  नौका खरेदीसाठी तसेच मासळीचे सं र ण, 

पणन व वाहतूक तसेच भाग-भांडवल या योजनांसाठी कज दे यात येते. सदर कजाची परतफेड रा य शासनामाफत कर यात 

येते. याकरीता येक िव ीय वषात िनधी अथसंक पीत कर यात येतो. सदर िनधी अथसंक पीत करताना नेम या िकती 

िनधीची आव यकता लागणार आहे याबाबत रा ीय सहकार िवकास िनगम कडून मािहती घे यात येते व यां याकडून ा  

झाले या मािहती या आधारे संबं िधत वषाम ये िनधी अथसंकि पत केला जातो. रा ीय सहकार िवकास िनगम शासनास 

मािहती सादर करताना मागील िव ीय वषात िवत रत कर यात आलेली कज, चालू  िव ीय वषात िवत रत होणारी अंदािजत 

कज िवचारात घेऊन नेमका िकती िनधी अथसंक पीत करावा लागणार आहे याबाबत मािहती सादर करते. सन २०१२-१३ 

या िव ीय वषाम ये NCDC कडून ा  झाले या मािहती या आधारे कजा या मु लाची परतफेड कर याकरीता 

.३२,००,००,०००/- इतका िनधी अथसंक पीत कर यात आला होता. तथािप कज कमी िवत रत झा याने, NCDC ने 

.२५,४४,०९,८००/- इत या िनधीची मागणी केली. यानुसार .२५,४४,०९,८००/- इतका िनधी िवत रत क न 

.६,५५,९०,२००/- इतका िनधी यािपत कर यात आलेला आहे. 
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              ( .लाखात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

६००३- रा य शासनाचे देशांतगत 
ऋण 
१०८ रा ीय सहकार िवकास 
महामंडळाकडून कज 
१०८ (००)(०१) रा ीय सहकार 
िवकास महामंडळाकडून कज 
मुळ .                  ३२,००,०० 
पुरक .                 -६,५५.९० 

 
 
 
 
 
 
२५,४४.१० 

 
 
 
 
 
 
२५,४४,१० 

 
 

 
 
 

 

--- 

 
िटपा व भा ये :-  

रा ीय सहकार िवकास महामंडळाला कजा या य  पुन दानावर आधारीत .६५५.९० लाख इत या िनधीचे 

केलेले यपण िवचारात घेता, िवभागाचे मुळ अथसंक पीय अंदाजप  हे जा त अस याचे िस द झाले. 

ापन :-  
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात म य यवसाय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

रा ीय सहकार िवकास िनगम कडून म छीमार सहकारी सं थांना यां ि क  नौका खरेदीसाठी तसेच मासळीचे संर ण, 

पणन व वाहतूक तसेच भाग-भांडवल या योजनांसाठी कज दे यात येते. सदर कजाची परतफेड रा य शासनामाफत कर यात 

येते. याकरीता येक िव ीय वषात िनधी अथसंक पीत कर यात येतो. सदर िनधी अथसंक पीत करताना नेम या िकती 

िनधीची आव यकता लागणार आहे याबाबत रा ीय सहकार िवकास िनगम कडून मािहती घे यात येते व यां याकडून ा  

झाले या मािहती या आधारे संबं िधत वषाम ये िनधी अथसंकि पत केला जातो. रा ीय सहकार िवकास िनगम शासनास 

मािहती सादर करताना मागील िव ीय वषात िवत रत कर यात आलेली कज, चालू  िव ीय वषात िवत रत होणारी अंदािजत 

कज िवचारात घेऊन नेमका िकती िनधी अथसकं पीत करावा लागणार आहे याबाबत मािहती सादर करते. सन २०१२-१३ 

या िव ीय वषाम ये NCDC कडून ा  झाले या मािहती या आधारे कजा या मु लाची परतफेड कर याकरीता 

.३२,००,००,०००/- इतका िनधी अथसंक पीत कर यात आला होता. तथािप कज कमी िवत रत झा याने, NCDC ने 

.२५,४४,०९,८००/- इत या िनधीची मागणी केली. यानुसार .२५,४४,०९,८००/- इतका िनधी िवत रत क न 

.६,५५,९०,२००/- इतका िनधी यािपत कर यात आलेला आहे. 
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सा  :- 

2.2   उपरो त अनुदानासंदभात स मतीने दनांक २१ स टेबर, २०१६ रोजी धान स चव, कृषी 
व पदुम वभाग यांची सा  घेतल .  
   

पशुसंवधन वभाग 
   

धानशीष ४४०३ पशुसंवधनावर ल भांडवल  खच १०१ (००)(०३) जीएलपी/जीएमपी 
मानकानुसार पशु वै यक य जैवपदाथ पुणे सं थेचे बळकट करण – रा य अंतगत योजना 

कु कुट लस मा ा न मती योगशाळा थापनेकर ता क  सरकारची मंजूर  ा त झाल  
नाह , याची कारणे काय आहेत ? अशी वचारणा स मतीने केल  असता याबाबत वभागीय 
स चवांनी खुलासा केला क , मागणी मांक डी-९ ह  ४४०३ या लेखाशीषातील इि टटयूट ऑफ 
हेटनर  बायोलॉजीकल ॉड टस, पुणे येथील जीएलपी/ जीएमपी नॉमसबाबत आहे. याम ये क  
सरकारची मंजूर  ा त झाल  नाह हे लेखी दलेले उ तर अचूक नाह . याम ये चार कंपोनंट 
होते. यामधील कायालयीन खच पूण झालेला आहे. दुसर  बाब 8 ल  पये साम ी व 
पुरवठयाबाबत होती, यात ७ लाखाची बचत झालेल  आहे कारण बायो डझेलची परवानगी 
दनांक ३० माच २०१३ रोजी मळाल . याचा नधी व त वभागाकडून येईपयत वभागान े
कायालयीन खचातून हे काम केलेले होते. कारण योगशाळा बंद ठेवता येत नाह . यामुळे 
याम ये बचत झालेल  आहे. परंतु हे काम पूण झालेले आहे. तसर  बाब हणजे याम ये 
यं साम ीकर ता ४० लाख पयांची तरतूद होती. ३२ लाख खच झालेला आहे, यामधील ७ लाख 
६४ हजार पये रा हलेले आहेत कारण जो डेटा लॉगर यावयाचा होता याची कंमत जा त 
होती. तो ७ लाखा या मयादेत बसत न हता. पण जे आयटम बसत होत,े ते सव पूण घेतलेले 
आहेत. बा पपा  व लहान व ते इ याद  मळून ३२ लाख पये खच केलेला आहे. शेवटची मोठ  
र कम .१८४ लाखापैक  ३३ लाख बचत हणून दसत आहे. १५० लाखाची बचत दसते ती 
रा य कृषी वकास योजनेम ये दसत आहे. रा य कृषी वकास योजनेम ये हा नधी 
मळा यामुळे तो खच क न योगशाळा पूण केलेल  आहे. तेथील बचत झालेल  र कम सम पत 
केलेल  आहे. फ त कायालयीन खचातून बायो डझेल वापरले आहे. बांधकाम रा य कृषी 
वकास योजनेम ये क न घेत यामुळे हा नधी श लक रा हलेला आहे. 

उपरो त लेखाअंतगत वभागाने पुरवणी मागणी घेतल  आहे व र कम या पत केल  
आहे ह  बाब स मतीने नदशनास आणल  असता वभागीय स चवांनी सां गतले क , जी पुरवणी 
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मागणी मा य केलेल  आहे ती बाब वेगळी आहे. या बाबींक रता पुरवणी मागणी घेतल  आहे, 
याक रता याचा वापरह  झालेला आहे. महारा  मेप व लोकर महामंडळा या भाग 
भांडवलाक रता ह  पुरवणी मागणी घेतलेल  आहे. या साठ  तो नधी होता, या उ ेशासाठ  
याचा वापर झालेला आहे. रा य कृषी वकास योजनेम ये व कायालयीन खचातून हा खच 
भाग वलेला आहे. तेथेच बचत झालेल  आहे. मोठ  बचत अशामुळे दसते क, या वष  फ त 
८० ट के नधी रल ज केलेला आहे. यामुळे २० ट के बचत झालेल  आहे. 

कु कुट लस मा ा न मती योगशाळेस क  शासनाची मंजूर  न मळ याचे कारण काय, 
कालांतराने यास मंजूर  मळाल  का ? अशी वचारणा स मतीने केल  असता वभागीय स चवांनी 
सां गतले क , याम ये पूण खच झालेला असून योगशाळा पूण झालेल  आहे. फ त रा य 
कृषी वकास योजनेम ये हा खच केलेला आहे. तो खच रा या या नधीतून झालेला नाह . 

रा य कृषी वकास योजनमेधून हे काम केलेले आहे पण यास मंजूर च मळालेल  नाह . 
असे प ट करणा मक ापनात नमूद केले आहे. याबाबत स मतीने ल  वेधले असता वभागीय 
स चवांनी सां गतले क , प ट करणा मक ापनात नमूद केलेले उ तर हे अचूक नाह  व 
याबाबत स चवांनी स मतीची मा मा गतल . 

क न ठ अ धका यांकडून स चवांना खोट  मा हती मळत आहे हा वषय स मती या 
बैठक त चचला आ यामुळे ह  बाब स मती या नदशनास आल  क , क  शासनाची परवानगी 
मळाल  आहे नाह तर क  सरकारची परवानगी मळाल  नाह  असे स मतीस गृ ह त धरावे लागले 
असते. या क पास क  सरकारची मंजूर  मळाल  क  नाह  व ५० ट के र कम मळाल  कंवा 
मळाल  नाह  याबाबत यो य मा हती अ धका यांकडून सां गतल  नाह . यामुळे वभागीय 
स चवांना चुक ची मा हती देणा या अ धका  यांवर कारवाई कर यात यावी असे स मतीने सूचीत 
केले असता काम पूण झालेले आहे. पशुसंवधन वभागाशी संबं धत बाक चे या पाच बाबी 
आहेत याची ८० ट के र कम मळाल  असून पूण र कम खच झालेल  आहे. फ त २० ट के 
रकमेची बचत झालेल  आहे असे वभागीय स चवांनी स मतीस सां गतले. 
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म य यवसाय वभाग 
 

धान शष ४४०५ म य यवसायावर ल भांडवल  खच :- 
१०१ गोडया पा यातील म य यवसाय १०१ (००) (०४) पंचवा षक योजनांतगत योजना 

गोडयापा यातील कोळंबी बीज उबवणी क  रा य योजनांतगत योजना (४४०५०६२२)  
या योजनेअंतगत सन २०१२-२०१३ या आ थक वषात ३० लाख एवढ  मुळ तरतूद ा त 

होती. ह  १०० ट के र कम आ थक वषा या शेवट  दे यात येते का ? अगोदर काह  नधी 
रल ज केला आहे क  नाह  ? अशी वचारणा स मतीने केल  असता वभागीय स चवांनी 
सां गतले क ,हा मु ा यामुळे आलेला आहे क, एनसीडीसी या योजनेम ये ३ घटक आहेत. ५ 
ट के अनुदान भागभांडवल, २० ट के भागभांडवल व ५५ ट के भाग भांडवल अशा कारे कज 
दले जाते. याम ये ५ ट के, २० ट के व डीपीडीसीकडून १० ट के असे ३५ ट के र कम 
दलेल  कज करणे मोठया माणावर होती. यामुळे वभागाने नणय घेतला क , ५५ ट केची 
कज करणे भरपूर माणात लं बत अस यान े सव कामे अधवट रा हलेल  आहेत. 
भागभांडवलाची र कम कजाम ये पुन व नयोजन क न घेऊन, कजात पांतर त क न घेऊन 
काह  करणे पूण होतील. नवीन करणे तोपयत थांब व यात आल  होती. हा नणय वभागान े
व तीय वषा या म येच घेतला आहे. व त वभागाने याला मा यता दलेल  नाह . शेवट  याच 
योजनेखाल  ५ ट के व २० ट के माणे यांनी ४ कोट  पये र कम ३१ माच २०१३ ला वतर त 
केल . ह  र कम वतर त केल  ते हा बीडीएस स ट म बंद पडलेल  होती. तसेच िजतक  र कम 
वग कर याची यांनी परवानगी दलेल  आहे, याचा कज हणून वापर झालेला आहे. जेथे 
कजाचा भाग आहे, तेथे ल ात येते क , जा त खच झालेला आहे. 
   धान शष ६४०५ म य यवसायासाठ  कज १९५ म य यवसाय सहकार  सं थांना कज, पं. 
यो. यो. १९५ (००) (०१) पं.यो.यो. यां क नौका/खोल सागरातील नौकासाठ  कज (रास वनी 
ह सा) :- 
       या योजनेअंतगत सन २०१२-२०१३ या आ थक वषात ५५ ट के कज रकमेक रता 
शासनास १६९ ताव मंजूर तव पाठ व यात आले होते. यातील १११ तावांना मंजूर  
मळाल  व ५८ तावांना मंजूर  मळाल  नाह . हणून २ कोट  ९२ लाख २३ हजार पयाची 
बचत झाल  आहे. या अनुषंगाने स मतीने न उपि थत केला क , हे ताव मंजूर साठ  कधी 
आले होते. ५८ तावांना मंजूर  नाकार याची कारणे काय होती ? यावर वभागीय स चवांनी 
खुलासा केला क , २८ कोट  ८८ लाखाची मुळ तरतूद होती. सु वातीस ७५ ट के र कम वतर त 
केल  गेल . नंतर ती ८० ट केपयत दल  गेल  आहे. यांनी काह  बाबीं या 
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पुन व नयोजनाक रता आणखी र कम दल . उपल ध असले या सव नधीचा वापर झालेला 
आहे. यामुळे उव रत करणे हाती घेता आलेल  नाह त. या वष  संपूण योजनांना २० ट केची 
कपात लावलेल  होती. 

तर ह  वभागाला ८० ट केपे ा जा त र कम मळाल  आहे असे हणणे आहे का ? 
अशी वचारणा स मतीने  केल  असता वभागीय स चवांनी सां गतले क , महालेखाकांरा या 
आ ेप काढ या या थे माणे मुळ अथसंक पामधील र कम व य  खच झालेल र कम 
पुन व नयोजनाम ये धरल  जाते. 

पण वभागाने असे हटले आहे क , २० ट के कपात झाल  व नधी कमी मळाला 
आहेत, हे न हणता ह  र कम या पत के याचे हटले आहे. स मतीसमोर असले या 
मा हतीम ये असे हटले आहे क , तावांना मंजूर  न हती हणनू र कम सम पत केलेल  
आहे. वभागाने लेखी व पात स मतीस कळ वलेल  मा हती वेगळी आहे व बैठक या वेळी 
सांगत असलेल  मा हती वेगळी आहे. ह  बाब स मतीने नदशनास आणून दल  असता वभागीय 
स चवांनी सदर बाब मा य केल  व तावास मंजूर  का मळाल  नाह , कोणाकडून वलंब झाला 
याची मा हती स मतीस सादर कर यात येईल असे स मतीला आ वा सत केले. 

स मतीला मा हती दे याबाबतचा नमुना छा पल असतो. या छा पत नमु यात बदल 
कर यात यावा. २० ट के कपातीची र कम समोरासमोर तशीच टॅल  होते. आता वभागाचे 

ताव संमत न हो याचे कारण असे आहे क , यावेळी योजने या नधीम ये २० ट के कपात 
होती. स या जे काम चालू आहे, यास अ धक नधी द यास ते काम पूण होईल. ि दतीय व 
तृतीय ट यावर असलेले ताव वगळायचे याबाबतचे परंपरागत छापील नमूना बंद कर यात 
यावा. यामुळे अध न सुटतील. वभागाकडून बरोबर  उ तर दले तर आणखी न तयार होत 
नाह त. आता ब याच गो ट  बदल यात आले या आहेत पण काह  रा ह या आहेत. चांग यासाठ  
बदल होणे अपे ीत आहे. शासना या च लत वापरात काह  बोजड श दह  आहेत. यातून 
दुसराच अथ व नत होतो. परांपरागत सवच ोफामा घेऊन चालले पा हजे असे शासनावर बंधन 
नाह . याम ये सुटसुट तपणा आला पा हजे. यामुळे वभागालाह  यवि थत उ तरे देता येतील. 
या ोफामाम ये सुटसुट तपणा असेल तर वभागाकडे दोनच न येतील. यामुळे चांग या 
कामासाठ  हणून ोफामाम ये बदल करावा. यामुळे वळेेचा अप यय टाळता येईल असे 
स मतीने सु चत केले असता वभागीय स चवांनी स मतीस आ व त केले क , सन २०१२-२०१३ 
व २०१३-२०१४ ची मा हती स मतीसमोर एक म ह या या आत सादर कर यात येणार आहे 
याम ये हा न उ वणार नाह . 
 वभागाकडून ा त झाले या लेखी मा हतीम ये चुक ची उ तरे द यामुळे स मतीचा वेळ 
वाया गेला. वभागीय स चवांनी स मतीस यो य प ट करण देऊन स मतीचे समाधान कर याचा 
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य न केला. पण या अ धका यांनी चुक ची लेखी उ तरे तयार केल  यां याकडून वभागाने 
प ट करण यावे व याबाबत वभागाने गां भयाने ल  घालावे अशी सूचना स मतीने वभागास 

केल . 
 
धान शष ४४०५ म य यवसायावर ल भांडवल  खच :- 

म य यवसायावर ल भांडवल  खच १९५ सहकार  सं था १९५ (०१) (०३) यां क नौका 
(रास वनी) (४४०५०१६८) (०१)(१०) यां क  नौका (राज वम) (४४०५०५५१) १९५ सहकार  सं था 
१९५ (०१) (०३) यां क नौका (रास वनी)  

या अंतगत २.२२ कोट  व १९५ सहकार  सं था १९५ (०१) (१०) यां क  नौका (रास वनी) 
या अंतगत १०.५०  कोट  अशी एकूण १२.७२ कोट  पयांची तरतूद वभागाला उपल ध झाल . 
यापैक  ८.७८ कोट  पये म य यवसायासाठ  कज १९५- म य यवसाय सहकार  सं थांना कज, 
पं.यो.यो. १९५ (००) (०१) पं.यो.यो.यां क  नौका/खोल सागरातील नौकासाठ  कज (रास वनी 
ह सा) या योजनेअंतगत खच झाले. या संदभातील लेखाशीष पुन व नयोजनाचा ताव 
पाठ वला होता तो मंजूर झाला नाह . ३१ माच, २०१३ रोजी ४.३३ कोट  पये या दो ह  
योजनांक रता दले गेले, परंतु बीडीएस बंद झा यामुळे र कम काढता आल  नाह असे स चवांनी 
स मतीस सां गतले. 

पशुसंवधन, दु ध यवसाय व म य यवसाय वभागाचे स चव पूव  व त वभागाचे स चव 
होते. या अनुषंगाने स मतीने उपरो त वषयाबाबत वचारणा केल  क , ३१ माच, २०१३ रोजी 
मंजुर  मळाल . परंतु अकाऊंट ंग याच दवशी पूण होते. बीडीएस णाल  के हा बंद होत ेयाची 
अ धका यांना मा हती असते. व त वभागाने बीडीएस णाल  बंद होणार याच वेळेला सहमती 
देऊन हा मु ा नमाण कर याचे कारण काय होते ? यावर वभागीय स चवांनी खुलासा केला 
क , महालेखापालांनी हा मु ा उपि थत केला असता तर बरे झाले असते. व त वभागाला मु ा 
उपि थत कर याक रता मयादा असतात. व त वभागाकडे ४० हजार कोट  पये उपल ध असले 
तर  बजेट ६० हजार कोट  पयांचे सादर होते आ ण ते मंजूर होऊन जाते. यामुळे प ह या 
दवसापासून कपात सु  होते. शेवटपयत व त वभागाकडून वभागांना हळहळू नधी दला 
जातो आ ण आदेशह  काढले जातात. व त वभागान े पैसे दले, परंतु ते काढता येऊ नयेत, 
कारण वभागाकडे ततके पैसे नसतात. पदूमचे स चव हे दनांक १ जानेवार , २०१५ रोजी व त 
वभागात जू झा यानंतर दनांक ३१ माच, २०१५ पयत ३ म हने यांना काह च करता आले 
नाह . परंतू यानंतर नयं णाची गती यो य नाह  हे यां या नदशनास आले. दनांक ६ 
ए ल, २०१५ रोजी व त स चव हणून यांनी सव संबं धतांची बैठक घेतल  आ ण व त 
वभागा या अ धका यांकडे वचारणा केल  क , नधी संदभात सवच न या बोलाव याची कारणे 
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काय आहेत? अ धका यांकडून मा हती घेवून ह  प दत बदल याची आव यकता आहे असे 
अ त र त मु य स चव यांना सुच वले. प हला आदेश ए ल म ह यात काढला. वभागाला ७० 
ट के नधी वत रत झाला आहे असे समजून न या पाठवू नका. २०१६-१७ म ये आणखी 
धाडसी नणय घेऊन ८० ट के नधी वत रत केला. व त वभागाकडे कुठल ह  न ती येत 
नाह . परंतु हा बदल पदुम या खा या या पातळीवर कर यात आला नाह . 

या अनु षंगाने स मतीने सु चत केले क , या संदभात सम वय स मती थापन कर याची 
आव यकता आहे. ह  अडचण सवच वभागांम ये आहे. अथसंक पीत केलेल  तरतूद आ ण 

ता वत केले या कामाची र कम याम ये तफावत असते. सवच कामांना ाधा य दे याची 
आव यकता आहे, कारण लोक त नधींकडून कामाची शफारस केल  जात,े पाठपुरावा होत 
असतो. अशी सम वय स मती थापन कर यात आल  तर ती स मती व त वभाग व इतर 
वभागांम ये सम वय ठेवेल. या स मतीकडून कामांची छाननी झाल  क  महालेखापालां या 
ट ने देखील सोयीचे होईल. आता कृषी व पदुम वभाग असा ांतीकार  नणय घे यात यावा. 

स याचे पदुम वभागाचे स चव हे जे हा व त वभागात कायरत होते ते हा ७० ते ८० ट के 
नधी वतर त कर याचा नणय घेतला होता हणूनच आता यांना कृषी वभागात नयु त केले 
आहे. कृषी व पदुम हे वभाग शेतक यां या आ ण रा या या ट ने मह वाचे आहेत. जसा 
ॲ ोचस चवांनी व त वभागाम ये घे यात आला तसाच ॲ ोच या वभागाम ये हणजे पदुम 
वभागाम ये दे खल असावा असे मत स मतीने य त केले असता यास वभागीय स चवांनी 
सहमती दश वल . 

 
 

धान शष- ६००३ म य यवसायावर ल रा य शासनाचे देशांतगत ऋण : 
म य यवसायावर ल रा य शासनाचे देशांतगत ऋण सन २०१२-१३ या वषात कमी खच 

हो याची कारणे काय आहेत ? अशी वचारणा स मतीने केल  असता वभागीय स चवांनी 
खुलासा केला क , याम ये मूळ तरतूद ३२ कोट  पयांची होती. यापैक  य  २५ कोट  ४४ 
लाख १० हजार पये खच झाला आहे. बचत हो याचे कारण असे क , एनसीडीसीकडून नो हबर, 
२०११ म ये वचारणा केल  गेल  क  तु हाला कती र कम परतफेड करावी लागणार आहे, 
यावेळी वभागाने ५५ कोट  पये लागतील असे कळ वले होते. परंतु मागणी २५ कोट  ४४ लाख 
१० हजार पयांची पाठ वल  होती. यामुळे र कम अख चत रा हल . यामुळे वभागान ेयाबाबत 
सुधारणा सुच वल  आहे. एनसीडीसीकडून जे हा मागणी कर यात येत े यावेळी यां या अट  व 
शत ची, याज दराची मा हती असते. यामुळे अचूक नयोजन कर या या ट ने या वषापासून 
वभागाकडून कायवाह  केल  जाईल. 
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वभागाने ५५ कोट  पये सां गतले आ ण २५ कोट  पये घेतले असे झाले का ? अशी 
वचारणा स मतीने केल  असता वभागीय स चवांनी होकाराथ  उ तर दले व सां गतले क , ३० 
कोट  पयांची बचत के यामुळे गॅप पडला. परंतु आता वभागाचे पासबुक यवि थत ठेव यात 
येईल. यलो बुकम ये वभागाने २०१६-१७ म ये आकडेवार  जुळत नाह  हणून ट पणी दल  
होती. आकडेवार  अचूक तयार क न सचवां या सह ने कळवावे असे वभागाने व धमंडळाला 
प  पाठ वताना यात टार दला आहे. आकडेवार चा अ याप ताळमेळ झालेला नाह . 
एनसीडीसी आ ण पदुम वभाग व पदुम वभाग आ ण लाभाथ  यां याम ये खचाचा ताळमेळ 
( रक साईल) झाला पा हजे. 

म छ मार सहकार  सं थांना यां क  नौका खरेद साठ  तसेच मासळीचे संर ण, पणन व 
वाहतूक यासाठ  नधीची मागणी केल  जाते. आजह  अनेक ताव पडून आहेत, यांना नधीची 
आव यकता आहे यांना तो मळत नाह . १० जणांनी मागणी केल  तर दोन जणांना नधी 
मळतो. एक कडे नधी उपल ध असताना तो दला जात नाह . ३० कोट  पयांम ये अनेकांना 
सामावून घेता आले असते. या कारणासाठ  नयत यय राखून ठेवला जातो याचा व नयोग 
होत नाह . ह  बाब स मतीने वभागा या नदशनास आणून दल  असता वभागीय स चवांनी 
सां गतले क , म य यवसायावर ल रा य शासनाचे देशाअंतगत ऋण (मागणी .डी-११) या 
अंतगत उ प नातून एनसीडीसीला परतफेड करायची आहे. मागणी कमी अस यामुळे र कम 
श लक रा हल  आहे. 

 
     वभागाने ५५ कोट  पये सां गतले होत ेव ३२ कोट  पयांची तरतूद केल , यापैक  २५ 
कोट  ४४ लाख १० हजार पये खच झाला व उव रत र कम सम पत कर यात आल . 
एनसीडीसीकडून वचारणा केल  जाते यावेळी अवा तव मागणी का होते ? ह  बाब स मतीने 
वभागा या नदशनास आणून दल  असता याबाबत वभागीय स चवांनी खुलासा केला क , पूण 
रा याची आकडेवार  काढून वभाग नहाय वभागणी केल  तर अशी प रि थती आल  नसती. 
रा यात ऊसासाठ , व ो योगासाठ , पो साठ  सहकार  सं थांना कज दले जाते. परंतु 
वभाग नहाय ेकअप देताना आकडेवार  बदलते. परंतु आता या वषापासून पदुम वभागाचा 
हशोब यवि थत ठेव यात येत आहे. जेणेक न तफावत येणार नाह . 

शहर  आ ण सागर  भागातील म छ मार लोकांना या योजनांचा लाभ मळतो. औरंगाबाद 
वभागातील ामीण भागात जायकवाडी सारखे अनेक मोठे क प आहेत तसेच इतर ठकाणी 
सु दा असे क प आहेत. तेथे काम करणारे लोक आहेत. ते या सरकर  योजनेपासून अन भ  
आहेत. तेथील म छ मार लोकांना या योजनेचा फायदा दला तर र कम खच होईल. 
एनसीडीसीकडून अ पदरात कज दले जाते याची यांना मा हतीच नसते.  सरकार  योजनाची 
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मा हती हावी यासाठ  वकशॉपचा उपयोग होऊ शकतो. हणून कमान  या भागात थापन 
केले या सहकार  सं थांना बोलावून यांचा वकशॉप यावा कंवा वभागीय पातळीवर वकशॉप 
घे यात यावेतअशी सूचना स मतीने केल  असता वभागीय स चवांनी याबाबत सां गतले क , 
आयु त, म य यवसाय यांनाअसे वकशॉप घे यास सां गतले आहे. म य खा य यवसाय, 
म य बीज यात वभाग मागे आहे. या मा यमातून शेतक यांचे उ प न वाढू शकते. बीज 
वाढ व याचा मे म ह यात य न केला होता. परंतु मे म ह यात टॉक न हता. हॅच रज 
दु तीसाठ  बंद होते. जून, २०१७ पासून हंगाम सु  होतो. यावष  यवि थत जा हरात देऊन 
कायवाह  कर यात येणार आहे. 

शेतक यांनी तयार केले या शेततळयातील माशांचा ललाव ६ लाख पयांना झा याचे 
पहावयास मळाले. लोक याबाबत अन भ  आहेत. अशा कारचा वकशॉप येक वभागीय 
पातळीवर घेतला तर जागृती होऊ शकते. असे मत स मतीने य त केले असता वभागीय 
स चवांनी खुलासा केला क , बारमाह  पाणी नाह , यांना मासेमार  करणे श य नाह . माशांची 
वाढ एका म ह यात १०० ॅम व १२ म ह या या काळात सुमारे १ कलो इतक  होते. जेथे पाणी 
उपल ध नाह  तेथे फायदा नाह . अनेक शेतकर  एक  आले तर हॅच रजमधून बीज घेऊन यांना 
देतो. यांनी या बजाची ३ ते ४ इंच वाढ क न ला ग टेजला आ यानंतर त यात सोडले 
तर यांची पु रेशा माणात वाढ होते. वभागाकडून बायबॅकची गॅरट  दे यात येते. 

परंत ु वषभर पाणी नाह  असे नाह . सहा म हने पाणी उपल ध असेल तर  चालते. 
वन ॉप घेता येत ेअसा मु ा स मतीने उपि थत केला असता वभागीय स चवांनी सां गतले क , 
कम शयल  माशांची वाढ पुरेशा माणात होणार नाह , यामुळे दर कमी मळतो. यावर एक 
कलो वजनाचा मासा १०० ट के सहा म ह यात तयार होतो. यामुळे तयेक वभागीय 
पातळीवर कायशाळा घे यात यावे असे मत स मतीने य त केले. 
      म छ मार समाजाचे मासेमार  हे उदर नवाहाचे एकमेव साधन आहे. ७१० क.मी.चा सागर 
कनारा या रा याला लाभला आहे. म छ मार समाजा या सहकार  सं थांना कमी दरात डझेल 
पुर वले जाते. नसगाची सायकल ह  एका भागात वेगळी आ ण दुस या भागात वेगळी असे 
नसते असे सायकल जगभरात एकच सायकल असते. फार तर वातावरणामळेु १५ ते २० 
दवसांचा फरक येतो ह  बाब स मतीने वभागा या नदशनास आणल . 

वभागीय स चवांनी स मतीस मा हती दल  क , हॅच रज पूणत: फ शन नस यामुळे 
रेअ रंग पाँडम ये ूड टॉक वाढ वता आले नाह . यावष  रेअ रंग पाँड श लक राहणार 
नाह त. तेथे ूड  उ पादनाचा न येणार नाह . आता ३० हॅच रज आहे, ८ रटवर दला आहे. 
बाक  २२ म ये १५० कोट पयत म य बीज करता आला असता. आतापयत १० ते २० कोट  
पयत म य यवसाय कर यात येत होता. आता तो ३० कोट  पयत कर यात आला आहे. 
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वारणा क पाखाल ल भागात १० एकर जागा पाटबंधारे वभागाकडून मळालेल  आहे, 
तेथे मागील ५ वषात वभागाने काह ह  केले नाह . क प सु  कर यासाठ  ताव 
पाठ व यानंतर आयु त कायालयाकडून ुट  काढ या जातात. डीपीडीसीकडून या क पासाठ  ५० 
लाख पयांची तरतूद झालेल  असताना ताव मा य नस यामुळे तो नधी खच होत नाह . ह  
बाब स मतीने नदशनास आणल  असता याबाबत वभागीय त नधींनी सां गतले क , सदर 
काम सु  झालेले आहे.  
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अिभ ाय व िशफारशी :- 

अनुदान .डी-९ "पशुसंवधनावरील भांडवली खच" :- 

2.3   अिभ ाय :- ४४०३ यालेखािशषातंगत पशुसंवधनावरील भांडवली खच याम ये मूळ तरतूद . १२३५.०० लाख 

कर यात आली होती व पूरक मागणी . ४७.५१ लाख घे यात आली होती. य  खच ८४४.५४ लाख झाला असून . 

४३७.९७ लाख बचत झाली आहे. लेखापर ण करताना असे िनदशनास आले क , य ात एकूण खच हा मूळ तरतूदी 

ऐवढा देिखल झालेला नाही असे असताना पये ४७.५१ लाख र कमेची पूरवणी मागणी घे यात आली. ती अनाव यक होती 

असा आ ेप महालेखाकारांनी न दवला आहे. तसेच १०१(००)(०३) जीएलपी/जीएमपी मानकानुसार पशुवै क य जैवपदाथ 

पुणे सं थेचे बळकटीकरण रा य योजनांतगत योजना या लेखािशषातंगत पये ३०० लाख मूळ तूरतूद होती. एकूण अनुदान 

७५.२८ ा  झाले व य  खच ७५.२८ झाला आहे. . २२४.७२ लाख पुनिविनयोजीत कर यात आले कारण कु कुट लस 

मा ा िनिमती योगशाळा थापनेकरीता क  शासनाची मं जूरी ा  झाली नाही तसेच यासाठी क शासनाचा िनधी केवळ ८० 

ट के मंजूर झाला आहे असाही आ ेप महालेखाकारां नी न दिवला आहे. 

2.4    मूळ तरतूदी इतका िनधी खच झाला नसतानाही पुरवणीमागणी कर यात आली. पूरक मागणी . ४७.५१ लाख हा 

िनधी १९०(००)(०१) महारा  मष व लोकर िवकास महामंडळाना भाग भांडवली अंशदानी या लेखािशषाखाली घे यात 

आला होता. या लेखािशषाखाली मूळ तरतूद . ६९.०० लाख असून य खच .८७.३८ लाख एवढा अस याने पूरवणी 

मागणी आव यक न हती. पुरवणीमागणी या उ ेशासाठी घे यात आली ितचा वापर याच उ ेशासाठी  कर यात आलेला 

आहे असे सिमतीस सांग यात आले. 
2.5    िशफारस :- उपरो  लेखािशषातगत खालील कारणामुळे य ात एकूण खच हा  मूळ तरतूदी एवढा 

देिखल झालेला नाही. १) कु कुट लस मा ा िनिमती योगशाळा थापनेकरीता क  शासनाची मंजूरी ा  न 

झा यामुळे व २) क  शासनाने मंजूर िनधी या केवळ ७५ ट केच िनधी िवतरीत केला आहे असे सिमतीला 

िदले या लेखी उ रात नमूद आहे. परंतू  याचे बांधकाम आता पूण झाले असून याम ये ा  झालेली पूण र कम 

खच कर यात आलेली आहे. तसेच रा ीय कृषी िवकास योजना व कायालयीन खचातून उपरो  लेखािशषातगत 

खच भागव यात आला आहे. या लेखािशषातगत िव  िवभागाने ८० ट के िनधी िवतरीत के यामुळे उव रत 

िनधीची बचत झा याचे िदसून येत.े हा िवषय शेतक यां या ीने मह वाचा असून यांना यामधून शेतीला पूरक 

असा यवसाय करता येतो. यामुळे अशा योजनांसाठी २० ट के कपात लावणे यो य नस याचे सिमतीचे मत 

आहे. भिव यात अशा योजनांना िनधी िवतरीत करतांना िव  िवभागाने कपात न लाव याबाबत आव यक ती 

उपाययोजना कर यात यावी व  केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन मिह यात दे यात यावी अशी 

सिमतीची िशफारस आहे. 
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म य यवसाय िवभाग 

 

अनुदान .डी.-१० " म य यवसायावरील भांडवली खच" 

2.6      अिभ ाय :-४४०५ म य यवसायावरील भांडवली खच-१०१-गोड्या पा यातील म य यवसाय १०१ (००) (०४) 

पंचवािषक योजनांतगत योजना, गोड्या पा यातील कोळंबी बीज उबवणी क  रा य योजनांतगत योजना सन २०१२-१३ या 

आिथक वषात या योजनेखाली .३०.०० लाख एवढी मुळ तरतूद ा  होती. ताव ा  न झा याने माच, २०१३ म ये 

.३० लाख इतका सं पूण िनधी यािपत कर यात आला असा आ ेप महालेखाकारां या अहवालात न दिवला आहे. 

िवभागाने यां या प ीकरण ापनात असे नमूद केले आहे क , िदनांक १२/१२/२०१२ अ वये .३०.०० लाख तरतूद 

बीडीएसवर उपल ध क न दे याबाबत शासनास ताव सादर कर यात आला होता. परंतु  बीडीएसवर तरतूद उपल ध न 

झा यामुळे .३०.०० लाख तरतूद समिपत कर यात आली आहे. 

2.7   िशफारस . (१) :- उपरो  मु ा हा एनसीडीसी या योजनेबाबतचा असून याम ये दोन कारची कज करणे 

आहे याम ये ३५ ट के र कम िदलेले कज करणे व ५५ ट के र कम िदलेली कज अशी दो ही कारची कज 

करणे अधवट होती. भाग भांडवलाची र कम कजाम ये पुनिविनयोजीत क न घेऊन कजात पांत रत क न 

घेवून काही करणे पूण कर यात येतील असे सिमतीला आ ािसत कर यात आले. परंतु  शासनाकडून मािहती 

ा  झाली नाही. आता पयत शासनाने िकती कज करणे पूण कर याची कायवाही केली आहे याची सिव तर 

मािहती सिमतीस दे यात यावी तसेच सिमतीला आ ािसत क नही मािहती न परुिवणा या अिधका यांवर 

कारवाई कर यात यावी. व याबाबत केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन मिह यात दे यात यावी अशी 

सिमतीची िशफारस आहे. 

2.8   अिभ ाय :- सन २०१२-१३ या आिथक वषात ६४०५ या लेखािशषाखाली अंतगत म य यवसायासाठी कज १९५ 

म य यवसाय सहकारी सं थां ना कज, पं .यो.यो. १९५ (००) (०१) पं .यो.यो. यां ि क  नौका/खोल सागरातील नौकासाठी कज 

या उपशीषातंगत ताव न आ यामुळे .१५० लाख व तावांना मंजूरी न िमळा यामुळे .२९२.७३ लाख असे एकूण 

.४४२.२३ लाख इतका िनधी माच, २०१३ म ये समिपत कर यात आ याचा आ ेप महालेखाकारां नी न दिवला आह.े 

2.9   िशफारस . (२) :-  उपरो  योजनेखाली ५५ ट के कज रकमेक रता शासनास १६९ ताव मंजूरी तव 

पाठिव यात आले होते. यातील १११ तांवना मंजूरी िमळाली व ५८ तावांना मंजूरी िमळाली नाही. हणून 

२९२.२३ लाखाची बचत झाली व सदर र कम शासनास समिपत कर यात आली. वा तिवक उपरो  
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योजनेखाली २८ कोटी ८८ लाखाची तरतूद होती. सु वातीला ७५ ट के र कम िवतरीत केली गेली नंतर ती ८० 

ट केपयत िदली गेली आहे. िव  िवभागाने पुनिविनयोजनाक रता आणखी र कम िदली. यामुळे उपल ध 

असलेला सव िनधी वापर यात आला असे असले तरी िवभागाकडे एकूण िकती ताव ा  झाले होते यापैक  

शासनास पाठिवलेले व तावांना मंजूरी न िमळालेले वगळून अ ाप िकती ताव शासनाकडे लं िबत आहेत. 

सदर ताव कधी पयत िनकाली काढ यात येणार आहे याबाबत सिमतीस मािहती दे यात यावी. तसेच उपरो  

योजनाअंतगत तावांना मंजूरी का िमळाली नाही व या अिधका यां या तरावर िवलंब झाला या 

अिधका यांवर जबाबदारी िनि त कर यात यावी व या करणी केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन 

मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

2.10    अिभ ाय :-  लेखािशष . ४४०५ म य यवसायावरील भांडवली खच १९५ सहकारी सं था १९५ (०१) (०३) 

यां ि कनौका याअंतगत २.२२ कोटी १९५ (०१) (१०) यां ि क नौका या लेखाशीषातंगत १०.५० कोटी अशी एकूण १२.७२ 

कोटी पयांची तरतूद िवभागास उपल ध होती. यापैक  ८.७८ कोटी पय ेम य यवसाय सहकारी सं थाना कज याक रता व 

४.३३ कोटी पय ेयांि कनौका या दो ही योजनांक रता िव  िवभागाने 31 माच रोजी िनधी िदला होता  परंत ुबीडीएस बंद 

झा यामुळे र कम काढता आली नाही. 

2.11    िव  िवभागाकडून ब याच वेळेस ३१ माच रोजी िनधी िवतरीत केला जातो. परंत ु िव ीय लेख याच िदवशी पूण 

कर यात येते व बीडीएस णाली सु दा यािदवशी बंद होणार असत े यामुळेबीडीएस अभावी िवतरीत झालेला िनधी सु दा 

संबं िधत िवभागास िमळत नाही अशा बाबी व अडचणी िविनयोजना या अहवालावर चचा करताना वारंवार सिमती या 

िनदशनास आले या आहते. 

2.12    िशफारस . (३) :- िनधी िवतरीत कर यासंदभातील मु ा महालेखाकारांनी उपि थत करणे आव यक 

आहे. ३१ माच रोजी िनधी िवतरीत के यामुळे अनेक अडचणी िनमाण होतात. केवळ र कम कागदावर िद याचे व 

घेत याचे दाखवूननंतर ती र कम समिपत करावी लागते अशा केवळ तांि क बाब म ये हा िनधी अडकवून  न 

ठेवता या उ ेशासाठी हा िनधी अथसंक पीत  केला जातो. या या भावी अंमलबजावणीसाठी याचे यो य 

िनयोजन होणे आव यक आहे. तरीही िव  िवभागा या व र  अिधका यांनी ६/४/२०१५ रोजी बैठक घेवून िनधी 

िवतरणा या संदभात एि ल मिह यात िवभागाला ७०% िनधी िवतरीत झाला आहे असे समजून न या िव  

िवभागाकडे पाठिव यात येऊ नये तसेच सन २०१६-१७ म ये िव  िवभागाने एि ल मिह यात ८०% िनधी िवतरीत 
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कर याचा िनणय घेतला. आता िव  िवभागाकडे कुठलीही न ती येत नाही. यामुळे अथसंक पीत िनधी 

िवतरणा या संदभातील यं णा अिधक वेगवान व सुटसुटीत केली आहे. यासंदभात पदु म िवभागाने िव  

िवभागा या बदलले या कायप दतीचा अवलंब  केलेला नाही. याबाबत सिमतीने नाराजी य  केली व असे 

सुिचत केले क , ही अडचण सवच िवभागाम ये आहे. ब याच वेळेस अथसंकि पत तरतुद केलेली र कम आिण 

तािवत केले या कामाची र कम याम ये तफावत असते. सवच कामानंा ाधा य दे याची आव यकता आहे. 

ब याच कामाची िशफारस लोक ितिनध कडून कर यात येते िशवाय याचा पाठपुरावा कर यात येतो यामुळे 

यासंदभात सम वय सिमती थापन कर याची आव यकता आहे आिण सदर सिमती िव  िवभाग व इतर 

िवभागाम ये सम वय ठेव याचे काम करेल. िशवाय सम वय सिमतीकडून िनधीची छाननी झा यास 

महालेखाकारांना िवभागाचे लेखाप र ण करणे सोईचे होईल असे सिमतीचे मत आहे. उपरो  सव बाबी 

िवचारात घेता िव  िवभागाकडून िवतरीत कर यात येणा या िनधी या संदभात िव  िवभाग व इतर िवभाग 

यां याम ये सम वय ठेव यासाठी सम वय सिमती थापन कर यात यावी. सदर सिमतीम ये व र  अिधका यांचा 

समावेश कर यात यावा व िवभागाला ा  झालेला अथसंक पीत िनधी िनयोजनब द प दतीने व िवहीत वेळेत 

खच कर यासंदभात आव यक ती कायवाही कर यात यावी व या करणी केले या कायवाहीची मािहती तीन 

मिह यात सिमतीस दे यात यावी. अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

अनुदान .डी.११ "रा य शासनाचे देशांतगत ऋण" 

2.13   अिभ ाय :- मागणी .डी-११ लेखािशष ६००३ याअंतगत म य यवसायवरील रा य शासनाचे देशांतगत ऋण याम ये 

शासनाचे िनकष असे  आहे क , रा ीय सहकार िवकास िनगम कडून म छीमार सहकारी सं थांना यां ि क  नौका खरेदीसाठी 

तसेच मासळीचे सं र ण, पणन व वाहतूक तसेच भाग भांडवल या योजनासाठी कज दे यात येते. सदर कजाची परतफेड राय 

शासनामाफत कर यात येते. याक रता येक िव ीय वषात िनधी अथसंक पीत कर यात येतो. सदर िनधी अथसंक पीत 

करताना नेम या िकती िनधीची आव यकता लागणार आहे याबाबत रा ीय सहकार िवकास िनगमकडून मािहती घे यात येते. 

ा  मािहती या आधारे सदर वषाम ये िनधी अथसंक पीत कर यात येतो. रा ीय सहकार िवकास िनगम शासनास मािहती सादर 

करताना मागील िव ीय वषात िवतरीत केलेली कज, चालू िव ीय वषात अंदािजत िवतरीत कर यात येणारी कज याबाबत 

आढावा घेऊन नेमका िकती िनधी अथसंक पीत करावा लागणार आहे याची मािहती शासनास सादर करतात. 

उपरो  िनकष पाहता रा ीय सहकार िवकास िनगमकडून नो हबर, २०११ म ये कज िवतरणासाठी ५५ कोटी पये 

लागतील अस ेशासनास कळिव यात आले होते. परंतु  य ात सन २०१२-१३ या वषासाठी मागणी २५ कोटी ४४ लाख ९ 
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हजार ८०० पयेची केली होती रा ीय सहकार िवकास िनगम यांनी शासनाकडे कजाची कमी मागणी के याने मि छमारांवर 

अ याय झाला आहे. िवभागाने सन २०१२-१३ या िव ीय वषात उपरो  योजनेक रता मूळ तरतूद ३२ कोटी पयाची केली 

होती सदरह तरतूद सु दा पूणपणे वापर यात आली नाही. यातील पये ६ कोटी ५५ लाख ९० हजार २०० इतका िनधी 

यािपत कर यात आला आह ेयाव न योजना शासन तराव न तयार कराय या शासनाकडून िनधी देिखल अथसंक पीत 

कर यात येतो परं तु याची भावी अंमलबजावणी शासना या तराव न न झा यामुळे िनधी परत जाणे ही तर अ यंत 

आ ेपाह बाब आहे, प रणामी अनेक  मि छमार कजापासून वं िचत राहीले. 

2.14   िशफारस . (१) :- रा ीय सहकार िवकास िनगमकडून अथसंक पीत िनधीचे िनयोजन यो य कारे 

कर यात आले नाही. कारण रा ीय सहकार िवकास िनगम जे हा िनधीची मागणी करते यावेळी यांना अट 

मािहती असते. या बाबी िवचारात घेता अथसंक पात िनधीची मागणी करताना याचे यो य िनयोजन होणे 

आव यक होते. यामुळे भिव यात अचूक िनयोजन क न अथसंक पीत िनधीची मागणी कर यात यावी व या 

ीने  आव यक ती उपाययोजना करावी व याबाबत केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन मिह यात 

दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

2.15    िशफारस . (२) :- म छीमार सहकारी सं थांना यां ि क  नौका खरेदीसाठी तसेच मासळीचे सं र ण, पणन 

व वाहतूक यासाठी शासनाकडून िनधी िदला जातो. िवभागाकडे िनधीअभावी अनेक ताव पडून असतात. अनेक 

म छीमारांना िवशेषत: ामीण म छीमारांना शासक य योजनांची मािहती नसते. शहरी आिण सागरी भागातील 

म छीमार लोकांना योजनांचा लाभ िमळतो. परंतु  ामीण भागात जेथे पाणी साठयाचे मोठे क प आहेत तेथील 

म छीमार लोकांना योजनांचा लाभ िमळत नाही. यांना म छीमारांसाठी असले या शासक य योजनांचा लाभ 

समजावून सांिगत यास िवभागाकडे मोठ्या माणात अखिचत राहणारी र कम खच होईल.  यासाठी योजनांचा 

लाभ य गत म छीमार तसेच  यांनी थापन केले या सहकारी सं थांना बोलावून रा ीय सहकार िवकास 

िनगमकडून अ पदरात दे यात येणा या कजाची मािहती दे यासाठी िनयिमत कायशाळा घे याची आव यकता 

आहे. शासनाने म छीमारांसाठी दे यात येणारे कज, सोयी सुिवधा व सवलती या सव शासक य योजनां या 

मािहतीसाठी िनयिमतपणे येकवष  एक िकंवा दोन कायशाळा आयोिजत करावी व शासक य योजनां या 

अंमलबजावणीसाठी यांचे बोधन कर यात यावे याबाबत केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन 

मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 
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सावजिनक बांधकाम िवभाग 
 
3.1 भारताचे िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०११-१२ या वषा या िविनयोजन लेखे अहवालांतील अनुदान 

.एच-३ "गृहिनमाण", एच-४ "सिचवालय व इतर आिथक सेवा", एच-५ "माग व पूल", एच-६ "सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच", एच-७ "सामािजक सेवा व आिथक सेवा यांवरील भांडवली 

खच", एच-८ "सावजिनक बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच", एच-९ " ादेिशक 

असमतोल दू र कर यावरील भांडवली खच" या िशषाअंतगत अिधक खच व बचतीवरील खचासंबंधी आप या अहवालात 

पुढीलपमाणे अिभ ाय िदले आहेत. 

एच-३ गृहिनमाण 
 
                    . हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-३ गृहिनमाण 
(सव द मत) 

धानशीष-२२१६, गृहिनमाण 
मुळ                     २,४४,६३,२१ 
पुरक                    २,२०,६४,०० 
पुनिविनयोजन                     --- 
वषभरात परत केलेली र कम (माच 
२०१३) 

 
 
 
 
४,६५,२७,२१ 

 
 
 
 
४,६८,८१,१३ 

 
 
 
 
(+) ३,५३,९२ 
 
 
४६,८८ 

 
िटपा व भा ये :-  

अनुदानांतगत .३,५३.९२ लाख इतका ( य  अिधक खच .३,५३,९२,४६३ इतका) अिधक खच िनयमात 

बसिवणे आव यक आहे.  

 .३,५३.९२ लाख इतका अं ितम अिधक खच ल ात घेता, जुलै २०१२ म ये केलेली .२,२०,६४.०० लाख इतक  

पुरक तरतूद अपुरी अस याचे िस द झाले आिण माच २०१३ म ये . ४६.८८ लाख इतका परत केलेला िनधी अवा तव 

अस याचे िस द झाले. अनुदान अिधक खचाचे बंद झा याचे लागोपाठचे हे सहावे वष आहे. 
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ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

महालेखाकां रानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.१७२ वर दशिवलेली ि थती मागणी .एच-३, गृहिनमाण (सव 

द मत) धानशीष-२२१६, गृहिनमाण संबधी आहे. 

 सन २०१२-१३ म ये एकूण .४,६५,२७,११ लाख ( पये चारशे पास  कोटी स ावीस लाख अकरा हजार फ ) 

एवढी तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच .४,६८,८१,१३ लाख ( पये चारशे अडुस  कोटी 

ए याऐ ं शी लाख तेरा हजार फ ) प रणामी .३,५३.९२ लाख ( पये तीन कोटी ेप न लाख या णव हजार फ ) एवढा 

अिधक खच दशिव यात आला आहे. सदरचा अिधक खच य  खच नसून, मागणी .एच-३ मधील आंतर लेखा 

ह तांतरण करतांना समायोजनावरील आहे. 

 
                . लाखात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-३ गृहिनमाण 
मुख लेखाशीष-२२१६ गृहिनमाण 

८० सवसाधारण  
००१ संचालन व शासन (००) 
(०१) (२०५९ मधून यथा माण े
ले यांतगत ह तांतरण) 
मुळ    १,१६,१५.८६ 

 
 
 
 
 
 
१,१६,१५.८६ 

 
 
 
 
 
 
१,२३,१०.०७ 

 
 
 
 
 
 
(+) ६,९४.२१ 

 
िटपा व भा ये :-  

.६,९४.२१ लाख इत या अं ितम अिधक खचाची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३). 

ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.१७३ वर दशिवलेली ि थती मा य कर यात आहे. (२२१६ 

००६२). 



99 
 

  

 मुंबई अथसंक प िनयम पु ि केतील प र छेद-७२ म ये २०५९-सावजनिक बांधकाम या लेखाशीषाखाली आ थापना 

तसेच ह यारे व संय े खच आंतरखाते बदल ारे इतर भांडवली व महसुली शीषाकडे वग कर याची प दत िविहत केली आहे. 

जेणेक न सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून कर यात आले या िविवध कामावरील आ थापने व सयं ावरील खचाचे वरील 

माणात यो य िनधारण करता यावे. यानुसार प रगणना कर यासाठी खालील सू  अवलं िब यात येते. 

1) २०५९- सावजिनक बांधकामे (एक) संचालन व शासन या मु य लेखाशीषाखालील एकूण तरतूद 

वजा 

1. थािनक े ासाठी तरतूद 

2. पांत रत आ थापनेसाठी कर यात आलेली तरतूद 

3. रा य र ते िनधीकडे खच  टाक यात आलेला आ थापना खच 

4. अ य शासक य/ थािनक सं था/ खाजगी सं थांसाठी केले या कामाब ल ००५९- सावजनिक बांधकाम या 

शीषाखाली येणा या जमा रकमा 

ब. ह तांतरण करावयाचा िन वळ आ थापना खच 

क. भांडवली शीषावरील ट केवारी खच 

             (आ थापना खच) 

ड. महसुली शीषाखाली कामावर आकारावयाचा व ह तांतर करावयाचा िन वळ आ थापना खच (ब-क) 

तदनंतर उपरो  आकडेवारी या आधारे खालील माणे गुणक प रगिणत कर यात येतो :- 

वरील ड नुसार एकुण आ थापना खच 

महसुली िवभागातील सव मुख लेखाशीषा खालील मुळ बांधकामावरील एकुण खच = गुणक " यु" 

( मुख लेखाशीष) २२१७ व २२५२ वगळून 

 याव न संबं िधत लेखाशीषाकडे ह तांत रत करावयाची र कम खालील माणे प रगिणत कर यात येते. 

1. २२१६ गृहिनमाण या 

िशषाखालील तरतूद   

x यु = २२१६ गृहिनमाण तरतूद खालील 

आंतर लेखा ह तांतरण. 

2. ३०५४ – माग व पूल या 

शीषाखाली तरतूद  

( थािनक े  वगळून) 

x यु = ३०५४ र ते व पुल खालील 

आंतर लेखा ह तांतरण 
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 वरील (१) व (२) नुसार संबं िधत लेखाशीषाकडे ( हणजे २२१६ - गृहिनमाण व ३०५४ - र ते व पूल या शीषाकडे) 

खच ह तांतरण के यानंतर २०५९ – सावजिनक बांधकामे खालील उवरीत खच याच शीषाखाली रहातो. 

 हे सु  या लेखाशीषाखालील एकुण अनुदान व खच या दोही बाबी खालील आकडेवारी िनि त कर यासाठी 

सामाियक आहे. पिहली बाब पुवानुमानावर िनि त कर यात येते. द ु सरी बाब वष अखेरीस य  आकडेवारीवर िनि त 

कर यात येते. यामुळे या दो ही ट यावरील आकडेवारी तसेच या गुणका या आधारे संबं िधत शीषाकडे ह तांतर 

करावयाची र कम ठरिवली जाते तो गुणकही नेहमीच सारखा नसतो आिण या गुणकाम ये जराशी तरी तफावत झालयास ती 

परीणामत: बचत िकंवा अिध य हो यास करणपर वे कारणीभूत ठरते. हेच कारण तुत करणी झाले या अिधक 

खचाबाबत आहे. तसेच फरकाबाबातची कारणे सवसाधारणत: िविनयोजन ले यामधील संबंधीत शीषाखालील अिध य / 

बचत बाब वर िदले या प ीकरणानुसार आहेत. 

 संगत: या उपलेखाशीषाखाली दशिव यात आलेला खच का पिनक आहे. आ थापना व ह यारे व संय े यावरील 

खच थमत: २०५९ – सावजिनक बांधकाम या शीषाखाली नदिवला जातो व तदनंतर संबं िधत उपलेखाशीषाकडे आंतरखाते 

बदल केला जातो. जेणे क न महसुली शीषाखाली कामावर झालेला य  खच िदसून यावा. 

 उपरो  प रि थतीत बाजूस दशिव यात आलेला अिधक खच कृपया िनयिमत कर यात यावा. 
                    . लाखातं) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-३ गृहिनमाण 
मख लेखाशीष-२२१६ गृहिनमाण 

०७ इतर गृहिनमाण 
०५३ प रर ण व दु ती 
(००)(०१) बंधक, उ च 
यायालय, अपील शाखा 

मुळ                        २,००.०० 
पुरक                             --- 
पुनिविनयोजन          -४०.०० 

 
 
 
 
 
 
१,६०.०० 

 
 
 
 
 
 
१,५९.३८ 

 
 
 
 
 
(-) ०.६२ 

 
.०.६२ लाख इतक  अंितम बचत मूळ अथसंक पात कपात कर यात आ यामुळे वर नमुद केले या उपशीषाखाली 

माच २०१३ म ये, यापणा ारे कर यात आलेला .४०.०० लाख इतका िनधी अपु रे अस याचे िस द झाले. 

 .०.६२ लाख इत या अं ितम बचतीची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट-२०१३). 
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ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

महालेखाकां रानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.१७३ वर दशिवलेली ि थती मागणी .एच-३, गृहिनमाण,  

धानशीष – २२१६, गृहिनमाण, ०७ इतर गृहिनमाण, ०५३ प रर ण व दु ती, (००)(०१) बंधक, उ च यायालय, अपील 

शाखा (२२१६ ०३४९) संबधी आहे. 

 सन २०१२-१३ म य ेएकूण .१,६०.०० लाख ( पये एक कोटी साठ लाख फ ) एवढी तरतूद या लेखािशषाखाली 

उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच .१,५९.३८ लाख ( पये एक कोटी एकोणसाठ लाख अडतीस हजार फ ) झाला. 

प रणामी .०.६२ लाख ( पये बास  हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. सदर बचत अ य प आहे. 

 सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये केवळ .१,६०.०० लाख इतक  तरतूद खचासाठी उपल ध झाली होती. 

या तव उव रत .४०.०० लाख इतक  तरतूद समिपत करणे भाग पडले. 

                . लाखात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-३ गृहिनमाण 
मुख लेखाशीष-२२१६ गृहिनमाण 

८० सवसाधारण  
०५२ यं साम ी व साधनसाम ी 
(००)(०१) (२०५९ मधून 
यथा माण ले यांतगत ह तांतरण) 
मुळ                     ६,४७.२२ 

 
 
 
 
 
 
६,४७.२२ 

 
 
 
 
 
 
३,५८.१८ 

 
 
 
 
 
 
(-) २,८९.०४ 

 
वरील उपशीषाखालील .२,८९.०४ लाख इतक  अं ितम अिधक खचाची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट 

२०१३). 

 

मु य वेकडून, अयो य व सदोष अथसंक पीय तरतुदीमुळे अनुदान अिधक खचाने बंद झा याचे लागोपाठचे हे सहावे 

वष आहे. 
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मागील वषामधील अिधक खच खाली िदला आहे :- 

वष एकूण तरतूद खच ( .लाखात) अिधक खच 

२००७-०८ १,८०,७३.१५ २,२६,५७.५६ ४५,८४.४१ 
२००८-०९ २,५६,०१.३९ ३,०१,८२.७३ ४५,८१.३४ 
२००९-१० २,९३,९८.९० ३,६२,२१.७९ ६८,२२.८९ 
२०१०-११ ३,१५,७०.२० ४,१५,७१.२८ १,००,०१.०८ 
२०११-१२ २,७२,४१.४४ ३,१३,१४.७५ ४०,७३.३१ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.१७३ वर दशिवलेली ि थती मा य कर यात आहे. (२२१६ 

०३३१) 

 मुंबई अथसंक प िनयम पु ि केतील प र छेद-७२ म ये २०५९-सावजनिक बांधकामे या लेखाशीषाखाली आ थापना 

तसेच ह यारे व संय े खच आंतरखाते बदला ारे इतर भांडवली व महसुली शीषाकडे वग कर याची प दती िविहत केली आहे 

क , जेणेक न सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून कर यात आले या िविवध कामावरील योजनासाठी या खचाचे यो य 

िनधारण करता यावे. ानुसार प रगणना कर यासाठी खालील सू  अवलं िब यात येते. 

अ) २०५९- सावजिनक बांधकामे (एच-६) यं सामु ी व साधनसामु ी या लेखाशीषाखालील एकूण तरतूद. 

वजा 

1. थािनक े ासाठी कर यात आलेली तरतूद 

2. रा य र ते िनधीकडे खच  टाक यात आलेला ह यारे व संयं े खच 

3. अ य शासक य/ थािनक सं था/ खाजगी सं थां या कामाब ल व  

4. ००५९- सावजनिक बांधकाम या शीषाखाली येणा या जमा रकमा 

ब) ह तांतरण करावया या िन वळ ह यारे व संयं े खच – (वजा) 

क) भांडवली शीषावर ट केवारी खच (ह यारे व संयं े खच)  

ड) एकूण (ब व क) महसुली शीषाखालील कामावर आकारावया या व करावया या एकूण ह यारे व संयं े खच. त ंतर 

उपरो  आकडेवारी या आधारे खालील माणे गुणक प रगिणत कर यात येतो.  
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वरील ड नुसार एकुण ह यारे व संयं े खच 

महसुली िवभागातील सव मुख लेखाशीषा खालील मुळ बांधकामावरील एकुण खच = गुणक " यु" 

( मुख लेखाशीष) २२१७ व २४०६ वगळून) 

 याव न संबं िधत लेखाशीषाकडे ह तांत रत करावयाची र कम खालील माणे प रगिणत कर यात येते. 

1. २२१६ गृहिनमाण या 

िशषाखालील तरतूद 

( थािनक े  वगळून)   

x यु = २२१६ गृहिनमाण खालील आंतर 

लेखा ह तांतरण. 

2. ३०५४ – माग व पूल या 

शीषाखाली तरतूद  

( थािनक े  वगळून) 

x यु = ३०५४ र ते व पुल खालील 

आंतर लेखा ह तांतरण 

  

वरील (१) व (२) नुसार संबं िधत लेखाशीषाकडे ( हणजे २२१६ - गृहिनमाण व ३०५४ - र ते व पूल या शीषाकडे) 

खच ह तांतरण के यानंतर २०५९ – सावजिनक बांधकामे खालील उवरीत खच याच शीषाखाली रहातो. 

 हे सु  या लेखाशीषाखालील एकुण "अनुदान" व "खच" या दो ही बाबीखालील आकडेवारी िनि त कर यासाठी 

सामाियक आहे. पिहली बाब पुवानुमानावर िनि त कर यात येते. तर दु सरी वष अखेरीस य  आकडेवारीवर िनि त 

कर यात येते. यामुळे या दो ही ट यावरील आकडेवारी तसेच या गुणका या आधारे संबं िधत शीषाकडे ह तांतर 

करावयाची र कम ठरिवली जाते तो गुणकारी नेहमीच सारखा नसतो. आिण या गुणकाम ये जराशी तरी तफावत झा यास ती 

परीणामत: बचत िकंवा अिध य हो यास करणपर वे कारणीभूत ठरते. व हेच कारण तुत करणी झाले या अिध यबाबत 

दे यात येत आहे. तसेच फरकाबाबातची कारणे सवसाधारणत: िविनयोजन ले यामधील संबंधीत शीषाखालील अिध य / 

बचत बाब वर िदले या प ीकरणानुसार आहेत. 

 संगत: या उपलेखाशीषाखाली दशिव यात आलेला खच का पिनक आहे. आ थापना व ह यारे व संय े यावरील 

खच खच थमत: २०५९ – सावजिनक बांधकाम या शीषाखाली न दिवला जातो व त ंतर संबं िधत उपलेखाशीषाकडे 

आंतरखाते बदल केला जातो. जेणेक न महसुली शीषाखाली कामावर झालेला य  खच िदसून यावा. 

 उपरो  प रि थतीत बाजूस दशिव यात आलेला बचत कृपया मािपत कर यात यावी. 
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एच-४-सिचवालय व इतर आिथक सेवा 

. हजारांत) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) बचत 

(-) 

अनुदान मांक एच-४-से े टरीएट व इतर – 
आिथक सेवा 

धानशीष-२४०६, वनीकरण व व यजीवन 
३०५१, बं दरे व दीपगृहे 
३०५३, नागरी िवमानचालन 
३४५१, सिचवालय-आिथक सेवा 
द मत 
मुळ                        ४०,८७,८३ 
पुरक                                  --- 
पुनिविनयोजन                      --- 
वषभरात परत केलेली र कम (माच २०१३) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
४०,८७,८३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
३१,१०,३० 

 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ९,७७,५३ 
 
 
९,७३,६१ 

 
िटपा व भा ये :-  

.९,७७.५३ लाख इतक  अं ितम ल ात घेता, अनुदानांतगत यापणासाठी िवचारात घेतलेली केवळ .९,७३,६१ 

लाख इतका िनधी अपुरा अस याचे िस द झाले. अनुदान बचतीचे बंद झा याचे हे लागोपाठचे आठवे वष आहे. 

ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

महालेखाकां रानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.१७४ वर दशिवलेली ि थती मागणी .एच-४- से े टरीएट व 

इतर – आिथक सेवा धानशीष-२४०६-वनीकरण व व यजीवन, ३०५१-बंदरे व दीपगृहे, ३०५३- नागरी िवमानचालन व 

३४५१-से े टरीएट-आिथक सेवा संबधी आहे. 

 सन २०१२-१३ या िव ीय वषात मागणी .एच-४ खाली एकूण .४०,८७.८३ लाख ( पये चाळीस कोटी 

स याऐ ंशी लाख याऐ ंशी हजार फ ) इतके अनुदान उपल ध होते. तर या तुलनेत य  खच .३१,१०.३० लाख ( पये 

एकतीस कोटी दहा लाख तीस हजार फ ) दशिव यात आला आहे. प रणामी .९,७७.५३ लाख ( पये नऊ कोटी स याह र 

लाख ेप न हजार फ ) बचत दशिव यात आली आहे. 
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 सन २०११-१२ म ये .९,७३.६१ लाख ( पये नऊ कोटी याह र लाख एकस  हजार फ ) एवढे अनुदान समिपत 

कर यात आले अस याने य ात .३.९२ लाख इतक  बचत झाली आहे. सदर बचत मागणी .एच-४ मधील एकि त 

बचत आहे.  

                   . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-४-से े टरीएट व 
इतर – आिथक सेवा 

धानशीष-२४०६, वनीकरण व 
व यजीवन 
०२ पयावरणीय वनीकरण व 
व यजीवन 
११२ सावजिनक उ ान े
(००)(०१) संचालक, उपवने व 
उ ान े
मुळ                         ८,८८.५० 
पुरक                                 --- 
पुनिविनयोजन          (-) ९६.५३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
७,९१.९७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
७,९१.२४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ०.७३ 
 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची मागणी . एच-४-से े टरीएट व इतर – आिथक सेवा, 

धानशीष-२४०६-वनीकरण व व यजीवन, ०२ पयावरणीय वनीकरण व व यजीवन, ११२ सावजिनक उ ाने, (००)(०१) 

संचालक, उपवने व उ ाने, (००)(०१) संचालक, उपवने व उ ाने (२४०६ ०८०१) संबंधी आहे. 

 सन २०१२-१३ म ये एकूण .७,९१.९७ लाख ( पये सात कोटी ए या णव लाख स याव ण हजार फ ) एवढी 

तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच .७,९१.२४ लाख ( पये सात कोटी ए या णव लाख 

चोवीस हजार फ ) झाला. प रणामी .०.७३ लाख ( पये याह र हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. 
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 संचालक, उपवने व उ ाने यां या अिधप याखालील पुणे कायालयाचे वै क य खचाबाबतचे .०.७३ लाख इत या 

रकमेचे देयक कोषागार कायालयाकडून आ ेपासह परत आ यामुळे सदर बचत झालेली आहे. 

 संचालक, उपवने व उ ाने यां या आ थापनेवरील १० पदे र  अस यामुळे .९६.५३ लाख एवढे अनुदान समिपत 

कर यात आले.  

               . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-४-से े टरीएट व 
इतर – आिथक सेवा 

धानशीष-३४५१, सिचवालय- 
आिथक सेवा 
(०९०) सिचवालय 
(००)(०१) सावजिनक बांधकाम 
िवभाग 
मुळ                       २९,६६.६५ 
पुरक                               --- 
पुनिविनयोजन       (-) ८,५०.४३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
२१,१६.२२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
२१,१३.०४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ३.१८ 

 

ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची मागणी . एच-४-से े टरीएट व इतर–आिथक सेवा, धानशीष-

३४५१-सिचवालय-आिथक सेवा, (०९०) सिचवालय, (००)(०१) सावजिनक बांधकाम िवभाग (३४५१०२६२) संबंधी 

आहे. 

 सन २०१२-१३ म ये एकूण .२१,१६.२२ लाख ( पये एकवीस कोटी सोळा लाख बावीस हजार फ ) एवढी तरतूद 

या लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच .२१,१३.०४ लाख ( पये एकवीस कोटी तेरा लाख चार हजार 

फ ) झाला. प रणामी .३.१८ लाख ( पये तीन लाख अठरा हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. 
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 वेतन व आ थापना िवषयक खचाची देयके आ ेप घेऊन अिधदान व लेखा कायालयाकडून वष संप यानंतर 

िवभागास परत के यानंतर याचे िनराकरण क न देयक पु हा सादर करणे श य न झा यामुळे .३.१८ लाख इतक  बचत 

झाली आह.े तसेच अिधदान व लेखा कायालय येथे सन २०१२-१३ या आिथक वषातील माच २०१३ या मिह याचे 

खचमेळाचे काम हे उिशरा होत अस याने सदर .३.१८ लाख इतक  बचतीची र कम वेहीच यािपत करणे श य झाले 

नाही. 

 िवभागा या आ थापनेवरील ९९ र  पदे न भर याने .८५०.४३ लाख एवढे अनुदान समिपत करणे भाग पडले. 

               . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) बचत 
(-) 

अनुदान मांक एच-४-से े टरीएट व इतर – आिथक सेवा 
धानशीष-३०५१, बं दरे व दीपगृहे 

०२ लहान बंदरे 
१०२ बंदर यव थापन 
(००)(०१) अधी क अिभयंता संक पिच  मंडळ, नवी 
मुंबई  
मुळ                             २१.५७ 
पुरक                               --- 
पुनिविनयोजन           (-) १४.९३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
६.६४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
६.६४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 

बचत अंतलात के यामुळे माच २०१३ म ये वर नमुद केले या उपशीषाखाली .९,६१.९ लाख इतका िनधी 

काढ यात आला आिण .३.९१ लाख इतक  अं ितम बचत ल ात घेता, ादेिशक ािधकरणांनी परत केलेला िनधी अपूरा 

अस याचे िस द झाले. 

 .३.९१ लाख इत या अं ितम बचतीची कारणे िति त आहेत (ऑग ट २०१३). 

ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ मागणी . एच-४-से े टरीएट व इतर – आिथक सेवा, धानशीष-

३०५१, बंदरे व दीपगृहे, ०२ लहान बंदरे, १०२ बंदर यव थापन, (००)(०१) अधी क अिभयंता संक पिच  मंडळ, नवी 

मुंबई (३०५१ ०४९२) संबंधी आहे. 
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 सन २०१२-१३ म ये एकूण .६.६४ लाख ( पये सहा लाख चौस  हजार फ ) एवढी तरतूद या लेखािशषाखाली 
उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच .६.६४ लाख ( पये सहा लाख चौस  हजार फ ) झाला. य  खच एकूण 
अनुदाना एवढाच झाला अस याने, बचत / अिधक खच झालेला नाही. 
 पदे र  अस यामुळे .१४.९३ लाख एवढे अनुदान समिपत करणे भाग पडले. 
अनुदान मांक-एच-४-से े टरीएट व इतर आिथक सेवा 

3. बचतीसह अनुदान बंद हो याचे हे लागोपाठचे आठवे वष आहे, यातून अ यािधक अंदाज के याचे व यामुळे सदोष 
अथसंक प अस याचे िनदशनात येते. 

आधी या वषातील बचत खाली िद या माणे आहे :- 
 

वष एकूण तरतूद खच ( .लाखात) अिधक खच 
२००५-०६ २०,७८.८५ १८,१०.१९ २,६८.६६ 
२००६-०७ २१,२९.०१ १८,४९.०५ २,७९.९६ 
२००७-०८ २१,५१.९३ २०,२६.५० १,२५.४३ 
२००८-०९ २४,५१.८३ २१,७८.७० २,७३.१३ 
२००९-१० ३०,३४.२७ २६,८२.३२ ३,५१.९५ 
२०१०-११ ३६,२८.०१ २८,७८.१५ ७,४९.८६ 
२०११-१२ ३९,८७.१० २९,५६.२४ १०,३८.८६ 

 
एच-५-माग व पूल 

. लाखांत) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

अनुदान मांक एच-५- माग व पूल 
धानशीष -३०५४, माग व पूल 

द मत 
मुळ                      २८,३९,२८,००              
पूरक                      ४,१७,०५,२३         
वषाभरात परत केलेली र कम 
(माच२०१३) 
 
भा रत 
मुळ                   १५,०० 
पूरक                   ---- 
वषाभरात परत केलेली र कम 
(माच२०१३) 

 
 
 
 
 
३२,५६,२३ 
 
 
 
 
 
१५,०० 
 

 
 
 
 
 
२६,९६,९१,८८ 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
-५,५९,४१,३५ 
 
४,८२,२९,७१ 
 
 
(-)१५,०० 
 
१५,०० 
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टीपा व भा ये : -  

अनुदानातील . २६,९६,९१.८८ लाखांचा एकूण खच हा , २८,३९,२८.०० लाखांचा मूळ तरतुदी इतकाही झाला 

. ४,१७,०५.२३ लाखाची पूरक तरतूद (जुलै, २०१२ म ये .६७,०५.२३ लाख, िडसबर,२०१२ म ये . ३,५०.०० 

(लाख)) अनाव यक अस याचे िस द झाले. तसेच अनुदानातील .५,५९,४१.३५ लाखांची अं ितम बचत ल ात घेता, माच, 

२०१३ .४,८२,२९.७१ लाखांचा परत कर यात आलेला िनधी अपया  अस याचे िस द झाले. 

ापन : -  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची प-ृ१७५- वर दशिवलेली ि थती मागणी .एच-५ माग व पूल 

धानिशष ३०५४ माग व पूल या संबंधी आहे. 

 यासंदभात प  कर यात येते क , सन २०१२-१३ म ये या लेखािशषाखाली एकूण .३२,५६,३३.२३ लाख ( पये 

तीन हजार दोनशे छ पन कोटी तेहतीस लाख तेवीस हजार फ ) एवढी एकूण अथसंक पीय तरतूद उपल ध होती. या तुलनेत 

खच .२६,९६,९१.८८ लाख ( पये दोन हजार सहाशे शहा णव कोटी ऐ या णव लाख अ याऐ ं शी हजार फ ) झाला. 

प रणामी .५५९,४१.३५ लाख ( पये पाचशे एकोणसाठ कोटी एकेचाळीस लाख प तीस हजार फ ) बचत दशिव यात 

आली आहे. तथािप संपूण वषाम ये .४८२,२९.७१ लाख ( पये चारशे याऐ ं शी कोटी एकोणतीस लाख एकाह र हजार 

फ ) एवढी र कम समिपत केली अस याने य ात .७७,११.६४ लाख ( पये स याह र कोटी अकरा लाख चौस  हजार 

फ ) एवढी बचत झालेली आहे. 

 .४,८२,२९.७१ लाख ( पये चारशे याऐ ं शी कोटी एकोणतीस लाख एकाह र हजार फ ) इत या समिपत 

रकमेम ये .३,१६,७०.४३ लाख ही योजनेतर तर .१,६५,५९.२८ लाख योजनांतगत तरतूदी या लेखािशषाखालील बचत 

आहे. योजनेतर समिपत र कमेत (३०५४ ०२४७) या लेखािशषाखाली क ीय माग िनधी अंतगत क  शासनाकडून िव ीय 

वषात य  उपल ध होणारी तरतूद अस याने या लेखािशषा एवढे अंदाज िनि त कर यात येऊन उव रत र कम 

.६५,३७.०० लाख समिपत कर यात आली. योजनांतगत तरतूदी या .१,६५,५९.२८ लाख इत या बचतीम ये 

.४६.७७.८३ लाख इतक  बचत ही तेरावा िव  आयोग अनुदान-ेदु गम े ातील र यांचा िवकास (३०५४२३६६) 

क ाकडून ा  तरतूदीचा समावेश आहे. सदरची तरतूद क शासनाकडून ा  होत अस याने िव  िवभागा या सहमतीनंतर 

सदर तरतूदीचा सन २०१३-१४ म ये िविनयोग कर यात आला आहे. सन २०११-१२ म ये तेरावा िव  आयोगांतगत 

क शासनाकडून ा  तरतूदीपैक  या तरतूदी समिपत कर यात आ या या पुढील िव ीय वषात सन २०१२-१३ म ये पु हा 

अथसंकि पत कर यात येऊन खच कर यात आ या आहेत. 
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                 . लाखांत) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

अनुदान मांक एच-५ माग व पूल 
धानशीष -३०५४, माग व पूल ०३, 

रा य महामाग  
१०२ पूल 
(०१) बांधकामे  
(०१)(०१) सवसाधारण मोठे/लहान 
बांधकाम े
मुळ                              १,५०.०० 
पूरक                                     ---- 
पुनिविनयोजन               (-) ३०.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
१,२०.०० 
 

 
 
 
 
 
 
 
१,१९.९९ 

 
 
 
 
 
 
 
(-)०.०१ 

 

 

ापन : -  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची प-ृ१७६- वर दशिवलेली ि थती मागणी .एच-५ माग व पूल 

धानिशष ३०५४ माग व पूल, ०३, रा य महामाग, १०२ पूल, (०१) बांधकाम,े (०१)(०१) सवसाधारण मोठे/लहान 

बांधकाम े(३०५४००६९) या सं बंधी आहे. 

 सन २०१२-१३ म ये एकूण .१५०.०० लाख ( पये एक कोटी प नास लाख फ ) एवढी एकूण अथसंक पीय 

तरतूद या लेखाशीषाखाली उपल ध होती. यापैक  .१२०.०० लाख ( पये एक कोटी वीस लाख फ ) एवढी तरतूद 

िवतरीत कर यात आली होती. तर या तूलनते य  खच .११९.९९ लाख (एक कोटी एकोणीस लाख न या णव हजार) 

दशिव यात आली आहे. प रणामी .०.०१ लाख ( पये एक हजार फ ) बचत झा याचे िदसून येते. सदर बचत अ य प 

अस याने मािपत कर यात यावी. 

 सन २०११-१२ या वषात िव  िवभागाने मंजूर केलेले सुधारत अंदाज िवचारात घेता .३०.०० ल  इतक  तरतूद 

समिपत कर यात आली आहे. 
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                . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-५ माग व पूल 
धानशीष -०४ िज हा व इतर माग 

८०० इतर खच 
(०१)(०१) क ीय माग िनधी (वाटप) 
मोठी बांधकाम े
मुळ                        १,१२,२७.०० 
पूरक                                     ---- 
पुनिविनयोजन         (-) २४,०२.८९ 

 
 
 
 
 
 
 
८८,२४.१९ 

 
 
 
 
 
 
 
८८,१९.७२ 

 
 
 
 
 
 
 
(-)४.४७ 

 
ापन : -  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची प-ृ१७६- वर दशिवलेली ि थती मागणी .एच-५ माग व पूल 

धानशीष -०४ िज हा व इतर माग, ८०० इतर खच, (०१)(०१) क ीय माग िनधी (वाटप) मोठी बांधकाम े(३०५४०१६७) 

संबंधी आहे. 

 सन २०१२-१३ म ये या लेखािशषाखाली एकूण अथसंक पीय तरतूद .१,१२,२७.०० ( पये एकशे  बारा कोटी 

स ािवस लाख फ ) एवढी कर यात आली होती. यापैक  .८८,२४.१९ लाख ( पये अ याऐ ं शी कोटी चोवीस लाख 

एकोणीस हजार फ ) एवढी तरतूद िवतरीत कर यात आली होती. तर या तूलनेत य  खच .८८,१९.७२ लाख (एक 

अ याऐ ं शी कोटी एकोणीस लाख बहा र हजार फ ) दशिव यात आली आहे. प रणामी .४.४७ लाख ( पये चार लाख 

स ेचाळीस हजार फ ) बचत झा याचे िदसून येते. 

 या वषात े ीय कायालयांकडून कर यात आलेली मागणी व िव  िवभागाने मंजूर केलेले सुधारीत अंदाज िवचारात 

घेता .२४,०२.८१ लाख तरतूद समिपत कर यात आली. अं ितम बचत .४.४७ लाख ही अं ितम िवतरीत तरतूदी या तुलनेत 

अ प अस यामुळे मािपत कर यात यावी. 
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                 . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

पृ  मांक- १७६ 
अनुदान मांक एच-५ माग व पूल 

धानशीष -८० सवसाधारण 
८०० इतर खच 
(००)(०६) तेरा या िव  आयोगा या 
क ीय सहा यातून अवघड े ातील 
र याचा िवकास 
मुळ                           ७५,५६.९५ 
पूरक                                    ---- 
पुनिविनयोजन         (-) ४६,७७.८३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
२८,७९.१२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
२८,७९.११ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-)०.०१ 

 
. ४.४९ लाखांची अं ितम बचत ल ात घेता, कोण याही िविनिद  कारणािशवाय माच, २०१३ म ये वरील 

उपशीषाखालील काढ यात आलेला .७१,१०.६४ लाखांचा िनधी अपुरा अस याचे िस द झाले. 

.४.४९ लाख  इत या अं ितम बचतीची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३). 

ापन : -  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची प-ृ१७६- वर दशिवलेली ि थती मागणी .एच-५ माग व पूल 

धानशीष -३०५४ माग व ८० सवसाधारण, ८०० इतर खच, (००)(०६) तेरा या िव  आयोगा या क ीय सहा यातून 

अवघड े ातील र याचा िवकास (३०५४२३६६) संबंधी आहे. 

 सन २०१२-१३ म ये या लेखािशषाखाली एकूण .७५,५६.९५ लाख ( पये पंचाह र कोटी छप न लाख पं या नव 

हजार फ ) एवढी एकूण अथसंक पीय तरतूद या लेखाशीषाखाली मंजूर होती. 

 यापैक  .२८,७९.१२ लाख ( पये अ ावीस कोटी एकोणऐं शी लाख बारा हजार फ ) एवढी तरतूद उपल ध होती. 

तर या तूलनेत य  खच .२८,७९.११ लाख ( पये अ ावीस कोटी एकोणऐंशी लाख अकरा हजार फ ) दशिव यात 

आला आहे. प रणामी .०.०१ लाख ( पये एक हजार फ ) दशिव यात आला आहे. प रणामी .०.०१ लाख ( पये एक 

हजार फ ) बचत झा याचे िदसून येते. सदर बचत एकूण अनुदाना या तुलनेत अ प अस याने मािपत कर यात यावी.  

 या लेखािशषाखाली क ाकडून रा य िविश  गरजा-दु गम े ातील र ते िवकासासाठी अनुदान ा  होते. सन 

२०११-१२ म ये खच न होऊ शकलेले अनुदान यपगत न होता सन २०१२-१३ म ये अथसंक पीत कर यात येऊन तसेच, 
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सन २०१२-१३ म ये खच न होऊ शकलेले अनुदान वयपगत न होता सन २०१३-१४ म ये अथसंक पीय कर यात येऊन 

खच कर यात आले. 

एच-६-सावजिनक बांधकामे आिण शासक य व कायचालन इमारती 

 
                    . हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-६ सावजिनक 
बांधकामे आिण शासिकय व 
कायचालन इमारती 

धानिशष -२०५९ सावजिनक 
बांधकाम 
२२०२, सवसाधारण िश ण 
२२०३, तं िश ण 
२२०५, कला व सं कृती 
२२१०, वै क य सेवा व 
सावजिनक आरो य 
२२१७, नगरिवकास 
२२३०, कामगार व सेवायोजन 
२४०३, पशुसंवधन 
२४०५, म य यवसाय 
द मत – 
 

मुळ                   १७,८८,१०,८० 
पुरक                    ३,६२,९५,०५ 
वषभरात परत केलेली र कम (माच 
२०१३) 
 
भा रत  
मुळ                           ३,०२,८० 
पुरक                                   --- 
पुनिविनयोजन                       --- 
वषभरात परत केलेली र कम (माच 
२०१३) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२१,५१,०५,८५ 
 
 
 
 
 
 

३०२,८० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१९,२३,८०,२८ 
 
 
 
 
 
 

२,८२,९२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) २,२७,२५,५७ 
 
२,२०,५२,८५ 
 
 
 

(-) १९,८८ 
 
१९,८८ 
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िटपा व भा ये :-  

. २,२७,२५.५७ लाखांची अं ितम बचत िवचारात घेता .२,२०,५२.८५ लाखांचा परत केलेला िनधी अपुरा 

अस याचे िस द झाले. 

ापन :-  

महालेखापाल नी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.१७९ वर दशिवलेली ि थतीत मागणी अनुदान मांक एच-६ 

सावजिनक बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम २२०२, सवसाधारण 

िश ण २२०३, तं िश ण २२०५, कला व सं कृती २२१०, वै क य सवेा व सावजिनक आरो य २२१७, नगरिवकास 

२२३०, कामगार व सेवायोजन २४०३, पशुसंवधन २४०५, म य यवसाय संबंधी आहे. 

 सन २०१२-१३ या िव ीय वषात मागणी .एच-६ खाली एकूण .२१,५१,०५.८५ लाख ( पये दोन हजार एकशे 

एकान व कोटी पाच लाख पंचाऐ ं शी हजार फ ) इतके अनुदान उपल ध होते. तर या तूलनेत य  खच .१९,२३,८०.२८ 

लाख ( पये एक हजार नऊशे तेवीस कोटी ऐ ं शी लाख अ ावीस हजार फ ) दशिव यात आला आहे. प रणामी 

.२,२७,२५.५७ लाख ( पये दोनशे स ावीस कोटी पंचवीस लाख स ाव न हजार फ ) बचत झा याचे दशिव यात आले 

आहे. 

 सन २०१२-१३ म ये .२,२०,५२.८५ लाख एवढे अनुदान समिपत कर यात आले अस याने य ात 

.६,७२.७२ लाख ( पये सहा कोटी बाह र लाख बाह र हजार फ ) इतक  बचत झाली आहे. सदर बचत मागणी मांक 

एच-६ मधील एकि त बचत आहे. 

महालेखापाल नी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.१७९ वर दशिवलेली ि थतीत मागणी अनुदान मांक एच-६ 

सावजिनक बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम २२०२, सवसाधारण 

िश ण २२०३, तं िश ण २२०५, कला व सं कृती २२१०, वै क य सेवा व सावजिनक आरो य २२१७, नगरिवकास 

२२३०, कामगार व सेवायोजन २४०३, पशुसंवधन २४०५, म य यवसाय संबंधी आहे. 

 सन २०१२-१३ या िव ीय वषात मागणी .एच-६ खाली एकूण .३,०२.८० लाख ( पये तीन कोटी दोन लाख 

ऐ ंशी हजार फ ) एवढी भारीत तरतूद उपल ध झाली होती. तर या तूलनेत य  खच .२,८२.९२ लाख ( पये दोन कोटी 

याऐ ंशी लाख या णव हजार फ ) दशिव यात आला आहे. प रणामी .१९.८८ लाख ( पये एकोणवीस लाख अ ाऐंशी 

हजार फ ) बचत झा याचे दशिव यात आले आहे. सदर बचत अ प असून बचतीची र कम वषअखेरीस समिपत कर यात 

आली आहे. 
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                . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-६ सावजिनक 
बांधकामे आिण शासिकय व 
कायचालन इमारती 

धानिशष -२०५९ सावजिनक 
बांधकाम 
८० सवसाधारण 
००१ संचालन व शासन 
(०७) अिध क अिभयंता, दु धशाळा 
बांधकाम मंडळ, मुंबई 
(०७)(०१) पयवे ण 
मुळ                                 ९४.७९ 
पुरक                                      --- 
पुनिविनयोजन               (-) १९.२८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
७५.५१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
७५.४८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ०.०३ 

 
ापन :-  

महालेखापाल नी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.१८१ वर दशिवलेली ि थतीत मागणी अनुदान मांक एच-६ 

सावजिनक बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम, ८० सवसाधारण, 

००१ संचालन व शासन, (०७) अिध क अिभयंता, दु धशाळा बांधकाम मंडळ, मुंबई, (०७)(०१) पयवे ण 

(२०५९२६२६) संबंधी आहे. 

 सन २०१२-१३ म ये .७५.५१ लाख ( पये पंचाह र लाख एकाव न हजार फ ) एवढी अथसंक पीय तरतूद या 

लेखािशषाखाली उपल ध होती. या तूलनेत य  खच .७५.४८ लाख ( पये पंचाह र लाख अ ेचाळीस हजार फ ) 

दशिव यात आला आहे. प रणामी .०.०३ लाख ( पय ेतीन हजार फ ) बचत झा याचे दशिव यात आले आहे.  

र  पदे न भर यामुळे .१९.२८ लाख इतके अनुदान समिपत कर यात आले. 
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                  . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-६ सावजिनक 
बांधकामे आिण शासिकय व 
कायचालन इमारती 

धानिशष -२०५९ सावजिनक 
बांधकाम 
८० सवसाधारण 
००१ संचालन व शासन 
(३४) अिध क अिभयंता, 
सावजिनक बांधकाम मंडळ, 
यवतमाळ 
(३४)(०१) पयवे ण 
मुळ                                 ९७.८५ 
पुरक                                      --- 
पुनिविनयोजन               (-) १९.६० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
८६.२५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
८५.२८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ०.९७ 

 
 

ापन :-  
महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १८१ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६-सावजिनक 

बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती धानिशष-२०५९ सावजिनक बांधकाम, सवसाधारण, ००१ सचांलन व 

शासन, (३४) अिध क अिभयंता, सा.बां .मंडळ,यवतमाळ,(३४)(०१) पयवे ण (२०५९२६४४) संबधी आहे. 

सन २०१२-१३ म ये  ८६.२५ लाख ( पये शाऐ ं शी लाख पंचवीस हजार फ )  एवढी अथसंक पीय तरतूद या 

लेखािशषाखाली उपल ध होती. या तुलनेत य  खच  ८५.२८ लाख ( पये पं याऐ ं शी लाख अ ावीस हजार फ ) 

दशिव यात आला आहे. प रणामी . ०.९७ लाख ( पये स या णव हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. 

या लेखिशषाखालील .०.९७ लाख इतका खच अनवधानाने काया वयन-२०५९२६५३ या लेखािशषावर न दिवला 

गे यामुळे .०.९७ लाख इतक  बचत िदसून येते. 

र  पदे न भरली गे यामुळे .११.६० लाख इतके अनुदान समिपत कर यात आले. 
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                  . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-६ सावजिनक 
बांधकामे आिण शासिकय व 
कायचालन इमारती 

धानिशष -२२१० वै िकय सेवा व 
सावजिनक आरो य 
०१, नागरी आरो य सेवा- 
िवषमिचिक सा 
८००- इतर खच इमारती- वे छा 
अनुदानांमधून िव  यव था केलेली 
लहान बांधकाम े
(००)(०४) सहसंचालक, आरो य 
सेवा (वै क य), मुंबई 
मुळ                              २,००.०० 
पुरक                                      --- 
पुनिविनयोजन               (-) ४०.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१,६०.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१,४२.७७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) १७.२३ 

 
ापन :-  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १८६ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६ सावजिनक 

बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती, धानिशष -२२१० वै िकय सेवा व सावजिनक आरो य, ०१, नागरी 

आरो य सेवा- िवषमिचिक सा, ८००- इतर खच इमारती- वे छा अनुदानांमधून िव  यव था केलेली लहान बांधकामे, 

(००)(०४) सहसंचालक, आरो य सेवा (वै क य), मुंबई (२२१० ००५७) संबधी आहे. 

सन २०१२-१३ म ये .१,६०.०० लाख ( पये एक कोटी साठ लाख फ )  एवढी तरतूद या लेखािशषाखाली 

उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .१,४२.७७ लाख ( पये एक कोटी बेचाळीस लाख उ याह र हजार फ ) झाला. 

प रणामी .१७.२३ लाख ( पये सतरा लाख तेवीस हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. 

सदर बचत सहसंचालक, आरो य सेवा (वै क य), मुंबई यां याकडील िवखुरले या लहानलहान कामांवरील आहे. 

सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये तुत लेखािशषाखाली एकूण .१,६०.०० लाख इतके अनुदान खचासाठी 

उपल ध झाले होते. यामुळे उव रत .४०.०० लाख इतके अ ा  अनुदान समिपत करणे भाग पडले. 
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                  . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-६ सावजिनक 
बांधकामे आिण शासिकय व 
कायचालन इमारती 

धानिशष -२२१७ नगरिवकास 
०१ रा य भांडवल िवकास 
००१ संचालक व शासन 
(००)(०१) सहसंचालक बी.डी.डी. 
चाळ 
मुळ                              ५,६०.८८ 
पुरक                                      --- 
पुनिविनयोजन               (-) ७६.२० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
४,८४.६८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
४,५८.५६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) २६.१२ 

 
 
 

ापन :-  
महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १८६ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६ सावजिनक 

बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती, धानिशष -२२१७ नगरिवकास, ०१ रा य भांडवल िवकास, ००१ 

संचालक व शासन (००)(०१) सहसंचालक बी.डी.डी. चाळ (२२१७ ०२३४) संबधी आहे. 

सन २०१२-१३ म ये एकूण .४,८४.६८ लाख ( पये चार कोटी चौ याऐ ं शी लाख अडुस  हजार फ )  एवढी 

तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .२,१९.९८ लाख ( पये दोन कोटी एकोणीस लाख 

अ या णव हजार फ ) झाला. प रणामी .२६.१२ लाख ( पये स वीस लाख बारा हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात 

आली आहे. 

सन २०१२-१३ या िव ीय वषात सेवािनवृ /िनधन झाले या कमचा यां या सहा या वेतन आयोगा या फरकाची 

देयके िवलंबामुळे अिधदान व लेखा कायालयाने ि वकारली नाहीत. यामुळे .२६.१२ लाख इतक  बचत िदसून येते. 

र  पदे न भर यामुळे .७६.२० लाख इतके अनुदान समिपत कर यात आले.  
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                 . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-६ सावजिनक 
बांधकामे आिण शासिकय व 
कायचालन इमारती 

धानिशष -२४०३ पशुसंवधन 
८०० इतर खच वे छा 
अनुदानांमधुन िव  यव था केलेली 
लहान बांधकाम े
(००)(०१) आयु , पशुसंवधन 
मुळ                              ३,००.०० 
पुरक                                      --- 
पुनिविनयोजन               (-) ६०.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२,४०.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२,१९.९८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) २०.०२ 

 
वरील उपशीषाखालील .११,१५.७० लाखांची अं ितम बचत ल ात घेता, कोणतेही िविनिद  कारण न देता माच 

२०१३ म ये यपण/पुनिविनयोजना ारे काढ यात आलेला .१,५७,५२.२६ लाखांचा िनधी अपुरा अस याचे िस द झाले. 

 .११,१५.७० लाख इत या अं ितम बचतीची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३). 

ापन :-  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १८६ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६ सावजिनक 

बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती, धानिशष -२४०३ पशुसंवधन, ८०० इतर खच वे छा अनुदानांमधुन 

िव  यव था केलेली लहान बांधकाम,े (००)(०१) आयु , पशुसंवधन (४०३०९६४) संबधी आहे. 

सन २०१२-१३ म ये एकूण .२,४०.०० लाख ( पये दोन कोटी चाळीस लाख फ ) एवढी तरतूद या 

लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .२,१९.९८ लाख ( पये दोन कोटी एकोणीस लाख अ या णव 

हजार फ ) झाला. प रणामी .२०.०२ लाख ( पये वीस लाख दोन हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. 

सन २०१२-१३ म ये संबं िधत बांधकामाकरीता पु रेसे ताव न झा यामुळे .२०.०२ लाख इतक  बचत झाली 

आहे. 

सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये तुत लेखािशषाखाली एकूण .२४०.०० लाख इतके अनुदान खचासाठी 

उपल ध झाले होते. यामुळे उव रत .६०.०० लाख इतके अ ा  अनुदाना समिपत करणे भाग पडले. 
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                   . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-६ सावजिनक 
बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन 
इमारती 

धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम 
८०, सवसाधारण 
००१ संचालन व शासन 
(१५) अिध क अिभयंता, (सा.बां .) 
मंडळ, पुण े
(१५)(०२) काया वयन 
मुळ                           ६५,६१.९७ 
पुरक                                      --- 
पुनिविनयोजन            (-) ९,१७.७३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
५६,४४.२४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
५६,५९.७० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) १५,४६ 

 
ापन :-  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १९१ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६ सावजिनक 

बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती, धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम, ८०, सवसाधारण, ००१ 

संचालन व शासन, (१५) अिध क अिभयंता, (सा.बां .) मंडळ, पु णे, (१५)(०२) काया वयन (२०५९१०२२) संबधी आहे. 

सन २०१२-१३ म ये एकूण .५६,४४.२४ लाख ( पये छ प न कोटी च वेचाळीस लाख चोवीस हजार फ ) एवढी 

तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .५६,५९.७० लाख ( पये छ प न कोटी एकोणसाठ लाख 

स र हजार फ ) झाला. प रणामी .१५.६४ लाख ( पये पंधरा लाख चौस  हजार फ ) एवढा अिधक खच दशिव यात 

आला आहे. 

सावजिनक बांधकाम मंडळ, पु णे यां या अिधप याखालील कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम (पूव) िवभाग 

व कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम (उ र) िवभाग या कायालयांतील कमचा यां या वेतनावरील .१५.४६ लाख 

इत या खचाची आकडेवारी संबं िधत कायालयाने उपल ध क न न िद यामुळे सदर रकमेचा समावेश अं ितम सुधारीत 

अनुदानाम ये होऊ शकला नाही. प रणामी .१५.४६ लाख इतका अिधक खच िदसून येत आहे. 

सदर मंडळांतगत िविवध कायालयातील र  पदे न भर याने .९१७.७३ लाख इतके अनुदान समिपत कर यात 

आले. 
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                 . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-६ सावजिनक 
बांधकामे आिण शासिकय व 
कायचालन इमारती 

धानिशष -२०५९ सावजिनक 
बांधकाम 
८०, सवसाधारण 
००१ संचालन व शासन 
(४३) अिध क अिभयंता पुणे 

ादेिशक (िव ुत) मंडळ, पुणे 
(४३)(०२) काया वयन 
मुळ                           १०,५२.७१ 
पुरक                                      --- 
पुनिविनयोजन            (-) १,४१.३४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
९,११.३७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
९,८५.३८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ७४.०१ 

  
ापन :-  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १९२ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६ सावजिनक 

बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती, धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम, ८०, सवसाधारण, ००१ 

संचालन व शासन, (४३) अिध क अिभयंता पुणे ादेिशक (िव ुत) मंडळ, पुणे, (४३)(०२) काया वयन (२०५९०८१२) 

संबधी आहे. 

सन २०१२-१३ म ये एकूण .९,११.३७ लाख ( पये नऊ कोटी अकरा लाख सदतीस हजार फ ) एवढी 

अथसंक पीय तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत य  खच .९,८५.३८ लाख ( पये नऊ कोटी 

पंचाऐ ं शी लाख अडतीस हजार फ ) दशिव यात आला आहे. प रणामी .७४.०१ लाख ( पये चौ याह र लाख एक हजार 

फ ) एवढा अिधक खच दशिव यात आला आहे. 

कायकारी अिभयंता, ठाणे िव ुत िवभाग हे कायालय अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, पुणे यां या 

अिधन त कायरत होते. सावजिनक िवभागा या िद.१८.०६.२०१२ या शासन िनणया वये िव ुत मंडळाची फेररचना 

झालयानंतर सदर कायालय अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, मुंबई यां या अिधन त िद.२०/७/२०१२ पासून 

कायाि वत झाले. मंडळा या फेररचनेनंतर कायकारी अिभयंता (िव ुत) ठाणे यांनी यां या वेतनावरील खच २०५९०७९५ या 



122 
 

  

लेखािशषाखाली अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, मुंबई येथे दशिवणे आव यक होते. तथािप यांनी .७४.०१ 

लाख इतका खच २०५९०८१२ या लेखािशषाखाली अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, पुणे येथे न दिवला 

अस याने या लेखािशषाखाली अिधक खच िदसून येतो. सदर बाब खचा या ताळमेळा या वेळी िनदशनास न आ यामुळे 

याबाबत चुक या न दीचा ताव (TOE/NOE) िविहत वेळेत सादर करणे श य झाले नाही. 

र  पदे न भर यामुळे .१,४१.३४ लाख इतके अनुदान समिपत कर यात आले. 

                     . लाखांत) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

अनुदान मांक एच-६ सावजिनक 
बांधकामे आिण शासिकय व 
कायचालन इमारती 

धानिशष -२०५९ सावजिनक 
बांधकाम 
८०, सवसाधारण 
००१ संचालन व शासन 
(४५) अिध क अिभयंता नागपूर 

ादेिशक (िव ुत) मंडळ, नागपूर 
(४५)(०२) काया वयन 
मुळ                              ८,९५.७४ 
पुरक                                      --- 
पुनिविनयोजन            (-) ३,७३.८८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
५,२१.८६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
७,५१.१५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) २,२९.२९ 

  
 

ापन :-  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १९४ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६ सावजिनक 

बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती, धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम, ८०, सवसाधारण, ००१ 

संचालन व शासन, (४५) अिध क अिभयंता नागपूर ादेिशक (िव ुत) मंडळ, नागपूर, (४५)(०२) काया वयन संबधी 

आहे. 

सन २०१२-१३ म ये एकूण .५,२१.८६ लाख ( पये पाच कोटी एकवीस लाख शाऐ ं शी हजार फ ) एवढी 

अथसंक पीय तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध होती. या तुलनेत य  खच .७,५१.१५ लाख ( पये सात कोटी 
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एकाव न लाख पंधरा हजार फ ) दशिव यात आला आहे. प रणामी .२,२९.२९ लाख ( पये दोन कोटी एकोणतीस लाख 

एकोणतीस हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आला आहे. 

कायकारी अिभयंता, अमरावती िव ुत िवभाग हे कायालय अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, नागपूर 

यां या अिधन त कायरत होते. सावजिनक िवभागा या िद.१८.०६.२०१२ या शासन िनणया वये िव ुत मंडळाची फेररचना 

झा यानंतर सदर कायालय अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, अमरावती यां या अिधन त िद.२०/७/२०१२ पासून 

कायाि वत झाले. मंडळा या फेररचनेनंतर कायकारी अिभयंता (िव ुत), अमरावती यांनी यां या वेतनावरील खच 

२०५९४११९ या लेखािशषाखाली अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, अमरावती येथे दशिवणे आव यक होते. 

तथािप यां नी .२,२९.२९ लाख इतका खच २०५९०८५७ या लेखािशषाखाली अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, 

नागपूर येथे न दिवला अस याने या लेखािशषाखाली .२,२९.२९ लाख इतका अिधक खच िदसून येत आहे. सदर बाब 

खचा या ताळमेळा या वेळी िनदशनास न आ यामुळे याबाबत चुक या दु तीचा ताव (TOE/NOE) िविहत वेळेत 

सादर करणे श य झाले नाही. 

र  पदे न भर यामुळे .३,७३.८८ लाख इतके अनुदान समिपत कर यात आले. 

 

                  . लाखांत) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-६ 
सावजिनक बांधकामे आिण 

शासिकय व कायचालन 
इमारती 

धानिशष -२०५९ सावजिनक 
बांधकाम 
८०, सवसाधारण 
७९९ िनलंबन 
(००)(०३) सं िकण सावजिनक 
बांधकाम अि मे 
मुळ                              २.४२ 
पुरक                                 --- 
पुनिविनयोजन            (-) २.४२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२१.४० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) २१.४० 
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.३,८४.८० लाखांचा अं ितम अिधक खच ल ात घेता, कोणतेही िविनिद  कारण न देता माच २०१३ म ये परत 
कर या ारे वरील उपशीषाखाली .३८.०९.९९ लाखांचा िनधी काढ यात आला. 
 .३,८४.८० लाख इत या अं ितम अिधक खचाची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३). 
 

ापन :-  
महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १९३ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६ सावजिनक 

बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती, धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम, ८०, सवसाधारण, ७९९ 
िनलंबन, (००)(०३) सं िकण सावजिनक बांधकाम अि म े(२०५९ २३५९) संबधी आहे. 

सन २०१२-१३ म ये एकूण .२.४२ लाख ( पये दोन लाख बेचाळीस हजार फ ) एवढी अथसंक पीय तरतूद या 
लेखािशषाखाली उपल ध होती. संक ण लेखािशषाखालील तरतूदी दरवष  १/३ या माणात कमी उपल ध होत अस याने, 

े ीय अिधका यांना यां या मागणीनुसार िवतरीत करणे श य न हते. यामुळे संपूण .२.४२ लाख इतक  तरतूद समिपत 
कर यात आली. तथािप यापूव या संक ण लेखािशषाखालील जमा रकमा समायोिजत के यामुळे सदर लेखािशषाखाली 
.२१.४० लाख ( पये एकवीस लाख चाहीस हजार फ ) इतका अिधक खच दशिव यात आला आहे. 

 
                  . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-६ 
सावजिनक बांधकामे आिण 

शासिकय व कायचालन 
इमारती 

धानिशष -२०५९ सावजिनक 
बांधकाम 
०१ कायालयीन इमारत 
०५३ प रर ण व दु ती 
(०२) इमारत ची दु ती 
(०२)(०३) म य यवसाय 
इमारत ची दु ती 
मुळ                              २५.९९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२५.९९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
३५.९९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) १०.०० 

  
िटपा व भा ये :-   

.१०.०० लाख इत या अं ितम अिधक खचाची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३). 
 

ापन :-  
महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १९३ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६ सावजिनक 
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बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती, धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम, ०१ कायालयीन इमारत, ०५३ 
प रर ण व दु ती, (०२) इमारत ची दु ती, (०२)(०३) म य यवसाय इमारत ची दु ती (०५९२७३३) संबधी आहे. 

सन २०१२-१३ म ये एकूण .२५.९९ लाख ( पये पंचवीस लाख न या णव हजार फ ) एवढी अथसंक पीय 
तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध होती. या तुलनेत य  खच ३५.९९ ( पये प तीस लाख न या णव हजार फ ) 
दशिव यात आला आहे. प रणामी .१०.०० लाख ( पये दहा लाख फ ) अिधक खच दशिव यात आला आहे. 

सदर अिधक खच कायकारी अिभयंता, (िव ुत िवभाग), अमरावती यां याकडील आहे. माच २०१३ म ये खाते 
बदल (T.E.O.) न दी ारे उपरो  अिधक खचाचे मु य लेखािशष २०५९ सावजिनक बांधकाम याखाली िवशेष दु ती 
अंतगत अनुदानात न द घे याबाबत ताव महालेखापाल कायालयास सादर कर यात आला होता. तथािप, अनवधानाने मे 
२०१२ म ये न दिवले या खचा या लेखािशषाचा संगणक सं केतांक नमूद केलेला नस याने महालेखापाल कायालयाकडून 
खातेबदल न द घे यात आली नाही. कायकारी अिभयंता, (िव ुत िवभाग), अमरावती यांनी सदर चुक अनवधनाने झालेली 
अस याने मािपत कर याची िवनंती केली आहे. 

                    . लाखांत) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-६ 
सावजिनक बांधकामे आिण 

शासिकय व कायचालन 
इमारती 

धानिशष -२०५९ सावजिनक 
बांधकाम 
८०, सवसाधारण 
००१ संचालन व शासन 
(५८) अधी क अिभयंता (िव ुत) 
नािशक 
(५८)(०२) काया वयन 
मुळ                                   ०.०१ 
पुरक                                      --- 
पुनिविनयोजन            (-) २,६५.३८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२,६५.३९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-)२,६५.३९ 

 
ापन :-  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १९४ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६ सावजिनक 
बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती, धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम, ८०, सवसाधारण, ००१ 
संचालन व शासन, (५८) अधी क अिभयंता (िव ुत) नािशक, (५८)(०२) काया वयन  (२०५९ ४०८४) संबधी आहे. 

सन २०१२-१३ म ये एकूण .२,६५.३९ लाख ( पये दोन कोटी पास  लाख एकोणचाळीस हजार फ ) एवढी 
अथसंक पीय तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध होती. या तूलनेत य  खच "िनरंक" दशिव यात आला आहे. प रणामी 
.२,६५.३९ लाख ( पये दोन कोटी पास  लाख एकोणचाहरीस हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. 
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कायकारी अिभयंता, नािशक िव ुत िवभाग हे कायालय अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, औरंगाबाद 
यां या अिधन त कायरत होते. सावजिनक बांधकाम िवभागा या िदनांक १८/०६/२०१२ या शासन िनणया वये िव ुत 
मंडळाची फेररचना झा यानंतर सदर कायालय अधी क  अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, नािशक यां या अिधन त 
िद.२०/७/२०१२ पासून कायाि वत झाले. मंडळा या फेररचनेनंतर कायकारी अिभयंता (िव ुत) नािशक यांनी यां या 
वेतनावरील खच २०५९४०९३ या लेखािशषाखाली अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, नािशक येथे दशिवणे 
आव यक होते. तथािप यांनी .२४२.२३ लाख इतक  बचत झाली. सदर बाब खचा या ताळमेळा या वेळी िनदशनास न 
आ यामुळे याबाबत चुक या दु तीचा ताव (TOE/NOE) िविहत वेळेत सादर करणे श य झाले नाही. तसेच .२३.१६ 
लाख एवढया रकमेची देयके कोषागारातून आ ेपासह परत आ यामुळे एकूण .२६२.३९ लाख इतक  बचत िदसून येत 
आहे. 

अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, नािशक या नविनिमत मंडळासाठी सा.बां . िवभागा या िद.७/११/२०१२ 
या शासन िनणया वये वतं  लेखािशष (२०५९४०९३) िनमाण क न सन २०१२-१३ क रता याखाली .०.०१ लाख 

इतक  ला िणक तरतूद कर यात आली होती. सदर मंडळ य ात कायाि वत झा यानंतर कमचा यां या वेतनावरील 
खचासाठी .२,६५.३८ लाख इतके अनुदान अ य लेखािशषामधून पुनिविनयोजना ारे उपल ध क न दे यात आले. 

 
                      . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-६ 
सावजिनक बांधकामे आिण 

शासिकय व कायचालन 
इमारती 

धानिशष -२०५९ सावजिनक 
बांधकाम 
८०, सवसाधारण 
००१ संचालन व शासन 
(५९) अधी क अिभयंता 
(िव ुत), अमरावती 
(५९)(०२) काया वयन 
मुळ                                   ०.०१ 
पुरक                                      --- 
पुनिविनयोजन                 २,५४.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२,५४.०१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-)२,५४.०१ 

 
कोणतेही िविनिद  कारण न देता, पुनिविनयोजने ारे वरील उपशीषाखाली .५,१९.३८ लाखांचा िनधी उपल ध 

क न दे यात आला, तथािप ही र म या िव ीय वषात वापरता देऊ शकली नाही. 
 अनाव यक रोखून धरले या िनधीची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३). 
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ापन :-  
महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १९४ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६ सावजिनक 

बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती, धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम, ८०, सवसाधारण, ००१ 
संचालन व शासन, (५९) अधी क अिभयंता (िव ुत), अमरावती, (५९)(०२) काया वयन संबधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .२,५४.०१ लाख ( पये दोन कोटी चौप न लाख एक हजार फ ) एवढी अथसंक पीय 
तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध होती. या तूलनेत य  खच "िनरंक" दशिव यात आला आहे. प रणामी .२,५४.०१ 
लाख ( पये दोन कोटी चौप न लाख एक हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. 

कायकारी अिभयंता, अमरावती िव ुत िवभाग हे कायालय अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, नागपूर 
यां या अिधन त कायरत होते. सावजिनक बांधकाम िवभागा या िदनांक १८/०६/२०१२ या शासन िनणया वये िव ुत 
मंडळाची फेररचना झा यानंतर सदर कायालय अधी क  अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, अमरावती यां या अिधन त 
िद.२०/७/२०१२ पासून कायाि वत झाले. मंडळा या फेररचनेनंतर कायकारी अिभयंता (िव ुत), अमरावती यांनी यां या 
वेतनावरील खच २०५९४११९ या लेखािशषाखाली अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, अमरावती येथे दशिवणे 
आव यक होते. तथािप यांनी .२,५४.०१ लाख इतक  बचत िदसून येत आह.े सदर बाब खचा या ताळमेळा या वेळी 
िनदशनास न आ यामुळे याबाबत चुक या दु तीचा ताव (TOE/NOE) िविहत वेळेत सादर करणे श य झाले नाही.  

अधी क अिभयंता, ादेिशक िव तु मंडळ, अमरावती या नविनिमत मंडळासाठी सा.बां . िवभागा या 
िद.७/११/२०१२ या शासन िनणया वये वतं  लेखािशष (२०५९४११९) िनमाण क न सन २०१२-१३ क रता याखाली 
.०.०१ लाख इतक  ला िणक तरतूद कर यात आली होती. सदर मंडळ य ात कायाि वत झा यानंतर कमचा यां या 

वेतनावरील खचासाठी .२,५४.०० लाख इतके अनुदान अ य लेखािशषामधून पुनिविनयोजना ारे उपल ध क न दे यात 
आले. 

                  . लाखांत) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-६ 
सावजिनक बांधकामे आिण 

शासिकय व कायचालन 
इमारती 

धानिशष -२०५९ सावजिनक 
बांधकाम 
८०, सवसाधारण 
००१, संचालन व शासन 
(५३)(०१) संचालक- सावजिनक 
बांधकाम िवभाग (यो य) 
मुळ                              ३,५३.०१ 
पुरक                                      --- 
पुनिविनयोजन               (-) ८६.४८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२,६६.५३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
५,८२.४० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ३,१५.८७ 
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ापन :-  
महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १९३ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६ सावजिनक 

बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती, धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम, ८०, सवसाधारण, ००१, 
संचालन व शासन, (५३)(०१) संचालक- सावजिनक बांधकाम िवभाग (यो य) (२०५९०६१४) संबधी आहे. 

सन २०१२-१३ म ये एकूण .२,६६.५३ लाख ( पये दोन कोटी सहास  लाख ेप न हजार फ ) एवढी 
अथसंक पीय तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध होती. या तूलनेत य  खच .५,८२.४० लाख ( पये पाच कोटी 
याऐ ंशी लाख चाळीस हजार फ ) दशिव यात आला आहे. प रणामी .३,१५.८७ लाख इतका अिधक खच दशिव यात 

आला आहे. 
अिधदान व लेखा कायालय, मुंबई तसेच महालेखापाल कायालय, मुबंई येथे सन २०१२-१३ या आिथक वषाचा 

खचमेळ केला असता िवभागाचा य  खच .२६६.२१ लाख इतका झाला आहे. अित र  दशिव यात आलेला खच हा 
सा.बां .िवभाग (खु ) कडील नसून ठाणे, र नािगरी, पुणे, सोलापूर, परभणी व नािशक या िज हांमधून तुत लेखािशषाखाली 
चुक ने न दिव यात आला आहे. य ात एकूण अनुदाना या तुलनेत कमी/अिधक खच झालेला नाही. 

आठमाही सुधा रत अंदाजांम ये वेतन व आ थापना खचाचा आढावा घेऊन .८६.४८ लाख एवढे अनुदान समिपत 
कर यात आले. 

 
                  . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-६ सावजिनक 
बांधकामे आिण शासिकय व 
कायचालन इमारती 

धानिशष -२०५९ सावजिनक 
बांधकाम 
८०, सवसाधारण 
००१ संचालन व शासन 
(४४) अधी क अिभयंता, औरंगाबाद 

ादेिशक (िव ुत) मंडळ, औरंगाबाद 
(४४)(०२) काया वयन 
मुळ                              ७,४६.४१ 
पुरक                                      --- 
पुनिविनयोजन             (-)१,१३.९४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
६,३२.४७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
८,७४.७० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+)२,४२.२३ 

 
.५,५८.१० लाखांचा अं ितम अिधक खच ल ात घेता, कोणतीही िविनिद  कारण न देता माच २०१३ म येच 

वरील उपशीषाखालील .२,००.४२ लाखांचा िनधी काढ यात आला. 
.५,५८.१० लाख एवढया अं ितम अिधक खचाची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३). 
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ापन :-  

महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १९४ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६ सावजिनक 
बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती, धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम, ८०, सवसाधारण, ००१ 
संचालन व शासन, (४४) अधी क अिभयंता, औरंगाबाद ादेिशक (िव ुत) मंडळ, औरंगाबाद, (४४)(०२) काया वयन 
(२०५९०८३९) संबधी आहे. 

सन २०१२-१३ एकूण .६,३२.४७ लाख ( पये सह कोटी ब ीस लाख स ेचाळीस हजार फ ) एवढी अथाक पीय 
तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध होती. या तूलनेत य  खच .८,७४.७० लाख ( पये आठ कोटी चौ याह र लाख 
स र हजार फ ) दशिव यात आला आहे. प रणामी .२,४२.२३ लाख ( पये दोन कोटी बेचाळीस लाख तेवीस हजार फ ) 
एवढा अिधक खच दशिव यात आला आहे.   

कायकारी अिभयंता, नािशक िव ुत िवभाग, नािशक हे कायालय अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, 
औरंगाबाद यां या अिधन त कायरत होते. सावजिनक बांधकाम िवभागा या िदनांक १८.६.२०१२ या शासन िनणया वये 
िव ुत मंडळाची फेररचना झा यानंतर सदर कायालय अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, नािशक यां या अिधन त 
िद.२०/७/२०१२ पासून कायाि वत झाले. मंडळा या फेररचनेनंतर कायकारी अिभयंता (िव ुत) नािशक यांनी यां या 
वेतनावरील खच २०५९४०९३ या लेखाशीषाखाली अधी क अिभयंता, ादेिशक िव ुत मंडळ, नािशक येथे दशिवणे 
आव यक होते. तथािप यांनी .२४२.२३ लाख इतका खच २०५९०८३९ या लेखािशषाखाली अधीखक अिभयंता, 

ादेिशक िव ुत मंडळ, औरंगाबाद येथे न दिव यामुळे सदर लेखािशषाखाली .२४२.२३ लाख इतका अिधक खच िदसून 
येतो. सदर बाब खचा या ताळमेहा या वेही िनदशनास न आ यामुळे याबाबत चुक या दु तीचा ताव (TOE/NOE)  
िविहत वेळेत सादर करणे श य झाले नाही. 
 

                   . लाखांत) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-६ सावजिनक 
बांधकामे आिण शासिकय व 
कायचालन इमारती 

धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम 
८०, सवसाधारण 
०५२ यं साम ी व साधनसाम ी रा य 

े  िज हाप रशद व पंचायत सिमती 
अिधिनयम, १९६१-या या कलम १८२ 
अ वये िज हा प रषदांना स योजन 
अनुदाने 
मुळ                                  --- 
पुरक                                 --- 
पुनिविनयोजन                     --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२,३४.५५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) २,३४.५५ 
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िटपा व भा ये :-  

वरील उपिशषाखालील .२,३४.५५ लाख इत या अनिधकृत खचाची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३). 
 

ापन :-  
महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ. १९५ वर दशिवलेली ि थती मागणी . एच-६ सावजिनक 

बांधकामे आिण शासिकय व कायचालन इमारती, धानिशष -२०५९ सावजिनक बांधकाम, ८०, सवसाधारण, ०५२ 
यं साम ी व साधनसाम ी रा य े  िज हाप रषद व पंचायत सिमती अिधिनयम, १९६१-या या कलम १८२ अ वये िज हा 
प रषदांना स योजन अनुदान े(२०५९२१२५) संबधी आहे. 

िविनयोजन ले याम ये बाजूला दशिवले या ि थतीसंदभात प  कर यात येते क , सदर लेखािशषाखालील 
.२,९५.२६ लाख ( पये दोन कोटी पं या णव लाख स वीस हजार फ ) एवढी अथसंक पीय तरतूद व तेवढेच एकूण 

अनुदान, तसेच .६०.७१ लाख ( पये साठ लाख एकाह र हजार फ ) य  खच याबाबतचा तपिशल अनु  .७० 
(पृ.७५) वरील िविनयोजन ले याम ये दशिव यात आला आहे. सदर तपिशल िवचारात घेतला असता, य ात सन 
२०१२-१३ म ये सदर लेखािशषाखाली .२,९५.२६ लाख ( पये दोन कोटी पं या णव लाख स वीस हजार फ ) एवढी 
तरतूद उपल ध झाली होती. या तुलनेत य  खच .२,९५.२६ लाख ( .६०.७१ लाख + .२,३४.५५ लाख) इतकाच 
झालेला आहे. यामुळे तुत लेखािशषाखाली बचत अथवा अिधक खच झालेला नाही. 
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एच-७-सामािजक सेवा व आिथक सेवा यांवरील भांडवली खच 
 

                    . हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-७ 
सामािजक सेवा व आिथक 
सेवा यांवरील भांडवली खच 
(सव द मत) 

धानशीष 
४०५५ पोलीस यावं रील 
भांडवल खच, 
४२१६ गृहिनमाणावरील 
भांडवली खच, 
४७११ पूर िनयं ण 

क पांवरील भांडवली खच, 
५०५१ बंदरे व दीपगृहे यांवरील 
भांडवली खच, 
५०५३ नागरी 
िवमानचालनावरील भांडवली 
खच, 
५०५४ माग व पूल यांवरील 
भांडवली खच 
द मत 
मुळ                   २२,५३,७३,२८ 
पुरक                   १,४२,००,०६ 
वषभरात परत कर यात आलेली 
र कम (माच २०१३) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२३,९५,७३,३४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१९,७०,६४,५९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ४,२५,०८,७५ 
 
 
४,२४,८७,७९ 

 
िटपा व भा ये :-  

अनुदानाखालील .१९,७०,६४.५९ लाखांचा य  खच .२२,५३,७३.२८ लाख एवढया मूळ तरतूदी इतका 
देखील झाला नाही, .१,४२,००.०६ लाखांची पूरक तरतूद (जुलै १०१२ म ये .०.०१ िडसबर २०१२ म ये . 
१,४२,००.०२ लाख व माच २०१३ म ये .०.०३ लाख) अ यािधक असायाचे िस द झाले.  
2. .४,२५,०८.७५ लाखाचंी अं ितम बचत ल ात घेता, माच .४,२४,८७.७९ लाखांचा परत कर यात आलेला िनधी 
अपुरा अस याचे िस द झाले.  
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ापन :-  
महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.१९८ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी .एच-७-सामािजक सेवा 

व आिथक सेवा यांवरील भांडवली खच (सव द मत) धानिशष-४०५५ पोिलसांवरील भांडवली खच, ४२१६ 
गृहिनमाणावरील भांडवली खच, ४७११ पूर िनयं ण क पांवरील भांडवली खच, ५०५१ बंदरे व दीपगृहे यांवरील भांडवली 
खच, ५०५३ नागरी िवमानचालनावरील भांडवली खच, ५०५४ माग व पूल यांवरील भांडवली खच यासंबंधी आहे. 

 सन २०११-१२ म ये मागणी मांक एच-७ म ये एकूण .२३,९५,७३.३४ लाख ( पये दोन हजार तीनशे पं या णव 
कोटी याह र लाख चौतीस हजार फ ) एवढी अथसंक पीय तरतूद उपल ध होती. तर या तुलनेत य  खच 
.१९,७०,६४.५९ लाख ( पये एक हजार नऊशे स र कोटी चौस  लाख एकोणसाठ हजार फ ) दशिव यात आला आहे. 

प रणामी .४,२५,०८.७५ लाख ( पये चारशे पंचवीस कोटी आट लाख पं याह र हजार फ ) बचत झा याचे िदसून येते. 

 सन २०११-१२ म ये .४,२४,८७.७९ लाख ( पये चारशे चोवीस कोटी स याऐ ं शी लाख एकोणऐ ं शी हजार फ ) 
एवढे अनुदान समिपत कर यात आले अस याने य ात .२०.९६ लाख ( पये वीस लाख शहा णव हजार फ ) इतका 
अिधक खच िदसून येत आहे. सदरचा अिधक खच एकूण अनुदाना या तुलनेत अ य प आहे. 

                      . लाखात) 

शीष एकूण 
अनुदान 

य  खच  अिधक खच (+) बचत (-) 

अनुदान मांक एच-७ सामािजक सेवा व आिथक 
सेवा यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४२१६ गृहिनमाणावरील भांडवली खच 

०१ शासक य िनवासी इमारती 

१०६ इमारती सवसाधारण एकि त िनवास यव था 

(००)(०१) मोठी बांधकामे 

मुळ                        २७,४९.८७ 

पुरक                               ०.०१ 

पुनिविनयोजन       (-) ४,४०.३६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२३,०९.५२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२३,०९.१७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) ०.३५ 

ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.१९८ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी .एच-७-सामािजक सेवा 
व आिथक सेवा यांवरील, धानशीष- ४२१६ गृहिनमाणावरील भांडवली खच, ०१ शासक य िनवासी इमारती, १०६ इमारती 
सवसाधारण एकि त िनवास यव था, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१६०२६२) संबंधी आहे. 
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 सन २०११-१२ म ये एकूण .२३,०९.५२ लाख ( पये तेवीस कोटी नऊ लाख बाव न हजार फ ) एवढी तरतूद या 
लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .२३,०९.१७ लाख ( पये तेवीस कोटी नऊ लाख सतरा हजार 
फ ) झाला. प रणामी .०.३५ लाख ( पये प तीस हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. सदर बचत एकूण 
अनुदाना या तुलनेत अ य प असून अिध क अिभयंता, सा.बां .मंडळ, औरंगाबाद यांचेकडील आहे. 

 सन २०११-१२ या िव ीय वषाम ये .२३४४.४८ लाख एवढेच अनुदान अथसंक प िवतरण णालीवर ा  झाले 
होते. यामुळे .४०५.४० लाख ( .२७९९.८८- .२३४४.४८ लाख) एवढे अनुदान अ ा  होते. ा  तरतूदीपैक  .३४.९६ 
लाख एवढे अनुदान अधी क अिभयंता सा.बां .मंडळ, औरंगाबाद यांचेकडून खच होऊ न शक याने एकूण .४४०.३६ लाख 
(४०५.४० + ३६.९६) एवढे अनुदान समिपत करणे भाग पडले. 

                    . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-७ 
सामािजक सेवा व आिथक 
सेवा यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४२१६ 
गृहिनमाणावरील भांडवली खच 
०१ शासक य िनवासी इमारती 
७०० इतर गृहिनमाण 
(०१)(०१) यायदान मोठी 
बांधकामे 
मुळ                           ६,९६.०० 
पुरक                               ०.०२ 
पुनिविनयोजन         (-) २,०४.४४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४,९१.५८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४,९१.५७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ०.०१ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.१९८ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी .एच-७-सामािजक सेवा 
व आिथक सेवा यांवरील, धानशीष- ४२१६ गृहिनमाणावरील भांडवली खच, ०१ शासक य िनवासी इमारती, ७०० इतर 
गृहिनमाण, (०१)(०१) यायदान मोठी बांधकाम े(४२१६०२९१ रा य िह सा) संबंधी आहे. 
 सन २०११-१२ म ये एकूण .४,९१.५८ लाख ( पये चार कोटी ए या णव लाख अ ाव न हजार फ ) एवढी 
तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .४,९१.५७ लाख ( पये चार कोटी ए या णव लाख 
स ाव न हजार फ ) झाला. प रणामी .०.०१ लाख ( पये एक हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. सदर 
िविनयोजन ले यात दशिव यात आलेली .०.०१ लाख एवढी बचत अ य प आहे. 
 सन २०११-१२ या िव ीय वषाम ये .५४४.०७ लाख एवढेच अनुदान अथसंक प िवतरण णालीवर उपल ध 
झाले होते. यामुळे .१५१.९५ लाख एवढे अनुदान अ ा  होते. ा  तरतूदीपैक  अधी क अिभयंता सा.बां .मंडळ, सातारा, 
उ मानाबाद व नागपूर यांनी मागणी कमी के याने, .५२.४९ लाख एवढी तरतूद खच होऊ शकली नाही. प रणामी 
.२०४.४४ लाख ( .१५१.९५ + .५२.४९ लाख) एवढी तरतूद समिपत कर यात आली. 
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                   . लाखात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-७ 
सामािजक सेवा व आिथक 
सेवा यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४२१६ 
गृहिनमाणावरील भांडवली खच 
०१ शासक य िनवासी इमारती 
७०० इतर गृहिनमाण 
(०१)(०१) यायदान (क ीय 
पुरसकृत योजना) मोठी 
बांधकामे 
मुळ                         १८,२६.०० 
पुरक                               ०.०१ 
पुनिविनयोजन         (-) ४,४८.५४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१३,७७.४७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१३,७७.४८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ०.०१ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.१९८ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी .एच-७-सामािजक सेवा 
व आिथक सेवा यांवरील, धानशीष- ४२१६ गृहिनमाणावरील भांडवली खच, ०१ शासक य िनवासी इमारती, ७०० इतर 
गृहिनमाण, (०१)(०१) यायदान (क ीय पुरसकृत योजना) मोठी बांधकामे (४२१६०५२२) संबंधी आहे. 
 सन २०११-१२ म ये एकूण .१३,७७.४७ लाख ( पये तेरा केाटी स याह र लाख स ेचाळीस हजार फ ) एवढी 
एकूण अथसंक पीय तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध होती. या तुलनेत य  खच .१३,७७.४८ लाख ( पये तेरा 
कोटी स याह र लाख अ ेचाळीस हजार फ ) दशिव यात आला आहे. प रणामी .०.०१ लाख ( पये एक हजार फ ) 
जादा खच झा याचे िदसून येते. सदर खच एकुण अनुदाना या तुलनेत अ य प आहे. तरी सदर खच मािपत कर यात यावा. 
 सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये .१४६०.८० लाख एवढेच अनुदान एवढेच अनुदान ा  झाले होते. ा  
तरतूदीपैक  .८३.३३ लाख एवढे अनुदान अधी क अिभयंता ठाणे, र नािगरी, को हापूर, सातारा, नािशक व अहमदनगर 
यांचेकडून खच होऊ शकले नाही. प रणामी अ ा  .३६५.२१ लाख ( .२८२६.०१ – .१४६०.८० लाख) व खच न होणारे 
.८३.३३ लाख एवढे असे एकूण ४४८.५४ लाख एवढे अनुदान समिपत करणे भाग पडले. 
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                   . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-७ 
सामािजक सेवा व आिथक 
सेवा यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ५०५४ माग व पूल 
यांवरील भांडवली खच 
०४ िज हा व इतर माग 
८०० इतर गृहिनमाण 
(०४)(०१) नाबाडकडून 
घेतले या कज सहा यामाफत 
अंमलबजावणी केलेली 
बांधकामे मोठी बांधकामे 
मुळ                     ४,२५,००.०० 
पुरक                        ७५,००.०० 
पुनिविनयोजन       (-) ९९,९९.९९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४,००,००.०१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४,००,०७.३८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ७.३७ 

 
वरील उपशीषाखालील .४,१३,८४.८६ लाख इतका अं ितम खच मूळ तरतूदी इतका देखील झाला नाही. 

.७५,००.०१ लाख इतक  पूरक तरतूद अनाव यक अस याचे िस द झाले आिण .७.३८ लाख इतका अं ितम अिधक खच 
ल ात घेता, कोणतीही िविनिद  कारणे न देता यापणा ारे माच २०१३ म ये काढलेला .१,०४,४८.५३ लाख इतका िनधी 
अ यािधक अस याचे िस द झाले. 
 .७.३८ लाख इत या अं िमम अिधक खचाची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३) 
 

ापन :-  
महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२०० वर दशिवलेली ि  ाती मागणी .एच-७ धानशीष- 

५०५४ माग व पूल यांवरील भांडवली खच, ०४ िज हा व इतर माग, ८०० इतर गृहिनमाण, (०४)(०१) नाबाडकडून 
घेतले या कज सहा यामाफत अंमलबजावणी केलेली बांधकामे मोठी बांधकाम े(५०५४०७५२) संबंधी आहे.  
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .४,००,००.०१ लाख ( पये चारशे कोटी एक हजार फ ) एवढी तरतूद या 
लेखाशीषाखाली उपल ध झाली होती. तर य  खच .४,००,०७.३८ ( पये चारशे कोटी सात लाख अडतीस हजार फ ) 
दशिव यात आला आहे. 
 प रणामी . ७.३७ लाख ( पये सात लाख सदतीस हजार फ ) जादा खच झा याचे िदसून येते. सदर खच एकूण 
अनुदाना या तुलनेत अ य प आहे. तरी सदर खच मािपत कर यात यावा. 
  सन २०१२-१३ म ये या लेखािशषाखाली िव  िवभागान े मंजूर केले या सुधारीत अंदाजा या अनुषंगाने 
.९९,९९.९९ लाख ( पये न या णव कोटी न या णव लाख न या णव हजार मा ) एवढी तरतूद समिपत कर यात आली. 
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                      . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-७ 
सामािजक सेवा व आिथक 
सेवा यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४२१६ 
गृहिनमाणावरील भांडवली खच 
०१ शासक य िनवासी इमारती 
७०० इतर गृहिनमाण 
(०१)(०२) यायदान क  
पुर कृत योजना (रा य िह सा) 
आ थापना खच 
मुळ                         ९६.०० 
पुरक                             --- 
पुनिविनयोजन       (-) २७.६७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
६८.३३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
६६.४८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) १.८५ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२०० वर दशिवलेली ि  ाती मागणी .एच-७ धानशीष- 
४२१६ गृहिनमाणावरील भांडवली खच, ०१ शासक य िनवासी इमारती, ७०० इतर गृहिनमाण, (०१)(०२) यायदान क  
पुर कृत योजना (रा य िह सा) आ थापना खच (४२१६०३०६) संबंधी आहे.  
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .६८.३३ लाख ( पये अडुस  लाख तेहतीस हजार फ ) एवढी तरतूद या 
लखेाशीषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .६६.४८ लाख ( पये सहास  लाख अ ेचाहीस हजार फ ) 
झाला. प रणमी .१.८५ लाख ( पये एक लाख प याऐ ंशी हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. अधी क 
अिभयंता, सा.बां .मंडळ, धुळे, नां देड, अकोला या कायालयांनी आ थापना खचाची कमी न द महालेखापाल कायालयाकडे 
के या सदर लेखाशीषाखाली बचत िदसून येत आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये या िव ीय वषात लेखािशष ४२१६०२९१ खाली मुख बांधकामा या १३.९० ट के माणात 
आ थापना खचासाठी .६८.३३ लाख एवढ्या अनुदानाची आव यकता अस याने, उव रत .२७.६७ लाख एवढे अनुदान 
समिपत कर यात आले.  
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                   . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-७ 
सामािजक सेवा व आिथक 
सेवा यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४२१६ 
गृहिनमाणावरील भांडवली खच 
०१ शासक य िनवासी इमारती 
७०० इतर गृहिनमाण 
(०३)(०५) यायदान क  
पुर कृत योजना – क ाचा 
िह सा आ थापना खच 
मुळ                      २,५४.०० 
पुरक                        --- 
पुनिविनयोजन       (-) ६२.५३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१,९१.४७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१,८३.२१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ५.२६ 

 
.७.११ लाख इतक  अं ितम बचत ल ात घेता, मूळ अथसंक पावर अिनवाय कपात लाद याचे नमूद क न माच 

२०१३ म ये वरील उपशीषाखाली .९०.२० लाख इतका परत कर यात आलेला िनधी अपुरा अस याचे िस द झाले. 
बचतीची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३) 
 

ापन :-  
महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२०० वर दशिवलेली ि  ाती मागणी .एच-७ धानशीष- 

४२१६ गृहिनमाणावरील भांडवली खच, ०१ शासक य िनवासी इमारती, ७०० इतर गृहिनमाण, (०३)(०५) यायदान क  
पुर कृत योजना – क ाचा िह सा आ थापना खच (४२१६०५३१) संबंधी आहे.  
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .१,९१.४७ लाख ( पये एक कोटी ए या णव लाख स ेचाळीस हजार फ ) एवढी 
तरतूद या लेखाशीषाखाली उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच . १,८६.२१ लाख ( पये एक कोटी शाऐ ंशी लाख 
एकवीस हजार फ ) झाला. प रणामी .५.२६ लाख ( पये पाच लाख स वीस हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली 
आहे. 
 सदर िविनयोजन ले यात दशिव यात आलेली बचत अिध क अिभयंता सा.बां .मंडळ धुळे यांचेकडील असुन 
आ थापना खचाची कमी न द महालेखापाल कायालयाकडे झा याने सदर बचत िदसुन येत आहे. 

सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये लेखाशीष ४२१६०५२२ खालील मुख बांधकामां या माणात १३.९० ट के 
.१९१.४७ लाख इत या अनुदानाची आ थापना खचासाठी आव यकता अस याने उव रत .६२.५३ लाख एवढे अनुदान 

समिपत करणे भाग पडले. 
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                     . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-७ 
सामािजक सेवा व आिथक 
सेवा यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४०५५ 
पोलीसांवरील भांडवली खच 
२११ पोलीस गृहिनमाण 
(०१)(०३) शासक य 
कायालयीन इमारती ह यारे व 
संयं े यांवरील खच 
मुळ                         ४.७८ 
पुरक                        ९.५८ 
पुनिविनयोजन               --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१४.३६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४८.७५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ३४.३९ 

 
.३४.३९ लाख इतका अं ितम अिधक खच ल ात घेता, वरील उप शीषाखालील .९.५८ लाख इतक  पूरक तरतूद 

अपुरी अस याचे िस द झाले या मागील कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३). 
 

ापन :-  
महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२०० वर दशिवलेली ि  ाती मागणी .एच-७ धानशीष- 

४०५५ पोलीसांवरील भांडवली खच, २११ पोलीस गृहिनमाण, (०१)(०३) शासक य कायालयीन इमारती ह यारे व सं यं े 
यांवरील खच (४०५५००४५) संबंधी आहे.  
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .१४.३६ लाख ( पये चौदा लाख छ ीस हजार फ ) एवढी तरतूद अथसंक पीय 
तरतूद या लेखाशीषाखाली उपल ध होती. तर या तूलनेत खच . ४८.७५ लाख ( पये अ ेचाळीस लाख पंचाह र हजार 
फ ) झाला. प रणामी .३४.३९ लाख ( पये चौतीस लाख एकोणचाळीस हजार फ ) अिधक खच दशिव यात आला 
आहे. मा  य ात अिधक खच झालेला नाही. 
 ेि य अिधका यांनी सदर लेखाशीषाखाली य ात .१४.०२ लाख इतका खच न दिवलेला आहे. यामुळे सदर 
िविनयोजन ले यात .०.३४ लाख एवढी बचत असून सदर बचत ामु याने धुळे, अकोला यांचेकडील खचाची न द 
महालेखापांलाकडे न झा याने तसेच मु य अिभयंता (िव ुत) यांचा कमी खच न दिव यामुळे सदर बचत िदसून येत आहे. 
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एच-८-सावजिनक बाधंकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच 
 

. लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४०५९ सावजिनक 
बांधकामावरील भांडवली खच 
०१ कायालयीन इमारती 
०५१ बांधकाम 
०३ यायदान कद पुर कृत योजना रा य 
िह सा (योजनांतगत) 
(०३)(०१) मोठी बांधकामे 
मुळ                     १,३२,१७.०० 
पुरक                               ०.०२ 
पुनिविनयोजन          -४३,५१.७३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
८८,६५.२९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
८८,६५.२६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ०.०३ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२०३ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानशीष- ४०५९ सावजिनक बांधकामावरील 
भांडवली खच, ०१ कायालयीन इमारती, ०५१ बांधकाम, ०३ यायदान कद पुर कृत योजना रा य िह सा (योजनांतगत), 
(०३)(०१) मोठी बांधकामे (४०५९०६७२) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .८८,६५.२९ लाख ( पये अ याऐ ं शी कोटी पास  लाख एकोणतीस हजार फ ) एवढी 
तरतूद या लेखाशीषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .८८,६५.२६ लाख ( पये अ याऐ ं शी कोटी पास  लाख 
स वीस हजार फ ) झाला. प रणामी .०.०३ लाख ( पये तीन हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. 
 सन २०१२-१३ या िव ीय वषात एकूण .१३२१७.०० लाख एवढी तरतूद अथसंक पीय कर यात आली होती. 
जुलै व िडसबर २०१२ पुरवणी मागणी ारे निवन कामे अथसंक पीत झाली होती. सन २०१२-१३ म ये िव  िवभागाने 
योजनांतगत तरतूद ना २० ट के कपात लाव यामुळे .१०५७.६१ लाख एवढीच तरतूद खच कर यास अनमुती होती. ा  
तरतूदपैक  .१७०८.३२ लाख एवढी तरतूद मुंबई, रायगड, र नािगरी, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, गडिचरोली व िव ुत 
यांचेकडील िविवध कामास खच होऊ शकली नाही. तसेच िव  िवभागा या कपातीमुळे .४३५१.७३ लाख एवढी तरतूद 
समिपत करणे भाग पडले. 
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                         . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४०५९ सावजिनक 
बांधकामावरील भांडवली खच 
०१ कायालयीन इमारती 
०५१ बांधकाम 
०७ िज हा शासन (योजनांतगत) रा य 
योजनांतगत योजना 
(०७)(०१) मोठी बांधकामे 
मुळ                     १,२१,७३.९१ 
पुरक                               ०.०१ 
पुनिविनयोजन          -२३,७९.८३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
९७,९४.०९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
९७,९४.०५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ०.०४ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२०४ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानशीष- ४०५९ सावजिनक बांधकामावरील 
भांडवली खच, ०१ कायालयीन इमारती, ०५१ बांधकाम, (१३) कायालयीन इमारत (योजनांतगत), (१३)(०१) मोठी 
बांधकामे (४०५९०९७७) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .९२,११.८८ लाख ( पये या णव कोटी अकरा लाख अ याऐ ं शी हजार फ ) एवढी 
तरतूद या लेखाशीषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .८५,१६.२३ लाख ( पये प याऐ ं शी कोटी सोळा लाख 
तेवीस हजार फ ) झाला. प रणामी .६,९५.६५ लाख ( पये सहा कोटी पंचा णव लाख पास  हजार फ ) एवढी बचत 
दशिव यात आली आहे. 
 या संदभात नमूद कर यात येते क , लेखाशीष ४०५९०९७७ खाली अधी क अिभयंता, सा.बां .मंडळ, सातारा 
यांचेकडील .६,९५.६५ लाख तरतूद ठेव अंशदान व पात ठेव यास अनुमती िदलेली होती. यानुसार खचाचा लेखा 
महालेखापाल कायालयास सादर केला होता. सदर रकमेचा लेखा महालेखापाल कायालयाने ि वकृत केला नस याने, सदर 
बचत िदसून येत आहे. 

सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये .९२,११.८८ लाख एवढेच अनुदान खचासाठी उपल ध झाले होते. यामुळे 
अ ा  .२,८५.७० लाख एवढे अनुदान समिपत करणे भाग पडले. 



141 
 

  

                  . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ 
सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४०५९ सावजिनक 
बांधकामावरील भांडवली खच 
०१ कायालयीन इमारती 
०५१ बांधकाम 
(१३) कायालयीन इमारत 
(योजनांतगत)  
(१३)(०१) मोठी बांधकामे 
मुळ                     ७३,८८.४४ 
पुरक                    २१,०९.१४ 
पुनिविनयोजन         -२,८५.७० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
९२,११.८८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
८५,१६.२३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ६,९५.६५ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२०४ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानशीष- ४०५९ सावजिनक बांधकामावरील 
भांडवली खच, ०१ कायालयीन इमारती, ०५१ बांधकाम, ०७ िज हा शासन (योजनांतगत) रा य योजनांतगत योजना, 
(०७)(०१) मोठी बांधकामे (४०५९०७९९) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .९७,९४.०९ लाख ( पये स या णव कोटी चौ या णव लाख नऊ हजार फ ) एवढी 
तरतूद या लेखाशीषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .९७,९४.०५ लाख ( पये स या णव कोटी चौ या णव 
लाख पाच हजार फ ) झाला. प रणामी .०.०४ लाख ( पये चार हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. 
 सन २०१२-१३ या िव ीय वषात सदर लेखाशीषाखाली .९७९४.०९ लाख एवढीच तरतूद अथसंक प िवतरण 

णालीवर खचासाठी ा  झाली होती. यामुळे उव रत .२३७९.८३ लाख एवढी तरतूद समिपत करणे भाग पडल.े 
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                      . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ 
सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४०५९ सावजिनक 
बांधकामावरील भांडवली खच 
०१ कायालयीन इमारती 
०५१ बांधकाम 
(१३) कायालयीन 
(योजनांतगत) (१३)(०२) 
आ थापना खच 
मुळ                         १०,२६.९९ 
पुरक                          २,९३.१७ 
पुनिविनयोजन                -३९.७१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१२,८०.४५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
११,८३.७६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ९६.६९ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२०४ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानशीष- ४०५९ सावजिनक बांधकामावरील 
भांडवली खच, ०१ कायालयीन इमारती, ०५१ बांधकाम, (१३) कायालयीन इमारत (योजनांतगत), (१३)(०२) आ थापना 
खच (४०५९०९८६) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .१२,८०.४५ लाख ( पये बारा कोटी ऐ ंशी लाख पंचेचाळीस हजार फ ) एवढी तरतूद 
या लेखाशीषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .११,८३.७६ लाख ( पये अकरा कोटी याऐ ं शी लाख शाह र 
हजार फ ) झाला. प रणामी .९६.६९ लाख ( पये शहा णव लाख एकोणस र हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली 
आहे. 
 लेखािशष ४०५९०९७७ खाली अधी क अिभयंता, सा.बां .मंडळ, सातारा यांचेकडील मुख बांधकामाचा िनधी 
ठेव अंशदान व पात ठेव यास अनुमती िदलेली होती. तथािप, महालेखापाल कायालयाने .९६.६९ लाख रकमेचा लेखा 
ि वकृत केला नस याने, आ थापना खचाची .९६.६९ लाख एवढी बचत िदसून येते. 

सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये लेखािशष ४०५९०९७७ खालील मुख बांधकामा या माणात १३.९० ट के 
.१२१८०.४५ लाख एवढ्या अनुदानाची आ थापना खचासाठी आव यकता अस याने उव रत .३९.७१ लाख एवढे 

अनुदान समिपत करणे भाग पडले. 
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                    . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ 
सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४०५९ सावजिनक 
बांधकामावरील भांडवली खच 
०१ कायालयीन इमारती 
०५१ बांधकाम 
(१३) कायालयीन इमारती 
(योजनांतगत)  
(१३)(०३) ह यारे व संयं े 
यांवरील खच 
मुळ                           ८१.२७ 
पुरक                          २३.२० 
पुनिविनयोजन           (-) ३.१४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१,०१.३३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
९३.६८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ७.६५ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२०४ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानशीष- ४०५९ सावजिनक बांधकामावरील 
भांडवली खच, ०१ कायालयीन इमारती, ०५१ बांधकाम, (१३) कायालयीन इमारती (योजनांतगत), (१३)(०३) ह यारे व 
संयं े यावरील खच (४०५९०९९५) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .१,०१.३३ लाख ( पये एक कोटी एक लाख तेहतीस हजार फ ) एवढी तरतूद या 
लेखाशीषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .९३.६८ लाख ( पये या णव लाख अडुस  हजार फ ) झाला. 
प रणामी .७.६५ लाख ( पये सात लाख पास  हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. 
 लेखािशष ४०५९०९७७ खाली अधी क अिभयंता, सा.बां .मंडळ, सातारा यांचेकडील मुख बांधकामाचा िनधी 
ठेव अंशदान व पात ठेव यास अनुमती िदलेली होती. तथािप, महालेखापाल कायालयाने .७.६५ लाख ह यारे व संयं े 
यावरील खचाचा लखेा ि वकृत केला नस याने .७.६५ लाख एवढी बचत िदसून येते. 

सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये लेखािशष ४०५९०९७७ खालील मुख बांधकामा या माणात १.१० ट के 
.१०१.३३ लाख एवढ्या अनुदानाची ह यारे व संयं े यावरील खचासाठी आव यकता अस याने उव रत .३.१४ लाख 

एवढे अनुदान समिपत करणे भाग पडले. 
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                     . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ 
सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४२०२ िश ण, 
डा, कला व सां कृितक काय 

यावरील भांडवली खच, 
०१ सवसाधारण िश ण 
२०३ िव ापीठीय व उ च 
िश ण पंचवािषक योजनांतगत 
योजना 
(००)(०१) मोठी बांधकामे 
मुळ                         १०,४२.३० 
पुरक                               ०.०१ 
पुनिविनयोजन         (-) २,०९.३१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
८,३३.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
८,३२.९४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ०.०६ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२०४ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानशीष- ४२०२ िश ण, डा, कला व सां कृितक 
खच, ०१ सवसाधारण िश ण, २०३ िव ापीठीय व उ च िश ण पंचवािषक योजनांतगत योजना, (००)(०१) मोठी बांधकामे 
संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .८,३३.०० लाख ( पये आठ कोटी तेहतीस लाख फ ) एवढी तरतूद या 
लेखाशीषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .८,३२.९४ लाख ( पये आठ कोटी ब ीस लाख चौ या णव हजार 
फ ) झाला. प रणामी .०.०६ लाख ( पये सहा हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. सदर िविनयोजन ले यात 
दशिव यात आलेली बचत अधी क अिभयंता, सा.बां .मंडळ, औरंगाबाद यांचेकडील आहे. 
 सन २०१२-१३ या िव ीय वषात सदर लेखाशीषाखाली अथसंक प िवतरण णालीवर .८,३३.०० लाख एवढे 
अनुदान उपल ध झाले होते. यामुळे उव रत .२०९.३१ लाख अ ा  अनुदान समिपत कर यात आले.  
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                     . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ 
सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४२०२ िश ण, 
डा, कला व सां कृितक काय 

यावरील भांडवली खच, 
०२ तं  िश ण पंचवािषक 
योजनांतगत इमारती 
१०३ तं  िव ालये 
(००)(०७) मोठी बांधकामे  
मुळ                     ६,०८.८७ 
पुरक                          ०.०१ 
पुनिविनयोजन       -१,५०.२६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४,५८.६२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४,५८.६० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ०.०२ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२०४ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानशीष- ४२०२ िश ण, डा, कला व सां कृितक 
काय यावरील भांडवली खच, ०२ तं  िश ण पंचवािषक योजनांतगत इमारती, १०३ तं  िव ालये, (००)(०७) मोठी 
बांधकामे (४२०२०६४२) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .४,५८.६२ लाख ( पये चार कोटी अ ाव न लाख बास  हजार फ ) एवढी तरतूद या 
लेखाशीषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .४,५८.६० लाख ( पये चार कोटी अ ाव न लाख साठ हजार 
फ ) झाला. प रणामी .०.०२ लाख ( पये दोन हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. सदर बचत अ य प 
आहे. 
 सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये एकूण .६०८.८८ लाख तरतूदीपैक  .४८१.३८ लाख एवढीच तरतूद 
अथसंक प िवतरण णालीवर ा  झाली होती. ा  तरतूदीपैक  अधी क अिभयंता सा.बां .मंडळ, नांदेड व अमरावती यांनी 
अनु मे .१४.२२ व .८.५४ लाख अशी एकूण .२२.३६ लाख एवढी तरतूद समिपत केली व अ ा  .१२७.५० लाख 
( .६०८.८८ लाख – .४८१.३८ लाख) अशी एकूण .१५०.२६ लाख एवढी तरतूद समिपत कर यात आली.  
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                     . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ 
सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानशीष- ४०५९ सावजिनक 
बांधकामावरील भांडवली खच, 
०१ कायालयीन इमारती 
०५१ बांधकाम 
(२४) उपिनबंधक, न दणी व 
मुं ाक िवभागा या कायालयीन 
इमारतीचे बांधकाम 
(२४)(०२) आ थापना खच  
मुळ                     १,८१.३० 
पुरक                             --- 
पुनिविनयोजन       -१,५८.३० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२३.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१३.६२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ९.३८ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२०७ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानशीष- ४०५९ सावजिनक बांधकामावरील 
भांडवली खच, ०१ कायालयीन इमारती, ०५१ बांधकाम, (२४) उपिनबंधक, न दणी व मुं ाक िवभागा या कायालयीन 
इमारतीचे बांधकाम, (२४)(०२) आ थापना खच (४०५९२५०३) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .२३.०० लाख ( पये तेवीस लाख फ ) एवढी तरतूद या लेखाशीषाखाली उपल ध 
झाली होती. या तुलनेत खच .१३.६२ लाख ( पये तेरा लाख बास  हजार फ ) झाला. प रणामी .९.३८ लाख ( पये नऊ 
लाख अडतीस हजार फ ) एवढी बचत दशिव यात आली आहे. अधी क अिभयंता, औरंगाबाद ( .३.८४ लाख) व 
अमरावती ( .५.५६ लाख) यांचेकडील कामावरील आ थापना खचाची न द महालेखापाल कायालयाकडे न झा याने सदर 
बचत िदसून येत आहे. 
 सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये लेखाशीष ४०५९२४९७ खाली मुख बाधंकामा या तरतूद या माणात 
१३.९० ट के .२३.०० लाख एवढ्या अनुदानाची आ थापना खचासाठी आव यकता अस याने उव रत .१५८.३० लाख 
एवढी तरतूद समिपत करणे भाग पडले. 
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                   . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ 
सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 
०१ कायालयीन इमारती 
०५१ बांधकाम 
(१२) िनरी क बंगले, 
िव ांतीगृह (योजनेतंगत) रा य 
योजनांतगत योजना 
(१२)(०२) आ थापना खच  
मुळ                        ७६.६९ 
पुरक                    २,४१.७४ 
पुनिविनयोजन         - १५.३८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
३,०३.०५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
३,०६.८९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ३.८४ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२१८ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, ०१ कायालयीन इमारती, ०५१ बांधकाम, (१२) 
िनरी क बंगले, िव ांतीगृह (योजनेतंगत) रा य योजनांतगत योजना, (१२)(०२) आ थापना खच (४०५९०९५९) संबंधी 
आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .३,०३.०५ लाख ( पये तीन कोटी तीन लाख पाच हजार फ ) एवढी तरतूद या 
लेखाशीषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .३,०६.८९ लाख ( पये तीन कोटी सहा लाख एकोणन वद हजार 
फ ) झाला. प रणामी .३.८४ लाख ( पये तीन लाख चौ याऐ ं शी हजार फ ) एवढा अिधक खच दशिव यात आला आहे. 
 कायकारी अिभयंता, सा.बां .िवभाग औरंगाबाद यांचेकडून .३,८३,२४९/- इतका खच या लेखािशषाखाली 
न दिव यामुळे .३.८४ लाख एवढा अिधक खच िदसून येत आहे. 
 सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये लेखाशीष ४०५९०९४१ या खाली मुख बांधकामा या तरतूद या माणात 
१३.९० ट के .३०३.०५ लाख इत या अनुदानाची आ थापना खचासाठी आव यकता अस याने उव रत .१५.३८ लाख 
एवढे अनुदान समिपत करणे भाग पडले. 
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                . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ 
सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानिशष – ४२१० वै क य 
सेवा व सावजिनक आरो य 
यांवरील भांडवली खच 
०१ नागरी आरो य सेवा 
(वै क य सहा य) 
११० णालय व दवाखाने 
पंचवािषक योजनांतगत योजना 
०१ इमारती  
(०१)(०२) आ थापना खच  
मुळ                        १६,९२.१७ 
पुरक                         २,६०.०६ 
पुनिविनयोजन           - ३,९०.७५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१५,६१.४८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१६,१९.०४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ५७.५६ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२१८ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानिशष – ४२१० वै क य सेवा व सावजिनक 
आरो य यांवरील भांडवली खच, ०१ नागरी आरो य सेवा (वै क य सहा य), ११० णालय व दवाखाने पंचवािषक 
योजनांतगत योजना, ०१ इमारती, (०१)(०२) आ थापना खच (४२१०००२३) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .१५,६१.४८ लाख ( पय ेपंधरा कोटी एकस  लाख अ ेचाळीस हजार फ ) एवढी 
तरतूद या लेखाशीषाखाली उपल ध झाली होती. या तुलनेत खच .१६,१९.०४ लाख ( पये सोळा कोटी एकोणीस लाख 
चार हजार फ ) झाला. प रणामी .५७.५६ लाख ( पये स ाव न लाख छप न हजार फ ) एवढा अिधक खच दशिव यात 
आला आहे. 
 अधी क अिभयंता, सा.बां .मंडळ, औरंगाबाद, नां देड तसेच मु य अिभयंता िव ुत यां या कायालयाकडून 
आ थापना खचाची अिधक न द झा याने .५७.५६ लाख इतका अिधक खच िदसून येत आहे. अधी क अिभयंता, 
सा.बां .मंडळ, औरंगाबाद यांचेकडील सन २०११-१२ या िव ीय वषातील खचाची न द महालेखापाल कायालयाने सन 
२०१२-१३ या िव ीय वषात खचाची अिधक न द झाली. प रणामी .५७.५६ लाख इतका अिधक खच िदसून येत आहे. 
 लेखाशीष ४२१०००१४ खालील मुख बाधकामा या तरतूदी या १३.९० ट के आ थापना खचासाठी 
.१५६१.४८ लाख इत या अनुदानाची आव यकता अस याने उव रत .३९०.७५ लाख एवढे अनुदान समिपत करणे भाग 

पडले. 
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                     . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ 
सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानिशष – ४२२५ अनुसूिचत 
जाती, अनुसूिचत जमाती व इतर 
मागासवग यां या 
क याणावरील भांडवली खच 
०१ अनुसूिचत जातीचे क याण 
पंचवािषक योजनांतगत योजना 
इमारती 
२७७ िश ण 
(००)(०१) मोठी बांधकामे  
मुळ                        ४३,४७.८२ 
पुरक                                   --- 
पुनिविनयोजन         - ४३,४७.८२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
०.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४,२६.५७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ४,२६.५७ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२१९ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानिशष – ४२२५ अनुसू िचत जाती, अनुसू िचत 
जमाती व इतर मागासवग यां या क याणावरील भांडवली खच, ०१ अनुसू िचत जातीचे क याण, पंचवािषक योजनांतगत 
योजना इमारती, २७७ िश ण, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२२५०३२७) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये या लेखाशीषाखाली .४३,४६.८२ लाख ( पये ेचाळीस कोटी स ेचाळीस लाख याऐ ंशी 
हजार फ ) इतक  अथसंक पीय तरतूद कर यात आली होती. मा  या लेखाशीषाखालील कामांना उपभो ा िवभागाने 
कामिनहाय तरतूद दशिवलेली नस याने .४३,४७.८२ लाख एवढी तरतूद िवतरीत झाली नाही. प रणामी सदर तरतूद 
वषअखेरीस समिपत कर यात आली. 
 सन २०११-१२ या िव ीय वषाम ये ठेव अंशदान व पात िनधी ठेव यात उपभो ा िवभागाने अनुमती िदलेली 
होती. यानुसार नािशक, जळंगाव, औरंगाबाद, अमरावती व बीड या ेि य कायालयांनी आव यक लेखा महालेखापाल 
कायालयास सादर केला होता. परंतु  महालेखापाल कायालयाने सन २०११-१२ चा खच सन २०१२-१३ म ये दशिव यामुळे 
.४२६.५७ एवढा अिधक खच िदसून येत आहे. 
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                      . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ 
सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानिशष – ४२२५ अनुसूिचत 
जाती, अनुसूिचत जमाती व इतर 
मागासवग यां या 
क याणावरील भांडवलीद खच 
०१ अनुसूिचत जातीचे क याण 
पंचवािषक योजनांतगत योजना 
इमारती 
२७७ िश ण 
(००)(०२) आ थापना खच  
मुळ                        ६,०४.३५ 
पुरक                                --- 
पुनिविनयोजन         - ६,०४.३५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
०.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
५८.८४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ५८.८४ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२१९ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानिशष – ४२२५ अनुसू िचत जाती, अनुसू िचत 
जमाती व इतर मागासवग यां या क याणावरील भांडवली खच, ०१ अनुसू िचत जातीचे क याण, पंचवािषक योजनांतगत 
योजना इमारती, २७७ िश ण, (००)(०२) आ थापना खच (४२२५०३२७) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये या लेखाशीषाखाली .६,०४.३५ लाख ( पये सहा कोटी चार लाख प तीस हजार फ ) 
इतक  अथसंक पीय तरतूद कर यात आली होती. मा  या लेखाशीषाखालील कामांना उपभो ा िवभागाने कामिनहाय तरतूद 
दशिवलेली नस याने मुख बांधकामाचा िनधी िवतरीत झाला नाही. प रणामी आ थापना खचासाठी असलेली .६,०४.३५ 
लाख एवढी तरतूद वषअखेरीस समिपत कर यात आली. 
 सन २०११-१२ या िव ीय वषाम ये ठेव अंशदान व पात िनधी वग कर यास उपभो ा िवभागाने अनुमती िदलेली 
होती. यानुसार नािशक, जळंगाव, औरंगाबाद, बीड या ेि य कायालयांनी खचाचा लेखा सादर केला होता. परंतु  २०१२-
१३ म ये न दिव यामुळे .५८.८४ लाख एवढा अिधक खच िदसून येत आहे. 



151 
 

  

                      . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ 
सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानिशष – ४२२५ अनुसूिचत 
जाती, अनुसूिचत जमाती व इतर 
मागासवग यां या 
क याणावरील भांडवलीद खच 
०१ अनुसूिचत जातीचे क याण 
पंचवािषक योजनांतगत योजना 
इमारती 
२७७ िश ण 
(००)(०३) ह यारे व संयं े 
यांवरील खच  
मुळ                        ४७.८३ 
पुरक                            --- 
पुनिविनयोजन         - ४७.८३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
०.०० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४.६६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ४.६६ 

 
िटपा व भा ये :-  

.४,९०.०७ लाख इतका अं ितम अिधक खच ल ात घेता, वरील उप शीषाखालील माच २०१३ म ये खचा या 
ि थतीत खा ी न करता आिण परत कर यासाठी कोणतेही कारण न देता काढ यात आलेली .५०,००.०० लाख इतक  सं पूण 
तरतूद अवा तव अस याचे िस द झाले. 

.४,९०.०७ लाख इत या अं ितम अिधक खचाची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३). 
 

ापन :-  
महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२१९ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 

बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानिशष – ४२२५ अनुसू िचत जाती, अनुसू िचत 
जमाती व इतर मागासवग यां या क याणावरील भांडवली खच, ०१ अनुसू िचत जातीचे क याण, पचंवािषक योजनांतगत 
योजना इमारती, २७७ िश ण, (००)(०३) ह यारे व संयं े यांवरील खच (४२२५०३३६) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये या लेखाशीषाखाली .४७.८३ लाख ( पये स ेचाळीस लाख याऐ ंशी हजार फ ) इतक  
अथसंक पीय तरतूद कर यात आली होती. तथािप या लेखाशीषाखालील कामांना उपभो ा िवभागाने कामिनहाय तरतूद 
दशिवलेली नस याने सदर लेखाशीषाखालील िनधी िवतरीत होऊ शकला नाही. प रणामी वषअखेरीस िनधी समिपत करणे 
भाग पडले. 
 सन २०११-१२ या िव ीय वषाम ये ठेव अंशदान व पात िनधी वग कर यास उपभो ा िवभागाने अनुमती िदलेली 
होती. यानुसार नािशक, जळंगाव, औरंगाबाद, बीड या ेि य कायालयांनी खचाचा लेखा सादर केला होता. परंतु  २०११-
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१२ चा ह यारे व सं यं े यांवरील खच महालेखापाल कायालयाने सन २०१२-१३ म ये न दिव यामुळे .४.६६ लाख एवढा 
अिधक खच िदसून येत आहे. 

                      . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ 
सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानिशष – ४२०२ िश ण, 
डा, कला व सां कृितक काय 

यांवरील भांडवली खच 
०२ तं  िश ण 
पंचवािषक योजनांतगमत 
योजना-इमारती 
१०५ अिभयां ि क /तं  
महािव ालये व सं था यांवरील 
भांडवली खच 
(००)(०२) आ थापना खच  
मुळ                        १,२०.८७ 
पुरक                                --- 
पुनिविनयोजन            - ३४.०५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
८६.८२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
८६.८३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ०.०१ 

 

िटपा व भा ये :-  
.०.०१ लाख इतका अं ितम अिधक खच ल ात घेता, वरील उपशीषामधून माच २०१३ म ये कोणतेही कारण न 

देता यपणा ारे काढ यात आलेला .३४.०५ लाख िनधी अ यािधक अस याचे िस द झाले. 
.०.०१ लाख इत या अं ितम अिधक खचाची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३). 

५. अ यािधक अंदाज आिण सदोष अथसंक पन दशवून, बचतीची अनुदान बं द कर यात आ याचे हे सलग पाचवे वष आहे. 
मागील वषाम ये झालेली बचत खाली दे यात आली आहे. 
 

वष एकूण तरतूद खच ( .लाखात) बचत 
२००८-०९ ४,७४,८१.४६ ४,२९,४३.५५ ४५,३७.९१ 
२००९-१० ६,५२,०८.५२ ४,७०,६३.२९ १,८१,४५.२३ 
२०१०-११ ६,७८,८६.४५ ४,७०,५३.१४ २,०८,३३.१३ 
२०१२-१३ १०,६६,१४.६३ ७,४१,१७.७४ ३,२४,९६.८९ 
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माच २०१३ म ये पुनिविनयोतनांतगत .३५.७५ लाख इतका िनधी परत कर यात आला. अ यािधक अंदाज सदोष 
अथसंक पन दशवून बचतीसह िवनीयोजन बंद के याचे हे सलग चौथे वष आहे. 
 
 

ापन :-  
महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२१९ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 

बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानिशष – ४२०२ िश ण, डा, कला व 
सां कृितक काय यांवरील भांडवली खच, ०२ तं  िश ण, पंचवािषक योजनांतगमत योजना-इमारती, १०५ अिभयां ि क /तं  
महािव ालये व सं था यांवरील भांडवली खच, (००)(०२) आ थापना खच (४२०२०७११) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .८६.८२ लाख ( पये शाऐ ं शी लाख याऐ ं शी हजार फ ) एवढी तरतूद या 
लेखाशीषाखाली उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच एकूण अनुदाना एवढाच झाला अस याने बचत / अिधक खच 
दशिव यात आलेला नाही. सदर िविनयोजन ले यात दशिव यात आलेला नाही. सदर िविनयोजन ले यात दशिव यात 
आलेला .०.०१ लाख एवढा अिधक खच अ य प आहे.   
 सन २०११-१२ या िव ीय वषाम ये लेखाशीष ४२०२०७०२ खाली मुख बांधकामा या माणात आ थापना 
खचासाठी १३.९० ट के .८६.८२ लाख इत या अनुदानाची आव यकता अस याने, उव रत .३४.०५ लाख एवढे अनुदान 
समिपत करणे भाग पडले.  
 

                  . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-८ 
सावजिनक बांधकामे, 

शासक य व कायचालन 
इमारती यांवरील भांडवली खच 

धानिशष – ४०५९ सावजिनक 
बांधकामांवरील भांडवली खच 
०१ कायालयीन इमारती 
१०५ बांधकाम 
(०२) रा यपाल 
(भा रत)(योजनांतगत) 
(०२)(०१) मुख बांधकामे 
मुळ                        १,५५.४१ 
पुरक                       २,८५.३९ 
पुनिविनयोजन            - ३१.०९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४,०९.७१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४,०९.७१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
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िटपा व भा ये :-  
कोणतेही कारण न देता माच २०१३ म ये वरील उपशीषामधून .३१.०९ लाख एवढा िनधी परत कर यात आला. 
अ यािधक अंदाज न सदोष अथसंक पन दशवून बचतीसिहत िविनयोजन बंद कर यात आ याचे हे लागोपाठचे चौथे 

वष आहे. मागील वषात झाले या बचती खाली दे यात आ या आहेत : 
 

वष एकूण तरतूद खच ( .लाखात) बचत 

२००९-१० ५,३९.२९ ३,६८.०१ १,७१.२८ 
२०१०-११ ४,००.०४ ३,४८.७३ ५१.३१ 
२०१२-१३ ४,३०.०१ ३,६५.५० ६४.५१ 

 
ापन :-  

महालेखापांलानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२१९ वर दशिवलेली ि  ाती मागणी . एच-८ सावजिनक 
बांधकामे, शासक य व कायचालन इमारती यांवरील भांडवली खच, धानिशष – ४०५९ सावजिनक बांधकामांवरील 
भांडवली खच, ०१ कायालयीन इमारती, १०५ बांधकाम, (०२) रा यपाल (भा रत)(योजनांतगत), (०२)(०१) मुख 
बांधकामे (४०५९०६४५) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .४,०९.७१ लाख ( पये चार कोटी नऊ लाख एकाह र हजार फ ) एवढी तरतूद या 
लेखाशीषाखाली उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच .४,०९.७१ लाख ( पये चार कोटी नऊ लाख एकाह र हजार फ ) 
झाला. य  खच एकूण अनुदाना एवढाच झाला अस याने बचत / अिधक खच दशिव यात आलेला नाही.   
 सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये लेखाशीषाखाली .४०९.७१ लाख एवढेच अनुदान अथसंकलप 
िवतरण णाली उपल ध झाले होते. यामुळे उव रत अ ा  .३१.०९ लाख एवढे अनुदान समिपत कर यात आले. 
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एच-९- ादेिशक असमतोल दू र कर यावरील भांडवली खच 
 

                     . हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक-एच-९ 

ादेिशक असमतोल दू र 
कर यांवरील भांडवली खच  
(सव द मत) 

धानशीष-४२०२, िश ण, 
ि डा, कला व सां कृितक काय 
यांवरील भांडवली खच, ४२१० 
वै क य सेवा व सावजनिक 
आरो य यांवरील भांडवली 
खच, ४२५० इतर सामािजक व 
सामुिहक सेवांवरील भांडवली 
खच, 
५०५४ माग व पूल यांवरील 
भांडवली खच 
द मत 
मुळ                     १,४५,११.०० 
पुरक                       ५७,४२,९९ 
पुनिविनयोजन                     --- 
वषभरात परत कर यात आलेली 
र कम (माच २०१३) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२,०२,५३,९९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१,४४,२३,२९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ५८,३०,७० 
 
 
५८,११,९७ 

 
िटपा व भा ये :-  

अनुदानाखाली झालेला .१,४४,२३.२९ लाख इतका य  खच हा .१,४५,११.०० लाख इत या मूळ तरतुदी 
इतकाही झाला नाही, .५७,४२.९९ लाखाचा (जुलै २०१२ म ये .५६,२७.९९ लाख आिण िडसबर २०१२ म ये 
.१,१५.०० लाख) इतक  पूरक तरतूद अ यािधक असलयाचे िस द झाले. 

 अनुदानातील .५८,३०.७० लाख इतक  अं ितम बचत ल ात घेता, .५८,११.९७ लाख इतका परत कर यात 
आलेला िनधी अपूरा असलयाने िस द झाले. बचतीसह अनुदान बंद कर यात आले हे लागोपाठचे सहावे वष आहे. 
 

ापन :-  
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. महालेखाकां रानी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२२१ वर दशिवलेली ि थती मागणी 
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.एच-९, ादेिशक असमतोल दू र कर यांवरील भांडवली खच, ४२०२, िश ण, ि डा, कला व सां कृितक काय यांवरील 
भांडवली खच, ४२१० वै क य सेवा व सावजनिक आरो य यांवरील भांडवली खच, ४२५० इतर सामािजक व सामु िहक 
सेवांवरील भांडवली खच, ५०५४ माग व पूल यांवरील भांडवली खच संबधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये मागणी . एच-९ अंतगत एकूण .२,०२,५३.९९ लाख ( पये दोनशे दोन कोटी ेप न लाख 
न या णव हजार फ ) एवढी अथसंक पीय तरतूद उपल ध होती. या तुलनेत य  खच .१,४४,२३.२९ लाख ( पये 
एकशे च वेचाळीस कोटी तेवीस लाख एकोणतीस हजार फ ) दशिव यात आला आहे. प रणामी .५८,३०.७० लाख ( पये 
अ ाव न कोटी तीस लाख स र हजार फ ) बचत झा याचे िदसून येते. 
 वषभरात परत कर यात आलेली र कम िवचारात घेता, य ात .१८.७३ लाख ( पये अठरा लाख याह र हजार 
फ ) ( .५८.३०.७० लाख – . ५८,११.९७ लाख) इतक  बचत झाली असून ती मागणी .एच-९ मधील एकि त बचत 
आहे. गौणिशषिनहाय प ीकरणे पृ  ते वर वतं पणे ठेव यात आली आहेत. 
 
 
                                     . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-९ ादेिशक 
असमतोल दू र कर यावरील 
भांडवली खच 

धानशीष-४२१०, वै क य सेवा 
व सावजिनक आरो य यांवरील 
भांडवली खच 
०४ सावजनिक आरो य 
२०० इतर काय म 
पंचवािषक योजनांतगत योजना 
रा य योजनांतगत योजना 

ादेिशक असमतोल दू र 
कर यासाठी योजना इमारती 
(००)(०१) मुख बांधकामे 
मुळ                         ७८,२६.०८ 
पुरक                        ४९,९३.९० 
पुनिविनयोजन       (-) ४०,५२.२० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
८७,६७.७८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
८७,६७.३९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ०.३९ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे. महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२२२ वर दशिवलेली ि थती मागणी 

. एच-९ ादेिशक असमतोल दू र कर यावरील भांडवली खच, धानशीष-४२१०, वै क य सेवा व सावजिनक आरो य 
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यावंरील भांडवली खच, ०४ सावजनिक आरो य, २०० इतर काय म पंचवािषक योजनांतगत योजना रा य योजनांतगत 
योजना ादेिशक असमतोल दू र कर यासाठी योजना इमारती, (००)(०१) मुख बांधकामे (४२१००१४१) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .८७,६७.७८ लाख ( पये स याऐ ं शी कोटी सदु स  लाख अ याह र हजार फ ) एवढी 
तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच .८७,६७.३९ लाख ( पये स याऐ ं शी कोटी सदु स  लाख 
एकोणचाहीस हजार फ ) झाला. प रणामी .०.३९ लाख ( पये एकोणचाळीस हजार फ ) लाख एवढी बचत दशिव यात 
आलेली आहे. सदर .०.३९ लाख एवढी बचत अधी क अिभयंता, सा.बां .मंडळ, औरंगाबाद यांची असून एकूण 
अनुदाना या तुलनेत अ य प आहे. 
 सन २०१२-१३ या िव ीय वषात निवन बाब, जुले व िडसबर २०१२ पुरवणी मागणी ारे .६३६८.९० लाख एवढी 
तरतूद कर यात आली होती. सदर तरतूदीतून कामे न याने अथसंक पात समािव  झाली अस याने िविहत कायप दती 
अवलंबून संपूण तरतूदी खच करणे श य झाले नाही. प रणामी .४०५२.२० लाख एवढी तरतूद समिपत करणे भाग पडले. 
 

 
                     . लाखांत) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

अनुदान मांक एच-९ ादेिशक 
असमतोल दू र कर यावरील 
भांडवली खच 

धानशीष-४२१०, वै क य सेवा 
व सावजिनक आरो य यांवरील 
भांडवली खच 
०४ सावजिनक आरो य 
२०० इतर काय म 
पंचवािषक योजनांतगत योजना 
रा य योजनांतगत योजना 

ादेिशक असमतोल दू र 
कर यासाठी योजना इमारती 
(००)(०२) आ थापना खच 
 
मुळ                         १०,८७.८२ 
पुरक                          ६,९४.१५ 
पुनिविनयोजन         (-) ५,६३.२५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१२,१८.७२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१२,०९.९९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ८.७३ 
 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे. महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२२२ वर दशिवलेली ि थती मागणी 
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. एच-९ ादेिशक असमतोल दू र कर यावरील भांडवली खच, धानशीष-४२१०, वै क य सेवा व सावजिनक आरो य 
यांवरील भांडवली खच, ०४ सावजनिक आरो य, २०० इतर काय म पंचवािषक योजनांतगत योजना रा य योजनांतगत 
योजना ादेिशक असमतोल दू र कर यासाठी योजना इमारती, (००)(०२) आ थापना खच (४२१००१५९) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .१२,१८.७२ लाख ( पय ेबारा कोटी अठरा लाख बाह र हजार फ ) एवढी तरतूद या 
लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच .१२,०९.९९ लाख ( पये बारा कोटी नऊ लाख न या णव हजार 
फ ) झाला. प रणामी .८.७३ लाख ( पय ेआठ लाख याह र हजार फ ) लाख एवढी बचत दशिव यात आलेली आहे. 
 अधी क अिभयता, सा.बां .मंडळ, सोलापूर, उ मानाबाद, नां देड व अमरावती यांचेकडील आ थापना खचाची कमी 
न द महालेखापाल कायालयाकडे झा याने .८.७३ लाख एवढी बचत िदसून येत आहे. 

सन १०१२-१३ या िव ीय वषाम ये लेखािशष ४२१००१४१ खालील मुख बांधकामा या तरतूदी या १३.९० 
ट के .१२१८.७२ लाख इत या अनुदानाची आ थापना खचासाठी आव यक अस याने उव रत .५६३.२५ लाख एवढे 
अनुदान समिपत करणे भाग पडले. 
 

                   . लाखांत) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-९ ादेिशक 
असमतोल दू र कर यावरील भांडवली 
खच 

धानशीष-४२१०, वै क य सेवा व 
सावजिनक आरो य यांवरील भांडवली 
खच 
०४ सावजनिक आरो य 
२०० इतर काय म 
पंचवािषक योजनांतगत योजना 
रा य योजनांतगत योजना 

ादेिशक असमतोल दू र कर यासाठी 
योजना इमारती 
(००)(०३) ह यारे व संयं े यांवरील खच 
मुळ                           ८६.१० 
पुरक                          ५४.९४ 
पुनिविनयोजन         (-) ४४.५९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
९६.४५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
९५.९७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ०.४८ 

 
िटपा व भा ये :-  

वरील उपशीषाखालील .९.६० लाख इतक  अं ितम बचत लखात घेता, कोणतीही कारणे न देता माच २०१३ म ये 
परत केलेला .४६,६०.०४ लाख एवढा िनधी अपुरा अस याचे िस द झाले. 
 .९.६० लाख इत या अं ितम बचतीची कारणे िति त आहेत. (ऑग ट २०१३). 
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ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे. महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२२२ वर दशिवलेली ि थती मागणी 

. एच-९ ादेिशक असमतोल दू र कर यावरील भांडवली खच, धानशीष-४२१०, वै क य सेवा व सावजिनक आरो य 
यांवरील भांडवली खच, ०४ सावजनिक आरो य, २०० इतर काय म पंचवािषक योजनांतगत योजना रा य योजनांतगत 
योजना ादेिशक असमतोल दू र कर यासाठी योजना इमारती, (००)(०३) ह यारे व संयं े (४२१००१६८) यावरील खच 
संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .९६.४५ लाख ( पय े शहा णव लाख पंचेचाळीस हजार फ ) एवढी तरतूद या 
लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच .९५.९७ लाख ( पये पंचा णव लाख स या णव हजार फ ) 
झाला. प रणामी .०.४८ लाख ( पये अ ेचाळीस फ ) लाख एवढी बचत दशिव यात आलेली आहे. अधी क अिभयंता, 
सा.बां .मंडळ, योलापूर, औरंगाबाद व नांदेड यांचेकडील ह यारे व संयं े यावरील खचाची कमी न द महालेखापाल 
कायालयाकडे झा याने .०.४८ लाख एवढी बचत िदसून येत आह.े 
 सन १०१२-१३ या िव ीय वषाम ये लेखािशष ४२१००१४१ खालील मुख बांधकामा या तरतूदी या १.१० ट के 
.९६.४५ लाख इत या अनुदानाची ह यारे व संयं े यावरील खचासाठी आव यक अस याने उव रत .४४.५९ लाख एवढे 

अनुदान समिपत करणे भाग पडले.      
 

                  . लाखांत) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-९ ादेिशक 
असमतोल दू र कर यावरील 
भांडवली खच 

धानशीष-४२०२, िश ण, डा, 
कला व सां कृितक काय 
यांवरील भांडवली खच 
०२ तं  िश ण पंचवािषक 
योजनांतगत योजना 
इमारती रा य योजनांतगत योजना 
१०३ तं शाळा 
(००)(०४) मोठी बांधकामे 
मुळ                           ३७,५१.३० 
पुरक                                     --- 
पुनिविनयोजन         (-) ७,५२.५४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२९,९८.७६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२९,९८.७४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ०.०२ 
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ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे. महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२२३ वर दशिवलेली ि थती मागणी 

. एच-९ ादेिशक असमतोल दू र कर यावरील भांडवली खच, धानशीष-४२०२, िश ण, डा, कला व सां कृितक काय 
यांवरील भांडवली खच, ०२ तं  िश ण पंचवािषक योजनांतगत योजना, इमारती रा य योजनांतगत योजना 
१०३ तं शाळा, (००)(०४) मोठी बांधकामे (४२०२०३२८) मागणी संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .२९,९८.७६ लाख ( पय े एकोणतीस कोटी अ या णव लाख शाह र हजार फ ) 
एवढी तरतूद या लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच .२९,९८.७४ लाख ( पये एकोणतीस कोटी 
अ या णव लाख चौ याह र हजार फ ) झाला. प रणामी .०.०२ लाख एवढी बचत दशिव यात आलेली असून सदर 
बचत अ य प आहे. 
 सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये या लेखािशषाखाली .३७५१.३० लाख एवढी तरतूद अथसंक पीत कर यात 
आली होती. तर .३०००.८५ लाख एवढी तरतूद खचासाठी उपल ध झाली होती. यामुळे .७५०.४५ लाख एवढी तरतूदी 
अ ा  होती. ा  तरतूदीपैक  अधी क अिभयता, रायगड सा.बां .मंडळ, नवी मुंबई यांनी िदनांक ३०.३.२०१५ रोजी .२.०९ 
लाख एवढी तरतूद समिपत केली यामुळे एकूण .७५२.५४ लाख ( . ७५०.४५ + . २.०९ लाख) एवढी तरतूद समिपत 
कर यात आली. 

                      . लाखांत) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-९ ादेिशक 
असमतोल दू र कर यावरील 
भांडवली खच 

धानशीष-४२५०, इतर 
सामािजक व सामूिहक सेवांवरील 
भांडवली खच 
२०१ कामगार िश प कारागीर 

िश ण इमारती  
पंचवािषक योजनांतगत योजना 
रा य योजनांतगत योजना 

ादेिशक असमतोल दू र 
कर यासाठी योजना-इमारती 
(००)(०५) आ थापना खच 
 
मुळ                           १,४४.६८ 
पुरक                                   ---
पुनिविनयोजन            (-) ३४.६३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१,१०.०५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१,०१.६२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ८.४३ 
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ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे. महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२२३ वर दशिवलेली ि थती मागणी 

. एच-९ ादेिशक असमतोल दू र कर यावरील भांडवली खच, धानशीष-४२५०, इतर सामािजक व सामू िहक सेवांवरील 
भांडवली खच, २०१ कामगार िश प कारागीर िश ण इमारती, पंचवािषक योजनांतगत योजना, रा य योजनांतगत योजना, 

ादेिशक असमतोल दू र कर यासाठी योजना-इमारती, (००)(०५) आ थापना खच (४२५००१२३) संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .१,१०.०५ लाख ( पय े एक कोटी दहा लाख पाच हजार फ ) एवढी तरतूद या 
लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच .१,०१.६२ लाख ( पये एक कोटी एक लाख बास  हजार फ ) 
झाला. प रणामी .८.४३ लाख ( पये आठ लाख ेचाळीस हजार) एवढी बचत दशिव यात आलेली आहे. 
 अधी क अिभयता, सा.बां .मंडळ, ठाणे यांनी आ थापना खचाची न द महालेखापाल कायालयाकडे केली नस याने, 
तसेच अधी क अिभयंता, िवशेष क प मंडळ, वरळी मुंबई यांनी आ थापना खचाची कमी न द के यामुळे एकूण . ८.४३ 
लाख एवढी बचत झाली. 

लेखािशष ४२५००११४ खालील मुख बांधकामा या तरतूदी या १३.९० ट के .११०.०५ लाख इत या 
अनुदानाची आव यक अस याने, उव रत .३४.४३ लाख एवढे अनुदान समिपत कर यात आले. 

                    . लाखांत) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
अनुदान मांक एच-९ ादेिशक 
असमतोल दू र कर यावरील 
भांडवली खच 

धानशीष-४२०२, िश ण, ि डा, 
कला व सां कृितक काय 
यांवरील भांडवली खच 
०२ तं  िश ण 
पंचवािषक योजनांतगत योजना 
रा य योजनांतगत योजना 
१०३ तं शाळा  
(००)(०५) आ थापना खच 
 
मुळ                             ५,२१.४३ 
पुरक                                      ---
पुनिविनयोजन        (-) १,०४.६० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४,१६.८३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४,१६.८३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
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ापन :-  
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात सावजिनक बांधकाम िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. महालेखापालांनी िविनयोजन लेखा २०१२-१३ ची पृ.२२३ वर दशिवलेली ि थती मागणी 
. एच-९ ादेिशक असमतोल दू र कर यावरील भांडवली खच, धानशीष-४२०२, िश ण, ि डा, कला व सां कृितक काय 

यांवरील भांडवली खच, ०२ तं  िश ण, पंचवािषक योजनांतगत योजना, रा य योजनांतगत योजना, १०३ तं शाळा, 
(००)(०५) आ थापना खच संबंधी आहे. 
 सन २०१२-१३ म ये एकूण .४,१६.८३ लाख ( पय ेचार कोटी सोळा लाख याऐ ंशी हजार फ ) एवढी तरतूद या 
लेखािशषाखाली उपल ध झाली होती. या तूलनेत खच .१,४,१६.८३ लाख ( पये चार कोटी सोळा लाख याऐ ं शी हजार 
फ ) झाला. य  खच एकूण अनुदानाएवढाच झाला अस याने बचत/अिधक खच दशिव यात आलेला नाही. 
 सन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये या लेखाशीषाखाली ४२०२०३२८ खालील मुख बांधकामा या माणात 
तरतूदी या १३.९० ट के .४१६.८३ लाख इत या अनुदानाची आ थापना खचासाठी आव यकता अस याने उव रत 
.१०४.६० लाख एवढे अनुदान समिपत करणे भाग पडले. 
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सा  :- 
3.2    उपरो   अनुदानासंदभात अिधक मािहती जाणून घे यासाठी सिमतीने िदनांक १३ ऑ टोबर व २९ 
नो हबर, २०१६ रोजी धान सिचव व इतर िवभागीय ितिनध ची सा  घेतली. 

 
एच-३ गृहिनमाण 

 

 उपरो  िशषाअंतगत याम ये ३,५३,९२,४६३ पये इतका अिधकचा खच दाखिव यात आलेला आह,े 
यापैक  ४६,८८,००० पये परत केलेले आहेत. याम ये कॉ ट ग यो य प दतीने केलेले िदसून येत नाही. 

याबाबत प  करताना िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , आंतरलेखा समायोजनाची महालेखाकार आिण 
िवभाग यांची प दत यांची सांगड घालून िहशोबाची गणना केली पािहजे, याक रता यो य ती मा यता घेणे 
आव यक आहे. 

या तफावतीक रता महालेखाकार आिण सावजिनक बांधकाम िवभाग यांनी एकमेकांसोबत बसून बदल 
(मॉिडिफकेशन) आिण सुधारणा (अप ेडेशन) करणे आव यक आह,े जेणेक न एकूण िहशेबाम ये तफावत 
येणार नाही. असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , आंतरलेखा 
समायोजना या प दतीमु ळे तीवष  िहशोबात तफावत िदसून येत आहे. काही वषाम ये हा िहशेब ए सेस 
दाखिव यात आलेला आहे. तर काही वषाम ये हा िहशोब मायनसम ये दाखिव यात आलेला आहे. िव  
िवभाग आिण एजी यांची अकाऊंिटंगची प दत वेगवेगळी असून याचे रकि सिलएशन क न यो य तो िनणय 
घे यात येणार आहे. नॉमली वन पसट फरक अलाऊ केला जातो आिण टू पसट कपात दाखिवली जाते. 
महालेखाकार यांची प दत आिण िव  िवभागा या िविभ न प दतीमु ळे अनेक िवभागां या िहशेबाम ये तफावत 
िदसून येते. काही िठकाणी एक करोड पये जा त खच झालेला िदसून येतो, कुठेतरी एक करोड पये कमी खच 
झालेला िदसून येत आहे. येक िनिवदा ि यतगत काँिट ज सी फंड असतो, तो कधी वापरला जातो का ? 
काँिट ज सी फंड वापर याक रता कोणकोण या कारणांची आव यकता आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली 
असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , ४००० कोटी पयां चे बजेट असेल तर याक रता १०० कोटी पये 
काँिट ज सी फंड या व पात ठेवलेला असतो. एखादया वेळी कामांक रता मजूरांची सं या िकंवा क या 
मालाचे भाव कमी जा त असेल तर या संदभात िकंमतीम ये फरक पडतो. िदनांक ३१ माच पयत हा फंड जर 
वापरला गेला नाही तर तोही परत करावा लागतो. काही वेळा हा फंड िडपॉिजट बेिससवर देखील दान केलेला 
असतो. एखादया योजनेक रता िविहत केलेला िनधी हा ८० ट के दान कर यात येतो व यापैक  २० ट के 
िनधीला कट लावला जातो. तसेच, या अकाऊंिटंग िस टमम येही कॉि लकेश स अस यामुळे हे होत असते. 
काही वेळा एखादया वष  बजेिटंग कर यात आलेला िनधी या कामाक रता पु रत नाही, या कामां या 
पुततेक रता पुढील वष या बजेटमधील िनधीची वाट पाह यात येते. लोकलेखा सिमती या सूचना व इतर 
सम या यामुळे िव  िवभाग आिण महालेखाकार यां या अकाऊंिटंग िस टममधील फरक िवभागाकडून 
वकआऊट क न यामधील तफावत लवकरच काढून टाक यात येईल. सन २०१२-२०१३ मधील तफावती या 
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रकमेबाबतची िवभागाची चूक िवभागाला मा य असून यावर वकआऊट क न ही तफावत दू र कर यात येईल. 
समायोिजत रकमां चेही रक सीिलएशन कर यात येईल असे सिमतीस िवभागीय सिचवांनी अ त केले. 

एच-४ से े टरीएट व इतर आिथक सेवा 
 उपरो  लेखािशषाअंतगत या योजनतगत ९,७३,६१,००० पये आिथक वषा या शेवटी सरडर 
कर यात आलेले आहे. याबाबत खुलासा करताना िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , याम ये अनेक पदे र  
आहेत, यामुळेही काही र कम यािपत करावी लागलेली आहे, र  पदांक रता असलेला िनधी पदे र  
अस यामुळे से ह गम ये गेलेला आहे. संचालक, उदयाने व उपवने यां याकडे पदे आिण संक पिच  मंडळात 
असलेली पदेही र  आहेत. या सव र  पदांचा आढावा घेतला तर ९९ पदे िवभागाची र  आहेत. 
संचालक, उदयाने यांची ३६ पदे र  आहेत. संक प िच  मंडळ यांची ४ पदे र  आहेत. 
 याअनु षंगाने सिमतीने सू िचत केले क , कमीत कमी िडसबरम ये याचा फेर आढावा घेणे आव यक 
आहे. यासंदभात पुनिनयोजन करणे आव यक आहे. योजनेतर खच लॉक कर यात काहीही अथ नाही. काही 
बाब संदभात महालेखाकार यांना िवभागाने कि सिलएशनबाबत प  पाठिवलेले आह ेयावर िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले क , या वष  जी.आर.नुसार ही पदे आकृतीबंधानुसार मा य होऊन देखील काही पदे कालानुमानाने व 
सेवािनवृ ीमु ळे र  झालेली आहेत. िव  िवभागाचा एक जी.आर. होता क , पदे भ  नका. एका बाजूला 
पदांचा आकृितबंध मा य झाला आिण दु स-या बाजूला िव  िवभागाचा जी.आर.आला क , पदे भ  नका. र  
पदे आता भरा अगर भ  नका, हा सिमतीचा मु ा नाही. नो हबर मिह याम ये िवभागाला मािहती असते क , पदे 
िकती र  आहेत,  याबाबतचा िहशोब दयावयाचा आहे. याबाबतचा िहशोब माच या ऐवजी िडसबरम ये 
कर यात यावा. जी पदे भरलेली नाहीत, याक रता नो हबरम येच िनयोजन करता येत नाही का ? यावेळी 
आपण माच म ये या पूण पदांक रता असलेला िनधीची तरतूद कर यात येते, अशी िवचारणा सिमतीने केली 
असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , िडसबरम ये रवाई ड एि टीमेट तयार होतात, जानेवारीम ये हे पैसे 
सरडर केले जातात. िवभागाने ९,७३,००० पये जानेवारीम येच सरडर क न ते िव  िवभागाकडून ॲ से ट 
कर यात आलेले आहेत. अकाऊंिटंगमधून ३,९२,००० पयांचा फरक पडलेला आहे. मं ालयाम येच ९९ पदे 
र  आहेत.  

 परंतु  महालेखाकारांचा मु ा आहे क, मागील ८ वषापासून सतत से ह ग चालू  आहे. िवभाग रकमेची 
ो हीजन करता परंतु  पदे भरत नाहीत. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी 

सांिगतले क , सुधा रत आकृतीबंधा माणे नॉमली वेतनाची मागणी कर यात येते. यामुळे वषा या सु वातीस 
काया मक अंदाजप क तयार करताना िवभागास ती मािहती ावी लागते. जी पदे र  आहेत, ती भरावयास 
परवानगी िमळणार असेल तर याची र कम मागायची नाही काय. पदे भर यास पुढील वष  अचानक परवानगी 
िमळू शकते. 
 ही मागणी िवभाग पु रवणी माग यां ारे िकंवा पुनिविनयोजना ारे क  शकते. अमडमड इ टॅि लशमट 
शेडयुल फायनल झा यावर पद भर या या िस टीमम ये परवानगी घे या या िस टीमम येही बदल कर याची 
आव यकता आहे. अमडमड इ टॅ लशमट शेडयुल हणजे सुधा रत आकृतीबंधाम ये लोकसं या, वाढते 
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शहरीकरण, वाढता िवकास, वाढते इ ा चर पाहन ही पदे िनमाण केली जातात. हे सव चालवायचे असेल, 
या सवावर शासनाचे िकंवा कोणाचे मॉनीटर ग ठेवायचे असेल तर यासंबंधी िनणय घे याची आव यकता आहे. 
असे सिमतीने सूिचत केले.  

एक वषा या कालावधीम ये अमडमड इ टॅि लशमट शेडयुल माणे नेमणकूा झा या नाहीत तर याला 
र बातल समज यात यावे का ? याक रता िकमान कोणाला तरी जबाबदार धरले पािहजे. असे मत सिमतीने 
य  केले. तथािप सिमतीने य  केलेले उपरो  मताला िवभागीय सिचवांकडून होकार आले का वा नाकार 

असे पण उ र ा  झाले नाही. 
पदसं ये माणे िवभागास ो हीजन करावी लागते. सिमतीचा मु ा असा आहे क , िवभागाला वषातून 

होणा या तीन अिधवेशनात पु रवणी माग या सादर करता येतात. िवभागाला मािगत या माणे वेतनाक रता 
कधीही खच िमळू शकतो. ही बाब सिमती या िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी सािंगतले 
क , हा नॉन लॅनचा खच आहे. नॉन लॅन खचाची तरतूद ही पिह यांदाच होत असते. एमपीएससीमाफत पद 
भरती होते. एमपीएससीला दोन वषापूव  पदांची र वॉयरमट िदलेली असते. अचानक सव पदांची र ु टमट 
करावयाची हटले तर यांची र ु टमट व ेिनंगक रता या तरतुदी िवभागाला करा या लागतात. िवभागाकडून 
याबाबत मागणी कर यात येते. िडसबर या रवाईज ए टीमेट शेडयुलम ये या माणे कायवाही केली जाते. 

िडसबरम ये होणा या अिधवेशनातील पु रवणी माग यांम ये ही र कम सरडर झाली पािहजे. यामु ळे ही र कम 
दुसरीकडे कोठे तरी आपणास वापरता येईल. अथसंक प सादर करताना लॅन व नॉन लॅनची घोषणा मं ी 
महोदय दो ही सभागृहात करतात. याम ये िवभागाला संधी आहे क , या उमेदवारांची तु ही भरती केली असेल 
यांनी जू  होण,े यां चे िश ण होण,े यांचा पगार चालू  होणके रता िकमान ३ ते ६ मिहने जातात. िवभागाला 

अिधकचे पैसे माग याक रता तीन संधी िमळतात. ही नॉन लॅन खचाची र कम िवभागास सहज िमळू शकते. ही 
र कम बजेटम ये दाखिव यामुळे फुगवून िदसते. ही र कम कामासाठी वापरता येत नाही. तेवढी र कम 
लोक ितिनध या बाक या कामास वळती क  शकतात िकंवा अथसंक पात र कम कमी दशिव यात यावी 
ही याबाबतची िस टीम ॲडॉ ट करावी असे सिमतीने सू िचत केले यास िवभागीय सिचवांनी सहमती दशिवली. 
 

अनुदान मांक एच-५ - माग व पूल 
 धानिशष ३०५४, माग व पूल या लेखािशषाअंतगत िवभागाने पु रवणी मागणी घेतली व एक पयाही 
खच केलेला नाही ही पूण र कम सरडर केलेली आहे. यातील मुळ तरतुद र कम २८.३९ कोटी २८ लाख आहे. 
एकूण अनुदान िकंवा िविनयोजन र कम पये ३२.५६ कोटी ३३ लाख २३ हजार आहे. पण यातील मुळ तरतु र 
ही खच झालेली नाही. हणजे घे यात आलेली पु रवणी मागणी पूण वाया गेलेली आहे का अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , यावेळी पु रवणी मागणी रलीज झाली नाही. कारण 
१३ या िव  आयोगामाफत क  शासनाकडून ही र कम येत असते. 
 ही संपूण पुरवणी मागणी क  सरकारशी संबंिधत आहे का ? याबाबतचा ेक अप कसा आहे अशी 
िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , क  सरकारकडून १३ या िव  
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आयोगाकडून र यांसाठी यावेळी ४०० कोटी पये ५ वषाक रता मंजू र होणार होते. हे २०१२-२०१३ म ये 
अपे ीत टारगेट होते. या सव रकमा क  सरकारकडून येणार हो या. मुळ तरतूद २८७९.१२ लाख िमळाली होती 
व पूण खच २८७९.११ लाख झालेला आहे. याम ये १ लाख पयांची बचत आहे. 
 अनुदान .एच-५ र ते व पूल यातील मुळ तरतूद २८ कोटी ३९ लाख मधील काहीही र कम खच 
झालेली नाही. अपे ीत िडमांड असेल तर सिमतीचे काही हणणे नाही यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , 

धानशीष ३०५४ योजनेतर म ये िवभागाची मुळ तरतूद २८३९ कोटी होती. यामधील जुलै २०१५ म ये ४१७ 
कोटी पये िमळाले आहेत. िडसबरला िमळाले नाहीत. अशी एकूण ३२५६ कोटीची तरतूद कर यात आलेली 
आहे. 
 एकूण ४१७ कोटीपैक  एक पयाही खच झालेला नाही. या रकमेम ये रा य शासनाची काही र कम 
होती का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , ३-४ लेखाशीष िमळून 
एकि तपणे क  सरकारची ही र कम होती. ४१७ कोटी र कम या वष  उपल ध झालेली नाही. क  
सरकारकडून जेवढे पैसे िमळाले तेवढे बजेट होऊन खच झाले आहेत. सिमतीने सां िगतलेली बाब िव  िवभागाने 
कट हणून लावलेली आहे. िसमीत अनुदानाइतका िवभागाचा खच झालेला आहे. 
 िनधी िवतरीत झाला नाही हा वेगळा मु ा आह,े सरडर झाले नाही हा वेगळा मु ा आहे. येथे सिमतीने 
ल  वेधले असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , िव  िवभागाने कट लावला असे हणत नसून तर समिपत 
केले आहे असेच िवभागाचे हणने आहे.  
 हा  वारंवार येत असतो. दाखिव यात आलेली र कम रलीज झालेली नाही पण पेपरवर दशिव यात 
आलेली नाही. ते समिपत केले आहे असेच दाखवावे लागेल. यामु ळे िवभागाने समिपत असा श  द योग 
दाखवावा. सिमती या मते स लीमटरी या पैशाला कधीही कट लावत नाही. मुळ तरतुदीम ये कट लावला 
जातो. असे मत सिमतीने य  केले असा िवभागीय सिचवांनी सािंगतले क , या करणाम ये अयो य असे 
काहीही घडलेले नाही. सिमती या बैठक स िव  िवभागाचे सिचव देिखल उपि थत आहे. यामु ळे सिमतीस 
आव यकता वाटत असेल तर िव  िवभागा या सिचवाचें मत िवचारावे. 
 जर २० ट के कट असेल तर २० ट के कट करावा. पण याम ये १५ ट के कट िदसत आहे. िवभागास 
पुनिविनयोजनाम ये ४१७ कोटी पये िमळाले आहेत असे िदसते पण ते य ात एक पयाही िमळाला नाही. 
िवभागाकडून समिपत केले आहेत असा श द योग का वापर यात येतो. िवभागाने ही र कम समिपत का केली आहे 
याचा र लाय महालेखाकारांकडे आहे. अिधका यांनी सिमतीला जबाबदारीने उ र ावे अशी सिमतीची अपे ा आहे. 
िवभागाने महालेखाकांर यांना िदनांक ३० माच २०१३ रोजी उ र िदलेले आहे. २०१२-२०१३ या वषापासून िज हा 
प रषदांकडे िज हा व इतर माग तसेच ामीण माग ह तांतरीत झा याने अनु मांक १ व २ येथील लेखाशीषाखाली 
दाखल न झालेली तरतूद समिपत कर यात येत आहे. िवभागाकडून िव  िवभागास, महालेखाकारांना व सिमतीला 
वेगवेगळी मािहती देत आहे. याचे सिमतीला आ य वाटत आहे. असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय 
सिचवांनी सां िगतले क , िवभागाने ही र कम कारणे देऊन समिपत केलेली आहे. 
 िवभागाने ही र कम समिपत का केली आहे. िवभागाकडून सांग यात येत ेक , ही र कम यांना िमळाली 
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नाही. पण िवभागाला ही र कम िमळाली नसताना ही र कम समिपत केली गेली आहे असे िवभागाचे प  आहे. 
हे िवभागाचे प  या रकमेसंबंधीच आहे का ह ेसु दा पु हा एकदा तपासून पहावे. ही बाब सिमतीने िनदशनास 
आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , सदरील प  हे िदनांक ३०.३.२०१३ चे आहे. याम ये 
िवभागाकडे जेवढी र कम उपल ध झालेली आहे. याम ये िज हा प रषद ामीण माग व इतर र ते ह तांतरीत 
झा यामु ळे या लेखाशीषाखाली नामदाखल ठेवलेली र कम समिपत कर यात येत आहे असे प ात िलिहले 
आहे. नामदाखल ठेवलेली र कम फ  एक हजार पये आहे. िज हा प रषदांना दे यात येणारे अनुदान फ  एक 
हजार पये आहे. 
 लेखािशष सु  (हेड ओपन) कर याक रता दे यात आलेली ही टोकन र कम आहे का अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , चचा प रषदाम ये सहभाग याम ये २.५८ कोटी पये, 
िज हा प रषदांना ावयाची र कम अनुदान पगार कायवाही १३०.५८ कोटी पये, र यां या बांधकामासाठी 
अनुदान ठेव ह तांतरण, हणजे क  सरकारकडून ही र कम िमळते, यासाठी राखीव िनधी ६५ कोटी पयांचा 
आहे. पयवे ण व दु तीम ये २५० कोटी पये परत केलेले आहेत. जी पुरवणी मागणी अपे ीत खच हणून 
मंजूर क न घेतो. ती र कम कधीकधी रलीज होत नाही. रलीज न झाले या पैशाला कधीही कट लागला असे 
हणत नाही. तो वत:हन िव  िवभागाकडे समिपत केला आहे असे हण यात येते. िवभागाकडून तसेच उ र 

दरवेळी दे यात येते. हे सव याला अनुस न आहे. 
            िवभागाकडे एक पयांचीही बचत नाहीत पण र कम सरडर केली आहे असे िवभागाचे हणणे आहे 
काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , सन २०१२-२०१३ म ये जे 
काही िव  िवभागाने कट लावले होते ती सव र कम सावजिनक बांधकाम िवभागाने िव  िवभागाला समिपत 
कर यात आलेली आहे. 
           हे जे िड पशन िदले आहे, र कम सु दा याच िड पशनम ये मािगतली असेल. पण ही र कम 
रलीज झाली नाहीत. हणून याच िड पशन या फॉरमॅटम ये रकमा परत िद या असतील असा सिमतीचा 

अंदाज आहे. पण ही र कम िवभागाकडे वग झालेली नाही तर या रकमेपु ढे िवभागाने असे िलिहले पािहजे क , 
िव  िवभागाने ही र कम रलीज केलेली नाही. याबाबत िव ीय तरतूद झाली होती, अथसंक पात घोषणाही 
झाली होती पण ते रलीज झाले नाही यामु ळे ते पैसे परत समिपत कर याचा  येत नाही. ही बाब सिमतीने 
िनदशनास आणून िदली. असता िवभागीय सिचवांनी याबाबत खुलासा करतांना सांिगतले क , अनुदान . एच-
६ सावजिनक बांधकामे आिण शासक य व कायचालन इमारती अंतगत धानिशष २२०३ तं िश ण ८०० 
इतर खच इमारती व छा अनुदानामधून िव  यव था केलेली लहान बांधकामे (००)(०१) संचालक 
तं िश ण अंतगत मुळ तरतूद १ कोटी िदसत आहे. य  अनुदान ८० ल  हाताम ये िमळाले आहे. सन 
२०१२-२०१३ या िव ीय वषाम ये तुत लेखाशीषाखाली एकूण ८० लाख इतके अनुदान खचासाठी 
उपल ध झाले हाते. यामु ळे उव रत २० लाख पये इतके अ ा  अनुदान समिपत करणे भाग पडले. 

िवभागाने ही बाब अनुदान .H-६ म ये दु त केली आहे. पण आता अनुदान . H-५ संदभात 
सिमती चचा करीत असताना यातील प ीकरणा मक ापनात असा खुलासा िवभागाने केला नाही. असा 
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खुलासा िवभागान े या िशषाखाली ा  तरतूद अ ा  अनुदानमुळे समिपत केली तेथे असे अ ा  अनुदान 
समिपत केले असे नमूद केले असते तर महालेखाकांरानी हा मु ा काढला नसता ही बाब सिमतीने िवभागा या 
िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क, काही झाले तरी अशा बाबी महालेखाकार 
पॉई ं टआऊट करतात. ते से ह ग केले तरी व खच जा त केला तरी पॉईटआऊट करतात. शासनाला तशीच 
ऑडर काढावी लागते. ही ऑडर िदनांक ३० माचला काढलेली आहे. याम ये हटले आहे क , मजंू र सुधारीत 
अंदाजां या अनु षंगाने आहे ती तरतूद ठेव यात येऊन उव रत र कम यािपत कर यात येत आहे. 
 

धानिशष ३०५४ माग व पूल ८० सवसाधारण ०५२ यं साम ी व साधनसाम ी (००)(०१) 
लेखाअंतगत ह तांतरण २०५९ सावजिनक बांधकाम यामधून ह यारे व सयं े खचाचे यथा माणे 
ह तांत रत   
           या अनुदानाअंतगत एकूण अनुदान ८,६७.८३ ल  पये होते, खच २,४६.६९ ल  पये झाला असून 
बचत ६,२१,१४ ल  झाली आहे. याबाबत खुलासा करताना िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , आंतरलेखा 
समायोजन कर यात आले आहे. वषा या सु वातीला िव  िवभागाकडून फॉ युला यु  सव िवभागांना दे यात 
येतो व या माणे अकाऊंट फायनल केले जाते. याम ये अिधकचा खच िकंवा कमी खच यांची एकि त र कम 
काढली जाते. तथािप, िवभागाची िनयम पु ि तका आिण महालेखाकार कायालयाची िनयम पु ि तका हणजे 
गणना कर याची प दत याम ये फरक आहे. या वष  सावजिनक बांधकाम िवभाग या कायालयाबरोबर 
कोऑिडनेट करणार आहे. िवभागाची कॅल युलेशनची प दत आिण महालेखाकां र कायालयाची प दत याम ये 
फरक आहे. लेखी खुलाशातही हे प  केले आहे क , संगत: या उपलेखाशीषाखाली दशिव यात आलेला 
खच का पिनक आहे. आ थापना व ह यारे व सयं े यावरील खच थमत: २०५९-सावजिनक बांधकाम या 
शीषाखाली न दिवला जातो व त ंतर संबंिधत उपलेखाशीषाकडे आंतरलेखा ह तांतरण केला जातो. जेणेक न 
महसुली शीषाखालील कामावर झालेला य  खच िदसून यावा. यावर िवभागाने महालेखाकार 
कायालयाबरोबर कोऑिडनेट करावे व पुढील कायवाही करावी असे सिमतीने सू िचत केले. 
           महालेखाकारांचे ऑ झवशन असे आहे क , “Excess budget increases the outlay under the 
grant which finally affect the State budget, which needs to be reviewed by both 
Administrative department as well as Finance Department.” िवभागाने ५५९ कोटी पयांची 
सेि हंग केली आहे व ती र कम सरडर केली आहे. यामुळे ए सेस बजेट आऊटले िदसतो आिण तो बजेटला 
ॲफे ट करतो. याबाबतचा र  ू वेळेवर झाला पािहजे, ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता 
िवभागीय सिचवांनी खुलासा केला क , महालेखाकार कायालयाचे हणणे बरोबर आहे. परंत,ु िवभागाचे धोरण 
असे आहे क , मागील वष या लॅनम ये १५ ते २० ट के वाढ क न िवभागाकडून नवीन लॅन तयार कर यात 
येतो. मागील वष  २० ट के कपात असेल तर १५ ट के वाढ कर यात येते. वषा या शेवटपयत सव 
िवभागां या िनधीत कपात होते. काही वेळा शेवट या णी असे होते क , एखादा र ता दु त कर याचा िनणय 
घेतला जातो व शेवट या णी काही िनधी रिलज होतो. हे सेि हंग िदसते आहे ते यामु ळे आहे. शेवटपयत ही 
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लॉ रटी नसते क , िकती िनधी िवभागाला िवत रत होणार आहे. से स टॅ स िडसबरम ये िमळतो. िडसबरपयत 
शासनाला हे समजत नाही क , िकती पैसे या मा यमातून िमळणार आहेत. िडसबरनंतर िनधी िमळतो. अ यथा, 
कपात लागू होते. मध या कालावधीत एखादा र ता दु त कर याचा िनणय घेतला िकंवा इ रगेशनचे क प 
पूण कर याचा िनणय घेतला गेला तर या िवभागाला कपातीपे ा जा त िनधी िमळू शकतो. परंत,ु हे िनयोजन 
िकतीही य न केले तरी शेवटपयत होत नाही. महालेखाकार यां चे हणणे बरोबर आहे क , सु वातीला 
आप याला टॅ समधून िकती िनधी िमळणार आहे हे समजले तर यो य िनयोजन करता येईल. परंतु, तसे होत 
नाही, ही व तु ि थती आहे. 



170 
 

  

एच-६ 
 

अनुदान मांक एच-६-सावजिनक बांधकामे आिण शासक य व कायचालन इमारती 

उ  अनुदाना या प र छेदातून असे िदसून येते क , रकि सिलएशन झालेले नाही. अनेक प र छेद हे 
रकि सिलएशन न झा याबाबतचे आहेत. याअनुषंगाने सिमतीने िवचारणा केली क , सन २०१२-१३ चे 
रकि सिलएशन अ ाप झालेले नाही. खच मेळाचे काम तसेच चुक या न दी दु तीचे ताव 

महालेखाकारांकडे सादर न कर याची कारणे काय आहेत ? जबाबदार अिधका यांवर कारवाई केली आहे का ? 
यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , या संदभात २७ अिधकारी दोषी आहेत व यां याकडून प ीकरणे व 
खुलासे मागिव यात आले आहेत. 
 

धानिशष २०५९ सावजिनक बांधकाम ८० सवसाधारण ००१ संचालक शासन (३४) अिध क 
अिभयंता, सावजिनक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ (०३)(०१) पयवे क २१ 
याम ये पये ९७,०००/- एवढा बचत खच झा याचे िदसून येत आहे. याबाबत खूलासा करताना िवभागीय 
सिचवांनी सां िगतले क , येथे सां केितक मांक चुकला आहे. हा खच अनावधानाने “काया वयन-
२०५९२६५३” या लेखाशीषावर न दिवला गे यामु ळे ९७ हजार पयांची बचत िदसून येत आहे. महालेखाकार 
कायालयात जाऊन तपासून घेणे गरजेचे होते. यामुळे संबंिधतांकडून प ीकरण मागिवलेले आहे. तसेच, 
११.६० ल  पये समिपत कर यात आले आहेत. २ वषापूव  मागिवली आहेत. हा सॅलरी ए सपिडचर असून 
तो रेि टफाय होतो. आता ऑनलाईन प दत सु  झालेली अस यामुळे असे पु ढे घडणार नाही. 
 

धानिशष २२१० वै क य सेवा व सावजिनक आरो य (०१) नागरी आरो य सेवा िवषमिचिक सा 
८०० इतर खच इमारती वे छा अनुदानामधून िव  यव था केलेली लहान बांधकामे (००)(०४) 
सहसंचालक आरो य सेवा (वै क य) मुंबई 

या अंतगत १७ लाख २३ हजार पयांची बचत झालेली आहे. यावर खुलासा करताना िवभागीय 
सिचवांनी सां िगतले क , एमओड यू  हणून एक योजना सु  झाली होती. वे छा अनुदानांमधून िव  यव था 
केलेली लहान बांधकामे कर यासाठी १ ल  पये खच कर याचे अिधकार सह संचालकांना होते. एकि तपणे 
२ कोटी पयांची २०० कामे मंजूर झाली होती व हा िनधी बीडीएसवर उपल ध होता. १५ माचला िनधी 
उपल ध क न दे यात आला व ३१ माचपयत खच करावयाचा होता. या कालावधीत अिधका यांनी खच 
करावयास हवा होता. परंत,ु तो झालेला नाही. यामु ळे १७ ल  पयांची बचत झाली आहे. 
 

धानिशष २२१७ नगरिवकास ०१ रा य भांडवल िवकास ००१ संचालक व शासन (००)(०१) 
संचालक बी.डी.डी. चाळ 

या अंतगत सन २०१२-१३ या िव ीय सेवािनवृ ी/िनधन झाले या कमचा यां या सहा या वेतन 
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आयोगा या फरकाची देयके िवलंबामु ळे अिधदान व लेखा कायालयाने ि वकारली नाही. यामु ळे २६ ल  १२ 
हजार पयांची बचत झाली. देयके वेळेवर अदा न कर याची कारणे काय आहेत ? अशी िवचारणा सिमतीने 
केली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , १५ माच नंतर ेझरीम ये कामाचा लोड असतो. वै क य 

ितपूत ची देयके व अ य तपासणी करणे आव यक असलेली िबले ेझरीकडून परत पाठिवली जातात. अशा 
कारे िबले न वीकार यामु ळे बचत झाली आहे. 

 
धानिशष २४०३ पशुसंवधन ८०० इतर खच वे छा अनुदानामधून िव  यव था केलेली लहान 

बांधकामे (००)(०१) आयु  पशुसंवधन 
या योजनेअंतगत २० ल  २ हजार पयांची बचत झालेली आहे. महालेखाकार यांचा आ ेप असा 

आहे क , .११,१५.७० लाख इत या अं ितम बचतीची कारणे िति त आहेत. याबाबत खुलासा करताना 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , इतर खच वे छा अनुदानांमधून िव  यव था केलेली लहान बांधकामे 
याअंतगत ही तरतूद होती. आयु , पशुसंवधन यांना १ ल  पयांपयत या मयादेत कामे करता येतात. अशा 
महारा ातील िवखुरले या कामांसाठी २ कोटी ४० ल  पयांपैक  २ कोटी २० ल  पये खच झाला असून 
२० ल  पये अखिचत रािहले आहेत. 

पण महालेखाकार यांचा असा आ ेप आहे क , .११,१५.७० लाख इत या अं ितम बचतीची कारणे 
िति त आहेत. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , यांनी 

पशु संवधन लेखाशीषाचे एक उदाहरण िदले आहे. अशाच कार या सव िवखुरले या कामांची एकि त र कम 
महालेखाकारांनी िदलेली आहे. 

हा सव फरक महालेखाकार कायालयाबरोबर बसून रक साईल क न यावा. असे सिमतीने सू िचत केले 
असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िव  िवभागाला र कम यािपत करीत असतो. ती ऑडर घेऊन 
महालेखाकार कायालयाला दाखवून बचत कोठे व कशी झाली आह,े हे सांगणे गरजेचे आहे. यापु ढे ही 
कायवाही क न घे यात येईल. 

हा सन २०१२-२०१३ वषातला िवषय आहे. आता ३ वष ६ मिहने पूण झाली आहेत. हणून 
िवभागाकडून कायवाही कर यात आली नाही. ही कायवाही िवभागाला कधी कर यात येणार आहे अशी 
िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िवभागाने वेिटंग क न घेतले आहे. याम ये 
जे मु े िनघाले आहेत ते मिह याभरात पूण क न घे यात येतील. 
 

धानिशष २०५९ सावजिनक बांधकाम ८०, सवसाधारण १९६ िज हाप रषदांना सहाय (००)(०२) 
थािनक े ातील योजना, ०५२ यं साम ी व साधनसाम ी रा य े  िज हाप रषद व पंचायत 

सिमती अिधिनयम, १९६१ यां या कलम १८२ अ वये िज हा प रषदांना स योजन अनुदाने 
 महारा  िज हा प रषद व पंचायत सिमती अिधिनयम १९६१ यां या इमारती या दु तीकरीता कलम 
१८२ अ वये िज हा प रषदांना स योजन अनुदाने याअंतगत एकूण अनुदान २९५.२६ लाख पये, य  खच 
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६०.७१ लाख पये व िश लक २,३४,५५ लाख पये आहे. ०५२ यं साम ी व साधनसाम ी रा य े  
िजलहाप रषद व पंचायत सिमती अिधिनयम, १९६१ यां या कलम १८२ अ वये िज हा प रषदांना स योजन 
अनुदाने याअंतगत िदलेले प ीकरणा मक ापनातील नमूद केलेलया उ राबाबत िवभागाने सप  करावे असे 
सिमतीने िवभागास सांिगतले असे िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , दो ही अनुदानाअंतगत ा  झाले या 
लेखी उ राचे एकि त वाचन केले तर एका अनुदानाअंतगत जा त तर दु स या अनुदानाअंतगत कमी असे िदसून 
येते. 
 एका अनुदानाअंतगत जादा खच व एका अनुदानाअंतगत कमी खच िदसतो. िवभागाने महालेखाकार 
कायालयाना नोट ऑफ एरर वेळेवर िदलेला नाही ही बाब सिमतीने िवभागा या िनदशनास आणून िदली असता 
िवभागीय सिचवांनी नोट ऑफ एरर वेळेवर िदला नाही ही बाब मा य केली. तसेच िवभागीय सिचवांनी असेही 
सां िगतले क , र ु वम ये तशा सूचना िदले या आहेत. सवाचे नोट ऑफ एरर एकि त क न ते सबमीट करायचे 
आहे. परंतु  या प ीकरणातून िनदशनास येईल क, याम ये िदरंगाई िकंवा तफावत झालेली नाही. 
 

धानिशष २०५९ सावजिनक बांधकाम ८० सवसाधारण ००१ संचालन व शासन (१५) अिध क 
अिभयंता (सा.बां .) मंडळ पुणे (१५)(०२) काया वयन अंतगत 

या अनुदानाअंतगत अधी क अिभयंता, पुणे यां या कायालयाकडून ए सेस ए सपिडचर झा याचे 
िदसून येत आहे. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , पुणे 
कायालयाला वेतन व भ यासाठी ६५ कोटी ६१ ल  पये उपल ध झाले होते. यांनी िडसबर मिह यात ९ कोटी 
१७ ल  पये शासनाकडे यािपत केले आहेत. ॲ टीिसपेशन माणे सरडर केले आहेत. या माणे िबले 
सबिमट हावयास हवी होती. परंत,ु पूव माणे िबले सबिमट झाली व ेझरीकडून ती पास झाली. याबाबत 
संबंिधतांकडून प ीकरण मागिव यात आले आहे. तसेच येथून पु ढे काळजी घेत आहोत असे देिखल िवभागीय 
सिचवांनी अ त केले.  
 

धानिशष २०५९ सावजिनक बांधकाम ८०, सवसाधारण ७९९ िनलंबन (००)(०३) संक ण 
सावजिनक बांधकाम अि मे 

याअंतगत िवभागाकडे काही ो हीजनच नाही. असे असताना िवभागाने २१.४० लाख पये खच 
कर याचे काय कारण आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , हे 
स पे स अकाऊंट आहे. याम ये य  खच झालेला नसतो. स पे स अकाऊंटम ये कधी कधी डांबर िवकत 
घेतले जाते. यावर झालेला खच हा या वषा या शेवटी या ॅट्सला ॲडज ट करायचा असतो. आलेले २ 
लाख ४० हजार पये यांनी सरडर केले. परंतु  य  टी.ओ. टाकताना िकंवा खच करताना यांना २१ लाख 
४० हजार पये पािहजे होते. आव यकता होती तर यांनी िवभागाला पैसे मागायला पािहजे होत,े परंतु  यांनी 
िवभागाला पैसे मािगतले नाही. 
पण या िठकाणी २१.४० लाख पये कसे दाखिव यात आले ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता हे टी.ओ. 
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ॲडज ट केलेले असतात. िनलंबन ले याम ये कागदोप ी ॲडज टमट केली जाते. It is not actual 
expenditure. हा िनलंबन लेखा आहे. 
 

धानिशष २०५९ सावजिनक बांधकाम, ०१ कायालयातील इमारती, ०५३ प रर ण व दु ती (०२) 
इमारतीची दु ती (०२)(०३) म य यवसाय इमारतीची दु ती व ८० सवसाधारण ००१ संचालक व 

शासन (५८) अिध क अिभयंता (िव ुत) नािशक (५८)(०२) काया वयन 

उ  लेखािशषाची मािहती देताना िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , हे सु दा िव ुत िवभागासंदभात 
िदले या मािहती माणे आहे.  

म य यवसाय इमारतीची दु ती या संदभा माणे झाले या संगणकांत संकेतांक नमूद केलेला नस याने 
महालेखापाल कायालयाकडून खातेबदल न द घे यात आली नाही. याबाबत खुलासा करतांना िवभागीय 
सिचवांनी सां िगतले क , ते अकाऊंटला ॲडज ट करणारच नाही. याचे कारण हणजे या याम ये तो नंबर 
िलिहलेला पािहजे. ही कुठ यातरी य ची चूक आहे. यामुळे याबाबतीत यांनी िवनंती केली आहे क, चूक 

मापीत करावी. सिमतीने चूक मापीत केली नाही तर िवभागाला याबाबत ॲ शन यावी लागेल. 
अशा कारे मोठ्या माणात ॲडमीनी ेटी ह लॅ सेस रहाणार असेल तर ही िसि टम कधीच दु त 

होणार नाही. असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , गेले तीन िदवस झाले या 
बैठक म ये व र ाकडून आदेश िदलेले आहेत. याम ये या चुका होत आहेत, याक रता याम ये 
डीजीटलायजेशन आणून अकाऊंट ग सुधारले, तर अशा चुका रहाणार नाही. तसेच फ डले हलवर पगार 
काढतो. फ लॅडले हलवर पगार काढतो. तालुका तरावर देखील अिभयंते आहेत. 

सन २०१५-२०१६ या वषाम ये काही चुका रहाणार नाही, असे सिमतीला आ ासन देऊ शकता काय 
? यावर िवभागाकडून उ र ा  झाले नाही. 

िवभागाकडे इंटरनल िसि टम आहे. असे असतानाही, अशा चुका हो याची कारणे काय आहेत? यावर 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , खालील ले हलला कुठेतरी हेड ऑफ अकाउंट िलिहले नाही िकंवा हेड 
ऑफ अकाउंट चुक चे िलिह यावर असे होऊ शकते. याम ये लोकां चे समुपदेशन आव यक आहे व संबंिधतां चे 
ए यु केशनही आव यक आह,े तसेच जा तीत जा त संगणक करण होणे देखील आव यक आहे.  

समुपदेशन आव यक आहे हणजेच याचा असा अथ िनघतो क , याच चुका वारंवार होत आहेत. असे 
मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िवभागाकडे ३८ हजार ५०० अिधकारी व 
कमचारी आहेत. सावजिनक बांधकाम िवभागाकड े स लाईज पगार काढ याची प त नाही. याम ये लेबर 
देखील आहेत. हे पािहले तर याम ये फार काही िदरंगाई िकंवा ाचार झालेला नाही. अकाऊंटचे ि ि सपल 
फॉलो केलेले नाही व ती िवभागाची चूक झाली असून ते िवभागाला मा य करावेच लागेल, यात शंका नाही. या 
जा तीत जा त ल  देऊन यात सुधारणा कर यात येतील. तरी देखील असे अनावधानाने होऊ शकते, परंतु  
भिव यात असे झाले तरी नोट ऑफ एरर देऊन ते रे टीफाय कर याची सुधारणा िकंवा संधी िवभागाकडे आहे. 

ही सव ोसेस क न सु ा असे झा याचे िदसते. असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय 
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सिचवांनी यास सहमती दशिवली परंतु  तसे झा यावर यांनी नोट ऑफ एरर ायला पािहजे होत.े संबंिधतांनी 
यावेळी ल  िदले नाही. नवीन वष सु  झाले क , नवीन वषाचे काम सु  होते. पण या वष  अिधक चांग या 
कारे ल  देऊ. असे देिखल सिमतीला अ त केले.  

िवभागाने कायवाहीसाठी काही केले तर संबंिधतांकडून हणजे यां याकडून चूक झाली ते सांग यात 
येते क , चूक जाणूनबुजून झाली नाही. तसेच आपण देखील असे हणू  शकत नाही क, यामागे काही उ ेश 
होता. तसेच यात उ ेश िलिहलेला नस यामुळे हे साबीत होऊ शकत नाही. परंतु  ती चुकच आहे. असे देिखल 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले. 

सिमती वैयि क कोणाबाबत बोलत नसून महालेखाकार यां या रमा सब लच बोलत आहे. यावर 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , ते अनावधानाने झालेले आहे व ते िवभागाला मा य करावेच लागेल. 
संबंिधतांनी यासंदभात ल  देऊनच काम करावे, अशा सूचना दे यात येतील. 
    
अिध क अिभयंता (िव ुत) नािशक (५८)(०२) काया वयन या अंतगत 
यात २६५.३९ लाख पयांची बचत दाखिवलेली आहे. याबाबत खूलासा करताना िवभागीय सिचवांनी 
सां िगतले क , नािशक येथे कायालय िश ट झाले होते. ितकडे लस िदसते तर इकडे मायनस िदसते. दु सरी बाब 
अशी आहे क , कायालय कुठेही िश ट झाले तरी अकाउंटंट िश ट होत नाही, याची बदली होत नाही िकंवा तो 
तेथे जू  होत नाही. यामु ळे तेथील कुठ या तरी य ला जबाबदारी िदली जाते आिण पगार काढ यािशवाय ते 
ऑफ स चालू  शकत नाही. असे देखील काही वेळा घडते. यात िवभागाची चूक झालेली नाही, असे नाही. परंतु  
सिमतीला याबाबतची कारणे िनदशनास आणून दे यात येत आहे. 
 

धानिशष २०५९ सावजिनक बांधकाम ०८ सवसाधारण ००१ संचालन व शासन ५८ अिध क 
अिभयंता (िव ुत) नािशक (५८)(०२) काया वयत व (५९) या अंतगत अिध क अिभयंता (िव ुत) 
अमरावती (५९)(०२) काया वत या अंतगत 

अधी क अिभयंता, नािशक यां या कायालयासंदभात अनेक आ ेप आहेत. याम ये असे नमूद केले 
आहे क , “The grant was not utilised during the year and kept idle.” २६५ ल  ३९ हजार पये 
िनधीचा वापर यांनी केला नाही. तसेच अमरावती या कायालयाने देखील २५४ ल  पयांचा वापर केलेला 
नाही. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी याबाबत प  केले क , यावेळी 
नािशक येथे िव ुत िवभागाचे िडि हजन िश ट झाले होते. ते पूव  औरंगाबाद येथे होते. नािशक येथे यांना नवीन 
अकाऊंट हेड िमळाले. यामु ळे नािशक येथे सेि हंग िदसत असून औरंगाबाद येथे ए सेस िदसत आहे. अधी क 
अिभयंता यांना अशा सूचना दे यात आ या आहेत क, हा इफे ट महालेखाकार कायालया या िनदशनास 
आणून ावा व रक साईल क न यावे. याच माणे अमरावती येथील िडि हजन नागपू र येथे िश ट झाले होते. 
या िठकाणीही अशीच प रि थती आहे. 
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धानिशष २०५९ सावजिनक बांधकाम ८० सवसाधारण ००१ संचालन व शासन (४३) अिध क 
अिभयंता पूणे ादेिशक (िव ुत) मंडळ पुणे व (४३)(०२) काया वयन व (४५) अिध क अिभयंता 
नागपूर ादेिशक (िव ुत) मंडळ नागपूर (४५)(०२) काया वत 

उ  लेखािशषा अंतगत पुण,े नागपू र म ये ए सेस खच झा याचे िदसत आहे. असे सिमतीने िनदशनास 
आणले असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , डी हीज सचा पगार हणजेच ही र कम ए झी युशन मधील 
ए सेस आहे. पुणे व नागपू र कायालया या चुक या न दीचे ताव यावेळी सबमीट करायला पािहजे होते. 
नोट ऑफ एरर सबमीट केले नस यामुळे हे झालेले आहे. पु णे ादेिशक (िव ुत) मंडळ पुणे यांना य ात १० 
कोटी ५२ लाख पयांची तरतूद होती, यातील पुनिविनयोजना ारे िवभागाने १ कोटी ४१ लाख पये परत 
केलेले आहे. याबाबत यांनी अंदाज यायला पािहजे होता, तसेच यांना जा तीचे पैसे पािहजे होते, तर यांनी 
पुनिविनयोजन करताना कमी र कम सरडर करणे आव यक होते. यांचा अंदाज चुक यामुळे ए सेस झा याचे 
िदसत आहे. यासंदभात महालेखाकार यां याकडे मे मिह याम येच नोट ऑफ एरर दणेे आव यक होते. परंतु  
सं बंिधत अिधका याने नोट ऑफ एरर िदले नाही. 

हे पुनिविनयोजनाबाबतचे आहे. ती र कम िवभागाला िमळाली िकंवा कसे ? अशी िवचारणा सिमतीने 
केली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , पैसे यवि थत होते. परंतु  िवभागाने याचा िहशोब यो य 
अँटीिसपेट केला नाही. याम ये चूक झाली तरी ३१ माच रोजी रे टीफाय करायला पािहजे होते. ते जमले नाही 
तर मे मिह यातील र हाईज अकाऊंटनंतर नोट ऑफ एरर सबमीट करायला पािहजे होते, परंतु  ते केलेले नाही. 
नोट ऑफ एरर सबमीट केली नस यामुळे मु य अिभयंता, िव ुत यांना या करणासंबंिधत जबाबदार अिधकारी 
कोण आहे, याची चौकशी करावी, अशा सूचना िदले या आहेत. संबंिधत अिधका यावर कायवाही कर यात 
येईल. 

बीडीएसम ये वेतनाक रता मायनसम ये पैसे काढता येतात काय ? िवभागाने येथे पुनिविनयोजीत केलेले 
आहे. यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , या िठकाणी पुनिविनयोजीत केले असले तरी ेझरीम ये र हाईज 
इ टीमेटची फ गर गेलेली नसते. ती डीपाटमटला िदलेली असते. ती िवभागाकडे बीडीएसवर पूण असते. 
जबाबदारीने जेवढी र कम सरडर केली, या िलिमटम ये राहन खच करायला पािहजे. ही संबंिधत 
अिधका याची जबाबदारी असते. 

यांनी या िलिमटम ये रहायला हवे होते. ती र कम बॅले स असली पािहजे. ही बाब सिमतीने िनदशनास 
आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी होकाराथ  उ र िदले परंतु  यांनी तसे केले नस यामुळे ७४ लाख पये 
जा तीचे काढले गेले. असे झाले तर ३१ माच पयत िवभागाकडून ऑडर काढून यायला पािहजे होती. परंतु  
यांनी तसेही केले नाही. तसेच जूनम ये महालेखाकार यां याकडे नोट ऑफ एरर सबमीट करणे आव यक होते, 

परंतु  ते देखील केलेले नाही. यावर िवभागाची सवात मोठी चूक अशी आहे क , या िठकाणी नोट ऑफ एरर 
वेळेवर देणे आव यक होते, ते िदलेले नाही. नोट ऑफ एरर िदले असते तर या बाबी आ या नस या. 

उ मानाबाद, अमरावती अशा ब याच िठकाणी असे झालेले आहे. असे सिमतीने िनदशनास आणले 
असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िव ुत िवभागाम ये सवात जा त आहे. कारण यावेळी िव ुत 
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डीपाटमटचे पुनिनयोजन झाले आिण तसे पािहले तर हे सव िवषय इले ीकलचे आहे. िवभागाकडे असलेली 
इ सपॅ टरेट ऊजा िवभागात िश ट केली. इ सपॅ टरेट ऊजा िवभागात िश ट के याने यां चे नागपू र, औरंगाबाद 
अशा शहरांम ये नवीन ऑफ सेस तयार के यामुळे असे झाले. 

 
 

धानिशष २०५९ सावजिनक बांधकाम ८० सवसाधारण ००१ संचालन व शासन (५३)(०१) 
संचालक सावजिनक बांधकाम िवभाग (यो य) 

याअंतगत महालेखाकां राकडून ा  झाले या वेट ग प ात ए सेस ए सपडीचर दाखिवलेले आहे. 
याबाबत खुलासा करताना िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , हे सावजिनक बांधकाम िवभागा या 
पगारािवषयीचे आहे. याबाबत महालेखापालांना िवभागाचे प ीकरण सादर केले होते आिण ते मा यही झालेले 
आहे.  

प ीकरण मा य झाले आह,े पण आता याबाबत महालेखाकां राचा तो मु ा वेट गम ये ये याचे काय 
कारण आहे ? अशी पृ छा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , ते परत एकदा दाखवून 
घे यात येईल असे अ त केले. या अंतगत जा तीचा खच झा याचे िदसत आहे. याबाबत खूलासा करताना 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , हा खच तपासला आहे. हा खच सावजिनक बांधकाम िवभाग, मं ालय यांचा 
नाही.  हा खच ठाण,े र नािगरी, सोलापू र, को हापू र, पुण,े परभणी आिण नािशक या िज ातून चुक चे 
लेखािशष न दिवले अस यामुळे झाला होता. य ात यास महालेखाकार यांनी मा यता िदलेली आहे. 
महालेखाकार यांनी नोट ऑफ एररला मा यता िदलेली आहे. 
महालेखाकार यांनी मा यता िदली आहे क , आपण नोट ऑफ एरर टाकणार आहात ? अशी िवचारणा सिमतीने 
केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , यास महालेखाकार यांनी मा यता िदली असून यासंदभातील 
प  सु दा आह.े 
 

धानिशष २०५९ सावजिनक बांधकाम ८० सवसाधारण ००१ संचालन व शासन (५३)(०१) 
संचालक – सावजिनक बांधकाम िवभाग (यो य) 
 या अंतगत जा तीचा खच झा याचे िदसत आहे. याबाबत खूलासा करताच िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले क , हा खच तपासला आहे. हा खच सावजिनक बांधकाम िवभाग, मं ालय यांचा नाही.  हा खच 
ठाण,े र नािगरी, सोलापू र, को हापू र, पुण,े परभणी आिण नािशक या िज ातून चुक चे लेखािशष न दिवले 
अस यामुळे झाला होता. य ात यास महालेखाकार यांनी मा यता िदलेली आहे. महालेखाकार यांनी नोट 
ऑफ एररला मा यता िदलेली आहे. 

महालेखाकार यांनी मा यता िदली आहे क , आपण नोट ऑफ एरर टाकणार आहात ? अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , यास महालेखाकार यांनी मा यता िदली असून 
यासंदभातील प  सु दा आहे.  
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धानिशष २०५९ सावजिनक बांधकाम ८० सवसाधारण ००१ संचालन व शासन (४४) अिध क 

अिभयंता औरंगाबाद ादेिशक (िव ुत) मंडळ औरंगाबाद (४४)(०२) काया वयन अंतगत 
याबाबत खूलासा करताना िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , या िठकाणी मु य अिभयंता, िव ुत 

यां याकडून यां या अिधन त अिधका यां चे रऑगनायजेशन झाले, यां याकडून नोट ऑफ एरर गेलेले नाही. 
नोट ऑफ एरर मं ालयातून गेलेली होती, परंतु  यां याकडून गेलेली नाही. 

नोट ऑफ एरर इतके वष न दे याची काय कारणे आहेत ? आता िवभागाची सा  लागली हणून आता 
नोट ऑफ एरर दाखिव यात येत आहे. परंतु  पूव या प ती माणे जरा अजून चार, पाच वष सा  लागली 
नसली, तर तो पयत नोट ऑफ एरर सादर केलीच नसती काय ? या डीले संदभात काय िसि टम आह े? अशी 
िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , साधारणत: सव े ीय अिधकारी हे 
आतापयत फ डचा ए सपडीचर हणजेच व स या ए सपडीचरकडे बारकाईने बघत नाही. तेथील नोट ऑफ 
एरर जनरली सबमीट होतात. आ थापने या बाबतीत होणारे द ु ल  या वष पासून होणार नाही. यासंदभातील 
अंदाज यवि थत िदले जातील िकंवा चुकून असे झाले नाही तर ३१ माच रोजी ते तपासून घेतल ेजाईल. ते 
देखील झाले नाही, तर मे मिह यानयत सव पगारा या नोट ऑफ एरर सबमीट कर यात येतील. 

महालेखाकार यांनी ऐि छक बाबीब ल जे ऑ झवशन काढलेले आह,े याब ल िवभागाचे 
अिभ ायाम ये िदलेले नाही. परंतु  याब ल बारकाईने अ यास क न या काही यो य सूचना आहेत, या 
अवलंिब या पािहजे जेणे क न िसि टम यो य कारे चालेल व सिमतीचे देखील काम कमी होईल, तसेच 
िवभागाला ते सोयीचे होईल. असे सिमतीने सू िचत केले असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , मध या 
काळात झाले या ऑडीटसंदभात नागपू र येथील महालेखाकां र कायालयात जाऊन याम ये सुधारणा  कर यात 
येत आहे. 

िनलंबन यवहार याबाबत मािहती देताना िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , खरेदी, सं ह, संक ण 
सावजिनक बांधकामािवषयक आगाऊ रकमा, कायशाळा िनलंबन, रोकड मेळ िनलंबन लेखा या बाबी 
िनि तपणे सकारा मक ीने कर यात येईल.  

या बाब ना अितशय गांभीयाने हाताळ याची आव यकता आहे. याचे कारण हणजे नॉन कं लायन, 
नॉन रक सीलेशन, नॉन सबिमशन, नॉन नोट ऑफ एरर हे सव वेळेवर न िद यामु ळे सव  उपि थत झालेले 
आहेत. आपण मोठ्या माणात िनधी खच करतो. दु स या बाजूला िवभागाकडे ३४ हजार अिधकारी व कमचारी 
सेवेम ये आहेत. ही सव िसि टम डे हलप केली नाही, तर या चुका नेहमी होत रहातील. या ीने महालेखाकर 
यांनी केले या सूचनांवर आवजून िवचार क न याचा अवलंब कर याची गरज असून याब ल कायवाही 
करावी. तसेच केले या कायवाहीची मािहती सिमतीला ये या तीन मिह या या आत सादर करावी. जेणेक न 
पुढील वेळी अशा कारचा  उ वणार नाही, याबाबत काळजी यावी असे सिमतीने सू िचत केले. 
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सामािजक सेवा व आिथक सेवा यावरील भाडंवली खच (सव द मन) 

उपरो  अनुदानाअंतगत २२.५३.७३.२८ लाख पये मूळ अनुदान आहे आिण हे सु दा खच क  शकले 
नाही स लीमटरी िडमांड या मा यमातून आणखी १.४२ कोटी ६ हजार पये घेतले याबाबत मािहती देतांना 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , मूळ ो हीजन २२,५३ कोटी ७३ लाख २८ हजार एवढी होती. दोन हेडम ये 
बंदरे, दीपगृह ेआिण इतर  असे पैसे समिपत कर यात आले. 

एकूण जी ो हीजन होती यात आणखी अित र  मागणी कर यात आली. परंतु  मूळ तरतूदच खच 
होऊ शकली नाही तर मग स लीमटरी मागणी का कर यात आली ? १.४२ कोटी ६ हजार पयांची स लीमटरी 
आहे. ४.२४ कोटी ८७ लाख ७९  हजार पये समिपत कर यात आलेले आहेत, हणजे स लीमटरी िबलाची 
आव यकताच न हती. िह बाब सिमतीने िवभागाला िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी 
सां िगतले क , यावेळेस शासनाने यात मूळ अनुदानाला २० ट के कपात केलेली होती. ८० ट के अनुदान 
उपल ध होते. काही माणात स लीमटरी िबल टाकणे आव यक होते. दु सरी बाब अशी क , क  शासनाचा 
िह सा असतो आिण यायदानाचे लेखािशष आहेत यासाठी खच दाखिव यासाठी आिण क  शासनाकडून पैसे 
िमळिव यासाठी स लीमटरी िबल टाकावे लागते. 

माग या बैठक या वेळेस असे सांग यात आले होते क , २२,५३ कोटी ७३ लाख २८ हजार हे 
आ थापनावर आहे. असे सिमतीने सां िगतले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सब हेडवाईज गेलो तर 
ब यापैक  आ थापना आिण ह यारे व सं ह यावर मोठ्या माणावर खच झालेला आहे. 
 

धानिशष ४२१६ गृहिनमाणावरील भांडवली खच ०१ शासक य िनवासी भरती १०६ इमारती 
सवसाधारण एकि त िनवास यव था (००)(०१) मोठी बांधकामे 

या अंतगत मूळ अनुदान २७ कोटी ४९ लाख ८७ हजार एवढे होते आिण ४ कोटी ४० लाख ३६ हजार 
एवढे अनुदान समिपत केलेले आहेत. यात ४०५.४० लाख अनुदान अ ा  होते, तो कट लागलेला होता. 
िवभागाकडून खच न झालेले अनुदान फ  ३४.९६ लाख एवढेच आहे. ३४.९६ लाख अनुदान खच का झाले 
नाही याची कारणे अशी आहेत क , औरंगाबाद येथे एकूण गृहिनमाणाची तीन कामे मंजू र होती यातील दोन 
कामे पूण झालेली होती. कांचनवाडी या एका कामाम ये जेवढा खच क  शकत होतो या मूळ ा  
अनुदानापैक  २.७५ ल  पये आम याकडे िश लक ठेवले आिण उरलेले ३४.९६ ल  पये समिपत कर यात 
आले. यामु ळे यािठकाणी ४४० ल  ३६ हजार पये समिपत के याचे िदसत आहे. ४०५.४० ल  पये मेजर 
कटमुळे मं ालयातच कट झालेले होते. असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस सां िगतले. 

या िनिमताने सिमतीने सू िचत केले क , कॉ ॅ टरला दंडा या तरतूदीसाठी ६ ते १ वषाची मुदत देतो ती 
फार कमी आहे. यािठकाणी कायकारी अिभयं याला मुदत दे याचे अिधकार आहेत. या तरतूदी वाढिव या 
पािहजेत. जेणक न वेळेत कामे होतील आिण पैसे खच होतील. तसेच अिधकारी आहेत यांनाही सांग यात 
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यावे क , कोण या प रि थतीम ये ए सटशन दे यात यावे. यासाठी नवीन िस टीम अपडेट कर यात यावी. यावर 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िनिवदेचा ब-फॉम आहे यात लॉज-२ म ये ए सटशन दे याची तरतूद आहे 
हा बदलून बच मािकग करीत आहोत. यात २० ट के काम झाले २० ट के पेमट कर यात येईल आिण २० 
ट के काम झाले नाही तर माई ड टोनला यािदवशी ५० हजार ते १ लाख पये दंड सु  होईल ते थांबिव याचे 
अिधकार कायकारीअिभयं याला राहणार नाहीत. नॅशनल हायवेम ये कर यात येते अशी प दत रा यात 
वापरावी अशा प दतीची मंजू री िव  िवभागा या चचम ये घेतलेली आहे आिण आता फॉम बदलत आहोत. 
बदललेला फॉम मु य अिभयंता ी.सगणे यां या अ य तेखालील सिमतीने तयार केला. सदर फॉम शासना या 
मा यतेसाठी आलेला आहे. िवधी व याय िवभागा या अिभ ायासाठी पाठिवलेला आहे. सदर फॉमला मंजू री 
घेऊन लवकरात लवकर इ यू कर यात येईल. यापु ढे ए सटशन दे याचे अिधकारी कोणाला राहणार नाहीत. 

हा चांगला िनणय िवभागाणे घेतलेला आहे. द ु सरा िवषय असा क , आमदार िनधीतील १० लाखा या 
कामाला एक वषाची मुदत असते.  परंतु  २-२ वष ही कामे होत नाहीत. लोक ितिनधी गे यानंतर लोक 
िवचारतात काम कधी पूण होणार आहे. िकती िशफारस पयां या कामासाठी िकती मुदत असावी यासाठी 
कालमयादा असायला हवी. असे सिमतीने सू िचत केले असता याबाबतचे प रप क तयार कर यात येईल. असे 
िवभागीय सिमतीस अ त केले.  

वीस ट के काम झाले तर वीस ट के पेमट कर यात येईल. यात कॉ ॅ टर काय करतात क , बीबीएम 
कापट करतात, सीलकोडला जा त पैसे लागतात हणून करतच नाहीत. यामु ळे र ता लगेच खराब होतो. 
सीलकोड के यािशवाय र ता िटकतच नाही. कापटपयतचे बील काढून देतात. यामु ळे सदर र याचे काम पु हा 
करावे लागते. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , आता 
हीडीओ बेस िस टीम सु  कर यात येत आहे. दोन िदवसात िसलकोड केला नाहीतर य ात याचे एसएमएस 

अलट जीपीआरएसला डायरे ट येतील. याचे िसलकोड ३ िदवसात, ८ िदवसात का कर यात नाहीत याची 
मािहती घे यात येईल. 

कापटपयतचे िबल काढले जाते िसलकोड केला नाही हणून याचे तेवढे बील काढून लोज क न 
टाकले जाते. ही बाब देिखल सिमतीने िवभागा या िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी 
सां िगतले क , सव नाही, पण यातील ३० ट के राखीव ठेवावे असे काहीतरी कर यात येईल. 

या अनु षंगाने सिमतीने उदाहरण दाखल सां िगतले क , वािशम िड हीजनम ये वषभराम ये ५० कोटी 
पयां चे काम झालेले नाही. यात ५ ते ६ सब िड हीजन आहेत. तरी सु दा ५० ते ६० कोटी पयां चे काम 

वषभरात होऊ शकत नाही. एवढा मोठा टाफ असूनही कामे होत नाहीत हा िवषय मह वाचा आहे. टडर 
आ यानंतर िकती िदवसात वकऑडर ायची, काम कधी सु  झाले पािहजे, याबाबत एक सॉ टवेअर डे हलप 
करायला पािहजे. यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , आज या घडीला बी स णालीम ये पेमट कुठले 
होते हे या णी िदसू  शकते. िवभागाची पिह या ट यातील रोड इ ु हमट िस टमची सुधारणा कर याचे 
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सॉ टवेअर तयार आहे आिण याचे टे ट ग सु  आहे. याम ये र याचे चेनेजेस असतात ते एमआरसॅट या 
डाटाशी आिण गुगल डाटाशी मॅचअप करावे लागतात. सेगमटेशनचे काम सु  आहे. महारा ात असे एकूण ९८ 
हजार िकलोमीटर आहेत. जवळपास ४० िकलोमीटर डाटाचे हणजे १६ िज ांम ये हे काम झालेले आहे. 
अ य िज ांम ये हे काम चालू  आहे. हे काम मी वत: करीत होतो यामु ळे मला याची मािहती आहे.एकदा 
सेगमटशन पूण झाले क , या चेनजेसचे हणाल तो डेटा मं ालय तरावर न क  होईल. 

 
धानिशष ४२१६ गृहिनमाण वरील भांडवली खच ०१ शासक य िनवासी इमारती १०६ इमारती 

सवसाधारण एकि क िनवास यव था (००)(०१) मोठी बांधकामे, ७०० इतर गृहिनमाण (०१)(०१) 
यायदान मोठी बांधकामे  

यायदान मोठी बांधकामाम ये एक लाख वाचले असे नमूद केले आह.े येथे ५२ ल  ४९ हजार पये 
समिपत केले.परंतु  १२९ िठकाणी ३६ ल  ९६ हजार पये समिपत केले. यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले 
क , ३६ लाख पये आहेत ते चुक चे आहेत. ३४.९६ ल  असे ते पािहजे आिण हे एकाच कामा या बाबतीत 
झालेले आहे. ही िवभागाकडून चूक झालेली होती. 

परंतु  य ात हे पैसे खच का होऊ शकले नाहीत ? अशी िवचारणा िवभागीय सिचवांनीऔरंगाबादला 
कांचनवाडी येथे एकच काम ो ेसम ये ठेवायचे होते या कामा या ो ेसला अपेि त २७५ ल  पये अनुदान 
खच क  शकत होतो, तेवढे ठेवले आिण बाक चे पैसे समिपत केले. 

िवभागाने औरंगाबादबाबत सां िगतले परंतु  सातारा, उ मानाबाद व नागपू रचे काय झाले ? अशी 
िवचारणा िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , यायदान लेखािशषाखाली उ मानाबाद यायालयीन इमारत ची 
११ कामे होती यापैक  केज, माजलगाव, लोहारा येथील ४ कामे पूण झालेली होती. उव रत कामे िडसबर या 
बजेटम ये आली होती व इि टमेट व टडर ि येला िवलंब लागतो यामुळे उ मानाबाद सकल म ये िनधी 
वापर यात आला नाही. 

सातारा आिण नागपूर येथील िनधी वापराबाबत िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सातारा सकल 
मधील मेढा व सातारा येथील कामांसाठी माहे िडसबर म ये िनधी ा  झाला होता तो वापर यात आला व 
उव रत िनधी समिपत कर यात आला. नागपू र सकल मधील कळमे र येथे करावयाचे काम हे झु डपी 
जंगलामधील अस याने उ  काम कर यात आले नाही. यामु ळे उ  िनधी समिपत कर यात आला होता व 
या कामाची जागा बदलून घेऊन ते पुढील वष  पूण केले. 

 
धानशीष ५०५४ माग व पूल यांवरील भांडवली खच ०३ रा य महामाग ३३७ र यांची कामे, 

(००)(०१) मोठी बांधकामे 

अंतगत १.५६ कोटी ९६ लाख ५० हजार पये िनधी समिपत के याचे िदसून येते. एवढ्या मोठ्या 
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माणात िनधी समिपत कर याचे कारण काय, २३ कोटी ९१ लाख ३१ हजार पयांची पुरवणी मागणी िवभागाने 
सादर केली होती याम येही कट लाव यात आला होता काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता 
िवभागा या एकूण िनधी पैक  ८० ट के िनधी उपल ध क न दे यात आला होता व २० ट के िनधीला कट 
होता. िव  िवभागाने २० ट के िनधी समिपत कर या या सूचना िद यामुळे तो समिपत कर यात आला व 
याचा उ लेख प ीकरणाम ये कर यात आला आहे. 

िव  िवभागाने सव िवभागां या िनधीला २० ट के कट लावला होता, यामुळे िव  िवभागाने आपली 
भू िमका प  कर याची आव यकता आहे.  जु या िविनयोजन या िवभागा या घे यात आ या हो या 
यासंदभात २० ट यांचा  होता. दु सरा पयायी श द नस यामुळे “र कम समिपत कर यात यावी” असा 

श द योग करावा लागतो कारण उ  र कम िवभागा या खा याम ये जमा झालेली नाही. उ  र कम 
कागदोप ी दे यात आली व परत कर यात आली, यामुळे यास “समिपत केले” असा श द योग कर यात 
येतो. यामु ळे या करणी िव  िवभागाने खुलासा करणे आव यक आहे. तसेच सावजिनक बांधकाम िवभागाने 
समिपत केले या िनधीची र कम २० ट यां पे ा कमी िदसून येते. 

िवभागाची मळू तरतूद ८.२४ कोटी ७८ लाख पये होती व २० ट के कटनुसार १.६५ कोटी पये 
समिपत करणे आव यक आहे परंतु  िवभागाने या माणात ते समिपत केले नाही. ही बाब सिमतीने िनदशनास 
आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , माहे माच, २०१३ म ये पु रवणी अथसंक पात मंजू र 
िनधी रिलज कर यात आला नाही. उ  र कमेसह समिपत िनधी १.५६ कोटी ९६ लाख ५० हजार पये होता. 

याचा अथ पु रवणी अथसंक पात मंजू र र कम िवभागाला ा  झाली नाही. िह बाब सिमतीने िनदशनास 
आणून िदली असता याबाबत िव  सिचवांनी सिमतीस सां िगतले क , िदनांक १४ जानेवारी, २०१३ रोजी या 
प रप कानुसार सव िवभागांना िनधी समिपत कर यासंदभात िव  िवभागामाफत कळिव यात आले होते. 
यानुसार नॉन लॅनसाठी ८५ ट के व लॅनसाठी ८० ट के िनधी खच कर याची परवानगी िवभागांना दे यात 

आली होती. यानंतर िनधी १०० ट के खच कर याची परवानगी माहे माच म ये दे यात आली होती. 
िव  िवभागाने ८० ट के िनधी माहे माचपयत खच कर याबाबत प रप क काढले होते, अशा वेळी 

िवभागाने िबलेच तयार करावीत का ? एखा ा िवभागाला जानेवारीम ये १००० कोटी पये दे यात येणार 
आहेत याचे िनयोजन करा, असे िव  िवभागाने सांिगतले व यानंतर संबंिधत िवभागाने िनयोजन क न िनधी 
खच केला. यानंतर िव  िवभागाने माहे जानेवारी म ये प रप क काढून कळिवले क , नॉन लॅनची र कम ८५ 
ट के व लॅनची र कम ८० ट के यानुसार खच करावी. अशा वेळी िवभागाकडून काम थांबिव यात येईल िकंवा 
ते र  कर यात येईल. यानंतर पु हा िव  िवभागाने माहे माच म ये प रप क काढून १०० ट के र कम खच 
कर यास कळिवले तर अशा वेळी िवभागाने दोन मिह यां या कालावधीत काम कशा कारे मॅच करावे ? िव  
िवभागाने िनधी िवतरीत कर यासंदभातील प रप क के हा काढले होते ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता 
िव  सिचवांनी सां िगतले क , िव  िवभागाने िदनांक १४ जानेवारी, २०१३ रोजी लॅन व नॉन लॅन क रता ८० 
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व ८५ ट के खचाबाबतचे प रपप क काढले होते. १०० ट के िनधी खच कर याबाबतचे प रप क िव  
सिचवांकडे सिमती या बैठक या वेळी नस यामुळे याबाबतची मािहती सिमतीला नंतर सादर कर यात येईल 
असे आ ासीत केले.  
           िव  िवभागाने माहे जोनवारीम ये ८० ट के र कम खच कर याचे आदेश िदले व यानंतर माहे माच 
म ये १०० ट के खच कर याचे प रप क काढले, अशा वेळी संबंिधत िवभागाने कशा कारे कायवाही करावी 
? माहे माचम ये १०० ट के िनधी िवभागाने खच करावा, असे आदेश काढ याचे हे पिहलेच वष असावे. एकूण 
िनधी या ८० ट के िनधी खच कर यात यावा, असे प रप क दरवष  काढ यात येत नाही. सन १०१३ म ये ८० 
ट के िनधी खच कर यास िव  िवभागाने अनुमती िदली. यानंतर पु हा जानेवारी ते माच या कालावधीत 
िवभागाने यांचा १०० ट के िनधी खच कर याचे प रप क काढ यानंतर दोन मिह यात िवभागाने ती र कम 
कशी खच करावी, कामाचे िनयोजन कसे कराव,े अनपेि त र या िनधी ा  होणार, असे गृहीत धरावे काय ? 
अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िव  िवभागाचे माननीय सिचव व 
सावजिनक बांधकाम िवभागाचे सिचव हे एकाच िस टमचा भाग आहेत. यामु ळे िवभागा या िवरोधात 
सिमतीनां  मत य  करता येणार नाही. परंतु  िवभागा या िनधीमु ळे काही कामांची गती मंद करावी लागते. 

           बांधकाम िवभागाचे सिचव हे येक ा या उ राम ये “कट” लाव यात आला होता, असे सांगत 
अस यामुळे हा  उपि थत झाला आहे. “कट” चा मु ा उपि थत केला नसता तर िवभागाने बचत केली िकंवा 
काम करणे श य झाले नाही, असे सिमतीला गृहीत धरता आले असते. वषा या सु वातीला िकंवा माहे नो हबर 
अथवा िडसबर म ये िवभागाला सव िनधी उपल ध क न दे याची प दत आहे काय ? अशी िवचारणा सिमतीने 
केली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , मागील दोन वषात सुधारणा कर यात आली आहे. वषा या 
सु वातील माहे एि ल िकंवा मे म ये ८० ट के िनधी िवतरीत झाला हे िवभागाला समजते. पूव  कॅश लो 
िस टमनुसार १५ ट के, ३० ट के या माणात िनधी िवतरण कर यात येते होते. तसेच, िव  सिचव यांनी 
सां िगत या माणे ८० ट के िलिमट िवभागाला कळिव यात आली आहे. यावेळी ८० ट के िनधी िवतरीत 
कर यात येणार आहे, हे िवभागाला मािहती होते. र यां या संदभात काम सु  असते यामु ळे याक रता 
शेवट या ट यात िनधी ा  झाला तर काही माणात काम सु  ठेवता येते. परंतु  इमारती या कामां या बाबतीत 
कं ाटदार काम थांबवतात कारण िसमट, टील असे डायरे ट ए पिडचरचे मु े असतात यामु ळे उ  कामावर 
प रणाम होतो. इमारती यित र  र यां या कामासाठी कधी-कधी िवभागाला शेवट या ट यात िनधी ा  
झालेला आहे. 

           िवभागाला १०० ट के िनधी िवतरीत कर यात येणार आह,े असे के हा कळिव यात आले याची 
मािहती सिमतीला सादर कर यात यावी असे िनदेश सिमतीने िदले. 

 



183 
 

  

           िवभागाक रता अथसंक पात म ये तरतूद कर यात आली परंतु  िनधी ा  झाला नाही, हे खरे आहे 
काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता   िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िवभागाक रता अथसंक पात 
तरतूद कर यात आली व ती वापर याक रता पूव  ट याट याने परवानगी दे यात येत असत यानुसार िवभागाने 
िनधी खच केला आहे. 

           पुरवणी मागणी सादर के यानंतर िवभागाला िनधीची तरतूद कर यात आली परंतु  तो िनधी िवभागाला 
ा  झाला नाही काय ? यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िवभागास तो िनधी खच करता न आ यामुळे 

समिपत करावा लागला. 
            हणजे िवभागाक रता िनधीची तरतूद कर यात आली परंतु  ती खच झाली नाही. असे िवभागाचे 
हणणे आहे का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , माहे िडसबर म ये 

कर यात आले या तरतुदीतून सांगली क रता ३८ ल  पय,े बीड व लातू र या तीन िठकाणी कामे करावयाची 
होती परंतु  ती कामे चालू  करता आली नाही. यामु ळे काम करता आले नाही व िनधी समिपत कर यात आला. 

 उ  िठकाणची कामे का करता आली नाही ? माहे िडसबर म ये तरतूद कर याक रता िवभागाने पुरवणी 
मागणी सादर के यानंतरच तरतुद केली असणार. िवभागाने अंदाजप क व इतर बाबी पूण के यानंतरच पु रवणी 
मागणी सादर कर यात येते. िवभागाची मागणी नसताना िनधी उपल ध क न दे यात आला का ? अशी 
िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िवभागाकडून मागणी तािवत कर यात 
येते. याकरीता अंदाजप के तयार कर यात आलेली असताना. 

िवभागाला िनधी िवतरीत कर यात येतो तो कामे िनि त क न यासाठीच दे यात आलेला नसतो. 
रा यातील इतर कामांची देयके लं िबत आहेत काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय 
सिचवांनी रा यातील इतर कामांची देयके लंिबत आहे असे सां िगतले. 
           कामांची देयके लं िबत असताना उ  र कमेतून ती का िदली नाहीत ? िव  िवभागाने सांगूनही ती बाब 
आपण रेकॉडवर आणत नाहीत. िव  िवभागाकडे िनधीची कमतरता असते. सांगली व सातारा सकल मधील 
िनधी यपगत होत असेल तर तो िनधी रायगड िकंवा इतर िज ांना देता येणे श य आहे. िव  िवभागाकडून 
कामांसाठी िनधी दे यात येत नाही तो िवभागाला दे यात आलेला असतो. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून 
िदली असता यावेळी उपल ध तरतूद अ य  वळवता येणे श य होते काय, हे तपासावे लागेल असे आ ासन 
िवभागीय सिचवांनी िदले. 
           उ  बाब तपास याची आव यकता का आहे ? िवभागाला िनधी िवतरीत केलेला आहे. िवभागाला पैसे 
वळिव याक रता पैसे ावे लागतात, अथ खा या या तरतुदीसाठी देखील पैसे ावे लागतात. कामांसाठी िनधी 

ा  क न घे याक रता आमदार महोदयांना अनेक वेळा फे या मारा या लागतात, खूप ास सहन करावा लागतो 
परंतु  िवभागाकडून सहजपणे िनधी समिपत कर यात येतो. िवभागाला ा  िनधी इतर  वळिव याचा अिधकार 
आहे, तो िव  िवभागाला नाही. एखा ा िवभागाला उपल ध क न िदलेला िनधी इतर  वळिव याचा अिधकार 
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िव  िवभागाला नाही, असेल तर िवभागा या सिचवांनी िनदशनास आणून ावे. िवभागा या अिधका यांना 
यपगत होणारा िनधी इतर  वळिव याचा अिधकार असताना तो वापरला नाही. यपगत होणारा िनधी इतर 

िज ातील कामांची देयके अदा कर याक रता वळिव याचा िवचार िवभागा या अिधका यांनी केला नाही 
का? र ते व पुल लेखािशषा खालील िनधी मोठ्या माणात का समिपत कर यात आला ? अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िवभागांना िद या जाणा या माहे माच मधील तरतुदी 
ठोक व पात उपल ध क न दे यात येतात. िवभागाला उपल ध क न दे यात आलेली ८० ट के तरतूद खच 
कर यात आली. यानंतर उव रत िश लक र कम समिपत का कर यात आली यासंदभातील ॲ टीि हटी लॉग 
पाह यात येईल. सदरह िनधी के हा रिलज कर यात आला होता हे तपास यानंतर सिमतीला मािहती सादर 
करणे श य होईल. 
           माहे माच म ये ६.९१ कोटी ७२ लाख ८१ हजार पये िनधी िवभागाला िमळाला होता, िवभागाने 
र यां या कामांचा १.५६ कोटी ९६ लाख ५० हजार पये िनधी समिपत केला आहे. परंतु  िवभागाकडून नेहमी 
सांग यात येते क , र यां या कामासाठी िनधी कमी आहे. १.५६ कोटी ९६ लाख ५० हजार पये िनधी 
िवभागाने समिपत केला व िव  िवभाग १०० ट के िनधी उपल ध क न दे यास तयार होता. उ  िनधी लंिबत 
देयके अदा कर यासाठी वापरता येणे श य होते. १५६ कोटी ९६ लाख ५० हजार पये िनधी िवभागाला 
िवतरीत कर यात आला न हता. 
           पण िवभागाला १०० ट के तरतूद उपल ध क न दे यास तयार होतो, अशी मािहती िव  िवभागा या 
सिचवांनी िदली आहे. ही बाब सिमतीने िवभागा या िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी 
सांिगतले क , संगणक य अिभलेखानुसार सां केतांका माणे िवभागाक रता ८२४.७८ कोटी पये मूळ तरतूद 
होती. माहे िडसबर म ये सादर कर यात आले या पु रवणी मागणी ारे २३ कोटी ९१ लाख ३१ हजार पये 
तरतूद  ा  झाली. माहे माच म ये सादर कर यात आले या पुरवणी मागणी ारे १००० कोटी पये तरतूद ा  
झाली. अशा कारे िवभागाला एकूण ८४८ कोटी ६९ लाख ३१ हजार पये तरतूद िवभागाक रता कर यात 
आली. ६९१ कोटी ७१ लाख ८१ हजार पये सुधारीत अंदाज तरतूद कर यात आली होती व १५६ कोटी ९६ 
लाख ५० हजार पये तरतूद अिवतरीत होती. 
           उ  तरतूद अिवतरीत का राहील, याची मािहती िव  िवभागा या सिचवांनी सिमतीला ावी. असे 
सिमतीने िव  सिचवांना सां िगतले क , माहे माच मधील तरतुदी बाबतची मािहती सिमती या बैठक या वेळी 
उपल ध नस यामुळे सिमतीला सादर कर यात येईल. याबाबत सावजिनक बांधकाम िवभागा या सिचवांनी 
सां िगतले क , उ  र कम िवतरीत झाली नाही, ही व तु ि थती आहे. यासंदभात रक साईल क न घे यात 
येईल. 
           सदर मािहती िवभागाने उ  रकमेची मागणी केली होती काय ? िव  िवभागा या सिचवांनी मािहती 
िदली आहे क , १०० ट के िनधी िवतरीत कर यास तयार होतो. िवभागाकडून सांग यात येते क  िनधी िवतरीत 
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कर यात आला नाही. सदरह िनधी िवतरीत कर याची मागणी बांधकाम िवभागाने केली होती काय ? अशी 
िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , िवभागाकडून रवाईज इि टीमटेची मागणी 
केलेली असते. यासंदभातील टेटमट आता मा याकडे आता उपल ध नाही ते उपल ध क न दे यात येईल. 
१५६ कोटी ९६ लाख ५० हजार पये तरतूद अिवतरीत होती, असे उपल ध अिभलेखाव न िदसून येते. 
           अशी ि थती असेल तर िविनयोजनचा उपयोग काय ? िवभागाला पैसे िमळाले नाही व ते खच कर यात 
आले नाही.िवभागाला उपल ध क न दे यात आलेली तरतूद िवभागाने वापरली नाही व ती बेकायदेशीर र या 
समिपत कर यात आली. िवभागा या अिधका यांना यांना दे यात आले या अिधकारानुसार उ  र कम इतर  
वळवून वापरता येणे श य होते, परंतु  तो अिधकार यांनी वापरला नाही, असा सिमतीचा आ ेप आहे. यावर 
िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , पुनिविनयोजनाचे अिधकार िविध मंडळाने िवभागाला िदलेले आहेत. 
           अथसंकि पय तरतूद िविध मंडळाकडून कर यात येते याम ये बदल कर याचा अिधकार िवभागाला 
नाही. अथसंकि पय तरतूद खा यासाठी कर यात आलेली असते ती मं ी महोदयां या  मा यमातून 
मं ि मंडळाम ये ताव सादर क न इतर कामासाठी िवभागाला वळवता येते. िवभागाकडे कामां चे देणे असताना 
कोण या अिधकारा वये िवभागाने िनधी समिपत केला ?िवभागाने प ीकरणाम ये समिपत केला या ऐवजी 
िनधी ा  झाला नाही, असे नमूद करणे आव यक होते परंतु  तसे नमूद केले नाही.  ही बाब सिमतीने िवभागा या 
िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िवभागाने सादर केले या प ीकणाम ये 
नमूद केले आहे क ,  “सन २०१२-१३ म ये या लेखािशषाखाली  िव  िवभागाने मंजू र केले या सुधा रत 
अंदाजा या अनु षंगाने १५६ कोटी ९६ लाख्ं  ५० हजार पये िनधी समिपत कर यात आला.” 
 जो िनधी  िवभागाला िमळालाच नाही, तो समिपत कसा काय करता येईल, िवभागाने काहीही िलिहले 
तर सिमती  ते मा य कसे करणार ? िवभाग पैसे सरडर कसे काय क  शकते. कारण िवभागाकडून सांग यात येते 
क , पैसे सरडर केलेले नाहीत, फ  तसे सांिगतले आह,े असे चालणार नाही. येथे हे प पणे सांिगतले पािहजे 
क , सावजिनक बांधकाम िवभागाला िव  िवभागाने पैसे िदलेले नाहीत. मग सिमतीने याबाबत सावजिनक 
बांधकाम िवभागाला न िवचारता िव  िवभागाला िवचारणा करेल. िवभागाला िनधी िमळाला नसेल पण 
िवभागीय सिचव सिमतीसमोर सांगतील क , तो िनधी समिपत केला.  याचा अथ िवभागीय सिचव सिमती समोर 
खोटी सा  देत आहात.हा गंभीर िवषय आहे. िवभागीय सिचवांनी सिमती समोर व तुि थती मांडली पािहजे 
असे मत सिमतीने खेदाने य  केले. 
           िवभागीय सिचव सांगतात रॲ ोि एशन केले. पण िवभागाला लािनंग व फायना सची मा यता न 
घेता  रॲ ोि एशन करता येते का ? जर असे झाले असेल तर िवभागाने पुनिविनयोजन हा श द वाप  नका. 
सावजिनक बांधकाम िवभागाने असे सांगावे क , िव  िवभागाने पैसे िदले नाहीत. जर िवभागाने पैसे घेतले 
नसतील तर ती तुमची चुक आहे असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी यास सहमती 
दशिवली व सिमतीला आ त केले क , जेथे पैसे िवत रत झालेले नाहीत, तेथे प पणे हण यात येईल क , हे 
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पैसे िवत रत झालेले नाहीत. 
िव  िवभागाकडून अ ा  िनधी हा पुनिविनयोजनचा नसून तर तो िनधी िमळाला नाही अशी दु ती 

कर यात यावी. िवभागाकडून व तु ि थती मांड यात येईल व या माणे िव  िवभागाकडे िववेचन कर यात 
येईल असे आ ासन िवभागीय सिचवांनी िदले. 

िवभागाकडून  सुधा रत व तु ि थती मांड यात येईल व या माणे िव  िवभागाकडे िववेचन कर यात 
येईल असे आ ासन िवभागीय सिचवांनी िदले.  
          धानिशष 5054 माग व पूल यावरील भांडवली खच, ०३ रा य महामाग 337 र याची कामे 
(00)(02) आ थापना खच  

या अंतगत 32 लाख ९५ हजार पयांचे सेि हंग झा याबाबत नमूद केलेले आहे. याबाबत िवभागीय 
सिचवांनी खुलासा केला क , ही जी वरची मागणी आहे ितला आ थापना खच यायचा असतो. तो अकाऊंिटंग 
ॲडज टमट हणून आहे. वरचा खच कमी झाला हणजे तेवढ्या माणात आ थापना खच कमी झाला हणून 
ती बचत िदसत आहे. १३.९ ट के आ थापना खच असतो. तेवढाच खूप झाला. १.५६ कोटी ९६ लाख ५० 
हजार पये कट झाले िकंवा िमळाले नाहीत ते िवभागाकडून समिपत झाले. याचे आ थापना खचाचे पैसेही 
समिपत झाले. 
           िवभागाने महालेखाकारांना असे सां िगतले असते क  पैसेच िमळालेले नाहीत तर, सिमतीला व 
याबरोबरच िवभागाला या िवषयावर इतका वेळ घालिव याची वेळ आली नसती. िवभागाकडून सांग यात येते 

क , पैसे सरडर केले. पैसे सरडर केले हटले क , हे सव  उपि थत होतात असे मत सिमतीने य  केले 
असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , शासक य प रभाषेत मांडताना आम या ीने िव  िवभाग, गृह 
िवभाग हे वरचे िवभाग आहेत. आ ही यां याकडे नेहमी सरडर करतो. आपण हणत असाल तर सिमती या 
आदेशानुसार आ ही सांगतो. 
           सव िविनयोजन लेखे पािहले तर मॅि झमम इशु  हाच आहे क , एक तर जमा र कम समिपत केली आहे 
िकंवा अिधकचा खच झालेला आहे. अिधकचा खच फारच कमी झालेला आहे. यापूव ही िविनयोजन 
ले यांबाबत असेच मु े उपि थत झाले असता सिमतीला ते प र छेद सा ीक रता घेत यानंतर असे ल ात येते 
क , ८० ट के कट अस यामुळे ती र कम आप याला खच करता आली नाही. ती टे नीकली समिपत 
दाखवावी लागते. तु ही ती र कम २० ट के कटमुळे समिपत केली िकंवा न खच के यामु ळे समिपत केली तरी 
बजेटेड अमाऊंट फूल अस यामुळे महालेखापालाने ती र कम टॅली करावीच लागते. महालेखापालांची 
प र छेद िसले शन करताना िकंवा ऑिडट ऑ जे शन घेताना िवभागाने  यां या असे िनदशनास आणून िदले 
क , २० ट के कटमुळे यांना हा िनधी ा  झाला नाही तर यांनी असे प र छेद वेगळे काढून ावेत. हा केवळ 
टे नीकल क लाय स असतो. या सव प र छेदांवर भिव यात सिमतीला मािहती दे यात यावी. एका 
बैठक म ये चचा करता येईल. सिमतीने एवढा वेळ गंभीर र या चचा क न यातून काहीच आऊटपूट िनघत 
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नसेल तर हा टे नीकल मु ा ध न हे प र छेद एक  िड पोज करणे आव यक आहे. महालेखाकारांनी सिमतीला 
हे पॉई ं ट आऊट क न िदले पािहजे. िवभागानेही यांना असे सांिगतले पािहजे क, यांना २० ट के िनधी न 
िमळा यामु ळे ते खच क  शकलेले नाहीत. यासाठी ते जनरल ऑ जे शन अस यासारखे ि ट करते आिण हे 
िवषय सिमती समोर चचसाठी येतात. या अनुषंगाने सिमतीने सु िचत केले क , जो िनधी िवभागाला िमळाला 
नाही परंत,ु याची अथसंक पीय तरतूद दाखिव यात आलेली आहे. अथात ती िदलीच पािहजे असे नाही, काही 
प रि थतीमु ळे ते देऊही शकत नाहीत तर अशा प रि थतीत तु ही िनधी उपल ध न झा यामु ळे हे सेि हंग 
दाखिव यात येत आह,े असा ि लअरकट उ लेख कर यास काही हरकत नाही.िवभागाने वेिटंग या वेळेस 
महालेखापालांनी हे सांिगतले पािहजे. यावर िवभागीय सिचवांनी सिमतीस सांिगतले क , सन २०१३-२०१४ चे 
िविनयोजन लेख करताना या माणे प ता आणून यो य श दरचना कर यात येईल. 
 

धानिशषक ४२१६ गृहिनमाण भांडवली खच ०१ शासक य िनवासी इमारती ७०० इतर गृहिनमाण 
(०१)(०२) यायदान कोश पुर कृत योजना (रा य िह सा) आ थापणा खच (०३)(०४) यायदान क  
पुर कृत येाजना क  िह सा आ थापण खच  

धुळे, नांदेडबाबत असे नमूद केले आहे क , महालेखापालांनी आ थापना खचाची कमी न द केली. 
याबाबतची व तु ि थती काय आहे ते िवभागाने महालेखाकार कायालयाम ये नोट ऑफ एरर का पाठिवली नाही 
? कारण िवभागाकडून सांग यात आले आहे क , असे सांगता एज नी खचाची न द केली नाही, याबाबत 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सवसाधारणपणे कामाचा खच असेल तर, िवभागाचे लोक या खचाकडे 
अितशय गांभीयाने पाहतात. येथे आ थापना खच १३ ट के आहे आिण टी अँड पीचा खच १ ट के देखील 
नाही. 
           माच मिह याम ये सु दा रक सीलेशनची िमिटंग होते, यावेळेस िवभागाकडून हे सांग यात येत नाही. 
वेिटंग या वेळेसही सागं यात येत नाही व िवभागाकडून महालेखाकार आ ेप घे यात येतो क , यांनी न द केली 
नाही, िवभागाकडून अिधक या खचाबाबत सांग यात येते क , तो अिधकचा खच नाही ती नोट ऑफ एरर 
आहे. न द केली नाही हणून तो अिधकचा िदसतो. याच माणे ५ लाख २६ हजार पयां या अिधक 
खचाबाबतही िवभागाकडून हेच सांग यात येते ही बाब सिमतीने िवभागा या िनदशनास आणून िदली असता 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क  या अिधका यांनी मे मिह याम ये रक सीलेशन क न घेतले आहे तेथे काही 
ॲ शन घेतलेली नाही. जेथे कोठे िफ डवर अशी लॅि झटी झालेली आहे क , आ थापना खच न दिवताना तो 
चुक चा न दिवला गेला या  िठकाणी िवभागाने आम या क सड लोकां चे ए स लनेशन कॉल क न काही 
िठकाणी िश ाही केलेली आहे. 
            िवभागाकडून मोठ्या माणात नोट ऑफ एरर महालेखाकाराकडे आली नाही असे िदसत आहे. 
आ थापना व टी अँड पी यां या बाबतीत चूक हायला नको. सन २०१२-२०१३ चे ॲनािलसीस वेळेस 
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अकाऊंिटंगचे संगणक करण सु  झाले होते याम ये काही वेळेस ती मािहती भरताना त कालीन लोकांम ये 
ाना या अभावामु ळे काही चूक झाली असेल. सन २०१३-२०१४ म ये या चुका फार कमी आहेत आिण 

आता नंतर पु ढे तर चुका आढळणारच नाहीत. 
 

धानिशष ४०५५ पोिलसावरील भांडवली खच २११ पोलीस गृहिनमाण (०१)(०३) शासक य 
कायालयीन इमारती ह यारे व सयं े यावरील खच  

या अंतगत िवभागाकडे नमूद केले आहे क , पोलीस गृहिनमाण याम ये आपण असे नमूद केले आहे 

क , अिधकचा खच नाही. यावर खुलासा करताना िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , गडिचरोली िज हया या 
बाबतीत यां या अकाऊंटसम ये दाखिव यात आला होता. वेळ या वेळेस ही नोट ऑफ एरर जाणे आव यक 
होती. या कायालयाने प रगणना केलेली नाही. गडिचरोली कायालयाची चूक आहे. तेथील ए झे यु िट ह 
इं िजिनअरचे ए स लनेशन कॉल केलेले आहे. 
           आता हे पैसे कोण या हेड खाली खच केले पािहजे होते ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , मुळात तो खच दाखिव यात आलेला आहे. खच कोणताही झालेलाच नाही. 
नोट ऑफ एरर आणून हा खच आम या कायालया या नावे चुक चा दाखिव यात आलेला आहे असे ल ात 
आणून िदले असते तर हे िदसलेच नसते. 
           खच झालेला नाही आिण दाखिव यात आला, याचे थोडेसे प ीकरण देताना िवभागीय सिचवांनी 
सां िगतले क , एखा ा कामावर आपण १०० पये खच केले क , या या अकाऊंटम ये दाखिवताना १३.९ 
ट के हा आ थापना खच आिण १.१९ ट के हा टी अँड पीचा खच दाखिवला पािहजे. ही न द महालेखाकार 
कायालयाकडून (वेट) तपासून  घेतली पािहजे. फायनल अकाऊंट मे मिह याम ये होतात ते हा या िमिटंगम ये हे 
ल ात आणून िदले पािहजे आिण या या कायालयाने हे तपासले पािहजे क , यां या  कायालयाम ये चुक ची 
न द झालेली नाही ना. अकाऊंट तपासताना कधी कधी लेखाशीषा या बाबतीत पािहलेच जात नाही हणजे 
यां याकडे खच नाही शू य ांट  आहे परंत,ु यांचा खच न दिवला आहे का हे तपासावे लागते ते या लाकने 

तपासले नाही. अकाऊंटंटने नीट पािहले नाही हणून हे असे राहन गेले. 
            िवभागाकडे िड हीजनला पेशल अकाऊंटंट आहे ना ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , यां याकडे २८९ िड हीजनल अकाऊंटंट या पो ट हो या यातील 
जवळपास स वाशे पो ट २ वष र  हो या. एकेका िड हीजनल अकाऊंटंटकडे ३-३ िड हीजनचा चाज होता. 
यानंतर एका बॅचची मोठ्या माणात भरती झाली, यां चे ेिनंग झाले आता िनदान हे सुस  झालेले आहे. 

काही काही िठकाणी चांगले िड हीजनल अकाऊंटंट उपल ध झालेले आहेत. मध या काळात there was 
paucity of staff and Divisional Accounts Officers were not available. 
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H-8 
धानिशष ४०५९ सावजिनक बांधकामावरील भांडवली खच ०१ कायालय इमारती ०५१ बांधकामे 

(२४) उपिनबंधक न दणी व मु ांक िवभाग यां या कायालय व इमारतीचे बांधकाम (२४)(०१) मोठी 
बांधकाम 

उ  लेखािशष न दणी उपिनबंधक  मु ांक िवभाग यां या कायालयीन इमारतीचा सावजिनक बांधकामे 
शासक य व कायचालन इमारती यावरील भांडवली खच आहे. सदर कामा या अनुषंगाने यावष  अनुदान 

उपल ध आहे.  माग या अनुदाना या बाबतीत पैसे परत केलेले होते. याची कारणे वेगवेगळी होती. सातारा 
येथे कोट केस झालेली होती. अ य िठकाणी कायारंभ आदेश  दे यात आले.  यात कॉ पॅ टर िवकत यायचा 
असतो तो एका िविश  कंपनीचा हणजे गोदरेज कंपनीचा यावा असा आ ह होता. यािठकाणी काही 
अडचण नाही अशी कामे माचअखेरपयत पूण होतील. 

सन २०१२-२०१३ म ये मोठ्या माणात पैसे शासनाकडे जमा कर यात आलेले आहेत.१३ कोटी ४ 
लाख ३५ हजार पयां पैक  ११ कोटी ३८ लाख ८५ हजार पये जमा केलेले आहेत याची कारणे काय ? अशी 
िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सातारा येथील कामांना एका िविश  
कंपनीचा कॉ पॅ टर टोरेज फॅिसिलटी असते गोदरेज कंपनीची यावी असा आ ह होता. गोदरेज कंपनी या 
कॉ पॅ टरम ये मोनोपॉली होते. हणून इतर कंप यां या कॉ पॅ टरने सातारा येथील यायालयाम ये केस दाखल 
के याने यायालयाने टडर ि येवर सन २०१३ म ये टे आणला आिण बरेच य न क नही सदर टे अजूनही 
उठलेला नाही. यासंदभात गोदरेज कंपनीऐवजी कॉ पॅ टर असे जनरल टडर केले तर सदर इमारतीचे काम पूण 
होऊन माचपयत इमारत ता यात घेऊ शकतो. 

टे देऊन तीन वष झालेली आहेत. उ च यायालयाम ये एक अज केला असता तर सदर टे उठिवता 
आला असता.िज हा यायालया या टे ला एवढी वष लागत असतील तर यात कुठेतरी अिधका यांचा 
हलगज पणा असू  शकतो. यामुळे यावर दोन मिह यात िनणय घे यात यावा. कारण यामु ळे सव कामे 
खोळंबलेली आहेत. असे सिमतीने िवभागा या िनदशनास आणले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , 
सातारा येथील एका िठकाणी असे झालेले आहे. कॉ पॅ टर बसवून िब ड गचे काम पूण झाले क , वापरासाठी 
इमारतीचा ताबा दे यात येऊ शकतो. 

स या इमारत उपयोगात नाही असे िवभागाचे हणणे आहे काय ? एकदा कोटाम ये केस गे यानंतर 
सरकारी विकलाला फाईल देऊन टाकतो आिण नंतर याची मािहती घेतच नाही. यावर िवभागीय सिचवांनी 
सां िगतले क , ये या १५ ते २० िदवसात उ च यायालयाकडून डायरे शन िमळिव यात येईल. यासंदभात मदत 
व पुनवसन (महसूल) िवभागा या सिचवांनी सिमतीस सां िगतले क , सन २०१२-२०१३ म ये काही िठकाणी 
वकऑडर िदलेले न हते, सु मा ा  न हते अशी काही कारणे होती. आठ िठकाणी बांधकाम करायला पािहजे 
होते. सातारा, नािशक, औरंगाबाद, उ मानाबाद, मोरखेड, नांदेड, अमरावती, अकोला आिण यवतमाळ यापैक  
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नािशक येथील काम जवळपास पूण झालेले आहे. सहा मिह यांपूव  याची मािहती यायला सु वात केली 
होती. सातारा सोडून बाक  िठकाणचे बाधंकाम माच २०१७ पयत पूण होतील असे सावजिनक बांधकाम 
िवभागाचे आ ासन आहे. 

कॉ पॅ टरिशवाय इमारतीचा ताबा देऊ शकत नाही काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , कॉ पॅ टरम ये मह वाचे मूळ द तऐवज साठवले जातात. हणून िब डग 
बांधताना कॉ पॅ टर असणे मह वाचे असते. गोदरेज कंपनीपे ा जा त पॉवरफुल असे कॉ पॅ टर आता 
िमळायला सु वात झालेली आहे. कोटाम ये या माणे मांडणी कर यात येईल. 

लोकलेखा सिमती या सा ीला िवषय आ यानंतर िवभाग सव मािहती गोळा करायला सु वात करते. 
कोटात जाऊन जर यवि थत बाजू मांडली क , इमारत पूण झालेली आहे तर कोट यावर िनणय लगेच देते. असे 
मत सिमतीने य  केलेअसे िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , न दणी मु ांक शु क िवभागाची साधारणत: ८० 
ते ९० कामे सावजिनक बांधकाम िवभागाने केली. या योजनेम ये फ  आठ कामे मागे रािहलेली आहेत. इतर  
कुठेही अडचण आली नाही. सगळीकडे कॉ पॅ टर घेतलेली आहेत. 

सिमतीला हे सव मा य आहे. पण तेथे अडचण आली यावर चचा कर यात येते. पाच हजार कोट चे 
बजेट असले तर आपण या पाच हजार कोट वर चचा करीत नाही. याम ये अडचणी आहेत यावर मु य 
अिभयंता यांनी तोडगा काढला पािहजे. परंतु  तो काढला जात नाही. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली 
असता िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ ासन िदले क ,३१ माच, २०१७ पयत काम पूण कर यात येईल. 
 
एच-८ सावजिनक बांधकामे, शासक य व कायालया या इमारती यावरील भांडवली खच  

उ  अनुदाना अतंगत िवभागाने असे नमूद केले आहे क , म ये असे नमूद केले आहे क , स लीमटरी 
िडमांड पूण सरडर केली व २० ट कयां या वर गेलात, िवभागाने  ३६८ कोटी २२ लाख ३६ हजार पये सरडर 
केले याबाबत सांगताना िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क, तेथेही २० ट के कट होता. या यितरी  ३.६७ 
कोटी ३८ लाख ९९ हजार पयाची बचत झाली. 
            ३६८ कोटी २२ लाख ३६ हजार पयां पैक  १०८७ कोटी २४ लाख १२ हजार पयां चे २० ट के  
र कम २१६ कोटी पये होईल. िवभागाला  स लीमटरी िडमांडचे १२६ कोटी १३ लाख १९ हजार पये 
िमळाले नाहीत काय ? सिमती या मते स लीमटरीचे पैसे पूण िमळतात. कटचा मु ा वेगळा आहे. स लीमटरीचे 
पैसे पूण िमळतातच या करणात २०० कोटी पयापयत समजू  शकतो मा  िवभागाने ३६८ कोटी २२ लाख ३६ 
हजार पये सरडर केलेले आहे. येक वेळी २०  ट के कट असे िवभागाकडून सांग यात येत तसे आता सांगू  
नका यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , २० ट यांची िफगर २४२ कोटी पयांची आहे हणजे ३६२ 
पैक  २४२ कोटी पये तर कटच होतात. 
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           मूळ तरतूद १०८७ कोटी पयांची आह.े ३६२ कोटी  पैक  २४२ कोटी पये कटच होतात परंत,ु जे 
रािहलेले पैसे आहेत याची कारणे काय आहेत अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी 
सां िगतले क , याम ये धानशीष ४०५९, ४२०२, ४२१०,  ४२११, ४२१७ नगरिवकास, ४२२५ अनुसू िचत 
जातीजमाती, ४२३५ सामािजक सुर ा ही जी लेखाशीष आहेत म य यवसाय भांडवली खच याम ये 
म य यवसाय िवभागाकडची काही कामे ही नाबाड या लेखाशीषाखाली घे यात आली यामु ळे यां यावर 
इथला जो िनधी आहे तो िवभागानेच काढून घेतला आिण नंतर दु सरीकडे या लेखाशीषाखाली वग कर यात 
आला.   
          नाबाडमुळे िकती िनधी गेला अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , 

धानशीष ४०५९ कायालयीन इमारतीचा खच या लेखाशीषाम ये िव  िवभागा या कपातीमुळे सावजिनक 
बांधकाम िवभागाकडून २६.४३ ल  पये काढून घे यात आले. धानशीष ४०५९ कायालयीन इमारती िज हा 

शासन रा य योजना मोठी बांधकामे याम ये २३.७९ कोटी पये कपातीमु ळे काढून घे यात आले. 
      सिमतीने २०० कोटी पयाचंी झालेली कपात सोडून चचा करीत आहे. या िशवाय जे पैसे परत गेले याची 
कारणे सांगावीत. यावर िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , यायदानाम ये क  शासनाचे पैसे आलेले होते. 
यावेळेस त कालीन सिचवांनी ते पैसे पूण खच झाले पािहजेत असा आ ह धरला होता हणनू िवधी व याय 

िवभागाने िव  िवभागा या सहमतीने ठेव अंशदान हणून ते पैसे वग कर याची परवानगी िमळिवली होती. परंतु, 
बजेटचे पैसे िडपॉिझटला वग कर या या िवभागा या कृतीला महालेखाकारांनी आ ेप घेत यामु ळे आिण 

ोिसजरल नस याने ते वाभािवक आहे, या ऑ जे शनपोटी िवभागाने केलेला खच यांनी गृिहत धरला नाही 
प रणामी ते पैसे कट हणून िदसतात िकंवा ते खच झालेले नाहीत हणून िदसतात. द ु सरे म य यवसाय 
िवभागाचे आहे. याम ये लोकांनी िवरोध के यामु ळे अनाळा येथे योजनाच करता आली नाही. 
           आता आपण हेडवाईज चचा क  कारण समाधानकारक सरडरबाबत िनधी हा पुनिविनयोजन के याचे 
दाखिव यात आले आहे. परंत,ु हेडवाईज पाहताना सिमतीला असे िदसून येत नाही. सिमतीला ३ हजार, ४ 
हजार, ८ हजार असे िदसतात आिण िवभागाकडून सांग यात येते क , कोणतेही कारण नसताना पुनिविनयोजन 
दाखिवलेले आहे आिण िवभागाकडून सांग यात येते क , यांना पैसे िमळालेले नाहीत. याबाबत सिमतीला प  
करावे असे सिमतीने िवभागास सां िगतले असता िवभागीय सिचवांनी आ त केले क , याबाबतचे एक टेबल 
तयार क न ते सिमतीला सादर कर यात येईल. 
  िवभागीय सिचवांकडे सिमती या बैठक या वेळी जर मािहती देता येत नसेल तर सिमती या बैठक त 
होणा या सा ीला काहीच अथ नाही. एक कडे िवभागाकडून सांग यात येते क , 36 कोटी  पये सरडर केले. 
मा   िशषा माणे पािहले तर सरेडर िदसत नाही. सिमतीला पुनिविनयोजन िदसत आहे. िवभागाकडून सांग यात 
येते क , 30 ट के कट लावला पण िव  िवभागाचा कट 20 ट के आहे. यामु ळे 30 ट के कट याबाबत 
सिमतीने िवभागास खुलासा करायला सां िगतला. यासंदभात िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , पु रवणी 
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मागणीम ये जे पैसे अं ितमत: रिलज झाले पािहजे होते ते जर अिवत रत रािहले असतील तर तोही खच याम ये 
िदसणार आहे. ८० ट यांबाबत असे आहे क , याची िफगर २४२ कोटी पये होते.  मा  पु रवणी माग यांम ये 
जे पैसे िडसबर िकंवा माच मिह या या स लीमटरी म ये येतात ते पैसे िवत रत झाले नस यास ते अिवत रत 
िदसले असतील. िवभागाला पैसे िमळाले आिण खच केले नाहीत, अशी बाब फार कमी आहे. 
            िवभाग २० ट यां माणे २४२ कोटी पये ही अमाऊंट कोण या आधारावर आह.े कारण मूळ र कम 
१०८७ कोटी २४ लाख १२ हजार पये आहे या अनुषंगाने २१७.४४ कोटी पये होतात. मग स लीमटरीचे 
१२६ कोटी १३ लाख १९ हजार पये पूण िमळाले नाहीत असे गृहीत धरले तरी, २५ कोटी पये राहतात. ही 
बाब सिमतीने िनदशनास आणली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , म य यवसाय िवभागा या २ 
मोठ्या योजना आहेत. याम ये पैशांची बचत झालेली आहे. या योजनांना िवरार या पढु या लोकांनी िवरोध 
केला होता. हणून पूण होऊ शकले नाही. 
 

धानशीष ४४०५ म य यवसायावरील भांडवली खच, १०३ सागरी म य यवसाय पंचवािषक 
योजनांतगत योजना, (०२) (०१) लहान मासेमारी बंदरे-क ीय पुर कृत योजना मोठी बांधकामे  

लेखाशीषातगत एकूण १५ कोटी ३९ लाख ११ हजार पये सरडर केलेले आहेत. या अंतगत 
आनंदवाडी, देवगड येथे मासेमारी बंदर बांधावयाचे होते. याला िवरोध झा याने ते काम बंद झाले. कारंजा, ता. 
उरण येथे मासेमारी बंदर बांधावयाचे होते. याला िवरोध होता ते काम करता आले नाही. अनाळा ता. वसई, िज. 
ठाणे येथे मासेमारी बंदर बांधावयाचे होते, याला िवरोध होता ते करता आले नाही. ीवधन या िठकाणी 
म य यवसाय िवभागाने मासेमारी बंदर कामाचा आराखडा  वॅबकॉस या स लागाराकडून तयार क न घे याचे 
व अ य िठकाणी दु स या योजनेतून हे काम यायचे ठरिव याने या योजनेतून एवढे पैसे िवभागा या सहमतीनेच 
सरडर केले. 

धानशीष 4059  सावजिनक बांधकामावरील भांडवली खच, ०१ कायालयीन इमारती, ०५१ 
बांधकाम, ०३ यायदान क  पुर कृत योजना रा य िह सा (योजनांतगत) (०३) (०१) मोठी बांधकामे  

यासंदभात ा  तरतुदीपैक  . १७०८.३२ लाख एवढी तरतूद मुंबई, रायगड, र नािगरी, अहमदनगर, 
जळगाव, धुळे, गडिचरोली व िव ुत यां याकडील िविवध कामास खच होऊ शकली नाही, याबाबत िवभागीय 
सिचवांनी सां िगतले क , याचे मु य कारण असे आहे क , बां े येथे फॅिमली कोट बांधावयाचे होते. मा  आजही 
या इमारतीचे काम सु  होऊ शकलेले नाही. अगोदर या १५ लॉटवर जो काही एफएसआय होता यानुसार 

आ हाला ५ िकंवा ६ मजली इमारत करता येत होती. परंत,ु मुंबईतील यायालयांची सं या आिण फॅिमली 
कोटाची आव यकता ल ात घेता ४३ फॅिमली कोट बांधणे आव यक अस याने हायकोट िब ड ग किमटीने 
याबाबतीत शासनाला आदेश िदले. यानुसार येथे एफएसआय वाढवून घेऊन आपण आता या टेजला G + 
१३ या इमारतीचे रवाईज एि टमेट मंजू र क न घेतलेले आहे. आता सु दा बांधकामाला एक अडचण आलेली 
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आहे ती हणजे तेथे सीआरझेडची लाईन लॉटवर घेतलेली आहे. आता  सीआरझेडचे ि लअर स िमळाला 
असून या वष  या कामाला सु वात कर यात येत आहे. या टेजपयत हे काम आणले आहे. जेथे खरोखरीच 
अडचणी आहेत अशा िठकाणीच िवभागाने पैसे सरडर केलेले आहेत.                        

              रायगड, र नािगरी, अहमदनगर या िठकाणी काय अडचण होती ? अशी िवचारणा सिमतीने केली 
असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , रायगडम ये नवीन कामे आली होती. नंतर ही कामे सु  झाली. 
अिलबाग येथील यायालय इमारतीचे काम मंजू र होते. परंतु, पिहले तीन मिहने काम करता आले नाही. तां ि क 
मंजु री आिण िनिवदा ि या यामु ळे अडचण िनमाण झाला. 
            िवभागीय सिचवांनी अशा कारे हेग उ र दे यापे ा िनधी य ात कधी ा  झाला, तां ि क मंजु री 
कधी िमळाली, िनिवदा ि या कधी सु  झाली, वक ऑडर कधी दे यात आली व काम कधी सु  झाले, अशी 
सिव तर मािहती िदली.  तर सिमतीला काम करणे सुकर होईल असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय 
सिचवांनी सां िगतले क , पनवेल येथील कामाची वक ऑडर िदनांक १/२/२०१३ रोजी िदली होती. हे काम 
िडसबर, २०१२ म ये मंजू र झाले होते. परंत,ु या वष  तेवढे काम होऊ शकले नाही. अिलबागचेही तसेच आहे. 
अिलबाग येथे स  यायालय इमारतीचे बांधकाम कर यासाठी १४१ ल  पये ा  झाले होते. यासाठी वक 
ऑडर २६/११ ला झाली आहे. 

जुलै मिह यात िनधी ा  झा यानंतर िवभागाने वक ऑडर चार मिह यानंतर िदलेली आहे. वा तिवक 
पाहता, दोन मिह यात वक ऑडर देणे गरजेचे होते. असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी 
सां िगतले क , सिमतीचे हणणे बरोबर आहे. या ि येम ये बराच िवलंब होतो. यामु ळे िवभागा या धान 
सिचवांनी एक संयु  बैठक घेतली होती व याम ये असे ठरिव यात आले आहे क , साधारणपणे अडीच 
मिह यात ही सव ि या पूण क न वक ऑडर दे यात यावी. दु सरी बाब अशी आहे क , यायालयीन 
इमारत या कामाबाबत िनणय घे याचे अिधकार सावजिनक बांधकाम िवभागाला नाहीत. यायालयाची 
वत:ची इ ा चर किमटी आहे व यां याकडून कामाबाबतचा िनणय होत असतो. 

           एखा ा कामासाठी अथसंक पाम ये तरतूद केली जाते. माच मिह यानंतर साधारणपणे जूनपयत िनिवदा 
ि या पूण होणे गरजेचे आहे. परंत,ु िवभागाचा असा अनुभव आहे क , ऑ टोबर, नो हबर मिह यापयत ही 
ि या पूण होत नाही. ही व तुि थती आहे. मागील बजेटमधील मंजू र कामे व य ात यां या ि या कधी 

पूण झा या आहेत, हे एकदा िवभागाने तपासावे. हणजे, ही बाब ल ात येईल. या कामांबाबत िनिवदा ि या 
कधी पूण झाली आहे व वक ऑडर कधी दे यात आली आहे, हे  देखील िवभागाने तपासावे. कारण आमदार 
झा यानंतर टम या पिह या बजेटम ये जी कामे मंजू र झाली होती ती कामे अजुनही सु  आहेत. हा 
एि झ युशनचा भाग आहे. असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , र यां या 
कामा या बाबतीत ि या पूण हो यासाठी साधारणपणे सहा मिह यांचा कालावधी लागतो. हाच कालावधी 
अडीच मिह यांपयत कसा आणता येईल, हे िवभागाकडून काळजीपूवक तपास यात येत आहे. 
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धानशीष ४०५९ सावजिनक बांधकामावरील भांडवली खच, ०१ कायालयीन इमारती, ०५१ 

बांधकाम, (१३) कायालयीन इमारत (योजनांतगत) (१३) (०१) मोठी बांधकामे, (१३) (०२) 
आ थापना खच,  (१३) (०३) ह यारे व सयं े यावरील खच 

या अंतगत अंशदानाम ये बचत िदसून येत आहे. आपण या ले यांवरील प ीकरणात असे हटले आहे 
क , “सदर रकमेचा लेखा महालेखापाल कायालयास सादर केला होता. सदर रकमेचा लेखा महालेखापाल 
कायालयाने वीकृत केला नस याने सदर बचत िदसून येत आहे.” याबाबत खूलासा करतांना िवभागीय 
सिचवांनी सां िगतले क , या ले याची व तु ि थती ही आहे क , हे काम अथसंक पात मंजू र झाले होते. तथािप, 
हे काम िडपॉिझटकडे वग कर यास िवभागाने िव  िवभागाची परवानगी मािगतली होती. िव  िवभागानेही या 
कृतीस आ ेप घेतला नाही. परंतु, िडपॉिझटम ये खच वग कर यासाठी एक ोिसजर असते. ही कृती अकाऊंट 
कोडनुसार नाही, असा आ ेप महालेखाकार यांनी घेतला. यामुळे हा खच बुक होऊ शकला नाही व बचत 
िदसत आहे. एकदा अथसक पात तरतूद के यानंतर ती र कम याच आिथक वषात खच केली पािहजे व खच 
झाली नाही तर मॅ युअलनुसार ती सरडर केली पािहजे. बजेटम ये कामासाठी िदलेले पैसे िडपॉिझटला ठेऊन 
देऊन यथावकाश खच करणे यो य नाही, हा महालेखाकार यांचा आ ेप यो य आहे. तथािप, येथून पु ढे 
िवभागाकडे सुधारणा कर यात येणार आहे. 

येथून पु ढे खूप सुधारणा होणार आहे. पण या मु ाबाबत प ीकरण ावे. असे सिमतीने िवचारले असता 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , महालेखाकार यांचा आ ेप िवभागाने मा य केला आहे. हा खच िडपॉिझटला 
टाकणे बरोबर नाही. 

महालेखाकार यांनी आ ेप काढणे आिण िवभाग ती चूक कबुल करण,े एवढ्याने हा िवषय संपणार 
नाही. या कृतीस कोण जबाबदार आहेत ? अशी िवचारणा िवभागीय सिचवांनी केली असता, िव  िवभागा या 
मा यतेने असा िनणय घे यात आला होता. असे िवभागीय सिचवांनी सिमती या बैठक त िव  सिचव उपि थत 
अस याचे यांनी सिमतीला सां िगतले क , सदरची फाईल बिघत यािशवाय याबाबत काही सांगता येणार नाही. 
महालेखाकार यांनी सदर न ती सिमतीस दाखिवली असता सिमतीने असे मत य  केले क , िवभागाची ही 
कृती िनयमानुसार नाही. सावजिनक बांधकाम या िवभागाने िव  िवभागाकडे ताव पाठिवला. कारण, तो 
साता याशी संबंिधत िवषय होता. िव  िवभागाने या ताव मा यता िदली कारण तो साता याचा िवषय होता. 
वा तिवक पाहता अशा कारे िनयमात न बसणारा चुक चा ताव सावजिनक बांधकाम िवभागाने 
पाठवावयास नको होता व िव  िवभागानेही मंजू र करावयास नको होता. हे काम केवळ साता याचे होते हणून 
आपण हा ताव पाठिवला का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , 
यावर अशा कारचा ताव पाठिवणे आिण मंजु री मागणे चुक चे होते, हा महालेखाकार यांचा आ ेप यो य 
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आहे, हे िवभागाने यापूव च मा य केले आहे. यामु ळे िवभागाचे जनरल उ र सिमतीने मा य करावे, अशी 
िवनंती िवभागीय सिचवांनी सिमतीस केली. 

िवभागाने अनेक ले यांबाबत नोट ऑफ एरर न िद यामु ळे हे लेख ेपु तकात आले आहेत. िवभागाने 
नोट ऑफ एरर का सादर केलेले नाहीत ? अशी िवचारणा िवभागीय सिचवांनी केली असता या संदभात 
आढावा घेतला असून या या अधी क अिभयंता िकंवा कायकारी अिभयंता तरावर लॅ सेस झालेले आहेत, 
खच तपासलेला नाही, काम केले नाही, यां यािव द ॲ शन घेतलेली आहे. यावर सिमतीने िवभागाचे 
कोणािव द काय ॲ शन घेतलेली आहे, याची एकि त मािहती सिमतीला सादर करावी, असे िनदेश िदले. 
सदर मािहती सिमतीस सादर कर यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले. 

०१ कायालयीन इमारती, ०५१ बांधकाम, (१२) िनरी ण बगंले, िव ांतीगृह  (योजनांतगत) रा य 
योजनांतगत योजना (१२) (०२) आ थापना खच  

यासंदभात कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग, औरंगाबाद यां चेकडून .३,८३,२४९/- 
इतका खच या लेखािशषाखाली न दिव यामु ळे .३.८४ लाख एवढा अिधक खच िदसून येत आहे. याबाबत 
खुलासा करावा असे सिमतीने सां िगतले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , ०१ कायालयीन इमारती, 
०५१ बांधकाम, (२४) उपिनबंधक, न दणी व मु ांक िवभागा या कायालयीन इमारतीचे बांधकाम, (२४) (०१) 
मोठी बांधकाम ेया लेखाशीषाखाली न दिवला आहे. यामु ळे ३.८४ ल  पये जा त खच िदसत आहे. याबाबत 
संबंिधतांनी नोट ऑफ एरर ावयास हवी होती. ती िदलेली नाही. यामुळे संबंिधतांिव द िवभागाकडून ॲ शन 
घे यात येत आह.े 
 

धानशीष ४२१० वै क य सेवा व सावजिनक आरो य यांवरील भांडवली खच, ०१ नागरी आरो य 
सेवा (वै क य सहा य), ११० णालये व दवाखाने पंचवािषक योजनांतगत योजना, ०१ इमारती, 
(०१) (०२) आ थापना खच  

यावर सन २०११-२०१२ या िव ीय वषातील खचाची न द महालेखापाल कायालयाने सन २०१२-१३ 
म ये दशिवली आहे. यामु ळे .५७.५६ लाख इतका अिधक खच िदसून येत आह.े याबाबत खुलासा करतांना 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सन २०११-१२ म ये सावजिनक आरो य िवभागाने िव  िवभागाची मंजु री 
घेऊन यांचा िनधी ठेव अंशदान ठेव यासाठी मंजु री िदली होती. परंतु, हा खच महालेखापालांनी यावेळी 
िडसअलाऊ केला. यामु ळे हा खच पुढील वष  कॅरीफारवड झाला आहे. हे लेखाशीष िडपॉिझटचे होते. पण तो 
खच अलाऊ होत नस यामुळे या हेडला वग केला आहे. या हेडला ते पैसे िमळाले व पूण खच झाले आहेत. 
परंत,ु िडपॉिझटला केलेला खच या हेडला वग केला आहे यामु ळे जा त िदसतो आहे. सन २०११-१२ ची 
तरतदू पूण खच केली आहे.  या काळात िविवध िवभागांनी िडपॉिझटला पैसे ठेवणे सु  केले होते. कारण, 
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िडपॉिझटचे पैसे पुढील दोन वषात खच करता येतात.  सन २०११-१२ या आिथक वषात तरतूद होती. ती पूण 
खच केली आहे. पण िडपॉिझटखाली खच होता. तो िडसअलाऊ के यामु ळे कोठे तरी बुक करणे आव यक 
होते. 

अशा कारे खच करणे यो य आहे का ? असे महालेखाकांरानी िवचारले असता अशा कारे खच 
करावयास नको होता असे उ र िवभागीय सिचवांकडून ा  झाले. 

िडपॉिझट हेडखालील पैसे या हेडकडे का वग कर यात आले ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सन २०११-१२ या आिथक वषात जी कृती केली होती ती यो य न हती. 
परंत,ु हा खच कोठे तरी बुक करणे आव यक होते हणून या लेखाशीषाखाली केला आहे. ोिसजर चुकलेली 
आहे, हे िवभागाने मा य केले आहे. 

िवभागाचे इं टेनशन चांगले आहे. परंतु, हे पूव दाहरण होऊ नये. िवभागा या अिधका यांनी िव  
िवभागाची परवानगी घेऊन ही कृती केली आहे का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय 
सिचवांनी सां िगतले क , आता ही प दत बंद केली आहे. स या वकवाईज पैसे दे यात येतात. 

इमारत बांधकामाबाबत सिमतीला असे सांगावयाचे आहे क , ९५ ट के काम पूण झालेले असते. परंत,ु 
बांधकाम संबं िधत िवभागाकडे हॅ ड ओ हर होत नाही. यासंदभात िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , 
िवभागाकडून दर तीन मिह यांनी आढावा घे यात येत आहे. आतापयत २० यायालयीन इमारती हॅ ड ओ हर 
केले या आहेत. इतर िवभागां या बाबतीत अडचण होती. पण याही बाबतीत काम पूण झा यानंतर ३ मिह यात 
इमारत हॅ डओ हर कर याबाबतचा िनणय घेतला आहे. पाणी पु रवठा, िव ुत जोडणी ा  झा यानंतर हॅ ड 
ओ हर करणे आव यक आहे. तशा सूचना पाठिव या हो या व आतापयत ८९ इमारती हॅ ड ओ हर झा या 
आहेत. 

वािशम येथील िज हा स  यायालयाची न याने बांध यात आलेली इमारत १०० वष जुनी िदसते आहे. 
सावजिनक बांधकाम सिचवांनी या संदभात िवशेष सिमती नेमावी व बांधकामाची चौकशी करावी असे िनदेश 
सिमतीने िवभागीय सिचवांना िदले असून सन २०१६ या िहवाळी अिधवेशनात सदर इमारतीला भेट देऊन 
पहाणी कर यात येत आहे असे अ त केले. 
 

धानशीष ४२२५ अनुसू िचत जाती, अनुसू िचत जमाती व इतर मागासवग यां या क याणावरील 
भांडवली खच, ०१ अनुसूिचत जातीचे क याण पंचवािषक योजनांतगत योजना इमारती २७७ 
िश ण, (००) (०१) मोठी बांधकामे, (००) (०२) आ थापना खच, (००) (०३) ह यारे व सयं े यांवरील 
खच  

या ित ही िठकाणी कोणतीही ो हीजन नसताना पैसे िमळाले आिण खच झा याचे दाखिवले कोण या 
आधारे दाखिवले आहे यासंदभात खूलासा केला असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , या प दतीने 
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औरंगाबाद या संदभात ३.८४ लाख पयां यासंबंधी प ीकरण िदले क,  याच प दतीने हे यासारखेच 
आहे.  सन २०१०-११ म ये िनधी होता आिण उपभो ा िवभागाने िव  िवभागा या अनुमतीने ते िडपॉिझट 
कर यास परवानगी िदली.  िडपॉिझटचा खच िडसअलाऊ झा यानंतर तो या लेखाशीषाखाली िदसायला 
लागला हणून तो जादाचा खच आहे. ित ही िठकाणी असेच झाले आहे. एक चूक सगळीकडे रपीट झाली 
आहे.  बाक  काही नाही. 

पण हे करणे श य आहे यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , यावेळी आपण याला कॉमन हणतो 
या प दतीने झाले आहे. 

इसम आपको िजतना िमला उतना पू रा का पू रा आपने सरंडर कर िदया, जब िक उस हेड म खचा होना 
चािहए था. ही बाब महालेखाकांरानी िनदशनास आणून िदली.  
      याम ये ४३ कोटी ४७ लाख ८२ हजार पये िवभागाची ो हीजन होती.  ही संपूण र कम सरडर क न 
टाकली आिण मूळ अनुदान आता िश लक रािहलेले नाही. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता 
िवभागीय सिचवांनी ही तरतूद िवतरीतच झाली नस यामुळे िवभागानी ती समिपत केली आहे असे सां िगतले. 

मग िवभागाने हा िनधी खच कोठून केला आहे. यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , हा िनधी 
 या या आधी या हणजे सन २०११-१२ म ये सामािजक याय या िवभागाने हा िनधी यां याकडून खच होत 

नस यामुळे हा िनधी िडपॉिझट हेडला घे यास परवानगी िदली होती.   
िडपॉिझट हेडचा िनधी येथे खच के याचे दाखिवता येते काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता 

िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , असे दाखिवता येत नाही. ते चुक चे होते.  िडपॉिझट हेडला घेणे हे चुक चेच 
आहे असे महालेखापालांनी िनदशनास आण यानंतर तो झालेला खच कुठ याही तरी हेडखाली दाखिवणे भाग 
होते. आता खच झालेला िनधी हा िडपॉिझट हेडचा आहे.   

मग असा खच या हेडखाली दाखिवणे िकतपत यो य आहे.  आता या िनधीचे रक शीिलएशन 
अकाऊंटचा िहशेब कसा लागेल.  उ  तीनही हेडम ये ४ कोटी ६६ लाख, ५८ कोटी ८४ लाख पये आिण ४ 
कोटी २६ लाख ५७ हजार हा अिधकचा खच आहे ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय 
सिचवांनी सन २०११-१२ चे हे तीनही खच महालेखापालांनी िडसअलाऊ के यामुळे ते आता येथे 
िदसतील.  ही अिनयिमतता आहे व ती चुक ची आहे.  या चुक ब ल िवभागा या तरावर तीनही िठकाणाहन 
प ीकरण यावे लागेल.   

पण सिमती या मते हा िनधी हेडमधून खच झालेला आहे. िडपॉिझट हेडमधून खच झालेला नाही. असे 
मत सिमीने य  केले असता िवभरगीय सिचवांनी सां िगतले क , प ीकरणा मक ापनात असे 
नाही.  (००)(०१) मोठी बांधकामे याबाबत िदले या सप ीकरणा मक ापनात असे नमूद केले आहे क , सन 
२०११ म ये िव ीय वषात ठेव अंशदान व पात िनधी ठेव यास उपभो ा िवभागाने अनुमती िदली 
होती.  यामुळे नािशक, जळगाव, औरंगाबाद, अमरावती आिण बीड या े ीय कायालयांनी आव यक लेखा 



198 
 

  

महालेखापालांना सादर केले.  सन २०११ या वषाचा खच िडसअलाऊ झा यानंतर तो ॲटोमॅिटकली कॅरी 
ओ हर झाला आिण पुढील आिथक वषात तो खच ए सेस िदसतो आहे.   

मूळ तरतूद तशीच असताना याला आपण अिधकचा खच कसे हणणार आहोत. अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सन २०११-१२ म ये ते करणे सु दा चुक चे होते हे 
िवभागाने मा य केले आहे. 

पण हा अिधकचा खच आहे असे हणता येणार नाही. असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय 
सिचवांनी सां िगतले क , याला नाव अिधकचा खच असे िदले आहे आिण याला जर दु सरे नाव देता येत 
असेल तर तसे होईल. सामािजक याय िवभागाने ४३ कोटी पयांची तरतूद िवतरीत केली नाही. यामुळे या 
लेखाशीषाखालील िनधी शू य होता. आधी या िडपॉिझटमधील िनधी आिण दरवेळी जो ट न िनधी येत गेले 
असते तर ते कसे तरी ॲडजे ट करता आले असते. ते सु दा श य झाले नाही. िडपॉिझट हेडला यावेळी 
रक साईल करायला हवे होते.  यावेळी महालेखापाल महोदय िकंवा यां या कायालयास सावजिनक 

बांधकाम िवभागाने क ही स करायला हवे होते. तसे यावेळी क  शकलो नस याने हे अकाऊंट ग बरोबर 
िदसत नाही.   

आता हे अकाऊंट बरोबर केले पािहजे. असे सिमतीने सू िचत केले असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले 
क , येथून पु ढे आता िवभागाकडून यो य ती कायवाही कर यात येईल. सिमतीने हे मा य करावे अशी िवनंती 
िवभागीय सिचवांनी केली. 

सिमती हे कसे मा य करेल.  यांनी अशी चूक केली आहे यानंाच जबाबदारी िनि त केली पाहीजे. 
कारण अकाऊंट या मॅ यअूल माणे हे चुक चे आह ेअसे करता येत नाही. असे मत सिमतीने य  केले असता 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सन २०११-१२ ची आरो य िवभागाची धा रका आिण िव  िवभागाची 
धा रका तपासून आ ही याब ल सिमतीला मािहती सादर कर यात येईल. 

याम ये झाले या चुक ब ल संबिंधतांवर जबाबदारी िनि त केली पािहजे.  कारण सन २००१-१२ म ये 
िडपॉिझट या खचाची पो ट ग मा य केलेली नाही.  आता सन २०१२-१३ म ये अिधकचा खच िदसतो तर तो 
अिधकचा खच नाहीच.  िडपॉिझटमधील खचासंबंधी िवभाग काही तरी िस टीम िवकिसत केली पािहजे. कारण 
िस टीम तोडून िवभाग काम करायला लागला तर कसे होईल. अकाऊंट िस टीम तर िवभागाने पाळलीच 
पािहजे. हे सव पािह यानंतर असे िदसते क , अकाऊंट िस टीमचे हायोलेशन होत आहे. असे मत सिमीने 
खेदाने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , असता सन २०११-१२ या दो ही िवभागाकडील 
फाईल तपासून घे यात येईल.  

सावजिनक बांधकामाचे िवभागाअंतगत ऑडीट होत नाही काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली 
असता इंटरनल ऑडीट या संबंधी िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , यावेळी ते िचफ इं िजिनअर होतो आिण 
यावेळी असे हटले होते क , हा िनधी सरडर कर यात यावा.  परंतु  शासनाकडून यावेळी अशा सूचना आ या 
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क , हा िनधी शासनाकडे सरडर करायचा नाही.  िवभागाला जर ते वापरायचे असतील तर यासं बंधी अ य 
पयाय सांगावेत.  या पयायांम ये एक असा पयाय असतो क , काही िनधी िवभाग महामंडळांकडे वग क  
शकतो.  तसे करणे श य असेल तर तो हा िनधी खच होतेा. पण येथे तसे करणे िवभागाला श य न हते. मग हा 
िनधी िडपॉिझट हेडला ठेवता येईल काय हा एक पयाय पुढे आला व यातून तसा स ला िमळाला असेल व 
या माणे हा िनधी ठेवला असावा. 

हा िनधी खच केला याब ल वाद नाही.  पण िमस- लािसिफकेशन झालेले आहे.  िमस 
लािसिफकेशनमुळे या यु री आले या आहेत. िह बाब सिमतीने िनदशनास आणली असता िवभागीय 

सिचवांनी सां िगतले क , िमस- लािसिफकेशन हे कोण या तरावर झाले या संदभात सन २०११-१२ ची 
सावजिनक आरो य िवभागाची फाईल, सावजिनक बांधकाम  िवभागाची फाईल आिण िव  िवभागाची 
मंजू रीची फाईल या तीनही फाई स तपासून यावर मािहती सादर कर यात येईल. 

 
सन २००८-०९, २००९-१०, २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३ या  येक वष  बचत मोठ्या 

माणात झा याचे एच-८ या हेडम ये िदसते.  सन २००८-०९ म ये पािहले तर सु वातीला ४५ कोटी ३७ 
लाख ९१ हजार पये आिण आता या वष  ३२४ कोटी ९६ लाख ८९ हजार पयत गेलो आहोत.  याम ये 
िवभागा या अथसंक पाची संक पना सिमतीला यो य वाटत नाही.  कारण िवभागाकडून तरतूद मोठ्या 

माणात कर यात येते. मा  िनधी यानुसार खच होत नाही िकंवा िवभागाला िनधी िमळाला नाही असे कारण 
सां िगतले जाते, या ीने िवचार करता अथसंकि पत िनधी सदोष असतो.  मोठा फुगा दाखिवला जातो आिण 
शेवटी िनधी खच होत नाही असे िदसते आिण ही ि या मोठ्या माणात वाढत चालली आहे. असे मत 
सिमतीने यकत केले असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , वषा या सु वातीला जे अनुदान िमळते ते जर 
तेवढे रिलज झाले तर हे आकडे ॲटोमॅिटकली कमी होऊन जातील. केवळ काम होत नाही हणून िनखळ 
सरडर जेथे िवभागाने असे केले आहे िकंवा या िठकाणी प रणामकारक बजेट कसा खच करायचा आहे 
याबाबत िस टम तयार करता येईल.   सिमतीने सुचिव या माणे एक सुधारणा िवभागाम ये केलेली आहे क , 
जर एखादे काम अथसंक पात आले क , ते अडीच मिह यां या आत ते सु  क  असे िनयोजन केलेले 
आहे.  धान सिचवांनी तसे िनदश ावेत असे स युलर िनगिमत करीत आहोत.  ट पे ठरवून दे यात येत 
आहे.  िनिवदेचा कालावधी आपण आता कमी केला आहे.  पूव  तो ४५ िदवसांचा होता.  पिह या ट यात तो 
२५ िदवसांचा होता.  िनिवदेला ितसाद िमळाला नाही तर तो १५ िदवसांचा केला आहे. सिमतीला हे ात 
आहे.  अशा कारे कालावधी या िस टीमम ये सुधारणा करीत आहोत.  िव ीय मयादा येते आिण यामुळे कट 
लागतो असे आपण जे हणतो ती आिथक मयादा वषा या सु वातीलाच कळते.  यामुळे पुढे मागे आता तोही 

 उ वणार नाही. 
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याअनु षंगाने सिमतीने सू िचत केले क , टडर सबिमशन झा यानंतर या कामां या वक ऑडस आपण 
१५ िदवसात इ यू  करा यात.  सिमतीचे असे हणणे नाही क , ते काम ७ िदवसात करावे.  यासाठी जा तीत 
जा त १५ िदवस ठेवावेत.  टडर सबिमशन झा यानंतर २-२, ३-३ मिहने वक ऑडर इ यू  होत नाहीत. यावर 
िवभागीय सिचवांनी खुलासा केला क , िवभागाने मंडळ तरावर ७ िदवस आिण ादेिशक िवभाग तरावर 
िनिवदेवर ७ िदवसात िनणय होईल.  ही बाब धान सिचव महोदयांनीच सां िगतली आहे आिण यां या सहीनेच 
याब लचे आदेश िनगिमत होतील. िवभागीय सिचवांनी केले या उ  खुलासा सिमतीने मा य केला पण याम ये 
कं ाटदाराला प  िद यानंतर पैसे भरायची मयादा १५ िदवसांची आहे. िस युरीटी िडपॉिझट भर यािशवाय 
आपण याला कायारंभ आदेश देऊ शकत नाही. असे िवभागीय सिचवांनी सां िगतले असता कं ाट देताना 
कं ाटदारां राना ७ िदवसांची मुदत ावी. असे सिमतीने सू िचत केले याअनुषंगाने िवभागीय सिचवांनी सां िगतले 
क , असे िवभागाला िनिवदेम ये सुधारणा करावी लागेल.  

िवभागीय सिचवांनी सूचिवलेली सुधारणा िनवेदेम ये करावा पण िवभागाकडून िस टीम तयार कर यात 
येते ते हा िस टीमम ये काय सुधारणा करायची ती करावी पण िस टीम फा ट झाली पािहजे. असे सिमतीने 
सूचिवले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , या िठकाणी मोठी कामे असतात या िठकाणी आपण बँक 
गॅरंटीची तरतूद ठेवतो. 

िस यु रीटी िडपॉिझट २ ट के आहे.  १०० कोट चे काम घेतले तर २ ट यां माणे २ कोटी पये 
लागतात.  २ कोट ची बँक गॅरंटी िमळणे फार कठीण काम नाही.  यावेळी तो कं ाटदार १०० कोटी पयांचे 
कं ाट भरतो यावेळी याची २ कोटी पये भर याची मानिसकता असते.  यासाठी १५ िदवसांचा कालावधी 
कशाला हवा.  जर याची २ कोटी पये बँक गॅरंटी भर याची मता नसेल तर याने १०० कोटी पयांचे टडर 
कशाला भरायचे.  कारण कं ाटदार वॉिलफाईड असतात. यांची मता एवढे मोठे काम घे याची असते. 
ते हाच तो अशी िनिवदा भरतो. असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , 
िब डस असोिसएशन ऑफ इं िडयाचे िवभागाकडे जे प  आलेले आहे.  याम ये यांनी ३० िदवसांची मुदत 
मािगतलेली आहे.  ते मी एकदा पडताळून घे यात येईल यावर सिमतीने याला ७ िदवसांचा कालावधी 

ावा.  वाट यास ८ िदवस मुदत ावी. असे सूचिवले असता स याची चिलत मुदत १५ िदवसांची आहे ती ७ 
िदवसांवर आणता येईल काय याचा अ यास क न िनणय घे यात येईल, असे िवभागीय सिचवांनी ससिमतीस 
सां िगतले. 

अनुदान मांक एच-९ " ादेिशक असमतोल दू र कर यावरील भांडवली खच" 

याम ये ादेिशक असमतोल दू र कर यावरील भांडवली खच  या संदभात १४५ कोटी ११ लाख 
पयांची मूळ तरतूद आहे.  िवभागाचे याम ये सां िगतले क , यापैक  ५८ कोटी ३० लाख ७० हजार पये सरडर 
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केले आहेत. याम ये २० ट यां चे काही कारण आहे काय, २० ट के असेल तर २९ कोटी पये कट झाले 
पािहजेत. हा िनधी ादेिशक असमतोल दू र कर यासाठी खच केले आहेत िकंवा कसे ? कारण याबाबत मागील 
६ वषाची आकडेवारी सिमतीकडे आहे.  सन २००७-०८ म ये ६४ कोटी, यानंतर सन २००८-०९ म ये ३३ 
कोटी, यानंतर सन २००९-१० म ये १९ कोटी आिण सन २०१०-११ म ये २८ कोटी व सन २०१२-१३ या 
वष  ६० कोटी असे िदसते. याची मािहती लेखाशीषिनहाय सिव तर कोण या हेडला कोणती र कम कमी झाली 
आहे आिण याची कारणे कोणती. अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी एच-९ या 
अनुदानाअंतगत असले या लेखािशषानुसार मािहती देताना सांिगतले क , ४२१०, वै क य सेवा व सावजिनक 
आरो य यावरील हा खच आहे. याम ये ४० कोटी ५२ लाख २० हजार पये सरडर केले आहेत. याम ये सन 
२०१२-१३ या िव ीय वषात िडसबर म ये पु रवणी माग यां ारे ६३ कोटी ६८ लाख ९० हजार पये एकदम 
िमळाले. 

िडसबर २०१२ ला िवभागाला ६३ कोटी पये िमळाले का अशी िवचारणा सिमतीने केली असता 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िवभागाने एकि त तरतूद होती ती संपूण खच करणे श य न हते.  यामुळे 
या या एस.ई.नी यासंबंधी अ यास क न या या वेळी तो तो िनधी सरडर केलेला आहेत व या िफगर येथे 

िदले या आहेत. 

बॅकलॉगचा िनधी िमळिव यास िकती ास होतो.  याची जाणीव सवाना आहे. यामु ळे जाणुनूबुजून 
अशा कारचे कृ य केले जाते. असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , तसे 
नाही. कारण सावजिनक आरो य िवभागाचे एकंदरीत कामकाजाचे सन २०१२-१३ पासून िवभागाकडे 
मॉिनटे रंग होते आिण यासाठी खूप य न केले आहेत.  िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , या वष  एस.ई. 
ठाणे यांनी ४ कोटी ५२ लाख पये सरडर केले.  याची कारणे शोधली गेली ते हा असे ल ात आले क , ठाणे 
िज हा यावेळी एकि त होता.  िव मगड आिण खेडूत या दोन िठकाणी जागाच िमळाली 
न हती.  िव मगड या ामीण णालयाची जागा अजूनही िमळालेली नाही.  बदलापू र येथील वाणगाव, 
पालघर येथील नकाशे िमळालेले नाहीत.  टोकावडे येथील काम सु दा यामु ळे करता आले नाही.  अशीच 
ि थती रायगडम ये झाली.  रायगडम ये िवभागाने काम कर याचा य न केला.  ५ कोट पैक  यांनी ३ कोटी 
पये खच केले तर २ कोटी पये सरडर केले.  पनवेल ामीण णालया या बांधकामाची ऑडर होऊ शकली 

नाही आिण ीवधन येथील काम पूण झाले होते पण तरतूद दु पट उपल ध झाली होती. 
बॅकलॉग हणून नाही तर कोण याही कामासाठी जो िनधी जागेसाठी िमळतो तो पडून राहतो िकंवा परत 

जातो यासंबंधी िवभागीय अिधका यांनी लोक ितिनध शी सम वय केला पािहजे.  यांना प  िदले पािहजे क , 
अमूक कामासाठी िनधी आलेला आहे पण जागेअभावी हा िनधी परत जात आह,े ही बाब यां या िनदशनास 
आणावी व यासंबंधी पाठपुरावा कर यास सांगावे. असे सूिचत केले असता िवभागीय सिचवांनी यांना सहमती 
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दशिवली व येक एस.ई.ना तशा सूचना दे यात येते, तसेच येक िवधानसभा े ातील स माननीय 
सद यां या अशी बाब िनदशनास आणावी. िवभागाने जे अिधकारी आहेत याम ये अिध क अिभयंता असो, 
कायकारी अिभयंता असो क , उप अिभयंता असो यांनी जर थािनक लोक ितिनध ना फॉलोअपसाठी सोबत 
घेतले तर तो पालकमं ी आिण िज हािधकारी यां याकडे फॉलोअप क न  माग  लागू शकतो.  

िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सावजिनक आरो य िवभागाचे सिचव तसेच अ य िवभागा या सिचव 
हणजे तं िश ण िवभागाचे सिचव यां या एकि त तीन बैठका सावजिनक बांधकाम िवभागासोबत झा या 

आहेत.  जागांचा  बहतांशी सुटलेला आहे.  पुढील वष  बॅकलॉग या हेडची सव कामे संपवून हे हेड्स बंद 
करायची असे ठरले असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. या अनुषंगाने सिमतीने सू िचत केले क , 
िवषय फ  सावजिनक आरो य िवभागापुरता मयािदत सांगत नाही तर इन जनरल याब ल िवचार िवभागाने 
करावा. 

या अनु षंगाने सिमतीने इथे असे य  केले क , या या िठकाणी असा कार आहे या िठकाणी असे 
केले तर या या े ातील स माननीय सद यास या या मतदार संघाचा िवकास कर याची िचंता िवचारात 
घेऊन ते पुढाकार घेतील. यावर िवभागीय सिचवांनी याम ये काहीही अडचण नाही. िनि तपणे त या सूचना 
दे यात येतात.  

धानिशष ४२१० वै क य सेवा व सावजिनक आरो य यावरील भांडवली खच ०४ सावजिनक 
आरो य २०० इतर काय म  

या अंतगत ४० कोटी ५२ लाख २० हजार पये सरडर केले, याची कारणे काय आहेत.  अशी 
िवचारणा सिमतीने केली असता जे ४० कोटी पये सरडर केले ते ठा याम ये एकूण ६ कामे सु  क  शकलो 
नस यामुळे एस.ई. ठाणे यांनी ४ कोटी ५२ लाख पये सरडर केले आहेत.  रायगडमधून २ कोटी २० ल  पये 
सरडर झाले आहेत.  ३ कोटी ३ ल  पये वापरले आहेत.  र नािगरी िज ासाठी ६४ ल  पयांची तरतूद 
होती यापैक  ५१ ल  वापरले आिण १२ ल  सरडर झाले आहेत.  मंडणगड येथील कुठले तरी एक काम पु ढे 
होऊ शकले नाही.  पुणे िज ासाठी १२०३ ल  तरतूद होती.  यापैक  १०४७ कोटी अनुदान सुधा रत 
कर यात आले आिण १०१ कोटी यांनी सरडर केले आहेत.  हणजे कामा या गतीनुसार खच कर याचा 

य न कर यात आला आहे.  जेथे श य न हते तेथे खच झालेला नाही.  सातारा िज ासाठी ८८० ल  तरतूद 
होती, यापैक  ३८० ल  पये खच झाले आहेत आिण ४९४ ल  सरडर झाले आहेत.  सोलापू र िज ासाठी 
७६७ ल  तरतूद होती, अंितम सुधा रत अनुदान ६१३ ल  होते.  यापैक  १५३ ल  िनधी ते खच क  शकले 
नाहीत.  मा या मािहतीनुसार सोलापू रम ये मं ू प नावाचे जे गाव होते या िठकाणी ामीण णालयाब ल वाद 
िनमाण झाला होता आिण यामुळे ते काम करता आले नाही.  को हापूरम ये ६०८ ल  तरतूद होती, ३४१ 
ल  अं ितम सुधा रत अनुदान होते आिण यापैक  २६७ ल  िनधी खच होऊ शकला नाही.  अहमदनगर 
िज ासाठी १०१२ ल  इतक  तरतूद होती.  ८९७ ल  इतका िनधी खच झाला आिण १ कोटी पये ते खच 
क  शकले नाहीत. 
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हणजे आता मु ा असा आहे क , िवभागाने िनयोजन मागणी आिण उपल ध िनधी याव न असे िदसते 
क , िनधी उपल ध नस यामुळे कामे होत नाहीत.  काही िठकाणी िनधी उपल ध असताना काम होऊ शकत 
नस यामुळे िनधी सरडर केला आहे. असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , 
बॅकलॉग या या लेखाशीषासंदभात ामीण णालयां या बाबतीत जो बृहत आराखडा सावजिनक आरो य 
िवभागाने तयार केला व यासंबंधीची जी कामे करावयाची होती या कामां या संदभात जागा उपल ध 
नस यामुळे तो िनधी सरडर झाला आहे. 

जागा नसताना यांनी िनधी देऊन टाकला काय, िवभागाने काहीही समजून सांिगतले तरी सिमतीला ते 
मा य नाही.  या अनु षंगाने सिमतीने उदाहरण दाखल सां िगतले क , ४ कोटीचे बांधकाम ग िदया येथे 
बॅकलॉगसंबंधी घेतले होते.  ते हा ट याट याने िनधी िमळाला, कारण ते सांग यात येते क , िनधी 
नाही. ग िदयाला बॅकलॉगम ये पॉिलटेि नक कॉलेज आहे यासाठी रखडत रखडत िनधी िमळतो आिण या 
िठकाणी िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िनधी उपल ध आहे हे कसे ? बॅकलॉग दू र कर यासाठी संपूण िनधी 
िवतरीत केला जातो काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , यासंबंधी 
ते सावजिनक आरो य िवभागासंबंधी बोलून घेतील. 

कोणताही िवभाग असो, सावजिनक आरो य असो, िश ण िवभाग असो, उ च िश ण िवभाग असो, 
या िवभागाअंतगत या कामांना शासक य मा यता िद या असतात यांचा संपूण िनधी उपल ध नसतो.  असे 
कधीच होत नाही क , शासक य मा यता िमळाली आहे हणून यासाठी संपूण िनधी िवतरीत केला 
पािहजे.  खच झाले नाही, सरडर के याचे दाखवावे.  िह बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता 
िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , असे मत िवभागीय सिचवांनी िदले असता सावजिनक आरो य िवभागा या 
बाबतीत असे झालेले आहे ही व तु ि थती आहे. पण तं िश ण िवभागाची तशी प रि थती नाही.  तेथे वेगळी 
ि थती आहे.   

जो बॅकलॉगचा िनधी आहे तो रा य शासनाचा अस यामुळे तो घेऊन टाकायचा आिण जर तो खच 
होऊ शकणार नसेल तर तसे आपण सांगू  शकत नाही काय, असे केले असते तर तो आऊट-ले दु सरीकडे कुठे 
तरी िवतरीत झाला असता.  यामुळे बचत आिण अिधकचा खच हे दो ही िवषय िव ीय िश तीला ध न 
नाहीत.  एका बाजूला िवभागाकडे िनधी िश लक आहे, पण ते काम क  शकत नाही हे ज टीफाय िवभागाकडून 
कर यात येते.  एखा ा िठकाणी जागा िमळाली नाही हणून खच होऊ शकला नाही ही बाब मा य आहे.  पण 
जर अशी िस टीम असेल क , शासनाने पूण िनधी िदला तरी आपण पूणपणे खच क  शकणार नसू  तर तो िनधी 
का वीकारायचा ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , यासंबंधी 
िवभागीय सिचवांनी न द घेतली असून येथून पु ढे जागा उपल ध नसेल तर अशा िनधीची मागणी क  नये असे 
सांग यात येईल. 

पण जर जागा असेल तर, याम ये टडर ि या, वक ऑडर आिण यानंतर काम सु  कर यात होणारा 
िवलंब हे गृिहत ध नच शासनाकडून िनधी िमळिवला पािहजे.  असे केले तर हा िनधी बचत झा याचे िकंवा 
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सरडर कर याचा  येणार नाही. िवदाऊट लॅ ड शासक य मा यता िमळतच नाही. िवदाऊट लॅ ड शासक य 
मा यता कोणीही देऊ शकत नाही. जागा उपल ध नसताना टडरही काढता येत नाही. टडर न काढता पैसे कसे 
घे यात येतात. अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सन २०१०-११ व सन 
२०११-१२ ला धडक काय म न हता, क  सरकारचे पैसे िमळणार होते, यामुळे यावेळी योजना तयार क न 
काम कर यात येणार होते. 

िनधी िमळणार होता असे िवभागीय सिचवांनी सांिगतले पण असे नाही, िवभागाला पैसे िमळाले िह बाब 
सिमतीने िवभागा या िनदशनास आणून िदली असता यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , योजना तयार 
क न क  सरकारकडे सबिमट केली होती, ती यायालयीन व आरो य िवभाग यांची होती, यांनी कामे 
िनवडली. 

क  सरकारचा पैसा न िमळता, रई बस होईल हणून ॲड हा सम ये देऊन टाकले, असे आहे का ? 
अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , खच केला तर रई बसमट िमळणार 
होती, यामुळे यांनी बजेट दाखिवले. पण खच होऊ शकला नाही. मा  िवभागीय सिचवांनी केलेला सदर 
खूलासा सिमतीस योगय वाटला नाही. या अनु षंगाने िवभागीय सिचवांनी अ त केले क , येथून पु ढे काळजी 
घे यात येईल. 

िवभागाला िनधी िमळणार आहेत, जर जा त खच दाखिवला तर जा त पैसे िमळतील. हे सव 
ऑि टिमि टक आहे. िवभागाकडून खचच होणार न हता तर पैसे िमळणार कसे होते ? जोपयत यूसी देणार नाही 
तोपयत िवभागाला रई बसमट कशी िमळणार ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी 
िवभागाकडे सां िगतले क , ा  झाले या माग या वष  नाबाडकडून एकूण ६४५ कोटी पयांची तरतूद होती. 
िडसबरपयत खच होत न हता. फ  ११० कोटी पयांचा खच झाला होता. िवभागाने य न केला, ६१५ कोटी 

पये खच केले आिण रई बसमट िमळिवली. 
 

धानिशष ४२०२ िश ण, डा, कला व सां कृितक काय यावरील भांडवली खच ०२ तं  िश ण 
पंचवािषक योजनांतगत योजना इमारती रा य योजनांतगत योजना १०३ तं शाळा (००)(०४) मोठी 
बांधकामे  

या अंतगत िवभागाने िश ण व डा याम ये देखील खूप पैसे सरडर केले आहेत. जवळपास ७ कोटी 
५२ लाख ५४ हजार पये व १ कोटी ४ लाख ६० हजार पये सरडर केले आहेत. अशी िवचारणा सिमतीने 
केली असता यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , या लेखाशीषाखाली ७५०.४५ लाख पये अ ा  
आहेत. िवभागाने इफेि ट ह सरडर २ लाख पये एवढेच केले आहे. 

पण सरडर अमाऊंट २ लाख ९ हजार पये आहे. ७५०.४५ लाख पये उपल ध झाले नाहीत. 
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अनुदान .एच-3 "गृहिनमाण" :- 

अिभ ाय व िशफारस  

3.3  सन 2012-13 म य ेमागणी . एच – ३ "गृहिनमाण" या लेखािशषा अंतगत एकूण अनुदान .465,27,11,000/- 

ा  झाल ेहोत.े यापैक  .468,81,13,000/- एवढ ेअनुदान खच झाल ेआह.े प रणामी .3,53,92,000/- एवढा 
अिधकचा खच झाला आह.े याम य े अिधक खच िनयमात बसिवण े आव यक असून जुल,ै२०१२ म य े

.220,64,00,000/- इत या रकमेची घेतलेली पूरक मागणी अपुरी होती. तसेच माच,२०१३ म य े .46.88 

लाख इतका परत केलेला िनधी यो य न हता. असा आ ेप महालेखाकारां नी न दिवलेला आह.े 
3.4 उपरो  लेखािशषा अंतगत .3,53,92,000/- हा अिधक खच झालेला नसून तो आंतरलेखा ह तांतरण 

उपिशषाखाली करताना समायोजनावरील फरक आहे. महालेखाकार आिण िवभाग यां याम ये खचाची गणना 

कर याची जी प दत आहे ती वेगवेगळी अस याने आंतरलेखा समायोजनाम ये फरक येतो. या प दतीतील 

तफावतीमुळे महालेखाकार व सावजिनक बांधकाम िवभाग यां या ले यांम ये तफावत िदसून येते व िहशोबाचा 

ताळमेळ न बस यामुळे महालेखाकारांकडून सदरह आ ेप न दिव यात येतात. या दोघांम ये खचाची गणना 

कर या या प दतीम ये समानता येत नाही तोपयत खचाम ये अशा कारे तफावत येतच राहणार व ले यांचा 

ताळमेळ जुळू शकणार नाही. अत: याम ये अिधक सु प ता आण यासाठी व ले यांचा ताळमेळ जुळणेक रता व 

प दतीमधील तफावत दु र करणेक रता महालेखाकार व सावजिनक बांधकाम िवभाग या दो ही िवभागांनी 

एकि त र या य न क न प दतीम ये आव यक ते बदल व सुधारणा कर यात या यात व याबाबत केले या 

कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

अनुदान .एच-4 "से े टरीएट व इतर आिथक सेवा" :- 

अिभ ाय व िशफारस 

3.5  सन २०१२-१३ म ये  मागणी मांक एच -४- से े टरीएट व इतर आिथक सेवा या लेखािशषातगत  

.40,87,83,000/- एकूण अनुदान ा  झाले आहे. यापैक  .31,10,30,000/- एवढे अनुदान खच झाले आहे प रणामी 

.9,77,53,000/- बचत झाली असून .9,73,61,000/- एवढी र कम यािपत कर यात आली आहे. अनुदान  बचतीचे  

सावजिनक बांधकाम िवभागाचे  हे लागोपाठचे आठवे वष आहे असा आ ेप महालेखाकारां नी न दिवलेला आहे.  

3.6   िवभागाने र  त पदे न भर यामुळे .9,73,61,000/- ही  र कम सन २०१२-१३ या आिथक वषात 

अखिचत रािह यामुळे यािपत कर यात आली आहे. ही र कम अखिचत राहन यािपत के याचे हे पिहलेच 
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वष नसून गत 8 वषापासून अशा कारे पदांसाठी केलेली तरतूद पदे र  रािह यामुळे यािपत कर यात येत आहे. 

ही तर अिधकच गंभीर बाब आहे. जर आठ वष िवभागाला पदे भरली नाहीत तरीही चालू शकते तर मग एवढ्या 

मोठ्या माणात िनधीची तरतूद कर याची आव यकता नाही. यावेळी ही पदे भर याची ि या सु  होईल 

यावेळेस पुरवणी माग यां या मा यमातून हा िनधी परत ा  क न घेता येवू  शकतो. तसेच आठ वषापासून जर 

ही पदे र  आहेत तर या पदांची आव यकता आहे िकंवा कसे ? याचा पुनआढावा घे यात यावा. योजनांतगत व 

योजने र अनुदानाची तरतूद अथसंक पात कर यात येते. िवभागाने र  पदासाठी आव यक असलेली वेतनाची 

तरतूद दशिव यामुळे िवभागाचा िनधी वाढलेला िदसतो. आकृतीबंध, वाढते शहरीकरण, िवकास, पायाभुत 

सुिवधांची वाढती गरज याअनुषंगाने िवभागाकडे येणा या कामाची या ी पाहता पद िनि ती कर यात यावी व 

भरले या पदांचा आढावा घेवून उपल ध िनधी या खचाची आव यकता तपासून िनधीची अित र  मागणी करणे 

िकंवा वेळेवर पुनिविनयोजनाचा ताव सादर करणे व अशा कारे आकृतीबंधानुसार िनि त केलेली पदे र  

राहणार नाहीत याची िवभागाने काळजी यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. तसेच िव  िवभागाने देखील 

येक वष  िवभागांतगत िनधीची तरतूद करताना मागील 3 वषा या खचाचा आढावा घेवून खिचत र कम व 

यािपत रकमे या आधारावर पुढील आिथक वषात िनधीची तरतूद करावी व याबाबत आव यक ती 

उपाययोजना क न  केले या कायवाहीची मािहती तीन मिह यात सिमतीस दे यात यावी अशी सिमतीची 

िशफारस आहे. 

3.7 लोकलेखा सिमतीसमोर चचला घे यात येणा या िविनयोजन ले यांसंदभात ही उपरो  िनयिमत िनरी णे 

सिमती या िनदशनास आलेली आहेत. अनेक मं ालयीन िवभागा या सा ी घेताना सिमतीस ही बाब कषाने 

जाणवते क , येक िवभागात र  पदे, वै क य ितपूत , कायालयीन खच, वेतन व भ े इ याद साठी फार 

मोठ्या माणात िनधी राखून ठेव यात येतो व ितपूत अभावी तो वषाअखेरीस समिपत कर यात येतो. या 

ितपूत  वषअखेरपयत कधीही सादर होऊ शकतात. यामुळे अशा कारे िनधी राखून ठेवावाच लागतो व यास 

सिमतीचा कोणताही िवरोध नाही. परंतु  सव िवभागांचा एकि त िवचार के यास हा िनधी फार मोठ्या माणात 

शासन तरावर वषभर राखून  ठेव यात येतो. केवळ तरतूद आहे हणून ती ठेवायची व नंतर तीही सरडर करायची 

यास सिमतीचा व महालेखाकारांचा आ ेप आहे. र  पदे ही काही अचानक भरली जात नाही. यासाठी मोठा 

कालावधी जातो. अशा प रि थतीत वषातून तीन वेळा पुरवणी माग यां या अनुषंगाने िनधी जर िवभागाला 



207 
 

  

िमळणे श य असेल तर ही तरतूद अडवून पािकग झोनम ये ठेव याची आव यकता नाही असे सिमतीचे प  मत 

आहे. िमळालेली तरतूद परत केली अथवा मािगतली नाही तर पु हा हा िनधी परत िमळ यास िव  िवभागाकडून 

अनेक अडचणी येतात यामुळे असा िनधी राखून ठेव याकडे िवभागाचा कल जा त असतो. अशा प रि थतीत 

शासनाने व िवशेषत: िव  िवभागाने यातून तोडगा काढून अशा कारे िनधीची तरतूद  वषभर राखून ठेव यापे ा 

यासाठी एकि त िनधी राखून ठेवून िवभागाकडून या माणे मागणी येईल या माणे तातडीने िनधीचे िवतरण  या 

एकि त  िनधीतून कर यात यावे  व फार मोठ्या माणात अशा कारे िनधी वषभर अडवून ठेव यासंदभातील 

कायप दतीला आळा घालावा. याबाबतची श यता पडताळून यातून यो य तो माग काढावा व हा िनधी पािकग 

झोनमधून बाहेर काढावा व या अनुषंगाने केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस ३ मिह या या आत सादर 

करावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

 

अनुदान मांक : - एच – ६ "सावजिनक बांधकामे आिण कायचालन इमारती" 

अिभ ाय व िशफारस 

3.8    लेखािशष २०५९ सावजिनक बांधकाम, २२०२ सवसाधारण िश ण , २२०३ तं िश ण, २२०५ कला व सं कृती, 

२२१० वै क य सेवा सावजिनक आरो य, २२१७ नगरिवकास, २२३० कामगार व सेवायोजन, २४०३ पशुसंवधन, २४०५ 

म य यवसाय या अंतगत सन २०१२-१३ यािव ीय वषात सावजिनक बांधकाम िवभागाने मुळ तरतूद 

.1788,10,80,000/-  केली आहे. पुरक मागणी .362,95,05,000/- आहे.  यापैक  .2151,05,85,000/- एवढे 

अनुदान िवभागास ा  झाले व य  खच .1923,80,28,000/-  झाला असून .227,25,57,000/- एवढ्या रकमेची 

बचत झाली असून माच, २०१३ अखेर .220,52,85,000/- वषभरात परत केलेली र कम आहे. असा आ ेप 

महालेखाकारां नी न दिवलेला आहे.  

3.9  सावजिनक बांधकाम िवभागाने खच मेळाची कायवाही िविहत वेळेत पुण केली नस यामुळे सदर 

प र छेद  सिमतीसमोर आला आहे. खच मेळाची कायवाही सिमतीची सा  होई पयत िवभागाने पुण केलेली 

न हती. अिध क अिभयंता, पुणे यां या कायालयाची देयके ेझरी कडून िविहत मुदतीत पास क न घे यात 

आली नाही. अिध क अिभयंता, यवतमाळ येथील कायालयातील संबं िधत अिधका याने सां केितक मांक 

चुकिवला होता. आयु  पशुसंवधन कायालयाम ये िव  िवभागा या रकमांची न द व महालेखाकार 
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कायालया या र कमांची न द याम ये तफावत आढळून आली. सदर चुका 31 माचपयत सुधारणे श य असताना 

िकंवा यानंतरही मे मिह यात पु हा संधी उपल ध असताना ा ुट चे िनराकरण िवभागाकडून महालेखाकार 

कायालयात न के यामुळे सदरह प र छेदात आ ेप न दिव यात आले आहेत. िवभागांतगत कायरत असले या 

लेखा िवभागाम ये खचा या ताळमेळा संदभात िविहत कायप दती या अ ानामुळे या सव बाबी घडतात. लेखा 

िवषयक िनयमानुसार व तां ि क बाबी हाताळ यास कमचारी वग स म व िशि त नस यामुळे अशा अडचणी 

कायम उ वतच राहणार, यामुळे महालेखाकारांचे आ ेप िवभागाला टाळता येणार नाहीत. या सव बाब वर 

आळा घाल यासाठी िव ीय िनयमांम ये िविहत कायप दतीनुसार व िविहत मुदतीत िवभागाने आिथक ताळेबंद 

अथवा लेखांचे खचाचा ताळमेळ (Reconciliation) करणे आव यक असताना ते िवभागाकडून कर यात येत 

नाही. वेळोवेळी िवभागा या ले याचें खचाचा ताळमेळ (Reconciliation) झाला असता तर िवभागाला हे 

आ ेप टाळता आले असते. अत: िवभागाने खचाचा ताळमेळ (Reconciliation) िनयिमत व अचूक र या करावा. 

यासाठी आव यक असलेला िशि त कमचारी वग दे यात यावा अथवा कोषागार कायालयामधून िव ीय 

िनयमां चे ान असणा या कमचा यांना ितिनयु वर घे यात यावे व अशाप दतीने िवभागांतगत ले यांम ये 

होणा या आिथक अिनयिमततेवर आळा घाल यात यावा. तसेच उपल ध कमचारी वगाना या सव लेखा िवषयक 

बाब चे यो य िश ण दे यासाठी िवभागाने एक कायशाळा आयोिजत करावी. तसेच सदरह करणात आ ेिपत 

ले यांसंदभात महालेखाकार कायालयासोबत एकि त र या बसून खचमेळाची (Reconciliation) कायवाही पुण 

कर यात यावी व याबाबत केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस ३ मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची 

िशफारस आहे.  

3.10   अनुदाना खालील खचाम ये "िनलंबन" या िशषाखाली .22.75 लाख इत या रकमेचा समावेश आहे. हे 

लेखािशष अं ितम लेखािशष नसून िनलंबन यवहार पुण झा याचे आिण याचे अंत रम र या लेखन झा याचे 

मान यापुव  याम ये आणखी रकमा देणे िकंवा िकंमतीचे समायोजन करणे आव यक असते. असे अंत रम 

यवहार या ले यात सामावून घे यात येतात. यानुसार या िशषाखालील यवहार अं ितम लेखािशषाम ये 

समायोिजत केले नसतील तर ते अंतरीम यवहार या ले यात समावून घे यात येतात. या यवहाराम ये खच  

रकमा व जमा रकमा या दो ह चा समावेश असतो. तथािप, अनुदाना संबंधी या माग या माणे जमा रकमेचा 

समावेश नसतो व या माग या फ  एकूण खच  रकमांसाठीच असतात. या यवहाराची न द १) खरेदी, २) सं ह, 
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३) संक ण सावजिनक बांधकाम िवषयक आगाऊ रकमा,  ४) कायशाळा िनलंबन, ५) रोकड मेळ िनलंबन लेखा 

या पाच उपिशषा खाली कर यात येते. या उपरो  खचा या मेळाची कायवाही तसेच चुक या न दीचे ताव 

िविहत मुदतीत सादर कर याबाबतची कायवाही िवभागाने गांिभयाने व िनयिमत र या करणे आव यक 

असतानाही ती कायवाही न के यामुळे उपरो  लेखािशषाअंतगत सिमतीसमोर आ ेप छाननीसाठी आलेले 

आहेत. िवभागाकडे मोठ्या माणात अिधकारी/कमचारी असतानाही िनधी या खचाचे यव थापन यो य कारे 

ठेव यात येत नाही. यासाठी िवभागाकडे िनधी खच कर याबाबत स या असले या कायप दतीम ये सुधारणा 

कर यात यावी व याबाबत केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस ३ मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची 

िशफारस आहे. 

3.11   सन २०१२-१३ या आिथक वषात सावजिनक बांधकाम िवभागा या अिधका यांनी खच मेळाचे काम 

तसेच चुक या न दीचे दु तीचे ताव महालेखाकारांकडे सादर कर यासाठी तसेच ले यां या संबंधी 

असले या इतर बाब करीता तीन वष सहा मिह याचा िवलंब िवभागाने केला आहे.  या िवलंबासाठी यां यावर 

कारवाई कर यात येत अस याचे सिमतीला आ ािसत कर यात आले आहे यानुसार या िवषयासंदभात २७ 

अिधकारी दोषी असून यां याकडून प ीकरणे व खुलासे मागिव यात आ याचे सिमतीसमोर सांग यात आले. 

याबाबत सिमतीला आ ािसत के या माणे संबंिधतांवर केले या कारवाईची सिव तर मािहती सिमतीस ३ 

मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे.  

अनुदान .एच-७ "सामािजक सेवा व आिथक सेवा यावरील भांडवली खच" :- 

अिभ ाय व िशफारस 

3.12  लेखािशष ४२१६ गृहिनमाणावरील भांडवली खच या अंतगत üसन २०१२-१३ या िव ीय वषाम ये एकूण तरतूद 

.27,49,88,000/- होती यापैक  .23,44,48,000/- एवढे अनुदान अथसंक प िवतरण णालीनुसार ा  झाले होते. 

यामुळे .4,05,40,000/- एवढे अनदुान अ ा  होते. ा  अनुदानापैक  .34.96 लाख एवढे अनुदान अिध क अिभयंता 

सावजिनक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद यां याकडून खच होवू  न शक यामुळे एकूण .4,40,36,000/- एवढे अनुदान 

समिपत कर यात आले आहे असा आ ेप महालेखाकारां नी न दिवला आहे. 

3.13   औरंगाबाद येथे गृहिनमाणाची तीन कामे मंजूर होती यातील दोन कामे पूण झाली व एक काम अपूण 

रािहले होते. सदर कामास िवलंब झालेला असतानाही कं ाटदारावर दंड आकार यात आला नाही. कं ाटदारावर 
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दंड लाव यासाठी सहा मिहने ते एक वषापयतची मुदतवाढ दे याची तरतूद असून याचा वेळोवेळी वापर क न 

िनणय कं ाटदारा या बाजूने होत असतो. या प दतीम ये आता बदल क न बच माक ं ग करीत असून जेवढे काम 

झाले तेवढ्याच रकमेचे दान कं ाटदाराला कर यात येईल व तेवढ्या िविहत मुदतीत काम झाले नाही तर या 

िदवसापासून दंड आकार यास सु वात होईल व यात मुदतवाढ दे याचे अिधकार कोणालाही राहणार नाहीत असे 

िवभागीय सिचवांनी सिमतीला सां िगतले असता कं ाटदार फ  बीबीएम कापट करतात िसलकोड करीत नाहीत 

व कापटचे देयक काढून घेतात. यावर आता ि हडीओ बेस िसि टम सु  करीत असून दोन िदवसात िसलकोड 

केला नाही तर य ात याचे एसएमएस अलट जीपीआरएसला थेट दशिवतील अशी कायप दती िवभाग 

राबिवत अस याचे सिमतीसमोर सांग यात आले. तसेच रा ीय महामागाम ये काम करताना कं ाटदारासाठी जी 

प दत अवलंिब यात येते तीच प दती रा यात अवलंिब यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. तसेच 

उपरो माणे बच माक ं ग िसि टम व ि हडीओ बेस िसि टमची अंमलबजावणी यो य र या िवभागीय तराव न 

कर यात यावी व केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस ३ मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस 

आहे.  

3.14   सावजिनक बांधकाम िवभागाअंतगत िनधी खच कर यासंदभात होत असलेली िव ीय 

लेखाप र णातील अिनयिमतता, गैरवग करण, रक सीलीएशन न होणे इ यादी बाबी ल ात घेता या 

िवभागाअंतगत होत असले या सव कामांचे संगणक करण होणे आव यक आहे. या संपूण कामासाठी एक 

आ ावली िवकिसत कर यात यावी. याम ये िनिवदा आ यानंतर  कामाचे आदेश िकती िदवसात दे यात यावे, 

काम िकती िदवसात सु  करावे इ यादी सव बाब चा देखील समावेश क न सदर आ ावलीची अंमलबजावणी 

रा यातील सव िज हयांम ये कर यात यावी याबाबत केले या कायवाही“Öß मािहती सिमतीस तीन मिह यात 

दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे.  
 

अिभ ाय व िशफारस 

3.15  सन २०१२-१३ म ये ५०५४ माग व पुल यांवरील भांडवली खच, मोठी बांधकामे या लेखािशषाखाली एकूण तरतुद 

.848,69,31,000/- यापैक  एकूण .691,72,81,000/- एवढी अथसंकि पय तरतूद उपल ध होती. यामधील 

.691,70,68,000/- खच झाले आहे व .2.13 लाख बचत झाली असून .156,96,50,000/- समिपत कर यात आले 

असा आ ेप महालेखाकारांनी न दिवला आहे.  
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3.16   िव  िवभागाने उपरो  मंजुर केले या सुधा रत अंदाजा या अनुषंगाने .156,96,50,000/- एवढ्या िनधीचे 

समपण यो य नाही. कारण योजने रची र कम ८५ ट के व योजनेअंतगतची र कम ८० ट के यानुसार खच 

करावी असे िव  िवभागाने  माहे जानेवारी म ये परीप क काढून  कळिवले होते तसेच ´ÖÖ“ÖÔ ´Ö¬µÖê 

१०० ट के िनधी खच कर याबाबत सु दा प रप क िव  िवभागाने काढले होते. परंतु  यानुसार सावजिनक 

बांधकाम िवभागाने कोणतेही िनयोजन  केले न हते. िवभागास १०० ट के िनधी मंजूर असताना हा सं पूण िनधी 

खच कर यासंदभात कायवाही न करता मोठया माणात िनधी समिपत केला अस यामुळे सावजिनक बांधकाम 

िवभागाने भिव यात अशा कारची पुनरावृ ी टाळावी. िनधी समिपत करणेअगोदर एकाच लेखािशषातगत 

असले या िविवध उपलेखािशषाअंतगत या िनधीचा उपयोग करता येईल िकंवा कसे या पयायाचा िवचार व 

शहािनशा क न िनयमानुसार पुढील कायवाही करावी व मंजरू असलेला १०० ट के  िनधी खच कर यासंदभात व 

र कम खच करणे श य नस यास कमी रकमेची तरतूद कर यासंदभात यो य ते िनयोजन कर यात यावे व 

याबाबत केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे.  

3.17   उपरो  प र छेदा या अनुषंगाने िविनयोजन ले यासंदभात महालेखाकारां चे आ ेपावर चचा करताना 

सिमतीला िनयिमत येणा या अडचणीपैक  सवात मह वाची बाब हणजे िव  िवभागाकडून लाव यात आले या 

२०% कपातीमुळे समिपत कर यात आलेली र कम ही आहे. िवभागासाठी अथसंक पात िनधीची तरतूद 

कर यात येते. या िनधीवर काही वेळेला प रि थतीनुसार िव  िवभागाकडून २०% कपात लाव यात येते. यामुळे 

हा २०% िनधी िवभागाला िवत रत होत नाही. अशा प रि थतीत िवभागाला एकूण ा  तरतूदीपैक  िव  

िवभागा या २०% कपातीमुळे ा  होवू  न शकलेली र कम वषाअखेरीस तां ि क या कागदोप ी यािपत 

(surrender) के याचे दाखवावे लागते व र कम यािपत दाखिव यास यावर महालेखाकारांकडून आ ेप 

न दिव यात येतात. महालेखाकारांनी आ ेप घेत यानंतर हे प र छेद लोकलेखा सिमतीसमोर चचला घेणे 

म ा   ठरते.  सिमतीसमोर िविनयोजन ले यांवर चचा करतेवेळी जा तीत जा त करणाम ये िव  िवभागा या 

कपातीमुळे र कम तां ि क या सरडर दाखिवलेली असते व ही बाब िवभागाअंतगत अ यंत तां ि क व पाची 

असताना यात सिमतीचा बहमू य वेळ वाया जातो व िविनयोजन ले याअंतगत मोठया माणात आ ेपांचे 

प र छेद लं िबत िदसतात. यावर अनेकदा सिमतीसमोर चचादेखील झालेली आहे. यासंदभात िव  िवभागाने 

यथोिचत तोडगा काढून कपात कर यात आले या िनधीसंदभात तां ि क या समायोजन क न िवतरीत व 



212 
 

  

अिवतरीत िनधीचे यो य िनयोजन क न महालेखाकार यां या तरावर यासंदभात आ ेप येणार नाहीत अशा कारे 

उपाययोजना कर यात यावी व  अवलंिबले या सुधारीत कायप दतीची मािहती सिमतीस ३ मिह या या आत 

सादर कर यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे.  
 

अिभ ाय व िशफारस  

3.18  लेखािशष - ४०५५ पोिलसांवरील भांडवली खच, २११ पोिलस गृहिनमाण (०१) (०३) शासक य कायालयीन इमारती 

ह यारे व संय े यावरील खच याअंतगत मुळ तरतुद पये ४.७८ लाख व पुरक मागणी पये ९.५८ लाख घे यात आली होती. 

सन २०१२-१३ म ये एकूण अनुदान १४.३६ लाख पये ा  झाल े व य ात झालेला खच हा  

. ४८.७५ लाख एवढा िदसून येत अस यामुळे .३४.३९ लाख एवढा अिधक खच झाला आहे. सदर अिधक खच ल ात 

घेता िवभागाने घेतलेली पये ९.५८ लाखाची पुरक मागणी ही अपुण होती असा आ ेप महालेखाकां रानी न दिवला आहे.  

3.19   ेि य अिधका यांनी उपरो  लेखािशषाअंतगत पये १४.०२ लाख इतका िनधी ा  असून तेवढाच 

िनधी खच झालेला आहे. सदर िविनयोजन ले यांत अिधक खच झाला नसून पये ०.३४ लाख एवढी बचत 

झाली आहे. या लेखािशषातगत अिधक खच चूक ने न दिव यात आला असून तो गडिचरोली िज ा या 

ले यामं ये दाखिव यात आला आहे. ही बाब िवभागाने वेळ या वेळी चुक या न दी या दु तीचा ताव न 

पाठिव यामुळे तसेच सं बं िधत कायालयाने खचाची यो य प रगणना केलेली नस यामुळे उपि थत झाला आहे. ही 

गडिचरोली कायालयाची चूक असून याम ये गडिचरोली येथील कायकारी अिभयंता जबाबदार अस याने  

यां याकडून खुलासा मागिव यात आला अस याचे सिमतीस सांग यात आले असून सदर करणी िवभागाने 

कारवाई क न केले  या कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस 

आहे.  

अनुदान . एच : - ८ "सावजिनक बांधकामे शासक य व कायचालन इमारती यावरील भांडवली खच" 

अिभ ाय व िशफारस 

3.20  लेखािशष – ४०५९ सावजिनक बांधकामावरील भांडवली खच, उप िनबंधक, न दणी व मु ांक िवभाग यां या 

कायालयीन इमारतीचे बांधकाम, मोठी बांधकामे याअंतगत मुळ तरतुद .13,04,35,000/- होती. सन २०१२-१३ म ये 

एकूण .1,65,50,000/- एवढी तरतुद ा  झाली. यापैक  य  खच .1,65,53,000/- झाला असून पये ३ हजार एवढा 
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अिधक खच झाला आहे. .11,38,85,000/- समिपत कर यात आले या र कमेचे माण खूपच जा त अस याचा आ ेप  

महालेखाकां रानी न दिवला आहे.  

3.21   सन २०१२-१३ म ये उपरो  लेखािशषाअंतगत .13,04,35,000/- पैक  .11,38,85,000/- समिपत 

केले या  र कमेचे माण मोठे अस यामुळे याम ये  अथसंक पीय तरतूद व खचाचा कुठलाही ताळमेळ व 

िनयोजन सिमतीला िदसून आला नाही. उपरो  लेखािशषाअंतगत िनधी समिपत कर याचे कारण काही िठकाणी 

वक ऑडर िदलेली न हती तर काही िठकाणी सुधारीत शासक य मा यता ा  न हती हे कारण सिमतीस 

संयु क वाटत नाही.  पूण वषभरात  िज हा तरावर िवभागाने  िनधी खच Ûêú»ÖÖ नाही. सदर िनधी खच 

करता येणार नस याचा आढावा घेऊन िवभागाने वष संप या या अगोदर अखिचत िनधीचा पुनिविनयोजनाचा 

ताव सादर क न िनधीचे यथायो य िनयोजन करणे िवभागाला श य असतानाही अशा िनयोजनाचा अभाव 

सिमतीला िदसून आला. या करणी संबंिधत अिधका यांवर जबाबदारी िनि त कर यात यावी व भिव यात अशा 

बाब ची पुनरावृ ी टाळावी व केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस ३ मिह या या आत दे यात यावी अशी 

सिमतीची िशफारस आहे.  

3.22   िवभागाने सातारा, नािशक, औरंगाबाद, उ मानाबाद, मोरखेड, नां देड, अमरावती,  अकोला आिण 

यवतमाळ यािठकाण या  कामापैक  केवळ नािशक येथील काम पुण केलेले आहे. िवभागाने सदर कामे 

जलदगतीने पूण कर याची कायवाही करावी. याम ये सातारा िज हया या कामाबाबत करण याय िव  

अस यामुळे सदर िज हा  वगळता उपरो  अ य िठकाणची सव बांधकामे माच, २०१७ पयत पुण कर याचे 

आ ासन सिमतीस दे यात आलेले आहे. सिमतीस आ ािसत के या माणे िवभागाने केले या कायवाहीची 

मािहती सिमतीस ३ मिह यां या आत दे यात यावी तसेच सातारा येथील बांधकामाबाबत याय िव  असले या 

करणी शासनामाफत यो य ती बाजू यायालयात मांडून करण तातडीने िनकाली काढ याचा य न कर यात 

यावा  व उपरो  करणी केले या कायवाहीची मािहतीस सिमतीस तीन मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची 

िशफारस आहे.  

अिभ ाय व िशफारस 

3.23  लेखािशष ४४०५ म य यवसायावरील भांडवली खच, सागरी म य यवसाय पंचवािषक योजना अंतगत योजना, 

लहान मासेमारी बंदरे - क ीय पुर कृत योजना मोठी बांधकामे या अंतगत सन २०१२-१३ म ये मुळ अनुदान 
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.17,85,00,000/- होते. याम ये एकूण अनुदान .2,45,89,000/- ा  झाले व ते पुण खच कर यात आले. यामुळे बचत 

िकंवा अिधक खच झालेला नाही. परंत ु .15,39,11,000/- एवढी तरतुद समिपत कर यात आली आहे असा आ ेप 

महालेखाकां रानी न दिवला आहे. 

3.24  उपरो  लेखािशषातगत आनंदवाडी, ता.देवगड, िज.िसं धुदु ग येथील मासेमारी बंदर बांध याचे काम 

थािनक म छीमार लोकांमुळे बंद कर यात आले. करंजा, ता.उरण, िज.रायगड येथील ४७५ मीटर लांबीचे ेक 

वॉटर  मासेमारी बंदर बांध याचे काम पुण झाले असून उव रत काम म छीमार बांधवांनी िवरोध दशिव यामुळे बंद 

कर यात आलेले आहे. तसेच अनाळा, ता.वसई, िज.ठाणे येथील मासेमारी बंदर बांधणे या कामास म छीमारांचा 

व ाम थांचा िवरोध अस याने काम सु  करता आले नाही. जीवना, ता. ीवधन, िज.रायगड येथे मासेमारी बंदर 

बांधणे या कामाचा केवळ आराखडा तयार कर यात आला आहे. यामुळे भिव यात ही कामे पूण करणार 

अस याचे िवभागामाफत सांग यात आले. वा तिवकत: क पासाठी मोठ्या माणात िनधीची तरतूद कर यात 

येऊन यासाठी िनधी ा  देखील होणे. परंतु  हा िनधी कोण याही कारणा सव अखिचत राहणे ही बाब िव ीय 

िश तीला अनुस न नाही. ा  िनधी खच करताना येणा या थािनक वा अ य अडचणी समांतर पातळीवर 

सोडवून क प पुण वाकडे ने याची पुण जबाबदारी व िनयोजन हे िवभागाचेच असते. यात िवभाग अपयशी 

झा यामुळे मोठ्या माणात िनधी अखिचत राहीला. या बाब ची पुनरावृ ी िवभागाने भिव यात टाळावी व या 

करणी संबंिधतांवर जबाबदारी िनि त क न केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस ३ मिह या या आत दे यात 

यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे.   

अिभ ाय व िशफारस 

3.25  लेखािशष ४२२५ अनुसू िचत जाती-जमाती व मागासवग यां या क याणावरील भांडवली खच ०१ अनुसू िचत जातीचे 

क याण पंचवािषक योजनाअंतगत योजना इमारती २७७ िश ण (००) (०१) मोठी बांधकामे याअंतगत ४ कोटी २६ लाख 

५७ हजार  अिधक खच झाला आहे व (००)(०२) अ थापना खच याअंतगत  पये ५८ लाख ८४ हजार अिधक खच 

झालेला आहे तसेच (००)(०३) ह यारे व सयं  यावरील खच याअंतगत ४ लाख ६६ हजार इतका अिधक खच झालेला 

आहे. या तीनही लेखािशषाचा अिधकचा खच हा िडपॉिझट हेडचा असून तो सन २०१२-१३ म ये अिधक खच दाखवणे 

चुक चे अस याचा आ ेप महालेखाकारां नी न दिवलेला आहे.  



215 
 

  

3.26  उपरो  तीनही लेखािशषाअंतगतचा अिधकचा खच हा सन २०११-१२ या अथसंक पीय वषाचा असून 

सदर ठेव िशषाचा िनधी (Deposit Head Amount) िव  िवभागा या परवानगीने ठेव यात आला होता. 

परंतू   ठेव िशषाचा िनधी खच के याचे दाखवता येत नाही यामुळे ठेव िशषा या िनधीचे गैरवग करण झा याचे 

िदसून येते. िनधी खच के याचे दाखवता येत नाही यामुळे ठेव िशषा या िनधीचे गैरवग करण झा याचे िदसून 

येते. या तीनही अिधक खचा या न दीस महालेखाकारांनी परवानगी नाकारली. यामुळे हा अिधकचा खच िदसून 

येत अस याचे सिमतीसमोर सांग यात आले.  ही चुक नािशक, जळगाव, औरंगाबाद व बीड या ेि य 

कायालयांनी केलेली अस यामुळे यां याकडून िवभागाने प ीकरण घेऊन यां यावर जबाबदारी िनि त क न 

कारवाई कर यात यावी. वेगवेग या िवभागांची कामे ही सावजिनक बांधकाम िवभागा या मा यमातून कर यात 

येतात व या कामासाठी आव यक असणारा िनधी संबंिधत िवभाग सावजिनक बांधकाम िवभागाला देत असते. 

असा िनधी सावजिनक बांधकाम िवभागाला िद यानंतर या िवभागामाफत तो खच  पड याचे दाखिव यात येते. 

परंतु  तो िनधी सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे आ यानंतर कामा या गतीनुसार पुढील वष  खच पडतो व 

सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे असा िनधी ठेव िशषाअंतगत (Deposit Head) ठेव यात येतो. यास 

महालेखाकारांनी मा यता दे यास असहमती दशिवली. वा तिवकत: तरतूद खच  पड याचे दाखिव यासाठी 

िवभागाकडून हा िनधी एकि त व पात सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे वग कर यात येतो. अशा कारे एकाच 

वेळेस र कम दे याची कोणतीही गरज नाही. परंतु  ती िद यामुळे सव िवभागांची िमळून एकि त फार मोठी र कम 

ही सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे िडपॉझीट केली जाते. या बाबी आिथक ्या यो य नस याचे सिमतीचे मत 

आहे. अत: िडपॉझीट हेडम ये सावजिनक बांधकाम िवभागाम ये र कम जमा करताना कामा या गती या 

माणात िनधी जमा के यास या आ ेपाधीन बाबी टाळता येतील. अत: शासनाने यासंदभात आव यक ती 

उपाययोजना क न या सव बाब वर िनयं ण आणून कामाचे मु यमापन करावे अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

तसेच िवभागाने िडपॉझीट िनधीची ठेव ठेव यासाठी यो य तो लेखािशष महालेखाकारां या संमतीने िनि त क न 

या माणे या माणे लेखा प दतीम ये बदल कर यात यावा व उपरो  करणी िवभागाने केले या कायवाहीची 

मािहती सिमतीस तीन मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे.  
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अिभ ाय व िशफारस  

3.27  अ यािधक अंदाज आिण सदोष अथसंक पन दशवून, बचतीसह अनुदान बंद कर यात आ याचे सावजिनक 

बांधकाम िवभागा या  सन २०१२-१३  हे सलग पाचवे वष अस याचा महालेखाकारांचा आ ेप आहे याकरीता यांनी सन 

२००८-०९ पासून सन २०१२-१३ यावषापयत एकूण तरतूद झालेला खच व झालेली बचत याचा त ा िदलेला आहे. 

वष एकूण तरतूद खच ( .लाखात) बचत 

२००८-०९ ४७४,८१.४६ ४२९,४३.५५ ४५,३७.९१ 

२००९-१० ६५२,०८.५२ ४७०,६३.२९ १८१,४५.२३ 

२०१०-११ ६७८,८६.४५ ४७०,५३.१४ २0८,३३.१३ 

२०१२-१३ १०६६,१४.६३ ७४१,१७.७४ ३२४,९६.८९ 

 

3.28   सन २००८-०९ ते सन २०१२-१३ या पाच वषात मागणी मांक एच-८ या हेडम ये मोठया माणात बचत 

झा याचे िदसते. सन २००८-०९ म ये ४५ कोटी ३७ लाख ९१ हजार पये एवढी बचत झालेली असून  सन २०१२-

१३ म ये ३२४ कोटी ९६ लाख ८९ हजार पये बचत झालेली आहे. अथसंक पीत िनधी खच झाला नाही क  तो 

समिपत कर यात येतो िनधी समिपत कर याचे माण वाढत चाललेले असून याम ये  सावजिनक बांधकाम 

िवभागाकडून सुधारणा कर यात यावी. अथसंक पीय िनधीतून जी कामे सु  कर यात येतात यासाठी यो य ते 

िनयोजन कर यात यावे व या करणी सव ादेिशक कायालयांना तसे िनदश दे यासाठी परीप क िनगिमत 

कर यात यावे. तसेच िव  िवभागाने देखील पुढील आिथक वषात िनधीची तरतूद करताना गत ३ वषातील 

खचाचा व समिपत रकमेचा आढावा घेऊन िनधी या तरतूदीस मा यता ावी व या करणी िवभागाने केले या 

कायवाही मािहती सिमतीस ३ मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

 

अनुदान .एच : - ९ " ादेिशक असमतोल दू र कर यावरील भांडवली खच" 

अिभ ाय व िशफारस  

3.29  लेखािशष ४२१० वै क य सेवा व सावजिनक आरो य या वरील भांडवली खच, सावजिनक आरो य, इतर काय म 

पंचवािषक योजना ादेिशक असमतोल दू र कर यासाठी योजना इमारती, मुख बांधकामे याअंतगत सन २०१२-१३ म ये 
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मूळ तरतूद .78,26,08,000/- व पूरक मागणी .49,93,90,000/- ा  झाले आहे. एकूण .87,67,78,000/- एवढी 

तरतूद ा  होती यापैक  .87,67,39,000/- एवढी तरतूद खच कर यात आली व  .0.39 लाख बचत झालेली आहे. मूळ 

तरतूद व पूरक मागणी िमळून .128,19,98,000/- अथसंक पीय तरतूद कर यात आली होती यापैक .40,52,20,000/- 

िवभागाने समिपत केले अस याचा आ ेप महालेखाकारां नी न दिवलेला आहे. 

3.30  सन २०१२-१३ या िव ीय वषात नवीन  बाबअंतगत जुलै व िडसबर, २०१२ म ये पूरवणी मागणी ारे पूण 

रा यासाठी एकूण .63,68,90,000/- एवढी तरतूद कर यात आलेली होती. सदर तरतूद िवभागाने खच केली 

नाही. िवशेषत: यातील िव मगड, वानगाव व पालघर तसेच टेकावडे येथील ािमण णालयाची कामे 

िवभागास पूण करता आली नाही. याम ये जा तीत जा त कामे ही जागा उपल ध न झा याने पुण कर यात आली 

नाही. वा तिवकत: जागा उपल ध नसताना ामीण णालयांसाठी शासक य मा यता िवभागाने देणे, तसेच 

िनधीची तरतूद देखील क न पु ढे तां ि क मा यता देखील दे यात येणे हे अ यंत अ यवहारीक िनयोजन असून 

जागेची उपल धता नसताना िवभाग या सव बाब ची पुतता क च शकत नसताना या करणी णालयाची 

मा यता कशी काय िमळाली, हा  उ वतो. हा अ यंत चुक चा पायंडा असून णालयासाठी जागा नसताना व 

णालयाचे बांधकाम पूण होवू  शकत नसताना पुरवणी मागणी या मा यमातून हा िनधी मागणे कदािप समथनीय 

नाही.  ामीण णालये ही ामीण जनते या ीने मह वाची असून  यासाठी िवभागाने िनधीचे यो य िनयोजन 

करणे आव यक आहे. शासनाकडून िनधी ा  होऊनही ामीण भागातील णालयाची कामे िविहत वेळेत न 

करणे ही बाब यो  य नाही. उपरो  ािमण णालयाचा िनधी हा जागा उपल ध न झा यामुळे परत गे याचे 

सिमती या िनदशनास आले आहे. अत: या णालयां चे काम शासन तराव न पूण कर यात यावे व अशा 

कार या कायप तीचा अवलंब भिव यात टाळ यात यावा. तसेच ामीण णालयासाठी जागा उपल ध हावी 

यासाठी संबं िधत अिधका यांनी थािनक लोक ितिनध शी संपक साधून यातून माग काढ याचा य न करावा व 

अपूण कामे पुण करावीत व  केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस ३ मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची 

िशफारस आहे. 
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वधी व याय वभाग 
4.1  भारताचे िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-१३ या वषा या िविनयोजन लेखे अहवालातील अनुदान . 

ज-े१ " यायदान" या शीषातगत झालेला अिधक खच व बचतीवरील खचासंबंधी महालेखाकारांनी आप या अहवालात 

पुढील माणे अिभ ाय िदले आहेत. 

                ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
धान शीष २०१४- यायदान 

(द मत) 
मूळ                १०,१८,७४,४६ 
पूरक                     ९६,७७,२७ 
 
वषभरात परत कर यात आलेली 
र कम (माच, २०१३) 

 
 
 

११,१५,५१,७३ 
 
 
 

 
 
 

८,५५,४७,१४ 
 
 
 

 

 
-२,६०,०४,५९ 
 
 
३,३३,६८,७४ 
 

धान शीष २०१४- यायदान 
(भा रत) 
मूळ                १,५८,२३,३८ 
पूरक                  १६,८६,९६ 
 

वषभरात परत कर यात आलेली 
र कम (माच, २०१३) 

 

 
१,७५,१०,३४ 

 

 
१,४८,४८,१० 

 
 
-२६,६२,२४ 
 
 
३५,०७,०२ 

 
िटपा व भा ये :- 

 मूळ अथसंक पीय तरतूदीइतकाही खच झालेला नाही आिण वषभरात िमळिव यात आलेली .९६७७.२७ लाख 

एवढी पूरक तरतूद अनाव यक अस याचे िस द झाले आहे. 

2) . २६००४.५९ लाख इतक  अं ितम बचत असताना .३३३६८.७४ लाख इतका परत कर यात आलेला िनधी अ यािधक 

अस याचे िस द झाले. 

 
ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 
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 रा यातील अवषण व नैसिगक आप ी प रि थतीमुळे व मं ालय नूतनीकरण इ यादी कारणांमुळे िव  िवभागाने 

सुधारीत अंदाजानुसार अनुदानात .५४ हजार इतक  कपात क न .१११५५११९ हजार इतके अनुदान िवत रत केले होते. 

सदर अनुदानातून .८२६७०६१ इतका खच झाला असुन, .२८८८०५८ इतक  बचत झाली आहे. 

िविवध यायालये / कायालयांतील र  पदे, वष अखेरीस कायालयीन खचाची मोठ्या रकमांची देयके पा रत न 

झा यामुळे तसेच शासना या काटकसरी या धोरणामुळे सदर बचत झाली आहे. 

सदर लेखािशषाखाली .१५८२३३८ हजार इतके अनुदान अथसंकि पत होते व .२६४११६१ हजार इत या रकमे या 

पूरक माग या मा य झा या हो या. अशा कारे एकूण १८४६४९९ हजार इत या अनुदातून िव  िवभागाने सुधा रत 

अंदाजानुसार .४६६४ हजार इतक  कपात क न .१८४१८३५ हजार इतके अनुदान िवत रत केले होते. यातून 

.१४९६२३० हजार इतका खच झाला असून, .३४५६०५ हजार इतक  बचत झाली आहे. 

यायालयांतील र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने तसेच शासना या काटकसरी या 

धोरणामुळे सदर बचत झालेली आहे. 

            ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, १०५-िदवाणी 
व स  यायालये, १०५ (०१)(०१) 
मुंबई शहर िदवाणी व स  ययालय े

मूळ                       ४५,१८.१३ 
पूरक                       --- 
पुनिविनयोजन           -४,३७.३९ 

 

 

 

 

४०,८०.७४ 

 

 
 

 

३८,११.८८ 

 

 

 

 

-२,६८.८६ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सदर लेखािशषाखालील .४५१८.१३ लाख इत या मूळ अनुदानातून िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार .२६९.२६ 

लाख इतके अनुदान िवत रत केले आहे. यापैक  .३८११.४८ लाख इतका खच झाला असून .४३७.३९ लाख इतक  बचत 

झाली आहे. 
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 सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 
( पये लाखात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

२०१४- यायदान, १०५-
िदवाणी व स  यायालये, १०५ 
(०२)(०२) ाम यायालय 
अिधिनयम, २००८ अंतगत ाम 
यायालयाची थापना 

मूळ                       १,३८.१७ 
पूरक                           ०.०१ 
पुनिविनयोजन            -२६.३३ 

 

 

 

 

 

१,११.८५ 

 

 
 

 

 

३२.६७ 

 

 

 

 

 

-७९.१८ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सदर लेखािशषाखालील .१३८.१८ लाख इत या मूळ अनुदानातून (मूळ १३८.१७ + पूरक ०.०१) िव  िवभागाने 

सुधा रत अंदाजानुसार .७५.९४ लाख  इतक  कपात क न .६२.२४ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े यापैक  

.३५.९१ लाख इतका खच झाला असून, .२६.३३ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या धोरणामुळे 

व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

              ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, १०६-लघुवाद 
यायालये, १०६ (०२)(०२) 

लघुवाद यायालय े
मूळ                       ६,०६.५० 
पुनिविनयोजन            -४१.४९ 

 
 
 
 
 

५,६५.०१ 

 
 
 
 

५,६३.६५ 

 

 
 
 
 

-१.३६ 
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ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. सदर लेखािशषाखालील .६०६.५० लाख इत या अनुदानातून िव  िवभागाने सुधा रत 

अंदाजानुसार .१.३६ लाख इतक  कपात क न .६०५.१४ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े यापैक  .५६३.६५ 

लाख इतका खच झाला असून, .४१.४९ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या धोरणामुळे 

व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

                                                                                          ( पये लाखात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

२०१४- यायदान, ११०-
महा शासक व शासक य 
िव त ११० (००)(०१) 

मूळ                            ८९.४४ 

पूरक                           १४.६३ 

पुनिविनयोजन                -३.०९ 

 

 
 

१,००.९८ 

 

 
 

९०.९८ 

 

 
 

-१०.०० 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

सदर लेखािशषाखालील .१०४.०७ लाख (मूळ ८९.१४ + पूरक १४.६३) इत या अनुदानातून िव  िवभागाने सुधा रत 

अंदाजानुसार .९.३५ लाख  इतक  कपात क न .९४.७२ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े यापैक  .९१.६३ लाख 

इतका खच झाला असून, .३.०९ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या धोरणामुळे 

व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 
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( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, ११४ िविध 
स लागार व समुपदेशी, ११४ 
(००)(०१) िविध स लागार व 
समुपदेशी, शहर अिधकारी 

मूळ                         २५,२२.३६ 
पूरक                          २,५६.७९ 
पुनिविनयोजन             -१,४१.२० 

 

 
 

२६,३७.९५ 

 

 
 

२४,७३.८९ 

 

 
 

-१,६४.०६ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

सदर लेखािशषाखालील .२७७९.१५ लाख (मूळ २५२२.३६ + पूरक २५६.७९) इत या अनुदानात िव  िवभागाने 

सुधा रत अंदाजानुसार .७६.१४ लाख  इतक  कपात क न .२७०३.०१ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आहे. यापैक  

.२५६१.८१ लाख इतका खच झाला असून, .१४१.२० लाख इतक  बचत झाली आहे. 

सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, ८००-इतर खच 
८०० (००)(०२) यायदानात 
सुधारणा कर यासाठी तेरावा िव  
आयोग अनुदाने (क ीय सहा य) 

मूळ                     १,१४,५८.०० 
पूरक                        ५४,२६.६० 
पुनिविनयोजन    (-)१,४०,५९.३१ 

 

 

 
 

२८,२५.२९ 

 

 

 
 

२५,३०.१६ 

 

 
 
 

-२,९५.१३ 
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ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे.  

सदर लेखािशषाखालील .१६८८४.६० लाख (मूळ ११४५८ + पूरक ५४२६.६०) इत या अनुदानातून .२८२५.२९ 
लाख इतका खच झाला असून, .१४०५९.३१ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या धोरणामुळे 
व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

 

िटपा व भा ये :- 

 कोणतेही िविनिद  कारण न देता, वर नमूद केले या उपशीषाखालील .१४७०८.८१ लाखांचा िनधी परत कर यात 
आला. 

वरील उपशीषाखाली .८१७.२३ लाख इत या अं ितम बचतीची कारणे कळिव यात आलेली नाहीत (ऑग ट 
२०१३). 

                  ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, १०५- िदवाणी 
व स  यायालये, १०५ (०५)(०१) 
याियक अिधकारी िश ण सं था 

मूळ                         १,७०.५७ 
पुनिविनयोजन              -७१.७१ 

 
 
 
 

९८.८६ 

 
 
 
 
 

१३०.८१ 

 
 
 
 

+३१.९५ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

सदर लेखािशषाखालील .१७०.५९ लाख  इत या मूळ अनुदानातून िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार 

.३१.९५ लाख इतक  वाढ क न .२०२.५२ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े यापैक  .१३०.८१ लाख इतका 

खच झाला असून, .७१.७१ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

 सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 
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                 ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, १०८- फौजदारी 
यायालये, १०८ (०१)(०१) 

फौजदारी यायालय े

मूळ                     ४६,१२.०५ 
पूरक                        --- 
पुनिविनयोजन       -१४,५२.०७ 

 

 
 

३१,५९.९८ 

 

 
 

३८,८८.५४ 

 

 
 

+७,२८.५६ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सदर लेखािशषाखालील .४६१२.०५ लाख  इत या मूळ अनुदानातून िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार 

.९९.१९ लाख इतक  कपात क न .४५१२.८६ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े यापैक  .३०६०.०७ लाख 

इतका खच झाला असून, .१४५२.०७ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

 सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

                                                                                                ( पये लाखात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

२०१४- यायदान, (००) १०७-
इलाखा शहर दंडािधकारी 
यायालये, १०७ (००)(०१) 

इलाखा शहर दंडािधकारी 
यायालये 

मूळ                     ३५,९०.२३ 
पूरक                      १,३१.४४ 
पुनिविनयोजन       -१४,१०.५६ 

 

 

 
 

२३,११.११ 

 

 

 
 

३४,२८.२० 

 

 

 
 

+११,१७.०९ 
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ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

सदर लेखािशषाखालील .३७,२१.६७ लाख (मूळ ३५९०.२३ + पूरक १३१.४४) इत या अनुदानातून िव  

िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार .५६.१९ लाख इतक  वाढ क न .३७७७.८६ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े 

यापैक  .३४२७.९२ लाख इतका खच झाला असून, .३४९.९४ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

 सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

             ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, १०५- िदवाणी 
व स  यायालय, १०५ (०१)(०२) 
मुख यायालय, कौटंु िबक 
यायालय 

मूळ                     २१,३१.३४ 
पूरक                      ६,१४.२१ 
पुनिविनयोजन       -१८,४९.६६ 

 

 
 

८,९५.८९ 

 

 
 

१९,१६.७९ 

 

 
 

+ १०,२०.९० 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सदर लेखािशषाखालील .२७४५.५५ लाख (मूळ १२३१.३४ + पूरक ६४१.२१) इत या अनुदानातून िव  

िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार .२७६.९० लाख इतक  वाढ क न .३०२२.४५ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े 

यापैक  .१७३१.७६ लाख इतका खच झाला असून, .१२९०.६८ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

 सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 
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                 ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, ११४- िवधी 
स लागार व समुपदेशी ११४ 
(००)(०२) मुफसल अिधकारी  

मूळ                     १३,२७.२२ 
पूरक                      २,०५.०० 
पुनिविनयोजन         -२,३१.६८ 

 

 

१३,००.५४ 

 

 

१४,७१.१४ 

 

 

+१,७०.६० 

 
ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे.  

सदर लेखािशषाखालील .१५३२.२२ लाख (मूळ १३२७.२२ + पूरक २०५) इत या अनुदानात िव  िवभागाने 
सुधा रत अंदाजानुसार .१४५.७८ लाख इतक  वाढ क न .१६७८ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े यापैक  
.१४४६.३२ लाख इतका खच झाला असून, .२३१.६८ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

 सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 
धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

                  ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, १०५-िदवाणी 
व स  यायालये, १०५ (०२)(०१) 
िज हा व स  यायािधक  

मूळ                     ६,७२,२३.८४ 
पूरक                       ३०,२८.५८ 
पुनिविनयोजन       -१,३४,४६.८६ 

 

 
 

५,६८,०५.५६ 

 

 
 

६,१३,२६.३७ 

 

 
 

+४५,२०.८१ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे.  

सदर लेखािशषाखालील .७०२५२.४२ लाख (मूळ ६७२२३.८४ + पूरक ३०२८.५८) इत या अनुदानात िव  
िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार .५९७.९८ लाख इतक  कपात क न .६९६५४.४४ लाख इतके अनुदान िवत रत केले 
आह.े यापैक  .५९०७६.१५ लाख इतका खच झाला असून, .१०५७८.२९ लाख इतक  बचत झाली आहे. 
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 सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 
धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 
 
िटपा व भा ये :- 

 .७५८९.९१ लाख इतका अं ितम अिधक खचा असताना कोणतेही िविनिद  कारण न देता वर नमूद केले या 
उपशीषाखाली .१८४६२.५४ लाखांचा यािपत कर यात आलेला िनधी अ यािधक अस याचे िस द झाले, याची कारणे 
कळिव यात आलेली नाहीत (ऑग ट २०१३). 

                ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, १०५-िदवाणी 
व स  यायालये, १०५ (०६)(०१) 
क ीय अ वेषण िवभाग 
(सी.बी.आय) िवशेष यायालय े

मूळ                     १,४३.३५ 
पुनिविनयोजन          -४१.९३ 

 

 
 

 

१,०१.४२ 

 

 
 

 

१,६९.५१ 

 

 
 

 

+६८.०९ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे.  

सदर लेखािशषाखालील .१३.३५ लाख इत या मूळ अनुदानात िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार .६३.०७ 
लाख इतक  वाढ क न .२०६.४२ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े यापैक  .१६४.४९ लाख इतका खच झाला 
असून, .४१.९३ लाख इतक  बचत झाली आहे. 
 सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 
धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 
 

                 ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, १०६-लघुवाद 
यायालये, १०६ (००)(०१) 

इलाखा शहर यायालये 

मूळ                     २४,६८.६२ 
पुनिविनयोजन             -७३,६१ 

 

 
 

२३,९५.०१ 

 

 
 

२६,४९.६४ 

 

 
 

+२,५४.६३ 
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ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

सदर लेखािशषाखालील .२४६८.६२ लाख इत या मूळ अनुदानात िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार 

.२८८.६६ लाख इतक  वाढ क न .२७५७.२८ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े यापैक  .२६८३.६७ लाख 

इतका खच झाला असून, .७३.६१ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

 सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, १११- सरकारी 
मुख यार, १११ (००)(०१) 
सरकारी मुख यार  

मूळ                     १,६३.६६ 
पुनिविनयोजन          -३२.९४ 

 

 

१,३०.७२ 

 

 

१,८८.०१ 

 

 

+५७.२९ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सदर लेखािशषाखालील .१६३.६६ लाख इत या मूळ अनुदानात िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार .५८.५६ 

लाख इतक  वाढ क न .२२२.२२ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े यापैक  .१८९.२८ लाख इतका खच झाला 

असून, .३२.९४ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

 सदर बचत ही र  पद,े अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 
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( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, ११४-िवधी 
स लागार व समुपदेशी, ११४ 
(००)(०३) महारा  रा य िवधी 
सेवा ािधकरण 

मूळ                     ७,०६.०१ 
पूरक                         ०.०१ 
पुनिविनयोजन          -४७.८६ 

 

 
 

६,५८.१६ 

 

 
 

८,७०.९२ 

 

 
 

+२,१२.७६ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

सदर लेखािशषाखालील .७०६.०१ लाख इत या मूळ अनुदानातून िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार 

.२०७.५८ लाख इतक  वाढ क न .९१३.५९ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े यापैक  .८६५.७३ लाख इतका 

खच झाला असून, .४७.८६ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

 सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

 
िटपा व भा ये :-  

.५९२.७७ लाख इतका अं ितम अिधक खच ल ात घेता, कोणतेही िविनिद  कारण न देता वर नमूद केले या 

उपशीषाखालील यािपत कर यात आलेला .१९६.३४ लाखांचा िनधी अनाव यक अस याचे िस द झाले, याची कारणे 

ित ेत आहेत (ऑग ट २०१३). 

5. िविनयोजनात, मूळ अथसंक पीय तरतूदी इतकाही खच झाला नाही आिण .१६८६.९६ लाखांची पूरक तरतूद 

अनाव यक अस याचे िस द झाले. 

6. .२६६२.२४ लाखांची अं ितम बचत असताना, .३५०७.०२ लाख एवढा परत कर यात आलेला िनधी अ यािधक 

अस याचे िस द झाले. 
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                  ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, १०२ उ च 
यायालये, १०२ (०१)(०१) 
यायाधीश 

मूळ                     २०,४०.०३ 
पुनिविनयोजन          -१,५४.८६ 

 

 

१८,८५.१७ 

 

 

१५,२०.८१ 

 

 

-३,६४.३६ 

ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

सदर लेखािशषाखालील .२०४०.०३ लाख इत या मूळ अनुदानातून .११.२२ लाख इत या रकमेचे अ य  

पुनिविनयोजन कर यात आले. तसेच, िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार .३००.७२ लाख इतक  कपात क न 

.१७२८.०९ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े यापैक  .१५८४.४५ लाख इतका खच झाला असून, .१४३.६४ 

लाख इतक  बचत झाली आहे. 

 सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 
धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

                  ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४- यायदान, १०२-उ च 
यायालये, १०२ (०४)(०१) लेखा 

अ वेषण आयु  

मूळ                      ५२.८० 
पुनिविनयोजन          -१.७२ 

 

 

५१.०८ 

 

 

४१.५५ 

 

 

-९.५३ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  
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सदर लेखािशषाखालील .५२.८० लाख इत या मूळ अनुदानातून िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार .९.४५ 

लाख इतक  कपात क न .४३.३५ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आह.े यापैक  .४१.६३ लाख इतका खच झाला 

असून, .१.७२ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

 सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

िटपा व भा ये :-  

. ३७३.८९ लाख इतक  अं ितम बचत ल ात घेता, वर नमुद केले या उपशीषाखालील यापण / पुनिविनयोजन 

या ारे काढ यात आलेला .१५४.८६ लाखांचा िनधी अपुरा अस याचे िस द झाले, याची कारणे कळिव यात आलेली 

नाहीत. (ऑग ट २०१३) 

                ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४ – यायदान, १०२- उ च 
यायालये, १०२ (०५) (०१) 

प र यय (कर) िनधारक (मूळ 
यायशाखा) 

मूळ              ......   . ४०.७७ 
पुनिविनयोजन ......     - १०.६६ 

 
 
 
 
 

३०.११ 

 
 
 
 

 
३०.१९ 

 
 
 
 
 

+०.०८ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सदर लेखाशीषाखालील . ४०.७७ लाख इत या मूळ अनुदानात िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार .०.१६ 

लाख इतक  वाढ क न .४०.९३ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आहे. यापैक  .३०.२७ लाख इतका खच झाला असून 

.१०.६६ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

            सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकासरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 
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                  ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४ यायदान, १०२- उ च 
यायलये,१०२ (०८) (०१) लेखा 

कायालये  
मुळ               .......   ४२.०७ 
पुनिविनयोजन  .....    -१३.४७ 

 

 

२८.६० 

 

 

२९.७८ 

 

 

+१.१८ 

 

ापन :-  
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 
              सदर लेखाशीषाखालील .४२.०७ लाख इत या मूळ अनुदानात िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार .१.१८ 
लाख इतक  वाढ क न .४३.२५ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आहे. यापैक  .२९.७८ लाख इतका खच झाला असून 
.१३.४७ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

            सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकासरी या 
धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 
 

               ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४ यायदान, १०२- उ च 
यायलये,१०२ (०९) (०१) बारा या 

िव  आयोगा या िशफारशीनुसार 
यायदानात सुधारणा व लं िबत करणे 

िनकाली काढ यासाठी िवशेष अनूदान   
मुळ               .......    २४,९०.४३ 
पुनिविनयोजन  ......    -६,६५.९१ 

 

 

 

 

१८,२४.५२ 

 

 

 

 

१९,२४.६५ 

 

 

 

 
 

+१,००.१३ 
 

ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे. 
   सदर लेखाशीषाखालील . २४९०.४३ लाख इत या मूळ अनुदानात िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार . 
११२ लाख इतक  वाढ क न .२६०२.४३ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आहे. यापैक  .१९३६.५२ लाख इतका खच 
झाला असून .६६५.९१ लाख इतक  बचत झाली आहे. 
            सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकासरी या 
धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 
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                  ( पये लाखात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

२०१४ यायदान, १०२- उ च 
यायलये,१०२ (०२) (०१) बंधक 

मूळ शाखा (२०१४  ००७४)  
मुळ               .......    १८२१.८७ 
पूरक              .......   १०२४.४५ 
पुनिविनयोजन  ......    -१२,५९.७९ 

 

 

 

१५,८६.५३ 

 

 

 

१९,५२.०५ 

 

 

 
 

+३,६५.५२ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

              सदर लेखाशीषाखाली .१८२१.८७ लाख इतके अनुदान अथसंकि पत होते. तसेच . १९७९.०८ ल  इत या 

रकमे या पूरक माग या मं जूर कर यात आ या व . ४६.१५ लाख इत या रकमेचे अ य  पुनिविनयोजन कर यात आले. 

तसेच, िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार . ५७५.४१ लाख इतक  कपात क न ३१७९.३९ लाख इतके अनुदान िवत रत 

केले आहे. यापैक  . १९६५.७५ लाख इमका खच झाला असून . १२१३.६४ लाख इमक  बचत झाली आहे. 

            सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकासरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

                 ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४ यायदान, १०२- उ च 
यायलये,१०२ (०३) (०१) बंधक 

अपील शाखा 
मुळ               .......    ८७,१४.७९ 
पूरक              .......   ६,६२.५१ 
पुनिविनयोजन  ......    -१३,७४.०७ 

 

 

 

८०,०३.२३ 

 

 

 

८६,६२.५३ 

 

 

 

+६,५९.३० 
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ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

             सदर लेखाशीषाखाली .८७१४.७९ लाख इतके अनुदान अथसंकि पत होते. तसेच येक  . १००० इत या 

रकमे या २ पूरक माग या मंजूर कर यात आ या  . ५१.३१ लाख इत या रकम अ य लेखाशीषातून पुनिविनयोजन उपल ध 

कर यात आली. तसेच, िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजानुसार . १३४०.९७ लाख इतक  वाढ क न १०१०७.०९ लाख 

इतके अनुदान िवत रत केले आहे. यापैक  . ८६८१.७१ लाख इमका खच झाला असून . १४२५.३८ लाख इतक  बचत 

झाली आहे. 

            सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकासरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

 

िटपा व भा ये :-  

. ११२४.९५ लाख इतका अं ितम  अिधक खच ल ात घेता, वर नमुद केले या उपशीषाखालील काढ यात 

आलेला .३३२३.९० लाखांचा िनधी अ यािधक  अस याचे िस द झाले, याची कारणे कळिव यात आलेली नाहीत. 

(ऑग ट २०१३) 

 
 

                                 ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४ यायदान, १०२- उ च 
यायलये,१०२ (०७) (०१) 
यायालयधारक व प रसमापक 

मुळ               .......    ३,२२.२३ 
पुनिविनयोजन  ......    -२३.९९ 

 
 

 
२,९८.२४ 

 

 
 

३,३१.५२ 

 
 

 
+३३.२८ 

 

ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 
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              सदर लेखाशीषाखाली .३२२.२३ लाख इत या मूळ अनुदानात िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजनुसार  . ३८.०२ 
लाख इतक  वाढ क न . ३६०.२५ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आहे. यापैक  . ३३६.२६ लाख इतका खच झाला 
असून,  २३.९९ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

            सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकासरी या 
धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 
 

िटपा व भा ये :-  

. ३३.२८ लाख इतका अं ितम बचत  ल ात घेता, २३.९९ लाखांचा यािपत कर यात आलेला िनधी 
अनाव यक अस याचे िस द झाले. 

 २३.९९ लाखां या िनधीचे यापण व . ३३.२८ लाख इतका अं ितम अिधक खच याची कारणे ित त आहेत. 
(ऑग ट २०१३) 

                   ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

२०१४ यायदान, १०२- उ च 
यायलये,१०२ (०२) (०२)  

मुळ                   १,०१.०९ 

 
 

१,०१.०९ 

 
 

१,६८.०७ 

 
 
+६६.९८ 

 
ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात िवधी व याय िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे.  

सदर लेखाशीषाखाली .१०१.०९ लाख इत या मूळ अनुदानात िव  िवभागाने सुधा रत अंदाजनुसार  . १०९.८५ 

लाख इतक  वाढ क न . २१०.९४ लाख इतके अनुदान िवत रत केले आहे. यापैक  . १६८.६२ लाख इतका खच झाला 

असून,  ४२.३२ लाख इतक  बचत झाली आहे. 

            सदर बचत ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी रकमेची देयके ा  झा याने व शासना या काटकासरी या 

धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली आहे. 

िटपा व भा ये :-  

.६६.९८ लाख इत या अं ितम अिधक खचाची कारणे कळिव यात आली नाहीत. (ऑग ट २०१३). 
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सा  : 
4.2  उपरो  िवषयासंदभात अिधक मािहती जाणून घे यासाठी सिमती या िदनांक १६ नो हबर, २०१६ 

रोजी या बैठक त धान सिचव, िवधी व याय िवभाग व इतर िवभागीय ितिनध ची सा  घे यात आली. 

अनुदान . जे-१ " यायदान यासंदभात" िवभागाकडून ा  झालेली प ीकरणा मक ापनातातील 

उ रे ही एक सारखीच आहेत. ही बाब सिमतीने िवभागा या िनदशनास आणून िदली असता या िवभागीय 

सिचवांनी खुलासा केला क , सन २०१३-१४ व २०१२-२०१३ म ये वेतनाची र कम समिपत कर यात आली 

आहे. िवभागाने वेतनाची पये २५२.०० कोटी इतक  र कम समिपत केली आहे. याचे कारण असे होते क , 

१३ या िव  आयोगाने िशफारस केली होती. यानुसार क  शासनाकडून रा य शासनाला अनुदान दे यात 

आले होते. या अनुदानाचे येक वेळी बजेट कर यात येत होते. याची तरतूद केली नाही तर ती यपगत होत 

होती. यामुळे िवधी व याय िवभाग बजेट करीत होते. याम ये कोट मॅनेजर, लोक अदालत वगैरे घटक 

(कंपोनंटस) होते. असे जे वेगवेगळे घटक (कंपोनंटस) होते यासाठी तेथे पद तयार करण ेगरजेचे होते. िवभागाने 

पदांची िनिमती केली होती पण या वेळेत भर या नाहीत. वेतनाची तरतूद करण ेगरजचे होते यामुळे िवभागाने 

वेतनाची तरतूद केली होती. परंत,ु ती पद े र  अस यामुळे िकंवा भरली न गे यामु ळे र कम समिपत कर यात 

आलेली आहे. यातील समिपत रकमेचा मु य घटक (मेजर कंपोनंट) हा वेतनाचा आह.े  

सिमतीने पु ढे अशी िचवारणा केली क , वेतनासाठी सु वातीलाच बजेट क न ठेव यात येते. बजेट 

करताना िवभागाचा मागील ३ वषाचा आढावा यावा. याव न कोणती पदे भरली नाही हे िवभागा या ल ात 

येईल. पद आ यानंतर पूरक मागणीम ये िनधीची मागणी कर यात येऊ शकते िकंवा मायनस ँटला सु दा वेतन 

दे यात येऊ शकते. ते हा हे जादा बजेट कर याचे कारण काय आहे ? तसेच ही मं ालयीन तरावरील पद आहेत 

काय ? आिण इतर कुठ या आहेत यावर िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , या यु िडिशअरी या पो ट आहेत. 

८७ िनयं ण अिधकारी (कं ोिलंग ऑिफसस) आहेत. यात येक िज ाची पद आहेत. यानंतर 

हायकोटातील पद आहेत. चॅ रटी किमशनर ऑगनायझेशनमधील काही पद आहेत. हे फार मोठे ऑगनायझेशन 

आहे. जवळपास ४५२ कोट कॉ ले सेस आहेत. यासाठी खूप मोठ्या माणावर कमचारी वग लागतो. यामुळे 



237 
 

  

ही कमी जा त सं या होते. या वष  िवभागाला अमूक एक एवढेच कमचारी असतील असे सांगण ेथोडे कठीण 

जाते. काही वेळा पो ट भर या जातात, र  होतात, पदो नती िमळत.े 

र  पदांसंबंधी भरती न हो याचे कारण काय आहे ? असा मु ा सिमतीने उपि थत केला असून 

िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , हायकोटम ये स लाईजड् प तीने भरती होते. यानंतर मग येक िज ाला 

िलिपक, िशपाई ही पद ेभरली जातात. यात िनयु  ािधकारी उ च यायालय असते. भरती ि या देखील 

उ च यायालयामाफतच राबिव यात येते. तेथून िनयं ण अिधकारी यां चे कडून बजेटची तरतूद मािगतली जाते. 

या माण ेिवभागाकडून तरतूद कर यात येते. 

यासंदभात धान सिचव िव  िवभाग यांनी असा  उपि थत केला जर माच पयत पद ेभ  शकणार 

िकंवा कसे याची शा ती नसेल तर सु वातीला बजेट न करता जे हा पद भरले जाईल िकंवा भर या या मागावर 

असेल ते हा या या मिह याला पूरक मागणी सादर करता येणार नाही काय ? यावर िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतले क , या या मिह याला पूरक मागणी कशी काय सादर करता येईल ? जे हा अिधवेशन असेल ते हाच 

पूरक मागणी सादर करता येईल. 

पण िवभागाला तीन वेळा पूरक मागणी सादर कर याची संधी आहे. ती संधी िवभागाने वापरावी असे 

सिमतीचे मत आहे यावर िवभागीय सिचवांनी सदर बाब तपासून घे यात येईल असे सिमतीस आ त केले. 

वेतन देऊ शकत नाही असे होऊ शकत नाही. कारण मायनस बजेट गम ये वेतन दे यात येऊ शकत.े 

िवभागाकडून िदले या िनधीचा िविनयोग होत नस यामुळे अ य िवभागाचा िनधीला कट लाव यात येतो. िवधी 

व याय िवभाग वष अखेर िनधी न वापरता समिपत करत आहे व पुढ या वष  पु हा िनधीची मागणी कर यात 

येते ते हा यावर िवभागाने उपाययोजना करावी असे सिमतीने सू िचत केले असता यावर िवभागीय सिचवांनी 

सदर बाब तपासून घे यात येईल अस े आ त केले. सदर मािहती िवभागाकडून ा  झाली असून ती 

खालील माणे आहे.  

"यापु ढे िवभागाकडून अथसंकि पय तरतुदीचा पूण वापर होईल, याबाबत काळजी घे यात येईल. 

या ीने िवभागाने सव िनयं क अिधका यांना िद.२१.१२.२०१६ या प ा वये िनधी िवनावापर पडून राहणार 
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नाही याची द ता घे याबाबत सूचना दे यात आले या आहेत. तसेच आव यकता असेल याचवेळी िनिधची 

पू रक मागणी सादर कर यात येईल." 

सग याच िवभागांम ये िविनयोजना संबंधातील हाच िवषय असतो. िवभागाने र कम मािगतली तर ती 

यांना पटकन िमळावी अशी तरतूद पािहजे असे सिमतीने सू िचत केले असा िव  िवभागा या सिचवांनी 

सिमतीस िवनंती केली क , सिमतीने िव  िवभागाला औपचा रक र या िशफारस करावी क , या 

प रि थतीम ये पद े र  असतात या प रि थतीम ये आिथक तरतूद क  नये. कदािचत या संबंधातील िनयम 

प  नसेल. यामुळे तरतूद केली जात असावी. पद भरले नाही तर ती र कम सरडर केली जाते. पद भरले 

गे यानंतर पुरवणी मागणी या मा यमातून िनधी व रत ावा अशा कारची तरतूद केली पािहजे. 

वगिनहाय खालपयत िकती पद र  आहेत याबाबतची मािहती िवभागाकडे असते. ही पद े

हायकोटामाफत भरली जातात. हायकोटच हणते क , पद े र  अस यामुळे यायदाना या कामात िवलंब होत 

आहे. उलट यांनी पद े लवकर ावीत अशी अपे ा आहे. र  पद े जस जशी भरली जातील या माणे 

िवभागाला निजक या अिधवेशनाम ये पुरवणी मागणी करता येईल. यामुळे िवभागाला झालेली बचत समिपत 

करावी लागणार नाही. िवभागाकडून मोठी तरतूद कर यात येत े आिण वष अखेर र कम खच न झा यामु ळे 

समिपत कर यात येते असे होता कामा नये. अशाने िवभागांनाच अडचणी येतात. असे मत सिमतीने य  केले 

असा िवभागीय सिचवांनी सिमतीस सांिगतले क , हायकोट जे हा यायािधशाची िनयु  करते ते हा कमचारी 

ावे लागतात. तसेच एखाद ेिठकाणी नवीन यायिधश आला तर काम कमी होते, कोट कमी होते. नवीन 200 

JMFC भरले तर येक िठकाणी हणजे जेथे इ ा चर आहे तेथे ते िदले जातात. नवीन िज हा 

यायाधीशाला तर यास २ िशपाई आिण २ िलिपक भर याचा अिधकार आहे.  अशा वेळी ते यां याकडील 

िनवड सूचीचा (िसले ट िल टचा) वापर करतात. ती िनवड सूची (िसले ट िल ट) दोन वष हॅिलड असते. या 

िनवड सूची (िसले ट िल टमधून) ते नवीन लोकांना घेतात. यायधीशाची सं या वाढली तर टाफची सं या 

वाढते. यायाधीशाची सं या कमी झाली तर कमचा यांची सं या कमी होते. यातील फ  १० ते २० ट के भाग 
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हा  कायम बदलत असतो. यासंदभात सिमतीने िनदेश िदले आहेत ते तपासून घे यात येईल असे आ ासन 

िवभागीय सिचवांनी िदले. यानुसार िवभागाकडून ा  झालेली लेखी मािहती खालील माणे आहे.  

"यापू ढे आव यक असेल तेवढ्याच िनिधची मागणी कर यात येईल. यामु ळे मोठ्या माणात वष अखेर 

िनधी समिपत कर याची गरज भासणार नाही." 

 धान िशष २०१४ यायदान या अंतगत सन २०१२-२०१३ म ये पये ९६७७.२७ लाख एवढी पूरक 

तरतूद अनाव यक अस याचे िस द झाले आहे. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय 

सिचवांनी सांिगतले क , सन २०१२-२०१३ म ये ३३३ कोटी ८६ लाख पये सरडर कर यात आले आहे. 

यापैक  २५५ ल  पये ही वेतनाची र कम आहे. बाक या बाबतीत रक सीलेशन न झा यामु ळे िफगसम ये 

तफावत िदसत आहे. 

 हणजे सिमती समोर आलेली आकडेवारी चुक या आहेत काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली 

असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , या चुक या आहेत असे नाही. हणजेच िवभागाने रक सीलेशन न 

के याने महालेखाकांरानी यांची न द घेतलेली नाही ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय 

सिचवांनी सां िगतले क , यानंतर ए स लनेशन िदलेले आहे. परंत,ु रक सीलेशन वेळेत न झा यामु ळे दो ही 

िफगसम ये तफावत िदसत आहे. 

  या वष  हणजे सन २०१४-१५ म ये िवभागाने रक सीलेशन केले आहे काय ? व या वष  असा 

बचतीचा ॉ लेम नाही काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , या 

वष  रक सीलेशन केले आहे व असा बचतीचा ॉ लेम यावर नाही. 

           Austerity measures हणजे काय ? अशी िवचारणा महालेखाकां रानी सिमती या मा यमातून 

िवचारले असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , कधी कधी पद िनिमतीवर बंदी असते, पद भरतीवर बंदी 

असते, िव  िवभाग ७०-८० ट के कट लावते अशा ब याचशा गो ी असतात. ओ रजनल एि टमेट व र हाईज 

एि टमेट म येही खूप फरक आहे. र हाईज एि टमेटम ये कमीच होते. 
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यासंभात िव  सिचवांनी खुलासा केला क , र हाईज एि टमेट ह े शेवटी असत े िवभागाला िकती 

र हाईज बजेट होते आिण यापैक  िवभागाने िकती खच केला ह ेमहालेखाकांर पाहत नाहीत. ते ओ रजनल 

बजेटच पाहतात. िवभागाने ओ रजनल बजेट िकती होते आिण िकती स लीमटरी घेतली या तुलनेत िकती खच 

केला हे ते पाहतात. रवाईज बजेट ह े वष संप यानंतरचे असते. या अनुषंगान े िव  सिचवांनी सूचिवले क , 

िवभागाने यामुळे ही काळजी घेतली पािहजे क , ओ रजनल बजेट आिण िवभागाने केले या स लीमटरी 

मागणी या तुलनेत बजेट खच झाले पािहजे. यावर िवभागीय सिचवांनी होकाराथ  उ र िदले व याबाबत 

िवभागाकडून ा  झालेले लेखी उ र नमूद केले आहे क , अथसंकि पत तरतुद पूण खच होईल याबाबत 

काळजी घे यात येईल. 

 धान िशष २०१४ यायदान ११० महा शासक व शासक य िव त ११४ िवधी स लागार व 

समुपदेशी ११४ (००) (०१) िवधी स लागार व समुपदेशी, शहर अिधकारी, ८०० इतर खच ८०० (००) (०२) 

यायदान सुधारणा कर यासाठी तेरावा िव  आयोग अनुदाने क ीय सहा य या उपिशषाअंतगत  ८१७.२३ लाख 

पये इत या बचतीची कारणे महालेखाकां राना वेळेत कळिव यात आलेली नाहीत. हे काम वेळेत का होत  

नाही ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , कारण ेकळिवलेली आहेत. 

परंत,ु ऑिफसम ये जाऊन य श: रक सीलेशन करावे लागते. ते झालेल ेनाही. 

 रक सीलेशन वेळेत करण ेबंधनकारक असताना का केले नाही ? या वष  लेखा अिधकारी न हते का, 

ते पद र  होते का ? मूळ तरतूद असतानाही िवभागाकडून स लीमटरी मागणी कर यात येते परंत ुएकूण खच 

होत नाही मग िवभागाने पू रक मागणी कर याचे कारण काय ? िवभागाचे जेवढे बजेट लागते तेवढीच तरतूद 

क न यावी. येक गो ीसाठी वेगळी स लीमटरी मागणी िवभागाकडून कशासाठी कर यात येते. िवभागाला हे 

माहीत असते क , कशासाठी तरतूद करावी लागणार आहे. तशी तरतूद करावी. नाही तर बजेट करणे कशाला 

हणतात ? येक वेळेस िवभागाकडे र कम असतानाही िवभाग पूरक मागणी करीत आहे व पूरक मधून खच 

करीत आहात. मा  पूरक मधून खच कर याक रताही तरतूद पािहजे ना ? िवभाग असे हण ूशकत नाही क , मूळ 

बजेटम ये तरतूद नाही आिण पूरक मािगतली तर तरतूद करता येते. हे चुक च ेआहे. १४७ कोटी पयांचा िनधी 
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परत कर यात आलेला आहे. ही मोठी र कम आहे. आपण याची कारणेही िदलेली नाहीत. अशी िवचारणा 

सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , कारण े कळिव यात आली होती मा  ती वेळेत 

कळिवलेली नाहीत. 

 बजेट कर याम ये यात कुठेही आिथक िनयोजन िदसत नाही. कधी कधी बाक या िठकाणी ५०-६० 

ट के कट लागतो आिण िवभागाकडे तरतूद पडून राहत.े असे मत सिमतीने य  केले असता याबाबत िव  

िवभागा या सिचवांनी खुलासा केला क , गरजेपे ा थोडीशी जा त मागणी करण ेया सवयीमुळे महालेखाकार, 

लोकलेखा सिमती तसेच िव  िवभाग यांना या बाबी या सामोरे जावे लागते. िवभाग मुख हणून सवानी 

काळजी घेतली पािहजे क , जेवढे खच होणार आहे ते तपासून तेवढीच मागणी करावी. यावर िवभागीय 

सिचवांनी सांिगतले क , यापूढे वा तवदश  अथसंक प सादर कर याची काळजी घे यात येईल. 

 िवभागाने वा तवदश  अथसंक प ( रअिल टीक बजेट) करावे. तसेच ही देखील सवय पािहली आहे 

क , स लीमटरी मागणी जा त क न ठेवायची नंतर खच झाला आहे क  नाही याची काळजी करायची नाही. 

परंत,ु िवभागाला ह े कळत नाही क , यानाच नंतर ते फेस करावे लागणार आहे. खाल या लोकांची अशी 

टे डसी असते. समजा स लीमटरी घेतली, सेफ साईडसाठी िवभाग तशी घेत असते. परंत,ु नंतर जे हा ह ेकळते 

क , खच होऊ शकणार नाही यावेळेस ती वेळेवर सरडर कर याची िकंवा िवभागाला कळिव याची काळजी 

घेतली जात नाही, हा ॉ लेम आहे. केवळ जा त िनधी घे याकडे िवभागाचे ल  असते मा  िनधी परत 

कर याकडे ल  देत नाही. ही बाब िव  सिचवांनी सिमती या िनदशनास आणून िदली.  

िव  सिचवांनी िनदशनास आणून िदले या बाबीसंदभात सिमतीने सू िचत केले क , िवभागाने माच 

अखेरपयतची वाट पाह नये. िवभागाला असे कळले क , ही पद े र  राहणार आहेत तर तो िनधी लवकर सरडर 

करावा.  

धान िशष २०१४ यायदान १०२, उ च यायालयाने १०२ (०७) (०१) यायालयाधारक व 

प रसमापक याअंतगत .६६.९८ लाख इत या खचाची अंितम कारणे कारण ेकळिव यात आली नाही. याम ये 

िवभागाकडून क सीलेशन कर यात आले नस याने िवभागाने याकडे ल  ावे अशी सूचना सिमतीने केली 
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असता सिचवांनी आ त केले क , सिमती या सूचने माण े रक सीलेशन क न घे यात येईल तसेच यापु ढे 

बजेट करताना आिथक िनयोजन कर यात येईल. याबाबत िवभागाकडून ा  झाले या लेखी उ रात नमूद केले 

आहे क , खच मेळाची कायवाही िविहत मुदतीत कर याबाबत संबंिधत िनयं क अिधकायांना सूचना दे यात 

येतील. 

शासक य वेतनासाठी जी अमाऊंट येत े यातून फिनचर िकंवा बाक चा खच करता येत नाही यामुळे 

िवभागाकडून पूरक मागणी माग यात येते. अशावेळेस आ ेप असा असतो क , मूळ तरतूद खच झालेली 

नसताना पूरक मािगतली आहे. हे जर दोन वतं  हेड असतील तर यांना को- रलेट करता कामा नये. असे मत 

सिमतीने य  केले असता याबाबत िव  सिचवांनी सांिगतले क , समजा वेतनाचा िनधी खच होत नसेल आिण 

इतर िठकाणी जा त मागणी असेल तर तु ही असे रॲ ोि एशन अलाऊ करता काय ? यावर असे अलाऊ 

करता येत नाही असे उ र िमळाले. याचा अथ स या या िनयमा माण ेतसे होत नाही. हणून िव  सिचवांनी 

िवनंती केली क , सिमतीने ही एक पॉिलसी हणून िशफारस केली तर िव  िवभाग ती क सीडर करील. परंत,ु 

आज या घडीला तशी पॉिलसी नाही. सॅलरी ँट इतर िठकाणी वग करता येत नाही. 

 मूळ व पूरक अशी दो ही र कम एक  क न आ ेप काढ यात येतात. दो ही खच वतं  शीषाखाली 

असतील तर या दोघां चे बायफकशनही वतं र या िदले पािहजे क , मूळ मधून एवढी र कम खच झाली नाही 

आिण पूरक मधून एवढी र कम खच झाली नाही. सिमती समोरही ते अगदी प पण े आले पािहजे. असे 

सिमतीने मत य  केले.  

  िवभागाचे असे हणणे आहे क , मूळ तरतुदीतून फिनचर अथवा बाक या खच वेतना या हेडखाली 

खचच क  शकत नस यामुळे पुरक मागणी कर यात येते. समजा १० कोटी पये घेतले आिण पूरक २ कोटी 

पये घेतले तर २ कोटी पये फिनचर या कामासाठी खच झाले. परंत,ु दो ही रकमा एक  के यामु ळे मूळ 

रकमेएवढा खच झालेला नस याचे िदसते. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता यासंदभात 

महालेखाकां रानी सां िगतले क , िवभागाने र कम ए सेस नाही असे रकि सिलएशन या वेळी महालेखाकारांना 
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ए लेन करावे. जेवढी पुरवणी मागणी मािगतली होती तेवढा खच झालेला आहे आिण जी बचत झालेली 

आहे ती सॅलरी हेड खाली झालेली आहे, ह े रकि सिलएशन या वेळी िवभागाने ए लेन करावे.  

यावर िवभागीय सिचवांनी होकाराथ  उ र िदले व यासंदभात िवभागाकडून ा  झाले या लेखी 

मािहतीम ये नमूद केले आहे का, यापू ढे येक लेखािशषाखाली उ ी िनहाय खचाचा ताळमेळ घाल यात 

येईल. िवभागाने इतर हेडसाठी जी र कम मािगतलेली आहे ती खच झालेली आहे िकंवा नाही, हे ि लअर होणे 

आव यक आहे. असे सिमतीने सू िचत केले असा िवभागीय सिचवांनी आ त केले क , सन २०१२-१३ या 

वषात वेतनासाठी आिण इतर हेडमधून िकती खच झालेला आहे याचे िवभागाकडून रकि सिलएशन क न 

घे यात येईल.  
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 अिभ ाय  

4.3      िवधी व याय िवभागांतगत मागणी . ज-े1 लेखािशष 2014 " यायदान" या अंतगत िविवध उपिशषाखाली 
झाले या रकमे या बचतीसंदभात महालेखाकारां नी ह ेआ ेप न दिवलेल ेआहेत. यात िवशेषत: मुंबई शहर िदवाणी व स  
यायालये, ाम यायालयाची थापना, लघुवाद यायालये, महा शासक व शासक य िव त, िवधी स लागार व समुपदेशी, 

शहर अिधकारी, यायदानात सुधारणा कर यासाठी 13 वा िव  आयोग अनुदाने (क ीय सहा य), यायीक अिधकारी 
िश ण सं था, फौजदारी यायालये, कौटुं िबक यायालये, िवधी स लागार व समुपदेशी मुफसल अिधकारी, िज हा व स  
यायािधश, क ीय अ वेषण िवभागांतगत िवशेष यायालये, इलाखा शहर यायालये, सरकारी मुख यार, महारा  रा य िवधी 

सेवा ािधकरण, उ च यायालय यायािधश, अ वेषण आयु , प र यय (कर) िनधारक (मुळ यायशाखा), उ च यायालय 
(लेखा कायालय), 12 या िव  आयोगा या िशफारशीनुसार यायदानात सुधारणा व लं िबत करण ेिनकाली काढ यासाठी 
िवशेष अनुदान, बंधक मुळ शाखा, अिपल शाखा, यायालयधारक व प रसमापक अशा वेगवेग या लेखा उपिशषातगत 
अखिचत र कम यािपत के याच े तसेच अिधकची र कम खच के याच े आ ेप या प र छेदां वय े न दिव यात आलेल े
आहेत.  

4.7   या सवच लेखा उपिशषातगत घेतले या आ ेपासंदभात िवभागाने सिमतीसमोर सादर केले या लेखी उ रात सदर बचत 
ही र  पदे, अंदािजत खचापे ा कमी देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या धोरणामुळे व खचावर िनयं ण 
ठेव यामुळे झालेली अस याच ेसिमतीसमोर सांग यात आले. अिधक आ याची बाब हणजे अिधक खच या िठकाणी 
दशिव यात आलेला आह े यािठकाणी देखील हीच कारण ेनमूद आहेत. िवभागाने या आ ेपांतगत सिमतीला सादर केले या 
लेखी उ रात अनेक ु टी असून संपुण िववरण ह ेदोषपुण आहे. यात रकमेचा कोणताही ताळमेळ िदसून येत नसून मुळ तरतूद, 
िव  िवभागाकडून कपात के यानंतर ा  िनधी, झालेला य  खच, झालेला खच अिधकचा िदसत असतानाही अखिचत 
र कम यािपत के याच े िववरण प ात नमूद करण े यासंदभात सिमतीसमोर सादर केले या दोषपुण तपशीलामुळे 
महालेखाकारां नी आ ेपात नमूद केले या आकडेवारीशी िवभागान े लेखी उ रात नमूद केले या आकडेवारीची जुळवणी 
करण ेसिमतीला अितशय कठीण झाले. या सव बाबी िव ीय िनयमांच ेउ लंघन करणारे असून आिथक िश तीला अनुस न 
नाही अस े सिमतीच े प  मत आहे. तसेच िवधी व याय िवभागान ेमागणी . ज-े1 यायदान लेखािशषाअंतगत िदले या 
प ीकरणा मक ापनात अस ेनमूद कर यात आल ेआह ेक , सन 2012-13 म य ेवेतनाची र कम समिपत कर यात आली 

आहे. कारण तेरा या िव  आयोगाने िशफारस के यानूसार क  शासनाकडून रा य शासनाला अनुदान दे यात आले होते. सदर 
अनुदानाची र कम येक वेळी अथसंक पात तरतुद कर यात येत होती. ती तरतुद केली नाही तर सदर र कम यपगत होत 
होती. यामुळे िवधी व याय िवभागात अथसंक प करताना तेरा या िव  आयोगा या िशफारशीनुसार वेतना या र कमेची 
तरतुद करण े आव यक होते. ती तरतुद यायालय यव थापक, लोक अदालत इ यादी घटकासाठी लागणा या पदांकरीता 
कर यात येत होती. यासाठी पदांची िनिमती करण े आव यक होते. िवभागान े पदांची िनिमती केली परंत ुती वेळेत भरली 
नाहीत. पद ेन भर यामुळे र कम समिपत कर यात आ याच ेिवभागाने सिमतीसमोर सां िगतले.  

 

िशफारस 

4.8    िवधी व याय िवभागामधील जे-1 " यायदान" या लेखा िशषाअंतगत अनेक उपिशषासंदभात  
सिमतीने िव तृत चचा केली असता या सव िठकाणी कोट्यावधी पयांची फार मोठी र कम ही अखिचत 
रािह यामुळे यािपत के याचे सिमतीसमोर िदसून आले. यासाठी मुख कारणे ही िविवध यायालये / 
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कायालयातील र  पदे, वषअखेरीस कायालयीन खचाची मोठ्या रकमांची देयके पा रत न झा यामुळे तसेच 
शासना या काटकसरी या धोरणामुळे सदर बचत झालेली अस याचे सिमतीसमोर सांग यात आले. सिमतीने या 
प र छेदांची छाननी केली असता ही र कम फार मोठी अस याचे सिमती या िनदशनास आले. अशा कारे 
िनधीची मोठ्या माणात तरतूद क न ठेवणे व वषअखेरीस ती अखिचत रािह यास ती यािपत कर यात येणे ही 
बाब आिथक िश तीला अनुस न नसून िव ीय िनयमां चे उ लंघन करणारी आहे. या सव करणी िवभागांतगत 
आिथक िनयोजनाचा अभाव सिमतीला िदसून येत असून मोठ्या माणात िनधी वषभर राखून व अडवून 
ठेव याची भूिमका िवधी व याय िवभागासह अ य सवच िवभागांम ये सिमतीला िदसून येते. लोकलेखा 
सिमतीसमोर चचला घे यात येणा या िविनयोजन ले यांसंदभात ही उपरो  िनयिमत िनरी णे सिमती या 
िनदशनास आलेली आहेत. अनेक मं ालयीन िवभागा या सा ी घेताना सिमतीस ही बाब कषाने जाणवते क , 

येक िवभागात र  पदे, वै क य ितपूत , कायालयीन खच, वेतन व भ े इ याद साठी फार मोठ्या माणात 
िनधी राखून ठेव यात येतो व ितपूत अभावी तो वषाअखेरीस समिपत कर यात येतो. या ितपूत  वषअखेरपयत 
कधीही सादर होऊ शकतात. यामुळे अशा कारे िनधी राखून ठेवावाच लागतो व यास सिमतीचा कोणताही 
िवरोध नाही. परंतु  सव िवभागांचा एकि त िवचार के यास हा िनधी फार मोठ्या माणात शासन तरावर वषभर 
राखून  ठेव यात येतो. केवळ तरतूद आहे हणून  ती ठेवायची व नंतर तीही समिपत करायची यास सिमतीचा व 
महालेखाकारांचा  आ ेप आहे. र  पदे ही काही अचानक भरली जात नाही. यासाठी मोठा कालावधी जातो. 
अशा प रि थतीत वषातून तीन वेळा पुरवणी माग यां या मा यमातून िनधी जर िवभागाला िमळणे श य आहे तर 
ही तरतूद वषभर अडवून ठेव याची आव यकता नाही असे सिमतीचे प  मत आहे. िमळालेली तरतूद परत केली 
अथवा मािगतली नाही तर पु हा हा िनधी परत िमळ यास िव  िवभागाकडून अनेक अडचणी येतात यामुळे असा 
िनधी राखून ठेव याकडे िवभागाचा कल जा त असतो. अशा प रि थतीत शासनाने व िवशेषत: िव  िवभागाने 
यातून तोडगा काढून अशा कारे िनधीची तरतूद वषभर राखून ठेव यापे ा यासाठी सव िवभागांचा िमळून 
एकि त िनधी राखून ठेवून िवभागाकडून या माणे मागणी येईल या माणे तातडीने िनधीचे िवतरण  या एकि त  
िनधीतून कर यात यावे  व फार मोठ्या माणात अशा कारे िनधी वषभर अडवून ठेव यासंदभातील 
कायप दतीला आळा घालावा. शासनान ेव िव  िवभागाने याबाबतची श यता पडताळून यातून यो य तो माग 
काढावा व हा िनधी पािकग झोनमधून बाहेर काढावा व याअनुषंगाने केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस ३ 
मिह या या आत सादर करावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

4.9    सवच लेखा उपिशषातगत घेतले या आ ेपासंदभात िवभागाने सिमतीसमोर सादर केले या लेखी  
उ रात सदर बचत ही र  पद,े अंदािजत खचापे ा कमी देयके ा  झा याने व शासना या काटकसरी या 
धोरणामुळे व खचावर िनयं ण ठेव यामुळे झालेली अस याचे सिमतीसमोर सांग यात आले. अिधक आ याची 
बाब हणजे अिधक खच या िठकाणी दशिव यात आलेला आहे यािठकाणी देखील हीच कारणे नमूद आहेत. 
िवभागाने या आ ेपांतगत सिमतीला सादर केले या लेखी उ रात अनेक ुटी असून संपुण िववरण हे दोषपुण 
आहे. यात रकमेचा कोणताही ताळमेळ िदसून येत नसून मुळ तरतूद, िव  िवभागाकडून कपात के यानंतर ा  
िनधी, झालेला य  खच, झालेला खच अिधकचा िदसत असतानाही अखिचत र कम यािपत के याचे 
िववरण प ात नमूद करणे यासंदभात सिमतीसमोर सादर केले या दोषपुण तपशीलामुळे महालेखाकारांनी 
आ ेपात नमूद केले या आकडेवारीशी िवभागाने लेखी उ रात नमूद केले या आकडेवारीची जुळवणी करणे 
सिमतीला अितशय कठीण झाले. या सव बाबी िव ीय िनयमांचे उ लंघन करणारे असून आिथक िश तीला 
अनुस न नाही असे सिमतीचे प  मत आहे. तसेच िवधी व याय िवभागाने खच मेळाचे काम िविहत मुदतीत न 
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के यामुळे अनेक रकमांम ये तफावती िदसून येतात. तसेच अनेक िठकाणी र कम खच झालेली असताना याचे 
केवळ रक सीिलएशन न झा यामुळे अथवा झालेले रक सीिलएशन िविहत मुदतीत महालेखाकारांना न 
कळिव यामुळे एवढ्या मोठ्या माणात हे आ ेप न दिव यात आलेले असून ते छाननीसाठी सिमतीसमोर घे यात 
आलेले आहेत. िविनयोजन ले यासंदभात िवभागाअंतगत असलेली आिथक ताळेबंद व ले यासंदभातील 
बेिश त कायप दती कारणीभूत अस याचे सिमतीचे मत आहे. िवभागांनी  येक  ३ मिह यात ले यांचे 
रक सीलीएशन करणे आव यक व बंधनकारक असताना याचे पालन िवभागांकडून कर यात येत नाही. प रणामी 

हे ताळेबंद नंतर जुळत नस यामुळे यात खूप अडचणी िनमाण होतात. यासाठी िवभागाअंतगत लेखाप र ण व 
रक सीिलएशन िनयिमत कर यात यावे. तसेच ा  िनधीचे यो य िनयोजन क न अखिचत र कम फार मोठ्या 
माणात यािपत कर यात येऊ नये याची काळजी िवभागाने यावी. तसेच सिमतीला सादर केले या दोषपुण 
ापनाबाबत व रक सीलीएशन मुदतीत न करणा या सव संबं िधतांवर जबाबदारी िनि त क न कारवाई कर यात 

यावी व केले या कारवाईची मािहती सिमतीस 3 मिह या या आत दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

4.10    वेतनासाठी तरतूद कर यात आले या रकमेतून वेतना यित र  बाब वर उदा.फिनचर व कायालयीन खच 
इ. बाब वर िनधी खच करता येत नस यामुळे या बाब साठी लागणारा िनधी हा पूरक मागण या मा यमातून 
िवभागाला उपल ध क न यावा लागतो. वा तिवकत: पूरक मागणी या मा यमातून कायालयीन खचासाठी ा  
िनधी हा पुणपणे खच झालेला अस याचे सिमतीला िदसून आले. परं तु वेतनावरील र कम मा  अखिचत असते. 
अशा प रि थतीत महालेखाकारांकडून आ ेप न दिवताना दो ही खच हे वतं र या िवभागणी क न न दशिवता 
केवळ मुळ तरतूदीम ये पुरवणी मागणी या रकमेचा समावेश क न यातून एकूण खचाची र कम वजा क न 
उव रत एकि त र कम यािपत दाखिव यामुळे सिमतीसमोर असे िच  िनमाण होते क , मुळ तरतूदच खच 
झालेली नसताना िवभागाने पूरक मागणी का केली ? व यामुळे िनधी यािपत कर याची गरज पडली. या 
बाब वर आळा बस यासाठी तसेच लेखे अिधक सु प  कर यासाठी आ ेप न दिवताना वेतनावरील तरतूद व 
वेतना यित र  खच हे वतं र या दशिव यास अिधक प ता येईल व यातून सिमतीसमोर चचसाठी येणा या 
अनेक बाबी कमी होवू  शकतील. यासाठी महालेखाकार कायालयाकडून आ ेप न दिवताना िवभागाने देखील 
अशा बाब ची प ता वेळेत केली तर असे आ ेप टाळता आले असते असे सिमतीचे मत आहे. यासाठी िव  
िवभागाने यावर िवचार िविनमय क न यथोिचत तोडगा काढावा व िव ीय िनयमां या अिधन राहन श य 
अस यास वेतनाचे अनुदान िश लक रािह यास ते वेतना यित र  बाब वर खच कर याची मुभा िव  िवभाग देवू  
शकते िकंवा कसे ?  याची देखील शहािनशा क न यो य तो िनणय शासन तराव न घे यात यावा अशी सिमतीची 
िशफारस आहे. तसेच महालेखाकारांकडून मुळ तरतूद व पूरक मागणी अशा दो हीही रकमा एक  क न आ ेप 
न दिव यात येतो. खच मेळा यावेळी िवभागाने मूळ तरतूद व पुरवणी मागणी याम ये िवभागाला ा  िनधी 
संदभात वेतनावरील तरतूद व वेतना यित र  अ य बाब वरील तरतूद व खच यासंदभात महालेखाकार 
कायालयाकडून कर यात येणा या लेखाप र णा यावेळी सु प  मािहती ावी व असे आ ेप िनघ याचे 
टाळावे. उपरो  िवषया या आधारे िव  िवभागाने खच मेळासंदभात यो य या मागदशक सूचना काढून या सव 
िवभागांना िवतरीत कर यात या यात व याबाबत केले या कायवाही मािहती सिमतीस 3 मिह यात दे यात यावी 
अशी सिमतीची िशफारस आहे.  
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ामिवकास िवभाग 
5.1    भारताचे िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-१३ या वषा या िविनयोजन लेखे अहवालातील अनुदान 

.एल-७ " ामिवकासावरील भांडवली खच" या शीषातगत झालेला अिधक खच व बचतीवरील खचासंबंधी 

महालेखाकारां नी आप या अहवालात पुढील माणे अिभ ाय िदले आहेत. 

 
अनुदान .एल-7 " ामिवकासावरील भांडवली खच" 

                     ( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

4515, इतर ामिवकास काय मांवरील 
भांडवली खच 
800, इतर खच 
800 (01) (01) धानमं ी ामसडक 
योजना 
(45150119) 
मूळ                    40,00.00 
पुनिविनयोजन      -7,62.00 

 
 
 
 
 

32,38.00 

 
 
 
 
 

32,38.00 

 
 
 
 
 

--- 

 

 

िव  िवभागाकडून सुधा रत अंदाजानुसार िनधी जमा न झा यामु ळे माच, 2013 म ये .762 लाख 

एवढा िनधी यािपत कर यात आला. 

ापन :- 
 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात ामिवकास िवभागाने िदले या 

प ीकरणा मक ापनात खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सन 2012-13 या वषात मागणी .एल-7 4515 इतर ामिवकास काय मांवरील भांडवली खच 

(45150119) या लेखाशीषातगत क  पुर कृत धानमं ी ामसडक योजनेतील भावफरक कलम, टडर 

ि मीयम, जादा खचाक रता व रा य शासक य खचाक रता .4000.00 ल  इतक  अथसंक पीय तरतूद 

कर यात आली होती. 
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 िव  िवभागाने .4000.00 ल पैक  .3238.00 ल  इतकाच िनधी िवतरणासाठी उपल ध क न 

िदलेला असून सदर .3238.00 ल  िनधी पूण खच कर यात आलेला आहे. तसेच .3238.00 ल  इत या 

र कमे या खचाबाबतचे अिंतम सुधा रत अंदाज िनयोजन व िव  िवभागाकडून मंजू र कर यात आले. 
 

सा  :- 

 5.2   उपरो  लेखी मािहती या आधारे सिमती या िदनांक २५ ऑ टोबर, २०१६ रोजी या बैठक त 

िवभागीय सिचवांची सा  आयोिजत केली होती. सदर बैठक त अनुदान .एल-7 :- इतर ामिवकास 

काय मावरील भांडवली खच, 800 इतर खच, 800 (01) (01) धानमं ी ामसडक योजना या अंतगत   ४० 

कोटी पयांची तरतूद होती. याबाबत खुलासा करताना िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क, धानमं ी ामसडक 

योजनेक रता ४० कोटी पयांची तरतूद कर यात आली होती. यापैक  केवळ ३२ कोटी ३८ लाख पये िव  

िवभागाकडून िवत रत कर यात आले होते. तेवढा िनधी या योजनेतील कामांना खच झालेला आहे. उव रत 

िनधी िवत रत न झा यामु ळे तो यािपत कर यात आलेला आहे. 

              उव रत िनधी खच न हो याची कारणे कोणती आहेत ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता 

िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िव  िवभागाने योजनेक रता जेवढा िनधी िवत रत केला होता, तेवढा 

पूणपणाने खच झालेला आहे. उव रत ७.६२ लाख पयांचा िनधी िव  िवभागाकडून िवत रतच न झा यामु ळे 

पुनिविनयोजना या मा यमातून तो आिथक वषाअखेर यािपत कर यात आलेला आहे. 

           िवभागाने िवत रत न झाले या िनधीबाबत कपातीमुळे यािपत केला अशी श द रचना न वापरता 

पुनिविनयोजन असा उ लेख केलेला आहे. िवभागाने जर हे प र छेद महालेखाकां रा या ल ात आणून िदले 

असते क  िव  िवभागानेच या िनधीम ये कपात केलेली आहे. यामु ळे हा िनधी खच होऊ शकला नाही तर 

महालेखाकां रानी देखील तशा प दतीने यात अिभ ाय िदले असते. 

           परंतु  एकूण ४० कोटी इत या िनधीतून ७.६२ कोटी पये िनधी िवत रत झाला नाही, हणजे िव  
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िवभागाने हा कट लावलेला आहे. परंतु  याम ये कोठेही िवत रत न झाले या िनधीबाबत कट हा श द 

उ लेिखलेला नाही. पैसे कमी िवत रत का कर यात आले ? िवभागाने या योजने या कामांक रता िविहत 

िनधीपैक  उव रत िनधीची मागणी केली नाही का ? कारण या बाबीमु ळे येक वेळी सिमतीचा कामकाजाचा 

वेळ बराचसा वाया जात असतो. िव  िवभागा या कपातीमु ळे र कम यािपत केली असा उ लेख न करता 

पुनिविनयोजन हा श द वाप यामु ळे चचचा रोखच बदलेला आहे. परंतु  या संदभात या िविश  आिथक 

वषाम ये कपात होती क  नाही, याबाबतचा रेकॉडही िवभागाकडे उपल ध नाही. िवभागाने या िनधीबाबत 

कपात हणून िलिहणे आव यक होते. याम ये याबाबत कपात या श दाचा उ लेख केलेला नाही. जलसंधारण 

िवभागा या उ राम ये प पणे २० ट के कपात (कट) लावलेली आहे, असे हटलेले आहे. कपात (कट) 

लाव यात आलेले पैसे आिथक वषाअखेर यािपत कर यात आलेले आहेत, असे हटलेले आहे असे मत 

सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी याबाबत खुलासा केला क , िव  िवभागाने याक रता राखीव 

असलेला उव रत िनधी िवत रत कर यात यावा, असा ताव सादर कर यात आला होता. यावर िव  िवभागाने 

उव रत २० ट के िनधी िवत रत करता येणार नाही, असा शेरा िदला होता. 

           अथसंक पीय तरतूद पूण खच करता आले नाही, याचे कारण या िनधीला कट लाव यात आला होता, 

असा याम ये  उ लेख असणे आव यक होते. ४० कोटी पयांची मागणी केली. ४० कोटी पयांची तरतूद 

कर यात आली. परंतु  केवळ ३२.३८ कोटी पये एवढाच िनधी िवत रत कर यात आलेला आहे. ७.६२ कोटी 

पयांचा िनधी िव  िवभागा या िनधी कपातीमुळे खच झाला नाही असे नमूद करणे आव यक होते. याक रता 

आिथक िश तीची गरज आहे असे मत सिमतीने खेदाने य  केले व िवभागा या कामकाजाबाबत नाराजी 

य  केली. 

आता मोठया माणात टेट हाय वे चे पांतर नॅशनल हाय वे म ये होत आहे. याक रता लागणारा िनधी 

व िनयोजनही आता नॅशनल हायवे ऑथॉ रटी ऑफ इंिडयानेही मा य केलेले आहे. या अंतगत   ब-याचशा 

र यांचा िनधी धानमं ी ामसडक योजनतगत वापरला जात आहे. याक रता डायरे ट क ाकडून खच केला 

जात आहे. ामीण े ातील अंतगत र ते मु यमं ी ामसडक योजनेअंतगत जोडून घेतले जात 
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आहेत. याबाबत शासनाची भू िमका आिण धोरण काय आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय 

सिचवांनी सिमतीस अवगत केले क , धानमं ी ामसडक योजनतगत महारा ाक रता माच,२०१७ पयत 

१९०० िक.मी.चे ल य िनयोिजत केलेले असून ते पूण कर याचे िनयोजनही रा य शासनाने केलेले आहे. या 

१९०० िक.मी.चे काम गती पथावर आहे. पुढील वष  अंदाजे १००० िक.मी. र या या कामाचे ल य ठेवून 

याक रता िनयोजन कर यात येणार आहे. मु यमं ी ामसडक योजनतगत २००० िकमीचे काम सु  केलेले 

आहे. या २००० िकमी या कामा या िनिवदा काढले या आहेत. 

सन २०१२-२०१३ या आिथक वषाम ये या योजनेक रता िनधी कमी ा  झाला, पुढील आिथक 

वषाक रता िनधीची तरतूद करीत असताना मागील वष  कमी िदलेला िनधी इनकॉप रेट कर यात येतो का ? 

अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , तीवष  योजनांक रता िकंवा एखादया 

िवकास कामाक रता आिथक तरतूद ही एक िनरंतर ि या आहे. 

           मागणी के यानंतरही जर िनधी कमी वाटला तर पु हा माग यात येतो अशी िवचारणा सिमतीने केली 

असता  िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क, या कामाक रता केवळ ३२.३८ कोटी पये जरी िनधी िमळालेला 

असला तरीही यातून कोण याही कं ाटदारांची देयके लंिबत नाहीत. 

           एखादे िवकास काम व याक रता असलेली आिथक तरतूद ही एक िनरंतर ि या जरी असली तरीही 

भाववाढ व ए टीमेट यामधील बाबीही मह वा या आहेत, यामधील बदल ल ात घेता दरवष  कामाक रता 

आिथक तरतूद करणे आव यक आहे असे मत सिमतीने य  केले. 
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अिभ ाय   

5.3    इतर ामिवकास काय मावरील भांडवली खच, 800 इतर खच, 800 (01) (01) धानमं ी ामसडक योजना या 

लेखािशषाअंतगत 40 कोटी पयांची तरतुद कर यात आली होती. परंत ु यातील फ  .32.38 कोटी एवढा िनधी खच 

कर यात आला व .7.62 कोटी यािपत केल ेअसा आ ेप महालेखाकारां नी यां चे प र छेदात नमूद केला आहे. 

    यासंदभात िवभागामाफत सा ीदर यान सिमती या अस े िनदशनास आण यात आल े क , िव  िवभागाकडून लाव यात 

आले या िनधी कपातीमुळे िवभागाला केवळ .32.38 कोटी ा  झाल ेव तेवढा िनधी या योजनेअंतगत खच झालेला आहे. 

उव रत .7.62 कोटी िनधी िव  िवभागाकडून कपातीमुळे (cut) िवतरीतच न झा यामुळे तो आिथक वषा या अखेर 

तां ि क र या यािपत के याच े सिमतीसमोर सांग यात आले. वा तिवक र या िव  िवभागाकडून िनधीम य े कपात 

झा यामुळे िवभागालास िनधी कमी ा  झाला यामुळे .7.62 कोटी अखिचत िदसत असून तां ि क ्या ही र कम 

यािपत दाखिवण ेआव यक असताना िवभागा या ापनात या रकमेच ेपुनिविनयोजन के याच ेनमूद के यामुळे तसेच िनधी 

कपातीचा उ लेख न के यामुळे सिमतीसमोर व तु ि थती प  होव ू शकली न हती. िवभागाने िनधी कपातीमुळे सरडर 

केले या रकमेसाठी ' यािपत' हा श द वापरला असता तर सिमतीसमोर िवषय अिधक प  झाला असता असेही सिमतीने 

नमूद केले.   

  

िशफारस  

5.4   सदरह प र छेदाअंतगत .40 कोटीची तरतूद असताना .32.38 कोटी खच कर यात आले व 

.7.62 कोटी अखिचत र कम यािपत के याचे मुळ आ ेप महालेखाकार यां याकडून घे यात आलेले आहेत. 

मा  सा ीदर यान सिमतीसमोर िव  िवभागाने लावले या िनधी कपातीमुळे ही र कम िवभागाला ा  झाली 

नाही व यामुळे ती अखिचत रािहली असे प  कर यात आले.  

उपरो  प र छेदा या अनु षंगाने िविनयोजन ले यासंदभात महालेखाकारांचे आ ेपावर चचा करताना सिमतीला 

िनयिमत येणा या अडचणीपैक  सवात मह वाची बाब हणजे िव  िवभागाकडून लाव यात आले या २०% कपातीमुळे 

समिपत कर यात आलेली र कम ही आहे. िवभागासाठी अथसंक पात िनधीची तरतूद कर यात येते. या िनधीवर काही 

वेळेला प रि थतीनुसार िव  िवभागाकडून २०% कपात लाव यात येते. यामुळे हा २०% िनधी िवभागाला िवत रत होत 

नाही. अशा प रि थतीत िवभागाला एकूण ा  तरतूदीपैक  िव  िवभागा या २०% कपातीमुळे ा  होवू  न शकलेली र कम 
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वषाअखेरीस तां ि क या कागदोप ी यािपत (surrender) के याचे दाखवावे लागते व र कम यािपत दाखिव यास 

यावर महालेखाकारांकडून आ ेप न दिव यात येतात. महालेखाकारां नी आ ेप घेत यानंतर हे प र छेद लोकलेखा 

सिमतीसमोर चचला घेणे म ा   ठरते.  सिमतीसमोर िविनयोजन ले यांवर चचा करतेवेळी जा तीत जा त करणाम ये िव  

िवभागा या कपातीमुळे र कम तां ि क या समिपत दाखिवलेली असते व ही बाब िवभागाअंतगत अ यंत तां ि क व पाची 

असताना यात सिमतीचा बहमू य वेळ वाया जातो व िविनयोजन ले याअंतगत मोठया माणात आ ेपांचे प र छेद लं िबत 

िदसतात. यावर अनेकदा सिमतीसमोर चचादेखील झालेली आहे. यासंदभात िव  िवभागाने यथोिचत तोडगा काढून कपात 

कर यात आले या िनधीसंदभात तां ि क या समायोजन कन िवतरीत व अिवतरीत िनधीचे यो य िनयोजन क न 

महालेखाकार यां या तरावर यासंदभात आ ेप येणार नाहीत अशा कारे उपाययोजना कर यात यावी व  अवलं िबले या 

सुधारीत कायप दतीची मािहती सिमतीस ३ मिह या या आत सादर कर यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 
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गृहिनमाण िवभाग 

6.1    भारताचे िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-१३ या वषा या िविनयोजन लेखे अहवालातील अनुदान 

. य-ू३ "गृहिनमाण" या शीषातगत झालेला अिधक खच व बचतीवरील खचासंबंधी महालेखाकारां नी आप या 

अहवालात पुढील माणे अिभ ाय िदले आहेत. 

     ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

धान शीष  
2216-गृहिनमाण 
02-नागरी गृहिनमाण 
800-इतर खच 
800 (03) (05) अपर 
िज हािधकारी (अित./िन का), 
मुंबई शहर, 
मूळ                   2,03,92 
पुनिविनयोजन       -33.50 

 
 
 
 
 
 
1,70,42 

 
 
 
 
 
 
1,70,42 

 
 
 
 
 
 
--- 

 
वाहने िनकाली ठर यान ेवाहना या दु तीवरील खच समािव  कर यात आला नाही. यामुळे आिण मु य व े र  

पदां मुळे .33.50 लाख एवढ्या रकमेचा िनधी यािपत कर यात आला. 

 

ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 अपर िज हािधकारी (अित.िन का.) मुंबई शहर या कायालयास िव ीय वष सन 2012-13 म य े शासन िनणय 

िदनांक 23 जुल,ै 2012 अ वय े एकूण 203.92 ल  इतके अथसंक पीय अनुदान मंजूर कर यात आल े होत.े सदरह 

कायालया या आठमाही आढा यानुसार र  पदांमुळे, जुनी मोटार वाहने िनिलिखत के यामुळे सन 2012-13 या आिथक 

वषात .170.42 ल  इतका य  खच झाला असून उवरीत .33.50 लाख इत या रकमेचा िनधी िदनांक 31.03.2013 

या शासन िनणया वय ेसमिपत कर यात आला. 
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यासंदभात महालेखापाल कायालयाचे अिभ ाय खालील माणे आहेत :- 

 Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

यावर िवभागाचे अिभ ाय खालील माणे आहेत :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .203.92 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. 

यापैक  .170.42 ल  इतका य  खच झाला. र  पदामुळे व जुन ेमोटार वाहन े िनलिखत के यामुळे .33.50 ल  

इतक  तरतूद यािपत कर यात आली आह.े 

               ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

धान शीष  
2216-गृहिनमाण 
02-नागरी गृहिनमाण 
800-इतर खच 
800 (03) (06) अपर 
िज हािधकारी (अित./िन का), 
पि म उपनगरे 
पूरक                 7,49,86 
मूळ                     0,01 
पुनिविनयोजन       -65,90 

 
 
 
 
 
 
6,83,97 

 
 
 
 
 
 
6,83,83 

 
 
 
 
 
 
-0.14 

 

िव  िवभागा दारे कपात लाद यामुळे आिण अिधदान व लेखा कायालयान ेवेतन व भ याची थकबाक शी संबिधत 

देयके न वीकार यामुळे मु य व े र  पदां मुळे माच, 2013 म य ेपुनिविनयोजन/ यपण यां दारे .65.90 लाखांचा िनधी 

काढ यात आला. 

ापन :- 
 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 
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 अपर िजलह्ािधकारी (अित/िन का), पि म उपनगरे या कायालयास िव ीय वष सन 2012-13 म य ेशासन िनणय 

िद.23 जुल,ै 2012 अ वय े एकूण .749.86 ल  इतके अथसंक पीय अनुदान मंजूर कर यात आल े होत.े तसेच शासन 

आदेश िदनांक 28 माच, 2013 अ वय े तुत कायालया या भाडेप ीवरील खच भागिव यासाठी .71.81 ल  इतक  

र कम पुरक अनुदान हणून मंजूर कर यात आली आह.े  अशा कारे एकूण .821.67 ल  इतके अनुदान मंजूर कर यात 

आल ेहोत.े सन 2012-13 या िव ीय वषात तुत कायालयाचा एकूण खच .683.83 ल  इतका झालेला आह.े तसेच सन 

2012-13 या िव ीय वषात र  पद,े अिधदान व लेखा अिधकारी कायालयाकडून वेतन भ याची देयके परत के यामुळे 

तसेच िव  िवभागाने खच कर या या मयादेवर बंधन आण यान ेसदर आिथक वषात  .137.70 ल  इतक  बचत झाली 

असून िदनांक 31.03.2013 या शासन िनणया वय ेसदरह र कम समिपत कर यात आली आह.े 

 

महालेखाकार कायालयाचे अिभ ाय :- 

 Suitably clarification may be given in PAC for not providing copies of supplementary order 

in appropriate time before the finalization of Appropriation account 2012-13. There is difference in 

FMG thereby the saving figures also differs. Necessary clarification for not carrying out 

confirmation of FMG with AG on time may please be given in PAC. 

 

िवभागाच ेअिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .749.86 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. तसेच 

शासन आदेश िदनांक 28/3/2013 अ वय े तुत कायालया या भाडेप ीवरील खच भागिव यासाठी .71.81 ल  इतक  

र कम पुरक अनुदान हणून मंजूर कर यात आली. अस ेएकूण .821.67 ल  इतके अनुदान मंजूर होत े यापैक  एकूण खच 

.683.83 ल  इतका झालेला आह.े र  पद,े अिधदान व लेखा अिधकारी कायालयाकडून वेतन भ याची देयके परत 

के यामुळे तसेच िव  िवभागाने िदनांक 14/01/2013 या शासन िनणयानुसार 20% कपात लाव यामुळे .137.70 ल  

इतक  तरतूद समिपत कर यात आली आह.े 
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                   ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

धान शीष  
2216-गृहिनमाण 
02-नागरी गृहिनमाण 
800-इतर खच 
800 (03) (07) अपर 
िज हािधकारी (अित./िन का), पूव 
उपनगरे 
मूळ                     8,17,69 
पुनिविनयोजन       -1,49,79 

 
 
 
 
 
 
6,67,90 

 
 
 
 
 
 
6,67,89 

 
 
 
 
 
 
-0.01 

 

मु य वेक न वाहने िनकामी अस यामुळे दु तीची काम,े पे ोल, िडझेल यामधील बचत आिण र  पद े न 
भर यामुळे, कमचारी िनवृ  झा यामुळे माच, 2013 म य े .149.79 लाख एवढया रकमेचा िनधी यािपत कर यात आला. 

ापन :- 
 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 अपर िजलह्ािधकारी (अित/िन का), पूव उपनगरे या कायालयास िव ीय वष सन 2012-13 म य े शासन िनणय 

िद.23 जुल,ै 2012 अ वय ेएकूण .817.69 ल  इतके अथसंक पीय अनुदान मंजूर कर यात आल ेहोत.े सन 2012-13 या 

आिथक वषात तुत कायालयाचा य  खच 667.90 ल  इतका झाला आह.े र  पदां मुळे, जुनी मोटार वाहन ेिनलिखत 

के यामुळे र कम िदनांक 31.03.2013 या शासन िनणया वय ेसमिपत कर यात आली आह.े 

महालेखाकार कायालयाचे अिभ ाय :- 

 Reasons for saving/re-appropriation may be given to PAC. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .817.69 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. तुत 

कायालयाचा य  खच .667.90 ल  इतका झाला आह.े 100 र  पदां मुळे व 7 जुनी वाहने िनलिखत के यामुळे 

.149.79 ल  इतक  र कम यािपत कर यात आली आह.े 
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                  ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

मागणी . यू-3 
2216-गृहिनमाण 
31- सहायक अनुदान े(वेतने र) 
(01)(04) राजीव गांधी ामीण 
गृहिनमाण योजना .1 (िवशेष 
घटक योजना) (2216 141 6) 
(योजनांतगत) 
मूळ                     27,00 
पुनिविनयोजन       -27,00 

 
 
 
 
 
 

-- 

 
 
 
 
 
 

-- 

 
 
 
 
 
 

-- 

ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 रा यातील ामीण भागातील दा र य रेषेखालील बेघर कुटूंबाक रता अंमलात आले या राजीव गांधी ामीण िनवारा 

योजना .1 (सुधा रत) या योजनेअंतगत अनुसू िचत जाती वगासाठी सन 2012-13 या आिथक वषात मागणी . य-ू3, 

"2216-गृहिनमाण,  

31-सहायक अनुदान े(वेतने र) (01) (04) राजीव गांधी ामीण गृहिनमाण योजना .1 (िवशेष घटक योजना) (2216 141 

6) (योजनांतगत)" या लेखाशीषाखाली  .27.00 कोटी इतका िनधी  अथसंकि पत कर यात आला होता. यापैक  िव  

िवभागाने 80% हणजेच .21.60 कोटी इतका िनधी उपल ध क न िदला होता. परंत,ु सदर आिथक वषात िज हा ामीण 

िवकास  यं णाकडून अनुसू िचत जाती वगा या लाभा या या◌ा घरकुलांसाठी मागणी ा  झाली नाही. यामुळे शासना या 

मा यतेन े सदर .21.60 कोटी इतका िनधी "2216-गृहिनमाण, 31- सहायक अनुदाने (वेतने र) (01) (06) झोपडप ी 

व छता काम-ेझोपडप ी े फळात राहणा या अनुसू िचत जात ना नागरी सुिवधा पुरिवण े(योजनांतगत) (2216 262 8) या 

बाबीक रता पुनिविनयोजना दारे उपल ध क न दे यात आला. उवरीत 20% हणजेच .5.40 कोटी इतका िनधी 

वषअखेरपयत िव  िवभागामाफत उपल ध न होऊ शक याने तो अथ-1 कायासना या शासन िनणय िदनांक 31.3.2013 

अ वय े यािपत कर यात आला आह.े" 

 सबब, उपरो  प ीकरण ि वका न िवषयां िकत प र छेद वगळ यात यावा, अशी िवनंती महालेखाकार कायालयास 

कर यात येत आह.े 
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महालेखाकार कायालयाचे अिभ ाय :- 

 This was a wrong budget provision without proper study, this scheme was introduced and 

afterwards it was seen a single amount was allocated in the budget provision. Please clarify the 

details regarding this scheme to PAC. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .2700.00 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. सदर 

आिथक वषात िज हा ामीण िवकास यं णाकडून सदर योजनतगत मागणी ा  झाली नाही. याच े ामु याने मु य कारण 

रमाई व इं िदरा आवास योजनेम य े अनुसू िचत जातीच े लाभाथ  नस याबाबत सामािजक याय िवभागान े वषाअखेर या 

ट यात कळिवल.े यामुळे सामािजक याय िवभागा या मा यतेन े .2160.00 ल  इतका िनधी झोपडप ी व छता काम-े

झोपडप ी े फळात राहणा या अनुसू िचत जात ना नागरी सुिवधा पुरिवण े (2213, 2628) या बाबीक रता 

पुनिविनयोजना दारे उपल ध क न दे यात आला. उवरीत .540.00 ल  इतका िनधी िव  िवभागा या कपाती या 

आदेशा या अनुषंगाने यािपत कर यात आला आह.े 

                ( पये हजारात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 
बचत (-) 

मागणी . यू-3 
2216-गृहिनमाण 
31- सहायक अनुदाने (वेतने र) 
(03) आिथक दु बल घटकांना 
घरकुल योजनेसाठी अनुदान, 103 
(03) (06) नवीन चं पूर शहराचा 
िवकास (2216 11 02) 
(योजनांतगत) 
मूळ                     55,00,00 
पुनिविनयोजन       -11,00,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
44,00,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
44,00,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

 

 िव  िवभागान े केवळ 80% िनधी िवत रत कर यास अनुमती िद यामुळे माच, 2013 म य े .11.00 कोटी इतका 

िनधी वषाअखेरीस (माच, 2013) यािपत कर यात आला आह.े 
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ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सन 2012-13 या आिथक वषात "2216 गृहिनमाण, (03) आिथक दु बल घटकांना घरकुल योजनेसाठी अनुदान 

(03) (06) नवीन चं पूर शहराचा िवकास (2216 11 02) (योजनांतगत)" या लेखािशषाखाली .55.00 कोटी इतका िनधी 

अथसंक पीत कर यात आला होता. सदर िनधीच ेिवतरण कर यास परवानगी िमळ याबाबत िव  िवभागास िवनंती कर यात 

आली होती. परंत ु सदर िव ीय वषा या अखेरीस (माच, 2013) िव  िवभागाने यां या प रप क .अंदाज-

2012/ . .64/2012/अथसंक प-3, िदनांक 14.1.2013 अ वय े उपरो  िनधीपैक  .44.00 कोटी हणजेच 80% 

िनधी या िवतरणास अनुमती िदली आह.े सदर िनधी पूणपण े खच कर यात आला असून याबाबतच ेउपयोिगता माणप  

हाडा या नागपूर मंडळान ेसादर केल ेआह.े प रणाम व प उवरीत .11.00 कोटी इतका िनधी वषाअखेरीस (माच, 2013) 

यािपत कर यात आला आह.े 

 सबब, उपरो  प ीकरण वीका न िवषयां िकत प र छेद वगळ यात यावा, अशी िवनंती महालेखाकार कायालयास 

कर यात येत आह.े 

महालेखाकार कायालयाचे अिभ ाय :- 

 Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .5500.00 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. 

यापैक  .4400.00 ल  इतका खच झाला असून िव  िवभागान ेिद.14/01/2013 या शासन िनणयानुसार 20% कपात 

के यामुळे .1100.00 ल  इतक  र कम यािपत कर यात आली आह.े 
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       ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

मागणी . य-ू3 
2216-गृहिनमाण 
31- सहायक अनुदाने (वेतने र) 
(03) (08) िवडी कामगारां ना 
घरकुलांसाठी अथसहा य (रा य 
िह सा) (2216 120 2) 
(योजनांतगत) 
मूळ                     5,00,00 
पुनिविनयोजन       -5,00,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 

मागणी अभावी माच, 2013 म य े .5.00 कोटी इतका संपूण िनधी यािपत कर यात आला आह.े 

ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 सन 2012-13 या आिथक वषात "2216 गृहिनमाण-31-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (03) (08) िवडी कामगारांना 

घरकुलांसाठी अथसहा य (रा य िह सा) (2216 120 2) (योजनांतगत)" या लेखािशषाखाली .5.00 कोटी इतक  तरतूद 

उपल ध होती. या योजनतगत क  शासनाकडून या िवडी कामगार सं थांना घरबांधणीसाठी .40,000/- ित घरकुल इतके 

अथसहा य ा  होत,े या सं थांना यां या मागणीनुसार रा य शासनामाफत .25,000/- ित घरकुल इतके अनुदान मंजूर 

कर यात येते. सन 2012-13 या आिथक वषात कोण याही िवडी कामगार सं थेकडून रा य शासनाकडून दे यात येणा या 

.25,000/- इत या िनधीसाठी मागणी ा  झाली नाही. यामुळे वषाअखेरीस (माच, 2013) उपरो  .5.00 कोटी इतक  

संपूण तरतूद यािपत कर यात आली आह.े 

 सबब, उपरो  प ीकरण वीका न िवषयां िकत प र छेद वगळ यात यावा, अशी िवनंती महालेखाकार कायालयास 

कर यात येत आह.े 
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महालेखाकार कायालयाचे अिभ ाय :- 

 Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .500.00 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. िवडी 

कामगारांक रता क  शासना दारे 100% अनुदाना या मा यमातून घरकुलाक रता िनधी दे यात येतो. परंत ुहा िनधी कमी पडत 

अस यान ेपुरक अनुदानाची आव यकता होती. हणून रा य शासनाने या क ीय योजनेत क  शासना दारे घरकुलांना िनधी 

िदला आह ेयाची खा ी क न यास रा य शासना दारे पुरक अनुदाना या वतं  योजने दारे (िवचाराधीन) (2216 1202) 

योजनेतून) पुरक अथसहा य िवडी कामगारां या सं थां या मागणीनुसार दे यात येते. सन 2012-13 म य े रा य शासनाकडे 

रा य योजने या तरतूदीमधून िनधीची मागणी न आ यान ेखच होऊ शकला नाही. प रणामी .500.00 ल  इतक  र कम 

यािपत कर यात आली आह.े 

         ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

मागणी . य-ू3 
2216-गृहिनमाण 
80 सवसाधारण 
103 गृहिनमाण मंडळ, 
महानगरपािलका, इ याद ना सहा य 
103 (04) (01) जवाहरलाल नेह  
रा ीय नागरी पुन थान अिभयान-
नागरी े ातील गरीबांना मुलभूत 
सेवा-योजना (सवसाधारण योजना) 
(रा य िह सा) (25%) 
मूळ             2,90,69,00             
पुनिविनयोजन       -2,60,15,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,53,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,53,17 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 

 

िटपा/भा य :- िनरंक 
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ापन :- 
 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी पुन थान अिभयानाअंतगत 'शहरी गरीबांना मुलभूत सुिवधा पुरिवण'े हा क  

पुर कृत उप अिभयान, रा यातील 14 नागरी वरा य सं थांम ये राबवि यात येत.े क  व रा य िह याची क पातील 

कटीब दते या अनुषंगाने लागणारा क  व रा य िह याक रताचा िनधी अथसंक पातून िवत रत कर यात येतो. क  

शासना दारे मंजूर क पा या अंमलबजावणी नागरी वरा य सं थांमधून होत अस याने रा य िह याची तरतूद क प 

मंजूरी या व या वषात क  शासनाकडून अपेि त क  िह या या अनुषंगाने वषा या सु वातीस कर यात येते. क पा या 

गतीनुसार क  शासना दारे ा  िनधी कमी माणात ा  झा यास प रणामी रा य िह यात बचत होत.े सदर योजनेसाठी 

मा य असणारे क प ल ात घेऊन .290.69 कोटी इतक  मूळ अथसंक पीय तरतूद कर यात आली होती. परंत ु

.30,53.17  ल  इतका य  खच योजनेअंतगत रा य िह यापोटी झाला आह.े उवरीत .231.82 कोटी पुनिवयोजना दारे 

राजीव गांधी ामीण िनवारा योजनेसाठी उपल ध क न दे यात आल.े .28,33,84,500/- इतक  तरतूद यािपत कर यात 

आली आह.े तसेच सदर योजना ही क  पुर कृत योजना अस यान ेक  िह या या माणात रा य िह सा िवतरीत होतो. या 

वष  क  शासनाकडून या योजनेतंगत ा  क  िह सा कमी माणात उपल ध झा याने तेवढ्या माणात रा य िह साही कमी 

झाला आह.े 

महालेखाकार कायालयाचे अिभ ाय :- 

 Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .29069.00 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. ही 

योजना क  पुर कृत अस याने क  िह या या माणात रा य िह सा िवत रत होतो. यावष  क  शासनाकडून या योजनतगत 

ा  िह सा .90,09.00 ल  इतकाच कमी माणात उपल ध झा यान े तेवढ्या माणात रा य िह सा कमी िवत रत 

कर यात आला. यामुळे य  खच .3053.17 ल  इतका झाला आह.े .231,82.00 ल  इतक  तरतूद 

पुनिविनयोजना दारे उपल ध क न दे यात आली. उवरीत .28,33.84 ल  इतक  तरतूद यािपत कर यात आली आह.े 
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               ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

मागणी . यू-3 
2216-गृहिनमाण 
80 सवसाधारण 
103 गृहिनमाण मंडळ, 
महानगरपािलका, इ याद ना सहा य 
103 (04) (02) जवाहरलाल नेह  
रा ीय नागरी पुन थान अिभयान-
एकाि मक गृहिनमाण व झोपडप ी 
िवकास काय म (रा य िह सा)  
मूळ                    83,26,00           
पुनिविनयोजन       -79,60,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,65,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,65,21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 

 

िटपा/भा य :- 

 क ीय िह या या माणात रा य िह सा कमी िद यामुळे आिण िव  िवभागा या मंजूरीनुसार अनुदाना या 80% 

मयादेत खच के यामुळे माच 2013 म य े पुनिविनयोजन/ यपण यां दारे .33976.62 लाख एवढया रकमेचा िनधी 

काढ यात आला. 

ापन :- 
 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी पुन थान अिभयानाअंतगत एकाि मक गृहिनमाण व झोपडप ी िवकास काय म हा 

क  पुर कृत उप अिभयान रा यातील 93 नागरी वरा य सं थांम ये राबवि यात येते. क  व रा य िह याक रता िनधी 

अथसंक पातून िवत रत कर यात येतो. क  शासना दारे मंजूर क पा या अंमलबजावणी नागरी वरा य सं थांमधून होत 

अस यामुळे क पातील िविवध अडचणीवर मात क न सु  होण ेअपेि त असत.े रा य शासना दारे रा य िह याची तरतूद 

क प मजूरी या अनुषंगाने वषा या सु वातीस कर यात येते. क पा या गतीनुसार क  िह सा ा  झा यावर या 

अनुषंगान ेरा य िह सा िवत रत कर यात येतो. क  शासना दारे ा  िनधी या कमी माणात ा  झा यास प रणामी रा य 
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िह यात बचत होत.े सदर योजनेसाठी .83.26 कोटी इतक  मूळ अथसंक पीय तरतूद कर यात आली होती. .65.21 ल  

इतका य  खच झाला आह.े .60 कोटी पुनिविनयोजना दारे राजीव गांधी ामीण िनवारा योजनेसाठी उपल ध क न 

दे यात आल ेआहेत. .19,60,78,700/- इतक  तरतूद यािपत कर यात आली आह.े 

महालेखापाल कायालयाचे अिभ ाय :- 

 Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .8326.00 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. 

य  खच .365.21 ल  झाला आह.े .6000.00 ल  इतक  तरतूद पुनिविनयोजना दारे राजीव गांधी ामीण िनवारा 

योजनेसाठी .1 करीता उपल ध क न दे यात आल.े .1960.78 ल  इतक  यािपत कर यात आली आह.े 

                ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

मागणी . यू-3 
2216-गृहिनमाण 
80 सवसाधारण 
103 गृहिनमाण मंडळ, 
महानगरपािलका, इ याद ना सहा य 
103 (05) (01) जवाहरलाल नेह  
रा ीय नागरी पुन थान अिभयान-
नागरी े ातील ग रबांना मुलभूत 
सुिवधा (क  िह सा)  
मूळ                    5,77,20,00           
पुनिविनयोजन       -4,87,10,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90,09,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
90,09,02 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 

 

िटपा व भा य :- 

 िव  िवभाग व िनयोजन िवभागा या मंजूरीनुसार एकाि मक गृहिनमाण व गिल छ व ती िवकास योजनेम य ेक ीय 

िह या या िनधी उपल ध कर यासाठी अपेि त क ीय िह सा ा  न झा यामुळे माच, 2013 म य े यपण/पुनिविनयोजन 

यां दारे .48710.98 लाख एवढया रकमेचा िनधी काढ यात आला. 
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ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी पुन थान अिभयानाअंतगत शहरी ग रबांना मुलभूत सुिवधा पुरिवण ेहा क  पुर कृत 

उप अिभयान रा यातील 14 नागरी वरा य सं थांम ये राबिव यात येते. क  व रा य िह याक रता िनधी अथसंक पातून 

िवत रत कर यात येतो. क  शासना दारे मंजूर क पा या अंमलबजावणी नागरी वरा य सं थांमधून होत अस याने 

क पातील िविवध अडचणीवर मात क न सु  होण े अपेि त असत.े रा य शासना दारे क  िह याची तरतूद क प 

मंजूरी या अनुषंगाने व क पाचा ट पा व 3 ह यात िमळणारी र कम यांचा िवचार होऊन वषा या सु वातीस कर यात येते 

क पा या गतीनुसार क  िह सा ा  झा यावर तो क पांना िवत रत कर यात येतो. सदर योजनेसाठी या योजनाअंतगत 

53 क पाम य े .4993 कोटी रकमेच े क प मंजूर असून सदर क प पूणते या िविवध ट यात अस याने .577.20 

कोटी इतक  मूळ अथसंक पीय तरतूद कर यात आली होती. .90,09.02 ल  इतका िनधी क  शासनाकडून ा  झाला 

अस यान े य  खच झाला आह.े .397,10,98,000/- इतक  तरतूद यािपत कर यात आली आह.े तसेच सदर 

योजनेसाठी क  शासनाकडून अपेि त िनधी ा  झालेला नाही. य ात ा  िनधी िवत रत कर यात आलेला आह.े 
महालेखाकार कायालयाचे अिभ ाय :- 

  Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .57720.00 ल  इतक  अथसंक पीत तरतूद मंजूर कर यात 

आली होती. क  शासनाचा िनधी हा क पा या गतीनुसार ा  होत असतो. यानुसार .9009.02 ल  इतका िनधी क  

शासनाकडून ा  झाला. उवरीत बचतीमधून .90,00.00 ल  इतका िनधी जवाहरलाल नेह  रा ीय पनु थान अिभयान 

एकाि मक गृहिनमाण व झोपडप ी व झोपडप ी िवकास काय म (2216 1461) अंतगत क  िह यापोटी िद.31/03/2013 

या FMG या आदेशा वये पुनिविनयोिजत कर यात आला. उवरीत .39710.98 ल  इतक िनधी समिपत कर यात 

आला आह.े 
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               ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) बचत (-) 

मागणी . य-ू3 
2216-गृहिनमाण 
80 सवसाधारण 
103 गृहिनमाण मंडळ, महानगरपािलका, इ याद ना 
सहा य 
103 (05) (02) जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी 
पुन थान अिभयान-एकाि मक गृहिनमाण आिण 
झोपडप ी िवकास काय म (सवसाधारण योजना) 
(क ाचा िह सा) (80%) 
मूळ                    3,00,00,00            
पुनिविनयोजन       -7,34,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,92,65,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,92,65,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 

िटपा/भा य :- 

 िव  िवभागा दारे मा यता ा  अनुदाना या 80% मयादेत खच झा यामुळे माच, 2013 म य े .734.03 लाख 

एवढ्या रकमेचा िनधी काढ यात आला. 

ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी पुन थान अिभयानाअंतगत एकाि मक गृहिनमाण आिण झोपडप ी िवकास 

काय म हा क  पुर कृत उप अिभयान रा यातील 93 नागरी वरा य सं थांम ये राबिव यात येते. क  व रा य िह याक रता 

िनधी अथसंक पातून िवत रत कर यात येतो. क  शासना दारे मंजूर क पा या अंमलबजावणी नागरी वरा य सं थांमधून 

होत अस याने क पातीि◌ िविवध अडचणीवर मात क न सु  होण ेअपेि त असत.े क  शासनाचा िह सा दोन ट यात 

ा  होतो. क पा या गतीनुसार क  िह सा ा  झा यावर या अनुषंगाने रा य िह सा िवत रत कर यात येतो. क  

शासना दारे ा  िनधी या कमी माणात ा  झा यास प रणामी रा य िह यात बचत होत.े सदर योजनेसाठी .300.00 कोटी 

इतक  मूळ अथसंक पीय तरतूद कर यात आली होती. तथािप, िव  िवभागान े िद.14 जानेवारी, 2013 या प रप का वय े

मूळ अथसंक पीय तरतूदी या 80 ट के मयादेम य ेखच कर याबाबत सूचना िद यान ेसुधा रत तरतूद .240.00 कोटी इतक  

झाली. .2,92,65.97 ल  इतका िनधी क  िह यापोटी ा  होऊन य  खच झाला आह.े तसेच या योजनेसाठी .90 

कोटी पुनिविनयोजना दारे उपल ध क न दे यात आल.े .97,34,03,000/- इतक  तरतूद यािपत कर यात आली आहे. 

सव तरतूद खच कर यात आ या अिधक खच (+) िकंवा बचत (-) िनरंक आह.े 
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महालेखाकार कायालयाचे अिभ ाय :- 

  Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .300,00.00 ल  इतक  तरतूद मंजू ी कर यात आली होती. क  
शासनाकडून क  िह यापोटी ा  र कम िवत रत कर यामुळे य  खच .29,297.00 ल  झाला आहे. तरतूद कमी पडत 
अस यान े .90,00.00 ल  इतक  तरतूद गरीबांना मुलभूत सुिवधा पुरिवण,े क  िह सा, सवसाधारण घटक (2216 1452) 
या बचतीतून पुनिविनयोजना दारे ा  कर यात आली. िव  िवभागाची कपात ल ात घेता उवरीत .97,34.03 ल  इतक  

तरतूद यािपत कर यात आली आह.े 

            ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

मागणी . यू-3 
2216-गृहिनमाण 
80 सवसाधारण 
103 गृहिनमाण मंडळ, 
महानगरपािलका, इ याद ना सहा य 
103 (04) (04) जवाहरलाल नेह  
रा ीय नागरी पुन थान अिभयान-
एकाि मक गृहिनमाण आिण 
झोपडप ी िवकास काय म 
(िवशेष घटक योजना) (रा य 
िह सा) (10%) 
मूळ                    30,00,00           
पुनिविनयोजन       -29,26,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73,75 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 

 

िटपा/भा य :- 

 िव  िवभागा दारे मा यता ा  अनुदाना या 80% मयादेत खच के यामुळे माच, 2013 म य े यपण/पुनिविनयोन 

यां दारे .2926.25 लाख एवढ्या रकमेचा िनधी काढ यात आला. 
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ापन :- 
 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी पुन थान अिभयानाअंतगत एकाि मक गृहिनमाण आिण झोपडप ी िवकास 

काय म हा क  पुर कृत उप अिभयान रा यातील 93 नागरी वरा य सं थांम ये राबिव यात येते. क  व रा य िह याक रता 

िनधी अथसंक पातून िवत रत कर यात येतो. क  शासना दारे मंजूर क पा या अंमलबजावणी नागरी वरा य सं थांमधून 

होत अस याने क पातील िविवध अडचणीवर मात क न सु  होण ेअपेि त असत.े रा य शासना दारे रा य िह याची तरतूद 

क प मंजूरी या अनुषंगाने वषा या सु वातीस कर यात येते. क पा या गतीनुसार क  िह सा ा  झा यावर या 

अनुषंगान ेरा य िह सा िवत रत कर यात येतो. क  शासना दारे ा  िनधी या कमी माणात ा  झा यास प रणामी रा य 

िह यात बचत होत.े सदर योजनेसाठी . 30.00 कोटी इतक  मूळ अथसंक पीय तरतूद कर यात आली होती. तथािप, िव  

िवभागाने िदनांक 14 जानेवारी, 2013 या प रप का वय े मूळ अथसंक पीय तरतूदी या 80 ट के मयादेम य े खच 

कर याबाबत सूचना िद यान ेसुधा रत तरतूद .24.00 कोटी इतक  झाली. यापैक  . 14.40 कोटी इतक  तरतूद अनुसू िचत 

जातीचे ाब य असले या झोपडप ी े ात नागरी सुिवधा पुरिवणेक रता सामािजक याय िवभागा या सहमतीने 

पुनिवलोक त कर यात आल.े .14,76,24,800 इतक  तरतूद यािपत कर यात आली आह ेव .73.75 ल  इतका य  

खच झाला आह.े तसेच सदर योजना ही क  पुर कृत योजना अस याने क  िह या या माणात अनुसू िचत जातीच े ाब य 

असणा या लाभा या या क पात रा य िह सा िवत रत होतो. सदर लेखाशीषातंगत पुनिविनयोजनानंतर .73.75 ल  

इतक  तरतूद उपल ध कर यात आली होती व उपल ध कर यात आलेली सव तरतूद खच कर यात आ यान ेअिधक खच 

(+) िकंवा बचत (-) िनरंक आह.े 

महालेखापाल कायालयाचे अिभ ाय :- 

  Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .30,00.00 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. 

यापैक  .14,40.00 ल  इतक  तरतूद अनुसू िचत जातीच े ाब य असले या झोपडप ी े ात नागरी सुिवधा 

पुरिव याक रता सामािजक याय िवभागा या सहमतीन े पुनिविनयोिजत कर यात आली. .73.75 ल  इतका य  खच 

झाला आह.े उवरीत .1486.25 ल  यािपत कर यात आला आह.े 
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        ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

मागणी . य-ू3 
2216-गृहिनमाण 
80 सवसाधारण 
103 गृहिनमाण मंडळ, 
महानगरपािलका, इ याद ना सहा य 
103 (06) (01) झोपडप ी 
िनवासी आिण नागरी े ातील 
गरीबांसाठी राजीव आवास योजना 
(क ाचा िह सा) (50%) 
मूळ                    50,00,00           
पुनिविनयोजन       -50,00,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 

 

िटपा/भा य :- 

 या योजनेअ वय े क  सरकारकडून िनधी न िमळा यामुळे याबरोबर िव  िवभागा दारे मा यता ा  अनुदाना या 

80% मयादेत खच के यामुळे माच 2013, 2013 म य े .5000 लाख एवढया रकमेचा संपूण िनधी परत कर यात आला. 

ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 क  शासना दारे सु  कर यात आलेली राजीव आवास योजनेची अंमलबजावणी कर यापूव  पूवतयारी व पथदश  
क प घे याक रता क  शासनाकडून क प मा य होऊन क  िह सा ा  झा यास असा िनधी िवत रत कर या या उ ेशाने 

िनधी अथसंक पीत कर यात आला होता. परंत ु रा य शासना दारे योजने या अंमलबजावणीसंदभात िनणय होऊ शकला 
नाही. सदर योजनेसाठी .50.00 कोटी इतक  मुळ अथसंक पीय तरतूद कर यात आली होती. तथािप, िव  िवभागान ेिदनांक 
14 जानेवारी, 2013 या प रप का वय े मूळ अथसंक पीय तरतूदी या 80 ट के मयादेम य े खच कर याबाबत सूचना 
िद यान े सुधा रत तरतूद .40.00 कोटी इतक  झाली. तसेच सदर योजनेतंगत क  शासनाकडून िनधी िवत रत कर यात 
आलेला नाही. सबब, संपूण अथसंक पीय तरतूद यािपत कर यात आली आह.े या तव सदर लेखािशषातगत अिधक खच 
(+) िकंवा बचत (-) िनरंक आह.े 
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महालेखापाल कायालयाचे अिभ ाय :- 

  Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .50,00.00 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. सदर 

योजनतगत क  शासनाकडून िनधी िवत रत कर यात आला नाही. यामुळे संपूण .50,00.00 ल  इतक  तरतूद यािपत 

कर यात आली आह.े 

        ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

मागणी . य-ू3 
2216-गृहिनमाण 
80 सवसाधारण 
800  इतर खच 
 (04) (01) महारा  गृहिनमाण 
अिधिनयम, 2012 अंतगत 
गृहिनमाण िनयामक ािधकरण 
(2216 2664)  
मूळ                    1,25,01           

यापण                 ---- 

 
 
 
 
 
 
 
 
00.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
00.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
00.00 
 

 

 य  आव यकते या आधारे माच, 2013 म य े यापण/पुनिविनयोजन या दारे .125.01  लाख एवढ्या रकमेचा 

िनधी उपल ध कर यात आला. 

ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 महारा  गृहिनमाण िनयामक ािधकरणासाठी पय े125.01 ल  इतक  तरतूद अथसंकि पत कर यात आली होती. 

 परंत ुवष 2012-13 म य े ािधकरणाची थापना होव ून शक याने हा िनधी परत कर यात आला. 
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महालेखापाल कायालयाचे अिभ ाय :- 

  Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .1,25.01 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. सदर 

तरतूदीमधून अिपल अिधकारी कायालयास 06-दू र वनी, वीज व पाणीशु क याक रता .36,000/- र कम पुनिविनयोजनाने 

उपल ध क न दे यात आलेली आहे. वष  2012-13 म य े ािधकरणाची थापना होव ून शक याने उवरीत .1,24.65 ल  

इतका िनधी यािपत कर यात आला आहे. 

    ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

मागणी . य-ू3 
2216-गृहिनमाण 
80 सवसाधारण 
800  इतर खच 
 (04) (02) महारा  गृहिनमाण 
अिधिनयम, 2012 अंतगत 
गृहिनमाण अपीलीय यायािधकरण 
(2216 2673)  
मूळ                    1,25,01     
पुनिविनयोजन      -1,25,01       

यापण                 ---- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
00.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
00.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
00.00 
 

 

 महारा  गृहिनमाण अिधिनयम, 2012 ह े िवधेयक मंजूर न झा यामुळे माच, 2013 म य े पुनिविनयोजन/ यपण 

या दारे .125,01 लाख एवढ्या रकमेचा िनधी काढ यात आला. 

ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे. 
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 महारा  गृहिनमाण अपीलीय यायािधकरणासाठी पय े125.01 ल  इतक  तरतूद अथसंकि पत कर यात आली 
होती. 

 परंत ुवष 2012-13 म य े यायािधकरणाची थापना होव ून शक याने हा िनधी परत कर यात आला. 

महालेखापाल कायालयाचे अिभ ाय :- 

  Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े . 1,25.01 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. परंत ु

वष 2012-13 म य े यायािधकरणाची थापना होव ून शक याने .29.05 ल  इतका िनधी यािपत कर यात आला आहे. 

आव यकतेनुसार .24.08 ल  इत या रकमेच े अिपलीय यायािधकरणा या कायालयाच े हाडाकडे असणा या थक त 

भाड्यापोटी (2216 0672) या लेखाशीषाखाली पुनिविनयोिजत कर यात आल े आहेत. या िशवाय .71.80 ल  इतका 

िनधी (2216 1309) या लेखाशीषाखाली (अपर िज हािधकारी/पि म उपनगरे यां या अंधेरी व वां  े येथील भाडे 

दानाक रता) व वािषक ह याची ितपूत  .9,000/- (2216 0643) अस े एकूण .95.96 ल  इतका िनधी िदनांक 

31/03/2013 या आदेशा वये पुनिविनयोिजत कर यात आला. 

( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
मागणी . यू-3 
2216-गृहिनमाण 
80 सवसाधारण 
800  इतर खच 
 800 (00) (09) महारा  आ य 
थान िनधीसाठी रा याच ेअंशदान 

मूळ                    50,00,00   
पुनिविनयोजन      -10,00,00    

 
 
 
 
 
 
40,00,00 

 
 
 
 
 
 
40,00,00 
 

 
 
 
 
 
 
--- 
 

 

िटपा/भा य :-  

 िव  िवभागा दारे मा यता ा  अनुदाना या 80% मयादेत खच के यामुळे माच, 2013 म य े .1000 लाख एवढ्या 

रकमेचा िनधी परत कर यात आला. 
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ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे. 

 रा य व क  शासना या योजनांना अथसंक पा यित र  पूरक िनधी उपल ध हावा याक रता शासना या मा यतेन े
िदनांक 31 म,े 2010 या शासन िनणयानुसार हाडा या तरावर महारा  िनवारा िनधी थािपत कर यात आला आह.े रा य 
शासना दारे तुत िनधीत .100 कोटी इतका िनधी अंशदान हणून दे याबाबत तरतूद आह.े या अनुषंगाने मागील 
वषापासून ट याट यान ेअंशदान हणून िनधी िवत रत होत असतो. सन 2012-13 या वषाक रता .50.00 कोटी इतक  मूळ 
अथसंक पीय तरतूद कर यात आली होती. तथािप, िव  िवभागान ेमूळ अथसंक पीय तरतूदी या 80 ट के मयादेम य ेखच 
िव  िवभागा या िदनांक 14 जानेवारी, 2013 या प रप कानुसार कर याबाबत सूचना िद यान ेसुधा रत तरतूद .40.00 
कोटी इतक  झाली. सदरह .40 कोटी इतक  तरतूद िवत रत कर यात आली आह ेव उवरीत .10 कोटी वषाअखेर समिपत 
कर यात आली. या तव सदर लेखाशीषातगत अिधक खच (+) िकंवा बचत (-) िनरंक आह.े 

महालेखापाल कायालयाचे अिभ ाय :- 

  Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 
 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े . 50,00.00 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. 
िव  िवभागान ेमूळ अथसंक पीय तरतूदी या 80% तरतूद खच कर याची मंजूरी िद यामुळे उवरीत .10,00.00 ल  इतक  
तरतूद यािपत कर यात आली आह.े 

             ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
मागणी . यू-3 
2216-गृहिनमाण 
02 नागरी गृहिनमाण 
800  इतर खच 
 800 (01) (01) महारा  
झोपडप ी े  सुधारणा 
अिधिनयम, 1971 अंतगत 
असले या यायािधकरणावरील 
खच 
मूळ                    16,24 
पूरक                   0,01 
पुनिविनयोजन      -23,59   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
39,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
42,05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+2,21 
 
 

 य  आव यकतेनुसार माच 2013 म य े पुनिविनयोजना दारे .23.59 लाख एवढ्या रकमेचा अित र  िनधी 

दे यात आला. 
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ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 
खालील माणे नमूद केले आहे. 

 महारा  झोपडप ी (स.ुिन.व.प.ु) यायािधकरण या कायालयास िव ीय वष सन 2012-13 म य े शासन िनणय 

िदनांक 23 जुल,ै 2012 अ वय े एकूण .16.24 ल  इतके अथसंक पीय अनुदान मंजूर कर यात आल े होत.े सदर 

कायालया या  भाडेप ी व कर या उि ांसाठी पुरक अनुदान व पुनिविनयोजनाने िद.30 माच, 2013  या शासन िनणया वय े

.24.08 ल  इतके अनुदान मंजूर कर यात आल.े यानुसार सन 2012-13 या िव ीय वषात सदरह कायालयास .40.32 

ल  इतके य  सुधारीत अनुदान मंजूर कर यात आले होत.े सन 2012-13 या आिथक वषात सदरह कायालयाचा य  

खच .39.84 इतका झाला. एकूण .48,000/- इतक  बचत झाली असून सदरह र कम िदनांक 31.03.2013 या शासन 

िनणया वय ेसमिपत कर यात आली आह.े 

महालेखापाल कायालयाचे अिभ ाय :- 

 In the EM department has stated that the revised estimates sanctioned by the finance 
Department was Rs.24.08 lakh. However, it may be clarified as to whether re-appropriation order 
was  issued for increase in the grant and also whether FMG was confirmed with A.G. Reasons for 
not carrying out the same may be explained in PAC. 
िवभागाचे अिभ ाय :- 
 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .16.24 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. सदर 
कायालया या भाडेप ी व कर या उ ी ांसाठी पुरक अनुदान .1000/- व पुनिविनयोजनाने एकूण .24.08 ल  इतके 
अनुदान मंजूर कर यात आल.े आव यकतेनुसार िदनांक 31 माच, 2013 पयत य  खच .39.84 ल  इतका झाला. 
उवरीत .00.48 ल  इतक  तरतूद यािपत कर यात आली आह.े 

               ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
मागणी . यू-3 
2216-गृहिनमाण 
31-सहायक अनुदाने (वेतने र) 
800 (01) (03) राजीव गांधी 

ामीण गृहिनमाण योजना .1 
(योजनांतगत) 
मूळ                    1,06,55,00 
पुनिविनयोजन      -2,38,69,00 

 
 
 
 
 
 
3,45,24,00 

 
 
 
 
 
 
3,45,23,64 
 

 
 
 
 
 
 
-0,36 
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ापन :- 
 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

 
 रा यातील ामीण भागातील दा र ् य रेषेखालील बेघर कुटूंबाक रता अंमलात आले या राजीव गांधी ामीण िनवारा 

योजना .1 या योजनेअंतगत सन 2012-13 या आिथक वषात मागणी . यू-3 "2216-गृहिनमाण, 31-सहा यक अनुदाने 

(वेतने र) (01) (03) राजीव गांधी ामीण गृहिनमाण योजना .1 (योजनांतगत)" या लेखाशीषाखाली .10655 लाख 

इतक  अथसंक पीय तरतूद कर यात आली होती. परंत ु योजनेसाठी अिधक िनधी आव यक अस याने पुनिविनयोजनाने 

260,00 ल  इतका िनधी उपल ध क न दे यात आला. एकूण िनधी मूळ अथसंक पीय तरतूद 10655 अिधक 

पुनिविनयोजनान े उपल ध क न िदलेला िनधी 260,00 ल  असा एकूण 366,55 ल  असा होता. िव  िवभागान े मूळ 

अथसंक पीय तरतूद पैक  (10655 ल ) फ  80%च िनधी 85,24 ल  िवत रत के याने उवरीत 20% िनधी 21,31 ल  

िनधी खच कर यात आला. .36,400 इतक  बचत यािपत करण ेआव यक होत.े परंत ुत े यािपत कर यात आल ेनाहीत. 

यापुढे याबाबत द ता घे यात येईल. 

 
महालेखापाल कायालयाचे अिभ ाय :- 

  Reasons for surrendered of funds Rs.36,400 may be explained in PAC. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े . 106,55.00 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. 

परंत ुयोजनेसाठी अिधक िनधी आव यक अस याने पुनिविनयोजनाने .260,00.00 ल  इतका िनधी उपल ध क न दे यात 

आला असून एकूण .366,55.00 ल  इतका िनधी उपल ध कर यात आला. यापैक  .345,23.64 ल  िनधी खच 

कर यात आला. यापैक  .345,23.64 ल  िनधी खच कर यात आला. िव  िवभागाने मूळ तरतूदी या 80% िनधी 

उपल ध क न िद यान े उवरीत 20% तरतूद ( .21,31.00 ल ) यािपत कर यात आला. उवरीत .36,400/- इतक  

िकरकोळ बचत यािपत करणे आव यक होत.े परंत ुती यािपत कर यात अनावधान ेिदनांक 31 माच, 2013 या FMG 

या आदेशात दशिव यात आली नाही. 
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    ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

मागणी . य-ू3 
2216-गृहिनमाण 
80-सवसाधारण 
103-गृहिनमाण मंडळे, महामंडळे 
इ याद ना सहा य 
103 (01) (06) झोपडप ी सुधार 
काम ेगिल छ व तीम ये राहणा या 
अनुसू िचत जाती या य ना 
सुिवधा पुरिवण े(िवशेष घटक 
योजना) (2216 2628) 
मूळ                    60,00,00 
पुनिविनयोजन        24,00,00 

 
 
 
 
 

 
84,00,00 

 
 
 
 
 
 
84,00,00 

 
 
 
 
 
--- 
 
 

  

कोणतेही िविनिद  कारण न देता, वर नमूद केले या िशषाखाली माच, 2013 म य ेपुनिविनयोजना दारे .26269 

लाख एवढ्या रकमेचा अित र  िनधी दे यात आला. 

ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माणे नमूद केले आहे. 

सन 2012-13 या आिथक वषात मुंबई शहर व मुंबई उपनगर िज ातील मतदार संघातील दिलत व यांम य े

लोकोपयोगी व अ याव यक नागरी सुिवधा पुरिव यासाठी सामािजक याय िवभागा या िवशेष घटक योजनतगत .60 कोटी 

अथसंकि पत कर यात आला होता. तथािप, याच योजनांसाठी मागील वषात उपल ध क न दे यात आले या िनधीपैक  

बराचसा िनधी अखिचत रािह याने, िव  िवभागान े .60 कोटी िनधीपैक  सुधा रत अंदाजा दारे .48 कोटी इतका िनधी 

अं ितमत: िवत रत कर यात आला. सदर िनधी हाडा ािधकरणांस शासन िनणय िनधी  2012/ . .292/झोपिन-2, 

िद.30.3.2013 अ वय ेउपल ध क न दे यात आला आह.े 
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 बालकांचा मोफत व स चा अिधकार अिधिनयम, 2009 (RTE 2009) तसेच मा.सव च यायालयाने िदले या 

आदेशानुसार रा यातील सव शाळांम य े िदनांक 31.03.2013 पयत मुला-ंमुल क रता वतं  व छतागृहाची सुिवधा 

उपल ध क न दे या या अनुषंगान ेमुंबई शहर व उपनगर िज ातील गिल छ व यांमधील शाळांना िप याच े व छ पाणी व 

िप याच ेपाणी उपल ध क न दे या या अनुषंगान ेसामािजक याय िवभागान ेपुनिविनयोजना दारे सन 2012-13 या आिथक 

वषात .36 कोटी इतका िनधी उपल ध क न िदला होता. सदर िनधी हाडा ािधकरणांस शासन िनणय .िनधी 

2013/ . .45/झोपिन-2, िदनांक 30.3.2013 अ वय े उपल ध क न दे यात आला. सदरह िनधी पुनिविनयोजना दारे 

उपल ध क न घेतांना िव  िवभागास पु रेशी कारणमीमांसा दे यात आली होती.  

महालेखापाल कायालयाचे अिभ ाय :- 

 Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

  सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .60,00.00 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली 

होती. तथािप, याच योजनासाठी मागील वषात उपल ध  क न दे यात  आले या िनधीपैक  बराचसा िनधी अखिचत 

रािह यामुळे िव  िवभागान े 80% इतक च हणजेच .48,00.00 ल  इतका िनधी उपल ध क न िदला. यामुळे 20% 

हणजेच .12,00.00 ल  इतक  तरतूद समिपत कर यात आली. 

 मा.सव च यायालयाने िदले या आदेशानुसार रा यातील सव शाळांम य ेमुलांमुल क रता वतं  व छतागृहाची 

सुिवधा उपल ध क न दे या या अनुषंगाने मुंबई शहर व उपनगर िज ातील गिल छ व यांमधील शाळांना व छ िप याच े

पाणी उपल ध क न दे या या अनुषंगान ेसामािजक याय िवभागान े  पुनिविनयोजना दारे सन 2012-13 या आिथक वषात 

.36,00.00 ल  इतका िनधी उपल ध क न िदला. यात राजीव गांधी ामीण गृहिनमाण योजना .1 अंतगत (2216 

1416) (िवशेष घटक योजना) अंतगत अथसंकि पत .21,60.00 ल  इतकया रकमेच ेव जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी 

पुन थान अिभयान-एकाि मक गृहिनमाण व झोपडप ी िवकास काय म (िवशेष घटक योजना) (रा य िह सा) (2216 

2575) मधून .14,40.00 ल  अस े .36,00.00 ल  रकमेचा समावेश आह.े हा िनधी पूणपण े िवत रत कर यात आला 

आह.े 
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               ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

मागणी . यू-3 
2216-गृहिनमाण 
80-सवसाधारण 
800- इतर खच 
(00) (02) मुंबई  इमारत दु ती  व 
पुनरचना िनधीत जमा कर याक रता   
शासक य अंशदान हणून  महारा  
गृहिनमाण व े िवकास 

ािधकरणाला र म देण े(2216 
0592)  
मूळ                    38,00,00 
पूरक                   0,01 
पुनिविनयोजन       31,81,91 
एकूण                   69,82,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69,82,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69,82,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00,00 
 
 

 

ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात गृहिनमाण िवभागान े िदले या प ीकरणा मक ापनात 

खालील माण ेनमूद केल ेआह.े 

 मुंबई इमारत दु ती व पुनरचना िनधीत जमा कर याक रता शासक य अंशदानापोटी वष 2012-13 साठी 3800.00 

ल  इतक  अथसंक पीय तरतूद कर यात आली होती. 

 मा  शासक य अंशदानापोटी ावया या रकमेपोटी थकबाक  िश लक अस याने थकबाक पोटीची 3182 ल  

र कम उपल ध क न दे यासाठी पुरवणी मागणी सादर कर यात आली. हा संपूण खच मंजूर दे यासाठी पुनिविनयोजनाने 

भागिवण ेश य अस याने याबाबत माच, 2013 या  अिधवेशनात पय े1000/- रकमेची ला िणक पुरवणी मागणी मा य 

कर यात आली. 

 उपल ध क न दे यात आलेली एकूण अथसंक पीत तरतूद .6982.00 ल  मुंबई इमारत दु ती व पुनरचना िनधीत 

जमा कर याक रता महारा  गृहिनमाण व े िवकास ािधकरणाला संपूणत: िवत रत कर यात आली. 
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महालेखापाल कायालयाचे अिभ ाय :- 

 Reasons for surrendered of funds may be incorporated in the reply to PAC. 

िवभागाचे अिभ ाय :- 

 सदर लेखाशीषाखाली िव ीय वष 2012-13 म य े .38,00.00 ल  इतक  तरतूद मंजूर कर यात आली होती. मा  

शासक य अंशदानापोटी ावयाची थकबाक  िश लक अस याने .31,82,00 ल  र कम उपल ध क न दे यासाठी पुरवणी 

मागणी सादर कर यात आली. हा संपूण खच मंजूर अनुदानातून पुनिविनयोजनाने भागिवणे श य अस याने याबाबत माच, 

2013 या अिधवेशनात .1000/- रकमेची ला िणक पुरवणी मागणी मा य कर यात आली. सदर र कम रा य िह सा 

सहा यक अनुदान (2216 1425) ा लेखाशीषामधून .31,82.00 ल  इतका िनधी पुनिविनयोिजत क न दे यात आल े

आहेत. 
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सा  :- 
 उपरो  िवषयासंदभात अिधक मािहती जाणून घे यासाठी सिमती या िदनांक  

18 जानेवारी, 2017 रोजी अपर मु य सिचव, गृहिनमाण िवभाग यांची सा  आयोिजत कर यात आली होती. 

 तथािप, अपर मु य सिचव, गृहिनमाण िवभाग हे या दर यान दोन आठवड्या या िश ण 

काय मासाठी गेले अस याने मु य कायकारी अिधकारी, हाडा यां याकडे गृहिनमाण िवभागाचा अित र  

भार सोपिव यामु ळे मु य कायकारी अिधकारी, हाडा हे सिमती या उ  बैठक स सा  दे यासाठी उपि थत 

होते. 

 अपर िज हािधकारी (अित/िन का) मुंबई शहर, अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पि म उपनगरे, 

अपर िज हािधकारी (अित/िन का) पूव उपनगरे, मागणी . य-ू3, धान शीष 2216, अपर िज हािधकारी 

(अित./िन का) मुंबई शहर, अपर िज हािधकारी (अित./िन का) पि म उपनगरे, अपर िज हािधकारी 

(अित.िन का) पूव उपनगरे या अंतगत िवभागाने पुनिविनयोजन केले आहे क  सरडर केले आहे ? अशी 

िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी यासंदभात खुलासा केला क , गृहिनमाण िवभागाकडे 

अपर िज हािधका यांची ३ कायालये आहेत. यातील एक मुंबई शहर येथे आहे. मुंबई उपनगराम ये पूव पि म 

असे २ भाग होतात. यािठकाणी काही र कम सरडर झालेली आहे. ती आ थापनेची र कम होती. या या 

वेळेस जी र  पदे होती ती या वष  भरली गेली नाहीत.  याबाबत असे आहे क , मुंबईम ये एकंदर सव 

िवभागाची पद भरती महारा  लोकसेवा आयोगामाफत होत असते. िवभागाकडून महारा  लोकसेवा 

आयोगाकडे पदभरतीची मागणी ( र वीजीशन) केली जाते. मा  आजही अशी प रि थती आहे क , महारा  

लोकसेवा आयोगाकडे ३-४ वषाचा बॅकलॉग आहे. साधारणत: ३ वषापूव  गृहिनमाण िकंवा हाडाने अमूक 

इत या पदांची आव यकता अस याबाबत मागणी केली अस यास महारा  लोकसेवा आयोग ४ वष मागे 

आहे. यामु ळे जे पैसे सरडर झालेले आहेत, ती र कम दोन कारची आहे. एक तर पदे न भर याने पगारावरील 

खच आहे. दु सरे हणजे गाड्यांवरील खच आहे. िवभागाने गाड्यांची मागणी क नही २-३ वष या िमळा या 

नाहीत. माग या वष  १६ वाहनां या अगे ट केवळ ६ वाहनां चे पैसे िमळालेले आहेत आिण ती ६ वाहने खरेदी 
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कर यास िवभागाने अित र  िज हािधकारी, कायालय, मुंबई शहर, पूव  व पि म उपनगरे या ितघांना परवानगी 

िदली आहे.िवभागाने िदले या उपरो  प ीकरण सिमतीने मा य केले.  

राजीव गांधी ामीण गृहिनमाण योजना .-1 (िवशेष घटक योजना)  राजीव गांधी ामीण गृहिनमाण 

योजना . 1 याम ये एससीपी व जनरल असे २ कंपोनंट आहेत. याम ये फ  या योजनेत पैशाची बचत झाली 

तो दु स या योजनेवर िदलेला आहे असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस िवशद केले असता या अनु षंगाने सिमतीने 

िवचारणा केली क , राजीव गांधी ामीण गृहिनमाण योजने या ट पा-१ व ट पा-२ अशा दोन योजना हो या. 

यातील ट पा-२ ला मागणी नसेल परंत,ु ट पा-१ ला खूप मागणी आहे. पण िवभागाकडून सांग यात येते क , 

मागणीच नाही.  मा  ट पा-१ म ये ओबीसी, इतर समाज तसेच जनरल वगवारीतूनही खूप मागणी आहे. 

याबाबत िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , एससीपी म ये िडमांड न हती. कारण याला पॅरलल रमाई व 

आयएवाय अशा दोन योजना सु  हो या. 

              राजीव गांधी योजनेतील ट पा-१ म ये ९५ ट केिनधी िमळतो. याम ये केवळ  

५-१० ट के इत या लोकवगणीची अट आहे ती देखील ते प र म क न देऊ शकतात अशी ही योजना आहे. 

ओबीसी िकंवा जनरल वगातील लोकांना घरकुले िमळत नाहीत. रमाई आवास योजनेत िमळणारी घरकुले 

िविश  समाजापु रती आहेत. यामु ळे या योजनेला ितसाद िमळाला नाही हे हणणे व तिु थतीला ध न नाही. 

येथे सरडर हणजे रॲ ोि एशन क न घेतले आहे ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय 

सिचवांनी सिमतीस सां िगतले क ,  कायालयीन अिभलेखा माणे  या पट युलर वषाम ये तशी प रि थती होती. 

सन २०१२-२०१३ म ये बरेचसे लाभाथ  रमाई व आयएवाय योजनेम ये गे याने जी बचत झाली ती िवभागाने 

तेथे वापरली.   

              लाभाथ  दु स या योजनेत गेले हे मा य आहे. मा  एखादी योजना सु  केली तर ितला लाभाथ  िमळत 

नाहीत, असे कधी होते काय ? याचाच अथ िवभागाने यासाठी य न केले नाहीत. जे पैसे िश लक आहेत ते 

दु सरीकडे वापरावे असे केले, ही व तु ि थती आहे. अ यथा योजनेला ितसाद िमळत नाही, लाभाथ  िमळत 

नाहीत ही गो  मा य हो यासारखी नाही. सदर योजना ही इं िदरा आवास योजने सारखीच आहे.ट पा-२ अवघड 
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आहे. मा  ट पा-१ ला खूप मागणी होती ही बाब सिमतीने िनदशनास आणली असता िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतले क , या वष  या योजनेला लाभाथ च िमळाले न हते. 

              पूण रा यात कोठेही लाभाथ  िमळाले नाहीत काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय 

सिचवांनी सां िगतले क ,  तो तर केवळ आ थापनेवरील खच होता. सामािजक याय िवभागाने प  िद यानंतरचा 

हा  आहे. सामािजक याय िवभागाने कळिवले क , याम ये या वष  लाभाथ  नाहीत. सिमती या 

हण यानुसार इतर वष  यालाही मागणी असू  शकेल. मा  सन २०१२-२०१३ या वष  सामािजक याय 

िवभागाकडून क यु िनकेशन झा यानंतरच गृहिनमाण िवभागाने िनधी ा सफर केलेला आहे. 

           सदर  योजनेची अंमलबजावणी कर याक रता िवभागाने य न केले नाहीत, हणून लाभाथ  िमळाले 

नाहीत. अ यथा लाभाथ  िमळत नाहीत असे होते काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय 

सिचवांनी याबाबत खुलासा केला क , वेगवेग या िज ां चे जे डीआरडीए आहेत यां याकडून तसे 

क यु िनकेशन िवशेष घटक योजनेचे कं ोिलंग िडपाटमट हणून सामािजक याय िवभागाकडे गेले. सामािजक 

याय िवभागाने ते गृहिनमाण िवभागाला कळिवले. 
 

 िवडी कामगारांना घरकुलासाठी अथसहा य (रा य िह सा) :- 

िवडी कामगारां या घरकुलांना ावया या अथसहा याशी संबंिधत हा मु ा असून िवडी कामगारांना या 

वष  पैसेच िमळाले नाहीत काय ? िवभागाने याम ये ५ कोटी पये सरडर केले आहेतही बाब सिमतीने 

िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय सिचवानंी सां िगतले क , हा िनधी रा य िह शामधून िदला जातो.  क  

शासनाकडून काही योजना एखा ा सोसायटीला योजना मंजू र झा यानंतर रा य शासनाकडून रा याचा िह सा 

िदला जातो.  काही ठरािवक वषात िवडी कामगारांसाठी क  शासनाकडून योजनाच मंजू र झालेली न हती. 

       याबाबत योजना मंजू र क न घे यासाठी िवभागाकडून ताव पाठिवलेला होता  

काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , क  शासनाची िवडी कामगार 

योजना आहे. ती डायरे ट सोसायटीला ॲ ोच होत असते. क  शासनाने योजना मंजू र के यानंतर रा य 

शासनाला रा याचा िह सा देणे म ा  आहे. 
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जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी पुन थान अिभयान नागरी े ातील गरीबांना मुलभूत सेवा योजना 

(सवसाधारण योजना (रा य िह सा)  :- 

या योजनेअंतगत 290 कोटी पयां पैक  गृहिनमाण िवभागाने 260 कोटी पये सरडर केले आहेत, 

याबाबत सिमतीला मािहती देताना िवभागीय सिचवांनी सिमतीस सां िगतले क , सन 2007-2008, 2008-

2009, 2009-2010 आिण 2010-2011 म ये बीएसयुपी आिण आयएचएसडीपी या संदभातील मु े आहेत. 

क  शासनाकडून जेवढी घरकुले रा य शासनासाठी मंजू र होतात, यासंदभात रा य िह सा िदला जातो. काही 

िठकाणी घरांची सं या कमी झा यामुळे तेवढ्या माणात रा य शासनाचा रा य िह सा वाचलेला आहे. क  

शासनाकडून जेवढी घरकुले मंजू र होतात, या माणात रा य शासनाने रा य िह सा िदलेला आहे. 

        येथे सव िठकाणी पुनिविनयोजन केलेले आह.े याचाच अथ िवभागाने अंदाजप क बरोबर केलेले नाही, 

असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी यासंदभात सां िगतले क , काही वषात दोन ते तीन 

कारणांमु ळे तसे घडलेले आहे. दु काळी आिण वाळू या कमतरतेमु ळे ए टीमेटचा अंदाज चकुलेला 

होता.  प रणामी योजना राबिव यासाठी िवलंब झालेला होता. तसेच काही िठकाणी घरकुलांची सं या कमी 

झालेली होती. अशा कार या अनेक कारणांमु ळे अंदाजप काचा अंदाज चुकलेला होता. 

             क  शासनाकडून मा यता िमळाली होती काय ? व यां याकडून िनधी िमळाला होता काय ? अशी 

िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सदरह क प मंजू र होते. काही कारणांमु ळे 

या वषात कामे होऊ शकलेली नाहीत.व क  शासनाकडून िनधी िमळाला न हता. 

            सिमतीने पु ढे िवचारणा केली क , रए बस केले जाते क , िनधी िदला जातो ? यावर िवभागीय 

सिचवांनी सां िगतले क , यां याकडून पिह या थम डीपीआर मंजू र केला जातो. यानंतर 40 ट के िनधी 

िवत रत केला जातो. सदरह िनधी यवि थत खच झाला तर पुढील कामे कर यासाठी िनधी िवत रत केला जातो. 

काही शहरांम ये ठरािवक वषात वाळूची कमतरता आिण पा याची टंचाई उ व यामुळे योजना राबिव यासाठी 

िवलंब झालेला होता. आजिमतीस क याण आिण मालेगाव येथील योजना याच कारणांमु ळे रखडले या 

आहेत. या िठकाणी थािनक कारणांमु ळे या योजना रखडले या आहेत. तसेच काही िठकाणी बेिनिफशरी 

आिण कोट केसेसमळेु योजना रखडले या आहेत. 
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             वाळूची कमतरता आिण पा याची टंचाई उ व यामुळे योजना राबिव यासाठी िवलंब झालेला आहे, 

असे लेखी उ रात नमूद केले आह.े स :ि थतीत योजना राबिव यासाठी कोणते य न केले जात आहेत ? या 

िठकाणी योजना पूण झाले या आहेत, अशा िठकाण या लाभा याना योजनेचा फायदा झालेला आहे काय ? 

अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी खुलासा केला क , याम ये दोन ते तीन कार 

आहेत. मु य सिचवांनी या योजना मंजू र झाले या आहेत, यासंदभात क  शासनाने िदले या सूचने या 

अनु षंगाने दोन वेळा ि हडीओ कॉ फर स ग ारे संबंिधत अिधका यांसमवेत बैठका आयोिजत केले या आहेत. 

या अपूण योजना आहेत, या पूण कर यासाठी नगरपािलका, महानगरपािलका आिण िज हािधका यांना 

आव यक या सूचना िदले या आहेत. या योजना पूण झाले या आहेत, परंतु  लाभाथ  िनवडी या  िवलंबामुळे 

या लांबले या आहेत, यासंदभात िज हािधका यांनी पुढाकार घेऊन या सोडिव यासाठी य न कर या या 

सूचना िदले या आहेत. यासंदभात मु य सिचवांनी नगरपािलका आिण महानगरपािलके या आयु ांसमवेत 

एकि तपणे ि हडीओ कॉ फर स ग ारे बैठका आयोिजत केले या आहेत. 

       मंग ळपीर, बाळापू र, वािशम या िठकाणी घरकुले बांधून झालेली आहेत. परंतु, स :ि थतीत घरकुले 

लाभा याना हॅ डओ हर न के यामु ळे या िठकाण या िखड या आिण दरवाजे चोरीला गेलेली आहेत. सदर 

योजनेसाठी लाभा याचा सम वय, िनवड, पा ता, पाणी नसणे अशी अनेक कारणे आहेत. असे मत सिमतीने 

य  केले असता िवभागीय सिचवांनी  सिमती या मताशी सहमती दशिवली व सिमतीस सांिगतले क , या 

िठकाणी रािहलेले आहे, अशा िठकाणी पुशअप क न ते माग  लावणे हा एकच पयाय िवभागाकडे रािहलेला 

आहे. 

 मु य सिचवांनी नगरपािलका आिण महानगरपािलके या आयु ांसमवेत आिण संबंिधत 

अिधका यांसमवेत एकि तपणे ि हडीओ कॉ फर स ग ारे बैठका आयोिजत केले या आहेत, याब ल कोणतेही 

दु मत नाही. परंत,ु गृहिनमाण िवभागाने नगरपािलके या मु यािधका यासमवेत बैठक घे याची आव यकता 

आहे. योजना पूण झाले या आहेत. संबंिधत कं ाटदार हैराण झालेले आहेत. योजना पूण होऊन देखील 

लाभा याना घरकुले हॅ डओ हर केली जात नाहीत. लाभा याना घरकुले हॅ डओ हर कर यासंदभात थािनक 
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मु यािधकारी यां यावर जबाबदारी िनि त कर याची आव यकता आहे. कं ाटदारांना यांची िबल िमळाले तर 

पु ढे यांचा योजनेशी काहीही देणे घेणे नसते. यामु ळे याचा लाभ लाभा याना होत नाही, ही व तु ि थती आहे. 

लाभा याना घरकुले हॅ डओ हर कर यासाठी आजिमत आप या िवभागाने कोणते धोरण अवलंिबलेले आहे ? 

अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी याबाबत खुलासा करताना सांिगतले क , यांनी 

पीएमजेएसवाय या संदभात बैठक आयोिजत केलेली आहे. पुढील डीपीआर मंजू र कर यापूव  िकंवा िनधी 

िवत रत कर यासाठी पिह या ट  यातील लाभा याना घरकुले  हॅ डओ हर का केलेली नाहीत, याबाबतची उ रे 

िवभागाला दे यात यावी, असे यां याकडून सांग यात आले होते.  सिचवांनी नगरपािलका आिण 

महानगरपािलके या आयु ांसमवेत आिण संबंिधत अिधका यांसमवेत एकि तपणे ि हडीओ कॉ फर स ग ारे 

बैठका आयोिजत क न सदर योजना तीन मिह यात पूण कर यासाठी कालावधी िदलेला आहे. तसेच संबंिधत 

अिधका यांसमवेत आतापयत दोन वेळा बैठका घेतले या आहेत. सदरह बैठक त दोन मिह या या आता 

लाभा याना घरकुले दे यासंदभात टागट िनि त केलेले आहे. तसेच जी घरकुले अधवट अव थेत आहेत, अशी 

घरकुले पूण कर यासाठी आणखी 6 मिह यांचा अवधी िदलेला आहे. यासंदभात संबंिधत अिधका यांसमवेत 

दोन मिह यापूव  ि हडीओ कॉ फर सी ारे बैठका घेऊन यांना आव यक या सूचना िदले या आहेत. 

             गृहिनमाण िवभागाने िज हािधका यांसमवेत य गत बोलून कायवाही करणे अपेि त आहे. घरकुले 

संबंिधत लाभा याना तीन ते चार वषापासून िमळालेली नाहीत, ही व तु ि थती आहे. नगरपािलकेचा हेड हा 

िज हािधकारी यां याकडून तपासून घेतला जातो. सदरह योजनतगत लाभा याना लवकरात लवकर लाभ 

दे यासाठी पदिस द डे युटी डायरे टर यु ि सपल ॲडिमिन ेशन यांना आव यक या सूचना दे याची 

आव यकता आहे असे सिमतीने सु िचत केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , पदिस द डे युटी 

डायरे टर यु ि सपल ॲडिमिन ेशन आहे. 

          या िवषया या अनुषंगाने सिमतीने िवचारणा केली क ,  राजीव गांधी िनवारा योजनेसाठी 231.82 ल  

पये ह तांत रत केलेले आहेत. त ंतर जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी पुनरो थान अिभयान एकाि मक 

गृहिनमाण व झोपडप ी िवकास काय म (रा य िह सा) या योजनेअंतगत राजीव गांधी िनवारा योजनेसाठी 60 
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कोटी पये ह तांत रत केलेले आहेत. याबाबतची मािहती कोण या हेडम ये दशिव यात आलेली आहे ? राजीव 

गांधी ामीण िनवारा योजनतगत िकती िनधी खच झालेला आह,े याबाबतची कोणतीही मािहती िदलेली नाही. 

ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता याबाबतची राजीव गांधी ामीण िनवारा योजनतगत िकती 

िनधी खच झालेला याबाबत इ यंभूत मािहती सिमतीला नंतर उपल ध क न दे यात येणार आहे असे िवभागीय 

सिचवांनी सिमतीस आ ािसत केले. 

             यावष  बजेटम ये राजीव गांधी ामीण िनवारा योजनतगत िकती िनधी होता आिण ा सफर ए ी 

क न आणखी िकती िनधी उपल ध झाला आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतले क , मूळ तरतूद 106 कोटी पयांची होती. 

             िवभागाने राजीव गांधी ामीण िनवारा योजनेसाठी िनधी िदलेला आहे, असे मा य केलेले आहे. 

जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी पुनरो थान अिभयान नागरी े ातील ग रबांना मुलभूत सेवा योजना 

(सवसाधारण योजना (रा य िह सा) व जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी पुनरो थान अिभयान एकाि मक 

गृहिनमाण व झोपडप ी िवकास काय म (रा य िह सा) याम ये अनु म े राजीव गांधी ामीण िनवारा 

योजनेसाठी पुनिनयोजनासाठी 231 कोटी, 60 कोटी पये िद याचे मा य केलेले आहे. यामु ळे सदरह 

योजनेसाठी मूळ तरतूद िकती पयांची केली होती ? हा हेड कोठे आहे तो सिमतीला िदसून येत नाही. गृहिनमाण 

िवभागाने सदरह योजनगत सन 2007 पासून सन 2012 पयत सव िनधी ह तांत रत केलेला आहे, सदरह 

योजनेसाठी मूळ तरतूद िकती पयांची केली, रॲ ोि एशन क न िकती झाले आिण खच िकती झाला अशी 

िवचारणा सिमतीने केली असता सदरह मािहती संकिलत क न सिमतीला सादर केली जाणार आहे. 

महारा  गृहिनमाण अिधिनयम 2012 अंतगत गृहिनमाण िनयामक ािधकरण :- 

सदर ािधकरणाची िनिमती का झाली नाही, अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी 

सिमतीस सांिगतले क ,  सन 2012 म ये महारा  गृहिनमाण अिधिनयम कायदा पा रत केलला होता. सन 

2014 म ये माननीय रा यपाल महोदयांनी मा यता िदली. दर यान या काळात हरकती आिण सूचना येत हो या. 

यावेळी “रेरा”बाबत अनाऊ समट झाली होती. “रेरा” आ यामुळे ॲ ट रपील क न घेतला होता. सन 2015 
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म ये लोकसभेतील स माननीय सद यांची एक सिमती गठीत कर यात आली होती. सदर सिमतीने मुंबईत बठैका 

घेतले या हो या. सदरह बैठक स गृहिनमाण िवभागा या अिधका यासोबत  इतर संबंिधत अिधका यांना 

बोलािव यात आले होते. यामु ळे नवीन ॲ ट अंतगत जी ि या सु  होती, ती थोडीशी थांबली होती.           

महारा  गृहिनमाण अिधिनयम २०१२ अंतगत गृहिनमाण अिपलीय यायािधकरण :- 

अिपलीय यायािधकरण ि युनल या संदभात मािहती देताना िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क ,याम ये 

केवळ 48 हजार पयांची र कम सरडर केलेली आहे. 

         सदर लेखािशषाखाली पुनिविनयोजन 95.93 लाख पये दशिवलेले आह,े ते बरोबर आहे काय ? मूळ 

तरतूद 125 कोटी पये एवढी आहे. मग पुनिविनयोजन िकती पयां चे केलेले आहे ? िवभागाने िकती र कम 

सरडर केलेली आहे. अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सिमतीस सांिगतले 

क ,अिपलीय यायािधकरण ि युनल या संदभात केवळ 48 हजार पयांची र कम सरडर केलेली आहे. 95 

लाख पये सरडर केलेली नाही. 

             िवभागाने या िठकाणी 95 लाख पये सरडर केलेले आहेत.  परंत,ु 29 ल  पये सरडर 

के याबाबतची मािहती देिखल नमूद केलेली आहे.  एकूण 125 कोटी पयांची तरतूद केलेली आहे. 

यायािधकरणाची थापना होऊन 29 ल  5 हजार पयांचा िनधी यािपत केलेला आहे. उव रत र कम खच 

के याबाबतची मािहती िदलेली आहे. िवभागाने 29 ल  पये सरडर केलेले आहेत क , 95 ल  पये सरडर 

केलेले आहेत ? िवभागाने 95 ल  पये खच केलेला आहे आिण 29 ल  5 हजार पये सरडर केलेली आहे. 

या िठकाणी दशिव यात आलेली आकडेवारी चुक ची दाखिवलेली आहे ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून 

िदली असता िवभागीय सिचवांनी खुलासा केला क , या िठकाणी थोडीशी टायिपंगम ये चूक झालेली 

आहे.  29 ल  5 हजार पये सरडर केलेली आहे आिण 95.96 ल  पये खच झालेला आहे. तसेच 

याबाबतचे  खचाचे ताळमेळ ( रक सीलीएशन) क न घे यात येईल असे देिखल सिमतीस आ त केले.             

महारा  झोपडप ी े  सुधारणा अिधिनयम 1971 अंतगत असले या यायािधकरणावरील खच :- 

 या लेखाशीषा अंतगत 48 हजार पये सरडर केलेली आहे असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत 
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केले आहे. परंतु   मु ा 48 हजार पये सरडर के याबाबतचा नाही. या िठकाणी आकडेवारी रक साईल होत 

नाही. असा  सिमतीस उपि थत केले असता यासंदभात र-क साईल क न याबाबत सिमतीला मािहती 

िदली जाणार आहे. असे सिमतीस आ त केले. 

या लेखाशीषाअंतगत मूळ तरतूद 16.24 ल  पये दशिवलेली आहे. य  खच 42 ल  पये 

झालेला आहे. पुनिविनयोजन 23 ल  पयां चे केलेले आहे. याबाबत मािहती देताना िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतले क , 24 ल  पये नंतर ा  झालेले  होते. मूळ तरतूद 16.24 ल  पयांची होती. यानंतर पु हा 

24.08 ल  पये पुरवणी माग यांमधून ा  झाले. यानंतर 39.84 ल  पयांचा खच झालेला आहे. िश लक 

48 हजार पये आहेत. 

39.84 ल  पयांचा खच झालेला आहे. िवभागाने या िठकाणी 48 हजार पये सरडर केलेले 

आहेत.िवभागाने ४२.०५ लाख पये खच केला आहे असे महालेखापालां चे हणणे आहे.  याचे रक साईल 

केले पािहजे असे सिमतीने सु िचत केले असता िवभागाला ४०.३० लाख एवढा िनधी उपल ध झालेला 

आहे. आता रक साईल क न घे यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ ासीत केले.  

     याबाबत सिमतीला नोट ऑफ एरर िमळाली पािहजे.  खचाचा ताळमेळ बसत नाही. िवभागाने ४८ हजार 

पये यािपत केले असे िवभागाचे हणणे आहे.  महालेखापालांचे हणणे आहे क , २.२१ लाख पये अिधक 

खच झाला आहे. Excess is not very serious but your Accounts are not settled is very serious. 

असे मत सिमतीने खेदाने य  केले. 

राजीव गांधी ामीण गृहिनमाण योजना मांक-१ (योजनांतगत) :- 

       उपरो  मु ाबाबतची मािहती देताना िवभागीय सिचवांनी सिमतीस सां िगतले क , मूळ तरतूद 

१०६.५५.००  लाख पये होती.  मूळ आिण नंतर उपल ध झालेली तरतूद िमळून एकूण .३३६,६९.०० लाख 

पये एवढी र कम होती.   यापैक  ३४५,२३.६४ लाख पये एवढा खच झाला.  मु ा एकच होता क , 

३६४००/- पये एवढी िकरकोळ बचत यािपत करणे आव यक होते.  अनवधानाने ती र कम िस टीमम ये 

दाखिव याचे राहन गेले िकंवा र ले ट झालेली नाही. 
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      िवभागा या हण यानुसार मूळ तरतूद १०६,५५ व अित र  २६० लाख एवढा िनधी ा  झाला.  परंतु  

ही र कम मॅच होत नाही.  महालेखापालांकडे उपल ध असले या कागदोप ी पु रा यानुसार २३७.६९ लाख 

पये िवभागाला िमळाले आहेत आिण िवभागाचे असे हणणे आहे क , २६० लाख पये िमळाले  असा मु ा 

सिमतीने उपि थत केला असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , माच मिह या या अखेरीस आ हाला २६० 

लाख पये िमळाले.याबाबतची गृहिनमाण िवभागाकडे िव  िवभागा या जीआरची त उपल ध आहे.  परंतु  

जीआर काढला असला तरी िवभागाला य  िनधी िकती उपल ध झाला हे मह वाचे आहे असे मत सिमतीने 

य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ त केले क , गृहिनमाण िवभागा या रेकॉडवर २६० 

लाखाऐवजी कमी र कम िदसून येत असेल तर we will reconcile this figure also. Therefore, these 

will be the fourth point where we have to reconcile the figures. 

  पये १०६,५५ व २३७,६९ लाख अशी एकूण ३६६.५५ लाख एवढी र कम िमळाली व ३४५.२३ 

लाख एवढी र कम खच झाली आिण ३६ हजार पये बचत झाली असा महालेखापालांचा  मु ा आहे असे 

सिमतीने िनदशनास आणून िदले असता गृहिनमाण िवभागाला य  २६० लाख पये उपल ध झाले आिण 

महालेखापालां या रेकॉडनुसार िफगर वेगळी िदसून येते असा मु ा आहे असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस 

सां िगतले. 

         िवभागाने नंतर जी मािहती िदली याम ये चूक िदसून येते.  ए झीट कॉ फर सम ये िवभागाने मा य केले 

आहे क , एकूण ३४५ लाख पये िमळाले.  जीआर काढला हणजे य  िततका िनधी िमळतो असे 

नाही.  य  िनधी िकती िमळाला?  महालेखापालांनी जी हरकत घेतली आहे याला अनुस न िवभागाने 

प ीकरण िदले पािहजे.  यां या हण यानुसार िवभागाकडून उ र अपेि त होते.  िवभागाने जे प ीकरणे िदले 

यानुसार २६० लाख पये कुठून आले हे प  होत नाही. ३६४०० पये बचत झाली आहे.िवभागाबरोबर 

जे हा ए झीट कॉ फर स झाली याम ये महालेखापाल आिण गृहिनमाण मंडळाची िफगर मॅच झालेली 

आहे.  या प र छेदाचा िवषय एवढाच होता क , ३६४०० पये सरडर का केले नाहीत? िवभागाने ही 

आकडेवारी कोठून आणली ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , मूळ 
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तरतूद .१०६.५५ ला २० ट के कट लाव यात आला होता. उव रत िनधी २९ माचला उपल ध क न दे यात 

आला.  ३६४०० पये ही र कम सरडर केली होती. िस टीमम ये अनवधानाने र ले ट झाली नाही.याबाबतचे 

प ीकरण सिमतीस नंतर सादर कर यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी अ त केले. 

मु ा मांक-१८ : गिल छ व तीम ये राहणा या अनुसू िचत जाती या य ना सु िवधा पुरिवणे :- 

            सव च यायालया या एका िनवाड्या माणे शाळांम ये मुलांमुल क रता वतं  टॉयलेट लॉ ससाठी 

िनधी उपल ध क न ायचा होता.  या कामासाठी ३६ कोटी पये उपल ध क न िदले.  रा य िश ण मंडळाने 

अटी व शत ं या आधीन राहन खच करावयाचा आहे. यानुसार १४.४० कोटी पये खच झाले आहेत.  सु ीम 

कोटाचे एक ज जमट आ यामुळे आ ही रा य शालेय िश ण िवभाग, उप संचालक (िश ण), संचालक 

(िश ण) यां याकडे िवचारणा केली आहे.  यांनी आणखी शाळा सुचवा यात. 

         हणजे िवभागाचे असे हणणे आहे क , काही शाळा िनयमात बसत नाहीत हणून तेथे खच केला नाही? 

अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , पूण र कम खच झाली नसली तरी 

१४.४० कोटी पये खच झाले आहेत.  उव रत र कम खच हो यासाठी आणखी काही कालावधी 

लागेल.  प पणे सांगावयाचे झाले तर माननीय आमदार ी.किपल पाटील हे मुंबई िश क मतदार संघाचे 

ितिनधी व करतात.  ते या िवषयावर अिधक पोटितडक ने भू िमका मांडतात.  याचें हणणे आहे क , शालेय 

िश ण िवभागा या अिधका यांबरोबर एकि त बैठक घेऊन शाळांची िनवड क न हा िनधी गृहिनमाण िवभागाने 

खच केला पािहजे.  

           िश लक रािहलेला िनधी सरडर केला का? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतले क , हाडा या लम इ ू हमट बोडाकडे २१.६० कोटी एवढा िनधी उपल ध आहे. 

मु ा मांक-१९ :  मुंबई इमारत दु ती व पुनरचना िनधीत जमा कर याक रता शासक य अंशदान 

हणून हाडाला र कम देणे :- 

        सिमतीला या मु ाबाबत थोड यात मािहती देताना िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , मुंबई शहर 

िज हयाक रता वतं  इमारत दु ती व पुनरचना मंडळ आहे.  याक रता या हेडम ये िनधी येतो.२०१२-१३ 
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म ये ६९.८२ लाख पये एवढा िनधी िदला होता.  व तुि थती अशी आहे क , यांची मागणी यापे ा िकतीतरी 

जा त असते.  हा िनधी नंतर उपल ध क न िदला, तो सु दा मागणीपे ा कमी आहे. 

        िनधी सरडर कर याचे कारण काय आह?े मूळ तरतूद ३८ कोटी पये होती व पुनिविनयोजनातून ३१.८१ 

कोटी पये दे यात आले. असा मु ा सिमतीने उपि थत केला असता यावर महालेखाकारांनी सिमतीस अवगत 

केले क , यहाँ पर सरंडर का मु ा नह  है. ॲिडशनल अलॉटमट के बारे म इनको पहले से जानकारी होनी चािहए 

थी.  स लीमटरी के समय यान देना चािहए था.ओ रनल स लीमटरी म यह आंकड़ा आता तो हम कोई िद कत 

नह  है, लेिकन यह रकम रए ोि एशन से आयी है. दू सरे हेड क  रकम का इ तेमाल यहां पर िकया गया है. यह 

अलॉटमट रए ोि एशन से कराया गया है, ऐसा हमारा कहना है. याबाबत िवभागीय सिचवांनी खुलासा केला 

क ,  वषा या शेवटी सवसाधारणपणे हे होत असते.  या मंडळाची मागणी यापे ा जा त होती. 

        महालेखापालांचा याला िवरोध नाही.  महालेखापालां चे हणणे एवढेच आहे क , िवभागाने पु रवणी 

मागणी या मा यमातून िनधी न घेता दु स या हेडचा पैसा या िठकाणी वापरला आिण पुनिविनयोजन केले. या 

अनु षंगाने महालेखाकारांनी स लीमटरी म पैसा मांगा गया है तो रए ोि एट से य  लेना  पडा?  असा मु ा 

उपि थत केला असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , १००० पयांची ला िणक पु रवणी मागणी सादर 

केली होती. 

      दू सरी क म के संबंध म मेरे पास पैसा उपल ध है और वह पैसा म यूज नह  कर पाता हं  तो वह 

रए ोि एट तो नह  कर रहा ह,ं यह मु ा है. कह  और जगह पर रकम खच नह  हो रही है इसिलए इस रकम को 

डायवड करके यहां  पर यह रकम खच कर दी जाए, यह अ छी बात नह  है. ही बाब महालेखापालांनी 

सिमती या िनदशनास आणून िदली असता या अनुषंगाने सिमतीने िवचारणा केली क , िवधानमंडळा या 

िनदशनास न आणता दु स या योजनेचा िनधी कट केला जातो ते यो य वाटत नाही.  अशी प दत न अंमलात 

आणता पुरवणी मागणी या मा यमातून बाब िवधानमंडळा या िनदशनास आणून िदली पािहजे. याबाबत 

िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क ,  १००० पयांची ला िणक पु रवणी मागणी मा य केलेली आहे. 
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      हा हॅिलड मु ा आहे.  िवधानमंडळा या िनदशनास आणूनच िवभागाने इतका मोठा िनधी वळता 

केला पािहजे.  एवढा मोठा िनधी आव यक असेल तर सु वातीला घेतला पािहजे, अ यथा पु रवणी मागणी या 

मा यमातून िवधानमंडळा या िनदशनास आणून नंतर तो िनधी ावा व पुनिविनयोजन करावे असे सिमतीने 

सु िचत केले. 

      जब भी कोई रए ोि एशन होता है तो उसके िलए कोई िवशेष कारण िदया जाना चािहए. Without 

assigning any reasons, it is re-appropriated. ही बाब महालेखाकारांनी िनदशनास आणून िदली असता 

या अनु षंगाने सिमतीने सु िचत केले क , The A.G. is saying that without giving any specific 

reason, re-appropriation should not be done. पुनिविनयोजन श यतो टाळावे.  पुरवणी मागणी 

यावी.  पुरवणी मागणी घेतली तर िवधानमंडळा या िनदशनास येते.  यावर िवभागीय सिचवांनी सिमतीने 

केले या सुचनेची दखल घे यात येईल असे आ ासन केले. 
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अिभ ाय व िशफारशी :- 
अनुदान . यू  ३  

(१) सदरह प र छेदात िविनयोजन ले यासंदभात मुलभूत बाब चा उ लेख कर यात आला आहे. 

यात िशषक मांक ८०० (०३) (०५) अपर िज हािधकारी (अित मणे/िन कािसत) मुंबई शहर, 

पि म,पूव उपनगरे अंतगत मूळ िनधीची तरतूद करयात येणे व वषा या अखेरीस िनधी 

यािपत कर यात येणे यांसदभात महालेखाकारांनी आ ेप न दिवलेले आहेत. यात िवशेषत: 

र  पदे, वेतन व भ याची देयकेसादर अथवा मंजू र न होणे, कायालयीन खच अशा कारणा तव 

अखिचत रािहलेला िनधी यािपत कर यात आलेला आहे. लोकलेखा सिमतीसमोर चचला 

घे यात येणा या िविनयोजन ले यां संदभात ही उपरो  िनयिमत िनरी णे सिमती या िनदशनास 

आलेली आहेत. अनेक मं ालयीन िवभागा या सा ी घेताना सिमतीस ही बाब कषाने जाणवते 

क , येक िवभागात र  पदे, वै क य ितपूत , कायालयीन खच, वेतन व भ े इ याद साठी 

फार मोठ्या माणात िनधी राखून ठेव यात येतो व ितपूत अभावी तो वषाअखेरीस सरडर 

कर यात येतो. या ितपूत  वषअखेरपयत कधीही सादर होऊ शकतात. यामु ळेअशा कारे 

िनधी राखून ठेवावाच लागतो व यास सिमतीचा कोणताही िवरोध नाही. परंतु  सव िवभागांचा 

एकि त िवचार के यास हा िनधी फार मोठ्या माणात शासन तरावर वषभर राखून  ठेव यात 

येतो. केवळ तरतूद आहे हणून  ती ठेवायची व नंतर तीही सरडर करायची यास सिमतीचा व 

महालेखाकारांचा  आ ेप आहे. र  पदे ही काही अचानक भरली जात नाही. यासाठी मोठा 

कालावधी जातो. अशा  प रि थतीत वषातून तीन वेळा पुरवणी माग यां या अनु षंगाने िनधी जर 

िवभागाला िमळणे श य असेल तर ही तरतूद अडवून पािकग झोनम ये ठेव याची आव यकता 

नाही असे सिमतीचे प  मत आहे. िमळालेली तरतूद परत केली अथवा मािगतली नाही तर 

पु हा हा िनधी परत िमळ यास िव  िवभागाकडून अनेक अडचणी येतात यामु ळे असा िनधी 

राखून ठेव याकडे िवभागाचा कल जा त असतो. अशा प रि थतीत शासनाने व िवशेषत: िव  
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िवभागाने यातून तोडगा काढून अशा कारे िनधीची तरतूद  वषभर राखून ठेव यापे ा यासाठी 

एकि त िनधी राखून ठेवून िवभागाकडून या माणे मागणी येईल या माणे तातडीने िनधीचे 

िवतरण  या एकि त  िनधीतून कर यात यावे  व फार मोठ्या माणात अशा कारे िनधी वषभर 

अडवून ठेव यासंदभातील कायप दतीला आळा घालावा. याबाबतची श यता पडताळून यातून 

यो य तो माग काढावा व हा िनधी पािकग झोनमधून बाहेर काढावा व या अनु षंगाने केले या 

कायवाहीची मािहती सिमतीस ३ मिह या या आत सादर करावी अशी सिमतीची िशफारस 

आहे. 

(२)   उपरो  प र छेदा या अनु षंगाने िविनयोजन ले यासंदभात महालेखाकारां चे आ ेपावर चचा 

करताना सिमतीला िनयिमत येणा या अडचणीपैक  सवात मह वाची बाब हणजे िव  

िवभागाकडून लाव यात आले या २०% कपातीमु ळे समिपत कर यात आलेली र कम ही 

आहे. िवभागासाठी अथसंक पात िनधीची तरतूद कर यात येते. या िनधीवर काही वेळेला 

प रि थतीनुसार िव  िवभागाकडून २०% कपात लाव यात येते. यामु ळे हा २०% िनधी 

िवभागाला िवत रत होत नाही. अशा प रि थतीत िवभागाला एकूण ा  तरतूदीपैक  िव  

िवभागा या २०% कपातीमु ळे ा  होवू  न शकलेली र कम वषाअखेरीस तां ि क या 

कागदोप ी यािपत (surrender)के याचे दाखवावे लागते व र कम यािपत दाखिव यास 

यावर महालेखाकारांकडून आ ेप न दिव यात येतात. महालेखाकारांनी आ ेप घेत यानंतर हे 

प र छेद लोकलेखा सिमतीसमोर चचला घेणे म ा   ठरते. सिमतीसमोर िविनयोजन ले यांवर 

चचा करतेवेळी जा तीत जा त करणाम ये िव  िवभागा या कपातीमुळे र कम तां ि क या 

सरडर दाखिवलेली असते व ही बाब िवभागाअंतगत अ यंत तांि क व पाची असताना यात 

सिमतीचा बहमू य वेळ वाया जातो व िविनयोजन ले याअंतगत मोठया माणात आ ेपांचे 

प र छेद लं िबत िदसतात. यावर अनेकदा सिमतीसमोर चचादेखील झालेली आहे. यासंदभात 
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िव  िवभागाने यथोिचत तोडगा काढून कपात कर यात आले या िनधीसंदभात तां ि क या 

समायोजन क न िवतरीत व अिवतरीत िनधीचे यो य िनयोजन क न महालेखाकार यां या 

तरावर यासंदभात आ ेप येणार नाहीत अशा कारे उपाययोजना कर यात यावी व  

अवलंिबले या सुधारीत कायप दतीची मािहती सिमतीस ३ मिह या या आत सादर कर यात 

यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

(३) लेखाशीष .८०० (१) (०४) राजीव गांधी ामीण गृहिनमाण योजना .१ (िवशेष 

घटक योजना) (२२१६ १४१६) (रा य योजना) (योजनाअंतगत) (िवशेष घटक योजना) 

याअंतगत मूळ तरतूद २६ कोटी इतक  कर यात येवून सदर योजनेअंतगत मागणी नाही हणून 

यातील .२१ कोटी ६० ल  िनधी झोपडप ी व छता कामे, झोपडप ी े फळात राहणा या 

अनुसू िचत जात ना नागरी सु िवधा पु रिवणे या बाब क रता पुनिविनयोजना दारे उपल ध क न 

दे यात आला व पये ५४० ल  िनधी िव  िवभागा या कपातीमुळे यािपत कर यात 

आलाअसा आ ेप महालेखाकारांनी यांचे आ ेपात नमूद केलेला आहे. राजीव गांधी 

ामीण गृहिनमाण योजने या ट पा- १ व ट पा -२अशा दोन योजना हो या. यातील ट पा-

2 ला मागणी नाही परंतु  ट पा-1 ला मा  मोठ्या माणात मागणी होती. रमाई व इं िदरा 

आवास योजनेम ये अनुसु िचत जातीचअेिधकाधीक लाभाथ  सामवून घेत याने या 

योजनेअंतगत लाभाथ  नस यामुळे िनधी खच होऊ शकला नाही हे िवभागाचे हणणे 

सिमती मा य क न शकत नाही.  एखादी योजना सु  केली तर याला लाभाथ  िमळत  

नाही असे कधी होत नाही. यासाठी िवभागाने िवशेष य न केले पािहजे एवढेच न ह ेतर 

एका योजनेचा िनधी िवभागाकडून पर पर अ य योजनेसाठी पुनिविनयोिजत करणे ही बाब 

तर आिथक िश तीला अनुस न नाही.पूण रा यात कोठेही लाभाथ  िमळाले नाहीत हे 

सिमतीला मा य नाही.सदर  योजनेची अंमलबजावणी कर याक रता िवभागान े य न केले 
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नाहीत, हणून लाभाथ  िमळाले नाहीत. या योजनेम ये गृहिनमाण व सामािजक याय 

िवभागा या अिधका यांनी आपली जबाबदारी यो य र या पार पाडलेली नाही. यामुळे 

राजीव गांधी ामीण गृहिनमाण योजनेची अंमलबजावणी भावीपणे न कर यास जे 

अिधकारी जबाबदार आहेत या सव अिधका यांची सखोल चौकशी कर यात यावी व 

याम ये जे अिधकारी दोषी असतील यां यावर कठोर कारवाई करावी  तसेच भिव यात 

शासनमा य योजनांची अंमलबजावणी शासक य तराव न भावीपणे करणेबाबत सूचना 

िनगिमत कर यात या यात व केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस ३ मिह यात दे यात 

यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

(४) लेखाशीष . १०३ (०४) (०१) जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी पुनरो थान अिभयान शहरी 

ग रबांना मुलभूत सुिवधा पुरिवणे (सवसाधारण योजना) (रा य िह सा) अंतगत २९० कोटी 

पयांपैक  गृहिनमाण िवभागाने २६० कोटी पुनिविनयोजीत केले याबाबत महालेखाकारांनी 

आ ेप न दिवलेले आहेत. ही योजना क  पुर कृत अस याने क  िह या या माणात रा य 

िह सा िवत रत होतो. यावष  क  शासनाकडून या योजनेअंतगत ा  िह सा पये ९०,०९.०० 

ल  इतका कमी माणात उपल ध झा याने तेवढ्या माणात रा य िह सा कमी िवत रत 

कर यात आला यामु ळे य  खच ३०५३.१७ ल  इतका झाला आहे व पये २३१,८२.०० 

ल  इतक  तरतूद पुनिविनयोजना दारे राजीव गांधी ामीण िनवारा योजनेसाठी उपल ध क न 

दे यात आली. उवरीत पये २८,३३.८४ इतक  तरतूद यािपत कर यात आली आहे असे 

िवभागामाफत सांग यात आले. या योजनेअंतगत क  शासनाकडून जेवढी घरकुले रा य 

शासनासाठी मंजू र होतात या माणात रा याचा िह सा िवत रत होतो. दु काळी प रि थती आिण 

वाळू या कमतरतेमु ळे योजना राबिव यासाठी िवलंब झालेला होता. तसेच काही िठकाणी 

घरकुलांची सं या कमी झालेली होती. अशा कार या अनेक कारणांमु ळे अंदाजप काचा 
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अंदाज चुकलेला होता.काही कारणांमु ळे या वषात कामे होऊ शकलेली नाहीत. क  

शासनाकडून पूण िनधी िमळाला न हता,काही शहरांम ये ठरािवक वषात वाळूची कमतरता 

आिण पा याची टंचाई उ व यामुळे योजना राबिव यासाठी िवलंब झालेला होता. या िठकाणी 

थािनक कारणांमु ळे या योजना रखडले या आहेत. तसेच काही िठकाणी लाभाथ  आिण कोट 

केसेसमुळे योजना रखडले या अस याचे सिमतीसमोर सांग यात आले. स :ि थतीत योजना 

राबिव यासाठी कोणते य न केले जात आहेत अशी िवचारणा सिमतीने केली असता क  

शासनाने िदले या सूचने या अनुषंगाने दोन वेळा ि हडीओ कॉ फर स ग ारे मु य सिचवांनी 

संबंिधत अिधका यांसमवेत बैठका घेऊन या अपूण योजना आहेत, या पूण कर यासाठी 

नगरपािलका, महानगरपािलका आिण िज हािधका यांना आव यक या सूचना िदले या आहेत. 

या योजना पूण झाले या आहेत, परंतु  लाभाथ  िनवडी या  िवलंबामुळे या लांबले या आहेत, 

यासंदभात िज हािधका यांनी पुढाकार घेऊन या सोडिव यासाठी य न कर या या सूचना 

िदले या आहेत असे िवभागाकडून सांग यात आले. िवभागाने केवळ बैठका घेवून सूचना देवून 

योजनेची फलिन पती होणार नाही. याची य  अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. तसेच 

योजनेचा पाठपु रावा करणे गरजेचे आहे. या करणी नगरपािलका, महानगरपािलका आिण 

िज हािधकारी यां याकडून योजनेची भावी अंमलबजावणी क न घे यासाठी िवभागाने 

पाठपु रावा करावा तसेच मंग ळपीर, बाळापू र, वािशम या िठकाणी घरकुले बांधून झालेली 

आहेत. परंत,ु स :ि थतीत घरकुले लाभा याना ह तांतरीत न के यामु ळे या िठकाण या 

िखड या आिण दरवाजे चोरीला गेलेली आहेत. सदर योजनेसाठी लाभा याचा सम वय, िनवड, 

पा ता, पाणी नसणे अशी अनेक कारणे आहेत. असे मत सिमतीने य  केले असून यास 

सिचवांनी सहमती दशिवली.यासंदभात गृहिनमाण िवभागाने नगरपािलके या 

मु यािधका यासमवेत बैठक घे याची आव यकता आहे. योजना पूण झाले या आहेत.  परंतु  
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तरीही लाभा याना घरकुले ह तांतरीत  केली जात नाहीत. लाभा याना घरकुले ह तांतरीत 

कर यासंदभात थािनक मु यािधका यांवर जबाबदारी िनि त कर याची आव यकता 

आहे.सिचवांनी नगरपािलका आिण महानगरपािलके या आयु ांसमवेत आिण संबंिधत 

अिधका यांसमवेत एकि तपणे ि हडीओ कॉ फर स ग ारे बैठका आयोिजत क न सदर योजना 

तीन मिह यात पूण कर यासाठी कालावधी िदलेला होता. तसेच संबंिधत अिधका यांसमवेत 

आतापयत दोन वेळा बैठका घेतले या आहेत. सदरह बैठक त दोन मिह या या आत 

लाभा याना घरकुले दे यासंदभात  उ ी  िनि त केलेले होते.  तसेच जी घरकुले अधवट 

अव थेत आहेत, अशी घरकुले पूण कर यासाठी आणखी ६ मिह यांचा अवधी िदलेला होता. 

यासंदभातगृहिनमाण िवभागाने िज हािधका यांसमवेत य गत चचा क नच कायवाही करणे 

अपेि त आहे. घरकुले संबंिधत लाभा याना तीन त े चार वषापासून िमळालेली नाहीत, ही 

व तुि थती आहे. सिमतीने िदनांक १८ जानेवारी, २०१७ रोजी बैठक घेऊन यासंदभात िनदश 

िद यानंतर देखील अ ापपयत अनेक करणात घरकुले ह तांतरीत झा याचे िदसून येत नाही. 

नगरपािलकेचा लेखाशीष हा िज हािधकारी यां याकडून तपासून घेतला जातो.सदरह योजनतगत 

लाभा याना लवकरात लवकर लाभ दे यासाठी पदसी द उप संचालक, नगरपािलका शासन 

यांना आव यक या सूचना दे यात या यात व उपरो  सव केले या  कायवाहीची मािहती 

सिमतीस ३ मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

6.5  राजीव गांधी िनवारा योजनेसाठी 231.82 ल  पये पुनिविनयोजना दारे उपल ध क न 

दे यात आलेले आहेत. तदनंतर जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी पुनरो थान अिभयान एकाि मक 

गृहिनमाण व झोपडप ी िवकास काय म (रा य िह सा) या योजनेअंतगत राजीव गांधी िनवारा 

योजनेसाठी 60 कोटी पये उपल ध केलेले आहेत. याबाबतची मािहती कोण या िशषाअंतगत 

दशिव यात आलेली आहे ?राजीव गांधी ामीण िनवारा योजनतगत िकती िनधी खच झालेला 
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आहे याबाबत इ यंभूत मािहती सिमतीला  दे याचे आ ािसत क नही अ ापही मािहती 

सिमतीस सादर कर यात आली नाही. ही सव मािहती सिमतीस १ मिह या या आत दे यात 

यावी व मािहती सिमतीस सादर न करणा या अिधका यांिव द  कारवाई कर यात यावी व 

केले या कारवाईची मािहती सिमतीस १ मिह या या आत सादर कर यात यावी अशी िशफारस 

कर यात येत आहे.  तसेच गृहिनमाण िवभागाने सदरह योजनतगत सन 2007 पासून सन 2012 

पयत सव िनधी उपल ध क न दे यात आलेला आहे, सदरह योजनेसाठी मूळ तरतूद िकती 

पयांची केली, पुनिविनयोजन क न िकती िनधी ा  झाला आिण खच िकती झाला अशी सव  

मािहती संकिलत क न सिमतीला सादर कर याचे  िवभागीय सिचवांकडून मा य कर यात आले 

होते. परंतु  अ ाप सिमतीस मािहती ा  झालेली नस याने सिमतीस सदरह मािहती ता काळ 

दे यात यावी व मािहती िविहत मुदतीत सिमतीस सादर न करणा यां िव द कारवाई  क न 

केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस १ मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस 

आहे. 

6.6  क  शासनामाफत राबिव यात येणा या अनेक योजनांम ये रा याचा िह सा क ा या 

िनधी या माणात राखून ठेवणे रा य शासनास म ा  ठरते. ऐनवेळी क  शासनाकडून िनधी 

ा  न झा यास अथवा कमी माणात ा  झा यास रा या या िह याचा राखून ठेवलेला िनधी 

यािपत करावा लागतो. येक वेळी क  शासनाकडून िनधी िवतरीत होतोच असे नाही. अशा 

प र थीतीत  रा य शासना या िह याचा िनधी अखिचत राहतो.  अनेक िवभागांम ये सिमतीला 

या बाबी िनदशनास आले या आहेत.  या बाबीला आळा घाल यासाठी अशा प रि थतीत 

येक योजनािनहाय रा या या िह याचा िनधी वतं र या राखून न ठेवता क  शासना या 

योजनांसाठी एकि त कॉपस िनधी राखून ठेवून यातून मागणी माणे रा याचा िह सा िवत रत 

करता ये याबाबत या श यतेचा व पयायाचा िवचार शासन तराव न क न यो य तो माग 
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काढ यात यावा व केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस ३ मिह या या आत दे यात यावी 

अशी सिमतीची िशफारस आहे.  

6.7  लेखाशीष मांक १०३ (०१) (०६) झोपडप ी सुधार कामे गिल छ  व तीम ये राहणा या 

अनुसू िचत जाती या य ना सु िवधा पु रिवणे (िवशेष घटक योजना अंतगत िव ीय वष) सन 

२०१२-१३ म ये .६०,००.०० ल  इतक  तरतूद मंजू र कर यात आली होती. तथािप, याच 

योजनासाठी मागील वषात उपल ध क न दे यात आले या िनधीपैक  बराचसा िनधी 

अखिचत रािह यामु ळे िव  िवभागाने ८०% इतक च हणजे पये ४८,००.०० ल  इतका 

िनधी उपल ध क न िदला यामु ळे २०% हणजेच पये १२,००.०० ल  इतक  तरतूद समिपत 

कर यात आली. मा.सव च यायालयाने िदले या आदेशानुसार रा या या सव शाळांम ये 

मुला-ंमुल क रता वतं  व छता गृहाची सु िवधा उपल ध क न दे या या अनु षंगाने मुंबई शहर 

व उपनगर िज ातील गिल छ व यांमधील शाळांना व छ िप याचे पाणी उपल ध क न 

दे या या अनु षंगाने सामािजक याय िवभागाने पुनिविनयोजना दारे सन २०१२-१३ या आिथक 

वषात ३६,००.०० ल  इतका िनधी उपल ध क न िदला. यात राजीव गांधी ामीण गृहिनमाण 

योजना .१ अंतगत (२२१६ १४१६) (िवशेष घटक योजना) अंतगत अथसंक पीत पये 

२१,६०.०० ल  इत या रकमेचे व जवाहरलाल नेह  रा ीय नागरी पुनरो थान अिभयान-

एकाि मक गृहिनमाण व झोपडप ी िवकास काय म (िवशेष घटक योजना) (रा य िह सा) 

(२२१६ २५७५) मधून पये १४,४०.०० ल  असे पये ३६,००.०० ल  रकमेचा समावेश 

आहे. हा िनधी पूणपणे िवत रत कर यात आला आहे असे िवभागामाफत सांग यात आले. या 

कामासाठी ३६ कोटी पये उपल ध क न िदले.  हा िनधी रा य िश ण मंडळाने अटी व 

शत ं या अधीन राहन खच करावयाचा होता.  यानुसार १४.४० कोटी पये खच झाले आहेत. 

उव रत र कम खच हो यासाठी  िवभागाने काही य न केलेले िदसून येत नाहीत. िशवाय 
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हाडा या गली छ व ती सुधारणा मंडळाकडे २१.६० कोटी एवढा िनधी पडून आहे. गेली तीन 

वष िवभागाने यासंदभात कोणतीही कायवाही केलेली नाही.  या योजनासाठी हा िनधी 

शासनाकडून दे यात आला आहे या योजनासाठी हा िनधी खच करणे ही िवभागाची ाथिमक 

जबाबदारी आहे. याबाबत िवभागाने तातडीने संबं िधतांवर जबाबदारी िनि त करावी व 

भिव यात अशा बाब ची पुनरावृ ी टाळावी व केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस ३ 

मिह यात दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

6.8  िविनयोजन ले यासंदभात िवभागाअंतगत असलेली आिथक ताळेबंदव ले यासंदभातील 

बेिश त कारणीभूत अस याचे सिमतीचे मत आहे. िवभागांनी  येक  ३ मिह यात ले यां चे 

रक सीलीएशन करणे आव यक असताना याचे पालन िवभागांकडून कर यात येत नाही. 

प रणामी हे ताळेबंद नंतर जुळत नस यामुळे यात खूप अडचणी िनमाण होतात. यासाठी 

िवभागाअंतगत लेखाप र ण िनयिमत कर यात यावे. िनयिमत रक सीलीएशन कर यात यावे. 

एका शीषाखालील मंजू र िनधी अ य िशषाकडे वळिवणे अथवा चुक ने न दिवणे या बाबी 

थांबिव यासाठी िवभागाकडून आव यक ती उपाययोजना कर यात यावी व केले या कारवाईची 

मािहती सिमतीस ३ मिह या या आत सादर कर यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 
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वै क य िश ण व औषधी ये िवभाग 
7.1  भारताचे िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-१३ या वषा या िविनयोजन लेखे 

अहवालातील अनुदान . एस-४  "वै क य सेवा व सावजिनक आरो य यावरील भांडवली खच" या शीषाअंतगत 
झालेला अिधक खच व बचतीवरील खचासंबंधी महालेखाकारां नी आप या अहवालात पुढील माणे अिभ ाय 
िद याचे सिमती या िनदशनास आले आहे.  

             . हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) बचत 

(-) 

धानशीष-४२१०, वै क य सेवा व 
सावजिनक आरो य यांवरील भांडवली 
खच 
मुळ                     ६२,२५,०० 
पुरक                      ४,००,०० 
वषभरात परत केलेली र कम (माच 
२०१३) 

 
 
 
 
६६,२५,०० 

 
 
 
 
५१,४१,०८ 

 
 
 
 
(-) १४,८३,९२ 
 
१४,९५,९९ 

 

िटपा व भा ये :-  
.१४८३.९२ लाख इतक  बचत लखात घेता, . १४९५.९९ लाख इतक  परत कर यात आलेली र कम 

अिधक अस याचे िस द झाले. 
            . लाखात) 

शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) बचत 
(-) 

मागणी मांक एस-०४,  
४२१०- वै क य सेवा व सावजिनक 
आरो य यावरील भांडवली खच 
०३- वै क य िश ण िश ण व 
संशोधन, 
१०१ आयुवद रा य योजना 
(००)(०७) शासक य आयुवद 
महािव ालयाचे बळकटीकरण व 
दजावाढ (४२१०१७१८) योजनांतगत 
मुळ                            ५०.०० 
पुरक                             ०.०० 
पुनिविनयोजन              -१३.०५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
३६.९५ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
३७.४८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ०.५३ 
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ापन :-  
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात वै क य िश ण व औषधी य े िवभागाने िदले या 

प ीकरणा मक ापनात खालील माणे नमूद केले आहे.  

मूळ तरतूद .५०.०० लाख म ये सुधारीत अंदाजप कात .१०.०० लाख एवढी कपात होऊन .४०.०० 
लाख तरतूद उपल ध झाली. अंितम य  खच .३६.९५ लाख एवढा झालेला असुन उ मानाबाद महािव ालयाचे 
यं सामु ी खरेदीस शासन प  िद.२३ एि ल, २०१३ नुसार शासक य मा यता ा  न झा यामुळे उव रत तरतूदीपैक  
.३.०५ लाख एवढी र कम शासन समिपत कर यात आली. सन २०११-१२ आिथक वषातील यपगत झालेला 

धनादेश .०.५३ लाख सन २०१२-१३ वषात महालेखापाल नागपूर यां नी खच  दाखिव यामुळे खचात वाढ िदसून 
येते. सदर खचाची Transfer Entry महालेखापाल नागपूर यांना दे यात आली आहे.  

             . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) बचत 

(-) 

मागणी मांक एस-०४,  
४२१०- वै क य सेवा व सावजिनक 
आरो य यावरील भांडवली खच 
०३- आरो य िश ण, िश ण व 
संशोधन, 
१०५ िवषम िचिक सा 
१०५(००)(३७) शासक य वै क य 
महािव ालये व णालये आिण 
यं सामु ी यांचे  बळकटीकरण व 
दजावाढ योजनांतगत 
मुळ                         ६०,००.०० 
परुक                          ३,००.०० 
पुनिविनयोजन          -१३,८७.५८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४९,१२.४२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
४९,२३.९८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ११.५३ 

 
ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात वै क य िश ण व औषधी य े िवभागाने िदले या 

प ीकरणा मक ापनात खालील माणे नमूद केले आहे.  

सन २०१२-१३ या वषाकरीता मागणी . एस-४ म ये ४२१०१६२९ या लेखािशषाखाली मुळ अनुदान ६० 

कोटी व पुरवणी अनुदान ३ कोटी असा एकूण ६३ कोटी िनधी मंजूर होता. 

 िव  िवभाग शासन प रप क .अंदाज२०.१२/ . .६४/२०१२/अथसंक प-३, िद.२२ फे ुवारी, २०१३  
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अनवये योजनांतगत िनधीला अथसंक पीय तरतूदी या ८० ट के मयादेत िवतरीत कर याबाबतचे आदेश ा  

णालयाने संचालनालयामाफत याबाबत आढावा घेवून २८ माच २०१३ राजी शासनास ४२१० १६२९ 

लेखािशषाखाली ४९,१२,४२,०००/- खच कळिवलेला आहे. मंजूर अनुदान .६३ कोटी या २० ट के कपात होऊन 

पये ५०,४०,००,०००/- शासनाने २८ माच, २०१३ या ापना ारे कळिवले. संचालनालयाने २८ माच, २०१३ 

रोजी खच .४९,१२,४२,०००/- असा कळिव यामुळे शासनाने ३० माच २०१३ या ापना ारे अं ितम सुधा रत 

अनुदान एकूण ४९,१२,४२,०००/- असे कळिवले. महालेखापाल यां याकडील खच ४९,२३,९८.०००/- असा 

आहे. महालेखापाल यांचा एकूण ४९,२३,९८.०००/- व संचालनालयाचा खच ४९,१२,४२,०००/- यामधील 

तफावत .११,५६,०००/- येतो व तो जा तीचा खच िदसतो. 

 यासंदभात सादर कर यात येते क , शासक य वै क य महािव ालय व णालय नागपूर यांची पये 

३,०१,०००/- व मेयो सव पचार णालय नागपूर यांची पये ८,५५,०००/- ची देयके ३० माच २०१३ रोजी मंजूर 

झा यामुळे सदरचा खच संचालनालयाचे िद.२८ माच २०१३ रोजी कळिवले या खचात समािव  नाही. यामुळे 

११.५६ ल  हा खच जा तीचा िदसतो. 

                . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 
मागणी मांक एस-०४,  
४२१०- वै क य सेवा व 
सावजिनक आरो य यावरील 
भांडवली खच 
०३- आरो य िश ण, िश ण व 
संशोधन, 
१०५ िवषम िचिक सा 
१०५(००)(३८) शासक य दंत 
महािव ालयांचे बळकटीकरण व 
दजावाढ 
मुळ                         ७५.०० 
परुक                          ०.०० 
पुनिविनयोजन          -२१.२० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
५३.८० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
५३.७९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ०.०१ 
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ापन :- 

 महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात वै क य िश ण व औषधी य े िवभागाने िदले या 

प ीकरणा मक ापनात खालील माणे नमूद केले आहे.  

सन २०१२-१३ या िव ीय वषात मुह मंजूर अनुदान .७५.०० लाख मंजूर होते. ३१ माच रोजी 

पुनिविनयोजना ारे कपात क न ५३.८० लाख इतके अनुदान उपल ध झाले पैक  खच ५३.७९ लाख हा झालेला 

आह.े याबाबत महालेखाकार कायालय, मुंबई यां यासोबत ताळमेळ घातलेला आहे. 

              . लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

मागणी मांक एस-०४,  
४२१०- वै क य सेवा व 
सावजिनक आरो य यावरील 
भांडवली खच 
०८- सव साधारण 
८००- इतर खच 
८००(००)(०३) १३ या िव  
आयोजा या िशफारशीनुसार ा  
यं सामु ीची खरेदी 
मुळ                                ०.०० 
परुक                          १००.०० 
पुनिविनयोजन               -४८.४० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
५१.६० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
५१.५९ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) ०.०१ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात वै क य िश ण व औषधी य े िवभागाने िदले या 

प ीकरणा मक ापनात खालील माणे नमूद केले आहे. 

 िव ीय वष २०१२-१३ म ये अ न चाचणी योगशाळा, मुंबईकरीता १३ या िव  आयोगा या िनधीतून एक 

कोटी पयाची यं सामु ी खरेदी करणे तािवत होते. पैक  र कम .५१.६० लाखाची खरेदी झाली असून उव रत 

र कम .४८.८० लाख शासनास समिपत कर यात आले होते. 

1. शासनास प  .िनयोजन/FTL/१२-१३/४१५-१५/५, िद.२८.०८.२०१२ रोजी उपकरण खरेदी संदभातील 

ताव सादर कर यात आला. 
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2. सदर तावा या अनुषंगे शासन िनणय .सं िकण-२०११/ . .७३१/११/औषध-े२, िद.०५ स टेबर, 

२०१२ शासक य मा यता ा  झाली. 

3. शासन, वै क य िश ण व औषधी ये िवभाग, िनणय .संक ण/२०११/ . .७३१/११/औषध-े२, 

िद.१५.१०.२०१२ अ वये या शु दीप का वये िद.५/९/२०१२ या शासन िनणयासोबत उपकरणांची यादी 

र  क न दु सरी यादी दे यात आली व याबाबत खरेदी कर याची कायवाही घेणेबाबत कळिव यात आले. 

4. शासन िनणय .संक ण/२०११/ . .७३१/११/औषध-े२, िद.२७.११.२०१२ ला अनुस न िस द 

करावया या िनिवदा फॉम व Specification ला मा यता देणेबाबत व वतमानप ात जािहरात देणेबाबत 

मा.आयु ां ना िद.१२.१२.२०१२ रोजी सादर कर यात आले. यास मा.आयु ांनी िद.१४.१२.२०१२ रोजी 

मा यता िदली. 

5. प  .औिन /भांडार/टडर/२७१-१२/५, िद.१५.१२.२०१२ रोजी वतमानप ात उपकरणे खरेदीसंदभात 

जािहरात िस द करणेसाठी संचालक, मािहती व जनसंपक संचालनालय, मुंबई यांना कळिव यात आले. 

6. वरील प ा या अनुषंगे िद.२१.१२.२०१२ रोजी महारा  टाई स या वतमान प ात जािहरात िस द 

कर यात आली. 

7. वरील जािहराती या अनुषंगे िनिवदापूव बैठक िद.०३.०१.२०१३ रोजी संप न झाली. 

8. िद.०३.०१.२०१३ या बैठक नुसार खरेदी सुधारीत MID-NIR या उपकरणाचे Specification बनवावे 

असे ठरले. तसेच सदर ०९.०१.२०१३ या सादरणीयावर सह आयु  (द ता) तथा खरेदी सिमती अ य  

यांनी on going physical tender procedure may be called off  व E tender procedure . 

9. may be adopted for purchase अशा आशयाचे शेरे िद.१०.०१.२०१३ रोजी िलहन सदर फाईल 

मा.आयु ां ना सादर केली यास मा.आयु ां नी िद.१४.०१.२०१३ मा यता िदली. 

10. वरील आदेशा या अनुषंगे ई-िनिवदेचा आवाका बधता कायालय मुखांची सदर िनधी वेळेत खच  

पड याकरीता खालील कारची कायवाही तातडीने घेतली. 

9.1) ई-िनिवदा राबिवणेबाबत NIC यांचेकडे योगशाळेतील Nodal Officer b3 Digital signature 

cretificate िमळिव यासाठी व यास मा यता िमळ यासाठी िद.१८.०१.२०१३ रोजी मा.आयु ानंा सादर 

कर यात आले. 
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9.2) प  .DCL/NO/& DSC/३०-१३//२, OF १८.०२.२०१३ State information officer/NIC सटर 

महारा  शासन यांना Digital signature certificate request form & Tender Administration 

account साठी सादर कर यात आले. 

9.3) वरील मु ां या अनुषंगे ०४.०२.२०१३ रोजी ई-िनिवदाचे Account open झाले. 

9.4) यानंतर िद.१२.०२.२०१३ रोजी रिज ेशन key साठी Nic Delhi यांना मेल पाठव यात आला. 

9.5) िद.१३.०२.२०१३ रोजी Registration DSC जनरेट झाले. 

9.6) िद.१५.०२.२०१३ रोजी उपकरणे उपसिमतीने Specification सादर केले. 

9.7) िद. २०.०२.२०१३ रोजी मा.आयु ां ना ई-टडर साठी जािहरात ावयाचा Tender Form 

Specification व वतमानप ात जािहरात देणेसंदभात मा यते वत सादर कर यात आले व यास 

२२.०२.२०१३ रोजी मा यता िमळाली. 

9.8) यानुसार २५.०२.२०१३ रोजी संचालक, मािहती व जनसंपक संचालनालय यांना जािहरात देणे संदभात 

प  दे यात आले. यानुषंगे जािहरात िनिवदा िस द झा या या िद.२७.०२.२०१३ ते िद.१९.०३.२०१३ असा 

होता व वतमानप  जािहरात िद.०८.०३.२०१३ रोजी िस द झाली. 

9.9) उपकरणे खरेदी पूव सिमतीची बैठक िद.०८.०३.२०१३ रोजी झाली. 

9.10) िद.२०.०३.२०१३ रोजी Technical Bid उघड यात आले. 

9.11) Technical Bid या अनुषं गे छाननी के यानंतर 3 उपकरणासाठी योगय ितसाद िमळाला व उव रत 6 

उपकरणासाठी अ य प ितसाद िमळाला. अ य प ितसाद िमळाले या उपकरणसाठी ई-टडर या वेळेअभावी 

Extension देणे श य नस याने या उपकरणांना पुरवठादारांचा यो य ितसाद िमळाला व छाननी ि येत ा  

धर यात आ या. याबाबतचा ताव मा.सिचव वै क य िश ण व औषधी ये िवभाग, मं ालय यांना 

मा यते तव सादर कर यात आला. 

9.12) वरील तावा या अनषंुगे रा य तरीय खरेदी सिमतीची बैठक िद.२८.०३.२०१३ रोजी होऊन १० 

लाखावरील उपकरणां या बाबतीतील शासन िनणय ३०.०३.२०१३ रोजी या कायालयास ा  झाला. तसेच १० 

लाखापे ा कमी िकंमती या उपकरणां या खरेदी मंजूरीबाबतचा शासन िनणय िद.३०.०३.२०१३ रोजी ा  

झाला. 
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 वरील सव ि येत .५१.६० लाख रकमे या यो य ितसाद िमळाले या व छाननी ि येत ा  ठरले या 

उपकरणांची खरेदी कर यात आली व उवरीत ४८.४० लाखाचे उपकरणे खरेदी करीता यानंतर िव ीय वष 

संपलेले अस याने पुढील ई-िनिवदा ि या करता येऊ शकली नाही व यामुळे .४८.४० लाख अखिचत 

र कम शासनास समिपत कर यात आली. 

. लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

मागणी मांक एस-०४,  
४२१०- वै क य सेवा व 
सावजिनक आरो य यावरील 
भांडवली खच 
०८- सव साधारण, 
८००- इतर खच 
८००(००)(०१) अ न व 
औषधी ये शासनाची पुनरचना 
व अ न व औषिध ये चाचणी 

योगशाळा आ थापना  
मुळ                            १००.०० 
पुरक                               ०.०० 
पुनिविनयोजन                -२५.७६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
७४.२४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
७४.२३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+) ०.०१ 

 
ापन :-  

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात वै क य िश ण व औषधी य े िवभागाने िदले या 

प ीकरणा मक ापनात खालील माणे नमूद केले आहे.  

1. वै क य िश ण व औषधी ये िवभागास शासनाक रता कर यात आले या १००.०० लाख िनधी या 

तरतूदीपैक  शासनास सदर लेखािशषाखाली .८०.०० लाख िनधी िवतरीत कर यात आला होता. 

2. वै क य िश ण व औषधी ये िवभाग, शासन िनणय मांक अ औ २०११/ . .८७०(अ)/औषधे २, 

िद.११ फे ुवारी, २०१३ अ वये अ न चाचणी योगशाळा, नागपूरक रता िवभागवार क  व नुतनीकरणा या 

कामाक रता .४४,७३,०००/-िदनांक १५/३/२०१३ व .१५,२७,०००/- िदनांक २०/०३/२०१३ रोजी 

असे एकूण ६० ल  एवढा िनधी धनादेशा ारे सह आयु  (नागपूर िवभाग) कायालयाकडून कायकारी 
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अिभयंता, एकाि मकृत घटक (वै क य) सावजनिक बांधकाम िवभाग, नागपूर यांना ह तांतरीत कर यात 

आला. 

3. वै क य िश ण व औषधी ये िवभाग, शासन िनणय .अ औ -२०११/ . . ७८० (अ)/औषधे-२, 

िद.२७ नो हबर, २०१२ अ वये .४० ल  एवढ्या िनधीतून उपकरणे, वातानुकुिलत यं े, रेि जरेटर व गॅस 

कने शन खरेदीस मंजूरी दे यात आली होती. शासन, वै क य िश ण व औषधी ये िवभाग, शासन िनणय 

मांक.अ औ -२०११/ . .८७०(अ)/औषध-े२, िद.३० माच २०१३ अ वये अ न चाचणी योगशाळा, 

नागपूर क रता उपकरणे खरेदी कर याकरीता .१६,१६,०६३/- एवढ्या िनधीस शासक य मा यता 

िमळाली. यानसुार, ३ उपकरणां या खरेदीकरीता .१४,२३,१२५/- संबं िधत पुरवठादारास धनादेशा ारे 

दान कर यात आले. 

4.  िद.१८/०३/२०१३ रोजी वातानुकुिलत यं े व रेि जरेटरकरीता .५,४६,०००/- व गॅस कने शनकरीता 

.१२,८९०/- चे देयक कोषागार कायालयास सादर केले होते. परंतु , िव  िवभागा या प रप क .संक ण-

१०००/- . .१४/कोषा-४, िद.११/०२/२००० अ वये कोषागार कायालय, नागपूर यांनी आ ेप लावून 

सदर देयके परत केली. यामुळे अखिचत िनधी .५,७६,८७५/- शासनास समिपत कर यात आला. 
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सा  :- 
7.2 महालेखाकारांनी या प र छेदासंदभात मािहती जाणून घे यासाठी सिमती या िदनांक  

13 ऑ टोबर, 2016 रोजी या बैठक त वै क य िश ण व औषधी ये इतर िवभागीय ितिनध ची सा  

आयोिजत केली होती. सदरह बैठक त उ  प र छेदासंदभात प रपूण मािहती िवभागीय सिचवांना देता आली 

नाही. यामुळे सिमतीच े कामकाज पूण होऊ शकले नाही. प रणामी सिमतीची याच िवषयावर िदनांक 18 

जानेवारी, 2017 रोजी पु हा बैठक आयोिजत कर यात आली. 

धानशीष 4210 वै क य सेवा व सावजिनक आरो य यावरील भांडवली खच, 03 वै क य 

िश ण िश ण व संशोधन, 101 आयुवद रा य योजना (00) (07) शासक य आयुविदक 

महािव ालय बळकटीकरण दजावाढ (4210 1712) योजनेअंतगत :- 

शासक य आयुविदक महािव ालय बळकटीकरण व दजावाढ योजनेअंतगत 53 हजार पये 

अिधकचा खच झाला आहे याबाबतमािहती देताना िवभागीय सिचवांनी सिमतीस सां िगतले क , मूळ तरतूद 

50 लाख पये होती. यात कपात होऊन 40 लाख पये िमळाले होते. अंितम खच 36 लाख 95 हजार पये 

इतका झाला. या आिथक वषात यपगत झालेली 53 हजार पयांची ा सफर ए ी महालेखापालांकडे 

दे यात आली आहे. 

तथािप, सदर र कमेची ा सफर एं ी महालेखाकार कायालयात ा  नस याचे महालेखाकारांनी 

सिमतीस सां िगतले असता सदर रकमेची ा सफर ए ी यासंदभात िदनांक 10 स टबर, 2012 रोजी 

महालेखाकार यां याकडे प  पाठिवले आहे असे िवभागीय सिचवांकडून सांग यात आले. 

सिमतीस उ  िवषयाबाबत समपक उ र ा  न झा यामुळे यासंदभात सिमती या पुढील बैठक त 

िवभागीय सिचवांनी सिमतीस सां िगतले क , सन 2012-13 म ये अथसंक पीय तरतूद 50 लाख पयांची 

होती. कपात झा यानंतर अथसंक पीय तरतदूीपैक  36 लाख 95 हजार पय े एवढा खच झालेला आहे. 

यावेळी 53 हजार पये जा त खच झाला आहे अस ेिदसून येते. हा खच जा त झालेला आह ेहे बरोबर आहे. 

याच ेकारण अस े आह ेक , हे सन 2012-13 चे लेखाप र ण आहे. सन 2011-12 म ये उ मानाबाद या 

आयुविदक कॉलेज या िठकाणी सन 2011-12 या बजेटमधून खच केला होता. यांनी या संदभात चेक 
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देखील काढला होता. तो चेक बँकेम ये वेळेवर जमा न झा यामुळे तो असाच सरडर झाला. यानंतरच 

आिथक वषात पेमट कराव ेलागले. सन 2012-13 या आिथक वषात 53 हजार पये पेमट केले आहे, तशा 

कारे ा सफर ए ी करावी अस े िदनांक 10 स टबर, 2012 ला प क महालेखाकार कायालयाकडे 

पाठिव यात आले आहे. सन 2011-12 चा खच असला तरी तो सन 2011-12 या लंिबत देयकाचा खच 

आहे. पण तो सन 2012-13 म ये झाला आहे. सन 2012-13 चा खच अस याने महालेखाकां रानी देखील ते 

मा य केलेले नसावे. सन 2011-12 म ये लंिबत असलेले देयक 53 हजार पयांच ेआहे. सन   2011-12 

मधील 53 हजार पयांचा खच सन 2012-13 म य ेझाला आहे. 

आिथक िश त अशी असते क , िवभागाने िनधी कमीत कमी सरडर करावा. जुने देण े ावेच लागणार 

आहेत. मु ा इतकाच आहे क , सन 2011-12 म ये अकाऊंट लोज झाले. यामुळे सन 2012-13 म येच 

सव कराव े लागणार आहे. िवभागाला िनधी िमळाला आहे. जुन े पेस े देण े बाक  आहे, ते ावेच लागणार 

आहेत. िवभागाने िततके पैस ेकमी सरडर केले असते, याचे िनयोजन ल ात आले असत ेतर हा िवषय आला 

नसता. िवभागाने वषा या शेवटीच र कम सरडर केली असेल. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली 

असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , दु दैवाने िवभागाने या वष  िनधी सरडर केलेले नाहीत, या 

हेडखाली आलेले संपूण पैस ेवापरले आहेत, या वष  20 ट के कपात होती. 

िवभागाने जा त र कम हणजे 3 लाख पये सरडर केले आहेत. हणजेच 10 ट यांपे ा जा त 

र कम सरडर केली आहे. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय ितिनध नी सां िगतले 

क , 3 लाख पये सरडर केले आहेत. ते हा िवभाग शासक य मा यतेची वाट पाहत होते. िवभागाची अशी 

धारणा होती क , शासक य मा यता वेळेवर िमळेल. यामुळे यं सामु ीसाठी 3 लाख पये ठेव यात आले 

होते. 

 िनधी सरडर केला िकंवा का केला याची िवचारणा सिमती करीत नाही. िवभागाला शासक य 

मा यता िमळाली नाही, यामुळे िनधी सरडर केला, ते यो य केले. िवभागीय सिचवांनी असे देखील सां िगतले 

क , सन 2012 ला िवभागाने महालेखाकां राना प  पाठिवले क , सन 2011-12 म य े53 हजार पये यावेत. 
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मा  ह ेप  पाठिवणेच चुक च ेहोते. याला गृहीत ध नच िवभागाने िनधी सरडर केला पािहजे होता. िवभागाने 

याला गृहीत ध नच सरडर केले असते तर ही अडचण आली नसती येथे िवभागाकडून चूक झालेली िदसत 

आहे. याअनुषंगाने सिमतीने सूिचत केले क , िवभागाने आिथक िश त पाळली पािहजे. 

शासक य वै िकय महािव ालय व णालय आिण यं सामु ी यांचे बळकठीकरण व दजावाढ, 

योजनतगत :- 

03 आरो य िश ण िश ण व संशोधन, 105 िवषम िचिक सा 105 (00) (37) शासक य वै िकय 

महािव ालय व णालय आिण यं सामु ी यांच े बळकटीकरण व दजावाढ या योजनेअंतगत महालेखाकार 

यां या अहवालात दशिव यात आलेला जा तीचा खच पये 11 लाख 56 हजार संदभात लेखी प ीकरणात 

अस े नमूद केले आह े क , याबाबत धान महालेखाकार कायालय, मुंबई यां याशी सम वय साधून खा ी 

कर यात येईल. तथािप िवभागाने महालेखापाल कायालयाकडे संपक सु दा केलेला नाही. यासंबंधी 

िवभागाकडून कधी खा ी क न घे यात येईल अशी िवचारणा सिमतीने केली असता संचालक, वै क य 

िश ण व संशोधन यांनी सिमती समोर खुलासा केला क , महालेखाकार कायालयास सव कागदप े 

पाठिवलेली आहेत. या संदभात िवभागाकडून अनेक य न कर यात आलेले आहे. 49 कोटी पयांम ये 11 

लाख पयांचा ताळमेळ बसला न हता. मुळात ही र कम बीडीएसम ये आली न हती. बीडीएसम ये 

असले या रकमेपे ा जा त एकही पयाच े िबल मंजूर होत नाही. यामुळे ही र कम मािपत करावी अशी 

िवनंती िवभागाकडून सिमतीला कर यात आली. 

िवभागाने यासंदभात याचवेळी महालेखाकां र कायालयाशी सम वय साधला असता व वेळेवर 

कागदप े पाठिवली असती तर आज सिमतीचा वेळ वाया गेला नसता. अस ेमत सिमतीन ेनाराजीने य  केले 

असता यासंबंधी भिव यात द ता घेतली जाईल असे िवभागीय ितिनध नी सिमतीला आ त केले. 

 या योजनेअंतगत 60 कोटी पयांची तरतूद आहे. 3 कोटी पये अजून पुरवणी हणून घेतले आहेत. 

12 कोटी पये कपात झाली असेल तर 13 कोटी पये सरडर झाले आहेत ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून 

िदली असता या वष  63 कोटी पये िमळाले, यातून 13 कोटी 87 लाख पयांची कपात केली अस े
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िवभागीय ितिनध नी सां िगतले. 

तथािप, ती कपात नाही. एकूण 60 कोटी पयांना कपात आहे. कारण 3 कोटी पयां या पुरवणीला 

कपात कधी लागत नाही. याकडे सिमतीने ल  वेधले असता िवभागीय ितिनध नी सां िगतले क , बीडीएसवर 

या वष  49 कोटी 12 लाख पये िवत रत कर यात आले. 

सिमतीचा मु ा असा आहे क , कोण या आधारे ह े पैस े िवभागाला कमी िमळाले ? यावर िवभागीय 

ितिनध नी सां िगतले क , सन २०१२-१३ या आिथक वषात िव  िवभागाचे रे यूलेश स होते क , मंजूर 

िनधी या ७५ ट केच खच करावा. सु वातीला असे िनदेश होते. या अनुषंगाने तेवढ्याच मयादेत िवभाग 

रािहला.  नंतर फे ुवारीम ये अशा सूचना आ या क , नॉन लॅनम ये ८५ ट के व लॅनम ये ८० ट के खच 

करावा. यामुळे हे रािहले आहे. ही पुरवणी मागणी िडसबर, २०१२ या अिधवेशनात टाकली होती. जानेवारी 

मधील सूचना आहेत. 

सिमती या मते मूळ तरतुदीला २० ट के कट होता. पुरवणीला कट लागत नाही. यावर िवभागीय 

सिचवांनी सां िगतले क , पुरवणी या संदभात देखील िव  िवभागाचे येक वष  वेळेवर बदल होत असतात. 

माग या वष  देखील पुरवणीम ये तसे होते. 

याअनुषंगाने महालेखाकारां ने असा मु ा उपि थत केला क , ओ रजनल ांट ही युज नह  कर रहे है तो 

स लीमटरी म और ३ करोड़ पये लेने क  बात ही नह  आती है. आपको पहले ६० करोड़ पये िमले है और 

उसके बाद ३ करोड़ पये और िलए गए है. यावर िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िनयोजन करीत असताना 

२० ट के कपात आहे हणून आता पुरवणीम ये देखील २० ट के कपात असणार असा अंदाज ध न 

अिधकारी जा त मागणी करतात, जेणेक न िवभागाला गरजे माणे पैसे िमळतील, या ीने िनयोजन होत 

असते. 

जरी ६३ कोटी पयां या २० ट के कट लागला तरी सु दा िवभागाला ५० कोटी ४० लाख पये 

िमळाले पािहजे होते. मा  ते देखील यांनी िदले नाहीत. िवभागाला एकूण  ४९ कोटी १२ लाख ४२ हजार 

पये िदले आहेत. िवभागाने ४९ कोटी २३ लाख पये खच केला आहे,  हणजे ११ लाख पये जा तीचे 
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खच केले आहेत. ही बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय ितिनध नी सां िगतले क , ११ 

लाख ५६ हजार पयांचा जा तीचा खच िदसत आहे. त कालीन अिध ाता पातळीवर ११ लाख पयांची 

खरेदी झाली होती. तो खच र-कि सिलएशनम ये महालेखाकारांना त कालीन सं थेकडून कळिव यात आला 

न हता, नाही तर असे झाले नसते, ११ लाख ५६ हजार पये खच जा तीचा झालेला नाही. तो बीडीएसवर 

आला हणूनच खच झाला. ते िवभागाने मा य केले आहे.  

हणजे ११ लाख ५६ हजार पये या िशषाम ये लागत नाहीत असे िवभागाचे हणणे आहे का ? 

अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय ितिनध नी सां िगतले क , या हेडवर, बीडीएसवर पैसे आले 

होते आिण ते पैसे खचही केले आहेत. यामुळे तो अित र  खच हण यापे ा बीडीएसवर अॅ हेलेबल होते 

हणून खच झाला. 

बीडीएसवर ११ लाख ५६ हजार  पये व ४९ कोटी १२ लाख पये उपल ध झाले  

का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सदर पैसे उपल ध झाले. 

िवभागाने ॲ हेलेबल होते आिण ेझरीने  देखील ते देयक अदा केले आहे. पैसे बीडीएसम ये आले नाहीत तर 

ेझरीमधून काढताही येत नाहीत. ती र कम बीडीएसमधून उपल ध झालेली आहे. हणजे िवभागाला ४९ 

कोटी १२ लाख िमळाले याच बरोबर व ११ लाख ५६ हजार देखील िमळाले. 

       असे असतांना हे अकाऊंट ॉपर कसे नाही ? अशी िवचारणा सिमतीने के यावर िवभागीय 

ितिनध नी सां िगतले क , ११ लाख ५६ हजार पये िमळाले. नागपूरला सं था पातळीवर खरेदी झाली होती. 

सं था पातळीहन महालेखाकारांकडे याबाबतचा तपिशल जायला पािहजे होता क, पैसे बीडीएसवरचे खच 

झाले आहेत. मा  तसे न गे यामुळे महालेखाकारांनी ४९ कोटी १२ लाख एवढेच फ  गृहीत धरले आहे. 

िवभागाकडे ४९ कोटी १२ लाख उपल ध होते असे सां िगतले आहे. बीडीएसवर ११ लाख ५६ हजार 

पये िमळाले आहेत, पण ते महालेखाकारां या रेकॉडवरच नाही. याबाबत खुलासा करताना िवभागीय 

ितिनध नी सां िगतले क , पैसे िमळाले आहे. नागपूर ेझरीने ११ लाख ५६ हजाराचे देयक अदा देखील  केले 

आहे. 
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बील पास झाले हणूनच ए सेस खच झाला (बील पास िकया गया तभी तो ए सेस बुक ग हवा) 

नामंजूर रकमेवर देयक पास होऊ शकत नाही, मंजूर र कम ४९ कोटी १२ लाख दाखिवली आहे तर मग हे 

ए सेस कसे आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , य ात 

बीडीएसम ये उपल ध झाले नाही तर क चे बूक करता येत नाही. बीडीएसमधून झाले आहे हणजे ती र कम 

रिलज झाली आहे. 

शासनाकडून प  येते क , ४९ कोटी १२ लाख रिलज होणार आहेत, िवभागाला असे प  आले का ? 

अशी िवचारणा सिमतीने केली असता असे िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , ती अथसं पीय तरतूद आहे. 

आता ११ लाख ५६ हजार पये आहेत, हे िवभागाला कोण या हेडखाली िदले गेले आहेत. ते पैसे 

आले तर ते कुठून आले याबाबत िवभागाने महालेखाकां राकडे खुलासा करावा असे सिमतीने सां िगतले असता 

िवभागीय ितिनध नी सां िगतले क , िवभागाला ४९ कोटी १२ लाख व ११ लाख ५६ हजार एवढी र कम 

रिलज कर यात आली होती. 

पण महालखाकाराकंडे तसे कोणतेच रेकॉड नाही आिण िवभागा या उ रात देखील असेच हटले 

आहे. २८ माच, २०१३ चे प  आहे, याम ये ती िफगर बरोबर मॅच होत आहे. याम ये दोघांची िफगर सारखी 

आहे. पण याम  ये ११ लाख ५६ हजाराचे जि टिफकेशन कुठेही नाही. ही बाब सिमतीने ल ात आणून िदली 

असता िवभागीय सिचवांनी सांिगतले क , २८ माचपयत झालेला खच बरोबर आह,े यानंतर दोन िदवसांचा 

हणजे ३१ माचपयतचा कालावधी आहे. उरलेला अित र  खच झालेला आह,े याचे सु दा बीडीएस 

उपल ध झाले आहे. बीडीएस उपल ध झाले नाही तर ेझरीचे लोक हे वीकारतच नाहीत. िवभागाला ४९ 

कोटी २३ लाख पये अपलोड झाले. 

महालेखाकांराकडे ४९ कोटी २३ लाखचे अकाऊंट उपल ध नाही. िवभागाला ४९ कोटी १२ लाख 

िमळाले आहेत असा रेकॉड महालखाकारांकडे आहे. ११ लाख ५६ हजार िमळाले हणून खच केले याचे 

रेकॉड आहे. पण िवभागाला ते िमळाले याचा रेकॉड महालेखाकां राकडे नाही. ते िवभागाने रक साईल क न 

यावे. १३ कोटी ८७ लाख पये कट २० ट यांमळेु झाला आहे. एि झट कॉ फर स झाली, यावेळी आपण 
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असे हटले होते क ,”As purchase procedure was not completed timely the amount of Rs. 

13,87.58 lakh was surrendered.” कट लागला असे यांनी सां िगतले नाही. यांनी असे सां िगतले क, 

“purchase procedure is critical and that is why it was not completed in time.”  ही बाब 

सिमतीने िवभागा या िनदशनास आणून िदली असता यासंदभात िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , यावेळी 

सां िगतलेले बरोबर आहे. याम ये दु मत नाही. रेकॉडवर प  आहे क, या वष  िव  िवभागाने २० ट के 

कपात  केली आह,े यामुळे पैसे उपल धच न हते. 

िव  िवभाग ने २० ितशत कट लगाया था. अब आप २० ितशत ही रकम लगे या जो रकम बची है, 

उतनी रकम लगे ? आपने पूरा पैसा खच िकया होता तो इसम कट नह  लगता. आपने खचा नह  िकया इसिलए 

िव  िवभाग ने कट लगाया है. ही बाब महालेखाकारांनी िनदशनास आणून िदली असे िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतले क , ऐसा नह  होता है. 

आप यिद पैसा खच कर देते तो इसम कट नह  लगता. असे महालेखाकारांना सां िगतले यावर  

िवभागीय सिचवांनी उ र िदले क , खचा नह  कर सकते है. इस साल भी ऐसी ही ि थित है. 

शासनाने जानेवारीम ये ऑडर इ यू  केली क , ८० ट के रिलज होईल, हे िवभागाने हणणे 

ऑि टिमि टक आहे. शासनाने २० ट के कट लावला they cannot go beyond that without 

permission, they will demand further 20% and if the funds are available it will be 

released.  फे ुवारी अखेरपयत िकंवा माचला िनधी देतात, पण २० ट यां माणे ते चालले, या माणे यांनी 

पूण र कम यु िटलाईज केली. आता िवषय एवढाच होता क, ११ लाख ५६ हजार पये ही अिधकची र कम 

आहे. िवभागाचे हणणे आहे क , यांना ती र कम िमळाली आहे. िवभागाने ही बाब महालेखाकारांबरोबर 

रक साईल करावी, तसेच नोट ऑफ एरर पूण करावी. असे सिमतीने सूिचत केले असा िवभागीय सिचवांनी 

यास सहमती दशिवली. तसेच िव  िवभागाबरोबर बसून रकि सिलएशन क न घे यात येईल. आिण या माणे 

महालेखाकारांना कळिव यात येईल. सिमती या सचूने माणे सव कायवाही कर यात येईल असे देिखल 

आ त केले. 
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यह कॅिपटल आऊटले है. २० ितशत कट जनरली लगता है. टीन खचा होता है. कॅिपटल आऊटले 

के िलए अगर अलॉटमट हो गया, आपने ऑलरेडी कॉ े ट कर िदया तो नॉमली कट नह  लगता. जो रकम 

बच गई ह,ै इसका मतलब िदनांक ३१ माच तक वह रकम खच नह  हो पायी. ही बाब महालेखाकारांनी 

िनदशनास आणली. 

नॉन लान ए सपडीचर म कट लग ही नह  सकता, लान म कट लग सकता है. नॉन लान म इनका 

वेतन देना ही पड़ेगा. गाड़ी चलानी ही पड़ेगी, िडजल भरना ही पड़ेगा. Non-Plan expenditure cannot be 

cut. कॅिपटल ए सपडीचर म कट नह  होता ह,ै योजनाओ ं  म कट िकए िबना पैसा दे ही नह  सकते. आप याला 

देणे ावेच लागणार आहेत. नॉन लॅनचे पैस कपात करता येत नाहीत. असा मु ा सिमतीने उपि थत केला 

असता िवभागीय सिचवांनी याबाबत खलुासा केला क , िदनांक १४ जानेवारी, २०१३ चे प रप क आह,े 

याम ये अगदी प  नमूद केले आहे. उदाहरणा दाखल िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , सन २०१२-१३ 

म ये हे िकमान जानेवारीला िदलेले आहेत, पण चालू आिथक वषात सु वातीपासूनच २० ट के कपात आहे. 

आिथक वष सु  झा यापासून २० ट के कपात आहे. कॅिपटल व रे हे यू  ए सपिडचर आहे. या वष  कॅिपटल 

ए सपिडचरवर १०० ट के खच करावा आिण रे हे यू  ए सपिडचरवर ८० ट के खच करावा असे 

सु वातीपासून आहे. आपण सांगत असले या वषाम ये जानेवारीपासून हे आहे, आता सरसकट कपात 

लावली आहे. 

िवभागीय सिचवांनी फ  ११ लाख ५६ हजार पये याबाबत प  करावे. असे सिमतीने सां िगतले 

असता िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ त केले क , याबाबत रकि सिलएशन क न घे यात येईल. 

शासक य दंत महािव ालय बळकटीकरण व दजावाढ :- 

 03 आरो य िश ण िश ण व संशोधन, १०५ िवषम िचिक सा १०५ (००) (३८) शासक य दंत 

महािव ालय बळकटीकरण व दजावाढ या योजनेअंतगत मूळ तरतुदीम ये 75 लाख पयां या संदभात 

पुनिविनयोजन के यानंतर 21 लाख 20 हजार पये सरडर केले आहेत का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली 

असता िवभागीय ितिनध नी सां िगतले क , यात फ  एक हजार पयांचा फरक होता. 
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 फ  एक हजार पयांचा नाही. कारण पुनिविनयोजनात िवभागाने 21 लाख 20 हजार पये सरडर 

केले आहेत याची कारण ेकाय आहेत ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय ितिनध नी सां िगतले 

क , मूळ तरतूद 75 लाख पये होती यावर 20 ट के कट लाग यामुळे सदर र कम िमळाली नाही. ती ही 

र कम आहे.  

पण 75 लाख पयां या 20 ट के र कम 15 लाख पये इतक  येते. परंत ुही र कम 21 लाख 20 

हजार पये इतक  आहे. ही बाब सिमतीने िवभागा या िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय ितिनध नी 

याबाबत सां िगतले क , िवभागाला एकूण 53 लाख 80 हजार पये ा  झाले होते. यापैक  53 लाख 79 

हजार पये खच झाले व एक हजार पये परत केलेले आहेत. 

पुनिवनीयोजनात 21 लाख 20 हजार पये नमुद कर यात आले आहेत. सदर र कम सरडर केली क  कट 

लावला आहे. अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , कट लावला आहे. 

िनयोजन 75 लाख पयांच ेआहे. यापैक  िवभागाला 53 लाख 80 हजार पये िमळाले व 53 लाख 

79 हजार पयांची र कम खच केली. एक हजार पयांची र कम खच झाली नाही. ही बाब मा य परंत ु21 

लाख 20 हजार पयां या रकमेच े पुनिविनयोजन केले आहे क  कट लागलेला आहे ? अशी िवचारणा 

सिमतीने केली असता िवभागीय ितिनध नी सां िगतले क , कट लागून िवभागास बीडीएसवर 53 लाख 80 

हजार पयांची र कम िमळाली होती.  

तथािप िवभागाकडून ा  झाले या लेखी उ रात नमूद केले आहे क , अथसं पीय िवतरण 

णालीनुसार (बीडीएस) 54 लाख 13 हजार पयांच ेअनुदान ा  झाले असून यापैक  53 लाख 79 हजार 

पये यं सामु ीक रता खच झालेले आहेत. िवभागाला 54 लाख पये िमळाले क , 53 लाख पये िमळाले 

अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागास 53 लाख 80 हजार पये िमळाले होते. सदर र कम राऊंड 

िफगर केली आहे. अस ेिवभागीय सिचवांनी सां िगतले. 

पण ही र कम राऊंड िफगर कशी होऊ शकते ? िवभागाला एकूण िकती र कम  

िमळाली ? असा  सिमतीन ेिवचारला असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , 54 लाख पयांची र कम 

चुकून नमूद केली आहे. एकूण 53 लाख 80 हजार पयांची र कम िमळाली होती. यात एक हजार पयांचा 

िडफर स होता.  



319 
 

 

हणजेच यात खूप िवसंगती िदसत आहे. एका बाजूला बीडीएसवर 54 लाख पये िमळा याचे लेखी 

प ीकरणात नमूद केले आहे. पण सिमती या बैठक त 53लाख 80 हजार पये िमळा याचे सांग यात येते 

यामुळे िवभागाने ही बाब तपासून सिमतीला सिव तर मािहती सांगावी क  यात पुनिविनयोजन कर यात आले 

आहे क , कट लाव यात आला आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय ितिनध नी एवढेच 

सां िगतले क , 53 लाख 80 हजार पयांची र कम ा  झाली होती.  

िवभागाला 53 लाख 80 हजार पय े ा  झाले अस यास 21 लाख 20 हजार पये कट झा यामुळे 

ही र कम 30 ट यां पे ा जा त आहे. शासनान ेयापूव च कट लावला अस यास िवभागाला पुनिविनयोजन 

कर याची गरज नाही. It is not a cut, it is a surrender. अस े महालेखाकारांच े आ ेप आहेत. 

महालेखाकार यां या रेकॉडनुसार िवभागाला र कम िमळालेली आहे. परंत ु िवभागाचे हणण ेआहे क , सदर 

र कम िवभागाला िमळालेली नाही. यामुळे ही बाब तपासून यावी. अस ेिनदेश सिमतीने िदले असता ही बाब 

तपासून घे यात येईल अस ेिवभागीय सिचवांनी आ त केले.  

बीडीएसवर र कम ा  न झा यास ती र कम कट झाली आहे असा याचा अथ नाही. मूळ तरतूद 

पूणत: रलीज झाली नस यास यासाठी िवभागाला य न कराव े लागतात 75 लाख पयांची मूळ तरतूद 

असली तरी संपूण र कम िवभागाकडे पाठिवली जात नाही. यात कधी 80 ट के र कम थम व उव रत 

र कम नंतर सु दा पाठिवली जाऊ शकते. उव रत रकमेसाठी िवभागाने मागणी के यास जानेवारीनंतर सु दा ती 

र कम पाठिवली जाते. परंतु  िवभागाकडून िनधीची मागणी कर यात आली नाही व आता सिमती या बैठक त 

सिमतीला अशी मािहती दे यात येते क , कट लागलेला आहे. परंत ुमहालेखाकार कायालयाच ेअस े हणण े

आहे क , िवभागाने सदर िनधीची मागणी न के यामुळे ती र कम बीडीएसवर आली नाही. अस ेमत सिमतीने 

य  केले व िवभागाला आदेश िदले क  बीडीएसवर िकती र कम िमळाली आिण सदर र कम सरडर केली 

आहे क  कट लागलेला आहे याबाबतची संपूण मािहती लेखी व पात सिमतीला सादर करावी यावर 

सिमतीला सदर मािहती लेखी सव पात नंतर िदली जाईल अस ेआ ासन िवभागीय सिचवांनी सिमतीस िदले. 
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80 सवसाधारण, 800 इतर खच 800 (00) (03) तेरा या िव  आयोगा या िशफारशीनुसार 

ा  अनुदानातून यं  सामु ीची खरेदी :- 

तेरा या िव  आयोगा या िशफारशीनुसार ा  अनुदानातून यं  सामु ीची खरेदी याअंतगत 48 लाख 

40 हजार पये अखिचत का रािहले अशी िवचारणा सिमतीन ेकेली असता िवभागीय सिचवांनी अवगत केले 

क , ई-टडर अंितम करीत असताना याला कमी ितसाद िमळा यामुळे ते फायनल होऊ शकले नाही यामुळे 

ही प रि थती िनमाण झाली.  

िवभागाकडून ा  झाले या पि करण ापनात येक िठकाणी पुनिविनयोजन अस ेनमुद केले आहे. 

परंत ुयाला पुनिविनयोजन अस े हणता येणार नाही. It is a surrender. दु सरा िवषय असा आहे क , एक 

वषापूव  िनधीची तरतूद होत असते. परंत ु िवभागाकडून फे ुवारी मिह यात िनिवदा काढ यात आली. याचा 

अथ 11 मिहन े िवभागाने कोणतीही कायवाही केली नाही. नो हबर, िडसबरम ये यासंबंधी ि या केली 

असती तर वेळेवर वकऑडर गेली असती व र कम सरडर कर याची वेळ आली नसती. अशा प रि थतीत 

तरतूद उपल ध असताना िनिवदा काढ यासाठी 11 मिह यांचा िवलंब का झाला अशी िवचारणा सिमतीने 

केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , थम िडसबर, 2012 म य ेसाध ेटडर कर यात आले होते. 

यानंतर ि येम ये बदल क न   ई-टडर काढ यामुळे यात वेळ गेला.  

िवभागाला ई-टडर करायच ेअस यास याक रता जा तीत जा त 8 िदवसांचा कालावधी लाग ूशकतो. 

परंत ु िवभागा या िन काळजीपणामुळे िनधी परत गेला अस े हणण ेचुक च ेहोणार नाही. असे मत नाराजीने 

य  केले असता ई-टडरला कमी ितसाद िमळा यामुळे ही प रि थती िनमाण झाली अस े िवभागीय 

सिचवांनी सिमतीस सां िगतले. 

 

िदनांक 21 िडसबर, 2012 रोजी महारा  टाई स वतमानप ात उपकरण ेखरेदी कर यासाठी जािहरात 

दे यात आली. परंत ुतरतूद िदनांक 1 एि ल, 2012 पासून लाग ूहोती. यामुळे एि ल पासून िडसबर हणजे 8 

मिहने थांब याची गरज का पडली ? 21 िडसबर, रोजी वतमानप ात िनिवदा जाहीर के यानंतर याची अंतीम 
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तारीख 11 जानेवारी, 2013 पयत होती. 3 जानेवारी, 2013 रोजी आपण िनिवदापूव बैठक सु दा घेतली होती. 

उपकरण ेठरिवली नसताना 1 कोटी पयांची मागणी कशासाठी केली, उपकरण ेअगोदर ठरिवली अस यास 

यासाठी अथसं पाम ये तरतूद होऊ शकते. िवभागाकडून मागणी आ यानंतरच अथसंक पात तरतूद केली 

जात असते. दुसरी बाब अशी आहे क , िनिवदा ि येत बदल कर याची सूचना आली तरी ती घोिषत 

झाले या िनिवदांना लाग ूहोत नाही. सदर प रप कात असे नमूद कर यात आले होते का, आता या िनिवदा 

घोिषत झा या आहेत या र बातल समज यात या यात व आता ई-टड रंग कर यात या या. नो हबर मिह यात 

शासक य मा यता िमळाली असून ई-टडर काढ यास खूप वेळ गेला. िदनांक 8 नो हबर, 2012 रोजी 

शासक य मा यता िमळा यानंतर सदर न तीवर तातडीने कायवाही का कर यात आली नाही व याक रता 

कोण जबाबदार आहेत कारण िदनांक 8 नो हबर, 2012 रोजी शासक य मा यता िमळा यानंतर 5 

मिह यानंतर सु दा िनिवदा अंितम न के यामुळे िनधी परत गेला. ई-टडरच ेनोिटिफकेशन िस द झा यानंतर 

यापूव  जु या प दतीने टेि नकल व फायनािशयल प दतीन ेबीडस ्काढत होते यात अशी अट िकंवा सूचना 

होती क , सव टडर र बातल ठरिव यात यावेत व न यान े ई-टडर काढ यात यावे. नस यास सदर िनिवदा 

ि या का र  कर यात आली. असे  सिमतीने उपि थत केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , 

जा त पारदशकता आण यासाठी ई-टडर काढले असावे. 

सिमतीचा ई-टडर काढ याक रता िवरोध नाही. फ  वेळेत ि या पूण का केली नाही. प रणामी 

िवभागाला िनधी सरडर करावा लागला. यामुळे या करणी जे कोणी दोषी असतील यां यावर जबाबदारी 

िनि त क न कारवाई करावी कारण हा िनधी जनतेचा आहे. शासन जनतेसाठी िनधी खच करीत असते. परंत ु

अिधका यांनी वेळेवर कायवाही न के यामुळे मंजूर झालेली तरतूद सरडर केली जात अस यास ही बाब यो य 

नाही. अस ेमत सिमतीने नाराजीने य  केले. यावर िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ त केले क , एफडीए 

किमशनर यां याकडून याबाबतची ोनॉलॉजी घेऊन सिमतीला नंतर प पण े मािहती दे यात येईल. या 

अनुषंगाने सिमतीने सुिचत केले क , अिधका यांची ोनॉलॉजी फ  पेपरवर नको. जे यास जबाबदार आहे 

या यावर कारवाई कर यात यावी. 



322 
 

 

िवभागाने ४८ लाख ४० हजार पये सरडर केले आहेत, या संदभात प ीकरण देताना िवभागीय 

ितिनध नी सां िगतले क , १३ या िव  आयोगाचा १ कोटी पयांचा िनधी मंजूर झाला होता. िवभागाने 

िनिवदा ि या केली होती, ती रे यूलर टडर प दतीने कर यात आली होती. जॉई ं ट किमशनर, ि हिजल स, 

एफडीए यांनी ल ात आणून िदले क , ई-टड रंग ोसेसच वापरावी लागेल. यामुळे अगोदरची ि या 

जानेवारीम ये र  कर यात आली. न याने ई-टड रंग ोसेस माणे टडर मागिव यात आले. यामुळे हा िवलंब 

झाला आहे. 

जु या प दती माणे टडर काढले, नंतर ई-टड रंग केले, यालाही एक मिहना लावला अशा कारे चचा 

सिमती या मागील बैठक त झाली होती. ि -िबिडंग बैठक म येही आणखी बदल कर यात आला. या संदभात 

िवभागाचे काहीच िनयोजन नाही. नो हबरपयत िवभागाने काहीच िवचार केला नाही. एि लम ये १ कोटी 

पये िमळाले. मा  िवभागाने नो हबरपयत कोणतीही कायवाही केली नाही. कोणतेही काम केले नाही. ही 

बाब सिमतीने िनदशनास आणून िदली असता िवभागीय ितिनध नी सां िगतले क , पिह यांदाच नवीन फूड 

लॅब मुंबईत कर यात येत आहे. 

या कामासाठीच िवभागाने १ कोटी पयांचे िनयोजन केले, बजेिटंग केले. मा  नो हबरपयत कोणतीही 

कायवाही केली नाही. नो हबर मिह याम ये  जु या प दतीने टडर काढ यात येते व जानेवारीला ई-टड रंग 

कर यात येते. जानेवारीम ये सिमतीची बैठक होते.  या सव कायवाहीम ये उिशरच सु  आहे. शेवटी 

िवभागाला पैसे सरडर करावे लागले असे मत सिमतीने य  केले असता यासंदभात िवभागीय ितिनध नी 

खुलासा केला क , िवभागाने शासनाला ऑग टम ये ताव सादर केला होता. फूड लॅब ए टॅि लश कर याची 

पिहलीच वेळ होती. फूड लॅबला लागणारे सािह य फार तां ि क व पाचे असते. संबं िधत अिधका यांना 

तां ि क पेिसिफकेश सब ल तेवढी मािहती न हती. हे पिहलेच वष होते, यामुळे हा थोडा िवलंब झाला आहे. 

नो हबरम ये शासक य मा यता िमळाली, िडसबरम ये टडर काढ यात आले. ई-टड रंग कर यात यावे अशा 

डायरे श स शासनाकडून वेळोवेळी येत अस यामुळे पूव ची ि या र  कर यात आली. ि या 

ऑग टपासूनच सु  झाली होती. य ात ि या ऑ टोबर पासून सु  झालेली िदसते. शासनाकडून १ कोटी 

पयांची तरतूद एि ल मिह यात झाली. 
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मूळ तरतूद होती क  पुरवणी मागणी होती ? कारण सिमतीला ा  झालेले पेपर मूळ तरतुदीचे नाहीत. 

मूळ तरतूद आहे क, जुलै, िडसबर, माच या मिह यांतील पुरवणी मागणी आहे. अशी िवचारणा सिमतीने केली 

असा िवभागीय ितिनध नी सां िगतले क , हे १३ या िव  आयोगाचे पैसे होते. 

िदनांक ५ स टबर २०१२ रोजी शासक य मा यता िमळालेली आहे. सिमतीला ा  झालेला 

अिभले याव न असे िदसते क , िनधीची तरतूद जुलै मिह यात पुरवणी माग यां ारे कर यात आली होती. 

यानंतर ई-टड रंगचा िनणय जानेवारीम ये झाला आहे. यानंतर फे ुवारीम ये ई-िनिवदा अकाऊ ट उघड यात 

आले व यानंतर फे ुवारीम येच जािहरात दे यात आली आहे. इ यादी बाबी सिमतीने िवभागा या िनदशनास 

आणून िद या असता यासंदभात िवभागीय सिचवानंी खूलासा केला क , िवभागाला १ कोटी पये मंजूर होते. 

परंत,ु स टबर मिह याम ये एक कोटी पयां पे ा जा त रकमेची शासक य मा यता िमळाली. यामुळे 

शासनाकडून सुधा रत मा यता ऑ टोबरम ये ा  झाली. सु वातीला १८ इ मटस यावयाची होती पण 

नंतर अजून १० इन मट घे याचे िनि त कर यात आले. यासंबंधातील सुधा रत मा यता ऑ टोबरम ये 

िमळालेली आहे. यानंतर मग सव पि या सु  झालेली आहे. जुलै मिह यात स लीमटरी झा यानंतर ऑग ट 

पासून शासक य मा यता दे याची ि या शासन तरावर सु  झाली होती. FDA कडून ताव आ यानंतर 

िवभागाने ५ स टबर रोजी शासक य मंजुरी िदलेली आहे. सदर शासक य मं जुरी िद यानंतर काही 

इि वपमटम ये बदल कर याचा िनणय घे यात आ यामुळे सुधा रत शासक य मा यता ऑ टोबर म ये 

दे यात आली. यानंतर FDA तरावर टडर गची कायवाही केलेली आहे. अं ितम मंजुरी पयत जात असताना 

सह आयु , द ता यांनी यासंबंधात ई-टड रंग ि या कर यात आली नस याची बाब िनदशनास आणून 

िदली. यामुळे िवभागाने ई-टड रंगची ि या केली. यामुळे आधी केलेली ि या पूणपणे र  कर यात आली 

व िडसबर मिह याम ये ई-टड रंगची कायवाही सु  केली व ती जानेवारीम ये पूण केली. यामुळे िवलंब झाला 

आहे. यामुळे िनधी खच होऊ शकलेला नाही. 

पये ५१  लाख  ५९ हजार इतका िनधी कसा काय खच झाला आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने 

केली असा िवभागीय ितिनध नी सां िगतले क , िवभागाने १० इ  मटचे टड रंग केले होते. ३ इ  मटम ये 
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तीन िकंवा या पे ा जा त टडर आले होते. उव रत इ मटसंबंधात एक िकंवा शू य टडर आले होते. यावेळी 

मुदतवाढ देता आली नाही. कारण ही ि या माच पयत लांबली. यामुळे ३ िकंवा यापे ा जा त टडर आले 

होते तेवढ्यांची िनिवदा उघडून इ मटसची खरेदी कर यात आली आहे. उव रत इ मटची खरेदी नंतर या 

वषात कर यात आली आहे. टडरम ये एकूण ९ इि वपमट खरेदी करावयाची होती. यापैक  ३ 

इि वपमटसंबंधातील टडर ि या पूण झाली. कारण ३ पे ा जा त िनिवदाधारकांनी यात भाग घेतला होता. 

यामुळे या तीन इि वपमटसंबंधातील टडर ि या फायनल कर यात आली. उव रत सहा इि वपमटसंबंधात 

िकमान ३ िनिवदाधारकां या िनिवदा न आ यामुळे व माच मिह याची मयादा ओलांड यामुळे र-टड रंगची 

ि या या वष  कर यात आली नाही. िवभागा या पातळीवर ामािणक य न झालेला आहे. परंत,ु सदर 

िनधी वेळेत खच न झा यामुळे सरडर करावा लागला आहे.  

 

८० सवसाधारण, ८०० इतर खच, ८०० (००) (०१) अ न औषधी ये शासनाची पुनरचना व अ न 

व औषधी ये चचाणी योग शाळा आ थापना :- 

अ न औषधी ये शासनाची पनुरचना व अ न व औषधी ये चाचणी योग शाळा आ थापना 

याअंतगत पुढ या करणाम ये आपण 25 लाख 76 हजार पय ेसरडर के याबाबत नमूद केले आहे. 1 कोटी 

पयांची िडमांड होती व िवभागाने 25 लाख पये देखील खच क  शकले नाहीत, याबाबतची अिधक 

मािहती देताना िवभागीय सिचव सिमतीला अवगत केले क , य ात 80 लाख पय े ा  झाले आहेत व 74 

लाख पयांचा खच झालेला आहे. 5.57 लाख पयांच े िबल ेझरीला िदनांक 15 फे ुवारी पूव  सादर न 

झा याने नामंजूर कर यात आले. यामुळे सदरचा िनधी अखिचत रािहलेला आहे. 

िवहीत वेळेत बील सादर न कर याची कारण ेकाय आहेत कारण िवभागाने या तारखे या अगोदर 

ेझरीला बील सादर केले पाहीजे होते या तारखेस ते सादर केले नाही. अथसंक पाम ये पैशाची तरतूद क न 

घे यासाठी सवजण भांडत असतात. यानंतरही जर िवभागाच े पैस ेखच होत नसतील तर ती दु दवाची बाब 

आहे. असे मत सिमतीने य  केले असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , िदनांक 18 माच, 2013 रोजी 

िबल सादर केले होते. मा  15 फे ुवारी रोजी िनबध लाग याने ते ेझरीतून पास झालेले नाही. यामुळे ती 

अमाऊंट समिपत करावी लागली. 
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िवभागाने तरतूद झा यानंतर सु वाती पासून सव गो ी के या अस या तर ह ेसव पैसे िमळाले असते. 

मा  िवभागाकडून शेवटी माचम ये ह ेकाम कर यात येते. िवभागाने िदले या प ीकरणा मक ापनात असे 

नमूद केले आहे क , िदनांक 18/3/2013 रोजी वातानुकुिलत यं  ेव रेि जरेटर करीता .5,46,000/- व गॅस 

कने शन करीता .12,890/- चे देयक कोषागार कायालयास सादर केले होते. परंत, िव  िवभागा या 

प रप क .संक ण-1000/ . .14/कोषा-4, िद.11/02/2000 अ वये कोषागार कायालय नागपूर यांनी 

आ ेप लावून सदर देयके परत केली. जे नवीन स युलर िनघाले असेल यात अकाऊंिटंग िस टम या काही 

रका यात बदल केला असेल. सबिमशनचा जुना ोफामा र  क न नवीन लावला असेल. अशी िबले परत 

के याने काही चांगली कामे अडकली तर याला काही अथ आहे काय, िवभाग अशा कारे कॉ झ हिट र या 

काम का कर यात येते. िवभागाने तरतूद झा यानंतर सु वातीपासून सव गो ी के या अस या तर ह ेसव पैस े

िमळाले असते. मा  िवभागाकडून ह ेशेवटी माच मिह याम ये कर यात येते असे मत सिमतीने य  केले. 

या सव हडेस म ये एकूण 14 कोटी 95 ल  99 हजार पय ेसरडर झालेले आहेत. यामुळे िवभागाचे 

उ र सिमतीला समपक वाटत नाही. पुनिविनयोजन केले अस ेिलहन िदले तर सिमती ते मा य करेल अस ेनाही. 

महालेखाकां राकडून तपासून (vetting) झा यानंतर िवभागाचे उ र लोकलेखा सिमतीकडे आलेला आहे. 

Surrender of funds of Rs.1495.99 lakhs under the above mentioned subheads in March 

2013 was due to less expenditure than anticipated and based on the revised estimates 

sanctioned by the Finance Department. एका बाजूला एका हेडम ये 18 ल  56 हजार पये जा तीचे 

खच केलेले आहेत, दु स या िठकाणी 14 कोटी 95 ल  पये सरडर केलेले आहेत आिण सिमतीला अस े

सांग यात येते क , ह ेसव पुनिविनयोजन आहे. िवभागाने प पण ेअसे नमूद केले क , "माच, 2000 अखेर 

ि या पूण कर यात तां ि क अडचणी आ यामुळे" याचा अथ माचपयत ि या करायची नाही आिण 

माचम ये सांगायच ेक , तां ि क अडचण आहे, िवभागीय सिचव हणून या गो ीच ेसमथन करता काय ? कारण 

याम ये अकाऊंिटंग िडसी लीन, वक िडसी लीन नाही. यातून एक गो  वारंवार ल ात येते क , िवभागाला 

िकती वेळात काम करायच ेयाला बंधन नाही. सिमती या बैठका होतात. यांना सिमती आपले मत य  करते 
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पण िवभागाकडून मा  यावर अंमलबजावणी होत नाही. िवभागाकडून परत पूव  सारखीच कामे कर यात 

येतात. एकंदरीत ही यं णा कशासाठी आहे ? जबाबदारी ही (अकाऊंिटिबलीटी) सवाची आहे. िवभागातील 

कमचा यांना कत यातील कसुरीवर पडदा टाक याचा य न होत असेल तर तो काही िततका समथनीय नाही. 

अस ेमत सिमतीने खेदाने य  केले.  

या मु ासंदभात िवभागीय ितिनध नी सां िगतले क , नागपूर येथील अ नचाचणी योगशाळेक रता 

१.०० कोटी पये मंजूर झाले होते. परंतु, ८०.०० लाख पयेच रलीज झाले. यापैक  पये ७४ लाख २३ 

हजार इतका िनधी खच झाला आहे तर पये ५ लाख ७६ हजार इतका िनधी अखिचत रािहला आहे. तो 

शासनास समिपत कर यात आला आहे. िवभागाने हे िबल झेरीला िदले होते. परंत,ु यांनी सन २००० चा 

शासन िनणयाचा आधार घेतला आहे. यात १५ फे ुवारी या आत सव देयके सादर केली पािहजेत असे नमूद 

केलेले आहे. कोषागार कायालय, नागपूर यांनी हे कारण देऊन ३० तारखेला देयक रजे ट केलेले आहे. 

सन २००० चा शासन िनणय िवभागास माहीत न हता काय, या जी.आर.नुसार वेळेवर देयक सादर 

का केले नाही ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय ितिनध नी सां िगतले क , नागपूर येथील 

अ न चाचणी योगशाळेक रता सन २०१२-१३ म ये परवानगी िमळाली होती. पये ८०.०० लाख रकमेतील 

पये ६०.०० लाख सावजिनक बांधकाम िवभागाला अंतगत कामकाजासाठी वग कर यात आले होते. 

यां याकडून अंतगत कामकाज कर याचे काम होते. ते काम झा यानंतरच पये ५ लाख ७६ हजार 

लाखाम ये गॅस कने शन, रेि जरेटर, वातानुकूिलत लावावयाचे होते. यां याकडून इले ीिफकेशनचे काम 

पणू होत न हते तो पयत आप याला सदर यं े बसिवता येत न हती. यामुळे याची खरेदी झालेली नाही. सदर 

खरेदी ही पुढ या आिथक वषात कर यात आली आहे. िदनांक १८.३.२०१३ रोजी वातानुकूिलत यं ,े 

रेि जरेटर व गॅस कने शनचे देयक कोषागार कायालयास सादर कर यात आले आहे. तथािप, १५ 

फे ुवारी या आत सव देयके सादर करावीत असा िव  िवभागाचा शासन िनणय आहे.  

ही सव खरेदी फे ुवारी नंतरची आहे काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय 

ितिनध नी सां िगतले क , ही ऑडर आधी दे यात आली होती. परंत,ु िबल जनरेशन हे नंतर झाले आहे. 



327 
 

 

सदर खरेदी ही १५ फे ुवारी पूव ची आहे क , नंतरची आह,े  जुनी खरेदी असले तर िवभागाने वेळेवर 

देयक सादर केले पािहजे. १५ फे ुवारी नंतरची खरेदी असेल तर सिमती िवभागाचे हणणे मा य करेल असे मत 

सिमतीने य  केले असे िवभागीय ितिनध नी सां िगतले क , सदर खरेदी ही १५ फे ुवारी या आधी झाली 

न हती. यामुळे िवभागाला हे िबल पास क न घेता आले. 

अिभ ाय  

7.3    101 आयुवद (00) (06) शासक य आयुवद महािव ालयाच े बळकटीकरण व दजावाढ या योजनेअंतगत  

50 लाख पयांची मूळ तरतूद कर यात आली होती. यातील .37.48 लाख एवढा य ात खच दाखिवलेला 

असून .53 हजार अिधकचा खच दाखिवलेला असून .13.05 लाख यािपत के यासंदभात महालेखाकारां नी 

आ ेप न दिवलेल े आहेत. सदरह प र छेदावर सिमतीसमोर चचा करताना अस े िनदशनास आण यात आल े क , 

एकूण तरतूद ही .50 लाखाची असून यावर िव  िवभागाकडून िनधी कपात झा यामुळे िवभागाला केवळ .40 

लाख ा  झाले. यापैक  .37.48 लाख एवढा िनधी खच झाला असून उव रत .3.05 लाख अिधक िनधी कपात 

झालेल े .10 लाख अस े एकूण .13.05 लाख वषअखेरीस यािपत कर यात आले. परंत ु सन 2011-12 या 

आिथक वषातील उ मानाबाद, आयुविदक महािव ालयासाठी दे यात आलेला परंत ु यपगत झालेला धनादेश .53 

हजार हा सन 2011-12 न हेतर सन 2012-13 या वषात महालेखाकार, नागपूर यांनी खच  दाखिव यामुळे हा 

अिधकचा खच िदसून येतो. परंत ुया खचाची ा फर ए ी महालेखापाल, नागपूर यांना दे यात आ याच ेसिमती या 

िनदशनास आण यात आले.  

िशफारस  

7.4 या लेखा िशषाअंतगत मुळ तरतूद ही .50 लाखाची असून यास िव  िवभागाने लावले या िनधी 

कपातीमुळे िवभागास . 40 लाख ा  झाले व यातील .37.48 लाख खच क न उव रत .3.05 

अिधक कपात केलेले .10 लाख असे एकूण .13.05 लाख एवढी र कम िवभागाने यािपत केली. 

असे असताना . 53 हजार हा अिधक खच झा याचे महालेखाकार यां या आ ेपात नमूद असून 

उ मानाबाद आयुविदक महािव ालयासाठी सन 2011-12 या वष  दे यात आलेला धनादेश .53 हजार 

हा या वषात यपगत झा यामुळे तो सन 2012-13 या वष  खच  दाखिव यात आ यामुळे हा अिधकचा 

खच िदसून येत अस याचे िवभागीय सिचवांनी सिमतीसमोर सां िगतले. सदरह करण हे आिथक 
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बेशी तीचे व अिनयिमततेचे असून अ यंत अयो य प दतीने व िव ीय िनयमांचे उ लंघन क न 

हाताळ यात आ याचे सिमतीचे प  मत आहे. िव ीय िनयमां माणे सन 2011-12 म ये जर िनधी 

अखिचत रािहला तर तो आिथक वष अखेरीस यािपतच करावा लागतो व आगामी निवन वषासाठी 

ा  निवन तरतूदीमधून तो खच करावा लागतो. असे असतानाही सन 2011-12 चा धनादेश हा सन 2012-

13 या तरतूदीमधून वटिव यात आला. एवढेच न हेतर अशा कारे जर आगामी आिथक वषात हा िनधी 

िवभागाला िनयमानुसार खच करता येत असेल तर यांनी हा .53 हजाराचा िनधी खच  दाखवून उव रत 

िनधी यािपत करणे आव यक असतानाही थम िनधी यािपत क न देणे व नंतर हा खच के याचे 

दाखिव यामुळे हा अिधकचा खच अस याचे आ ेप महालेखाकारांकडून घे यात येणे. वा तिवक सदरह 

प ीकरण महालेखाकारांसमोर लेखाप र णा या वेळी करणे आव यक असताना िवभागाने ते न 

के यामुळे हा आ ेप न दिवला गेला. हा संपुण घटना म िवभागांतगत लेखाप र ण यव था ही 

अितशय कमकुवत व अकाय म अस याचे सिमतीचे मत आहे. िव ीय ले यां या व या या 

ताळमेळा या ाथिमक  ानाचा अभाव सिमतीला िदसून येत असून ही बाब आिथक िश तीला अनुस न 

नसणारी व िव ीय िनयमां चे उ लंघन करणारी आहे. अत: या करणी संबं िधतांवर जबाबदारी िनि त 

क न कारवाई कर यात यावी. िनयिमत लेखाप र ण क न ताळमेळाचे काम िविहत मुदतीत अंितम 

कर यात यावे व केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस 3 मिह यां या आत दे यात यावी अशी 

सिमतीची िशफारस आहे.  

2)  अिभ ाय   

7.6   105 (00) (37) शासक य वै क य महािव ालय े व णालय े आिण यं सामु ी यांच े बळकटीकरण व 

दजावाढ या लेखािशषातगत संचालक, वै क य िश ण व संशोधक, मुंबई संचालनालयास यां या अिधप याखाली 

शासक य वै क य महािव ालय े व णालय े आिण यं सामु ी यांच े बळकटीकरण आिण दजावाढीकरीता सन 

2012-13 या िवि य वषासाठी . 60 कोटी इतके मुळ अनुदान मंजूर कर यात आले होत ेव पुरवणी मागणी .3 

कोटी घे यात आल ेअसून एकूण अनुदान पय े63 कोटी पय े आह े यापैक  पय े 49 कोटी 23 लाख 98 हजार 

इतके यं सामु ी खरेदीकरीता खच केल ेअसून पय े13 कोटी 87 लाख 58 हजार परत केल ेअसताना पय े11.56 

लाख या अिधक खच का झाला असा आ ेप महालेखाकारां नी न दिवलेला आहे. सदरह िवषयात मुळ तरतूद, 
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झालेला खच व यािपत िनधी या रकमेचा ताळमेळ बरोबर दशिव यात आलेला असून फ  .11.56 लाखाचा 

अित र  खच दाखिव यात आलेला आह,े याबाबतचा  सिमतीसमोर लं िबत राहतो. यावर िवभागीय सिचवांनी 

सां िगतल ेक , .11.56 लाखाचा जा तीचा खच झालेला नसून ही र कम बी.डी.एस. वर उपल ध झालेली होती व 

ती खच देखील झालेली होती. त कािलन अिध ाता पातळीवर एवढ्या रकमेची खरेदी झालेली असून तो खच 

रक सीलीएशनम य े महालेखाकारां ना त कािलन सं थेकडून कळिव यात आलेला नस यामुळे हा खच अित र  

झा याच े िदसून येते. कोण याही प रि थतीत हा तरतूदीपे ा जा त खच नाही. तरतूदीमधीलच खच बी.डी.एस.वर 

उपल ध झाला व यामुळेच त ेदेयक अदा कर यात आल ेव यास कोषागार कायालयाची मा यता देखील अस याच े

सिमतीसमोर सांग यात आले. यावर सिमतीन े ही .11.56 लाखाची र कम कोण या िशषाखाली दान कर यात 

आली, कारण पूण अखिचत र कम अगोदरच यािपत कर यात आ यामुळे िनधीच िश लक न हता अशी 

िवचारणा सिमतीने केली असता िद.28 माच पयत हा ताळमेळ कर यात आ यानंतर उव रत दोन िदवसां या 

कालावधीम य ेहा िनधी खच झालेला अस यामुळे व तो ले यांम य ेन दशिव यात आ यामुळे ही अडचण झालेली 

अस याच ेसिमतीसमोर सांग यात आले.   

िशफारस   

7.7 शासक य वै क य महािव ालये व णालये आिण यं सामु ी यांचे बळकटीकरण आिण 

दजावाढीकरीता सन 2012-13 या िवि य वषासाठी .60 कोटी इतके मुळ अनुदान मंजूर कर यात आले 

होते व पुरवणी मागणी .3.00 कोटी घे यात आली असून एकूण अनुदान .63.00 कोटी पये आहे 

यापैक  .49,23,98,000/- इतके यं सामु ी खरेदीकरीता खच केले असून .13,87,58,000/- परत केले 

असताना .11.56 लाख एवढा अिधकचा खच झा याचे िदसून येते. सदरह करणी अिधक िचिक सा 

केली असता हा अिधकचा खच नसून मुळ तरतूदीमधूनच झालेला खच असून केवळ या खचाबाबतची 

अ यावत मािहती आिथक वषाअखेरपयत महालेखाकार कायालयास कळिव यात न आ यामुळे 

ले यांचा ताळमेळ जुळू शकला नाही असे आ ेप न दिव यात आले. ही .11.56 लाखाची देयके िद.30 

माच, 2013 रोजी मंजूर झालेली असून संचालनालयाने िद.28/3/2013 रोजीच खचाचा ताळमेळ पूण क न 

महालेखाकारांना कळिव यामुळे िद.30 माच या खचाची बाब यात समािव  होव ूशकली नाही. यामुळे 

हा अिधकचा खच िदसून येत अस यामुळे िवभागीय सिचवांनी सिमतीसमोर सां िगतले. ही बाब 
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शासक य तराव न आिथक बेिश तीची असून िवभागाने आिथक वषात झाले या खचाचे 

रक सीलीएशन क न आिथक वषाअखेरीस तो महालेखाकार कायालयाला कळिवणे बंधनकारक 

असतानाही या काराकडे िवभागाने दु ल  के यामुळे व पूण खचाची र कम समािव  न करता अगोदरच 

महालेखाकारांना कळिव यामुळे महालेखाकारांनी हे आ ेप न दवून ते छाननीसाठी सिमतीसमोर आले. 

या संदभात सव संबं िधतांवर जबाबदारी िनि त क न आव यक ती कायवाही कर यात यावी व केले या 

कायवाहीची मािहती सिमतीस 3 मिह या या आत दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

 अिभ ाय -  

7.8  105 (00) (38) शासक य दंतमहािव ालयाचे बळकटीकरण आिण दजावाढ या लेखािशषातगत संचालक 

वै क य िश ण व संशोधक मुंबई संचालनालयास यां चे अिधप याखाली शासक य दंत महािवदयालय व णालय 

आिण यं सामु ी यांच ेबळकटीकरण आिण दजावाढीकरीता सन 2012-13 या िवि य वषासाठी एकूण .75.00 

लाख इतके मूळ अनुदान मंजूर कर यात आल े होते. अथसंक पीय िवतरण णालीनुसार .53.80 लाख एवढे 

अनुदान ा  झाल ेअसून यापैक  .53.79 लाख खच झाल ेअसून .1000/- एवढी बचत झा याच ेव .21.20 

लाख िनधी िवभागान े पुनिविनयोिजत के यासंदभातील आ ेप महालेखाकारां नी न दिवलेला आहे. उव रत र कम 

िव  िवभागाने लावले या कपातीमुळे बी.डी.एस. वर उपल ध होव ूशकली नस याच ेसिमतीसमोर सांग यात आले.  

 िशफारस   

7.9  उपरो  लेखािशषातगत िवभागास मंजूर अनुदानापैक  जी र कम ा  झाली ती संपुण खच  

झालेली असून उव रत र कम िव  िवभागाने लावले या िनधी कपातीमुळे िवभागास ा  होव ूशकली 

नसून ती बी.डी.एस. वर उपल ध न झा यामुळे अखिचत रािहली. यामुळे ती तांि क ्या यािपत 

के याचे दशिव यात आले. िव  िवभाग िनधी या उपल धतेनुसार तसेच प रि थतीनुसार वेळोवेळी 

िनधीची आिथक कपात करीत असते व अशा कपातीसंदभात वेळोवेळी शासन िनणय िनगिमत क नच ही 

कपात कर यात येत असतानाही सदरह करणी केवळ बी.डी.एस. वर िनधी उपल ध झाला नाही, यामुळे 

यास िव  िवभागाने िनधी कपात के याचे गृहीत ध न िवभागाकडून पुढ ेिनधी िमळिव याची कोणतीही 

कायवाही कर यात न येणे. मंजूर अनुदानाची र कम अथसंक पीय िवतरण णालीवर ा   

झाली नाही याचा अथ सदर अनुदान र कम कपात केली आहे असा होत नाही. याम ये मूळ तरतूद पूणत: 
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िवतरीत झाली नाही तर यासाठी िवभागाने य न करणे आव यक आहे. अथसंक पातील मूळ 

अनुदानाची संपूण र कम िवभागास एकाचवेळी ा  होत नाही. याम ये थम 80 ट यापयत र कम 

िवतरीत केला जातो व कपात नसेल तर उव रत िनधी ट याट याने िवतरीत केला जातो. िवभागाने उवरीत 

र कमेसाठी मागणी करणे आव यक असतानाही यासाठी कोणतेही य न केले नाहीत. िव  िवभागाने 

मंजूर केलेली र कम बीडीएसवर नस यामुळे िवभागाने सदर िनधी खच केला नाही असे िवभागाचे हणणे 

आहे. तर िवभागाला अथसंक पात मंजूर असलेली पूण र कम िमळालेली आहे असे महालेखाकारां चे 

हणणे आहे. िवभाग व महालेखाकार यां या खुलाशात असलेली तफावत िवचारात घेऊन िवभागास 

संपूण मंजूर अनुदान का खच करता आले नाही व सदर र कम बीडीएसवर का िदसली नाही आिण सदर 

र कम यािपत का केली आहे. तसेच हा िनधी कपात आहे क  अ य कारणा तव िनधी अखिचत रािहला 

याबाबतची संपूण मािहती िवभागाने महालेखाकार यां याशी सम वय साधून तीन  मिह या या आत 

सिमतीस दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 

अिभ ाय -  

7.10    13 या िव  आयोगा या िशफारशीनुसार ा  अनुदानातून यं  सामु ीची खरेदी या लेखािशषाअंतगत 

िव ीय वष 2012-13 म य ेअ य चाचणी योग शाळा, मुंबई याकरीता .1.00 कोटी पयाचा िनधी दे यात आला 

होता. यापैक  .51.60 लाख र कमेची खरेदी झाली असून उव रत र कम .48.40 लाख अखिचत रािह याबाबतचे 

आ ेप महालेखाकारांनी न दिवलेल ेआहेत. सदरह िनधी अखिचत राह याची कारण ेसिमतीन ेिवचारली असता 13 

या िव  आयोगाचा .1.00 कोटी िनधी िवभागाला मंजूर कर यात आला होता. हा िनधी जुल ै मिह यातील 

अिधवेशनात पुरवणी माग यां या मा यमातून िवभागाला ा  झालेला असून ऑग ट यासंदभातील ताव सादर 

कर यात आला होता. यास स टबरम य े शासक य मा यता िमळाली. यात सु वातीला 18 इ मटस ् यायच े

िनि त झालेल े असताना यात आणखी 10 इ मट वाढिव यात आ यामुळे यास सुधारीत शासक य मा यता 

ऑ टोबर िमळाली. िनिवदा अं ितम मंजूरीसाठी जात असतानाच सहआयु , द ता यांनी यासंबंधात ई-िनिवदा 

ि या केली नस याच े आ ेप घेतले. यामुळे आधी केलेली ि या पूणपण े र  क न िडसबरम य े ई-िनिवदेची 

कायवाही सु  केली. यासाठी ई-िनिवदा खात ेउघडून िनिवदा मागिव यासाठीची कायवाही जानेवारीम य ेपूण झाली. 

यात 10 इ मटची िनिवदा मागिव यात आली होती. 03 इ मटसाठी 03 पे ा जा त िनिवदा ा  झा या हो या. 
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परंत ु उव रत इ मट संदभात एक िकंवा शु य िनिवदा ा  झा या. यावेळी मुदतवाढ देता आली नाही कारण 

यावेळी ही ि या माचपयत लांबली. अशा प रि थतीत याम य ेजा त िनिवदा ा  झा या हो या यांची खरेदी 

कर यात आली व उव रत यं ांची खरेदी नंतर या आिथक वषात कर यात आ याच ेसिमतीसमोर सांग यात आले. 

 

िशफारस      

7.11   शासन िनणय . संक ण/ . .73/11/औ-2, (1सी), िदनांक 08.11.2012 अ वये अ न व  औषध 

चाचणी योगशाळेसाठी अ याधुिनक उपकरणे खरेदी कर यासाठी .1.00 कोटी िनधीस शासक य 

मा यता िमळाली. यापैक  .51.60 लाखाची खरेदी झाली असून उव रत र कम .48.80 लाख शासनास 

समिपत कर यात आली. यं  खरेदीसाठी िनधी मंजूर हो यापासून ते िनिवदा अंितम होणेपयत जवळजवळ 

8 ते 9 मिह यांचा कालावधी लाग यामुळे व अंितमत: एकच िनिवदा ा  झा यामुळे ही खरेदी होव ू

शकली नाही असे िवभागीय सिचवांकडून सांग यात आले. वा तिवकत: आिथक वषाम ये ा  तरतूद 

खच कर याकरीता केवळ एकच वषाचा कालावधी उपल ध असताना यात िनिवदा ि या कधी सु  

करावी व ती िकती कालावधीत पूण करावी याची कालमयादा असतानाही अशाप दतीने िनिवदा ि या 

िवभागीय तराव न राबिव यात येते. प रणामी तरतूद असले या िनधीचा कोणताही उपयोग िवभागाला 

करता येत नाही. िवभागीय तराव न शासक य िदरंगाईमुळे जनते या सोयी-सुिवधांसाठी ा  िनधी हा 

संपुण आिथक वषात अखिचत राहणे व वषअखेरीस तो यािपत कर यात येणे ही बाब अ यंत आ ेपाह 

असून या उि ासाठी िनधीची तरतूद कर यात आली या उि पूत म ये बाधा आणणारी आहे. सिमती 

या कायप दतीबाबत ती  नापसंती य  करीत आहे. अत: या करणी सव संबं िधतांवर जबाबदारी 

िनि त क न यां चेिव द कारवाई कर यात यावी व भिव यात अशा बाब ची पुनरावृ ी टाळावी व तरतूद 

िनधीचा िविहत मुदतीत पुण उपयोग कर यात यावा व यासंदभात केले या कायवाहीची मािहती सिमतीस 

3 मिह यां या आत दे यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे.  
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मिहला व बालिवकास िवभाग 
8.1  भारताचे िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-१३ या वषा या िविनयोजन लेखे अहवालातील 

अनुदान . ए स-२ "सिचवालय-सामािजक सेवा" या शीषाअंतगत झालेला अिधक खच व बचतीवरील खचासंबंधी 

महालेखाकारां नी आप या अहवालात पुढील माणे अिभ ाय िद याचे सिमती या िनदशनास आले आहे. 

          ( पये हजारात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

धान शीष  
2251 सिचवालय-सामािजक सेवा 
द मत- 
मूळ 2,61,68 
पूरक          2 
वषभरात परत कर यात आलेली 
र म (माच, 2013) 

 
 
 
2,61,70 

 
 
 
2,67,08 

 
 
 
+5,38 
 
11,01 

 
िटपा व भा ये :- 

(1) अनुदानामधील .5.38 लाख इतका अित र  खच हा ( .5,38,485 लाख इतका य  अिधक खच) 

िनयमात बसिवणे आव यक आहे. 

(2) अंितम अिधक खच ल ात घेता परत केलेली .11.01 लाख एवढी र कम अनाव यक होती. 

(3) अनुदानापे ा अिधक खच खालील माणे झाला. 

 
ापन :- 

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात मिहला व बालिवकास िवभागाने िदले या प ीकरणा मक 

ापनात खालील माणे नमूद केले आहे. 

सदर आ ेपा या अनुषंगाने असे प  कर यात येते क , सन 2012-13 या वष  धान शीष 2251 सिचवालय 

सामािजक सेवा अंतगत वेतन+ई-ग हन स या अंतगत दे यात आलेली र कम एकि त दाखिव यात आलेली होती.  

यावष  िवभागातील काही अिधकारी/कमचारी यांची सहा या वेतन आयोगाची अनु ेय असलेली (सन 2009 पासून 

देय असलेली) थकबाक ची र म अदा कर यात आली. यामुळे यावष  वेतनावर र कम .5,38,485 इतका 
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अित र  खच झाला आहे. तसेच शासन अिधक गितमान व लोकािभमुख कर या या  ीकोनातून मािहती तं ान 

िवभागाने ई-ग हन सची अंमलबजावणी कर यासाठी िवभागातील योजना व योजनांतगत तरतूदीया अधा ट का 

इत या िनधीची तरतूद करावी, असा सामा य शासन िवभागाने िदनांक 10.6.2010 अ वये िनणय घेतला होता. 

यानुसार सन 2012-13 या वषाम ये र कम .11.00 लाख एवढा िनधी उपल ध झाला होता. तथािप, सदर योजना 

निवन अस यामुळे व या योजनतगत राबवावयाचा क प िनि त न झा यामुळे उ  िनधीचा वापर यावष  होऊ 

शकला नाही. 

( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

2251 सिचवालय-सामािजक सेवा 
090 सिचवालय 
090 (01) (01) मिहला व 
बालिवकास िवभाग 
पूरक          2,50.68 
पूरक               0.01 

 
 
 
2,50.69 

 
 
 
2,67,08 

 
 
 
+16.39 
 

 

िटपा व भा ये :- 
.16.39 लाख इत या अं ितम अिधक खचाची कारणे मागवून देखील कळिव यात आलेली नाहीत. 

(ऑग ट, 2013) 

वरील टीप 3 म ये नमूद कर यात आलेला अिधक खच खालील बचती दारे अंशत: ितसंतु िलत कर यात 

आला. 

 
ापन :- 

महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात मिहला व बालिवकास िवभागाने िदले या प ीकरणा मक 

ापनात खालील माणे नमूद केले आहे. 

2251 या मु य लेखािशषाखाली मुळ .25068000/- इतक  तरतूद ा  झाली होती. पुरवणी मागणी दारे 

.1000/- इतक  तरतूद ा  झा यामुळे एकूण .25069000/- इतक  तरतूद ा  झाली◌ी. िवभागातील 
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अिधकारी/कमचारी यांना सहा या वेतन आयोगाची थकबाक  तसेच वै क य खचाची ितपूत , व ाम/महारा  

दशन रजा वास सवलत, अित र  कायभाराचे िवशेष वेतन या या प रणामी .1639485/- एवढा अिधक खच 

झाला आहे. सदरचा अिधक खच िनयमानुकूल करावा, िह िवनंती. 

( पये लाखात) 
शीष एकूण अनुदान य  खच  अिधक खच (+) 

बचत (-) 

2251 सिचवालय-सामािजक सेवा 
090 सिचवालय 
090 (02) (01) ई-ग हन स 

क पाची अंमलबजावणी 
मूळ        11.00 
पुनिविनयोजन           (-) 11.00 

 
 
 
-- 

 
 
 
-- 

 
 
 
-- 
 

 
िटपा व भा ये :- 

माच, 2013 म ये परत कर यात आले या .11 लाख एवढ्या िनधीची कारणे मागवून देखील कळिव यात 

आलेली नाहीत. (ऑग ट, 2013) 

 

ापन :- 
महालेखापरी कां या उपरो  प र छेदासंदभात मिहला व बालिवकास िवभागाने िदले या प ीकरणा मक 

ापनात खालील माणे नमूद केले आहे. 

सदर आ ेपा या अनु षंगाने असे प  ट कर यात येते क , रा याचे शासन अिधक गितमान व लोकािभमुख 

कर या या ीकोनातून मािहती तं ान िवभागाने ई-ग हन सची अंमलबजावणी कर यासाठी िवभागातील योजना व 

योजनांतगत तरतूदी या अधा ट का इत या िनधीची तरतूद करावी, असा सामा य शासन िवभागाने िदनांक 

10.6.2010 अ वये िनणय घेतला होता. यानुसार सन 2012-13 या वषाम ये र कम .11.00 लाख एवढा िनधी 

उपल ध झाला होता. तथािप, सदर योजना निवन अस यामुळे व या योजनतगत राबवावयाचा क प िनि त न 

झा यामुळे उ  िनधीचा वापर यावष  होऊ शकला नाही. 
 

 

 

 

 

 



336 
 

 

सा  :- 

8.2      उपरो  लेखी मािहती या आधारे सिमतीने िदनांक २४ जानेवारी, २०१७ रोजी सिचव, मिहला व 

बालिवकास िवभाग यांची सा  घेतली. 

धान शीष २२५१ सिचवालय सामािजक सेवा ०९ सिचवालय ०९० (०१) (०२)  

मिहला व बालिवकास िवभाग, ०९० (०२) (०१) ई-ग हन स क पाची अंमलबजावणी :- 

सन २०१२-२०१३ या वष  धानशीष २२५१ "सिचवालय सामािजक सेवा अंतगत" 

 ई-ग हन स क पा या अंमलबजावणीसाठी ११ लाख पये एवढा िनधी उपल ध झाला होता. परंतु  

खच झाला नाही हणून आिण परत केले. योजनेचे कसलेही िनयोजन नसताना हे पैसे का घेतले असा 

महालेखाकारांचा आ ेप आहे. याबाबत िवभागीय सिचवांनी खुलासा केला क ,  ई-ग हन सची 

अंमलबजावणी कर यासाठी ११ लाख पयां चे िनयोजन केले होते, परंतु  तो िनधी सन २०१२-१३ म ये 

खच न झा यामु ळे यािपत केलेले आहेत. कारण ही नवीन योजना अस यामुळे या योजनेचे व प 

काय आह,े या योजनेची अंमलबजावणी कशी करायची, हे यावेळेला िवभागाला समजले नाही. 

सदरची योजना कशी राबवायची यासंदभात वारंवार बैठका झा या, परंतु  या योजनेचे व प िनि त 

होऊ शकले नाही हणून सदरह योजनेसाठीचा िनधी यािपत केला. परंतु  पुढील वषापासून ई-

ग हन स या क पास सु वात झाली. ई-ग हन सची वेबसाईट मे टेन करण,े या वेबसाईटवरील मािहती 

अ ावत करणे, वेगवेग या योजनां चे संगणीकरण करण,े पि लकम ये िस दी देणे या बाबी िवभागाने 

सु  केले या आहेत.  अधा ट का िनधी ई-ग हन ससाठी खच करावयाचा आहे. सदरचे काम 

सुरिळतपणे सु  आहे. 

     धान शीष २२५१ सिचवालय सामािजक सेवा, ०९० (०१) (०१) मिहला व बालिवकास 

िवभाग या अंतगत १६ लाख ३९ हजार पये जा त खच झालेला आहे. याबाबत खुलासा करताना 

िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , यावेळेस न याने वेतन आयोग लागू  झाला होता. यावेळी 
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कमचारी/अिधका यांना सहा या वेतन आयोगाचा ए रअस ायचा होता. वै क य ितपूत चा खच 

यावर ही र कम खच झालेली आहे. सहा या वेतन आयोगाचे ह े ावयाचे अस यामुळे १६०३९ लाख 

पये जा तीचा खच झालेला असून तो उपरो  िशषाखाली केलेला आहे. लॅनसाठी ११ लाख पये 

आिण नॉन लॅनसाठी १६.३९  लाख पये जा तीचा खच केलेला आहे व  ११ लाख १ हजार पये परत 

केलेले आहेत. 

      नॉन लॅनम ये जा तीचा पैसा खच केला आहे काय? ई-ग हन ससाठी ११ लाख पये िमळाले 

आिण ११ लाख १ हजार पये परत केले असा मु ा सिमतीने उपि थत केला असता याबाबत िवभागीय 

सिचवांनी नमूद केले क ,  एक हजार पये ही लॅनमधील तरतूद होती. 

सहा या वेतन आयोगाचे पैसे िवभागाला ावे लागणार आहेत  या ीने पुरवणी माग यांम ये 

िनधीची मागणी  का केली नाही ?  अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय सिचवांनी सां िगतले 

क , या िनधीचा िविनयोग पुढील आिथक वषात केलेला आहे. 

    लॅनचे ११ लाख पये आिण १६ लाख पये नॉन लॅनचे ही र कम एकि त करता येत 

नस याचे मत सिमतीने य  केले असता  िवभागीय सिचवानंी सां िगतले क , लॅनची आिण नॉन 

लॅनची र कम एकि त कर यात आली नाही. परंत ुपुढील आिथक वषात जा त खच झा यामु ळे तो 

िविनयोग केलेला आहे, instead of combining it with the permission of Planning and 

Finance department. 

    लॅनची आिण नॉन लॅनची र कम आव यकता अस यास िविनयोजीत करता येते. परंतु  

यासाठी िनयोजन आिण िव  िवभागाची परवानगी यावी लागते ही बाब सिमतीने िनदशनास आणले 

असता  िवभागीय सिचवांनी सां िगतले क , we will keep this for future reference. We will 

follow this route in the future course of action.  
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अिभ ाय व िशफारशी :- 

8.3 मागणी .ए स-2 "2251 सिचवालय सामािजक सेवा" या लेखािशषातगत  

090 सिचवालय 090 (02) (01) ई- ग हन स क पाची अंमलबजावणी याम य े 11 लाख पयांची मुळ तरतूद 

कर यात आली होती. ती संपूण तरतूद सरडर कर यात आ याचा आ ेप महालेखाकारां नी न दिवला आहे. 

8.4 रा याच े शासन अिधक गितमान व लोकािभमुख कर या या ि कोनातून मािहती तं ान िवभागाने ई-

ग हन सची अंमलबजावणी कर यासाठी िवभागातील योजना व तरतुदी या अधा ट का इत या िनधीची तरतूद क न 

ई- ग हन स योजना सु  करावी अस ेिदनांक 10/6/2010 या िनणया वय ेसामा य शासन िवभागान ेइतर िवभागांना 

कळिवल ेहोते.  

8.5 मिहला व बाल िवकास िवभागाने ई- ग हन स बाबतच ेशासनाच े उ ेश ल ात घेऊन सन 2012-13 या 

वषात 11 लाख पयांची तरतूद केलेली होती. ई- ग हन स योजने या अंमलबजावणीसाठी मिहला व बालिवकास 

िवभागाकडे कोणतेही िनयोजन न हते. योजनेच े व प काय आह े याची अंमलबजावणी कशी करायची याबाबत 

िवभागाने मािहती जाणून घे याचा य नही केलेला िदसून  आला नाही व यासाठी िवशेष िश ण दे याचा तसेच 

िवभागात संगणकाच े ान असले या य या ानाचा फायदाही क न घेतलेला िदसत नाही. आज या काळात 

मिहला व बाल िवकास िवभागात संगणकाचे ान असलेले व संगणकासंबंधी िश ण घेतलेले अनेक 

अिधकारी व कमचारी असतील असे असताना सिचवांनी सा ी यावेळी सिमतीस सां िगतले क , नवीन 

योजना अस यामुळे या योजनेचे व प काय आहे या योजनेची अंमलबजावणी कशी करायची हे 

िवभागास समजत न हते. यामुळे िवभागाने ई- ग हन स  क पाची सु वात केली नाही. सिचवांनी 

िदलेले हे कारण सिमतीस संयुि क वाटत नाही. ई- ग हन सची वेबसाईट नीट सु  करणे, या वेबसाईटची 
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मािहती अदयावत ठेवणे, वेगवेगळया योजनांचे संगणक करण करणे, याची िस दी करणे इ यादी बाबी 

िवभागाने आता सु  के या आहे. या सव बाबी िवभाग सन 2012-13 म ये सु दा सु  क  शकत होते.  

यासाठी यांनी िवभागात संगणकाचे िश ण घेतले या अिधकारी/कमचा यांचा वापर करणे िकंवा 

बाहय ोतीकरणा या (oursourcing) मा यमातून सेवा घेवून कायवाही करणे अपेि त होते. एकंदरीतच 

िनधी ा  असूनही केवळ िनयोजना या कामामुळे हा िनधी अखिचत रािहला या सव बाबी िवचारात घेता 

जाणीवपूवक व िन काळजीपणे ई- ग हन स या  योजनेकडे दु ल  केले व िनधीचा िविनयोग यो य कारे 

केला नाही यामुळे या करणी जबाबदार असणा या संबं िधत अिधका यांवर कारवाई क न केले या 

कायवाहीची मािहती सिमतीस तीन मिह यात दे यात यावी तसेच या योजनेची भावी अंमलबजावणी  

कर यात यावी अशी सिमतीची िशफारस आहे. 
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बुधवार, िदनांक  २१ स टबर, २०१६ 

लोकलेखा सिमती 
 

लोकलेखा सिमतीची बैठक बुधवार, िदनांक २१ स टबर, २०१६ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे दु पारी  

१२.०० वाजता सु  होऊन दु पारी १.४५  वाजता थिगत झाली. 

उ प ि थ ती 

सिमती मुख   

(१) ी. गोपालदास अ वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 

सद य 

(२) ी.िशवाजीराव नाईक, िव.स.स. 

(३) ी.संजय सावकारे, िव.स.स. 

(४) ी.नानाजी शामकुळे, िव.स.स. 

(५) ी.हरीभाऊ जावळे, िव.स.स. 

(६) ी. राज  पाटणी, िव.स.स. 

(७) ीमती माधुरी िमसाळ, िव.स.स. 

(८) ी.योगेश सागर, िव.स.स. 

(९) ी.स यिजत पाटील-स डकर, िव.स.स. 

(१०) ी.वैभव नाईक, िव.स.स. 

(११) ी.सु रेश गोरे, िव.स.स. 

(१२) ी.वसंतराव च हाण, िव.स.स. 

(१३) ी.राजेश टोपे, िव.स.स. 

(१४) ी.भा कर जाधव, िव.स.स. 

(१५) ी.अमरिसंह पं िडत, िव.प.स. 
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(१६) ी.अशोक उफ भाई जगताप, िव.प.स. 

(१७) ी. संजय द , िव.प.स. 

  

     महारा  िवधानमंडळ सिचवालय :- 
(१) ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 
(२) ी. ी.चु . ीरंगम, उप सिचव तथा िन.अ. 
(३) ी.सो.न.सानप, अवर सिचव 
 

 
िनमं ि त :- 
महालेखाकार कायालय :- 

ीमती सायंतानी जाफा, धान महालेखाकार, मुंबई कायालय 
 
िव  िवभाग :- 

ीमती वंदना कृ णा,  धान सिचव, िव  िवभाग 
 

 
सा ीदार :- 
पदु म िवभाग :- 

(१) ी.िबजयकुमार, धान सिचव, कृषी व पदु म िवभाग 

(२) ी.आर.जी.कुलकण , आयु , दु धिवकास िवभाग 

(३) ी.गायकवाड, आयु , म य यवसाय िवकास िवभाग 

(४) ी.कांतीलाल उमाप, आयु , पशुसंवधन िवभाग 

(५) डॉ.च हाण डी.एम, सह आयु , पशुवै क य जैव पदाथ िनिमती औ ं ध 

 

      



345 
 

 

 भारताच े िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-२०१३  या वषा या िविनयोजन लेखे 

अहवालातील अनुदान . डी-९, डी-१०, डी-११ संदभात पशुसंवधन,द ु धिवकास व म य यसाय 

(पशुसंवधन व म य यसाय)  िवभाग यांची सा  घेतली.  
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गु वार, िदनांक  १३ ऑ टोबर, २०१६ 

लोकलेखा सिमती 

 

लोकलेखा सिमतीची बैठक गु वार, िदनांक १३ ऑ टोबर, २०१६ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे 

दु पारी  १२.००  वाजता सु  होऊन दु पारी २.०५  वाजता थिगत झाली. 

उ प ि थ ती 

सिमती मुख   

(१) ी. गोपालदास अ वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 

सद य 

(२) ी. संजय सावकारे, िव.स.स. 

(३) ी.हरीभाऊ जावळे, िव.स.स. 

(४) ी.राज  पाटणी, िव.स.स. 

(५) ी.योगेश सागर, िव.स.स. 

(६) ी. संजय केळकर, िव.स.स. 

(७) ी. जयंत पाटील, िव.प.स. 

(८) ी.अशोक उफ भाई जगताप, िव.प.स. 

(९) ी. संजय द , िव.प.स. 

 
      महारा  िवधानमंडळ सिचवालय :- 

(१) ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 
(२) ी. ी.चु . ीरंगम, उप सिचव तथा िन.अ. 
(३) ी.सो.न.सानप, अवर सिचव 
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िनमं ि त :- 
महालेखाकार कायालय :- 

ी.राजदीप िसंह, महालेखाकार  
 
िव  िवभाग :- 

ीमती वंदना कृ णा, धान  सिचव, िव  िवभाग 
 
सा ीदार :- 

वै क य िश ण व औषधी ये िवभाग : 

१) ीमती मेधा गाडगीळ, अपर मु य सिचव 

२) ी.िशनगारे, संचालक, वै क य िश ण व संशोधन 

सावजिनक बांधकाम िवभाग :- 

(१) ी.आिशषकुमार, धान सिचव, सावजिनक बांधकाम िवभाग 

(२) ी.चं शेखर जोशी, सिचव, सावजिनक बांधकाम िवभाग  

 

 भारताच े िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-२०१३ या वषा या िविनयोजन लेखे 

अहवालातील अनुदान .एस-४ संदभात अपर मु य सिचव, वै क य िश ण व औषधी ये िवभाग व 

अनुदान . एच-३, एच-४ व एच-५ संदभात धान सिचव, सावजिनक बांधकाम िवभाग यांची सा  घेतली. 
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गु वार, िदनांक  २० ऑ टोबर, २०१६ 

लोकलेखा सिमती 

 

लोकलेखा सिमतीची बैठक गु वार, िदनांक २० ऑ टोबर, २०१६ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे 

दु पारी १२.३० वाजता सु  होऊन दु पारी २.१५ वाजता थिगत झाली. 

उ प ि थ ती 

सिमती मुख   

(१) ी. गोपालदास अ वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 

सद य 

(२) ी. संजय सावकारे, िव.स.स. 

(३) ी. योगेश सागर,  िव.स.स. 

(४) ी. शंभुराज देसाई, िव.स.स. 

(५) ी.स यिजत पाटील-स डकर, िव.स.स. 

(६) ी.जयंत पाटील, िव.प.स. 

(७) ी. संजय द , िव.प.स. 

 

        महारा  िवधानमंडळ सिचवालय :- 
(१) ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 
(२) ी. ी.चु . ीरंगम, उप सिचव तथा िन.अ. 
(३) ी.सो.न.सानप, अवर सिचव 

िनमंि त :- 
महालेखाकार कायालय :- 

ी.िशवराज धु पे, उप महालेखाकार 
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िव  िवभाग :- 

ीमती वंदना कृ णा, धान सिचव, िव  िवभाग 
 
 
सा ीदार :- 

(१) ी.सुधीर ीवा तव, अित र  मु य सिचव, रा य उ पादन शु क, प रवहन व बंदरे िवभाग 

(२) ही.राधा,  आयु , रा य उ पादन शु क 

(३) ी. िवण गेडाम, आयु , प रवहन 

(४) ी.िव ाधर मालेगांवकर, िव.का.अ., प रवहन 

 

 भारताच े िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-२०१३ या वषा या िविनयोजन लेखे 

अहवालातील अनुदान .बी-२ संदभात अपर मु य सिचव, गृह िवभाग व आयु , रा य उ पादन शु क यांची 

सा  घेतली. 
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मंगळवार, िदनांक  २५ ऑ टोबर, २०१६ 

लोकलेखा सिमती 

 

लोकलेखा सिमतीची बैठक मंगळवार, िदनांक २५ ऑ टोबर, २०१६ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे 

दु पारी २.३०  वाजता सु  होऊन दु पारी ३.५५ वाजता थिगत झाली. 

उ प ि थ ती 

सिमती मुख   

(१) ी. गोपालदास अ वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 

सद य 

(२) ी.िशवाजीराव नाईक, िव.स.स. 

(३) ी.संजय सावकारे, िव.स.स. 

(४) ी.नानाजी शामकुळे, िव.स.स. 

(५) ी.हरीभाऊ जावळे, िव.स.स. 

(६) ीमती माधुरी िमसाळ, िव.स.स. 

(७) ी. योगेश सागर,  िव.स.स. 

(८) ी. संजय केळकर, िव.स.स. 

(९) ी.सु रेश गोरे, िव.स.स. 

(१०) ी. संजय द , िव.प.स. 

 

 महारा  िवधानमंडळ सिचवालय :- 
(१) ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 
(२) ी. ी.चु . ीरंगम, उप सिचव तथा िन.अ. 
(३) ी.सो.न.सानप, अवर सिचव 
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िनमं ि त :- 
महालेखाकार कायालय :- 

ीमती सं िगता चौरे, धान महालेखाकार, मुंबई कायालय 

 
िव  िवभाग :- 

ीमती वंदना कृ णा, धान सिचव, िव  िवभाग 
 
 

सा ीदार :- 

ामिवकास िवभाग  (मु यमं ी ामसडक योजना) :- 

 ी.िव.रा.नाईक, सिचव (मु मं ासयो), ामिवकास िवभाग 

 

      
 भारताच े िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-२०१३ या वषा या िविनयोजन लेखे 

अहवालातील अनुदान . एल-७  संदभात धान सिचव, ामिवकास व जलसंधारण ( ामिवकास, मु यमं ी 

ामसडक योजना) िवभाग यांची सा  घेतली. 
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बुधवार, िदनांक  १६ नो हबर, २०१६ 

लोकलेखा सिमती 

 

 सिमतीची बैठक बुधवार, िदनांक १६ नो हबर, २०१६ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे दु पारी १२.००  

वाजता सु  होऊन दु पारी १.२०  वाजता थिगत झाली. 

उ प ि थ ती 

सिमती मुख   

(१) ीमती माधुरी िमसाळ, िव.स.स. तथा कायकारी सिमती मुख 

सद य 

(२) ी.िशवाजीराव नाईक, िव.स.स. 

(३) ी.सु रेश गोरे, िव.स.स. 

(४) ी.कािलदास कोळंबकर, िव.स.स. 

(५) ी.जयंत पाटील, िव.प.स. 

(६) ी.अशोक ऊफ भाई जगताप, िव.प.स. 

 

      महारा  िवधानमंडळ सिचवालय 

(1) ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 

(2) ी.सोमनाथ सानप, अवर सिचव 

 

िनमं ि त :- 
महालेखाकार कायालय :- 

ीमती सं िगता चौरे, धान महालेखाकार, मुंबई कायालय 
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िव  िवभाग :- 
ीमती वंदना कृ णा, धान सिचव, िव  िवभाग 

 
 

सा ीदार :- 

ी.जमादार, धान सिचव, िवधी व याय िवभाग 

 

 भारताच े िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-२०१३ या वषा या िविनयोजन लेखे 

अहवालातील अनुदान . जे-१ संदभात धान सिचव,  िवधी व याय िवभाग यांची सा  घेतली. 
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मंगळवार, िदनांक  २९ नो हबर, २०१६ 

लोकलेखा सिमती 

 सिमतीची बैठक मंगळवार, िदनांक २९ नो हबर, २०१६ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे दु पारी १२.००  

वाजता सु  होऊन दु पारी २.३० वाजता थिगत झाली. 

उ प ि थ ती 

सिमती मुख   

(१) ी. गोपालदास अ वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 

सद य 

(२) ी.िशवाजीराव नाईक, िव.स.स. 

(३) ी.संजय सावकारे, िव.स.स. 

(४) ी.राज  पाटणी, िव.स.स. 

(५) ी. योगेश सागर,  िव.स.स. 

(६) ी. वैभव नाईक, िव.स.स. 

(७) ी.सु रेश गोरे, िव.स.स. 

(८) ी.वसंतराव च हाण, िव.प.स. 

(९) ी. जयंत पाटील, िव.प.स. 

(१०) ी.अशोक ऊफ भाई जगताप, िव.प.स. 

(११) ी. संजय द , िव.प.स. 

       

महारा  िवधानमंडळ सिचवालय 

(1) ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 

(2) ी.सोमनाथ सानप, अवर सिचव 
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िनमं ि त :- 
महालेखाकार कायालय :- 

ी.राजदीप िसंह, महालेखाकार, नागपूर कायालय 

िव  िवभाग :- 
ीमती वंदना कृ णा, धान सिचव, िव  िवभाग 

 
 

सा ीदार :- 

१) ीमती मािलनी शंकर, अपर मु य सिचव, महसुल (मदत व पुनवसन) िवभाग 

२) ी.सी.पी.जोशी, सावजिनक बांधकाम िवभाग 

 

भारताच े िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-२०१३ या वषा या िविनयोजन लेखे 

अहवालातील अनुदान . एच-६, एच-७, एच-८ व एच-९ संदभात अपर मु य सिचव, महसुल (मदत व 

पुनवसन), व सिचव सावजिनक बांधकाम िवभाग यांची सा  घेतली. 
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बुधवार, िदनांक  ४ जानेवारी, २०१७ 

लोकलेखा सिमती 

 

 सिमतीची बैठक बुधवार, िदनांक ४ जानेवारी, २०१७ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे दु पारी १२.००  

वाजता सु  होऊन दु पारी २.३० वाजता थिगत झाली. 

उ प ि थ ती 

सिमती मुख   

(१) ी. राज  पाटणी, िव.स.स. तथा कायकारी सिमती मुख 

सद य 

(२) ी.संजय केळकर, िव.स.स. 

(३) ी.सु रेश गोरे, िव.स.स. 

(४) ी.जयंत पाटील, िव.प.स. 

(५) ी.अशोक ऊफ भाई जगताप, िव.प.स. 

(६)  ी.संजय द , िव.प.स. 

 

       

महारा  िवधानमंडळ सिचवालय 

(1) ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 

(2) ी. ी.चु . ीरंगम तथा िन.अ. 

(3) ी.सोमनाथ सानप, अवर सिचव 
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िनमं ि त :- 
महालेखाकार कायालय :- 

ीमती सं िगता चौरे, धान महालेखाकार, मुबई कायालय 

िव  िवभाग :- 
ीमती वंदना कृ णा, धान सिचव, िव  िवभाग 

 
 

सा ीदार :- 

ी.सुधीर ीवा तव, अपर मु य सिचव, गृह िवभाग 

 

 

भारताच े िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-२०१३ या वषा या िविनयोजन लेखे 

अहवालातील अनुदान . बी-१० संदभात अपर मु य सिचव, गृह िवभाग यांची सा  घेतली. 
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बुधवार, िदनांक  १८ जानेवारी, २०१७ 

लोकलेखा सिमती 

 सिमतीची बैठक बुधवार, िदनांक १८ जानेवारी, २०१७ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथ ेदु पारी २.३०  

वाजता सु  होऊन साय. ४.३० वाजता थिगत झाली. 

उ प ि थ ती 

सिमती मुख   

(१) ी. गोपालदास अ वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 

सद य 

(२) ी.संजय सावकारे, िव.स.स. 

(३) ी.नानाजी शामकुळे, िव.स.स. 

(४) ी.हरीभाऊ जावळे, िव.स.स. 

(५) ी.राज  पाटणी, िव.स.स. 

(६) ीमती माधुरी िमसाळ, िव.स.स. 

(७) ी. योगेश सागर,  िव.स.स. 

(८) ी.सु रेश गोरे, िव.स.स. 

(९) ी.वसंतराव च हाण, िव.प.स. 

(१०) ी. जयंत पाटील, िव.प.स. 

(११) ी. संजय द , िव.प.स. 

       

महारा  िवधानमंडळ सिचवालय 

(1) ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 

(2) ी. ी.चु . ीरंगम तथा िन.अ. 

(3) ी.सोमनाथ सानप, अवर सिचव 
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िनमं ि त :- 
महालेखाकार कायालय :- 

ी.डी.के.शेखर, उप महालेखाकार, मुंबई कायालय 

िव  िवभाग :- 
ीमती वंदना कृ णा, धान सिचव, िव  िवभाग 

 
 

सा ीदार :- 

वै क य िश ण व औषधी ये िवभाग : 

१) ी.राजकुमार देवरा, धान सिचव,  

२) ी. िवण िशनगारे, संचालक वै क य िश ण 

गृहिनमाण िवभाग : 

१) ी.झडे, उपा य  हाडा तथा सिचव (अित र  कायभार) 

भारताच े िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-२०१३ या वषा या िविनयोजन लेखे 

अहवालातील अनुदान . एस-४ संदभात धान सिचव, वै क य िश ण व औषधी ये िवभाग व सिचव 

गृहिनमाण यांची सा  घेतली. 
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मंगळवार, िदनांक  २४ जानेवारी, २०१७ 

लोकलेखा सिमती 

 

 सिमतीची बैठक मंगळवार, िदनांक २४ जानेवारी, २०१७ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे दु पारी १२.००  

वाजता सु  होऊन दु . २.३० वाजता थिगत झाली. 

उ प ि थ ती 

सिमती मुख   

(१) ी. गोपालदास अ वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 

सद य 

(२) ी.संजय सावकारे, िव.स.स. 

(३) ी.हरीभाऊ जावळे, िव.स.स. 

(४) ी.राज  पाटणी, िव.स.स. 

(५) ी.संजय केळकर, िव.स.स. 

(६) ी.भा कर जाधव, िव.स.स. 

(७) ी. संजय द , िव.प.स. 

 

       

महारा  िवधानमंडळ सिचवालय 

(1) ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 

(2) ी. ी.चु . ीरंगम तथा िन.अ. 

(3) ी.सोमनाथ सानप, अवर सिचव 
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िनमं ि त :- 
महालेखाकार कायालय :- 

ी.डी.के.शेखर, उप महालेखाकार, मुंबई कायालय 

िव  िवभाग :- 
ीमती वंदना कृ णा, धान सिचव, िव  िवभाग 

 
 

सा ीदार :- 

१) ीमती वनीता िसंघल, सिचव , मिहला व बालिवकास िवभाग  

 

भारताच े िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-२०१३ या वषा या िविनयोजन लेखे 

अहवालातील अनुदान . ए स-२ संदभात सिचव, मिहला व बाल िवकास िवभाग यांची सा  घेतली. 
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बुधवार, िदनांक  ३१ मे, २०१७ 

लोकलेखा सिमती 

 

 सिमतीची बैठक बुधवार, िदनांक ३१ मे, २०१७ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे सकाळी ११.३०  

वाजता सु  होऊन दु . २.०० वाजता थिगत झाली. 

उ प ि थ ती 

सिमती मुख   

(१) ी. गोपालदास अ वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 

सद य 

(२) ी.हरीभाऊ जावळे, िव.स.स. 

(३) ीमती माधुरी िमसाळ, िव.स.स. 

(४) ी.संजय केळकर, िव.स.स. 

(५) ी.स यिजत पाटील-स डकर, िव.स.स. 

(६) ी.सु रेश गोरे, िव.स.स. 

(७) ी.राजेश टोपे, िव.स.स. 

(८) ी.अशोक ऊफ भाई जगताप, िव.प.स. 

(९) ी. संजय द , िव.प.स. 

 

      महारा  िवधानमंडळ सिचवालय 

(1) ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 

(2) ी.सोमनाथ सानप, अवर सिचव 
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िनमं ि त :- 
महालेखाकार कायालय :- 

ीमती सं िगता चौरे, धान महालेखाकार, मुंबई कायालय 

िव  िवभाग :- 
ी. ही.िगरीराज, धान सिचव, िव  िवभाग 

 
 

सा ीदार :- 

ी.सुधीर ीवा तव, अपर मु य सिचव, गृह िवभाग  

 

भारताच े िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-२०१३ या वषा या िविनयोजन लेखे 

अहवालातील अनुदान . बी-१० संदभात अपर मु य सिचव, गृह िवभाग यांची सा  घेतली. 
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 गु वार, िदनांक  १३ जुलै, २०१७ 

लोकलेखा सिमती 

 

 सिमतीची बैठक गु वार, िदनांक १३ जुलै, २०१७ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे दु . १२.००  वाजता 

सु  होऊन दु . २.०० वाजता थिगत झाली. 

उ प ि थ ती 

सिमती मुख   

(१) ी. गोपालदास अ वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 

सद य 

(२) ी.राज  पाटणी, िव.स.स. 

(३) ी.योगेश सागर, िव.स.स. 

(४) ी.अिनल ब डे, िव.स.स. 

(५) ी. शांत ठाकुर, िव.स.स. 

(६) ी.सु रेश गोरे, िव.स.स. 

(७) ी.अशोक ऊफ भाई जगताप, िव.प.स. 
 

      महारा  िवधानमंडळ सिचवालय 

(1) ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 

(2) ी.सोमनाथ सानप, अवर सिचव 

 

भारताच े िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-२०१३ या वषा या िविनयोजन लेखे 

अहवालातील अनुदान . य-ु३ गृहिनमाण िवभागासंदभात सिमतीने तयार केलेला ा प अहवाल िवचारात 

घेऊन संमत केला. 
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मंगळवार, िदनांक  ८ ऑग ट, २०१७ 

लोकलेखा सिमती 

 सिमतीची बैठक मंगळवार,  िदनांक ८ ऑग ट, २०१७ रोजी िवधान भवन, मुंबई येथे सायं. ४.००  

वाजता सु  होऊन सायं .६०० वाजता थिगत झाली. 

उ प ि थ ती 
सिमती मुख   

(१) ी. गोपालदास अ वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 

सद य 

(२) ी.िशवाजीराव नाईक, िव.स.स. 

(३) ी. शांत ठाकुर, िव.स.स. 

(४) ी.संजय केळकर, िव.स.स. 

(५) ी.राजेश टोपे, िव.स.स. 

(६) ी.संजय द , िव.प.स. 
 

      महारा  िवधानमंडळ सिचवालय 

(1) ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 

(2) ी.सोमनाथ सानप, अवर सिचव 

 
भारताच े िनयं क व महालेखाप र क यां या सन २०१२-२०१३ या वषा या िविनयोजन लेखे 

अहवालातील अनुदान बी-२, बी-१० गृह िवभाग, अनुदान . डी-९, डी-१०, डी-११, पदु म िवभाग, एच-३ ते 
एच-९ सावजिनक बांधकाम िवभाग, अनुदान .जे-१ िवधी व याय िवभाग, अनुदान . एल-७ ामिवकास 
व जलसंधारण िवभाग (जलसंधारण), एस-४ वै क य िश ण व औषधी ये िवभाग, अनुदान . ए स-२ 
मिहला व बालिवकास या िवभागासंदभात सिमतीने तयार केलेला ा प अहवाल िवचारात घेऊन संमत केला. 
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शासक य म यवत  मु णालय, मुंबई 
 

 

 

 

 

 
 

 


