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करण चार
ामीण पाणीपु रवठा वभाग
4.300 पाणी टं चाई

त भागात टँ करने पाणी पु रवठा करणेबाबत.

पंचायत स मती मु रबाड, िज हा ठाणे, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 9) - याबाबत खाल ल माणे

1) ठे केदाराने टँ कर पु रवठा करतांना टॅ करची 10 मे.टन व 12 मे.टन

मता असलेबाबत प रवहन अ धकार

अ भ ाय आहे त.
यांचे

माणप

येते.

जोडणे आव यक असतांना सं चकेत उपअ भयं ता

2) कायालयीन टपण

ामीण पाणी पु रवठा यांचे

मांक 2 मधील प र छे दानु सार पंचायत स मतीचे प

182, दनांक 04/04/2016 अ वये इंधनासाठ र कम

माणप

सं चकेत दसू न

मांक पसमु/

ापावु व/वशी-

पये 7,00,000/- तरतु द ची मागणी कर यात आलेल आहे .

सदर टँ करना इंधन खचासाठ सन 2016-2017 या आ थक वषात डझेल व इंधन खचासाठ शासनाकडू न पाणी
टं चाई नवारणासाठ लेखा शष 22450413 खाल शासनाकडू न नधी उपल ध होईपयत िज हा नधीतू न 8-अ
सी- डपॉ झट या लेखा शषामधू न ता पु र या

व पात

सदरचे अ ीम मंजू र झालेनंतर शासनाकडू न अनु दान

ती टँ कर

समायोजन झा याचे दसू न येत नाह .
3) कायालयीन टपण

पये 35,000/- अ ीम मंजू र कर यात आले आहे .

ा त झालेनंतर समायोजन करणे आव यक आहे . सदरचे

मांक 3, दनांक 17/06/2016 अ वये टं चाई

करणेसाठ 17 गावे व 34 पाडयांना 7 टँ कर मंजू र कर यात आलेले आहे त.
क न

दलेले आहे त. सदर टँ करना

टपणम ये नमू द आहे. सदर दे यक

वरा पे ोल पंप

स मती

त गांवाना/ पाडयांना पाणी पु रवठा

यापैक ठे केदाराने 5 टँ कर उपल ध

शवळे येथू न उधार वर इंधन खरे द के याचे कायालयीन

पये 5,01,000/- एवढे आहे . पंचायत स मती, मु रबाडचे प

पसमु/ ापापु व/वशी-182, दनांक 04/04/2016 अ वये

ती टँ कर

तरावर माहे ए ल, मे, व जू न या तीन महासाठ मे.

1,75,000/- व

आहे .

यानु सार

माणक

माणक

वरा पे ो लयमन शवळे यांनी दनांक 02/06/2016

मांक 03/20-5-2016 अ वये

मांक 01/2-6-2016 अ वये

मांक

पये 35,000/- गट वकास अ धकार , पंचायत

रोजी गट वकास अ धकार , पंचायत स मती, मु रबाड यांचेकडे 5 टँ करचे डझेल बील मळणेसाठ
मागणी केल

म

पये 35,000/-

पये 5,00,000- अदा 8-अ

पये 5,01,000/-

माणे

ती टँ करचे

म सी- डपॉ झट मधू न अदा

कर यात आले आहे . मे. वरा पे ो लयम शवळे यांनी मागणी केले या डझेल बल पाव या सादर करणे आव यक
असतांना सादर केलेले नाह . यामु ळे डझेल बलाची लेखापर
4) ठे केदाराने टँ कर

णास खा ी पटत नाह .

माक एमएच-10-झेड-4212 हा टकर 12,000 मे.टन नसू न 24,000 मे.टन

मतेचा

आहे . सदर टँ कर दनांक 30/04/2016 ते 27/06/2017 पयत दररोज एक खेप पाणी पु रवठा करणेकामी कायरत
होता. लोकसं येनस
ु ार 12,000 मे.टन पाणी

ती दन गरज असतांना 24,000 मे.टन दशवू न दररोज पाणी पु रवठा

कर यात आ याचे दसू न येते. सदरचा टँ कर एक दवसाआड पाणी पु रवठा करणे आव यक असतांना दररोज एक
खेप पाणी पु रवठा कर यात आला आहे . ठे केदाराकडू न दनांक 30/04/2016 ते 27/06/2016 कालावधीचे
भाडे

पये 1,884/-

माणे

पये 1,07,388/- वसु ल क न शासन खाती भरणा कर यात यावे.

4.301 कोलई येथे पाईप लाईन टाकणे तालु का मु ड

पंचायत स मती मु ड, िज हा रायगड, सन 2016-2017 (प र छे द

टाकणेकर ता र कम
1) महारा

मांक 4) – कोलई येथे पाईप लाईन

पये 2,57,783/- खच कर यात आला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

िज हा प रषद व लेखा सं हता 1968 चे नयम 197

69 म ये घेणे आव यक असताना तसे केलेले नाह .

ती दन

माणे पू ण कामा या न द नमू ना नंबर
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2) महारा

िज हा प रषद व पंचायत स मती लेखा सं हता 1968 चे नयम 67(1)

न दवह नमू ना नंबर 23 म ये न द घेणे आव यक असताना तसे केलेले नाह .
माणप

3)

माणे कामांची

गती

शासक य मा यता अट व शत नु सार सदर काम इतर कोण याह योजने अंतगत मंजू र नस याचे

न तीत तपासणीस उपल ध झाले नाह .

4) महारा

वा म वधनाचे दर

शासन, महसू ल व वन वभाग, राजप

ती

ास

दनांक 11/05/2015 अ वये अनु सू ची एक नु सार

पये 400/- कर यात आले आहे . सदर दे यकातू न जु या दराने ( पये 200/-) वसु ल

के याने कमी वसु ल केलेल

र कम

कामाचे आदे श नग मत क

नयेत. असे असताना सदर कामाचे आदे श दनांक 17/03/2016 रोजी दे यात आलेले

5) महारा

आहे त.

पये 731/- वसु ल क न अनु पालन दाखवावे.

बांधकाम नयमावल 1984 मधील नयम 296 (ब) नु सार माहे फे ु वार / माचम ये कोणतेह

6) करारनामा

व हत मु ांकावर करतेवेळी सव अट

व शत

करारना यात

आव यक होते. करारना यावर व बी -1 नमु यावर कायकार अ भयंता यांची
केलेले नाह .

7) महारा

न द ट क न करारनामा

वा र घेणे आव यक असताना तसे

िज हा प रषद व लेखा सं हता 1968 चे नयम 166(4) नु सार मोजमाप पु तकातील न द

अचू क व सु प ट करणे आव यक आहे. मोजमाप पु तकात शेवट कामावर वापरले या सा ह याचा एक त गोषवारा
काढणे आव यक असताना तसे केलेले नाह .
8) महारा

उपकर नयम 2007 (रोजगार व नयमन व सेवा शत ) व महारा

कामगार वभाग, शासन नणय

मांक बीसीए 2009

ट के उपकर वसू ल केलेला नाह . र कम

. .108/ कामगार 7अ, दनांक 17/06/2010 अ वये 1

पये 2,973/- ठे केदाराकडू न वसू ल क न शासन

आव यक आहे .
9)

शासन, उ योग, ऊजा व
नधीत जमा होणे

ामपंचायत काम मागणी प ावर दनांक नमू द नाह.

10) मोजमाप पु ि तका बाब

मांक 02 नु सार H D P E पाईप 1215 RMT खरे द केला आहे . बाब

मांक 06 नु सार खोदाई भरणा 810 RMT क न पाईप बस वला आहे .

पाईप खरे द क न दर
दाखवावे.

पये 168.70

माणे एकूण र कम

हणजेच 405 RMT अनाव यक जादा

पये 68,328/- चे जादा

दान वसु ल क न अनु पालन

4.302 पाणी टं चाई अंतगत टँ करने पाणीपु रवठा करणेकामी केले या खचातील अ नय मतता.
पंचायत स मती संगमे वर, िज हा र ना गर , सन 2016-2017 (प र छे द

पये 7,21,156/- खच कर यात आला आहे . याबाबत अ भ ाय खाल ल माणे आहे त.
1)

पाणीपु रवठा व

व छता

वभाग,

शासन

नणय

मांक 8) – सदरबाबत र कम

मांक टं चाई-2012/ . .53/पापु.14,

30/04/2012 चे प र छे द 02 नु सार पाणीपु रवठा करणा-या टँ कर / टँ करवर ल टाक ची पाणी वहन
आर.ट .ओ. माफत
नाह .
नाह .

मा णत क न

मतेची होती, याची लेखाप र णात खा ी करता आल

2) अ ध ह त केले या वाहना या न दवह माणे न द वले या पा याचे उ व
हणजेच पोहोच ठकाण हे

करणे आव यक आहे .

झा याची खा ी पटवावी.

ठकाण ते पाणी पोहोच

कलोमीटर अंतर शाखा अ भयंता अथवा उपअ भयंता यांनी

असे असतांना जे अंतर न द वले आहे , ते मोघम

वापर झालेचे दश वले आहे .

मता

यावी. असे असतांना पंचायत स मतीकडू न अशी कायवाह केलेचे दसू न येत

यामु ळे सदर टँ कर / टँ करवर ल टाक 5,000 ल टर

कर याचे गांव

दनांक

तर न दवह माणे न द वलेले अंतर

व पाचे दसू न येते व

या माणे इंधन

मा णत क न घेऊन या माणे इंधन वापर यो य

3) अ ध ह त केले या वाहनांचे लॉगबु क लेखाप र णास उपल ध क न दलेल नाह त.

न द वले या न द यो य अस याबाबत व या माणे यो य

मा णत

दान झा याची खा ी करता आल नाह .

यामु ळे न दवह त
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4)

माणकासोबत जोडले या इंधन खच पाव या या माहे ए ल 2014 ते जू न 2014 या कालावधीतील

असलेने िज हा प रषद व पंचायत स मती लेखा सं हता 1968 चे नयम 44 अ वये मंजू र घेणेत आल नाह . तसेच
सदर इंधन वापर सन 2014-2015 म ये यो य झा याचे दाख वणेत यावे.

5) दे यकातू न ठे केदाराकडू न आयकर र कमा वसू ल न केलेने एकू ण र कम

पये 4,864/- जादा

आहे . सदर र कम संबं धताकडू न वसू ल करावी.

4.303 नैस गक आप ती पाणी टं चाई टँ कर खचातील अ नय मतता.

पंचायत स मती सु रगाणा, िज हा ना शक, सन 2016-2017 (प र छे द

सु रगाणाचे सन 2016-2017 लेखापर

णाम ये पाणीटंचाई

नु सार

1) शासन प रप क

मांक 2) – पंचायत स मती,

नवारणाथ र कम

करणेत आलेला असू न याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.

पये 23,59,180/- इतका खच

मांक टंचाई/1005/ . .305/पापु-14, दनांक 24/01/2006 मधील मु ा

येक उ वा या ठकाणी उ व न दवह ठे व यात येऊन सदर उ भव ठकाणाहू न

येणा-या पा या या

येक खेपेची न द सदर न दवह त घेणे आव यक आहे. मा

उपल ध न झा याने तशी कायवाह केल
2) शासन प रप क

दान झाले

नु सार संबं धत गावासाठ मंजू र केलेला संबं धत

सदर न दवह लेखापर

दनांक 24/01/2006 म ये

णास

दले या सू चनां

मांकाचा टँ कर वेळ या वेळी संबं धत गावाम ये जाऊन

मंजू र खेपांइतका पाणी पु रवठा नय मतपणे के याबाबत, पाणीपु रवठा व
स मतीमधील 2 म हला सद यां या

येक टँ करम ये भर यात

कं वा कसे, याबाबत तपासणी करता आल नाह .

मांक टंचाई/1005/ . .305/पापु-14,

मांक 7

या वारे

व छता स मतीने नाम नद शत केले या

वा -या वाहन रोजवह त (लॉगबु कात) घे यात या यात, असे सू चत केलेले

आहे . संबं धत गावाला / तेथील र हवासी यांना मंजू र खेपांइतके पाणी नय मतपणे मळते कं वा नाह , याबाबत खा ी
हो यासाठ पारदशक र या न द ठे वणे गरजेचे आहे .

3) वभागीय आयु त, ना शक वभाग, ना शक यांचेकडील प रप क

मांक मंशा/ काया-2 / टं चाई / 3/

22862/6538/2008, दनांक 17/04/2008 नु सार गट वकास अ धकार / तह सलदार यांनी
टँ कर

येक म ह यात सव

त गावांना भेट दे ऊन तपास या करा यात, अशा सू चना असतांना तशी कायवाह कर यात आलेल नाह .
4)

व हर अ ध हण / पा याचे उ भव

व श ट ठकाण या

ठकाण ते पाणीपु रवठा करावयाचे गाव, गावातील वाडी

येक अंतराची गट वकास अ धकार / तह सलदार यांनी संयु त

नमू द करणे आव यक होते.

5) पु रवठादाराने मागणी केले या दे यकांची न दवह

आले या दे यकांपै क

दान केले या दे यकांचा

2015-2016 मधील अनु दानाअभावी

वतं

ठे व यात आलेल

तप शल ठे वलेला नाह .

लं बत रा हलेल दे यके व

य

पाहणी क न

कं वा

माणप

नाह. तसेच मागणी कर यात

यामु ळे मागील

यांची र कम, चालू

व तीय वष सन

व तीय वषात पु रवठादाराने

मागणी केलेल एकूण दे यके सं या व यांची र कम तसेच सन 2016-2017 म ये मागील व चालू यापैक नेम या
कती दे यकांची कती र कम

तपासणी करता आल नाह .
6)

माणक

दान केल व कोण या दे यकांची कती र कम अ याप

मांक 9

दनांक 29/09/2016 नु सार र कम

दान करणे बाक आहे ? याची

पये 2,42,689/- खच खाजगी टँ कर

पु र वणेकामी केला असू न सदर 02 खाजगी टँ कर लावणेकामी िज हा धकार कायालय टंचाई/7/24/488/16 / ना शक
दनांक 08/06/2016 नु सार मौजे

हेसमाळ, मौजे रोघांने पैक

पाणी पु रवठा करणे कामी आदे श दला असतांना

ी संजय

ीरं ग

शर ष पाडा व मौजे गळवड, मौजे वळमाळ येथे
हेसेपाट ल यांचे 85/2016 दनांक 16/03/2016

नु सार वनं ती अज केला क, सदरचे गांवे हे उं चावट व वळणाचा र ता असलेने
जाणे श य नस याने 10000 लटर
अ धकार यांनी प

मताचा टँ कर पु र वणेत यावे याबाबतचे प

पये 12,000/- लटर

मतेचे टँ कर

दले असू न या माणे गट वकास

86/204 दनांक 16/03/2016 नु सार मा यता दल असू न यानु सार 10000 लटर

मतेचा

टँ कर लाव यात आले. परंत,ु सदरचे टँ कर हे िज हा धकार यांचे प ात नमु द गांवाना पु र व या या फे या नकरता
जामनीमाळ व बु बळी येथे सदर पाणीपु रवठा के याचे न दवह त नमु द अस याचे दसू न आले. सदरचे गांवे हे उं चावर
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व वळणाची नसू न पाणीपु रवठा केला आहे. 12000 लटर

मता साठ

कमी साठ 22.92 दला आहे . तसेच 10000 लटर साठ 21.00

1,661/- दलेला आहे . तर 10000 लटर
केला आहे . यामु ळे र कम

मता चे टँ कर कर ता

पये 28,631/- जादा

ती दवस 8.12

पये दर दला असू न व

पये 12,000/- लटर

मताचे टँ करचा दर अदा

पये कमी दर व

दान झालेने संबधीताकडू न वसू ल करावी.

4.304 नैस गक आप ती पाणी टं चाई टँ कर खचातील अ नय मतता.

पंचायत स मती बागलाण, िज हा ना शक, सन 2016-2017 (प र छे द

बागलाणचे सन 2016-2017 लेखापर

णाम ये पाणीटंचाई नवारणाथ

आलेला असू न याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
नु सार

1) शासन प रप क

पये 1,67,51,434/- इतका खच करणेत

मांक टंचाई/1005/ . .305/पापु-14, दनांक 24/01/2006 मधील मु ा

येक खेपेची न द सदर न दवह त घेणे आव यक आहे. मा

उपल ध न झा याने तशी कायवाह केल
2)

शासन

प रप क

टंचाई/1005/ . .305/पापु-14,

सू चनांनु सार संबं धत गावासाठ मंजू र केलेला संबं धत

सदर न दवह लेखापर

दनांक

24/01/2006

म ये

दले या

व छता स मतीने नाम नद शत

वा -या वाहन रोजवह त (लॉगबु कात) घे यात या यात, असे सू चत

केलेले आहे . संबं धत गावाला / तेथील र हवासी यांना मंजरू खेपांइतके पाणी

नय मतपणे

मळते

कं वा नाह ,

याबाबत खा ी हो यासाठ पारदशक र या न द ठे वणे गरजेचे आहे. तथा प, सदर न दवह म ये ब याच
संबं धत

णास

मांकाचा टँ कर वेळ या वेळी संबं धत गावाम ये जाऊन

या वारे मंजू र खेपांइतका पाणी पु रवठा नय मतपणे के याबाबत पाणीपु रवठा व

केले या स मतीमधील 2 म हला सद यां या

मांक 7

येक टँ करम ये भर यात

कं वा कसे, याबाबत तपासणी करता आल नाह .

मांक

पये

मांक 37) - पंचायत स मती

येक उ वा या ठकाणी उ व न दवह ठे व यात येऊन सदर उ व ठकाणाहू न

येणा-या पा या या

त दवसासाठ दर

ामपंचायत कमचार / ामसेवक/ सरं पच यां या

ठकाणी

वा -या दसू न आ यात. तसेच 2 वा 3 खेपांसाठ एकच

वा र केलेल अस याचे आढळू न आले. याचाच अथ वर ल शासन प रप कानु सार प रपू ण कायवाह कर यात आल

नाह .

या अथ पाणी पु रवठा वह त वेळी वह त खेपांइतका

वा -या घेतले या नाह त,

झाला, असे खा ीपु व क

या अथ

ा त झा याबाबत

ाम थ कं वा 2 म हला सद यां या

नय मतपणे वह त वेळी वह त खेपांइतका पाणीपु रवठा संबं धत टँ करकडू न

हणता येत नाह.

3) वभागीय आयु त, ना शक वभाग, ना शक यांचेकडील प रप क

मांक मंशा/ काया-2 / टं चाई / 3/

22862/6538/ 2008, दनांक 17/04/2008 नु सार गट वकास अ धकार / तह सलदार यांनी
टँ कर

येक म ह यात सव

त गावांना भेट दे ऊन तपास या करा यात, अशा सू चना असतांना तशी कायवाह कर यात आलेल नाह .
4)

व हर अ ध हण / पा याचे उ भव

व श ट ठकाण या

ठकाण ते पाणीपु रवठा करावयाचे गाव, गावातील वाडी

येक अंतराची गट वकास अ धकार / तह सलदार यांनी संयु त

नमू द करणे आव यक होते.

5) संबं धत टँ कर या

य

वासानु सार (ि पडोमीटर

य

पाहणी क न

माणे) धावसं या (र नं ग)

आण

य

टँ करने केले या

अस यामु ळेच लॉगबु कात

य

वासाचे

क.मी. अंतर याची पडताळणी करणे श य होत नाह .

वासानु सार ि पडो मटर माणे अंतराची न द केलेल नाह, असे

6) पु रवठादाराने मागणी केले या दे यकांची न दवह
दान केले या दे यकांचा

2015-2016 मधील अनु दानाअभावी

वतं

मा णत

यामु ळे संबं धत टँ कर या ि पडो मटरमधील आकडे

आहे . याबाबत यो य तो खु लासा होणे आव यक आहे.
आले या दे यकांपै क

माणप

या या लॉगबु कात

न द व यात आलेल नाह , तर उप वभागीय अ भयंता, बांधकाम वभाग, पंचायत स मती, बागलाण यांनी
के या माणे क.मी. अंतराची न द लॉगबु कात घेतलेल आहे.

कं वा

ठे व यात आलेल

तप शल ठे वलेला नाह.

लं बत रा हलेल दे यके व

यात तफावत

हण यास वाव

नाह. तसेच मागणी कर यात

यामु ळे मागील

यांची र कम, चालू

व तीय वष सन

व तीय वषात पु रवठादाराने

मागणी केलेल एकूण दे यके सं या व यांची र कम तसेच सन 2016-2017 म ये मागील व चालू यापैक नेम या
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कती दे यकांची कती र कम

दान केल व कोण या दे यकांची कती र कम अ याप

तपासणी करता आल नाह .
7)

टँ कर

मांक एम.एच 41 जी 6066

दारे

दान करणे बाक आहे , याची

दनांक 26/04/2016 ते 11/07/2016 कालावधीत

लोणारवाडी, सु राने, रातीर येथे पाणीपु रवठा के याचे लॉग बु क व न दसू न आले. लॉग बु कची तपासणी केल असता
दनांक 11/07/2016 रोजी लॉग बु कम ये पाणीपु रवठा केलेबाबत
क.मी. x

26.74

8) टँ कर

दर = 2,567/-

चे जादा

मांक एम.एच 18—8678

वा र नस याचे

दारे

कमी. दश वले आहे त. तथा प, लॉगबु कची तपासणी

दान शासक य अनु दानाकर ता अं तम अमा य करणेत येत आहे
मांक एम.एच 18 एम 1831

पाणीपु रवठा के याचे लॉग बु क व न
लॉगबु कची तपासणी केल असता
22.92 दर = 3,438 चे जादा
10) टँ कर

दारे

x

22.92

दर = 8,160 चे

दनांक 08/04/2016 ते 10/07/2016 कालावधीत

दसू न आले. दे यकात एकूण 14,300

कमी. दश वले आहेत. तथा प,

याम ये एकूण 14,150 कमी. नमू द केलेले आहे.

यामु ळे 150 कमी.

दान शासक य अनु दानाकर ता अं तम अमा य करणेत येत आहे.

मांक एम.एच 04 एफ 9610

पाणीपु रवठा के याचे लॉग बु क व न

दारे

11) टँ कर

येथे रोज 4

x

दनांक 01/04/2016 ते 11/07/2016 कालावधीत

दसू न आले. दे यकात एकूण 13,810

कमी. दश वले आहेत. तथा प,

लॉगबु कची तपासणी केल असता याम ये एकू ण 13,744 कमी. नमू द केलेले आहे. यामु ळे 66 कमी.
दर = 1,513 चे जादा
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दनांक 01/04/2016 ते 30/06/2016 कालावधीत पाणीपु रवठा

केल असता याम ये एकूण 14,596 कमी. नमू द केलेले आहे . यामु ळे 356 कमी
9) टँ कर

यामु ळे

दान शासक य अनु दानाकर ता अं तम अमा य करणेत येत आहे .

के याचे लॉग बु कव न दसू न आले. दे यकात एकूण 14,952
जादा

दसू न आले.

दान शासक य अनु दानाकर ता अं तम अमा य करणेत येत आहे.

मांक एम.एच 15 जी 4349 दारे दनांक 21/04/2016 ते 10/07/2016

x 22.92

कालावधीत दे वळाणे

पा पाणीपु रवठा के याचे लॉग बु क व न दसू न आले. 1

प 36 कमी. ची आहे . लॉग बु कची

यामु ळे 144

दान शासक य अनु दानाकर ता अं तम

तपासणी केल असता दनांक 01/07/2016 रोजी लॉग बु क म ये पाणीपु रवठा केलेबाबत कोणतीह न द नस याचे
दसू न आले.

अमा य करणेत येत आहे .
12) टँ कर

येथे रोज 2

कमी

x

22.92

दर = 3,300/- जादा

मांक एम.एच 06 एसी 3296 दारे दनांक 09/04/2016 ते 11/07/2016 कालावधीत नामपू र

पा पाणीपु रवठा के याचे लॉग बु क व न दसू न आले. 1

केल असता दनांक 10/06/2016 रोजी केवळ 1
दश वलेमु ळे 92 कमी
येत आहे .

4.305 टं चाई

x

45.84

प

दर = 4,217 चे जादा

प 92 कमी.ची आहे . लॉग बु कची तपासणी

लॉग बु कम ये दश वल आहे. परं त,ु दे यकात 2

दान शासक य अनु दानाकर ता अं तम अमा य करणेत

त भागात खाजगी टँ करने पाणी पु रवठा योजनेतील अ नय मततांबाबत.

पंचायत स मती येवला, िज हा ना शक, सन 2016-2017 (प र छे द

सन 2016-2017 या

व तीय वषात टंचाई

मांक 7) - पंचायत स मती, येवला

त गावांना खाजगी टँ करने पाणीपु रवठा कर यासाठ र कम

1,66,27,537/- खच केलेला आहे . सदर खचाबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
1) पंचायत स मतीने टँ कर

पंचायत स मतीने आदे श

दलेले नाह .

पांबाबत लेखापर

पये

जू न दवह त टँ कर आदे शा माणे न द घेतलेल आहे . परं त,ु टँ कर चालकांना

पाणी उदभव ठकाण, पाणी पु रवठा कर यांचे ठकाण व कोण या गांवात कती
अस याबाबत व

पा

पा करावया या आहे त, याबाबत

यामु ळे टँ कर चालकानी लॉगबु कांत न द वलेले

णांत खा ी करता येत नाह .

2) टँ करची पाणी धारण कर याची लटरम ये असलेल

मता उपअ भयंता यांनी

ठकाण पाणी टंचाईचे
मा णत केलेल नाह .

यामु ळे मंजू र केले या वह त लटसइतका पाणीपु रवठा झा याची खा ी होत नाह. तसेच उ व ठकाण ते पाणी

टं चाई ठकाणापयतचे अंतर

मा णत केलेले नाह . यामु ळे दश वलेले अंतर यो य अस याची खा ी करता येत नाह .
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नु सार

3) शासन प रप क

मांक टंचाई/1005/ . .305/पापु-14, दनांक 24/01/2006 मधील मु ा

येक उ वा या ठकाणी उ व न दवह ठे व यात येऊन सदर उ व ठकाणाहू न

येणा-या पा या या

येक खेपेची न द सदर न दवह त घेणे आव यक आहे. मा

उपल ध न झा याने तशी कायवाह केल

कं वा कसे, याबाबत तपासणी करता आल नाह .

मता आर. ट . ओ. यांचेकडु न

5)

शासन

प रप क

मांक

मा णत क न घेतलेल नाह .

टंचाई/1005/ . .305/पापु-14,

सू चनांनु सार संबं धत गावासाठ मंजू र केलेला संबं धत

ा धकार यांनी

दनांक

केले या स मतीमधील 2 म हला सद यां या

वा -या वाहन रोजवह त (लॉगबु कात) घे यात या यात, असे सू चत

यामु ळे संबं धत गावाला / तेथील र हवासी यांना मंजू र खेपां इतके पाणी नय मतपणे मळते कं वा

वभागीय आयु त, ना शक

वभाग, ना शक यांचेकडील प रप क

मांक मंशा/ काया-2 / टं चाई/3/

7) व हर अ ध हण / पा याचे उ व ठकाण ते पाणीपु रवठा करावयाचे गाव, गावातील वाडी कं वा व श ट
येक अंतराची गट वकास अ धकार / तह सलदार यांनी संयु त

केलेले नाह . पा याचे दु भ
मंजू र साठ

य ात पाणीपु रवठा

जबाबदार शासन यं णेचे घटक

या

येक

पाहणी क न

ामपं चायतीचे

नमू द

ामपंचायतीकडू न टँ कर

ा धका-यां या मंजू र ने टँ कर सु

कं वा नाह , यावर

माणप

झा यानंतर मंजू र

नयं ण ठे व याची, ल

ामसेवक / सरपं च तसेच महसू ल यं णेचा

दे याची

त नधी

यांनी या संदभात आव यक ती काळजी घेणे आव यक असू न टँ कर मंजू र

ामपं चायती या ठकाणी एक न दवह ठे वू न मंजू र खेपांइतके पाणी नय मतपणे मळालेले आहे,

या न दवह त आव यक
त नधी

ठकाणी होतो आहे

हणू न संबं धत

हणू न संबं धत तलाठ यांची असते.

असले या

य

असले या गावातील जनते या मागणी माणे संबं धत

ताव सादर कर यात आलेला असतो. स म

फे यां माणे

यं णेचा

येक म ह यात सव

त गावांना भेट दे ऊन तपास या करा यात, अशा सू चना असतांना तशी कायवाह कर यात आलेल नाह .

ठकाण या

याबाबत

दले या

व छता स मतीने नाम नद शत

22862/6538/2008, दनांक 17/04/2008 नु सार गट वकास अ धकार / तह सलदार यांनी
टँ कर

म ये

मांकाचा टँ कर वेळ या वेळी संबं धत गावाम ये जाऊन

नाह , याबाबत खा ी हो यासाठ पारदशक र या न द ठे वणे गरजेचे आहे .
6)

णास

वा ां कत केलेले

24/01/2006

या वारे मंजू र खेपांइतका पाणी पु रवठा नय मतपणे के याबाबत पाणीपु रवठा व

केलेले आहे .

येक टँ करम ये भर यात

सदर न दवह लेखापर

4) टँ करचे लॉगबु क व हत नमु यात ठे वलेले नाह. तसेच लॉगबु क स म

नाह . टँ कर

मांक 7

या न द

क न संबं धत

ामपं चायतीचे

ामसेवक / सरपं च तसेच महसू ल

हणू न संबं धत तलाठ यापै क जे कोणी उपि थत असतील आ ण

संबं धत गावातील काह

ाम थ यां या

ाम थांचे

त नधी

हणू न

वा -या घेऊन मंजू र खेपांइतके पाणी नय मतपणे पु र व यात आले आहे.

याबाबत पारदशक र या अ भलेखे नमाण करणे आव यक आहे. गट वकास अ धकार यांनी ठे केदारास दे यके

करतांना संबं धत गावाची सदर न दवह व संबं धत टँ करचे लॉगबु क याचा ताळमेळ घेऊन नंतरच दे यकांचे
करणे

म: ा त आहे . मा

टँ कर मंजू र असले या कोण याह गावाची अशा

कारची न दवह ठे वलेल नाह .

दान

दान

8) पंचायत स मतीकडू न गे या अनेक वषापासू न टएसपी / ओट एसपी / वशेष घटक योजना या योजना व

इतर अनु दानातू न अनेक लाभाथ यांना वह र बांधकामासाठ अनु दान दे यात आलेले आहे. सदर या वह र ंसाठ

िज हा प रषद / शास कय अनु दान उपल ध क न दे यात आले अस याने टंचाई या काळात सदर वह र ंना पाणी

उपल ध अस यास वह र अ ध हण करतांना गट वकास अ धकार यांनी अशा शास कय अनु दानातू न तयार झाले या
वह र

थम

ाधा याने अ ध ह त करणे आव यक होते.

केले या खचात बचत होऊ शकल असती.
9) पाणी पु रवठा व

व छता वभाग, शासन नणय

06/05/2014 व िज हा धकार , ना शक यांचे आदे श
अ वये अट

मांक 7 नु सार जीपीएस

ठकाणाची उ लेख होत नाह .

णाल नु सार

यामु ळे खाजगी मालकां या

वह र अ ध हणासाठ

मांक टं चाई 2014/ . . 48/ पा.पु.-14, दनांक

मांक क 13/1/टं चाई 7/24/584/14, दनांक 22/04/2014

बले अदा कर यांत आलेले आहे. परं त,ु जीपीएस

णाल त

1044
10) पाणी पुरवठा टँ कर दररोज व हत वेळेत ठरवु न द या

न दवह लेखापर

माणे

पा मारतो कं वा कसे, याबाबत त ार

णांत उपल ध झाल नाह . यामु ळे टँ कर चालकांना केलेला पाणी पु रवठा यो य केला कं वा कसे,

याबाबत खा ी करता आल नाह .

11) टँ कर मंजु र झा यानंतर एक टँ कर एका दवसांत कती क.मी. चालेल व या माणे टँ कर या फे-या व

ठकाण नि चत करणे आव यक आहे .
एका दवसांत चालले या

येक टँ करचे अंतराचे अवलोकन केले असता एक टँ कर कमीत कमी 30 क.मी.

चाललेला आहे व दु सरा टँ कर एका दवसांत जा तीत जा ती 310 क.मी. चाललेला दसतो. यामु ळे टँ करचे
दवसांसाठ

क.मी. चे नयोजन क न

येक

येक गांवासाठ टँ करची मागणी कर याएैवजी टँ क या फे-यांचे नयोजन

क न टँ करची मागणी केल असती, तर कमी टँ करम ये पाणी टंचाईचे काम पारपाडणे श य होते. परं तख
ू ् या
माणे कायवाह न करता जादा टँ करची मागणी क न टँ कर भाडयावर ल खच

याबाबत संब धतांवर जबाबदार
जादा

12)

य

नि चत होणे आव यक आहे .

पाणी पु रवठा करणा-या टँ कसचे दवस व क.मी. जादा दश व यामु ळे जादा

दान लेखापर

णांत अं तम अमा य कर यांत येत आहे. तर

संब धतांकडु न वसु ल क न शासन नधीत भरणा क न भरणा चलनाचे
4.306 टं चाई

व नकारण वाढ वलेला

जादा

दान र कम

तसह पु तता दाखवावी.

दसतो.

दान झालेले आहे.
पये 16,020/-

त भागात खाजगी टँ करने पाणी पु रवठा योजनेतील अ नय मततांबाबत.

पंचायत स मती

यंबके वर, िज हा ना शक, सन 2016-2017 (प र छे द

यंबके वर सन 2016-2017 या व तीय वषात टं चाई

मांक 20) - पंचायत स मती,

त गावांना खाजगी टँ करने पाणीपु रवठा कर यासाठ र कम

पये 13,61,171/- खच केलेला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
1) पंचायत स मतीने टँ कर

जू न दवह त टँ कर आदे शा माणे न द घेतलेल आहे. परं त,ु टँ कर चालकांना

पाणी उदभव ठकाण, पाणी पु रवठा कर यांचे ठकाण व कोण या गांवात कती

पा करावया या आहे त, याबाबत

आदे श दलेले नाह . यामु ळे टँ कर चालकांनी लॉगबु कांत न द वलेले ठकाण पाणी टंचाईचे अस याबाबत व
लेखापर

णांत खा ी करता येत नाह .

2) टँ करची पाणी धारण कर याची लटरम ये असलेल

मता उपअ भयंता यांनी

पांबाबत

मा णत केलेल नाह .

यामु ळे मंजू र केले या वह त लटस इतका पाणीपु रवठा झा याची खा ी होत नाह . तसेच उ व ठकाण ते पाणी

टं चाई ठकाणापयतचे अंतर
नु सार

3) शासन प रप क

मा णत केलेले नाह . यामु ळे दश वलेले अंतर यो य अस याची खा ी करता येत नाह .
मांक टंचाई/1005/ . .305/पापु-14, दनांक 24/01/2006 मधील मु ा

येक उ वा या ठकाणी उ व न दवह ठे व यात येऊन सदर उ व ठकाणाहू न

येणा-या पा या या

येक खेपेची न द सदर न दवह त घेणे आव यक आहे. मा

उपल ध न झा याने तशी कायवाह केल
नाह . टँ कर

5)

मता आर. ट . ओ. यांचेकडु न

शासन

प रप क

मांक

मा णत क न घेतलेल नाह .

टंचाई/1005/ . .305/पापु-14,

सू चनांनु सार संबं धत गावासाठ मंजू र केलेला संबं धत

दनांक

केले या स मतीमधील 2 म हला सद यां या

ा धकार यांनी
24/01/2006

वा ां कत केलेले
म ये

दले या

व छता स मतीने नाम नद शत

यामु ळे संबं धत गावाला / तेथील र हवासी यांना मंजू र खेपांइतके पाणी नय मतपणे मळते कं वा

वभागीय आयु त, ना शक

वभाग, ना शक यांचेकडील प रप क

मांक मंशा/ काया-2 / टं चाई/3/

22862/6538/2008, दनांक 17/04/2008 नु सार गट वकास अ धकार / तह सलदार यांनी
टँ कर

णास

वा -या वाहन रोजवह त (लॉगबु कात) घे यात या यात, असे सू चत

नाह , याबाबत खा ी हो यासाठ पारदशक र या न द ठे वणे गरजेचे आहे .
6)

सदर न दवह लेखापर

मांकाचा टँ कर वेळ या वेळी संबं धत गावाम ये जाऊन

या वारे मंजू र खेपांइतका पाणी पु रवठा नय मतपणे के याबाबत पाणीपु रवठा व

केलेले आहे .

येक टँ करम ये भर यात

कं वा कसे, याबाबत तपासणी करता आल नाह .

4) टँ करचे लॉगबु क व हत नमु यात ठे वलेले नाह. तसेच लॉगबु क स म

मांक 7

येक म ह यात सव

त गावांना भेट दे ऊन तपास या करा यात, अशा सू चना असतांना तशी कायवाह कर यात आलेल नाह .
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7) व हर अ ध हण / पा याचे उ व ठकाण ते पाणीपु रवठा करावयाचे गाव, गावातील वाडी, कं वा व श ट

ठकाण या

येक अंतराची गट वकास अ धकार / तह सलदार यांनी संयु त

केलेले नाह . पा याचे दु भ
मंजू र साठ

य ात पाणीपु रवठा

जबाबदार शासन यं णेचे घटक

या

येक

याबाबत

ामपं चायतीचे

नमू द

ामपंचायतीकडू न टँ कर

ा धका-यां या मंजू र ने टँ कर सु

कं वा नाह , यावर

माणप

झा यानंतर मंजू र

नयं ण ठे व याची, ल

ामसेवक / सरपं च तसेच महसू ल यं णेचा

दे याची

त नधी

यांनी या संदभात आव यक ती काळजी घेणे आव यक असू न टँ कर मंजू र

ामपं चायती या ठकाणी एक न दवह ठे वू न मंजू र खेपांइतके पाणी नय मतपणे मळालेले आहे,

या न दवह त आव यक

यं णेचा

ठकाणी होतो आहे

हणू न संबं धत

हणू न संबं धत तलाठ यांची असते.

असले या

पाहणी क न

असले या गावातील जनते या मागणी माणे संबं धत

ताव सादर कर यात आलेला असतो. स म

फे यां माणे

य

त नधी

या न द

क न संबं धत

ामपं चायतीचे

ामसेवक / सरपं च तसेच महसू ल

हणू न संबं धत तलाठ यापै क जे कोणी उपि थत असतील आ ण

संबं धत गावातील काह

ाम थ यां या

ाम थांचे

त नधी

हणू न

वा -या घेऊन मंजू र खेपांइतके पाणी नय मतपणे पु र व यात आले आहे.

याबाबत पारदशक र या अ भलेखे नमाण करणे आव यक आहे. गट वकास अ धकार यांनी ठे केदारास दे यके

करतांना संबं धत गावाची सदर न दवह व संबं धत टँ करचे लॉगबु क याचा ताळमेळ घेऊन नंतरच दे यकांचे
करणे

म: ा त आहे . मा

टँ कर मंजू र असले या कोण याह गावाची अशा

कारची न दवह ठे वलेल नाह .

दान

दान

8) पंचायत स मतीकडू न गे या अनेक वषापासू न टएसपी / ओट एसपी / वशेष घटक योजना या योजना व

इतर अनु दानातू न अनेक लाभाथ यांना वह र बांधकामासाठ अनु दान दे यात आलेले आहे. सदर या वह र ंसाठ

िज हा प रषद / शास कय अनु दान उपल ध क न दे यात आले अस याने टंचाई या काळात सदर वह र ंना पाणी

उपल ध अस यास वह र अ ध हण करतांना गट वकास अ धकार यांनी अशा शास कय अनु दानातू न तयार झाले या
वह र

थम

ाधा याने अ ध ह त करणे आव यक होते.

केले या खचात बचत होऊ शकल असती.
9) पाणी पु रवठा व

व छता वभाग, शासन नणय

06/05/2014 व िज हा धकार , ना शक यांचे आदे श
अ वये अट

यामु ळे खाजगी मालकां या

मांक 7 नु सार जीपीएस

ठकाणाची उ लेख होत नाह .

णाल नु सार

वह र अ ध हणासाठ

मांक टं चाई 2014/ . . 48/ पा.पु.-14, दनांक

मांक क 13/1/टं चाई 7/24/584/14, दनांक 22/04/2014

बले अदा कर यांत आलेले आहे. परं त,ु जीपीएस

णाल त

10) टँ कर मंजु र झा यानंतर एक टँ कर एका दवसांत कती क.मी. चालेल व या माणे टँ कर या फे-या व

ठकाण नि चत करणे आव यक आहे .
एका दवसांत चाले या

येक टँ करचे अंतराचे अवलोकन केले असता एक टँ कर कमीत कमी 26 क.मी.

चाललेला आहे व दु सरा टँकर एका दवसांत जा तीत जा ती 232 क.मी. चाललेला दसतो. यामु ळे टँ करचे
दवसांसाठ

क.मी. चे नयोजन क न

येक

येक गांवासाठ टँ करची मागणी कर याएैवजी टँ कर या फे-यांचे नयोजन

क न टँ करची मागणी केल असती, तर कमी टँ करम ये पाणी टंचाईचे काम पार पाडणे श य होते. परं त,ू या माणे
कायवाह न करता जादा टँ करची मागणी क न टँ कर भाडयावर ल खच
संब धतांवर जबाबदार
4.307 मौजे

नि चत होणे आव यक आहे .

व नकारण वाढ वलेला

ईखेडा येथे टकरने पाणी पु रवठा कर याकामी टकर भाडे जादा अदा के याबाबत.

पंचायत स मती मु ताईनगर, िज हा जळगाव, सन 2016-2017 (प र छे द

येथे टँकरने पाणी पु रवठा कर याकामी

माणक

िज हा धकार

03/03/2016 अ वये

कायालय,

जळगांव

(टं चाई

ईखेडा ते पाणी भर याचे

नि चत क न

मांक 12) – मौजे

ईखेडा

जा. .टं चाई-2/का व/2016/7/50/307

दनांक

मांक 6 दनांक 20/01/2017 अ वये

केलेले आहे त. याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

कमी अंतर

दसतो. याबाबत

शाखा)

यांचे

ठकाण सारोळा जल शु द करण क

दलेले आहे. तथा प, ठे केदारास

पये 10,08,312/- अदा

यामधील

ती खेपेला 32

या माणे र कम अदा न करता िज.पी.एस.
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णाल माणे र कमेची अदायगी के याने

दान झालेले आहे . जादा

वसु ल क न वह त लेखा शषाखाल भरणा क न अनु पालन दशवावे.
4.308 टं चाई

दान र कम

पये 1,81,785/- ठे केदाराकडू न

त गावांना टकरने पाणीपु रवठा कर याकर ता केले या खचातील अ नय मतता

पंचायत स मती भडगाव, िज हा जळगाव, सन 2016-2017 (प र छे द

टकरने पाणीपु रवठा कर याकर ता र कम
1)

म

. .167 ची पडताळणी केल असता टँ कर
य

मांक MH-20 AT-8729 या टँ करने एकुण 7 दवस पाणी

बीलाम ये 8 दवस दशवु न 1 दवसाचे जादा अदा केलेले भाडे

पये 3,672/- वसु ल क न दशवावी. तसेच वाहन लॉग बु काची पडताळणी केल असता दनांक 16/06/2016

ते 23/06/2016 या कालावधीत एकुण 560 क.मी. फरती के याचे लॉग बु कला न द आहे. परं त,ु
695 क.मी. दशवु न र

म

. .168 ची पडताळणी केल

3)

. .169 ची पडताळणी केल असता (टँ कर

दानाची र

4) वाहन

दानाची र

म

म

असता (टँ कर

मांक MH-19 AT-1684) बीलाम ये

पये 18,557.40 वसु ल क न पु तता दशवावी.

म

बीलाम ये

क.मी. जादा

मांक MCC-371) बीलाम ये क.मी. जादा दशवले आहे .

पये 35,386.92 वसु ल क न पु तता दशवावी.

मांक MCC-371 लॉग बु काची पडताळणी केल असता माहे माच-2016 ते जु लै 2016 या

कालावधीत एकुण 113 दवस पाणी पु रवठा के याचे लॉग बु कला न द आहे. परंत,ु
दशवु न र

य

दान केल आहे. तर जादा क.मी. र कम 135*47.28=6,399 वसु ल क न दशवावी.

2)

दशवले आहे . जादा
जादा

त गावांना

पये 8,17,101/- खच केला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.

पु रवठा के याचे लॉग बु कम ये न द आहे .
र

मांक 11) - टं चाई

दान केल आहे. तर जादा

ाम णत केलेले नाह .

बीलाम ये 116 दवस

दान दवस 3*1,836=5,508 वसु ल क न दशवावी.

5) उपरो त नमु द टँ करची भार मयादा 4 मे. टन असलेबाबत
6) पाणी पु रवठा करायचे

य

माणप

न तीत आढळले नाह .

थळ, टं चाईगाव व पाणी िजथू न भरले तो

ोत (उ व) अंतर यामधील अंतर

7) तालु यापासू न गावाचे अंतर ST महामंडळ कं वा सावज नक बांधकाम वभाग यां याकडू न

क न घेतलेले नाह .

खाजगी कामासाठ टँ कर न वापर याचे तसेच टँ करने

गट वकास अ धका याचे

माणप

घेतलेले नाह .

8) गट वकास अ धकार , तह सलदार यांचे अचानक तपासणी

ती दन कती

माणप

मा णत

वास केला, याबाबत

उपल ध नाह .

4.309 पाणीटंचाई नवारणाथ खचातील अ नय मतता.

पंचायत स मती पारोळा, िज हा जळगाव, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 43) –

पंचायत स मती,

पारोळा यांनी सन 2016-2017 या व तीय वषात खाजगी व शासक य टँ कर वारे पाणीपु रवठा केलेला आहे.
अनु दानातू न शासक य टँ करसाठ इंधनाक रता र कम
अ भ ाय आहे त.
1)

पये 1,12,26,477/- खच केलेला आहे. याबाबत खाल ल माणे

खाजगी टँ करचे आर.सी.बु क उपल ध न झा याने पा या या टाक चे

नाह . तर आर.सी.बु क उपल ध क न टँ कर

मतेची खा ी पटवावी.

मतेबाबत खा ी करता आल

2) शासक य वाहनाचे मू ळ लॉगबु क उपल ध झाले नाह. लॉगबु का या झेरॉ स कॉपी लेखापर

दाख व यात आ या. या
3)

पाणीपु रवठा

मा णत कर यात आले या नाह त.
व

03/02/1999 मधील प र. .7
गठ त क न

याकर ता

पथकाचे अहवाल लेखापर
आल नाह .

व छता

ा त

वभाग, शासन

नणय

मांक

टंचाई-1099/ . .12/पापं-14,

णात
दनांक

माणे मु य कायकार अ धकार एक कं वा आव यकतेनु सार अ धक तपासणी पथके

े ीय तपास या क न

यावया या आहे त. या तरतू द नु सार कर यात आले या तपासणी

णात उपल ध क न न द यामु ळे तपास या झा या कं वा कसे, याबाबत खा ी करता
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4) वभागीय आयु त, ना शक वभाग, ना शक टं चाई शाखा, प रप क

/ 6538 / 2008, दनांक 17/04/2008 मधील प र. .7 नु सार
येऊन कर यात आले या

येक उ वा या ठकाणी उ व न दवह ठे व यात

येक खेपेची न द याम ये ठे व यात आलेल नाह .

5) उपरो त नमू द दनांक 17/04/2008

असलेबाबत गावातील पाणीपु रवठा व

या प रप कातील प र.8 नु सार वेळ या वेळी टँ कर पोहोचला

व छता स मतीने नाम नदशन केले या स मतीमधील 2 म हला सद या या

वा र रोजवह मधे घे यात या यात. या शवाय तलाठ ,

पाट ल यापै क कोण याह एका अ धका याची
प रप कातील सू चनांचे पालन झालेले नाह .
6)

मांक मशा/काया-2/टं चाई/ 22862

या यासोबत

वभागीय आयु त, ना शक यांचे प रप क

ामसेवक, शाळे चे मु या यापक अथवा श क, पो लस

वा र घे यात यावी. तथा प, तशी कायवाह न करता

मांक मशा/काया-2/टं चाई-3/22862/6538/2008,

दनांक

17/04/2008 नु सार गट वकास अ धकार / तहसीलदार यांनी तपासणी कर याबाबत सू चना द या आहे त. परं त,ु
तशी कायवाह केलेल नाह .

7) लोणीसीमची लोकसं या 1044 असताना दररोज 10 लटर

माणे 10,440 लटर पाणी दे णे आव यक

असताना दररोज 15 लटर पाणी या माणे 15,660 लटर पाणी दे यात आले. यामु ळे दररोज 1 खेपऐवजी 2 खेपा
के याचे नमू द आहे. याबाबत खु लासा करावा.
8) िज हा धकार यांचे प

अ वये जीपीएस

मांक 7150/844 टं चाई-2/क व/16 दनांक 25/04/2016 अ वये अट

णाल या पयवे णाची जबाबदार कायकार अ भयंता,

जळगांव यांनी जीपीएस

मांक 2

ामीण पाणीपु रवठा वभाग, िज हा प रषद,

णाल वर न द व यात येणा या दैनं दन खेपेचा अहवाल दररोज सायं काळी 5 वाजेपयत

संबंधीत तालु का तहसीलदार यांनी सादर करावा. तशी कायवाह केल नाह .

9) पंचायत स मती, पारोळा यांनी जी.पी.एस. णाल नु सार क.मी.ची र कम अदा केल आहे . िज हा धकार

यां या आदे शातील अंतर यात मोठया

माणात अंतराची तफावत दसू न येते व जीपीएस माणे अंतराची र कम अदा

करावी. याबाबत कोणतेह आदे श नसताना कोण या नयमाने र कम अदा केल , याचा खु लासा करावा. नयमानु सार
सवात कमी अंतरा या रकमेचे अदा करणे आव यक असताना तशी कायवाह

केल

नाह .

यामु ळे शासनाची

व तहानी झाल आहे . याबाबत खु लासा करावा. जादा अंतराची र कम झाल अस यास प रगणना क न र कम

संबंधीताकडू न वसू ल करावी.
4.310 टं चाई

त गावांना टॅ करने पाणीपु रवठा कर याकर ता केले या खचातील अ नय मतता.

पंचायत स मती अमळनेर, िज हा जळगाव, सन 2016-2017 (प र छे द

अमळनेर यांचे सन 2016-2017 लेखापर
आप ती या लेखा शषाखाल लेखापर

णादर यान

ामीण पाणी पु रवठा वभगाकडील 9 पी एच 2245 नैस गक

ण आथ क वषात र कम

याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.
नशी

मांक 39) - पंचायत स मती,

पये 81,38,577/- इतका खच न द वलेला असू न

1) वह र अ ध ह त मालकाने नय मत र या खंड न पाडता पाणीपु रवठा के याबाबत संबंधीतांनी

मा णत केले.

या ात सदर कालावधीत व यु त पु रवठा खंडीत झाला नस याची खा ी स म

न करता दे यके पार त करणे

ा धकरणाने

हणजे व तीय औ च या या सु ांचा भंग होय. याबाबत खु लासा घेणे आव यक आहे.

2) टँ करची भार मयादा 4 मे टन असलेबाबत
3) पाणी पु रवठा करायचे

ाम णत केलेले नाह .

वा र

4) तालु यात पाणी

माणप

न तीत आढळले नाह .

थळ टंचाईगाव व पाणी िजथू न भरले तो

पु रव यासाठ

ोत (उ व) अंतर या मधील अंतर

वापर यात आले या खाजगी टँ करची धावपु ि तका (Logbook)

लेखाप र णास उपल ध क न न द याने संबं धीत टंचाई

त गावांना पाणीपु रवठा के या या

डीझेलसाठा न दवह गाडी कती दवस बंद होती कं वा कसे, याबाबत खा ी करता आल नाह .

प, खरे द केलेले
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5) तालु यापासून गावाचे अंतर ST महामंडळ कं वा सावज नक बांधकाम वभाग यां याकडू न

क न घेतलेले नाह . खाजगी कामासाठ टँ कर न वापर याचे तसेच टँ करने
वकास अ धका याचे

माणप

घेतलेले नाह .

6) गट वकास अ धकार तह सलदार यांचे अचानक तपासणी
7) िज हा धकार , जळगांव यांचे टँ कर पाणीपु रवठा दराचा
8)

वह र अ ध हण न दवह

ठे वलेल

अ धकार , तह सलदार यांनी टंचाई अंतराबाबत
4.311 खाजगी टॅ करनां जादा र कम

नसु न

माणप

त दन कती

माणप

ताव

वह र अ ध हण

ा त नाह .

ठकाणावर उपअ भयंता गट

दलेले नाह .

दानाबाबत.

वकास

मांक 40) - याबाबत

खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

जादा

वास केला, याबाबत गट

उपल ध नाह .

पंचायत स मती अमळनेर, िज हा जळगाव, सन 2016-2017 (प र छे द

तथा प,

मा णत

खाजगी टॅ करांना दनांक 30/06/2016 रोजी गट वकास अ धकार , अमळनेर यांनी कायमु त केले आहे.
यांना दनांक 01/07/2016 पावेतो भाडे र कम

दान झाले असु न जादा र कम

दान कर यात आल आहे . यामु ळे एक दवसाचे भाडे

पये 34,272/- संब धतांकडु न वसु ल करावी.

4.312 पाणी टंचाई खचाबाबत.

पंचायत स मती नेवासा, िज हा अहमदनगर, सन 2016-2017 (प र छे द

म ये जू न 2015 ते जू ल-ै 2016 पयत एकु ण दे यकाची र कम
31/03/2017 अखेर र कम

पये 3,50,52,147/-

मांक 6) – सन 2016-2017

पये 4,50,35,759/- असू न सदर र कमेपै क दनांक

दान केलेल आहे . उवर त र कम

प रषद सेस नधीकडे वग कर यात आलेल आहे. याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.
1) महारा

िज हा प रषद लेखासं हता 1968 चे नयम 27 नु सार

कोण याह इसमा या नावाने धनादे श काढता येणार नाह . तसेच महारा

य

पये 99,83,612/- िज हा

पै से घेणा या खेर ज दु स या

शासन, व त वभाग, शासन प रप क

मांक संक ण 1009/ . .66/कोषा- -5, दनांक 15/01/2010 नु सार शास कय पैसा शास कय ले याबाहे र ठे व यास

तीबंध केलेला आहे. असे असतांना टँ कर टंचाईवर ल खच र कमा पा रत क न

यापैक उवर त र कम

पये

99,83,612/- नयमात कोणतीह तरतू द नसतांना नयमबा य िज हा प रषद सेस नधीम ये वग कर यात आले या
आहे त.

2) दे यक र कमेतु न दे य अनु ेय दराने दे यकात आयकर कपात केलेल आहे. शासन प रप क

मांक

संक ण– 1009/ . .40/कोषा- -5, दनांक 10/03/2010 नु सार वह त मु दतीत आयकर कपातीची र कम शासक य
तजोर त जमा केलेबाबतचे आयकर भरणा र कमे या चलन, आयकर

लेखापर

णास सादर क न आयकर भरणा अचु क केले आस याचे

3) िज हा धकार यांचे आदे श

27/01/2015 अ वये अट

दे यकाकर ता अनु ेय राहतील, असे असतांना काह
यांचे आदे श

तमाह

ववरण

मांक टंचाई/काया-19अ/300/2016 अहमदनगर, दनांक 22/01/2016 व

04/01/2014 नु सार टँ करची दे यके अदा करतांना िजपीएस

4) िज हा धकार

मा णत करावे.

मांक 5 नु सार तसेच पणी पु रवठा

32,468/- अदा कर यात आलेले आहे .

वभागास सादर केलेले

दान र कम

णाल वर

व छता

वभाग, शासन प रप क

या टँ कर या फे याची न द होईल, याच फे या

फे यांची जीपीएस

णाल वर न द नसतांना र कम

पये 32,468/- वसु ल क न शासन सदर भरणा करावी.

मांक टंचाई/काया19अ/190/2015,

22/01/2016 अ वये न वदा धारकास पु रवठा कर यात येणा-या

दनांक

दनांक 27/01/2015 तसेच

येक टँ करसाठ अनामत र कम

पये

दनांक

पये 2,000/-

टँ कर पु रवठा कर याचे आदे श

द यापासु न आठ

दवसाचे आत शासनास अनामत जमा करणे आव यक आहे .

यांना राहतील. तसेच

पये 500/- पयत दं ड कर याचे अ धकारह गट वकास अ धकार यांना राह ल. असे

अनामत जमा न के यास ती दे यकातु न वजावट क न घे याचे अ धकार संबंधीत तालु याचे गट वकास अ धकार
असतांना र कम

ती टँ कर

पये 2,21,000/- दं डासह संबं धीतांकडू न वसु ल कर यात आलेल नाह.
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5) टँ करांचे उदभव बदलाबाबतचे आदे श नसतांना दे यकात उदभव बदल के याने जादा क.मी. अंतराचे वहन

अंतर नमू द क न र कम

पये 92,273/- जादा

दान कर यात आलेल आहे .

6) टँ कर नंबर एमएच 16 ट 7997(वहन

मता 20950) उदभव एमआयडीसी ते हनू मान व ती दनांक

01/07/2016 ते 28/07/2016 या कालावधीचे लॉग बु कात क.मी. अंतर नमु द नाह . तसेच उप वभागीय अ भयंता,
िज हा प रषद, सावज नक बांधकाम उप वभाग, नेवासा यांनी

मा णत केले या अंतराचे दाख याम ये अंतर नमू द

नसतांना दे यकात (76.9, 47.7, 45.10) दु हेर अंतर नमु द क न एकु ण 41 खेपांचे 2786.90 अंतर दशवू न र कम
पये 1,58,558/- चे दे यक पार त कर यात आलेले आहे .

अट

7) िज हा धकार यांचे आदे श

मांक 21 नु सार कु ठ याह

मांक टंचाई/काया19अ/197/2015 अ.नगर, दनांक 27/01/2015 मधील

कारचा खंड पड यास

असे असतांना टँ कर नंबर एमएच 12 ए 7267,
2,000/- दं ड आकारणे आव यक असतांना
क न शासन सदर भरणा करावी.
8)

दनांक

04/07/2015 नंतर

04/07/2015 ते

ती दन

पये 2,000/-

दनांक 27/07/2015 रोजी गैरहजर अस याने र कम

पये

या माणे कायवाह कर यात आलेल नाह . सदर दंडाची र कम वसु ल

31/07/2015 या

कालावधीतील

जीपीएस

णाल

अहवालात

दनांक

दनांक 05/06/2015 नमू द अस याने सदर कालावधीतील अहवालाम ये फेराफार के याची

श यता नाकारता येत नाह . यामु ळे सदरचे जीपीएस अहवाल अचु क असलेबाबत
9) उदभव न दवह त उदभवावर नयु त

ती नधी यांची

वा र नसतांना दे यक पार त कर यात आलेले आहेत.
4.313

माणे दं ड आकार यात येईल.

ादे शीक नळ पाणी पु रवठा योजना दे खभाल दु

मा णत करता येत नाह .

वा र असणे आव यक असतांना, सदर न दवह त

तीबाबत

पंचायत स मती नेवासा, िज हा अहमदनगर, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 7) – गट वकास

अ धकार , पंचायत समीती, नेवासा यांनी मे.संकेत ए टर ायजेस, नेवासा, तालु का नेवासा, िज हा अहदमनगर यांना
.जा. . व. श. च.शा./119(I)/2015, दनांक 28/07/2015 अ वये उपरो त प ाचे संदभा वये

ादे शीक नळ पाणी

पु रवठा योजना गळ नं ब शरसगांव व 18 गावे तालु का नेवासा या योजनेक रता दै नं दन दे खभाल दु
कायारं भ आदे श

दनांक 01/08/2015 पासू न पु ढ ल 12 म ह यांसाठ दे णेत आलेले आहे . सदर

ती करणेकामी

नवीदे ची मु दत

दनांक 31/07/2016 रोजी संपत अस याने गट वकास अ धकार , पं चायत स मती, नेवासा यांचे आदे शाची

कायालयीन टपणी दनांक 25/07/2016 अ वये लाभाथ गावांम ये पु रेसा पाऊस नाह . तसेच पाणी टं चाई आहे
हणु न स या काम कर त असले या एज सीकडू नच

याच अि त वातील नवीदे या दराने पु ढे योजना चाल वणेस

मु दतवाढ स मा यता दे णेत आलेल असू न सदर योजनेकर ता सन 2016-2017 म ये र कम
करणेत आलेला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.
1) िज हा प रषदे कडील

पये 6,39,000/- खच

दनांक 14/07/2015 चे प ानु सार गट वकास अ धकार , नेवासा यांनी

न वदा

धारकास दनांक 28/07/2015 चे प ा वये कायारंभ आदे श दे यात आलेला असु न सदर योजना राब व याची मु दत
12 म हने अस याने दनांक 31/07/2016 रोजी योजना राब व याची मु दत संपत अस याने गट वकास अ धकार ,

पंचायत स मती, नेवासा यांचे दनांक 25/07/2016 आदे शाची कायालयीन टपणीनु सार स या कायरत असले या
एज सीकडू नच

याच अि त वातील न वदे या दराने पु ढे योजना चाल वणेस कोणतेह संयु तीक कारण नसताना

मु दतवाढ स मा यता दे णेत आलेल आहे. एकच वषाची न वदा मंजू र असताना पु ढ ल आ थक वषात ई - न वदा
स द करणे व नवीन न वदे माणे दर मंजू र क न या माणे कायवाह करणेत आलेल नाह .

4.314 शेवगांव पाथड 48 गावे
गावे

ादे शीक नळ पाणी पु रवठा दे खभाल दु

ती व यव थापन करणे

पंचायत स मती शेवगाव, िज हा अहमदनगर, सन 2016-2017 (प र छे द

ादे शीक नळ पाणी पु रवठा दे खभाल दु

आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

ती व यव थापन करणेक रता रककम

मांक 9) – शेवगांव पाथड 48
पये 25,61,010/- खच केला
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1) मु य कायकार अ धकार , िज हा प रषद, अहमदनगर यांचे प

2015, दनांक 15/04/2015 अ वये गट वकास अ धकार यांनी
दु

मांक

ापापु/काय/ न वदा/ 261/

ादे शीक नळ पाणी पु रवठा योजनांची दे खभाल

ती दे यके अदा करणेची कायवाह करणेत येईल, असे नमू द आहे. तथा प, या नवीदे बाबतची सव

िज हा पर षद

तरावर आहे .

येक वष

न वदा

क या न राब वता

या ह

याच न वदा धारकास वाढ व मु दत दे वू न

या याकडू न योजना राब वणेत येत आहे. न वदा न माग वता जु या न वदाधारकास मु दतवाढ दे णेबाबत खु लासा

करावा.

4.315 नैस गक आप ती आ ण नकडीचा पाणीपु रवठा योजनेबाबत (टं चाई)

पंचायत स मती पाथड , िज हा अहमदनगर, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 5) – लेखापर

ण

कालावधीत िज हा धकार अहमदनगर यांचेकडू न सन 2016-2017 या आ थक वषात पाणी टंचाई अनु दान मागील
अनु दान सह र कम

पये 13,42,45,170/-

अ ध हण याकर ता र कम
1)

ा त आहे. तसेच खाजगी टँ करने पाणीपु रवठा करणे व

पये 13,39,52,689/- खच केलेला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

व हर अ ध हण / पा याचे उदभव

व श ट ठकाण या

नमू द केलेले नाह .

ठकाण ते पाणीपु रवठा करावयाचे गाव, गावातील वाडी

येक अंतराची गट वकास अ धकार / तह सलदार यांनी संयु त

2) संबं धत टँ कर या

य

वासानु सार (ि पडोमीटर

य

पाहणी क न

माणे) धावसं या (र नं ग)

आकडे आ ण
तथा प,

3)

क.मी. अंतराची न द म ये लॉगबु कात घेतलेल आहे.
य

माणक

टँ करने केले या

माणप

मा णत

यामु ळे संबं धत टँ कर या ि पडो मटरमधील

वासाचे क.मी. अंतर याची पडताळणी करता आल नाह .

मांक 395 दनांक 31/03/2017 र

सदर र कमेवर

कं वा

या या लॉगबु कात

न द व यात आलेल नाह , तर उप वभागीय अ भयंता, बांधकाम वभाग, पंचायत स मती, पाथड यांनी
के या माणे

वह र

म

पये 2,72,63,892/- र

म खच दश वला आहे .

पये 6,27,070/- इतक आयकर कपात करणे आव यक असतांना तो केला नाह . तर

संबं धताकडू न आयकर र कम वसू ल क न शासन सदर भरणा क न अनु पालन दशवावे.
4)

माणक

मांक 16 दनांक 09/09/2016

अदा केले या आहेत. लेखापर

पये 2,79,75,355/- अ वये पाणी टँ कर वाहतु क या रकमा

ण अहवालातील प र श टानु सार दे य असले या क.मी. पे ा जादा क.मी दशवू न

तसेच जीपीएसनु सार खेपा दश वले या नाह त. तर एकूण र कम
5)

माणक

मांक 373

दनांक 31/03/2017

रकमा अदा केले या आहे त. लेखापर
दशवू न तसेच जीपीएसनु सार खेपा
दशवावे.

6)

माणक

पये 3,31,81,862/- अ वये पाणी टँ कर वाहतु क या

ण अहवालातील प र श टानु सार दे य असले या

दश वले या नाह त. तर एकू ण र कम

मांक 374 दनांक 31/03/2017

अदा केले या आहेत. लेखापर

पये 2,30,191/- वसु ल क न अनु पालन दशवावे.
क.मी.पे ा जादा

क.मी

पये 9,93,832/- वसु ल क न अनु पालन

पये 23,58,460/- अ वये पाणी टँ कर वाहतु क या रकमा

ण अहवालातील प र श टानु सार दे य असले या

तसेच जीपीएसनु सार खेपा दश वले या नाह त. तर एकूण रकम

क.मी.पे ा जादा

पये 5,054/- वसु ल करावे.

क.मी दशवू न

7) िज हा धकार अहमदनगर यांचेकडू न सन 2016-2017 या आ थक वषात पाणी टंचाई अनु दान मागील

अनु दानसह र कम
याकर ता र कम

पये 13,42,45,170/-

ा त असू न खाजगी टॅ करने पाणीपु रवठा करणे व

पये 13,39,52,689/- खच केलेला आहे .

ा त अनु दान पैक र कम

असू न सदरची र कम शासन सादर भरणा क न पू तता दशवावी.

8) पाणी वाहतू क वाहनाचे लॉग बु कची पडताळणी केल असता पाणी टँ कर

23/05/2016 ते 23/06/2016 या कालावधीत
20/9333

ामसेवक यांचे

वह र अ ध हण

पये 2,92,481/- अख चत

मांक MH-12/4789 दनांक

वा र नाह त व लॉग बु क

मा णत नाह . MH-

दनांक 01/06/2016 ते 30/06/2016 या कालावधीचे गट वकास अ धकार यांचे आदे श लॉग बु कला

नाह त. MH-20/AA7911 व MH-14/9090 चे लॉगबु कवर गट वकास अ धकार यांची

वा र नाह .
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4.316 टं चाई

त

ामीण भागात (नैसग क आप ती 2245) टँ करने पाणी पु रवठा करणेबाबत.

पंचायत स मती पारनेर, िज हा अहमदनगर, सन 2016-2017 (प र छे द

पारनेरकडे सन 2016-2017 या

व तीय वषातील टंचाई

त गावांना शासक य व खाजगी टँ करणे पाणी पु रवठा

केलेला आहे . पंचायत स मती कडील उपल ध अ भले याव न लेखापर
आहे त.

मांक 17) – पंचायत स मती,

ण क न याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय

1) प याचे पा याचा पु रवठा करणारे टँ करवर दे खरे ख कर यासाठ गाव/ वाडया येथे म हला क मट गठ त

केलेबाबतचे

2)

माणप

जोडणे आव यक आहे . तशी कायवाह झालेल नाह .

माणक

मांक 449 दनांक 31/03/2017 अ वये

पये 5,65,275/- हषवधन पाट ल मोटार वाहतू क

सं था, इंदापू,र िज हा पु णे खाजगी टँ कर भाडे कालावधी दनांक01/12/12 ते 31/12/12 व दनांक 01/11/12 ते

15/02/13 या कालावधीचे दे यक पास क न र कम पु हा उपकर नधीम ये जमा घेतलेल आहे. िज हा प रषद व
पंचायत स मती लेखासं हता 1968 नयम 27 अ वये कायवाह झालेल नाह .
3)

माणक

मांक 57 दनांक 22/02/2017

06/10/2016 पं नास ल. डझेल
शासक य टँ कर
उप माणक

254/- एकु ण
र कम

पये 275/- असे एकु ण

मांक 37291, दनांक 03/10/2016 डझेल 50 ल टर
पये 3,116/- ची न द शासक य टँ कर

माणक

नस याने सदर र कम
डझेल 140 ल टर

आहे.

वसु लपा

पये 8,155/- वसु लपा

इंधन व पाणी पु रवठा उ दभव व अ ध हणावर

मांक 32167 दनांक

मांक MTD 3571

मांक 32166 दनांक 10/06/2016
या वाहन ले यात नस याने सदर

पये 8,78,51,940/- खच न द वलेला आहे .

5) गट वकास अधीकार / तहसीलदार यांनी लॉगबु काचे अचानक तपासणी क न खेपा व

तपासु न लॉगबु कावर तसे माणप

पये

मांक MH-16-T-276 चे वाहन ले यात

आहे. तसेच उप माणक

आहे.

आहे. तसेच

या वाहन ले यात नस याने सदर

पये 3,06,097/- पैक उप माणक

पये 8,155/- ची न द शासक य टँ कर

पये 3,138/- चे न द

पये 2,862/- गेअर ऑईल 1 ल टर

पये 8,737/- चे न द शासक य टँ कर

पये 8,737/-

मांक 37,295 दनांक

पये 3,138/- वसु ल पा

मांक MH 16 T 275

मांक 11 दनांक 01/09/2016

10/06/2016 डझेल 150 ल टर

र कम

पये 2,863/-, ऑईल 1 ल टर

मांक MH16T 274 वाहन ले यात नस याने सदर र कम

पये 3,116/- वसु लपा

4)

पये 5,47,096/- पैक उप माणक

न दवणे आव यक आहे .

य

अंतर

6) महसु ल यं णेचा टँ कर या क ती खेपा टाकावया या या बाबतचा आदे श उपल ध झालेला नाह .

7) वह र व पाणी पु रवठा उ दभव अ ध हणाबाबत वह त केलेले नमु ना न दवह उपलबध झालेल नाह .
माणप

8) वह र व पाणी पु रवठा उ दभव अ ध हण ठकाणापासु न
दे णे आव यक आहे .

9)

वह र व पाणी पु रवठा उ दभव अ ध हण

तहसीलदार यांनी

य

पाहणी क न

माणप

य

ठकाणापासु न

टं चाई अंतर उपअ भयंता यांनी तपासु न

य

टंचाई अंतर गट वकास अ धकार /

दे णे आव यक आहे . वर ल माणे कायवाह झालेल नाह .

वास भ ता / अतीकाल क भ ता दे यकाबाबत.

4.317 नैस गक आप ती आ ण नकडीचा पाणीपु रवठा योजनेबाबत (टं चाई)

पंचायत स मती संगमनेर, िज हा अहमदनगर, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 5) – लेखापर

ण

कालावधीत िज हा धकार अहमदनगर यांचेकडू न सन 2016-2017 या आ थक वषात आलेले टंचाई अनु दान खाजगी
टॅ करने पाणीपु रवठा करणे याकर ता र कम
आहे त.

1)

पये 4,81,12,632/- अदा केले आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय

व हर अ ध हण / पा याचे उदभव

व श ट ठकाण या

नमू द केलेले नाह .

ठकाण ते पाणीपु रवठा करावयाचे गाव, गावातील वाडी

येक अंतराची गट वकास अ धकार / तह सलदार यांनी संयु त

य

पाहणी क न

कं वा

माणप

1052
2) संबं धत टँ कर या

य

वासानु सार (ि पडोमीटर माणे) धावसं या (र नं ग)

या या लॉगबु कात

न द व यात आलेल नाह तर, उप वभागीय अ भयंता, बांधकाम वभाग, पंचायत स मती, संगमनेर यांनी
के या माणे क.मी. अंतराची न द म ये लॉगबु कात घेतलेल आहे.
आकडे आ ण

य

टँ करने केले या

अस यामु ळेच लॉगबु कात

य

तथा प,

माणक

वासानु सार ि पडो मटर माणे अंतराची न द केलेल नाह, असे

मांक 277 दनांक 31/03/2017 र कम

सदर र कमेवर

यामु ळे संबं धत टँ कर या ि पडो मटर मधील

वासाचे क.मी. अंतर याची पडताळणी करणे श य होत नाह . यात तफावत

आहे . याबाबत यो य तो खु लासा होणे आव यक आहे.
3)

मा णत

हण यास वाव

पये 1,16,28,943/- र कम खच दश वला आहे.

पये 2,67,466/- इतक आयकर कपात करणे आव यक असतांना तो केला नाह . तर

संबं धताकडू न आयकर र कम वसू ल करावी व शासन सदर भरणा करावा.
4.318

ामपंचायतींना दले या दवाब ती व

वज दे यकावर 50 ट के

संगमनेर
लेखापर

ामीण पाणीपु रवठा योजनेचे वीज दे यक वह त मु दतीत भरले या

ो साहन अनु दानात झाले या अ नय मततेबाबत.

पंचायत स मती संगमनेर, िज हा अहमदनगर, सन 2016-2017 (प र छे द
यांचेकडील

सन

2016-2017

नवडक

णात (माहे फे व
ु ार 2016 व माच 2017)

म ह याचे

ामीण

मांक 13) - पंचायत स मती

पाणीपु रवठा

वभागाकडील

माणकाचे

ामपं चायतींना महा वतरण कंपनीचे वज बलांवर 50 ट के

अनु दान दले असु न ते बले पार त केले आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त:माणे

1)

ाम वकास वभाग, शासन नणय

ामपं चायत ह ीतील र

भरा या लागणा-या वीजे या
पा या या पु रवठयासाठ
आहे .

हणजेच

दवाब तीसाठ

ामपंचायतींना महारा

रा य

व यु त

वतरण कंपनीस

बलापोट शासनाकडु न 50 ट के अनु दान दे याची तरतू द आहे . तसेच

प या या

ामपंचायतीस भरा या लागणा-या वीजे या बलापोट 50 ट के अनु दान दे याची तरतू द

ामपं चायतीने िज हा प रषदे कडे वह त मु दतीत वीजेची दे यके भर यानंतर ती सादर क न

अनु दानाची र कम
न भरता दंडाचे र
आहे . ते लेखापर
2)

यावर

मांक ह पीएस -2085/सी आर /1940/22, दनांक 29/07/1986

ामपं चायतीने

ा त क न घेणे आव यक आहे. तथा प,

मांचे बले सादर क न लेखाप र ण वषात

णाला मा य करता येत नाह .

ामपं चायत

चखल

ामपंचायतीचे वज बले र कम

व

ामपं चायतीने वह त मु दतीत वज बले

ो साहन अनु दान

ादे शक नळ पाणीपु रवठा तळे गाव

पये 18,97,821/- लेखापर

तपू त

पये 1,84,419/-

दघे व इतर 20 गावे

ा त केले

माणकाला

णास उपल ध झाल नाह अथवा छायांक त

ती

उपल ध झा या नाह त. यामु ळे सदर बले वह त मु दतीत भरलेबाबत पडताळणी करता आल नाह. सदर दे यकांचा
मु दतीत भरणा केला नस यास ते वसु लास पा
दले अस याची लेखापर

णाची खा ी पटवावी.

राहतील. तर

बले उपल ध कर यात यावी व दलेले अनु दान यो य

3) लेखाप र ण वषात अशा वीजे या बलाची कती आकारणी झाल

तसेच कती र कम अ याप थक त आहे , याबाबतची न दवह

बल मागणी र कम, भरणा र कम व थकबाक बाबत लेखापर

ामीण पाणीपु रवठा वभागाने ठे वलेल नस याने वीज

णात खा ी करता आलेल नाह .

4.319 टँ करने पाणी पु रवठा केलेबाबत या अ नय मततेबाबत

पंचायत स मती भोर, िज हा पु णे, सन 2016-2017 (प र छे द

सन 2016-2017 चे लेखापर

कं वा वीजेची दे यके भर यात आल

मांक 14) - पंचायत स मती, भोर यांचे

णात टँ करने पाणी पु रवठा केलेबाबत या अ नय मततेबाबत 2

पये 5,49,872/- खच कर यात आला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

दनांक

1) महारा

शासन, पाणी पु रवठा व

01/02/1999 अ वये

31/03/2006

व छता

वभाग, शासन

टँ कर मंजू र चे अ धकार िज हा धकार

नणय

यांना

माणका वये र कम

मांक 3099/ . ं .14/पापु-14,

असू न सदर

वभागाचे

दनांक

या शासन नणया वये टँ कर मंजू र चे अ धकार तह सलदार यांना पु न दान कर यात आले आहे.

याच माणे सदर

वभागाचे शासन

नणय

मांक टं चाई-1003/ . ं .364/पापु-14,

दनांक 23/12/2003 अ वये

1053
उप वभागीय अ धका-यांनी टं चाईसाठ लावले या टँ करला 10 दवसाचे आत काय तर मंजू र
या माणे कायवाह झालेल

दसू न येत नाह . खाजगी टँ करचे अ ध हण आदे श द तर नस याचे दसू न आले असू न

तर ह रककम अदा केल आहे .
2) महारा

शासन, पाणी पु रवठा व

दनांक 30/04/2012 या आदे शातील अट

माफत

व छता वभाग, शासन नणय

मांक -टं चाई2012/ . ं .53/पापु-14

मांक 2 अ वये खाजगी टँ कस वर ल टाक ची वहन

मा णत करणे आव यक आहे . तर उपा भयंता यांनी

ध न र कम आदा केल . हे नयमबा य आहे .
3) महारा

यावयाची आहे. मा

शासन, पाणी पु रवठा व

मता आर.ट .ओ.

मा णत केले या टँ कसची साठवण

व छता वभाग, शासन नणय

मता

ा य

मांक टंचाई-1008/ . ं .05/पापु-14

दनांक 25/03/2008 मधील अट-2 वह र मालकाशी कायदे शीर करार कर यात आलेला नाह .
4) खाजगी टँ करचे लॉगबु क, खेपाबाबत

असे असताना टँ कर

माणप ावर म हला सद यां या

मांक एम.एच.`12-एच.डी.504

या खेपां या

अ धकार , सरपं च, गट वकास अ धकार यां या स या नाह त.

5) वर ल दे यकातु न सेवाकर अ धसु चना 2/94 एसट

वा -या घेणे आव यक आहे.

माणप ावर म हला

ाम थ, तपासणी

दनांक 28/06/1994 व अ धसू चना 47/2012 एसट

दनांक 28/09/2012 अ वये सेवा पु रवठा करणा-या सं था या दे यकावर ल 70 ट के र कमेवर सन 2016-2017

कर ता 14.50 ट के दराने सेवाकर वसु ल करणे आव यक असतांना सेवा कर कपात केलेला नाह . तर र कम
4,61,472/-

या 70 ट के र कम

शासन सदर भरणा केलेचे दाखवावे.

पये 3,23,030/- वर 14.50 ट के नु सार 46,839/- सेवाकर वसू ल क न

6) टँ करने पाणी पु रवठा करताना लेखापर

णास उपल ध केले या छायां कत

तीतील अ भले यात उणीवा

आढळ या असू न भा यापोट पु रवठादाराला जादा र कम आदा केल आहे .
4.320 मौजे क डे वर येथे वाढ व नापापू लाईन टाकणे

पंचायत स मती मावळ, िज हा पु णे, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 12) – पंचायत स मती, वडगाव

मावळ कडील सन 2016-2017 चे कामाची न ती, अंदाजप क, दरपृ थकरण:, मोजपाम पु तकातील न द
माणकाची न तीतील

पये

त यांचे लेखापर

ण केले असता

व

माणक

मांक 35, दनांक 31/03/2017 अ वये र कम

शासन, महसू ल व वन वभाग, अ धसू चना

मांक 67 दनांक 15/05/2015 अनु सार गौण

पये 2,64,573/- खच कर यात आला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
1) महारा

ख नजा या वापराची

वा म वधनाची र कम भरणा केलेल आहे . परं त,ु वापरापैक काह बाबीतील

र कम वसू ल कर यात आलेल नाह . सबब गौण ख नजा या वापराची
नधीत भरणा करणे आव यक आहे . ( वा म वधनाची

ती

यु.मी.चा दर

2) िज हा प रषद व पं चायत स मती लेखा सं हता 1968 चे

करणेत आले.

याचा

माणक

वा म वधनाची

वा म वधनाची र कम वसू ल क न शासन
पये 141.34)

नयम

मांक 180 अनु सार बल संमत

मांक मोजमाप पु ि तके या गोषवा-याखाल लाल शाईने नमू द करणे आव यक

असताना या माणे कायवाह करणेत आलेल नाह . मोजमाप पु तीकेची तपासणी केल असता दे यक आदा केलेनंतर
लाल शाईने

यावर कण रे षा ओढणेत आलेल नाह . सदरची बाब नयमबाहय असु न

होणेची श यता नाकारता येत नाह .
3) महारा

शासन,

ाम वकास व जलसंधारण वभाग, शासन नणय

यामु ळे दु बार दे यक अदा

मांक िजपरं-200/ . .180/ पंरा–5

दनांक 31/12/2009 अ वये कामाचे आदे श दे ताना दोष / उ णवा दा य व कालावधी नमू द करणे आव यक असताना
यानु सार कायवाह झालेल नाह .
4) महारा

शासन,

ाम वकास व जलसंधारण

पं.रा.8, दनांक 15/11/2011 मधील प र छे द
के या शवाय कं ाटदाराची बले अदा क
मा णत होत नाह .

वभाग, शासन नणय

मांक

वकास-2011/ . .217/

मांक 5 क अ वये गु णव ता तपासणी होऊन दजाबाबत

मा णत

नये. असे असताना चाचणी केलेल नाह . सदर ल सा ह याची गु णव ता
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आलेला

5) महारा

िज हा प रषद व पं चायत स मती लेखा असं हता 1968 चे नयम 147 नु सार मंजू र कर यात

येक करारनामा नमु ना नंबर 48 मधील न दवह त न दवू न नयम 148 नु सार बांधकामा या

ारंभाचा व ते

पू ण के या या वेळेचा तसेच इतर आव यक अट शत चा करारना यात उ लेख करणे आव यक आहे. तसेच नयम
146 व 148 नु सार करारना यात संपू ण तप शल दे णे आव यक असताना तसेच

नयम 116 (2) नु सार सदर

करारनामा पं चायत स मती या सामा य मु े ने मोहोरबंद करणे आव यक आहे अ यथा सदर करारनामा िज हा
प रषद बंधनकारक ठरत नाह . यामु ळे करारनामे करताना वर ल तरतु द चे यो य पालन केलेले नाह
9) कामा या फलकासाठ र कम

दान केल आहे . परं त,ु सदर ल कामाचे फोटो न तीसोबत नाह त.

4.321 वाहन उपल ध नसतांना वाहन चालकास वेतन व भ यावर खच केलेबाबत.
पंचायत स मती फलटण, िज हा सातारा, सन 2016-2017 (प र छे द

अ भ ाय आहे त.

पंचायत स मती, फलटण सन 2016-2017

तपासणी करता वाहन चालका या वेतनावर

या लेखापर

मांक 6) – याबाबत खाल ल माणे

णात पाणी पु रवठा वभागाकडील वेतन दे यकांची

पये 3,14,421/- इतका खच न द व यात आलेला आहे. वभागाकडे

शासक य वाहन उपल ध नसू न खाजगी भाडेत वावर ल वाहन चालकासह वाहन उपल ध असतांना वाहन चालक
पदाचे वेतन व भ ते अदा करणे नयमबाहय आहे . याबाबत मु य कायकार अ धकार यांचेकडील आदे श जा. .
451/2014/सामा य

शासन

वभाग,

दनांक 02/09/2014 अ वये संबं धत वाहन चालकांची बदल

ाथ मक

आरो य क , बरड येथे झालेल असतांना अ यापपयत संबं धतांस कायमु त कर यात न आलेने वाहन चालका या
वेतन व भ यावर नाहक खच शासन नधीतू न झालेला आहे .

4.322 मंजू र आदे श नसतांना टँ कर वारे पाणी पु रवठा केलेबाबत.
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पंचायत स मती माण, िज हा सातारा, सन 2016-2017 (प र छे द

दनांक 24/08/2016 अ वये र कम

आहे त.

माणक

मांक

पये 19,20,931/- खच केला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय

1) अनु मांक 1 जाधववाडी ( नं बाळकरव ती 1 व 2), जाधवव ती, च हाणव ती यासाठ पाणी पु रवठा

करणेकर ता नयु कत वाहन
30

मांक 7) - सदरबाबत

दवसांकर ता

मांक एमएच 12 ए यु 1238

दान केले आहे.

मा

दान

सोबतचे मंजू र आदे श

पये 1,34,527/-, लॉगबु क पाहता माच 2016 मांक उप वभागीय अ धकार , माण

मांक

द हवडी/टं चाईका व/1149/2015, दनांक 31/05/2015 हे मे 2015 मधील आहे त. यात शेवर या गावाचा अनु मांक
5 अ वये समावेश आहे. तथा प, माच 2016 मधील अ य गावांकर ताचे आदे श िज हा धकार यांचेकडील प

मांक

रोहयो/पाणी टं चाई/का व/498/16, दनांक 19/01/2016 अ वये तह सल कायालय का व/एस.आर./टं चाई/33/22016

दनांक 22/02/2016 शेवर या गावाचा न याने समावेश आहे. सदर आदे शाम ये मौजे शेवर व वाडया व व या

येथे शासक य टँ कर उपल ध नसलेने नवीन खाजगी टँ कर एमएच 04 ए यु 6180 यास दनांक 23/03/2016 पासू न
मा यता दल . शेवर गावास एमएच 43 एफ 1499

चे आदे श हे शासन नदशानु सार टं चाई कालावधीअखेर

वारे दे खील पु रवठा केला आहे.

हणजे दनांक 31/05/2015

हणजे दनांक 30/06/2015 पयतच अि त वात अस याने

यानंतर र बातल झाले आहे त. असे असता याचा आधार घेऊन केलेले माच 2016 मधील

दान मा य करता येत

2) टँ कर कमांक एम.एच. 15 सी.के. 78 यास तह सलदार, माण यांचे आदे श

मांक, टं चाई/ ब.अ ध/

नाह त. सबब र कम
एस.आर./11/16,

पये 1,34,527/- अं तम अमा य करणेत येत आहे .

दनांक 23/02/2016 चे अनु षंगाने गट वकास अ धकार, पंचायत स मती, माण यांचे आदे श

मांक पंसमा/टंचाई/300/2016, दनांक 26/02/2016 अ वये वडगांव येथे

त दन 2 खेपा करणेचे आदे शत केले.

तथा प, दनांक 01/03/2016 ते 09/03/2016 पयत वडगांव येथे 1 खेप केलेचे न दले आहे . दनांक 19/03/2016 ते
31/03/2016 अखेर बजवडी येथे पर पर कोणताह आदे श नसतांना
सदर न द उपर लेखनाने (पांढर शाई लावू न) के या आहे त.

त दन 2 खेपा के याचे न दले आहे . तसेच

यामु ळे दनांक 09/03/2016 ते 31/03/2016 अखेर
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एकु ण 2,088

कमी साठ

अदा

नयमबाहय झाले आहे . यामु ळे सदर
3) वाहन

मांक एम.12

पये 1,29,942.89/- एवढे
दान वसू लपा

दान कोण याह

मा यते शवाय केले अस याने

असलेने अं तम अमा य कर यात येत आहे.

यु 9501 यांचे माहे माच 2016 पासू नचे नवीन लॉगबु क पाहता, पृ ठ

मांक 1

ते 11 अ वये शं द खु द (F.P.) ते टाकेवाडी गावठाण व व या ठकाणी दनांक 12/03/2016 ते 31/03/2016 या
कालावधीकर ता पाणी पु रवठा केला आहे. मा

तह सलदार, माण यांचे आदे श

मांक का व/ एसआर/टंचाई/50/2016,

दनांक 11/04/2016 अ वये दनांक 12/04/2016 पासू न पाणी पु रवठा करणेचे आदे श दले. याखाल ल ट पनु सार

टाकेवाडी येथील पू व या दोन खेपा क न सदरची वाढ व खेप कर याचे आदे शत केले आहे. मा

लॉगबु क व

जीपीएस अहवाल पहाता दनांक 12, 14, 18, 25, 27, 30, 31 रोजी फ त 1 खेप तर दनांक 12, 15, 16, 17,
19 ते 24, 26, 28 रोजी 2 खेपा व दनांक 29/03/2016 रोजी एकह खेप केल नाह .

हणजे 3 खेपा एकाह

दनांकास के या नाह त. न तीसोबत दनांक 12/03/2016 ते 31/03/2016 या कालावधीतील पु रवठयाचे तह सलदार

यांचे आदे श उपल ध झाले नाह त.
44,664/- एवढे

दान यो य अस याचे

4) जीपीएस

यामु ळे उपरो त

दनांका या एकू ण 703.80

मा णत होत नाह .

कमी धाव कर ता अदा

या ROUTE DEVIATION REPORT पाहता दनांक 12/03/2016 रोजीची

नाह . यामु ळे करारनामा अट
5) वाहन

त जोडल

मांक 29 चे पालन झाले नाह . सबब या रोजीचे फ त लॉगबु कनु सार केलेल

पये 1,415.80/- मा य करता येत नाह .

मांक एम.एच.43 इ. 1277 या वाहनास तह सलदार, माण व वाहन

1462 या वाहनास तह सलदार, माण यांचे आदे श

मांक का व/एसआर/टंचाई/30/2016,

पये

दान

मांक एम.एच. 43 इ.

दनांक 14/03/2016

अ वये वावर हरे व यांना पाणी पु रवठा करणेचे आदे शत केले. या कालावधीचा पाणी पु रवठा कर याचा ठे का हा
ठे केदार अ ताफ नु रमहं मद तांबोळी, मु.पो. कडा, ता. आ ट यांना मंजू र असू न दे यक यांचे नावे न द केले. मा

न तीसोबत GPS UNSCHEDULED DEVIATION REPORT पहाता दनांक 01/04/2016 ते 03/05/2016 या
कालावधीकर ता या वाहनाचा रकाना
VEHICLES

असे नमू द केले आहे.

मांक 3 नु सार वाहतु कदार (TRANSPORTER) सदर SATPUTE ALL
ी. सातपु ते यांचा वाहतु क ठे का

न वदा िज हा धकार

यांनी

27/04/2016 रोजी मंजू र क न करारनामा दनांक 02/05/2016 रोजी केला आहे . असे असता त पु व
जीपीएस न द नु सार असले या वाहना वारे न दलेले लॉगबु क व
कर ता

पये 63,369.76/- व

यांचे

पये 6,371.36/- एकु ण

69,741/- नयमबाहय असलेने अं तम अमा य करणेत येत आहे .

वह र अ ध हरण व टँ कर भाडे खचाबाबत.

पंचायत स मती जावल , िज हा सातारा, सन 2016-2017 (प र छे द

जावल यांनी पाणी टं चाई नवारणासाठ

वह र अ ध हण व टँ कर भाडे इ याद ंसाठ

केलेला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
1)

खाजगी टँ कर पाणी पु रवठयासाठ

सातारा यांचेकडू न वाहन
2)

मता

माणप

घेत याची

करारना यातील अट ंनु सार नादु

टँ कर नहाय न दवह ठे व याचे आढळले नाह .
3)

पये

मांक 19) – पंचायत स मती,
पये 8,69,204/- इतका खच

थम हजर होणेपू व वाहतु क ठे केदारांनी उप ादे शक कायालय,
त सादर केलेल नाह .

त अथवा वनाकारण आकारणी केल जाणार नाह , याची हमी अथवा

टँ कर वापरणा यांची वाहन चालका या

गट वकास अ धकार यांनी वारं वार तपासणी केलेबाबत

वा

वा

या नाह त. तसेच कायालय

या नाह त. लेखापर

केवळ न द (लॉगबु कावर) घे या या उ ेशाने न द घेतले या आहे त.
4)

यांचे नांवे

दान दनांक 01/04/2016 ते 30/04/2016

दनांक 01/05/2016 ते 03/05/2016 कर ता

4.323 पाणी टं चाई नवारणासाठ

दनांक

वह त नमु यात लॉगबु क ठे वलेले आहे . परं त,ु

वापराचा कोठे ह न द घेत याचे दसू न येत नाह .

येक टँ करसाठ

5) टँ करम ये नमू द केलेल धावसं या स म अ धका याचे

मु ख उपअ भयंता व

णा या असे नदशनास आले क ,

वतं

लॉगबु क ठे वलेले नाह . इंधन

मा णत केलेल नाह .
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6)

या

ठकाणी पाणी टँ कर भरले जातात,

या

आव यक आहे . ती के याचे दसू न येत नाह .

फडींग पॉ टवर शासक य कमचार नेमणु क करणे

7)

या ठकाणी पाणी भरले जाते, या ठकाणी पा याचे मोजमाप कती लटर पाणी भरले? याची न द

8)

गावोगावी वाटप करतेवेळी वाया गेले या पा याची तु ट,

9)

ामीण पाणी पु रवठा वभागातील उपअ भयंता

टँ कर बु कवर घेतलेल नाह .
दसू न येत नाह .

पु रवठा केला जातो,

या

उपरो त

फडींग पॉ टवर

य ात

या

दलेबाबत कोठे ह

यामु ळे सदर पाणी पु रवठयावर केले या खचा या दे यकावर नयं ण ठे व याचे

माणकाचा तप शल पाहता पंचायतीने वह र अ ध हण व पाणी टँ कर भाडेपोट

पु रवठा के याबाबत उपअ भयंता यां या कोण याह

ठकाणी

वा

या नस याने साशंकता वाटते.

4.324 खाजगी टँ करने पाणी पु रवठा कर यासाठ केले या अदायगीतील उ णवांबाबत.
पंचायत स मती आटपाडी, िज हा सांगल , सन 2016-2017 (प र छे द

खचाचे रिज टर महारा
म ह यातील खच

या गावांना पाणी

या गावांना पाणी पु रवठा केला जातो का? याबाबत वारं वार भेट

अ भ ाय द याचे दसू न येत नाह .
दसू न येत नाह .

यापोट दे यकातू न र कम वसु ल के याचे

मांक 4) –

य

ामीण पाणी पु रवठा

िज हा प रषद व पं चायत स मती लेखा सं हतेतील नमु ना नंबर 14 मधील

माणकांची तपासणी केल

खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

असता र कम

पाणी

नवड

पये 52,33,343/- खच केला आहे. याबाबत

1) पाणी पु रवठा कर यासाठ वापरात आणले या कोण याह टँ कर/

ॅ टरचे

वह त नमु यात लॉगबु क

ठे व यात आलेले नाह त. यामु ळे कोण या ठकाणी पाणी पु रवठा केला? कोण या ठकाणाहू न पाणी भर यात आले?

अंतर कती कलोमीटर झाले? कोणकोण या ठकाणी पाणी पु रवठा केला आहे? पाणी भरताना वजपंप अथवा डझेल
इंिजनचा वापर केला? याबाबत पडताळणी करता आल नाह .
नाह .

2) टँ करची

मता 12,000 लटर अस याचे

3) िज हा धकार , सांगल

दनांक 14/02/2017 मधील अट

यांचेकडील आदेश

तलाठ / ामसेवक/सरपंच/पोल स पाट ल/
आहे त. मा

गावातील 9

मांक 13 नु सार

माणप

मांक गृ ह/१ काया-6/नै.आ./पाणीटंचाई/आर आर/39/2017
ती

दनांक 14/02/2017 मधील अट

संबं धत गट वकास अ धकार

दन कर यात आले या खेपांपैक

ामीण पाणी पु रवठा सद य यांचेपैक 2 य तींचे

त ठ त य तीं या सद यांपैक एकाह

4) िज हा धकार , सांगल

ादे शक प रवहन अ धकार यांचे घे यात आलेले

यांचेकडील आदे श

य तीची

वा र घे यात आले या

वा र घे यात आलेल नाह .

मांक गृ ह/1 काया-6/नै.आ./पाणीटंचाई/आर आर/39/2017

मांक 14 नु सार पाणी पु रव यासाठ केले या

वासा या न द लॉगबु कात न दवु न

कं वा संबं धत उपअ भयंता, पंचायत स मती यांचेकडू न सा ां कत क न घेणेचे आहेत.

सदरचे लॉगबु कचे उतारे कं वा

माणप

हजर केले शवाय पेमट ( बल) अदा केले जाणार नाह . असे असताना सादर

केले या काह लॉगबु कवर गट वकास अ धकार
5) कोण याह वाहनाचे वाहन यां क

कं वा संबं धत उपअ भयंता यांची

वा र नाह.

या चांग या ि थतीत असू न पाणी पु रवठा/पाणी वाहतु क कामासाठ

वापर यास यो य अस याबाबतचे, उप ादे शक प रवहन अ धकार , सांगल
सादर केलेले दसू न आले नाह .
कोषागार

एका खेपेसाठ

यांचे

माणप

( फटनेस सट फकेट)

6) सदर दे यकातु न आयकर कपात करणेत आला आहे. तथा प, आयकर शासन खाती भरणा के याचे
माणीत चलन लेखापर

7) टँ करने गावात

णास सादर करावे.

प केलेबाबत

क.मी. ची न द नमू द केल आहे.

प नहाय वेळ क.मी. न द वणे आव यक असताना,

त दन एक त
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8) गट वकास अ धकार / तह सलदार यांनी लॉगबु काची अचानक तपासणी क न खेपा व अंतर

तपासू न लॉगबु कावर तसे

माणप

9) िज हा धकार , सांगल

दनांक 14/02/2017 मधील अट

केलेस संब धताकडु न
नाह .

10)

त टँ कर

माणक

न द वलेले नाह.

यांचेकडील आदे श

4.325

मांक गृ ह/1 काया-6/नै.आ./पाणीटंचाई/आर आर/39/2017

मांक 27 नु सार आदे शातील एक कं वा एकापे ा जा त अट व शत चा भंग

त दन

पये 5,000/- दं ड आकार यात यावे, असे असताना तशी कायवाह केलेल

मांक 32 दनांक 31/03/2017 र कम

द शव यात आ या असू न जी.पी.एस.
एकू ण र कम

पये 4,88,841/- या

णाल म ये एकू ण 26 खेपा दसू न येतात.

पये 2,202/- इतक र कम वसू ल पा

होते.

ये

दे यकाम ये 27 खेपा

यामु ळे प रगणना केल असता

ामीण पाणीपु रवठा उप वभागाकडील ि ल चं ग पावडर खरे द वर झाले या खचाबाबत.

पंचायत स मती पलू स, िज हा सांगल , सन 2016-2017 (प र छे द

उप वभागाकडील ि ल चं ग पावडर खरे द वर र कम
अ भ ाय आहे त.
1)

शासन,

मांक 10) –

ामीण पाणीपु रवठा

पये 4,82,680/- खच केला आहे. याबाबत खाल ल माणे

ामीण पाणीपु रवठा उप वभागाने ि ल चं ग पावडर र कम

एकाच बाबीवर केल असू न महारा

य

पये 4,82,680/- इतक खरे द एकाच वषात

ाम वकास व जलसंधारण वभाग, शासन नणयानु सार

पये 3 ल

वर ल खचास ई-टे ड रंग प तीने न वदा मागवू न खरे द करणे आव यक असतांना तशी कायवाह केल नाह. तथा प,
येक म ह यात दरप के मागवू न खरे द केल असू न शासन नणयानु सार खरे द करणे आव यक होते.
2) महारा

शासन, उ योग, उजा व कामगार वभाग, शासन नणय

मांक भांखस-2014/ . .82/ भाग

III / उ योग-4, दनांक 01/12/2016 मधील 3.2.1 नु सार ई-टे ड रंग प तीने न वदा मागवू न खच करणे आव यक
होते.

3) उ योग उजा व कामगार वभाग, शासन नणय

मांक भांखस-2014/ . .82/भाग III /उधोग-4 दनांक

01/12/2016 मधील 3.2.3 मधील (ड) नु सार म तेदाराचे पॅन काड घेणे बंधनकारक असताना तशी कायवाह केल
नाह .

4.326 मौजे गादे गाव तालु का पं ढरपू र येथील ल मीनगर येथे पाणीपु रवठा योजना करणे
पंचायत स मती पंढरपू र, िज हा सोलापू र, सन 2016-2017 (प र छे द

पंढरपू र सन 2016-2017 या कालावधीतील

ामीण पाणी पु रवठा

वभागाकडील मौजे गादे गाव तालु का पंढरपू र

येथील ल मीनगर येथे पाणीपु रवठा योजना करणे कामावर एकू ण र कम
याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त:1) महारा

न दवह म ये दनां कत

अ भयंता,

वा र करणे आव यक असताना तशी कायवाह केलेल नाह .

िज हा प रषद व पंचायत स मती लेखा संह ता 1968 मधील

अंदाजप कातील 4 बाबींवर एकूण र कम

इ

नयम

मांक 168 नु सार

ामीण पाणी पु रवठा यांनी कामाची 5 ट के तपासणी क न मोजमाप

अंदाजप का माणे काम क न घेणे आव यक आहे .
खचाबाबत स म

पये 2,99,399/- इतका खच केलेला आहे .

िज हा प रषद व पं चायत स मती लेखा सं हता 1968 मधील

कामाचे मोजमापे कायकार
2) महारा

मांक 8) - पंचायत स मती,

पये 50,314/- एवढा जादा खच केलेला आहे . सदर जादा

ा धकार यांची मंजू र घेणे आव यक आहे.

3) सदर कामावर ल सा ह य समट व

नयम 153(3) नु सार

ट ल यांचे चाचणी अहवाल

ी. व ल ए यु केशन ॲ ड रसच

ट टयु ट कॉलेज ऑफ इंिज नअर ंग, पंढरपू र यांचेकडू न घे यात आलेले आहे. तर सदर सं था ह शासनमा य

असलेबाबत लेखापर

णाची खा ी पटवावी.
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4) सदर कामासाठ

वापर यात आलेल

टॅ पवर कर यात आलेले आहे . सदरचे ब ीसप

जागेचे ब ीसप

दनांक 27/10/2016 रोजी

हे शासनाचे न दणी कायालयाकडू न न द केलेले नाह . याबाबत

खु लासा करावा. तसेच कामासाठ वापर यात आलेल जागा

ामपंचायत मालक ची नसताना

दनांक 31/03/2016 रोजी कोण या आधारे दल ? याबाबत लेखापर

4.327 पाणी टंचाई अंतगत

ाम पं चायतीना

पये 100/- चे

शासक य मा यता

णास समपक खु लासा करावा.

ॅ करने पाणी पु रवठा खचातील अ नय मतता

पंचायत स मती अकोला, िज हा अकोला, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 26) – पंचायत स मती,

अकोला अंतगत सन 2016-2017 चे लेखाप र णाचे वेळी नै स गक आप ती पाणी टंचाईम ये अकोलाचे पाणी टं चाई
त

गावांना

टँ कर वारे

1,27,10,582/- कं ाटदारास

िज हा धकार ,

अकोला

यांचे

आदे शानु सार

पाणीपु रवठा

के याबाबत

दान केले आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

1) गट वकास अ धकार , पंयायत स मती, अकोला तथा तह सलदार, अकोला यांचा जावक

र कम

पये

ं माक पं सअ/

पाटं /कावी /283/ दनांक 23/05/2016 नु सार िज हा धकार , अकोला यांना अहवाल सादर कर यात आला असु न
याम ये पंचायत स मतीमाफत टँ करम ये डजेल पु रवठा केला असु न सबंधीत कं ाटदाराने डजेल दलेले नाह, असे
कळ वले असून शासनाची

दशाभु ल के याचा याम ये उ लेख केलेला आहे . उलटप ी सदर कं ाटदाराकडु न टँ कर

वेळेवर उपल ध न करणे, नादु
तेलाचे

त टँ कर उपल ध क न दे णे, इंधनाचे टँ कर उपल ध क न द यामु ळे पा यात

माण जा त अस यामु ळे गावकर पाणी घेत नस याचेसु दा याम ये नमु द असू सदर कं ाटदार या सव

बाबींकडे दु ल

कर त असून सदर कं ाटदारा व

द वधीयो य कायवाह

तावीत कर यात येत अस याचा

सादर केलेला आहे . परं त,ु गट वकास अ धकार यांनी सदर बाबीकडे पु णत: दु ल
दे यकाची अदायगी केल आहे .

2) गट वकास अ धकार , पंचायत स मती, अकोला यांचे प

2016, दनांक 09/06/2016 नु सार सबंधीत कं ाटदारास प
अ नय मतता, टँ करम ये ऑईलचे
ाधीकरण, अकोला यांचेकडु न

ताव

क न दं डा मक कायवाह न करता

ं माक जा ं /पं सअ/पाट/ बांध/कावी/574 /

दले असून प ाम ये कं ाटदारास पाणी पु रवठयाम ये

माण असलेले पाणी पु रवठा करणे, टॅ कर

मतेचे

माणप

माणप , टँ करसबं धी आरट ओचे कागदप े, टॅ कर 20,000

30,000 लटर दश वणे, लॉगबु क नयमीत न भरणे, फे-याची न द तथा म हला
णाल बाबत मा हती न दे णे तथा वेळवर टँ करचा पु रवठा करणे याबाबत प

महारा

जीवन

लटरचे आहे . परं त,ु

वा र ई - पु तता क न GPS

दलेले आहे .

हणजेच पाणीपु रवठा

कालावधीम ये कं ाटदाराकडु न पाणी पु रवठयाम ये अ नय मतता असतांना गट वकास अ धकार यांनी सदर बाबीकडे
दु ल

क न दंडा मक कायवाह कर यात आल नाह.

3) िज हा धकार , अकोला यांचे सु धार त टँ कर आदे श

दनांक 22/05/2016 नु सार कायकार अ भयंता, महारा
माणप

अस याचे

6(4)/ कल / पाटं / कावी 430/ 2016

ाधीकरण वभाग, अकोला यांनी टँ कर

दे यात यावे, असे आदे श आहे त. परं त,ु याबाबत गट वकास अ धकार

यांनी

मा णत न करता गट वकास अ धकार यांनी

मतेबाबत साशंकता

आल नाह .

नु सार टंचाई

मतेचे

मा णत केले

जीवन

माणीत करणे ह बाब अचु क नस यामु ळे पाणी

य त कर यात येत आहे. सदर बाबीकडे दु ल

4) गट वकास अ धकार , अकोला यांचे प

क न या

कारची कायवाह कर यात

ं माक पं सअ/ बांध/ पाटं /3275/ 2017, दनांक 07/02/2017

त गावात पाणी पु रवठा के याबाबतचा अहवाल सबंधीत स चव,

ामपंचायत यांचेकडू न

ठे व यात आले या रे काड याआधारे अहवाल माग व यात आला होता तथा सदर प ाम ये
न दवह ठे वु न यासबंधी स व तर माह ती ठे व याचे सु चना

ामपंयायत

दले या अस याचे नमु द आहे व

अहवाल सादर कर याचे सु चना दले या आहेत. परं त,ु असे अहवाल सबं धीताकडु न
आले.

मता

दसु न येत आहे. िज हा धकार , अकोला यांचे आदे श असंतांना कायकार अ भयंता, महारा

ाधीकरण यांचेकडू न

टँ कर

जीवन

ं माक क

यांनी

तरावर सु दा

यानु सार ता काळ

ा त झालेले नस याचे दसु न

यामु ळे सदर बाबीची प रपु ण शहानीशा नसतांना दे यके अदा कर याची कायवाह झालेल अस याचे दसु न

येत आहे .
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5) गट वकास अ धकार , पंयायत स मती, अकोला यांचे प

2016, दनांक 14/06/2016 नु सार सबंधीत कं ाटदार

ं माक जा ं /पं सअ /पाट/ बांध /कावी /630 /

ी. अमर सं ह यांना दनांक 14/06/2016 रोजी पाणीपु रवठा

बंद केलेला असु न कायवाह चेसु दा नमु द के याचे प ाम ये नमु द आहे. परं त,ु दे यक अदा करतेवेळी या सबं धी
कोण याच
मता

कारची दं डा मक कायवाह

दसु न येत नाह .

6) सबं धीत कं ाटदाराने पाणी पु रवठा कर याचे दर यान पाणी पु रवठाबाबतचे लॉगबु क
, GPS
माणप

इ याद

दलेले नसतांना सु दा पाणी पु रवठा कालावधीम ये कोण या

णाल , टँ कर

कारची व कशा प दतीने

तपासणी झाल , याबाबत सांशकता येत आहे . सबं धीत कं ाटदाराने दनांक 27/03/2017 पावेतो कोणतेच कागदप े
कायालयाला

कं ाटदाराकडु न

दलेले नसतांना व वषाअखेर शेवट या तारखेस

दनांक 31/03/2017 रोजी संपण
ू
कागदप े

मळा याचे दशवून िज हा धकार , अकोला यांचे आदे शातील अट व शत चे पालन झा याबाबत

दशवु न गट वकास अ धकार यांनी

माणीत केले आहे तथा GPS

सु दा खा ी केल अस याचे सु दा गट वकास अ धकार यांनी
गावामधु न कोणतीह त ार

वभागास

आदे शामधील अट

उ लंघन, पाणी पु रवठा सबंधी त ार,
णाल तपासणी कर याचे

अंदाज क न तथा महारा

माणीत केले आहे तथा पाणी पु रवठा केले या

ा त नस याचे गट वकास अ धकार यांनी

अस याचा अ भ ाय नमु द क न दे यकाची अदायगीस मंजु र
के या माणे िज हा धकार

णाल अहवाल व लॉग बु कमधील न द याबाबत

दे यात आ याचे

माणीत क न दे यक बरोबर

दसु न येत आहे. वर ल नमु द

व शत चे उ लंघन तथा नमु द के या माणे फे-याबाबत सु दा

े ीय अ धकार यांचा तपासणी अहवाल /खु लासा,

मता

माणप , GPS

ट ने कं ाटदाराकडु न शेवटपावेतो कायालयाला मा हती न दे णे इ याद सव बाबी नजर

जीवन

ाधीकरणाकडू न कोण या दनांकास व कोण या वॉटर पाँइंटव न कती

कोणकोणते टँ कर भ न द याचे आधारे तपासणी न करता तथा टँ कर

मतेचे

मता व फे-यासबंधी अचु क कायवाह /

पर पु ण शहानीशा न करता तसेच काह लॉगबु कम ये एकच म हलेची सह असतांना अशा सव बाबींची पु तता
नसतांना दे यके अदा कर याची कायवाह झालेल अस याचे दसु न येत आहे. नमु द बाबीची पु तता क न यामधील
अ नय मतता जादा
सदर

दानाची र कम दं डा मक कायवाह सह वसु ल करणे गरजेचे आहे.

7) सबंधीत न तीबाबत कोणताच लपीक तथा

करणी रे काड दयावयाचे

भार अ धकार यांना मा हती नस याचे सांग यात आले.

ट ने केलेल टाळाटाळ तथा कोण याच

कारचा खु लासा तथा मा हती सबंधीतास

मा हती नस यामु ळे उपल ध न ती या व कागदप ाचे आधारे तपासणी कर यात आल असु न अ भ ाय नमु द केले
आहे त.

4.328 हातपंप व वजपंप दे खभाल दु

तीवर केले या खचातील अ नय मतताबाबत

पंचायत स मती पु सद, िज हा यवतमाळ, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 4) – सदरबाबत र कम

पये

पये 10,000/- कं वा एका वषात

पये

12,47,427/- खच कर यात आला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.
1) आयकर अ ध नयम 1961 चे कलम 194(क) नु सार एकावेळी

75,000/- चे

दान एकाच पु रवठाधारकास होत अस यास सदर पु रवठाधारकाकडू न 2 ट के आयकर व व

कपात करणे आव यक असतांना पांडे व सेवादास इले

क स या या दे यकातू न आयकर व व

कपात कर यात आल नाह . तर याबाबत संब धतावर जबाबदार
2) मोटर पंप

कं ाटदाराकडू न

कराची र कम

नि चत क न र कम वसु ल कर यात यावी.

रपेअरचे वेळेस नवीन सा ह याचा वापर के याचे दाखवीले आहे . तसेच जू ने सा ह य

ा त क न

याची नोदं साठा पंजीवर घेवू न हास करणे आव यक होते. परं त,ू जू ने सा ह याचा

हास क न र कम शासन खाती जमा केल नाह .
3) महारा

कर

िज हा पर षद व पं चायत स मती लेखा सं हता 1968 चे

वापरलेले सा ह याचा चाचणी अहवाल घेणे आव यक होते.

नयम 87 नू सार कामाकर ता

परं त,ू वापरलेले सा ह याचा चाचणी अहवाल नस यामू ळे

यो य दजाचे सा ह य वापरले कं वा कसे, याची खा ी करता आल नाह .
तसेच

4) महारा

शासन, व त वभाग, शासन नणय

वमा संचालनालय, महारा

रा य, मुब
ं ई यांचे

मांक वमास/1098/ . .29/98, दनांक 19/08/1998

दनांक 30/07/2002

या प ा वये झाले या कामा या
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कं मतीचे 1 टकके रककम वमा

हणू न बलातू न कपात क न शासन खाती जमा करणे आव यक आहे.

या माणे रककम कपात केल नाह .

जमा क न अनू पालन दशवावे.
5) महारा

सबब सदर रककमेची जबाबदार

शासन, पाणीपु रवठा व

परं त,ू

नि चत क न वसू ल क न शासन खाती

व छता वभाग, शासन नणय

मांक भु जल -1098/ .

465 /

पापु15, दनांक 16/10/1998 चे प र श ट-1 चे नयम 8 ब नु सार तालुका पातळीवर गट वकास अ धकार यांचे
कायालयात तालु यात एकू ण खेादले या
मा हती असलेल न दवह

वंधन

व हर

व

यावर बस व यात आलेले पंप याबाबतची स व तर

व हत नमू यात ठे वणेचे आदे श आहे त.

परंत,ू या कारे न दवह ठे व याचे आढळले नाह .

सबब सदरचे कोणते पंप र पेअर केले, याबाबत खा ी करता आल नाह .
6) महारा

शासन,

ाम वकास व जल संधारण वभाग, शासन नणय

दनांक 17/09/1994 अ वये

दराने

ामीण भागातील हातपंपाची दे खभाल दू

मांक भू जल1094/सीआर75/43,

तीस येणारा खच भाग व यासाठ

ामपं चायतीकडू न वा षक वगणी वसू ल करणे आव यक आहे. परं त,ू

या माणे

वगणीची र कम वसू ल केल नाह .

वह त

ामपं चायतीकडू न वा षक

4.329 पाणी टंचाई नवारणाथ शासक य व खाजगी टकर वर ल इंधन व वंगण खचातील अ नय मतता.
पंचायत स मती आ ण, िज हा यवतमाळ, सन 2016-2017 (प र छे द

टकरकर ता इंधन व वंगणवर 4

माणका वये र कम

अ भ ाय आहे त.

पये 6,60,442/- खच न द वला आहे. याबाबत खाल ल माणे

1) िज हा धकार कायालय, यवतमाळ यांचे आदे शा वये

िज हा है ाबाद यांना आण तालु यातील पाणी टं चाई
व तह सलदार, आण

यांनी

मांक 2) - शास कय व खाजगी

ी. मोतीलाल काबरा, रा. कु रमागडा, सईदाबाद.

त गावात टकर वारे पाणी पु रवठा कर याकर ता सु चत केले

वह र अ ध हणासह टकरने पाणी पु रव याचा कालावधीचे आदे श

आदे शाम ये नमु द पाणी पु रवठा कर याचा कालावधी संप यानंतर व

य

दले. परं त,ू

टकर बं द झा यानंतर सु ा सदर

टकरकर ता इंधन व वंगणवर उप बजका वारे खच न द व यामु ळे शासनाचे नधीची हानी झाल आहे.

टकर बंद झा यानंतर इंधन व वंगणवर न द वलेला खच लेखाप र णात मा य करता येत नाह. सबब,

चौकशीअंती सबं धतांवर जबाबदार

नि चत क न जादा

दानाची र कम

पये 65,998/- वसु ल कर यात यावे.

2) िज हा धकार , यवतमाळ यांनी सबंधीत ठे केदारासोबत केलेला करारनामा दनांक 04/02/2016 नु सार

टकरम ये जीपीएस यं णा बस वणे आव यक आहे . जीपीएस यं णा बस व याबाबतचे अहवाल / अ भलेखे
लेखाप र णात आढळले नाह . परं त,ू Ecocare Technologies चे अहवालाम ये

दनांक नहाय टकरचे फ त

कलो मटर दश वले आहे . तसेच खाजगी टकरचे लॉगबु क लेखाप र णात उपल ध न झा यामु ळे ते सबं धीत गावात

पोहचले अगर कसे, याची खा ी लेखाप र णास पटल नाह .
सरपं च व म हला सद य यांचे
आहे . परंत,ू तसे

माणप

3) शासक य टकर

खच झा याचे

यासाठ सबं धत पाणी टंचाई गावाचे तलाठ , स चव,

वा र सह पाणी टं चाई सबं धत गावात पोहोच याचे

माणप

सादर करणे आव यक

मांक MWY-9232 कर ता इंधन व वं गण वर एकूण र कम

पये 92,145/- एवढा

लेखाप र णात आढळले नाह .

दसु न येते. परं त,ू सदर वाहनाचे लॉगबु क लेखाप र णास उपल ध न झा यामु ळे खचाची स यता

पडताळणी करता आल नाह . खचाची खा ी करावी तोपावेतो खचाची र कम ता पु रती अमा य कर यात येत आहे.
4) सावज नक बांधकाम (यां क ) उप वभाग, यवतमाळ यांचे शास कय टकर

िज हा धकार , यवतमाळ यांचे अ ध हण आदे श

मांक 990-99/2016 नु सार पाणी टंचाईचे कामाकर ता पं चायत

स मती, आण यांचेकडे दनांक 05/04/2016 रोजी पाठ व यात आले आहे .
एस. चं चोरे यांना अ तकालक भ ता

सदर वाहनाचे वाहन चालक

ी. आर.

दान केले अस यामु ळे वाहना या फे-या तरोडा ते जांबपयत करणे आव यक

होते. परं त,ू आण येथे परत आ यामु ळे जादा कलोमीटरमु ळे इंधनावर र कम
झालेला आहे . (105 क.मी./ 3 क.मी.

मांक MTV-3516

ती लटर = 35 लटर x

पये 1,976/- एवढा जादा खच

पये 56.45 सरासर दर

=

पये 1,976/-).
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4.330

वह र अधी हण मोबद याचे जादा

दानाबाब .

पंचायत स मती सं ामपू र, िज हा बु लडाणा, सन 2016-2017 (प र छे द

धारकांना र कम

मांक 24) - वह र अधी हण

पये 2,05,600/- मोबदला दे यात आला. याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.

1) अट

मांक 1 तह सलदार, सं ामपु र यांचे आदे श

मांक 116/16 दनांक 04/06/2016 नु सार दनांक

01/10/2015 ते 30/06/2016 पयत वह र अधी ह त केल असु न

या कालावधीचे

पाणी पु रवठा के याचे नमु द आहे. यामु ळे 8 दवसाचे 8 X 400 =

पये 3,200/- जादा

अ य , पाणी पु रवठा स मती, स चव यांनी दले या
2) अट

दान झाले.

य ात सरपं च,

माणप ानु सार दनांक 09/10/2015 ते 30/06/2016 पयत

मांक 2 तह सलदार, सं ामपु र यांचे आदे श

दान झाले.

मांक 326/16 दनांक 26/06/2016 नु सार दनांक

03/04/2016 ते 30/06/2016 पयत वह र अधी ह त केल असु न या कालावधीचे
सरपं च, पोल स पाट ल, सद य, स चव यांनी पाणी पु रवठा करणेबाबत दले या

दान कर यात आले.

य ात

माणप ानु सार दनांक 21/04/2016

ते 30/06/2016 पयत पाणी पु रवठा के याचे नमु द आहे. यामळे दनांक 03/04/2016 ते 20/04/2016 पयतचे 18
दवसाचे 400 X 18 =
3) अट

पये 7,200/- चे जादा

दान झाले.

मांक 3 अंबादास शंकर ख ड यांची वह र दनांक 01/10/2015 ते 15/03/2016 पयत अधी ह त

कर यात आल असु न रकमेचे

दान कर यात आले.

य ात सरपं च, पोल स पाट ल, सद य, स चव यांनी पाणी

पु रवठा करणेबाबत तसेच पाणी पु रवठा के याबाबत सरपं च, स चव यांनी पाणी पु रवठा केले या दवसाची
तपासणी खा ी क न घेतल आहे . याबाबतचे
पु रवठा के याचे नमु द आहे. यामु ळे
31 X 400 =

पये 12,400/- चे जादा

य

माणप

नु सार दनांक 01/11/2015 ते 15/03/2016 पयत पाणी

पाणी पु रवठा न केले या दनांक 01/10/2015 ते 31/10/2015

दान झाले आहे . जादा

पंचायत स मती मेहकर, िज हा बु लडाणा, सन 2016-2017 (प र छे द

वेळी आरे गाव येथे पाणीपु रवठा करणा या वाहनाकर ता र कम
खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

1) सदर 24 टन वाहनाने लॉगबु कनु सार

य ात
2)

पये 1,03,704/- एवढे दे य होते.

दश वलेल

यादा

यामु ळे एकू ण Km

क.मी. ची र कम

4.332 मौजे मलकापु र

मांक 22) - नैस गक आप तीचे

पये 2,23,992/- खच केला आहे . याबाबत

य ात 29 दवस पाणीपु रवठा केला असू न 29 दवसाचे वाहन

यामु ळे

यादा

दान

पये 28,608/- वसू लपा

माणे दे य र कम

पये 14,806/- वसू लपा

ामीण येथील टकरची

आहे.

पये 76,874/- एवढ येत.े

मता जादा दशवु न दे यकाचे जादा

पंचायत स मती मलकापू र, िज हा बु लडाणा, सन 2016-2017 (प र छे द

टकर अ ध हण न तीची तपासणी केल
याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.
1) टकर

असता यावर र कम

(16.58 मे.टन) अस याचे

यामु ळे

माणकात

यादा

पये 5,30,602/- खच कर यात आलेला आहे .
असता उप ादे शीक पर वहन
मता 16,880 क.जी.

माणीत केले आहे . परं त,ु वर ल दे यकाची तपासणी केल असता वर ल दे यकाम ये
ाधीकरण, नागर व

दान झाले आहे .

मता

ामीण योजना उप वभाग, बु लडाणा

मता ह 2,400 क.जी. (24 मे.टन) दश वल आहे . यामु ळे एकाच टकरची

वेगळी येणे अपे ीत नाह . केवळ कं ाटदाराचे ह त जोपास यासाठ
1,93,908/- चे जादा

ती फेर 48 Km) 1,677

दान खचाबाबत.

मांक 010, दनांक 12/04/2013 अ वये सदर टकरची

हे उप वभागीय अ धकार , महारा ं जीवन

यां या आदे शानु सार टकरची

आहे.

मांक 2) - पाणी टंचाई अंतगत

मांक एम.एच.43 सी.जी.2138 दे यक न तीची तपासणी केल

अ धकार , बु लडाणा यांचे प
माणप

दान रकमेबाबत.

य ात लॉगबु कनु सार आरे गाव ते पाणी उ गम ठकाण अंतर (जाणे येणे

Km. दसू न येत.े

हणजे

दान रकमेची वसु ल क न र कम जमा दशवावी.

4.331 नैस गक आप तीचे वेळी आरे गाव येथे पाणीपु रवठा करणा या वाहनास

भाडे

य

मता ह

मता जादा दशवु न दे यकाम ये र कम

पये
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जावक

2) वाहनाचे मू ळ

मता

मांक आढळतो.

मताप

हे टकर सु

माणप

लेखापर

णास सादर केले नाह . तसेच

मता

यामु ळे सदर अहवाल बनावट अस याची श यतां नाकारता येत नाह . तसेच सदर

अस या या कालावधीचे आढळते.

4.333 मौजे सोनोशी येथील टकर दे यकाम ये झाले या नयमबाहय जादा

दान खचाबाबत.

पंचायत स मती सं दखेड राजा, िज हा बु लडाणा, सन 2016-2017 (प र छे द

अंतगत वह र अ ध हण न तीची तपासणी केल असता यावर र कम
आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
1) टकर अ ध हण आदे श

मांक 3) - पाणी टंचाई

पये 3,01,051/- खच कर यात आलेला

मांक 47/16 दनांक 04/02/2016 नु सार

टकर अ ध ह त क न पाणी पु रवठा कर यासाठ आदे शीत कर यात आले. परंत,ु

ी.अमर राजनारायण सं ह यांचे

ी अमर राजनारायण सं ह यांचा

करारनामा हा दनांक 06/03/2016 रोजी संपु टात येवु न िज हा धकार , बु लडाणा यांचे आदे श
01/03/2016 नू सार

माणप ावर एकच

मांक 96/16 दनांक

ी. रमेशकुमार म नयार यां याशी पु ढ ल 1 वषापयत करारनामा क न

यांना आदे शीत

कर यात आले. उपरो तं टकर न ती दे यकाची तपासणी केल असता न ती दे यकाला सु धार त टकर अ ध ह त
आदे श आढळत नाह . तसेच मागील टकर पु रवठाधारक

चे धावपु तंक दे यकासोबत आढळते. यामु ळे सदर बाब ह

ी. अमर राजनारायण यांचे टकर

येत नाह .

नयमबाहय असु न सदर बाब लेखापर

2) गट वकास अ धकार , उप वभागीय अ भयंता,

अ ध हण

थळ पाहणी अहवालानु सार मौजे राहेर बु. येथील

मधील वह राला मु बलक पाणी असु न वह र ते टं चाई
आहे . तसेच सदर

वह र व न 20,000

लटस

ी. अशोक मातडराव दे शमु ख यांचे गट

तं गावाचे अंतर 11 क.मी. अस याचे

मता असले या टकरने 3 खेपा टंचाई

पये 50,175/- जादा

संबधीताकडू न वसु ल कर यात यावे.

णात मा य करता

ामीण पाणी पु रवठा उप वभाग, चखल यांचे वह र

या यात, असे नमु द केले आहे. परंत,ु दे यक तसेच धावपु तंकाची तपासणी केल . टकरचे
जादा घेउन दे यकामम ये र कम

मांक एम.एच.43 ई-350

दान झाले आहे . सबब जादा

मांक 615

तावात नमु द केले

तं गावाला पु र व यात

मता तसेच गावाचे अंतर
दान

पये 50,175/-

3) मोका पाहणी अहवालानु सार अंतर हे 11 क.मी असतांना दे यक व धावपु तंकात सदर अंतर हे 30

क.मी दशवु न जादा

दान झाले आहे. याची पर गणना क न सदर र कंम वसु ल कर यात यावी.

4) करारनामा अट

मांक 10 नु सार पु र वले या

येक टकरला जी.पी.एस यं णा बस वणे आव यं क

असतांना या माणे जे अंतर होईल या माणे दे यक अदा कर यात येईल, अशी अट असंताना संबधीताने जी.पी.एस
यं ण बस वले नाह . तसेच वभागाने कोणतीह शहानीशा न करता नयमबाहयपणे दे यक संबधीताला

दान केले

आहे . याबाबत स माण खु लासा करावा. उपरो त अ न य तता वचार करता दे यकाची तपासणी न करताच दे यके

दान के याचे दसू न येत.े सदर बाब अ यंत गंभीर असू न मु य कायकार अ धकार, िज हा प रषद, बु लडाणा यांचे

ल

सदर बाबीकडे वेध यात येत आहे . उपरो त

चलान या

तीसह अनु पालन दशवावे.

4.334 2245

नैस गक

अ नय मतताबाबत.

आप ती

उ हाळी

माणे र कम

पाणीपु रवठा अंतगत

पये 50,175/- शासन खाती भरणा क न

खाजगी

वह र/बोअर

पंचायत स मती औरं गाबाद, िज हा औरं गाबाद, सन 2016-2017 (प र छे द

औरं गाबादचे सन 2016–2017 चे लेखापर
वह र/बोअर अ ध हण या बाबीवर एकूण

अ भ ाय आहे त.

1) अ ध हण केले या

अस याचे

व हर

मा णत करावयाचे आहे .

अ ध हण

दानातील

मांक 3) - पंचायत स मती

णात 2245 नैस गक आप ती उ हाळी पाणीपु रवठा अंतगत खाजगी
पये 20,04,200/- एवढा खच न दवला आहे . याबाबत खाल ल माणे

तलाठ , मंडळ

नर

कामाफत

यानंतर तह सलदार यांनी

वत:

वह र गावां या सवात जवळ अंतरावर
वह र गावा या जवळ अस याची व
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पाणीपु रवठा होऊ शकेल, याची खा ी क न तसे आदे शात नमू द करणे आव यक आहे. परंत,ु तसे
नाह . यामु ळे गावाजवळची वह र अ ध हण क न यांनाच र कम

माणकाची तपासणी केल असता व हर

अ ध हण केले या कालावधीतील तह सलदार यांचे आदे शाची तपासणी केल
पाणी पु रवठा सु

के यानंतर आहे त.

समपक खु लासा होणे आव यक आहे.
3)

ामपंचायती / गावांमधील

कोणतेह अ भलेख/े माणप
4) महारा

दलेले

दान के याची पडताळणी करता आल नाह .

2) ऑ टोबर 2016 व माच 2017 म ये तपास यात आले या

य

माणप

असता

यामु ळे सदर ल दे यकांची एकू ण

वह र अ ध हणाचे आदे श

पये 3,52,800/- अदायगीबाबत

ाम थांना अ ध हण केले या व हर मधू न यो य पाणीपु रवठा के याबाबतचे

दे यकासोबत संल न केलेले नाह .

शासन, पाणीपु रवठा व

व छता वभाग, शासन नणय

मांक टंचाई-1008/ . .5/पापु-14

दनांक 25/03/2008 अ वये खाजगी वह र अ ध हत के यानंतर या वह र मालकाने पाणी काढ यास व यु त पंप

व व यु त कने शनसह साधन साम ी उपल ध क न दे णे आव यक आहे. तरच सु धा रत आदे शानु सार
त दन मोबदला अनु ेय आहे. तथा प, लेखापर

णात सादर केले या सं चकांम ये अशी साधन साम ी व यु त

दे यके वह र मालकाचे नावे अस याबाबत आढळू न आले नाह त. असे असतांनाह सरसकट
मोबदला

दान कर यात आला आहे .

संबंधीता या नावे

ी.ताहे र खान, बाळापु र याचे नावे

व यु त दे यक नस याचे

पये 400/-

दसू न आले. तर

पये 400/-

ती दन

पये 42,800/- दे यक दे यात आले. परं त,ु

सदर दे यकातील एकूण र कम 107 x 100 =

10,700/- कपात क न वसू ल करणे आव यक आहे. परंत,ु अशी कायवाह झाल नाह .

5) उपरो त शासन नणयानु सार संब धत वह र मालकांशी मोबद या संदभात करारनामे करणे आव यक

असतांना काह

करणी अशी कारवाई के याचे आढळू न आले नाह .

4.335 2245 नैस गक आप ती उ हाळी पाणीपु रवठा अंतगत खाजगी टँ करने पाणीपु रवठा केले या
अ नय मतताबाबत.

पंचायत स मती औरं गाबाद, िज हा औरं गाबाद, सन 2016-2017 (प र छे द

औरं गाबाद सन 2016–2017 चे लेखापर
वाहतु क गु तेदार यांना रकमा

दान के याचे

दसु न आले. लेखापर

दाना या संदभात सादर संचीकेची तपासणी केल

24,000 लटरचे अस याचे दशवु न
उपल ध न के यामु ळे टँ कर पाणी

दान केले आहे. तथा प,

णाचे वेळी उपल ध क न

दले या

असता सदर ल टँ कस 12,000 व

सदर ल खाजगी वाहनाचे आर.सी. बु क लेखापर

णास

मतेची खा ी करता आल नाह . याबाबत आर.सी.बु क/ ईतर अ भलेखे दशवु न

खा ी पटवणे आव ययक आहे . करारना यातील अट

/ शत

आर.ट .ओ.ची मा यता असणे आव यक आहे .
2) लेखापर

मांक 12) - पंचायत स मती

णात 2245 नैस गक आप ती उ हाळी पाणीपु रवठा अंतगत खाजगी टँ कर

अ भले यांची तपासणी केल असता याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
1) उपरो त

दानातील

नु सार पाणीपु रवठा कर यात येणा या टँ कसला

णात उ त टँ कस या लॉगबु कांची तपासणी केल

असता

यात गाडी

नघा याची व

पोहोच याची वेळ व कलोमीटर रडींग नमु द न करता केवळ खेपांची सं या नमु द क न या माणे प रगणना क न
रकमा

गावाचे

दान के याचे आढळु न आले आहे. वाहनाचे ि पडो मटर चालु न ठे वता ि पडो मटर माणे अंतर दश वले नसु न

दशवावे.

माणीत अंतर नमु द केले आहे. स म

3)

पाणीपु रवठा

व

व छता

वभाग, शासन

03/02/1999 नु सार तपासणी पथक गठ त क न
स मतीने

ा धका याने अंतरे

नयु त केले या दोन म हला सद यांची
करणी

वा

मांक टंचाई-1099/ . .12/पापु-14,

दनांक

येक खेपे या वेळी या गावातील पाणीपु रवठा व

व छता

े ीय तपासणी कर यात आ याचे आढळु न आले नाह .

4) नयोजीत खेपा होत आहेत कं वा नाह व

अ भलेखे व काह

नणय

मा णत केलेल नाह त. पू तता क न अनु पालन

वा र

या आढळु न आ या नाह त.

घेणे आव यक आहे. तथा प, अशी

नयु तीबाबत
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5) िज हा धकार ख ् औरं गाबाद यांनी उपरो त आदे शानु सार टँ कर भाडे

वंगण खच

ती क.मी.

त दन

ती मे.टन दर नि चत केले असतांना दे यके अदा करतांना टँ कर भाडे

व डीझेल / वंगण खच

ती क.मी.

अदा करणे आव यक होते.
6) िज हा धकार

ती लटस माणे अदा केल आहे त. लटसचे मे. टनात

यांचे मंजु र

झाल आहे . ती संबं धतांकडू न वसू ल करणे आव यक आहे.
वाहनाची

मता

ती दन

ती लटस

पांतरण क न दे यके

आदे शानु सार अनु देय असले या खेपाची लॉग बु क मधू न तपासणी केल

असताना लॉग बु क वर WHITENER लावू न खाडाखोडी क न अ त र त खेपांची
7) संबं धत

ती मे.टन व डीझेल /

वभागा या उप अ भयंता (पाणी पु रवठा) यांनी गाव नहाय

पये 42,567/-

यादा अदाई

कमी व वाहन

मांक

नहाय

मा णत केलेल याद सार व सदर ल वाहनाचे लॉग बु कनु सार तपसणी केल असता अनु मांक 01

ते 03 म ये अ त र त कलो मीटर दशवू न दे यकांची अदायगी केल असू न तपासणी म ह याम ये एकूण
45,904/- वसु ल

नघते.

8) करारना यातील अट

/ शत

के याबाबत तसेच केले या एकूण फे याचे
सद य कं वा

नु सार टँ करची टाक

माणप

पू ण

मतेने भ न नेऊन यो य पाणीपु रवठा

गट वकास अ धकार तसेच गावातील सरपंच कं वा

ामसेवक यांचेकडू न घेणे बंधनकारक आहे. तथा प, बहु तांशी

नाह .

करणी असे

माणप

ामपंचायत

घे यात आलेले

4.336 2245 नैस गक आप ती उ हाळी पाणीपु रवठा अंतगत खाजगी टँ करने पाणीपु रवठा केले या
अ नय मतताबाबत.

पंचायत स मती वै जापू र, िज हा औरं गाबाद, सन 2016-2017 (प र छे द

वैजापू र सन 2016-2017 चे लेखापर

वाहतु क गु तेदार यांना एकु ण र कम
अ भ ाय आहे त.

1) उपरो त

अस याचे दशवु न

पये

दानातील

मांक 9) – पंचायत स मती

णात 2245 नैस गक आप ती उ हाळी पाणीपु रवठा अंतगत खाजगी टँ कर
पये 14,21,86,188/-

दान के याचे दसु न आले. याबाबत खाल ल माणे

दाना या संदभात सादर सं चकेची तपासणी केल असता बहु तांश टँ कस 12,000 लटरचे

दान केले आहे. तथा प,

के यामु ळे टँ कर पाणी

सदर ल खाजगी वाहनाचे आर.सी. बु क लेखापर

णास उपल ध न

मतेची खा ी करता आल नाह . याबाबत आर.सी.बु क/ ईतर अ भलेखे दशवु न खा ी पटवणे

आव यक आहे . करारना यातील अट /शत नु सार पाणीपु रवठा कर यात येणा या टँ कसला आर.ट .ओ.ची मा यता
असणे आव यक आहे .
2) लेखापर

णात उ त टँ कस या लॉगबु कांची तपासणी केल

असता

यात गाडी

नघा याची व

पोहोच याची वेळ व कलोमीटर रडींग नमु द न करता केवळ खेपांची सं या व एक त जा या-ये याची क.मी.
सं या नमु द क न या माणे प रगणना क न रकमा

दान के याचे आढळु न आले आहे. वाहनाचे ि पडो मटर चालु

न ठे वता ि पडो मटर माणे अंतर दश वले नसु न गावाचे
मा णत केलेल अंतरे व

य

माणीत अंतर नमु द केले आहे. स म

अंतरात 1 ते 5 क.मी.ची तफावत आहे .

3) िज हा धकार , औरं गाबाद यांनी उपरो त आदे शानु सार टँ कर भाडे

असतांना दे यके अदा करतांना काह टँ करचे भाडे

पांतरण क न दे यके अदा करणे आव यक होते.

ती दन

ती दन

ा धका याने

ती मे.टन नि चत केले

ती लटस माणे अदा केल आहेत. लटसचे मे. टनात

4) खाल नमू द तप शलानु सार दे याकांसोबत संल न केले या लॉगबु क/टँ कर मंजु र आदे शाची पडताळणी केल

असता मंजु र आदे शापू व ची व टँ कर बंद अस याचे कालावधीची दे खील अदाई के याचे दसू न येत.े
अ)

. .114/03-2017

पये 1,88,825/- अ वये ध दलगावास टँ कर

दनांक 01/05/2016 ते 30/06/2016 एकू ण 61

मांक MH-20/A-3071

दवस पाणीपु रवठा के याबाबतचे दे यकाचे

वारे

दानात

दनांक

झा याची

खा ी

16/05/2016 ते 29/05/2016 या कालावधीचे लॉग बु क तसेच दे यकासोबत लॉग बु कची झेरॉ स दे खील
लेखापर

णास

उपल ध

झालेल

नाह .

यामु ळे

सदर

कालावधीत

टँ कर वारे

पाणीपु रवठा
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लेखापर

णास झालेल नाह . सदर ल कालावधीत टँ कर बंद अस याची श यता नाकारता येत नाह . खा ी पटवावी

अथवा सदर ल कालावधीचे टँ कर भाडे

पये 24,864/- व क.मी.भाडे

पये 19,790/- एकू ण

क न शासन खाती भरणा कर यात यावेत.
ब)

. .116/03-2017

पये 2,11,887/- अ वये ध दलगावास टँ कर

दनांक 01/05/2016 ते 13/07/2016 एकू ण 74

िज हा धकार , औरं गाबाद यांचे आदे श

मांक 1,764

दनांक 12/09/2016 अ वये

पये 1,776/- व क.मी. इंधन भाडे

शासन खाती भरणा कर यात यावेत.
क)

. . 117/03-2017

मांक MH-20/A-9176

दवस पाणीपु रवठा के याबाबतचे दे यकाचे

अ वये ध दलगावास टँ कर मंजू र असू न दनांक 13/07/2016 चे नयमबा य
13/07/2016 चे टँ कर भाडे

पये 2,141/- वसू ल क न

मांक MH-15/AG-2413

दनांक 01/05/2016 ते 30/06/2016 एकू ण 61 दवस पाणीपु रवठा के याबाबतचे दे यकाचे
पये 84,451/-

. .134/03-2017

पये

टँ कर 3,592 क.मी. चाललेले आहे . परं त,ु

3,17,020/- अ वये माळीसागज गावास टँ कर

असता

पये 2,554/-

मांक MH-12/6963

दनांक 01/09/2015 ते 04/01/2016 एकू ण 134 दवस पाणीपु रवठा के याबाबतचे दे यकाचे

सोबत या लॉगबु कची तपासणी केल

वारे

दान केले आहे . लॉग

दान केलेल आहे . यामु ळे 112 क.मी.चे

ची वसु ल क न शासन खाती भरणा कर यात यावेत.
ड)

य

दान केले आहे.

दनांक 12/07/2016 पयत

पये 365/- असे एकू ण

बु कमधील सदर ल कालावधीची क.मी.ची पडताळणी केल असता

वारे

दान झालेले आहे . तथा प, दनांक

पये 18,84,691/- अ वये भादल गावास टँ कर

दे यक 3704 क.मी.ची प रगणना क न

पये 44,654/- वसू ल

वारे

दान केले आहे. दे यक

दनांक 01/09/2015 ते 28/09/2015 या कालावधीचे लॉग बु क

उपल ध केलेले नाह . सोबत जोडले या GPS अहवाल व दे यकावर नमू द टँ कर
दे यकासोबत दनांक 29/09/2015 पु ढ ल कालावधीचे टँ कर

मांक MH-12/6963 असा असू न

मांक MH-18/7182 लॉग बु कची झेरॉ स

त जोडलेल

आहे . टँ कर या तफावतीबाबत खु लासा होणे आव यक आहे. माहे 09/2015 चे लॉग बु कची दनांक 29/09/2015 ते
30/09/2015 या कालावधीचे लॉग बु कचे झेरॉ स

तीवर खाडाखोड व हाईटनरने दु

ती क न माहे 09/2015 चे

गोषवा यात पाणीपु वठा के याचे दवस 30 व क.मी.1404 न द केल आहे . लॉग बु कची मु ळ
य

लेखापर

दनांक

01/09/2015

ते

28/09/2015

पयतचे

णात होत नाह . क रता 28 दवसाचे टँ कर भाडे

कालावधीत

पाणीपु रवठा

केलेला

पये 45,584/- व क.मी.भाडे

7166

. .143/03-2017

अस याची

पये 5,60,851/-/- अ वये भायेगाव वैजापू र या गावास टँ कर

मांक MH-18/C-

वारे दनांक 08/09/2015 ते 31/09/2015 एकू ण 114 दवस पाणीपु रवठा के याबाबतचे दे यकाचे

आहे . िज हा धकार , औरं गाबाद यांचे टँ कर वारे पाणीपु रवठा कर याचे आदे श

मांक 173

दान केले

दनांक 09/09/2015

अ वये दनांक 30/06/2016 पयत पाणीपु रवठा कर यास दररोज एका टँ करने दोन खेपा पु व यास मंजु र
आहे .

यानु सार

दनांक 09/09/2015 पासू न टँ कर भाडे व टँ कर साठ

दे याका वये दनांक 01/09/2015 पासू न

क.मी.भाडे दे य होते. परंत,ु सदर ल

ती क.मी.

पये 21.60 पैसे नु सार

अ त दान झालेले आहे . सदर ल र कम वसू ल क न शासन खाती भरणा कर यात यावी.
. .172/03-2017

पये 2,05,692/- अ वये पाणवी खु. या गावास टँ कर

पये 23,500/- चे

मांक mhb-5468

दनांक 01/05/2016 ते 30/06/2016 पयत एकू ण 61 दवस पाणीपु रवठा के याबाबतचे दे यकाचे

मू ळलॉग बु क लेखापर

णात दश वले नाह. दे यकासोबत जोडलेल लॉग बु कची झेरॉ स

01/05/2016 ते 03/06/2016 या कालावधीचे लॉग बु कवर मा
म हला सद य यां या

वा

दलेल

ती दन दोन खेपाचे 136 क.मी. माणे दलेले दनांक 01/09/2015 ते

दनांक 08/09/2015 चे एकूण 1088 क.मी.चे भाडे
फ)

खा ी

पये 28,829/- असे एकूण

पये 74,413/- वसू ल क न शासन खाती भरणा करणे आव यक आहे.
इ)

त दश वल नस याने

या नाह . तसेच म हना अखेर स

ामसेवक व या अनु षंगाने गट वकास अ धकार यांनी

ामसेवक यांची

माणप

दान केले आहे .

त तपासल असता दनांक

वा र आहे त. सरपं च, दोन

न दवू न पाणीपु रवठा झा याचे सरपंच,

मा णत करणे आव यक असतानाह अशी कायवाह झालेल

नाह . यामु ळे नयमा माणे मंजु र नु सार खाजगी टँ कर वारे पाणीपु रवठा झाला अस याची खा ी लेखापर
नाह . तर अ भलेखे दशवू न खा ी पटवावी. तोपावेतो

वारे

पये 2,05,692/- आ ेपाधीन ठे व यात येतात.

णास होत
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5) करारना यातील अट /शत नु सार टँ करची टाक पू ण

तसेच केले या एकूण फे याचे

माणप

गट वकास अ धकार तसेच गावातील सरपं च कं वा

ामसेवक यांचेकडू न घेणे बंधनकारक आहे. तथा प, बहु तांशी
6)

मतेने भ न नेवू न यो य पाणीपु रवठा के याबाबत

करणी असे

दनांक 01/05/2015 ते 30/04/2016 या कालावधीसाठ

01/05/2016 ते 30/04/2017 या कालावधीसाठ
करार करणेत आला होता. या दोन

माणप

ामपं चायत सद य कं वा

घे यात आलेले नाह.

ी.चांगदे व कातकडे यांचेशी व

दनांक

ी.रमेशकुमार म णयार यांचेशी टँ कर वारे पाणी पु रवठा करणेसाठ

व तीय वषात वेगवेग या ठे केदाराबरोबर करारनामा केला असतांना दो ह

ठे केदारांनी तेच / एकच टँ कर पाणी पु रव यासाठ वापरले आहे त. (उदा. खंडाळा MH-26/8808, ध दलगाव MH12/QA-9176, MH20/A-3071 ई.)
4.337 2245

नैस गक

अ नय मतताबाबत.

आप ती

उ हाळी

पाणीपु रवठा

अंतगत

खाजगी

वह र

पंचायत स मती स लोड, िज हा औरं गाबाद, सन 2016-2017 (प र छे द

स लोड सन 2016-2017 या व तीय वषा या लेखापर

अंतगत खाजगी

वह र अ ध हण या बाबीवर एकू ण

खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

अ ध हन

दानातील

मांक 12) – पंचायत स मती

णाचे वेळी 2245 नैस गक आप ती उ हाळी पाणीपु रवठा
पये 37,87,000/- एवढा खच न दवला आहे . याबाबत

1) व हर अ ध हण केले या कालावधीतील तह सलदार यांचे आदे शाची तपासणी केल असता 1.

03 माहे-फे ु वार 2017
पये 400/-

माणे

. .

ी. ं बक पाट ल यांना दनांक 18/03/2016 ते 30/06/2016 या कालावधीचे 105 दवसांचे

पये 42,000/- अदा केले आहेत. तथा प, तहसीलदार यांचे आदे श

मांक 33/2016 दनांक

18/03/2016 नु सार दनांक 18/03/2016 ते 30/04/2016 या कालावधीत वह र अ ध हण केल अस याने 44
दवसांचे

2.

पये 17,600/- अनु ेय होतात.

. .289 माहे-माच 2017

दवसांसाठ
दवसांचे

आहे . 3.
महारा

पये 24,400/- जादा अदाई संबं धताकडू न वसू ल करणे आव यक आहे.

ी.गंगाधर डापके यांना दनांक 24/02/2016 ते 30/06/2016 या कालावधीतील 117

पये 50,800/- अदा कर यात आलेले आहेत. तथा प,

पये 49,600/- अनु ेय ठरतात. यामु ळे
. .09 माहे-फे ु वार 2017 नु सार

दे यकासोबत संल न हजेर प कानु सार 124

पये 1,200/- जादा अदाई संब धताकडू न वसू ल करणे आव यक

ी.नारायण जाधव

पये 41,600/- अदा कर यात आलेले आहे त.

िज हा प रषद व पंचायत स मती लेखासं हता 1968 चे नयम 18 व नयम 25 नु सार “ दानाथ मंजू र”

आदे शावर व

बलावर ल “पैसे दे याबाबतचा आदे श” गट

वकास अ धकार याजकडू न संमत कर यात आ यावर

र कम दे याक रता धनादे श काढ यात येतील. तथा प, सदर
अदा कर यात आलेला आहे .
2) महारा

करणी अशी कारवाई न करताच र कम / धनादे श

पाणीपु रवठा अ ध नयम 1983 चे कलम 11(2)(ब)

माणे

येक

य ती अथवा कु टु ं ब यांना

कती पा याची आव यकता आहे , याची प रगणना क न याबाबत या अहवालानु सार पा याचे

आव यक आहे . परं त,ु अशा
व हर तू न गावास यो य
3) महारा

कारचा अहवाल लेखापर

णात उपल ध झाला नाह .

ोत नि चत करणे

यामु ळे अ ध हण केले या

माणात पाणीपु रवठा झा याबाबतची पडताळणी उ त अहवाला शवाय करता आल नाह .

शासन, पाणीपु रवठा व

व छता वभाग, शासन नणय

मांक टंचाई-1008/ . .5/पापु-14

दनांक 25/03/2008 अ वये खाजगी वह र अ ध हत के यानंतर या वह र मालकाने पाणी काढ यास व युत पंप

व व यु त कने शनसह साधन साम ी उपल ध क न दे णे आव यक आहे. तरच सु धा रत आदे शानु सार
ती दन मोबदला अनु ेय आहे. तथा प, लेखापर

णात सादर केले या सं चकांम ये अशी साधन साम ी व यु त

दे यके वह र मालकाचे नावे अस याबाबत आढळू न आले नाह त. असे असतांनाह सरसकट
मोबदला

पये 400/-

दान कर यात आला आहे .

पये 400/-

ती दन

4) उपरो त शासन नणयानु सार संबं धत वह र मालकांशी मोबद या संदभात करारनामे करणे आव यक

असतांना काह

करणी अशी कारवाई के याचे आढळू न आले नाह .

1067
4.338 खाजगी व हर अ ध हाणावर ल वह र अ ध हणाचे दे यकांचे अ नय मतते बाबत.
पंचायत स मती सोयगाव, िज हा औरं गाबाद, सन 2016-2017 (प र छे द

सोयगांव अंतगत सन 2016-2017 चे लेखापर

णात

मांक 9) - पंचायत स मती

नवड म ह यात एकूण र कम

खाजगी व हर अ ध हणावर खच झालेला आहे. याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.
1) महारा

शासन, नयोजन वभाग, नणय रोजगार हमी योजना

24/12/1991 नु सार शासक य अनु दानातु न पु ण केले या
कालावधीत प याचे पा यासाठ सदर व हर
नाह . अशा व हर अ ध

मांक 2191/ . .-28/रोहयो-6, दनांक

व हर वर शासनाचा

थम ह क असु न पाणी टंचाई

थम अ ध हत करणे आव यक होते. परं त,ू तशी कायवाह झालेल

हत के या अस या तर शासन खचाम ये बचत झाल असती.

2) व हर अ ध हणाचे आदे श महारा

दनांकापासू न प रणामी ठरत अस याने पु व ल ी

शासन नदश / आदे श दशवू न
अस याची खा ी पटवावी.
3) महारा

पये 2,84,000/- एवढा

प याचे पाणीपु रवठा अ ध हण कायदा 1983 नुसार याचे नगमन
भावाने काढलेले आदे श

व हर अ ध हण आदे श पु व ल ी

ाहय धरता येत नाह. तर यासंबधी

भावाने काढ याबाबत केलेल कायवाह यो य

भु जल अ ध नयम 1993 अ वये सतत तीन वषापे ा जा त एकाच

झा यास उपिज हा धकार तथा उप वभागीय अ धकार यांनी

व हर चे अ ध हण

व हर ची पाहणी करणे आव यक आहे. अ ध

हत

केले या व हर तीन वषापे ा जु या नस याचे मा हती उपल ध न के याने याबाबत खा ी करता आल नाह .
4) शासन नणय

मांक टं चाई/1099/ . .-2/पापु-14, दनांक 03/02/1999 तसेच शासन नणय

टं चाई/008/ . .89/पापु-14,

दनांक 27/08/2008 अ वये तह सलदार व गट वकास अ धकार यांनी टंचाई

गावांची पाहणी क न अहवाल िज हा धकार यांचेकडे पाठवू न यांनी महारा
4 अ वये संब धत गाव टं चाई
नाह .

5) पाणीपु रवठा व

त

भु जल अ ध नयम 1993

हणू न जाह र करावयाचे आहे. परं त,ु या माणे कायवाह झालेल

व छता

वभाग, शासन

नणय

कने शनसह साधन सामु ी उपल ध क न द यास
300/-

ती दन मोबदला दे यात यावा, असे

पये 400/-

त

या कलम

दसू न आलेल

मांक टंचाई 2012/ . .53/पा.पु.14,

30/04/2012 व हर अ ध हत के यानंतर या व हर मालकाने पाणी काढ यासाठ

मांक

दनांक

व यु त / डझेल पंप / व यु त

ती दन व उपल ध क न दले नस यास

प ट नदश आहे त. परं त,ू शेतक-यांना सरसकट

पये 400/-

पये

माणे

दान के याचे दसू न येत.े व हर अ ध हणाबाबत कायदे शर करार व हर मालकासोबत करणे आव यक असतांना

तसा करार के याबाबतची पु ण सं चका लेखापर

णास न दश व याने

सव शेतक-यांची साधनसाम ी उपल ध क न दल
आल नाह .
6)

ामपं चायतीने पाणी

अ ध हण केले या
मळालेबाबतचे
व हर अंतर

कं वा कसे, याबाबत सं चका / अ भलेखे अभावी खा ी करता

माणका वारे अदा कर यात आले या दे यकां या सं चकेची तपासणी केल असता व तार अ धकार /

े ीय अ धकार यांनी दौ-याचे वेळी

कं वा

याबाबत खा ी करता आलेल नाह . तसेच

व हर त

माणप ,

माणप

थळ पाहणी केलेल

योगशाळे माफत

दसू न येत नाह . तसेच व तार अ धकार (आरो य) यांनी

प यायो य असलेबाबत तपासणी के याचे

नय मत ि लचींग पावडर टाक या या न द ,

थळ पाहणी अहवाल, पाणी उपल धतेचा गोषवारा, गावापासू न उ वापयतचे

असले या आदे श

माणप ,

इ याद व इतर अनु षं गक अ भलेखे सं चकेत संल न केलेले नाह त. यामु ळे व हर अ ध हण

िज हा प रषद व पंचायत स मती लेखा सं हता 1968 चे नयम 20 व 21 अ वये

दानाची पोच घे यात येईल. परं त,ु ब-याच लाभाथ कडू न प च घे यात आलेल नाह .
8) वर ल

व हर

ामसेवकाचे दररोज गावास पाणी

आव यक होते काय, याबाबत खा ी करता आल नाह .
7) महारा

दसू न येत नाह .

माणक

मांक 11/32017

येक

पये 34,800/- चे तह सलदार सोयगांवचे आदे श दे यकासोबत

मांक 24 दंनाक 31/05/2016 म ये खाडाखोड वर तहस लदार यांची सह नाह व गट वकास

अ धकार पं चायत स मती, सोयगांव यांनी सां

कं त केलेले नाह . खु लासा सादर करावा.
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4.339 2245

नैस गक

अ नय मततेबाबत.

आप ती

पाणीपु रवठा

अंतगत

खाजगी

वह र /

पंचायत स मती जालना, िज हा जालना, सन 2016-2017 (प र छे द

बोअर

दानातील

मांक 32) – नैस गक आप ती

उ हाळी पाणीपु रवठा अंतगत खाजगी टँ कर वाहतु क गु तेदार यांना एकुण र कम

पये 3,51,87,879/-

के याचे दसु न आले. याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
1) सदर

अ ध हण

दान

कारे पाणीपु रवठा कर यासाठ िज हा धकार , जालना यांनी दनांक 25/01/2016 व 28/02/2017

रोजी संबं धीत पु रवठादाराबरोबर करारनामा केला आहे. मंजु र दराची

न वदा

तरावर झाल अस यामु ळे दर न वदा मंजु र वर अ भ ाय दे ता येत नाह .
2) उपरो त

या िज हा धकार , जालना यांचे

दाना या संदभात सादर संचीकेची तपासणी केल असता सदर ल टँ कस 10, 11 व 12,000

लटरचे अस याचे दशवु न

न के यामु ळे टँ कर पाणी

दान केले आहे. तथा प,

सदर ल खाजगी वाहनाचे आर.सी. बु क लेखापर

णास उपल ध

मतेची खा ी करता आल नाह . याबाबत आर.सी.बु क/ ईतर अ भलेखे दशवु न खा ी

पटवणे आव ययक आहे . करारना यातील अट / शत नु सार पाणीपु रवठा कर यात येणा या टँ कसला आर.ट .ओ.ची
मा यता असणे आव यक आहे .
3) लेखापर

णात उ त टँ कस या लॉगबु क लेखापर

करता आल नाह .
4)

पाणीपु रवठा

व

व छता

वभाग,

03/02/1999 नु सार तपासणी पथक गठ त क न

शासन

नणय

मांक

टं चाई-1099/

य

अंतराचे खा ी

.12/पापु-14,

े ीय तपास या कर यात आ याचे आढळु न आले नाह .

5) शासन प रप क टंचाई –1005/ . .305-पापु/14,

कर यात येत असले या गावास

णास उपल ध न झा याने

य ात पाणीपु रवठा होतो

दनांक

दनांक 24/01/2006 नु सार टँ करने पाणीपु रवठा

कं वा कसे, हे पाहणे आव यक अस याने संबं धीत

गावाला टँ कर उपल ध क न द यानंतर वेळ या वेळी टँ कर पोहचला अस याबाबत टँ कर गावात पोहच याची तार ख
व वेळ याची लॉगबु कम ये न द करणे आव यक आहे . तसेच नयोजीत खेपा होत आहे त कं वा नाह व
खेपे या वेळी या गावातील पाणीपु रवठा व

व छता स मतीने नयु त केले या दोन म हला सद यांची

आव यक आहे . तथा प, अशी नयु तीबाबत अ भलेखे व काह
6) नमू द अंतर स म
7) GPS

ा धका याने

करणी

माणीत केलेले नाह .

वा -या आढळु न आ या नाह त.

येक

वा र घेणे

णाल कोणी लावल व के हा लाव यात आल , याबाबत अ भलेखे उपल ध कर यात आले नाह .

8) टँ कर मंजु र या आदे शाम ये कती लोकसं येसाठ , कोण या नगरासाठ / भागासाठ खाजगी टँ करने

पाणीपु रवठा कर यात येणार आहे , याबाबत उ लेख केलेला नाह . यामु ळे लोकसं ये या
झा याबाबत खा ी करता आल नाह .
खच

9) िज हा धकार , जालना यांनी उपरो त आदे शानु सार टँ कर भाडे

ती क.मी.

डझेल / वंगण खच

ती मे.टन व डझेल / वंगण

ती मे.टन दर नि चत केले असतांना दे यके अदा करतांना टँ कर भाडे

करणे आव यक होते.

ती क.मी.

10) करारना यातील अट

ती लटस माणे अदा केल आहे त. लटसचे मे. टनात
/ शत

के याबाबत तसेच केले या एकूण फे याचे
सद य कं वा

ती दन

नु सार टँ करची टाक

माणप

पू ण

माणात यो य पाणीपु रवठा

ती दन

ती लटस व

पांतरण क न दे यके अदा

मतेने भ न नेऊन यो य पाणीपु रवठा

गट वकास अ धकार तसेच गावातील सरपंच कं वा

ामसेवक यांचेकडू न घेणे बं धनकारक आहे. तथा प, असे

माणप

ामपंचायत

घे यात आलेले नाह .

12) करारना यातील अट / शत नु सार स म अ धका याने मा य केले या उदभवातू न पाणी व सू चत

केले या गावांत पाणी शु द क न घेऊन टाकणे ठे केदारास बंधनकारक असतांना पाणी शु द केलेबाबत न द /
अ भलेखे दसू न येत नाह .

13) वरखेड सेवल येथे पाणीपु रवठा करतांना 8,100 क.मी. चे दे यक अदा केले आहे . परं त,ू

7,200 क.मी. आहे . याव न 900 क.मी. चे दे यक जादा अदा कर यात आले आहे . याची र कम
वसू ल करणे आव यक आहे.

य

क.मी.

पये 31,053/-
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4.340 2245 नैस गक आप ती खाजगी टँ करने पाणीपु रवठा केलेबाबत

दानातील अ नय मततेबाबत.

पंचायत स मती अंबड, िज हा जालना, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 37) – नैस गक आप ती या

लेखा शषाखाल अंबड तालु यातील गावाना पाणी पु रवठा कर यासाठ खाजगी टँ करने पाणीपु रवठा करणेसाठ 2
माणका वये र कम

पये 3,79,17,316/- खच न दवला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

1) पाणीपु रवठा व

व छता वभाग, शासन नणय

दनांक 30/10/2010 मधील उपप र छे द

मांक ड

मांक 4 मधील तरतू द नू सार

यू

यू एम/2010/ . .149/पा पु -12,

य

संकल त कर याची तरतू द आहे. तथा प, अशी कायवाह के याचे दसू न येत नाह .

ोताजवळ जाऊन

ोताची मा हती

या गावात पाणीपु रवठा कर यात

आला आहे , या ठकाणापासू न उदभवाचे अंतर नि चत करणे श य होत नाह . संबं धत गावास टँ कर लावणेबाबतचे
ामपंचायतीचे

ताव

यासोबतचे अ भलेखे स म

ा धका याचे

वह र अंतर

माणप

इ याद

अ भलेखे

लेखाप र णात अपू ण दशवले आहे त. यामू ळे संबं धत गावची लोकसं या कती, यानू सार कती टँ करची आव यकता
होती, नेमू न दले या उदभवाव न पाणीपु रवठा झाला कं वा नाह, उदभवाचे अंतर यो य घेतले कं वा नाह , याबाबत
अ धकृ तता दसू न आल नाह .
2) उपरो त माणे

माणक

मांक 30 माहे स टबर 2016 या दे यकातू न

मांक 4 माहे जानेवार 2017 या दे यकातू न

पये 6,55,480/- असे एकूण

पये 2,16,619/- व

माणक

पये 8,72,099/- आयकर कपात

केलेला आहे . परं त,ू याबाबत आयकर भरलेबाबतचे प च चलान लेखाप र णाम ये सं चकेत

दसू न आले नाह .

अनू पालन दशवावे.

3) पंचायत स मती, अंबड यांनी तालु यातील गावांना टंचाई काळात खाजगी टँ कर दारे पाणीपु रवठा के याचे

वर ल माणे दे यक अदा केले आहे . याबाबत लॉगबु क लेखाप र णात उपल ध झाले नाह .
दे यका माणे

य

दे यक व गट वकास अ धकार पं चायत स मती, अंबड यांनी

यांचे

वा र ने

यामू ळे उपरो त
मा णत केलेला

गोषवारा व GPS फाईल यांची तपासणी केल असता दे यकात जा त दवस दशवू न अ त दान केले आहे.
पाणीपु रवठा केले या

अ त दान संबं धताची जबाबदार

य

दवसांऐवजी जा तीचे

नि चत क न वसू ल करावी.

दवस दशवू न केले या र कम

पये 28,328/-

4) अंबड तालु यातील गावांना खाजगी टँ कर दारे पाणीपु रवठा के या या उपरो त माणे दे यक अदा

कर यात आले आहे . याबाबत

य

दे यक व पंचायत स मती, अंबड गट वकास अ धकार यांनी

यांचे

वा र ने

मा णत केलेला गोषवारा व GPS फाईल यांची तपासणी केल असता दे यकात उदभव बदल यात आलेला आहे.

उ भव बदलामू ळे कलोमीटरम ये वाढ झाल आहे. यामू ळे वर ल माणे संबं धत टँ कर ठे केदार मे. परफे ट

रोडलाई स, जालना यांना अ त दान झालेले आहे . उपरो तबाबत उ भव बदलाचे स म
अ भलेखे लेखाप र णात दशवावे अ यथा र कम

पये 6,59,026/- संबं धताकडू न वसू ल करावे.

गावाम ये पु ढ ल वष

नमाण होवू नये

5) शासन

नणय

दनांक 27/02/2008 मधील तरतू द तसेच िज हा धकार

प याची पा याची टंचाई

आराखडे तयार क न घे यात येवू न यात पेयजल

हणू न

ा धका याचे अ धकृ त

यांचे आदे शानू सार सदर ल

ामपं चायतीकडू न टंचाई

तबं धा मक

ोत बळकट करण व भु जल संप ती या उपल धतेत सात य

राह यासाठ राबवावया या जलसंधारण व पु नभवन योजनाचा समावेश कर यात यावा. याबाबतची सव जबाबदार

तह सलदार व गट वकास अ धकार यांची राह ल. असे असतांना वारं वार गावाम ये पाणीटंचाई नमाण होवू न मोठया
माणात पाणीपु रवठा कामी खच होत अस याने ठोस अशा योजनांची अंमलबजावणी वर ल अ धकार यांनी केलेल

दसू न येत नाह . रा

पा याचा

य पेयजल योजना, शवकाल न पाणीपु रवठा योजना, जलसंधारण योजना इ याद अशा

ोत उपल ध हो यासाठ

आव यक आहे .

6) महारा

गु तेदारांना र कम
लेखाप र णात

व वध योजना राबवू न भू जल साठा वाढ व याबाबत जाणीवपू व क

िज हा प रषद व पंचायत स मती लेखासं हता 1968 चे

य न होणे

नयम 20 अ वये संबं धत

दान के यानंतर संबं धताकडू न प च पावती घेणे आव यक असतांना अशा

मा णत कर यात आ याचे दसू न आले नाह .

कारे

कारे प चपावती
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4.341 2245 नैस गक आप ती उ हाळी पाणीपु रवठा अंतगत खाजगी टँ करने पाणीपु रवठा केले या
अ नय मतताबाबत.

पंचायत स मती भोकरदन, िज हा जालना, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 5) – 2245 नैस गक

आप ती उ हाळी पाणीपु रवठा अंतगत खाजगी टँ कर वाहतु क गु तेदार यांना एकु ण र कम
दान के याचे दसु न आले. याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
1) सदर

कारे पाणीपु रवठा कर यासाठ

िज हा धकार , जालना

दानातील

पये 6,23,13,113/-

दनांक 25/01/2016 नु सार

दनांक

01/03/2016 ते 28/02/2017 या कालावधीसाठ संबं धीत पु रवठादाराबरोबर करारनामा केला आहे. मंजु र दराची
न वदा

नाह .

या िज हा धकार जालना यांचे

2) उपरो त

दाना या संदभात सादर संचीकेची तपासणी केल असता सदर ल टँ कस 10,000, 11,000 व

12,000 लटरचे अस याचे दशवु न

दान केले आहे. तथा प,

उपल ध न के यामु ळे टँ कर पाणी
टनाम ये / वजनाम ये
3) लेखापर

तरावर झाल अस यामु ळे दर न वदा मंजु र वर अ भ ाय दे ता येत

सदर ल खाजगी वाहनाचे आर.सी. बु क लेखापर

मतेची खा ी करता आल नाह . सदर वाहनाचे

माणीत केलेल आहे .

णात उ त टँ कस या लॉगबु कांची तपासणी केल

णास

मता आर ट ओ कायालयाने

असता

यात गाडी

नघा याची व

पोहोच याची वेळ व कलोमीटर रडींग नमु द न करता केवळ खेपांची सं या नमु द क न या माणे प रगणना क न
र कमा

दान के याचे आढळु न आले आहे. वाहनाचे ि पडो मटर चालु न ठे वता ि पडो मटर

नसु न गावाचे

माणीत अंतर नमु द केले आहे.

4)

पाणीपु रवठा

5)

शासन

व

व छता

वभाग,

03/02/1999 नु सार तपासणी पथक गठ त क न
प रप क

मांक

टंचाई

पाणीपु रवठा कर यात येत असले या गावास
संबंधीत गावाला टँ कर उपल ध क न

शासन

नणय

मांक

टं चाई-1099/

माणे अंतर दश वले

.12/पापु-14,

े ीय तपास या कर यात आ याचे आढळु न आले नाह .

–1005/ . .305-पापु/14,

दनांक

24/01/2006

नु सार

दनांक
टँ करने

य ात पाणीपु रवठा होतो कं वा कसे, हे पाहणे आव यक अस याने

द यानंतर वेळ या वेळी टँ कर पोहचला अस याबाबत टँ कर गावात

पोहच याची तार ख व वेळ याची लॉगबु कम ये न द करणे आव यक आहे. तसेच नयोजीत खेपा होत आहे त कं वा
नाह

व

सद यांची
वा

6)

येक खेपे या वेळी

वा र घेणे आव यक आहे .
येक गावासाठ

या असलेले लॉगबु क या

सरपं च /

या गावातील पाणीपु रवठा व

वतं

टँ कर असू न

ती गाव

संगण कय अंतर ववरणप

यांची लॉगबु क सरपं च /

नयु त केले या दोन म हला

ामसेवक / म हला

त नधी यां या

ती नय मत दै नं दन मंजू र खेपा माणे टँ कर वारे पाणीपु रवठा झा याचे

ामसेवक यांचे घेणे आव यक आहे.

गावाचे अंतर

व छता स मतीने

याच माणे

व हर उदभवापासू न पाणीपु रवठा कर यात आले या

कती खेपा पोहच व या याचे आदे श /
( ड टं ट समर

पु रवठादार व गट वकास अ धकार यांची

रपोट) अहवाल

माणप

माणप

दे यकासोबत जोडलेले आहे त. मा

येक गावाचा जोडू न यावर दे यकाची मागणी करणारे

वा र आहे. सदर ल अंतर गट वकास अ धकार यांनी

या ले या वारे

मा णत केले, याचा तप शल लेखाप र णास उपल ध केलेला नाह . सदर ल दे यका वये सन 2016-2017 पयतचे

मागणी या दे यकाचे

दान केले आहे .

7) टँ कर मंजु र या आदे शाम ये कती लोकसं येसाठ , कोण या नगरासाठ / भागासाठ खाजगी टँ करने

पाणीपु रवठा कर यात येणार आहे, याबाबत उ लेख केलेला नाह . यामु ळे लोकसं ये या
झा याबाबत खा ी करता आल नाह .
खच

8) िज हा धकार , जालना यांनी उपरो त आदे शानु सार टँ कर भाडे

ती क.मी.

डझेल / वंगण खच

ती दन

ती मे.टन व डझेल / वंगण

ती मे.टन दर नि चत केले असतांना दे यके अदा करतांना टँ कर भाडे

करणे आव यक होते.

ती क.मी.

माणात यो य पाणीपु रवठा

ती लटस माणे अदा केल आहे त. लटसचे मे. टनात

ती दन

ती लटस व

पांतरण क न दे यके अदा
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9) करारना यातील अट

/ शत

के याबाबत तसेच केले या एकूण फे याचे
सद य कं वा

नु सार टँ करची टाक

माणप

पू ण

मतेने भ न नेऊन यो य पाणीपु रवठा

गट वकास अ धकार तसेच गावातील सरपंच कं वा

ामसेवक यांचेकडू न घेणे बं धनकारक आहे.

4.342 2245

नैस गक

अ नय मतताबाबत.

आप ती

उ हाळी

पाणीपु रवठा

अंतगत

खाजगी

वह र

पंचायत स मती जा ाबाद, िज हा जालना, सन 2016-2017 (प र छे द

आप ती उ हाळी पाणीपु रवठा अंतगत खाजगी वह र अ ध हण या बाबीवर एकूण
न दवला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
1) महारा

शासन, पाणीपु रवठा व

व छता वभाग, शासन नणय

दनांक 03/02/1999 अ वये तह सलदार व गट वकास अ धकार यांनी टं चाई

िज हा धकार यांचेकडे पाठवावयाचा आहे .
2) महारा

अ ध हण

दानातील

मांक 13) – 2245 नैस गक

पये 1,48,10,933/- एवढा खच

मांक टं चाई-1099/ . .12/पापु-14,

त गावांची पाहणी क न अहवाल

भु जल अ ध नयम 1993 अ वये सतत तीन वषापे ा जा त एकाच व हर चे अ ध हण झाले

असेल, तर उप वभागीय अ धकार

कं वा उपिज हा धकार दजाचा अ धकार यांनी व हर ची पाहणी करावयाची आहे .

पंचायत स मती, औरं गाबाद यांनी अ ध हण केले या व हर तीन वषापे ा जु या अ ध
दश वल नाह . यामु ळे अ ध हण केले या अशा व हर ंची पडताळणी करता आल नाह .
3) अ ध हण केले या

अस याचे

ामपंचायत

व हर

मा णत करावयाचे आहे .

तलाठ , मंडळ

नर

कामाफत

यानंतर तह सलदार यांनी

वत:

हत अस याची मा हती

वह र गावां या सवात जवळ अंतरावर
वह र गावा या जवळ अस याची व

पाणीपु रवठा होऊ शकेल, याची खा ी क न तसे आदे शात नमू द करणे आव यक आहे . परंत,ु तसे
नाह . यामु ळे गावाजवळची वह र अ ध हण क न यांनाच र कम

माणप

दलेले

दान के याची पडताळणी करता आल नाह .

4) बहु तेक

व हर अ ध हण केले या कालावधीतील तह सलदार यांचे आदे शाची तपासणी केल असता

5) महारा

पाणीपु रवठा अ ध नयम 1983 चे कलम 11(2)(ब)

वह र अ ध हणाचे आदे श

य

पाणीपु रवठा सु

के यानंतर आहे त. याबाबत खु लासा होणे आव यक आहे.
माणे

येक

य ती अथवा कु टु ं ब यांना

कती पा याची आव यकता आहे . याची प रगणना क न याबाबत या अहवालानु सार पा याचे

आव यक आहे . परं त,ु अशा
व हर तू न गावास यो य
6)

कारचा अहवाल लेखापर

7) महारा

यामु ळे अ ध हण केले या

माणात पाणीपु रवठा झा याबाबतची पडताळणी उ त अहवाला शवाय करता आल नाह.

ामपंचायती / गावांमधील

कोणतेह अ भलेखे /

णात उपल ध झाला नाह .

ोत नि चत करणे

माणप

ाम थांना अ ध हण केले या व हर मधू न यो य पाणीपु रवठा के याबाबतचे

दे यकासोबत संल न केलेले नाह .

शासन, पाणीपु रवठा व

व छता वभाग, शासन नणय

मांक टंचाई-1008/ . .5/पापु-14,

दनांक 25/03/2008 अ वये खाजगी वह र अ ध हत के यानंतर या वह र मालकाने पाणी काढ यास व यु त पंप

व व यु त कने शनसह साधन साम ी उपल ध क न दे णे आव यक आहे. तरच सु धा रत आदे शानु सार
ती दन मोबदला अनु ेय आहे. तथा प, लेखापर

पये 400/-

णात सादर केले या सं चकांम ये अशी साधन साम ी व यु त

दे यके वह र मालकाचे नावे अस याबाबत आढळू न आले नाह त.

8) उपरो त शासन नणयानु सार संब धत वह र मालकांशी मोबद या संदभात करारनामे करणे आव यक

असतांना काह करारनामे अपू ण अस याचे आढळू न आले.

4.343 नैसग क आप ती अंतगत केले या खचातील अ नय मततेबाबत.

पंचायत स मती मंठा, िज हा जालना, सन 2016-2017 (प र छे द

सन 2016-2017 म ये 2245 नैसग क आप ती
4,07,74,285/- खच टँ करदवारे पाणी पु रवठा व
अ भ ाय आहे त.

मांक 11) – पंचायत स मती, मंठा ने

यव थापन या लेखा शषाखाल

वह र अ ध हणासाठ

वषभरात र कम

पये

न द वला आहे . याबाबत खाल ल माणे
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1) महारा

शासन,

ाम वकास व जलसंधारण वभाग, प रप क

मांक लेखाप-2013/(7/13)/ व त-8,

दनांक 19/02/2013 अ वये वारं वार लेखी व मौ खक मागणी क नह लेखे/अ भलेखे न दश वणेबाबत संबं धीतावर

जबाबदार

2)

नि चत कर यांत यावी व संबं धीत जबाबदारावर नयमानु सार
माणक

मांक 12 दनांक 09/2016 र कम

शासक य कायवाह कर यांत यावी.

पये 2,48,094/- अ वये पाणी पु रवठा न करताच उ या

असले या टँ करचे भाडे अदा केलेले आहे. िज हा धकार , जालना यांनी मे. परफे ट रोडलाई स, जालना यां याशी
दनांक 09/02/2015 रोजी जो करारनामा केला आहे,

यानु सार जी.पी.एस.

णाल वर

या टँ कर या फे-याची न द

येईल, याच फे-या दे यकाकर ता अनु ेय राह ल, असे नमु द केले आहे. तसेच कायकार अ भयंता पाणी पु रवठा यांनी
िज हा धकार ,

जालना

यां याशी

झाले या

करारामधील

अट

व शथ नु सार

कायवाह

करणेबाबतचे

दनांक

27/09/2016 चे प ात नमु द केलेले आहे त. असे असतांनाह गट वकास अ धकार , मंठा यांनी पाणी पु रवठा न
करताच उ या असले या टँ करचे भाडे अदा केलेले आहे . याबाबत समथ नय खु लासा करावा.
के याचे

3)

या गावांत टँ कर लाव यांत आलेले आहेत,

माणकांव न दसु न येत.े महारा

शासन, पाणी पु रवठा व

3059/ . .13/पापु.-14, दनांक 01/02/1999 अ वये
ोत उपल ध आहे त,

ामपंचायत रानमळा या गावांसाठ

ते 25/05/2016 या कालावधीसाठ
22,000/- दे य असतांना

टँ करदवारे एकापे ा अ धक
दवासासाठ ) परं त,ु दोन

या गावांत वह र अ ध ह त केल ,

ी. मनोहर द तराव कांगणे रा. रानमळा यांचे दनांक 01/04/2016

दवसाचे भाडे

ामपं चायतीला एकाच

या या

आहे . प च दशवु न खा ी दशवावी.
2) टँ कर

णाम ये गट वकास अ धकार यांनी वर ल माणे माहे डसबर 2016
पये 3,10,38,521/- खच न द वलेला आहे . याबाबत

पये 7,13,886/-

टटबँक ऑफ है ाबाद, अंबड येथे भरणा केलेला
ती खेप

पये 9,40,570/- मे.परफे ट रोडलाई स, जालना यांना

आहे . दनांक 20/04/2016 रोजी राजेगांव उ व बदलु न अंबड जलशु द करण क
ऐवजी 90 क.मी.

मांक 17) – पंचायत स मती,

मांक एम.एच.46-2133 राजेगांव ते गु पं ी 2 खेपा रोज 45 क.मी.

04/04/2016 ते 10/07/2016 पयत र कम

ामपं चायतींना

दवशी पाणी पु रवठा केला असतांना दोन वेगवेगळे भाडे अदा

म ये खाजगी टँ करने पाणीपु रवठा करणेवर र कम
1) सबं धत दे यकावर आयकर र कम

पये 12,400/- संबं धीत

दवसाचे भाडे हे एकदाच दे ता येते, (एका

पंचायत स मती घनसावंगी, िज हा जालना, सन 2016-2017 (प र छे द

खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

पये

मतेनु सार ठर व यांत आलेले आहे. एका

4.344 खाजगी टँ करने पाणीपु रवठा अदायगीमधील अ नय मततेबाबत.
या लेखापर

माणे

दसू न येत.े िज हा धकार , जालना यांनी संबंधीत ठे केदाराशी

ामपंचायतीला पाणी पु रवठा असला तर ह

घनसावंगी या सन 2016-2017

पये 400/-

माणकांची तपासणी केल असता एकच टँ कर दोन

लावले आ ण दोन वेळेस टँ करभाडे अदा के याचे
केले या दरकरारानु सार एका टँ करचे संपु ण

मांक टं चाई/

या गावांत द ड कलोमीटर प रघा या आंतम ये पा याचे

पये 34,400/- चे दे यक अदा कर यांत आले आहे . जादा अदाई

णासाठ सादर केले या

कर यांत आलेले आहे .

व छता वभाग, शासन नणय

वह र अ ध हण कर यांत आल होती. 55 दवसाचे

जबाबदाराकडू न वसु ल कर यांत यावी.
5) लेखापर

वह र पाणी पु रवठयासाठ अ ध ह त

या ठकाणी टँ कर लावता येत नाह . असे असतांनाह

याच गावांत टँ कर लाव याचे दसू न येत.े
4)

याच गावातील

वास एका दवसासाठ 45 क.मी.

केला.

संब धत उदभव बदलणेबाबत आदे श दशवावे अ यथा र कम
पये 3,33,309/- संब धताकडु न वसु ल क न पु तता करावी.

माणे 7020 कमीचे जा तीचे

पये 47.48

ती कमी

दान केलेले

यामु ळे उ व 45 क.मी.

माणे 2 खेपच
े े 90 क.मी. जा त वाढले.

20/04/2016 ते 10/07/2016 साठ 78 दवसाचे 47.48 कमी

माणे दनांक

यामु ळे दनांक

दान करावे लागले.

माणे 7,020 कमीसाठ
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3) वाहन

मांक एमएच-21-5903 राजाटाकळी ते कुं भार पं पळगांव अंतर 20 क.मी. जाणे-येणे दनांक

20/03/2016 ते 19/04/2016 दनांक 20/04/2016 ते 30/05/2016 उदभव पं परखेड शवार ते कुं भार पं पळगांव
बदलु न दररोज 30 क.मी. जाणे-येणे

यामु ळे 3 खेपा रोजसाठ 30 क.मी. रोज अंतर वाढले. संबं धत उदभव

बदलणेबाबत आदे श दशवावे अ यथा र कम

पये 25.17

पये 54,367/- संब धताकडु न वसु ल क न पु तता करावी.
4) वाहन

मांक एमएच-16अेइ-612

ती कमी

पं परखेडा ते

माणे 72 दवसासाठ 2,160 कमीसाठ

लं बोणी अंतर 60

क.मी. जाणे-येणे

दनांक

14/04/2016 ते 30/04/2016 दनांक 01/05/2016 ते 10/07/2016 उदभव राणीऊंचेगांव ते लं बोणी बदलु न दररोज
110 क.मी. जाणे-येणे

यामु ळे 3 खेपा रोजसाठ 150 क.मी. रोज अंतर वाढले. संब धत उदभव बदलणेबाबत

आदे श दशवावे अ यथा र कम

पये 25.75

ती

कमी

2,66,512/- संब धताकडु न वसु ल क न पुतता करावी.
5) वाहन

माणे 69

दवसासाठ

10,350

कमीसाठ

पये

मांक एमएच-12-अे यु-1851 वाघमारे यांचे शेत ते वडीरामसगांव अंतर 20 क.मी. जाणे-येणे

दनांक 01/04/2016 ते 03/04/2016 दनांक 04/04/2016 ते 10/07/2016 उदभव रामसगांव ते वडीरासमगांव

बदलु न दररोज 70 क.मी. जाणे-येणे

यामु ळे 3 खेपा रोजसाठ 150 क.मी. रोज अंतर वाढले. संब धत उदभव

बदलणेबाबत आदे श दशवावे अ यथा र कम

पये 25.89

ती कमी

पये 3,72,816/- संब धताकडु न वसु ल क न पु तता करावी.
6) वाहन

माणे 96 दवसासाठ 14,400 कमीसाठ

मांक एमएच-04-बीजी-6664 घनसावंगी ते जांबसमथ अंतर 56

क.मी. जाणे-येणे

दनांक

01/04/2016 ते 30/04/2016 दनांक 01/05/2016 ते 10/07/2016 उदभव रोह णा बु. ते जांबसमथ बदलु न दररोज
88 क.मी. जाणे-येणे

यामु ळे 3 खेपा रोजसाठ 96 क.मी. रोज अंतर वाढले. संब धत उदभव बदलणेबाबत आदे श

दशवावे अ यथा र कम

पये 24.08

संब धताकडु न वसु ल क न पु तता करावी.
7) वाहन

ती

कमी

माणे 69

दवसासाठ 6,624

कमीसाठ

मांक एमएच-04-ट ए-2502 घनसावंगी ते जांबसमथ अंतर 56

पये 1,59,506/-

क.मी. जाणे-येणे

दनांक

01/04/2016 ते 30/04/2016 दनांक 01/05/2016 ते 10/07/2016 उदभव रोह णा बु. ते जांबसमथ बदलु न दररोज
88 क.मी. जाणे-येणे

यामु ळे 3 खेपा रोजसाठ 96 क.मी. रोज अंतर वाढले. संब धत उदभव बदलणेबाबत आदे श

दशवावे अ यथा र कम

पये 24.14

संब धताकडु न वसु ल क न पु तता करावी.
8) वाहन

ती

कमी

माणे 69

मांक एमएच-12-ट ए-3377 उ कडगांव ते

दवसासाठ 6,624

कमीसाठ

वरगांवतांडा अंतर 52 क.मी. जाणे-येणे

01/04/2016 ते 31/05/2016 दनांक 01/06/2016 ते 10/07/2016 उदभव रोह णा बु. ते
दररोज 102

क.मी. जाणे-येणे

यामु ळे 3 खेपा रोजसाठ

बदलणेबाबत आदे श दशवावे अ यथा र कम

पये 24.52

पये1,39,764/- संब धताकडु न वसु ल क न पु तता करावी.
9) वाहन

पये1,59,903/-

150

दनांक

वरे गांवतांडा बदलु न

क.मी. रोज अंतर वाढले. संब धत उदभव

ती कमी

माणे 38 दवसासाठ 5,700 कमीसाठ

मांक एमएच-12-7659 तळे गांव ते रा णउं चेगांव अंतर 36

क.मी. जाणे-येणे

दनांक

19/04/2016 ते 15/06/2016 दनांक 15/06/2016 ते 10/07/2016 उदभव अंबड ते राणीउं चेगांव बदलु न दररोज
86

क.मी. जाणे-येणे

यामु ळे 3 खेपा रोजसाठ 150

अनू पालन दशवावे.

10) वाहन

मांक एमएच-17-7664

क.मी. रोज अंतर वाढले. संब धत उदभव बदलणेबाबत

व हर ते रा णउं चेगांव अंतर 38

क.मी. जाणे-येणे

दनांक

15/04/2016 ते 14/06/2016 व दनांक 15/06/2016 ते 10/07/2016 उदभव अंबड ते राणीउं चेगांव बदलु न दररोज
70 क.मी. जाणे-येणे यामु ळे 3 खेपा रोजसाठ 96
दशवावे अ यथा र कम

पये 24.64

संब धताकडु न वसु ल क न पु तता करावी.
11) वाहन

ती

कमी

क.मी. रोज अंतर वाढले. संब धत उदभव बदलणेबाबत आदे श
माणे 24

दवसासाठ 2,304

कमीसाठ

मांक एमएच-04-5373 घनसावंगी ते बोरगांव अंतर 50 क.मी. जाणे-येणे 2

पये 56,770/-

पसाठ दररोज

100 कमी जाणे-येणे दनांक 15/05/2016 ते 21/05/2016 पयत व दनांक 22/05/2016 ते 05/07/2016 उदभव
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अंबड फ टर ते बोरगांव बदलु न दररोज 110 क.मी. जाणे-येणे

यामु ळे 3 खेपा रोजसाठ 230 क.मी. रोज अंतर

वाढले. संब धत उदभव बदलणेबाबत आदे श दशवावे अ यथा र कम
2,300 कमीसाठ

12) वाहन

जाणे-येणे

पये 23.62

ती कमी

पये 54,326/- संब धताकडु न वसु ल क न पु तता करावी.

माणे 10 दवसासाठ

मांक एमएच-31-3709 चं कला सु रेश शं दे यांच व हर ते सरफग हाण अंतर 68 क.मी.

दनांक 01/04/2016 ते 30/04/2016 व

दनांक 01/05/2016 ते 10/06/2016 उदभव रो हणा ते

सरफग हाण बदलु न दररोज 90 क.मी. जाणे-येणे यामु ळे 3 खेपा रोजसाठ 66 क.मी. रोज अंतर वाढले. संब धत
उदभव बदलणेबाबत आदे श दशवावे अ यथा र कम
कमीसाठ

पये 82,800/- संब धताकडु न वसु ल क न पु तता करावी.

13) वाहन

74 क.मी.
क.मी.

पये 24/-

मांक एमड

ती दवस

पये 25.7705

कमी.

माणे 23

माणे

पये 1,67,818/- अदा केले आहे त. जा तीचे र कम

व छता वभाग, शासन नणय

य ात 6,512 क.मी.चे

माणप

ती

पये 83,909/- अदाईबाबत

मांक ट

मांक 4 मधील तरतु द नु सार

यु

य

यु एम /2010/ . ं .149/पापु-12, दनांक
ोताजवळ जावु न

संक लत कर याची तरतु द आहे. तथा प, अशी कायवाह के याचे दसु न येत नाह . सबब

या ठकाणापासु न उ वाचे अंतर नि चत करणे श य होत नाह .

टं चाईमु ळे टँ कर लावणेबाबतचे

3,450

पये 83,909/- संब धताकडु न वसु ल क न अनु पालन दशवावे.

30/10/2010 मधील उपप र छे द
कर यात आलेला आहे ,

दवसासाठ

यु पी-8660 दनांक 25/05/2016 ते 10/07/2016 लामणवाडी एका फेर चे अंतर

माणे 44 दवसाचे 3,256 क.मी. अनु ेय आहे. परंत,ु

खु लासा करावा, अ यथा र कम
14) पु रवठा व

ती

ामपं चायतचे

ताव,

यासोबतचे अ भलेख,े स म

ोताची मा हती

या गावात पाणीपु रवठा
संब धत गावास पाणी

ा धका-यांचे

व हर अंतर

इ याद अ भलेखे लेखाप र णास दश वलेले नाह त. यामु ळे संब धत गावाची लोकसं या कती, यानु सार

कती टँ करची आव यकता होती, नेमु न दले या उ वाव नच पाणी पु रवठा झाला कं वा नाह, उ वाचे अंतर यो य

घेतले कं वा नाह , याबाबत खा ी करता आल नाह .

15) शासन नणय दनांक 27/02/2008 मधील तरतु द तसेच िज हा धकार यांचे आदे शानु सार सदर ल

गावांम ये पु ढ ल वष

प या या पा याची टं चाई नमाण होऊ नये

आराखडे तयार क न घे यात येऊन

यात पेयजल

हणु न

ामपांचायतीकडु न टं चाई

तबंधा मक

ोत बळकट करण व भु जल संप ती या उपल धतेत सात य

राह यासाठ राबवावया या जलसंधारण व पु नभरण योजनाचा समावेश कर यात यावा, याबाबतची सव जबाबदार
तह सलदार व गट वकास अ धकार यांची रा हल. असे असतांना वारं वार
होऊन मोठया

योजना इ याद अशा

कारे पा याचा

रा

य पेयजल योजना, शवकाल न पाणी पु रवठा योजना, जलसंधारण

ोत उपल ध हो यासाठ

य न होणे आव यक आहे त.

16) महारा

गु तेदारांना र कम

व वध योजना राबवु न भु जल साठा वाढ व याबाबत

िज हा प रषद व पंचायत स मती लेखा सं हता 1968 चे
दान झाल

कं वा कसे, याची खा ी करता आल नाह .

4.345 नैस गक आप ती अंतगत इंिजन भाडे, वह र / बोअर अ ध हण

पंचायत स मती बीड, िज हा बीड, सन 2016-2017 (प र छे द

दानातील अ न मतता.

मांक 14) – पंचायत स मती, बीड सन

2015-2016 व 2016-2017 म ये इंिजन भाडे, वह र / बोअर अ ध हणाचा मोबदला
याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.
1) महारा

नयम 20 50 नु सार संब धत

दान के यानंतर संब धताकडु न प च पावती घेणे आव यक असतांना अशा पोचपाव या

लेखाप र णास न दश व याने संब धतांना र कम

शासन, पाणी पु रवठा व

पापु-14, दनांक 30/04/2012 व शासन नणय
महारा

नमाण

माणात पाणीपु रवठा कामी खच होत अस याने ठोस अशा योजनांची अंमलबजावणी वर ल

अ धका यांनी के याचे दसु न येत नाह .
जाणीवपु व क

याच गावांम ये पाणी टं चाई

व छता

वभाग, शासन

नणय

दान कर यात आलेला आहे .

मांक टंचाई 2012/ . .53 /

मांक टं चाई 1008/ . .05/पापु-14, दनांक 25/03/2008 अ वये

प या या पाणी पु रवठयाचे अ ध हण अ ध नयम 1983 मधील कलम 8 म ये 1992 म ये केले या

सु धारणेनु सार पाणी टंचाई या कालावधीम ये अ धगह त केले या व हर या मोबद याचे सु धा रत दर मंजू र केलेले
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आहे त.

यानु सार “खाजगी व हर अ ध ह त के यानंतर

या व हर मालकाने पाणी काढ यासाठ

पंप व वदयु त कने शनसह साधन सामु ी उपल ध क न दल नस यास
300/- या कमाल मयादे त व व हर मालकाने पाणी काढ यासाठ
साधन सामु ी उपल

द क न दल अस यास

त दन र कम

वदयु त / डझेल

ती दन र कम

पये र कम

पये

वदयु त पंप / डझेल पंप व व यु त कने शनसह
पये 400/- कमाल मयादे त

व हर अ ध हण

मोबदला दयावयाचा असू न वर ल माणे नि चत कर यात आलेला मोबद या संदभात व हर मालकांशी कायदे शीर
करार कर यात येवू न

वह र अ ध हण मोबद याची र कम दर तीन म ह यांनी वेळ या वेळी संबं धताना अदा

करणेबाबत शासन आदे शात सू चना आहे त. सदर मोबदला र कम
नाह .

2) सोबतचे ववरणप ातील

माणका वये केले या

पये 400/- दे णेबाबत

ा धकार उपल ध झालेला

दानाम ये गट वकास अ धकार , पं चायत स मती, बीड

यां या आदे शा वये मौजे पाल , उखंडा, उपळी आ ण लं बा ई इ याद येथील तलावावर इंिजन भाडयाने लाव यांत
आलेल असू न याची

ती दन र कम

इंिजन भाडेची अदाई र कम
लाव यानंतर यांना र कम

पये 400/- नु सार भाडे अदाई कर यांत आलेल आहे. तलावावर लावले या

पये 8,11,400/- कर यांत आलेल

पये 400/-

आहे . संबं धताचे तलावावर इंिजन भाडयाने

ती दन भाडे अनु ेय नसतांना अदाई केलेल आहे. यामु ळे र कम

6,09,300/- अ त दान झालेले आहे . सन 2016-2017 म ये अशा
करणांचा गट वकास अ धकार यांनी आढावा घेणे आव यक आहे .

कार या इंिजनभाडे

पये

दान केले या सव

3) वर नमू द केले या वह र / बोअर अ ध हणाबाबत वभागाने उपल ध क न दले या संबं धत वह र

मालकाचा अ ध हण
कं वा दे यकासोबत
ा धका या या

तावात वदयु त कने शन अस याबाबत महारा

रा य वदयु त वतरण कंपनीचे

माणप

दान कालावधीचे वदयु त दे यके न जोड याने कं वा वभागा या उपअ भयंता या कं वा स म

थळ पाहणी अहवालात वदयु त कने शन कं वा डझेल पंप अस याचे नमु द नाह.

कर यात आलेले सरसकट र कम

पये 400/- दराने

दान नयमबाहय ठरते.

4) सन 2016-2017 म ये पाणी पु रवठा कर यात आले या अ ध हण आदे शाम ये

यामु ळे

यांना

य ात पाणी

पु रवठया या कालावधी हा सु वातीचा / अगोदरचा असताना तहसील कायालय बीड यांचे वह र / बोअर अ ध हणाचे

आदे शानंतर या तारखेचे आहे त. तर काह आदे श अ ध हण कालावधी संप यानंतरचे आहेत. तसेच दे यकासोबत
जोड यात आलेले आदे श झेरॉ स
साशंकता नमाण होते.

अ ध हणाचे आदे शानंतर

ती आहे त.

यामु ळे सदरचे आदे श तह सल कायालयाने

नग मत के याबाबत

ा त झालेले असताना आदे शापु व च वह र/बोअर अ ध हण के याचे दसु न येत.े

हणजेच तहसील कायालया या आदे शापु व च पाणी पु रवठा कर यात आलेला आहे.
4.346 खाजगी पाणी टँ करने पाणी टंचाई

त गावांना पाणीपु रवठा दे यकातील अ नय मततेबाबत.

पंचायत स मती बीड, िज हा बीड, सन 2016-2017 (प र छे द

2017 म ये वर ल ठे केदाराने टँ कर दारे
26/08/2016 अ वये र कम

प याचे पाणी पु रवठा केले या दे यकाचे

पये 52,54,296/-

1) िज हा धकार यांचे आदे शातील अट

हजर कर यात येईल, यावेळी

मांक 16) – पंचायत स मतीने सन 2016-

या या

माणक

मांक 40,

दान केलेले आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
मांक 13 व 14 नु सार टँ कर

मतेबाबतची

तसेच पंचायत स मतीकडे आर.सी. बु कची झेरॉ स

या दवशी पाणी वाहतु क चे कामी

माणे सादर कर याची जबाबदार वहातु क ठे केदाराची राह ल.

त, गाडीमालकाचे पॅनकाड जमा करणे तसेच टँ कर कोण या

गांवी पाणी पुरवठा कर त आहे , याबाबत टँ कर या काचावर गांव नमू द करणे आव यक असतांनाह
स मतीकडे

ा त आर.सी.बु क या झेरॉ स

दनांक

पंचायत

ती अथवा आर.सी.बु क लेखापर

णास मागणी क नह उपल ध क न

2) मु य कायकार अ धकार , िज हा प रषद, बीड यांनी तसेच उप

ादे शक प रवहन अ धकार , बीड यांनी

दे यांत आ या नाह त.
आर.सी.बु क

माणे टँ करची भारवाहन

अ भले याव न टँ कर दे यका या

मता

मा णत केलेल याद या आधारे टँ करचे लॉगबु स, सं चका इ याद

दानाची तपासणी केल असता संबं धत ठे केदारास टँ कर या

मा णत भार वाहन
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मतेपे ा जादा भार

र कम

मतेने टँ करचे

त दन भाडे व

ती क.मी. भाडे आदा कर यात आ याने नवड म ह यांम ये

पये 4,52,281/- एवढया रकमेचे अ त दान झालेले आहे . तसेच दे यकातील टँ कर

मांक MRL-3672,

MH-23-6003, MH-23-0254, MH-43-E-6927, MH-23-4594, MH-23-1955, MH-12-UA-1191, MH-16-B2770, MH-21-5266, MH-06-AC-472, MH-23-5502 या सव टँ करचे आर.सी.बु क
अ भलेख उपल ध झाले नस याने सदर ल टँ करचे
आहे .

सदर बाब उदाहरणादाखल असु न सव
3) महारा

दनांक 15/03/2014 म ये

जी.पी.एस.
नाह त.

माणप

दानांचा आढावा घे यात येवु न सु यो य कायवाह करणे आव यक
छता

शासन, पाणी पु रवठा व

वभाग, शासन प रप क
व छता वभागाचे प

नद शत के यानु सार टँ करवर जीपीएस

णाल

णाल चे नोडल अ धकार यांचेकडे बसवु न घेवू न सदर संगणक य

आव यक आहे . जी.पी.एस.

मतेबाबतचे

दान सु यो य झाले अस याबाबत पडताळणी करता आलेल नाह .

शासन, पाणी पु रवठा व

दनांक 04/01/2014 व महारा

माणे वाहन

मांक 2013/ . ं .41/पापु-14

जा. ं .टं चाई/

बसवु न

याचे

. .20/पापु-14/

नयं क उपकरण

णाल दारे टँ कर फे यावर ल

णाल व न टँ कर फे या या अंतराबाबत या अहवालावर संबं धत अ धका यां या

4) स मतीने पाणी पु रवठा झा याचे

वा

ठे वणे
या

येक आठवडया या शेवट गट वकास अ धकार / तहसीलदार यांचेकडे

सादर करणे आव यक आहे व सदर

माणप

मळा यानंतरच टँ कर या बलाची अदायगी कर यात यावी,

असे शासन आदे श आहे त. तथा प, सदरचे अहवाल सं चकेत आढळु न आले नाह त.

5) नवड म ह यां य तर त इतर म ह यातील दे यकांम ये वर ल माणे अ नय मतता झा याची श यता

नाकारता येत नाह .

4.347 शासक य पाणी पु रवठा खाजगी टँ करने पाणी टं चाई

त गावांना पाणी पु रवठा दे यकातील अ नय मतता.

पंचायत स मती गेवराई, िज हा बीड, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 5) – पंचायत स मतीने सन

2016-2017 म ये वर ल ठे केदारांनी टँ कर वारे पाणी पु रवठा केले या दे यकाचे 2
2,28,87,458/-

दान केले आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

1) मु य कायकार अ धकार , िज हा प रषद, बीड यांनी तसेच उप

आर.सी.बु क

ामाणे टँ करची भारवाहन

मता

मांक जा. .56/आ था/उप ापका/2017,

प ानु सार िज हा प रषदे ला

ा त असलेल )

टँ करचे

ती

दे यका या

ती

मा णत केलेल याद (उप

22,83,205/- असे एकु ण र कम

ादे शक प रवहन कायालय, बीड यांचे प
मांक 65,

ामा णत भारवाहन

क.मी. भाडे अदा कर यात आ याने अनु मे र कम

मतेपे ा जादा

4.348 शासक य पाणी पु रवठा खाजगी टँ करने पाणी टं चाई

2016-2017 म ये ठे केदारांनी टँ कर वारे पाणी पु रवठा केले या दे यकाचे 5
दान केल आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.

तसेच पंचायत स मतीकडे आर.सी. बु काची झेरॉ स

मांक 11) – पंचायत स मतीने सन

माणका वये र कम

मांक 13 व 14 नु सार टँ कर

मतेबाबतची

दानाची पु न: च खा ी

त गावांना पाणी पु रवठा दे यकातील अ नय मतता.

पंचायत स मती माजलगाव, िज हा बीड, सन 2016-2017 (प र छे द

या या

ठरते.

मते बाबतचे अ भलेखे उपल ध झाले नस याने सदर ल टँ करचे

दान झाले अस यास ते पण वसु ल करणे आव यक आहे.

1) िज हा धकार यांचे आदे शातील अट

मतेने

पये 45,88,408/- व

पये 68,71,613/- एवढया रकमेचे अ त दान झालेले असू न ते वसु लपा

दान सु यो य झाले अस याबाबत पडताळणी करता आलेल नाह . पंचायत स मतीने या

हजर कर यात येईल, यावेळी

दनांक 05/04/2017

या आधारे टकरचे लॉगबु स, सं चका इ याद अ भले याव न टँ कर

2) 300 टँ करचे आर.सी. बु क माणे

क न जादा

पये

ादे शक प रवहन अ धकार , बीड यांनी

दनांक 29/03/2017 आ ण प

दानाची तपासणी केल असता संबं धत ठे केदारास टँ कर या
दन भाडे व

माणका वये र कम

पये 79,73,323/-

या दवशी पाणी वाहतु क चे कामी

माणे सादर कर याची जबाबदार वाहतु क ठे केदाराची राह ल.

त, गाडीमालकाचे पॅनकाड जमा करणे तसेच टँ कर कोण या
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गांवी पाणी पु रवठा कर त आहे, याबाबत टँ कर या काचावर गांव नमू द करणे आव यक असतांनाह
स मतीकडे

ा त आर.सी. बु का या झेरॉ स

दे यात आ या नाह त. तसेच उपरो त

ती अथवा आर.सी. बु के लेखापर

माणकांचे

2) मु य कायकार अ धकार , िज हा प रषद, बीड यांनी तसेच उप
ामाणे टँ करची भारवाहन

मता

मांक जा. .56/आ था/उप ापका/2017,

प ानु सार िज हा प रषदे ला
दे यका या
टँ करचे

ा त असलेल )

माणका वये

ादे शक प रवहन अ धकार , बीड यांनी

ादे शक प रवहन कायालय, बीड यांचे प

दनांक 29/03/2017 आ ण प

मांक 65,

दनांक 05/04/2017

या आधारे टकरचे लॉगबु स, सं चका इ याद अ भले याव न टँ कर
ामा णत भारवाहन

ती क.मी. भाडे अदा कर यात आ याने अनु मे र कम

76,950/- असे एकुण र कम
वर नमू द

मा णत केलेल याद (उप

दानाची तपासणी केल असता संबं धत ठे केदारास टँ कर या

ती दन भाडे व

णास मागणी क नह उपल ध क न

दान केले या टँ कर दे यक न तीला / सं चकेत पाणीपु रवठा

करणेबाबत तह सलदार यांचे आदे श लेखाप र णास उपल ध झाले नाह त.
आर.सी.बु क

मतेपे ा जादा

दान केले या दे यकातील 08 टँ कर,

या सव टँ करचे आर.सी. बु क

माणक

माणे

माणक

मांक 14) – पंचायत स मतीने सन

2016-2017 म ये वर ल ठे केदारानी टँ कर दारे प याचे पाणी पु रवठा केले या दे यकाचे र कम
दान केले आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.
1) िज हा धकार यांचे आदे शातील अट

मांक 13 व 14 नु सार टँ कर

मतेबाबतची

तसेच पंचायत स मतीकडे आर.सी. बु कची झेरॉ स

पये 54,67,459/-

या दवशी पाणी वाहतु क चे कामी

माणे सादर कर याची जबाबदार वहातु क ठे केदाराची राह ल.

त, गाडीमालकाचे पॅनकाड जमा करणे तसेच टँ कर कोण या

गांवी पाणी पु रवठा कर त आहे, याबाबत टँ कर या काचावर गांव नमू द करणे आव यक असतांनाह
स मतीकडे

दान

त गावांना पाणीपु रवठा दे यकातील अ नय मततेबाबत.

पंचायत स मती अंबेजोगाई, िज हा बीड, सन 2016-2017 (प र छे द

या या

दान सु यो य

दानाची पु न: च खा ी क न जादा

झाले अस यास ते पण वसु ल करणे आव यक आहे.

दान

दान केले या दे यकातील 3 टँ कर

मतेबाबतचे अ भलेखे उपल ध झाले नस याने सदर ल टँ करचे

झाले अस याबाबत पडताळणी करता आलेल नाह . पं चायत स मतीने या

हजर कर यात येईल. यावेळी

ठरते. तसेच

मांक 1 दनांक 06/09/2016 अ वये

मांक 15 दनांक 16/09/2016 अ वये

4.349 खाजगी पाणी टँ करने पाणी टंचाई

मतेने

पये 1,84,864/-, 45,516/-,

पये 3,07,330/- एवढया रकमेचे अ त दान झालेले असू न ते वसु लपा

केले या दे यकातील 4 टँ कर व

पंचायत

ा त आर.सी.बु क या झेरॉ स

पंचायत

ती अथवा आर.सी.बु के लेखापर

णास मागणी क नह उपल ध क न

2) मु य कायकार अ धकार , िज हा प रषद, बीड यांनी तसेच उप

ादे शक प रवहन अ धकार , बीड यांनी

दे यांत आ या नाह त.
आर.सी.बु क

माणे टँकरची भारवाहन

मता

मांक जा. ं .56/आ था/उप ापका/2017,

प ानु सार िज हा प रषदे ला
दे यका या

मा णत केलेल याद (उप

दनांक 29/03/2017 आ ण प

ा त असलेल )

त दन भाडे व

त दन

मांक 65,

ती

मा णत भारवाहन

3) महारा

ठरते.

शासन, पाणी पु रवठा व

दनांक 04/01/2014 व महारा

छता

शासन, पाणी पु रवठा व

व छता

वभागाचे प

मांक 2013/ . ं .41/पापु-14

मांक जा. ं .टंचाई/ . ं .20/

णाल बसवु न याचे नयं क उपकरण

णाल चे नोडल अ धकार यांचेकडे बसवु न घेवू न सदर संगणक य णाल दारे टँ कर फे यावर ल

आव यक आहे . जी.पी.एस.

णाल चा अहवाल उपल ध झाला नाह .

पये

पये 12,03,479/- एवढया रकमेचे

वभाग, शासन प रप क

पापु-14, दनांक 15/03/2014 म ये नद शत के यानु सार टँ करवर जीपीएस
जी.पी.एस.

मतेपे ा जादा भार

क.मी. भाडे अदा कर यांत आ याने अनु मे र कम

5,85,408/-, 4,13,163/- व 34,296/-, आ ण 1,70,612/- असे एकुण र कम
अ त दान झालेले असू न ते वसु लपा

दनांक 05/04/2017

या आधारे टँ करचे लॉगबु स, सं चका इ याद अ भले यांव न टँ कर

दानाची तपासणी केल असता संबं धत ठे केदारास टँ कर या

मतेने टँ करचे

ादे शक प रवाहन कायालय बीड यांचे प

ठे वणे
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4) महारा

शासन, पाणी पु रवठा व

व छता

वभाग,

मांक टं चाई-1002/ . .290/पापु-14,

19/09/2002 नु सार टँ कर/इतर वाहनाने पाणी पु रवठा मंजू र झा यानंतर
व हत

माणात

य ात ठरवू न दले या वेळाप कानु सार व

य ात गांव / वाडीला पाणी पु रवठा होतो कं वा नाह , यावर दे खरे ख ठे वणे तसेच पाणीपु रवठा

करतांना काह गैर कार होत अस यास ते शासना या नदशनास आणू न दे यासाठ
स मती

थापन करणे आव यक आहे . पाणी पु रवठादारास मंजु र

होतील, टँ करची

मता कती असेल, इ याद तपशीलवार वेळाप क तयार क न

सु वातीस संबं धत गावा या

ाम पाणीपु रवठा व

यानु सार पाणी पु रवठा झा याचे

माणप

5) पाणी उ व वह र ची व टंचाई

मळा यानं तरच टँ कर या

येक दवशी टँ कर या कती फे या

दे णे आव यक आहे . परं त,ू अशी

माणप

येक आठवडया या

नाह त.

पंचायत स मती केज, िज हा बीड, सन 2016-2017 (प र छे द

यामु ळे

2016-2017

म ये

1,31,66,800/- चा खच केलेला आहे . सदर वषातील लेखापर

वह र

व

बोअर

णासाठ

दानातील

कमी यो य

मांक 8) – सदरबाबत र कम

1,31,66,800/- खच कर यात आला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
सन

माणप

बलाची अदायगी कर यात यावी, असे

वह र व बोअर अ ध हणा या खचाबाबत.

केज

त

सं चकेत नाह त.

पीडो मटर या न द

अस याबाबतचे खातरजमा करता आल नाह .

स मती,

याची

त गावाची गट वकास अ धकार व तहसीलदार यांनी संयु त पाहणी

6) वाहना या लॉगबु कातील न द वर

पंचायत

यांनी गाम

व छता स मतीस उपल ध क न दे णे आव यक आहे. स मतीने

शासन आदे श आहे त. तथा प, सदरचे अहवाल सं चकेत आढळु न आले नाह त.

4.350

व छता

येक आठवडया या शेवट गट वकास अ धकार / तहसीलदार यांचेकडे

सादर करणे आव यक आहे व सदर

माणप

ाम पाणी पु रवठा व

आदे शानंतर गट वकास अ धकार

व छता व पाणी पु रवठा स मतीस पाणी पु रवठा या तार ख नहाय वेळाप क,

क न अंतराची

दनांक

अ ध हणाकर ता

र कम

पये
पये

नवड केले या म ह याचे दे यके तपासु न

अ भ ाय न द व यात येत आहेत. परं त,ु सदरचे अ भ ाय पू ण वषातील खचास लागु राहतील. याबाबत खाल ल माणे
अ भ ाय आहे त:-

1) सन 2016-2017 म ये पाणी पु रवठा कर यात आले या अ ध हण आदे शाम ये

य ात पाणी

पु रवठया या कालावधी हा सु वातीचा / अगोदरचा असतना, तहसील कायालय केज यांचे वह र / बोअर अ ध हणाचे
आदे श उपरो त रकाना

मांक 6

माणे नंतर या तारखेचे आहे त. आदे शावर अ ध हण सु

के याचा दनांक नमु द

आहे . परं त,ु बंद कर याचा दनांक नमु द नाह . तसेच दे यकासोबत जोड यात आलेले आदे श झेरॉ स

ती आहेत.

यामु ळे सदरचे आदे श तह सल कायालयाने नग मत के याबाबत साशंकता नमाण होते.

येते.

अ ध हणाचे आदे शानंतर

ा त झालेले असताना आदे शापु व च

वह र / बोअर अ ध हण के याचे

हणजेच तहसील कायालया या आदे शापु व च पाणी पु रवठा कर यात आलेला आहे.

अ तर त दवस 5,921 व अ त दान र कम
2) वह र व न जर

याकर ता यां या

वा

पये 23,68,400/- आहे .

ाम थांना पाणी दले असेल, तर कोण या

या घेणे अ नवाय असताना तशा

कार या

वा

ाम थांनी

घे यात आल नाह .

पाणीपु रवठा

अ नय मततेबाबत

खासगी

पाणी

टँ करने

पाणी

टं चाई

पंचायत स मती पाटोदा, िज हा बीड, सन 2016-2017 (प र छे द

2016-2017 म ये वर ल ठे केदारांनी टँ कर वारे
पये 37,08,121/-

माणक नहाय

याचा दै नक फायदा घेतला,

या घेत या नस याचे दसु न येत.े

3) गावातील पाणी टंचाई या दे यकासोबत याकालावधी कर ता तलाठ यांची

4.351 शासक य

याचा

दसु न

त

वा र अ नवाय असताना ती

गावांना

पाणीपु रवठा

मांक 7) – पंचायत स मतीने सन

प याचे पाणी पु रवठा केले या दे यकाचे 2

दान केल आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

दे यकातील

माणका वये र कम
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1) मु य कायकार अ धकार , िज हा प रषद, बीड यांनी तसेच उप ादे शक प रवहन अ धकार , बीड यांनी

आर सी बु क

माणे टँ करची भारवाहन

मांक जा

मता

मा णत केलेल याद (उप ादे शक प रवहन कायालय, बीड यांचे प

56/आ था/उप ापका/2017, दनांक 29/03/2017 प ानु सार िज हा प रषदे ला

आधारे टँ कर लाँगबु स सं चका इ याद अ भले याव न टँ कर दे यका या
जोडले या जोडप
मतेने टँ करचे

1 व 2

ती

दन भाडे व

12,14,153/- व र कम
वसु लपा

ठरते.

2) जोडप

माणे संबं धत ठे केदारास टँ कर या
ती

दन

ती

21,32,664/- व र कम
स मतीने या

नाह . जोडप

4.352 शासक य

माणे वाहन

पाणीपु रवठा

अ नय मततेबाबत.

खासगी

मतेबाबतचे अ भलेखे उपल ध झाले

टँ करने

पाणी

टं चाई

त

गावांना

पाणीपु रवठा

मांक 13 व 14 नु सार टँ कर

मतेबाबतची

तसेच पंचायत स मतीकडे आर सी बु कची झेराँ स

दे यकातील

मांक 3) – पंचायत स मतीने सन

प याचे पाणी पु रवठा केले या दे यकाचे 4

1) िज हा धकार यांचे आदे शातील अट
या या

माणका वये र कम

या दवशी पाणी वाहतु क चे कामी

माणे सादर कर याची जबाबदार वाहतु क ठे केदाराची राह ल.

त, गाडी मालकाचे पॅनकाड जमा करणे तसेच टँ कर कोण या

गावी पाणी पु रवठा कर त आहे, याबाबत टँ कर या काचावर गाव नमू द करणे आव यक असतानाह
स मतीकडे

ा त आर सी बु क या झेराँ स

दे यात आ या नाह त.

पये

पये 22,42,139/- इतक र कम येते. पं चायत

दान केल आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

हजर कर यात येईल, यावेळी

दान सु यो य झाले

मांक 3 व 4 यांची र कम अनु मे र कम

पंचायत स मती परळी, िज हा बीड, सन 2016-2017 (प र छे द

पये 58,70,099/-

पये

दान झाले अस यास ते पण वसु ल करणे आव यक आहे.

पाणी

2016-2017 म ये वर ल ठे केदारांनी टँ कर वारे

मतेपे ा जादा भारवाहन

उपल ध न के यामु ळे सदर ल टँ करचे

पये 1,09,475/- असे एकूण र कम

दानाची पु नः च खा ी क न जादा

मा णत भारवाहन

पये 14,65,981/- चे अ त दान झालेले असु न ते

3 व 4 मधील सव टँ करचे आर सी बु क

नाह . तसेच उप ादे शक प रवहन कायालय, बीड यांचे प

या

दानाची तपासणी केल असता सोबत

कमी भाडे अदा कर यात आ याने अनु मे रक्कम

पये 2,51,827/- असे एकूण र कम

अस याबाबतची पडताळणी करता आल

ा त असलेला)

ती अथवा आर सी बु के लेखापर

पंचायत

णास मागणी क नह उपल ध क न

2) मु य कायकार अ धकार , िज हा प रषद, बीड यांनी तसेच उप ादे शक प रवहन अ धकार , बीड यांनी

आर सी बु क
मांक जा

माणे टँ करची भारवाहन

मता

मा णत केलेल याद (उप ादे शक प रवहन कायालय बीड यांचे प

56/आ था/उप ापका/2017, दनांक 29/03/2017 प ानु सार िज हा प रषदे ला

आधारे टँ कर लाँगबु स सं चका इ याद अ भले याव न टँ कर दे यका या
2, 3 व 4

दन भाडे व

माणे संबं धत ठे केदारास टँ कर या
ती

दन

ती

3) जोडप

मतेने टँ करचे

ती

5, 6, 7, व 8 मधील सव टँ करचे आर सी बु क
नाह . जोडप

ठरते. सदर

मतेबाबतचे अ भलेखे उपल ध

उपल ध न के यामु ळे सदर ल टँ करचे

3,03,136/-, 17,04,168/-, 5,23,246/- व 3,07,823/- असे एकू ण
दानाची पु नः च खा ी क न जादा

माणे वाहन

1,

पये 52,596/-, 7,458/-,

दानावर नयमानु सार सु यो य कायवाह करणे आव यक आहे .

झाले अस याबाबतची पडताळणी करता आल

4) जोडप

मतेपे ा जादा भारवाहन

पये 7,66,173/- चे अ त दान झालेले असु न ते वसु लपा

झाले नाह . तसेच उप ादे शक प रवहन कायालय बीड यांचे प

स मतीने या

या

दानाची तपासणी केल असता जोडप

कमी भाडे अदा कर यात आ याने अनु मे र कम

97,860/- व 6,08,259/- असे एकूण र कम
बाब उदाहरणादाखल असू न सव

मा णत भारवाहन

ा त असलेला)

दान सु यो य

मांक 5, 6, 7, व 8 यांची र कम अनु मे

पये 28,38,373/- इतक र कम येते. पं चायत

दान झाले अस यास ते पण वसु ल करणे आव यक आहे.

मांक 5 मधील अनु मांक 04 व 06 टँ कर

मांक MTB 3737 नु सार आचायटाकळी येथे

दनांक 29/05/2016 ते 31/05/2016 तसेच 29/07/2016 ते 31/07/2016 या कालावधीम ये टँ कर या खेपा

दशव यात आले या आहे त.

य ात 3 व 3 अशा एकू ण 6 दवस होत असताना 31 व 31 असे एकू ण 62 दवस

1080
दशवू न र कम

पये 61,918/- अदाई केलेल आहे . परंत,ु

आव यक होते. जादा अदाई र कम
4.353

य ात र कम

पये 35,852/- वसू लपा

ठरते.

वह र व बोअर अ ध हणा या खचाबाबत.

पंचायत स मती धा र, िज हा बीड, सन 2016-2017 (प र छे द

सन 2016-2017 म ये वह र व बोअर अ ध हणाकर ता र कम
वषातील लेखापर

णासाठ

पये 26,066/- इतक अदा करणे

नवड केले या म ह यांम ये उपरो त

मांक 5) – पंचायत स मती, धा र चे

पये 30,13,200/- चा खच केलेला आहे . सदर
माणे र कम

तपासु न अ भ ाय न द व यात येत आहेत. याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

पये 14,15,500/- चे दे यके

1) सन 2016-2017 म ये पाणी पु रवठा कर यात आले या अ ध हण आदे शाम ये

य ात पाणी

पु रवठया या कालावधी हा सु वातीचा / अगोदरचा असतना तहसील कायालय धा र यांचे वह र / बोअर अ ध हणाचे
आदे श उपरो त रकाना
झेरॉ स

मांक 5

माणे नंतर या तारखेचे आहेत. तसेच दे यकासोबत जोड यात आलेले आदे श

ती आहे त. यामु ळे सदरचे आदे श तह सल कायालयाने नग मत के याबाबत साशंकता नमाण होते.

अ ध हणाचे आदे शानंतर

ा त झालेले असताना आदे शापु व च वह र/बोअर अ ध हण के याचे दसु न येत.े

हणजेच तहसील कायालया या आदे शापु व च पाणी पु रवठा कर यात आलेले दवस 1,375 इतके असु न

919 दवस
200/-

ती दन र कम

माणे र कम
2)

माणक

पये 400/-

माणे र कम

पये 91,200/- असे एकू ण र कम

पये 3,67,600/- व 456 दवस

पये 4,58,800/- इतक वसु लपा

जादा 70 दवस दर र कम

य

4.354 खाजगी पाणी टँ करने पाणी टंचाई

पये 14,000/- जादा

दान झाले आहे . सदर र कम वसु लपा

त गावांना पाणीपु रवठा दे यकातील अ नय मततेबाबत.

पंचायत स मती धा र, िज हा बीड, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 7) – पंचायत स मतीने सन

2016-2017 म ये वर ल ठे केदारानी टँ कर दारे प याचे पाणी पु रवठा केले या दे यकाचे 2
दाने केलेल आहेत. याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

1) मु य कायकार अ धकार , िज हा प रषद, बीड यांनी तसेच उप
माणे टँ करची भारवाहन

मता

मांक जा. ं .56/आ था/उप ापका/2017,

प ानु सार िज हा प रषदे ला
दे यका या

ती

असू न ते वसु लपा
दे यकातील टँ कर

ती

माणका वये र कम

ादे शक प रवाहन कायालय, बीड यांचे प
मांक 65,

दनांक 05/04/2017

या आधारे टँ करचे लॉगबु स, सं चका इ याद अ भले याव न टँ कर

दन

ती

ठरते. तसेच वर नमू द

मा णत भारवाहन

मतेपे ा जादा भार

क.मी. भाडे अदा कर यांत आ याने अनु मे र कम

पये 4,25,133/- असे एकूण र कम
माणक

पये

पये 4,95,409/- एवढया रकमेचे अ त दान झालेले

मांक 01

दनांक 06/08/2016 अ वये

दान केले या

मांक MH-12-M-5138, MH-11AL-4142, MH-14-F-6676, MH-21X2966 तसेच

दनांक 15/11/2016 अ वये

पये

ादे शक प रवहन अ धकार , बीड यांनी

दनांक 29/03/2017 आ ण प

ा त असलेल )

दन भाडे व

70,276/- आ ण र कम

मांक 01,

मा णत केलेल याद (उप

दानाची तपासणी केल असता संबं धत ठे केदारास टँ कर या

मतेने टँ करचे

ठरते.

पये

35 दवस येते अनु मांक 1 चे 35 दवस अनु मांक 2 चे 35 दवस

पये 200/- र कम

ठरते.

आर.सी.बु क

ती दन र कम

मांक 21/30.3.17 अ वये अनु मांक 1, 2 अ वये दनांक 13/12/2015 ते 17/01/2016

एकु ण दवस 72 दश वले आहे . परं त,ु

46,95,176/-

यापैक

दान केले या दे यकातील टँ कर

माणक

मांक MH-31 M 8911, MH-24

F4393, MH-11 5432, MH-43 E 994, MH-16 B 416, MCU 4049, MH-05 K 7276, या सव टँ करचे
आर.सी.बु क

माणे वाहन

मतेबाबतचे अ भलेख उपल ध झाले नस याने सदर ल टँ करचे

अस याबाबत पडताळणी करता आलेल नाह . पं चायत स मतीने या
अस यास ते पण वसू ल करणे आव यक आहे .
2) महारा

शासन, पाणी पु रवठा व

दनांक 04/01/2014 व महारा

दानाची पु न: च खा ी क न जादा

छता वभाग, शासन प रप क

शासन, पाणी पु रवठा व

दान सु यो य झाले

व छता वभागाचे प

मांक 2013/

जा. ं . टंचाई/

दान झाले

. .41/पापु-14,
. .20/पापु-14,

1081
दनांक 15/03/2014 म ये

जी.पी.एस.

णाल

णाल चे नोडल अ धकार यांचेकडे बसवु न घेवू न सदर संगणक य

आव यक आहे . जी.पी.एस.
4.355

नद शत के यानु सार टँ करवर जीपीएस

णाल चा अहवाल उपल ध झाला नाह .

बसवु न

पंचायत स मती श र कासार, िज हा बीड, सन 2016-2017 (प र छे द

सदर वषातील लेखापर

णासाठ

नयं क उपकरण

णाल दारे टँ कर फे यावर ल

वह र व बोअर अ ध हणा या खचाबाबत.

श र सन 2016-2017 म ये वह र व बोअर अ ध हणा क रता र कम

याचे

ठे वणे

मांक 7) – पंचायत स मती,

पये 5,81,800/- चा खच केलेला आहे,

नवड केले या म ह याचे दे यके तपासु न अ भ ाय न द व यात येत आहे त. परं त,ु

सदरचे अ भ ाय पू ण वषातील खचास लागु राहतील. याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

1) सन 2016-2017 म ये पाणी पु रवठा कर यात आले या अ ध हण आदे शाम ये

पु रवठया या कालावधी हा सु वातीचा / अगोदरचा असतना, तहसील कायालय
अ ध हणाचे आदे श उपरो त रकाना

मांक 8

श र यांचे

य ात पाणी

वह र / बोअर

माणे नंतर या तारखेचे आहे त. आदे शावर अ ध हण सु

के याचा

दनांक नमु द आहे. परंत,ु बंद कर याचा दनांक नमु द नाह . तसेच दे यकासोबत जोड यात आलेले आदे श झेरॉ स
ती आहे त. यामु ळे सदरचे आदे श तह सल कायालयाने नग मत के याबाबत साशंकता नमाण होते.
अ ध हणाचे आदे शानंतर

ा त झालेले असताना आदे शापु व च वह र/बोअर अ ध हण के याचे दसु न येत,े

हणजेच तहसील कायालया या आदे शापु व च पाणी पु रवठा कर यात आलेला आहे . आदे शापु व अ ध ह त केले या

कालावधीचे र कम

पये 5,05,100/- लेखापर

णात अं तम अमा य कर यात येत आहे .

2) उपरो त ववरणातील अनु मांक 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 व 9 मधील व हर व बोअर अ ध हण नसून

इंजीन भाडे आहे . इंिजन भाडे
व

ती दन र कम

व छता वभाग, शासन नणय

ती दन र कम

पये 100/-

पये 300/-

मांक टंचाई-1008/

माणे अदा केले आहे त. महारा

. .05/पापु14, दनांक 25/03/2008 नु सार इंिजन भाडे

माणे अनु ेय आहे. जादा अदा केलेल र कम

वसु ल क न शासन खाती भरणा कर यात यावी. सदर र कम लेखापर
4.356 टं चाई

. .53 / पापु.14,

शासन, पाणी पु रवठा

30/04/2012 अ वये अट

श रचे सन 2016-2017 चे लेखाप र णात

व छता वभाग, नणय

मांक टं चाई 2012 / . .53/पापु 14, दनांक

मांक 2 नु सार पाणी पु रवठा करणा या टँ कर /

माणीत क न

घेतले नाह .

मांक टं चाई 2012 /

त गावांना पाणी पु रवठा केले या वाहनां या लॉगबु क व सं चकाची तपासणी केल असता

याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.
1) महारा

मांक 8) – सदरबाबत 5

पये 1,25,10,161/- खच कर यात आला आहे . शासन नणय

दनांक 30/04/2012 अ वये पंचायत स मती

खाजगी टँ कर दारे टंचाई

माणप

णात अं तम अमा य कर यात येत आहे .

श र कासार, िज हा बीड, सन 2016-2017 (प र छे द

माणका वये र कम र कम

आरट ओमाफत

पये 1,53,700/- संबंधीतांकडु न

त गावांना खाजगी टँ करने पाणी पु रवठा दे यकातील अ नय मततेबाबत.

पंचायत स मती

शासन, पाणी पु रवठा

कवर ल टाक ची पाणी वाहन

यावी. असे असताना टाक चे वजन क न टाक ची

2) िज हा प रषद, बीड यांनी प

मांक जा

मता

मता ठर वल आहे . आरट ओचे

ापापु /लेखा-2/ का व/2017/00481, दनांक 20/03/2017

अ वये सकल भार मतेपे ा अ धक भार वहन करणा या वाहनावर दं डा मक कारवाई करणेबाबत कळ वले होते.
उप ादे शक प रवहन कायालय, बीड यांनी

यांचे प

29/03/2017 नु सार वाहनाची आरसी बुक माणे

मता व

मांक जा
य

56 /आ था / उप ापका 2017,

केलेल वाहतु क याची पडताळणी केल . सदर

पडताळणीम ये सन 2016-2017 म ये अदा केले या दे यकामधील सोबत या
मता

नदशनास आ या.

या अनु षंगाने आरसी बु का या

7,85,344/- इतक रकमेची जादा अदाई झाल आहे .

दनांक

ववरणप ातील टकर व

मते माणे दे यक अदा न के याने र कम

ा त मा हतीम ये

ववरणप ातील टँ कर

या या

पये

य त र त पाणी
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वाहतु क केले या टँ करची
करता आल नाह .

मता तपासल नस याने सदर टँ करणे

4.357 उ हाळी पाणीपु रवठा अंतगत खाजगी टँ करचे

मतेइतकेच पाणी वाहतु क केलेबाबत तपासणी

दानातील अ नय मतता व जादा

पंचायत स मती पाथर , िज हा परभणी, सन 2016-2017 (प र छे द

सन 2016-2017 चे लेखापर

के याचे दसु न आले आहे. याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
अस याचे दशवू न

के यामु ळे टँ कर या पाणी

या दवशी

पये 40,46,978/-

सदर ल खाजगी वाहनाचे आर.सी. बु क लेखापर

मतेची पडताळणी करता आल नाह .

दान

लटरचे

णात उपल ध न

णात सदर ल टँ कसची लॉगबु के सादर केल नाह त. दे यकासोबत केवळ उपरो तपैक अनु मांक

02 व 03 चे संदभात लॉगबु कची झेरॉ स
कती अंतर

माणका वारे र कम

दाना या संदभात सादर संचीकेची तपासणी केल असता सदर ल टँ कस 12,000

दान केले आहे. तथा प,

2) लेखापर

मांक 9) – पंचायत स मती, पाथर चे

णात 2245 नैस गक आप ती उ हाळी पाणीपु रवठा अंतगत खाजगी टँ करने

पाणीपु रवठा के याबाबत खाजगी टँ कर वाहतु क ठे केदार यांना 3
1) उपरो त

दानाबाबत.

वास केला.

त जोड याचे आढळू न आले. तसेच दे यकासोबत दररोज सदर ल टँ करने

याचे Distance Summery Reports जोडले आहे त.

याव न केवळ सदर ल टँ कर

कती अंतर चालले, हे च नमु द आहे. कोण या गावापासु न/उ वापासु न पाणीपु रवठा करावया या गावाचे

अंतर कती आहे , याचा बोध होत नाह .
3) शासन प रप क

मांक टंचाई-1005/ . .305-पापु-14, दनांक 24/01/2006 तसेच तह सलदार, पाथर

यांचे आदे शानु सार टँ करने पाणीपु रवठा कर यात येत असले या गावास
पाहणे आव यक अस याने संबं धीत गावाला टँ कर उपल ध क न

य ात पाणीपु रवठा होतो कं वा कसे, हे

द यानंतर वेळ या वेळी टँ कर पोहचला

अस याबाबत टँ कर गावात पोहच याची तार ख व वेळ याची लॉगबुकम ये न द करणे आव यक आहे . तसेच
नयोजीत खेपा होत आहे त कं वा नाह व
नयु त केले या दोन म हला सद यांची

येक खेपे या वेळी

वा र

या गावातील पाणीपु रवठा व

घेणे आव यक आहे . तथा प,

सं चकेत आढळू न आल नाह त. तसेच लॉगबु काअभावी संबं धीतां या
करता आल नाह .
4) उ त

टँ करने व

माणकांची व व हर अधी हणा या

केलेला नाह . यामु ळे लोकसं ये या

नयु तीबाबत अ भलेखे

वा -या घेत या कं वा कसे, याची पडताळणी

माणकांची तपासणी केल असता, सार याच गावात खाजगी

वह र अ ध हणा या मा यमातु न पाणीपु रवठा के याचे दशवले आहे. तथा प,

आदे शाम ये कोण या नगरासाठ /भागासाठ

टँ कर पाठ व या या

खाजगी टँ करने पाणीपु रवठा कर यात येणार आहे. याबाबत उ लेख

माणात यो य पाणीपु रवठा झा याबाबत पडताळणी करता आल नाह.

5) लेखापर

णाम ये सादर सं चकेची तपासणीम ये व वध कारणांसाठ र कम दे य नसतांना कं वा दे य

6) लेखापर

णात सादर सं चकेची तपासणी केल असता,

रककमेपे ा जादा र कम अदा केलेमु ळे र कम
करावी.

अशी

व छता स मतीने

पये 9,17,998/- वसू लपा

आहे. सदर र कम संबंधीतांकडू न वसू ल

यात मौ.टाकळग हाण, पाथरग हाण बु. येथे

खाजगी टँ कर वारे पाणीपु रवठा कर यासाठ तह सलदार यांचे आदे श अनु मे जा. .2015/नैआ/ पाटं /का व/81/16,
दनांक 08/01/2016 व जा. . 2015/नैआ/पाटं /का व/80/16,

पयत पाणीपु रवठा कर याबाबत

ी.अ णाराव संभाजी लाड

दनांक 08/01/2016 नु सार
यांना आदे शीत के याचे

दनांक 30/06/2016

दसु न आले. तथा प,

मौ.टाकळग हाण ( दनांक 23/02/2016 ते 30/06/2016), मौ.जैतापु रवाडी ( दनांक 23/02/2016 ते 27/07/2016),

मौ.पाथरग हाण बु.( दनांक 23/02/2016 ते 30/06/2016) व लोणी बु. ( दनांक 23/02/2016 ते 27/07/2016) या
कंसात दशवले या कालावधीत पाणीपु रवठा कर याबाबत

ी.ओम काश कुं दनमल कोटे चा यांना आदे शीत के याचे

दसु न आले नाह . याबाबत संबं धीत आदे श दशवणे आव यक आहे.
7) लेखापर

णात उपरो त अनु मांक 01 चे

माणकासंबं धीत मौ.सारोळा बु. येथील

ी. व ल
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आ ोबा जगताप यां या सादर संचीकेची तपासणी केल असता,

यातील पृ ठ

मांक 27 वर

दनांक

14/04/2016 रोजी सव ी गोपीनाथ उमाजी कदम, आसाराम रामभाउ धोपटे , तु काराम सोपानराव टाकळकर,
अ वराज तु काराम टाकळकर व सु धाकर कशनराव बु लंगे या

ाम थांनी केलेला पं चनामा दसु न आला आहे. यात

टँ करची दवसातु न एकच खेप होत अस याबाबत नमु द केले आहे. याबाबत कोण या तारखेपयत एकच खेप मार यात
येत होती, याबाबत चौकशी क न पडताळणी क न जादा खेपांची र कम वसु ल करणे आव यक आहे.

4.358 2245, नैस गक आप ती, उ हाळी पाणी पु रवठा अंतगत खाजगी टँ करने पाणी पु रवठा केले या
अ नय मतता व जादा

दाना बाबत.

पंचायत स मती िजंतू र, िज हा परभणी, सन 2016-2017 (प र छे द

2016-2017 चे लेखापर

पये 2,39,03,263/-

1) उपरो त

माणक

दानां या संदभात अनु मांक 1 ते 110 (सोबत या

मतेनु सार दर

नि चती माणे र कमा

आर.सी. बु क [ मा णत स य ती] लेखापर

ववरणप ा माणे) सं चकेची व

मतेचे टँ कर दश व यात आले आहे त व

दान कर यात आ या आहे त. तथा प, खाजगी वाहनांचे मु ळ

णांस सादर कर यात आलेले नाह . यामु ळे वापरलेले वाहने पू ण

मतेचे

णांस सदर ल टँ करसची (अनु मांक 1 ते 110) मु ळ लॉग बु के सादर केल

असू न

अस याबाबत खा ी करता आले नाह .
2) लेखापर

मांक 37, दनांक माच 2017 अ वये

दान के याचे दसु न आले आहे. याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

माणकांची तपासणी केल असता सोबत या ववरणप ानु सार वेगवेगळया

या या

मांक 2) - पंचायत स मती, िजंतु रचे

ाणांस नवड म ह यांत 2245 नैस गक आपल उ हाळी पाणी पु रवठा अंतगत खाजगी

टँ करने पाणी पु रवठा के याबाबत खाजगी टँ कर वाहतु क ठे केदारांना
र कम

नयमा माणे लॉग बु कम ये दश वलेले सव रकाने भरलेल नसू न अपू ण आहे त. लेखापर
मांक 1 दनांक 14/08/2017,

07/09/2017,

मांक 4 दनांक 29/08/2017,

Distance Summery Report

मांक 5 दनांक 06/09/2017,

यामु ळे दे याकासोबत दररोज सदर ल टँ करने कती अंतर

जोडले आहे त.

मांक 6 दनांक

वास केला,

याचे

याव न केवळ सदर ल टँ कर या दवशी कती आंतर चालले, हेच

गावांपासु न पाणी उदभवापासु न पाणी पु रवठा करावया या गावांचे अंतर कती आहे, याचा बोध होत

नाह . यासोबत पाणीपु रवठा करणारे टँ कर याचे
झाले आहे , याबाबतचा
15/07/2016

एकु ण र कम

पीडो मीटर कोण या

मांकापासु न सु

हणजेच 45

माणकासोबत जोडले या जीपीएस

दवसाचा अहवाल आहे .

णाल या अहवालानु सार दनांक 01/06/2016 ते

हणजेच संबं धीतास 31

पये 1,94,233/- संबंधीताकडु न वसु ल करावे.

4) वाघी धानोरा या

दवसाचे जादा

माणकासोबत जोडले या जीपीएस या अहवाला माणे

कर यात आला आहे व 31 दवसाचे जादा
5) अकोल

गावा या जीपीएस

दान झाले आहे . एकु ण र कम

णाल या अहवाला माणे

पये 2,31,919/- वसु ल करावे.

दनांक 26/06/2016 ते 30/06/2016 या

दान वसु ल कर यात यावे.

6) चौधरणी गावा या जीपीएस

दान र कम

7) लेखापर

29/08/2017, प

दान कर यात आले आहे .

णाल चा अहवालासाठ पडताळणी केल असता दनांक 26/06/2016 ते

30/06/2016 = 5 दवस पाणी पु रवठा के याचे दश व यात आले आहे.
जादा

दान झाले आहे .

य ात 45 दवस पाणीपु रवठा

कालावधीसाठ 5 दवस पाणी पु रवठा कर यात आला आहे. उवर त 10 दवसाचे जादा
पये 55,058/- जादा

झाले आहेत व क हा बंद

पीडो मीटरचा अहवाल नाह . यामु ळे गांव व उदभव अंतराची खा ी करता आला नाह .

3) व ड या गावा या

आहे .

ण पथकांचे अधसमास प

मांक 7 दनांक 13/09/2017 अ वये उपरो त खचाबाबतची सव मु ळ अ भले यांची मागणी केल

असता सादर कर यात आले नाह .
नमु द आहे.

दानातील

हणजेच 10 दवसाचे जादा

पये 5,31,369/- संबंधीतांकडु न वसु ल करावी.

ण पथकांचे अधसमास प

मांक 5 दनांक 06/09/2017, प

मांक 1

13/09/2017 अ वये उपरो त खचाबाबतचे सव मु ळ कं वा

दनांक 14/08/2017, प

मांक 6 दनांक 07/09/2017, प

दान झाले

मांक 4

दनांक

मांक 7 दनांक

मा णत केलेले स य तीचे अ भलेखे सादर करणेबाबत
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कळ व यात आले आहे . अ भले यांची मागणी केल

असता संपु ण अ भलेखे सादर कर यात आले नाह त.

माणकासोबत जोडले या टँ करने पाणी पु रवठा कर यात आले या अनु मांक 1 ते 10 यांचे पाणी पु रवठा

कर यासंबंधीचे कायालयीन, तह सलदार यांचे आदे शाची मागणी केल असता संपु ण आदे श लेखाप र णांस सादर

कर यात आले नाह . सं चकेची तपासणी केल असता एकुण 24 गावांचेच तह सलदार यांचे आदे शाची पडताळणी
कर यात आल . उवर त 86 गावांचे तह सलदार यांचे आदे श पहावयास मळाले नाह त.

यामु ळे संबं धीत गावांना

पाणी पु रवठा नयमा माणे तहसीलदार यांचे आदे शा माणे झाले अस याची खा ी, पडताळणी करता आल नाह .
4.359 पाणी टंचाई काळातील पाणी टँ करचे दे यक दु बार

दान केलेबाबत.

पंचायत स मती पु णा, िज हा परभणी, सन 2016-2017 (प र छे द

सन 2016-2017

या

लेखापर

णाम ये टंचाई काळातील टँ करने पाणी

मांक 20) – पंचायत स मती, पु णा
पु रवठा कर यावर र कम

52,63,566/- खच केलेला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
1)

माणक

मांक 128 दनांक 31/03/2017 मधील उप माणक (अ) टँ कर

पये

मांक MH 22 AA 2198

कालावधी दनांक 20/11/2015 ते 22/02/2016 एकु ण 95 दवस हटकरवाडी येथे पाणी पु रवठा के याचे नमु द क न
पये 2,67,938/- इतक

कर यापु व

माणक

र कम ठे केदार आ णाराव लाड यांना अदा केलेल

आहे . परं त,ु सदर र कम अदा

मांक 42 दनांक 31/03/2017 मधील उप माणक (इ) टँ कर

मांक MH 22 AA 2198

कालावधी दनांक 20/11/2015 ते 22/02/2016 एकु ण 95 दवस हटकरवाडी येथे पाणी पु रवठा के याचे नमु द क न
पये 3,06,346/- इतक र कम ठे केदार आ णाराव लाड यांना अदा केल आहे.

2198 या वाहनाने हटकरवाडी येथे पाणी पु रवठा कर यावर माणक

हणजेच टँ कर

मांक 42 व

माणक

मांक MH 22 AA

मांक 128 ने एकाच

टँ करने एकाच गावात, एकाच कालावधीत पाणी पु रवठा कर याचे दोन दे यके अदा के याने दु बार र कम ठे केदारास
अदा झालेल आहे . सदर दु बार अदा र कम
2)

माणक

पये 3,06,340/- ठे केदाराकडु न वसु ल करावी.

मांक 7 दनांक 23/03/2017 मधील उप माणक (ब) MH 04 B 4362 या टँ करकर ता

कालावधी दनांक 19/11/2015 ते 22/02/2016 एकु ण 96 दवस हवरा येथे पाणी पु रवठा के याचे नमु द क न
पये 11,97,575/- इतक र कम ठे केदार आ णाराव लाड यांना अदा केलेल आहे . यानंतर

दनांक 31/03/2017 मधील उप माणक

मांक (ब) टँ कर

माणक

मांक MH 04 B 4362 कालावधी

19/11/2015 ते 22/02/2016 एकू ण 96 दवस हवरा येथे पाणी पु रवठा के याचे नमू द क न
इतक र कम ठे केदार आ णाराव लाड यांना आदा केलेल आहे .
वाहनाने हवरा येथे पाणी पु रवठा कर यावर

माणक

मांक 128

मांक 7 व

हणजेच टँ कर
माणक

दनांक

पये 7,10,344/-

मांक MH 04 B 4362 या

मांक 128 ने एकाच टँ करने एकाच

गावात, एकाच कालावधीत पाणी पु रवठा कर याचे दोन दे यके अदा के याने दु बार र कम ठे केदारास अदा झालेल
आहे . सदर दु बार अदा र कम

पये 11,97,575/- ठे केदाराकडु न वसु ल करावी.

4.360 पंचायत स मती, सोनपेठ यांनी खाजगी टँ कर अ ध हण के याबाबत ठे केदारास मंजु र टॅ करची
जादा

मतेची टॅ कर लाव याचे दशवु न मंजु र

दान के याबाबत.

मतेपे ा

त दन व क.मी. दरापे ा जादा दराने र कम मंजु र क न

पंचायत स मती सोनपेठ, िज हा परभणी, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 6) – पंचायत स मती,

सोनपेठ सन 2016-2017 म ये टंचाई प रि थतीत गांवाना व वाडी व यांना पाणी उपल ध क न दे यासाठ
लाव यात आलेले खाजगी टँ कर अ ध हण मोबदला 3
आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
1) लेखापर

ण अहवालातील प र श ठ

01/04/2016 ते 30/04/2016 साठ

माणका वये र कम

दान केलेला

मांक 6 मधील अनु मांक 9 वटा खु द या गावासाठ

पये 1,12,560/- मागणी

केल असु न सदर कालावधीची र कम मागणी

पये 1,70,90,485/-

माणक

01/04/2016 ते 31/05/2016 या कालावधीम ये

माणक

दनांक

मांक 1 दनांक 02/09/2016 म ये मंजु र

मांक 1 दनांक 01/03/2017 म ये पु हा दु बार दनांक

पये 2,63,047/- मागणी मंजु र केल ,

यामु ळे

दनांक
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01/04/2016 ते 30/04/2016 या
ववरणप ाव न आढळु न येत आहे.
2) लेखापर

कालावधीची र कम

ण अहवालातील प र श ठ

दनांक 01/07/2016 ते 31/07/2016 साठ
दनांक 01/03/2017 म ये मंजु र केल

आहे.

आढळु न येत आहे.

पये

1,12,560/- दु बार

दान झा याचे मागणी

मांक 6 मधील अनु मांक 45 व 46 उकळी बु. या गावासाठ

पये 1,24,238/- + 1,24,238/- दु बार मागणी
पये1,24,238/- दु बार

माणक

दान झा याचे मागणी

मांक 1

ववरणप ाव न

3) सोनपेठ तालु याम ये प याचे पाणी टं चाई नवारणाथ खाजगी वह र / बोअर अ ध हण केलेले असु न

यांना तहसीलदार सोनपेठ यांनी 109 वह र/बोअर अ ध हणास दनांक 15/07/2016 पयत मु दतवाढ दलेल आहे.

यानंतर दनांक 16/07/2016 ते 16/08/2016 याकालावधीसाठ कोणतीह मु दतवाढ गट वकास अ धकार पं चायत

स मती, सोनपेठ यांनी मागणी के याचे व तहसीलदार, सोनपेठ यांनी मु दतवाढ द याचे आदे श दश वले नाह . तसेच

या कालावधीत वह र/बोअर अ ध हण कर यात आलेले नाह . तर सु दा खाजगी टॅ करक वारे गावांना पाणी दनांक

16/07/2016 ते 16/08/2016 पयत पाणी पु रवठा के याचे दशवु न ठे केदारची मागणी मंजु र केल. वा त वक पाहता
या कालावधीत

वह र/बोअर अ ध हण नाह .

क नह सादर केलेला नाह .

यामु ळे टकरम ये पाणी कोठु न भरले, याबाबत खु लासा मागणी

4) प र श टातील अनु मांक 24 कोठाळासाठ खाजगी टकर जीपीएस

07/04/2016 या कालावधीम ये 1,568

णाल म ये दनांक 22/02/2016 ते

क.मी. बेर ज येत असतांना मागणीम ये 2,664

1,096 क.मी. साठ मागणी केल असु न ती मंजु र क न

दान केल आहे.

5) खपाट पं ी (मा णकनगर) खाजगी टॅ कर जीपीएस

क.मी. दशवु न जादा

णाल म ये दनांक 22/02/2016 ते 30/04/2016

या कालावधीम ये 2,808 क.मी. बेर ज येत असतांना मागणीम ये 4,320 क.मी. दशवु न जादा 1,512 क.मी.
साठ मागणी केल असु न ती मंजु र क न
6) खपाट

पं ीसाठ

दान केल आहे.

खाजगी टॅ कर जीपीएस

णाल म ये

दनांक 01/05/2016 ते 30/06/2016 या

कालावधीम ये 4,392 क.मी. बेर ज येत असतांना मागणीम ये 6,588 क.मी. दशवु न जादा 2,196 क.मी. साठ
मागणी केल आहे . तसेच दनांक 01/07/2016 ते 31/07/2016 जीपीएस

णाल म ये बेर ज येत असु न मागणी

ववरणप ात 3,348 क.मी. दशवु न 1,188 क.मी. साठ जादा मागणी केल असु न ती मंजु र क न

आहे .

7) लेखापर

ण पथकाचे अधसमास प

मांक 10 दनांक 08/08/2017,

मांक 2 दनांक 27/07/2017,

मांक 13 दनांक 18/08/2017,

दान केल

मांक 9 दनांक 31/07/2017,

मांक 15 दनांक 22/08/2017 व 16 दनांक

21/08/2017 व वारं वार मौ खक मागणी क न दे खील टॅ कर अ ध हण, खाजगी

वह र/बोअर अ ध हण र कम

मंजु र बाबतचे अ भलेखे मागणी क नह लेखाप र णासाठ गट वकास अ धकार , पंचायत स मती, सोनपेठ यांनी
उपल ध क न दलेले नाह त.

8) गट वकास अ धकार , पंचायत स मती, सोनपेठ यांनी लेखापर

अ भले यानु सार व उपरो त उ णवांनु सार यासोबत जोडलेले प र श ठ
टकरची

मता, व यानु सार अनु ेय होत असलेले

मागणीनु सार

क.मी. अंतरातील जादा

केलेल मागणीची र कम असे एकूण
सदर र कम वसू ल करावी.

ती दन भाडे,

णासाठ

उपल ध क न

दले या

मांक 6 नु सार तहसीलदारांनी मंजु र केलेल

ती क.मी. दर, दु बार

दान, जीपीएसनु सार व

क.मी.साठ ची र कम, मु दतवाढ नसतांना पाणी पु रवठा के याचे दशवु न

पये 1,07,92,508/- र कम जादा मंजु र क न

दान के याचे आढळु न येते.
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4.361 पंचायत स मती, मानवत यांनी खाजगी टँ कर अ ध हण के याबाबत ठे केदारास मंजु र टॅ करची
जादा

मतेची टॅ कर लाव याचे दशवु न मंजु र

दान के याबाबत.

मतेपे ा

त दन व क.मी. दरापे ा जादा दराने र कम मंजु र क न

पंचायत स मती मानवत, िज हा परभणी, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 8) – पंचायत स मती,

मानवत सन 2016-2017 म ये टंचाई प रि थतीत गांवाना व वाडी व यांना पाणी उपल ध क न दे यासाठ
लाव यात आलेले खाजगी टँ कर अ ध हण मोबदला र कम

पये 1,33,46,499/-

याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.

दान कर यात आला आहे .

1) िज हा धकार , परभणी यांनी उ हाळी पाणी टंचाई 2016 साठ ई- न वदा दनांक 15/01/2016 अ वये

माग व यात येऊन

ा त

मता 1 मे.टन साठ

न वदे तु न ओम काश कुं दनमल कोटे चा यांची न वदा ि वकृ त क न टँ करची पा याची

पये 109/-

ती दन भाडे व 1 मे.टन साठ

पये 1.49

ती क.मी. दर मंजु र क न

परभणी िज हयातील तालु यातील गांवात टॅ कर वारे पाणी पु रवठा कर यास मंजु र दे यात आल आहे.

2) उपरो त न वदा मंजु र नंतर तहसीलदार, मानवत यांनी यांचे व वध आदे शा वये एकूण 16 गांवाम ये

येक 6,000, 12,000, 12,500, 13,500, 24,000 लटर

करणेसाठ मंजु र

दल आहे. तसेच तहसीलदारांचे अ ध हण र

मांक 10 िज हा धकार , परभणी यांचे

जा त पाऊस झा यामु ळे अ

मण वनी संदेश

मतेचे टकर वारे टकर या खेपेसह पाणी पु रवठा

करावयाचे आदे श दनांक 11/07/2016 म ये संदभ

दनांक 10/07/2016 नु सार तालु यात सरासर पे ा

हत कर यात आलेले सव वह र बोअर अ ध हण बंद कर याचे कळ वले.

तहसीलदार, मानवत यांनी आदे श
केलेले आहे त.

दनांक 11/07/2016 अ वये

3) अ ध हण केले या वह र/बोअर तलाठ , मंडळ नर

अस याचे

माणीत करावयाचे आहे .

दनांक 10/07/2016 पासु न सव अ ध हण र

कामाफत वह र गांवा या सवात जवळ अंतरावर

यानंतर तह सलदार यांनी

वत:

वह र गावा या जवळ अस याची व

पाणीपु रवठा होऊ शकेल, याची खा ी क न तसे आदे शात नमु द करणे आव यक आहे. परं त,ु असे
दसू न आले नाह . यामु ळे गावाजवळची वह र अ ध हण क न यांनाच र कम

नाह .

टँ करची

यामु ळे

माणप

दलेले

दान के याची खा ी करता आल

4) यासोबत जोडलेले प र श ट 7 नु सार तहसीलदार मानवत यांनी गाव नहाय टँ कर अ ध हण आदे शाम ये
मता दशवू न टँ कर या खेपासह

ठे केदाराने मंजू र

मतेपे ा टँ करची जादा

दनांक 30/06/2016 पयत अ ध हणास मंजू र

मता दशवू न

ती दन भाडे र कम व

दल असू न

य ात

ती क.मी.दरापे ा जादा दराने

मागणी केल असू न ती गट वकास अ धकार , पं चायत स मती मानवत यांनी कोणतीह मागणी छाननी न करता
मंजू र केल .

4) मानवत तालु याम ये प याचे पाणी टंचाई नवारणाथ खाजगी वह र/बोअर अ ध हण केलेले असु न

यांना तहसीलदार मानवत यांनी

तहसीलदारांचे अ ध हण र
यांचे

मण वनी संदेश

कर यात आलेले सव

वह र/बोअर अ ध हणास

दनांक 10/07/2016 पयत मु दतवाढ

करावयाचे आदे श दनांक 11/07/2016 म ये संदभ

दलेल

मांक 10 िज हा धकार परभणी

दनांक 10/07/2016 नु सार तालु यात सरासर पे ा जा त पाऊस झा यामु ळे अ

वह र बोअर अ ध हण बंद कर याचे कळ वले.

दनांक 11/07/2016 अ वये

आहे.

हत

यामु ळे तहसीलदार, मानवत यांनी आदे श

दनांक 10/07/2016 पासु न सव अ ध हण र

केलेले आहे त.

यानंतर

दनांक

11/07/2016 ते 15/08/2016 या कालावधीसाठ कोणतीह मु दतवाढ गट वकास अ धकार , पं चायत स मती, मानवत
यांनी मागणी के याचे व तहसीलदार, मानवत यांनी मु दतवाढ

द याचे आदे श नाह त. तसेच या कालावधीत

वह र/बोअर अ ध हण कर यात आलेले नाह . तर सु दा खाजगी टॅ करक वारे गावांना पाणी दनांक 11/07/2016 ते

15/08/2016 पयत पाणी पु रवठा के याचे दशवु न ठे केदारची मागणी मंजु र केल. वा त वक पाहता या कालावधीत

वह र/बोअर अ ध हण नाह . यामु ळे टकरम ये पाणी कोठु न भरले, याबाबत खु लासा मागणी क नह सादर केलेला

नाह .
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5) लेखापर

ण पथकाचे अधसमास प

मांक 14 दनांक 08/09/2017,

अ ध हण, खाजगी
जीपीएस

मांक 2, दनांक 28/07/2017,

मांक 12 दनांक 16/09/2017,

मांक 15 दनांक 21/09/2017 व वारं वार मौ खक मागणी क न दे खील टॅ कर

वह र/बोअर अ ध हण र कम मंजु र बाबतचे मु ळ लॉग बु क, आरसी बु क व इतर अ भलेखे

णाल त दश वले या

क.मी. पे ा जादा

मंजु र आदे शात दश वलेल टँ करची

मता व

क.मी.साठ र कम मंजु र करणेबाबत खु लासा, तहसीलदारांचे

य ात मागणीम ये वाढ केलेल

मता, अ ध हणास मु दतवाढ

नसतांना पाणी पु रवठा के याचे दशवु न जादा र कम मंजु र करणे, याबाबत खु लासा/अ भलेखे मागणी क नह
लेखाप र णासाठ

गट वकास अ धकार , पंचायत स मती, मानवत यांनी उपल ध क न

अधसमास प े अनु तर त ठे वल आहे त.
6)

माणकासोबत जोडलेले लॉग बु क या

जोड या असून बहु तांश
लेखापर

ती

या, ठे केदाराने छापू न तयार केले या पु तकां या

ती हया अ प ट, खाडाखोड व उपर लेखन केले या आहेत. यामु ळे मु ळ लॉग बु क या

णासाठ उपल ध क न दे णेसाठ अधसमास प

कोणतेह कामांचे मु ळ लॉगबु क लेखापर
व उपरो त

णासाठ उपल ध क न दले नाह त.

उ णवांनु सार लेखापर

तहसीलदारांनी मंजु र केलेल टॅ करची
दु बार

मता व

ती

ती

मांक 14 दनांक 20/09/2017 अ वये कळ वले असु न

7) गट वकास अ धकार , पंचायत स मती, मानवत यांनी लेखापर

अ भले यानु सार

दलेले नाह त व सव

णासाठ

ण अहवालासोबत जोडलेले

यानु सार अनु ेय होत असलेले

उपल ध क न

परश ठ

ती दन भाडे,

दले या

मांक 7 नु सार
ती क.मी. दर,

दान, जीपीएसनु सार व मागणीनु सार क.मी. अंतरातील जादा क.मी.साठ ची र कम, मु दतवाढ नसतांना पाणी

पु रवठा के याचे दशवु न केलेल मागणीची र कम असे एकूण

पये 74,63,225/- र कम जादा मंजु र क न

4.362 पंचायत स मती, मानवत यांनी वह र/बोअर अ ध हण

दानातील अ नय मततेबाबत.

के याचे आढळु न येत.े सदर र कम संबंधीतांकडू न वसू ल करावी.

पंचायत स मती मानवत, िज हा परभणी, सन 2016-2017 (प र छे द

मानवत सन 2016-2017 म ये वह र अ ध हण अ ध हण मोबदला र कम
याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.
1) महारा

दनांक 03/02/1999

शासन, पाणीपु रवठा व
माणे

मांक 9) – पंचायत स मती,

पये 18,71,600/-

व छता वभाग, शासन नणय

दान

दान केला आहे .

मांक टंचाई 1099/ . .12/पापु-14

येक िज हयात दरवष पावसाळा संप यानंतर िज हया या व र ठ भू वै ा नक, भू जल

सव ण व वकास यं णा यांनी संबं धीत भागातील सरासर वाष क पज यमान, चालू पावसाळयात पज यमानातील
फरक, संबं धीत भागातील नर

गावां या वाडयां या 1.5 क.मी.

ण वह र ं या मा हतीव न भू जला या पातळीम ये आढळलेला फरक तसेच संबं धीत
या प रसरातील सावज नक उ वातू न दरडोई दर दवशी 20 लटसपे ा कमी पाणी

उपल ध हो याची श यता इ याद बाबी तपासू न याबाबतचे तपशीलवार मा हती

प

(अ) व (ब) म ये तयार क न

ते संबध
ं ीत तहसीलदार व गट वकास अ धकार पं चायत स मती यां या संयु त अहवालासह िज हा धकार यां याकडे
पाठ वणे आव यक आहे . परंत,ु असे के याचे
2) महारा

ा त अ भले याव न दसू न आले नाह .

भू जल अ ध नयम 1993 अ वये सतत तीन वषापे ा जा त एकाच वह र चे अ ध हण झाले

असेल, तर उप वभागीय अ धकार

कं वा उपिज हा धकार दजाचा अ धकार यांनी वह र ची पाहणी करावयाची आहे .

पंचायत स मती, परभणी यांनी अ ध हण केले या वह र /बोअर तीन वषापे ा जु या अ ध ह त अस याची मा हती
दश वल नाह .

3) प र श ठातील अनु मांक 1

पये 12,400/- साठ ची

माणकासोबत मागणी

4) अ ध हण केले या

कालावधीचे कं वा दु बार
करावी.

ी. सु रज इंदरराव कदम यांची मागणी दनांक 01/03/16 ते 31/03/2016

वह र

ताव व पाणी पु रवठा ववरणप

/ बोअरवेल या

दानापोट जादा अदाई र कम

जोडलेले नाह .

दानाची तपासणी केल असता, अ ध हण न केले या

पये 69,200/- अदा केलेल आहे . ती संबं धीतांकडू न वसू ल
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5) अ ध हण केले या वह र/बोअर तलाठ , मंडळ नर

अस याचे

माणीत करावयाचे आहे .

कामाफत वह र गांवा या सवात जवळ अंतरावर

यानंतर तह सलदार यांनी

वत:

वह र गावा या जवळ अस याची व

पाणीपु रवठा होऊ शकेल, याची खा ी क न तसे आदे शात नमु द करणे आव यक आहे.
दसू न आले नाह .

नाह .

यामुळे गावाजवळची वह र अ ध हण क न यांनाच र कम

6) अ ध हण करणेसाठ चे

घे यात आलेल नाह .

परं त,ु असे

वह र / बोअरला पु रेसे पाणी उपल ध अस याबाबत

ामसेवक, तलाठ यांची

मता चाचणी क न

वा र असलेले घे यात आलेल नाह त.

4.363 उ हाळी पाणीपु रवठा (टं चाई) खाजगी टांकर

पाणीपु रवठा के याने दे यक

पये 57,68,611/-

ी ववेकानंद

दानाबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

1) उप कायकार अ भयंता (लघू पाटबंधारे) यांचे आदे श
पये 1,11,888/- चे जादा

यांचे आदे श

माणक

ीरामपू र यांना खाजगी टँ कर वारे

मांक जा. .-2016 /िजपना /पापु व/उपकाअ/67/
मता

मा णत केलेल आहे. टकरची

दान झा याचे दसू न येत.े संबं धताकडू न जादा

र कम वसू ल क न शासन खाती भरणा क न अनु पालन दशवावे.
2) िज हा धकार

मांक 3) – सदरबाबत

ा सलाई स,

2015-16, दनांक 18/03/2016 व 23 तहसीलदार यांचे आदे शानु सार टकरची
मता जा तीची दश व याने

यावर गावातील

वारे पाणीपु रवठा खचातील अ नय मतता.

पंचायत स मती नांदेड, िज हा प रषद नांदेड, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 04, दनांक 10/01/2017

दलेले

दान के याची खा ी करता आल

7) अ ध ह त वह र / बोअरमाफत पाणी पु रवठा के याबाबत बहु तांश मासक ववरणप ,े

म हलांची, सरपं च,

माणप

मांक 2015/मशाका-2/टे -/

,

दानाची

दनांक 30/11/2015 व उपअ भयांता

बांधकाम यांचे प ा वये पाणी भर या या ठकाणापासू न पाणीपु रवठा कर याचे ठकाणापयत या फेर चे अंतर, फेर ंची
सं या, टकर व टकरची
याम ये मोठ तफावत

मता इ याद नमू द केले आहे.

दसू न येत.े करारनामा

ववेकानंद गोरखनाथ शमा,

यां यातील करारना यातील अट

ीरामपू र, वाड

यानु सारचे अंतर व GPS

णाल माणे घेतलेले अंतर

लहू न घेणारे िज हा धकार, नांदेड व करारनामा

मांक -6 समता कॉलनी, तालु का

लहू न दे णार–

ीरामपू र िज हा अहमदनगर

मांक 10 नु सार खाजगी ठे केदार यांचे टकर इंधन भर यासाठ जाणे / येणे या

वासातील अंतर क.मी. भाडे व यासाठ चे इंधन दे य असणार नाह . उपरो त आदे शात नमू द फेर चे अंतर, फेर ंची

सं या व कामाचे दवस या माणे काढलेले अंतर व GPS
येते.

यामु ळे त

यातील

भर यासाठ जाणे / येणे
र कम

तंभ 9 म ये

या

णाल माणे घेतलेले अंतर याम ये मोठ तफावत दसू न

दसू न येणारा अंतरातील फरक हा खाजगी ठे केदार यांचे टकर इंधन

वासातील अंतर अस याची श यता नाकारता येत नाह .

पये 4,77,228/- वसू ल क न शासन खाती भरणा क न अनु पालन दशवावे.

4.364 उ हाळी पाणीपु रवठा (टं चाई) खाजगी टँ कर वारे पाणीपु रवठा खचातील अ नय मतता.
पंचायत स मती कंधार, िज हा प रषद नांदेड, सन 2016-2017 (प र छे द

06 दनांक 21/01/2017 अ वये र कम
टँ कर

वारे पाणीपु रवठा के याने दे यक

पये 1,29,22,614/-

ी ववेकानंद

1) उप-कायकार अ भयंता (पाणी पु रवठा) मु खेड यांचे आदे श

व तहसीलदार यांचे आदे शानु सार टकरची
6,21,588/- चे जादा

मता

दान झा याचे दसू न येत.े जादा

भरणा क न अनु पालन दशवावे.

मांक (जावक

मा णत केलेल आहे. टकरची

मांक 27) –

ा सलाई स

दानाबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

यामु ळे जादा

दानाची

माणक

मांक

ीरामपू र यांना खाजगी

मांक व दनांक नमू द नाह .)

मता जा तीची दश व याने

पये

दानाची र कम संबं धताकडू न वसू ल क न शासन खाती

2) उपरो त दे यका या अनु षंगाने पाणीपु रवठा करणा या टकरचे लॉगबु कची तपासणी केल असता गावांना

पाणी पु रवठा करणारे टकर मे 2016 व जू न 2016 कालावधीत काह

दवस बंद अस याचे दसू न आले. दे यकात
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संपू ण दवस पाणीपु रवठा के याचे दश व यामु ळे जादा

दान झालेले आहे. जादा

वसू ल क न शासन खाती भरणा क न अनु पालन दशवावे.
4.365 खाजगी टकर भाडे व कलोमीटर भाडे

दानाची र कम

दानातील अ नय मतताबाबत.

पंचायत स मती कनवट, िज हा प रषद नांदेड, सन 2016-2017 (प र छे द

कनवटचे सन 2016-2017 या कालावधीचे लेखापर

पाणीपु रवठा के याचे

माणक

मांक 5,

दनांक 04/03/2017 अ वये र कम

शासन, पाणीपु रवठा व

आदे शात उ वापासू न गावाचे अंतर व गावासाठ लागणा या
असता तह सलदार, कनवट यांचे आदे शानु सार टकर
दन 2 फे या

पये 13,44,095/- चा खच

व छता वभाग, शासन नणय दनांक 03/02/1999 अ वये

गावांना पाणीपु रवठा केलेला आहे, या गावांना पाणी टं चाई

पु रवठासाठ तु लसीराम महादू

मांक 2) – पंचायत स मती,

णात 2245-नैस गक आ पती टं चाई अंतगत खाजगी टकरने

न द वलेला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.
1) महारा

पये 1,51,684/-

त अस याचे जाह र करणे तसेच टकरचे आदे श दे ताना
पांबाबत

मा णत केलेले अ भलेखेची तपासणी केल

मांक MH-20-F-5076 ने मौजे रामपू र / भामपू र येथे पाणी

सडाम रा.ग डखेडी ता.माहू र येथू न येण/जाणे
े
अंतर 08 क.मी. दश वलेले असू न

हणजे (16 क.मी.)

माणे 132 दवसाचे 2,112 क.मी.चे दर

पये 18.36

दान करणे आव यक असतांना GPS अहवालानु सार जादाचे अंतर दशवू न 5,628

1,03,337/- अदाई केलेले आहे . यामु ळे र कम

2) िज हा धकार , नांदेड यांचे करारना यातील अट

कारणा तव बंद पड यास कं ाटदाराने 12 तासा या आत दु
करावी. जर टंचाई कालावधीत पाणीपु रवठा केले नस यास

व शत नु सार टकर नादु

पये 38,776/-

क.मी. अंतराचे

ती दन

पये 2,500/-

माणे दं डाची र कम दे यकातू न

दवस टकर बंद असू न कोणतीह पयायी

यव था के याचे

पये 2,500/-

पये 55,000/- दं डाची र कम वसू ल क न शासन खाती भरणा करावी व अनु पालन दशवावे.
3) खाजगी टकर पं चायत स मतीत क हा हजर झाले, याचा

माणे एकू ण

जू अहवाल व दनांक तसेच पंचायत स मती

दलेला टकर तपासणी अहवाल सं चकेम ये दश वले नाह . दशवु न अनु पालन

सादर करावे.

4) खाजगी टकर अ ध ह त करताना मोटारवाहन अ ध नयमाचे कलम (62) (1) (क) नु सार
वा थ

यव था

मांक MH-31-AP-5470 चे GPS

अहवाल सं चकेत नाह . अहवाल दशवु न खा ी पटवावी अ यथा एकू ण 22 दवसाचे

प रवहन अ धका याकडू न

पये

त अथवा कोण याह

त क न पाणीपु रवठा करावे अ यथा पयायी

मांक MH-20-F-5076 व टकर

अहवालानु सार टंचाई कालावधीत अनु मे 16 व 6

तरावर ल तां क अ धकार यांनी

माणे

ती

पये 64,561/- अ त दान झा याचे दसू न येत.े सदर र कम वसू ल

क न शासन खाती भरणा क न अनु पालन दशवावे.

वसू ल करावी. असे असतांना टकर

या

ादे शक

माणप ाची सं चका मागणी क नह अ याप दश वलेल नाह . सदर सव खाजगी

टकरचे RTO कडू न मीटर चालू अस याचे तपासणी के याचे व टकर पाणीपु रवठा कर यास यो य अस याचे अहवाल
दश वले नाह . यामु ळे केलेले

दान यो य अस याची खातरजमा करता आल नाह .

5) िज हा धकार , नांदेड यांनी कं ाटदाराशी केले या करारना यातील अट व शत नु सार टकर पाणीपु रवठा

के याचे GPS अहवालानु सारच

य

फे या के याचे तपासणी क नच दे यके अदाई कर यात येईल, असे

असताना GPS अहवालानु सार सव टकरचे मीटर बं द अस याचे दसू न येत. े यामु ळे केलेले
स यता पटत नाह . याबाबत तह सलदर, कनवट यांनी GPS अहवाल
सादर करावे.
4.366

प ट

दान यो य अस याची

मा णत के याचे अहवाल दशवू न अनु पालन

ामपंचायत मोहाल येथील द लतव ती पाणीपु रवठा कामातील अ नय मततेबाबत.

पंचायत स मती भोकर, िज हा प रषद नांदेड, सन 2016-2017 (प र छे द

भोकर सन 2016-2017 चे लेखापर

मांक 16) – पंचायत स मती,

णात द लतव ती योजनेअंतगत पाईप लाईन करणे व व यु त मोटार बस वणे,
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ओटा बांधकाम, सं टे स टाक बस वणे याकर ता

माणक

खच केला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.
1) कामा या अट व शत

माणे काम सु

मांक 03/01-2017 अ वये र कम

कर यापू व 25 ट के र कम

य ात पु ण झाले या कामाचे मु यांकन क न या या

पये 1,80,000/-

थम अदा करावी व तदनंतर

माणात र कम अदा करावी. जसे 25 ट के, 50 ट के,

75 ट के, 90 ट के र कम अदा के यानंतर िज हा समाजक याण अ धकार यांनी पाहणी क न 100 ट के काम
पु ण झा याचे

माणप

द यानंतर उवर त र कम

90 ट के र कम अदा केल आहे .
पु ण वाचे

2) काम पु ण झा यावर गट वकास अ धकार यांचे उपयो गता
माणप ,

सं चकेत दसू न येत नाह त.

माणप

3) सदर ल काम सु

5)

व बांधकाम उप वभागाचे काम
माणप

व द लतव तीत

सादर क न 10 ट के नधीची मागणी करावी असे के याचे कोणतेह अ भलेखे

कर यापू व

असतांनाह तसे छाया च े घेतलेले नाह त.
4) कामाचे

माणप

ामपंचायतचा ठराव, गट वकास अ धकार यांचे अंतीम मु यांकन

काम झा याचे उपयो गता

नाह .

ामपंचायतीस अदा करावी. तशी कायवाह न करता सु वातीस

व काम पु ण झा यावर प रसराची छाया च े

यावीत, असे नमु द

गती अहवाल दरमहा गट वकास अ धकार यांनी समाजक याण वभागास सादर केले नाह .

ता वत ठकाणी यापू व कोण याह योजनेतून काम झाले नस याचे खा ी के याचे सं चकेत नमु द

6) कायकार अ भयंता यांनी मोजमाप पु ि तकेतील मापांची 5 ट के तपासणी केलेले नाह .

4.367 नैस गक आप ती अंतगत खाजगी टकरने पाणीपु रवठा के याचे खचातील अ नय मतता व जादा
पंचायत स मती माहु र, िज हा प रषद नांदेड, सन 2016-2017 (प र छे द

माहू रचे सन 2016-2017 या

पाणीपु रवठा के याबाबत र कम

व तीय वषाचे लेखापर

दानाबाबत.

मांक 3) – पंचायत स मती,

णात नैस गक आप ती टं चाई अंतगत खाजगी टकरने

पये 2,21,256/- चा खच केलेला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

1) खाजगी टकर पं चायत स मतीत क हा हजर झाले, याचा

जू अहवाल व दनांक तसेच पंचायत स मती

तरावर ल तां क अ धकार यांनी दलेला टकर तपासणी अहवाल सं चकेत नाह . दशवू न अनु पालन सादर करावा.
2) खाजगी टकर अ ध ह त करताना मोटारवाहन अ ध नयमाचे कलम (62) (1) (क) नु सार

प रवहन अ धका याकडू न

वा थ

ादे शक

माणप ाची सं चका व सव खाजगी टकरचे RTO कडू न मीटर चालू अस याचे

तपासणी के याचे व टकर पाणीपु रवठा कर यास यो य अस याचे अहवाल दश वणेबाबत अधसमासप
दनांक 24/08/2017 अ वये मागणी क नह उपल ध केले नाह . यामु ळे केलेले

करता आल नाह .

मांक 13

दान यो य अस याची खातरजमा

3) िज हा धकार , नांदेड यांनी कं ाटदाराशी केले या करारनामातील अट व शत नु सार टकर पाणीपु रवठा

के याचे GPS अहवालानु सारच

य

फे या के याचे तपासणी क नच दे यके अदाई कर यात येईल, असे

प ट

असताना GPS अहवालानु सार सव टकरचे start location व end location चे अंतर सारखेच आहे . याव न टकरचे
मीटर बंद असताना व गट वकास अ धकार यांनी GPS अहवाल
केले आहे .

मा णत केलेले नसताना नयमबा य दे यक पा रत

4) िज हा धकार , नांदेड यांनी कं ाटदारासोबत केले या करारनामातील अट

णाल वर

या

टकर या फे याची न द होईल,

असताना व तहसीलदार यांचे आदे शात
भाडे

टं चाई

याच फे या दे यकाक रता अनु ेय होतील, असे

प ट केलेले

ती दन 3 फे या करणे बंधनकारक असताना 2 फे या केलेले असताना पू ण

दान केलेले आहे . टंचाई अंतगत पाणीपु रवठा कर यासाठ
त गावात

मांक 20 नु सार GPS

तह सलदार, माहू र यांचे आदे शानु सार एका

ती दन 3 फे या करणे बं धनकारक असतांना वर ल तप शलातील टं चाई अंतगत गावांना 2 फे या

व 1 फे यानु सार पाणीपु रवठा केलेले आहे. यामु ळे टंचाई कालावधीत व हत

माणात पाणीपु रवठा न करता लोकांना
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पा यापासू न वं चत ठे व याचे दसू न येते.
नाह . तर कमी फे याची

दान र कम

यामु ळे कमी फे या केले या दवसाचे पू ण दवसाची र कम दे य ठरत

पये 26,660/- वसू ल क न शासन खाती भरणा करावी.

4.368 पंचायत स मती उपकर अंतगत मौजे

वरसनी येथे बोअरम ये

अ नय मतताबाबत.

सं गल फेज मोटार बस वणे कामातील

पंचायत स मती हमायतनगर, िज हा प रषद नांदेड, सन 2016-2017 (प र छे द

स मती, हमायतनगर सन 2016-2017 चे लेखापर
अंतगत

वरसनी ( पं पर) येथे बोअरम ये

31/03/2017 अ वये र कम
1) महारा

व त 9,

शासन,

णात 2215-पाणीपु रवठा व

मांक 5) – पंचायत

व छता पं चायत स मती उपकर

सं गल फेज मोटार बस वणे कामावर

माणक

मांक 1,

दनांक

पये 55,000/- चा खच केलेला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.
ाम वकास व जलसंधारण वभाग, शासन नणय

दनांक 31/01/2013 व महारा

प रशी ट 2 नु सार भाग–1 मधील

मांक झेडपीए-2012 /

िज हा प रषद व पंचायत स मती लेखासंह ता 1968 चे

शासक य मा यता दे याचा अ धकार गट वकास अ धकार

शासक य मा यतेची मा हती वषय स मती /

. .-680/

यांनी

नयम 4
दले या

थायी स मती या पु ढ ल बैठक त अवलोकनाथ सादर करणे आव यक

आहे . तथा प, अशी कायवाह कर यात आलेल नाह .
2) मु ंबई

दु

ामपंचायतीने

वतं

ामपं चायत अ ध नयम 1958 चे कलम 2 (ख) नु सार सन 1996-1997 या आ थक वषापासू न

तीची सव कामे

पाणीपु रवठा नधीची

03/02/1999 चे

शासन, पाणीपु रवठा व

िज हा दे खभाल दु

ती

नधीतू न घेता येईल

ती क न संभा य

नधी या उपल धतेनुसार

थम पडताळू न पाह यात यावे. जी कामे हाती

ाम वकास व जलसंधारण वभाग,

या प र श ट (6) मधील सु चनानू सार दे खभाल व दु

प ट आहे . िज हा दे खभाल व दु

ती नधीतू न

यावीत,

ती नधीत र कम उपल ध क न न घेता नयमबा य पंचायत स मती

तीचे कामावर अनाव यक खच केले आहे. याबाबत खु लासा होणे आव यक आहे.

4) िज हा प रषद

पंचायत स मती

कं वा कसे, हे

तीचे काम

ती नधीत र कम उपल ध असेल, ती कामे

शासन नणय दनांक 18/10/1993
उपकरमधू न दु

मांक टंचाई-1099/ . .12, दनांक

या गावात/वाडयात नळ योजनांची वशेष दु

ता वत असेल, अशा गावांत, वाडयात सदर ल दु

घे यासाठ िज हा दे खभाल व दु
असे

तरावर ल पाणीपु रवठा योजने अंतगत

व छता वभाग, शासन नणय

थायी आदे श (2) (iii) नु सार

टं चाईस त ड दे याचे

ामपं चायत

ामपं चायतीने या नधीतू न करणे अ भ ेत आहे. तथा प, 14 समाजक याण पं चायत स मती

उपकर मधू न अनाव यक खच केले आहे.
3) महारा

थापना केल आहे.

वभागाकडे दे खभाल व दु

हमायतनगरने कोणतीह

ती अंतगत

नधी उपल ध आहे

शहा नशा न करता पंचायत स मती उपकर

योजन काय, याबाबत खु लासा होणे आव यक आहे.

कं वा नाह, याबाबतची

नधीतू न खच कर याचे

5) सदर कामाची तपासणी केल असता दे यकातू न मू यव धत कर, आयकर, गौणखनीज, वमा व कामगार

उपकाराची र कम कपात केलेल आहे . परं त,ु सदर र कम संबं धत खाते भरणा के याचे चालन दश वले नाह . सदर
र कम भरणा के याचे दशवू न अनु पालन सादर क न पू तता करावी.

4.369 नैस गक आप ती नवारणाथ पाणीपु रवठा योजनेतील नयमबाहयतेबाबत.
पंचायत स मती परांडा, िज हा उ मानाबाद, सन 2016-2017 (प र छे द

पंचायत स मती कळं ब, िज हा उ मानाबाद, सन 2016-2017 (प र छे द

पंचायत स मती लोहारा, िज हा उ मानाबाद, सन 2016-2017 (प र छे द

नवारणाथ पाणीपु रवठा योजनेतगत पं चायत स मतींनी टंचाई

अस याने खाजगी पाणीपु रवठा वाहतु क ठे केदार
अनु मे र कम

मांक 11)

मांक 18)

मांक 13) – नैस गक आप ती

त गावांना खाजगी टॅ कर वारे पाणीपु रवठा केला

ी. महमद सािजक इसाक पटे ल रा. लातु र यांना

माणका वये

पये 99,43,458/-, 32,96,194/-, व 1,64,25,173/- असे एकूण 2,96,64,825/- टकरभाडे

कर यात आले आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

दान
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1) पाणीपु रवठा व

छता

वभाग, शासन प रप क

मांक टं चाई 1005/ . .305/पापु-14,

24/01/2006 प र छे द ब(6) नुसार टकरने पाणीपु रवठा कर यात येत असले या गावात
कं वा कसे, हे पाहणे आव यक अस याने संबं धत गावास टकर उपल ध क न

दनांक

य ात पाणीपु रवठा होतो

द यानंतर वेळ यावेळी टकर

पोहचला अस याबाबत टकर गावात पोहच याची तार ख व वेळ याची लॉगबु कम ये न द करणे आव यक आहे . तसेच
टकर या

मतेबाबत आ ण

नयोिजत खेपा होत अस याबाबत

व छता स मती या दोन म हला सद यांची

व टकर या

येक खेपे यावेळी

वा र घेणे आव यक आहे. तथा प, लॉगबु कम ये वेळ नमु द न करता

मतेबाबत खातरजमा न करता नयमबाहय र या टॅ करचे भाडे

2) पाणीपु रवठा व

व छता

वभाग, शासन

नणय

मा णत क न

भाडे 1 मे क टन एकका या
खा ी कर यासाठ व वाहनाची
व

ट.सी.बु क या

प रपु ण न दणी

मा णत

यावी व यानु सार टकर /

कवर ल टाक ची पाणी वहन मता

कला दे यात येणारे

ती दन व

माणत दे यात यावे. खाजगी टकर या पाणीपु रवठयासाठ वापर या या

दनांक

ादे शक

ती कमी

मतेची

ादे शक कायालयाकडील न दणीबाबतची खातरजमा कर यासाठ वाहना या आर.सी.

तीची उपल ध क न दे यात आले नाह .

मांक (वाहनाचे

सर ज

भाडे दान कर यात आले आहे . स म

ा धका याचे

माणप

3) खाजगी टकरने पाणीपु रवठा के यानंतर

दररोज घेणे व या न द गट वकास अ धकार यांनी
4) महसु ल व वन वभाग, शासन

यामु ळे टकर या

मतेबाबत व वाहनाचे

मांक) नस याने टकरचे न दणीबाबत खातरजमा होवु शकल

तथा प, उपअ भयंता (यां क ), िज हा प रषद, उ मानाबाद यांनी

नाह .

दान कर यात आले आहे .

मांक टंचाई 1008/ . .49/पापु-14,

11/06/1999 मधील प र छे द 2 नु सार पाणी पु रवठा करणा या टकर /
प रवहन अ धका यामाफत

यागावातील पाणीपु रवठा व

दशवु न

मतेबाबत

माणप

दे वु न

नाह .

यानु सार टकरचे

दान यो य अस याबाबत खा ी पटवावी.

या टकर या धावसं येची

पीडोमीटरनु सार न द रोजवह त

मा णत करणे आव यक आहे . तथा प, अशी कायवाह केलेल

नणय

मांक एससीवाय-2016/ . .14/म-7,

दनांक 23/02/2016

नु सार न याने आदे श काढणे आव यक असतांना व 90 दवसापयत या कालावधीक रता टकस चालु ठे व याचे नकष

असतांना पु व चेच आदे श कायम ठे वु न 90 दवसापे ा जा त कालावधीक रता टकस वारे पाणीपु रवठा कर याबाबतचे
आदे श दे यात आ याने नकषाचे पालन झालेले नाह .
5) तहसीलदार यांनी अनेक

करणी अ ध हणाचे पु व ल ी

6) व हर तथा बोअर अ ध

हत मालकांना

भावाने पाणीपु रवठा असलेबाबत अ भलेखे दश व यात यावे.
नाह .

7) जी.पी.एस. अहवाल स म

भावाने आदे श दलेले आहे त. तर पु व ल ी

दान कर यात आलेले रकमेचे पोचसं चकेत आढळू न आल

ा धकार यांचेकडू न

मा णत कर यात आलेला नाह .

4.370 2245 - नैस गक आप ती अंतगत केले या खचाबाबत.
र कम

पंचायत स मती औसा, िज हा लातू र, सन 2016-2017 (प र छे द

मांक 35) – नैस गक आप ती अंतगत

पये 2,13,70,438/- खच केला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

1) पाणीपु रवठा केले या टँ कसचे लॉगबु क वर ल अंतर व जी.पी.एस.

अंतर यांचा ताळमेळ घेतला असता जादा अंतराचे
दसू न येत.े र

म

म ह यात असे जादा
अनु पालन दशवावे.
2)

दान के याचे या अहवालासोबत जोडले या पर श ट अ व न

पये 62,066/- ची वसू ल कर यात यावी. सदर जादा
दान झाले नस याबाबतचे खा ी पटवावी व जादा

न वदे तील अट

णाल व न घेतले या अहवालावर ल

मांक 21 अ वये कं ाटदाराचे वाहन नादु

दान हे नवड म ह यातील असू न इतर

दान झाले अस यास वसु ल क न तसे
त झा यास अथवा इतर कोण याह

कारणामु ळे वाहन पाणी पु रवठयाचे काम न करता वाहन उभे अस यास याचे भाडे दले जाणार नाह. असे असतांना
खाल ल ववरणातील तपशीला माणे वाहन उभे असतांना

पये 73,080/- भाडयाची अदाईगी कर यात आलेल आहे .

सदर र कम वसु ल क न चलनाने भरणा क न अनु पालन दशवावे.
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3) खाजगी Tanker पाणीपु रवठा साठ

चालकाचा परवाना, PAN काड, वाहन न दणी

थम

जू होणे पू व वाहन मालकाने वाहनाचे वमा पॉ लसी, वाहन

माणप

(आर.सी.बु क) इ याद कागदप े सदर करावयाची आहेत.

परं त,ु अशी कायवाह पं चायात स मतीकडू न झालेल नाह .

4) वह र / बोर अ ध हणापू व तहसीलदार यांचे tanker मंजु र आदे श माणे पाणी प यायो य असलेबाबत

आरो य वभागाचे

माणप

घेणे आव यक होते. परं त,ु अशी कायवाह झालेल नाह .

5) पाणीपु रवठा करणेसाठ वापर यात आले या खाजगी tanker

घे यात आले या नाह त.

6) दे यकाचे दु बार
7) अ ध

दान होउ नये यासाठ दु बार

दान

या लॉगबु क वर म तेदार या

हत केले या व हर / बोअर मालकाने वर ल माणे व यु त/ डझेल पंप व व यु त कने शनसह

लेखापर

णात उपल ध झाले नाह . व हर मालकांना

दलेला यो य अस याबाबतची लेखापर

पये 400/-

णाची खा ी पटवावी.

8) तह सलदार यांनी टँ कर दारे पाणी पु रवठा तथा बोअर व

आदे शाम ये अ ध हणाचा सु वातीचा व अं तम दनांक नमू द नाह.
अस याने जादा
स ह

य

व हर अ ध हण करणेबाबत या

मांक नमू द नाह . एंकदर त आदे श

ोटक

मांक 15) – पंचायत स मती, उदगीर

वि तय वष 2016-2017 म ये 2245- नैस गक आप ती या लेखा शषातगत

उपल ध क न

हत केले या व हर/बोअर मालकाने व यु त/ डझेल पंप व व यु त कने शनसह साधन साम ी

द याबाबत संबं धताचे

अस याबाबतची लेखापर
टँ कर

व यु त दे यक /

णाची खा ी पटवावी.

मतेबाबत

उप ादे शक

Certificate) जोड यात आलेले नाह .

डझेल पंपा या

पये 400/-

प रवहन

नमु नादाखल ताळमेळ घेतला असता
31,561/- ची वसू ल कर यात यावी.
खा ी पटवावी, अ यथा

यादा अंतराचे

मांकासह तपासणीचे

अ धकार

यांनी

दलेले

यो यता

4) शासन नणय

उ व न दवह ठे वू न अ ध

दान झालेचे दसू न येते. अशी

(Fitness

दान हे वसू लात आणू न अनु पालन दशवावे.

यादा अंतराची र कम

मांक टं चाई-1005/ . .305/पापु-14, दनांक 24/01/2006 नु सार मु ा

मांक 7 नु सार

हत केले या व हर/बोअर व न पाणीपु रवठा नय मत होत अस याची खा ी पयवे
दान होऊ नये, या तव दु बार

दान

पये

दान झाले नस याबाबतचे

यं णेने वेळोवेळी भेट दे वू न केले याबाबत उपल ध केले या अ भले याव न दसू न आले नाह.
5) दे यकांचे दु बार

माणप

णाल व न घेतले या अहवालावर ल अंतर यांचा

दान हे नवड म ह यातील असू न इतर म ह यातील असे जादा
यादा झालेले

माणप

ती दन व हर अ ध हण मोबदला दलेला यो य

3) पाणीपु रवठा केले या टँ कसचे मंजू र अंतर व जीपीएस

सदर जादा

वह र, बोअर व टँ कर

पये 2,56,75,254/- खच न दवलेला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहे त.

णात उपल ध झाले नाह . व हर मालकांना

2)

हत व हर / बोअरचे

व पात काढलेले आहे त.

पंचायत स मती उदगीर, िज हा लातू र, सन 2016-2017 (प र छे द

1) अ ध

दले या

अंतराची खा ी न करताच आदे श दलेले

दानाची श यता नाकारता येत नाह . तसेच तहसीलदार यांचे आदे शात अ ध

अ ध हणावर एकुण

लेखापर

मांकासह मोका तपासणीचे

ती दन व हर अ ध हण मोबदला

4.371 2245-नैस गक आप ती अंतगत केले या खचातील अ नय मततेबाबत.
यांनी

या

तबं ध न दवह ठे व यात आलेल नाह .

साधन साम ी उपल ध क न द याबाबत संबं धताचे व यु त दे यक / डझेल पंपा या
माणप

वा

य

तबंध न दवह ठे वल नस याने दे यकांचे दु बार

दान झाले नसलेबाबत खा ी पटवावी. तसेच पाणी पु रवठा कर याचे ठकाण ते पाणी उदभवाचे ठकाण यामधील

अंतर स म

ा धकरणाने

मा णत केलेले नस याने अंतर वाढ ने अ त दान झा याची श यता नाकारता येत नाह .

यांमळ
ु े उभय ठकाणांमधील अंतर यो य अस याबाबत खा ी पटवावी.
6) व हर तथा बोअर अ ध

नाह . तसेच जी.पी.एस. अहवाल स म

हत मालकांना

दान कर यात आलेले रकमेचे पोच सं चकेत आढळू न आल

ा धकार यांचेकडू न

मा णत कर यात आलेला नाह .

1094
7) लेखापर

णास उपल ध झाले या व हर /बोअर व न पाणी उचल केलेचे शेतक यांचे दै नं दन अहवाल

पाहता काह शेतक यांकडू न पाणी पु रवठा बंद असतांनाह टँ कर व कलो मटरचे भाडे अदा करणेत आलेले आहे.
िज हा धकार कायालय, लातू र यांचे प

मांक 2016/महसू ल/टंचाई/कावी- दनांक 31/03/2016 अट

मांक 21

नु सार पाणी पुरवठयाचे काम न करता वाहन उभे रा ह यास याचे भाडे अथवा नु कसान भरपाई दल जाणार नाह ,
असे आदे श अस याने टँ कर भाडे व कलामीटर भाडे दे य होत नाह .
आव यक आहे .

तर र कम

पये 27,270/- वसु ल होणे

8) मंजू र अंतरापे ा GPS म ये खू पच कमी अंतर दश वलेले आहे. याचाच अथ सदर दवशी टँ कर बं द

असलेने कमी अंतर GPS म ये दसू न येत.े तर र कम
9) टँ कर अ ध हण संबं धाने लेखापर

पये 5,555/- वसु ल होणे आव यक आहे.

णास सादर केलेल टँ करची लॉग बु स

व हत नमू यात नाह त.

अंतर नमू द केलेले नाह . यांम ये खाडाखोड, उपर लेखन, हाईटनर चा वापर केलेला आहे . लॉग बू कांम ये सरपं च
व

ामसेवक यां या सहया आहेत. इतर सद यां या सहया नाह त. यामुळे लेखांकन वै ध असलेची खा ी पटत नाह .

अट

10) िज हा धकार कायालय, लातू र यांचे प

मांक 2015/महसू ल/टंचाई/कावी-708, दनांक 18/06/2015

मांक 09 नु सार, टँ कर व वह र अ ध हण यांची दे यके अदा कर यांपू व संबंधीत तह सलदारांचा अ भ ाय

न तीवर घेऊनच दे यक अदा करावे, असे आदे श असतांना

याचे पालन झालेले नाह . तसेच दे यके अदा करतांना

शासन आदे श व कराना यांतील अ ट व शत यांचे पालन झालेबाबतचे पृ ठांकन दे यकांवर दे णेत आलेले नाह .
4.372 2245 - नैस गक आप ती अंतगत केले या खचाबाबत.

पंचायत स मती अहमदपू र, िज हा लातू र, सन 2016-2017 (प र छे द

जळकोट

पंचायत स मती जळकोट, िज हा लातू र, सन 2016-2017 (प र छे द
सन

2,18,84,000/-

2016-2017
अनु दान

ा त

या

लेखापर

झालेले

णात

असू न

टं चाई

सदर ल

त

गावांना

बाबीवर

1,94,02,000/- चा खच न द वला आहे . याबाबत खाल ल माणे अ भ ाय आहेत.
अंतर यांचा ताळमेळ घेतला असता जादा अंतराचे

हे नवड म ह यातील असू न इतर म ह यात असे जादा
झाले अस यास वसु ल क न तसे अनु पालन दशवावे.
चालकाचा परवाना, पॅन काड, वाहन न दणी

स मतीने

थम

माणप

अशी कायवाह पं चायात स मतीकडू न झालेल नाह .

दले या

र कम

णाल व न घेतले या अहवालावर ल

पये 20,60,914/- वसू ल करावी. सदर जादा

जू होणेपू व वाहन मालकाने वाहनाचे

(आर.सी.बु क) इ याद कागदप े सादर करावयाची आहेत. परं त,ु

वापर यात आले या खाजगी टँ करचे लॉगबु क पृ ठांक त क न गट

5) दे यकाचे दु बार
6) अ ध

दान होउ नये यासाठ दु बार

दान

वा

या

वकास

तबं ध न दवह ठे व यात आलेल नाह .

हत केले या व हर / बोअर मालकाने वर ल माणे व यु त / डझेल पंप व व यु त कने शनसह

साधन साम ी उपल ध क न द याबाबत संबं धताचे व यु त दे यक / डझेल पंपा या
लेखापर

दान

वमा पॉ लसी, वाहन

4) पाणीपु रवठा करणेसाठ

मा णत केलेले नाह .

दान

दान झाले नस याबाबतचे खा ी पटवावी व जादा

वापर यात आले या खाजगी टँ कर या लॉगबु क वर म तेदार या

अ धकार यांनी

पये

ववरणानु सार

3) पाणीपु रवठा करणेसाठ

घे यात आले या नाह त.

माणप

यासाठ

दान के याचे दसू न येत.े पं चायत स मती, जळकोटकडील र कम

पये 10,04,731/- व पंचायत स मती अहमदपू रकडील र कम

2) खाजगी टँ कर पाणीपु रवठा साठ

मांक 20) – पंचायत स मती,

पाणीपु रवठा

पंचायत

1) पाणीपु रवठा केले या टँ कसचे लॉगबु कवर ल अंतर व जी.पी.एस.

मांक 23) व

णात उपल ध झाले नाह . व हर मालकांना

दलेला यो य अस याबाबतची लेखापर

णाची खा ी पटवावी.

पये 400/-

मांकासह मोका तपासणीचे

ती दन व हर अ ध हण मोबदला
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7)

शासन

नणय

नु सार उ व न दवह
पयवे

मांक टंचाई-1005/ . .305/पापु-14,

ठे वू न अ ध

हत केले या

दनांक 24/01/2006 नु सार मु ा

व हर/बोअर व न पाणीपु रवठा

नय मत होत अस याची खा ी

य यं णेने वेळोवेळी भेट दे वू न केले याबाबत उपल ध केले या अ भले याव न दसू न आले नाह.
8)

तह सलदार यांनी टँ कर दारे पाणीपु रवठा तथा बोअर व

आदे शाम ये अ ध हणाचा सु वातीचा व अं तम दनांक नमू द नाह .
अस याने जादा
स ह

मांक 7

व हर अ ध हण करणेबाबत या

य

अंतराची खा ी न करताच आदे श दलेले

दानाची श यता नाकारता येत नाह . तसेच तहसीलदार यांचे आदे शात अ ध

मांक नमू द नाह . एंकदर त आदे श

ोटक

व पात काढलेले आहे त.

4.373 2245-नैस गक आप ती अंतगत केले या खचातील अ नय मततेबाबत.
पंचायत स मती रे णापू र, िज हा लातू र, सन 2016-2017 (प र छे द

यांनी

लेखा शषातगत

पये 1,96,19,883/- खच न दवलेला आहे .

ा त

अ भ ाय आहे त.

1) अ ध

माणकां या अ भले यांचे खचासंबं धात लेखापर

हत केले या

व हर/बोअर मालकाने वर ल माणे

लेखापर

णात उपल ध झाले नाह . व हर मालकांना

दलेला यो य अस याबाबतची लेखापर

ण केले असता याबाबत खाल ल माणे

व यु त/ डझेल पंप व

2)

टँ कर

मतेबाबत

उप ादे शक

प रवहन

Certificate) जोड यात आलेले नाह .
3) महारा

पये 400/-

णाची खा ी पटवावी.

शासन, पाणी पु रवठा व

अ धकार

वह र, बोअर व टँ कर

वि तय वष 2016-2017 मधील उ त

साधन साम ी उपल ध क न द याबाबत संबं धताचे व यु त दे यक / डझेल पंपा या
माणप

हत व हर / बोअरचे

मांक 28) – पंचायत स मती, रे णापू र

वि तय वष 2016-2017 म ये 2245 नैस गक आप ती या लेखा शषातगत

अ ध हणावर एकुण

दले या

यांनी

व यु त कने शनसह

मांकासह मोका तपासणीचे

ती दन व हर अ ध हण मोबदला

दलेले

व छता वभाग, शासन नणय

यो यता

माणप

(Fitness

मांक टं चाई-1099/ . .पापु-14,

दनांक 03/02/1999 नु सार, टँ करची मागणी आले या गावांची याद भू वै ा नक यांचेकडू न तपासणी क न
व हत नमु यातील

प -ब घेत याचे अ भलेखे सं चकेत दसू न आले नाह त.

4) शासन आदे शानु सार

नयमबाहय

व हत अंतरा या अ टचे पालन झालेले नसलेने र कम

यांचे

पये 2,86,867/-

दान झालेले आहे ते वसू ल होणे आव यक आहे. तसेच या अट संबं धाने इतर अनेक दे यकांम ये कांह

दनांकास GPS अहवालांम ये 01 क.मी. पे ाह कमी अंतर दश वले आहे. अशा अंतराची पडताळणी क न चुक चे
दान झाले असलेस वसू ल क न अनु पालन दशवावे.

5) पाणीपु रवठा केले या टँ कसचे मंजू र अंतर व जीपीएस

नमु ना दाखल लेखापर
यादा अंतराचे

अशा

कारचे

ण अहवालासोबत जोडलेले

दान झालेचे दसू न येत.े अशी

ववरणप

“अ”

णाल व न घेतले या अहवालावर ल अंतर यांचा

यादा अंतराची र कम

माणे ताळमेळ घेतला असता GPS

वारा

पये 83,143/- ची वसूल कर यात यावी.

दान इतर दे यकांतह झाले अस याची श यता आहे . तर यांबाबत अंतगत लेखाप र णाधारे ताळमेळ

घेऊन अनु पालन दशवावे.
6) लेखापर

ण अहवालासोबत संलि नत

माणकांचे केवळ जी.पी.एस.

माणे अंतरे

ववरणप

वचारात घेऊन

“ब” म ये दश वले या नमु नादाखल उदाहरणां या

दान केलेले आहे. अंतरांची खा ी करणेसाठ इतर

कोणतेह पु रावे अजमावले नाह त. उदा. एकाच गावासाठ पा याचा उ व व पाणी पु रवठा कर याचे ठकाण, यांना
मंजू र असणा या टँ कर या खेपा इ याद पाहता एकाच गांवचे जी.पी.एस मधील
तफावत आहे .

यांमळ
ु े सदर

इ याद ंची अंतगत लेखापर

माणकांतील जी.पी.एस. अंतराची व

णा वारे

य

दनांक नहाय अंतराम ये खू पच

अंतराची, मंजू र टँ कर या खेपांची सं या

तपासणी क न अ त दानाची वसू ल

क न अनु पालन दशवावे. तसेच

ववरणप ा या शेरा रका यात दले या अ भ ायांचीह पू तता दशवावी. टँ कर बंद असणा या दनांकास नयमानु सार

कायवाह क न अनु पालन दशवावे.
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7) लेखापर

णास उपल ध झाले या जी. पी. एस. अहवाला वारे पाणी पु रवठा बंद असतांनाह टँ करचे भाडे

अदा करणेत आलेले आहे . िज हा धकार
31/03/2016 अट
नु कसान भरपाई

कायालय, लातू र यांचे प

मांक 2016/महसू ल/टं चाई/कावी,

मांक 21 नु सार, पाणी पु रवठयाचे काम न करता वाहन उभे रा ह यास

दल

दनांक

याचे भाडे अथवा

जाणार नाह , असे आदे श अस याने टँ कर भाडे दे य होत नाह . सबब, र कम

5,08,790/- वसु ल होणे आव यक आहे . तसेच एकाच

मांका या टँ करचे

वेगवेगळे दश वले आहे . याचा खु लासा होणे आव यक आहे अ यथा

करावे. वर ल दश व यात आलेला त ता उदाहरणादाखल असू न अशा
वषाम ये झा याची श यता नाकारता येत नाह . सबब या माणे सव

पये

ती दन भाडे उदाहरण MH-24F 4261

यादाची र कम वसू ल क न अनु पालन सादर
कारची अ नय मतता ह संपू ण लेखापर

ण

दानांची तपासणी क न अनु पालन दशवावे.

8) सन 2016-2017 या कालाव धत टँ कर बंद असू न टँ करचे भाडे अदा कर यात आले आहे त. टँ कर

कोण या कारणा तव बंद होता, याबाबतचे अ भलेखे दशवावे. तसेच टँ कर मालका या चु क / दु
असेल, तर र कम

पये 1,06,944/- वसू लात आणावी आ ण जर शासक य कारणा तव असेल, तर तसे अ भलेखे

दशवावे. सदर र कम उदाहरणादाखल असू न अशा

कारची अ नय मतता ह संपू ण 2016-2017 या वषाम ये

झा याची श यता नाकारता येत नाह . सबब या माणे सव
र कम

पये 1,06,944/- वसू ल क न अनु पालन दशवावे.

दानांची तपासणी क न अनु पालन दशवावे, अ यथा

9) जी पी एस अहवालांम ये नमू द अंतरापे ा दे यकांत

यादाचे अंतराने र कम

पये 6,477/- चे नु कसान झालेले आहे. ते वसू ल होणे आव यक आहे.
10) सरासर

तीमु ळे टँ कर बंद

अंतरापे ा GPS

13,552/- होणे आव यक आहे . अशाच

णाल म ये अंतर वाढ याचे

दसू न येते.

दान केलेमू ळे र कम

या रकमेची वसू ल

कार या गंभीर अ नय मतता अनेक दे यकांम ये झाले या आहे त.

अंतगत लेखाप र णा वारे तपासणी क न अ त दानाची र कम वसू ल क न अनु पालन सादर करावे.
11) टँ कर अ ध हणा या दे यका या

वसू ल होणे आव यक आहे.

दानात टँ कर भाडयाचे अ त दान झालेमळ
ु े र कम

पये

यांची

पये 97,440/- ची

12) तह सलदार व उप अ भयंता (बांधकाम) उप वभाग, िज हा प रषद, लातू र यांनी यांचे आदे शांत एकाच

गावचा उ व व पाणी पु रवठा ठकाणाचे अंतर वेगवेगळे दलेले आहे. यांमू ळे शासनाचे र कम

पये 2,26,042/- चे

सव अंतरांची स म

दान झाले या सव

नु कसान झालेले आहे. ते वसू ल होणे आव यक आहे. तसेच उ त लेखा शषातगत
ा धका यांमाफत

शास कय व तां क चौकशी होऊन

र कमांची वसू ल क न साधार अनु पालन दशवावे.
13) टँ कर अ ध हण संबंधाने लेखापर

दान केले या दे यकां या संबं धात

यादा अंतराने

णास सादर केलेल टँ करची लॉग बु स

व हत नमू यात नसू न

यांम ये अंतर नमू द केलेले नाह . वाहन आलेची वेळ आ ण नेहलेची वेळ नमू द नाह . अनेक रकाने कोरे सोडलेले

आहे त. लॉगबु स म ये खाडाखोड, उपर लेखन,

सा ांकन केलेले नाह . लॉगबुकांम ये सरपंच व

हाईटनरचा वापर केलेला आहे . अशा ठकाणी स म अ धका यांनी

ामसेवक यां या सहया आहे त. इतर सद यां या सहया नाह त.

इ यांद व न वाहनांचे लॉगबु स वर ल लेखांकन वै ध असलेची खा ी पटत नाह . तर यांबाबत उ चत खा ी पटवावी.

