
 

 

 

 

सार्वजनिक उपक्रमाांच्या (महामांडळे/ प्रानिकरण/ अनिकरण/ मांडळ)  

मानहती नर्षयीच ेनर्र्रणपत्र 

 
अ.क्रां . नर्षय/ मदु्दा मानहती 

१ २ ३ 

१ प्रशासकीय नर्िागाचे िार् कृनष, पशुसांर्िवि, दगु्िव्यर्साय नर्कास र् मत्स्यव्यर्साय नर्िाग, मांत्रालय, 

मुांबई - ४०० ०३२ 

२ महामांडळ/ प्रानिकरण/ अनिकरण/ मांडळाचे 

िार् 
पुण्यश्लोक अनहल्यादेर्ी महाराष्ट्र मेंढी र् शेळी नर्कास महामांडळ नल., 

गोखलेिगर, पुणे -४११ ०१६ 

३ ्थापिा (ददिाांक) र् अनिनियम पुण्यश्लोक अनहल्यादेर्ी महाराष्ट्र मेंढी र् शेळी नर्कास महामांडळाची ्थापिा 

कां पिी कायदा १९५६ अन्र्य े दद. ८ ऑग्ट १९७८ रोजी करण्यात आली 

असूि िोंदणी क्रां . 20560/CTA असा आहे. 

४ उद्दीष्ट महामांडळाची प्रमुख ध्येय र् उद्दीष्ट खालीलप्रमाणे आहेत. 

• महाराष्ट्रात नर्देशी / ्थानिक / सांकररत मेंढयाांची पैदास प्रक्षेते्र ्थापण े

र् त्सयाचा नर््तार करण.े  

• शेळ्या मेंढयाांच्या पैदाशी कररता उपयुक्त रिकाणी अशा कें द्राची र्ाढ 

करणे. 

• शेळ्या मेंढया आनण त्सयापासूि उत्सपाददत होणाऱ्या र््तूांची आयात-

नियावत करण,े त्सयाची पदैास करण ेआनण नर्क्री करण.े 

• ्थानिक शेळ्या मेंढयाांची जात सुिारण्यासािी सांकररत पदैास कायवक्रम 

हाती घेण/े अथर्ा कायवक्रमाांिा प्रोत्ससाहि दणे्यासािी शासिाला मदत 

करणे. 

• शेळ्या मेंढयाांच्या गुणर्त्तेत सुिारणा घडरू्ि पशुपालकाांिा प्रती शेळी 

मेंढी पासिू नमळणाऱ्या  उत्सपादिात र्ाढ  होऊि शेळी -मेंढी पालि 

व्यर्साय दकफायतशीर होण्यासािी शासिाच्या मदतीिे/मदतीनशर्ाय 

नर््तार कें द्र े्थापण.े 

५ महामांडळातील अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष याांची 

िारे् र् नियुक्ती ददिाांक 
शासकीय/ अशासकीय (ररक्त असल्यास त्सयाची कारणे) 

अध्यक्ष 

ररक्त 

शासकीय सद्य  

१. श्री. सनचन्द्र प्रताप ससांह, आयुक्त पशुसांर्िवि, महाराष्ट्र राज्य, पुण े

२. श्री. मानणक गुटे्ट, सहसनचर् पशुसांर्िवि (पदमु), मांत्रालय, मुांबई 

३. डॉ. महेश बिसोड,े व्यर््थापकीय सांचालक, पुण्यश्लोक अनहल्यादेर्ी   

    महाराष्ट्र मेंढी र् शेळी नर्कास महामांडळ, पुणे 

    अध्यक्ष र् अशासकीय आि सांचालकाच्या पदार्र शासिाकडूि नियुक्ती 

झालेली  िसल्यािे ररक्त  आहेत. 

६ पत्रव्यर्हारासािीचा सांपूणव पत्ता मेंढीफामव, गोखलेिगर, पुणे-४११०१६ 

७ दैिांददि पत्रव्यर्हारासािी दरूध्र्िी क्रमाांक, ०२०-२५६५७११२ 



 

 

 

 

ई-मेल ID 

१. व्यर््थापकीय सांचालक र् त्सयाांचे ्र्ीय सहाय्यक  

२. मुख्य लखेा र् नर्त्त अनिकारी 

३. आ्थापणा 

mdsagpune@gmail.com 

डॉ. महेश बिसोडे, व्यर््थापकीय सांचालक, दरूध्र्िी क्र. ०२०-२५६५७११२ 

श्री. देर्राम झाांजरे, नर्. स. र् प्र. ल.े,           दरूध्र्िी क्र. ०२०-२५६५७११२ 

डॉ. रमशे कदम, प्रशासकीय अनिकारी,          दरूध्र्िी क्र. ०२०-२५६५७११२ 

८ र्ाहि अिजु्ञेय केलेल्या पदाांसह एकूण 

र्ाहिाांची मानहती/ र्ाहि आढार्ा 

अ.क्रां . पदिाम र्ाहिाचा प्रकार 

१ मा. अध्यक्ष मारुती सझुुकी SX4 कार 

२ व्यर््थापकीय सांचालक अम्बॅसडर कार 
 

९ दद. १६.६.२००३ च्या शासि निणवयािसुार 

आकृतीबांिास नर्त्त नर्िागाची मान्यता 

आहे/ िाही, िसल्यास सद्यन्थती  

शासिािे महामांडळाच्या मेंढी र् शेळी नर्कास प्रक्षेत्रार्रील पदाचा तसचे 

व्यापारी योजिेतील पदाचा आढार्ा घेऊि शा. नि. क्रां . 

२०१२/प्र.क्रां .४४४/पदमु-३ दद. १ जूि २०१३ अन्र्ये नर्त्त नर्िागाच्या 

मान्यतेिे आकृतीबांि मांजूर करण्यात आला आहे. 

१० पदाांची रे्तिशे्रणीसह मानहती  १. मेंढी र् शळेी नर्कास प्रक्षते्र े(नर्कासात्समक योजिा)  
अ.क्रां . पदिाम र्तेिश्रणेी एकूण 

मांजरू पदे 

िरलेली 

पदे 

ररक्त 

पदे 

१ व्यर््थापकीय 

सांचालक 

प्रनतनियुक्ती ०१ ०१ - 

२ नर्त्तीय सल्लागार र् 

प्रमुख लेखा अनिकारी 

प्रनतनियुक्ती ०१ ०१ - 

३ सहाय्यक सांचालक रु.१५६००-३९१००  

ग्रेड पे रु.५७०० 

०१ ०१ - 

४ प्रके्षत्र व्यर््थापक रु.१५६००-३९१००  

ग्रेड पे रु.५७०० 

११ ०३ ०८ 

५ कृषी अनिकारी रु.९३००-३४८०० 

ग्रेड पे रु.४४०० 

०१ - ०१ 

६ पशुर्ैद्यकीय अनिकारी रु.९३००-३४८०० 

ग्रेड पे रु.४३०० 

०१ ०१ - 

७ सहाय्यक पशुिि 

नर्कास अनिकारी 
रु.५२००-२०२०० 

ग्रेड पे रु.२८०० 

२१ १६ ०५ 

८ ताांनत्रक सहाय्यक रु.५२००-२०२०० 

ग्रेड पे रु.२४०० 

०२ ०१ ०१ 

९ कनिष्ठ लेखापाल रु.५२००-२०२०० 

ग्रेड पे रु.२४०० 

०१ - ०१ 

१० कनिष्ठ लेखापररक्षक रु.५२००-२०२०० 

ग्रेड पे रु.२४०० 

०१ - ०१ 

११ र्ररष्ठ नलपीक रु.५२००-२०२०० 

ग्रेड पे रु.२४०० 

०२ - ०२ 

१२ कृषी सहाय्यक रु.५२००-२०२०० 

ग्रेड पे रु.२४०० 

०२ ०२ - 

१३ पशुिि पयवर्ेक्षक रु.५२००-२०२०० 

ग्रेड पे रु.२४०० 

०५ ०१ ०४ 

१४ िाांडारपाल तथा कनिष्ठ 

नलपीक 
रु.५२००-२०२०० 

ग्रेड पे रु.२००० 

०१ - ०१ 

१५ सांघटक रु.५२००-२०२०० 

ग्रेड पे रु.२००० 

०१ - ०१ 

१६ कनिष्ठ नलपीक रु.५२००-२०२०० 

ग्रेड पे रु.१९०० 

०८ ०३ ०५ 

१७ नर्िकर सहाय्यक रु.५२००-२०२०० ०२ ०१ ०१ 

mailto:mdsagpune@gmail.com


 

 

 

 

ग्रेड पे रु.१९०० 

१८ कताई सहाय्यक (र्गव-

४) 

रु.४४४०-७४४० ग्रेड 

पे रु.१६०० 

०२ ०२ - 

१९ मजूर (कायम) रु.४४४०-७४४० ग्रेड 

पे रु.१३०० 

१२२ ७४ ४८ 

२० मजूर (र्ैयनक्तक पदे) रु.४४४०-७४४० ग्रेड 

पे रु.१३०० 

११५ ८३ (३२)* 

 एकूण   ३०१ १९० ७९ 

*अ.क्रां . २० शासि निणवय क्रां . पनर्आ-२०१२/प्र.क्रां .४४४/पदमु-३ दद. १ जूि 

२०१३ अन्र्ये ११५ मजुराांची पदे रै्यनक्तक ्र्रूपाची असल्याि े

सेर्ानिरृ्त्ती, मृत्सयू इ. कारणामुळे यामिील ३२ पदे निरास होऊि ८३ पद े

नशल्लक रानहली आहेत. 

२. महामांडळाच्या मखु्यालयातील पदे (व्यापारी कायवक्रम)  
अ.क्रां . पदिाम र्तेिश्रणेी एकूण 

मांजरू पदे 

िरलेली पदे ररक्त 

पदे 

१ महाव्यर््थापक रु.१५६००-३९१००  

ग्रेड पे रु.६६०० 

०१ ०१ - 

२ प्रशासकीय अनिकारी रु.९३००-३४८०० 

ग्रेड पे रु.४४०० 

०१ ०१ - 

३ कनिष्ठ नलपीक रु.५२००-२०२०० 

ग्रेड पे रु.१९०० 

०६ - ०६ 

४ र्ाहिचालक रु.५२००-२०२०० 

ग्रेड पे रु.१९०० 

०३ ०१ ०२ 

५ टॅ्रक्टरचालक ५२००-२०२०० ग्रेड 

पे रु.२००० 

०३ ०१ ०२ 

 एकूण   १४ ०४ १० 
 

११ आकृतीबांि र्गवर्ारी एकूण मांजरू 

पदे 

(३०१+१४) 

िरललेी पद े ररक्त पद े बाहयस्त्रोता द्वारे 

िरण्यात आललेी 

पद े

र्गव १ १४ ०६ ०८ ०६ 

र्गव २ ०२ ०१ ०१ ०० 

र्गव ३  ४६ २४ २२ १४ 

र्गव ४ २३९ १३९ ५७ ७२ 

एकूण ३०१ १७० १३१ ९२ 

*र्ैयनक्तक मजूर गट-ड ररक्त २५ पदासािी शासि पत्र क्रां . पनर्आ-

१०१७/प्र.क्रां .-७९/पदमु-३ दद. २६ म े २०१७ अन्र्ये बाह्ययांत्रणेद्वारे 

िरण्यास शासि मान्यता घेण्यात आल्यािे ४८+२५ एकूण ७३ पदे नर्चारात 

घेऊि ७२ पदे िरण्यात आली आहे. 



 

 

 

 

१२ रे्ति, ित्ते र् आ्थापिेर्र येणारा र्ार्षवक 

खचव 

 महामांडळास ह्ताांतररत ११ मेंढी र् शेळी नर्कास प्रक्षेते्र आनण १ 

लोकर उपयोनगता कें द्र चालनर्ण्यासािी रे्ति, ित्ते र् इतर अिुषांनगक 

बाबींर्र झालेला खचावचा तपशील खालीलप्रमाणे आह.े 

(रु. लाख) 

र्षव २०१५-

१६ 

२०१६-

१७ 

२०१७-

१८ 

२०१८-

१९ 

२०१९-

२० 

खचव ९८५.५३ १३६४.४९ ११११.९१ ९५०.९० ८८९.७५ 

(-) प्रक्षेत्र 

उत्सपन्न 

११३.३९ १४७.८७ १०९.९३ १६४.१७ १९४.५९ 

निव्र्ळ खचव  ८७२.१४ १२१६.६२ १००१.९८ १००९.४० १०८४.३४ 

शासि 

अिुदाि 

८७१.७४ १२१६.६२ १००१.९८ १००९.४० १०८४.३४ 

 

१३ रे्ति, ित्ते र् आ्थापिेर्र येणारा र्ार्षवक 

खचव कसा िागनर्ण्यात येतो ? 

महामांडळास ह्ताांतररत ११ मेंढी र् शेळी नर्कास प्रक्षेते्र र् १ लोकर 

उपयोनगता कें द्र येथील कमवचार याांचे रे्ति र् ित्ते र् इतर अिुषांनगक खचव 

िागनर्ण्यासािी शासिाकडूि सहाय्यक अिदुाि देण्यात येत असूि त्सयामिूि 

हा खचव िागनर्ण्यात येतो. 

१४ ६ र्ा रे्ति आयोग लागू केल्याचा ददिाांक र् 

आदेशाची प्रत 
शासि निणवय कृनष र् पदमु नर्िाग क्रां . पनर्आ-२०१०/ प्र. क्रां . ३६९/पदमु-३ 

दद. २९ िोव्हेंबर २०११ अन्र्ये पुण्यश्लोक अनहल्यादेर्ी महाराष्ट्र मेंढी र् 

शेळी नर्कास महामांडळाच्या कमवचार याांिा ६ रे्ति आयोग दद. 

०१.०४.२०१० पासूि लागू करण्यात आला आहे.  

१५ सेर्ानिरृ्त्ती/ मतृ्सयू उपदािाची मयावदा महामांडळाच्या कमवचार याांिा शासि नियमािुसार महाराष्ट्र िागरी सेर्ा 

(निरृ्त्ती रे्ति) नियम १९८२ अन्र्ये उपदािाची रक्कम अदा केली जाते. 

१६ महामांडळाकडील मालमत्तचेी मानहती महामांडळास शासिािे ह्ताांतररत केलेले ११ मेंढी र् शेळी नर्कास प्रक्षेते्र 

आनण १ लोकर उपयोनगता कें द्र येथील जमीि, पशुिि र् इतर ्थार्र 

मालमत्ता कायम्र्रूपी महामांडळास ह्ताांतररत करण्यात आलेली िाही. ही 

सर्व मालमत्ता शासिाच्या मालकीची आह.े 

१७ सि २०१८-१९ र् सि २०१९-२० या 

आर्थवक र्षावत गुांतनर्लेल्या अनतररक्त 

नििीचा तपशील  

महामांडळाकडे सि २०१८-१९ र् सि २०१९-२० मध्ये अनतररक्त नििी 

िसल्याि ेही मानहती निरांक समजार्ी  

i) बँकेचे/ कोषागाराच ेिार् - 

ii) आर्थवक र्षव - 

iii) गुांतनर्ण्यात आलेली रक्कम - 

iv) कालार्िी - 

v) व्याजदर - 

१८ महामांडळाकडील दानयत्सर्ाची मानहती महामांडळाच्या दानयत्सर्ामध्ये आयकर तरतुदी, सहकारी पतसां्थेची देणी, 

कमवचारी िनर्ष्य निर्ावह नििी पोटी देणी, कां त्राटदारास देय रक्कमा, 

कमवचार यास रे्ति र् इतर देय रक्कमा, नर्नर्ि योजिेचा नशल्लक नििी इ. चा 

यात समारे्श असिू सि २०१८-१९ चे दानयत्सर् रु. २३.४० कोटी आहे. 



 

 

 

 

१९ सद्या न्थतीतील चालू उपक्रम/ प्रकल्प   पुण्यश्लोक अनहल्यादेर्ी महाराष्ट्र मेंढी र् शेळी नर्कास 

महामांडळामाफव त सद्यन्थतीत राबनर्ण्यात येत असलेल्या योजिाांचा 

तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

अ.क्रां . योजिा 

१ राष्ट्रीय कृषी नर्कास योजिेअांतगवत पुण्यश्लोक अनहल्यादरे्ी 

महाराष्ट्र मेंढी र् शेळी नर्कास महामांडळाच्या प्रक्षेत्रार्र िरमेंढे र् 

बोकड सांगोपि कें द्र ्थापि करण.े 

२ राष्ट्रीय कृषी नर्कास योजिेअांतगवत पुण्यश्लोक अनहल्यादरे्ी 

महाराष्ट्र मेंढी र् शेळी नर्कास महामांडळाच्या ५ प्रक्षेत्राच े

बळकटीकरण करण.े 

३ राज्यातील मेंढी पालिाच्या व्यर्सायास प्रोत्ससाहि देण्यासािी 

राज्य्तरीय योजिेअांतगवत राजे यशर्ांतरार् होळकर महामषे 

योजिा. 

४ कें दद्रय लोकर नर्कास मांडळ, र्स्त्रोद्योग मांत्रालय, जोिपूर 

पुर्कृत मेष र् लोकर सुिार प्रकल्प (SWIS) पुण,े अहमदिगर, 

साांगली, सोलापूर, िानशक र् िुळे या नजल्हयामध्य ेराबनर्णे. 

५ कें दद्रय लोकर नर्कास मांडळ, र्स्त्रोद्योग मांत्रालय, जोिपूर 

पुर्कृत मेष र् लोकर सुिार प्रकल्प (SWIS) सातारा, 

औरांगाबाद, जळगार्, िाांदेड, लातूर र् बीड  या नजल्हयामध्य े

राबनर्णे. 
 

२० िाग िाांडर्लाची सद्य:न्थती  

कें द्र शासि 

महामांडळाचे अनिकृत िागिाांडर्ल (Authorized Capital) रु. ६.०० कोटी 

असूि दद. ३१.३.२०२० अखेर िरणा पार्लेले िाग िाांडर्ल (Paid up 

Capital) रु. ५९७.३२ लाख आह.े या मध्ये कें द्र शासिाचा नह्सा रु. 

२१२.८३ लाख असिू राज्य शासिाचा नह्सा रु. ३८४.४९ लाख समानर्ष्ट 

आहे. 

(रु. लाख) 

र्षव २०१५-

१६ 

२०१६-

१७ 

२०१७-

१८ 

२०१८-

१९ 

२०१९-

२० 

अनिकृत - - -   

िरणा 

केलेले 

२१२.८३ २१२.८३ २१२.८३ २१२.८३ २१२.८३ 

 

२१ िाग िाांडर्लाची सद्य:न्थती  

राज्य शासि 

(रु. लाख) 

र्षव २०१५-

१६ 

२०१६-

१७ 

२०१७-

१८ 

२०१८-

१९ 

२०१९-

२० 

अनिकृत ६००.०० ६००.०० ६००.०० ६००.०० ६००.०० 

िरणा 

केलेले 

३८४.४९ ३८४.४९ ३८४.४९ ३८४.४९ ३८४.४९ 

 

२२ िाांडर्लाचे समिागाचे प्रमाण र् ्र्रूप िाांडर्लाचे समिागाचे प्रमाण रु. १००/- प्रनतिाग याप्रमाणे असिू 

आतापयतं महामांडळास िरणा पार्लेले िागिाांडर्ल रु. ५९७.३२ लाख 

असूि सदरची रु. १००/- प्रमाणे एकूण ५९७३२० िागपते्र राज्य शासिास 

निगवनमत करण्यात आली आहेत. 



 

 

 

 

२३ दद. ११.१२.२००१ च्या शासि 

निणवयािुसार िाांडर्ली अथवसांकल्पास 

पुिर्र्वलोकि सनमती/ नर्त्त र् नियोजि 

नर्िाग/ प्रशासकीय नर्िागाची मान्यता 

घेतली आहे/ िाही, िसल्यास सद्यन्थती  

 सि २०१३-१४ र्षावत शासि निणवय क्रां . नबयुडी-१३१३/प्र.क्रां . 

२५४/पदमु-३ दद. १९ माचव २०१४ अन्र्ये रु. २९.१३ लाख िागिाांडर्ल 

महामांडळास मांजूर करण्यात आले आहे. त्सयािांतर या महामांडळास 

िागिाांडर्ल नििी मांजूर करण्यात आला िाही.  

 महामांडळाच े अनिकृत िागिाांडर्ल रु. ५०.०० कोटी 

करण्याबाबतचा प्र्तार् शासिास सादर करण्यात आला आहे. 

२४ उत्सपन्नाचे स्त्रोत  अ.क्रां . स्त्रोत कें द्र शासि राज्य शासि ्र्त:च े

१ ह्ताांतररत मेंढी र् 

शेळी नर्कास 

प्रक्षेत्रापासूि 

मेंढेिर/ बोकड 

नर्क्री, शेतीचे 

उत्सपन्न तसचे 

व्यापारी कायवक्रमा 

पासूि प्राप्त होणारे 

उत्सपन्न  

- ह्ताांतररत मेंढी 

र् शेळी नर्कास 

प्रक्षेते्र 

चालनर्ण्यासािी 

राज्य 

शासिाकडूि 

रे्तिासािी 

१००% अिुदाि 

आनण रे्तिेत्तर 

खचावसािी काही 

प्रमाणात अिुदाि 

ददले जाते. 

प्रक्षेत्राचे उत्सपन्न 

रे्तिेत्तर 

बाबीर्रील 

खचावसािी 

र्ापरण्यात येतो. 

२ नर्नर्ि योजिा 

राबनर्ण्यासािी 

राज्य शासि, कें द्र 

शासि, कें द्रीय 

लोकर नर्कास 

मांडळ याांच्यापासिू 

नििी प्राप्त होतो. 

कें द्र पुर्कृत 

योजिेखाली 

प्राप्त होणारा 

नििी 

राज्य पुर्कृत 

योजिेखाली प्राप्त 

होणारा नििी 

- 

 महामांडळास ह्ताांतररत ११ मेंढी र् शेळी नर्कास प्रक्षेते्र र् १ 

लोकर उपयोनगता कें द्र चालनर्ण्यासािी राज्य शासिाकडूि सहाय्यक 

अिुदाि ददले जाते. यानशर्ाय कें द्र शासि, राज्य शासि र् कें द्रीय लोकर 

नर्कास मांडळ पुरु्कृत नर्नर्ि योजिेखाली महामांडळास नििी उपलब्ि 

करूि ददला जातो.  

२५ सांनचत (+) िफा/ (-) तोटा महामांडळ िफ्यात असूि सांनचत तोटा िाही. सि २०१५-१६ पासूिची 

िफ्याची आकडेर्ारी पुढीलप्रमाणे आह.े 

(रु. लाख) 

र्षव २०१५-

१६ 

२०१६-

१७ 

२०१७-

१८ 

२०१८-

१९ 

२०१९-

२० 

िफा १९.०७ ६९.६४ १८४.२९ १८६.४० १७०.००  

सि २०१९-२० ची आकडेर्ारी तात्सपुरती (Provisional) समजार्ी. सदरचे 

लेखे महालेखापाल, मुांबई याांचे मान्यतेसािी सादर केले असूि त्सयाांच े

अनिप्राय प्राप्त होताच शासिास सादर केले जाईल. 

२६ िफ्यात असल्यास शासिास अदा करण्यात 

आलेले लािाांश रक्कम र् (टके्कर्ारी) 
 

र्षव २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९ 

लािाांश ५% लािाांश रु. 

३.४८ लाख 

शासिास िरणा 

केला आहे. 

५% लािाश रु. 

९.२१ लाख 

शासिास िरणा 

केला आहे. 

५% लािाांश रु. 

९.३२ लाख 

शासिास िरणा 

केला आहे. 
 



 

 

 

 

२७ िरण्यात आलेले आयकर  

र्षव २०१५-

१६ 

२०१६-

१७ 

२०१७-

१८ 

२०१८-

१९ 

२०१९-

२० 

आयकर 

(रु. लाख) 

८.५८ ३१.१५ ६३.६२ ७१.७६ ६०.५० 

 

२८ शासिामाफव त दणे्यात आलेले कजव एकूण कजव एकूण कजावची परतफेड प्रलांनबत कजव 

निरांक निरांक निरांक 
 

२९  Inspection Report/ Draft Paras/ 
प्रलांनबत Action Taken Notes  

अ.क्रां . र्षव प्रलांनबत पॅरा 

१ २०१५-१६ Blocking of Fund of Rs. 26.20 Lakhs due to 

idling of Sheep Market 

२ २०१५-१६ Internal Audit and Internal control 

३ २०१७-१८ 

ते २०१८-

19 

Loss of Rs. 1.15 Crore due to huge balance 

lying idle in current A/c 

Penalty of Rs. 2.20 lakh due to violation of 

Income Tax Act- 1961 

Non incorporation of the Company under 

section 8 of companies 

Internal control 

Payment to beneficiaries without verifying bills 

Non adherence to Govt Directives  

 र्रील आक्षेप  निकाली काढण्याबाबत महामांडळाकडूि कायवर्ाही 

करण्यात येत आहे.  

३० नर्िािमांडळाला र्ार्षवक लेखे/ अहर्ाल 

कोणत्सया र्षावपयंत सादर केले आहेत. 

 सि २०१७-१८ चा र्ार्षवक अहर्ाल नर्िाि मांडळास सादर 

झालेला असूि,  २०१८-१९ महालेखापाल याांचेकड ेसादर करण्यात आलेला 

आहे. २०१९-२० अांतगवत लेखापरीक्षण सुरू आहे.  

 


