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अ यंत मह वाच े                पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
 कालमया दत       पंपरी -१८. लेखा िवभाग 
                  . लेखा/६/कािव/८६४७/२०१७ 
                  दनांक :- ४/१०/२०१७ 

िवषय :- सन २०१७ -१८ चे सुधारीत सन  २०१८ - २०१९ च ेमुळ  
                   अंदाजप क तयार करणेबाबत.... 
 

 प रप क,     

  पंपरी चंचवड महानगरपािलकेचे सन २०१७-१८ चे सुधारीत सन २०१८-
 २०१९ चे मुळ अंदाजप क तयार कर याची कायवाही सु  करावयाची आहे. यादृ ीन े
 सव िवभागांनी सन २०१७-१८ चे सुधारीत सन २०१८ - २०१९चे मुळ अंदाजप क य 
         आकडेवारी द.१६/१०/२०१७ पुव  लेखा िवभागाकडे सादर करावी. लेखा िवभागाकडे  
          सादर  केले या आकडेवारीची यो य ती छाननी व दु ती क न लेखा िवभागाने 
 अंदाजप क तयार करावे. जमा व खचाचे यो य अंदाज घेऊन जा तीत जा त अचूक 
 अंदाज करणे सुलभ हावे हणुन सव िवभागांनी दले या मुदतीत आपले अंदाजप क 
 लेखा शाखेकडे पाठवावे. 

 सन २०१७-१८ चे सुधारीत व  सन २०१८- २०१९ चे मुळ अंदाजप क 
मा.  थायी सिमती सभेपुढे िविहत केले या तारखेपूव  मंजुरीकामी सादर करावयाचे 
 असलाने अंदाजप क सादर करावया या दृ ीने काही मह वा या सूचना खालील माणे 
दे यात येत आहे. याचे काटेकोरपणे पालन करावे.  
१) सन २०१७-१८ चे सुधारीत सन २०१८-१९ चे मूळ  अंदाजप क य आकडेवारी 

हे  सोबत या नमु याम ये तयार क न पाठवावी याक रता सन २०१७-१८ या 
छापील अंदाजप काची त पा न भाग -१ म ये येक िवभागा या जमा 
खचाचा तपिशल अंदाजप का या या नमु याम ये छापला आहे या नमु याम ये 
तयार कर यात यावा.   (सोबत नमुने जोडले आहेत.) 

२) अंदाजप कातील लेखािशषाचा म सन २०१७ - १८ चे मूळ अंदाजप काम ये 
या माने आहे या माने घे यात यावा. सन २०१७-१८ चे मूळ 

अंदाजप कामधील  लेखािशषाचा म  चुकवू नये. सुधारीत अंदाजप काम ये 
द.०१ एि ल २०१७ ते  द.३० स टबर २०१७ या कालावधीम ये  एखा ा 

लेखािशषावर र म वग कर यात आली असेल तर याचा प  उ लेख 
अंदाजप क य आकडेवारीम य ेकर यात यावा. या आदेशा ारे/ठरावा ारे र म 
एका लेखािशषाव न दुस-या लेखािशषावर वग केली असेल तर, अशा सव 
आदेशाचंी/ठरावांची स य त अंदाजप क य आकडेवारी सोबत पाठिव यात यावी 
व शेरा कॉलम म ये याची न द करावी.  

          तसेच सन २०१७ - २०१८ या सुधारीत अंदाजप कात मूळ 
अंदाजप कापे ा जा त रकमा मा य होईल हे अपेि त ध न कोणतीही कामे सु  
क  नये. तसेच  खच न होणा-या रकमा आव यक तेवढया कमी करा ात. 
दनांक ३०/९/२०१७ अखेर य  जमा / खच र मा लेखा िवभागाकडून 

ताळमेळ घेवून टाकणेत या ात. 
३) सन २०१७-१८ चे सुधारीत व  सन २०१८-१९ ची मूळ अंदाजप क य 

आकडेवारी लेखा िवभागाकडे सादर के यानंतर अंदाजप कावरील तरतूद या 
संदभात िवभाग मुखांसमवेत मा. आयु  कंवा मु यलेखापाल चचा क न 
आकडेवारी िनि त करतात यात काही वेळा वाढ कंवा घट केली जाते परंतु सदर 
वाढ/घट झाले या मंजूर अंदाजप कातील तरतूद ची िवभागाने अंदाजप क रिज. 
म ये न द घेणे आव यक असतांना तशा न दी घेत या जात नाहीत व लेखा 
िवभागाकडे सादर केले या तरतूदीमधून खच केला जातो यामुळे लेखिशषावर 
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तरतूदी कमी असताना कंवा तरतूद शू य असतांना तरतूदी खच  टाक या जातात 
व पूढे वा षक लेखे तयार करतांना सदरची बाब िनदशनास येते. तरतूद कमी 
असतांना या लेखािशषावर जादा खच झा यास जबाबदारी संबंधीत िवभागाची 
राहील.  

४) सन २०१७-१८ चे सुधारीत  सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाजप क महसूली जमा 
व खचाची आकडेवारी भाग– १ म ये व भांडवली जमा व खचाची आकडेवारी 
भाग -२ म ये सादर करावीत दुबेरजी करावया या जमा/ खच रकमा भाग -३ 
म ये दशिव यात या ात. तसेच शहरातील गरीबांसाठी सेवा सुिवधा देणेसाठी 
"प" अंदाजप क वतं  तयार केले अस याने "प" अंदाजप कासाठी मािहती 
वतं  सादर करावी. 

५) सन २०१७ -१८ चे सुधारीत अंदाजप कासाठी पिह या सहा मिह यातील य  
जमा व खचाची पडताळणी लेखा िवभागाकडील वग करणाशी क न यावी.  व 
या माणे य  जमा खचा या रकमा असा ात. 

६) अंदाजप का या रकमा निजक या हजाराम ये पुणा कंत कर यात या ात. 
७) थायी आ थापना या लेखािशषावर तरतूद करताना मंजुर पदे, भरलेली पदे , 

र  पदे यांचा त ा दे यात यावा. र  पदां या बाबतीत आ थापना खच ५०% 
धरावा पूण ध  नये. तसेच भरले या पदांचा खच भागािवणेची पुण तरतूद करावी 
व खचाची मािहती सोबत पाठिवले या नमु यात सादर करावी. यात ७% 
महागाई भ  ता व ३% वेतन वाढ बोनस/सानु ह अनुदान यांची सिव तर िबनचूक 
मािहती ावी. 

८) भाग -३ मधील जमा व खचाबाबत पुरेशा तरतूदी करा ात. अनेकदा भाग -३  
मधील जमा व खचा या तरतूदी िबनचूक नस याचे िनदशनास येते तरतूद 
वाढीबाबत मा.आयु सो यांचेकडे वारंवार ताव सादर करावे लागतात तरी 
िबनचूक तरतूदी कर यात या ात. 

९) ि दन द लेखा प दती माणे सािह य खरेदी व सािह य दु ती या नावाचे एकच 
लेखािशष न करता  वतं पणे वेगवेगळी करावीत.उदा:- सािह य खरेदी, सािह य 
दु ती अशी वतं  तरतूद करावीत . याच माणे वाहन इंधन, वाहन िनवाह 
यासाठी तरतूदी करताना िवभागाचे कामासाठी वापरत असले या वाहनांसाठी 
वतं   तरतूद व अिधकारी वापरत असले या वाहनांसाठी वतं  तरतूद करावी 
यामुळे आ थापना खच काढणे सोयीचे होते. 

१०) सन २०१८ -१९ या आ थक वषात एखादी नवीन योजना राबिव यात येणार 
असेल तर ठळक बाब हणून थोड यात मािहती अंदाजप का सोबत सादर 
करावी. 

११) मूळ अंदाजप क सादर करताना येक लेखािशषावर जमा खचाची तरतूद 
करताना याचे प ीकरण करणारी टपणी सोबत सादर करावी. याच माणे 
सुधारीत अंदाजप कात लेखािशषावार जमा खचाबाबत वाढ आिण घट याबाबत 
प ीकरणाची टपणी सोबत सादर कर यात यावी. तसेच वरील अ. . ३ म ये 

नमुद केले माणे द ता यावी. 
१२) सन २०१८-१९ चे अंदाजप क तयार करतांना करकोळ दु ती दखेभाल वरील 

तरतूदी महसूली अंदाजप कात दशिव यात या ात.  तथािप डॅश बोड वरील 
कामकाज सोयीचे होणेचे दृ ीने यातील कामांची सिव तर यादी अंदाजप कातील 
पु तक  . ३  म ये या िवभागा या अंदाजप कात दे यात या ात. महसूली 
खचाचे अंदाजप कात िवभाग मुखांनी यांना आव यक असले या महसूली 
कामां या वतं  या ा अथसंक पीय आकडेवारी सोबत ा ात. 

१३) शासन िनणयानुसार महापािलकेने सन १९९१-९२ पासुन अंदाजप क क तयार 
केले आहे. अंदाजप क क म ये पाणीपुरवठा िवभाग,( शु द,अशु द 
जलउपसा क ), िव ुत(जलिन:सारण उपसा क ) पयावरण अिभयांि क  िवभाग 
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(क) यांचा समावेश केला आहे. याच माणे सन २०१७ -२०१८ चे सुधारीत 
अंदाजप क व २०१८ -२०१९  चे मुळ अंदाजप क भाग - १  व भाग २ म ये 
(महसूली व भांडवली जमा - खच ) पाणीपुरवठा व िव ुत िवभागाने वतं पणे 
सादर करावेत. तसेच अ.  ३ म ये नमुद बाब चाही वतं पणे िवचार करावा. 

१४) भांडवली कामांसाठी तरतूदी सुचिवताना केले या तरतूदीचा लाभ  अथवा फिलत 
काय असेल ? याची सिव तर मािहती याच माणे JNNURM योजनेतंगत 
महापािलकेने नमुद केले या शास कय सुधारणांचा (Reforms) िवचार करता 
देणे आव यक असलेने ती सव कारचे येक कामाचे बाबतीत ावी. 

संबंिधत िवभागांनी खचाचे अंदाजप के तयार क न भाग -१ या 
मागिवले या मािहती बरोबरच पाठवावी. अंदाजप क तयार करताना भाग -२  
अंदाजप कातील शेवटचा रकाना (कॉलम) र  ठेवावा.   तािवत 
केले या माणे तरतूद देता येणे श य नसेल तर अंदाजप कातील रका या कॉलम 
मधील आकडे कमी - जा त क न िलिहता येतात. अंदाजप का या टपणी म ये 
पुण झाले या कामांसाठी व अधवट कामे पुण कर यासाठी कती तरतूद कर यात 
आली आह ेव नवीन आव यक कामासाठी कती तरतूद कर यात आली आहे  याचा 
उ लेख  करावा. 

१५) करकोळ दु ती व देखभालीसाठी येक िवभागाने वतं  तरतूदी सुचवा ात 
नवीन कामे व जु या कामांची दु ती यासाठी एकि त तरतूद सुचवू नय.े डांबरी 
र ते नवीन कामे व दु ती यासाठी वतं  तरतूद करावी.  एकाच Area तील 
याच व पाचे जूने चालू असलेले दु तीचे काम व याच  Area तील  यात 
व पाचे नवीन दु तीचे हाती यावयाचे कामासाठी वतं  तरतूद करावी.  

१६)     िव ुत, पाणीपुरवठा, थाप य  प अंदाज व इतर सव िवभागांनी  मु यालय व 
ेि य कायालयां या अंतगत कामां या वेगवेगळया या ा सादर करा ात . 
ेि य कायालयांनी  तािवत केले या कामां या या ा िवभाग मुखां या 

वा रीने पाठवा ात या म ये ेि य कायालयां या िव ीय मयादेचे (उदा. र. . 
१० लाख) उ लंघन होणार नाही कामे दुबार होणार नाहीत याची द ता 
िवभाग मुखांनी यावी 

१७) ेि य कायालये :- येक ेि य कायालयाने आप याकडील येक 
उपिवभागा या उदा :- ेि य कायालयाकडील ( शासन), थाप य, 
िव ुत,आरो य इ. वतं  महसुली जमा खच दाखवावा व महसुली व भांडवली 
खचाची अंदाजप के वरील अ.  १ ते १६ मधील सुचने माणे सादर करावीत. 

 
 

१८) अंदाजप क येत नाग रकां या सकारा मक सहभागाचे दृ ीन े नाग रकांना 
यांचे भागात कामे सुचिव यासाठी जाहीर आवाहन वतमानप ात,  इंटरनेट ारे 

कर यात येईल. या माणे संबंिधत ेि य अिधकारी यांनी यांचे ेि य 
कायालयाचे  अंदाजप कासंबंधी नागरीक, स मा. नगरसद य व इ छुक सामिजक 
सं था यांची बैठक आयोिजत करावी.  नागरीक,  स मा. सद य  यांनी 
सुचिवले या कामांचाही िवचार क न ेि य कायालयाचे संबंिधत खचा या 
अंदाजाब लचे अथसंक पा या िनरिनराळया लेखािशषातील ताव लेखा 
िवभागाकडे  पाठिव यापुव  यावर ेि य सिमतीत िवचार क न सुचिवले या 
सव कामांसह िशफारस करावी.  

 

 

१९) सन २०१७-१८ चे सुधारीत व सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाजप क तयार क न 
या िवभागाकरीता नेमून दलेले उपलेखापाल, लेखापाल व लेखािधकारी यांनी 

अंितमत: तपासून वा रीसह लेखािवभागांकडे देणेत यावे. चचअंती 
अंदाजप कातील रकमा कमी / जा त झा यास यानुसार बदल करावेत. 
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(आव यकता नसलेले Unwanted) लेखािशष कमी करावीत. ेि य कायालयांनी 
जमा भरणा संदभात लेखािशषानुसार तरतूद करा ात.(उदा. शासन, आरो य, 
अित मण) याबाबत लेखा िवभागाशी संपक साधूनच कायवाही करावी. 

 

२०) JNNURM अंतगत ब तांशी क  पांचे काम पुण होत आलेले आहे. यामुळे 
िमळणारे शासन अनुदान  व होणारा खच याबाबत अचूकपणे अंदाज क न सन 
२०१७-१८ चे सुधारीत व सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाजप क सादर करावे. 

 
 

२१) अंदाजप क कालावधीत िवभाग मुखांनी अंदाजप क कामकाज करणा-यांना 
सु ी या दवशी कायालयात उपि थत राहणेबाबत सूचना देणेत या ात तसेच 
दघ रजे या सु या मंजूर क  नये, जेणे क न या कामाम ये यय िनमाण 

होणार नाही. 
२२) ग व ह ेि य  कायालयांनी इतर ेि य कायालयां माणे सन २०१७-१८ चे 

सुधारीत व सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाजप क वतं पणे सादर करावी.    
२३) िश ण मंडळ िवभागाने सन २०१७-१८ चे सुधारीत व सन २०१८-१९ चे मूळ 

अंदाजप क य आकडेवारी वतं पणे सादर करावी.    
२४) सुधारीत अंदाजाप कात तसेच २०१८-१९ या मूळ अंदाजाप कात नवीन कामे 

तावीत करतांना सव थम कायादेश दे यात आले या तसेच यांचा कायादेश 
ावयाचा आहे व िनिवदा या गती पथावर आहे अशा कामां या देयकां या 
दानाकरीता सन २०१६ -१७ व सन २०१७ -१८ म ये लागणा-या रकमांची 

मािहती पुढील त यात दे यात यावी. 
२५) यानंतर सन २०१७ -१८ चे अंदाजप कात या कामांसाठी पुरेशी तरतुद 

कर यात आलेली नाही व जी कामे ाधा याने करावयाची आहते. अशी कामे सन 
२०१७-१८ चे सुधारीत व सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाजप कात ाधा याने 
सुचिव यात यावी. व यां या दानासाठी आव यक असले या पुरेशा रकमांची 
तरतुद कर यात यावी. व जी कामे ाधा याने करावयाची नाहीत अशा कामांची 
नावे वगळ यात यावीत. 

२६) यानंतर जी कामे ाधा याची आहेत अशाच निवन कामांचा समावेश सन २०१७ -
१८ चे सुधारीत व सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाजप का या आकडेवारीत 

तािवत कर यात यावी व यां या देयकां या दानासाठी आव यक असणारी 

पुण तरतुद करावी. पुरेशी तरतुद न के यास याकरीता संबिधत िवभाग मुखांना 

शा जबाबदार ध न िश त भंगाची कठोर कायवाही कर यात येईल याची 
न द यावी.  सव िवभाग मुख ेि य कायालयां या भांडवली कामांक रता पुरेशा 
तरतूद उपल ध क न देत नस यामुळे यांना तरतूदी बाबत अडचण ना त ड ावे 
लागते तरी यांना पुरेशा तरतूदी उपल ध क न  ा ात. 

२७) कामासाठी शासक य मा यते या रकमा तावीत करतांना लॉक इ टीमेट 

तयार के यानंतरच अशा रकमा शासक य मंजूरीसाठी तािवत करा ात. 

लॉक इ टीमेट  न करता  जर  शासक य मा यते या रकमा तािवत कर यात 

आ या तर य  तांि क मा यते या रकमेत आिण शासक य मा यते या 

रकमेत मोठी तफावत आढळून येते असा अनुभव आहे.  या बाब ची पुनरावृ ी 
होणार नाही याची िवभाग मुखांनी काटेकोर द ता यावी. व तसेच 
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अंदाजप क य रकमा तािवत करतांना कोण याही लेखािशषाम ये व कामात 

अनाव यक रकमांची मागणी केली जाणार नाही व वषा अखेरीस रकमा अख चत  
राहणार नाहीत. याबाबत िवभाग मुखांनी द ता यावी. कोण याही कामावर 

अथवा लेखािशषावर अनाठायी रकमा अख चत रािह यास याची जबाबदारी 
संबिधत िवभाग मुखावर िनधा रत कर यात येईल. याची न द यावी. 

२८) एखा ा कामात कुठ याही कारणाने रकमेची बचत होत असेल व ते काम हाती न 
घे याचा िनणय झाला असेल कंवा कामा या प रमाणात कपात कर यात आली 
असेल कंवा कामा या अंमलबजावणीत कोण याही कारणाने अडथळा होत असेल  

ती र कम ता काळ लेखा िवभागास कळिव यात यावी. अशी बचत िनदशनास 
येताच न कळिवता तशीच रा  दली व ती कालांतराने अ य कामाकरीता 
लेखािशषाकडे वळती कर याची मागणी के यास या बाबत िवभाग मुख 
जबाबदार रहातील. 
ब-याचवेळा कामाची प रि थती न पाहता तरतूद के याचे दसून येते. यामुळे 

या कामासाठी जा त तरतूद करणे आव यक असते या कामासाठी कमी तरतूद केली 
जाऊन आ थक वष सु  झा यानंतर एक - दोन मिह यातच तरतूद संप याने वग करावी 
लागते. तरी या आ थक बाबीचा िवचार क न तरतूद करावी. 

ेि य अिधका-यांनी ेि य सिम यांम ये चचा क न िशफारशीसह अंदाजप क 
मािहती मु य कायालयाकडे द.१६/१०/२०१७ पुव  पाठवावी. तसेच इतर सव 
िवभागा मुखांनी आप या िवभागांची अंदाजप के तयार क न द.१६/१०/२०१७ पुव  
पाठवावी.  

मु य वे क न थाप य, िवदयुत, ेि य कायालयामाफत सन २०१७-१८ चे 
अंदाजप काम ये मोठया माणावर देयके अदायगी साठी तरतुदी उपल ध नाहीत 
यामुळे वारंवार वाढीव तरतुद र मेची मागणी केली जाते . याची पु रावृ ी १८-१९ 

चे अंदाजप कात होणार नाही याची संबंिधत िवभाग मुखांनी द ता यावी. यासाठी 
अंदाजप क य रकमा अचुक घे यासाठी संबिधतांना सुचना ा ात.  

 राखीव िनध बाबत खालील िवभाग मुखांनी संबंिधत राखीव िनधी संदभात सव 
िवभाग मुखांशी तरतुद बाबत सम वय साधून या माणे   शासन िनणया या ट े वारी 
नुसार तरतुद चा एक ीत ताव लेखािवभागाकडे सादर करावा.  

१. मागासवग य क याणकारी योजना – ५%  िनधी स म अिधकारी , झोिनपु 
िवभाग. 

२. मिहलांसाठी योजना – ५%  िनधी -  सहा यक आयु  नागरव ती िवभाग. 

३. अपंग क याणकारी योजना –३%  िनधी  - सहा यक आयु  नागरव ती  
     िवभाग. 
४. डा िनधी - ५%  िनधी - सहा यक आयु  डा िवभाग. 

 
५. भूसंपादन िनधी - २०%  - उपसंचालक नगर रचना िवभाग.  
अंदाजप क लेखा िवभागाकडे सादर कर यासाठी िवभागांकडे मु यत: थाप य, 

िव ुत, पाणीपुरवठा व ेि य कायालये यांना वेळोवेळी मागणी करावी लागते.  सदरचे 






