
    

अत्यंत महत्वाच े                                पिंिंरी पचचवड महानगरिंालिका 

कािमयााददत       पिंिंरी -१८. िखेा लवभाग 

                क्र. िखेा/२९/कालव/२७०/२०२१ 
                ददनांक :- १२/१०/२०२१ 

लवषय :- ई-बजटे : सन २०२१- २०२२  च ेसधुारीत व सन  २०२२ –  

           २०२३ च ेमळु  अदंाजिंत्रक  तयार करणबेाबत.... 

 

 िंररिंत्रक,     

पिंिंरी पचचवड महानगरिंालिकेचे सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन 

२०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजिंत्रक तयार करण्याची कायावाही सुरु करावयाची आह.े 

 त्यादषृ्टीने सवा लवभागांनी अंदाजिंत्रकीय आकडवेारी दद.०१/११/२०२१ िंुवी िेखा 

लवभागाकडे सादर करावी. िेखा लवभागाकडे  सादर केिेल्या आकडवेारीची योग्य ती 

छाननी व दरुुस्ती करुन  िेखा लवभागाने अंदाजिंत्रक तयार करावे. जमा व खचााच े

योग्य अंदाज घऊेन जास्तीत जास्त अचूक अंदाज करणे सुिभ व्हावे म्हणुन सवा 

लवभागानंी ददिेल्या मुदतीत आिंिे अंदाजिंत्रक िखेा खाखेकडे िंाावावे. 

 सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजिंत्रक 

मा.स्थायी सलमती सभेिंढेु लवलहत केिले्या तारखेिंूवी मंजरुीकामी सादर करावयाच े

 असल्यान े अंदाजिंत्रक सादर करावयाच्या दषृ्टीने काही महत्वाच्या सूचना 

खािीिप्रमाणे दणे्यात यते आह.े त्याचे काटेकोरिंणे िंािन करावे.  

१) महसुिी / भांडविी अंदाजिंत्रक ह ेिेखा लवभागा                         

ई-बजेट मधुनच ( National Municipal Accounting Manual नुसार ) सादर 

करावयाचे आह.े  

सदर E-budget Menu मध्ये संबंधीत लवभागाने त्यांचे लवभागाखी सबंंधीत 

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ च्या मुळ तरतूदी महसिुी / 

भांडविी िेखालखषाांवर भरणेत याव्यात व   .                  न्य केिले्या 

अंदाजिंत्रकाच्या भांडविी / महसुिी ( दकरकोळ दरुूस्ती दखेभाि / दकरकोळ दरुूस्ती 

डांबरी रस्ते ) कामांच्या याद्या E-budget Menu मध्ये उिंिब्ध करून ददिेल्या 

लिकवर ददिले्या नमुन्यामध्ये ( Excel Format ) मध्ये Upload करणते याव्यात. 

लवभागाने Upload केिेल्या     व  / महसिुी ( दकरकोळ दरुूस्ती दखेभाि / 

दकरकोळ दरुूस्ती डांबरी रस्ते )          याद्यांमधीि कामलनहाय अंदाजिंत्रकीय 

रक्कमाचंा वािंर                                          होणार आह.े त्यामळेु 

सवा लवभागप्रमुखांना सुचीत करण्यात येत े की, त्यांनी महसिुी/ भांडविी 

अंदाजिंत्रकामध्ये योग्य त्या िखेालखषााखािी सधुारीत व िंुढीि आर्थथक वषाासााी 

आवश्यक असणा-या रक्कमा भराव्यात. सदर प्रणािीबाबत काही खंका असल्यास िखेा 

लवभागातीि कॉम््यटुर ऑिंरेटर- श्री सलचन राणे यांचेखी संिंका  करणते यावा. 



    

१) अंदाजिंत्रकातीि िखेालखषााचा क्रम सन २०२१-२०२२ चे मूळ अंदाजिंत्रकामध्य े

ज्या क्रमाने आह े त्या क्रमाने घेण्यात यावा. सन २०२२ - २०२३ चे मूळ 

अंदाजिंत्रकामधीि  िेखालखषााचा क्रम  चुकवू नये. सुधारीत अंदाजिंत्रकामध्य े

दद.०१ एलप्रि २०२१ ते  दद.३० स्टेंबर २०२१ या कािावधीमध्ये  एखाद्या 

िेखालखषाावर रक्कम वगा करण्यात आिी असेि तर त्याचा स्िंष्ट उल्िखे 

अंदाजिंत्रकीय आकडेवारीमध्ये करण्यात यावा. ज्या आदखेाद्वारे/ारावाद्वारे रक्कम 

एका िखेालखषाावरुन दसु-या िखेालखषाावर वगा केिी असिे तर, अखा सवा 

आदखेांची/ारावाचंी सत्यप्रत अंदाजिंत्रकीय आकडवेारी सोबत िंाालवण्यात यावी 

व खेरा कॉिम मध्ये त्याची नोंद करावी.  

तसेच सन २०२१-२०२२ च्या सुधारीत अंदाजिंत्रकात मूळ 

अंदाजिंत्रकािंेक्षा जास्त रकमा मान्य होईि ह ेअिंेलक्षत धरुन कोणतीही काम े

सुरु करु नये. तसेच  खचा न होणा-या रकमा आवश्यक तेवढया कमी कराव्यात. 

२) अंदाजिंत्रकीय आकडेवारी िेखा लवभागाकडे सादर केल्यानंतर अंदाजिंत्रकावरीि 

तरतूदींच्या संदभाात लवभाग प्रमखुांसमवेत मा. आयुक्त ककवा मुख्य िेखा व लवत्त 

अलधकारी चचाा करुन आकडेवारी लनलित करतात त्यात काही वेळा वाढ ककवा 

घट केिी जाते िंरंतु सदर वाढ/घट झािेल्या मंजरू अंदाजिंत्रकातीि तरतदूींची 

लवभागाने अंदाजिंत्रक रलज. मध्ये नोंद घेणे आवश्यक असतांना तखा नोंदी 

घेतल्या जात नाहीत व िेखा लवभागाकडे सादर केिेल्या तरतूदीमधून खचा केिा 

जातो त्यामुळे िखेलखषाावर तरतदूी कमी असताना ककवा तरतूद खून्य असतांना 

तरतूदी खची टाकल्या जातात व िंूढे वार्थषक िेख ेतयार करतांना सदरची बाब 

लनदाखनास येते. तरतूद कमी असतांना त्या िेखालखषाावर जादा खचा झाल्यास 

अंलतम अंदाजिंत्रक तयार होईिंयांत िेखालखषाावर तरतूदी वजा झाल्यास सदर 

जबाबदारी संबंधीत लवभागप्रमुखाचंी राहीि व जादा झािेल्या खचाास 

मा.महािंालिका सभेची मंजरूी घेण्याची जबाबदारी लवभागाची राहीि. 

३)  अंदाजिंत्रक महसिूी जमा व खचााची आकडवेारी भाग– १ मध्ये व भाडंविी 

जमा व खचााची आकडेवारी भाग -२ मध्ये सादर करावीत दबुरेजी करावयाच्या 

जमा/ खचा रकमा भाग -३ मध्ये दखालवण्यात याव्यात. तसचे खहरातीि 

गरीबासंााी सवेा सलुवधा दणेसेााी "िं" अदंाजिंत्रक स्वततं्र तयार केि ेअसल्यान े

"िं" अदंाजिंत्रकासााी मालहती स्वततं्र सादर करावी. 

४) सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत अंदाजिंत्रकासााी िंलहल्या सहा मलहन्यातीि 

प्रत्यक्ष जमा व खचााची िंडताळणी िेखा लवभागाकडीि वगीकरणाखी करुन 

घ्यावी  व त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जमा खचााच्या रकमा असाव्यात. 

५) अंदाजिंत्रकाच्या रकमा नलजकच्या हजारामध्ये िंुणााककत करण्यात याव्यात. 

६) स्थायी आस्थािंना या िेखालखषाावर तरतूद करताना मंजुर िंद,े भरिेिी िंद,े 

ररक्त िंद े याचंा तक्ता दणे्यात यावा. ररक्त िंदांच्या बाबतीत आस्थािंना खचा 

५०%  ची मागणी करावी िंूणा करु नये. तसेच भरिले्या िंदाचंा खचा 

भागालवणचेी िंुणा तरतूद करावी व खचााची मालहती सोबत िंाालविेल्या नमनु्यात 

सादर करावी. त्यात ७% महागाई भत् ता व ३% वेतन वाढ, बोनस/सानुग्रह 

अनुदान यांची सलवस्तर लबनचूक मालहती द्यावी. 



    

७) भाग -३ मधीि जमा व खचााबाबत िंरेुखा तरतूदी कराव्यात. अनेकदा भाग -३  

मधीि जमा व खचााच्या तरतूदी चुकीच्या असल्याचे लनदाखनास येते तरतदू 

वाढीबाबत मा.आयुक्तसो यांचेकडे वारंवार प्रस्ताव सादर करावे िागतात तरी 

लबनचूक तरतूदी करण्यात याव्यात. 

८) लव्दनोंद िेखा िंध्दतीप्रमाण ेसालहत्य खरेदी व सालहत्य दरुुस्ती या नावाचे एकच 

िेखालखषा न करता  स्वततं्रिंणे वेगवेगळी करावीत.उदा:- सालहत्य खरेदी, सालहत्य 

दरुुस्ती अखी स्वतंत्र तरतूद करावीत . त्याचप्रमाणे वाहन इंधन, वाहन लनवााह 

यासााी तरतूदी करताना लवभागाचे कामासााी वािंरत असिेल्या वाहनांसााी 

स्वतंत्र  तरतूद व अलधकारी वािंरत असिेल्या वाहनांसााी स्वतंत्र तरतूद करावी 

त्यामुळे आस्थािंना खचा काढणे सोयीचे होते. प्रत्येक जमा व खचााची स्वंततं्र 

नलवन िखेालखषा करणेत यावीत व त्यास मा.आयुक्त सो याचंी मान्यता घेणेत 

यावी. 

९) सन २०२२ -२०२३ या आर्थथक वषाात एखादी नवीन योजना राबलवण्यात येणार 

असेि तर ाळक बाब म्हणून थोडक्यात मालहती अंदाजिंत्रका सोबत सादर 

करावी. 

१०) मूळ अंदाजिंत्रक सादर करताना प्रत्येक िेखालखषाावर जमा खचााची तरतदू 

करताना त्याचे स्िंष्टीकरण करणारी रटिंणी सोबत सादर करावी. त्याचप्रमाण े

सुधारीत अंदाजिंत्रकात िेखालखषाावार जमा खचााबाबत वाढ आलण घट याबाबत 

स्िंष्टीकरणाची रटिंणी सोबत सादर करण्यात यावी. तसेच वरीि अ. क्र. ३ मध्य े

नमुद केिपे्रमाणे दक्षता घ्यावी. 

११) सन २०२२-२०२३ चे अंदाजिंत्रक तयार करतानंा दकरकोळ दरुुस्ती दखेभाि 

वरीि तरतूदी महसूिी अंदाजिंत्रकात दखालवण्यात याव्यात.  तथालिं कामकाज 

सोयीचे होणेचे दषृ्टीने यातीि कामाचंी सलवस्तर यादी अंदाजिंत्रकातीि िंुस्तक 

क्र.३ मध्ये त्या लवभागाच्या अंदाजिंत्रकात दणे्यात याव्यात. महसूिी खचााच े

अंदाजिंत्रकात लवभाग प्रमुखानंी त्यांना आवश्यक असिेल्या महसिूी कामांच्या 

स्वतंत्र याद्या अथासंकल्िंीय आकडवेारी सोबत द्याव्यात.  महसिूी अंदाजिंत्रक 

अंलतम करुन भांडविी कामांना रक्कमाचंे वाटिं करण्यात येते.    लवभागांकडून 

महसूिी कामांच्या यादया व रक्कमा यात वारंवार बदि करण्यात येतो.  त्यामळेु 

महसूिी अंदाजिंत्रक अंलतम करता येत नाही.  फक्त आवश्यकच कामांच्या अंलतम 

यादया व रक्कमा एकदाच दणे्यात याव्यात व त्या  नलवन ई- बजटे लसस्टीम मध्य े

अिंिोड कराव्यात. 

१२) खासन लनणायानुसार महािंालिकेने सन १९९१-९२ िंासुन अंदाजिंत्रक क तयार 

केिे आह.े अंदाजिंत्रक क मध्ये िंाणीिंरुवाा लवभाग,( खुध्द,अखुध्द 

जिउिंसा कें द्र), लवद्युत(जिलन:सारण उिंसा कें द्र) िंयाावरण अलभयांलत्रकी लवभाग 

(क) याचंा समावेख केिा आह.े त्याचप्रमाणे सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व 

सन २०२२-२०२३ मुळ अंदाजिंत्रक भाग - १  व भाग २ मध्ये (महसिूी व 

भांडविी जमा - खचा ) िंाणीिंुरवाा व लवद्यतु लवभागाने स्वतंत्रिंणे सादर 

करावेत. तसेच अ.क्र ३ मध्ये नमुद बाबींचाही स्वततं्रिंणे लवचार करावा. 

१३) भांडविी नलवन कामांसााी तरतूदी सचुलवताना त्या कामांचा िाभ  ककवा फलित 

काय असेि ? याची मालहतीचा स्वतंत्र तक्ता सोबत जोडावा व मागीि आर्थथक 



    

वषाामध्ये  केिेल्या कामाचंा फिश्रृती अहवाि अदंाजिंत्रकासोबत स्वतंत्र सादर 

करावा. 

१४) दकरकोळ दरुुस्ती व दखेभािीसााी प्रत्येक लवभागाने स्वतंत्र तरतूदी सुचवाव्यात 

नवीन काम ेव जनु्या कामाचंी दरुुस्ती यासााी एकलत्रत तरतूद सचुवू नय.े डाबंरी 

रस्ते नवीन कामे व दरुुस्ती यासााी स्वतंत्र तरतदू करावी.  एकाच प्रभागातीि 

त्याच स्वरुिंाचे जूने चािू असििेे दरुुस्तीचे काम व याच  प्रभागातीि  त्यात 

स्वरुिंाचे नवीन दरुुस्तीच ेहाती घ्यावयाचे कामासााी स्वतंत्र तरतूद करावी.  

१५) चचाा करणे कररता लवद्युत, िंाणीिंुरवाा, स्थािंत्य  िं अंदाज व इतर सवा 

लवभागानंी  मुख्यािय व क्षेलत्रय कायााियांच्या अंतगात कामांच्या वेगवगेळया 

याद्या सादर कराव्यात. क्षेलत्रय कायााियांनी प्रस्तालवत केिले्या कामाचं्या याद्या 

लवभागप्रमुखाचं्या स्वाक्षरीने िंाावाव्यात या मध्ये क्षेलत्रय कायााियांच्या लवत्तीय 

मयाादचेे (उदा. र.रु. १० िाख) उल्िंघन होणार नाही कामे दबुार होणार नाहीत 

याची दक्षता लवभागप्रमखुांनी घ्यावी व त्या  ई- बजेट प्रणािीमध्ये अिंिोड 

कराव्यात. 

१६) क्षेलत्रय कायाािये :- प्रत्येक क्षलेत्रय कायााियाने आिंल्याकडीि प्रत्यके 

उिंलवभागाच्या उदा :- क्षेलत्रय कायााियाकडीि -- प्रखासन, स्थािंत्य, 

लवद्युत,आरोग्य इ. स्वतंत्र महसुिी जमा खचा दाखवावा व महसिुी व भाडंविी 

खचााची अंदाजिंत्रके वरीि अ.क्र १ ते १६ मधीि सुचनेप्रमाणे सादर करावीत. 

१७) अंदाजिंत्रक प्रदक्रयेत नागररकांच्या सकारात्मक सहभागाच े दषृ्टीने नागररकांना 

त्यांचे प्रभागात कामे सचुलवण्यासााी जाहीर आवाहन वतामानिंत्रात,  इंटरनेटद्वारे 

करण्यात येईि. त्याप्रमाणे संबंलधत क्षेलत्रय अलधकारी यांनी त्याचंे क्षेलत्रय 

कायााियाचे  अंदाजिंत्रकासंबंधी नागरीक, सन्मा. नगरसदस्य व इच्छुक सामलजक 

संस्था यांची बैाक आयोलजत करावी.  नागरीक,  सन्मा. सदस्य  यांनी 

सुचलविेल्या कामाचंाही लवचार करुन क्षेलत्रय कायााियाचे सबंंलधत खचााच्या 

अंदाजाबद्दिचे अथासंकल्िंाच्या लनरलनराळया िेखालखषाातीि प्रस्ताव िेखा 

लवभागाकडे  िंाालवण्यािंुवी त्यावर क्षलेत्रय सलमतीत लवचार करुन सुचलविेल्या 

सवा कामासंह लखफारस करावी.  

१८) अंदाजिंत्रक तयार करुन त्या लवभागाकरीता नमेून ददिेिे उिंिखेािंाि, िखेािंाि 

व िेखालधकारी यांनी अंलतमत: तिंासून लवभागप्रमुखाचं्या         

िेखालवभागाकडे ई-बजेट मध्ये िंाालवणेत यावे. चचेअंती अंदाजिंत्रकातीि रकमा 

कमी / जास्त झाल्यास त्यानुसार बदि करावेत. (आवश्यकता नसििे े

Unwanted) िखेालखषा कमी करावीत. क्षेलत्रय कायााियांनी जमा भरणा सदंभाात 

िेखालखषाानुसार तरतूद कराव्यात.(उदा. प्रखासन, आरोग्य, अलतक्रमण) याबाबत 

िेखा लवभागाखी सिंंका  साधूनच कायावाही करावी. 

१९) कें द्र व राज्य खासन अथासहाय्यीत ज्या प्रकल् िंांच ेकाम िंणुा होत आिेि ेआह ेत्या 

प्रकल्िंास लमळणारे खासन अनुदान  व होणारा खचा याबाबत अचूकिंणे अंदाज 



    

करुन सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मूळ अंदाजिंत्रक 

सादर करावे. 

 

२०) अंदाजिंत्रक कािावधीत लवभाग प्रमखुांनी अंदाजिंत्रक कामकाज करणा-यांना 

सुट्टीच्या ददवखी कायााियात उिंलस्थत राहणबेाबत सूचना दणेेत याव्यात तसचे 

ददघा रजचे्या सुट्टया मंजरू करु नये, जेणे करुन या कामामध्ये व्यत्यय लनमााण 

होणार नाही. 

२१) स्थािंत्य लवभागाने अंदाजिंत्रकात लनधीची मागणी करताना हाती घेतिले्या व 

चािू असिले्या कामांना िंुरेखी तरतूद उिंिब्ध करून दऊेनच उवारीत लनधीमधनु 

नलवन कामाचंा समावेख अंदाजिंत्रकात करणेत यावा. 

२२) सन २०२२-२०२३         अंदाजािंत्रकात नवीन कामे प्रस्तावीत         

सवाप्रथम कायाादखे दणे्यात आिले्या तसचे ज्याचंा कायाादखे द्यावयाचा आह े व 

लनलवदा प्रदक्रया प्रगती िंथावर आह ेअखा कामांच्या दयेकांच्या प्रदानाकरीता सन 

२०२२-२०२३ व िंुढीि आर्थथक वषाासााी िागणा-या रकमाचंी मालहती 

तक्त्यात दणे्यात यावी.  दालयत्चाचा तक्ता सोबत जोडिेिा आह.े  

२३) या     सन २०२१-२०२२ चे अंदाजिंत्रकात ज्या कामांसााी िंुरेखी तरतुद 

करण्यात आििेी नाही व जी कामे प्राधान्याने करावयाची आहते. अखी काम े सन 

२०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मूळ अंदाजिंत्रकात 

प्राधान्याने सचुलवण्यात यावी. व त्याचं्या प्रदानासााी आवश्यक असिले्या िंुरेखा 

रकमाचंी तरतुद करण्यात यावी व जी कामे प्राधान्याने करावयाची नाहीत अखा 

कामाचंी नावे वगळण्यात यावीत.यानंतर जी कामे प्राधान्याची आहते अखाच 

नलवन कामांचा समावेख  सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत सन २०२२-२०२३ च े

मूळ अंदाजिंत्रकाच्या आकडेवारीत प्रस्तालवत करण्यात यावी व त्यांच्या 

दयेकांच्या प्रदानासााी आवश्यक अ      िंुणा तरतुद करावी. िंरेुखी तरतुद न 

केल्यास याकरीता संबलधत लवभाग प्रमुखां   व्यक्तीखा जबाबदार धरून लखस्त 

भंगाची काोर कायावाही कर   त      याची नोंद घ्यावी.  सवा लवभागप्रमखु 

क्षेलत्रय कायााियाचं्या भांडविी कामांकररता िंुरेखा तरतूद उिंिब्ध करुन दते 

नसल्यामुळे त्यांना तरतूदी बाबत अडचणींना तोंड द्यावे िागते तरी त्यांना िंुरेखा 

तरतूदी उिंिब्ध करुन  द्याव्यात. 

२४) कामासााी प्रखासकीय मान्यतेच्या रकमा प्रस्तावीत करतांना अखा रक्कमा ह्या 

योग्य असल्याची तांलत्रक छाननी केल्यानंतरच इस्टीमेट तयार केल्यानंतरच अखा 

रकमा प्रखासकीय मंजरूीसााी प्रस्तालवत कराव्यात.    क इस्टीमेट  न करता  जर  

प्रखासकीय मान्यतेच्या रकमा प्रस्तालवत करण्यात आल्या तर प्रत्यक्ष तांलत्रक 

मान्यतेच्या रकमेत     प्रखासकीय मान्यतेच्या रक    मोाी तफावत आढळून 

येते असा अनुभव आह.े  या बाबींची िंुनारावृत्ती होणार नाही याची लवभाग 



    

प्रमखुांनी काटेकोर दक्षता घ्यावी. व तसचे अंदाजिंत्रकीय रकमा प्रस्तालवत 

करतांना को    ही िेखालखषाामध्ये व कामात अनावश्यक रकमाचंी मागणी केिी 

जाणार नाही व वषाा अखरेीस रकमा अखर्थचत  राहणार नाहीत. याबाबत लवभाग 

प्रमखुांनी दक्षता घ्यावी. कोणत्याही कामावर अथवा िखेालखषाावर अनााायी 

रकमा अखर्थचत रालहल्यास त्याची जबाबदारी संबलधत लवभागप्रमखुावर 

लनधााररत करण्यात येईि. याची नोंद घ्यावी. 

२५) एखाद्या कामात कुाल्याही कारणाने रकमचेी बचत होत असिे व ते काम हाती न 

घेण्याचा लनणाय झािा असेि ककवा कामाच्या िंररमाणात किंात करण्यात आिी 

असेि ककवा कामाच्या अंमिबजावणीत कोणत्याही कारणाने अडथळा होत असिे  

ती रक्कम तात्काळ िेखा लवभागास कळलवण्यात यावी. अखी बचत लनदखानास 

येताच न कळलवता तखीच राहू ददिी व ती कािांतराने अन्य कामाकरीता 

िेखालखषााकडे वळती करण्याची मागणी केल्यास त्या बाबत लवभाग प्रमखु 

जबाबदार रहातीि.सबब लवभागांनी ज्या कामासााी लनधी आवश्यक आह ेत्याच 

कामासााी मागणी करावी. 

२६) असेही लनदखानास आि े आह े की प्रखासकीय मान्यतेसााी प्रस्तालवत केिेिी 

अंदाजिंत्रकातीि अंदाजिंत्रकीय रक्कम व लनलवदा रक्कम यामध्ये ब-याच प्रमाणात 

तफावत ददसुन येते. सबब लवभागांनी कामाचे अदंाजिंत्रक अचूक तयार करून 

नलवन कामांची/ योजनाचंी यादी मा.आयुक्त  / अलत.आयुक्त यांच्या लनदखानास 

आणूनच अंदाजिंत्रकात समावेख करावा. ती जबाबदारी िंुणािंणे लवभागप्रमुखाचंी 

राहीि. 

        ब-याचवेळा कामाची िंररलस्थती न िंाहता तरतूद केल्याचे ददसून येते. त्यामुळे  

लवभागानंी प्रत्येक काम / योजना यांवर जवेढा प्रत्यक्ष खचा होणार आह ेतेवढीच तरतूद 

करावी.   

क्षेलत्रय अलधका-यांनी क्षेलत्रय सलमत्यामंध्ये चचाा करुन लखफारखीसह अंदाजिंत्रक 

मालहती मखु्य कायााियाकडे दद.०१/११/२०२१ िंुवी िंाावावी. तसचे इतर सवा 

लवभागाप्रमुखांनी आिंल्या लवभागाचंी अंदाजिंत्रके तयार करुन दद.०१/११/२०२१ िंुवी 

िंाावावी.  

    व                 व    प्रमखुांनी संबलंधत राखीव लनधी संदभाात सवा 

लवभागप्रमुखांखी तरतुदींबाबत समन्वय साधून त्याप्रमाणे खासन लनणायाच्या टके्कवारी 

नुसार तरतुदींचा मागीि वषाातीि दये असिेल्या योजनांच्या अनुखषेासह एकत्रीत 

प्रस्ताव िेखालवभागाकडे सादर करावा. सदर योजनांची तरतुदी / खचााची मालहती इतर 

लवभागांकडून एकत्रीत करून अद्यावत ाेवावी. स्थािंत्य लवभाग / झो.लन.िंु लवभाग 

कररता केिले्या तरतूदीनुसार त्यांचेकडुन प्रमालणत केिेल्या याद्या घेवनू त्यानुसार 

अंदाजिंत्राची मालहती िेखा लवभागाकडे दणेेत यावी व खासनाने ककवा त्या त्या 
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कराचे नाव

मागील थकबाकी 

दद.१/४/२०२१

चालू मागणी 

२१-२२
एकूण मागणी

मागील 

थकबाकी
चालू मागणी एकूण मागणी

मागील 

थकबाकी
चालू थकबाकी एकूण थकबाकी

१ २ ३ २+३= ४ ५ ६ ५+६=७ २-५=८ ३-६=९ ४-७=१०

अ.क्र. कममचा-याांचे नाव पदनाम मूळ पगार जी.पी. महागाई भत्ता घरभाडे पुरक भत्ता वैद्यकीय भत्ता वाहतूक भत्ता इतर भत्ते एकूण

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

टिप - अन्य जमेबाबतही सववस्तर तके्त तयार करावेत

२) आस्थापना खचम

(एकूण x १२ मवहने = एकूण खचम)

पपपरी पचचवड महानगरपावलका , पपपरी १८

(-----------------------------------------   ववभाग)

१) करवसूली (जमा रकमेबाबत)

मागणी वसूली थकबाकी



अ.क्र. खर्च तपशिल
मागणी 

संख्या
दर एकूण रक्कम एकूण रक्कम

अ.क्र. कामार्े नाव टेंडर क्र

कामार्ी 

अंदाजपत्रक 

रक्कम

टेंडर रेट

 दद. 

३१/३/२०२१

कामार्ी 

शथथती

 काम सुरु 

झाल्यापासून  

दद.३१/३/२०२१ 

पयंत अदा केलेली 

रक्कम

र्ालू वर्ाचत अदा 

केलेली रक्कम 

१/०४/२०२१ ते 

३०/०९/२०२१

दद.१/१०/२०२१  दद. 

३१/०३/२०२२ अखेर 

आवश्यक रक्कम

पुढील वर्ाचत (सन २०२२-

२०२३ आवश्यक रक्कम

sr.no Name of work
Tender 

NO

Estimated 

Cost

Tender 

Value

Work Status 

of the End of 

year

Expense upto Last 

year

Expense during the 

year

Cummulative Expense 

Till Date

Amount To be Spilled Over 

To Next year

४) भांडवली खर्च - लेखाशिर्च

पपपरी पर्र्वड महानगरपाशलका , पपपरी १८

(-----------------------------------------   शवभाग)

३) महसूली खर्च



६ महहन्याच्या प्रत्यक्ष 

रकमा

६ महहन्याच्या संभाव्य 

रकमा
एकूण

सन २०२१-२२ चा 

मूळ अथथसंकल्प

सन २०२२-

२०२३ चा अंदाज

पपपरी  पचचवड  महानगरपाहिका ,  पपपरी १८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२- २०२३ चे मूळ अंदाजपत्रक

(-----------------------------------हवभाग)

(भाग-१ महसूिी जमा खचथ तसेच भाग-३ जमा खचथ नमूना)

शेरा

सन २०२१-२०२२ चा सुधारीत अथथसंकल्प

अ.क्र.
Account 

Code
िेखाहशषथ
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६ महिन्याच्या प्रत्यक्ष 

खर्च

६ महिन्याच्या संभाव्य 

खर्च
एकूण

लेखाहिर्च

सन २०२१-२०२२ र्ा सुधारीत अथचसंकल्प

पपपरी  पर्र्वड  मिानगरपाहलका ,  पपपरी १८

सन २०२१-२२ र्े सुधारीत व सन २०२२-२३ र्े मूळ अंदाजपत्रक

(-----------------------------------हवभाग)

(भाग-२ भांडवली लेखाहिर्ाचवर संहक्षप्त गोर्वारा)

सन २०२१-२२ र्ा 

मूळ अंदाज

सन २०२२-२३     

र्ा अंदाज
िेराअ.क्र.

Account 

Code



६ महिन्याच्या प्रत्यक्ष 

रकमा

६ महिन्याच्या संभाव्य 

रकमा
एकूण

अ.क्र.
Account 

Code
लेखाहिर्ष

सन २०२१-२०२२ चा सुधारीत अथषसंकल्प

पपपरी  पचचवड  मिानगरपाहलका ,  पपपरी १८

सन २०२१-२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२३ चे मूळ अंदाजपत्रक

(-----------------------------------हवभाग)

सन २०२१-२२ चा 

मूळ अथषसंकल्प

सन २०२२-२३     

चा अंदाज
िेरा

भाग - ३ जमा
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अ.क्र
उपलेखाशिर्ष अथवा 

कामाचे नाव
वार्ष क्र.

कामाची 

अंदाजपत्रकीय / 

शनशवदा  रक्कम

दद. 

३०/९/२०२१ 

चा झालेला खचष

सन २०२१-२२ 

सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३ 

चा अंदाज

पपपरीपचचवर् महानगरपाशलका ,  पपपरी - १८

सन २०२१ - २०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ मूळ अंदाजपत्रक

(-----------------------------------शवभाग)


