
c/document and setting/admin/desktop/Nerkar sir 

अत्यंत महत्वाचे     पपरी चचवड महानगरपािलका 
कालमयार्िदत      पपरी -१८. लेखा िवभाग 
       . लेखा/६/कािव/१४४० /२०१३ 
       िदनांक :-  २१/०९/२०१३ 

िवषय :- सन २०१३-१४ च ेसधुारीत सन  २०१४-              
            २०१५ च ेमळु अंदाजप क तयार करणबेाबत.... 

पिरप क,     

 पपरी चचवड महानगरपािलकेचे सन २०१३-१४ चे सुधारीत सन २०१४-
२०१५ चे मुळ अंदाजप क तयार करणेची कायर्वाही सुरु करावयाची आह.े त्यादृ ीने  
सवर् िवभागांनी सन २०१३-१४ चे सुधारीत व सन २०१४-१५ चे मूळ अंदाजप क िद.   
/  /२०१३ पुव  लेखा िवभागाकड े सादर करावे. लेखा िवभागाकडे  सादर केलेल्या  
अंदाजप कावर यो य ती छाननी व दरुुस्ती करुन लेखा िवभागाने अंदाजप क तयार 
करावे. जमा व खचार्चे यो य अंदाज घेऊन जास्तीत जास्त अचूक अंदाज करणे सुलभ 
हावे हणुन सवर् िवभागांनी िदलेल्या मुदतीत आपले अंदाजप क लेखा शाखेकडे 

पाठवावे. 
सन २०१३-१४ चे सुधारीत व सन २०१४-१५ चे मूळ अंदाजप क मा. स्थायी 

सिमती सभेपुढे िविहत केलेल्या तारखेपूव   मंजुरीकामी सादर करावयाचे असलेने 
अंदाजप क सादर करावयाच्या दृ ीने काही महत्वाच्या सूचना खालील माणे दणे्यात 
येते आह.े त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे.  

१) सन २०१३-१४ चे सुधारीत  सन २०१४-१५ चे मूळ  अंदाजप क ह े 
सोबतच्या नमुन्यामध्ये नमुद केले माणे तयार करुन पाठवावे याकिरता 
सन २०१३-१४ च्या छापील अंदाजप काची त पा न भाग -१ मध्ये 

त्येक िवभागाच्या जमा खचार्चा तपिशल अंदाजप काच्या ज्या 
नमुन्यामध्ये छापला आह े त्या नमुन्यामध्ये तयार करण्यात यावा. सोबत 
नमुना जोडले आहते. 

२)  अंदाजप कातील लेखािशषार्चा म सन २०१३-१४ च े मूळ 
अंदाजप कामध्ये ज्या माने आह ेत्या माने घेण्यात यावा. सन २०१३-
१४ चे मूळ अंदाजप कामधील  लेखािशषार्चा म  चुकवू नये सुधारीत 
अंदाजप कामध्ये िद. ०१ एि ल २०१३ ते  िद.  ३० स टबर २०१३ या 
कालावधीमध्ये  एखादया लेखािशषार्वर र म वगर् करण्यात आली असेल 
तर त्याचा स्प  उल्लेख अंदाजप कामध्ये करण्यात यावा. ज्या आदशेा ारे 
ठरावा ारे र म  एका लेखािशषार्वरुन  दसु-या लेखािशषार्वर वगर् करणेत 
आली आह,े अशा सवर् आदशेाची ठरावाची सत्य त अंदाजप कासोबत 
पाठिवण्यात यावी व शेरा कॉलम मध्ये त्याची न द करावी. तसेच सन 
२०१३- २०१४ च्या सुधारीत अंदाजप कात मूळ अंदाजप कापेक्षा जास्त 
रकमा मान्य होईल ह ेअपेिक्षत धरुन कोणतीही कामे सुरु करु नये. तसेच  
खचर् न होणा-या रकमा आवश्यक तेवढया कमी करा ात. 

३) सन २०१३ -१४ सुधारीत व सन २०१४ -१५ चे मूळ अंदाजप क लेखा 
िवभागाकडे सादर केल्यानंतर अंदाजप कावरील तरतूदीच्या संदभार्त 
िवभाग मुखांसमवेत मा. आयु  कवा मुख्यलेखापाल चचार् करुन तरतूदी 
िनि त करतात त्यात काही वेळा वाढ कवा घट केली जाते परंतु सदर 
वाढ/घट आलेल्या तरतूद ची िवभागाने अंदाजप क रिज. मध्ये न द घेणे 
आवश्यक असतांना तशा न दी घेतल्या जात नाहीत व लेखा िवभागाकडे 
सादर केल्या तरतूदीमधून खचर् केला जातो त्यामुळे लेखिशषार्वर तरतूदी 
कमी असताना कवा तरतूद शून्य असतांना तरतूदी खच  टाकल्या जातात  
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व पूढे वाष क लेखे तयार करतांना सदरची बाब िनदर्शनास येते. तरतूद 
कमी असतांना त्या लेखािशषार्वर जादा खचर् झाल्यास जबाबदारी संबंधीत 
िवभागाची राहील.  

४) सन २०१३ -१४ चे सुधारीत अंदाजप क तयार करताना जमा रकमा मुळ 
अंदाजापेक्षा कमी दशर्िवण्यात येऊ नयेत. तसेच मूळ अंदाजा माणे 
अपेिक्षत धरलेली जमा होत नसल्याने खचार्साठी वाढीव रकमा दशर्िवण्यात 
येऊ नयेत. अशा वाढीव रकमा दशर्िवल्यास ती िवभागाचे एकूण मूळ 
अंदािजत रकमेपेक्षा जास्त असू नये. 

५) सन  २०१३ -१४ चे सुधारीत अंदाजप क व सन २०१४ -१५ चे मूळ 
अंदाजप क महसूली जमा खचर् भाग – १ मध्ये व भांडवली जमा खचर् भाग 
-२ मध्ये सादर करावा परत करावयाच्या जमा/ खचर् रकमा भाग -३ मध्ये 
दशर्िवण्यात या ात. तसचे शहरातील गरीबासंाठी सवेा सिुवधा दणेेकामी 
"प" अंदाजप क स्वतं  तयार केल े असल्यान े "प" अदंाजप कासाठी 
मािहती स्वतं  सादर करावी. 

६) सन २०१३ -१४ चे सुधारीत अंदाजप क पिहल्या सहा मिहन्यातील 
त्यक्ष जमा व खचाच  पडताळणी लेखा िवभागाकडील वग करणाशी 

करुन यावी.  व त्या माणे त्यक्ष जमा खचार्च्या रकमा असा ात. 
७) अंदाजप काच्या रकमा निजकच्या हजारामध्ये पुणार् कत करण्यात 

या ात. 
८) स्थायी आस्थापना या लेखािशषार्वर तरतूद करताना मंजुर पद,े भरलेली 

पद े , िर  पद े यांचा त ा दणे्यात यावा. तसेच भरलेल्या पदांचा खचर् 
भागािवणेची पुणर् तरतूद करावी व खचार्ची मािहती सोबत पाठिवलेल्या 
नमुन्यात सादर करावी. त्यात १५% महागाई भत् ता ३ % वेतन वाढ 
बोनस/सानु ह अनुदान यांची सिवस्तर िबनचूक मािहती ावी. 

९) भाग -३ मधील जमा व खचार्बाबत पुरेशा तरतूदी करणेत या ात भाग -
३  मधील जमा व खचार्ची तरतूदी िबनचूक नसल्याचे िनदर्शनास येते 
तरतूदी वाढीबाबत मा. आयु  सो यांचेकड ेवारंवार स्ताव सादर करावे 
लागतात तरी िबनचूक तरतूदी करणेत या ात. 

१०) शासनाच्या आदशेा माणे महापािलकेस ि दन द लेखा पध्दती सुरु 
करण्याचे कामकाज कायर्िन्वत झालेले आह.े त्यामुळे पुव  जी लेखािशषर्  
खरेदी व दरुुस् ती अशी  एकि त होती ती स्वतं   करावीत. उदा:- सािहत्य 
खरेदी, सािहत्य दरुुस्ती अशी स्वतं  लेखािशषर् करावीत . त्याच माणे 
वाहन इंधन, वाहन िनवार्ह यासाठी तरतूदी करताना िवभागाचे कामासाठी 
वापरत असलेल्या वाहनांसाठी स्वतं   तरतूद व अिधकारी वापरत 
असलेल्या वाहनांसाठी स्वतं  तरतूद करावी त्यामुळे आस्थापना खचर् 
काढणे सोयीचे होईल. 

११) सन २०१४ -१५ या आिथक वषार्त एखादी नवीन योजना  राबिवणेत 

येणार असेल तर ठळक बाब हणून थोड यात मािहती अंदाजप का सोबत 
सादर करावी. 

१२) मूळ अदंाजप क सादर करताना त्येक लेखािशषार्वर जमा खचार्ची तरतूद 
करताना त्याचे स्प ीकरण करणारी िटपणी सोबत सादर करावी. 
त्याच माणे सुधारीत अंदाजप कात लेखािशषार्वर जमा खचार्बाबत वाढ 
आिण घट याबाबत स्प ीकरणाची िटपणी सोबत सादर करण्यात यावी. 
तसेच वरील अ. . ३ मध्ये नमुद केले माणे दक्षता यावी. 
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१३) सन २०१३ -१४ चे अंदाजप कात स्थापत्य. िवदयुत, पाणीपुरवठा प 
अंदाजप का यातील मुख्यालय व भागांमध्ये िकरकोळ दरुुस्ती दखेभाल 
चा खचर् भांडवली अंदाजप कात व महसूली अंदाजप कात समािव  आह.े 
ि न द लेखापध्दती नुसार अंदाजप कातमधील सवर् िकरकोळ दरुुस्ती 
दखेभाल या कामांवरील तरतूदीचा समावेश महसूली खचार्त होणे 
आवश्यक आह ेतरी सन २०१४-१५ अंदाजप क तयार करतांना िकरकोळ 
दरुुस्ती दखेभाल वरील तरतूदी महसूली अंदाजप कात दशर्िवण्यात 
या ात डशॅ बोडर् वरील कामकाज सोयीचे होणेचे दृ ीने यातील कामांची 
सिवस्तर यादी अंदाजप कातील पुस्तक  . ३  मध्ये त्या िवभागाच्या 
अंदाजप कात दणेेत या ात. 

१४) शासन िनणर्यानुसार महापािलकेने सन १९९१-९२ पासुन अंदाजप क क 
तयार केले आह.े अंदाजप क क मध्ये पाणीपुरवठा, िव ुत,पाणीपुरवठा 
( शुध्द,अशुध्द जलउपसा क  )  िवभाग, िव ुत जलिन:सारण उपसा क , 
पयार्वरण अिभयांि क कक्ष ( क ) यांचा समावेश केला आह.े त्याच माणे 
सन २०१३ -२०१४ चे सुधारीत अंदाजप क व २०१४ -२०१५  चे मुळ 
अंदाजप क भाग - १  व भाग २ मध्ये (महसूली व भांडवली जमा खचर् ) 
पाणीपुरवठा व िव ुत िवभागाने स्वतं पणे सादर करावेत. तसेच अ.  ३ 
मध्ये नमुद बाब चाही स्वतं पणे िवचार करावा. 

१५) भांडवली कामाचे अंदाज :- भांडवील खचार्चे तरतूद करताना थम अपुणर् 
कामे पुणर् करण्यासाठी तरतूद  करावी. (त्यामुळे कामा माणे अंदाजप क 
तरतूद अंमलबजावणी करता येईल व अपूणर् कामे पणूर् करण्यास अडचण 
िनमार्ण होणार नाही)  व नंतरच नवीन अत्यावश्यक कामासाठी तरतूद 
करावी. त्येक कामाचे नाव भाग मांक व अनु मे नमुद करुन त्यासाठी 
स्वतं पणे तरतूद करावी. महसुली खचार्साठी भाग -२  मध्ये तरतूद करु 
नये. त्यासाठी भाग - १ मध्ये तरतूद सुचवावी. एखा ा नवीन कल्पास 
तरतूद करण्याची आवश्यकात वाटल्यास थम मा. आयु  यांची कल्पास 
मान्यता घेऊन तरतूद करावी.  भांडवली कामातील एखा ा कल्पासाठी 
तरतूद  करताना त्या कल्पासाठी आवश्यक असणारी पुणर् तयारी हणजेच 
जागेचा िरतसर ताबा, कल्पाची िनवड, कामाची सुरुवात के हा करणार, 

कल्पाचा एकूण अंदाजे खचर् अशा कारे ज्या कामाची अंदाजप के पुणर् 
असतील अशा कल्पाकिरताच तरतूद सुचवावी. त् यक्ष करावयाची काम े
िवचारात घऊेनच आवश्यक त्या तरतूदी सुचवा ात केवळ टोकन तरतूदी 
करु नयेत व कामाची यादी तसेच लखेािशषर् कमीत कमी राहतील याबाबत 
खबरदारी दयावी. 

भांडवली कामासंाठी तरतूदी सचुिवताना केलले्या तरतदूीचा लाभ  
अथवा फिलत काय असले ? याची सिवस्त मािहती JNNURM योजनतेगंर्त 
महापािलकेने नमुद केलेल्या शासिकय सधुारणाचंा (Reforms) िवचार 
करता दणे े आवश्यक असलेन े ती सवर् कारच े त्यके कामाच े बाबतीत 

ावी. 
संबंिधत िवभागांनी भांडवली खचार्चे अंदाजप के तयार करुन भाग 

-१ बरोबरच पाठवावी. अंदाजप क तयार करताना भाग -२  
अंदाजप कातील शेवटचा रकाना (कॉलम) िर  ठेवावा.  स् तािवत 
केले माणे तरतूद दतेा येणे श य नसेल तर अंदाजप कातील िरका या 
कॉलमधील आकड े कमी जास्त करुन िलिहता येतात. अंदाजप काच्या 
िटपणी मध्ये पुणर् झालेल्या कामासाठी व अधर्वट कामे पुणर् करण्यासाठी 
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िकती तरतूद करण्यात आली आह े व नवीन आवश्यक कामासाठी िकती 
तरतूद करण्यात आली आह े याचा उल्लेख  करावा. 

१६) िकरकोळ दरुुस्ती व दखेभाल साठी त्येक िवभागाने स्वतं  तरतूदी 
सुचवा ात नवीन कामे, जुन्या कामांची दरुुस्ती यासाठी एकि त तरतूद 
सुचवू नये डांबरी रस्ते नवीन कामे व दरुुस्ती यासाठी स्वतं  तरतूद 
करावी. 

१७) स्थापत्य, िव ुत,पाणीपुरवठा,कामांसाठी मुख्य कायार्लय व भाग 
कायार्लयांकडून होणा-या कामांसाठी आतापयत स्वतं  तरतूद करणेत येत 
होती. तथािप. भाग सिमतीस र. रु १० लाख पयतचे अिधकार दान 
केलेले असल्याने भाग व मुख्य कायार्लय असे स्वतं  अंदाजप क मािहती 
सादर न करता ती एकि त सादर करावी व सूचिवलेली कामे दबुार होणार 
नाहीत याची दक्षता यावी. तथािप, अंदाजप क ३ मध्ये भाग व 
मुख्यालय यांचे कामाचे बेरजा स्वतं पणे लेखािशषार् माणे ा ात. 

१८) भाग कायार्लये :- त्येक भाग कायार्लयाने आपल्याकडील त्येक 
उपिवभागाच्या उदा :- मुख्य कायार्लय, स्थापत्य, िव ुत,आरो य इ. 
स्वतं  महसुली जमा खचर् दाखवावा व महसुली व भांडवली खचार्ची 
अंदाजप के वरील अ.  १ ते १७ मधील सुचने माणे सादर 
करावीत. 

१९) अंदाजप क ि येत नागिरकांच्या सकारात्मक सहभागाचे दृ ीने 
नागिरकांनी त्यांचे भागात कामे सुचिवण्यासाठी जािहर आवाहन 
वतर्मानप ात इंटरनेट ारे करणेत येईल. त्या माणे संबंिधत भाग 
अिधकारी यांनी त्यांचे भागात  अंदाजप कासंबंधी नागरीक, 
सन्मा. नगरसदस्य यांची बैठक आयोिजत करावी.  याकामी  मा. 
आयु  यांचे कायार्लयाशी संपकर्  करुन वेळ यावी व नागरीक सन्मा. 
सदस्य  यांनी सुचिवलेल्या कामांचाही िवचार करुन भागांशी 
संबंिधत खचार्च्या अंदाजाब लचे अथर्संकल्पाच्या िनरिनराळया 
लेखािशषार्तील स्ताव मा. आयु  यांचेकड े पाठिवण्यापुव  त्यावर 

भाग सिमतीत िवचार करुन सुचिवलेल्या सवर् कामांसह िशफारस 
करावी. सन २०१४ - १५ चे अंदाजप कात  नागिरकांचा 
सहभागाबाबत जनवाणी पुणे यांचेशी संपकर्  साधून  त्यांचे माफर् त 

भागात कायर्शाळा आयोिजत करुन अंदाजप कात तरतूदी करणेत 
या ात ी नईम कुरुवाला जनवाणी यांचा संपकर्   
९९२१६९७५८९ कवा ०९९०९१८०३५६ असा आह.े 

२०) सन २०१४ -१५ चे अंदाजप कात दबुार न द पध्दतीकिरता 
िवभागाने लेखािशषाना Account Code Number दयावयाच ेआहते व 
त्या नमुन्यातच अंदाजप कात दयावयाचे आह.े Software मध्ये तसा 
नमूना िवकिसत केलेला आह े त्यानुसारच अंदाजप क सादर 
करावयाचे आह.े लेखािशषर् Account Code व डटेा एनं् ी करीता Set 

up menu मध्ये  Dept budget  entry form मध्ये जावून त्यानुसार 
पूढील कायर्वाही करावी. 

२१) JNNURM अंतगर्त ब तांशी कल् पांचे काम पुणर् होत आलेले आह.े 
त्यामुळे िमळणारे शासन अनुदान  व होणारा खचर् याबाबत अचूकपणे 
अंदाज करुन सन २०१३-१४ चे सुधारीत व सन २०१४-१५  चे मूळ 
अंदाजप क सादर करावे. 
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 ब-याचवेळा कामाची पिरिस्थती न पाहता तरतूद केलेचे िदसून येते. 
त्यामुळे ज्या कामासाठी जास्त तरतूद करणे आवश्यक असते त्या  
कामासाठी कमी तरतूद केली जाऊन आिथक वषर् सुरु झाल्यानंतर एक -
दोन मिहन्यातच तरतूद संपल्याने वगर् करावी लागते. तरी या आिथक 
बाबीचा िवचार करुन तरतूद करावी. 

भाग अिधका-यांनी भाग सिमत्यांमध्ये चचार् करुन िशफारशीसह 
अंदाजप क मािहती मुख्य कायार्लयाकड े िद. १५/१०/२०१३ पुव  
अंदाजप क मािहती पाठवावी. तसेच इतर सवर् िवभागा मुखांनी आपल्या 
िवभागाशी अंदाजप के तयार करुन िद.  १५/ १० /२०१३ पुव  पाठवावी. 
िद. १५/१०/२०१३ नंतर  त्येक िवभागास महसूली अंदाजप क य  
चचसाठी तारीख व वेळ दणेेत येईल सदर तारखेस चचार् करुन िवभागाच्या 
अंदाजप क य जमा व खचर्  र मेस अंितम स्वरुप दणेेत येईल. 

अंदाजप क लेखा शाखेकड े सादर करणकेामी मुख्यत: स्थापत्य, 
िव ुत, पाणीपुरवठा व भाग कायार्लये यांना वेळोवेळी मागणी करावी 
लागते. सदरचे कामकाज कालमयार्िदत असल्याने िदलेल्या मुदतीत 
अंदाजप क पाठिवण्याची सवर् िवभागांनी दक्षता यावी. त्येक िवभागाचे  
सवर् भाग कायार्लयाने आपले अंदाजप क मािहती  Soft व स्वच्छ हाडर् 

तीमध्ये करुन संिचकेतून २  तीमध्ये लेखा िवभागाकड ेपाठवावी. 
 
 

 

 
आयु  त 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी -१८ 

ती, 
 सवर् संबंिधत शाखािधकारी / शाखा मुख 
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६ मिह या या 
य  रकमा

६ मिह या या  
संभा  रकमा

एकूण

सन २०१३ -२०१४ चा सुधारीत अथसंक प
सन २०१३ -१४ चा 

मूळ  अथसंक प
सन २०१४ -१५  चा 

अंदाज
शेरा

पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी ४११०१८
सन २०१३ -१४ चे सुधारीत व सन २०१४ -२०१५ चे मुळ अंदाजप क

भाग - २ जमा
(----------- िवभाग)

अ. लेखािशष
सन २०१२ - २०१३ 

या य  रकमा
Account

Code
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६ मिह याच्या 
त्यक्ष रकमा

६ मिह याच्या  
संभा  रकमा

एकूण

सन २०११ - 
२०१२ च्या 
त्यक्ष रकमा

सन २०१२ -
२०१३ च्या 
त्यक्ष रकमा

पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी ४११०१८
सन २०१३ -१४ चे सुधारीत व सन २०१४ -२०१५ चे मुळ अंदाजप क

(-------------िवभाग )
(भाग -१ महसुली जमा खच तसेच भाग -३ जमा खच नमुना )

सन २०१३ -२०१४ चा सुधारीत अथसंक प सन २०१३ -
१४ चा मूळ  

अथसंक प

सन २०१४ -
१५  चा 
अंदाज

शेराअ. लेखािशष
सन २०१० - ११ 
च्या त्यक्ष रकमा

Account
Code
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६ मिह या या 
यक्ष खचर्

६ मिह या या  
संभा  खचर्

एकूण
लेखािशषर्

सन २०१२ -२०१३ 
या यक्ष रकमा

अ.
Account

Code 

सन २०१३ -२०१४ चा सुधारीत अथर्संक प
सन २०१३ -१४ 

चा मूळ अंदाज
सन २०१४ -१५  

चा अंदाज
शेरा

पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी ४११०१८
सन २०१३ -१४ चे सुधारीत व सन २०१४ -२०१५ चे मुळ अंदाजप क

(-------------िवभाग )
( भाग -२ भांडवली लेखािशषार्वर संिक्ष  गोषवारा   )
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कराचे नाव

मागील थकबाकी  
द १/४/२०१३

 चालू मागणी  
१३-१४

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. कमर्चा-यांचे नाव पदनाम मुळ पगार जी.पी महागाई भ ा घरभाडे पुरक भ ा वै कीय भ ा वाहतूक भ ा
इतर 
भ े

एकूण

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी ४११ ०१८
( --------िवभाग)

                १) करवसूली (जमा रकमेबाबत)

टप - अ य जमेबाबतही सिव तर त े  तयार करावेत

            २) आ थापना खचर्

(एकूण x १२ मिहने = एकूण खचर्)

मागणी वसुली थकबाकी



Page 1 L:\Nekar sir\New Microsoft Excel Worksheet.xls

अ.
उपलेखािशष 

अथवा कामाचे 
नाव

वॉड 
कामाची 

अंदाजप क य 
र म

सन २०१३ -
१४ सुधारीत 

अंदाज

सन २०१४ -१५ 
अंदाज

पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी -१८
सन २०१३-२०१४ चे सुधारीत व सन २०१४-२०१५ मूळ अंदाजप क

( ---------------िवभाग )
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अ. खच तपिशल मागणी दर एकूण र म

अ. कामाचे नाव
कामाची 

अंदाजप क 
रक्क्म

टडर रेट कामाची ि थती
मागील वषापयत अदा 

केलेली रक्क्म द. 
३१/३/२०१३

चालू वषात अदा 
केलेली रक्क्म 

(१/०४/२०१३ ते 
३०/०९/२०१३

द. १/१०/१० द. 
३१/०३/१४ अखेर 
अदा होणारी र म

पुढील वषात   (सन 
२०१४-२०१५) 

अदा करावी 
लागणारी रक्क्म

Sr.No
Name Of 

Work
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 खच -  लेखािशष 

पपरी िचचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११ ०१८

( ---------िवभाग )
३) महसुली खच


