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लेखा िवभाग 

िबल तपासणी त ा 

िवषय :-  भांडवली कामाची  िबले / देयके तपासणीबाबत. (चेक िल ट) 

देयक आवक मांक              दनांक :-  /     /  िनिवदा मांक :-  

िवभागाचे नाव :- 

कामाचे नाव :- 

धावते देयक 

भाववाढ 

१  २  ३  ४  ५  ६  ७  

१  २  ३  ४  ५  ६  ७  

 

अ.  भांडवली िबले तपासताना खालील बाबी तपासणे आव यक आह े होय नाही शेरा 

१ सदर कामास तांि क सम  ािधका-याची मा यता घेतली आहे का?    

२ सदर कामास शासक य मा यता घेतली आहे का?    

३ सदर कामास स म िव ीय सिमतीची मा यता घेतली आहे का?    

४ सदर कामाचा करारनामा कलम संिवदा करण ५ नुसार सील केले आहे का ?    

५ सदर िबल अदायगी करताना िनिवदा दराबाबत खातरजमा केली का ?    

६ सदर कामा या एकूण िबलाचा खच हा मंजूर िनिवदा रकमे या मयादेत व 
शासक य मा यतेत आहे का ? 

   

७ सदर देयकासाठी आव यक तेवढी तरतूद अंदाजप काम ये आहे का? याची 
खातरजमा करणे. 

   

८ सदरचे काम मुदतीत पूण झाले आहे का? नस यास यास स म िधका-याची 
मुदतवाढ घेतली आहे का? मुदतवाढीचा आदेश न तीत जोडला आहे का ? 

   

९ कामाचे आदेशाम ये नमूद केले या नावानेच िबल अदायगी केलेबाबत 
खातरजमा करणे. 

   

१० डॅश बोडला न द घेतली आहे का?    

११ सदर कामाचा िवमा काम सु  करणेपूव  उतरिवला आहे का याची खातरजमा 
करणे  

   

१२ उपअिभयंता यांची १००% व कायकारी अिभयंता याची ५% तपासणी झाली 
आहे कंवा कस?े   

   

१३ मनपाने पाणी, लाईट इ यादी पुरवली अस यास या या रकमेची कपात 
वसुलात आणली आहे का? 

   

 

१४ 

ठेकेदारांकडून मनपाचे आ थक नुकसान झा यास याची नुकसान भरपाई 
िबलातून वसूलात आणली आहे का? 

   

१५ मोजमाप पु तकाम ये मोजमापाचे दनांक नमूद आहेत का? तसेच सव वा री 
दनां कत आहेत का ? 

   



१६ मोिबलाझेशन Advance दला आह े का? रिज टर न द तपासणे. ाज वसुली 
तपासणे. 

   

१७ गुणव ा चाचणी केले बाबत स म तपासणी सं थेकडील माणप  न तीत 
आहे का ? 

   

१८ कामगारांचा ॉ हीडंट फंड PF व ESI भरला आहे का ? चलन न तीत जोडले 
आहे का ? 

   

१९ सदर िबलाम ये RR (Reduce Rate)  व  IR (Indentical Rate)   अस यास सदर  RR  व  IR 
न तीसोबत जोडणेत आलेला आहे. यास स म मंजूरी घेतली आहे का ? 

   

२० सदर िबलातील खालील माणे सव वजाती बरोबर अस याची खातरजमा केली 
आहे. 

1. Income Tax 

   

 2. L.W.cess     

3.Royalty      

4.security Deposite    

5. G.S.T.     

6.Compensation Charges      

7. Penalty/Fine     

8. Interst     

9.V.A.T.    

10.Service Tax    

11. L.B.T.    

12. Other    

a)    

b)    

c)    

२१ सदर िबल तपासताना या ठेकेदार कंवा फम या नावाचे िबल असेल या 
नावाने पॅन नंबरची ठेकेदारांची वा रीची स य त सोबत जोडणे आव यक 
आहे. 

   

२२ १५% पे ा कमी दर (-) दरा या िनवीदा कामासाठी गुणव ा दाखला आहे 
का?  

   

२३ कामासाठी लागणा-या मालाची उप माणके जोडली आहे का ?     

२४ आव यकते नुसार तरतूद वग करण झालेली अस यास याची न द संगणक 
णालीम ये घेतली आहे का ? 

   

२५ मंजूर िनिवदेतील माणापे ा जादा काम झालेस १२५% पयत काय दराने 
काम केले व उव रत काय दराने पेमट केले याची खातरजमा करणे 

   



२६ अंितम िबल - अंितम िबल तपासताना संगणक णालीम ये अंितम िबल हणून 
न द घेतली आहे काय? अस यास पूव या सव RA िबलांची र म याम ये 
दशिवली आहे काय? सदर िबलामधील काही र म तरतूदी अभावी राखून 
ठेवलेली असलेस  याचे समपक प ीकरणे दले आहे का ? 

   

२७ Sub Contractor नेमलेस यास मनपाची मा यता घेतली आहे का ?      

२८ िस युरीटी िडपॉझीट/बँक गॅरंटी घेतली आहे का? र म व  Validity तपासणे.    

२९ payment schedule जोडले आहेत का ? धाव या देयकांचे व कामांचे वेळाप क या 

दोघांची सांगड घालून payment schedule तयार केले काय ?  

   

३० कामपूण वा या दाख यावर जावक मांक व दनांक नमूद आहे का ?    

३१ Clear Land Title आहे का, मनपा ह ी बाहेरील जागा अस यास स म परवानगी 
आहे का ? 

   

३२   Price escalation / De escalation ावया या बाब ची यादी     

 उपरो  बाबी ित र  िबलांची तपासणी केली असे. 

 

 उपलेखापाल / लेखापाल 

 

(नाव:-                                      ) 

           लेखािधकारी 

 

 

 

           मु यलेखापाल 

                                                                              पंपरी चंचवड महानगरपािलका, 

    पंपरी १८ 

 

 

 

 

 



 

लेखा िवभाग 

 

िबल तपासणी त ा 

 

िवषय :- व तू व सेवां या खरेदीची चेक िल ट. 

 

 

देयक आवक मांक :-                   दनांक :-   िनिवदा मांक :-  

िवभागाचे नाव :- 

कामाचे नाव :- 

अ.  व तू व सेवा खरेदी िबले तपासताना खालील बाबी तपासणे आव यक आह े होय नाही शेरा 

१ ठेकेदार/पुरवठा कंपनीचे नाव    

२ कामाला शासक य मा यता घेतली आहे का?    

३ कामाची िनिवदा र म व िनिवदा मंजुर दर    

४ स म सिमती ठराव मांक व दनांक    

५ कामाचा आदेश मांक दनांक व मुदत    

६  काम समाधानकारक झालेबाबत संबिधत अिधका-याचा दाखला व काम पूण 
झालेबाबत दनांक  

   

७  मूळ िबला या ती दाख यासह करणी जोडणेत या ात     

८ सािह य ि वकृतीचे  भांडार िवभागाकडील चलन जोडले आहे काय?    

९ मुदतवाढ अस यास आदेश मांक 

 मुदतवाढीचा दनांक 

   

१० सन २०१७ -१८ म ये सदर कामास असलेली एकूण तरतूद व य  खच    

११ सं थेने भिव य िनवाह  िनधी भरलेबाबत ची चलन त    

१२ साठा रिज टर न द घतेली आह ेकाय? पानांक  

दनांक 

   

१३  सािह य खरेदीची उप माणके बील न तीत समािव  आहेत काय?    

१४ िनिवदा खचाची/ कोटेशनची मयादा र. .    

१५  या िबला सह झालेला एकूण खच    

१६  सदर कामाचा करारनामा कलम संिवदा करण ५ नुसार सील केला आहे 
का? 

   



१७ सदर िबलातील खालील माणे सव वजाती बरोबर अस याची खातरजमा 
केली आहे. 

1. Income Tax 

   

 2. L.W.cess     

 3.Royalty      

 4.security Deposite    

 5. G.S.T.     

 6.Compensation Charges      

 7. Penalty/Fine     

 8. Interst     

 9.V.A.T.    

 10.Service Tax    

 11. L.B.T.    

 12. Other    

 a)    

 b)    

 c)    

 

उपरो  बाबी ित र  िबलांची तपासणी केली असे. 

 

 उपलेखापाल / लेखापाल 

 

(नाव:-                                      ) 

           लेखािधकारी 

 

 

           मु यलेखापाल 

                                                                              पंपरी चंचवड महानगरपािलका, 

    पंपरी १८ 



पंपरी  चंचवड महानगरपािलका 
देयक अदायगी संदभात... 

 

चेकिल ट 

१) वेतन देयके  :- 
      १) वेतन देयकात नमुद असले या कमचा-यां या पदास ,वेतन ेणीस शासन मंजुरी  
            असणे आव यक आहे.  
      २) वेतन देयकाच े ॅ कंग  प रपूण  असलेले पािहजे. 
       ३) वजाती त े  लेखा िवभागातील  संबधीत  टेबलाला पोहोच क न लेखा िवभागाचे 
           संबिधत  कमचा-यांची पोहोच (वजाती त यावर) असणे आव यक आह.े  
           ( उदा. आयकर ) 
     ४)  वेतन देयकात,   उदा.वैयि क भ ा,  इतर भ े  देय  अस यास  या माणे  आदेश,            
प रप काचे  मांक  व दनांक याबाबत दाखला  दयावा.  

 ५) सेवा अंतगत गती योजना, १२/२४ वषाचा फरक  वेतन देयकात अदा क  नये,  
     याकामी वतं  देयक असावे. 
 ६) वेतन देयका या कालावधीतील कमचारी /   अिधकारी यां या   िविवध व पा या   
     रजा  मंजूर  क न   रजे या   मंजुरी आदेशासह  मांक व  दनांक दाख यात  नमूद   
    करावा. 
७) सेवा िनलंिबत कमचा-यांचे वेतन  देयक  वतं   असावे.  यांचा  सेवा   िनलंबनाचा  
     आदेश  व  िनवाह भ ा िमळणेबाबत संबिधत कमचा-यांचा अज येक  महिन्याचा   
     वतं   पाठिवणेत यावा. ( झेरॉ स  जोडू नये.) 
८) वेतन िबलाम ये  फरती करणा-या   कमचारी /  अिधका-यांचा  इंधन भ ा  द. १ 
     ते  ३१  या कालावधीचा  असावा.  व  वाहन  इंधन  भ ा   मंजुरीचे  माणप    
     वा रीसह सादर  करावे.  

९) बदली कमचारी अस यास तसा दाखला आव यक आह.े  मािसक  वेतन देयके द.  २५  ते 
३० या कालावधीत लेखा  िवभागाकडे सादर करावीत.   

१०)   वेतनदेयकात महागाई भ ा फरक वगळता, कोण याही व पाची फरका या   रकमेची  
अदायगी क  नयेत. (उदा:  १२/२४ वष वेतन फरक) 
 

२) पुरवणी िबल े:-  
    १)   पुरवणी िबले रजा मंजुरीचे  आदेश ा   झा यानंतर तातडीने सादर करावीत.     
         चालू   आ थक वषाम य ेही देयके लेखा  िवभागाकडे सादर करावीत. 
    २)  पुरवणी िबलात   वजाती  केले या  असा ात   उदा :-  वसायकर,  आयकर,  
          गटिवमा,  ध वंतरी,  कामगार  क याण िनधी इ.  पुरवणी िबले सादर करतांना   
           संबंिधत  कालावधी या सदर  रजा मंजुर आदेशाची  मूळ त  स म  अिधका-     
           यांनी  सां ा कत  केलेली  असावी (आदेशाची स य त व झेरॉ स त जोडू 
           नये.) 

       3)अितकालीन  भ ा  िबले :- 
१) िबले सादर करतांना सदरची देयके ही लगत या  पुढील मिह यातच सादर   

करावी.(उदा. जून चे  अितकालीन भ ा बील जुलै  म य ेसादर करावे.) िवलंबाने 
िबले  सादर क  नयेत.  

२) देयकात िवचारात घेतलेला ताशी दर / महागाई भ ा इ यादी िनयमानुसार असणे 
आव यक आहे.    

३) देयके सादर करताना  जादा कामासाठी शाखा मुखांनी दले या द री आदेशा या  
सां ा कत  ती  क न  देयकासोबत  सादर करा ात. 

    ४) देयकासोबत  शासन िवभागाकडील आदेश . शा/१कािव/९८८/२०१३ द.  
        २३/७/२०१३ नुसार ठरवुन दलेले नमु यातील माणप  सादर करावे. 



         (शाखा मुखा या  वा रीन े) 
५) अितकालीन भ ा  देयकासोबत  जादा वेळ थांबून  काम के याचे  ओ हर टाईम  

   थंब  रपोट सादर करावेत. तसेच सुटटी या दवशी जे कमचारी कामाला  आले    
          असतील यांचा   िवभागाचा द री आदेश  िबलासोबत जोडणे आव यक आह.े 

 ४)  सेवातंगत  गती योजना फरक िबल :-  
   १) सदरची  देयके सादर करताना  शासन िवभागाकडील  आदेशा या मािणत ती 
        सादर करा ात. तसेच संबंिधत कमचा-यांचे सेवान द पु तकाचे पिह या व सेवा-  
        न द पु तकात आदेशाची न द घेतले या पानांची झेरॉ स स य त सादर  करावी.   
   २) काढ यात आले या  वेतन  फरक त यात  सुसू ता  असावी. 
   ३) वेतन िनि ती आदेश स म  अिधका-याने सा ां कत करणे आव यक आहे. 

        ४) वेतन िनि ती फरकाम ये चिलत दराने वसाय कर व आयकर कपात करणेत 
            यावा. 
  ५) रजा वास भ ा  :- (L.T.A) 

    १) रजा वास भ ा  आदेशाम य े संबिधत कमचा-या या   िश लक  अज त रजेचा   
         तपशील व वास भ ा र म नमूद करावी. 
    २) सदर िबल सादर करताना या लॉकसाठी रजा वास भ ा देत आह ेतोच लॉक  
         नमूद करावा. (उदा:- २०१६-१८) 
    ३) रजा वास भ ा  न दवही म य ेन द यावी व सेवान द पु तकाम ये न द घेऊन   
        एका लॉकम ये फ  एकदाच रजा वास भ याचा लाभ दला जाईल. याची  
        खा ी करावी. 

  ६)  वास भ ा   :-  
     १) तुतची िबले सादर करताना स म  अिधका-यांनी  वासा या योजनासाठी    
          दले या आदेशा या व यानुसार केले या खचा या िबले/दैनं दनी या मुळ ती 
          सादर करा ात. 
     २) शासनाचे TA/DA बाबत िनगिमत केले या अ यावत सूचनां माणे/आदेशा माणे     
           दर( रेट ) तपासून देयके सादर करावीत. 
     ३)  सदर िबलाचे समायोजन अस यास  संपूण न तीसह देयके वरीत लेखा    
         िवभागाकडे  सादर  करावीत.  तसेच  यापूव   घे यात  आले या  अ ीमांची   
         समायोजनाची  पूतता केली अस यास  या माणे दाखला दयावा.  

४) देयका बरोबर सादर कर यात आलेली िबले ( हाऊचर)  याच   
        कालावधीमधील असणे  गरजेचे आह.े सदरचे  बीलांवर आव यक ते दाखले नमूद   
         करावेत.  
     ५) बील  ॅक ग कर यात यावे 

 ७) वाहन इंधन व वाहनिनवाह  िबल े:- 
 १) पे ोल पंपावरील पावती सादर करताना पावतीवर पावती मांक, तारीख, पुण  
       गाडी नंबर, दर  प रमाण  उदा :- ( िलटर)   सु प   असणे आव यक आह.े 
 २) समायोजनाचे  बीला सोबत या पावतीवर पेड  ऍ ड  कॅ सल  िश े  मार यात यावे.   
 ३) पावती या मागे वाहन  चालकाचे नाव, वा री  संबिधत अिधका-याने मािणत  
     करावी. वाहन मांक, वाहनाची धाव,  लॉगबुक पान . इ यादी तपशील आव यक  
      आह.े  

      ४) वाहन इंधनाचे िबलांवर संपूणपणे दाखले  भरलेले असावे. 
      ५) वाहन िनवाह या  पावतीवर  गाडीनंबर,  वाहन दु तीच े  कारण/ योजन नमुद  
          असणे आव यक आह.े  वाहन चालकाचे नाव,  वा री,  संबिधत  अिधका-याचा  
          सही शिक्का  आव यक आह.े 
      ६) पावतीवरील दर प रमाण (िलटर) नमूद आहे तसेच यांची आकडेमोड बरोबर 
           अस याची खा ी क नच   देयके  लेखा   विभागास सादर  करावीत. 

 ७)  तुत िबल सादर करतांना  बील खचाची  अंदाजप क य   तरतूद  या या   



       लेखािशषकाची अस याची खा ी संबंिधत िवभागाचे उपलेखापाल/लेखापाल/ 
       लेखािधकारी  यांनी करावी.  
८)  इतर खच :-  

१) सदरची देयके सादर करताना  िव ीय  अिधकारा या  मयादेत रा न िबले  
       सादर  करावीत.  
 २) बील / पावतीवर पेड अँ ड कॅ सल  िश े  मार यात यावे..  
 ३) सदर िबला या खरेदी या  तपशीलाची यादी सोबत सादर करणे आव यक  
     आह.े    सािह याची  साठा न दवहीत न द क न पान मांक व अ.  नमूद  
     करावा. 
४)  संगणक य  हाऊचर  कालांतराने अ प   होतात,  या तव  या हाऊचर या  
     झेरॉ स  ती सादर करा ात.  

  ५)  सदरची  बीले  १ मिह यापे ा जा त  िवलंबाने  पाठवू नयेत. 
६ ) पाव या, दनांका या  मानुसार लाव यात या ात.  झेरॉ स व पातील  /   
      क या  पाव या सादर क  नयेत.  
७) िनयिमतपणे भांडारामधून उपल ध होणारे सािह य   बाहे न खरेदी के यास  
     अशा  िबलांवर  भांडारात सािह य  उपल ध नसलेबाबत भांडारपाल यांचा  
     दाखला  घेणे आव यक  आह.े 

     ९) बोनस  सानु ह   अनुदान:-  
     १) तुतची देयके  लेखा िवभागाकडे सादर करताना मा. आयु  यांचे आदेश /   

   प रप क तसेच  विभागाची तरतूद  इ यादी तपासून  िवहीत मुदतीत देयके 
    पाठिवणेची तजवीज करावी. 

     २) सेवािनवृ  कमचा-यांची देयके पाठिवताना यांचे सेवािनवृ ी या आदेशाची  
         स य त िबलासोबत लाव यात यावी. 

    १० ) सावजिनक  सुटटीच ेिबल:-    
१) सावजिनक  सुटटीच े िबल सादर करताना   सफाई  कमचारी ित र    
इतर कमचा-यांचे थ ब रिपोर्ट  सादर करावेत. अ य कुठ याही 
कागदप ाव न( फरती रिज टर )  देयके मंजूर केले जाणार नाही, याची न द 
यावी.  

२)  िबलासोबत  मा. आयु   यांचा आदेश असणे  आव यक आह.े  
३) सावजिनक सुटटीची  िबले  ही कालमयादीत अस याने दवाळीपूव   
     सादर   करणेत यावी.  उिशरा िबले वीकारली जाणार  नाहीत. 
४)  सेवािनवृ  कमचा-यांची  सावजिनक सुटटयांची,  पगाराची िबले  
     दवाळीपूव  अथवा  दवाळीनंतर  १ मिह या या आत  सादर  
      करावीत. तदनंतर देयके वीकारली जाणार नाहीत 

   ११) अ ीम  देयके ( अँड हॉ स ) समायोजन 
१) अ ीम देयके साधारणत: ३ (तीन) दवस अगोदर लेखा िवभागाकडे सादर  
      करावीत. 
२) या देयकासोबत स म अधिका-याने दलेले अ ीम मंजुरीचे आदेश अ ीमा-      
    ची तरतूद इ यादी व कारण  प  असावेत. 
३) िव ीय  अिधकारा वय ेअ ीम रकमेत वाढ झाली अस यास  ( उदा. वाहन    
     इंधऩ,इतर खच) यापूव या/आधी या अ ीमा या तपशील झेरॉ स, 
     आदेशा या  ती सोबत सादर करा ात. 
४)  िश ण, वासखच  इ. कार या  अ ीमाम ये यापूव  घे यात आले या 
      अ ीमांचे समायोजन केलेले आह.े कंवा कसे ? याबाबत तपशील देणेत   
       यावा. 

             ५)  यापूव  घेणेत आले या  अ ीमांचे  समायोजन करणेत यावे. 
१२)  मानधन  देयके:- 
         १) मानधन देयकासोबत जोडले या िनयु  आदेशात दयावयाची मानधनाची  



              र म नमुद असणे आव यक आह.े  
         २) िवहीत  मुदतीत देयके सादर करतांना सदर देयकातून  आयकर, वसाय कर,  
              पी. एफ   इ यादी वजाती िनयमानुसारच  करा ात. 
१३) वीज िबल:े-  
          १)सदरची िवज देयके इंटरनेटव न काढून सवलती या दनांकापूव   दोन   
                 दवस अगोदर  लेखा  िवभागात  अदायगीसाठी सादर करावीत.   
         २) िबलामधील  रड ग, वीज वापर  व वीजेचा दर   यो य  अस याची खा ी  
              करावी.  
         ३) म.न.पा.ने  पुरिवले या  सेवांची वीज देयके  श यतो ( रेिसडे सी ) घरगुती  
              वापराचे दरांची असावीत याची खा ी करावी. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


