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 अ यंत मह वाच े      पपरी चचवड महानगरपािलका 
 कालमया दत       पपरी -१८. लेखा िवभाग 
                  . लेखा/६/कािव/१४९२/२०१४ 
                  दनांक :- २९/०९/२०१४ 

िवषय :- सन २०१४-१५ चे सुधारीत सन  २०१५- २०१६ च ेमुळ  
                   अंदाजप क तयार करणेबाबत.... 
 

 प रप क,     

  पपरी चचवड महानगरपािलकेचे सन २०१४-१५ चे सुधारीत सन २०१५-
 २०१६ चे मुळ अंदाजप क तयार करणेची कायवाही सु  करावयाची आहे. यादृ ीन े
 सव िवभागांनी सन २०१४-१५ चे सुधारीत व सन २०१५-१६ चे मूळ अंदाजप क 
 द.१५/१०/२०१४ पुव  लेखा िवभागाकडे सादर करावे. लेखा िवभागाकडे  सादर 
 केले या अंदाजप कावर 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 २०१४-१५ चे सुधारीत व सन २०१५-१६ चे मूळ अंदाजप क मा.  थायी 
 सिमती सभेपुढे िविहत केले या तारखेपूव  मंजुरीकामी सादर करावयाचे  असलेने 
 अंदाजप क सादर करावया या दृ ीने काही मह वा या सूचना खालील माणे दे यात 
 येते आहे. याचे काटेकोरपणे पालन करावे.  

१) सन २०१४-१५ चे सुधारीत  सन २०१५-१६ चे मूळ  अंदाजप क हे  सोबत या 
नमु याम ये नमुद केले माणे तयार क न पाठवावे याक रता सन २०१४-१५ 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 नमुना जोडले आहेत. 

२) अंदाजप कातील लेखािशषाचा म सन २०१४-१५ चे मूळ अंदाजप काम ये 
या माने आहे या माने घे यात यावा. सन २०१४-१५ चे मूळ 

अंदाजप कामधील  लेखािशषाचा म  चुकवू नये सुधारीत अंदाजप काम ये 
द.०१ एि ल २०१४ ते  द.  ३० स टबर २०१४ या कालावधीम ये  एखादया 

लेखािशषावर र म वग कर यात आली असेल तर याचा प  उ लेख 
अंदाजप काम ये कर यात यावा. या आदेशा ारे ठरावा ारे र म एका 
लेखािशषाव न दुस-या लेखािशषावर वग करणेत आली आहे, अशा सव आदेशाची 
ठरावाची स य त अंदाजप कासोबत पाठिव यात यावी व शेरा कॉलम म ये 
याची न द करावी. तसेच सन २०१४- २०१५ 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 
३०/९/२०१४ अखेर य  जमा / खच र मा लेखा िवभागांकडून ताळमेळ घेवून 
टाकणेत या ात. 

३) सन २०१४ -१५ सुधारीत व सन २०१५ -१६ चे मूळ अंदाजप क लेखा 
िवभागाकडे सादर के यानंतर अंदाजप कावरील तरतूदी या संदभात िवभाग 

मुखांसमवेत मा. आयु  कवा मु यलेखापाल चचा क न तरतूदी िनि त 
करतात यात काही वेळा वाढ कवा घट केली जाते परंतु सदर वाढ/घट आले या 
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 तरतूदी कमी असताना कवा तरतूद शू य 
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असतांना तरतूदी खच  टाक या जातात व पूढे वाष क लेखे तयार करतांना 
सदरची बाब िनदशनास येते. तरतदू कमी असतांना या लेखािशषावर जादा खच 
झा यास जबाबदारी संबंधीत िवभागाची राहील.  

४) सन २०१४ -१५ चे सुधारीत अंदाजप क तयार करताना जमा रकमा मुळ 
अंदाजापे ा कमी दशिव यात येऊ नयेत. तसेच मूळ अंदाजा माणे अपेि त 
धरलेली जमा होत नस याने खचासाठी वाढीव रकमा दशिव यात येऊ नयेत. 
अशा वाढीव रकमा दशिव यास ती िवभागाचे एकूण मूळ अंदािजत खच रकमेपे ा 
जा त असू नये. 

५) सन २०१४-१५चे सुधारीत अंदाजप क व सन २०१५ -१६ चे मूळ अंदाजप क 
महसूली जमा खच भाग– १ म ये व भांडवली जमा खच भाग -२ म ये सादर 
करावा परत करावया या जमा/ खच रकमा भाग -३ म ये दशिव यात या ात. 
तसेच शहरातील गरीबांसाठी सेवा सुिवधा देणेकामी "प" अंदाजप क वतं  
तयार केले अस याने "प" अंदाजप कासाठी मािहती वतं  सादर करावी. 

६) सन २०१४ -१५ चे सुधारीत अंदाजप कासाठी पिह या सहा मिह यातील य  
जमा व खचाच  पडताळणी लेखा िवभागाकडील वग करणाशी क न यावी.  व 
या माणे य  जमा खचा या रकमा असा ात. 

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

र  पदे यांचा त ा दे यात यावा. तसेच भरले या पदांचा खच भागािवणेची पुण 
तरतूद करावी व खचाची मािहती सोबत पाठिवले या नमु यात सादर करावी. 
यात १५% महागाई भ  ता ३ % वेतन वाढ बोनस/सानु ह अनुदान यांची 

सिव तर िबनचूक मािहती ावी. 
९) भाग -३ मधील जमा व खचाबाबत पुरेशा तरतूदी करणेत या ात भाग -३  

मधील जमा व खचाची तरतूदी िबनचूक नस याचे िनदशनास येते तरतूदी 
वाढीबाबत मा. आयु  सो यांचेकडे वारंवार ताव सादर करावे लागतात तरी 
िबनचूक तरतूदी करणेत या ात. 

१०) शासना या आदेशा माणे महापािलकेस ि दन द लेखा प दती सु  कर याचे 
कामकाज कायि वत झालेले आहे. यामुळे पुव  जी लेखािशष  खरेदी व दु  ती 
अशी  एकि त होती ती वतं   करावीत. उदा:- सािह य खरेदी, सािह य दु ती 
अशी वतं  लेखािशष 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 होईल. 

११) सन २०१५ -१६ या आ थक वषात एखादी नवीन योजना  राबिवणेत 
येणार असेल तर ठळक बाब हणून थोड यात मािहती अंदाजप का सोबत सादर 
करावी. 

१२) मूळ अंदाजप क सादर करताना येक लेखािशषावर जमा खचाची तरतूद 
करताना याचे प ीकरण करणारी टपणी सोबत सादर करावी. याच माणे 
सुधारीत अंदाजप कात लेखािशषावर 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. 

१३) सन २०१४-१५ अंदाजप क तयार करतांना करकोळ दु ती देखभाल 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 देणेत या ात. 
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१४) शासन िनणयानुसार महापािलकेने सन १९९१-९२ पासुन अंदाजप क क तयार 
केले आहे. अंदाजप क क म ये पाणीपुरवठा, िव ुत,पाणीपुरवठा ( शु द,अशु द 
जलउपसा क ) िवभाग, िव ुत जलिन:सारण उपसा क , पयावरण अिभयांि क  
क  (क) यांचा समावेश केला आहे. याच माणे सन २०१४ -२०१५ चे सुधारीत 
अंदाजप क व २०१५ -२०१६  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. 

१५) भांडवली कामाचे अंदाज :- भांडवली खचाची तरतूद करताना थम अपुण कामे 
पुण कर यासाठी तरतूद करावी. ( यामुळे कामा माणे अंदाजप क तरतूद 
अंमलबजावणी करता येईल व अपूण कामे पूण कर यास अडचण िनमाण होणार 
नाही)  व नंतरच नवीन अ याव यक कामासाठी तरतूद करावी. येक कामाचे 
नाव,  भाग मांक अनु मे नमुद क न यासाठी वतं पणे तरतूद करावी. 
महसुली खचासाठी भाग -२  म ये तरतूद क  नये. यासाठी भाग - १ म ये तरतूद 
सुचवावी. एखा ा नवीन क पास तरतूद कर याची आव यकता वाट यास थम 
मा. आयु  यांची क पास मा यता घेऊन तरतूद करावी.  भांडवली कामातील 
एखा ा क पासाठी तरतूद  करताना या क पासाठी आव यक असणारी पुण 
तयारी हणजेच जागेचा रतसर ताबा, क पाची िनवड, कामाची सु वात के हा 
करणार, क पाचा एकूण अंदाजे खच अशा कारे या कामाची अंदाजप के पुण 
असतील अशा क पाक रताच तरतूद सुचवावी.  य  करावयाची कामे 
िवचारात घेऊनच आव यक या तरतूदी सुचवा ात केवळ टोकन तरतूदी क  
नयेत व कामाची यादी तसेच लेखािशष कमीत कमी राहतील याबाबत खबरदारी  
यावी. 

भांडवली कामांसाठी तरतूदी सुचिवताना केले या तरतूदीचा लाभ  अथवा 
फिलत काय असेल ? याची सिव तर मािहती 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 भांडवली खचाचे अंदाजप के तयार क न भाग -१ 
बरोबरच पाठवावी. अंदाजप क तयार करताना भाग -२  
अंदाजप कातील शेवटचा रकाना (कॉलम) र  ठेवावा.   तािवत केले माणे 
तरतूद दतेा 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 
कामासाठी व अधवट कामे पुण कर यासाठी कती तरतूद कर यात आली आहे व 
नवीन आव यक कामासाठी कती तरतूद कर यात आली आहे  याचा उ लेख  
करावा. 

१६) करकोळ दु ती व देखभालीसाठी येक िवभागाने वतं  तरतूदी सुचवा ात 
नवीन कामे, जु या कामांची दु ती यासाठी एकि त तरतूद सुचवू नये डांबरी 
र ते नवीन कामे व दु ती यासाठी वतं  तरतूद करावी. 

१७) थाप य,   िव ुत, पाणीपुरवठा, कामांसाठी  मु य  कायालय व भाग 
कायालयांकडून होणा-या कामांसाठी आतापयत वतं  तरतूद करणेत येत होती. 
तथािप. भाग सिमतीस र.  १० लाख पयतचे अिधकार दान केलेले अस याने 

भाग व मु य कायालय असे वतं  अंदाजप क मािहती सादर न करता ती 
एकि त सादर करावी व सूचिवलेली कामे दुबार होणार नाहीत याची द ता 
यावी. तथािप, अंदाजप क ३ म ये भाग व मु यालय यांचे कामाचे बेरजा 
वतं पणे लेखािशषा माणे ा ात. 
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१८) भाग कायालये :- येक भाग कायालयाने आप याकडील येक 
उपिवभागा या उदा :- मु य कायालय, थाप य, िव ुत,आरो य इ. वतं  
महसुली जमा खच दाखवावा व महसुली व भांडवली खचाची अंदाजप के वरील 
अ.  १ ते १७ मधील सुचने माणे सादर करावीत. 

 
 

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

करणेत येईल. या माणे संबंिधत भाग अिधकारी यांनी यांचे भागात  
अंदाजप कासंबंधी नागरीक, स मा. नगरसद य यांची बैठक आयोिजत करावी.  
याकामी  मा. आयु  यांचे कायालयाशी संपक क न वेळ यावी व नागरीक,  
स मा. सद य  यांनी सुचिवले या कामांचाही िवचार क न भागांशी संबंिधत 
खचा या अंदाजाब लचे अथसंक पा या िनरिनराळया लेखािशषातील ताव 
मा. आयु  यांचेकडे पाठिव यापुव  यावर भाग सिमतीत िवचार क न 
सुचिवले या सव कामांसह िशफारस करावी. सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात  
नाग रकांचा सहभागाबाबत जनवाणी पुणे यांचेशी संपक साधून  यांचे माफत 

भागात कायशाळा आयोिजत क न अंदाजप कात तरतूदी करणेत या ात ी 
नईम  कु वाला, जनवाणी यांचा संपक  .९९२१६९७५८९ कवा 
०९९०९१८०३५६ असा आहे. 

 

२०) सन २०१४ -१५ पासून अंदाजप कात ि न द प दतीक रता Account Code सु  
केले आहे. तथािप गतवष  िवभागांकडून काही लेखािशषाना Account Code 

Number दलेला नाही. सव लेखािशषाना अचूक Account Code देणेची िवभागाने 
कायवाही करावी.  

 
 

२१) सन २०१४-१५ चे सुधारीत व सन २०१५-१६ चे मूळ अंदाजप क तयार क न 
या िवभागाकरीता नेमून दलेले उपलेखापाल, लेखापाल व लेखािधकारी यांनी 

अंितम तपासून वा रीसह लेखािवभागांकडे देणेत यावे. चचअंती 
अंदाजप कातील र मा कमी / जा त झा यास यानुसार बदल करणेत या ात. 
unwanted (आव यकता नसलेले) लेखािशष िवभागाला आव यक नस यास कमी 
करणेत यावीत. भाग कायालयांनी जमा भरणा संदभात लेखािशषानुसार तरतूद 
करा ात.(उदा. शासन, आरो य, अित मण) परंतु एखादे लेखािशष कमी 
होणार नाही, याची द ता घेणेत यावी.  याबाबत लेखा िवभागाशी संपक 
साधूनच कायवाही करावी. 

 

२२) JNNURM अंतगत ब तांशी क  पांचे काम पुण होत आलेले आहे. यामुळे 
िमळणारे शासन अनुदान  व होणारा खच याबाबत अचूकपणे अंदाज क न सन 
२०१४-१५ चे सुधारीत व सन २०१५-१६  चे मूळ अंदाजप क सादर करावे. 

 

२३) महसूली व भांडवली अंदाजप क अंितमत:  सादर केलेनंतर संबंिधत िवभागाने 
अंदाजप कातील सुधारीत व मूळ तरतूदी िबनचूक असून याची खा ी केलेचे 

माणप  देणेत यावे. 
 

२४) अंदाजप क कालावधीत शाखा मुखांनी अंदाजप क कामकाज करणा-यांना 
सु ी या दवशी कायालयात उपि थत राहणेबाबत सूचना देणेत या ात कवा 
दघ रजे या सु या मंजूर करणेत येवू नये, जेणे क न या कामाम ये यय 

िनमाण होणार नाही. 
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 ब-याचवेळा कामाची प रि थती न पाहता तरतूद केलेचे 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. 

 

भाग अिधका-यांनी भाग सिम यांम ये चचा क न िशफारशीसह अंदाजप क 
मािहती मु य कायालयाकडे द. १५/१०/२०१४ पुव  पाठवावी. तसेच इतर सव 
िवभागा मुखांनी आप या िवभागाशी अंदाजप के तयार क न द. १५/१०/२०१४ 
पुव  पाठवावी. द. २५/१०/२०१४ नंतर  येक िवभागास महसूली अंदाजप क य  
चचसाठी तारीख व वेळ देणेत येईल सदर तारखेस चचा क न िवभागा या 
अंदाजप क य जमा व खच  र मेस अंितम व प देणेत येईल. 

अंदाजप क लेखा शाखेकडे सादर करणेकामी मु यत: थाप य, िव ुत, 
पाणीपुरवठा व भाग कायालये यांना वेळोवेळी मागणी करावी लागते. सदरचे 
कामकाज कालमया दत अस याने दले या मुदतीत अंदाजप क पाठिव याची सव 
िवभागांनी द ता यावी. येक िवभागाचे सव भाग कायालयाने आपली अंदाजप क 
मािहती Soft  व व छ हाड तीम ये क न संिचकेतून २ तीम ये लेखा िवभागाकडे 
पाठवावी. 

 

 
   सही/-               
  आयु  त 

      पपरी चचवड महानगरपािलका 
            पपरी -१८ 

ती, 
 सव संबंिधत शाखािधकारी / शाखा मुख 

 

 

 

 
 मु यलेखापाल 

     पपरी चचवड महानगरपािलका, 
                                                                                      पपरी १८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




