
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१)  (ब) (iii) 

कामाचे स्वरूप :- म.न.पा. चे अदंाज पत्रक तयार करणे. संबंधित तरतदू :- अधिधनयमाचे नाव :-  म बंई प्ांधतक म.न.पा. अधिधनयम१९४९ 

धनयम :-  कलम ९५,९६व१०० शासनधनणणय :- पररपत्रके :-कायाणलयीन आदशे :- 

अ.ि. कामाचे स्वरूप कािावधी 

पदवस 

कामासाठी जबाबदार 

अपधकारी/ कमाचारी 

अपिप्राय 

१ अदंाज पत्रक तयार करणसेाठी प्थमत: चाल ूआधथणक वर्ाणतील आठ मधिनयांच्या (एधप्ल ते नोव्िेंबर) प्त्यक्ष जमा व खचण व 

प ढील चार मधिनयासाठी (धिसेंबर ते माचण) आवश्यक तरत दी व त्या आिारे प ढील वर्ाणचे जमा खचाणच ेअदंाज सवण धवभागाकिून 

मागधवणसेाठी पररपत्रक तयार करून आय क्तयांच ेस्वाक्षरीन ेधनगणत करण.े 

१ धदवस 

१ धदवस 

१ धदवस 

३ धदवस 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

मा.आय क्त 

 

२ मा.आय क्तयांच ेकिील स्वाक्षरीच ेपररपत्रक सवण संबंधित धवभागांना पाठधवण ेव सवण धवभागांकिून माधिती मागधवण े १ धदवस 

१५ धदवस 

उपलेखापाल 

सवण धवभागांचे शाखाधिकारी, 

शाखाप्म ख 

 

३ सवण धवभागांकिून आलेल्या माधितीच ेएकत्रीकरण करण े वगीकरणा न सार झालेला खचण तपासणी करण ेव छाननी करून अदंाज 

पत्रक नम नयात माधिती मा.आय क्त यांचे किे चचेसाठी तयार करण.े 

१५ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

 

४ मा.आय क्त यांचेकिे अदंाज पत्रक छाननीकामी सवणअधिकारी / क्षेधत्रय अधिकारी यांचेशी चचाणकरण ेव बैठका घणेे. १० धदवस उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

सवणधवभागांचे प्म ख 

मा.आय क्त 

 

५ चचनेंतर मा.आय क्त यांनी अधंतम केलेले सवण धवभागाच े जमा खचाणचे अदंाज एकधत्रत करण े व त्याची प धस्तका तयार करून 

म.पा.म.न.पा. अधिधनयम१९४९ चे कलम९५ अनवये मा. स्थायीसधमतीस सादर करण े

१० धदवस संबंधित धवभागांचे प्म ख 

धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

 



म ख्य लेखा व धवत्तअधिकारी 

मा.आय क्त 

६ मा.स्थायीसधमतीने कलम ९६ अनवये मा.आय क्तांनी सादर केलेल्या अदंाज पत्रकात योग्य वाटतील अशा फेरफारांचा व त्यामध्य े

करावयाच्या वाढी स चधवण.े 

१५ धदवस मा.स्थायीसधमती  

७ मा.स्थायीसधमतीने स चधवलेल्या वाढीप्माण ेअदंाज पत्रकात द रूस्ती करून अदंाज पत्रक प स्तकाची छपाई करून मा.मिापाधलका 

सभेच्या अधंतम मानयतेसाठी पाठधवण.े 

१५ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

८ मा.स्थायीसधमती सभेने धशफारस केलेले अदंाज पत्रकावर मा. मिापाधलका सभेत चचाण िोऊन कलम१००प्माण ेअधंतम मानयता 

( ३१ माचणपवूी) धमळण े व ठराव प्ाप्त झाल्यानंतर झालेले बदल द रूस्ती करून मा. आय क्त यांचे स्वाक्षरीने सवण धवभागांना 

पररपत्रकाद्वारे कळधवण.े   

१५ धदवस 

३ धदवस 

१ धदवस 

१ धदवस 

३ धदवस 

मा.मिापाधलकासभा 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

मा.आय क्त 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१) (ब) (iii) 

कामाचे स्वरूप:- वाधर्णक प्शासन अिवाल आधण लेखा धववरण पत्र तयार करणे. संबंधित तरत द :- अधिधनयमाचे नाव :- मिाराष्ट्र म.न.पा. अधिधनयम १९४९ धनयम :-  

शासनधनणणय :-पररपत्रके :-कायाणलयीन आदशे :- 

अ.ि. कामाचेस्वरूप कािावधी 

पदवस 

कामासाठी जबाबदार 

अपधकारी/ कमाचारी 

अपिप्राय 

१ प्शासन अिवाल तयार करणेकामी पररपत्रक काढण.े १ धदवस 

 

धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

२ माधिती संकधलत करणे. १ मधिना धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

३ वरील माधिती एकधत्रत करून अिवाल तयार करणे. १५ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

४ मागील आधथणक वर्ाणचे जमा व खचाणचे लेखा धववरण पत्र तयार करण.े यामध्ये अदंाज पत्रकान सार जमा व 

खचण व प्त्यक्षात जमा व खचण याबाबतचा तपशील, आरंधभची धशल्लक याबाबींचा समावेश असतो. 

१ मधिना धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

५ वाधर्णक प्शासन अिवाल व लेखा धववरण पत्रास मा. स्थायीसधमती सभचेी मानयता घेणे. ०८ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

६ वाधर्णक प्शासन अिवाल धववरणपत्र छापनू घणेे. १५ धदवस मा. स्थायीसधमती  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम४(१) (ब) (iiii) 

कामाचे स्वरूप :- धशलकी पैशांची ग तंवणकू संबंधित तरत द :- अधिधनयमाचे नाव :-  म बंई प्ांधतक म.न.पा. अधिधनयम१९४९ 

धनयम :-  शासनधनणणय :-पररपत्रके :-कायाणलयीनआदशे :- 

अ.ि. कामाचेस्वरूप कािावधी 

पदवस 

कामासाठी 

जबाबदारअपधकारी/ 

कमाचारी 

अपिप्राय 

१ प्स्ताव तयार करण े १ धदवस 

 

धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

२ मा. स्थायीसधमती मा. अध्यक्ष स्थायीसधमती यांची ग तंवण कीस / प नग ुंतवणकीस मानयता घेण े ८ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

३ मा. आय क्त यांचे प्स्तावास मानयता घणेे. १ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

४ िनादशे काढण,े बँकेस पत्र दणे.े १ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्तअधिकारी 

 

५ रधजस्टर, संगणकावर नोंद घणेे. १धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१) (ब) (iv) 

कामाचे स्वरूप:- म.न.पा. सेवाधनवतृ्ती, अधिका-यांची व कमणचा-यांची पेनशन मजं री व अदायगी करण ेसंबंधित तरत द :-  

अधिधनयमाचे नाव :-  मिाराष्ट्र नागरीसेवा (धनवतृ्तीववतेन) धनयम १९८२ धनयम :-  शासनधनणणय :- 

पररपत्रके :-कायाणलयीन आदशे :- 

अ.ि. कामाचेस्वरूप कािावधीपदवस कामासाठी 

जबाबदारअपधकारी/ 

कमाचारी 

अपिप्राय 

१ सेवा धनवतृ्तीवेतन प्शासन धवभागामाफण त सेवाधनवतृ्तीचे आदेश प्ाप्त झाल ेनंतर धवभागाकिे धनवतृ्तीचा कोरासंच 

पाठधवणे. 

३धदवस 

 

धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

 

धवभागातील संबंधित कमणचारी (अस्थापना) धनवतृ्तीवेतन संबंधित फॉमण धनवतृ्त कमणचा-याकिून भरून घेण े

सेवानोंद प स्तक तपासणी, येणे दणे ेरकमांची माधिती/कजाणची माधिती घेणे, संप णण कागदपत्र अद्ययावत करून 

धवभागामिील, प्शासन अधिकारी/ लेखाधिकारी यांचे माफण त धवभागप्म खाकिे स्वाक्षरी कामी ठेवणे. 

१५-२०धदवस 

२ क ट ंब धनवतृ्तीवतेन 

१) सेवते असताना कमणचा-याचे धनिन झालेनंतर त्याचे मतृ्य ू प्माणपत्र कमणचा-याचे वारसाकिून मागव न 

घणेे, धवभाग प्म खांनी वारसाचे अजाणसि मतृ्य  प्माणपत्र मागव न क ट ंब धनवतृ्तीवतेन दणे.े 

२) को-या संचाची मागणी करणे. 

१ मधिना 

 

 

 

 

 

धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त 

अधिकारी 

 

३) धवभागामाफण त मतृ्य ूप्माणपत्र प्ाप्त झाल ेनंतर क ट ंब धनवतृ्तीवेतन मजं री कामी कोरा संच धवभागाकिे 
पाठधवणे. 

३ धदवस 

४) लेखा धवभागाकिून क ट ंब धनवतृ्तीवतेन कोरासंच धवभागास प्ाप्त झालेनंतर संबंधित वारसास कायाणलयात 
बोलाव न त्यांचे संबंधित कागदपत्रांची प तणता करून घवे न सेवानोंद प स्तक अद्ययावत नोंदी करून प्करण 

धशफारशीसि लेखा धवभागाकिे पाठधवणे. 

१५ धदवस ते ३० 

धदवस 

३ लेखा धवभागाकिील कामाचे स्वरूप सेवाधनवतृ्ती/ क ट ंब धनवतृ्तीच े प्करण े प्ाप्त झालेनतंर सवण कागदपत्रांची 

सेवानोंद प स्तकामिील नोंदी करून तपासणी पिताळणी केली जाते. तसेच सेवानोंद प स्तकामिील सवण नोंदी 

अद्ययावत आिते. धकंवा कसे? तसेच त्याप्माणीत केलेल्या आिते धकंवा कसे? याची तपासणी केली जाते. 

५ ते ६ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

 



कागदपत्रे नोंदी अप णण असल्यास प्करण पिताळणी करून प्करण त्र टी/ आक्षेधपत म द्यासि परत धवभागाकिे 

पाठधवल ेजाते. 

उप म ख्य लेखा व धवत्त 

अधिकारी 

प्करण संबंधित धवभागाकिून सवण आके्षपांची प तणता करून परत लेखा धवभागाकिे प्ाप्त झालेनंतर धवभागा माफण त 

सवण आक्षेधपत म द्यांची प तणता झालेली आि ेधकंवा कसे? याची फेरपासणी करून प्करण तसेच सेवानोंद प स्तक 

अद्ययावत असेल तर पेनशन टेबल संबंधित धलधपका माफण त संगणका वरील माधिती भरणकेामी तयार करून 

संगणकावर Feed केली जात ेव Print तयार झालेनंतर तीची प निा तपासणी केली जात ेव पीपीओ तयार करून 

संबंधित धलधपक/ उपलेखापाल / लेखापाल/ लेखाधिकारी यांचे माफण त पीपीओ प णण तपासणी करून मंज रीकामी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी यांचे किे ठेवली जाते. 

 

उपलेखापाल तथा अंतगणत लेखा पररक्षक यांचे मजं री नंतर संगणकावर पीपीओ घेतला जातो व त्यांच्या पाच प्ती 

काढून त्यावर लेखाधिकारी यांची स्वाक्षरी िोते. त्याच बरोबर पीपीओ ची सेवानोंद प स्तकात नोंद घतेली जात ेव 

पीपीओच्या प्ती कमणचा-यांचा संबंधित धवभाग, प्शासन धवभाग, भधननी/ गटधवमा टेबलाकिे पाठधवल्या 

जातात. 

 

संगणकावरील आदशे (पीपीओ) प्ाप्त झालेनंतर सेवा उपदान/ पेनशन धवक्री/ पेनशन फरक (असल्यास) धबल 

तयार करून िनादशे काढल ेजातात. तसेच त्याची नोंद संगणकावरील कॅश ब कात घऊेन माधसक पेनशन धबलात 

नोंद घतेली जाते. पी.पी.ओ.प्त व िनादशे धनवतृ्तीवेतन िारकास अदा केले जातात. संबंधित कमणचा-यावर कजण 

असल्यास दये रकमामि न वस ली केली जाते.प्करण धनकाली झाल ेनंतर प ढील मधिनयातील धनवतृी वतेन धबलात 

त्याचे नाव समाधवष्ट िोते. 

 

४ मापसक पेन्शन पबि 

सवणसािारण मधिनयाच्या चौथ्या आठवि्यात माधसक पेनशन धबलाचे काम स रू िोते. नधवन पीपीओ तसेच ज नया 

पीपीओ मिील मयत झालेल्या कमणचा-याची नाव े संगणक नोंद रधजस्टर मध्य े नोंदधवली जाते. तसेच कािी 

कमणचा-यांकिून वस ली असल्यास,  लेखापररक्षण आक्षेप वस ली इत्यादी बाबी संगणक रधजस्टर मध्ये 

नोंदधवलेल्या असतात. त्यांची संगणकावर नोंद घऊेन माधसक पेनशन धबल सवणसािारण २२ ते २४ तारखपेयुंत 

तयार केले जात े व बँकेन सार याद्यांच्या अन र्ंगाने िनादशे (सवणसािारण ८५ ते ९०) तयार करून मनपा 

धशपायामंाफण त बँकेत प्त्यक्ष जमा केले जातात व त्यानंतर धनवतृ्ती वतेनाची रक्कम ECS द्वारे संबंधित धनवतृ्ती 

वतेन िारकाच्या खात्यामध्ये जमा केली जाते. 

१ मधिना धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त 

अधिकारी 

 

 

 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१) (ब) (iiii) 

कामाचे स्वरूप:- म.न.पा. अधिका-यांचे व कमणचा-यांचे भधवष्ट्य धनवाणि धनिी संबंधित तरत द :-  

अधिधनयमाचे नाव :-  मिाराष्ट्र सवणसािारण भधवष्ट्य धनवाणि धनिी धनयम१९९८ 

धनयम :-  भधनधन धनयम क्र.१३-(अ,ब,क), १६-(अ,ब) १८-१ शासनधनणणय :- भधनधन/२००३/प्क्र.-४५/२००३/१३-अम बंई, धद. ७ ज लै२००४ ( संगणक खरेदी) 

पररपत्रके :-कायाणलयीन आदशे :-१) क्र.प्शा/१/काधव/१६०/२००१ धद.२१/३/२००१ २) मा.आय क्त कक्ष/काधव/१५९/२०१६ धद.६/१०/२०१६ 

अ.ि. कामाचे स्वरूप कािावधी 

पदवस 

कामासाठी 

जबाबदारअपधकारी/ 

कमाचारी 

अपिप्राय 

१ परतफेडीचे अग्रीम:- 

भधनधन धनयम क्र.१३-(१), मळू वतेनाच्या ३ पट/जमा रकमेच्या धनम्मी यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम 

मजं र केली जाते. ( ५०% पगार वजा जाता)  

परतफेिीचे अग्रीम खालील कारणासाठी मजंरू केले जाते. 

१. आजारपणासाठी २. उच्चधशक्षणासाठी ३. िाधमणककायाणसाठी ४. घरद रूस्तीसाठी ५. लग्नकायण इ. 

अग्रीमाची वसलूी मिाराष्ट्र सवणसािारण भधवष्ट्य धनवाणि धनिी धनयम १९९८ चे कलम १३ व १४ न सार 

करण्यात येते. 

वरीलप्माण ेधवधवि कारणासाठी भ.धन.धन. मिनू रक्कम काढून घणेे/कजण घणे्यासाठी कमणचा-यांचे 

धविीत नम नयातील अजण खालील आवश्यक त्या कागदपत्रासि धवभाग प्म खाच्या अधंतम मंज रीच्या 

आदशेासि धबल लेखा धवभागात सादरकरण ेआवश्यक आि.े 

अ) परत फेिीचे भधनधन अग्रीमा कररता खालील कागदपत्रे सादर करण ेआवश्यक आि.े 

१. धवभागप्म खाचा अधंतम मजं री आदशे 

२. धबल फॉमण व बँक यादी 
३. सेवानोंद प स्तकामध्ये आदशेाच्या नोंदीची छायांधकत प्माधणत प्त  

लेखा धवभागात धवभागाकिून वरील प्माण ेप्करण आवक करून भधनधन धलधपकाकिे येत.े धलधपक सदर 

धबलाची छाननी करून धबल अदायगीसाठी उपलेखापाल यांचेकिे तपासणी साठी ठेवतो. त्यानंतर 

लेखाधिकारी यांचे माफण त उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी तथा अतंगणत लेखापररक्षक यांना मा. आय क्त 

यांचे किील आदशे क्र. प्शा/१/काधव/१६०/२००१धद. २१/१०/२००१ न सार व आदेश क्र.मा.आय क्त 

धबल प्ाप्त 

झाल्यावर ४ 

धदवस 

 

धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त 

अधिकारी 

 



कक्ष/काधव/१५९/२०१६धद.६/१०/२०१६ अनवये प्दान केलेल्या अधिकारान सार भधनधन धबले मजंरूीसाठी 

सादर केले जातात. धबल मजंरू झाल्यानंतर कजाणची रक्कम संबंधित वगणणीदाराच्या खात्यामध्ये ECS द्वारे 

जमा केली जाते. 

२ धवनापरतावा अग्रीम ( भधनधनधनयम १६) 

खालील प्करणी जमा रकमेच्या ३/४ धकंवा सिा माधिनयाचे वतेना इतके जास्तीत जास्त रक्कम मजं र करता 

येत.े 

१. उच्चधशक्षणासाठी – भधनधनधनयमक्र.१६अ(१) 

२. लग्नकायाणसाठी – १६अ(२) 

३. आजारपणासाठी – १६अ (३)  

वरील१ते३ कारणासाठी कजण घणे्यासाठी सेवा कालाविी २०वर् ेपणूण झाली असली पाधिज.े 

४. नवीनघर घणे्यासाठी १६ब 

५. घरबांिण्यासाठी १६ब 

६. घरबांिण्यासाठी जागा घणे्यासाठी १६ ब 

७. घरद रूस्ती १६ब 

वरील ४ ते७ कारणांसाठी कजण घणे्यासाठी सेवाकालाविी १० वर्ण पणूण झाली असली पाधिज.े 

८. वािनखरेदी ( भधनधनधनयम१८(१) 

नवीन वािन खरेदीसाठी वरील क्र. ८ कारणासाठी कजण घणे्यासाठी सेवा कालाविी १५ वर्ण पणूण 

असली पाधिजे. 

९. संगणक खरेदी :- मिाराष्ट्र शासना किील आदशे क्र. भधनधन/२००३/प्.क्र.४५/२००३/१३-

अम बंई, धद. ७ ज लै २००४ न सार ५ वर् ेसेवा पणूण झालेल्या कमणचा-यांना संगणक खरेदीसाठी 

रक्कम मजंरू केली जाते. 

वरीलप्माण ेधवधवि कारणासाठी भ.धन.धन. मिनू रक्कम काढून घणेे/ कजण घणे्यासाठी कमणचा-यांचे 

धविीत नम नयातील अजण खालील आवश्यक त्या कागदपत्रासि धवभाग प्म खांच्याकिे मजं रीसाठी 

सादर केले जातात. धवभाग प्म खाच्या मंज री आदशे व धबल तयार करून संबंधित धवभाग धबल 

अदायगीसाठी लेखा धवभागाकिे सादर केली जातात. 

ब) धवनापरतावा भधनधन अधग्रम कररता धवभाग प्म खांकिे सादर करावय़ाची कागदपते्र:- 

१. धवधित नम नयातील अजण 

२. भधनधन धववरणपत्र 

धबल प्ाप्त 

झाल्यावर ४ 

धदवस 

 

धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त 

अधिकारी 

 



३. चाल ूमधिनयातील पगार स्लीप 

४. सेवानोंद प स्तकाच्या पा.क्र. १,४,५ची झरेॉक्स 

५. कोटेशन :- घरदुरूस्ती/ वाहन खरेदी कोटेशन/ सिंगर्क खरेदी कोटेशन/ िग्नपपिका 

६. म.न.पा. च्या धवभागीय कायाणलयास प्ॉपटी कािण उतारा. 

लेखा धवभागात धवभागाकिून प्ाप्त झालेल्या धबलाची प्त भधनधन धलधपका किे येते. धलधपक सदर अजाणची 

छाननी करून धबल उपलेखापाल यांचेकिे तपासणी साठी ठेवतो. त्यानंतर लेखाधिकारी यांचे माफण तउप म ख्य 

लेखा व धवत्त अधंिकारी तथा अतंगणत लेखापररक्षक यांनामा. आय क्त यांचेकिील आदशे क्र. 

प्शा/१/काधव/१६०/२००१धद. २१/१०/२००१व मा.आय क्त कक्ष/काधव/१५९/२०१६ 

धद.६/१०/२०१६अनवये प्दान केलेल्याअधिकारान सार मजंरू केले जाते.   

३ धनयत वयोमानान सार सेवाधनवतृ्त कमणचारी/स्वचे्छा/मयत यांचे अधंतम भधनधन प्करण 

संबंधित कमणचारी वरील बाबीन सार सेवाधनवतृ्त झाल्यानंतर संबंधित धवभागामाफण त खालील कागदपत्रासि 

लेखा धवभागाकिे प्करण ेसादर केली जातात. 

१) कमणचारी मागणी २) ऑनलाईन धशफारस ३) धवभागाची धशफारस ४) पेनशन आदेश ५) प्शासना किील 

सेवा धनवतृ्तीचा आदशे ६) सेवाधनवतृ्ती धदनांका लगतच्या भधनधन धववरणपत्र  

७) वचनपत्र ८) सेवानोंद प स्तकातील नोंदींवरून सेवा काळात घतेलेल्या भधनधन कजाणची यादी तसेच 

सेवानोंद प स्तकातील नोंदीची छायांधकत प्माधणत प्त ९) कमणचा-याचे धनिन झाले असल्यास वारसाचे 

धवधित नम नयातील नोटराईज्ि संमतीपत्र. 

संबंधित धवभागाकि न वर नम द केलेल्या कागदपत्रासि लेखा धवभागाकिे प्करण प्ाप्त झाल्यानंतर संबंधित 

कमणचा-याच्या भधनधन च्या धववरण पत्रातील माधसक वगणणी व व्याज तपासणी करून प्करणी संगणक 

प्णालीमध्ये नोंद घेव न अधंतम भधनधन आदशे तयार करून उपलेखापाल,लेखापाल,लेखाधिकारी यांच्या 

माफण त पिताळणी करून मा.आय क्त कक्ष/काधव/१५९/२०१६ धद.६/१०/२०१६ अनवये धनगणत केलेल्या 

अधिकार प्दानान सार उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी तथा अतंगणत लेखापररक्षक यांच्या मजं रीकामी 

पाठधवला जातो. तदनंतर मजं र आदशेान सार संगणक प्णाली मि न धबल तयार केले जाते सदरचे धबलाद्वारे 

सदर कमणचा-यांच्या बँक खाती ECS द्वारे जमा केले जात.ेतथाधप,स्वचे्छा व मयत कमणचा-यांच्या बाबतीत 

मजं र झालेल्या आदशेाची प्त धबल तयार करण्यासाठी पाठधवण्यात येते. व संबंधित धवभागाकि न धबल 

लेखा धवभागाकिे सदर कमणचा-यांच्या बँक खाती ECS द्वारे जमा केले जाते 

१५ धदवस   

 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम४(१) (ब) (iii) 

कामाचे स्वरूप:- म.न.पा. अधिका-यांचे व कमणचा-यांचे गटधवमा धवर्यक कामकाज (पॉधलसीक्र. ८३१३०) संबंधित तरत द :-  

अधिधनयमाचे नाव :-  धनयम :- शासन धनणणय :- 

पररपत्रके :-कायाणलयीन आदशे :- 

अ.ि. कामाचे स्वरूप कािावधी पदवस कामासाठी जबाबदार 

अपधकारी/ कमाचारी 

अपिप्राय 

१ दरमिा सेवाधनवतृ्त, बितफण  व मयत कमणचा-यांची माधिती संबंधित धवभागाकिून धवधिती नम नयात प्ाप्त 

झालेनंतर त्यांचे क्लेमफॉमण L.I.C. प ण ेयेथे पाठधवणे. 

३ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

 

२ क्लेम मंज र झाल्यानंतर संबंधित कमणचा-यांचा एकधत्रत िनादशे L.I.C. प ण ेयेथनू पोस्टाने म.न.पास प्ाप्त 

िोतो. 

३ मधिन ेक्लेम मंजरू 

िोणसे L.I.C. 

धवलंब िोतो. 

एल.आय.सी.  

३ क्लेम मंज र झाल्यानंतर आदशे, धटपणी, व्िाऊचर बनवनू जर कमणचा-यांची येण ेबाकी असेल तर वसलू 

करून उवणररत रक्कम अदायगीस मजं री घेणे. 

४ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

४ मा. उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी यांची स्वाक्षरी झालेनंतर आदशेाची टायधपंग प्त लेखाधिकारी यांची 

स्वाक्षरी घऊेन व्िाऊचर वर पे ऑिणर बनवनू िनादशे बँकेत भरल्यानंतर ECS द्वारे रक्कम खात्यावर जमा 

केली जाते.  

३ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१) (ब) (iii) 

कामाचे स्वरूप:- म.न.पा. अधिका-यांचे व कमणचा-यांचे धवमा धवर्यक कामकाज संबंधित तरत द :-  

अधिधनयमाचे नाव :-  धनयम :-   

शासनधनणणय :- पररपत्रके :- कायाणलयीन आदशे  :- 

अ.ि. कामाचे स्वरूप कािावधी 

पदवस 

कामासाठी जबाबदार 

अपधकारी/ कमाचारी 

अपिप्राय 

१ संगणक धवभागांकिून दरमिा धवमा पॉधलसीिारक कमणचा-यांची धवभागवाईज एकधत्रत यादी प्ाप्त झालेनंतर सदर एकधत्रत 

रकमचेे व्िाऊचर तयार करण,े पेऑिणर बनधवण ेव अधिका-याची स्वाक्षरी घणेे. 

२ धदवस 

 

धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

 

२ सदर धबल िनादशे बनधवणा-या धलधपकाकिे दणे ेव तयार िनादशे चेक काऊंटर वरून धस्वकारण.े १ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

 

३ िनादशे L.I.C. मध्य ेजमा करण ेव पावती घऊेन फाईल करण.े २ धदवस धलधपक 

लेखापाल 

 

४ संगणक धवभागाकिून मधिनावार यादी प्ाप्त करून ऑधफस कॉपी L.I.C. कॉपी वगेवगेळी करून बाईधंिंग करणसे प्त 

L.I.C. किे दणे ेव प्त ऑधफस मध्य ेरेकॉिणसाठी ठेवणे. 

२ धदवस धलधपक 

लेखापाल 

 

५ कािीकमणचा-यांची धवमा िप्ते धवर्यी अजाणद्वारे शकंा असल्यास त्या तपशीलाची रेकॉिण रूममध्ये तपासनू खातर जमा 

करण ेव त्याप्माण ेसंबंधित कमणचा-याला पत्रानवये माधिती दणे.े 

३ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१) (ब) (iii) 

कामाचे स्वरूप:- म.न.पा. अधिका-यांचे व कमणचा-यांचे घरबांिणी कजण धवर्यक कामकाज संबंधित तरत द :-  

अधिधनयमाचे नाव :- बॉम्बे फायनाधनशयल रूल्स ऍपेंिीक्स२६, आयकरअधिधनयम१९६१ कलम २४ (१) (६)  

धनयम :-    धनयम२ (ि) न सार प्शासन धवभागाकिून घर कजण मजं र केले जाते.शासनधनणणय :- घ.बा.अ./१०.०२/प्.क्र.४/२००२/ धवधनयम धद. ३०/.७/२००२ 

पररपत्रके :- शासन पररपत्रक क्र. अग्रीम-१०९९/प्.क्र.४९/९९धद. ५म२े०००अनवये व्याजाची गणना करण्यात येत ेकायाणलयीन आदशे :- 

अ.ि. कामाचे स्वरूप कािावधी 

पदवस 

कामासाठी जबाबदार अपधकारी/ कमाचारी अपिप्राय 

१ प्शासन धवभागाकिून घर कजण मजं र झालेनंतर संबंधित धवभागाकिून धबल तयार िोते. 

प्शासन धवभागाकिून धबलावर तरतदू टाकल्यानंतर धबल लेखाशाख ेमध्य ेघर कजण खाते 

क्रमांक दणे्यात येतो.  सदर धबलाची व खात ेक्रमांकाची त्यात्या धवभागात संगणकावर नोंद 

घतेली जाते. 

३० धम. 

 

धलधपक/म ख्यधलधपक/उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी  

२ धबलाची नोंद कायणधववरण रधजस्टरला घणे्यात येते. त्यानंतर धबलाची तपासणी करण्यात येते. 

िनादशे कोणाच्या नावाने काढावयाचा ि ेघरबांिणी कजण मंज रीच्या आदेशा मध्य ेनम द 

करण्यात आल ेधकंवा कसे याबाबत खातर जमा केली जाते. 

४५ धम. 

 

धलधपक/ म ख्यधलधपक /उपलेखापाल/लेखापाल / 

लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

३ सदर धबलाची नोंद घरबांिणी कजण रधजस्टरला घऊेन, तसेच लेखा शाखकेिील संगणका 

मध्ये नोंद घऊेन सदर धबलावर पे ऑिणर मारून धबल उपलेखापाल/लेखापाल यांचे 

स्वाक्षरीकामी पाठधवल ेजाते. 

४५ धम. 

 

धलधपक/म ख्यधलधपक/उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी  

४ धबलावर उपलेखापाल/लेखापाल यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर लेखाधिकारी यांची स्वाक्षरी 

िोते. त्यानंतर उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी तथा अतंगणत लेखा पररक्षक यांच्या 

स्वाक्षरीकामी धबल सादर करण्यात येत.े उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी तथा अतंगणत 

लेखा पररक्षकयांचे मजं री नंतर सदरचे धबल िनादशे काढण ेकामी संबंधित धलधपकास धदल े

जाते. िनादशे तयार झाल ेनंतर तो िनादशे संबंधितांना अदा करण्यात येतो. 

४०धम. 

 

धलधपक/म ख्यधलधपक/उपलेखापाल/लेखापाल 

/लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

५ त्यानंतर घर बांिणी कजण मजं रीच्या आदशेामध्ये नमदू केल्या प्माण ेसंबंधित कमणचा-यांची 

घरबांिणीकजण वस ली माधसक पगारामिनू केली जात ेव लेखा धवभागात दरमिाची वस ल 

२ तास धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 



कमणचा-यांच्या खात्यावर जमा िोत असल्याची खातर जमा केली जाते. 

६ आयकरअधिधनयम १९६१ व वळेोवेळी त्यात िोणा-या स िारणा अनवये घर बांिणी 

कजणिारक शासकीय कमणचारी घर बांिणी अग्रीम व त्यावरील उपधजणत व्याज  (Accured 

interest)   आयकर अधिधनयम १९६१ कलम २४ (१) (६) अनवये कमणचा-याने आयकर 

सवलत घणेकेामी मागणी केल्यास शासन धनणणय घ.बां.अ./१०.०२/प्.क्र.४/२००२ धवधनयम 

धद. ३०/०७/२००२ अनवये दाखला दणे्यात येतो. 

२ तास धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

 

७ सदर कजणदाराची घर बांिणी कजण म द्दलाची संप णण वस ली झाली आि ेयाची खातर जमा 

करून व्याजदर आकारणी केली जाते. 

२ तास धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

८ व्याजाचा दर प्शासन धवभागाकिून प्ाप्त झाल्यानंतर म बंई धवत्तीय धनयम १९५९ मिील 

धनयमक्र. १३३ (सिा) अन सार धनयम क्र. १३४ ते १४१ मध्य े धवधित केलेले धवधवि 

प्योजनासाठी राज्य शासकीय कमणचा-यांनी घतेलेल्या व्याजी अग्रीमावर आकारावयाच्या 

सरळ व्याजाची रक्कम शासन पररपत्रक क्र. अग्रीम-१०९९ /प्.क्र.४९/९९ धवधनयम मतं्रालय 

म बंई धद. ५ म े२००० अनवये कळधवण्यात आलेल्या पद्धती प्माण ेकरण्यात येऊन लेखा 

धशर्ाणमाफण त व्याजाची रक्कम प्शासन धवभाग, संबंधित कमणचारी व संबंधित धवभाग यांना 

कळधवल ेजाते. 

२ धदवस धलधपक/म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल 

लेखाधिकारी 

 

 

९ सदर एकूण व्याज रकमचेे घर बांिणी कजण मजं रीच्या आदशेा मध्य े नमदू केल्याप्माणे 

व्याजाची रक्कम संबंधित कमणचा-याकिून वसलू केली जाते. 

२ धदवस धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

१० संबंधित कमणचा-याने घर बांिणी कजणबाकी नसल ेबाबतचा दाखला माधगतल्यास तो संबंधित 

कमणचारी/प्शासन धवभाग/ संबंधित धवभागयांना दणे्यात येतो. 

३ धदवस धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१) (ब) (iii) 

कामाचे स्वरूप:- म.न.पा. अधिका-यांचे व कमणचा-यांचे वािनकजण धवर्यक कामकाज संबंधित तरत द :-  

अधिधनयमाचे नाव :-  धनयम :-   

शासनधनणणय :- १) धवत्त धवभागाकिील शासन धनणणयक्र. अग्रीम१०८९/१०धवधनय ममतं्रालय म बंई३२ धद२६ज लै९१ कजण मजं री बाबत. 

२)  अग्रीम व्याज दर१०.०४/प्क्र.४४/२००४ धवधनयम मंत्रालय म बंई ३२ धद. १३सप्टें. २००४. 

पररपत्रके :-  शासन पररपत्रक क्र.अग्रीम-१०९९/प्.क्र.४९/९९ धवधनयम मतं्रालय म बंई३२ धद. ५ म े२०००अनवये व्याजाची गणना करण्यात येते. 

कायाणलयीन आदशे :-प्शा/११अ/काधव/२३३/९७धद. ५/१२/१९९७ 

अ.ि. कामाचे स्वरूप कािावधी 

पदवस 

कामासाठी जबाबदार अपधकारी/ 

कमाचारी 

अपिप्राय 

१ प्शासन धवभागाकिून वािनकजण मंज र झाले नंतर संबंधित धवभागाकिून धबल तयार िोते. प्शासन 

धवभागाकिून धबलावर तरतदू टाकल्यानंतर धबल लेखा शाखमेध्ये वािनकजण खाते क्रमांक दणे्यात येतो.    

सदर धबलाची व खात ेक्रमांकाची त्यात्या धवभागात संगणकावर नोंद घतेली जाते. 

३० धम. 

 

धलधपक/म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

 

२ धबलाची नोंद कायणधववरण रधजस्टरला घणे्यात येते. त्यानंतर धबलाची तपासणी करण्यात येते. िनादशे 

कोणाच्या नावाने काढावयाचा ि ेवािनकजण मजं रीच्या आदशेामध्ये नम द करण्यात आल ेधकंवा कसे याबाबत 

खातर जमा केली जाते. 

४५ धम. 

 

धलधपक/म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

३ सदर धबलाची नोंद वािनकजण कजण रधजस्टरला घऊेन, तसेच लेखा शाखकेिील संगणकामध्ये नोंद घऊेन सदर 

धबलावर पे ऑिणर मारून धबल उपलेखापाल/लेखापाल यांचे स्वाक्षरीकामी पाठधवल ेजाते. 

४५ धम. 

 

धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

४ धबलावर उपलेखापाल /लेखापाल यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर लेखाधिकारी यांची स्वाक्षरी िोते. त्यानंतर उप 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी तथा अतंगणत लेखा पररक्षक यांच्या स्वाक्षरीकामी धबल सादर करण्यात येते. उप 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी तथा अतंगणत लेखापररक्षक यांचे मजं री नंतर सदरचे धबल िनादशे काढण ेकामी 

संबंधित धलधपकास धदले जाते. िनादशे तयार झाल ेनंतर तो िनादशे संबंधितांना अदा करण्यात येतो. 

४०धम. 

 

धलधपक/म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

५ त्यानंतर वािनकजण मजं रीच्या आदशेामध्ये नमदू केल्याप्माण े संबंधित कमणचा-यांची वािनकजण वस ली 

माधसक पगारामिनू केली जात े व लेखा धवभागात दरमिाची वस ल कमणचा-यांच्या खात्यावर जमा िोत 

असल्याची खातर जमा केली जाते. 

२ तास धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 



६ आयकर अधिधनयम १९६१ व वळेोवळेी त्यात िोणा-या स िारणा अनवये वािनकजण िारक शासकीय 

कमणचारी वािन अग्रीम व त्यावरील उपधजणत व्याज (Accured interest) आयकर अधिधनयम १९६१ कलम 

२४ (१) (६) अनवये कमणचा-याने आयकर सवलत घणेेकामी मागणी केल्यास शासनधनणणय 

घ.बां.अ./१०.०२/प्.क्र.४/२००२ धवधनयम धद. ३०/०७/२००२ अनवये दाखला दणे्यात येतो. 

२ तास धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

 

७ सदर कजणदाराची वािन कजण म द्यलाची संप णण वस ली झाली आि ेयाची खातरजमा करून व्याजदर आकारणी 

केली जाते. 

२ तास धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

८ व्याजाचा दर प्शासन धवभागाकिून प्ाप्त झाल्यानंतर म ंबई धवत्तीय धनयम १९५९ मिील धनयम क्र. १३३ 

(सिा) अन सार धनयम क्र. १३४ ते १४१ मध्ये धवधित केलेले धवधवि प्योजनासाठी राज्यशासकीय कमणचा-

यांनी घतेलेल्या व्याजी अग्रीमावर आकारावयाच्या सरळ व्याजाची रक्कम शासन पररपत्रक क्र. अग्रीम-

१०९९ /प्.क्र. ४९/९९ धवधनयम मतं्रालय म ंबई धद. ५ म२े००० अनवये कळधवण्यात आलेल्या पद्धती प्माणे 

करण्यात येऊन लेखाधशर्ाणमाफण त व्याजाची रक्कम प्शासन धवभाग, संबंधित कमणचारी व संबंधित 

धवभागयांना कळधवले जाते. 

२ धदवस धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

 

९ सदर एकूण व्याज रकमचेे वािनकजण मजं रीच्या आदेशामध्ये नमदू केल्याप्माण े व्याजाची रक्कम संबंधित 

कमणचा-याकिून वसलू केली जाते. 

२ धदवस धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

१० संबंधित कमणचा-याने वािनकजण बाकी नसल े बाबतचा दाखला माधगतल्यास तो संबंधित 

कमणचारी/प्शासनधवभाग/ संबंधित धवभाग यांना दणे्यात येतो. 

३ धदवस धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१) (ब) (iii) 

कामाचे स्वरूप:- म.न.पा. अधिका-यांचे व कमणचा-यांचे संगणक कजण धवर्यक कामकाज संबंधित तरत द :-  

अधिधनयमाचे नाव :-  धनयम :-   

शासनधनणणय :- १) धवत्त धवभागाकिील शासन धनणणयक्र. अग्रीम१०९६/प्.क्र.४१/९६ धवधनयम धद. ३०ऑक्टोबर१९९६ वगण १ व २ 

२)  परूक पत्रक्र.अग्रीम १०९८/प्क्र.१६/९८ धवधनयम मतं्रालय म बंई ३२ धद. १७ जनू १९९८ वगण १ व २ पररपत्रके :-   

कायाणलयीन आदशे :-प्शा/१०/काधव/११०४/०५ धद. २५/७/२००५. वगण३ कमणचा-यांना ५%  दराने संगणक कजण. 

अ.ि. कामाचे स्वरूप कािावधी 

पदवस 

कामासाठी जबाबदार अपधकारी/ 

कमाचारी 

अपिप्राय 

१ प्शासन धवभागाकिून संगणककजण मजं र झालेनंतर संबंधित धवभागाकिून धबल तयार िोत.े प्शासन 

धवभागाकिून धबलावर तरतदू टाकल्यानंतर धबल लेखाशाखमेध्ये संगणककजण खाते क्रमांक दणे्यात येतो.  

सदर धबलाची व खात ेक्रमांकाची त्यात्या धवभागात संगणकावर नोंद घतेली जाते. 

३० धम. 

 

धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

 

२ धबलाची नोंद कायणधववरण रधजस्टरला घणे्यात येते. त्यानंतर धबलाची तपासणी करण्यात येते. िनादशे 

कोणाच्या नावाने काढावयाचा ि े संगणक कजण मजं रीच्या आदशेामध्ये नम द करण्यात आल े धकंवा कसे 

याबाबत खातरजमा केली जात.े 

४५ धम. 

 

धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

३ सदर धबलाची नोंद संगणककजण रधजस्टरला घऊेन, तसेच लेखा शाखकेिील संगणकामध्ये नोंद घऊेन सदर 

धबलावर पे ऑिणर मारून धबल उपलेखापाल/ लेखापालयांचे स्वाक्षरीकामी पाठधवल ेजाते. 

४५ धम. 

 

धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

४ धबलावर उपलेखापाल /लेखापाल यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर लेखाधिकारी यांची स्वाक्षरी िोते. त्यानंतर मा. 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीकामी धबल सादर करण्यात येते. मा. उप म ख्य लेखा व धवत्त 

अधिकारी यांचे मजं री नंतर सदरचे धबल िनादशे काढणकेामी संबंधित धलधपकास धदले जाते. िनादशे तयार 

झाले नंतर तो िनादशे संबंधितांना अदा करण्यात येतो. 

४० धम. 

 

धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

५ त्यानंतर संगणक कजण मंज रीच्या आदशेामध्ये नमदू केल्याप्माण ेसंबंधित कमणचा-यांची संगणक कजण वस ली 

माधसक पगारामिनू केली जात े व लेखा धवभागात दरमिाची वस ल कमणचा-यांच्या खात्यावर जमा िोत 

असल्याची खातरजमा केली जाते. 

२ तास धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

६ आयकर अधिधनयम १९६१ व वळेोवळेी त्यात िोणा-या स िारणा अनवये संगणक कजण िारक शासकीय २ तास धलधपक/ म ख्यधलधपक  



कमणचारी वािन अग्रीम व त्यावरील उपधजणत व्याज (Accured interest) आयकर अधिधनयम १९६१कलम 

२४ (१) (६) अनवये कमणचा-याने आयकर सवलत घणेकेामी मागणी केल्यास शासन धनणणय 

घ.बां.अ./१०.०२/प्.क्र.४/२००२ धवधनयम धद. ३०/०७/२००२ अनवये दाखला दणे्यात येतो. 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

७ सदर कजणदाराची संगणककजण म द्यलाची संप णण वस ली झाली आि े याची खातरजमा करून व्याजदर 

आकारणी केली जाते. 

२ तास धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

८ व्याजाचा दर  प्शासन धवभागाकिून प्ाप्त झाल्यानंतर म बंई धवत्तीय धनयम १९५९ मिील धनयमक्र.१३३ 

(सिा) अन सार धनयम क्र. १३४ ते १४१ मध्ये धवधित केलेले धवधवि प्योजनासाठी राज्यशासकीय कमणचा-

यांनी घतेलेल्या व्याजी अग्रीमावर आकारावयाच्या सरळ व्याजाची रक्कम शासन पररपत्रक क्र. अग्रीम-

१०९९/प्.क्र.४९/९९ धवधनयम मतं्रालय म बंई धद. ५ म२े००० अनवये कळधवण्यात आलेल्या पद्धती प्माणे 

करण्यात येऊन लेखा धशर्ाणमाफण त व्याजाची रक्कम प्शासन धवभाग, संबंधित कमणचारी व संबंधित 

धवभागयांना कळधवले जाते. 

२ धदवस धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

 

९ सदर एकूण व्याज रकमचेे संगणक कजणमंज रीच्या आदेशा मध्ये नमदू केल्याप्माण ेव्याजाची रक्कम संबंधित 

कमणचा-याकिून वसलू केली जाते. 

२ धदवस धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

१० संबंधित कमणचा-याने संगणक कजण बाकी नसल े बाबतचा दाखला माधगतल्यास तो संबंधित कमणचारी 

/प्शासन धवभाग/संबंधित धवभागयांना दणे्यात येतो. 

३ धदवस धलधपक/ म ख्यधलधपक 

उपलेखापाल/लेखापाल/लेखाधिकारी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१) (ब) (iii) 

कामाचे स्वरूप:- संबंधित धवभागांनी मंजरू केलल्या मिस ली/भांिवली खचाणच्या धबलांची अदायगी करणे. संबंधित तरत द :-  

अधिधनयमाचे नाव :-  १) म बंई प्ांधतक मिानगरपाधलका अधिधनयम १९४९(२) मिाराष्ट्र सावणजधनक बांिकाम धनयम प धस्तका 

धनयम :-  १) प्करण ७ कलम ७३ व अन स ची प्करण ५(२) न सार (२) धनयम १३२ ते १३५ व पररधशष्ठ ४२ मिील अ.क्र. १३ व धनयम पररधशष्ट २४ धनयम ११ 

शासन धनणणय :- मिाराष्ट्र सावणजधनक बांिकाम संकीणण १०९७/सीआर६२२/ इमारती-२ धद. २९/०६/९९ 

पररपत्रके :- श.अ./२/तांधत्रक/२६९/२००३ धद. १८/०८/२००३ कायाणलयीन आदशे :-  

अ.ि. कामाचे स्वरूप कािावधी 

पदवस 

कामासाठी जबाबदार 

अपधकारी/ कमाचारी 

अपिप्राय 

१ ठेकेदारा माफण त केल्या जाणा-या भांिवली व मिसलूी कामाच्या खचाणची धबले संबंधित धवभागाकिून धबल, 

म ळनस्ती व मोजमाप प स्तकासि त्यात्या धवभागाच्या टपाल विीतनू धशपाया माफण त पोिच घऊेन संगणक 

प्णालीत नोंद घऊेन (online) स्वीकारली जातात. धलधपक सदरचे धबल संगणकावर आवक करून संबंधित 

धलधपक/उपलेखापाल/लेखापाल यांचेकिे तपासणीसाठी धदली जातात. 

१५ ते २० धमधनट 

 

धलधपक 

 

 

२ धबलाची तपासणी करणारा संबंधित धलधपक/ उपलेखापाल/ लेखापाल सदरच्या बीलाची त्याच्याकिील 

कायणधववरण रधजस्टरला नोंद घऊेन धबलाच्या बेरजा/ तेरजा/ कपाती याबाबत पिताळणी करतो. कामाचा आदशे, 

करारनामा, त्र टी असल्यास त्याचा लेखी आक्षेप नोंदवनू धकंवा समक्ष सांगनू संबंधित धवभागाकिून प तणता करून 

घतेो व सदरची प तणता झाल्यानंतर सदर बीलावर तसेच मोजमाप प स्तकात अदायगी आदशे (पेऑिणर) धलिून सदर 

धबलाची खचण नोंद ज्यात्या धवभागाच्या अदंाज पत्रकीय तरत दीन सार तरत द रधजस्टरला खची टाकणकेामी संबंधित 

लेखाधिकारी यांचेकिे धदले जाते. 

१ ते १.३० तास धलधपक/उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

 

३ संबंधित लेखापाल सदर धबलावर संबंधित धवभागाचे लेखा धशर्ाणन सार खची टाकलेली तरत द व अदंाज पत्रकीय 

तरत द बरोबर असल्याची खात्री करून लेखा धवभागाकिील ज्यात्या धवभागाच्या अदंाज पत्रकीय तरत दी न सार 

बील खची टाकून बीलावर तरत द टाकल्याची नोंद घतेो व सदरचे बील अदायगी आदेशावर स्वाक्षरीसाठी संबंधित 

लेखाधिकारी यांचेकिे मंजरूीसाठी सादर करतो. 

१५ ते २० धमधनट लेखापाल/लेखाधिकारी  

४ संबंधित लेखाधिकारी बीलाची केलेली तपासणी योग्य असल्याची खातर जमा करून र.रू.१ लाखपयुंतच्या 

बीलावर अदायगीची स्वाक्षरी करून मंजरू करतात व र.रू. १ लाखापेक्षा जास्त रकमचेी बील ेलघ ूस्वाक्षरी करून 

१५ ते २० धमधनट लेखाधिकारी 

म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 



मा. म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी यांचेकिून स्वाक्षरी घऊेन बील ेअदायगीसाठी मंजरू केली जातात. 

५ संबंधित आवक काम करणारा धलधपक बील मजंरू झालेबाबत संगणकावर नोंद घतेो व मजं र बीलाची एक प्त 

रधजस्टरला नोंदवनू िनादशे तयार करण्याचे कामकरणा-या संबंधित कॉम्प्य टर ऑपरेटर/धलधपकाकिे दतेो व 

बीलाची द सरी प्त, मोजमाप प स्तक तसेच मळूस्ती स्वत:किे ठेवनू घऊेन नंतर त्यासंबंधित धवभागास पोिच घऊेन 

परत करतो. 

 धलधपक  

६ िनादशे तयार करणारा संबंधित कॉम्प्य टर ऑपरेटर/धलधपक बीलावरील नाव व अदायगीची रक्कम तपासनू 

त्याप्माण ेिनादशे टंकधलधखत करतो व ते तपासनू त्याची नोंद िनादशे नोंद रधजस्टरला घतेो. सदरच्या िनादशेावर 

लेखाधवभागाचे लेखाधिकारी/म ख्य लेखा व धवत्तअधिकारी व अनय धवभागा किील मा.सिाय्यय्यक आय क््त यांची 

स्वाक्षरी घतेली जाते. 

१५ ते २० धमधनट धलधपक 

कॉम्प्य टर ऑपरेटर 

 

७ लेखा धवभागाकिील संबंधित लेखाधिकारी/ म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी तसेच अनय धवभागाकिील मा.सिा. 

आय क्त अदायगी आदशेान सार धबलावर ठेकेदाराचे नाव व रक्कम तपासनू ते योग्य असल्याची खात्री झाल्यावर 

िनादशेावर स्वाक्षरी करतात. वरीलप्माण ेिनादशेावर दोन अधिका-याच्या स्वाक्षरी झाल्यावर सदरचा िनादशे 

मळू बीलासि (व्िाऊचर) संबंधित ठेकेदारास वाटप करणकेामी िनादशे वाटप करण्याच्या काऊंटर वरील संबंधित 

धलधपकाकिे दतेो. तसेच सध्या ECS स धविा असल्याम ळे प्त्येक धबलासाठी स्वतंत्र िनादेश तयार न करता अनेक 

धबलांचा एकच िनादशे तयार केला जातोव ECS द्वारे रक्कम त्यात्या ठेकेदाराच्या खात्यात जमा केले जातात. 

१ ते२ तास लेखाधिकारी/ 

धवधवि धवभागांचे सिा.आय क्त 

 

 

८ िनादशे वाटप काऊंटर वरील संबंधित धलधपक िनादशे धमळाले बाबतचे बील व्िाऊचरवर संबंधित ठेकेदाराची 

स्वाक्षरी घऊेन िनादशेचे वाटप करतो व तदनंतर सदर अदायगी आदशेान सार ठेकेदाराचे नाव, अदायगी रक्क्म 

कपात रक्कम याच्या नोंदी संगणकावर घऊेन सदरचे बील व्िाऊचर व ECS द्वारे अदा केलेले धबल व्िाऊचर 

धदनांकान सार जतन करुन ठेवण ेकामी अधभलेख कक्षाकिे जमा करतो. 

१५ ते २० धमधनट धलधपक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१) (ब) (iii) 

कामाचे स्वरूप:- संबंधित धवभागांनी मंजरू केलल्या मिस ली खचाणच्या उदा. माधसक वतेन धबल,े प रवणी पगारधबले, रजा प्वासभत्ता इ.धबलांची अदायगी करणे 

संबंधित तरत द :- अधिधनयमाचे नाव :-  मिाराष्ट्र नागरी सेवा (वतेन) धनयम१९८१ 

धनयम :-  शासनधनणणय :-  

पररपत्रके :-  कायाणलयीन आदेश :-  

अ.ि. कामाचे स्वरूप कािावधीपदवस कामासाठीजबाबदारअपधकारी/ 

कमाचारी 

अपिप्राय 

१ माधसक वतेन धबले, परूवणी पगारधबल, रजा प्वासभत्ता इ. धबले – 

संबंधित धवभागातील कमणचा-यांची/ अधिका-यांची धद. १६ ते १५ तारख ेपयुंतची िजरेी धवचारात घऊेन वेतन 

धबल ेतयार करतात व अशी धबल ेतसेच इतर प्कारची मिस ली खचाणची धबले, संबंधित धवभागाचे शाखाप्म ख/ 

आिरण धवतरण अधिकारी मंज र करून लेखा धवभागाकिे तपासणी कररता पाठधवतात. 

लेखा धवभागाकिे वतेन धबले प्ाप्त झाल ेनंतर संबंधित धलधपक आवक करून त्याची तांधत्रक तपासणी करून त्या 

धबला सोबत वतेनवाढ प्माणपत्रे, रजा मजं रीचे आदशे, धफरती प्माणपत्रे, एन.वी.ए. प्माण पत्र व इतर कागदपत्रे 

तसेच धबलामिनू कपात केलेल्या सवण प्कारचे वजाती तके्त जोिलेली आिते धकंवा नािीत यांची खात्री करूनच 

अदायगीचा आदशे धबलावर धलिून अदायगीसाठी धनयंधत्रत लेखापाल/ उपलेखापाल यांचेकिे सादर केली 

जातात. 

३ धदवस धलधपक/ म ख्यधलधपक 

 

 

२ संबंधित लेखापाल/उपलेखापाल केलेली तपासणी योग्य असलेची खातर जमा करून ती मंज रीसाठी 

लेखाधिकारी यांचेकिे सादर करतात. 

२० ते ३० धमधनटे उपलेखापाल/लेखापाल  

३ लेखाधिकारी केलेली तपासणी योग्य असलेची खातर जमा करून धबल ेमंज र करून ( अदायगी आदशेावर 

स्वाक्षरी करतात ) त्या धबलाचा िनादशे तयार करणकेामी सदरची धबल ेिनादशे धलधपकाकिे सादर केली 

जातात. 

१ धदवस उपलेखापाल/लेखाधिकारी  

४ िनादशे मजं र धबलातील रकमने सार िनादशे तयार करून संबंधित अधिका-याची स्वाक्षरी घऊेन िनादेश 

अदायगीकामी िनादशे वाटप काऊंटरवर धलधपकाकिे स प तण केले जातात वसंबंधित धवभागातील कमणचारी 

िनादशे घऊेन जातात. 

३० ते ३५ धमधनटे धलधपक/लेखाधिकारी  



 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१) (ब) (iii) 

कामाचे स्वरूप:- संबंधित धवभागांनी मंजरू केलला बयाणा/ अनामत परतावा करणे.संबंधित तरत द :-  

अधिधनयमाचे नाव :-मिाराष्ट्र नगरपररर्द लेखा संधिता १९७१ धनयम :-  क्र. १६९(४) (५) क्र. १९० (३) 

शासनधनणणय :- पररपत्रके :-  धनधवदचेे अटी व शतीन सार कायाणलयीन आदशे :-  

अ.ि. कामाचे स्वरूप कािावधी 

पदवस 

कामासाठी 

जबाबदारअपधकारी/ कमाचारी 

अपिप्राय 

१ अनामत परतावा कररे्:- 

१) अनामत परताव्याकामी नस्ती धलधपकाकिे येते. 

२) प्करणाची छाननी करून त्यास द्यावयाचा एफ.िी.आर व बीलामिनू कपात करण्यात आलेली अनामत 

िनादशेाच्या स्वरूपात दणेकेामी अधंतम दये पत्रक तयार करण्यात येते. जर एफ.िी. आर.नस्ती सोबत नसतील 

तर त्याशोिनू त्यासोबत लावनू अधंतम अदायगी करीता लेखाधिकारी यांच्याकिे सादर करण्यात येते. 

३) र.रू. १ लाखापयणत मा.लेखाधिकारी व १ लाखाप ढे मा.उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी यांची स्वाक्षरी 

अधंतम अदायगीकामी घतेली जाते. तशी नोंद परतावा रधजस्टर मध्य ेघतेली जाते. 

४) अधंतम अदायगीवर स्वाक्षरी झाल्या नंतर एफ.िी.आर संबंधितांना परत केल्या जातात व त्याची स्वाक्षरी 

धवभागाचे रधजस्टर मध्य े घतेली जाते. धबला मिनू प्त्यक्ष कपात केलेल्या अनामत रकमचेे अदायगीकामी 

िनादशे काढणकेामी बील पाठधवले जाते. 

५) कामकाज पणूण झाल्यानंतर संबंधित धवभागाकिे नस्ती पाठधवण्यात येते. 

३ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल/लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

२ बयार्ा परत कररे् ( टेंडर न पमळािेल्या ठेकेदारािंचे) 

१) टेंिर न धमळालेल्या ठेकेदारांच ेएफ.िी.आर बयाणा परतावा फॉमणसि धलधपकाकिे येतात. 

२) सवण आलेले परतावा फॉमण यांची नोंद परतावा रधजस्टरला घऊेन ते १ लाखापयुंत लेखधिकारी व १ लाखाच्या 

प ढे मा. उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी यांची स्वाक्षरी घेउन बंिम क््त करण्यात येतात व संबंधितांना परत 

करण्यात येतात. 

२ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल/लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 



३ इतर अनामत परतावा 

१) जकात अनामत परतावा, नळ कनेक्शन परतावा, नाट्यगिृ, शाळा, िॉल इत्यादींचे वाटपाकामी भरलेल े

अनामत परतावा, रूग्णालय अनामत परतावा, ग ठेंवारी बाबतचा परतावा, धफरत ेशौचालय परतावा, जादा 

जकात भरलेल्या रकमचेा परतावा इत्यादी म.न.पा.चे सवण धवभागाचे परताव ेएकाच धठकाणी सादर करण्यात 

येतात. 

२) अनामत परतावा बील, फॉमण व म ळ पावती यांची पिताळणी करून ते अनामत परतावा रधजस्टर मध्ये नोंदवनू 

१ लाखापयुंत लेखधिकारी व १ लाखाच्याप ढे मा. उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी यांची स्वाक्षरी घणे्यात 

येत.े 

३) स्वाक्षरी झाल्यानंतर बील अधंतम अदायगीकामी पाठधवण्यात येते. 

२ धदवस उपलेखापाल/लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

४ एफ.डी.आर. जप्त कररे् 

१) जप्त करण्यात येणा-या एफ.िी.आर. धकंवा त्या जमा केल्याच्या पावत्या त्यात्या  धवभागामाफण त सादर करण्यात 

येतात. 

२) अशा एफ.िी.आर.ची नोंद घेऊन धकंवा त्या शोिनू त्यावर व फॉमणवर मा. म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी यांची 

स्वाक्षरी घणे्यात येत.े  

३) अशा एफ.िी.आर.पत्रासि त्या एफ.िी.आर. प्माणे ज्यात्या बँकेकिे मळू एफ.िी.आर. सि सादर करण्यात 

येतात. 

४) त्यानंतर त्याचा पाठप रावा करून िनादशे धमळाल्या नंतर ते म.न.पा. कोर्ागारात म.न.पा.च ेखात्यामध्ये जमा 

करण्यात येतात. 

१५ धदवस उपलेखापाल/लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१) (ब) (iii) 

कामाचे स्वरूप:- संबंधित धवभागांनी मंजरू केलल्या धबलातील कपात केलेल्या आयकराची शासनास भरणा करून त्याचा धिशोब ठेवण.े 

संबंधित तरत द :- अधिधनयमाचे नाव :-  आयकर कायदा १९६१ 

धनयम :-  कलम१९२व कलम १९४ शासन धनणणय :-  

पररपत्रके :-  धनधवदचेे अटी व शतीन सार कायाणलयीन आदशे :-  

अ.ि. कामाचे स्वरूप कािावधीपदवस कामासाठी 

जबाबदारअपधकारी/ कमाचारी 

अपिप्राय 

१ १) आयकर पात्र कमणचा-यांच्या वेतनातनू / फरक बीलात न संबंधित धवभागाच्या आिरण धवतरण अधिका-

यांनी आयकर कपात करून अदायगीकामी बील लेखाशाखेस सादर केल्यानंतर सदर धबलातील आयकर 

कपातीचे शेि्य ल घेऊन त्याची संबंधित धवभागास पोिोच धदली जाते व सदर बील तपासणीकामी संबंिीत 

धलधपकास धदल ेजाते. 

५ ते १० धमधनटे लेखापाल  

२) प्त्येक धवभागाने कपात केलेल्या आयकर रकमेची नोंद घेवनू त्याचा मधिनावार एकधत्रत गोर्वारा केला 

जातो. 

१ ते २ तास लेखापाल 

३) संबंधित धवभागांनी आयकर कपातीचा िनादशे आयकर चलन क्र. २८१ न सार बँकेमाफण त आयकर 

धवभागास जमा केल्यानंतर संबंधित धवभागान ेचलनाच्या स्थळ प्धतन सार चलनावरील िनादशे क्रमांक 

भरण्याचा धदनांक व रक्कम याची खातर जमा करून त्याची नोंद मधिनावार केलेल्या एकधत्रत गोर्वा-यावर 

केली जाते. 

५ ते १० धमधनटे लेखापाल 

४) एकधत्रत गोर्वा-यान सार कमणचारी धनिाय व धवभाग धनिाय कपात केलेल्या आयकराची रक्कम/ िनादशे 

क्रमांक/ भरणा धदनांक यांची नोंद संगणकावर ठेवण्यात येत.े 

३ ते ४ तास संगणक धलधपक 

५) आयकर धवभागाचे मागणीन सार आयकर भरण्याबाबतची माधसक/ वाधर्णक मागणी आयकर धवभागास सादर 

करणे 

२ ते ३ तास लेखापाल/लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

२ ठेकेदारामाफण त केलेल्या कामाची बीले अदा करताना ज्या बीलातनू आयकर कपात केला जातो त्याची एकधत्रत माधिती 

मधिनयान सार करून िोणा-या एकूण रकमेचा भरणा प्त्येक मधिनयाच्या ७ तारखेपयणत चलन नं. २८१ द्वारे बँकेमाफण त 

आयकर धवभागास केला जातो व याबाबतच ेफॉमण न१ं६ए मिील प्माणपत्रे आधथणक वर्ण संपल्यानंतर संबंधित ठेकेदारास 

लेखाधिकारी यांची स्वाक्षरी घेऊन धदले जाते. त्याचप्माणे आयकर धवभागास फॉमणनं२६ व फॉमणनं१६अ मध्ये वाधर्णक 

अिवाल आयकर धवभागाने धदलेल्या म दतीत अयकर धवभागास सादर केला जातो. 

१० ते १५ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल/लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१) (ब) (iii) 

कामाचे स्वरूप:- संबंधित धवभागांनी मजंरू केलल्या धबलातील कपात केलेल्या धवक्री कराचा शासनास भरणा करून त्याचा धिशोब ठेवणे. 

संबंधित तरत द :- अधिधनयमाचे नाव :-  The Mah Value Added Levy & Amendment Act 2005 धदनांक२९/३/२००५ w.e.f. १/४/२००५ 

धनयम :-  शासन धनणणय :- पररपत्रके :-  कायाणलयीन आदेश :-  

अ.ि. कामाचे स्वरूप कािावधी 

पदवस 

कामासाठी 

जबाबदारअपधकारी/ कमाचारी 

अपिप्राय 

१ संबंधित धवभागांनी ठेकेदारांच ेदयेकातनू बांिकाम धवर्यक अनय प्कारच्या व छपाईच ेदयेकातनू धनयमान सार कपात 

केलेल्या रकमचेे दयेक मजं र करून अदायगी करीता लेखाधवभागात आल्यानंतर बील तपासनू त्याची अदायगी 

करण्यात येत.े अदायगीकररता येणा-या प्त्येक दयेकातील ठेकेदारान सार कपात केलेल्या रकमांच्या नोंदी संगणकावर 

घणे्यात येतात व त्यान सार एकधत्रत भरणा करणे कामी प्त्येक मधिनयाच्या एकूण भरावयाच्या भरण्याबाबत अिवाल 

काढला जातो व त्यान सार धवक्रीकर रक्कम भरण्यासाठी करावयाची दयेक तयार करून ते मजं री कामी मा. 

लेखाधिकारी यांचेकिे सादर केले जाते. 

१५ धदवस उपलेखापाल  

२ लेखाधिकारी त्याची तपासणी करून दयेकावर लघ  स्वाक्षरी करून ते दयेक मा. म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

यांचेकिे सादर केले जात े

१/२ धदवस लेखाधिकारी  

३ मा. म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी यांची दयेकावर मजं रीची स्वाक्षरी झाल्यानंतर ते दयेक िनादशे तयार करण ेकामी 

सादर केल ेजाते. 

१/२धदवस म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी  

४ िनादशे धलधपक दयेकातील दये रकमचेी तपासणी करून त्यान सार िनादशे तयार करतात, िनादशेावर लेखाधिकारी 

व उपआय क्तयांची स्वाक्षरी घतेली जात ेव त्यानंतर ते दयेक जावक काऊंटरवर धदले जाते. 

१ धदवस िनादशे धलधपक 

लेखाधिकारी 

सिायक आय क्त 

 

५ जावक काऊंटर वरून िनादशे घऊेन तो मजं र दयेकान सार योग्य असल्याची तपासणी करून धवक्री करधवभागाचे 

धवधित नम नयातील चलना मध्ये ( चलनक्र.v(५) व चलन क्र. २०१) यामध्ये माधिती भरून त्याचा भरणा बँकेत 

करण्यात येतो व त्याची माधिती खात्यास कळधवणेत येते. 

१ धदवस धलधपक  

६ ज्या ठेकेदारांच्या दयेकातनू धवक्रीकराची/म ल्यवधिणत कराची कपात केली जात ेत्यांना त्याबाबतचे वाधर्णक प्माणपत्र  

(T.D.S.)  धदले जात.े 

प्त्येक प्करणाला 

१तास 

धलधपक 

लेखाधिकारी 

 



७ आधथणक वर्ण संपलेनंतर धवक्रीकर खात्यास त्यांनी ठरवनू धदलेल्या धविीत नम नयात नम ना (N-18 A & N-18 B) 

तयार करून पाठधवली जात ेव त्यान सार धवक्रीकर खात्यावरून त्याची तपासणी करून करधनिाणरणा केली जाते. 

२ धदवस उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी येथीि िेखा कायााियातीि 

पनर्ाय प्रपियेतीि पयावेक्षर् व जबाबदारीचे उत्तरदापयत्व पनपित करून कायापद्धतीचे प्रकाशन 

किम ४ (१) (ब) (iii) 

कामाचे स्वरूप:- संबंधित धवभागांनी मंजरू केलला बयाणा/ अनामत परतावा करणे.संबंधित तरत द :-  

अधिधनयमाचे नाव :-  मिाराष्ट्र नगरपररर्द लेखा संधिता १९७१ धनयम :-  क्र. १६९(४) (५) क्र. १९० (३) 

शासन धनणणय :- पररपत्रके :-  धनधवदचेे अटी व शतीन सार कायाणलयीन आदशे :-  

अ.ि. कामाचे स्वरूप कािावधी 

पदवस 

कामासाठी जबाबदार 

अपधकारी/ कमाचारी 

अपिप्राय 

१ अनामत परतावा कररे्:- 

१) अनामत परताव्याकामी नस्ती उपलेखापाल कमणचा-याकिे येते. 

२) प्करणाची छाननी करून त्यास द्यावयाचा एफ.िी.आर व बीलामिनू कपात करण्यात आलेली अनामत 

िनादशेाच्या स्वरूपात दणे ेकामी अधंतम दये पत्रक तयार करण्यात येते. जर एफ.िी. आर.नस्ती सोबत 

नसतील तर त्या शोिनू त्या सोबत लावनू अधंतम अदायगी करीता लेखाधिकारी यांच्याकिे सादर 

करण्यात येते. 

४) र.रू. १ लाखापयणत मा. लेखाधिकारी व १ लाखा प ढे उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी तथा अतंगणत 

लेखापररक्षक 

यांची स्वाक्षरी अधंतम अदायगीकामी घतेली जाते. तशी नोंद परतावा रधजस्टरमध्ये घतेली जाते. 

४)  अधंतम अदायगीवर स्वाक्षरी झाल्यानंतर एफ.िी.आर संबंधितांना परत केल्या जातात व त्याची स्वाक्षरी 

धवभागाचे रधजस्टर मध्य ेघतेली जाते. धबलामिनू प्त्यक्ष कपात केलेल्या अनामत रकमचेे अदायगी कामी 

िनादशे काढणकेामी बील पाठधवल ेजाते. 

५)  कामकाज पूणण झालयानंतर संबंधित धवभागाकिे नस्ती पाठधवण्यात येते. 

३ धदवस धलधपक 

उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

२ बयार्ा परत कररे् ( टेंडर न पमळािेल्या ठेकेदारािंचे) 

३) टेंिर न धमळालेल्या ठेकेदारांचे एफ.िी.आर बयाणा परतावा फॉमणसि धलधपकाकिे येतात. 

४) सवण आलेले परतावा फॉमण यांची नोंद परतावा रधजस्टरला घऊेन ते १ लाखापयुंत लेखधिकारी व १ 

लाखाच्या प ढे मा. उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी यांची स्वाक्षरी घउेन बंिम क््त  करण्यात येतात व 

संबंधितांना परत करण्यात येतात. 

२ धदवस उपलेखापाल 

लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 



 

३ इतर अनामत परतावा 

५) जकात अनामत परतावा, नळकनेक्शन परतावा, नाट्यगिृ, शाळा, िॉल इत्यादींचे वाटपाकामी भरलेल े

अनामत परतावा, रूग्णालय अनामत परतावा, ग ठेंवारी बाबतचा परतावा, धफरत ेशौचालय परतावा, 

जादा जकात भरलेल्या रकमचेा परतावा इत्यादी म.न.पा. चे सवण धवभागाचे परताव ेएकाच धठकाणी 

सादर करण्यात येतात. 

६) अनामत परतावा  बील, फॉमण व म ळपावती यांची पिताळणी करून ते अनामत परतावा रधजस्टर मध्य े

नोंदवनू १ लाखापयुंत लेखधिकारी व १लाखाच्याप ढे उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी तथा अतंगणत 

लेखापररक्षक यांची स्वाक्षरी घेण्यात येते. 

७) स्वाक्षरी झाल्यानंतर बील अधंतम अदायगीकामी पाठधवण्यात येते. 

२ धदवस धलधपक 

लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

४ एफ.डी.आर. जप्त कररे् 

५) जप्त करण्यात येणा-या एफ.िी.आर. धकंवा त्या जमा केल्याच्या पावत्या त्यात्या  धवभागामाफण त सादर 

करण्यात येतात. 

६) अशा एफ.िी.आर.ची नोंद घऊेन धकंवा त्या शोिनू त्यावर व फॉमणवर उप म ख्य लेखा व धवत्त 

अधिकारी तथा अतंगणत लेखापररक्षक यांची स्वाक्षरी घणे्यात येत.े  

७) अशा एफ.िी.आर.पत्रासि त्या एफ.िी.आर. प्माण ेज्यात्या बँकेकिे मळू एफ.िी.आर. सिसादर 

करण्यात येतात. 

८) त्यानंतर त्याचा पाठप रावा करून िनादशे धमळाल्या नंतर ते म.न.पा. कोर्ागारात म.न.पा.चे खात्यामध्ये 

जमा करण्यात येतात. 

१५ धदवस धलधपक 

लेखाधिकारी 

उप म ख्य लेखा व धवत्त अधिकारी 

 

 


