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लेखा व व

वभाग

दनांक : 28.7.2016

लेखा व व

वभाग

कि य मा हतीचा अिधकार -2005

कलम 4 (1) (ख) नुसार 17 मु यांबाबत जा हर ूकटन

1) अ) संःथेचे नांव, प ा, दरू वनी बमांक , काय व सेवेचा तपशील :
)

वभागाचे नांव

)

प ा

:

लेखा व व

:

ठाणे महानगरपािलका ूशासक य इमारत, दस
ु रा
मजला,

वभाग

डॉ.अ मेडा माग, चंदनवाड , पांचपाखाड ,

400605
) दरू वनी बमांक

:

25331211, 25331590 वःतार त कमांक 236,237,
285, 240, 290,291, 110,109 -मु य लेखा व व
अिधकार यांचे कायालय - 25332654

)

वभागाची कायकत ये

:

महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील ूकरण 9

व 10 नुसार काम करणे
लेखा व व

वभगात मु यत: 16 ूकारचे कामकाज पार पाडले जाते.

याची

स वःतर मा हती खालीलूमाणे
अ.बं.

कामाचा ूकार

अ.बं.

कामाचा ूकार

1

अंदाजपऽक

9

गुत
ं वणूक

2

अंतगत लेखाप र ण

10

अनुदान

3

भ वंय िनवाह िनधी / प रभा षक

11

कमचार आयकर

अंशदान वसुली
4

सेवािनवृ ी वेतन ूदान

12

सबिसड अहवाल

5

कमचार कज वतरण

13

पतमापन

6

कमचार वेतन ूदान

14

महापािलका कज

7

अनामत परतावा

15

लेखाकंन

8

अिमम ूदान

16

ूदाने

2

ब) वभागाची रचना
मु य लेखा व व

अिधकार

उपमु य लेखापाल

उपलेखापाल

मु य रोखपाल
लघुटंकलेखक

अ वग िल पक

िल पक

िल पक

अ वग िल पक

िशपाई

िशपाई

बगार / सफाई कामगार

बगार

2) अिधकार / कमचा-यांचे अिधकार व कत ये :
लेखा
कमचार यांना
आहे त.

वभागामाफत कर यांत येणा-या 16 ूकारचे कामकाज अिधकार
वभागून दे यांत आलेले आहे .

यानुसार ते

व

यांची कत ये पार पाडत

3

3) िनणय ू बयेतील जबाबदार व सम वयाची साखळ िन
:
1). अंदाजपऽक

तीची कायप दती

नगरपािलका लेखासं हता 1971 मधील नमुना 4 म ये अथसंक पीय अंदाज तयार
कर यांत येतात. नमु यानुसार चालू आिथक वषा या सुधार त व आगामी आिथक वषा या मूळ
अंदाजपऽकाची मा हती सव वभागांकडू न व हत नमु यात माग व यांत येते.
ूभाग सिमती अंतगत येणा-या खचाचे चालू आिथक वषा या सुधार त व पुढ ल
वषा या मूळ अंदाजपऽकाची मा हती सव ूभाग सिमतीं या िशफारशींसह व हत नमु यात
माग व यांत येते.
वभाग

ूमुखांकडू न

आलेली

मा हती

वचारात

घेऊन

आयु

महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 95 नुसार जमा व खचाचे अंदाज अंितम करतात.

2)

अंतगत लेखाप र ण - ूःताव व दे यके
ठाणे महानगरपािलकेमाफत कर यांत येणा-या कामांचे, खरे द इ. चे ूशासक य

मा यतेचे व नंतर िन वदा छाननीचे ूःताव संबंिधत वभागाकडू न लेखा वभागात ूा होतात.

अ)

ूशासक य मा यतेचे ूःताव :

संबंिधत वभागांकडू न ूःताव लेखा वभागात आवक वभागाकडे ःवीकार यांत
येतात सदर ूःतावाचा नेमन
ू

दले या कालावधीनुसार िनपटारा करणेसाठ

ूशासक य

मा यतेची नःतीत छाननीचे िनकष तपासून नःतीसदर िनकषानुसार लेखा वभागाचा अहवाल
तयार क न अित र

आयु

/ आयु

यांजकडे सादर केली जाते व

ूशासक य मा यतेचे ूःताव मु य लेखाप र ण

वभाग /अित र

.1 कोट रकमेवर ल
आयु

/ आयु

यांजकडे सादर केली जाते

ब)

िन वदा नःती :
स म ूािधकरणाची ूशासक य मा यता मा यता िमळा यानंतर संबंिधत

वभागामाफत िन वदा ू बया पूण क न छाननीसाठ लेखा वभागाकडे ूा

होतात. सदर

िन वदा नःती छाननी क न नःती िन वदा छाननीचे िनकषाूमाणे अस यास यावर िन वदा
ःवीकृ तीचे अहवालासह नःती मु य लेखाप र ण वभागाकडे पाठ व यांत येते.
. 1 कोट रकमेवर ल िन वदा नःती ूथम िन वदा सिमती व व
लेखाप र ण/ अित र

आयु

/ आयु

यांजकडे सादर केली जाते.

यानंतर मु य

4

क)

दे यके :
महापािलके या व वध खा यातून दे यके ूदानासाठ लेखा वभागाकडे दे यके ूा

होतात. दे यका या छाननी अहवालानुसार दे यकाची तपासणी क न मु य लेखा व व अिधकार
यांची ूदानाथ ःवा र झा यावर दे यक ूदानासाठ रोखपाल वभागाकडे सादर कर यात येतात.
लेखाप र ण करावयाची दे यके लेखाप र ण झा यानंतर मु य लेखा व

व

अिधकार यांची ूदानादे शासह मंजरु घेऊन रोखपाल वभागाकडे पाठ व यांत येतात.

3) भ वंय िनवाह िनधी / प रभा षत अंशदान िनवृ ीवेतन
)

भ वंय िनवाह िनधीचे एकूण खातेदार : 6711+1111=7822
प रभा षत अंशदान िनवृ ी वेतन धारक :1218+120= 1338

1). कमचा-यां या पगारातून महारा

नगरप रषद लेखासं हता, 1971 व भ वंय िनवाह िनधी

िनयम बमांक 134 अ वये मूळ पगारातून 8.33% कपात केली जाते.
2). भ वंय िनवाह िनधी या सव कमचा-यांची संपूण मािसक मा हती संकिलत केली जाते व
बृहतपऽक बन वले जाते.
3) ू येक कमचा-याचे भ वंय िनवाह िनधी खा याचे वा षक ःवतंऽ खाते (Ledger) ठे व यांत
आले आहे .
4). कमचा-याने ःवत: या भ वंय िनवाह िनधी खा यातून कजाची मागणी के यास भ वंय
िनवाह िनधी िनयम बमांक 134 अ वये कमचा-यां या खा यातील जमेची र कम पाहून सदर
कमचा-याला जमे या 50% कंवा मूळ पगारा या 6 पट जी कमी असेल ती र कम कज ःव पात
उपल ध क न दे यांत येते.
5). घरद ु ःती, उ च िश णासाठ चे, ल न व धािमक कायासाठ व नवीन घर खरे द साठ भ वंय

िनवाह िनधीमधून अिमम दे यांत येतो.

6). ना परतावा कज उपल ध क न दे ताना सदर कमचाढयाचा सेवा कालावधी 20 वष पूण
अस यास जमा रकमे या 50% र कम ना परतावा कज हणून दे यांत येते.
कमचाढयांकडू न कजाची वसूली 20 ह यात कर यांत येते.

).प रभा षत अंशदान िनवृ ी वेतन योजना :

ह योजना ठाणे महानगरपािलकेत ठाणे

महानगरपािलका ठराव बमांक 109 द.25.7.2007 पासून ठरावा या दनांकानंतर िनयु
झाले या कमचा-यांना लागू कर यांत आली आहे . यानुसार ू येक कमचा-यास या या मूळ
वेतन अिधक महागाई वेतन (अस यास) अिधक महागाई भ ा या रकमे या 10% इतके मिसक
अंशदान दयावे लागेल. ह र कम ू येक म ह यात कमचा-यां या वेतन दे यकातून वजा क न
घेतली जाते. ठाणे महानगरपािलका समतु य अंशदान दे ते.
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). सेवािनवृ
1)

कमचाढयां या भ वंयिनवाह िनधीचे अंितम ूदान :

सेवािनवृ होणा-या कमचा-यांस सहा म ह यापुव आःथापना वभागाकडू न नोट स दली

जाते. सदर कामचार

या अनुषंगाने भ वंय िनवाह िनधीची अंितम र कम िमळणेसाठ लेखा

वभागात अज करतो.
अजाची छाननी करतांना आःथापना वभागातील नोट स, भ वंय िनवाह िनधी खाते याची

2)

पडताळणी केलीजाते. अज व इतर मा हती प रपूण अस यावर संगणक वभागातून सदर कमचायांचे खाते बंद क न भ वंय िनवाह िनधीचे अंितम दे यक बन वले जाते.
धनादे श, सेवािनवृ होणा-या कमचा-यास सेवािनवृ होणा-या तारखेस सुपूद केला जातो.

3)

मयत कमचाढयां या भ वंय िनवाह िनधीचे ूदान :

)

जर खातेदार मयत अस यास

1)

याचा मृ यू दाखला, नामिनदशनपऽ, आःथापना

वभागाकडू न ःवा ां कत छायां कत क न घेतला जातो. वर ल 2,3,4 बमांकानुसार सव ू बया
पूण झा यानंतर खातेदारा या वारसदारा या नावे धनादे श काढू न याला तो दे यांत येतो.
दरवष जून पयत कमचा-यांना वा षक भ वंय िनवाह िनधी जमा रकमेचे ववरणपऽ
दे याचे काम केले जाते.

4)

सेवािनवृ ी / कुटु ं ब िनवृ ी वेतन / उपदान अंशराशीकरण

1)

सेवािनवृ ी वेतनधारक

:

1789+713=2502

2)

कुटु ं ब िनवृ ी वेतनधारक :

2159+200=2359

एकूण
¾

:

3948+913=4861

सेवािनवृ ी ूकरण लेखा वभागात तपासणीसाठ आ यावर महारा

नागर

सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयमानुसार ते तपासतांना ज मतार ख, नेमणुक ची तार ख,
मृ यूची तार ख इ याद तपासले जाते. सेवापुःतकातील न द , वैदयक य दाखला,
कायम आहे क

नाह

इ. ची तपासणी कर यांत येते. तसेच सेवा कालावधी

पडताळणी, रजेचा लेखा, रजे या न द , सेवािनवृ ीची न द, मृ यूची न द, मूळ
वेतन, वेतनवाढ, वेतन िन
संबंिधत

कािमक

ती इ. तपास यांत येते.

वभागाचे ( भांडारगृह, ःथावर मालम ा

वभाग, आःथापना

वभाग व संबंिधत

वभाग, लेखा

वभाग,

वभाग ) वसुली अहवाल, शेवटचा

पगाराचा दाखला ( . . ) नामिनदशनपऽ इ याद तपास यांत येते. नामिनदशनपऽ भरले
नस यास मा.तहिसलदार यांचेकड ल वारस दाखला घे यांत येतो.
पे शनची व उपदानाची आकारणी कर यांत येते. नःती प रपूण क न
लेखाप र णासाठ अंितम करणेसाठ

मु य लेखाप र क यांचेकडे पाठ व यांत येते.
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पे शनची नःती अंितम झा यानंतर ूकरणी मु य लेखा व व
यां या मा यतेने व ःवा र ने मंजरु

अिधकार

आदे श काढ यांत येतो. सदरचा मंजरु

आदे श

सेवािनवृ ी या दवशीच कमचा-यांस दे यांत येतो.

5) कमचार कज Ð घरबांधणी, वाहन खरे द , संगणक खरे द ,
घरबांधणी कज
ठाणे महानगरपािलका ठराव बमांक 354

द. 25.3.2013 अ वये ठाणे

महानगरपािलकेतील अिधकार व कमचा-यांना घरबांधणीसाठ खालील मयादे पयत कज
दे यांत येते.

कायम कमचार अथवा

या अःथायी कमचा-याने पाच वष अखंड त सेवा पूण

केली असेल असे कमचार घरबांधणी कजासाठ पाऽ असतील.
अनु. ूचिलत कजमयादा
1.

जमीन
कंवा
मूळ

वकत घेऊन घर बांधणेकर ता अ) मेड वेतनासह वेतन बँडमधील वेतना या
घर/सदिनका
वेतना या

जाःतीत जाःत
2.

काह

100

50

करणेसाठ

पट

तथा प,

.7,50,000/-

खरे द

वेतना या
3.

खरे द

कालावधीनंतर

जमीन
जाःत

कज मयादे त करावयाची सुधारणा

घर

कंवा

.15,00,000/-

कंवा घराची

कंमत कंवा अिमम परतफेड ची

मता यापैक

कमी असेल ती र कम

बांधणेकर ता ब) मेड वेतनासह वेतन बँडमधील वेतना या

कर यासाठ
पट

50 पट

तथा प,

.1,80,000/-

मूळ 50 पट कंवा
जाःतीत

.4,00,000/- कंवा जिमनीची

कंमत कंवा अिमम परतफेड ची

मता यापैक

कमी असेल ती र कम

ःवत: या मालक चे सदयाचे राहते घर क) मेड वेतनासह वेतन बँडमधील वेतना या
मोठे कर याकर ता मूळ वेतना या 50 50
पट

तथा प,

.1,80,000/-

जाःतीत

पट

जाःत बांधकामाची

कंवा
कंमत

.4,00,000/-

कंवा

कंवा अिमम परतफेड ची

मता यापैक कमी असेल ती र कम
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अनु. ूचिलत कजमयादा
4

सदयाचे

राहते

कज मयादे त करावयाची सुधारणा
घर

िनवास

यो य ड) मेड वेतनासह वेतन बँडमधील वेतना या

कर यासाठ घरा या असाधारण व वशेष 50
द ु ःतीसाठ

मूळ

वेतना या

तथा प, जाःतीत जाःत
(असाधारण व
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कंवा

पट द ु ःतीचा

.90,000/-

वशेष द ु ःती

पट

.2,00,000/-

खच

कंवा

कंवा

अिमम

घर

परतफेड ची

मता यापैक कमी असेल ती र कम

हणजे

पूर, वादळ, आग अगर भुकंप यासार या
नैसिगक आप ीमुळे नुकसान पोचलेले
घर

पुन: वकास

यो य

कर यासाठ

आवँयक असलेली द ु ःती होय. राह या
घरात नवीन सोयी क न घेणे
अंतगत

सजावट

करणे

कंवा

हणजे

असाधारण कंवा वशेष द ु ःती न हे व
अशा कामांसाठ अिमम अनु ेय नाह )

इ) कमचा-यांचे

व ीय संःथेकडू न घेतले या

कजाची र कम वजा अिमम मंजूर कर या या
तारखेपयत

संःथेला

कमचा-याने

परतफेड

केलेली र कम कंवा अिमम मंजरू कर या या
तारखेला

व ीय संसथेला परतफेड करणेसाठ

बाक

रा हलेली र कम

वेतन

बँडमधील

कंवा मेड वेतनासह

वेतना या

.15,00,000/-

50

कंवा घराची

अिमम परतफेड ची

पट

कंवा

कंमत

कंवा

मता यापैक कमी असेल

ती र कम
फ) मु यांकन
आले या
नमूद

य

केलेली

कर यास

ूािधकृ त

कर यांत

ंनी ( ) दले या ूमाणपऽाम ये
जु या

घराची

कंमत

कंवा

संबंिधत रा यशासक य कमचा-याला नवीन घर
बांध यासाठ

कंवा नवीन तयार घर खरे द

कर यासाठ

मेड वेतनासह वेतन बँडमधील

वेतना या 50 पट कंवा

.15,00,000/- कंवा

घराची कंमत कंवा अिमम परतफेड ची

मता
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अनु. ूचिलत कजमयादा

कज मयादे त करावयाची सुधारणा
यापैक कमी असेल ती र कम

महारा

लागू आहे .

शासन, व

वभागाकड ल िनणयानुसार

घरबांधणी अिममवर ल

याजदर

आतापयत घरबांधणी कज 714 कमचा-यांना दे यांत आले असून पैक

200

कमचा-यांनी पूण परतफेड केली आहे . उव रत 514 कमचा-यां या कजाची वसुली
वेतनातून दरमहा कर यांत येते.
कायप दती : घरबांधणी कजाची नःती लेखा

वभागात ूा

झा यावर कागदपऽांची

छाननी क न कागदपऽे पडताळणी केली जाते. सदरचे ूकरणी खालील तीन वभागाकडू न
आवँयक ते अहवाल ूा

क न घेतले जातात.

1). आःथापना वभाग Ð कमचा-या या आःथापना वषयक बाबींसाठ
2). वधी वभाग Ð टायटल

लअर सबाबतचा अहवाल

3). शहर वकास वभाग Ð बांधकाम परवानगीबाबत अहवाल
वर ल

वभागांचे

अहवालावर

कागदपऽानुसार अंितम मंजरु साठ अित र
अित र

आयु

यांची

अवलोकन
आयु

अंितम

क न

ूकरण

सादर

केले या

यांचेकडे पाठ व यांत येते.
मंजरु

िमळा यानंतर

कमचा-यांकडू न

िनयमानुसार करारनामा, गहाणखत व दोन जािमनपऽ तयार क न घेणत येते. सदरचे
बॉ ड तयार क न नोटर र जःटार यांचेकडे न दवून करारनामा करणत येतो.

यानंतर

वाःतु वशारद यांचे बांधकामाची ट केवार नुसार कंवा वापर परवाना सादर के याने पूण

र कम दे यांत येते.

वाहन कज
ठाणे महानगरपािलका ठराव बमांक 154/32 दनांक 31.7.2007 अ वये ठाणे
महानगरपािलका कमचार / अिधका-यांना दच
ु ाक वाहन खरे द साठ

.40,000/- अिमम

दे यात येते.

वाहन कज दे यासाठ खालीलूमाणे कागदपऽे माग व यांत येतात. 1) वाहन
खरे द चे कोटे शन

2) पगार दाखला

3) कायम आदे श

4) लायस सची झेरॉ स. इ.

कागदपऽांची पडताळणी क न व हत नमु यात अज भ न व ूित ापऽ भ न घे यांत
येते.

ूःताव

मंजरू

झा यावर

संबंिधत

कज

घेणा-या

कमचा-यास

सूचना

दे ऊन
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हायपोिथकेशन ड ड तयार क न घे यांत येते. दे यक तयार क न रोखपाल वभागाकडू न
आ यावर संबंिधत कजधारकास धनादे श दे यांत येतो. मािसक पगारातून 40 ह यात
र कम कपात कर यांत येते.
संगणक खच
ठाणे

महानगरपािलका

ठराव

बमांक

176

दनांक

23.9.2003

अ वये

ठाणेमहानगरपािलकेतील वग 2 पयत या अिधका-यांना संगणक खरे द साठ

अिमम

दे यांत येते. आतापयत 38 अिधका-यांना संगणक खरे द साठ अिमम दे यांत आले आहे .
38 अिधका-यांनी अिममची परतफेड केली आहे .
6) कमचार वेतन
ठाणे महानगरपािलकेतील अिधकार
मु यालय व ूभाग सिमती
तपासणीसाठ ूा

/ कमचा-यांचे वेतन व भ याचे ूदान

िनहाय कर यांत येते. वेतनाची दे यके दरमहा लेखा वभागात

होतात. तसेच जादा काम भ याची दे यके, बँक हॉिलडे , ूवासभ ा इ.

दे यकांचे ूदान दरमहा 22 तारखेस कंबा सावजािनक सुट अस यास आद या दवशी

ारे

कमचा-यां या बँक खा यात जमा कर यांत येते.
महापािलका अिधकार व कमचा-यांना वैदयक य भ यापोट
कंवा

या कमचा-यांना मे ड लेम पॉिलसी काढली असेल

यांना

.5,000/- दरवष
.10,000/- पयत

प रपुत दे यांत येते. तसेच ूवासभ ा हा दोन वषातून एकदा अदा कर यांत येतो.
वग 1,2

. 9000

वग 3

. 8000

वग 4

. 7000

7) अनामत न द व परतावा
िन वदा अनामत व इसारा र कमेचे बँकांकड ल चलन फाईलव न संगणकावर
पोःट ंग करणत येते. तसेच ठे केदारा या दे यकात कपात केलेली र कमेची न द पावती
पुःतकाव न संगणकावर पोःट ंग कर यांत येते.
महापािलकेतील

सव

वभागाकडू न

परतावा

फॉमम ये

मूळ

पावतीसह

महापािलके या संबंिधत खा यातून दे यक सादर केले जाते. सदर दे यके अनामत /
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परतावा पाःट ंग र जःटरनुसार तपासून दे यक ूदानासाठ

रोखपाल

वभागाकडे सादर

कर यांत येते.
अनामत रकमांम ये खालील ूकार या अनामत रकमांचा समावेश असतो.
1)

िन वदा अनामत

2)

सुर ा अनामत

3)

रं गायतन अनामत

4)

जकात अनामत

5)

शहर वकास अनामत

6)

वृ

7)

क डवाडा अनामत

8)

मंडप अनामत

9)

महापािलका िनवासःथान अनामत

ूािधकरण अनामत

10) नळ अनामत

महारा

नगरप रषद

लेखासं हता 1971 िनयम 190 (3) अ वये तीन

वषापे ा जाःत मुदतीपयत मागणी न केले या अनामत रकमा

यपगत अनामत

हणून

ःथानांतर त कर यांत येतात. सदर अनामत रकमांचा अिभलेख हा कायम ःव पी
ठे व यांत येतो. संबंिधतांनी मािगत यास परतावा दे यांत येतो.

8) अिमम
संबंिधत वभागाकडू न तातड चे कामासाठ अिमम रकमे या मागणीबाबतचा
ूःताव लेखा वभागाकडे सादर कर यांत येतो. संबंिधत िल पक ूःतावानुसार कामाची
तातड पडताळू न व व हत कायप दतीचा अवलंब क न
अधीन राहून ूःताव अित र
अित र

आयु

आयु

वर त समायोजन करणेचे अट स

यांचे मा येतेसाठ पाठ वणत येतो.

यांचे मा यतेनंतर संबंिधत

दे यक लेखा वभागाकडे ूदानासाठ ूा

वभागाकडू न अिमम रकमेचे

होते. मा यतेसद
ं भात पडताळणी क न सदरचे

अिमम दे यकाची अिमम र जःटरला न द घेऊन दे यक तपासून रोखपालाकडे ूदानासाठ
पाठ वले जाते.
संबंिधत

वभागाने

अिमत

र कम

घेत यानंतर

यावर

कामाचे

आवँयकतेनस
ु ार खच क न खचा या पाव या व पाव यानुसार खचाचे हौचर तयार क न
समायोजनासाठ दे यक लेखा वभागाकडे सादर क न लेखा वभागाकडे संबंिधत िल पक
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खचाची पडताळणी क न

याची अिमम र जःटरला समायोजन झा याची न द घेऊन

समायोजन क न दे यक रोखपाल वभागाकडे सादर केली जाते.

9) गुंतवणूक
कायप दती :
मु य

रोखपाल

वभागाकडू न

कर यासाठ ूथम रा ीयीकृ त बँकांकडू न
याजाचा दर आहे

िश लक

याज दर ूा

रकमेची

मा हती

केले जातात.

गुत
ं वणूक

या बँकेचा जाःत

या बँकेम ये गुत
ं वणूक कर यासाठ ूःताव मु य लेखा व

अिधकार यांचेमाफत महापािलका आयु

व

यां या मंजरू ने मा.ःथायी सिमती ठराव ब.453

दनांक 29/6/2006 अ वये ूथम गुत
ं वणूक करणेस मा यता घेतली जाते.
महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 92 (1) (2) नुसार

मा यतेसाठ ूकरण मा.ःथायी सिमतीपुढे सादर कर यासाठ मा.आयु
मा यतेसाठ पाठ वले जाते. मा.आयु
वभागाकडू न धनादे श ूा

सो. यां याकडे

यां या मा यतेनंतर दे यक तयार क न रोखपाल

क न घे यांत येतो व संबंिधत बँकेत धनादे श दे वून ठे व पावती

घेतली जाते.

10) अनुदान
ू येक वभागाकडू न कंबा मंऽालय, मा. ज हािधकार कायालय यांजकडू न
लेखा खा यात शासन अनुदानाचा धनादे श ूा

झाला क महारा

बँकेत संबंिधत खा यात

भरणा चलनाने भरला जातो.
प रवहन उपबमास िनधी :- मंजरू महानगरपािलका ठरावाूमाणे प रवहन
वभागाने मागणी के याूमाणे िनधी वग कर यांत येतो.

11) कमचार आयकर

1)

क िय अथसंक पाम ये मंजरू झा याूमाणे आयकर वषयक कामकाज संगणकावर

कर यांत येत असून संगणकावर ल ूोमॅमम ये बदल क न घेऊन

याूमाणे आयकर

आकारणी कर यांत येते.
2)

सव अिधकार व कमचार यांचे

या आिथक वषातील होणारे एकूण उ प न व

यावर ल आयकर आकारणी केलेले त े संगणक वभागाकडू न घेऊन, तपासून सदर त े
सव खा यांत तेथील कमचा-यांना दे यासाठ

पाठ वले जातात. आयकर बचतीसाठ
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कर यांत येणा-या गुत
ं वणूक बाबतची मा हती (ूित ापऽ) अथवा गुत
ं वणूक चे कागदपऽ
दे णेसाठ कमचा-यांना कळ वले जाते.
3)

कमचा-यांनी आणले या ूित ापऽ गुत
ं वणूक चे कागदपऽानुसार संगणकावर न द

घेतली जाते.
4)

ू येक म ह यात आयकर कपातीची िलःट आःथापना वभागात पाठवून

याूमाणे

आयकर कपात कर यांत सांिगतली जाते.
5)

पगार बलात कपात केले या आयकर रकमेचे ऑन लाईन पेमट केले जाते.

6)

फॉम नं.16

संगणकावर तयार क न तपास यांत येतो व नंतर ऑ फसचे आयकर

ववरणपऽ भरले जाते. फॉम 24

ूमाणे आयकर वभागाकडे सादर केले जाते.

12) सबिसड अहवाल
मुब
ं ई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 95 अ अ वये
लगत मागील वष खालील नमूद केले या सेवांबाबत अहवाल तयार करणेसाठ संबंिधत
वभाग ूमुखांकडू न मा हती माग व यांत येते. सदर अहवालात ूःतुत सेवा अथसहा य
दे वून पुर व यांत आ या कंबा कसे ? अथसहा याची मयादा,

या साधनातून अथसहा य

दे यांत आले ते साधन इ. ची मा हती संबंिधत वभागांकडू न माग व यांत येते.
1)

पाणी पुरवठा व मलिन:सारण

2)

घनकचरा यवःथापन

3)

रः यावर ल दवाब ी
वभागांकडू न आले या मा हतीव न सबिसड

अहवाल तयार कर यांत येतो. सबिसड

अहवाल मा. आयु

सो. यांजकडे मंजुर साठ

मंजुर नंतर सबिसड

अहवाल अंदाजपऽकासोबत मा.ःथायी सिमतीकडे सादर कर यांत येतो.

मा.ःथायी

सिमती या

पुन वलोकनानंतर

सादर कर यांत येतो. मा. आयु
अंदाजपऽकासोबत

सबिसड

सो. यां या

अहवाला या

ूती

सव.सा मा.सदःयांना मा हतीसाठ दे यांत येतात.

13) पतमापन
ते हा ते

2001 साली ठाणे महानगरपािलकेचे ूथम बेड ट रे ट ंग कर यांत आले

(-) होते.

याचूमाणे

अंतगत मे. फच रे टं गमाफत महापािलकेचे

अंतगत पतमापन करणत आले असून संःथेने 17 मे 2010 रोजी जा हर केले या
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अहवालानुसार ठाणे महापािलकेस

-(

) असे संःथीय पतमापन ूा

झाले आहे . सन

2015 म ये मे. बसील या संःथेकडू न पतमापन क न घे यांत आले असून महापािलकेस
- रे ट ंग ूा

झाले आहे .

14) कज उभारणी व परतफेड
कायप दती :कज उभारणीसाठ महापािलकेतील संबंिधत वभागाचा अहवाल ूा
मा. आयु

सो. यांचे मा यतेने वृ पऽात जा हरात दे णेसाठ मसुदा म हती व जनसंपक

वभागाकडे पाठ वणे व ीय संःथांकर ता

याजदर दे णा-या संःथे या अट शत

लघु म

होणे.

तयार करणे

वधी वभागाकडे तपासणीसाठ पाठ वणे

लघु म याजदर असणा-या संःथेकडू न कज उभारणी करणेस मा.महासभेची मा यता घेणे,
शासनाची मा यता घेणे.
ठरावास अंमलबजावणीची मा यता घेऊन संःथेशी करारनामा करणे संःथेबरोबर केलेला
करारनामा फॅब ंग क न घेणे, मुिां कत करारना यावर स म अिधका-यां या ःवा -या
घेणे कज मंजरु नंतर कामा या ूगतीनुसार व संबंिधत वभागा या मागणीनुसार आवँयक
तेवढ कजाची र कम उपल ध क न घे यांत येते.कज न दवह म ये कज िमळा या या
रकमेची न द घेणे
कज परतफेड :संबंिधत संःथेकड ल कज परतफेड या शेडयु डला मा.आयु
दे य

सो. यांची मा यता घेणे

दनांका या वेळेस दे यक तयार क न धनादे श काढणेसाठ

पाठ वणे. धनादे श / पे ऑडर ूा

रोखपाल

वभागाकडे

झा यावर संबंिधत संःथेस पऽासोबत दे णे, कज

न दवह म ये परतफेड ची न द घेणे.
द. 30.6.2016 अखेर महापािलकेवर

15)

274.39 कोट कज िश लक आहे .

दन द लेखांकन

सन 2005-06 पासून ठाणे महानगरपािलकेचे लेखे

दन द प दतीने कर यांत येत

आहे . यासाठ टॅ ली या सॉ टवेअरचा वापर कर यांत येतो. सन 2006-07 ते 2012-13
या ताळे बंद तयार कर यांत आले असून सन 2013-14 व सन 2014-15
तयार कर याचे काम सु
कायकलाप :िश लक

चा ताळे बंद

आहे .

मागील वष या अखेरची िश लक चालू आिथक वषात आरं िभची

हणून टाकणे लेजरम ये न द

घेणे, जमा-खचाचे ःटे टमट तयार करणे
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सनद लेखापालांमाफत ताळे बंद तयार करणेकर ता सव वभागाकडू न मा हती माग वणे व
संगणकावर न द

घेणे ताळे बंद तयार क न

ताळे बंद व

, जमा व खचाचे

मंजरु साठ पाठ वणे

तयार करणे
ववरणपऽ मा.आयु

सो. यांचेकडे

ताळे बंद, जमा व खचाचे लेखे व

ची छपाई

मा.ःथायी सिमतीकडे पुन वलोकनासाठ पाठ वणे, सव स माननीय सदःयांना पुःतका या
ूतींचे वाटप करणे.
6) मु य रोखपाल
ूा

रोखपाल वभाग हा लेखा वभागाचा एक भाग असून लेखा वभागाकडू न

होणा-या सव ूकार या दे यकांचे रोखीने / धनादे शाने ूदान करणे, दै नं दन रोखवह

िल हणे, ूभाग सिमतीकड ल जमे या रकमा मु यालयाकडे व ूभाग सिमतीकडे खचासाठ
मु यालयाकडू न रकमा वग करणे व बँक खा यांचे रक सिलएशन करणे,

हौचस फाईल

तयार करणे, ठे केदारांना सुर ा अनामती या पाव या व हॅ ट व आयकराचे दाखले दे णे इ.
मह वाची कामे कर यांत येतात. आयकर व

हॅ टचा भरणा व रटन ऑन लाईन भरणे.

सव बँक खा यांचे ताळमेळपऽक तयार करणे. माहे ऑ टोबर 2015 पासून सव कंऽाटदार
/ पुरवठादारांची ूदाने /

ारे कर यांत येत आहे त.

सव खा यांम ये जमा खचा या न द घेऊन संगणकावर टॅ ली या संगणक ूणालीम ये
कॅशबुक तयार कर यांत येते.
6)

सव बँक खा यांचे बँक मेळपऽक तयार करणे.
बँक

ताळमेळपऽक

तयार

करणेसाठ

धनादे शाूमाणे ूोमॅमूमाणे संगणकावर न द घेणे आ ण

बँक

ःटे टमटव न

वटलेले

याूमाणे न द बरोबर आहे त

कंवा कसे हे तपास यांत येते. जमा न द बँक ःटे टमटूमाणे तपासून घे यांत येतात व
ूंट काढ यांत येते. रोखवह ची िश लक आ ण बँक पासबुक मधील िश लकेचा मेळ
घाल यांत येतो.
4)

वभागाशी संबंिधत कत ये पार पाड यासाठ िन

त केलेले िनकष :

लेखा वभागातील सव कमचा-यांकडू न काय ववरण र जःटर ठे व यांत येते.
याचा दर आठवडयाला गोषवारा काढ यांत येतो.

यामुळे ूलं बत ूकरणाची

कळू न ती िनकाली काढ यासाठ संबंिधतांना सांग यांत येते. लेखा वभागात ूा

ः ती

होणा-या

िन वदा नःती पाच दवसाचे आत तसेच दे यके तीन दवसात तपासून ःवा र साठ स म
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अिधका-यांकडे पाठ व यांत येतात. कमचार 3 दवसांपे ा जाःत दवस रजेवर अस यास
याचे कामकाज अ य कमचा-यांकडू न पूण क न घे यांत येते.
5)

िनयिमत कामे पार पाड यासाठ उपयोगात आणणेत येत असलेले िनयम, उप वधी,

सुचना, अिभलेख :
लेखा

वभागातील िनयिमत कामे पार पाड यासाठ

खालील िनयम,

उप वधी, सुचना, अिभलेख यांचा वापर केला जातो.
1) महारा
2)
3)

महारा
महारा

महानगरपािलका अिधिनयम
नगरप रषद लेखासं हता 1971
नागर सेवा ( वेतन व भ े )

4) महारा

नागर सेवा ( रजा )

5) महारा

नागर सेवा ( सेवािनवृ ी )

6) भ वंय िनवाह िनधी िनयम 1991
7) सावजिनक बांधकाम वभाग िनयमावली
8) नॅशनल अकाऊंट ंग मॅ युअल
9) शासन िनणय व प रपऽके तसेच महापािलकेकड ल ःथायी आदे श
10) कमचार मागदशक (महारा
7)

ूचिलत कायप दती
मा.आयु

नागर सेवा िनयम )

याम ये लोकूितिनधी व ूशासन यांचा सहभाग आहे :
यांनी

तयार

केलेले

अंदाजपऽक

िशफारशीसाठ सादर कर यांत येते. मा.ःथायी सिमतीम ये

मा.ःथायी

सिमतीकडे

यावर सव संबंिधत वभाग

ूमुखांसमवेतन अनौपचा रक सभेचे आयोजन कर यांत येवून मा.ःथायी सिमतीची
िनयिमत सभा होऊन

यात अंदाजपऽकास

िशफारस क न मा.महासभेपुढे अंितम

मा यतेसाठ सादर करते व मा.महासभा अंदाजपऽकास मा यता दे यासाठ
आयो जत क न अंदाजपऽकास मंजरु दे ते.

मा.महासभेने अंितम केले या तरतुद

सव संबंिधत

वर त कळ व यांत येतात. मा.महासभेने अंितम केलेले जमे या उ
कर याचे व खचा या

वशेष सभा

वभाग ूमुखांना
ानुसार वसुली

व हत तरतुद या मयादे पयत खच कर यास संबंिधत

वभाग

ूमुखांना सांग यांत येते.
मा.महासभेने अंितम केले या तरतुद नुसार व ठरावाचे तसेच ूभाग
सिमतींचे अंदापजऽक एक ऽत क न अंदाजपऽक पुःतकाची छपाई कर यांत येते व
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या या ूती सव स माननीय सदःयांना तसेच संबंिधत वभाग ूमुख / खाते ूमुखांना
दे यांत येतात.
मा.महासभेने
लेखािशषाम ये

तरतूद

अपुर

अंितम
पडत

केले या
असेल

तरतुद नुसार
तर

संबंिधत

खच

करतांना

वभागा या

एखादया

मागणीनुसार

पुन विनयोजन कर यासाठ ूःताव सादर कर यांत आला तर पुन विनयोजन करतांना
ूामु याने

संबंिधत

ूमुख

लेखािशषातगतच

पुन विनयोजन करावयाचे अस याने महारा

एका

उपशीषातून

दस
ु -या

उपशीषात

महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 101 व

अनुसच
ू ी ूकरण 7 िनयम 2 (2) अ वये मा.ःथायी सिमती या मंजरु साठ ूःताव सादर
कर यांत येतो.

तसेच पुन विनयोजन करतांना एका ूधान शीषातून दस
ु -या ूधान

शीषाखाली करावयाचे झा यास महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 101 व

अनुसच
ू ी ूकरण 7 िनयम 2 अनुसार मा.ःथायी सिमती या िशफारशीनंतर मा.महासभे या
मा यतेसाठ ूःताव सादर कर यांत येतो.
महापािलका

िनधीतील

गुत
ं वणुक चे

ूःताव

मा.ःथायी

सिमती या

मा यतेने मंजरू कर यांत येतात. तसेच महापािलका वा षक लेखे तसेच ताळमेळ ले यांना
मा.ःथायी सिमतीची मंजरु

घे यांत येते. कज परतफेड चे

ववरणपऽ मा.महासभे या

मा यतेने शासनास मा हतीसाठ पाड व यांत येते.

8)

सवसाधारण सभा, सिम या याबाबतचा अिभलेख :
महापािलके या अंदाजपऽकास मा.ःथायी सिमतीची िशफारस घे यांत येते.

यांनी िशफारस के यानुसार अंदाजपऽक पुःतकाची छपाई कर यांत येते व मा.महासभेस
अंितम मंजरु दे यासाठ सव स माननीय सदःयांना अंदाजपऽकाची पुःतके छपाई क न
दे यांत येतात. तसेच मा.महासभेने मंजरु

द यानंतर पु हा अंदाजपऽक पुःतकाची छपाई

क न स माननीय सदःय व वभाग ूमुखांना पुःतका या ूती उपल ध क न दे यांत
येतात.

महापािलका िनधीतून करावया या गुत
ं वणुक स मा.ःथायी सिमतीची
मा यता घे यांत येते.

या या मुळ नःती लेखा वभागात उपल ध असतात.

महापािलकेचे वा षक लेखे, ताळमेळपऽक व म ा दािय व
कज परतफेड ववरणपऽास मा.ःथायी सिमतीची मा यता घे यांत येते.

ववरणपऽ,
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9)

अिधकार व कमचार यांची सूची :
लेखा व व

वभागाची मु यालयातील कमचा-यांची सं या खालीलूमाणे
कायरत कमचार सं या

अ.बं. पदनाम
मु य लेखा व व

2

उपमु य लेखापाल

1

मु य रोखपाल

1

उप लेखापाल

1

लघुटंकलेखक

1

अ वग िल पक

6

िल पक

23

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10)

1

1

अिधकार

िल पक तथा द रदार

1

िशपाई

6

र ाचालक

1

सफाई कामगार

5

बगार

1

एकूण

48

लेखा व व

वभागातील अिधकार व कमचार यांची वेतनौेणी :

अ.ब.

पदनाम

वेतनौेणी

1

मु य लेखा व व अिधकार

15600-39100 मेड पे 6600 (ूितिनयु

वर ल

अिधकार

मंजरू

Ð

वेतनौेणी

वेतनौेणीूमाणे आहे )
2

उप मु य लेखापाल

9300-33800 मेड पे 4600

3

लेखापाल

9300-33800 मेड पे 4400

4

मु य रोखपाल

9300-33800 मेड पे 4400

5

उप लेखापाल

9300-33800 मेड पे 4200

6

लघुटंकलेखक

9300-33800 मेड पे 4200

7

अ वग िल पक

5200-20200 मेड पे 3200

शासना या
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अ.ब.

पदनाम

वेतनौेणी

8

िल पक

5200-20200 मेड पे 2700

9

िल पक तथा द रदार

5200-20200 मेड पे 2000

10

िशपाई

5200-20200 मेड पे 1900

11

र ाचालक

12

5200-20200 मेड पे 1900

सफाई कामगार

13

5200-20200 मेड पे 1800

बगार

11)

5200-20200 मेड पे 1800

वभागासाठ

दलेली अंदाजपऽक य तरतूद व

सन
अंदाजपऽक य

2016-17

तरतूद,

ू य

या

आिथक

खच

व

खच :

वषाकर ता

िश लक

लेखा

अंदाजपऽक य

वभागासाठ

केलेली

तरतुद ची

मा हती

खालीलूमाणे.
(रकमा लाखात)
अ.बं.

लेखाशीष

1

ःथायी आःथापना

2

मंजरू तरतूद

द.30.6.16 पयत खच

606.00

182.61

जादा कामाचा भ ा

23.00

3.95

3

कायालयीन खच

10.00

2.13

4

लेखांकन प तीत सुधारणा

50.00

3.42

5

दरू वनी आकार

1.00

0.22

6

लेखन सा ह य खच

50.00

0.00

7

सेवािनवृ ी वेतन व उपदान

6200.00

2553.55

350.00

0.00

500.00

10.35

50.00

9.60

1.00

0.00

8
9

प रभा षत अंशदान िनवृ ीवेतन
योजना
घरबांधणी कज

10

वाहन खरे द कज

11.

वैय

12.

कज परतफेड - मु ल

2500.00

411.38

13.

कजावर ल याज -

2900.00

74.78

क संगणक खरे द अिमम

19

12) शासनाकडू न िमळालेले अनुदान, खच, लाभाथ ची नांवे योजनानुसार
या वभागासाठ शासनाकडू न कोणतेह अनुदान ूा

होत नाह .

यामुळे खच

व लाभाथ ची नांवे याबाबतची मा हती िनरं क आहे .
13) परवान या व सूट याबाबतची मा हती :
या वभागाकडू न कोण याह ूकार या परवान या अथवा सूट दली जात नाह .
यामुळे याबाबतची मा हती िनरं क आहे .
14)

अशी मा हती क

आली

जी इले शॉिनक मा यमाम ये संकिलत ःव पात दश व यांत

आहे :
महापािलकेचे अंदाजपऽक, ितमाह जमा खचाचा अहवाल, वा षक ूशासक य

अहवाल, महापािलके या ताळे बंद इ. मा हती महापािलके या संकेत ःथळावर उपल ध
कर यांत आलेले आहे त.
15) नागर कांना मा हती िमळ यासाठ उपल ध असणा-या सु वधा, कायालयीन वेळ :
1)

नागर कांना मा हती िमळ यासाठ

आयु
2)

यांचेकडे

लोकशाह

म ह या या ू येक सोमवार
दनाचे

आयोजन

मा.महापािलका
येते.

कर यांत

आठवडया या ू येक मंगळवार मु यालय दन असून, या दवशी सकाळ 11.00 ते

1.00 व दप
ु ार

2.00 ते 5.00 या कालावधीत सव खाते ूमुख

यांचे कायालयात

नागर कांसाठ उपल ध आहे त.
3)

दप
ु ार
4)
5)

महापािलका मु यालयात कायालयीन कामाचे
2.00

ते

5.00

महापािलकेची

या

कालावधीत
ःवत:ची

दवशी सकाळ 11.00 ते 1.00 व

नागर

सु वधा

कि

वेबसाईट

उपल ध

उपल ध

आहे .
आहे .

या िशवाय वभागात येणारे नाग रक, पे शनस यांना आवँयक असणार मा हती

कायालयीन वेळेत उपल ध क न दे याची यवःथा केलेली आहे .
16) मा हती अिधका-यांची नांवे, पद व इतर मा हती :
अ.ब.

पदनाम

मा हती /अ पल अिधकार

1.

ौी.ू दप मके र

मा हती अिधकार

उपमु य लेखापाल
2.

व

-

व

वभाग

ौी.सुधीर नाकाड
मु य लेखा व व

Ð लेखा व

अ पल
अिधकार

वभाग

अिधकार

लेखा

व
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17)

इतर मा हती : लेखा वभागातून थेट नागर सु वधा पुर व यांत येत नाह .
लेखा वभागातील बहुतेक अंतगत वभागांचे संगणक करण कर यांत आले आहे .

उदा. जमा व खचाचे लेखे

दन द लेखा प दतीने ठे वणे, अंदाजपऽक तयार करणे, भ वंय

िनवाह िनधीचे पोःट ंग, कमचार आयकर, वॅट. आयकराचे दाखले, अनामत,

ड हा स,

सेवािनवृ ी

रोखपाल

वेतन,

ताळे बंद

तयार

करणे

बँक

रक सिलएशन

इ.

तसेच

वभागाकड ल दै नं दन कॅशबुक संगणकावर ूंट कर यांत येतात.

मु य लेखा व व

अिधकार ,

ठाणे महानगरपािलका, ठाणे.

