ठाणे महानगरपािलका, ठाणे
आ थक वष २०१२-१३ चे आ थक िववरण प े तयार कर यासाठी अवलंिबलेली लेखआधोरणे

अ) लेखे तयार कर यासाठीचे मूलभूत घटक :लेखे सुधा रत अशा उपा जत (Accrual) प तीने तयार के ले आहेत हणजेच
या प तीम ये मुख उ प िनि त झा या बरोबर आिण उपा जत खच हा , देयक समंत
झा याबरोबर अिधदान हणून धर यात येतो, यासंबंधी

य रोख

हवर कधी झाला हे

मह वाचे मानले जात नाही.

महसूल िनि ती

:-

खालील नमूद के लेले महसूल सोडू न , महानगरपािलका मुख उ प हे उपा जत झा या
बरोबर उ प

हणून धर यात आले आहेत .

क) िविश बाब या म सूलांची न द घेणे :१. जकात – Octroi:गोळा झाले या जकात कर आिण परतावे यांचा िहशोब हा ा ी या आधारावर
कर यांत आला आहे. सदर महसुलाचे व प ल ात घेता , तसेच उपा जत प त आिण
य

ा ी यां या म ये िवशेष फरक नस यामुळे , उपा जत प तीत थोडा ब ल वीकाराहय

अस यामुळे, वीकृ त के ला आहे . या करणाम ये चालू खा याम ये जमा झालेले पैसे व

परतावे यातील वेळेम ये फरक आहे व सवसाधारणपणे उपा जत व जमा साखज आहे , यांचे
अपवाद के ला आहे.

२. मालम ा कर – Property Tax.
मालम ा कारम ये देय असलेली सुत (Rebate) ही

य

या वष याच

वषाम ये धर यात आलेली आहे.

३. महसुली अथसहा य , अनुदाने आिण िवशेष िनधी ( revenue Grants, Subsidies
and special funds) :अथसहा य हणून िमळालेला महसूल हा रोख तेवर आधा रत , (Cash Basis)
िहशोबात धर यात आलेला आहे . २००७-०८ वषापासून खासदार व आमदार िनधी हणून
िमळणारे पैसे हे या कामासाठी पैसे ा झाले आहेत ते काम पूण होई पयत दािय व
हणून दाखिव यात आले आहेत. (As specified in para 17.11 of National Municipal
Accounts Manual) म ये दसा या माणे वरील नमूद अनुदाना या वापरामधून तयार
होणारी मालम ा काम पुण होई पयत ती गतीपथावरील कामे हणून धरली आहेत.
ड) आगाऊ कर यात आलेला खच (Prepaid Expenses ) :वषभराम ये भरलेला िव याचा ह ा व अशा कारचे इतर खच ( याम ये
खचाचा काही िह सा हा पुढील आ थक वषामधील काही भागासाठी असू शकतो ) हे जेथे
अशा कारची आव यक मािहती उपल ध आहे , ितथे िवभागून दाखव यात आले आहेत .

परं तु काही ठकाणी , तफावती मुळे फारसा फरक पडत नस यामुळे ती , उपा जत प तीम ये
होत असले या मश : गती नुसार वीकृ त कर यात आली आहे.

इ) आ थापना खच-(Establishment expenses):आ थापना खचाम ये कमाचा - यांसाठी होणारा खच जसे, पगार,
बोनस,कामगार, क याण आिण इतर खच समािव कर यात आलेले आहेत परं तु या म ये ,
सदर वषाम ये देय असलेली िनवृ ी वेतन व उपदान या साठी असलेली तरतूद ल ात
घेतलेली नाही , यांचा खच या वष दली याच वषाम ये धर यात आली आहे.
ब) गतीपथावरील भांडवली कामे.(Capital works in progress) :अपूण असले या क हा उभारणी अपूण असले या ठरािवक भांडवली कामासाठी
के लेला खच या मालम े या कमतीम ये गतीपथावरील कामे या सदराखाली अंतभूत
के लेला आहे . बांधकाम क हा क प पूण वाकडे जात असतांना झालेला इतर खच जो
ठरािवक कामासाठी झालेला आहे हे िनि त करता येत नाही, तो " गतीपथावरील
कामांसाठीचा वाटता न ये याजोगा खच ) या सदराखाली ठे ऊन बांधकाम अथवा , क प पूण
झा यानंतर, पूरेसा शोध घेऊन या या बांधकामाम ये क हा क पाम ये वाटप के ला आहे.
चालू वषम ये पुण झालेला कामाचे मािहती व इतर सव मािहती संबिं धत खा यामधून
िमळाले या पु ी या आधारावर आहे.
क) गतीपथावरील भांडवली कामांचे " भांडवली मालम े " म ये पांतर :अिभयं यांनी सादर के ले या मोजमाप पु तक माणे पूण झालेली आिण

य

वापनासाठी तयार असले या वषभरातील कामांचे भांडवली मालम े म ये पांतर के ले आहे.

२) गुंतवणूक ;- Investments.
ताळे बद
ं ाम ये दाखिवले या गुंतवणूकां या रकमेम ये ( .१७३९०८७५.९० /-)
इतक र म मे . चेतना सहकारी बँक मया दत या म ये ठे व हणून अंतभूत आहे ड िह र म
यायालयीन अिधका- या या अिधपा याखाली आहे . ठे व हणून असलेली िह र म वा
यावरील उपा जत

ाज वसुली िवषयी यायालयीन

या सु के लेली आहे. परं तु वसुली

हो यािवषयी साशंकता आहे . सदर अपेि त नुकसानीसाठी कोणतीही तरतूद कर यात आली
नाही तसेच सदर ठे वीवरील िमळणारे

ाज सु ा अिनि त अस यामुळे िवचारात घेतले

नाही .
३) चालू संपदा – (Current Assets)
रोख र म व बँकेतील िश लक :ठाणे महानगरपालीके ने दनांक ०१/०४/२०१२ रोजी तयार के लेला
सु वाती या िववरणप ानुसार दाखवले या बँक खा यातील सु वाती या िश लक र म आिण
बँके या न दी माणे असले या सु वाती या िश लक रकमा जुळत नाही. काही बँक खा यां या
ताळमेळ घाल याचे काम बांक अस यामुळे महानगरपािलके या पु तकात दाखव या माणे
बँक खा यातील सु वातीची िश लक र म हणून धरली आहे .एकू ण ११३ बँक खा यान पैक
ताळमेळ न कर यात आले या १९ खा यां या बँक िश लक रा ामची ताळमेळIची
बाक आहे . आधी या वषाची काही बँक खाती कायरत नसून सदर ताळमेळiपासून
उ वणा या न दीचा भिव यात या जे हा सापडतील ते हा परीणाम घे यात येईल

या

४) येणे असले या रकमा (Receivables):थावर मालम ा , लेख परी ण , ज म मृ यु , आरो य आिण जकात िम याजोगे
येणी या या खा यांनी मािहती पुरिव या या आधारावर घे यात आली आहे . वष िनहाय
िम याजो या येणे रकमांचे िवगतवारी जी पाणीखा या या आिण मालम ाकर , पाणी कर
बाबतीत आहे आिण या माणे एकं दर र म जी खा याने िनि त के ला ती सामील के लेली
आहे.

५) वापरता येणा -या व तू िवषयी (Inventory):वापर या जाणा या व तू या वषभरातील खच समजून , संबिं धत खा याने
कळिव या माणे ३१/०३ रोजी असले या िश लक माल , खप झाले या मालाशी समायोिजत
क न साठा हणून दाखिव यात आली आहे.
६) आक मीक देणी (Contingent Liabilties):ताळे बद
ं या तारखेनत
ं र उ वणा या आकि मकता आिण घटना ए.स .४ नुसार
आकाि मक देणी दाखिवली आहे .

७) तरतूदी (Provisions):वषभराम ये उध ाया खच आिण देणी या यासाठी के लेली तरतूद िह संबिं धत
महसूली खचास आकारली आहे.

८) पूव या वषासाठी या साठले या आगाऊ रकमा (Accumulated advance related to
earlier years) :िविवद खा यांना आिण िवभागाकडील कायालयांना खच कर यासाठी दले या
रकमांचा समावेश " इतरांना दले या आगाऊ रकमा " या म ये आहे ,

१७७२.२५ ल

इत या रकमेचे समायोजन दघ काळापासून अिनण त आहे. वरील नमूद र म आगाऊ रकमा
यािशषाखाली असून या महसूली खच हणून दाखािविनयात आले या नाहीत.सदर रकमेची
वषिनहाय व खातेिनहाय िवगतवारी द री उपल ध असली तरी सुधा वेळखाऊ असणारे हे
काम आिण यातून काय िन पन होईल हा

ल ात घेऊन या रकमांची तपासणी आिण यांचे

सामायो नेचे काम होती घेतलेली नाही. तसेच या कामाम ये काही गती नस या मुळे आिण
या रकमेतील काही भाग उलगडेल याची श यता कमी अस यामुळे सदर र म
महानापािलका िनधी / राखीव िनधी या मधून कमी क न दाखिव यात आला आहे .

९.गृहकजावरील

ाज(Interest On Housing Loan):-

संबिं धत पूरेशी न द उपल ध नस यामुळे कमचायाना दले या गृहकजावरील
ाज हे उपा जत प तीने िवचारात घेतले नाही.

१०.महापािलका िनधी खाते(Municipal Fund Account):या म ये महानगरपािलके ने दािय वापे ा जा त असलेली वरकड (Surplus )
दशिवली आहे. आ थक वष २०१२-१३ सालासाठी महापािलका िनधीम ये काही समायोजन
के ले आहे ते खालील माणे आहे.

तपिशल

र म पये

र म पये

(लाखाम ये)

(लाखाम ये)

आरं भी या िववरण प ानुसार दनांक १/०४/२०१२ रोजीची िश लक

१०९४१६.
७

अिधक
जुने धनको:-

०.००

िवशेष िनधाला / िन प
े िनधीला ह तांतरण के ली ( द.११.०८.२०११ रोजी लेखा
अिधकारी या यासोबत झाले या सभेनस
ु ार )
कर खाते :-

०.००

िवशेष िनधाला / िन प
े िनधीला ह तांतरण के ली
महापािलका िनधी ा ी :-

.१

िवशेष िनधाला / िन प
े िनधीला ह तांतरण के ली
रे वे पूल राखीव िनधी :-

०.००

िवशेष िनधाला / िन प
े िनधीला ह तांतरण के ली
वेतन राखीव िनधी :-

०.००

िवशेष िनधाला / िन प
े िनधीला ह तांतरण के ली
डा े ागृह राखीव िनधी :िवशेष िनधाला / िन प
े िनधीला ह तांतरण के ली

०.००

तपिशल

जिमन - डी.आर .सी .

र म पये

र म पये

(लाखाम ये)

(लाखाम ये)

०.००

आ थक वष सन २०१२-१३ मधील भु-संपादन
जिमन – सोयीसुिवधा

०.००

आ थक वष सन २०१२-१३ मधील भु-संपादन
जिमन - डी.आर .सी . र ते :-

०.००

आ थक वष सन २०१२-१३ मधील भु-संपादन
इतर समावेश

१७२६१.
५६
१७२६१.६६

एकू ण अिधक
वजा
सन ०६-०७ साठीची करांची एकि त येणी :-

०.००

संबिं धत खा याने दले या मािहतीनुसार येणे असले या रकमेचे समायोजन
के ले
कर खा याची द.३१/०३/२००५ पयतची येणी :-

०.००

संबिं धत खा याने दले या मािहतीनुसार येणे असले या रकमेचे समायोजन
के ले

बँक ऑफ महारा खाते .१२५ उथळसर अदा न के लेली र म :-

०.००

द.३०/०३/२००७ रोजी .७५९७.२९ ची न द महापािलका िनधीम ये
घेतली परं तू बँक या िववरणप म ये न द पुढील मिह यात घेत यामुळे
झाले या आरं भी या िशलक मधील फरक .
िनिवदा अनामत / सुर ा अनामत :मे. एस.एम. सी . इ

०.००

ा कचर ा.िल यांची पावती

. २४४८

द.१८/१०/०३ आिण पावती . ३०४१ द. २८/११/०३ बरोबर
समायोिजत र म , तसेच मे. टे डड कॅ

कशन यांची पावती . ३६७०

द. २५/०३/०३ बरोबर समायोिजत के लेली र म ..
िनिवदा अनामत / सुर ा अनामत :-

०.००

ठाणे महानगरपािलका - जे.एन.एन.यु.आर.एम क पासाठी जमीनीवरील
मलिन:सारण कामी ठाणे महानगरपािलके या माणशीर ट े वारीने देय
असले या िनधीची र म .
जल दुषण कर :-

०.००

सन १९८४ ते २००७ या कालावधीसाठी मा. जल दुषण करासाठी अदा
के लेली र म
िनवडणूक िनधी
िवशेष िनधाला / िन प
े िनधीला ह तांतरण के ली
इतर िनधी

७.७९३१
०

०.०६०१
९

एकू ण वजा र म
महापािलका िनधीशी सामायोजीत िन वळ र म
समायोजन के यानंतर महापािलका िनधी :-

७.८५३२९
१७२५३.८१
१२६६७०.५५

अिधक:
िवगीयोगानंतर नफा तोटा द.०१/०४/२०१२ रोजी

१४८०४८
.३९

सन २०१२-१३ ची वरकड (surplus)

२८३६.८
१

एकू ण वरकड (Surplus ) द. ३१/०३/२०१३ रोजी
महानगरपािलका िनधी द. ३१/०३/२०१३ रोजी

१५०८८५.२
२७७५५५ .७५

