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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधा रत व सन २०२२ २०२३ चे मूळ अंदाजप काचा संि गोषवारा

अ. तपिशल
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

आरंिभची िश क

अ महसुली जमा
अ अंदाजप क

क अंदाजप क

प अंदाजप क
एकूण महसुली जमा

ब भांडवली जमा

अ अंदाजप क
क अंदाजप क

प अंदाजप क

एकूण भांडवली जमा
एकुण जमा

एकुण जमा आरंिभची िश क

अ महसुली खच
अ अंदाजप क

क अंदाजप क

प अंदाजप क
एकूण महसुली खच

ब भांडवली खच

अ अंदाजप क
क अंदाजप क

प अंदाजप क

एकूण भांडवली खच
इ इतर िनधी ंकडे वग

अ मनपा इतर िनधीकडे वग

७ वा वेतन आयोग
िनधी

आग सुर ा िनधीकडे वग

कज िनवारण िनधी
घसारा िनधी

ध ंतरी ा थ योजना

पे शन अंशदान िनधी िह ा
वाहन घसारा िनधी
वाहन वहार िवभाग कमचारी
पगार ितपूत
िवकास िनधी

िवमा वै कीय
वेतन िनधी

सेवािनवृ ी वेतन िनधी िह ा

एकुण

ब क रा शासन पुर ृ त
योजनांना मनपा िह ा वग
अमृत २ ०

अमृत योजना पाणीपुरवठा

अमृत योजना मलिन सारण
क शासन पुर ृ त योजना
अंतगत भांडवली वग
पंत धान आवास योजना

ाट िसटी योजना

भारत योजना
एकुण

एकुण िनधी

एकुण खच
अखेरची िश क

1



िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

२०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप काचा िवभागवार

जमा खच

अ अंदाजप क

अ. िवभागाचे नाव जमा खच

आरंिभची िश क

नगरसिचव िवभाग

सामा शासन िवभाग
अ ेि य कायालय

शासन
ब ेि य कायालय

शासन
क ेि य कायालय

शासन
ड ेि य कायालय

शासन
इ ेि य कायालय

शासन
फ ेि य कायालय

शासन
ग ेि य कायालय

शासन
ह ेि य कायालय

शासन
लेखा व िव िवभाग

मु लेखाप र ण िवभाग

िनवडणुक िवभाग

कायदा िवभाग

भुमी आिण िजंदगी िवभाग
नगररचना व िवकास

िवभाग
बांधकाम परवानगी व
अनािधकृत बांधकाम

िवभाग
अित मण िवभाग

परवाना िवभाग

अि शमन िवभाग

थाप ग मु ालय

थाप मु कायालय

थाप ह मु ालय

थाप अ मु ालय

थाप ब मु ालय

थाप क मु ालय

थाप ड मु ालय

थाप इ मु ालय

थाप फ मु ालय

2



अ ेि य थाप िवभाग

ब ेि य थाप िवभाग

क ेि य थाप िवभाग

ड ेि य थाप िवभाग

इ ेि य थाप िवभाग

फ ेि य थाप िवभाग

ग ेि य थाप िवभाग

ह ेि य थाप िवभाग

िवद्युत मु कायालय

िवद्युत अ े ीय कायालय

िवद्युत ब े ीय कायालय
िवद्युत क े ीय

कायालय
िवद्युत ड े ीय कायालय

िवद्युत इ े ीय कायालय
िवद्युत फ े ीय

कायालय
िवद्युत ग े ीय कायालय

िवद्युत ह े ीय कायालय

आरो मु कायालय

पशुवै कीय िवभाग

उ ान िवभाग

ीडा िवभाग
मािहती व जनसंपक

िवभाग
म वत भांडार िवभाग

मािहती व तं ान िवभाग
म वत त ार िनवारण
क संगणीकृत नागरी

सुिवधा क
सुर ा िवभाग

अणुिवद्युत व दूरसंचार
िवभाग

अिभलेख क
वाहनदु ी कायशाळा

िवभाग
कामगार क ाण िवभाग

कर संकलन िवभाग

थािनक सं था कर िवभाग

वाहन वहार िवभाग
पयावरण अिभयांि की

िवभाग
आप ी व थापन िवभाग

िवशेष िनयेजन ािधकरण
कै आचाय अ े रंगमंिदर

संत तुकारामनगर
कै िनळु फुले ना गृह
कै अंकुशराव लांडगे

े ागृह भोसरी
एकूण
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अ. वभागाचे नाव जमा खच
1 भाग दोन भांडवली 4,10,00,00,000 14,32,77,24,696
2 अंदाजप क क (महसुली ) 84,59,19,000 3,07,71,42,991
3 अंदाजप क क (भांडवली ) 0 2,98,85,63,000
4 अंदाजप क प (महसुली ) 97,85,15,000 9,55,97,35,725
5 अंदाजप क प (भांडवली ) 0 17,05,22,000

6 सेवािनवृ ी वेतन व अंशदान िनधी ह सा 0 3,21,00,00,000

7 PMPMPL िनधी 0 2,19,38,00,000
8 पाणी पुरवठा वषेश योजना िनधी 0 2,00,00,00,000
9 आग सुर ा िनधीकडे वग 0 1,00,000

10 वाहन घसारा िनधी  0 5,00,00,000
11 ध वंतर  वा थ योजना 0 19,00,00,000
12 वै क य वमा 0 10,00,00,000
13 अमृत योजना 0 0
14 माट िसट  योजना 0 50,00,00,000
15 पंत धान आवास योजना 0 10,00,00,000
16 घसारा िनधी  0 5,00,00,000
17 ७ वा वेतन आयोग 0 65,00,00,000
18 अमृत २.० 0 1,00,00,000

19
क शासन पुर कृत योजना अंतगत भांडवली 
वग 0 1,00,00,000

20
वाहन यवहार वभाग कमचार  पगार 
ितपूत 0 0

21 व छ भारत योजना 0 10,00,00,000
22 अमृत योजना - जलिन:सारण 0 32,00,00,000
23 वकास िनधी  0 0
24 वेतन िनधी 0 15,00,00,000
25 कज िनवारण िनधी  0 10,00,00,000

एकुण 5,92,44,34,000 39,85,75,88,412
एकूण अ अंदाजप क 43,64,11,36,000 11,70,87,62,143
एकूण जमा - खच 49,61,65,16,590 49,56,63,50,556
अखेरची िश लक 5,01,66,034

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२२ -२०२३ चे अंदाजप काचा िवभागवार

जमा - खच 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधा रत व सन २०२२ २०२३ चे मूळ अंदाजप क

जमा गोषवारा

िवभाग / लेखािशष
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधा रत व सन २०२२ २०२३ चे मूळ अंदाजप क

खच गोषवारा

िवभाग / लेखािशष
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 

सन २०२२-२०२३ 

अिंदाजपत्रक 

पवभागवार जमा-खचच  
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधा रत व २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप काचा संि जमा खच गोषवारा

जमा

अ. तपिशल
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

सामा
शासन

िनयोजन व
िनयमन

सावजिनक
बांधकाम

आरो

ता व घनकचरा
व थापन

नागरी
सुिवधा

शहरी
वनीकरण

शहरी गरीबी िनमूलन
व समाज क ाण

इतर
सेवा

महसुल

खच

अ. तपिशल
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

सामा
शासन

िनयोजन व
िनयमन

सावजिनक
बांधकाम

आरो

ता व घनकचरा
व थापन

नागरी
सुिवधा

शहरी
वनीकरण

शहरी गरीबी िनमूलन
व समाज क ाण

इतर
सेवा

महसुल
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधा रत व २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप काचा िवभागिनहाय संि गोषवारा

जमा

सामा शासन

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

नगरसिचव िवभाग

सामा शासन िवभाग

अ ेि य कायालय शासन

ब ेि य कायालय शासन

क ेि य कायालय शासन

ड ेि य कायालय शासन

इ ेि य कायालय शासन

फ ेि य कायालय शासन

ग ेि य कायालय शासन

ह ेि य कायालय शासन

मािहती व जनसंपक िवभाग

मािहती व तं ान िवभाग

कायदा िवभाग

लेखा व िव िवभाग

िनवडणुक िवभाग

भुमी आिण िजंदगी िवभाग

म वत भांडार िवभाग

वाहनदु ी कायशाळा िवभाग

सुर ा िवभाग

वाहन वहार िवभाग

एकूण

िनयोजन व िनयमन

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

नगररचना व िवकास िवभाग

बांधकाम परवानगी व अनािधकृत बांधकाम िवभाग

िवशेष िनयेजन ािधकरण

अित मण िवभाग

एकूण

सावजिनक बांधकाम

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

थाप मु कायालय

िवद्युत मु कायालय

अणुिवद्युत व दूरसंचार िवभाग

एकूण
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आरो

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

वै कीय मु कायालय

यशवंतराव च ाण ृती ालय

वािहका िवभाग

एकूण

ता व घनकचरा व थापन

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

आरो मु कायालय

पशुवै कीय िवभाग

एकूण

नागरी सुिवधा

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

पाणीपुरवठा मु कायालय

शु द अशु द जलउपसा क पाणीपुरवठा िवभाग

अ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

ब ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

क ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

ड ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

इ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

फ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

ग ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

ह ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

कै आचाय अ े रंगमंिदर संत तुकारामनगर

कै अंकुशराव लांडगे े ागृह भोसरी

कै िनळु फुले ना गृह

एकूण

शहरी वनीकरण

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

उ ान िवभाग

ीडा िवभाग

पयावरण अिभयांि की िवभाग

एकूण

शहरी गरीबी िनमूलन व समाज क ाण

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

मिहला व बालिवकास क िवभाग

नागरव ी िवकास योजना िवभाग

झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन शासन िवभाग

एकूण

11



इतर सेवा

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

ाथिमक िश ण िवभाग

मा िमक िश ण िवभाग

औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी

साई शारदा मिहला औ ोिगक िश ण क
कासारवाडी

कामगार क ाण िवभाग

म वत त ार िनवारण क संगणीकृत नागरी सुिवधा
क

एकूण

महसुल

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

कर संकलन िवभाग

थािनक सं था कर िवभाग

परवाना िवभाग

एकूण

एकूण

12



िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधा रत व २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप काचा िवभागिनहाय संि गोषवारा

खच

सामा शासन

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

नगरसिचव िवभाग

सामा शासन िवभाग

अ ेि य कायालय शासन

ब ेि य कायालय शासन

क ेि य कायालय शासन

ड ेि य कायालय शासन

इ ेि य कायालय शासन

फ ेि य कायालय शासन

ग ेि य कायालय शासन

ह ेि य कायालय शासन

मािहती व जनसंपक िवभाग

मािहती व तं ान िवभाग

कायदा िवभाग

लेखा व िव िवभाग

मु लेखाप र ण िवभाग

िनवडणुक िवभाग

अिभलेख क

भुमी आिण िजंदगी िवभाग

म वत भांडार िवभाग

वाहनदु ी कायशाळा िवभाग

सुर ा िवभाग

आप ी व थापन िवभाग

मनपा िह ा

वाहन वहार िवभाग

एकूण

िनयोजन व िनयमन

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

नगररचना व िवकास िवभाग

बांधकाम परवानगी व अनािधकृत बांधकाम िवभाग

िवशेष िनयेजन ािधकरण

एकूण

सावजिनक बांधकाम

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

थाप मु कायालय

थाप अ मु ालय

थाप ब मु ालय

थाप क मु ालय

थाप ड मु ालय

थाप इ मु ालय

थाप फ मु ालय

थाप ग मु ालय

थाप ह मु ालय

अ ेि य थाप िवभाग

ब ेि य थाप िवभाग

क ेि य थाप िवभाग

ड ेि य थाप िवभाग

इ ेि य थाप िवभाग

फ ेि य थाप िवभाग

ग ेि य थाप िवभाग

ह ेि य थाप िवभाग

थाप उ ाने

13



िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

िवद्युत मु कायालय

िवद्युत अ े ीय कायालय

िवद्युत ब े ीय कायालय

िवद्युत क े ीय कायालय

िवद्युत ड े ीय कायालय

िवद्युत इ े ीय कायालय

िवद्युत फ े ीय कायालय

िवद्युत ग े ीय कायालय

िवद्युत ह े ीय कायालय

अणुिवद्युत व दूरसंचार िवभाग

एकूण

आरो

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

वै कीय मु कायालय

कुटंुब क ाण िवभाग

यशवंतराव च ाण ृती ालय

वािहका िवभाग

एकूण

ता व घनकचरा व थापन

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

आरो मु कायालय

अ ेि य कायालय आरो िवभाग

ब ेि य कायालय आरो िवभाग

क ेि य कायालय आरो िवभाग

ड ेि य कायालय आरो िवभाग

इ ेि य कायालय आरो िवभाग

फ ेि य कायालय आरो िवभाग

ग ेि य कायालय आरो िवभाग

ह ेि य कायालय आरो िवभाग

पशुवै कीय िवभाग

एकूण

नागरी सुिवधा

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

पाणीपुरवठा मु कायालय

शु द अशु द जलउपसा क पाणीपुरवठा िवभाग

अ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

ब ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

क ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

ड ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

इ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

फ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

ग ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

ह ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

भुयारी गटर मल िन सारण िवभाग

से र २३ िवभाग

एकूण

शहरी वनीकरण

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

उ ान िवभाग

ीडा िवभाग

पयावरण अिभयांि की िवभाग

एकूण

शहरी गरीबी िनमूलन व समाज क ाण

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मिहला व बालिवकास क िवभाग

नागरव ी िवकास योजना िवभाग

झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन शासन िवभाग

14



िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन थाप िवभाग

एकूण

इतर सेवा

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

ाथिमक िश ण िवभाग

मा िमक िश ण िवभाग

औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी

साई शारदा मिहला औ ोिगक िश ण क कासारवाडी

कामगार क ाण िवभाग

म वत त ार िनवारण क संगणीकृत नागरी सुिवधा क

एकूण

महसुल

िवभाग
सन २०२०-२०२१

जमा/खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

कर संकलन िवभाग

थािनक सं था कर िवभाग

परवाना िवभाग

एकूण

एकूण
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधारीत व सन २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप क

महसुली जमा लेखािशषिनहाय

लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

करमणुक कर
सामा कर
िवशेष साफसफाई कर

पाणीपुरवठा लाभकर
मल वाह सुिवधा लाभकर
र ाकर

पाणीप ी

जाहीरात कर

आयात कर अनामत
परतावा १० ट े वसुली सह

थािनक सं था कर

पाणीकरापासुन
उपकर ईरीगेशन िवभाग

िश ण कर रबेट

रोजगार हमी कर रबेट

व ु व सेवाकर भरपाई

16



लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

थािनक सं था कर
मु ांक शु अिधभारापोटी

िमळालेली र म

भाग रीय सव कारची
भाडे

भाडे ारपाल व फलक
बोड

भाडे े ागृह िनवास

भाडे शाळा इमारत

भाडे े ागृह
भाडे कंुडी
भाडे कँटीन व ॅक

काऊंटर
भाडे अ ूघर
भाडे मोकळी जागा

इमारती गाळे
भाडे दारपाल व फलक
भाडे जाहीरात फलक व

जागा
भाडे वॉटर पाक
भाडे जलतरण तलाव
भाडे ायामशाळा
भाडे प ा फी

भाडे अिधकारी िनवास

भाडे सोडीयम ेपर पोल
जागा

भाडे वाहतुक नगरी
मोकऴी जागा

भाडे झोपडप ी जमीन

भाडे वाहनतळ

17



लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

शु ठेकेदार नोंदणी व
नुतनीकरण

शु हॉ  टल नोंदणी
शु आिकटे परवाना
शु वै कीय काड व

फॉम
शु नोंदणी
फी सोनो ाफी सटर

नोंदणी

शु मंडप परवाना

शु मंडप परवाना
शु जािहरात परवाना
शु पाळीव कु ा

परवाना
शु उ ोग परवाना

शु िबंग परवाना

शु िववाह नोंदणी
माणप

शु पयावरण ना
हरकत दाखला

शु न ल
शु ज मृ ु नोंदणी

माणप
शु थकबाकी

नस ाचा दाखला
शु शाळा दाखला

शु िमळकत उतारा

शु झोन दाखला
शु भाग नकाशा

िवकास शु िनधी
िवकास ह ांतरण ह

शु
यु डी सी पी आर २०२०

ि मीयम चाजस

अ भाग शु वसुली

दंड अती मण

दंड ठेकेदार
अवैध बांधकाम शा ी
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लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

ब भाग शु वसुली
दंड थािनक सं था कर
क भाग शु वसुली

ड भाग शु वसुली
इ भाग साफसफाई

दंड
फ भाग साफसफाई

दंड
ग भाग साफसफाई

दंड
ह भाग साफसफाई

दंड
दंड कचरा
दंड िवलंब शु उ ोग

धंदा वसाय साठी परवाना
दंड िवलंब जािहरात

परवाना
दंड शा ी िवलंब शु

दंड अित मण
अित मण दंड
शु दंड बांधकाम

राडारोडा
दंड अित मण िवभाग

फी वाचनालय वगणी
फी झोपडप ी ह ांतर
शु पी जी आय वाय

सी एम एच पी सी एम सी
वसतीगृह

शु पी जी आय वाय
सी एम एच पी सी एम सी

वेश
शमन शु

फी वेश
कंुगफु कराटे िश ण
टारगेट िव ी रायफल

शुिटंग िश ण क
फी इमारत परवाना
फी नळ कने न
शु मनपा कर शा ी

वॉरंट
फी िश ण
फी िश ण

फी डेनेज कने न

फी नाव समािव करणे
फी िश क सेवकभरती
फी िमळकत ह ांतर

नोटीस
शु वग
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फी झोपडप ी ओळखप
शु एक ीत सेवा
फी ायाम शाळा व

धा वेश
फी िविवध खेळापासून

इतर शमन शु वसुली
शािमत संरचना शु
िश ण

योगा िश ण
फी सांगीितक शै िणक
शु पी जी आय वाय

सी एम एच पी सी एम सी
ंथालय

फी अगाऊ ह् ांतर
फॉम फी ह ांतर द
फी वारसनोंद

फी वारसह सोड
फी भुवाटप ह ांतर

फी हॉटेल वे
फी सेि क टँक सफाई

फी ईसीजी तपासणी
भाडे िगयारोहन िभंत

े िटंग ाऊंड लॉ टेिनस व
इतर मैदान

शु चाचणी
वै कीय सेवा भा ाने देणे
फी योगशाळा तपासणी
फी िकरण तपासणी
फी श ीया

शु सुती

फी औषधोपचार
फी तपासणी व

स ा
र पेढी

फी िफजीओथेरपी
फी इ ीनेटर
फी अ ा

साऊंड सोनो ाफी
फी संलगणता
फी केस पेपर
ग भाग शु वसुली

साफसफाई
फी सेवा
ह भाग शु वसुली

साफसफाई
खाजगी िव ाथ बस पास

२५ र म जमा
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सुधारीत अथसंक
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इ भाग शु वसुली
साफसफाई

फी िशतगृह
फ भाग शु वसुली

साफसफाई
शु बेड
फी ादा वजन इ ीनेटर

फी उ ान
फी पोह ाची

शु छाननी
फी तपासणे करणे साठी

भेट
शु शासकीय सेवा
मंजूर िवकास योजना

अिभ ाय
फी सेट बँक चेिकंग
पाणी पुरवठा सुिवधा

आकार
अनिधकृत जािहरात फलक

काढ ाचा खच वसूली
फी नाव कमी करणे

भाग रीय सव कारची
फी

ज ी िललाव खच वसूली
कॉलेज फी आिण पाणी

तपासणी फी

मतदार यादी व फॉम िव ी

फी िनिवदा फॉम
फी फॉम िव ीने
फी पी जी आय

वाय सी एम एच पी सी एम सी
फाम

संकीण फी अज वाटप
संकीण माणीत त
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सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

शु सािह िव ीने
जुने वाहन इतर सामान व

भंगार िव ी

र ी िव ी

भाडे वाहीका

अनुदान वाचनालय
अनुदान वसाय कर

अनुदान ोअरेज टॅ
अनुदान जमीन महसुल व

िबनशेत
अनुदान कोट
अनुदान करमणूक कर

शासिकय सहा
अनुदान इतर
अनुदान कोरोनािन धी

शासन
अनुदान शासन िह ा
अनुदान शासिकय

िव ावेतन ितपुित

लाभाथ िह ा अजंठा
नगर व िमिलंद नगर

ािधकरणाकडुन िवकास
कायासाठी िमळणारा िह ा

अनुदान प पोिल ओ
लसीकरण

मागासवग य व शहरी
गरीब शा १० सहभाग
शु

ािधकरण परतवा जमा
सी एस आर जमा
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ाज एफ एफ डी

ाज मुदत ठेव

ाज घरबांधणी

ाज वाहन कज

ाज संगणक कज

ाज मोबीलायझेशन
अ◌ॅड ा वरील ाज

ाज थािनक सं था
करावरील

अनामत ज

िनवडणूक अनामत ज

कमचारी राजीनामा पगार
वसूली

भाडे खाजगी वाहन वापर

दंड कमचारी

सेवािनवृ ी वेतनपोटी जमा
राजीनामा पगार जमा
जादा वापर दुर नी

मोबाईल

इतर जमा

िवलंब आकार
िनः समथ

अिधकारी कमचारी चलन वलन
साधने

इतर जमा

पो ल ँप
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खडी मु म र ा तयार
करणे ड ु बी एम्

फी माहीती अिधकार
फी मािहती अिधकारी
फी मािहती अिधकारी

इतर जमा
ंथालयीन गहाळ पु क

फी वसूली
प रवहन िवभागास अदा

केले ा र ामेपोटी जमा
सीएमई कडून पाणी

पुनवापरासाठी ा कामाकरीता
व पीसीएनडीटी कडून
गॆसदाहीनीसाठी येणारी र म

इतर जमा पी जी आय
वाय सी एम एच

पी जी आय वाय सी एम
एच पी सी एम सी सवसाधारण
अनामत

पी जी आय वाय सी एम
एच पी सी एम सी वसतीगृह
अनामत

पी जी आय वाय सी एम
एच पी सी एम सी ंथालय
अनामत

पी जी आय वाय सी एम
एच पी सी एम सी शै िणक
शु

इतर जमा
फी मािहती अिधकारी
राजीवगांधी जीवनदायी

योजना
तारण अनामत
शु कज ना हरकत

दाखला
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधारीत व सन २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप क

भांडवली जमा लेखािशषिनहाय

लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

र ा दु ी भरपाई

र ा अनुदान

महापािलका भांडवली क ासाठी कजरोखे
उभारणे
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

महसुली खच�-लेखािशष�िनहाय

लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

210-Establishment Expenses

21010-Salaries, Wages and Bonus

01-वेतन व भ�े 5,79,62,89,302 7,26,03,26,292 6,79,20,10,874 8,07,31,98,404

02-बोनस तथा सानु�ह अनुदान 46,44,24,883 53,59,44,200 55,83,35,400 64,01,04,741

03-७ वा वेतन आयोग 1,12,81,51,249 1,10,00,00,000 1,40,00,00,000 65,00,00,000

04-मानधन / रोजंदारी / बा��ोता�दारे
मनु�बळ पुरवठा

43,76,98,027 48,61,93,800 47,14,54,500 77,95,72,000

05-मानधन-उप�व शोधपथक 22,983 4,10,000 60,000 4,10,000

06-मुशािहरा - �शासिकय शु� वसुली 20% 1,28,908 1,92,500 1,92,500 2,00,000

07-मुशािहरा वाटप 0 5,10,000 60,000 5,10,000

08-मानधन - बालवाडी िशि�का 2,61,26,872 3,00,00,000 3,10,00,000 3,41,00,000

09-मुशािहरा - साफसफाई दंड वसुली २०% 1,78,240 19,40,000 7,75,000 19,40,000

10-ठेकेदार खच� - घंटागाडी 6,28,85,780 7,30,50,000 7,30,50,000 8,87,00,000

11-मानधन - शाळा िशपाई 6,000 60,000 60,000 60,000

12-मानधन - शाळा सफाई सेवक 13,51,860 15,00,000 75,00,000 42,00,000

13-मानधन - बँड 0 11,000 10,000 10,000

14-मानधन - S.A.I �िश�क 0 2,00,000 2,00,000 2,00,000

15-िवशेष भुमी संपादन अिधकरी (वग�1व2) 2,02,50,276 2,00,00,000 2,00,00,000 2,00,00,000

16-िव�ावेतन 95,77,401 1,10,00,000 60,00,000 1,10,00,000

17-मानधन - पी.जी.आय, वायसीएमएच,
अ�ापक व कम�चारी

5,10,15,885 6,50,00,000 1,30,00,000 5,00,00,000

18-िव�ावेतन - पी.जी.आय, वायसीएमएच
पद�ु�र िनवासी िव�ाथ�

3,42,64,258 4,95,00,000 6,05,00,000 5,00,00,000

19-मानधन - पशुगणना कामी येणारा खच� 0 0 0 30,00,000

21010-Salaries, Wages and BonusTotal 8,03,23,71,924 9,63,58,37,792 9,43,42,08,274 10,40,72,05,145

21020-Benefits and Allowances

01-कम�चारी िवमा योजना 1,12,336 6,60,000 6,60,000 10,00,000

02-रजा �वास भ�ा 21,99,500 2,06,37,800 2,46,34,400 2,12,50,500

03-गणवेश िशलाई 11,220 23,30,800 53,000 15,000

04-�िश�ण - कम�चारी 0 21,000 16,000 21,000

05-�िश�ण -कम�चारी व अिधकारी 3,10,808 19,30,000 13,10,000 74,00,000

06-अपंग िश�ंकाकरीता तीनचाकी वाहन खरेदी 0 2,00,000 2,00,000 2,00,000

07-िवमा - वै�कीय 7,00,00,000 25,23,00,000 0 10,00,00,000

08-वै�िकय खच� �ितपुत� 11,32,144 29,70,000 59,90,000 43,00,000

09-मिहला त�ार िनवारण सिमती 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

10-कुटंुब क�ाण श�ि� या खच� �ितपुत� 0 1,10,000 50,000 50,000

11-मानधन व सभाभ�ा - मा.नगदसद� 2,39,03,200 2,75,00,000 2,75,00,000 2,75,00,000

12-गणवेश िशलाई 0 5,000 0 0

14-ध�ंतरी �ा�थ योजना 10,78,57,700 15,91,49,000 15,00,00,000 19,00,00,000

15-गणवेश खरेदी भ�ा 0 2,50,00,000 2,50,00,000 2,00,000

16-�िश�ण - मा स�ानिनय नगर सद� 47,250 25,00,000 25,00,000 25,00,000

21020-Benefits and AllowancesTotal 20,58,39,842 49,54,13,600 23,80,13,400 35,45,36,500

21030-Pension

01-पे�शन अंशदान िनधी िह�ा 14,37,34,914 20,00,00,000 20,00,00,000 20,00,00,000

02-सेवािनवृ�ी वेतन िनधी िह�ा 2,01,49,00,000 1,99,00,00,000 2,42,00,00,000 3,01,00,00,000

21030-PensionTotal 2,15,86,34,914 2,19,00,00,000 2,62,00,00,000 3,21,00,00,000

21040-Other Terminal & Retirement Benefits

01-रजा वेतन, िनवृ�ी वेतन वग�णी 30,95,350 33,00,000 33,00,000 33,00,000
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02-कोरोना िवषाणू सुर�ा कवच योजना 0 1,00,00,000 59,00,000 1,00,00,000

21040-Other Terminal & Retirement
BenefitsTotal 30,95,350 1,33,00,000 92,00,000 1,33,00,000

210-Establishment ExpensesTotal 10,39,99,42,030 12,33,45,51,392 12,30,14,21,674 13,98,50,41,645

220-Administrative Expenses

22010-Rent, Rates and Taxes

01-भाडे - इमारत 0 12,10,000 1,50,000 11,50,000

02-भाडे - म.न.पा. कम�चारी /अिधकरी
िनवास�थान

0 55,000 55,000 55,000

03-जमीन महसूल व िबनशेतसारा 1,77,65,047 55,000 55,000 15,00,000

04-मालम�ा कर - म.न.पा. िमळकती 0 55,000 55,000 5,00,000

05-भाडे - जकात नाका 0 10,00,000 10,00,000 10,00,000

06-भाडे - शाळा इमारत 0 11,000 11,000 11,000

07-सामा� कर 85,654 45,00,000 15,00,000 45,00,000

08-शु� - शासनाकडे जमा करावयाचे झोपडप�ी
ह�ांतरण शु�

0 11,00,000 11,00,000 11,00,000

22010-Rent, Rates and TaxesTotal 1,78,50,701 79,86,000 39,26,000 98,16,000

22011-Office maintenance

01-मा. महापौर �य िनयमन खच� 1,99,709 2,00,000 2,00,000 2,00,000

02-टायर �ूब खरेदी 4,27,501 63,28,800 51,79,000 73,16,500

03-ठेकेदार प�दतीने सुर�ा �व�था 34,97,44,827 36,00,00,000 36,50,00,000 40,00,00,000

04-िवद्युत खच� 0 23,00,000 0 23,00,000

05-चहापान खच� - �े�ीय सिमती 1,05,767 8,54,500 6,94,500 9,25,000

06-पाणीप�ी - उ�ाने 16,281 60,000 60,000 1,00,000

07-िवद्युत खच� 3,69,08,884 6,98,00,000 6,31,52,000 8,00,00,000

08-पाणीप�ी - मनपा िमळकतीची 9,80,00,000 4,05,77,000 0 20,00,000

09-िवद्युत खच� - सौरउजा� 0 16,50,000 16,50,000 25,00,000

10-सी.सी.टी.�ी. यं�णा 0 35,00,000 5,00,000 30,00,000

11-मनपा िमळकतीची पाणीप�ी िबले 11,46,43,211 13,92,30,000 0 70,00,000

12-ठेकेदारी प�तीने काळजीवाहक नेमणे 0 2,00,00,000 20,00,000 2,00,00,000

22011-Office maintenanceTotal 60,00,46,180 64,45,00,300 43,84,35,500 52,53,41,500

22012-Communication Expenses

01-टपाल खच� 3,40,142 15,74,400 15,67,900 16,29,400

02-िलज लाईन /आय.एस.डी.एन./वाय-फाय 2,02,61,034 1,50,00,000 2,58,45,000 2,50,00,000

03-दुर�नी 0 6,100 6,100 6,100

04-पो� पास�ल 0 2,000 2,000 2,000

05-मनपाचेिविवध अिधकारी / पदािधकारी
लघुसंदेश �ारे िविवध काय��माची मािहती देणे

0 5,06,000 2,00,000 5,00,000

06-दुर�नी खच� - सव� िवभाग 7,23,059 8,80,000 10,00,000 10,00,000

07-�मण �नी खच� - मनपा पदािधकारी व
अिधकारी

21,78,028 20,00,000 25,00,000 30,00,000

08-�ॉडबँड खच� - मनपा अिधकारी व अिभयंते 0 5,00,000 5,00,000 5,00,000

09-ISDN, PRI line खच� - सव� काया�लय 2,78,092 7,70,000 22,00,000 25,00,000

22012-Communication ExpensesTotal 2,37,80,355 2,12,38,500 3,38,21,000 3,41,37,500

22020-Books & Periodicals

01-पु�के व िनयतकािलके खरेदी 1,05,678 9,85,000 6,05,000 12,33,000

22020-Books & PeriodicalsTotal 1,05,678 9,85,000 6,05,000 12,33,000

22021-Printing and Stationery

01-छपाई 1,14,24,114 2,16,78,500 1,64,01,500 2,16,82,500

02-लेखनसािह� 44,84,818 75,11,200 59,81,700 80,21,000

03-�ा�ीक क�र खरेदी 0 42,500 31,500 46,000

04-फाम� रिज�र छपाई 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

05-नकाशा व त�े 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

06-लेखन सािह� 0 2,000 2,000 5,000

22021-Printing and StationeryTotal 1,59,08,932 2,94,34,200 2,26,16,700 2,99,54,500

22030-Travelling & Conveyance

01-�वास खच� - मा. महापौर 0 1,50,000 1,50,000 1,50,000

02-�वास खच� - मा. उप महापौर 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

03-�वास खच� - मा.अ�� �थायी सिमती 0 50,000 50,000 50,000

04-�वास खच� - मा. �थायी सिमती 0 30,000 30,000 30,000

05-�वास खच� - मा.�े�ीय अ�� 0 10,000 10,000 10,000
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06-�वास खच� - मा.अ�� दौ-यासाठी 0 5,00,000 2,00,000 5,00,000

08-�वास खच� - �े�ीय सिमती 10,00,315 26,32,000 29,22,000 36,00,000

09-�वास खच� - मा. िवशेष सिमती 0 50,000 50,000 50,000

10-�वास खच� - सिमती सद� अ�ास दौरा 0 4,00,000 4,00,000 4,00,000

11-वाहन इंधन - मा.महापौर 1,80,600 5,00,000 5,00,000 5,00,000

12-वाहन इंधन - मा.उपमहापौर 2,28,989 3,50,000 3,50,000 3,50,000

13-वाहन इंधन - मा.अ�� �थायी सिमती 0 4,00,000 2,00,000 4,00,000

14-वाहन इंधन - मा. स�ा�ढ प�नेता 0 3,50,000 1,50,000 3,50,000

15-वाहन इंधन - मा. िवरोधी प�नेता 0 3,50,000 1,00,000 3,50,000

16-वाहन इंधन - मा. िवधी सिमती 0 3,00,000 1,00,000 3,00,000

17-वाहन इंधन - मा. मिहला बाल क�ाण सिमती 12,000 3,00,000 1,00,000 3,00,000

18-वाहन इंधन - मा.सभापती शहर सुधारणा
सिमती

0 3,00,000 1,00,000 3,00,000

19-वाहन इंधन - मा. सभापती ि�डा सिमती 0 5,00,000 50,000 5,00,000

20-वाहन इंधन - मा. �े�ीय अ�� 4,24,808 18,66,500 18,91,000 24,45,000

21-वाहन इंधन - मा.अ�� 0 50,000 1,000 50,000

22-वाहन इंधन - अिधकारी 14,000 2,00,000 1,50,000 2,00,000

24-वाहन इंधन - अिधकारी 1,31,73,760 2,29,54,200 2,29,99,000 2,93,57,500

25-वाहन इंधन - अिधकारी 2,14,500 4,00,000 2,50,000 3,00,000

26-वाहन इंधन - अिधकारी 60,000 1,10,000 90,000 1,10,000

27-वाहन इंधन 96,02,499 1,49,15,150 1,30,92,400 1,32,21,000

28-वाहन इंधन - िवभाग 0 1,50,000 0 1,50,000

29-वाहन इंधन - िवभाग 9,579 2,36,000 2,00,000 2,45,000

30-�वास भ�ा 33,712 57,62,500 53,49,500 57,75,825

31-खरेदी - टायर �ुब 38,112 10,80,000 9,40,000 12,50,000

32-अ�ास दौरा 0 50,000 50,000 15,00,000

33-जनरेटर इंधन 2,50,000 5,50,000 5,50,000 5,50,000

34-अ�ास / �िश�ण दौरा खच� 2,38,080 20,00,000 20,00,000 20,00,000

22030-Travelling & ConveyanceTotal 2,54,80,954 5,75,96,350 5,31,24,900 6,53,94,325

22040-Insurance

01-िवमा - वातानुकुलीत यं� 0 10,000 10,000 10,000

02-िवमा - म.न.पा. इमारतीचंा िवमािनधी 0 55,000 55,000 55,000

03-िवमा - वाहन 1,59,400 2,00,000 2,00,000 2,00,000

04-िवमा - संजीवन योजना 65,98,560 1,10,00,000 20,00,000 1,10,00,000

22040-InsuranceTotal 67,57,960 1,12,65,000 22,65,000 1,12,65,000

22050-Audit Fees

01-िवशेष लेखापरी�ण फी 0 1,00,000 10,000 1,00,000

22050-Audit FeesTotal 0 1,00,000 10,000 1,00,000

22051-Legal Expenses

01-परतावा  - कोट� केसमधील 0 5,500 5,500 10,000

02-दावे खटले यासंबंधी खच� 29,45,250 69,00,000 92,00,000 1,19,00,000

03-टीडीआर खच� व टायटल 12,08,000 16,50,000 16,50,000 16,50,000

04-शु� - वकील फी 1,85,500 5,50,000 5,50,000 5,50,000

05-वाहनाची नुकसान भरपाई 0 60,00,000 60,00,000 60,00,000

22051-Legal ExpensesTotal 43,38,750 1,51,05,500 1,74,05,500 2,01,10,000

22052-Professional and other Fees

01-लेखा सुधारणा खच� 10,26,000 50,00,000 1,00,00,000 50,00,000

02-शु� - पोलीस लाइस�, इले�� ीकल
तपासणी इ.

0 20,000 20,000 20,000

03-स�ागार फी - िवद्यूत सािह� तपासणी 3,000 5,50,000 0 0

04-शु� - िप.िच.मनपा मधील पया�वरण
िवभागाचे िविवध कामासाठी

0 1,10,000 1,10,000 1,50,000

05-स�ागार फी - पया�वरण अहवाल तयार
करणे 

2,99,390 12,65,000 12,65,000 13,00,000

06-स�ागार फी - मनपा ह�ीत असणा-या
उ�ोगामधून तयार होणा-या सांडपा�ावर �ि�या
करणेसाठी सी.ई.टी.पी. बांधणेकरीता स�ागार
नेमणूक क�न डीपीआर तयार करणे.

0 1,10,000 1,10,000 1,50,000

07-शु� - महारा�� �दुषण िनयं�ण मंडळ (वॉटर
सेस)

0 1,10,000 1,10,000 1,50,000

08-शु� - PCMC BSUP/EWS �क�ां�ा
पया�वरण िवषयक फी

0 2,00,000 2,00,000 2,00,000
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09-शहर प�रवत�न काया�लय 3,22,65,223 5,00,00,000 2,50,00,000 4,00,00,000

10-िमळकतकर वसुली खच� 13,12,877 40,00,000 75,00,000 40,00,000

11-शु� - म.रा.िव मंडळाकडील पया�वरण
िवषयक शु�,वीज मीटर, शु�, वीज, शु�,
इतर शु�

0 1,10,000 1,00,000 1,50,000

12-स�ागार फी - आरो� सेवा 29,84,520 75,00,000 50,00,000 75,00,000

13-शु� - �वसाय मा�ता परवाना 0 1,10,000 55,000 1,10,000

14-ई ग�न��- ई ऑिफस 2,11,16,226 1,50,00,000 95,00,000 1,50,00,000

15-शु� - मोजणी करणे 0 55,000 55,000 1,00,000

16-शु� - सनदी लेखापाल माफ� त कंपनी खाती
तपासणी

14,81,250 2,75,00,000 40,00,000 3,00,00,000

17-स�ागार फी - ��ालय सेवा 0 7,00,000 3,00,000 3,00,000

18-शु� - पे पॉइंट सेवा 0 3,000 3,000 5,000

19-शु� - संचार मं�ालय परवाना नुतनीकरण 4,31,500 10,00,000 4,00,000 10,00,000

20-स�ागार फी - भुमी संपादन मु�ांकन 0 58,000 58,000 58,000

21-स�ागार फी - िवकास योजना तयार करणे,
नगररचना योजना, स���ण कामकाज इ.

4,51,88,306 6,32,50,000 4,00,00,000 4,00,00,000

22-शु� - वै�िकय िश�ण 0 5,00,000 1,00,000 5,00,000

23-शु� - पी.जी.आय, वीयसीएमएच िनयामक
सं�था व िव�ापीठ

57,16,600 1,10,00,000 40,00,000 1,50,00,000

24-शु� - म.रा.िव.िव.क.िल./महापरेषन/�य�थ
सं�थाक�रता सुपर�ीजन चाज�स व िवद्युत िनरी�ण

44,59,210 30,00,00,000 7,50,00,000 20,00,00,000

25-शु� - िवद्युत व कारखाने िनरी�क 0 2,00,000 50,000 2,00,000

26-शु� - झोपडप�ी मोजणी व सव��ण 0 33,00,000 90,00,000 80,00,000

27-शु� - मनपातील पया�वरण िवषयक
आव�क तपासणी

0 2,00,000 50,000 2,00,000

28-मानव िवकास अहवाल तयार करणे 0 1,00,000 0 10,000

22052-Professional and other
FeesTotal 11,62,84,102 49,19,51,000 19,19,86,000 36,91,03,000

22060-Advertisement and Publicity

01-�ारपाल व फलक बोड� 0 3,10,000 50,000 3,10,000

02-सां�ृितक काय��म 1,43,500 2,20,000 10,00,000 10,00,000

03-सां�ृितक व कलाधोरण 0 10,00,000 0 0

04-मािहती, जनजागृती व �िश�ण 0 16,50,000 5,00,000 16,50,000

05-�ातं�िदन व �जास�ाक िदन 0 5,50,000 5,50,000 5,50,000

06-काय�शाळा - रा�� ीय / आंतररा�� ीय 0 1,10,000 50,000 1,10,000

07-काय�शाळा - रा�� ीय / आंतररा�� ीय 0 2,00,000 1,00,000 2,00,000

08-िश�क िदन 0 1,10,000 1,10,000 1,10,000

09-पया�वरण उप�म व संवध�न जनजागृती
काय��म

0 1,10,000 1,10,000 1,10,000

10-�िश�ण िशबीरे / गट संमेलने 0 11,000 11,000 11,000

11-चहापान खच� - मा.महापािलका व सिमती सभा 2,35,500 5,00,000 2,00,000 5,00,000

12-रा�� पु�ष/महापु�षां�ा िवचारांचा �चार करणे
(�बोधना�क उप�म)

9,25,960 55,00,000 95,00,000 95,00,000

13-बँड पथके / लेझीम पथके 0 55,000 55,000 55,000

14-इतर सां�ृितक काय��म 0 25,00,000 25,00,000 50,00,000

15-समारंभीय खच� 0 58,000 58,000 58,000

16-�िस�दी 19,58,64,243 20,00,00,500 20,00,00,000 20,00,00,500

17-वािष�क �ेह संमेलन व ि�डा, कला तसेच
�ोजे� ए�झीिबशन

0 2,00,000 50,000 2,00,000

18-संगीत कला अकादमी 0 75,00,000 25,00,000 75,00,000

19-जन जागृती अिभयान 0 0 0 50,00,000

20-मािहती, िश�ण व �सारण 0 1,00,000 10,000 1,00,000

21-योजनांची मािहती,�चार व �सार 60,000 10,00,000 0 5,00,000

22-िव�ाथ� �िश�ण-कला,ि�डा �धा� व �ेह
संमेलन

0 4,40,000 55,000 2,00,000

23-िविवध नवीन शै�िणक महो�व व सां�ृितक
काय��म

0 50,000 50,000 50,000

-महानगरपािल का �शासकीय �िश �ण क� � 0 0 0 20,00,000

22060-Advertisement and
PublicityTotal 19,72,29,203 22,21,74,500 21,74,59,000 23,47,14,500

22061-Membership & subscriptions

01-वािष�क वग�णी - अ�खल भारतीय महापौर
प�रषद महारा�� रा�, महापौर, नगरा��,
नगरसेवक संघटना

60,000 1,50,000 1,00,000 1,50,000
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02-दूरदश�न ��ेपण सद�ता - अिधकारी /
पदािधकारी

0 0 2,00,000 2,00,000

22061-Membership &
subscriptionsTotal 60,000 1,50,000 3,00,000 3,50,000

22080-Others

01-इतर खच� 88,65,828 2,04,87,500 1,83,91,827 4,15,30,000

02-पु�के बायडीगं 11,742 74,100 62,500 78,600

03-िललाव किमशन 0 1,00,000 0 1,00,000

04-इतर खच� - पी.जी.आय, वाय.सी.एम.एच. 9,260 11,00,000 11,00,000 25,00,000

22080-OthersTotal 88,86,830 2,17,61,600 1,95,54,327 4,42,08,600

220-Administrative ExpensesTotal 1,01,67,29,645 1,52,42,47,950 1,00,15,08,927 1,34,57,27,925

230-Operations & Maintenance

23010-Power & Fuel

01-इंधन खच� - औ��क धुरीकरण 3,76,971 4,18,000 8,18,000 8,00,000

02-िवज देयके - पंिप ंग �ेशन 52,64,18,666 60,00,00,000 62,00,00,000 70,00,00,000

03-िवज देयके - अजंठानगर प�ा शेड 62,60,883 88,00,000 88,00,000 1,00,00,000

04-िवज देयके - पथ िदवे 25,75,49,643 33,00,00,000 28,28,89,665 30,00,00,000

05-इंधन खच� - औ��क धुरीकरण 14,78,858 17,05,000 29,75,000 61,00,000

06-िवज देयके 23,87,23,831 29,44,60,000 29,83,34,880 41,05,10,000

07-इंधन खच� - �ास किटंग मशीन व जनरेटर 2,844 2,00,000 2,00,000 2,00,000

08-इंधन खच� - िडझेल शववािहनी 10,55,400 16,50,000 12,00,000 20,00,000

09-इंधन खच� - औ��क धुरीकरण 15,39,559 19,00,000 50,00,000 43,00,000

10-इंधन खच� - जनरेटर इंधन 34,28,056 67,17,000 85,17,000 1,40,34,200

23010-Power & FuelTotal 1,03,68,34,711 1,24,58,50,000 1,22,87,34,545 1,44,79,44,200

23020-Bulk Purchases

01-पाणी पुरवठा देयके - म.औ.िव.म 11,88,87,436 16,50,00,000 14,16,00,000 17,00,00,000

02-पाणी पुरवठा देयके - पाटबंधारे िवभाग 23,04,57,252 27,50,00,000 20,00,00,000 23,00,00,000

23020-Bulk PurchasesTotal 34,93,44,688 44,00,00,000 34,16,00,000 40,00,00,000

23030-Consumption of Stores

01-मेडीकल गॅस पाईपलाईन 3,49,54,550 10,00,00,000 21,30,00,000 2,00,00,000

02-क�ल खाना उपकरणे व सािह� 0 1,00,000 5,000 50,000

03-साव�जिनक वाचनालय वृ�प�े िबले 19,08,945 21,95,000 26,97,000 30,80,000

04-संगणकीकरण 0 16,00,000 10,10,000 16,00,000

05-खरेदी - बी-िबयाने , �ा��क िपश�ा व
शोिभवंत रोपे

0 5,500 5,500 10,00,000

06-खरेदी - साफसफाई सािह� 0 20,000 0 20,000

07-खरेदी - गाड�न होज पाइप खरेदी 0 2,20,000 20,000 5,00,000

08-खरेदी - उपकरणे व सािह� 0 37,500 27,500 37,500

09-िवजेचे संच उभारणे व नुतणीकरण करणे 0 93,000 93,000 93,000

10-खरेदी - बागा, उ�ान,नस�री सािह� 0 60,000 60,000 5,00,000

11-खरेदी - ��ंकलर 12,20,070 15,00,000 10,00,000 15,00,000

12-ड�बीन (मोठी कचरा पेटी) 0 11,00,000 11,00,000 11,00,000

13-खरेदी - कंु�ा 0 3,30,000 3,30,000 5,00,000

14-खरेदी - साफसफाई सािह� 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

15-खरेदी - खते व शेणखते 0 2,20,000 2,20,000 2,20,000

16-खरेदी - फिन�चर 2,84,67,265 4,77,42,000 1,31,42,000 3,42,42,000

17-खरेदी - हंॅगीगं िलटर िबन 0 5,00,00,000 10,00,000 4,00,00,000

18-खरेदी - वीज मीटर 11,46,208 33,95,000 14,20,000 94,25,000

19-खरेदी - िललन 67,13,705 1,50,00,000 75,00,000 1,50,00,000

20-खरेदी - मलशु�दीकरण �क� क�रता
केिमक� /�ो�रन टनर / इतर सािह�

0 1,10,000 1,10,000 1,10,000

21-खरेदी - आरो� सािह� 0 2,00,000 2,00,000 2,00,000

22-खरेदी - िपं.िचं.मनपातील मैलाशु�दीकरण
क� �ाकरीता �ो�रन टनर व आव�क केिमक�
पुरिवणे

0 1,10,000 1,10,000 1,10,000

23-खरेदी - कृि�म अवयव क� � 0 1,21,000 50,000 50,000

24-खरेदी - �ंॅकेट 0 10,00,000 5,00,000 10,00,000

25-खरेदी - पशु बा� ��ालय सािह� व
उपकरणे

0 25,000 2,00,000 1,00,00,000

26-खरेदी - शाळांसाठी आधुिनक फळे (�ीनबोड�) 0 11,000 11,000 1,00,000

27-खरेदी - िव�ाथ� ि�डा सािह� 0 11,000 11,000 11,000
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28-कोरोना िन धी 1,43,01,45,571 10,00,00,000 1,75,27,65,000 20,00,00,000

29-खरेदी - �� कर खरेदी/दु��ी 0 2,20,000 2,20,000 2,20,000

30-खरेदी - तातडीची औषधे व रसायने 90,817 3,00,000 1,44,000 50,00,000

31-खरेदी - आप�ी �व�थापन उपकरणे व
सािह�

0 5,00,00,000 50,00,000 2,50,00,000

32-खरेदी - ऑईल व केिमक� 4,29,70,399 6,60,00,000 4,60,00,000 7,00,00,000

33-शालेय सािह� खरेदी 0 10,00,000 5,00,000 10,00,000

34-खरेदी - मेिडकल गॅसेस 2,40,25,886 3,02,20,000 4,60,50,000 6,01,00,000

35-खरेदी व दु��ी - नवीन बॅटरी 4,62,404 8,68,000 8,68,000 10,00,000

36-खरेदी - टायर 0 30,000 0 0

37-खरेदी - औषधे 18,42,24,483 18,00,00,000 24,00,00,000 22,00,00,000

38-खरेदी - ए�रे िफ� केिमकल 1,31,940 15,00,000 2,00,000 10,00,000

40-खरेदी - �योगशाळा केिमकल व सािह� 10,99,75,346 9,00,00,000 29,00,00,000 20,00,00,000

41-खरेदी - िवद्युत सािह� 1,57,07,504 3,00,50,000 1,00,50,000 2,10,25,000

42-िपं.िचं.मनपातील मैलाशु�दीकरण क� �ाकरीता
�ोरीन गॅस सुर�ा उपकरणे पुरिवणे

0 1,10,000 1,10,000 1,10,000

43-खरेदी - ऑईल व �ीस 1,83,868 5,39,000 5,39,000 5,00,000

44-मोशी कचरा डेपो रसायने खरेदी व यांि�की
प�तीने रसायन फवारणी करणे. 

0 1,10,000 1,10,000 1,10,000

45-खरेदी - िकटक नाशके 28,105 1,26,500 1,26,500 5,00,000

46-शै�िणक सािह� 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

47-मनपा ��ालयांकरीता औषधे, सािह�,
उपकरणे खरेदी करणे

0 0 0 3,00,00,000

48-खरेदी - औषधे, �योगशाळा केमीकल व
अनुषंिग क

0 0 0 1,00,00,000

49-खरेदी - सािह � 0 0 0 2,00,00,000

23030-Consumption of StoresTotal 1,88,23,57,066 77,64,79,500 2,63,67,04,500 1,00,62,13,500

23040-Hire Charges

01-अित�मण िनमु�लन �व�था खच� 4,69,73,190 4,00,00,000 5,50,00,000 4,50,00,000

02-अित�मण िवषयक कामासाठी मिशनरी /
यं�सामु�ी पुरिवणे

3,90,98,463 4,00,00,000 2,20,00,000 4,00,00,000

03-हायड� ोिलक गाडया भाडयाने घेणे 42,91,010 50,00,000 45,00,000 0

04-�नी�ेपन, �काश �व�था, सीसीटी�ी,
जनी�संच भाडेत�ावर वापरणे

0 1,10,000 30,00,000 50,00,000

05-वाहन भाडे - खाजगी वाहन 0 10,000 1,000 10,000

06-वाहन भाडे - धुरीकरण 42,81,834 72,57,600 88,35,000 1,33,20,000

07-वाहन भाडे - कचरा कंुडी िवरहीत वॉड� योजना 0 5,75,000 0 0

08-वाहन भाडे - हॉटेल वे� वाहतुक खच� 0 4,50,000 50,000 4,50,000

09-वाहन भाडे - गांडूळखत �क�- हॉटेल वे� व
�शासकीय शु� वसुलीसाठी वाहन भा�ाने घेणे

0 1,10,000 0 0

10-वाहन भाडे - बुलडोझर व अ� मिशनरी 20,82,075 60,00,000 5,00,000 10,00,000

11-वाहन भाडे - िव�ाथ� वाहतुक 24,89,160 33,00,000 2,00,000 35,00,000

12-वाहन भाडे - �शासकीय वाहने 0 5,00,00,000 1,50,00,000 5,00,00,000

13-वाहन भाडे - खाजगी वाहन 15,42,547 18,00,000 25,00,000 25,00,000

14-वाहन भाडे - हायड� ोिलक िश�ा/ वाहने 2,79,41,377 3,40,50,000 3,47,74,000 1,20,00,000

15-वाहन भाडे - खाजगी वाहन 4,06,25,453 75,00,000 70,00,000 75,00,000

16-वाहन भाडे - पाणी पुरवठा टँकर 0 55,000 55,000 20,000

17-वाहन भाडे - तांि�क वाहने (हैड� ोिलक, वॉटर
टँकर इ)

0 0 0 8,00,00,000

23040-Hire ChargesTotal 16,93,25,109 19,62,17,600 15,34,15,000 26,03,00,000

23050-Repairs & maintenance -Infrastructure Assets

01-पया�वरण 0 11,00,000 11,00,000 11,00,000

02-िकरकोळ दु��ी व देखभाल 33,33,03,037 72,11,54,000 45,12,61,056 60,96,12,550

03-िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 13,57,60,024 52,54,89,900 22,79,67,355 30,88,92,200

04-िकरकोळ दु��ी व देखभाल - पया�वरण 18,94,08,046 27,20,00,000 24,96,00,000 19,07,77,000

05-िकरकोळ दु��ी व देखभाल - बी.आर.टी.एस 10,50,21,775 38,78,66,000 16,52,00,000 16,99,99,000

06-िकरकोळ दु��ी व देखभाल 52,42,74,393 76,14,26,000 54,52,33,537 75,66,96,779

07-िकरकोळ दु��ी व देखभाल - िवद्युत 7,05,93,742 19,86,65,000 10,60,54,141 13,19,51,756

08-र�े सुशोभीकरण करणे 34,25,543 55,00,000 20,00,000 10,000

09-ठेकेदार प�तीने नाले व गटारे साफ करणे 0 41,70,000 17,00,000 58,00,000

10-�ॉम� वॉटर पावसाळी गटर सफाई 0 1,10,000 50,000 1,10,000

11-िकरकोळ दु��ी देखभाल 17,76,64,578 47,48,25,000 37,97,89,195 44,85,50,000

31



लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

12-िकरकोळ दु��ी देखभाल (जलिन:सारण) 33,03,88,475 32,72,64,000 35,00,00,000 35,00,00,000

13-नळदु��ी, ��ता व िमटर �रडीगं 0 5,000 5,000 5,000

14-िकरकोळ दु��ी व देखभाल -झो.िन .पु 2,50,22,250 2,27,07,000 2,06,65,575 1,68,10,900

15-िकरकोळ दु��ी व देखभाल - से�र २३ 7,53,64,479 11,31,00,000 8,47,36,000 8,49,46,000

16-ठेकेदारी प�तीने पाणी देयके तयार करणे 3,83,33,271 5,50,00,000 4,75,00,000 5,00,00,000

17-र�ा�ा कडेचे साव�जिनक िठकाणचे गवत
झाडे काढणे

0 58,000 58,000 0

18-�ॅ��क पासून इंधन िनिम�ती 0 10,000 10,000 10,000

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure AssetsTotal 2,00,85,59,613 3,87,04,49,900 2,63,29,29,859 3,12,52,71,185

23051-Repairs & maintenance - Civic Amenities

01-देखभाल दु��ी - ना�गृह 0 12,000 0 12,000

02-हॉकस� 0 2,20,00,000 25,00,000 2,00,00,000

03-पे� क�� ोल - वाय.सी.एम.एच. व अ�
��ालये

0 2,00,000 2,00,000 2,00,000

04-देखभाल दु��ी - उ�ान 40,87,021 16,00,000 2,00,00,000 2,00,00,605

05-��ालय िव�ारीकरण 0 5,50,000 50,000 1,00,000

06-ठेकेदार प�तीने हायिसंथ िनमु�लन करणे 31,200 1,00,000 1,00,000 1,00,000

07-उ�ानाचे नाव,फलक दु��ी 0 2,00,000 2,00,000 2,00,000

08-उ�ानाम�े लहान मुलांसाठी झुकझुक गाडी
रे�े

0 66,000 6,000 66,000

09-खाजगीकरणा�ारे मनपा शाळा इमारतीची
साफसफाई कामे करणे

4,67,51,928 5,50,00,000 5,00,00,000 8,00,00,000

10-उ�ान िवषयक िविवध कामे करणे 9,68,444 16,50,000 16,50,000 25,00,000

11-उ�ाने िवकसीत करणेकामी पोयटामाती
पुरिवणे व पसरिवणे

0 2,20,000 2,20,000 15,00,000

12-िफ� शो 0 6,000 6,000 6,000

13-नदीपा�ातील जलपण� काढणे 1,11,02,371 2,50,00,000 5,50,00,000 5,00,00,000

14-सप� उ�ान व प�ी सं�हालय 6,00,604 16,50,000 6,50,000 10,000

15-ठेकेदार प�दतीने उ�ान िवकासाची कामे करणे
व देखभाल दु��ी

6,49,52,374 7,70,00,000 7,50,00,000 8,50,00,000

16-खेळणी दु��ी व देखभाल 99,47,964 1,00,00,000 1,00,00,000 1,00,00,000

17-अ�ाधुिनक पु� शेती �क�ासाठी िनयोिजत
पॉली हाऊस �क� उभारणी

5,37,893 6,00,000 6,00,000 15,00,000

18-उ�ाने नुतनीकरण व िवकिसत करणे 37,24,044 82,50,000 27,50,000 2,50,00,000

19-िचंचवड येथे पवना नदी काठ साफ करणे 0 60,000 0 0

20-शाळा दु��ी व देखभाल 0 1,65,000 1,65,000 1,65,000

21-हॉकी �ेडीयम ,बॅडिमंटन हॉल साफसफाई 40,77,044 57,50,000 90,00,000 1,02,50,000

22-सांगवी येथील बायोकंपो�ीगं / गांडुळखत
�क� देखभाल दु��ी

0 5,50,000 5,50,000 5,50,000

23-ठेकेदार प�तीने वाय.सी.एम.एच. व इतर
��ालयांची साफसफाई

9,84,14,192 7,00,00,000 11,30,00,000 15,00,00,000

24-म.न.पा. ह�ीतील मोकऴया जागेत ��ेक
वाडा�तील खेळांची मैदाने तयार करणे.

0 10,00,000 0 10,00,000

25-महानगरपािलका पोह�ाचे तलाव देखभाल
दु��ी

1,12,90,666 2,00,00,000 1,00,00,000 1,25,00,000

26-मनपा कडुन सेवाशु� देऊन �ायामशाळा
चालव�ास देणे

0 15,00,000 7,00,000 15,00,000

27-सव� शाळांची साफसफाई व ��ता करणे 0 22,000 0 22,000

28-डॉग पाक� 0 0 0 4,00,00,000

29-खरेदी व दु��ी- सी.एन.जी.इ�ीलेटर 4,09,444 5,50,000 6,00,000 1,50,00,000

30-ठेकेदारी प�तीने मनपा ��ालयांना मनु�बळ
पुरिवणे

0 0 0 5,00,00,000

23051-Repairs & maintenance - Civic
AmenitiesTotal 25,68,95,189 30,37,01,000 35,29,47,000 57,71,81,605

23052-Repairs & maintenance - Buildings

01-मनपा इमारती पे� कंट� ोल/ रॉड� कंट� ोल 17,54,464 27,50,000 20,00,000 30,00,000

02-मनपा इमारत पा�ा�ा टा�ा साफसफाई 50,00,874 61,09,400 21,94,400 36,94,400

03-मनपा इमारती पा�ा�ा टा�ा साफसफाई 0 1,00,00,000 1,00,00,000 1,00,00,000

23052-Repairs & maintenance -
BuildingsTotal 67,55,338 1,88,59,400 1,41,94,400 1,66,94,400

23053-Repairs & maintenance - Vehicles

01-मा. महापौर वाहन िनवा�ह 500 10,000 10,000 10,000

02-मा. उपमहापौर वाहन िनवा�ह 600 5,000 5,000 5,000

03-मा. अ�� �थायी सिमती वाहन िनवा�ह 0 5,000 5,000 5,000
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04-मा. स�ा�ढ प� नेता वाहन िनवा�ह 0 5,000 5,000 5,000

05-मा. िवरोधी प�नेता, वाहन िनवा�ह 0 5,000 5,000 5,000

06-मा. िवधी सिमती वाहन िनवा�ह 0 5,000 5,000 5,000

07-मा. मिहला बाल क�ाण सिमती वाहन िनवा�ह 0 5,000 5,000 5,000

08-मा.सभापती शहर सुधारणा सिमती वाहन
िनवा�ह

0 5,000 5,000 5,000

09-मा. सभापती ि�डा सिमती वाहन िनवा�ह 0 5,000 5,000 5,000

10-मा. �े�ीय अ�� वाहन िनवा�ह 3,400 54,000 51,500 1,08,000

11-वाहन िनवा�ह, अ�� 0 10,000 1,000 10,000

12-वाहन िनवा�ह - अिधकारी 1,07,38,438 1,60,42,800 10,11,800 12,54,500

13-वाहन िनवा�ह अिधकारी वग� 0 35,500 35,500 35,500

14-नगरसिचव वाहन िनवा�ह 0 5,000 5,000 5,000

15-नगरसिचव काया�लय वाहन िनवा�ह 0 5,000 5,000 5,000

16-वाहन िनवा�ह (िवभाग) 0 1,100 1,100 1,100

17-वाहन िनवा�ह 1,35,64,973 2,04,49,800 4,28,300 5,44,500

18-कंटेनर व कचरा ढकलगा�ा दु��ी 0 1,25,900 80,900 1,48,400

19-बोट दु��ी 0 1,28,000 1,28,000 1,28,000

20-JNNURM अंतग�त �ेअर खरेदी व दु��ी 2,91,80,780 1,25,00,000 0 1,00,00,000

21-टायर रीमोलडीगं 0 50,000 0 0

22-�शासकीय वाहने �ेअर पाट� खरेदी व दु��ी
करणे

0 1,24,49,000 1,24,49,000 1,50,00,000

23-तांि�क वाहने �ेअर पाट� खरेदी व दु��ी
करणे

0 1,66,80,000 1,66,80,000 2,00,00,000

24-प�रवहन िवभाग खच� 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

23053-Repairs & maintenance -
VehiclesTotal 5,34,88,691 7,86,86,100 3,10,27,100 4,73,90,000

23059-Repairs & maintenance - Others

01-िवद्युत जिन� देखभाल दु��ी 0 10,000 0 10,000

02-आसन दु��ी 0 20,000 0 20,000

03-�िन�ेपक व �काश योजना दु��ी व
देखभाल

0 30,000 0 30,000

04-संगणक दु��ी व देखभाल 1,07,12,082 1,20,46,000 1,46,50,000 1,60,50,000

05-मिशन देखभाल दु��ी खच� 0 5,00,000 5,000 10,00,000

06-उपकरणे दु��ी 16,24,554 1,00,00,000 50,00,000 1,00,00,000

07-फिन�चर साधन सामु�ी दु��ी व िनम�ती 0 50,000 5,000 50,000

08-�नी�ेपन �व�था व देखभाल 1,76,54,888 2,97,50,000 2,62,00,000 3,17,70,000

09-दुर�नी दु��ी व देखभाल 0 2,00,000 2,00,000 15,00,000

10-वजनकाटा दु��ी (�थानांतरण क� �) 0 5,00,000 1,00,000 5,00,000

11-उपकरणे दु��ी 0 22,000 22,000 22,000

12-��ंकलर दु��ी 2,64,048 8,80,000 5,00,000 5,00,000

13-िकटकनाशक मशीन दु��ी 5,817 1,18,000 1,18,000 1,18,000

14-साफसाफाई सािह� दु��ी व देखभाल 0 2,70,000 2,50,000 2,50,000

15-यं� दु��ी 0 2,70,000 1,05,000 5,50,000

16-फिन�चर व साधन सामु�ी दु��ी व िनिम�ती 0 2,00,000 2,00,000 2,00,000

17-कचराकंुडी रंगिवणे 0 2,74,000 24,000 2,74,000

18-झेरॉ� मिशन देखभाल व दु��ी 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

19-सुर�ा उपकरण देखभाल दु��ी 0 11,000 20,000 20,000

20-ि�डा �ंथालय फिन�चर व �ा अनुषंगाने
करावयाचा खच�

0 2,30,000 0 2,30,000

21-वक� शॉप यं�सामु�ी दु��ी 0 50,000 50,000 50,000

22-पंप दु��ी 0 60,000 0 0

23-�ायाम शाळा सािह� दु��ी 6,03,596 20,00,000 5,00,000 20,00,000

23059-Repairs & maintenance -
OthersTotal 3,08,64,985 5,75,91,000 4,80,49,000 6,52,44,000

23080-Other operating & maintenance expenses

01-कपडे धुलाई खच� 83,78,408 90,00,000 1,00,00,000 1,20,00,000

02-��ता मोहीम खच� 9,364 1,10,000 50,000 2,00,000

03-शु� - मनपातील सव� मलशु�दीकरण क� �ाची
फॅ�री ऍ़� नुसार नुतनीकरण करणे व फॅ�री
लायस� व इतर कामे करणे

0 1,10,000 1,10,000 1,10,000

04-मनपा �े�ात  पया�वरण िवषयक आव�क ती
कामे करणे. 

0 1,10,000 1,10,000 1,10,000

05-अनिधकृत जािहरात फलक तथा संबंधीत खच� 14,25,856 38,50,000 30,00,000 50,00,000
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06-ट� े िडंग परवाने जािहरात फलक तथा संबंधीत
खच�

0 50,000 50,000 1,00,000

07-आप�ी �व�थापन िनधी 10,00,000 70,00,000 47,00,000 70,00,000

08-घनकचरा �व�थापन 69,97,25,089 75,00,00,000 1,02,34,00,000 1,00,00,00,000

09-खाजगीकरणा�ारे साफसफाई 89,30,00,059 62,54,16,200 59,69,16,200 69,80,00,000

10-पाणी नमुना तपासणी फी 58,730 2,10,000 2,10,000 2,50,000

12-बेवारशी मृतदेहाची िव�ेवाट लावणे 0 10,000 2,000 5,000

13-खरेदी - वाचनालय 0 30,00,000 20,00,000 20,00,000

14-जैव वै�िकय घनकच-याची िव�ेवाट लावणे 7,11,48,716 7,00,00,000 8,40,00,000 9,00,00,000

15-िमळकत सव��ण 0 5,00,00,000 10,00,00,000 10,00,00,000

16-से�ीक टंॅक उपसणे व हलिवणे 0 74,000 74,000 74,000

17-नैसिग�क आप�ी 0 1,10,000 50,000 1,10,000

18-खरेदी -अित�मण सािह� 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

19-मृत जनावरांची िव�ेवाट लावणे 32,56,500 38,50,000 47,32,000 60,00,000

20-िचखली येथील कोडंवाडा चालिव�ाचा खच� 0 1,10,00,000 10,00,000 1,00,00,000

21-मंडई वे� गांडूळ ख़त �क�ासाठी पुरिवणे 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

22-खरेदी - म�वत� �ंथालय पु�के 80,510 1,35,500 1,25,000 2,25,000

23-संगणक नोदंी करणे 2,12,762 10,00,000 10,00,000 10,00,000

24-ज� मृ�ु दाखले संगणकीकरण 10,59,592 16,50,000 16,50,000 18,00,000

25-मनपा�ा सव� मलशु�दीकरण क� �ाम�े �ोरीन
ऐवजी इतर पया�यी उपाय योजना करणे

0 1,10,000 1,10,000 1,10,000

26-डेटा ऍडिमिन�� ेशन 0 25,00,000 5,00,000 20,00,000

27-�शानभुमी केअर टेकर 6,99,73,662 7,50,00,000 11,50,00,000 13,00,00,000

28-संगणक सॉ�वेअर सुधारणा,देखभाल /अज�
�यंतपासणी संगणक �णाली िवकसीत करणे

0 60,00,000 0 10,00,000

29-आपतकालीन ��ता कामकाज 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

30-यांि�क प�दतीने साफसफाई 82,95,272 4,40,00,000 25,00,000 20,00,00,000

31-देखभाल दु��ी व प�रचालन - सारथी
हे�लाईन

61,71,944 35,00,000 30,00,000 30,00,000

32-कोडंवाडा वैरणीचा खच� 0 2,00,000 50,000 10,00,000

33-ठेकेदार प�दतीने डुकरे पकडणे 59,625 5,50,000 4,00,000 30,00,000

34-�ाणी सु�ुसा क� � सािह� व �ाणी खा� खच� 0 0 5,00,000 1,00,00,000

35-सप��ान व प�ालय यांचे खा� व सािह� खच� 0 0 10,00,000 1,00,00,000

23080-Other operating & maintenance
expensesTotal 1,76,38,56,089 1,66,88,45,700 1,95,65,39,200 2,29,43,94,000

230-Operations &
MaintenanceTotal 7,55,82,81,479 8,65,66,80,200 9,39,61,40,604 9,24,06,32,890

250-Programme Expenses

25010-Election Expenses

01-िनवडणूक खच� 29,80,223 15,00,00,000 1,00,00,000 10,00,00,000

25010-Election ExpensesTotal 29,80,223 15,00,00,000 1,00,00,000 10,00,00,000

25020-Own Programme

01-ई - लाय�री 0 1,06,000 41,000 1,06,000

02-संत गाडगेबाबा नागरी ��ता अिभयान-
शासन जमा

0 1,21,000 61,000 1,00,000

03-संत गाडगेबाबा नागरी ��ता अिभयान-मनपा
जमा

0 2,21,000 1,11,000 2,00,000

04-र�दान िशबीरे 0 1,26,000 20,000 50,000

05-माता व बाल संगोपन योजना 0 20,00,000 50,000 10,00,000

06-ि�डा िवभागांतग�त नािव�पुण� सुिवधा,उप�म
राबिवणे

0 8,00,00,000 10,00,000 3,00,00,000

07-जागितक मिहला िदन 0 7,00,000 7,00,000 7,00,000

08-िदड वष� काय�रत मिहलांचे बचतगटांना
अथ�सहा�

43,25,000 35,00,000 35,00,000 40,00,000

09-मदर तेरेसा - पाळणाघरासाठी अथ�सहा� 0 5,00,000 1,00,000 2,00,000

10-�ाउट व गाईड पथके 0 3,30,000 3,30,000 3,30,000

100-खरेदी - टॅब खरेदी व �िश�ण 0 1,25,00,000 10,00,000 15,75,00,000

101-िव�ाथ� गुणव�ा वाढ िवकास 0 12,00,000 2,00,000 12,00,000

102-र�ांवरील मुलां�ा क�ाणाची योजना 0 1,00,000 0 1,00,000

103-अपंग क�ाण योजना 0 34,58,00,000 30,99,32,000 41,29,00,000

104-मागासवग�य क�ाणकारी योजना 0 5,46,50,000 5,10,00,000 6,30,00,000

105-शै�णीक स�ागार फी 0 0 0 2,00,00,000

106-त� स�ागार सेवा 0 0 0 50,00,000
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107-चहापान खच� 0 0 0 1,00,000

108-��ालय �व�थापन मािहती सेवा 0 0 0 10,00,000

109-िश�ण िवषयक नािव�पुण� योजना 0 0 0 5,00,00,000

11-खेळ शाळा गणवेश 0 3,00,00,000 10,00,000 3,00,00,000

110-िज जाऊ �� िन क 0 0 0 10,00,000

111-सोशल इंपॅ� बाँड �दारा आरो� सेवा
सुधारणा

0 0 0 15,00,00,000

112-�ेटर खरेदी 0 3,00,00,000 1,50,00,000 3,00,00,000

12-प� िवभुषण सुषमा �राज आरो� योजना 0 2,00,00,000 0 2,00,00,000

13-हे� �ाट� काड� योजना 0 2,69,50,000 0 3,00,00,000

14-िकशोरवयीन मुली व मिहलांचे आरो� सुधारणे
व अनुषंगीक सोयी सुिवधा करणे

0 50,00,000 0 5,00,000

15-जननी िशशु सुर�ा काय��म व �ासंबंधी इतर
योजना

0 1,00,00,000 50,00,000 50,00,000

16-मिहलांचे �ताचे पायावर उभे राहणेकामी
आ�िनभ�र बनिवणेसाठी अथ�सहा� व अनुषंिगक
योजना

0 1,00,00,000 10,00,000 50,00,000

17-िविवध उप�म 0 3,30,00,000 50,00,000 3,00,00,000

18-�ांतीकारक दामोदर हरी चाफेकर
िव�ाथ�नीसंाठी ए�� ंस� प�र�ांसाठी अथ�सहा�

0 10,00,000 0 5,00,000

19-िव�ाथ� पावसाळी साधने 0 11,000 11,000 2,20,00,000

20-शालेय सािह� (वहया खरेदी) 0 2,20,00,000 75,00,000 2,50,00,000

21-िव�ाथ� �धा�, कला, ि�डा, ना� �धा� 0 11,000 11,000 11,000

22-र� पेढी - वाय.सी.एम.एच. व तालेरा 0 11,50,000 2,00,000 10,00,000

23-िनभ�या योजना - अ��� पुनव�सन योजना 0 1,00,000 0 1,00,000

24-पवनाथडी काय��माचा खच� 0 60,00,000 58,00,000 60,00,000

25-इतर योजना / काय��म 0 2,00,00,000 50,00,000 50,00,000

26-िव�ाथ� आरो� 0 2,00,00,000 50,00,000 1,00,00,000

27-पंिडत िदनदयाळ उपा�ाय - मिहलांसाठी �ान
कौश� काय��म

0 35,00,00,000 42,92,71,880 23,00,00,000

28-बचतगट स���ण व डाटा ए�� ी आिण
बचतगटांबाबत इतर सं�थांची मदत घेणे व
स�ागार नेमणे

0 10,00,000 1,00,000 10,00,000

29-बेटी बचाव, बेटी पढाओ योजना पिहली मुलगी
असताना अथवा पिहली मुलगी असताना दुसरी
मुलगी अप� झा�ास कुटंुब िनयोजन श�ि�या
करणा-या मिहलेल अथ�सहा�

0 20,00,000 10,00,000 15,00,000

30-�ॉलरिशप परी�ा 0 27,50,000 27,50,000 15,00,000

31-शालेय / िश�क �ंथालय 0 3,30,000 3,30,000 3,30,000

32-बािलका ज�ो�व योजना व इतर अनुषंिगक
योजना

0 20,00,000 10,00,000 20,00,000

33-िश�वृ�ी 0 5,00,000 5,00,000 5,00,000

34-ई लिन�ग 0 10,00,000 10,00,000 10,00,000

35-शालेय िव�ाथ� �ेटर 0 70,00,000 10,00,000 70,00,000

36-खेळाडू द�क योजना 0 1,50,00,000 25,00,000 1,50,00,000

37-सवा�िगक शै�िणक गुणव�ा व िवकास 0 2,20,00,000 1,20,00,000 1,80,00,000

38-गुणवंत िव�ाथ� स�ार 0 80,00,000 10,00,000 50,00,000

39-आठवडा बाजार/कृषी �दश�न/बचतगट
�िश�ण

0 5,00,000 0 3,00,000

40-मदर तेरेसा -िश�ण मंडळाकडील
बालवाडीतील /�ाथिमक शाळेतील मुलां�ा
सवा�िगण िवकासा�क योजनािश�ण मंडळाकडील
बालवाडीतील /�ाथिमक शाळेतील मुलां�ा
सवा�िगण िवकासा�क योजना

0 1,00,00,000 50,00,000 50,00,000

41-िव�ाथ� द�रे व पाटया 0 2,47,50,000 10,00,000 2,47,50,000

42-शाळेवार वॉटर बॉटल 0 2,00,00,000 10,00,000 2,50,00,000

43-शालेय गणवेश 0 4,60,00,000 10,00,000 4,60,00,000

44-िव�ाथ�साठी �यंअ�यन साधने 0 15,00,000 15,00,000 15,00,000

45-समाजसेवीकांना सािव�ीबाई फुले पुर�ार (
सं�था )

0 1,50,000 0 50,000

46-िव�ा िनकेतन 0 10,000 10,000 10,000

47-बालवाडी िव�ाथ� खेळणी सािह� 0 11,000 11,000 11,000

48-�ान संतती िनयमन श�ि�या 0 3,85,00,000 2,00,00,000 4,00,00,000

49-मा. बाळासाहेब ठाकरे - मिहलांना
उ�िश�णासाठी माग�दश�न / �िश�णिशबीर

0 3,00,000 1,00,000 80,000
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50-�ी संसाधन क� � (स�मा क� �) �थापन क�न
�व�थापन करणे

0 50,00,000 5,00,000 50,00,000

51-पया�वरण िश�ण 0 55,000 55,000 55,000

52-मिहला बचतगटांसाठी िमशन �ावलंबन 0 2,00,00,000 1,50,00,000 3,00,00,000

53-राणी ल�ीबाई - मुलीनंा �यंर�णा�क,
शारी�रक व मानिसक िवकासा�क अनुशंिगक
योजनामिहलांना योगाचे व इतर �िश�णासंबंधी�ा
योजना

0 50,00,000 10,00,000 15,00,000

54-�वसायमाला/�ा�ायमाला 0 1,32,00,000 1,32,00,000 1,50,00,000

55-िव�ाथ� शालेय खेळणी 0 55,00,000 10,00,000 50,00,000

56-साव�जिनक िठकाणी/महािव�ालयांम�े
नाममा� दराने सॅनेटरी नॅपकीन पुरिवणेकामी व�डीगं
आिण िड�ोिजंग यं� पुरिवणे

0 1,00,00,000 25,00,000 30,00,000

57-िव�ाथ� गणवेष 0 9,00,00,000 4,50,00,000 9,00,00,000

58-परी�ा 0 27,50,000 15,00,000 30,00,000

59-डॉग �ॉड योजना खच� 0 50,000 50,000 20,00,000

60-समाजसेवीकांना सािव�ीबाई फुले पुर�ार (
वैय��क )

0 1,50,000 0 50,000

61-रा�� ीय व आंतर रा�� ीय �ीडा �धा� 0 0 10,00,000 5,00,00,000

62-बालवाडी िव�ाथ� �ेटस� 0 68,51,900 10,00,000 68,51,900

63-शामा�साद मुखज� संगणक �िश�ण
(मिहलांना)

0 30,00,000 30,00,000 15,00,000

64-र�दान िशबीर(अ�ोपहार) 0 3,00,000 10,00,000 3,00,000

65-शै�िणक सहल 0 11,000 5,00,000 50,000

66-महापौर चषक िविवध ि�डा �धा� 0 1,00,00,000 5,00,000 1,00,00,000

67-ि�डा िश�वृ�ी ब�ीसे 0 8,00,000 8,00,000 8,00,000

68-शालेय परी�ा 0 18,00,000 1,00,000 18,00,000

69-�. �मोद महाजन - युवंतीना परदेशातील
उ�िश�ण व �िश�णाथ�साठी अथ�सहा�

0 75,00,000 1,07,00,000 1,00,00,000

70-�ातं�वीर िवनायक दामोदर सावरकर �धा�
प�र�ेक�रता िव�ाथ�नीसंाठी मनपा वाचनालय
/�धा� प�र�ा अ�ास क� � पु�क संच वाटप

0 10,00,000 10,00,000 10,00,000

71-बाल / शाळा �ंथालय 0 3,00,000 3,00,000 3,00,000

72-िद शा �क� 0 0 0 1,00,00,000

73-बालवाडी पावसाळी साधने 0 11,000 11,000 11,000

74-�क� �व�थापन 0 0 0 1,00,00,000

75-स�मा �क� 0 0 0 3,00,00,000

76-�यंिस �दा �क� 0 0 0 1,00,00,000

77-िव�ाथ� �िश�ण 0 3,74,000 50,000 3,74,000

78-िव�ाथ� पाद�ाणे व सॉ� 0 1,25,00,000 10,00,000 1,30,00,000

79-ई.लन�ग �ुल 0 11,00,00,000 50,00,000 5,00,00,000

80-�िश�णापोटी खच� 0 30,00,000 12,00,000 15,00,000

81-सामािजक सुरि�तता उप�म 0 5,00,50,000 5,00,50,000 5,50,00,000

82-पी.टी.गणवेश 0 6,00,00,000 4,50,00,000 6,00,00,000

83-बालवाडी द�रे 0 11,000 11,000 11,000

84-मोफत �िमक पु�के वाटप योजना 0 25,50,000 25,50,000 26,00,000

85-७ वी ते १० �ा मनपा शाळेत िशकणा-या
मुलीकंरीता सॅनेटरी नॅपकीन मोफत पुरिवणे

0 10,00,000 10,00,000 10,00,000

86-अपंग क�ाणकारी योजना 0 1,10,000 1,10,000 11,00,000

87-समूपदेशन क� � 0 1,00,000 0 1,00,000

88-नागरी गरीबी उपाय,उपशमन योजना 0 1,10,000 50,000 1,10,000

89-इतर क�ाणकारी योजना 0 17,40,00,000 12,74,90,000 8,87,00,000

90-�ाऊटगाईड गणवेश 0 11,000 11,000 11,000

91-िव�ान �दश�न भेट 0 11,000 11,000 11,000

92-िव�ाथ� पी.टी.शुज 0 1,25,00,000 10,00,000 1,30,00,000

93-सव��ृ� �हरचना सं�था बि�स योजना 0 1,10,000 1,10,000 1,10,000

94-"१२ वी नंतर वै�िकय
(MBBS,BAMS,BDS,BUMS,BHMS) MBA
आिण अिभयांि�की पदवी प�र�ा यासारखे उ�
िश�ण घे�ासाठी खु�ा �वगा�तील िव�ाथ�नीनंा
रा�� ीयकृत बॅकेकडील “शै�िणक कजा�चे” �ाजाची
र�म अदा करणे "

0 1,00,000 0 10,000

95-ि�डा �बोिधनी 0 16,50,000 16,50,000 15,00,000

96-जन�ी िवमा योजना 0 1,00,000 0 1,00,000
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97-पा� िनवासी झोपडीधारकांसाठी आरो� िवमा
योजना

0 10,000 10,000 10,000

98-बालवाडी िव�ाथ� गणवेष 0 1,00,00,000 10,00,000 1,00,00,000

99-वे�ा�वसायातील मिहलांसाठी पुनव�सन
काय��म

0 1,00,000 0 60,000

25020-Own ProgrammeTotal 43,25,000 1,91,20,52,900 1,23,76,58,880 2,13,96,52,900

25030-Share in programme of others

01-शासकीय योजनांची अंमलबजावणी 0 55,000 55,000 55,000

02-शासिकय योजनांची अंमलबजावणी 3,50,27,917 1,50,00,000 1,10,00,000 2,00,00,000

03-रोगिनदान िशबीरे 0 1,26,000 1,000 5,000

04-आय.सी.डी. सी.एस 0 33,000 10,000 10,000

05-एन.यू.एच.एम. 5,25,750 1,25,00,000 50,00,000 1,00,00,000

06-टी.बी. िनमु�लन योजना 0 33,000 10,000 10,000

07-संत गाडगेबाबा नागरी ��ता अिभयान 0 2,16,000 2,16,000 3,05,000

09-महा�ा फुले जीवनदायी आरो� योजना 1,11,76,532 2,95,00,000 4,95,00,000 5,10,00,000

10-आरो�िवषयक शासिकय योजनाची
अंमलबजावणी व आरो� िवषयक जनजागृती

11,49,898 1,70,00,000 4,81,00,000 15,00,00,000

25030-Share in programme of
othersTotal 4,78,80,097 7,44,63,000 11,38,92,000 23,13,85,000

26020-Contributions

01-िपंपरी िचंचवड नागरीक साव�जिनक चॅ�रटेबल
ट�� अनुदान

25,00,000 30,00,000 30,00,000 30,00,000

26020-ContributionsTotal 25,00,000 30,00,000 30,00,000 30,00,000

250-Programme ExpensesTotal 5,76,85,320 2,13,95,15,900 1,36,45,50,880 2,47,40,37,900

260-Revenue Grants, Contribution and Subsidies

26010-Grants

01-शौचालय बांध�ासाठी अनुदान 0 74,000 74,000 74,000

02-िचखली टाळगाव येथे जगदगु� तुकाराम
महाराज संतपीठ

18,00,000 40,00,000 1,00,00,000 1,00,00,000

03-महानगरपािलका �ायालय आ�थापना खचा�ची
�ितपुत�

1,63,67,350 1,80,40,000 1,80,40,000 2,30,00,000

26010-GrantsTotal 1,81,67,350 2,21,14,000 2,81,14,000 3,30,74,000

26020-Contributions

01-अमृत योजना - पाणीपुरवठा 72,40,00,000 63,83,00,000 14,00,00,000 0

03-क� �शासन पुर�ृत योजना अंतग�त भांडवली
वग�

9,11,00,000 2,00,00,000 40,00,000 1,00,00,000

04-आप�ी�� नाग�रकांना आिथ�क सहा� 0 50,00,000 10,00,000 50,00,000

05-आग सुर�ा िनधीकडे वग� 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

06-PMPMPL िनधी 1,94,27,98,811 2,38,21,00,000 2,87,00,00,000 2,19,38,00,000

07-पंत�धान आवास योजना 70,00,00,000 49,10,00,000 79,10,00,000 10,00,00,000

08-UDCPR 2020 ि�मीयम चाज�स 0 50,00,00,000 70,00,000 5,00,00,000

09-�ीडा कुल 0 1,00,00,000 1,00,00,000 1,00,00,000

10-�ाट� िसटी योजना 49,00,00,000 1,00,00,00,000 70,20,00,000 50,00,00,000

11-१० वष� पुण� झाले�ा मिहला बचत गटांना
अथ�सहा�

6,75,000 20,00,000 10,00,000 20,00,000

12-�� भारत योजना 10,00,000 1,00,00,000 3,90,00,000 10,00,00,000

13-वाहन �वहार िवभाग कम�चारी पगार �ितपूत� 7,20,61,283 8,00,00,000 0 0

14-मुलीनंा सायकल खरेदीकामी अथ�सहा� 6,56,000 20,00,000 50,000 10,00,000

15-लोकनायक गोपीनाथ मंुडे - युवतीनंा
उ�िश�णसाठी अथ�सहा�

6,00,000 15,00,000 14,50,000 15,00,000

16-सीएसआर (CSR) िनधी खच� 0 50,00,000 5,00,000 1,00,00,000

17-मा.अटलिबहारी वाजपेयी - िवधवा/घट�ोिटत
मिहलांना अथ�सहा�

2,10,00,000 2,50,00,000 5,50,00,000 5,16,00,000

18-डॉ.आनंदीबाई गोपाळ जोशी - मिहलांसाठी
�े� कॅ�र /कॅ�र �ाथिमक तपासणीसाठी
अथ�सहा�

0 1,00,000 0 1,00,000

19-रा�� ीय/आंतररा�� ीय खेळाडू अथ�सहा� 0 30,00,000 5,00,000 30,00,000

20-मा. रामभाऊ �ाळगी - तांि�क �िश�णासाठी
अथ�सहा�

1,56,000 5,00,000 7,00,000 7,00,000

21-सुपर �ेशािलटी पशुवै�कीय ��ालय औधं,
पुणे �ा बांधकामासाठी र.�. २ कोटी िनधी
उपल� क�न देणेबाबत.

0 0 0 1,50,00,000

22-महष� धोडंो केशव कव� -िवधवा मिहलां�ा
पुन:िववाहनंतर अथ�सहा�

0 5,00,000 1,00,000 5,00,000
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23-महष� धोडंो केशव कव� -िवधवा मिहलां�ा
मुली�ंा ल�ानंतर अथ�सहा�

0 5,00,000 1,00,000 5,00,000

24-मिहलांना चारचाकी हलके ( LMV) वाहन
चालिव�ाचे �िश�ण देणे ( T.R ) व अनुशंिगक
�वसायासाठी अथ�सहा�

5,00,633 1,00,00,000 50,00,000 1,00,00,000

25-मिहलांना �वसायासाठी टॅ�ी(कार)
रा�� ीयकृत बॅकेकडील मंजुर कज� रकमेवर अनुदान
��पात अथ�सहा� देणे

0 1,00,000 0 10,000

26-२ लाखापे�ा कमी उ�� असले�ा ५ वी ते ७
म�े िशकत असले�ा खु�ा �वगा�तील
िव�ाथ�नीनंा र.�. २०००/- िश�वृ�ी देणेबाबत

0 15,00,000 0 10,000

27-मुलीनंा गुणव�ा वाढीसाठी आिथ�क अथ�सहा� 6,36,000 15,00,000 16,00,000 15,00,000

28-मिहला बचतगटास �वसायासाठी अथ� सहा� 0 1,00,000 0 2,00,000

29-२ लाखापे�ा कमी उ�� असले�ा ८ वी ते १०
म�े िशकत असले�ा खु�ा �वगा�तील
िव�ाथ�नीनंा र.�. ३०००/- िश�वृ�ी देणेबाबत

0 15,00,000 0 10,000

30-मॉ साहेब िमनाताई ठाकरे घरगुती
िहंसाचार/अ�ाचार इ. घट��ोटीत �करणांम�े
पीडीत मिहलांसाठी कायदेिवषयक स�ा क� �ास
अथ�सहा�

2,10,000 5,00,000 0 1,00,000

31-�पये ३००००००/- �ित�र� शासन मा�तेने
�ावयाचे अनुदान

3,00,00,000 1,00,00,000 0 1,00,00,000

32-मा. अटलिबहारी वाजपेयी -िशवणयं�
खरेदीकामी अथ�सहा�

0 1,00,000 0 1,00,000

33-मुलगी द�क घेणा-यास अथ�सहा� 0 2,00,000 2,00,000 2,00,000

34-ए.पी.जी. अ�ुल कलाम - मनपा �े�ातील
युवतीनंा हवाई संुदरी �िश�णाक�रता अथ�सहा�

0 1,00,000 0 10,000

35-अमृत २.० 0 0 0 1,00,00,000

36-अमृत योजना - मलिन:सारण 0 0 0 32,00,00,000

26020-ContributionsTotal 4,07,53,93,727 5,20,22,00,000 4,63,03,00,000 3,40,69,40,000

260-Revenue Grants, Contribution
and SubsidiesTotal 4,09,35,61,077 5,22,43,14,000 4,65,84,14,000 3,44,00,14,000

280-Prior Period Item

28050-Refund of Taxes

01-�थािनक सं�था कर परतावा 8,42,44,454 44,00,00,000 1,33,74,893 25,00,00,000

28050-Refund of TaxesTotal 8,42,44,454 44,00,00,000 1,33,74,893 25,00,00,000

28060-Refund of Other - Revenues

01-सव� �कारचे भाडे परतावा 0 5,00,000 1,50,000 5,00,000

02-सव� �कारचे भाडे परतावा 0 2,53,000 50,000 2,50,000

03-िवकास शु� जमा िवकास परतावा 0 5,00,000 70,00,000 5,00,000

04-�ीन िब�ीगं इमारत �मोशन परतावा 0 2,00,00,000 94,00,000 5,00,00,000

05-गंुठेवारी परतावा 0 20,500 15,000 25,000

06-ऑनलाईन मैदान भाडे बुकीगं परतावा 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

28060-Refund of Other -
RevenuesTotal 0 2,13,73,500 1,67,15,000 5,13,75,000

280-Prior Period ItemTotal 8,42,44,454 46,13,73,500 3,00,89,893 30,13,75,000

311-Earmarked Funds

31150-Sinking Funds

02-घसारा िनधी 15,00,00,000 5,00,00,000 5,00,00,000 5,00,00,000

03-कज� िनवारण िनधी 10,00,00,000 5,00,00,000 10,00,00,000 10,00,00,000

04-वाहन घसारा िनधी 5,00,00,000 5,00,00,000 5,00,00,000 5,00,00,000

31150-Sinking FundsTotal 30,00,00,000 15,00,00,000 20,00,00,000 20,00,00,000

311-Earmarked FundsTotal 30,00,00,000 15,00,00,000 20,00,00,000 20,00,00,000

312-Reserves

31250-General Reserve

01-वेतन िनधी 15,00,00,000 5,00,00,000 15,00,00,000 15,00,00,000

31250-General ReserveTotal 15,00,00,000 5,00,00,000 15,00,00,000 15,00,00,000

312-ReservesTotal 15,00,00,000 5,00,00,000 15,00,00,000 15,00,00,000

410-Fixed Assets

41020-Buildings

01-मिहला बचत गट व मिहला वसितगृह बांधणे 0 1,00,000 0 1,00,000

41020-BuildingsTotal 0 1,00,000 0 1,00,000

41040-Plant & Machinery

01-काय�शाळा मिशन खरेदी 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

02-उपकरणे खरेदी 17,49,48,522 50,00,00,000 10,00,00,000 50,00,00,000
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03-जंतु नाशके साफसफाई सािह�, िकटक
नाशके मिशन इ�ादी खरेदी

5,16,73,777 5,00,00,000 3,30,00,000 5,00,00,000

04-यं� साम�ी व क�ा माल खरेदी 2,04,94,022 10,00,00,000 5,00,00,000 10,00,00,000

05-मिशनरी साधन सािह� उपकरणे खरेदी 0 5,500 5,500 5,500

06-खरेदी - कचरा ढकल गा�ा 0 10,00,000 25,00,000 25,00,000

41040-Plant & MachineryTotal 24,71,16,321 65,11,05,500 18,56,05,500 65,26,05,500

41050-Vehicles

01-घंटागाडी खरेदी व दु��ी 0 25,000 25,000 25,000

02-पशु ��वािहका 0 0 0 2,00,00,000

03-बोट खरेदी 0 3,00,000 5,00,000 5,00,000

41050-VehiclesTotal 0 3,25,000 5,25,000 2,05,25,000

41060-Office & Other Equipments

01-संगणक खरेदी व सॉ�वेअर डे�लपम�ट 4,55,62,209 6,50,00,000 7,00,00,000 7,50,00,000

02-ि�ज खरेदी 0 10,00,000 1,00,000 10,00,000

03-झेरॉ� खच� 5,62,330 10,00,000 15,00,000 10,00,000

04-संगणक �ेशनरी खरेदी 31,36,849 50,00,000 40,00,000 50,00,000

05-खरेदी - शालेय संगणकीय सािह� खरेदी व
दु��ी व �िश�ण

6,19,216 7,00,000 7,00,000 7,00,000

06-खरेदी - झेरॉ� मशीन व कॅल�ुलेटर 0 10,000 10,000 10,000

07-वॉटर िफ�र बसिवणे 0 1,00,00,000 10,00,000 2,00,00,000

08-संगणक खरेदी �िश�ण व दुर�ी (काया�लय) 6,03,840 11,00,000 8,00,000 15,00,000

09-संगणक खरेदी व िव�ाथ� �िश�ण 0 5,50,000 2,50,000 5,50,000

41060-Office & Other EquipmentsTotal 5,04,84,444 8,43,60,000 7,83,60,000 10,47,60,000

41070-Furniture, Fixtures, Fittings and Electrical Appliances

01-मोबाईल रॅक खरेदी 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

02-काया�लय फिन�चर 0 11,000 11,000 11,000

03-शालेय फिन�चर 0 55,000 55,000 50,00,000

06-सी.सी.िट.�ी.कॅमेरे 28,54,398 50,00,000 50,00,000 50,00,000

41070-Furniture, Fixtures, Fittings and
Electrical AppliancesTotal 28,54,398 51,66,000 51,66,000 1,01,11,000

41080-Other Fixed Assets

01-खरेदी - उ�ान बाके 0 5,50,000 50,000 10,000

02-खरेदी - िविवध सािह� खरेदी व दु��ी 0 3,00,00,000 10,00,000 10,00,000

03-खरेदी - ड�बीन / पुशकाट� 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

04-ि�डा �ायाम सािह� खरेदी 1,81,01,258 4,00,00,000 40,00,000 9,00,00,000

05-खरेदी - मैदानी खेळ(Atheletics) ि�डा
सािह�

0 35,00,000 20,00,000 35,00,000

06-खरेदी - सव� मैदानाचे देखभालीसाठी सािह� 5,52,570 50,00,000 20,00,000 50,00,000

07-खरेदी - कंटेनर 22,72,728 35,00,000 30,00,000 50,00,000

08-खरेदी - उ�ान खेळणी 1,48,91,271 1,50,00,000 1,00,00,000 1,50,00,000

09-सुर�ा उपकरणे खरेदी व दु��ी 0 5,50,000 5,00,000 50,00,000

10-आरो� िवभागासाठी मिशन खरेदी 0 1,00,00,000 10,00,000 1,00,00,000

11-खरेदी - उपकरणे 0 0 0 2,00,00,000

41080-Other Fixed AssetsTotal 3,58,17,827 10,82,00,000 2,36,50,000 15,46,10,000

410-Fixed AssetsTotal 33,62,72,990 84,92,56,500 29,33,06,500 94,27,11,500

Grand Total 23,99,67,16,996 31,38,99,39,442 29,39,54,32,478 32,07,95,40,860
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधारीत व सन २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप क

भांडवली खच लेखािशषिनहाय

लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

अ ासाहेब मगर ेिडयमचा िवकास करणे

आरो िन र क केबीन

इतर झोपडप ी सुधारणा

इमारत योजना

इमारत व सां ृ ितक क

ीडा थाप

घाट
पवना व मुळा नदीकाठी म न पा प रसरात
िठकिठकाणी संर क िभंत बांधणे
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका मु
शासकीय इमारतीची िवभागवार आसन
व था करणे
ाथिमक व दु म िश ण

भाजी माकट
भोसरी एम् आय डी सी ◌ा आर ण ॉट

येथे उदयोजकां ापुनवसन इमारत
भोसरी येथे ागृह इमारत बांधणे
भोसरी संं नं मधील ता ात आलेली
आर णे िवकसीत करणे
म न पा िपरसरात पोह ाचे तलाव बांधणे

महापौर िवकास िनधी

मागासवग य झोपडप ी पुनवसन

मागासवग य झोपडप ी सुधारणा

मु शासकीय इमारत

ालये सुितगृह औषधालये

वाचनालय

संडास मुतारी

शानभुमी

ीडा थाप
शाळा मैदाने आिण ीडा संकुल उभारणे व
दु ी करणे
थाप उ ाने

इतर िवशेष योजना व बी ओ टी क

खडी मु माचे र े

डांबरी र े

दगडी फरशी व फुटपाथ
िपंपरी िचंचवड प रसरात िठकिठकाणी ाय
ओ र व ेड सेपरेटर बांधणे
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लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

िपंपरी िचंचवड मनपा इमारतीसमोरील मंुबई
पुणे र ाचे ं दीकरण क न डांबरीकरण
तसेच पी सी एम सी इमारत प रसरातील
संर क िभंत दुचाकी वाहनतळ
सीमािभंत फुटपाथ इ अनुषंिगक थाप
िवषयक कामे करणे
पुल क
पे ेमट मॅनेजमेट िस म अहवालानुसार र े
सुधारणा अंतगत कामे करणे
महानगरपािलकेतील मुख र ावरील
वाहतुकीत सुधारणा कर ासाठी संिकण कामे
करणे
रे े मागावरील पूल व िपंपरी वा येथे ओ ि
करणे िचंच े ओ ी ं दीकरण करणे
िविवध कंप ा मनपा ा सेवा वािह ा
टाक ासाठी खोदले ा र ांची दु ी
करणे
ीजन

इतर िवशेष कामे

पाणी पुरवठा िनधी

पाणी पुरवठा िवषेश योजना िनधी

शु द अशु द जलउपसा क से

गावठाण गटस

नाला टेनी ंग

पयावरण अिभयांि की

भुयारी गटार योजना अ मु ालय

भुयारी गटार योजना ई भाग

भुयारी गटार योजना क मु ालय

भुयारी गटार योजना ग भाग

भुयारी गटार योजना ड मु ालय

भुयारी गटार योजना फ भाग

भुयारी गटार योजना ब मु ालय

भुयारी गटार योजना मु ालय

भुयारी गटार योजना ह भाग

सरफेस गटस

अणुिवद्युत व दूरसंचार योजना

अपारंपा रक ोतापासून वीज िनिमती करणे

आमदार िनधी

आट गॅलरी

इमारत शाळा शॉिपंग सटर

उ ाने
उजा बचतीची उपकरणे व ीट लाइट
नुतनीकरण व िफिटंग दु ी करणे
कै आ ासाहेब मगर ेडीयम

कै यशवंतराव च ाण ृती ालय

टॅफीक िस ल

तारांगण क उभारणे िवद्यूत

तारांगण क ाम े सोलर िस म उभारणे

नुतनीकरण करणे थाप व िवद्यूत

ादेिशक िव ान क

मंुबई पुणे महामाग
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लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

र ात अडथऴा येणारे उ व लघुदाब पो
हलिवणे
लघु उ ोजक गाळे

लोकारो

वायरलेस योजना

सावजिनक सुरि तता
थाप क ाअंतगत िवद्यूत िवषयक कामे
करणे
हायमा िदवे

हॉकी ेडीयम

वॉड रीय योजनांतगत कामे

थाप िवषयक कामे करणे

भुमी संपादन िनधी
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 

सन २०२२-२०२३ 

अिंदाजपत्रक 

महसिुी जमा 

(‘अ’ अिंदाजपत्रक ) 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधारीत व सन २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप क

अ अंदाजप क महसुली जमा

अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

नगरसिचव िवभाग

इतर
जमा

एकूण
नगरसिचव

िवभाग एकूण
सामा शासन िवभाग

िव ावेतन ितपुित

एकूण

भाडे
खाजगी वाहन वापर

दंड
कमचारी

इतर
जमा

पो ल
ँप

एकूण
सामा शासन

िवभाग एकूण
अ ेि य कायालय शासन

भाग रीय सव
कारची भाडे

भाडे
े ागृह िनवास

भाडे
े ागृह

भाडे
दारपाल व फलक

भाडे
वाहनतळ

एकूण

शु
मंडप परवाना
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

शु
िववाह नोंदणी माणप

अ
भाग शु वसुली

दंड
अती मण

दंड
ठेकेदार

फी
वाचनालय वगणी

फी
हॉटेल वे

फी
सेि क टँक सफाई

शु
चाचणी

भाग रीय सव
कारची फी

एकूण

अनुदान वाचनालय

एकूण

इतर
जमा

िवलंब
आकार

इतर
जमा

एकूण
अ ेि य कायालय

शासन एकूण
ब ेि य कायालय शासन

भाग रीय सव
कारची भाडे

एकूण

शु
मंडप परवाना

शु
िववाह नोंदणी माणप

दंड
अती मण

ब भाग
शु वसुली
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

फी
वाचनालय वगणी

फी
हॉटेल वे

फी
सेि क टँक सफाई

भाग रीय सव
कारची फी

एकूण

इतर
जमा

एकूण
ब ेि य कायालय

शासन एकूण
क ेि य कायालय शासन

भाग रीय सव
कारची भाडे

एकूण

शु
मंडप परवाना

शु
िववाह नोंदणी माणप

दंड
ठेकेदार

क
भाग शु वसुली

दंड
अित मण

फी
हॉटेल वे

फी
सेि क टँक सफाई

भाग रीय सव
कारची फी

एकूण

अनुदान वाचनालय

एकूण

इतर
जमा
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

एकूण
क ेि य कायालय

शासन एकूण
ड ेि य कायालय शासन

भाग रीय सव
कारची भाडे

एकूण

शु
मंडप परवाना

शु
िववाह नोंदणी माणप

दंड
अती मण

दंड
ठेकेदार

ड भाग
शु वसुली

फी
वाचनालय वगणी

फी
हॉटेल वे

फी
सेि क टँक सफाई

शु
चाचणी

भाग रीय सव
कारची फी

एकूण

इतर
जमा

िवलंब
आकार

एकूण
ड ेि य कायालय

शासन एकूण
इ ेि य कायालय शासन

भाग रीय सव
कारची भाडे

भाडे
ारपाल व फलक बोड

भाडे
े ागृह िनवास

भाडे
े ागृह
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

भाडे
कँटीन व ॅक काऊंटर

भाडे
वाहनतळ

एकूण

शु
मंडप परवाना

शु
िववाह नोंदणी माणप

दंड
ठेकेदार

इ भाग
साफसफाई दंड

दंड
अित मण

फी
वाचनालय वगणी

फी
हॉटेल वे

फी
सेि क टँक सफाई

शु
चाचणी

भाग रीय सव
कारची फी

एकूण

अनुदान वाचनालय

एकूण

इतर
जमा

इतर
जमा

एकूण
इ ेि य कायालय

शासन एकूण
फ ेि य कायालय शासन

भाग रीय सव
कारची भाडे

भाडे
जाहीरात फलक व जागा

एकूण
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

शु
मंडप परवाना

शु
जािहरात परवाना

शु
िववाह नोंदणी माणप

दंड
ठेकेदार

फ
भाग साफसफाई

दंड
दंड

अित मण
फी

वाचनालय वगणी
फी

हॉटेल वे
फी

सेि क टँक सफाई

भाग रीय सव
कारची फी

एकूण

इतर
जमा

िवलंब
आकार

फी
मािहती अिधकारी

एकूण
फ ेि य कायालय

शासन एकूण
ग ेि य कायालय शासन

भाग रीय सव
कारची भाडे

एकूण

शु
मंडप परवाना

शु
िववाह नोंदणी माणप

दंड
ठेकेदार

ग भाग
साफसफाई दंड

अित मण दंड
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

फी
हॉटेल वे

फी
सेि क टँक सफाई

भाग रीय सव
कारची फी

एकूण

इतर
जमा

िवलंब
आकार

फी
मािहती अिधकारी

एकूण
ग ेि य कायालय

शासन एकूण
ह ेि य कायालय शासन

भाग रीय सव
कारची भाडे

भाडे
ारपाल व फलक बोड

भाडे
े ागृह िनवास

भाडे
े ागृह

भाडे
कँटीन व ॅक काऊंटर

भाडे
वाहनतळ

एकूण

शु
मंडप परवाना

शु
िववाह नोंदणी माणप

दंड
ठेकेदार

ह भाग
साफसफाई दंड

अित मण दंड
फी

वाचनालय वगणी
फी

हॉटेल वे
फी

सेि क टँक सफाई
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

शु
चाचणी

भाग रीय सव
कारची फी

एकूण

इतर
जमा

एकूण
ह ेि य कायालय

शासन एकूण
मािहती व जनसंपक िवभाग

इतर
जमा

एकूण
मािहती व

जनसंपक िवभाग एकूण
मािहती व तं ान िवभाग

सी एस
आर जमा

एकूण

इतर
जमा

एकूण
मािहती व तं ान

िवभाग एकूण
कायदा िवभाग

अनुदान कोट

एकूण

इतर
जमा

एकूण
कायदा

िवभाग एकूण
लेखा व िव िवभाग

अनुदान वसाय कर
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

एकूण

ाज
एफ एफ डी

ाज
मुदत ठेव

एकूण

ाज
घरबांधणी

ाज
वाहन कज

ाज
संगणक कज

एकूण

अनामत
ज

कमचारी
राजीनामा पगार वसूली

इतर
जमा

एकूण
लेखा व िव

िवभाग एकूण
िनवडणुक िवभाग

मतदार
यादी व फॉम िव ी

फी
िनिवदा फॉम

एकूण

िनवडणूक अनामत ज
इतर

जमा
फी

माहीती अिधकार

एकूण
िनवडणुक

िवभाग एकूण
भुमी आिण िजंदगी िवभाग

भाडे
शाळा इमारत

भाडे
अ ूघर
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

भाडे
मोकळी जागा इमारती
गाळे

भाडे
जाहीरात फलक व जागा

भाडे
वॉटर पाक

भाडे
अिधकारी िनवास

भाडे
वाहतुक नगरी
मोकऴी जागा

एकूण

फी
िमळकत ह ांतर नोटीस

एकूण

अनुदान जमीन महसुल
व िबनशेत

एकूण

इतर
जमा

एकूण
भुमी आिण िजंदगी

िवभाग एकूण
म वत भांडार िवभाग

शु
ठेकेदार नोंदणी व
नुतनीकरण

शु
न ल

एकूण

फी
िनिवदा फॉम

जुने
वाहन इतर सामान व
भंगार िव ी

र ी
िव ी

एकूण
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

अनुदान कोरोनािन धी
शासन

एकूण

इतर
जमा

िवलंब
आकार

एकूण
म वत भांडार

िवभाग एकूण
वाहनदु ी कायशाळा िवभाग

जुने
वाहन इतर सामान व
भंगार िव ी

एकूण

इतर
जमा

िवलंब
आकार

एकूण
वाहनदु ी

कायशाळा िवभाग एकूण
सुर ा िवभाग

इतर
जमा

एकूण
सुर ा

िवभाग एकूण
नगररचना व िवकास िवभाग

शु
झोन दाखला

शु
भाग नकाशा

िवकास
ह ांतरण ह शु

शु
छाननी

मंजूर
िवकास योजना अिभ ाय

फी सेट
बँक चेिकंग

एकूण
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

इतर
जमा

एकूण
नगररचना व

िवकास िवभाग एकूण
बांधकाम परवानगी व अनािधकृत बांधकाम िवभाग

शु
आिकटे परवाना

िवकास
शु िनधी

िवकास
ह ांतरण ह शु

यु डी सी
पी आर २०२० ि मीयम
चाजस

दंड
अित मण िवभाग

शमन
शु

फी
इमारत परवाना

इतर
शमन शु वसुली

शािमत
संरचना शु

शु
छाननी

एकूण

ािधकरण परतवा जमा

एकूण

इतर
जमा

खडी
मु म र ा तयार करणे
ड ु बी एम्

एकूण
बांधकाम परवानगी

व अनािधकृत बांधकाम
िवभाग एकूण

वाहन वहार िवभाग

प रवहन
िवभागास अदा केले ा
र ामेपोटी जमा

एकूण
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

वाहन वहार
िवभाग एकूण

िवशेष िनयेजन ािधकरण

भाडे
प ा फी

एकूण

फी
नाव समािव करणे

फी
अगाऊ ह् ांतर

फॉम
फी ह ांतर द

फी
वारसनोंद

फी
वारसह सोड

फी
भुवाटप ह ांतर

फी
नाव कमी करणे

एकूण

संकीण
फी अज वाटप

संकीण
माणीत त

एकूण

िवलंब
आकार

फी
मािहती अिधकारी

शु
कज ना हरकत दाखला

एकूण
िवशेष िनयेजन

ािधकरण एकूण
अित मण िवभाग

दंड
अती मण

एकूण
अित मण

िवभाग एकूण
थाप मु कायालय
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

दंड
ठेकेदार

एकूण

ाज
मोबीलायझेशन
अ◌ॅड ा वरील ाज

एकूण

इतर
जमा

एकूण
थाप मु

कायालय एकूण
िवद्युत मु कायालय

दंड
ठेकेदार

एकूण

इतर
जमा

िवलंब
आकार

एकूण
िवद्युत मु

कायालय एकूण
अणुिवद्युत व दूरसंचार िवभाग

जादा
वापर दुर नी
मोबाईल

इतर
जमा

एकूण
अणुिवद्युत व

दूरसंचार िवभाग एकूण
आरो मु कायालय

अ
भाग शु वसुली

ब भाग
शु वसुली

क
भाग शु वसुली

ड भाग
शु वसुली

दंड
कचरा
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

ग भाग
शु वसुली
साफसफाई

ह भाग
शु वसुली
साफसफाई

इ भाग
शु वसुली
साफसफाई

फ
भाग शु वसुली
साफसफाई

एकूण

इतर
जमा

एकूण
आरो मु

कायालय एकूण
पशुवै कीय िवभाग

शु
पाळीव कु ा परवाना

फी
औषधोपचार

फी
केस पेपर

एकूण

इतर
जमा

एकूण
पशुवै कीय

िवभाग एकूण
कै आचाय अ े रंगमंिदर संत तुकारामनगर

भाडे
ारपाल व फलक बोड

भाडे
े ागृह िनवास

भाडे
े ागृह

एकूण

इतर
जमा

एकूण
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

कै आचाय अ े
रंगमंिदर संत
तुकारामनगर एकूण

कै अंकुशराव लांडगे े ागृह भोसरी

भाडे
ारपाल व फलक बोड

भाडे
े ागृह िनवास

भाडे
े ागृह

भाडे
कँटीन व ॅक काऊंटर

एकूण

इतर
जमा

एकूण
कै अंकुशराव

लांडगे े ागृह
भोसरी एकूण

कै िनळु फुले ना गृह

भाडे
ारपाल व फलक बोड

भाडे
े ागृह

एकूण

इतर
जमा

एकूण
कै िनळु फुले

ना गृह एकूण
उ ान िवभाग

भाडे
कंुडी

एकूण

फी
उ ान

एकूण

इतर
जमा
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

एकूण
उ ान

िवभाग एकूण
ीडा िवभाग

भाडे
जलतरण तलाव

भाडे
ायामशाळा

एकूण

टारगेट
िव ी रायफल शुिटंग

िश ण क
फी

ायाम शाळा व धा
वेश

फी
िविवध खेळापासून

फी
सांगीितक शै िणक

भाडे
िगयारोहन िभंत े िटंग

ाऊंड लॉ टेिनस व
इतर मैदान

फी
पोह ाची

एकूण

इतर
जमा

एकूण
ीडा

िवभाग एकूण
पयावरण अिभयांि की िवभाग

शु
पयावरण ना हरकत
दाखला

शु दंड बांधकाम
राडारोडा

फी
तपासणे करणे साठी भेट

एकूण

61



अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

सीएमई
कडून पाणी
पुनवापरासाठी ा
कामाकरीता व
पीसीएनडीटी कडून
गॆसदाहीनीसाठी येणारी
र म

इतर
जमा

एकूण
पयावरण

अिभयांि की िवभाग एकूण
कामगार क ाण िवभाग

इतर
जमा

एकूण
कामगार क ाण

िवभाग एकूण
म वत त ार िनवारण क संगणीकृत नागरी सुिवधा क

शु
न ल

एकूण

फी
िनिवदा फॉम

एकूण

इतर
जमा

फी
माहीती अिधकार

एकूण
म वत त ार

िनवारण क संगणीकृत
नागरी सुिवधा क एकूण

कर संकलन िवभाग

करमणुक कर

सामा कर
िवशेष

साफसफाई कर

पाणीपुरवठा लाभकर

मल वाह सुिवधा
लाभकर
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

र ाकर
िश ण

कर रबेट
रोजगार

हमी कर रबेट
एकूण

शु
न ल

शु
थकबाकी नस ाचा
दाखला

शु
िमळकत उतारा

अवैध
बांधकाम शा ी

शु
मनपा कर शा ी वॉरंट

फी
िमळकत ह ांतर नोटीस

शु
शासकीय सेवा

ज ी
िललाव खच वसूली

एकूण

अनुदान ोअरेज टॅ

अनुदान करमणूक कर

एकूण

इतर
जमा

एकूण
कर संकलन

िवभाग एकूण
थािनक सं था कर िवभाग

आयात
कर अनामत परतावा
१० ट े वसुली सह

थािनक
सं था कर

एकूण

व ु व
सेवाकर भरपाई

63



अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

थािनक
सं था कर मु ांक शु
अिधभारापोटी िमळालेली
र म

एकूण

दंड
थािनक सं था कर

एकूण

ाज
थािनक सं था

करावरील

एकूण

इतर
जमा

एकूण
थािनक सं था कर

िवभाग एकूण
परवाना िवभाग

जाहीरात
कर

एकूण

भाडे
जाहीरात फलक व जागा

भाडे
सोडीयम ेपर पोल
जागा

एकूण

शु
जािहरात परवाना

शु
उ ोग परवाना

दंड
िवलंब शु उ ोग धंदा

वसाय साठी
परवाना

दंड
िवलंब जािहरात परवाना

अनिधकृत जािहरात
फलक काढ ाचा खच
वसूली

एकूण
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

इतर
जमा

फी
मािहती अिधकारी

एकूण
परवाना

िवभाग एकूण
अ अंदाजप क महसुली जमा
एकूण
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 

सन २०२२-२०२३ 

अिंदाजपत्रक 

महसिुी खचच 

(‘अ’ अिंदाजपत्रक ) 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधारीत व सन २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप क

अ अंदाजप क महसुली खच

अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

नगरसिचव िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
मानधन व सभाभ ा

मा नगदसद
िश ण मा स ानिनय नगर

सद
एकूण

मा महापौर य िनयमन खच
वास खच मा महापौर

वािषक वगणी अ खल भारतीय
महापौर प रषद महारा रा महापौर
नगरा नगरसेवक संघटना

इतर खच
टायर ूब खरेदी

वास खच मा उप महापौर
वास खच मा अ थायी

सिमती
वास खच मा थायी सिमती
वास खच मा िवशेष सिमती

वाहन इंधन मा महापौर
चहापान खच मा महापािलका व

सिमती सभा
वाहन इंधन मा उपमहापौर
वाहन इंधन मा अ थायी

सिमती
वाहन इंधन मा स ा ढ

प नेता
वाहन इंधन मा िवरोधी प नेता

वाहन इंधन मा िवधी सिमती
वाहन इंधन मा मिहला बाल

क ाण सिमती
वाहन इंधन मा सभापती शहर

सुधारणा सिमती
वाहन इंधन अिधकारी
वाहन इंधन

वास भ ा

एकूण

मा महापौर वाहन िनवाह

मा उपमहापौर वाहन िनवाह
मा अ थायी सिमती वाहन

िनवाह
मा स ा ढ प नेता वाहन

िनवाह
मा िवरोधी प नेता वाहन िनवाह

मा िवधी सिमती वाहन िनवाह
मा मिहला बाल क ाण सिमती

वाहन िनवाह
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मा सभापती शहर सुधारणा सिमती
वाहन िनवाह

नगरसिचव वाहन िनवाह

नगरसिचव कायालय वाहन िनवाह

एकूण
नगरसिचव िवभाग एकूण

सामा शासन िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
िश ण कमचारी व अिधकारी

एकूण

टपाल खच

इतर खच
टायर ूब खरेदी

वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा
महानगरपािल का शासकीय िश ण

क
एकूण

वाहन िनवाह अिधकारी
एकूण

सामा शासन िवभाग एकूण

अ ेि य कायालय शासन

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

भाडे इमारत

टपाल खच
पु के व िनयतकािलके खरेदी

छपाई

ारपाल व फलक बोड
इतर खच

टायर ूब खरेदी

लेखनसािह
पु के बायडी ंग

ा ीक क र खरेदी

चहापान खच े ीय सिमती
वास खच े ीय सिमती

वाहन इंधन मा े ीय अ

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण

सावजिनक वाचनालय वृ प े िबले

संगणक दु ी व देखभाल

खरेदी उपकरणे व सािह
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मा े ीय अ वाहन िनवाह

वाहन िनवाह अिधकारी

खरेदी म वत ंथालय पु के
एकूण

ई लाय री
एकूण

सव कारचे भाडे परतावा
एकूण

अ ेि य कायालय शासन एकूण

ब ेि य कायालय शासन

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

भाडे इमारत

टपाल खच
पु के व िनयतकािलके खरेदी

छपाई

इतर खच
टायर ूब खरेदी

लेखनसािह

पु के बायडी ंग
ा ीक क र खरेदी

चहापान खच े ीय सिमती

वास खच े ीय सिमती
िस दी

वाहन इंधन मा े ीय अ

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण

सावजिनक वाचनालय वृ प े िबले

मा े ीय अ वाहन िनवाह

वाहन िनवाह अिधकारी
खरेदी म वत ंथालय पु के

एकूण

ई लाय री

एकूण

ब ेि य कायालय शासन एकूण
क ेि य कायालय शासन

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

छपाई
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

इतर खच

टायर ूब खरेदी

चहापान खच े ीय सिमती
वास खच े ीय सिमती

वाहन इंधन मा े ीय अ

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण

सावजिनक वाचनालय वृ प े िबले

मा े ीय अ वाहन िनवाह

वाहन िनवाह अिधकारी
एकूण

क ेि य कायालय शासन एकूण

ड ेि य कायालय शासन

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

टपाल खच

पु के व िनयतकािलके खरेदी
छपाई

इतर खच

टायर ूब खरेदी
लेखनसािह

ा ीक क र खरेदी

चहापान खच े ीय सिमती
वास खच े ीय सिमती

वाहन इंधन मा े ीय अ

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण

सावजिनक वाचनालय वृ प े िबले

संगणक दु ी व देखभाल

मा े ीय अ वाहन िनवाह
वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

ड ेि य कायालय शासन एकूण
इ ेि य कायालय शासन

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

पु के व िनयतकािलके खरेदी
छपाई

इतर खच

टायर ूब खरेदी
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

लेखनसािह

पु के बायडी ंग

चहापान खच े ीय सिमती
वास खच े ीय सिमती

वाहन इंधन मा े ीय अ

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण

सावजिनक वाचनालय वृ प े िबले

मा े ीय अ वाहन िनवाह

वाहन िनवाह अिधकारी
एकूण

इ ेि य कायालय शासन एकूण

फ ेि य कायालय शासन

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

भाडे इमारत

टपाल खच
पु के व िनयतकािलके खरेदी

छपाई

इतर खच
टायर ूब खरेदी

लेखनसािह

पु के बायडी ंग
ा ीक क र खरेदी

चहापान खच े ीय सिमती

पाणीप ी मनपा िमळकतीची
वास खच े ीय सिमती

वाहन इंधन मा े ीय अ

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण

सावजिनक वाचनालय वृ प े िबले

संगणक दु ी व देखभाल

मा े ीय अ वाहन िनवाह
वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

ई लाय री

एकूण

सव कारचे भाडे परतावा

एकूण

फ ेि य कायालय शासन एकूण
ग ेि य कायालय शासन

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

पु के व िनयतकािलके खरेदी

छपाई
इतर खच

टायर ूब खरेदी

पु के बायडी ंग
ा ीक क र खरेदी

चहापान खच े ीय सिमती

वास खच े ीय सिमती
वाहन इंधन मा े ीय अ

वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा
एकूण

सावजिनक वाचनालय वृ प े िबले
वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

ई लाय री

एकूण

ग ेि य कायालय शासन एकूण
ह ेि य कायालय शासन

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

पु के व िनयतकािलके खरेदी
छपाई

िवमा वातानुकुलीत यं

ारपाल व फलक बोड
इतर खच

टायर ूब खरेदी
शु पोलीस लाइस

इले ीकल तपासणी इ
पु के बायडी ंग

ा ीक क र खरेदी

िवद्युत खच

चहापान खच े ीय सिमती
वास खच मा े ीय अ

वास खच े ीय सिमती

वाहन इंधन मा े ीय अ
वाहन इंधन अिधकारी

वाहन इंधन

एकूण

देखभाल दु ी ना गृह

िवद्युत जिन देखभाल दु ी
आसन दु ी
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

सावजिनक वाचनालय वृ प े िबले
िन ेपक व काश योजना

दु ी व देखभाल
खरेदी साफसफाई सािह

खरेदी उपकरणे व सािह
मा े ीय अ वाहन िनवाह

वाहन िनवाह अिधकारी

वाहन िनवाह
खरेदी म वत ंथालय पु के

एकूण

ई लाय री

एकूण

ह ेि य कायालय शासन एकूण
मािहती व जनसंपक िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच
टायर ूब खरेदी
पयावरण उप म व संवधन

जनजागृती काय म
रा पु ष महापु षां ा िवचारांचा

चार करणे बोधना क उप म
समारंभीय खच

िस दी
वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा

एकूण

वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण
मािहती व जनसंपक िवभाग एकूण

मािहती व तं ान िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
िश ण कमचारी व अिधकारी

एकूण

इतर खच

टायर ूब खरेदी
िलज लाईन आय एस डी एन

वाय फाय
शहर प रवतन कायालय

ई ग न ई ऑिफस

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

संगणक दु ी व देखभाल

खरेदी फिनचर
डेटा ऍडिमिन ेशन
देखभाल दु ी व प रचालन

सारथी हे लाईन
एकूण

सीएसआर िनधी खच

एकूण

संगणक खरेदी व सॉ वेअर
डे लपमट

एकूण
मािहती व तं ान िवभाग एकूण

कायदा िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

टायर ूब खरेदी

दावे खटले यासंबंधी खच
टीडीआर खच व टायटल

वाहनाची नुकसान भरपाई

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण

िवज देयके

वाहन िनवाह अिधकारी

खरेदी फिनचर
झेरॉ मिशन देखभाल व दु ी

एकूण

महानगरपािलका ायालय
आ थापना खचाची ितपुत

एकूण
कायदा िवभाग एकूण

लेखा व िव िवभाग

वेतन व भ े

रजा वेतन िनवृ ी वेतन वगणी

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

छपाई

लेखा सुधारणा खच
इतर खच

76



अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

टायर ूब खरेदी

वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा
एकूण

संगणकीकरण
वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

लेखा व िव िवभाग एकूण
मु लेखाप र ण िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

छपाई
िवशेष लेखापरी ण फी

इतर खच

टायर ूब खरेदी
लेखनसािह

वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा
एकूण

वाहन िनवाह अिधकारी
एकूण

मु लेखाप र ण िवभाग एकूण

िनवडणुक िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई

एकूण

छपाई

इतर खच
टायर ूब खरेदी

लेखनसािह

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण

वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

िनवडणूक खच

एकूण

िनवडणुक िवभाग एकूण
अिभलेख क

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान
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अंदाज

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

एकूण
अिभलेख क एकूण

भुमी आिण िजंदगी िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच
भाडे म न पा कमचारी

अिधकरी िनवास थान
टायर ूब खरेदी
िवमा म न पा इमारती ंचा

िवमािनधी
जमीन महसूल व िबनशेतसारा
मालम ा कर म न पा

िमळकती
शु मोजणी करणे

वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा
एकूण

हॉकस
वाहन िनवाह

एकूण

भुमी आिण िजंदगी िवभाग एकूण
म वत भांडार िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
गणवेश खरेदी भ ा

एकूण

छपाई

इतर खच

टायर ूब खरेदी
लेखनसािह

िललाव किमशन

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण

मेडीकल गॅस पाईपलाईन

कपडे धुलाई खच
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पे क ोल वाय सी एम एच व
अ ालये

मिशन देखभाल दु ी खच

उपकरणे दु ी

वाहन िनवाह अिधकारी
खरेदी वाचनालय

खरेदी फिनचर

खरेदी हॅ ंगी ंगिलटर िबन
खरेदी िललन

खरेदी ॅ ं केट

कोरोना िन धी
शालेय सािह खरेदी

खरेदी मेिडकल गॅसेस

खरेदी औषधे
खरेदी ए रे िफ केिमकल
खरेदी योगशाळा केिमकल व

सािह
खरेदी िवद्युत सािह

एकूण

र पेढी वाय सी एम एच व
तालेरा

एकूण

मोबाईल रॅक खरेदी

उपकरणे खरेदी

ि ज खरेदी
जंतु नाशके साफसफाई सािह

िकटक नाशके मिशन इ ादी खरेदी
बोट खरेदी

झेरॉ खच

यं साम ी व क ा माल खरेदी
संगणक ेशनरी खरेदी

खरेदी कचरा ढकल गा ा

खरेदी कंटेनर
आरो िवभागासाठी मिशन खरेदी

एकूण

म वत भांडार िवभाग एकूण
वाहनदु ी कायशाळा िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच
िवमा वाहन

वाहन इंधन

वास भ ा
एकूण

वाहन भाडे शासकीय वाहने
वाहन िनवाह अिधकारी
वाहन भाडे तांि क वाहने

हैडोिलक वॉटर टँकर इ
वाहन िनवाह
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अंदाज

अंतगत ेअर खरेदी
व दु ी

टायर रीमोलडी ंग

वकशॉप यं सामु ी दु ी
शासकीय वाहने ेअर पाट

खरेदी व दु ी करणे
पंप दु ी
तांि क वाहने ेअर पाट खरेदी व

दु ी करणे
खरेदी व दु ी नवीन बॅटरी

खरेदी टायर

खरेदी ऑईल व ीस
एकूण

कायशाळा मिशन खरेदी
एकूण

वाहनदु ी कायशाळा िवभाग एकूण

सुर ा िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
मानधन बँड

एकूण

इतर खच
टायर ूब खरेदी

ठेकेदार प दतीने सुर ा व था

वाहन इंधन अिधकारी
वाहन इंधन

वास भ ा

एकूण

वाहन िनवाह अिधकारी

वाहन िनवाह
सुर ा उपकरण देखभाल दु ी

एकूण

सामािजक सुरि तता उप म

एकूण

सुर ा उपकरणे खरेदी व दु ी

एकूण

सुर ा िवभाग एकूण
आप ी व थापन िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच
टायर ूब खरेदी
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सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मािहती जनजागृती व िश ण

वाहन इंधन अिधकारी

एकूण

वाहन िनवाह अिधकारी
खरेदी आप ी व थापन

उपकरणे व सािह
एकूण

आप ी नाग रकांना आिथक
सहा

एकूण
आप ी व थापन िवभाग एकूण

नगररचना व िवकास िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
िवशेष भुमी संपादन अिधकरी

वग व
एकूण

इतर खच

टायर ूब खरेदी
स ागार फी भुमी संपादन

मु ांकन
स ागार फी िवकास योजना

तयार करणे नगररचना योजना स ण
कामकाज इ

वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा
एकूण

वाहन िनवाह अिधकारी
एकूण

नगररचना व िवकास िवभाग एकूण

बांधकाम परवानगी व अनािधकृत बांधकाम िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

टायर ूब खरेदी
वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा

एकूण

अित मण िनमुलन व था खच
अित मण िवषयक कामासाठी

मिशनरी यं सामु ी पुरिवणे
संगणकीकरण
वाहन िनवाह अिधकारी
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खरेदी अित मण सािह

एकूण

ि मीयम चाजस

एकूण

िवकास शु जमा िवकास
परतावा

ीन िब ी ंगइमारत मोशन
परतावा

एकूण
बांधकाम परवानगी व अनािधकृत बांधकाम

िवभाग एकूण
वाहन वहार िवभाग

प रवहन िवभाग खच
एकूण

वाहन वहार िवभाग एकूण

िवशेष िनयेजन ािधकरण

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

टपाल खच

छपाई

टायर ूब खरेदी
लेखनसािह

वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा
एकूण

वाहन िनवाह अिधकारी
एकूण

िवशेष िनयेजन ािधकरण एकूण

थाप मु कायालय

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

टायर ूब खरेदी
वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा

एकूण

देखभाल दु ी उ ान
िकरकोळ दु ी व देखभाल

बी आर टी एस
वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण
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अंदाज

थाप मु कायालय एकूण

थाप अ मु ालय

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी डांबरी र े

थाप
एकूण

थाप अ मु ालय एकूण
थाप ब मु ालय

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी डांबरी र े

थाप
एकूण

थाप ब मु ालय एकूण

थाप क मु ालय

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी डांबरी र े

थाप
एकूण

थाप क मु ालय एकूण

थाप ड मु ालय

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी डांबरी र े

थाप
एकूण

थाप ड मु ालय एकूण
थाप इ मु ालय

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी डांबरी र े

थाप
एकूण

थाप इ मु ालय एकूण

थाप फ मु ालय

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी डांबरी र े

थाप
एकूण

थाप फ मु ालय एकूण

थाप ग मु ालय

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी डांबरी र े

थाप
एकूण

थाप ग मु ालय एकूण
थाप ह मु ालय

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी डांबरी र े

थाप
एकूण

थाप ह मु ालय एकूण

अ ेि य थाप िवभाग

वेतन व भ े
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बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच
वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा

एकूण

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी डांबरी र े

थाप
वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

अ ेि य थाप िवभाग एकूण

ब ेि य थाप िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

खरेदी टायर ुब

एकूण

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी डांबरी र े

थाप
वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

ब ेि य थाप िवभाग एकूण

क ेि य थाप िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

छपाई

इतर खच
टायर ूब खरेदी

वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा
एकूण

िकरकोळ दु ी व देखभाल
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िकरकोळ दु ी डांबरी र े
थाप

वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

क ेि य थाप िवभाग एकूण
ड ेि य थाप िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच
वाहन इंधन अिधकारी

एकूण

िकरकोळ दु ी व देखभाल

वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

गंुठेवारी परतावा

एकूण
ड ेि य थाप िवभाग एकूण

इ ेि य थाप िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

छपाई

इतर खच

टायर ूब खरेदी
वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा

एकूण

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी डांबरी र े

थाप
वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

इ ेि य थाप िवभाग एकूण

फ ेि य थाप िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण
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वास भ ा

एकूण

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी डांबरी र े

थाप
वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

फ ेि य थाप िवभाग एकूण

ग ेि य थाप िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

टपाल खच

छपाई
इतर खच

टायर ूब खरेदी

लेखनसािह
वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा

एकूण

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी डांबरी र े

थाप
वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

गंुठेवारी परतावा
एकूण

ग ेि य थाप िवभाग एकूण

ह ेि य थाप िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

छपाई

इतर खच
टायर ूब खरेदी

लेखनसािह

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण
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थाप
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ह ेि य थाप िवभाग एकूण

िवद्युत मु कायालय

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

टायर ूब खरेदी
स ागार फी िवद्यूत सािह

तपासणी
सां ृ ितक व कलाधोरण
शु

म रा िव िव क िल महापरेषन य थ सं थाक रता
सुपर ीजन चाजस व िवद्युत िनरी ण

वाहन इंधन

वास भ ा
एकूण

िवज देयके पथ िदवे
िवज देयके

िकरकोळ दु ी व देखभाल
िकरकोळ दु ी व देखभाल

िवद्युत
इंधन खच जनरेटर इंधन
वाहन िनवाह

खरेदी वीज मीटर

एकूण
िवद्युत मु कायालय एकूण

िवद्युत अ े ीय कायालय

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

टायर ूब खरेदी

वाहन इंधन अिधकारी
वाहन इंधन िवभाग

वास भ ा

एकूण

िवज देयके

िकरकोळ दु ी व देखभाल
नी ेपन व था व देखभाल

इंधन खच जनरेटर इंधन

वाहन िनवाह अिधकारी
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वाहन िनवाह

खरेदी वीज मीटर
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िवद्युत अ े ीय कायालय एकूण

िवद्युत ब े ीय कायालय

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

िवद्युत खच

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण

िवज देयके

िकरकोळ दु ी व देखभाल

नी ेपन व था व देखभाल
इंधन खच जनरेटर इंधन

वाहन िनवाह अिधकारी
वाहन भाडे हायडोिलक िश ा

वाहने
एकूण

िवद्युत ब े ीय कायालय एकूण

िवद्युत क े ीय कायालय

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

छपाई

इतर खच

टायर ूब खरेदी
िवद्युत खच

वाहन इंधन अिधकारी

वाहन इंधन
एकूण

िकरकोळ दु ी व देखभाल
नी ेपन व था व देखभाल

िवजेचे संच उभारणे व नुतणीकरण
करणे

इंधन खच जनरेटर इंधन

वाहन िनवाह अिधकारी
वाहन भाडे हायडोिलक िश ा

वाहने
खरेदी वीज मीटर

खरेदी िवद्युत सािह
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िवद्युत क े ीय कायालय एकूण

िवद्युत ड े ीय कायालय

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
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वाहन इंधन अिधकारी
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हायडोिलक गाडया भाडयाने घेणे

िवज देयके

िकरकोळ दु ी व देखभाल
नी ेपन व था व देखभाल

इंधन खच जनरेटर इंधन

वाहन िनवाह अिधकारी
खरेदी वीज मीटर

एकूण

िवद्युत ड े ीय कायालय एकूण
िवद्युत इ े ीय कायालय

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

छपाई
इतर खच

टायर ूब खरेदी

िवद्युत खच
वाहन इंधन अिधकारी

वाहन इंधन

एकूण

िकरकोळ दु ी व देखभाल

नी ेपन व था व देखभाल
िवजेचे संच उभारणे व नुतणीकरण

करणे
इंधन खच जनरेटर इंधन

वाहन िनवाह अिधकारी
वाहन भाडे हायडोिलक िश ा

वाहने
खरेदी वीज मीटर
खरेदी िवद्युत सािह

एकूण

िवद्युत इ े ीय कायालय एकूण
िवद्युत फ े ीय कायालय
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बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच
टायर ूब खरेदी

िवद्युत खच

वाहन इंधन अिधकारी
वाहन इंधन

एकूण

िवज देयके अजंठानगर प ा शेड
नी ेपन काश व था

सीसीटी ी जनी संच भाडेत ावर वापरणे
िकरकोळ दु ी व देखभाल

नी ेपन व था व देखभाल
इंधन खच जनरेटर इंधन

वाहन िनवाह अिधकारी
वाहन भाडे हायडोिलक िश ा

वाहने
खरेदी वीज मीटर

एकूण

िवद्युत फ े ीय कायालय एकूण

िवद्युत ग े ीय कायालय

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

छपाई

इतर खच
टायर ूब खरेदी

िवद्युत खच

वाहन इंधन अिधकारी
वाहन इंधन िवभाग

वास भ ा

एकूण

िकरकोळ दु ी व देखभाल

नी ेपन व था व देखभाल
दुर नी दु ी व देखभाल

इंधन खच जनरेटर इंधन

वाहन िनवाह अिधकारी
वाहन भाडे हायडोिलक िश ा

वाहने
खरेदी वीज मीटर

एकूण

िवद्युत ग े ीय कायालय एकूण
िवद्युत ह े ीय कायालय

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान
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एकूण

छपाई

इतर खच
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िवद्युत खच

िवद्युत खच सौरउजा
वाहन इंधन अिधकारी

वाहन इंधन िवभाग

एकूण

िकरकोळ दु ी व देखभाल

नी ेपन व था व देखभाल
िवजेचे संच उभारणे व नुतणीकरण

करणे
इंधन खच जनरेटर इंधन

वाहन िनवाह अिधकारी
वाहन भाडे हायडोिलक िश ा

वाहने
खरेदी वीज मीटर
खरेदी िवद्युत सािह

एकूण

िवद्युत ह े ीय कायालय एकूण
अणुिवद्युत व दूरसंचार िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
मानधन रोजंदारी
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एकूण

इतर खच
टायर ूब खरेदी
दूरदशन ेपण सद ता

अिधकारी पदािधकारी
मनपाचेिविवध अिधकारी

पदािधकारी लघुसंदेश ारे िविवध काय माची
मािहती देणे

दुर नी खच सव िवभाग
मण नी खच मनपा

पदािधकारी व अिधकारी
ॉडबँड खच मनपा अिधकारी व

अिभयंते
खच सव

कायालय
सी सी टी ी यं णा
शु संचार मं ालय परवाना

नुतनीकरण
वाहन इंधन

वास भ ा
एकूण

िकरकोळ दु ी देखभाल
एकूण

अणुिवद्युत व दूरसंचार िवभाग एकूण
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खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

आरो मु कायालय

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच
टायर ूब खरेदी

स ागार फी आरो सेवा

वाहन इंधन
वास भ ा

एकूण

मनपा इमारती पे कंटोल
रॉड कंटोल

मनपा इमारती पा ा ा टा ा
साफसफाई

घनकचरा व थापन
खाजगीकरणा ारे मनपा शाळा

इमारतीची साफसफाई कामे करणे
वाहन भाडे बुलडोझर व अ

मिशनरी
वजनकाटा दु ी थानांतरण

क
नदीपा ातील जलपण काढणे

खरेदी साफसफाई सािह
साफसाफाई सािह दु ी व

देखभाल
वाहन िनवाह
मंडई वे गांडूळ ख़त

क ासाठी पुरिवणे
शानभुमी केअर टेकर

आपतकालीन ता कामकाज
यांि क प दतीने साफसफाई

एकूण

आरो िवषयक शासिकय
योजनाची अंमलबजावणी व आरो िवषयक
जनजागृती

एकूण

खरेदी िविवध सािह खरेदी व
दु ी

खरेदी ड बीन पुशकाट

एकूण

आरो मु कायालय एकूण
पशुवै कीय िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
मानधन पशुगणना कामी येणारा

खच
एकूण

इतर खच
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सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

टायर ूब खरेदी

जन जागृती अिभयान

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण

क ल खाना उपकरणे व सािह

वाहन िनवाह अिधकारी

मृत जनावरांची िव ेवाट लावणे
िचखली येथील कोंडवाडा

चालिव ाचा खच
खरेदी पशु बा ालय

सािह व उपकरणे
डॉग पाक
खरेदी व दु ी

सी एन जी इ ीलेटर
खरेदी तातडीची औषधे व

रसायने
कोंडवाडा वैरणीचा खच

ठेकेदार प दतीने डुकरे पकडणे
ाणी सु ुसा क सािह व ाणी

खा खच
सप ान व प ालय यांचे खा व

सािह खच
एकूण

ान संतती िनयमन श ि या
डॉग ॉड योजना खच

एकूण

सुपर ेशािलटी पशुवै कीय
ालय औंध पुणे ा बांधकामासाठी र २

कोटी िनधी उपल क न देणेबाबत

एकूण

पशु वािहका
एकूण

पशुवै कीय िवभाग एकूण

उ ान िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

टायर ूब खरेदी
पाणीप ी उ ाने

वाहन इंधन अिधकारी

वाहन इंधन
वास भ ा

अ ास दौरा

एकूण

खरेदी बी िबयाने ा क
िपश ा व शोिभवंत रोपे

खरेदी गाडन होज पाइप खरेदी
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सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

उ ानाचे नाव फलक दु ी

र े सुशोभीकरण करणे
उ ानाम े लहान मुलांसाठी

झुकझुक गाडी रे े
खरेदी बागा उ ान नसरी

सािह
उ ान िवषयक िविवध कामे करणे
खरेदी ंकलर
उ ाने िवकसीत करणेकामी

पोयटामाती पुरिवणे व पसरिवणे
िफ शो

वाहन िनवाह अिधकारी
ंकलर दु ी

खरेदी कंु ा

सप उ ान व प ी सं हालय
खरेदी खते व शेणखते
ठेकेदार प दतीने उ ान िवकासाची

कामे करणे व देखभाल दु ी
खेळणी दु ी व देखभाल
अ ाधुिनक पु शेती

क ासाठी िनयोिजत पॉली हाऊस क
उभारणी

वाहन िनवाह
उ ाने नुतनीकरण व िवकिसत

करणे
खरेदी िकटक नाशके

एकूण

खरेदी उ ान बाके

खरेदी उ ान खेळणी
एकूण

उ ान िवभाग एकूण

ीडा िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
मानधन िश क

एकूण

इतर खच
टायर ूब खरेदी

वास खच सिमती सद
अ ास दौरा

ठेकेदारी प तीने काळजीवाहक
नेमणे

इतर सां ृ ितक काय म

संगीत कला अकादमी
वाहन इंधन मा सभापती ि डा

सिमती
वाहन इंधन अिधकारी

वाहन इंधन

वास भ ा
एकूण

िकरकोळ दु ी व देखभाल
इंधन खच ास किटंग मशीन व

जनरेटर
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मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मा सभापती ि डा सिमती वाहन
िनवाह

वाहन िनवाह अिधकारी

वाहन िनवाह
ि डा ंथालय फिनचर व ा

अनुषंगाने करावयाचा खच
ायाम शाळा सािह दु ी

म न पा ह ीतील मोकऴया जागेत
ेक वाडातील खेळांची मैदाने तयार करणे

महानगरपािलका पोह ाचे तलाव
देखभाल दु ी

मनपा कडुन सेवाशु देऊन
ायामशाळा चालव ास देणे

एकूण

िपंपरी िचंचवड नागरीक
सावजिनक चॅ रटेबल ट अनुदान

ि डा िवभागांतगत नािव पुण
सुिवधा उप म राबिवणे

खेळाडू द क योजना
रा ीय व आंतर रा ीय ीडा धा

महापौर चषक िविवध ि डा धा

ि डा िश वृ ी ब ीसे
एकूण

ीडा कुल
रा ीय आंतररा ीय खेळाडू

अथसहा
पये ३०००००० ित र

शासन मा तेने ावयाचे अनुदान

एकूण

ऑनलाईन मैदान भाडे बुकी ंग
परतावा

एकूण

ि डा ायाम सािह खरेदी
खरेदी मैदानी

खेळ ि डा सािह
खरेदी सव मैदानाचे

देखभालीसाठी सािह
एकूण

ीडा िवभाग एकूण
पयावरण अिभयांि की िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

छपाई
परतावा कोट केसमधील

इतर खच

टायर ूब खरेदी
स ागार फी पयावरण अहवाल

तयार करणे
वास खच मा अ दौ

यासाठी
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खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

स ागार फी मनपा ह ीत
असणा या उ ोगामधून तयार होणा या
सांडपा ावर ि या करणेसाठी सी ई टी पी
बांधणेकरीता स ागार नेमणूक क न डीपीआर
तयार करणे

शु
क ां ा पयावरण िवषयक फी

शु म रा िव मंडळाकडील
पयावरण िवषयक शु वीज मीटर शु वीज
शु इतर शु

वाहन इंधन मा अ

वाहन इंधन अिधकारी
शु मनपातील पयावरण

िवषयक आव क तपासणी
एकूण

पयावरण
िकरकोळ दु ी व देखभाल
मनपा े ात पयावरण िवषयक

आव क ती कामे करणे
वाहन भाडे खाजगी वाहन

िवज देयके
वाहन िनवाह अ

उपकरणे दु ी

वाहन िनवाह अिधकारी वग
वाहन िनवाह िवभाग

ॅ क पासून इंधन िनिमती
मोशी कचरा डेपो रसायने खरेदी व

यांि की प तीने रसायन फवारणी करणे
एकूण

शासकीय योजनांची
अंमलबजावणी

एकूण

मिशनरी साधन सािह उपकरणे
खरेदी

एकूण

पयावरण अिभयांि की िवभाग एकूण

कामगार क ाण िवभाग

वेतन व भ े

कमचारी िवमा योजना
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
कोरोना िवषाणू सुर ा कवच

योजना
गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
िश ण कमचारी व अिधकारी

मिहला त ार िनवारण सिमती
शासकीय गितमानता काय म व

अिधकारी कमचारी ो ाहन
एकूण

इतर खच

टायर ूब खरेदी
दावे खटले यासंबंधी खच

सां ृ ितक काय म

वाहन इंधन
वास भ ा
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सन २०२२-२०२३ चा
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एकूण

आप ी व थापन िनधी
खरेदी फिनचर

वाहन िनवाह

एकूण

अपंग क ाणकारी योजना

एकूण
कामगार क ाण िवभाग एकूण

म वत त ार िनवारण क संगणीकृत नागरी सुिवधा क

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

शु पे पॉइंट सेवा

मािहती िश ण व सारण
वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा

एकूण

वाहन िनवाह

एकूण
म वत त ार िनवारण क संगणीकृत

नागरी सुिवधा क एकूण
कर संकलन िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

टपाल खच
इतर खच

टायर ूब खरेदी

सामा कर
िमळकतकर वसुली खच

वाहन इंधन

वास भ ा
एकूण

वाहन भाडे खाजगी वाहन
िमळकत सव ण

वाहन िनवाह

एकूण
कर संकलन िवभाग एकूण

थािनक सं था कर िवभाग

वेतन व भ े
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अंदाज

बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

टपाल खच
छपाई

इतर खच

टायर ूब खरेदी
लेखनसािह

दुर नी

पो पासल
भाडे जकात नाका
शु सनदी लेखापाल माफत

कंपनी खाती तपासणी
वाहन इंधन अिधकारी

वाहन इंधन
वास भ ा

एकूण

संगणकीकरण

िकरकोळ दु ी व देखभाल

वाहन िनवाह अिधकारी वग
खरेदी फिनचर

वाहन िनवाह

एकूण

थािनक सं था कर परतावा

एकूण
थािनक सं था कर िवभाग एकूण

परवाना िवभाग

वेतन व भ े

बोनस तथा सानु ह अनुदान

रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

टायर ूब खरेदी

वाहन इंधन अिधकारी
वास भ ा

एकूण

अनिधकृत जािहरात फलक तथा
संबंधीत खच

टेिडंग परवाने जािहरात फलक
तथा संबंधीत खच

वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

परवाना िवभाग एकूण
अ अंदाजप क महसुली खच एकूण

98



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 

सन २०२२-२०२३ 

अिंदाजपत्रक 

महसिुी जमा 

(‘क’ अिंदाजपत्रक ) 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

२०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप काचा िवभागवार

जमा खच

क अंदाजप क

अ. िवभागाचे नाव जमा खच
आरंिभची िश क

पाणीपुरवठा मु
कायालय

शु द अशु द जलउपसा
क पाणीपुरवठा

िवभाग
से र २३ िवभाग
अ ेि य कायालय
पाणीपुरवठा िवभाग
ब ेि य कायालय
पाणीपुरवठा िवभाग
क ेि य कायालय
पाणीपुरवठा िवभाग
ड ेि य कायालय
पाणीपुरवठा िवभाग
इ ेि य कायालय
पाणीपुरवठा िवभाग
फ ेि य कायालय
पाणीपुरवठा िवभाग
ग ेि य कायालय
पाणीपुरवठा िवभाग
ह ेि य कायालय
पाणीपुरवठा िवभाग
पयावरण अिभयांि की

िवभाग
एकूण
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधारीत व सन २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप क

क अंदाजप क महसुली जमा

अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

पाणीपुरवठा मु कायालय

पाणीकरापासुन
उपकर ईरीगेशन िवभाग

एकूण

शु िबंग परवाना

फी डेनेज कने न
एकूण

ािधकरणाकडुन
िवकास कायासाठी िमळणारा िह ा

एकूण

इतर जमा

एकूण
पाणीपुरवठा मु

कायालय एकूण
शु द अशु द जलउपसा क पाणीपुरवठा िवभाग

कॉलेज फी आिण पाणी
तपासणी फी

एकूण
शु द अशु द जलउपसा क

पाणीपुरवठा िवभाग एकूण
अ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

पाणीप ी
एकूण

फी नळ कने न
पाणी पुरवठा सुिवधा

आकार
एकूण

इतर जमा
एकूण

अ ेि य कायालय पाणीपुरवठा
िवभाग एकूण

ब ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

पाणीप ी
एकूण

फी नळ कने न
पाणी पुरवठा सुिवधा

आकार
एकूण

इतर जमा
एकूण

ब ेि य कायालय पाणीपुरवठा
िवभाग एकूण

क ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

पाणीप ी

एकूण

फी नळ कने न
पाणी पुरवठा सुिवधा

आकार
एकूण

इतर जमा
एकूण

क ेि य कायालय पाणीपुरवठा
िवभाग एकूण

ड ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

पाणीप ी
एकूण

फी नळ कने न
पाणी पुरवठा सुिवधा

आकार
एकूण

इतर जमा

एकूण
ड ेि य कायालय पाणीपुरवठा

िवभाग एकूण
इ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

पाणीप ी
एकूण

फी नळ कने न
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

पाणी पुरवठा सुिवधा
आकार

एकूण

इतर जमा

एकूण
इ ेि य कायालय पाणीपुरवठा

िवभाग एकूण
फ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

पाणीप ी
एकूण

फी नळ कने न
पाणी पुरवठा सुिवधा

आकार
एकूण

इतर जमा
एकूण

फ ेि य कायालय पाणीपुरवठा
िवभाग एकूण

ग ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

पाणीप ी
एकूण

फी नळ कने न
पाणी पुरवठा सुिवधा

आकार
एकूण

इतर जमा
एकूण

ग ेि य कायालय पाणीपुरवठा
िवभाग एकूण

ह ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

पाणीप ी

एकूण

फी नळ कने न
पाणी पुरवठा सुिवधा

आकार
एकूण

इतर जमा
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

एकूण
ह ेि य कायालय पाणीपुरवठा

िवभाग एकूण
क अंदाजप क महसुली जमा एकूण
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 

सन २०२२-२०२३ 

अिंदाजपत्रक 

महसिुी खचच 

(‘क’ अिंदाजपत्रक ) 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधारीत व सन २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप क

क अंदाजप क महसुली खच

अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

पाणीपुरवठा मु कायालय

वेतन व भ े
बोनस तथा

सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन

रोजंदारी बा ोता दारे
मनु बळ पुरवठा

एकूण

इतर खच
टायर ूब

खरेदी
वाहन इंधन

अिधकारी
वास भ ा

एकूण

पाणी पुरवठा
देयके म औ िव म

िकरकोळ
दु ी व देखभाल

िकरकोळ
दु ी देखभाल
जलिन सारण

वाहन िनवाह
अिधकारी

ठेकेदारी
प तीने पाणी देयके तयार
करणे

एकूण
पाणीपुरवठा मु

कायालय एकूण
शु द अशु द जलउपसा क पाणीपुरवठा िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा

सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

गणवेश िशलाई
मानधन

रोजंदारी बा ोता दारे
मनु बळ पुरवठा

एकूण

इतर खच
टायर ूब

खरेदी
वाहन इंधन

अिधकारी
शु िवद्युत

व कारखाने िनरी क
वास भ ा

एकूण

िवज देयके
पंिप ंग ेशन

पाणी पुरवठा
देयके पाटबंधारे िवभाग

इंधन खच
जनरेटर इंधन

पाणी नमुना
तपासणी फी

वाहन िनवाह
अिधकारी

िकरकोळ
दु ी व देखभाल से र २३

एकूण
शु द अशु द जलउपसा

क पाणीपुरवठा िवभाग एकूण
अ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा

सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन

रोजंदारी बा ोता दारे
मनु बळ पुरवठा

एकूण

इतर खच
टायर ूब

खरेदी
मनपा

िमळकतीची पाणीप ी िबले
वाहन इंधन

अिधकारी

110



अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

वास भ ा

एकूण

इंधन खच
जनरेटर इंधन

वाहन िनवाह
अिधकारी

एकूण
अ ेि य कायालय

पाणीपुरवठा िवभाग एकूण
ब ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा

सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन

रोजंदारी बा ोता दारे
मनु बळ पुरवठा

एकूण

इतर खच
टायर ूब

खरेदी
मनपा

िमळकतीची पाणीप ी िबले
वाहन इंधन

अिधकारी
वास भ ा

एकूण

वाहन िनवाह
अिधकारी

एकूण
ब ेि य कायालय

पाणीपुरवठा िवभाग एकूण
क ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा

सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन

रोजंदारी बा ोता दारे
मनु बळ पुरवठा
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

एकूण

छपाई
इतर खच
टायर ूब

खरेदी
लेखनसािह
मनपा

िमळकतीची पाणीप ी िबले
वाहन इंधन

अिधकारी
वास भ ा

एकूण

वाहन िनवाह
अिधकारी

एकूण
क ेि य कायालय

पाणीपुरवठा िवभाग एकूण
ड ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा

सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा
गणवेश िशलाई
मानधन

रोजंदारी बा ोता दारे
मनु बळ पुरवठा

एकूण

इतर खच
मनपा

िमळकतीची पाणीप ी िबले

एकूण

इंधन खच
जनरेटर इंधन

एकूण
ड ेि य कायालय

पाणीपुरवठा िवभाग एकूण
इ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा

सानु ह अनुदान
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन

रोजंदारी बा ोता दारे
मनु बळ पुरवठा

एकूण

छपाई

इतर खच
टायर ूब

खरेदी
लेखनसािह
मनपा

िमळकतीची पाणीप ी िबले
वाहन इंधन

अिधकारी
वास भ ा

एकूण

वाहन िनवाह
अिधकारी

एकूण
इ ेि य कायालय

पाणीपुरवठा िवभाग एकूण
फ ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा

सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा
मानधन

रोजंदारी बा ोता दारे
मनु बळ पुरवठा

एकूण

इतर खच
मनपा

िमळकतीची पाणीप ी िबले
वाहन इंधन

अिधकारी
वास भ ा

खरेदी टायर
ुब

एकूण

इंधन खच
जनरेटर इंधन
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

वाहन िनवाह
अिधकारी

एकूण
फ ेि य कायालय

पाणीपुरवठा िवभाग एकूण
ग ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा

सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन

रोजंदारी बा ोता दारे
मनु बळ पुरवठा

िश ण
कमचारी

एकूण

इतर खच
टायर ूब

खरेदी
मनपा

िमळकतीची पाणीप ी िबले
वाहन इंधन

अिधकारी
वास भ ा

एकूण

इंधन खच
जनरेटर इंधन

वाहन िनवाह
अिधकारी

नळदु ी
ता व िमटर रडी ंग

वाहन भाडे
पाणी पुरवठा टँकर

एकूण
ग ेि य कायालय

पाणीपुरवठा िवभाग एकूण
ह ेि य कायालय पाणीपुरवठा िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा

सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मानधन
रोजंदारी बा ोता दारे
मनु बळ पुरवठा

एकूण

इतर खच
टायर ूब

खरेदी
पाणीप ी

मनपा िमळकतीची
वाहन इंधन

अिधकारी
वास भ ा

एकूण

इंधन खच
जनरेटर इंधन

वाहन िनवाह
अिधकारी

एकूण
ह ेि य कायालय

पाणीपुरवठा िवभाग एकूण
से र २३ िवभाग

खरेदी ऑईल
व केिमक

एकूण
से र २३ िवभाग एकूण

पयावरण अिभयांि की िवभाग

शु
िप िच मनपा मधील पयावरण
िवभागाचे िविवध कामासाठी

शु महारा
दुषण िनयं ण मंडळ वॉटर

सेस
जनरेटर इंधन

एकूण

शु
मनपातील सव मलशु दीकरण
क ाची फॅ री ऍ़ नुसार
नुतनीकरण करणे व फॅ री
लायस व इतर कामे करणे

िकरकोळ
दु ी व देखभाल पयावरण

पाणी नमुना
तपासणी फी
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

खरेदी
मलशु दीकरण क क रता
केिमक ो रन टनर इतर
सािह

खरेदी
िपं िचं मनपातील
मैलाशु दीकरण क ाकरीता

ो रन टनर व आव क
केिमक पुरिवणे

मनपा ा सव
मलशु दीकरण क ाम े

ोरीन ऐवजी इतर पयायी
उपाय योजना करणे

िपं िचं मनपातील
मैलाशु दीकरण क ाकरीता

ोरीन गॅस सुर ा उपकरणे
पुरिवणे

एकूण
पयावरण अिभयांि की

िवभाग एकूण
क अंदाजप क महसुली खच एकूण
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 

सन २०२२-२०२३ 

अिंदाजपत्रक 

महसिुी जमा 

(‘प’ अिंदाजपत्रक ) 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

२०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप काचा िवभागवार

जमा खच

प अंदाजप क

अ. िवभागाचे नाव जमा खच
आरंिभची िश क

वै कीय मु कायालय
यशवंतराव च ाण ृती

ालय
कुटंुब क ाण िवभाग

वािहका िवभाग
ाथिमक िश ण िवभाग

मा िमक िश ण िवभाग
औ ोिगक िश ण
सं था मोरवाडी
साई शारदा मिहला

औ ोिगक िश ण क
कासारवाडी

मिहला व बालिवकास
क िवभाग

नागरव ी िवकास
योजना िवभाग

झोपडप ी िनमुलन व
पुनवसन शासन

िवभाग
झोपडप ी िनमुलन व
पुनवसन थाप

िवभाग
अ ेि य कायालय
आरो िवभाग
ब ेि य कायालय
आरो िवभाग

क ेि य कायालय
आरो िवभाग

ड ेि य कायालय
आरो िवभाग
इ ेि य कायालय
आरो िवभाग

फ ेि य कायालय
आरो िवभाग
ग ेि य कायालय
आरो िवभाग
ह ेि य कायालय
आरो िवभाग

एकूण
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधारीत व सन २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप क

प अंदाजप क महसुली जमा

अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

वै कीय मु कायालय

शु हॉ  टल
नोंदणी

शु वै कीय काड
व फॉम

शु नोंदणी
फी सोनो ाफी सटर

नोंदणी
शु ज मृ ु

नोंदणी माणप
फी ईसीजी तपासणी
फी योगशाळा

तपासणी
फी िकरण तपासणी

फी श ीया
शु सुती

फी औषधोपचार
फी तपासणी व

स ा
फी िफजीओथेरपी
फी इ ीनेटर
फी अ ा

साऊंड सोनो ाफी
फी संलगणता
फी केस पेपर

शु बेड
फी ादा वजन

इ ीनेटर
एकूण

अनुदान इतर
अनुदान प

पोिल ओ लसीकरण

एकूण

इतर जमा
िवलंब आकार

फी मािहती अिधकारी

एकूण
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

वै कीय मु कायालय एकूण
यशवंतराव च ाण ृती ालय

शु ज मृ ु
नोंदणी माणप

शु पी जी आय
वाय सी एम एच पी सी एम सी
वसतीगृह

शु पी जी आय
वाय सी एम एच पी सी एम सी वेश

शु पी जी आय
वाय सी एम एच पी सी एम सी

ंथालय
वै कीय सेवा भा ाने

देणे
र पेढी

फी इ ीनेटर
फी सेवा
फी िशतगृह

एकूण

फी पी जी आय
वाय सी एम एच पी सी एम सी फाम

एकूण

इतर जमा
इतर जमा

पी जी आय वाय सी एम एच
पी जी आय वाय सी

एम एच पी सी एम सी सवसाधारण
अनामत

पी जी आय वाय सी
एम एच पी सी एम सी वसतीगृह
अनामत

पी जी आय वाय सी
एम एच पी सी एम सी ंथालय
अनामत

पी जी आय वाय सी
एम एच पी सी एम सी शै िणक शु

राजीवगांधी जीवनदायी
योजना

एकूण
यशवंतराव च ाण ृती

ालय एकूण
वािहका िवभाग

भाडे वाहीका

एकूण
वािहका िवभाग एकूण
मिहला व बालिवकास क िवभाग
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

कंुगफु कराटे िश ण
योगा िश ण

एकूण

इतर जमा
एकूण

मिहला व बालिवकास क
िवभाग एकूण

नागरव ी िवकास योजना िवभाग

इतर जमा
िनः समथ

अिधकारी कमचारी चलन वलन साधने
एकूण

नागरव ी िवकास योजना
िवभाग एकूण

झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन शासन िवभाग

भाडे झोपडप ी
जमीन

एकूण

फी झोपडप ी
ह ांतर

फी झोपडप ी
ओळखप

शु एक ीत सेवा
एकूण

लाभाथ िह ा
अजंठा नगर व िमिलंद नगर

मागासवग य व शहरी
गरीब शा १० सहभाग शु

एकूण

इतर जमा
फी मािहती अिधकारी

एकूण
झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन

शासन िवभाग एकूण
ाथिमक िश ण िवभाग

शु शाळा दाखला
दंड शा ी िवलंब

शु
फी िश क

सेवकभरती
एकूण
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

फी फॉम िव ीने
शु सािह िव ीने

एकूण

अनुदान शासन िह ा

एकूण

सेवािनवृ ी वेतनपोटी
जमा

राजीनामा पगार जमा
इतर जमा

फी मािहती अिधकारी
इतर जमा

ंथालयीन गहाळ
पु क फी वसूली

एकूण

ाथिमक िश ण िवभाग एकूण
मा िमक िश ण िवभाग

फी वेश
शु वग
खाजगी िव ाथ बस

पास २५ र म जमा
एकूण

शासिकय सहा
अनुदान शासिकय

एकूण

इतर जमा
एकूण

मा िमक िश ण
िवभाग एकूण

औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी

फी िश ण

फी िश ण
एकूण

इतर जमा
तारण अनामत

एकूण
औ ोिगक िश ण सं था

मोरवाडी एकूण
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

जमा
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

साई शारदा मिहला औ ोिगक िश ण क कासारवाडी

फी िश ण

िश ण

एकूण

इतर जमा
एकूण

साई शारदा मिहला औ ोिगक
िश ण क कासारवाडी एकूण
प अंदाजप क महसुली जमा एकूण
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 

सन २०२२-२०२३ 

अिंदाजपत्रक 

महसिुी खचच 

(‘प’ अिंदाजपत्रक ) 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधारीत व सन २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप क

प अंदाजप क महसुली खच

अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

वै कीय मु कायालय

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
वै िकय खच ितपुत
कुटंुब क ाण श ि  या

खच ितपुत
एकूण

छपाई

इतर खच

िवमा संजीवन योजना
कायशाळा रा ीय

आंतररा ीय
स ागार फी ालय

सेवा
वाहन इंधन अिधकारी

वाहन इंधन

वास भ ा

एकूण

ालय िव ारीकरण

िवज देयके
इंधन खच िडझेल

शववािहनी
वाहन िनवाह अिधकारी
बेवारशी मृतदेहाची

िव ेवाट लावणे
जैव वै िकय घनकच

याची िव ेवाट लावणे
वाहन भाडे खाजगी

वाहन
वाहन िनवाह
खरेदी कृि म अवयव

क
ठेकेदार प तीने

वाय सी एम एच व इतर ालयांची
साफसफाई

ज मृ ु दाखले
संगणकीकरण
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

ठेकेदारी प तीने मनपा
ालयांना मनु बळ पुरिवणे

खरेदी मेिडकल गॅसेस
मनपा ालयांकरीता

औषधे सािह उपकरणे खरेदी करणे
एकूण

शासिकय योजनांची
अंमलबजावणी

रोगिनदान िशबीरे

र दान िशबीरे

आय सी डी सी एस
माता व बाल संगोपन

योजना
एन यू एच एम

टी बी िनमुलन योजना
महा ा फुले जीवनदायी

आरो योजना
ालय व थापन

मािहती सेवा
िज जाऊ  िन क
सोशल इंपॅ बाँड दारा

आरो सेवा सुधारणा
प िवभुषण सुषमा राज

आरो योजना
हे ाट काड योजना

एकूण

वै कीय मु कायालय एकूण

कुटंुब क ाण िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

कुटंुब क ाण िवभाग एकूण

यशवंतराव च ाण ृती ालय

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
िश ण कमचारी व

अिधकारी
िव ावेतन
मानधन पी जी आय

वायसीएमएच अ ापक व कमचारी
िव ावेतन पी जी आय

वायसीएमएच पद ु र िनवासी िव ाथ
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

एकूण

छपाई

इतर खच

टायर ूब खरेदी
इतर खच पी जी आय

वाय सी एम एच
कायशाळा रा ीय

आंतररा ीय
शु वै िकय िश ण
शु पी जी आय

वीयसीएमएच िनयामक सं था व िव ापीठ
वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा

एकूण

िवज देयके

वाहन िनवाह अिधकारी
खरेदी औषधे

योगशाळा केमीकल व अनुषंिग क
खरेदी सािह 

एकूण

महा ा फुले जीवनदायी
आरो योजना

र दान
िशबीर अ ोपहार

एकूण

खरेदी उपकरणे

एकूण
यशवंतराव च ाण ृती ालय

एकूण
वािहका िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

टायर ूब खरेदी

वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा

एकूण

वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

वािहका िवभाग एकूण
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

अ ेि य कायालय आरो िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
मुशािहरा साफसफाई

दंड वसुली २०
ठेकेदार खच घंटागाडी

एकूण

छपाई

इतर खच

टायर ूब खरेदी

वाहन इंधन

वास भ ा

एकूण

मनपा इमारत पा ा ा
टा ा साफसफाई

इंधन खच औ क
धुरीकरण

वाहन भाडे धुरीकरण
ठेकेदार प तीने नाले व

गटारे साफ करणे
खाजगीकरणा ारे

साफसफाई
िकटकनाशक मशीन

दु ी
से ीक टॅ ं कउपसणे व

हलिवणे
वाहन िनवाह
कंटेनर व कचरा

ढकलगा ा दु ी
बोट दु ी

एकूण

संत गाडगेबाबा नागरी
ता अिभयान शासन जमा

संत गाडगेबाबा नागरी
ता अिभयान मनपा जमा

एकूण
अ ेि य कायालय आरो

िवभाग एकूण
ब ेि य कायालय आरो िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मानधन रोजंदारी
बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा

मुशािहरा वाटप

ठेकेदार खच घंटागाडी

एकूण

छपाई

इतर खच

टायर ूब खरेदी

वाहन इंधन

वास भ ा

एकूण

मनपा इमारत पा ा ा
टा ा साफसफाई

ता मोहीम खच
इंधन खच औ क

धुरीकरण
वाहन भाडे धुरीकरण
वाहन भाडे कचरा कंुडी

िवरहीत वॉड योजना
वाहन भाडे गांडूळखत

क हॉटेल वे व शासकीय शु
वसुलीसाठी वाहन भा ाने घेणे

ठेकेदार प तीने नाले व
गटारे साफ करणे

खाजगीकरणा ारे
साफसफाई

िकटकनाशक मशीन
दु ी

र ा ा कडेचे
सावजिनक िठकाणचे गवत झाडे काढणे

वाहन िनवाह
कंटेनर व कचरा

ढकलगा ा दु ी
िचंचवड येथे पवना नदी

काठ साफ करणे
बोट दु ी

एकूण

संत गाडगेबाबा नागरी
ता अिभयान शासन जमा

संत गाडगेबाबा नागरी
ता अिभयान मनपा जमा

संत गाडगेबाबा नागरी
ता अिभयान

एकूण

घंटागाडी खरेदी व दु ी

एकूण
ब ेि य कायालय आरो

िवभाग एकूण
क ेि य कायालय आरो िवभाग
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
मानधन उप व शोधपथक
मुशािहरा साफसफाई

दंड वसुली २०
ठेकेदार खच घंटागाडी

एकूण

छपाई

इतर खच

वाहन इंधन

वास भ ा

खरेदी टायर ुब

एकूण

इंधन खच औ क
धुरीकरण

मनपा इमारत पा ा ा
टा ा साफसफाई

वाहन भाडे धुरीकरण
वाहन भाडे हॉटेल वे

वाहतुक खच
ठेकेदार प तीने नाले व

गटारे साफ करणे
खाजगीकरणा ारे

साफसफाई
िकटकनाशक मशीन

दु ी
वाहन िनवाह

कचराकंुडी रंगिवणे
कंटेनर व कचरा

ढकलगा ा दु ी
हॉकी ेडीयम बॅडिमंटन

हॉल साफसफाई
एकूण

संत गाडगेबाबा नागरी
ता अिभयान

एकूण

शौचालय बांध ासाठी
अनुदान

एकूण
क ेि य कायालय आरो

िवभाग एकूण
ड ेि य कायालय आरो िवभाग

वेतन व भ े
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

बोनस तथा सानु ह
अनुदान

रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
मुशािहरा शासिकय

शु वसुली
ठेकेदार खच घंटागाडी

एकूण

छपाई

इतर खच

वाहन इंधन

वास भ ा

खरेदी टायर ुब

एकूण

इंधन खच औ क
धुरीकरण

मनपा इमारत पा ा ा
टा ा साफसफाई

वाहन भाडे धुरीकरण
खाजगीकरणा ारे

साफसफाई
वाहन िनवाह

एकूण
ड ेि य कायालय आरो

िवभाग एकूण
इ ेि य कायालय आरो िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
मानधन उप व शोधपथक
मुशािहरा साफसफाई

दंड वसुली २०
ठेकेदार खच घंटागाडी

एकूण

छपाई

इतर खच

वाहन इंधन

वास भ ा

खरेदी टायर ुब

एकूण

135



अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मनपा इमारत पा ा ा
टा ा साफसफाई

वाहन भाडे धुरीकरण
वाहन भाडे हॉटेल वे

वाहतुक खच
इंधन खच औ क

धुरीकरण
ठेकेदार प तीने नाले व

गटारे साफ करणे
खाजगीकरणा ारे

साफसफाई
िकटकनाशक मशीन

दु ी
से ीक टॅं क उपसणे व

हलिवणे
वाहन िनवाह

कचराकंुडी रंगिवणे
कंटेनर व कचरा

ढकलगा ा दु ी
बोट दु ी

खरेदी आरो सािह

एकूण

संत गाडगेबाबा नागरी
ता अिभयान

एकूण

शौचालय बांध ासाठी
अनुदान

एकूण
इ ेि य कायालय आरो

िवभाग एकूण
फ ेि य कायालय आरो िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
मानधन उप व शोधपथक

ठेकेदार खच घंटागाडी

एकूण

छपाई

इतर खच

वाहन इंधन

वास भ ा

खरेदी टायर ुब

एकूण
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अ. िवभाग / लेखािशष
सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मनपा इमारत पा ा ा
टा ा साफसफाई

वाहन भाडे धुरीकरण
ठेकेदार प तीने हायिसंथ

िनमुलन करणे
इंधन खच औ क

धुरीकरण
ठेकेदार प तीने नाले व

गटारे साफ करणे
खाजगीकरणा ारे

साफसफाई
िकटकनाशक मशीन

दु ी
वाहन िनवाह
कंटेनर व कचरा

ढकलगा ा दु ी
एकूण

फ ेि य कायालय आरो
िवभाग एकूण

ग ेि य कायालय आरो िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
मुशािहरा साफसफाई

दंड वसुली २०
ठेकेदार खच घंटागाडी

एकूण

छपाई

इतर खच

टायर ूब खरेदी

वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा

एकूण

मनपा इमारत पा ा ा
टा ा साफसफाई

इंधन खच औ क
धुरीकरण

वाहन भाडे धुरीकरण
ठेकेदार प तीने हायिसंथ

िनमुलन करणे
ठेकेदार प तीने नाले व

गटारे साफ करणे
खाजगीकरणा ारे

साफसफाई
ॉम वॉटर पावसाळी

गटर सफाई
वाहन िनवाह अिधकारी
साफसाफाई सािह

दु ी व देखभाल
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सन २०२०-२०२१

खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

एकूण

संत गाडगेबाबा नागरी
ता अिभयान मनपा जमा

एकूण

शौचालय बांध ासाठी
अनुदान

एकूण
ग ेि य कायालय आरो

िवभाग एकूण
ह ेि य कायालय आरो िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
मुशािहरा साफसफाई

दंड वसुली २०
ठेकेदार खच घंटागाडी

एकूण

छपाई

इतर खच

टायर ूब खरेदी

वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा

एकूण

मनपा इमारत पा ा ा
टा ा साफसफाई

वाहन भाडे धुरीकरण
खाजगीकरणा ारे

साफसफाई
वाहन िनवाह अिधकारी
िकटकनाशक मशीन

दु ी
बोट दु ी
हॉकी ेडीयम बॅडिमंटन

हॉल साफसफाई
सांगवी येथील

बायोकंपो ी ंग गांडुळखत क
देखभाल दु ी

एकूण
ह ेि य कायालय आरो

िवभाग एकूण
मिहला व बालिवकास क िवभाग

योजनांची मािहती चार व
सार
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अ. िवभाग / लेखािशष
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खच
सन २०२१-२०२२ चा

मुळ अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मानव िवकास अहवाल
तयार करणे

अ ास िश ण दौरा
खच

एकूण

संगणक नोंदी करणे
संगणक सॉ वेअर

सुधारणा देखभाल अज यंतपासणी
संगणक णाली िवकसीत करणे

एकूण

जागितक मिहला िदन
िदड वष कायरत मिहलांचे

बचतगटांना अथसहा
मदर तेरेसा

पाळणाघरासाठी अथसहा
र ांवरील मुलां ा

क ाणाची योजना
त स ागार सेवा

चहापान खच
िकशोरवयीन मुली व

मिहलांचे आरो सुधारणे व अनुषंगीक
सोयी सुिवधा करणे

जननी िशशु सुर ा
काय म व ासंबंधी इतर योजना

मिहलांचे ताचे पायावर
उभे राहणेकामी आ िनभर बनिवणेसाठी
अथसहा व अनुषंिगक योजना

ांतीकारक दामोदर हरी
चाफेकर िव ाथ नी ंसाठी ए ंस
प र ांसाठी अथसहा

िनभया योजना अ
पुनवसन योजना

पवनाथडी काय माचा
खच

इतर योजना काय म
पंिडत िदनदयाळ

उपा ाय मिहलांसाठी ान कौश
काय म

बचतगट स ण व डाटा
ए ी आिण बचतगटांबाबत इतर सं थांची
मदत घेणे व स ागार नेमणे

बेटी बचाव बेटी पढाओ
योजना पिहली मुलगी असताना अथवा
पिहली मुलगी असताना दुसरी मुलगी
अप झा ास कुटंुब िनयोजन श ि या
करणा या मिहलेल अथसहा

बािलका ज ो व योजना
व इतर अनुषंिगक योजना

आठवडा बाजार कृषी
दशन बचतगट िश ण

मदर तेरेसा िश ण
मंडळाकडील बालवाडीतील ाथिमक
शाळेतील मुलां ा सवािगण िवकासा क
योजनािश ण मंडळाकडील बालवाडीतील

ाथिमक शाळेतील मुलां ा सवािगण
िवकासा क योजना
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अंदाज

समाजसेवीकांना
सािव ीबाई फुले पुर ार सं था

मा बाळासाहेब ठाकरे
मिहलांना उ िश णासाठी मागदशन

िश णिशबीर
ी संसाधन क स मा

क थापन क न व थापन करणे
मिहला बचतगटांसाठी

िमशन ावलंबन
राणी ल ीबाई मुली ंना

यंर णा क शारी रक व मानिसक
िवकासा क अनुशंिगक योजनामिहलांना
योगाचे व इतर िश णासंबंधी ा योजना

सावजिनक
िठकाणी महािव ालयांम े नाममा दराने
सॅनेटरी नॅपकीन पुरिवणेकामी वडी ंग आिण
िड ोिजंग यं पुरिवणे

समाजसेवीकांना
सािव ीबाई फुले पुर ार वैय क

शामा साद मुखज
संगणक िश ण मिहलांना

मोद महाजन
युवंतीना परदेशातील उ िश ण व

िश णाथ साठी अथसहा
ातं वीर िवनायक

दामोदर सावरकर धा प र ेक रता
िव ाथ नी ंसाठी मनपा वाचनालय धा
प र ा अ ास क पु क संच वाटप

िद शा क

स मा क

यंिस दा क
७ वी ते १० ा मनपा

शाळेत िशकणा या मुली ंकरीता सॅनेटरी
नॅपकीन मोफत पुरिवणे

समूपदेशन क
१२ वी नंतर वै िकय

आिण अिभयांि की पदवी प र ा
यासारखे उ िश ण घे ासाठी खु ा

वगातील िव ाथ नी ंना रा ीयकृत
बॅकेकडील शै िणक कजाचे ाजाची
र म अदा करणे

जन ी िवमा योजना
वे ा वसायातील

मिहलांसाठी पुनवसन काय म
एकूण

१० वष पुण झाले ा
मिहला बचत गटांना अथसहा

मुली ंना सायकल
खरेदीकामी अथसहा

लोकनायक गोपीनाथ मंुडे
युवती ंना उ िश णसाठी अथसहा

मा अटलिबहारी वाजपेयी
िवधवा घट ोिटत मिहलांना अथसहा

डॉ आनंदीबाई गोपाळ
जोशी मिहलांसाठी े कॅ र कॅ र

ाथिमक तपासणीसाठी अथसहा
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मा रामभाऊ ाळगी
तांि क िश णासाठी अथसहा

महष धोंडो केशव कव
िवधवा मिहलां ा पुन िववाहनंतर

अथसहा
महष धोंडो केशव कव

िवधवा मिहलां ा मुली ं ा ल ानंतर
अथसहा

मिहलांना चारचाकी हलके
वाहन चालिव ाचे िश ण देणे
व अनुशंिगक वसायासाठी

अथसहा
मिहलांना वसायासाठी

टॅ ी कार रा ीयकृत बॅकेकडील मंजुर
कज रकमेवर अनुदान पात
अथसहा देणे

२ लाखापे ा कमी उ
असले ा ५ वी ते ७ म े िशकत
असले ा खु ा वगातील िव ाथ नी ंना
र २००० िश वृ ी देणेबाबत

मुली ंना गुणव ा वाढीसाठी
आिथक अथसहा

मिहला बचतगटास
वसायासाठी अथ सहा

२ लाखापे ा कमी उ
असले ा ८ वी ते १० म े िशकत
असले ा खु ा वगातील िव ाथ नी ंना
र ३००० िश वृ ी देणेबाबत

मॉ साहेब िमनाताई ठाकरे
घरगुती िहंसाचार अ ाचार इ
घट ोटीत करणांम े पीडीत
मिहलांसाठी कायदेिवषयक स ा क ास
अथसहा

मा अटलिबहारी वाजपेयी
िशवणयं खरेदीकामी अथसहा

मुलगी द क घेणा यास
अथसहा

ए पी जी अ ुल कलाम
मनपा े ातील युवती ंना हवाई संुदरी
िश णाक रता अथसहा

एकूण
मिहला व बालिवकास क

िवभाग एकूण
नागरव ी िवकास योजना िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

टायर ूब खरेदी

वाहन इंधन अिधकारी
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अंदाज

वास भ ा

एकूण

वाहन िनवाह अिधकारी

एकूण

अपंग क ाण योजना
मागासवग य

क ाणकारी योजना
क व थापन

इतर क ाणकारी योजना

एकूण

मिहला बचत गट व
मिहला वसितगृह बांधणे

एकूण
नागरव ी िवकास योजना

िवभाग एकूण
झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन शासन िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
मुशािहरा वाटप

एकूण

इतर खच

टायर ूब खरेदी
शु शासनाकडे जमा

करावयाचे झोपडप ी ह ांतरण शु
वाहन इंधन अिधकारी
शु झोपडप ी

मोजणी व सव ण
वास भ ा

एकूण

वाहन िनवाह अिधकारी

नैसिगक आप ी

एकूण

नागरी गरीबी
उपाय उपशमन योजना

सव ृ हरचना सं था
बि स योजना

पा िनवासी
झोपडीधारकांसाठी आरो िवमा योजना

एकूण
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झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन
शासन िवभाग एकूण

झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन थाप िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा

एकूण

िकरकोळ दु ी
देखभाल

वाहन िनवाह अिधकारी
िकरकोळ दु ी व

देखभाल झो िन पु
एकूण

झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन
थाप िवभाग एकूण

ाथिमक िश ण िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
िश ण कमचारी

अपंग िश ंकाकरीता
तीनचाकी वाहन खरेदी

मानधन बालवाडी
िशि का

वै िकय खच ितपुत

मानधन शाळा िशपाई
मानधन शाळा सफाई

सेवक
एकूण

टपाल खच

छपाई

इतर खच

लेखनसािह

दुर नी

फाम रिज र छपाई
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शु वकील फी

नकाशा व त े
ातं िदन व जास ाक

िदन
भाडे शाळा इमारत

िश क िदन
िश ण िशबीरे गट

संमेलने
बँड पथके लेझीम पथके
िविवध नवीन शै िणक

महो व व सां ृ ितक काय म
वाहन इंधन

वास भ ा

एकूण

वाहन भाडे िव ाथ
वाहतुक

ड बीन मोठी कचरा
पेटी

वाहन िनवाह

शाळा दु ी व देखभाल
खरेदी शाळांसाठी

आधुिनक फळे ीनबोड
खरेदी िव ाथ ि डा

सािह
खरेदी  कर

खरेदी दु ी
एकूण

ाउट व गाईड पथके
खरेदी टॅब खरेदी व

िश ण
शै णीक स ागार फी
िश ण िवषयक

नािव पुण योजना
खेळ शाळा गणवेश

ेटर खरेदी

िव ाथ पावसाळी साधने
शालेय सािह वहया

खरेदी
िव ाथ धा कला

ि डा ना धा
िव ाथ आरो

ॉलरिशप परी ा

शालेय िश क ंथालय

िश वृ ी
सवािगक शै िणक

गुणव ा व िवकास
िव ाथ द रे व पाटया

शाळेवार वॉटर बॉटल
िव ाथ साठी यंअ यन

साधने
बालवाडी िव ाथ खेळणी

सािह
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पयावरण िश ण

वसायमाला ा ायमाला
िव ाथ शालेय खेळणी

िव ाथ गणवेष

बालवाडी िव ाथ ेटस

शै िणक सहल

शालेय परी ा

बाल शाळा ंथालय

बालवाडी पावसाळी साधने

िव ाथ पाद ाणे व सॉ

ई लन ग ु ल

पी टी गणवेश

बालवाडी द रे

ाऊटगाईड गणवेश

िव ान दशन भेट

िव ाथ पी टी शुज

बालवाडी िव ाथ गणवेष

एकूण

कायालय फिनचर

शालेय फिनचर
खरेदी शालेय संगणकीय

सािह खरेदी व दु ी व िश ण
खरेदी झेरॉ मशीन व

कॅल ुलेटर
सी सी िट ी कॅमेरे

वॉटर िफ र बसिवणे
संगणक खरेदी िश ण व

दुर ी कायालय
एकूण

ाथिमक िश ण िवभाग एकूण

मा िमक िश ण िवभाग

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

वाहन इंधन

वास भ ा

एकूण

वाहन िनवाह
सव शाळांची साफसफाई

व ता करणे
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अंदाज

शै िणक सािह

एकूण

िव ाथ गुणव ा वाढ
िवकास

िविवध उप म

ई लिनग

शालेय िव ाथ ेटर

गुणवंत िव ाथ स ार

शालेय गणवेश

िव ा िनकेतन

परी ा
मोफत िमक पु के

वाटप योजना
ि डा बोिधनी

एकूण

िचखली टाळगाव येथे
जगदगु तुकाराम महाराज संतपीठ

एकूण

संगणक खरेदी व िव ाथ
िश ण

एकूण

मा िमक िश ण िवभाग एकूण

औ ोिगक िश ण सं था मोरवाडी

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच

लेखनसािह
शु वसाय मा ता

परवाना
वािषक ेह संमेलन व

ि डा कला तसेच ोजे ए झीिबशन
िव ाथ िश ण

कला ि डा धा व ेह संमेलन
वाहन इंधन अिधकारी

वास भ ा

एकूण

िवज देयके

वाहन िनवाह अिधकारी

यं दु ी
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अंदाज

फिनचर व साधन सामु ी
दु ी व िनिमती

एकूण

िव ाथ िश ण

िश णापोटी खच

एकूण
औ ोिगक िश ण सं था

मोरवाडी एकूण
साई शारदा मिहला औ ोिगक िश ण क कासारवाडी

वेतन व भ े
बोनस तथा सानु ह

अनुदान
रजा वास भ ा

गणवेश िशलाई
मानधन रोजंदारी

बा ोता दारे मनु बळ पुरवठा
एकूण

इतर खच
शु वसाय मा ता

परवाना
िव ाथ िश ण

कला ि डा धा व ेह संमेलन
वास भ ा

एकूण

िवज देयके
फिनचर साधन सामु ी

दु ी व िनम ती
यं दु ी

एकूण
साई शारदा मिहला औ ोिगक

िश ण क कासारवाडी एकूण
प अंदाजप क महसुली खच एकूण
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 

सन २०२२-२०२३ 

अिंदाजपत्रक 

अपननशामक पवभाग 

आग सरुक्षा पनधी 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधारीत व सन २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप क

महसुली जमा

अ. िवभाग / लेखािशष सन २०२०-२०२१
जमा

सन २०२१-२०२२ चा
मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

अि शमन िवभाग

आरंिभची िश क
इतर जमा
म न पा कडून िनधी वग
मु मं ी सहा ता िनधी दु ाळ

२०१३
आि सेवा शु
मुदत ठेवीवरील ाज
एफ एफ डी वरील ाज

अि शमन िवभाग

150



िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधारीत व सन २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप क

महसुली खच

अ. िवभाग / लेखािशष सन २०२०-२०२१
खच

सन २०२१-२०२२ चा
मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथसंक

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

अि शमन िवभाग

वेतन व भ े
१४ एि ल रा ीय अि स ाह
इतर खच
अि शामक सुर ा वाचनालय
अि शामक क दु ी
अि शामक उपकरणे व सािह
फायर पंप दु ी
बोनस तथा सानु ह अनुदान
रजा वास भ ा
टायर ूब खरेदी
वद अक त खच
फोम कंपोड खरेदी
मनपा इमारत अि शामक यं णा देखभाल

दु ी
गणवेश िशलाई
अि शामक सािह दु ी
मानधन रोजंदारी बा ोता दारे

मनु बळ पुरवठा
िश ण कमचारी
कोळे क ाण िनधी
वाहन िनवाह
वाहन इंधन
वास भ ा

अि शमन िवभाग
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी पुणे १८

सन २०२१ २०२२ चे सुधारीत व सन २०२२ २०२३ चे मुळ अंदाजप क

भांडवली खच

अ. िवभाग / लेखािशष सन २०२०-२०२१
खच

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथसंक

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

अि शमन िवभाग

आि शमन क बांधणी
मनपा इमारत अि शामन

यं णा बसिवणे
आि शमन वाहने खरेदी

अि शमन िवभाग
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 

सन २०२२-२०२३ 

अिंदाजपत्रक 

नागरवस्ती पवकास योजना पवभाग 
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अ योजनेचे नाव सन २०२१- सन २०२२-२०२३ चा 
१ माता रमाई आंबेडकर इ.५ वी ते ७ वी पयत या िव ाथाना 

िश यवृ ी वाटप
125,00,000 140,00,000

२ माता रमाई आंबेडकर इ.८ वी ते १० वी पयत या िव ाथाना 
िश यवृ ी वाटप

225,00,000 2,10,00,000

३ पु य ोक अिह यादेवी होळकर इ १२ नंतर उ िश णासाठी 
अथसहा य

25,00,000 30,00,000

४ महा मा योतीबा फुले संगणक  िश ण 15,00,000 20,00,000
५ लोकशहीर अ णाभाऊ साठे मागासवग य गृहिनमाण सं थांना 

घरबांधणीसाठी अथसहा य
5,00,000 5,00,000

६ संत रोहीदास मागासवग य सह गृहिनमाण सं थांना 
घरदु तीसाठी अथसहा य

10,00,000 25,00,000

७ आदय ांतीकारक ल जी व ताद मागासवग य युवकांना / 
युवत ना िविवध वसाय िश ण देणे

5,00,000 15,00,000

८ महष  वाि मक  मागासवग यांना िवदया याना सायकल 
वाटप

10,00,000 30,00,000

९ िबरसा मंुडा युवक / युवत ना चारचाक  हलके (LMV) वाहन 
चालिव याचे िश ण देणे (TR)

1,00,000 5,00,000

१० िविवध योजनांची माहीती चार व सार 5,00,000 10,00,000
११ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर युवक /युवत ना परदेशातील उ  

िश ण अथसहा य
30,00,000 30,00,000

१२ इतर योजना/ काय म 31,00,000 75,00,000
१३ छ पती शा  महाराज १२ वी नंतर एमबीबीएस, बीएमएस 

अिभयांि क  पदवी परी ा यासारखे उ  िश ण घेणा-या 
मागास घटकातील िवदया याना रा ीयकृत बॅकेकडील 
कजाची ाजाची र म अदा करणेबाबत

5,00,000 5,00,000

१४ वातं यवीर िवनायक दामोदर सावरकर मागासवग य 
िवदयाथ  / िवदया याना पधा परी ेकरीता िमक पु तक 
संच वाटप

5,00,000 5,00,000

१५ ांतीकारक दामोदर हरी चाफेकर मागासवग य िवदयाथ  / 
िवदया याना पधा परी ेकरीता ए टस परी ा अथसहा य 3,00,000 5,00,000

१६ मागासवग य जोड यांना सामुदाियक िववाह आयोजन करणा-
या सं थेस (कमीत कमी १०जोडपी) ित जोडपे र  ४०००/-
व सहभागी होणा-या ित जोड यास र  १००००/-  
अथसहा य

10,00,000 20,00,000

                            एकुण 5,10,00,000 6,30,00,000

                   पपरी चचवड महानगरपािलका , पपरी -४११०१८
नागरव ती िवकास योजना िवभाग

  १अ) मागासवग य क याणकारी योजना
सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप क
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अ योजनेचे नाव
सन २०२१ - २०२२ 
या सुधारीत रकमा

सन २०२२ - २०२३ चा 
अंदाज खच

१ पपरी चचवड मनपाह ीतील इ. १० म ये ८०% ते ९०% 
व ९० पे ा जा त व १२ वी म ये ८०% पे ा जा त गुण 
िमळाले या िव ाथाना िश यवृ ी

10,00,00,000 4,14,00,000

२ एच.आय. ही. ए स बािधत मुलांचा सांभाळ करणा-या 
पालकांना/ थांना अथसहा य

30,00,000 30,00,000

३ इ. १ली ते पद ु र पयत िश ण घेणा-या महापािलका 
ह ीतील अनाथ/िनराधार मुलांना िश यवृ ी 30,15,000 40,00,000

४ जे  नाग रक धोरण व उप म राबिवणे 60,00,000 1,00,00,000
५ इतर योजना व काय म 49,75,000 50,00,000
६ २ लाखापे ा कमी उ प  असले या ५ वी ते ७ वी म ये 

िशकत असले या खु या वगातील िवदया यास र  २०००/-
 िश यवृ ी देणेबाबत

0 1,00,000

७ २ लाखापे ा कमी उ प  असले या ८ वी ते १० वी म ये 
िशकत असले या खु या वगातील िवदया यास र  २०००/-
 िश यवृ ी देणेबाबत

0 1,00,000

८ बेरोजगारांसाठी मेळावा 20,00,000 20,00,000
९ पपरी चचवड मनपा हददीतील एचआय ही / एडस बाधीत 

ना पीएमपीएमएल पासेस मोफत देणे
50,00,000 50,00,000

१० पपरी चचवड मनपा हददीतील थाियक असले या 
प रवारातील जवान शहीद झालेस यांचे कुटंुबाला आ थक 
मदत

10,00,000 30,00,000

११ पपरी चचवड मनपा े ात लाइट हाऊस उप म / क प 
सु  करणे यासाठी सोयीसुिवधा उपल ध क न देणे व इतर 
अनुंषिगक खच करणे

10,00,000 50,00,000

१२ पपरी चचवड मनपा हददीतील झोपडपटटीम ये वा त  
असले या महीलांना चादर कंबळ पंजा आिण बेडशीट व 
संसोरोपयोगी साही य देणेबाबत

15,00,000 75,00,000

१३ पपरी चचवड महानगरपािलका हददीतील इय ा १० वी 
म ये ८० ट े  पे ा जा त गुण िमळाले या दा र य रेषेखाली 
गुणवंत िवदया याना अथसहा य देणे

0 90,000

१४  १२ वी नंतर एमबीबीएस, बीएमएस अिभयांि क  पदवी 
परी ा यासारखे उ  िश ण घेणा-या खु या घटकातील 
िवदया याना रा ीयकृत बॅकेकडील शै िणक कजाची 

ाजाची र म अदा करणेबाबत

० 10,000

१५ तृतीयपंथीय क याणकारी योजना 0 25,00,000
एकुण 12,74,90,000 8,87,00,000

नागरव ती िवकास योजना िवभाग
४)  इतर क याणकारी योजना

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप क

पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी - ४११०१८
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अ योजनेचे नाव

सन २०२१ - २०२२ 
या सुधारीत रकमा

सन २०२२ - २०२३ चा 
अंदाज खच

१ अंध िन:समथ मुकबधीर / मतीमंद िवदया याना िश यवृ ी 1,50,00,000 1,50,00,000

२ द ांग ना चलन वलन साधणे वाटप अथसहा य 50,00,000 35,00,000

३
िन:समथ ना एमएस सी आयटी टॅली डीटीपी संगणक 

िश ण 50,000 1,00,000

४ द ांग ना वसायासाठी अथसहा य 16,00,000 15,00,000

५
मितमंद मुल/े ना सांभाळ करणा-यास अथसहा य( 
१९६३ मिह या माण)े 7,00,00,000 6,00,00,000

६

मनपा ह ीतील कु िपडीत ना सहामाही/वा षक 
अथसहा य देणे (हयातीचा दाखला दलेले ( २७९ 
मिह या माण)े

1,10,00,000 1,10,00,000

७

अंध िन समथ ( द ांग) कण बधीर िवदया याना १२ वी 
नंतरचे वैदयक य आिण अिभयांि क  पदवी परी ा यासारखे 
उ  ा िश ण घे यासाठी अथसहा य

1,75,000 2,00,000

८
महापािलका हददीतील अंध िन समथ ( द ांग) कण बधीर 
मतीमंद ना पीएमपीएमएलचे बस पासेस मोफत देणे

5,50,00,000 5,00,00,000

९ िविवध योजनांची माहीती चार व सार 50,000 2,00,000
१० िनराधार िवदया याना िश यवृ ी 0 10,000
११ इतर योजना/काय म/उप म 60,00,000 50,00,000

१२ द ांग क याण क  व थापन व इतर अनुषंिगक खच 1,00,000 10,00,000

१३ द ांग दन 3,38,000 5,00,000

१४
पंिडत दनदयाळ उपा याय - अपंग पे शन योजना (४४०२ 
मिह या माण)े 13,00,00,000 12,00,00,000

१५ द ांग साठी आरो य तपासणी िशबीर 1,00,000 1,00,000

१६
संत गाडगे महाराज द ांग शी िववाह करणा-या 

ना अनुदान योजना 20,00,000 50,00,000

१७
१००ट े  अंध व ६० वषापे ा जा त वया या अंध या 
सहयोगी स मोफत बसपास 1,00,000 90,000

१८

मनपा हददीतील द ांगांना मा. धानमं ी आवास योजना 
व इतर घरकुल योजनेअंतगत घर खरेदीकामी र  १००००० 
अथसहा य देणेबाबत

1,15,00,000 1,00,00,000

१९

मनपा हददीतील द ांगांचे स मीकरण/ सामािजक 
समावेशन करणेकामी य  काम करणा-या मनु यबळाची 

मता बांधणी/ िश ण /कायशाळा /त  नेमणुक इ. 
आव यक कामकाज करणे

5,00,000 10,00,000

२०

पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये अ क ड इ फ ग  ह 
ेि य कायालय च हददीम ये थाप य िवभागामाफत 

द ांग  करीता थाप य िवषयक सी टी/ पी टी बांधणे 
रॅ प बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

2,00,000 2,00,000

                           पपरी चचवड महानगरपािलका , पपरी -४११०१८
नागरव ती िवकास योजना िवभाग

 2) िन:समथ अपंग क याणकारी योजना
सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप क
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२१

मानव िहता या दृ ीकोनातुन काम करणा-या सामािजक 
सं था,सावजिनक ट,मितमंद, अंध 
कृ रोगी,मुकबधीर,वृ दा म अनाथालय अशा सं थांना 
अनुदान देणे

11,69,000 15,00,000

२२
द ांग भवन कामकाज कंपनीस कॅपे स (भांडवली खच) 

अनुदान देणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे 50,000 12,70,00,000

एकुण 30,99,32,000 41,29,00,000

158



१
इ. ८ वी ते १२ वी मधील मुल ना सायकल खरेदीकामी 
अथसहा य 50,000 10,00,000

२ मा. अटलिबहारी वाजपेयी -िशवणयं  खरेदीकामी अथसहा य 0 1,00,000

३ मा. रामभाऊ हाळगी - तांि क िश णासाठी अथसहा य 7,00,000 7,00,000
४ शामा साद मुखज  संगणक िश ण (मिहलांना) 30,00,000 15,00,000

५
पंिडत दनदयाळ उपा याय - मिहलांसाठी ान कौश य 
काय म 39,14,00,000 23,00,00,000

६  दड वष कायरत मिहलांचे बचतगटांना अथसहा य 35,00,000 40,00,000

७
इ. १० वी मधील मुल ना शै िणक साही य घेणेकामी 
अथसहा य देणे 16,00,000 15,00,000

८ समाजसेवक ना सािव ीबाई फुले पुर कार  ( वैयि क ) 0 50,000
९ समाजसेवक ना सािव ीबाई फुले पुर कार   ( सं था ) 0 50,000

१०
व. मोद महाजन - युवंतीना परदेशातील उ िश ण व 
िश णाथ साठी अथसहा य 1,07,00,000 1,00,00,000

११
लोकनायक गोपीनोथ मंुडे - युवंतीना उ िश णसाठी 
अथसहा य 14,50,000 15,00,000

१२ समूपदेशन क 0 1,00,000
१३ आठवडा बाजार/कृषी दशन/बचतगट िश ण 0 3,00,000

१४
मा. अटलिबहारी वोजपेयी - िवधवा/घट फो टत मिहलांना 
अथसहा य 5,50,00,000 5,16,00,000

१५ जागितक मिहला दन 7,00,000 7,00,000
१६ पवनाथडी काय माचा खच 58,00,000 60,00,000

१७
बचतगट स ह ण व डाटा ए ी आिण बचतगटांबाबत इतर 
सं थांची मदत घेणे व स लागार नेमणे 1,00,000 10,00,000

१८

बेटी बचाव, बेटी पढाओ योजना पिहली मुलगी असताना 
अथवा पिहली मुलगी असताना दुसरी मुलगी अप य झा यास 
कुटंुब िनयोजन श या करणा-या मिहलेल अथसहा य 10,00,000 15,00,000

१९ मुलगी द क घेणा-यास अथसहा य 2,00,000 2,00,000
२० बािलका ज मो सव योजना व इतर अनुशंिगक योजना 10,00,000 20,00,000

२१
राणी ल मीबाई - मुल ना वंयर णा मक , शारी रक व 
मानिसक िवकासा मक अनुषंिगक योजना

२२
राणी ल मीबाई - मिहलांना योगाचे व इतर 

िश णांसंबंिध या योजना
२३ िनभया योजना - अि त व पुनवसन योजना 0 1,00,000
२४ जननी िशशु सुर ा काय म व यासंबंधी इतर योजना

२५
राजमाता िजजाऊ माता व बालके यांचे आरो यासाठी व 
कुपोषण मु साठी  शहरी अिभयान

२६
मदर तेरेसा -िश ण मंडळाकडील बालवाडीतील/ ाथिमक 
शाळेतील मुलां या सवािगन िवकासा मक योजना

२७
मदर तेरेसा -िश ण मंडळाकडील बालवाडीतील/ ाथिमक 
शाळेतील मुलां या सवािगन िवकासा मक योजना

 पपरी चचवड महानगरपािलका , पपरी -४११०१८
नागरव ती िवकास योजना िवभाग

३) म हला व बालक याण योजना
सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप क

अ योजनेचे नाव सन २०२१ - २०२२ 
या सुधारीत रकमा

सन २०२२ - २०२३ चा 
अंदाज खच

10,00,000 15,00,000

50,00,000 50,00,000

50,00,000 50,00,000
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२८ मदर तेरेसा - पाळणाघरासाठी अथसहा य 1,00,000 2,00,000

२९
मिहलांना चारचाक  हलके ( LMV) वहान चालिव याचे 

िश ण देणे ( T.R ) व अनुशंिगक वसायासाठी अथसहा य 50,00,000 1,00,00,000
३० र यांवरील मुलां या क याणाची योजना 0 1,00,000
३१ मिहला बचतगटास ावसायासाठी अथ सहा य 0 2,00,000
३२ संगणक न दी करणे 10,00,000 10,00,000
३३ अ यास / िश ण दौरा खच 20,00,000 20,00,000
३४ िविवध योजनांची मािहती, चार व सार 0 5,00,000
३५ इतर योजना / काय म 50,00,000 50,00,000

३६ १० वष पुण झाले या मिहला बचत गटांना अथसहा य 10,00,000 20,00,000

३७
७ वी ते १० या मनपा शाळेत िशकणा-या मुल करीता 
सॅनेटरी नॅपक न माफत पुरिवणे 10,00,000 10,00,000

३८

सावजिनक ठकाणी/महािव ालयांम ये नाममा  दराने 
सॅनेटरी नॅपक न पुरिवणेकामी वड ग आिण िड पो जग यं  
पुरिवणे 25,00,000 30,00,000

३९

वातं यवीर  िवनायक दोमोदर सावरकर िव ाथ न साठी 
पधा प र ेक रता  मनपा वाचनालय/ पधाप र ा अ यास 

क ास  पु तक संच वाटप 10,00,000 10,00,000

४०
डॉ. आनंदीबाई गोपाळ जोशी - मिहलांसाठी े ट कॅ सर 
/कॅ सर ाथिमक तपासणीसाठी अथसहा य 0 1,00,000

४१
महष  ध डो केशव कव -िवधवा मिहलां या मुल या 
ल ानंतर अथसहा य 1,00,000 5,00,000

४२
महष  ध डो केशव कव -िवधवा मिहलां या पुन:िववाहनंतर 
अथसहा य 1,00,000 5,00,000

४३
मा. बाळासाहेब ठाकरे - मिहलांना उ िश णासाठी 
मागदशन / िश णिशबीर 1,00,000 80,000

४४
मिहलांना वताचे पायावर उभे राहणेकामी आ मिनभर 
बनिवणेसाठी अथसहा य व अनुशंिगक योजना 10,00,000 50,00,000

४५
कशोरवयीन मुली व मिहलांचे आरो य सुधारणे व अनुशंिगक 

सोयीसुिवधा करणे 0 5,00,000

४६
संगणक सॉ टवेअर दु ती व देखभाल/ अज वयंतपासणी 
संगणक णाली िवकसीत करणे 0 10,00,000

४७ महीला बचत गटांसाठी िमशन वावलंबन 1,50,00,000 3,00,00,000

४८ ी संसाधन क  (स मा क ) थापन क न व थापन करणे 5,00,000 50,00,000

४९
ए.पी.जे. अ दुल कलाम - मनपा े ातील युवत ना हवई 
संुदरी िश णाकरीता अथसहा य 0 10,000

५० मानव िवकास अहवाल तयार करणे 0 10,000
५१ वे या वसायातील महीलांसाठी पुनवसन काय म 60,000

५२

२ लाखापे ा कमी उ प  असले या ५ वी ते ७ वी म ये 
िशकत असले या खु या वगातील िवदया यानीना र  
२०००/- िश यवृ ी देणेबाबत 0 10,000

५३

२ लाखापे ा कमी उ प  असले या ८ वी ते १० वी म ये 
िशकत असले या खु या वगातील िवदया यानीना र  
३०००/- िश यवृ ी देणेबाबत 0 10,000

५४

१२ वी नंतर वैदयक य आिण आिभयांि क  पदवी परी ा 
यासारखे उ  िश ण घे यासाठी खु या वगातील 
िवदया यानीना रा ीयकृत बॅकेकडील शै िणक कजाचे 

ाजाची र म अदा करणेबाबत 0 10,000

५५
महीलांना वसायासाठी टॅ सी (कार) रा ीयकृत बॅकेकडील 
मंजुर कज रकमेवर अनुदान व पात अथसहा य देणे 0 10,000
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५६
ांतीकारक दामोदर हरी   चाफेकर िवदयाथ न ना ए ंस 

प र ांसाठी अथसहा य 0 5,00,000

५७

मॉ साहेब िमनाताई ठाकरे घरगुती हसाचार/ अ याचार इ. 
घट फोटीत करणांम ये पीडीत महीलांसाठी कायदेिवषयक 
स ला क ास अथसहा य 0 1,00,000

५८ चहापान खच 0 1,00,000
५९ जन ी िवमा योजना 0 1,00,000
६० त  स लागार सेवा 0 50,00,000
६१ दशा क प 0 1,00,00,000
६२ स मा क प 0 3,00,00,000
६३ वयंिस दा क प 0 1,00,00,000

एकुण 52,26,00,000 45,00,00,000
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अ. . जमा तपशील
सन २०२१-२२ चा 

सुधारीत अंदाज
सन २०२२-२३  

चा मूळ अंदाज
खच तपशील

सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  
चा मूळ अंदाज

१ आरं भची श लक 10,42,03,56,765 8,82,01,19,200 महसुल  खच 1,94,00,000 6,01,00,000

२ क  शासन अनुदान
8,64,63,000 1,08,99,35,000  क  शासना या व वध 

योजना भांडवल  खच
2,93,83,40,500 4,70,62,49,000

३ रा य शासन अनुदान
36,33,56,000 1,25,81,14,000 U.T.F. BRTS र यांची 

अनुषंगीक कामे
80,24,00,000 2,11,00,00,000

४
मनपा अंदाजप कातून 
र कम वग

98,10,00,000 52,00,00,000
इतर खच अनामत 
परता यासह

23,78,00,000 4,01,00,000

५ U.T.F.FUND
66,61,00,080 95,10,00,100 मनपा अ त र त ह सा 

मनपा नधीकड ेवग
52,46,38,912 86,29,20,000

६
युडीपीसीआर २०२० 

मयम चाजस
50,35,17,238 85,00,00,000 युडीपीसीआर २०२० मयम 

चाजस
50,00,00,000 85,00,00,000

७ लाभाथ  ह सा 73,41,71,495 1,71,11,04,000 शासन परतावा र कम 6,10,91,988 55,00,00,000
८ याज 14,28,26,022 12,79,00,050

९
इतर जमा (अनामत 
परता यासह)

60,00,000 2,55,71,000

अखेरची श लक 8,82,01,19,200 6,17,43,74,350
एकुण जमा 13,90,37,90,600 15,35,37,43,350 एकुण खच 13,90,37,90,600 15,35,37,43,350

पपरी   चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८
सन २०२१-२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२३  चे क  रा य व मनपा अथसहा यीत योजनां या अंदाजप काचा संि  गोषवारा
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अ. . जमा तपशील
सन २०२१-२२  चा 

मूळ अंदाज
सन २०२१-२२ चा 

सुधारीत अंदाज
सन २०२२-२३  चा 

मूळ अंदाज
अ. . खच तपशील

सन २०२१-२२  चा 
मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज

१ Urban Transport Fund -6367
१ आरंिभची  िश लक BRT झोन मधील 2,33,69,21,000 2,06,51,24,092 1,86,07,00,000

१

BRTS Phase-I  
जे.एन.एन.यु.आर.एम.  
अंतगत ध रावेत रोड

0 0 0

२ शमन शु क (बांधकाम परवाना) 55,00,00,000 5,50,00,000 7,50,00,000

२

PCMC infrastructure 

कंपनीस सीड कॅपीटल

0 0 0

३ पयावरण ना हरकत दाखला फ  - (बांधकाम 
परवाना)

0 0 0
३

BRTS काळेवाडी फाटा दे -
आळंदी रोड करणे

0 24,00,000 0

४ अ कटेक लायसन  फ 0 0 0 ४ यु.टी.एफ. भांडवली खच 2,42,09,00,000 74,50,00,000 2,00,00,00,000
५ िमळकत कर 0 0 0

५
BRTS नािशका फाटा वाकड 
रोड करणे

0 0 0

६ जािहरात शु क - छाननी शु क 0 0 0 ६ SUTP ोजे ट 17,00,00,000 5,50,00,000 11,00,00,000
७ युटीिलटी चाजस 0 0 0

७
इतर खच अनामत 
परता ासह

10,00,00,000 3,21,00,000 1,00,00,000

८ िवकास ह तांतरण शु क (बांधकाम परवानगी) 6,00,00,000 0 0
८

युडीपीसीआर २०२० 
ि िमयम चाजस

0 50,00,00,000 85,00,00,000

९ इमारत परवाना फ 1,00,00,000 0 0 ९ अखेरची िश लक 49,61,00,000 1,86,07,00,000 59,82,00,100
१० िवकास शु क िनधी 15,00,00,000 55,00,00,000 75,00,00,000
११ झोन दाखला 0 0 0
१२ इतर जमा नगर रचना 0 8,00,000 10,00,000
१३ जिमनी या मोबद यापोटी जमा 0 0 0
१४ छाननी शु क - (TDR)बांधकाम परवाना 10,00,000 60,00,000 1,00,00,000

१५ िवकास ह तांतरण शु क 0 0 0
१६ भाग नकाशा 0 0 0
१७ िवकास िनयोजन  अिभ ाय 0 0 0
१८ सेट बँक चेक ग फ 0 0 0
१९ सोडीयम हेपर पोल भाडे 0 0 0
२० जािहरात कर 0 0 0

पंपरी   चंचवड महानगरपािलका, पंपरी ४११ ०१८
JNNURM व क  शासना या िविवध योजना यांचे अंदाजप क
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अअअअ....����.... जमा तपशीलजमा तपशीलजमा तपशीलजमा तपशील सन सन सन सन २०२१२०२१२०२१२०२१----२२  २२  २२  २२  चा चा चा चा 
मूळ अंदाजमूळ अंदाजमूळ अंदाजमूळ अंदाज

सन सन सन सन २०२१२०२१२०२१२०२१----२२ २२ २२ २२ चा चा चा चा 
सुधारीत अंदाजसुधारीत अंदाजसुधारीत अंदाजसुधारीत अंदाज

सन सन सन सन २०२२२०२२२०२२२०२२----२३  २३  २३  २३  चा चा चा चा 
मूळ अंदाजमूळ अंदाजमूळ अंदाजमूळ अंदाज अअअअ....����.... खच� तपशीलखच� तपशीलखच� तपशीलखच� तपशील सन सन सन सन २०२१२०२१२०२१२०२१----२२  २२  २२  २२  चा मूळ चा मूळ चा मूळ चा मूळ 

अंदाजअंदाजअंदाजअंदाज
सन सन सन सन २०२१२०२१२०२१२०२१----२२ २२ २२ २२ चा चा चा चा 

सुधारीत अंदाजसुधारीत अंदाजसुधारीत अंदाजसुधारीत अंदाज
सन सन सन सन २०२२२०२२२०२२२०२२----२३  २३  २३  २३  चा मूळ चा मूळ चा मूळ चा मूळ 

अंदाजअंदाजअंदाजअंदाज
२१ जािहरात परवाना फ� 0 0 0

२२ रता द�ुती भरपाई खडीमु�म रता 10,000,000 0 0

२३ �शासक�य दडं वाहतूक फ� 0 0 0

२४ जािहरात फलक भाडे 0 0 0

२५ सेवाकर 0 0 0

२६ लायसन फ� (परवाना) 0 80 100

२७ खा�यावरील  ाज 50,079,000 4,458,590 5,500,000

२८ इतर जमा (बांधकाम परवानगी) 3,000,000 6,000,000 10,000,000

२९ बी.आर.टी  ि�िमयम टी.डी.आर 16,000,000 0 0

३० िवनापरवाना बांधकाम  िनयं$ीत कर%या 
साठी आकार%यात येणारे शु*क

0 0 0

३१ मनपा बी.आर.टी  फंडातुन जमा 0 0 0

३२ खडी मु�म रता तयार करणे(WBM) 0 2,500,000 3,500,000

३३ युडीपीसीआर २०२० ि�िमयम चाज,स 0 503,517,238 850,000,000

३४ �शिमत संरचना शु*क 0 1,800,000 2,500,000

एकूणएकूणएकूणएकूण 3,187,000,000 3,195,200,000 3,568,200,100 एकूणएकूणएकूणएकूण 3187000000 3195200000 3568200100

२२२२ JNNURM JNNURM JNNURM JNNURM ((((CommonCommonCommonCommon))))    िनधी िनधी िनधी िनधी ((((AAAA////c c c c 
NoNoNoNo....9582958295829582

१ आरंिभची  िश*लक 2600000 1006725 0 ११११ JNNURM �क*प खच- 
(महसूली)

20000000 5100000 0

२२२२ मनपा  िहसा 20000000 4000000 0 २२२२ अखेरची  िश*लक 2630000 0 0

३३३३ इतर िनधकडून (घनकचरा �क*प जादा 
िहसा वग-)

0 0 0

४४४४  ाज जमा 30000 93275 0

एकूणएकूणएकूणएकूण 22630000 5100000 0 एकूणएकूणएकूणएकूण 22630000 5100000 0
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अ. . जमा तपशील
सन २०२१-२२  चा 

मूळ अंदाज
सन २०२१-२२ चा 

सुधारीत अंदाज
सन २०२२-२३  चा 

मूळ अंदाज
अ. . खच तपशील

सन २०२१-२२  चा 
मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज

३ (BRTS) काळेवाडी फाटा दे  आळंदी रोड (A/c 
No.11608)

१ आरंिभची  िश लक 14,35,600 29,32,381 0 १ भांडवली खच 0 24,00,000 0
२ क  शासन अनुदान 0 0 0 २ इतर खच (अनामत 

परता ासह)
18,36,000 0 0

३ रा य शासन अनुदान 0 0 0 ३ इतर क पासाठी वग 0 6,53,000
४ मनपा अंदाजप कातून िह सा 0 0 0 ४ अखेरची  िश लक 0 0 0
५ UTF िनधीकडून िह सा 0 0 0
६ जागितक बँक कज 0 0 0
७ ाज 4,00,400 1,20,619 0
८ अनामत रकमा 0 0 0
९ इतर िनधी 0 0 0

एकूण 18,36,000 30,53,000 0 एकूण 18,36,000 30,53,000 0

४ SUTP PROJECT(A/c No.12838)

१ आरंिभची  िश लक 6,00,10,000 6,96,48,669 7,13,50,000 १ भांडवली खच 17,00,00,000 5,50,00,000 11,00,00,000
२ क  शासन अनुदान 0 0 0 २ GEF Grant 0 0 5,00,00,000

३ रा य शासन अनुदान
0 0 0

३
इतर खच (अनामत 
परता ासह)

6,20,10,000 0 0

४ मनपा अंदाजप कातून िह सा 0 0 0 ४ अखेरची  िश लक 0 7,13,50,000 53,50,000
५ U.T.F 17,00,00,000 5,00,00,000 11,00,00,000
६ जागितक बँक कज 0 0 0
७ GEF Grant 0 0 0
८ ाज 20,00,000 67,01,331 40,00,000
९ अनामत र म व इतर जमा 0 0 0

एकूण 23,20,10,000 12,63,50,000 18,53,50,000 एकूण 23,20,10,000 12,63,50,000 16,53,50,000

५ C.P.P. Project JNNURM
१ आरंिभची  िश लक 0 1,553 1,600 १ भांडवली खच 18,00,000 18,00,000 18,00,000
२ क  शासन अनुदान 18,00,000 18,00,000 18,00,000 २ इतर खच (अनामत 

परता ासह)
0 0 0

३ रा य शासन अनुदान 0 0 0 ३ अखेरची  िश लक 0 1,600 1,650
४ लाभाथ  िह सा 0 0 0
५ ाज 0 47 50

एकूण 18,00,000 18,01,600 18,01,650 एकूण 18,00,000 18,01,600 18,01,650
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अ. . जमा तपशील
सन २०२१-२२  चा 

मूळ अंदाज
सन २०२१-२२ चा 

सुधारीत अंदाज
सन २०२२-२३  चा 

मूळ अंदाज
अ. . खच तपशील

सन २०२१-२२  चा 
मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज

६ पाणीपुरवठा ट पा - I JNNURM   (A/c 
No.9728)

१ आरंिभची  िश लक 4,22,94,00,000 4,70,78,15,582 4,62,00,75,000 १ भांडवली खच 3,16,76,00,000 17,00,75,000 1,15,00,00,000
२ क  शासन अनुदान 0 0 0 २ इतर खच (अनामत 

परता ासह)
1,03,00,00,000 0 0

३ रा य शासन अनुदान 0 0 0 ३ शासन परतावा र म 0 0 30,00,00,000
४ मनपा अंदाजप कातून िह सा 0 0 0 ४ अनामत र म व इतर जमा 0 0 0

५ ाज 13,00,00,000 8,23,34,418 9,00,00,000 ५ अखेरची  िश लक 16,18,00,000 4,62,00,75,000 3,26,00,75,000
६ अनामत र म व इतर जमा 0 0 0
७ इतर क पातून िह सा वग 0 0 0

एकूण 4,35,94,00,000 4,79,01,50,000 4,71,00,75,000 एकूण 4,35,94,00,000 4,79,01,50,000 4,71,00,75,000

७ झोपडप ी पुनवसन क प JNNURM   (A/c 
No.9667)

१ आरंिभची  िश लक 1,46,26,30,000 1,56,02,85,289 1,53,77,82,600 १ भांडवली खच 10,00,00,000 50,00,000 10,00,00,000
२ क  शासन अनुदान 0 0 0 २ इतर खच (अनामत 

परता ासह)
15,00,00,000 0 50,00,000

३ रा य शासन अनुदान 0 0 0 ३ प ाशेड खा याकडे मनपा 
िह सा वग

0 0 0

४ मनपा अंदाजप कातून िह सा 0 0 0 ४ इतर िनधी 0 1,94,57,400 0
५ लाभाथ  िह सा 0 35,71,495 0 ५ इतर खच (लाभाथ  िह सा) 50,00,000 90,00,000 25,00,000

६ ाज 11,86,60,000 73,83,216 60,00,000 ६ शासन परतावा र म 25,00,00,000 0 25,00,00,000
७ अनामत र म व इतर जमा 0 0 0 ७ अखेरची  िश लक 1,31,08,64,000 1,53,77,82,600 1,18,62,82,600
८ इतर  िनधी 23,45,74,000 0 0

एकूण 1,81,58,64,000 1,57,12,40,000 1,54,37,82,600 एकूण 1,81,58,64,000 1,57,12,40,000 1,54,37,82,600

८ JNNURM   प ाशेड                    (A/c 
No.12425)

१ आरंिभची  िश लक 2,95,80,000 7,14,92,117 7,44,80,000 १ भांडवली खच 1,00,00,000 0 1,00,00,000
२ क  शासन अनुदान 0 0 0 २ इतर िनधी 0 0 0
३ रा य शासन अनुदान 0 0 0 ३ इतर खच (अनामत 

परता ासह)
0 0 0
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अ. . जमा तपशील
सन २०२१-२२  चा 

मूळ अंदाज
सन २०२१-२२ चा 

सुधारीत अंदाज
सन २०२२-२३  चा 

मूळ अंदाज
अ. . खच तपशील

सन २०२१-२२  चा 
मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज

४ मनपा अंदाजप कातून िह सा 0 0 0 ४ इतर खच (लाभाथ   िह सा ) 5,00,000 0 0

५ लाभाथ  िह सा 0 0 0 ५  मनपा िनधीकडे वग 0 0 0
६ ाज 8,00,000 29,87,883 23,00,000 ६ अखेरची  िश लक 1,98,80,000 7,44,80,000 6,67,80,000
७ झोपडप ी पुनवसन क पातून मनपा िह सा 

वग
0 0 0

८ अनामत र म व इतर जमा 0 0 0
एकूण 3,03,80,000 7,44,80,000 7,67,80,000 एकूण 3,03,80,000 7,44,80,000 7,67,80,000

९ E.W.S. Housing JNNURM(A/c No.10938)

१ आरंिभची  िश लक 18,60,000 45,86,863 48,00,000 १ भांडवली खच 8,10,00,000 9,82,00,000 4,20,00,000
२ क  शासन अनुदान 0 0 0 २ इतर खच (अनामत 

परता ासह)
3,00,00,000 0 0

३ रा य शासन अनुदान 0 0 0 ३ इतर िनधी 22,45,74,000 0 0
४ मनपा अंदाजप कातून िह सा 0 0 0 ४ इतर खच (लाभाथ  िह सा) 50,00,000 10,00,000 50,00,000

५ लाभाथ  िह सा 33,85,74,000 10,00,00,000 5,00,00,000 ५ महसुली खच 0 8,00,000 30,00,000
६ ाज 1,40,000 2,13,137 1,00,000 ६ अखेरची  िश लक 48,00,000 49,00,000
७ अनामत र म व इतर जमा 0 0 0
८ इतर  िनधी 0 0 0
९ घरकुल विह सा ज  र म 0 0 0

एकूण 34,05,74,000 10,48,00,000 5,49,00,000 एकूण 34,05,74,000 10,48,00,000 5,49,00,000

१० JNNURM- E-Governance (A/c No.12185)

१ आरंिभची  िश लक 2,15,80,000 2,31,32,536 2,28,20,000 १ क प खच (महसुली) 16,00,000 15,00,000 30,00,000
२ क  शासन अनुदान 0 0 0 २ इतर खच (अनामत 

परता ासह)
0 0 0

३ रा य शासन अनुदान 0 0 0 ३ इतर िनधी 0 0 0
४ मनपा अंदाजप कातून िह सा 0 0 0 ४ अखेरची  िश लक 2,13,80,000 2,28,20,000 2,88,20,000
५ ाज 14,00,000 11,87,464 90,00,000
६ अनामत र म व इतर जमा 0 0 0
७ इतर  िनधी 0 0 0

एकूण 2,29,80,000 2,43,20,000 3,18,20,000 एकूण 2,29,80,000 2,43,20,000 3,18,20,000
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अ. . जमा तपशील
सन २०२१-२२  चा 

मूळ अंदाज
सन २०२१-२२ चा 

सुधारीत अंदाज
सन २०२२-२३  चा 

मूळ अंदाज
अ. . खच तपशील

सन २०२१-२२  चा 
मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज

११ JNNURM SEWERAGE PHASE (A/c 
No.12522)

१ आरंिभची  िश लक 24,40,30,000 25,65,33,519 25,69,60,000 १ भांडवली खच 19,00,000 0 12,00,00,000
२ क  शासन अनुदान 0 0 0 २ इतर खच (अनामत 

परता ासह)
2,33,00,000 0 0

३ रा य शासन अनुदान 0 0 0 ३ शासन परतावा र म 15,00,00,000 0 0
४ मनपा अंदाजप कातून िह सा 0 0 0 अखेरची  िश लक 7,83,40,000 25,69,60,000 13,74,60,000
५ ाज 95,10,000 4,26,481 5,00,000
६ अनामत र म व इतर जमा 0 0 0

एकूण 25,35,40,000 25,69,60,000 25,74,60,000 एकूण 25,35,40,000 25,69,60,000 25,74,60,000

१२ JNNURM Water Supply        24x7 
(A/c.No.12523)    

१ आरंिभची  िश लक 57,19,30,000 11,94,07,185 4,14,60,000 १ भांडवली खच 57,00,00,000 22,99,00,000 40,00,00,000
२ क  शासन अनुदान 0 0 0 २ इतर खच (अनामत 

परता ासह)
1,99,70,000 0 0

३ रा य शासन अनुदान 0 15,00,00,000 36,54,00,000 ३ इतर िनधी 0 0 0
४ मनपा अंदाजप कातून िह सा 0 0 0 ४ अखेरची  िश लक 0 4,14,60,000 83,60,000
५ ाज 1,80,40,000 19,52,815 15,00,000
६ अनामत र म व इतर जमा 0 0 0
७ इतर िनधीकडुन मनपा  िह सा 0 0 0

एकूण 58,99,70,000 27,13,60,000 40,83,60,000 एकूण 58,99,70,000 27,13,60,000 40,83,60,000
१३ JNNURM Water Supply   For Tathawade 

(A/c.No.12524)    
१ आरंिभची  िश लक 10,14,20,000 10,56,07,185 0 १ भांडवली खच 0 0 0
२ क  शासन अनुदान 0 0 0 २ इतर खच (अनामत 

परता ासह)
0 0 0

३ रा य शासन अनुदान 0 0 0 ३  मनपा िनधीकडे वग 0 11,10,70,000 0
४ मनपा अंदाजप कातून िह सा 0 0 0 ४ अखेरची  िश लक 10,35,10,000 0 0
५ ाज 20,90,000 54,62,815 0
६ अनामत र म व इतर जमा 0 0 0

एकूण 10,35,10,000 11,10,70,000 0 एकूण 10,35,10,000 11,10,70,000 0
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अ. . जमा तपशील
सन २०२१-२२  
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सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज

१
रा ीय नागरी सुधारणा अिभयान (अमृत) 
(A/C 31060100020799)

१ आरंिभची  िश लक 47,05,50,000 58,56,68,980 11,69,13,000 १ भांडवली खच 63,28,00,000 44,36,67,000 11,97,00,000
२ क  शासन अनुदान 1,33,00,000 1,33,00,000 0 २ इतर खच (अनामत परता ासह) 0 0 0
३ रा य शासन अनुदान 68,00,000 67,00,000 0 ३    अित र  मनपा िह सा मनपा िनधीकडे वग 0 19,28,00,000 0
४ मनपा अंदाजप कातून िह सा 13,83,50,000 14,00,00,000 0 ४ अखेरची  िश लक 0 11,69,13,000 7,13,000
५ ाज 38,00,000 77,11,020 35,00,000
६ अनामत 0 0 0

एकूण 63,28,00,000 75,33,80,000 12,04,13,000 एकूण 63,28,00,000 75,33,80,000 12,04,13,000

२
बगीचा ीन पेसेस(अमृत)-      (A/C 
07230100017910)

१ आरंिभची  िश लक 6,61,92,000 4,65,78,148 0 १ भांडवली खच 0 15,00,000 0
२ क  शासन अनुदान 0 0 0 २ इतर खच अनामत परता ा सह 2,00,00,000 27,00,000 0
३ रा य शासन अनुदान 0 0 0 ३ इतर िनधी 0 4,41,90,000 0
४ मनपा अंदाजप कातून िह सा 0 0 0 ४ शासन परतावा र म 4,00,00,000 0 0
५ ाज 58,000 18,11,852 0 ५ अखेरची  िश लक 62,50,000 0 0
६ अनामत 0 0 0

एकूण 6,62,50,000 4,83,90,000 0 एकूण 6,62,50,000 4,83,90,000 0

पंपरी   चंचवड महानगरपािलका, पंपरी ४११ ०१८
JNNURM व क  शासना या िविवध योजना यांचे अंदाजप क

171



अ. . जमा तपशील
सन २०२१-२२  
चा मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज
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३
पंत धान आवास योजना (A/c 
07230100023167)

१ आरंिभची  िश लक 4,94,61,000 8,94,04,254 9,09,27,000 १ क प स लागार फ 3,00,00,000 0 0
२ क  शासन अनुदान

१)च-होली- 0 0 12,97,80,000 अ भांडवली खच
२)रावेत- 0 0 5,60,40,000 १)च-होली- 49,00,00,000 47,55,00,000 63,00,00,000
३)बो-हाडेवाडी- 7,72,80,000 0 11,59,20,000 २)रावेत- 25,00,00,000 1,00,00,000 30,00,00,000
४)डुडुळगांव- 0 0 0 ३)बो-हाडेवाडी- 50,00,00,000 65,00,00,000 37,59,00,000
५) पंपरी .७७- 3,33,00,000 0 3,33,00,000 ४)डुडुळगांव- 10,00,00,000 50,00,000 2,00,00,000
६) आकुड  - 3,40,80,000 0 5,11,20,000 ५) दघी - 50,00,000 5,00,000 5,00,000
७ कवळे- 0 0 0 ६)वडमुखवाडी- 50,00,000 0 5,00,000

८) सावजिनक खाजगी भागीदारी त वावर 
(PPP) दारे परवडणारी घरे (AHP)

0 4,93,20,000 7,39,80,000

७)िचखली-

50,00,000 0 5,00,000

एकुण- 14,46,60,000 4,93,20,000 46,01,40,000 ८) पंपरी .७७- 18,00,00,000 14,91,00,000 5,00,00,000
९) आकुड - 40,00,00,000 27,88,00,000 20,00,00,000

३ रा य शासन अनुदान १०) कवळे- 50,00,000 0 5,00,000

१)च-होली-
5,76,80,000 5,76,80,000 8,65,20,000 ११) सावजिनक खाजगी भागीदारी त वावर 

(PPP) दारे परवडणारी घरे (AHP)
0 8,22,00,000 12,33,00,000

२)रावेत- 0 0 3,73,60,000 एकुण- 1,94,00,00,000 1,65,11,00,000 1,70,12,00,000

३)बो-हाडेवाडी-

5,15,20,000 5,15,20,000 7,72,80,000

ब
१) पंत धान आवास योजना घटक .१ 
PCSSIHDP अंतगत गुलाबनगर, जयिभम नगर, 
महा मा फुले नगर, िस दाथ नगर, लंबारे चाळ 
दापोडी क पांचे पुनवसन/पुनिनमाण करणे

1,00,00,000 0 1,00,000

४)डुडुळगांव-

0 0 0 २) पंत धान आवास योजना घटक 
.१PCSSIHDP अंतगत गांधीनगर झोपडपटटीचे 

पुनवसन/पुन नमाण करणे.

6,00,00,000 0 10,00,000
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५) पंपरी .७७-
2,22,00,000 2,22,00,000 2,22,00,000

क
१) पंत धान आवास योजना ( पंपरी वाघेरे आर ण 

.५७)
50,00,000 0 5,00,000

६)आकुड -
2,27,20,000 2,27,20,000 3,40,80,000 २) पंत धान आवास योजना( पंपरी वाघेरे आर ण 

.१५९)
50,00,000 0 5,00,000

७ कवळे- 0 0 0 एकुण- 8,00,00,000 0 21,00,000

८) सावजिनक खाजगी भागीदारी त वावर 
(PPP) दारे परवडणारी घरे (AHP)

0 3,28,80,000 4,93,20,000

एकुण- 15,41,20,000 18,70,00,000 30,67,60,000 एकुण अ ब क - 2,05,00,00,000 1,65,11,00,000 1,70,33,00,000
४ मनपा अंदाजप कातून िह सा 49,00,00,000 79,10,00,000 10,00,00,000 २ महसुली खच 1,00,00,000 40,00,000 21,00,000
५ ाज 3,50,000 7,02,746 10,00,000 ३    अित र  मनपा िह सा मनपा िनधीकडे वग 0 0 84,46,00,000
६ अनामत 1,45,71,000 0 1,45,71,000
७ लाभाथ  िह सा

१)च-होली- 48,23,49,000 34,04,00,000 56,04,00,000 ४ अखेरची  िश लक 0 9,09,27,000 5,79,87,000
२)रावेत- 32,45,65,000 0 50,79,38,000
३)बो-हाडेवाडी- 39,99,24,000 28,82,00,000 56,62,51,000
४) कवळे 0 0 0
५) डुडुळगाव 0 0 0

एकुण - 1,20,68,38,000 62,86,00,000 1,63,45,89,000
एकूण 2,06,00,00,000 1,74,60,27,000 2,60,79,87,000 एकूण 2,06,00,00,000 1,74,60,27,000 2,60,79,87,000

४
पंत धान आवास योजना        New (A/c 
31060100021221)

१ आरंिभची  िश लक 24,00,00,000 19,30,69,374 32,00,000 १ इतर िनधी 1,83,20,000 0 1,83,20,000
२ ाज 0 11,30,626 5,00,000 २ इतर खच (लाभाथ  िह सा) 22,16,80,000 19,30,00,000 1,00,00,000
३ अनामत 0 0 0 ३ अखेरची  िश लक 0 32,00,000 18,95,000
४ लाभाथ  िह सा 0 20,00,000 2,65,15,000

एकूण 24,00,00,000 19,62,00,000 3,02,15,000 एकूण 24,00,00,000 19,62,00,000 3,02,15,000
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अअअअ....����.... जमा तपशीलजमा तपशीलजमा तपशीलजमा तपशील सन सन सन सन २०२१२०२१२०२१२०२१----२२  २२  २२  २२  
चा मूळ अंदाजचा मूळ अंदाजचा मूळ अंदाजचा मूळ अंदाज

सन सन सन सन २०२१२०२१२०२१२०२१----२२ २२ २२ २२ चा चा चा चा 
सुधारीत अंदाजसुधारीत अंदाजसुधारीत अंदाजसुधारीत अंदाज

सन सन सन सन २०२२२०२२२०२२२०२२----२३  २३  २३  २३  चा चा चा चा 
मूळ अंदाजमूळ अंदाजमूळ अंदाजमूळ अंदाज अअअअ....����.... खच� तपशीलखच� तपशीलखच� तपशीलखच� तपशील सन सन सन सन २०२१२०२१२०२१२०२१----२२  २२  २२  २२  

चा मूळ अंदाजचा मूळ अंदाजचा मूळ अंदाजचा मूळ अंदाज
सन सन सन सन २०२१२०२१२०२१२०२१----२२ २२ २२ २२ चा चा चा चा 

सुधारीत अंदाजसुधारीत अंदाजसुधारीत अंदाजसुधारीत अंदाज
सन सन सन सन २०२२२०२२२०२२२०२२----२३  २३  २३  २३  चा चा चा चा 

मूळ अंदाजमूळ अंदाजमूळ अंदाजमूळ अंदाज

�पपरी   �चचवड महानगरपािलका�पपरी   �चचवड महानगरपािलका�पपरी   �चचवड महानगरपािलका�पपरी   �चचवड महानगरपािलका, , , , �पपरी �पपरी �पपरी �पपरी ४११ ०१८४११ ०१८४११ ०१८४११ ०१८
JNNURM JNNURM JNNURM JNNURM व क� � शासना�या िविवध योजना यांचे अंदाजप�कव क� � शासना�या िविवध योजना यांचे अंदाजप�कव क� � शासना�या िविवध योजना यांचे अंदाजप�कव क� � शासना�या िविवध योजना यांचे अंदाजप�क

५५५५ �वछ भारत अिभयान�वछ भारत अिभयान�वछ भारत अिभयान�वछ भारत अिभयान-               -               -               -               ((((AAAA////c c c c 
31060200000146310602000001463106020000014631060200000146)))) १ भांडवली खच�भांडवली खच�भांडवली खच�भांडवली खच�

१ आरंिभची  िश
लक 131100000 212647000 0 अ वैय��क शौचालय बांधणे 48000000 24000000 25008000

२ क� � शासन अनुदान 79096000 18543000 81795000 ब सामुदाियक शौचालय बांधणे 9799600 9798500 9799000

३ रा�य शासन अनुदान 63200000 19656000 62154000 क घनकचरा !व"थापन व संकलन वग&करण 155000000 12400000 200000000

४ मनपा अंदाजप)कातून िह"सा 10000000 39000000 100000000 ड सामुदाियक व साव-जिनक शौचालय द.ु"ती 50000000 29000000 7642000

५ !ाज 1604000 4913000 500000 २ महसूली खच�महसूली खच�महसूली खच�महसूली खच�
६  अमृत योजना अंतग-त 1ो2साहन पर अनुदान 0 3500000 3500000 अ मािहती िश3ण 1सारण व जनजागृती 1000000 1000000 1000000

७
अनामत

0 0 0 ब 3मता बांधणी आिण 1शासक�य व काया-लयीन खच- 1000000 1000000 1000000

८ इतर  िनधी - मनपा  िह"सा 0 0 0 ३  अमृत योजना अंतग-त 1ो2साहन पर अनुदान 0 3500000 3500000

९ वैय��क शैाचालया अनदान वसुली 0 0 0 ४ शासन परतावा 0 61091988 0

५ मनपा िनधीकडे वग- 0 156468512 0

६ अखेरची िश
लक 20200400 0 0

एकूणएकूणएकूणएकूण 285000000 298259000 247949000 एकूणएकूणएकूणएकूण 285000000 298259000 247949000

६६६६
रा�ीय नागरी सुधारणा रा�ीय नागरी सुधारणा रा�ीय नागरी सुधारणा रा�ीय नागरी सुधारणा ((((अमृतअमृतअमृतअमृत))))    
मलिनसारण !व�था व #क%प राबिवणेमलिनसारण !व�था व #क%प राबिवणेमलिनसारण !व�था व #क%प राबिवणेमलिनसारण !व�था व #क%प राबिवणे-    -    -    -    
                                                                                                    ((((AAAA////c No c No c No c No 
31060100020799310601000207993106010002079931060100020799)))) १ भांडवली खच- 1000000000 200000000 500000000

१ आरंिभची  िश
लक 153767000 305415313 118650000 २ इतर खच- (अनामत परता!ासह) 158600000 0 7600000

२ क� � शासन अनुदान 333300000 0 42700000 ३ अखेरची िश
लक 19000 118650000 550000

३ रा�य शासन अनुदान 166600000 0 23800000

४ मनपा अंदाजप)कातून िह"सा 500000000 0 320000000

५ !ाज 4952000 13234687 3000000

६ इतर जमा अनामत 0 0 0

एकुणएकुणएकुणएकुण 1158619000 318650000 508150000 एकुणएकुणएकुणएकुण 1158619000 318650000 508150000
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७ (अमृत २.०)
१ आरंिभची  िश लक 0 0 0 १ भांडवली खच 0 0 20,00,00,000
२ क  शासन अनुदान 0 0 50,00,00,000 २ इतर खच 0 0 0
३ रा य शासन अनुदान 0 0 50,00,00,000 ३ अनामत परतावा 0 0 0
४ ाज 0 0 5,00,000 ४ अखेरची िश लक 0 0 80,05,00,000
५ अनामत 0 0 0

एकुण 0 0 1,00,05,00,000 एकुण 0 0 1,00,05,00,000
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मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज

अ. . खच तपशील सन २०२१-२२  चा 
मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज

१
घसारा िनधी   (A/c 
No.31060200000011) 
बँक ऑफ बडोदा

१ आरंिभची  िश लक 76,00,80,000 76,50,00,000 84,58,00,000

२ म.न.पा. अंदाजप कातून वग 5,00,00,000 5,00,00,000 5,00,00,000 १ अखेरची  िश लक 83,73,80,000 84,58,00,000 92,18,00,000

३ िनधीवरील ाज 2,73,00,000 3,08,00,000 2,60,00,000
एकूण 83,73,80,000 84,58,00,000 92,18,00,000 एकूण 83,73,80,000 84,58,00,000 92,18,00,000

२
डा िनधी (A/c 

No.31060200000005) 
बँक ऑफ बडोदा

१ आरंिभची  िश लक 21,66,10,000 25,15,18,092 25,15,80,000 १
वा षक पधा 
( डाकला)

30,00,000 20,00,000 20,00,000

२ िनधीवरील ाज 13,21,000 90,61,908 15,00,000 २ डा  िश ण िशबीर 5,00,000 5,00,000 5,00,000

३ डा  कला सािह य 30,00,000 30,00,000 30,00,000

४
मनपा तफ आयोिजत 
िविवध डा पधा

20,00,000 20,00,000 20,00,000

५
खेळाडू िव ा याना 
सकस आहार

5,00,000 5,00,000 5,00,000

६
खेळाडू िव ा याना टी 
शट, बुट ॅक सूट खरेदी

10,00,000 10,00,000 10,00,000

७ अखेरची  िश लक 20,79,31,000 25,15,80,000 24,40,80,000

एकूण 21,79,31,000 26,05,80,000 25,30,80,000 एकूण 21,79,31,000 26,05,80,000 25,30,80,000

३
आधार िनधी (A/c 
No.31060200000009) 
बँक ऑफ बडोदा

१ आरंिभची  िश लक 22,11,00,000 22,40,47,770 23,47,65,000
२ िनधीवरील ाज जमा 1,35,00,000 1,07,17,230 1,60,00,000

१ अखेरची  िश लक 23,46,00,000 23,47,65,000 25,07,65,000
एकूण 23,46,00,000 23,47,65,000 25,07,65,000 एकूण 23,46,00,000 23,47,65,000 25,07,65,000

पपरी   चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८
राखीव िनधी
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अ. . जमा तपशील सन २०२१-२२  चा 
मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज

अ. . खच तपशील सन २०२१-२२  चा 
मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज

पपरी   चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८
राखीव िनधी

४
वाहन िवमा िनधी (A/c No. 
31060 200000008)बँक 
ऑफ बडोदा

१ आरंिभची  िश लक 72,04,000 82,19,821 68,78,000 १ वाहन िवमा खच 10,00,000 20,00,000 20,00,000
२ ाज जमा 5,71,000 4,18,179 5,50,000 २ अखेरची  िश लक 69,75,000 68,78,000 57,78,000

३
वाहन िवमा र म जमा-
मनपा  िह सा

2,00,000 2,40,000 3,50,000

एकूण 79,75,000 88,78,000 77,78,000 एकूण 79,75,000 88,78,000 77,78,000

५

मागासवग य क याणकारी 
योजना (A/c No. 31060 
200000012)बँक ऑफ 
बडोदा

१ आरंिभची  िश लक 7,44,12,000 7,44,04,562 7,63,20,000
२ िनधीवरील ाज जमा 36,00,000 19,15,438 25,00,000 १ अखेरची  िश लक 7,80,12,000 7,63,20,000 7,88,20,000

एकूण 7,80,12,000 7,63,20,000 7,88,20,000 एकूण 7,80,12,000 7,63,20,000 7,88,20,000

६

सेवािनवृ ी (पे शन )िनधी  - 
I (A/c No. 31060 
200000133)बँक ऑफ 
बडोदा

१ आरंिभची  िश लक 65,81,00,000 1,26,62,01,058 45,93,00,000 १
िनवृ ी वेतन सेवा 
उपदान पे शन िव  व 
इतर खच

1,99,00,00,000 3,45,00,00,000 3,20,00,00,000

२ िनधीवरील ाज जमा 7,40,00,000 4,30,98,942 5,99,30,000 २ अखेरची  िश लक 73,21,00,000 45,93,00,000 50,92,30,000

३
कमचारी पे शन िह सा व 
पे शन िनधीसाठी महसूली 
िनधीतून वग

1,99,00,00,000 2,42,00,00,000 3,01,00,00,000

४
पे शन िव मधून परतफेड 
र म

0 18,00,00,000 18,00,00,000

एकूण 2,72,21,00,000 3,90,93,00,000 3,70,92,30,000 एकूण 2,72,21,00,000 3,90,93,00,000 3,70,92,30,000
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अ. . जमा तपशील सन २०२१-२२  चा 
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राखीव िनधी

७
पे शन अंशदान िनधी  (A/c 
No. 31060100020944)  
बँक ऑफ बडोदा

१ आरंिभची  िश लक 1,83,50,00,000 3,36,52,48,992 3,61,12,00,000 १ अंशदान पे शनिनधी 15,00,00,000 20,50,00,000 23,00,00,000
२ मनपा िह सा 20,00,00,000 20,00,00,000 20,00,00,000 २ अखेरची  िश लक 2,13,00,00,000 3,61,12,00,000 3,85,82,00,000
३ कमचारी अंशदान 15,00,00,000 15,50,00,000 18,00,00,000
४ िनधीवरील ाज जमा 9,50,00,000 9,59,51,008 9,70,00,000

एकूण 2,28,00,00,000 3,81,62,00,000 4,08,82,00,000 एकूण 2,28,00,00,000 3,81,62,00,000 4,08,82,00,000

८

दिलत व ती सुधारणा िनधी 
(A/c No. 
31060100004853)बँक 
ऑफ बडोदा

१ आरंिभची  िश लक 7,25,00,000 8,63,85,300 9,05,00,000 १
दिलत व ती सुधारणा 
खच

6,00,00,000 2,00,00,000 5,00,00,000

२ िनधीवरील ाज जमा 45,00,000 17,42,211 25,00,000 २ अखेरची  िश लक 3,70,00,000 9,05,00,000 6,30,00,000
३ शासन अनुदान जमा 2,00,00,000 2,23,72,489 2,00,00,000

एकूण 9,70,00,000 11,05,00,000 11,30,00,000 एकूण 9,70,00,000 11,05,00,000 11,30,00,000

९
भिव य िनवाह िनधी (A/c 
No. 31060100000134) 
बँक ऑफ बडोदा

१ आरंिभची  िश लक 1,99,50,00,000 4,15,64,86,319 3,57,64,80,000 १

कमचारी  भिव य 
िनवाह िनधी कज / 
अंितम देय र म व इतर 
खच

1,00,00,00,000 1,40,00,00,000 1,70,00,00,000

२ िनधीवरील ाज जमा 26,00,00,000 26,99,93,681 28,00,00,000 २ अखेरची  िश लक 1,85,50,00,000 3,57,64,80,000 2,60,64,80,000

३
कमचारी  भिव य िनवाह 
िनधी  वगणी

60,00,00,000 55,00,00,000 45,00,00,000

एकूण 2,85,50,00,000 4,97,64,80,000 4,30,64,80,000 एकूण 2,85,50,00,000 4,97,64,80,000 4,30,64,80,000
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पपरी   चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८
राखीव िनधी

१०
वेतन िनधी -(A/c No. 
31060100021771)  बँक 
ऑफ बडोदा

१ आरंिभची  िश लक 1,00,54,90,000 92,85,00,000 1,12,06,00,000

२ म.न.पा. अंदाजप कातून वग 5,00,00,000 15,00,00,000 15,00,00,000 १ अखेरची  िश लक 1,07,94,90,000 1,12,06,00,000 1,30,06,00,000

३ िनधीवरील ाज जमा 2,40,00,000 4,21,00,000 3,00,00,000
एकूण 1,07,94,90,000 1,12,06,00,000 1,30,06,00,000 एकूण 1,07,94,90,000 1,12,06,00,000 1,30,06,00,000

११

कज िनवारण िनधी  
(Sinking Fund) (A/c No. 
072301000014170) बँक 
ऑफ बडोदा

१ आरंिभची  िश लक 59,33,21,340 65,40,08,724 62,01,00,000 १ कज व ाज परत फेड 20,00,00,000 15,00,00,000 20,00,00,000

२ म.न.पा. अंदाजप कातून वग 5,00,00,000 10,00,00,000 10,00,00,000 २ अखेरची  िश लक 48,92,80,000 62,01,00,000 57,01,00,000

३ ाज जमा 4,59,58,660 1,60,91,276 5,00,00,000
एकूण 68,92,80,000 77,01,00,000 77,01,00,000 एकूण 68,92,80,000 77,01,00,000 77,01,00,000

१२

१५ वा िव  आयोग िनधी  
(A/c No. 
4518001700015040)   
(Water & Solid Waste 
Management)

१ आरंिभची  िश लक 23,01,80,000 23,01,80,000 23,56,00,000 १
१५ ा िव  आयोगाचे  
िनधीतून करावयाचा खच

23,00,00,000 23,00,00,000 49,00,00,000

२ क  शासन अनुदान 0 22,99,32,746 25,00,00,000 २ अखेरची  िश लक 1,80,000 23,56,00,000 36,00,000
३ ाज 0 54,87,254 80,00,000

एकूण 23,01,80,000 46,56,00,000 49,36,00,000 एकूण 23,01,80,000 46,56,00,000 49,36,00,000
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अ. . जमा तपशील
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मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
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सन २०२१-२२  चा 
मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज

पपरी   चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८
राखीव िनधी

१३
१५ वा िव  आयोग िनधी  (A/c 
No. 4518001700015031)   
(Air Quality Improvement)

१ आरंिभची  िश लक

0 0 1,14,70,000
१

१५ ा िव  आयोगाचे  
िनधीतून करावयाचा खच

0 45,00,00,000 45,00,00,000

२ शासन अनुदान 0 45,98,65,492 45,00,00,000 अखेरची  िश लक 0 1,14,70,000 1,49,70,000

३ ाज 0 16,04,508 35,00,000
एकूण 0 46,14,70,000 46,49,70,000 एकूण 0 46,14,70,000 46,49,70,000

१४
वाहन घसारा िनधी (A/c 
No.31060200000089) बँक 
ऑफ बडोदा

१ आरंिभची  िश लक 52,21,20,000 68,65,60,000 70,31,60,000

२ मनपा अंदाजप कातून वग
5,00,00,000 5,00,00,000 5,00,00,000

१
वाहन घसारा िनधीतून 
खच

5,00,00,000 6,00,00,000 8,38,00,000

३ ाज 2,00,00,000 2,66,00,000 2,00,00,000 २ अखेरची  िश लक 54,21,20,000 70,31,60,000 68,93,60,000
एकूण 59,21,20,000 76,31,60,000 77,31,60,000 एकूण 59,21,20,000 76,31,60,000 77,31,60,000

१५
ध वंतरी िनधी    (A/c 
No.31060100014385) बँक 
ऑफ बडोदा

१ आरंिभची  िश लक

1,51,000 88,21,100 1,92,80,000

१
ध वंतरी िनधी योजनेतून 
उपचारासाठी होणार 
खच

16,00,00,000 17,50,29,000 18,98,49,000

२ मनपा िह सा 0 6,74,20,000 4,54,00,000 २ वैदयक य िवमा 0 0 0

३ वाढीव म.न.पा.िह सा 15,91,49,000 8,25,80,000 14,46,00,000 ३ इतर खच 0 0 0

४ कमचारी वेतनातून िह सा 0 2,50,00,000 2,20,00,000 ४ अखेरची िश लक 0 1,92,80,000 4,49,81,000

५ सेवािनवृ  कमचारी िह सा 0 97,89,000 27,50,000

६ िवमा वाढीव िह सा 0 0 0

७  ाज 6,00,000 5,98,900 7,00,000

८ इतर जमा 1,00,000 1,00,000 1,00,000
एकूण 16,00,00,000 19,43,09,000 23,48,30,000 एकूण 16,00,00,000 19,43,09,000 23,48,30,000
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१६ वैदयक य िवमा िनधी (A/c No.

१ आरंिभची  िश लक 0 0 0 १ वैदयक य िवमा 28,00,00,000 0 10,00,00,000

२ मनपा िह सा 5,54,00,000 0 10,00,00,000 २ अखेरची िश लक 0 0 2,77,00,000

३ वाढीव म.न.पा.िह सा 19,69,00,000 0 0

४ कमचारी वेतनातून िह सा 0 0 0

५ सेवािनवृ  कमचारी िह सा 2,50,00,000 0 2,50,00,000

६ िवमा वाढीव िह सा 27,00,000 0 27,00,000

७  ाज 0 0 0

८ इतर जमा 0 0 0
एकूण 28,00,00,000 0 12,77,00,000 एकूण 28,00,00,000 0 12,77,00,000

१७ सव साधारण िनधी

१ आरंिभची िश लक 28,20,00,00,000 29,20,00,00,000 26,51,40,00,000 १ िनधीत जमा 0 3,68,60,00,000 0

२ िनधीतील जमा 1,00,00,00,000 1,00,00,00,000 1,00,00,00,000 २ अखेरची िश लक 29,20,00,00,000 26,51,40,00,000 27,51,40,00,000
एकूण 29,20,00,00,000 30,20,00,00,000 27,51,40,00,000 एकूण 29,20,00,00,000 30,20,00,00,000 27,51,40,00,000

१८
महारा  मे ो रे वे कॉपोरेशन (A/c 
No.31060200021320) बँक 
ऑफ बडोदा

१ आरंिभची िश लक 1,40,00,000 1,49,18,623 1,51,00,000 १ भांडवली खच 50,00,000 0 2,50,00,000

२ पुणे- पपरी मे ोसाठी काम करणे 0 0 1,50,00,000 २ अखेरची िश लक 92,00,000 1,51,00,000 52,00,000

३  ाज 2,00,000 1,81,377 1,00,000
एकूण 1,42,00,000 1,51,00,000 3,02,00,000 एकूण 1,42,00,000 1,51,00,000 3,02,00,000

१९
खासदार  िनधी (A/c 
No.31060200000187) बँक 
ऑफ बडोदा

१ आरंिभची िश लक
10,10,700 12,72,000 9,92,000

१
खासदार िनधीतून 
करावयाचा खच

10,00,000 3,00,000 10,00,000

२ क शासन अनुदान 0 0 0 २ अखेरची  िश लक 45,700 9,92,000 22,000

३ ाज 35,000 20,000 30,000
एकूण 10,45,700 12,92,000 10,22,000 एकूण 10,45,700 12,92,000 10,22,000
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अ. . जमा तपशील
सन २०२१-२२  चा 
मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज अ. . खच तपशील

सन २०२१-२२  चा 
मूळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अंदाज

सन २०२२-२३  चा 
मूळ अंदाज

पपरी   चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८
राखीव िनधी

२०
खासदार  िनधी (A/c 
No.07230100020001) बँक 
ऑफ बडोदा

१ आरंिभची िश लक 55,28,685 1,17,93,000 68,23,000 १ भांडवली खच 55,34,500 55,00,000 68,23,000

२ क  शासन अनुदान 0 0 0 २ अखेरची िश लक 5,52,500 68,23,000 4,00,000

३ िनधी वरील ाज 5,58,315 5,30,000 4,00,000
एकूण 60,87,000 1,23,23,000 72,23,000 एकूण 60,87,000 1,23,23,000 72,23,000

२१ सौर ऊजा िन म ती योजना (A/c 
No. 07230100020013)

१ आरंिभची िश लक 49,17,227 49,35,000 0 १ भांडवली खच 0 0 0

२ ाज

1,50,773 63,000 0
२

िज हा िनयोजन सिमती 
पुणे अखिचत िनधी वग

0 35,60,995

३ िज हा िनयोजन सिमती -नािव य 
पुण योजना

0 0 0 ३  मनपा िनधीकडे वग 0 14,37,005

४ अखेरची िश लक 50,68,000 0
एकूण 50,68,000 49,98,000 0 एकूण 50,68,000 49,98,000 0
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 

सन २०२२-२०२३ 

अिंदाजपत्रक 

भाग -३ जमा-खचच 
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अ.
. लेखािशष सन 2021-22 चा 

मुळ अंदाज
सन 2021-22 चा 
सुधार त  अंदाज

सन 2022-23 चा 
मुळ अंदाज

सन 2021-22 चा 
मुळ अंदाज

सन 2021-22 चा 
सुधार त  अंदाज

सन 2022-23 चा 
मुळ अंदाज

1 आरंभीची िश लक 4,77,82,85,821 4,77,82,85,821 7,36,20,31,821  -  -  -

2
सव साधारण िनधी - 
बक खाते रकमा वग 17,00,00,00,000 18,69,16,94,000 30,00,00,00,000 24,00,00,00,000 24,00,00,00,000 25,00,00,00,000

3 सहावी आिथक गणना 50,00,000 50,00,000 55,00,000 50,00,000 50,00,000 55,00,000

4 जनगणना मुशा हरा 
वाटप र कम 1,00,000 1,00,000 1,10,000 1,00,000 1,00,000 1,10,000

5

रा ीय लोकसं या 
न दवह  अ यावतीकरण 
व आधार मांक न दणी 50,00,000 50,00,000 55,00,000 50,00,000 50,00,000 55,00,000

6
सामा जक आिथक व 
जातीिनहाय जनगणना 
मुशा हरा

50,00,000 50,00,000 55,00,000 50,00,000 50,00,000 55,00,000

7
िनवडणुक मुशाह रा जमा

1,00,000 1,00,000 1,10,000 0 0 0

8 मराठा समाज आर ण 
स ह ण 50,00,000 50,00,000 55,00,000 50,00,000 50,00,000 55,00,000

9 वकास िनधी व इतर 
िनधीमधुन वग 0 7,07,50,00,000 8,00,00,00,000 0 7,07,50,00,000 7,07,50,00,000

10 अनामत -ठेकेदार 2,50,00,00,000 2,50,00,00,000 2,75,00,00,000 2,50,00,00,000 2,50,00,00,000 2,75,00,00,000

11 ठेकेदार आगाऊ रकमा 60,00,000 60,00,000 66,00,000 1,00,000 1,00,000 1,10,000

12 अनामत- तारण 4,00,000 4,00,000 4,40,000 48,00,000 48,00,000 52,80,000

13 अनामत- े ागृह 60,00,000 60,00,000 66,00,000 30,00,000 30,00,000 33,00,000

14 अनामत- गाळा व 
कायम जागा

12,00,000 12,00,000 13,20,000 6,00,000 6,00,000 6,60,000

15 अनामत यायाम शाळा 3,60,000 3,60,000 3,96,000 6,00,000 6,00,000 6,60,000

16 अनामत -क डवाडा 30,000 30,000 33,000 0 0 0

17 अनामत -कंु या 2,40,000 2,40,000 2,64,000 2,40,000 2,40,000 2,64,000

18 अनामत-वाचनालय 12,00,000 12,00,000 13,20,000 1,80,000 1,80,000 1,98,000

19 अनामत- फरते शौचालय 1,20,000 1,20,000 1,32,000 60,000 60,000 66,000

20 अनामत- नळ 3,60,00,000 3,60,00,000 3,96,00,000 6,00,000 6,00,000 6,60,000

21
अनामत- शाळा, वग, हॉल, 
मैदान 48,00,000 48,00,000 52,80,000 48,00,000 48,00,000 52,80,000

22 अनामत- िनवडणुक 4,00,000 15,00,000 1,00,00,000 40,00,000 40,00,000 1,00,00,000

23
अनामत- पी.जी.आय. 
वाय सी एम एच पी 
सी एम सी सुर ा

3,00,000 3,00,000 3,30,000 0 0 0

24
ध वंतर  था य 
योजना जमा 3,00,00,000 3,00,00,000 3,30,00,000 3,00,00,000 3,00,00,000 3,30,00,000

25 कामगार क याण िनधी 25,00,000 25,00,000 27,50,000 1,08,00,000 1,08,00,000 1,18,80,000

26
कामगार क याण िनधी 
कज वसूली 75,00,000 75,00,000 82,50,000 2,40,00,000 2,40,00,000 2,64,00,000

27 महासंघ वगणी 3,00,00,000 3,00,00,000 3,30,00,000 3,00,00,000 3,00,00,000 3,30,00,000

28
वै कय अॅड हा स जमा

32,00,000 32,00,000 35,20,000 0 0 0

29 पगार बील इतर वजाती 1,20,000 1,20,000 1,32,000 6,00,000 6,00,000 6,60,000

30 बँक कज 1,20,00,000 1,20,00,000 1,32,00,000 1,60,00,000 1,60,00,000 1,76,00,000

31 ठेकेदार आयकर 30,00,00,000 30,00,00,000 33,00,00,000 45,00,00,000 45,00,00,000 49,50,00,000

32 ठेकेदार वमा 10,00,000 10,00,000 11,00,000 12,00,000 12,00,000 13,20,000

33 िश णकर 1,00,32,00,000 1,00,32,00,000 1,10,35,20,000 91,20,00,000 91,20,00,000 1,10,35,20,000

34
संजीवन वमा 
नगरसद य व ह सा 4,00,000 4,00,000 4,40,000 6,00,000 6,00,000 6,60,000

35 कमचार  आयकर 6,00,000 6,00,000 6,60,000 0 0 0

36
शासन अिधकार  घरभाडे

50,00,000 50,00,000 55,00,000 0 0 0

37 कमचार  घरभाडे 0 0 0 6,00,000 6,00,000 6,60,000

38 दु काळ त िनधी 12,000 12,000 13,200 0 0 0

भाग -3 खच

पपरी िचचवड महानगरपािलका पपरी, पुणे- 18
सन 2021-22 चे सुधार त व सन 2022-23 चे मुळ अंदाजप क 

भाग -3 जमा 
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अ.
. लेखािशष सन 2021-22 चा 

मुळ अंदाज
सन 2021-22 चा 
सुधार त  अंदाज

सन 2022-23 चा 
मुळ अंदाज

सन 2021-22 चा 
मुळ अंदाज

सन 2021-22 चा 
सुधार त  अंदाज

सन 2022-23 चा 
मुळ अंदाज

भाग -3 खचभाग -3 जमा 

39
मु यमं ी सहा यता 
िनधी 1,50,00,000 1,50,00,000 1,65,00,000 3,00,00,000 3,00,00,000 3,30,00,000

40 लोरेज टॅ स 6,60,00,000 6,60,00,000 7,26,00,000 6,00,00,000 6,60,00,000 7,26,00,000

41 वज दन िनधी 15,00,000 15,00,000 16,50,000 24,00,000 24,00,000 26,40,000

42 व तू व सेवा कर 10,00,000 10,00,000 11,00,000 10,00,00,000 10,00,00,000 11,00,00,000

43 गट वमा 50,00,000 50,00,000 55,00,000 3,60,00,000 3,60,00,000 3,96,00,000

44 कृ ष क याण सेस 5,00,000 5,00,000 5,50,000 0 0 0

45
कामगार क याण उपकर

13,00,00,000 13,00,00,000 14,30,00,000 24,00,00,000 24,00,00,000 26,40,00,000

46 कमचार  वमा वगणी 36,00,00,000 36,00,00,000 39,60,00,000 36,00,00,000 36,00,00,000 39,60,00,000

47 रोजगार हमीकर 11,88,00,000 11,88,00,000 13,06,80,000 10,80,00,000 10,80,00,000 11,88,00,000

48
मनपा कमचार  समुह 
वैय क अपघात वमा 28,00,000 28,00,000 30,80,000 28,00,000 28,00,000 30,80,000

49 अंशदान पे शन 12,00,00,000 15,50,00,000 18,00,00,000 15,00,00,000 15,50,00,000 18,00,00,000

50 कमचार  पोटगी 12,00,000 12,00,000 13,20,000 12,00,000 12,00,000 13,20,000

51 कमचार  यवसाय कर 4,20,00,000 4,20,00,000 4,62,00,000 3,00,00,000 3,00,00,000 3,30,00,000

52 भ व य िनवाह िनधी 1,00,00,00,000 1,00,00,00,000 1,10,00,00,000 1,00,00,00,000 1,00,00,00,000 1,10,00,00,000

53 भ व य िनवाह िनधी 
कज 1,00,00,000 1,00,00,000 1,10,00,000 0 0 0

54 व कर व खरेद कर 5,00,000 5,00,000 5,50,000 18,00,000 18,00,000 19,80,000

55 पुर त कमचार  पगार 
आगाऊ जमा 12,00,000 12,00,000 13,20,000 0 0 0

56 पुर त सहा यता िनधी 1,20,000 1,20,000 1,32,000 0 0 0

57 रॉय ट 48,00,00,000 48,00,00,000 52,80,00,000 48,00,00,000 48,00,00,000 52,80,00,000

58 सेवा शु क 50,00,000 50,00,000 55,00,000 8,40,000 8,40,000 9,24,000

59 सेवा कर 1,20,00,000 1,20,00,000 1,32,00,000 1,20,00,000 1,20,00,000 1,32,00,000

60 सेवाकर( व छ भारत) 2,00,000 2,00,000 2,20,000 2,00,000 2,00,000 2,20,000

61 कमचार  सोसायट 60,00,00,000 60,00,00,000 66,00,00,000 60,00,00,000 60,00,00,000 66,00,00,000

62
मा यिमक िश क 
सोसायट 18,00,00,000 18,00,00,000 19,80,00,000 23,00,00,000 23,00,00,000 25,30,00,000

63
वक कॉ ट टॅ स / 
मु य विधत टॅ स 1,00,00,000 1,00,00,000 1,10,00,000 2,00,00,000 2,00,00,000 2,20,00,000

64 वृ  कर 13,20,00,000 13,20,00,000 14,52,00,000 12,00,00,000 12,00,00,000 13,20,00,000

65 मु या विधत कर 24,00,000 24,00,000 26,40,000 0 0 0

66 जी.एस.ट . 64,02,00,000 64,02,00,000 70,42,20,000 40,20,00,000 40,20,00,000 44,22,00,000

67 अनामत- जकात 0 0 0 35,00,00,000 35,00,000 35,00,000

68 अनामत - थािनक 
सं था कर 0 0 0 50,00,000 50,00,000 50,00,000

69
थािनक सं था कर 
ितभुती र कम 

(अनामत)
5,00,000 5,00,000 5,50,000 1,00,00,000 1,00,00,000 1,10,00,000

70 अनामत संल नता फ 2,00,000 2,00,000 2,20,000 1,50,000 1,50,000 1,65,000

71 थायी अि म धन 0 0 0 18,00,000 18,00,000 19,80,000

72 मोबाईल अॅड हा स 2,40,000 2,40,000 2,64,000 1,20,000 1,20,000 1,32,000

73 कमचार  कज - 
घरबांधणी व दु ती 35,00,00,000 35,00,00,000 38,50,00,000 35,00,00,000 35,00,00,000 38,50,00,000

74 वाहन कज अॅड हा स 
जमा 2,00,00,000 2,00,00,000 2,20,00,000 2,00,00,000 2,00,00,000 2,20,00,000

75 कमचार  कज -संगणक 75,00,000 75,00,000 82,50,000 75,00,000 75,00,000 82,50,000

76
कमचार  कज -सण 
अि म 12,00,00,000 6,00,00,000 6,60,00,000 6,00,00,000 6,00,00,000 6,60,00,000

77 धनादेश र  रकमा 60,00,000 60,00,000 66,00,000 2,40,00,000 2,40,00,000 2,40,00,000

78 वज बले 20,00,000 11,00,000 0 0 0 0

79 दुर वनी 18,00,000 2,00,000 0 0 0 0

80 वाहन इंधन 1,00,000 0 0 0 0 0

81 इतर जमा / खच 40,35,200 24,00,000 26,40,000 28,41,200 20,00,000 22,00,000

82 ठेकेदार कमचार  
भ व य िनवाह िनधी 7,00,000 7,00,000 7,70,000 70,00,000 70,00,000 77,00,000

83 अनादर धनादेश रकमा 1,00,00,000 1,00,00,000 1,10,00,000 1,20,00,000 1,20,00,000 1,32,00,000

84 प र ा शु क 6,00,000 6,00,000 6,60,000 6,00,000 6,00,000 6,60,000
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अ.
. लेखािशष सन 2021-22 चा 

मुळ अंदाज
सन 2021-22 चा 
सुधार त  अंदाज

सन 2022-23 चा 
मुळ अंदाज

सन 2021-22 चा 
मुळ अंदाज

सन 2021-22 चा 
सुधार त  अंदाज

सन 2022-23 चा 
मुळ अंदाज

भाग -3 खचभाग -3 जमा 

85 जादा पगार जमा 30,00,000 30,00,000 33,00,000 0 0 0

86 महाऑनलाईन सेवा जमा 5,00,000 5,00,000 5,50,000 6,00,000 5,00,000 5,50,000

87 संत गाडगेबाबा 
अिभयान जमा 1,00,000 1,00,000 1,10,000 0 0 0

88 मुदत ठेव 32,00,00,00,000 30,00,00,00,000 10,50,00,00,000 22,00,00,00,000 22,00,00,00,000 20,00,00,00,000

89 अखेरची िश लक  -  -  - 7,36,20,31,821 7,36,20,31,821 3,57,25,39,021

एकूण 62,21,57,63,021 68,95,43,21,821 65,12,87,28,021 62,21,57,63,021 68,95,43,21,821 65,12,87,28,021
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