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िदलेल्या रकमा जमा ५००००० ३२३०९

२२ गटिवमा ५०००००० ३९२६५८५
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अ.कर्. जमा तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा

 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८

वािषर्क लेखे २०१७-२०१८
जमा बाजू (Receipt Side )

२३ कामगार कल्याण िनधी २५००००० २३३६६१६
२४ ठेकेदार आयकर ३०००००००० २२२८६६८३०.८२
२५ ठेकेदार  आगाऊ रकमा ६०००००० ०
२६ अनादर धनादशे रकमा जमा १००००००० ८६२२६०
२७ िवकर्ीकर व खरेदीकर ५००००० ०
२८ ध्वजिदन िनधी १०००००० ९३६७००
२९ दरुध्वनी १५००००० १३१२२४९
३० जादा पगार जमा २५००००० २५०००१५
३१ िव ुत िबले ६००००० ७०५६२१

३२ धनादशे र  करुन मनपा फंडात जमा २०००००० १३२६३६२१
३३ इतर जमा २०००००० ४८७४४९
३४ तारण अनामत ४००००० २५६५००
३५ कमर्चारी संगणक कजर् जमा ४०००००० २४२६१४५
३६ िफरते शौचालय अनामत जमा १००००० ३४०००
३७ बँक कजर् जमा ९०००००० ९०३८०६३
३८ रॉयल्टी २०००००००० १८६३१३६१८
३९ ठेकेदार िवमा दडं ० २१०८७२
४० ठेकेदार वक्सर् कॉन्टॅक्ट टॅक्स २०००००००० ६२०७००५५
४१ सेवा कर १५०००००० २५१६८३०
४२ महासंघ वगर्णी १५०००००० ८२७८२२८
४३ मोबाईल ऍडव्हान्स जमा २००००० ०

४४
ाज जमा करणेकामी एफ डी जमा व 

पुन्हा खचर् २१५५७७१

४५ कमर्चारी पगार िबल इतर वजाती जमा १०००००
४६ मुल्यविधर्त कर २०००००० ५४९९

४७ पुरगर्स्त कमर्चारी पगार ऍडव्हान्स जमा १०००००० ०
४८ दषु्काळ गर्स्त िनधी १०००० ०
४९ रुग्ण अनामत ० ३००

५० कमर्चारी पेन्शन वगर्णी जमा अंशदान ७५०००००० ६९९२६८५४
५१ पुरगर्स्त सहाय्यता  िनधी १००००० ०
५२ भिवष्य िनवार्ह  िनधी ७०००००००० ४१७०७७६८४
५३ पोटगी १०००००० ४९७६८०
५४ िवमा १५००००००० १२६८०५४०२
५५ पो  बचत १००० ०
५६ कमर्चारी सोसायटी ३५००००००० २८३४८७१०५
५७ िशक्षक सोसायटी ३००००००० ३२७०५१५५
५८ कमर्चारी आयकर ५००००० २२०८००
५९ भिवष्य िनवार्ह  िनधी कजर् जमा ४०००००० ४०६४३५०
६० कमर्चारी वै कीय ऍडव्हान्स जमा ३२००००० १०२४५५३
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अ.कर्. जमा तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा

 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८

वािषर्क लेखे २०१७-२०१८
जमा बाजू (Receipt Side )

६१ कमर्चारी पर्वास भ ा ऍडव्हान्स जमा १००००० २२४३६
६२ मनपा वाहने खरेदी ऍडव्हान्स जमा २०००० ११०५०
६३ कायर्कर्म ऍडव्हान्स जमा ६००००० ५९३२५८.२४
६४ वाहन इंधन १००००० ८१६९३
६५ कामगार कल्याण िनधी कजर् जमा ७५००००० ६३४९०४२

६६
एका खात्यावरुन दसु-या खात्यावर 
रक्कम वगर् १७००००००००० १९४७०३०४३३८

६७ टायर टयुब खरेदी ऍडव्हान्स रक्कम जमा २०००० १०६६२
६८ िवकास िनधी कडून जमा ० ५००००००००
६९ जनगणना मुशािहरा रक्कम जमा १००००० ०

७०
मनपा कमर्चारी समुह वैयक्तीक 
अपघात िवमा ० १८६७२५७

७१ जािहरात ऍडव्हान्स जमा २००० ०
७२ महापौर चषक ऍडव्हान्स जमा ५०००० ४७०३८५

७३ ऑईल ऍन्ड िगर्स खरेदी ऍडव्हान्स जमा १००००० ०
७४ आधार पर्कल्प (UID) ५००० ०
७५ मािहती अिधकार दडं वसुली १००० ०
७६ सिव्हर्स चाजस  (आर ई सी) २०००००० २३७६६६३.५१
७७ कृिष कल्याण सेस ५००००० ३६०६९.५०
७८ कामगार कल्याण उपकर जमा ६००००००० ८१७२१३०८

७९
सामािजक आिथर्क व जातीिनहाय 
जनगणना  मुशिहरा जमा ५०००००० ०

८० शासन अिधकारी घरभाड ेजमा ५०००००० ०
८१ िनवडणूक मुशािहरा जमा १००००० ०

८२
मुख्यमंतर्ी सहायता िनधी (दषु्काळ 
२०१३) १००००००० ६६१८४८३

८३ स्थािनक संस्था कर (अनामत) ० ८९४५२९४
८४ सहावी  आिथर्क गणना ५०००००० ०
८५ स्थािनक संस्था कर पर्ितभुती १००००००० ०

८६ ठेकेदार कमर्चारी भिवष्य िनवार्ह  िनधी ७००००० ०
८७ कमर्चारी ऍडव्हान्स जमा १०००००० ०
८८ पिरक्षा शुल्क जमा ६००००० ७३४५०
८९ अनामत संलग्नता फी २००००० १६००००
९० ठेकेदार िबलातून िवमा भरणा १०००००० ०

९१
रा ीय लोकसंख्या न दवही 
अ ायावतीकरण व  आधार कर्मांक 
न दणी ५०००००० ०

९२ धन्वंतरी स्वास्थ योजना जमा ४००००००० २५३९५३००
९३ सेवा कर ( स्वच्छ भारत) २००००० ३७१०९.५०
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अ.कर्. जमा तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा

 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८

वािषर्क लेखे २०१७-२०१८
जमा बाजू (Receipt Side )

९४
संिजवन िवमा योजना नगर सदस्य 
स्विहस्सा ४००००० २०९८०१

९५ महा ऑनलाईन सेवा जमा ३००००० ०
९६ वस्तु व सेवा कर जमा २०००००००० ०
९७ जमा CGST १% १००००० ०
९८ जमा CGST २.५% १००००० ०
९९ जमा CGST ६% १००००० १५०९

१०० जमा CGST ९% २००००० १८२२४७१.२८
१०१ जमा CGST १४% १००००० ०
१०२ जमा CGST इतर १००००० २५
१०३ जमा SGST १ % १००००० ०
१०४ जमा SGST २.५% १००००० ०
१०५ जमा SGST ६% १००००० ३८४
१०६ जमा SGST ९% २००००० १८२०२८५.७८
१०७ जमा  SGST१४% १००००० ०
१०८ जमा SGST इतर १००००० २५
१०९ CGST TDS ० ०
११० SGST TDS ० ०
१११ घर दरुुस्ती कजर् ० ४१२९९२

एकूण  "ई" २३१३२२३९००० २५३४०१८३३००.३३
एकूण "अ " ते "ई " ५०४६७७६५७०० ५५१०१५८०७९२.२६

भ जमा गोषवारा
स आरंिभची  िशल्लक
१ गुंतवणूक १७००००००००० १८११००४२००९
२ बँक चालू खाते ३०८३३५१९७३ १०९१०४८८७९०.९०
३ धनादशे ० ०
४ रोख  िशल्लक 0 ०

एकूण "भ" २००८३३५१९७३ २९०२०५३०७९९.९०
एकूण (आरंिभच्या िशल्लकेसह) ७०५५१११७६७३ ८४१२२१११५९२.१६

१ पिरिश  अ - फी पासून उत्प
१ नक्कल फी १६००० ३०६
२ नोटीस फी / वॉरंट फी १४३०००००० ११५९७२२६५
३ जन्ममृत्यु न दणी फी/YCM ३०००००० ३४८७४४२
४ िमळकत हस्तांतर फी ७०००००० ८०५३८३६
५ नाहरकत दाखला फी ३००००० १२३३७४
६ मांडव परवाना फी ३०७५००० १०२३५८१
७ िवलंब आकार (लेट फी) १२१५००० २०२०४०८
८ पर्शासकीय सेवा शुल्क ४३३०००० ३२५७७९२.९०
९ सांिगतीक शैक्षिणक  फी १००००० ९९४५०

१० नळ कनेक्शन फी ० ०
११ वगर् शुल्क ५०००० ३१४७५
१२ दयु्यम  िशक्षण / पर्वेश शुल्क ५००० १६५१
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अ.कर्. जमा तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा

 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८

वािषर्क लेखे २०१७-२०१८
जमा बाजू (Receipt Side )

१३ तंतर्िव ालय पर्वेश फी ६००० ६०००
१४ तंतर्िव ालय पर्वेश पर्िशक्षण फी ४४००००० ४०९०४५४
१५ थकबाकी नसलेचा दाखला ० ०
१६ मंडई गाळा हस्तांतर फी ० ०
१७ मॅरेज रिजस्टेर्शन फी १०९४००० ९८०८१०
१८ नळ कनेक्शन फॉमर् फी ४२६००० ६६४००
१९ पशुवै कीय केस पेपर फी ३५०००० १०८७६०
२० आरोग्य िवषयक नाहरकत दाखला ५००० २६०००
२१ गुंठेवारी फॉमर् फी शुल्क ० ०
२२ हॉस्पीटल रिजस्टेर्शन फी ६००००० ६८३४४८
२३ आिकर् टेक्ट लायसन्स ४००००० ३६१०००
२४ इमारत परवाना फी ४००००००० ३०६०६१०६
२५ ठेकेदार न दणी व नुतनीकरण फी २०५०००० २१३९७९०
२६ हातगाडी परवाना फी ० ०
२७ पर्भाग सवर् पर्कारची फी ८५२५००० ७२३६८२
२८ पशुवै कीय औषधोपचार शुल्क १३००००० ६४०२३०
२९ झोपडप ी ओळखकाडर् फी २००००० १३६०५
३० झोपडप ी हस्तांतर फी १०००००० १२६०२००
३१ टडर फॉमर् फी २०००१००० ३७३२५१५०
३२ उ ोगधंदा परवाना फी २२००००० १०५१०३४
३३ परवाना फॉमर् फी ० ०
३४ गणेशोत्सव स्पधार् फॉमर् फी १००० १६३९
३५ प्लंिबंग  लायसन्स फी १००००० ९६०००
३६ सेफ्टीक टँक सफाई ६७०००० ४१५१००
३७ मिहला योजना (१०% सहभाग) ० ३०००
३८ क ल सेवा फी १००० ३२०
३९ बांधकाम सािहत्य  परवाना फी ० ०
४० हॉटेल वेस्ट फी १०१९००० १४३७९००
४१ नळ जोडणे, तोडणे फी ० ०
४२ केशकतर्नालय परवाना फी १०००० ४०९५
४३ जािहरात परवाना फी ४१५०५००० २१८७९८१५.००
४४ िमळकत कर पर्शासन शुल्क फी ० ०
४५ मिहती अिधकार फी जमा २०१००० १९३६२५
४६ केबलसाठी वीज पोल वापर शुल्क ० ०
४७ स्टेट बँक चेक ग फी ८००००० ९६६७७०
४८ छाननी शुल्क ३५०००००० ११८७४१०६
४९ िवकास हस्तांतरण हक्क शुल्क ४४००००००० ७१४९९२२८०.४०
५० ावसाियक कचरा टाकण्याची फी २०००००० २३१८८६८.५०
५१ संलग्नता फी ० ०
५२ शुल्क न दणी फी २००० ७००
५३ चाचणी शुल्क २५७०० ०
५४ भाग नकाशा १५०००० १३४१००
५५ एकितर्त सेवा शुल्क ६०००००० २३६७३०७
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अ.कर्. जमा तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा

 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८

वािषर्क लेखे २०१७-२०१८
जमा बाजू (Receipt Side )

५६ वाहन चालक पर्िशक्षण फी ० ०
५७ योगा पर्िशक्षण फी ० ०
५८ िव्हजीट फी पयार्वरण १००००० ९८५००

५९ िनसमय अिधकारी चलन वळण साधन ११००० ४२३४१
६० िनवडणूक अिधकारी फी जमा ५००००० ०
६१ दाखला फी (पर्ाथिमक िशक्षण) ३००० ०

६२ गर्ंथालय गहाळ पुस्तके फी वसुली १०००० ०
६३ पयार्वरण नाहरकत दाखला फी ५०००००० ५००

एकूण "अ" ७७७७५६७०० ९७०९८१२१६.८०
२ पिरिश  ब - उ ानापासून उत्प

१ उ ानापासून िमळणारे उत्प १००००००० ९१४४१६४
२ कंुडया भाडे ७०००० ४११२५
३ सप ान पर्वेश फी २५००००० ७७२७१०

एकूण "ब" १२५७०००० ९९५७९९९

३
पिरिश  क - दवाखान्यापासून 
िमळणारे   उत्प

१ केस पेपर फी ६०००००० ७७२४६७५
२ वै कीय काडर् व फॉमर् फी ३००० ३८९१
३ रुग्णवािहका भाडे ८००००० ७१७१००
४ इसीजी तपासणी फी ५०००० ४४५८०
५ पर्योगशाळा तपासणी फी २०००००० २९४४३०५
६ क्ष  िकरण तपासणी फी १००००० १६७७७३
७ श िकर्या  फी ५०००० ३६२५८
८ पर्सुित  चाजस ० ०
९ बेड चाजस १००००० ११८४९८

१० औषध फी ५०००००० ६९०३३४१
११ अल्टर्ासाऊड  फी ३०००० ५०४१०
१२ िफिजओथेरपी फी २०००० ५७२०
१३ रुग्णतपासणी व सल्ला फी ७०००० ९९६६९
१४ संलग्नता फी ८००००० १८०३३६३
१५ सोनोगर्ाफी  रिजस्टेर्शन फी ७००००० १११६२९७
१६ इन्सीनेटर फी ३००००००० ३२१०५३०४

१७
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य 
योजना १००००० ०
एकूण "क" ४५८२३००० ५३८४११८४.००

४ पिरिश  ड -    िललावापासून  उत्प
१ जनावरे  िललाव  िवकर्ी ० ०

२
दवाखाने िनकामी हायपोसोल्यूशन व 
जुन्या एक्सरे िफल्मी िवकर्ी १०००० ०
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अ.कर्. जमा तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा

 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८

वािषर्क लेखे २०१७-२०१८
जमा बाजू (Receipt Side )

३ कायर्शाळा, जुने भंगार  िवकर्ी २५००००० ०
४ जुने समान िवकर्ी मध्यवत  भांडार १००७२००० ६१२६५
५ सािहत्य  िवकर्ीचे जमा ७००००० ०

एकूण "ड" १३२८२००० ६१२६५

५
पिरिश  "इ"-मनपा अिधिनयम 
दंडापोटी जमा

१ ठेकेदार दडं ७००२००० ११३६५४४२
२ अितकर्मण दडं १००० ०
३ कमर्चा-यांबाबत दडं २५००० २५३२०
४ अितकर्मण  िवभाग २०५०००० १९३१४९१
५ बांधकाम पर्शमन शुल्क वसुली २५४५०००००० २९९२५४८६०३
६ कच-याबाबत दडं ० ४२८६
७ साफसफाई दडं, पर्शा. शुल्क ४३००००० ७५११४५०
८ अवैध बांधकाम शास्ती ३०००००००० ५९११६३२१८
९ स्थािनक संस्था करावरील दडं ६४८४००० १४६४९३८६

१० जािहरात परवाना दडं ६६०००० ४९०२६५
११ हॉकसर् दडं ०

एकूण "इ" २८६५५२२००० ३६१९६८९४६१

६
पिरिश  भ -यशवंतराव चव्हाण चे 
उत्प

१ रक्त पेढी २०००००० २१४५१५७

२
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य 
योजना ७००००००० १४९४०६३५३

३ उपचार फी ० ०
४ रुग्णसेवा फी ४२०००००० ३९४६५१५०
५ इन्सीनेटर फी १००० १००
६ वै कीय ० ०
७ शीतगृह फी ५००००० ४३२२२०

एकूण "भ" ११४५०१००० १९१४४८९८०

७ पिरिश  य :- िकर्डा िवभागाचे उत्प
१ ायाम शाळा फी / स्पधार् पर्वेश फी १००००० ९१९४०
२ संगीत शैक्षिणक  फी ० ०
३ पर्वेिशका पोहण्याची फी ८५००००० ६२३१६९९
४ फॉमर् फी ० ०
५ िविवध खेळण्यांपासूनची फी ५००००० २९०६८०

६
िगयोरोहन िभंत स्केट ग गर्ांऊड लॉन 
टेिनस व इतर मैदान भाड ेफी १०००००० १२७०५१५

७ टारगेट (रायफल शुल्क िकर्डा) १००० ०
एकूण  "य" १०१०१००० ७८८४८३४

८ पिरिश  च :- पर्ेक्षागृहांपासून उत्प
१ नाटयगृह भाडे १२४५३६०० ९८३१८१९
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अ.कर्. जमा तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा

 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८

वािषर्क लेखे २०१७-२०१८
जमा बाजू (Receipt Side )

२ ारपाल व फलक बोडर् ९५४८०० ५७४४३९
३ कॅन्ट न व ॅक काऊंटर भाडे ११००० ७४९४
४ वाहन तळ भाडे १६१००० ११२२४५
५ िनवासी वस्था १६४००० ३९०४०

एकूण "च" १३७४४४०० १०५६५०३७

९
पिरिश  क्ष :- कायम भाडयापासून 
उत्प

१ सोडीयम व्हपेर पोल जागा भाडे १००००००० २१७३७९५
२ जािहरात फलक भाडे ६५२०००० ४१६०२४५.००
३ कायम जागा भाडे २९०२४००० २१६८६२६५

४ अिधकारी / सेवक  िनवासस्थान भाडे ६१००००० ५७३६१८६
५ शाळा मैदाने व हॉल भाडे २५०००० ०
६ वाहन तळ ऍन्ड पाकर् ७५००० ०
७ केिबन   िकमंत व भूईभाडे ० ०
८ भाड ेपरतावा १०००००० ०
९ िफरते शौचालय भाडे ० ०

१० फटाका स्टॉल भाडे ० ०
११ जलतरण तलाव भाडे २००००० १०५७९०

१२ वै कीय सेवा चालिवण्यास दणेे भाडे ३०००००० ३११७४३१

१३
मोकळी जागा इमारती गाळे भाडयाने 
िलजने (भूिम आिण िजंदगी) ३५००००० ९८३५६००

१४ भूिमगत केबल पाईप इ. जमा भाडे १००००० ०

१५
अनािधकृत जािहरात फलक उतरिवणे 
व काढून टाकणेस खचर् तसेच अन्य 
वसुली ० ०

१६ ायाम शाळा भाडे ५००० ६६००
एकूण "क्ष" ५९७७४००० ४६८२१९१२.००

१० पिरिश  प :- इतर जमा
१ स्थािनक संस्था कर २५८५००० २६२३९९९
२ करसंकलन िवभाग ५१०००००० ५६७९१६९.४०
३ लेखा िवभाग ४००००० २८२०१७
४ पर्शासन िवभाग १५०००० ६५७९०४
५ मध्यवत  भांडार  िवभाग २००००० ६०१३
६ रामकृष्ण मोरे पर्ेक्षागृह ४५०००० ४९१२७४
७ आचायर् अतर्े ९७२०० ११७२००
८ अंकुशराव लांडगे पर्ेक्षागृह ७७४००० ९४५३१५
९ िनळु फुले पर्ेक्षागृह १५०००० १९४६४६

१० स्थापत्य  िवभाग ४०००००० ८४२०८५७
११ माध्यिमक  िशक्षण िवभाग १००००० ३८३८३८
१२ तंतर्िशक्षण िवभाग ७२००० ४०५५९६
१३ पशुवै कीय िवभाग १५०००० २७७५४
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अ.कर्. जमा तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा

 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८

वािषर्क लेखे २०१७-२०१८
जमा बाजू (Receipt Side )

१४ वै कीय िवभाग १५००००० ३६०८०५३
१५ वाय.सी.एम. हॉस्पीटल १००००००० १०५१५३१८
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अ.कर्. जमा तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा

 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८

वािषर्क लेखे २०१७-२०१८
जमा बाजू (Receipt Side )

१६ मिहला व बाल  िवकास  िवभाग ०
१७ बांधकाम परवानगी  िवभाग ३४५९०००० ४३०४४२५
१८ झो.िन.पू.  िवभाग १५०००० १०६२३
१९ अिग्नशामक  िवभाग ० ०
२० उ ान  िवभाग २३०००० ४९०१०३
२१ िव ुत  िवभाग ५०००० ५८९३७८
२२ नगररचना व िवकास  िवभाग १५०००००० १४४८००००
२३ कायदा  िवभाग ३००० ४८२५
२४ आरोग्य मुख्य कायार्लय ७५००००० ६९९१९३१.२७
२५ जनता संपकर्  स्वागत कक्ष १००० १४५९
२६ नागरी सुिवधा ० ४९३९९३९
२७ िकर्डा   िवभाग ५०००० ४३४२
२८ मध्यवत  तकर्ार  िनवारण १०००००००
२९ कायर्शाळा  िवभाग ३००० १८४३८
३० परवाना  िवभाग १००००० १४६१६२
३१ अ क्षेितर्य कायार्लय ५१५००० ९६५०७
३२ ब क्षेितर्य कायार्लय ६००००० १३२५३५७
३३ क क्षेितर्य कायार्लय ५०१००० १०४५७१.४४
३४ ड क्षेितर्य कायार्लय १०००००० २६२९१७१
३५ इ क्षेितर्य  कायार्लय १००००० ९६९४४
३६ फ क्षेितर्य  कायार्लय १००००० ७६५७३
३७ ग क्षेितर्य  कायार्लय ५०००० ९८०००
३८ ह क्षेितर्य  कायार्लय १००००० १५७३
३९ सुरक्षा िवभाग २००००० ४३००९४
४० मािहती व तंतर्ज्ञान २००००० २५९१९०
४१ भूमी - िजदगंी  िवभाग १००००० २५०००
४२ दरूध्वनी  िवभाग / दरूसंचार ४००००० १२००
४३ नागरवस्ती िवकास योजना १५००० १४२३४६
४४ पाणीपुरवठा मुख्य कायार्लय १५१४००० १९०७७९४
४५ पाणीपुरवठा  अ  पर्भाग २००००० ८६५८८
४६ पाणीपुरवठा  ब  पर्भाग २००००० २९२०६२
४७ पाणीपुरवठा  क  पर्भाग ७००००० १०१२००
४८ पाणीपुरवठा  ड  पर्भाग ३५०००० २९०६५०
४९ पाणीपुरवठा  इ पर्भाग २००००० ४०१४४
५० पाणीपुरवठा फ  पर्भाग ३००००० ६८६०३६
५१ पाणीपुरवठा ग पर्भाग १००००० १८५४०
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खचर्  बाजू 



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
अ) सामान्य पर्शासकीय खचर् (पर्भागांसह)
१ कमर्चारी वेतन व भ े ७२३६४१००० ६६७६७८६४१
२ आकिस्मक  खचर्

१) छपाई १५७९५०० ११९६७१४
२) लेखन सािहत्य १४०००० ०
३) पर्िसध्दी १५००० ०
४) टपाल खचर् व टपाल  ितिकटे १२७३००० ३९६७११
५) इलेक्टर्ीकल िबले ० ०
६) पुस्तके  िशलकी सामान  फिनर्चर १५००० ०
७) गणवेश िशलाई २२७००० ९५५६०
८) इतर खचर् ४५३५००० २५४७१९९
९) दरूध्वनी ३०००० ०

३ वाहन इंधन ४५७२००० २७१०१२०
४ वाहन िनवार्ह २९७००० २४६०७
५ टायर टयुब खरेदी ११५०००० ३१६४५०
६ कमर्चारी  अिधकारी  पर्िशक्षण ३५००००० १००९७१६
७ मा. महापौर (वाहन इंधन) ५००००० ३७२९३०
८ मा. महापौर (वाहन िनवार्ह) १०००० ४४०
९ मा. उपमहापौर (वाहन इंधन) ३५०००० ३०२५००

१० मा. उपमहापौर (वाहन िनवार्ह) ५००० ०
११ मा. अध्यक्ष स्थायी  सिमती (वाहन इंधन) ४००००० ०
१२ मा. अध्यक्ष स्थायी  सिमती (वाहन िनवार्ह) ५००० ०
१३ मा. सभासद मानधन व सभा भ ा २०३००००० १९५९०३३०
१४ मा. महापौर   िनयमन खचर् १००००० ९९९६६
१५ मा. महापौर पर्वास खचर् १५०००० २४९००
१६ मा. उपमहापौर पर्वास खचर् १००००० ०
१७ मा. अध्यक्ष स्थायी  सिमती पर्वास खचर् ५०००० ०
१८ मा. स्थायी  सिमती पर्वास खचर् ३०००० ०
१९ मा. िवशेष सिमती पर्वास खचर् ५०००० ०
२० मा. स ारुढ पक्षनेता वाहन इंधन ३५०००० ०
२१ मा. स ारुढ पक्षनेता वाहन िनवार्ह ५००० ०
२२ मा.िवरोधी  पक्षनेता वाहन इंधन ३५०००० ३४१९८०
२३ मा.िवरोधी  पक्षनेता वाहन िनवार्ह ५००० ३००

२४
आिखल भारतीय महापौर पिरषद महारा  
राज्य महापौर नगरध्यक्ष, नगरसेवक संघटना 
वगर्णी ८०००० २००००

२५ सिमती सभा चहापान खचर् ३५०००० ३०४६७३

२६
सन्मानीय सदस्यांना अभ्यास दौ-याकरीता व 
पर्िशक्षणाकरीता खचर् २५००००० ५२२०००

२७ नगरसिचव वाहन इंधन २५०००० ९१०००
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अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
२८ नगरसिचव वाहन  िनवार्ह १०००० ४८०
२९ शहर सुधारणा सभापती वाहन इंधन ३००००० ११२८००
३० शहर सुधारणा सभापती वाहन िनवार्ह ५००० ३००
३१ मिहला  बालकल्याण सिमती वाहन इंधन ३००००० ९६५००
३२ मिहला  बालकल्याण सिमती वाहन िनवार्ह ५००० ३००
३३ मा.िवधी सिमती (वाहन इंधन) ३००००० १५३९९०
३४ मा.िवधी सिमती (वाहन िनवार्ह) ५००० २००
३५ वाहन इंधन पर्भाग अध्यक्ष १२३६००० ५०४३६४
३६ वाहन िनवार्ह  पर्भाग अध्यक्ष ६६००० ३७५०
३७ पर्भाग सिमती पर्वास खचर् ८७८००० ०
३८ पर्भाग  सिमती चहापान खचर् ५४०००० १०४०७४
३९ इतर भाडे २५३५००० ०
४० संगणक दरुुस्ती देखभाल २५००० ९५८३
४१ सावर्जिनक वाचनालय वृ पतर् िबले २९४०००० २०५८६८२
४२ मनपा िमळकतीची पाणी िबले १९०००००० ०
४३ लेखा सुधारणा खचर् ३०००००० १२९१६०४
४४ रजा  िनवृ ी वेतन ४०००००० १३३२६२०
४५ िवशेष   लेखा पिरक्षण फी १०००० ०
४६ िनवडणूक खचर् ३४५००००० २४००३२५४
४७ मध्यवत  भांडार छपाई १५०००००० १२३२८६०८
४८ लेखनसािहत्य ४०००००० ३३६६३६२
४९ गणवेश खरेदी २२५००००० १२३२५८७२
५० फिनर्चर सामान खरेदी २८०००००० २१००५७६३

५१
टाईपरायटर, कॅल्क्युलेटर, सायकल,स्टाईल 
मिशन खरेदी १५००००० ६९९३९८

५२ मिशन देखभाल दरुुस्ती खचर् ५००००० १२१७८
५३ संगणक स्टेशनरी खरेदी १३०००००० ०
५४ साधक सामुर्गी भांडार खरेदी १०००००० ०
५५ िव ुत  सािहत्य खरेदी ४५०००००० १०३८६५२
५६ कचरा ढकलगाडया खरेदी १००००००० ७४०९२८०

५७
जंतूनाशके साफसफाई सािहत्य िकटकनाशके 
मिशन इ. खरेदी ५००००००० ४७५७८१२१

५८ कंटेनर खरेदी ४१२४००००० ३७१६६८४५
५९ शालेय फिनर्चर खरेदी १००००००० २७९५०००
६० माध्यिमक  िशक्षण शालेय सािहत्य खरेदी १०००००० ०
६१ ऑईल िगर्स खरेदी २८००००० १५९३३८७
६२ बॅटरी खरेदी १०००००० ४३८२
६३ आरोग्य िवभागासाठी मिशन खरेदी ९०००००० ६१४०९५६
६४ िललाव किमशन ५००००० ६६४९
६५ यंतर् सामुगर्ी कच्चा माल खरेदी ४०००००० १७३९५२
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अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
६६ बोट खरेदी ७००००० ०
६७ िलनन खरेदी ५०००००० ०
६८ ई गव्हनसर् ऑफीस २२५००००० ५६४७०९१
६९ कमर्चारी  संगणक  पर्िशक्षण ५००००० १९५३९७.७४
७० संगणक दरुुस्ती देखभाल ६२००००० ५०००५३५
७१ संगणक खरेदी ४८०००००० ४०५९०१२०
७२ िलजलाईन / आय.एस.डी.एल. वायफाय १५०००००० १४१२९०१५
७३ वाहन िनवार्ह स्पेअर पाटर् खरेदी ५००००००० ४५१९९७६१
७४ वाहन िनवार्ह स्पेअर पाटर् खरेदी JNNURM २८०००००० २२९९३९२८
७५ वकर्शॉप यंतर्सामुर्गी खरेदी १००००० ०
७६ पर्शासकीय स्पेअर पाटर् खरेदी १७०००००० १५४५७७६२
७७ वाहन िवमा १९०००० १६८८००
७८ टायर िरमोल्ड ग ० ०
७९ वकर्शॉप यंतर्सामुर्गी दरुुस्ती १०००० ०
८० पंप दरुुस्ती ० ०
८१ पोस्टल मािहती तक्ता २००० ०
८२ मुल्याकंन फी ० ०
८३ िमळकत सवक्षण ३००००० ०
८४ िमळकत कर वसूली खचर् २५००००० १४८०८०५
८५ वाहन भाडयाने घेणे (करसंकलन) २५००००० २०८०००

८६
सारथी हले्प लाईन सु िवधा पुरिवणे, चालन 
करणे व देखभाल दरुुस्ती करणे ३३२५००० १५९९८९३

८७
स्माटर् िसटी Intiative अंतगर्त IT BOOK 
BONE INFRASTRUCTURE १५००००००० ७०७४९१८

८८ CITY TRANFORMATION OFFICE १५०००००० ४८३६३४८
८९ जकात नाका भाडे १०००००० ०
९० खाजगी कंपनीकडून कंपनी तपासणी फी ३०००००० ०
९१ संगणीकरण २००००० ०
९२ िकरकोळ दरुुस्ती १००००० ०
९३ जकात परवाना ० ०
९४ स्थािनक संस्था कर परतावा १२००००००० ३२२७०३७
९५ सामान्य कर ५०००००० ३०४७३८
९६ पुस्तके व िनयतकािलके खरेदी १६२१००० १३१५३३
९७ ई लायबर्री ३०६००० ०
९८ पुस्तके बायड ग ३८००० ०
९९ प्लािस् टक कव्हर खरेदी ३१५०० ०

मध्यवत  गर्ंथालय पुस्तके खरेदी २७९००० ०
१०० मोबाईल रॅक ५००००० ०
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एकूण महसूली १९६६६७२००० १०४९२१०३२४.७४
भांडवली खचर्

१ मुख्य पर्शासकीय इमारत (स्थापत्य) ०
२ िवभागवार बैठक वस्था १९२४७५००० १४५२०२१९९
३ इमारत योजना (िव ुत मनपा पर्शा.इमारत) ६९२०६२० ६८९७००४

एकूण भांडवली १९९३९५६२० १५२०९९२०३
एकूण "अ" २१६६०६७६२० १२०१३०९५२८

ब सावर्जिनक सुरिक्षतता
ए िदवाब ी (िव ुत िवभाग)
१ कमर्चारी वेतन व भ े ३३५४४१००० ३२५२६८९६१
२ आकिस्मक  खचर्

१) छपाई १४००० ०
२) पुस्तके ४०००० ०
३) इलेक्टर्ीकल िबले ३५७००००० ३२५१६३६३
४)  इतर खचर् ४२५००० २१३७८७
५) गणवेश िशलाई ३३५००० ८५२००

३ वाहन इंधन ११९७००० ४८६२३५
वाहन इंधन  कायर्कारी अिभयंता १००००० ४५६२००

४ वाहन िनवार्ह १३६००० ०
वाहन इंधन अिधकारी ३५५००० ५०००
वाहन िनवार्ह (कायार्लय) ५००० ०

५ स्टर्ीट  लाईट  िबल २४००००००० २३७५५३५७५
६ निवन वीज मीटर १३००००० १४५७४८

७ िवजेचा संच उभारणे / दरुुस्ती नुतनीकरण करणे ११५००० ०
८ जनरेटर इंधन ३४८०००० १५०२७३१
९ ध्वनीक्षेपन वस्था २७१८९००० १७९५३२८८

१० मनपाने ावयाची  िवजिबले खचर् ३६५००००० २७३६४६३५

११ िव ुत  अ पर्भाग अंतगर्त मोकळया जागेवर 
तात्पूरत्या पुनवसर्न शेडसाठी िवजिबल खचर् ११०००००० ७३२४२२०

१२ िव ुत सािहत्य तपासणी व सल्लागार फी ६००००० ०
१३ लेखनसािहत्य ० ०

१४
मनपा पदािधकारी  अिधकारी यांचे सेल्युलर 
उपलब्ध करणे ० ०

१५ संगीत अकादमी पुरस्कार ६०००००० ५९५०१९४

१६
हायडर्ोिलक िशडया वहाणे भाडे तत्वावर 
पुरिवणे २९०००००० २४६०९५६१

१७ टायर टयुब खरेदी ३७०००० २४९२३
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अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
१८ िकरकोळ दरुुस्ती  भाग - १ ११८२०९१८१ ९०२४६६८३
१९ िकरकोळ दरुुस्ती  भाग - २ २१५०८७१३ १५४६२७६३
२० पुणे इंटरनॅशनल फेस्टीवल ६०००००० १५८१७६०

२१ ध्वनीक्षेपन, पर्काश वस्था, सी.सी.िट.व्ही.   
जिनतर्ीसंच भाडेतत्वावर वापरणे ० ०

२२ सांस्कृितक कला धोरण ६९००००० ५१९८२०८
२३ दरुध्वनी देखभाल दरुुस्ती ७०००० ०
२४ िव ुत सािहत्य खरेदी १६०००० ०

एकूण महसूली ८८२१४९८९४ ७९३९५००३५
भांडवली खचर्

१ उच्च व लघुदाब तारा भूिमगत करणे १२८२७४७७ २१६०३६४
२ मंुबई - पुणे महामागर् ३२०३३३३ २५९८३५३
३ टॅर्िफक िसग्नल ४०६६२३८ ३४८१९६६
४ सावर्जिनक सुरिक्षतता (स्टर्ीट लाईट) ११४७२८७५२ ८६७६६३६५
५ इमारत शाळा शॉिपंग सटर  िव ुतीकरण ३६१८३०९३ १७०२६५५९
६ हायमास्ट िदवे ८०४५४२० ५३९४२८०
७ अपांरपारीक ोतातून िवजिनिमर्ती करणे ५३१७००१ ३४९९१८

८
ऊजार् बचतीची उपकरणे व स्टर्ीटलाईट 
नुतनीकरण १७४३४२९८ १५१६०१६२

९ िसटी सटर पर्कल्प २२०७५१९१ १७०५९१२५
१० तारांगण पर्कल्प उभारणे २००००००० ०
११ िव ुत िवषयक कामे ७०२६५४१ ०
१२ एल ई डी लाईट फीट ग खरेदी २२५४०८३८ २१९४०८३८
१३ लघु उ ोजक गाळे २६३३७१३ १८६२३७

एकूण भांडवली २७६०८१८९५ १७२१२४१६७
एकूण "ए" ११५८२३१७८९ ९६६०७४२०२.००

बी दरुसंचार  िवभाग
कमर्चारी वेतन व भ े ३०१९५००० १९७२६७४४
आकिस्मक  खचर्
१)  इतर खचर् १००००० २९३३०
२) गणवेश िशलाई ५००० ०
३) वायरलेस सेट/वॉकीटॉकी संच देखभाल 
दरुुस्ती
४) वाहन इंधन १००००० ३००००
५) सवर् िवभाग दरूध्वनी िबले २०००००० १३३१६९८
६) मनपा अिध कारी / पदािध कारी SMS 

ारे िविवध उपकर्माची मािहती देणे १०००००० ०
७) मनपाची िविवध कायार्लय अिधकारी 
इंटरनेट सुिवधा ० ०
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अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
८) पाणीपुरवठा हले्पलाईन सुिवधा पुरवणे व 
चालवणे ० ०
९) सी.सी.िट .व्ही. यंतर्णा सुिवधा पुरवणे १०००००० ०
१०) संचार मंतर्ालयाची परवाना नुतनीकरण 
फी अदा करणे ५००००० ३३१०००
११) मनपा अिधकारी  अंिभयता यांस बर्ॉड 
बॅर्न्ड सुिवधा पुरवणे ३०००००० २४१६९१५
१२) मनपा पदािधकारी अिधकारी यांची 
सेल्युअर दरुध्वनी सुिवधा पुरवणे ४०००००० २९२२९२९
१३) मनपा पर्शासकीय इमारतीमधील 
सी.सी.िट.व्ही. व मेटल िडटेक्टर यंतर्णेची 
वािषर्क तत्वावर देखभाल दरुुस्ती करणे. ० ०
१४) मनपा पर्शासकीय इमारतीधील दरुध्वनी, 
फॅक्स, एफसीटी, राऊटर यंतर्णेची  वािषर्क 
तत्वावर देखभाल दरुुस्ती करणे. ० ०
१५) सवर् कायार्लय आय एस.डी.एन, 
पी.आय.आय, लाईन ने जोडणे व िबल अदा 
करणे १०००००० ०
वायरलेस यंतर्णेची वािषर्क तत्वावर देखभाल 
दरुुस्ती करण् ०
एकूण महसूली खचर् ४२९००००० २६७८८६१६
भांडवली खचर्

१ वायरलेस योजना  (िव ुत भांडवली) ३९४९४६६ ३७२३६४५
एकूण भांडवली ३९४९४६६ ३७२३६४५
एकूण बी ४६८४९४६६ ३०५१२२६१

सी) अिग्नशामक िवभाग
१ कमर्चारी वेतन व भ े
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी
२) इलेक्टर्ीकल िबल
३) गणवेश  िशलाई
४) इतर खचर्

३ वाहन इंधन
४ वाहन  िनवार्ह
५ बिक्षसे
६ अिग्नशामक  सािहत्य दरुुस्ती
७ अिग्नशामक  खरेदी व  दरुुस्ती
८ अिग्नशामक  सेवा स ाह
९ फायर पंप दरुुस्ती
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अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
१० कोळे कल्याण िनधी
११ अिग्नशामक  सुरक्षा वाचनालये
१२ वद  आकिस्मक खचर्

१३ मनपा इमारत फायर िबर्गेड मिशनरी  िरपेअर
१४ फोम कप ड खरेदी
१५ आपत्कालीन सहाय्य सिमती िव स्थ िनधी

एकूण सी (महसूली)
१ अिग्नशामक दल ०

एकूण भांडवली
एकूण सी

डी) सुरक्षा िवभाग
१ कमर्चारी वेतन व भ े १७६८८४००० १६९९४१६२५
२ आकिस्मक  खचर्
३ १) पर्िसध्दी
४ २) इतर खचर् ६०००० १३५४६
५ ३) गणवेश  िशलाई २००००० १५७८००
६ वाहन इंधन ५०००० १८१७०
७ वाहन  िनवार्ह ३०००० ०
८ सुरक्षा उपकरण खरेदी दरुुस्ती ५०००००० ०
९ बॅडँ मानधन ५०००० ०

१० सुरक्षा उपकरण  दरुुस्ती देखभाल १००००० ०
११ ठेकेदारी पध्दतीने सुरक्षा वस्था १७००००००० ११४५३५७२७
१२ सामािजक  सुरिक्षतता उपकर्म २५०००००० १३५७५४९५
१३ वाहन इंधन अिधकारी १५०००० ०
१४ वाहन िनवार्ह अिधकारी ३०००० ७२१६४
१५ टायर टयुब खरेदी १००००० १४५५०

एकूण महसूली (डी) ३७७६५४००० २९८३२९०७७
एकूण ब १५८२७३५२५५ १२९४९१५५४०

क) सावर्जिनक आरोग्य व सोयी
ए) पाणीपुरवठा िवभाग ३०७९३६००० २८७०२३६८०
१ कमर्चारी वेतन व भ े
२ आकिस्मक  खचर्

१) छपाई ५५००० ०
२) लेखन सािहत्य ७००० ०
३) पर्िसध्दी ० ०
४) गणवेश  िशलाई २५५००० २३४२०
५) इतर खचर् १८५००० ५८३९१

३ वाहन इंधन २२५५००० १३९६२४९
४ वाहन  िनवार्ह १०९००० १४९०
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अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
५ पाणीपुरवठा िबले १९०५००००० १५३८४३७४८
६ जनरेटर इंधन खरेदी २३८०००० १२१९९८५
७ नळदरुुस्ती व मीटर िरड ग १०००० ०
८ पाणीपुरवठा टँकर भाडयाने घेणे २००००० ०

९
मैला शुध्दीकरण पर्कल्प केिमकल्स व ऑईल 
केिमकल खरेदी ४५०००००० ३४२०१८३२

१० पाणी नमूना तपासणी ० ०
११ पाणी िबल पध्दत आऊट सोिसंग २९०००००० २६७०७०२७
१२ निवन टायर टयूब ७०१००० २५८२०
१३ देखभाल  दरुुस्ती पाणीपुरवठा २५८७७०३०६ २०८७७०५९५
१४ देखभाल  दरुुस्ती जलिनसारण १७००३५८६३ १४४५८१८१२

एकूण महसूली १००७३९९१६९ ८५७८५४०४९
भांडवली खचर्

१ पाणीपुरवठा  िनधी ३३५४९७९८३ २३५५६२५२३

२
सािहत्य खरेदी देखभाल दरुुस्ती आिण 
यंतर्सामुगर्ी

३ िकरकोळ देखभाल दरुुस्ती ०
४ िकरकोळ दरुुस्ती सवर् पर्भाग (पाणीपुरवठा) ०
५ इतर िवशेष कामे (पाणी पुरवठा) ४५००००० ०
६ पाणी पुरवठा िवशेष िनधी ०

एकूण भांडवली ३३९९९७९८३ २३५५६२५२३
एकूण ए १३४७३९७१५२ १०९३४१६५७२

बी)
शुध्द अशुध्द जलउपसा कदर् से.नं.२३ 
पाणीपुरवठा

१ कमर्चारी वेतन व भ े ६४८१५००० ६३१५८२२१
२ आकिस्मक  खचर्

१) गणवेश  िशलाई ४०००० १८६२०
२) इतर खचर् १८०००० ४०६०४
३) वाहन इंधन २५०००० १९३०००
४) वाहन िनवार्ह १०००० ०
५) टायर टयुब खरेदी १०००० ०
६) पंप ग स्टेशन वीज िबले खचर् ४३००००००० ४१६६२६९३०
७) नदीच्या पाण्याचा आकार १८००००००० १३७५६७६८२
८) िव ुत व कारखाने िनरीक्षण फी १००००० ०
९) जनरेटर इंधन १५००००० १९१४१३
१०) िकरकोळ देखभाल दरुुस्ती कामे ६३०५९३२३ ५२११४८७९

३ पाणी नमुना तपासणी १००००० ५६१६०
एकूण महसूली ७४००६४३२३ ६६९९६७५०९
भांडवली खचर्
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१
शुध्द अशुध्द जलउपसा कदर् िव ुत िवषयक 
कामे ६८१९०२५२ ५९१८६३१२

२ िकरकोळ दरुुस्ती ०
एकूण भांडवली ६८१९०२५२ ५९१८६३१२
एकूण बी ८०८२५४५७५ ७२९१५३८२१

सी) भुयारी गटर / जलिन :सारण  िवभाग
१ कमर्चारी वेतन व भ े
२ आकिस्मक  खचर्

१) गणवेश  िशलाई
२) इतर खचर्

३ वाहन इंधन
४ वाहन िनवार्ह
५ पंिपग स्टेशन िवजिबले भुयारी गटर योजना
६ िव ुत व कारखाने िनरीक्षक फी
७ महारा  वॉटर पोल्युशन कंटर्ोल बोडर् फी

८
लो लेव्हल पंपहाऊसेस (उ चनगहृ) चालन व 
देखभाल दरुुस्ती करीता देणे

९
मनपा एस.टी.पी.प्लेट व मलशुध्दीकरण 
उंदचगृहाचे आवारातील पर्काश वस्थेची 
देखभाल दरुुस्ती करणे

१० जनरेटर इंधन

११
िचंचवड टर्ीटमट प्लॅट पर्ायोिगक तत्वावर 
ठेक्याने चालवायला देणे

१२ िकरकोळ दरुुस्ती देखभाल
एकूण महसूली ० ०
भांडवली खचर्

१ भुयारी गटर योजना  (िव तु)
२ िव ुत  िवषयक जलिन:सारण खचर्
३ भुयारी गटर योजना  िनधी ६७३५२४४५७ ५१२२१०४९०

एकूण भांडवली ६७३५२४४५७ ५१२२१०४९०
एकूण सी ६७३५२४४५७ ५१२२१०४९०

डी) शुध्द अशुध्द जलउपसा कदर् (िव ुत)
१ कमर्चारी वेतन व भ े
२ वाहन  िनवार्ह
३ आकिस्मक  खचर्

१) गणवेश  िशलाई
२) इतर खचर्

४ वाहन इंधन
५ जनरेटर इंधन
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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८ 
वािषर्क लेखे २०१७-२०१८

खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
६ पंिपग स्टेशन िवजिबले
७ नदीच्या पाण्याचा आकार
८ िव ुत व कारखाने िनरीक्षक फी
९ देखभाल  दरुुस्तीची कामे

१० टायर टयुब खरेदी
एकूण डी महसूली

इ) आरोग्य िवभाग (साफसफाई)
१ कमर्चारी वेतन व भ े ९९५२७८००० ९३६५३८९०३
२ आकिस्मक  खचर्

१) छपाई ३८९००० ६३८१.४४
२) लेखन सािहत्य ०
३) पर्िसध्दी ०
४) टपाल ०
५) दरूध्वनी ०
६) िवजिबले ०
७) गणवेश  िशलाई १३३००००
८) इतर खचर् ८१४००० २९५२९६.९९
९) पुस्तके िशल्लकी सामान ० ०

३ वाहन इंधन ३७९४५००० ३२०५९२८०
४ वाहन िनवार्ह १००५००० ५०८९२०
५ कचरा राडारोडा उचलणे व हलवणे ५६३३७००० ३७०९५८७५.५०
६ सेप्टीक टँक उपसणे व साफ करणे ३७०००० ०
७ बोट दरुुस्ती ७५००० ०
८ धुरीकरणासाठी वाहन भाडयाने घेणे ४४५६००० २०९१५३४
९ ठेकेदारी पध्दतीने हायिसंग  िनमुर्लन करणे ७४५०००० १८९२४३६

१० ठेकेदारी पध्दतीने नाले व गटर साफ करणे ७७००००० ४९८८८५९
११ िकटकनाशक मिशन दरुस्ती ८१८००० ०
१२ औिष्णक  धुरीकरणासाठी इंधन खचर् ७५५०००० १६३४२८३
१३ घंटागाडी  ठेकेदारी खचर् ६२०२५००० ५१३४१८७१
१४ शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान ५१५००० ०
१५ मुशािहरा वाटप २०% साफसफाई दंडवसूली १९५०००० ३३२०८०

१६
कचराकंुडी िवरिहत वॉडर्साठी वाहन भाडयाने 
घेणे ३५००००० ०

१७ िचंचवड येथे पवना काठ स्वच्छता ५०००० ०
१८ संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता  अिभयान ४२८००० ९३०००

१९
संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता शासन जमा 
रकमेतून खचर् ३५०००० ०

२० मनपा जमा रकमेतून खचर् २५०००० ०
२१ कंटेनर / कचरा ढकल गाडी दरुुस्ती १६०००० ०

Page 10

वािषक लेखे सन 2017-18

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८ 
वािषर्क लेखे २०१७-२०१८

खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
२२ आमदार  िनधी ० ०
२३ साफसफाई  सािहत्य दरुुस्ती १२५००० ०
२४ िफरते शौचालय वाहन खरेदी ० ०
२५ उपदर्व शोधपथक मानधन १२१०००० ४६०१८४
२६ साफसफाई  सािहत्य खरेदी १०००० ०
२७ खाजगीकरणा ारे साफसफाई कामे करणे ० ०

२८
रस्त्याचेकडेचे सावर्जिनक िठकाणचे झाडे किटंग 
व गवत काढणे ५०००० ०

२९ यांितर्की पध्दतीने साफसफाई ४५०००००० ४३५६७१५३
३० यांितर्की पध्दतीने औषध फवारणी ७००००० ०
३१ आपत्कालीन स्वच्छता कामकाज १००००० ०
३२ मंडई वेस्ट गांडूळ खत पर्कल्पासाठी पुरिवणे १०००० ०
३३ मनपा इमारत पेस्ट कंटर्ोल १६५०००० १४७७८७६
३४ स्टर्ॉमर् वॉटर (पावसाळी गटसर्) १४००००० १२९६७३३
३५ घंटागाडी खरेदी व दरुुस्ती २५००० ०
३६ कचराकंुडया रंगिवणे २९५००० ०

३७
आरोग्य िवषयक कामासाठी वाहन भाडयाने 
घेणे १०००० ०

३८
मनपा इमारती पाण्याच्या टाक्या साफसफाई 
करणे ७८३२००० ५३८५९३०

३९
कचरा स्थानांतरण कदर् येथील वजन 
काटाबाबतचे कामकाज ५००००० ३५९८१८

४० हॉटेल वेस्ट वाहतूक खचर् ५०६०००० ०
४१ घन कचरा वस्थापन १५२०००००० १४४५०४२८१

४२
आरोग्य िवषयक कामासाठी शासकीय 
योजनाची अंमलबजावणी २५००००० ४८०३१९४

४३ आरोग्य िवषयक कन्सल्ट ग फी ५००० ०
४४ स्वच्छता मोिहम अंतगर्त खचर् ३००००० २९८६८

४५
हॉकी मैदान, लांडगे कुस्ती पर्िशक्षण कदर्, 
बॅडिमटन इ. िठकाणची स्वच्छता ठेकेदार 
पध्दतीने करणे २४५०००० ०

४६ टायर टयुब खरेदी ६४६०००० १८१७३६७
४७ मॉडेल वॉडर् आरोग्य  िवषयक कामकाज १०००० ०
४८ रस्त्यावरील राडारोड उचलणे व हालवणे ५००००० ०
४९ स्मशानभूमी टेक केअर १५०००००० १११५२३१२

५०
खाजगी करणा ारे मनपा शाळा इमारतीची 
साफसफाई कामे करणे ३९८५९५००० ३०६००११९३

५१ बर्श कटर साठी इंधन ६०००० ०
एकूण महसूली १८३२६०२००० १५८९७३४६२८.९३
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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८ 
वािषर्क लेखे २०१७-२०१८

खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
भांडवली खचर्

१ स्मशानभूिम २५०६९५७६ २२००७१८७
२ घाट ७७१७९७६ ४५०४१४८
३ आरोग्य  िनरीक्षक केिबन ० ०
४ भाजी माकट १६२६००० १२६८८२२
५ गावठाण गटसर् १७१००६०२ ११०३१६५२
६ लोकारोग्य िव ुत १७०३७८४९ १०९०३५९५
७ नाला टेर्िनंग ५०८१३००० ४२५०९२३६
८ कचरा िवल्हवेाट पर्कल्प ० ०

९
गांडुळखत व अन्य पर्कारे कचरा िवल्हवेाट 
लावणे ० ०

१०
सावर्जिनक आरोग्य सुलभ पध्दतीने सावर्. 
स्वच्छतागृह स्वच्छता व देखभाल करणे ० ०

११ सरफेस गटसर् ६९०३२८२९ ७१८०५७२३
१२ संडास व मुता-या ५५५३८४६९ ३५५२४३७०

एकूण भांडवली २४३९३६३०१ १९९५५४७३३
एकूण इ २०७६५३८३०१ १७८९२८९३६२

एफ) रुग्णालये पर्सुतीगृहे औषधालये (वै कीय)
१ कमर्चारी वेतन व भ े ४९०२००००० ४६९६२०४९६
२ वै कीय खचर् पर्ितपूत २०००००० ९६५०२२
३ आकिस्मक  खचर् ०

१) छपाई १००००० ०
२) पर्िसध्दी ०
३) इलेक्टर्ीकल िबले ५०००००० ३८०५६९०
४) इतर खचर् ८००००० ४००३०३.००
५) गणवेश िशलाई २००००० ०

४ वाहन इंधन(अिधकारी) २००००० १६०५००
५ वाहन  इंधन (कायार्लयीन वापर) ४००००० ३९९४६३
६ वाहन िनवार्ह अिधकारी १०००० ०
७ वाहन िनवार्ह कायार्लयीन वापर १०००० ५९०
८ औषध खरेदी ११००००००० १०७५४०५८१
९ उपकरणे खरेदी १३००००००० ९२५५१२५

१० दवाखाना  फिनर्चर २०००००० ०
११ कुटंुब कल्याण श िकर्या खचर् पर्ितपूत ५००००० ०
१२ रक्तदान िशिबरे २००००० ०
१३ टायर टयुब खरेदी २००००० ०
१४ एक्स रे िफल्म केिमकल ३०००००० १७७६०४५
१५ पर्योगशाळा केिमकल व सािहत्य खरेदी ५५०००००० ६०८१२६३७

Page 12

वािषक लेखे सन 2017-18

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८ 
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा

१६
अ परवाना नमूने गोळा करणे व सािहत्य 
खरेदी

१७ बेवारशी मृतदेहाची  िवल्हवेाट लावणे १००००
१८ टी.बी. िनमुर्लन योजना ५००००
१९ शासकीय योजनांची अंमलबजावणी १००००००० २८२२४६९

२०
वाय.सी.एम.एच. व इतर रुग्णालयांची ठेकेदार 
पध्दतीने साफसफाई ४००००००० ३१९१७३४५

२१ िफर्ज खरेदी ५०००००
२२ वसंुधरा पयार्वरण पर्िशक्षण
२३ लोकल एजडा २१
२४ संगणकीकरण ४०००००० ३८५४८३५
२५ खाजगी वाहन भाडे ६०००००० ५१५१६५०
२६ हॉस्पीटल कन्सल्टन्सी सिव्हर्सेस २०००००० ०
२७ वै कीय खचर् पर्ितपूत ०
२८ जैव घन कचरा वेस्ट जाळणे ३००००००० २९९७८०५६
२९ िडसेल शववािहनी चालवणे १०००००० ९५९६७६

३० रा ीय / आंतररा ीय वै कीय के्षतर्ातील 
कायर्शाळा २००००० ६००००

३१ हले्थ स्माटर् काडर् योजना २५०००००० १६४४७५६७
३२ ऍटोिरक्षा LPG िकट अनुदान
३३ उपकरणे दरुुस्ती ६००००० १६७०१४
३४ एन.यू.एच.एम. ५०००००० ३९००००

३५
पो ीक आहार योजना, अंगावर पाजणा-या व 
गरोदर  ि या २०००००

३६ कपडे धुलाई खचर् १०००००
३७ मेडीकल गॅसेस खरेदी २०००००
३८ लायबर्री ५००००००
३९ आय.सी.डी.सी.एस. ३००००
४० रुग्णालय िवस्तारीकरण ५०००००
४१ धन्वंतरी स्वारस्थ योजना मनपा िहस्सा
४२ प्लॅिस्टकपासून इंधन िनिमर्ती
४३ राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना
४४ संजीवन योजना ४०००००० १७८९०००
४५ कॅन्सर युिनट
४६ स्पायनल टर्ॉमा युिनट
४७ आपत्कालीन सहाय्य सिमती िव स्त िनधी
४८ कृितर्म अवयव कदर् १०००००
४९ वाय.सी.एम.एच. व तालेरा रक्त पतपेढी २००००००
५० रोगिनदान िशबीरे ३०००००
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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८ 
वािषर्क लेखे २०१७-२०१८

खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा

५१
वाय.सी.एम.एस व अन्य रुग्णालयामध्ये पेस्ट 
कंटर्ोल करणे १०००००
महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना २००००००० ६०१७४६२

५२ शहर आिण  आपण शहरासाठी

एकूण महसूली ९५६७१०००० ७५४२९१५२६.००
भांडवली खचर्

१
रुग्णालये पर्सुतीगृह ेऔषधालये
         (स्थापत्त्य िवषयक कामे) १९५०८७००० १४८०२०२९९

२ रुग्णालये पर्सुतीगृह ेऔषधालये (िव तु) १५९८७२९ ९९९१६६
एकूण भांडवली १९६६८५७२९ १४९०१९४६५
एकूण एफ ११५३३९५७२९ ९०३३१०९९१.००

जी) यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय
१ कमर्चारी वेतन व भ े ४७४७५०००० ४६३३३२९०३
२ आकिस्मक  खचर्

१) छपाई ५०००० ०
२) पर्िसध्दी
३) टपाल खचर्
४) इलेक्टर्ीकल िबले २५०००००० २२०६९५४०
५) गणवेश िशलाई
६) इतर खचर् ४५००००० ४३७७९२७

३ वाहन इंधन २५०००० २४६०००
४ वाहन  िनवार्ह १०००० ९७८५
५ उपकरणे खरेदी १०००००० ६५१३९९
६ उपकरणे दरुुस्ती १५००००० १३१४७५२
७ पर्योगशाळा साधने व सािहत्य खरेदी २५०००००
८ औषध खरेदी ५०००००० २७९९०१९
९ कपडे धुलाई खचर् ७०००००० ६०७३७४६

१० मेडीकल गॅसेस खरेदी १५०००००० १२८६०२५२

११
पी.सी.एम.सी.,वाय.सी.एम.एच., व 
एच.एफ.सी. युिनट २५०००००० ८३४२१०३

१२ एक्स रे िफल्म केिमकल खरेदी ५०००० ०
१३ फिनर्चर  खरेदी १००००० ०
१४ िव ावेतन १००००००० १०५०५७४४
१५ लायबर्री ५००००० ०
१६ वै कीय िशक्षण फी ०
१७ आंतररा ीय कायर्शाळा ०
१८ टायर टयुब खरेदी ५०००० २५५६८
१९ रक्तदान िशिबरे (अल्पोपहार) २००००० १७६३०१
२० महात्मा जीवनदायी योजना ७००००००० ५४९८८०७४

Page 14

वािषक लेखे सन 2017-18

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८ 
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
एकूण महसूली ६४२४६०००० ५८७७७३११३
भांडवली खचर्

१ वाय.सी.एम.एच. िव ुतीकरण १३५५९३६६ १२५७७४८९

२
वाय.सी.एम.एच. दरुुस्ती व इतर कामे 
(स्थापत्य) ०
एकूण भांडवली १३५५९३६६ १२५७७४८९
एकूण जी ६५६०१९३६६ ६००३५०६०२

एच मिहला व बालिवकास पर्कल्प
१ कमर्चारी वेतन व भ े ०
२ अस्थायी ०
३ महसूली ०
४ इतर खचर् ०
५ मिहलांसाठी योजना ४८३२००००० ३५६२३१६५०.२३

एकूण एच महसूली ४८३२००००० ३५६२३१६५०.२३
आय) जन्ममृत्यु रुग्णवािहका

१ कमर्चारी वेतन व भ े १९३६०००० १४७९५६२४
२ आकिस्मक  खचर्

१) गणवेश  िशलाई २००००
३ वाहन इंधन ३०००००० १४००३७६
४ वाहन  िनवार्ह २५००० ५०८०
५ टायर टयुब खरेदी २५०००० १४१८७७

एकूण आय महसूली २२६५५००० १६३४२९५७
जे) पशुवै कीय  िवभाग
१ कमर्चारी वेतन व भ े २६४१५००० २२८३९३५६
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी
२) गणवेश िशलाई २००००
३) इतर खचर् ५०००

३ वाहन इंधन ३००००० १६९०००
४ वाहन  िनवार्ह ५०००
५ तातडीची औषधे व रसायने ३००००० २०५८९४
६ डॉग स्कॉड योजनेचा खचर् ५००००

७ पशुबाहय रुग्णालय सािहत्य व उपकरणे खरेदी १०००००
८ मृत जनावरांची िवल्हवेाट २०००००० ८१६०००
९ क लखाना उपकरणे व सािहत्य १०००००

१० ान संतती िनयमन श िकया ३००००००० ४६१८५१७
११ क डावाडा, खावटी खचर् ५०००० ०
१२ डुकरे पकडणे १५००००० ७२००००
१३ पशुगणना कामी येणारा खचर् १०००००० ०
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
१४ सप ान पक्षी संगर्ालय १५००००० ७४७८२२
१५ सी.एन.जी.इन्सीरेटर खरेदी देखभाल दरुुस्ती १०००००० २०२३५७

एकूण महसूली ६४३४५००० ३०३१८९४६
भांडवली खचर्

१ क डावाडा, क लखाना ०
एकूण भांडवली ०
एकूण जे ६४३४५००० ३०३१८९४६

के) कुटंुब कल्याण नागरी आरोग्य कदर्
१ कमर्चारी वेतन व भ े २५०७५००० १९८९१४८६

एकूण के २५०७५००० १९८९१४८६
एल) एकाित्मक बाल िवकास पर्कल्प
१ कमर्चारी वेतन व भ े

एकूण एल
एम) सावर्जिनक उ ाने
१ कमर्चारी वेतन व भ े ९१५४५००० ९१८२८६३३
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी
२) इलेक्टर्ीकल िबल
३) गणवेश  िशलाई ५००००
४) इतर खचर् १२५००० ९६७१५

३ वाहन इंधन १०००००० ३५५८३३
४ वाहन इंधन अिधकारी वगार्साठी १५०००० १२५५१०
५ वाहन िनवार्ह िवभागासाठी १५०००
६ वाहन िनवार्ह अिधकारी वगार्साठी ५०००
७ पाण्याचा आकार ७५००० २६४०२
८ रस्ते सुशोिभकरण ९०००००० ६५८३५४२
९ खते शेणखते १०००००

१० उ ानाचे नाव फलक दरुुस्ती १००००० २३७६०
११ उ ान  िवभागातील िविवध कामे करणे २५००००० २३६०५०२

१२
उ ान  िवकिसत करण्याकामी पोयटामाती 
पुरिवणे व पसरिवणे १०००००० १७९४०९

१३ िफल्म शो १०००० ०
१४ सप ान व पक्षी संगर्ालय

१५
उ ान  िवकासाची कामे व देखभाल ठेकेदारी 
पध्दतीने करणे ४४५००००० ४४२९४०७७

१६ खेळणी खरेदी १०६००००० १०५९५१९३
१७ खेळणी दरुुस्ती व देखभाल ५७००००० ५६६६५८२
१८ अभ्यास दौरा ५०००० ०
१९ िकटकनाशके १००००० ०
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
२० कंुडया खरेदी १००००० ०

२१
बी िबयाणे प्लॅिस्टक िपश ा व शोिभवंत रोपे 
खरेदी ५००००० ३८३५१०

२२
िनयोिजत पॉली हाऊस पर्कल्प उभारणी, 
अत्याधुिनक पुष्प शेती पर्कल्पांसाठी ३००००० ९८३२

२३ िस्पंर्कलर खरेदी ०
२४ गाडर्न होज पाईप खरेदी ५०००० ०
२५ िस्पंर्कलर   खरेदी १०००००० ८४४३७७
२६ िस्पंर्कलर दरुुस्ती ८००००० ७९९२६६
२७ उ ानामध्ये बँचेस खरेदी १००००० ०

२८
उ ानामध्ये लहान मुलांसाठी झुक झुक गाडी 
खरेदी १०००००० ०

२९ बागा उ ाने नसर्री सािहत्य खरेदी १००००० २४५७०
३० उ ाने नुतनीकरण व िवकिसत करणे १०००००० ११६५५०६
३१ टायर टयुब खरेदी २००००० ४६३९०

एकूण महसूली १७१७७५००० १६५४०९६०९
भांडवली खचर्

१ उ ाने (स्थापत्य िवषयक कामे ) ३०६०६३२९१ २९००९५३१६
२ दगुार्देवी उ ान रोपवे पर्कल्प (िव तु)
३ उ ाने  (िव ुतीकरण) १६२६०२०० ९५१३९७२
४ कांरजे िव ुतीकरण
५ सप ान  (स्थापत्य)

एकूण भांडवली ३२२३२३४९१ २९९६०९२८८
एकूण एम ४९४०९८४९१ ४६५०१८८९७

एन) पयार्वरण अिभयांितर्की  िवभाग
१ कमर्चारी वेतन व भ े २७६६७००० २५००८१००
२ आकिस्मक  खचर्

१) छपाई ५०००० ०
२) गणवेश  िशलाई १०००० ७२८०
३) इतर खचर् ५००००
४) पुस्तके िशलकी सामान फिनर्चर

३ वाहन इंधन ( अिधकारी वगर्) ६०००० ४५०००
४ वाहन इंधन  ( िवभागासाठी) ७५००० ०
५ वाहन  िनवार्ह ( अिधकारी) १०००० ५८८००
६ वाहन िनवार्ह (िवभागासाठी) ० ०
७ वाहन इंधन अध्यक्ष ९०००० ०
८ वाहन िनवार्ह अध्यक्ष ५०००० ०
९ सन्मा अध्यक्ष व सदस्य मानधन व सभाखचर् १००००० ०

१० स िमती सभा चहापान खचर् २५००० ०
११ अभ्यास दौ-यासाठी लागणारा इतर खचर् ५००००० ०
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
१२ पयार्वरण ५०००००० ०
१३ वसंुधरा पयार्वरण पर्िशक्षण ० ०
१४ खाजगी वाहन भाडे ५००० ०

१५
मनपाच्या पयार्वरण िवषयक आवश्यक 
तपासणी करणे ७००००० ०

१६
मनपाच्या पिरसरात पयार्वरण िवषयक 
आवश्यक कामे करणे ५००००० ०

१७
मनपा क्षेतर्ात गर्ीन िबल्ड ग पर्कल्प 
राबिवणेसाठी आवश्यक ती कामे करणे १००००० ०

१८ पयार्वरण स :िस्थतीत अहवाल तयार करणे १५००००० ८०८३५३
१९ शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे ५०००० ०
२० मिशनरी साधन सािहत्य उपकरणे खरेदी ० ०
२१ उपकरणे दरुुस्ती ५०००० ०
२२ कोटर् केस मधील पावत्या २००००० ०
२३ बुलडोझर व अन्य मिशनरी भाडयाने घेणे ० ०

२४
िपंिचं मनपा बी एस यु पी /ई डबलएस  / 
पयार्वरण अदागयी पर्कल्पासाठी पयार्वरण 
िवषयक फी ० ०

२५ पाणी नमुना तपासणी फी २५०००० ०
२६ िवघटनशील कच-यापासून गांडूळ  िनिमर्ती ० ०

२७
मोशी कचरा डेपो येथे रसायने खरेदी व 
यांितर्की पध्दतीने रसायन फवारणी २५००००० ०

२८
मैलशुध्दीकरण  कदर् पं िपंग स्टेशन व इतर   
िवज  िबले नवीन लेखािशषर् १७००००००० १६११५६७८५

२९ पॉिलिथन बॅग खरेदी करणे ० ०
३० महारा  वॉटर पोल्युशन कंटर्ोल बोडर् फी ७०००००० ३१३१९४६

३१
िचखली मलशुध्दी कदर् नवा/जुना उ गृह 
(पंपहाउस) चालन व दरुुस्ती देखभाल ० ०

३२ मैलशुध्दीकरण पर्कल्प केमीकल खरेदी ५००००० ०

३३
िपंपरी िचंचवड मनपातील मैलशुध्दीकरण 
कदर्करीता क्लोरीन टनर व आवश्यक 
केमीकल्स पुरिवणे २००००० ४०४७४

३४ जनरेटर इंधन खरेदी १०००००० ५३८२०२
३५ टायर टयुब नवीन ५०००० ०

३६
िपं िचं मनपा मधील बी.एस.यु.पी 
/ई.डब्लु.एस.पर्कल्पांच्या पयार्वरण िवषयक 
फी अदायगी व इतर अनुषंगीक कामे १०००००० ०
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा

३७
म.रा.िव मंडळातील  पयार्िवषयक शुल्क, ० 
वीज मीटर, शुल्क, वीज,शुल्क, इतर शुल्क अदा 
करो १००००० ०

३८
मनपाच्या सवर् मैला शुध्दीकरण कदर्ामध्ये 
क्लोिरन लेन ची व इतर पयार्यी उपाय योजना 
करणे ० ०

३९ तीन चाकी िरक्षासाठी  िपं. िचं. मनपामाफर् त 
सी.एन.जी  िकटसाठी सहाय्य अनुदान देणे ७०००००० ६६०००००

४० िपं.िचं. मनपा पर्कल्पाच्या पयार्वरण िवषयक 
फी अदायगी व इतर अनुषंगीक कामे करणे ५००००० ०

४१

िपं. िचं. मनपा शहराच्या कायर्के्षतर्ातील असणा-
या उ ोगामधून तयार होणा-या सांडपाण्यावर 
पर्िकर्या करणेसाठी सी.ई.टी.पी. बांधणेकिरता 
कन्सल्टंटची नेमणूक करुन डीपीआर तयार 
करणे १०००००० ०

४२
िकरकोळ देखभाल दरुुस्ती कामे 
(मैलाशुध्दीकरण कदर्) ११७८१३००० ९८९४७८७८

४३ िकरकोळ दरुुस्ती देखभाल - २ अ ११६५००००० ९८५२८९०९
एकूण महसूली ४६२२०५००० ३९४८७१७२७
भांडवली खचर्

१ पयार्वरण अिभयांितर्की  िवभाग १०६४९१३०७ ७००३२९६६
२ पयार्वरण व अिभयांितर्की कक्ष

एकूण भांडवली १०६४९१३०७ ७००३२९६६
एकूण एन ५६८६९६३०७ ४६४९०४६९३
एकूण क ८३७३१९९३७८ ६९८०४४०४६७

ड) सावर्जिनक बांधकाम
ऐ) स्थापत्य िवभाग (पर्भागांसह)
१ कमर्चारी वेतन व भ े २२५४२४००० २०९२५१३३०
२ आकिस्मक  खचर्

१) छपाई २२००० ०
२) पर्िसध्दी ० ०
३) गणवेश  िशलाई ९०००० ३०४०
४) वीज िबले १००० ०
५) इतर खचर् २९०००० १९४१०८
६) लेखनसािहत्य १२००० ०
७) टपाल खचर् २००० ०
८) पुस्तके व िशल्लकी सािहत्य १००० ०

३ वाहन इंधन ११०४००० ८०२०२०
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
४ वाहन  िनवार्ह ६१५०० ८०४९
५ टायर टयुब खरेदी २५०००० ४५५१२
६ गुंठेवारी परतावा १०५००० ०
७ िकरकोळ  दरुुस्ती देखभाल ३३५१००८६८ २९०८५१७६३
८ डांबरी रस्ते िकरकोळ  दरुुस्ती २२५५९४७६५ १३६९७६२७७

एकूण महसूली ७८८०५८१३३ ६३८१३२०९९
भांडवली खचर्

१ खडी मुरुमांचे रस्ते ९४४८४०६२ ७९७५९००९

२
 िविवध कंपन्या मनपा सेवा वािहन्या 
टाकण्यासाठी खोदलेल्या रस्त्याची दरुुस्ती ९७८७८४३२ १२६८८९२७०

३ डांबरी रस्ते ३८६९१९४१२ ३०७९४३७४०
४ दगडी फरशी फुटपाथ २५३२४६२४३ १८१४५७७०४
५ पूल व पर्कल्प १३७९०००० ९०८९६४८
६ इमारत योजना १६६९९५०६९ ८६२०९८५२
७ इमारत व सांस्कृितक कदर् ७१०१००० ४३२७०१५
८ शॉप ग सटर ० ०
९ िकरकोळ दरुुस्ती व देखभाल ० ०

१० िकरकोळ दरुुस्ती डांबरी रस्ते ०

११
रेल्वे मागार्वरील पुल व िपंपरी वाघेरे रेल्वे 
ओव्हर बर्ीज करणे तसेच  िचंचवड स्टेशन रेल्वे 
ओव्हर बर्ीज रंुदीकरण करणे ० ४००००००

१२ पवना नदीवरील व इतर पुल बांधणे ७९९०००० १७८९९८५

१३
िपंपरी िचंचवड पिर सरात िठ किठ काणी 
फ्लाय ओव्हर  व गर्ेड सेपरेटर बांधणे ४४५०६५१४४ ३८२१२७६८५

१४ पवना सुधार योजना ०
१५ िचंचवड येथे चाफेकर स्मारक बांधणे ०
१६ मनपा  पिरसरात पोहण्याचे तलाव बांधणे ३६०६७२०० ३०६५०४३७

१७
थेरगाव से.न.२२ भाग कर्.६२८ खेळाचे मैदान 
व जागेस िसमंूिकत घालणे ०

१८
संरक्षण खात्याचे जमीन मोबदल्यात 
करावयाची कामे ०

१९ खाणी सुधारणा ०

२०
पवना व मुळा नदीकाठी मनपा पिरसरात 
िसमािभंत बांधणे २७९२५००० १९०६०२२८

२१
िचंचवड येथील जुना जकात नाक्यातील चौक 
सुशोिभकरण करणे ०

२२ िव्हजन २००५ १५६५०६७२२७ ९५९२५८६८५

२३
भोसरी MIDC मधील आरक्षण ४० प्लॉट कर्. 
२०१ येथे उ ोजकांच्या पुनवर्सनासाठी 
इमारत योजना २००००००० ०
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
२४ स्थापत्य िवषयक कामकाज (पर्भागांसह) ३०६५३४८३७ २२७८२४८७१
२५ शाहू महाराज पुतळा उभारणे ०

२६
अ,ब,क,व ड पर्भागात स्टॉमर् वॉटर डेर्न करणे व 
नाले िवकिसत करणे ०

२७ मनपा इमारतीसमोर मंुबई पुणे रस्त्याचे 
रंुदीकरण करणे, डांबरीकरण िसमािभंत बांधणे ३३७५२१००० २२८३२०४७८

२८ अपंग कल्याणकारी योजना ०
२९ वॉडर्स्तरीय योजनातंगर्त कामे ५५१६००० ४७१६५००
३० वाहतूक नगर व पी.सी.एम.टी. कामे

३१ थेरगाव वाकड २४ मी रस्ता िवकिसत करणे ० ०
३२ महापौर  िनधी ० ०

३३
अ) शहरातील पर्मुख रस्त्यांचे सुशोिभ करण व 
अनुषंिगक कामे करणे ०

३४
भोसरी स.न.१ मधील मनपाच्या ताब्यात 
असलेली आरक्षण िवकिसत करणे ११४४०६००० ९०८००१००

३५
भोसरी लांडेवाडी चौक येथे रायगड 
दरवाज्याची पर्तीकृती करणे

३६ रोड पेव्हमट मॅनेजमट िसस्टीम अहवालानुसार 
रस्ते सुधारणा अंतगर्त कामे करणे ५५३१६९०५७ ४१८२१६१९५

३७ भोसरी लांडेवाडी चौकालगत पुतळयासाठी 
चौथरा बांधणे व चौक  सुशोिभकरण काणे. ०

३८
एच.ए. कॉलनी मधील छतर्पती िशवाजी 
महाराजांच्या पुतळयास मेघाडांबरी चौथरा 
बांधणे २७०००० २६४०५५

३९ बी.ओ.टी. पर्कल्प ५२१२७७४१९ २९२८७६४२१

४०
कासारवाडी पर्.क ८ मधील आरक्षण २४ 
मधील   िनयोिज त खेळाचे मैदान व जलतरण 
तलाव बांधणे

४१
वाहतूक सुधारणा िवषयक कामे करणे व 
पािकर्ं ग जागा  िवकिसत करणे १६४३७९३७८४ ११६१८७६८०८

४२
मनपा पिरसरात पयार्वरण  िवषयक पर्कल्प 
राबिवणे

४३ मेटर्ोपर्कल्प ०
४४ लघु उ ोजक गाळे

४५
भक्ती शक्ती उ ानाच्या आवारात भारताचा 
रा ध्वज २५८०५००० २५५३२७९०
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अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
एकूण भांडवली ६६३०८२१८८६ ४६४२९९१४७६
एकूण ऐ ७४१८८८००१९ ५२८११२३५७५

बी) बांधकाम परवानगी
१ कमर्चारी वेतन व भ े १२०६१०००० १०९३७१९४८
२ आकिस्मक  खचर्

१) छपाई
२) गणवेश िशलाई १०००० ८४००
३) इतर खचर् १५०००० १४८४०१
४) पर्िसध्दी

३ वाहन इंधन ५००००० २७१०००
४ वाहन  िनवार्ह १००००
५ िवकास शुल्क जमा, परतावा ५००००००
६ गर्ीन िबल्ड ग इमारत पर्शमन परतावा १०००००००
७ टायर टयुब खरेदी १००००
८ संगणकीकरण १००००००

९
अितकर्मण िवषयक कामासाठीमिशनरी यंतर् 
सामुगर्ी पुरिवणे १८७००००० १५६३९५८४
एकूण बी १५५९९०००० १२५४३९३३३

सी) नगररचना व िवकास िवभाग
१ कमर्चारी वेतन व भ े ५२५४०००० ४९३७०२०८
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी
२) गणवेश िशलाई १५०००० ५१००
३) इतर खचर् १५००० १३९७२१

३ वाहन इंधन २७५००० २६९१००
४ वाहन  िनवार्ह १०००० ०
५ िवशेष भूिम संपादन अिध कारी (वगर् १ व २) १७०००००० ११२२३३६५
६ भूिम संपादन मुल्यांकन पर्करणी सल्ला फी १००००० ०

७
निवन गावांचे के्षतर्ासाठी िवकास योजना तयार 
करणे २५००००० ०

८ जुन्या ह ीची िवकास योजना सुधािरत करणे ३००००००० ०
९ टायर टयुब खरेदी ५०००० १६१३५

१०
मनपा ह ीतील आरक्षणे तसेच िनळी लाल 
पूररेषा  व निवन सवक्षण करणे ५००००००
एकूण महसूली १०७६४०००० ६१०२३६२९
भांडवली खचर्

१ भूसंपादन िनधी ५८००००००० ५८०००००००
एकूण भांडवली ५८००००००० ५८०००००००
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
एकूण सी ६८७६४०००० ६४१०२३६२९

डी) झो.िन.पू  (स्थापत्य)
१ कमर्चारी वेतन व भ े १२९७०००० ११४७१६४९
२ आकिस्मक  खचर्

१) गणवेश  िशलाई ५००० ०
२) इतर खचर् २५००० ४९७६

३ वाहन इंधन १००००० २७९९०
४ वाहन  िनवार्ह ५००० ०
५ िकरकोळ दरुुस्ती देखभाल (झो.िन.पु.) १७७०९२००० १४६४४५२००
६ िकरकोळ दरुुस्ती देखभाल (िव तु) १४७८५४७२ १३०३०७११

एकूण महसूली २०४९८२४७२ १७०९८०५२६
भांडवली खचर्

१ झोपडप ी सुधारणा (िव तु)
२ झोपडप ी मागासवग य पुनवसर्न १४७२००० १२९२३३३
३ मागासवग य झोपडप ीवासीय सुधारणा ३५६६००० ६९०९५६
४ इतर झोपडप ीवासीयांसाठी सुधारणा ४१२९५००० ३६२८२१८१

५
सावर्जिनक आरोग्य सुलभ पध्दतीने स्वच्छता 
गृहाची देखभाल ८००००० ०

६ िकरकोळ  दरुुस्ती देखभाल ० ०
एकूण भांडवली ४७१३३००० ३८२६५४७०
एकूण डी २५२११५४७२ २०९२४५९९६
एकूण ड ८५१४६२५४९१ ६२५६८३२५३३

इ) िशक्षण िवभाग
ए) पर्ाथिमक  िशक्षण

१
मनपा फंडातून मनपा िहस्सा िशक्षण मंडळाकडे 
वगर् १४४१५०२००० ९७१६९२९९१
एकूण ए १४४१५०२००० ९७१६९२९९१

बी) माध्यिमक िशक्षण
१ कमर्चारी वेतन व भ े २४४००५००० २३२२७४९५१
२ आकिस्मक  खचर्

१) छपाई
२) इतर खचर् ३००००० १९०८९९
३) इलेक्टर्ीकल िबले
४) गणवेश  िशलाई १०००० ३०००

३ वाहन इंधन ५०००० १५०००
४ वाहन  िनवार्ह २००० ०
५ ई लिनर्ग १००००० ०
६ पयार्वरण िवषयक पर्िशक्षण ०
७ शैक्षिणक सािहत्य १००००० ०
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
८ िकर्डा स्पधार् ०
९ संगीत अकादमी स्वरसागर पुरस्कार ०

१० िविवध उपकर्म 50000000 ४३९२७५५६
११ मोफत कर्िमक पुस्तके वाटप योजना २५००००० २१७१०६७
१२ गुणवंत िव ाथ  सत्कार ४०००००० ३४१५०००
१३ िकर्डा पर्बोिधनी ४५००००० ४२०९२९५
१४ शालेय िव ाथ  गणवेश ४५०००००० ४३७०६१९०
१५ िव ा िनकेतन १००००० ०
१६ िव ाथ  गुणव ा वाढ िवकास २०००००० ६६७२१५
१७ पिरक्षा ३०००००० २६३१८८४
१८ संगीत कला अकादमी १०००००० ०
१९ सवर् शाळांची साफसफाई व स्वच्छता १००००० ०
२० संगणक खरेदी व िव ाथ  पर्िशक्षण १००००० ०
२१ शालेय िव ाथ  स्वेटर ७०००००० ६२५३४७८

२२
िचखली टाळगाव येथे जगदगुरु तुकराम 
महाराज संथपीठ २०००००० ७५२०१५
एकूण महसूली ३६५८६७००० ३४०२१७५५०
भांडवली खचर्

१ पर्ाथिमक  व दयु्यम िशक्षण ३६५७८८५५ ३२४३०२८१
एकूण भांडवली ३६५७८८५५ ३२४३०२८१
एकूण बी ४०२४४५८५५ ३७२६४७८३१

सी) औ ोिगक पर्िशक्षण संस्था
१ कमर्चारी वेतन व भ े ४९५३५००० ४८१४९५१९
२ आकिस्मक  खचर्

१) लेखन सिहत्य १०००० ०
२) इलेक्टर्ीकल िबल ११००००० ८९७४००
३) छपाई ० ०
४) गणवेश  िशलाई ० ०
५) इतर खचर् २१०००० ९९२८१

३ वाहन इंधन ५०००० २०५००
४ वाहन  िनवार्ह ५०००० ०
५ िव ाथ  पर्िशक्षण १६०००० १०९८७८
६ कमर्चारी िशक्षण व पर्िशक्षण ० ०
७ फिनर्चर साधन सामुगर्ी दरुुस्ती व िनिमर्ती २५०००० ०
८ यंतर् दरुुस्ती ८०००० ०
९ वसाय मान्यता परवाना फी ११०००० ०

१० पर्िशक्षणापोटी खचर् २०००००० १२६५८९९
एकूण सी ५३५५५००० ५०५४२४७७
एकूण इ १८९७५०२८५५ १३९४८८३२९९

प) संिकणर्
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
ए) िकर्डा  िवभाग
१ कमर्चारी वेतन व भ े ११०८००००० १०१५०८६३६
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी
२) इलेक्टर्ीकल िबल
३) गणवेश  िशलाई ३०००० ०
४) इतर खचर् २००००० ५७९०१

३ वाहन इंधन सहाय्यक आयुक्त १००००० ०
४ वाहन  िनवार्ह सहाय्यक आयुक्त ५००० ०
५ वाहन इंधन (कायार्लय) १२०००० ०
६ वाहन िनवार्ह कायार्लय ५००० ०
७ िकर्डा िशष्यवृ ी बिक्षसे ८००००० ०
८ िकर्डा ायाम सािहत्य  खरेदी १००००००० ०
९ िकर्डा ायाम सािहत्य व िफल्म दरुुस्ती १०००००० ०

अ) अनुदाने ३०००००० २९००००
ब) र.रु ३०,००,०००/- ितिरक्त शासन 
मान्यतेने ावयाची अनुदाने २०००००० ०
क) िपंपरी िचंचवड नागरीक सावर्जिनक 
चॅिरटेबल टर्स्ट अनुदान ३०००००० ०

१० महापौर  चषक िकर्डा स्पधार् १९७००००० १४९३४०९४.५०
११ ऑनलाईन मैदाने भाडे बुक ग परतावा २००००० ५४४५
१२ शासन मान्य अनुदान ०

१३
मनपा ह ीतील मोकळया  जागेत पर्त्येक 
वाडार्तील खेळांची मैदाने तयार करणे १०००००० ०

१४ स्वरसागर
१५ मनपा पोहण्याचे तलाव देखभाल व दरुुस्ती १५८००००० ८८५८५५७

१६
िकर्डा गर्ंथालय फिनर्चर व त्या अनुषंगाने 
करावयाचा खचर् ५००००० ०

१७
मनपाकडून सेवाशुल्क देऊन ायाम शाळा 
चालिवण्यास देणे १५००००० ०

१८ मा.सभापती िकर्डा सिमती  वाहन इंधन ३००००० २१३१००
१९ मा. सभापती िकर्डा सिमती वाहन िनवार्ह ५००० ०
२० साई कोच मानधन २००००० ०
२१ िकर्डा कुल १००००००० १०००००००

२२
िपंपरी िचंचवड नागरीक सावर्जिनक चॅिरटेबल 
टर्स्ट अनुदान ०

२३ रा ीय / आंतररा ीय खेळाडू अथर् सहाय्य ३०००००० ९८१६२८
२४ खेळाडू द क योजना १३०००००० २७६४३२०

२५ मैदानी खेळ ऍथलेिटक्स िकर्डा सािहत्य खरेदी ३५००००० ०
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
२६ टायर टयुब खरेदी १००००० ०
२७ सवर् मैदानाचे देखभालीसाठी सािहत्य खरेदी ३०००००० १०८०८५०

एकूण महसूली २०२८६५००० १४०६९४५३१.५०
भांडवली खचर्

१ कै. आण्णासाहबे मगर स्टेडीयम (िव तु) ७३०३२२ १८७९५७

२
शाळा मैदाने आिण िकर्डा संकुल उभारणे व 
दरुुस्ती करणे २९७९२८२२५ १९६७९८९८६

३
इंदर्ायणीनगर येथे िकर्डा संकुल उभारणे 
(स्थापत्य)

४ कै. आण्णासाहबे मगर स्टेडीयम (स्थापत्य) ४९५२३००० ४२५३२८०६

५
प्लॉट कर्. २ सन.न.१८ मोकळी जागा नं.१६ 
खेळाचे मैदान िवकिसत करणे

६ हॉकी स्टेडीयम  (िव तु)
एकूण भांडवली ३४८१८१५४७ २३९५१९७४९
एकूण ए ५५१०४६५४७ ३८०२१४२८१

बी) वाचनालये
१ कमर्चारी वेतन व भ े ८७००००० १०३१६१७०
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी
२) इलेक्टर्ीकल िबल
३) गणवेश  िशलाई ०
४) इतर खचर् ० ३३२७

३ पुस्तके िनयतकािलके व लेखे खरेदी ११२००० ११९५३१
४ पुस्तके बाइिडंग ०
५ प्लॅिस्टक कव्हर खरेदी ०
६ मध्यवत  गर्ंथालय पुस्तके खरेदी ०
७ जे  नागरीकांकरीता पुस्तके वहया
८ ई-लायबर्री ०

एकूण महसूली ८८१२००० १०४३९०२८
भांडवली खचर्

१ वाचनालये ९३१८००० १०४४४४५८
एकूण भांडवली ९३१८००० १०४४४४५८
एकूण बी १८१३०००० २०८८३४८६

सी) जनता संपकर्  व स्वागत कक्ष
१ कमर्चारी वेतन व भ े १४६६३००० १४४४५३०७
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी ९७१००००० ९२८१८७९८
२) दरूध्वनी
३) गणवेश  िशलाई ५०००
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
४) इतर खचर् १८६००००० १८५८२७२५
५) खाजगी वाहन भाडे

३ वाहन इंधन १३०००० ८२०००
४ वाहन  िनवार्ह ५०००
५ समारंभीय खचर् १०००००
६ गणेशोत्सव पािरतोिषके ६००००० ९५०००
७ टायर टयुब खरेदी १००००

एकूण सी १३१२१३००० १२६०२३८३०
डी) कायदा िवभाग
१ कमर्चारी वेतन व भ े ११२७५००० १०९२०८२२
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी
२) इलेक्टर्ीकल िबल १०००० ३७८०
३) पुस्तके िश ल्लकी सामान फिनर्चर २५००० ०
४) गणवेश  िशलाई ३००० ३०००
५) इतर खचर् ५०००० २६९१९

३ वाहन इंधन १००००० ३५८००
४ वाहन  िनवार्ह ५००० ०
५ दावे खटले यासंबधीचा खचर् ५०००००० ४८८६०५३
६ वाहनांची नुकसान भरपाई ६०००००० ४३४२१२७
७ मनपा न्यायालय आस्थापना खचर् पर्ितपूत ७७००००० ७४९९१२८
८ टायर टयुब खरेदी २०००० ०
९ झेरॉक्स मशीन देखभाल व दरुुस्ती १००००० ०

१० िट.डी.आर खचर् व टायटल २४००००० २२०००००
एकूण डी ३२६८८००० २९९१७६२९

इ) कामगार कल्याण िवभाग
१ कमर्चारी वेतन व भ े ८०००००० ६२४२५९८
२ आकिस्मक  खचर्

१) पुस्तके िशलकी सामान फिनर्चर १०००० ०
२) इतर खचर् ५०००० १६४१९
३) गणवेश  िशलाई ३००० ०

३ वाहन इंधन १३०००० ७८५००
४ वाहन  िनवार्ह १०००० ०
५ कमर्चारी पर्िशक्षण ५०००००० ९०६१६४
६ सांस्कृितक कायर्कर्म १०००००० ८०५६१०
७ दावे खटले यासंबधीचा खचर् १५००००० ७७३२००
८ कमर्चारी  िवमा योजना १०००००० ६९७४७

९
पर्शासकीय गतीमानता कायर्कर्म व 
अिधकारी/कमर्चारी पेन्शन ० ०

१० शैक्षिणक सहल ०
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
अंपग कल्याणकारी  योजना १०००००० ०
एकूण इ १७७०३००० ८८९२२३८

एफ)
पर्ेक्षागृहे (रामकृष्ण मोरे व आचायर् 
अतर्े,अंकुशराव लांडगे)

१ कमर्चारी वेतन व भ े २१७७४००० १८४१३८१९
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी
२) गणवेश िशलाई ५००० ०
३) इतर खचर् ७५००० १९०९६

३ वाहन इंधन १७००० ०
४ वाहन  िनवार्ह ७००० ०
५ उपकरणे  खरेदी दरुुस्ती ११५००० ०
६ ारपाल व फलकबोडर् ५५०००० २५६४९५
७ साफसफाई सािहत्य १५५००० ०
८ नाटयगृहाची दरुुस्ती २५००० ०
९ तपासणी फी ०

१० वातानुकुिलत यंतर्णा देखभाल व दरुुस्ती ५००० ०
११ िव ुत खचर् ८६०५००० ४७१९८५०

१२
पोिलस  लायसन्स इलेक्टर्ीकल तपासणीसाठी 
फी ४०००० ०

१३ आसन दरुुस्ती ३५००० ०
१४ िव ुत जिनतर् देखभाल व दरुुस्ती २०००० ०
१५ वातानुकुिलत यंतर् व िवमा २०००० ०

१६ ध्वनीक्षेपन व पर्काश योजना दरुुस्ती व देखभाल ८५००० ०
१७ ठेकेदार पध्दतीने साफसफाई २३०५००० ६९४८२८
१८ ठेकेदार पध्दतीने सुरक्षा सेवा २५५००० ०
१९ िनवास वस्था देखभाल खचर् १००० ०
२० पर्ेक्षागृह ेभाडे परतावा ३००००० ५६००

एकूण महसूली ३४३९४००० २४१०९६८८
भांडवली खचर्

१
भोसरी येथे पेर्क्षागृह इमारत बांधणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे ८५८७००० ७४११४८७

२
संत तुकाराम नगर पेर्क्षागृह कामे करणे 
(स्थापत्य) ०

३
संत तुकाराम नगर पेर्क्षागृहांची कामे करणे 
(िव ुत) ०
एकूण भांडवली ८५८७००० ७४११४८७
एकूण एफ (पर्ेक्षागृहे) ४२९८१००० ३१५२११७५

जी) भूिम आिण िजंदगी िवभाग
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
१ कमर्चारी वेतन व भ े १७३८५००० १७७६८१४५
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी
२) गणवेश िशलाई ५००० १८००
३) इतर खचर् ५०००० २०४७५

३ वाहन इंधन २००००० १३५८१०
४ वाहन  िनवार्ह ५००० ९००
५ मनपा कमर्चारी / अिधकारी  िनवास भाडे १००००० ०
६ मनपा इमारतीचा िवमा िनधी ९००००० ०
७ जमीन महसूल व िबनशेतसारा १००००० ०
८ हॉकसर् १०००००० ०
९ मनपा िमळकतीची िमळकत कर ३००००० ०

१० मोजणी फी १००००० ०
११ जागा गाळे खरेदी ० ०
१२ सेवा कर व िवकर्ी कर ० ०
१३ टायर टयुब खरेदी ५०००० ०

एकूण जी २०१९५००० १७९२७१३०
एच) परवाना िवभाग
१ कमर्चारी वेतन व भ े १२२०५००० १२९३४८२५
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी
२) गणवेश िशलाई ६००० १८००
३) इतर खचर् ३०००० १७९४४

३ वाहन इंधन १५०००० ७४५००
४ वाहन  िनवार्ह १५००० ०
५ टॅर्िडंग परवाने जािहरात बोडचे सव्ह १००००० ०
६ अनिधकृत जािहरात फलक तथा संबंिधत खचर् १५०००००० ७०७६२००
७ टायर टयुब खरेदी ५०००

एकूण एच २७५११००० २०१०५२६९
आय) नागरवस्ती िवकास योजना(प)

१ कमर्चारी वेतन व भ े १७५०५००० १६९७१८०३
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी
२) गणवेश िशलाई ५००० ०
३) इतर खचर् ४०००० २५२११

३ वाहन इंधन १५०००० ९४०००
४ वाहन  िनवार्ह ५००० २००
५ मागासवग य कल्याण योजना ४२८७५००० २०९४६६१३
६ अंपग कल्याणकारी  योजना १६६५००००० ७७८०३५१०
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
७ टायर टयुब खरेदी १०००० ०
८ इतर  कल्याणकारी योजना ५०४५०००० २६६३०००
९ अंतिवधीसाठी आिथर्क मदत 0 ०

१० अपंग क्ती अथर्सहाय्य १००००००० ०

मिहला बचत गट व मािहला वस्तीगृह बांधणे १००००० ०
११ खाजगी शाळा गुणवंत िव ाथ  सत्कार ७००००००० ५६४६५०००

एकूण महसूली ३५७६४०००० १७४९६९३३७
एकूण भांडवली

१ मागासवग य कल्याणकारी योजना २०८५००० १८२०३३१
एकूण भांडवली २०८५००० १८२०३३१
एकूण आय ३५९७२५००० १७६७८९६६८

जे) अितकर्मण िवभाग
१ कमर्चारी वेतन व भ े ५४५००००० ४८८६८४८१
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी १०००
२) गणवेश िशलाई ६९००० १५०००
३) छपाई २८०००
४) लेखन सािहत्य ३१०००
५) पुस्तके िशल्लकी सामान १६०००
६) १)इतर खचर् ९०००० ३७४५
२) टपाल १०००

३ वाहन इंधन ८२५००० ४१९४१०
४ वाहन  िनवार्ह ३९५००
५ अितकर्मण  िनमुर्लन खचर् २३७१०००० १९२२३६९२
६ अितकर्मण  सािहत्य खरेदी १८०००० ९४५
७ टायर टयुब खरेदी ३२४००० ५४०४४

एकूण जे ७९८१४५०० ६८५८५३१७
के) झोिनपू  िवभाग ( प अंदाजपतर्क)
१ कमर्चारी वेतन व भ े २२८४०००० २२४११८९४
२ आकिस्मक  खचर्

१) छपाई
२) पर्िसध्दी
३) इतर खचर् १००००० ५९८३१
४) गणवेश  िशलाई १०००० ०

३ वाहन इंधन १२०००० ६८६००
४ वाहन  िनवार्ह ७५००० २५०
५ नैसिगर्क आप ी १००००० ०
६ सभापती वाहन इंधन ० ०
७ सभापती वाहन  िनवार्ह ० ०
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खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
८ मुशािहरा वाटप १०००० ०

९
पातर्  िनवासी झोपडीधारकांसाठी आरोग्य 
िवमा योजना १०००० ०

१० नागरी गरीबी उपाय उपशमन योजना ५००००० ३७८४५०
११ झोपडप ी मोजणी व सव्हक्षण २००००००

१३
सव त्कृ   उत्कृ  गृहरचना संस्था बिक्षस 
योजना १००००

एकूण के २५७७५००० २२९१९०२५

एल)
मध्यवत  तकर्ार िनवारण कक्ष (नागरी सुिवधा 
कदर्)

१ कमर्चारी वेतन व भ े ५००१००० ४७७३४४३
२ आकिस्मक  खचर्

१) छपाई
२) गणवेश  िशलाई ३००० १२००
३) पर्िसध्दी १०००० ०
४) इतर खचर् १०००० ९८०२

३ वाहन इंधन १००००
४ वाहन  िनवार्ह १००००
५ I C E कंम्पोनन्ट ३०००००
६ पे पॉईन्ट सेवा शुल्क ३०००

एकूण एल ५३४७००० ४७८४४४५
एम) जनगणना कायार्लय
१ जनगणना खचर्

एकूण एम
एन) आप ी वस्थापन
१ कमर्चारी वेतन व भ े २४७१००० २१२५२६९
२ आकिस्मक  खचर्

१) पर्िसध्दी
२) गणवेश िशलाई १०००० ०
३) इतर खचर् २५००० ०

३ वाहन इंधन १००००० ९०००
४ वाहन  िनवार्ह १०००० ०
५ टायर टयुब खरेदी ३०००० ०
६ आप ी नागिरकांना अथर्सहाय्य ५०००००० ०
७ िबगर पर्ादेिशक आप ी वस्था ५०००००० ५००००००
८ आप ी वस्थापक उपकरणे व सािहत्य १०००००० ०
९ आप ी कक्ष जनजागृ ी पर्िशक्षण ५००००० ०

एकूण एन १४१४६००० ७१३४२६९
ओ) इतर बाबी
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अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
१ वृक्षसंवधर्न िनधीकडे वगर् ०
२ सेवािनवृ ी वेतन िहस्सा ८६३०००००० ६२०००००००
३ पेन्शन अंशदान िनिध िहस्सा 0 ६९९६२१११
४ अ)पी.एम.पी.एल.एम िवभागास उचल ० ०

ब) पी.एम.पी.एल.एम. िवभाग कमर्चारी पगार 
पर्ितपूत १००००००० ९८१४०५४

५ वाहन खरेदी १५४००००० २०२००७०
६ वेतन िनधी ३९००००००० ३९०००००००
७ आगसुरक्षा िनधीकडे वगर् १००००० ०
८ JNNURM अंतगर्त भांडवली वगर् २४२००००० २४२०००००
९ धन्वंतरी योजना १९००००००० १४५११४२००

१० अमृत योजना ९६८००००० ४८९५००००
११ स्वच्छ भारत २००००००० १०००००००
१२ स्माटर् िसटी २५२०००००० २५२००००००
१३ कजर्  िनवारण िनधी १०००००००० १००००००००
१४ आधार िनधी (अपंग कल्याणकारी योजना) ० ०
१५ पंतपर्धान आवास योजना १००००००० २०००००००
१६ वाहन घसारा िनधी ५००००००० ५०००००००
१७ िवकास िनधी २३२००००० ५०३२९१३
१८ घसारा िनधी १५००००००० १५०००००००
१९ सातवा वेतन आयोग २००००००० ०
२० पी.एम.पी.एम.एल. िनधी १३१७२००००० १२८३४१८१४९

एकूण ओ ३५३१९००००० ३१८०५११४९७.००
एकूण प ४८५८१७५०४७ ४०९६२०९२५८.५०

एकूण अ ते प २७३९२३०५६४६ २१२२४५९०६२५.४०
फ) अनामत परतावे
१ ठेकेदार ठेवी २५०००००००० २५७९३१५९६६

२
जकात अनामत परतावा व जकात चालू खाते 
अनामत परतावा ५००००००० १०९५५५३९

३ नळ अनामत परतावा ५००००० ८६१७४
४ गाळा व कायम जागा अनामत परतावा ५००००० १२७८५६
५ शाळा, वगर्, हॉल,मैदान अनामत परतावा ४०००००० ९४६०८०
६ पर्ेक्षागृह अनामत परतावा २५००००० २०३०१००
७ िनवडणूक अनामत परतावा ५५००००० ४५६७५००
८ कंुडया अनामत परतावा २००००० ८६२००
९ रोजगार हमीकर व दंड ९००००००० ७२८७७२१७

१० िशक्षणकर व दंड ७६००००००० ५४८९३२३८४
११ फ्लोअरेज टॅक्स व दंड ५००००००० २९०९००३५
१२ वृक्ष कर १०००००००० ६७३५३४८६
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अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
१३ कमर्चारी वसाय कर २००००००० १७००६१६०
१४ कमर्चारी ऍडव्हान्स १००००० ०
१५ कमर्चारी वाहन कजर् १५०००००० ८५२७०२३
१६ घरबांधणी कजर् घर दरुुस्ती कजर् २५००००००० १६६३९००००
१७ िदवाळी ऍडव्हान्स
१८ मनपाच्या िविवध भागांना स्थायी अगर्ीम धन २०००००० १४६००००
१९ गटिवमा १५०००००० १३५७६४२८
२० कामगार कल्याण िनधी ७५००००० २२९५५२०
२१ ठेकेदार आयकर ३०००००००० २२०२९९०६०
२२ ठेकेदार  आगाऊ रकमा १००००० ०
२३ अनादर धनादेश रकमा खच १००००००० ०
२४ िवकर्ी खरेदीकर १५००००० ०
२५ ध्वजिदन िनधी १०००००० ९३०७००
२६ इतर खचर् १०००००० ३८६१५९
२७ ायामशाळा अनामत परतावा ५००००० ०
२८ बँक ताळमेळ खचर् १०००००० ०
२९ तारण अनामत परतावा ४०००००० ०
३० कमर्चारी संगणक कजर् ४०००००० ९२९९७०
३१ िफरते शौचालय अनामत परतावा ५०००० ३२०००
३२ वाचनालय अनामत परतावा १५०००० २०३००
३३ सेवा कर १००००००० ४२१२०७२
३४ कमर्चारी वै कीय ऍडव्हान्स ० ०
३५ रुग्ण अनामत परतावा ० ०
३६ महासंघ वगर्णी २००००००० ८६५२०८४
३७ मोबाईल ऍडव्हान्स १००००० ०

३८
पवना धरण मजबुती करणासाठी पाटबंधारे 
खात्यास ावयाची रक्कम

३९
इतर िनधीकडून  जमा झालेली रक्कम 
JNNURMिनधीकडे वगर्

४० वक्सर् कॉन्टॅक्ट टॅक्स /     मुल्यविधर्त कर २०००००००० ६२०७५२०३
४१ रॉयल्टी ३०००००००० २१८१६५३७७
४२ सामान्य कर ०
४३ िवशेष साफसफाई ०
४४ मनपा नोटीस फी ०
४५ एका खात्यावरुन दसु-या खात्यावर रक्कम वगर् १७००००००००० १५२८८३४४१७०
४६ पुरगर्स्त कमर्चारी पगार ऍडव्हान्स खचर् ०
४७ भिवष्य िनवार्ह  िनधी ५०००००००० ४१९०१४५६४
४८ पोटगी १०००००० ४८११८०
४९ िवमा २०५०००००० १२६३६४११५

Page 33

वािषक लेखे सन 2017-18

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  िपंपरी १८ 
वािषर्क लेखे २०१७-२०१८

खचर् बाजू (Expenditure Side)



अ.कर्. खचर् तपशील अंदाजपतर्कीय रक्कम पर्त्यक्ष रक्कमा
५० पो  बचत १०००
५१ कमर्चारी सोसायटी ३५००००००० २८२५४७१८३
५२ िशक्षक सोसायटी ३५०००००० ३२७०५१५५
५३ कामगार कल्याण फंड कजर् िनधी १५०००००० ६३४७९८६
५४ कमर्चारी पेन्शन वगर्णी पेन्शन िनधीकडे वगर् ७५०००००० ६९९६२१११
५५ जनगणना मुशािहरा वाटप रक्कम १००००० ०
५६ शासन अिधकारी घरभाडे खचर् ५००००० ०
५७ पगार इतर वजाती खचर् ५००००० ०
५८ आधार पर्कल्प (UID) ५००० ०
५९ सेवा चाजस  खचर् १०००००० ०
६० मनपा फंडातून र  नादेश खचर् करणे २००००००० ८४२४१५५
६१ बँक लोन िरकव्हरी खचर् ९०००००० ९०३८०६३
६२ अखेरची  िशल्लक
६३ कामगार कल्याण उपकर खचर् ९००००००० ८४८४१८९४

६४
सामािजक आिथर्क व जातीिनहाय जनगणना 
मुशिहरा खचर् ५०००००० ४१७०१५०

६५ स्थािनक संस्था कर पर्ितभुती रक्कम (अनामत) ०
६६ मुख्यमंतर्ी सहायता िनधी (दषु्काळ २०१३) १००००००० ६६१७६२४
६७ ६ वी आिथर्क गणना ५०००००
६८ स्थािनक संस्था कर अनामत १०००००००० ७३४७०४९
६९ स्थािनक संस्था कर पर्ितभुती  (सुरक्षा ठेव) १००००००० ०
७० ठेकेदार कमर्चारी भिवष्य  िनवार्ह  िनधी ७०००००० ०
७१ मराठा समाज आरक्षण सवक्षण ० ०
७२ परीक्षा शुल्क खचर् ६००००० ०
७३ धन्वंतरी स्वारस्थ योजना खचर् ४००००००० २५२८०७००

७४
रा ीय लोकसंख्या न दवही  अ यावतीकरण 
व आधार कर्मांक न दणी ५००००० ०

७५ अनामत संलग्नता फी १००००० ७५०००

७६ संजीवन िवमा  योजना नगरसदस्य स्विहस्सा ४००००० ०
७७ सेवाकर  (स्वच्छ भारत) २००००० ०
७८ ठेकेदार बीलातून िवमा भरणा १०००००० ०
७९ महा ऑनलाईन सेवा खचर् ३००००० ०
८० वस्तु व सेवा कर २०००००००० २४३०३४२

मनपा कमर्चारी समुह वैयिकक्त अपघात िवमा १८७४४३०
८१ खचर् CGST १% १००००० ०
८२ खचर् CGST २.५% १००००० ०
८३ खचर् CGST ६% १००००० ०
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