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प्रस्तावना 
 
'शासन' Yहणज ेसाव3जFनक सवेा परुGव+या1या [Nट\न ेFनयम तयार 

कर+याची व ते अमलात आण+याची ]मता बाळगणे होय 

(फुकुयामा,2013). जगभरातील अनेक सशंोधकांनी GवGवध 

अbयासातून ‘सशुासनाचे’ मह8व मांडललेे आहे. ‘ट\म पीआरओ’ न े

देखील सशुासनाच ेहेच मह8व ओळखनू आप7या पeह7या- वeह7या 
संशोधन !क7पासाठf शहराचे "थाFनक !शासन आDण सुशासन 

संबंVधत Gवषयाची Fनवड केल\ आहे. 
 
‘पुणे महापाLलके1या 2021-22 1या अथ3सकं7पाच े सोप े Xप’ हा 
पॉLलसी Pरसच3 ऑग3नायझेशन (PRO) चा पeहला संशोधन !क7प. 

पीआरओने हा !क7प गोखल े इि?"टlयटू ऑफ पॉLलeटmस अडँ 

इकॉनॉLमmस (GIPE) 1या सहकाया3न ेपूण3 केला आहे. !क7पाचा हा 
अहवाल हे ट\म पीआरओ, काह\ तop, पुणे महापाLलकेच ेअVधकार\, 
!क7प माग3दश3क आDण eहतVचतंक यां1या एकqrत !य8नाचं े

फLलत आहे. 
 
जवळपास दोन मeहन ेअbयास कXन तयार कर+यात आलेला हा 
अहवाल आप7यापुढे सादर करताना आYहाला अ8यंत आनदं होत 

आहे. ‘शहराचा अथ3सकं7प’ ह\ नागPरका1ंया [िNटकोनातून अ8यंत 

महsवाची अशी गोNट असते. समाज Yहणून आपण अFतशय उ8सकु, 

िजpासू आDण पुरेसे सा]र होत अस ेमह8वाच ेसरकार\ द"तऐवज 

समजून uयायला हवेत. 
 
दर पाच वषाvनी, Fनवडणूक !चारादरYयान, राजकwय प] आप7या 
प]ाचा जाह\रनामा !Lसxध करतात. सyा Lमळा7यास आपला प] 

देशा1या-राoया1या-शहरा1या भ7यासाठf काय काय कX इि1छतो, 
कोणते काय3{म राबव ूइि1छतो हे यात मांडले जाते. साहिजकच, या 
जाह\रनाYयाचंी माडंणी लोकांना सहज समजेल अशा अFतशय 

सो|या आDण आकष3क "वXपात केलले\ असते.  
 
पण ‘अथ3संक7प’ Yहणज ेतर\ दसुरे काय असते? जर आपण शहराचा 
अथ3सकं7प काळजीपूव3क पाeहला तर आप7याला ल]ात येते कw 
‘अथ3संक7प’ हा शहरासाठf, शहरा1या !गतीसाठf महापाLलकेन े

दरवष/ तयार केललेा आDण  !Lसxध केललेा एक !कारचा 
‘जाह\रनामा’च असतो! पुढ1या वष3भरात महापाLलका शहरा1या 
भ7यासाठf काय काय करणार आहे याचा हा जाह\रनामा. ते}हा हा 
द"तऐवजसxुधा समजायला सोपा आDण आकष3क नको का? Yहणज े

मग, सामा?य माणूस शहराचा अथ3संक7प समजनू घेऊ शकेल, 

8यावर Gवचार कX शकेल आDण सyाधा�यानंा यो�य !Hनह\ GवचाX 

शकेल. ह\ ‘आVथ3क सा]रता’ नागPरकामं�य े �जGवणे अFतशय 

गरजचेे आहे. 
 
"थाFनक पातळीवर काय3रत Vथकं टँक Yहणून, आYह\  पुणेकरासंाठf 
‘आVथ3क सा]रता’ �जवणारा !क7प हाती घे+याच े ठरवल.े या 
अंतग3त तयार केलले\ पुणे महापाLलके1या 2021-22 अथ3सकं7पाची 

तपशीलवार परंतु सोपी सटुसटु\त आवyृी घऊेन तुYहा सवाvसमोर 

येताना आYहाला अFतशय आनदं होत आहे! 
 
हा अहवाल तयार कर+यासाठf आम1या ट\मन े (मनोज, शव3र\, 
�Vचता, नेहा, कुशल) दोन मeहन ेपPरRम केल ेआहेत. अथ3सकं7पाच े

िmलNट अस ेXप अbयासून, 8याच ेसोपे व सवाvना समजले अस ेXप 

तयार कर+यासाठf आYह\ अनके !य8न केल ेआहेत. !क7पा1या सव3 
ट||यावंर आYहाला माग3दश3न करणा�या आम1या माग3दश3क 

सायल\ जोग याचं ेआYह\ मनापासनू आभार }यmत कX इि1छतो. 
पुणे महापाLलका अVधकार\ Rीमती उ7का कळसकर (लखेा आDण 

Gवy Gवभाग !मखु) यांच े Gवशषे आभार! 8यांनी आYहाला 
अथ3सकं7पाची एmसले आवyृी उपल�ध कXन दे+यात मोलाची मदत 

केल\. एmसले आवyृी उपल�ध झा7यामुळे सशंोधनाच ेकाम सरुळीत 

झाल ेआDण मोठया !माणात वळेेची बचत झाल\. Rी. eदनेश कोरपड 

यांनी वेळात वेळ काढून आम1या सव3 शंका आDण !Hनाचंी उyरे 

eदल\. 8यासाठf 8यांच े Gवशेष आभार. Rी. गणेश मेरगू सरानंी 
अहवाला1या मुe�तशोधनाचे काम कमी वळेात पूण3 कXन eदल े

याबxदल 8यांच ेGवशषे आभार. आमच ेGवHव"त शारदा बापट, त?मय 

काFनटकर आDण अं�कता अbयकंर संपूण3 !क7पात आDण सव3 
ट||यावंर आम1यासोबत होते. 8याचंे देखील Gवशषे आभार! 
 
या !क7पा1या FनLमyान े GवGवध सं"था, "वयंसवेी सं"था, 
लोक!FतFनधी, Gवxयाथ/ आDण अथा3तच नागPरकांपयvत 

पोहोच+याची आYहाला इ1छा आDण आशा आहे.   
 
ध?यवाद! 

- ट\म पीआरओ  
 
 
!क7प माग3दश3क 

   सायल\ जोग | सहा�यक !ा�यापक,  GIPE 
 
!क7प !मुख 

   नहेा महाजन | संचालक, पीआरओ 
 
मु�य GवHलषेक 

   मनोज जोशी 
 
अbयासक 

   �Vचता Dझगंाड े

   शव3र\ साळंुके 

   कुशल धाकरे 
 
क}हर आDण लेआउट �डझाईन 

  मनोज जोशी 
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8,370 कोट$ %. 
उ8प?न = खच3 

अहवाल वाचण्यापूवीर्  
 
पुणे महापा.लका आ1ण अथ4सकं7पाचा आकार: नकु8याच समाGवNट 

के7या गेल7ेया 23 गावामंुळे पुणे महापाLलका ह\ भौगोLलक [Nlया 
महाराN�ातील सवा3त मोठf1 (519 "mवे. �कमी) महापाLलका बनल\ 
आहे. आVथ3क[Nटया बFघतल ंतर त�बल 8,370 कोट\चंा अथ3सकं7प 

असलले\ ह\ महापाLलका मुबंईनंतरची दसुर\ मोठf महापाLलका 
बनल\ आहे.  
 
पुणे महापा.लकेचे :शासक<य >वभाग: पुणे महापाLलकेच े!शासन हे 

15 ]ेrीय काया3लयांम�य े Gवभागलेल े आहे. !8यके ३ ]ेrीय 

काया3लयाचंा एक अस े एकूण ५ गट आहेत. पाणीपरुवठा, Lश]ण 

अHया कायाvसाठfह\ "वतंr Gवभाग आहेत. हे Gवभाग आप7याला 
वाटून eदल7ेया जबाबदा�या आDण कामे ]ेrीय काया3लयाशंी 
सम?वय साधून पार पाडतात. 
 
अथ4सकं7प बनवDयाची :FGया:  या !�{येत स�ुवातीपासनूच सव3 
घटकानंा सामावनू घे+यावर भर eदलेला eदसतो. ]ेrीय काया3लय े

आDण GवGवध Gवभाग यां1याकडून आले7या सचूनां1या आDण 

माग+यां1या आधारावर महापाLलका आयुmत अथ3सकं7पाचा 
!"ताव तयार करतात. "थायी सLमती या !"ताGवत अथ3सकं7पाचा 
अbयास कXन 8यात बदल कXन अथ3संक7पाचा अंFतम आराखडा 
तयार करते. या आराख�याला सव3साधारण सभनेे मा?यता eद7यावर 

अथ3सकं7प मंजरू होतो.  
 
पुणे महापा.लकेच ेसहभागी अदंाजपJक: नागPरका1ंया थेट सचूना 
आDण माग+या घेऊन 8याआधारे अथ3सकं7पात आVथ3क तरतूद 

करणारे केरळ हे देशातल े पeहल े राoय तर बंगळूX ह\ पeहल\  
महापाLलका आहे. प+ुयातह\ नागPरकां1या सहभागी अथ3सकं7पाची 
ह\ योजना राबवल\ जाते. 2021-22 1या पुणे अथ3सकं7पात 41 

कोट\ंची आVथ3क तरतूद ह\ नागPरकां1या माग+या आDण सचूना 
यातून आल7ेया Gवकासकामासंाठf राखीव ठेव+यात आलले\ आहे.  
 
:क7पासाठL वापरDयात आलेला माNहतीचा Oोत: 2021-22 चा 
"थायी सLमतीन ेमजंूर केललेा अथ3सकं7प हा या GवHलेषणासाठfचा 
!मखु Bोत आहे. पुणे महापाLलके1या वबेसाईटवर उपल�ध 

असले7या एmसले आवyृी1या आधारे2 हे GवHलेषण कर+यात आल े

आहे.  
 
अथ4सकं7पाची रचना: काह\ वैधाFनक कारणामंमुळे, महापाLलकेचा 
अथ3सकं7प हा ‘अ’ आDण ‘क’ Gवभागांत  Gवभागललेा असतो. Gवभाग 

‘क’ म�य े पाणीपुरवठा आDण सांडपाणी }यव"थापन यासबंधंी 
आVथ3क तरतुद\चंा, तर Gवभाग ‘अ’ म�य ेवर\ल दोन Gवभाग सोडून 

इतर सव3 Gवभागासंाठf1या खचा31या तरतुद\चा समावेश कर+यात 

येतो. माr वाचकाचंा ग�धळ टाळ+यासाठf आपण या तपशीलाचा 
वारंवार उ7लखे केललेा नाह\. 
 

पीएमपीएमएल आ1ण पुणे मेQो: पीएमपीएमएल (पुणे महानगर 

पPरवहन महामडंळ Lल.) आDण पुणे मे�ो !क7पाच े"वतःच े"वतंr 

अथ3सकं7प असतात. ते महापाLलके1या अथ3सकं7पाचा भाग नाह\त. 

यामळेु या GवHलषेणात याचा अbयास केलेला नाह\. पुणे 

महापाLलके1या अथ3सकं7पाम�ये पीएमपीएमएल सबंंVधत काह\ 
तुलननेे लहान अHया खचा3च ेसंदभ3 माr उपल�ध आहेत. 
 
:RयS X :Tता>वत आकडे: पाच वषाvच े तुलना8मक GवHलषेण 

वाचताना, हे ल]ात ठेवणे मह8वाच ेआहे कw वष3 2017-18, 2018-19 

आDण 2019-20 साठfच े उपल�ध आकड े हे !8य]ातील उ8प?न 

आDण खचा3च ेआहेत, तर 2020-21 आDण 2021-22 साठfचे आकडे हे 

अंदाज"वXपातील !"ताGवत आकड ेआहेत. 
 
महापा.लकेVया अथ4संक7पातील तपशीलवार वग4वार$चे सुटसटु$त 

Wप: वाचकां1या सोयीसाठf, अथ3संक7पात नमूद केल7ेया छोटया 
छोटया Rेणीचं े "वतंr उ7लेख न करता 8यांच े अVधक सुटसटु\त 

आDण सहज समज+यासारखे गट तयार कर+यात आललेे आहेत. 

उदाहरणाथ3 - उxयान,े !ाणीसं�हालये, सभागहेृ, {wडांगणे यानंा 
एकqrतपणे 'साव3जFनक सGुवधा' नावा1या Gव"ततृ गटाम�ये एकr 

गणलेले आहे. अशा वग/करणाची  संपूण3 याद\ पPरLशNट Gवभागात 

नमदू कर+यात आलले\ आहे.  
  
महापा.लकेची कायX आ1ण उRपZन Oोत: या अहवालासाठf आYह\ 
‘महापाLलकेची काय� (Gवभाग)’ आDण ‘उ8प?न Bोत’ याम�य ेफरक 

केला आहे. महापाLलकेत पाणीपरुवठा, साव3जFनक आरो�य अस े

अनके Gवभाग आहेत, माr 8या-8या Gवभागाचे उ8प?न हे ती-ती 
GवLशNट काय� कर+या1या मोबदला Yहणून Lमळालले ेअसेलच अस े

नाह\. उदा. Lश]ण Gवभागातील बहुताशंी उ8प?न हे Lश]ण Gवषयक 

कामांचा मोबदला (Yहणज े Lश]ण शु7क वगैरे) Yहणून Lमळाललेा 
नसनू तो 'Fनधी आDण अनुदान' या Bोतातून आलेला आहे .Yहणूनच 

काय�  आDण उ8प?न Bोत याम�य ेफरक केललेा आहे. 
 
रंगसंगती: या अहवालात, �फकट eहरवा रंग उ8प?न दाखव+यासाठf 
तर �फकट लाल रंग खच3 दाखव+यासाठf वापरलेला आहे. 
 
कुठ7याह$ रकमचेा सहज मागोवा घेता यावा \हणून: पुणे 

महापाLलके1या 2021-22 1या संतुLलत अथ3सकं7पात एकूण 

उ8प?न आDण एकूण खच3 हे दो?ह\ �. 8,370 कोट\ इतके आहेत. या 
GवHलेषणाची माडंणी करताना वाचकाचंा ग�धळ कमी कर+यासाठf 
आYह\ एका गोNट\कड ेGवशेष ल] eदलले ेआहे. कुठ7याह\ पानावरचा 
कुठलाह\ आकडा हा 8,370 कोट\ या मूळ रकम1ेया संदभा3त समजले 

अशी रचना केलेल\ आहे.  
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पुण्याच्या 2021-22 च्या अथर्संकल्पाचा तुलनात्मक आढावा 
महाराष्ट्रातील काही महापािलकांच्या अथर्संकल्पाशी तुलना  

खाल\ल आलखेाम�य ेपु+या1या 2021-22 1या अथ3सकं7पाची तुलना मुंबई, नाLशक आDण नागपरू या शहरा1ंया 2021-22 1या अथ3सकं7पाशंी केलले\ 
आहे3. 

 
जर फmत Fनळे "तंभ बFघतल ेतर अस ेल]ात येईल पु+याचा अथ3सकं7प हा मुंबई1या अथ3सकं7पा1या जवळपास एक चतुथाvश तर नाLशक आDण 

नागपरू1या साधारण चारपट मोठा आहे. 

 
माr अशी तुलना करताना सबंंVधत शहरांची लोकस�ंयाह\4 ल]ात घेणेह\ अFतशय मह8वाचे आहे. केशर\ "तंभ ती खबरदार\ घऊेन काढललेे आहेत; 

ते अथ3सकं7पातील तरतुद\चंी दरडोई Gवभागणी दाखवीत आहेत.  

 
एकूण अथ3संक7पा1या आकारा1या बाबतीत शहर-शहरामं�ये असलले\ !चडं तफावत ह\ दरडोई आक�या1ंया बाबतीत बार\चशी कमी झालले\ 
eदसते. 

 
 
  
 

  

39,038 

8,370 

2,361 2,433 

18,888 

12,294 11,121 
8,274 

मंुबई पुणे नाLशक नागपूर 

एकूण रmकम (�. कोट\) दरडोई रmकम (�.) 
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एकूण उत्पन्नाचा आढावा 
खाल\ल तmता आDण 8यानंतरचा आलखे गे7या 5 वषाv1या GवGवध उ8प?न Bोतांची माeहती आDण वग/करण दाखवतो. (शवेट1या भागातील 

पPरLशNठात अथ3सकं7पा1या आवyृीमधील तपशीलवार Rेणी आDण या अहवालाम�य ेवापर7या गेले7या सुटसुट\त Rेणी याबxदलच ेवग/करण 

दे+यात आलेल ेआहे.) 
 

गेल्या 5 वषार्ंतील उत्पन्नाचे स्रोत (आकड ेकोटी रुपयांमधे्य) 

 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
 रmकम % रmकम % रmकम % रmकम % रmकम % 

मालमyा कर, GST, LBT, तदनुषंVगक उ8प?न 2,395  55.61 2,470  56.25 2,500  56.22 3,515  47.56 3,750  44.80 

Fनयोजन आDण Gवकास (भाडे व शु7क) 460  10.68 546  12.43 527  11.85 1,378  18.65 1,289  15.40 

पाणी कर व शु7क  255  5.92 312  7.11 316  7.11 603  8.16 801  9.57 

सांडपाणी कर व शु7क  285  6.62 306  6.97 315  7.08 568  7.69 661  7.90 

Fनधी व अनुदाने  419  9.73 454  10.34 530  11.92 377  5.10 610  7.29 

पथ कर, पा�कv ग शु7क, उ8खनन शु7क  203  4.71 209  4.76 141  3.17 300  4.06 519  6.20 

इतर उ8प?न  67  1.56 66  1.50 89  2.00 163  2.21 358  4.28 

कज3  200  4.64 -  0.00 -  0.00 400  5.41 300  3.58 

"व1छता व घन कचरा }यव"थापन  6  0.14 8  0.18 8  0.18 49  0.66 53  0.63 

साव3जFनक सुGवधा  13  0.30 16  0.36 14  0.31 32  0.43 24  0.29 

साव3जFनक आरो�य  4  0.09 4  0.09 5  0.11 5  0.07 5  0.06 

Lश]ण  0.1  0.002 1  0.02 1  0.02 0.3  0.004 0.3  0.004  
4,307  100.00 4,391  100.00 4,447  100.00 7,390  100.00 8,370  100.00 

 
 
काह\ उ8प?नाच ेBोत हे इतर Bोता1ंया तुलनेत खपू कमी अस7याच ेपाहून कदाVचत आHचय3 वाटेल. उदा: 2021-22 ची आकडेवार\ पाeहल\ तर अस े

eदसते कw ‘Lश]ण’ या Bोताचे उ8प?न केवळ समुारे ३० लाख आहे. माr इथे हे ल]ात uयायला हव ेकw यात केवळ Lश]णGवषयक कामामंधून 

Lमळालले ेउ8प?न समाGवNट आहे. Lश]ण Gवभागाला सवा3त जा"त उ8प?न हे 'Fनधी आDण अनुदाने' या उ8प?न Bोतामधनू Lमळते. पुढ1या 
पानावर\ल तm8यान ेहे अVधक "पNट होईल.  
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पाणी कर व शु7क  सांडपाणी कर व शु7क  
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साव3जFनक आरो�य  Lश]ण  
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उत्पन्नाचा सवार्त मोठा स्रोत 
पुणे महापाLलके1या 2021-22 1या अथ3संक7पा1या एकूण उ8प?ना1या जवळजवळ 45 % वाटा हा  मालमyा कर, व"तू व सवेा कर (GST), आDण 

"थाFनक सं"था कर (LBT), इ. 1या सकंलनातून Lमळाललेा आहे. पढु\ल भागात याच ेतपशीलवार GवHलषेण केलले ेआहे.  

एकूण उत्पन्नाशी तुलना (आकड ेकोटी रुपयांमधे्य) 
 

रmकम �. कोट\ % 

मनपाचे 2021-22 चे एकूण उ8प?न  8,370 100.00% 

मालमyा कर, व"तू व सेवा कर (GST), "थाFनक सं"था कर (LBT), इ. 3,750 44.80% 
 
पूव/ पुणे महापाLलकेला Lमळणा�या उ8प?नाचा मोठा वाटा जकात करातून Lमळणा�या उ8प?नातून येत अस.े कालांतराने  जकात कराची जागा 
"थाFनक स"ंथा कराने (एलबीट\) आDण "थाFनक स"ंथा कराची जागा व"तू आDण सेवा करान ेघेतल\ (जीएसट\). एलबीट\ पासून जीएसट\ पयvतचा 
बदल खाल\ल तm8यात आDण 8यानंतर1या आलखेात दाखव+यात आला आहे (oयाम�य ेएलबीट\साठf Gपवळा रंग वापर+यात आला आहे). 2017-

18 "तंभालखेामध7या एलबीट\साठf1या Gपव�या Gवटेची जागा पुढ\ल वषाvम�य ेजीएसट\न ेकशी घेतल\ आहे ते eदसते आहेच. (अथा3त ह\ तुलना 
करताना, या आलेखातील 2017-2018, 2018-19 आDण 2019-20 च ेआकड े!8य] तर 2020-21 आDण  2021-22 चे आकड ेअंदाज "वXपातील 

आहेत, हे ल]ात घेणे आवHयक आहे.)     

उत्पन्नाच्या उपस्रोतांची पंचवािषर् क तुलना (आकड ेकोटी रुपयांमधे्य) 
 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
 रmकम % रmकम % रmकम % रmकम % रmकम % 

मालमyा कर 348  14.51 361  14.63 381  15.23 820  23.32 1,351  36.01 
व"तू व सेवा कर (GST) 1,098  45.87 1,573  63.68 1,703  68.10 1,839  52.32 1,986  52.96 
ठेवींवर\ल }याज 109  4.55 162  6.57 160  6.41 92  2.62 47  1.25 
"थाFनक सं"था कर (LBT) 583  24.33 2  0.09 (2) (0.06) (11) (0.31) 1  0.01 
अ?य Bोत 25  1.02 18  0.73 14  0.54 22  0.62 21  0.56 
मालमyा करावर\ल दंड 56  2.32 77  3.13 69  2.78 153  4.35 175  4.67 
मु�ांक शु7क 177  7.39 276  11.17 175  7.00 250  7.11 170  4.53 
कर थकबाकw -   - - - - - 350  9.96 - -  

2,395  100.00 2,470  100.00 2,500  100.00 3,515  100.00 3,750  100.00 
ट\प: काह\ ऋण Vच?हां�कत आकडे हे 8या वष/ दे+यात आले7या LBT 1या परतफेडीमुळे  eदसत आहेत. 

 

वरील तक्त्याचा स्तभंालेख (सहज तुलना करता यावी म्हणून टके्कवारी वापरली आहे) 
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एकूण खचार्चा आढावा 
पुढ\ल तm8यात गे7या पाच वषाv1या खचा31या म�ुय  Rेणी दाखव+यात आले7या आहेत. (शवेट1या भागातील पPरLशNठात अथ3सकं7पा1या आवyृी 
मधील तपशीलवार Rेणी आDण या अहवालाम�य ेवापर7या गेल7ेया सुटसटु\त Rेणी याबxदलच ेवग/करण दे+यात आलले ेआहे.)  

>व>वध काया_वर$ल खचा4ची पंचवा>ष4क तुलना (आकड े%. कोट$ंमbये) 
 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 
 रmकम % रmकम % रmकम % रmकम % रmकम % 
भांडवल\ खच3   2,370  44.96 2,139  40.37 2,695  44.07 3,111  42.10 3,364  40.19 
सामा?य !शासन आDण कर संकलन 504  9.56 511  9.64 590  9.65 764  10.34 919  10.98 
Fनयोजन आDण Gवकास  430  8.16 333  6.28 381  6.23 564  7.63 619  7.40 
र"ते देखभाल आDण !काश योजना  192  3.64 242  4.57 227  3.71 307  4.15 283  3.38 
सांडपाणी }यव"थापन  91  1.73 123  2.32 119  1.95 180  2.44 279  3.33 
पाणीपुरवठा 339  6.43 458  8.64 429  7.02 571  7.73 623  7.44 
"व1छता आDण घनकचरा }यव"थापन  328  6.22 390  7.36 418  6.84 490  6.63 575  6.87 
Lश]ण  282  5.35 348  6.57 345  5.64 415  5.62 505  6.03 
साव3जFनक आरो�य  215  4.08 235  4.43 286  4.68 328  4.44 361  4.31 
साव3जFनक सुGवधा  52  0.99 65  1.23 69  1.13 93  1.26 112  1.34 
समाजक7याण  173  3.28 166  3.13 218  3.57 178  2.41 252  3.01 
इतर खच3   296  5.62 288  5.43 337  5.51 388  5.25 477  5.70  

5,271  100 5,299  100 6,115  100 7,390  100 8,370  100 
 

 
वर\ल तm8याम�य े 2021-22 1या आड}या "तंभा1या सवा3त डा}या बाजू1या Gवटेच ेFनर\]ण करा. एकूण 3,364 कोट\चंी ह\ रmकम भाडंवल\ खचा3ची 
आहे. 8या "तंभातील  उजवीकडील इतर सव3 Gवटा 'महसलु\' खचा3च ेआकड ेदश3वतात. हे भांडवल\ आDण महसलु\ खच3 Yहणज ेनmकw काय?  
 
महसुल$ आ1ण भांडवल$ खच4: महसुल\ खच3 वारंवार �कंवा FनयLमतपणे होतात - उदा. महापाLलका कम3चा�यांच ेवतेन, देखभाल आDण द�ु"8या 
इ8याद\. यामळेु !8येक वष/ होणा�या महसलु\ खचा3त एक GवLशNट !कारचा कल eदसनू येतो. उदा. वर1या आलखेात eदसते आहे 8या!माणे, पुणे 

महापाLलकेचा Lश]णावर होणारा खच3 दरवष/ 5-6% दरYयान राहतो. 
 
याउलट, भांडवल\ खच3 हा अFनयLमत "वXपाचा असतो आDण सहसा अशा खचाvच े"वXप मोठे असते. उपल�ध Fनधी एक वष3 शाळा बांध+यासाठf 
तर पुढच ेवष3 दवाखा?याची इमारत बाधं+यासाठf वापरला जाऊ शकतो. खचा31या या अशा अFनयLमत  "व�पामळेुच वर1या पचंवाGष3क आलखेात 

पाचह\ वषाvचा भांडवल\ खच3 हा "वतंrपणे दाखवला आहे. 
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माr  जे}हा एखाxया GवLशNट वषा3तील खचा3च ेGवHलेषण करायचे असते ते}हा माr भांडवल\ खच3 वेगळा दाखवून चालणार नाह\ कारण 8याच े!माण 

खूप जा"त आहे (२०२१-२२ म�ये ते समुारे ४०% आहे). Yहणूनच अVधक खोलात LशXन आYह\ भांडवल\ खचा3चे GवHलषेण कXन तो इतर सामा?य 

Rेणींम�य ेGवभागला आहे. पुढ\ल काह\ तm8यामं�य ेते eदसून यईेल.

2021-22 मधे्य एकूण खचार्मधला भांडवली खचार्चा वाटा 

(आकडे रु. कोटींमधे्य) 

 

2021-22 मधे्य भांडवली खचार्च ेिनयोजन आिण िवभागणी            

 

भांडवली खचार्चे इतर श्रेणीत िवभाजन  

खाल\ल तm8यातील दसुरा "तंभ (आDण 8यानंतर1या आलखेामधला दसुरा आडवा "तंभ) हे भांडवल\ खच3 इतर Rेणीमं�ये Gवतर\त केला तर खचा3ची 
पPरि"थती कशी  eदसले हे दाखवतात. उदा: 2021-22 म�ये 'Fनयोजन आDण Gवकास' काया3साठf 619 कोट\. �. चा महसलु\ खच3 अपे¥]त आहे. माr 

भांडवल\ खचा31या समावशेाने या काया3चा एकूण खच3 �. 1,127 कोट\ पयvत गे7याच ेeदसले.  
 

 

  

भांडवल\ 
खच3,  

3,364 , 
40.19% 

महसुल\ 
खच3,  

5,006 , 
59.81% 

1.3%

1.4%

4.0%

6.6%

7.1%

12.5%

13.5%

14.1% 39.4%

इतर 

Lश]ण  

"व1छता आDण घनकचरा }यव"थापन  

साव3जFनक सुGवधा  

साव3जFनक आरो�य  

पाणीपुरवठा 

Fनयोजन आDण Gवकास  

सांडपाणी }यव"थापन  

र"त ेदेखभाल आDण !काश योजना  

3,364

919

919

1,127 

619

1,629 

283

761

279

1,050 

623

713

575

553

505

602

361

337

112

523

477

भां.ख. इतर Rेणींत Gवभागला तर 

भां.ख. "वतंr दाखवला तर 

भांडवल\ खच3   सामा?य !शासन आDण कर संकलन Fनयोजन आDण Gवकास  

र"त ेदेखभाल आDण !काश योजना  सांडपाणी }यव"थापन  पाणीपुरवठा 

"व1छता आDण घनकचरा }यव"थापन  Lश]ण  साव3जFनक आरो�य  

साव3जFनक सुGवधा  समाज क7याण  इतर खच3     

 भांडवल\ खच3 "वतंr 

दाखवला तर 

भांडवल\ खच3 इतर Rेणींत 

Gवभागला तर 

भांडवल\ खच3   3,364  - 
सामा?य !शासन आDण कर संकलन 919  919 
Fनयोजन आDण Gवकास  619  1,127 
र"ते देखभाल आDण !काश योजना  283  1,629 
सांडपाणी }यव"थापन  279  761 
पाणीपुरवठा 623  1,050 
"व1छता आDण घनकचरा }यव"थापन  575  713 
Lश]ण  505  553 
साव3जFनक आरो�य  361  602 
साव3जFनक सुGवधा  112  337 
समाज क7याण  252  156 
इतर खच3     477  523 

 8,370 8,370 
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उत्पन्न आिण खचार्च ेकायर्िनहाय िवशे्लषण  
अहवालाचा हा भाग उ8प?न आDण खचा3च ेकाय3Fनहाय GवHलेषण दाखवणार आहे. 
 

िनयोजन आिण िवकास 
‘Fनयोजन आDण Gवकास’ काय3 हे  शहर\ Fनयोजन आDण GवकाससबंंVधत सव3 गोNट\चं,े तसचे जेएनएनयआूरएम, अमतृ, पीएमएवाय (!धानमrंी 
आवास योजना) आDण "माट3 Lसट\ या !क7पांच े}यव"थापन याची जबाबदार\ पार पाडते.  

एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत या कायार्साठीच ेउत्पन्न आिण त्याच ेस्रोत  
 

रmकम �. % 

पुणे महापाLलकेचे एकूण उ8प?न  83,70,00,00,000 100.00% 

Fनयोजन आDण Gवकास  16,55,07,90,000 19.77% 

Fनयोजन आDण Gवकास (भाडे,शु7क )  12,88,60,90,000  15.40% 

Fनधी आDण अनुदान  2,10,97,00,000  2.52% 

इतर उ8प?न 1,55,50,00,000  1.86% 
 

एकूण खचार्च्या तुलनेत या कायार्साठीचा प्रस्तािवत खचर् 
 

रmकम �. % 

पुणे महापाLलकेचा एकूण खच3  83,70,00,00,000  100.00% 

Fनयोजन आDण Gवकास 11,26,75,96,800  13.46% 

भांडवल\ खच3 4,58,96,75,800  5.48% 

महसुल\  खच3 6,67,79,21,800  7.98% 
 

खचार्चा तपशील  

खाल\ल तm8यात या काया31या एकूण खचा3च ेGवHलेषण तसचे साव3जFनक वाहतुकw1या खचा3च ेतपशील आDण JNNURM संबंVधत खचा3च ेतपशील 

eदलले ेआहेत. (ट\प: तm8यामंधील काह\ स7ेस रंगीत आहेत. दोन वेगवेग�या तm8यांतील सबंंVधत आकड ेजळुव+यासाठf 8याची मदत होईल). 
 

  रmकम �. % 

इमारती, जमीन आDण वसाहतींच े}यव"थापन  2,49,83,81,000 22.17% 

पूल आDण नद\ सुधारणा 2,31,28,00,000 20.53% 

साव3जFनक वाहतूक सुधारणा  1,59,60,00,000 14.16% 

अमतृ, जेएनएनयूआरएम आDण "माट3 Lसट\ 92,39,40,000 8.20% 

बांधकाम }यव"थापन, शहर\ Fनयोजन आDण Gवकास  76,44,56,600 6.78% 

!धानमंrी आवास योजना (PMAY)  70,00,00,000 6.21% 

!भाग"तर\य Gवकास काम े 57,84,05,000 5.13% 

झोपडपlट\ पुनGव3कास आDण पुनव3सन  86,22,94,200 7.65% 

भूसंपादन  41,50,00,000 3.68% 

अनुpापन व आकाशVच?हे, अFत{मण शु7क  32,75,30,000 2.91% 

महापाLलका भवन आDण इतर इमारती  19,86,70,000 1.76% 

पुणे िज7हा Fनयोजन सLमती संबंVधत काम े 7,50,00,000 0.67% 

Gवxयुत Gवभाग 1,51,20,000 0.13%  
11,26,75,96,800 100.00% 

सावर्जिनक वाहतूक संबंिधत प्रकल्पांवरील खचार्चा तपशील  
 रmकम �. % 
न}याने समाGवNट के7या गेले7या २३ गावांमधील Gवकास काम े 70,00,00,000 43.86% 

भूसंपादन आDण इतर Gवभागांकडून आवHयक परवान�या Lमळवण े 35,00,00,000 21.93% 

पुणे-सोलापूर आDण पुणे-Lमरज रे7वे मागा3वर\ल घोरपडी येथील उ�डाणपूल   24,50,00,000 15.35% 

सीओईपी, पुणे येथील उ�डाणपुलाशी संबंVधत  8,40,00,000 5.26% 

से}हन ल}हज चौक ते वखर महामंडळ चौकापयvत लायओ}हर  7,00,00,000 4.39% 

मुळा नद\वर\ल औधं-सांगवी पूल  7,00,00,000 4.39% 

अY¯ोLसया Pरसॉट3 आDण बावधन दरYयान �ेड-सेपरेटर  3,50,00,000 2.19% 

पुणे मे�ो1या eदशेने  3,50,00,000 2.19% 

}यवहाय3ता, तांqrक-आVथ3क, पया3वरणीय आDण इतर अहवालांसाठf 70,00,000 0.44% 
 1,59,60,00,000 100.00% 
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जेएनएनयूआरएम योजनांवरील खचार्चा तपशील  
 

रmकम �. % 

"माट3 Lसट\ योजनेअंतग3त नवीन !क7पांसाठf  50,00,00,000 54.12% 

भामा आसखेड पाणीपुरवठा !क7पासाठf  37,10,00,000 40.15% 

�ीन झोन Gवकास !क7पासाठf  1,58,40,000 1.71% 

वडगाव बु�कु !क7पासाठf  1,40,00,000 1.52% 

क° � आDण राoय सरकारांशी सम?वय साध+यासाठf पीआययू सेल  1,26,00,000 1.36% 

बीएसयूपी: शहर\ गPरबांचे पुनव3सन 1,05,00,000 1.14%  
92,39,40,000 100.00% 

 

रसे्त देखभाल आिण प्रकाशव्यवस्था 
महापाLलके1या खचा3चा सवा3Vधक वाटा हा या Gवभागाशी संबVंधत कामावंर खच3 होणार आहे. याम�य ेर"8याचंी FनLम3ती, देखभाल, !काशयोजना, 
फूटपाथ, सायकल �ॅक, पा�कv ग लॉट, साव3जFनक eठकाणी !काशयोजना करणे, आDण �ॅ�फक Lस�नल सार�या अHया कायाvचा समावशे होतो.  

एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत या कायार्साठीच ेउत्पन्न आिण त्याच ेस्रोत  
 

रmकम �. % 

पुणे महापाLलकेचे एकूण उ8प?न  83,70,00,00,000 100.00% 

र"ते  देखभाल आDण !काश }यव"था   5,20,26,00,000 6.22% 

उ8खनन शु7क* 3,00,00,00,000  3.58% 

र"ता कर शु7क  2,11,00,00,000  2.52% 

इतर  5,01,00,000  0.06% 

पा�कv ग शु7क** 2,75,00,000  0.03% 

Fनधी व अनुदान  1,50,00,000  0.02% 
 

* केबल आDण इतर कामांसाठf उ8खननास शु7क आकाXन मनपाला �. ३०० कोट\, Yहणजेच या Gवभागा1या एकूण उ8प?ना1या ५८% उ8प?न अपे¥]त आहे.   

एकूण खचार्च्या तुलनेत या कायार्साठीचा प्रस्तािवत खचर्  
 

रmकम �. % 

पुणे महापाLलकेचा 2021-22 साठfचा एकूण खच3  83,70,00,00,000  100.00% 

र"ता देखभाल आDण !काश }यव"था 16,28,89,77,000  19.46% 

भांडवल\ खच3 13,45,90,15,000  16.08% 

महसुल\ खच3   2,82,99,62,000  3.38% 

खचार्चा तपशील 
 रmकम �. % 

र"8यांची FनLम3ती  6,74,54,21,000  41.41% 

चौकांचा Gवकास  1,87,57,00,000  11.52% 

र"8यांचे काँ�{ट\करण आDण डांबर\करण  1,76,36,91,000  10.83% 

!काश}यव"था आDण वीज पुरवठा  1,75,65,60,400  10.78% 

पावसाचे पाणी आDण च°बर }यव"थापन 1,35,74,21,600  8.33% 

पदपथ  66,90,48,200  4.11% 

रोजंदार\ आDण वेतन  51,19,00,000  3.14% 

पाइपलाइन आDण केब7सची पुन"था3पना  38,50,00,000  2.36% 

वाहतूक }यव"थापन संबंVधत कामे  32,25,00,000  1.98% 

इतर  32,00,02,800  1.96% 

देखभाल आDण द�ु"ती 21,45,99,200  1.32% 

नवीन डीपी र"8यांसाठf भूसंपादन 17,50,00,000  1.07% 

सायकल  �ॅक 7,80,00,000  0.48% 

बीआरट\ �ॅक  5,20,00,000  0.32% 

यंr ेआDण उपकरणे  4,31,32,800  0.26% 

पा�कv ग लॉlस** 1,90,00,000  0.12%  
16,28,89,77,000  100.00% 

 

 
 

** पुणे मनपा पा�कv ग 

लॉlस1या देखभाल आDण 

द�ु"तीसाठf १.९ कोट\ �. खच3 
करत ेमाr पा�कv ग शु7कामधून 

8यामानाने कमीच Yहणजे २.५ 

कोट\ �. उ8प?न LमळGवते. 
अVधकाVधक र"8यांवर\ल 

पा�कv ग हे सशु7क कXन 

मनपाचे उ8प?न वाढGव+याचा 
!"ताव वारंवार चच�स येतो, 
माr 8याला Gवरोध होतो. 
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पाणीपुरवठा
पाणीपरुवठा आDण सांडपाणी }यव"थापन Gवभाग अथ3संक7पा1या 'क' Gवभागाम�ये "वतंrपणे सचूीबxध कर+याची परंपरा आहे. 
पाणीपरुवठा आDण साडंपाणी }यव"थापन ह\ आVथ3क[Nlया मह8वाची अशी काम ेआहेत. पाणीपुरवठा हे काय3 उ8प?न आDण खच3 या 
दो?ह\ पात�यावंर 13%, तर सांडपाणी }यव"थापन हे उ8प?न आDण खच3 या दो?ह\ पात�यावंर 9% वाटा उचलते. 
 

एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत या कायार्साठीच ेउत्पन्न आिण त्याच ेस्रोत  

 रmकम �. % 

पुणे महापाLलकेचे एकूण उ8प?न  83,70,00,00,000 100.0000% 
पाणीपुरवठा  11,27,49,00,000 13.4706% 

पाणी कर आDण शु7क  8,01,39,00,000 9.5746% 
कज3  2,00,00,00,000 2.3895% 
Fनधी आDण अनुदान  1,26,09,00,000 1.5065% 
इतर उ8प?न  1,00,000 0.0001% 

 

एकूण खचार्च्या तुलनेत या कायार्साठीचा प्रस्तािवत खचर्  
 

रmकम �. % 

मनपाचा एकूण खच3 83,70,00,00,000 100.00% 
पाणीपुरवठा खच3 10,50,33,20,000 12.55% 

महसुल\ खच3  6,22,90,50,000 7.44% 
भांडवल\ खच3 4,27,42,70,000 5.11% 

 

खचार्चा तपशील 
 रmकम �. % 

24x7 पाणीपुरवठा योजना  3,06,12,00,000  29.15% 
वेतन, कंrाट\ कामगार  1,92,35,00,000  18.31% 
वीजपुरवठा आDण संपक3  साधने 1,57,65,00,000  15.01% 
टाmया, बोअरवेल, आDण पाइपलाइ?स 1,14,05,70,000  10.86% 
पा+याची �कंमत  99,95,00,000  9.52% 
कजा3ची परतफेड आDण }याज  73,18,00,000  6.97% 
देखभाल आDण द�ु"ती  34,78,50,000  3.31% 
शुxधीकरण  19,27,50,000  1.84% 
इतर !क7पांसाठf अनुदान 18,00,00,000  1.71% 
टँकर वापXन पाणीपुरवठा 16,75,00,000  1.59% 
वॉ7व Fनयंrण 12,00,00,000  1.14% 
इतर 6,21,50,000  0.59%  

10,50,33,20,000  100.00% 
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सांडपाणी व्यवस्थापन  
काह\च वषाvपवू/1या सव�]णानसुार, पुणे शहर दररोज सुमारे 744 दशल] ल\टर5 सांडपाणी Fनमा3ण करते. 8यापैकw 460 दशल] ल\टर साडंपा+यावर 

9 साडंपाणी !क7पांतून !�{या केल\ जाते आDण ते मळुा आDण मठुा नxयांम�ये सोडल ेजाते. 
 

एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत या कायार्साठीच ेउत्पन्न आिण त्याच ेस्रोत  
 

रmकम �. % 

पुणे महापाLलकेचे एकूण उ8प?न  83,70,00,00,000 100.00% 
सांडपाणी Gवभागाचे उ8प?न 7,86,80,00,000 9.40% 

NRCD कडून Fनधी आDण अनुदान*  1,25,80,00,000 1.50% 
"व1छता कर  4,35,00,00,000 5.20% 
सांडपाणी कर 2,26,00,00,000 2.70% 

*National River Conservation Directorate (राN�\य नद\ संवध3न संचालनालय) 
 

एकूण खचार्च्या तुलनेत या कायार्साठीचा प्रस्तािवत खचर् 
 

रmकम �. % 

पुणे महापाLलकेचा एकूण खच3  83,70,00,00,000 100.00% 

सांडपाणी Gवभागाचा खच3 7,61,35,80,000  9.10% 

महसुल\ खच3 2,79,38,00,000 3.34% 

भांडवल\ खच3 4,81,97,80,000 5.76% 
 

खचार्चा तपशील 

 रmकम �. % 

¶ेनेज लाई?स GवकLसत करणे 3,04,52,10,000  40.00% 
JICA नद\ !दषूण Fनयंrण !क7प 1,20,00,00,000  15.76% 
वेतन आDण त8सम खच3 91,00,00,000  11.95% 
देखभाल आDण द�ु"ती 84,51,04,200  11.10% 
सांडपाणी !�{या !क7प 58,74,00,000  7.72% 
ना7यांचे चॅनेलायझेशन आDण सीमाLभतंी 38,21,70,000  5.02% 
¶ेनेज लाई?सची साफसफाई आDण गाळ काढणे 19,52,20,000  2.56% 
इतर !क7पांसाठf अनुदान 8,00,00,000  1.05% 
मंुढवा येथील पा+या1या पुनवा3पराची योजना 6,35,00,000  0.83% 
इतर   30,49,75,800 4.01% 

 7,61,35,80,000 100.00% 
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स्वच्छता आिण घनकचरा व्यवस्थापन 
2016 1या उपल�ध अदंाजानसुार, पुणे शहरात दररोज समुारे 1600-1700 टन6 घनकचरा Fनमा3ण होतो, Yहणज ेदरडोई सुमारे 350-750 �ॅम!
 

एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत या कायार्साठीच ेउत्पन्न  
 

रmकम �. % 

पुणे महापाLलकेचे एकूण उ8प?न  83,70,00,00,000 100.00% 

"व1छता आDण घनकचरा }यव"थापन 53,10,00,000 0.63% 
 

  
 

एकूण खचार्च्या तुलनेत या कायार्साठीचा प्रस्तािवत खचर्  
 

रmकम �. % 

पुणे महापाLलकेचा एकूण खच3  83,70,00,00,000 100.00% 
"व1छता आDण घनकचरा }यव"थापन खच3  7,12,79,24,000  8.52% 

महसुल\ खच3  5,74,72,74,000  6.87% 
भांडवल\ खच3 1,38,06,50,000  1.65% 

 

खचार्चा तपशील 
  रmकम �. % 

वेतन आDण त8सम खच3 3,21,64,50,000  45.12% 
घनकचरा !�{या !क7प  1,24,28,00,000  17.44% 
आउटसोस3 केलेल\ कामे 93,23,00,000  13.08% 
घनकचरा संकलन आDण वाहतूक  81,67,00,000  11.46% 
इतर  46,54,24,000  6.53% 
र"ते आDण !शासकwय इमारतींची "व1छता  16,50,00,000  2.31% 
Gवशेष कचरा संकलन (राडारोडा, गाड3न आDण ई-कचरा)  8,80,50,000  1.24% 
साव3जFनक शौचालये, पोट�बल शौचालये  6,90,00,000  0.97% 
"व1छ सं"थेचा ह|ता  4,00,00,000  0.56% 
कागद-काच-पrा वेचकांसाठf योजना  4,00,00,000  0.56% 
GवGवध व"तूंचा पुरवठा 3,13,00,000  0.44% 
"व1छ भारत सव�]ण आDण अंमलबजावणी 2,09,00,000  0.29%  

7,12,79,24,000  100.00% 

 
शहरा1या कानाकोप�यातून दररोज घनकचरा गोळा करणे आDण तो कचरा डपेोम�य े �कंवा शहराबाहेर1या !�{या क° �ावर नेणे यासाठf मोठया 
!माणावर वळे, पैसा आDण !य8न लागतात. यावर उपाय Yहणज ेशहरभर काय3रत असलले\ !�{या क° �े. यासाठf पुणे महापाLलका '"व1छ' या 
कचरावचेक संघटनसेोबत काय3रत आहे.    
 

सावर्जिनक आरोग्य
साव3जFनक आरो�य Gवभाग !सूतीगहृापासनू लसीकरण तसचे भटmया जनावराचं ेFनयrंण अशा अनकेGवध जबाबदा�या पार पाडतो. 8यामुळेच इतर 

Gवभागां1या तुलनेत अगद\च कमी !माणात उ8प?न Lमळूनह\ साव3जFनक आरो�य Gवभाग एकूण खचा31या ७% वाटा उचलतो.    

एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत या कायार्साठीच ेउत्पन्न आिण त्याच ेस्रोत  
 

रmकम �. %  

पुणे महापाLलकेचे एकूण उ8प?न  83,70,00,00,000 100.000% 
साव3जFनक आरो�य  13,07,21,000  0.156% 

आरो�यसंबंVधत उप{म  4,70,11,000  0.056% 
Fनधी आDण अनुदान यातून Lमळालेले उ8प?न         8,37,10,000  0.100% 
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एकूण खचार्च्या तुलनेत या कायार्साठीचा प्रस्तािवत खचर्  
 
 
 

 

 

 

महसुली खचार्चा तपशील  

महसुल\ खचा31या, !Fतबधंा8मक, इलाजा8मक, आDण असांसVग3क या !काराचंे तपशीलवार GवHलषेण खाल\ केलेले आहे. 
 
प्रितबंधात्मक (Preventive) 
कुटंुब Fनयोजन        6,30,70,000  
भटmया !ा+यांचे Fनयंrण आDण }यव"थापन        5,01,00,000  
आरो�य काड3 योजना        2,50,00,000  
ताराचंद रामनाथ ��णालयासाठf          72,00,000  
बालक आरो�य तपासणी आDण आहार          65,20,000  
लसीकरण          50,00,000  
आरो�य तपासणी Lशqबरे           50,00,000  
इतर           65,45,000 

 16,84,35,000 
 
असांसिगर् क (Promotive)  
!जनन/ बाल-आरो�य Gवभागासाठf  कंrाट\ कामगार 2,65,00,000 
NUHM साठf कंrाट\ कामगार  3,00,00,000  
आशा - ए�स Fनयंrण काय3{म  40,00,000  
PCPNDT कायxयाची अंमलबजावणी  5,00,000  
जैGवक कच�याची Gव7हेवाट  50,00,000  

 6,60,00,000 
 
इलाजात्मक (Curative)  
उपचारा8मक कामे  1,08,92,00,000  32.29% 
��णालये, !सूतीगृहे आDण दवाखाने  1,07,37,15,000  31.83% 
कम3चा�यांसाठf आरो�य सहा�य योजना  36,94,50,000  10.95% 
वेतन  20,68,50,000  6.13% 
संसग3ज?य रोगांचा !Fतबंध  14,00,00,000  4.15% 
काया3लये व इमारतींचे }यव"थापन  10,55,00,000  3.13% 
"मशानभूमी आDण दफनभूमी  10,45,00,000  3.10% 
मांस आDण मासळी बाजार, कyलखाने  7,99,30,000  2.37% 
इतर  6,16,00,000  1.83% 
Gवमा योजना  5,09,00,000  1.51% 
उपकरणे  4,75,00,000  1.41% 
भटकw कुrे आDण जनावरांचे मतृदेह }यव"थापन   3,91,50,000  1.16% 
आरो�य तपासणी आDण Lशqबरे  51,50,000  0.15% 

 3,37,34,45,000 100.00% 

 रmकम �. %  

पुणे महापाLलकेचे एकूण उ8प?न  83,70,00,00,000 100.00% 

साव3जFनक आरो�य  6,01,55,30,000 7.19% 

भांडवल\ खच3  2,40,76,50,000 2.88% 

��णालये, !सूती आDण दवाखा?यांसाठf  2,19,58,00,000 2.62% 

"मशानभूमी आDण दफनभूमीसाठf  21,18,50,000 0.25% 

महसुल\ खच3  3,60,78,80,000 4.31% 

!Fतबंधा8मक (Preventive) 16,84,35,000 0.20% 

असांसVग3क (Promotive)  6,60,00,000 0.08% 

इलाजा8मक (Curative)  3,37,34,45,000 4.03% 

साव3जFनक
आरो�य

भांडवल\ खच3

��णालये, !सूती आDण
दवाखा?यांसाठf

"मशानभूमी आDण
दफनभूमीसाठf

महसूल खच3

!Fतबंधा8मक

इलाजा8मक

असांसVग3क

37%

30%

15%

4%
4%
3% 3% 4% कुटंुब Fनयोजन  

भटmया !ा+यांचे Fनयंrण आDण }यव"थापन  

आरो�य काड3 योजना  

ताराचंद रामनाथ ��णालयासाठf 

बालक आरो�य तपासणी आDण आहार 

लसीकरण 

आरो�य तपासणी Lशqबरे  

इतर  

40%

45%

6% 1%
8%

!जनन आDण बाल-आरो�य 
Gवभागासाठf  कंrाट\ कामगार 
NUHM साठf कंrाट\ कामगार  

आशा - ए�स Fनयंrण काय3{म  

PCPNDT कायxयाची अंमलबजावणी  

जैGवक कच�याची Gव7हेवाट  
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कोिdहड dयवTथापन: 2021-22 1या अथ3संक7पात एकूण �. 12 कोट\ �पयांचा Fनधी हा कोरोना }यव"थापनासाठf Vच?हां�कत असललेा आढळला. 
यामधल े7 कोट\ �. साथी1या }यव"थापनासाठf आDण �. 5 कोट\ कोGवड }यव"थापनात गंुतले7या कम3चा�या1ंया सरु¥]ततेसाठf राखनू ठेव+यात 

आललेे आहेत. माr याचा अथ3 कोि}हड }यव"थापनासाठf केवळ 12 कोट\चंी तरतूद केल\ आहे अस ेनाह\. महापाLलकेतील इतर Gवभागांसाठf1या 
तरतुद\तून देखील कोि}हडसाठfची कामे केल\ जाऊ शकतात. 
 

िशक्षण  
2009 1या  Lश]ण हmक (आरट\ई) कायxयानुसार  !ाथLमक Lश]ण ह\ "थाFनक !शासकwय सं"थाचंी जबाबदार\ आहे.  आज पुणे महापाLलके1या 
अख8यार\त असले7या !ाथLमक शाळाचंी स�ंया बFघतल\ कw या कायxया1या }या|तीचा अथ3 ल]ात यतेो. आजघडीला पुणे महापाLलकेकडून 300 

पे]ा जा"त !ाथLमक शाळा7 तर केवळ 40 1या आसपास मा�यLमक शाळा8 चालव7या जातात. या शाळा मराठf, इं�जी, उदू3 �कंवा क?नड 

मा�यमातील आहेत. 
 

एकूण उत्पन्नाशी तुलना   
 

 
 
 

 

उत्पन्नाच ेस्रोत  

Bोत !ाथLमक साठf   मा�यLमक साठf   सामाFयक एकूण 

योजना आDण Fनधी  1,21,00,00,000 16,67,00,000 2,00,00,000 1,39,67,00,000 
ठेवी आDण सेस  18,40,000 3,000 37,30,00,000 37,48,43,000 
इमारती वभाडे रmकम  9,00,000 - - 9,00,000 
शु7क व दंड रmकम  76,000 72,000 - 1,48,000  

1,21,28,16,000 16,67,75,000 39,30,00,000 1,77,25,91,000 
 

एकूण खचार्च्या तुलनेत या कायार्साठीचा प्रस्तािवत खचर्  
 रmकम �. % 

पुणे महापाLलकेचे एकूण उ8प?न  83,70,00,00,000 100.00% 
Lश]ण Gवभाग  5,52,63,87,000 6.60% 

भांडवल\ खच3  47,27,50,000 0.56% 
!ाथLमक Lश]णासाठf  23,71,50,000 0.28% 
मा�यLमक Lश]णासाठf  23,56,00,000 0.28% 

महसुल\ खच3  5,05,36,37,000 6.04% 
  

खचार्चा तपशील  

पुणे मनपाचे !ाधा?य हे मा�यLमक पे]ा !ाथLमक Lश]ण आहे हे खाल\ल तm8यावXन सहज ल]ात येईल.  
 

  !ाथLमक  मा�यLमक  एकूण  

वेतन  3,29,00,00,000  50,00,00,000  3,79,00,00,000  
इमारतींची देखभाल  37,30,80,000  27,49,00,000  64,79,80,000  
संबंVधत व"तूंचा पुरवठा  48,70,50,000  4,71,08,000 53,41,58,000  
योजना आDण Fनधी  20,40,75,000  17,78,00,000  38,18,75,000  
सहल\ आDण इतर काय3{म 8,78,50,000  1,64,30,000 10,42,80,000  
!शासन  4,19,44,000  2,26,50,000  6,45,94,000  
इतर  10,00,000  25,00,000  35,00,000  
  4,43,22,79,000  1,09,41,08,000 5,52,63,87,000  

 
वर\ल तm8यावंXन अस ेल]ात येते कw Lश]ण Gवभाग एकूण खचा31या त�बल 69% Yहणज े379 कोट\ �पये Lश]का1ंया आDण कम3चार\ वगा31या 
वेतानावर खच3 करतो. याचबरोबर\ने Lश]ण Gवभाग अनके योजना राबवते. याम�य े !ाम�ुयान े मोफत गणवशे, LशNयवyृी, शै]Dणक सहल, 

मुल\संाठf मोफत सॅFनटर\ नॅप�कन इ. चा समावेश आहे. Gवशषे Yहणज े2021-22 1या अथ3संक7पात म°टल मॅथ या "पधा3 पर\]े1या !Lश]णासाठf 
�. 2 कोट\ आDण अबॅकस Lशकव+यासाठf 1 कोट\ �पयांची तरतूद कर+यात आलेल\ आहे. 

  रmकम �. % 

पुणे महापाLलकेचे एकूण उ8प?न    83,70,00,00,000  100.00% 
Lश]ण      1,77,25,91,000  2.12% 

!ाथLमक साठf   मा�यLमक 
साठf   

सामाFयक 

योजना आDण Fनधी  ठेवी आDण सेस  

इमारती वभाड ेरmकम  शु7क व दंड रmकम  

!ाथLमक  मा�यLमक  

इतर  

!शासन  

सहल\ आDण इतर काय3{म 

योजना आDण Fनधी  

संबंVधत व"तूंचा पुरवठा  

इमारतींची देखभाल  

वेतन  
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सावर्जिनक सुिवधा 
सभागहेृ, उxयाने, {wडांगणे आDण भाजी मडंयासंार�या साव3जFनक उपयोगा1या जागा पुरवणे आDण चालवणे हे "थाFनक स"ंथेच ेएक महsवाचे 
काय3 आहे, ज ेनागPरकांच ेजीवनमान उंचाव+याम�य ेमह8वाची भूLमका पार पाडते. पुढ1या भागात eदलेल ेतmते आDण आकडवेार\ हे या साव3जFनक 

सुGवधाचंा आढावा आहे.  तसेच याम�ये बालगंधव3 रंगमंeदरासार�या काह\ लोकG!य सुGवधा1ंया खचा3चा आढावा देखील घेतलेला आहे. (ट\प: रंगीत 

आकड ेआप7याला दोन तm8यामंधील GवLशNट आकड ेजुळवून घ+ेयास मदत करतील.) 

एकूण उत्पन्नाशी तुलना 

  

उत्पन्नाच ेस्रोत  
 

रmकम �. % 

!ाणीसं�हालये  9,42,00,000 39.47% 
सां"कृFतक क° �े  5,23,10,000 21.92% 
भाजी मंडया   3,08,00,000 12.91% 
{wडांगणे आDण मैदाने (मु�य8वे नेहX "टे�डयम) 3,02,50,000 12.67% 
उxयाने  2,42,00,000 10.14% 
मांस, मांसळी बाजार, कyलखाने 53,00,000 2.22% 
म8"यालये 16,00,000 0.67%  

23,86,60,000 100.00% 

सांसृ्कितक कें द्रातून िमळणारे उत्पन्न  
 

रmकम �. % 

गणेश कला {wडा मंeदर 1,04,00,000  19.88% 

बालगंधव3 रंगमeंदर 97,65,000  18.67% 

यशवंतराव च}हाण नाlयगहृ 77,40,000  14.80% 

अ+णाभाऊ साठे सभागहृ,  qबबवेवाडी 51,00,000  9.75% 

रवी वमा3 आट3 गॅलर\, घोल ेरोड 50,30,000  9.62% 

भीमसेन जोशी कलामंeदर, औधं 43,30,000  8.28% 

महा8मा फुले सभागहृ, वानवडी 42,10,000  8.05% 

अ+णाभाऊ साठे सभागहृ, येरवडा 19,80,000  3.79% 

आंबेडकर भवन 15,15,000  2.90% 

साGवrीबाई फुले, भवानी पेठ 8,55,000  1.63% 

बाळासाहेब ठाकरे कलादालन 7,20,000  1.38% 

मौलाना आझाद "मारक 2,85,000  0.54% 

Gवजय त°डुलकर सभागहृ 2,00,000  0.38% 

भीमसेन जोशी सभागहृ, सहकारनगर 1,80,000  0.34%  
5,23,10,000  100.00% 

सभागृहांतून िमळणारे उत्पन्न  

‘बालगंधव3’ आDण ‘यशवंतराव च}हाण’ या दोन लोकG!य सभागहृां1या खचा3ची तुलना करणारे GवHलषेण पुढ\ल भागात eदलले ेआहे. या दोन 

सभागहृां1या खचा3ची वग3वार\ साधारण सारखी आहे हे या तm8यावंXन eदसून यईेल.  
  

बालगंधव3 य. च}हाण    
सभागहृ भाडे  45,00,000  40,00,000  
xवारपाल व फलक }यव"था 7,00,000  7,50,000  
कला दालनातून Lमळणारे भाडे  4,50,000  1,30,000  
कॅ?ट\नचे भाडे  25,20,000  15,00,000  
सदFनकांचे Lमळणारे भाडे  15,000  50,000  
पा�कv ग शु7क  4,80,000  3,60,000  
इतर उ8प?न  11,00,000  9,50,000   

97,65,000  77,40,000  

  रeकम %. % 

पुणे महापाLलकेचे एकूण उ8प?न  83,70,00,00,000 100.00% 
साव3जFनक सुGवधा  23,86,60,000 0.29% 

39.47%

21.92%

12.91%

12.67%

10.14%
2.22% 0.67% !ाणीसं�हालये  

सां"कृFतक क° �े  

भाजी मांडया   

{wडांगणे आDण मैदाने 

उxयाने  

मांस, मांसळी बाजार, 
पशूवधगहेृ  म8"यालये 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

बालगंधव3 य. च}हाण    

इतर उ8प?न  

पा�कv ग शु7क  

सदFनकांचे Lमळणारे भाड े 

कॅ?ट\नचे भाड े 

कला दालनातून Lमळणारे भाड े 

xवारपाल व फलक }यव"था 

सभागहृ भाड े 
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एकूण खचार्च्या तुलनेत या िवभागासाठीचे खचर् 

 

 
 

भांडवली खचार्चा तपशील  
 

महसुली खचार्चा तपशील 

  रmकम �. % 

!ाणीसं�हालये आDण म8"यालये 55,24,31,000  49.54% 
उxयाने  43,39,81,000   

!ाणी सं�हालय  5,39,00,000   

पया3वरण Gवभाग काया3लय  6,45,50,000   

खेळ आDण {wडांगणे 21,08,29,500  18.91% 
नेहX "टे�डयम 20,71,03,500   

अ�णकुमार वैxय "टे�डयम 37,26,000   

सां"कृFतक क° �े 12,90,38,000  11.57% 
बालगंधव3 6,46,85,000   

गणेश कला {wडा 1,21,85,000   

यशवंतराव च}हाण सभागहृ  1,10,80,000   

आंबेडकर भवन 61,00,000   

महा8मा फुले, वानवडी  47,18,000   

मौलाना आझाद  28,27,000   

रवी वमा3  49,27,000   

Gवजय त°डुलकर 14,18,000   

भीमसेन जोशी, सहकारनगर  31,18,000   

अ+णाभाऊ साठे सभागहृ  58,18,000   

भीमसेन जोशी, औधं  29,36,000   

साGवrीबाई फुले, भवानी पेठ  25,18,000   

अ+णा भाऊ साठे, येरवडा  46,90,000   

बाळासाहेब ठाकरे  20,18,000   

भाजी मंडया 14,77,71,000  13.25% 
व]ृ संवध3न  7,50,00,000  6.73%  

1,11,50,69,500  100.00% 
 

   बालगधंवर् रंगमंिदराच्या खचार्चा तपशील 

 

 

  रmकम �. % 

वेतन आDण रोजंदार\ शु7क  4,37,00,000  67.56% 
देखभाल आDण द�ु"ती 1,18,00,000  18.24% 
वीज qबल  60,00,000  9.28% 
"व1छता 15,00,000  2.32% 
इतर  6,85,000  1.06% 
उपकरणे  5,00,000  0.77% 
xवारपाल व फलक }यव"था  5,00,000  0.77%  

6,46,85,000  100.00% 

 

  

 
रmकम �. % 

2021-22 चा एकूण खच3  83,70,00,00,000 100.00% 
साव3जFनक सुGवधा: एकूण खच3  3,37,34,19,500 4.03% 

भांडवल\ खच3  2,25,83,50,000 2.70% 
महसुल\ खच3  1,11,50,69,500 1.33% 

 रmकम �. % 
उxयाने व उxयानांमधल\ Gवकासकामे  82,33,00,000  36.46% 
"टे�डयम, {wडांगणे, जलतरण तलाव यांचा Gवकास 56,43,00,000  24.99% 
सभागहेृ व कला दालनांचा Gवकास 56,03,50,000  24.81% 
मंडयांचा Gवकास 15,99,00,000  7.08% 
काrज पPरसरात नवीन आधुFनक !ाणीसं�हालयाची FनLम3ती  14,00,00,000  6.20% 
पु. ल. देशपांडे उxयान आDण कलादालनाचा Gवकास 56,00,000  0.25% 
घोरपडी भागातील {wडांगणाचा Gवकास 35,00,000  0.15% 
येरवडा पाम पाक3  7,00,000  0.03% 
हडपसर शूeटंग र°ज 7,00,000  0.03% 
  2,25,83,50,000  100.00% 

67.56%

18.24%

9.28%
2.32%

1.06% 0.77%

0.77%

वेतन आDण रोजंदार\ 
शु7क  
देखभाल आDण द�ु"ती 

वीजqबल  

"व1छता 

इतर  

उपकरणे  

xवारपाल व फलक 
}यव"था  
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समाजकल्याण 
खाल\ल तm8यात समाजक7याण योजनावंर\ल खचा3च ेGवभाजन eदलले ेआहे. 

 
 

 
 
 
 
 

समाजक7याण या काया3साठf !"ताGवत असललेा 156 कोट\ंचा Fनधी इतर कायाv1या तुलनते कमी वाटू शकतो. तथाGप, हे ल]ात घेणे महsवाच ेआहे 

कw इतर काय� शहरा1या संपूण3 लोकस�ंयसेाठf आप7या जबाबदा�या पार पाडतात तर समाजक7याण योजना लोकस�ंये1या काह\ GवLशNट वगाvचे 
!Hन सोडव+यासाठfच आख7या जातात. 
 
या काया3साठfचा बहुताशं Fनधी हा त�णासंाठfच ेकौश7य आDण !Lश]ण काय3{म, Lश]णासाठf आVथ3क मदत, वसFतगहेृ आDण आRय"थान,े 

अ?नछr,े बाल संगोपन क° �े, Fनराधारानंा आधार आDण अनुदान, साव3जFनक वाहतुकwसाठf सवलती1या योजना यासार�या योजनावंर खच3 होतात.  
    
समाज क7याण Fनधीतून !"ताGवत असलेल ेसवा3Vधक ४ खच3 पढु\ल!माणे:  

• �. 30 कोट\: साव3जFनक-खाजगी भागीदार\ (पीपीपी) मॉडेलचा वापर कXन कौश7य Gवकास क° �े तयार करणे 

• �. 15 कोट\: eद}यांग क7याण योजना 
• �. 13 कोट\: लोकशाह\र अ+णाभाऊ साठे आDण मौलाना आझाद शै]Dणक सहा�य योजना 
• �. 9.50 कोट\: eद}यांग }यmतींना मोफत PMPML पास !दान करणे 
 

  

 रmकम �. % 

2021-22 चा एकूण खच3 83,70,00,00,000 100.00% 
समाजक7याण 1,56,24,00,000  1.87% 

मागासवग/यांसाठf योजना 21,65,00,000  0.26% 
त�णांसाठf योजना 60,00,00,000  0.72% 
eद}यांगांसाठf योजना 34,05,00,000  0.41% 
मeहला आDण बाल Gवकास योजना 40,54,00,000  0.48% 
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प्रभाग-िविशष्ट काम े
 
:भाग/वॉड4 काया4लयाhवारे iनयjंJत खच4: पुणे महापाLलका अथ3सकं7पाचा काह\ 
भाग हा !भाग काया3लयाxंवारे Fनयंqrत केला जातो. 8याच े2 !कार आहेत. 
 
पeहला !कार Yहणज ेफूटपाथ द�ु"तीसारखी सामा?य "व�पाची माr शहर}यापी 
कामे, oयासाठfचा वाटा संपूण3 शहरासाठf Fनधा3Pरत केला जातो आDण नतंर 8याची 
!भागवार वाटणी केल\ जाते. दसुरा !कार हा  !भाग-GवLशNट कामासंाठf आहे. उदा:  
एखाxया GवLशNट र"8यावर eद}यांच े खाबं उभारणे, एखादया GवLशNट ग7ल\चे 
काँ�{ट\करण करणे इ. 
 
:भाग->व.शkट खचा4ची रचना: !भाग-GवLशNट अथ3सकं7प हा ‘योजनांतग3त’ आDण 

‘योजनेतर’ खच3 एकr Lमळून तयार केला जातो. योजनांतग3त खच3 हे 

भGवNयकाळातील उ8पादकता ल]ात घऊेन ती वाढव+या1या [Nट\ने आखल ेजातात 

तर योजनेतर खचाvत !ाम�ुयान े देखभाल, वेतन, Fनवyृीवेतन, कजा3ची देयके याचा 
समावशे होतो.   
 
वेग�या [िNटकोनातून पाeहल े तर !भाग-GवLशNट खच3 हे ]ेrीय काया3लयाकंडून 

मांड+यात आललेे !"ताव आDण नागPरकांच े!"ताव याच ेएकqrत अस ेफLलत असते. 

‘नागPरकाचंे सहभागी अंदाजपr’ या उप{मा1या मा�यमातून नागPरकानंा देखील 

8या1ंया !भागा1या अथ3सकं7पा1या FनLम3तीम�ये सहभागी हो+याची संधी Lमळते.

 

प्रभाग-िविशष्ट खचर्  (पिहला आलेख: िनधीच ेस्रोत । दुसरा आलेख: िनधी कसा वापरला जातो । रक्कम लाख रुपयांत) 

 

ट\प: पeह7या आलेखावXन असे ल]ात येते कw, काह\ !भागांम�ये  2021-22 साठf कोण8याह\ योजनांतग3त खचा3ची तरतूद नाह\. 
 

 योजनांतग3त  योजनेतर  

]ेrीय 

काया3लयाकडून 

!"ताGवत 

   

नागPरकांकडून 

!"ताGवत 

   

    

6.55%1.22%

92.23%

!भागवार वाटणी केलेला 
सामा?य खच3 
!भाग-GवLशNट खच3 

मनपाचे अ?य खच3 

-

-

127 

30 

-

77 

150 

150 

-

-

142 

53 

-

450 

137 

38 

300 

450 

173 

420 

300 

373 

300 

263 

450 

450 

271 

398 

300 

-

314 

38 

-

-

115 

52 

-

38 

-

90 

-

-

-

180 

-

300 

15 

25 

200 

300 

85 

248 

200 

262 

300 

185 

300 

300 

275 

120 

200 

-

285 

25 
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कोथXड - बावधन 

ढोलेपाट\ल 

धनकवडी - सहकारनगर 

नगररोड - वडगावशरे\ 

qबबवेवाडी 

भवानी पेठ 

येरवडा - कळस - धानोर\ 

वानवडी - रामटेकडी 

वारजे - कव�नगर 

Lशवाजीनगर - घोले रोड 

Lसहंगड रोड 

हडपसर - मुंढवा 

न}याने समाGवNट झालेल\ गावे 

]े. काया3लयाकडून: योजनांतग3त   ]े. काया3लयाकडून: योजनेतर  

 नागPरकांकडून: योजनांतग3त   नागPरकांकडून: योजनेतर 
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पिरिशष्ट: शे्रणींचे वगीर्करण 
 
वाचका1ंया सोयीसाठf अथ3संक7पा1या आवyृीमधील तपशीलवार 

Rेणी एकr कXन काह\ सुटसुट\त Rेणी बनGव7या आहेत. ते 

वग/करण खाल\ eदलले ेआहे. अथ3सकं7पा1या मूळ आवyृीमधील 

Rेणी बुलटे पॉÆट "वXपात तर वाचका1ंया सोयीसाठf केले7या 
सुटसुट\त Rेणी बो7ड "व�पात Lलeहले7या आहेत. 
 

खाल\ल वग/करण उ8प?न आDण खच3 दो?ह\साठf लागू आहे 
 
पथ सुधारणा आ1ण :काश dयवTथा 
• पथ सुधारणा  
• !काश }यव"था 
• वाहतूक Fनयंrण 
• पा�कv ग, टोइंग 
 
पाणीपुरवठा 
• पाणीपुरवठा 
 
सांडपाणी  
• सांडपाणी  
 
साव4जiनक आरोlय 

• ��णालये, !सूतीगहेृ, दवाखाने, औषधालये 
• कम3चार\ आDण महापाLलका सद"यांसाठf आरो�य योजना 
 
.शSण 

• !ाथLमक Lश]ण 
• मा�यLमक Lश]ण 
 
साव4जiनक सु>वधा 
• उxयाने 
• !ाणीसं�हालये, म8"यालये, सप3 उxयाने 
• खेळ आDण {wडांगणे सां"कृFतक क° �े 
• भाजी मंडया, मासळी बाजार, कyलखाने 
• व]ृ संवध3न आDण व]ृारोपण 
 

पुढ\ल वग/करण हे केवळ उ8प?न Bोतासंाठf लागू आहे  
 
.मळकत कर, Tथाiनक संTथा कर आ1ण इतर जमा 
• सव3साधारण पlट\ 
• GST 
• "थाFनक सं"था कर 

• अ!8य] कर 

• इतर जमा 
 
iनधी आ1ण अनुदान 

• Gवकास Fनधी 
• पुणे िज7हा Fनयोजन सLमतीकडून Fनधी 
• JNNURM, "माट3 Lसट\, PMAY साठf अनुदाने 
• इतर सव3 Fनधी आDण अनुदाने 
 

ट\प: जएेनएनयआूरएम आDण पीएमएवाय वगैरेसाठf !ा|त Fनधी हे 

'Fनयोजन आDण Gवकासा'साठfच वापरला जात असल ेतर\ ते 'Fनधी 
आDण अनुदान' म�ये वग/कृत केलेल े आहेत.  

iनयोजन आ1ण >वकास 

• भवने, भूमी व मनपा वसाहतींची }यव"था   
• बांधकाम Fनयोजन, नगर रचना, नगर Gवकास योजना 
• अनुpापr व आकाशVच?हे  
• अFत{मण उठवणे, क�डवाडे 
• झोपडपlट\ Fनमू3लन आDण पुनव3सन  
 
इतर उRपZन 

• Gवxयुत Gवभाग 

• अि�नशामक पथक  
• यांqrक Gवभाग 
• राoय आDण क° �ाकडून !ा|त झाले7या GवGवध सवलती 
• काह\ ‘सेस’ 
• !ादेLशक पय3टन Gवकास !क7पासाठf अनुदान 
• �कमान Lश7लक (वैधाFनक आवHयकता) 
 
कजX 
• जागFतक बँक, आLशयाई डे}हलपम°ट बÏक, जपान बँक यां1याकडून  - 

अ7प आDण द\घ3 मुदतीसाठf घेतलेल\ कज� 
• 24x7 पाणीपुरवठा !क7पासाठf कज3रो�यांची Gव{w 
 

पुढ\ल वग/करण हे केवळ खचा31या Bोतासंाठf लागू आहे 
 
iनयोजन आ1ण >वकास 

• भवने, भूमी व मनपा वसाहतींची }यव"था   
• बांधकाम Fनयोजन, नगररचना, नगरGवकास योजना 
• अनुpापr व आकाशVच?हे   

• अFत{मण उठवणे, क�डवाडे  

• झोपडपlट\ Fनमू3लन आDण पुनव3सन 

• भूसंपादन 

• पुणे िज7हा Fनयोजन सLमती1या Fनधीतून खच3  
• जेएनएनयूआरएम, "माट3 Lसट\, पीएमएवाय (पीएम आवास योजना) 
साठf खच3 

• साव3जFनक वाहतूकसंबंVधत खच3   
 
सामाZय :शासन आ1ण कर संकलन  

मु�य देखरेख आDण कर वसुल\  
 
समाजक7याण  

• मागासवग/यांसाठf योजना 
• मeहला व बालक7याण योजना 
• युवक क7याणकार\ योजना 
• eद}यांग क7याणकार\ योजना 
 
इतर खच4 
• �कमान Lश7लक (वैधाFनक आवHयकता) 
• अि�नशमन दल 
• सामािजक सं"थांना देणगी 
• PMPML संबंVधत तुट\पोट\ eह"सा 
• यंrसामु�ी आDण घसारा  
 

  



PRO कृत पुणे महापाLलके1या आVथ3क वष3 2021-22 1या अथ3संक7पाचे सोपे Xप  
 

21 

संदभर्
 

1 भौगोLलक [Nlया सवा3त मोठf: https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/with-inclusion-of-23-villages-pmc-becomes-states-
largest-civic-body/articleshow/84006954.cms 

2 "थायी सLमतीने मंजरू केलेला अथ3संक7प: https://www.pmc.gov.in/en/STD_Committee_Budgets_2021-22 
3 इतर शहरां1या अथ3सकं7पाचा आकार:  

• मुंबई: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/bmc-unveils-rs-39038-crore-budget-keeps-tax-
structure-unchanged/articleshow/80671624.cms 

• नाLशक: https://timesofindia.indiatimes.com/city/nashik/nashik-civic-chief-presents-draft-budget-of-rs-2361-
5cr/articleshow/81074874.cms 

• नागपरू: https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/standing-panel-chief-to-present-nmc-budget-on-may-
28/articleshow/82985328.cms 

4 शहराचंी लोकसं�या: https://worldpopulationreview.com 
5 साडंपा+याबxदलची आकडवेार\: https://www.pmc.gov.in/en/drainage 
6 घनकच�याबxदलची आकडवेार\: https://www.pmc.gov.in/en/waste-management-overview 
7 !ाथLमक शाळा: https://www.pmc.gov.in/en/primary-education-department 
8 मा�यLमक शाळा: https://www.pmc.gov.in/en/secondary-and-technical-education 

                                                                    


