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नािशक महानगरपािलका, नािशक 
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मूळ अदंाजप क  

महापािलका आय#ुतांच ेिनवदेन  

 स$माननीय सभापती, &थायी सिमतीचे सव( स$माननीय सद&य व प कार बंधू 
भिगन*नो. 

महारा-. महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम-95 अ$वये,नािशक 
महापािलके1या जमा - खच3चे सन 2020-21 च े सुधारीत व 2021-22 चे मूळ अंदाज मा. 
&थायी सिमतीस सादर करीत आहे. सदर अदंाज तयार करत असतांना, महापािलकेस 4ा5त 
होणारे िविवध कर, शु7क, फी, अनुदाने व अ$य जमा ल9ात घेऊन, मनपा काय(9 ेात 
करावयाची िवकास कामे व परुवावया1या सेवासंाठी होणा=या खच3चा 4ाधा$य>म ठरवून यो?य 
ताळमेळ घालणेचा 4य@न केललेा आहे.  

शहरातील र&ते, पदपथ, उBाणपलू, जलवािह$या, मलिन:&सारण वािह$या, 
िवDुतीकरण, पिरवहन, उDान िवकास, िश9ण, वDैिकय सेवा, घनकचरा Fयव&थापन, इ. 
नागरी सिुवधाचंी पतू(ता करतानंा समतोल िवकासाचा िवचार करHयात आला आहे. रिहवासी 
तIण,  4ौढ, मिहला, Lये-ठ नागिरक, िदFयागं, मागासवगMय, उDोजक, नोकरदार अशा 
सव(च घटकानंा अपिे9त सेवा-सुिवधांची दज3@मक पतू(ता करHयासाठी महापािलका 
4य@नशील आहे. तसेच ई-गFहन($सचा 4भावी वापर कIन, सलुभ, पारदश(क व गितमान 
4शासकीय कामकाज करHयावर भर देHयात यते आहे. 

सन 2020-21 चे सधुािरत अदंाजप क  
सन 2020-21 1या मंजूर अथ(संक7पानुसार नोFहPबर 2020 पयQत1या आठमाही 

कालावधीत 4@य9 जमा झाललेा महसूल व करHयात आले7या खच3चा आढावा घेHयात आला 
आहे. तसेच उव(िरत चार मिह$यां1या कालावधीत 4ा5त होणारी जमा आिण िवकास कामावरील 
खच( गिृहत धIन, सन 2020-21 चे सुधािरत अदंाजप क तयार करHयात आल े आहे. 
@यानुसार I.739.87 कोटी आरंभी1या िशWकेसह,I. 2239.37 कोटी जमा व I. 1985.51 
कोटी खच3च े सुधािरत अंदाजप क सादर करHयात येत आहे. तसेच सन 2020-21 1या 
सुधािरत अंदाजप कानुसार अखेरची िशWक I. 253.86 कोटी दश(िवHयात आललेी आहे. 

    सन 2021-22 चे मूळ अदंाजप क  
सन 2021-22 Yा वष[चे अंदाज तयार करतांना यापवुM हाती घेतल7ेया कामाचंे 

दािय@व व जमा होणारा महसुल याचा वा&तववादी िवचार क\न, जमा खच3चे अदंाज तयार 
करHयात आले आहेत. 

- उ@प]ा1या बाबी - 
महापािलके1या महसुलाम^ये 4ाम_ुयाने जीएसटी अनुदान, मालमaा कर, नगररचना 

शु7क व पाणीपbी यांचा समावशे आहे. तसेच मालमaा उपयोिगता, िविवध सेवा व अ$य 
साधनांपासनू िमळणा=या उ@प]ांचा समावशे आहे.  
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&थािनक सं&था कर/ जीएसटी :  
महारा-. शासन राजप  असाधारण भाग चार असाधारण >मांक 55 अ$वये 

व&तु व सेवा करा1या अंमलबजावणी मुळे जकात व &थिनक स&ंथा कर रd के7याने 
&थािनक 4ािधकरणानंा भरपाई देHयासाठी अनुदान देHयाचे धोरण िनिeत केल ेआहे. 

@यानुसार सDf&थतीत दरमहा \. 84.95 कोटी अनुदान (वाiषक \. 1090.40    
कोटी) 4ा5त होत आहे. सन 2021-22 करीता @याम^ये 8% वाढ गृिहत ध\न \. 
1100.95 कोटी अनुदान 4ा5त होऊ शकेल. तसेच पढुील वषM शासनाकडून 1 % मुmांक 
शु7क अनुदाना पोटी र.\. 45.00 कोटी 4ा5त होऊ शकतील.  

उपरो#त 4माणे सन २०21-२2 म^ये महानगरपािलकेस अदंाज े I. 1147.08 
कोटी इतके उ@प] 4ा5त होईल. 

मालमaा कर : 
नािशक महानगरपािलका काय(9 ेातील मालमaांच ेअचकू व पणू( करिनध3रण करण े

आवpयक आहे. शहरातील कोणतीही मालमaा कर आकारणीिवना राहू नये, याq-टीने 
मालमaा सवr9णाच े काम हाती घेतल े असनू,सव( िमळकत*च े जी.आय.एस. मॅtपग करHयात 
येत आहे. िमळकत सFहr9णाचे काम अंतीम ट5 5यात आहे.तसेच जु$या व नFयाने कर लाग ू
होणा=या िमळकत*मधील वापर बदल, वाढीव बांधकामे,भाडेपbा इ.साठी वाढीव मालमaा कर 
लागू करHयात येत आहे. @याच4माणे सवr9णातील नवीन िमळकत*1या भोगवटादारानंा िवशेष 
नोटीसा देHयात येत आहेत. तसेच 4ा5त होणा=या हरकत*वर िनण(य घेHयात येत आहे.  

कोिवड-19 िवषाणचूा 4ादुभ[वामळेु  संपणु( देशाम^ये जमावबदंीचे (लॉकडाऊन) आदेश 
िनग(िमत के7याने, जगातील संपणू( आiथक Fयव&था ठ5प झाली असुन, @याचा पिरणाम 
भारता1या आiथक Fयव&थेवर देखील झाललेा आहे. @यामुळे नािशक शहरातील सपंणु( 
औDोिगक 9े , बांधकाम Fयवसाय, शतेी Fयवसाय व Fयापारी बाजारपठे पणु(त: बदं अस7या 
कारणा&तव @याचा पिरणाम मालमaा कर वसलुीवर िदसनु आललेा आहे. सन 2020-21 चे 
वसुली इ-टांक पणु( करणे >म4ा5त अस7याने, नािशक महानगरपािलकेने मा. महासभे1या 
मा$यतेने िनयम 41 अ$वये लागु असललेी शा&ती व इतर फी वर सवलत देणे व इतर 
सवलतीची योजना राबिवHयात आली. 

मालमaा करा1या सलुभ भरHयासाठी महापािलके1या २२ नागरी सिुवधा कP mांम^ये 
रोख, धनादेश, >ेिडटकाड(, डेिबटकाड( यांwारे कर भरHयाची सिुवधा उपलxध आहे. 
www.nmctax.in या संकेत&थळावर तसेच NMC e-Connect मोबाईल अॅपवर नेटबtँकगwारे 
ऑनलाईन कर भरHयाची सुिवधा उपलxध कIन देHयात आललेी आहे. तसेच थकबाकीदार 
िमळकतधारक यांना मालमaा कर भरणेबाबत SMS wारे 4ितमहा सिुचत करणते येत आहे. 
मालमaा कराचा भरणा  मालमaाकर थकबाकी ना-हरकत दाखला, मालमaा ह&तांतरण न�द 
4माणप , वारसा ह#क मालमaा ह&तांतरण 4माणप , िडमांड उतारा, िरFहीजन उतारा या 
ई-सेवा नागिरकांना उपलxध कIन देHयात आले7या आहेत.  
 
नगररचना शु7क : 

 नगर िनयोजन िवभागामाफ( त 4ाम_ुयाने बांधकाम परवानगी, भोगवटा दाखला, 
ता@परुता व अंितम अिभ$यास व झोtनग दाखला इ. 4कार1या सेवांकिरता शु7क आकारHयात 
येतात. नािशक शहरा1या िवकास योजना आराखडयास मा. शासन अिधसचुना >मांक 
िटपीएस-1116/सीआर.140 (अ)/2016/निव-9, िदनाकं 9 जानेवारी 2017, एम-78 अ$वये 

सन 19-20 
4@य9 1002.01 

सन 20-21 
सूधारीत 1038.82 

सन 21-22 
4&तािवत 1147.08 

 

सन 19-20 
4@य9 299.68 

सन 20-21 
सूधारीत 137.32 

सन 21-22 
4&तािवत 453.08 

• मनपा &व:उ@प] व  
• मा.शासनाकडे जमा करHयात 

येणा=या  बाधंकाम खच3वर 
आधारीत उपकर सिहत एकुण 
उ@प] 

 

सन 19-20 
4@य9 135.60 

सन 20-21 
सूधारीत 110.47 

सन 21-22 
4&तािवत 170.73 

• मनपा &व:उ@प] व 
• मा.शासनाकडे जमा 

करHयात येणा=या  
बाब*सहीत एकुण उ@प] 
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मंजुरी िमळालेली आहे. तसचे महारा-. शासनामाफ( त िद. 03/12/2020 रोजी एकि कृत 
िवकास िनयं ण व 4ो@साहन िनयमावली - 2020 देखील मंजूर करHयात आललेी आहे. 
 एकि कृत िवकास िनयं ण व 4ो@साहन िनयमावली - 2020 नुसार अनु�ये एकूण 
चटई 9 े िनदrशांक यात वाढ करHयात आललेी आहे. तसचे अितिर#त चटई 9 े 
िनदrशांकासह रिहवासी 9 ेाकिरता 60% व Fयवसायीक बांधकाम 9 ेाकिरता 80% सहायक 
अितिर#त (Ancillary Premium) 9 े िनदrशांक मंजूर करHयात आला आहे. यामळेु बांधकाम 
4क7प मंजूर करतेवळेी िवकास शु7काwारे उ@प] वाढीस मोठया 4माणावर मदत होणार आहे.  
 नािशक महानगरपािलका 9े ातील अनेक 4क7पांची मंजूरी िवकसन धारकांनी 
शासनाकडून मंजूर होऊन येणा=या एकि कृत िवकास िनयं ण व 4ो@साहन िनयमावली 2020 
1या अनुषंगाने थांबिवलेली होती. सदर 4क7पे आता मंजूरीस येणार आहे. तसेच सDf&थतीत 
4गतीत असललेे अनेक बांधकाम 4क7प एकि कृत िवकास िनयं ण व 4ो@साहन िनयमावली 
- 2020 मधील अनु�ये एकूण चटई 9 े िनदrशाकं, अितिर#त चटई 9 े िनदrशाकं आिण 
सहायक अितिर#त चटई 9 े िनदrशाकं अशा वाढीव बांधकाम 9 ेाकिरता पनुe: सुधािरत 
मंजूरीस येणार आहे. @यामूळे देखील मोठया 4माणावरील िवकास शु7क वसूल होऊन नािशक 
महानगरपािलके1या उ@प]ात भर पडणार आहे.      
 वरील बाब*चा िवचार करता सन 2021-22 चे अदंाजप काम^ये नगर रचना 
िवभागाकिरता ठरवुन देHयात आलेले उिD-ट 4ा5ती करणे श#य होईल. 

 
पाणीपbी : 

नािशक महानगरपािलके1या अनेक कत(Fयांपकैी नागिरकांना पाणी परुवठा उपलxध 
कIन देणे ही अ@यंत मह@वाची मलूभतू सेवा आहे. @यामुळे याकडे 4ाधा$याने ल9 देणेत यते 
आहे. याम^ये महानगरपािलकेस गंगापरू धरण, मुकणे धरण व दारणा नदीवरील चेहेडी येथील 
बधंा-यावIन पाणी परुवठा होतो.  

नािशक महानगरपािलकेने सWागार नेमनू पाणी लखेापरी9ण (Water Audit) 
करHयात आललेे असनू 4ा5त अहवालानुसार िहशोबबाहय पाणी (NRW) 44 ट#के आहे अस े
िनदश(नास आले आहे. सदर अहवालानुसार सदर NRW हा म_ुयत: सD:f&थतीतील नळ 
जोडणीला असललेी मेकॅिनकल टाईप जलमापके नादुI&त असणे, 4@य9 वापराप9ेा कमी 
िरड*ग दाखवणारे जलमापके tकवा नळ जोडHयांची असललेी स_ंया व देयके �ाहकांपयQत 
पोहचिवणे वळेेत पणू( न होणे इ@यादी कारणांमुळे सरासरी 4माणे tकवा चकुी1या प^दतीने व 
कमी आकारणी कIन िबल े देणे यामुळे अ4@य9 तूट िदसनू येते. तसेच जलशु^दीकरण 
कP m,िवतरण Fयव&थेतील पाणी गळती व अनािधकृत नळ जोडणी, पाणी चोरी इ@यादी मुळे 
4@य9  झाललेी तूट इ@यादी िमळून 44 ट#के पयQत NRW  वाढललेा िदसतआहे.  

िहशोबबाहय पाणी कमी करHयासाठी &माट( िसटी अतंग(त &माट( िमटर बसिवणे व 
SCADA काय(4णाली लावणे इ@यादी 4&ताव घेHयात आललेा आहे तसेच अनिधकृत नळ 
जोडHया खंडीत करावयाची व दंडा@मक कारवाई क\न िनयमीत करHयाची काय(वाही करणे 
आवpयक आहे 

सD:f&थतीत दरवषM पाणी परुवठा करHयासाठी दुI&ती व देखभाल खच( पाणीपbी 
वसुलीप9ेा जा&त अस7यामुळे जमा व खच3त तफावत आहे. हे सव( करत असतांना 
मा.महारा-. शासना1या नगरिवकास िवभागाकडील िदनाकं 02/08/2010 रोजी1या िनग(िमत 
शासन िनण(या$वये पाणी परुवठा यं णा ना नफा ना तोटा त@वावर चालिवणे आवpयक आहे. 

सन 19-20 
4@य9 52.23 

सन 20-21 
सूधारीत 40.00 

सन 21-22 
4&तािवत 75.00 
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@यामळेु पाणी परुवठा योजना चालिवणेसाठी येणारा खच( �हणज े पाणी उ@पादन खच( भIन 
काढणे इतपत उपभो#ता आकार (पाणीदर) लावणेबाबत सुचना केली आहे. या शासन 
िनण(याम^ये िविहत माग(दश(क त@वानुसार पाणीपbीचे दर Fहॅ7यमेु.ीक (volumetric) प^दतीने 
आकारणे याव े असे नमूद केले आहे. देखभाल दुI&ती काय(9म करणेच े q-टीने तसचे कमी 
पाणी वापर करणा=या नागिरकांना @यां1या वापराएवढेच दर लावून जनतेवर जा&त कराचा 
बोजा न लावता जो जा&त पाणी वापरेल @यालाच पाणी वापरानुसार जा&त दर हे टेिल&कोिपक 
(Telescopic) रेटचे व इf#वटेबल ॲ#सेसचे $यायत@व व वापरानुसार दर (User Charges) हे 
त@व वापIन नवीन कररचना करणे आवpयक आहे. नािशक मनपाने सन 2009-10 पासून 
पाणीपbी दराम^ये वाढ केललेी नाही. @यामळेु स^या अf&त@वात असल7ेया दरानुसार सन 
2021-22 चे उdी-ट जलगळती थांबिवणे NRW कमी करणे, अनिधकृत नळ जोडणीवर 
कारवाई करणे व थकबाकी वसलु करणे इ.मा^यमातून सा^य करHयात येईल.  

 
जािहरात व परवाने िवभाग : 

 चालु  आiथक  वष3म^ये  कोिवड-19 या  ससंग(ज$य  रोगा1या  4ादुभ3वामूळे   देशभर  
झाले7या  लॉकडाऊनचा  पिरणाम   मनपा1या  वसूलीवर  देखील   झाललेा  आहे.  मनपा  
मालकीचे  एकूण  61  शॉtपग  सPटर असनू @याम^ये 2074 गाळे व 851 ओटे आहेत. 

तसेच, सदर  गाळयाचंी  मागणी, वसलूी  व थकबाकीची अDावत मािहती उपलxध  
होणेकामी  व  गाळेधारकांना िवनािवलंब  िबले  पोहोच  करणेकामी  सगंणकीकरण आ�ावली  
काय3f$वत करणेत आललेी असनू, सगंणकीय  मागणी   िबले  पोहोच  कIन,  @याFदारे 
वसूलीचे 4माण वाढिवHयाचा मानस आहे. सदर शॉtपग सPटरमधील गाळेधारकांना आवpयक 
असणा=या सोयी  सिुवधा  पुरिवणेत  येणार असनू, सदरचे गाळे बाजारभावा4माणे ई-
िललावाFदारे  देणेत  येणार आहे.  जणेेकIन  उ@प]ात  वाढ  होईल. तसचे नैसiगक  $याय   व   
समानते1या   त@वाचे   देखील  पालन  होईल. 

Fयवसाय  परवा$यां4माणेच  शहर  स दयMकरणा1या  q-टीकोनातुन  िविवध जािहरात 
मा^यमे (Hoarding) उभारणेबाबत  तसेच  िवदयुत  खांबावंर  जािहरात  करणेबाबतची  िनिवदा  
4ि>या  राबवून  महानगरपािलकेस  भरीव उ@प]  4ा5त  कIन   देHयाचा  4य@न   केला  जात  
आहे.  तसेच मनपाचे  मालकीचे  अिधकृत  जािहरात  होड¢ग  करीता   नFयाने  जागा  शोधुन  
@याFदारे  मनपाचे  उ@प]  वाढिवणेचे  4य@न  केले  जाणार  असनु  नFया  जागा शोधतानंा  
शहर  िवmुपीकरण  होणार  नाही  याची  देखील  काळजी  घेतली  जाणार  आहे.  तसेच 
अनिधकृत  जािहरात होड¢ग  शोधुन @यां1यावर दंडा@मक &वIपाची  तसचे  ते अित>मण 
िवभागा1या मदतीने  हटिवणे बाबतची  कारवाई 4&तािवत  असनु  शहरातील  अनिधकृत  
होडMगमुळे  होणारे  िवmुपीकरण  थांबिवले  जाणार आहे. जािहरात  होडMग1या परवानाकरीता  
ऑनलाईन  सुिवधा  उपलxध  कIन  देणेत  आललेी  आहे. 

महारा-. महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 313 अ$वये महानगरपािलका 
9 ेाम^ये Fयवसाय करणा=या नागिरकांनी  आवpयक  @या  परवान?या  घेणे  बधंनकारक  आहे.  
तथािप, आतापयQत  अशा  परवाना  शु7काची आकारणी  करणेत  आललेी  नाही.  तथािप, या  
वष[त  परवाना  शु7काचे  वसुलीची  अंमलबजावणी  करणेत  येणार असनु  @याFदारे  
महानगरपािलकेस  उ@प]  4ा5त  होणार  आहे.  Fयवसाय  परवाना  देHयाची  4ि>या  पारदशM  
व  सुलभ करHयासाठी परवाना देHयाची, नुतनीकरणाची सिुवधा ऑनलाईन उपलxध कIन   

सन 19-20 
4@य9 1.71 

सन 20-21 
सूधारीत 0.43 

सन 21-22 
4&तािवत 6.50 
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देHयात  येणार  आहे. तसेच याकरीता आवpयक  कागदप ांची  सं_या  मोजकीच   ठेवHयात  
आललेी  आहे. 

खच31या बाबी  
महानगरपािलकेस 4ा5त होणा=या उ@प]ातून खच31या बाब*ची 4ाथिमकता 

ठरिवतांना आधुिनक सोयी सुिवधांयु#त र&ते, पाणी पुरवठा, मलिनःसारण Fयव&था, 
वैदयकीय I?णालये, साव(जिनक &व1छता व घनकचरा Fयव&थापन,नदी 
&व1छता,पिरवहन सेवा, उDाने, ि>डांगणे, मिहलांसाठी सुिवधा, पय3वरण व गोदावरी 
संवध(न इ. बाब*चा िवचार करHयात आलेला आहे. 

 
साव(जिनक बांधकाम :  
मु_य  र&ते/अंतग(त र&ते िवकिसत करणे : 

शहरातील िविवध िठकाणी भागात रिहवाशासंाठी वाहतुक सलुभ होणे1या q-टीने 
र&@यांचे अ&तरीकरण करणे, खडी1या र&@यांचे डांबरीकरण करणे व नFयाने िवकिसत 
झाले7या वसाहत*म^ये खडीचे र&ते तयार करHयाचे कामाचे िनयोजन करणेत आल े असनू 
िविवध िवभागातील खडीकरण, डांबरीकरण, काँ>ीटीकरण करणेची कामे हाती घेणेत 
आललेी आहेत सदर कामे काय3रंभ &तरावर असनू मदुतीत कामे पणु( करणेचा मानस आहे. 
तसेच सातपरू व अंबड औDोिगक वसाहत*मधील र&@यांची सIु असललेी कामे पणु( करHयाच े
िनयोजन आहे. 

र&@यांची कामे करतांना िवकास आराखडयानुसार Iंदी व मंजूर ल-ेआऊट मधील 
र@यांची Iंदीचा (Right of Way) िवचार करणे गरजचेे आहे. तसेच आवpयक गाडीमाग3ची Iंदी 
(Carriage Way), पाणी िनचरा जलिन:&सारण Fयव&था, यटुीिलटी ड#ट¦, फुटपाथ इ. 
सुिवधांचा अतंभ3व कIन, शहर व आजूबाजू1या खेडयातील नागिरकांना सFुयवf&थत सुिवधा 
देHयाचा मानस आहे. @याच4माणे 4ाधा$याने जोडर&ते (Missing Link) िवकास करणेच े
िनयोजन करणेत  आललेे आहे. 
इमारत बांधणे : 

नािशक पुव( िवभागातील स. नं. 242 नािशक पवु( िवभागीय काय3लयासाठी 
4शासकीय इमारत बांधणेचे तसचे गंगापरु रोड येथील स. नं. 450 येथे नाटयगृह बांधणेच े
4&तािवत आहे. 
 
 
पलु व साडंव ेबांधणे : 

नािशक शहरातील वाहतुकी1या क�डी1या q-टीने वद(ळी1या िठकाणी पलु व सांडव े
बांधणे अतंग(त नवीन नािशक िवभागात उBाणपलु ि मुतM चौक िसटी सPटर मॉल यथेे 
उBाणपलु, नािशक पिeम िवभागात मायको सक( ल येथे उBाणपलु बांधणेचे काम 4&तािवत 
करणते आललेे आहे. या आiथक वष3त मनपा हdीतील िविवध खेडयांमधील नाले, कॅनाल1या 
जागा यावIन दळणवळण सलुभतेकिरता िविवध िठकाणी पलु व सांडव ेबांधणे, गँबीयन वॉल 
बाधणे, सी.डी.वक(  बांधणेची कामे 4&तािवत आहे. 
 

सन 19-20 
4@य9 139.80 

सन 20-21 
सूधारीत 108.50 

सन 21-22 
4&तािवत 210.00 

*भांडवली खच(  
 

सन 19-20 
4@य9 8.85 

सन 20-21 
सूधारीत 12.00 

सन 21-22 
4&तािवत 15.00 

*भांडवली खच(  
 

सन 19-20 
4@य9 4.49 

सन 20-21 
सूधारीत 6.00 

सन 21-22 
4&तािवत 18.00 

*भांडवली खच(  
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&मशानभमू*ची सधुारणा/नुतनीकरण : 

सDाf&थतीत करोना ससंगQ व इतर संसगQ आजारामळेु मृ@यचुे 4माणे वाढ7याने तसचे 
पय3वरणाचे 4दुषण टाळणेकामी पचंवटी, नवीन नािशक आिण नािशकरोड िवभागात िवDतु 
शवदािहनीचे काम हाती घेणेत येणार आहे. तसचे अ7पसं_याकं समाजा1या &मशानभमु*ची 
/दफनभमु*ची सुधारणा व नुतनीकरण करणेत येत आहे. याFयितिर#त &मशानभमुी 
पिरसरातील िपHया1या पाHयाची Fयव&था, नातेवाईक/नागिरकासंाठी बठैक Fयव&था इ. 
सुिवधा परुिवणेबाबत िवशेष द9ता घेणेत येत आहे.  
Fयावसाियक माकr ट उभारणी :  

सातपरू गावठाणातील छ पती िशवाजी मंडई म^ये फळभाजी Fयवसाियकांसाठी 
नवीन ओटे बांधणे, तसचे िविवध िठकाणी वाढीव माकr ट उभारणेचे िनयोजन करणेत आलले े
आहे.  सन 2020-21 1या सधुािरत अदंाजप कात र#कम \. 2.26 कोटी व सन 2021-22 
करीता र#कम \. 05.00 कोटी तरतुद धरHयात आली आहे. 
मिहलांसाठी जलतरण तलाव बाधंणे : 

नवीन नािशक मधील सFहr नं. 219 म^ये मिहलासंाठी &वतं  जलतरण तलाव 
4&तािवत असनू @यासाठी र.\. 1 कोटी 45 ल9ची तरतुद धरHयात आली आहे. 

 
पाणी पुरवठा Fयव&थापन व यां ीकी : 

नािशक शहरा1या गरजपेैकी 70% पाणी गंगापरू धरणातुन व 20% पाणी मकुणे 
धरणातुन तर 10% पाणी दारणा नदीवरील चेहडी बधंा=यातुन उचलHयात येते. शहरातील 
सात जलशु^दीकरण कP mात @यावर 4>ीया क\न स�प पपं/एमबीआर माफ( त पाणी ईएसआर 
म^ये घेतले जाते. ईएसआर मधून जलिवतरण वािह$याwारे पाणी परुवठा करHयात यतेो. 
सDf&थतीत 7 जलशु^दीकरण कP m, 7 व 110 एमबीआर/ ईएसआर/जीएसआर wारे सुमारे 
2229 िक.मी.जलिवतरण वािह$यातुन पाणी िवतरण करHयात येत आहे.साधारणत: शहरात 
सुमारे 500 दशल9 िलटर पाणी परुवठा करHयात येतो. 

सDf&थतीत �ाहक पाणी मीटर मॅकेिनकल बी-टाईपचे असून ते लवकर नादु\&त 
होतात. तसेच पाणी वापर देयकांत नागरीकांना सरासरी िबल आकारणी होते.  पाणी 
वापरानुसारच देयक आकारणी होHया1या q-टीने &माट( िसटी 4क7पांतग(त शहरातील सव( नळ 
जोडHयानंा AMR सिुवधेसह जलमापके बसिवHयात येणार आहेत. SCADA (Supervisiory 
control & Data Acquisition) व AMR (Automated Meter Reading) जलमापकांसाठी 
&माट( िसटी 4क7पात तरतुद करHयात आली आहे. तसेच गावठाण भागातील जु$या 
जलवािह$या पाणी गळती, असमान पाणी परुवठा व दुषीत पाणी सम&ये1या पिरमाज(नसाठी 
&माट( िसटी 4क7पातंग(त �ाहकांना 24 x 7 पाणी परुवठा करHयाची योजना राबिवHयात येत 
आहे. जु$या व खराब झाल7ेया जलवािह$या काढून निवन जलवािह$या टाकHयात येणार 
आहेत. तसेच एकूण 17 निवन जलकंुभ बांधून @याwारे 24 x 7 पाणी परुवठा करHयाचे िनयोजन 
आहे. 

सन 19-20 
4@य9 67.78 

सन 20-21 
सूधारीत 100.30 

सन 21-22 
4&तािवत 127.17 

*भांडवली व महसुली खच( 
(आ&थापना वगळून) 
 

सन 19-20 
4@य9 3.22 

सन 20-21 
सूधारीत 3.75 

सन 21-22 
4&तािवत 8.00 

*भांडवली व महसुली खच( 
(आ&थापना वगळून) 
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तसेच जलशु^दीकरण कP m दु\&ती, निवन िवतरीका व जलकंुभासह पाणी परुवठा 
िवतरण Fयव&थेतील सुधारणेसाठी र.\. 226 कोटी खच3चा 4क7प अहवाल (DPR) अमतृ 
योजनेअतंग(त िनधी िमळणेसाठी शासनास सादर करHयात आला आहे.  

पाणी परुवठा िवतरण Fयव&था Distribution System) सुधारणे1या q-टीने 
मनपािनधीतुन िवकसीत होणा=या भागातील जलकंुभ व िवतरण वािह$यांची कामे पणू( करणे, 
िवतरण वािह$या नसल7ेया भागात जलवािह$या टाकणे तसेच जु$या िवतरीका बदलणे. तसेच 
नािशक रोड िवभागासाठी गंगापरू धरणातुन रॉ वॉटर घेणेसाठी गांधीनगर जलशु^दीकरण ते 
नािशक रोड जलशु^दीकरण कP mापयQत निवन डी. आय. पाईप लाईन टाकणे. तसचे 
नािशकरोड येथील 23 एम एल डी 9मते1या जलशु^दीकरण कP mाची दु\&ती व नुतनीकरण 
करणे, @याच4माणे पचंवटी िवभागातील जु$या जलशु^दीकरण कP mाच े नुतनीकरण करणे या 
कामांना 4ाधा$य देHयात येत आहे. 

 
मलिन:&सारण Fयव&थापन व यां ीकी  : 

मलवािहका टाकणे - नािशक मनपा 9 ेात 6 िवभागा1या एकुण 210 िक.मी. लांबी1या 
मलवािहका टाकणेची कामे पणु(@वा1या माग3वर आहेत. आजिमतीस नािशक महापािलका 
9 ेात एकुण 1798 िक.मी. लांबी1या मलवािहकांचे जाळे िनम3ण करणेत आललेे आहे.    

अf&त@वातील तपोवन व आगरटाकळी तसेच चेहेडी व पचंक येथील मलिन:&सारण 
कP mाचे निवन मानांका4माणे सुधारणा करणे या कामाचंा सिव&तर 4क7प अहवाल मंजुरी 
करीता शासना1या पय3वरण िवभागाकडे सादर करणेत आला असनु रा-.ीय नदी संवध(न 
संचालनालयाकडे मंजुरीसाठी पाठपरुावा करणेत येत आहे. तसेच निवन िवकसीत भागात 
मलवािहका टाकणे व अf&त@वातील जु$या मलवािहकांची सुधारणा करणे 4&तािवत आहे. 

अमतृ योजना:- कP m शासन परु&कृत अमृत अिभयानाअतंग(त गंगापरु गांव येथे 18 
द.ल.िल. 9मतेचे मलिन:&सारण कP m, 4.50 द.ल.िल. 9मतेचे मलजल उपसा कP m बांधणे, 
िचखली नाला येथे 25 द.ल.िल. 9मतेचे मलजल उपसा कP m बांधणे व tपपळगांव खांब 
32द.ल.िल. 9मतेचे मलिन:&सारण कP m बांधणे व 55 द.ल.िल. 9मतेचे मलजल उपसा कP m 
बांधणे या कामांना अनु>मे 2879.19 व 5346 ल9 यास कP m शासनाची मंजरुी िमळाली आहे. 
सदर कामापकैी गंगापरु गावं येथील मलिन:&सारण कP mाचे काम पणु( झाले असनु माहे 
आ#टोबर 2020 पासनु पणु( 9मतेने सदर 4क7प काय3f$वत करणेत आललेा आहे.  तसचे 
tपपळगांव खांब येथील 32 द.ल.िल. 9मतेचे मलजल 4ि>या कP m बांधणेचे काम 4गतीपथावर 
असनु 55 द.ल.िल. 9मतेचे मलजल उपसाकP m बांधणेचे काम पणु( झाल ेअसुन सदरचा 4क7प 
माहे माच( 2021 पावतेो पणु( करणेचे उिD-ट आहे.  

कP m शासना1या जएेनएनयआुरएम (JNNURM) 4क7पातंग(त तपोवन मलिन:सारण 
कP mाम^ये बायोगॅस इिंजन बसिवHयात आले आहे.  @यातून तयार होणारी वीज मलिन:सारण 
कP mासाठी वापरHयात येत आहे. सदर िठकाणी 78 व 52 दलिल 4ितिदन 9मतेची दोन 
मलजलिन:सारण कP mे काय3f$वत आहेत. गंगापरू येथे १८ दलिल 9मतेचे मलिन:सारण कP m 
बांधून काय3f$वत करHयात आललेे आहे. तसचे tपपळगांव खांब येथे ३२ दलिल 9मतेचे 
मलिन:सारण कP m बांधणी1या कामापकैी मलजल उपसा कP mाचे काम सुI करHयात आले आहे.   

पॉवर फॅ#टर इ$सfे$टFह - मनपाचे सव( जलशु^दीकरण कP m, पंप*ग &टेशन व 
मलशु^दीकरण कP m येथे महािवतरण कंपनीचे उ1च दाबाच ेवीज कने#शन आहेत.  सव( कP mांवर 

सन 19-20 
4@य9 65.40 

सन 20-21 
सूधारीत 88.46 

सन 21-22 
4&तािवत 118.48 
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पॉवर फॅ#टर म^ये सधुारणा कIन वीज िबलातं बचत करHयात येत आहे. @यामुळे वीज िबलांत 
बचत होऊन मनपाचा आiथक फायदा होतो. 

 
िवDुत Fयव&था : 

नािशक महानगरपािलका 9े ातील मनपा1या र&@यांवर अf&त@वात असले7या 
पथदीप सfु&थतीत ठेवणे, पथदीप सुधारणा करणे तसेच Lया िठकाणी पथदीपांची Fयव&था 
नाही अशा िठकाणी निवन पथदीप पोल उभाIन पथदीपांची Fयव&था करणे, वाहतूक 
&वयंचलीत यं ना बसिवणे, मनपाचे काय3लये, \?णालये, शाळा इमारती इ@यादी िठकाणी 
िवDुतीकरण करणे, सीसीटीFही बसिवणे इ@यादी सिुवधा उपलxध कIण देणेत येत असनु सदर 
कामे 4&तािवत आहेत. 

मा.महारा-. शासनाने उज3 बचतीचे धोरण लागू के7यामळेु सन २०१७-१८ व २०१८-
१९ या वष3त शासनाने िनदrिशत के7या4माणे पथिदFयांम^ये वीज बचती1या प^दती1या अवलंब 
सु\ असनु @यानुसार Smart Lighting चा 4&ताव मा.महासभा व मा. &थायी सिमती कडुन 
मंजुर क\न घेणेत आला आहे. 

नािशक महानगरपािलकेमाफ( त संपणू( नािशक शहरातील अf&त@वात असलले े
पारंपारीक पथदीप बदलणे, साव(जिनक खाजगी सहभागातुन (PPP त@वावर) &माट( &.ीट 
लाईट बसिवणे व CCMS (Common Control Monitoring System) 4णाली काय3f$वत 
करणेसाठीचा 4क7पाचे कामकाज चालु केले आहे. सदर1या 4क7पाम^ये मनपाची कोणतीही 
भांडवली गुतंवणकु नसुन सदरचे काम माच( २०२१ पयQत पणु( करHयाचे 4&तािवत आहे. या 
4क7पाम^ये पथिदप सेव ेम^येही सुधारणा होवुन शासनाचा National Lighting code SP ७२: 
२०१० 4माणे 4काशाचा &तर राहणार आहे. @यामुळे 4@य9 िवज1ेया वापराम^ये व पथिदप 
देखभाल दुI&ती1या खच3म^ये बचत होणार आहे. अ@याधुिनक CCMS (Common Control 
Monitoring System) 4णाली वापरणेत येणार अस7याने कामकाज पारदश(कपणे व मानवी 
ह&त9ेपािशवाय पार पाडणे श#य होणार आहे. या 4णालीमळेु लाईट चालु व बदं करणे1या 
वळेा िनध3रण करणे व नादुI&त झाललेे पथिदप दुI&त करणे बाबत िरअल टाईम मािहती 
उपलxध होऊन नागिरकानंा वळेीच दजrदार सवेा उपलxध होतील.  

मनपा1या PPP त@वावरील &माट( लाईट*ग 4क7पाचे ८०% काम यश&वीपणे पणु( 
झालेले आहे, उव(िरत काम 4गतीपथावर आहे, या 4क7पामळेु मनपाची पथिदव े दुI&ती 
साही@य खरेदीपोटी होणारे वाiषक ४.०० कोट*ची बचत होणार आहे, तसचे वाढल7ेया पथिदप 
सं_येमळेु @यां1या दुI&तीकामी लागणा=या अितिर#त मनु-यबळ खच3त वाiषक ३.०० कोटीची 
बचत होणार आहे. याFयितिर#त बचती1या र#कमेमधनु ५ % िह&सा मनपास िमळणार आहे.  

नािशक शहरा1या काही भागांम^ये अजुनही र&@यांवर पथिदप नाहीत. तसचे काही 
िठकाणी िवDतु खांबां1या सलगतेम^ये खंड पडलेला आहे. @याकिरता आवpयक िठकाणी 
िवDुत पोलची उभारणी करणे व पथिदप Fयव&था सुधारणा करणे तसेच शहरात १५ ते २० 
वष3पवुM बसिवललेे गंजलेल/ेखराब पथिदप/ पोल बदलHयाची आवpयकता आहे. @यासाठी 
अंदाजप कात आवpयक तरतुद करHयात आली आहे.  

नािशक मनपा माफ( त शहरात िविवध चौकांम^ये ४७ िठकाणी &वयंचलीत .ॅफीक 
िस?नल काय(f$वत आहेत. सन २०२१-२२ म^ये नािशक मनपा अब(न मोिबलीटी सेल1या 
सुचने4माणे िस?नलची िठकाणे/चौक 4&तािवत करणेत येणार आहे. 

सन 19-20 
4@य9 13.62 

सन 20-21 
सूधारीत 10.18 

सन 21-22 
4&तािवत 25.74 
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ITMS (Intergrated Traffic Management System) शहरातील &वयंचलीत वाहतुक 
िस?नल यं णेचे नािशक &माट( िसटी कंपनी व शासनाची महा-आयटी कंपनी माफ( त 
नुतनीकरण करणेचे काम चालु करणेत आललेे आहे. सदर1या िस?नलवर CCTV कॅमे=याची 
Fयव&था केली जाणार असनु @याचे िनयं ण पंचवटी &माट( िसटी काय3लयातील ICCC म^ये 
राहणार आहे. 

नािशक मनपा &माट( िसटी माफ( त RESCO (Renewable Energy Service 
Company) मॉडेल नुसार मनपा काय3लये, I?णालये व इमारतीवर सोलर Iफ टॉप 
बसिवणेचा पथदशM 4क7प हाती घेणेत आललेा आहे. सDf&थतीत मनपा साधारणपणे र.I.११ 
4ती युिनट 4माणे वीज खरेदी करत आहे. सोलर 4क7पा अतंग(त आगामी २५ वष3साठी 
मनपास र.I.४.५९ 4ती यिुनट 4माणे सोलर वीज 4ा5त होणार आहे. अशा 4कारे मनपा1या 
Iफ टॉप बसिवणेसाठी मनपाने SECI (कP m् शासना1या गाईड लाई$¦) नुसार पॉवर पचrस 
करारनामा केललेा आहे. मनपाची मु_यालये, िवभागीय काय3लये व फायर &टेशन यांचे Iफ 
टॉप वर सोलर पनॅल बसवुन झाललेी आहे. उव(िरत िठकाणी काम 4गतीपथावर असुन 
या4क7पामुळे मनपाची वीजिबलात वाiषक अदंाज ेर.I. १.००कोट*ची बचत होणार आहे.  

 
काय(शाळा Fयव&थापन : 

नािशक महानगरपािलके1या साव(जनीक आरो?य िवभागाकरीता ॲ�xयुलं$स खरेदी 
करHयाचे िनयोजन आहे. तसेच साव(जनीक आरो?य अिभयांि की िवभागाकरीता छोटी जटे*ग 
4ेशर गाडी घेणे कामी िवभागातंग(त तरतूद करHयात आललेी आहे. तसचे साव(जनीक आरो?य 
अिभयांि की (पाणी परुवठा) िवभागासाठी वॉटर टँकर खरेदी करणे बाबत तरतूद करHयात 
आललेी आहे. 

सदर कामांकरीता सन 2021-22 चे अथ(संक7पात परेुशी तरतूद धरणेत आललेी 
आहे. 
 
मािहती व तं �ान : 
ई- गFहन($स E- Governance - 

मा. महारा-. शासनाचे ई-4शासन धोरण २००१ अ$वये नािशक महानगरपािलके1या 
संगणकीकरणा1या कामकाजात मािहती व तं �ानाचा आिधकािधक वापर कIन दैनंिदन 
कामकाजात सुस ुता, गतीमानता व पारदश(कता 4&थािपत करHयाचा नािशक 
महानगरपािलका 4शासनाचा मानस आहे. 

नािशक महानगरपािलका जवैीक कचरा िव7हेवाट 4क7प Fयव&थापन व शु7क 
संकलनाकरीता ऑनलाईन संगणकीय काय(4णाली िवकिसत करHयाचे 4&तािवत असुन 
जणेेकIन वDैकीय आ&थापना तसचे वDैकीय Fयावसाियकानंा जवैीक कचरा िव7हेवाट 
4क7प सभासद शु7क व मािसक श7ुक, ितमाही, सहामाही व वाiषक शु7क सगंणकीय 
काय(4णालीwारे भरHयाची सिुवधा उपलxध कIन देता येईल. 

मा. शासन िनण(य पिरप क >मांक सीओएम २०१२/4.>.२५/२०१३ संगणक क9, 
िदनांक ०५/०५/२०१४ अ$वये िवभागातील कामकाजात ई-ऑिफस 4णालीचा वापर करणे, 
तसेच @याची अमंलबजावणी करणेबाबत नमदु केललेे असनु नािशक महानगरपािलकेत ई-
एलएफएमएस 4णालीची 4भावी व काटेकोर अंमलबजावणी सIु असुन सदर काय(4णालीच े
अप�ेडेशन करHयाचे 4&तािवत आहे. 

सन 19-20 
4@य9 

6.44 

सन 20-21 
सूधारीत 

9.32 

सन 21-22 
4&तािवत 

15.00 
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3.03 

सन 21-22 
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नािशक महानगरपािलका समाजक7याण िवभागांमाफ( त िदFयांग बांधवांकरीता 
राबिवHयात येणा=या िविवध क7याणकारी योजनांच े तसचे मिहला व बालक7याण 
िवभागांमाफ( त मिहला व बालकांकरीता राबिवHयात यणेा=या िविवध क7याणकारी योजनाचं े
संगणकीकरण कIन सगंणकीय काय(4णालीwारे एका f#लकसरशी िविवध क7याणकारी 
योजना उपलxध कIन देHयाचा मनपाचा मानस आहे, जणेेकIन मनपामाफ( त राबिवHयात 
येणा=या िविवध क7याणकारी योजनांची मािहती ता@काळ उपलxध कIन देता येईल तसचे 
योजनाचंे तपशील व अज(, आवpयक कागदप े तसचे अज( f&वकृती व त»अनुषंिगक बाब*ची 
मािहती हया ऑनलाईन सगंणकीय काय(4णालीwारे देHयाचे 4&तािवत आहे.  

मा. महारा-. शासन, साव(जिनक आरो?य िवभाग, शासन िनण(य >माकं ईजीFही-
२०१७/4.>.०८/ई-गFहन($स, िदनाकं १६ जुन २०१७ म^ये नमुद केलनुेसार साव(जिनक 
आरो?य िवभागांतग(त परुिवHयात येणा=या वDैकीय सिुवधाचंे ई-गFहन($स1या मा^यमातुन 
सुलभीकरण कIन वDैकीय सेवा हया जलद व 4भावीिर@या परुिवHयाचे 4&तािवत आहे, 
@यानुसार 4&तािवत ई-हॉ&पीटल मॅनेजमPट (HMIS) हया सगंणक 4णालीचा वापर 4ायोिगक 
त@वावर नािशक महानगरपािलके1या एका 4सतृीगृहाम^ये करHयात येत आहे, सदर योजनेची 
अंमलबजावणी ट55याट55याने सव( मनपा I?णालयातं करHयात येणार आहे, सदरहु ई-
हॉ&पीटल (HMIS) सगंणक 4णालीचा वापर कIन मनपा I?णालयातं दजrदार सेवा परुिवणे 
तसेच काय(9मतेत वाढ कIन हॉ&पीटल सेव1ेया अ@यावpयक कामकाजावर  4शासकीय 
िनयं ण ठेवणे श#य होणार आहे.  

 
पय3वरण व गोदावरी संवध(न  

नािशक मनपा 9 ेातुन गोदावरी नदीचे पा  सुमारे 19 िक.िम. लांबीचे व समुारे 100 
फुट Iंदीचे 4वाहीत होते. गोदावरी नदी1या वरील बाजुस असले7या गंगापरु धरणा1या 
धरणसाठयातुन वळेोवळेी शेती1या वापरासाठी, औदयोिगक वापरासाठी, िपHया1या 
पाHयासाठी, धाiमक उ@सवा1या काळाम^ये &नाना1या 4योजनासाठी गोदावरी नदीपा ात 
पाHयाचे आवत(न सोडHयात येते. मनपा 9 ेातील गोदावरी नदी 4वाहा1या माग3म^ये 
आनंदवWी, होळकरपलु, तपोवन यािठकाणी छोटे छोटे बधंारे अf&त@वात आहेत, Lयामळेु या 
बधंा=यां1या वरील भागाम^ये पाHयाचा साठा होतो. गोदावरी नदी बारमाही नस7यामळेु उपलxध 
आवत(ना1या wारे 4ा5त होणा=या जलसाठयाचे सवधं(न करणे व @याम^ये कुठ7याही 4कारच े
4दुषण होव ूनये, यासाठी गोदावरी संवध(न क9ाची &थापना करHयात आली आहे. 

 गोदावरी नदीपा ाम^ये नागरीकांकडून कुठ7याही 4कारचा केरकचरा टाकणे, कपडे 
धुणे, वाहने धुणे, िनम37य टाकणे वा इतर कुठ7याही 4कारे नदी 4दुषण के7यास दंडा@मक 
काय(वाहीची तरतुद करHयात आली आहे. तसेच होळकर पलु ते टाळकुटे½र पलुा1या दर�यान 
&व1छतेबाबत िवशेष ल9 देHयात येते. 

&माट( िसटी अतंग(त “4ोज#ेट गोदा”या 4क7पाम^ये गोदावरी नदीला येवून िमळणा=या 
उपनDांम^ये िमसळणारे मलजल अडिवणे व वळिवणे 4&तािवत करHयात आले आहे, Lयामळेु 
नदीपा ाचे होणारे 4दुषण थांबिवले जाणार आहे. तसेच होळकर पलुापासनू ते फॉरे&ट नस(री 
पलुापयQत नदीपा ातील गाळ, माती काढली जाणार आहे. @यामुळे गोदावरी नदीपा ाची वहन 
9मता वाढHयास मदत होणार आहे. होळकर पलुापासनू ते टाळकुटे½र पलुापयQत गोदावरी 
नदीपा ाचे सशुोभीकरण तसेच नदीपा ाचे िव&तारीकरण 4&तािवत करHयात आले आहे, 
Lयाम^ये येणा=या भािवक व पय(टकांसाठी िविवध सोई सुिवधा 4&तािवत करHयात आ7या 
आहेत. 

सन 19-20 
4@य9 0.42 

सन 20-21 
सूधारीत 4.47 

सन 21-22 
4&तािवत 36.16 

*भांडवली व महसुली खच( 
(आ&थापना वगळून) 
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तसेच &माट( िसटी अतंग(त यांि क .शॅ f&कमर मिशन काय(रत करHयात आले असून 
@याwारे अिधक पिरणामकारक प^दतीने पानवलेीचे िनमु(लन केले जाते. गोदावरी 4माणेच इतर 
उपनदयांचे 4दुषण मु#त सFहr9णाचे काम हाती घेHयात आले आहे. 
पय3वरण  

महारा-.् महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ६७-अ अ$वये व िमिन&.ी ऑफ अब(न 
डेFहलपमPट कP m सरकार यां1या 4ा5त सचुनेनुसार महानगरपािलका यांना पय3वरण 
f&थतीदश(क अहवाल (इनFहायरमPट &टेटस िरपोट() तयार करणे तसचे भारतीय राLय 
घटने1या ७४ Fया घटना दुI&तीनुसार अहवाल जनिहताथ( 4िस^द करणे बधंनकारक आहे.  

नािशक मनपा काय(9 ेातील पय3वरण f&थतीदश(क अहवालात हवा 4दूषण, 
जल4दूषण, टाकाऊ घनपदाथ3मळेु होणारे 4दूषण, ^वनी 4दूषण, इ. सव( बाब*च े वळेोवळेी 
मापन कIन @यानुसार अहवाल तयार करणे, तसेच सदरचा अहवाल मा. महासभे1या 
अवलोकनाथ( सादर करणेत येतो.  

मा. कP m शासनाने 15 Fया िवa आयोगा1या िशफारसीनुसार रा-.ीय शु^द हवा 
काय(>माअतंग(त नािशक शहरासाठी मंजुर केले7या शु^द हवा कृती योजनेच े 4भावी 
अंमलबजावणी करHयासाठी र.\. 20 कोटी इतका िनधी नािशक महानगरपािलकेस िवतरीत 
केला आहे. सदर मंजुर िनधीअतंग(त शु^द हवा कृती योजनेम^ये नमदु के7यानुसार िवDतु 
शवदािहनी, धुलीकण कमी करHयासाठी यांि क प^दतीने मोठे र&ते &व1छ करणे इ. 
उपययोजना करHयात येणार आहे.  
 
समाजक7याण : 

नािशक महानगरपािलका काय(9 ेातील िविवध दुब(ल घटकांना उिचत सेवासुिवधा 
4ा5त कIन देHया1या q-टीने, मागासवगMयां1या क7याणकारी  योजनांसाठी 5 ट#के, 
मिहला/ बाल क7याणासाठी 5 ट#के, िदFयांग क7याणासाठी 5 ट#के व >ीडा 
धोरणासाठी 5 ट#के असा एकुण 20 ट#के िनधी राखीव ठेवHयात आला आहे. 
5 % मागासवगMय क7याणकारी योजना: 

 शासन माग(दश(क सुचनांनुसार महापािलका 9 ेातील अनुसुिचत जाती/ 
अनुसुिचत जमाती/िवमु#त जाती व भट#या जमाती या दुब(ल घटकांकरीता िविवध 
क7याणकारी योजना राबिवHयासाठी 5 ट#के िनधीची तरतुद करHयात आलेली आहे. 
सदर िनधीतुन मागासवगMय व&@यांम^ये साव(जिनक र&@यांची कामे, पथदीप, पाणीपुरवठा, 
मल:िन&सारण Fयव&था, उDान िवकास व @यांचे देखभाल दुर&तीची कामे हाती घेHयाच े
िनयोजन करHयात येत आहे. @याच4माणे मागासवगMय युवक व युवत*ना कौश7य िवकास 
4िश9ण देHयाच ेदेखील िनयोजन करHयात येत आहे. 
5 % मिहला व बाल क7याण योजना: 

• घट&फोटीत/िवधवा/पिर@य#@या मिहलां यांच े मुल*1या िववाहाकरीता अथ(सहाÀय 
योजना 

• िवधवा/घट&फोटीत मिहलाचंी मुले, िनराधार मुल ेयांचसेाठी िश-यवृaी योजना 
• अनाथ/िनरािÁत मुलांना दaक घेणा=या पालकानंा 4ो@साहनपर अनुदान योजना. 
• अनाथ/िनरािÁत मुलांकरीता वाiषक शै9िणक शु7क अथ(सहाÀय योजना सुI 

करHयात आ7या आहेत.  

सन 19-20 
4@य9 11.52 

सन 20-21 
सूधारीत 35.24 

सन 21-22 
4&तािवत 41.89 

*भांडवली व महसुली खच(, 
(आ&थापना व बांधकाम खच3वर 
आधारीत उपकर वगळुन) 
 

सन 19-20 
4@य9 7.48 

सन 20-21 
सूधारीत 22.44 

सन 21-22 
4&तािवत 32.63 

*भांडवली व महसुली खच( 
(आ&थापना वगळून) 
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महानगरपािलके1या अगंणवाÂा आदश( होHयाचा q-टीने अंगणवाÂांचे नुतनीकरण 
व दुI&तीचे कामे हाती घेHयात आले आहे. अगंणवाÂातील बालकानंा परुक सकस आहार 
देHयाबाबत िनयोजन करHयात आले आहे. तसेच शासन माग(दश(क सुचनांनुसार र&@यांवर 
राहणा=या बालकांचे सFहr9णाचे काम पणु( करHयात आले आहे, @याआधारे र&@यावर राहणा=या 
बालकांसाठी मा. शासना1या माग(दश(क सुचनांनुसार िविवध क7याणकारी योजना निवन 
आiथक वष3म^ये राबिवHयाचा मानस आहे. महानगरपािलका हDीतील मिहलानंा/मुल*ना 
&वावलबंी होHया1या q-टीने नािशक महानगरपािलका 9 ेातील मािहला व मुल*करीता 
कौश7य िवकास काय(>म राबिवHयाचे काम व tपक िर9ा चालिवHयाचे 4िश9ण वग( सIु 
करHयाचे काम हाती घेHयात आले आहे. @याकरीता िनिवदा 4िस^द करHयात आ7या असनु 
िनिवदा 4>ीया पणु( होताच निवन वष3त सदरचे कौश7य िवकास 4िश9ण व tपक िर9ा 
चालिवHयाचे 4िश9ण वग( सIु करHयात येणार आहे. 
5 % िदFयांग क7याणकारी योजना: 

महापािलका काय(9 ेातील अंध/अपंग/मतीमंद/बहुिवकलांग/अ$य िदFयागंां1या अथ( 
सहाÀयाकरीता महानगरपािलकेतफr  कण(बधीर शÃि>या (chochlear implant) अथ(सहाÀय, 
िदFयागं &वयंरोजगार अथ(सहाÀय, 4ौढ बेरोजगार िदFयांग अथ(सहाÀय, िदFयांग िवDाथM पालक 
4िश9ण अथ(सहाÀय, िदFयागं िश-यवृaी व Fयवसाय 4िश9ण अथ(सहाÀय, िदFयांग सहाÀयभतु 
साधने व तं �ान अथ(सहाÀय, िविश-ट गरज1ेया िदFयागंांना अथ(सहाÀय  व िदFयागं 9े ातील 
सं&था/सघंटनांचे स9मीकरण, मितमंद/मPदुिपडीत तसचे बहुिवकलांग िदFयांगांना अथ(सहाÀय, 
िदFयागं खेळाडु Lयानंी िविवध >ीडा &पध[म^ये िवशेष 4ािवHय िमळिवले आहे tकवा ज ेिदFयागं 
खेळाडु परदेशात होणा=या िविवध ि>डा &पध[करीता सहभाग न�दवु इf1छता अशा िदFयागंा 
करीता अथ(सहाÀय/िश-यवृaी योजना अशा िदFयागंांसाठी क7याणकारी योजना सIु करHयात 
आ7या आहेत. या योजनेअतंग(त आजपावतेो 1047 लाभाथM यांना अथ(सहाÀय करHयात 
आललेे आहे. िदFयांगांकरीता नािशक मनपा हdीत िश9ण, 4िश9ण व सेवा सिुवधा कP m स\ु 
करHयासाठी सन 2021-22 1या अदंाजप कात र.\. 15.57 कोट*ची तरतुद करHयात आली 
आहे. 
5 % >ीडा िवषयक धोरण:  

ि>डा िवषयक योजनांसाठी 5% िनधीची तरतुद करHयात आलेली आहे. 
शासना1या खेलो इंिडया संक7पनेतुन महानगरपािलका 9 ेातील मुलामुल*ना मैदानी 
खेळाकडे 4ो@साहीत करHया1या q-टीने सव( सहा िवभागांम^ये मोठी ि>डांगणे िवकिसत 
करHयाच ेिनयोजन करHयात आले आहे. तसेच राLय,रा-.ीय व आंतररा-.ीय &तरावरील 
4थम, fFदतीय व तृतीय >मांक िमळिवणा=या खेळाडंुना ि>डा िश-यवृaी देHयाची योजना 
सुI करHयात आली आहे. 
युवा व Lये-ठ नागिरक धोरण : 

िविवध 9 ेात 4ािवHय िमळिवणा=या यवुकांसाठी 4ो@साहनपर यवुा धोरण राबिवHयात 
येईल @याअतंग(त अंदाजप कात तरतुद करHयात आललेी आहे. 

वDैकीय सिुवधा व आधिुनक तं �ानामुळे वाढते मानवी आयु(मान ल9ात घेता 
समाजातील Lय-ेठ नागिरका1ंया सं_यते वाढ होत आहे. Lये-ठ नागिरकां1या वृÄापकाळातील 

सन 19-20 
4@य9 2.52 

सन 20-21 
सूधारीत 5.38 

सन 21-22 
4&तािवत 32.63 

*भांडवली व महसुली 
खच( (आ&थापना वगळून) 

सन 19-20 
4@य9 10.05 

सन 20-21 
सूधारीत 17.17 

सन 21-22 
4&तािवत 32.63 

*भांडवली व महसुली 
खच( (आ&थापना वगळून) 
 

सन 19-20 
4@य9 0.04 

सन 20-21 
सूधारीत 0.55 

सन 21-22 
4&तािवत 0.55 

*महसुली खच(, 
(आ&थापना वगळून) 
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अडचणी दुर कIन वृÄांच े जगणे सुसY करHया1या q-टीने मा. शासनाचे Lये-ठ नागरीक 
धोरणाची अंमलबजावणी करHयाचे q-टीने निवन वष3त िनयोजन करHयाचा मानस आहे.  

 
 
 

िश9ण िवभाग 
नािशक महानगरपािलकेतील 102 शाळांम^ये सन 2020-21 शै9िणक वष3म^ये 

4ाथिमक व मा^यिमक शाळेतील एकूण २८४९६ िवDाथM िश9ण घेत आहे. िवDाÅय[ना दजrदार 
िश9णासोबतच @यां1या सव[गीण िवकासाचे ^यये डोळयासमोर ठेवून िश9ण िवभाग काय(रत 
आहे. िवDाÅय[ना जा&तीत जा&त मलूभतू सुिवधा उपलxध क\न देवून @यांना िश9णा1या 
4वाहात िटकवून ठेवHयासाठी नािशक महानगरपािलका सव(तोपरी 4य@न करत आहे. सन 
2020-21 1या अंदाजप कात खालील 4माणे बाब*साठी तरतुद करHयात आली आहे. 

• मनपा शाळांचा शै9िणक दज3 उंचावHयासाठी  िश9कांचा कौश7य िवकास क\न 
&माट( &कुल तयार करणे. 

• मनपा मा^यिमक िवDालय मुल*साठी सायकल खरेदी.  
• सिॅनटरी नॅपिकन मिशन आिण िड&पोजल मिशन खरेदी.   
• CSR फंडातून शै9िणक सािह@य व सुिवधा 4ा5त क\न घेणे.  
• क$या दaक योजनेतून मलु*1या िश9णाचा दज3 व 4माण वाढिवणे. 
• खु7या संवग3तील िवDाÅय[साठी गणवशे. 
• शै9िणक सहल. 
• अf?नरोधक यं णा व वॉटर 5यिुरफायर. 
• िनवासी वसतीगृह. 
• शालये खेळणी. 
• आतंर शालये >ीडा व सां&कृितक &पध3. 
• मनपा शाळेत दजrदार &व1छतागृहे तयार करणे. 

 
साव(जिनक &व1छता,घनकचरा Fयव&थापन व यां ीकी : 
 साफसफाई व &व1छता 

शहरातील साव(जिनक र&@यांची, मोकळी मैदाने, साव(जिनक िठकाणे, भाजी माकr ट¦ 
इ. ची दररोज 1844 सफाई कम(चा=यांमाफ( त &व1छता करणेत येते. रामकंुड, गोदाघाट येथील 
&व1छतेकामी एक &वतं  &व1छता िनरी9क काय3f$वत असनू, गोदावरी नदीचे पािवÆय व 
&व1छता राखणेची द9ता घेणेत येते. तसेच साव(जिनक, धाiमक सणां1या पा½(भमूीवर वळेोवळेी 
&व1छता मोिहम राबिवणेत येऊन शहरातील &व1छता अबािधत राखणेत येते.  

सन 19-20 
सूधारीत  60.16 

सन 20-21 
4&तािवत 70.61 

सन 21-22 
4&तािवत 133.45 

*4ाथिमक व मा^यमीक 
िश9ण भांडवली, महसुली व 
(आ&थापना खच3सहीत) 
 

सन 19-20 
सूधारीत  51.09 

सन 20-21 
4&तािवत 81.09 

सन 21-22 
4&तािवत 104.47 

*भांडवली व महसुली खच(, 
(आ&थापना खच( वगळुन) 
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घनकचरा Fयव&थापन 

महानगरपािलका 9 ेात संपणु( राLयात अिभनव असललेा घंटागाडी 4क7प 
राबिवHयात येऊन महानगरपािलकेच े31 4भागातील घरातून व र&@यां1या कडेचा केरकचरा 
दररोज महानगरपािलके1या मालकी1या व ठेकेदाराकंडील अशा एकूण अदंाज े254 घंटागाडी 
वाहनांwारे संकिलत क\न महानगरपािलकेच ेखत 4क7पावर रवाना करणते यतेो. याकरीता 
केरकचरा संकलन व वाहतुक कामी ठेका देणेत आललेा आहे. शहरातून दैनंिदन सरासरी 
550  ते 600 टन कचरा संकलन करणते येतो. खत 4क7पावर केरकच=याच े \पांतर 
खतांम^य ेकरणते येते. या 4क7पाwारे संपणु( शहर कचराकंुडी मु#त करHयास, शहर &व1छ व 
संुदर ठेवHयास मह@व िदलले ेआहे. 

शौचालय &व1छता व Fयव&थापन 

महानगरपािलका 9 ेात शौचालयांच े Fयव&थापन उaमरीतीने रहाव े �हणनू संपणु( 
लोकसहभाग िमळवून शौचालय पैस े भरा व वापरा या त@वावर उपलxध आहेत. शौचालय 
देखभाल, िनगा, दु\&ती यो?य 4कारे राखली जाते. महानगरपािलका 9 ेात साधारणत: 
5941 िसÇस उपलxध असलले े 183 Public Toilets व 283 Community Toilets आहेत.  
यापैकी 131 शौचालये हे पे ॲHड यजु त@वावर सलुभ इंटरनॅशनल स&ंथेस देखभाल व 
साफसफाई करीता चालिवणेस देणेत आलले ेआहेत.  

मोफत अ@ंयस&ंकार योजना 

नािशक महानगरपािलका हददीतील महानगरपािलकेचे अमरधाम येथे मोफत 
अं@यस&ंकार योजनेअतंग(त मृतदेहाचें दहन अं@यस&ंकार, दफनिवधी अं@यस&ंकार (tलगायत, 
गोसावी, नाथपथंी व गवळी समाज) (मुf&लम धiमय) व (िÈeन धiमय) इ.दफनिवधी 
अं@यस&ंकारासाठी सािह@य मोफत परुिवणेत येते. सDf&थतीत िडझेल शवदािहनीचा वापर 
मृतदेहाचें अं@यस&ंकारासाठी सु\ आहे. ना.पवु( अमरधाम येथे िवDतु दािहनी स\ु करणेत 
आललेी आहे. 11 िडसP 2020 अखेर िवDतु दािहनीत 1547 व गॅस दािहनीत 332 मतृदेहांचा 
अं@यिवधी करणेत आललेा आहे. यामुळे साधारणत:  13153 मण लाकडाची बचत झाली आहे. 

&व1छ भारत अिभयान 

मा. कP m शासना1या &व1छ भारत अिभयान (नागरी) 1या धतMवर राLयांम^ये &व1छ 
महारा-. अिभयान (नागरी) राबिवणे1या अनुषंगाने शहरातील सव( नागरीकांना शौचालयांची 
सुिवधा उपलxध क\न देऊन पय3वरण िवषयक व नागरीकां1या आरो?य िवषयक िनम3ण 
होणा=या सम&या टाळHयाकरीता 4@येक कुटंुबात घर तेथे शौचालय या योजनेअतंग(त 
शहरातील शौचालय नसल7ेया कुटंुबास मा. शासनामाफ( त अथ(सहाÀय िमळणार आहे.  

@यानुसार, सवr9ण करHयात येऊन िनिeत केले7या पा  लाभाÅय[ना शौचालय बांधणे 
कामी 4@येकी र. \. 6,000/- शौचालय बांधणे करीता 4थम ह5ता तर उव(िरत र. \. 6,000/- 
शौचालय बांधून झालनंेतर अस े एकूण र. \. 12,000/- देय आहे. तसचे, नािशक 
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महानगरपािलका 9 ेातील एकूण 7932 कुटंुबांच ेवयैf#तक शौचालयाच ेबांधकाम पणु( झालले े
आहे. नािशक महानगरपािलकेस मा.राLय शासनामाफ( त ODF++ चा दज3 देHयात आला आहे. 

नािशक महापािलके1या हdीतील संपणु( शहरातून दैनंिदन घंटागाडीwारे पाथडM 
िशवार येथील खत4क7पावर आणHयात येतो @यापकैी ओ7या कच=यावर क7चर, सिॅन.टे 
फवाIन @याची दुगQधी कमी कIन @या घनकच=यावर 30 िदवस 4ि>या कIन @यापासून 
कंपो&ट खत तयार केले जाते व सु#या कच=यापासून आर.डी.एफ. व काही 4माणात 5ला&टीक 
कच=यावर 4ि>या कIन @यापासनू �ॅ$य7ुस व फनrस ऑईल तयार करHयात येते. 

तसेच मनपा हददीत तयार होणारे संपूण( घनकच=यावर 4ि>या करणे कामी 
4क7पाची 9मता वाढिवHयात आली आहे. खत तयार झा7यानंतर अिवघटनशील (इनट() 
कचरा लडँिफलवर टाकला जातो. सन 2001 पासनू सदर 4क7पा1या िठकाणी चार (A, B, 
C, D) लँडिफल तयार झा7या हो@या @या पैकी दोन (C व D) लँडिफल शाÃो#त प^दतीने 
िरमेिडएशन कIन लडँिफल (A व B) वर वाहतुक कIन टाकHयात आले आहेत व एकच 
शाÃो#त लॅडिफल (S.L.F.) तयार करHयात आली आहे. सदर लडँिफलवर शाÃो#त प^दतीने 
िविवध थर टाकून @यावर िहरवळ (लॉन) लावHयाचे काम सूI आहे. 4ि>या झालनंेतर 
उरले7या अिवघटनशील (इनट() कच=याची िव7हेवाट लावणेकरीता निवन सनेॅटरी लडँफील 
तयार करणेत आली आहे. 

घनकचरा Fयव&थापनाचा भाग �हणनू नािशक महानगरपािलकेने कं&.#शन व 
िडमॉलीशन व&ेट िनयम 2016 ची अंमलबजावणी करHया1या q-टीने शहरातील कं&.#शन व 
िडमॉलीशन व&ेट सकंलन करणे, वाहतूक करणे व @यावर 4ि>या कIन @यापासुन िविवध उप 
उ@पादने तयार करHयासाठी 4क7प 4&तावीत केला आहे. आगामी कालावधीत कं&.#शन व 
िडमॉलीशन कच=यावर 4ि>या करणेसाठी 150 मे. टन 4ती िदन 9मतेचा 4क7प पीपीपी 
त@वावर उभारणेकामी ची RFP िनिवदा 4ि>या सुI आहे.  

अशा 4>ारे शहरातील कच=यावर शाÃो#त पÄतीने 4ि>या कIन नािशक 
शहरातील जनते1या आरो?य िवषयक 4Ì सोडिवHयाचे काम या 4क7पाwारे करणेत येत आहे. 
शहर &व1छ व सुंदर ठेवणेस मदत होत आहे. 
 
साव(जिनक आरो?य : 

नािशक महानगरपािलका काय(9 ेात 4 \?णालये व 30 श.4ा.आ.कP m काय(रत 
आहेत. साव(जिनक \?णालयांम^ये आरो?य सेवा, शÃि>या, गभ(वती माता व नवजात 
िशशुकेअर सेवा परुिव7या जातात. तसेच आवpयक उपचार व  4ितबधंा@मक सिुवधा देHयात 
येतात. शहर 4ाथिमक आरो?य कP mांमाफ( त बाहय \?ण तपासणी व उपचार तसचे कुटंुब 
क7याण, लसीकरण, िकटकज$य आजार, 9यरोग, कु-ठरोग, माता व बालसगंोपन काय(>म 
इ. रा-.ीय काय(>म राबिवले जातात. 

सन 2020-21 म^ये कोिवड-19 चा 4ादुभ3व सपंणु( जगभरात पसरला अस7याने 
नािशक मनपातफr  िविवध उपाययोजना करणेत आले7या हो@या. याम^ये 4ामु_याने डॉ. झािकर 

सन 19-20 
4@य9 17.92 

सन 20-21 
सूधारीत 48.67 

सन 21-22 
4&तािवत 82.86 

*भांडवली व महसुली खच(, 
(आ&थापना खच( वगळुन) 
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हुसने \?णालय 150 खाटा व नािशकरोड नवीन िबटको \?णालय 700 खाटा तयार क\न 
\?णांवर उपचार करणेत आल.े तसेच मेरी, ठ#करडोम व समाजक7याण यथेे कोिवड केअर 
सPटर तयार करणेत आले. याकामी आवpयक मनु-यबळ मानधनावर घेणेत आल.े यामाफ( त 
संपणु( नािशक शहरात िझरो िमशन अतंग(त जागोजागी कोिवड तपासणी नमनेु घेणेत आले व 
शासन माग(दश(क सुचनेनुसार अ@यतं चांग7या पÄतीने कामकाज करणेत आले. या कोिवड-
19 महामारीम^ये िविवध सामािजक सं&थांनी अ@यंत उ@&फुत(पणे िविवध सहाÀय केले. याम^ये 
नागिरकांकिरता भोजन, >ेडाई माफ( त ठ#कर डोम कोिवड केअर सPटर, >&ना स&ंथेमाफ( त 
10 FहPटीलेटर, िविवध उDोजक, रोटरी #लब, बॉश कंपनी, आय.एम.ए. व नागिरक 
यांचमेाफ( त पीपीई िकट, मा&क, प7स ऑ#सीमीटर, िडजीटल इ$Íारेड थम3िमटर व इतर 
सािह@य सी.एस.आर. िनधीमधुन उपलxध झाले. तसचे मनपामाफ( त डॉ. झािकर हुसेन 
\?णालय व नािशकरोड येथील नवीन \?णालयाकिरता िलf#वड ऑf#सजन टँक बसिवणेत 
आल.े सD:f&थतीत नािशक मनपा \?णालयात कोिवड-19 सq-य आजारांचे िनदान ता@काळ 
होणेकिरता 4.00 कोटी \पयांची आर.टी.पी.सी.आर. लॅब तयार करणेबाबत काय(वाही सु\ 
आहे. 

डॉ. झािकर हुसने \?णालयात मनपातफr  करणेत न येणा-या िविवध 321 र#त 
तपासHया  बाहययं णेwारे CGHS (Central Government Health Scheme) दरात करणेत 
येत आहेत. Preventive health checkup 4&तािवत करणेत आले आहे. @याअनुषंगाने 4@यके 
4भागातील सामा$य नागिरकानंा 4बोधन करणेकामी पथनाटयाwारे संसiगक व असंसiगक 
आजाराबdल मािहती होणार आहे. @याच4माणे सीएसआर1या मा^यमातुन झोपडपbयांम^ये 
िफर@या दवाखा$यांची सोय उपलxध क\न देHयात येणार आहे. 

नािशकरोड येथील मनपाच े नवीन \?णालय अDयावत करणेत येत असनु या 
िठकाणी \?णांवर यथायो?य िविवध त�ांमाफ( त उपचार करणेकामी िवशेष� डॉ#टस( उपलxध 
करणते येत असनु या िठकाणी सी.पी.एस. कॉलेज, मंुबईमाफ( त पदFयुaर अÎयास>म तातडीने 
सु\ करणेकामी काय(वाही सु\ आहे. तसेच या िठकाणी सुसLय शÃि>या गृह, अDयावत 
र#तघटक र#तपढेी तयार करणेबाबत िनयोजन करणेत येत आहे. 

नािशकरोड येथील मनपाचे नवीन \?णालय येथे एम.आर.आय., िसटी &कॅन मिशन 
बसिवHयाचे काम पणु( झाल े असनु ते काय3f$वत करणेकामी मनु-यबळ उपलxध करणेबाबत 
4ि>या स\ु आहे. िडजीटल ए#स-रे सिुवधा अDयावत 4योगशाळा काय3f$वत झाली आहे. 
सातपरू येथे निवन \?णालयाचे काम पणु( होत आहे @या4माणे झोपडपbी पिरसरात 10 मोहWा 
f#लनीक सु\ करणेचे 4&तािवत असनु, सेवािनवृa वDैिकय अिधका-यां1या मदतीने \?णांची 
तपासणी क\न जनेेिरक औषधे देHयाचे िनयोजन आहे. 

महापािलका \?णालयांम^ये मानधनावर 25 वDैिकय अिधकारी काय(रत असुन, 23 
वDैिकय अिधकारी व 5 िफजीिशयन यांची िनय#ुती 4ि>या काय3f$वत आहेत. @या4माण े
\?णालयातील आवpयक उपकरणे, सािह@य खरेदी 4&तािवत आहे. 
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मनपा \?णालयात व श.4ा.आ.कP m येथे असंसग(ज$य आजार जसे की, डायबीिटस, 
र#तदाब, दमा, Ïदयासंबधी आजार याचे \?ण अ@यंत तुरळक 4माणात येतात व खाजगी 
\?णालयात जा&त 4माणात भरती केले जातात @यामुळे आरो?य िवभागाने नागिरकांम^ये 
जाऊन सव(साधारण आरो?य तपासणी व संसग(ज$य व असंसग(ज$य आजार िवषयी जनजागृती 
काय(>म राबिवणेकामी तरतुद केली आहे. 

शासनाकडून एनयुएचएम, आरएनटीसीपी (Revised National Tuberculosis 
Control Programme)  व िहवताप िनमु(लन काय(>मांतग(त &वतं  अनुदान 4ा5त होणार आहे. 
ऑन लाईन ज$म दाखले देणे सुरळीत चालु आहे. ऑनलाईन मृ@य ू दाखले देणे 4ायोिगक 
तÐवावर स\ु आहे. नािशक नगरीत कु-ठरो?यांना दरमहा र.\. 1500/- इतके अनुदान 
@यां1या बकँ खा@यावर जमा केले जाते @यासाठी अथ(संकf7पय अदंाजप कात तरतुद केललेी 
आहे. 

 
पशुवैDकीय सेवा : 

 शासना1या माग(दश(क सचुनांनुसार महापािलका हdीतील मोकाट व भट#या ½ानांची 
सं_या िनयं णात ठेवHया1या q-टीने ½ान िनiबजीकरण शÃि>या व ॲटीरेबीज लसीकरण 
काय(>म राबिवणेत येत आहे. महापािलके1या कaलखा$यां1या येणा=या जनावरां1या न�दी, 
कaल फी वसलुी, साफसफाई, महा@मा फुले माकr ट/भmकाली कaलखा$यां1या इटीपी 
5लॅ$टची (Effluent Treatment Plant) दैनंिदन देखभाल करणेत येते. महानगरपािलका 
9 ेातील मतृ जनावरांची िव7हेवाट खत4क7पातील दािहनीम^ये करणेत येते. अनिधकृत मांस 
िव>ी करणा=या Fयवसाियकांवर दंड, मांसज5ती अशी कारवाई करणेत येते. मोडकळीस 
आललेे कaलखाने नFयाने तयार करणेसाठी1या कामाकरीता अदंाजप कात तरतुद केललेी 
आहे 

 
उDान िवकास : 

नािशक मनपा 9े ातील गंगापुर गाव येथील कै.वसतं कानेटकर उDानाचे नुतनीकरण 
कIन सशुोिभकरण करणेचे र.I.479.08 ल9 रकमेच े काम हाती घेHयात आललेे असनु 
सदरचे काम सन 2021-22 म^ये पुण( करHयाचे िनयोजन करणेत आललेे आहे. सदर1या 
उDानाचे नुतनीकरण व सुशोिभकरणाचे काम पणु( झालनंेतर @या भागातील नागरीकानंा 
आकष(क उDान उपलxध होईल. तसचे गोदावरी पिरचय उDानाचे नुतनीकरणाचे काम 
मंजुरी1या 4>ीयेत असनु सन 2021-22 म^ये सदरचे काम पुण( करHयाचे िनयोजन करणेत 
आललेे आहे. 

शहरात गे7या 10 वष3पासनु खंडीत झालेला प-ुपमहो@सव सन 2019 व सन 2020 
म^ये घेHयात आला. परंतु कोिवडमुळे सन 2021 म^ये &थिगत करHयात आलेला प-ुपमहो@सव 
सन 2022 चे फेÑवुारी मिह$यात घेHयाचे िनयोजन आहे. @यामळेु शहरातील नागरीकानंा िविवध 

सन 19-20 
4@य9 1.06 

सन 20-21 
सूधारीत 1.91 

सन 21-22 
4&तािवत 5.26 

*भांडवली व महसुली खच(, 
(आ&थापना खच( वगळुन) 
 

सन 19-20 
4@य9 15.66 

सन 20-21 
सूधारीत 21.03 

सन 21-22 
4&तािवत 23.14 

*भांडवली व महसुली खच(, 
(आ&थापना खच( वगळुन) 
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4कारची फळे, फुले दुiमळ 4जातीची वृ9 ेपहावयाला िमळणार आहेत. तसेच िविवध 4कारची 
रोप ेदेखील नागरीकांना उपलxध होणार आहे. तसेच शहरात वृ9 लागवड करणेचा काय(>म 
लोकसहभागातुन तसचे िवभागामाफ( त राबिवणेत येणार आहे. 

मा. कP m व राLय शासना1या मा^यमातुन हिरत अमतृ योजने अतंग(त चुंचाळे येथील 
आरि9त जागेत वन उDान िवकिसत करणेचे काम हाती घेHयाचे िनयोजन करणेत आलले े
आहे. 

 
अf?नशमन व आपaी Fयव&थापन : 
आप@कालीन Fयव&थापन क9 -  

 नािशक महानगरपािलके1या आप@कालीन Fयव&थापन क9ावर दरवषM 
पावसाळयाम^ये मोठी जबाबदारी असते. वगेवगेळया आपaी उदा. परु, भकंुप, घर पडणे, झाडे 
पडणे, रासायिनक दुघ(टना इ. 4संगी 4थमत: 4ाथिमक सहायता करणेसाठी आप@कालीन 
Fयव&थापन िवभाग ससुLज करणे अ@यंत गरजचेे आहे. @यासाठी शासना1या आप@कालीन 
िवभाग तसचे एन.डी.एम.ए. कडून येणा-या िनदrशानुसार आप@कालीन Fयव&थापन चालिवल े
जाते.  

सन 2021-22 हया वष3त आप@कालीन Fयव&थापन क9ातफr  महापािलके1या 4@येक 
िवभागाम^ये, 4@येक 4भागाम^ये जनजागृती व आपaी Fयव&थापन 4िश9ण आयोिजत कIन 
नागिरकांना /&वयंसेवकांना जा&तीत जा&त सं_येने 4िश9ीत करHयाचा मानस आहे. तसचे 
सराव वग( आयोिजत कIन @या मा^यमातून 4िश9ण देHयाची काय(वाही करHयात येईल.  

अf?नशमन व आिणबाणी सेवा - 
I. अf?नशमन दलाकडे वॉटर टPडर, फायर टPडर, मेगा बाऊजर, Òलड रे&#यु Fहॅन, 

हॅजमॅट Fहॅन, हैÓोलीक 5लटॅफाम( (32 मीटर, 11 ते 12 मजली इमारत*साठी), 
बी.ए.सेट Fहॅन, अितिशÔ 4ितसाद Fहॅन (#यु.आर.Fही.) उपलxध आहेत.  

II. नािशक महानगरपािलका 9 ेाम^ये यापवुM 70 मीटर पे9ा कमी उंची1या इमारत*ना 
नगरिनयोजन िवभागाकडून बांधकामानंा परवानगी िदली जात होती. परंतु नुकतेच 2 
िडसPबर 2020 रोजी मा.महारा-. शासन यांनी निवन UNIFIED DCPR लागु केल े
अस7याने भिव-यात 70 िमटर पे9ा उंच इमारत*ना बांधकाम परवानगी Dावी लागणार 
अस7याने आगी पासनु व बचावा1या संर9णासाठी िवदेशी बनावटीची टन( टेबल लडॅर 
/ ए.एल.पी. वाहन (68 ते 72 मीटर उंचीचे) आग / अपघात 4सगंी पिरf&थतीवर मात 
करHयासाठी खरेदी करणेचा मानस आहे. यासाठी र.\. 25.00 कोटी तरतुद 
करHयात आली आहे. अf?नशमन िवभागाचे िसडको (निवन नािशक) येथील 
अf?नशमन कP m जुने झा7याने व काही tभत*ना >ॅक गे7याने सदरचे अf?नशमन कP m 
पाडुन Demolish कIन निवन अ@याधुिनक अf?नशमन कP m बांधHयात येणार आहे. 

सन 19-20 
4@य9 0.00 

सन 20-21 
सूधारीत 0.55 

सन 21-22 
4&तािवत 0.55 

*भांडवली व महसुली खच(, 
(आ&थापना खच( वगळुन) 
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@यासाठी र.\. 3.00 कोटी तरतुद करHयात आली आहे. टन( टेबल लडॅर/ए.एल.बी 
वाहन व अf?नशमन कP m बाधंकामासाठी1या तरतुदी &वतं पणे आग सरु9ा िनधीत 
करHयात आ7या आहेत. 

 
अित>मण िनमू(लन : 

नािशक महानगरपािलका 9े ाम^ये खाजगी जागेवरील अनिधकृत बांधकामे व 
साव(जिनक र&@यांवरील अित>मणांचे िन-कासन करHयासाठी िवभागीय काय3लयांम^ये 
अित>मण पथके िनय#ुत करHयात आललेी आहेत. खाजगी जागेवरील अनिधकृत बांधकामे 
काढणेसाठी िनयमबाहय बाधंकामाचंी 4@य9 पाहणी कIन अंतीम नोटीस िद7यावर अनिधकृत 
बांधकामांची काय(वाही केली जाते. साव(जिनक र&ते व खु7या जागांवरील अित>मण कारवाई 
अंतग(त हातगाडया, टप=या, &टॉल, होड¢ग व बनॅर इ. साही@य ज5त करHयात यतेे तसचे ज5त 
केलेले साही@य सोडिवHयासाठी दंड वसुल करHयात येतो.  

महानगरपािलका 9े ातील अनिधकृत होड¢ग िनयं णासाठी 4@येक िवभागीय काय3लय 
िनहाय िसटीझन किमटीची &थापना करHयात येऊन नागरीकांना त>ारी कळिवHयाकरीता 
टोल Íी >मांक व SMS >माकंाची सिुवधा उपलxध कIन देHयात आललेी आहे. तसचे 
अनिधकृत होड¢ग लावणा=यांिवI^द अित>मण िवभागामाफ( त सबंधंीत पोलीस &टेशनला गु$हे 
दाखल करHयात येत असतात. @याच4माणे अनिधकृत धाiमक &थळांबाबत करावया1या 
काय(वाहीबाबत मा. उ1च $यायालय, मुंबई येथे दाखल जनिहत यािचका >. 104/2010 म^ये 
मा. $यायालयाने वळेोवळेी िदले7या आदेशानूंसार महानगरपािलका&तरीय सिमती &थापन 
करHयात येऊन मा. उ1च $यायालया1या िनदrशानूसार अनिधकृत धाiमक &थळे हटिवHयाची 
कारवाई करHयात येत आहे. या Fयितिर#त साव(जिनक र&@यांवर रहदारीस अडथळा होईल 
अशा4कारे फेरीवाले व हॉकस( यानंी Fयवसाय के7यास अित>मण िनमुल(न मोिहमेत @यांचवेर 
कारवाई करHयात येत असते. 
4क7प :  

नािशक महानगरपािलका 9े ात झोपडपÕांची वाढती सं_या ल9ात घेता नािशक 
महानगरपािलकेमाफ( त झोपडपbी वासीयां1या राहणीमानाचा दज3 उंचावणे हेतुने खालील 
4माणे योजना राबिवHयात येत आहे. 

• रमाई आवास योजना (अनुसिुचत जाती व नवबौ^द घटकासंाठी घरकुल योजना) - 

सदर योजने अंतग(त नािशक मनपा 9े ात आजपावतेो एकूण 42 लाभाथM 
यांना एकूण र.\. 69.75 ल9 इतके अनुदान वाटप करHयात आले आहे. 

• जवाहरलाल नेह\ रा-.ीय नागरी पनु\Åथान अिभयांनांतग(त शहरी गरीबांकरीता 
मलुभतू सुिवधा परुिवणे (बी एस यु पी) योजना - 

सदर योजनेअतंग(त पा  झोपडी धारकास शासनामाफ( त बांधHयात येणा=या 
इमारतीतील 269 &#वअेर फुटाची सदिनका िदली जाती. आजपावतेो नािशक 
महानगरपािलका 9े ात सदर योजने अंतग(त एकूण 7460 इत#या सदिनका 

सन 19-20 
4@य9 0.00 

सन 20-21 
सूधारीत 0.01 

सन 21-22 
4&तािवत 0.02 

*महसलुी खच(, (आ&थापना 
खच( वगळुन) 
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बांधHयात आल7ेया आहेत, @यापैकी 7231 सदिनका वाटप करHयात आले असनू 
उव(िरत 229 सदिनकांची सोडत 4ि>या 4&तािवत करHयात आली आहे.  

• 4धानमं ी आवास योजना - 
कP m शासनाने जािहर केल7ेया सव[साठी घरे 2022 या संक7पनेवर आधारीत 

4धानमं ी आवास योजनेची अंमलबजावणी मनपा 9 ेात करHयात येत असनू 
@याअनुषंगाने घटक >. 01 अतंग(त एकूण 159 झोपडपÕांम^ये 41407 झोपÂांची 
सं_या असून 55520 कुटंुबाचंी सं_या आहे व एकूण लोकसं_या 192959 अस7याचे 
सFहr9णानुसार अढळून येते.  

घटक >. 02, 03 व 04 अतंग(त मागणी सFहr9ण करHयात आले असून 
@यानुसार एकूण 51010 अज( 4ा5त झाले असनू शासन माग(दश(नानुसार घटक िनहाय 
काय(वाही करHयात यते आहे. 

 
रा-.ीय फेरीवाला धोरण  

कP m शासन परु&कृत पीएम &विनधी योजना िद.१७ जून २०२० पासनू राLयात लाग ू
करHयात आली असनू, पथिव>े@यांचे ऑनलाईन कज( अज( भरणेम^ये नािशक मनपा 
राLयातील 27 मनपा पैकी स5टPबर मिह$यापासनू 1 नंबर वर आहे. या योजनेअतंग(त 
पथिव>े@यानंा १० हजाराचे बकँामाफ( त कज(, ७% Fयाज अनुदान व मािसक १००I. कॅशबकँचा 
लाभ देHयात येतो. देशातील १२५ शहराम^ये नािशक महानगरपािलकेची Pilot िसटी म^ये 
िनवड करHयात आली आहे. नािशक मनपाने ऑनलाईन कज( अज3चे 24459 (137%) उिd-ट 
पणू( करHयात आल ेआहे. मंजूर केललेे 9568 पैकी 7701 (उिd-टां1या 43%) पथिव>े@यांना 
बकँांनी र#कम Iपये 9 कोटी 49 लाख Iपये वाटप करHयात आले आहे. 

रा-.ीय फेरीवाला धोरण 2009 आिण पथिव>ेते (उपिजिवका सरं9ण व पथिव>ी 
िविनयमन) अिधिनयम - 2014 नुसार नािशक महानगरपािलका 9 ेातील 9620 फेरीवालांची 
बायोमेि.क प^दतीने न�दणी करणेत आललेी आहे. या न�दणीकृत फेरीवालानंा न�दणी 
4माणप , ओळखप  िदली जाणार आहेत. फेरीवालाकंडुन दैनंिदन जागा लायस$स फी 
वसुलीसाठी ऑनलाईन प^दती अवलंबिवHयास येणार आहे. फेरीवालांना जागा नेमणु 
देHयासाठी महापािलके1या सहाही िवभागात फेरीवाला 9 े िनम3ण करणेत आले आहे. यास 
मा.महासभेची मंजुरी 4ा5त झाललेी आहे. फेरीवाला 9े  िनिeत झा7यानंतर फेरीवाला 9 ेात 
फेरीवालांना जागा िनिeत कIन देHयासाठी आखणी करावी लागणार आहे. तसेच फेरीवाला 
9 ेात पाणी,&व1छता गृह, िवदयुत इ.सोयी सिुवधा कराFया लागणार आहे. गरजनुेसार 
यासोयी सिुवधा संबिधत िवभागामाफ( @  कIन ÖयाFया लागतील @यासाठी िनधीची आवpयकता 
लागणार अस7याने ठोक र##म �हणनु सन 2021-22 1या अदंाजप कात परेुशी तरतुद 
4&तािवत करणेत येत आहे. 
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पिरवहन सेवा :  

नािशक महानगरपािलके1या काय(9 ेात स9म व शा½त शहर बससेवा सIु 
करणेकरीता सदर कामी &वतं  कंपनी &थापन करणेस मा$यता देHयात आललेी असनु 
@यानुसार “नािशक महानगर पिरवहन महामंडळ िल.” नावाची कंपनी &थापन करणेत आललेी 
आहे. @याअनुषंगाने जीसीसी त@वावर ऑपरेटरची नेमणकू करणेत आललेी आहे.  नवीन डेपो, 
टiमनल, बसथांब े व अ$य पायाभतू सिुवधा उभारणकेरीता िविवध पातळीवर काय(वाही सIु 
आहे.  

सDf&थतीत ऑपरेटरमाफ( त बसेसचा परुवठा झाललेा आहे. बस संचलनासाठी 
इंटेिलजटं .ा$सपोट( मॅनेजमPट िस&टीम (ITMS) अंतग(त कामकाज सIु आहे. निवन डेपो, 
टiमलन, बसथांब ेव अ$य पायाभतू सिुवधा उभारणेचे काम सुI आहे.  

नािशक शहर बससेवसेाठी मािहती व तं �ानाचा जा&तीत जा&त वापर करणेत येणार 
आहे. @याकरीता बस संचलनासठी बससेम^ये इटेिलज$ंट .ा$सपोट( िस&टीम अतंग(त येणारे 
कॅमेरे, जीपीएस यं णा, पसॅPजर अनाऊंंtसग िस&टीम, िडजीटल माग( फलक व िडजीटल 
सुचना फलक, म_ुय िनयं ण क9 तसचे 4वाशांसाठी वळेाप क व जीपीएस Fदारे बसेसच े
लोकेशन व भाडे आकारणी, &माट( काड( देHया1या सुिवधेसाठी लागणारे मिश$स इ@याद*चा 
समावशे आहे.  

नागरीकांना बससेवचेे वळेाप क, माग( व अ$य मािहती मोबाईल ॲ5लीकेशनवर 
उपलxध होईल. वळेाप क बदलाबाबत पवु(सुचना (Alaram), त>ार िनवारण सुिवधा 
(Grivance) व अ$य सिुवधा उपलxध कIन देHयात येतील. नागरीकांना शा½त सव3िधक 
वाहतूक पय3य उपलxध झा7याने, शहरातील र&@यांवIन खाजगी वाहनांची सं_या कमी 
होईल. पय3याने शहरा1या वाहतूक Fयव&थेवरील ताण कमी होऊन, ^वनी व वाय ु4दुषण कमी 
होHयास मदत होईल. 

नािशक शहर बससेव1ेया िविवध पायाभतू सिुवधा उभारणेसाठी सन 2021-22 चे 
अथ(संक7पात परेुशी तरतूद धरणेत आललेी आहे. 

 

कम(चारी क7याण : 
नािशक मनपातील &थायी अ&थापनेवरील कायम सेवतेील अिधकारी/ कम(चारी यांच े

वतेनातून �ेड प े नुसार दरमहा कामगार क7याण िनधीची वग(णी कपात करHयात येते.@याच 
4माणे दरमहा जवेढी वग(णी जमा होते तेवढीच र#कम मनपाचा िह&सा �हणणु सदर1या 
वग(णीत जमा केला जातो.  

महानगरपािलकेचे अिधकारी व कम(चारी व @यांचेवर अवलंबनु असललेे कुटंुबातील 
सद&य यानंा िदघ( आजारावर उपचारासाठी कामगार क7याण िनधीतून आiथक मदत िदली 
जाते.  

सन 19-20 
4@य9 14.98 

सन 20-21 
सूधारीत 45.00 

सन 21-22 
4&तािवत 102.68 

*भांडवली व महसुली खच( 
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1) महानगरपािलकेचे अिधकारी व कम(चारी हे &वत: आजारी अस7यास उपचारासाठी र.I. 
50.000/- पयQत आiथक मदत िदली जाते 

2) महानगरपािलकेचे अिधकारी व कम(चारी याचंे कुटंुबातील Fय#ती पती प@नी, आई 
वडील,मलुगा/मुलगी वय वष( 25 पावतेोचे पा7य यां1यासाठी िदघ( आजारा1या उपचारासाठी 
र.I. 25.000/- पयQत आiथक मदत िदली जाते.  

3) दोन पा7याकंरीता 4@येकी र.I.10,000/- 4माणे कामगार क7याण िनधीतुन उ1च 
िश9णासाठी अiथक मदत िदली जाते. 

4) महानगरपािलकेचे अिधकारी व कम(चारी हे सेवते असतांना दुध(र आजाराने, अपघताने मयत 
झा7यास @यांचे वारसांना र.I.10,000/-पावतेोची कामगार क7याण िनधीतनु अiथक मदत 
िदली जाते.       

5) कामाचे कत(Fय बजावत असतानंा (ऑन डयटुी) महानगरपािलकेचे अिधकारी व कम(चारी हे 
मयत झा7यास @याचंे वारसांना र.I.50,000/- पावतेोची कामगार क7याण िनधीतुन 
तातडीची अiथक मदत िदली जाते.  

6) महानगरपािलकेचे अिधकारी व कम(चारी सेवािनवृa झा7यास @यांचा यथेािचत स@कार 
सोहळा कIन @यानंा र.I.10,000/-पावतेोची कामगार क7याण िनधीतुन अiथक मदत िदली 
जाते.  

7) महानगरपािलकेतील सफाई कामगारांचे पा7यं◌ाना इ.यaा 1 ली ते 10 वी पयQत मोफत 
वहया वाटप करHयात येते. 

@याच 4माणे महानगरपािलकेचे अिधकारी व कम(चारी यांचा कम(चारी गणु गौरव 
स@कार करणेत येतो. 

समुह वयै#तीक अपघात िवमा याोजना 

नािशक महानगर पािलका आ&थापना पिरिश-टावरील कायम अिधकारी/कम(चारी 
यांना 4ती वष( 354/- 4माणे राLय शासकीय कम(चारी समुह वयै#तीक अपघात िवमा योजना 
लागु करणPत आली आहे. सदर योजनेअंतग(त एखादा कम(चारी अपघाताने िदवगंत झा7यास 
@या1या वारसांना 10 ल9 Iपये वरील िवमा योजना कंपनी माफ( त आiथक लाभ िदला जातो.  

 

 

वDैिकय िवमा याोजना 

नािशक महानगर पािलका आ&थापना पिरिश-टावरील कायम सेवतेील 
अिधकारी/कम(चारी यांचा व @यांचे कुटंुबतील सद&यांचा वDैिकय िवमा योजना लागु करणे 
बाबत 4&ताव 4&तािवत आहे.  
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महसुली व भांडवली जमा 

 गोषवारा 
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

महसलुी व भांडवली जमा गोषवारा
( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
जमा बाज ुगोषवारा .

ारंिभक िश लक . 14467.20 29812.08 48520.62 31898.09 73987.38 25386.46 25386.46
'अ' अंदाजप क महसलुी जमा .

I) महानगरपािलका दर व कर . 99398.46 105689.79 110193.48 120822.50 111102.01 128325.00 133325.00
II) िवशेष अिधिनयमा वये वसलुी . 1.08 0.00 0.00 0.50 4.50 5.00 5.00

III) मनपा उपयोगीता सेवा व कर आकारणी यितरी त 
श तीपासनु िमळणारा महसलु

. 14154.84 6830.27 27413.66 76074.71 11339.00 45332.00 80422.00

IV) अनदुाने / अंशदाने . 340.69 704.95 62.01 609.50 676.49 655.00 655.00
V) संिकण . 2952.26 7060.06 5451.19 3087.50 5427.00 4484.00 4619.00

एकूण 'अ' अंदाजप क महसलुी जमा . 116847.34 120285.07 143120.34 200594.71 128549.01 178801.00 219026.00
एकूण 'क' अंदाजप क महसलुी जमा . 5579.01 6310.92 7344.67 9180.50 5952.99 9937.00 9937.00
एकूण 'प' अंदाजप क महसलुी जमा . 154.29 166.97 158.72 177.50 146.01 158.50 158.50
एकूण 'अ' + 'क' + 'प' महसलुी जमा . 122580.63 126762.96 150623.73 209952.71 134648.01 188896.50 229121.50

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद
अ.नं. लेखािशष

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

महसलुी व भांडवली जमा गोषवारा
( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद
अ.नं. लेखािशष

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

भांडवली जमा
'अ' अंदाजप क भांडवली जमा . 125.00 431.76 250.00 34900.50 501.00 1000.50 1000.50
'क' अंदाजप क भांडवली जमा . 361.28 3298.53 1106.47 2300.00 3070.00 3075.00 3075.00
'प' अंदाजप क भांडवली जमा . 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
एकूण 'अ' + 'क' + 'प' भांडवली जमा . 486.28 3730.29 1356.47 37201.00 3571.00 4075.50 4075.50

VI) अ ीम जमा . 6671.31 4289.39 7313.71 15166.00 11731.01 17798.00 17798.00

एकूण एकंदर जमा . 129738.22 134782.63 159293.91 262319.71 149950.02 210770.00 250995.00
ारंिभक िशलकेसह एकूण जमा . 144205.42 164594.71 207814.53 294217.80 223937.39 236156.46 276381.46
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महसुली व भांडवली खच 

गोषवारा 
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

महसलुी व भांडवली खच गोषवारा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
खच बाज ुगोषवारा .

'अ' अंदाजप क महसलुी खच .

I) सामा य शासन व वसलुीचा खच . 16548.42 14625.13 17117.04 25329.60 18392.22 26248.32 26358.32
II) सावजिनक सरुि तता . 5232.33 5563.56 5813.09 9163.00 5993.00 9705.00 9720.00
III) सावजिनक आरो य व सोई . 25820.56 26165.54 30082.75 50026.00 36988.01 48677.50 49007.50
IV) सावजिनक िश ण . 902.29 513.89 418.44 675.00 502.50 627.50 627.50
V) अनदुाने . 3.00 0.00 0.00 3.00 25.00 3.00 3.00
VI) संिकण . 3224.04 16017.40 18040.46 6219.50 12707.50 9409.50 9409.50

एकूण 'अ' अंदाजप क महसलुी खच . 51730.65 62885.52 71471.79 91416.10 74608.23 94670.82 95125.82

'क' अंदाजप क महसलुी खच .

I) जलदाय यव था िवतरण . 7085.57 8896.46 9180.08 9602.00 10554.00 11141.00 11141.00
II) मलिनःसारण यव था . 2671.29 2851.99 3360.04 4609.00 4123.00 5128.00 5128.00
III) जलिनःसारण यव था . 170.85 80.27 62.25 400.00 175.00 300.00 310.00

एकूण 'क' अंदाजप क महसलुी खच . 9927.70 11828.72 12602.37 14611.00 14852.00 16569.00 16579.00

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद
अ.नं. लेखािशष

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

महसलुी व भांडवली खच गोषवारा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद
अ.नं. लेखािशष

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

'प' अंदाजप क महसलुी खच .

I) शहरी गरीबांसाठी योजना . 5287.46 5337.90 6078.92 12903.00 7945.66 15292.50 15402.50
एकूण 'प' अंदाजप क महसलुी खच . 5287.46 5337.90 6078.92 12903.00 7945.66 15292.50 15402.50

एकूण 'अ' + 'क' + 'प' महसलुी खच . 66945.81 80052.14 90153.07 118930.10 97405.89 126532.32 127107.32

'अ' अंदाजप क भांडवली खच .

I) िव तु भांडवली खच . 696.14 381.37 940.26 1368.50 355.01 1055.00 2195.00
II) बांधकाम व इतर भांडवली खच . 35301.25 24616.30 28946.28 137243.50 75320.25 75238.50 113203.50

एकूण 'अ' अंदाजप क भांडवली खच . 35997.39 24997.67 29886.53 138612.00 75675.26 76293.50 115398.50

'क' अंदाजप क भांडवली खच .

I) जलदाय यव था िवतरण . 5696.62 5260.85 5538.69 11830.21 8224.00 10500.50 10600.50
II) मलिनःसारण यव था . 539.46 962.07 4268.54 11050.50 5174.50 8063.00 8193.00
III) जलिनःसारण यव था . 43.34 161.96 296.46 1550.00 850.00 800.00 870.00

एकूण 'क' अंदाजप क भांडवली खच . 6279.43 6384.89 10103.68 24430.71 14248.50 19363.50 19663.50
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

महसलुी व भांडवली खच गोषवारा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद
अ.नं. लेखािशष

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

'प' अंदाजप क भांडवली खच .

I) शहरी गरीबांसाठी योजना . 0.00 476.75 328.89 1900.50 1102.29 3706.00 3776.00
एकूण 'प' अंदाजप क भांडवली खच . 0.00 476.75 328.89 1900.50 1102.29 3706.00 3776.00

एकूण 'अ' + 'क' + 'प' भांडवली खच . 42276.82 31859.30 40319.11 164943.21 91026.05 99363.00 138838.00

एकूण महसलुी व भांडवली खच . 109222.63 111911.44 130472.18 283873.31 188431.94 225895.32 265945.32
VIII) अ ीम खच . 4130.16 4162.66 3354.97 10214.00 10118.99 10053.00 10053.00
VII-A) महसलुी 21% खच बाबी 233.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VII-B) भांडवली 21% खच बाबी 807.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण एकंदर खच . 114393.34 116074.10 133827.15 294087.31 198550.93 235948.32 275998.32
अखेर िश लक . 29812.08 48520.62 73987.38 130.49 25386.46 208.14 383.14
ारंिभक िशलकेसह एकूण जमा . 144205.42 164594.71 207814.53 294217.80 223937.39 236156.46 276381.46
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
ारंिभक िश लक . Opening Bal 14467.20 29812.08 48520.62 31898.09 73987.38 25386.46 25386.46

'अ' अंदाजप क महसलुी जमा .

I) महानगरपािलका दर व कर

1 जिमन, इमारती यावरील कर D.M.C. (Tax) 1108 4034.34 4709.92 4785.87 6538.00 4400.00 9484.00 9484.00
A190E000A1 1172.00 705.00 1700.00 1700.00
A190W000A1 1291.00 987.00 1978.00 1978.00
A190P000A1 1056.00 649.00 1404.00 1404.00
A190R000A1 1074.00 719.00 1523.00 1523.00
A190S000A1 757.00 501.00 1152.00 1152.00
A190N000A1 1188.00 839.00 1727.00 1727.00

2 जिमन व इमारत यावरील कराचा भरणा िवलंबाने 
के याने दंड आकारणी

D.M.C. (Tax) 1300 748.49 1064.09 2306.12 2240.00 383.00 478.00 478.00

A190E000H2 729.00 78.00 98.00 98.00
A190W000H2 273.00 37.00 46.00 46.00
A190P000H2 421.00 97.00 121.00 121.00
A190R000H2 280.00 72.00 89.00 89.00

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

I) - 1) मालम ा कर िनध रण व संकलन िवभाग

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

A190S000H2 211.00 37.00 47.00 47.00
A190N000H2 326.00 62.00 77.00 77.00

3 सवसाधारण व छता कर D.M.C. (Tax) 1116 472.81 810.46 912.15 1142.00 830.00 1037.00 1037.00
A190E000F1 204.00 133.00 166.00 166.00
A190W000F1 212.00 182.00 228.00 228.00
A190P000F1 193.00 129.00 161.00 161.00
A190R000F1 190.00 135.00 169.00 169.00
A190S000F1 127.00 92.00 115.00 115.00
A190N000F1 216.00 159.00 198.00 198.00

4 पथ कर D.M.C. (Tax) 1117 478.75 698.57 773.52 975.00 691.00 862.00 862.00
A190E000G1 178.00 110.00 137.00 137.00
A190W000G1 178.00 151.00 189.00 189.00
A190P000G1 168.00 109.00 135.00 135.00
A190R000G1 159.00 112.00 140.00 140.00
A190S000G1 110.00 77.00 96.00 96.00
A190N000G1 182.00 132.00 165.00 165.00

5 िश ण कर D.M.C. (Tax) 1120 319.77 428.38 470.84 596.00 415.00 518.00 518.00
A190E000I1 111.00 66.00 83.00 83.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

A190W000I1 109.00 91.00 113.00 113.00
A190P000I1 104.00 65.00 81.00 81.00
A190R000I1 97.00 67.00 84.00 84.00
A190S000I1 65.00 46.00 58.00 58.00
A190N000I1 110.00 80.00 99.00 99.00

6 अ नशामक  कर D.M.C. (Tax) 1114 311.69 317.53 325.16 423.00 285.00 350.00 350.00
A190E000D1 78.00 46.00 56.00 56.00
A190W000D1 81.00 62.00 77.00 77.00
A190P000D1 73.00 44.00 54.00 54.00
A190R000D1 69.00 47.00 57.00 57.00
A190S000D1 45.00 32.00 39.00 39.00
A190N000D1 77.00 54.00 67.00 67.00

7 वृ  संवधन कर D.M.C. (Tax) 1119 156.87 159.54 164.51 300.00 140.00 174.00 174.00
A190E000H1 55.00 22.00 28.00 28.00
A190W000H1 56.00 31.00 38.00 38.00
A190P000H1 52.00 22.00 27.00 27.00
A190R000H1 49.00 23.00 29.00 29.00
A190S000H1 38.00 15.00 19.00 19.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

A190N000H1 50.00 27.00 33.00 33.00

8 म यवत  सरकार या इमारतीवरील सेवा आकार 
(स ह स चाज)

D.M.C. (Tax) 1112 6.49 4.73 1.07 10.00 10.00 11.00 11.00

A190E000B1 2.00 8.00 9.00 9.00
A190W000B1 2.00 1.50 2.00 2.00
A190P000B1 2.00 0.00 0.00 0.00
A190R000B1 2.00 0.00 0.00 0.00
A190S000B1 1.00 0.00 0.00 0.00
A190N000B1 1.00 0.50 0.00 0.00

9 िवशेष  व छता  िवषयक  कर D.M.C. (Tax) 1113 0.09 0.63 0.90 1.50 0.50 0.50 0.50
A190E000C1 1.00 0.00 0.00 0.00
A190W000C1 0.00 0.50 0.50 0.50
A190P000C1 0.50 0.00 0.00 0.00
A190R000C1 0.00 0.00 0.00 0.00
A190S000C1 0.00 0.00 0.00 0.00
A190N000C1 0.00 0.00 0.00 0.00

10 सेसपलु D.M.C. (Tax) 1115 0.29 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
A190E000E1 0.09 0.00 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

A190W000E1 0.09 0.50 0.50 0.50
A190P000E1 0.08 0.00 0.00 0.00
A190R000E1 0.08 0.00 0.00 0.00
A190S000E1 0.08 0.00 0.00 0.00
A190N000E1 0.08 0.00 0.00 0.00

एकूण - I) - 1) 6529.59 8193.85 9740.14 12226.00 7155.00 12915.00 12915.00

I) - 2) जकात िवभाग
1 जकात D.M.C. (Tax) 1109 A191H000A1 0.00 25.94 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

एकूण - I) - 2) 0.00 25.94 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

I) - 3) थािनक सं था कर िवभाग

1 थािनक सं था कर/व त ुव सेवा कर (G.S.T.) - 
सहा. अनदुान

D.M.C. (Tax) 1340 60694.00 87831.13 94392.00 101937.00 101940.00 110095.00 110095.00

A197H000Z3 0.00 0.00 0.00 0.00
A197H001Z3 101937.00 101940.00 110095.00 110095.00

2 थािनक सं था कर 1% सरचाज (मु ांक शु क) D.M.C. (Tax) 1314 A197H000B1 0.00 8560.93 5809.00 6000.00 1570.00 4500.00 4500.00
3 थािनक सं था कर जमा D.M.C. (Tax) 1302 A197H000A1 32079.71 920.39 0.00 200.00 341.00 100.00 100.00
4 थािनक सं था कर याज D.M.C. (Tax) 1303 A197H000A2 0.00 0.00 0.00 36.00 25.00 10.00 10.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

5 थािनक सं था कर िनयमा वये दंड / शा ती D.M.C. (Tax) 1304 A197H000B2 0.00 0.00 0.00 8.00 5.00 2.00 2.00
6 थािनक सं था कर न दणी फी D.M.C. (Tax) 1306 A197H000C2 0.13 0.09 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50

एकूण - I) - 3) 92773.84 97312.55 100201.01 108181.00 103881.51 114707.50 114707.50
I) - 4) जािहरात व परवाने िवभाग

1 जािहरातीवरील कर व होिडग परवाना फी D.M.C. (Tax) 1111 A192H000Z1 81.10 142.61 171.20 300.00 43.00 650.00 5650.00

2 िसनेमा, ना गहृ, सकशी, ज ा व इतर योग व 
दशन यावरील कर

D.M.C. (Tax) 1110 A166H000Z2 13.94 14.84 14.38 15.00 2.00 5.00 5.00

3 इतर लायसे स फी D.M.C. (Tax) 1132 A113H000Z2 - - 17.54 40.00 7.00 20.00 20.00
4 मंडप व सामान ठेव याची फी D.M.C. (Tax) 1133 A112H000A2 - - 30.19 30.00 7.00 15.00 15.00
5 वाचनालय, अ यािसका फी D.M.C. (Tax) 1126 A156H000Z2 - - 0.95 2.00 0.50 1.00 1.00
6 मोटार ट ॅ ड फी D.M.C. (Tax) 1142 A125H000Z2 - - 0.13 1.00 0.50 0.50 0.50

7 मनपा िविहत फॉम, टडर फॉम, मतदार या ा 
इ.िव ी/नौकािवहार

D.M.C. (Tax) 1182 A110H000B2 - - 9.10 15.00 0.50 5.00 5.00

8 ितिलपी व ताडून पाह याची फी D.M.C. (Tax) 1179 A107H000Z2 - - 8.83 11.00 4.00 5.00 5.00
9 धनादेश वटवणावळ फी / दंड D.M.C. (Tax) 1297 A190H000Z2 - - 0.00 1.00 0.50 0.50 0.50

एकूण - I) - 4) 95.04 157.45 252.33 415.00 65.00 702.00 5702.00
एकूण - I) - 1) ते 4) . 99398.46 105689.79 110193.48 120822.50 111102.01 128325.00 133325.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

II) िवशेष अिधिनयमा वये वसलुी .

II) - 1) पशसुवंधन िवभाग
1 क डवाडे Animal Husbandry 

Officer 1121 A147H000Z2 1.08 0.00 0.00 0.50 4.50 5.00 5.00
एकूण - II) - 1) . 1.08 0.00 0.00 0.50 4.50 5.00 5.00

III) मनपा उपयोगीता सेवा व कर आकारणी 
यितरी त श तीपासनु िमळणारा महसलु
III) - 1) - िमळकत यव थापन िवभाग

1
इमारत, गाळे, खु या जागा ि िमयम मोबदला, 
ह तांतरण फी, पालीका बाजार, क ट मनस सह 
इ. पासनुचे उ प न

D.M.C. (Tax) 1123 A110H000A2 953.61 847.94 745.06 1200.00 261.00 2250.00 7340.00

2 मनपा इमारती जागा लायस स फी D.M.C. (Tax) 1364 A129H000A2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00
3 मनपा खु या जागा लायस स फी D.M.C. (Tax) 1365 A128H000A2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00
4 मनपा गाळे / ओटे ह तांतरण फी D.M.C. (Tax) 1366 A128H000B2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00

5
सावजिनक बाजार पेठे या मालाचे िव ीकरीता 
वापरकर यासाठी मालमांडणी या अिधकारासाठी 
फी

D.M.C. (Tax) 1130 A128H000Z2 148.33 127.77 137.47 200.00 6.00 200.00 200.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

6 सव ना गहृ, टाऊन हॉल व सभागहृ D.M.C. (Tax) 1143 35.83 62.46 25.33 55.00 5.00 55.00 55.00
A166H001Z2 11.00 1.00 10.00 10.00
A166H002Z2 25.00 1.00 20.00 20.00
A166H003Z2 3.00 0.50 5.00 5.00
A166H004Z2 6.00 1.00 11.00 11.00
A166H005Z2 6.00 0.50 2.00 2.00
A166H006Z2 2.00 0.50 5.00 5.00
A166H007Z2 2.00 0.50 2.00 2.00

7 व. यशवंतराव च हाण तारांगण व साय स सटर फी D.M.C. (Tax) 1274 A166W000D2 6.85 5.96 5.03 6.00 0.50 6.00 6.00
8 व मग पलु फी D.M.C. (Tax) 1184 A168H000A2 - - 161.72 250.00 15.00 200.00 200.00
9 फाळके मारक िनधीतनू जमा D.M.C. (Tax) 1241 A166N000C2 - - 0.00 50.00 0.50 50.00 50.00
10 जु या भंगार व र ी िव ी D.M.C. (Tax) 1181 A181H000Z2 - - 288.39 20.00 43.00 10.00 10.00
11 शासिकय भुईभाडे D.M.C. (Tax) 1253 A106H000A2 - - 5.50 7.00 4.00 7.00 7.00
12 मनपा भुखंड बी.ओ.टी. त वावर देणे D.M.C. (Tax) 1296 A106H000B2 - - 42.03 44177.21 30.00 50.00 10050.00
13 वॉटर पाक पासनू िमळणारे उ प न D.M.C. (Tax) 1254 A168N000B2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
14 ंथ या ापासनू िमळणारे उ प न D.M.C. (Tax) 1344 A165H000Z4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 इतर लायसे स फी D.M.C. (Tax) 1132 A113H000Z2 23.54 14.98 सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व 

परवाने िवभाग" कडे वग
सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 

िवभाग" कडे वग
सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 

िवभाग" कडे वग
सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 

िवभाग" कडे वग
सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 

िवभाग" कडे वग
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सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

16 मंडप व सामान ठेव याची फी D.M.C. (Tax) 1133 A112H000A2 14.10 18.65 सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व 
परवाने िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

17 वाचनालय, अ यािसका फी D.M.C. (Tax) 1126 A156H000Z2 1.54 1.21 सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व 
परवाने िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

18 मोटार ट ॅ ड फी D.M.C. (Tax) 1142 A125H000Z2 1.21 0.20 सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व 
परवाने िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

एकूण - III) - 1) 1184.99 1079.16 1410.54 45965.71 365.49 2978.50 18068.50
III) - 2) - नगर िनयोजन िवभाग

1 हाडिशप ि िमअम फी Dy. Director (Town 
Planning) 1352 A111H000I2 1490.17 267.99 2582.88 3000.00 1430.00 5000.00 5000.00

2 िवकास शु क Dy. Director (Town 
Planning) 1137 A111H000C2 3997.26 2049.00 7579.65 11000.00 3571.00 24000.00 44000.00

3 शिमत संरचना (Compounding Structure) 
शु क

Dy. Director (Town 
Planning) 1361 A110H000H2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.50 0.50

4
अितिर त चटई े  िनदशांक अिधमु य - 
(Additional FSI on Payment of Premium) 
(50% मनपा िह सा)

Dy. Director (Town 
Planning) 1355 A110H000G2 3862.75 1863.67 10682.38 9000.00 2648.00 9275.00 9275.00

5 टी.डी.आर. इ ा- टचर फी Dy. Director (Town 
Planning) 1351 A111H000H2 1513.86 699.41 3238.78 3000.00 1284.00 0.50 0.50

6 अनािधकृत बांधकाम (बा कनी बंद, अवै  
भोगवटा, ल थ तडजोड फी) (हाडिशप वगळुन)

Dy. Director (Town 
Planning) 1138 A111H000D2 927.89 249.81 882.43 1000.00 963.00 1000.00 1000.00

7 जीना - पसेॅज ि िमअम फी Dy. Director (Town 
Planning) 1349 A111H000F2 402.79 108.66 0.00 1.00 1.00 0.50 0.50

8 बांधकाम परवानगी देतांना गटार जोडणी शु क Dy. Director (Town 
Planning) 1353 A111H000J2 202.28 84.91 425.36 1200.00 352.00 1200.00 1200.00
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य
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मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

9 इमारत परवाना फी ( ु टीनी फी) Dy. Director (Town 
Planning) 1134 A111H000A2 169.68 60.82 168.47 200.00 200.00 175.00 175.00

10 झो नग दाखला फी Dy. Director (Town 
Planning) 1347 A110H000E2 3.80 4.14 3.79 5.00 3.00 3.00 3.00

11 शहर िनयोजन िवकास फी (बेटरमट चाजस टीपी-1 
व टीपी-2)

Dy. Director (Town 
Planning) 1136 A111H000B2 2.71 0.02 0.33 2.50 0.50 0.50 0.50

12 मोजणी - ना हरकत दाखला फी Dy. Director (Town 
Planning) 1348 A110H000F2 0.06 0.00 3.45 6.50 0.50 0.50 0.50

13 गुंठेवारी (िवकास शु क) Dy. Director (Town 
Planning) 1246 A111H000E2 10.12 0.35 2.12 2.00 1.00 0.50 0.50

14 बांधकाम खच वर आधारीत उपकर जमा (मनपा 
िह सा - 1%)

Dy. Director (Town 
Planning) 1284 A102H000A2 - - 2.14 66.00 66.00 50.00 50.00

15 मोबाईल टॉवर फी Dy. Director (Town 
Planning) 1294 A110H000C2 - - 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

16
बांधकाम व पाडकाम कच यापोटी 
(Construction & Demolution of Waste) 
जमा फी

Dy. Director (Town 
Planning) 1369 A115H000Z2 - 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

17 अ टरनेट टेरेस फी Dy. Director (Town 
Planning) 1350 A111H000G2 80.68 15.73 0.00 1.00 0.50 0.50 0.50

एकूण - III) - 2) 12664.06 5404.51 25571.77 28486.00 10522.00 40807.50 60807.50

1 वॉरंट फी (मनपा) याज D.M.C. (Tax) 1140 38.12 78.27 98.82 117.00 4.00 4.00 4.00
A190E000B2 47.00 0.50 1.00 1.00

III) - 3) - मालम ा कर िनध रण व संकलन िवभाग
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ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर
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Budget 
Code
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य
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मा. आयु तांचे 

अंदाज
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य
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मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

A190W000B2 11.00 0.50 0.00 0.00
A190P000B2 23.00 1.50 2.00 2.00
A190R000B2 14.00 0.50 1.00 1.00
A190S000B2 13.00 0.50 0.00 0.00
A190N000B2 9.00 0.50 0.00 0.00

2 नोटीस फी (मनपा) याज D.M.C. (Tax) 1139 6.24 7.19 11.09 12.00 0.50 1.00 1.00
A190E000A2 4.00 0.20 0.50 0.50
A190W000A2 2.00 0.08 0.00 0.00
A190P000A2 2.00 0.14 0.50 0.50
A190R000A2 1.00 0.04 0.00 0.00
A190S000A2 1.00 0.01 0.00 0.00
A190N000A2 2.00 0.03 0.00 0.00

3 करावरील याज फी D.M.C. (Tax) 1141 0.52 0.45 0.02 1.00 0.50 0.50 0.50
A190E000C2 0.17 0.00 0.00 0.00
A190W000C2 0.17 0.50 0.50 0.50
A190P000C2 0.17 0.00 0.00 0.00
A190R000C2 0.17 0.00 0.00 0.00
A190S000C2 0.16 0.00 0.00 0.00
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज
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सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

A190N000C2 0.16 0.00 0.00 0.00
एकूण - III) - 3) 44.88 85.90 109.93 130.00 5.00 5.50 5.50
III) - 4) - पशसुवंधन िवभाग

1 मनपा क लखा यात क लीसाठी आणले या 
ा यांवरील क ल फी व भाडे

Animal Husbandry 
Officer 1131 A148H000Z2 4.54 4.96 7.67 12.00 5.00 10.00 10.00

2 कु यावरील कर व बचॅ िव ी Animal Husbandry 
Officer 1144 A146H000Z2 0.21 0.33 0.21 0.50 1.00 1.00 1.00

3 मांस / मटन िव ी परवाना देणे व नतुणीकरण 
करणे फी

Animal Husbandry 
Officer 1367 A146H000A2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50

एकूण - III) - 4) 4.75 5.29 7.88 12.50 6.00 11.50 11.50
III) - 5) - सावजिनक आरो य िवभाग

1 जैिवक कचरा िव हेवाट व याबाब पासनू उ प न M.O.H. 1243 A143H000A2 240.36 253.40 302.34 400.00 332.00 350.00 350.00
2 जैिवक कचरा िव हेवाट व यावरील रॉय टी M.O.H. 1341 A143H000B2 0.00 0.00 0.00 52.50 46.00 53.00 53.00
3 मोफत अं यिवधी योजना M.O.H. 1257 A135H000Z2 - - 2.15 3.00 3.00 3.00 3.00
4 िववाह न दणी फी M.O.H. 1263 A132H000Z2 - - 6.54 8.00 7.00 8.00 8.00

एकूण - III) - 5) 240.36 253.40 311.03 463.50 388.00 414.00 414.00
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अथसंक पीय 

अंदाज

III) - 6) - क प िवभाग
1 फेरीवाला न दणी फी D.M.C. (Project) 1311 A198H000A2 8.42 0.77 0.05 5.00 1.00 4.00 4.00
2 फेरीवाला दैनंदीन जागा लायसे स फी D.M.C. (Project) 1312 A198H000B2 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1000.00 1000.00
3 थर फेरीवाला लायसे स फी D.M.C. (Project) 1313 A198H000C2 3.29 0.10 0.09 1.00 25.00 100.00 100.00

एकूण - III) - 6) 11.71 0.87 0.14 7.00 27.00 1104.00 1104.00

1 उ ानापासनू िमळालेले उ प न /  अँ यझुमट चाजस D.M.C. (Garden) 1124 A160H000Z2 4.09 1.13 2.37 10.00 25.00 10.00 10.00

एकूण - III) - 7) 4.09 1.13 2.37 10.00 25.00 10.00 10.00

1 पिरवहन सेवा उ प न General Manager 1362 A127H000Z2 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.50 1.00 1.00
एकूण - III) - 8) 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.50 1.00 1.00
एकूण - III) - 1) ते 8) . 14154.84 6830.27 27413.66 76074.71 11339.00 45332.00 80422.00

IV) अनदुाने व अंशदाने .

IV) - 1) शासन .

1 पंत धान आवास योजना अनदुान D.M.C. (Project) 1343 A120H000Z3 0.00 0.00 1.53 252.00 241.00 289.00 289.00
2 करमणकू कर अनदुान C.A.F.O. 1147 A165H000Z3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

III) - 8) - सावजिनक वाहतूक व िनयोजन िवभाग

III) - 7) - उ ान व वृ ािधकरण िवभाग
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3 मा य. िश ण अनदुान Education Officer 1148 A153H000Z3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
4 शासिकय भुईभाडे अनदुान D.M.C. (Estate) 1354 A111H000Z3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

5 मो ा िनवासी जागा असले या इमारतीवरील कर 
अनदुान (नकुसान भरपाई)

D.M.C. (Tax) 1264 A190H000B3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 सवुण जयंती आ थापना खच भरपाई M.O.H. 1247 A110H000Z3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50

7 National Clean Air Programme (NCAP) 
अनदुान

E.E. (Environment) 1363 A163H000Z3 0.00 0.00 0.00 12.00 20.00 0.00 0.00

8 महा मा फुले जन आरो य योजना अनदुान M.O.H. 1368 A136H000A3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
एकूण - IV) - 1) 0.00 0.00 1.53 265.50 262.99 311.00 311.00

IV) - 2) अ य अनदुाने .

1 मलेिरया अनदुान M.O.H. 1156 A131H000Z3 305.36 673.94 0.00 300.00 385.00 300.00 300.00
2 िश ण व रोजगार हमी करावरील िरबेट D.M.C. (Tax) 1155 A190H000A3 25.26 30.78 38.12 30.00 25.00 30.00 30.00
3 यायालयीन अंशदान D.M.C. (Admin) 1153 A105H000Z2 0.42 0.22 0.09 0.50 0.50 0.50 0.50
4 शेतीसारा व िबनशेतीसारा अनदुान D.M.C. (Estate) 1154 A106H000Z3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
5 लोकल फंडसेस C.A.F.O. 1166 A102H000A3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
6 इतर योजनासाठी अनदुाने C.A.F.O. 1172 A102H000B3 9.65 0.00 22.27 11.00 0.50 11.00 11.00
7 प स पोिलओ अनदुाने M.O.H. 1224 A136H000Z3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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8 जनगणना अनदुान D.M.C. (Admin) 1107 A104H000Z3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
9 जात सव ण अनदुान D.M.C. (Admin) 1310 A101H000A3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
10 सहावी आ थक गणना अनदुान D.M.C. (Admin) 1316 A101H000B3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

एकूण - IV) - 2) 340.69 704.95 60.48 344.00 413.50 344.00 344.00
एकूण - IV) - 1) ते 2) . 340.69 704.95 62.01 609.50 676.49 655.00 655.00

V) संिकण .

1 साफसफाई दंडादाखल िमळणा या रकमा D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 1234 A140H000C2 11.44 70.84 55.16 50.00 40.00 50.00 50.00

2 करा यितरी त साफसफाई या कामा दाखल 
िमळणा या रकमा

D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 1178 A140H000B2 13.05 15.40 14.71 17.00 13.00 17.00 17.00

3 खत िव ी D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 1180 A144H000Z2 39.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

4
बांधकाम व पाडकाम कच यापोटी दंड 
(Construction & Demolution of Waste 
Fines)

D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 1370 A115H000A2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00

5
बांधकाम व पाडकाम कच यापोटी वापरकत  
शु क (Construction & Demolution of 
Waste User Charges)

D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 1371 A115H000B2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

6 अती मण िनमलुन आकार D.M.C. (Encroachment) 1185 A112H000B2 21.73 14.07 5.40 10.00 1.50 1.50 1.50
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7 अनािधकृत पाक ग मधील वाहणे उचलणे (दंड) D.M.C. (Encroachment) 1307 A112H000C2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 अ नशामक बंब बाहेरगावी पाठिवणे बाबतची फी C.F.O. 1346 A126H000Z4 0.00 1.17 4.18 5.00 1.00 5.00 5.00

9
अ नशमन दाखला फी (सदर लेखािशष 
सवसाधारण राखीव िनधीम ये वग करणेत आलेले 
आहे.)

C.F.O. 1238 A126H000Z2 2.47 2.55 3.12 5.00 5.00 5.00 5.00

10 मिहला यवसाय िश ण शु क D.M.C.(Social Welfare) 1295 A170H000Z2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
11 मनपा गुंतवणकुीवरील याज C.A.F.O. 1177 A102H000A4 1000.15 6208.70 4665.45 2500.00 5000.00 4000.00 4000.00
12 टे टग चाजस C.A.F.O. 1372 A112H000Z4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

13 मोिबलायझेशन ॲड हा स इंटरे ट (Interest) जमा C.A.F.O. 1374 A123H000Z4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

14 माट ीट लाईट एनज  से हग 5% मनपा उ प न S.E. (Public Health 
Engineering) 1373 A112H000Z2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00

15 इतर उ प न D.M.C. (Tax) 1186 1563.60 505.96 703.15 500.00 366.00 300.00 300.00
A196H000Z2 497.00 363.00 297.00 297.00
A190E000D2 0.50 0.50 0.50 0.50
A190W000D2 0.50 0.50 0.50 0.50
A190P000D2 0.50 0.50 0.50 0.50
A190S000D2 0.50 0.50 0.50 0.50
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A190R000D2 0.50 0.50 0.50 0.50
A190N000D2 0.50 0.50 0.50 0.50

16 मनपा िविहत फॉम, टडर फॉम, मतदार या ा 
इ.िव ी/नौकािवहार

D.M.C. (Tax) 1182 A110H000B2 9.00 2.35 सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व 
परवाने िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

17 ितिलपी व ताडून पाह याची फी D.M.C. (Tax) 1179 A107H000Z2 10.27 9.42 सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व 
परवाने िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

18 धनादेश वटवणावळ फी / दंड D.M.C. (Tax) 1297 A190H000Z2 0.00 0.00 सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व 
परवाने िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "I) - 4) जािहरात व परवाने 
िवभाग" कडे वग

19 मोफत अं यिवधी योजना M.O.H. 1257 A135H000Z2 3.16 2.37 सदर लेखािशष "III) - 5) - सावजिनक 
आरो य िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 5) - सावजिनक 
आरो य िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 5) - सावजिनक 
आरो य िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 5) - सावजिनक 
आरो य िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 5) - सावजिनक 
आरो य िवभाग" कडे वग

20 िववाह न दणी फी M.O.H. 1263 A132H000Z2 8.16 6.31 सदर लेखािशष "III) - 5) - सावजिनक 
आरो य िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 5) - सावजिनक 
आरो य िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 5) - सावजिनक 
आरो य िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 5) - सावजिनक 
आरो य िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 5) - सावजिनक 
आरो य िवभाग" कडे वग

21 व मग पलु फी D.M.C. (Estate) 1184 A168H000A2 208.28 185.41 सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

22 फाळके मारक िनधीतनू जमा D.M.C. (Estate) 1241 A166N000C2 0.00 0.00 सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

23 जु या भंगार व र ी िव ी D.M.C. (Estate) 1181 A181H000Z2 24.37 7.04 सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

24 शासिकय भुईभाडे D.M.C. (Estate) 1253 A106H000A2 7.02 6.80 सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

25 मनपा भुखंड बी.ओ.टी. त वावर देणे D.M.C. (Estate) 1296 A106H000B2 0.00 6.94 सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

सदर लेखािशष "III) - 1) - िमळकत 
यव थापन िवभाग" कडे वग

26 बांधकाम खच वर आधारीत उपकर जमा (मनपा 
िह सा - 1%)

Dy. Director (Town 
Planning) 1284 A102H000A2 19.76 14.73 सदर लेखािशष "III) - 2) - नगर 

िनयोजन िवभाग" कडे वग
सदर लेखािशष "III) - 2) - नगर िनयोजन 

िवभाग" कडे वग
सदर लेखािशष "III) - 2) - नगर िनयोजन 

िवभाग" कडे वग
सदर लेखािशष "III) - 2) - नगर िनयोजन 

िवभाग" कडे वग
सदर लेखािशष "III) - 2) - नगर िनयोजन 

िवभाग" कडे वग

27 मोबाईल टॉवर फी Dy. Director (Town 
Planning) 1294 A110H000C2 10.74 0.00 सदर लेखािशष "III) - 2) - नगर 

िनयोजन िवभाग" कडे वग
सदर लेखािशष "III) - 2) - नगर िनयोजन 

िवभाग" कडे वग
सदर लेखािशष "III) - 2) - नगर िनयोजन 

िवभाग" कडे वग
सदर लेखािशष "III) - 2) - नगर िनयोजन 

िवभाग" कडे वग
सदर लेखािशष "III) - 2) - नगर िनयोजन 

िवभाग" कडे वग

एकूण  - V) . 2952.26 7060.06 5451.19 3087.50 5427.00 4484.00 4619.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

VI) अ ीम .

1 सरकारी िश णकर शासनाकडे जमा D.M.C. (Tax) 1205 1277.29 1263.07 1299.09 1597.00 1597.00 1296.00 1296.00
A190E000K1 311.00 249.00 202.00 202.00
A190W000K1 305.00 415.00 336.00 336.00
A190P000K1 254.00 201.00 163.00 163.00
A190R000K1 251.00 243.00 197.00 197.00
A190S000K1 201.00 195.00 159.00 159.00
A190N000K1 275.00 294.00 239.00 239.00

2 सरकारी रोजगार हमीकर शासनाकडे जमा D.M.C. (Tax) 1206 215.48 206.40 205.84 245.00 200.00 245.00 245.00
A190E000L1 53.00 32.00 39.00 39.00
A190W000L1 57.00 63.00 79.00 79.00
A190P000L1 29.00 16.00 19.00 19.00
A190R000L1 35.00 26.00 32.00 32.00
A190S000L1 34.00 29.00 34.00 34.00
A190N000L1 37.00 34.00 42.00 42.00

3 सरकारी िनवासी कर शासनाकडे जमा D.M.C. (Tax) 1208 57.28 49.40 51.94 69.00 58.00 71.00 71.00
A190E000J1 10.00 8.00 10.00 10.00
A190W000J1 20.00 18.00 21.00 21.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

A190P000J1 12.00 9.00 11.00 11.00
A190R000J1 7.00 6.00 8.00 8.00
A190S000J1 10.00 9.00 11.00 11.00
A190N000J1 10.00 8.00 10.00 10.00

4 सरकारी िश ण कर नोटीस फी / याज शासनाकडे 
जमा

D.M.C. (Tax) 1275 1.52 2.48 2.66 3.00 0.50 0.50 0.50

A190E000E2 0.50 0.15 0.00 0.00
A190W000E2 0.50 0.10 0.50 0.50
A190P000E2 0.50 0.15 0.00 0.00
A190R000E2 0.50 0.05 0.00 0.00
A190S000E2 0.50 0.05 0.00 0.00
A190N000E2 0.50 0.00 0.00 0.00

5 सरकारी िश ण कर वॉरंट फी शासनाकडे जमा 
(वग)

D.M.C. (Tax) 1276 2.34 6.70 9.20 11.00 1.00 1.00 1.00

A190E000F2 3.00 0.05 0.00 0.00
A190W000F2 2.00 0.05 0.00 0.00
A190P000F2 3.00 0.83 1.00 1.00
A190R000F2 1.00 0.07 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

A190S000F2 1.00 0.00 0.00 0.00
A190N000F2 1.00 0.00 0.00 0.00

6 घरप ी जादा भरणा (Excess) जमा D.M.C. (Tax) 1301 A190H000Z1 46.75 15.30 27.39 62.00 96.00 120.00 120.00

7
सरकारी रोजगार हमीकर नोटीस फी / याज 
शासनाकडे जमा (वग) करणेसाठी मनपा 
खिज यात जमा

D.M.C. (Tax) 1277 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

A190E000G2 0.09 0.00 0.00 0.00
A190W000G2 0.09 0.50 0.50 0.50
A190P000G2 0.08 0.00 0.00 0.00
A190R000G2 0.08 0.00 0.00 0.00
A190S000G2 0.08 0.00 0.00 0.00
A190N000G2 0.08 0.00 0.00 0.00

8 सरकारी रोजगार हमीकर वॉरंट फी शासनाकडे 
जमा (वग) करणेसाठी मनपा खिज यात जमा

D.M.C. (Tax) 1278 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

A190E000I2 0.09 0.00 0.00 0.00
A190W000I2 0.09 0.50 0.50 0.50
A190P000I2 0.08 0.00 0.00 0.00
A190R000I2 0.08 0.00 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

A190S000I2 0.08 0.00 0.00 0.00
A190N000I2 0.08 0.00 0.00 0.00

9 सरकारी िनवासीकर नोटीस फी / याज शासनाकडे 
जमा (वग) करणेसाठी मनपा खिज यात जमा

D.M.C. (Tax) 1279 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

A190E000J2 0.09 0.00 0.00 0.00
A190W000J2 0.09 0.50 0.50 0.50
A190P000J2 0.08 0.00 0.00 0.00
A190R000J2 0.08 0.00 0.00 0.00
A190S000J2 0.08 0.00 0.00 0.00
A190N000J2 0.08 0.00 0.00 0.00

10 सरकारी िनवासीकर वॉरंट फी शासनाकडे जमा 
(वग) करणेसाठी मनपा खिज यात जमा

D.M.C. (Tax) 1280 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

A190E000K2 0.09 0.00 0.00 0.00
A190W000K2 0.09 0.50 0.50 0.50
A190P000K2 0.08 0.00 0.00 0.00
A190R000K2 0.08 0.00 0.00 0.00
A190S000K2 0.08 0.00 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

A190N000K2 0.08 0.00 0.00 0.00

11 स हस ट ॅ स शासनाकडे जमा (वग) करणेसाठी 
मनपा खिज यात जमा

D.M.C. (Estate) 1244 A502H000B8 93.70 61.18 24.02 0.00 5.00 1.00 1.00

12 टी.सी. एस. (Tax collection at source) जमा D.M.C. (Estate) 1317 A190H000G2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50

13 राखीव िनधीचे रोखीकरण (वेतन, घसारा व इतर 
राखीव िनधी)

C.A.F.O. 1309 A102H000B2 197.44 0.00 0.00 4000.00 4000.00 9000.00 9000.00

14 बांधकाम खच वर आधारीत उपकर (जमाखच ) C.A.F.O. 1283 A120H000Z2 2354.13 1151.04 4396.58 6600.00 3210.00 4500.00 4500.00

15 कमचारी वग स घरबांधणीस िदले या कज ऊ 
रकमा जमा

C.A.F.O. 1196 A702H000C9 675.48 652.85 494.52 650.00 650.00 650.00 650.00

16 कमचारी वग स सणासाठी िदलेला ॲ ीम जमा C.A.F.O. 1194 A702H000A9 570.13 528.91 554.02 600.00 600.00 600.00 600.00
17 म तेदार व अ य सव ॲ ीम जमा C.A.F.O. 1197 A702H000D9 535.59 39.91 1.20 100.00 100.00 100.00 100.00

18 व त ुव सेवा कर (G.S.T.) जमा - क  शासन 
िह सा सरकारी खिज यात वग करणे (CGST)

C.A.F.O. 1357 A197H000Z4 21.97 98.85 89.12 80.00 80.00 80.00 80.00

19 व त ुव सेवा कर (G.S.T.) जमा - रा य शासन 
िह सा सरकारी खिज यात वग करणे (SGST)

C.A.F.O. 1358 A197H001Z4 21.82 98.74 83.32 80.00 80.00 80.00 80.00

20
व त ुव सेवा कर (G.S.T.) जमा - आंतररा य 
शासन िह सा सरकारी खिज यात वग करणे 
(IGST)

C.A.F.O. 1359 A197H002Z4 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष सन 2017-18 

य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2018-19 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

21 इतर जमा खच C.A.F.O. 1207 A102H000B4 203.94 69.41 64.26 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
22 मदुत बा  धनादेश जमा C.A.F.O. 1249 A502H000C8 46.67 21.40 3.81 11.00 11.00 11.00 11.00

23 कमचारी वग स वाहन खरेदीस िदले या कज ऊ 
रकमा जमा

C.A.F.O. 1195 A702H000B9 19.00 13.98 4.38 21.00 5.00 5.00 5.00

24 कमचारी वग स संगणक खरेदीसाठी िदलेला 
ॲ ीम जमा

C.A.F.O. 1261 A702H000E9 25.86 9.39 2.18 5.00 5.00 5.00 5.00

25 मदुत बा  अनामत जमा C.A.F.O. 1190 A502H000A8 4.03 0.25 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00
26 म तेदाराची ई.पी.एफ. (EPF) पोटी जमा C.A.F.O. 1345 A188H000Z4 0.18 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

27
घनकचरा यव थापन सेवाशु कापोटी र कम 
शासनाकडे वग करणेसाठी मनपा िह सा (मनपा 
िनधीतनू जमा)

D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 1285 A141H000Z3 1.68 0.12 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00

28 मनपा िश ण िवभागास वेतनासाठी शासन 
िह याची 50% र कम अ ीम परत भरती

Education Officer 1356 A752H000Z9 299.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण - VI) . 6671.31 4289.39 7313.71 15166.00 11731.01 17798.00 17798.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' भांडवली जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
भांडवली जमा
'अ' अंदाजप क भांडवली जमा

1 र ते बांधणी व याचे पिरर ण अनदुान C.E. 1150 A320H000Z6 125.00 125.00 250.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2 िवषेश अनदुान C.E. 1282 A120H000A2 0.00 306.76 0.00 4400.00 0.50 500.00 500.00
3 कजरोखे C.A.F.O. 1281 A302H000Z5 0.00 0.00 0.00 30000.50 0.50 0.50 0.50

एकूण - 'अ' अंदाजप क भांडवली जमा . 125.00 431.76 250.00 34900.50 501.00 1000.50 1000.50

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद
अ.नं. लेखािशष

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

महसलुी व भांडवली जमा गोषवारा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
'अ' अंदाजप क महसलुी जमा . 116847.34 120285.07 143120.34 200594.71 128549.01 178801.00 219026.00
'क' अंदाजप क महसलुी जमा . 5579.01 6310.92 7344.67 9180.50 5952.99 9937.00 9937.00
'प' अंदाजप क महसलुी जमा . 154.29 166.97 158.72 177.50 146.01 158.50 158.50
एकूण 'अ' + 'क' + 'प' महसलुी जमा . 122580.63 126762.96 150623.73 209952.71 134648.01 188896.50 229121.50
एकूण अ ीम जमा . 6671.31 4289.39 7313.71 15166.00 11731.01 17798.00 17798.00
'अ' अंदाजप क भांडवली जमा . 125.00 431.76 250.00 34900.50 501.00 1000.50 1000.50
'क' अंदाजप क भांडवली जमा . 361.28 3298.53 1106.47 2300.00 3070.00 3075.00 3075.00
'प' अंदाजप क भांडवली जमा . 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
एकूण 'अ' + 'क' + 'प' भांडवली जमा . 486.28 3730.29 1356.47 37201.00 3571.00 4075.50 4075.50
एकूण जमा . 129738.22 134782.63 159293.91 262319.71 149950.02 210770.00 250995.00
ारंिभक िश लक . 14467.20 29812.08 48520.62 31898.09 73987.38 25386.46 25386.46
ारंिभक िश लकेसह एकूण जमा . 144205.42 164594.71 207814.53 294217.80 223937.39 236156.46 276381.46

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद
अ.नं. लेखािशष

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
खच बाजू .

'अ' अंदाजप क महसलुी खच .

I) सामा य शासन व वसलुीचा खच .

1 थायी आ थापना M.Secretary 2310 A200H000Z1 473.14 489.69 477.99 700.00 500.00 650.00 650.00
2 मा. सभासदांना मानधन M.Secretary 2312 A200H000B1 182.01 230.15 228.88 235.00 235.00 235.00 235.00
3 आक मक खच M.Secretary 2314 A200H000C6 18.06 12.55 15.48 30.00 30.00 30.00 30.00
4 वागत समारंभ / इ. खच M.Secretary 2311 A200H000A2 0.16 1.88 1.07 2.50 2.50 2.50 2.50
5 वास खच व िश ण M.Secretary 2318 A200H000F2 1.42 0.35 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00
6 मा. महापौर यांचा ययिनयमन भ ा M.Secretary 2313 A200H000B2 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00
7 महापौर परीषद वगणी M.Secretary 2316 A200H000D2 0.40 0.84 0.64 1.00 1.00 1.00 1.00
8 वॉड किमटी M.Secretary 2317 0.00 0.14 0.02 0.60 1.20 1.32 1.32

A200H000E2 0.00 0.60 0.60 0.60
A200E000E2 0.10 0.10 0.12 0.12
A200W000E2 0.10 0.10 0.12 0.12
A200P000E2 0.10 0.10 0.12 0.12
A200R000E2 0.10 0.10 0.12 0.12
A200S000E2 0.10 0.10 0.12 0.12

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

I) - 1) महानगरपािलका सिचवालय िवभाग

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

A200N000E2 0.10 0.10 0.12 0.12
9 सम वय क  - तांि क स लागार सेवा M.Secretary 5021 A201H000A3 3.18 2.14 0.00 1.00 0.50 1.00 1.00

एकूण खच - I) - 1) . 678.37 737.74 724.07 974.10 773.20 924.82 924.82
I) - 2) मा. आयु त यांचे काय लय .

1 थायी आ थापना D.M.C. (Admin) 2322 A201H001A1 156.41 138.12 141.12 272.00 175.00 220.00 220.00

2 कलम 67 (क) अ वये मा. आयु त यांनी 
यावयाची िव.आ./तातडीची कामे

D.M.C. (Admin) 2622 A201H001C6 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00

3 वेतन,िनवृ ी वेतन,वेतन आयोग थकबाकी व 
अ य सेवािवषयक बाब साठी राखीव

C.A.F.O. 2665 A202H000D4 1000.00 - सदर लेखािशष 
"संकीण" खच त वग

सदर लेखािशष "संकीण" 
खच त वग

सदर लेखािशष "संकीण" 
खच त वग

सदर लेखािशष "संकीण" 
खच त वग

सदर लेखािशष "संकीण" 
खच त वग

4 अितरी त आयु त काय लय - 1 - आक मक 
खच

Add. Comm. (City) 2980 A201H003C6 0.03 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

5 अितरी त आयु त काय लय - 2 - आक मक 
खच

Add. Comm. (City) 2981 A201H004C6 0.03 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

एकूण खच - I) - 2) . 1156.47 138.12 141.12 323.00 226.00 271.00 271.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

I) - 3) आप ी यव थापन िवभाग .

1 थायी आ थापना C.F.O. 2895 A289H000B1 0.00 0.00 0.00 1.50 0.50 1.50 1.50

2 आप कालीन पिर थतीत आपद तांना तातडीची 
मदत / सहा यता देणे

C.F.O. 2813 A289H000Z4 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

3 परु िनयं ण क  - आक मक खच C.F.O. 2854 A289H000D2 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00
4 आक मक खच C.F.O. 2848 A289H000Z6 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50

5 नागरीकांना आपतकालीन मािहतीपु तक / 
अनषंुगीक खच

C.F.O. 2845 A289H000B2 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50

एकूण खच - I) - 3) . 0.00 0.00 0.00 13.50 12.50 13.50 13.50

I) - 4) िनवडणकु िवभाग .

1 िनवडणकु खच D.M.C. (Admin) 2343 A204H000A2 307.81 39.40 23.15 100.00 100.00 1000.00 1000.00
2 आक मक खच D.M.C. (Admin) 2858 A204H000Z6 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

एकूण खच - I) - 4) . 307.81 39.40 23.15 101.00 101.00 1001.00 1001.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

I) - 5) िवभागीय काय लय .

1 नािशक पवु िवभागीय काय लय - थायी 
आ थापना

Divisional Officer 2349 A201E000Z1 62.63 69.12 69.39 100.00 75.00 100.00 100.00

2 नािशक पवु िवभागीय काय लय - आक मक खच 
पो टेजसह

Divisional Officer 2615 A201E000Z6 0.47 0.34 0.26 2.00 2.00 2.00 2.00

3 नािशक प चम िवभागीय काय लय - थायी 
आ थापना

Divisional Officer 2625 A201W000Z1 101.70 101.95 104.80 200.00 130.00 200.00 200.00

4 नािशक प चम िवभागीय काय लय - आक मक 
खच पो टेजसह

Divisional Officer 2626 A201W000Z6 0.18 0.13 0.17 2.00 2.00 2.00 2.00

5 नािशक पंचवटी िवभागीय काय लय - थायी 
आ थापना

Divisional Officer 2350 A201P000Z1 103.27 92.00 81.91 175.00 90.00 120.00 120.00

6 नािशक पंचवटी िवभागीय काय लय - आक मक 
खच पो टेजसह

Divisional Officer 2616 A201P000Z6 0.50 0.33 0.61 2.00 2.00 2.00 2.00

7 नािशकरोड िवभागीय काय लय - थायी आ थापना Divisional Officer 2351 A201R000Z1 64.05 65.60 57.70 100.00 75.00 100.00 100.00

8 नािशकरोड िवभागीय काय लय - आक मक खच 
पो टेजसह

Divisional Officer 2617 A201R000Z6 0.35 0.50 0.28 2.00 2.00 2.00 2.00

111



नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

9 नािशक सातपरु िवभागीय काय लय - थायी 
आ थापना

Divisional Officer 2352 A201S000Z1 65.26 66.79 70.96 100.00 75.00 95.00 95.00

10 नािशक सातपरु िवभागीय काय लय - आक मक 
खच पो टेजसह

Divisional Officer 2618 A201S000Z6 0.48 0.46 0.43 2.00 1.00 2.00 2.00

11 निवन नािशक िवभागीय काय लय - थायी 
आ थापना

Divisional Officer 2353 A201N000Z1 105.29 94.62 92.21 150.00 115.00 150.00 150.00

12 निवन नािशक िवभागीय काय लय - आक मक 
खच पो टेजसह

Divisional Officer 2619 A201N000Z6 0.04 0.24 0.15 2.00 2.00 2.00 2.00

एकूण खच - I) - 5) . 504.22 492.07 478.88 837.00 571.01 777.00 777.00

I) - 6) िव  व लेखा िवभाग .

1 थायी आ थापना C.A.F.O. 2356 A202H000Z1 345.27 316.11 318.54 550.00 400.00 550.00 550.00
2 तदथ (सानु ह अनदुान इ.) C.A.F.O. 2653 A201H000J2 968.78 778.00 734.65 1200.00 800.00 1200.00 1200.00
3 निवन पिरभािषत अंशदान िनवृ ी वेतन योजना C.A.F.O. 2863 A201H000F1 298.17 127.25 50.13 230.00 230.00 230.00 230.00
4 दन द प त काय वत करणे C.A.F.O. 2812 A202H000E2 21.07 33.93 26.40 55.00 55.00 150.00 150.00
5 आक मक खच C.A.F.O. 2357 A202H000Z6 1.03 1.41 3.24 9.50 9.50 9.50 9.50
6 संगणक टेशनरी, सािह य व सॉ टवेअर खरेदी C.A.F.O. 2358 A202H000A2 3.01 6.43 2.08 10.00 10.00 10.00 10.00
7 गहाणखत न दणी खच चा परतावा C.A.F.O. 2361 A602H000Z8 0.00 0.00 0.00 5.00 1.00 5.00 5.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

8 स लागार फी
(सदर लेखािशष संकीण खच कडून वग)

C.A.F.O. 2748 A202H000C2 - 0.00 0.00 5.00 25.00 25.00 25.00

9 िकरकोळ परतावा (कमचारी पगार/सव अ ीम) C.A.F.O. 2876 A202H000F2 2.12 0.57 1.95 5.00 5.00 5.00 5.00
एकूण खच - I) - 6) . 1639.46 1263.70 1136.99 2069.50 1535.51 2184.50 2184.50

I) - 7) लेखा पिर ण िवभाग .

1 थायी आ थापना C.A. 2363 A203H000Z1 281.27 268.25 278.57 410.00 325.00 410.00 410.00
2 आक मक खच C.A. 2364 A203H000Z6 0.09 0.27 0.28 5.00 1.00 5.00 5.00

एकूण खच - I) - 7) . 281.36 268.53 278.85 415.00 326.00 415.00 415.00
I) - 8) मािहती व तं ान िवभाग .

1 थायी आ थापना Director (Information 
And Technology) 2366 A282H000Z1 37.47 30.69 21.43 25.00 40.00 50.00 50.00

2 संगणक सािह य दु ती, देखभाल व इतर 
अनषंुगीक खच

Director (Information 
And Technology) 2367 A282H000Z3 28.62 25.77 25.48 65.00 43.00 65.00 65.00

3 नागरी सिुवधा क  चालिवणे Director (Information 
And Technology) 5013 A262H000Z4 15.93 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 थािनक सं था कर संगणकीकरण करणे Director (Information 
And Technology) 2918 A297H000C2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 वॉटर िमटर िवभागाचे संगणकीकरण करणे
(सदर लेखािशष "क" महसलुी खच कडून वग)

Director (Information 
And Technology) 2897 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A208H000B3 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

A208E000C3 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00
A208W000C3 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00
A208P000C3 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00
A208R000C3 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00
A208S000C3 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00
A208N000C3 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण खच - I) - 8) . 82.01 56.47 46.91 91.00 84.01 116.00 116.00
I) - 9) कर वसलुी जकात िवभाग .

1 थायी आ थापना D.M.C. (Tax) 2369 A291H000E1 156.07 0.00 124.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2 जकात परतावा D.M.C. (Tax) 2371 A291H000A2 0.00 0.00 139.34 200.00 0.50 100.00 100.00
3 जकात नाके िवज बीले D.M.C. (Tax) 2684 A291H000B2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
4 पाणी बीले D.M.C. (Tax) 2685 A291H000C2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

एकूण खच - I) - 9) . 156.07 0.00 263.52 201.00 1.50 101.00 101.00

I) - 10) थािनक सं था कर िवभाग .

1 थायी आ थापना D.M.C. (Tax) 2973 A297H000Z1 199.83 298.69 181.42 520.00 300.00 400.00 400.00
2 थािनक सं था कराचा परतावा / िरफंड D.M.C. (Tax) 2916 A297H000A2 908.58 7.38 308.15 800.00 250.00 300.00 300.00
3 थािनक सं था कर स लगार मानधन व फी D.M.C. (Tax) 2949 A297H000D2 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

4 आक मक खच D.M.C. (Tax) 2917 A297H000B6 0.53 0.63 0.56 5.00 2.00 5.00 5.00
5 छायांिकत ती आऊट सोिसग दारे करणे D.M.C. (Tax) 2988 A297H000Z3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00

एकूण खच - I) - 10) . 1108.94 306.69 490.13 1345.50 572.00 725.00 725.00

1 मु यालय - थायी आ थापना D.M.C. (Tax) 5036 A290H000Z1 0.00 0.00 0.00 205.00 60.00 100.00 100.00
2 नािशक पवु िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Tax) 2374 A290E000Z1 152.66 159.31 146.34 235.00 150.00 200.00 200.00
3 नािशक प चम िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Tax) 2642 A290W000Z1 89.40 82.48 75.96 190.00 110.00 160.00 160.00
4 नािशक पंचवटी िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Tax) 2375 A290P000Z1 207.49 220.95 222.98 400.00 250.00 315.00 315.00
5 नािशकरोड िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Tax) 2376 A290R000Z1 171.94 157.77 152.32 225.00 175.00 225.00 225.00
6 नािशक सातपरु िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Tax) 2377 A290S000Z1 117.70 120.55 107.66 148.00 125.00 160.00 160.00
7 निवन नािशक िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Tax) 2378 A290N000Z1 165.51 146.96 141.31 210.00 150.00 200.00 200.00
8 संगणकाचा वापर करणे D.M.C. (Tax) 2380 A290H000Z3 229.53 32.18 34.96 100.00 30.00 50.00 50.00
9 घरप ी िमळकत ची देयके वाटप करणे D.M.C. (Tax) 2933 A290H000C2 0.00 6.13 10.44 35.00 15.00 35.00 35.00

10 घरप ी व पाणीप ी वसलुीकामी िविवध 
योजनां दारे िवशेष वसलुी मोिहम

D.M.C. (Tax) 2934 A290H000D2 15.35 2.52 25.51 30.00 15.00 30.00 30.00

11 िश णकर व रोजगार हमी कर िरफंड D.M.C. (Tax) 2379 A690H000A8 0.00 0.00 0.00 15.00 10.00 15.00 15.00
12 एकि त कर िरफंड व िरबेट / आक मक खच D.M.C. (Tax) 2381 A690H000B8 100.49 16.26 1376.27 24.00 250.00 30.00 30.00

I) - 11) मालम ा कर िनध रण व संकलन िवभाग
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

13 घरप ी /पाणीप ी भरणा िनयिमतपणे भरणा-या 
करदा यांकरीता ो साहा मक य जना

D.M.C. (Tax) 2948 A297H000F2 0.00 0.00 0.00 20.00 5.00 20.00 20.00

14 घरप ी मदुतीत भरणा के यास सवलत खच D.M.C. (Tax) 2978 A290H000E2 0.00 0.00 0.00 5.00 0.50 5.00 5.00
15 अभय योजना ि यनुल मानधन D.M.C. (Tax) 2835 A290H000B2 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00
16 सामिुहक िवमा योजना (करदाते) D.M.C. (Tax) 2805 A290H000A2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.50 0.50

एकूण खच - I) - 11) . 1250.07 945.11 2293.75 1843.50 1347.00 1546.50 1546.50

I) - 12) िमळकत यव थापन िवभाग .

1 मु यालय - थायी आ थापना D.M.C. (Estate) 2928 A296H000Z1 147.94 136.52 130.66 50.00 140.00 175.00 175.00
2 नािशक पवु िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Estate) 2384 A296E000Z1 46.95 118.81 36.80 150.00 40.00 50.00 50.00
3 नािशक प चम िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Estate) 2628 A296W000Z1 75.27 92.64 95.36 180.00 120.00 150.00 150.00
4 नािशक पंचवटी िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Estate) 2385 A296P000Z1 50.19 39.75 37.85 100.00 40.00 50.00 50.00
5 नािशकरोड िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Estate) 2386 A296R000Z1 36.71 30.00 28.92 60.00 40.00 60.00 60.00
6 नािशक सातपरु िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Estate) 2929 A296S000Z1 34.35 32.98 32.28 48.00 48.00 90.00 90.00
7 निवन नािशक िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Estate) 2388 A296N000Z1 24.32 21.39 19.71 35.00 25.00 35.00 35.00

8
िमळकत - मु यालय - थायी आ थापना 
(भुमापनसह) (सदर लेखािशष "क-सावजिनक 
आरो य व सोई" कडून वग)

D.M.C. (Estate) 2488 A206H000Z1 - - 71.17 120.00 85.00 120.00 120.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

9
ंथालये - थायी आ थापना

(सदर लेखािशष "ड - सावजिनक िश ण" कडून 
वग)

D.M.C. (Estate) 2522 A256R000Z1 - 7.86 8.84 14.00 10.00 15.00 15.00

10 शेतसारा व िबनशेतसारा (सदर लेखािशष "क-
सावजिनक आरो य व सोई" कडून वग)

D.M.C. (Estate) 2489 A206H000A2 - - 46.83 75.00 30.00 75.00 75.00

11 िवज िबले D.M.C. (Estate) 2687 A296H000B2 5.39 5.12 3.89 5.00 5.00 5.00 5.00

12 इमारत व जागा भाडे (सदर लेखािशष "क-
सावजिनक आरो य व सोई" कडून वग)

D.M.C. (Estate) 2634 A206H000C2 - - 0.00 8.00 4.00 8.00 8.00

13 आक मक खच (सदर लेखािशष "क-सावजिनक 
आरो य व सोई" कडून वग)

D.M.C. (Estate) 2814 A206H000Z6 - - 0.00 2.00 0.50 2.00 2.00

14 िसटी सव करणे (सदर लेखािशष "क-सावजिनक 
आरो य व सोई" कडून वग)

D.M.C. (Estate) 2490 A206H000B2 - - 0.00 2.00 0.50 2.00 2.00

15 िडजीटल िमळकत रिज टर तयार करणे D.M.C. (Estate) 5101 A296H000Z3 - - 0.00 10.00 0.50 10.00 10.00
16 अ य परतावा D.M.C. (Estate) 2389 A696H000Z8 0.04 1.88 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00
17 पाणी िबले D.M.C. (Tax) 2686 A296H000A2 0.96 0.00 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00

एकूण खच - I) - 12) . 422.12 486.95 512.31 861.50 590.49 850.00 850.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

I) - 13) क प िवभाग

1 शहर फेरीवाला सिमती यव थापन - थायी 
आ थापना

D.M.C. (Project) 2950 A298H000Z1 20.08 15.66 11.87 20.00 17.00 22.00 22.00

2 शहर फेरीवाला सिमती यव थापन - फेरीवाला 
े ात मलुभुत सोयी सिुवधा परुिवणे.

D.M.C. (Project) 2990 A298H000B6 0.00 0.00 0.00 50.00 2.00 100.00 100.00

3
शहर फेरीवाला सिमती यव थापन - शहर 
फेरीवाला सिमती यव थापन सद यांचे भ े व 
इतर खच

D.M.C. (Project) 2932 A298H000Z2 0.04 0.00 0.00 30.00 0.50 5.00 5.00

4 शहर फेरीवाला सिमती यव थापन - बायोमे ीक 
प तीने फेरीवा यांची न दणी करणे

D.M.C. (Project) 2931 A298H000Z3 0.00 0.00 0.00 15.00 3.00 15.00 15.00

5 शहर फेरीवाला सिमती यव थापन - आक मक 
खच

D.M.C. (Project) 2951 A298H000A6 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 1.00 1.00

एकूण खच - I) - 13) 20.12 15.66 11.87 116.00 23.00 143.00 143.00

I) - 14) सामा य शासन िवभाग
1 पे शन खच D.M.C. (Admin) 2338 A201H000D1 6695.00 7650.00 8370.00 11000.00 8500.00 11500.00 11500.00

2 उपआयु त व सहा यक आयु त ( . व कर.) 
काय लय - थायी आ थापना

D.M.C. (Admin) 2323 A201H002A1 32.38 16.72 10.73 100.00 40.00 60.00 60.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

3 सामा य शासन - थायी आ थापना D.M.C. (Admin) 2324 A201H000C1 268.22 220.99 209.78 397.00 275.00 345.00 345.00
4 िश ण 1% - महसलुी कामे D.M.C. (Admin) 2970 A201H000Z3 - 34.70 1.41 75.00 75.00 75.00 75.00
5 िविवध पदांची भरती ि या राबिवणे खच D.M.C. (Admin) 2894 A201H000E2 0.00 0.00 0.00 25.00 0.50 0.50 0.50
6 वास भ ा D.M.C. (Admin) 2337 A201H001B2 1.82 2.69 1.11 5.00 3.00 5.00 5.00
7 आक मक खच D.M.C. (Admin) 2346 A201H000Z6 7.34 0.27 0.09 2.00 2.00 2.00 2.00
8 जनगणना D.M.C. (Admin) 2673 A204H000B2 0.81 1.37 0.00 66.00 1.00 65.00 65.00
9 सामािजक, आ थक व जात सव ण D.M.C. (Admin) 2893 A204H000C2 38.38 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10 आधार क प D.M.C. (Admin) 2874 A201H000B4 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.50 0.50
11 सहावी आ थक गणना खच D.M.C. (Admin) 2940 A201H000G2 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 रजा वास भ ा सवलत D.M.C. (Admin) 2321 A201H000A2 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

एकूण खच - I) - 14) 7044.04 7926.75 8593.11 11674.00 8900.00 12056.00 12056.00

I) - 15)  पय वरण िवभाग
1 गोदावरी संवधन यव थापन - थायी आ थापना E.E. (Environment) 2974 A262H000Z1 25.07 21.76 23.27 50.00 30.00 50.00 50.00
2 गोदावरी संवधन यव थापन - आक मक खच E.E. (Environment) 2977 A262H000Z6 0.11 2.69 0.00 5.00 1.00 1.00 1.00

3 गोदावरी संवधन यव थापन - गोदावरी 
साफसफाई संबिधत इतर िवकास कामे

E.E. (Environment) 2976 A262H000Z3 16.83 20.91 0.00 500.00 440.00 1000.00 1000.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

4 गोदावरी संवधन यव थापन - गोदाघाट 
साफसफाई / पाणवेली िनमलुन

E.E. (Environment) 2776 A230P000G3 87.61 97.22 42.14 300.00 1.00 100.00 100.00

5 गोदावरी संवधन यव थापन - जनजागतृी मोिहम 
राबिवणे.

E.E. (Environment) 2975 A262H000Z2 0.00 0.91 6.92 25.00 1.00 20.00 20.00

एकूण खच - I) - 15) 129.61 143.49 72.34 880.00 473.00 1171.00 1171.00

I) - 16) जनसंपक िवभाग
1 थायी आ थापना D.M.C. (Social Welfare) 2326 A280H000Z1 42.93 45.26 46.24 90.00 50.00 100.00 100.00
2 जािहरात व िस ी D.M.C. (Social Welfare) 2334 A280H000A2 85.48 96.16 186.14 250.00 155.00 250.00 350.00
3 आक मक खच D.M.C. (Social Welfare) 5010 A280H000Z6 2.94 0.61 3.33 5.00 5.00 5.00 15.00
4 िनवृ ीनाथांचे पालखी सोहळा D.M.C. (Social Welfare) 2944 A280H000C2 2.59 0.00 0.00 3.00 0.50 3.00 3.00
5 सभा समारंभ D.M.C. (Social Welfare) 2345 A280H000Z2 0.71 0.66 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50

6 महापु षां या जयं या,िमरवणकु,सजावट इ.साठी 
बि स योजना/पालखी सोहळा

D.M.C. (Social Welfare) 2654 A201H000A4 1.29 1.13 0.63 2.50 2.50 2.50 2.50

7 ंथ या ा D.M.C. (Social Welfare) 2985 A201H000I2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एकूण खच - I) - 16) 135.94 143.83 236.33 353.00 215.51 363.00 473.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

1 थायी आ थापना D.M.C. (Social Welfare) 2327 A287H000Z1 96.72 116.66 101.80 155.00 120.00 150.00 150.00
2 आक मक खच D.M.C. (Social Welfare) 5092 A288H000Z6 - - 0.00 5.00 0.50 5.00 5.00

3 कामगार क याण िनधीकडे वग करावयाची र कम D.M.C. (Social Welfare) 2972 A287H000C2 49.62 47.16 40.85 100.00 100.00 125.00 125.00

4 मनपातील अिधकारी/कमचारी यांचा अपघाती 
िवमा, मिड लेम व जनरल इ यरु स

D.M.C. (Social Welfare) 2939 A201H000F2 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 600.00 600.00

5 गणुवंत कामगार गणुगौरव सोहळा D.M.C. (Social Welfare) 2652 A287H000B2 1.54 0.00 0.00 2.00 0.50 2.00 2.00

6 मनपा सेवेत असतांना ददुवी घटना घड यास 
वारसांना आधार योजना

D.M.C. (Social Welfare) 2887 A201H000C4 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 णता सहा य िनधी D.M.C. (Social Welfare) 2335 A287H000A2 50.00 0.00 0.00 1.00 0.50 50.00 50.00
8 मतृ सहा य िनधी D.M.C. (Social Welfare) 2979 A201H000H2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण खच - I) - 17) 197.88 163.82 142.64 564.00 522.50 933.00 933.00

I) - 18) म यवत  भांडार िवभाग
1 थायी आ थापना D.M.C. (Admin) 2328 A281H000Z1 27.46 24.33 21.69 48.00 30.00 48.00 48.00
2 टेशनरी D.M.C. (Admin) 2342 A281H000B2 5.69 13.49 0.00 20.00 2.00 5.00 5.00

I) - 17) समाजक याण िवभाग - कामगार क याण यव थापन
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

3 कमचारी गणवेश D.M.C. (Admin) 2341 A281H000A2 41.42 43.76 0.00 10.00 5.00 10.00 10.00
एकूण खच - I) - 18) 74.58 81.58 21.69 78.00 37.01 63.00 63.00

1 थायी आ थापना D.M.C. (Admin) 2329 A289H000A1 65.99 63.19 64.59 100.00 75.00 100.00 100.00
2 पो टेज खच D.M.C. (Admin) 2339 A289H000A2 5.24 11.17 0.00 7.00 3.00 3.00 3.00

एकूण खच - I) - 19) िवभाग 71.23 74.37 64.59 107.00 78.00 103.00 103.00

I) - 20) िवधी िवभाग
1 थायी आ थापना D.M.C. (Social Welfare) 2331 A205H000Z1 22.87 23.51 24.57 60.00 35.00 45.00 45.00
2 दावे खटले/ लंिबत दावे, िदवाणी यायालयासह D.M.C. (Social Welfare) 2344 A205H000Z2 92.06 79.95 70.58 132.00 85.00 100.00 100.00

एकूण खच - I) - 20) 114.93 103.46 95.15 192.00 120.00 145.00 145.00

I) - 21) छपाई िवभाग
1 थायी आ थापना D.M.C. (Admin) 2952 A288H000Z1 42.91 44.33 47.72 94.00 60.00 94.00 94.00
2 छपाई खच D.M.C. (Admin) 2360 A288H000Z2 54.68 35.07 18.81 50.00 30.00 50.00 50.00

एकूण खच - I) - 21) 97.59 79.39 66.53 144.00 90.01 144.00 144.00

I) - 19) म यवत  न दणी व बटावडा िवभाग
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

I) - 22) सरु ा िवभाग
1 थायी आ थापना D.M.C. (Encroachment) 2332 A283H000Z1 625.39 630.74 631.06 800.00 675.00 850.00 850.00
2 सरु ा मंडळ/सरु ा कमचारी खच D.M.C. (Encroachment) 2844 A283H000A2 371.18 450.73 700.60 1200.00 1000.00 1200.00 1200.00
3 सरु ा यं णा देखभाल D.M.C. (Encroachment) 2868 A283H000Z3 0.00 0.00 0.00 5.00 1.00 5.00 5.00
4 आक मक खच D.M.C. (Encroachment) 2354 A283N000Z6 0.09 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

एकूण खच - I) - 22) 996.66 1081.47 1331.66 2006.00 1677.00 2056.00 2056.00

I) - 23) रेकॉड िवभाग
1 थायी आ थापना D.M.C. (Admin) 2330 A207R000Z1 78.93 76.53 66.61 100.00 80.00 100.00 100.00

एकूण खच - I) - 23) 78.93 76.53 66.61 100.00 80.00 100.00 100.00

1 मिहला व बा.क याण यव थापन - थायी 
आ थापना

D.M.C. (Social Welfare) 5035 A251H000Z1 0.00 0.00 24.82 35.00 35.00 45.00 45.00

2 मिहला व बा.क याण यव थापन - आक मक 
खच

D.M.C. (Social Welfare) 2637 A251H000Z6 0.00 0.00 0.00 5.00 1.00 1.00 1.00

एकूण खच - I) - 24) 0.00 0.00 24.82 40.00 36.00 46.00 46.00
एकूण खच - I) - 1) ते 24) 16548.42 14625.13 17117.04 25329.60 18392.22 26248.32 26358.32

I) - 24) समाजक याण िवभाग - मिहला व बालक याण यव थापन

123



नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

II) साव. सरुि तता .

II) - 1) अ नशमन िवभाग .

1 थायी आ थापना C.F.O. 2391 1022.60 1027.24 1055.54 1400.00 1150.00 1500.00 1500.00
A226H000A1 461.00 230.00 300.00 300.00
A226P000A1 212.00 230.00 300.00 300.00
A226R000A1 249.00 230.00 300.00 300.00
A226S000A1 174.00 230.00 300.00 300.00
A226N000A1 304.00 230.00 300.00 300.00

2 आक मक खच C.F.O. 2392 A226H000B6 3.63 0.00 0.00 7.00 2.00 5.00 5.00
3 अपघाती िवमा C.F.O. 2732 A226H000D2 3.32 2.99 2.87 5.00 5.00 5.00 5.00

4 अ नशामक कमचारी आग िवझिवणेकामी 
बाहेरगावी गे यास ावयाचा भ ा

C.F.O. 5018 A226H000Z2 0.04 0.00 0.00 3.00 3.00 5.00 5.00

5 िवज बीले C.F.O. 2688 A226H000B2 2.26 2.86 3.62 5.00 3.00 5.00 5.00
6 पाणी बीले C.F.O. 2689 A226H000C2 1.49 0.00 0.00 3.00 3.00 5.00 5.00
7 कमचारी िश ण खच (1 %) C.F.O. 2393 A226H000A2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण - II) - 1) . 1033.36 1033.09 1062.03 1423.00 1165.99 1525.00 1525.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

1 थायी आ थापना S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2395 A223H000Z1 724.29 733.87 736.25 1000.00 800.00 1000.00 1000.00

2 िवज खच S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2398 A223H000A2 2857.94 3204.66 3210.72 3600.00 3000.00 5000.00 5000.00

3 िवजेचे उपकरणे व सामु ी - देखभाल व दु ती S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2397 275.52 232.86 260.61 290.00 300.00 250.00 250.00

A223H000A3 0.00 273.00 0.00 0.00
A223E000A3 49.00 4.50 41.00 41.00
A223W000A3 49.00 4.50 41.00 41.00
A223P000A3 48.00 4.50 42.00 42.00
A223R000A3 48.00 4.50 42.00 42.00
A223S000A3 48.00 4.50 42.00 42.00
A223N000A3 48.00 4.50 42.00 42.00

4 पथिदप देखभाल S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2707 63.94 75.51 146.23 2060.00 100.00 1150.00 1160.00

A223H000D3 0.00 91.00 0.00 0.00
A223E000D3 332.01 1.50 192.00 192.00
A223W000D3 274.28 1.50 191.00 191.00
A223P000D3 373.56 1.50 191.00 191.00
A223R000D3 365.79 1.50 192.00 192.00
A223S000D3 340.80 1.50 192.00 192.00

II) - 2) सावजिनक आरो य अिभयांि की िवभाग - िव तु यव थापन
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

A223N000D3 373.56 1.50 192.00 202.00
5 र यातील पोल हलिवणे / कोटेशन / िमटर S.E. (Electrical And 

Mechanical) 2629 82.67 100.35 74.35 150.00 30.00 150.00 150.00
A223H000C3 0.00 0.00 0.00 0.00
A223E000C3 25.00 3.00 25.00 25.00
A223W000C3 25.00 3.00 25.00 25.00
A223P000C3 25.00 3.00 25.00 25.00
A223R000C3 25.00 5.00 25.00 25.00
A223S000C3 25.00 13.00 25.00 25.00
A223N000C3 25.00 3.00 25.00 35.00

6 टेिलफोन खच S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2399 A223H000B2 84.38 68.46 58.49 90.00 42.00 90.00 90.00

7 लकस (वाहतकु िनयं ण देखभाल) S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2401 5.95 21.43 11.12 50.00 8.00 25.00 25.00

A223H000B3 0.00 8.00 7.00 7.00
A223E000B3 8.00 0.00 3.00 3.00
A223W000B3 8.00 0.00 3.00 3.00
A223P000B3 8.00 0.00 3.00 3.00
A223R000B3 8.00 0.00 3.00 3.00
A223S000B3 9.00 0.00 3.00 3.00
A223N000B3 9.00 0.00 3.00 3.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

8 साव. उ सवािनमी  सावजिनक िठकाणी रोषणाई 
व दैनंदीन हार घालणे

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2402 A223H000C2 49.25 27.99 35.86 50.00 50.00 45.00 45.00

9 आक मक खच S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2396 A223H000Z6 1.90 1.32 0.96 5.00 1.00 5.00 5.00

10 सौर उज S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2775 A223H000Z8 0.00 0.00 0.00 50.00 200.00 75.00 75.00

11 माट ीट लाईट एनज  से हग ए ो िनधी - 
मनपा िह सा

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 5107 A223H000Z3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

एकूण - II) - 2) . 4145.84 4466.44 4534.60 7345.00 4531.01 7790.00 7805.00

II) - 3) पशसुवंधन िवभाग

1
थायी आ थापना

(सदर लेखािशष "सामा य शासन व वसलुीचा 
खच" कडून वग)

Animal Husbandry 
Officer 2415 A247H000Z1 - - 105.70 150.00 150.00 200.00 200.00

2
क लखाने - थायी आ थापना
(सदर लेखािशष "सामा य शासन व वसलुीचा 
खच" कडून वग)

Animal Husbandry 
Officer 2413 A248H000Z1 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 मोकाट,बेवारस कु यांचे िनब जीकरण करणे व 
िपसाळले या कु यांचे िनयं ण

Animal Husbandry 
Officer 2403 53.13 62.41 106.05 100.00 100.00 100.00 100.00

A230H000A3 0.00 0.00 0.00 0.00
A230E000A3 17.00 17.00 17.00 17.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

A230W000A3 17.00 17.00 17.00 17.00
A230P000A3 17.00 17.00 17.00 17.00
A230R000A3 17.00 17.00 17.00 17.00
A230S000A3 16.00 16.00 16.00 16.00
A230N000A3 16.00 16.00 16.00 16.00

4 पशसुवंधन िवभागांतगत इमारत देखभाल व 
दु ती खच

Animal Husbandry 
Officer 5041 A248H000Z3 0.00 0.00 0.00 25.00 5.00 5.00 5.00

5
क लखाने साफसफाई
(सदर लेखािशष "सामा य शासन व वसलुीचा 
खच" कडून वग)

Animal Husbandry 
Officer 2941 A240H000B3 - - 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00

6
वैरण खरेदी व मोकाट जनावरे उचलणे
(सदर लेखािशष "सामा य शासन व वसलुीचा 
खच" कडून वग)

Animal Husbandry 
Officer 2429 - - 0.00 50.00 10.00 20.00 20.00

A230H000E3 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A230E000E3 - - 0.00 8.34 1.75 4.00 4.00
A230W000E3 - - 0.00 8.34 1.50 3.00 3.00
A230P000E3 - - 0.00 8.33 1.50 3.00 3.00
A230R000E3 - - 0.00 8.33 1.75 3.00 3.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

A230S000E3 - - 0.00 8.33 1.75 3.00 3.00
A230N000E3 - - 0.00 8.33 1.75 4.00 4.00

7 पशसुवंधन िवभागांतगत आऊटसोिसगने 
नेमले या अिधकारी व कमचारी यांचे मानधन

Animal Husbandry 
Officer 5042 A246H000Z1 0.00 0.00 0.00 30.00 0.50 25.00 25.00

8 आक मक खच Animal Husbandry 
Officer 5043 A246H000Z6 0.00 0.00 0.07 5.00 0.50 5.00 5.00

9 मतृ जनावरे  दािहनी खच / िवज बीले Animal Husbandry 
Officer 2751 A243H000Z2 0.00 1.61 4.65 10.00 5.00 10.00 10.00

एकूण - II) - 3) . 53.13 64.03 216.47 395.00 296.00 390.00 390.00
एकूण खच - II) - 1) ते 3) . 5232.33 5563.56 5813.09 9163.00 5993.00 9705.00 9720.00

III) साव. आरो य व सोयी .

III) - 1) साव. आरो य िवभाग .

1 मलेरीया यव थापन - थायी आ थापना M.O.H. 2420 A231H000B1 239.95 251.62 277.10 420.00 300.00 375.00 375.00
2 टोअर यव थापन - थायी आ थापना M.O.H. 2421 A234H000Z1 23.01 28.22 36.85 0.00 10.00 0.00 0.00

3 अ न भेसळ ितबंधक काय लय - थायी 
आ थापना

M.O.H. 2412 A237H000Z1 28.62 16.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

4 ज म - मृ य ु- यव थापन - मु यालय - थायी 
आ थापना

M.O.H. 2414 A232H000Z1 8.96 2.93 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

5 डास िनमलुन M.O.H. 2430 A231H000Z3 931.75 1055.56 1073.16 1500.00 1407.00 1800.00 1800.00
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सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

6 जैिवक कचरा िव हेवाट M.O.H. 2704 A243H000B3 254.08 265.70 311.87 300.00 326.00 300.00 300.00
7 भेसळ पथृ:करण M.O.H. 2423 A237H000Z2 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 डास िनमलुन जा या बसिवणे M.O.H. 2706 0.89 0.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00

A230E000F3 0.00 0.00 0.00 0.00
A230W000F3 0.00 0.00 0.00 0.00
A230P000F3 0.00 0.00 0.00 0.00
A230R000F3 0.00 0.00 0.00 0.00
A230S000F3 0.00 0.00 0.00 0.00
A230N000F3 0.00 0.00 0.00 0.00

9 नािशक शहरातील नागरीकांची ितबंधा मक 
आरो य तपासणी व जनजागतृी करणे

M.O.H. 5091 - - 0.00 800.00 0.50 400.00 400.00

A230E000Z3 134.00 0.00 67.00 67.00
A230W000Z3 132.00 0.50 66.00 66.00
A230P000Z3 134.00 0.00 67.00 67.00
A230R000Z3 132.00 0.00 66.00 66.00
A230S000Z3 134.00 0.00 67.00 67.00
A230N000Z3 134.00 0.00 67.00 67.00
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सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

10 कु ठरोगी िपडीतांना अनदुान देणे M.O.H. 5012 30.35 - सदर लेखािशष "प" महसलुी खच त 
वग सदर लेखािशष "प" महसलुी खच त वग सदर लेखािशष "प" महसलुी खच त वग सदर लेखािशष "प" महसलुी खच त वग सदर लेखािशष "प" महसलुी खच त वग

A230H000A4 - - - - -
A230E000A4 - - - - -
A230W000Z4 - - - - -
A230P000Z4 - - - - -
A230R000Z4 - - - - -
A230S000Z4 - - - - -
A230N000Z4 - - - - -

11 क डवाडे - थायी आ थापना Animal Husbandry 
Officer 2415 A247H000Z1 0.00 66.29 सदर लेखािशष "सावजिनक 

आरो य व सोई" खच त वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरो य व 

सोई" खच त वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरो य व 

सोई" खच त वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरो य व 

सोई" खच त वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरो य व 

सोई" खच त वग

12 क लखाने - थायी आ थापना Animal Husbandry 
Officer 2413 A248H000Z1 4.81 1.90 सदर लेखािशष "सावजिनक 

आरो य व सोई" खच त वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरो य व 

सोई" खच त वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरो य व 

सोई" खच त वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरो य व 

सोई" खच त वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरो य व 

सोई" खच त वग

13 क लखाने साफसफाई Animal Husbandry 
Officer 2941 A240H000B3 5.32 25.82 सदर लेखािशष "सावजिनक आरे य 

व सोई"कडे वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरे य व 

सोई"कडे वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरे य व 

सोई"कडे वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरे य व 

सोई"कडे वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरे य व 

सोई"कडे वग

14 वैरण खरेदी व मोकाट जनावरे उचलणे Animal Husbandry 
Officer 2429 1.68 3.01 सदर लेखािशष "सावजिनक 

आरो य व सोई" खच त वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरो य व 

सोई" खच त वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरो य व 

सोई" खच त वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरो य व 

सोई" खच त वग
सदर लेखािशष "सावजिनक आरो य व 

सोई" खच त वग

A230H000E3 - - - - -
A230E000E3 - - - - -
A230W000E3 - - - - -
A230P000E3 - - - - -
A230R000E3 - - - - -
A230S000E3 - - - - -
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''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

A230N000E3 - - - - -
एकूण खच - III) - 1) . 1532.58 1717.06 1715.78 3021.00 2044.50 2876.00 2876.00

III) - 2) शहरी आरो य सेवा क .

1 थायी आ थापना M.O.H. 2433 235.31 217.08 141.82 247.00 175.00 220.00 220.00
A233E001Z1 107.00 50.00 60.00 60.00
A233W001Z1 15.00 17.00 22.00 22.00
A233R001Z1 22.00 22.00 30.00 30.00
A233R002Z1 42.00 38.00 48.00 48.00
A233P001Z1 0.00 0.00 0.00 0.00
A233S001Z1 31.00 31.00 36.00 36.00
A233N001Z1 30.00 17.00 24.00 24.00

2 आक मक खच M.O.H. 2435 A233H000Z6 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
3 एका मक बाल िवकास योजना खच M.O.H. 2434 A271H000A4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 जनन व बालआरो य काय म 
(आर.सी.एच.फेज-2) खच

M.O.H. 2849 A271H000B4 29.34 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण खच - III) - 2) . 264.65 220.30 141.82 247.50 175.00 220.00 220.00
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''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

III) - 3) णालय यव थापन िवभाग .

1 जे.डी.सी. िबटको णालय - थायी आ थापना M.O.H. 2438 A234H002Z1 1099.94 1230.63 1291.07 1800.00 1360.00 1800.00 1800.00

2 डॉ. झाकीर हुसेन दवाखना (कथडा णालय)- 
थायी आ थापना

M.O.H. 2678 A234H014Z1 576.00 589.51 593.59 950.00 680.00 900.00 900.00

3 इंदीरा गांधी सतुीगहृ व णालय पंचवटी - थायी 
आ थापना

M.O.H. 2446 A234H006Z1 322.44 360.55 370.08 500.00 470.00 600.00 600.00

4 डॉ टरांचे मानधन M.O.H. 2459 A234H015Z1 7.94 25.66 173.84 325.00 238.00 325.00 325.00
5 मोरवाडी दवाखना - थायी आ थापना M.O.H. 2458 A234H013Z1 314.90 243.42 282.50 400.00 310.00 390.00 390.00

6 मायको ॲलोपिॅथक दवाखाना (ट करमाळ)- 
थायी आ थापना

M.O.H. 2440 160.93 126.12 110.43 200.00 150.00 200.00 200.00

A233P001Z1 0.00 0.00 0.00 0.00
A234H004Z1 200.00 150.00 200.00 200.00

7 मायको सतुीगहृ सातपरु - थायी आ थापना M.O.H. 2444 A234H005Z1 130.37 115.24 117.60 175.00 150.00 200.00 200.00
8 मु यालय - थायी आ थापना M.O.H. 2991 A200H000C1 45.98 11.14 2.16 175.00 60.00 75.00 75.00
9 उपनगर दवाखना - थायी आ थापना M.O.H. 2454 A234H009Z1 79.40 72.77 65.20 100.00 80.00 100.00 100.00

10 दसक पंचक सतुीगहृ व दवाखना - थायी 
आ थापना

M.O.H. 2455 A234H010Z1 66.61 66.55 57.78 100.00 75.00 100.00 100.00

11 िजजामाता सतुीगहृ - थायी आ थापना M.O.H. 2448 A234H020Z1 103.49 86.78 89.99 180.00 120.00 150.00 150.00
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''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

12 गंगापरु दवाखाना - थायी आ थापना M.O.H. 2714 A234H016Z1 51.23 32.32 49.10 66.00 55.00 70.00 70.00
13 सािव ीबाई  फुले सतुीगहृ - थायी आ थापना M.O.H. 2450 A234H008Z1 60.37 53.39 44.36 98.00 65.00 85.00 85.00
14 लिलता शा ी सतुीगहृ - थायी आ थापना M.O.H. 2449 A234H021Z1 23.30 24.81 26.54 50.00 35.00 50.00 50.00
15 पपळगांव दवाखना - थायी आ थापना M.O.H. 2456 A234H011Z1 23.54 28.68 24.52 35.00 46.00 58.00 58.00
16 मोबाईल दवाखाना पंचवटी - थायी आ थापना M.O.H. 2451 A233P000Z1 33.33 16.35 11.94 35.00 15.00 0.50 0.50
17 निवन नािशक दवाखना - थायी आ थापना M.O.H. 2457 A234H012Z1 19.22 15.02 14.19 30.00 20.00 25.00 25.00

18 मोबाईल दवाखाना नािशकरोड - थायी आ थापना M.O.H. 2453 A233R000Z1 10.46 6.94 6.05 11.00 10.00 13.00 13.00

19 मलुतानपरुा सतुीगहृ - थायी आ थापना M.O.H. 2447 A234H007Z1 22.87 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 गाडगे महाराज ॲलोपिॅथक दवाखाना - थायी 
आ थापना

M.O.H. 2439 A234H003Z1 23.87 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 चौकमंडई दवाखना - थायी आ थापना M.O.H. 2442 A234H018Z1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 म हारगेट दवाखना - थायी आ थापना M.O.H. 2443 A234H019Z1 16.70 7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 मोबाईल दवाखाना सातपरु - थायी आ थापना M.O.H. 2452 A233S000Z1 5.77 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 मनपा णालये, सतुीगहेृ, दवाखाने, शहरी 
आरो य सेवा क  इ. - देखभाल व दु ती खच

M.O.H. 5038 A234H000A3 0.00 0.00 0.00 1050.00 103.00 1000.00 1000.00

25 मनपा णालय साफसफाई व व छते या 
उपाययोजना

M.O.H. 2907 A234H000Z3 0.00 0.45 15.45 200.00 50.00 200.00 200.00
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''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

26 नािशक मनपा ह ीतील झोपडप ी पिरसराम ये 
मोह ला लिनक काय वत करणे.

M.O.H. 5048 A234H000B3 0.00 0.00 0.00 200.00 1.00 200.00 200.00

27 इतर टाफ मानधन M.O.H. 5049 A234H017Z1 0.00 0.00 0.00 130.00 82.50 130.00 130.00
28 सी. पी. एस. मनपा कॉलेज M.O.H. 2994 A258H000A2 4.04 0.00 0.00 1.00 100.00 150.00 150.00
29 वीज बीले M.O.H. 2692 47.71 51.12 58.76 70.00 126.00 150.00 150.00

A234H001A2 0.00 0.00 0.00 0.00
A234H002A2 18.00 68.50 80.00 80.00
A234H003A2 1.00 0.25 0.25 0.25
A234H004A2 1.00 1.25 1.25 1.25
A234H005A2 4.00 4.00 5.00 5.00
A234H006A2 1.00 10.75 12.00 12.00
A234H007A2 10.00 2.00 3.00 3.00
A234H008A2 1.00 1.00 1.50 1.50
A234H009A2 1.00 1.00 1.50 1.50
A234H010A2 1.00 1.00 1.50 1.50
A234H011A2 1.00 0.25 0.50 0.50
A234H012A2 1.00 0.75 1.00 1.00
A234H013A2 2.00 1.75 2.00 2.00

135



नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

A234H014A2 17.00 25.50 30.00 30.00
A234H015A2 1.00 0.75 1.00 1.00
A234H016A2 3.00 4.00 5.00 5.00
A234H017A2 2.00 1.50 2.00 2.00
A234H018A2 0.50 0.00 0.00 0.00
A234H019A2 0.50 0.00 0.00 0.00
A234H020A2 0.50 0.00 0.00 0.00
A234H021A2 0.50 0.00 0.00 0.00
A234H022A2 1.00 0.00 0.00 0.00
A234H023A2 1.00 0.00 0.00 0.00
A230P000A2 1.00 1.75 2.50 2.50

30 उपकरणे देखभाल दु ती M.O.H. 5047 A234H000C3 0.00 0.00 1.69 33.00 33.00 33.00 33.00
31 जेनेिरक औषधालय (6 िवभागीय काय लय) M.O.H. 2953 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

A234E000Z3 0.17 0.17 0.17 0.17
A234W000Z3 0.17 0.17 0.17 0.17
A234P000Z3 0.16 0.16 0.16 0.16
A234R000Z3 0.16 0.16 0.16 0.16
A234S000Z3 0.17 0.17 0.17 0.17
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

A234N000Z3 0.17 0.17 0.17 0.17

32 मनपा दवाखाने, सतुी हेृ, णालये येथील 
णांचे व  धलुाई

M.O.H. 2995 A230H000Z2 0.82 13.82 11.98 20.00 20.00 25.00 25.00

33 आक मक खच M.O.H. 2460 A234H000Z6 2.52 1.11 1.54 8.00 21.00 8.00 8.00
34 पाणी बीले M.O.H. 2693 A234H000B2 0.30 0.11 0.00 1.50 1.00 1.00 1.00
35 ओ.पी.डी. सटर चाल ूकरणे M.O.H. 5039 A234H000D3 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
36 मनपा निसग कॉलेज सु  करणे M.O.H. 2996 A258H000B2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
37 तपोवन णालय - वीज बीले M.O.H. 2992 A230P000A2 0.67 0.88 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
38 तपोवन णालये - पाणी िबले M.O.H. 2993 A230P000B2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

एकूण खच - III) - 3) . 3254.74 3204.03 3420.33 6947.00 4479.97 7042.00 7042.00
III) - 4) साव. बांधकाम िवभाग .

1 मु यालय - थायी आ थापना C.E. 2463 A220H000Z1 328.28 276.57 295.83 434.00 335.00 420.00 420.00
2 नािशक पवु िवभाग - थायी आ थापना C.E. 2464 A220E000Z1 165.69 153.81 158.77 250.00 185.00 235.00 235.00
3 नािशक प चम िवभाग - थायी आ थापना C.E. 2632 A220W000Z1 153.87 165.06 177.09 250.00 200.00 250.00 250.00
4 नािशक पंचवटी िवभाग - थायी आ थापना C.E. 2465 A220P000Z1 242.69 196.30 197.48 399.00 200.00 275.00 275.00
5 नािशकरोड िवभाग - थायी आ थापना C.E. 2466 A220R000Z1 184.99 191.32 186.56 294.00 215.00 275.00 275.00
6 नािशक सातपरु िवभाग - थायी आ थापना C.E. 2467 A220S000Z1 128.80 109.97 121.59 165.00 150.00 175.00 175.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

7 निवन नािशक िवभाग - थायी आ थापना C.E. 2468 A220N000Z1 144.54 125.47 121.85 182.00 150.00 190.00 190.00
8 र ते दु ती C.E. 2472 2864.15 2319.41 3020.23 3000.00 2500.00 3000.00 3010.00

A220E000B3 500.00 396.00 520.00 530.00
A220W000B3 500.00 425.00 406.00 406.00
A220P000B3 500.00 349.00 394.00 394.00
A220R000B3 500.00 308.00 496.00 496.00
A220S000B3 500.00 410.00 568.00 568.00
A220N000B3 500.00 612.00 616.00 616.00

9 इमारत दु ती C.E. 2471 397.67 904.62 697.80 850.00 572.50 1000.00 1000.00
A229E000A3 134.00 25.50 134.00 134.00
A229W000A3 183.00 226.00 199.00 199.00
A229P000A3 133.00 101.00 176.00 176.00
A229R000A3 133.00 66.00 150.00 150.00
A229S000A3 133.00 43.00 132.00 132.00
A229N000A3 134.00 111.00 209.00 209.00

10 पलु व सांडवे दु ती C.E. 2473 9.14 4.29 59.62 200.00 22.00 150.00 150.00
A221H000Z3 0.00 0.00 0.00 0.00
A221E000Z3 10.00 0.00 7.50 7.50
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

A221W000Z3 10.00 0.00 7.50 7.50
A221P000Z3 70.00 13.00 20.00 20.00
A221R000Z3 50.00 9.00 100.00 100.00
A221S000Z3 50.00 0.00 7.50 7.50
A221N000Z3 10.00 0.00 7.50 7.50

11 मशान भुमी दु ती C.E. 2864 20.47 92.09 47.56 200.00 51.50 300.00 310.00
A235E000Z3 10.00 10.00 73.00 73.00
A235W000Z3 0.00 0.00 33.00 33.00
A235P000Z3 75.00 11.00 75.00 75.00
A235R000Z3 30.00 25.00 33.00 43.00
A235S000Z3 10.00 1.00 33.00 33.00
A235N000Z3 75.00 4.50 53.00 53.00

12 वाहतकु सरु ा (िनयं ण क  / ािफक सेल) C.E. 2880 A225H000B3 0.90 286.91 158.71 70.00 4.00 70.00 70.00

13 नािशक  (पवु) िवभागीय अिधकारी यांनी 
करावयाची िकरकोळ दु तीची कामे

Divisional Officer 2799 A201E000Z3 94.48 91.22 20.03 75.00 75.00 100.00 100.00

14 नािशक (प चम) िवभागीय अिधकारी यांनी 
करावयाची िकरकोळ दु तीची कामे

Divisional Officer 2800 A201W000Z3 77.42 79.35 62.73 75.00 75.00 100.00 100.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

15 पंचवटी िवभागीय अिधकारी यांनी करावयाची 
िकरकोळ दु तीची कामे

Divisional Officer 2801 A201P000Z3 80.69 27.08 28.12 75.00 75.00 100.00 100.00

16 नािशक (ना.रोड) िवभागीय अिधकारी यांनी 
करावयाची िकरकोळ दु तीची कामे

Divisional Officer 2802 A201R000Z3 86.28 14.33 65.86 75.00 75.00 100.00 100.00

17 निवन नािशक िवभागीय अिधकारी यांनी 
करावयाची िकरकोळ दु तीची कामे

Divisional Officer 2803 A201N000Z3 90.48 40.84 57.18 75.00 75.00 100.00 100.00

18 नािशक (सातपरु) िवभागीय अिधकारी यांनी 
करावयाची िकरकोळ दु तीची कामे

Divisional Officer 2804 A201S000Z3 93.26 70.72 67.60 75.00 75.00 100.00 100.00

19 पतुळे दु ती C.E. 2477 3.35 3.89 0.89 35.00 22.00 50.00 50.00
A267E000Z3 5.00 0.00 8.00 8.00
A267W000Z3 6.00 0.00 8.00 8.00
A267P000Z3 6.00 0.00 8.00 8.00
A267R000Z3 6.00 22.00 8.00 8.00
A267S000Z3 6.00 0.00 9.00 9.00
A267N000Z3 6.00 0.00 9.00 9.00

20 ािफक आयलडँ दु ती C.E. 2476 A225H000A3 0.00 0.00 1.61 20.00 0.50 1.00 1.00
21 िविवध िवभागात पािकग यव था करणे. C.E. 2984 A225H000C3 0.00 128.34 0.00 120.00 1.00 200.00 200.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

22 सािह य व ह यारे खरेदी C.E. 2469 0.45 0.00 0.00 25.00 1.00 25.00 25.00
A220E000A3 4.00 0.00 5.00 5.00
A220W000A3 4.00 1.00 4.00 4.00
A220P000A3 4.00 0.00 4.00 4.00
A220R000A3 4.00 0.00 4.00 4.00
A220S000A3 4.00 0.00 4.00 4.00
A220N000A3 5.00 0.00 4.00 4.00

23 सावजनीक शौचालये दु ती C.E. 2475 69.65 133.38 78.64 380.00 164.00 450.00 450.00
A229H000B3 55.00 0.00 0.00 0.00
A229E000B3 55.00 21.00 58.00 58.00
A229W000B3 54.00 36.00 54.00 54.00
A229P000B3 54.00 27.00 53.00 53.00
A229R000B3 54.00 20.00 138.00 138.00
A229S000B3 54.00 29.00 70.00 70.00
A229N000B3 54.00 31.00 77.00 77.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

24 मनपा िविवध े ांम ये िविवध क पांसाठी 
सव ण करणे

C.E. 5022 0.00 0.00 0.00 10.00 1.00 10.00 10.00

A220H000C3 1.50 0.00 0.00 0.00
A220E000C3 1.50 0.00 2.00 2.00
A220W000C3 1.40 1.00 1.00 1.00
A220P000C3 1.40 0.00 1.00 1.00
A220R000C3 1.40 0.00 2.00 2.00
A220S000C3 1.40 0.00 2.00 2.00
A220N000C3 1.40 0.00 2.00 2.00

25 आक मक खच C.E. 2470 A220H000Z6 1.00 0.00 0.53 2.00 2.00 2.00 2.00
26 पाणी बीले C.E. 2716 A220H000B2 5.00 0.00 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00
27 वीज बीले C.E. 2715 A220H000A2 0.00 0.08 0.80 5.00 5.00 5.00 5.00

28 जे.एन.एन.य.ुआर.एम. अंतगत मनपा अनषंुिगक 
खच

C.E. 2819 A220H000C2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 माट िसटी (मनपा अंतगत) C.E. 2987 A278H000Z2 0.00 0.30 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
एकूण खच - III) - 4) . 5243.25 5415.38 5627.32 7343.00 5233.52 7685.00 7705.00

142



नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

III) - 5) नगर िनयोजन िवभाग .

1 थायी आ थापना Dy. Director (Town 
Planning) 2479 A210H000Z1 225.40 242.35 221.19 350.00 275.00 370.00 370.00

2 सव ण करणे Dy. Director (Town 
Planning) 2946 A210H000Z3 95.84 149.93 1499.41 1000.00 1700.00 1000.00 1000.00

3 आक मक खच Dy. Director (Town 
Planning) 2480 A210H000Z6 5.77 0.00 1.61 5.00 3.00 3.50 3.50

एकूण खच - III) - 5) . 327.01 392.27 1722.21 1355.00 1978.00 1373.50 1373.50

III) - 6) अित मण िवभाग .

1 मु यालय - थायी आ थापना D.M.C. (Encroachment) 2483 A212H000Z1 137.96 229.54 287.89 420.00 335.00 420.00 420.00
2 नािशक पंचवटी िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Encroachment) 2484 A212P000Z1 59.00 2.56 0.00 5.00 0.50 5.00 5.00
3 निवन नािशक िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. (Encroachment) 2485 A212N000Z1 156.82 53.06 16.02 17.00 10.00 21.00 21.00
4 वेतन भरपाई D.M.C. (Encroachment) 2663 A212H000A2 54.30 87.44 111.82 200.00 100.00 200.00 200.00

5 आक मक खच (अित. मोिहमेतंगत क व े न 
भाडे)

D.M.C. (Encroachment) 2806 A212H000Z6 36.06 32.88 101.58 60.00 30.00 60.00 60.00

6 शासिकय भुई भाडे D.M.C. (Encroachment) 2773 A212H000B2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 1.00 1.00
7 गिल छ व ती - थायी आ थापना D.M.C. (Project) 2486 A275H000Z1 95.11 - सदर लेखािशष "प" महसलुी 

खच कडे वग
सदर लेखािशष "प" महसलुी खच कडे 

वग
सदर लेखािशष "प" महसलुी खच कडे 

वग
सदर लेखािशष "प" महसलुी खच कडे 

वग
सदर लेखािशष "प" महसलुी खच कडे 

वग

8 गिल छ व ती - आक मक खच D.M.C. (Project) 5024 A275H000Z6 1.60 - सदर लेखािशष "प" महसलुी 
खच कडे वग

सदर लेखािशष "प" महसलुी खच कडे 
वग

सदर लेखािशष "प" महसलुी खच कडे 
वग

सदर लेखािशष "प" महसलुी खच कडे 
वग

सदर लेखािशष "प" महसलुी खच कडे 
वग

एकूण खच - III) - 6) . 540.86 405.48 517.32 703.00 476.00 707.00 707.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

III) - 7) िमळकत यव थापन िवभाग .

1 थायी आ थापना (भुमापनसह) D.M.C. (Estate) 2488 A206H000Z1 77.56 64.70 सदर लेखािशष "सामा य शासन 
व वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

2 आक मक खच D.M.C. (Estate) 2814 A206H000Z6 0.64 0.00 सदर लेखािशष "सामा य शासन 
व वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

3 शेतसारा व िबनशेतसारा D.M.C. (Estate) 2489 A206H000A2 2.16 90.56 सदर लेखािशष "सामा य शासन 
व वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

4 इमारत व जागा भाडे D.M.C. (Estate) 2634 A206H000C2 0.00 4.06 सदर लेखािशष "सामा य शासन 
व वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

5 िसटी सव करणे D.M.C. (Estate) 2490 A206H000B2 0.00 0.00 सदर लेखािशष "सामा य शासन 
व वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

एकूण खच - III) - 7) . 80.36 159.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 थायी आ थापना S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2492 A286H000Z1 242.14 233.55 206.35 325.00 250.00 325.00 325.00

2 पिरवहन सेवा देखभाल व दु ती खच S.E. (Electrical And 
Mechanical) 5030 A227H000Z3 0.00 0.00 1497.70 3000.00 2000.00 4500.00 4500.00

3 पे ोल व िडझेल / गाडी भाडे S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2494 A286H000B3 174.91 174.41 166.18 225.00 225.00 250.00 250.00

4 मनपा वाहनांकरीता आऊटसोिसग दारे 
वाहनचालक सेवा परुिवणे

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2997 A287H000Z2 93.03 137.47 173.24 225.00 250.00 300.00 300.00

5 भाडे प ीने वाहने लावणे / वाहन ितपतु  देणे S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2823 A286H000D2 100.85 81.33 90.22 120.00 120.00 150.00 150.00

6 यं े, मोटारी व वाहने दु ती S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2493 A286H000A3 56.97 42.59 72.15 100.00 100.00 150.00 150.00

7 रिज ेशन व इ यरु स फी S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2495 A286H000C3 54.24 37.19 44.66 75.00 75.00 75.00 75.00

8 पेशल पपज वाहने संचलन व दु ती S.E. (Electrical And 
Mechanical) 5037 A287H000Z3 0.00 0.00 0.00 50.00 30.00 60.00 60.00

III) - 8) सावजिनक वाहतकु व िनयोजन िवभाग
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

9 टायर, ुब, बटॅ-या खरेदी S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2496 A286H000D3 7.72 2.64 14.34 20.00 20.00 30.00 30.00

10 वीज बीले S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2694 A286H000B2 1.78 1.29 1.08 2.00 2.00 2.00 2.00

11 आक मक खच S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2810 A286H000Z6 0.00 0.19 0.65 2.00 2.00 2.00 2.00

12 पाणी बीले S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2695 A286H000C2 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

13 वाहन घसा-यापोटी घसारा िनधीत र कम वग करणे S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2497 A286H000A2 300.00 - सदर लेखािशष 

"संकीण" खच कडे वग
सदर लेखािशष "संकीण" 

खच कडे वग
सदर लेखािशष "संकीण" 

खच कडे वग
सदर लेखािशष "संकीण" 

खच कडे वग
सदर लेखािशष "संकीण" 

खच कडे वग

एकूण खच - III) - 8) . 1031.64 710.66 2266.57 4145.00 3075.00 5845.00 5845.00
III) - 9) उ ान यव थापन िवभाग .

1 थायी आ थापना D.M.C. (Garden) 2499 879.06 965.07 995.91 1200.00 1110.00 1400.00 1400.00
A260H000Z1 150.00 162.00 200.00 200.00
A260E000Z1 175.00 158.00 200.00 200.00
A260W000Z1 175.00 158.00 200.00 200.00
A260P000Z1 175.00 158.00 200.00 200.00
A260R000Z1 175.00 158.00 200.00 200.00
A260S000Z1 175.00 158.00 200.00 200.00
A260N000Z1 175.00 158.00 200.00 200.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

2 उ ान देखभाल D.M.C. (Garden) 2730 233.29 252.90 214.81 400.00 620.00 600.00 650.00
A260E000E3 67.00 41.00 47.00 47.00
A260W000E3 67.00 101.00 94.00 94.00
A260P000E3 66.00 182.00 172.00 222.00
A260R000E3 66.00 80.00 86.00 86.00
A260S000E3 67.00 115.00 107.00 107.00
A260N000E3 67.00 101.00 94.00 94.00

3 ीन जीम सािह य दु ती D.M.C. (Garden) 5045 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 1.00 201.00
A261E000Z3 0.17 0.00 0.00 33.00
A261W000Z3 0.17 0.50 1.00 34.00
A261P000Z3 0.16 0.00 0.00 33.00
A261R000Z3 0.16 0.00 0.00 33.00
A261S000Z3 0.17 0.00 0.00 34.00
A261N000Z3 0.17 0.00 0.00 34.00

4 वीज बीले D.M.C. (Garden) 2696 A260H000A2 35.50 51.46 46.90 70.00 50.00 70.00 70.00
5 उ ान यव था व खेळणी दु ती D.M.C. (Garden) 2504 5.29 0.00 48.03 60.00 25.50 100.00 100.00

A260E000D3 10.00 3.40 15.00 15.00
A260W000D3 10.00 2.00 15.00 15.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

A260P000D3 10.00 4.00 20.00 20.00
A260R000D3 10.00 3.85 20.00 20.00
A260S000D3 10.00 5.75 15.00 15.00
A260N000D3 10.00 6.50 15.00 15.00

6 कारंजे दु ती D.M.C. (Garden) 2474 0.00 8.92 16.76 13.00 10.00 10.00 10.00
A225E000Z3 2.50 2.00 1.75 1.75
A225W000Z3 2.50 2.00 1.50 1.50
A225P000Z3 2.00 1.00 1.50 1.50
A225R000Z3 2.00 1.00 1.75 1.75
A225S000Z3 2.00 2.00 1.75 1.75
A225N000Z3 2.00 2.00 1.75 1.75

7 औषधे, खते, ह यारे खरेदी व दु ती D.M.C. (Garden) 2503 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 6.00 6.00
A260E000C3 0.84 2.50 1.00 1.00
A260W000C3 0.84 0.50 1.00 1.00
A260P000C3 0.83 0.50 1.00 1.00
A260R000C3 0.83 0.50 1.00 1.00
A260S000C3 0.83 0.50 1.00 1.00
A260N000C3 0.83 0.50 1.00 1.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

8 पाणी बीले D.M.C. (Garden) 2697 A260H000B2 0.00 3.75 16.95 5.00 5.00 5.00 5.00
9 आक मक खच D.M.C. (Garden) 2500 A260H000Z6 0.00 0.00 0.33 1.00 1.00 2.00 2.00
10 ी गाड कंपाऊंड D.M.C. (Garden) 2501 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A260E000A3 0.00 0.00 0.00 0.00
A260W000A3 0.00 0.00 0.00 0.00
A260P000A3 0.00 0.00 0.00 0.00
A260R000A3 0.00 0.00 0.00 0.00
A260S000A3 0.00 0.00 0.00 0.00
A260N000A3 0.00 0.00 0.00 0.00

11 रोपे खरेदी D.M.C. (Garden) 2502 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A260E000B3 0.00 0.00 0.00 0.00
A260W000B3 0.00 0.00 0.00 0.00
A260P000B3 0.00 0.00 0.00 0.00
A260R000B3 0.00 0.00 0.00 0.00
A260S000B3 0.00 0.00 0.00 0.00
A260N000B3 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण खच - III) - 9) . 1159.90 1282.10 1339.70 1755.00 1827.00 2194.00 2444.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

1 थायी आ थापना D.M.C. (Estate) 2507 82.87 67.35 97.53 144.00 110.00 144.00 144.00
A266H001Z1 16.00 12.00 16.00 16.00
A266H002Z1 50.00 38.00 50.00 50.00
A266H003Z1 14.00 11.00 14.00 14.00
A266H004Z1 35.00 27.00 35.00 35.00
A266H005Z1 8.00 6.00 8.00 8.00
A266H006Z1 12.00 9.00 12.00 12.00
A266H007Z1 9.00 7.00 9.00 9.00

2 िवज बीले D.M.C. (Estate) 2698 40.72 42.81 62.56 122.00 60.00 100.00 100.00
A266H001A2 18.00 0.00 0.00 0.00
A266H002A2 53.00 19.00 38.00 38.00
A266H003A2 11.50 4.00 10.00 10.00
A266H004A2 33.00 28.00 19.00 19.00
A266H005A2 0.50 9.00 32.00 32.00
A266H006A2 3.00 0.00 1.00 1.00
A266H007A2 3.00 0.00 0.00 0.00

III) - 10) सव ना गहेृ / तारांगण / फाळके मारक / बौ  मारक - यव थापन
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

3 सव ना गहेृ / तारांगण / फाळके मारक / बौ  
मारक - देखभाल व दु ती

D.M.C. (Estate) 2872 51.85 43.96 43.65 425.00 69.00 355.00 355.00

A266H001A3 100.00 33.00 300.00 300.00
A266H002A3 100.00 27.00 30.00 30.00
A266H003A3 60.00 9.00 25.00 25.00
A266H004A3 100.00 0.00 0.00 0.00
A266H005A3 20.00 0.00 0.00 0.00
A266H006A3 30.00 0.00 0.00 0.00
A266H007A3 15.00 0.00 0.00 0.00

4 सव ना गहेृ / तारांगण / फाळके मारक / बौ  
मारक - साफसफाई खच

D.M.C. (Estate) 2873 18.30 16.13 4.61 210.00 125.00 125.00 125.00

A266H001B3 50.00 80.00 33.00 33.00
A266H002B3 50.00 10.00 33.00 33.00
A266H003B3 30.00 5.00 21.00 21.00
A266H004B3 50.00 30.00 38.00 38.00
A266H005B3 5.00 0.00 0.00 0.00
A266H006B3 20.00 0.00 0.00 0.00
A266H007B3 5.00 0.00 0.00 0.00

150



नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

5 आक मक खच D.M.C. (Estate) 2508 4.60 0.00 0.00 3.00 15.00 5.00 5.00
A266H001A6 0.50 2.00 1.00 1.00
A266H002A6 0.50 3.00 1.00 1.00
A266H003A6 0.40 2.00 1.00 1.00
A266H004A6 0.40 2.00 1.00 1.00
A266H005A6 0.40 2.00 0.50 0.50
A266H006A6 0.40 2.00 0.50 0.50
A266H007A6 0.40 2.00 0.00 0.00

6 पाणी बीले D.M.C. (Estate) 2699 0.00 0.00 0.11 1.00 1.00 1.00 1.00
A266H001B2 0.15 0.15 0.15 0.15
A266H002B2 0.15 0.15 0.15 0.15
A266H003B2 0.14 0.14 0.14 0.14
A266H004B2 0.14 0.14 0.14 0.14
A266H005B2 0.14 0.14 0.14 0.14
A266H006B2 0.14 0.14 0.14 0.14
A266H007B2 0.14 0.14 0.14 0.14
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

7 सव ना गहेृ / तारांगण / फाळके मारक / बौ  
मारक - काय लयीन खच

D.M.C. (Estate) 2935 0.00 0.00 0.84 1.00 1.00 5.00 5.00

A266H001C2 0.15 0.15 0.75 0.75
A266H002C2 0.15 0.15 0.75 0.75
A266H003C2 0.14 0.14 0.75 0.75
A266H004C2 0.14 0.14 0.75 0.75
A266H005C2 0.14 0.14 0.75 0.75
A266H006C2 0.14 0.14 0.75 0.75
A266H007C2 0.14 0.14 0.50 0.50

एकूण खच - III) - 10) . 198.34 170.26 209.31 906.00 381.00 735.00 735.00
III) - 11) तरणतलाव यव थापन िवभाग .

1 थायी आ थापना D.M.C. (Estate) 2510 A268H000Z1 157.16 154.80 173.50 220.00 200.00 250.00 250.00
2 िवज बीले D.M.C. (Estate) 2700 A268H000A2 65.52 85.39 92.41 100.00 85.00 100.00 100.00
3 तरणतलाव देखभाल दु ती D.M.C. (Estate) 2777 79.27 131.15 165.12 320.00 91.00 195.00 195.00

A268H000Z3 240.00 68.00 146.00 146.00
A268H001Z3 80.00 23.00 49.00 49.00

4 पाणी बीले D.M.C. (Estate) 2701 A268H000B2 2.89 53.74 64.08 70.00 50.00 70.00 70.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

5 आक मक खच D.M.C. (Estate) 2511 A268H000Z6 0.00 0.00 0.04 5.00 1.00 5.00 5.00
एकूण खच - III) - 11) . 304.83 425.08 495.14 715.00 427.00 620.00 620.00
III) - 12) घनकचरा यव थापन िवभाग

1 मु यालय - थायी आ थापना D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2406 A230H000Z1 185.04 156.86 118.08 250.00 200.00 250.00 250.00

2 नािशक पवु िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2407 A230E000Z1 1886.51 1381.06 1349.55 2500.00 1000.00 100.00 100.00

3 नािशक प चम िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2630 A230W000Z1 1312.55 1176.47 1261.57 1900.00 891.50 300.00 300.00

4 नािशक पंचवटी िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2408 A230P001Z1 1090.75 1112.01 1295.25 1800.00 1358.00 1800.00 1800.00

5 नािशकरोड िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2409 A230R000Z1 1493.83 1188.47 1215.57 1758.00 1697.00 2150.00 2150.00

6 नािशक सातपरु िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2410 A230S000Z1 621.60 704.38 775.02 1100.00 980.00 1250.00 1250.00

7 निवन नािशक िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2411 A230N000Z1 622.13 936.33 1108.42 1650.00 1250.00 1650.00 1650.00

8 गंगा देखभाल - थायी आ थापना D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2416 A230P000Z1 25.46 25.17 25.58 50.00 35.00 60.00 60.00

9 रटॅ िवभाग - थायी आ थापना D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2417 A231H000A1 4.99 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 घनकचरा वाहतकु D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2428 3204.16 3781.99 3740.90 4200.00 4400.00 4600.00 4650.00

A240E000Z3 950.00 1023.00 1050.00 1050.00
A240W000Z3 650.00 579.00 600.00 600.00
A240P000Z3 650.00 818.00 850.00 900.00
A240R000Z3 700.00 691.00 700.00 700.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

A240S000Z3 650.00 650.00 750.00 750.00
A240N000Z3 600.00 639.00 650.00 650.00

11 शहरातील र ते / सावजिनक व छतेिवषयक 
कामकाज करणे

D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2881 A240H000A3 24.18 0.00 0.00 2300.00 1500.00 2300.00 2300.00

12 मोफत अं यसं कार योजना D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2765 A235H000Z4 172.30 167.14 192.73 220.00 220.00 240.00 240.00

13 सावजिनक शौचालये - िवज बीले D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2690 A245H000A2 117.43 125.98 152.80 175.00 225.00 200.00 200.00

14 जंत ुनाशक खरेदी D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2427 23.84 24.82 43.18 120.00 31.00 50.00 50.00

A230E000C3 20.00 10.00 9.00 9.00
A230W000C3 20.00 5.00 8.00 8.00
A230P000C3 20.00 4.00 8.00 8.00
A230R000C3 20.00 4.00 8.00 8.00
A230S000C3 20.00 5.00 8.00 8.00
A230N000C3 20.00 3.00 9.00 9.00

15 झाडु, पा ा, फावडे व उंदीर पजरे इ. खरेदी D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2426 10.96 15.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00

A230E000B3 5.00 5.00 5.00 5.00
A230W000B3 5.00 6.00 5.00 5.00
A230P000B3 5.00 5.00 5.00 5.00
A230R000B3 5.00 4.00 5.00 5.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

A230S000B3 5.00 4.00 5.00 5.00
A230N000B3 5.00 6.00 5.00 5.00

16 आक मक खच D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2431 A230H000Z6 3.84 2.83 2.40 5.00 3.00 5.00 5.00

17 हील बरोज दु ती D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2425 A230H000B3 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00

18 सफाई कामगार मोफत शारीरीक तपासणी व 
औषधोपचार

D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2855 A230H000Z4 0.00 4.85 0.00 5.00 1.00 5.00 5.00

19 सावजिनक शौचालये - पाणी बीले D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2691 A245H000B2 0.52 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00

20 िडझेल वािहनी दु ती D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2424 A243H000Z3 0.00 0.00 0.26 10.00 4.50 10.00 10.00

22 ई-वे ट कले शन D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 5090 - - 0.00 35.00 1.00 35.00 35.00

A241E000Z3 - - 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00
A241W000Z3 - - 0.00 6.00 1.00 6.00 6.00
A241P000Z3 - - 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00
A241R000Z3 - - 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00
A241S000Z3 - - 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00
A241N000Z3 - - 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

23 हजेरी शेड - देखभाल व दु ती D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 5094 - - 0.00 200.00 0.50 100.00 100.00

A242E000A3 - - 0.00 34.00 0.00 17.00 17.00
A242W000A3 - - 0.00 34.00 0.50 15.00 15.00
A242P000A3 - - 0.00 33.00 0.00 17.00 17.00
A242R000A3 - - 0.00 33.00 0.00 17.00 17.00
A242S000A3 - - 0.00 33.00 0.00 17.00 17.00
A242N000A3 - - 0.00 33.00 0.00 17.00 17.00

24 मनपा मु यालय / सव िवभागीय व इतर काय लये 
/ सव िमळकत करीता हाऊस िक पग सेवा देणे

D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 5100 - - 0.00 350.00 0.50 350.00 350.00

A243E000Z3 - - 0.00 59.00 0.00 58.00 58.00
A243W000Z3 - - 0.00 59.00 0.50 59.00 59.00
A243P000Z3 - - 0.00 58.00 0.00 58.00 58.00
A243R000Z3 - - 0.00 58.00 0.00 58.00 58.00
A243S000Z3 - - 0.00 58.00 0.00 58.00 58.00
A243N000Z3 - - 0.00 58.00 0.00 59.00 59.00

25 संत गाडगेबाबा नागरी व छता अिभयान D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2782 A230E000Z4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

26 ि या व िव हेवाट -मु यालय - थायी आ थापना S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2717 A244H000Z1 48.86 30.63 32.00 50.00 42.00 65.00 65.00

27 ि या व िव हेवाट -देखभाल व दु ती S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2875 A244H000D3 995.55 1188.47 1131.59 1400.00 1270.00 1400.00 1400.00

28 ि या व िव हेवाट -िव तु िबले S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2718 A244H000A2 8.75 3.89 3.38 5.00 3.00 5.00 5.00

29 ि या व िव हेवाट -िर यजुल िव हेवाट / 
स लागार फी

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2725 A244H000E2 1.43 0.18 0.56 5.00 3.00 5.00 5.00

30 ि या व िव हेवाट -पाणी बीले S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2719 A244H000B2 1.08 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

31 ि या व िव हेवाट -क शन ॲ ड 
िडमो यशून ऑफ वे ट

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 5034 A242H000Z3 0.00 0.00 0.00 10.00 1.00 100.00 100.00

32 ि या व िव हेवाट - िडझेल S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2720 A244H000C2 20.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 ि या व िव हेवाट - मिशनरी दु ती S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2721 A244H000A3 1.43 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

34 ि या व िव हेवाट - क चरर आिण सिॅन ीट S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2722 A244H000B3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 ि या व िव हेवाट - खताकरीता गो या / िपश या 
खरेदी

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2723 A244H000C3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 ि या व िव हेवाट -इ शरु स फी S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2724 A244H000D2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50

एकूण खच - III) - 12) . 11877.48 12031.53 12448.85 20138.50 15158.00 17071.00 17121.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

1 थायी आ थापना Chief Coordinating 
Officer 5089 A243H000Z1 - - 0.00 50.00 1.00 50.00 50.00

2 काय लयीन आक मक खच Chief Coordinating 
Officer 5097 A243H000Z6 - - 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00

3
व छ भारत अिभयाना या मागदशक सचुनांनसूार 

6 िवभागीय काय लय िनहाय करावयाची 
आव यक कामे

Chief Coordinating 
Officer 5102 - - 0.00 600.00 300.00 600.00 600.00

A243E000A3 - - 100.00 50.00 100.00 100.00
A243W000A3 - - 100.00 50.00 100.00 100.00
A243P000A3 - - 100.00 50.00 100.00 100.00
A243R000A3 - - 100.00 50.00 100.00 100.00
A243S000A3 - - 100.00 50.00 100.00 100.00
A243N000A3 - - 100.00 50.00 100.00 100.00

4
व छ सव ण अंतगत मोिहम राबिवणे / 

ओ.डी.एफ. - टार रेट ग िवषयक करावया या 
उपाययोजना / इतर अनषंुिगक आक मक कामे

Chief Coordinating 
Officer 5103 - - 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00

A243E000B3 - - 12.50 12.50 12.50 12.50
A243W000B3 - - 12.50 12.50 12.50 12.50

III) - 13) व छ भारत अिभयान क

158



नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

A243P000B3 - - 12.50 12.50 12.50 12.50
A243R000B3 - - 12.50 12.50 12.50 12.50
A243S000B3 - - 12.50 12.50 12.50 12.50
A243N000B3 - - 12.50 12.50 12.50 12.50

एकूण खच - III) - 13) 0.00 0.00 0.00 735.00 386.00 735.00 735.00
III) - 14) दषुण िनयं ण मंडळ िवभाग .

1 थायी आ थापना E.E. (Environment) 2740 A263H000Z1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50
2 योग शाळा E.E. (Environment) 2741 A263H000A2 4.93 0.77 6.27 54.50 9.00 29.00 29.00
3 िवज बीले E.E. (Environment) 2742 A263H000B2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
4 पाणी बीले E.E. (Environment) 2743 A263H000C2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
5 आक मक खच E.E. (Environment) 2744 A263H000Z6 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

6 National Clean Air Programme (NCAP) 
अनदुान खच

E.E. (Environment) 5104 A263H000Z4 0.00 0.00 0.00 12.00 5.00 15.00 15.00

एकूण खच - III) - 14) . 4.93 0.77 6.27 68.00 16.00 46.00 46.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

मागासवग राखीव बाबी - यव थापन

1 मागासवग य यवुक व यवुत ना कौश य िवकास 
िश ण काय म

D.M.C. (Social Welfare) 5051 A279H000Z3 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2 मागासवग य व यां/ भागामधील थाप य 
यव थापन िवषयक देखभाल व दु ती

D.M.C. (Social Welfare) 5052 A276H000A3 0.00 0.00 0.00 147.00 147.00 109.00 109.00

3 मागासवग य व यां/ भागामधील पाणी परुवठा 
यव थापन िवषयक देखभाल व दु ती

D.M.C. (Social Welfare) 5053 A276H000B3 0.00 0.00 0.00 58.00 58.00 60.00 60.00

4 मागासवग य व यां/ भागामधील मलिन सारण 
यव थापन िवषयक देखभाल व दु ती

D.M.C. (Social Welfare) 5054 A276H000C3 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 150.00 150.00

5 मागासवग य व यां/ भागामधील िव तु 
यव थापन िवषयक देखभाल व दु ती

D.M.C. (Social Welfare) 5055 A276H000D3 0.00 0.00 0.00 29.00 29.00 29.00 29.00

6 मागासवग य व यां/ भागामधील उ ान 
यव थापन िवषयक देखभाल व दु ती

D.M.C. (Social Welfare) 5056 A276H000E3 0.00 0.00 0.00 29.00 29.00 29.00 29.00

7 मागासवग य व यां/ भागामधील यांि की 
यव थापन िवषयक देखभाल व दु ती

D.M.C. (Social Welfare) 5057 A276H000F3 0.00 0.00 0.00 14.00 41.00 14.00 14.00

एकूण 0.00 0.00 0.00 507.00 534.00 441.00 441.00

III) - 15) समाज क याण िवभाग
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

ि डा राखीव बाबी - यव थापन

8
आंतररा ीय/रा ीय/रा य तरीय ि डा पध म ये 

थम, दतीय व ततृीय मांकाचे ािव य 
िमळिवणा या ि डा खेळाडंूना ो साहनपर अनदुान

D.M.C. (Social Welfare) 5071 A278H000A3 0.00 0.00 3.71 105.00 4.00 105.00 105.00

9 ि डांगणे/ टेडीयम/ यायामशाळा/जॉग ग ॅक इ. 
चे थाप य यव थापन िवषयक देखभाल व दु ती

D.M.C. (Social Welfare) 5072 A278H000B3 0.00 0.00 36.39 385.00 265.00 197.00 197.00

10 ि डांगणे/ टेडीयम/ यायामशाळा/जॉग ग ॅक इ. 
चे िव तु  यव थापन िवषयक देखभाल व दु ती

D.M.C. (Social Welfare) 5073 A278H000C3 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00

11
ि डांगणे/ टेडीयम/ यायामशाळा/जॉग ग ॅक इ. 
चे पाणी परुवठा यव थापन िवषयक देखभाल व 
दु ती

D.M.C. (Social Welfare) 5074 A278H000D3 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00

एकूण 0.00 0.00 40.10 540.00 319.00 352.00 352.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

12 िद यांगांसाठी िविवध क याणकारी योजना D.M.C. (Social Welfare) 5078 A273H000A3 0.00 0.00 127.65 400.00 263.00 400.00 400.00

13
िद यांग िश ण, िश ण सेवा-सिुवधा 
क / थाप य यव थापन िवषयक देखभाल व 
दु ती

D.M.C. (Social Welfare) 5079 A273H000B3 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00 86.00 86.00

14
िद यांगांसाठी परुिव यात आले या सेवा व सोयी-
सिुवधांसाठीचे िव तु यव थापन िवषयक 
देखभाल व दु ती

D.M.C. (Social Welfare) 5080 A273H000C3 0.00 0.00 0.00 80.00 12.00 80.00 80.00

15 िद यांगांसाठी परुिव यात आले या िफरता 
दवाखा यांची देखभाल व दु ती

D.M.C. (Social Welfare) 5081 A273H000D3 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 18.00

16 मनपा या आरो य सेवा क ाम ये िद यांगांसाठी 
वै कीय सेवा व सोयी-सिुवधा उपल ध करणे

D.M.C. (Social Welfare) 5082 A273H000E3 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 23.00 23.00

17 िद यागांसाठी परॅा ऑल पक पध  आयोिजत 
करणे

D.M.C. (Social Welfare) 5083 A273H000F3 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 18.00

एकूण 0.00 0.00 127.65 625.00 420.00 625.00 625.00
एकूण - राखीव महसलुी बाबी 0.00 0.00 167.75 1672.00 1273.01 1418.00 1418.00

18 महापौर चषक D.M.C. (Social Welfare) 2315 A278H000Z3 - - 0.00 100.00 1.00 50.00 50.00

िद यांगांसाठी परुिव यात आले या सेवा, सोयी व सिुवधा राखीव बाबी - 
यव थापन
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

19 यवुकांसाठी ो साहनपर योजना D.M.C. (Social Welfare) 5046 A279H000A3 0.00 0.00 4.39 145.00 30.00 30.00 30.00
20 जे ठ नागिरक धोरण राबिवणे D.M.C. (Social Welfare) 5086 A272H000Z3 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 35.00
21 आक मक खच D.M.C. (Social Welfare) 5098 A277H000Z6 - - 0.00 5.00 2.00 5.00 5.00
22 मागासवग 5 % - महसलुी कामे D.M.C. (Social Welfare) 2960 A274H000Z3 - 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 ि डा 5% - महसलुी कामे D.M.C. (Social Welfare) 2964 A261H000C3 - 28.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 िद यांग 5% - महसलुी कामे D.M.C. (Social Welfare) 2966 A273H000Z3 - 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 ीडा िवषयक (5%) - ीडांगणे दु ती D.M.C. (Social Welfare) 2865 A261H000B3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण खच - III) - 15) . 0.00 31.29 172.13 1947.00 1331.01 1528.00 1538.00
एकूण खच - III) - 1) ते 15) . 25820.56 26165.54 30082.75 50026.00 36988.01 48677.50 49007.50

IV) सावजिनक िश ण .

IV) - 1) मा यिमक िव ालय
1 हाय कुल थायी आ थापना Education Officer 2515 A254H000Z1 462.10 405.05 418.44 600.00 475.00 600.00 600.00

2 मनपा मा यिमक िव ालयकरीता वतं  इमारत 
देखभाल दु ती

Education Officer 5002 A250H000B3 0.00 0.00 0.00 50.00 25.00 18.00 18.00

3 मनपा मा यिमक िव ालयातील िव ाथ ना 
पा पु तके देणे

Education Officer 5011 A250H000C3 0.00 0.03 0.00 20.00 1.00 5.00 5.00

4 मनपा मा यिमक िव ालयांची शै िणक सहल Education Officer 2998 A258H000Z2 0.00 0.00 0.00 3.00 0.50 3.00 3.00
5 मनपा मा यिमक िव ालयात पध  परी ा Education Officer 2999 A254H000Z2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.50 0.50
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

6 मनपा मा यिमक िव ालयांची साफसफाई व 
देखभाल

Education Officer 5001 A250H000A3 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 1.00 1.00

7 ंथालये - थायी आ थापना D.M.C. (Estate) 2522 A256R000Z1 5.62 - सदर लेखािशष "सामा य शासन 
व वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

सदर लेखािशष "सामा य शासन व 
वसलुीचा खच" येथे वग

एकूण खच - IV) - 1) . 467.71 405.07 418.44 675.00 502.50 627.50 627.50

1 मिहला व बा.क याण िवभाग - अंगणवाडी 
अ थायी आ थापना

D.M.C. (Social Welfare) 2645 A251H000Z2 434.58 108.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण खच - IV) - 2) . 434.58 108.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एकूण खच - IV) - 1) ते 2) . 902.29 513.89 418.44 675.00 502.50 627.50 627.50

V) अनदुाने .

1 सावजिनक सं थाना अनदुान देणे D.M.C. (Social Welfare) 2523 A202H000A4 3.00 0.00 0.00 3.00 25.00 3.00 3.00
एकूण खच - V) . 3.00 0.00 0.00 3.00 25.00 3.00 3.00

VI) संिकण .

1
वेतन, िनवृ ी वेतन, वेतन आयोग थकबाकी व 
अ य सेवािवषयक बाब साठी राखीव
(सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच कडून वग)

C.A.F.O. 2665 A202H000D4 - 1000.00 913.64 3000.00 8000.00 5000.00 5000.00

IV) - 2) मिहला व बालक याण िवभाग व वयंरोजगार काय म
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

2 मनपा मानधन कमचारी यांचा ई.पी.एफ. (EPF) 
पोटी मनपा िह सा वग करणे

C.A.F.O. 5017 A202H000H2 76.88 51.20 110.01 340.00 200.00 300.00 300.00

3 सव साधारण रािखव िनधी C.A.F.O. 2937 A202H000L4 0.00 0.00 15000.00 1000.00 2500.00 1500.00 1500.00
4 वृ  िनधी अंशदान C.A.F.O. 2666 A202H000E4 0.00 0.00 450.00 300.00 50.00 300.00 300.00
5 ी ऑथॉरीटी फंड C.A.F.O. 2530 A202H000C4 148.15 165.03 181.32 255.00 196.00 330.00 330.00

6 निवन पिरभािषक अंशदान िनवृ ी वेतन योजने या 
याजापोटी र कम देणे (मनपा िह सा)

C.A.F.O. 5020 A202H000F5 0.00 184.97 340.49 200.00 300.00 400.00 400.00

7 भिव य िनव ह िनधीला याजापोटी र कम देणे C.A.F.O. 2862 A202H000C5 144.00 145.00 145.00 145.00 145.00 200.00 200.00
8 कज वरील याज / ट ॅ प ुटी C.A.F.O. 2524 A202H000A5 1171.17 903.64 0.00 50.00 1.00 50.00 50.00
9 कज रोखे अनषंुिगक खच C.A.F.O. 2647 A202H000B2 2.59 0.00 0.00 20.00 10.00 20.00 20.00
10 म तेदाराची ई.पी.एफ. (EPF) पोटी खच C.A.F.O. 5016 A202H000G2 0.00 0.00 0.00 5.00 1.00 5.00 5.00
11 कज िनवारण िनधी C.A.F.O. 2936 A202H000K4 1000.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 धनादेश वटवणावळ फी /दंड C.A.F.O. 2882 A202H000D5 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
13 कज मु लाची परतफेड C.A.F.O. 2525 A202H000B5 281.25 12717.57 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14 स लागार फी C.A.F.O. 2748 A202H000C2 0.00 -

सदर लेखािशष "अ" महसलुी 
खच कडे वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच कडे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच कडे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच कडे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच कडे 
वग

15 इमारत घसा-यापोटी घसारा िनधीत र कम वग 
करणे

C.E. 2527 A202H000B4 400.00 400.00 400.00 400.00 600.00 600.00 600.00
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''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

16
वाहन घसा-यापोटी घसारा िनधीत र कम वग 
करणे (सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच कडून 
वग)

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2497 A286H000A2 - 300.00 300.00 300.00 400.00 400.00 400.00

17
यं  सामु् ी घसा-यापोटी घसारा िनधीत र कम वग 
करणे (सदर लेखािशष "क" महसलुी खच कडून 
वग)

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2564 A208H000Z2 - 150.00 200.00 200.00 300.00 300.00 300.00

18 साफसफाई दाखल दंडा मक रॉय टी परतावा M.O.H. 2903 A202H000E5 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 अनिधकृत पाक ग मधील वाहणे उचलणे परतावा D.M.C. (Encroachment) 2919 A212H000C2 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

एकूण खच - VI) . 3224.04 16017.40 18040.46 6219.50 12707.50 9409.50 9409.50

VII) राखीव खच बाबी
VII) - 1) - 5% - मागासवग

1 मागासवग 5 % - महसलुी कामे D.M.C. (Social Welfare) 2960 A274H000Z3 0.00 - सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच 
येथे वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 
वग

2 मागासवग 5 % - भांडवली कामे D.M.C. (Social Welfare) 2961 A474H000B7 257.96 - सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच 
येथे वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

एकूण खच - VII) - 1) 257.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

VII) - 2) - 5% - मिहलांसाठी
1 मिहलांसाठी 5% - महसलुी कामे D.M.C. (Social Welfare) 2962 A270H000Z3 150.00 - सदर लेखािशष "प" महसलुी खच 

येथे वग सदर लेखािशष "प" महसलुी खच येथे वग सदर लेखािशष "प" महसलुी खच येथे वग सदर लेखािशष "प" महसलुी खच येथे वग सदर लेखािशष "प" महसलुी खच येथे वग

2 मिहलांसाठी  5 % - भांडवली कामे D.M.C. (Social Welfare) 2963 A470H000Z7 235.26 - सदर लेखािशष "प" भांडवली खच 
येथे वग

सदर लेखािशष "प" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "प" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "प" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "प" भांडवली खच येथे 
वग

एकूण खच - VII) - 2) 385.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VII) - 3) - 5% - ीडा

1 ि डा 5% - महसलुी कामे D.M.C. (Social Welfare) 2964 A261H000C3 80.15 - सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच 
येथे वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 
वग

2 डा 5 % - भांडवली कामे D.M.C. (Social Welfare) 2965 A461H000B7 313.99 - सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच 
येथे वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

एकूण खच - VII) - 3) 394.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VII) - 4) - 5% - िद यांग
1 िद यांग 5% - महसलुी कामे D.M.C. (Social Welfare) 2966 A273H000Z3 0.00 - सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच 

येथे वग
सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 

वग
सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 

वग
सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 

वग
सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 

वग

2 िद यांग 5% - भांडवली कामे D.M.C. (Social Welfare) 2967 A473H000Z7 0.00 - सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच 
येथे वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

एकूण खच - VII) - 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VII) - 5) - 1% - िश ण

1 िश ण 1% - महसलुी कामे D.M.C. (Admin) 2970 A201H000Z3 3.20 - सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच 
येथे वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच येथे 
वग
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''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

2 िश ण 1% - भांडवली कामे D.M.C. (Admin) 2971 A401H000Z7 0.00 - सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच 
येथे वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

सदर लेखािशष "अ" भांडवली खच येथे 
वग

एकूण खच - VII) - 5) 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VII - 
A)

एकूण खच - महसलुी 21% खच बाबी
(सदर खच महसलुी खच त वग) 233.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VII - 
B)

एकूण खच - भांडवली 21% खच बाबी
(सदर खच भांडवली खच त वग) 807.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण खच - 21% खच बाबी 1040.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VIII) अ ीम खच .

1 िश णकर सरकारी खिज यात जमा करणे D.M.C. (Tax) 2544 A690H000C8 1132.86 1345.47 1411.87 1597.00 1597.00 1296.00 1296.00
2 रोजगार हमीकर सरकारी खिज यात जमा करणे D.M.C. (Tax) 2545 A690H000D8 191.80 226.61 221.18 245.00 200.00 245.00 245.00
3 थािनक सं था कर शासनास परत करणे. D.M.C. (Tax) 2989 A297H000F8 0.00 0.00 0.00 100.00 0.50 100.00 100.00
4 िनवासी कर D.M.C. (Tax) 2546 A690H000E8 51.34 53.79 55.78 69.00 58.00 71.00 71.00
5 स हस ट ॅ स सरकारी खिज यात जमा करणे D.M.C. (Tax) 2745 A690H000H8 60.65 88.97 24.59 0.00 0.50 0.50 0.50

6 सरकारी िश ण कर नोटीस फी सरकारी खिज यात 
वग करणे

D.M.C. (Tax) 2837 A690H000J8 0.00 0.00 0.00 3.00 0.50 1.00 1.00

7 सरकारी िश ण कर वारंट फी सरकारी खिज यात 
वग करणे

D.M.C. (Tax) 2838 A690H000K8 0.00 0.00 0.00 11.00 1.00 1.00 1.00
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''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

8 रोजगार हमीकर नोटीस फी सरकारी खिज यात वग 
करणे

D.M.C. (Tax) 2839 A690H000L8 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

9 रोजगार हमीकर वारंट फी सरकारी खिज यात वग 
करणे

D.M.C. (Tax) 2840 A690H000M8 0.03 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

10 िनवासी कर नोटीस फी सरकारी खिज यात वग 
करणे

D.M.C. (Tax) 2841 A690H000N8 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

11 िनवासी कर वारंट फी सरकारी खिज यात वग करणे D.M.C. (Tax) 2842 A690H000O8 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

12 बांधकाम खच वर आधारीत उपकर सरकारी 
खिज यात वग करणे

Dy. Director (Town 
Planning) 2850 A690H000P8 1817.70 1646.80 759.36 6600.00 6600.00 6600.00 6600.00

13 कमचा-यांना घरबांधणीसाठी कज ऊ र कम देणे D.M.C. (Admin) 2536 A802H000C9 0.00 4.95 1.20 650.00 100.00 500.00 500.00
14 कमचा-यांना वाहन खरेदीसाठी कज देणे D.M.C. (Admin) 2535 A802H000B9 2.90 0.00 0.00 21.00 10.00 20.00 20.00

15 टी.सी.एस.(Tax collection at source) 
शासनाकडे वग

D.M.C. (Estate) 2942 A690H000Q8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50

16 कमचा-यांना सणासाठी अ ीम देणे C.A.F.O. 2534 A802H000A9 553.50 439.40 540.83 600.00 600.00 600.00 600.00
17 फाळके मारक िनधीकडे र कम वग करणे C.A.F.O. 2884 A202H000H4 90.00 50.00 25.00 0.00 183.00 0.00 0.00

18 व त ुव सेवा कर (G.S.T.) खच - क  शासन 
िह सा सरकारी खिज यात वग करणे (CGST)

C.A.F.O. 5027 A297H000Z4 11.83 110.08 91.72 80.00 80.00 80.00 80.00
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''अ'' महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

ािधकृत 
अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

19 व त ुव सेवा कर (G.S.T.) खच - रा य शासन 
िह सा सरकारी खिज यात वग करणे (SGST)

C.A.F.O. 5028 A297H001Z4 11.83 110.48 91.72 80.00 80.00 80.00 80.00

20
व त ुव सेवा कर (G.S.T.) खच - आंतररा य 
शासन िह सा सरकारी खिज यात वग करणे 
(IGST)

C.A.F.O. 5029 A297H002Z4 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

21 इतर जमा खच C.A.F.O. 2547 A690H000F8 39.38 5.22 24.55 50.00 300.00 300.00 300.00
22 यपगत अनामत र कमांचा परतावा C.A.F.O. 2549 A690H000G8 35.63 72.43 91.64 50.00 250.00 100.00 100.00
23 ॲ ीम देणे C.A.F.O. 2537 A802H000D9 48.98 4.30 13.25 20.00 20.00 20.00 20.00
24 मदुत ा  धनादेश दान C.A.F.O. 2747 A690H000I8 3.34 3.36 1.08 11.00 11.00 11.00 11.00
25 कमचा-यांना संगणक खरेदीसाठी अ ीम देणे C.A.F.O. 2817 A802H000E9 2.00 0.80 1.20 5.00 5.00 5.00 5.00
26 मलिनःसारण शु कापोटी र कम शासनाकडे वग करणे 

(मनपा िनधीतनू खच)
C.A.F.O. 2878 A202H000G4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 घनकचरा यव थापन सेवाशु कापोटी र कम शासनाकडे 
वग करणे (मनपा िनधीतनू खच)

C.A.F.O. 2904 A202H000I4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 मनपा िश ण िवभागास वेतनासाठी शासन िह याची 
50% र कम अ ीम देणे

C.A.F.O. 5026 A852H000Z9 76.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एकूण खच - VIII) . 4130.16 4162.66 3354.97 10214.00 10118.99 10053.00 10053.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

महसलुी व भांडवली खच गोषवारा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

एकूण अंदाजप क 'अ' महसलुी खच . 51730.65 62885.52 71471.79 91416.10 74608.23 94670.82 95125.82
एकूण अंदाजप क 'क' महसलुी खच . 9927.70 11828.72 12602.37 14611.00 14852.00 16569.00 16579.00
एकूण अंदाजप क 'प' महसलुी खच . 5287.46 5337.90 6078.92 12903.00 7945.66 15292.50 15402.50
एकूण एकंदर महसलुी खच . 66945.81 80052.14 90153.07 118930.10 97405.89 126532.32 127107.32
एकूण अंदाजप क 'अ' भांडवली खच . 35997.39 24997.67 29886.53 138612.00 75675.26 76293.50 115398.50
एकूण अंदाजप क 'क' भांडवली खच . 6279.43 6384.89 10103.68 24430.71 14248.50 19363.50 19663.50
एकूण अंदाजप क 'प' भांडवली खच . 0.00 476.75 328.89 1900.50 1102.29 3706.00 3776.00
एकूण एकंदर भांडवली  खच . 42276.82 31859.30 40319.11 164943.21 91026.05 99363.00 138838.00
एकूण एकंदर महसलुी व भांडवली  खच . 109222.63 111911.44 130472.18 283873.31 188431.94 225895.32 265945.32
एकूण अ ीम खच . 4130.16 4162.66 3354.97 10214.00 10118.99 10053.00 10053.00
एकूण अंदाजप क 'महसलुी 21% खच बाबी' . 233.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एकूण अंदाजप क 'भांडवली 21% खच . 807.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एकूण एकंदर महसलुी व भांडवली 21% खच बाबी . 1040.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एकूण एकंदर खच . 114393.34 116074.10 133827.15 294087.31 198550.93 235948.32 275998.32
अखेर िश लक . 29812.08 48520.62 73987.38 130.49 25386.46 208.14 383.14
एकूण एकंदर भाग एक . 144205.42 164594.71 207814.53 294217.80 223937.39 236156.46 276381.46

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

महसलुी व भांडवली खच बाज ू ( पये लाखात)

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
'अ' अंदाजप क - भांडवली खच .

I)
1 पथिदप िव तुीकरण S.E. (Electrical And 

Mechanical) 2576 569.86 285.89 778.76 850.00 226.00 600.00 1730.00
A423H000A7 0.00 115.00 0.00 0.00
A423E000A7 120.00 17.00 99.00 275.00
A423W000A7 25.00 4.00 94.00 270.00
A423P000A7 220.00 47.00 95.00 312.00
A423R000A7 215.00 2.00 94.00 271.00
A423S000A7 110.00 18.00 124.00 321.00
A423N000A7 160.00 23.00 94.00 281.00

2 उ ान िव तुीकरण D.M.C. (Garden) 2577 1.87 0.00 106.87 225.00 25.00 176.00 176.00
A423E000B7 37.50 0.00 28.00 28.00
A423W000B7 37.50 0.00 26.00 26.00
A423P000B7 37.50 18.00 47.00 47.00
A423R000B7 37.50 0.00 25.00 25.00
A423S000B7 37.50 0.00 25.00 25.00
A423N000B7 37.50 7.00 25.00 25.00

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

1) - सावजिनक आरो य अिभयांि की िवभाग - िव तु यव थापन

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

3 इमारत िव तुीकरण S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2578 73.47 54.05 15.30 150.00 85.00 150.00 160.00

A423E000C7 25.00 9.00 18.00 28.00
A423W000C7 25.00 22.00 53.00 53.00
A423P000C7 25.00 5.00 26.00 26.00
A423R000C7 25.00 11.00 18.00 18.00
A423S000C7 25.00 26.00 17.00 17.00
A423N000C7 25.00 12.00 18.00 18.00

4 िस नल िव तुीकरण S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2579 36.48 41.43 28.76 60.00 1.00 50.00 50.00

A423H000D7 0.00 0.00 0.00 0.00
A423E000D7 10.00 0.00 8.00 8.00
A423W000D7 10.00 1.00 10.00 10.00
A423P000D7 10.00 0.00 8.00 8.00
A423R000D7 10.00 0.00 8.00 8.00
A423S000D7 10.00 0.00 8.00 8.00
A423N000D7 10.00 0.00 8.00 8.00

5 सरु ा यव था संगणकीकरण करणे 
(सी.सी.टी. ही. कॅमेरे / इतर सािह य खरेदी)

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2852 A483H000Z7 - 0.00 6.41 28.00 12.00 73.00 73.00

6 दरु वनी िव तुीकरण S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2580 A423H000Z7 0.00 0.00 4.17 5.00 5.00 5.00 5.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

7 मनपा इमारत वर सौर उज ारे (सोलर एनज ) 
िव तुीकरण करणे

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 5023 0.00 0.00 0.00 50.00 0.50 0.50 0.50

A423H000G7 0.00 0.00 0.00 0.00
A423E000G7 8.00 0.00 0.00 0.00
A423W000G7 8.00 0.50 0.50 0.50
A423P000G7 8.00 0.00 0.00 0.00
A423R000G7 8.00 0.00 0.00 0.00
A423S000G7 9.00 0.00 0.00 0.00
A423N000G7 9.00 0.00 0.00 0.00

8 निवन कारंजा बसिवणे D.M.C. (Garden) 2581 12.55 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
A425E000Z7 0.09 0.00 0.00 0.00
A425W000Z7 0.09 0.50 0.50 0.50
A425P000Z7 0.08 0.00 0.00 0.00
A425R000Z7 0.08 0.00 0.00 0.00
A425S000Z7 0.08 0.00 0.00 0.00
A425N000Z7 0.08 0.00 0.00 0.00

9 ले-आउट िडपॉझीट मधनु करावयाची कामे S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2582 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A423E000E7 0.00 0.00 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

A423W000E7 0.00 0.00 0.00 0.00
A423P000E7 0.00 0.00 0.00 0.00
A423R000E7 0.00 0.00 0.00 0.00
A423S000E7 0.00 0.00 0.00 0.00
A423N000E7 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण - I) - 1) . 696.14 381.37 940.26 1368.50 355.01 1055.00 2195.00

II) बांधकाम व इतर भांडवली खच
II) - 1) - सावजिनक बांधकाम िवभाग .

1 र ते बांधणे C.E. 2585 9059.96 2283.27 13979.89 38301.00 10850.00 21000.00 25540.00
A420H000A7 0.00 0.00 0.00 0.00
A420E000A7 5144.62 1748.00 2835.00 2975.00
A420W000A7 3992.76 527.00 1304.00 1514.00
A420P000A7 8631.96 2436.00 3814.00 7344.00
A420R000A7 7609.54 1717.00 3675.00 3735.00
A420S000A7 5121.60 2023.00 4026.00 4416.00
A420N000A7 7800.52 2399.00 5346.00 5556.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

2 पलु व सांडवे बांधणे C.E. 2587 199.12 154.09 448.89 2300.00 600.00 1800.00 2225.00
A421E000Z7 730.00 5.00 87.00 127.00
A421W000Z7 450.00 82.00 863.00 863.00
A421P000Z7 245.00 38.00 74.00 359.00
A421R000Z7 75.00 27.00 12.00 32.00
A421S000Z7 550.00 424.00 167.00 217.00
A421N000Z7 250.00 24.00 597.00 627.00

3 मशान भुमी बांधणे व परुक सािह य खरेदी C.E. 2589 106.70 354.71 322.46 800.00 375.00 800.00 830.00
A435H000Z7 0.00 0.00 0.00 0.00
A435E000Z7 223.00 82.00 138.00 138.00
A435W000Z7 1.00 0.00 0.00 0.00
A435P000Z7 152.00 34.00 147.00 167.00
A435R000Z7 175.00 110.00 279.00 289.00
A435S000Z7 130.00 65.00 170.00 170.00
A435N000Z7 119.00 84.00 66.00 66.00

4 खु या जागांचे संर ण करणे C.E. 2757 196.77 253.80 566.48 1184.00 625.00 550.00 1300.00
A420H000G7 0.00 0.00 0.00 0.00
A420E000G7 419.00 48.00 190.00 260.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

A420W000G7 25.00 24.00 12.00 32.00
A420P000G7 151.00 97.00 91.00 621.00
A420R000G7 227.00 224.00 129.00 149.00
A420S000G7 290.00 110.00 110.00 150.00
A420N000G7 72.00 122.00 18.00 88.00

5 इमारत बांधणे C.E. 2584 1407.50 1572.18 884.93 10225.00 1200.00 1500.00 2650.00
A429H000Z7 7000.00 0.00 0.00 0.00
A429E000A7 320.00 17.00 155.00 185.00
A429W000A7 500.00 28.00 174.00 174.00
A429P000A7 1200.00 1047.00 478.00 1558.00
A429R000A7 675.00 367.00 328.00 348.00
A429S000A7 126.00 5.00 361.00 371.00
A429N000A7 404.00 36.00 4.00 14.00

6 िवशेष अनदुानातनू खच C.E. 2594 205.57 66.25 112.22 500.00 0.50 200.00 200.00
A420E000B7 84.00 0.00 27.00 27.00
A420W000B7 83.00 0.50 0.00 0.00
A420P000B7 83.00 0.00 20.00 20.00
A420R000B7 83.00 0.00 100.00 100.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

A420S000B7 83.00 0.00 23.00 23.00
A420N000B7 84.00 0.00 30.00 30.00

7 सह थ कामे (मनपा अंतगत) C.E. 2945 921.59 504.02 0.00 100.00 850.00 100.00 100.00
A420H000F7 100.00 850.00 100.00 100.00
A420E000F7 0.00 0.00 0.00 0.00
A420W000F7 0.00 0.00 0.00 0.00
A420P000F7 0.00 0.00 0.00 0.00
A420R000F7 0.00 0.00 0.00 0.00
A420S000F7 0.00 0.00 0.00 0.00
A420N000F7 0.00 0.00 0.00 0.00

8 र ते अनदुानातनू खच C.E. 5004 A420H000I7 0.00 0.00 0.00 500.00 60.00 700.00 700.00
9 बरॅीअर ी िसटी (Barrier Free City) खच C.E. 5031 0.00 0.00 124.87 400.00 408.50 500.00 500.00

A425E000A7 0.00 0.00 0.00 0.00
A425W000A7 400.00 408.50 500.00 500.00
A425P000A7 0.00 0.00 0.00 0.00
A425R000A7 0.00 0.00 0.00 0.00
A425S000A7 0.00 0.00 0.00 0.00
A425N000A7 0.00 0.00 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

10 पािलका बाजार / हॉकस झोन / खोका माकट C.E. 2600 0.00 0.00 0.00 6700.00 226.00 500.00 510.00
A428H000Z7 0.00 0.00 0.00 0.00
A428E000Z7 1030.00 75.00 10.00 10.00
A428W000Z7 1040.00 0.00 37.00 37.00
A428P000Z7 1100.00 0.00 73.00 73.00
A428R000Z7 1030.00 0.00 77.00 87.00
A428S000Z7 1450.00 351.00 159.00 159.00
A428N000Z7 1050.00 0.00 144.00 144.00

11 सावजनीक शौचालये C.E. 2586 75.23 19.93 17.00 950.00 165.00 350.00 475.00
A429E000B7 108.00 0.00 50.00 60.00
A429W000B7 226.00 100.00 83.00 83.00
A429P000B7 175.00 42.00 59.00 134.00
A429R000B7 108.00 0.00 53.00 73.00
A429S000B7 225.00 23.00 59.00 69.00
A429N000B7 108.00 0.00 46.00 56.00

12 आयलडँ बांधणे मह वाचे र ते सशुोभीत करणे / 
रिववार कारंजासह

C.E. 2588 A425H000Z7 129.90 202.58 166.95 315.00 98.00 200.00 220.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

13 पतुळे C.E. 2593 30.83 1.89 0.00 800.00 13.50 165.00 215.00
A467E000Z7 0.50 0.00 0.00 40.00
A467W000Z7 0.50 0.00 50.00 50.00
A467P000Z7 200.50 0.00 0.00 0.00
A467R000Z7 53.50 0.50 0.00 0.00
A467S000Z7 40.00 10.00 78.00 88.00
A467N000Z7 505.00 3.00 37.00 37.00

14 वा. िव. दा. सावरकर, वा त ुसंवधन C.E. 2921 A420H000H7 0.00 0.00 0.00 22.00 27.00 30.00 30.00
15 बोट ग लब C.E. 2871 A462H000B7 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

16 नगरसेवक वे छा िनधी (2%)
C.E. / S.E. (Public 

Health Engineering) / 
D.M.C. (Garden) / S.E. 

(Electrical And 
Mechanical)

2682 A400H000Z7 0.00 22.86 103.62 1200.00 1649.79 1333.50 1333.50
A400E000Z7 198.43 272.80 222.25 222.25
A400W000Z7 122.83 168.87 222.25 222.25
A400P000Z7 226.77 311.76 222.25 222.25
A400R000Z7 236.22 324.76 222.25 222.25
A400S000Z7 188.98 259.81 222.25 222.25
A400N000Z7 226.77 311.79 222.25 222.25

17 इतर िवकास कामे (कामे संबंधीत लेखािशष कडे 
वग)

C.E. / S.E. (Public 
Health Engineering) / 

D.M.C. (Garden) / S.E. 
(Electrical And 

Mechanical)

2601 A420H000D7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

18 भाग िवकास िनधी
C.E. / S.E. (Public 

Health Engineering) / 
D.M.C. (Garden) / S.E. 

(Electrical And 
Mechanical)

5050 A400HZ00Z7 0.00 0.00 433.38 9525.00 6798.65 3810.00 8890.00

A400EZ00Z7 1575.00 1124.24 635.00 1481.00
A400WZ00Z7 975.00 695.96 635.00 1481.00
A400PZ00Z7 1800.00 1284.84 635.00 1482.00
A400RZ00Z7 1875.00 1338.38 635.00 1482.00
A400SZ00Z7 1500.00 1070.70 635.00 1482.00
A400NZ00Z7 1800.00 1284.54 635.00 1482.00

19 माट िसटी - मनपा िह सा C.E. 2982 A478H000Z7 10000.00 5000.00 5000.00 4000.00 0.00 1000.00 1000.00
20 अमतृ योजना - मनपा िह सा

C.E. / S.E. (Public 
Health Engineering) / 

D.M.C. (Garden)
5006 A420H000J7 1205.00 706.03 786.88 2000.00 1800.00 1500.00 1500.00

21 जे.एन.एन.य.ुआर.एम. - मनपा िह सा C.E. 2818 A202H000F7 481.00 1091.00 80.00 200.00 200.00 200.00 200.00
22 पंत धान आवास योजना - मनपा िह सा C.E. 5009 A420H000K7 100.00 30.00 0.00 50.00 0.50 50.00 50.00

23 मनपा े ात मलुभुत सोई-सिुवधांचा िवकास - 
मनपा िह सा

C.E./S.E. (Public Health 
Engineering) 5025 A402H000Z7 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

24 डी.पी.डी.सी. अनदुानातनु शहर िवकास कामे
C.E. / S.E. (Public 

Health Engineering) / 
D.M.C. (Garden) / S.E. 

(Electrical And 
Mechanical)

2599 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A420H000C7 0.00 0.00 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

A420E000C7 0.00 0.00 0.00 0.00
A420W000C7 0.00 0.00 0.00 0.00
A420P000C7 0.00 0.00 0.00 0.00
A420R000C7 0.00 0.00 0.00 0.00
A420S000C7 0.00 0.00 0.00 0.00
A420N000C7 0.00 0.00 0.00 0.00

25 सह थ कामे C.E. 2657 A420H000E7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50

26 सरु ा यव था संगणकीकरण करणे 
(सी.सी.टी. ही. कॅमेरे / इतर सािह य खरेदी)

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2852 A483H000Z7 19.82 -

सदर लेखािशष िव तु 
यव थापन भांडवली खच 

येथे वग

सदर लेखािशष िव तु 
यव थापन भांडवली खच येथे 

वग

सदर लेखािशष िव तु 
यव थापन भांडवली खच येथे 

वग

सदर लेखािशष िव तु 
यव थापन भांडवली खच येथे 

वग

सदर लेखािशष िव तु 
यव थापन भांडवली खच येथे 

वग

एकूण - II) - 1) . 24138.97 12262.61 23027.57 80073.00 25948.94 36290.00 48470.00
II) - 2) - उ ान यव थापन िवभाग .

1 उ ान िवकास (खु या जागा संर णासह) / 
कुसमुा ज उ ान / गोदापाक / इतर उ ान िवकास

D.M.C. (Garden) 2596 286.79 699.41 594.01 1500.00 1040.00 1300.00 2430.00

A460H000A7 0.00 0.00 0.00 0.00
A460E000A7 250.00 175.00 121.00 131.00
A460W000A7 250.00 146.00 106.00 116.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

A460P000A7 250.00 140.00 323.00 1153.00
A460R000A7 250.00 226.00 202.00 282.00
A460S000A7 250.00 176.00 411.00 571.00
A460N000A7 250.00 177.00 137.00 177.00

2 उ ानात निवन खेळणी बसिवणे D.M.C. (Garden) 2834 137.76 27.82 575.28 127.00 321.00 60.00 60.00
A460H000B7 0.00 0.00 0.00 0.00
A460E000B7 22.00 56.00 10.00 10.00
A460W000B7 21.00 35.00 10.00 10.00
A460P000B7 21.00 58.00 10.00 10.00
A460R000B7 21.00 77.00 10.00 10.00
A460S000B7 21.00 39.00 10.00 10.00
A460N000B7 21.00 56.00 10.00 10.00

3 ीन जीम सािह य बसिवणे D.M.C. (Garden) 5044 0.00 0.00 10.09 91.00 55.00 60.00 1130.00
A461E000Z7 16.00 9.00 10.00 176.00
A461W000Z7 15.00 5.00 10.00 176.00
A461P000Z7 15.00 5.00 10.00 227.00
A461R000Z7 15.00 9.00 10.00 187.00
A461S000Z7 15.00 18.00 10.00 187.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

A461N000Z7 15.00 9.00 10.00 177.00
एकूण - II) - 2) 424.55 727.24 1179.38 1718.00 1416.00 1420.00 3620.00

II) - 3) - नगर िनयोजन िवभाग .

1 जिमन संपादन (मनपा अंतगत) Dy. Director (Town 
Planning) 2595 A406H000A7 8021.98 9272.21 1266.20 21675.00 27675.00 12700.00 26200.00

2 जिमन संपादन ( सह थाकरीता) Dy. Director (Town 
Planning) 2899 A406H000B7 2450.00 0.00 0.00 9675.00 9675.00 3800.00 8800.00

एकूण - II) - 3) 10471.98 9272.21 1266.20 31350.00 37349.99 16500.00 35000.00

II) - 4) - पय वरण िवभाग .

1 गोदावरी नदी परीसर सधुारणा E.E. (Environment) 2591 A462H000A7 1.38 0.00 0.00 44.00 0.50 0.50 0.50
2 रा ीय नदी संवधन E.E. (Environment) 5005 A462H000D7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.50 0.50

3

रा ीय व छ हवा काय म - हवा कृती योजना 
(मनपा िह सा) National Clean Air 
Programme (NCAP) - Air Action Plan 
(NMC Share)

E.E. (Environment) 5105 A463H000Z7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00

एकूण - II) - 4) 1.38 0.00 0.00 45.00 1.00 2501.00 2501.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

1 पिरवहन सेवा S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2843 A427H000Z7 0.00 0.00 0.00 4000.00 2500.00 5767.50 5767.50

2 वाहने यं े, गा ा व सािह य खरेदी S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2597 A486H000Z7 100.94 20.52 46.60 460.00 82.00 535.00 535.00

एकूण - II) - 5) 100.94 20.52 46.60 4460.00 2582.00 6302.50 6302.50

II) - 6) - घनकचरा यव थापन िवभाग .

1 घनकचरा ि या व िव हेवाट S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2816 A442H000Z7 0.00 0.00 0.00 825.00 25.00 25.00 25.00

2 क शन ॲ ड िडमो यशून ऑफ वे ट - 
िवकास कामे

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 5093 A442H000A7 - - 0.00 324.00 219.00 100.00 100.00

3 हल बरोज, सािह य खरेदी D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2866 A430H000Z7 0.40 0.00 0.00 20.00 20.00 320.00 320.00

एकूण - II) - 6) 0.40 0.00 0.00 1169.00 264.00 445.00 445.00

II) - 7) - अ नशमन िवभाग .

1 अ नशमन िवभागाकरीता यं े व सािह य खरेद C.F.O. 2672 A426H000Z7 7.38 10.81 0.00 110.00 50.00 50.00 50.00
एकूण - II) - 7) 7.38 10.81 0.00 110.00 50.00 50.00 50.00

II) - 8) - क प िवभाग .

1 झोपडप  टी सधुार योजना D.M.C. (Project) 2676 A475H000Z7 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
एकूण - II) - 8) 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

II) - 5) - सावजिनक वाहतकु व िनयोजन िवभाग
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

II) - 9) - म यवत  भांडार िवभाग .

1 डेड टॉक खरेदी D.M.C. (Admin) 2340 A481H000A7 0.04 0.53 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 टोअर सामान, ह यार खरेदी D.M.C. (Admin) 2565 A481H000B7 39.93 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

एकूण - II) - 9) 39.97 0.53 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50
II) - 10) - िमळकत यव थापन िवभाग .

1 तरणतलाव यव थापन - तरणतलाव साधने व 
सािह य खरेदी

D.M.C. (Estate) 2512 A468H000Z7 0.00 0.00 0.00 5.00 1.00 5.00 5.00

2 फाळके मारक / बौ  मारक पिरसर िवकसीत 
करणे / लेझर शो उभारणी

D.M.C. (Estate) 2791 A466H000Z7 0.00 0.00 0.00 1050.00 1.00 50.00 50.00

एकूण - II) - 10) 0.00 0.00 0.00 1055.00 2.00 55.00 55.00

II) - 11) - मािहती व तं ान िवभाग .

1 संगणकीकरण करणे व जी.आय.एस. णाली 
िवकसीत करणे

Director (Information 
And Technology) 2755 A482H000Z7 115.67 195.20 152.62 300.00 260.00 500.00 500.00

एकूण - II) - 11) 115.67 195.20 152.62 300.00 260.00 500.00 500.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

II) - 12) - सामा य शासन िवभाग .

1 िश ण 1% - भांडवली कामे D.M.C. (Admin) 2971 A401H000Z7 - 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
एकूण - II) - 12) 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00

II) - 13) - पशसुवंधन िवभाग .

1 पशसुवंधन िवभागांतगत इमारत बांधणे Animal Husbandry 
Officer 5040 A248H000Z7 0.00 0.00 0.00 400.00 50.00 350.00 350.00

2 मतृ जनावरे उचलणे Animal Husbandry 
Officer 2758 A443H000Z7 0.00 0.00 0.00 10.00 0.50 0.50 0.50

एकूण - II) - 13) 0.00 0.00 0.00 410.00 50.50 350.50 350.50

II) - 14) - साव. आरो य िवभाग .

1
णालय यव थापन - निवन उपकरणे व सािह य 

खरेदी करणे / मॉिल यलुर डाय नॉ टीक रेफरे स 
लबॅॉरेटरी सह

M.O.H. 2861 A434H000Z7 0.00 0.00 31.35 2300.00 300.00 800.00 1200.00

2 कोिवड-19 - मनपा िह सा M.O.H. 5106 A431H000Z7 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 200.00 200.00
एकूण - II) - 14) 0.00 0.00 31.35 2300.00 2300.00 1000.00 1400.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

II) - 15) - साव. िश ण िवभाग .

1 मनपा मा यिमक िव ालय करीता वतं  इमारत 
बांधणे

Education Officer 5003 A450H000Z7 0.00 0.00 444.38 2000.00 459.00 500.00 710.00

एकूण - II) - 15) 0.00 0.00 444.38 2000.00 459.00 500.00 710.00

II) - 16) - समाजक याण िवभाग .

मागासवग राखीव बाबी - यव थापन

1 मागासवग य व यां/ भागामधील थाप य 
यव थापन िवषयक िवकास कामे

D.M.C. (Social Welfare) 5058 A476H000A7 0.00 0.00 204.60 4010.00 2100.00 1500.00 1910.00

2 मागासवग य व यां/ भागामधील पाणी परुवठा 
यव थापन िवषयक िवकास कामे

D.M.C. (Social Welfare) 5059 A476H000B7 0.00 0.00 500.34 800.00 667.00 950.00 1010.00

3 मागासवग य व यां/ भागामधील मलिन सारण 
यव थापन िवषयक िवकास कामे

D.M.C. (Social Welfare) 5060 A476H000C7 0.00 0.00 71.62 420.00 81.00 650.00 680.00

4 मागासवग य व यां/ भागामधील िव तु 
यव थापन िवषयक िवकास कामे

D.M.C. (Social Welfare) 5061 A476H000D7 0.00 0.00 0.00 300.00 56.00 250.00 300.00

5 मागासवग य व यां/ भागामधील उ ान 
यव थापन िवषयक िवकास कामे

D.M.C. (Social Welfare) 5062 A476H000E7 0.00 0.00 375.47 350.00 38.00 350.00 375.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

6 मागासवग य व यां/ भागामधील यांि की 
यव थापन िवषयक िवकास कामे

D.M.C. (Social Welfare) 5063 A476H000F7 0.00 0.00 0.00 48.00 48.00 48.00 48.00

एकूण 0.00 0.00 1152.03 5928.00 2990.00 3748.00 4323.00

ि डा राखीव बाबी - यव थापन

7
निवन ि डांगणे/िविवध खेळांचे इनडोअर व 
आऊटडोअर टेडीय स/ यायामशाळा/जॉग ग 

ॅ स इ. िवकिसत करणे
D.M.C. (Social Welfare) 5075 A478H000B7 0.00 0.00 927.23 3850.00 1382.00 2700.00 6600.00

8

िवकिसत केले या ि डांगणे/िविवध खेळांचे 
इनडोअर व आऊटडोअर 
टेडीय स/ यायामशाळा/जॉग ग ॅ स इ. चे िव तु 
यव थापन िवषयक िवकास कामे

D.M.C. (Social Welfare) 5076 A478H000C7 0.00 0.00 38.12 200.00 10.00 210.00 210.00

9
मनपाचे िविवध 
ि डांगणे/ टेडीय स/ यायामशाळा/जॉग ग ॅ स इ. 
चे पाणी परुवठा यव थापन िवषयक िवकास कामे

D.M.C. (Social Welfare) 5077 A478H000D7 0.00 0.00 0.00 120.00 6.00 1.00 1.00

एकूण 0.00 0.00 965.35 4170.00 1397.99 2911.00 6811.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"अ" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

10
िद यांगांसाठी परुिव यात आले या सेवा व सोयी-
सिुवधांसाठीचे थाप य यव थापन िवषयक 
िवकास कामे

D.M.C. (Social Welfare) 5084 A473H000B7 0.00 0.00 95.98 1921.00 115.00 2600.00 2600.00

11 मनपा या सव काय लये/आरो य सेवा क ाम ये 
िद यांगांसाठी िल स बसिवणे

D.M.C. (Social Welfare) 5085 A473H000C7 0.00 0.00 28.63 207.00 2.50 38.00 38.00

एकूण 0.00 0.00 124.61 2128.00 117.50 2638.00 2638.00
एकूण - राखीव भांडवली बाबी 0.00 0.00 2241.99 12226.00 4505.49 9297.00 13772.00

12 मागासवग 5 % - भांडवली कामे D.M.C. (Social Welfare) 2961 A474H000B7 - 964.25 405.39 0.00 87.06 0.00 0.00
13 डा 5 % - भांडवली कामे D.M.C. (Social Welfare) 2965 A461H000B7 - 1002.07 68.26 0.00 0.00 0.00 0.00
14 िद यांग 5% - भांडवली कामे D.M.C. (Social Welfare) 2967 A473H000Z7 - 160.87 82.53 0.00 16.76 0.00 0.00

एकूण - II) - 16) 0.00 2127.19 2798.17 12226.00 4609.31 9297.00 13772.00
एकूण बांधकाम व इतर भांडवली खच - II) -
 1) ते 16) 35301.25 24616.30 28946.28 137243.50 75320.25 75238.50 113203.50

'अ' अंदाजप क - एकूण भांडवली खच . 35997.39 24997.67 29886.53 138612.00 75675.26 76293.50 115398.50

िद यांगांसाठी परुिव यात आले या सेवा, सोयी व सिुवधा राखीव बाबी - 
यव थापन
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
'क' अंदाजप क महसलुी जमा

1) जललाभ कर D.M.C. (Tax) 1209 318.54 539.64 603.74 761.00 552.00 691.00 691.00
C108E000A1 128.00 88.00 111.00 111.00
C108W000A1 127.00 121.00 151.00 151.00
C108P000A1 126.00 86.00 108.00 108.00
C108R000A1 126.00 90.00 112.00 112.00
C108S000A1 127.00 62.00 77.00 77.00
C108N000A1 127.00 105.00 132.00 132.00

2) मलिनःसारण कर D.M.C. (Tax) 1210 797.32 1349.75 1509.70 1899.00 1380.00 1725.00 1725.00
C110E000Z1 316.50 220.00 275.00 275.00
C110W000Z1 316.50 302.00 377.00 377.00
C110P000Z1 316.50 216.00 270.00 270.00
C110R000Z1 316.50 225.00 281.00 281.00
C110S000Z1 316.50 153.00 192.00 192.00
C110N000Z1 316.50 264.00 330.00 330.00

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

3) जलदाय यव थेमळेु िमळाले या रकमा .

1 पाणी िबला पोटी (िबगर िमटर) S.E. (Public Health 
Engineering) 1212 C108H000Z1 0.00 0.00 0.66 0.00 0.50 0.50 0.50

2 नळा दारे पाणी परुवठा (िमटर) S.E. (Public Health 
Engineering) 1213 4433.85 4410.84 5222.90 6500.00 4000.00 7500.00 7500.00

C108E000B1 1084.00 667.00 1250.00 1250.00
C108W000B1 1083.00 667.00 1250.00 1250.00
C108P000B1 1083.00 667.00 1250.00 1250.00
C108R000B1 1083.00 667.00 1250.00 1250.00
C108S000B1 1083.00 666.00 1250.00 1250.00
C108N000B1 1084.00 666.00 1250.00 1250.00

3 टकँर दारे पाणीपरुवठा/एम.एस.ई.बी. S.E. (Public Health 
Engineering) 1215 C108H000A2 4.82 9.97 7.56 10.00 10.00 10.00 10.00

4 लंबर लायसे स फी S.E. (Public Health 
Engineering) 1218 C108H000B2 0.09 0.10 0.05 0.50 0.50 0.50 0.50

5 पाणी परुवठा अभय योजना S.E. (Public Health 
Engineering) 1360 C106H000Z2 24.40 0.62 0.05 10.00 10.00 10.00 10.00

एकूण - 'क' अंदाजप क महसलुी जमा . 5579.01 6310.92 7344.67 9180.50 5952.99 9937.00 9937.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

''क'' भांडवली जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
'क' अंदाजप क भांडवली जमा

1 रोड डमेॅज फी S.E. (Public Health 
Engineering) 1216 C310H000B5 232.96 3211.25 1049.32 2000.00 3000.00 3000.00 3000.00

2 ेनेज जोडणी फी S.E. (Public Health 
Engineering) 1219 C310H000C5 27.61 27.96 6.28 200.00 25.00 25.00 25.00

3 पा याचा नळ जोड याची फी S.E. (Public Health 
Engineering) 1214 C310H000A5 100.70 59.32 50.87 100.00 45.00 50.00 50.00

एकूण  - 'क' अंदाजप क भांडवली जमा . 361.28 3298.53 1106.47 2300.00 3070.00 3075.00 3075.00

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
'क' अंदाजप क महसलुी खच .

I)

1 पाणी परुवठा यव थापन - मु यालय - थायी 
आ थापना

S.E. (Public Health 
Engineering) 2552 C208H000Z1 1434.89 1373.63 1211.97 300.00 1275.00 175.00 175.00

2 पाणी परुवठा यव थापन - गंगापरू पंपीग िफ ेशन 
टेशन - थायी आ थापना

S.E. (Public Health 
Engineering) 2553 C200H000A1 139.77 157.10 174.29 250.00 255.00 320.00 320.00

3 पाणी परुवठा यव थापन - पंचवटी पंपीग टेशन - 
थायी आ थापना

S.E. (Public Health 
Engineering) 2554 283.45 270.26 289.51 400.00 315.00 375.00 375.00

C200H000B1 200.00 157.50 187.50 187.50
C201H000Z1 200.00 157.50 187.50 187.50

4 पाणी परुवठा यव थापन - चेहडी पंपीग टेशन 
थायी आ थापना

S.E. (Public Health 
Engineering) 2555 C200H000C1 218.47 243.93 242.49 350.00 265.00 335.00 335.00

5 पाणी परुवठा यव थापन - नािशक पवु िवभाग - 
थायी आ थापना

S.E. (Public Health 
Engineering) 2556 C208E000Z1 41.35 49.24 104.19 198.00 110.00 250.00 250.00

6 पाणी परुवठा यव थापन - नािशक प चम िवभाग 
- थायी आ थापना

S.E. (Public Health 
Engineering) 2639 C208W000Z1 67.50 87.83 245.96 250.00 250.00 315.00 315.00

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सावजिनक आरो य अिभयांि की िवभाग - पाणी परुवठा 
यव थापन व यांि की

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

7 पाणी परुवठा यव थापन - नािशक पंचवटी िवभाग 
- थायी आ थापना

S.E. (Public Health 
Engineering) 2557 C208P000Z1 42.43 43.96 38.03 95.00 55.00 75.00 75.00

8 पाणी परुवठा यव थापन - नािशकरोड िवभाग - 
थायी आ थापना

S.E. (Public Health 
Engineering) 2558 C208R000Z1 54.25 69.61 58.46 125.00 80.00 100.00 100.00

9 पाणी परुवठा यव थापन - नािशक सातपरु िवभाग 
- थायी आ थापना

S.E. (Public Health 
Engineering) 2559 C208S000Z1 16.20 34.94 18.26 30.00 25.00 70.00 70.00

10 पाणी परुवठा यव थापन - निवन नािशक िवभाग - 
थायी आ थापना

S.E. (Public Health 
Engineering) 2560 C208N000Z1 39.29 51.77 38.33 70.00 135.00 175.00 175.00

11 पाणी परुवठा यव थापन - अ थायी आ थापना S.E. (Public Health 
Engineering) 2640 C208H000A2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 पाणी परुवठा यव थापन - पाईपलाईन दु ती S.E. (Public Health 
Engineering) 2712 487.93 342.03 332.30 500.00 500.00 500.00 500.00

C208E000B3 84.00 84.00 84.00 84.00
C208W000B3 83.00 83.00 83.00 83.00
C208P000B3 83.00 83.00 83.00 83.00
C208R000B3 83.00 83.00 83.00 83.00
C208S000B3 83.00 83.00 83.00 83.00
C208N000B3 84.00 84.00 84.00 84.00

13 पाणी परुवठा यव थापन - केमीकल खरेदी S.E. (Public Health 
Engineering) 2727 205.65 156.50 322.28 350.00 150.00 400.00 400.00

C201H000C3 0.00 150.00 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

C201E000C3 58.00 0.00 67.00 67.00
C201W000C3 58.00 0.00 66.00 66.00
C201P000C3 59.00 0.00 66.00 66.00
C201R000C3 59.00 0.00 67.00 67.00
C201S000C3 58.00 0.00 67.00 67.00
C201N000C3 58.00 0.00 67.00 67.00

14
पाणी परुवठा यव थापन - मनपा पाणी परुवठा 
िवतरण यव थेचे कामासाठी आऊटसोिसग दारे 
सेवा परुिवणे. ( हॉलमन / पाणी िबलांचे वाटप)

S.E. (Public Health 
Engineering) 5015 0.00 116.00 104.32 171.00 191.00 305.00 305.00

C207H000Z1 0.00 0.00 0.00 0.00
C207E000Z1 28.50 48.50 77.50 77.50
C207W000Z1 28.50 28.50 45.50 45.50
C207P000Z1 28.50 28.50 45.50 45.50
C207R000Z1 28.50 28.50 45.50 45.50
C207S000Z1 28.50 28.50 45.50 45.50
C207N000Z1 28.50 28.50 45.50 45.50

15 पाणी परुवठा यव थापन - टकँर दारे पाणी परुवठा 
करणे

S.E. (Public Health 
Engineering) 2956 C208H000D2 19.06 5.56 4.24 24.00 24.00 25.00 25.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

16 पाणी परुवठा यव थापन - आक मक खच S.E. (Public Health 
Engineering) 2561 C208H000Z6 0.56 0.16 0.58 5.00 5.00 5.00 5.00

17 पाणी परुवठा यव थापन - वीज बीले S.E. (Public Health 
Engineering) 5099 C200H000Z2 - - 0.00 25.00 5.00 25.00 25.00

18 पाणी परुवठा यव थापन - पाणी बीले S.E. (Public Health 
Engineering) 2955 C208H000C2 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

19 पाणी परुवठा यव थापन - सव ण करणे S.E. (Public Health 
Engineering) 2954 C208H000B2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 10.00 10.00

20 पाणी परुवठा यव थापन - फेरीवाला धोरण - 
पाणीपरुवठा करणे

S.E. (Public Health 
Engineering) 2957 C208H000E2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 1.00

21 पाणी परुवठा यव थापन (यांि की) - पंपीग 
टेशनची िव तु बीले व मिशनसाठी ऑईल खरेदी

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2566 C200H000A2 2776.08 3465.59 4220.39 4300.00 4598.00 5000.00 5000.00

22 पाणी परुवठा यव थापन (यांि की) - शासकीय 
पाणी बीले

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2567 C200H000B2 622.52 2009.82 1498.57 1500.00 1670.00 2000.00 2000.00

23 पाणी परुवठा यव थापन (यांि की) - मिशनरी व 
पंपाची काय मता वाढिवणे

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2562 219.65 172.33 74.51 300.00 300.00 300.00 300.00

C201H000A3 0.00 87.00 87.00 87.00
C201E000A3 50.00 35.50 35.50 35.50
C201W000A3 50.00 35.50 35.50 35.50
C201P000A3 50.00 35.50 35.50 35.50
C201R000A3 50.00 35.50 35.50 35.50
C201S000A3 50.00 35.50 35.50 35.50
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

C201N000A3 50.00 35.50 35.50 35.50

24 पाणी परुवठा यव थापन (यांि की) - पाणी परुवठा 
क ाची देखभाल व दु ती

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2729 154.08 180.03 181.23 250.00 250.00 250.00 250.00

C201H000E3 0.00 125.00 0.00 0.00
C201E000E3 42.00 21.00 42.00 42.00
C201W000E3 41.00 20.00 41.00 41.00
C201P000E3 42.00 21.00 42.00 42.00
C201R000E3 41.00 21.00 41.00 41.00
C201S000E3 42.00 21.00 42.00 42.00
C201N000E3 42.00 21.00 42.00 42.00

25 पाणी परुवठा यव थापन (यांि की) - इमारती व 
पा या या टा या दु ती

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2563 95.78 42.63 6.24 75.00 65.00 100.00 100.00

C201H000B3 11.00 9.00 15.00 15.00
C201E000B3 11.00 9.00 14.00 14.00
C201W000B3 11.00 11.00 14.00 14.00
C201P000B3 10.00 9.00 14.00 14.00
C201R000B3 10.00 9.00 14.00 14.00
C201S000B3 11.00 9.00 14.00 14.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

C201N000B3 11.00 9.00 15.00 15.00

26 पाणी परुवठा यव थापन (यांि की) - बोर ग व 
इले कल पंप दु ती

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2728 16.65 23.51 13.93 28.00 25.00 25.00 25.00

C201H000D3 4.00 25.00 4.00 4.00
C201E000D3 4.00 0.00 3.50 3.50
C201W000D3 4.00 0.00 3.50 3.50
C201P000D3 4.00 0.00 3.50 3.50
C201R000D3 4.00 0.00 3.50 3.50
C201S000D3 4.00 0.00 3.50 3.50
C201N000D3 4.00 0.00 3.50 3.50

27 यं  सामु् ी घसा-यापोटी घसारा िनधीत र कम वग 
करणे

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2564 150.00 - सदर लेखािशष 

"संकीण" खच कडे वग
सदर लेखािशष "संकीण" 

खच कडे वग
सदर लेखािशष "संकीण" 

खच कडे वग
सदर लेखािशष "संकीण" 

खच कडे वग
सदर लेखािशष "संकीण" 

खच कडे वग

C208E000A3 - - - - -
C208W000A3 - - - - -
C208P000A3 - - - - -
C208R000A3 - - - - -
C208S000A3 - - - - -
C208N000A3 - - - - -
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

28 वॉटर िमटर िवभागाचे संगणकीकरण करणे Director (Information 
And Technology) 2897 0.00 -

सदर लेखािशष "अ" महसलुी 
खच कडे वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच कडे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच कडे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच कडे 
वग

सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच कडे 
वग

C208H000B3 - - - - -
C208E000C3 - - - - -
C208W000C3 - - - - -
C208P000C3 - - - - -
C208R000C3 - - - - -
C208S000C3 - - - - -
C208N000C3 - - - - -

एकूण खच - I) . 7085.57 8896.46 9180.08 9602.00 10554.00 11141.00 11141.00

II)

1 मलिनःसारण यव थापन - थायी आ थापना S.E. (Public Health 
Engineering) 2569 647.88 643.22 693.80 976.00 750.00 1037.00 1037.00

C210H000Z1 140.00 328.00 464.00 464.00
C210E000Z1 140.00 56.00 74.00 74.00
C210W000Z1 140.00 52.00 74.00 74.00
C210P000Z1 139.00 123.00 176.00 176.00
C210R000Z1 139.00 60.00 83.00 83.00
C210S000Z1 139.00 63.00 83.00 83.00

सावजिनक आरो य अिभयांि की िवभाग - मलिनःसारण 
यव थापन व यांि की
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

C210N000Z1 139.00 68.00 83.00 83.00
2 मलिनःसारण यव थापन - वीज बीले S.E. (Public Health 

Engineering) 2703 C215H000B2 1032.36 1276.67 1180.88 1500.00 1500.00 1800.00 1800.00
3 मलिनःसारण यव थापन - मलवािहका दु ती S.E. (Public Health 

Engineering) 2668 613.41 436.90 896.45 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
C210H000B3 40.00 100.00 29.00 29.00
C210E000B3 125.00 139.00 106.00 106.00
C210W000B3 105.00 104.00 127.00 127.00
C210P000B3 150.00 160.00 197.00 197.00
C210R000B3 150.00 172.00 162.00 162.00
C210S000B3 200.00 176.00 153.00 153.00
C210N000B3 230.00 149.00 226.00 226.00

4 मलिनःसारण यव थापन (यांि की) - 
मलशु ीकरण क  देखभाल

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2571 283.22 373.03 402.90 750.00 600.00 900.00 900.00

C215H000B3 0.00 119.00 0.00 0.00
C215H002B3 71.00 4.00 85.00 85.00
C215H003B3 51.00 0.00 62.00 62.00
C215H004B3 91.00 20.00 109.00 109.00
C215H005B3 91.00 167.00 109.00 109.00
C215H006B3 71.00 64.00 85.00 85.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

C215H007B3 51.00 54.00 62.00 62.00
C215H008B3 71.00 1.00 85.00 85.00
C215H009B3 71.00 50.00 85.00 85.00
C215H010B3 91.00 100.00 109.00 109.00
C215H011B3 91.00 21.00 109.00 109.00

5 मलिनःसारण यव थापन (यांि की) - देखभाल व 
दु ती

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2570 91.67 99.32 169.66 250.00 250.00 250.00 250.00

C215H000A3 0.00 200.00 0.00 0.00
C215H002A3 10.00 20.00 10.00 10.00
C215H003A3 10.00 0.00 10.00 10.00
C215H004A3 10.00 0.00 10.00 10.00
C215H005A3 86.00 19.00 86.00 86.00
C215H006A3 10.00 0.00 10.00 10.00
C215H007A3 10.00 0.00 10.00 10.00
C215H008A3 20.00 0.00 20.00 20.00
C215H009A3 14.00 0.00 14.00 14.00
C215H010A3 70.00 11.00 70.00 70.00
C215H011A3 10.00 0.00 10.00 10.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

6 मलिनःसारण यव थापन (यांि की) - िडझेल व 
ऑईल खरेदी / ए स ेस फीडर लाईन

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2821 0.00 17.25 4.56 15.00 15.00 20.00 20.00

C215H000D3 0.00 15.00 0.00 0.00
C215H002D3 1.50 0.00 2.00 2.00
C215H003D3 1.50 0.00 2.00 2.00
C215H004D3 1.50 0.00 2.00 2.00
C215H005D3 1.50 0.00 2.00 2.00
C215H006D3 1.50 0.00 2.00 2.00
C215H007D3 1.50 0.00 2.00 2.00
C215H008D3 1.50 0.00 2.00 2.00
C215H009D3 1.50 0.00 2.00 2.00
C215H010D3 1.50 0.00 2.00 2.00
C215H011D3 1.50 0.00 2.00 2.00

7 मलिनःसारण यव थापन (यांि की) - केमीकल 
खरेदी

S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2820 2.09 1.13 10.26 57.00 5.00 60.00 60.00

C215H000C3 0.00 0.00 0.00 0.00
C215H002C3 5.00 0.50 6.00 6.00
C215H003C3 5.00 0.50 6.00 6.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

C215H004C3 5.00 0.50 5.00 5.00
C215H005C3 12.00 1.00 13.00 13.00
C215H006C3 5.00 0.50 5.00 5.00
C215H007C3 5.00 0.50 5.00 5.00
C215H008C3 5.00 0.50 5.00 5.00
C215H009C3 5.00 0.50 5.00 5.00
C215H010C3 5.00 0.25 5.00 5.00
C215H011C3 5.00 0.25 5.00 5.00

8 मलिनःसारण यव थापन - सव ण करणे S.E. (Public Health 
Engineering) 2958 C210H000A2 0.00 0.00 0.00 5.00 0.50 5.00 5.00

9 मलिनःसारण यव थापन - स लागार फी S.E. (Public Health 
Engineering) 5007 C210H000B2 0.00 3.54 0.92 50.00 0.50 50.00 50.00

10 मलिनःसारण यव थापन - आक मक खच S.E. (Public Health 
Engineering) 2879 C210H000Z6 0.65 0.93 0.61 5.00 1.00 5.00 5.00

11 मलिनःसारण यव थापन - पाणी बीले S.E. (Public Health 
Engineering) 2702 C215H000A2 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

एकूण - II) . 2671.29 2851.99 3360.04 4609.00 4123.00 5128.00 5128.00
III) जलिनःसारण यव थापन

1 जलिनःसारण यव था दु ती C.E. 2573 170.85 80.27 62.25 400.00 175.00 300.00 310.00
C210E000A3 67.00 77.00 50.00 60.00
C210W000A3 67.00 11.00 50.00 50.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

C210P000A3 66.00 29.00 50.00 50.00
C210R000A3 66.00 1.00 50.00 50.00
C210S000A3 67.00 5.00 50.00 50.00
C210N000A3 67.00 52.00 50.00 50.00

एकूण - III) . 170.85 80.27 62.25 400.00 175.00 300.00 310.00
एकूण 'क' अंदाजप क महसलुी खच - I) ते 
III)

. 9927.70 11828.72 12602.37 14611.00 14852.00 16569.00 16579.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
'क' अंदाजप क - भांडवली खच .

I) सावजिनक आरो य अिभयांि की िवभाग - 
पाणी परुवठा यव थापन व यांि की

1 पाणी परुवठा यव थापन - क प S.E. (Public Health 
Engineering) 2605 1097.35 2891.65 1455.05 5300.00 2500.00 5000.00 5020.00

C408H000B7 0.00 0.00 0.00 0.00
C408E000B7 545.00 123.00 245.00 245.00
C408W000B7 450.00 225.00 450.00 450.00
C408P000B7 1280.00 640.00 1280.00 1290.00
C408R000B7 2000.00 1000.00 2000.00 2000.00
C408S000B7 240.00 120.00 240.00 250.00
C408N000B7 785.00 392.00 785.00 785.00

2 पाणी परुवठा यव थापन - अ) निवन िवतरीका 
टाकणे

S.E. (Public Health 
Engineering) 2604 395.79 1055.39 2405.39 4000.00 4000.00 4000.00 4070.00

C408H000A7 0.00 0.00 0.00 0.00
C408E000A7 200.00 259.00 667.00 677.00
C408W000A7 345.00 310.00 667.00 677.00
C408P000A7 1900.00 1900.00 666.00 716.00
C408R000A7 859.00 704.00 666.00 666.00
C408S000A7 497.00 586.00 667.00 667.00

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

C408N000A7 199.00 241.00 667.00 667.00

3 पाणी परुवठा यव थापन - मकुणे धरण (मनपा 
िह सा)

S.E. (Public Health 
Engineering) 2959 C408H000G7 4000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00

4 पाणी परुवठा यव थापन - यांि की S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2606 108.81 98.54 623.47 929.71 206.00 1000.00 1000.00

C408H000C7 0.00 40.00 0.00 0.00
C408E000C7 151.00 80.00 167.00 167.00
C408W000C7 151.00 1.00 167.00 167.00
C408P000C7 151.00 55.00 166.00 166.00
C408R000C7 151.00 1.00 166.00 166.00
C408S000C7 174.71 28.00 167.00 167.00
C408N000C7 151.00 1.00 167.00 167.00

5 पाणी परुवठा यव थापन - ब) जु या िवतिरका 
बदलणे

S.E. (Public Health 
Engineering) 2680 20.26 0.00 54.78 600.00 480.00 500.00 510.00

C408H000E7 0.00 0.00 0.00 0.00
C408E000E7 100.00 50.00 52.00 52.00
C408W000E7 100.00 10.00 10.00 20.00
C408P000E7 100.00 110.00 115.00 115.00
C408R000E7 100.00 80.00 83.00 83.00
C408S000E7 100.00 40.00 42.00 42.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

C408N000E7 100.00 190.00 198.00 198.00
6 पाणी परुवठा यव थापन - िवकास शु क S.E. (Public Health 

Engineering) 2641 0.00 13.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C408E000D7 0.00 0.00 0.00 0.00
C408W000D7 0.00 0.00 0.00 0.00
C408P000D7 0.00 0.00 0.00 0.00
C408R000D7 0.00 0.00 0.00 0.00
C408S000D7 0.00 0.00 0.00 0.00
C408N000D7 0.00 0.00 0.00 0.00

7 पाणी परुवठा यव थापन - वॉटर ऑिडट S.E. (Public Health 
Engineering) 2792 C408H000F7 74.42 202.27 0.00 0.50 38.00 0.50 0.50

एकूण - I) . 5696.62 5260.85 5538.69 11830.21 8224.00 10500.50 10600.50

II) सावजिनक आरो य अिभयांि की िवभाग - 
मलिनःसारण यव थापन व यांि की

.

1 मलिनःसारण यव थापन - मलवािहका S.E. (Public Health 
Engineering) 2608 240.57 336.90 4127.32 9600.00 4840.00 6500.00 6630.00

C410H000A7 0.00 0.00 0.00 0.00
C410E000A7 769.00 514.00 494.00 524.00
C410W000A7 1396.00 281.00 601.00 611.00
C410P000A7 1874.00 981.00 1611.00 1661.00
C410R000A7 1350.00 722.00 663.00 673.00
C410S000A7 2019.00 1226.00 1617.00 1627.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

C410N000A7 2192.00 1116.00 1514.00 1534.00

2
मलिनःसारण यव थापन - गोदावरी नदी व 
उपन ांना ना यामधील सांडपाणी अडिवणे, 
वळिवणे

S.E. (Public Health 
Engineering) 2900 166.12 56.56 118.98 1100.00 242.00 800.00 800.00

C410H000D7 0.00 0.00 0.00 0.00
C410E000D7 125.00 0.04 355.14 355.14
C410W000D7 115.00 62.40 175.79 175.79
C410P000D7 95.00 30.00 21.61 21.61
C410R000D7 90.00 10.00 6.19 6.19
C410S000D7 505.00 75.00 191.65 191.65
C410N000D7 170.00 64.56 49.61 49.61

3
मलिनःसारण यव थापन - अ त वातील 
मलिन:सारण क ांची सधुारणा व आधिुनकीकरण 
करणे.

S.E. (Public Health 
Engineering) 5033 C442H000Z7 0.00 0.00 0.00 100.00 10.00 300.00 300.00

4 मलिनःसारण यव थापन - यांि की S.E. (Electrical And 
Mechanical) 2610 132.77 568.62 22.24 250.00 82.00 413.00 413.00

C410H000B7 0.00 0.00 0.00 0.00
C410E000B7 42.00 46.00 69.00 69.00
C410W000B7 42.00 0.00 69.00 69.00
C410P000B7 41.00 16.00 68.00 68.00
C410R000B7 41.00 20.00 69.00 69.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"क" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

C410S000B7 42.00 0.00 69.00 69.00
C410N000B7 42.00 0.00 69.00 69.00

5 मलिनःसारण यव थापन - निवन मलिन:सारण क  बांधणे S.E. (Public Health 
Engineering) 5032 C429H000Z7 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 50.00 50.00

एकूण - II) . 539.46 962.07 4268.54 11050.50 5174.50 8063.00 8193.00
III) जलिनःसारण यव थापन .

1 जलिनःसारण यव था C.E. 2613 25.99 161.23 296.46 1550.00 850.00 800.00 870.00
C424E000Z7 655.00 52.00 102.00 112.00
C424W000Z7 222.00 107.00 28.00 28.00
C424P000Z7 100.00 49.00 56.00 56.00
C424R000Z7 250.00 465.00 78.00 118.00
C424S000Z7 150.00 56.00 46.00 56.00
C424N000Z7 173.00 121.00 490.00 500.00

2 पावसाळी गटार योजना C.E. 2749 17.35 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C410H000C7 0.00 0.00 0.00 0.00
C410E000C7 0.00 0.00 0.00 0.00
C410W000C7 0.00 0.00 0.00 0.00
C410P000C7 0.00 0.00 0.00 0.00
C410R000C7 0.00 0.00 0.00 0.00
C410S000C7 0.00 0.00 0.00 0.00
C410N000C7 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण खच - III) . 43.34 161.96 296.46 1550.00 850.00 800.00 870.00
एकूण 'क' अंदाजप क - भांडवली खच - I) ते III) . 6279.43 6384.89 10103.68 24430.71 14248.50 19363.50 19663.50
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"प" महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
'प' अंदाजप क महसलुी जमा .

I) शहरी गरीबांसाठी योजना .

I) - 1) - साव. आरो य िवभाग
1 वै िकय सं थापासनू फी उ प न M.O.H. 1129 121.69 115.83 130.04 129.00 125.00 130.00 130.00

P134H001Z2 0.50 0.50 1.00 1.00
P134H002Z2 46.50 44.00 50.00 50.00
P134H003Z2 0.50 0.50 2.00 2.00
P134H004Z2 2.50 2.50 4.00 4.00
P134H005Z2 0.00 0.00 6.00 6.00
P134H006Z2 4.50 4.50 9.00 9.00
P134H007Z2 11.50 11.00 0.50 0.50
P134H008Z2 1.00 1.00 2.00 2.00
P134H009Z2 1.50 1.50 4.00 4.00
P134H010Z2 2.50 2.50 4.00 4.00
P134H011Z2 2.50 2.50 1.00 1.00
P134H012Z2 1.00 1.00 2.00 2.00
P134H013Z2 10.00 10.00 12.00 12.00

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"प" महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

P134H014Z2 10.00 10.00 9.00 9.00
P134H015Z2 25.00 24.00 7.00 7.00
P134H016Z2 4.00 4.00 4.00 4.00
P134H017Z2 2.00 2.00 1.00 1.00
P134H018Z2 0.50 0.50 1.00 1.00
P134H019Z2 0.50 0.50 5.00 5.00
P134H020Z2 0.50 0.50 0.50 0.50
P134H021Z2 0.50 0.50 2.00 2.00
P134H022Z2 0.50 0.50 2.00 2.00
P134H023Z2 0.50 0.50 0.50 0.50
P134H024Z2 0.50 0.50 0.50 0.50

2 हे थ सटर फी उ प न M.O.H. 1127 P130H000Z2 2.14 6.55 2.10 4.50 0.50 5.00 5.00
3 निसग कॉलेज पासनू िमळणारे उ प न M.O.H. 1342 P150H000Z2 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 4.00 4.00
4 एका मक बाल िवकास योजना श.आ. क M.O.H. 1162 P171H000Z2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण खच - I) - 1) 123.83 122.38 132.14 136.50 128.50 139.00 139.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"प" महसलुी जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

I) - 2) - क प िवभाग
1 गिल छ व ती सेवाकर D.M.C. (Project) 1188 P175H000Z2 30.46 44.59 26.58 40.00 16.50 18.50 18.50

एकूण खच - I) - 2) 30.46 44.59 26.58 40.00 16.50 18.50 18.50

I) - 3) - समाजक याण िवभाग

1 मनपा सेवेतील कायम िद यांग कमचारी वाहन 
अ ीम परत जमा

D.M.C. (Social Welfare) 1308 P187H000Z2 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

एकूण खच - I) - 3) 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
एकूण - 'प' अंदाजप क महसलुी जमा - I) - 
1) ते  3)

. 154.29 166.97 158.72 177.50 146.01 158.50 158.50
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"प" भांडवली जमा ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
'प' अंदाजप क भांडवली जमा
क प िवभाग

1 झोपडप  टी सधुारणा अनदुाने D.M.C. (Project) 1163 P175H000Z3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
एकूण - 'प' अंदाजप क भांडवली जमा . 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"प" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
'प' अंदाजप क महसलुी खच .

I) शहरी गरीबांसाठी योजना
I) - 1) साव. आरो य िवभाग

1 कु ठरोग िनमलुन - थायी आ थापना M.O.H. 2418 P236H000Z1 25.23 21.26 21.94 40.00 27.00 41.00 41.00
2 णवािहका - थायी आ थापना M.O.H. 2419 P238H000Z1 47.49 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 औषधे खरेदी M.O.H. 2461 P234H000Z3 307.77 286.95 247.78 550.00 474.00 500.00 500.00

4 कु ठरोगी िपडीतांना अनदुान देणे
(सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच कडून वग)

M.O.H. 5012 - 29.10 93.90 200.00 70.00 200.00 200.00

P230H000Z4 200.00 70.00 200.00 200.00
P230E000Z4 0.00 0.00 0.00 0.00
P230W000Z4 0.00 0.00 0.00 0.00
P230P000Z4 0.00 0.00 0.00 0.00
P230R000Z4 0.00 0.00 0.00 0.00
P230S000Z4 0.00 0.00 0.00 0.00
P230N000Z4 0.00 0.00 0.00 0.00

एकूण खच - I) - 1) 380.49 343.65 363.62 790.00 571.00 741.00 741.00

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"प" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

I) - 2) समाज क याण िवभाग

1 िवधवा/िनराधार/घट फोटीत मिहला व 
अनाथ/िनराधार बालकांसाठी क याणकारी योजना

D.M.C. (Social Welfare) 5064 P270H000A3 0.00 0.00 13.62 150.00 21.00 100.00 100.00

2 मनपा अंगणवाडीतील बालकांना सकस आहार 
परुिवणे

D.M.C. (Social Welfare) 5065 P271H000A3 0.00 0.00 84.61 350.00 31.00 312.00 312.00

3 अंगणवाडी म ये कायरत मु यसेिवका/ सेिवका/ 
मदतनीस यांचे मानधन अदा करणे

D.M.C. (Social Welfare) 5066 P278H000Z3 0.00 0.00 366.45 470.00 341.00 400.00 400.00

4
मिहला िदनािनिम  कायशाळा आयोिजत 
करणे/र यावरील बालकांचा स ह व पनुवसन 
करणे

D.M.C. (Social Welfare) 5067 P277H000Z3 0.00 0.00 6.77 50.00 15.00 15.00 15.00

5 मिहलांकिरता कौश य िवकास िश ण वग D.M.C. (Social Welfare) 5068 P270H000B3 0.00 0.00 0.00 1100.00 200.00 700.00 700.00

6 मिहलां व बालकांसाठी िवकिसत केले या 
िमळकत ची थाप यिवषयक देखभाल व दु ती

D.M.C. (Social Welfare) 5069 P270H000C3 0.00 0.00 21.77 500.00 500.00 450.00 460.00

7 मिहला व बा.क याण वयंरोजगार िश ण 
काय म आिण इतर काय म

D.M.C. (Social Welfare) 2643 P270H000Z4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना D.M.C. (Social Welfare) 5087 P270H000Z3 0.00 0.00 0.05 100.00 10.00 25.00 25.00

मिहला व बाल क याण राखीव बाबी - यव थापन
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"प" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

9 रा ीय पाळणाघर योजना D.M.C. (Social Welfare) 5095 P271H000Z3 - - 0.00 100.00 10.00 10.00 10.00

10 मिहला व बालकांसाठी िविवध सामािजक उप म 
राबिवणे

D.M.C. (Social Welfare) 5096 P270H000E3 - - 0.00 250.00 15.00 50.00 50.00

11 मिहलांसाठी 5% - महसलुी कामे D.M.C. (Social Welfare) 2962 P270H000D3 - 49.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 मनपा सेवेतील कायम िद यांग कमचारी यांना 
वाहन अ ीम

D.M.C. (Social Welfare) 2926 P287H000Z3 0.00 2.37 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

एकूण खच - I) - 2) 0.00 51.92 493.27 3071.00 1144.01 2063.00 2073.00
I) - 3) घनकचरा यव थापन िवभाग

1 साव. शौचालये म ता प तीने व छ करणे D.M.C. / Director (Solid 
Waste Management) 2713 0.00 0.00 0.00 100.00 1.00 100.00 100.00

P245E000Z3 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 17.00 17.00
P245W000Z3 0.00 0.00 0.00 17.00 1.00 17.00 17.00
P245P000Z3 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 16.00 16.00
P245R000Z3 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 16.00 16.00
P245S000Z3 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 17.00 17.00
P245N000Z3 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 17.00 17.00

एकूण खच - I) - 3) 0.00 0.00 0.00 100.00 1.00 100.00 100.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"प" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

I) - 4) साव. िश ण िवभाग
1 शै िणक सिुवधा परुिवणे (मनपा िह सा) Education Officer 2516 P252H000Z4 4898.64 4859.95 165.71 0.00 196.15 0.00 0.00

मनपा 50 ट के िह सा बाबी 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 वेतन व भ ते ( ाथिमक िश क व काय लयीन 
कमचारी)

Education Officer 7001 E252H001A1 - - 3099.13 4510.00 3500.00 6000.00 6000.00

3 वैदयिकय सवलती Education Officer 7004 E252H004A1 - - 14.10 30.00 20.00 45.00 45.00
4 इमारत भाडे Education Officer 7009 E252H009A2 - - 0.00 50.00 40.00 500.00 500.00
5 मनपा कर Education Officer 7012 E252H012A2 - - 0.00 13.00 0.50 15.00 15.00
6 पे शन व ॅ यटुी Education Officer 7015 E252H015A1 - - 1130.43 1453.00 1500.00 2000.00 2000.00
7 वीज िबले Education Officer 7017 E252H017A2 - - 14.96 20.00 15.00 20.00 20.00
8 कोट खच Education Officer 7019 E252H019A2 - - 0.25 10.00 2.00 5.00 5.00
9 भिव य िनव ह िनधी Education Officer 7023 E252H023A2 - - 0.00 9.00 0.50 0.50 0.50
10 पिरभािषत िनवृ ी वेतन योजना िनधी Education Officer 7024 E252H024A2 - - 0.00 200.00 0.50 200.00 200.00

मनपा 100 ट के िह सा बाबी

11 वेतन व भ े ( शासन अिधकारी, कामाठी, 
सरु ार क)

Education Officer 7026 E252H001B1 - - 407.95 676.00 294.00 470.00 470.00

12 िश के र कमचारी िनवृ ीवेतन Education Officer 7031 E252H006B1 - - 2.77 50.00 0.50 0.50 0.50
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"प" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

13 काय लयीन खच Education Officer 7032 E252H007B6 - - 0.00 5.00 2.00 5.00 5.00
14 मनपा शाळा काय लयीन खच Education Officer 7033 E452H008B7 - - 0.00 775.00 0.50 150.00 150.00
15 कमचारी गणवेश/छ या/रेनकोट खच Education Officer 7034 E252H009B3 - - 1.50 3.00 2.00 5.00 5.00
16 टेिलफोन खच Education Officer 7036 E252H011B2 - - 0.30 1.00 0.50 1.00 1.00
17 िवदयाथ  गणवेश खच Education Officer 7039 E252H014B3 - - 43.34 75.00 50.00 50.00 50.00
18 िश क गौरव Education Officer 7042 E252H017B4 - - 0.50 5.00 0.50 1.00 1.00
19 आंतर शालेय ीडा व सां कृितक पध Education Officer 7044 E252H019B4 - - 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00
20 िवदया य साठी शै िणक सहली Education Officer 7045 E252H020B4 - - 0.00 10.00 0.50 50.00 50.00

21 शै िणक उप म, िविवध पध , शै िणक आनंद 
मेळावा

Education Officer 7046 E252H021B4 - - 0.00 10.00 0.50 10.00 10.00

22 शाळा व काय लय संगणकीकरण करणे, 
सी.सी.टी. ही. कॅमेरा खरेदी इ.

Education Officer 7047 E252H022B3 - - 0.00 50.00 50.00 1500.00 1500.00

23 योग शाळा िन मती व सािह य खरेदी Education Officer 7050 E252H025B3 - - 0.00 25.00 0.50 5.00 5.00
24 शाळा व काय लयीन फ नचर व दु ती Education Officer 7051 E252H026B3 - - 0.00 5.00 0.50 5.00 5.00

25 शै िणक पु तके, मािसके खरेदी, जािहरात व 
शै िणक अहवाल छपाई

Education Officer 7057 E252H032B3 - - 0.00 10.00 0.50 1.00 1.00

26 िदपावली / ईद  सण अ ीम Education Officer 7066 E252H041B6 - - 251.91 310.00 244.50 300.00 300.00
27 पध  पिर ा सराव पु तीका व पिर ा फी भरणे Education Officer 7072 E252H047B4 - - 0.00 20.00 5.00 10.00 10.00

219



नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"प" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

28 इं जी मा यम िश क व िश केतर वेतन Education Officer 7074 E252H049B1 - - 4.25 25.00 2.50 25.00 25.00

29 इं जी मा यम शाळा गणवेश, सॉ स, शजु व 
टेशनरी खरेदी

Education Officer 7075 E252H050B3 - - 0.00 20.00 0.50 20.00 20.00

30 अ नरोधक यं णा, वॉटर यिुरफायर बसिवणे व 
देखभाल दु ती

Education Officer 7079 E452H054B7 - - 0.00 30.00 50.00 50.00 150.00

31 मनपा शाळा इमारती देखभाल दु ती व रंगरंगोटी Education Officer 7082 E252H057B3 - - 0.00 150.00 50.00 100.00 100.00
32 िनवासी व तीगहृ िवदयाथ  देखभाल Education Officer 7084 E252H059B3 - - 0.00 20.00 0.50 20.00 20.00

33 नािशक शहरपातळी िव ान दशन आयोिजत 
करणे

Education Officer 7087 E252H062B4 - - 0.00 5.00 5.00 1.00 1.00

34 मनपा शाळा इमारत आवारात खेळणी बसवणे 
(घसरगुंडी, झोपाळे इ.)

Education Officer 7093 E252H068B3 - - 0.00 10.00 0.50 10.00 10.00

35 सभापती /उपसभापती/सद य/ शासनािधकारी 
अ यास दौरा

Education Officer 7095 E252H070B3 - - 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

36 सिॅनटरी नपॅिकन मिशन व िड पोजल मिशन Education Officer 8003 E252H076B3 - - 0.00 40.00 0.50 20.00 20.00
37 भिव य िनव ह िनधी Education Officer 8004 E252H077B3 - - 0.00 18.00 0.50 18.00 18.00
38 पिरभािषत िनवृ ी वेतन योजना िनधी Education Officer 8005 E252H078B3 - - 0.00 2.00 2.00 50.00 50.00
39 कामाठी - थायी आ थापना Education Officer 5008 P252H000Z1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"प" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

40 हाय कुल लाय री Education Officer 2520 P254H000A2 3.27 0.00 0.00 5.00 0.50 4.00 4.00

41 शहरी गरीब िव ाथ  व मनपा ंथालयासाठी ंथ 
खरेदी

Education Officer 2664 P256H000B3 0.00 0.00 0.00 5.00 0.50 3.00 3.00

42 मनपा मा य. िव ालय मलु साठी सायकल खरेदी Education Officer 2910 P254H000B4 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 3.00 3.00
43 हाय कुल िवज खच Education Officer 2708 P254H000B2 0.28 0.35 0.61 1.50 1.00 1.00 1.00
44 हाय कुल पाणी खच Education Officer 2709 P254H000C2 0.25 0.00 0.06 0.50 0.50 0.50 0.50
45 हाय कुल टेिलफोन खच Education Officer 2710 P254H000D2 0.58 0.18 0.18 0.50 0.50 0.50 0.50
46 हाय कुल संगणक व योग शाळा Education Officer 2711 P254H000E2 0.00 0.00 0.00 10.00 0.50 10.00 10.00
47 मा य. शाळा ि डा पध  / सां कृ . काय म Education Officer 2783 P254H000A4 0.00 0.00 0.00 10.00 0.50 5.00 5.00
48 मनपा शाळांतील िव ाथ  िश यवृ ी देणे Education Officer 2784 P254H000A3 0.00 0.00 0.00 20.00 0.50 2.00 2.00
49 मा य. शाळेतील गरीब िव य ना गणवेश परुिवणे Education Officer 2853 P254H000B3 0.00 0.00 15.29 20.00 0.50 15.00 15.00

50 शालेय पोषण आहार - 
मु यधापक/िलिपक/मदतनीस मानधन

Education Officer 8002 E252H001C3 - - 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

एकूण खच - I) - 4) 4903.01 4860.49 5153.22 8773.50 6099.15 12212.00 12312.00

I) - 5) िमळकत यव थापन िवभाग
1 ंथालय यव थापन - वृ प  खरेदी D.M.C. (Estate) 2636 P256H000A3 3.96 4.79 3.88 7.00 4.00 5.00 5.00

एकूण खच - I) - 5) 3.96 4.79 3.88 7.00 4.00 5.00 5.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"प" महसलुी खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
य

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code

ािधकृत 
अिधकारीअ.नं. लेखािशष

I) - 6) क प िवभाग

1 गिल छ व ती - थायी आ थापना
(सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच कडून वग)

D.M.C. (Project) 2486 P275H000Z1 - 76.94 64.93 100.00 85.00 110.00 110.00

2 रा ीय नागरी उपिजिवका अिभयान (N.U.L.M.) -
 थायी आ थापना

D.M.C. (Project) 5088 P278H000Z1 - - 0.00 60.00 40.00 60.00 60.00

3 गिल छ व ती सेवाकर (भुई भाडे) शासनाकडे जमा D.M.C. (Project) 5019 P277H000A4 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 गिल छ व ती - आक मक खच
(सदर लेखािशष "अ" महसलुी खच कडून वग)

D.M.C. (Project) 5024 P275H000Z6 - 0.11 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

एकूण खच - I) - 6) 0.00 77.05 64.93 161.50 126.50 171.50 171.50
एकूण - 'प' अंदाजप क महसलुी खच - I) - 
1) ते 6)

. 5287.46 5337.90 6078.92 12903.00 7945.66 15292.50 15402.50
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

"प" भांडवली खच ( पये ल )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
'प' अंदाजप क भांडवली खच

I)
I) - 1) साव. िश ण िवभाग

1 हाय कुल फ नचर व सािह य इ. Education Officer 2518 P454H000Z7 0.00 0.00 0.00 10.00 0.50 5.00 5.00
एकूण खच - I) - 1) 0.00 0.00 0.00 10.00 0.50 5.00 5.00

I) - 2) साव. आरो य िवभाग

1
साव. आरो य िवभाग - मनपा व आरो य िव ान 
िव ापीठ यांचे संयु त िव माने पद यु र 
अ यास म

M.O.H. 2911 P434H000Z7 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 2500.00 2500.00

एकूण खच - I) - 2) 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 2500.00 2500.00
I) - 3) समाजक याण िवभाग

1 मिहलां व बालकांसाठी थाप य यव थापन 
िवषयक िवकास कामे

D.M.C. (Social Welfare) 5070 P470H000C7 0.00 0.00 254.78 1840.00 1100.00 1200.00 1270.00

2 अंगणवाडी फ नचर व सािह य D.M.C. (Social Welfare) 2517 P451H000Z7 0.00 0.00 0.00 50.00 0.50 1.00 1.00
3 मिहलांसाठी  5 % - भांडवली कामे D.M.C. (Social Welfare) 2963 P470H000Z7 - 476.75 74.11 0.00 0.79 0.00 0.00

एकूण खच - I) - 3) 0.00 476.75 328.89 1890.00 1101.29 1201.00 1271.00
एकूण - 'प' अंदाजप क भांडवली खच - I) - 1) ते 3) . 0.00 476.75 328.89 1900.50 1102.29 3706.00 3776.00

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

शहरी गरीबांसाठी योजना व मिहलांसाठी अथसंक पीय तरतदु

मिहला व बाल क याण राखीव बाबी - यव थापन

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2019-20 
य

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2018-19 
य

सन 2017-18 
यअ.नं. लेखािशष ािधकृत 

अिधकारी

संगणक
 कोड 
नंबर

ERP 
Budget 
Code
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
अनामत ठेवी िनधी 4001

1 सरुवातीची िश लक . 9413.14 11499.94 12523.06 20665.54 27490.60 27156.52 27156.52
2 एकुण जमा (जकात अनामत .ॅअनामत िडपॉिझट) . 3372.78 2703.66 18081.09 30478.19 3532.08 4415.10 4415.10
3 एकुण एकंदर . 12785.92 14203.60 30604.15 51143.74 31022.68 31571.62 31571.62
4 एकुण खच (जकात अनामत .ॅअनामत िडपॉिझट) N602400108 1285.98 1680.54 3113.55 1464.06 3866.16 4832.70 4832.70
5 अखेर िश लक . 11499.94 12523.06 27490.60 49679.68 27156.52 26738.92 26738.92
6 एकुण एकंदर . 12785.92 14203.60 30604.15 51143.74 31022.68 31571.62 31571.62

.
भिव य िनव ह िनधी 4002

1 सरुवातीची िश लक . 13518.38 13249.45 14084.61 14117.22 14854.48 20285.72 20285.72
2 एकुण जमा . 4046.07 4587.98 4568.47 5273.15 9308.01 11635.01 11635.01
3 एकुण एकंदर . 17564.45 17837.43 18653.08 19390.37 24162.49 31920.74 31920.74
4 एकुण खच N602400208 4315.00 3752.82 3798.60 5888.27 3876.77 4845.96 4845.96
5 अखेर िश लक . 13249.45 14084.61 14854.48 13502.10 20285.72 27074.78 27074.78
6 एकुण एकंदर . 17564.45 17837.43 18653.08 19390.37 24162.49 31920.74 31920.74

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
कज िनवारण िनधी 4003

1 सरुवातीची िश लक . 1700.19 2701.11 2847.85 2987.75 3044.86 3314.17 3314.17
2 एकुण जमा . 1000.92 146.74 197.01 168.88 269.31 336.64 336.64
3 एकुण एकंदर . 2701.11 2847.85 3044.86 3156.63 3314.17 3650.81 3650.81
4 एकुण खच N402400305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 2701.11 2847.85 3044.86 3156.63 3314.17 3650.81 3650.81
6 एकुण एकंदर . 2701.11 2847.85 3044.86 3156.63 3314.17 3650.81 3650.81

.
घसारा िनधी (इमारत + वाहन) 4004

1 सरुवातीची िश लक . 3178.11 4257.87 6916.87 7958.99 8141.76 9715.74 9715.74
2 एकुण जमा . 1079.76 2659.00 1224.89 1250.54 1573.98 1967.48 1967.48
3 एकुण एकंदर . 4257.87 6916.87 8141.76 9209.53 9715.74 11683.22 11683.22
4 एकुण खच N402400405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 4257.87 6916.87 8141.76 9209.53 9715.74 11683.22 11683.22
6 एकुण एकंदर . 4257.87 6916.87 8141.76 9209.53 9715.74 11683.22 11683.22

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
घसारा िनधी (यं े) 4005

1 सरुवातीची िश लक . 562.50 744.94 944.66 1207.13 1214.12 1605.19 1605.19
2 एकुण जमा . 182.44 199.72 269.46 314.96 391.07 488.83 488.83
3 एकुण एकंदर . 744.94 944.66 1214.12 1522.09 1605.19 2094.02 2094.02
4 एकुण खच N402400505 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 744.94 944.66 1214.12 1522.09 1605.19 2094.02 2094.02
6 एकुण एकंदर . 744.94 944.66 1214.12 1522.09 1605.19 2094.02 2094.02

.
िनवृ ी वेतन िनधी 4006

1 सरुवातीची िश लक . 421.02 334.52 677.42 1354.85 410.86 419.56 419.56
2 एकुण जमा . 6762.21 7718.89 8414.12 10406.50 8217.24 10271.55 10271.55
3 एकुण एकंदर . 7183.23 8053.41 9091.54 11761.35 8628.10 10691.11 10691.11
4 एकुण खच N602400608 6848.71 7375.99 8680.68 9593.59 8208.54 10260.68 10260.68
5 अखेर िश लक . 334.52 677.42 410.86 2167.77 419.56 430.44 430.44
6 एकुण एकंदर . 7183.23 8053.41 9091.54 11761.35 8628.10 10691.11 10691.11

.

226



नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
कामगार क याण िनधी 4007

1 सरुवातीची िश लक . 408.58 479.03 588.74 660.43 654.91 837.72 837.72
2 एकुण जमा . 99.47 156.90 120.96 170.00 302.79 378.49 378.49
3 एकुण एकंदर . 508.05 635.93 709.70 830.43 957.70 1216.21 1216.21
4 एकुण खच L287400702 29.02 47.19 54.79 75.00 119.98 500.00 500.00
5 अखेर िश लक . 479.03 588.74 654.91 755.43 837.72 716.21 716.21
6 एकुण एकंदर . 508.05 635.93 709.70 830.43 957.70 1216.21 1216.21

.
वृ   िनधी 4008

1 सरुवातीची िश लक . 503.75 206.01 37.41 710.43 230.83 33.66 33.66
2 एकुण जमा . 148.24 139.20 189.64 300.00 140.00 174.00 174.00
3 मनपा अंशदान 0.00 0.00 450.00 400.00 50.00 699.34 699.34
4 एकुण एकंदर . 651.99 345.21 677.05 1410.43 420.83 907.00 907.00
5 एकुण खच N460400807 445.98 307.80 446.22 690.00 387.17 901.50 901.50
6 अखेर िश लक . 206.01 37.41 230.83 720.43 33.66 5.50 5.50
7 एकुण एकंदर . 651.99 345.21 677.05 1410.43 420.83 907.00 907.00

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
वेतन राखीव िनधी 4009

1 सरुवातीची िश लक . 4255.78 5673.79 6973.82 8345.18 8448.63 12941.55 12941.55
2 एकुण जमा . 1418.01 1300.03 1474.81 1645.63 8492.92 5000.00 5000.00
3 एकुण एकंदर . 5673.79 6973.82 8448.63 9990.81 16941.55 17941.55 17941.55
4 एकुण खच N202400903 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 10000.00 10000.00
5 अखेर िश लक . 5673.79 6973.82 8448.63 9990.81 12941.55 7941.55 7941.55
6 एकुण एकंदर . 5673.79 6973.82 8448.63 9990.81 16941.55 17941.55 17941.55

.
महापौर िनधी 4010

1 सरुवातीची िश लक . 9.87 10.66 11.50 12.10 12.17 12.70 12.70
2 एकुण जमा . 0.79 0.84 0.67 0.72 0.53 0.66 0.66
3 एकुण एकंदर . 10.66 11.50 12.17 12.82 12.70 13.35 13.35
4 एकुण खच N200401004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 10.66 11.50 12.17 12.82 12.70 13.35 13.35
6 एकुण एकंदर . 10.66 11.50 12.17 12.82 12.70 13.35 13.35

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
दादासाहेब फाळके मारक व बौ द िवहार 4017

1 सरुवातीची िश लक . 37.65 47.61 20.34 26.37 0.96 0.00 0.00
2 एकुण जमा . 128.40 102.46 40.00 138.53 223.00 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 166.05 150.07 60.34 164.90 223.96 0.00 0.00
4 एकुण खच D266H000Z2 118.44 129.73 59.38 131.29 223.96 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 47.61 20.34 0.96 33.61 0.00 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 166.05 150.07 60.34 164.90 223.96 0.00 0.00

.
णता सहा य िनधी 4019

1 सरुवातीची िश लक . 159.17 228.40 236.51 234.03 252.02 263.10 263.10
2 एकुण जमा . 88.44 8.11 15.51 9.02 11.58 50.00 50.00
3 एकुण एकंदर . 247.61 236.51 252.02 243.04 263.60 313.10 313.10
4 एकुण खच N287401902 17.83 0.00 0.00 243.04 0.50 310.00 310.00
5 अखेर िश लक . 228.40 236.51 252.02 0.00 263.10 3.10 3.10
6 एकुण एकंदर . 246.23 236.51 252.02 243.04 263.60 313.10 313.10

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
कर मु त कजरोखे िनधी 4020

1 सरुवातीची िश लक . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 एकुण जमा . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 एकुण खच N202402005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.
घनकचरा यव थापन (केरकचरा वाहतूक) 4033

1 सरुवातीची िश लक . 1413.14 1563.33 0.00 -1622.76 0.00 0.00 0.00
2 एकुण जमा . 150.19 60.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 1563.33 1624.20 0.00 -1622.76 0.00 0.00 0.00
4 एकुण खच N441403307 0.00 1624.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 1563.33 0.00 0.00 -1622.76 0.00 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 1563.33 1624.20 0.00 -1622.76 0.00 0.00 0.00

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
आग सरु ा िनधी 4034

1 सरुवातीची िश लक . 2822.51 3532.20 4190.19 4788.69 5134.00 5798.50 5798.50
2 एकुण जमा . 711.56 660.00 944.81 720.00 675.00 843.75 995.75
3 एकुण एकंदर . 3534.07 4192.20 5135.00 5508.69 5809.00 6642.25 6794.25
4 एकुण खच N420403407 1.87 2.01 1.00 1.80 10.50 3610.00 3762.00
5 अखेर िश लक . 3532.20 4190.19 5134.00 5506.89 5798.50 3032.25 3032.25
6 एकुण एकंदर . 3534.07 4192.20 5135.00 5508.69 5809.00 6642.25 6794.25

.
निवन पिरभाषीत अंशदान िनवृ ी योजना 4040

1 सरुवातीची िश लक . 2658.00 3065.47 3367.71 3837.71 4521.84 5572.02 5572.02
2 एकुण जमा . 407.47 328.97 1288.18 684.00 1300.18 1625.23 1625.23
3 एकुण एकंदर . 3065.47 3394.44 4655.89 4521.71 5822.02 7197.25 7197.25
4 एकुण खच N602404008 0.00 26.73 134.05 120.00 250.00 350.00 350.00
5 अखेर िश लक . 3065.47 3367.71 4521.84 4401.71 5572.02 6847.25 6847.25
6 एकुण एकंदर . 3065.47 3394.44 4655.89 4521.71 5822.02 7197.25 7197.25

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
मनपा निवन पदाची भरती 4041

1 सरुवातीची िश लक . 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84
2 एकुण जमा . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84
4 एकुण खच N201404103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.84 19.84
5 अखेर िश लक . 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84 19.84

.
मनपा िवकास शु क िनधी 4045

1 सरुवातीची िश लक . 2589.38 3109.74 3579.94 4486.31 4634.31 7169.13 7169.13
2 एकुण जमा . 625.31 597.17 1102.86 1207.64 2534.82 1000.00 1000.00
3 एकुण एकंदर . 3214.69 3706.91 4682.80 5693.94 7169.13 8169.13 8169.13
4 एकुण खच N410404507 104.95 126.97 48.49 500.00 0.00 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 3109.74 3579.94 4634.31 5193.94 7169.13 8169.13 8169.13
6 एकुण एकंदर . 3214.69 3706.91 4682.80 5693.94 7169.13 8169.13 8169.13
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
रा ीय व छ हवा काय म - हवा कृती योजना National 
Clean Air Programme (NCAP) - Air Action 
Plan

4076

1 सरुवातीची िश लक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 एकूण जमा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00
3 एकूण एकंदर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00
4 एकूण खच N463407607 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00
5 अखेर िश लक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00

माट ीट लाईट एनज  से हग ए ो िनधी 4079
1 सरुवातीची िश लक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 एकूण जमा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4900.00
3 एकूण एकंदर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4900.00
4 एकूण खच N223407903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4900.00
5 अखेर िश लक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4900.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
माट सोलर एनज  से हग ए ो िनधी 4080

1 सरुवातीची िश लक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 एकूण जमा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00
3 एकूण एकंदर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00
4 एकूण खच N223408003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00
5 अखेर िश लक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

सवुण जयंती शहरी रोजगार योजना / रा ीय नागरी 
उपिजवीका अिभयान (National Urban Livelihoods 
Mission - N.U.L.M.)

4011

1 सरुवातीची िश लक . 1083.44 1196.98 290.27 2.35 31.55 0.34 0.34
2 एकूण जमा . 157.71 104.25 27.27 125.10 244.13 155.51 155.51
3 एकूण एकंदर . 1241.15 1301.23 317.54 127.45 275.68 155.85 155.85
4 एकूण खच N278401103 44.17 1010.96 285.99 125.00 275.34 155.51 155.51
5 अखेर िश लक . 1196.98 290.27 31.55 2.45 0.34 0.34 0.34
6 एकूण एकंदर . 1241.15 1301.23 317.54 127.45 275.68 155.85 155.85

.
दलीत व ती सधुारणा योजना 4013

1 सरुवातीची िश लक . 615.66 1510.29 1455.12 2276.06 1781.51 2151.07 2151.07
2 एकूण जमा . 1076.70 393.99 1596.17 1841.93 1034.25 1292.81 1292.81
3 एकूण एकंदर . 1692.36 1904.28 3051.29 4117.99 2815.76 3443.88 3443.88
4 एकूण खच N420401307 182.07 449.16 1269.78 856.80 664.69 3440.00 3440.00
5 अखेर िश लक . 1510.29 1455.12 1781.51 3261.19 2151.07 3.88 3.88
6 एकूण एकंदर . 1692.36 1904.28 3051.29 4117.99 2815.76 3443.88 3443.88

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
खासदार िनधी 4018

1 सरुवातीची िश लक . 23.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 एकूण जमा . 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 एकूण एकंदर . 25.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 एकूण खच N420401807 25.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 25.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.
बालीका समृ दी योजना 4021

1 सरुवातीची िश लक . 3.70 3.80 0.04 0.00 0.05 0.05 0.05
2 एकूण जमा . 0.10 0.31 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
3 एकूण एकंदर . 3.80 4.11 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05
4 एकूण खच N271402103 0.00 4.07 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
5 अखेर िश लक . 3.80 0.04 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 3.80 4.11 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
सलुभ शौचालय योजना 4023

1 सरुवातीची िश लक . 168.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 एकूण जमा . 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 एकूण एकंदर . 197.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 एकूण खच N445402307 197.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 197.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.
पाणी व उज  लेखा पिर ण िनधी 4024

1 सरुवातीची िश लक . 19.04 19.07 19.09 19.12 19.11 19.13 19.13
2 एकूण जमा . 0.03 0.02 0.02 10.00 0.02 0.03 0.03
3 एकूण एकंदर . 19.07 19.09 19.11 29.12 19.13 19.16 19.16
4 एकूण खच N203402403 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 19.16 19.16
5 अखेर िश लक . 19.07 19.09 19.11 0.12 19.13 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 19.07 19.09 19.11 29.12 19.13 19.16 19.16

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
भकंुप मदत पनुवसन (UNDP) 4029

1 सरुवातीची िश लक . 0.36 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 एकूण जमा . 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 एकूण एकंदर . 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 एकूण खच N426402907 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.
इ फरमेशन िस टम इ मेु ट लॅन  (S.L.B.) 4030

1 सरुवातीची िश लक . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 एकूण जमा . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 एकूण एकंदर . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 एकूण खच N282403003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
13 वा िव  आयोग 4032

1 सरुवातीची िश लक . 11.13 11.90 32.89 34.99 35.76 35.78 35.78
2 एकूण जमा . 0.77 20.99 2.87 2.52 0.02 0.02 0.02
3 एकूण एकंदर . 11.90 32.89 35.76 37.51 35.78 35.79 35.79
4 एकूण खच N402403207 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.79 35.79
5 अखेर िश लक . 11.90 32.89 35.76 37.51 35.78 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 11.90 32.89 35.76 37.51 35.78 35.79 35.79

.
आप ी धोके यिुनकरण काय म (UDRR) 4035

1 सरुवातीची िश लक . 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00
2 एकूण जमा . 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 एकूण एकंदर . 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00
4 एकूण खच N426403507 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
अनसुिचत जाती व नवबौ  घटकासाठी घरकुल योजना 
(रमाई आवास) 4036

1 सरुवातीची िश लक . 293.29 294.23 311.06 301.12 311.27 313.33 313.33
2 एकूण जमा . 21.74 17.03 0.21 3.73 2.06 2.57 2.57
3 एकूण एकंदर . 315.03 311.26 311.27 304.84 313.33 315.90 315.90
4 एकूण खच N475403607 20.80 0.20 0.00 15.66 0.00 315.90 315.90
5 अखेर िश लक . 294.23 311.06 311.27 289.18 313.33 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 315.03 311.26 311.27 304.84 313.33 315.90 315.90

.
दािर  रेषेखालील अनसुिुचत जाती या कुटंूबाना लाभ देणे 
(सवुण जयंती अंतगत / रा ीय नागरी उपिजवीका 
अिभयान)

4037

1 सरुवातीची िश लक . 19.36 16.51 17.78 18.22 18.34 0.00 0.00
2 एकूण जमा . 0.07 1.27 0.56 1.51 0.15 0.00 0.00
3 एकूण एकंदर . 19.43 17.78 18.34 19.73 18.49 0.00 0.00
4 एकूण खच N277403703 0.00 0.00 0.00 19.73 18.49 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 16.51 17.78 18.34 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 16.51 17.78 18.34 19.73 18.49 0.00 0.00

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
मनपा आमदार िनधी 4038

1 सरुवातीची िश लक . 241.51 242.23 355.47 315.98 308.23 311.64 311.64
2 एकूण जमा . 76.41 132.29 22.20 41.71 18.00 22.50 42.50
3 एकूण एकंदर . 317.92 374.52 377.67 357.68 326.23 334.14 354.14
4 एकूण खच N420403807 75.69 19.05 69.44 89.10 14.60 333.00 353.00
5 अखेर िश लक . 242.23 355.47 308.23 268.58 311.64 1.13 1.13
6 एकूण एकंदर . 317.92 374.52 377.67 357.68 326.23 334.14 354.14

.
राजीव आवास योजना 4039

1 सरुवातीची िश लक . 54.04 69.82 76.32 83.63 79.27 82.66 82.66
2 एकूण जमा . 15.78 6.50 2.95 8.77 18.00 22.50 22.50
3 एकूण एकंदर . 69.82 76.32 79.27 92.39 97.27 105.16 105.16
4 एकूण खच N420403907 0.00 0.00 0.00 0.00 14.61 105.16 105.16
5 अखेर िश लक . 69.82 76.32 79.27 92.39 82.66 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 69.82 76.32 79.27 92.39 97.27 105.16 105.16

.

241



नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
जी. आय. झेड (Waste to Energy) 4042

1 सरुवातीची िश लक . 111.64 59.29 8.92 54.26 0.00 0.04 0.04
2 एकूण जमा . 311.27 22.07 3.62 54.41 0.05 0.06 0.06
3 एकूण एकंदर . 422.91 81.36 12.54 108.68 0.04 0.10 0.10
4 एकूण खच N444404207 363.62 72.44 12.54 0.00 0.00 0.10 0.10
5 अखेर िश लक . 59.29 8.92 0.00 108.68 0.04 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 422.91 81.36 12.54 108.68 0.04 0.10 0.10

.
ादेिशक आप ी यव थापन क  (RDMC) 4043

1 सरुवातीची िश लक . 51.57 73.68 88.68 103.68 88.68 95.72 95.72
2 एकूण जमा . 22.11 15.00 0.00 18.00 7.04 8.79 8.79
3 एकूण एकंदर . 73.68 88.68 88.68 121.68 95.72 104.51 104.51
4 एकूण खच N426404307 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.51 104.51
5 अखेर िश लक . 73.68 88.68 88.68 121.68 95.72 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 73.68 88.68 88.68 121.68 95.72 104.51 104.51

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

सह थ (अनदुान + कज + मनपा िह सा + याज व इतर) 4044

1 सरुवातीची िश लक . 1876.80 1496.31 1425.86 452.21 1432.53 1434.71 1434.71
2-अ एकूण जमा (अनदुान) . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2-ब एकूण जमा (कज) . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2-क मनपा िह सा . 900.00 500.00 0.00 100.00 1275.00 1593.75 1593.75
2-ड याज व इतर . 169.88 49.42 56.66 71.39 53.06 66.32 66.32
3 एकूण एकंदर 1+(2-अ)+(2-ब)+(2-क)+(2-ड) . 2946.68 2045.73 1482.52 623.60 2760.59 3094.77 3094.77
4 एकूण खच S420404407 1450.37 619.87 49.99 623.60 1325.88 3094.77 3094.77
5 अखेर िश लक . 1496.31 1425.86 1432.53 0.00 1434.71 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर . 2946.68 2045.73 1482.52 623.60 2760.59 3094.77 3094.77

महारा  सवुण जयंती नगरो थान महाअिभयान 4047
1 सरुवातीची िश लक 180.37 3.53 166.16 43.33 144.14 147.55 147.55

2-अ एकूण जमा (अनदुान) 0.00 249.90 5.10 25.00 3.41 4.26 4.26
2-ब मनपा िह सा 546.50 159.61 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
3 एकूण एकंदर 1+(2-अ)+(2-ब) 726.87 413.04 171.26 78.33 147.55 151.80 151.80
4 एकूण खच N420404707 723.34 246.88 27.12 78.33 0.00 151.80 151.80
5 अखेर िश लक 3.53 166.16 144.14 0.00 147.55 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 726.87 413.04 171.26 78.33 147.55 151.80 151.80
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
िज हा िनयोजन व िवकास मंडळ यांचेकडून भसंुपादन 
वरील केले या खच ची ितपतू  सहा यक अनदुान 4048

1 सरुवातीची िश लक 120.00 393.31 617.55 646.80 655.71 655.71 655.71
2 एकूण जमा 273.31 224.24 38.16 35.10 0.00 0.00 0.00
3 एकूण एकंदर 393.31 617.55 655.71 681.90 655.71 655.71 655.71
4 एकूण खच N410404807 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655.71 655.71
5 अखेर िश लक 393.31 617.55 655.71 681.90 655.71 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 393.31 617.55 655.71 681.90 655.71 655.71 655.71

महारा  सवुण महो सवी नागरी दिलत व ती - पाणी 
परुवठा व व छता अिभयान 4049

1 सरुवातीची िश लक 786.68 837.70 896.86 896.86 911.21 64.95 64.95
2 एकूण जमा 51.02 59.16 14.35 53.14 143.74 960.00 960.00
3 एकूण एकंदर 837.70 896.86 911.21 950.00 1054.95 1024.95 1024.95
4 एकूण खच N477404907 0.00 0.00 0.00 950.00 990.00 1024.95 1024.95
5 अखेर िश लक 837.70 896.86 911.21 0.00 64.95 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 837.70 896.86 911.21 950.00 1054.95 1024.95 1024.95
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
हरीत कंुभ (शासन अनदुान) 4050

1 सरुवातीची िश लक 2.12 2.20 0.06 0.14 0.13 0.18 0.18
2 एकूण जमा 0.08 0.08 0.07 0.09 0.05 0.06 0.06
3 एकूण एकंदर 2.20 2.28 0.13 0.23 0.18 0.23 0.23
4 एकूण खच S210405003 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23
5 अखेर िश लक 2.20 0.06 0.13 0.23 0.18 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 2.20 2.28 0.13 0.23 0.18 0.23 0.23

पी. सी. पी. एन. डी. टी. 4051
1 सरुवातीची िश लक 25.03 32.54 38.36 47.36 43.48 43.48 43.48
2 एकूण जमा 15.13 13.58 14.36 27.00 12.49 15.00 15.00
3 एकूण एकंदर 40.16 46.12 52.72 74.36 55.97 58.48 58.48
4 एकूण खच N430405107 7.62 7.76 9.24 16.20 12.49 58.48 58.48
5 अखेर िश लक 32.54 38.36 43.48 58.16 43.48 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 40.16 46.12 52.72 74.36 55.97 58.48 58.48
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
व छ भारत अिभयान 4052

1 सरुवातीची िश लक 337.70 208.83 342.21 348.39 643.72 600.10 600.10
2 एकूण जमा 67.09 198.71 308.12 20.61 26.38 15.00 15.00
3 एकूण एकंदर 404.79 407.54 650.33 369.00 670.10 615.10 615.10
4 एकूण खच N430405207 195.96 65.33 6.61 163.19 70.00 615.10 615.10
5 अखेर िश लक 208.83 342.21 643.72 205.81 600.10 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 404.79 407.54 650.33 369.00 670.10 615.10 615.10

मनपा े ात मलुभतु सोई-सिुवधांचा िवकास 4056
1 सरुवातीची िश लक 0.00 1216.94 3120.50 3038.99 3032.20 4907.23 4907.23
2 एकूण जमा 1360.84 3087.42 297.77 458.60 2853.77 3567.21 3567.21
3 एकूण एकंदर 1360.84 4304.36 3418.27 3497.59 5885.97 8474.44 8474.44
4 एकूण खच N406405607 143.90 1183.86 386.07 556.42 978.74 8474.44 8474.44
5 अखेर िश लक 1216.94 3120.50 3032.20 2941.18 4907.23 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 1360.84 4304.36 3418.27 3497.59 5885.97 8474.44 8474.44
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
अ पसं यांक िनधी 4057

1 सरुवातीची िश लक 19.59 1.64 1.81 1.86 1.92 53.54 53.54
2 एकूण जमा 5.28 0.17 0.11 0.05 104.55 130.69 130.69
3 एकूण एकंदर 24.87 1.81 1.92 1.91 106.47 184.22 184.22
4 एकूण खच N477405707 23.23 0.00 0.00 0.00 52.94 184.22 184.22
5 अखेर िश लक 1.64 1.81 1.92 1.91 53.54 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 24.87 1.81 1.92 1.91 106.47 184.22 184.22

अबन पोट इ ा चर कीम (U.S.I.S.) 4058
1 सरुवातीची िश लक 2.23 162.12 308.27 286.99 240.51 204.65 204.65
2 एकूण जमा 303.96 307.42 194.75 16.00 2.81 3.51 3.51
3 एकूण एकंदर 306.19 469.54 503.02 302.99 243.32 208.15 208.15
4 एकूण खच N461405807 144.07 161.27 262.51 41.54 38.67 208.15 208.15
5 अखेर िश लक 162.12 308.27 240.51 261.44 204.65 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 306.19 469.54 503.02 302.99 243.32 208.15 208.15
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
अितिर त चटई  िनधशांक अिधमु य - 50% मनपा 
िह सा / 50% शासन िह सा (Additional FSI on 
Payment of Premium)

4059

1 सरुवातीची िश लक 0.00 3862.75 6056.01 19244.61 11501.22 14149.22 14149.22
2 एकूण जमा 7725.50 4386.52 10890.42 15826.32 5296.00 18550.00 18550.00
3 एकूण एकंदर 7725.50 8249.27 16946.43 35070.93 16797.22 32699.22 32699.22
4 एकूण खच N411405907 3862.75 2193.26 5445.21 0.00 2648.00 9275.00 9275.00
5 अखेर िश लक 3862.75 6056.01 11501.22 35070.93 14149.22 23424.22 23424.22
6 एकूण एकंदर 7725.50 8249.27 16946.43 35070.93 16797.22 32699.22 32699.22

यायामशाळा अनदुान िवकास योजना 4060
1 सरुवातीची िश लक 0.00 58.80 9.08 1.79 4.37 4.45 4.45
2 एकूण जमा 58.80 2.06 0.77 1.12 0.08 0.09 0.09
3 एकूण एकंदर 58.80 60.86 9.85 2.91 4.45 4.54 4.54
4 एकूण खच N420406007 0.00 51.78 5.48 2.91 0.00 4.54 4.54
5 अखेर िश लक 58.80 9.08 4.37 0.00 4.45 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 58.80 60.86 9.85 2.91 4.45 4.54 4.54
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
िनलिगरी बाग WTP (ड लू.टी.पी.) ऑटोमेशन 4061

1 सरुवातीची िश लक 143.16 46.84 30.01 31.41 31.83 22.19 22.19
2 एकूण जमा 7.43 59.38 1.82 1.67 0.54 0.68 0.68
3 एकूण एकंदर 150.59 106.22 31.83 33.08 32.37 22.86 22.86
4 एकूण खच N442406107 103.75 76.21 0.00 0.00 10.19 22.86 22.86
5 अखेर िश लक 46.84 30.01 31.83 33.08 22.19 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 150.59 106.22 31.83 33.08 32.37 22.86 22.86

खासदार ी. हेमंत गोडसे िनधी 4062
1 सरुवातीची िश लक 2.47 12.14 3.09 0.00 4.64 0.50 0.50
2 एकूण जमा 14.98 7.74 1.55 3.50 7.62 9.53 9.53
3 एकूण एकंदर 17.45 19.88 4.64 3.50 12.26 10.03 10.03
4 एकूण खच N442406207 5.31 16.79 0.00 3.50 11.76 9.53 9.53
5 अखेर िश लक 12.14 3.09 4.64 0.00 0.50 0.50 0.50
6 एकूण एकंदर 17.45 19.88 4.64 3.50 12.26 10.03 10.03
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
पंत धान आवास योजना िनधी 4063

1 सरुवातीची िश लक 0.00 12.30 87.54 294.72 208.22 131.62 131.62
2 एकूण जमा 100.15 212.47 151.38 258.70 18.90 23.63 23.63
3 एकूण एकंदर 100.15 224.77 238.92 553.42 227.12 155.25 155.25
4 एकूण खच N442406307 87.85 137.23 30.70 450.08 95.50 155.25 155.25
5 अखेर िश लक 12.30 87.54 208.22 103.34 131.62 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 100.15 224.77 238.92 553.42 227.12 155.25 155.25

नािव यपणु योजना िनधी 4064
1 सरुवातीची िश लक 8.40 65.02 207.43 203.20 279.57 238.12 238.12
2 एकूण जमा 56.62 161.45 147.43 257.22 93.15 116.44 116.44
3 एकूण एकंदर 65.02 226.47 354.86 460.42 372.72 354.56 354.56
4 एकूण खच N429406407 0.00 19.04 75.29 400.00 134.60 354.56 354.56
5 अखेर िश लक 65.02 207.43 279.57 60.42 238.12 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 65.02 226.47 354.86 460.42 372.72 354.56 354.56
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
नागरी दिल ेतर व ती सधुारणा योजना 4068

1 सरुवातीची िश लक 0.00 0.00 293.93 20.35 385.27 303.07 303.07
2-अ एकूण जमा (अनदुान) 0.00 319.58 637.83 260.21 208.16 260.19 260.19
2-ब मनपा िह सा 0.00 0.00 0.00 30.10 0.00 0.00 0.00
3 एकूण एकंदर 1+(2-अ)+(2-ब) 0.00 319.58 931.76 310.66 593.43 563.26 563.26
4 एकूण खच N477406807 0.00 25.65 546.49 307.80 290.36 563.26 563.26
5 अखेर िश लक 0.00 293.93 385.27 2.86 303.07 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 0.00 319.58 931.76 310.66 593.43 563.26 563.26

पयटन िवकासासाठी िविवध िठकाणांसाठी मलूभतू 
सिुवधांकरीता सहायक अनदुान 4069

1 सरुवातीची िश लक 0.00 0.00 78.45 26.30 70.22 0.00 0.00
2 एकूण जमा 0.00 78.45 28.89 4.23 0.75 0.00 0.00
3 एकूण एकंदर 0.00 78.45 107.34 30.53 70.97 0.00 0.00
4 एकूण खच N463406907 0.00 0.00 37.12 10.00 70.97 0.00 0.00
5 अखेर िश लक 0.00 78.45 70.22 20.53 0.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 0.00 78.45 107.34 30.53 70.97 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

लोकशािहर अ णाभाऊ साठे नागरी दिलत व ती योजना 4071

1 सरुवातीची िश लक 0.00 0.00 0.50 36.50 0.50 0.00 0.00
2 एकूण जमा 0.00 0.50 0.00 1260.00 0.00 1260.00 1260.00
3 एकूण एकंदर 0.00 0.50 0.50 1296.50 0.50 1260.00 1260.00
4 एकूण खच N477407107 0.00 0.00 0.00 700.00 0.50 1260.00 1260.00
5 अखेर िश लक 0.00 0.50 0.50 596.50 0.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 0.00 0.50 0.50 1296.50 0.50 1260.00 1260.00

कोिवड-19 अनदुान 4074
1 सरुवातीची िश लक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
2 एकूण जमा 0.00 0.00 0.00 570.00 4000.00 200.00 200.00
3 एकूण एकंदर 0.00 0.00 0.00 570.00 4000.00 1000.00 1000.00
4 एकूण खच N430407407 0.00 0.00 0.00 570.00 3200.00 1000.00 1000.00
5 अखेर िश लक 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 0.00 0.00 0.00 570.00 4000.00 1000.00 1000.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15 वा िव  आयोग - दश ल  अिधक शहरे - हवा गणुव ा 
काय म - 15th Finance Commission - Million Plus 
Cities - Air Quality Programme

4075

1 सरुवातीची िश लक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00
2 एकूण जमा 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00
3 एकूण एकंदर 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 2000.00
4 एकूण खच N463407507 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00
5 अखेर िश लक 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 2000.00

बांधकाम व पाडकाम कचरा यव थापन (Construction 
& Demolition of Waste - Management) 4077

1 सरुवातीची िश लक 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00
2 एकूण जमा 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
3 एकूण एकंदर 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 250.00 250.00
4 एकूण खच N463407707 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 250.00 250.00
5 अखेर िश लक 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
6 एकूण एकंदर 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 250.00 250.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

राखीव िनधी व िज हा/रा य/क  शासकीय योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
दीनदयाळ अं योदय योजना - रा ीय नागरी उपजीिवका 
अिभयान - शहरी बेघर िनवारा योजना (SUH-DAY 
NULM - Shelter Homes for Urban Homeless 
Livings)

4078

1 सरुवातीची िश लक 0.00 0.00 0.00 0.00 67.63 0.58 0.58
2 एकूण जमा 0.00 0.00 105.30 0.00 76.45 105.00 105.00
3 एकूण एकंदर 0.00 0.00 105.30 0.00 144.08 105.58 105.58
4 एकूण खच N463407507 0.00 0.00 37.67 0.00 143.50 105.00 105.00
5 अखेर िश लक 0.00 0.00 67.63 0.00 0.58 0.58 0.58
6 एकूण एकंदर 0.00 0.00 105.30 0.00 144.08 105.58 105.58
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क 

जवाहरलाल नेह  नागरी पनु नम ण अिभयान ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
जमा - खच गोषवारा

1 ारंिभक िश लक . 10835.58 12445.89 12925.39 8311.19 12804.98 11608.20 11608.20
2 एकुण जमा . 9065.31 7104.05 1820.20 1595.39 307.18 352.62 352.62
3 ारंिभक िश लकेसह एकुण जमा . 19900.89 19549.94 14745.59 9906.57 13112.16 11960.82 11960.82
4 एकुण खच . 7455.00 6624.55 1940.61 8590.94 1503.96 11960.81 11960.81
5 अखेर िश लक . 12445.89 12925.39 12804.98 1315.63 11608.20 0.01 0.01
6 एकुण एकंदर . 19900.89 19549.94 14745.59 9906.57 13112.16 11960.82 11960.82
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क 

जवाहरलाल नेह  नागरी पनु नम ण अिभयान ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
जमा बाजु .
ारंिभक िश लक . 10835.58 12445.89 12925.39 8311.19 12804.98 11608.20 11608.20

.
1 भुयारी गटार योजना पकेॅज-1 3001 203.06 87.12 6.02 100.00 2.67 0.00 0.00
2 पाणी परुवठा क प 3002 11.02 0.35 0.71 0.00 0.87 0.00 0.00
3 घनकचरा यव थापन 3003 0.60 0.57 0.59 0.00 0.66 0.00 0.00
4 पावसाळी गटार योजना 3004 0.00 8.12 5.74 0.00 8.96 0.00 0.00
5 पी.एम.सी. चाजस 3007 101.29 3.08 32.32 150.00 3.38 0.00 0.00

6 गोदावरी नदीतीराला घाट बांधणे व पिरसर सधुारणा 
करणे 3008 253.38 120.48 13.95 5.00 10.91 13.64 13.64

7 B.S.U.P.(old)+पंचवटी 3010 21.46 31.91 2.55 4.18 1.34 1.67 1.67
8 भुयारी गटार योजना पकेॅज-2 3011 357.05 4322.85 424.11 150.00 238.92 298.65 298.65
9 B.S.U.P. वडाळा-82 3012 0.79 130.79 1.10 4.45 0.90 0.00 0.00

10 B.S.U.P. निवन नािशक-नािशक पवु-नािशक 
प चम 3016 294.40 156.40 4.60 158.38 5.48 0.00 0.00

11 B.S.U.P. सातपरु 3017 7.50 52.59 3.44 2.00 2.16 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क 

जवाहरलाल नेह  नागरी पनु नम ण अिभयान ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
12 पाणी परुवठा करणे - मकुणे धरण 3018 6689.11 1522.65 1314.29 1000.00 15.29 19.11 19.11
13 B.S.U.P. चुंचाळे 1, 2 व 3 3019 955.21 455.42 6.00 12.80 7.13 8.91 8.91
14 B.S.U.P. नािशक प चम 3020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 B.S.U.P. नािशक रोड 3021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 B.S.U.P. चुंचाळे 1 3022 170.44 211.72 4.78 8.59 8.52 10.65 10.65

एकुण जमा . 9065.31 7104.05 1820.20 1595.39 307.18 352.62 352.62
ारंिभक िश लकेसह एकुण जमा . 19900.89 19549.94 14745.59 9906.57 13112.16 11960.82 11960.82

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क 

जवाहरलाल नेह  नागरी पनु नम ण अिभयान ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
खच बाजु .

1 भुयारी गटार योजना पकेॅज-1 3001 97.36 78.46 60.10 140.72 83.67 0.00 0.00
2 पाणी परुवठा क प 3002 0.00 0.00 0.00 0.00 13.35 0.00 0.00
3 घनकचरा यव थापन 3003 0.00 0.00 0.00 0.00 11.09 0.00 0.00
4 पावसाळी गटार योजना 3004 0.00 0.00 0.00 0.00 158.30 0.00 0.00
5 पी.एम.सी. चाजस 3007 63.25 1.50 38.37 156.85 45.25 0.00 0.00

6 गोदावरी नदीतीराला घाट बांधणे व पिरसर सधुारणा 
करणे 3008 0.00 205.60 0.00 132.00 0.00 300.59 300.59

7 B.S.U.P.(old)+पंचवटी 3010 13.30 31.45 0.00 13.20 0.00 31.09 31.09
8 भुयारी गटार योजना पकेॅज-2 3011 347.94 458.74 221.89 1695.59 0.00 4773.83 4773.83
9 B.S.U.P. वडाळा-82 3012 0.00 127.85 0.00 14.80 12.17 0.00 0.00

10 B.S.U.P. निवन नािशक-नािशक पवु-नािशक 
प चम 3016 249.80 165.06 0.09 259.29 62.91 0.00 0.00

11 B.S.U.P. सातपरु 3017 4.15 55.20 0.00 11.12 31.30 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क 

जवाहरलाल नेह  नागरी पनु नम ण अिभयान ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
12 पाणी परुवठा करणे - मकुणे धरण 3018 5668.72 4840.80 1620.16 6000.00 1032.39 6683.00 6683.00
13 B.S.U.P. चुंचाळे 1, 2 व 3 3019 872.62 456.52 0.00 113.84 0.00 114.09 114.09
14 B.S.U.P. नािशक प चम 3020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 B.S.U.P. नािशक रोड 3021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 B.S.U.P. चुंचाळे 1 3022 137.86 203.37 0.00 53.53 53.53 58.21 58.21

एकुण खच . 7455.00 6624.55 1940.61 8590.94 1503.96 11960.81 11960.81
अखेर िश लक . 12445.89 12925.39 12804.98 1315.63 11608.20 0.01 0.01
एकुण एकंदर . 19900.89 19549.94 14745.59 9906.57 13112.16 11960.82 11960.82
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क 

जवाहरलाल नेह  नागरी पनु नम ण अिभयान ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1) जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(भयुारी गटार योजना पकेॅज-1) 3001

1 सरुवातीची िश लक . 20.72 126.42 135.08 40.72 81.00 0.00 0.00
2 एकुण जमा . 203.06 87.12 6.02 100.00 2.67 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 223.78 213.54 141.10 140.72 83.67 0.00 0.00
4 एकुण खच J420010017 97.36 78.46 60.10 140.72 83.67 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 126.42 135.08 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 223.78 213.54 141.10 140.72 83.67 0.00 0.00

2) जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत (पाणी 
परुवठा क प) 3002

1 सरुवातीची िश लक . 0.40 11.42 11.77 0.00 12.48 0.00 0.00
2 एकुण जमा . 11.02 0.35 0.71 0.00 0.87 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 11.42 11.77 12.48 0.00 13.35 0.00 0.00
4 एकुण खच J420300207 0.00 0.00 0.00 0.00 13.35 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 11.42 11.77 12.48 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 11.42 11.77 12.48 0.00 13.35 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क 

जवाहरलाल नेह  नागरी पनु नम ण अिभयान ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3) जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(घनकचरा यव थापन) 3003

1 सरुवातीची िश लक . 8.67 9.27 9.84 0.00 10.43 0.00 0.00
2 एकुण जमा . 0.60 0.57 0.59 0.00 0.66 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 9.27 9.84 10.43 0.00 11.09 0.00 0.00
4 एकुण खच J400300307 0.00 0.00 0.00 0.00 11.09 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 9.27 9.84 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 9.27 9.84 10.43 0.00 11.09 0.00 0.00

4) जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(पावसाळी गटार योजना) 3004

1 सरुवातीची िश लक . 135.48 135.48 143.60 0.00 149.34 0.00 0.00
2 एकुण जमा . 0.00 8.12 5.74 0.00 8.96 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 135.48 143.60 149.34 0.00 158.30 0.00 0.00
4 एकुण खच J424010007 0.00 0.00 0.00 0.00 158.30 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 135.48 143.60 149.34 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 135.48 143.60 149.34 0.00 158.30 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क 

जवाहरलाल नेह  नागरी पनु नम ण अिभयान ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5) जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(पी.एम.सी. चाजस) 3007

1 सरुवातीची िश लक . 8.30 46.34 47.92 6.85 41.87 0.00 0.00
2 एकुण जमा . 101.29 3.08 32.32 150.00 3.38 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 109.59 49.42 80.24 156.85 45.25 0.00 0.00
4 एकुण खच J420010077 63.25 1.50 38.37 156.85 45.25 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 46.34 47.92 41.87 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 109.59 49.42 80.24 156.85 45.25 0.00 0.00

6) जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(गोदावरी नदीतीराला घाट बांधणे व पिरसर 
सधुारणा करणे)

3008

1 सरुवातीची िश लक . 93.83 347.21 262.09 127.00 276.04 286.95 286.95
2 एकुण जमा . 253.38 120.48 13.95 5.00 10.91 13.64 13.64
3 एकुण एकंदर . 347.21 467.69 276.04 132.00 286.95 300.59 300.59
4 एकुण खच J420010087 0.00 205.60 0.00 132.00 0.00 300.59 300.59
5 अखेर िश लक . 347.21 262.09 276.04 0.00 286.95 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 347.21 467.69 276.04 132.00 286.95 300.59 300.59
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क 

जवाहरलाल नेह  नागरी पनु नम ण अिभयान ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7) जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(B.S.U.P.(old)+पंचवटी) 3010

1 सरुवातीची िश लक . 16.92 25.08 25.54 9.02 28.09 29.42 29.42
2 एकुण जमा . 21.46 31.91 2.55 4.18 1.34 1.67 1.67
3 एकुण एकंदर . 38.38 56.99 28.09 13.20 29.42 31.09 31.09
4 एकुण खच J420301007 13.30 31.45 0.00 13.20 0.00 31.09 31.09
5 अखेर िश लक . 25.08 25.54 28.09 0.00 29.42 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 38.38 56.99 28.09 13.20 29.42 31.09 31.09

8) जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(भयुारी गटार योजना पकेॅज-2) 3011

1 सरुवातीची िश लक . 160.82 169.93 4034.04 1545.59 4236.26 4475.18 4475.18
2 एकुण जमा . 357.05 4322.85 424.11 150.00 238.92 298.65 298.65
3 एकुण एकंदर . 517.87 4492.78 4458.15 1695.59 4475.18 4773.83 4773.83
4 एकुण खच J420010117 347.94 458.74 221.89 1695.59 0.00 4773.83 4773.83
5 अखेर िश लक . 169.93 4034.04 4236.26 0.00 4475.18 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 517.87 4492.78 4458.15 1695.59 4475.18 4773.83 4773.83
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क 

जवाहरलाल नेह  नागरी पनु नम ण अिभयान ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
9)  जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(B.S.U.P. वडाळा-82) 3012

1 सरुवातीची िश लक . 6.44 7.23 10.17 10.35 11.27 0.00 0.00
2 एकुण जमा . 0.79 130.79 1.10 4.45 0.90 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 7.23 138.02 11.27 14.80 12.17 0.00 0.00
4 एकुण खच J420020127 0.00 127.85 0.00 14.80 12.17 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 7.23 10.17 11.27 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 7.23 138.02 11.27 14.80 12.17 0.00 0.00

10)  जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(B.S.U.P. निवन नािशक-नािशक पवु-नािशक 
प चम)

3016

1 सरुवातीची िश लक . 16.98 61.58 52.92 100.91 57.43 0.00 0.00
2 एकुण जमा . 294.40 156.40 4.60 158.38 5.48 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 311.38 217.98 57.52 259.29 62.91 0.00 0.00
4 एकुण खच J420017137 249.80 165.06 0.09 259.29 62.91 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 61.58 52.92 57.43 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 311.38 217.98 57.52 259.29 62.91 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क 

जवाहरलाल नेह  नागरी पनु नम ण अिभयान ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
11)  जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(B.S.U.P. सातपरु) 3017

1 सरुवातीची िश लक . 24.96 28.31 25.70 9.12 29.14 0.00 0.00
2 एकुण जमा . 7.50 52.59 3.44 2.00 2.16 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 32.46 80.90 29.14 11.12 31.30 0.00 0.00
4 एकुण खच J420301707 4.15 55.20 0.00 11.12 31.30 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 28.31 25.70 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 32.46 80.90 29.14 11.12 31.30 0.00 0.00

12)  जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
पाणी परुवठा करणे - मकुणे धरण 3018

1 सरुवातीची िश लक . 10284.63 11305.02 7986.87 6315.64 7681.00 6663.90 6663.90
2 एकुण जमा . 6689.11 1522.65 1314.29 1000.00 15.29 19.11 19.11
3 एकुण एकंदर . 16973.74 12827.67 9301.16 7315.64 7696.29 6683.00 6683.00
4 एकुण खच J420019187 5668.72 4840.80 1620.16 6000.00 1032.39 6683.00 6683.00
5 अखेर िश लक . 11305.02 7986.87 7681.00 1315.64 6663.90 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 16973.74 12827.67 9301.16 7315.64 7696.29 6683.00 6683.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क 

जवाहरलाल नेह  नागरी पनु नम ण अिभयान ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
13)  जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(B.S.U.P. चुंचाळे 1, 2 व 3) 3019

1 सरुवातीची िश लक . 10.57 93.16 92.06 101.05 98.06 105.19 105.19
2 एकुण जमा . 955.21 455.42 6.00 12.80 7.13 8.91 8.91
3 एकुण एकंदर . 965.78 548.58 98.06 113.84 105.19 114.09 114.09
4 एकुण खच J420301907 872.62 456.52 0.00 113.84 0.00 114.09 114.09
5 अखेर िश लक . 93.16 92.06 98.06 0.00 105.19 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 965.78 548.58 98.06 113.84 105.19 114.09 114.09

14)  जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(B.S.U.P. नािशक प चम) 3020

1 सरुवातीची िश लक . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 एकुण जमा . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 एकुण खच J420302007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क 

जवाहरलाल नेह  नागरी पनु नम ण अिभयान ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष

संगणक कोड 
नंबर / 

ERP Budget 
Code

सन 2017-18 
य

सन 2018-19 
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15)  जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(B.S.U.P. नािशक रोड) 3021

1 सरुवातीची िश लक . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 एकुण जमा . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 एकुण एकंदर . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 एकुण खच J420302107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 अखेर िश लक . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16)  जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत 
(B.S.U.P. चंचाळे 1) 3022

1 सरुवातीची िश लक . 46.86 79.44 87.79 44.95 92.57 47.56 47.56
2 एकुण जमा . 170.44 211.72 4.78 8.59 8.52 10.65 10.65
3 एकुण एकंदर . 217.30 291.16 92.57 53.53 101.09 58.21 58.21
4 एकुण खच J420014137 137.86 203.37 0.00 53.53 53.53 58.21 58.21
5 अखेर िश लक . 79.44 87.79 92.57 0.00 47.56 0.00 0.00
6 एकुण एकंदर . 217.30 291.16 92.57 53.53 101.09 58.21 58.21
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

अमतृ योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष संगणक कोड 
नंबर

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
अमतृ योजना - मलिन:सारण ट पा - I 4053

1 सरुवातीची िश लक 0.00 823.55 390.23 517.25 383.62 235.52 235.52
2 शासन अनदुान 1170.24 205.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 मनपा िह सा व इतर 1100.00 700.00 276.03 100.00 0.32 0.39 0.39
4 एकुण एकंदर 2270.24 1728.80 666.26 617.25 383.94 235.91 235.91
5 एकुण खच N420405307 1446.69 1338.57 282.64 500.00 148.42 235.91 235.91
6 अखेर िश लक 823.55 390.23 383.62 117.25 235.52 0.00 0.00
7 एकुण एकंदर 2270.24 1728.80 666.26 617.25 383.94 235.91 235.91

.
अमतृ योजना - मलिन:सारण ट पा - II 4072

1 सरुवातीची िश लक . 0.00 514.46 553.05 74.37 24.31 0.00 0.00
2 शासन अनदुान . 534.60 38.59 0.00 534.60 0.00 2074.33 2074.33
3 मनपा िह सा व इतर 0.00 0.00 21.43 2000.00 0.12 0.50 0.50
4 एकुण एकंदर . 534.60 553.05 574.48 2608.97 24.43 2074.83 2074.83
5 एकुण खच N415407207 20.14 0.00 550.17 2500.00 24.43 2074.33 2074.33
6 अखेर िश लक . 514.46 553.05 24.31 108.97 0.00 0.50 0.50
7 एकुण एकंदर . 534.60 553.05 574.48 2608.97 24.43 2074.83 2074.83

.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे मळू अंदाजप क

अमतृ योजना ( पये ल )

अ.नं. लेखािशष संगणक कोड 
नंबर

सन 2017-18
य

सन 2018-19
य

सन 2019-20 
य

सन 2020-21 
मा. महासभा 
अथसंक पीय 

अंदाज

सन 2020-21 
मा. आयु तांचे 
सधुािरत अंदाज

सन 2021-22 
मा. आयु तांचे 

अंदाज

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमती तरतूद

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
अमतृ योजना - हिरत े 4073

1 सरुवातीची िश लक . 57.43 38.56 243.88 17.17 312.09 464.34 464.34
2 शासन अनदुान . 22.80 326.67 56.16 74.09 300.00 375.00 375.00
3 मनपा िह सा व इतर 108.31 125.79 12.05 13.86 12.68 15.84 15.84
4 एकुण एकंदर . 188.54 491.02 312.09 105.12 624.77 855.18 855.18
5 एकुण खच N460407307 149.98 247.14 0.00 100.00 160.43 855.18 855.18
6 अखेर िश लक . 38.56 243.88 312.09 5.12 464.34 0.00 0.00
7 एकुण एकंदर . 188.54 491.02 312.09 105.12 624.77 855.18 855.18
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
भांडवली कामांचा गोषवारा - सन 2021-22

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या

एकूण
अ,ब,क,ड,इ 
(2021-22 

मधील अपे ीत 
खच)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
"अ" अंदाजप क

1 पथिदप िव तुीकरण 2576 1 0.71 0 0.00 4 104.77 6 355.00 13 438.55 24 899.02
2 उ ान िव तुीकरण 2577 0 0.00 0 0.00 1 2.99 6 140.00 9 120.80 16 263.79
3 इमारत िव तुीकरण 2578 1 7.73 0 0.00 1 0.70 7 81.88 13 134.43 22 224.74
4 िस नल िव तुीकरण 2579 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00
5 दरु वनी िव तुीकरण 2580 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 13.00 2 13.00

6 सरु ा यव था संगणकीकरण करणे 
(सी.सी.टी. ही. कॅमेरे/इतर सािह य खरेदी) 2852 3 5.32 0 0.00 0 0.00 1 25.00 7 79.53 11 109.84

7 निवन कारंजा बसिवणे 2581 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 1 25.00
एकूण 5 13.75 0 0.00 6 108.45 20 601.88 46 861.31 77 1585.40

सावजिनक बांधकाम िवभाग
8 इमारत बांधणे 2584 9 1433.29 1 10.35 1 100.00 0 0.00 18 706.31 29 2249.95
9 र ते बांधणे 2585 41 3166.81 3 392.22 187 20767.50 2 899.67 85 6267.00 318 31493.20
10 सावजनीक शौचालये 2586 1 60.89 1 40.00 0 0.00 1 26.58 9 205.00 12 332.47
11 पलु व सांडवे 2587 12 1269.34 0 0.00 3 540.00 0 0.00 33 890.00 48 2699.34
12 आयलॅ ड बांधणे 2588 3 89.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 209.90 10 299.83
13 मशान सधुारणा 2589 4 179.55 0 0.00 3 189.92 0 0.00 11 829.00 18 1198.47
14 पतुळे व मारके उभारणे 2593 4 52.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 195.00 9 247.20
15 िवशेष अनदुान 2594 4 299.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 299.76
16 सह थ कामे (मनपा अंतगत) 2945 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
17 र ते अनदुानातनू खच 5004 0 0.00 0 0.00 5 690.00 0 0.00 0 0.00 5 690.00
18 खु या जागांचे संर ण करणे 2757 4 28.02 3 37.90 2 197.18 1 25.00 33 536.50 43 824.60
19 पािलका बाजार / हॉकस झोन / खोका माकट 2600 1 162.65 3 176.92 0 0.00 1 100.00 6 310.00 11 749.57
20 वा. िव. दा. सावरकर वा त ुसंवधन 2921 0 0.00 1 11.76 1 21.77 0 0.00 0 0.00 2 33.53
21 बरॅीअर ी िसटी खच 5031 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 575.00 3 575.00

एकूण 83 6742.44 12 669.15 202 22506.37 5 1051.25 210 10723.71 512 41692.93

साव. िश ण िवभाग

22 मनपा मा यिमक िव ालयाकरीता वतं  
इमारत बांधणे 5003 3 243.40 1 104.85 1 11.54 0 0.00 4 390.00 9 749.79

एकूण 3 243.40 1 104.85 1 11.54 0 0.00 4 390.00 9 749.79

उ ान यव थापन िवभाग

23
उ ान िवकास (खु या जागा 
संर णासह)/कुसमुा ज उ ान/गोदापाक/इतर 
उ ान िवकास

2596 28 99.88 3 460.04 2 33.00 1 35.00 42 1059.00 76 1686.92

24 उ ानात निवन खेळणी बसिवणे 2834 11 54.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 54.34
25 ीन जीम सािह य बसिवणे 5044 0 0.00 1 10.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.80

एकूण 39 154.22 4 470.84 2 33.00 1 35.00 42 1059.00 88 1752.06

मािहती व तं ान िवभाग

26 संगणकीकरण करणे व जी.आय.एस. णाली 
िवकसीत करणे 2755 9 149.06 0 0.00 2 7.00 1 10.00 9 386.00 21 552.06

एकूण 9 149.06 0 0.00 2 7.00 1 10.00 9 386.00 21 552.06

पशुसवंधन िवभाग
27 पशसंुवधन िवभागाअंतगत इमारत बांधणे 5040 1 12.82 1 92.65 0 0.00 0 0.00 2 285.68 4 391.15

एकूण 1 12.82 1 92.65 0 0.00 0 0.00 2 285.68 4 391.15

साव. आरो य िवभाग

28
णालय यव थापन - निवन उपकरणे व 

सािह य खरेदी करणे/मॉिल यलुर डाय नॉ टीक 
रेफरे स लबॅॉरेटरी सह

2861 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 247.00 6 553.00 9 800.00

एकूण 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 247.00 6 553.00 9 800.00
सावजिनक वाहतकु व िनयोजन िवभाग

29 वाहने, यं े, गा ा व सािह य खरेदी 2597 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 535.00 5 535.00
30 पिरवहन सेवा 2843 2 2607.57 1 2336.85 1 172.06 1 137.22 3 10.70 8 5264.40

एकूण 2 2607.57 1 2336.85 1 172.06 1 137.22 8 545.70 13 5799.40

'ड' - शासकीय 
मा यता असलेली कामे

'इ' - न याने तािवत 
कामे

'क' - िनिवदा 
ि येतील कामे एकुण ('अ,ब,क,ड,इ')

( पये ल )

'अ' - चालू असलेली 
कामे

'ब' - काय देश 
ावयाची कामे

अ.नं. लेखािशष संगणक 
कोड

सावजिनक आरो य अिभयांि की िवभाग - िव तु यव थापन

270



नािशक महानगरपािलका, नािशक
भांडवली कामांचा गोषवारा - सन 2021-22

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या

एकूण
अ,ब,क,ड,इ 
(2021-22 

मधील अपे ीत 
खच)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

'ड' - शासकीय 
मा यता असलेली कामे

'इ' - न याने तािवत 
कामे

'क' - िनिवदा 
ि येतील कामे एकुण ('अ,ब,क,ड,इ')

( पये ल )

'अ' - चालू असलेली 
कामे

'ब' - काय देश 
ावयाची कामे

अ.नं. लेखािशष संगणक 
कोड

अ नशमन िवभाग

31 अ नशमन िवभागाकरीता यं े व सािह य खरेदी 2672 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 45.00 1 45.00

एकूण 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 45.00 1 45.00

32 मागासवग य व या/ भागामधील थाप य 
यव थापन िवषयक िवकास कामे 5058 14 539.33 2 120.30 13 1197.64 0 0.00 11 349.00 40 2206.27

33 मागासवग य व या/ भागामधील पाणी परुवठा 
यव थापन िवषयक िवकास कामे 5059 0 0.00 1 225.00 11 599.94 4 435.00 0 0.00 16 1259.94

34
मागासवग य व या/ भागामधील 
मलिन सारण यव थापन िवषयक िवकास 
कामे

5060 2 161.23 1 33.99 3 225.00 1 19.97 7 500.00 14 940.20

35 मागासवग य व या/ भागामधील िव तु 
यव थापन िवषयक िवकास कामे 5061 1 15.96 0 0.00 0 0.00 5 164.84 11 194.00 17 374.80

36 मागासवग य व या/ भागामधील उ ान 
यव थापन िवषयक िवकास कामे 5062 3 14.00 0 0.00 0 0.00 8 465.00 2 55.00 13 534.00

एकूण 20 730.52 4 379.29 27 2022.58 18 1084.81 31 1098.00 100 5315.20

37
निवन ि डांगणे/ िविवध खेळांचे इनडोअर व 
आऊटडोअर टेडीय स / यायामशाळा/ जॉ गग 

ॅक इ. िवकिसत करणे
5075 26 1182.62 3 192.19 4 109.64 0 0.00 36 465.41 69 1949.86

38

िवकिसत केले या ि डांगणे/ िविवध खेळांचे 
इनडोअर व आऊटडोअर टेडीय स 
/ यायामशाळा/ जॉ गग ॅक इ. िव तु 
यव थापन िवषयक िवकास कामे करणे

5076 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 213.23 1 7.51 3 220.75

39

मनपाचे िविवध 
ि डांगणे/ टेिडयम / यायामशआळा/जॉ गग 

ॅ स इ. चे पाणी परुवठा यव थापन िवषयक 
िवकास कामे करणे

5077 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

एकूण 26 1182.62 3 192.19 4 109.64 2 213.23 37 472.93 72 2170.61

40
िद यांगासाठी  परुिव यात आले या सेवा व 
सोयी सिुवधांसाठीचे थाप य यव थापन 
िवषयक िवकास कामे

5084 2 1165.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 184.69 10 1349.69

41 मनपा या सव काय लये/ आरो य सेवाक ा 
म ये िद यांगासाठी  िल ट बसिवणे 5085 4 15.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 15.97

एकूण 6 1180.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 184.69 14 1365.66

एकूण - "अ" 194 13017.38 26 4245.82 245 24970.64 51 3380.39 404 16605.03 920 62219.26
"क" अंदाजप क

42 पाणी परुवठा यव थापन - अ) निवन िवतरीका 
टाकणे 2604 25 1170.10 4 293.20 11 346.05 78 2979.00 35 715.20 153 5503.55

43 पाणी परुवठा यव थापन - ब) जु या िवतिरका 
बदलणे 2680 2 59.53 0 0.00 1 99.97 13 554.00 8 64.50 24 778.00

44 पाणी परुवठा यव थापन - क प 2605 12 1761.54 11 2175.00 9 2536.49 26 1727.00 16 160.00 74 8360.03
45 पाणी परुवठा यव थापन - यांि की 2606 0 0.00 0 0.00 1 124.77 1 20.87 11 903.91 13 1049.54
46 पाणी परुवठा यव थापन - िवकास शु क 2641 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
47 पाणी परुवठा यव थापन - वॉटर ऑिडट 2792 1 37.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 37.81

एकूण 40 3028.98 15 2468.20 22 3107.27 118 5280.87 70 1843.61 265 15728.93

48 मलिनःसारण यव थापन - मलवािहका 2608 19 2521.90 0 0.00 44 2971.61 12 1111.05 63 3145.00 138 9749.56
49 मलिनःसारण यव थापन - यांि की 2610 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 122.33 6 290.00 8 412.33

50
मलिनःसारण यव थापन - गोदावरी नदी व 
उपन ांना ना यामधील सांडपाणी अडिवणे, 
वळिवणे

2900 5 170.76 3 93.64 1 49.80 3 734.88 6 155.40 18 1204.50

51
मलिनःसारण यव थापन - अ त वातील 
मलिन:सारण क ांची सधुारणा व 
आधिुनकीकरण करणे.

5033 0 0.00 0 0.00 1 200.00 0 0.00 2 150.00 3 350.00

एकूण 24 2692.66 3 93.64 46 3221.42 17 1968.27 77 3740.40 167 11716.39

समाजक याण िवभाग - मागासवग राखीव बाबी - यव थापन

समाजक याण िवभाग - ि डा राखीव बाबी - यव थापन

सावजिनक आरो य अिभयांि की िवभाग - मलिनःसारण यव थापन व यांि की

सावजिनक आरो य अिभयांि की िवभाग - पाणी परुवठा यव थापन व यांि की

समाजक याण िवभाग - िद यांगांसाठी परुिव यात आले या सेवा, सोयी व सिुवधा राखीव बाबी - यव थापन
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सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या
2021-22 

मधील अपे ीत 
खच

सं या

एकूण
अ,ब,क,ड,इ 
(2021-22 

मधील अपे ीत 
खच)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

'ड' - शासकीय 
मा यता असलेली कामे

'इ' - न याने तािवत 
कामे

'क' - िनिवदा 
ि येतील कामे एकुण ('अ,ब,क,ड,इ')

( पये ल )

'अ' - चालू असलेली 
कामे

'ब' - काय देश 
ावयाची कामे

अ.नं. लेखािशष संगणक 
कोड

जलिनःसारण यव थापन
52 जलिनःसारण यव था 2613 7 100.24 0 0.00 5 149.70 2 500.00 18 450.00 32 1199.94

एकूण 7 100.24 0 0.00 5 149.70 2 500.00 18 450.00 32 1199.94

एकुण - "क" 71 5821.88 18 2561.84 73 6478.39 137 7749.13 165 6034.01 464 28645.25

"प" अंदाजप क

53 मिहलां व बालकांसाठी थाप य यव थापन 
िवषयक िवकास कामे 5070 10 337.59 2 28.37 2 19.78 0 0.00 41 1113.85 55 1499.59

एकूण - "प" 10 337.59 2 28.37 2 19.78 0 0.00 41 1113.85 55 1499.59

एकूण भांडवली खच - "अ", "क", "प" 
अंदाजप क 275 19176.85 46 6836.03 320 31468.82 188 11129.53 610 23752.88 1439 92364.11
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(र कम पये)

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2120002108 नािशक प चम . .7,12,13 म ये पथदीप
यव था व सधुारणा करणे. 6822318 3400500

2 2120002060 पंचवटी . .6 (जनुा . .1) गोपाळ नगर मातोरी
रोड पथिदप यव था करणे. 324162 324162

3 2120001489 पंचवटी . .2 आडगाव माडसांगवी र यावर
पथिदप यव था करणे. 70540 70540

4 2120002061 पंचवटी वाड .13 पोलीस वसाहत ीराम नगर मळे
पिरसराम पथिदप यव था करणे. 45245 45245

5 2120001334 पंचवटी . . 5 म ये एल.ई.डी. फटीगची  यव था
करणे. 4849559 4849559

6 2120001305
निवन नािशक . . 48 (नवीन . .25) मधील
िविवध िठकाणचे  जनेु िफट ग बदलनु एलईडी
फट ग बसिवणे बाबत.

998241 359367

7 नािशकरोड िवभागातील िविवध वॉड त खराब
झालेले पोल केबल पोल बॉ स इ. बदलणे 16547 16547

एकूण 'अ' 13126612 8995380 70540

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 2120002516 नािशक पवु .15 अ समथ नगर स यम रेिसड सी
समोर िव तु पोल बसिवणे. 595766 595766

2 2120002531
नािशक पवु . .23 म ये िशवाजी वाडी, भारत
नगर, नंदीनी नगर या भागात िविवध िठकाणी निवन
पथिदप यव था करणे.

4883878 4883878

3 2120002372
सातपरू िवभागातील . .9 गंगापरू रोड ते गंगापरू
धरण पाणी उपसा क  र यावर पथदीप यव था
करणे

4997726 2500000 2997726

4 2120002564
सातपरु िवभागातील . .8 मधील पाईप लाईन रोड
गणेश नगर मेनरोड कॅनाल रोड खराब झालेले पोल
बदलणे व िविवध िठकाणी पथिदप सोय करणे.

1999428 1999428

एकूण 'क' 12476798 2500000 10476798

1 नािशक पवु भाग . 14,15,16,23,30 म ये
िविवध िठकाणी निवन पथिदप यव था करणे. 4520356 3500000

2 नािशक प चम भाग . 7, 12 व 13 म ये िविवध
िठकाणी निवन पथिदप यव था करणे. 2500000 2500000

3 पंचवटी भाग . 1,2,3,4,5 व  6 म ये िविवध
िठकाणी निवन पथिदप यव था करणे. 22500000 10000000

1) पथिदप िव तुीकरण (संगणक कोड नं. - 2576)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'क'-िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'ड'- भाग सिमती/महासभेचे मंजरूी ा त तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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(र कम पये)

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1) पथिदप िव तुीकरण (संगणक कोड नं. - 2576)

4 नािशकरोड  भाग  17,18,19,20 21 व 22 म ये
िविवध िठकाणी निवन पथिदप यव था करणे. 21149270 8700000

5 सातपरु  भाग  8,9,10,11,18 व 26 म ये िविवध
िठकाणी निवन पथिदप यव था करणे. 2954843 2000000

6 निवन नािशक भाग ं . 24,25,27,28,29 व 31
म ये िविवध िठकाणी निवन पथिदप यव था करणे. 20000000 8800000

एकूण 'ड' 73624469 0 35500000

1 नािशक पवु भाग . 14,15,16,23,30 म ये
िविवध िठकाणी निवन पथिदप यव था करणे. 5000000 5000000

2 2120002594 नािशक पवु .14 ब मिधल िविवध पिरसरात व
क थान म ये िवदयतु यव था करणे. 958087 958087

3 नािशक पवु दारका पखालरोड ते वडाळागाव
पथिदप यव था करणे. 5000000 1000000

4 नािशक प चम भाग . 7, 12 व 13 म ये िविवध
िठकाणी निवन पथिदप यव था करणे. 2500000 2500000

5 पंचवटी भाग . 1,2,3,4,5 व  6 म ये िविवध
िठकाणी निवन पथिदप यव था करणे. 20000000 10000000

6 2120002555
नािशकरोड .20 21 मिधल जयभवानी रोड खोले
चौक ते जेतवननगर पयत ऑ टोगोनल पोल बसवनु
पथिदप सोय करणे.

3850730 3850730

7 नािशकरोड  भाग  17,18,19,20 21 व 22 म ये
िविवध िठकाणी निवन पथिदप यव था करणे. 20000000 5000000

8 नािशकरोड .22 मिधल निवन िवकसीत मळे
िवभागात पथिदप सोय करणे. 2500000 1500000

9 2120002537 सातपरु  भाग  9, मधील िविवध िठकाणी  पथिदप
 सोय करणे. 4547777 4547777

10 2120002538
सातपरु  भाग  9, मधील काबन नाका येथील
न याने बांध यात येणा-या मनपा शाळा आवारात

काशाची सोय करणे.
497952 497952

11
सातपरु  भाग  9, 10 मधील बारदान फाटा ते
ंबक रोड अमतृ गाडन र या या कडेला असलेले

पोल र ता दभुाजकात टाकणे.
4397402 4000000

12 निवन नािशक भाग ं . 24,25,27,28,29 व 31
म ये िविवध िठकाणी निवन पथिदप यव था करणे. 5000000 2500000

13 निवन नािशक . .25 मधील हेडगेवार नगर येथील
जॉ गग ॅकला िव तुीकरण करणे 2500000 2500000

एकूण 'इ' 76751948 0 43854546

एकूण ('अ ते इ') 175979827 11495380 89901884

'इ'- मा यते तव न याने तावीत करावयाची कामे
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(र कम पये)

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 2120002517 नािशक पवु िवभागात भाग 15 अ मिधल भाभा
नगर उ ानात िव तु यव था करणे. 298637 298637

एकूण 'क' 298637 0 298637

1 नािशक पवु िवभागातील  िविवध उ ानांत काशाची
सोय करणे. 2200000 2000000

2 नािशक प चम िवभागातील िविवध उ ानांत
काशाची सोय करणे. 2500000 2000000

3 पंचवटी  िवभागातील िविवध उ ानांत काशाची
सोय करणे. 4000000 4000000

4 नािशक रोड िवभागातील िविवध उ ानांत काशाची
सोय करणे. 6000000 3000000

5 सातपरू  िवभागातील िविवध उ ानांत काशाची
सोय करणे. 2500000 1500000

6 निवन नािशक  िवभागातील िविवध उ ानांत
काशाची सोय करणे. 2500000 1500000

एकूण 'ड' 19700000 0 14000000

1 नािशक पवु िवभागातील िविवध उ ानांत काशाची
सोय करणे. 1500000 1500000

2 नािशक प चम िवभागातील िविवध उ ानांत
काशाची सोय करणे. 2500000 1500000

3 2120002460  पंचवटी . . 4 मधील िविवध उ ान ओपन पेस
येथे काशाची सोय करणे. 715607 715607

4 पंचवटी  िवभागातील िविवध उ ानांत काशाची
सोय करणे. 4000000 3000000

5 नािशकरोड िवभागातील िविवध उ ानांत काशाची
सोय करणे. 3000000 800000

6 सातपरू  िवभागातील िविवध उ ानांत काशाची
सोय करणे. 2500000 720000

7 निवन नािशक  िवभागातील िविवध उ ानांत
काशाची सोय करणे. 2500000 800000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'क'-िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

2) उ ान िव तुीकरण (संगणक कोड नं. - 2577)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'ड'- भाग सिमती/महासभेचे मंजरूी ा त तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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(र कम पये)

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

2) उ ान िव तुीकरण (संगणक कोड नं. - 2577)

8 2120002558

निवन नािशक . .28 मधील वन ी, हनमुान
मंिदर, महाल मी नगर, छ पती समाजमंिदर,
तळुजाभवानी मंिदर, िव ल नगर, मरुारी नगर,
साळंुके नगर, अंकुर हॉ पीटल मागे व िविवध
िठकाणी उ ानांत पोल उभा न  काशाची सोय
करणे.

1269969 1269969

9 2120002559

निवन नािशक . .28 मधील  वन ी कॉलनी
तळुजाभवानी मंिदर द मंिदर गाडन, िशवनेरी
कॉलनी,छ पती समाजमंिदर िविवध िठकाणी
उ ानांतील जॉग ग ॅकवर यझुीक िस टीम बसिवणे.

1774798 1774798

एकूण 'इ' 19760374 0 12080374

एकूण ('अ ते इ') 39759011 0 26379011
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(र कम पये)

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2120002152 नािशक प चम िविवध िठकाणी असले या
इमारत चे निवन वाय रग व दु ती करणे. 1500000 787640

2 2120002153
पंचवटी िवभागातील िविवध िठकाण या मनपा
इमारती काय लये येथे नवीन वाय रग करणे व
दु ती करणे.

1181850 773116

3 210002095 नािशकरोड िवभागातील िविवध िठकाणी असले या
इमारत चे निवन वायर ग व दु ती करणे. 1121250 779595

4 2120002090 नािशक मनपा सातपरू िवभागातील िविवध िठकाणी
असले या इमारत चे निवन वायर ग व दु ती करणे. 650000 650000

5 2120002074 निवन नािशक िवभागातील .24,25,27,28,29
व 31 मिधल मनपा इमारत ना िव तुीकरण करणे. 1157125 143447

एकूण 'अ' 5610225 2360682 773116

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 2120002541 नािशक रोड व छ भारत अिभयांनाअंतगत
शौचालयांना िवदयतुीकरण करणे. 70000 70000

एकूण 'क' 70000 0 70000

1 2120002528 नािशक पवु िवभागात मनपा इमारत ची निवन
वाय रग व दु ती करणे. 1788000 1788000

2 नािशक  प चम िवभागात मनपा इमारत ची निवन
वाय रग व दु ती करणे. 2000000 1500000

3 राजीव गांधी भवन येथील िविवध काय लय यथे
नवीन वायर ग व दु ती करणे 2500000 1500000

4 नािशक पंचवटी िवभागात मनपा इमारत ची निवन
वाय रग व दु ती करणे. 1000000 1000000

5
मनपा सातपरु िवभागातील िविवध िठकाणी
असले या मनपा या इमारत चे निवन वायर ग व
दु ती करणे.

2000000 800000

6
मनपा नािशक रोड िवभागातील िविवध िठकाणी
असले या मनपा या इमारत चे निवन वायर ग व
दु ती करणे.

1000000 800000

7 निवन नािशक िवभागात मनपा इमारत ची निवन
वाय रग व दु ती करणे. 2000000 800000

एकूण 'ड' 12288000 0 8188000

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

         ''क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

3) इमारत िव तुीकरण (संगणक कोड नं. - 2578)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'ड'- भाग सिमती/महासभेचे मंजरूी ा त तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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(र कम पये)

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

3) इमारत िव तुीकरण (संगणक कोड नं. - 2578)

1 राजीव गांधी भवन येथे िव तु िवषयक कामे करणे 2500000 1500000

2 2120002548 नािशक पवु व छ भारत अिभयांनाअंतगत
शौचालयांना िव तुीकरण करणे. 50000 50000

3 2120002528 नािशक पवु िवभागात मनपा इमारत ची निवन
वाय रग व दु ती करणे. 2500000 1500000

4 नािशक  प चम िवभागात मनपा इमारत ची निवन
वाय रग व दु ती करणे. 2500000 1500000

5 2120002590
  व छ भारत अिभयांन 2021 अंतगत नािशक
हरातील प चम िवभागात िविवध िठकाणी

सावजिनक शौचालयात िव तु यव था करणे.
70000 70000

6 नािशक पंचवटी िवभागात मनपा इमारत ची निवन
वाय रग व दु ती करणे. 2500000 2500000

7 2120002589
  व छ भारत अिभयांन 2021 अंतगत नािशक
हरातील पंचवटी िवभागात िविवध िठकाणी

सावजिनक शौचालयात िव तु यव था करणे.
70000 70000

8
मनपा सातपरु िवभागातील िविवध िठकाणी
असले या मनपा या इमारत चे निवन वायर ग व
दु ती करणे.

2500000 1500000

9 2120002521
मनपा नािशक रोड िवभागातील िविवध िठकाणी
असले या मनपा या इमारत चे निवन वायर ग व
दु ती करणे.

2500000 1500000

10 2120002584 नािशकरोड   17 मधील दसक हनमुान मंदीर व
गणपती मंदीर सभागह येथे िव तुीकरण करणे. 298561 298561

11 2120002557 नािशकरोड   20 मधील वयंिस द हॉलचे
िव तुीकरण करणे. 299820 299820

12 निवन नािशक िवभागात मनपा इमारत ची निवन
वाय रग व दु ती करणे. 2500000 1655000

13 निवन नािशक . .25 मधील हेडगेवार ाऊंड
येथील यायामशाळेचे िव तुीकरण करणे 300000 1000000

एकूण 'इ' 18588381 0 13443381

एकूण ('अ ते इ') 36556606 2360682 22474497

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 नािशक शहरात िविवध चौकात ािफक िस नल
यं णा बसिवणे. 5000000 5000000

एकूण 'इ' 5000000 0 5000000

एकूण ('अ ते इ') 5000000 0 5000000

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

4) िस नल िव तुीकरण (संगणक कोड नं. - 2579)

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

         ''क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

        ''ड'- भाग सिमती/महासभेचे मंजरूी ा त तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 मनपा इमारत म ये इपीबीए स िस टीम बसिवणे व
देखभाल दु ती करणे. 300000 300000

2 मनपा मु यालयाकिरता  इंटरनेट िलजलाईन
कने शन घेणे. 1000000 1000000

एकूण 'इ' 1300000 0 1300000

एकूण ('अ ते इ') 1300000 0 1300000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

5) दरु वनी िव तुीकरण (संगणक कोड नं. - 2580)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

         ''क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

        ''ड'- भाग सिमती/महासभेचे मंजरूी ा त तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2120002407
नािशक पवु िवभागीय काय लयात सीसीटी ही कॅमेरे
चाल ूकरणे व उपनगर हॉ पीटल येथे ीन टे ट सह
सीसीटी ही कॅमेरे बसिवणे.

230179 230179

2 2120002426 पंचवटी  िवभागीय काय लयाअंतगत ई- सिुवधा
क ाकिरता सी.सी.टी. ही. कॅमेरे बसिवणे बाबत. 104867 104867

3 2120002450
नािशक रोड िवभागीय काय लय इमारती या
पाक गम ये व मागील बाजसू सीसीटी ही कॅमेरे
बसिवणे.

218844 218844

4 2120002369
घनकचरा यव थानपन ि या के  िव होळी या
िठकाणी बसिवणेत आले या सीसीटी ही कॅमेराची
देखभाल दु ती करणे.

298000 100000 196510

एकूण 'अ' 851890 318844 531556

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 नािशक मनपा इमारतीम ये िविवध िठकाणी सी.सी.
टी. ही. बसिवणे. 2500000 2500000

एकूण 'ड' 2500000 0 2500000

1 मनपा इमारतीम ये सी सी टी ही बसिवणे. 5000000 5000000

2 नािशक पवु भागातील मनपा इमारतीम ये सी सी टी
ही बसिवणे. 500000 500000

3 नािशक प चम भागातील मनपा इमारतीम ये सी
सी टी ही बसिवणे. 500000 500000

4 पंचवटी िवभागातील िविवध मनपा इमारतीम ये सी
सी टी ही बसिवणे. 500000 500000

5 नािशक रोड िबटको हॉ पीटल येथील सीसीटी ही
कॅमे यांची देखभाल दु ती करणे. 295659 295659

6
सातपरू िवभगातील अमरधाम येथे ने दान
जनजागतृी ऑडीओ लप वाजिवणे कामी साऊंड
िस टीमची यव था करणे.

144423 144423

7
सातपरू . .9 िशवाजीनगर काबन नाका येथील
न याने बांध यात येणा या मनपा शाळेत सीसीटी ही
कॅमेरा िस टीमची सोय करणे.

1012767 1012767

एकूण 'इ' 7952849 0 7952849

एकूण ('अ ते इ') 11304739 318844 10984405

6) सरु ा यव था संगणकीकरण करणे (सी.सी.टी. ही. कॅमेरे / इतर सािह य खरेदी) (संगणक कोड नं. - 2852)

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

            ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

         ''क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 पंचवटी भाग . ३ ब साईनगर कािलका (थीम
पाक) उ ान येथे कारंजा बसिवणे 2500000 2500000

एकूण 'इ' 2500000 0 2500000

एकूण ('अ ते इ') 2500000 0 2500000

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

7)  निवन कारंजा बसिवणे (संगणक कोड नं. - 2581)
(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव

िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')
ाकलन र कम 

('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 
पावेतो अपे ीत 

खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1
नािशकरोड िवभागातील नवीन िबटको हॉ पीटल
इमारत स.नं.440(पी) 241(पी) येथे िव तु िवषयक
कामे करणे.(िव तु)

21170000 21170000

2 नािशकरोड नवीन िबटको हॉ पीटल स.नं.240(पी)
241(पी) वातानकुुलीत यं णा बसिवणे 45018000 1100000

3 नािशकरोड नवीन िबटको हॉ पीटल स.नं.240(पी)
241(पी) करीता िल ट बसिवणे 19040000 8000000

4 1820007900

पंचवटी िवभाग . . 03 मधीलस.नं. 211/1 पै. मंजरु
िवकास योजने मधील ना गहृासाठी आर ीत
असलेले आर ण . 114 पै. मनपा या ता यात
असले या समुारे 06 एकर जागेत नाटयगहृ बांधणे

221934000 80000000 98829000

5 1820007661 पंचवटी िवभाग . . 01 मधील केतकी सोसायटी
मागील खु या जागेत अ यािसका बांधणे. 4738000 3480000

6 1820006777
नािशकरोड . .22 मधील देवळालीगांव येथील
कु ती मैदानालगत द  मंिदरा समोरील जागेत
सभामंडप आिण अ यािसका बांधणे.

3373000 3373000

7

नािशकरोड . .20 देवळाली िशवार स.नं.122 (पै)
येथील मनपा अ यािसका इमारतीवर िव तु
िवभागामाफत बसिव यात येणा या सोलर िस टीम
करीता छत तयार करणे.

4092000 4092000

8 1820008619
नािशकरोड . .20 मधील के.एन.केला शाळेलगत
मनपा जागेत भाजी माकट करीता ओटे तयार करणे व
कं पाऊंड बांधणे.

10828000 945000

9 नािशक पवू िव. . . 30 मधील साईनाथनगर भाजी
माकट करीता लोखंडी  शेड उभारणे 2399000 2399000

10
नवीन नािशक िव. . .31 मधील पाथड  िशवार
गौळाणेरोड येथे मु लीम समाजाकरीता ाथनाहॉल व
व छतागहृ बांधकामाकरीता िव तु यव था करणे.

498000 498000

11 नवीन नािशक िव. . .25 मधील उंटवाडी
मशानभुमीचे िव तुीकरण करणे. 787000 200000 587000

12 नवीन नािशक िव. . .29 मधील अ यािसकेला
वाय रग करणे. 152000 152000

13 1820009107
पंचवटी िव. . .5 मधील दतनगर पिरसरात
समाजमंिदराचे वरील मज यात मिहलांसाठी
यायामशाळा बांधणे.

1920000 1820000 100000

14 2120001404
नािशकरोड देवळाली स.नं.240 पै., 241 पै. येथे
निवन हॉ पीटल इमारतीम ये एअर कंडीशन िस टीम
बसिवणे.

1100000 1100000

15 2120001403
नािशकरोड देवळाली स.नं.240 पै., 241 पै. देवळाली
िशवार येथील निवन मनपा हॉ पीटल म ये िल ट
बसिवणे.

8000000 8000000

एकूण 'अ' 345049000 92516000 143329000

8) इमारत बांधणे (संगणक कोड नं. - 2584)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)

 283



     

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव

िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')
ाकलन र कम 

('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 
पावेतो अपे ीत 

खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

8) इमारत बांधणे (संगणक कोड नं. - 2584)
(र कम पये)

1
नािशक प चम िवभागातील . .7 मधील
सौभागयनगर येथे मनपा या खु या जागेत अ यािसका
व वाचनालय बांधणे

4035000 3000000 1035000

एकूण 'ब' 4035000 3000000 1035000

1 नािशकरोड िवभागातील नवीन हॉ पीटलसाठी
अनषंुिगक कामे करणे व र ता करणे. 30000000 10000000

एकूण 'क' 30000000 0 10000000

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1
नािशकरोड िवभागातील निवन िबटको हॉ पीटल
स.न.240 पै 241 पै येथील ऑपरेशन िथएटर व इतर
िठकाणी वातानकुुलीत यं णा बसिवणे.

9500000 5000000

2 सातपरु िव, . . 8 मधील गंगापरुरोड आर ण
.241 स.नं.450 येथे नाटयगहृ बांधणे 80000000 10000000

3
नािशक प चम िवभागातील . .13 मधील संत
गाडगे महाराज दवाखाना (मोडकळीस)  नतुनीकरण
करणे

5000000 3500000

4 नािशक पवू िव. . . 30 मधील िशव कॉलनी येथील
मनपा अ यािसकेस फ नचर बाबतचे काम करणे 2000000 1000000

5 नािशक पवू िव. . .30 मधील स.नं.881 मधील
अँमेिनटी पेसमधे सां कृितक क  बांधणे 20000000 5000000

6

नािशक प चम िवभागातील . . 13 मधील व.
पंडीतराव खैरे अ यािसका लगत आरसीसी इमारत
बांधनु जनुी अ यािसका व निवन अ यािसका एक
करणेबाबत

5500000 3400000

7
नािशक पवु िवभागातील . .15 मधील लॉट
नं.242 येथे पवु िवभागासाठी येथे मनपाची शासकीय
इमारत बांधणे.

50000000 5000000

8 नािशक महागनरपािलका मु यालय राजीव गांधी भवन
महासभा सभागहृाचे नतुनीकरण करणे 20000000 5000000

9 नािशक महागनरपािलका मु यालय राजीव गांधी भवन
ितस या मज यावर िमट ग हॉल तयार करणे 2000000 1000000

10
नािशक महानगरपािलका मु यालय राजीव गांधी भवन
मधील िविवध िवभागासाठी काय लयीन फ नचर
परुिवणे

2500000 1500000

11 नािशक प चम िवभागातील िवभागीय काय लय
शासिकय इमारतीस फ नचर करणे 2500000 1500000

12 पंचवटी . .02 मधील नांदरु राजवाडा येथील
अ ती वातील सभागहृाचा वरचा मजला बांधणे. 7500000 5000000

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव

िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')
ाकलन र कम 

('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 
पावेतो अपे ीत 

खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

8) इमारत बांधणे (संगणक कोड नं. - 2584)
(र कम पये)

13 नािशकरोड िवभागातील निवन हॉ पीटलला अितरी त
एअर कंडीशन यव था करणे. 21169825 7500000

14 2120002576
निवन नािशक . .27 मधील अ वन नगर से टर
डी मधील मनपा या खु या जागेत अ यािसका
(फ नचरसह) बांधणी िव तु िवषयक कामे करणे बाबत

241316 100000 231316

15 . .13 मधील संत गाडगे बाबा दवाखाना तोडुन
न याने बांधणे 12500000 100000 4900000

16 ना.प.ु .क.14 मधील घास बाजार येथील मनपा शाळा
इमारतीचे व अ यािसकेचे नतुनीकरण करणे. 12500000 100000 7000000

17 ना. प.ुिव. . .30 मधील चेतनानगर स.नं. 891/54
येथे जे ठ नागरीकांसाठी िव ं गळा क  बांधणे 2500000 100000 2000000

18
नािशक पवु . .23 मधील इंिदरानगर येथील मनपा
वाचनालय इमारत (सव मक वाचनालय) येथे िविवध
कामे करणे

2200000 100000 2100000

एकूण 'इ' 257611141 500000 70631316

एकूण ('अ ते इ') 636695141 96016000 224995316
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1820005288
अशोका माग साठी फुटपाथ िड हायडरचे काम करणे

39178000 6086000 10000000

2
सातपरू भाग .10 मधील िव वासनगर
पिरसरातील िविवध डांबरी र यांचे अ तरीकरण
करणे.

6409000 200000 3409000

3 1820007131

नािशकरोड िवभागातील िविवध भागातील न याने
िवकिसत झाले या अिभ यासातील कॉलनी र यांचे
खडीकरण व खडीकरण झाले या कॉलनी र यावरर
डांबरीकरण करणे

79094000 36351000

4 1820007627

नवीन नािशक िवभागातील िविवध भागातील
न याने िवकिसत झाले या अिभ यासातील कॉलनी
र यांचे खडीकरण व खडीकरण झाले या कॉलनी
र यावर डांबरीकरण करणे

215130000 13000000 2961000

5 1820007113

सातपरु िविवध भागातील न याने िवकिसत
झाले या अिभ यासातील कॉलनी र यांचे
खडीकरण व खडीकरण झाले या कॉलनी र यावर
डांबरीकरण करणे.

101493000 2900000 52000

6 1820007109
सातपरु िवभागातील एम.आय.डी.सी.वसाहती मधील

जु या डांबरी र यांचे अ तरीकरण करणे
165742000 2000000 339000

7 1820007105
नवीन नािशक िवभागातील अंबड एम.आय.डी.सी.
वसाहतीतील जु या डांबरी र यांचे अ तरीकरण
करणे

114964000 7166000

8 1820007163

पंचवटी िवभागातील  भागातील न याने िवकिसत
झाले या अिभ यासातील कॉलनी र यांचे
खडीकरण व खडीकरण झाले या र याची
ं दीवाढवनू मजबतुीकरण करणे व पावसाळी पाईप

लाईन टाकणे.

271256000 500000

9

नािशकरोड . .20 मधील झवेरी कॉलनी येथील
जु याजागेस उवरीत क पाऊड वॉलगेट क न
आतील सामािजक सभागहृाकरीता व छतागहृाची
यव था करणे.

437000 437000

10 1820008362
पंचवटी . .1 व 2 मधील हस ळ आडगांव

र याचे ं दीकरण क ण डांबरीकरण करणे.
238935000 50000000 70000000

11 1820008365
पंचवटी िवभागातील भाग . 02 मधील िविवध
कॉलनी र यांचे खडीकरण / डांबरीकरण /
अ तरीकरण करणे.

82277000 15000000 6991000

12 1820008377
पंचवटी िवभागातील भाग . 03 मधील िविवध
कॉलनी र यांचे खडीकरण / डांबरीकरण /
अ तरीकरण करणे.

62344000 10091000

13 1820008364
पंचवटी िवभागातील भाग . 01 मधील िविवध

कॉलनी र यांचे डांबरीकरण / अ तरीकरण करणे.
62128000 30000000 5513000

14

नािशक पवु िवभागातील . . 23 मधील रॉयल
कॉलनी, एस. बी. आय. कॉलनी, जयिदपनगर,
रेहनमूा शाळा पिरसर, िम लतनगर, टागोरनगर इ.
कॉलनीचे अ तरीकरण करणे.

56214000 1762000

9) र ते बांधणे (संगणक कोड नं. - 2585)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

9) र ते बांधणे (संगणक कोड नं. - 2585)
(र कम पये)

15 1820008374

नािशक पवु िवभागातील . . 15 मधील काठे
ग ली िस नल ते सोनजेमाग 18 मी.  डी.पी. र ता
ं दीकरण क न डांबरीकरण करणे व िविवध

पिरसरातील कॉलनी र यांचे अ तरीकरण करणे.

55101000 26873000

16 1820008368

नािशक पवु िवभागातील . . 16 मधील िविवध
कॉलनी र याचे अ तरीकरण करणे व नािशक पणेु
महामाग ते आनंदनगर, डॉ. बज चौक ते उपनगर,
मकरंद कॉलनी पयत या मु य र याचे
िव तारीकरण क न डांबरीकरण करणे.

52520000 17495000

17 1820005854
सातपरू िवभागातील . . 26 मधील िविवध
पिरसरातील र ते मजबतुीकरण, डांबरीकरण,
ं दीकरण, अ तरीकरण करणे.

52058000 30000000 22058000

18 1820008443

निवन नािशक िवभागातील भाग .31 मधील
िविवध कॉलनी र यांचे खडीकरणावर डांबरीकरण
करणे व वासन टोयोटा शो म ते गामणे मळा मैदान
व जनुी धनल मी शाळा ते पाणीनी सोसा. र ता
ं दीकरण करणे.

52564000 20000000 9294000

19 1820008407
निवन नािशक िव. . . 27 मधील िविवध कॉलनी
पिरसरातील र यांचे खडीकरण व खडीकरण
झाले या र यांवर डांबरीकरण करणे.

52237000 8861000 1000000

20 1820008351
पंचवटी िवभागातील भाग . 06 मधील

हनमुानवाडी येथील र यांचे का ँ ीटीकरण करणे.
4048000 4048000

21 1820008379

निवन नािशक िवभाग . .29 मधील शभुम पाक
जं शन ते उ म नगर कॉलेज ते बु द िवहार पयत
र ता ं दीकरणासह अ तरीकरण क न साईड
प ीला पे हर लॉक बसिवणे.

2860000 929000

22

पंचवटी िवभागातील . . 05 मधील राजपाल

कॉलनी र याचे खडीकरण व काकड मळा,

शदेनगर येथील र याचे डांबरीकरण करणे.

1944000 1000000 503000

23 1820008395

निवन नािशक . .24 मधील स.नं992 (पै),
स.नं993 (पै), स.नं994 (पै), खोडे मळा ते सर वती
गलुाबराव पाटील िव ालय पावेतो 18 मी. ं दीचा
डी.पी. र ता िवकसीत करणे.

52237000 15000000 20788000

24 1820008426
निवन नािशक . .24 मिधल िविवध कॉलनी
पिरसरातील खडीकरणाचे र ते डांबरीकरण व
अ तरीकरण करणे.

49978000 10000000 11619000

25 1820008600
नािशक प चम िवभागातील . . 12 मधील
िविवध पिरसरातील मु य र ते व कॉलनी र यांचे
डांबरीकरण करणे.

44629000 11307000

26 1820008809
नािशक प चम िवभागातील . . 7 मधील िविवध
पिरसरातील मु य र ते व कॉलनी र यांचे
डांबरीकरण करणे.

45212000 19180000

27 1820008384

नािशकरोड िवभागातील . . 19 मधील िविवध
कॉलनी भागातील खडीकरण झालेले र ते
डांबरीकरण करणे व खराब झालेले डांबरीकरणाचे
र ते अ तरीकरण करणे.

43237000 15000000 19695000

28 1820008405

सातपरू िवभागातील . . 9 मधील िविवध
िठकाणचे र ते खडीकरण करणे, खडीकरणावर
डांबरीकरण करणे, डांबरीकरण र ते अ तरीकरण
करणे.

41679000 10000000 601000
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29 1820008386

नािशकरोड िवभागातील . . 21 मधील िविवध
कॉलनी पिरसरातील िवकिसत झालेले र ते
खडीकरण करणे, खडीकरण झालेले र ते
डांबरीकरण करणे व खराब झालेले डांबरीकरणाचे
र ते अ तरीकरण करणे.

40200000 10000000 4750000

30 1820008409

पंचवटी िवभागातील . . 04 मधील दडोरीरोड ते
वामी सोसा. कॅनाल ॉ सग पयत तसेच

अ टिवनायक नगर येथील िवकास योजना र ता
खडीकरण करणे व अनसुयानगर, लामखेडे मळा,
हमालवाडी व इतर भागातील र ते डांबरीकरण करणे.

36879000 30000000 882000

31 1820008385

नािशकरोड िवभागातील . . 20 मधील िविवध
कॉलनी पिरसरातील िवकिसत भागातील र ते
खडीकरण करणे, र ते बांधणे खडीकरण झालेले
र ते डांबरीकरण करणे व खराब झालेले
डांबरीकरणाचे र ते अ तरीकरण करणे.

36801000 15000000 15394000

32 1820008396

निवन नािशक . .28 मधील स न नगर, िसडको
योजना .6, बंदावणे नगर येथील खडीचे र ते
डांबरीकरण करणे व िविवध कॉलनी परीसरातील
र ते अ तरीकरण करणे.

35266000 10000000 19720000

33 1820008383

नािशकरोड िवभागातील . . 18 मधील िविवध
कॉलनी भागातील खडीकरण झालेले र ते
डांबरीकरण करणे व खराब झालेले डांबरीकरणाचे
र ते अ तरीकरण करणे.

34049000 5839000

34 1820008369

नािशक पवु िवभागातील . . 14 मधील खडकाळी
िस नल ते सारडा सकल ते मुंबई नाका या मु य
र याचे व िविवध कॉलनी पिरसरातील डांबरी
र यांचे अ तरीकरण करणे.

32684000 9773000

35 1820008387

नािशकरोड िवभागातील . . 22 मधील िविवध
कॉलनी पिरसरातील िवकिसत झालेले र ते
खडीकरण करणे, खडीकरण झालेले र ते
डांबरीकरण करणे व खराब झालेले डांबरीकरणाचे
र ते अ तरीकरण करणे.

28930000 5000000 15379000

36 1820008389
सातपरू िवभागातील . . 8 मधील िविवध

परीसरातील र ते अ तरीकरण करणे
26444000 7800000 27000

37 1820008406

निवन नािशक िवभागातील भाग .25 मधील
िविवध कॉलनी पिरसरातील र ते खडीकरण करणे,
डांबरी र ते अ तरीकरण करणे व सखाराम सोसा,
कामटवाडागांव यामु य र याचे ं दीकरण क न
डांबरीकरण करणे.

25833000 2000000 600000

38 1820008399
सातपरू िवभागातील . . 11 मधील िविवध
िठकाणचे र ते ं दीकरण, डांबरीकरण व
अ तरीकरण करणे.

22472000 10000000 1748000

39 1820008382

नािशकरोड िवभागातील . . 17 मधील िविवध

िवकिसत कॉलनी भागातील र ते खडीकरण करणे,

खडीकरण झालेले र ते डांबरीकरण करणे व खराब

झालेले डांबरीकरणाचे र ते अ तरीकरण करणे.

22078000 5000000 8468000
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40 1820008378

नािशक प चम िवभागातील . . 13 मधील
गडकरी चौक ते शगाडा तलाव व इतर िठकाणचे
मु य र ते तसेच का हेरीवाडी, वट  कॉलनी इ.
कॉलनी र ते डांबरीकरण करणे.

18133000 6188000

41 1820008450

पंचवटी िवभाग . . 06 मधील मखमलाबाद र ता
च हाणके टॉवस ते पांझरापोळ पयत व चचबन पलु
ते मखमलाबाद र ता पयत ं दीकरण करणे
का ँ ीटीकरण करणे.

14813000 10063000

42 1820008408

निवन नािशक िवभागातील भाग .29 मधील
िविवध कॉलनी पिरसरातील र ते अ तरीकरण करणे
व क तरुी वट ते सोनवणे लास र ता ं दीकरण
करणे.

17098000 3000000 313000

43 1820008388

पंचवटी िवभागातील भाग मांक. 06 मधील
मखमलाबाद मातोरी िशव र याचे खडीकरण क न
डांबरीकरण करणे व सळेुवाडी र याचे अ तरीकरण
करणे.

16316000 7121000

44 1820008448
सातपरु . .26 द  मंदीर हाया केवल पाक ते
खान बंग या पावेतो र ता ं दीकरण व मजबतुीकरण
करणे.

29442000 10000000 10119000

45
नािशकरोड . . 22 मधील िविवध िठकाणाचे र ते

का ँ ीटीकरण करणे.
21129000 5000000 11833000

46
नािशकरोड . .17 मधील छ पती नगर आढाव
नगर व िशवांकुर रो हाऊस येथील र ते का ँ ीट
करणे.

1359000 1359000

47
नािशकरोड . .18 म ये पपळप ी रोड लगत मोरे
मळा बालाजीनगर जवळ येथे खडीकरणाचा र ता
तयार करणे.

729000 729000

48
नािशक पवु . .23 मधील साईनाथ नगर चौक ते
गो वदनगर अंडपास पावेतो डी.पी.र यांचे ं दीकरण
व फॅन गचे डांबरीकरण करणे बाबत

31131000 6005000 2500000

49
नािशकरोड . . 17 सायखेडारोड वरील इंिदरागांधी
पतुळा ते हसोबा महाराज मंदीरया मु य र यावर
पाथवे तयार करणे.

7866000 1000000 6866000

50 1820008442
निवन नािशक िवभाग . . 29 उ मनगर,
तोरणानगर नाला, लोकमा यनगर, आनंदनगर
पिरसरातील र ते का ँ ीट करणे.

13451000 4516000 2000000

51 1820008519

नािशक पवु . .14 मधील यंबक दरवाजा पोलीस
चौकी खडकाळी हॉटेल कोकणी दरबार व घास
बाजार पिरसरातील गटारी दु ती क न र यांचे
का ँ ीटीकरण करणे

7788000 6000000 1788000

52 1820008472
पंचवटी िवभाग . . 06 मधील ांतीनगर येथील

मु य र याचे का ँ ीटीकरण करणे.
4244000 4244000

53 1820008690
नािशक प चम . .13 मधील चमकार लेन
पठाणपरुा येथील गटार दु ती क न र ता
का ँ ीटीकरण करणे.

1153000 584000

54 1820008830

सातपरु . .11 सातपरु गावठाण छ पती िशवाजी

मंडई या उ र व दि णबाजु या र याचे व सातपरु

गाव ठाण मधील इतर र यांचे का ँ ीटी करण करणे.

6665000 1800000 96000
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55
सातपरु . . 08 गंगापरुरोड ते चांदशी पलुापयत

आनंदवली गांवातील र ता का ँ ीटकरणे.
14970000 1000000

56 1820008809
नािशक प चम . .12 मधील उ कषनगर येथील
पा या याटाकी समोरील र ते खडीकरण क न
डांबरीकरण करणे.

3914000 1870000

57
नािशकरोड . .21 मधील गावळीवाडाऔटे
नगरजवळील र ता तसेच भागातील छोटे-छोटे र ते
खडीकरण क न का ँ ीटी करण करणे.

2030000 2030000

58
सातपरु िव. . .10 मधील िविवध िठकाणचे र ते
खडीकरण करणे, खडीकरणावर डांबरीकरण करणे
व डांबरी र ते अ तरीकरण करणे बाबत.

29995000 15000000 8648000

59 1820008612

नािशकपवु . .14 मधील चौकमंडई कारंजा ते
बागवानपरुा महा मा फुलेपतुळा, महाल मी
चाळपावेतो पिरसरातील गटारी दु ती क न र ते
का ँ ीटी करण करणे.

5648000 2000000 3648000

60 1820008870
निवन नािशक . .31 मधील पाथड  गौळाणे रोड,

मजबतुीकरणासह अ तरीकरण करणे.
47498000 8000000 7000000

61 1820008473
पंचवटी . .05 मधील नविनम ण चौक
मखमलाबाद नाका पिरसरातील िविवध र ते
का ँ ीटीकरण करणे.

5762000 5762000

62 1820008489
पंचवटी . .05 मधील जाणता राजा कॉलनी मु य
र ता व कॉलनी र या या साईडप ीला पे हर लॉक
बसिवणे.

3798000 3798000

63
नािशकरोड . .17 मधील स त ृंगी नगर येथील
खु या जागेचे कं पाऊड दु ती क न पावसाळी
गटार टाकणे व र ता का ँ ीट करणे.

2682000 2682000

64 1820008815
निवन नािशक . .27 मधील भा पद से टर

मधील खराब झाले या र याचे का ँ ीटीकरण करणे.
977000 46000

65 1820008879
पंचवटी . .04 मधील आिद यकंुज पिरसरातील

र ते का ँ ीटीकरण करणे.
1907000 1907000

66
निवन नािशक भाग .29 बु दिवहार ते  सट
लॉरे स पावतो र याचे ं दीकरण करणे  व
पावसाळी  गटार  टाकणे

4073000 4073000

67
निवन नािशक िवभाग भाग .31 मधील पाथड
फाटा ते पाथड  गावापयत िड हायडरसह र ता
ं दीकरण क न सशुोिभकरण करणे.

9919000 4910000

68
सातपरू िवभागातील . . 26 मधील बसेरा पाक

मधील र याचे का ँ ीटी करण करणे.
3021000 3021000

69
पंचवटी िवभागातील . . 04 मधील िविवध

िठकाणी िदशादशक / मािहती दशक फलक बसिवणे.
2490000 2000000 490000

एकूण 'अ' 2717542000 591717000 316681000

1 1820008798
निवन नािशक . .28 मधील गजपु प कॉलनी व
योगे वर अपाटमट येथील कॉलनी  खडीचे र ते
डांबरीकरण करणे अ तरीकरण करणे.

2615000 2615000

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

9) र ते बांधणे (संगणक कोड नं. - 2585)
(र कम पये)

2

नािशकरोड . .17 मधील स त ृंगी नगर,
मंगलमु  नगर, चंपा नगरी, आदशनगर,
ि मघरकुल, ल मणनगर इ. भागातील अंतगत
र यांचे अ तरीकरण क न र ते िवकसीत करणे.

47332000 20000000 27332000

3 1820008637
सातपरू िवभाग . . 10 मधील िव वासनगर,
संभाजीनगर, राधाकृ णनगर, अशोकनगर
पिरसरातील िविवध र यांचे का ँ ीटीकरण करणे.

8010000 1350000 80000

4 1820010064
पंचवटी िव. . .4 मधील िदडोरीनाका ते तारवाला
चौफुली पयत र या या दभुाजकास से टी ि ल
(सशुोिभकरण) करणे

118010031 11810000

एकूण 'ब' 175967031 23965000 39222000

1
पंचवटी . .04 मधील वामी सोसायटी मागे 
कॅनॉल डी.पी. रोड ॉ सग वर आर.सी.सी. पलु 
बांधणे.

5752000 4000000 1752000

2
नािशक महानगरपािलका अंतगत पंचवटी 
िवभागासाठी रा ीय फेरीवाला धोरण (हॉकस झोन) 
अंतगत िविवध िठकाणी मागदशक फलक बसिवणे.

797000 797000

3
सातपरू भाग .10 मधील िव वासनगर 
पिरसरातील िविवध डांबरी र यांचे अ तरीकरण 
करणे.

29996000 20000000

4 नािशकरोड . . 17 मधील छ पती नगर येिथल 
र ते कािँ ट करणे 1000000 1000000

5 नािशकरोड . . 17 मधील स त ृंगी नगर येथील 
र ता कािँ ट करणे 600000 600000

6 नािशकरोड . . 17 मधील आढाव नगर व 
िशवांकुर रो-हाउस येिथल र ते कािँ ट करणे. 800000 800000

7 नािशकरोड . . 17 मधील महाल मीनगर ते ी. 
हरी लॉ स 18.00 मी डी.पी. रोड िवकसीत करणे 1000000 1000000

8 नािशकरोड . . 19 मधील एकलहरा रोड साधना 
ए यकेुशन कुल लगतचा र ता खडीकरण करणे. 1500000 1500000

9
नािशकरोड . .19 मधील िस नर फाटा सकल 
उ ाणपलुालगत ते आ पासाहेब अ रगळे मळा जनुा 
ओढा रोड िवकिसत करणे.

40000000 30000000

10
नािशकरोड . .19 मधील एकलहरा रोड जकात 
नाका ते गोरेवाडी यायामशाळा पावेतो  रोड 
िवकिसत करणे.

40000000 30000000

11
निवन नािशक िवभाग भाग .31 मधील नांदरु 
पानवट र ता मजबतुीकरण क न का ँ ीटीकरण 
करणे.

34077000 30000000

12 निवन नािशक िवभाग भाग .31 मधील  दाढेगांव 
र ता मजबतुीकरण क न का ँ ीटीकरण करणे 40181000 22100000

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

9) र ते बांधणे (संगणक कोड नं. - 2585)
(र कम पये)

13

पंचवटी िवभागातील . . 06 मधील वामी 
िववेकानंद नगर स.नं. 414/2बी/3सी आिण 
562/2बी/ 415/2 म ये ना या लगत िरटे नग वॉल 
बांधणे व बॉ स क वट बांधणे.

8744000 8744000

14 सातपरु . .26 अंबड लकरोड ए लो पॉईंट ते 
चुंचाळे गावठाणातील डी.पी.र ता ं दीकरण करणे. 19993000 15000000

15
सातपरु िव. . .8 काळेनगर, गलुमोहर कॉलनी 
िववेकानंद नगर इ. पिरसरातील र याचे 
अ तरीकरण करणे.

5000000 5000000

16 नािशक पवु िव. . .30 मधील   ीजयनगर 
अनसुया बंग या जवळील साईडप ी िवकिसत करणे 716000 710000

17

नािशकरोड . .19 मधील  कृ णा कॉलनी, 
ओमसाई नगर, िवजय नगर, मराठा कॉलनी, उ वल 
कॉलनी, उ वल कॉलनी, भगवा चौक ते चेहडी 
पंप ग पयतचा र ता व पिरसर , जाधव व ती 
चाडेगाव पयतचा र ता, सातपतेु मळा ते चाडेगाव 
मळा पयत अ वनी कॉलनी पिरसर सामनगावरोड 
येथील गाडेकर मळा आदी िठकाणचे र ते खडीकरण 
व डांबरीकरण करणे.

25000000 15000000

18
निवन नािशक . .29 मधील नािशक मचट बकँ ते 

ीिनवास जनरल टोअस पावेतो र याचे ं दीकरण 
क न पे हर लॉक बसिवणे.

2000000 2000000

19
नािशक पवू िव. . . 14 मधील  कमोद रोड ते 
आझाद चौका पयत गटार दु त क न र ता 
का ँ ीटीकरण करणे .

8500000 8500000

20
नािशक पवू िवभागातील  िमरवणकु माग  मधील 
मौलाबाबा तालीम ते अ दलु हमीद चौक पावेतो 
का ँ ीटीकरण करणे

21000000 15000000

21 नािशक पवू िव. . . 15 मधील िविवध कॉलनी 
र याचे अ तरीकरण करणे. 15000000 12500000

22
नािशक पवू िव. . . 15 मधील रा ीय महामाग 
वडाळा ना यापासनु स हस रोड ते नासड  नदी 
पयत वडाळा रोड पयत र याचे डांबरीकरण करणे.

25000000 20000000

23
नािशक पवू िव. . .15 मधील ल मी नारायण पलु 
ते मे ो मॉल पयत सोनजे माग स र ता दभुाजक 
टाकणे.

7500000 7500000

24

नािशक पवू िव. . .16 मधील डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर चौक, भाऊ बंगला ते इंिदरा गांधी लम 
पयतचा साळवे मळया पयतचा मु य र ता िवकिसत 
करणे.

10500000 10000000

25
नािशक पवु िव. . .16मधील ीकृ णनगर, 
सोनजेनगर, शांती पाक,व डॉ. बज चौक ते मकरंद 
कॉलनी पावेतो 18 मी. डीपी र ता िवकिसत करणे

21500000 17500000

26
नािशक पवू िव. . .16 मधील ि मिसटी चौक ते 
टाकळी गावापयत डी.पी.र यास र ता दभुाजक व 
फुटपाथ िवकिसत करणे.

5000000 5000000
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')
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31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

9) र ते बांधणे (संगणक कोड नं. - 2585)
(र कम पये)

27
नािशक पवू िव. . .23 मधील साईनाथ चौक ते 
पनुा रोड पावेतो संत सावता माळी माग र याचे 
ं दीकरण व डांबरीकरण करणे

30000000 15000000

28

नािशक पवू िव. . .23 मधील डीजीपीनगर, 
टागोरनगर, क पत नगर साईनाथ नगर, इंिदरा नगर, 
कमोद नगर िवनय नगर इ. पिरसरातील उवरीत र ते 
अ तरीकरण करणे

45000000 25000000

29
नािशक पवू िव. . .23 मधील खोडे नगर, झेडपी 
कॉलनी, एस.बी.आय.कॉलनी, इ. िविवध 
पिरसरातील र ते डांबरीकरण करणे.

30000000 20000000

30
नािशक पवू िव. . .23 मधील सावतामाळी माग ते 
िशवाजी चौक घरकुल पयत 18 मी  डी.पी. र ता 
िवकिसत करणे.

20000000 17500000

31
नािशक पवू िव. . . 30 मधील राणेनगर बोगदा ते 
इंिदरा नगर जनुी पोलीस चौकी पयत डीपी र याचे 
डांबरीकरण व फुटपाथ िड हायडरचे काम करणे

25000000 22500000

32 नािशक पवू िव. . . 30 मधील पेठेनगर र याचे 
ं दीकरण व डांबरीकरण करणे 25000000 22500000

33
नािशक पवू िव. . .30 मधील ेनेज कामामळेु 
खराब झालेला वडाळा गावातील का ँ ीट र ते 
िवकिसत करणे.

10000000 10000000

34
नािशक पवू िव. . .30 मधील वडाळा चौफुली ते 
रिवशंकर माग यांना जोडणारा डी.पी.र ता िवकिसत 
करणे.

10000000 7500000

35
नािशक पवू िव. . .30 मधील अशोक हॉ पीटल ते 
मनपा मटँ नटी होम पयत डी.पी. र ता िवकिसत 
करणे.

10000000 7500000

36 नािशक पवू िव., . .30 मधील खडीकरण केले या 
र यावर डांबरीकरण करणे. 10000000 7500000

37 नािशक पवू िव. . .15 मधील नशॅनल हायवे ते 
नासड  नदीपयत पखालरोड िवकिसत करणे. 25000000 20000000

38
नािशक प चम िवभागतील . .07 मधील पंिडत 
कॉलनी येथील कॉलनी र यास फुटपाथ नतुणीकरण 
 करणे

2000000 1750000

39 नािशक प चम भाग .7 मधील मरुकुटे कॉलनी 
येथील कॉलनी र ते डांबरीकरण करणे 2500000 2500000

40

नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील 
सहदेवनगर च हाण कॉलनी तसेच गु द  नगर येथे 
भुयारी गटार पाईप लाईन टाक यामळेु र ता 
खडीकरण क न दु ती करणे

4500000 4000000

41
नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील 
एम हीपी इंिज. कॉलेज ते कै वसंत पवार चौक 
पयतचा र यास फुटपाथ तयार करणे

5000000 5000000
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
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9) र ते बांधणे (संगणक कोड नं. - 2585)
(र कम पये)

42

नािशक प चम िवभागातील . .07 मधील 
स त ृंगी कॉलनी िगतांजली कॉलनी व इतर िठकाणी 
िविवध केबल लाईन टाक यामळेु फुटपाथ खराब 
झा याने दु ती क न पे हर लॉक बसिवणे

1500000 1500000

43
नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील 
गु द नगर राठीआमराई ते  चोपडा लॉ स पयतचा 
डी.पी. र ता िवकिसत करणे.

6000000 6000000

44 नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील 
मािणक नगर येथील कॉलनी र ते डांबरीकरण करणे 6000000 6000000

45
नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील 
िकलबील शाळे समोरील र यालगत फुटपाथ 
दु ती करणे.

1500000 1500000

46
नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील 
चैत यनगर येथील गोदावरी नदी या संल न र ता 
िवकसीत करणे

3500000 3500000

47
नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील द  
चौक ते सयुोजीत गाडन पयत  र या या दतुफ  
पे ह ग लॉक टाकणे

1500000 1500000

48

नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील 
शालीमार सोसा ते िवसे चौक व ीरंगनगर नवकार 
सोसा अ फा सोसा कॉलनी पयत र या या दतुफ  
पे ह ग लॉक टाकणे

2500000 2500000

49
नािशक प चम िवभागातील . .07 मधील 
आकाशवाणी भाजी माकट चौक ते आकाशवाणी 
क ापयत या र यास फुटपाथ तयार करणे

2000000 2000000

50
नािशक प चम िव. . .7 मधील जेहान सकल 
नेल कर चौक ते अयो या चौक र ता ं दीकरण , 
डांबरीकरण करणे.

20000000 15000000

51 नािशक प चम िव. . .7 मधील चोपडा लॉ स ते 
वसंत पवार चौकापयत र याचे अ तरीकरण करणे. 15000000 15000000

52

नािशक प चम िवभागातील . . 12 मधील 
दि णमखुी हनमुान मंिदर ,िरमांड होम ,उंटवाडी रोड 
ते िम लद नगर पावेतो 24 िङपी. िम.र ता िवकिसत 
करणे

12500000 10000000

53
नािशक प चम िवभागातील . . 12 मधील  
कृषीनगर क पना नगर  व शरणपरु गावठाण इ. 
कॉलनी र ते अ तिरकरण करणे

8000000 8000000

54
नािशक प चम िवभागातील . . 12 मधील राका 
कॉलनी, कोतवाल पाक, गु तावाडी काकतकर 
हॉ पीटल पिरसरातील र ते डांबरीकरण करणे

12500000 10000000

55
नािशक पा चम िवभागातील . . 12 मधील 
महा मा नगर येथील र ते डांबरीकरण क न पे हर 
लॉक बसिवणे

12500000 10000000

56 नािशक प चम िवभाग . .13 मधील दरबार रोड 
गटार दु त क न र ता का ँ ीट करणे 2500000 2500000
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57
नािशक प चम िवभाग . .13 मधील संभाजी 
चौक ते डगरअळी सावजिनक शौचालय पयत गटार 
दु त क न र ता का ँ ीट करणे

2000000 2000000

58 नािशक प चम िवभाग . .13 मधील बालाजी 
कोट  येथील संर ण भत बाधनु  र ता का ँ ीट करणे 2000000 2000000

59
नािशक प चम िवभाग . .13 मधील बधुवार पेठ 
पा याची टाकी जवळील जाधव यांचे घराजवळ  
येथील गटार दु त क न र ता का ँ ीट करणे

1500000 1500000

60
नािशक प चम िवभाग . .13 मधील गजराज 
चौक ते िशरीष कुमार चौक गटार दु त क न 
र ता का ँ ीट करणे

3500000 3500000

61
नािशक प चम िवभाग . .13 मधील  िशरीष 
कुमार चौक ते िशतळा देवी मंिदरा पयत  गटार 
दु त क न र ता का ँ ीट करणे

4000000 4000000

62
नािशक प चम िवभाग . .13 मधील मोदके वर 
मंिदर ते आसराची वेस ते राणा ताप यायाम शाळा 
पयत  गटार दु त क न र ता का ँ ीट करणे

3000000 3000000

63
नािशक प चम िवभाग . .13 मधील बधुवार पेढ 
ते देशपांडे ग ली गटार दु त क न र ता का ँ ीट 
करणे

2000000 2000000

64
नािशक प चम िवभाग . .13 मधील वावरे लेन 
नेह  चौक येथील गटार दु त क न र ता का ँ ीट 
करणे

1000000 1000000

65

नािशक प चम िवभाग . .13 मधील गणेशटेक 
सावजिनक शौचालय पासनु ते गायकवाड यांचे 
घरापयत (रेणकुा टोअस) येथील गटार दु त 
क न र ता का ँ ीट करणे

1000000 1000000

66
नािशक प चम िवभागातील . . 13 मधील 
पणवती हनमुान मंिदर ते कंुभारवाडा चढा र ता 
का ँ ीट करणे करणे

4000000 4000000

67
नािशक प चम िवभागातील . . 13 मधील 
पंचशीलनगर रॉयल हेरीटेज व गंजमाळ िस नल 
पयतचा र ता िरसरफे सग  करणे

2000000 2000000

68
नािशक प चम िवभाग . .13 मधील पंचशील 
नगर व मीकनगर येथील भुगयो िवभागामाफत 
तोडलेले र यांचे का ँ ीटीकरण  करणे

5000000 5000000

69
नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील ेनेज 
पाणी परुवठा िव तु व केबल टाकणेकिरता खोदलेले 
र ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे

5000000 5000000

70
नािशक प चम िवभागातील . . 12 मधील ेनेज 
पाणी परुवठा िव तु व केबल टाकणेकिरता खोदलेले 
र ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे

7500000 7500000

71 नािशक प चम िव. . .12 मधील राहुल नगर 
येथील र याचे डांबरीकरण व का ँ ीटीकरण करणे. 5000000 5000000
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72
पंचवटी . .01 मधील िनसगनगर, हाडा कॉलनी, 
हस ळ गावाजवळचे र ते व िवनायकनगर येथील 

खडीकरण झालेले र ते डांबरीकरण करणे.
20000000 10000000

73 सातपरु िव. . .8 काळे नगर 1 व गणेश नगर 
इ यादी र ते िरसरफे सग करणे. 15000000 10000000

74

पंचवटी . .01  मधील दडोरीरोड ते ए.टी. पवार 
आ म शाळेपय तचा डी.पी. र ता, ओंकारनगर 
मु य र ता व िरलायंस पे ोलपंप ते िनसगनगर 
पयतचा ं दीकरण झाले या र याचे  डांबरीकरण 
करणे.

25000000 10000000

75 पंचवटी . .01  मधील कलानगर पिरसरातील र ते 
अ तरीकरण करणे. 16200000 10000000

76 पंचवटी िव. . .1 मधील िकशोर सयुवंशी माग 
ं दीकरण क न डांबरीकरण करणे 30000000 15000000

77

पंचवटी . .02  मधील िबडी कामगार नगर, 
गंगो ी िवहार, पोिलस कॉलनी, िदगंबर सोसोयटी, 
अमतृधाम परीसर,िवदभ नगर, संत सावतामाळीनगर 
इ. पिरसरातील खराब झाले या डांबरी र यांचे 
अ तिरकरण तसेच खडीकरण झाले या र यांचे 
डांबरीकरण करणे.

20000000 15000000

78
पंचवटी िवभाग . .2 मधील भुजबळ 
नॉलेजिसटीकडे जाणा-या र याचे  अ तरीकरण 
करणे.

14000000 10000000

79 पंचवटी िव. . .2 मधील नांदरु मानरु येथील खराब 
झाले या र याचे अ तरीकरण करणे. 15000000 10000000

80
पंचवटी िवभागातील . .2 कोणाक नगर, ीराम 
नगर , समथ नगर  व िविवध भागातील येथील 
खडीकरण झालेले र ते डांबरीकरण करणे.

40000000 25000000

81

पंचवटी िव. . .03 मधील सावतानगर, शांत िहरेनगर,
लाटेनगर (स.न.172), कळसकरनगर (स.न.226), बनारसी
नगर 207(स.न.), िहरावाडी पाटालगत टिडयम ते मुंबई
आ ारोड (स.न.193, 194), िशवकृपानगर (स.न.204, 2005),
ल मी नगर (स.न.243, 245), शम  मळा ते मंडलीक
मळा(स.न.199, 200), अ टिवनायक नगर, ग पाळ नगर
(स.न.248), कािलका नगर- द ा ाय चौक (स.न.231, 232,
233), आई समृ ी सोसा., च धर नगर (स.न.244), िस ी-
िवनायक टाऊनिशप(स.न.230), िनमलनगर,  (स.न.238),
शभुम कॉलनी मागील पिरसर (स.न.234), मानेनगर
(स.न.234), आयो यानगरी-3 (स.न.201), सिुशल नगर
(स.न.235), गोकुळनगरी, इ वरी सोसा. (स.न.235), इं ायणी
लॉ स मािगल पिरसर(स.न.285), साईनगर (निमता ितश
शेजारील पिरसर- भगवती रो-हाऊस), जेजरुकर मळा डी.पी. रोड
(स.न.338, 339, 343, 344, 346, 347, 384),
अंबाजीनगर, मानेनगर डी.पी.रोड (स.न.235, 237) गजानन रो-
हाऊस, औंदुंबर नगर, िनम ण न  पिरसर,(स.न.278) येथील
व उवरीत र ते डांबरीकरण करणे.

25000000 15000000
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82

पंचवटी िव. . .03 मधील श ती नगर, गुंजाळबाबा 
नगर (स.न.169,170), ठ कर रो-हाऊस, 
आयो यानगरी-1, साईनगर, ल मीनगर, कंुजिवहार 
सोसा, च धरनगर नगर, बळीराजनगर, 
बलरामनगर, ते के.के. वाघ कॉलेज मागील पिरसर, 
रस वतीनगर, गुंजाळमळा ते ठाकरेमळा 
(स.न.166), िवजय नगर (स.न.193, 194), 
औंदबुर नगर, (स.न.250), केवडीबन साईबाबा 
मंिदरापाठीमागील र ते,  ओमनगर, ीराम नगर 
गु ारा रोड,  िस ी िवनायक टाऊनिशप 
(स.न.230) लाटेनगर, कमलनगर, तांबोळीनगर, 
ल मीनगर, िहरेनगर, बनारसीनगर, शांतीिनकेतन 
सोसा,  सर वतीनगर, वृंदावन नगर येथील र ते  व 
उवरीत अ तरीकरण करणे.

10000000 10000000

83

पंचवटी िव. . .03 मधील हिरओम क पेश कॉलनी,
ओंकारे वर कॉलनी, ई वरी सोसायटी, मानेनगर,िशवपु प रघवुर
सोसोयटी, आ माराम िसताराम सोसोयटी, शभुम कॉलनी,
आशापरुी सोसोयटी, झोपे गाडन, बलराम नगर, बलराज नगर,
सर वती नगर, च धर नगर, साईनगर, साई िशवनगर,
वृंदावननगर, ल मीनगर, ओदुंबरनगर, गणेशनगर, गोपालनगर,
अंबाजी नगर, द ा य चौक, कािलका नगर, शांताराम सोसायटी,
आयो या नगरी १ व २, ओंकारे वर कॉलनी, िसि िवनायक
टाऊनिशप, कळसकर नगर,  िस े वर नगर, एस.एस.दी. नगर
मागील पिरसर,  िशवकृपा नगर,  कमल नगर, श तीनगर, जोशी
कॉलनी, सातपडुा सोसायटी, तांबोळी नगर, भगवती नगर,
गुंजाळबाबा नगर, संत जानादन वामी नगर, िवजय नगर,
मोकळबाबा नगर,   ि मतु  नगर, ओम नगर, िशवम नगर,
महाल मी नगर, ि रसागर कॉलनी, ा हणी पाक, खोडै नगर,
वामीनारायण नगर, कृ ण नगर, टकलेनगर, गणेशवाडी

पिरसरातील र ते खडीकरण, अ तरीकरण व डांबरीकरण करणे.

10000000 10000000

84

पंचवटी िव. . .03 मधील ि मतु  नगर,
कालीकानगर (स.न.201), गोदावरी स सा, संत
जनादन वामी नगर, साई नगर सोसायटी
(स.न.247), आयो या नगरी-2 (स.न.230),
गोकुळनगर (स.न.248), िस ी िवनायक
टाऊनिशप (स.न.230) , जोशी वाडा (स.न.176,
177), ीपाद कॉलनी, अिभजात नगर, आ माराम
सोसा (स.न.234), िसताराम सोसा, रघिुवर सोसा
िशवप प सोसा. येथील  व उवरीत र ते
कािँ टीकरण करणे.

10000000 10000000

85

पंचवटी िव. . .03 मधील रामचं  सोसा. पिरसर, 
एस.एस.डी. नगर मािगल पिरसर (स.न.203),  
नारायण नगर (स.न.233), साईनगर, मंडलीक मळा, 
(स.न.198, 199), आयो या नगरी, धवृतारा सोसा., 
समोर (स.न.198), अमतृधाम र यालगत न याने 
िवकिसत झालेला पिरसर, मानेनगर ते एम.ई.टी. 
हॉ टेल डी.पी.रोड (स.नं.236) येथील  व उवरीत 
र ते खडीकरण करणे.

10000000 10000000

86
पंचवटी िव. . .03 मधील ि मतु नगर गांधी 
पे ोलपंपापासनू मौनगीरी नगर पय त जाणारा  र ता  
िरसरफे सग करणे.

1500000 1500000

87
पंचवटी िव. . .03 मधील अमतृधाम ते वाघाडी 
पलू पावेतो या मु य र या या मधोमध र ता 
दभाजक उभारणे.

5000000 5000000
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88 पंचवटी िव. . .3 मधील रासिबहारी ते िदडोरीरोड 
लकरोड ं दीकरण क न डांबरीकरण करणे. 25000000 15000000

89

पंचवटी िव. . .4 पेठरोड ते िदडोरीरोड ते 
मखमलाबाद कँनालरोड लगत डी. पी.रोड िवकिसत 
करणे खडीकरण व डांबरीकरण क न िवकिसत 
करणे.

40000000 25000000

90 पंचवटी िव. . .4 िदडोरीरोड ते वामी सोसा. 
खडीकरणावर डांबरीकरण करणे. 6000000 6000000

91

पंचवटी . .04  मधील पलु ती सोसा., लामखेडे 
मळा, वा तक नगर, उमा नगर,  कणनगर 
अनसुयानगर इ. पिरसरातील र ते ं दीकरण व 
अ तरीकरण करणे.

10000000 10000000

92 पंचवटी िव. . .05 मधील द नगर मधील खराब 
झालेले र ते कािँ टीकरण करणे. 7500000 7500000

93 पंचवटी . .05 मधील  ि म कॅसल ते शदेनगर 
र याला िड हायडर करणे. 3000000 3000000

94
पंचवटी िव. . .05 मधील स.नं.86 मधील ओंकार 
अपाट. ते मखमलाबाद र यापयत र ता खडीकरण 
व डांबरीकरण करणे.

2000000 2000000

95 पंचवटी िव. . .05 मधील चचबन येथील मु य 
र ता का ँ ीटीकरण करणे. 7000000 7000000

96 पंचवटी िव. . .5 मधील राधानगर भागात 
र यालगत पे हर लॉक टाकणे. 2000000 2000000

97 पंचवटी िव. . .5 मधील नवनाथ नगर येथील 
िविवध र ते का ँ ी ीटीकरण करणे. 15000000 12500000

98
पंचवटी . .06 मधील मखमलाबाद रोड 
फडोळमळा ते गंगापरु डावा तट कालवा र ता मनपा 
ह ीपयत र याचे अ तरीकरण करणे.

12500000 12500000

99

पंचवटी . .06 मधील िव ानगर, 
वडजाईमातानगर लकरोड, एिरगेशन कॉलनी 
पिरसर, वामी िववेकानंद नगर पिरसर, समथनगर, 
मानकर नगर शाळेजवळ, िवठाईनगर, गणेश नगर, 
ओमनगर, पंठरीनगरकडे जाणारा र ता  इ.  कॉलनी 
पिरसरातील र ते अ तरीकरण करणे.

12500000 10000000

100

पंचवटी . .06 मधील गामणेमळा, म.बाद रोड, 
इं थ नगरी, बाळकृ ण नगर, मातो ी नगर, पंडीत 
पगळे िनवास, शाहु चौक, शरद पगळे नगर  
कॉलनी पिरसर, बाळकृ ण नगर ते शांतीनगर िङपी. 
रोड, घाडगे नगर, िवनायक नगर, शाहु चौक, शरद 
पगळे नगर, हिरओम नगर,  सहारानगर येथील 
पिरसरातील र यांचे डांबरीरण करणे

15000000 12500000

101 पंचवटी . .06 मधील म. बाद काकड ग ली येथे 
र ते का ँ ीटीकरण करणे. 4000000 4000000

102 पंचवटी . .06 मधील म. बाद गाव पगळे ग ली 
येथील र ते  का ँ ीटीकरण करणे. 5500000 5500000
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103
नािशकरोड िवभाग . . 17 मधील इंिदरा गांधी 
पतुळा ते िशवाजी नगर, ब छाव लास ते शेलार 
मळा व ईतर डी.पी. र ते अ तरीकरण करणे

17500000 17500000

104
नािशकरोड िवभाग . . 17 मधील महाद ुबाबा 
मंिदर ते जनुा सायखेडा र या पयत 18.00 मी डी.पी 
र ता िवकसीत करणे

2000000 2000000

105
नािशकरोड िव. . .17 मधील दसक गाव चौफुली 
ते मोतीराम आढाव चौक चते वैभव ल मी लॉ स 
पावेतो 18 मी डी.पी. र ता िवकिसत करणे.

7500000 7500000

106

नािशकरोड . . 18 मधील िविवध ठीकाणचे र ते 
खडीकरण करणे, खडीकरण केले या र यांवर 
डांबरीकरण करणे व खराब झाले या र यांवर 
अ तरीकरण करणे

20000000 20000000

107
नािशकरोड िवभागातील . .19 मधील िस नर 
फाटा ते चाडेगांव पयतचा सामनगांव रोड िवकिसत 
करणे.

40000000 40000000

108 नािशकरोड िवभागातील . .19 मधील चेहडी िशव 
पनुारोड ते गणेशा हलॅी चारीरोड र ता खडीचा करणे. 4000000 4000000

109

नािशकरोड िवभागातील . .20 मधील साने 
गु जी नगर, पाटीदार भवन परीसर,  औरंगाबाद 
सोसा., डावखर वाडी, जयाबाई कॉलनी,  पंजाब 
कॉलनी, बेला िडसोजा रोड, समुन हॉ पटल मागील 
परीसर, लोणकर मळा, पाटोळे मळा, मनोहर गाडन,  
माहुरगड ते सावरकर कॉलनी, गु ारा रोड, द  
मंिदर रोड , आनंद हौ सग सोसा., हरीवंदन कॉलनी, 
डावखरवाडी इ. भागातील र ते डांबरीकरण क न 
िवकिसत करणे.

50000000 50000000

110 नािशकरोड िवभागातील . .21 मधील 
जयभवानीरोड डांबरीरकण करणे. 30000000 30000000

111

नािशक रोड िवभागातील . .21 मधील   तरण 
तलाव ते आनंद नगर, राज  हॉ पटल, ितवारी 
हॉ पटल, दगु  नगर, नंदनवन कॉलनी अंतगत र ते 
, वामी िववेकानंद नगर येथील हरीआनंद सोसा. 
जाचक मळा उदय नेरे घरापासनु ते च हाण यां या 
घरा पयत, लवटे यां या घरापासनु र ते खडीकरण 
क न डांबरीकरण करणे.

12500000 12500000

112 नािशक रोड िवभागातील . . 21 गोसावीवाडी 
येथील भुगयो िवभागाने तोडलेल र ते दु ती करणे. 3000000 3000000

113
नािशकरोड िवभागातील . .22 मधील  पोरजे 
फाम पासनु ते पपळगांव खांब पयत व रजरोड र ता 
मजबतुीकरण क न डांबरीकरण  करणे.

12500000 12500000

114
नािशकरोड िव. . .22 मधील पपळगांव खांब ते 
पपळगांव फाटा वडनेर पाथड रोड खडीकरण क न 
एम.पी.एम.डांबरीकरण करणे.

30000000 30000000

115 नािशकरोड िव. . .22 मधील िवहीतगाव वडनेर 
र ता िवकिसत करणे 10000000 10000000
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116 नवीन नािशक . .24 मधील हाजी िचकन सटर ते 
भुजबळ फाम पावेतो र ता का ँ ीटीकरण करणे. 20000000 20000000

117
नवीन नािशक . .24 मधील उंटवाडी ितडकेनगर, 
जगतापनगर कालीका पाक पाठीमागील र ते 
अ तरीकरण करणे.

15000000 15000000

118 नवीन नािशक . .24 ल मी नगर भागातील र ते 
डांबरीकरण करणे. 6000000 6000000

119 नवीन नािशक . .24 हनमुान चौक पिरसरातील 
र ते का ँ ीटीकरण करणे. 5000000 5000000

120 नवीन नािशक . .24 िफरदोस कॉलनी र या या 
साईडपटीस पे हर लॉक बसिवणे. 3000000 3000000

121
नवीन नािशक . .24 अचानक चौक मनपा शाळा 

.68 पासनू ामोदय शाळे पयत र या या कडेस 
पे हर लॉक बसिवणे.

3000000 3000000

122
नवीन नािशक . .24 मधील इंिदरागांधी वसाहत 

.1 मधील दिलत व तीत र ता का ँ ीटीकरण 
करणे.

10000000 10000000

123 नवीन नािशक . .25 सखाराम सोसा. जवळील 
र ता डांबरीकरण करणे. 5000000 5000000

124 नवीन नािशक . .25 मधील ध वंतरी कॉलेज 
लगतचा र ता िवकसीत करणे 10000000 10000000

125 नवीन नािशक . .27 मधील अंबड एमआयडीसी 
पिरसरातील उवरीत र ते डांबरीकरण करणे. 40000000 30000000

126 नवीन नािशक . .27 मधील चुंचाळे िशवार 
द नगर येथील र ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 25000000 25000000

127
नवीन नािशक िव. . .27 अंबडगाव मनपा शाळा 
ते ए लो पॉईंट पयत पज य वाहीनी टाकणे व 
िरसरफे सग करणे.

15000000 15000000

128 नवीन नािशक िव. . .27 मोरवाडी गावा अंतगत 
खराब झालेले र ते का ँ ीटीकरण करणे. 10000000 10000000

129 नवीन नािशक िव. . .27 मधील सह थनगर 
येथील खराब झालेले र ते का ँ ीटीकरण करणे. 10000000 10000000

130 नवीन नािशक . .27 मधील पाथड फाटा ते 
अंबडगांव ना यापयत र ता िरसरफे स ग करणे. 12500000 12500000

131

नवीन नािशक . .28 मधील महाजननगर, एकदंत 
नगर, गणेश कॉलनी, शांतीबाग, ओम कॉलनी 
गजानन नगर, मु ताई कॉलनी, बंदावणे नगर, कमल 
नगर, अंिबका नगर र याचे ं दीकरण क न 
डांबरीकरण करणे.

15000000 15000000

132
नवीन नािशक . .28 मधील उप  नगर 
पिरसरातील कॉलनी र ते का ँ ीटीकरण/ 
डांबरीकरण करणे.

5000000 5000000
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133
नवीन नािशक . .28 मधील िव लनगर, भावगंगा 
सोसा, वावरेनगर, वृंदावननगर पिरसरातील र ते 
अ तरीकरण करणे.

15000000 15000000

134

नवीन नािशक . .28 मधील फडोळ मळा, 
गजपु प कॉलनी, कमफड झोन स.नं263 ते 
270स.नं.304/1/2 मधील खडीकरण झाले या 
र यांना डांबरीकरण करणे.

11000000 11000000

135
नवीन नािशक . .28   शभुम पाक ते उमापाक ते 

स न नगर ते फडोळ मळा सी.डी.वकसह 18 मी 
र ता िवकिसत करणे.

60000000 30000000

136 नवीन  नािशक िव. . .28 बरुकुले हॉल ते स न 
नगर 18 मी.डी.पी. र ता पणु ं दीला िवकसीत करणे. 60000000 30000000

137 नवीन नािशक . .28  माउली लॉ स ते  णव 
ट ँ प ग र ता 30/18 मी पणु ं दीला िवकिसत करणे. 60000000 30000000

138 नवीन नािशक . .29 मधील उ मनगर 
पिरसरातील अंतगत र ते का ँ ीटीकरण करणे. 4000000 4000000

139 नवीन नािशक . .29 मधील पंडीतनगर 
पिरसरातील अंतगत र ते का ँ ीटीकरण करणे. 4000000 4000000

140 नवीन नािशक . .29 मधील लोकमा य नगर 
गायकवाड सभागहृ चौकास का ँ ीटीकरण करणे. 5500000 5500000

141 नवीन नािशक . .29 मधील राज वट ते तोरणा 
नगर र या या दो ही बाजसु पे हर लॉक बसिवणे. 6500000 6500000

142 नवीन नािशक . .29 महाकाली मैदानलगतचा 
र ता का ँ ीटीकरण करणे 5000000 5000000

143
नवीन नािशक . .31 मधील पाथड  स.नं.16 ते 
िशवरोड ते पपळगांव खांबरोड महाल मीनगर 
र याचे खडीकरण करणे.

22500000 22500000

144 नवीन नािशक . .31 मधील दाढेगांव पलुाकडे 
जाणा या र याचे का ँ ीटीकरण करणे. 1500000 1500000

145

नवीन नािशक . .31 मधील िनसग कॉलनी, 
जे.डी.सावंत कॉलेज पिरसर, दामोधर नगर 
पिरसर,संभाजी चौक पिरसर,आनंद नगर, शांत 
नगर,कडवे नगर,मरुलीधर नगर र यांचे खडीकरण 
डांबरीकरण करणे.

20000000 20000000

146

नवीन नािशक . .31 मधील अयो या नगर, 
आ हाड मळा, अंिबका कॉलनी, क णाईनगर, 
जायभावे नगर व इतर पिरसरातील र यांचे 
डांबरीकरण करणे

20000000 20000000

147 नवीन नािशक . .31 मधील स.नं.206,207 मधनू 
जाणारा 18 मी. डी.पी.रोड िवकिसत करणे. 25000000 25000000

148
सातपरू िवभाग . . 8 मधील पाईप लाईन रोड 
जवळील भाजी माकट पासनू ते िसरीन मेडोज ई वर 
े टीज चा र ता ं दीकरण क न डांबरीकरण करणे.

15000000 15000000
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149

सातपरू िवभाग . . 8 मधील शारदानगर 1 व 2, 
अ टिवनायक कॉलनी, आकाश रेषा, शंकरनगर, 
सागर पाक, क याणी नगर, उ कष कॉलनी, गंगापरू 
पोिलस टेशन या जवळील कॉलनी र ते 
िरसरफे सग करणे.

25000000 25000000

150

सातपरु िव. . .8 बडकुळे मळा पिरसर िसरीन 
मेडोज पाटील ने ट पिरसर नवशा गणपती 
पिरसरातील र ते खडीकरण डांबरीकरण व 
अ तरीकरण करणे

15000000 15000000

151 सातपरु िव. . .8 गंगापरु गावातील उवरीत र ते 
का ँ ीटीकरण करणे. 2500000 2500000

152

सातपरू . ं .९ मधील िशवाजीनगर क यिुनटी हॉल 
पिरसर, कडेपठार पिरसर, आयटीआय कॉलनी 
पिरसरातील र ते खडीकरण, खडीकरणावर 
डांबरीकरण व अ तरीकरण करणे..

12500000 12500000

153 सातपरू िवभाग . . 9 मधील िमकनगर 
पिरसरातील र ते ं दीकरण क न डांबरीकरण  करणे 15000000 15000000

154
सातपरू . ं .९ मधील  िशवाजीनगर, वृनगर भागा 
तील र ते खडीकरण, खडीकरणावर डांबरीकरण व 
अ तरीकरण करणे..

12500000 11500000

155
सातपरु िव. . .9 मधील गंगापरुरोड कानेटकर 
उ ान ते सलुा वाय जं शन पावेतो र ता ं द क न 
डांबरीकरण करणे.

35000000 35000000

156
सातपरू िवभाग . . 10 मधील राधाकृ णनगर, 
संभाजीनगर, सावरकरनगर पिरसरातील र ते 
ं दीकरण क न डांबरीकरण करणे.

12500000 12500000

157
सातपरू िवभाग . . 10 मधील ीकृ णनगर, वामी 
समथ नगर, आनंदछाया पिरसरातील र ते 
डांबरीकरण करणे.

12500000 12500000

158
सातपरू िवभाग . . 10 मधील अशोकनगर, रा य 
सरकारी कमचारी वसाहत, जाधव संकुल 
पिरसरातील र ते का ँ ीटीकरण करणे.

5000000 5000000

159

सातपरू िवभाग . . 10 मधील अशोकनगर, रा य 
सरकारी कमचारी वसाहत, जाधव संकुल पिरसरात 
खडीकरण, खडीकरणावर डांबरीकरण व 
अ तरीकरण करणे.

12500000 12500000

160

सातपरू िवभाग . . 10 मधील िव वासनगर, 
यंबकरोड, पपळगांव बहुला पिरसरातील र ते 

खडीकरण, खडीकरणावर डांबरीकरण व 
अ तरीकरण करणे.

15000000 15000000

161 सातपरू िवभाग . ं .11 सातपरू गावठाण िशवाजी 
महाराज चौक पिरसरातील र ते का ँ ीटीकरण करणे. 3500000 3500000

162 सातपरू िवभाग . ं .11 कामगार नगर पिरसरातील 
र ते का ँ ीटीकरण करणे. 4000000 4000000

163
सातपरू िवभाग .कं.11सातपरु कॉलनी पिरसरातील 
अंतगत र ते पावसाळी गटारसह का ँ ीटीकरण 
करणे.

12500000 12500000
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164 सातपरु िव. . .11 मधील आंबेडकर पतुळा ते 
िनगळ काय लयापयतचा र ता का ँ ीटीकरण करणे. 3000000 3000000

165 सातपरु िव. . .11 मधील शिन मंिदर ते िशवाजी 
चौक पावेतोचा र ता का ँ ीटीकरण करणे. 3000000 3000000

166 सातपरु िव. . .11 मधील मटन माकट ते िवट 
भटटी र या पयतचा र ता का ँ ीटीकरण करणे. 3000000 3000000

167 सातपरु िव. . .11 मघील िविवध कॉलनी र यां या 
साईडप ीचे काम करणे. 3000000 3000000

168

सातपरू िवभाग . .26 मधील जाधव टाउनिशप, 
भोर टाउनिशप, िवराट नगर, अंबीका 
संकुल,आिशव द नगर हाडा कॉलनी पिरसरातील 
र ते खडीकरण, डांबरीकरण करणे.

20000000 20000000

169

सातपरू िवभाग . .26 मधील 
आझादनगर,अजमेरी नगर,अ टिवनायक नगर 
मधील रिहवाशी भागातील र ते खडीकरण व 
डांबरीकरण करणे.

20000000 20000000

170 सातपरू िवभाग . . 26 मधील हरळे पेपर टॉल ते  
चाण य नगर र यांचे ं दीकरण करणे. 5000000 5000000

171

सातपरू िवभाग . . 26 मधील साळंुखेनगर, वेण ू
नगर, चाण यनगर, धनदाई कॉलनी, इंकम ट ॅ स 
कॉलनी, ि यंका गाडन, खटुवडनगर इ. भागातील 
र ते अ तरीकरण करणे.

10000000 10000000

172

सातपरू िवभाग . . 26 मधील िशवश ती नगर ते 
आयटीआय पलु, शाहुनगर, सर वती चौक,  
हेगडेवारनगर, मोगलनगर, डी.जी.पी. नगर-3, 
यमनुानगर, आ छाया कॉलनी, जनकनगरी, 
अ ज य हला पिरसर येथील र यांचे 
मजबतुीकरण, डांबरीकरण व अ तरीकरण करणे.

20000000 20000000

173

सातपरू िवभाग . . 26 मधील चुंचाळे िशवारात 
रामकृ णनगर, संजीवनगर, िवराटनगर, अंिबका 
संकुल, सु भात कॉलनी, चुंचाळे गावठाण इ. 
िठकाणचे र ते खडीकरण,डांबरीकरण करणे.

25000000 25000000

174

सातपरू िवभाग . . 26 मधील चुंचाळे िशवारात 
संजीवनगर, रामकृ णनगर, सु भात कॉलनी, 
गणेशचौक, िशवाजी चौक, संभाजी चौक, 
पिरसरातील सखल भागातील र ते का ँ ीटीकरण 
करणे.

5000000 5000000

175 सातपरु िव.मळे पिरसरातील र ते खडीकरण, 
डांबरीकरण, अ तरीकरण करणे. 20000000 20000000

176
सातपरु िव. . .11 एम.आय.डी.सी. पिरसरातील 
काबन नाका ते योती चर र या या उज या 
बाजकुडील र ते अ तरीकरण करणे.

15000000 15000000

177 पंचवटी िव. . .5 मधील मधील शदे नगर 
र यालगत पे हर लॉक टाकणे.का ँ ीटीकरण करणे. 2500000 2500000

178 सातपरु िव. . .11 एम.आय.डी.सी. पिरसरातील 
उवरीत र ते डांबरीकरण करणे. 15000000 15000000
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
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9) र ते बांधणे (संगणक कोड नं. - 2585)
(र कम पये)

179
नािशकरोड िव. . .19 मधील ेनेज लाईन  व 
पावसाळी नाले टाक यामळेु खराब झालेले र ते 
खडीकरण करणे.

20000000 20000000

180
पंचवटी िव. . .1 मधील जग नाथ लॉ स जनुा 
जानोरी र ता ते ओम गु देव रेिसडे सी पावेतो 
खडीकरण करणे.

5000000 5000000

181 नवीन नािशक . .29 मधील उ मनगर िशवपरुी 
चौकातील अंतगत र ते का ँ ीटीकरण करणे. 4000000 4000000

182
सातपरु िव. . .8 मधील गंगाजल नसरी ते 
आसारामबाप ुआ मा पयत 24 डी.पी.र ता 
डांबरीकरण करणे.

7000000 7000000

183 नवीन नािशक . .25 कृ णा साडी सटर ते 
पसायदान िकराणा र ता डांबरीकरण करणे 3000000 3000000

184

नािशकरोड िव. . .20 मधील कलानगर, 
ीकलानगर, झवेरी कॉलनी. शाहुनगर, समुन 

हॉ पीटल मािगल पिरसर, दादासाहेब फाळके नगर, 
आशा नगर इ. पिरसरातील अंतगत र ते डांबरीकरण 
करणे

20000000 20000000

185

सातपरू िवभाग . . 26 मधील संभाजीनगर 
ध वंतरी मेडीकल स.नं. 43/44 पैकी येथील 
ना यावर बॉ स क हट, िरटे नग वॉल व डी.पी. 
र याचे ं दीकरण करणे.

15000000 15000000

186
नािशक प चम िवभागातील . .13 मधील गाडगे 
महाराज धमशाळा ते टाळकुटे वर पलु पयत 
र याची ऊंची वाढिवणे

30000000 30000000

187
पंचवटी िव. . .03  मधील  साधु ाम येथील 
जॉग ग ॅकचे  व किपला संगम पाथवेचे पे हर लॉक 
बसिवणे.

997423 997423

एकूण 'क' 2467853423 4000000 2076750423

1 18200010499
नवीन नािशक . .25 ि मतु  चौक ते माऊली 
लॉ स पावेतो डी.पी.र ता पणु ं दीला िवकिसत 
करणे.

110000000 50000000

2 18200010500 नवीन नािशक िव. . .25 हेगडेवार नगर, दतचौक 
उंटवाडी येथील र ते का ँ ीट करणे. 39966922 39966922

एकूण 'ड' 149966922 0 89966922

            ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
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Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')
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अपे ीत खच

9) र ते बांधणे (संगणक कोड नं. - 2585)
(र कम पये)

1

अ) . .07 मधील योती टोअस राणे डेअरी
पयत पंडीत कॉलनी येथील मु य र ता, नवीन पंडीत
कॉलनी व उ क  कॉलनी पिरसरातील र ते
डांबरीकरण करणे ब) . . 07 मधील िड के नगर,
शांती िनकेतन कॉलनी पाटील लेन नं.1,2 व 3,
अंतगत र ते डांबरीकरण करणे. क) . .07 1 ) पी
ए कुलकण  ते ोमा शो म ते िदवटया बु या
हॉटेलचा र ता डांबरीकरण करणे 2) िवहार हॉटेल ते
चोपडा लॉ स पावेतोचा र ता ॉ टीकरण करणे
3) चोपडा लॉ स पाठीमागील (गलमोहर कॉलनी)
र ता ॉि टीकरण करणे.ड) . .7 मधील

ीकृ ण कॉलनी पाटील लेन नं 4 ते पंचम हॉटेल
मोदनगर इ. पिरसरातील र ते डांबरीकरण करणे

50000000 100000 15000000

2

. . 12 मधील उषािकरण सोसायटी, पाटील
े टीज पिरसरातील अंतगत र ते डांबरीकरण करणे.

ब) . .12 मधील रामदास गाडन पिरसर, अ ैत
कॉलनी,सहिजवन कॉलनी पिरसरातील अंतगत र ते
डांबरीकरण करणे क) . . 12 मधील काकतकर
हॉ पीटल गु तावाडी पिरसर ते धामणकर कॉनर ते
कोतवाल पाक व इतर पिरसरातील र ते डांबरीकरण
करणे.ड) . . 12 मधील महा मानगर येथील
उवरीत र ते डांबरीकरण करणे.

50000000 100000 15000000

3

. . 13 अमरधाम रोड िशवाजी चौक ते
टाळकुटे वर पलुापयत व एन डी पटेल रोड व
लगत या पिरसरातील र याचे डांबरीकरण
करणे.ब) . . 13  नावदरवाजा ते बधूाहलवाई
पयत ओ हरह़ेडलाईन भुिमगत करणेसाठी DWC
पाईप टाकून र ता कॉ ीट करणे.क) . . 13
छपरीची तालीम ते आझाद चौक ते िशवाजी चौक
पयत तसेच आदमशा दग  ते च हाटा देवी मंिदर
र यापयत गटार दु ती क न र ता कॉ ट करणे
व भोई ग ली मा ती मंिदरा या मागे िरटे नग वॉल
बांधणे

37500000 100000 10000000

4

कलानगर परीसरातील उविरत र ते, वृंदावन नगर,
नेहनगर, हरीकृपा सोसायटी परीसर, भा यल मी

मंगलकाय लय, िनसगनगर, पोकार कॉलनी,
रामचं नगर, कलानगर इ. परीसरातील खराब
झालेले र ते अ तरीकरण करणे, पु पकनगर केतकी
सोसायटी समोरील र ते, खैरे गोठा परीसर ,

ीरामनगर, उ वलनगर इ. परीसरातील र ते,
ओंकारनगर, िवनयनगर, कै. िकशोर सयुवंशी ते
पेठरोड पावेतो र ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे.

50000000 100000 15000000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')
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01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

9) र ते बांधणे (संगणक कोड नं. - 2585)
(र कम पये)

5

अ)  द ा य नगर, हनमुाननगर, वृंदावननगर व
लगतचा पिरसरातील र ते  खडीकरण व
डांबरीकरण करणे.ब) गंगो ी िवहार कॉलनी, के.के.
वाघ कॉलेज मागील पिरसर, िदगंबर सोसायटी, िम
िवहार कॉलनी, दगु नगर, चोडे वरी नगर
पिरसरातील र ते  खडीकरण व डांबरीकरण
करणे.क) नांदरु मानरु पिरसरातील र ते  खडीकरण
व डांबरीकरण करणे. ड)  आडगाव गावठाण र ते,
समाजक याण वसाहत ते पाझरतलाव, देशमखु ते
मळुुक व ती, साठे व ती ते जाधव व ती,
महाल मीनगर ते कोकण क ा हॉटेल, हस ळ रोड
ते पोलीस वसाहत पिरसरातील र ते  खडीकरण व

50000000 100000 15000000

7 वा मीक नगर,  बु डडोह, संजयनगर, हसोबानगर 
या पिरसरातील र ते कािँ टीकरण करणे. 50000000 100000 15000000

8 पंचवटी िवभागातील पेठनाका ते कॅनालरोड पयत या 
पेठ र याचे कािँ टीकरण करणे. 50000000 100000 15000000

9

गोपालवाडी (मळे पिरसर) जांब ओहळ (मळे 
पिरसर) खडीकरण व अ तरीकरण करणे. ी. 
सिुनल दराडे यां या घरासमोरील डी.पी. र ता 
टी.डी.पी.नगर, मात ीनगर, िदपक पगळे 
फामहाऊस ते गंगाधर हेगडे यां या व तीपयत 
खडीकर ण करणे, जनुा गंधारी रोड ते काठीयावाडी 
व ती ते काकड यां या व ती पयतचे र ते, संत 
सावतामाळी नगर येथील र ते, नागरे मळा, मानभाव 
चाळ ते सं कार बंगला पयतचे  र ते डांबरीकरण, 
वाय जं शन ते राजिवहार सोसायटी, कौश यनगर 
(कोशीरे मळा) र ता, मोरे मळा मागे ना याकडून ते 
चांगले यांचे घरापयतचे  र ते, मखमलाबाद उदय 
कॉलनी ते पांझर पोळ पयतचे  र ते, मानकरनगर 
िगतगंगा सोसायटी या प चमेकडील र यांचे 
खडीकरण करणे.

50000000 100000 15000000

अ) केबडीबन पिरसरातील र ते कािँ टीकरण करणे.
जनादन वामी मठ, वामी नारायन नगर पिरसरातील र ते,
महारा  कॉलनी,  ओमनगर, महाल मी कॉलनी येथील र ते
िरसफ सग  व डांबरीकरण करणे. केवडीबन येथील पावसाळी
लाईन टाकुन र ते डांबरीरकण करणे. िमच  हॉटेल मागील चारी
लगतचा र ता िरसफ सग करणे.ब) सर वतीनगर, बलरामनगर,
बळीराजानगर, वृंदावननगर, च धर नगर, औदुंबर नगर,
ल मीनगर, साईनगर, आयो यानगरी-१,२,३, िस े वर नगर र ते
िरसफ सग व कािँ टीकरण करणे. क) जोशी कॉलनी येथील र ते
कािँ टीकरण करणे,  भगवतीनगर येथील तळुजाभवानी मंिदर
पिरसरातील िनल रेिसडे सीजवळचा र ता, नवरंग वाचनालय ते
गोकुळधाम सोसायटी, राज दाम दर  नगर, पाटा पासनू ते सातपडुा
कॉलनी व लभ अपाटमट पयत, िदप योत रो-हाऊस येथील र ते
िरसफ सग करणे. बोडकेनगर लेन .1 व 3 , मानसी रो-हाऊस,
गजानन कॉलनी येथील  र ते डांबरीकरण करणे.  िशवकृपानगर
वामी समथ क समोरील ग लीतील र ते कािँ ट

करणे.ड)श तीनगर पा या या टाकीमागील र ता ं दीकरण व
डांबरीकरण करणे. श तीनगर  गणपती मंिदर ते योगे वरकृपा
सोसायटी पयतचा र ता व लगतचे कॉलनी र ते पाथवे सहीत
कािँ टीकरण करणे.

50000000 100000 150000006
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 
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कामाचे नांव
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अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

9) र ते बांधणे (संगणक कोड नं. - 2585)
(र कम पये)

10
सातपरू िवभाग . . 8 मधील सोमे वर कॉलनी, 
स ु नगर, बळवंतनगर, खांदवेनगर, रामे वरनगर 
इ. परीसरातील र ते अ तरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

11
सातपरू िवभाग . . 8 मधील गु जी 

णालयामागील पिरसर, सावरकरनगर पिरसर व 
नर सहनगर पिरसरातील र ते अ तरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

12
सातपरू िवभाग . . 8 मधील गंगापरू रोड, भोसला 
िमिलटरी कॉलेज गेट ते मते लॉ स पयतचा र ता व 
पिरसरातील र ते अ तरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

13
सातपरू िवभाग . . 8 मधील गंगापरू रोड, कवडे 
गाडन ते गोदावरी परीचय गाडन पयतचा िड.पी. रोड 
ं दीकरण क न डांबरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

14
सातपरू िवभाग . . 9 मधील आयटीआय कॉलनी  
व िशवाजीनगर  पिरसरातील र ते ं दीकरण, 
डांबरीकरण व अ तरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

15 सातपरू िवभाग . . 9 मधील िमकनगर 
पिरसरातील र ते ं दीकरण व अ तरीकरण करणे. 12500000 100000 6000000

16
सातपरू िवभाग . . 9 मधील िशवाजीनगर व  
शदोरी रोड व मळे पिरसरातील र ते ं दीकरण 
डांबरीकरण व  अ तरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

17
सातपरू िवभाग . . 9 मधील िशवाजीनगर 
पिरसरातील र ते ं दीकरण व डांबरीकरण, 
अ तरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

18

सातपरू िवभाग . . 10 मधील िव वासनगर भाजी 
माकट ते गणपती मंिदर हा मु य र ता का ँ ीटीकरण 
करणे.2)सातपरू िवभाग . . 10 मधील 
संभाजीनगर पिरसरातील र ते डांबरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

19
सातपरू िवभाग . . 10 मधील छ पती िशवाजी 
िव ालय ते भाजी माकट मु य र ता का ँ ीटीकरण 
करणे.

12500000 100000 6000000

20 सातपरू िवभाग . . 10 मधील िनलकंठे वर मंिदर 
व साई मंिदर पिरसरातील र ते का ँ ीटीकरण करणे. 12500000 100000 6500000

21

सातपरू िवभाग . . 10 मधील साई मंिदर ते 
अ वमेघ यायामशाळा व सावरकर नगर 
पिरसरातील र ते ं दीकरण, डांबरीकरण व 
अ तरीकरण करणे

12500000 100000 6000000

22

सातपरू िवभाग . . 11 मधील वारबाबानगर 
येथील जयिभम चौक ते लता देखमखु यांचे घरापयत 
व बाळासाहेब गांगडु व गडदे ग लीतील र यांचे 
का ँ ीटीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

23

सातपरू िवभाग . . 11 मधील सातपरू कॉलनी 
मधील आनंदछाया सकल पासनू डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर माकटकडे जाणा या र याचे 
का ँ ीटीकरण करणे.

12500000 100000 6000000
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24

सातपरू िवभाग . . 11 मधील सातपरू कॉलनी 
मधील आनंदछाया सकल पासनू डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर माकटकडे जाणा या र याचे 
का ँ ीटीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

25
सातपरू िवभाग . . 11 मधील िविवध र यांचे◌े◌े 
खडीकरण , डं◌ाबरीकरण, अ तरीकरण व 
का ँ ीटीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

26

सातपरू िवभाग . . 26 मधील गट नं 102 मधील 
र ते अ तरीकरण करणे.2) सातपरू िवभाग . . 
26 मधील गट नं. 99/100 मधील र ते अ तरीकरण 
करणे.3) सातपरू िवभाग . . 26 मधील िवराट 
संकुल व अंिबका संकुल मधील रोडचे अ तरीकरण 
करणे.4) सातपरू िवभाग . . 26 मधील भोर 
टाउनिशप ते हाडा चौका पयत र ते अ तरीकरण 
करणे.5)सातपरू िवभाग . . 26 मधील पाटील 
पाक ते ितडके मळा पयत रोडचे खडीकरण करणे.6) 
सातपरू िवभाग . . 26 मधील हाडा कॉलनी व 
आिशव द नगर मधील र ते अ तरीकरण करणे. 7) 
सातपरू िवभाग . . 26 मधील गट नं. 99/100 
मधील रोडचे खडीकरण करणे.8) सातपरू िवभाग 

. . 26 मधील पाटील पाक व मेदगे नगर मधील 
र ते अ तरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000
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28
सातपरू िवभाग . . 26 (क) मधील  िविवध र ते  
कॉ ीटीकरण करणे. 2) सातपरू िवभाग . . 26 
(क) मधील िविवध र ते डांबरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

29

सातपरू िवभाग . . 26 मधील चुंचाळे गावातील 
र यांचे का ँ ीटीकरण क न संजीवनगर, 
िवराटनगर, रामकृ णनगर येथील र यांचे 
िरसरफे सग करणे.

12500000 100000 6000000

30

बेळेनगर, कोिशकोनगर, कृ बन कॉलनी, ठाकरे 
उ ान पाठीमागील र ते सुंदरबन कॉलनी, लेखानगर 
इ. पिरसरातील र यांचे खडीकरण क न 
डांबरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

31

उदय कॉलनी पिरसर, मु तांगण शाळा ते राणा ताप 
चौक, कमयोगीनगर पिरसी, बडदेनगर पा याची 
टाकी ते नयनतारा िब ड ग, कालीकापाक, पिरसर इ. 
मु य र ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे, व 
हनमुान चौक पिरसरातील उवरीत र ते 
कॉ ीटीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

32

िस दे वर मंिदर पिसरत, हनमुान मंिदर पिरसर, 
गणेश चौक, शिनमंिदर पिरसर, औदं◌ु◌ंबर टॉप 
समोरील (एन9जी2 से टर) आदश कॉलनी ते 
इंिदरागांधी झोपडप ी पयत पिरसरातील र ते 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

27

1)  सातपरू िवभाग . . 26 मधील साळंुके नगर (नागे वर
नगर) येथील बैरागी मडॅम शाळा (बालवाडी) ते शेवाळे सर
ते काजळे मामा घर, साईबाबा मंिदरा या मागील कोठावदे
िजम जवळ संपनारा र ता डांबरीकरण करणे.2)सातपरू
िवभाग . . 26 मधील भागजुी साळंुके नगर (ना या या
पलीकडील भाग) येथील िशवकृपा िगरणी या बाजचुा छोटा
र ता, गडाख नाना घराकडील छोटा कॉलनी र ता, िशवकृपा
अपाटमट चा छोटा कॉलनी र ता, तसेच बाळगोपाल
उ ानाकडे जाणारा र ता डांबरीकरण करणे.3) सातपरू
िवभाग . . 26 मधील चाण यनगर ये◌ेथील मयरुी टॉवर
मागील र ता (कुमावत बाबा - पजुारी) राणे ताई घर ते
दंडग हाळ ताई घरापयतचा र ता व चाणकय नगर मु य
र ता डांबरीकरण करणे. 4) सातपरू िवभाग . . 26
मधील वेण ू नगर येथील ल मी ोिवजन िकराना
दकुानासमोरील र ता ते अ ज य िवलेज ते इ कम ट ॅ स गेट
पयत (आिद य गजुर यां या घरासमोरील र ता), करेशी
िव ला ते वसंत बंगला (बािव कर साहेब) - एल सेफ मधील
र ता डांबरीकरण करणे. 5) सातपरू िवभाग . . 26
मधील खटुवड नगर येथील ीती बंगला (धनदाई कॉलनी
रोडवरील) ते होळकर काका घर ते ढाके ताई बंगला ते खरे
ताई बंगला ते समुन बंगला ते को हे साहेब बंगला ते
माहेरघर मंगल काय लय पयत र ता तसेच फडोळ ताई
िगरणी ते संधान वकील बंगला र ता डांबरीकरण करणे.
6)सातपरू िवभाग . . 26 मधील धनदाई कॉलनी येथील 

10000012500000 6000000
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33

िवरसावरकर चौक, ल मीनारायण चौक, खोडेमळा, 
शांतीसागर पाक हरे वर मंिदर, शंनी मंिदर मनपा 
शेड या बाजलुा असलेला र ता डांबरीकरण करणे, 
तळुजा भवानी चौक ते वाडेकर हॉ पीटल पयत 
पज य वाहीनी टाकुन र ते डांबरीकरण करणे, 

ामेादय कुल ते राज फोटा टुडीओ, नव ह 
श नमंिदर चौक, िस दी िवनायक गाडन, आव यक 
असलेले तसेच दरुाव था झालेले िवकसीत न 
झाले या भागांची पाहणी क न सदर िठकाणी 
खडीकरण, डांबरीकरण व कॉ ीटीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

34 सयु ◌ेदय कॉलनी पिरसर, टेट बकँ ते िकराणा सटर 
पिरसरातील र ते कॉि ट करणे. 12500000 100000 6000000

35
नवनाथ नागरी पतसं था ते नेताजी सभुाष चं  बोस 
उ ान ते वैभव िकराणा व सभुाष चं  बोस 
उ ानलगत र ते कॉि ट करणे

12500000 100000 6000000

36 पाटील नगर,डॉ हेगडेवार 
नगर,पवननगर,पिरसरातील र ते कॉि ट करणे. 12500000 100000 6000000

37
अिभयंता नगर मधील िविवध िठकाणचे र ते 
मजबतुीकरण करणे व िविवध र ते डांबरीकरण 
कॉि टीकरण करणे, आनंद फलोअर िमल ते िशव 

12500000 100000 6000000

38 गट नं.61,62,63,64 मधील र ते खडीकरण व 
डांबरीकरण करणे. 12500000 100000 6000000

39 अंबड पोलीस टेशन चौक ते न मा पे ोल पंपापयत 
र ता दभुाजक तयार करणे 12500000 100000 6000000

40 संयज राका चौक ते केबल ऑफीस पय त र ता 
ं दीकरण क न डांबरीकरण करणे. 12500000 100000 6000000

41

भा पद से टर पिसरातील िववीध र या या 
साईडप ीला पे हर लॉक बसिवणे. व राज सभाजी 
ि डा संकुलाची संर क भत व गेट सशुोभीकरण 
करणे.

12500000 100000 6000000

42

अंिबका नगर, बंदावणेनग, मोकेद वर नगर, मु ताई 
कॉलनी, कमलनगर, ओंकारे वर महादेव मंदीर 
पिरसरातील र ते खडीकरण क न डांबरीकरण 
करणे.

12500000 100000 6000000

43
महाजननगर,जय हद, गणेश कॉलनी, ओम कॉलनी, 
एकदंत नगर पिरसरातील र ते खडीकरण क न 
डांबरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

44 वावरेनगर ते माऊलीलॉ स पयत 18 मी. डी.पी. 
र ता िवकसीत करणे. 12500000 100000 6000000

45
महाल मीनगर, कृ णनगर, मरुारीनगर, िवखेपाटील 
शाळा, वन ी कॉलनी िववीध र ते खडीकरण क न 
डांबरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

46

पी से टर (तानाजी चौक) र ता खोदनु कॉ ीटीकरण 
करणे.2) च धर हॉटेल (रा ीय महामाग) ते 
पेलीकन पाक साईट प ी िवकसीत करणे.3)पेलीकन 
पाक मागील र ता सोनवणे चाळ ते द  चौक र ता 
पावेतो साईटप ी िवकसीत करणे.

12500000 100000 6000000
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47

पंडीतनगर, िशवपरुी चौक, नंदनवन चौक, वामी 
समथ क  पिरसर, ए-जे 1 से टर, राममंिदर पिरसर, 
एच-1 से टर मधील अंतगत र ते कॉ ीट करणे व 
वेअर ग करणे.

12500000 100000 6000000

48

लोकमा यनगर, महाकाली चौक, आनंदनगर, 
भगत सग चौक, साईबाबानगर, मच ट बकँ मागील 
पिरसरातील अंतगत र ते कॉ ीट करणे व वेअर ग 
कोट करणे.

12500000 100000 6000000

49

मच ट बकॅ मागील र ता िकराणा दकुान ते राजर न 
गाडन पावेतो र ता खोदनु र ते कॉ ीट करणे व 
वेअर ग कोट करणे. (एल आकाराचा र ता) 2) 
आदशनगर, पवननगर गणपती मंदीर पिरसर,  
पा याची टाकी, द मंिदर पिरसर, ओंकारे वर 
महादेव मंिदर पिरसर, मुंडेहॉल पिरसरातील र ते 
कॉ ीट करणे व वेअर ग कोट करणे.

12500000 100000 6000000

50 पाथड  िपपळगांव िशवरोड व शरयनुगर खडीकरण 
क न डांबरीकरण करणे. 12500000 100000 6000000

51 चेतनानगर, वासनगर, पिरसरातील डीपीरोड 
ं दीकरण क न डांबरीकरण करणे. 12500000 100000 6000000

52

पाथड  स.नं.242 येथील र ते खडीकरण  क न 
डांबरीकरण करणे.2) पाथड  गाव ते पाथड  
राजवाडा मु य र ता ं दीकरण क न डांबरीकरण 
करणे, गामणे मैदान डीपी रोड िवकसीत करणे.

12500000 100000 6000000

53 पाथड  रोड जेडीसावंत कॉलेज हॉटैल ए स ेईन कडे 
जाणारा र ता ं दीकरण क न डांबरीकरण करणे. 12500000 100000 6000000

54
ना.प.ु .क.14 मधील चौक मंडई कारंजा ते 
बागवानपरुा महा मा फुले पतुळया पयत या याचे 
ि िम स कॉ ीट करणे

12500000 100000 6000000

55
ना.प.ु .क.14 मधील चौक मंडई कारंजा ते  महा मा 
फुले पतुळा महाल मी चाळ पयतचा बागवानपरुा 
मधील र याचे कॉ ीटीकरण करणे

12500000 100000 6000000

56
ना.प.ु .क.14 मधील संजेरीनगर पिरसरातील र ते 
व मनोहर माकट पिरसरातील रसते कॉ ीटीकरण 
करणे

7000000 100000 5000000

57
ना.प.ु .क.14 मधील य ु ेरणा सोसायटी व 
गु दारा रोड, कमोद कॉ◌ॅ पले स पिरसरातील 
रसते कॉ ीटीकरण करणे

5500000 100000 5500000

58

नािशक पवु. .क.15 मधील एकनाथ बाग, मा ती 
वेफस समोरील र ते डांबरीकरण करणे 2) 
ना.प.ु .क.15 मधील िनलम गाडन, िवरगळुा हॉल, 
मािणकशहानगर पिरसरातील र ते डांबरीकरण 
करणे 3)ना.प.ु .क.15 मधील निव य कॉलनी, 
दारकािदश सोसायटी, तपोवनरोड, समथनगर 

पिरसरातील उवरीत र ते डांबरीकरण करणे

12500000 100000 6000000
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59

ना.प.ु .क.15 मधील शंकरनगर चौक ते सावता 
माळी गाडन पयत र ता डांबरीकरण करणे 2) 
ना.प.ु .क.15 मधील धवलिगरी सोसा. िस द गौतम 
सोसायटी ते बनकर मळा र ता डांबरीकरण करणे व 
र या या साईडप ीला पे हर लॉक बसिवणे

7500000 100000 5000000

60
ना.प.ु .क.15 मधील महा मा फुले वसाहत व 
कैलास सोसायटी पिरसरातील र ते कॉ ीटीकरण 
करणे

5000000 100000 4500000

61
ना.प.ु .क.15 मधील उ मेश हॉल पिरसर भाभानगर 
गाडन िहरवेनगर, कौटघाट पिरसरातील र ते 
डांबरीकरण करणे

10000000 100000 5500000

62
ना.प.ु .क.15 मधील भाभानगर रोड, नामको बकँ ते 
परंुदरे हॉ पटल पयत र ता कॉ ीटीकरण करणे व 
पे हर लॉक बसिवणे ॉस पाईप टाकणे

2500000 100000 2400000

63
ना.प.ु .क.16 मधील  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
चौक ते िवजय ममता चौका पावेतो 2) मु य र ता 
ि िम स कॉ ीटीकरण क न र ता िवकिसत करणे

37500000 100000 10000000

64
ना.प.ु .क.16 मधील उपनगर नाका ते डॉ. बज 
चौका पयत र ता िवकिसत करणे व गांधीनगर 
मधील र ते डांबरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

65

ना. प.ुिव. . .30 मधील पांडवनगरी दािवहार 
कॉलनी इ. पिरसरातील  मनपा या खु या जागेस 
संर क भत बांधनु मैदान िवकिसत करणे व 
त अनषंुिगक कामे करणे

12500000 100000 6000000

66

ना. प.ुिव. . .30 मधील ी. ी. रिवशंकर माग 
येथील 30 मी. डीपी र ता पासनु ते सट सािदक  
शाळे पयत चा डीपी र यांचे मजबतुीकरण करणे व 
डांबरीकरण करणे, मिदनानगर व अ फीनगर 
पिरसरातील र ते खडीकरण क न डांबरीकरण करणे

12500000 100000 6000000

67 ना. प.ुिव. . .30 मधील स.नं. 874 येथील 
र याची साईड प ी िवकिसत करणे 2000000 100000 1900000

68 ना. प.ुिव. . .30 मधील सवुण कमल हौ. सोसायटी 
येथील र याचे कॉ ीटीकरण करणे 2500000 100000 2400000

69

नािशकरोड िवभागातील . . 17 मधील गोदावरी 
नं.1, वीर सावरकर, तलाठी कॉलनी, महाल मी 
नगर, चं े वर नगर, धनराज नगर, ओम नगर, 
सातभाई नगर, पटो कॉलनी,वैशाली नगर,करंजकर 
नगर, ीनाथ नगर,आढाव नगर, वामी समथ  नगर, 
गाडन/नाना पाक,ब छाव लास रोड जॉन ऑग टीन 
नगर,महाद ुबाबा मंिदर परीसर,मकंुुद आढाव यांचे 
जागेपासनु ते वैभव ल मी लॉ स खडीकरण व 
डांबरीकरण करणे. गु द  नगर, द  मंिदर ओपन 
पेस, नगर कमान येथील र ते तयार करणे

50000000 100000 15000000
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71

नािशकरोड िवभाग . . 19 मधील मगर मळा-1, मगरमळा-2, अ वले मळा 
आ वनी कॉलनी पयत, हरीओम नगर शन समोर, आई जगदंबाकृपा बंगला 
एकलहरारोड गोकुळ भोर यांचे घरापयत, यंकटेश नगर खडीकरण डांबरीकरण दो ही 
साईडचे लेआऊट, शहाने यांचे घरासमो न एकलहरारोड शर समोर ं दी◌ेकरण, 
भाबडव ती र ता (बंडु साबळे),िचडे आजी या घरासमोरील र ता-सोमनाथ जाधव, 
संभाजी नगर चांगदेव अ रगळे र ता खडीकरण,बालाजी नगर व समोरील र ते 
खडीकरण, गोरेवाडी गेट रोडवरचे र ते (साधना ए यकेुशन),कोडंकडे व ती पनुारोड, 
चेहडी िशवरोड बोराडे लेआऊट - डांबरी,डांबरीकरण करणे.2) नािशकरोड 
िवभागातील . . 19 मधील गरुव चाळ र ता डांबरीकरण करण, महारा  बेकरी 
कािँ ट रोड व समोरचा डांबरी र ता, द  नगर 1 व 2 कािँ ट व कृ णा कॉलनी 
डांबरीकरण करणे, सं या सोसा. माणील र ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे, 
गवळीवाडा - 2 व खंडु गायकवाड मळा र ता डांबरीकरण करणे, खजलु सकल िगते 
व ती पयत र ता डांबरीकरण करणे,सहजीवन कॉलनी र ता डांबरीकरण करणे. 
3)नािशकरोड िवभागातील . . 19 मधील चेहडी एस.टी.पी. जवळचा र ता 
खडीकरण करणे, कालीदास घोडे चेहडी पं पग येथील र ता डांबरीकरण करणे, 
माडसांगवी रोड ते िवटभ ी बाभळेर र ता डांबरीकरण करणे, वसंत बोराडे ईर पगारे 
पाटावरील र ते कािँ टीकरण करणे, तानाजी ताजनपरेु (मोहन शदे) व ती, िदलीप 
बोराडे माडसांगवी रोड र ता डांबरीकरण करणे, सिुनल ताजनपरेु (गोलाईत) र ता 

50000000 100000 15000000

72

नािशकरोड िवभागातील . . 20 मधील ी कला 
नगर/कला नगर परीसरातील उवरीत र ते, 
अमरहौ सग सोस., महा मा गांधी सोसा.,चं वर 
सोसा., अजंठा नगरी येथील र ते, राज ी शाहु माग 
(एलआयसी, मानसी) र ता, काश नगर परीसर, 
िशखरेवाडी परीसर, आशर इ टेट परीसर र ते, 

धान नगर, सदगु  नगर परीसरातील उवरीत र ते, 
लिुहल, गलुमोहर कॉलनी परीसरातील उवरीत र ते 

इ. डांबरीकरण करणे.  बेला िडसोजा परीसरातील 
कुबेर हाऊ सग/ शदे चाळ/संघिम ा येथील र ते, 
चं मणी नगर, संजय गांधी नगर परीसरातील र ते 
कािँ टीकरण करणे.

37500000 100000 12500000

73

नािशकरोड िवभागातील . . 20 मधील ऋतरंुग 
समोरील र ता िबजनेस बकँ ते तरण तलाव रोड 
ं िदकरणाचा र ता, अंगारीका सोसा. ते गायखे 

कॉलनी चौक पावेतोचा र ता, गायखे कॉलनी 
परीसरातील अंतगत र ते, काबरा ए पोरीयम 
समोरील र ता, नेहबंधन कॉलनी र ता, तळुजा पाक 
कॉलनी मधील र ता, खान पे ोल पंपा जवळील 
ओम हॉ पटल (गायकवाड मळा) चा र ता आिण 
उवरीत परीसरातील र ते, पाटोळे मळा, लोणकर 
मळा येथील उवरीत र ते, द  मंिदर रोड ते 
राजल मी मंगल काय लयाकडे जाणरा र ता इ यादी 
र ते डांबरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

70

नािशकरोड िवभागातील . . 18 मधील भैरवनाथ नगरचे पढेु 
ले-आऊट मधील र ता, गती नगर मधील ऐ वय  पाक लेन नं.3 
मधील र ता, ि ज नगर जवळ भ या हाईट  मागील र ते, ि ज 
नगर पा या या टाकी मागे बालाजी हाईट  जवळील र ता, खरोटे 
वेलस जेलरोड शेजारील र ता खडीकरण  व डांबरीकरण 

( ं दीकरण) करणे. 2) सर वती नगर पंचक येथील अंतगत र ते, 
िशवश ती नगर पा या या टाकी समोरील र ता, डॉ.िनरगडेु 
िशवाजी नगर यांचे समोरील र ता, वसंत िवहार सोसा. समोरील 
र ता, िव तु नगरी पावेतो, िशवश ती नगर हरे वर महादेव मंिदर 
ते ी वामी समथ क ा पावेतो र ता, िब वजा सोसा. तलुसी 
पाक मागील र ता, ी राम नगर ारका नगरी, गजानन नगर, 
चं ल मी सोसा. येथील अंतगत र ते, गती नगर येथील अंतगत 
र ते, ऐ वय  पाक येथील जनेु र ते, िवमल नगर मधील कॉलनी 
र ते, हाडा कॉलनी येथील र ते, िस दाई नगर येथील खडीकरण 
र यास, भैरवानाथ नगरचे पढेु ी. जग नाथ बोराडे घराकडे 
जाणारा खडीकरण र ता इ यादी र ते डांबरीकरण/ अ तरीकरण 
करणे.

50000000 100000 15000000
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74

नािशकरोड िवभागातील . . 21 मधील 
आडकेनगर नं.1 उ वल मेिडकल ते िवकास गांगडु 
यांचे घरापयत, जैन थानक र ता, लगायत कॉलनी, 
गोपाळ नगर येथील र ते कािँ टीकरण करणे. 
नािशकरोड िवभागातील . . 21 मधील नंदनवन 
कॉलनी येथील र ते, लवटे नगर परीसरातील र ते, 
जीवनछाया सोसा. र ता, कुलकण  मंगल काय लय 
र ता, जीवनिवहार सोसा. आिण परीसर र ते, 
गायकवाड कॉलनी, गोपाळ नगर परीसरातील 
उवरीत र ते, औटे मळा, जाचक मळा, मािणक 
नगर, महेश नगर परसरातील उवरीत र ते, आडके 
नगर, थोरात नगर, जगताप मळा येथील उवरीत 
र ते, द मंिदरोड, सरुाणा हॉ पटल पासनु शाळा . 
125 पावेतो र ता, आनंद नगर, ध गडे नगर येथील 
उवरीत र ते डांबरीकरण करणे.

50000000 100000 15000000

75

नािशकरोड िवभागातील . . 22 मधील पपळगावं खांब 
र यास जोडर ते ी. ानेर बोराडे, ी. दशरथ बोराडे, ी. 
गणपत भगत, ी. शांताराम पोरजे, ी. रामदास बोराडे, ी. 
रमेश बोराडे, ी. रामिकसन जाधव यांचे घराकडे जाणारे 
र ते कािँ ट करणे, बटेु मळा र यास जोडर ता ी. 
सोमनाथ पोरजे यांचे घराकडे जाणारा र ता कािँ ट करणे, 
गायकर मळा ना यास जोडर ता ी. सभुाष पोरजे, ी. भै  
पोरजे, पिुढल चौफुली इ. यांचे घराकडे जाणारा र ते कािँ ट 
करणे, वडनेर चौक र यास जोडणारा र ता ी. ब सी 
पोरजे,  ी. राजाराम फोकणे व पंचकृ ण िकराणा समोरील 
र ता कािँ ट करणे, वडनेरगांव मु य र ता व उपिवभािगय 
काय लय चौक कािँ टीकरण करणे. िविहतगांव मधील 
उवरीत र ते कािँ टीकरण करणे. राजपतु कॉलनी मधील 
वडनेर - पाथड  रोड-हॉली कुल जवळील रोड तसेच राज  
संतोष गायधनी, शम  यांचे घराजवळील र ते इ. र ते 
अ तरीकरण/डांबरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

76

नािशकरोड िवभागातील . . 22 मधील  
पपळगावं खांब दशि या िवधी हॉल ते मशानभुमी 
र ता डांबरीकरण करणे, पपळगावं खांब 
मशानभुमी ते मा ती मंिदर पावेतो र ता 

डांबरीकरण करण, पपळगावं खांब जाधव व ती 
मु य र यापासनु ी. जाधव यांचे घरापयत र ता 
डांबरीकरण करणे, पपळगावं खांब गावठांण, मनपा 
शाळेसमोरील अंतगत र ते कािँ ट करणे, 
पपळगावं खांब समाजमंिदरासमोरील र ते  कािँ ट 
करणे, भवानी नगर मधील र ते डांबरीकरण करणे, 
सौभा य नगर मधील उवरीत र ते

12500000 100000 6000000

77

नािशकरोड िवभागातील . . 22 मधील  
िविहतगाव, सौभा य नगर परीसरातील अंतगत 
कॉलनी र ते डांबरीकरण करणे पाथवे दु ती करणे, 
िविहतगांव गांवठाण मधील बु द िवहार ते मथरुा 
चौक मु य र ता अ तरीकरण करणे, िविहतगांव, 
भुडकी रोड व लगतचा परीसर अ तरीकरण करणे, 
िविहतगांव, दादा दरबार शेजारील र ता डांबरीकरण 
करणे, डायमंड नगर मधील र ते डांबरीकरण करणे.

12500000 100000 6000000
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
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2021-22 मधील 
अपे ीत खच

9) र ते बांधणे (संगणक कोड नं. - 2585)
(र कम पये)

78

नािशकरोड िवभागातील . . 22 मधील  रे वे 
लाईन ते मालध का र ता पावेतो र ता डांबरीकरण 
करणे, टकु खोले ते वालदेवी पलुा पयत जय भवानी 
र ता डांबरीकरण करणे, बागलु नगर पलु ते रे वे 
फाटक पयत र ता डांबरीकरण करण, देवळालीगांव 
जनेु क थान र ता कािँ टीकरण करणे, गांधीधाम 
ते िमरवणकु माग पावेतो र ता कािँ टीकरण करणे.

12500000 100000 6000000

79

ना,पवु . .23 मधील उवरीत र ते व िवनयनगर , 
िदपाली नगर, इंिदरानगर, व . .23 पिरसरातील 
िविवध कॉलनी र याचे खडीकरण व ं दीकरण 
क न डांबरीकरण करणे.

19300000 100000 12500000

80
नािशक पवु . .23 मधील िशवाजीवाडी, 
भारतनगर, नंिदनीनगर या पिरसरातील र याचे 
कॉ ीटीकरण करणे.

20000000 100000 6500000

81 भाग .12 मधील कॉलनी र यांचे डांबरीकरण व 
अ तरीकरण करणे. 12500000 100000 6500000

82 भाग .30 मधील इंिदरा नगर पिरसरातील र ते 
डांबरीकरण व अ तरीकरण करणे. 12500000 100000 6500000

83

भाग .23 मधील इंिदरा नगर बोग ा समोरील 
शनी मंिदर चौकाचे सशुोिभकरण करणे. 2) साईनाथ 
नगर चौक सशुोिभकरण करणे.3)इंिदरा नगर बोगदा 
ते साईनाथ नगर िस नल येथे नागरीकांसाठी पाथवे 
तयार करणे.4)इंिदरा नगर ते साईनाथ नगर येथे 
र ता दभुाजक टाकून तेथे झाडे लावनू सशुोिभकरण 
करणे. 5)सिुचता लेन .3 झेिनथ हॉ पीटल 
समोरील र याला पे हर लॉक बसिवणे

12500000 100000 6500000

84 . .20 मधील अंतगत र याचे ं दीकरण क न 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 12500000 100000 6500000

85 सामनगांवरोड िस नर फाटा चौफुली ते भोर मळा 30 
मी डी.पी.रोड करणे. 12500000 100000 6500000

एकूण 'इ' 1543800000 8500000 626700000

एकूण ('अ ते इ') 7055129376 628182000 3149320345
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1820008458
नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील 
म हारखान अशोक तंभ झोपडप ी येथील जनेु साव. 
शौचालय तोडून निवन शौचालय बांधणे.

3617000 528000

2 1820008637
नािशक प चम . .13 मधील कंुभारवाडा येथील 
अ त वातील िजण साव. शौचालय तोडुन निवन 
शौचालय बांधणे.

11089000 5000000 6089000

3 1820008469
पंचवटी . .05 मधील आवजीनाथ द नगर 
झोपडप ी येथे पु षांचे जनेु शौचालय पाडुन नवीन 
बांधणे.

4193000 2622000

एकूण 'अ' 18899000 8150000 6089000

1
सातपरु िव. . .11 म ये िजजामाता शाळे जवळ, 
संतोषीमाता नगर, िशवम िथएटर जवळ मिहलांसाठी 
टॉयलेट लॉक बांधणे.

5233000 1233000 4000000

एकूण 'ब' 5233000 1233000 4000000

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 नािशक पवू िव. . . 23 मधील िविवध मनपा या 
िमळकती इमारतीसाठी  साधनगहृ बांधणे 2658000 2658000

एकूण 'ड' 2658000 0 2658000

1 नािशक . .12 मधील बेथेल नगर येथे जनेू जीण 
झालेले शौचालय तोडून नवीन शौचालय बांधणे 3500000 3500000

2 नािशक पवु िव. . . 23 मधील िविवध मनपा या 
िमळकती इमारतीसाठी  साधनगहृ बांधणे 5000000 5000000

3
पंचवटी िव. . .3 मधील घरप ी काय लय व 
आरो य िवभाग शेड येथे कमचा-यांसाठी शौचालय 
बांधणे व इतर सिुवधा परुिवणे.

1000000 1000000

4
पंचवटी . .04  मधील घरप ी काय लय व 
आरो य िवभाग शेड येथे कमचा-यांसाठी श चालय 
बांधणे व इतर सिुवधा परुिवणे.

1000000 1000000

5
पंचवटी . .05  मधील घरप ी काय लय व 
आरो य िवभाग शेड येथे कमचा-यांसाठी श चालय 
बांधणे व इतर सिुवधा परुिवणे..

1000000 1000000

6
पंचवटी . .06  मधील घरप ी काय लय व 
आरो य िवभाग शेड येथे कमचा-यांसाठी श चालय 
बांधणे व इतर सिुवधा परुिवणे

1000000 1000000

7 सातपरु िव. . .11 महादेववाडी पिरसरात शौचालय 
बांधणे. 3000000 500000 2500000

8 सातपरु िव. . .11 बु दनगर पिरसरात न याने 
शौचालय बांधणे. 3000000 500000 2500000

9 नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील 
जोशीवाडा येथे जनेु शौचालय तोडुन निवन बांधणे 3000000 3000000

एकूण 'इ' 21500000 1000000 20500000

एकूण ('अ ते इ') 48290000 10383000 33247000

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

10) सावजनीक शौचालये - (संगणक कोड नं. - 2586)

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

            ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

(र कम पये)
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2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1820007274
नािशकरोड िवभागातील महा मा गांधी रोडवरील 
मनपा िवभागीय काय लयाजवळील पावसाळी 
ना यावर बॉ स क हट बांधणे

2680000 999000

2 नािशक मनपा े ातील ि टीश कालीन पलुाचे 
चरल ऑडीट करणे, 197000 197000

3 1820007873

नािशकरोड िवभाग . . 21 मधील सभुाषरोड मु य 
र यावरील बॉ स क हट आिण गोसावी वाडी 
येथील र यावरील लबॅ क हट तोडून पनु: च 
बांधणे.

6444000 3000000 1647000

4 सातपरू िवभागातील . . 26  केवल पाक 
र यावरील द  मंिदर नगर येथे सी. डी. वक बांधणे 4371000 1000000 3371000

5 सातपरु . .26 मधील अंबड ते िशवश ती चौक 
ना यावर सी.डी.वक बांधणे. 6917000 2588000 2000000

6
नािशक प चम िवभागातील . .07 मधील 
गोदावरीनदी वर खालील बाजसु पंप ग टेशन पासनु 
येणा या र यावर पलु बांधणे.

130459000 5000000 60000000

7 1820008543 पंचवटी . .02 मधील जु या पाझर तलावा कडे 
जाणा या र यावरील फरशी पलुाची उंची वाढिवणे. 3915000 3000000 915000

8 1820008572
सातपरु . .09 मधील सयु मफ  चौक जवळ 
काबन ना यावर 18 मी. डी.पी. र यावर सी.डी. 
वकबांधणे.

2639000 2000000 639000

9 1820008544 पंचवटी िवभागातील . . 02 मधील आडगांव 
येथील ने ावती नदीवर पलु बांधणे. 11103000 5100000 6003000

10 1820009024
नािशक प चम . .12 मधील संभाजी चौक 
पाटील े टीज समोरील नासड  नदी िकनारी गबॅीएन 
वॉल बांधणे.

12492000 7500000 8000000

11
सातपरू िवभागातील . . 26  म ये सलुावाईन 
चौकापासनू द मंिदराकडे जाणा या डी.पी. र यावर 
नंदीनी नदीवर पलु बांधणे.

37941000 25000000 12941000

12 1820008955
सातपरू िवभागातील . . 8  म ये जेहान सकल 
पासनू येणा या डी.पी. र यावर गोदावरी नदीवर पलु 
बांधणे.

179476000 50000000 30000000

13 सातपरू िवभागातील . . 11 मधील जजर 
ना यावरील पलुाचे ं दीकरण करणे. 3221000 2000000 1221000

एकूण 'अ' 401855000 107187000 126934000

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 सातपरु िव. . .10 म ये काकड मळा पवार 
संकुलाजवळी ना यावर सी.डी.वक बांधणे. 5000000 1000000 4000000

2 नािशक प चम िवभागातील . .12 मधील मायको 
सकल येथे लायओ हर ि ज  बांधणे 1249223000 5000000 20000000

3 नवीन नािशक . .25 मधील ि मतु  चौकाम ये 
उडडाण पलु बांधणे 1199432000 5000000 30000000

एकूण 'क' 2453655000 11000000 54000000

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

11) पलु व सांडवे बांधणे (संगणक कोड नं. - 2587)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
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कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
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2021-22 मधील 
अपे ीत खच

11) पलु व सांडवे बांधणे (संगणक कोड नं. - 2587)
(र कम पये)

1
नािशक प चम िवभागातील . . 7 मधील 
अशोक तंभ गरुांचा दवाखाना मागील बाजकुडुन 
कोशीरे मळयाकडे जाणा या र यावर पलु बांधणे

140000000 9000000

2 नािशक प चम िव. . .13 मधील रिववार कारंजा 
येथे लायओ हर ि ज बांधणे. 150000000 5000000

3

नािशक पवु िव. . .15 मधील नािशक िशवारातील 
स.नं.387(पै) मधनू जाणारा जनुा सायखेडारोड व 
स.नं.360 (पै), 361(पै) मधील डी.पी.र ता जोडणा-
या 18 मी डी.पी. र यावर गोदावरी नदीवर पलु 
बांधणे.

150000000 5000000

4
नािशक पवु िव. . .15 मधील ॉटेल िकनारा 
ना.पणेु महामाग पयत नासड  नदीस गबँीयन वॉल 
बांधणे

15000000 3500000

5
नािशक पवु िव. . .23 मधील जे.एन.सी.टी. 
कॉलेज जवळील ना यावर आरसीसी सी.डी. वक 
बांधणे

3000000 2500000

6 नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील 
फॉरे ट नसरी पलुास िरटनस बांधणे 4000000 1500000

7
नािशक प चम िवभागातील . . 13 मधील 
गोदवारी नदी लगत महापरुात वाहुन गेले या 
कथडयांचे दु ती क न संर क जाळी बसिवणे

5000000 2000000

8 पंचवटी . .04  मधील गुंजाळबाबा नगर येथील 
वाघाडी नदीवरील पलुाचे ं दीकरण करणे. 37500000 5000000

9 पंचवटी . .04  मधील अ टिवनायक नगरलगत 
नाला ॉस गवर आर.सी.सी. सी.डी. वक बांधणे. 3000000 2500000

10 पंचवटी . .05 मधील द नगर ते हमालवाडी 
कॅनाल ॉस गवर आर.सी.सी. सी.डी. वक बांधणे. 3000000 1500000

11 पंचवटी . .06 मधील मोरे मळा ते चौधरी 
मळयाकडे जाणा-या ना  यास िस.डी. वक बाधणे. 5000000 1500000

12
पंचवटी . .06 मधील मोरे मळयाकडे जाण-या 
र यास ोफेसर कॉलनी येथील ना  यास िरटे नग 
वॉल बांधणे.

1500000 1500000

13 पंचवटी . .06 मधील अनसुया नगर येथे 
िस.डी.वक बांधणे. 3500000 1500000

14 पंचवटी िव. . .6 आळंदी कँनॉल वर सी.डी.वक 
बांधणे. 2500000 1500000

15 पंचवटी िव. . .6 िशवरोड कँनॉलवर सी.डी.वक 
बांधणे. 2500000 1500000

16 पंचवटी िव. . .6 मखमलाबाद मु य र यावर 
कॅनॉलवर सी.डी.वक बांधणे 2500000 1500000

17 नािशकरोड िवभागातील . .21 मधील जयभवानी 
रोड येथील मु य र यावर दोन सी.डी. वक बांधणे. 7500000 2500000

18 नवीन नािशक . .24 मधील लबेुल अपाटमट 
जवळील ना यावरती सीडी वक बांधणे. 4000000 2000000

19 नवीन नािशक . .24 मधील ल मीनगर आय वत 
सोसा. समोरील ना यावरती सी.डी.वक बांधणे. 6500000 2500000

20 नवीन नािशक . .25 व 26 दोन भागां या 
म यभागी ना यावर बॉ स क हट बांधणे. 8000000 2000000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

11) पलु व सांडवे बांधणे (संगणक कोड नं. - 2587)
(र कम पये)

21 नवीन नािशक . .25 मधील हेगडेवार चौकातील 
पलुाचे ं दीकरण मजबतुीकरण करणे. 8100000 3000000

22 नवीन नािशक िव. . .27 एम.आय.डी.सी. दातीर 
मळा व मा ती संकुल येथे सी.डी.वक बांधणे. 7000000 2000000

23
नािशक प चम िवभाग . .12 ॅफीक पाक मािगल 
बाजसु 15 मी डी.पी. र यालगत नंदीनी नदी या 
कडेने गबँीनय वॉल बांधणे.

30000000 5000000

24 नवीन नािशक िव. . .24 मधील स.नं.788 जवळ 
डी.पी.रोडवर नंदीनी नदीवर पलु बांधणे. 22500000 7500000

25 नवीन नािशक . .28 मधील गजपु प कॉलनी येथे 
आर.सी.सी. क हट बांधणे. 3500000 1500000

26 सातपरु िव. . .8 मधील सदगु  नगर जवळील 
ना यास बॉ स क हट बांधणे. 7500000 2500000

27
सातपरु िव. . .10 मधील नंदीनी नदीवर 
ितरडशेतकडे जाणा-या र यावर नंदीनी नदीवर पलु 
बांधणे

10000000 2000000

28
सातपरू िवभाग . . 26 मधील माहेर मंगल 
काय लय जवळ वाहुन गेले या पाईपां या जागी 
नवीन िस.डी. वक बांधणे.

4000000 1500000

29 पंचवटी िव. . .2 मधील कँनालवर मो-या बांधणे. 7500000 2500000

30 सातपरु िव. . .11 मधील कांबळेवाडी येथील 
ना यावर िस.डी.वक बांधणे. 2500000 1500000

31 निवन नािशक . .28 मधील मीनाताई ठाकरे शाळे 
मागील नाला बांधणे. 4500000 1500000

32 निवन नािशक . .28 मधील गजपु प कॉलनी 
सी.डी. वक बांधणे. 2500000 1500000

33
निवन नािशक . .29 मधील िवजय नगर ते 
महाल मी मंगल काय लयापावेतो ना याची उंची 
वाढवीणे.

3500000 1500000

एकूण 'इ' 667100000 0 89000000

एकूण ('अ ते इ') 3522610000 118187000 269934000
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1820001995 नािशक शहरात पाथड  फाटा िवकिसत करणे.
(एन.एच-3) 6124000 1000000 4341000

2 1820001115 नािशक शहरात गरवारे चौक िवकिसत करणे.
(एन.एच-3) 9699000 3000000 2495000

3 1820001630 नािशक शहरात लेखानगर चौक िवकिसत करणे.
(एन. एच-3) 8999000 1000000 2157000

4 1820008684
नािशकरोड िवभाग . . 22 मधील वडनेर गावात
जाणा  या मु य र याम ये आयलॅ ड िवकिसत
करणे.

2280000 2280000

एकूण 'अ' 27102000 7280000 8993000

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1

सातपरु िव. . .9 व 10 मधील मोतीवाला कॉलेज
पासनू म ह ा गेट पयत िमक नगर िशवाजी नगर
मु य र यास व सलुा चौक यंबकरोड पासनू म ह ा
गेट पयतचा अशोक नगर मु य र यास दभुाजक
टाकणे.

23968000 20000000

एकूण 'क' 23968000 20000000 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1
सातपरू िवभागातील यंबकरोडवरील सातपरू 
कॉलनी व पपया नसरीजवळील आयलँ ड 
सशुोिभकरण करणेबाबत.

2500000 500000 2000000

2
नािशकरोड िव. . .18 मधील सैलानीबाबा महाराज 
पतु या लगतचा छ पती िशवाजी आयलँ ड 
सशुोिभकरण करणे.

20000000 7540000

3
नािशक पवू िव. . . 30 मधील राणेनगर बोगदा ते 
इंिदरा नगर जनुी पोलीस चौकी पयत र ता दभुाजक 
टाकणे.

5000000 1000000 3000000

4
नािशक पवू िव. . .16 मधील टाकळी राजवाडा 
येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महा मा योितबा 
फुले पतुळा पिरसराचे सशुोिभकरणे करणे.

5000000 4000000

5 पंचवटी . .04 मधील सेवाकंुज सकलवर 
सशुोिभकरण करणे व िव ाथ  िश प बसिवणे. 750000 750000

6 नािशक रोड िवभागातील . .22 मधील वडनेर 
गांव मा ती मंिदरासमोर पार बांधणे. 700000 700000

12) आयलॅ ड बांधणे (संगणक कोड नं. - 2588 )

इ -मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

''अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

12) आयलॅ ड बांधणे (संगणक कोड नं. - 2588 )
(र कम पये)

7 सातपरु िव. . .8 सोमे वर धबधबा पोहोच र ता व 
पिरसर का ँ ीट करणे व धबध यास रे लग बसिवणे. 4000000 1000000 3000000

एकूण 'इ' 37950000 2500000 20990000

एकूण ('अ ते इ') 89020000 29780000 29983000
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 सातपरू . .26 म ये चुंचाळे गांवठाणा जवळ पवुस 
स.नं.96 जवळ मशानभुमीचे शेड बांधणे. 1473000 1000000 473000

2 पाथड  सन 263 व 264 मधील दफन भुमीस 
संर क   िभत  बांधणे. 6467000 6000000

3

नािशकरोड िवभाग . . 22 मधील वडनेर 
गावातील मशानभुमी व दश ीया िवधी 
पिरसरातील सधुारणा करणे व मुंडनासाठी शेड 
उभारणे.

2499000 1554000

4
नािशक पवु . .14 मधील आमरधाम येथे 
लगायत समाज व दशनाम गोसावी समाज मशान 
भुमीस संर ण भत बांधणे व पाथवे तयार करणे.

15666000 8000000 7666000

5 नािशकरोड . . 17 मधील दसक येिथल गोसावी 
समाजाची दफनभमूी िवकिसत करणे 758000 758000

6

पंचवटी िवभागातील नांदरु, मानरु, आडगांव, 
हस ळ, मखमलाबाद, पंचवटी येथील मशान 

भुमीची दु ती करणे व टॉयलेट, वॉश म इ. सिुवधा 
परुिवणे.

3218000 862000

7 1820008567
नािशक पवु िवभाग . . 14 फाळके रोड येथील 
जहांगीर क थान या प चम बाजसु आर.सी.सी. 
िरटे नग वॉलचे बांधकाम करणे.

4816429 1000000 3816426

एकूण 'अ' 34897429 13174000 17955426

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1
सातपरू िवभागातील . . 11 म ये वारबाबानगर 
अमरधाम म ये सधुारणा करणे व परुक सािह य 
परुिवणे.

6746000 1000000 5746000

2 नािशकरोड िव.देवळाली गाव समशान भुमी येथे 
िव तु दाहीनी बसिवणे 7500000 7500000

3 सातपरु . .11 सातपरु गांवठाण येथे दशि या 
िवधी शेड बांधणे. 6746000 1000000 5746000

एकूण 'क' 20992000 2000000 18992000

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1
सातपरू िवभागातील . . 8 आनंवदली
मशानभुमीची सधुारणा व दशि या िवधी किरता

सभामंडप बांधणे बाबत.
19600000 2000000 7600000

2
सातपरू िवभागातील . . 8  म ये गंगापरू
अमरधाम व आनंदव ली अमरधाम म ये सधुारणा
करणे व परुक सािह य परुिवणे.

6800000 1500000 3500000

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

13) मशान सधुारणा करणे (संगणक कोड नं. - 2589)

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

13) मशान सधुारणा करणे (संगणक कोड नं. - 2589)
(र कम पये)

3 नािशकरोड . . 17 मधील दसक येिथल गोसावी
समाजाची दफनभमूी िवकिसत करणे 1000000 1000000

4
नािशक पवू िव. . . 14 मधील ि चन क तान,
अमरधाम व मु लम क तान इ. िठकाणी संर क
भत बाधणे व दु ती िवषयक कामे करणे

12500000 7500000

5 नािशक पवू िव. . .16 मधील आगरटाकळी येथील
मशान भुमी साठी बैठक यव था करणे 8000000 5000000

6 पंचवटी . .03 मधील पंचवटी अमरधाम येथे
िव तु दाहीनी बांधणे 30000000 17500000

7 नािशकरोड िव. . .18 येथे दसक मशानभुमी
लगत िव तु शवदाहीनी बांधणे. 35000000 10000000

8 नािशकरोड िवभागातील . .22 मधील वडनेर
गावातील मशानभुमीची िव तारीकरण करणे 9997000 9800000

9
नािशकरोड िवभागातील . .22 मधील मु लीम
क थान व गांधीधाम सफाई कामगार वसाहत
मधील संर क भत बांधणे

4000000 4000000

10 नवीन नािशक . .29 मोरवाडी मशान भुमी
सधुारणा करणे. 7500000 7500000

11
नािशकरोड . .22 मधील देवळाली येथील
क थान या शेजारील ईदगाह म ये नमाज
पठणासाठी तीन मजली इमारत बांधणे.

10000000 9500000

एकूण 'इ' 144397000 3500000 82900000

एकूण ('अ ते इ') 200286429 18674000 119847426
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 ी. संत गाडगे महाराज मारका या जागेत रा संत
गाडगे महाराज यांचा बैठा पणु कृती पतुळा उभारणे. 750000 750000

2
पाथड  फाटा चौकातील मनपा या जागेत भारतर न
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पणु कृती पतुळा
उभारणे.

3104000 300000 200000

3
नवीन नािशक  वा. .84 डी.जी.पी.नगर .3
माऊली लॉ स जवळी चौकात छ पती िशवाजी
महाराज व संत तकुाराम महाराज यांचे िश प उभारणे

3495000 3495000

4
सातपरु िव. . .11 मधील छ पती िशवाजी महाराज
मंडई समोरील छ पती िशवाजी महाराज पतु या
समोरील जागा सशुोिभकरण करणे,

1275000 500000 775000

एकूण 'अ' 8624000 800000 5220000

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1
नािशक पा चम  .क.13 भालेकर शाळेजवळ  
सािह य र न आ णाभाऊ साठे  यांचा पणु कृती 
पतुळा उभारणे.

5000000 4000000

2 नािशक पा चम िवभागतील अशोक तंभ मतृी 
िच हाचे सशुोभीकरण करणे 2500000 2500000

3

सातपरु िव. . .11 सातपरु कॉलनी येथीळ छ पती 
िशवाजी महाराज बाल उ ान मधील छ पती 
िशवाजी महाराजां या पतु याचे नतुनीकरण क न 
उ ानात आ वा ढ पणु कृती पतुळा चबतुरा व 
सशुोिभकरण करणे.

7500000 500000 5000000

4 िच पट महष  दादासाहेब फाळके यांचा पतुळा 
उभारणे 10000000 3000000

5
पंचवटी िवभागातील पंचवटी कारंजा येथे छ पती 
िशवाजी महाराजांचा ॉं झ धातचुा पणु कृती पतुळा 
उभारणे

6000000 5000000

एकूण 'इ' 31000000 500000 19500000

एकूण ('अ ते इ') 39624000 1300000 24720000

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

14) पतुळे व मारके उभारणे (संगणक कोड नं. - 2593)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 नािशकरोड िवभाग देवळाली िशवार स.नं. 1117 (पै) 
येथे नाटयगहृ इमारत बांधणे 69693000 5000000 3500000

2
नािशक पवु िव. . .23 ना.िशवार स.नं.869 (पै) 
येथे मंजरु अिभ यासातील जागेत ि डांगण िवकिसत 
करणे

12009000 2000000

3

नािशकरोड िव. . .17(जनुा. . .37) मधील 
आगरटाकळी िशवार मधील स.नं.29 (पै) येथील 
मंजरु अिभ यासातील जागेत ि डांगण िवकिसत 
करणे

12376000 4976000

4
नािशक प चम िवभागातील हुता मा अनंत का हेरे 
मैदान (गो फ लब) िवकसीत करणे.(50टकके 
शासन िनधी उवरीत 50 टकके ि डा)

98588000 30000000

5

नािशक मनपा े ातील नवीन नािशक िवभागातील 
म यवत  व ती असले या मनपा या मालकी या 
जागेत म यवत  उ ान (Central Park) येथे 
नािव यपणु उ ान िवकिसत करणे अंतगत थाप य , 
िव तु व यांि की िवषयक कामे करणे ( 9.50 
िवशेष अनदुान उवरीत मनपा िनधी)

189326230 5000000 19500000

6 2120002020
नािशक मनपा यशवंतराव च हाण तारांगण येथील 
काय िथएटर बाहेरील टकर ग लबॅ थापीत करणे 

करीता साही य परुवीणे.
2487057 2487057

एकूण 'अ' 384479287 42487057 29976000

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0

िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 384479287 42487057 29976000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

15) िवशेष अनदुान (संगणक कोड नं. - 2594)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2120000484 नािशक रोड िबटको हॉ पटल म ये सी सी टी ही
कॅमेरे लावणे. 140322 140322

एकूण 'अ' 140322 140322 0

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0

िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 140322 140322 0

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

16) सह थ कामे(मनपा) (संगणक कोड नं. - 2945)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. 
ाकलन मांक 

/ ERP 
Purchase 

Requisition 
No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1

पंचवटी िवभाग . .02  मधील लडी नाला र ता, 
स यद प ी र ता, जनुा जानोरी र ता, पाझर 
तलावाकडे जाणारे र ते,  य ुइं लीश कुल या 
पाठीमागील र ते,  साठे व ती,  नवले व ती,  माळोदे 
व ती इ. परीसरातील र ते डांबरीकरण करणे.

20000000 2000000 18000000

2

नािशकरोड िवभाग . . 17 मधील पावसाळी गटार 
टाकणेकिरता तोड यात येणारे र ते हनमुंत 
नगर,एम.एस.ई.बी कॉलनी, नारायण बाप ुनगर 
पिरसरातील र ते डांबरीकरण करणे

15000000 15000000

3
नवीन नािशक . .31 मधील चेतना नगर, िकशोर 
नगर,सिद छा नगर,वनवैभव कॉलनी, िसम स 
कॉलनी व इतर पिरसरातील र ते डांबरीकरण करणे

20000000 2000000 18000000

4
सातपरु िव. . .8 मधील एच.ए.एल.कॉलनी 
िशवसृ टी नगर गंगापरु िशवारातील र ते खडीकरण 
डांबरीकरण करणे.

10000000 2000000 8000000

5 नािशकरोड िवभाग . .22 वडनेर पंप ग र ता व 
भागातील र ते डांबरीकरण करणे, 10000000 10000000

एकूण 'क' 75000000 6000000 69000000

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 75000000 6000000 69000000

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

17)  र ते िवकास अनदुान (संगणक कोड नं. - 5004)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

(र कम पये)

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1
नािशकरोड िवभाग . . 22 मधील वडनेर दमुाला 
िसटी स.नं. 483 येथील शहरी ाथिमक आरो य 
क ाची दु ती व नतुनीकरण करणे.

900000 900000

2
निवन नािशक . .25 मधील एन -42 / सी.सी. / 
1 / 24 डॉ. हेगडेवार नगर मैदानासमोर 
ओपन पेसला चेन लक फे स ग करणे.

712000 112000 600000

3

नािशक प चम . .12 मधील संभाजी चौकपाटील 
लाझा इ टेट, गायकवाडनगर, िवकासकॉलनी इ. 

िठकाण या मनपा या खु या जागेचे िवकासन करणे 
व इतर दु ती करणे.

2408000 1563000

4
नािशकरोड . .19 मधील िविवध भगातील मंजरु 
लेआऊट मधील मनपा या खु या जागांना संर क 
भत बांधणे.

7504000 6000000 1504000

5

निवन नािशक . .28 मधील अंबड िशवारा तील 
गट नं. 257-258 स न नगर, कामठवाडे िशवार 
स.नं.19/1, अंबड गट नं. 297/1 पै (गणेशकॉलनी) 
अंबड गट नं.296/2/2,शभुम पाकशेजारी 
(चचजवळ) येथील अिभ यासातील खु या जागेस 
चेनिलक फे सीग करणे.

4985000 4985000

6 पंचवटी . .04 मधील स.नं. 110 अ,ब,क,ड, या 
मनपा या िमळकतीला लागनु संर क भत बांधणे. 732000 300000 432000

7

निवन नािशक . .28 मधील स.नं.222/अ/1 
शांतीधाम ीवा त ुिब ड ग जवळ, कामटवाडे 
स.नं.21/1, 2 अ/2 व 20/1 जाधव संकुल, 
का तकेय नगर स.नं.29/2-3, 29/2-4 येथील 
मनपा या खु या जागेस चेनल क फे स ग करणे.

2266000 2000000 266000

एकूण 'अ' 19507000 15860000 2802000

1

नािशक पवु िवभाग . . 16 मधील आगरटाकळी 
िशवार स.नं. 59,52 व 53 सोनजेनगर व स.नं. 
26/3/1 नंदनवन कॉलनी येथील मनपा मोक या 
भुखंडावर संर क भतीचे बांधकाम करणे.

4756000 3634000

2
सातपरु . .10 मधील सातपरु िशवार स.नं. (पै) 
481 (पै) मधील मनपा या खु या जागेस चेन लक 
फे सगचे कं पाऊंड करणे.

1676000 1000000 676000

3
पंचवटी . .05 मधील ठाणकर नगर व वाघमळा 
येथील मनपा या खु या जागेस चेनिलक फे स ग 
करणे.

1084000 500000 584000

4 1820008581
सातपरु . .08 म ये सदगु नगर यायामशाळे 
मागील ना यास आर.सी.सी. िरटेिनग वॉल व ु या 
जागेस चेन लक फे स गचे कंपाऊंड तयार करणे.

4530000 2000000 2530000

एकूण 'ब' 12046000 7134000 3790000

1 सातपरु िव. . .9 मधे गंगापरु िशवार स.नं.61(पै) 
खु या जागेस चेन लग फेस ग करणे. 6000000 6000000

18) खु या जागांचे संर ण करणे (संगणक कोड नं. - 2757)
(र कम पये)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

18) खु या जागांचे संर ण करणे (संगणक कोड नं. - 2757)
(र कम पये)

2
पंचवटी िव. . .4  मधील िशवनगर स.नं.156(पै) 
या व स.नं.159/1/1(पै) ओपन पेसला चेन लग 
फ सग करणे.

2418000 2418000

3

सातपरु िवभागातील . .9 मघील पपळगांब बहुला 
िशवार स.नं.193(पै) व गंगापरु िशवार स.नं.55 (पै) 
स.नं.92/1(पै) व 132(पै) मधील मनपा या खु या 
जागेस चेन लक फस गचे क पाउंड करणे ( भाग 
िवकास + वे छा िनधी सरडर क न)

13718000 13718000

एकूण 'क' 22136000 2418000 19718000

1
नािशक प चम िवभागातील . .7 मधील सहदेव 
नगर येथील मनपा या खलुी जागा लेवल ग क न 
िवकिसत करणे.

2500000 2500000

एकूण 'ड' 2500000 0 2500000

1 सातपरु िव. . .8 खांदवे नगर येथील मोक या
जागेस चेन लग फेस ग करणे 700000 700000

2 नािशक पवु िव. . . 15 मधील  मुंबई नाका येथील
समाज मंिदरा या जागेस संर क भत बांधणे 3000000 1000000

3
नािशक पवु िव. . . 16 मधील स.नं. 53 टाकळी
िशवार, उ रानगर, मनगर, नंदनवन कॉलनी
मनपा या मोकळया जागेस संर क भत बांधणे)

6000000 3000000

4 नािशकरोड िव. . .17 म ये िविवध िठकाणी
मोकळया जागेस कंपाउंड करणे 5000000 2500000

5 नािशकरोड . . १८ मधील आयो या नगर येिथल
खु या जागेस चेन लग फे सग करणे 800000 800000

6 नािशकरोड . . 18 मधील स.नं. 42/1 मधील
खु या जागेस चेन लग फे सग करणे. 1200000 1200000

7 नािशकरोड . . 18 मधील पंचक गावातील
महादेव मंिदरालगतची संर क भत बांधणे. 2000000 2000000

8
नािशकरोड िवभागातील . . 18 मधील गती
नगर पंचक स.नं. 70(पै) खु या जागेस संर क भत
बांधणे

3000000 2000000

9 नािशकरोड . . 18 मधील वाघे वरी नगर
पिरसरात संर क भत बांधणे 800000 500000

10 नािशकरोड .क. १८ म ये िशवाजी नगर ,आवढाई
नगर येथे खु या जागेस संर क भत बांधणे 500000 300000

11 नवीन नािशक . .29 साईबाबा नगर साईबाबा
मंिदरालगत खु या जागेस चेन लग फस ग करणे 2500000 500000 1500000

12 नािशकरोड िव. . .17 म ये िविवध िठकाणी
मोकळया जागेस कंपाउंड करणे 500000 500000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

18) खु या जागांचे संर ण करणे (संगणक कोड नं. - 2757)
(र कम पये)

13
निवन नािशक . .28 मधील अंबड स.नं.231 व
232 मधील मनपा या मोकळया जागेत चेन लक
फ सग करणे.

1000000 700000

14 नािशक पवू िव. . . 15 मधील िविवध िठकाण या
मनपा या खु या जागेत संर क भत बांधणे 5000000 2000000

15
नािशक पवू िव. . .16मधील उ रानगर,
िशवाजीनगर येथील मनपा या मोकळया भुखंडास
संर क भतीचे बांधकाम करणे

5000000 2000000

16

नािशक पवू िव. . .23 मधील टागोरनगर
डी.जी.पी.नगर, सिुचता नगर,खोडेनगर, िवनय नगर
इ.िविवध पिरसरातील खु या जागेस संर क भत
बांधणे.

6000000 2000000

17

नािशक पवू िव. . .30 मधील दा िवहार ीजय
नगर, वृंदावन कॉलनी चतामणी कॉलनी इ.
पिरसरातील मनपा या ओपन पेसला संर क भत
बांधणे.

6000000 2500000

18

पंचवटी िव. . .03 मधील ंबक नगर, साईनगर
अंगणवाडी, आशापरुा सोसायटी, गजानन कॉलनी,
एस.एस.डी. नगर, आ मारम िसताराम सोसा.,
बळीराज नगर व इतर िठकाण या ओपन पेसला
चेन लग फे सग करणे

6000000 3000000

19

पंचवटी . .04  मधील अ टिवनायक नगर,
िशवनगर, पलु ती सोसा., लामखेडे मळा, वामी
सोसा.  व इ. िठकाणी खु या जागेस चेन लक फ सग
करणे.

7000000 3500000

20

पंचवटी िव. . .04  मधील पलु ती सोसा.,
िशवनगर, तारवाला नगर,  तळुजाभवानी नगर,
समथनगर इ.  येथील क पाउंडची य.ुसी.आर. वॉल
दु ती करणे.

2000000 1500000

21
पंचवटी िव. . .05 मधील द नगर, गोकुळधाम
शेजारी व िविवध मनपा या खु या भुखंडावर
चेन लग फ सग करणे

3500000 2500000

22 नािशकरोड िवभाग . . 17 मधील  िस दे वर नगर
खु या जागेस    कंपाउंड  बांधणे 2500000 1000000

23 नािशकरोड िवभागातील . .20 मधील ीकला
नगर येथील िवहीरीवर लबॅ टाकणे. 1000000 1000000

24
नािशकरोड िवभागातील . .22 मधील
देवळालीगांव, कु ती मैदान संर क भतीचे
बांधकाम करणे.

1000000 1000000

 330



     

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

18) खु या जागांचे संर ण करणे (संगणक कोड नं. - 2757)
(र कम पये)

25

नािशकरोड िवभागातील . .20मधील देवळाली
िशवारातील स.नं.85/3 सहाणे मळा, िनमल िनवारा
समोर, लोणकर मळा सितश जाधव घरासमोर,
स.नं.24,19 सपट रो हाऊस जवळ, 86 पाटाळे
मळा ओ.एस. अप टमट जवळ, 11 लायंस लब
माहुरगड सोसा. समोर, 48 कदम हौस कमला पाक
शेजारी, 26 डावखरवाडी यायाम शाळे लगत, 119
हरीवंदन रो हाऊस आरंभ कॉलेज मागे, 26 यमनुा
गाडन डावखरवाडी, 87 समुन हॉ पटल मागील
परीसर, 88/3 मनोहर गाडन परीसर येथील मनपाचे
सव खु या जागांना संर क भत बांधणे व दु ती
करणे.

8000000 2400000

26 नािशक पवु . . 30 मधील स.नं. 80 (पै)  व 81
(पै) मधील ऍ़िमिनटी पेसला संर क भत बांधणे 10000000 3800000

27
ना. प.ुिव. . .30 मधील िनरंजन पाक येथील
मनपा या खु या जागेत संर क भत, मैदान
िवकिसत करणे व ि न िजम बसिवणे

6000000 100000 2000000

28
ना. प.ुिव. . .30 मधील आ मिव वास सोसा.
मनपा ओपन पेस येथे ि न िजम व संर क भत
बांधणे

2000000 100000 1000000

29 ना. प.ुिव. . .30 मधील स.नं. 109 स यम गु द
सोसा. संर क भत व मैदान िवकिसत करणे 2500000 100000 1000000

30 ना. प.ुिव. . .30 मधील कोहीनरु कॉलनी येथील
मनपा या ओपन पेस सशुोिभकरण करणे 2000000 100000 1850000

31 ना. प.ुिव. . .30 मधील एकता कॉलनी येथील
मनपा या ओपन पेस म ये पे हर लॉक बसिवणे 1500000 100000 1000000

32 नािशक पवू .क3.23 मधील ीरामनगर येथील
मनपा अपन पेस िवकिसत करणे 1000000 100000 900000

33
नािशक पवू . .30 मधील वडाळा िशवार स.नं.
89 खोडे मळा पावसाळी यालगत संर त भत
बांधणे

7500000 100000 1000000

एकूण 'इ' 112500000 1200000 53650000

एकूण ('अ ते इ') 168689000 26612000 82460000
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1820008964
सातपरु . .11 सातपरुगांव छ पती िशवाजी माकट
आवारातील फळभाजी िव े यांकरीता नवीन ओटे
बांधणे.

28765000 12500000 16265000

एकूण 'अ' 28765000 12500000 16265000

1 1820008807
नािशक पवु . .14 मधील नािशक मनपाचे
महा मा फुले माकट व कथडा माकट येथील
इमारतीची दु ती करणे.

4987000 2500000 2487000

2 1820008626 सातपरु . .08 मधील गंगापरुगांव येथे वाढीव
भाजी माकट दकुाने व सामािजक सभागहृ बांधणे. 32624000 18251000 10000000

3 1820009220

नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील
अशोक तंभ घारपरेु घाट येथील रॉकेल ग लीतील
मटन माकट व समाज मंिदर इमारत झाडामळेु
धोकदायक झा याने नतुणीकरण करणे.

5205000 5205000

एकूण 'ब' 42816000 20751000 17692000

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 पंचवटी िव. . .6 मखमलाबाद  बस टॉप येथील
स.नं.306 म ये सर क भतीसह माकट बांधणे. 10000000 10000000

एकूण 'ड' 10000000 0 10000000

1 सातपरु . .08 मधील गंगापरुगांव येथे वाढीव
भाजी माकट दकुाने येथे वाढीव बांधकाम करणे 15000000 5000000

2 नवीन नािशक अंबड गांव स.नं.244 येथे माकट
बांधणे 2500000 2500000

3 नािशक प चम िवभागातील . . 12 मधील
ितबेटीयन माकट येथे पाक ग शेड तयार करणे 4500000 4500000

4 पंचवटी िवभाग . .02  मधील आडगाव येथे
शॉ पग सटर बांधणे. 9000000 9000000

5 नािशकरोड िव. . .22 मधील यशवंत मंडई
(परुातनवा त)ु इमारत नतुनीकरण करणे. 20000000 5000000

6 नवीन नािशक िव. . .25 मधील स.नं.4 आर ण
.301 या िठकाणी पािलका बाजार इमारत बांधणे 35000000 5000000

एकूण 'इ' 86000000 0 31000000

एकूण ('अ ते इ') 167581000 33251000 74957000

19) पािलका बाजार / हॉकस झोन / खोका माकट (संगणक कोड नं. - 2600)
(र कम पये)

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

1 2120002198
पंचवटी िवभाग . . 03 मधील वा. िवनायक
दामोधर सावरकर मारक खु या जागेत िव तुीकरण
व पथिदप यव था करणे.

2176000 1000000 1176000

एकूण 'ब' 2176000 1000000 1176000

1 2120002198 पंचवटी . .3, वातं वीर सावरकर मारक व
खु या जागेत िव तुीकरण व पथिदप यव था करणे. 2176662 2176662

एकूण 'क' 2176662 0 2176662

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 4352662 1000000 3352662

20) वा. िव. दा. सावरकर वा त ुसंवधन (संगणक कोड नं. - 2921)
(र कम पये)

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1820007398

नािशक प चम िव. . .12 मधील ंबकनाका
(िपनकॅल मॉल) सावरकर तरण तलावापयत
मॉ़डेलरोड  अडथळा िवरहीत पादचारी माग ते
सायकल ँक करणे

53353000 7760000

एकूण 'अ' 53353000 7760000 0

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1
नािशक शहरात . .12 मधील  सावरकर जलतरण
तलाव  ते  शरणपरु िस नल पयत मॉडेल  (अडथळा
िवरहीत पादचारी माग व सायकल ँक ) करणे.

100000000 50000000

2
पंचवटी . .04  मधील दडोरीरोड पंचवटी पोलीस
ठाणे ते राज वीटस पयत र या या दतुफ
रोड ॉ सग, रे लग फुटपाथ दु ती करणे.

6000000 6000000

3 पंचवटी कारंजा व सेवाकंुज चौफुलीवरील पे हग
लॉकची दु ती ,रोड ॉ सग करणे. 1500000 1500000

एकूण 'इ' 107500000 0 57500000

एकूण ('अ ते इ') 160853000 7760000 57500000

21) बरॅीअर ी िसटी (संगणक कोड नं. - 5031)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 तोरणानगर येथील मनपा शाळा .14 ,104 व 107
करीता शाळा इमारत बांधणे 38019000 10000000 8335000

2

नवीन नािशक िव. . .27 मधील अबडगाव येथील
मनपा शाळा .77 व 78 करीता सम  िश ा
अिभयान सन 2018-19 अंतगत नवीन वग खो या
बांधणे.

26604000 10000000 13749000

3
सातपरु . .09 मधील पपळगांव बहुला िशवार
स.नं. 194 (पै) जागेतील आरि त े ातील
िनयोिजत शाळा इमारत बांधकाम करणे.

68421000 32000000 2256000

एकूण 'अ' 133044000 52000000 24340000

1 नािशक पवु . .30 मधील वडाळा मनपा शाळा
.18 व 49 करीता निवन इमारत बांधणे. 17482000 7000000 10485000

एकूण 'ब' 17482000 7000000 10485000

1
नािशकरोड िवभाग . . 22 मधील दे.गांव, तेली
ग ली येथील मनपा शाळा . 61 सम िश ा
अिभयान अंतगत शाळा दु ती करणे.

1154000 1154000

एकूण 'क' 1154000 0 1154000

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1
सातपरू . . 8 मधील आनंदव ली स.नं. 20(पै.)
येथील मनपा शाळा . 18 साठी निवन वग खो या
बांधणे बाबत.

8649000 649000 7000000

2 सातपरु िव. . .11 मधील पपळगांब बहुला
स.नं.194 येथे शाळा इमारतीचा पिहला मजला बांधणे 40000000 20000000

3 सातपरु िव. . .11 मधील संतोषी माता नगर येथे
जनुी शाळा पाडून नवीन शाळा इमारत बांधणे. 10000000 7500000

4 सातपरु िव. . .11 वारबाबा नगर येथे दसुरा
मज याचे बांधकाम करणे. 9000000 2500000 4500000

एकूण 'इ' 67649000 3149000 39000000

एकूण ('अ ते इ') 219329000 62149000 74979000

22) मनपा मा यिमक िव ालयाकरीता वतं  इमारत बांधणे (संगणक कोड नं. - 5003)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
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2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2350000435 सौभा य नगर येिथल उ ानाचे सशुोिभकरण करणे 852142 50000 50000

2 2350000322 पाटील नगर उ ानाचे संर क भत,लॉन, व दु ती
िवषयक कामे करणे 4412344

200000
200000

3
नवीन नािशक िवभागातील . . 24 मधील
गणपती मंिदर सुंदरबन कॉलनी उ ान नतुनीकरण
करणे.

1444865
223000

4 2350000694

नािशक प चम . . 13 मधील िशवाजी उ ान
नतुनीकरण अंतगत बांधकाम िवषयक काम,े
इले ीक काम, ि प एिरगेशन, उ ान देखभाल
(अमतृ योजना क प)

40648966

5000000

400000

5 2350000758
पंचवटी िवभागातील .क3.1 मधील स.नं. 266
हस ळ भात नगर येथील मनपा या जागेत उ ान

व बांधकाम िवषयक कामे करणे
921119 200000 200000

6 2350000766

पंचवटी िवभागातील . .1 मधील हस ळ
स.नं.233 िल ल मणी मंिदर आकाश पे ोल
पंपा या मागे मनपा या जागेत उ ान िवषयक काम
करणे

1901781 200000 200000

7 2350000874 नािशक प चम . .13 मधील झंकार हॉटेल उ ान
नतुनीकरण करणे 230080 230000

8 2350000837 सातपरु . .9 मधील राजमाता उ ानाचे
नतुनीकरण करणे 520221 520000

9 2350000840 नािशकरोड . .17 मधील हिगरी सोसा. 1 व 2
उ ानाचे नतुनीकरण करणे 784087 50000

10 2350000841 नािशकरोड . .19 मधील अ वनी कॉलनी उ ान
नतुनीकरण करणे 818840 100000

11 2350000871
निवन नािशक . .28 मधील वन ी कॉलनी
उ ानाची संर क भत रंगरंगोटी करणे व उ ानात
पु प बेड करणे

353034 65000

12 2350001143
पंचवटी िव . .5 मधील स.नं.82/ 170
(पै)73/2/1 येथील मनपा या जागेत उ ानाची कामे
करणे.

706485 706000

13 2350001061
नवीन नािशक िव . .28 मधील छ पती,समाज
मंिदर खलुी जागा येथील मनपा या स.नं.226
महाल मीनगर मोकळया जागेत उ ान करणे.

1933087 1933000

14 2350000873 नािशक प चम िव. . .7 मधील ीराम मंिदर
उ ान वॉल कंपाऊंड दु ती करणे. 361466 361000

15 2350001127 नािशक पवु िव. . .23 मधील टागोरनगर उ ान
नतुनीकरण करणे. 342051  342000

16 2350001135
पंचवटी िव. . .5 मधील सव नं.86/1/3 नािशक
िशवार येथी ल मनपा या खलुया जागेत उ ान
िवषयक काम करणे.

314605 314000

17 नािशकरोड िव. . .21 (क) मधील वामी
िववेकानंदनगर उ ानाचे नतुनीकरण करणे. 291704 291000

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

23) उ ान िवकास (खु या जागा संर णासह) / कुसमुा ज उ ान / गोदापाक / इतर उ ान िवकास (संगणक कोड नं. - 2596)
(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

23) उ ान िवकास (खु या जागा संर णासह) / कुसमुा ज उ ान / गोदापाक / इतर उ ान िवकास (संगणक कोड नं. - 2596)
(र कम पये)

18  पंचवटी िव. . .1 मधील स.नं.204 पै साईनगर
येिथल मनपा या खु या जागेत पाथवेचे काम करणे. 328141 328000

19 2350000940 नवीन नािशक िव. . .24 मधील हदु दयस ाट
मा.बाळासाहेब ठाकरे उ ान नतुनीकरण करणे. 516846 516000

20 2350001160
नािशक पवु िव. . .23 मधील हपॅीहोम कॉलनी
येथील खु या जागेत जॉग ग ॅक, पाट कं पाऊंड
वॉल व सशुोिभकरण करणे.

1725656 1525000 200000

21 2350001232 पंचवटी िव. . .2 मधील नांदरु नाका वाहतकु बेट
दु तीची काम करणे. 963562 763000 200000

22 2350001378 नािशक पवु िव. . .23 (क) मधील िम ी गेट
जवळील उ ान नतुनीकरण क न देखभाल करणे. 679376 679000

23 2350000819 सातपरु िव. . .8 मधील शारदानगर उ ान
नतुनीकरण करणे. 451514 451000

24 2350001319 पंचवटी िव. . .3 मधील रामसृ टी उ ानाचे
नतुनीकरण करणे. 3317308 2017000 1300000

25 2350001287
नािशक पवु िव. . .16 मधील आंबेडकर नगर
दादासाहेब गायकवाड सभागहृ येथील उ ान
नतुनीकरण करणे.

605918 605000

26 निवन नािशक िव. . .28 मधील अंिबकानगर व
सादनगर उ ान नतुनीकरण करणे. 317307 317000

27 2350001056 निवन नािशक िवभागातील . . 24 मधील
महाराणा ताप चौक उ ान नतुनीकरण करणे बाबत. 371050  112000

28 2350001117
नािशकरोड िवभागातील . . 18 मधील अमतृ-
अयो यानगर (ओमसाई बालो ान) उ ानाचे
नतुनीकरण करणे.

3896093 289000 1000000

29 2350001079
निवन नािशक िवभागातील . . 24 मधील स.नं.
987 व 988/12/13 िस दी िवनायक कॉलनी
येथील खु या जागेत उ ान िवकिसत करणे.

2521673 500000 250000

30 2350001074
नािशकरोड िवभागातील . . 17 मधील पावताबाई
नगर उ ानात नतुनीकरण कामा अंतगत बांधकाम
िवषयक व उ ान िवषयक कामे करणे.

4771118 1000000 379000

31 2350000838 नािशकरोड . .21 मधील नंदनवन कॉलनी उ ान
नतुनीकरण करणे(फेर िनिवदा) 736607 736000

32 2350001081 नािशक पवु िव . .23 मधील िसटी गाडन
नतुनीकरण करणे. 2357830 235000

33 2350001009
नवीन नािशक िव . .25 मधील स.नं.3/1अ/1
व3/1अ/2 सखाराम अपाटमट,कामटवाडे िशवार
येथील खु या जागेत उ ान िवकिसत करणे.

914720 914000

34 2350000938
नािशक पवु िवभागातील . . 30 (क) मधील
िगतांजली सोसा. येथील खु या जागेत उ ान
िवकिसत क न देखभाल करणे.

197687 50000
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
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कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
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23) उ ान िवकास (खु या जागा संर णासह) / कुसमुा ज उ ान / गोदापाक / इतर उ ान िवकास (संगणक कोड नं. - 2596)
(र कम पये)

35 2350000939 निवन नािशक िवभागातील . . 28 मधील शभुम
पाक उ ान नतुनीकरण करणे. 758157 545000 213000

36
सातपरु िवभागातील . . 10 मधील गट नं. 202
मधील गणपती मंिदर ओपन पेस म ये सशुोिभकरण
करणे.

404849 404000

37 2350001034 पंचवटी िवभागातील . . 2 मधील िबडी कामगार
नगर उ ानात उ ान िवषयक कामे करणे. 359964 359000

38 2350001001
निवन नािशक . . 25 मधील स.नं. 10/अ
कामटवाडे िशवार अिभयंता नगर येथील खु या
जागेचे सशुोिभकरण करणे.

792208 792000

39 2350001014 पंचवटी . . 3 मधील केवडीबन तपोवन उ ानात
उ ान िवषयक कामे करणे. 623846 542000 100000

40 2350000846 नािशकरोड . . 22 मधील सौभा य नगर येथील
बीजी कुल जवळील उ ानाचे नतुनीकरण करणे. 612515 430000 139000

41 2350000763
नािशकरोड िवभागातील . . 18 मधील जागतृी
नगर नं 1 येथील खु या जागेत उ ान िवकिसत
करणे.

658492 654000

42 2350001114 सातपरु िवभागातील . . 11 मधील सातपरु
कॉलनी येथील स त ृंगी उ ान नतुनीकरण करणे. 788304 788000

43 2350001126 नािशक पवु िवभागातील . . 23 मधील डॉ. सवु
उ ान नतुनीकरण क न 2 वष देखभाल करणे. 525665 377000 148000

44 2350001136 नािशक पवु िवभागातील . . 16 मधील मातो ी
नगर येथील उ ानाचे नतुनीकरण करणे. 4376627 2500000 1800000

45 2350001168
नािशकरोड िवभागातील . . 19 मधील चेहडीगाव
उ ानातील कं पाऊड वॉल दु त क न उ ान
िवषयक कामे करणे.

922646 922000

46 2350001167 नािशकरोड िवभागातील . . 21 मधील जगताप
मळा व वा तपुाक येथील उ ानाचे नतुनीकरण करणे 1047040 1074000

47 2350001227
नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील
गंगापरु रोड येथील िशवस य उ ानात खेळणी
बसिवणे.

898100 898000

48 2350001178
निवन नािशक िवभागातील . . 25 मधील रायगड
चौक येथील मनपा शाळा . 79 पिरसर
सशुोिभकरण करणे.

1721617 1221000 500000

49 2350001256
नािशक पवु िवभागातील . . 30 मधील ी.
गु देवद  कॉलनी येथील मनपा या खु या जागेत
उ ान िवकिसत क न 2 वष देखभाल करणे.

1231589 1231000

50 235001161

निवन नािशक िवभागातील . . 28 (अ)
मधील कामटवाडे िशवारातील स.नं. 15/1/अ
रामे वर नगर ये ील खु या जागेचे सशुोिभरकण
करणे.

1113689 1113000
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(र कम पये)

51 2350001171
सातपरु िवभागातील . . 11 (अ) मधील िविवध
िठकाणी ह टज, िडल स, ह टोिरया बचेस
बसिवणे

498000 498000

52 2350001143
पंचवटी िवभागातील . . 05 मधील नािशक स.नं.
82/1, पै व 73/2/1 येथील मनपा या जागेत
उ ानाचे काम करणे.

314605 314000

53 2350001142 नािशक प चम िवभागातील . . 12 मधील
ल मीनगर उ ानाचे वॉल कं पाऊड दु त करणे. 543876 543000

54 2350001164
पंचवटी िवभागातील . . 02 मधील ज ा
हॉटेल ते कॅनॉल पयत 30 मी. िवकास योजना
र यातील दभुाजक सशुोिभकरण करणे.

1502176 1002000 500000

55 2350001099 नािशकरोड िवभागातील . . 20 मधील
लोकमा यनगर उ ानाचे नतुनीकरण करणे. 1361150 1061000 360000

56 2350001220
निवन नािशक िवभागातील . . 28 मधील तळुजा
भवानी मंिदर स.नं. 230 अंबड िशवार, कृ णनगर
येथे उ ान िवकिसत करणे.

2208988 2208000 400000

57 2350001190 निवन नािशक िवभागातील . . 28 मधील वृंदावन
कॉलनी उ ान नतुनीकरण करणे. 478117 478000

58 2350000953 नािशक पवु िवभागातील . . 15 मधील भाभानगर
उ ान नतुनीकरण करणे. 917141 917000

59 2350001009
निवन नािशक िवभागातील . . 25 मधील
सखाराम अपाटमे ट समोरील जागेत उ ान िवकिसत
करणे.

1143258 1143000

60 2350000690 पंचवटी . . 3 स.नं. 232 येथे मनपा या आरि त
जागेत उ ान िवकिसत करणे. 23825465 300000 500000

एकूण 'अ' 131137367 43187000 9988000

1 2350001394 पंचवटी िव. . .4 मधील गजुाळबाबा नगर ते 
मखमलाबाद रोड पयत दभुाजक सशुोिभकरण करणे 4161755 2050000 2120000

2 2350001289 पंचवटी िव.   ीराम नगर येथील जागेत उ ान  
नतुनीकरण करणे. 8684000 8684000

3 2350001515 सातपरु िवभागातील कानेटकर उ ान नतुनीकरण 
करणे 47908000 5000000 35200000

एकूण 'ब' 60753755 7050000 46004000

1 2350001076 पंचवटी िवभागातील . . 1 स.नं. 236/7 हस ळ
िशवार गणेश नगर येथील उ ान िवकिसत करणे 2476026 2150000

2 2350001386 सातपरु िवभागातील . .9  व नगर येथील संत
तकुाराम महाराज पिरसर सशुोिभकरण करणे 1390000 1150000

एकूण 'क' 3866026 0 3300000

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

 339



     

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

23) उ ान िवकास (खु या जागा संर णासह) / कुसमुा ज उ ान / गोदापाक / इतर उ ान िवकास (संगणक कोड नं. - 2596)
(र कम पये)

1 2350001587 नािशक प चम िवभागातील रामायण िनवास थान
जवळील उ ान नतुनीकरण करणे 3897248 3500000

एकूण 'ड' 3897248 0 3500000

1 नािशक पवु िवभागातील खु या जागेतील तणाचे
िनयं ण करणे. 1000000 1000000

2 नािशक प चम िवभागातील खु या जागेतील
तणाचे िनयं ण करणे. 1000000 1000000

3 नािशकरोड िवभागातील खु या जागेतील
तणाचे िनयं ण करणे. 1000000 1000000

4 नवीन नािशक िवभागातील खु या जागेतील तणाचे
िनयं ण करणे. 1000000 1000000

5 पंचवटी िवभागातील खु या जागेतील तणाचे
िनयं ण करणे. 1000000 1000000

6 सातपरु िवभागातील खु या जागेतील तणाचे िनयं ण
करणे. 1000000 1000000

7 नािशक प चम िवभागातील . .7 मधील
बाळासाहेब ठाकरे श  स हालय िवकिसत करणे 75000000 2000000

8 नािशकरोड िव. चेहडी स.नं. 23 पै. व 126 पै.
आरि त जागेत उ ान िवकिसत करणे. 20000000 2000000

9 सातपरु . .8 िवभागातील गंगापरु गावाजवळील
गोदावरी पिरचय उ ान नतुनीकरण करणे 13322000 10000000

10
नािशक पवु िवभागातील . .14 मधील ा
सोसायटी व गती सोसायटी,सहकारनगर
इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे करणे.

2800000 2500000

11

नािशक प चम िवभागातील . .7 मधील
शांतीिनकेतन,अनंत अ यािसका,वरद िवनायक,
वसुंधरा,मधिुवजय,च हाण कॉलनी,नेलकर
हॉ पटल, बाल गणेश उ ान इ.उ ानातील दु ती
िवषयक कामे करणे.

3100000 3000000

12

नािशकरोड िवभागातील . .17 मधील हिरओम
सोसा,महाल मी सोसा.नं.1,हेरंब सोसा.,

ीरामनगर,तलाठी कॉलनी, एम.एस.ई.बी. कॉलनी
पावतीबाई नगर इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे
करणे.

3200000 2900000

13

पंचवटी िवभागातील . .1 मधील भात नगर,
शनी मंिदर,सावरकर,प कार
कॉलनी,बानगंगा,स.नं.246 पै इ.उ ानातील दु ती
िवषयक कामे करणे.

2900000 2500000

14

निवन नािशक  िवभागातील . .27 मधील
प.प.ूपांडुरंगशा ी आठवले,गणपती मंिदर,
अ वनीनगर,गोपालकृ ण,साई म सोसा,िमनाताई
ठाकरे उ ान इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे
करणे.

3000000 3000000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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15
सातपरु िवभागातील . .26 मधील शहाजी
राजे,वावरे नगर इ.उ ानाम ये दु ती िवषयक कामे
करणे.

3000000 2700000

16
नािशक पवु िवभागातील . .15 मधील च धर
सोसायटी,िशतल सोसा.,िजजामाता, सगापरु उ ान
येथे िकरकोळ व पाची दु ती कामे करणे.

3000000 2700000

17

नािशक पवु िवभागातील . .16 मधील काठे
मळा, टेट बकॅ कॉलनी,रामदास वामीनगर,शांती
पाक मनगर,फुल सुंदर इ टेट इ.उ ानातील दु ती
िवषयक कामे करणे.

3200000 2900000

18
नािशक पवु िवभागातील . .30 मधील
हेरंब,राजीवनगर, ीजय कॉलनी ,सावरकर उ ान
इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे करणे.

3000000 2700000

19

नािशक पवु िवभागातील . .23 मधील लगायत
कॉलनी,डी.जी.पी.नगर, हसोबा मंिदर, क पत ,
आिद यनगर जवळील इ.उ ानातील िकरकोळ
व पाची दु ती िवषयक कामे करणे.

3400000 3000000

20

नािशक प चम िवभागातील . .12 मधील
िनम णनगर,पी.एन.टी.कॉलनी,देना िवजय,राका
कॉलनी, ितडके कॉलनी,संभाजी नगर,सहजीवन
कॉलनी,लवाटेनगर इ.उ ानातील दु ती िवषयक
कामे करणे.

3300000 3000000

21 नािशक प चम िवभागातील . .13 मधील पटेल
कॉलनी उ ानातील दु ती िवषयक कामे करणे. 2500000 2000000

22

नािशकरोड िवभागातील . .18 मधील जय हद
नगर,िच रंजन सोसा नं.2,सदगु  नगर,गोकुळ
नगर,ि मतु नगर,वामनदादा कडक मारक
इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे करणे.

3100000 2700000

23
नािशकरोड िवभागातील . .19 मधील े टीज
पाक,संगमे वर नगर,गजाननगर इ.उ ानातील
दु ती िवषयक कामे करणे.

2300000 2000000

24

नािशकरोड िवभागातील . .20 मधील अ वनी
कॉलनी, यंबकनगर,आयशर इ टेट, िशखरेवाडी,
िवजयनगर,लोबो अपाटमट इ.उ ानातील दु ती
िवषयक कामे करणे.

3200000 2900000

25

नािशकरोड िवभागातील . .21 मधील
नेह , लगायत कॉलनी,आनंदनगर नं.1,लवटेनगर
नं.1  (भालेराव महयासमोर उ ान), दगु
इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे करणे.

4000000 3000000

26

नािशकरोड िवभागातील . .22 मधील चोरडीया
चोपडा  नगर, (रे वे ॅक),वै णवी दशन
सोसायटी, व.िमनाताई ठाकरे इ.उ ानातील दु ती
िवषयक कामे करणे.

2300000 2000000

27
पंचवटी िवभागातील . .2 मधील महाल मी, िबडी
कामगार,नांदरु गाव,रामाचे मंिदर इ. उ ानातील
दु ती िवषयक कामे करणे.

3000000 2600000

28
पंचवटी िवभागातील . .3 मधील मोद
महाजन,िव वकम ,मिहला यायाम शाळा,च हाण
नगर इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे करणे.

3000000 2700000
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29 पंचवटी िवभागातील . .4 मधील िविवध
उ ानांतील दरु ती िवषयक कामे करणे. 3000000 2700000

30

पंचवटी िवभागातील . .5 मधील शदे नगर,
जाधव कॉलनी,अमतृ गंगा जाधव कॉलनी
रोिहणीनगर इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे
करणे.

300000 2700000

31
पंचवटी िवभागातील . .6 मधील चौधरी मळा,
नागरे मळा,शांतीनगर,मानकर नगर, यशोदानगर
इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे करणे.

3000000 2700000

32

निवन नािशक  िवभागातील . .28 मधील
ीकृ ण मंिदर,आनंदघन,आ पाली लॉ स मागील

(वृंदावन नगर),गणेश कॉलनी,राजे छ पती समाज
मंिदर व जय हद कॉलनी इ.उ ानातील दु ती
िवषयक कामे करणे.

3000000 2700000

33
निवन नािशक  िवभागातील . .29 मधील संभाजी
चौक,स त ंगी ,राजर ननगर,फा गनु कॉलनी
इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे करणे.

3200000 2900000

34

निवन नािशक  िवभागातील . .31 मधील
कािनफनाथ नगर,आनंदनगर उ ानातील उ ान व
बांधकाम दु ती कामे करणे,िकशोरनगर, वासन
नगर,इ छापतु , ीकृ ण जॉग ग ॅकवर पाणी
यव था कर यासाठी जीआय पाईप लाईन िवकिसत

करणे. इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे करणे.

3000000 2700000

35

निवन नािशक  िवभागातील . .24 मधील ांती
योती सािव ीबाई फुले,भारतर न राजीव

गांधी,कािलका पाक,सुंदरबन (डे कन पे ोल पंप
मागील), उदय कॉलनी,तळुजाभवानी चौक
इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे करणे.

3000000 2700000

36

निवन नािशक  िवभागातील . .25 मधील
अिभयंतानगर,नेताजी सभुाषचं  बोस,इं नगरी (सव

.51/2/18) अवनी सोसा,नंदनवन कॉलनी
इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे करणे.

3000000 2700000

37

सातपरु िवभागातील . .8 मधील आ चत
ओडीसी,अ टिवनायक कॉलनी गंगापरु गाव,
बळवंतनगर,कामगार नगर इ.उ ानातील दु ती
िवषयक कामे करणे.

3000000 2700000

38

सातपरु िवभागातील . .9 मधील महाराणा ताप
अिह याबाई होळकर,राजमाता िजजाऊ,महा मा
फुले,नर  वामी महाराज इ.उ ानातील दु ती
िवषयक कामे करणे.

3000000 2700000

39
सातपरु िवभागातील . .10 मधील रा य
कमचारी,मीनाताई ठाकरे,जॉग ग ॅक,राधाकृ ण नगर
इ.उ ानातील दु ती िवषयक कामे करणे.

3000000 2700000

40

नािशक प चम िवभागातील . .12 मधील
पािरजात नगर ि कोणी पी ॲ  ड टी कॉलनी
आनंदवन उ ानाची संर क
भत दु ती करणे.

1230000 1100000
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41

सातपरु िवभागातील . .11 मधील छ पती
िशवाजी बाल उ ान,िवभागीय काय लय, लब
हाऊस जॉग ग ॅक,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पतुळा
सशुोिभकरण,िशवनेरी उ ान इ.उ ानातील दु ती
िवषयक कामे करणे.

300000 2700000

42
नािशक पवु . .30 मधील कृताथ भवन शेजारील
मनपा या ओपन पेस सपाटीकरण क न उ ान
िवकिसत करणे

1500000 100000 1400000

एकूण 'इ' 205152000 100000 105900000

एकूण ('अ ते इ') 404806396 50337000 168692000
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1 2350001415
पंचवटी िवभागातील . . 1 मधील िविवध उ ानात
व िविवध िठकाणी ह टोिरया व ह टेज बचेस
बसिवणे.

495484 495484  

2 2350001379 नािशक प चम िवभागातील . . 7मधील
सावजिनक िठकाणी बचेस बसिवणे. 494400 494400

3 2350001361 सातपरु िवभागातील . . 8 मधील िविवध उ ानात
व िविवध िठकाणी ह टेज  बसिवणे. 490050 490050  

4 2350001367 सातपरु िवभागातील . .  11 मधील िविवध
उ ानात व िविवध िठकाणी ह टेज  बसिवणे. 197700 197700  

5 2350001368 सातपरु िवभागातील . . 8 मधील िविवध उ ानात
व िविवध िठकाणी ह टेज  बसिवणे. 490050 490050

6 2350001306 निवन नािशक िवभागातील . . 25Aमधील
िविवध उ ानात व िविवध िठकाणी बचेस बसिवणे. 495900 495900

7 2350001275 निवन नािशक िवभागातील . . 25Aमधील
िविवध उ ानात व िविवध िठकाणी बचेस बसिवणे. 292500 292500

8 2350001307 निवन नािशक िवभागातील . . 25Aमधील
िविवध उ ानात व िविवध िठकाणी बचेस बसिवणे. 495900 495900

9 2350001812 निवन नािशक िवभागातील . . 25 C  िविवध
उ ानात व िविवध िठकाणी बचेस बसिवणे. 495900 495900

10 2350001305 निवन नािशक िवभागातील मधील िविवध मनपा
जलकंुभ येथे बचेस बसिवणे. 495900 495900

11 2350001304 निवन नािशक िवभागातील . . 25Aमधील
रायगड चौक शाळा येथे बचेस बसिवणे. 495900 495900

12 2350001054 निवन नािशक िवभागातील . .  28 मधील िविवध
उ ानात व िविवध िठकाणी बचेस बसिवणे. 246250 246250  

13 2350001120 नािशक पवु . . 15 (अ) मधील िविवध उ ानात
िडल स, ह टोिरया व ह टेज बचेस बसिवणे. 497178 497178

14 2350001376 नािशकरोड िवभागातील . 22  मधील िविवध
उ ानात टेिडयम बचेस बसिवणे. 490050 490050

15 2350001375 नािशकरोड िवभागातील . 22  मधील िविवध
उ ानात टेिडयम बचेस बसिवणे. 490050 490050

16 2350001052 नािशकरोड िवभागातील . 22  मधील िविवध
उ ानात टेिडयम बचेस बसिवणे. 495504 495504

17 2350001308 नािशकरोड िवभागातील . 18C  मधील िविवध
उ ानात टेिडयम बचेस बसिवणे. 492500 492500

18 2350001312 नािशकरोड िवभागातील . 22  Aमधील िविवध
उ ानात टेिडयम बचेस बसिवणे. 492500 492500

19 2350001309 नािशकरोड िवभागातील . 22 A मधील िविवध
उ ानात टेिडयम बचेस बसिवणे. 492500 492500

24) उ ानात निवन खेळणी बसिवणे (संगणक कोड नं. - 2834)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

24) उ ानात निवन खेळणी बसिवणे (संगणक कोड नं. - 2834)
(र कम पये)

20 2350000997
पंचवटी िवभागातील . .  1 मधील िविवध
उ ानात व िविवध िठकाणी ह टोिरया बचेस
बसिवणे.

499968 499968  

21 2350001093 नािशक पवु . . 16 मधील िविवध उ ानात
िडल स, ह टोिरया व ह टेज बचेस बसिवणे. 295500 295500  

22 2350001228 नािशक प चम िवभागातील . . 12 मधील
कृषीनगर येथील द मंिदर उ ानात खेळणी बसिवणे. 494400 494400

23 2350001140 नािशकरोड िवभागातील िविवध उ ानात खेळणी
बसिवणे 2495000 2495000

24 2350001177 सातपरु . . 26 क मधील िविवध िठकाणी
ह टोिरया बचेस बसिवणे. 396720 396720

25 नािशक पवु िवभागात िविवध उ ानात
खेळणी बसिवणे 2500000 1000000

एकूण 'अ' 15317804 8383526 5434278

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 15317804 8383526 5434278

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

1

निवन नािशक . .24 मधील महाराणा ताप चौक
उ ान, सिुशल उ ान बडदे नगर िस दी िवनायक
कॉलनी येथील मनपा या मोकळया जागेत ीन जीम
बसिवणे.

1080165 1080165

एकूण 'ब' 1080165 0 1080165

1 सातपरु िव. . .26 स.नं.29/1 कामठवाडा िशवार
येथे ीनजीम सािह य बसिवणे. 490576 490576

2
सातपरु िव. . .26 नागे वर महादेव मंिदर
स.नं.28/2/1/ कामठवाडा येथे ि निजम सािह य
बसिवणे.

490576 490576

3 सातपरु िव. . .26 स.नं.28/1 साईबाबा मंिदरा
कामठवाडा येथे ि निजम सािह य बसिवणे. 490576 490576

4 सातपरु िव. . .8 िशवसदगु नगर स.नं.78(पी)
येथे ि निजम सािह य बसिवणे 497598 497598

5 सातपरु िव, . .8 स.नं.77(पी) येथे ि निजम
सािह य बसिवणए. 497598 497598

6 सातपरु िव. । .8 आनंदवली िशवार रामे वर नगर
स.नं.38(पी) येथे ि निजम सािह य बसिवणे. 497598 497598

7 नािशकरोड िव. . .22 स.नं.45/13क देवळाली
िशवार येथे ि निजम सािह य बसिवणे. 490576 490576

8 नवीन नािशक िव. . .28 शांतीपाक आिण ओम
कॉलनी येथे ि निजम सािह य बसिवणे. 751966 751966

एकूण 'क' 4207064 4207064 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 5287229 4207064 1080165

           'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

25) ीन जीम सािह य बसिवणे (संगणक कोड नं. - 5044)
(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 इंटी ेटेड ॲ लीकेशन प दतीची संगणकीय
काय णाली िवकिसत करणे 52000000 3150000 6200000

2

 नािशक मनपाकरीता संगणकीय डाटाबेस जतन
करणेकामी अ य  िठकाणी डाटा सटरम ये
Disaster Recovery डाटा ठेवणे व Cloud
Services बाबत

2439348 609837 609837

3
 नामनपातील िविवध काय णा या तसेच नेटवक ग
िस टी सचे िस यरुीटी ऑडीट करणेकामी त
सं थेची नेमणकु करणे

1596000 500000 2980000

4 नामनपा खत क पाकरीता ऑटोमेटेड वजन काटा
बसिवणेबाबत. 1202289 300000 300000

5
नगररचना िवभागामाफत दे यात येण-या िवकसन
परवान यंकरीता ऑनलाईन संगणकीय काय णाली
िवकिसत करणे व अंमलबजावणी करणे

12000000 2500000 3500000

6
 सन २०१७ ते २०२० पावेतो नामनपा िविवध
िवभागातील संगणकांकरीता ॲ टी हायरस
सॉ टवेअर परुिवणेबाबत.

2043000 250000

7 नामनपा हे पलाईन चालिवणे, देखभाल व अपडेशन
करणेकामी त  सं थेची नेमणकु करणे 1200000 250000

8

नामनपाची ई- िनिवदा काय णाली मा.
रा यशासना या िनिवदा काय णालीवर काय वत
करणेकामी तांि क सहा य घेणेकामी त  सं थेची
नेमणकु करणे

1900000 150000

9 नामनपातील िविवध िवभागांकरीता यपुीएस बटॅ-या
परुिवणेबाबत 2065000 217000 500000

10
नामनपा या न ती व प  न दणी यव थापन व

ॅक ग ऑनलाईन संगणकीय काय णालीचे
अपडेशन व देखभाल दु ती करणे

190000 94990 94990

11
नािशक महानगरपािलकेतील नागरी सिुवधा क ,
कर आकारणी िवभाग तसेच अ य िवभागांकरीता
संगणकीय साही य खरेदी करणे

2280000 1739112 500000

12 नामनपा आयु त सो., अितिर त आयु त सो.,
(शहर/सेवा) यांचेकरीता आयपडॅ परुिवणेबाबत 521000 300000 221000

एकूण 'अ' 79436637 10060939 14905827

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 नामनपातील सव सेवा वाहनांना जी.पी.एस
काय णाली बसिवणे बाबत 2482000 500000 500000

26) संगणकीकरण करणे व जी.आय.एस. णाली िवकसीत करणे (संगणक कोड नं. - 2755)

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

26) संगणकीकरण करणे व जी.आय.एस. णाली िवकसीत करणे (संगणक कोड नं. - 2755)
(र कम पये)

2
 नामनपा िविवध िवभागातील संगणकांकरीता सन
२०२०-२१ व २०२१-२२ करीता ॲ टी हायरस
सॉ टवेअर परुिवणे बाबत.

792000 300000 200000

एकूण 'क' 3274000 800000 700000

1  नामनपा जी.आय.एस. काय णालीची देखभाल
दु ती करणेकामी त  सं थेची नेमणकु करणे 2500000 500000 1000000

एकूण 'ड' 2500000 500000 1000000

1 नामनपातील िविवध िवभागांकरीता संगणक संच,
लेझर टर, यपुीएस तसेच इतर साही य परुिवणे 10000000 7500000

2 नािशक महानगरपािलकेतील िविवध िवभागांकरीता
संगणकी य काय णा या िवकिसत करणे 2500000 2500000

3 नामनपातील िविवध संगणकीय काय णा यांकरीता
िफडबकॅ एस.एम.एस. सिुवधा लाग ुकरणे 1000000 500000 1000000

4
सन 2020-21  व  सन 2021-22 करीतानामनपा ई-
टडर ग काय णाली चालिवणेकरीता त  सं थेची
नेमणकु करणे

2500000 300000 2500000

5 नािशक महानगरपािलका िविवध िवभागांकरीता लनॅ
नेटवक ग पॉईंटस परुिवणेबाबत 1000000 200000 1000000

6
नािशक महानगरपािलका िविवध िवभािगय
काय लयातील  इंटरनल लनॅ कने टी हीटीची
देखभाल दु ती करणे

15000000 2000000 13000000

7 नािशक महानगरपािलका वायरलेस नेटवक ग
यं णेकरीता फायरवाल परुिवणेबाबत 700000 400000 300000

8

 नािशक मनपाकरीता संगणकीय डाटाबेस जतन
करणेकामी अ य  िठकाणी डाटा सटरम ये
Disaster Recovery डाटा ठेवणे व Cloud
Services बाबत

7816108 2000000 5800000

9 नगरिनयोजन िवभागासाठी संगणकीकरण व मािहती
तं ान िवकास करणे बाबत 5000000 5000000

एकूण 'इ' 45516108 5400000 38600000

एकूण ('अ ते इ') 130726745 16760939 55205827

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1820009579

पंचवटी . . 02 आडगांव क ट मनस या
आवारात नािशक महानगर पािलके या मालकी या
अ त वातील जु या इमारतीचे नतुनी करण क न
वान िन बजी करण क  बनिवणे.

3782000 2500000 1282000

एकूण 'अ' 3782000 2500000 1282000

1 1820009345
निवन नािशक . . 27 मधील िव होळी
जकातनाका येथे िन बजीकरण क  इमारतीचे
नतुनीकरण करणे व कमचारी वॉटर बांधणे.

11265000 2000000 9265000

एकूण 'ब' 11265000 2000000 9265000

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

िनरक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 1820009192 नािशक पवु िव. . .14 येथे जनुा क लखाना येथे
इमारत बांधणे 11265213 2000000 9265000

2 2020000510

नािशकरोड िवभाग सभुाष रोड पिरसरातील मटन
माकटरोड वरील जनुी धोकादायक कतलखा याची
इमारत उतरवनू या िठकाणी ता परु या व पात
प याचे गाळे व क लखा यासाठी शेड उभारणे.

21303000 2000000 19303000

एकूण 'इ' 32568213 4000000 28568000

एकूण ('अ ते इ') 47615213 8500000 39115000

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

27)  पशुसंवधन िवभागाअंतगत इमारत बांधणे (संगणक कोड नं. - 5040)
(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 1920000301 मनपा णालये करीता ओ.टी. लाईट खरेदी 3400000 3400000
2 1920000302 मनपा णालये करीता ओ.टी. टेबल खरेदी 1300000 1300000

3 1920000280 मनपा णालये करीता ऑ सीजन पाईप लाईन
करणे कामी 20000000 20000000

एकूण 'ड' 24700000 0 24700000

1 1920000266 मनपा णालये करीता णालयीन फ नचर 20200000 20200000
2 1920000300 मनपा णालये करीता ॲने थेिशया वक टेशन 8400000 8400000
3 1920000299 मनपा णालये करीता ई.सी.जी./म टीपरॅा मॉिनटर 2000000 2000000
4 1920000392 मनपा णालये करीता िलनन/म ॅ ेस/ ण कपडे 3500000 3500000
5 मनपा णालये करीता सोनो ाफी मिशन खरेदी 7700000 7700000

6 मनपा णालये करीता वेळेवर आलेले
अ याव यक कामे 13500000 13500000

एकूण 'इ' 55300000 0 55300000

एकूण ('अ ते इ') 80000000 0 80000000

28) णालय यव थापन - निवन उपकरणे व सािह य खरेदी करणे/मॉिल यलुर डाय नॉ टीक रेफरे स लॅबॉरेटरी सह (संगणक कोड नं. - 2861)
(र कम पये)

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 1520000320 सावजनीक आरो य िवभागाकरीता वैकंुठरथ
उपल ध क ण देणे 1360000 1360000

2 पाणी परुवठा व आरो य िवभागासाठी पा याचे टकँर
खरेदी करणे 2465000 2465000

एकूण 'क' 3825000 3825000 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 नािशक शहरातील मनपा दवाखा यांसाठी 15
ॲ यलु स खरेदी करणे 30000000 30000000

2 सावजनीक आरो य अिभयांि की (मलिन: सारण)
िवभागाकरीता छोटी जेट ग ेशर गाडी घेणे बाबत 7500000 7500000

3 मनपाचे िविवध िवभागांना लागणारी वाहने, यं े,
गाडया व सािह य खरेदी करणे 7500000 7500000

4 नािशक शहरासाठी 10 मोबाईल टॉयलेट हनॅ खरेदी
करणे 6000000 6000000

5 मनपा कायशाळा यव थापन िवभाग येथे
हाय ॉलीक रॅ प व इतर आव यक कामे करणे 2500000 2500000

एकूण 'इ' 53500000 0 53500000

एकूण ('अ ते इ') 57325000 3825000 53500000

29) वाहने, यं े, गा ा व सािह य खरेदी (संगणक कोड नं. - 2597)
(र कम पये)

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1820010367
नािशक शहर बस सेवे साठी देवळाली िशवार स.नं.
246 (आर ण . 412, प लीक ॲिमिनटी)
नािशकरोड रे वे टेशन जवळ जागेत बस डेपो बांधणे.

297257158 50000000 247257158

2
1520000399 
1520000400 
1520000401

नािशक महानगरपािलका े ात शहर बससेवेसाठी
पाच वष कालावधीसाठी इंटेिलजट ा सपोट
मनेॅजमट िस टीमचा परुवठा, िडझईन, डे हलपमट,
इं लीमटेशन आिण हो ट ग, देखभाल करणे कामी
एज सीची नेमणकू करणे

227291928 160000000 13500000

एकुण अ 524549086 210000000 260757158

1 1820007909
नािशक शहर बससेवेसाठी भाग .3 रा ीय
महामाग . 30 वरील औरंगाबाद रोड वरील
साधु ाम या जागेत बस डेपो बांधणे.

313684687 50000000 233684687

एकूण 'ब' 313684687 50000000 233684687

1

नािशक शहर बससेवेसाठी नािशकरोड देवळाली
िशवार स.नं.2468 आर ण मांक 492 प लक
ॲिमिनटी नािशकरोड रे वे टेशनजवळ जागेत
बसडेपो करीता वीजपरुवठा घेणे व अनषंुगीक कामे
करणे

17206178 17206178

2 2120002562 नािशक परीवहन मंडळा या काय लयात
सी.सी.टी. ही. बसिवणे 284571 284571

एकुण क 17490749 284571 17206178

1 1820010635

नािशक शहर बससेवे अंतगत यबकरोडवरील
गो फ शेजारील जागेत बस ट मनल उभारणे
(औरंगाबादरोड लगत साधु ाम जागेतील बस
ट मनल ध न)

33721660 20000000 13721660

एकूण 'ड' 33721660 20000000 13721660

1 1720000335 शहर बससेवे या कामकाजाकरीता संगणकीय
सािह य परुिवणे बाबत 2030369 1624295 406074

2 2120002525 नािशक शहर बससेवे या कामाकिरता लागणारे पी ए
िस टीम व इतर सािह य परुवठा करणे बाबत 499200 499200

3 1720000341 नािशक महानगर पिरवहन महामंडळ िल. या
काय लयातील संगणकाकरीता लनॅ कने शन परुिवणे 294869 294869

4 गो फ लब येथील परीवहन महामंडळा या
इमारतीवर लोसाईन बोड बसिवणे 165000 165000

एकुण इ 2989438 1919164 1070274

एकूण ('अ ते इ') 892435620 282203735 526439957

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

(र कम पये)
30) परीवहन सेवा (संगणक कोड नं. - 2843)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2420000180 रबरी बोट 03 नग खरेदी करणे 645714
2 2420000131 बंब दु ती 3 नग 422188
3 2420000141 अ निनव णके पनुभरणे 291 नग 111000 111000
4 2420000105 पोट बल पंप दु ती 109000 109000

एकूण 'अ' 1287902 220000 0

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 242000143 िडले हरी होज पाईप (मेल,िफमेल)कप लगसह (100
नग) 850000 850000

एकूण 'क' 850000 850000 0

1 2420000140 मनपा िमळकत ना ॲटोमटॅीक फायर बॉल बसिवणे.
(1391 नग) 8886820 8886820

एकूण 'ड' 8886820 8886820 0

1 राजीव गांधी भवन इमारतीस फायर ऑडीट करणे
बाबत 4500000 4500000

एकूण 'इ' 4500000 0 4500000

एकूण ('अ ते इ') 15524722 9956820 4500000

31) अ नशमन िवभागाकरीता यं े व सािह य खरेदी (संगणक कोड नं. - 2672)
(र कम पये)

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

      ''क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1

पंचवटी िवभागातील . . 04 मधील आतील
रगरोड समथनगर पाटापासनू वाघाडी पलुापयत व
वामी सोसा ते तलाठी कॉलनी पयत ं दीकरण व

डांबरीकरण करणे.

66628000 43000000 5763000

2

नािशक प चम िवभागातील . . 12 मधील
उ कषनगर येथील पाणी परुवठा लाईन टाकणेसाठी
खोदलेला र ता खडीकरण व डांबरीकरण क न
दु त करणे.

4780000 2768000

3
पंचवटी िवभागातील . . 02 मधील नांदरुगांव
िभ लव ती, कोळीवाडा व िस दाथ नगर
पिरसरातील र ते का ँ ीटीकरण करणे.

3760000 2100000 408000

4 नािशक रोड . .20 मधील जेतवननगर येथील
दिलत व तीतील र ते व गटारी करणे. 1680000 1680000

5
निवन नािशक . .27 मधील मा ती संकुल ते
इपीसी कंपनी चुंचाळे घरकुल योजना पयत खडीचा
र ता डांबरीकरण करणे व पावसाळी गटार टाकणे.

28156000 15000000 5917000

6

सातपरु . .08 मधील स ह नं. 157 गंगापरु
िशवार येथील मनपा या मोकळया जागेत
योगाकरीता हॉल बांधणे व चेनािलक फो सग
कं पाऊंड वॉल बांधणे.

11869000 7000000 226000

7 नािशकरोड . .17 मधील कैलासजी सोसा.
अंतगत र ते का ँ ीट करणे. 3169000 3169000

8
नािशक प चम . .12 मधील बेथेल नगर,
येरेसलेमन गरिमशन मळा इ.िठकाणा चे र ते
का ँ ीटी करण करणे.

7103000 7103000

9
नािशक प चम . .07 मधील जोशीवाडा लम
येथील गटार दु ती क न र ता का ँ ीटी करण
करणे.

2350000 2350000

10 नािशक पवु . .30 मधील वडागांव मटॅिनटी होम
जवळील क यिुनटी हॉलचे नतुनीकरण करणे. 4037000 1000000 3037000

11
निवन नािशक . .31 मधील पाथड  राजवाडा
सकुदेवनगर, अिह यानगर इ. िठकाणाचे र ते
का ँ ीटी करण करणे.

12998000 10000000 2998000

12
पंचवटी . .4 मधील गोडंवाडी येथील डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर पतुळा पिरसरातील बेटाचे
सशुोिभकरण करणे.

4507000 2367000 1000000

13 1820009123

नािशक रोड . .21 मधील भालेरावमळा
फन डीसवाडी, देवळालीगांव रमाबाई आंबेडकर
नगर, सगटचाळ, महा माफुले नगर, भडांगेचाळ इ.
पिरसरातील दिलत व तीतील र ते गटारी  करणे.

9944000 7259000

14 नािशकरोड . .22 मधील वडनेर गांव मु य र ता
आिण अंतगत र ते का ँ ीटीकरण करणे. 2811000 2811000

15 नािशकरोड िवभागातील . . 22 मधील वडनेर
गावातील राजवाडा लगत शौचालय बांधणे. 2414000 1000000 1414000

16
नािशकरोड . . 19 मघील िस नर फाटा साठे नगर
मागील व ना.रोड देवळाली िविवध कायकारी सोसा.
मागील नाला का ँ ीट करणे.

10000000 4674000 5000000

17 नािशकरोड . . 19 जय काश नगर झोपडप ी येथे
पावसाळी गटार टाकुन र याचे कािँ टीकरण करणे 763000 763000

32) मागासवग य व या/ भागामधील थाप य यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5058)
(र कम पये)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

32) मागासवग य व या/ भागामधील थाप य यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5058)
(र कम पये)

18

नािशक प चम िवभागातील . .13 मधील  गाडगे
महाराज वसाहत मातंगवाडा,  काझीगढी ,
फिकरवाडी मातंगवाडा, पंचशीलनगर मीकनगर इ.
वसाहतीम ये गटार दु ती क न र ता
का ँ टीकरण करणे.

16617000 5000000 11617000

19 नािशकरोड . . 19 गोरेवाडी येथे सावजिनक
शौचालय बांधणे 3927000 927000 3000000

20 1820008563
पंचवटी िवभागातील . . 04 मधील
लोकसहकारनगर व ीरामनगर येथील पे ह ग
लॉक बदलणे.

4474000 1474000 3000000

21 1820007594
पंचवटी िव. . .4 मधील  मोठा राजवाडा व
आ पाली चौक फुले नगर येथे सावजिनक शौचालय
बांधणे.

12909798 6000000 6909798

22 1820008757 पंचवटी . .04 मधील िविवध िठकाणी ि नजीम
सािह य बसिवणे. 7643000 4000000 3643000

एकुण अ 222539798 131445000 53932798

1

नािशक प चम िवभागातील काझीगढी, जनुी
काझीगढी, फकीरवाडी, मातंगवाडा इ यादी
पिरसरातील गटार दु त क न र ता का ँ ीटीकरण
करणे.

18436000 8436000 10000000

2 1820009387

नािशकरोड िवभागातील . . 17 दसक गांव
राजवाडा येथे न याने होणा या बु द िवहारात
अ त वातील असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व
गौतम बु द व महा मा फुले यांचे ांझ धातचेु िश प
बसिवणे. (दसकगांव राजवाडा येथील अ त वातील
बु द िवहार इमारतीचे सशुोिभकरण करणे.)

3030000 1000000 2030000

एकूण 'ब' 21466000 9436000 12030000

1
सातपरू िवभागाितल . . 11 गौतम नगर व
भीमवाडी झोपडप ी अंतगत र ते का ँ ीटीकरण
करणे.

5764000 1000000 4764000

2
नािशक पवु िव. . . 23 मधील िस दाथ कॉलनी
येथील र ते का ँ ीटीकरण करणे राजवाडा
वडाळागांव पिरसरातील  र ते कॉ ीटीकरण करणे

4000000 4000000

3 नािशकरोड . . 17 मधील दसक राजवाडा
पिरसरातील अंतगत र ता कािँ टीकरण करणे 1000000 1000000

4
नािशक प चम िवभागातील . .7 मधील
म हारखान येथील गटार दु ती क न र ता
का ँ टकरण करणे

6000000 1000000 5000000

5 सातपरू िवभागातील . . 11 बु द नगर मधील
र ते का ँ ीटीकरण करणे 5000000 500000 4500000

6 नािशकरोड . . 17 मधील कॅनाल रोड मनपा या
मोकळया जागेस कंपाउंड व का ँ ीट करणे 1800000 1800000

7
नािशक पवु िव. . .16 मधील  वैभव कॉलनी, गरुव
कॉलनी येथे पावसाळी गटार टाकणे, र ते
का ँ ीटीकरण करणे

5000000 5000000

8
नािशक प चम िवभाग . .13 मधील गाडगे
महाराज मातंगवाडा गटार दु त क न र ता
का ँ ीट करणे

1000000 500000 500000

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

32) मागासवग य व या/ भागामधील थाप य यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5058)
(र कम पये)

9 नािशक प चम िवभाग . .13 मधील हसोबावाडी
गटार दु त क न र ता का ँ ीट करणे 1000000 500000 500000

10 पंचवटी . .01 मधील हसोबावाडीकडे जाणारा
खडीकरण झालेला र ता डांबरीकरण करणे. 15000000 1500000 13500000

11 पंचवटी . .01 मधील शंकरनगर मु य र ते
अ तरीकरण करणे. 5000000 500000 4500000

12 पंचवटी . .01 मधील हस ळ वैदवुाडी येथील
र ते कािँ ट करणे. 2000000 1000000 1000000

13
पंचवटी . .04 मधील िफ ेशन लांट ते पेठरोड
पयत पाटालगतचा र ता खडीकरण क न
डांबरीकरण करणे.

4000000 4000000

14

पंचवटी . .04 मधील लामखेडे मळा येथील
मा ती मंिदर ते व े वरी पयत डी.पी. र यामधील
ना याला आर.सी.सी. बॉ स क वट बांधणे व
र याचे ं दीकरण क न अ तरीकरण करणे.

10000000 5000000 5000000

15 पंचवटी . .06 मधील म. बाद गाव कोळी वाडा
येथील र ते कािँ टीकरण करणे. 7500000 800000 6700000

16

नािशकरोड िवभाग . . 17 मधील गोदावरी नगर 1
व 2, आढाव नगर व चं े वर नगर, वामी समथ
नगर, ओम नगर, महाल मी नगर, वीर सावरकर
नगर, गु द  नगर, िस दे वर नगर, पटो कॉलनी,
सातभाई नगर व गोसावी नगर या भागातील सव
र यांचे डांबरीकरण व डेड एंड र ते कािँ ट करणे

25000000 25000000

17
नािशकरोड िवभाग . . 17 मधील िभमनगर

हिगरी सोसा. नालंदा सोसा धमराज सोसा. येिथल
मागासवग य वसाहतीचे र ते डांबरीकरण करणे

7500000 7500000

18

नािशक रोड िवभागातील . . 19 मधील गोरेवाडी,
शा ी नगर,िहवाळे वाडी, लुंिबनी नगर, डायमंड रो
हाऊस परीसरातील र ते खडीचे क न कािँ टीकरण
करणे.

4000000 4000000

19 नािशक रोड िवभागातील . . 19 मधील गोरेवाडी
हुसेन बाग र ता कािँ टकरण करणे. 1500000 1500000
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

32) मागासवग य व या/ भागामधील थाप य यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5058)
(र कम पये)

20
नािशकरोड िवभागातील . .21 मधील मटन
माकट रोड आिण मालध का रोड मजबतुी करण
क न डांबरीकरण करणे.

7500000 7500000

21
नवीन नािशक . .31 मधील पाथड
राजवाडा,सकुदेव नगर, द दे नगर व इतर
पिरसरातील उवरीत र ते का ँ ीटीकरण करणे

5000000 5000000

22 सातपरु िव. . .11 मधील वारबाबा नगर
पिरसरातील र ते का ँ ीटीकरण करणे. 4000000 500000 3500000

23 सातपरु िव. . .11 मधील कांबळे वाडी येथील र ते
का ँ ीटीकरण करणे. 4000000 500000 3500000

24 पंचवटी . .02 मधील वसंतदादा नगर मधील
उविरत   र यांचे कािँ टीकरण करणे. 1000000 500000 500000

एकूण 'क' 133564000 13800000 119764000

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 नािशकरोड . . 17 मधील स.नं. 5 येथे मागास
वग यांसाठी हॉल बांधणे 500000 500000

2
नािशकरोड . . 19 गोरेवाडी रमाबाई आंबेडकर
नगर येथील मनपाने बांधले या बौ द िवहाराचे
नतुणीकरण करणे

5000000 5000000

3
नािशकरोड . . 17 मधील कॅनालरोड लगत
आ पाली लम मधील जनेु शौचालय तोडुन निवन
शौचालय बांधणे

2500000 2500000

4

नािशक पवु िव. . .16मधील डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर नगर नािशक पणेु रोड येथील मनपा या
सभागहृ पिरसरात का ँ ीटीकरण करणे व संर क
भतीचे दु ती करणे.

1000000 1000000

5
पंचवटी . .04 मधील कािलकानगर येथील जनेु
नादु त साव. शौचालय तोडून निवन शौचालय
बांधणे.

4000000 1000000 3000000

6
पंचवटी . .04 मधील एस.एन.1 व 2 म ये
मजरुवाडी िब ड ग म ये मागील बाजसु लोखंडी
िजना बसिवणे तसेच संर क भत बांधणे.

1200000 400000 800000

7
पंचवटी . .04  मधील बु डवाडी, वा मीकनगर
येथील छोटा पलु ते का ा मा ती पलुापावेतो
संर क जाळी बसिवणे.

1500000 400000 1100000

8
नािशकरोड िवभाग . . 17 मधील दसक राजवाडा
बौ द िवहार जवळ सशुो भत कमान बांधनु इतर
अनषंुिगक कामे करणे

2500000 2500000

9 नािशकरोड िवभाग . . 17 मधील िभमकंुज सोसा.
समाज मिदरास  कंपाउंड  बांधणे 2500000 2500000

10
नािशकरोड . .18 कै. काश वामन बोराडे चौक
ते पंचक मनपा हॉ पटल पावेतोचा 18.00 मी. ं दी
पपळपटटी रोड िवकिसत करणे

15000000 15000000

11 सातपरु िव. . .11 मधील संतोषी माता नगर
पिरसरात टॉयलेट लॉक बांधणे. 1500000 500000 1000000

एकूण 'इ' 37200000 2300000 34900000

एकूण ('अ ते इ') 414769798 156981000 220626798

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1652001199 नािशक पवु िवभाग . .16 व 30 म ये िविवध
िठकाणी पाईप लाईन टाकणे. 17303222 4545052

2 1652001211 पंचवटी िवभागातील . .4 मिधल फुलेनगर
भागात मागासवग य वसाहतीत पाईप लाईन टाकणे. 10187936 5425493

3 1652001302 नािशकरोड िव. . .22 मिधल देवळालीगाव
वडारवाडी पिरसरात पाईप लाइन टाकणे. 880601 880601

4 1652001338 नािशकरोड िव. . .18 मिधल इगळे चौक ते
अव थी चाळ पिरसरात पाईप लाईन टाकणे. 3147573 3147573

5

निवन नािशक . .31 मिधल दामोधर नगर
नरिसहनगर पाथड  गावठाण,पाथड  ज शन पिरसर
दाढेगाव िपपळगाव खाब जाधवाडी कारवाडी
वडनेरगेट पिरसर जायभावे नगर नागरेमळा निवन
िवकिसत झालेला पिरसरात पाईप लाईन टाकणे

18152010 7304372

एकूण 'अ' 49671342 21303091 0

1 1652001313
नािशक रोड िव. . .17 म ये चंपानगरी 20 ल
िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे.व इतर अनषुिगक
कामे करणे.

40850850 2500000 22500000

एकूण 'ब' 40850850 2500000 22500000

1
नािशक पवु . .16 आगरटाकळी राजवाडा एम के
नगर िव तु कॉलनी सहकार कॉलनी एलआयसी
िशवाजीनगर कॉलनी पिरसरात पाईप लाईन टाकणे

7500000 7500000

2
नािशक पवु िवभागातील . .23 मधील आिदवासी
पिरसरात, भारतनगर, िशवाजीवाडी, बजरंगवाडी
पिररात पाईप लाईन टाकणे

5000000 5000000

3
नािशक पवु िवभागातील . .16 मधील
साळवेनगर,साळवेमळा,समतानगर,पंचिशलनगर
टाकळीगाव पिररात पाईप लाईन टाकणे

5000000 5000000

4 नािशक पवु . .23 आदश नगर पिरसरात  पाईप
लाईन टाकणे 2000000 2000000

5 पंचवटी िव. . .6 मिधल  गांधारवाडी येिथल
आिदवासी व ती किरता पाईप लाईन टाकणे. 4500000 4500000

6
पंचवटी िव. . .4 मिधल फुले नगर भागात िविवध
िठकाणी पाणी परुवठा सधुारणा करणेकामी पाईप
लाईन टाकणे.

2500000 2500000

7 1652001335

नािशकरोड िव. . .19 म ये रमाबाई आंबेडकर
नगर शा ी नगर येथे देवळाली िशवार
स.नं.175/3ऐ/1पै येथे 20 ल  िलटस मतेचा
जलकंुभ बांधणे.व इतर अनषुिगक कामे करणे.

43896983 2500000 20000000

8 नािशकरोड . . 17 मधील आ पाली नगर व
राजीव गांधी लम येथे पाईप लाईन टाकणे 1500000 1500000

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

33) मागासवग य व या/ भागामधील पाणी परुवठा यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5059)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

33) मागासवग य व या/ भागामधील पाणी परुवठा यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5059)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)

9

नागरी मागासवग य सधुारणा अतंगत नािशकरोड
िवभागातील . .7 मधील हनमुंत नगर, हिगरी
सोसायटी, कैलासजी सोसा, िभमनगर, संघिम
सोसा, ित पती नगर-2 व िविवध पिरसरात पाईप
लाईन टाकणे

7494716 7494716

10 निवन नािशक . .26 शाहुनगर येिथल शेजारील
झोपडप ी येथे पाईप लाईन टाकणे 500000 500000

11 1652001678 सातपरु िवभाग . .11 मधील संतोषी माता नगर व
बु द भागातील पाणी परुवठा सधुारणास करणे. 4998872 1000000 3998872

एकूण 'क' 84890571 3500000 59993588

1 नािशक पवु मुंबई नाका कािलका पंिपग टेशन येथे
30 ल  िलटर मतेचा जलकंुभ बांधणे 35000000 20000000

2
नािशकरोड . . 19 मधील  एकलहरारोड अ वले
मळा ते जकात नाका, रमाबाई आंबेडकर नगर
शा ीनगर येिथल जलकंुभासाठी उ ववाहीनी टाकणे.

14000000 14000000

3

नािशकरोड . .17 मधील मागासव गय व ती
मंगलमतु नगर पु पकनगर हनमुंतनगर चंपानगरी

हिगरी नालंदा सोसा कैलासजी सोसा व िविवध
पिरसराम ये पाईप लाईन टाकणे

7500000 7500000

4 सातपरु िवभागात . . 8 मधील   संत कबीर नगर,
इ पिरसरात िवतरण वाही या टाकणे. 2000000 2000000

एकूण 'ड' 58500000 0 43500000

िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 233912763 27303091 125993588

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2220001588
निवन नािशक िवभागातील . . 31 मधील
सकुदेव नगर, केशवनगर, द दे नगर व इतर
पिरसरात मलवािहका टाकणे.

7080053 4094583

2 2220001596
नािशकरोड िवभागातील . . 22 मधील बागलु
नगर, िविहतगांव राजवाडा, पपळगांव खांब
राजवाडा पिरसरात मलवािहका लाईन टाकणे.

4251820 3000000 1251820

3 2220001563 सातपरु िव. . 11 मधील बु द नगर येथे उवरीत
िठकाणी आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे. 14871615 14871615

एकूण 'अ' 26203488 7094583 16123435

1 2220001594

नािशक रोड िवभागातील . . 19 मधील गोरेवाडी,
नाईकवाडी, जाधववाडी, गाडगीळ वाडी, लुंिबनी
नगर, ओम शांती नगर, इ. भागातील जनुी
मलवािहका लाईन काढुन निवन मलवािहका लाईन
टाकणे.

3399488 3399488

एकूण 'ब' 3399488 0 3399488

1 2220001754 नािशक रोड िवभागातील . . 17 म ये कॅनॉल रोड
लगत झोपडप ीम ये मलवािहका  टाकणे. 7500000 7500000

2 2220001810
सातपरु िवभागातील . . 11 म ये महादेव वाडी
जनता िव ालय परीसरात आर.सी.सी. ेनेज लाईन
टाकणे.

10000000 10000000

3 2220001809
सातपरु िवभागातील . . 11 म ये सातपरु गावठाण
भागात उवरीत भागात आर.सी.सी. ेनेज लाईन
टाकणे.

5000000 5000000

एकूण 'क' 22500000 0 22500000

1

नािशक पवु . .23 म ये पनुा रोड लगत
िवजयममता िथएटरजवळील िस दाथ नगर
पिरसराम ये मलिन: सारण यव थे अंतगत
मलवािहका लाईन टाकणे.

1997162 1997162

एकूण 'ड' 1997162 0 1997162

1
नािशक पवु . .16 मधील टाकळी गांव राजवाडा
पिरसरात   मलिन: सारण यव थे अंतगत
मलवािहका टाकणे.

5000000 5000000

2
नािशक पवु . .16 मधील पंचशील नगर, समता
नगर पिरसरात   मलिन: सारण यव थे अंतगत
मलवािहका टाकणे.

5000000 5000000

3
नािशक  प चम िवभागातील . . 7,12,व 13
मिधल िविवध िठकाणी मागासवग य व यांम ये
DWC पाईप मलवािहका टाकणे.

10000000 10000000

4 पंचवटी िवभागातील . .2 व 4 मागासवग य
व तीम ये मलवािहका लाईन टाकणे. 5000000 5000000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

34) मागासवग य व या/ भागामधील मलिन सारण यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5060)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

34) मागासवग य व या/ भागामधील मलिन सारण यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5060)
(र कम पये)

5
पंचवटी िवभागातील . .4 फुले नगर मधील
उवरीत भागात मागासवग य व तीम ये मलवािहका
लाईन टाकणे.

15000000 15000000

6

नािशकरोड िवभागातील . . 18 मधील मोरे मळा,
साईनाथ नगर भैरवनाथ नगर, पवार वाडी,
भारतभुषण, महाल मी नगर इ.  मागसवग य
व तीम ये मलवािहका  टाकणे.

5000000 5000000

7 निवन नािशक िवभागातील . .  24,27 व 31
मागासवग य व तीम ये मलवािहका लाईन टाकणे. 5000000 5000000

एकूण 'इ' 50000000 0 50000000

एकूण ('अ ते इ') 104100138 7094583 94020085
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 211002114 पंचवटी . .4,मेरी अमतृधाम लकरोडवर स ल
लाईन उभारणे बाबत. 2496615 1595693

एकूण 'अ' 2496615 0 1595693

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक

एकूण 'क' 0 0 0

1 2120002579 नािशक पवु . . 14,15,16,30 व 23 म ये दिलत
व ती म ये पथिदप यव था करणे. 4983922 4983922

2
नािशक मनपा े ातील . . 1, 2, 3, 4, 5 व 6
(मागासवग य राखीव भाग ) म ये पथिदप पोलची
उभारणी करणे.

20000000 10000000

3

नािशकरोड . .19 मधील शा ी नगर, स ाटनगर,
स टी नगर, ि शरण नगर, टेशनवाडी, गोदरेजवाडी,
िस नर फाटा येथील दिलत व ती पिरसराम ये
पथिदप सोय करणे.

2498955 500000

4

नािशकरोड . .18 मधील पंचकगांव
िव वकम नगर मोरेमळा बालाजीनगर साईनाथ नगर
कॅनॉल नगर येथील दिलत व ती पिरसराम ये
पथिदप सोय करणे.

1299962 500000

5
नािशकरोड . .17 चंपानगरी मंगलमतु  नगर ध म
नगर दसक व इतर मागासवग य पिरसरात  पथिदप
सधुारणा व सोय करणे

2499650 500000

एकूण 'ड' 31282489 0 16483922

1 नािशक पवु . . 14,15,16,30 व 23 म ये दिलत
व ती म ये पथिदप यव था करणे. 5000000 3000000

2
नािशक मनपा े ातील . . 1, 2, 3, 4, 5 व 6
(मागासवग य राखीव भाग ) म ये पथिदप पोलची
उभारणी करणे.

20000000 10000000

3

नािशकरोड . .22 मधील वडनेर दमुाला
अिदवासी व ती राजवाडा,देवळालीगांव
वडारवाडी,सुंदरनगर येथील दिलत व ती
पिरसराम ये पथिदप सोय करणे.

2699782 1000000

4 2120002554
नािशकरोड   20 व 21 मधील देवळाली गांव
राजवाडा रमाबाई आंबेडकर नगर येथील दिलत
व ती पिरसरात पथिदप सोय करणे.

1199556 500000

5

नािशकरोड   21 मधील देवळाली गांव
िशवरातील स हे नं.47/3/1 जयभवानी रोड  येथील
उ ानाकरीताआरि त असले या जागेत न याने
उ ान िवकसीत करणे

1158014 500000

35) मागासवग य व या/ भागामधील िव तु यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5061)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

35) मागासवग य व या/ भागामधील िव तु यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5061)
(र कम पये)

6
नािशकरोड . .17 मधील िभमनगर, कॅनॉलरोड,
आ पाली नगर, टाकळीरोड िवराटनगर येथील
दिलत व ती पिरसराम ये पथिदप सोय करणे.

3248706 500000

7
नािशकरोड . .17 मधील दसक राजवाडा चौक
बु द िवहार जवळ सशुोिभत कमान बांधनु इतर
अनषंुगीत कामे करेणे.

2490168 500000

8 नािशकरोड . .17 मधील दिलत व ती म ये
पथिदप व   यव था करणे. 1500000 500000

9
सातपरू िवभागातील जगतापवाडी, महादेव वाडी,
कांबळे वाडी, संत कबीर नगर, बु द नगर भागांत
पथदीप सोय करणे.

1500000 500000

10 2120002497

निवन नािशक भाग .31 मिधल पाथड गांव
लगतचा पिरसर व गौळाणेगांव लगतचा पिरसर व
िविवध िठकाणी पथिदप पोल उभा न काशाची
यव था करणे.

7967810 1400000

11 2120002511

निवन नािशक भाग .27  मिधल चुंचाळेगांव
लगतचा पिरसर व अंबड गांव लगतचा पिरसर व
िविवध िठकाणी पथिदप पोल उभा न काशाची
यव था करणे.

8421405 1000000

एकूण 'इ' 55185441 0 19400000

एकूण ('अ ते इ') 88964545 0 37479615
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2350001070

नािशकरोड िवभागातील . . 19 देवळाली स.नं.
295 पै मधील आर ण 414 िस नर फाटा
खेरातवाडी िव णनुगर येथील जागेत उ ान िवकिसत
करणे.

17897461 300000 500000

2 2350000696
नािशक पवु िवभागातील . . 14 मधील डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर उ ान नतुनीकरण कामांतगत
िवकिसत करणे.

19141062 300000 500000

3 2350000905 नािशक प चम िवभागातील . . 12 क तरुबा
नगर येथील उ ान िवकिसत करणे. 8638751 500000 400000

एकूण 'अ' 45677274 1100000 1400000

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 2350001600
नािशकरोड िवभागातील जयभवानी रोड लगत या
स.नं. 47 पै येथील आरि त जागेत उ ान िवकिसत
करणे.

19657832 15000000

2 2350001618 नािशकरोड िवभागातील . . 17 मधील हनमुंत
नगर (चैत य नगर उ ान) नतुनीकरण करणे. 4969466 4500000

3 2350001616
नािशकरोड िवभागातील . . 17 मधील  िभमनगर
उ ान व कैलासजी सोसायटी उ ान नतुनीकरण
करणे.

4900228 4400000

4 2350001619 नािशकरोड िवभागातील . . 17 मधील गोसावी
नगर उ ान नतुनीकरण करणे. 4977023 4400000

5 2350001620 नािशकरोड िवभागातील . . 17 मधील वामी
समथ नगर उ ान नतुनीकरण करणे. 4703222 4200000

6 नािशकरोड िवभागातील . . 22 मधील देवळाली
गाव वडारवाडी शेजारील उ ानाचे नतुनीकरण करणे. 8050927 7000000

7 2350001617 नािशकरोड . . 17 पािरजात नगर उ ान िवकिसत
करणे 3977745 3500000

8 नािशकरोड . . 17 ीराम नगर उ ान िवकिसत
करणे 3987565 3500000

एकूण 'ड' 55224008 0 46500000

1
नािशकरोड िवभागातील िस नर फाटा िव णनुगर जवळील
स.नं. 295 येथील आरि त उविरत जागेत उ ान िवकिसत
करणे.

10000000 1000000

2 नािशकरोड िवभागातील . . 17 मधील बेला िडसझुा
उ ान नतुनीकरण करणे. 5000000 4500000

एकूण 'इ' 15000000 0 5500000

एकूण ('अ ते इ') 115901282 1100000 53400000

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

36) मागासवग य व या/ भागामधील उ ान यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5062)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 देवळाली िशवार स.नं. 88 आर ण . 171  येथे
ि डांगण िवकिसत करणे 19147000 3000000 3400000

2
नािशकरोड िवभागातील . .19 मधील मौजे चेहडी
िशवारातील स.नं.6 (पै) व स.नं.120/4 येथील
आ.भु. .475 येथे ि डांगण िवकिसत करणे

9342000 1000000

3 1820007411
नािशकरोड िवभागातातील . .22 मधील
िवहीतगांव स.नं.25/26 येथे ि डांगण िवकिसत
करणे

27233000 7385000 10000000

4
सातपरु िवभागातील . .9 मधील गंगापरु िशवार
स.नं.108 आर ण .269 (पी.जी.) येथील
ि डांगणाची जागा िवकिसत करणे

28077000 1878000 10000

5

पंचवटी िव. . .4 मधील िशवनगर चौफुली
जवळील स.नं.159 (पै)या खेळाचे मैदानाकरीता
आरि त जागेत मैदान िवकिसत करणे, संर क भत
, पा याचा िनचरा इ. िवषयक कामे करणे

25667000 7000000 12284000

6
सातपरु िव. . .26  मधील चुंचाळे िशवार 10(पै),
12(पै), 13(पै), 14 (पै) मधील आर ण .310 येथे
ि डांगणाची  जागा िवकसीत करणे

22275000 10000000 12275000

7 नािशक पवु . .14 मधील महा मा फुलेमाकट
येथील मनपा शाळेत मटॅ बसिवणे बाबत. 610000 610000

8 नािशक पवु . .23 मधील इंिदरानगर जॉ गग ॅक
येथे िविवध दु तीची कामे करणेबाबत. 9967000 2106000

9

सातपरु . .26 सातपरु कामठवाडे िशवार
िशवना या लगत माहेर घर मंगलकाय लयाचे
प चमेस स.नं.36(अ) मधील मनपा ओपन
पेसम ये जॉगीग ॅक बांधणे, ीन िजम सािह य

बसिवणे, आरसीसी िरटे नग वॉलची उंची वाढिवणे
व थाप य िवषयक इतर दु तीची कामे करणे.

6665000 6000000 665000

10 नािशकरोड . .20 िविवध िठकाणी ओपन पेस
म ये 10 िठकाणी ीन जीम सािह य  बसिवणे. 3129000 3129000

11
नािशकरोड . .21 मधील लवटे नगर नं.1 व
औटेमळा येथील मनपा ओपन पेस म ये ीन जीम
सािह य बसिवणे.

1365000 1365000

12
पंचवटी िवभाग . . 02 के. के. वाघ कॉलेज ते
ज ा र ता पावेतो गंगापरू डावा तट काल यालगत
जॉग ग ॅक िवकिसत करणे.

20440000 12000000 5963000

13 नािशक पवु . .15 मधील स ह नं.465 मधील
िनम ला कॉलनी म ये िज नशॅीयम हॉल बांधणे. 5412000 2281000

14
नािशक रोड . . 17 मधील दसक गावठाण येथील
यायाम शाळेचे िव तारी करण क न,  दु ती व

रंगरंगोटी करणे.
1121000 1121000

15 पंचवटी . . 02 मधील मौजे आडगांव येथे कब ी
साठी टेडीयम बांधणे. 30998000 10998000 20000000

37) निवन ि डांगणे/िविवध खेळांचे इनडोअर व आऊटडोअर टेडीय स/ यायामशाळा/जॉ गग ॅक इ. िवकिसत करणे (संगणक कोड नं.-5075)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

37) निवन ि डांगणे/िविवध खेळांचे इनडोअर व आऊटडोअर टेडीय स/ यायामशाळा/जॉ गग ॅक इ. िवकिसत करणे (संगणक कोड नं.-5075)
(र कम पये)

16
नािशकरोड . .20 मधील कलानगर व

ीकलानगर येथे ओपन पेस म ये जॉ गग
ॅक,टेिनसकोट ि नजीम सािह य बसिवणे.

3992000 3992000

17 नािशक पवु . .30 मधील दा िवहार कॉलनी
मनपा ओपन पेसम ये बडॅ मटन हॉल बांधणे. 5140000 2098000

18 नािशक प चम िवभागातील जॉग ग ॅकवर पाणी
मारणे साठी टकॅरची यव था करणे. 720000 480000

19
सातपरु . .09 पपळगाव बहुला िशवार स.नं.196
(पै) आिण स.नं.193 (पै)  मधील ओपन पेसला
िरटेिनग वॉल व संर क भतीचे बांधकाम करणे.

23310000 4000000 1000000

20
निवन नािशक . .31 मधील गामणे मळा
पिरसरातील नािशक स.नं.907 (पै) येिथल मैदानास
चेन लक फे स ग करणे.

4673000 3673000 1000000

21
निवन नािशक . .28 मधील अंबड िशवारातील
गट नं.271/1 एकदंत नगर येथील अिभ यासातील
खु या जागेस चेन लक फे सग करणे.

1159000 987000

22 1820007293
नािशक प चम िवभागातील हुता मा अनंत का हेरे
मैदान (गो फ लब) िवकसीत करणे.(50टकके
शासन िनधी उवरीत 50 टकके ि डा) )

48588000 30000000

23 1820008887
निवन नािशक . .31 मधील समथनगर
पिरसरातील पाथड  स.नं.330/1 ते 7/2 (पै) येिथल
खु या जागेस चेन लक फे सग करणे.

1562000 1000000 562000

24 1820008850
सातपरु . .11 मधील एम.आय. डी.सी. मधील
मनपा या सातपरु लब हाऊस येथील ि डांगण
िवकसीत करणे.

3910000 1804000 500000

25 1820008597

पंचवटी . . 04 मधील िशवनगर  चौफुली
जवळील स.नं. 159 (पै) या खेळाचे मैदान करीता
आरि त जागेत मैदान िवकसीत करणे व इतर
अनषंुगीक कामे करणे. (फेज-2)

27139000 7339000 20000000

26 1820008427

नािशक पवु . .16 मधील उपनगर टाकळी
िशवारातील स.नं.30/1 गणेश कॉलनी येथील
मनपा या मोकळया भुखंडात फुटबॉल ाऊंड, बॉ स
ि केट ,टेनीस ाऊंड व केट ग ाऊंड िवकसीत
करणे जॉग ग ॅक तयार करणे.

7410000 2000000 1363000

27
नािशक पवु िवभागातील . . 23 मधील के.के.वाघ
शाळे शेजारील मनपा ि डांगणाचे आरि त जागेत
ि डा संकुल िवकिसत करणे

19977000 12500000 10500000

28

नािशक प चम िवभागातील . .7 मधील जेहान
सकल हसोबा मंिदरा समोर व द  चौक गंगापरु रोड
व इतर िठकाणी  येथे ओपन पेस म ये ओपन ि न
िजम यायाम सािह य बसिवणे

1500000 1500000

29

नािशक प चम िवभागातील . .7 मधील एस.टी.
कॉलनी (नहुष सोसा. समोरील) येथील मनपा या
खु या जागेत जे ठ नागिरकांना िवरंगळुा के  िनम ण
करणे व त अनषंुिगक कामे करणे.

1000000 1000000

 366



     

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')
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अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

37) निवन ि डांगणे/िविवध खेळांचे इनडोअर व आऊटडोअर टेडीय स/ यायामशाळा/जॉ गग ॅक इ. िवकिसत करणे (संगणक कोड नं.-5075)
(र कम पये)

30
नािशक प चम िवभागातील . .7 मधील सहदेव
नगर येथील जॉग ग ॅक मधील दु ती व
तदअनषंुगीक कामे करणे

1500000 1500000

31
नािशक प चम िवभागातील . .07 मधील
गंगापरु रोड येिथल समथ जॉग ग ॅकचे नतुणीकरण
करणे

2000000 2000000

32
नािशक प चम िवभागातील .क.12 मधील
कृषीनगर जॉग ग ॅक या समोरील बडॅ मटन
हॉल या जवळ लॉन टेिनस कोट बांधणे

2494000 2494000

33

नािशक प चम िवभागातील .क.12 मधील
गायकवाडनगर नवीन मनपा शाळा लगत ॅफीक
िच न पाकमधील उवरीत जागेत जॉग ग ॅक
िवकसीत करणे

3000000 3000000

34 नािशक प चम िवभाग गायकवाड नगर, महेश नगर
इ. िविवध िठकाणी ीन जीम सािह य बसिवणे 1550000 1550000

35
नािशक प चम िवभागातील . .12 मधील
गायकवाड नगर अ र सोसा व इतर कॉलनी मधील
ओपन पेस म ये ीन जीम सािह य बसिवणे

2500000 2500000

36
नािशक प चम िवभागातील . .12 मधील गो फ

लब येथील हे थ लब येथे इनडोअर िजम सािह य
व ि डा सािह य परुिवणे

2500000 2500000

37

निवन नािशक . .28 मधील मधील कामठवाडे
िशवार स.नं.55/1अ,28/2 वावरेनगर व
स.नं.21/1+2अ/1 आंनदनगर येथील मनपा या
खु या जागेस चेनल क फे सीग करणे, जॉगीग ॅक
तयार करणे व ीनजीम सािह य बसिवणे.

2312000 1000000 348000

38
निवन नािशक . .28 मधील अंबड िशवार,
स.नं./गट नं.219 िवखे पाटील  शाळेजवळील
मनपा या खु या जागेस चेनलीक फे स ग करणे.

2348000 2000000 348000

एकूण 'अ' 381732000 142746000 118262000

1 नािशक पवु . .30 मधील स ह नं. 103/2 रॉयल
गाडन येथे ि केट िपच तयार करणे. 2177000 2177000

2
नािशकरोड . .19 मधील िविवध भागातील
मंजरुले आऊट मधील मनपा या खु या जागांना
संर क भत बांधणे व ि न िजम सािह य बसिवणे.

13479000 13479000

3 पंचवटी िवभागातील . . 04 मधील लोक सहकार
नगर व ीरामनगर येथील पे ह ग लॉक बदलणे. 5982000 1982000 4000000

4 2120002194
पचवटी . .4 िशवनगर चौफुल स ह नं.159
खेळांचे मैदानास आव यक िठकाणी िव तु यव था
करणे

1883957 1739834

एकूण 'ब' 23521957 4159000 19218834

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

 367



     

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
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Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')
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01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 
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2021-22 मधील 
अपे ीत खच

37) निवन ि डांगणे/िविवध खेळांचे इनडोअर व आऊटडोअर टेडीय स/ यायामशाळा/जॉ गग ॅक इ. िवकिसत करणे (संगणक कोड नं.-5075)
(र कम पये)

1 पंचवटी िव. . .4 मधील लोकसहकार नगर येथील
यायाम शाळेत सािह य परुिवणे. 3727000 3727000

2 पंचवटी िव. . .4 मधील तारवालानगर येथील
ि डा संकुलाचे  नतुनीकरण  / िव तारीकरण 6974000 2000000 4000000

3

नािशक प चम िवभागातील . .7 मधील सहदेव
नगर जॉग ग ेक मे नम हॉ पीटल जवळ ल मी नगर
वसुंदरा उ ान आयिचत नगर व क यपी गाडन
सौभा य नगर येथे ओपन पेस म ये ओपन ि न
िजम यायाम सािह य बसिवणे

2309000 2309000

4

नािशक प चम िवभागातील . .7 मधील डी. के.
नगर गाडन, ीराम उ ान व इतर िठकाणी  येथे
ओपन पेस म ये ओपन ि न िजम यायाम सािह य
बसिवणे

998000 928000

एकूण 'क' 14008000 2000000 10964000

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1
सातपरु िवभागातील . .8 मधील
स.नं.38/1ब+अ/1 आनंदवली िशवार बळवंत नगर
येथे मनपाचे मोकळया भुखंडात जॉग ग क बांधणे

1872000 872000 1000000

2 सातपरु िव. . .11 मधील सातपरु लब हाऊस
येथे थाप यिवषयक कामे करणे. 5000000 500000 1500000

3
सातपरू िवभाग .क. 26 मधील दि णमखुी हनमुान
मंिदरासमोरील तीन र यामधील ि कोणी खलुी
जागा िवकिसत करणे.

2000000 500000 1000000

4 सातपरु िवभागातील जॉग ग ॅकवर पाणी मारणेसाठी
टकँरची यव था करणे. 1000000 500000 500000

5 नािशक पवु िवभागातील जॉग ग ॅकवर पाणी
मारणेसाठी टकँरची यव था करणे. 1000000 500000

6 नािशकरोड . . 17  मधील िविवध भागातील
खु या जागेत ीन िजम साही य बसिवणे 1500000 500000

7 नािशकरोड िवभागातील जॉग ग ॅकवर पाणी
मारणेसाठी टकँरची यव था करणे. 1000000 500000

8
नवीन नािशक िव. . . 31 मधील नािशक स.नं.
893(पै) येथील मधमुीरा नगर येथील खु या जागेवर
मैदान िवकिसत करणे.

690000 690000

9
निवन नािशक भाग .27 चंचाळे िशवार गट नं.
52 व 70 येथील खु या जागेत जॉग ग ॅक तयार
क न मैदान िवकिसत करणे

4000000 1000000

10 नािशक मनपाचे सहाही िवभागातील ि न िजम
सािह य दु ती करणे. 10000000 2000000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
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कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')
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37) निवन ि डांगणे/िविवध खेळांचे इनडोअर व आऊटडोअर टेडीय स/ यायामशाळा/जॉ गग ॅक इ. िवकिसत करणे (संगणक कोड नं.-5075)
(र कम पये)

11
नािशक प चम िवभागातील . .7 मधील
अशोक तंभ घारपरेु घाट येथील बोट लब
आर णाने ता यात आले या जागेचे िवकसन करणे

2500000 1500000

12
नािशक प चम िवभागातील . .7 मधील सहदेव
नगर येथील जॉग ग ॅक मधील दु ती व
तदअनषंुगीक कामे करणे

1500000 1000000

13
नािशक पवु िव. . . 16 दादासाहेब गायकवाड
नगर येथील ि डा संकुल मधे यायाम सािह य
परुिवणे.

1000000 1000000

14 नािशक पवु िव. . . 23 मधील  डी जी पी नगर
येथील यायाम शाळेत यायाम सािह य परुिवणे 500000 500000

15
नािशक प चम िवभागातील . . 07 मधील समथ
जॉग ग ॅक येथील उवरीत जागेत बॉ स ि केट
तयार  करणे

5000000 2000000

16
पंचवटी िव. . .03 मधील िहरावाडी जॉग ग ॅक
येथे चेन लक फ सग व  ई-टॉयलेट बांधणे व इतर
अनषंुिगक कामे करणे

5000000 1000000 1000000

17 पंचवटी . .3 लाटे नगर येखील ि डांगणात
इनडोअर हॉल बांधणे. 3000000 1000000

18

पंचवटी . .04  मधील िशवनगर चौफुली
जवळील स.नं.159 (पै) या खेळाचे मैदानाकरीता
आरि त जागेत उवरीत थाप य व िव तु िवषयक
कामे करणे.

7500000 4000000

19 पंचवटी . .04  मधील वा मीकनगर नदी िकनारी
साव शौचालयाजवळ ि न िजम बसिवणे 500000 500000

20 पंचवटी . .06 मधील रामवाडी तळे नगर येथे
यायाम सािह य परुिवणे. 1000000 500000

21 नािशकरोड िवभाग . . 17 मधील दसक शाळे या
आवारात जॉग ग ॅक तयार करणे 1500000 1000000

22
नािशकरोड िव. .17 मधील राजे छ पती िशवाजी
ि डा संकुल येथे यायाम सािह य , खेळाचे सािह य
परुिवणे.

2500000 1000000

23 नािशकरोड िव. . .17 मधील जनादन वामी शाळा
दसक यायाम सािह य व कु ती मटॅ परुिवणे. 2000000 1000000

24

नािशकरोड िवभागातील . .20 मधील मनपा
शाळा जेतवन नगर येथील मैदानात िविवध ाऊंड
( के टग, हॉलीबॉल) इ यादी क न कंपाऊंड वॉल
बांधणे.

5000000 1000000

25

नािशकरोड िवभागातील . .21 मधील मनपा
शाळा . 57  जनुी 125 आिण या या पाठीमागील
मैदानात िविवध ाऊंड ( के टग, हॉलीबॉल) इ यादी
क न कंपाऊंड वॉल बांधणे.

6000000 1000000

26
नािशकरोड िवभागातील . . 22 मधील देवळाली
स.नं. 269 (पै) येथील बाहय रगरोड येथे जॉग ग

ँक तयार करणे.
3000000 1000000
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

37) निवन ि डांगणे/िविवध खेळांचे इनडोअर व आऊटडोअर टेडीय स/ यायामशाळा/जॉ गग ॅक इ. िवकिसत करणे (संगणक कोड नं.-5075)
(र कम पये)

27 नािशकरोड िव. . .22 मघे वडनेरगेट येथे जॉग ग
ँक बनिवणे. 3500000 2000000

28 निवन नािशक . .25 मधील डॉ.हेगडेवारनगर
मैदान ि डांगणासाठी िवकसीत करणे. 5000000 2000000

29 निवन नािशक . .29 मधील मधील पवन नगर
टेडीयमला रंगरंगोटी व सशुोिभकरण करणे 2500000 2000000

30 निवन नािशक . .31 मधील नािशक स.नं.907
ि डा बोिधनी, वासननगर िवकसीत करणे. 6500000 4000000

31

सातपरु िव. . .10 मधील सातपरु िशवार
स.नं.480(पै) आर ण .162 ले ाउंड (पी.जी)
येथील मनपा मालकीची ि डांगणाची जागा
िवकिसत करणे.

10000000 1000000 1400000

32 पंचवटी िव. . .2 मधील िनलिगरी बाग क पाउंड
बांधणे. 5000000 1500000

33 नािशक पवु . . 23 मधील डी जी पी नगर जािँगग
ॅक वर सांउड िस टीमची यव था करणे. 751470 751470

34 नािशक प चम . .12 मधील गो फ लब मैदान
येथे उवरीत कामे करणे 30000000 3000000

35
ना. प.ुिव. . .30 मधील स.नं. 878/1 िवशाखा
कॉलनी येथील मनपा या ओपन पेसम ये जॉ गग

ॅक  व पे हर लॉक बसिवणे
1500000 100000 1300000

36
ना. प.ुिव. . .30 मधील स.नं. 878/1 िवशाखा
कॉलनी, गणपती मंिदर येथील मनपा या ओपन
पेसम ये जॉ गग ॅक व पे हर लॉक बसिवणे

1000000 100000 900000

एकुण इ 141313470 5072000 46541470

एकूण ('अ ते इ') 560575427 153977000 194986304
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

1 2120002328 सातपरू . . 9 मधील संत तकुाराम ि डांगण येथे
जॉग ग ॅकवर यझुीक िस टीम बसिवणे. 575092 575092

एकूण 'ब' 575092 575092 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 2120002591 नािशक पवू . .23 मधील डीजीपीनगर फुटबॉल
ाऊंड करीता काशाची यव थआ करणे 2033431 20333431

2 2120002593
नािशक पवू . .30 मधील दा िवहार रॉयल
गाडन येथील बॉ स ि केटसाठी एलईडी लाईट
बसिवणे व िविवध िठकाणी पथिदप सोय करणे

990068 990068

एकूण 'ड' 3023499 0 21323499

1 2120002571 नािशक पवु . . 23 मधील डी जी पी नगर जािँगग
ॅक वर सांउड िस टीमची यव था करणे. 751470 751470

एकूण 'इ' 751470 0 751470

एकूण ('अ ते इ') 4350061 575092 22074969

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

38) िवकिसत केले या ि डांगणे/ िविवध खेळांचे इनडोअर व आऊटडोअर टेडीय स / यायामशाळा/ जॉ गग ॅक इ. चे िव तु यव थापन िवषयक 
िवकास कामे करणे (संगणक कोड नं. - 5076)

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 0 0 0

39) मनपाचे िविवध डागणे / टेडीय स / यायामशाळा/ जॉ गग ॅ स इ. चे पाणी परुवठा यव थापन िवषयक िवकास कामे करणे (संगणक कोड नं. -
 5077)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 नािशक मनपा ह ीत िद यांगाकरीता िश ण,
िश ण व सेवा सिुवधा क  सु  करणे. 155746000 112500000

2
सातपरु . .26 मधील हाडा आिशव द नगर
पिरसराम ये अंध अपंगासाठी सं कारक , योगा हॉल
बांधणे.

4575000 575000 4000000

एकुण अ 160321000 575000 116500000

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकुण क 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1
सातपरू िवभागात . . 26 मधील चुंचाळे
िशवारातील गट नं.6 संजीव नगर मधील मनपा
ओपन पेस म ये िवप यना क  बांधणे.

2469000 400000 2069000

2 सातपरु िव. . .11 मधील मनपा िवभागीय
काय लयात िद यांगासाठी सिुवधा उपल ध करणे. 5000000 500000 2500000

3
निवन नािशक िव. . .24 मधील िद यांग व जे ठ
नागरीकांसाठी अडथळा िवरहीत कमयोगी नगर चौक
िवकिसत करणे.

5000000 2500000

4
सातपरु िवभागातील . .10 िद यांग व जे ठ
नागरीकांसाठी अडथळा िवरहीत चौक िवकिसत
करणे.

5000000 500000 1500000

5
निवन नािशक िवभागातील िविवध िद यांग व जे ठ
नागरीकांसाठी  अडथळा िवरहीत चौक िवकिसत
करणे.

6000000 2500000

6 नािशक प चम िवभागात िद यांग व जे ठ
नागिरकांसाठी सिुवधा परुिवणे 5000000 2400000

7
नािशकरोड िवभागातील िविवध िद यांग व जे ठ
नागरीकांसाठी  अडथळा िवरहीत चौक िवकिसत
करणे.

6000000 2500000

8 नािशक पवू िवभागात िद यांग व जे ठ नागिरकांसाठी
सिुवधा परुिवणे 5000000 2500000

एकुण इ 39469000 1400000 18469000

एकूण ('अ ते इ') 199790000 1975000 134969000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

40) िद यांगासाठी परुिव यात आले या सेवा व सोयी सिुवधांसाठीचे थाप य यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5084)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2120002046 डॉ.झाकीर हुसेन हॉ पीटल,पंचवटी इंिदरागांधी
णालय येथे िल ट बसिवणे. 9972988 997299

2 नािशक प चम िवभागीय काय लये येथे अंध अपंग
क याणकारी योजने अंतगत िल ट बसिवणे. 1914348 200000

3 2120001045 राजीव गांधी भवन मु यालयातील िल ट बदलणे. 10513350 250000 200000

4 2120001938 निवन नािशक  िवभागीय काय लये येथे अंध अपंग
क याणकारी योजने अंतगत िल ट बसिवणे. 1914348 200000

एकुण अ 24315034 250000 1597299

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकुण क 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

िनरंक
एकुण इ 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 24315034 250000 1597299

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

(र कम पये)
41) मनपा या सव काय लये/ आरो य सेवाक ांम ये िद यांगासाठी  िल ट बसिवणे (संगणक कोड नं. - 5085)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1652001240

नािशक पवु . .15 मिधल िव गळुा हॉल
स.नं.383/1 ल मी ाईड शंकरनगर चौक ते
जयशंकर मंगल काय लय चौक ते मा ती वेफस
पिरसरात पाईप लाईन टाकणे

6498498 121004

2 1652001243
नािशक पवु . .15 मिधल ऑलंिपक
सोसा. दारका ते गोडेबाबानगर चौक ते चेतना
हॉ पीटल पिरसरात पाईप लाईन टाकणे

4723625 2215395

3 1652001235

नािशक पवु . .23 मिधल पखालरोड राजमु ा
सोसा. डायमंड कॉलनी गांदावरी सोसा.सायमा सोसा.
गोरे हॉ पीटल व वडाळारोड आयशा पाक पिरसरात
पाईप लाईन टाकणे

3148382 1936887

4 1652001268

नािशक पवु . .30  मिधल ओमसाई अपाटमे ट
जमनुा िवहीर वामी िववेकानंद कुल ते 30 मीटर
डी पी र ड पय त पेठेनगर जाखडीनगर पिरसरात
पाईप लाईन टाकणे

5450938 3151750

5
नािशक पवु . .14 मिधल मनोहर मा ट पिरसर
मिदना चौक आ ादनगर संजरीनगर पिरसरात पाईप
लाईन टाकणे

4168794 1000000 2668794

6 1652001267 नािशक पवु . .14  मिधल गु दाररोड पिरसरात
पाईप लाईन टाकणे 3129516 1000000 2129516

7 1652001278
नािशक प चम . .7 मिधल चाडक सकल ते
गडकरीचौक ते संदीप हॉटेल पिरसरातील पाणी
परुवठा सधुारणा करणेकामी िवतरण वाहीनी टाकणे

6215752 4075266

8 1652001305

नािशक प चम . .7 मिधल गंगापरुरोड थ ेनगर
ीरंगनगर साद मंगल काय लयके.बी.एच

हाय कुल रोड चोपडा लॉ स पिरसरात पाईप लाईन
टाकणे.

17796392 5000000 3923968

9 1652001306
नािशक प चम . .12 मिधल शरणपरुरोड
'यंबकरोड िलकरोड र ता लगत  पाणी परुवठा
सधुारणा करणेकामी मु य व िवतरण वाहीनी टाकणे

11715836 4000000 3801492

10 1652001279
नािशक प चम . .12 मिधल संभाजी चौक व
बाफना वेलस ते लि का हॉल पय त पाईप लाईन
टाकणे.

6553510 3000000 1351720

11 1652001640
नािशक प चम . .13 मिधल पठाणपरुा  पिरसरात
पाणी परुवठा सधुारणा करणेकामी 300,200,100
मीमी यासाची पाईप लाईन टाकणे.

1950732 500000 1450732

12 1652001633
नािशक प चम . .13 मिधल फिकरवाडी
पिरसरात पाणी परुवठा सधुारणा करणेकामी
200,100 मीमी यासाची पाईप लाईन टाकणे.

1302448 7000000 602448

13 1652001634

नािशक प चम . .13 मिधल नानावली ते िशतला
देवी मंदीर पिरसरात पाणी परुवठा सधुारणा
करणेकामी 300,200,100 मीमी यासाची पाईप
लाईन टाकणे.

3849466 1500000 1349466

42) पाणी परुवठा यव थापन - अ) निवन िवतरीका टाकणे (संगणक कोड नं. - 2604)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)
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14 1652001307
नािशक प चम . .7 मिधल पंपीग टेशनरोड
पिरसरात पाणी परुवठा सधुारणा करणेकामी पाईप
लाईन टाकणे..

7781841 5332974

15
पंचवटी िवभाग . .4 मिधल तळुजाभवानी नगर व
अनसुया नगर पिरसरातील  नवीन िवकिसत
कॉलनीसाठी पाईप लाईन टाकणे

6931293 786000

16 1652001236

पंचवटी िवभाग . .6 मिधल पांडुरंग नगर िवठाई
नगर पवार कॉलनी म.बाद गोकुळनगर बोराडे मळा
म.बाद रोड िपगळेनगर रामक णनगर िललावती
हॉ पीटल ते घाडगे नगर  30  मी डी पी रोड या पवु
बाजनेु मखमलाबाद लकरोड िवसेमळा पिरसरात
पाईप लाईन टाकणे

30611992 4000000 2695779

17 1652001239

पंचवटी िवभाग . . 2 मिधल कोणाकनगर
पिरसरातील द नगर वदावन नगर बालाजीचौक
शरयपुाक -2 येिथल अंतगत औरगाबादरोड ते
वामी  समथ नगर वसाहतीसाठी आडगाव

शेरताटीरोड ते जानोरी रोड पय त पिरसरात पाईप
लाईन टाकणे

21206964 1388981

18 1652001238

पंचवटी िवभाग . . 5 मिधल ि म कॅ ल ते देवी
मंदीर मधबुन कॉलनी कुमावत नगर ोणािगरी
सोसा.नवनाथनगर सदुशन कॉलनी शदेनगर
पिरसरात पाईप लाईन टाकणे.

15990655 5000000 2624271

19 1652001222

पंचवटी िवभाग . . 1 मिधल िनसगनगर
रामे वरनगर गोर नगर जलकंुभाव न टी बी
सेनोटोिरयम पयनत हस ळ वडजेमळा कलानगर

सादनगर पोकार कॉलनी यशवंत मंगल
काय लयामागे पिरसरात पाईप लाईन टाकणे.

6995046 1610429

20 1652001261
पंचवटी िवभाग . . 4 मिधल पेठरोड मा कट याड
िस नल ते समथनगर हमालवाडी डी पी रोड लगत
पिरसरात पाईप लाईन टाकणे

7862362 7862360

21 1652001265

पंचवटी िवभाग . . 3 मिधल  आडगाव हस ळ
िशवरोड ते रासिबहारी रोड के के वाघ कॉलेज
समोरील अयो यानगरी ते ठ कर रो हाऊस एस एस
डी नगर रासिबहारीरोड ते साईनगर पिरसरात पाणी
िवतरण वाही या टाकणे

35528016 6000000 21295493

22

पंचवटी िवभाग . . 3 मिधल िनमलनगर
रासिबहारी मेरी िलकरोड िवठठलवाडी ल मीनगर
अमतृधाम कैलासनगर औरगाबादरोड जनादन
वामीमठ समोरील आडगाव पाणी िवतरण वािह या

टाकणे

13216752 3653817

23 1652001292

पंचवटी िवभाग . . 6 मिधल पेठरोड ते इंद थ
कॉलनी इं थ ते गजानन पाक ते शदे व ती
शांतीनगर महाल मीनगर रामकृ णनगर मखमलाबाद
निवन जलकंुभ ते िपगंळे मळा घाडगेनगर हरीओम
नगर बोराडे मळा महादेव कॉलनी गसॅ गोडाऊन ते
व तुंड रो हाऊस पढुरीनगर वामी समथनगर
खंडेराव महाराज मंदीर ते सहारा सोस.मखमलाबाद
कौळीवाडा बादशाह माग इ पिरसरात पाईप लाईन
टाकणे.

54257310 10000000 14636805
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24 1652001291

पंचवटी िवभाग . . 1 मिधल आदशनगर
एकतानगर दगु नगर ीराम नगर ते िदडोरीरोड
ए सार जलकंुभ ते िनसगनगर बजरंग रो हाऊस
रमाबाई आंबेडकर नगर ते मोरवाडी व ती ते यू
थोरात नसरी बोरगड जलकुभ ते हसोबा वाडी इ
पिरसरात पाईप लाईन टाकणे.

36175489 5000000 9785961

25 1652001294

पंचवटी िवभाग . . 2 मिधल आडगाव
िशवारातील िशवनंदन लॉ स या पाठीमागील रो
हाऊस पिरसरात शदे व ती लभडे व ती
समाजक याण हो टेल ते ध डगे व ती य ू इं लीश
कुल ते शदे व ती माळोदे व ती भुजबळ नॉलेज

िसटी ते देशमखु व त वामी समथ आडगांव
स हस रोड इ.पिरसरात पाईप लाईन टाकणे.

24946977 5000000 5404272

26 1652001293

पंचवटी . .2 मधील कमयोगी नगरसाकार
पाकवदुावंन नगर लोकधारा ते हांबरे व ती आडगांव
मनपा शाळा ते शद व ती मेडीकल फाटा ते
आडगाव  र ता मते व ती लभडे व ती इ.पिरसरात
पाईप लाईन टाकणे

17165796 4000000 9465796

27

पंचवटी . .2 नांदरु पिरसरातील औरंगाबाद रोड ते
वरंवडी रोड  नांदरु नाका ते ज ा हॉटेल च डे वरी
नगर दडे मळा ते वामी समथ नगर जेजरुकर
पवारशेलार मळामराठा नगर हांबरे व ती उ हाळे बव
व ती जैकी नगर जनादन नगर इ.पिरसरात पाईप
लाईन टाकणे.

15285787 890789

28 1652001259

नािशकरोड िव. . .21मिधल आंनदनगर पिरसर
धाडगेनगर पाटील गरेॅज मागील पिरसर िशवाजी
पतुळा ते देवी चौक पिरसरात िप याची पाईप लाईन
टाकणे.

3764945 1996491

29 1652001255 नािशकरोड िव. . .21 मिधल शा ीपथ
गोसावीवाडी पिरसरात िप याची पाईप लाईन टाकणे. 5232360 1500000 3732360

30 1652001286

नािशकरोड िव. . .19 मिधल सामानगावरोड लगत
शासिकय तं ािनकेतन ते चाडेगाव पावोतो
मु यिवतरण वाहीनी टाकणे व सािव ीबाई फुले
हॉ पीटल ते टेशनवाडी िव णनुगर पिरसरात
िप याची पाईप लाईन टाकणे.

8116173 6000000 2116173

31 1652001287
नािशकरोड िव. . .19 मिधल सामानगाव जलकंुभ
ते एकलहरा रोड शन पिरसरात िप याची पाईप
लाईन टाकणे.

9756335 6000000 2803729

32 1652001311 नािशकरोड िव. . .18 मिधल िशवश तीनगर ते
िशवरोड  पिरसरात िप याची पाईप लाईन टाकणे. 10382875 3980537

33 1652001319

नािशकरोड िव. . .20 मिधल साने गु जीनगर
पिरसर जय भवानी रोड अि वीनी सोसा.पिरसर
मनोज गांगडु बंगला पाटोळे मळा पिरसर पनुारोड
आ पाली नगर आशर इ टेट सी.एन.पी ेस ते
िश रेवाडी काशनगर पिरसरात िविवध िठकाणी
पाईप लाईन टाकणे.

9103866 2500000 6603866
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34 1652001322

नािशकरोड िव. . .17 मिधल धनराजनगर
िशवितथ अपाटमे ट ते कमल बंगला आढाव मंगल
काय लया समोर िश प िचती रो हाऊस ओमनगर
मंगलमतु  नगर मु य र ता ते िम ा बंगला
कॅनालरोड चंपानगरी पिरसर मयरु सोसा. ते द  गेट
कमान वामी समथ नगर इ.पिरसरात पाईप लाईन
टाकणे.

7858801 5559331

35
नािशकरोड िव. . .22मिधल वडनेर गेट ते
वडनेरगाव (जु या जलकंुभापय त) 300 मी.मी
यासाची पाईप लाईन  टाकणे.

6822977 3608127

36 1652001321

नािशकरोड िव क.18 मिधल आयो यानगर
हिरकृपा   गोकुळधाम सायखेडा रोड कॅनालरोड
इंगळसदर िशवरोड ते मनपा गाडन तसेच बोराडे
मळा पिरसरात पाईप लाईन टाकणे.

3993171 2866902

37 1652001308

नािशकरोड िव. . .19 मिधल बोराडे मळा
सामनगाव रोड घोडे बोराडे व ती िशदेमळा व
माडसांगवीरोड मळे पिरसरात निवन पाईप लाईन
टाकणे

2802361 1890104

38 1652001324
नािशकरोड . .20 मिधल उपनगर िस नल ते
द मंदीर िस नल पणुारोड 450 मीमी यासाची पाईप
लाईन टाकणे.

14204985 4500000 4018471

39 नािशकरोड . .19 म ये िविवध िठकाणी  पाईप
लाईन टाकणे. 2081471 2081471

40 1652001336

नािशकरोड . .22 मिधल सौभा यनगर लमॅरोड ते
आकार गाडन सोसायटी बीजी कुल रंज रोड
वडनेररोड  व मथरुारोड पिरसरात पाईप लाईन
टाकणे.

4948277 2271267 591245

41 1652000849
सातपरु िव. . .8 मिधल जेहान सकल ते मते नसरी
नरिसहंनगर गंगाजल नसरी इ.पिरसरात िस.आय
डी.आय पाईप लाईन टाकणे.

8824787 1390331

42 1652001035

सातपरु िव. . .8 मिधल जेहान सकल ॉस
कने शन करणे लाइन िश ट करणे . .10 येिथल
राधाकृ ण जलकंुभाव न मु य व िवतरण वाहीनी
टाकणे.

16395345 8816231

43 1652001208

सातपरु िव. . .9 मिधल गंगासागर आय टी आय
कॉलनी साईबाबा मंदीर पिरसर धवुनगर
िशवश तीनगर धम जी कॉलनी सातमाऊली पिरसर
एम.आय.डी.सी मागील पिरसरात पाईन लाईन
टाकणे.

27048093 10000000 4309062

44
सातपरु िव. . .11 मिधल सातपरुगांव ित ा हॉटेल
ते शनी मंदीर कामगार नगर सयुोिजत गाडन
पिरसरात पाईन लाईन टाकणे.

5234936 3077353

45 1652001246
सातपरु िव. . . 26  मिधल हाडा कॉलनी िवराट
सकुल संजीवनगर जाधव संकुल पाक व चुंचाळे
िशवार पिरसरात पाईन लाईन टाकणे.

7731750 3534062 1559985

46

सातपरु िवभाग . .8 मिधल ईडन गाडन गंगापरु
गाव प चम उदयान रोड एच.ए.एल कॉलनी बजरंग
नगर बारदान फाटा शंकरनगर आनंदवली पाटील
बाबाचौक िच ागंण व फॉरे ट नसरी रोड भगरुकर
मळा पिरसरात पाईन लाईन टाकणे.

15702439 7500000 3443154
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47 1652001333
सातपरु िव. . . 26  मिधल दादोबा रोड
गोरखनाथरोड केवलपाक व या भोवताल या
पिरसरात डी आय पाईप लाईन टाकणे.

10289754 2782661

48 1652001205
निवन नािशक िव. . . 24  मिधल सदगु नगर
चच या मागे पिरसरात 100 मी.मी 150मी.मी
यासाची निवन पाईन लाईन टाकणे.

5055462 2797136

49 1652001274 निवन नािशक िव. . .31 मिधल िविवध िठकाणी
पाईन लाईन टाकणे. 7770709 520460

50 1652001237

निवन नािशक िव. . .28 मिधल दातीर मळा ते
योगे वर अपाट महाजन नगर िशरोमणी हाईट क णा
कॉलनी िविवध िठकाणी 6 8  िविवध िठकाणी  पाईन
लाईन टाकणे.

5150488 3000000 2150488

51 1652001315

निवन नािशक . .28 मिधल िवखे पाटील शाळा
पिरसर बरुकुले हॉल पु प िशवम वीट ते सहावी

कम मोरे मळा ते िवजय नवल पाटील शाळा
पिरसरात पाईप लाईन टाकणे

10250499 4000000 2495289

52 1652001317 निवन नािशक . .27 म ये िविवध िठकाणी  पाईप
लाईन टाकणे 2792751 2027106

53 1652001377  निवन नािशक . . 24 म ये ितडकेनगर
गोिवदनगर िविवध िठकाणी  पाईप लाईन टाकणे 4851408 3271278

54

नािशक महानगरपािलका, े ात नागरी दिल ेरतर
व ती सधुारणा योजनेअंतगत साव आरो य
अिभयांि की िवभागामाफत चाल ु असले या
कामासाठी शासन अनदुाना यितिर त जादा येणारा
खच मनपा िह सा

1698189

55

नािशक महानगरपािलका, े ात नागरी दिल  व ती
सधुारणा योजनेअंतगत साव आरो य अिभयांि की
िवभागामाफत चाल ु असले या कामासाठी शासन
अनदुाना यितिर त जादा येणारा खच मनपा िह सा

1782238

एकूण 'अ' 586627187 195976927 117010335

1 1652001651
नािशक पवू . .23 मधील रिवशंकर माग अशोका
माग िनसग कॉलनी पिरसरात 6 इंची व 12 इंची
पाईप लाईन टाकणे.

6743912 2023173.6 4720738.4

2 1652001637
नािशक पवु . .23 मिधल डी जी पी नगर जॉिगग

ॅक ते इ छामणी रो हाऊस ओम रेिसडे सी ते गंगो ी
रो हाऊस पिरसरात पाईप लाईन टाकणे.

4559033 1367709.9 3191323.1

3 1652001652
नािशकरोड िव. . .19 मिधल एकलहरारोड अ वले
मळा ओढारोड शंकरनगर अंिरगळे मळा नािशककर
मळा भागात पाईप लाईन टाकणे.

6133735 1840120.5 4293614.5

4 1652001379
नािशकरोड िवभागात नािशकरोड जलशु दीकरण
क ापासनु राजीव गांधी जलकंुभासाठी 600 मीमी
यासाची पाईप लाईन टाकणे.

24448803 7334640.9 17114162.1

एकूण 'ब' 41885483 12565645 29319838

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे
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42) पाणी परुवठा यव थापन - अ) निवन िवतरीका टाकणे (संगणक कोड नं. - 2604)
(र कम पये)

1
नािशक पवु िवभागात . . 16  मधील रामदास
कॉलनी जयभवानी नगर िनकम ग ली   भागात 6
इंची पाईप लाईन  टाकणे

4000000 4000000

2
1652001687 नािशक प चम . ं 13 मधील बडी दग  व काझी

गढी परीसरात 100 मीमी यासाची पाईप लाईन
टाकणे

2212636 2212636

3
1652000948 नािशक प चम . ं 13 मधील सायंतारा हॉटेल ते

िविवध चौक पयत 10इंची  यासाची पाईप लाईन
टाकणे

2223978 2223978

4
1652001686 नािशक प चम . ं 13 मधील भंडारीबाबा दग

परीसरात 100 मीमी यासाची पाईप लाईन टाकणे 1912188 1912188

5

1652001327 नािशक प चम िवभाग . . 13 मधील गलुालवाडी
व  सोमवार पेठ पिरसरात पाणी परुवठा सधुारणा
करणे कामी 250 मी.मी. 200 मी.मी. 150 म.मी.
यासाची पा.ला. टाकणे.

2193753 2193753

6

नािशक प चम . . 13 मधील बागवानपरुा
मतुजाअली, आझाद चौक िमरा दातार रोड परीसरात
80 मी.मी. व 100 मी.मी. यासाची पाईप लाईन
टाकणे

2150000 2150000

7
1652001673 नािशकरोड . ं .19 मधील चेहडी गांव येथे पाईप

लाईन टाकणे 2681189 2681189

8
1652001288 नािशकरोड . ं .19 मधील भगवाचौक संगमे वर

िशतल रेसीडे सी मळा इ.परीसरात पाईप लाईन
टाकणे

2230896 2230896

9

पंचवटी . .3 मधील िशवकृपा नगर, अमतृधाम
परीसरात अंबाजी नगर,  गुंजाळबाबा नगर व बलराम
नगर व इतर भागात  पाणी परुवठा सधुारणे कामी
पाईप लाईन टाकणे

10000000 10000000

10

पंचवटी . ं .3 िवधातेनगर पिरसरात मोठया
माणात व ती  झालेली असनु सदर िठकाणी

असलेली िप या या पा याची पाईप लाईन 6 इंची
टाकणे

2500000 2500000

11
पंचवटी . ं .3 साईबाबा मंिदर ते केवडी बन
परीसर डटल परीसर येथे 6 इंची िप या या पा याची
पाईप लाईन  टाकणे

2500000 2500000

एकूण 'क' 34604640 0 34604640

1

नािशक पवु िवभागात . . 15 मधील टाकळी रोड,
अनसुया नगर,गागंड हॉल,ि कोणी गाडन िवठाई
पाक तपोवन रोड, ित ािनया रोड  पिरसरात पाईप
लाईन टाकणे

7500000 2500000

2 नािशक पवु िवभागात . . 16  मातो ी नगर,
सहकार नगर, पाईप लाईन  टाकणे 5000000 2000000

3 नािशक पवु िवभागात . . 16  मधील सधी चाळ
व पंजाब चाळ भागात पाईप लाईन  टाकणे 5000000 2000000

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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42) पाणी परुवठा यव थापन - अ) निवन िवतरीका टाकणे (संगणक कोड नं. - 2604)
(र कम पये)

4 नािशक पवु िवभागात . . 23 मधील कमोद  नगर,
इंदीरानगर, पिरसरात पाईप लाईन टाकणे 4000000 1500000

5
नािशक पवु िवभागात . . 23 मधील िवनय नगर,
साईनाथ नगर,  मराठी उद ु शाळा पिरसरात पाईप
लाईन टाकणे

2800000 1400000

6 नािशक पवु िवभागात . . 30 मधील टेकडी,
वडाळा पाथड  रोड पिरसरात पाईप लाईन टाकणे 8500000 2000000

7
नािशक पवु िवभागात . . 23 मधील
क पत नगर, वदृावंन कॉलनी पिरसरात पाईप लाईन
टाकणे

4000000 2000000

8 नािशक पवु िवभागात . .23 मधील कुडकनगर,
वराहीनगर फातेमानगर पिरसरात पाईप लाईन टाकणे 5000000 2000000

9

नािशक पवु िवभागात . . 30 मधील वडाळा गांव
दा िवहार, कला नगर, मानस सोसा. हेन बंधन

सोसा. वडाळा पाथड  रोड पिरसरात पाईप लाईन
टाकणे

8500000 2000000

10 नािशक पवु  . . 14 अ बा टेलर ते नचमेन
म जीद पिरसरात पाईप लाईन टाकणे 2500000 1000000

11
नािशक प चम . . 13  मधील दरबार रोड
परीसरात 80 मी.मी. व 100 मी.मी. यासाची पाईप
लाईन टाकणे

2050000 1000000

12
नािशक प चम . . 13 मधील हसोबावाडी,
पंचिशल नगर संदभ सेवा या मागे परीसरात 100
मी.मी.  यासाची पाईप लाईन टाकणे

1900000 900000

13 नािशक प चम . . 13 मधील िक मत बाग
परीसरात 100 मी.मी.  यासाची पाईप लाईन टाकणे 1900000 900000

14
नािशक प चम . . 13 मधील जी.पी.ओ. ते
कािलका जलकंुभ येथनु 500 मी.मी यासाची मु य
पाईप लाईन टाकणे

20000000 1000000

15
नािशक प चम . . 13 मधील िशरीष कुमार
चौक, गजानन चौक ितवंधा चौक, देशपांडे लेन
पिरसरात पाईप लाईन टाकणे

3000000 1000000

16 नािशक प चम . . 13 मधील बालाजी कोठ,िच
घंटा  पिरसरात पाईप लाईन टाकणे 2000000 1000000

17

पंचवटी िवभाग . .1 मधील समथ ीरामनगर,
अयो यानगर, सोमनाथ शदे नगर,रामे वरनगर,

सादनगर मधील  व इतर  निवन िवकसीत भागात
पाईपलाईन टाकणे तसेच वेदनगरी येथे मोठया
यासापी पाईप लाईन टाकणे

20000000 5000000

18
पंचवटी िवभाग . .2 मधील निवन िवकिसत
भागात  पाणी परुवठा सधुारणे कामी  पाईप लाईन
टाकणे

20000000 5000000

19

पंचवटी िवभाग . .4मधील तारवाला चौफुली ते
लामखेडे  मळा व . .4 मधील निवन िवकिसत
भागात  पाणी परुवठा सधुारणे कामी  पाईप लाईन
टाकणे

10000000 5000000
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(र कम पये)

20

पंचवटी िवभाग . .5मधील  द नगर व द नगर
शेजारील वसाहतीत,  स.न.88/3 ठाणकर नगर,
नवनाथ नगर निवन िवकिसत भागात  पाणी परुवठा
सधुारणे कामी  पाईप लाईन टाकणे

10000000 5000000

21
पंचवटी िवभाग . .06 मधील तवली ड गर परीसर
तसेच आळंदी कॅनॉल लगत या मखमलाबाद
पावेतो या परीसरात िवतरण वाही या टाकणे.

12500000 5000000

22
पंचवटी िवभाग . .06 मधील सळेुवाडी र ता
(मातोरी रोड) ते आळंदी  कॅनॉल पयत पाईप लाईन
टाकणे

5000000 2500000

23
पंचवटी िवभाग . .06 मधील संघष पू काठेवाडी
व ती (चांदशी र ता  जादा यासाची पाईप लाईन
टाकणे

2500000 1250000

24
पंचवटी िवभाग . .06 मधील मनपा शाळेपासनु
जाणारा र ता तसेच जनुी नािशक वाट (माळी मंगल
काय लय) येथे जादा यासाची पाईप लाईन टाकणे

3500000 1700000

25

पंचवटी िवभाग . .06 मधील दा पाक
आदशनगर रामवाडी येिथल चौधरी िनवास थान
बागलुचाळ, कौश यनगर, कलावती मातानगर
,मोरेमळा ातीनगर, वृंदावन कॉलनी  येथे पाईप
लाईन टाकणे

10000000 5000000

26

नािशकरोड . . 17 मधील स त ृंगी नगर, चंपा
नगरी, गोदावरी नगर सोसायटी-1 मंगलमतु  नगर,
वामी समथ नगर, हिगरी सोसायटी येथे पाईप

लाईन टाकणे

17500000 5000000

27
नािशकरोड . . 17 मधील हनमुान नगर, चैत य
नगर, हरीओम नगर, दसक गावठाण येथे पाईल
पाईन टाकणे

8500000 4000000

28
नािशकरोड . . 18 मधील लोखंडे मळा धारबळे
मळा िढकलेनगर सभाजीनगर पवारवाडी परीसर येथे
पाईल पाईन टाकणे

5500000 2500000

29
नािशकरोड . . 18 मधील साईनाथ नगर, एकता
नगर,बालाजीनगर मोरे मळा व इतर परीसर येथे
पाईल पाईन टाकणे

20000000 5000000

30
नािशकरोड . .18 मिधल पंचकगाव सदगु  नगर
1,2,3 जागतृीनगर समाटनगर नरहरीनगर

ीकृ णनगर परीसरात पाईप लाईन टाकणे
6500000 3000000

31 नािशकरोड िभमनगर जलकंुभा पासनु ते इंगळे चौक
ते भगवाचौक पावोतो पाईप लाईन टाकणे. 4500000 2000000

32
नािशकरोड . .18 मिधल इ छामणी नगर,
पवनधाम अपाट. ते िढकले वामीनगर अिरगळे
गोठया जवळ पिरसरात पाईप लाईन टाकणे

1500000 750000

33 नािशकरोड . . 18 मधील िविवध िठकाणी  पाईप
लाईन टाकणे 10000000 4000000
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34 नािशकरोड . . 19 मधील अ रगळै मळा, ह के
व ती व इतर परीसर येथे पाईप लाईन टाकणे 2500000 1250000

35
नािशकरोड . . 19 मधील चेहेडी पंपीग ते
नािशकरोड िफ ेशन रॉ वॉटर  परीसर येथे पाईप
लाईन टाकणे

50000000 20000000

36 नािशकरोड . . 19 मधील िविवध िठकाणी  पाईप
लाईन टाकणे 5000000 2500000

37

नािशकरोड . . 19 मधील िविवध अ पा अिरगळे
मळा ते एकलहरारोड कृ णा कॉलनी  तसेच पणुारोड
ते पंपीग रोड भगवाचौक  िठकाणी  पाईप लाईन
टाकणे

5000000 2500000

38

नािशकरोड . . 20 मिधल जय भवानी रोड,
सदगु  नगर, जयाभाई कॉलनी, समुन हॉ पीटल
पिरसर, पराग सोसायटी, गायकवाड मळा, फन िडस
वाडी, पाटोळे मळा, धु वण गणपती मंदीर
डावखरवाडी, लोणकर मळा येथे पाईप लाईन टाकणे.

10000000 5000000

39
नािशकरोड . . 20 मिधलआयु त काय लय ते
पोिलस वॉटर येथे िविवध िठकाणी पाईप लाईन
टाकणे

3000000 1500000

40
नािशकरोड . . 20 मिधल रे वे ऑिफस ते नवले
चाळ ते नािशकरोड पोिलस टे न पयत 700 मी.मी.
रॉ वॉटर पाईप लाईन टाकणे.

5000000 2500000

41
नािशकरोड िवभागात . . 21 मधील जाचक नगर,
वा त ुपाक परीसरासाठी 300 मी.मी. यासाची पाईप
लाईन टाकणे

2500000 1200000

42

नािशकरोड िवभागात . . 21 मधील पाणी परुवठा
सधुारणा करणेकामी िविवध िठकाणी   ॉस
कने शन करणे  च हाण मळा, गायके कॉलनी,
आनंद नगर येथे  पाईप लाईन टाकणे

2500000 1200000

43
नािशकरोड िवभागात . . 21 मधील िटळक पथ,
शाहु पथ, गोसावीवाडी, वा को पिरसरात  पाईप
लाईन टाकणे

7500000 3500000

44 नािशकरोड िवभागात . . 22 मधील   िवहीतगाव
जलकंुभास संर क िभत बांधणे. 4500000 2200000

45

नािशकरोड िवभागात . . 22 मधील  वडनेर रोड
िवहीतगांव गाडेकर मळा, गायकवाड मळा पिरसर
वडनेर रोड  व पोरजे रोड पोरजे व ती पिरसर येथे
तसेच पंिपग रोड पिरसर गजराज कॉलनी राजपतु
कॉलनी पिरसरात पाईप लाईन टाकणे

19000000 7500000

46
सातपरु िवभागात . . 8 बळवंत नगर, रामे वर
नगर मधील नवीन जलकंुभाकरीता मु य
जलिवतरण वाही या टाकणे.

15000000 7500000

47
सातपरु िवभागात . . 8 मधील सदगु  नगर
सयुोग नगर, गणेश नगर इ पिरसरात िवतरण
वाही या टाकणे.

7000000 3500000
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48
सातपरु िवभागात . . 8 मधील क याणी नगर,
शारदा नगर, ऐकीत सोसायटी इ पिरसरात िवतरण
वाही या टाकणे.

5000000 2500000

49

सातपरु िवभागात . . 8 मधील वन िवहार,
सोमे वर कॉलनी, खांदवे नगर गलुमोहर कॉलनी,
काळे नगर -1 व 2 येथे पाणी परुवठा सधुारणा
करणेकामी िवतरण वाही या टाकणे.

6000000 2500000

50
सातपरु िवभागात . .9 मधील न याने िवकिसत
होणा या िविवध िठकाणी िप या या पा याची पाईप
लाईन टाकणे

25000000 10000000

51
सातपरु िवभागात . .9 मधील िमक नगर
पिरसरात न याने िवकिसत होणा या िविवध िठकाणी
िप या या पा याची पाईप लाईन टाकणे

5000000 2500000

52

सातपरु िवभागात . . 10 मधील पपळगांव बहुला
गावठाण व मळे पिरसरातील व निवन
वसाहतीकरीता   पाणी परुवठा सधुारणा करणे कामी
िप या या पा याची पाईप लाईन टाकणे

7000000 3000000

53

सातपरु िवभागात . . 10 मधील िनळकंठे वर
मंदीर पिरसर मौले हॉल मागील पिरसरात  पाणी
परुवठा सधुारणा करणे कामी िप या या पा याची
पाईप लाईन टाकणे

2500000 1200000

54
सातपरु िवभागात . . 11 मधील सातपरु
कॉलनीतील निवन जलकंुभावरील पाणी परुवठा
िवतरणाकरीता  िवतरण वाहीनी टाकणे.

15000000 7000000

55
सातपरु िवभागात . . 26 मधील  आ शवाद नगर
ते पाटील पाक लगत या पिरसरात पाणी परुवठा
िवतरणाकरीता  िवतरण वाहीनी टाकणे.

25000000 10000000

56

सातपरु िवभागात . . 27मधील  चुंचाळे िशवार
पिरसरातील द  नगर बु द िवहार, महादेव मंदीर
मा ती संकुल, स ाट अशोक कॉलनी सर वती
चौक व लगत या पिरसरात पाणी परुवठा
िवतरणाकरीता  िवतरण वाहीनी टाकणे.

10000000 5000000

57 निवन नािशक . . 24 कमयोगी नगर, पा या या
टाकी पासनु राय झग मेन व िवतरण वाहीनी टाकणे 35000000 10000000

58
निवन नािशक . .26 अंबड सातपरू लकरोड
पासनु तािवत जलकंुभापयत राय झगमेन व
िवतरण वािहनी टाकणे निवन पाईपलाईन टाकणे

35000000 10000000

59
निवन नािशक . . 27 अंबड जलकंुभा पासनु ते
दातीर मळा अलीबाबा नगर पिरसरात 4 इंची व 6
इंची पाईप लाईन टाकणे.

15000000 7000000

60 निवन नािशक . . 28 हिगरी चौक येथे व
िविवध िठकाणी पा याची पाईप लाईन टाकणे 5000000 2500000

61
निवन नािशक . . 28 अंबड गांव वामी नगर
येथे तािवत जलकंुभास पाणी परुवठा करणेकामी
राय झग मेन व िवतरीका वाहीनी टाकणे.

20000000 10000000
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62 निवन नािशक . . 28 ल मीनगर खटुवड नगर
इ यादी भागात 6 इंची यासाची पाईप लाईन टाकणे. 2000000 1000000

63 निवन नािशक . . 28 मािणक नगर, िशवराज
सोसायटी येथे पाईप लाईन टाकणे. 5000000 2500000

64
निवन नािशक . . 28 मु ताई कॉलनी गजपु प
कॉलनी इं  कॉलनी अंिबका नगर पिरसरात 100,
200, 300, mm पाईप लाईन टाकणे.

10000000 5000000

65 निवन नािशक . . 29 तािवत पेिलकन पाक
जलकंुभास राय झग मेन टाकणे. 5000000 2500000

66
निवन नािशक . . 31 भवानी माता नंबर 2 स.नं.
332 पिरसरात 300 मी.मी. यासाची पाईप ल ईन
टाकणे.

2000000 1000000

67 निवन नािशक . . 31 पाथड  गांव मळे िवभागात
जाधव व ती येथे पाईप लाईन टाकणे 1000000 500000

68
निवन नािशक . . 31 व भागश:- 22 मिधल
वडनेर गेट ते पाथड  गांव िशव र ता द दे मळा वराडे
व ती पयत पाईप लाईन टाकणे

2500000 1250000

69
निवन नािशक . . 31 पाथड  गांव ते पाथड  फाटा
सदािशव नगर लेन मांक 1, 2, 3 भागात 6 इंची
यासाची पाईप लाईन टाकणे.

2000000 1000000

70 निवन नािशक . . 31 फाळके मारक
पाठीमागील शरय ुपाक पिरसरात पाईप लाईन टाकणे. 1000000 500000

71
निवन नािशक . . 31 स.नं. 308 जु नरे नगर
सखुदेव नवले मळा पिरसर पाणी परुवठा िवतरण
वाहीनी टाकणे.

2000000 1000000

72 निवन नािशक . . 31 डॉ. महाजन ते िशवराज
सोसायटी पिरसरात पाईप लाईन टाकणे. 2000000 1000000

73 निवन नािशक . . 31 भैरवनाथ मंदीर ते रिव
अपाटमट पाणी परुवठा िवतरण वाहीनी टाकणे. 1000000 500000

74
 निवन नािशक . . 31 गौळाणे रोड गसॅ गोडावनु
ते भाऊसाहेब जाचक िनवास थान पयत स.नं. 89
पाईप लाईन िवतरण वाहीनी टाकणे.

1000000 500000

75
निवन नािशक . . 31 पाथड  फाटा पासनु ते
पाथड  गांवा पयत र या या समांतर पाईप लाईन
िवतरण वाहीनी टाकणे.

10000000 5000000

76
निवन नािशक . .25 27 ,29,पाथड  फाटा ते
द मंदीर पयत मु य पाईप  लाईन टाकणे पाथड
,पवननगर सावतानगर येथे पाईप लाईन टाकणे

50000000 20000000

77
निवन नािशक . .25 द  मंदीर  ि मतु  चौक, डॉ
हेडगेवार नगर, कलावैभव चौक म ये हेडगेवार नगर
येथे पाईप लाईन टाकणे.

7500000 3700000
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78
निवन नािशक . .27 म ये साई ामनगर
मकुबधीर वसितगहृ  सह थनगर िविवध  पाईप
लाईन टाकणे.

50000000 20000000

एकूण 'ड' 754150000 0 297900000

1 नािशक पवु . ं .16 मधील उ रानगर शदे व ती
सहकार कॉलनी िविवध  भागात पाईप लाईन टाकणे 7400000 500000

2
नािशक पवु . ं .23 मधील बजरंगवाडी नारळबाग
हपॅीहोम इंिदरानगर के के वाघ शाळा डी.जी.पी नगर
िविवध  भागात पाईप लाईन टाकणे

9800000 1000000

3 नािशक प चम . .13 मधील िशतलादेवी ते
रोकडोबा तालीम  पयत िवतरण वाहीनी टाकणे. 2500000 500000

4 नािशक प चम . .13 िशरीषकुमार चौक
द मंदीर पिरसरात पाईप लाईन टाकणे. 2000000 400000

5 नािशक प चम . .13  मधील ठाकरे रोड िशवाजी
रोड परिसरात पाईप लाईन टाकणे. 1000000 200000

6
पंचवटी . ं .2मधील राऊत मळा वामी समथ नगर
 समाजक याण  हो टेल मागे वृंदावन नगर इ. निवन
िवकसीत भागात पाईप लाईन टाकणे

15000000 3000000

7 पंचवटी . ं .1 मधील इ. निवन िवकसीत भागात
पाईप लाईन टाकणे 10000000 2000000

8
पंचवटी . ं .6 मधील वडजईमाता नगर गाडगेनगर
सहारानगर ीकृ णनगर मेघराज बेकरी मागील भाग
इ. निवन िवकसीत भा्गात पाईप लाईन टाकणे

20000000 4000000

9 पंचवटी . ं .6 मधील रामवाडी तळेनगर,
हनमुानवाडी  इ. भागात पाईप लाईन टाकणे 7500000 1500000

10  नािशकरोड  िवभागातील . .17 मधील तािवत
चंपानगरी जलकंुभास उ ववािहनी टाकणे. 10000000 2000000

11  नािशकरोड  िवभागातील . .17 मधील िविवध
िठकाणी पाईप लाईन टाकणे. 5000000 1000000

12  नािशकरोड  िवभागातील . .20  मधील जेलरोड
लगत 300 मी.मी. यासाची पाईप लाईन टाकणे. 10000000 2000000

13  नािशकरोड  िवभागातील . . 21 मधील िविवध
िठकाणी पाईप लाईन टाकणे. 5000000 1000000

14  नािशकरोड  िवभागातील . . 22मधील िविहत
गांव ते वडनेर पिरसरात  पाईप लाईन टाकणे. 5000000 1000000

15

सातपरु िवभागातील . .8 मधील निवन
जलकंुभावरील िवतरण े ातील पाणी परुवठा
करीता व न याने िवकसीत होणा या कॉलनी
पिरसरात जलिवतरण वािह या टाकणे.

25000000 5000000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे
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16

सातपरु िवभागातील . .9 मधील िमक नगर
तकुाराम ीडांगण पिरसर नवीन िशवाजीनगर
मोतीवाला कॉलेज पिरसर इ यादी भागातील निवन
िवकसीत होणा या पिरसरात जलिवतरण वािह या
टाकणे.

20000000 4000000

17
सातपरु िवभागातील . .10 मधील न याने
िवकसीत होणा या कॉलनी पिरसरात जलिवतरण
वािह या टाकणे.

15000000 3000000

18

सातपरु िवभागातील . .11 मधील िविवध िठकाणी
पाणी परुवठा सधुारणा कामी जलिवतरण वािह या
टाकणे.व ॉस कने शन टाकणे व अनषंुगीक कामे
करणे.

15000000 3000000

19
सातपरु . . 26 मधील आझाद नगर केरज पाक
पिरसर जाधव कॉलनी नवीन पिरसर व मळे
पिरसरात जलिवतण वािह या टाकणे.

25000000 5000000

20
सातपरु . .27 मधील द  नगर मा ती संकुल
कारिगल चौक इ यादी न याने िवकसीत होणा या
पिरसरात जलवािह या टाकणे.

20000000 4000000

21 निवन नािशक . ं .27 मधील दातीर व ती फडोळ
मळा इ. भागात पाईप लाईन टाकणे 5000000 1000000

22
निवन नािशक . ं .28 मधील बंदावणेनगर
ल मीनगर गजपु पकॉलनी आवनी आपाटमेट
येथील भागात पाईप लाईन टाकणे

10000000 2000000

23 निवन नािशक . ं .29 मधील उ मनगर पिरसरात
मोठया यासाची पाईप लाईन टाकणे 7000000 1400000

24 निवन नािशक . ं .29 मधील राजर ननगर
पिरसरात मोठया यासाची पाईप लाईन टाकणे 5000000 750000

25 निवन नािशक . ं .31 पोलीस कॉलनी परीसरात
भागात पाईप लाईन टाकणे 30000000 6000000

26 निवन नािशक . ं .31 दामोदर नगर ंशात नगर
भागात पाईप लाईन टाकणे 10000000 2000000

27 निवन नािशक . ं .31 िस दीिवनायक
जलकंुभाजवळील भागात पाईप लाईन टाकणे 20000000 4000000

28 निवन नािशक . ं .31 मधील िविवध भागात पाईप
लाईन टाकणे 10000000 2000000

29 निवन नािशक . ं .31 िस दीिवनायक
जलकंुभाजवळ ॉस कने शन करणे 5000000 1000000

30 निवन नािशक . ं .31 आनंद नगर जलकंुभाजवळ
ॉस कने शन करणे 500000 100000

31
निवन नािशक . ं .31आनंद नगर जलकंुभ भरणारी
रायझ ग मेन पाईप लाईन हालवणे कामी ॉस
कने शन करणे

1000000 200000

32
निवन नािशक .क. 28 अंबड जलकंुभापासनु
माऊली लॉ स पयत ल मी नगर खटुवड नगर इ
भागात पाईप लाईन टाकणे.

24000000 4800000
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(र कम पये)

33 निवन नािशक . . 31 स.न. 331/332 मधील
पिरसरात पाईप लाईन टाकणे. 6000000 1200000

34
नािशक प चम . .7 मधील िव ा िवकास सकल
ते िवसे चौक येथे पाणी परुवठा सरुळीत कामी पाईप
लाईन टाकणे

2500000 500000

35
नािशक प चम . . 13 मधील हस ळ टेक
पिरसरात 100 मी.मी.व 150 मी.मी. यासाची पाईप
लाईन टाकणे

2350000 470000

एकूण 'इ' 368550000 0 71520000

एकूण ('अ ते इ') 1785817310 208542572 550354813
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1
नािशक पवु . .14 मिधल नागसेननगर
मांतगवाडा,िभमवाडी पिरसरातील जु या िवतरीका
बदलणे

2290591 700000 706353

2    1652001030   
1651001016

पंचवटी िव . .1,2,5, व 6 मिधल कोळीवाडा ते
हनमुानवाडी हस ळगाव दोणािगरी राजपाल
कॉलनी नवनाथ नगर द नगर येिथल ज या पाईप
लाईन बदलणे.

7960266 5366187

3 1652001373 पंचवटी . .2 मिधल आडगाव गावठाणातील व
नांदरु गावठाण येिथल जु या िवतरीका बदलणे 2918868 1202510

4
पंचवटी . .3 िवजयनगर कॉलनी, जनादन नगर,
च हाण मळा, तपोवन पिरसर,गणेशवाडी पिरसर
येथील जु या िवतरीका बदलणे.

4946902 691231

5

निवन नािशक . .24मिधल लेखानगर
तळुजाभवानी चौक ल मी नारायण हॉ पीटल येथे
जनुी पाईप लाईन बंद क न निवन पाईप लाईन
टाकणे.

5223634 3029318

6 निवन नािशक . . 28म ये दौलतनगर, भावगंगा
सोसायटी, नवनाथ नगर पिरसरात पाईप लाईन टाकणे 4494430 2713000

7

निवन नािशक . .27 व 29 म ये पाथड  भु तर ते
बअबड पोिलस टेशन माग गणेशचौक पिरसरात
300 मीमी यासाची पी एस सी पाईप लाईन बंद
क न निवन 300, 50,200,150,100 मीमी
यासाची निवन मु य िवतरण वाहीनी टाकणे.

20969652 9953413 5246322

एकूण 'अ' 48804343 23655659 5952675

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1
नािशक पवु . .14 मिधल नानावली कोळीवाडा
कथडा भोई ग ली बेळे ग ली पिरसरातील जु या
िवतरीका बदलणे

9997331 9997331

एकूण 'क' 9997331 0 9997331

1

नािशकरोड िवभाग . .18 मधील गणेशनगर
िच रंजन सोसा. हनमुाननगर िव तुनगर
जयिहदनगर जयंतनगर तळुसी पाक भगवाचौक
पिरसर  व इतर िठकाणी  कमी यासा या जु या पाईप
लाईन बदलनु मोठया यासा या पाईप लाईन टाकणे.

12500000 5000000

2

नािशकरोड िवभागात . . 17,18,19,20,21 व
22 म ये दिुषत पाणी परुवठा शोधणेकामी व पाईप
लाईन बदलणे 80,100 व 150 मी.मी. यासाची
पाईप लाईन टाकणे.

2500000 1000000

3
सातपरु िवभागात . . 8 मधील आनंदवली
गांवठाणातील चांदशी का ँ ीट र ता ं दीकरणातील
पाईप लाईन िश ट करणे व  पाईप लाईन बदलणे.

2000000 800000

43) पाणी परुवठा यव थापन - ब) जु या िवतिरका बदलणे (संगणक कोड नं. - 2680)

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

43) पाणी परुवठा यव थापन - ब) जु या िवतिरका बदलणे (संगणक कोड नं. - 2680)
(र कम पये)

4
सातपरु िवभागात . . 9  मधील जु या खराब
झाले या 2 इंची जी.आय. पाईप लाईन बंद क न
डी.आय. पाईप लाईन टाकणे.

4000000 1600000

5
सातपरु िवभागात . . 9 मधील बांधकाम
िवभागामाफत तािवत र ता ं दीकरणातील पाईप
लाईन िश ट करणे व  पाईप लाईन बदलणे.

5000000 2000000

6
सातपरु िवभागात . . 10 मधील जु या काळातील
खराब झाले या िसमट या ए.सी. पाईप लाईन बंद
क न निवन डी.आय.  पाईप लाईन टाकणे.

5000000 2000000

7

सातपरु िवभागात . . 11 मधील गावठाण
पिरसरातील जु या काळातील खराब झाले या
िसमट या ए.सी. पाईप लाईन बंद क न निवन डी.
आय.  पाईप लाईन टाकणे.

10000000 4000000

8

सातपरु िवभागात . . 10 व 11 मधील जनुी पी
एस.सी. 1200 मी.मी. यासाची पाईप लाईन बंद
क न  निवन 900 मी.मी. यासाची डी. आय.  पाईप
लाईनवर जलकंुभ भरणे कामी ॉस कने शन करणे
व इतर अनषंुगीक कामे करणे

7500000 3000000

9 निवन नािशक . .25 ि मतुी चौक, कामठवाडा
भागातील िविवध िठकाणी पाईप लाईन टाकणे. 10000000 4000000

10 निवन नािशक . .26 म ये िविवध िठकाणी जनुी
पाईप लाईन बंद क न निवन पाईप लाईन टाकणे. 5000000 2000000

11

निवन नािशक . .27 मधील मोरवाडी गाव
सहया ीनगर आ वन नगर  द नगर दोदे मळा
दातीर मळा अंबड गाव िठकाणी जनुी पाईप लाईन
बंद क न निवन पाईप लाईन टाकणे.

15000000 6000000

12 निवन नािशक . .28 म ये िविवध िठकाणी  जु या
पाईन लाईन बदलनु निवन  पाईप लाईन टाकणे. 10000000 4000000

13
निवन नािशक . .29 म ये उ मनगर कॉलेज
बु दिवहार महाकाली पिरसर,राजर न नगर जु या
पाईन लाईन बदलनु निवन  पाईप लाईन टाकणे.

75000000 20000000

एकूण 'ड' 163500000 0 55400000

1
नािशक प चम . .7 मधील कॉलेज रोड िबग
बाजार चौक ते िवसे  चौक पयत जनुी िवतरण
वािहनी टाकणे.

10000000 1000000

2
सातपरु . . 10 मधील अशोक नगर व लगत या
पिरसरातील जु या खराब झाले या पाईप लाईन बंद
क न नवीन जलिवतरण वाही या टाकणे.

10000000 1000000

3 निवन नािशक . ं .24 मधील िविवध भागात पाईप
लाईन टाकणे 5000000 500000

4
निवन नािशक . .24 जनुी अ ती वातील एम.डी.
पाईप  लाईन बंद क न निवन 100, व 150 मीमी
यासाची पाईप लाईन टाकणे

20000000 2000000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

43) पाणी परुवठा यव थापन - ब) जु या िवतिरका बदलणे (संगणक कोड नं. - 2680)
(र कम पये)

5 निवन नािशक . ं .25 मधील िविवध भागात पाईप
लाईन टाकणे 5000000 500000

6 निवन नािशक . ं .26 कािलकानगर वावरेनगर
मधील भागात पाईप लाईन टाकणे 6000000 600000

7 निवन नािशक . ं .29 िविवध  भागात पाईप लाईन
टाकणे 2500000 250000

8
निवन नािशक . .28 बंदावणे नगर महाजन नगर
इ. भागात जनुी पाईप लाईन काढुन निवन पाईप
लाईन टाकणे

6000000 600000

एकूण 'इ' 64500000 0 6450000

एकूण ('अ ते इ') 286801674 23655659 77800006
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1652000174

नािशक पवु िव. . .29 (निवन . .30) मनपा
ह ीतील नािशक िशवारातील आर.एस नं.21,
406,407(पै) या दफनभुमी या आरि त जागेत
जलकंुभ बांधणे.

50559106 1500000 1500000

2 1652000722

नािशक पवु िव. . .23 मिधल स.नं.807/3
सिुचतानगर इंदीरानगर खु या जागेत 20 ल  िलटस

मतेचा जलकंुभ बांधणे िवतरण वाही या टाकणे व
इतर अनषुिगक कामे करणे.

54287231 9000000 9369759

3 1652000783

नािशक प चम िव. . .12 मिधल ितडके कॉलनी
येिथल ीमंडळ हॉल जवळ खु या जागेत 20 ल
िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे िवतरण वाही या
टाकणे व इतर अनषुिगक कामे करणे.

59146336 1000000 1121188

4 1652000632

पंचवटी िव. जलशु दीकरण के  आवारातील स प
पंप हाऊस लागनु जनेु पडीत नसलेले टॉप वाटर
पाडून 17 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे
िवतरण उ ववाही या टाकणे व इतर अनषंुिगक कामे
करणे.

53523043 9000000 5000000

5 165200068 पंचवटी िव. जलशु दीकरण क  येिथल कुपाउंड
वॉलची दु ती व उंची वाढिवणे. 11158036 1000000

6 1652001209

पंचवटी िव. . .4  मिधल तलाठी कॉलनी
दडोरीरोड या पवुस  स.नं 161 म ये 20 ल  िलटस
मतेचा जलकंुभ बांधणे िवतरण उ ववाही या

टाकणे व इतर अनषुिगक कामे करणे.

53678650 10000000 30000000

7 1652001250
पंचवटी िव. . .1  मिधल हस ळ िशवाराम ये 20
ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे िवतरण
उ ववाही या टाकणे व इतर अनषुिगक कामे करणे.

57936014 10000000 25951920

8 नािशकरोड िव. . .20  मिधल बेला िडसोझा येथे
20.00 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे. 24980241 10526159 7051106

9 1652001263
नािशकरोड िव. . .22  मिधल िवहीतगाव येथे
20.00ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे.व
500मीमी यासाची िवतरण वाहीनी टाकणे

76519425 10000000 41519425

10 1652001252

नािशकरोड िव. . .18 व 20 म ये नािशकरोड
जलशु दीकरण के  ते मॉडेल कॉलनी िशवश ती
जलकंुभ  पावोतो 500 मीमी यासाची उ ववाहीनी
टाकणे.

48947370 10000000 20362545

11 1652001378
नािशकरोड िव. . . 21 म ये देवळाली िशवार
स.नं.47 पै जयभवानी रोड येथे 20.00 ल  िलटस

मतेचा जलकंुभ बांधणे. उ ववाहीनी टाकणे.
57503401 15000000 29538826

12 1652000181 सातपरु िव. . .11 मिधल महारा  हौिसग कॉलनी
येथे  20 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे. 21444862 5400000 1419933

13 1652000767
सातपरु िव. . .23 मिधल चचुाळे िशवार गट नं 23
केवलपाक अंबड लकरोड  येथे 20 ल  िलटस

मतेचा जलकंुभ बांधणे.
30288703 5009964

14 1652007570 निवन नािशक . .25 मिधल पाटील नगर मधील
मोकळया जागेत भु तर पा याची टाकी बांधणे. 1049527 1049527

44) पाणी परुवठा यव थापन - क प (संगणक कोड नं. - 2605)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

44) पाणी परुवठा यव थापन - क प (संगणक कोड नं. - 2605)
(र कम पये)

15

पंचवटी िवभागातील . . 6 मधील नािशक 
िशवारातील निवन िवकसीत भागासाठी 20 ल
िलटस मतेचा जलकंुभ बाधणे.व उ ववािहनी
टाकणे.

3319707

एकूण 'अ' 601021945 98485650 176154409

1 1652001314

नािशक प चम िव. . .12 मिधल 1) जलधारा
वसाहत महा मानगर येथे 20 ल  िलटस मतेचा
जलकंुभ बांधणे राय झगमेन,िवतरण वाही या टाकणे
व इतर अनषुिगक कामे करणे.

94476420 35000000

2 1652001297
पंचवटी िव. . .2 मिधल हनमुान नगर येथे 20 ल
िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे िवतरण
उ ववाही या टाकणे व इतर अनषुिगक कामे करणे.

52773351 20000000

3 1652001284

पंचवटी िव. . .3  मिधल िहरावाडी पिरसरात  20
ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे
उ ववाहीनी,िवतरण वाही या टाकणे व इतर
अनषुिगक कामे करणे.

51678176 2500000 20000000

4 165200
नािशकरोड िव. . .18  मिधल िशवश ती
जलकंुभाशेजारी  20.00ल  िलटस मतेचा
जलकंुभ बांधणे.

25772732 3500000 15000000

5 165200
नािशकरोड िव. . .22 मिधल वडनेर दमुाला
गावठाण येथे  20.00 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ
बांधणे.

25360671 3500000 17500000

6 165200 सातपरु िव. . .26 मिधल आिशवादनगर  येथे  20
ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे. 53482500 3000000 22500000

7 165200
सातपरु िव. . .26 मिधल मोगलनगर िशवश ती
चौक पिरसरात 20 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ
बांधणे.इतर अनषुिगक कामे करणे.

40644375 17000000

8 1652001280

सातपरु िव. . .8 मिधल बळवतनगर नव या
गणपती आनदवली व रामे वर नगर भागात
पिरसरात 20 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ
बांधणे.इतर अनषुिगक कामे करणे.

38403359 17000000

9 1652001229 निवन नािशक िव. . .24 मिधल कमयोगीनगर
येथे  20 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे. 40947283 17000000

10 1652001266

निवन नािशक िव. . .28 मिधल
अंबडगाव, वामीनगर  पिरसरात 20 ल  िलटस

मतेचा जलकंुभ बांधणे उ ववाहीनी,िवतरण
वाही या टाकणे..इतर अनषुिगक कामे करणे.

29717360 17500000

11 1652000817 निवन नािशक िव. . .29 मिधल पेलीकन पाक
येथे  20 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे. 29458745 19000000

एकूण 'ब' 482714972 12500000 217500000

1
नािशक पवु िव. . . 15 म ये पखाल रोड पिरसरात
या  िठकाणी येथे 20.00 ल  िलटस मतेचा

जलकंुभ बांधणे.
42963634 15000000

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

 393



     

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

44) पाणी परुवठा यव थापन - क प (संगणक कोड नं. - 2605)
(र कम पये)

2 नािशक पवु िवभागातील गांधीनगर जलशदुीकरण
क  11.00 ल िलटस मतेचा जी.एस.आर बांधणे 13222015 7500000

3
पंचवटी िवभागातील . .6 मखमलाबाद जलकंुभ
बांधणेकिरता पंचवटी जलशु दीकरण क  ते
दगु नगर पावेतो वंत  उ ववािहनी टाकणे.

35549346 15549346

4 1652001639

पंचवटी िवभागातील पंचवटी जलशु दीकरण
क ाम ये निवन स प हाउस वएम. बी. आर बांधणे
वअ तीतवातील जलशु दीकरण क ातील एरीएशन
फाउटेन कॅलीफायर िफ टर हाउस इ यादीची दु ती
कामे करणे.

196844446 70000000

5 1652001670 पंचवटी िव. . .1  मिधल हस ळ जलकंुभासाठी
वतं  उधवािहनी टाकणे. 54415598 30000000

6  
नािशकरोड िव. . .19 म ये सामानगाव रोड लगत
देवळाली िशवार स.नं 222  येथे  20.00 ल  िलटस

मतेचा जलकंुभ बांधणे.
29928273 15000000

7 1652001672

नािशकरोड  जलशु दीकरण क ा येथील 23 एम.
एल.डी. िफ टर बेड लॉरी लॉ यलेुटर करीता
आव यक सधुारणा करणे. व इतर अनषंुिगक कामे
करणे. िस हील कामे

35599348 15599348

8
नािशकरोड जलशु दीकरणक   ते िवठठल मंदीर
सामानगावरोड स.न.222 येिथल निवन
जलकंुभासाठी उ ववाहीनी टाकणे.

22500000 15000000

9
नािशकरोड िवभागात गांधीनगर जलशु दीकरण क
ते नािशकरोड जलशु दीकरण क ापयत डी.आय.
पाईपलाईन टाकणे.

190000000 70000000

एकूण 'क' 621022660 0 253648694

1
नािशक पवु िव. . . 30 मधील कलानगर येथे
20.00 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे.
उ ववाहीनी टाकणे.

38500000 7500000

2
नािशक पवु िव. . . 15 म ये मधील भाभा नगर
जलकंुभ भरणे करीता 500 मी.मी. यासाची पाईप
लाईन टाकणे

16515352 7500000

3

नािशक प चम िव. . .7  म ये िशवस य कॉलनी
येथे 20 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे
िवतरण वाही या टाकणे व इतर अनषुिगक कामे
करणे.

45000000 7500000

4

पंचवटी . .2 मधील आडगांव िशवारातील
वृंदावन नगर परीसरात 20.00 ल  मतेचा
जलकंुभ बांधणे, िवतरण वािहनी व उ ववाहीनी
टाकणे

53500000 7500000

5

पंचवटी . .2 मधील आडगांव िशवारातील
एम हीपी महािव ालया शेजारील परीसरात 20.00
ल  मतेचा जलकंुभ बांधणे, िवतरण वािहनी व
उ ववाहीनी टाकणे

53500000 7500000

6
पंचवटी . .3 मधील िहरावाडी स ह नं.207
बनारसी नगर येथे 20.00 ल  मतेचा जलकंुभ
बांधणे, िवतरण वािहनी व उ ववाहीनी टाकणे

53500000 7500000

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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44) पाणी परुवठा यव थापन - क प (संगणक कोड नं. - 2605)
(र कम पये)

7
 पंचवटी . .3 मधील साईनगर येिथल
िस दीिवनायक जलकंुभा या आवारास कंपाऊंड
वॉल बांधणे व हॉलमन वाटर बांधणे

2500000 2000000

8
पंचवटी . . 3 मधील लुंगे मंगल
काय लयाजवळील खु या जागेत (स.नं. 287-8)
येथे 20 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बाधेणे

25963539 7500000

9

पंचवटी . .06 मधील मोरे मळा व हनमुानवाडी
येिथल जलकंुभ भरणेकामी न याने उ ववाहीनी
टाकणे तसेच हनमुानवाडी झोलेकर िनवासाजवळ,
रामनगर, रामकृ ण नगर,तळुजाभवानी नगर व
पिरसराकरीता  मु य िवतरण वाहीनी टाकणे
सळेुवाडी र ता (मातोरी रोड) ते आळंदी  कॅनॉल
पयत पाईप लाईन टाकणे

40000000 7500000

10

पंचवटी . .06 मधील अमतृवन उ ान (तवली
ड गर)  परीसर मखमलाबाद मळे परीसर व कॉलनी
परीसरासाठी 20.00 ल  िलटर मतेचा जलकंुभ
बांधणे, स प व पंप हाऊस बांधणे उ ववाहीनी व
मु  य िवतरण वाही या टाकणे.

53500000 7500000

11
नािशकरोड . . 17 मधील सायखेडा रोड ते दसक
गांव पिरसरासाठी 20 ल  िल. मतेचा जलकंुभ
बांधणे

28500000 7500000

12

नािशकरोड िव. . . 20 म ये देवळाली िशवार
के.जे.मेहता शाळेमागे स.नं.17 मिधल  मोकळया
जागेत 20.00 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे.
उ ववाहीनी टाकणे.

53500000 7500000

13 नािशकरोड जलशु दीकरण क ा किरता
गु ववाहीनी टाकणे. 90000000 7500000

14
सातपरु िवभागात . . 9 मधील व. गोपीनाथ मुंडे
जलकंुभ व. नाईक जलकंुभ व अ णाभाऊ साठे
जलकंुभ येथे हॉलमन वॉटर बांधणे.

5000000 5000000

15
सातपरु िवभागात . . 10 मधील राधाकृ ण
जलकंुभ व अशोक नगर जलकंुभ  येथे हॉलमन

वॉटर बांधणे व इतर अनषंुगीक कामे करणे
3000000 3000000

16
सातपरु िव.जनुा . .10  मिधल सातपरु
िशवारातील सावकरकरनगर  येथे स.नं 513 पै
जागेत  20 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे.

41000000 7500000

17
निवन नािशक िव. . .28 मिधल एकदं  नगर
स.नं. 299 पैकी जागेत 20 ल  िलटस मतेचा
जलकंुभ बांधणे.

48500000 7500000

18
निवन नािशक . .25 मिधल पवननगर इं नगरी
येथे जलकंुभाशेजारी स प बांधणे व पंपीग मशनरी
बसिवणे. उ ववाहीनी,.इतर अनषुिगक कामे करणे.

10000000 7500000

19

निवन नािशक िव. . .31 मिधल पोिलस कॉलनी
स.नं.244 पाथड  िशवार पाडवलेणी जवळ जागेत
20 ल  िलटस मतेचा जलकंुभ
बांधणे.उ ववाहीनी, िवतरण वाही या टाकणे.इतर
अनषुिगक कामे करणे.

43500000 7500000
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44) पाणी परुवठा यव थापन - क प (संगणक कोड नं. - 2605)
(र कम पये)

20

निवन नािशक िव. . .31 मिधल पाथड  भु तर नं-1
टाकी (सर वती)  नगर येिथल जागेतील 17  ल
िलटस मतेचा जीएस आर तोडुन याच िठकाणी
निवन 30  ल  िलटस मतेचा जी एस आर बांधणे.

38500000 7500000

21
निवन नािशक िव. . .31 मिधल राणेनगर येिथल
जनुा जलकंुभ तोडुन याच िठकाणी 20  ल  िलटस

मतेचा जलकंुभ बांधणे.
38500000 7500000

22

निवन नािशक िव. . .31 मिधल पाथड  िशवार
स.नं.334  ओपन पेस मधील जागेत 20 ल
िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे.तर अनषंुिगक कामे
करणे.

39000000 7500000

23
निवन नािशक भाग . 28 जनुी अ त वातील
उप  नगर जलकंुभास वॉलमन वॉटर बांधणे व
ले ह लग करणे.

2000000 1200000

24 निवन नािशक  भाग . 28 मधील उप ् नगर
जलकंुभाजवळ स प बांधणे 10000000 7500000

25
निवन नािशक  भाग . 25 मधील दतमंदीर
मोकळया 20 ल  जागेत जलकंुभ बांधणे व
उ ववाहीनी, इतर अनषुिगक कामे करणे.

29000000 7500000

26
सावजिनक आरो य अिभयांि की पाणी परुवठा
िवभागातील जलकंुभाचे चरल ऑडीट करणे
बाबत.

4000000 4000000

एकूण 'ड' 866478891 0 172700000

1   नािशक पवू . .23 म ये गांधीनगर
जलशु दीकरण क ाजवळ जलकंुभ बांधणे 30000000 1000000

2 पंचवटी जलशु दीकरण क  येथे जु या तोडले या
जलकंुभा या जागेवर निवन जलकंुभ बांधणे 20000000 1000000

3 पंचवटी िवभागातील . . 1 मधील गोर  नगर
जलकंुभाची गळती बंद करणे 1300000 1000000

4
सातपरु . . 9 मधील िमक नगर वामी समथ
मंदीरालगत मनापा लगत खु या जागेत 20 ल
िलटस मतचा जलकंुभ बांधणे.

35000000 1000000

5 सातपरु . .10 मधील पपळगांव बहुला
गावालगत या पिरसरातील नवीन जलकंुभ बांधणे. 40000000 1000000

6
सातपरु . .11 मधील  महारा  हौ सग कॉलनी
येथील जलकंुभाला कंपाऊंड हॉल व हॉलमन

वॉटर बांधणे
3000000 1000000

7 सातपरु . 26 मधील  रामकृ ण नगर जलकंुभास
कंपाऊंड हॉ   व हॉलमन वॉटर बांधणे 2000000 1000000

8 सातपरु . . 26 मधील वावरे नगर साळंुके नगर,
खटुवड नगर इ पिरसरात पाईप लाईन टाकणे 6200000 1000000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे
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44) पाणी परुवठा यव थापन - क प (संगणक कोड नं. - 2605)
(र कम पये)

9
निवन नािशक िवभागातील . . 24 मधील
कमयोगी नगर पा या या टाकीपासनु राय झग मेन व
िवतरण वाहीनी टाकणे

35000000 1000000

10
निवन नािशक . .25 हेगडेवार चौक द  मंदीर
पिरसर कालभैरव चौक व इतर पिरसरात पाईप
लाईन टाकणे

5000000 1000000

11 निवन नािशक . . 31 द दे मळा जाधव मळा
बोराडे मळा इ.परीसरात पाईप लाईन टाकणे 10000000 1000000

12 निवन नािशक . . 31 सदािशव नगर, मरुलीधर
नगर, वासन नगर इ.परीसरात पाईप लाईन टाकणे 16500000 1000000

13
निवन नािशक . . 31 सकुदेव नगर, जु नरे नगर,
नवले नगर, स.नं. 308/309/310 इ..परीसरात पाईप
लाईन टाकणे

12200000 1000000

14
निवन नािशक . . 25,27,29 पाथड  फाटा ते द
मंदीर पयत पाथडी फाटा, पवन नगर, सावता नगर
मु य पाईप लाईन टाकणे

50000000 1000000

15 निवन नािशक िवभागातील पा या या टा यांना
रंगरंगोटी करणे वॉल कंपाऊड ची दु ती करणे 4000000 1000000

16 निवन नािशक लेखा नगर पा या या टाकीचे वॉटर
फु ग करणे 1000000 1000000

एकूण 'इ' 271200000 0 16000000

एकूण ('अ ते इ') 2842438468 110985650 836003103
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2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1620000737 मनपा े ात िविवध िठकाणी बोअरवेल क न
यावर हातपंप/िव तु पंप बसिवणे 5000000 2141373

2 1620000763 गांधीनगर जलशु दीकरण क  येथे नवीन मिशनरी,
परुिवणे, बसिवणे काय वत करणे 7026246 3135313

3 1620000798

मनपाचे िशवाजीनगर जलशु दीकरण क  येथील
िफ टर बेड, हॉल गेट, लरॅीफायर हॉल, पंप व
बारा बंगला जलशु दीकरण क  येथे इओटी े न
बसिवणे

2370104 2370104

4 1620000854 नवीन नािशक . . २५ सावतानगर भू तर
जलकंुभाकरीता सबम सबल पंप बसिवणे 357116 357116

एकूण 'अ' 14753466 8003906 0

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 1620000873 मनपाचे नािशकरोड जलशु दीकरण क  येथे यांि की
िवषयक कामे करणे 12476743 12476743

एकूण 'क' 12476743 0 12476743

1 1620000878
पंचवटी जलशु दीकरण क  येथे आरपी िव ालय
हनमुानवाडी येथील जलकंुभ भरणेसाठी जनुी पंप ग
मिशनरी बदलनू नवीन पंप ग मिशनरी बसिवणे

2086841 2086841

एकूण 'ड' 2086841 0 2086841

1 नािशकरोड जलशु दीकरण क  येथे सामनगांव
जलकंुभ भरणेकरीता नवीन पंपसेट बसिवणे 6000000 6000000

2 1620000872
नािशकरोड जलशु दीकरण क  येथे
कुलकण /तळुजा भवानी जलकंुभ भरणे कामी नवीन
पंपसेट बसिवणे

6154874 6154874

3

मनपाचे िविवध जलशु दीकरण क , पंप ग टेशन,
जलतरण तलाव येथे आव यकतेनसुार पंप ग
मिशनरी /पनॅल / हॉ व/इतर मिशनरी,चा परुवठा
करणे बसिवणे तसेच आव यकतेनसुार यांि की
िवषयक व िव तु िवषयक कामे करणे

47000000 47000000

4 मनपा े ात िविवध िठकाणी आव यकतेनसुार
बोअरवेल क न हातपंप/िव तु पंप बसिवणे 5000000 5000000

5 मनपा े ातील बोअरवेल / ओपनवेलवर
आव यकतेनसुार िव तु पंप बसिवणे 1000000 1000000

6

चेहेडी पंप ग टेशन येथे वीज परुवठा करणारी ३३
के ही ए स ेस िफडर िव तु वािहनी पोल टाकून
उभारले या जागी रा ीय महामाग यांचे सचुनेनसुार
भमूीगत करणे

2000000 2000000

45) पाणी परुवठा यव थापन - यांि की (संगणक कोड नं. - 2606)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

45) पाणी परुवठा यव थापन - यांि की (संगणक कोड नं. - 2606)
(र कम पये)

7 बारा बंगला जलशु दीकरण क  येथे यांि की/िव तु
िवषयक कामे करणे 15000000 15000000

8
चेहेडी पंप ग टेशन येथील उ चालक यव था
यं णेकरीता नवीन स ल केबल, कं ोल पनॅल व
अनषंुिगक कामे करणे

4000000 4000000

9
मनपाचे चेहेडी पंप ग टेशन येथील बाज माऊंटेड

लो टग पंपाकरीता (PU) covered Flexible
Hoses परुिवणे / बसिवणे

2235688 2235688

10 गांधीनगर जलशु दीकरण क  येथे नवीन
लोरीनेशन यिुनट बसिवणे 1000000 1000000

11
गांधीनगर  जलशु दीकरण क , चेहेडी पंप ग टेशन
येथील रॉ वॉटर इनलेट हॉल, यअुर वॉटर
आऊटलेट हॉल लोमीटर  हॉल परुिवणे, बसिवणे

1000000 1000000

एकूण 'इ' 90390562 0 90390562

एकूण ('अ ते इ') 119707612 8003906 104954146

 399



     

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1652000      - 
1651000 

निवन नािशक िवभाग . .31 म ये नागरेमळा
पिरसरात पाईप लाईन टाकणे. 3548251 3548251

एकूण 'अ' 3548251 3548251 0

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकुण क 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 3548251 3548251 0

46) पाणी परुवठा यव थापन - िवकास शु क (संगणक कोड नं. - 2641)

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1
पाणी लेखा उज  लेखापिर ण पा याचा िहशोब बाहय
वापर कमी करणे पाणी गळती कमी करणे िविवध
योजना अहवाल तयार करणे

29125960 3780550

एकूण 'अ' 29125960 0 3780550

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकुण क 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 29125960 0 3780550

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

(र कम पये)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

47) वॉटर ऑडीट (संगणक कोड नं. - 2792)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क' - िनिवदा िस द आहे, तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2220001348
नािशक पवु िवभागातील मलिन:सारण यव थे
अंतगत िविवध िठकाणी आर सी सी पाईप गटार
टाकणे.

103769620 7843598

2 2220001573

नािशक पवु . . 16  मधील टाकळी रोड जयभवानी
नगर,िशवाजी नगर पिरसरातील अिभषेक नगर, ड
कॉलनी, शदी कॉलनी, आंबेडकरनगर इ. पिरसर येथे
आर.सी.सी.पाईप गटार टाकणे.

9460236 2222402

3 2220001590

नािशक पवु . . 14 मधील नानावली सलुभ
श चालय पिरसर, राजवाडा पिरसर व फाळके राड
मागील बाजसु अ लाउ ीन कोकणी/िजनत
मंजील/फाळके बंगला ते मौलाबाबा तािलम / समाज
मंिदरापयत  आर.सी.सी.पाईप गटार टाकणे.

6766057 5700871

4 2220001576 / 
20191193266

नािशक पवु . . 15 मधील सावतामाळी  उ ान
शेजारी इंिदरा सोसा.,  एकल य नगर झोपडप ी,
गोदावरी एमआयडीसी पिरसर, र व  हाय कुल   इ.
पिरसर (दादासाहेब गायकवाड कंपाऊड वॉल शेजारी)
येथे आर.सी.सी.पाईप गटार टाकणे.

4980886 3000000 1980886

5 2220001589

नािशक पवु . . 14 मधील मनोहर माकट, मिदना
चौक, आझाद नगर, संजेरीनगर, समुन नाईक शाळा,
नागझरी शाळा, क पवृ  व चंि का अपाटमट,
गु ारा रोड इ. पिरसर आर.सी.सी.पाईप गटार टाकणे.

7978733 2000000 5978733

6 2220001575
नािशक पवु . . 15 मा ती वेफस समोर सं. नं. 388
पिरसरात व शंकरनगर चौक ते जयशंकर गाडन पयत
आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे.

4996675 2000000 2996675

7 2220001593

नािशक पवु . . 23  मधील िवनय नगर, िशवसृ टी
कॉलनी पिरसर, अशोका माग पिरसर, चांदेकर बंगला
पिरसर,  बजरंगवाडी,  िशवाजी वाडी, घरकुल योजना
पिरसर इ. पिरसरात िविवध िठकाणी आर.सी.सी.पाईप
गटार टाकणे.

8129519 6553180

8 2220001345

नािशक प चम िवभागात िविवध िठकाणी पावसाळी
गटारी मधनु वाहणारे गटारीचे सांडपाणी बंद
करणेसाठी व नदीचे दषुण रोखणेसाठी आव यक
उपाय योजना करणे,नंिदनी नदी या डा या तीरावर
आय टी आय पलु ते ल हाटे नगर पावेतो, िविवध
लम िवभागात व इतर िठकाणी आव यकतेनसुार

आर सी सी गटार पाईप लाईन टाकणे.

124356132 30000000 58228633

9 2220001338 पंचवटी िवभागातील मलिन:सारण यव थे अंतगत
िविवध पिरसरात मलवािहका टाकणे. 165289357 32000000 5062327

10 2220001320
दिलतव ती सधुार योजने अंतगत पंचवटी . . 4
मधील फुले नगर भागात आर.सी.सी. गटार बांधणे व

ेनेज लाईन टाकणे.
4935209 4935209

11 2220001549
पंचवटी िवभागातील . . 4 मधील वा मकनगर
समाजमंिदर ते ल मण झलुा पावेतो मलवािहका
टाकणे.

3391840 1500000 1891840

48) मलिनःसारण यव थापन - मलवािहका (संगणक कोड नं. - 2608)
(र कम पये)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

48) मलिनःसारण यव थापन - मलवािहका (संगणक कोड नं. - 2608)
(र कम पये)

12 2220001525

पंचवटी िवभाग . . 2 मधील िशवनंदन पाक
द नगर नंदन कारनीवल व हॉटेल सयाजी पलेॅस
कोणाक नगर, णव गाडन महाल मी नगर, गणेश को
ऑ हौ. सोसायटी ते गोर नाथ हनमुान नगर, िनमसे
बंगला ते संतोष नसरी ज ा नांदरु रोड, मराठा नगर
नांदरु, औरंगाबाद रोड भगरु रोड ते मनपा हदद, नांदरु
नाला एस.आय. ऑिफस मागील ेनेज लाईनम ये
सधुारणा करणे, औरंगाबाद रोड जय जनादन ॲटो ते
साईिलला लॉ स ते सानप गोठा, औरंगाबाद रोड
कौश या हॉटेल ते अकां ा इंटर ाईजेस  व
जेजरुकरमळा ते किपला पंप ग व इतर िठकाणी
आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे.

24999844 5000000 13190893

13 2220001521

पंचवटी िवभाग . .  3 धा क फाटा गणराज हाईट,
कपालेश नगर माने नगर, स.नं. 236/1 माने नगर
मागे, अ ता लॉ स समोर ते अयो या नगरी,  साई
नगर,चेतन नगर, गोपाळनगर पिरसर, हिरओम नगर,
कालीकानगर, गजानन कॉलनी, कमलनगर, साईनगर
व इतर िठकाणी आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे.

15717071 10000000 5717071

14 2220001339 नािशकरोड िवभागातील मलिन:सारण यव थे अंतगत
िविवध पिरसरात मलवािहका टाकणे. 115628434 35000000 24381358

15 2220001340

नािशकरोड िवभागातील मलिन:सारण यव थे अंतगत
 दामोदर नगर, सर वती नगर, सोनवणे मळा, मालाणी
भवन, िजजामाता नगर, ह के व ती, दसकगांव,
देशमखु डेकारेटस, िशखरेवाडी व धरती अपाटमट इ.
पिरसरात आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे.

5124161 1293560

16 2220001538
नािशकरोड . . 19 मधील गोरेवाडी, शा ी नगर,
सामनगावं रोड लगत जाधव व ती ते चाढेगांव इ.
िठकाणी  आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे.

7432549 4000000 3432549

17 2220001577

नािशकरोड . . 22 िविहतगांव वडनेर रोड,
गांधीधाम वसाहती जवळ खजलुमळा, गाडेकर
मळयामागे, गायकर व ती , पोरजे व ती, वडनेर गेट
पिरसर या िठकाणी आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे.

15436562 9764555

18 2220001537
नािशकरोड . . 20 येथे  मोटवानी रोड,
िनसग पचार क  पिरसर येथे आर.सी.सी. पाईप गटार
टाकणे.

4959222 4959222

19 2220001564

नािशकरोड . . 21 खोलेमळा, भारत पे ोल
पंपाजवळ, जयभवानी रोड, फन िडसवाडी,
सदगु नगर, िबटको हॉ पीटलजवळ मु तीधाम समोर
येथे आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे.

4592963 2500000 2092963

20 2220001601
नािशकरोड िवभागातील . . 17 मधील  िस दे वर
नगर, मयरु कॉलनी, कॅनॉल रोड व ित पती नगर इ.
िठकाणी मलवािहका लाईन टाकणे.

5898897 3000000 2898897

21 2220001337 सातपरु िवभागातील मलिन:सारण यव थे अंतगत
िविवध पिरसरात मलवािहका टाकणे. 183495945 64677240 40000000

22 2220001544 सातपरु िवभागातील . . 26 मधील िशवश ती
चौक या ना यालगत आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे. 9982429 5000000 1189256
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23 2220001547 सातपरु िवभागातील . . 11 मधील सातपरु गांव व
सातपरु राजवाडा येथे आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे. 7412892 5000000 2412892

24 2220001546 सातपरु िवभागातील . . 11 मधील कामगार नगर
येथे िविवध िठकाणी आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे. 2486832 2086832 400000

25 2220001581

सातपरु िवभागातील ए लो पॉइंट ते साळंुखेनगर,
केवलपाक आझाद नगर ते चाण  ◌ानगर
खटुवडनगर ते नंिदनी नदी पावेतो (कानओहोळ)
ना या या डा या ितरालगत आर.सी.सी. पाईप गटार
टाकणे.

54400706 30000000 12454689

26 2220001343 निवन नािशक िवभागातील िविवध पिरसरात भुिमगत
R.C.C. पाईप गटार टाकणे. 280073321 50000000 57518749

27 2220001528 निवन नािशक िवभागातील . . 28 म ये िविवध
िठकाणी पिरसरात मलवािहका टाकणे. 4999969 2005817

28 2220001526

निवन नािशक िवभागातील . . 31 मधील पाथड
िशवार स.नं. 308, 328, 329,332 व इतर पिरसरात
मलिन सारण यव  थेअंतगत   मलवािहका लाईन
टाकणे.

28964443 12000000 10361159

एकूण 'अ' 1215660504 344042486 252189570

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 2220001745

नािशक पवु िवभाग . . 14 मधील  अलबा टेलर ते
नचमेन म जीद पिरसरात तसेच िविवध िठकाणी
मलिन:सारण अंतगत आर.सी.सी. पाईप गटार लाईन
टाकणे.

3382368 3382368

2 2220001743
नािशक पवु िवभाग . . 15 मधील जय ी सोसा.
मधबुन सोसा. िव ािवहार सोसा. कैलास सोसा.,इ.
िठकाणी  मलवािहका टाकणे.

4986367 4986367

3 2220001744

नािशक पवु िवभाग . . 15 मधील साईि तम हॉटेल
ते एन.डी.सी.सी. बकँ पयत, आयशा म जीद पिरसर ते
पखाल रोड, पिरसरात वैभव बंगला ते मोतीलाल चांडा
बंग यापयत तसेच, ारका पंजाब हॉटेल मागील
पिरसरात इ. िठकाणी  आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे

4987757 4987757

4 2220001746

नािशक पवु िवभाग . . 16 मधील झलेुलाल मंिदर,
डॉ िनकम दवाखा यामागे शौचालय टाकळी गाव,
राजवाडा महा मा फुले अध कृती पतुळा ते वैदवुाडी
मु य लाईन आयो या नगर, गाडन पिरसर व  इ.
िठकाणी  आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे.

4964877 4964877

5 2220001741

नािशक पवु िवभाग . .23 मधील इंिदरा नगर
मानस सोसा. जवळ, भारत नगर मधील अंतगत ग ली
बजरंगवाडी मधील अंतगत ग ली येथील पिरसरात
आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे.

3988892 3988892

6 2220001742 नािशक पवु िवभाग . .30 म ये िविवध िठकाणी
मलवािहका टाकणे. 2993678 2993678

ब -िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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7 2220001752

पंचवटी िवभाग .  . 2  मधील आडगाव ना यातील
नादु त ेनेज लाईनचे पनुवसन करणे व  हस ळ
लकरोड एम. ही.पी. मेडीकल कॉलेज जवळील
ना यालगत आ ा हायवे पयत मलवािहका टाकणे.

9991126 9991126

8 2220001756
पंचवटी िवभाग .  . 2  मधील सानप गोठा गीता
लॉ स ते औरंगाबाद हायवे तसेच हॉटेल नैवे म ते
सिुनताताई िनमसे यां या घरापयत मलवािहका टाकणे.

7496354 7496354

9 2220001757
पंचवटी िवभाग .  . 2  मधील मराठा नगर ते
गोदावरी लॉ स पयत, दडे मळा, राजे िशवाजी लॉ स
मागे मलवािहका टाकणे.

9998583 9998583

10 2220001767
पंचवटी िवभाग .  . 2  मधील राऊत मळा पिरसर
आंडगांव मु य र ता गांवठाण भागात धा क फाटा
पा याची टाकी व इतर पिरसरात मलवािहका टाकणे.

9983061 9983061

11 2220001716
पंचवटी . . 2 मधील मा ती मंिदर ते प चम बाजु
कडील चौक पयत व नांदरु मळे पिरसरात मलवािहका
लाईन टाकणे.

4983003 4983003

12 2220001717 पंचवटी िवभाग .  . 5 ठाणकर नगर, स.नं. 88/3
भागात मलवािहका टाकणे. 2499250 2499250

13 2220001768
पंचवटी िवभाग .  . 6  मधील माधवबाग कॉलनी,
कोठुळे मळा, सहारा नगर व इतर िविवध िठकाणी
न याने िवकसित झाले या भागात मलवािहका टाकणे.

3998584 3998584

14 2220001770
पंचवटी िवभाग .  . 6  मधील अमतृवन पेठरोड
इं थ नगरी, काशी माळी मंगल काय लय मागील
भागात  मलवािहका टाकणे.

3994940 3994940

15 2220001715 पंचवटी िवभाग . .6 मधील म.बाद गांव
ना यालगत मलवािहका टाकणे. 4999096 4999096

16 2220001772
पंचवटी िवभाग . .6 मेघराज बेकरी पाठीमागील,
स.नं. 405 परीसरा मधील स.नं. 422, परीसर व इतर
भागात मलवािहका टाकणे.

3996952 3996952

17 2220001712

नािशकरोड िवभागातील . . 18 मधील  ीराम
नगर, दारका नगरी, राजराजे वरी मंगल काय लय
पिरसर, आयो या नगर, सर वती नगर, कॅनाल रोड,
पवारवाडी ,बोराडे मळा, पपळपटटी रोड ते  पंचक
एस.टी.पी. पावेतो मलवािहका टाकणे.

5924600 5924600

18 2220001755
नािशकरोड िवभागातील . . 19 मधील चेहडीगाव,
चाडेगाव, गोरेवाडी , वामी समथ नगर ते सोनवणे
व ती पावेतो इ. पिरसरात मलवािहका टाकणे.

7985772 7985772

19 2220001711
नािशकरोड िवभागातील . . 20 मधील म यवत
कारागहृ ते  इंडीया िस यिुरटी ेस पयत ,गु दारा ते
तरणतलाव पयत  मलवािहका टाकणे.

4991034 4991034

20 2220001710

नािशकरोड िवभागातील . . 21 मधील आडके नगर
न. 2, मेघा िकराणा जवळील व नल सोसा.,
फन डीस वाडी, देवळालीगाव घोलपवाडा, िबटको
हॉ पीटल ते एच.डी.एफ.सी. बकेँ पयत, िटळक पथ,
सभुाषरोड इ. भागात मलवािहका टाकणे.

4993828 4993828
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21 2220001709

नािशकरोड िवभागातील . . 22 मधील वडनेर रोड,
स त गी फॉम हाऊस पिरसर, नािशक वाट पिरसर,
िवहीतगाव, देवळाली गाव म.गांधी पतुळा ते वालदेवी
नदी, भवानी नगर- रज रोड  इ. पिरसरात मलवािहका
टाकणे.

19920115 19920115

22 2220001730

सातपरु िवभागातील . . 8 मधील सावरगांव
रोडवरील उज  या तट काल यापासनू  गंगापरु गांव
मलजल शु दीकरण क ा  पयत व पिरसरात
आर.सी.सी. ेनेज लाईन टाकणे.

14963117 14963117

23 2220001731 सातपरु िवभागातील गंगापरु गांव  . . 8 म ये
िविवध ठीकाणी आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे. 3922959 3922959

24 2220001732
सातपरु िवभागातील . . 8 मधील बडकुळे मळा व
िसरीन मेडोज परीसरात आर.सी.सी. पाईप गटार
टाकणे.

3999066 3999066

25 2220001735 सातपरु िवभागातील . . 9 मधील िमकनगर
येथील परीसरात आर.सी.सी. ेनेज लाईन टाकणे. 2499351 2499351

26 2220001734 सातपरु िवभागातील . . 9 मधील िविवध िठकाणी
आर.सी.सी. ेनेज लाईन टाकणे. 7489056 7489056

27 2220001733
सातपरु िवभागातील . . 9 मधील कानेटकर
उ ानापासनु उजवा तट काल यापावेतो व पिरसरात
आर.सी.सी. ेनेज लाईन टाकणे.

9976375 9976375

28 2220001736 सातपरु िवभागातील . .10 मधील िविवध िठकाणी
आर.सी.सी. ेनेज लाईन टाकणे. 3977901 3977901

29 2220001737 सातपरु िवभागातील . . 11 म ये महारा  हौ सग
कॉलनी येथे आर.सी.सी. ेनेज लाईन टाकणे. 14477972 14477972

30 2220001738 सातपरु िवभागातील . . 11 म ये यंबक र यालगत
 आर.सी.सी. ेनेज लाईन टाकणे. 6498529 6498529

31 2220001739 सातपरु िवभागातील . . 26 मिधल केवल पाक
भागात आर.सी.सी. ेनेज लाईन टाकणे. 3997143 3997143

32 2220001740
सातपरु िवभागातील . . 26 मिधल यंबक उतार
र ता निवन वसाहती म ये आर.सी.सी. ेनेज लाईन
टाकणे.

3981024 3981024

33 2220001695 निवन नािशक . .25 मधील जु या मलवािहका
बदलणे व चबस दु ती करणे. 6989729 6989729

34 2220001698 निवन नािशक . .24 मधील जु या मलवािहका
बदलणे व चबस दु ती करणे. 5993390 5993390

35 2220001696 निवन नािशक . .29 मधील जु या मलवािहका
बदलणे व चबस दु ती करणे 6495140 6495140

36 2220001697

निवन नािशक िवभागातील . . 27 मधील मोरवाडी
गावठाण सह थ नगर व आ वन नगर या
पिरसरातील जु या तटुफुट झाले या मलवािहका लाईन
बदलणे व चबसची दु ती  करणे.

6992274 6992274

37 2220001723
निवन नािशक . .31 म ये स.न.16 ते
महाल मीनगर, पपळगाव खांब रोड मु य मलवािहका
टाकणे.

9181888 9181888
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38 2220001724 निवन नािशक . .31 म ये स.न. 328, 329
पिरसरात मलवािहका टाकणे. 7637415 7637415

39 2220001725 निवन नािशक . . 31 म ये कालीबारी सोसायटी
सदािशवनगर पिरसरात मलवािहका टाकणे. 11680480 11680480

40 2220001726 निवन नािशक . . 31 म ये पाथड  स.न. 6 व 7
पिरसरात मलवािहका टाकणे. 6472213 6472213

41 2220001727 निवन नािशक . . 31 म ये स.न.240, 290, 241
पिरसरात मलवािहका टाकणे. 7741642 7741642

42 2220001728
निवन नािशक भाग .31 मधील कम  रेसीडे सी ते
आिद य हॉल ते गु गो वद कुल पयत िरिलफ िसवर
टाकणे.

8448829 8448829

43 2220001729

निवन नािशक िवभागातील . . 25 मधील
कामटवाडे गांव ते कोकनभवन या पिरसरातील जु या
तटुफुट झाले या मलवािहका लाईन बदलणे व
चबसची दु ती  करणे.

7189397 7189397

44 2220001803 निवन नािशक . . 29 म ये मलवािहका टाकणे 5496306 5496306

एकूण 'क' 297161433 0 297161433

1 2220001598 नािशक प चम िवभागातील . . 12 मधील महा मा
नगर पिरसरात आर.सी.सी. पाईप गटार टाकणे. 25840349 25840349

2
नािशक प चम िवभागातील . . 13 मधील िविवध
िठकाणी आव यकतेनसुार आर.सी.सी. पाईप गटार
टाकणे.

27400000 27400000

3 2220001759
पंचवटी िवभाग .  . 1  मधील जईुनगर, बारेगड,
एकता नगर, पेठरोड, पवार लॉ स व इतर भागात
मलवािहका टाकणे.

2472204 2472204

4 2220001752 पंचवटी िवभाग .  . 2  मधील आडगांव ना यातील
नादु त ेनेज लाईनचे पनुवसन करणे. 9991126 9991126

5 2220001799 पंचवटी िवभाग .  . 2 मधील उवरीत भागात
िविवध िठकाणी मलवािहका टाकणे. 2495024 2495024

6 2220001800

पंचवटी िवभाग .  . 3 मधील कळसकर नगर, सं.
नं. 226 (P) स. नं. 220   (P) कमल रो हाऊस
रामगडीया भवन, के.के. वाघ कॉलेज या मागील
भागात व इतर पिरसरात आर.सी. सी. पाईप गटार
टाकणे.

14617523 14617523

7 2220001801 पंचवटी िवभाग .  . 3 मधील जु या गणेशवाडी
भागातील नादु त लाईन व तटुलेले चबर बांधणे. 4832453 4832453

8 2220001802 पंचवटी िवभाग .  . 4 म ये माकटयाड भागात
िविवध िठकाणी मलवािहका टाकणे. 3997779 3997779

9 2220001769
पंचवटी िवभाग .  . 6  मधील ी.गणेश िव वकम
मंिदर पिरसर व स.नं. 424 भागात मलवािहका
टाकणे.

2996455 2996455

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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10 2220001771
पंचवटी िवभाग .  . 6  मधील  धनदाई मंगल
काय लय पासनु ते लडीना यापयत आिण हनमुान
वाडी पा याची टाकी पिरसरात मलवािहका टाकणे.

3998153 3998153

11 2220001804 निवन नािशक . .24 म ये  मलवािहका टाकणे . 4995660 4995660
12 2220001807 निवन नािशक . .28 म ये मलवािहका टाकणे 7468626 7468626

एकूण 'ड' 111105352 0 111105352

1
नािशक पवु . .30 मधील स. नं. 60/1 ब व स.नं.
69, वडाळा िशवार,  अंतगत कॉलनी र या म ये
मलवािहका टाकणे

6000000 6000000

2
नािशक पवू . . 30 मधील मदार अपाटमट व गणेश
नगर या भागा मधील तसेच साळवे िनवास थान येथे
मलवािहका टाकणे.

1000000 1000000

3
नािशक पवु. 30 मधील राजीव नगर झोपडपटटी व
नळे मळा पिरसर येथे आव य तेनसुार मलवािहका
टाकणे

1500000 1500000

4 नािशक पवु. 30 मधील साळवे मळा, रंगरेज मळा
पिरसरात व इतर िठकाणी   मलवािहका टाकणे. 2500000 2500000

5 नािशक पवु . . 30 मधील पांडव नगरी मधील
उविरत भागा म ये मलवािहका टाकणे 1500000 1500000

6
नािशक पवु . . 23 मधील भाऊसाहेब िहरे नगर,
बजरंग नगर या  या भागामधील उविरत िठकाणी
मलवािहका टाकणे

1500000 1500000

7
नािशक पवु . . 23  मधीलआदश नगर झोपडपटटी
(िनकुळे वाडी) कमोद नगर, स न कॉलनी, सखुदेव
शाळा बाप ुबंगला इ. पिरसराम ये मलवािहका टाकणे

2500000 2500000

8
नािशक पवु . . 23 मधील िशवाजीवाडी झोपडपटटी
घरकुल योजना इ पिरसराम ये आिद  ◌ा टॉवर लगत
मलवािहका टाकणे

1500000 1500000

9 नािशक पवु . . 14 मधील कालीका दशन सोसा.
पिरसर व इतर िठकाणी मलवािहका टाकणे. 3000000 3000000

10
नािशक पवु . . 15 मधील  काठे ग ली मंगलदशन
 सोसा. ते शंकर नगर चौफुली पावेतो   मलवािहका
टाकणे.

5000000 5000000

11
नािशक पवु . . 15 मधील अ ण कुशन या
मागील बाज ू ते NDCC बकेँ  पावेतो   मलवािहका
टाकणे.

2000000 2000000

12

नािशक पवु . . 15 मधील गबाहाजी यां या
बंग यापासनु ते नासड  पलुा  पावेतो  व का मरे
िगरणी पावेतो ते ितगरानीया भती पावेतो मलवािहका
टाकणे.

3500000 3500000

13 नािशक पवु . . 16 मधील इंिदरानगर झापेडपटटी
पिरसरात  मलवािहका टाकणे. 2000000 2000000

14 नािशक पवु . . 16 मधील भाजी माकट ते महारा
हाय कुल पावेतो  मलवािहका टाकणे. 2000000 2000000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे
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15 नािशक पवु . . 16 मधील भीमश ती पिरसर व
सदी कॉलनी पिरसर  मलवािहका टाकणे. 2000000 2000000

16 पंचवटी . . 1 मधील कलानगर पिरसर हस ळ
मनपा शाळे मागील पिरसर येथे मलवािहका टाकणे. 6000000 6000000

17 पंचवटी . . 1 मधील   िविवध िठकाणी  मलवािहका
टाकणे. 3000000 3000000

18 पंचवटी . . 2 राऊत मळा पिरसर येथे मलवािहका
टाकणे. 5000000 5000000

19 पंचवटी . . 2 चौडे वरी नगर येथे मलवािहका
टाकणे. 10000000 10000000

20
पंचवटी . . 2 नांदरु गणपत नगर आडगांव फाटा
माळोदेव ती, ा  नगर, जाकी नगर स त ंगी नगर
इ. पिरसरात मलवािहका टाकणे.

6000000 6000000

21 पंचवटी . . 2 मेडीकल कॉलेज फाटा ते शदे व ती
येथे मलवािहका टाकणे. 4000000 4000000

22
पंचवटी . . 3 मधील अवधतु कॉलनी स. नं. 164
व औदुंबर लॉ स  समोरील पिरसरात मलवािहका
टाकणे.

10000000 10000000

23 पंचवटी . . 3 िविवध िठकाणी मलवािहका टाकणे. 4000000 4000000

24
पंचवटी . . 4  आरटीओ ऑफीस ते पाटापयत  ते
माकट याड या दि णेकडील डीपी र यालगत
मलवािहका टाकणे.

5000000 5000000

25 पंचवटी . . 4  मधील  िविवध िठकाणी मलवािहका
टाकणे. 3000000 3000000

26 पंचवटी . . 5 मधील िविवध िठकाणी मलवािहका
टाकणे. 3000000 3000000

27
पंचवटी . . 6 मधील मखमलाबाद गांव ते राऊ
हॉटेल पयत दो ही बाजसु निवन िवकिसत झाले या
भागात  मलवािहका टाकणे.

7500000 7500000

28 पंचवटी . . 6 मधील मेघराज बेकरी मागील
पिरसरात   मलवािहका टाकणे. 7500000 7500000

29
पंचवटी . . 6   मधील कॅनल पासनु माधव बाग
कॉलनी िशव र ता, मखमलाबाद पिरसर भागात
मलवािहका टाकणे.

7500000 7500000

30 पंचवटी . . 6 मधील िविवध िठकाणी मलवािहका
टाकणे. 5000000 5000000

31
पंचवटी िवभाग .  . 5 मधील नवनाथ नगर, द
नगर, कुमावत नगर, येथील नादु त ेनेज लाईन
बदलणे.

2500000 2500000

32
पंचवटी िवभाग .  . 5 मधील ांती नगर, उदय
कॉलनी, राजपाल कॉलनी इ. भागात जु या कालबाहय
झाले या ेनेज लाईन बदलणे.

4000000 ◌़ 4000000
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33

नािशकरोड . . 17 मधील आ पाली झोपडपटटी
इंिदरानगर, कॅनॉल रोड झोपडप ी, ित पती नगर इंगळे
नगर चौक ते उपनगर चौक कॅनॉल रोड, दसक गांव
पंचक शदे व ती टाकळी रोड हनमुंत नगर,
ल मणनगर इ. पिरसरात मलवािहका लाईन टाकणे.

4000000 4000000

34 नािशकरोड . . 17 मधील िविवध िठकाणी
मलवािहका  टाकणे. 4000000 4000000

35 नािशकरोड . . 18 मधील िविवध िठकाणी
मलवािहका  टाकणे. 4000000 4000000

36 नािशकरोड . . 19 मधील िविवध िठकाणी
मलवािहका  टाकणे. 5000000 5000000

37 नािशकरोड . . 20 मधील िविवध िठकाणी
मलवािहका  टाकणे. 4000000 4000000

38 नािशकरोड . . 21 मधील िविवध िठकाणी
मलवािहका  टाकणे. 4000000 4000000

39 नािशकरोड . . 22 मधील िविवध िठकाणी
मलवािहका  टाकणे. 7500000 7500000

40 सातपरु िवभागातील . . 08 मिधल गलुमोहर
कालनी ते गंगापरु रोड ना यालगत मलवािहका टाकणे 8000000 8000000

41 सातपरु िवभागातील . . 08 मिधल िविवध िठकाणी
मलवाहीका टाकणे. 5000000 5000000

42
सातपरु िवभागातील . . 08 मिधल गलुमोहर
कॉलनी ते सयुोग कॉलनी िनलगीरी बागलगत
मलवािहका टाकणे

5000000 5000000

43 सातपरु िवभागातील . . 09 मिधल िनगळपाक ते
मोतीवाला कॉलेज मेनरोड लगत मलवािहका टाकणे 8000000 8000000

44
सातपरु िवभागातील . . 09 मिधल भवर मळा ,
मोतीवाला कॉलेज निवन िवकसीत झालेले पिरसरात
मलवािहका टाकणे

5000000 5000000

45 सातपरु िवभागातील . . 09 मिधल िविवध िठकाणी
मलवाहीका टाकणे. 5000000 5000000

46 सातपरु िवभागातील . . 10 मिधल समता नगर
पिरसरात मलवािहका टाकणे 4000000 4000000

47 सातपरु िवभागातील . . 10 मिधल िविवध िठकाणी
मलवाहीका टाकणे. 6000000 6000000

48 सातपरु िवभागातील . . 10 मिधल जाधव संकुल ते
कातकाडे नगर पयत   मलवािहका टाकणे 5000000 5000000

49
सातपरु िवभागातील . . 11 मिधल बाबासाई बेकरी
ते िसएट जवळील नाला  ते पाटापयत मो ा यासाची
 मलवािहका टाकणे

10000000 10000000
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50 सातपरु िवभागातील . . 11 मिधल िविवध िठकाणी
मलवाहीका टाकणे. 8000000 8000000

51 सातपरु िवभागातील . . 26 मिधल  चुंचाळे, हाडा
कालनी व संजीव  नगर पिरसरात मलवािहका टाकणे 10000000 10000000

52 सातपरु िवभागातील . . 26 मिधल निवन िवकसीत
झालेले पिरसरात मलवािहका टाकणे 10000000 10000000

53
सातपरु िवभागातील . . 26 मिधल िशवश ती
चोक व पिरसरातील उवरीत िठकाणी  मलवािहका
टाकणे

5000000 5000000

54 निवन नािशक . .24 मधील जु या मलवािहका
बदलणे व चबस दु ती करणे 6500000 6500000

55 निवन नािशक . .25 मधील जु या मलवािहका
बदलणे व चबस दु ती करणे 6500000 6500000

56 निवन नािशक . .27 मधील जु या मलवािहका
बदलणे व चबस दु ती करणे 6500000 6500000

57 निवन नािशक . .29 मधील जु या मलवािहका
बदलणे व चबस दु ती करणे 6500000 6500000

58 निवन नािशक . . 24 मधील िविवध  िठकाणी
मलवािहका टाकणे . 3000000 3000000

59 निवन नािशक . . 25 मधील िविवध  िठकाणी
मलवािहका टाकणे . 4000000 4000000

60 निवन नािशक . . 27 मधील िविवध  िठकाणी
मलवािहका टाकणे . 3000000 3000000

61 निवन नािशक . . 28 मधील िविवध  िठकाणी
मलवािहका टाकणे . 2500000 2500000

62 निवन नािशक . . 29 मधील िविवध  िठकाणी
मलवािहका टाकणे . 3000000 3000000

63 निवन नािशक . . 31 मधील िविवध  िठकाणी
मलवािहका टाकणे . 21000000 16000000

एकूण 'इ' 319500000 0 314500000

एकूण ('अ ते इ') 1943427289 344042486 974956355
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1 िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 1620000775
नवीन गणेशवाडी, जनेु गणेशवाडी व जनेु किपला
िसवेज पंप ग टेशन येथे नवीन पंपसेट परुिवणे,
बसिवणे व काय वत करणे

10235887 10235887

2 1620000875 मनपाचे मानरु िसवेज पंप ग टेशन येथे लईूस गेट
हॉल बसिवणे, ेन लज पाईप बसिवणे 1996920 1996920

एकूण 'ड' 12232807 0 12232807

1

मनपाचे िविवध मलिन:सारण क  व मलउपसा क
येथे पंप ग मिशनरी इतर मिशनरी, पनॅल इ.  बसिवणे
व काय वत करणे तसेच यांि की /िव तु िवषयक
कामे करणे

1920880 1920880

2
मनपाचे चेहेडी एसटीपी येथे सबम सबल पंपसेट,
पनॅल व इतर मिशनरी परुिवणे, बसिवणे काय वत
करणे व इतर अनषंुिगक कामे करणे

5500000 5500000

3
नवीन गणेशवाडी िसवेज पंप ग टेशन येथे हीसीबी
पनॅल बसिवणे व इतर अनषंुिगक मिशनरी बसिवणे
व कामे करणे

2500000 2500000

4

मनपाचे िविवध मलिन:सारण क  येथे ऑनलाईन
इन लएूंट मॉिनटर ग िस टीम बसिवणे, काय वत
करणे व सदर डाटा एमपीसीबी ला जोडणे तसेच
पढुील पाच वष साठी कॅली ेशन व दैनंिदन देखभाल
व दु ती करणे

13079120 13079120

5 तपोवन मलिन:सारण क  येथे एअर लोअर बसिवणे 2000000 2000000

6 तपोवन मलिन:सारण क  येथे एिरएटर बसिवणे 4000000 4000000
एकूण 'इ' 29000000 0 29000000

एकूण ('अ ते इ') 41232807 0 41232807

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

49) मलिनःसारण यव थापन - यांि की (संगणक कोड नं. - 2610)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1520000318 नािशक मनपा हददीतील िविवध नदीनाले इ. ची
रोबोटीक म टीपपज मिशन ारे साफसफाई करणे. 19419900 3000000 5878883

2 2220001604
नािशक प चम िवभागातील गोदावरी नदी या
उज या बाजनेु परुामळेु मलवािहका लाईनची तटुफुट
दु ती करणे.

1893397 672861

3 2220001603

नािशक रोड िवभागातील वालदेवी नदीलगत
मलवािहका व चबस दु ती तसेच दारणा व
वालदेवी नदीला िमळणारे ना यातील सांडपाणी
अडिवणे व वळिवणे.

4967522 3000000 1967522

4 2220001569

सातपरु  िवभागातील नंिदनी (नासड )  नदी या
उज या व डा या ितरावरील तसेच इतर
ना यालगत या मु य मलवािहका लाईनची देखभाल
व दु ती करणे.

7788310 3500000 1118700

5 2220001570

सातपरु िवभागातील गोदावरी नदी या उज या व
डा या ितरावरील मु य मलवािहकांचे पनुवसन
करणे, दु ती करणे व ितन वष कालावधीसाठी
देखभाल व दु ती करणे.

9826000 4000000 5826000

6 2220001565

निवन नािशक िवभागातील उंटवाडी पावेतोचे नाले
साळंुखे नगर लगतचा नाला इंिडगो पाक पावेतोचे
नाले नंिदनी नदी काठावर मलवािहका व चबर यांची
देखभाल व दु ती करणे.  निवन पाईप टाकणे व
चबर बांधणे.

5259302 2000000 2285144

एकूण 'अ' 49154431 16172861 17076249

1 2220001567

निवन नािशक  िवभागातील र यांमधील
मलवािहका चबर शोधणे, उंची वाढिवणे, पावसाळी
गटारीस जोडलेले सांडपाणी शोधणे व वळिवणेचे
कामे करणे.

3495703 1000000 2495703

2 2220001762
पंचवटी िवभागात गोदावरी वाघाडी नदी व किपला
नदी यांना िमळणा या ना यामंधील मलवािहकांची
देखभाल व दु ती करणे.

4980205 4980205

3 2220001694
नािशक पवु िवभागातील गोदावरी नदी या उज या व
डा या ितरावरील मु य मलवािहकांचे पनुवसन
करणे, दु ती करणे व देखभाल व दु ती करणे.

1888346 1888346

एकूण 'ब' 10364254 1000000 9364254

1 2220001714
नािशक रोड िवभागातील गोदावरी व वालदेवी
नदी या ितरावरील मलवािहकांची दु ती व नाले
अडिवणे व वळिवणे.

4980400 4980400

एकूण 'क' 4980400 0 4980400

1 2220001822

नािशक पवु िवभाग . . 23 व 30 म ये अशोका
चौफुली ते गं  गो वद अिभयां ीकी कॉलेज पावेतो
ना यातनू वाहणारे सांडपाणी बंद कर यासाठी
मु  ◌ा र याने मलवािहका टाकणे.  (इ यादी)

62500000 62500000

ब -िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

50) मलिनःसारण यव थापन - गोदावरी नदी व उपन ांना ना यामधील सांडपाणी अडिवणे, वळिवणे (संगणक कोड नं. - 2900)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

50) मलिनःसारण यव थापन - गोदावरी नदी व उपन ांना ना यामधील सांडपाणी अडिवणे, वळिवणे (संगणक कोड नं. - 2900)
(र कम पये)

2 2220001811
निवन नािशक भाग . 31 मधील वालदेवी नदी व
धरमगंगा ना यालगतची मु   टकँ िसवर दु ती
करणे

3994676 3994676

3 2220001823 निवन नािशक िवभागातील नंिदनी नदी ना यालगत
मलवािहकांची दु ती करणे 6993783 6993783

एकूण 'ड' 73488459 0 73488459

1
नािशक पवु िवभागातील मुंबई नाका ते नासड
गोदावरी संगम पावेतो नंिदनी नदी लगत डा या व
उज या ितरा वरील चबस दु  या करणे.

15000000 3000000

2

नािशक प चम िवभागातील गोदावरी नदी या
उज या व डा या ितरावरील मु य मलवािहकांचे
पनुवसन करणे, दु ती करणे  देखभाल व दु ती
करणे.

40000000 5040222

3 सातपरु िवभागातील नदी व ना यालगत असलेले
ेनेज लाईनचे सांडपाणी वळिवणे. 2000000 1500000

4 सातपरु िवभागातील नंिदनी नदी या िकनारी मोठया
यासा या मु य मलवाहीका टाकणे. (ट पा . 1) 30000000 2000000

5
नािशकरोड िवभागातील गोदावरी व वालदेवी
नदी या ितरावरील मलवािहकांची दु ती व नाले
अडिवणे व वळिवणे.

5000000 2000000

6
निवन नािशक िवभागातील नंिदनी नदी व वालदेवी
नदी या ितरावरील मु य मलवािहका व चबसची
दु ती करणे.

8000000 2000000

एकुण ई 100000000 0 15540222

एकूण ('अ ते इ') 237987544 17172861 120449584

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 222001753 नािशकरोड िवभागातील चेहेडी मलिन: सारण क
येथे िविवध दु या करणे व कंपाऊड वाल बांधणे. 20000000 20000000

2 2220001824
मनपाचे चाडेगांव िसवेज पंप ग टेशन ते चेहेडी
एस.टी.पी. दर यान रायझ ग मेन दु त करणे.
(काय र मंजरुी)

285293 285293

एकूण 'क' 20285293 285293 20000000

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 नािशकरोड िवभागातील पंचक व चहेडी
मलिन: सारण क  येथे िविवध दु या करणे. 10000000 10000000

2
नािशक रोड िवभागातील पपळगांव खांब येथील
मलिन: सारण क  येथे  MSEB सब टेशनचे िमटर

म पनॅल म व इतर कामे करणे.
5000000 5000000

एकूण 'इ' 15000000 0 15000000

एकूण ('अ ते इ') 35285293 285293 35000000

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

(र कम पये)
51) मलिनःसारण यव थापन - अ त वातील मलिन:सारण क ांची सधुारणा व आधिुनकीकरण करणे. (संगणक कोड नं. - 5033)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

ब -िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 निवन नािशक . .24 मधील गो वदनगर पिरसरात
पज य वािहनी टाकणे. 5882000 5082000 882000

2
निवन नािशक . .25 मधील इं नगरी
पिरसरातील पसायदान िकराणा ते नाला या भागात
पज य वािहनी टाकणे.

8060000 3500000 800000

3 नािशकरोड . .21 मधील भालेरावमळा,
वा तपुाक आवटेमळा, लवटे मळा नाला बांधणे. 2920000 2920000

4

नािशकरोड . .17 मधील मनी नगर,
हनमुंतानगर, नवरंग कॉलनी गोदावरी सोसा. .3
भागातील पावसाळी पाणी वाहुन जाणेसाठी
पावसाळी गटार टाकणे

17530000 61000000 5000000

5
पंचवटी . .4 मधील लामखेडे मळा, समथनगर,
तळुजा भवानीनगर, येथील पिरसरात पावसाळी
गटार टाकणे.

6385000 4000000 2385000

6 निवन नािशक . .27 मधील साई ाम सोसा.,
भा पद से टर येथे पज य वािहणी टाकणे. 2660000 1000000 129000

7

सातपरु . .08 म ये आनंदव ली िशवारातील
पाटील ने ट व जु या वा याय क ाजवळ बॉ स
कल हट व मनपा घरकुल योजने जवळना यावर
आर.सी.सी. िरटेिनग वॉल बांधणे.

1750000 800000 28000

8 नािशकरोड िवभाग . . 21 म ये िविवध िठकाणी
पावसाळी गटार टाकणे. 1279000 1279000

9
नािशक प चम िवभागातील . .7 मधील
िव ािवकास सकल ते िवसे चौक पयत
पज यजलवािहनी टाकणे

14506000 14506000

10
निवन नािशक . .29 मधील द चौक पिरसरातील
बािव कर वेलस ते धगेु मळापयत र ता
ं िदकरणासह पे हर लॉक बसिवणे.

944000 144000 800000

एकूण 'अ' 61916000 94231000 10024000

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 1820009137 नािशकरोड . .20 म ये िविवध िठकाणी पावसाळी
गटार टाकणे. 6371000 2000000 4371000

2
सातपरु िव. . .26 साळंुके नगर स.नं.28/2/2अ/2
नागे वर महादेव मंिदर मनपा ओपन पेस पासनू ते
साळंुकेनगर पलुापयत पावसाळी गटार लाईन टाकणे

2500000 500000 2000000

3 नािशकरोड . . 22 म ये िविवध िठकाणी
पावसाळी गटार टाकणे 2000000 2000000

4 निवन नािशक िवभाग भाग .29 मधील  द मंदीर
ते बावी कर वेलस पावसाळी गटार बांधणे. 1599000 1599000

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

52) जलिनःसारण यव था (संगणक कोड नं. - 2613)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

52) जलिनःसारण यव था (संगणक कोड नं. - 2613)
(र कम पये)

5
नािशक प चम िवभागाती . .13 मधील मयरु गसॅ
पंचशीलनगर ते सारडा सकल पावसाळी गटार
टाकणे

5000000 5000000

एकूण 'क' 17470000 2500000 14970000

1 नवीन नािशक . .25 मधील डॉ.हेगडेवार नगर
पिरसरात पज य वाहीनी टाकणे. 5000000 5000000

2
नवीन नािशक . .25 मधील िशवश ती चौक ते
उंटवाडी एस.टी.पी. पयत नैसग क ना या या कडेने
गबॅीयनवॉल बांधनु सशुोिभकरण करणे.

110000000 45000000

एकूण 'ड' 115000000 0 50000000

1 नािशक पवु िव. . .15 म ये िविवध िठकाणी
पावसाळी गटार टाकणे. 5000000 2000000

2
नािशक पवु िव. . .16मधील िवजय ममता चौक ते
आगर टाकळी नाला दु ती क न तळाचे
का ँ ीटीकरण करणे

5000000 2000000

3
नािशक पवु.िव. . .23 मधील हेमराज कॉलनी,
साईनाथ नगर , िदपाली नगर , टागोरनगर इ.
पिरसरात पावसाळी गटार टाकणे.

9973382 1000000 4000000

4 नािशक पवु िव. . .30 मधील िविवध िठकाणी
पावसाळी गटार बांधणे. 10000000 1000000 3500000

5
नािशक पा चम िवभागातील . . 07 मधील
गोकुळवाडी, शालीमार सोसा इ. िठकाणी पावसाळी
गटार टाकणे

2500000 1500000

6

पंचवटी . .03 म ये शभुम कॉलनी ते वाघाडी
नदी, आयो यानगरी-2, अमतृधधम रोड, लाटे नगर
ते नासड  नदी अमतृधाम रोड, रेिशम बंध
मंगलकाय लय ते किपला नाला व  व आव यक या
िठकाणी पावसाळी पाईपलाईन टाकणे.

10000000 5000000

7 पंचवटी . .04  मधील तलाठी कॉलनी व
िशवनगर येथे पावसाळी गटार टाकणे 3000000 2000000

8 नािशकरोड िवभागातील . .19 मधील नािशककर
मळा परीसरात पावसाळी गटार टाकणे. 5000000 3000000

9
नािशकरोड िवभाग . .22 मधे लोटल नाला,
िविवध िठकाणी पावसाळी गटार टाकणे व कँचिपट
टाकणे

5000000 3000000

10
नवीन नािशक . .28 मधील वृंदावन कॉलनी,

ीकृ णनगर, देवक नदन सोसा, उपे नगर,
रामे वरनगर इ. पिरसरात पज य वािहनी टाकणे.

8350000 3000000

11 नवीन नािशक . .29 उतम नगर, राजर न नगर
पिरसरातील पावसाळी गटार बांधकाम करणे 5000000 3000000

12
नवीन नािशक . .31 पाथड  स.नं.297 मनपा
जलकंुभाकडे जाणा-या र यावर पज यजल वाहीनी
टाकणे.

5000000 3000000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

52) जलिनःसारण यव था (संगणक कोड नं. - 2613)
(र कम पये)

13
सातपरू िवभाग . . 8 मधील रामे वर नगर मधील
दवु कुर सोसायटी, बळवंतनगर गाडन जवळील
पिरसरात पावसाळी गटार लाईन टाकणे.

1500000 500000 1000000

14

सातपरू िवभाग . . 26 मधील गायकर ताई यांचे
घरापासनू ते इ कम ट ॅ स कॉलनी पयत, कोठावदे
जीम ते खटुवडनगर मु य र यापयत, नागे वर
महादेव मंिदर ते साळंुकेनगर ना यापयत, िनशा
बंगलो पासनू हाद ठोके माग ि यंका गाडन
ना यापयत, पो णमा वी स दकुानापासनु अंतरी
सोसायटीपयत व समथ एं पायर ते आयटीआय पलु
पयत पावसाळी गटार लाईन टाकणे.

2500000 500000 1500000

15
सातपरू िवभाग . . 26 मधील वर वती
चौकापासनू (िशवश ती चौकाजवळ) ते  मु य
िशवश ती र यापयत पावसाळी गटार लाईन टाकणे.

2000000 500000 1500000

16

सातपरू िवभाग . . 26 मधील आयटीआय पलु ते
पो णमा वीट गणेश घाट ते िशवश ती चौक,
सर वती चौक यमनुानगर भागात पावसाळी रोड

ॉस लाईन टाकणे व कॅचिपट चबर बांधणे.

2500000 500000 2000000

17

सातपरू िवभाग . . 26 मधील गोरोबा काका मंदीर
पिरसर, गणेशचौक पिरसर, संजीवनगर मु त
फेरीवाला झोन पिरसर, ए लो पॉईंट ते िरमा लाझा
पिरसर, इंिडयन ऑईल पे ोल पंपाजवळील

तािवत ि डांगण पिरसर, आिशव द नगर
पिरसराम ये पावसाळी गटारीचे पाईपलाईन टाकणे व
कॅचिपट चबर बांधणे.

2500000 500000 2000000

18
सातपरु िव. . .11 सातपरु कॉलनी िशवनेरी चौक ते
कामगार क याण भवन पयत पावसाळी गटार लाईन
टाकणे.

2500000 500000 2000000

एकूण 'इ' 87323382 5000000 45000000

एकूण ('अ ते इ') 281709382 101731000 119994000
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1
सातपरू िवभाग . . 08 मधील काळेनगर 2 येथे
आई बंग या जवळील मोक या जागेत मिहलांसाठी
अ यािसका व वाचनालय बांधणे.

4882000 4000000 882000

2 नािशकरोड . .20 वंयिस दा मिहला क ाची
दु ती क न िव तारीकरण करणे. 6402000 2402000 4000000

3

नािशकरोड . .20 अ) देवळाली िशवारातील स ह
नं.24 येथे मिहलांसाठी वा थक  बांधणे. ब)
देवाळील िशवार स ह नं. 85/4/2 सहाणे मळा येथे
मिहलां साठी वा थ क  बांधणे. क) देवळाली
िशवार स ह नं.14/3 िव ािवहार कॉलनी येथे मिहला
साठी यायामशाळा बांधणे. ड) देवळाली िशवार स ह
नं.88/2 मनोहर गाडन येथील जागेत मिहलांसाठी
अ यािसका बांधणे.

16077000 7000000 9077000

4
नािशक पवु . .23 मधील से े ट हाट
शाळेजवळील मनपा मोकळया जागेत अ यािसका
बांधणे.

4301000 1592000

5
सातपरू िवभाग . . 09 मधील वुनगर स.नं. 91/1
व 91/2 म ये मिहलांसाठी योगा िज निॅशयम हॉलची
सोय करणे.

4777000 4000000 777000

6
नािशकरोड िव. . .17 मधील दसक गावठाण
येथील जनुी अंगणवाडी दु ती क न नतुनीकरण
करणे

1515000 1515000

7
सातपरु . .10 मधील अशोकनगर, स.नं.489/
सी/1/4/24 म ये मिहलांसाठी योगा िजम हॉलची
सिुवधा करणे.

4702000 2000000 2702000

8 सातपरु . .26 मधील आिशव द नगर चुंचाळे
िशवारात अंगणवाडी बांधणे. 1935000 935000 1000000

9 सातपरु . .26 मधील िवराटनगर /संजीवनगर
चुंचाळे िशवारात अंगणवाडी बांधणे. 1635000 313000 13000

10
नािशक पवु . .23 मधील सचुीतानगर मधील
मनपा या मोकळया जागेम ये मिहलांसाठी
प ॅ हेलीयन बांधणे.

3516000 1081000

11 सातपरु . .11 मधील कामगार नगर येथे
अंगणवाडी बांधणे. 1732000 500000 1232000

12
सातपरु िव. . .11 मधील एम.आय.डी.सी. मधील
मनपाचे सातपरु लब हाऊस येथे मिहलांसाठी
वतं  जलतरण तलाव बांधणे

25304000 10000000 11950000

13

सातपरू िवभागातील . . 10 म ये अशोकनगर,
िव वासनगर, संभाजीनगर पिरसरात मिहलांसाठी
वाचनालय /अ यािसका/ यायामशाळा  इ यादी
सिुवधा उपलबध करणे.

4126000 2000000 2126000

एकूण 'अ' 80904000 37338000 33759000

1 नािशकरोड .क 18 म ये दामोदर नगर येिथल
मिहला यायाम शाळेत यायाम साही य बसिवणे 1599000 1599000

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

53) मिहलां व बालकांसाठी थाप य यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5070)
(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

53) मिहलां व बालकांसाठी थाप य यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5070)
(र कम पये)

2 नािशकरोड . .22 मधील देवळाली गांव येथील
मिहला अ यािसके साठी फ नचर बनिवणे. 1238000 1238000

एकूण 'ब' 2837000 0 2837000

1 नािशकरोड . .20 मधील दहा िठकाणी
मिहलांसाठी ीनिजम सािह य बसिवणे. 3682000 3682000

2
नािशक पवु . .23 मधील सिुचतानगर येथील
मनपा ओपन पेसम ये पाथवे तयार करणे व
योगा यासासाठी ओटा बांधणे.

1478000 1000000 478000

3

पंचवटी िवभागातील . .04 मधील पंचवटी
कारंजा येथील मोठा राजवाडा येथील जनुी
अंगणवाडी तोडुन निवन तळमजला + पिहला मजला
बांधणे.

2490000 990000 1500000

एकूण 'क' 7650000 5672000 1978000

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

53) मिहलां व बालकांसाठी थाप य यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5070)
(र कम पये)

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1
सातपरु िव. . .8 िच ांगण सोसायटी व रामे वर
नगर येथील मनपा जागेत मिहलांसाठी ीनजीम
सािह य बसिवणे.

965000 200000 765000

2
नािशक पवु िवभागात . .23 सचुीता नगर  येथे
मिहलांकरीता मोक या जागेत योगा करीता ओटा
बांधणे

1500000 1000000

3 नािशकरोड िवभागातील . . 21 खोले मळा येथे
अंगणवाडी बांधणे. 3000000 1500000

4
नािशक पवु .िव. . .23 मधील आनंद नगर येथील
मनपा या खु या जागेत मिहलांसाठी योगा हॉल
बांधणे.

3000000 1500000

5 पंचवटी . .04  मधील संजयनगर मधील जनेु
श चालय तोडून निवन शौचालय बांधणे 4000000 1000000 1500000

6
पंचवटी िव. . .05 मधील स.नं.स.नं.80/1/2
येथील मिहला  यायामशाळेत यायाम सािह य
परुिवणे.

2000000 1000000

7
नवीन नािशक िव. . .28 मधील स.नं.219

े फळ 3000 चौ.मी. ि डांगणासाठी आरि त
जागेत मिहलांसाठी जलतरण तलाव बांधणे.

30000000 10000000

8 सातपरू . ं .९ मधील स.नं.193 येथे अंगणवाडी
बांधणे. 2500000 500000 1000000

9
सातपरू . ं .९ मधील  गंगापरु िशवार स.नं.90(पै)
आर ण .265 येथे िड पसरी व मटॅ नटी होम
इमारत बांधणे

15000000 5000000 5000000

10 पंचवटी िवभाग . .02  मधील स.नं.63 येथे
मिहलांसाठी जलतरणतलाव बांधणे. 35000000 7500000

11
नािशक प चम िव. . .7 िह द ु दय स ाट
मा.बाळासाहेब ठाकरे मारक येथे मिहलांसाठी
िर ीएशन पाक िवकिसत करणे.

25000000 5000000 10000000

12
सातपरु िव. . .26 संजीव नगर आिशव द नगर
हाडा कॉलनी  अंगणवाडी बाल कार क ा या

इमारती चेन लग फिसगं करणे
4000000 500000 2000000

13
नािशक महानगरपािलके या नािशकरोड िवभागातील

भाग मांक 22 मधील िवहीतगांवसौभा य नगर
या िठकाणी अ याधिुनक जीम उभारणे बाबत

5000000 2500000

14 . .2 आडगांव येथील मनपा शाळा .6 म ये
(मलु ची शाळा) येथे टेज उभारणे बाबत. 10000000 5000000

15
. .28 उप  नगर गणेश कॉलनीबंदावणे नगर

अंिबका नगर व िविवध पिरसरात मिहलांकरीता ीन
जीम टाकणे

5000000 2500000

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

53) मिहलां व बालकांसाठी थाप य यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5070)
(र कम पये)

16
. .28 जय हद कॉलनी पजूा पाकउमा पाक

बंदावणे नगर रामे वर नगर इ. पिरसरात लहान
मलुांकिरता खेळणी बसिवणे

3000000 2000000

17
भाग मांक 22 देवळाली गाव येथील मिहला

अ यािसकेसाठी संगणक साही य पध  परी ेचे
पु तके उपल  ◌ा क न देणे.

1500000 1000000

18
भाग मांक 22 मधील बाबगेुण ु रोड येथील

मनपा या खु या जागेत मिहलांसाठी ीन िजम
उभारणे

1000000 1000000

19 भाग मांक 22 गाडेकर मळा येथील मनपा या
र या या कडेला मिहलांसाठी ीन िजम उभारणे. 1000000 1000000

20
भाग मांक 22 सौभा य नगर येथील मनपा या
यायाम शाळेत मिहलांसाठी यायाम साही य उल ध

क न देणे
1000000 1000000

21 भाग मांक 22 वडारवाडी येथील मनपा या
खु या जागेत मिहलांसाठी ीन िजम उभारणे 1000000 1000000

22

भाग मांक 16 मधील मनपा या रामदास वामी
नगर  उ ान लेन नं.3   उ रानगर लेन नं.2 गहृ
बंग यासमोर मनपा या ओपन पेस म ये
मिहलांसाठी ीन िजम उभारणे

1500000 1500000

23

भाग मांक 3 मािणक नगरबोडके नगर िव ल
नगर सातपडुा सोसा.सावतामाळी नगरआशापरुा
सोसायटीसर वती नगरच धर नगर बनारसी
नगरआिद भागात मनपा या मोकळया जागेत
मिहलांसाठी अ याधिुनक योगा हॉल बांधणे

10000000 5000000

24

भाग मांक 3 ओकारे वर कॉलनी बनाससी
नगरकमल नगर मािणक नगर िव ल नगर बोडके
नगर भगवती नगर सावतामाळी नगर आशापरुा
सोसायटी सातपडुा सोसा. द ा य चौक व गजानन
कॉलनी आदी.िठकाणी मिहलांसाठी ीन िजम
उभारणे.

4000000 2000000

25
भाग मांक 3 मधील शाळा मांक 08 जवळ

मनपा अंगणवाडीची इमारत आसीसी म ये बांधणे व
खेळणी परुिवणे.

2500000 1500000

26

भाग मांक 03 मधील बनारसी नगरबोडके
नगरसाई नगरठ कर कॉलनी जोशी कॉलनी भगवती
नगरश ती नगरसातपडुा सोसािदप योती रोहाऊस
आशापरुा सोसा मािणक नगर गोपाळ नगरल मी
नगरच धर नगरओकार वर कॉलनी आदी भागात
मनपा या मोकळया जागेत लहान मलुांसाठी खेळणी
बसिवणे

4000000 2000000

27 भाग मांक 03 िव ल नगर येथे िवदयाथ  व
मिहला यांचेसाठी अ याधिुनक अ यािसका उभारणे 5000000 3500000

28 भाग मांक 03 म ये िविवध भागात मिहलांसाठी
कौश य आधारावर िश ण के्  उभारणे 10000000 5000000

29 भाग मांक 30 वडाळा गांव गणेश नगर येथे
अदयावत सिुवधा असलेली अंगणवाडी बांधणे. 2000000 2000000
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

53) मिहलां व बालकांसाठी थाप य यव थापन िवषयक िवकास कामे (संगणक कोड नं. - 5070)
(र कम पये)

30 भाग मांक 30 वडाळा गांवआ णभाऊ साठेनगर
येथे अदयावत सिुवधा असलेलीअंगणवाडी बांधणे. 2000000 2000000

31 भाग मांक 30 वडाळा गांव पांडव नगरी
येथेअदयावत सिुवधा असलेली अंगणवाडी बांधणे. 2000000 2000000

32

भाग मांक 10 मधील सावरकर नगरलाहुटी
नगरजाधव संकुल िव वास नगरसंभाजी चौ  
सातमाऊली मंदीर पिरसरातील मिहलांसाठी ीन
िजम  व बचेस बसिवणे.

1000000 1000000

33

भाग मांक 10 मधील जाधव संकुल व राधाकृ ण
नगर येथे मनपाची अंगणवाडी दु ती करणे.
पिरसरातील मिहलांसाठी ीन िजम  व बचेस
बसिवणे.

1500000 1500000

34
भाग मांक  07 मधील ब याच उ ानांमधील

मलुां या खेळ या मोडतोड झाली अस याने
मलुांसाठी अ याधिुनक खेळणी बसिवणे.

500000 500000

35 नािशक मनपा शहरातील जॉ गग ॅक भाजीबाजारव
उदयांनांम ये मिहलांसाठी ई-टायलेट बसिवणे 500000 500000

36  नािशक मनपा शहरातील मलु या शाळांम ये ीन
िजम बसिवणे 500000 500000

37 शहरात या िठकाणी अंगणवाडया बांधले या नाहीत
या िठकाणी न याने अंणणपाडया बांधेणे 2000000 2000000

38
भाग मांक 07 येथे बांध यात येत असले या
व मग टकँयेथे संर ण भत बांधणे योगा हांल

बांधणे.
2000000 2000000

39 भाग मांक 18मधील िविवध िठकाणी
मिहलांसाठी शोचालय बांधणे 1000000 1000000

40 भाग मांक 18मधील िविवध िठकाणी अंगणवाडी
बांधणे. 2000000 1600000

41
नवीन नािशक िव. . .28 मधील स.नं.219

े फळ 3000 चौ.मी. ि डांगणासाठी आरि त
जागेत मिहलांसाठी जलतरण तलाव बांधणे.

30000000 14520000

एकूण 'इ' 238465000 12200000 111385000

एकूण ('अ ते इ') 329856000 55210000 149959000
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1820009939
निवन नािशक . .29 मधील मागिशष से टर
मधील लॉट नं.69 आर-5 िशपी मंगल काय लया
जवळील या खु या पे हर लॉक     बसिवणे.

499763 386551

एकूण 'अ' 499763 386551 0

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 499763 386551 0

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

54) आमदार िनधी (संगणक कोड नं. - 4038)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 नािशकरोड िव. . .17 मधील दसक स.न.31 येथे
खलेु जागेत सां कृितक  क  बांधणे. 3736890 3736890

2
लोकशाहीर आ णा भाऊसाठे नागरी व ती सधुार
योजने अंतगत . .1 मधील वैद ु वाडी हस ळ
येथील दिलत व ती म ये अ यािसका बांधणे.

3720370 1500000 1035370

3 2220000932
दिलतव ती सधुार योजने अंतगत पंचवटी . . 4
मधील फुले नगर भागात आर.सी.सी. गटार बांधणे व

ेनेज लाईन टाकणे.
74467058 10163369

एकूण 'अ' 81924318 11663369 4772260

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1

नािशकरोड िव. . .22 बागलु नगर वडनेर दमुाला
देवळाली गांव, िवहीतगांव आिण पपळगांव खांब
येथील राजवाडा या िठकाणी भुयारी गटार व र ते
का ँ ीटीकरण करणे.

4969940 4969940

एकूण 'क' 4969940 0 4969940

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 86894258 11663369 9742200

55) दलीत व ती सधुारणा योजना (संगणक कोड नं. - 4013)
(र कम पये)

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2350000082 नािशक प चम व पंचवटी िवभागात (1167)
वृ रोपन करणे व पाच वष देखभाल करणे 3961965 300000 850000

2 2350000080 निवन नािशक व सातपरू िवभागात (1167)
वृ रोपन करणे व पाच वष देखभाल करणे 3993265 300000 900000

3 2350000081 नािशक पवु व ना.रोड िवभागात (1167) वृ रोपन
करणे व पाच वष देखभाल करणे 3839813 300000 500000

4 2350000949 नािशक शहरातील वृ ांची संगणकीय उ च तं ा ान
वाप न वृ गणना करणे 21375000 20500000

5 2350000661 मनपा े ाम ये 12000 वृ ांची लागवड क न 18
मिहने देखभाल करणे 26617500 2644000

6 2350000785 नािशक पवु िवभागात रा य शासना या 33 कोटी
वृ  लागवड अंतगत वृ  लागवड करणे 9110657 2500000 5200000

7 नािशक प चम िवभागात रा य शासना या 33 कोटी
वृ  लागवड अंतगत वृ  लागवड करणे 9348796 1000000 3750000

8 2350000784 पंचवटी िवभागात रा य शासना या 33 कोटी वृ
लागवड अंतगत वृ  लागवड करणे 9681614 1000000 3680000

9 2350000786 नािशकरोड िवभागात रा य शासना या 33 कोटी
वृ  लागवड अंतगत वृ  लागवड करणे 9904542 1000000 1950000

10 2350000781 निवन नािशक िवभागात रा य शासना या 33 कोटी
वृ  लागवड अंतगत वृ  लागवड करणे 8632273 1000000 1070000

11 2350000782 सातपरु िवभागात रा य शासना या 33 कोटी वृ
लागवड अंतगत वृ  लागवड करणे 8944244 1000000 1000000

12 पु पो सव 2020 मधील वाढीव कामाचे देयक अदा
करणे. 5000000 50000

13 2350000831 नािशक मनपा े ातील नसरी खत व माती खरेदी
करणे. 752738 752738

14

ना.म.न.पा. े ात रा य शासना या वसंतराव नाईक
हिरत महारा  अिभयान अंमलबजावणी अंतगत सन
2020 या पावसाळी हंगामात 17500 वृ ाची
लागवड क न 2 वष देखभाल करणे.

19418000 8500000 7000000

एकूण 'अ' 140580407 20346738 46400000

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 नािशक मनपा या र यम ये वाहतकुीस अडथळा
िनम ण करणारी झाडे काढुन पनुर पण करणे. 1250000 1250000

56) वृ  िनधी (संगणक कोड नं. - 4008)
(र कम पये)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

56) वृ  िनधी (संगणक कोड नं. - 4008)
(र कम पये)

2 नािशकरोड देवळाली स.नं. 117 पै जेलरोड येथील
नाटयगहृाचे जागेतील चंदनाचे झाडे पनुर पण करणे 500000 500000

एकूण 'क' 1750000 0 1750000

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1

नािशक मनपा े ात 6 िवभागात वृ
लागवडीकरीता वापर यात आलेले व वृ ांची यो य
व परेुशी वाढ झालेले वृ  संर क पनुवापर करणेचे
दृ टीने दु ती व रंगरंगोटी करणे

1000000 1000000

2 ना.म.न.पा. े ात 2021 या पावसाळी हंगामात
9000 वृ ाची लागवड क न 2 वष देखभाल करणे. 15000000 15000000

3 पु पो सव 2021 5000000 5000000

4
नािशक मनपा े ात 6 िवभागात वृ
लागवड कर यात आले या वृ ांना पाणी देणेसाठी
टकँर भाडयाने परुिवणे.

6000000 6000000

5 उ ान िवभागासाठी झाडांची छाटणी करणेसाठी
निवन हाय ोिलक दोन वहाने खरेदी करणे. 4000000 4000000

6 नािशक मनपा े ातील नसरी खत व माती खरेदी
करणे. 1000000 1000000

7 नािशक मनपा े ात लोकसहभागातनु वृ  लागवड
करणेकामी रोपे खरेदी करणे. 1000000 1000000

8 वृ ािधकरण िवभागाचे सहाही िवभागा करीता
म  टी परपज वहान खरेदी करणे.  ( 6 नग) 9000000 9000000

9 सहाही िवभागाकरीता दैनंिदन कामाकरीता
 लागणारे ह यारे व अवजारे खरेदी करणे. 1000000 1000000

10
सहाही िवभागाकरीता दैनंिदन कामाकरीता
 लागणारे संगणक सािह यए टर व फोटो कॅमेरा
खरेदी करणे.

1000000 1000000

11 वृ ािधकरण िवभागाचा मा. सद य व अिधकारी
यांचा अ यासदौरा आयोिजत करणे. 1000000 1000000

12 नािशक मनपा या र यम ये वाहतकुीस अडथळा
िनम ण करणारी  उविरत झाडे काढुन पनुर पण करणे. 4000000 4000000

एकूण 'इ' 49000000 0 49000000

एकूण ('अ ते इ') 191330407 20346738 97150000

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 
पावेतो अपे ीत 

खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1

पंचवटी िवभागात आगामी सह थ
कंुभमेळा 2015-16 किरता
जलशु दीकरण क  बांधणे तसचे
तदअनषंुिगक  पाणी परुवठा िवषयक
कामे करणे क स ट ट िफ

1367699

2 1920000394
मनपाचे िनिशकरोड येथील िबटको

णालयाजवळील निवन णालय
येथे सी.टी. कॅन मिशन बसिवणे बाबत

64638627 19391589 19391589

3 1920000395

मनपाचे नािशक रोड येथील िबटको
णालयाजवळील निवन णालय

येथे एम. आर.आय. मिशन बसिवणे
बाबत

122633246 36789975 36789975

एकूण 'अ' 187271873 57549263 56181564

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 187271873 57549263 56181564

57) सह थ कामे (संगणक कोड नं. - 4044)
                    (र कम पये)

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

                                        "अ" - काय देश िद यानसुार या ात चालु असलेली कामे

                                        'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

                                        'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

                             'ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2220000597

गंगापरु गांव येथे 18 द.ल.िल. मतेचे
मलिन: सारण क  बांधणे 4.50 द.ल.िल. मतेचे
मलजल उपसा क  बांधणे व िचखली नाला येथे 25
द.ल.िल. मतेचे उपसा क  बांधणे उ ववािहनी
टाकणे थाप य िवषयक कामे करणे व 5 वष करीता
चालिवणे व देखभाल दु ती करणे.

310000000 4000000 20727817

2 2220001630 वाढीव काम (र. . 43,99,213/-) 4399000 2355837

3 1620000483

अमतृ योजनेअंतगत िचखलीनाला 25 MLD िसवेज
पंप ग टेशन उभारणी करणे यांि की /िवदयतु
िवषयक कामे करणे 5वष कालावधीसाठी देखभाल
व दु ती करणे.

43019702 3500000 5573080

एकूण 'अ' 357418702 9855837 26300897

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 357418702 9855837 26300897

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

58) अमतृ योजना - मलिन:सारण ट पा - I (संगणक कोड नं.4053)
(र कम पये)

ब -िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2350000929

नािशक मनपा े ातील नवीन नािशक िवभागातील
म यवत  व ती असले या मनपा या मालकी या
जागेत म यवत  उ ान (Central Park ) येथे
नािव यपणु उ ान िवकिसत करणे अंतगत थाप य ,
िव तु व यांि की िवषयक कामे करणे ( 9.50
िवशेष अनदुान उवरीत मनपा िनधी)

189326230 30000000 80000000

2

पंचवटी िव. . .6  मिधल नािशक िशवारातील
मोरेमळा व निवन िवकिसत भागासाठी 20 ल
िलटस मतेचा जलकंुभ बांधणे, उ ववाहीनी,
िवतरण वाही या टाकणे व इतर अनषुिगक कामे
करणे.

36616672 12648036 1000000

एकूण 'अ' 225942902 42648036 81000000

1 2350000736
पंचवटी . . 1 स.नं. 265 ब केतकी सोसा. मागे
संभाजी नगर, हस ळ पंचवटी उ ान व जॉगीग ॅक
िवकिसत करणे.

4522996 4522996

2 2350000742
पंचवटी . . 03 स.नं. 236/1,2,3,4,5/3 माने
नगर हरी ओम कपाले वर नगर उ ान िवकिसत
करणे.

2064276 2064276

3 2350000743 पंचवटी . . 3 स.नं.230 िस दीिवनायक
टाऊनिशप उ ान िवकिसत करणे. 2236509 2236509

4 2350000741 पंचवटी . . 2 स.नं. 518 आडगाव िशवार उ ान
िवकिसत करणे. 1990594 1990594

5 2350000746 पंचवटी . . 3 स.नं. 322/अ पैकी 90 अ पैकी
325 गणेशनगर तपोवन उ ान िवकिसत करणे. 2309325 2309325

6 2350000740 . . 4 स.नं. 158 आई बंगला लगत उ ान
िवकिसत करणे. 2316124 2316124

7 2350000739 . . 4 स.नं. 132 वामी समथ लोकसहकार नगर
उ ान िवकिसत करणे. 4324659 4324659

8 2350000737 पंचवटी . . 5 स.नं. 85/1 जनता रजा कॉलनी
गणेश मंिदर उ ान िवकिसत करणे. 2006396 2006396

9 2350000738 पंचवटी . . 4 स.नं. 159 उ ान िवकिसत करणे. 4380249 4380249

10 2350000745 पंचवटी . . 5 स.नं. 85 भ साळी मळा उ ान
िवकिसत करणे. 4604942 4604942

11 2350000744 पंचवटी . . 5 स.नं. 87 वाघ मळा उ ान
िवकिसत करणे. 1988217 1988217

12 2350000919

नािशकरोड िवभागातील . . 21 मधील मौजे
देवळाली िशवारातील स.नं. 6 पै. येथील आरि त
सोमाणी उ ानात नतुनीकरण कामाअंतगत
सशुोिभकरणाची कामे करणे बाबत.

4611849 4611849

13 2350000925
पंचवटी . . 1 मधील स.नं. 20 पै मखमलाबाद
ओंकार नगर येथील मनपा या जागेत उ ान
िवकिसत करणे.

2101253 2101253

59) मनपा े ात मलुभतु सोई-सिुवधांचा िवकास (संगणक कोड नं. - 4056)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

59) मनपा े ात मलुभतु सोई-सिुवधांचा िवकास (संगणक कोड नं. - 4056)
(र कम पये)

14 2350000926

नािशकरोड िवभागातील . . 20 मधील मौजे
देवळाली िशवारातील स.नं. 14/3 येथील खु या
जागेतील िव ािवहार कॉलनी उ ानात नतुनीकरण
कामाअंतगत सशुोिभकरणाची कामे करणे बाबत.

2034758 2034758

15 2350000920 पंचवटी . . 6 स.नं. 5/2 नानी पाक मखमलाबाद
येथे उ ान िवकिसत करणे. 3291490 3291490

16 2350001066 पंचवटी . . 2 मधील स.नं. 265 अमतृधाम
गंगो ी िवहार येथे उ ानल िवकिसत करणे. 1847051 1847051

17 2350000928

नािशकरोड . . 17 मधील मौजे दसक
िशवारातील स.नं. 46/2 पु पक नगर उ ानात
नतुनीकरण कामाअंतगत सशुोिभकरणाची कामे
करणे.

4225103 4225103

18 2350000918
नािशकरोड . . 18 मधील स.नं. 22 अ/3/33
दसक िशवार येथील िशवाजी नगर, जेलरोड
ओपन पेस मधील उ ान िवकिसत करणे.

4610279 4610279

19 2350000926
. . 20 स.नं. 27 सदगु  नगर जेले मेहजा

शाळेजवळ, देवळाली िशवार नािशकरोड येथे जॉगीग
ॅक िवकिसत करणे.

4472433 4472433

20 2350000922 . . 20 स.नं. 128 ि डांगण व जॉगीग ॅक
िवकिसत करणे. 4301526 4301526

21 2350000927 . . 1 स.नं. 26 िजजामाता नगर उ ान िवकिसत
करणे. 4056093 4056093

एकूण 'ब' 68296122 0 68296122

1 नािशकरोड िव. . .22 मधील िवहीतगांव गावठाण
अंतगत र ते का ँ ीटीकरण करणे. 4932282 4932282

2
नािशकरोड िव. . .22 पपळगांव खांब जाधव
व तीकडे जाणारा र ता खडीकरण, डांबरीकरण
करणे व पावसाळी गटार टाकणे.

4979971 4979971

3
नािशकरोड िव. . .19 मधील सामनगांवरोड ते
चाडेगांवकडे जाणा या र यावर असणा-या
ना यावर छोटा पलु (िस.डी.वक ) बांधणे.

19815925 19815925

4
निवन नािशक िव. . .27 चुंचाळे जलकंुभ ते
गु कुलरोड (कारिगल चौक रोड) र ता ं दीकरण
क न डांबरीकरण करणे.

14988022 14988022

5 निवन नािशक िव. . .27 मा ती संकुल व
कारिगल चौक पिरसरातील र ते अ तरीकरण करणे. 9890955 9890955

6
निवन नािशक िव. . .31 मधील दाढेगाव भोरव ती
र याचे  व पपळगांव खांब येथील चचवाडी व
कारवाडी र याचे कॉ ीटीकरण करणे.

14994079 14994079

7 निवन नािशक िव. . .31 मधील स.नं.307 येथे
ाथिमक आरो य क  बांधणे. 14315834 14315834

एकूण 'क' 83917068 0 83917068

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

59) मनपा े ात मलुभतु सोई-सिुवधांचा िवकास (संगणक कोड नं. - 4056)
(र कम पये)

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 सातपरू . .26 मधील पाटील पाक शेजारी गट
नं.449 येथे पथदीप यव था करणे. 931851 931851

एकूण 'इ' 931851 0 931851

एकूण ('अ ते इ') 379087943 42648036 234145041

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1820007784

निवन नािशक  नािशक िशवार स.नं.920 पै येथील
राजे संभाजी ि डा संकुल येथे पोट अँकँडमी व

े नग सचर व खेळाडंुसाठी हो टेल िब ड ग बांधणे,
िसट ग गलँरीवर छत टाकणे , बा केट बॉल व लॉन
टे नस ाउंड तयार करणे.

54757540 5000000 36582024

एकूण 'अ' 54757540 5000000 36582024

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 54757540 5000000 36582024

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

60) अबन पोट इ ा चर कीम (य.ुएस.आय.एस.) (संगणक कोड नं. - 4058)
(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2350000714 नािशक पवु िवभागातील . .15 मधील कानडे
उ ान नतुनीकरण करणे. 10078591 5000000

2 1820009981
मनपा हददीतील , .8 मधील गट नं.35 रामे वर
नगर आनंदवली येथील खु या जागेत अ यािसका
बांधणे.

4388712 2000000 2388712

3
नािशक पवु िव. . .16 मधील आंबेडकर नगर
मधील मातो ी रमाबाई आंबेडकर सभागहृ येथील
अ यािसके करीता फ नचर परुिवणे.

985370 985370

4 1820009982
मनपा ह ीतील , .10 मधील गट नं.485 /1/38
सातपरु िशवार सातपरु येथील खु या जागेत
अ यािसका बांधणे.

4848715 3500000 1348715

एकूण 'अ' 20301388 11485370 3737427

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 20301388 11485370 3737427

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

61) नािव यपणु योजना िनधी (संगणक कोड नं. - 4064)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1820008329
सातपरु िव. . .11 मधील सातपरु गावठाणातील
िसटी स ह नं.106 कोळीवाडा व इतर व ती म ये
मोकळया जागेत िज निॅशयम हॉल बांधणे.

1489985 500000 989985

2 1652001162

नािशक पवु िवभाग . .16,23, व 30 मिधल
गाडन पगारे मळा, बजरगवाडी भारत नगर
िपगळुबाग माळी ग ली पिरसरात िप याची पा याची
पाईप लाईन टाकणे.

6732052 326674

3 1652001158
नािशक प चम िव. . .12 शरणपरु गावठाण ये
सलेमनगर बेथलेनगर पिरसरात िप याची पा याची
पाईप लाईन टाकणे.

2996313 239308

4 1652001163     - 
1651000983

पंचवटी िवभाग . .1 मिधल रामनगर व शंकरनगर
पिरसरात िप याची पा याची पाईप लाईन टाकणे. 5418532 390538

5 1652001156      - 
1657000956

सातपरु िवभाग . .11  मधील महादेववाडी
पिरसरात िप याची पा याची पाईप लाईन टाकणे. 1297286 102731

6 1652001          - 
1657000

सातपरु िवभाग . .8  मधील जोशीवाडा
आनंदवली  पिरसरात िप याची पा याची पाईप
लाईन टाकणे.

211351 13826

7 1652001          - 
1657000

सातपरु िवभाग . .8  मधील बजरंगनगर
पिरसरात िप याची पा याची पाईप लाईन टाकणे. 210955 14717

8 1652001          - 
1657000

सातपरु िवभाग . .8  मधील आठवलेनगर
पिरसरात िप याची पा याची पाईप लाईन टाकणे. 213936 67944

9 1652001          - 
1657000

सातपरु िवभाग . .26 मधील संजीवनगर
िवराटनगर भोर टाऊनिशप पिरसरात िप याची
पा याची पाईप लाईन टाकणे.

7012958 518877

10 1652001          - 
1657000

सातपरु िवभाग . .8  मधील आनदवली
कोळीवाडा पिरसरात िप याची पा याची पाईप लाईन
टाकणे.

318255 23574

एकूण 'अ' 25901623 2198189 989985

1 1652001          - 
1657000

सातपरु िव. . .11 मिधल िवभागीय काय लय
मागील खु या जागेत 20.00 ल  िलटस मतेचा
जलकंुभ बांधणे.

21868641 19200000

एकूण 'ब' 21868641 0 19200000

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 47770264 2198189 20189985

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

62) नागरी दिल ेतर व ती सधुारणा योजना (संगणक कोड नं. - 4068)
(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 िनरंक
एकूण 'अ' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 हाय ोिलक लटॅफॉम/टन टेबल लडॅर-1 नग 250000000 250000000
2 निवन अ नशमन क  बांधणे 30000000 30000000
3 वॉटर टडर वाहने -6 नग 75000000 75000000
4 थमल इमेज कॅमेरा 6 नग 6000000 6000000

एकूण 'इ' 361000000 0 361000000

एकूण ('अ ते इ') 361000000 0 361000000

63) आग सरु ा िनधी (संगणक कोड नं. - 4034)
(र कम पये)

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1
नवीन नािशक िव. . .27 मधील मनपा शाळा

.77 व 78 अंबडगाव साठी नवीन शाळा इमारत
बांधणे.

2660400 8500000

एकूण 'अ' 2660400 0 8500000

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 2660400 0 8500000

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

64) सम  िश ा अिभयान (संगणक कोड नं. - 4070)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2350001405
नािशकरोड िवभागातील . . 17 मधील िविवध
उ ानात नागरी दिलत व ती सधुारणा अंतगत
खेळणी व बचेस बसिवणे.

1826000 1826000

2 1652001201

नािशक पवु िव. . .14,16,23 व 30 मिधल
नागसेन नगर मातगवाडा,मोठा राजवाडा
आगरटाकळी ,आंबेडकरवाडी ,इंदीरानगर लम
,गौतमनगर,  पिरसरात िप याची पा याची पाईप
लाईन टाकणे.

22996104 1677754

3 1652001203 सातपरु िवभाग . .11 मिधल वारबाबानगर
पिरसरात िप याची पा याची पाईप लाईन टाकणे. 1291809 104484

4
पंचवटी िव. . .2 मधील वृंदावन नगर आडगाव
िशवार दिलतव ती म ये संर क भत व सभामंडप
बांधणे.

2236940 1000000 1236940

5 पंचवटी िव. . .2 कोणाक नगर-2 बौ दिवहार
येथील खु या जागेत चेन लग फे सग करणे. 2266790 1000000 1266790

6

सातपरु िव. . .26 चुंचाळे िशवार रामकृ ण नगर
गट नं.36/अ मधील ओपन पेस लॉट .44, 45
बौ दिवहार संर क भत बांधणे व पे हर लॉक
बसिवणे.,

1649070 1000000 649070

7
सातपरु िव. . .26 गट नं.36 रामकृ णनगर चुंचाळे
िशवार स.नं.44 ओपनजागेत सगुत बौध िवहाराचे
जागेस संर क भत बांधणे पेवर लॉक बसिवणे

1212970 1000000 22970

8 पंचवटी िव.प. .4 मधील फुले नगर येथे नागरी
दिलत व ती सधुार योजमे अंतगत शौचालय बांघणे 16371924 16371924

9 सातपरु िव.प. .11 बु द नगर येथे पावसाळी गटार
योजना करणे. 698970 698970

10
पंचवटी िव. . .4 मधील महा मा फुले नगर येथील
दिलत व ती सधुार योजने अंतगत र ते कॉ ीट
करणे.

78484300 20000000 2587830

11 नािशकपवु . .16 मधील गौतम नगर येथे
पावसाळी गटारीची कामे करणे. 1881370 1000000 881370

12 पंचवटी . .01 मधील हस ळगांव येथील
राजवाडा येथील र ते कॉ ीटी करण करणे. 4976800 2000000 2976800

13 नािशकपवु िव. . .16 मधील आगरटाकळी (स ाट
अशोकनगर) येथे पावसाळी गटारीचे कामे करणे. 5447920 2000000 3447920

14 निवन नािशक . .29 मधील पंडीत नगर व ती
मधनु जाणारा ेनेज व नालाबांधकामकरणे. 2498500 1000000 1498500

15 नािशकपवु िव. . .16 मधील  समता नगर  येथे
पावसाळी गटारीचे कामे करणे. 4456870 2000000 2056870

16
नािशकरोड . .17 मधीलस.नं. 41 पैगोसावी नगर
येथील खु या जागेत अ ावत ई
ल नगअ यािसकाबांधणे.

15474249 15474249

17 नािशकपवु िव. . .16 आंबेडकरवाडी येथे
पावसाळी गटारीचे कामे करणे. 3467001 2000000 1467001

एकूण 'अ' 167237587 51404733 36840709

65) लोकशािहर अ णाभाऊ साठे नागरी दिलत व ती योजना (संगणक कोड नं.  - 4071)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

65) लोकशािहर अ णाभाऊ साठे नागरी दिलत व ती योजना (संगणक कोड नं.  - 4071)
(र कम पये)

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 निवन नािशक . .29 पंडीतनगर मधील र ते तयार
करणे व नाला बांधकाम करणे. 7498790 700000 498790

2 नािशक प चम . .07 मधील म हारखान
अशोक तंभ येथील र ते का ँ ीट करण करणे. 5972570 2000000 3972570

3

नािशक पवु . .14 मधील ध मनगर कथडा या
पिरसरातील लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे नागरी
व ती सधुार योजने अंतगत पावसाळी गटारीची कामे
करणे.

3962720 2000000 1962720

4 1820007952

नािशकरोड िव. . .14 रमाबाई आंबेडकर नगर
खडकाळी संत कबीरनगर मातंगवाडा वा मकनगर
पिरसरात र याचे का ँ ीटीकरण करणे व गटार
बांधणे.

11398375 3000000 8398375

5 पंचवटी िव. . .4 द नगर हमालवाडी येथे र ते
का ँ ीटीकरण करणे. 2470950 2000000 470950

6 पंचवटी . .05 मधील नवनाथ नगर येथील
अंतगत र ते का ँ ीटी करण करणे. 4981520 1500000 3481520

7 नािशक पवु िव. . .13 पंचशील नगर येथील र ते
का ँ ीटीकरण करणे. 4996370 1500000 3496370

8 नािशकरोड . .17 मधील उ ानात ीनजीम
बसिवणे. 2924122 1000000 1924122

9 1820008838
नािशक पवु िव. . .12 अंतगत क तरुबा नगर व
उ कषनगर, िस दाथनगर, िम लदनगर भागातील
र ते का ँ ीट करणे.

11234648 3000000 8334648

10

नािशक पवु . .14 मधील नागसेन वाडी या
पिरसरातील लोकशाहीर अ णाभाऊसाठे
नागरीव ती सधुारयोजने अंतगत पावसाळी गटारीची
कामे करणे.

2885970 1000000 1885970

11
नािशक पवु िव. . .16 मधील आंबेडकर नगर
मधील मातो ी रमाबाई आंबेडकर सभागहृ येथील
अ यािसकेकरीता फ नचर परुिवणे.

1088370 500000 588370

12 पंचवटी िव. . .6 अ वमेघ नगर (गजव नगर)
पेठरोड पंचवटी येथे र ते का ँ ीटीकरण करणे. 4934447 2000000 2934447

एकूण 'क' 64348852 20200000 37948852

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 पंचवटी िव. . .1 मधील हस ळ गाव राजवाडा
दिलतव ती म ये अंतगत र ते का ँ ीटीकरण करणे 4976290 2000000 2096290

2
पंचवटी िव . .2 मघील वृंदावन नगर आडगाव
िशवार  दिलतव ती म ये संर क भत व सभामंडप
बांधणे

2236290 2236290

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

65) लोकशािहर अ णाभाऊ साठे नागरी दिलत व ती योजना (संगणक कोड नं.  - 4071)
(र कम पये)

3 पंचवटी िव . .4 मघील हमालवाडी .येथील दिलत
व ती म ये र ते का ँ ीट करणे 2471990 2471990

4 पंचवटी िव . .5 मघील नवनाथ नगर येथील
दिलत व ती म ये र ते का ँ ीट करणे 4981900 4981900

5 पंचवटी िव . .6 मघील अ वमेध नगर
(गजव नगर) पेठरोड र ते का ँ ीट करणे 4935705 4935705

6 पंचवटी िव . .6 मघील गंधारवाडी भागात अंतगत
 र ते का ँ ीट करणे 3763780 3763780

एकूण 'इ' 23365955 2000000 20485955

एकूण ('अ ते इ') 254952394 73604733 95275516
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2350000494
सातपरु िवभागातील . . 10 मधील गट नं. 523,
484, 489, 490 मधील खु या जागेत कं पाऊड
वॉल बांधणे चेनिलग फे सीग करणे

1506277 7500000

एकूण 'अ' 1506277 7500000 0

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 1506277 7500000 0

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

66) पयटन िवकासासाठी िविवध िठकाणांसाठी मलूभतू सिुवधांकरीता सहायक अनदुान (संगणक कोड नं. - 4069)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

 441



     

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2350001454 नािशक प चम िवभागातील . .13 मधील
िशवाजी उ ान िवकिसत करणे. 21000000 8000000

एकूण 'अ' 21000000 8000000 0

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 सातपरु िवभागातील स.नं. 40 व 41 पै आरि त
जागेत उ ान िवकिसत करणे. 38274330 38274330

एकूण 'इ' 38274330 0 38274330

एकूण ('अ ते इ') 59274330 8000000 38274330

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

67) अमतृ योजना - हिरत े  (संगणक कोड नं. - 4073)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

 442



     

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 1620000767 आगर टाकळी येथे 70 एमएलडी क  बांधणे व
दैनंिदन देखभाल दु ती करणे 151389264 10000000 11000000

एकूण 'अ' 151389264 10000000 11000000

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 151389264 10000000 11000000

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

68) जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत भयुारी गटार योजना पकेॅज-1 (संगणक कोड नं. - 3001)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2210000005 आगर टाकळी येथे 40 एमएलडी क  बांधणे व 
दैनंिदन देखभाल दु ती करणे 96725000 1908000 4000000

2 2210000006 पंचक येथे 32 एमएलडी एसटीपी  बांधणे व दैनंिदन 
देखभाल दु ती करणे 80300000 3960000 3200000

एकूण 'अ' 177025000 5868000 7200000

िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 177025000 5868000 7200000

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

69) जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत भयुारी गटार योजना पकेॅज-2 (संगणक कोड नं. - 3011)
(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1
मकुणे धरण पाणी परुवठा योजना जवाहरलाल नेह  रा ीय
नागरी पनुिनम ण योजना अंतगत नािशक शहरासाठी मणुक
धरणातनु पाणी परुवठा करणे

2660000000 1200000 28600000

एकूण 'अ' 2660000000 1200000 28600000

1
एकूण 'ब' 0 0 0

1
एकूण 'क' 0 0 0

1
एकूण 'ड' 0 0 0

1
एकूण 'इ' 0 0 0
एकूण ('अ ते इ') 2660000000 1200000 28600000

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

70) जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िनधी अंतगत पाणी परुवठा करणे - मकुणे धरण (संगणक कोड नं. - 3018)
(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2220001516

क  शासन परु कृत अमतृ अिभयानाअंतगत
पपळगांव खांब येथे 32 द.ल.िल. ितिदन मतेचा
मलिन: सारण क  बांधणे व 55 द.ल.िल. मतेचा
िसवेज पंप ग टेशन बांधणे, व तदअनशंुगीक कामे
करणे.

555800000 215000000 183000157

2 2220000932

मनपा े ातीतल पपळगांव खांब येथे मलिन: सारण
क  बांधणे व मलजल उपसा क  बांधणे अ त वात
असले या मलिन: सारण क ाचे निवन
मापदंडानसुार आधिुनकीकरण करणे व न याने
िवकिसत झाले या भागात मलवािहकेचे जाळे तयार
करणे या कामांचा क प अहवाल तयार करणे व

क पांची अंमलबजावणी करणेकामी स लागार
सेवा परुिवणे साठी स लागार िनयु त करणे बाबत.

9510210 1500000 6510210

3 1620000718
पपळगांव खांब येथे ३२ एमएलडी मतेचे
मलिन:सारण क  बांधणे व यांि की िवदयतु िवषयक
कामे करणे,

78812621 58800000 17272655

4 1620000846 पपळगांव खांब येथे नवीन ११ के ही वीज कने घेणे 2163018 800000 650000

एकूण 'अ' 646285849 276100000 207433022

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 646285849 276100000 207433022

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

71) अमतृ योजना - मलिन सारण ट पा . 2 (संगणक कोड नं. - 4072)

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

 446



     

अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

िनरंक
एकूण 'अ' 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1
नािशक मनपा ह ीतील नवीन . .26 ( . .50)
आझादनगर येथील अंतगत र ता खडीकरण व
कॉ ीटीकरण करणे.

3914291 1500000 2414291

एकूण 'क' 3914291 1500000 2414291

िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 3914291 1500000 2414291

72)  अ प सं यांक िनधी योजना (संगणक कोड नं. - 4057)
(र कम पये)

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2220001516

क  शासन परु कृत अमतृ अिभयानाअंतगत
पपळगांव खांब येथे 32 द.ल.िल. ितिदन मतेचा
मलिन: सारण क  बांधणे व 55 द.ल.िल. मतेचा
िसवेज पंप ग टेशन बांधणे, व तदअनशंुगीक कामे
करणे.

555800000 215000000 183000157

2 2220000932

मनपा े ातीतल पपळगांव खांब येथे मलिन: सारण
क  बांधणे व मलजल उपसा क  बांधणे अ त वात
असले या मलिन: सारण क ाचे निवन
मापदंडानसुार आधिुनकीकरण करणे व न याने
िवकिसत झाले या भागात मलवािहकेचे जाळे तयार
करणे या कामांचा क प अहवाल तयार करणे व

क पांची अंमलबजावणी करणेकामी स लागार
सेवा परुिवणे साठी स लागार िनयु त करणे बाबत.

9510210 1500000 6510210

3 1620000718
पपळगांव खांब 32 एमएलडी िसवेज पंप ग टेशन
करीता पं पग मिशनरी, िवदयतु यांि की कामे करणे.
(यांि की िवभाग)

78812621 58800000 17272655

4 1620000846 पपळगांव खांब एसटीपी करीता िवज परुवठा करणे.
(यांि की िवभाग) 2163000 2163000 0

एकूण 'अ' 646285831 277463000 206783022

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 323142916 138731500 103391511

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

73)  अमतृ योजना- मलिन सारण ट पा .2 (संगणक कोड नं. - 4072)
(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1 2120002449
नािशकरोड िवभागातील नवीन मनपा हॉ पीटल येथे
िविवध िवदयतु उपकरणे बसिवणे व संबंधीत कामे
करणे.

2128000 2128000

2 2120002458

नािशकरोड िवभागातील मु तीधाम पपळगांव खांब
आरो यक  व इतर कोवीड सटर हॉ पीटल येथे
िविवध उपकरणे िव तुीकरण करणे व संबंधीत कामे
करणे.

2234400 2234400

3 2120002443

मनपाचे नािशकरोड िवभागातील कोरोना
अलगीकरण क  येथील 50 के ही चे जनरेटरसाठी
एएमएफ पनॅल बसिवणे व जनु िबटको हॉ पीटल येथे
सोलर वॉटर िहटर बसिवणे व फायर वॉटर
िसिसिट ही बसिवणे

284780 284780

4 2120002441
सावजनीक आरो य िवभाग अंतगत मायको
हॉ पीटल सातपरू येथे कोिवड-19 अनषंुगाने
सीसीटी ही कॅमेरे बसिवणे.

45086 45086

5

कोरोना या ादभु व रोखणेसाठी नािशकरोड
िवभागातील स.नं.240(पै) व 241(पै) येथील नवीन
हॉ पीटल इमारतीम ये करोनाबाधीत णांवर
उपचार करणेकामी आय.सी.य.ुक  काय वीत
करणेसाठी ऑ सीजन हँ यमु आिण एअर लाईन
टाकणे.

2947976 2947976

6

कोरोना -19 साथीचा सार रोखणेसाठी नािशकरोड
िवभागातील स.नं.470)पै)+241 (पै) येथील नवीन
हॉ पीटल इमारती म ये कोरोना बाधीत णावर
उपचार करणेकामी डी.सी.एच.सी. काय वीत
करणेसाठी ऑ सीजन पाईप लाईन टाकणे.

950680 950680

7

कोरोना -19 साथीचा सार रोखणेसाठी नािशकरोड
िवभागातील स.नं.470)पै)+241 (पै) येथील नवीन
हॉ पीटल इमारती म ये कोरोना बाधीत णावर
उपचार करणेकामी डी.सी.एच.सी. काय वीत
करणेसाठी ऑ सीजन पाईप लाईन टाकणे.

861188 861188

8

कोरोना -19 साथीचा सार रोखणेसाठी नािशकरोड
िवभागातील स.नं.470)पै)+241 (पै) येथील नवीन
हॉ पीटल इमारती म ये कोरोना बाधीत णावर
उपचार करणेकामी  आय.सी.य.ुक  काय वीत
करणेसाठी ऑ सीजन हँ यमु आिण एअर लाईन
टाकणे.

2947976 2947976

9

कोरोना साथीचा सार रोखणेसाठी ना.रोड
िवभागातील नवीन िबटको हॉ पीटल जवळील
जवळील अ नशमन या िनवास थानी कोिवड सटर
इमारत, डॉ. झाकीर हुसैन णालय , कथडा व
िव होळी खत क प े नग सटर येथे अितिर त
अ याव यक साधन सामु ी परुिवणे.

495022 495022

10
कोरोना-19 या साथी या णासाठी नािशकपवु
िवभागातील डॉ.झाकीर हुसैन णालयास कथडा
येथे ऑ सजन गरँ पाईप टाकणे

500000 500000

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

74)  कोिवड-19 अनदुान (संगणक कोड नं. - 4074)
(र कम पये)
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

74)  कोिवड-19 अनदुान (संगणक कोड नं. - 4074)
(र कम पये)

11

कोरोना िवषाण ू चा ादभु व रोख यासाठी
नािशकरोड स.नं.2408(पै)+ 2418(पै) येथील
नवीन ॉसपीटल इमारती म ये कोरोना बािधत

गनावर उपचार करणेकामी कॉटसाठी मे ेसेस
परुिवणे.

1200296 1200296

12

कोरोना िवषाण ू चा ादभु व रोख यासाठी
नािशकरोड स.नं.2408(पै)+ 2418(पै) येथील
नवीन ॉसपीटल इमारती म ये कोरोना बािधत

गनावर उपचार करणेकामी कॉटसाठी मे ेसेस
परुिवणे.

460380 460380

13
नािशकपवु िव.िवभागातील डॉ.झाकीर हुसैन
हॉ पीटल येथील  ना.पवु उ र कोप-यातील
हॉ पीटलची मु य आस.सी.सी. कमान उतरिवणे.

495022 495022

14

कोिवडा-19 चा ादभु व रोख यासाठी ितबंधा मक
उपाय योजने अंतगत  डॉ.झाकीर हुसैन हॉ पीटल
आवाराता श़ेड उभारणे, बैठक यव था करणे,
सरु ा र कांसाठी कँबीन तयार करणे व इतर
अ याव यक दु तीची कामे करणे

998635 998635

15

कोिवडा-19 चा साथीचा सार रोखणेसाठी शासकीय
वसतीगहृ समाज क याण ऑिफस , नािशकपणुा
रोड व रामायण बंग या समोरील ी.जैन ओसवाल
बोड ग, नािशक संचिलत ी.रिसकलालजी
धारीवाल क या िव ालय येथील िवलगीकरण
क ासाठी अ याव यक साधन सामु ी परुिवणे.

494043 494043

16

कोरोना-19 या साथीचा सार रोखणेसाठी
वडाळागाव येथील धरकुल जवळील शहरी आरो य
क  िवलगीकरण क ासाठी दु ती िवषयक कामे
करणे.

406907 406907

17

कोरोना-19 या साथीचा सार रोखणेसाठी
डॉ.झाकीर हुसैन णालय कथडा येथे
अ याव यकत  दु ती िवषयक कामे करणे (मनपा

णालय व सतुीगहृ यांची दु ती करणे व
देखभाल करणे.

498530 406907

18
कोरोना-19 साथी या डॉ झाकीर हुसैन णालय येथे
अलगीकरण क ासाठी पाट शन, गेट, अ याव यक
दु ती िवषय कामे करणे

500000 500000

19 कोरोना-19 साथी या डॉ झाकीर हुसैन णालय येथे
अ याव यक  दु ती िवषयक कामे करणे. 500000 500000

20

कोरोना-19 या साथी या णासाठी नािशकपवु
िवभागातील डॉ.झाकीर हुसैन णालय येथील
अलगीकरण क  (कोरंटाईन वॉड) साठी आव यक
साधन सामु ी परुिवणे.

500000 500000

21

कोरोना या साथी या सार रोखणेसाठी नािशकरोड
िवभागातील िबटको हॉ पीटल शेजारील नवीन

णालय येथे कोरोना उपचार क  तयार करणेसाठी
अ याव यक साधन सामु ी परुिवणे

499850 499850
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')
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31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

74)  कोिवड-19 अनदुान (संगणक कोड नं. - 4074)
(र कम पये)

22

कोरोना या ादभु व रोखणेसाठी नािशक मनपा
ह ीतील डॉ.झाकीर हुसैन णालय, डॉ.वसंतराव
पवार वै िकय महािव ालय. व नािशकरोड
िवभागातील स.नं.240 (पै) 241(पै) येथील नवीन
हॉ पीटल इमारत येथे िल वीड ऑ सीजडन टकँ
बसिवणेकरीता फाऊंडेशन तयार करणे.

3660304 3660304

23

कोरोना या ादभु व रोखणेसाठी नािशकरोड
िवभागातील स.नं.240(पै) व 241(पै) येथील नवीन
हॉ पीटल इमारतीम ये करोनाबाधीत णांवर
उपचार करणेकामी आय.सी.य.ुक  काय वीत
करणेसाठी ऑ सीजन हँ यमु आिण एअर लाईन
टाकणे.

2947976 2947976

24 1652001668

नािशक महानरपािलकाCOVID-19  कोरोना िवषाणु
या साथरोगाचा ादभु व रोख यासाठी िविवध
उपयोजना समाज क याण हो टेल इमारत ं माक
A.B.C.D.E.F.G.H.I.K म ये पाणीपरुवठा िवषयक
सिुवधांची कामे करणे

299563 299563

25

COVID-19  कोरोना िवषाण ु या साथरोगाचा
ादभु व रोख यासाठी िविवध उपयोजना अंतगत

ना.रोड िवभागात मु तीधाम भ त िनवास इमारती व
मनपा शाळा ं .56 म ये पाणी परुवठा िवषयक
सिुवधा परुिवणे

396424 396424

26 2120002459

COVID-19  कोरोना िवषाण ु या साथरोगाचा
ादभु व रोख यासाठी िविवध उपयोजना अंतगत

ठ करडोम कोिवड केअर सटर येथील िव तु
उपकरणे व िव तु संच मांडणी संचलना करीता
मनु यबळ परुिवणे

252000 252000

एकूण 'अ' 27505038 27413415 0

1

कोरोना-19 या साथी या सार रोखणेसाठी
नािशकरोड िवभागातील स.नं.240 (पै) व 241 (पै)
येथील नवीन हॉ पीटल इमारतीम ये कोरोना बाधीत

णावर उपचार करणेकामी पिहला मजला , दसुरा
मजला आिण ितसरा मजला येथील 200 ब़ेडसाठी
अितिर त ऑ सीजन पाईप लाईन टाकणे.

2507751 1000000 1507751

एकूण 'ब' 2507751 1000000 1507751

1
कोिवड-19 अंतगत ितबंधा मक उपाययोजना
राबिवणतगत सावजिनक आरो य िवभागाकरीता
िविवध संगणकीय साही य परुिवणेबाबत

25,00,000 20,00,000 5,00,000

एकूण 'क' 2500000 2000000 500000

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
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कामाचे नांव
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('अ,ब,क,ड')
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2021-22 मधील 
अपे ीत खच

74)  कोिवड-19 अनदुान (संगणक कोड नं. - 4074)
(र कम पये)

1

कोरोना िवषाणचुा ादभु व रोख यासाठी
ितबंधा मक उपायोजना राबिवणतगत नागिरकां या
बोधनाकरीता Social Outreach मोहीम

राबिवणेकरीता त  सं थेची नेमणकु करणेबाबत

20,00,000 5,00,000 15,00,000

एकूण 'इ' 2000000 500000 1500000

एकूण ('अ ते इ') 34512789 30913415 3507751

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे
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अ.नं.

ई.आर.पी. ाकलन 
मांक / ERP 
Purchase 

Requisition No.

कामाचे नांव
िनिवदा र कम 
('अ,ब,क,ड')

ाकलन र कम ('इ')

01/12/2020 ते 
31/03/2021 पावेतो 

अपे ीत खच

2021-22 मधील 
अपे ीत खच

1

क  शासन परु कृत (DAY-NLUM) शहरी
बेघरांसाठी िनवारा (Scheme of Shelter for
Urban Homeless ) अंतगत स.नं. 288 (पै.),
आर ण . 103 (PA), औरंगाबाद रोड, नािशक
या मनपा या जागेत िनवारा शेड बांधणे.

20483380 6500000 2700000

एकूण 'अ' 20483380 6500000 2700000

1 िनरंक
एकूण 'ब' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'क' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'ड' 0 0 0

1 िनरंक
एकूण 'इ' 0 0 0

एकूण ('अ ते इ') 20483380 6500000 2700000

           ''ड' - भाग सिमती / महासभेचे मंजरूी ा त, तथािप िनिवदा िस द नाही अशी कामे

'इ' - मा यते तव न याने तािवत करावयाची कामे

'अ' - काय देश िद यानसुार य ात चालू असलेली कामे

75) दीनदयाळ अं योदय योजना - (संगणक कोड नं. - 4078)
(र कम पये)

'ब' - िनिवदा मंजरू आहे तथािप काय देश िनगिमत नाही  अशी कामे

'क'- िनिवदा िस द आहे तथािप अंितम िनिवदा मंजरूी ा त नाहीत अशी कामे
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मा. थायी सिमती 
ठराव 
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 नगरसिचव काय लय              नािशक महानगरपािलका, नािशक 
थायी सिमती ठराव 

सभा . 16 
िवषय . 666    ठराव . 666          िदनांक 17/02/2021 

454 
 

संदभ - आयु त साहेब यांचेकडील जा. /मनपा/173/2021 िदनांक 12.02.2021 चे प  
नािशक महानगरपािलके या सन 2020-2021 चे सधुारीत व सन 2021-2022 चे 

अंदाजप कासाठी थायी सिमतीची िवशेष सभा बधुवार िदनांक 17/02/2021 रोजी सकाळी 11:30 वाजता 
थायी सिमती सभागहृ येथे बोलिव यात आली होती. महारा  महानरगपािलका अिधिनयमाचे कलम 95 

अ वये मा.आयु तांनी दरवष  उ प न व खच यांचे अंदाज तयार क न ते मा. थायी सिमतीवर मंजुर 
करणेकामी सादर कर यात येते.  

मा.आयु तांनी सादर केलेले अंदाज व ताव िवचारात घेऊन थायी सिमतीने महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 96 अ वये अथसंक पीय अंदाजप क तयार करणे अिधिनयमातील 
तरतुदीनसुार बंधना मक व आव यक आहे. 

सदर सभेत मा.आयु तांनी िदनांक 17.02.2021 रोजी आव यक ती आकडेवारी व मािहती  
िनवेदनात सादर केलेली आहे. उपरो त आकडेवारी सोबत आयु तांनी यांचे िनवेदनाम ये ा प व पात 
मनपाचे उ प न माग व यापासनू िमळणारे उ प न यासह सिव तर मािहती िदलेली आहे.  

मा. आयु तांनी सादर केले या सन 2021-22 या मळु अंदाजप कात मा. थायी सिमतीने जमा व 
खच बाजतू सचुिवलेली वाढ खालील माणे. 

जमा बाज ूवाढ 
     ( पये लाखात) 

अ.नं लेखािशष 
संगणक 
कोड 
नंबर 

सन 2021-22 
मा.आयु तांचे 

अंदाज 

मा. थायी 
सिमतीने 

जमा बाजतू 
केलेली वाढ 

सन 2021-
22 मा. थायी 

सिमतीचे 
अंदाज 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 टे टग चाजस 1372 0.00 5.00 5.00 

2 मोिबलायझेशन ॲड हा स इंटरे ट 
(Interest) जमा 1374 0.00 5.00 5.00 

3 माट ीट लाईट एनज  से हग 5% 
मनपा उ प न 1373 0.00 125.00 125.00 

4 जािहरातीवरील कर व होिडग परवाना 
फी 1111 650.00 5000.00 5650.00 

5 

इमारत, गाळे, खु या जागा ि िमयम 
मोबदला, ह तांतरण फी, पालीका 
बाजार, क ट मनस सह इ. पासनुचे 
उ प न 

1123 2250.00 5090.00 7340.00 

6 मनपा भुखंड बी.ओ.टी. त वावर देणे 1296 50.00 10000.00 10050.00 
7 िवकास शु क 1137 24000.00 20000.00 44000.00 

 मा. थायी सिमतीने जमा बाजतू 
केलेली एकूण वाढ  26950.00 40225.00 67175.00 
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खच बाजू वाढ 
     ( पये लाखात) 

अ.
नं. लेखािशष 

संगणक 
कोड 
नंबर 

सन 2021-22 
मा.आयु तांचे 

अंदाज 

मा. थायी 
सिमतीने खच 
बाजतू केलेली 

वाढ 

सन 2021-22 
मा. थायी 
सिमतीचे 
अंदाज 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      

भाग िवकास िनधी खच 
1 भाग िवकास िनधी 5050 3810.00 5080.00 8890.00 

एकूण 3810.00 5080.00 8890.00 
      

भांडवली खच 
1 पथिदप िव तुीकरण 2576 600.00 1130.00 1730.00 
2 इमारत िव तुीकरण 2578 150.00 10.00 160.00 
3 इमारत बांधणे 2584 1500.00 1150.00 2650.00 
4 र ते बांधणे 2585 21000.00 4540.00 25540.00 
5 सावजनीक शौचालये 2586 350.00 125.00 475.00 
6 पुल व सांडवे बांधणे 2587 1800.00 425.00 2225.00 

7 आयलडँ बांधणे मह वाचे र ते सशुोभीत 
करणे / रिववार कारंजासह 2588 200.00 20.00 220.00 

8 मशान भुमी बांधणे व पुरक सािह य 
खरेदी 2589 800.00 30.00 830.00 

9 पुतळे 2593 165.00 50.00 215.00 
10 जिमन संपादन (मनपा अंतगत) 2595 12700.00 13500.00 26200.00 

11 
उ ान िवकास (खु या जागा संर णासह) 
/ कुसमुा ज उ ान / गोदापाक / इतर 
उ ान िवकास 

2596 1300.00 1130.00 2430.00 

12 पािलका बाजार / हॉकस झोन / खोका 
माकट 2600 500.00 10.00 510.00 

13 पाणी पुरवठा यव थापन - अ) निवन 
िवतरीका टाकणे 2604 4000.00 70.00 4070.00 

14 पाणी पुरवठा यव थापन - क प 2605 5000.00 20.00 5020.00 
15 मलिनःसारण यव थापन - मलवािहका 2608 6500.00 130.00 6630.00 
16 जलिनःसारण यव था 2613 800.00 70.00 870.00 

17 पाणी पुरवठा यव थापन - ब) जु या 
िवतिरका बदलणे 2680 500.00 10.00 510.00 

18 पथिदप देखभाल 2707 1150.00 10.00 1160.00 
19 खु या जागांचे संर ण करणे 2757 550.00 750.00 1300.00 

20 
णालय यव थापन - निवन उपकरणे 

व सािह य खरेदी करणे / मॉिल यलुर 
डाय नॉ टीक रेफरे स लबॅॉरेटरी सह 

2861 800.00 400.00 1200.00 

21 जिमन संपादन ( सह थाकरीता) 2899 3800.00 5000.00 8800.00 

22 मनपा मा यिमक िव ालय करीता वतं  
इमारत बांधणे 5003 500.00 210.00 710.00 

23 ीन जीम सािह य बसिवणे 5044 60.00 1070.00 1130.00 
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     ( पये लाखात) 

अ.
नं. लेखािशष 

संगणक 
कोड 
नंबर 

सन 2021-22 
मा.आयु तांचे 

अंदाज 

मा. थायी 
सिमतीने खच 
बाजतू केलेली 

वाढ 

सन 2021-22 
मा. थायी 
सिमतीचे 
अंदाज 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

24 अ नरोधक यं णा, वॉटर युिरफायर 
बसिवणे व देखभाल दु ती 7079 50.00 100.00 150.00 

एकूण 64775.00 29960.00 94735.00 
      

महसलुी खच 
1 जािहरात व िस ी 2334 250.00 100.00 350.00 
2 घनकचरा वाहतुक 2428 4600.00 50.00 4650.00 
3 र ते दु ती 2472 3000.00 10.00 3010.00 
4 जलिनःसारण यव था दु ती 2573 300.00 10.00 310.00 
5 उ ान देखभाल 2730 600.00 50.00 650.00 
6 मशान भुमी दु ती 2864 300.00 10.00 310.00 
7 आक मक खच 5010 5.00 10.00 15.00 
8 ीन जीम सािह य दु ती 5045 1.00 200.00 201.00 
9 जे ठ नागिरक धोरण राबिवणे 5086 25.00 10.00 35.00 

10 माट ीट लाईट एनज  से हग ए ो 
िनधी - मनपा िह सा 5107 0.00 5.00 5.00 

एकूण 9081.00 455.00 9536.00 
 

राखीव बाबी भांडवली खच 

1 मागासवग य व यां/ भागामधील थाप य 
यव थापन िवषयक िवकास काम े 5058 1500.00 410.00 1910.00 

2 मागासवग य व यां/ भागामधील पाणी 
पुरवठा यव थापन िवषयक िवकास काम े 5059 950.00 60.00 1010.00 

3 
मागासवग य व यां/ भागामधील 
मलिन सारण यव थापन िवषयक िवकास 
कामे 

5060 650.00 30.00 680.00 

4 मागासवग य व यां/ भागामधील िव तु 
यव थापन िवषयक िवकास काम े 5061 250.00 50.00 300.00 

5 मागासवग य व यां/ भागामधील उ ान 
यव थापन िवषयक िवकास काम े 5062 350.00 25.00 375.00 

6 मिहलां व बालकांसाठी थाप य 
यव थापन िवषयक िवकास काम े 5070 1200.00 70.00 1270.00 

7 

निवन ि डांगणे/िविवध खेळांचे इनडोअर 
व आऊटडोअर 
टेडीय स/ यायामशाळा/जॉग ग ॅ स इ. 

िवकिसत करणे 

5075 2700.00 3900.00 6600.00 

एकूण 7600.00 4545.00 12145.00 
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     ( पये लाखात) 

अ.
नं. लेखािशष 

संगणक 
कोड 
नंबर 

सन 2021-22 
मा.आयु तांचे 

अंदाज 

मा. थायी 
सिमतीने खच 
बाजतू केलेली 

वाढ 

सन 2021-22 
मा. थायी 
सिमतीचे 
अंदाज 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
राखीव बाबी महसलुी खच 

1 
मिहलां व बालकांसाठी िवकिसत 
केले या िमळकत ची थाप यिवषयक 
देखभाल व दु ती 

5069 450.00 10.00 460.00 

एकूण 450.00 10.00 460.00 
      

एकूण खच 85716.00 40050.00 125766.00 
 

भाग िवकास िनधी खच 
  ( पये लाखात) 

संगणक 
कोड कामाचे नांव तरतदु र कम 

5050 भाग .1-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .1-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .1-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .1-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .2-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .2-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .2-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .2-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .3-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .3-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .3-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .3-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .4-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .4-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .4-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .4-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .5-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .5-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .5-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
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  ( पये लाखात) 
संगणक 
कोड कामाचे नांव तरतदु र कम 

5050 भाग .5-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .6-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .6-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .6-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .6-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .7-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .7-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .7-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .7-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .8-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .8-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .8-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .8-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .9-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .9-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .9-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .9-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .10-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .10-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .10-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .10-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .11-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .11-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .11-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .11-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .12-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .12-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .12-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
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  ( पये लाखात) 
संगणक 
कोड कामाचे नांव तरतदु र कम 

5050 भाग .12-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .13-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .13-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .13-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .13-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .14-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .14-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .14-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .14-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .15-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .15-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .15-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .16-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .16-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .16-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .16-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .17-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .17-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .17-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .17-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .18-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .18-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .18-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .18-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .19-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .19-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .19-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
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5050 भाग .20-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .20-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .20-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .20-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .21-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .21-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .21-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .21-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .22-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .22-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .22-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .22-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .23-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .23-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .23-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .23-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .24-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .24-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .24-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .24-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .25-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .25-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .25-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .25-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .26-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .26-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .26-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .26-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
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5050 भाग .27-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .27-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .27-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .27-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .28-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .28-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .28-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .28-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .29-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .29-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .29-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .29-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .30-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .30-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .30-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .30-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 भाग .31-अ म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .31-ब म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .31-क म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 
5050 भाग .31-ड म ये भाग िवकास कामे करणे. 40.00 

 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  
   

5050 वकृत सद य – 1 40.00 
 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे.  

5050 वकृत सद य – 2  
 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे. 40.00 

5050 वकृत सद य – 3  
 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे. 40.00 

5050 वकृत सद य – 4  
 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे. 40.00 

5050 वकृत सद य – 5  
 र ते,पाणी पुरवठा,बांधकाम,उ ान व भाग इतर िवकास कामे करणे. 40.00 
 एकूण 5080.00 
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2576 . . 02 मधील मानरु माडसांगवी िशव रोड येथे पथदीप सिुवधा करणे. 50.00 

2576 नािशक मनपा प चम िवभाग . . 7 मधील िविवध भागांत िव तु िवषयक 
कामे करणे. 10.00 

2576 सातपरू . .08 मधील जुने सडलेले पोल बदलनू निवन िव तु पथिदप 
टाकणे. 10.00 

2576 
नामनपा . . 09 मधील िमक नगर, िशवाजीनगर, धम जी कॉलनी, 

वुनगर, मोतीवाला कॉलेज परीसर इ. भागात िव तु पोल बसिवणे तसेच 
जुने िव तु पोल बदलणे. 

10.00 

2576 . .10 मधील िविवध िठकाणी पथिदप सोय करणे. 10.00 

2576 नािशक पुव िवभाग . .16 मधील सोनजे नगर येथे पथिदप बसिवणे व 
खराग िठकाणी निवन िव तु पोल बसिवणे. 10.00 

2576 िविवध िठकाणी जीण, खराब, गंजलेले िव तु पोल बदलणे. 10.00 
2576 मनपा निवन नािशक . .29 मधील िविवध िठकाणी पथिदप पोल उभारणे. 10.00 

2576 मनपा निवन नािशक . .29 मधील िविवध िठकाणी पथिदप यव था 
करणे. 10.00 

2576 नािशक मनपा ह ीत पुव िवभागात िविवध िठकाणी पथिदप िव तुीकरण 
करणे. 166.00 

2576 नािशक मनपा ह ीत प चम िवभागात िविवध िठकाणी पथिदप िव तुीकरण 
करणे. 166.00 

2576 नािशक मनपा ह ीत पंचवटी िवभागात िविवध िठकाणी पथिदप िव तुीकरण 
करणे. 167.00 

2576 नािशक मनपा ह ीत नािशक रोड िवभागात िविवध िठकाणी पथिदप 
िव तुीकरण करणे. 167.00 

2576 नािशक मनपा ह ीत सातपुर िवभागात िविवध िठकाणी पथिदप िव तुीकरण 
करणे. 167.00 

2576 नािशक मनपा ह ीत निवन नािशक िवभागात िविवध िठकाणी पथिदप 
िव तुीकरण करणे. 167.00 

2578 केके वाघ शेजारील मनपा ीडा संकुल येथे िव तुीकरण व अ नशामन 
यव था करणे. 10.00 

2584 . . 01 मधील हस ळ येथे मनपाने बांधले या सावजिनक वाचनालयास 
वरचा मजला बांधणे. 50.00 

2584 भाग .3 (ड) मधील िहरावाडी येथे म.न.पा. या जागेत अ यािसका 
बांधणे. 10.00 

2584 . .04 मधील व े वरी नगर येथे घरकुल योजना राबिवणे. 1000.00 

2584 भाग .5 मधील स ह नं. 78 दतमंिदर उ ानातील योगा हॉलला टोअर 
म बांधणे. 10.00 

2584 . . 6 मधील कृ णनगर हनमुानवाडी येथे र यात येणारी मोरी काढून 
निवन बांधणे. 10.00 

2584 नामनपा . . 09 मधील िमक नगर, िशवाजीनगर, धम जी कॉलनी, 
वुनगर, मोतीवाला कॉलेज परीसर इ. भागात सभामंडप बांधणे. 10.00 

2584 नािशक पवू िवभागातील . .14 मधील घास बाजार येथील मनपा शाळेस 
आर.सी.सी.सरु ण भत बांधणे. 10.00 
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2584 भाग .15 मधील स.न.496 एफ.पी. . 24 येथे अ यािसका बांधणे. 10.00 

2584 पंचक येथील मनपा शाळेस िविवध सां कृितक काय मांसाठी ससु ज 
सभागहृ बांधणे. 10.00 

2584 ना.रोड . . 22 मधील देवळाली गाव येथील अ णाभाऊ साठेनगर येथील 
सामािजक सभागहृ नतुिनकरण करणे. 10.00 

2584 नािशक महानगरपािलका े ातील अशोक तंभ येथील राणी ल मीभवन येथे 
िविवध िवकास कामे करणे. 10.00 

2584 . .31 मधील पाथड  राजवाडा येथे बहुउ ेिशय सां कृितक क  बांधणे. 10.00 
2585 नािशक महानगरपािलका ह ीतील हस ळ ते वरवंडी गाव र ता करणे. 100.00 
2585 बोरगड परीसरातील र यांचे खडीकरण, डांबरीकरण करणे. 200.00 
2585 हस ळ परीसरातील र यांचे खडीकरण, डांबरीकरण करणे. 200.00 

2585 जुईनगर, ओमकार नगर व इतर परीसरातील र यांचे खडीकरण, 
डांबरीकरण करणे. 300.00 

2585 िनसग नगर व इतर परीसरातील र यांचे खडीकरण, डांबरीकरण करणे. 300.00 
2585 कलानगर व इतर परीसरातील र यांचे खडीकरण, डांबरीकरण करणे. 250.00 

2585 . . 01 मधील उविरत र यांचे खडीकरण, अ तरीकरण व डांबरीकरण 
करणे. 500.00 

2585 . . 02 मधील मानरु माडसांगवी िशव रोड येथे र ता तयार करणे. 50.00 

2585 नािशक मनपा पंचवटी िवभागातील . . 6 मधील मखमलाबाद गावा या 
मशानभुमी या दो ही बाजनेू र ता खडीकरण क न डांबरीकरण करणे. 500.00 

2585 . . 01 मधील जुना सायखेडा रोड, िशवरोड व पंचक एस टी पी रोड, डी पी 
रोड डांबरीकरण करणे. 50.00 

2585 . .2 आडगाव मधील मेडीकल फाटा ते शदे व ती पयत डांबरीकरण 
करणे. 10.00 

2585 भाग .3 (ड) मधील िहरावाडी कॅनल ते व.िमनाताई ठाकरे टेडीयम 
पयतचा मु य र ता का ँ ीटीकरण सहीत पाथवे तयार करणे. 10.00 

2585 
भाग .3 (ड) मधील ि मतु  नगर, गणे कॉलनी, मौनिगरी सोसायटी, 

मौनिगरी कॉलनी, सावता माळी नगर, िहरावाडी येथे पावसाळी पाईप लाईन 
सहीत सव कॉलनी र ते का ँ ीटीकरण करणे. 

10.00 

2585 

भाग .3 (ड) मधील बलराम नगर, गु  गो वद सग कॉलनी, मोद 
महाजन उ ान मागील पिरसर, सर वती नगर, च धर नगर, शांती िनकेतन 
कॉलनी, साई नगर, श ती नगर, िहरावाडी, िशवकृपा नगर, िस दे वर नगर, 
गोपाळ नगर, िशवम नगर आिद कॉलनी पिरसरातील र ते डांबरीकरण व 
अ तीकरण करणे. 

10.00 

2585 . .4 मधील राजमाता मंगल काय लय तलाठी कॉलनी येथनू व े वरी येथे 
येणारा डी पी रोड िवकसीत करणे. 500.00 

2585 . .4 मधील गुंजाळ नगर पुल ते निवन माकट याड पयत मु य रग रोड 
सह िवकसीत करणे. 500.00 

2585 . . 5 मधील जाणता राजा कॉलनी वाघ मळा भ साळी मळा िव ल 
मीणी मंगल काय लय परीसरात साईडप ांना पे हर लॉक बसिवणे. 10.00 

2585 . . 5 मधील कुमावत नगर परीसरात साईडप ांना पे हर लॉक 
बसिवणे. 10.00 

2585 . . 6 मधील रामनगर हनमुानवाडी मोरे मळा गुंजाळ व ती र ता 10.00 
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का ँ ीटीकरण करणे. 

2585 . . 6 मधील हनमुान वाडी मु य र ता ते ीकृ णनगर जं शन पयत 
का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 नािशक मनपा प चम िवभाग . . 7 मधील िविवध र यांचे व ग ली 
बोळ चे का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 नािशक मनपा प चम िवभागातील आसाराम बाप ूपुल, सयुोजीत येथील 18 
कवा 30 मीटर डी.पी. रोड बसिवणे. 200.00 

2585 सातपरू . .08 मधील िविवध र ते का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 सातपरू . .08 मधील पाईप लाईन रोड िस नल पासून िरलाय स पे ोल 
पंपापयतचा र ता ं दीकरण क न डांबरीकरण करणे. 10.00 

2585 सातपरू िवभागातील . . 09 मधील पाथ पलेॅस ते गंगासागर नगर 
परीसरातील र याचे डांबरीकरण करणे. 10.00 

2585 सातपरू िवभागातील . . 09 मधील तुळजा भवानी मंिदर परीसरातील 
र यांचे डांबरीकरण करणे. 10.00 

2585 सातपरू िवभागातील . . 09 मधील गुंठेवारी ते उ वल सोसा. ते गाय ी 
वीट पयतचा र यांचे डांबरीकरण करणे. 10.00 

2585 नामनपा . . 09 मधील िमक नगर, िशवाजीनगर, धम जी कॉलनी, 
वुनगर, मोतीवाला कॉलेज परीसर इ. भागात र यांचे का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 . .10 मधील पपळगाव बहुला गावठाण मधील र ते का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 . .10 मधील पपळगाव बहुला िचखली व खांडकीरोड परीसरातील र ते 
डांबरीकरण करणे. 10.00 

2585 . .10 मधील अशोकनगर, भाजीमाकट संभाजीनगर शदेमळा परीसरातील 
र ते ं दीकरणे क न साईडप ी तयार करणे. 10.00 

2585 . .10 मधील िव वासनगर पवार संकुल परीसरातील र ते ं दीकरण 
क न साईडप ी तयार करणे. 10.00 

2585 . .10 मधील राधाकृ ण नगर परीसरातील र ते ं दीकरणे क न 
साईडप ी तयार करणे. 10.00 

2585 

. .10 मधील अशोकनगर ते गणपती मंिदर हा मु य र ता तसेच 
गणेशनगरी परीसर,नागरे चौक परीसर येथील सव अंतगत र ते याच माणे 
संभाजीनगर येथील दि णमखुी हनमुान मंिदर यादव नगरी जसवंत नगरी 
आदी परीसरात र या या दतुफ  पे हर लॉक बसिवणे. 

10.00 

2585 
नािशक मनपा प चम िवभाग . . 10 मधील गट नं.216, 31ब/1 ते 4 
िव वास नगर, बोलकर हलॅी पोिलस चौकी, पपळगाव बहुला िशवार व 
अशोकनगर पिरसरातील र ते का ँ ीटीकरण करणे. 

10.00 

2585 

नािशक मनपा सातपरू िवभाग . . 11 मधील मळे पिरसरातील र ते व 
पिरसरातील गोर नाथ मळा, पानवाट मळा, दादोबा र ता, शेरीचा र ता, जुनी 
अंबड वाट व इतर िविवध भागातील िविवध र ते खडीकरण क न 
डांबरीकरण करणे. 

200.00 

2585 
नािशक मनपा सातपरू िवभाग . . 11 मधील सातपरू कॉलनी येथील घर 

. 255 घरासमोरील र ता, घर . 2113 घरासमोरील र ता, दि णमुखी 
हनमुान मंिदरासमोरील र ता तसेच इतर िविवध र ते का ँ ीटीकरण करणे. 

50.00 

2585 नािशक मनपा सातपरू िवभाग . . 11 मधील सातपरू गावठाण भागातील 
र ते का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 
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2585 
नािशक पुव िवभागातील . .14 मधील बागवानपुरा, काझीपुरा, 
मलुतानपुरा, खडकाळी, िभमवाडी, काळे चौक पिरसरातील गटारी दु त 
क न र याचे का ँ ीटीकरण करणे. 

10.00 

2585 नािशक पवू िवभागातील . .14 मधील फाळके रोड ते भ काली पोिलस 
टेशनकडे जारणा-या र याचे का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 नािशक पुव िवभागातील . .14 मधील वडाळा नाका,रेणकूा नगर,नागसेन 
नगर पिरसरातील र यांचे का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 नािशक पुव िवभाग . .16 मधील पंचशीलनगर, इंिदरा गांधीनगर, 
राहुलनगर परीसरांतील गटारी दु त क न र यांचे का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 
नािशक पुव िवभाग . .16 मधील आंबेडकर वाडी, समतानगर, 
िभमश तीनगर, वैदवुाडी, परीसरांतील भुगयो िवभाग व पाणी पुरवठा 
िवभागाने तोडले या का ँ ीट र यांची दु ती करणे. 

10.00 

2585 
नािशक पुव िवभाग . .16 मधील सोनजेनगर, काठेनगर, रामदास 
वामीनगर, शांतीपाक, िशवाजीनगर, बोधलेनगर, िदपनगर परीसरांतील 

र यांचे डांबरीकरण करणे. 
10.00 

2585 नािशक पुव िवभाग . .16 मधील आगरटाकळी ते गांधीनगर 24 मी. डी. 
पी. र यांचे डांबरीकरण करणे. 10.00 

2585 नािशक पुव िवभाग . .16 मधील समतानगर परीसरांतील का ँ ीट र यांचे 
ं दीकरण करणे. 10.00 

2585 नािशक पुव िवभाग . .16 मधील पगारे मळा नंदनवन कॉलनी परीसरातील 
र यांचे खडीकरण क न का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 नािशक पुव िवभाग . .16 मधील सोनजे नगर मधील िभमश ती नगर 
आगार टाकळीकडे जाणा या मु य र यांचे का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 शिनमंदीर ते िढकलेनगर र ता (पंचक िशव रोड) मॉडेल रोड हणनू िवकिसत 
करणे. 10.00 

2585 जुनी पवारवाडी येथील अंतगत र ते का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 
2585 जुना सायखेडा रोडचे अ तरीकरण करणे. 10.00 

2585 ऐ वय  पाक रो हाउस, एकता कॉलनी इ. नवव यांमधील र यांवर 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 10.00 

2585 

भाग 18 मधील पंजाब कॉलनी, गजानन नगर, ीराम नगर, के पाटील 
नगर, राहूल नगर, हदश ती नगर, वाघे वरी नगर, िवदयतू नगर, हनमुान 
नगर, िचतरंजन कॉलनी, िवदया नगरी, ि मतु नगर, टाकेकर वसाहत इ. 
कॉलनी अंतगत डांबरी र यांचे अ तरीकरण करणे. 

10.00 

2585 
भाग 18 मधील मनपा आरि त जागा (भ य हाईटस, िवमलनगर, वाघे वरी 

मंदीर, जागतृी नगर इ.) संरि त कर या या दृ टीने चेन लग फे सग करणे व 
मु म टाकून सपाटीकरण करणे.  

10.00 

2585 रवी शंकर माग आयलडँ ते नासड  नदी पलू रॉयल कॉलनी पयत 18 मी. 
पखाल रोड पणू मतेने िवकिसत करणे. 10.00 

2585 नािशक पुना र ता ते वडाळा चौफुली मा ती मंिदर पयत जागा उपल ध ते 
नसुार र याचे ं दीकरण व डांबरीकरण करणे. 10.00 

2585 इंिदरानगर बोगदा पासनू टागोर नगर पयत 30 मी डी पी लक रोड बनिवणे. 10.00 

2585 िशवाजी वाडी ते छान हॉटेल पावेतो (मुंबई आ ा रोड पयत) 30 मी डी पी 
लक रोड बनिवणे. 10.00 
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2585 
. .24 मधील कमयोगी नगर पिरसर स.नं.966/पाट मधील मंजुर अंितम 

लेआऊट मांक एलएनडी/ड लु/66 िद.04/05/1999, एलएनडी/ड लु/67 
िद. 04/05/1999 मधनु जाणा-या ना यावर पुल बांधनु र ता तयार करणे. 

10.00 

2585 भाग मांक 24 मधील मु य व अंतगत र ते डांबरीकरण करणे. 10.00 

2585 नािशक मनपा निवन नािशक िवभागातील . . 25 मधील पेठे महािव ालय 
ते पवन नगर, तोरणा नगर हाया पवन नगर र ता ा ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 नािशक मनपा निवन नािशक िवभागातील . . 25 मधील इतर र ते 
ा ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 भाग मांक 25 मधील मु य व अंतगत र ते डांबरीकरण करणे. 10.00 

2585 
नािशक मनपा निवन नािशक िवभागातील . . 28 मधील उप  नगर, 
मािणक नगर, इ छामणी कॉलनी येथील खराब झालेले र ते न याने 

ा ँ ीटीकरण करणे. 
10.00 

2585 
नािशक मनपा निवन नािशक िवभागातील . . 28 मधील महाजन नगर, 
जय हद कॉलनी, गणेश कॉलनी, ओम कॉलनी, कोमल कॉलनी, कोमल 
नगर, अंिबका नगर येथील र ते ं दाकरण क न डांबरीकरण करणे. 

10.00 

2585 . .29 मधील मनपा वसाहत टेट बकँ चौपाटी ते िशवनेरी चौक वामी 
िववेकानंद नगर पावेतो र ता तयार करणे. 10.00 

2585 . .29 मधील मनपा वामी िववेकानंद चौक ते जीवदानी लोअर मील 
पावेते पावेतो र ता तयार करणे. 10.00 

2585 मनपा निवन नािशक . .29 मधील ओम वीट ते बु दिवहार पावेतोचा 
र ता डांबरीकरण करणे. 10.00 

2585 मनपा निवन नािशक . . 29 मधील जनता िव ालय ते महादेव मंिदर 
पावेतो र ता का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 मनपा निवन नािशक . .29 मधील बु दिवहार ते महागणपती मंिदर 
पावेतोचा र ता साईडप ी खडीकरण क न िवकिसत करणे. 10.00 

2585 मनपा निवन नािशक . .29 मधील िशवपुरी चौकातील र ते का ँ ीटीकरण 
करणे. 10.00 

2585 मनपा निवन नािशक . .29 मधील जनता िव ालय ते महादेव 
मंिदरापयतचा र ता का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 मनपा निवन नािशक . .29 मधील भगत सग चौक, लोकमा य नगर 
पिरसर र ते का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 मनपा निवन नािशक . .29 मधील साईबाबा नगर, घुगे मळा पिरसर र ते 
का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 मनपा निवन नािशक . .29 मधील तोरणा नगर आनंद नगर र ते 
का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 मनपा निवन नािशक . .29 मधील आदश नगर पिरसरातील र ते 
का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 मनपा निवन नािशक . .29 मधील मचट बकँ ते आर आर पाटील 
िगरणीपावेतो र ता का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

2585 

नािशक महानगरपािलका भाग .29 मधील भगत सग चौक, शांती चौक 
परीसर, आनंदनगर परीसर, साईबाबा नगर परीसर, लोकमा य नगर परीसर, 
राजर न नगर परीसर घुगे मळा परीसर, िहरे शाळे समोरील र ता या 
परीसरांतील र ते का ँ ीटीकरण करणे. 

10.00 
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2585 . .31 मधील स ाट वीट, राजीव नगर कॉनर ते आिद य हॉल पयतचा 18 
मी डी पी रोड खडीकरण क न डांबरीकरण करणे. 10.00 

2586 . . 02 मधील मानरु माडसांगवी िशव रोड येथे साव. शौचालय बांधणे. 50.00 
2586 . . 01 मधील िशवाजीनगर गलुमोहर नगर येथे व छतागहृ बांधणे. 10.00 
2586 . . 01 मधील केतकी सोसा. चैत य अपाटमट जवळ शौचालय बांधणे. 15.00 

2586 . .10 मधील पपळगाव बहुला येथील शाळेलगत मिहलांसाठी शौचालय 
बांधणे. 10.00 

2586 . .18 मधील मनपा शाळा . 49 मधील िव ाथ  / िव ाथ नी करीता 
वेगवेगळे शौचालय बांधणे. 10.00 

2586 पवारवाडी येथे सावजिनक व छतागहृ बांधणे. 10.00 

2586 जॉ गग ॅक, ीडा संकुल मैदान, कमोद नगर उ ान, वरद िवनायक नगर 
हॉल, कुकुकर नगर उ ान येथे मिहला व पु ष शौचालय बांधणे. 10.00 

2586 . .31 मधील मनपा या नवर न कॉलनी येथील ओपन पेस म ये 
शौचालय बांधणे. 10.00 

2587 
नािशक मनपा पंचवटी िवभाग मधील हस ळ िशवारातील स.न. 197/1 ते 
10, 198, 199/1 +200 + 201 जवळील 18 मी. व 12 मी. अॅ ोच र यावर 
असले या पापाडी ना यावर बॉ स कईट बांधणे. 

75.00 

2587 नािशक मनपा पंचवटी िवभाग . . 1 मधील शरदचं  पवार माकट याड 
समोर पेठ रोड येथे उ ाण पुल बांधणे. 100.00 

2587 नािशक मनपा पंचवटी िवभाग . . 1 मधील व े वर झोपडप ी दडोरी 
नाका येथे उ ाण पुल बांधणे. 100.00 

2587 भाग .5 मधील गंगापुर डा या काल या वरील पुल ं दीकरण करणे. 10.00 

2587 सातपरू . .08 मधील गणेश पाटील यां या घरापासनू गंगापरू रोड पयत 
आर सी सी िरटे नग वॉल उभारणे. 10.00 

2587 सातपरू . .08 मधील आनंदव ली मंडिलक वाडा ते पाटील ने ट वा याय 
क ापयत आर सी सी िरटे नग वॉल उभारणे. 10.00 

2587 . .10 मधील पपळगाव बहुला वासळी रोड येथे िसडीवक बांधणे. 10.00 

2587 . .10 मधील पपळगाव बहुला शाळेलगत नासड  नदीस िरटे नग वॉल 
बांधणे. 10.00 

2587 . .10 मधील खांडकी र यास ना यालगत िरटे नग वॉल बांधणे. 10.00 

2587 जाचकमळा, लवटेमळा, िमिलटरी ह ीपासनू वाहनारा पावसाळी नाला 
जयभवानीरोड पयत बॉ स क हट बांधणे. 10.00 

2587 ना.रोड . . 22 मधील देवळाली गाव येथील वालदेवी नदीवर पादचारी पुल 
उभारणे. 10.00 

2587 क पत  नगर येथे समांतर नाला बांधणे. 10.00 

2587 JMCT कॉलेज ते अशोक कूल पखाल रोड पावसाळी ना यास संर क 
भत बांधणे. 10.00 

2587 नािशक पुव िवभागात इंिदरानगर जॉ गग ॅक पासनु टेट बकँ कॉलनी पयत 
(गजानन महाराज मंिदर बाजनेू) नाला बंिद त करणे. 10.00 

2587 नािशक पवू िवभागातील िशवाजी वाडी येथील नासड  नदीवर समांतर पुल 
बांधणे. 10.00 

2587 . .24 मधील स.नं. 777 मधनू 776/1 कडे जाणा-या 9 मी. र यावरील 
ना यावर 6 मी. ं दीचा व दि ण उ र लांबीचा पुल बांधणे. 10.00 
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2587 

. .24 मधील कमयोगी नगर पिरसर स.नं. 996 पाट मधील मंजुर अंितम 
ले- मांक एलएनडी/ड लु/66 िद. 04/05/1999 एलएनडी/ड लु/67 
िद.04/05/1999 मधनू जाणा-या ना यास बॉ स जाणा-या आऊट व नाला 
बांधणे. 

10.00 

2587 
नािशक मनपा निवन नािशक िवभागातील . . 25 मधील नासड  नदीची 
िरटे नग वॉल बांधणे, RCC कवा गिॅलयन वॉल तयार क न संर ण भत 
बांधणे. 

10.00 

2588 राजराजे वरी चौक येथे पदपथ/ पे हर लॉक या साहयाने जेहान सकल या 
धत वर सशुोिभकरण करणे. 10.00 

2588 रवी शंकर माग आयलडँ, अशोका माग व इतर चौक सशुोभीकरण करणे. 10.00 

2589 सातपरू . .08 मधील गंगापरू गाव मु लीम ध मय बांधवांसाठी असले या 
क थानात पे हर लॉक बसिवणे. 10.00 

2589 . .10 मधील पपळगाव बहुला येथील दशि या िवधी व पडदान करीता 
घाट बांधणे व परीसर सशुोिभकरण करणे. 10.00 

2589 
ी. िशवछ पती िशवाजी महाराज चौक व पुतळा पिरसराचे सशुोिभत करणे, 

दसक पंचक मशानभमूी येथे दु ती व आव यक सिुवधा पुरिवणे / बेड 
सं या वाढिवणे. 

10.00 

2593 . .10 मधील रा य कमचारी वसाहत (अशोक नगर) येथील उ ानाम ये 
छ पती िशवाजी महाराज यांचा पुण कृती पुतळा बसिवणे. 10.00 

2593 नािशक पुव िवभाग . . 16 मधील मनगर येथील वामी समथ 
क ाशेजारील मोकळया जागेत संिवधान तंभ उभा न पाक तयार करणे. 10.00 

2593 नािशक पुव िवभाग . . 16मधील उपनगन माकट समोरील ओपन पेस 
म ये संिवधान तंभ उभारणे. 10.00 

2593 िच पटमहष  दादासाहेब फाळके यांचे ज मशता दी वष िनिम  पुण कृती 
पुतळा उभारणे. 10.00 

2593 नािशक पंचवटी िवभागातील परशरुाम पुिरया पाक येथे महाराणा ताप यांचा 
पुण कृती अ वा ढ पुतळा उभारणे. 10.00 

2595 नािशक मनपा े ातील जिमन मनपा अंतगत संपादन करणे.  13500.00 

2596 
नािशक मनपा पंचवटी िवभाग मधील हस ळ िशवारातील स.नं. 197/1 ते 10 
+ 198 + 199/1 + 200 + 201 मधील असले या मनपा या औपन पेसम ये 
अ ावत उ ान व अ ावत ई-लिनग अ यािसका िवकसीत करणे. 

500.00 

2596 नािशक मनपा पंचवटी िवभाग मधील िकशोर सयुवंशी माग वर असले या 
िजजामाता उ ानाचे नतुनीकरण करणे. 200.00 

2596 
भाग .3 (ड) मधील स ह नं.192 येथील म.न.पा. या मोक या जागेत 

चन लक फेन सग, पाथवे व जे ठ नागरीकांसाठी अदयावत िव ं गळा क  
बांधणे. 

10.00 

2596 भाग . 3 (ड) मधील िशवकृपा नगर येथील उ ानाचे दु ती क न 
नतुणीकरण करणे. 10.00 

2596 भाग .3 (ड) मधील गुंजाळबाबा नगर, पारेख िनवास येथे स ह नंबर 172 
अ ावत उ ान िवकिसत करणे. 10.00 

2596 
भाग .3 (ड) मधील श ती नगर येथील स ह नंबर 192 येथे, ल मी नगर 

शारदा सोसायटी येथे, िस दे वर नगर स ह नंबर 203 येथे अ ावत उ ान 
िवकिसत करणे. 

10.00 



 नगरसिचव काय लय              नािशक महानगरपािलका, नािशक 
थायी सिमती ठराव 

सभा . 16 
िवषय . 666    ठराव . 666          िदनांक 17/02/2021 

469 
 

  ( पये लाखात) 
संगणक 
कोड नं. कामाचे नाव तरतूद र कम 

2596 

भाग .3 (ड) मधील िवधाते नगर, िशवम नगर, मोकळ बाबा नगर, संत 
जनादन वामी नगर, श ती नगर, मोहतारा गाडन, ि रसागर कॉलनी, 
महाल मी नगर येथील उ ानाची अ यंत दरुाव था झाले या उ ानाची 
अनषंुगीक कामे करणे व उ ान िवकिसत करणे. 

10.00 

2596 
भाग .3 (ड) मधील बलराम नगर, गायधनी, िशरसाठ यांचे घरा समोरील 

म.न.पा.चे ओपन पेसम ये जॉग ग ॅक सहीत अ ावत उ ान िवकिसत 
करणे. 

10.00 

2596 . . 5 मधील जुने शदे नगर नािशक स.नं.83 पै येथील उ ानात लॉन, 
शोिभवंत रोपे बसिवणे, वॉल क पाऊंड, पाथवे बांधणे. 10.00 

2596 . . 5 मधील शदे नगर नािशक स.नं.83 पै येथील उ ानात लॉन, 
शोिभवंत रोपे बसिवणे, वॉल क पाऊंड, पाथवे बांधणे. 10.00 

2596 . . 5 मधील नािशक स.नं.89 गजानन कॉलनी येथील उ ान लॉन, 
शोिभवंत रोपे बसिवणे, वॉल क पाऊंड, पाथवे बांधणे. 10.00 

2596 . . 5 मधील नािशक सन. नं. 87/2 वामी समथ क  येथील उ ान लॉन, 
शोिभवंत रोपे बसिवणे, वॉल क पाऊंड, पाथवे बांधणे. 10.00 

2596 . . 5 मधील नािशक स.नं.89 पैकी जाधव कॉलनी येथील उ ान लॉन, 
शोिभवंत रोपे बसिवणे, वॉल क पाऊंड, पाथवे बांधणे. 10.00 

2596 . . 5 मधील भ साळी मळा, मंगलमतु  रो-हाऊस येथे येथील उ ान लॉन, 
शोिभवंत रोपे बसिवणे, वॉल क पाऊंड, पाथवे बांधणे. 10.00 

2596 . . 5 मधील द नगर समाज मंिदर स.नं. 80/1/2 येथील उ ान लॉन, 
शोिभवंत रोपे बसिवणे, वॉल क पाऊंड, पाथवे बांधणे. 10.00 

2596 भाग मांक 07 मधील आदरणीय हदु य स ाट बाळासाहेब ठाकरे 
श सं हालय िवकसीत करणे. 10.00 

2596 सातपरू . .08 मधील गंगापरू राजवाडा येथे नागरीकांसाठी जॉ गग ॅक 
तयार करणे व मलुांकरीता खेळणी बसवून उ ान सशुोिभकरण करणे. 10.00 

2596 सातपरू . .08 मधील गंगापरू गाव तळे येथील उ ानात पाथवे तयार 
करणे. 10.00 

2596 
सातपरू . .08 मधील नव या गणपती येथील आहेर काका यां या 
िनवास थानासमोरील मनपा या खु या जागेस चेन लग फे नग करणे, लहान 
मलुांसाठी िच न पाक व मिहलांसाठी योगा हॉल तयार करणे. 

10.00 

2596 सातपरू . .08 मधील राजमाता िजजाऊ उ ान खांदवेनगर नतूनीकरण 
करणे. 10.00 

2596 सातपरू . .08 मधील कौस या उ ान, नव या गणपती पिरसर चेन लग 
फे सग िरपेअर करणे व सशुोिभकरण करणे. 10.00 

2596 सातपरू . .08 मधील रामे वर नगर येथील वॉल कंपाऊंड केलेला ओपन 
पेप, दु त करणे व खु या जागेत उ ान िवकिसत करणे. 10.00 

2596 सातपरू . .08 मधील बळवंतनगर उ ान नतुनीकरण करणे, गेट वॉल 
कंपाऊंड इ. कामे करणे. 10.00 

2596 सातपरू . .08 मधील हरीओम कॉलनी गंगापरूरोड येथील जागेत 
सशुोिभकरण करणे. 10.00 

2596 सातपरू . .08 मधील गंगापरू गांव उ ान नतुनीकरण करणे. 10.00 
2596 सातपरू . .08 मधील चेरी हला उ ान नतूनीकरण करणे. 10.00 
2596 सातपरू . .08 मधील एच. ए. एल. कॉलनी येथील खु या जागेत उ ान 10.00 
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िवकिसत करणे. 

2596 सातपरू . .08 मधील िसरीन मेडोज येथील बाळासाहेब ठाकरे उ ानाचे 
सशुोिभकरण करणे. 10.00 

2596 नामनपा . . 09 मधील िविवध उ ानांत उ ान िवषयक कामे करणे. 10.00 

2596 . .10 मधील नागरे चौक येथे मनपा या खु या जागेत उ ान िवकसीत 
करणे. 10.00 

2596 भाग . 10 मधील गट नं. 214 नागरे चौक अशोक नगर येथे ससु य 
उ ान िवकसीत करणे. 10.00 

2596 नािशक मनपा सातपुर िवभाग . . 10 मधील गट नं. 485 (ब) 
लाहोटीनगर सातपुर िशवार येथे उ ान िवकसीत करणे. 10.00 

2596 नािशक पुव िवभाग . .16 मधील िविवध िठकाणचे उ ान िवकसीत करणे. 10.00 

2596 . .18 मधील सदगु  नगर -2 दसक जेलरोड येथील मनपा या ओपन पेस 
म ये वॉल क पाऊंड व उ ान िवकसीत करणे. 10.00 

2596 . .18 मधील अमतृ उ ान कृ णा पाक जेलरोड पंचक येथे उ ानात 
पा याचा कारंजा िवकसीत करणे. 10.00 

2596 गतीनगर येथील सव नं. 70 पैकी या खु या जागेत नाना नानी पाक 
िवकिसत करणे. 10.00 

2596 भागातील िविवध उदयानांम ये नवीन खेळणी बसिवणे व जु या खेळ यांची 
दु ती करणे 10.00 

2596 राजराजे वरी चौक ते भैरवनाथ नगर येथील र ता दभुाजक सशुोिभकरण, 
वृ ारोपण व संगोपन करणे 10.00 

2596 ि मतु  नगर, द मंदीर येथील खु या जागेत उदयान िवकिसत करणे 10.00 

2596 . .19 मधील स ह नं. 22 चेहेडी पंप गरोड खजुल मळा महादेव नगर व 
कृ णा कॉलनी शेजारी उ ान िवकसीत करणे. 10.00 

2596 नािशकरोड िवभागातील डी पी रोड व कॉलनी र या या दतुफ  10 फुटी वृ  
लागवड करणे. 10.00 

2596 नािशक मनपा निवन नािशक िवभागातील . . 28 मधील स.नं. 304 
अंबड मनपा या खु या जागेत गाडन िवकसीत करणे. 10.00 

2596 मनपा निवन नािशक . .29 मधील राजर न नगर उ ान िवकिसत करणे 10.00 

2596 मनपा निवन नािशक . .29 मधील राजर न नगर उ ानाचे सशुोिभकरण 
करणे 10.00 

2596 . .31 मधील स ह नं. 881/1 गणेश कॉलनी येथील मनपा या ओपन पेस 
म ये पे हर लॉक व खेळणी बसिवणे 10.00 

2600 साय ीक कंपनी, पंचक गाव पिरसरातील खु या जागेत भाजीबाजार 
िवकिसत करणे 10.00 

2604 . . 02 मधील मानरु माडसांगवी िशव रोड येथे िप या या पा याची पाईप 
लाईन टाकणे. 50.00 

2604 नािशक मनपा प चम िवभाग . . 7 मधील निवन िवकसीत झाले या 
भागात िप या या पाईप लाईन टाकणे. 10.00 

2604  नगर नगर , मधबुन पाक, टागोर नगर, गणेश बाबा नगर, नारळ बाग 
पिरसर येथे 6 " यासाची पाणी पाईप लाईन टाकणे 10.00 

2605 . . 01 मधील भातनगर जलकंुभ येथे वॉटर बांधणे. 10.00 
2605 सातपरू . .26 म ये साळंुके नगर येथे पा याची टाकी उभारणे. 10.00 
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2608 . . 02 मधील मानरु माडसांगवी िशव रोड येथे ेनेज लाईन टाकणे. 50.00 

2608 नािशक मनपा प चम िवभाग . . 7 मधील िविवध भागांम ये जु या ेनेज 
लाई स बदलनू निवन ेनेज लाई स टाकणे. 10.00 

2608 नामनपा . . 09 मधील िमक नगर, िशवाजीनगर, धम जी कॉलनी, 
वुनगर, मोतीवाला कॉलेज परीसर इ. भागात ेनेज िवषयक कामे करणे. 10.00 

2608 महा मा फुले पुतळा (छोटा) परीसरातील जु या ेनेज लाईन दु त क न 
निवन टाकणे. 10.00 

2608 समता नगर म ये ेनेज लाईन टाकणे. 10.00 

2608 नािशकरोड िवभागातील . .22 मधील िविवध िठकाण या ग यांमधील 
ेनेज लाईन न याने टाकणे. 10.00 

2608 िस दाथ नगर, िहरे नगर, टागोर नगर, डीजीपी नगर 1, गणेश बाबा नगर 
बजरंग वाडी येथे ेनेज लाईन टाकणे. 10.00 

2608 मनपा निवन नािशक . .29 मधील िविवध िठकाणी मलवािहका टाकणे. 10.00 
2608 मनपा निवन नािशक . .29 मधील उवरीत िठकाणी मलवािहका टाकणे. 10.00 

2613 नामनपा . . 09 मधील िमक नगर, िशवाजीनगर, धम जी कॉलनी, 
वुनगर, मोतीवाला कॉलेज परीसर इ. भागात पावसाळी गटार टाकणे. 10.00 

2613 नािशक पुव िवभाग . .16 मधील िदपनगर, िशवाजीनगर, पंजाब चाळ, 
वैभव कॉलनी परीसरात पावसाळी गटारीचे काम करणे. 10.00 

2613 भारतभुषण सोसायटी जवळील पावसाळी ना यास आरसीसी भत बांधणे. 10.00 
2613 भाग 18 म ये िविवध िठकाणी पावसाळी गटार बांधणे. 10.00 

2613 . .19 मधील साठे नगर िस नर फाटा येथील आर सी सी वाहता नाला 
न याने बांधकाम क न क हट करणे. 10.00 

2613 िमिलटरी ह ीपासनू औटे मळा ते जयभवानीरोड पावसाळी नाला बॉ स 
क वट बांधणे. 10.00 

2613 . .31 मधील जाखडी नगर येथील पावसाळी नाले बंिद त करणे. 10.00 

2680 नािशक मनपा प चम िवभाग . . 7 मधील िविवध िवभागातील जु या व 
जीण झाले या िप या या पाईप लाईन बदलणे. 10.00 

2707 
नािशक मनपा निवन नािशक िवभागातील . . 28 मधील एकदंत नगर, 
फडोळ मळा, शांती पाक, मु ताई कॉलना, अंिबका नगर, महाजन नगर येथे 
निवन िव तु पोल बदलणे. 

10.00 

2757 

भाग .3 (ड) मधील तांबोळी नगर, शांत िहरे नगर, िस दे वर नगर, 
ल मी नगर, ठ कर रो-हाऊसेस, गुंजाळबाबा नगर, सावता नगर, अ ट 
िवनायक नगर, आयो या नगरी-1, बलराम नगर येथील गायधनी यांचे घरा 
समोर, सर वती नगर, गुंजाळबाबा नगर म.न.पा.चे सभागहृ येथे, शायोना 
सोसायटी स ह नंबर 192 येथील म.न.पा. या ओपन पेसला कं पाऊंड वॉल 
बांधणे. 

10.00 

2757 . .04 मधील लामखेडे मळा, तारवाला नगर उमा नगर पुल ती सोसा. या 
परीसरात मनपा या खु या जागांना संर क भत बांधणे. 500.00 

2757 भाग .5 मधील शदेनगर येथील मनपाची ओपन पेस कंपाऊंड 
नतुनीकरण करणे. 10.00 

2757 भाग . 5 मधील भ साळी मळा येथील मनपाचे आपेन पेसचे कंपाऊं ड 
नतुणीकरण करणे.  10.00 

2757 नािशक मनपा प चम िवभाग . . 7 मधील िविवध ओपन पेस ला 10.00 
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चेन लक फ सग करणे. 

2757 सातपरू . .08 मधील नव या गणपती पिरसर वसंतराज बंग या जवळील 
खलुी जागा येथील चेन लग फे सग दु त करणे ओटा व इतर कामे करणे. 10.00 

2757 . .10 मधील अशोक नगर द  मंिदर येथे मनपा या खु या जागेत चेन लग 
फे सग करणे. 10.00 

2757 . .10 मधील राधाई सोसा. ला लागनू असले या मनपा या खु या जागेत 
चेन लग फे सग करणे. 10.00 

2757 
नािशक मनपा प चम िवभाग . . 10 मधील गट नं. 485 लाहोटीनगर 
सातपुर िशवार येथे मनपाचे मोक या भखंूडास वॉल कंपाऊंड क न 
िवकसीत करणे. 

10.00 

2757 .क. 13 मधील काझीगढी येथे संर क भत बांधणे. 10.00 

2757 नािशक पुव िवभागातील . .14 मधील भंगार माकट येथील ा ीकी हॉटेल 
जवळील मनपा या मोक या जागेत संर ण भत बांधणे. 10.00 

2757 नािशक पुव िवभाग . .16 मधील मनपा या मोक या जागेस केले या 
संर क भतीची दु ती करणे. 10.00 

2757 
नािशक पुव िवभाग . .16 मधील बोधलेनगर, उ रानगर, िशवाजीनगर, 

ीकृ णनगर, परीसरांतील मनपा या मोक या जागेस संर क भतीचे 
बांधकाम करणे. 

10.00 

2757 नािशक पुव िवभाग . . 16 मधील ओपन पेस म ये क पाऊंड वॉल 
िरपेअ रग करणे, रंगरंगोटी करणे. 10.00 

2757 देवळाली स ह नं. 29/1 ि डांगणसाठी मनपा या ता यातील आरि त 
जागेम ये जॉ गग ॅक व संरि त भत बांधणे. 10.00 

2757 िविवध िठकाणी मनपाचे ओपन पेसला संरि त िभत बांधणे. 10.00 
2757 बजरंग वाडी नाला संर क भत बांधणे. 10.00 
2757 िविवध िठकाणचे मनपा मोक या जागेस कंपाऊंड वाल टाकणे. 10.00 
2757 मनपा ओपन पेस क पाउंड वॉल दु ती करणे. 10.00 
2757 . . 24 मधील िशवराम वझरे जॉग ग ॅकला संर ण भत बांधणे. 10.00 

2757 
. . 24 मधील कमयोगी नगर परीसर स.नं. 776/1 ते 7 लगत ना यास 

प चम व उ रेकडील बाजुस हणजेच स.नं. 774 + 775/2 + 777 चे 
बाजुस संर ण भत बांधणे. 

10.00 

2757 भाग मांक 24 मधील स हे नं 764/2 मधील मनपा या मोकळया 
भुखंडाला कंपाऊंड वॉल उभारणे. 10.00 

2757 भाग मांक 24 मधील स ह नं 968/1 मधील दोन नादु त वॉल 
कंपाऊंड पु हा बांधनू इतर दु ती िवषयक कामे करणे. 10.00 

2757 मनपा निवन नािशक . .29 मधील साईबाबा नगर येथील खु या जागेस 
संर क भत बांधणे. 10.00 

2757 . .31 मधील सा ाकारी द  मंिदर येथील मनपा या ओपन पेस म ये 
पे हर लॉक बसिवणे. 10.00 

2757 . .31 मधील वडाळा पाथड  रोड, साई बाबा मंिदराला लागनू स ह नं. 
893/3/2 व 893/4/2 येथे मोक या भुखंडास संर ण भत बांधणे. 10.00 

2861 नािशक मनपा ह ीत पंचवटी िवभागात 100 खाटांचे हॉ पटल / ऑ सीजन 
लांट उभारणे. 100.00 

2861 नािशक मनपा ह ीत सातपरू िवभागात 100 खाटांचे हॉ पटल / ऑ सीजन 100.00 
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लांट उभारणे. 

2861 नािशक मनपा ह ीत निवन नािशक िवभागात 100 खाटांचे हॉ पटल / 
ऑ सीजन लांट उभारणे. 100.00 

2861 नािशक मनपा ह ीतील मनपा हॉ पट स म ये आय.सी.य.ू / ह टीलेटस ची 
सिुवधा पुरिवणे. 100.00 

2899 नािशक मनपा े ातील जिमन सह थ अंतगत संपादन करणे.  5000.00 

5003 . . 02 मधील हस ळ शाळा येथे जुनी इमारत पाडून निवन इमारत 
बांधणे, माट कुल नसरी ते 10 सीबीएससी पयत शाळा बनिवणे. 200.00 

5003 नामनपा . . 09 मधील काबन ना यावरील मनपा या शाळेस वरचा 
मजला बांधणे. 10.00 

5044 नािशक मनपा पंचवटी िवभागातील . . 1 मधील ी. छ पती िशवाजी 
गाडन येथे 25 बाय 5 जागेत ीन जीमचे सािह य बसिवणे. 25.00 

5044 नािशक मनपा पंचवटी िवभागातील . . 1 मधील आनंद सागर गाडन म ये 
ीन जीमचे सािह य बसिवणे. 5.00 

5044 . . 01 मधील नेह नगर बजाज शो म िशवतेज संभाजी नगर येथे ीन 
जीम ची यव था करणे. 20.00 

5044 
सातपरू . .08 मधील वनिवहार कॉलनी, साई ेरणा सोसायटी लगत खु या 
जागेत चेन लग फे सग दु ती व जॉ गग ॅक तयार करणे तसेच ीन जीम 
सािह य बसिवणे. 

10.00 

5044 भाग 18 मधील िविवध नगरांम ये ीन िजम सािह य बसिवणे व जु या 
सािह याची दु ती करणे. 10.00 

5044 नािशक मनपा ह ीत पुव िवभागात िविवध िठकाणी ीन जीम सािह य 
बसिवणे. 166.00 

5044 नािशक मनपा ह ीत प चम िवभागात िविवध िठकाणी ीन जीम सािह य 
बसिवणे. 166.00 

5044 नािशक मनपा ह ीत पंचवटी िवभागात िविवध िठकाणी ीन जीम सािह य 
बसिवणे. 167.00 

5044 नािशक मनपा ह ीत नािशक रोड िवभागात िविवध िठकाणी ीन जीम 
सािह य बसिवणे. 167.00 

5044 नािशक मनपा ह ीत सातपुर िवभागात िविवध िठकाणी ीन जीम सािह य 
बसिवणे. 167.00 

5044 नािशक मनपा ह ीत निवन नािशक िवभागात िविवध िठकाणी ीन जीम 
सािह य बसिवणे. 167.00 

5070 नािशक पवू िवभागातील . . 14 कथडा येथील मनपा या मिहलांसाठी या 
यायामशाळेत जीमचे सािह य बसिवणे. 10.00 

7079 नािशक मनपा या शाळांम ये अ न ितबंधक उपाययोजना करणे. 100.00 
 एकूण 29970.00 
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2334 नािशक मनपाचे िविवध जािहरात िस दीची कामे करणे. 100.00 
2428 . . 02 मधील मानरु माडसांगवी िशव रोड येथे घंटागाडी ची सोय करणे. 50.00 

2472 नािशक पुव िवभागातील . . 14 मधील पाणी पुरवठा, भु.ग.यो. िवभाग, 
िव तु िवभाग यांनी तोडले या र याचे दु ती करणे. 10.00 

2573 नािशक पुव िवभागातील . . 14 मधील अ तीवातील गटारीची दु ती 
करणे व वा षक देखभाल दु ती करणे. 10.00 

2730 . . 01 मधील िवजयनगर येथील आनंद सागर उ ान दु ती व 
सशुोिभकरण करणे. 25.00 

2730 . . 01 मधील आकाश पे ोल पंपावरील सावरकर गाडन येथे दु ती 
करणे. 25.00 

2864 ना.रोड . . 22 मधील देवळाली गाव येथील देशमुख मशानभुमीची 
दू ती करणे. 10.00 

5010 जनसंपक िवभागा या काय लयास लागणारे िविवध सािह य व इतर 
आक मत कामे करणे. 10.00 

5045 नािशक मनपा ह ीत पुव िवभागात िविवध िठकाणी बसिवलेले ीन जीम 
सािह य दु ती करणे. 33.00 

5045 नािशक मनपा ह ीत प चम िवभागात िविवध िठकाणी बसिवलेले ीन जीम 
सािह य दु ती करणे. 33.00 

5045 नािशक मनपा ह ीत पंचवटी िवभागात िविवध िठकाणी बसिवलेले ीन जीम 
सािह य दु ती करणे. 33.00 

5045 नािशक मनपा ह ीत नािशक रोड िवभागात िविवध िठकाणी बसिवलेले ीन 
जीम सािह य दु ती करणे. 33.00 

5045 नािशक मनपा ह ीत सातपुर िवभागात िविवध िठकाणी बसिवलेले ीन जीम 
सािह य दु ती करणे. 34.00 

5045 नािशक मनपा ह ीत निवन नािशक िवभागात िविवध िठकाणी बसिवलेले 
ीन जीम सािह य दु ती करणे. 34.00 

5086 अमतृ उदयान येथे ये ठ नागिरकांसाठी िव ाम /िनवारा बांधणे. 10.00 

5107 माट ीट लाईट एनज  से हग पोटी मनपा िह सा माट ीट लाईट एनज  
से हग ए ो िनधीत वग करणे. 5.00 

 एकूण 455.00 
 

राखीव बाबी भांडवली खच 
  ( पये लाखात) 

संगणक 
कोड नं. कामाचे नाव तरतूद र कम 

5058 हसोबावाडी पिरसरात टॉयलेट लॉकची सिुवधा करणे. 40.00 
5058 भातनगर येथील सभागहृाचे व परीसराचे सशुोिभकरण करणे. 40.00 
5058 हस ळ गावात रािहलेले र ते का ँ ीटीकरण करणे. 100.00 
5058 हस ळ गावातील समाजमंदीराची दु ती क न सशुोिभकरण करणे. 20.00 
5058 हसोबावाडी येथील र ते खडीकरण क न का ँ ीटीकरण करणे. 150.00 

5058 एकता नगर आशापरू दकुाना समोरील ओपन पेस म ये िविवध िवकास 
कामे करणे. 50.00 
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  ( पये लाखात) 
संगणक 
कोड नं. कामाचे नाव तरतूद र कम 

5058 पंचशील नगर परीसरात र ता का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 
5059 हसोबावाडी पिरसरात िप या या पा याची सिुवधा करणे. 50.00 
5059 पंचशील नगर परीसरात िप या या पा याची पाईप लाईन टाकणे. 10.00 
5060 पंचशील नगर परीसरात गटार लाईन टाकणे. 10.00 

5060 पंचशील नगर व गायकवाड नगर दिलत व तीत मलिन: सारण वािहका 
टाकणे. 10.00 

5060 आंबेडकर वाडी दिलत व तीत मलिन: सारण वािहका टाकणे. 10.00 
5061 हसोबावाडी पिरसरात लाईटची सिुवधा करणे. 50.00 
5062 वामी िववेकानंद नगर ओपन पेस म ये उ ान िवकसीत करणे. 25.00 

5070 सातपरू . .08 मधील गंगापरू गाव गोदावरी नगर (तळे) येथे मिहलांसाठी 
योगाकरीता प याचा डोम क न शेड उभारणे. 10.00 

5070 भाग कमांक 18 म ये मिहलांसाठी ससु ज अ यािसका बांधणे. 10.00 
5070 वाराही नगर येथे मोक या जागेत मिहला अ यािसका बांधणे. 10.00 
5070 मिहला अ यािसका म ये ऑिफस व फ नचर पुरिवणे. 10.00 
5070 िवधाते नगर येथे मिहला उदयोग िश ण क  उभारणे. 10.00 

5070 मनपा निवन नािशक . .29 मधील राजर न नगर येथील खु या जागेत 
मिहला योगा क  उभारणे. 10.00 

5075 . . 01 मधील स.नं. 325/1, 327/2ब, 327/3, 328 या जागेवर 
टेडीयम बांधणे. 3000.00 

5075 . . 01 मधील मनपा या जागेत बॉ स ि केट मैदान तयार करणे. 150.00 

5075 . .03 मधील द ाजी मोगरे ि डा संकुल येथे बॉ स ि केट मैदान 
िवकसीत करणे. 10.00 

5075 . .03 मधील साईकंुज सोसा. िशवकृपा नगर येथील मनपा या 
यायामशाळेत यायाम सािह य उपल ध क न देणे. 10.00 

5075 . .04 मधील िविवध िठकाणी ि डांगणे िवकसीत करणे. 500.00 
5075 . . 5 मधील िविवध िठकाणी बॉ स ि केट मैदान बनिवणे. 10.00 

5075 . . 6 मधील रामवाडी तळेनगर येथील समाजमंिदराची दु ती करणे व 
यायाम सािह य पुरिवणे. 10.00 

5075 
सातपरू . .08 मधील गंगापरू राजवाडा येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सभागहृासमोरील जागेत मैदान तयार क न याच िठकाणी डोम तयार 
क न उपहार गहृ व शौचालय उभारणे. 

10.00 

5075 सातपरू . .08 मधील आंनदव ली िशवार कॅनल रोड व गणेश नगर 
लगत जॉ गग ॅक तयार करणे. 10.00 

5075 सातपरू . .08 मधील साई स ृ टी अपाटमट, खांदवे नगर समोरील जागेत 
जॉ गग ॅक बनिवणे व सशुोिभकरण करणे. 10.00 

5075 सातपरू . .08 मधील िसरीन मेडोज येथील ीट नं 1 समुन 
बंग यासमोरील खु या जागेला कंपाऊंड वॉल क न जॉ गग ॅक करणे. 10.00 

5075 सातपरू . .08 मधील पाटील लॉ स मागे सवुणकार नगर येथील जॉ गग 
ॅक येथे सशुोिभकरण करणे. 10.00 

5075 सातपरू . .08 मधील िशवसृ टी नगर जॉ गग ॅक येथील जागेत 
सशुोिभकरण करणे. 10.00 

5075 ना.रोड . . 22 मधील देवळाली गाव येथील कु ती इमारतीवर डोम 
उभारणे. 10.00 
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  ( पये लाखात) 
संगणक 
कोड नं. कामाचे नाव तरतूद र कम 

5075 कुटंुकर नगर उ ान, कमोद नगर उ ान येथे वॉचमन वाटर बांधणे वडाळा 
रोड पखाल रोड क पत  नगर ते अशोका माग जॉ गग ॅक िवकिसत करणे. 10.00 

5075 टागोर नगर डीजीपी नगर 1 येथे जॉ गग ॅक दु ती व सधुारणा करणे. 10.00 

5075 के के वाघ शेजारील ाउंड येथील ीडा संकुल साठी 1) के टग पीच ी 
िम स ेक 2) कॉ ीट र ता 3) म 4) िस यरुीटी कॅिबन िवकिसत करणे. 10.00 

5075 स.नं.21/2 वडाला िशवार येथील ीडांगणासाठी असले या जागेम ये 
िविवध सधुारणा करणे. 10.00 

5075 के के वाघ कूल शेजारील ीडा संकुल येथे िजम या टक सािह य, मटॅ, 
ीडा सािह य, फ नचर, ऑिफस फ नचर व इतर सािह य पुरिवणे. 10.00 

5075 

शीतल गाडन समोरील मनपा ओपेन पेस येथे गाडन िवकिसत करणे, जय 
हद कॉलनी येथे गाडन िवकिसत करणे, िविवध िठकाणी खेळणी, ीन िजम, 
बचेस बसिवणे, डीजीपी नगर -1 जॉ गग ॅक, कुडुकरनगर िवधाते नगर, भू 
कॅिपटल मागील उ ान देखभाल व दु ती तसेच फुटबॉल मैदान लॉन व 
सशुोभीकरण करणे. 

10.00 

5075 
डीजीपी नगर: फुटबॉल मैदान, अ ज य तारा सोसा अंजुम पाक मनपा ओपेन 
- पेस है पी होम कॉलनी, खोडे नगर, पखाल रोड जॉ गग ॅक व िविवध 
िठकाणी पोल व िफ टग बसिवणे. 

10.00 

5075 जॉ गग ॅक, मैदान उदयान येथे साउंड िस टीम बसिवणे. 10.00 

5075 
भाग मांक 24 मधील स.नं 767/बी-1 डी मधील महापािलके या 

मोकळया भुखंडावर यायामशाळा बांधणे, िव तु पुरवठा व इतर अनषंुिगक 
कामे करणे. 

10.00 

5075 
भाग मांक 24 मधील स. नं 764/3 मधील महापािलके या मोकळया 

भखंूडावरील िज निॅशयमला िव तु प वठा करणे व या िठकाणी 
व छतागहृ बांधणे. 

10.00 

5075 नािशक मनपा निवन नािशक िवभागातील . . 25 मधील पाटील नगर 
ीडांगण येथे िविवध सिुवधा पुरिवणे. 10.00 

5075 
. .31 मधील सिद छा नगर येथील मनपा या िनयोिजत भुखंडावर (मा. 

आमदार िनधीमधनू र. . 50.00 ल  मंजुर) तरण तलाव बांधणे. (मनपा 
िह सा) 

10.00 

5075 . .31 मधील स ह नं. 883 (रायगड उ ान) येथे मनपा या ओपन 
पेसम ये जॉ गग ॅक तयार करणे. 10.00 

5075 . .31 मधील महाबळ हॉ पटल जवळ या ओपन पेस म ये जॉ गग ॅक 
व शेड तयार करणे. 10.00 

 एकूण 4535.00 
 

राखीव बाबी महसलुी खच 
  ( पये लाखात) 

संगणक 
कोड नं. कामाचे नाव तरतूद र कम 

5069 लोकमा य सभागहृ डीजीपी नगर 1, टागोर नगर मिहला सभागहृ क पत  नगर 
सभागहृ व इतर समाजमंिदर दु ती करणे. 10.00 

 एकूण 10.00 
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शासकीय योजनेतील खच 
     ( पये लाखात) 

अ.
नं. लेखािशष 

संगणक 
कोड 
नंबर 

सन 2021-22 
मा.आयु तांचे 

अंदाज 

मा. थायी 
सिमतीने खच 
बाजतू केलेली 

वाढ 

सन 2021-22 
मा. थायी 

सिमतीचे अंदाज 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 आग सरु ा िनधी 4034 3610.00 152.00 3762.00 
2 मनपा आमदार िनधी 4038 333.00 20.00 353.00 

3 
माट ीट लाईट एनज  से हग ए ो 

िनधी 4079 0.00 4900.00 4900.00 

4 माट सोलर एनज  से हग ए ो िनधी 4080 0.00 75.00 75.00 
एकूण 3943.00 5147.00 9090.00 

 
  ( पये लाखात) 

संगणक 
कोड नं. कामाचे नाव तरतूद र कम 

4034 अ नशमन िवभागा या काय लयास लागणारे िविवध अ नशमन सािह य व 
इतर अनषंुगीक आक मत कामे करणे. 152.00 

4038 साईनाथनगर १ व २ येथे अंतगत र ते काकँीटीकरण करणे.  10.00 
4038 बालाजी नगर मोरेमळा येथे अंतगत र ते का ँ ीटीकरण करणे. 10.00 

4079 माट ीट लाईट एनज  से हग ए ो िनधी अंतगत मनपा ह ीतील पथदीप 
िव तुीकरण यव था बा अिभकरणामाफत करणे. 4900.00 

4080 माट सोलर एनज  से हग ए ो िनधी अंतगत मनपा ह ीतील सोलर एनज  
िव तुीकरण यव था बा अिभकरणामाफत करणे. 75.00 

 एकूण 5147.00 
 
मा. आयु त महोदयांनी सादर केलेला सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-2022 चे 

वृ ािधकरण अंदाजप क उपरो त सधुारणेसह थायी सिमतीने वकृत केले असनु तसेच सन 2020-
21 चे सधुारीत व सन 2021-2022 चे अथसंक पीय अंदाजप क उपरो त सधुारणेसह थायी सिमतीने 

वकृत केले असनु, आरंभीची िश लक . 739.87 कोटी जमेसह . 2239.37 कोटी जमा व . 
1985.51 कोटी खच चे सधुारीत अंदाजप क आिण सन 2021-22 करीता आयु तांनी सादर केले या 
जमे या बाजतूील . 2361.56 कोटी म ये . 402.25 कोटीची वाढ क न, एकूण . 2763.81 
कोटीचे आकडेवारीस मा यता दे यात येत आहे. याच माणे आयु तांनी सादर केले या 
अंदाजप कातील खच बाजचूी आकडेवारी . 2359.48 कोटी म ये . 400.50 कोटीची वाढ क न 
एकूण खच . 2759.98 कोटी यास मा यता दे यात येत आहे. थायी सिमतीने . 3.83 कोटी 
िश लकी अंदाजप क तयार केलेले आहे.  
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येणे माणे सन 2020-21 चे सधुारीत अंदाजप कास तसेच सधुारीत आकडेवारीपे ा कमी/ जादा 
होणा या य  जमा / खच स व सन 2021-2022 चे अथसंक पीय अंदाजप क "अ", "क" आिण "प" 
यास तसेच सन 2020-21 चे सधुारीत व सन 2021-22 चे वृ ािधकरणाचे अंदाजप कास मा यता 
देणेत येत असनू अंितम मा यतेसाठी मा. महासभेवर िशफारस करणेत येत आहे. 

ठराव सव नमुते मंजुर. 
 

  नगरसिचव 
नािशक महानगरपािलका, नािशक 

 

 



 

वृ  ािधकरण 

अंदाजप क ठराव 
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