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1 वेतन व भ े 2650.00 1376.14  

2 अितकालीक भ ा 5.00 1.72  

3 बोनस व सानु ह अनुदान 90.00 69.38  

4 वै कीय िबलांची पिरपूत  70.00 18.42  

5 रजा वास भ े 3.00 0.00  

6 वास खच 5.00 0.00  

7 वीज आकार 200.00 67.17  

8 लेखन सािह य छपाई व काय लयीन खच 25.00 2.35  

9 सुर ा र क (कं ाटी) खच 600.00 428.04  

10 जनरेटर इंधन खच 7.00 0.20  

11 वतमानप / कायदे पु तक/ पाि के 0.50 0.00  

12 दरू वनी खच 5.00 1.55  

13 आक कत खच/ अित य खच 2.00 0.00  

14 मोफत अं यिवधी करणे / दफनिवधी करणे 
(ऐ छक) 

400.00 51.95  

15 मशानभूमी िनगा देखभाल 250.00 84.28  

16 सावजिनक शौचालय दु ती/ देखभाल- 
थाप य (पिर-1व 2) 

300.00 101.21  

17 सावजिनक शौचालय दैनंिदन देखभाल/ 
सवसमावेशक 

400.00 231.98  

18 िफरते शौचालय दु ती/ देखभाल (पिर-1 
व 2) 

40.00 9.26  

19 हागणदारी मु त शहर (OD Free) पिर-1 व 
पिर-2, DMC (SWM) एकि त 

200.00 4.73  

20 गौरी, गणपती/ नवरा ौ उ सव खच पिर-1 70.00 24.06  

21 िवकास िनधी 4350.00 478.58  

22 भागातील अ याव यक महसुली कामे 2200.00 793.72  

23 भागातील आक मीत कामे 100.00 17.91  

24 सणा िनिम  िकरकोळ दु तीची कामे 30.00 0.00  

25 सावजिनक शौचालये देखभाल/ दु ती 30.00 31.20  

26 मनपा इमारत ची व छता 20.00 0.00  

27 नगरसेवक िनधी 600.00 12.65  

28 भागातील भांडवली कामे 1000.00 91.87  
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1 वेतन व भ े 2140.36 2092.12  
2 अितकालीक भ ा 3.69 2.44  
3 बोनस व सानु ह अनुदान 73.22 72.26  
4 वै कीय िबलांची पिरपूत  39.00 0.00  
5 रजा वास भ े 1.70 0.00  
6 वास खच 1.00 0.00  
7 वीज आकार 120.30 106.06  
8 लेखन सािह य छपाई व काय लयीन खच 12.02 11.62  
9 सुर ा र क (कं ाटी) खच 540.00 547.45  

10 जनरेटर इंधन खच 3.00 0.00  
11 वतमानप / कायदे पु तक/ पाि के 0.50 0.00  
12 दरू वनी खच 1.50 1.72  
13 आक कत खच/ अित य खच 2.00 0.00  
14 मोफत अं यिवधी करणे / दफनिवधी करणे 

(ऐ छक) 
200.00 108.70  

15 मशानभूमी िनगा देखभाल 200.00 178.00  
16 सावजिनक शौचालय दु ती/ देखभाल- 

थाप य (पिर-1व 2) 
653.00 35.25  

17 सावजिनक शौचालय दैनंिदन देखभाल/ 
सवसमावेशक 

400.00 317.40  

18 िफरते शौचालय दु ती/ देखभाल (पिर-1 
व 2) 

5.00 0.00  

19 हागणदारी मु त शहर (OD Free) पिर-1 व 
पिर-2, DMC (SWM) एकि त 

200.00 2.13  

20 गौरी, गणपती/ नवरा ौ उ सव खच पिर-1 50.00 32.74  
21 िवकास िनधी 5308.66 3906.69  
22 भागातील अ याव यक महसुली कामे 1500.00 26.87  
23 भागातील आक मीत कामे 60.00 9.42  
24 सणा िनिम  िकरकोळ दु तीची कामे 10.00 0.00  
25 सावजिनक शौचालये देखभाल/ दु ती 15.00 8.23  
26 मनपा इमारत ची व छता 2.00 0.00  
27 नगरसेवक िनधी 638.77 201.37  
28 भागातील भांडवली कामे 1000.00 23.12  


