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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

अ) मनपा करापासून उत्पन्न

१ घरपट्टी 4,69,91,84,000 2,86,11,77,509
२ पाणीपट्टी 1,10,41,00,000 52,66,16,259
३ करमणूक कर 2,00,000 12,49,910
४ जाहहरात व आकाशहिन्ह कर 31,00,000 1,28,829

५
आयात कर (१०% अनामत 

परताव्यासह) 1,00,00,000 9,42,571
६ हवशेष साफसफाई कर 1,59,00,000 1,11,21,934
७ मलप्रवाह सुहवधा लाभकर 71,58,00,000 47,96,89,137
८ पाणीपुरवठा लाभकर 77,80,00,000 41,56,66,837
९ स्थाहनक संस्था कर 1,51,77,02,000 11,21,88,257
१० रस्ता कर 37,34,00,000 22,36,40,155

एकूण अ 9,21,73,86,000 4,63,24,21,398

ब) मालमत्तेपासून उत्पन्न

१
फी पासून उत्पन्न                            

(पररहशष्ट  "अ") 1,35,74,62,780 58,84,76,450

२
उद्यानापासून उत्पन्न                       

(पररहशष्ट "ब") 25,20,000 5,45,840

३
दवाखान्यापासून उत्पन्न                  

(पररहशष्ट "क") 3,31,45,500 4,54,89,513

४
हललावापासून उत्पन्न                      

(पररहशष्ट  "ड") 87,75,000 81,75,041

५
कोंडवाडयापासून उत्पन्न                 

(खावटी दडं) 0 0
६ वािनालय वगगणी 12,56,250 2,36,290
७ वाहतूक नगरी प्लॉट 1,00,000 9,69,510
८ पाणीपुरवठा सुहवधा आकार 9,05,000 7,73,314

९ महापाहलका खाजगी वाहन वापर भाडे
5,000 0

१०
क्रक्रडा  हवभागािे उत्पन्न                 

(पररहशष्ट  "य") 5,67,800 6,68,707
११ मतदार याद्या व फॉमग हवक्री 2,00,000 11,420
१२ ड्रनेेज कनेक्शन फी 1,30,00,000 78,88,943

१३
अप्पूघर दखेभाल दरुुस्तीसाठी क्रदल्याने 

हमळणारे उत्पन्न 5,31,600 5,58,105

 पपपरी  पििवड महानगरपाहलका

वार्षषक लेखे २०२०-२०२१

जमा बाजू (Receipt Side)
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

 पपपरी  पििवड महानगरपाहलका

वार्षषक लेखे २०२०-२०२१

जमा बाजू (Receipt Side)

१४
वॉटर पाकग  दखेभाल दरुुस्तीसाठी 

क्रदल्याने हमळणारे उत्पन्न 20,99,791 0

१५
वाय.सी.एम.एि.उत्पन्न                    

 (पररहशष्ट  "भ") 14,07,40,000 3,90,87,333

१६
प्रेक्षागृहापासून उत्पन्न                       

(पररहशष्ट  "ि") 1,24,08,100 13,38,638

१७
कायम भाडयापासून उत्पन्न              

(पररहशष्ट "क्ष") 14,30,96,555 5,38,73,330

एकूण ब 1,71,68,13,376 74,80,92,434

क) शासकीय अनुदान 0

महसूली जमा

१ करमणूक कर अनुदान 8,00,000 0
२ व्यवसायकर अनुदान 2,00,000 2,814
३ दयु्यम  हशक्षण शासकीय सहाय्य 1,00,000 0
४ दयु्यम  हशक्षण शासकीय  अनुदान 15,00,00,000 74,65,597
५ वािनालय  अनुदान 3,92,000 5,800
६ नागरी सेवा सुहवधा अनुदान 2,75,00,000 2,74,64,131
७ कोटग गॅ्रन्ट 10,000 0
८ हशक्षण कर ररबेट 2,33,00,000 1,24,31,583
९ रोजगार हमीकर ररबेट 31,00,000 14,14,899

१० जमीन महसूली व हबनशेतसारा अनुदान
4,00,000 0

११ फ्लोरेज कर अनुदान 9,00,000 0
१२ कोरोणा हनधी शासन अनुदान 1,52,01,00,000 2,64,96,886
१३ शासन अनुदान हहस्सा 60,00,00,000 43,20,97,701
१४ पल्स पोहलओ अनुदान 0 11,630

एकूण महसूली जमा 2,32,68,02,000 50,73,91,041

भांडवली जमा

१ रस्ता अनुदान 3,00,00,000 6,800
एकूण भांडवली जमा 3,00,00,000 6,800
एकूण  "क" ( महसूली व भांडवली 

जमा ) 2,35,68,02,000 50,73,97,841

ड) इतर बाबींपासून उत्पन्न

महसूली जमा

१ जप्ती हललाव खिग वसूली 14,00,000 2,331
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

 पपपरी  पििवड महानगरपाहलका

वार्षषक लेखे २०२०-२०२१

जमा बाजू (Receipt Side)

२ हवकास शुल्क हनधी 1,00,00,00,000 1,00,05,57,823

३ गंुतवणूकीवरील व्याज जमा 1,72,00,00,000 1,72,60,72,801
४ कुत्रयांना  हबल्ला दणेे 50,000 16,965

५
कमगिारी राजीनामा प्रकरणी पगार 

जमा 5,00,000 4,34,873
६ मोबीलायझेशन ऍडव्हान्स व्याज 40,00,000 29,90,348
७ घरबांधणी कजग व्याज जमा 8,00,00,000 6,50,99,099
८ वाहन कजग व्याज जमा 30,00,000 30,47,829
९ पोस्टल स्टॅम्प 25,000 8,159

१०
खडी मुरुम रस्ता तयार करणे 

(डब्लू.बी.एम.) 4,00,00,000
1,46,66,546

११ झोन दाखला 2,00,000 2,96,600
१२ संगणक कजग व्याज जमा 1,50,000 3,11,425
१३ पीसीएमटी रक्कम जमा 1,00,000 0

१४
महापाहलका अहधहनयम दडंापोटी जमा 

 (पररहशष्ट "इ") 2,97,56,92,750 1,44,86,02,454
१५ इतर जमा (पररहशष्ट "प") 14,42,29,790 17,14,39,658

१६ जप्त अनामत रक्कम जमा (लेखा) 6,00,000 7,53,400
१७ प्रहशक्षणाथी हवद्या वेतन प्रहतपूती 4,00,000 0
१८ प्रहशक्षणापोटी जमा तंत्रहशक्षण 1,20,000 30,400
१९ हनवडणूक अनामत जप्त 50,000 0
२० F.F.D वरील व्याज 84,00,00,000 72,54,37,105
२१ रद्दी  हवक्री 1,50,000 0
२२ आमदार हनधी 0 77,44,000
२३ वस्तु व सेवाकर भरपाई 17,57,40,00,000 16,84,29,00,000
२४ पाणीपट्टी उपकर 2,00,00,000 0

२५
मा. वगीय व शहरी गरीब प्र.ला. 

(१०% सहभाग) 1,00,000 0

२६
लाभाथी  स्वहहस्सा 

(अंजठानगर,पमहलदनगर) 10,00,000
0

२७ प्राहधकरण परतावा जमा 1,00,00,000 0
२८ फॉमग  हवक्रीने जमा 1,00,000 89,369
२९ जादा वापर दरुध्वनी / मोबाईल 9,00,000 3,18,353
३० स्थाहनक संस्था करावरील व्याज 50,00,000 0
३१ तारण धन 3,00,000 1,20,200
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 पपपरी  पििवड महानगरपाहलका

वार्षषक लेखे २०२०-२०२१

जमा बाजू (Receipt Side)

३२
प्राध ह करणाकडून  हवकास कायागसाठी 

 हमळणारा हहस् सा अंदाजपत्रक 50,00,000 0
३३ सेवा हनवृत् ती वेतनपोटी जमा 50,000 0
३४ C R S जमा संगणक 50,00,000 0

३५

सी.एम.ई कड ेव पाणीपुरवठा 

पुनगवापरासाठीच्या कामा करीता व 

पीसीएमटी कडून गॅस वाहहनी साठी 

दणेारी रक्कम 1,20,00,000 0
३६ राजीनामा पगार जमा 25,000 6,000

३७
यु डी सी पी आर 2020 हप्रहमयर 

िाजेस 20,00,00,000 78,43,63,966

३८
बांधकाम राडारोडा C & D wast 

(पयागवरण) 50,00,000 19,09,662
३९  क्रक्रटीकल पायाभूत सुहवधा 10,000 0
४० महहलांसाठी योजना 10% 1,00,000 0

एकूण महसूली जमा 24,64,92,52,540 22,79,72,19,365

भांडवली जमा

१ पुणे मनपा  पुल बांधकाम हहस्सा 0 0
२ रस्ता दरुुस्ती भरपाई 94,25,00,000 45,51,79,484

एकूण भांडवली जमा 94,25,00,000 45,51,79,484
एकूण "ड" 25,59,17,52,540 23,25,23,98,849

एकूण "अ " ते "ड " 38,88,27,53,916 29,14,03,10,522

ठेवी व आगाऊ रक्कमा (भाग 3)

१ ठेकेदार ठेवी अनामत 2,50,00,00,000 47,98,92,689
२ वािनालय अनामत 12,00,000 1,32,900
३ नळ अनामत 3,60,00,000 1,89,28,710
४ कोंडवाडा अनामत 30,000 0
५ गाळा व कायम जागा अनामत 12,00,000 1,31,292
६ शाळा, वगग, हॉल,मैदान अनामत 48,00,000 2,82,450
७ प्रेक्षागृह अनामत 60,00,000 3,74,736
८ हनवडणूक अनामत 50,000 0
९ कंुडया अनामत 2,40,000 15,000
१० व्यायाम शाळा अनामत 3,60,000 0
११ रोजगार हमी उपकर व शास्ती 10,80,00,000 9,54,08,036
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 पपपरी  पििवड महानगरपाहलका

वार्षषक लेखे २०२०-२०२१

जमा बाजू (Receipt Side)

१२ हशक्षण उपकर व शास्ती 91,20,00,000 78,11,85,735
१३ प्लोअरेज कर व शास्ती 60,00,00,000 8,71,00,083
१४ वृक्ष उपकर 12,00,00,000 9,61,38,592
१५ कमगिारी व्यवसाय कर 4,20,00,000 2,14,28,451
१६ वाहन कजग ऍडव्हान्स जमा 2,00,00,000 68,91,016
१७ घरबांधणी कजग ऍडव्हान्स जमा 35,00,00,000 8,28,44,829
१८ घर दरुुस् ती कजग 0 1,11,467
१९ एफ डी व्याज हनधी 0 29,36,000
२० क्रदवाळी ऍडव्हान्स जमा 6,00,00,000 0

२१
मनपा कमगिारी व साहहत्य खरेदीसाठी 

क्रदलेल्या रकमा जमा 6,00,000 15,14,767
२२ गटहवमा 50,00,000 34,27,366
२३ कामगार कल्याण हनधी 25,00,000 25,64,670
२४ ठेकेदार आयकर 30,00,00,000 30,81,94,499
२५ ठेकेदार  आगाऊ रकमा 60,00,000 9,912
२६ अनादर धनादशे रकमा जमा 1,00,00,000 6,05,830
२७ हवक्रीकर व खरेदीकर 5,00,000 0
२८ ध्वजक्रदन हनधी 12,00,000 11,04,000
२९ दरुध्वनी 18,00,000 4,012
३० जादा पगार जमा 30,00,000 2,53,58,004
३१ हवद्युत हबले 20,00,000 17,89,129
३२ धनादशे रद्द करुन मनपा फंडात जमा 60,00,000 0
३३ इतर जमा 24,00,000 2,23,285
३४ तारण अनामत 4,00,000 2,10,700
३५ कमगिारी संगणक कजग जमा 75,00,000 9,53,541
३६ क्रफरते शौिालय अनामत जमा 1,20,000 10,000
३७ बँक कजग जमा 1,20,00,000 1,03,69,331
३८ रॉयल्टी 48,00,00,000 16,24,19,114
३९ सेवा कर 1,20,00,000 17,72,150
४० महासंघ वगगणी 3,00,00,000 1,03,72,901
४१ मोबाईल ऍडव्हान्स जमा 2,40,000 0
४२ सण अग्रीम 6,00,00,000 5,64,40,065

४३ कमगिारी पगार हबल इतर वजाती जमा
1,20,000 3,66,143

४४ मुल्यवर्षधत कर 24,00,000 25,259
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 पपपरी  पििवड महानगरपाहलका
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जमा बाजू (Receipt Side)

४५ पुरग्रस्त कमगिारी पगार ऍडव्हान्स जमा
12,00,000 0

४६ दषु्काळ ग्रस्त हनधी 12,000 0
४७ कमगिारी पेन्शन वगगणी जमा अंशदान 12,00,00,000 15,05,36,144
४८ पुरग्रस्त सहाय्यता  हनधी 1,20,000 0
४९ भहवष्य हनवागह  हनधी 90,00,00,000 54,09,58,776
५० पोटगी 12,00,000 5,25,180
५१ हवकास हनधी व इतर हनधीकड ेवगग 0 2,36,93,70,070
५२ कमगिारी हवमा वगगणी 36,00,00,000 14,42,74,991
५३ पोष्ट बित 1,200 0
५४ कमगिारी सोसायटी 60,00,00,000 31,59,50,184
५५ हशक्षक सोसायटी 18,00,00,000 13,90,15,149
५६ कमगिारी आयकर 6,00,000 13,380

५७ भहवष्य हनवागह  हनधी कजग जमा 50,00,000 26,97,610
५८ कमगिारी वैद्यकीय ऍडव्हान्स जमा 30,00,000 18,05,521

५९ कमगिारी प्रवास भत्ता ऍडव्हान्स जमा 1,20,000 347
६० मनपा वाहने खरेदी ऍडव्हान्स जमा 36,000 0
६१ कायगक्रम ऍडव्हान्स जमा 7,00,000 3,444
६२ वाहन इंधन 1,00,000 1,20,000
६३ कामगार कल्याण हनधी कजग जमा 75,00,000 28,79,264

६४
एका खात्यावरुन दसु-या खात्यावर 

रक्कम वगग 17,00,00,00,000 21,35,67,44,041

६५ टायर टयुब खरेदी ऍडव्हान्स रक्कम जमा
20,000 2,438

६६ जाहहरात अॅडव् हान् स जमा 20,000 0

६७ जनगणना मुशाहहरा रक्कम जमा 1,00,000 0

६८
मनपा कमगिारी समुह वैयक्तीक 

अपघात हवमा 28,00,000 21,43,824
६९ महापौर िषक ऍडव्हान्स जमा 50,000 0

७० ऑईल ऍन्ड हग्रस खरेदी ऍडव्हान्स जमा
1,00,000 0

७१ आधार प्रकल्प (UID) 5,000 0
७२ माहहती अहधकार दडं वसुली 1,000 0
७३ सर्षव्हस िाजेस  (आर ई सी) 20,00,000 28,45,450
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जमा बाजू (Receipt Side)

७४ कृहष कल्याण सेस 5,00,000 84
७५ कामगार कल्याण उपकर जमा 13,00,00,000 13,28,99,435

७६
सामाहजक आर्षथक व जातीहनहाय 

जनगणना  मुशहहरा जमा 50,00,000 14,09,400
७७ शासन अहधकारी घरभाड ेजमा 50,00,000 0
७८ हनवडणूक मुशाहहरा जमा 1,00,000 0

७९
मुख्यमंत्री सहायता हनधी (दषु्काळ 

२०१३) 1,11,00,000 1,10,21,698
८० ठेकेदार  हवमा दडं 10,00,000 2,40,613
८१ सहावी  आर्षथक गणना 50,00,000 0
८२ मराठा समाज आरक्षण सवेक्षण 50,00,000 0

८३ ठेकेदार कमगिारी भहवष्य हनवागह  हनधी
7,00,000 0

८४ कमगिारी ऍडव्हान्स जमा

८५ पररक्षा शुल्क जमा 6,00,000 0
८६ अनामत संलग्नता फी 2,00,000 0
८७ ठेकेदार हबलातून हवमा भरणा 0 0
८८ धन्वंतरी स्वास्थ योजना जमा 3,00,00,000 2,35,34,700
८९ सेवा कर ( स्वच्छ भारत) 2,00,000 84

९०
संहजवन हवमा योजना नगर सदस्य 

स्वहहस्सा 4,00,000 6,630
९१ महा ऑनलाईन सेवा जमा 5,00,000 0
९२ वस्तु व सेवा कर जमा 10,00,000 2,464
९३ जमा CGST १% 1,00,00,000 4,258
९४ जमा CGST २.५% 1,00,00,000 7,658
९५ जमा CGST ६% 1,00,00,000 134
९६ जमा CGST ९% 2,00,000 46,51,305
९७ जमा CGST १४% 1,00,00,000 0
९८ जमा CGST इतर 1,00,00,000 156
९९ जमा SGST १ % 1,00,00,000 4,258
१०० जमा SGST २.५% 1,00,00,000 7,658
१०१ जमा SGST ६% 1,00,00,000 2,429
१०२ जमा SGST ९% 5,00,00,000 46,45,213
१०३ जमा  SGST१४% 1,00,00,000 268
१०४ जमा SGST इतर
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

 पपपरी  पििवड महानगरपाहलका

वार्षषक लेखे २०२०-२०२१

जमा बाजू (Receipt Side)

१०५ CGST TDS १ % 25,00,00,000 14,33,10,779
१०६ SGST TDS १ % 25,00,00,000 14,33,93,454
१०७ IGST TDS २% 0 23,67,143

१०८
पी जी आय वाय सी एम एि PCMC 

सुरक्षा अनामत 3,00,000 0
एकूण  "ई" 25,72,91,45,200 27,75,89,32,296

एकूण "अ " ते "ई " 64,61,18,99,116 56,89,92,42,818

भ जमा गोषवारा

स आरंहभिी  हशल्लक

१ गंुतवणूक 32,00,00,00,000 26,76,50,00,000
२ बँक िालू खाते 9,18,24,11,108 13,57,57,52,117
३ बँक गँरटी

एकूण "भ" 41,18,24,11,108 40,34,07,52,117

एकूण (आरंहभच्या हशल्लकेसह) 1,05,79,43,10,224 97,23,99,94,935

१ पररहशष्ट अ - फी पासून उत्पन्न

१ नक्कल फी 22,000 220
२ नोटीस फी / वॉरंट फी 19,76,00,000 15,15,78,863
३ जन्ममृत्यु नोंदणी फी/YCM 40,00,000 41,51,234
४ हमळकत हस्तांतर फी 1,09,30,000 75,82,918
५ मांडव परवाना फी 14,87,000 5,09,345
६ हवलंब आकार (लेट फी) 18,81,000 19,58,391
७ प्रशासकीय सेवा शुल्क 78,00,000 43,27,173
८ सांहगतीक शैक्षहणक  फी 0 0
९ वगग शुल्क 25,000 23,805
१० नळ कनेक् शन फी 3,53,780 71,510
११ दयु्यम  हशक्षण / प्रवेश शुल्क 5,000 3,061
१२ तंत्रहवद्यालय प्रवेश प्रहशक्षण फी 16,00,000 15,33,940
१३ थकबाकी नसलेिा दाखला 5,00,000 99,786
१४ मॅरेज रहजस्रेशन फी 11,45,000 5,70,670
१५ पशुवैद्यकीय केस पेपर फी 1,20,000 78,730
१६ आरोग्य हवषयक नाहरकत दाखला 25,000 0
१७ हॉस्पीटल रहजस्रेशन फी 5,00,000 59,10,525
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

 पपपरी  पििवड महानगरपाहलका

वार्षषक लेखे २०२०-२०२१

जमा बाजू (Receipt Side)

१८ आर्ककटेक्ट लायसन्स 2,00,000 2,49,000
१९ इमारत परवाना फी 10,00,00,000 3,04,78,708
२० ठेकेदार नोंदणी व नुतनीकरण फी 2,000 2,000
२१ प्रभाग सवग प्रकारिी फी 14,05,000 15,26,174

२२ पशुवैद्यकीय औषधोपिार शुल्क 5,50,000 3,56,760
२३ झोपडपट्टी ओळखकाडग फी 2,00,000 800
२४ झोपडपट्टी हस्तांतर फी 1,00,000 13,155
२५ टेंडर फॉमग फी 15,00,01,000 40,20,375
२६ उद्योगधंदा परवाना फी 13,00,000 4,17,101
२७ जाहहरात परवाना फी 0 0
२८ प्लंपबग  लायसन्स फी 1,40,000 39,000
२९ सेफ्टीक टँक सफाई 1,68,000 3,78,390
३० ईहन् स नेटर फी 0 0
३१ हॉटेल वेस्ट फी 6,99,000 6,09,648
३२ केशकतगनालय परवाना फी 0 0
३३ जाहहरात परवाना फी 16,20,00,500 3,34,63,425
३४  हमळकत कर उतारा 6,00,000 2,80,624
३५ महहती अहधकार फी जमा 1,91,500 94,447
३६ स्टेट बँक िेकींग फी 7,00,000 14,11,780
३७ छाननी शुल्क 4,00,00,000 2,01,59,428
३८ हवकास हस्तांतरण हक्क शुल्क 65,00,00,000 31,38,94,474
३९ व्यावसाहयक किरा टाकण्यािी फी 0 0
४० मंजूर  हवकास योजना अभ ह प्राय 1,50,00,000 250
४१ प्रशाम ह त संरिना शुल् क 5,00,000 4,71,205
४२ िािणी शुल्क 1,35,000 350
४३ भाग नकाशा 1,50,000 4,64,100
४४ एकहत्रत सेवा शुल्क 50,00,000 17,09,217
४५ हव्हजीट फी पयागवरण 1,00,000 3,900

४६ हनसमय अहधकारी िलन वळण साधन
1,00,000 0

४७  हशक्षक सेवक भरती फी 5,000 0
४८ दाखला फी (प्राथहमक हशक्षण) 2,000 2,150

४९ गं्रथालय गहाळ पुस्तके फी वसुली
10,000 15,819
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

 पपपरी  पििवड महानगरपाहलका

वार्षषक लेखे २०२०-२०२१

जमा बाजू (Receipt Side)

५० पयागवरण नाहरकत दाखला फी 10,000 14,000
५१ योगा प्रहशक्षण फी 1,00,000 0
५२ कंुफु कराटे पहशक्षण 1,00,000 0

एकूण "अ" 1,35,74,62,780 58,84,76,450

२ पररहशष्ट ब - उद्यानापासून उत्पन्न

१ उद्यानापासून हमळणारे उत्पन्न 25,00,000 5,38,440
२ कंुडया भाडे 20,000 7,400
३ सपोद्यान प्रवेश फी 0

एकूण "ब" 25,20,000 5,45,840

३
पररहशष्ट क - दवाखान्यापासून 

हमळणारे   उत्पन्न

१ केस पेपर फी 1,50,000 11,19,000
२ वैद्यकीय काडग व फॉमग फी 1,500 1,230
३ रुग्णवाहहका भाडे 8,00,000 2,68,610
४ इसीजी तपासणी फी 10,000 5,570
५ प्रयोगशाळा तपासणी फी 1,00,000 2,19,315
६ हडझेल शववाहहकी फी 0 0
७ क्ष-क्रकरण तपासणी फी 25,000 8,500
६ हले् थ   काडग  रज ह स् टेशन फी 25,000 28,350
७ शस्त्रक्रक्रया  फी 5,000 3,630
८ प्रसुती िाजेस 75,000 62,010
९ बेड िाजेस 25,000 1,870
१० औषधोपिार फी 1,00,000 9,31,145
११ अल्रासाऊड  फी 80,000 47,530
१२ क्रफहजओथेरपी फी 1,000 20
१३ रुग्णतपासणी व सल्ला फी 23,000 2,080
१४ संलग्नता फी 2,25,000 4,96,345
१५ सोनोग्राफी  रहजस्रेशन फी 15,00,000 8,25,000
१६ इन्सीनेटर फी 3,00,00,000 4,13,03,675

१७
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य 

योजना 0
१८ मेहडकल परवाना फी 0
१९ जादा वजन इन्सीनेटर फी 0 1,65,633

Page 10



C:\Users\Acer\Desktop\वार्षिक लेखे 2020-21\जमा वार्िक लेखे सन 2020-21

अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

 पपपरी  पििवड महानगरपाहलका

वार्षषक लेखे २०२०-२०२१

जमा बाजू (Receipt Side)

एकूण "क" 3,31,45,500 4,54,89,513

४ पररहशष्ट ड -    हललावापासून  उत्पन्न

१
दवाखाने हनकामी हायपोसोल्यूशन व 

जुन्या एक्सरे क्रफल्मी हवक्री 0 0
२ कायगशाळा, जुने भंगार  हवक्री 70,000 68,188
३ जुने समान हवक्री मध्यवती भांडार 87,00,000 81,06,853
४ साहहत्य  हवक्रीिे जमा 5,000 0

एकूण "ड" 87,75,000 81,75,041

५
पररहशष्ट "इ"-मनपा अहधहनयम 

दडंापोटी जमा

१ ठेकेदार दडं 97,55,000 1,28,43,248
२ अहतक्रमण दडं 20,50,000 24,30,500
३ कमगिा-यांबाबत दडं 10,000 8,200
४ अहतक्रमण  हवभाग 3,79,00,000 2,39,000
५ बांधकाम प्रशमन शुल्क वसुली 2,28,50,00,000 1,12,61,82,824
६ कि-याबाबत दडं 15,62,000 24,19,125
७ साफसफाई दडं, प्रशा. शुल्क 80,65,750 97,29,941
८ अवैध बांधकाम शास्ती 62,24,00,000 29,35,33,997
९ स्थाहनक संस्था करावरील दडं 50,00,000 2,19,543
१० जाहहरात परवाना दडं 10,00,000 9,73,076
११ प्रशासन शुल् क वसुली 29,50,000
१२ इतर प्रशमन शुल्क 0 23,000

एकूण "इ" 2,97,56,92,750 1,44,86,02,454

६
पररहशष्ट भ -यशवंतराव िव्हाण िे 

उत्पन्न

१  YCMH रक् तपेढी टाकणे 20,00,000 36,06,894
२  हप.जी वाय  YCMH फॉमग फी जमा 58,000 0
३ टारगेट (रायफल शुल्क क्रक्रडा) 1,00,000 0

४ हप.जी वाय YCMH शैक्षण ह क शुल् क
50,00,000 0

५ हप.जी वाय YCMH गं्रथालय अनामत
1,00,000 0

६ हप.जी वाय YCMH गं्रथालय शुल् क 1,00,000 5,170
७ हप.जी वाय YCMH वस् तीगृह शुल् क 2,35,000 19,002
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

 पपपरी  पििवड महानगरपाहलका

वार्षषक लेखे २०२०-२०२१

जमा बाजू (Receipt Side)

८ हप.जी वाय YCMH वस् तीगृह अनामत
1,20,000

९
हप.जी वाय YCMH सवगसाधारण 

अनामत 1,50,000 0
१० हप.जी वाय YCMH इतर जमा 3,00,000 850

११
महात् मा फुले राजीव गांधीहजवनदायी 

योजना 8,50,00,000 2,40,30,757
१२ रुग्णसेवा फी 4,70,00,000 1,12,31,844
१३ इन्सीनेटर फी 2,000 1,486
१४ शीतगृह फी 5,00,000 1,91,330

१५
हप.जी वाय YCMH पीसीएमसी प्रवेश 

शुल्क 75,000 0
14,07,40,000 3,90,87,333

७ पररहशष्ट य :- क्रक्रडा हवभागािे उत्पन्न

१ व्यायाम शाळा फी / स्पधाग प्रवेश फी 16,800 6,600
२ प्रवेहशका पोहण्यािी फी 0 0
३ हवहवध खेळण्यांपासूनिी फी 5,00,000 2,39,250

४
हगयोरोहन पभत स्केटींग ग्रांऊड लॉन 

टेहनस व इतर मैदान भाड ेफी 50,000 4,22,857
५ टारगेट (रायफल शुल्क क्रक्रडा) 1,000 0

एकूण  "य" 5,67,800 6,68,707

८ पररहशष्ट ि :- प्रेक्षागृहांपासून उत्पन्न

१ नाटयगृह भाडे 1,14,12,000 12,40,043
२ द्वारपाल व फलक बोडग 6,33,100 82,450
३ कॅन्टींन व स्नॅक काऊंटर भाडे 71,000 100
४ वाहन तळ भाडे 2,11,000 0
५ हनवासी व्यवस्था 81,000 16,045

एकूण "ि" 1,24,08,100 13,38,638

९
पररहशष्ट क्ष :- कायम भाडयापासून 

उत्पन्न

१ सोडीयम व्हपेर पोल जागा भाडे 10,53,600 5,13,729
२ जाहहरात फलक भाडे 3,05,50,000 4,00,172
३ कायम जागा भाडे 4,68,33,455 88,84,525
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

 पपपरी  पििवड महानगरपाहलका

वार्षषक लेखे २०२०-२०२१

जमा बाजू (Receipt Side)

४ अहधकारी / सेवक  हनवासस्थान भाडे 92,90,500 90,00,568
५ शाळा मैदाने व हॉल भाडे 2,50,000 0
६ जलतरण तलाव भाडे 2,00,000 0
७ वैद्यकीय सेवा िालहवण्यास दणेे भाडे 40,00,000 2,68,150

८
मोकळी जागा इमारती गाळे भाडयाने 

हलजने (भूहम आहण पजदगी) 5,08,14,000 3,48,04,626
९ भूहमगत केबल पाईप इ. जमा भाडे 1,00,000 0
१० व्यायाम शाळा भाडे 5,000 1,560

एकूण "क्ष" 14,30,96,555 5,38,73,330

१० पररहशष्ट प :- इतर जमा

१ स्थाहनक संस्था कर 10,000 57
२ करसंकलन हवभाग 4,82,00,000 1,63,70,639
३ लेखा हवभाग 24,00,000 1,18,31,494
४ प्रशासन हवभाग 1,00,000 0
५ मध्यवती भांडार  हवभाग 18,00,000 49,78,549
६ रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह 5,00,000 97,472
७ आिायग अते्र 9,000 10,010
८ अंकुशराव लांडगे प्रेक्षागृह 1,18,000 26,038
९ हनळु फुले प्रेक्षागृह 5,000 4,450
१० स्थापत्य  हवभाग 38,00,000 45,83,939
११ माध्यहमक  हशक्षण हवभाग 1,00,000 26,946
१२ औद्योगीक प्रहशक्षण मोरवाडी 70,000 31,150
१३ साई शारदा महहला उद्योग 5,000 500
१४ पशुवैद्यकीय हवभाग 30,000 35,716
१५ वैद्यकीय हवभाग 60,00,000 51,50,504
१६ वाय.सी.एम. हॉस्पीटल 90,00,000 16,76,678
१७ महहला व बाल  हवकास  हवभाग 20,000 0
१८ बांधकाम परवानगी  हवभाग 5,00,000 6,33,49,843
१९ झो.हन.प.ू  हवभाग 2,00,000 10,77,430
२० उद्यान  हवभाग 58,000 2,72,416
२१ हवद्युत  हवभाग 2,50,000 1,23,858
२२ नगररिना व हवकास  हवभाग 5,00,00,000 1,80,75,039
२३ कायदा  हवभाग 10,000 25,372
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

 पपपरी  पििवड महानगरपाहलका

वार्षषक लेखे २०२०-२०२१

जमा बाजू (Receipt Side)

२४ आरोग्य मुख्य कायागलय 38,27,000 1,82,18,467
२५ जनता संपकग  स्वागत कक्ष 5,64,000 11,17,522
२६ नागरी सुहवधा 50,00,000 44,69,039
२७ क्रक्रडा   हवभाग 1,50,000 1,25,273
२८ कायगशाळा  हवभाग 10,000 53,256

२९ परवाना  हवभाग 3,00,000 8,07,499

३० अ क्षेहत्रय कायागलय 1,00,000 1,34,216

३१ ब क्षेहत्रय कायागलय 1,00,000 41,755

३२ क क्षेहत्रय कायागलय 7,00,000 6,72,260

३३ ड क्षेहत्रय कायागलय 7,00,000 20,08,579

३४ इ क्षेहत्रय  कायागलय 1,10,000 1,08,456

३५ फ क्षेहत्रय  कायागलय 2,50,000 1,19,389

३६ ग क्षेहत्रय  कायागलय 5,00,000 8,26,360

३७ ह क्षेहत्रय  कायागलय 2,20,000 6,91,026

३८ सुरक्षा हवभाग 16,000 15,658

३९ माहहती व तंत्रज्ञान 2,00,000 93,432

४० भूमी - हजदगंी  हवभाग 22,000 33,775

४१ दरूध्वनी  हवभाग / दरूसंिार 4,00,000 0

४२ नागरवस्ती हवकास योजना 4,50,000 4,52,116

४३ पाणीपुरवठा मुख्य कायागलय 12,00,000 6,15,490

४४ पाणीपुरवठा  अ  प्रभाग 1,00,000 41,400

४५ पाणीपुरवठा  ब  प्रभाग 30,00,000 3,07,596

४६ पाणीपुरवठा  क  प्रभाग 36,000 1,79,730

४७ पाणीपुरवठा  ड  प्रभाग 7,00,000 7,12,875

४८ पाणीपुरवठा  इ प्रभाग 2,00,000 1,28,385

४९ पाणीपुरवठा फ  प्रभाग 1,96,000 3,40,622

५० पाणीपुरवठा ग प्रभाग 8,00,000 1,07,34,260

५१ पाणीपुरवठा ह प्रभाग 17,790 59,760

५२ हनवडणूक  हवभाग 50,000 1,030
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

अ) सामान्य प्रशासकीय खर्च (प्रभागांसह)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 98,48,38,000 81,61,23,171

२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई 6,20,000 89,785

२) लेखन सास्हत्य 3,72,000

३) इलेक्ट रीक स्बले

४) टपाल खर्च व टपाल  स्तककटे 15,64,000 3,19,246

५) पुमतके  स्शलकी सामान  फर्ननर्र 5,00,10,000 2,84,64,040

६) गणवेश स्शलाई

७) इतर खर्च 36,00,000 15,80,529

८) दरूध्वनी 5,000
३ वाहन इंधन 29,34,000 36,86,892
४ वाहन स्नवाचह 2,01,60,000 1,35,38,917
५ टायर टयुब खरेदी 13,68,000 2,21,967
६ कमचर्ारी  अस्धकारी  प्रस्शक्षण 10,00,000 2,90,700
७ मा. महापौर (वाहन इंधन) 3,00,000 1,80,600
८ मा. महापौर (वाहन स्नवाचह) 10,000 500
९ मा. उपमहापौर (वाहन इंधन) 3,50,000 2,28,989
१० मा. उपमहापौर (वाहन स्नवाचह) 5,000 600
११ मा. अध्यक्ष मथायी  सस्मती (वाहन इंधन) 1,00,000
१२ मा. अध्यक्ष मथायी  सस्मती (वाहन स्नवाचह) 5,000
१३ मा. सभासद मानधन व सभा भत्ता 2,75,00,000 2,39,03,200
१४ मा. महापौर   स्नयमन खर्च 2,00,000 1,99,709
१५ मा. महापौर प्रवास खर्च 1,50,000
१६ मा. उपमहापौर प्रवास खर्च 1,00,000
१७ मा. अध्यक्ष मथायी  सस्मती प्रवास खर्च 50,000
१८ मा. मथायी  सस्मती प्रवास खर्च 30,000
१९ मा. स्वशेष सस्मती प्रवास खर्च 50,000
२० मा. सत्तारुढ पक्षनेता वाहन इंधन 1,00,000
२१ मा. सत्तारुढ पक्षनेता वाहन स्नवाचह 5,000
२२ मा.स्वरोधी  पक्षनेता वाहन इंधन 1,00,000
२३ मा.स्वरोधी  पक्षनेता वाहन स्नवाचह 5,000

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

२४

आस्खल भारतीय महापौर पररषद महाराष्ट्र 

राज्य महापौर नगरध्यक्ष, नगरसेवक संघटना 

वगचणी 1,50,000 60,000
२५ सस्मती सभा र्हापान खर्च 5,00,000 2,35,500

२६
सन्मानीय सदमयांना अभ्यास दौ-याकरीता व 

प्रस्शक्षणाकरीता खर्च 25,00,000 47,250
२७ प्रवास भत् ता 19,55,000
२८ प्रभाग अध् यक्ष प्रवास खर्च 10,000 26,671
२९ नगरसस्र्व वाहन इंधन 50,000 14,000
३० नगरसस्र्व वाहन  स्नवाचह 10,000
३१ शहर सुधारणा सभापती वाहन इंधन 1,00,000
३२ शहर सुधारणा सभापती वाहन स्नवाचह 5,000
३३ मस्हला  बालकल्याण सस्मती वाहन इंधन 1,50,000 12,000
३४ मस्हला  बालकल्याण सस्मती वाहन स्नवाचह 5,000
३५ मा.स्वधी सस्मती (वाहन इंधन) 1,50,000
३६ मा.स्वधी सस्मती (वाहन स्नवाचह) 5,000
३७ वाहन इंधन प्रभाग अध्यक्ष 17,65,000 4,24,808
३८ वाहन स्नवाचह  प्रभाग अध्यक्ष 53,000 3,400
३९ प्रभाग सस्मती प्रवास खर्च 24,85,000 10,00,315
४० प्रभाग  सस्मती र्हापान खर्च 8,15,000 79,096
४१ इतर भाडे 12,00,000
४२ संगणक दरुुमती दखेभाल 46,000 8,142
४३ सावचजस्नक वार्नालय वृत्तपत्र स्बले 20,75,000 19,08,945
४४ मनपा स्मळकतीर्ी पाणी स्बले 6,65,00,000 6,65,00,000
४५ लेखा सुधारणा खर्च 50,00,000 10,26,000
४६ रजा  स्नवृत्ती वेतन 30,00,000 30,95,350
४७ स्वशेष   लेखा पररक्षण फी 1,00,000 0
४८ स्नवडणूक खर्च 50,00,000 29,80,223
४९ मध्यवती भांडार छपाई 2,00,00,000 1,13,34,329
५० लेखनसास्हत्य 70,00,000 44,84,818
५१ गणवेश खरेदी 2,50,00,000 0
५२ फर्ननर्र सामान खरेदी 0
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

५३
टाईपरायटर, कॅल्क्टयुलेटर, सायकल,मटाईल  

मस्शन खरेदी 14,00,000 5,62,330
५४ मस्शन दखेभाल दरुुमती खर्च 50,000
५५ संगणक मटेशनरी खरेदी 45,00,000 31,36,849
५६ साधक सामु्रगी भांडार खरेदी 3,00,000
५७ स्वद्युत  सास्हत्य खरेदी 2,50,00,000 1,57,07,504
५८ कर्रा ढकलगाडया खरेदी 5,00,000

५९
जंतूनाशके साफसफाई सास्हत्य ककटकनाशके 

मस्शन इ. खरेदी 5,50,00,000 5,16,73,777
६० कंटेनर खरेदी 75,00,000 22,72,728
६१ कोरोना  स्नधी 1,75,00,00,000 1,43,01,45,571
६२ सीएसआर  स्नधी खर्च 50,00,000
६३ ऑईल स्िस खरेदी 4,90,000 1,83,868
६४ बॅटरी खरेदी 7,89,000 4,62,404
६५ आरोग्य स्वभागासाठी मस्शन खरेदी 1,00,00,000
६६ स्ललाव कस्मशन 3,00,000
६७ टायर  ररमेाडींग 50,000
६८ पंप दरुुम ती 60,000
६९ ब् लॅकेट खरेदी 5,00,000
७० औषध खरेदी 25,00,00,000 18,42,24,483
७१ उपकरणे खरेदी 35,00,00,000 17,49,48,522
७२ उपकरणे दरुुम ती 1,00,00,000 16,24,554
७३ दवाखाना फ र्ननर्सच 25,00,000
७४ किज खरेदी 5,00,000
७५ एक्ट सरे खरेदी 26,00,000 1,31,940
७६ प्रयोगशाळा केमीकल् स खरेदी 11,00,00,000 10,99,75,346
७७ कपड ेधुलाई खर्च 90,00,000 83,78,408
७८ मेडीकल गॅसेस खरेदी 2,60,00,000 2,40,25,886
७९ वायसीएमएर् तालेरा रक्ट तपेढी 5,00,000
८० वायसीएमएर् व अन् य पेम ट कंरोल करणे 1,00,000
८१ लायब्ररी 10,00,000
८२ मेड स् कल गॅस पाईपलाईन 32,00,00,000 3,49,54,550
८३ उपकरणे व सास्हत् य खरेदी 25,000
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

८४ द्वारपाल व फलक बोडच 1,00,000
८५ पोस्लस लायसन् स फी 20,000
८६ प्रेक्षागृह भाड ेपरतावा 5,80,000
८७ वातानुककत यंत्र  स्वमा 10,000
८८ यंत्र सामुिी कच्चा माल खरेदी 10,00,00,000 2,04,94,022
८९ बोट खरेदी 50,000
९० स्लनन खरेदी 1,65,00,000 67,13,705
९१ ई गव्हनसच ऑफीस 2,25,00,000 2,11,16,226
९२ कमचर्ारी  संगणक  प्रस्शक्षण 1,00,000 0
९३ संगणक दरुुमती दखेभाल 1,20,00,000 1,07,03,940
९४ संगणक खरेदी 6,00,00,000 4,55,62,209
९५ स्लजलाईन / आय.एस.डी.एल. वायफाय 2,10,00,000 2,02,61,034
९६ वाहन स्नवाचह मपेअर पाटच खरेदी 3,00,00,000 2,91,80,780

९७
वाहन स्नवाचह मपेअर पाटच खरेदी JNNURM 1,51,65,000 1,07,13,612

९८ कायचशाळा मश स् न खरेदी 1,00,000 0
९९ प्रशासकीय मपेअर पाटच खरेदी 1,13,18,000 0
१०० वाहन स्वमा 2,00,000 1,59,400
१०१ वकचशॉप यंत्रसामु्रगी दरुुमती 50,000
१०२ पोमटल मास्हती तक्ता 2,000
१०३ स्मळकत सवेक्षण 5,00,00,000
१०४ स्मळकत कर वसूली खर्च 60,00,000 13,12,877
१०५ वाहन भाडयाने घेणे (करसंकलन) 18,00,000 15,42,547

१०६
सारथी हले्प लाईन सु स्वधा पुरस्वणे, र्ालन 

करणे व दखेभाल दरुुमती करणे 65,00,000 61,71,944
१०७ डटेा ऍडस्मस्नम टेशन 25,00,000
१०८ CITY TRANFORMATION OFFICE 4,50,00,000 3,22,65,223
१०९ जकात नाका भाडे 10,00,000
११० खाजगी कंपनीकडून कंपनी तपासणी फी 2,50,00,000 14,81,250
१११ संगणीकरण 3,00,000
११२ ककरकोळ दरुुमती 1,00,000
११३ मथास्नक संमथा कर परतावा 40,00,00,000 8,42,44,454
११४ सामान्य कर 45,00,000 85,654
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

११५ पुमतके व स्नयतकास्लके खरेदी 6,30,000 1,05,678
११६ ई लायब्ररी 1,10,000 0
११७ पुमतके बायडींग 63,000 11,742
११८ प्लास्म टक कव्हर खरेदी 31,000 0
११९ मध्यवती िंथालय पुमतके खरेदी 1,15,000 80,510
१२० मोबाईल रॅक 1,00,000 0

एकूण महसूली 5,01,82,68,000 3,31,66,85,219

भांडवली खर्च

१ मुख् य प्रशासकीय इमारत 21,00,000

२
 पपपरी  पर्र्वड मनपार्ी मुख् य प्रशासकीय 

इमारत र्ी  स्वभागावार आसन व् यवम था करणे 34,87,26,780 33,00,79,639
३ वाहन खरेदी 0
४ इमारत योजना (स्वद्युत मनपा प्रशा.इमारत) 1,07,98,000 99,41,756

एकूण भांडवली 36,16,24,780 34,00,21,395

एकूण "अ" 5,37,98,92,780 3,65,67,06,614

ब सावचजस्नक सुरस्क्षतता

ए कदवाबत्ती (स्वद्युत स्वभाग)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 44,78,77,000 39,73,37,554
२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई 12,000

२) प्रवास भत् ता 1,90,000

३) इलेक्टरीकल स्बले 3,50,50,000 2,41,54,566

४)  इतर खर्च 3,65,000 1,60,604

५) गणवेश स्शलाई

३ वाहन इंधन 8,56,000 2,36,729
४ वाहन इंधन  कायचकारी अस्भयंता 7,95,000 1,71,700
५ वाहन स्नवाचह 25,000 200
६ सौर ऊजोर्ी दयावयार्ी  स्वज स्बले

७ वाहन स्नवाचह (कायाचलय) 71,000
८ मरीट  लाईट  स्बल 30,00,00,000 25,75,49,643
९ नस्वन वीज मीटर 29,95,000 11,46,208
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

१०
स्वजेर्ा संर् उभारणे / दरुुमती नुतनीकरण करणे 93,000

११ जनरेटर इंधन 45,20,000 18,80,009
१२ ध्वनीक्षेपन व्यवमथा 2,50,50,000 1,76,54,888
१३ मनपाने द्यावयार्ी  स्वजस्बले खर्च 6,59,89,000 3,69,08,884

१४
स्वद्युत  अ प्रभाग अंतगचत मोकळया जागेवर 

तात्पूरत्या पुनवसचन शेडसाठी स्वजस्बल खर्च

१५ स्वद्युत सास्हत्य तपासणी व सल्लागार फी 5,10,000 3,000
१६ ध् वनीक्षेपन प्रकाश व् यवसाय स् क भाडे 1,00,000

१७
हायड्रोस्लक स्शडया वहाणे भाड ेतत्वावर  

पुरस्वणे 3,68,50,000 3,22,32,387
१८ टायर टयुब खरेदी 6,60,000 45,128
१९ ककरकोळ दरुुमती  भाग - १ 11,58,25,000 7,05,93,742
२० ककरकोळ दरुुमती  भाग - २ 16,88,59,000 12,71,81,766
२१ दहेू आळंदी सांम कृ स्तक वारसा जतन

२२ सांमकृस्तक कला धोरण 2,12,000
२३ दरुध्वनी दखेभाल दरुुमती

२४
मर स्वम/महापा स्लका सुपरव् हीजन व स्नरीक्षण 

फी 1,00,00,000 44,59,210
२५ अजंठानगर पत्राशेड वीजबील 95,00,000 62,60,883
२६ स्वद्युत सास्हत्य खरेदी 40,000

एकूण महसूली 1,22,64,44,000 97,79,77,101

भांडवली खर्च

१ उच्च व लघुदाब तारा भूस्मगत करणे 1,26,09,000 1,19,29,591
२ मंुबई - पुणे महामागच 27,00,000 16,54,457
३ रॅकफक स्सग्नल 1,23,18,000 82,94,986
४ सावचजस्नक सुरस्क्षतता (मरीट लाईट) 17,28,52,000 15,00,99,287
५ इमारत शाळा शॉपपग सेंटर  स्वद्युतीकरण 2,95,02,000 2,25,49,997
६ हायमामट कदवे 80,89,000 58,28,637
७ अपांरपारीक स्त्रोतातून स्वजस्नर्नमती करणे 1,04,76,000 92,26,679

८
ऊजाच बर्तीर्ी उपकरणे व मरीटलाईट 

नुतनीकरण 65,62,000 44,19,717
९ प्रेक्षागृह/ेनाटयगृह नुतनीकरण 1,30,00,000 1,07,63,621
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

१० तारांगण प्रकल्प उभारणे 1,29,000 1,28,808
११ स्वद्युत स्वषयक कामे 9,62,000 9,61,779
१२ एल ई डी लाईट फीटींग खरेदी 1,00,000 1,00,000
१३ लघु उद्योजक गाळे 29,30,000 27,78,537
१४ प्रेक्षागृह नाटयगृह ेनुतनीकरण 0

१५
म थापत् य प्रकल् पाअंतगचत  स्वद्युत  स्वषयक कामे 

करणे 39,36,99,000 31,79,27,623
एकूण भांडवली 66,59,28,000 54,66,63,719

एकूण "ए" 1,89,23,72,000 1,52,46,40,820

बी दरुसंर्ार  स्वभाग

कमचर्ारी वेतन व भत्ते 2,69,80,000 2,74,08,330

आकस्ममक  खर्च

१)  इतर खर्च 40,000 17,366

२) गणवेश स्शलाई

३) वाहन इंधन 2,00,000 1,35,000

४) प्रवास भत् त् ता 25,000 9,535

५) सवच स्वभाग दरूध्वनी स्बले 8,00,000 7,23,059
६) मनपा अस्ध कारी / पदास्ध कारी SMS द्वारे 

स्वस्वध उपक्रमार्ी मास्हती दणेे 4,60,000

७) सी.सी.रट .व्ही. यंत्रणा सुस्वधा पुरवणे 1,15,000
८) संर्ार मंत्रालयार्ी परवाना नुतनीकरण फी 

अदा करणे 10,00,000 4,31,500
९) मनपा अस्धकारी  अंस्भयता यांस ब्रॉड बॅ्रन्ड 

सुस्वधा पुरवणे 30,00,000 0

१०)ककरकोळ दरुुम ती दखेभाल 74,75,000 0

११)टायर व टयुब खरेदी 20,000 0
१२) मनपा पदास्धकारी अस्धकारी यांर्ी 

सेल्युअर दरुध्वनी सुस्वधा पुरवणे 20,00,000 21,78,028
१३) सवच कायाचलय आय एस.डी.एन, 

पी.आय.आय, लाईन ने जोडणे व स्बल अदा 

करणे 7,00,000 2,78,092
एकूण महसूली खर्च 4,28,15,000 3,11,80,910

भांडवली खर्च
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

१ वायरलेस योजना  (स्वद्युत भांडवली) 3,25,00,000 2,65,55,057
एकूण भांडवली 3,25,00,000 2,65,55,057

एकूण बी 7,53,15,000 5,77,35,967

सी) अस्ग्नशामक स्वभाग

एकूण सी 0 0

डी) सुरक्षा स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 21,45,00,000 17,55,76,277
२ आकस्ममक  खर्च

३ १) प्रस्सध्दी

४ २) इतर खर्च 30,000 36,242
५ ३) गणवेश  स्शलाई

४) प्रवास भत् ता

६ वाहन इंधन 30,000 28,247
७ वाहन  स्नवाचह 3,000
८ सुरक्षा उपकरण खरेदी दरुुमती 5,00,000
९ बॅ ॅँड मानधन 10,000
१० सुरक्षा उपकरण  दरुुमती दखेभाल 10,000
११ ठेकेदारी पध्दतीने सुरक्षा व्यवमथा 36,00,00,000 34,97,44,827
१२ सामास्जक  सुरस्क्षतता उपक्रम 4,55,00,000 4,51,66,108
१३ वाहन इंधन अस्धकारी 2,40,000 1,11,839
१४ वाहन स्नवाचह अस्धकारी 3,000
१५ टायर टयुब खरेदी 20,000 18,163

एकूण महसूली (डी) 62,08,46,000 57,06,81,703

एकूण ब 2,58,85,33,000 2,15,30,58,490

क) सावचजस्नक आरोग्य व सोयी

ए) पाणीपुरवठा स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 39,19,26,000 34,84,22,327
२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई 55,000

२) लेखन सास्हत्य 12,000

३) गणवेश  स्शलाई

४) इतर खर्च 3,00,000 56,209
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

५) प्रवास भत् ता 2,79,000
३ वाहन इंधन 27,90,000 17,10,652
४ वाहन  स्नवाचह 1,31,500 12,720
५ पाणीपुरवठा स्बले 50,46,25,000 26,50,30,647
६ जनरेटर इंधन खरेदी 15,00,000 13,23,720
७ नळदरुुमती व मीटर ररडींग 5,000
८ पाणीपुरवठा टॅँकर भाडयाने घेणे 50,000

९
मैला शुध्दीकरण प्रकल्प केस्मकल्स व ऑईल 

केस्मकल खरेदी 6,00,00,000 4,29,70,399
१० पाणी स्बल पध्दत आऊट सोपसग 5,00,00,000 3,83,33,271
११ नस्वन टायर टयूब 8,89,500 20,100
१२ दखेभाल  दरुुमती पाणीपुरवठा 43,48,24,000 39,70,92,627
१३ दखेभाल  दरुुमती जलस्नसारण 35,17,37,500 33,03,88,475

एकूण महसूली 1,79,91,24,500 1,42,53,61,147

भांडवली खर्च

१ पाणीपुरवठा  स्नधी 13,99,90,000 10,83,22,193

२
सास्हत्य खरेदी दखेभाल दरुुमती आस्ण 

यंत्रसामुिी

३ इतर स्वशेष कामे (पाणी पुरवठा) 10,00,000 0
४ पाणी पुरवठा स्वशेष स्नधी 1,50,00,00,000 1,46,90,84,700

एकूण भांडवली 1,64,09,90,000 1,57,74,06,893

एकूण ए 3,44,01,14,500 3,00,27,68,040

बी)
शुध्द अशुध्द जलउपसा कें द्र से.नं.२३ 

पाणीपुरवठा

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 9,62,00,000 8,03,17,670
२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश  स्शलाई

२) इतर खर्च 1,00,000 61,301

३) प्रवास भत् ता 1,00,000

४) वाहन इंधन 2,00,000 83,000

५) वाहन स्नवाचह 6,000

६) टायर टयुब खरेदी 50,000

७) पंपींग मटेशन वीज स्बले खर्च 55,00,00,000 52,64,18,666
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

८) नदीच्या पाण्यार्ा आकार 25,00,00,000 23,04,57,252

९) स्व द्युत व कारखाने स्नरीक्षण फी 2,00,000

१०) जनरेटर इंधन 4,00,000 2,24,327

११) ककरकोळ दखेभाल दरुुमती कामे 10,27,95,000 7,53,64,479
३ पाणी नमुना तपासणी 1,00,000 58,730

एकूण महसूली 1,00,01,51,000 91,29,85,425

भांडवली खर्च

१
शुध्द अशुध्द जलउपसा कें द्र स्वद्युत स्वषयक कामे 5,87,66,000 5,58,57,913
एकूण भांडवली 5,87,66,000 5,58,57,913

एकूण बी 1,05,89,17,000 96,88,43,338

सी) भुयारी गटर / जलस्न :सारण  स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 0 0
एकूण महसूली 0 0

भांडवली खर्च

१ भुयारी गटर योजना  स्नधी 64,74,30,000 63,55,86,891
एकूण भांडवली 64,74,30,000 63,55,86,891

एकूण सी 64,74,30,000 63,55,86,891

डी) शुध्द अशुध्द जलउपसा कें द्र (स्वद्युत)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 0 0
एकूण डी महसूली 0 0

इ) आरोग्य स्वभाग (साफसफाई)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 1,26,86,95,000 1,10,79,85,884
२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई 4,03,000

२) गणवेश  स्शलाई

३) इतर खर्च 11,75,000 4,25,365
३ वाहन इंधन 1,26,60,000 91,25,031
४ वाहन स्नवाचह 3,09,000 7,030
५ सेप्टीक टॅँक उपसणे व साफ करणे 74,000
६ बोट दरुुमती 1,28,000
७ धुरीकरणासाठी वाहन भाडयाने घेणे 67,16,000 42,81,834
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

८ प्रवास भत् ता 6,75,000
९ ठेकेदारी पध्दतीने नाले व गटर साफ करणे 27,00,000
१० ककटकनाशक मस्शन दरुमती 1,18,000 5,817
११ औस्णणक  धुरीकरणासाठी इंधन खर्च 36,88,000 33,95,388
१२ घंटागाडी  ठेकेदारी खर्च 6,74,00,000 6,28,85,780
१३ शौर्ालय बांधण्यासाठी अनुदान 74,000

१४ मुशास्हरा वाटप २०% साफसफाई दडंवसूली 25,55,000 3,07,148

१५
कर्राकंुडी स्वरस्हत वॉडचसाठी वाहन भाडयाने 

घेणे 5,75,000
१६ पर्र्वड येथे पवना काठ मवच्छता 60,000
१७ संत गाडगेबाबा नागरी मवच्छता  अस्भयान 3,10,000

१८
संत गाडगेबाबा नागरी मवच्छता शासन जमा 

रकमेतून खर्च 1,10,000
१९ मनपा जमा रकमेतून खर्च 1,10,000
२० कंटेनर / कर्रा ढकल गाडी दरुुमती 1,02,000
२१ साफसफाई  सास्हत्य दरुुमती 2,50,000
२२ उपद्रव शोधपथक मानधन 1,80,000 22,983
२३ साफसफाई  सास्हत्य खरेदी 3,00,000

२४
रमत्यार्ेकडरे्े सावचजस्नक रठकाणर्े झाड ेकटटग 

व गवत काढणे 58,000
२५ यांस्त्रकी पध्दतीने साफसफाई 4,00,00,000 82,95,272
२६ खाजगी करणाद्वारे साफसफाई 96,20,17,000 89,30,00,059
२७ आपत्कालीन मवच्छता कामकाज 1,00,000
२८ मंडई वेमट गांडूळ खत प्रकल्पासाठी पुरस्वणे 2,00,000
२९ मनपा इमारत पेमट कंरोल 25,00,000 17,54,464
३० मरॉमच वॉटर (पावसाळी गटसच) 1,00,000
३१ घंटागाडी खरेदी व दरुुमती 25,000
३२ कर्राकंुडया रंगस्वणे 24,000
३३ नदीपात्रातील जलपणी काढणे 2,50,00,000 1,11,02,371

३४
मनपा इमारती पाण्याच्या टाक्टया साफसफाई 

करणे 70,39,000 44,70,476

३५
कर्रा मथानांतरण कें द्र येथील वजन 

काटाबाबतर्े कामकाज 5,00,000
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

३६ हॉटेल वेमट वाहतूक खर्च 1,00,000
३७ घन कर्रा व्यवमथापन 70,00,00,000 69,97,25,089

३८
आरोग्य स्वषयक कामासाठी शासकीय 

योजनार्ी अंमलबजावणी 1,70,00,000 11,49,898
३९ आरोग्य स्वषयक कन्सल्टींग फी 1,00,00,000 29,84,520
४० मवच्छता मोस्हम अंतगचत खर्च 1,00,000 9,364

४१

हॉकी मैदान, लांडगे कुमती प्रस्शक्षण कें द्र, 

बॅडस्मटन इ. रठकाणर्ी मवच्छता ठेकेदार 

पध्दतीने करणे 50,00,000 40,77,044
४२ टायर टयुब खरेदी 17,50,000 65,773
४३ अंत् य स्वधी 1,00,00,000
४४ रमत्यावरील राडारोड उर्लणे व हालवणे

४५ ममशानभूमी टेक केअर 7,00,00,000 6,99,73,662

४६
खाजगी करणाद्वारे मनपा शाळा इमारतीर्ी 

साफसफाई कामे करणे 5,06,50,000 4,72,82,326
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

४७ बुलडोझर व अन् य मश स् नरी भाडयाने घेणे 60,00,000 20,82,075
४८ ठेकेदारी पध्दतीने हायपसग  स्नमुचलन करणे 1,35,000 31,200

४९
सांगवी येथील बायोकंपोम टींग /गाडुळंखत 

प्रकल् प दखेभाल दरुुम ती 5,00,000
५० आरोग् य  स्वभागाकडील सास्हत् य खरेदी 3,00,00,000
५१ डम टबीन/पुशकाटच खरेदी 1,00,000

एकूण महसूली 3,30,82,65,000 2,93,44,45,853

भांडवली खर्च

१ ममशानभूस्म 3,76,81,850 2,76,19,143
२ घाट 19,00,000 18,07,790
३ भाजी माकेट 10,82,000 5,40,829
४ गावठाण गटसच 2,21,52,000 1,27,04,053
५ लोकारोग्य स्वद्युत 2,50,54,000 2,15,96,353
६ नाला रेपनग 4,13,49,450 3,37,00,106
७ सरफेस गटसच 6,26,49,854 3,96,93,158
८ संडास व मुता-या 2,98,67,600 2,05,72,111
९ आरोग् य  स्नरीक्षक कॅबीन 33,60,000 29,97,834

एकूण भांडवली 22,50,96,754 16,12,31,377

एकूण इ 3,53,33,61,754 3,09,56,77,230

एफ)
रुग्णालये प्रसुतीगृह ेऔषधालये (वैद्यकीय)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 74,08,05,000 69,68,67,652
२ वैद्यकीय खर्च प्रस्तपूती 2,00,000 3,401
३ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई 50,000 8,22,517

२) इलेक्टरीकल स्बले 2,00,00,000 1,63,22,860

३) इतर खर्च 7,75,000

४) गणवेश स्शलाई

५)  प्रवास भत् ता 1,00,000
४ वाहन इंधन(अस्धकारी) 68,000 68,000
५ वाहन  इंधन (कायाचलयीन वापर) 13,50,000 11,38,877
६ वाहन स्नवाचह अस्धकारी 5,000 0
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

७ वाहन स्नवाचह कायाचलयीन वापर 5,000 0
८ औषध खरेदी 0
९ उपकरणे खरेदी 0
१० दवाखाना  फर्ननर्र 0
११ कुटंुब कल्याण शस्त्रकक्रया खर्च प्रस्तपूती 1,00,000 0
१२ रक्तदान स्शस्बरे 1,26,000 0
१३ टायर टयुब खरेदी 0
१४ एक्टस रे कफल्म केस्मकल 0
१५ प्रयोगशाळा केस्मकल व सास्हत्य खरेदी 0
१६ बेवारशी मृतदहेार्ी  स्वल्हवेाट लावणे 10,000 0
१७ टी.बी. स्नमुचलन योजना 30,000 0
१८ शासकीय योजनांर्ी अंमलबजावणी 4,00,00,000 3,50,27,917

१९
वाय.सी.एम.एर्. व इतर रुग्णालयांर्ी ठेकेदार 

पध्दतीने साफसफाई 10,00,00,000 9,84,14,192
२० किज खरेदी

२१ संगणकीकरण

२२ खाजगी वाहन भाडे 4,71,50,000 4,06,25,453
२३ हॉमपीटल कन्सल्टन्सी सर्नव्हसेस 1,00,000
२४ जैव घन कर्रा वेमट जाळणे 7,50,00,000 7,11,48,716
२५ स्डसेल शववास्हनी र्ालवणे 15,00,000 10,55,400

२६
राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय क्षेत्रातील 

कायचशाळा 1,00,000
२७ हले्थ ममाटच काडच योजना 2,45,00,000 2,01,78,629
२८ उपकरणे दरुुमती

२९ एन.यू.एर्.एम. 15,00,000 5,25,750

३०
पोष्टीक आहार योजना, अंगावर पाजणा-या व 

गरोदर  स्स्त्रया

३१ कपड ेधुलाई खर्च

३२ मेडीकल गॅसेस खरेदी 2,00,000
३३ लायब्ररी

३४ आय.सी.डी.सी.एस. 30,000
३५ रुग्णालय स्वमतारीकरण 5,00,000
३६ संजीवन योजना 1,00,00,000 65,98,560
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

३७ कृस्त्रम अवयव कें द्र 1,10,000
३८ वाय.सी.एम.एर्. व तालेरा रक्त पतपेढी

३९ रोगस्नदान स्शबीरे 1,26,000

४०
वाय.सी.एम.एस व अन्य रुग्णालयामध्ये पेमट 

कंरोल करणे

४१ महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना 10,00,000 2,13,120
४२ पद्म स्वभुषण सुषमा म वराज आरोग् य योजना 10,00,000
४३ म मशानभुमी केअर टेकर

वैद्यकीय खर्च प्रस्तपूती 0
४४ जन् म मृत् यू दाखले संगणकीकरण 15,00,000 10,59,592
४५ माता व बाल संगोपन योजना 10,00,000

एकूण महसूली 1,06,89,40,000 99,00,70,636

भांडवली खर्च

१
रुग्णालये प्रसुतीगृह ेऔषधालये                       

       (मथापत्त्य स्वषयक कामे) 11,17,33,000 9,99,76,456
२ रुग्णालये प्रसुतीगृह ेऔषधालये (स्वद्युत) 8,25,000 1,59,903

एकूण भांडवली 11,25,58,000 10,01,36,359

एकूण एफ 1,18,14,98,000 1,09,02,06,995

जी) यशवंतराव र्व्हाण ममृती रुग्णालय

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 88,90,00,000 72,25,76,117
२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई

२) इलेक्टरीकल स्बले 3,00,00,000 2,35,06,310

३) इतर खर्च 50,00,000 38,08,246

4) प्रवास भत् ता 3,00,000 6,200

5) गणवेश श स् लाई 11,220
३ वाहन इंधन 10,00,000 3,92,229
४ वाहन  स्नवाचह 25,000 5,116

५
पी जी आय वायसीएमएर् पीसीएमसी इतर खर्च 10,00,000 9,260

६ वैद्यकीय श स् क्षण फी

७ आंतरराण रीय कायचशाळा

८ औषध खरेदी
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

९ कपड ेधुलाई खर्च

१० मेडीकल गॅसेस खरेदी

११ पी.जी आय वायसीएमएर् पीसीएमसी मधील 

पदव् युत् तर  स्नवासी  स्वद्याथी  स्वद्यावेतन 4,50,00,000 3,42,64,258

१२

पी.जी. आय वायसीएमएर् पीसीएमसी    क 

ररता  स्व स्वध शासकीय  स्नयामक संम था व  

स्वद्यापीठ इ र्े शुल् क भरणे 1,00,00,000 57,16,600
१३ फर्ननर्र  खरेदी

१४ स्वद्यावेतन 1,05,00,000 95,77,401
१५ लायब्ररी

१६ टायर टयुब खरेदी 1,00,000
१७ रक्तदान स्शस्बरे (अल्पोपहार) 3,00,000 1,40,532
१८ कमचर्ारी प्रस्शक्षण 2,00,000

१९

पी.जी.आय, वायसीएमएर् पीसीएमसी 

मानधनावरील अध् यापक व कमचर्ारी 

मानधन/वेतन 6,50,00,000 5,10,15,885
२० राजीव गांधी जीवनदायी योजना 34,18,109
२१ महात्मा जीवनदायी योजना 2,50,00,000 75,45,303

एकूण महसूली 1,08,24,25,000 86,19,92,786

भांडवली खर्च

१ वाय.सी.एम.एर्. स्वद्युतीकरण 50,72,000 46,33,123
एकूण भांडवली 50,72,000 46,33,123

एकूण जी 1,08,74,97,000 86,66,25,909

एर् मस्हला व बालस्वकास प्रकल्प

१ मस्हलांसाठी योजना 47,21,25,000 61,50,66,533
एकूण एर् महसूली 47,21,25,000 61,50,66,533

आय)
जन्ममृत्यु रुग्णवास्हका

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 2,43,50,000 2,16,84,765
२ आकस्ममक  खर्च

१) इतर खर्च 20,000 0

2) प्रवास भत् ता 10,000 0
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

३ वाहन इंधन 50,00,000 21,18,615
४ वाहन  स्नवाचह 25,000 5,600
५ टायर टयुब खरेदी 5,00,000

एकूण आय महसूली 2,99,05,000 2,38,08,980

जे) पशुवैद्यकीय  स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 3,76,14,000 2,96,48,966
२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) गणवेश स्शलाई

३) इतर खर्च 10,000

4) प्रवास भत् ता 2,00,000
३ वाहन इंधन 3,79,000 2,46,500
४ वाहन  स्नवाचह 50,000
५ तातडीर्ी औषधे व रसायने 3,00,000 90,817
६ डॉग मकॉड योजनेर्ा खर्च 50,000

७
पशुबाहय रुग्णालय सास्हत्य व उपकरणे खरेदी 25,000

८ मृत जनावरांर्ी स्वल्हवेाट 35,00,000 32,56,500
९ कत्तलखाना उपकरणे व सास्हत्य 1,00,000
१० श्वान संतती स्नयमन शस्त्रककया 3,50,00,000 2,09,64,200
११ कोंडावाडा, खावटी खर्च 2,00,000
१२ ठेकेदार पध् दतीने डुकरे पकडणे 5,00,000 59,625
१३ पशुगणना कामी येणारा खर्च

१४ सपोद्यान पक्षी संिालय

१५ सी.एन.जी.इन्सीरेटर खरेदी दखेभाल दरुुमती 5,00,000 4,09,444

१६ टायर टयूब 2,00,000 56,981
१७ स्र्खली येथील कोंडवाडा र्ालस्वण् यार्ा खर्च 1,00,00,000

एकूण महसूली 8,86,28,000 5,47,33,033

भांडवली खर्च

१ कोंडावाडा, कत्तलखाना 0 0
एकूण भांडवली 0

एकूण जे 8,86,28,000 5,47,33,033
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पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

के) कुटंुब कल्याण नागरी आरोग्य कें द्र

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 5,36,40,000 4,41,46,031
एकूण के 5,36,40,000 4,41,46,031

एल) एकास्त्मक बाल स्वकास प्रकल्प

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 0 0
एकूण एल

एम) सावचजस्नक उद्याने

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 11,45,50,000 9,84,12,046
२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश  स्शलाई

२) इतर खर्च 1,50,000 1,52,945

3) प्रवास भत् त् ता 1,00,000
३ सपच उद्यान व पक्षी संिहालय 15,00,000 6,00,604
४ वाहन इंधन 5,00,000 4,17,742
५ वाहन इंधन अस्धकारी वगाचसाठी 1,50,000
६ वाहन स्नवाचह स्वभागासाठी 11,500
७ वाहन स्नवाचह अस्धकारी वगाचसाठी 5,000
८ पाणीपट्टी 57,500 16,281
९ रमते सुशोस्भकरण 50,00,000 34,25,543
१० खते शेणखते 2,00,000
११ उद्यानार्े नाव फलक दरुुमती 2,00,000
१२ उद्यान  स्वभागातील स्वस्वध कामे करणे 15,00,000 9,68,444

१३
उद्यान  स्वकस्सत करण्याकामी पोयटामाती 

पुरस्वणे व पसरस्वणे 2,00,000
१४ कफल्म शो 6,000

१५
उद्यान  स्वकासार्ी कामे व दखेभाल ठेकेदारी 

पध्दतीने करणे 7,00,00,000 6,49,52,374
१६ खेळणी खरेदी 1,50,00,000 1,48,91,271
१७ खेळणी दरुुमती व दखेभाल 1,00,00,000 99,47,964
१८ अभ्यास दौरा 50,000
१९ ककटकनाशके 1,15,000 28,105
२० कंुडया खरेदी 3,00,000
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पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८
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खर्च बाजू (Expenditure Side)

२१
बी स्बयाणे प्लॅस्मटक स्पशव्या व शोस्भवंत रोपे 

खरेदी 5,000

२२
स्नयोस्जत पॉली हाऊस प्रकल्प उभारणी, 

अत्याधुस्नक पुणप शेती प्रकल्पांसाठी 6,00,000 5,37,893
२३ गाडचन होज पाईप खरेदी 2,00,000
२४ पमप्रकलर   खरेदी 15,00,000 12,20,070
२५ पमप्रकलर दरुुमती 8,00,000 2,64,048
२६ उद्यानामध्ये बॅँर्ेस खरेदी 5,00,000

२७
उद्यानामध्ये लहान मुलांसाठी झुक झुक गाडी 

खरेदी 60,000
२८ बागा उद्याने नसचरी सास्हत्य खरेदी 60,000
२९ उद्याने नुतनीकरण व स्वकस्सत करणे 75,00,000 37,24,044
३० टायर टयुब खरेदी 2,00,000

एकूण महसूली 23,10,20,000 19,95,59,374

भांडवली खर्च

१ उद्याने (मथापत्य स्वषयक कामे ) 42,35,96,000 37,55,44,722
२ उद्याने  (स्वद्युतीकरण) 9,01,30,000 7,61,90,218

एकूण भांडवली 51,37,26,000 45,17,34,940

एकूण एम 74,47,46,000 65,12,94,314

एन) पयाचवरण अस्भयांस्त्रकी  स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 3,41,55,000 2,91,25,081
२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई 5,000

२)  स्वज  स्बले 18,50,00,000 17,36,97,820

३) इतर खर्च 50,000

४) प्रवास भत् ता

३ वाहन इंधन ( अस्धकारी वगच) 1,00,000 60,000
४ वाहन इंधन  ( स्वभागासाठी)

५ वाहन  स्नवाचह ( अस्धकारी) 5,000
६ वाहन स्नवाचह ( स्वभागासाठी) 1,000
७ वाहन इंधन अध्यक्ष 50,000
८ वाहन स्नवाचह अध्यक्ष 10,000
९ सन्मा अध्यक्ष व सदमय मानधन व सभाखर्च
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खर्च बाजू (Expenditure Side)

१० स स्मती सभा र्हापान खर्च

११ अध्यक्ष दौ-यासाठी लागणारा इतर खर्च 2,00,000
१२ पयाचवरण 10,00,000 0
१३ खाजगी वाहन भाडे 10,000

१४
मनपाच्या पयाचवरण स्वषयक आवश्यक 

तपासणी करणे 2,00,000

१५
मनपाच्या पररसरात पयाचवरण स्वषयक 

आवश्यक कामे करणे 1,00,000

१६
मनपा क्षेत्रात िीन स्बल्डींग प्रकल्प 

राबस्वणेसाठी आवश्यक ती कामे करणे

१७ पयाचवरण सद्य:स्मथतीत अहवाल तयार करणे 11,50,000 2,99,390
१८ शासकीय योजनांर्ी अंमलबजावणी करणे 50,000
१९ उपकरणे दरुुमती 20,000
२० कोटच केस मधील पावत्या 5,000
२१ पाणी नमुना तपासणी फी 1,00,000

२२
मोशी कर्रा डपेो येथे रसायने खरेदी व यांस्त्रकी 

पध्दतीने रसायन फवारणी 1,00,000

२३
मैलशुध्दीकरण  कें द्र पं पपग मटेशन व इतर   

स्वज  स्बले नवीन लेखास्शषच

२४ महाराष्ट्र वॉटर पोल्युशन कंरोल बोडच फी 1,00,000
२५ मैलशुध्दीकरण प्रकल्प केमीकल खरेदी 1,00,000

२६

पपपरी पर्र्वड मनपातील मैलशुध्दीकरण 

कें द्रकरीता क्टलोरीन टनर व आवश्यक केमीकल्स 

पुरस्वणे 1,00,000
२७ जनरेटर इंधन खरेदी 5,00,000 2,50,000
२८ टायर टयुब नवीन 10,000

२९

पप पर् मनपा मधील बी.एस.यु.पी 

/ई.डब्लु.एस.प्रकल्पांच्या पयाचवरण स्वषयक  फी 

अदायगी व इतर अनुषंगीक कामे 0

३०

म.रा.स्व मंडळातील  पयाचस्वषयक शुल्क, ० 

वीज मीटर, शुल्क, वीज,शुल्क, इतर शुल्क अदा 

करो 1,00,000

३१

मनपार्े मैलशुध् दीकरण प्रकल् पाकररता मस्शनरी 

व इतर सास्हत् यासाठी स स् कींग फंडासाठी 

तरतूद 1,00,000
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खर्च बाजू (Expenditure Side)

३२   पप. पर् मनपातील मैलशुध् दीकरण कें द्राकररता 

क्टलोररन गॅस सुरक्षा उपकरणे पुर स्वणे 1,00,000

३३

  पपपरी  पर्र्वड मनपातील मैलशुध् दीकरण 

कें द्राक स्  रता क्ट ले ररन टनच व आवश् यक 

केस स् कल् स पुर स्वणे 1,00,000

३४

मनपातील सवच मैलाशुध् दीकरा कें द्रार्ी फॅक्ट टरी 

अॅक्ट ट नुसार नुतनीकरण करणे व फॅक्ट टरी 

लायसन् स व इतर कामे 1,00,000

३५ मनपाच् या सवच मैलशुध् दीकरण कें द्रामध् ये 

क्टलोरीजेशन ऐवजी इतर पयाचयी उपाययोजना 1,00,000

३६
तीन र्ाकी ररक्षासाठी  पप. पर्. मनपामाफच त 

सी.एन.जी  ककटसाठी सहाय्य अनुदान दणेे 50,000

३७
पप.पर्. मनपा प्रकल्पाच्या पयाचवरण स्वषयक 

फी अदायगी व इतर अनुषंगीक कामे करणे 2,00,000

३८

पप. पर्. मनपा शहराच्या कायचक्षेत्रातील असणा-

या उद्योगामधून तयार होणा-या सांडपाण्यावर 

प्रकक्रया करणेसाठी सी.ई.टी.पी. बांधणेकररता 

कन्सल्टंटर्ी नेमणूक करुन डीपीआर तयार करणे 1,00,000

३९
ककरकोळ दखेभाल दरुुमती कामे 

(मैलाशुध्दीकरण कें द्र) 21,01,00,000 18,94,08,046
४० मस्शनरी साधन सास्हत् य उपकरणे खरेदी 5,000
४१ प् लॉस्म ट क पासून इंधन  स्न र्नमती 10,000
३४ ककरकोळ दरुुमती दखेभाल - २ अ 16,81,73,000 15,16,79,707

एकूण महसूली 60,23,59,000 54,45,20,044

भांडवली खर्च  

१ पयाचवरण अस्भयांस्त्रकी  स्वभाग 27,49,14,000 21,85,29,201
२ पयाचवरण व अस्भयांस्त्रकी कक्ष 99,99,387

एकूण भांडवली 27,49,14,000 22,85,28,588

एकूण एन 87,72,73,000 77,30,48,632

एकूण क 13,21,51,35,254 11,82,18,05,926

ड) सावचजस्नक बांधकाम

ऐ) मथापत्य स्वभाग (प्रभागांसह)
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खर्च बाजू (Expenditure Side)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 29,33,84,000 25,78,25,397
२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई 60,000

२) गणवेश  स्शलाई

३) वीज स्बले

४) इतर खर्च 4,32,000 2,01,290

५) लेखनसास्हत्य 4,000

६) टपाल खर्च 1,000

७) प्रवास भत् ता 3,55,000
३ वाहन इंधन 14,60,000 9,07,583
४ वाहन  स्नवाचह 58,000 1,190
५ टायर टयुब खरेदी 2,45,000
६ गंुठेवारी परतावा 10,000
७ ककरकोळ  दरुुमती दखेभाल 23,43,58,334 18,16,23,330
८ BRTS दखेभाल  दरुुमती 10,82,21,000 10,50,21,775
९ उद्यान दरुुम ती दखेभाल 56,00,000 40,87,021
१० डांबरी रमते ककरकोळ  दरुुमती 10,82,21,000 13,57,60,024

एकूण महसूली 75,24,09,334 68,54,27,610

भांडवली खर्च

१ खडी मुरुमांर्े रमते 8,80,31,100 7,49,37,416

२
 स्वस्वध कंपन्या मनपा सेवा वास्हन्या 

टाकण्यासाठी खोदलेल्या रमत्यार्ी दरुुमती 6,23,93,000 5,19,39,026
३ डांबरी रमते 40,73,98,938 35,48,57,749
४ दगडी फरशी फुटपाथ 14,11,25,200 10,42,72,994
५ पूल व प्रकल्प 1,85,000 1,84,167
६ इमारत योजना 16,27,91,572 14,83,25,762
७ इमारत व सांमकृस्तक कें द्र 45,75,000 43,72,290

८

रेल्वे मागाचवरील पुल व पपपरी वाघेरे रेल्वे 

ओव्हर ब्रीज करणे तसेर्  पर्र्वड मटेशन रेल्वे 

ओव्हर ब्रीज रंुदीकरण करणे 55,24,000 7,10,235
९ महापौर स्नधी 8,78,50,000 72,35,997

१०
पपपरी पर्र्वड परर सरात रठ करठ काणी 

फ्लाय ओव्हर  व िेड सेपरेटर बांधणे 30,66,62,000 30,22,34,889
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खर्च बाजू (Expenditure Side)

११ मनपा  पररसरात पोहण्यार्े तलाव बांधणे 2,54,38,000 69,14,224

१२
पवना व मुळा नदीकाठी मनपा पररसरात 

स्समापभत बांधणे 3,04,33,000 3,87,45,805
१३ स्व्हजन २००५ 3,30,67,12,000 3,20,27,70,940

१४

भोसरी MIDC मधील आरक्षण ४० प्लॉट क्र. 

२०१ येथे उद्योजकांच्या पुनवचसनासाठी इमारत 

योजना 75,98,000 0
१५ मथापत्य स्वषयक कामकाज (प्रभागांसह) 28,49,31,400 23,85,40,328

१६ मनपा इमारतीसमोर मंुबई पुणे रमत्यार्े 

रंुदीकरण करणे, डांबरीकरण स्समापभत बांधणे 35,12,46,000 29,82,62,611
१७ वॉडचमतरीय योजनातंगचत कामे 78,66,000 62,91,523

१८
भोसरी स.न.१ मधील मनपाच्या ताब्यात 

असलेली आरक्षण स्वकस्सत करणे 5,24,33,000 5,24,04,463

१९ रोड पेव्हमेंट मॅनेजमेंट स्समटीम अहवालानुसार 

रमते सुधारणा अंतगचत कामे करणे 2,17,78,69,514 2,15,89,86,283

२०
भोसरी लांडवेाडी र्ौकातंगचत पुतक्ट यासाठी 

र्ौथरा बांधणे व र्ौक सुशोभ स् करण करणे 0 45,97,106
२१ बी.ओ.टी. प्रकल्प 1,20,19,73,489 1,08,87,88,668

२२
वाहतूक सुधारणा स्वषयक कामे करणे व पार्ककग 

जागा  स्वकस्सत करणे 96,14,69,001 93,62,66,747
२३ कक्रडा म थापत् य 10,00,000 9,28,171

एकूण भांडवली 9,67,55,05,214 9,08,25,67,394

एकूण ऐ 10,42,79,14,548 9,76,79,95,004

बी) बांधकाम परवानगी

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 16,61,25,000 15,13,17,958
२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश स्शलाई

२) इतर खर्च 2,50,000 79,955

3) प्रवास भत् त् ता 1,00,000
३ वाहन इंधन 14,00,000 10,51,400
४ वाहन  स्नवाचह 1,50,000
५ स्वकास शुल्क जमा, परतावा 5,00,000
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पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

६ िीन स्बल्डींग इमारत प्रशमन परतावा 2,00,00,000
७ टायर टयुब खरेदी 5,00,000
८ संगणकीकरण 10,00,000
९ अस्तक्रमण  स्नमूचलन व् यवम था खर्च 9,50,00,000 4,69,73,190
१० अत स् क्रमण सास्हत् य खरेदी 1,00,000
११ यु.डी.सी.पी.आर 2020 स्प्रमीयम र्ाजेस 5,00,00,000

१२
अस्तक्रमण स्वषयक कामासाठीमस्शनरी यंत्र 

सामुिी पुरस्वणे 5,00,00,000 3,90,98,463
एकूण बी 38,51,25,000 23,85,20,966

सी) नगररर्ना व स्वकास स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 6,65,65,000 6,08,59,185
२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश स्शलाई

२) इतर खर्च 1,69,000 79,587

३ )प्रवास भत् ता 1,50,000
३ वाहन इंधन 4,02,500 3,42,510
४ वाहन  स्नवाचह 6,000

५
स्वशेष भूस्म संपादन अस्ध कारी (वगच १ व २) 2,03,00,000 2,02,50,276

६ भूस्म संपादन मुल्यांकन प्रकरणी सल्ला फी 58,000

७
नस्वन गावांर्े क्षेत्रासाठी स्वकास योजना तयार 

करणे

८ जुन्या हद्दीर्ी स्वकास योजना सुधाररत करणे

९ टायर टयुब खरेदी 50,000

१०
  स्वकास योजना तयार करणे, नगररर्ना 

योजना, सव् हके्षण कामकाज इ खर्च 5,75,00,000 4,51,88,306

११
मनपा हद्दीतील आरक्षणे तसेर् स्नळी लाल 

पूररेषा  व नस्वन सवेक्षण करणे

एकूण महसूली 14,52,00,500 12,67,19,864

भांडवली खर्च

१ भूसंपादन स्नधी 1,50,00,00,000 1,34,99,78,751
एकूण भांडवली 1,50,00,00,000 1,34,99,78,751

एकूण सी 1,64,52,00,500 1,47,66,98,615
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

डी) झो.स्न.पू  (मथापत्य)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 1,62,55,000 1,32,77,698
२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश  स्शलाई

२) इतर खर्च 25,000

३) प्रवास भत् ता 50,000
३ वाहन इंधन 2,00,000 13,000
४ वाहन  स्नवाचह 25,000
५ ककरकोळ दरुुमती दखेभाल (झो.स्न.प.ु) 22,24,72,000 17,76,64,578
६ ककरकोळ दरुुमती दखेभाल (स्वद्युत) 2,60,81,000 2,50,22,250

एकूण महसूली 26,51,08,000 21,59,77,526

भांडवली खर्च

१ झोपडपट्टी सुधारणा (स्वद्युत) 0
२ झोपडपट्टी मागासवगीय पुनवसचन 25,00,000 22,20,903
३ मागासवगीय झोपडपट्टीवासीय सुधारणा 11,50,000 0
४ इतर झोपडपट्टीवासीयांसाठी सुधारणा 3,65,27,000 3,09,03,949

५
सावचजस्नक आरोग्य सुलभ पध्दतीने मवच्छता 

गृहार्ी दखेभाल

एकूण भांडवली 4,01,77,000 3,31,24,852

एकूण डी 30,52,85,000 24,91,02,378

एकूण ड 12,76,35,25,048 11,73,23,16,963

इ) स्शक्षण स्वभाग

ए) प्राथस्मक  स्शक्षण

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 1,05,35,10,000 1,01,34,18,752
२ आकस्ममक  खर्च

१) इतर खर्च 2,50,000 1,52,334

२) गणवेश  स्शलाई

३) प्रवास भत् ता 10,000

४) छपाई 2,00,000

५) टपाल खर्च 2,000

६)लेखनसास्हत् य 1,00,000
३ वाहन इंधन 2,00,000 1,62,000
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

४ वाहन  स्नवाचह 30,000 19,026
५ शाळा इमारत भाडे 10,000
६ बालवाडी स्वद्याथी खेळणी सास्हत् य 10,000 2,61,26,872
७ कमचर्ारी प्रश स् क्षण 10,000
८ शाळा वार मानधन स्शपाई 57,500 6,000

९
शालेय संगणकीय सास्हत् य खरेदी व दरुम ती व 

प्रश स् क्षण 7,00,000 6,19,216
१० बालवाडी श स् स्क्ष का मानधन 3,00,00,000
११ शालेय फर्ननर्र 50,000
१२ वैद्यक स् य प्रस्तपूती 25,00,000 11,28,743
१३ शाळावार सफाई सेवक मानधन 15,00,000 13,51,860
१४ शाळा दरुुम ती व दखेभाल 1,50,000
१५ बालवाडी  स्वद्याथी गणवेश 1,00,00,000
१६ शाळेवार वॉटर बॉटल 2,00,00,000
१७ बालवाडी  स्वद्याथी म वेटसच 62,29,000
१८ कायाचलय फ र्ननर्र 10,000
१९ फामच रस्जम टर छपाई 1,00,000
२० शालेय पररक्षा 17,00,000 8,92,021
२१ बालवाडी दप् तरे 10,000
२२ दरुध् वनी 1,000
२३ बालवाडी पावसाळी साधने 10,000

२४
टायपपग झेरॉक्ट स सायक्ट लोम टाईल व 

कॅलक्ट युलेटर खरेदी व दरुुम ती 10,000
२५ श स् ण यवृत् ती 5,00,000
२६ म कॉलरश स् प परीक्षा 25,00,000 3,55,861
२७  स्वद्याथी वाहतुक खर्च 30,00,000 24,89,160
२८ स्वद्याथी गणवेश 9,00,00,000 4,70,50,217
२९ पी.टी.गणवेश 6,00,00,000 4,73,14,255
३० वकील फी 5,00,000 1,85,500
३१ खेळ शाळा गणवेश 3,00,00,000
३२ म काऊटगाईट गणवेश 10,000
३३ म वेटर खरेदी 3,00,00,000 1,49,98,918
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

३४
संगणक खरेदी प्रश स् क्षण व दरुुम ती (कायाचलय) 10,00,000 6,03,840

३५  स्वद्याथी पादत्राणे व सॉक्ट स 1,20,00,000
३६  स्वद्याथी पी.टी शूज 1,20,00,000
३७  स्वद्याथी दप् तरे व पाटया 2,25,00,000
३८  स्वद्याथी पावसाळी साधने 10,000
३९ शालेय सास्हत् य (वहया खरेदी) 2,00,00,000 66,28,996
४० शाळांसाठी आधुन स् क फळे (िीनबोडच) 10,000
४१  स्वद्याथी कक्रडा सास्हत् य 10,000
४२ टॅब खरेदी व प्रश स् क्षण 1,25,00,000
४३ वॉटर फ स् ल् टर बसस्वणे 1,00,00,000
४४ सी.सी.ट स्  .व् ही कॅमेरे 75,00,000 28,54,398
४५ म वातंत्र्य व प्रजासत् ताक कदन 5,00,000
४६ श स् क्षक द स् न 1,00,000
४७ स्वद्याथी म पधाच, कला, कक्रडा,नाटय म पधाच 10,000
४८ प्रस्शक्षण स्शबीरे/गट संमेलने 10,000
४९ शैक्षण स् क सहली 10,000
५० म पीकर खरेदी दरुुम ती 2,00,000
५१ शालेय/श स् क्षक िंथालय 3,00,000
५२ सवाचस्गक शैक्षण स् क गुणवत् ता व स्वकास 2,00,00,000 10,72,748
५३ म काउट व गाईड पथके 3,00,000
५४ बॅंड पथके/लेझीम पथके 50,000
५५ पयाचवरण श स् क्षण 50,000
५६ बाल/शाळा िंथालय 3,00,000
५७ व् यवसायमाला/म वाध् यायमाला 1,20,00,000 44,32,277
५८ स्वद्याथीसाठी म वयंअध् ययन साधने 15,00,000 1,73,048

५९
 स्वस्वध नवीन शैक्षण स् क महोत् सव व 

सांम कृस्तक कायचक्रम 50,000
६०  स्वद्याथी आरोग् य 2,00,00,000
६१ ई लनींग म कुल 10,00,00,000 14,52,000

डम टबीन        मोठी कर्रा पेटी 10,00,000

६२
अपंग श स् क्षकाकररता तीनर्ाकी वाहन खरेदी 2,00,000

६३   स्वद्याथी शालेय खेळणी 50,00,000
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

 स्वज्ञान प्रदशचन भेट 10,000
६४ स्शक्षण महसुली खर्च

एकूण ए 1,60,29,89,500 1,17,34,88,042

बी) माध्यस्मक स्शक्षण

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 29,05,05,000 25,84,15,342
२ आकस्ममक  खर्च

१) इतर खर्च 2,50,000 1,84,361

२) गणवेश  स्शलाई

३) प्रवास भत् ता 5,000
३ वाहन इंधन 2,00,000 72,500
४ वाहन  स्नवाचह 15,000
५ ई लर्ननग 10,00,000 4,18,000
६ शैक्षस्णक सास्हत्य 1,00,000
७ स्वस्वध उपक्रम 3,00,00,000 83,53,378
८ मोफत क्रस्मक पुमतके वाटप योजना 25,00,000 21,99,153
९ गुणवंत स्वद्याथी सत्कार 1,10,00,000 1,04,75,000
१० कक्रडा प्रबोस्धनी 15,00,000 2,61,741
११ शालेय स्वद्याथी गणवेश 4,30,00,000 4,47,72,510
१२ स्वद्या स्नकेतन 10,000
१३ स्वद्याथी गुणवत्ता वाढ स्वकास 12,00,000
१४ पररक्षा 25,00,000 10,49,770
१५ संगीत कला अकादमी

१६ सवच शाळांर्ी साफसफाई व मवच्छता 20,000
१७ संगणक खरेदी व स्वद्याथी प्रस्शक्षण 5,00,000
१८ शालेय स्वद्याथी मवेटर 1,30,00,000 1,23,25,393

१९
स्र्खली टाळगाव येथे जगदगुरु तुकराम 

महाराज संथपीठ 20,00,000 18,00,000
एकूण महसूली 39,93,05,000 34,03,27,148

भांडवली खर्च

१ प्राथस्मक  व दयु्यम स्शक्षण 94,33,000 63,01,594
एकूण भांडवली 94,33,000 63,01,594

एकूण बी 40,87,38,000 34,66,28,742

Page 28



C:\Users\Acer\Desktop\वार्षिक लेखे 2020-21\खर्ि वार्िक लेखे सन 2020-21

अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

सी) औद्योस्गक प्रस्शक्षण संमथा

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 8,76,34,000 7,99,99,586
२ आकस्ममक  खर्च

१) लेखन सस्हत्य 20,000

२) इलेक्टरीकल स्बल 19,00,000 10,37,385

३) इतर खर्च 4,00,000 70,258

४) गणवेश श स् लाई

५) प्रवास भत् ता 1,00,000
३ वाहन इंधन 1,00,000
४ वाहन  स्नवाचह 50,000
५ स्वद्याथी प्रस्शक्षण 3,40,000
६ फर्ननर्र साधन सामुिी दरुुमती व स्नर्नमती 2,50,000
७ यंत्र दरुुमती 2,50,000
८ व्यवसाय मान्यता परवाना फी 1,10,000

९
वार्नष क म नेह संमेलन व कक्रडा व कला तसर्े 

प्रोजेक्ट ट एक्ट झा ी स्बशन 2,00,000
स्वघाथी प्रश स् क्षण कला कक्रडा म पधाच व म नेह 

संमेलन 4,40,000
१० प्रस्शक्षणापोटी खर्च 30,00,000 2,69,320

एकूण सी 9,47,94,000 8,13,76,549

एकूण इ 2,10,65,21,500 1,60,14,93,333

प) संककणच

ए) कक्रडा  स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 14,85,30,000 12,98,02,523
२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश  स्शलाई

२) इतर खर्च 3,50,000 1,19,873

३) प्रवास भत् ता 2,00,000
३ वाहन इंधन सहाय्यक आयुक्त 10,000 7,300
४ वाहन  स्नवाचह सहाय्यक आयुक्त 5,000
५ वाहन इंधन (कायाचलय) 1,50,000
६ वाहन स्नवाचह कायाचलय 5,000
७ कक्रडा स्शणयवृत्ती बस्क्षसे 8,00,000 5,06,000
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

८ कक्रडा व्यायाम सास्हत्य  खरेदी 12,00,00,000 1,81,01,258
९ कक्रडा व्यायाम  शाळा सास्हत्य दरुुम ती 10,00,000 6,03,596

अ) अनुदाने 30,00,000
ब) र.रु ३०,००,०००/- व्यस्तररक्त शासन 

मान्यतेने द्यावयार्ी अनुदाने 3,00,00,000 3,00,00,000
क) पपपरी पर्र्वड नागरीक सावचजस्नक 

र्ॅररटेबल रमट अनुदान 25,00,000
१० महापौर  र्षक कक्रडा मपधाच 15,00,000 6,95,810
११ ऑनलाईन मैदाने भाड ेबुकींग परतावा 4,50,000

१२
मनपा हद्दीतील मोकळया  जागेत प्रत्येक 

वाडाचतील खेळांर्ी मैदाने तयार करणे 10,00,000
१३ मनपा पोहण्यार्े तलाव दखेभाल व दरुुमती 2,00,00,000 1,12,90,666

१४
कक्रडा िंथालय फर्ननर्र व त्या अनुषंगाने 

करावयार्ा खर्च 2,30,000

१५
मनपाकडून सेवाशुल्क दऊेन व्यायाम शाळा 

र्ालस्वण्यास दणेे 15,00,000
१६ मा.सभापती कक्रडा सस्मती  वाहन इंधन 90,000
१७ मा. सभापती कक्रडा सस्मती वाहन स्नवाचह 5,000
१८ साई कोर् मानधन 2,00,000

१९
कक्रडा  स्वभागांतगचत ना स्वन् यपुणच सु स्वधा, 

उपक्रम राब स्वणे 2,00,00,000
२० राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय खेळाडू अथच सहाय्य 30,00,000
२१ खेळाडू दत्तक योजना 30,00,000 22,79,800
२२ मैदानी खेळ ऍथलेरटक्टस कक्रडा सास्हत्य खरेदी 10,00,000
२३ टायर टयुब खरेदी 1,00,000
२४ संगीत कला अकादमी 25,00,000
२५ इतर सांम कृस्तक कायचक्रम 10,00,000

२६
िाम कट स् ग मशीन व जनरेटर कररता इंधन 

खरेदी 2,00,000 2,844
२७ सस्मती सदम य अभ् यास दौरा 50,000
२८  कक्रडा कुल 1,00,00,000

२९ सवच मैदानार्े दखेभालीसाठी सास्हत्य खरेदी 5,00,000 5,52,570
एकूण महसूली 37,03,75,000 19,64,62,240

भांडवली खर्च
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

१ कै. आण्णासाहबे मगर मटेडीयम (स्वद्युत) 4,11,000 0

२
शाळा मैदाने आस्ण कक्रडा संकुल उभारणे व 

दरुुमती करणे 44,31,64,219 42,63,04,629
३ हॉकी म टेड स् यम   स्वद्युत 2,22,000 2,21,152
४ कै. आण्णासाहबे मगर मटेडीयम (मथापत्य) 5,60,54,000 5,57,10,081

एकूण भांडवली 49,98,51,219 48,22,35,862

एकूण ए 87,02,26,219 67,86,98,102

बी) वार्नालये

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 0 0
२ आकस्ममक  खर्च

१) इतर खर्च 0 0
३ पुमतके स्नयतकास्लके व लेखे खरेदी 0 0

एकूण महसूली 0 0

भांडवली खर्च

१ वार्नालये 81,33,000 59,06,809
एकूण भांडवली 81,33,000 59,06,809

एकूण बी 81,33,000 59,06,809

सी) जनता संपकच  व मवागत कक्ष

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 1,53,69,356 1,31,85,223
२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी 19,82,40,000 19,58,64,243

२) गणवेश  स्शलाई

३) इतर खर्च 50,00,000 5,78,808

४) प्रवास भत् ता 5,000
३ वाहन इंधन 2,00,000 69,000
४ वाहन  स्नवाचह 5,000
५ समारंभीय खर्च 58,000
६ गणेशोत्सव पाररतोस्षके

७
राण र पुरुष /महापुरुषांच् या  स्वर्ारांर्ा प्रसार 

करणे 50,00,000 9,25,960

पयाचवरण उपक्रम व संवधचन जनजागृती कायचक्रम 1,00,000
८ टायर टयुब खरेदी 23,000
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

एकूण सी 22,40,00,356 21,06,23,234

डी) कायदा स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 1,13,43,000 1,04,99,789
२ आकस्ममक  खर्च

१) इलेक्टरीकल स्बल 10,000 4,890

२) पुमतके स्श ल्लकी सामान फर्ननर्र 25,000

३) गणवेश  स्शलाई

४) इतर खर्च 75,000 28,431

५) प्रवास भत् ता 90,000
३ वाहन इंधन 1,00,000
४ वाहन  स्नवाचह 5,000
५ दावे खटले यासंबधीर्ा खर्च 40,00,000 20,50,000
६ वाहनांर्ी नुकसान भरपाई 60,00,000
७ मनपा न्यायालय आमथापना खर्च प्रस्तपूती 1,64,00,000 1,63,67,350
८ टायर टयुब खरेदी 20,000
९ झेरॉक्टस मशीन दखेभाल व दरुुमती 1,00,000
१० रट.डी.आर खर्च व टायटल 15,00,000 12,08,000

एकूण डी 3,96,68,000 3,01,58,460

इ) कामगार कल्याण स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 87,69,275 91,44,878
२ आकस्ममक  खर्च

१) पुमतके स्शलकी सामान फर्ननर्र 10,225 3,225

२) इतर खर्च 40,000 33,947

३) गणवेश  स्शलाई

४) प्रवास भत् ता 1,50,000
३ वाहन इंधन 50,000 48,500
४ वाहन  स्नवाचह 5,000 0
५ कमचर्ारी प्रस्शक्षण 1,00,000 20,108
६ सांमकृस्तक कायचक्रम 2,00,000 1,43,500
७ दावे खटले यासंबधीर्ा खर्च 25,00,000 8,95,250
८ कमचर्ारी  स्वमा योजना 6,00,000 1,12,336
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

९
प्रशासकीय गस्तमानता कायचक्रम व 

अध स् कारी/कमचर्ारी प्रोत् साहन 1,50,000 2,65,684
१० अपंग कल् याणकारी योजना 1,00,000
११ मस्हला तक्रार  स्नवारण सस्मती 1,00,000
१२ आपत् ती व् यवम थापन  स्नधी 70,00,000 10,00,000
१३ कोरोना  स्वषाणू सुरक्षाकवर् योजना 50,00,000
१४ टायर टयूब खरेदी 5,000 768

एकूण इ 2,47,79,500 1,16,68,196

एफ)
प्रेक्षागृह े(रामकृणण मोरे व आर्ायच 

अते्र,अंकुशराव लांडगे)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 0 0
एकूण महसूली 0 0

भांडवली खर्च

१
भोसरी येथे प्रेक्षागृह इमारत बांधणे व इतर 

अनुषंस्गक कामे करणे 10,000 0
एकूण भांडवली 10,000 0

एकूण एफ (प्रेक्षागृहे) 10,000 0

जी) भूस्म आस्ण पजदगी स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 2,89,45,000 2,62,92,891
२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश स्शलाई

२) इतर खर्च 1,00,000 16,764

3) प्रवास भत् त् ता 10,000
३ वाहन इंधन 2,00,000 1,42,500
४ वाहन  स्नवाचह 10,000
५ मनपा कमचर्ारी / अस्धकारी  स्नवास भाडे 50,000
६ मनपा इमारतीर्ा स्वमा स्नधी 50,000
७ जमीन महसूल व स्बनशेतसारा 1,80,00,000 1,77,65,047
८ हॉकसच 20,50,000
९ मनपा स्मळकतीर्ी स्मळकत कर 50,000
१० मोजणी फी 50,000
११ टायर टयुब खरेदी 25,000

एकूण जी 4,95,40,000 4,42,17,202

Page 33



C:\Users\Acer\Desktop\वार्षिक लेखे 2020-21\खर्ि वार्िक लेखे सन 2020-21

अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

एर्) परवाना स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 1,87,06,000 1,51,95,479
२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश स्शलाई

२) इतर खर्च 70,000 18,452

३) प्रवास भत् त् ता 50,000
३ वाहन इंधन 2,50,000 2,02,000
४ वाहन  स्नवाचह 10,000
५ रॅपडग परवाने जास्हरात बोडरे्े सव्हे 50,000
६ अनस्धकृत जास्हरात फलक तथा संबंस्धत खर्च 35,00,000 14,25,856
७ टायर टयुब खरेदी 50,000 19,325

एकूण एर् 2,26,86,000 1,68,61,112

आय)
नागरवमती स्वकास योजना(प)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 2,99,65,000 2,68,90,322
२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश स्शलाई

२) इतर खर्च 1,00,000 98,415

३) प्रवास भत् त् ता 50,000
३ वाहन इंधन 3,00,000 2,19,992
४ वाहन  स्नवाचह 5,000
५ मागासवगीय कल्याण योजना 4,73,00,000 2,89,25,000
६ अंपग कल्याणकारी  योजना 28,26,00,000 23,45,39,740
७ टायर टयुब खरेदी 50,000 0
८ इतर  कल्याणकारी योजना 8,49,00,000 6,41,97,853
९ अपंग व्यक्ती अथचसहाय्य 0
१० मस्हला बर्त गट व मास्हला वमतीगृह बांधणे 1,00,000
११ खाजगी शाळा गुणवंत स्वद्याथी सत्कार

एकूण महसूली 44,53,70,000 35,48,71,322

एकूण भांडवली

१ मागासवगीय कल्याणकारी योजना 0 0
एकूण भांडवली 0 0

Page 34



C:\Users\Acer\Desktop\वार्षिक लेखे 2020-21\खर्ि वार्िक लेखे सन 2020-21

अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

एकूण आय 44,53,70,000 35,48,71,322

जे) अस्तक्रमण स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) गणवेश स्शलाई

३) छपाई

४) लेखन सास्हत्य

५) पुमतके स्शल्लकी सामान

६) १)इतर खर्च

२) टपाल

३ वाहन इंधन

४ वाहन  स्नवाचह

५ अस्तक्रमण  स्नमुचलन खर्च

६ अस्तक्रमण  सास्हत्य खरेदी

७ टायर टयुब खरेदी

एकूण जे 0 0

के) झोस्नपू  स्वभाग ( प अंदाजपत्रक)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 3,85,00,000 2,89,08,541
२ आकस्ममक  खर्च

१) इतर खर्च 1,30,000 72,065

२) गणवेश  स्शलाई

३) प्रवास भत् ता 50,000
३ वाहन इंधन 2,50,000 63,500
४ वाहन  स्नवाचह 50,000
५ नैसर्नगक आपत्ती 1,00,000
६ मुशास्हरा वाटप 10,000

७
पात्र  स्नवासी झोपडीधारकांसाठी आरोग्य 

स्वमा योजना 10,000
८ नागरी गरीबी उपाय उपशमन योजना 1,00,000
९ झोपडपट्टी मोजणी व सव्हके्षण 30,00,000

१०
सवोत्कृष्ठ  उत्कृष्ट गृहरर्ना संमथा बस्क्षस योजना 1,00,000
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

११
झोपडी हम तांतरण शुल् क शासनाकड ेजमा करणे 10,00,000

१२ टायर टयूब 1,00,000 17,408
एकूण के 4,34,00,000 2,90,61,514

एल)
मध्यवती तक्रार स्नवारण कक्ष (नागरी सुस्वधा 

कें द्र)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 81,32,000 66,59,418
२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश  स्शलाई

२) प्रस्सध्दी 10,000

३) इतर खर्च 25,000 8,086
4) प्रवास भत् ता 10,000

३ वाहन इंधन 5,000

४ वाहन  स्नवाचह 1,000

५  कंम्पोनन्ट 1,00,000

६ पे पॉईन्ट सेवा शुल्क 3,000

एकूण एल 82,86,000 66,67,504

एम) जनगणना कायाचलय

१ जनगणना खर्च 0 0

एकूण एम

एन) आपत्ती व्यवमथापन

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 39,15,000 33,25,732
२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश स्शलाई

२) इतर खर्च 25,000 1,878
३ वाहन इंधन 1,00,000 27,500
४ वाहन  स्नवाचह 10,000
५ टायर टयुब खरेदी 50,000
६ आपत् ती कक्ष जनजागृती व प्रश स् क्षण 15,00,000
७ स्बगर प्रादसे्शक आपत्ती व्यवमथा

८ आपत् तीिम त नागर स् कांना आर्नथ क सहाय्य 50,00,000
९ आपत्ती व्यवमथापक उपकरणे व सास्हत्य 2,00,00,000
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

एकूण एन 3,06,00,000 33,55,110

ओ) इतर बाबी

१ सेवास्नवृत्ती वेतन स्हमसा 2,01,49,00,000 2,01,49,00,000
२ पेन्शन अंशदान स्नस्ध स्हमसा 20,00,00,000 14,37,34,914

३
वाहन व् यवहार स्वभाग कमचर्ारी पगार प्रस्तपूती 8,00,00,000 7,20,61,283

४ वेतन स्नधी 15,00,00,000 15,00,00,000
५ आगसुरक्षा स्नधीकड ेवगच 1,00,000 0
६ JNNURM अंतगचत भांडवली वगच 0
७ धन्वंतरी योजना 10,99,19,000 10,78,57,700
८ अमृत योजना 72,40,00,000 72,40,00,000
९ मवच्छ भारत 10,00,000 10,00,000
१० ममाटच स्सटी 49,00,00,000 49,00,00,000
११ कजच  स्नवारण स्नधी 10,00,00,000 10,00,00,000
१२ पंतप्रधान आवास योजना 70,00,00,000 70,00,00,000
१३ वाहन घसारा स्नधी 5,00,00,000 5,00,00,000
१४ वैद्यकीय  स्वमा 10,00,00,000 7,00,00,000

१५
कें द्रशासन पुरम कृत योजना अंतगचत भांडवली वगच 9,11,00,000 9,11,00,000

१६   स्वकास  स्नधी पाणीपुरवठा 0 0
१७ अंदाजपत्रक प कड ेवगच महसूली खर्ाचसाठी 0 0
१८ अंदाजपत्रक प कड ेवगच भांडवली खर्ाचसाठी 0 0
१९ अंदाजपत्रक क कड ेवगच महसूली खर्ाचसाठी 0 0
२० अंदाजपत्रक क कड ेवगच भांडवली खर्ाचसाठी 0 0
२१ घसारा स्नधी 15,00,00,000 15,00,00,000

२२
महसुली  स्नधा ीतून भांडवली  स्नधीस दणेगी 

भाग -२ 0 0
२३ सातवा वेतन आयोग 1,20,00,00,000 1,12,81,51,249
२४ पी.एम.पी.एम.एल. स्नधी 2,03,21,00,000 1,94,27,98,811

एकूण ओ 8,19,31,19,000 7,93,56,03,957

एकूण प 9,95,98,18,075 9,32,76,92,522

एकूण अ ते प 46,01,34,25,657 40,29,30,73,848

फ) अनामत परतावे
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

१ ठेकेदार ठेवी अनामत 2,50,00,00,000 45,79,05,342

२
जकात अनामत परतावा व जकात र्ालू खाते 

अनामत परतावा 35,00,00,000
३ नळ अनामत परतावा 6,00,000 3,39,500
४ गाळा व कायम जागा अनामत परतावा 6,00,000 0
५ शाळा, वगच, हॉल,मैदान अनामत परतावा 48,00,000 3,85,000
६ प्रेक्षागृह अनामत परतावा 30,00,000 10,48,500
७ स्नवडणूक अनामत परतावा 50,000 0
८ कंुडया अनामत परतावा 2,40,000 5,750
९ रोजगार हमीकर व दडं 10,80,00,000 7,07,44,985
१० स्शक्षणकर व दडं 91,20,00,000 62,15,79,087
११ फ्लोअरेज टॅक्टस व दडं 6,00,00,000 5,99,99,874
१२ वृक्ष कर 12,00,00,000 7,90,07,535
१३ कमचर्ारी व्यवसाय कर 3,00,00,000 2,08,88,728
१४ कमचर्ारी आगाऊ अदा रक्ट कम 1,20,000 0
१५ कमचर्ारी वाहन कजच 1,00,00,000 45,35,966
१६ घरबांधणी कजच घर दरुुमती कजच 16,00,00,000 8,08,97,041
१७ मनपाच्या स्वस्वध भागांना मथायी अिीम धन 18,00,000 3,75,000
१८ गटस्वमा 3,60,00,000 1,60,21,437
१९ कामगार कल्याण स्नधी 1,08,00,000 21,23,310
२० ठेकेदार आयकर 40,00,00,000 30,80,92,404
२१ ठेकेदार  आगाऊ रकमा 1,00,000 0
२२ अनादर धनादशे रकमा खर्ी 1,20,00,000 4,10,65,043
२३ स्वक्री खरेदीकर 18,00,000 0
२४ ध्वजकदन स्नधी 24,00,000 11,08,500
२५ इतर खर्च 15,00,000 2,13,608
२६ व्यायामशाळा अनामत परतावा 6,00,000 0
२७ बॅँक ताळमेळ खर्च 12,00,000 0
२८ तारण अनामत परतावा 48,00,000 0
२९ कमचर्ारी संगणक कजच 20,00,000 4,80,000
३० कफरते शौर्ालय अनामत परतावा 60,000 2,000
३१ वार्नालय अनामत परतावा 1,80,000 8,000
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०२०-२०२१

खर्च बाजू (Expenditure Side)

३२ सेवा कर 1,20,00,000 0
३३ महासंघ वगचणी 3,00,00,000 1,00,40,601
३४ मोबाईल ऍडव्हान्स 1,20,000 0
३५ वक्टसच कॉन्टॅक्टट टॅक्टस /     मुल्यवर्नधत कर 1,00,00,000 0
३६ रॉयल्टी 48,00,00,000 16,23,97,957
३७ इतर बॅँक खात् याकड ेवगच 24,00,00,00,000 20,50,95,07,877
३८ भस्वणय स्नवाचह  स्नधी 90,00,00,000 50,31,16,982
३९ कमचर्ारी पोटगी 12,00,000 5,25,180
४० कमचर्ारी  स्वमा वगचणी 36,00,00,000 14,37,71,644
४१ पोष्ट बर्त 1,200 0
४२ कमचर्ारी सोसायटी 60,00,00,000 31,24,28,220
४३ माध् यस्मक श स् क्षक सोसायटी 23,00,00,000 13,90,15,149
४४ कामगार कल् याण स्नधी कजच 2,40,00,000 28,18,488

४५ कमचर्ारी पेन्शन वगचणी पेन्शन स्नधीकड ेवगच 12,00,00,000 10,26,67,797
४६ जनगणना मुशास्हरा वाटप रक्कम 1,00,000 0
४७ घरभाडे 6,00,000 3,24,264
४८ पगार इतर वजाती खर्च 6,00,000 2,19,850
४९ आधार प्रकल् प 5,000 0
५० सेवा शुल् क 8,40,000 1,20,630
५१ मनपा फंडातून रद्द ध्ननादशे खर्च करणे 2,40,00,000 1,73,77,243
५२ बॅँक कजच जमा 1,60,00,000 1,11,35,530
५३ कामगार कल्याण उपकर खर्च 24,00,00,000 13,28,81,790

५४
सामास्जक आर्नथक व जातीस्नहाय जनगणना 

मुशस्हरा खर्च 50,00,000 0
५५ मुख्यमंत्री सहायता स्नधी (दणुकाळ २०१३) 3,00,00,000 1,10,64,189
५६ ६ वी आर्नथक गणना 50,00,000 0
५७ मथास्नक संमथा कर अनामत 50,00,000 0
५८ मथास्नक संमथा कर प्रस्तभुती  (सुरक्षा ठेव) 1,00,00,000 0
५९ पर स् क्षा शुल् क परतावा 6,00,000 0
६० मराठा समाज आरक्षण सव् हके्षण 50,00,000 0
६१ धन्वंतरी मवारमथ योजना खर्च 3,00,00,000 2,57,52,450
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