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वेतन व भ े 2575.00 1474.42 

अ तकाल क भ ा 6.50 3.17 

बोनस व सानु ह अनदुान 100.00 57.30 

वै यक य बलाचंी प रपतू  25.00 1.07 

रजा वास भ े 2.50 0.00 

वास खच 2.00 0.00 

वीज आकार 150.00 6.61 

लेखन सा ह य छपाई व 
कायालयीन खच 

30.00 1.55 

सरु ा र क (कं ाट ) खच 400.00 294.33 

जनरेटर इंधन खच 6.50 1.03 

वतमानप /कायदे 
पु तके/पा के 

0.55 0.03 

दरू वनी खच 5.00 1.16 

आकि मत खच/अ त य खच 5.00 0.00 

मोफत अं य वधी करणे/दफन 
वधी करणे (ऐि छक) 

225.00 106.35 

मशानभमूी नगा देखभाल 400.00 209.30 

सावज नक शौचालय 
दु ती/देखभाल- थाप य 
(प र-1 व 2) 

300.00 108.75 

सावज नक शौचालय दैनं दन 
देखभाल/सवसमावेशक 

500.00 369.54 

फरत ेशौचालय 
दु ती/देखभाल (प र-1 व 2) 

40.00 0.00 

हागणदार  मु त शहर (OD 
free) प र-1 व प र-2, DMC 
(SWM) एक त 

200.00 2.24 
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गौर , गणपती/नवरा ौ उ सव 
खच प र-2  

75.00 27.15 

वकास नधी 3050.00 494.07 

भागातील अ याव यक 
महसलु  काम े

3097.72 2690.19 

भागातील आक मीत कामे 250.00 251.67 

सणा न म  करकोळ 
दु तीची काम े

150.00 2.64 

सावज नक शौचालये देखभाल 
/ दु ती 

1.00 0.00 

मनपा इमारतींची व छता 20.00 0.00 

नगरसेवक नधी 560.00 12.73 

भागातील भांडवल  काम े 2500.00 2165.86 

 

   

     

वेतन व भ े 2428.82 1746.98 681.84  

अ तकाल क भ ा 3.18 2.41 0.77  

बोनस व सानु ह अनदुान 62.08 60.83 1.25  

वै यक य बलाचंी प रपतू  10.00 1.46 8.54  

रजा वास भ े 0.50 0.00 0.50  

वास खच 1.33 0.82 0.51  

वीज आकार 100.00 16.10 83.90  

लेखन सा ह य छपाई व 
कायालयीन खच 

16.94 11.99 4.95  

सरु ा र क (कं ाट ) खच 340.57 332.43 8.14  

जनरेटर इंधन खच 2.23 1.08 1.15  

वतमानप /कायदे पु तके/पा के 0.00 0.00 0.00  

दरू वनी खच 2.19 1.63 0.56  

आकि मत खच/अ त य खच 0.00 0.00 0.00  

मशानभमुी देखभाल / दु ती 
(प र-1 व प र-2 एक त) 

    

मोफत अं य वधी करणे/दफन 
वधी करणे (ऐि छक) 

209.57 120.13 89.44  

मशानभमूी नगा देखभाल 334.53 235.02 99.51  

सावज नक शौचालय 
दु ती/देखभाल- थाप य (प र-1 
व 2) 

200.00 19.75 180.25  
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सावज नक शौचालय दैनं दन 
देखभाल/सवसमोवेशक 

425.00 394.81 30.19  

फरत ेशौचालय दु ती/देखभाल 
(प र-1 व 2) 

5.00 0.00 5.00  

हागणदार  मु त शहर (OD 
free) (प र-1 व प र-2 
एक त) 

50.00 0.00 50.00  

गौर , गणपती/नवरा ौ उ सव 
खच (प र-1 व प र-2 एक त) 

59.74 52.14 7.60  

सावज नक शौचालय 
दु ती/देखभाल (प र-1 व 2) 

    

वकास नधी 3935.51 3504.80 430.71  

भागातील अ याव यक महसलु  
काम े

189.58 48.10 141.48  

भागातील आक मीत कामे 144.19 30.07 114.12  

सणा न म  करकोळ 
दु तीची कामे 

0.00 0.00 0.00  

सावज नक शौचालये देखभाल / 
दु ती 

0.00 0.00 0.00  

मनपा इमारतींची व छता 0.00 0.00 0.00  

नगरसेवक नधी 353.92 140.57 213.35  

भागातील भांडवल  काम े 188.63 43.94 144.69  

 

 

 


