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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

अ) मनपा करापासून उत्पन्न

१ घरपट्टी २८७१८४६००० २१२१६७००३६.२०

२ पाणीपट्टी ४७१९५५६०० ३२४२२१६५३.६०

३ करमणूक कर १००००० २६४०३

४ जाहिरात व आकाशहिन्ि कर १३०००००० १०८५४१०५

५
आयात कर (१०% अनामत 

परताव्यासि) ५९२००००० ४४१६४०१५

६ हवशेष साफसफाई कर ८१६०००० ५७४८८८२

७ मलप्रवाि सुहवधा लाभकर ३८६१००००० ३५५३५०४१४

८ पाणीपुरवठा लाभकर ३८६१००००० ३१११२१५०५.८०

९ साफसफाई कर ०

१० जल:हनसारण कर ०

११ स्थाहनक संस्था कर १२९२३५४५००० १२७५४४१३५९५

१२ अहिशामक व वृक्षकर ०

१३ रस्ता कर २०००००००० १६६६००९३३

१४ जलभार ० ०

एकूण अ १७३२०००६६०० १६०९४१७१५४२.६०

ब) मालमत्तेपासून उत्पन्न

१ फी पासून उत्पन्न (पररहशष्ट  "अ") ४५५२९४४०० ५०७१७९४१६

२ उद्यानापासून उत्पन्न (पररहशष्ट "ब") ११५५५००० १३९५३६१९

३ दवाखान्यापासून उत्पन्न(पररहशष्ट "क") २८२८१००० ३०८३७१५३.३०

४ हललावापासून उत्पन्न (पररहशष्ट  "ड") २१०१०००० १५९३६९५०

५ कोंडवाडयापासून उत्पन्न (खावटी दडं) ०

६ वािनालय वर्गणी ७८०००० २८३०१०

७ वाितूक नर्री प्लॉट १००००० ११२१०

८ पाणीपुरवठा सुहवधा आकार ३८७५००० १६९३७५८

९ मिापाहलका खाजर्ी वािन वापर भाडे २०००

१० एस्कॉटग फी ० ४३१०००

११ क्रक्रडा  हवभार्ािे उत्पन्न (पररहशष्ट  "य") ९७४८००० ६८६६८०८

१२ मतदार याद्या व फॉमग हवक्री १५००० ३३८९५

१३ ड्रनेेज कनेक्शन फी ८०००००० ८५२९२४१

१४
अप्पूघर दखेभाल दरुुस्तीसाठी क्रदल्याने 

हमळणारे उत्पन्न ४२५००० २२३९७८

१५
वॉटर पाकग  दखेभाल दरुुस्तीसाठी 

क्रदल्याने हमळणारे उत्पन्न ५०००००० ४७२८९५८

१६ वाय.सी.एम.एि.उत्पन्न (पररहशष्ट  "भ") ५२०००००० ४०९९९२९७

१७ प्रेक्षारृ्िापासून उत्पन्न (पररहशष्ट  "ि") १०१२१००० ९३१२६३४

१८ अन्नपरवाना फी ० ९८०

१९ र्ाळा हवक्री ० ०

२०
कायम भाडयापासून उत्पन्न (पररहशष्ट 

"क्ष") ५९२२२००० ३६७५३७९६.२०

एकूण ब ६६५४२८४०० ६७७७७५७०३.५०

पपपरी पििवड मिानर्रपाहलका ,  पपपरी १८

वार्षषक लेखे २०१५-२०१६

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

पपपरी पििवड मिानर्रपाहलका ,  पपपरी १८

वार्षषक लेखे २०१५-२०१६

जमा बाजू (Receipt Side)

क) शासकीय अनुदान

१ करमणूक कर अनुदान ८०००००० ७२००१५३

२ व्यवसायकर अनुदान २००००० ०

३ रस्ता अनुदान ५००००००० ३८८०

४ दयु्यम  हशक्षण शासकीय सिाय्य १००००० ४७४६१

५ दयु्यम  हशक्षण शासकीय  अनुदान २५००००००० १६०५४४५८१

६ वािनालय  अनुदान २५६००० ४५०

७ कुटंुब  हनयोजन  अनुदान २०००००० ०

८ कुटंुब  हनयोजन मुशाहिरा ३०००००० २६८६३३०

९ डॉर्स्कॉड अनुदान ० ०

१० कोटग गॅ्रन्ट ० २३२३५०

११ हशक्षण कर ररबेट २०७००००० १२७१५१३९

१२ रोजर्ार िमीकर ररबेट २४३१००० १६२८९०५

१३ आमदार  हनधी ० ०

१४ पोलीओ लसीकरण अनुदान २००००० ६३९७३

१५
जमीन मिसूली व हबनशेतसारा 

अनुदान ४००००० ०

१६ फ्लोरेज कर अनुदान ६००००० ०

१७ वैद्यकीय हवभार् इतर अनुदान ५००००० २४२३३२०

१८
हवकास योजना शासकीय सिाय्य 

अनुदान ० ०

१९ प्राथहमक शाळा अनुदान २०००००० ०

२० स्थाहनक संस्था कर अनुदान ० ०

एकूण  "क" ३४०३८७००० १८७५४६५४२

ड) इतर बाबींपासून उत्पन्न

१ जप्ती हललाव खिग वसूली ८५८००० ८९२२२

२ हवकास शुल्क हनधी ३३६३८६००० ३४७१५०४३५

३ रंु्तवणूकीवरील व्याज जमा ९४१३००००० ९२९३७३९५८.३६

४ कुत्रयांना  हबल्ला दणेे ५०००० २७७३०

५
कमगिारी राजीनामा प्रकरणी पर्ार 

जमा ३५०००० ३२६७६७

६ मोबीलायझेशन ऍडव्िान्स व्याज १२५००००० १४४१७६६०

७ झोपडपट्टी एकूण सेवा आकार ० ०

८ प्रभार् शुल्क वसुली ८५०००० २१९३३९६

९ प्रॉपटी उतारा ३००००० ३९२५७२

१० घरबांधणी कजग व्याज जमा ३५०००००० ५९१७४०५६

११ वािन कजग व्याज जमा ४०००००० ७३१७७१५

१२ पोस्टल स्टॅम्प २५००० १७९३१

१३
खडी मुरुम रस्ता तयार करणे 

(डब्ल.ूबी.एम.) २५००००००
४३५०३५४०

१४ झोन दाखला ५००००० २८६५१५

१५ संर्णक कजग व्याज जमा ४५०००० १७८९३५६
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पििवड मिानर्रपाहलका ,  पपपरी १८

वार्षषक लेखे २०१५-२०१६

जमा बाजू (Receipt Side)

१६ पीसीएमटी रक्कम जमा १००००० ०

१७ जकात अनामत जमा ० १५२८३०११

१८
मिापाहलका अहधहनयम दडंापोटी 

जमा                      (पररहशष्ट "इ") २२५७१९०००० २४८१८०५१०९

१९ इतर जमा (पररहशष्ट "प") ६५१४८००० ६१८५००२६.४६

२० जप्त अनामत रक्कम जमा (लेखा) ११००००० ९३५९५१

२१ तंत्रहवद्यालय प्रवेश अजग हवक्री ० ०

२२ प्रहशक्षणाथी हवद्या वेतन प्रहतपूती ५१००० ०

२३ लाईट हबल वसुली व वीजकर ० ०

२४ प्रहशक्षणापोटी जमा तंत्रहशक्षण ७४५००० ८३६४८०

२५ बित खाते व्याज १५०००००० २२८१३०८०

२६ हनवडणूक अनामत जप्त १०००० ५००००

२७ नार्री सुहवधा कें द्र ० ०

२८ जमीन प्रहतपूती जमा ० ०

२९
खाजर्ी करणाने राबहवण्याच्या 

प्रकल्पातून जमा १००० ०

३० रस्ता दरुुस्ती भरपाई ३५००००००० ११०३२३११९९

३१ रद्दी  हवक्री १००००० ७१४०

३२ राजीव र्ांधी अहभयानाकरीता  बहक्षस ० ०

३३
खाजर्ीकरणाव्दारे राबहवण्यात येणारे 

हवद्याथी बसपास ५०००००० ०

३४ मोबाईल  टेहलफोन ० ०

३५
JNNURM (BSUP) अंतर्गत 

शासनाकडून बहक्षस ० ०

३६
प्राहधकरणाकडून  हवकास कामापोटी 

जमा १६५२८००० १६५२७१६८

३७ पाणीपट्टी उपकर ४८१३९००० ४८१३९०००

३८
मा. वर्ीय व शिरी र्रीब प्र.ला. 

(१०% सिभार्) ०

३९ पाणीमीटर क्रकमंत ४०११६०० ५८१८५२

४०
लाभाथी  स्वहिस्सा 

(अंजठानर्र,पमहलदनर्र) ५००००००
७००००

४१ शेतीसाठी सांडपाणी आकरणी ०

४२ अहभयान  बहक्षस ३५०००

४३ लेखा  पररक्षण आक्षेप वसुली ० ३८४४९

४४ जादा वापर दरुध्वनी / मोबाईल ९००००० २६१६७

४५ स्थाहनक संस्था करावरील व्याज १६०००००० ३९५९६८६३

४६ वॉटर टँकर िाजेस ० ०

४७ खाजर्ी ड्रनेेज कनेक्शन फी ० ०

४८ लेखहनक खिग वसुली ० ११४५०६

४९
ज.ेएन.एन.यु.आर. अंतर्गत खिग 

प्रहतपूती ० ०
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पििवड मिानर्रपाहलका ,  पपपरी १८

वार्षषक लेखे २०१५-२०१६

जमा बाजू (Receipt Side)

५०

सी.एम.ई कडव पाणीपुरवठा 

पुनगवापरासाठीच्या कामा करीता व 

पीसीएमटी कडून रॅ्स वाहिनी साठी 

दणेारी रक्कम २००००००० ०

५१
संत र्ाडरे् बाबा अहभयान बक्षीस 

शासन ० ६५४८

एकूण "ड" ४१६२६२७६०० ५१९७९७३४०२.८२

एकूण "अ " ते "ड " २२४८८४४९६०० २२१५७४६७१९०.९२

ई ठेवी व आर्ाऊ रक्कमा

१ ठेकेदार ठेवी ८०००००००० ९४५७८८९४३

२ जकात अनामत ० ०

३ जकात िालू खाते अनामत ० ०

४ वािनालय अनामत १५०००० २७६००

५ नळ अनामत ३००००००० १३९९०७७०

६ कोंडवाडा अनामत २५००० ०

७ र्ाळा व कायम जार्ा अनामत १०००००० १२१४२१६

८ शाळा, वर्ग, िॉल,मैदान अनामत २०००००० २६२७०००

९ प्रेक्षारृ्ि अनामत २०००००० २५२७८००

१० हनवडणूक अनामत २०००० ०

११ कंुडया अनामत २००००० ७१८००

१२ व्यायाम शाळा अनामत २००००० ४७००

१३ रोजर्ार िमी उपकर व शास्ती ८६४००००० ७७४०५९३२

१४ हशक्षण उपकर व शास्ती ७२००००००० ५९९५३९८३०

१५ प्लोअरेज कर व शास्ती ४००००००० ३५२७१२७९

१६ वृक्ष उपकर ८००००००० ७२९१४४३६

१७ कमगिारी व्यवसाय कर ४५०००००० १९६२२८३६

१८ वािन कजग ऍडव्िान्स जमा १५०००००० ११६४५७९०

१९ घरबांधणी कजग ऍडव्िान्स जमा ८००००००० ७४०८८९६३

२० क्रदवाळी ऍडव्िान्स जमा ५००० ०

२१
मनपा कमगिारी व साहित्य खरेदीसाठी 

क्रदलेल्या रकमा जमा १२००००० ४९६१५८

२२ र्टहवमा १७०००००० ४२८१६७४

२३ कामर्ार कल्याण हनधी ७५००००० २४८६७७९

२४ ठेकेदार आयकर ३०००००००० १८०७८७२१२

२५ ठेकेदार  आर्ाऊ रकमा ६०००००० ०

२६ अनादर धनादशे रकमा जमा ५०००००० १३०७४७६

२७ हवक्रीकर व खरेदीकर ५००००० १४

२८ ध्वजक्रदन हनधी १०००००० ४५७३५०

२९ दरुध्वनी ५००००० ९९१५०१

३० जादा पर्ार जमा ४५००००० ७३६७८३८

३१ हवद्युत हबले १०००००० ९३०६८१

३२ धनादशे रद्द करुन मनपा फंडात जमा ६००००००० ३४८६९९१३
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पििवड मिानर्रपाहलका ,  पपपरी १८

वार्षषक लेखे २०१५-२०१६

जमा बाजू (Receipt Side)

३३ इतर जमा १५००००००० १५४२२९

३४ तारण अनामत ६००००० २७७५००

३५ कमगिारी संर्णक कजग जमा ४०००००० ३४८५४०३

३६ क्रफरते शौिालय अनामत जमा १००००० ४५०००

३७ बँक कजग जमा ८०००००० ६७९३५१६

३८ रॉयल्टी १५००००००० २७२३९४८९८

३९ भुसंपादन ऍडव्िान्स जमा १००००० ०

४० ठेकेदार वक्सग कॉन्टॅक्ट टॅक्स २०००००००० १३२७७०२८८

४१ सेवा कर २००००००० ५६३२६०१

४२ मिासंघ वर्गणी ४००००००० ७१५४६३९

४३ मोबाईल ऍडव्िान्स जमा २००००० ०

४४ रुग्ण अनामत १००००० ०

४५

पवना धरण मजबुती करणासाठी 

पाटबंधारे खात्यासक्रदल्या जाणा-या 

आर्ाऊ रकमेपोटी समायोहजत िोणारी 

रक्कम ० ०

४६ इतर हनधीकडून रक्कम जमा ० ०

४७
कमगिारी पर्ार हबल इतर वजाती जमा १००००० ०

४८ मुल्यवर्षधत कर २०००००० १२९८२२१

४९
पुरग्रस्त कमगिारी पर्ार ऍडव्िान्स जमा १०००००० ०

५० दषु्काळ ग्रस्त हनधी १०००० ०

५१ संत र्ाडरे् बाबा अहभयान जमा १००००० ०

५२ कमगिारी पेन्शन वर्गणी जमा अंशदान ४७५००००० ५२१४११७७

५३ पुरग्रस्त सिाय्यता  हनधी १००००० ०

५४ भहवष्य हनवागि  हनधी ५०००००००० ३७७५१६६०६

५५ पोटर्ी ६०००००० ४७५९०६

५६ हवमा १५००००००० १२०२४७४२५

५७ पोष्ट बित १००० ०

५८ कमगिारी सोसायटी २७००००००० २४६७९०१३४

५९ हशक्षक सोसायटी ३००००००० २४६८३०४१

६० कमगिारी आयकर ५०००० ०

६१ भहवष्य हनवागि  हनधी कजग जमा ४०००००० ५४३१९५०

६२ कमगिारी वैद्यकीय ऍडव्िान्स जमा ३५००००० ४९०५८१४

६३ कमगिारी प्रवास भत्ता ऍडव्िान्स जमा १००००० ३४४०

६४ मनपा वािने खरेदी ऍडव्िान्स जमा १०००० १४४

६५ कायगक्रम ऍडव्िान्स जमा २००००० ६१६८९९

६६ वािन इंधन १००००० ३७०६८

६७ कामर्ार कल्याण हनधी कजग जमा ९०००००० ७३००५१४

६८
एका खात्यावरुन दसु-या खात्यावर 

रक्कम वर्ग १५००००००००० २३१६३०९२१८५
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पििवड मिानर्रपाहलका ,  पपपरी १८

वार्षषक लेखे २०१५-२०१६

जमा बाजू (Receipt Side)

६९
टायर टयुब खरेदी ऍडव्िान्स रक्कम जमा २०००० ५९३७३

७० हवकास हनधी कडून जमा ० १००००००००

७१ जनर्णना मुशाहिरा रक्कम जमा १००००० १०८८५४

७२ जाहिरात ऍडव्िान्स जमा २००० ०

७३ मिापौर िषक ऍडव्िान्स जमा १०००००० २०१६५१४

७४
ऑईल ऍन्ड हग्रस खरेदी ऍडव्िान्स जमा १००००० ०

७५ आधार प्रकल्प (UID) १००००००० ०

७६ माहिती अहधकार दडं वसुली १००० ०

७७ सर्षव्िस िाजेस  (आर ई सी) १०००००० १८१०५९०

७८ मुख्यमंत्री सिायता हनधी ० ०

७९ मुदत ठेव ० ०

८० कामर्ार कल्याण उपकर जमा ७००००००० ६८८१७८२३

८१
सामाहजक आर्षथक व जातीहनिाय 

जनर्णना  मुशहिरा जमा १००००००० ०

८२ शासन अहधकारी घरभाड ेजमा ५०००००० ०

८३ हनवडणूक मुशाहिरा जमा १००००० ०

८४
मुख्यमंत्री सिायता हनधी (दषु्काळ 

२०१३) १००००००० ०

८५ स्थाहनक संस्था कर (अनामत) २१०००००० ०

८६ सिावी  आर्षथक र्णना १००००००० ०

८८ स्थाहनक संस्था कर प्रहतभुती ३००००००० २९५३३४९०

८९
ठेकेदार कमगिारी भहवष्य हनवागि  हनधी ७००००० ०

९० कमगिारी ऍडव्िान्स जमा १०००००० ०

९१ पररक्षा शुल्क जमा १५००००० १४६७२५०

९२ मराठा समाज आरक्षण सवेक्षण १००००००० ०

९३ ठेकेदार हवमा दडं ० ६९४९

९४ धन्वंतरी स्वास्थ योजना जमा ० २१८२८०००

९५ सेवा कर ( स्वच्छ भारत) ० ११८६८९१

९६
संहजवन हवमा योजना नर्र सदस्य 

स्वहिस्सा ० १९९६८०

९७ Advance reimbursement ० ०

एकूण  "ई" १९०८४५९४००० २६७५१००२५०४

एकूण "अ " ते "ई " ४१५७३०४३६०० ४८९०८४६९६९५.०

भ जमा र्ोषवारा

स आरंहभिी  हशल्लक

१ रंु्तवणूक ६९९००००००० ७१३१०४८८९५

२ बँक िालू खाते

३ धनादशे

४ रोख  हशल्लक ५४४१५५५९७३ ९८७४११८२७२
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पििवड मिानर्रपाहलका ,  पपपरी १८

वार्षषक लेखे २०१५-२०१६

जमा बाजू (Receipt Side)

एकूण "भ" १२४३१५५५९७३ १७००५१६७१६६.७४

एकूण (आरंहभच्या हशल्लकेसि) ५४००४५९९५७३ ६५९१३६३६८६१.७२

१ पररहशष्ट अ - फी पासून उत्पन्न

१ नक्कल फी १४००० २१२३

२ नोटीस फी / वॉरंट फी १४३०००००० १५६७८१७९५

३ जन्ममृत्यु नोंदणी फी ३४००००० ३८१२५६७

४ हमळकत िस्तांतर फी ४०००००० ६५०५६७९

५ नािरकत दाखला फी ३००००० १८९६७५

६ मांडव परवाना फी १३८०००० १८२०८८४

७ हवलंब आकार (लेट फी) ८६२००० १३१०५९२

८ प्रशासकीय सेवा शुल्क ३८६१००० ३८८९९७३

९ सांहर्तीक शैक्षहणक  फी १००००० ४८६७५

१० नळ कनेक्शन फी ० ०

११ वर्ग शुल्क ५०००० ३१७४६

१२ दयु्यम  हशक्षण / प्रवेश शुल्क ५००० १५८८

१३ तंत्रहवद्यालय प्रवेश फी ६०००० ५६८००

१४ तंत्रहवद्यालय प्रवेश प्रहशक्षण फी ९१०००० ७७८२८५

१५ कत्तल सेवा फी ०

१६ मंडई र्ाळा िस्तांतर फी ०

१७ मॅरेज रहजस्रेशन फी ९२५००० ९०८१४७

१८ नळ कनेक्शन फॉमग फी ३६२४०० ८४४६९

१९ पशुवैद्यकीय केस पेपर फी २००००० १०४२५०

२० आरोग्य हवषयक नािरकत दाखला २०००० १२५००

२१ रंु्ठेवारी फॉमग फी शुल्क ० ६०१००

२२ िॉस्पीटल रहजस्रेशन फी २८५०००० २८८३४५१

२३ आर्ककटेक्ट लायसन्स ४५००० ६०७५०

२४ इमारत परवाना फी १०००००००० ९०८३३८९८

२५ ठेकेदार नोंदणी व नुतनीकरण फी २०००००० १८१७३५०

२६ िातर्ाडी परवाना फी ० २७३६

२७ इतर फी २०९१४००० १७४५८

२८ पशुवैद्यकीय औषधोपिार शुल्क ६००००० ६३५८४०

२९ झोपडपट्टी ओळखकाडग फी २००००० ८४४०५

३० झोपडपट्टी िस्तांतर फी १७५०००० ३७४०९००

३१ टेंडर फॉमग फी २००००००० २१४६१९२७

३२ उद्योर्धंदा परवाना फी २०००००० १४२७७९१

३३ परवाना फॉमग फी ०

३४ र्णेशोत्सव स्पधाग फॉमग फी १००० ७०४

३५ प्लंपबर्  लायसन्स फी ५०००० ७५००

३६ सेफ्टीक टँक सफाई ६५६००० ५१५२००

३७ महिला योजना (१०% सिभार्) ० ३७५०

३८ संर्णक प्रहशक्षण फी ० ०
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पििवड मिानर्रपाहलका ,  पपपरी १८

वार्षषक लेखे २०१५-२०१६

जमा बाजू (Receipt Side)

३९ बांधकाम साहित्य  परवाना फी ० ०

४० िॉटेल वेस्ट फी ७३५००० ७८०७७०

४१ नळ जोडणे, तोडणे फी ० ०

४२ केशकतगनालय परवाना फी २५००० ६८६०

४३ जाहिरात परवाना फी ३१०००००० ३५२५६४५९

४४ हमळकत कर प्रशासन शुल्क फी ० ०

४५ महिती अहधकार फी जमा १८२००० १३३२११

४६ केबलसाठी वीज पोल वापर शुल्क ० ०

४७ स्टेट बँक िेकींर् फी २८५००० ७०७४५०

४८ छाननी शुल्क २०००००० २९३२७८०

४९ हवकास िस्तांतरण िक्क शुल्क १०००००००० १५८५४७५७१

५० व्यावसाहयक किरा टाकण्यािी फी २२००००० १९८७१९६

५१ संलिता फी १०००००० १४२९८४१

५२ शुल्क नोंदणी फी ५५००० ५४१५३

५३ िािणी शुल्क ८०००० ८४५

५४ भार् नकाशा ६५००० १४०५५०

५५ एकहत्रत सेवा शुल्क ६०००००० ५१७९६९०

५६ वािन िालक प्रहशक्षण फी ८००००० ०

५७ योर्ा प्रहशक्षण फी १२५००० ०

५८ हव्िजीट फी नार्रवस्ती ० २११००

५९ हनसमय अहधकारी िलन वळण साधन २००००० १०७४३२

६० संर्णक कायग प्रणाली २७००० ०

एकूण "अ" ४५५२९४४०० ५०७१७९४१६

२ पररहशष्ट ब - उद्यानापासून उत्पन्न

१ उद्यानापासून हमळणारे उत्पन्न १००००००० १२३५०८८४

२ कंुडया भाडे ५५००० ३९१७५

३ सपोद्यान प्रवेश फी १५००००० १५६३५६०

एकूण "ब" ११५५५००० १३९५३६१९

३
पररहशष्ट क - दवाखान्यापासून 

हमळणारे   उत्पन्न

१ केस पेपर फी ६०००००० ६४५१८७०

२ वैद्यकीय काडग व फॉमग फी १०००० ४७३७२

३ रुग्णवाहिका भाडे ८००००० ७२१४१५

४ इसीजी तपासणी फी १००००० ८५२८३

५ प्रयोर्शाळा तपासणी फी २०००००० २१२७७९४

६ क्ष  क्रकरण तपासणी फी १५०००० १८९७८५

७ शस्त्रक्रक्रया  फी ५०००० ५९२२६

८ प्रसुहत  िाजेस १००० १०७२०

९ बेड िाजेस २००००० १४५०८८

१० औषध फी ५०००००० ५३८५३९९

११ अल्रासाऊड  फी १००००० १२२१४५

१२ क्रफहजओथेरपी फी २०००० २७३४०
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पििवड मिानर्रपाहलका ,  पपपरी १८

वार्षषक लेखे २०१५-२०१६

जमा बाजू (Receipt Side)

१३ रुग्णतपासणी व सल्ला फी ५००००० ३२२८९२

१४ रक्त पेढी २५०००० २१९०५५

१५ सोनोग्राफी  रहजस्रेशन फी ३००००० ७२००००

१६ इन्सीनेटर फी १२७००००० १४२०१७६९.३०

१७
राजीव र्ांधी जीवनदायी आरोग्य 

योजना १००००० ०

एकूण "क" २८२८१००० ३०८३७१५३.३०

४
पररहशष्ट ड -    हललावापासून  उत्पन्न

१ जनावरे  हललाव  हवक्री

२
दवाखाने हनकामी िायपोसोल्यूशन व 

जुन्या एक्सरे क्रफल्मी हवक्री १०००० ०

३ कायगशाळा, जुने भंर्ार  हवक्री १०००००० १३६३७९

४ जुने समान हवक्री २००००००० १५८००५७१

एकूण "ड" २१०१०००० १५९३६९५०

५
पररहशष्ट "इ"-मनपा अहधहनयम 

दडंापोटी जमा

१ ठेकेदार दडं ३८५५००० ७५४७५६२

२ अहतक्रमण दडं १३७०००० १७७४५२७

३ कमगिा-यांबाबत दडं १०००० १५१८४

४ अहतक्रमण  हवभार् १००० ०

५ बांधकाम प्रशमन शुल्क वसुली २०३६५६९००० २३७६५४९९४०

६ कि-याबाबत दडं १००००० ०

७ साफसफाई दडं, प्रशा. शुल्क ५२५०००० १३९२०९६

८ अवैध बांधकाम शास्ती २०८६३५००० ८८२८७६१०

९ स्थाहनक संस्था करावरील दडं १०००००० १६६६२३७

१० जाहिरात परवाना दडं ४००००० ४३३०३०३

११ िॉकसग दडं ० २४१६५०

एकूण "इ" २२५७१९०००० २४८१८०५१०९

६
पररहशष्ट भ -यशवंतराव िव्िाण िे 

उत्पन्न

१ हडझेल / हवद्युत शववाहिनी

२ केस पेपर फी

३ अल्रासाऊड  स्कॅनर फी

४ इसीजी तपासणी फी

५ प्रयोर्शाळा तपासणी फी

६ क्ष  क्रकरण तपासणी फी

७ शस्त्रक्रक्रया  फी

८ प्रसुहत  िाजेस

९ बेड िाजेस

१० क्रफहजओथेरपी फी

११ डेंटल शस्त्रक्रक्रया  फी
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पििवड मिानर्रपाहलका ,  पपपरी १८

वार्षषक लेखे २०१५-२०१६

जमा बाजू (Receipt Side)

१२ नेत्ररोर् / त्विा रोर्

१३ आयुगवेद उपिार फी

१४ औषध उपिार फी

१५ डॉक्टर तपासणी फी

१६
राजीव र्ांधी जीवनदायी आरोग्य कामे १००००००० ०

१७ उपिार फी

१८ रुग्णसेवा फी ४१५००००० ४०५२६६०२

१९ इन्सीलेटर फी १००००० २००

२० वैद्यकीय  हशक्षण फॉमग फी ०

२१ शीतरृ्ि फी ४००००० ४७२४९५

२२ डायहलसीस  फी ०

२३ कृहत्रम  अवयव रोपण फी ०

२४ िले्थ काडग फी ०

२५ ओ.जी.डी.स्कोपी ०

एकूण "भ" ५२०००००० ४०९९९२९७

७
पररहशष्ट य :- क्रक्रडा हवभार्ािे उत्पन्न

१ व्यायाम शाळा फी / स्पधाग प्रवेश फी १००००० ५३०६०

२ संर्ीत शैक्षहणक  फी ० ०

३ प्रवेहशका पोिण्यािी फी ८५९७००० ४८३६०३५

४ फॉमग फी ० ०

५ हवहवध खेळण्यांपासूनिी फी ५०००० ८०१९०

६ हर्योरोिन फी १०००००० १८९७५२३

७ टाररे्ट (रायफल शुल्क क्रक्रडा) १००० ०

एकूण  "य" ९७४८००० ६८६६८०८

८
पररहशष्ट ि :- प्रेक्षारृ्िांपासून उत्पन्न

१ नाटयरृ्ि भाडे ९२४०००० ८४४३३४४

२ द्वारपाल व फलक बोडग ५४८००० ५१२४९५

३ कॅन्टींन व स्नॅक काऊंटर भाडे ६००० ५०८४५

४ वािन तळ भाडे १९७००० २०१५००

५ हनवासी व्यवस्था १३०००० १०४४५०

एकूण "ि" १०१२१००० ९३१२६३४

९
पररहशष्ट क्ष :- कायम भाडयापासून 

उत्पन्न

१ सोडीयम व्िपेर पोल जार्ा भाडे ८३००००० ३५५५९४१

२ जाहिरात फलक भाडे ६०००००० ४८४४८९१
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अ.क्र. जमा तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पििवड मिानर्रपाहलका ,  पपपरी १८

वार्षषक लेखे २०१५-२०१६

जमा बाजू (Receipt Side)

३ कायम जार्ा भाडे ३०२१९००० १५७६१६३०.२०

४ अहधकारी / सेवक  हनवासस्थान भाडे ५१५१००० ४३५९२५२

५ शाळा मैदाने व िॉल भाडे २५०००० २९३३५९८

६ स्टॉल भाडे ३५६१६७

७ केहबन   क्रकमंत व भूईभाडे ५७६२२

८ मंडई र्ाळा भाडे १८६९२३४

९ क्रफरते शौिालय भाडे २४१००

१० फटाका स्टॉल भाडे १३५७२४

११ जलतरण तलाव भाडे २००००० ०

१२ वैद्यकीय सेवा िालहवण्यास दणेे भाडे ३५००००० १६४५

१३
मोकळी जार्ा इमारती र्ाळे भाडयाने 

हलजने (भूहम आहण पजदर्ी) ३५००००० २७९३२६०

१४ भूहमर्त केबल पाईप इ. जमा भाडे १००००० ०

१५

अनाहधकृत जाहिरात फलक उतरहवणे 

व काढून टाकणेस खिग तसेि अन्य 

वसुली २०००००० ६०७३२

१६ व्यायाम शाळा भाडे २००० ०

एकूण "क्ष" ५९२२२००० ३६७५३७९६.२०

१० पररहशष्ट प :- इतर जमा

१ स्थाहनक संस्था कर २००००० २६६५८३

२ करसंकलन हवभार् ५०००००० ६६९७२५५.४६

३ लेखा हवभार् २६००००० २९१९००७

४ प्रशासन हवभार् १००००० ७९६९०

५ मध्यवती भांडार  हवभार् २००००० ६१४७८

६ रामकृष्ण मोरे प्रेक्षारृ्ि ४६०००० ४४०६४५

७ आिायग अते्र ३००००० ३४०२७१

८ अंकुशराव लांडरे् प्रेक्षारृ्ि ४००००० ८२०४९५

९ स्थापत्य  हवभार् ४०००००० ४९८२४६१

१० माध्यहमक  हशक्षण हवभार् १००००० ३६४७८

११ तंत्रहशक्षण हवभार् २०१००० ११४०४१

१२ पशुवैद्यकीय हवभार् ५९००० ५२२३५

१३ वैद्यकीय हवभार् २०००००० २२८८८३९

१४ वाय.सी.एम. िॉस्पीटल ९२००००० ८३१९३८७

१५ महिला व बाल  हवकास  हवभार् २१००० २००००

१६ बांधकाम परवानर्ी  हवभार् २०००००० २८६२९७०

१७ झो.हन.प.ू  हवभार् १५०००० १४४४४६

१८ अहिशामक  हवभार् ० ०

१९ उद्यान  हवभार् २००००० ३०४९०८

२० हवद्युत  हवभार् ५०००० ५१९३८

२१ नर्ररिना व हवकास  हवभार् १५०००००० ९९७२५९३

२२ कायदा  हवभार् १००० २३६२

ADMIN Page 11 3/9/2017



q{rffi{ft{ fErqq-+&q<g5rr Terer <fr{r
1t qt+Iqgq$,rcfdq {\oooo \et\q11
1Y q-a611ffierrramr slqiR
?\ qr4. +rq-{rmq { \o o o qiliz
11 f*'-sr Grrlr {\oooo Qloo\s
?\s qgq-a-ffilfiR ft-{r(ur Yo o o o o o sYo o f\Z
?. rrfqrrar Eqrq t\e1\
11 q-c+r;n ftrrm {l\ooo i\zoii
lo 3{ CTrrI 6-rqfdq {\o\ooo 1\\Y O Y

it qsqFr6rqlflq Qooooo \9YYq \ T

t1 + yrrm +rqtqq lotooo t q\sqY
e qlTr.r srqtm{ looooo 3Sq ( 33

1Y q sl{rrr s'rqf.rq {\9oooo \qilz
i\ q grTrq aFrqtdq {ooooo Y(ooY
iq qtrffS-q-dT ElrFr lool\\1
1\s s(enFarFr

lQooooo
\oooo 1o\\oo

1. {wrdBqrr {ooooo YZ\9Y3

tft-furft Gafll {ooooo Y? \s 31
Yo il€Tff frlrrrr/({dqK Yo o o o o ?1o?Y
Yl {rrrc{€ffE-frrq +S{r YY?q\ 13
Y? CTuft5I-{6T 3I S-{rrT q\ooooo \1?"o
Yi CrsftSa{dr q Sailir
YY cr"ft55{6l + crfl,r \9o o o o o

Y\ Cr"ft51Sal c clrTrT ?Yl"11
y!r CruftTC{dL E cail"r (\oooo ?qslq\
Yg crsftg({dr s cqFr ttll\z
YZ 3rft-frqlT EqrT !ooo
Y1 ff-4-s"16 fur.T {oooo Qt ooY
\o TJrT{R..E loooo c,tzqz
\t +Tqrm +-aqpr firrm {ooo eqi
\1 q-qf{@T lZ{ooo ti1.3lx

qTor \r' t\(Ylooo l!z\ool(-Y!,

D:\navin all filescha files\all files\Patil Si^EIftrF fu +Ia tot,r-tr,.xts
ffi ft-q-q-s q-{rfl-{qrfurr, ffi 1z

qrff-dad R"l\-?"11
-TIIT (Receipt Side)

qrgs
Ft'rE FiT{s q-fl{raqrft-sr

ffitz

ADMIN Page 12 20-06-2017

3r.fi.

{o\ooo

tz\eit
qo o o o o



E:\वार्षिक लेखे सन २०१५-१६.xls

अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

अ) सामान्य प्रशासकीय खर्च (प्रभागांसह)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते 622,594,000 ५७९५२९३६६

२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई २५५०००० १४१६१४३

२) लेखन सास्हत्य ८५०००

३) प्रस्सध्दी ५०००

४) टपाल खर्च व टपाल  स्तककटे १३६९००० ६९३४१०

५) इलेक्ट्रीकल स्िले ०

६) पुमतके  स्शलकी सामान  फर्ननर्र १५०००

७) गणवेश स्शलाई २२०००० ३७१००

८) इतर खर्च ५७५०००० ३७९१८७०

९) दरूध्वनी ३०००० ०

३ वाहन इंधन ४९३०००० २८६४९६६

४ वाहन स्नवाचह १३२५४००० ११६६८५९५

५ टायर टयुि खरेदी १३८०००० ३२७९१३

६ कमचर्ारी  अस्धकारी  प्रस्शक्षण १३००००० ५१६५२०

७ मा. महापौर (वाहन इंधन) ५००००० २६९३१३

८ मा. महापौर (वाहन स्नवाचह) १०००० १३००

९ मा. उपमहापौर (वाहन इंधन) ३५०००० ३३२३००

१० मा. उपमहापौर (वाहन स्नवाचह) ५००० ०

११ मा. अध्यक्ष मथायी  सस्मती (वाहन इंधन) ४००००० २६२४९०

१२ मा. अध्यक्ष मथायी  सस्मती (वाहन स्नवाचह) ५००० ०

१३ मा. सभासद मानधन व सभा भत्ता १३०००००० १२२५९९००

१४ मा. महापौर   स्नयमन खर्च १००००० ९९८९०

१५ मा. महापौर प्रवास खर्च १५०००० ०

१६ मा. उपमहापौर प्रवास खर्च १००००० ०

१७ मा. अध्यक्ष मथायी  सस्मती प्रवास खर्च ५००००

१८ मा. मथायी  सस्मती प्रवास खर्च ३००००

१९ मा. स्वशेष सस्मती प्रवास खर्च ५००००

२० मा. सत्तारुढ पक्षनेता वाहन इंधन ३५०००० २५५८७०

२१ मा. सत्तारुढ पक्षनेता वाहन स्नवाचह ५००० ३५०

२२ मा.स्वरोधी  पक्षनेता वाहन इंधन ३५०००० २०८०००

२३ मा.स्वरोधी  पक्षनेता वाहन स्नवाचह ५००० १८०

२४

आस्खल भारतीय महापौर पररषद महाराष्ट्र 

राज्य महापौर नगरध्यक्ष, नगरसेवक संघटना 

वगचणी ६०००० २००००

२५ सस्मती सभा र्हापान खर्च ३५०००० २३६२७५

२६
सन्मानीय सदमयांना अभ्यास दौ-याकरीता व 

प्रस्शक्षणाकरीता खर्च ३०००००० २२२००५०

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

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

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

२७ शहर सुधारणा सभापती वाहन इंधन ३००००० १५२५००

२८ शहर सुधारणा सभापती वाहन स्नवाचह ५००० ०

२९ मस्हला  िालकल्याण सस्मती वाहन इंधन ३००००० १७२८००

३० मस्हला  िालकल्याण सस्मती वाहन स्नवाचह ५००० ७६०

३१ मा.स्वधी सस्मती (वाहन इंधन) ३००००० १३१५००

३२ मा.स्वधी सस्मती (वाहन स्नवाचह) ५००० ९००

३३ वाहन इंधन प्रभाग अध्यक्ष १५४०००० ८९७३२९

३४ वाहन स्नवाचह  प्रभाग अध्यक्ष ८७००० ७०००

३५ प्रभाग सस्मती प्रवास खर्च १३००००० ०

३६ प्रभाग  सस्मती र्हापान खर्च ५९०००० २६६५५९

३७ इतर भाडे ५११०००० ४०२७६७२

३८ संगणक दरुुमती दखेभाल ९५००० ४०५०३

३९ सावचजस्नक वार्नालय वृत्तपत्र स्िले २०००००० १२५१९७४

४० मनपा स्मळकतीर्ी पाणी स्िले १४०००००० ५००००००

४१ लेखा सुधारणा खर्च १००००००० ४५१५०००

४२ रजा  स्नवृत्ती वेतन ४०००००० ११८६८३३

४३ स्वशेष   लेखा पररक्षण फी ५००० ०

४४ स्नवडणूक खर्च ७९०००० ४६२५९८

४५ मध्यवती भांडार छपाई १५०००००० ८३५३७७४

४६ लेखनसास्हत्य ४०००००० २५४५९२३

४७ गणवेश खरेदी ३००००००० २९५३०९४५

४८ फर्ननर्र सामान खरेदी ६०००००० ३२२००२६

४९
टाईपरायटर, कॅल्क्ट्युलेटर, सायकल,मटाईल  

मस्शन खरेदी १५००००० १२६१३३७

५० मस्शन दखेभाल दरुुमती खर्च ५००००० ३३५४७

५१ संगणक मटेशनरी खरेदी १००००००० ३७०६६४५

५२ साधक सामु्रगी भांडार खरेदी ५००००० ६३७९०

५३ स्वद्युत  सास्हत्य खरेदी ५५०००००० २४१२७२१६

५४ कर्रा ढकलगाडया खरेदी २०००००० ०

५५
जंतूनाशके साफसफाई सास्हत्य ककटकनाशके 

मस्शन इ. खरेदी ३१५००००० २५९२२८५३

५६ कंटेनर खरेदी ७०००००० ०

५७ शालेय फर्ननर्र खरेदी ५०००००० ३९८९५००

५८ माध्यस्मक  स्शक्षण शालेय सास्हत्य खरेदी १०००००० ०

५९ ऑईल स्िस खरेदी २८३२००० २४३३९८८

६० िॅटरी खरेदी १५३४००० १३९६२५५

६१ आरोग्य स्वभागासाठी मस्शन खरेदी २०००००० १४०८९९६

६२ स्ललाव कस्मशन ५००००० ३८०००

६३ यंत्र सामुिी कच्चा माल खरेदी ५०००००० २१०९७१७

ADMIN Page 2 3/9/2017



E:\वार्षिक लेखे सन २०१५-१६.xls

अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

६४ िोट खरेदी ५००००० ०

६५ स्लनन खरेदी ९०००००० ४३४५३९८

६६ ई गव्हनसच ऑफीस १६१००००० १२०१२४४९

६७ कमचर्ारी  संगणक  प्रस्शक्षण २००००० ०

६८ संगणक दरुुमती दखेभाल ६०००००० ४८३८६२५

६९ संगणक खरेदी ३२५००००० २९२४१३२६

७० स्लजलाईन / आय.एस.डी.एल. वायफाय ५६००००० ५५९९३६९

७१ वाहन स्नवाचह मपेअर पाटच खरेदी १९०००००० १८८५७९५०

७२ वाहन स्नवाचह मपेअर पाटच खरेदी JNNURM ० ०

७३ वकच शॉप यंत्रसामु्रगी खरेदी ५०००० ०

७४ प्रशासकीय मपेअर पाटच खरेदी १००००००० ९९९०४३६

७५ वाहन स्वमा १८०००० १६३०००

७६ टायर ररमोल्डींग ५०००० ०

७७ वकच शॉप यंत्रसामु्रगी दरुुमती ५०००० ०

७८ पंप दरुुमती २००००० ०

७९ वाहन भाडयाने घेणे (करसंकलन) ३०००००० ११६४२००

८० मुल्याकंन फी ० ०

८१ स्मळकत सवेक्षण ३००००० ०

८२ स्मळकत कर वसूली खर्च १३००००० ५३६५१३

८३ वाहन भाडयाने घेणे (जकात) ० ०

८४ नाकािांधणी दरुुमती ० ०

८५ पोमट पासचल मास्हती तक्ता २००० ०

८६ कफरते पथक मुशास्हरा २०% ० ०

८७ जकात नाका भाडे २०००००० ०

८८ खाजगी कंपनीकडून कंपनी तपासणी फी ३०००००० ०

८९ संगणीकरण ५००००० ०

९० ककरकोळ दरुुमती २००००० ०

९१ जकात परवाना ३००००००० १०५३६७७

९२ मथास्नक संमथा कर परतावा १२००००००० ३३८९५८३

९३ सामान्य कर ५०००००० २७३४८४६

९४ मोिाईल रॅक ५००००० ०

एकूण महसूली ११५८८८२००० ८३९१९५६१३

भांडवली खर्च

१ मुख्य प्रशासकीय इमारत (मथापत्य) २६०३५०० २२६२५८१

२ स्वभागवार िैठक व्यवमथा ८५००००० ४००००००

३ इमारत योजना (स्वद्युत मनपा प्रशा.इमारत) ११०००००० १८२८२७७

एकूण भांडवली २२१०३५०० ८०९०८५८

एकूण "अ" ११८०९८५५०० ८४७२८६४७१

ि सावचजस्नक सुरस्क्षतता
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

ए कदवाित्ती (स्वद्युत स्वभाग)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते २८४१२५००० २६२८३७२९८

२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई ४०००

२) प्रस्सध्दी

३) इलेक्ट्रीकल स्िले ३७२५०००० ३२९७८९१८

४)  इतर खर्च ३५८००० १६००८२

५) गणवेश स्शलाई ३०२००० १०६२००

३ वाहन इंधन १९६५००० ९३७७९१

४ वाहन स्नवाचह ११९००० ४३०

५ मरीट  लाईट  स्िल २३०४००००० २२०३२८९३०

६ नस्वन वीज मीटर १३८०००० २९२६४३

७
स्वजेर्ा संर् उभारणे / दरुुमती नुतनीकरण 

करणे ३५००० ३४६००

८ जनरेटर इंधन २५००००० १४९९९४०

९ ध्वनीक्षेपन व्यवमथा १५५७४००० १३२०३३३२

१० मनपाने द्यावयार्ी  स्वजस्िले खर्च २३५००००० २११६४०५०

११
स्वद्युत  अ प्रभाग अंतगचत मोकळया जागेवर 

तात्पूरत्या पुनवसचन शेडसाठी स्वजस्िल खर्च ११०००००० ८१३११७०

१२ स्वद्युत सास्हत्य खरेदी ४५००० ३५३२०

१३ लेखनसास्हत्य ५०००० ०

१४
मनपा पदास्धकारी  अस्धकारी यांर्े सेल्युलर 

उपलब्ध करणे ० ०

१५ संगीत अकादमी पुरमकार ३५००००० ३२२९४८१

१६
हायड्रोस्लक स्शडया वहाणे भाड ेतत्वावर  

पुरस्वणे २६५००००० २४८५५८०८

१७ टायर टयुि खरेदी ३९१००० ३१८८७

१८ ककरकोळ दरुुमती  भाग - १ ९६०६८००० ७५३२१७२२

१९ ककरकोळ दरुुमती  भाग - २ २६८१३००० १९७२५१२४

२० पुणे इंटरनॅशनल फेमटीवल ३०००००० १३४९५६२

२१
ध्वनीक्षेपन, प्रकाश व्यवमथा, सी.सी.रट.व्ही.   

जस्नत्रीसंर् भाडतेत्वावर वापरणे ४००००० ०

२२ सांमकृस्तक कला धोरण ३५००००० २३९८२७४

एकूण महसूली ७६८७७९००० ६८८६२२५६२

भांडवली खर्च

१ उच्च व लघुदाि तारा भूस्मगत करणे १०३२०००० ३६३४७००

२ मंुिई - पुणे महामागच २६७००० ०

३ रॅकफक स्सग्नल १२६३००० १२६२५३६

४ सावचजस्नक सुरस्क्षतता (मरीट लाईट) ६९१७०००० ५४२३७२३१
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

५ इमारत शाळा शॉपपग सेंटर  स्वद्युतीकरण १९१९८००० ४३२०००७

६ हायमामट कदवे ८१८०००० ५०१२९२१

७ अपांरपारीक स्त्रोतातून स्वजस्नर्नमती करणे ०

८
ऊजाच िर्तीर्ी उपकरणे व मरीटलाईट 

नुतनीकरण ३१४६७००० १६६११११९

९ स्सटी सेंटर प्रकल्प

१० पीसीएमटी डपेो स्वद्युतीकरण

११ स्वद्युत स्वषयक कामे ५००००००० १४४३४६०७

१२ एल ई डी लाईट फीटींग खरेदी ४९०००००० २३००४०४३

१३ ककरकोळ दरुुमती ०

एकूण भांडवली २३८८६५००० १२२५१७१६४

एकूण "ए" १००७६४४००० ८१११३९७२६

िी दरुसंर्ार  स्वभाग

कमचर्ारी वेतन व भत्ते २८५४७००० १८३८६४५९

आकस्ममक  खर्च

१)  इतर खर्च १०००० ०

२) गणवेश स्शलाई ५००० ०

३) वायरलेस सेट/वॉकीटॉकी संर् दखेभाल 

दरुुमती १००००००

४) वाहन इंधन १००००० २७०००

५) सवच स्वभाग दरूध्वनी स्िले २५००००० १८५४२३०

६) मनपा अस्ध कारी / पदास्ध कारी SMS 

द्वारे स्वस्वध उपक्रमार्ी मास्हती दणेे १००००००

७) मनपार्ी स्वस्वध कायाचलय अस्धकारी 

इंटरनेट सुस्वधा १५००००० ७९५३५३

८) पाणीपुरवठा हले्पलाईन सुस्वधा पुरवणे व 

र्ालवणे २०००००० १२१७९९७

९) सी.सी.रट .व्ही. यंत्रणा सुस्वधा पुरवणे १००००००

१०) संर्ार मंत्रालयार्ी परवाना नुतनीकरण 

फी अदा करणे १०००००० ४०२५००

११) मनपा अस्धकारी  अंस्भयते यांस ब्रॉस 

बॅ्रन्ड सुस्वधा पुरवणे ३०००००० १९५४०१३

१२) मनपा पदास्धकारी अस्धकारी यांर्ी 

सेल्युअर दरुध्वनी सुस्वधा पुरवणे ४०००००० २९९३३००

१३) मनपा प्रशासकीय इमारतीमधील 

सी.सी.रट.व्ही. व मेटल स्डटेक्ट्टर यंत्रणेर्ी 

वार्नषक तत्वावर दखेभाल दरुुमती करणे. १०००००० ०
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

१४) मनपा प्रशासकीय इमारतीधील 

दरुध्वनी, फॅक्ट्स, एफसीटी, राऊटर यंत्रणेर्ी  

वार्नषक तत्वावर दखेभाल दरुुमती करणे. १०००००० ०

१५) सुरक्षा स्वभागाकरीता वार्नषक तत्वावर 

वॉकी टॉकी यंत्रणेर्ी दखेभाल दरुुमती करणे. ५००००० ०

एकूण महसूली खर्च ४८१६२००० २७६३०८५२

भांडवली खर्च

१ वायरलेस योजना  (स्वद्युत भांडवली) ७२४८०००० १६७३९८६३

एकूण भांडवली ७२४८०००० १६७३९८६३

एकूण िी १२०६४२००० ४४३७०७१५

सी) अस्ग्नशामक स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) इलेक्ट्रीकल स्िल

३) गणवेश  स्शलाई

४) इतर खर्च

३ वाहन इंधन

४ वाहन  स्नवाचह

५ िस्क्षसे

६ अस्ग्नशामक  सास्हत्य दरुुमती

७ अस्ग्नशामक  खरेदी व  दरुुमती

८ अस्ग्नशामक  सेवा सप्ताह

९ फायर पंप दरुुमती

१० कोळे कल्याण स्नधी

११ अस्ग्नशामक  सुरक्षा वार्नालये

१२ वदी आकस्ममक खर्च

१३
मनपा इमारत फायर स्ब्रगेड मस्शनरी  ररपेअर

१४ फोम कपौंड खरेदी

१५ आपत्कालीन सहाय्य सस्मती स्वश्वमथ स्नधी

एकूण सी (महसूली)

१ अस्ग्नशामक दल

एकूण भांडवली

एकूण सी

डी) सुरक्षा स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते १५७९५०००० १६४५४०७०३

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

२) इतर खर्च ३०००० १७९६०

३) गणवेश  स्शलाई १८०००० ८९१००

३ वाहन इंधन २५०००० १७६४६८

४ वाहन  स्नवाचह २००००

५ सुरक्षा उपकरण दरुुमती दखेभाल १००००० १७८२०

६ िॅ ॅँड मानधन ४०००० ७७२०

७ सुरक्षा उपकरण खरेदी / दरुुमती २८००००० १६६७८५

८ ठेकेदारी पध्दतीने सुरक्षा व्यवमथा १४००००००० ९३८९५८३६

९ सामास्जक  सुरस्क्षतता उपक्रम २५८८५००० २३५८८७७०

१० टायर टयुि खरेदी १००००० ०

एकूण महसूली (डी) ३२७३५५००० २८२५०११६२

एकूण ि १४५५६४१००० ११३८०११६०३

क) सावचजस्नक आरोग्य व सोयी

ए) पाणीपुरवठा स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते २७४३८९००० २४२७४७८६७

२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई ५७०००

२) लेखन सास्हत्य १३०००

३) प्रस्सध्दी २०००

४) गणवेश  स्शलाई ३५३००० १५३००

५) इतर खर्च १९३००० ७३४८७

३ वाहन इंधन ३८२८००० १६२२६४१

४ वाहन  स्नवाचह १००००० ११२५०

५ पाणीपुरवठा स्िले १६१५००००० ९१९०९४७६

६ जनरेटर इंधन खरेदी २६००००० ११४४०३३

७ नळदरुुमती व मीटर ररडींग ५०००

८ पाणीपुरवठा टॅँकर भाडयाने घेणे १००००००

९
मैला शुध्दीकरण प्रकल्प केस्मकल्स व ऑईल 

केस्मकल खरेदी ४१०००००० २७११९४३०

१० पाणी नमूना तपासणी १०००००

११ पाणी स्िल पध्दत आऊट सोपसग १५०००००० १५००००००

१२ नस्वन टायर टयूि ७४०००० ३२०

१३ दखेभाल  दरुुमती पाणीपुरवठा २५८६३२००० १८२७५५३९५

१४ दखेभाल  दरुुमती जलस्नसारण १०५१३८००० ८६७६२९६३

एकूण महसूली ८६४६५०००० ६४९१६२१६२

भांडवली खर्च

१ पाणीपुरवठा  स्नधी ३६५६६३००० २४८०८३९६७

२
सास्हत्य खरेदी दखेभाल दरुुमती आस्ण 

यंत्रसामुिी
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

३ ककरकोळ दखेभाल दरुुमती

४ ककरकोळ दरुुमती सवच प्रभाग (पाणीपुरवठा)

५ इतर स्वशेष कामे (पाणी पुरवठा) १५००००० ०

६ पाणी पुरवठा स्वशेष स्नधी

एकूण भांडवली ३६७१६३००० २४८०८३९६७

एकूण ए १२३१८१३००० ८९७२४६१२९

िी)
शुध्द अशुध्द जलउपसा कें द्र से.नं.२३ 

पाणीपुरवठा

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ७०८६५००० ५७८८४६१२

२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश  स्शलाई २०००० ६९२०

२) इतर खर्च २८०००० ५८६८५

३) वाहन इंधन ४००००० २०६६००

४) वाहन स्नवाचह १००००

५) टायर टयुि खरेदी ३००००

६) पंपींग मटेशन वीज स्िले खर्च ३७५०००००० ३५५६७१८००

७) नदीच्या पाण्यार्ा आकार १६००००००० १२९५१२४९७

८) स्व द्युत व कारखाने स्नरीक्षण फी २००००० १३१५००

९) जनरेटर इंधन २००००० १४९४०२

१०) ककरकोळ दखेभाल दरुुमती कामे ४२२८०००० ३४८९१८६८

३ पाणी नमुना तपासणी १००००० ७१६००

एकूण महसूली ६४९३८५००० ५७८५८५४८४

भांडवली खर्च

१
शुध्द अशुध्द जलउपसा कें द्र स्वद्युत स्वषयक 

कामे

२ ककरकोळ दरुुमती

एकूण भांडवली

एकूण िी ६४९३८५००० ५७८५८५४८४

सी) भुयारी गटर / जलस्न :सारण  स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ८८७५००० ८२९०४१९

२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश  स्शलाई ७०००

२) इतर खर्च १५०००

३ वाहन इंधन २००००० ७७०००

४ वाहन स्नवाचह १५०००

५ पंस्पग मटेशन स्वजस्िले भुयारी गटर योजना १४९०००००० १२२६६०५८०

६ स्वद्युत व कारखाने स्नरीक्षक फी ०

७ महाराष्ट्र वॉटर पोल्युशन कंरोल िोडच फी ०
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

८
लो लेव्हल पंपहाऊसेस (उद्यर्नगृह) र्ालन व 

दखेभाल दरुुमती करीता दणेे ३०५५५००० २६२०९७२२

९

मनपा एस.टी.पी.प्लेट व मलशुध्दीकरण 

उंदर्गृहार्े आवारातील प्रकाश व्यवमथेर्ी 

दखेभाल दरुुस् करणे १०५७००० ७६३६०५

१० जनरेटर इंधन ५००००० १८७५७६

११
पर्र्वड रीटमेंट प्लॅट प्रायोस्गक तत्वावर 

ठेक्ट्याने र्ालवायला दणेे ०

१२ ककरकोळ दरुुमती दखेभाल ०

एकूण महसूली १९०२२४००० १५८१८८९०२

भांडवली खर्च

१ भुयारी गटर योजना  (स्वद्युत) ७०६१३००० ३४१७५२६७

२ स्वद्युत  स्वषयक जलस्न:सारण खर्च १४९००००० १००३३३२७

३ भुयारी गटर योजना  स्नधी ३९१४४७००० ३०३९३३८१०

एकूण भांडवली ४७६९६०००० ३४८१४२४०४

एकूण सी ६६७१८४००० ५०६३३१३०६

डी) शुध्द अशुध्द जलउपसा कें द्र (स्वद्युत)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते

२ वाहन  स्नवाचह

३ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश  स्शलाई

२) इतर खर्च

४ वाहन इंधन

५ जनरेटर इंधन

६ पंस्पग मटेशन स्वजस्िले

७ नदीच्या पाण्यार्ा आकार

८ स्वद्युत व कारखाने स्नरीक्षक फी

९ दखेभाल  दरुुमतीर्ी कामे

१० टायर टयुि खरेदी

एकूण डी महसूली

इ) आरोग्य स्वभाग (साफसफाई)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ९५४८०२००० ८३२०३३८०१

२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई १३९००० ९८९०

२) लेखन सास्हत्य

३) प्रस्सध्दी

४) टपाल

५) दरूध्वनी

६) स्वजस्िले
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

७) गणवेश  स्शलाई ११४५००० ०

८) इतर खर्च ४५५००० २४२४६०

९) पुमतके स्शल्लकी सामान ० ०

३ वाहन इंधन ४४८९०००० २४६८०६०२

४ वाहन स्नवाचह १११५००० ६६०७२०

५ कर्रा राडारोडा उर्लणे व हलवणे ४०६७०००० ३२३७५२८९

६ सेप्टीक टॅँक उपसणे व साफ करणे २७००००

७ िोट दरुुमती २३००००

८ धुरीकरणासाठी वाहन भाडयाने घेणे ४२२०००० १४१२९७४

९ ठेकेदारी पध्दतीने हायपसग  स्नमुचलन करणे ४७००००० ३०७६३९२

१० ठेकेदारी पध्दतीने नाले व गटर साफ करणे ८८००००० ४८५२१८२

११ ककटकनाशक मस्शन दरुमती ७००००

१२ औस्णणक  धुरीकरणासाठी इंधन खर्च १७९०००० ९७७१८२

१३ घंटागाडी  ठेकेदारी खर्च ५४८००००० ४०३८९९२०

१४ शौर्ालय िांधण्यासाठी अनुदान ११०००० ०

१५ मुशास्हरा वाटप १३५०००० १८३७३०

१६
कर्राकंुडी स्वरस्हत वॉडचसाठी वाहन भाडयाने 

घेणे ५५००००० १४९४५००

१७ पर्र्वड येथे पवना काठ मवच्छता १००००० ०

१८ संत गाडगेिािा नागरी मवच्छता  अस्भयान ३३८००० ०

अ
संत गाडगेिािा नागरी मवच्छता शासन जमा 

रकमेतून खर्च ४००००० ८३७००

ि मनपा जमा रकमेतून खर्च ५००००० ०

१९ कंटेनर / कर्रा ढकल गाडी दरुुमती ९०००० ०

२० आमदार  स्नधी ४००००० ३९१०४४

२१ साफसफाई  सास्हत्य दरुुमती १३०००० ०

२२ कफरते शौर्ालय वाहन खरेदी ० ०

२३ उपद्रव शोधपथक मानधन ९५६००० ५३६८१२

२४ साफसफाई  सास्हत्य खरेदी १००००० ०

२५ खाजगीकरणाद्वारे साफसफाई कामे करणे २२७४२८००० २०३११००३२

२६
रमत्यार्ेकडरे्े सावचजस्नक रठकाणर्े झाड े

कटटग व गवत काढणे १००००० ०

२७ यांस्त्रकी पध्दतीने साफसफाई ७००००००० ५३२४५५९६

२८ यांस्त्रकी पध्दतीने औषध फवारणी १५००००० ७१२५०

२९ आपत्कालीन मवच्छता कामकाज ३००००० १४७०००

३० मंडई वेमट गांडूळ खत प्रकल्पासाठी पुरस्वणे १३५०००० ०

३१ मनपा इमारत पेमट कंरोल १३००००० ११३७११९

३२ मरॉमच वॉटर (पावसाळी गटसच) २५००००० १०६६०५२

३३ घंटागाडी खरेदी व दरुुमती ५०००० ०
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

३४ कर्राकंुडया रंगस्वणे १०५००० ५३१००

३५
आरोग्य स्वषयक कामासाठी वाहन भाडयाने 

घेणे १००००० ०

३६
मनपा इमारती पाण्याच्या टाक्ट्या साफसफाई 

करणे ६८९२००० ४४७३६१८

३७
कर्रा मथानांतरण कें द्र येथील वजन 

काटािाितर्े कामकाज २००००० १४२७६६

३८ हॉटेल वेमट वाहतूक खर्च ४९००००० ०

३९ घन कर्रा व्यवमथापन १२००००००० ११२८७४९३७

४०
आरोग्य स्वषयक कामासाठी शासकीय 

योजनार्ी अंमलिजावणी ५०००००० २००००

४१ आरोग्य स्वषयक कन्सल्टींग फी १००००० ०

४२ मवच्छता मोस्हम अंतगचत खर्च २००००० ३३८६८

४३

हॉकी मैदान, लांडगे कुमती प्रस्शक्षण कें द्र, 

िॅडस्मटन इ. रठकाणर्ी मवच्छता ठेकेदार 

पध्दतीने करणे २३६००० ०

४४ टायर टयुि खरेदी ७८५०००० १७८४१२१

४५ मॉडले वॉडच आरोग्य  स्वषयक कामकाज २५००००० ०

४६ ममशानभूमी केअरटेक २००००००० १२४४९८०८

एकूण महसूली १६००६८१००० १३३४०१०४६५

भांडवली खर्च

१ ममशानभूस्म ४०९२९३०० २८८७५६०८

२ घाट १४१५०००० ५७५५२१४

३ आरोग्य  स्नरीक्षक केस्िन

४ भाजी माकेट १९००१०० ५३४२६४

५ गावठाण गटसच ७०५०००० ३३८९१५२

६ लोकारोग्य स्वद्युत ३५५६००० २३३६३५१

७ नाला रेपनग ६१२२७००० ४०९७९६८४

८ कर्रा स्वल्हवेाट प्रकल्प

९
गांडुळखत व अन्य प्रकारे कर्रा स्वल्हवेाट 

लावणे

१०
सावचजस्नक आरोग्य सुलभ पध्दतीने सावच. 

मवच्छतागृह मवच्छता व दखेभाल करणे

११ सरफेस गटसच ५५८५१४०० ४०३१९०८२

१२ संडास व मुता-या २९१५५७०० १४८६८६६०

एकूण भांडवली २१३८१९५०० १३७०५८०१५

एकूण इ १८१४५००५०० १४७१०६८४८०

एफ)
रुग्णालये प्रसुतीगृह ेऔषधालये (वैद्यकीय)
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ४६६२००००० ४२८०३३७२२

२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई ५०००००

२) प्रस्सध्दी

३) इलेक्ट्रीकल स्िले ४०००००० ३९०५४६८

४) इतर खर्च १०००००० ७९५००५

५) गणवेश स्शलाई २००००० ९२०

३ वाहन इंधन १२००००० ५९१६९९

४ वाहन  स्नवाचह २००००

५ औषध खरेदी ९००००००० ८९७५१३९८

६ उपकरणे खरेदी ५००००००० ९१८२२१२

७ दवाखाना  फर्ननर्र २०००००० ८९६०००

८ कुटंुि कल्याण शस्त्रकक्रया खर्च प्रस्तपूती ३०००००० २१७३५५०

९ रक्तदान स्शस्िरे २००००० २९६५२

१० टायर टयुि खरेदी २००००० २३५००

११ एक्ट्स रे कफल्म केस्मकल ४०००००० २९९०१५२

१२ प्रयोगशाळा केस्मकल व सास्हत्य खरेदी ५५०००००० ५४७४४८०८

१३
अन्नपरवाना नमूने गोळा करणे व सास्हत्य 

खरेदी ०

१४ िेवारशी मृतदहेार्ी  स्वल्हवेाट लावणे १०००००

१५ टी.िी. स्नमुचलन योजना ५००००

१६ शासकीय योजनांर्ी अंमलिजावणी ७५००००० ४६६८६०३

१७
वाय.सी.एम.एर्. व इतर रुग्णालयांर्ी 

ठेकेदार पध्दतीने साफसफाई ३००००००० २६६३१७१६

१८ किज खरेदी ५०००००

१९ वसुंधरा पयाचवरण प्रस्शक्षण ०

२० लोकल एजेंडा २१ १०००००

२१ संगणकीकरण ३५००००० ३४९४३१८

२२ खाजगी वाहन भाडे ४०००००० ३८३८१६५

२३ हॉमपीटल कन्सल्टन्सी सर्नव्हसेस १००००००

२४ वैद्यकीय खर्च प्रस्तपूती ५००००००० ४९५७१२४६

२५ जैव घन कर्रा वेमट जाळणे ३००००००० २६४२६७९७

२६ स्डसेल शववास्हनी र्ालवणे १२००००० ७२९५२७

२७
राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय क्षेत्रातील 

कायचशाळा २०००००

२८ हले्थ ममाटच काडच योजना ४००००००० २३१५६८०५

२९ ऍटोररक्षा LPG ककट अनुदान

३० उपकरणे दरुुमती १५००००० २२५०१

३१ एन.यू.एर्.एम. ११०००००० २७७४००
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

३२
पोष्टीक आहार योजना, अंगावर पाजणा-या व 

गरोदर  स्स्त्रया २००००००

३३ कपड ेधुलाई खर्च ५०००००

३४ मेडीकल गॅसेस खरेदी ५००००० ३२४४७१

३५ लायब्ररी ५०००००

३६ आय.सी.डी.सी.एस. ३००००

३७ रुग्णालय स्वमतारीकरण ५०००००

३८ धन्वंतरी मवारमथ योजना मनपा स्हमसा ५००००००० ४५६९४८००

३९ प्लॅस्मटकपासून इंधन स्नर्नमती ०

४० राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना १७५००००० ८७१२८५१

४१ संजीवन योजना ३१००००० २२०००००

४२ कॅन्सर युस्नट

४३ मपायनल रॉमा युस्नट १०००००

४४ आपत्कालीन सहाय्य सस्मती स्वश्वमत स्नधी

४५ कृस्त्रम अवयव कें द्र १०००००

४६ वाय.सी.एम.एर्. व तालेरा रक्त पतपेढी २००००००

४७ रोगदान स्शिीरे ३०००००

४८ शहर आस्ण  आपण शहरासाठी ०

एकूण महसूली ९३५३००००० ७८८८६७२८६

भांडवली खर्च

१
रुग्णालये प्रसुतीगृह ेऔषधालये                    

          (मथापत्त्य स्वषयक कामे) १४३७५००० ८८४१९९१

२
रुग्णालये प्रसुतीगृह ेऔषधालये स्वद्युतीकरण 

करणे २१९७००० १७०७४७४

एकूण भांडवली १६५७२००० १०५४९४६५

एकूण एफ ९५१८७२००० ७९९४१६७५१

जी) यशवंतराव र्व्हाण ममृती रुग्णालय

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ४४६५००००० ४१४९४६१२८

२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई २०००००

२) प्रस्सध्दी

३) टपाल खर्च

४) इलेक्ट्रीकल स्िले ३००००००० २१०९५४६०

५) गणवेश स्शलाई १५०००० ३२३६०

६) इतर खर्च २५००००० २३५४४०९

३ वाहन इंधन ८००००० २८९५००

४ वाहन  स्नवाचह २५००० ४८०७

५ उपकरणे खरेदी ५०००००० ९३३८१२

६ उपकरणे दरुुमती १०००००० ६१४६५७
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

७ प्रयोगशाळा साधने व सास्हत्य खरेदी २५००००० २००१९८९

८ औषध खरेदी ५०००००० १९७१४९४

९ कपड ेधुलाई खर्च २५००००० ४५५४४०

१० मेडीकल गॅसेस खरेदी ९०२५००० ८९९७६२४

११
पी.सी.एम.सी.,वाय.सी.एम.एर्., व 

एर्.एफ.सी. युस्नट ५०००००

१२ एक्ट्स रे कफल्म केस्मकल खरेदी ५००००

१३ फर्ननर्र  खरेदी ५०००००

१४ स्वद्यावेतन १५०००००० १४७९०१५९

१५ लायब्ररी १००००००

१६ वैद्यकीय स्शक्षण फी २५००००० १४४५०००

१७ आंतरराष्ट्रीय कायचशाळा ५००००

१८ राजीव गांधी जीवनदायी योजना २५००००० १५८९४००

एकूण महसूली ५२७३००००० ४७१५२२२३९

भांडवली खर्च

१ वाय.सी.एम.एर्. स्वद्युतीकरण ६४७९००० ५६७९८७१

२
वाय.सी.एम.एर्. दरुुमती व इतर कामे 

(मथापत्य) ० ०

एकूण भांडवली ६४७९००० ५६७९८७१

एकूण जी ५३३७७९००० ४७७२०२११०

एर् मस्हला व िालस्वकास प्रकल्प

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते

२ अमथायी

३ महसूली

४ इतर खर्च

५ मस्हलांसाठी योजना ३८९९५०००० २१५१४८०१३

एकूण एर् महसूली ३८९९५०००० २१५१४८०१३

आय) जन्ममृत्यु रुग्णवास्हका

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते १३२६९००० १२३२८३५२

२ आकस्ममक  खर्च

१) इतर खर्च २००००

३ वाहन इंधन २५००००० १३०५५३८

४ वाहन  स्नवाचह २५००० ४४२०

एकूण आय महसूली १५८१४००० १३६३८३१०

जे) पशुवैद्यकीय  स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते २३३१५००० २०८११५९१

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) गणवेश स्शलाई २०००० ०
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

३) इतर खर्च ३००००

३ वाहन इंधन ३०००००

४ वाहन  स्नवाचह १००००

५ तातडीर्ी औषधे व रसायने ३००००० २२९४०७

६ डॉग मकॉड योजनेर्ा खर्च १५०००० ०

७
पशुिाहय रुग्णालय सास्हत्य व उपकरणे खरेदी १००००० २५०००

८ मृत जनावरांर्ी स्वल्हवेाट १५००००० ९५२०००

९ कत्तलखाना उपकरणे व सास्हत्य ५००००० ०

१० श्वान संतती स्नयमन शस्त्रककया १५०००००० १०९५५५२३

११ कोंडावाडा, खावटी खर्च १५०००० ०

१२ डुकरे पकडणे ५००००० ०

१३ पशुगणना कामी येणारा खर्च ५००००० ०

१४ सपोद्यान पक्षी संिालय १५००००० १०७८५८७

१५ सी.एन.जी.इन्सीरेटर खरेदी दखेभाल दरुुमती ३०००००० ०

एकूण महसूली ४६८७५००० ३४०५२१०८

भांडवली खर्च

१ कोंडावाडा, कत्तलखाना ०

एकूण भांडवली ०

एकूण जे ४६८७५००० ३४०५२१०८

के) कुटंुि कल्याण नागरी आरोग्य कें द्र

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते २००००००० १४७६६४४९

एकूण के २००००००० १४७६६४४९

एल) एकास्त्मक िाल स्वकास प्रकल्प

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते

एकूण एल

एम) सावचजस्नक उद्याने

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ९३०००००० ७९९००२२३

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) इलेक्ट्रीकल स्िल

३) गणवेश  स्शलाई १००००० ०

४) इतर खर्च १२५००० १२४९२१

३ वाहन इंधन २३००००० ६३८३०३

४ वाहन  स्नवाचह २०००० २९२०

५ पाण्यार्ा आकार ७५००० ५८७२२

६ रमते सुशोस्भकरण ११५००००० ११४३८४२२

७ खते शेणखते ५००००० ०

८ उद्यानार्े नाव फलक दरुुमती ५००००० ०
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

९ उद्यान  स्वभागातील स्वस्वध कामे करणे १०००००० ९९३०७१

१०
उद्यान  स्वकस्सत करण्याकामी पोयटामाती 

पुरस्वणे व पसरस्वणे १५००००० १३१६०२९

११ कफल्म शो १०००० ०

१२ सपोद्यान व पक्षी संिालय ०

१३
उद्यान  स्वकासार्ी कामे व दखेभाल ठेकेदारी 

पध्दतीने करणे ३५०००००० ३४९२४९१३

१४ खेळणी खरेदी ५०००००० ३५५५५७०

१५ खेळणी दरुुमती व दखेभाल ४९००००० ४८७३२४१

१६ अभ्यास दौरा ५००००

१७ ककटकनाशके १०००००

१८ कंुडया खरेदी ४००००० ३४५७०७

१९
िी स्ियाणे प्लॅस्मटक स्पशव्या व शोस्भवंत रोपे 

खरेदी १३००००० १२८८६३२

२०
स्नयोस्जत पॉली हाऊस प्रकल्प उभारणी, 

अत्याधुस्नक पुणप शेती प्रकल्पांसाठी ७००००० १५५८६०

२१ पमप्रकलर खरेदी १०००००० ९९८१३१

२२ गाडचन होज पाईप खरेदी ५००००० १५८८००

२३ पमप्रकलर दरुुमती / खरेदी ५००००० ०

२४ उद्यानामध्ये िॅँर्ेस खरेदी २०००००० १७११२९२

२५
उद्यानामध्ये लहान मुलांसाठी झुक झुक गाडी 

खरेदी १७०००००

२६ िागा उद्याने नसचरी सास्हत्य खरेदी ५००००० १५७२०१

२७ उद्याने नुतनीकरण व स्वकस्सत करणे ३१००००० १२२२४१५

२८ टायर टयुि खरेदी ७००००० ४५३४१

एकूण महसूली १६८०८०००० १४३९०९७१४

भांडवली खर्च

१ उद्याने (मथापत्य स्वषयक कामे ) १८९२११८०० १२५५९६६४६

२ दगुाचदवेी उद्यान रोपवे प्रकल्प (स्वद्युत) ० ०

३ उद्याने  (स्वद्युतीकरण) १७७१७००० १११७७३९३

४ कांरजे स्वद्युतीकरण

५ सपोद्यान  (मथापत्य)

एकूण भांडवली २०६९२८८०० १३६७७४०३९

एकूण एम ३७५००८८०० २८०६८३७५३

एन) पयाचवरण अस्भयांस्त्रकी  स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते १८२१०००० १६५२६६४८

२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई ५०००० ०

२) गणवेश  स्शलाई ५००० ०
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

३) इतर खर्च ५०००० ०

३ वाहन इंधन ९५०००० ५२४५३९

४ वाहन  स्नवाचह ४५०००

५ पयाचवरण ३५००००० ३४२५२२६

६ वसुंधरा पयाचवरण प्रस्शक्षण ५००००

७ खाजगी वाहन भाडे २०००००

८
मनपाच्या पयाचवरण स्वषयक आवश्यक 

तपासणी करणे २०००००० ८१४३५०

९
मनपाच्या पररसरात पयाचवरण स्वषयक 

आवश्यक कामे करणे १०००००० ९३२६४८

१०
मनपा क्षेत्रात िीन स्िल्डींग प्रकल्प 

रािस्वणेसाठी आवश्यक ती कामे करणे ५००००

११
पयाचवरण सद्य:स्मथतीत अहवाल तयार करणे ८००००० ७९६०५०

१२ शासकीय योजनांर्ी अंमलिजावणी करणे १०००००

१३ मस्शनरी साधन सास्हत्य उपकरणे खरेदी १०००००

१४ उपकरणे दरुुमती १०००००

१५ कोटच केस मधील पावत्या ५००००

१६ िुलडोझर व अन्य मस्शनरी भाडयाने घेणे १०००००

१७
पपपर् मनपा िी एस यु पी /ई डिलएस  

प्रकल्पासाठी पयाचवरण  स्वषयक फी १०००००

१८ प्लॅस्मटकपासून इंधन स्नर्नमती ५००००

१९ स्वघटनशील कर्-यापासून गांडूळ  स्नर्नमती ५००००

२०
मोशी कर्रा डपेो येथे रसायने खरेदी व 

यांस्त्रकी पध्दतीने रसायन फवारणी २०००००० १६२७३६५

२१ मलशुध्दीकरण केस्मकल खरेदी ११००००० ९८८८२६

२२ पॉस्लस्थन िॅग खरेदी करणे

२३ महाराष्ट्र वॉटर पोल्युशन कंरोल िोडच फी ७०००००० ५६३०५३८

२४
स्र्खली मलशुध्दी कें द्र नवा/जुना उद्यगृह 

(पंपहाउस) र्ालन व दरुुमती दखेभाल

२५

पपपरी पर्र्वड मनपातील मैलशुध्दीकरण 

कें द्रकरीता क्ट्लोरीन गॅस सुरक्षा उपकरणे 

पुरस्वणे २०००००० ११२६९५

२६

पपपरी पर्र्वड मनपातील मैलशुध्दीकरण 

कें द्रकरीता क्ट्लोरीन टनर व आवश्यक 

केमीकल्स पुरस्वणे १०००००० ८०९४८

२७ जनरेटर इंधन खरेदी २५०००

२८ पाणी नमूने तपासणे १०००००
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

२९

पप पर् मनपा मधील पयाचवरण स्वभागाने  

स्वस्वध कामासाठी लागणारी फी अदागयी 

करणे ३०००००० २६०००००

३०

मनपाच्या सवच मैलाशुध्दीकरण कें द्रसाठी 

फॅक्ट्टरी  ऍक्ट्ट नुसार नुतनीकरण करणे व 

फॅक्ट्टरी  लायसन्स व इतर कामे करणे १०००००० ५८४५००

३१

मनपाच्या सवच मैला शुध्दीकरण कें द्रामध्ये 

क्ट्लोररन लेन र्ी व इतर पयाचयी उपाय 

योजना करणे १००००० ०

२९
तीन र्ाकी ररक्षा सी.एन.जी. ककट ररक्षा 

अनुदान १५०००००० ४६०८०००

३०

पपपरी पर्र्वड शहराच्या कायचक्षेत्रात असणा-

या उद्योगामधून तयार होणा-या 

सांडपाण्यावर   प्रकक्रया करणेसाठी ५०००००

३१ ककरकोळ दरुुमती दखेभाल -१ क ८०५००००० ७९७०१४११

३२ ककरकोळ दरुुमती दखेभाल - २ अ ५०४००००० ४२८६३७८८

एकूण महसूली १९१२८५००० १६१८१७५३२

भांडवली खर्च  

१ पयाचवरण अस्भयांस्त्रकी  स्वभाग २०१०३२००० १४९९४४८९३

२ पयाचवरण व अस्भयांस्त्रकी कक्ष ७२१००००० ५७५९२४९३

एकूण भांडवली २७३१३२००० २०७५३७३८६

एकूण एन ४६४४१७००० ३६९३५४९१८

एकूण क ७१६०५९८३०० ५६५७४९३८११

ड) सावचजस्नक िांधकाम

ऐ) मथापत्य स्वभाग (प्रभागांसह)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते १८७९१७००० १८०६९०८५७

२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई २१००० ०

२) प्रस्सध्दी ० ०

३) गणवेश  स्शलाई ७०००० १२६८०

४) वीज स्िले १०००

५) इतर खर्च ३१५००० ११२८६५

६) लेखनसास्हत्य ११०००

७) टपाल खर्च १०००

८) पुमतके व स्शल्लकी सास्हत्य १०००

३ वाहन इंधन १५४०००० ८२७४००

४ वाहन  स्नवाचह ५५००० २४०

५ टायर टयुि खरेदी १४०००० २०१७५

६ गंुठेवारी परतावा १०००००
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

७ ककरकोळ  दरुुमती दखेभाल ३२८९६०५६१ २०८४१८३९८

८ डांिरी रमते ककरकोळ  दरुुमती १९८३६४४३९ १४११९२८०१

एकूण महसूली ७१७४९७००० ५३१२७५४१६

भांडवली खर्च

१ खडी मुरुमांर्े रमते १३२३२९६०० १०२२५५१९७

२ डांिरी रमते ४९८७६९५०० ३०४४२३९६६

३ दगडी फरशी फुटपाथ २१२८१२२०० १५८८३९७१५

४ पूल व प्रकल्प २६१८७५०० १८१३०१९२

५ इमारत योजना ९७१७९८०० ६३९१२२४६

६ इमारत व सांमकृस्तक कें द्र १०९०३६०० ५९८५९५४

७ शॉपींग सेंटर ०

८ ककरकोळ दरुुमती व दखेभाल

९ ककरकोळ दरुुमती डांिरी रमते

१०

रेल्वे मागाचवरील पुल व पपपरी वाघेरे रेल्वे 

ओव्हर ब्रीज करणे तसेर्  पर्र्वड मटेशन रेल्वे 

ओव्हर ब्रीज रंुदीकरण करणे 79,547,500 ७८६८८७३१

११ पवना नदीवरील व इतर पुल िांधणे

१२
पपपरी पर्र्वड परर सरात रठ करठ काणी 

फ्लाय ओव्हर  व िेड सेपरेटर िांधणे ३५८३३५००० ३४८२३९७४६

१३ पवना सुधार योजना

१४ पर्र्वड येथे र्ाफेकर ममारक िांधणे

१५ मनपा  पररसरात पोहण्यार्े तलाव िांधणे ४४०००००० ३२२०६२४०

१६
थेरगाव स.ेन.२२ भाग क्र.६२८ खेळार्े मैदान 

व जागेस स्समंूककत घालणे

१७
संरक्षण खात्यार्े जमीन मोिदल्यात 

करावयार्ी कामे

१८ खाणी सुधारणा

१९
पवना व मुळा नदीकाठी मनपा पररसरात 

स्समापभत िांधणे ३३८००००० १६३३२३८६

२०
पर्र्वड येथील जुना जकात नाक्ट्यातील र्ौक 

सुशोस्भकरण करणे

२१ स्व्हजन २००५ १८३४८७४००० १५२४३१६२६५

२२

भोसरी MIDC मधील आरक्षण ४० प्लॉट क्र. 

२०१ येथे उद्योजकांच्या पुनवचसनासाठी 

इमारत योजना ४५०००००० ३३९१६९६२

२३ मथापत्य स्वषयक कामकाज (प्रभागांसह) २८१५८०२०० १८७४५१५०७

२४ शाहू महाराज पुतळा उभारणे

२५
अ,ि,क,व ड प्रभागात मटॉमच वॉटर ड्रने करणे 

व नाले स्वकस्सत करणे
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

२६ मनपा इमारतीसमोर मंुिई पुणे रमत्यार्े 

रंुदीकरण करणे, डांिरीकरण स्समापभत िांधणे ११८१६३००० ७२८१६४८३

२७ अपंग कल्याणकारी योजना

२८ वॉडचमतरीय योजनातंगचत कामे १४६९२७०० ८७८०८२२

२९ वाहतूक नगर व पी.सी.एम.टी. कामे

३० थेरगाव वाकड २४ मी रमता स्वकस्सत करणे

३१ महापौर  स्नधी २०००००००

३२
अ) शहरातील प्रमुख रमत्यांर्े सुशोस्भ करण व 

अनुषंस्गक कामे करणे

३३
भोसरी स.न.१ मधील मनपाच्या ताब्यात 

असलेली आरक्षण स्वकस्सत करणे १००३००००० ८८१२३०७५

३४
भोसरी लांडवेाडी र्ौक येथे रायगड 

दरवाज्यार्ी प्रतीकृती करणे

३५ रोड पेव्हमेंट मॅनेजमेंट स्समटीम अहवालानुसार 

रमते सुधारणा अंतगचत कामे करणे २०९६३८००० १२२४१४८७४

३६
भोसरी लांडवेाडी र्ौकालगत पुतळयासाठी 

र्ौथरा िांधणे व र्ौक  सुशोस्भकरण काणे.

३७

एर्.ए. कॉलनी मधील छत्रपती स्शवाजी 

महाराजांच्या पुतळयास मेघाडांिरी र्ौथरा 

िांधणे १६२००००० ३७५८३०१

३८ िी.ओ.टी. प्रकल्प ३९०४६०००० ३४१२५२४३२

३९

कासारवाडी प्र.क ८ मधील आरक्षण २४ 

मधील   स्नयोस्ज त खेळार्े मैदान व जलतरण 

तलाव िांधणे

४०
वाहतूक सुधारणा स्वषयक कामे करणे व 

पार्ककग जागा  स्वकस्सत करणे ११७८३१८५०० १०१२४४३६८७

४१
मनपा पररसरात पयाचवरण  स्वषयक प्रकल्प 

रािस्वणे

४२ मेरोप्रकल्प

४३ लघु उद्योजक गाळे २६८३००० १५५६७३६

४४ स्वज्ञान शहर तारांगणे ५००००० ०

एकूण भांडवली ५७०६२७४१०० ४५२५८४५५१७

एकूण ऐ ६४२३७७११०० ५०५७१२०९३३

िी) िांधकाम परवानगी

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ८१५७०००० ६३१७८५७५

२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

२) गणवेश स्शलाई १३००० ०

३) इतर खर्च ११००००० ३५६०९

४) प्रस्सध्दी ०

३ वाहन इंधन २३८००० २३५०००

४ वाहन  स्नवाचह ५०००० १०१६

५ स्वकास शुल्क जमा, परतावा १०००००००

६ िीन स्िल्डींग इमारत प्रशमन परतावा १०००००००

७ टायर टयुि खरेदी ५००००

८ मस्शनरी यंत्र सामुिी पुरस्वणे ८००००००

एकूण िी १११०२१००० ६३४५०२००

सी) नगररर्ना व स्वकास स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ५४१३९००० ४३४७२४४१

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) गणवेश स्शलाई १५०००

३) इतर खर्च १२४००० १२३९४१

३ वाहन इंधन ३००००० २४६५००

४ वाहन  स्नवाचह १००००

५ स्वशेष भूस्म संपादन अस्ध कारी (वगच १ व २) १२०००००० १०९७३११३

६ भूस्म संपादन मुल्यांकन प्रकरणी सल्ला फी १०००००

७
नस्वन गावांर्े क्षेत्रासाठी स्वकास योजना 

तयार करणे २५००००० ७२०००

८ पुणे महानगर स्नयोजन कायाचलय खर्च १०००००००

९ टायर टयुि खरेदी ५०००० १९०५०

१०
मनपा हद्दीतील आरक्षणे तसेर् स्नळी लाल 

पूररेषा  व नस्वन सवेक्षण करणे १०००००००

एकूण महसूली ८९२३८००० ५४९०७०४५

भांडवली खर्च

१ भूसंपादन स्नधी ९२८८००००० ९२८८०००००

एकूण भांडवली ९२८८००००० ९२८८०००००

एकूण सी १०१८०३८००० ९८३७०७०४५

डी) झो.स्न.पू  (मथापत्य)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते १७६१०००० १०७६०३४७

२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश  स्शलाई ५०००

२) इतर खर्च २५००० १०१९३

३ वाहन इंधन १५०००० ७१०००

४ वाहन  स्नवाचह २५०००

५ ककरकोळ दरुुमती दखेभाल (झो.स्न.प.ु) ९००००००० ७१०७५७८१
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

६ ककरकोळ दरुुमती दखेभाल (स्वद्युत) ७३९१००० ६५९७८०९

एकूण महसूली ११५२०६००० ८८५१५१३०

भांडवली खर्च

१ झोपडपट्टी सुधारणा (स्वद्युत)

२ झोपडपट्टी मागासवगीय पुनवसचन १४३७०००० ७५६७७६४

३ मागासवगीय झोपडपट्टीवासीय सुधारणा ६४२३००० ४२०८७०२

४ इतर झोपडपट्टीवासीयांसाठी सुधारणा ३९२०७००० ३०४७२९६१

५
सावचजस्नक आरोग्य सुलभ पध्दतीने मवच्छता 

गृहार्ी दखेभाल ०

६ ककरकोळ  दरुुमती दखेभाल ०

एकूण भांडवली ६००००००० ४२२४९४२७

एकूण डी १७५२०६००० १३०७६४५५७

एकूण ड ७७२८०३६१०० ६२३५०४२७३५

इ) स्शक्षण स्वभाग

ए) प्राथस्मक  स्शक्षण

१
मनपा फंडातून मनपा स्हमसा स्शक्षण 

मंडळाकड ेवगच ७०९०२०००० ७०९०२००००

एकूण ए ७०९०२०००० ७०९०२००००

िी) माध्यस्मक स्शक्षण

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते २३२००५००० २२५५५१०११

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) इतर खर्च २९०००० १६६९५८

३) इलेक्ट्रीकल स्िले

४) गणवेश  स्शलाई १०००० १८८०

३ वाहन इंधन ५०००० १५०००

४ वाहन  स्नवाचह १००००

५
स्शक्षण प्रस्शक्षण तसेर् मवयंसेवी संमथामाफच त 

इ लर्ननग ५०००००

६ पयाचवरण स्वषयक प्रस्शक्षण

७ शैक्षस्णक सास्हत्य ५०००००

८ कक्रडा मपधाच

९ संगीत अकादमी मवरसागर पुरमकार ५०००००

१० स्वस्वध उपक्रम ४००००००० २६६७३८६०

११ मोफत क्रस्मक पुमतके वाटप योजना २०००००० ११६९३८८

१२ गुणवंत स्वद्याथी सत्कार ६०००००० ५७१५०००

१३ कक्रडा प्रिोस्धनी ३५००००० २९७८५५७

१४ शालेय स्वद्याथी गणवेश २२५००००० २१६७६३१२

१५ स्वद्या स्नकेतन १०००००

ADMIN Page 22 3/9/2017



E:\वार्षिक लेखे सन २०१५-१६.xls

अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

१६ स्वद्याथी गुणवत्ता वाढ स्वकास २५०००००

१७ पररक्षा २०००००० १४८२८१४

१८ संगीत कला अकादमी

१९ शाळा साफसफाई व मवच्छता ५०००००

२० संगणक खरेदी व स्वद्याथी प्रस्शक्षण ५०००००

२१
स्र्खली टाळगाव येथे जगदगुरु तुकराम 

महाराज संथपीठ १००००००

एकूण महसूली ३१४४६५००० २८५४३०७८०

भांडवली खर्च

१ प्राथस्मक  व दयु्यम स्शक्षण ७०२४३००० ५०४७३८१०

एकूण भांडवली ७०२४३००० ५०४७३८१०

एकूण िी ३८४७०८००० ३३५९०४५९०

सी) औद्योस्गक प्रस्शक्षण संमथा

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ४५६०६००० ४०३२८३८८

२ आकस्ममक  खर्च

१) पुमतके स्शलकी सामान

२) इलेक्ट्रीकल स्िल ९००००० ५६८६१०

३) छपाई १००००

४) गणवेश  स्शलाई ३०००

५) इतर खर्च १६०००० ४८४४२

३ वाहन इंधन १००००० ४६६००

४ वाहन  स्नवाचह २००००

५ स्वद्याथी प्रस्शक्षण ११००००

६ कमचर्ारी स्शक्षण व प्रस्शक्षण

७ फर्ननर्र साधन सामुिी दरुुमती व स्नर्नमती ११०००० ७१९९७

८ यंत्र दरुुमती १३००००

९ व्यवसाय मान्यता परवाना फी ६००००

१० प्रस्शक्षणापोटी खर्च २०००००० १७९०८४९

एकूण सी ४९२०९००० ४२८५४८८६

एकूण इ ११४२९३७००० १०८७७७९४७६

प) संककणच

ए) कक्रडा  स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ९९९५०००० ८८६४०१५३

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) इलेक्ट्रीकल स्िल

३) गणवेश  स्शलाई ३००००

४) इतर खर्च २००००० ६२१४४

३ वाहन इंधन २४०००० ११४८००
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

४ वाहन  स्नवाचह १०००० १७८०

५ कक्रडा स्शणयवृत्ती िस्क्षसे ७००००० ६०५०००

६ कक्रडा व्यायाम सास्हत्य व कफल्म खरेदी १००००००० ३६८२९१७

७ कक्रडा व्यायाम सास्हत्य व कफल्म दरुुमती ५०००००

अ) अनुदाने ३०००००० २९९७६०

ि) व्यस्तररक्त शासन मान्यतेने द्यावयार्ी 

अनुदाने २००००००

क) पपपरी पर्र्वड नागरीक सावचजस्नक 

र्ॅररटेिल रमट अनुदान ५०००००० २५०००००

८ महापौर  र्षक कक्रडा मपधाच १००००००० ७०४२०४६

९ ऑनलाईन मैदाने भाड ेिुकींग परतावा ५००००० ५८५००

१० शासन मान्य अनुदान

११ मनपा हद्दीत खेळार्ी मैदान तयार करणे १००००००

१२ मवरसागर

१३ मनपा पोहण्यार्े तलाव दखेभाल व दरुुमती १५५००००० ८७८३२७०

१४
कक्रडा िंथालय फर्ननर्र व त्या अनुषंगाने 

करावयार्ा खर्च ५०००००

१५
मनपाकडून सेवाशुल्क दऊेन व्यायाम शाळा 

र्ालस्वण्यास दणेे १५०००००

१६ मा. अध्यक्ष वाहन इंधन २००००० १९५५००

१७ मा. अध्यक्ष वाहन स्नवाचह ५०००

१८ साई कोर् मानधन २०००००

१९ कक्रडा कुल २०००००

२०
पपपरी पर्र्वड नागरीक सावचजस्नक र्ॅररटेिल 

रमट अनुदान

२१ राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय खेळाडू अथच सहाय्य ३०००००० १२०६२५०

२२ खेळाडू दत्तक योजना १००००००० ३९७११२०

२३ मैदानी खेळ ऑलस्पक कक्रडा सास्हत्य खरेदी ३५००००० २३१५४१५

२४ टायर टयुि खरेदी १०००००

२५ सवच मैदानार्े दखेभालीसाठी सास्हत्य खरेदी ५०००००० ९७७८

एकूण महसूली १७२८३५००० ११९४८८४३३

भांडवली खर्च

१ कै. आण्णासाहिे मगर मटेडीयम (स्वद्युत) ८४६००० ५३४४७१

२
शाळा मैदाने आस्ण कक्रडा संकुल उभारणे व 

दरुुमती करणे १०३३९९००० ७०२९१११५

३
इंद्रायणीनगर येथे कक्रडा संकुल उभारणे 

(मथापत्य) ०

४ कै. आण्णासाहिे मगर मटेडीयम (मथापत्य) १७३६५००० १७१५६१५४
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

५
प्लॉट क्र. २ सन.न.१८ मोकळी जागा नं.१६ 

खेळार्े मैदान स्वकस्सत करणे

६ हॉकी मटेडीयम  (स्वद्युत)

एकूण भांडवली १२१६१०००० ८७९८१७४०

एकूण ए २९४४४५००० २०७४७०१७३

िी) वार्नालये

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते १८७९५००० १७७३१९१७

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) इलेक्ट्रीकल स्िल

३) गणवेश  स्शलाई ८०००

४) इतर खर्च ३०००० ८८२५

३ पुमतके स्नयतकास्लके व लेखे खरेदी ४०००००० ५९१४१३

४ पुमतके िाइपडग ५००००

५ प्लॅस्मटक कव्हर खरेदी ५००००

६ मध्यवती िंथालय पुमतके खरेदी १००००००

७ जेष्ठ नागरीकांकरीता पुमतके वहया

८ ई-लायब्ररी ५०००००

एकूण महसूली २४४३३००० १८३३२१५५

भांडवली खर्च

१ वार्नालये ३१७२१०० १७४६९०७

एकूण भांडवली ३१७२१०० १७४६९०७

एकूण िी २७६०५१०० २००७९०६२

सी) जनता संपकच  व मवागत कक्ष

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते १३२८७००० १२०३६०३७

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी २५०००००० २२९९२८९२

२) दरूध्वनी

३) गणवेश  स्शलाई ५००० ०

४) इतर खर्च ९०००००० ८९९९२४४

५) खाजगी वाहन भाडे

३ वाहन इंधन २४०००० १६७०००

४ वाहन  स्नवाचह ५०००

५ समारंभीय खर्च १०००००

६ गणेशोत्सव पाररतोस्षके ६००००० ५३५५००

७ टायर टयुि खरेदी ६०००० ५२७४६

एकूण सी ४८२९७००० ४४७८३४१९

डी) कायदा स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते १०४२१००० ९५७९०९१
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) इलेक्ट्रीकल स्िल १०००० ५७५०

३) पुमतके स्श ल्लकी सामान फर्ननर्र २५००० ५५

४) गणवेश  स्शलाई ३०००

५) इतर खर्च ५०००० ४०८५१

३ वाहन इंधन १००००० ५५८००

४ वाहन  स्नवाचह ५००० १४५०

५ दावे खटले यासंिधीर्ा खर्च ५६००००० ५०४९४२६

६ वाहनांर्ी नुकसान भरपाई २५००००० ३१६४७८

७ मनपा न्यायालय आमथापना खर्च प्रस्तपूती ६७५०००० ६६९८१९२

८ टायर टयुि खरेदी २०००० १३१६०

९ रट.डी.आर खर्च व टायटल ९००००० ६४००००

एकूण डी २६३८४००० २२४००२५३

इ) कामगार कल्याण स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ६७५६००० ६१५७९८१

२ आकस्ममक  खर्च

१) पुमतके स्शलकी सामान फर्ननर्र १०००० ३५००

२) इतर खर्च ५०००० १९२४९

३) गणवेश  स्शलाई ३००० ९००

३ वाहन इंधन १३०००० ७००००

४ वाहन  स्नवाचह

५ कमचर्ारी प्रस्शक्षण ५०००००० २५४८०

६ सांमकृस्तक कायचक्रम ८००००० ४८८६३७

७ दावे खटले यासंिधीर्ा खर्च ५००००० १००१८०

८ कमचर्ारी  स्वमा योजना १०००००० ९८०६४

९
प्रशासकीय गतीमानता कायचक्रम व 

अस्धकारी/कमचर्ारी पेन्शन ७५०००००

१० शैक्षस्णक सहल

अंपग कल्याणकारी  योजना

एकूण इ २१७४९००० ६९६३९९१

एफ)
प्रेक्षागृह े(रामकृणण मोरे व आर्ायच 

अते्र,अंकुशराव लांडगे)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते १६३८९००० १४२८३५८४

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) गणवेश स्शलाई

३) इतर खर्च ८०००० २७५४९

३ वाहन इंधन १२०००
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

४ वाहन  स्नवाचह १२०००

५ उपकरणे  खरेदी दरुुमती ५०००

६ द्वारपाल व फलकिोडच ३१०००० ४९३००

७ साफसफाई सास्हत्य ३७००००

८ नाटयगृहार्ी दरुुमती ७००००

९ तपासणी फी ०

१० वातानुकुस्लत यंत्रणा दखेभाल व दरुुमती ५०००

११ स्वद्युत खर्च ५७३५००० ४६६०१६०

१२
पोस्लस  लायसन्स इलेक्ट्रीकल तपासणीसाठी 

फी ३५०००

१३ आसन दरुुमती १२००००

१४ स्वद्युत जस्नत्र दखेभाल व दरुुमती १५०००

१५ वातानुकुस्लत यंत्र व स्वमा १५०००

१६
ध्वनीक्षेपन व प्रकाश योजना दरुुमती व 

दखेभाल ७५०००

१७ ठेकेदार पध्दतीने साफसफाई २२६०००० ९७९५५५

१८ ठेकेदार पध्दतीने सुरक्षा सेवा १५५०००

१९ स्नवास व्यवमथा दखेभाल खर्च १००००

२० प्रेक्षागृह ेभाड ेपरतावा ३००००० १९१००

एकूण महसूली २५९७३००० २००१९२४८

भांडवली खर्च

१
भोसरी येथे प्रेक्षागृह इमारत िांधणे व इतर 

अनुषंस्गक कामे करणे ६५००००० २८१४१५५

२
संत तुकाराम नगर प्रेक्षागृह कामे करणे 

(मथापत्य) ०

३
संत तुकाराम नगर प्रेक्षागृहांर्ी कामे करणे 

(स्वद्युत) १७४०००० १६४२६९५

एकूण भांडवली ८२४०००० ४४५६८५०

एकूण एफ (प्रेक्षागृहे) ३४२१३००० २४४७६०९८

जी) भूस्म आस्ण पजदगी स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते १५३५०००० १२३५२९५०

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) गणवेश स्शलाई ५००० ३०००

३) इतर खर्च ५०००० २४२४३

३ वाहन इंधन २००००० ११७४००

४ वाहन  स्नवाचह २५००० ३२०

५ मनपा कमचर्ारी / अस्धकारी  स्नवास भाडे ७००००० ०

६ मनपा इमारतीर्ा स्वमा स्नधी ९००००० ०
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

७ जमीन महसूल व स्िनशेतसारा ५००००० ०

८ हॉकसच ३५००००० १६४१५४०

९ मनपा स्मळकतीर्ी स्मळकत कर १२००००० ०

१० मोजणी फी १००००० ११९४०

११ टायर टयुि खरेदी ५०००० ०

एकूण जी २२५८०००० १४१५१३९३

एर्) परवाना स्वभाग

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते १२०२०००० ९०३५८६०

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) गणवेश स्शलाई ६०००

३) इतर खर्च ३०००० १३७२५

३ वाहन इंधन ७०००० ३३०००

४ वाहन  स्नवाचह ५०००

५ रॅपडग परवाने जास्हरात िोडरे्े सव्हे १०००००

६ अनस्धकृत जास्हरात फलक तथा संिंस्धत खर्च २००००००

७ टायर टयुि खरेदी ५००००

एकूण एर् १४२८१००० ९०८२५८५

आय) नागरवमती स्वकास योजना(प)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते १८५७०००० १५५२१३२२

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी

२) गणवेश स्शलाई ४०००

३) इतर खर्च ३५००० १९१५९

३ वाहन इंधन ३००००० १४७८१२

४ वाहन  स्नवाचह ५०००

५ मागासवगीय कल्याण योजना ११६४७०००० १७११४२०७

६ अंपग कल्याणकारी  योजना १३०२७५००० ५४५९३७०५

७ टायर टयुि खरेदी १०००००

८ इतर  कल्याणकारी योजना ३९५०००० २००००००

९ अंतस्वधीसाठी आर्नथक मदत १०००००००

१० अपंग व्यक्ती अथचसहाय्य १०००००००

११ खाजगी शाळा गुणवंत स्वद्याथी सत्कार ९००००००० २२३०००००

एकूण महसूली ३७९७०९००० १११६९६२०५

एकूण भांडवली

१ मागासवगीय कल्याणकारी योजना

एकूण भांडवली

एकूण आय ३७९७०९००० १११६९६२०५

जे) अस्तक्रमण स्वभाग
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ४१६५९००० ३३४८६१८४

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी २०००

२) गणवेश स्शलाई ४५००० ३०००

३) छपाई २६०००

४) लेखन सास्हत्य ३१०००

५) पुमतके स्शल्लकी सामान २१०००

६) इतर खर्च १०००००

३ वाहन इंधन १२७५००० २९३६३४

४ वाहन  स्नवाचह ४५०००

५ अस्तक्रमण  स्नमुचलन खर्च २९०००००० १९७०१९०६

६ अस्तक्रमण  सास्हत्य खरेदी ७५०००

७ टायर टयुि खरेदी १२००००

एकूण जे ७२३९९००० ५३४८४७२४

के) झोस्नपू  स्वभाग ( प अंदाजपत्रक)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ३०८००००० २०८३५४२३

२ आकस्ममक  खर्च

१) छपाई

२) प्रस्सध्दी

३) इतर खर्च १००००० २८३६८

४) गणवेश  स्शलाई ५००००

३ वाहन इंधन ३००००० १५१५००

४ वाहन  स्नवाचह ७५००० ७६०

५ नैसर्नगक आपत्ती ५०००००

६ सभापती वाहन इंधन

७ सभापती वाहन  स्नवाचह

८ मुशास्हरा वाटप १००००

९ झोपडपट्टीवास्सयांसाठी स्वमा योजना १००००

१० नागरी गरीिी उपाय उपशमन योजना १००००००

११ झोपडपट्टी मोजणी व सव्हके्षण ५०००००० १४८५०००

१२ सवाचत उत्कृष्ट गृहरर्ना संमथा िस्क्षस योजना २०००००

एकूण के ३८०४५००० २२५०१०५१

एल)
मध्यवती तक्रार स्नवारण कक्ष (नागरी 

सुस्वधा कें द्र)

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते ५३५७००० ४५५३९१९

२ आकस्ममक  खर्च

१) गणवेश  स्शलाई ३००० १८००

२) प्रस्सध्दी १००००

३) इतर खर्च १०००० ९०९५
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा

पपपरी पर्र्वड महानगरपास्लका ,  पपपरी १८

वार्नषक लेखे २०१५-२०१६

खर्च िाजू (Expenditure Side)

३ वाहन इंधन १०००००

४ वाहन  स्नवाचह १००००

५ I C E कंम्पोनन्ट १००००००

६ पे पॉईन्ट सेवा शुल्क ३०००

एकूण एल ६४९३००० ४५६४८१४

एम) जनगणना कायाचलय

१ जनगणना खर्च

एकूण एम

एन) आपत्ती व्यवमथापन

१ कमचर्ारी वेतन व भत्ते १११७००० ९८४४१७

२ आकस्ममक  खर्च

१) प्रस्सध्दी ०

२) गणवेश स्शलाई १००००

३) इतर खर्च २५०००

३ वाहन इंधन १००००० ६०००

४ वाहन  स्नवाचह १००००

५ टायर टयुि खरेदी ३००००

६ आपत्ती नागररकांना अथचसहाय्य २००००००

७ स्िगर प्रादसे्शक आपत्ती व्यवमथा ५००००००

८ आपत्ती व्यवमथापक उपकरणे व सास्हत्य १००००००

९ आपत्ती कक्ष जनजागृत्ती प्रस्शक्षण ५०००००

एकूण एन ९७९२००० ९९०४१७

ओ) इतर िािी

१ वृक्षसंवधचन स्नधीकड ेवगच ३९०००००० ०

२ सेवास्नवृत्ती वेतन स्हमसा ५२००००००० ५२०००००००

३ पेन्शन अंशदान स्नस्ध स्हमसा ४७५००००० ४७४७५१८३

४ अ)पी.एम.पी.एल.एम स्वभागास उर्ल १२७००००००० १२५५९६७९२२

ि) पी.एम.पी.एल.एम. स्वभाग कमचर्ारी 

पगार प्रस्तपूती ८००००००० ७५८२५५१८

५ वाहन खरेदी १५३६००४८ ६३१७१५३

६ स्वज्ञान शहर स्नधी ० ०

७ आगसुरक्षा स्नधीकड ेवगच ० ०

८ JNNURM अंतगचत भांडवली वगच १७३३००००० १५९३०००००

९ अंदाजपत्रक प कड ेवगच ०

अ) महसूली खर्ाचसाठी ०

ि) भांडवली खर्ाचसाठी ०

१० अंदाजपत्रक क कड ेवगच ०

अ) महसूली खर्ाचसाठी ०

ि) भांडवली खर्ाचसाठी ०
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अ.क्र. खर्च तपशील अंदाजपत्रकीय रक्कम प्रत्यक्ष रक्कमा
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OP. BAL 35882118

OHANWANTARI

HEATTH SCHEME

PENSION ARREARS 9200 PENSION 596254/,O7

PENSION SOLD 52138334
EXTRA PAYMENT

RECOVERY .PENSION 631841
OTHER RECEIPT 1978
FD INTEREST 42923L4
AMOUNTTRANSFER FROM

MAIN FUND 520000000

5TH PAYCOMMUTATION

RECOVERY L32249
INTEREST ON VEHICLE

LOAN 974
EXTRA PAYMENT

RECOVERY . SAt 277694
INTEREST ON BANK

ACCOUNT 2201267
DHANWANTARI HEALTH

SCHEME JAME 908700 CLOSSING BAT 19860056
TOTAT 6164t6713 6L64t67L3

30225O




