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^v»_ @z]_§Ul (àG$ëm)
ñcl. cq` flc`G$` BÚlnI ]cY,3`l ^Nal,
mvTn ^glYI`mlzaG$l,zdclNqYI`, mvTn-5.
Nl. G«$.
ZW.
àZU,
^l. ^v»_ G$l^Il` @zXG$l`q
mvTn ^glYI`mlzaG$l.
_l§NG$R=nf. . . .
zce_ …- ^gl`lîP=— ^glYI`mlzaG$l @zXzY_^ 1949 G$a^ 60 (@) @Ýc_n zczYZW©îP=
^lZgUq àG$P=qG$`T (Disclosure of specified information)
f§W]© …- 1) ^l.^glmlzaG$l @l_vŠU G$l_l©a_ G$l_l©a_qY @lWnd Nl.G«$ . ^@l/282
ZW. 12/08/2014
2) ^l. G$l^Il` G$ë_lT zc]lI Nl.G«$. Da@ln/8604 zW. 07/01/2019.
zce_§lG$rU àG$`Tq ^v»_ @z]_§Ul (àG$ëm) mvTn ^glYI`mlzaG$l _l G$l_l©a_lLq ^lgn ^lL© 2019
@Hn`Lq @Ú_lcU Gn$anaq ^lZgUq ^glmlzaGn$À_l f§Gn$UñVhlc` c G$l_l©a_lÀ_l fvLYl [$aG$lc` àzfÜW G$`qU
@lglnU.
@.G«$.
1.

G$a^ 60 (@)
(i) Particulars of the Corporation

^lZgUq
^v»_ @z]_§Ul (àG$ëm) gn G$l_l©a_ ^l.@zU.^glmlzaG$l
@l_vŠU (NY`a) _l§Ln zY_§ÌTl Hlaq G$l_©`U @lgn. _l
HlË_l@§UI©U
@) NnDYDY_v@l`D^ G«$.2 …- _l zc]lIl@§UI©U YWqfvXl`Tl
àG$ëm (zcG$lf _lnNYl), `ñË_l§c`qa BÈlTmxa, YWqc`qa
mxa, mlWLl`q mxa, }qDf_vmq @§UI©U dg`q I`q} c @lzV©G$
^lIlfl§flQ=q DG$loË^G$ mvYc©fY _lnNYl, AYzfPx=
Z`g°z}aqP=ndY UfnL YWq c Ualc fvXl`Tl _lzdcl_
flc©NzYG$ clgUxG$ fvXl`Tl c zcdne àG$ëm zc]lIl^l[©$U
G$`lc_lLq G$l^n AË_lWq G$`TnU _nUlU.
})clgUvG$ zY_lnNY zc]lI …- _l zc]lIl@§UI©U mvTn ^.Y.ml.
gW²WqUqa clgUxG$ fvXl`Tl G$`TnflQ=q Ll¡G$ zcG$fY,
clgUxG$ }nP=n zY^l©T G$`Tn, ZY`zY`lh_l zQ=G$lTq V^l|ßalñP=
m{P=Ln mP²=P=n ^l`Tn, clgYUh zY^l©T G$`Tn, @lzT clgUxG$
zY_§ÌT mlnzaf mxTn dg` _l§LnG$Rx=Y àlá fvLYl§Yvfl`
`ñË_l§c`qa zczcX zcG$lflLq c [n$`}WalLq G$l^n G$`TnU
_nUlU. UfnL dg`lUqa clgUxG$ fv`ziU c fv`hqU
G$`TnflQ=q clgUxG$ mlnzaf zc]lIl^l[©$U fvLzcÊ_lU
@lanë_l @lzT clgUxG$rÀ_l ÑîP=qYn @lcí_G$ @dl
Bml__lnNYl§Lq @§^a}NlcTq G$`Tn.

2

(ii) a statement showing the boards,
councils, committees and other bodies by
whatever name called, constituted for the
purpose of exercising the functions of
the corporations or rendering advices to
it, whether or not meetings of these
boards, councils, committees and other
bodes are open to the public or the m
minutes of such meeting are accessible to
the public :

_l G$l_l©a_lf alIv Ylgq.
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3
4

5

6
7

8

9

10

11

(iii) a directory of its officers and
employees :
(iv) the particulars of the officers who are
empowered to grant concessions, permits
or authorizations for any activity of the
corporation.
(v) audited financial statements showing
balance sheet, Receipts and Expenditures
and cash flow on a quarterly basis, within
two months of end of each year and
audited financial statements for the full
financial year within three months of the
end of the financial year :
(vi) the statement showing each of the
services provided by the corporation
(vii) particulars of the plans, proposed
expenditures, actual expenditures on
major services provided for activities
performed and reports o disbursement
made
(vii) details of subsidy programmes on
major services provided or activities
performed by the Corporation, and
manner and criteria of identification of
beneficiaries of such programmes.
(ix) particulars of the master plan, city
development plan or any other plan
concerning the development of the
Municipal area :
(x) the particulars of major works, as
may be specified by the State
Government in the official gazette,
together with information on the value of
works, time of completion and details for
contract.
(xi) the details of the Municipal funds,
i.e. income e generated in the previous
year by the following :(a) Taxes, duties, cess and surcharge,
rent from the properties, fees from
the licenses and permissions :
(b) Taxes, duties, cess and surcharge,
rent from the properties, fees from
the licenses and permissions that
remain uncollected and the reasons
thereof.
(c) Share of taxes levied by the State
Government and transferred to the
corporation and the grants released
to the corporation.
(d) Grants released by the State
Government for implementation of
the schemes, projects and plans
assigned or entrusted to the
Corporation, the nature and extent
of Utilization :
Money raised through donation or
contribution from public or non
government agencies :

fln}U mZ`zdîP= "@'
@'
mxc©ITYmÌG$ ^lÝ_UnLn `.ê$.1 G$lnP=qLn @zXG$l` c
`.ê$.10.00 alHlm_ªULn zYzcWl ^lÝ_UnLn @zXG$l` ^l.
^v»_ @z]_§Ul (àG$ëm) _l§Yl @lgn.

_l G$l_l©a_lf alIv Ylgq.

_l G$l_l©a_lf alIv Ylgq.
fln}U mZ`zdîP= "}'
}'

_l G$l_l©a_lf alIv Ylgq.

_l G$l_l©a_lf alIv Ylgq.
@.G«$.7 Yvfl`

_l G$l_l©a_lf alIv Ylgq.
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12

(xii) annual budgeted allocated to each
ward :

fln}U mZ`zdîP= "}'
"} à^lTn

13

(xiii) Such other information as may be
prescribed :

_l G$l_l©a_lf alIv Ylgq.

^lZgUqflQ=q fzcY_ flW`...

^v»_ @z]_§Ul (àG$ëm)
mvTn ^glYI`mlzaG$l
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mZ`zdîP=
mZ`zdîP= "@'
^v»_ @z]_§Ul (àG$ëm)
No.
G«$.

Name
Yl§c

Designation
mWYl^

Telephone No.
[$lnY G«$.

Office Address
G$l_l©a_lLl mËUl

1.

kqzYclf }lnYlal

^v»_ @z]_§Ul (àG$ëm)

9689931380

2.

kq. Y`{Ð flh§vHn

@zXiG$ @z]_§Ul(àG$ëm)

9689931390

^v»_ @z]_§Ul (àG$ëm)
cq` flc`G$` ]cY, 3`l ^Nal,
mvTn ^Yml,mvTn-5.
--- “----

3.

kq. NIWqd HlYln`n

@zXiG$ @z]_§Ul

9689931925

--- “----

4.

kq. ^§Ind ZWJn

m_l©c`T f§cX©Y @zXG$l`q

9689931771

--- “----

5.

kq. A§Ð]lY `TzWcn

G$l_©G$l`q @z]_§Ul

9689931393

--- “----

6.

kq. ^glWþ VlnmP=n

Bm @z]_§Ul

9689931045

--- “----

7.

kq.YlYlflgn} `§Xcn

Bm @z]_§Ul

9689931140

--- “----

8.

kq.`^nd G$lG$R=n

Bm @z]_§Ul

9689931155

--- “----

9.

kq. f§zWm mlP=qa

G$zYîQ= @z]_§Ul

9689931235

--- “----

10. kq. zcN_ Wl]lR=n

G$zYîQ= @z]_§Ul

9689931234

--- “----

11. kq. @zYa pdWn

G$zYîQ= @z]_§Ul

9689931419

--- ""----

12. kq.^g§^W ^vñU[$l }lfR=n

G$zYîQ= @z]_§Ul

9689931676

--- ""----

13. kq. `lgÿa IìglTn

G$zYîQ= @z]_§Ul

9637493350

--- ""----

14. kq. @dlnG$ fl§IR==n

G$zYîQ= @z]_§Ul

9689931336

--- ""----

15. kq^Uq `í^q flnYlcTn

G$zYîQ= @z]_§Ul

9689931811

--- ""----

16. kq. `lGn$d pdWn

G$zYîQ= @z]_§Ul

9689931142

---''---

17. kq. zYzHa `§Xcn

G$zYîQ= @z]_§Ul

9595040070

---''---

18. kq. zcdla ]lnfan

G$zYîQ= @z]_§Ul

9689937275

---''---

19. kq^Uq ñYnga flc§U

G$zYîQ= @z]_§Ul

8275236725

---''---

20. kq^Uq fv`H
n l UlNTn
21. kq.gR=chn cf§U

@l`nHG$

-

---''---

a¿lvanHG$

9689931571

--- ""----

cZ`îQ= zazmG$

9657867207

--- ""----

23. kq. `lnZgU Il_G$clR=

zamqG$ P=§G$anHG$

9850869380

--- ""----

24. kq. mcY NIUlm

zamqG$ P=§G$anHG$

9923330636

--- ""----

25. kq^Uq . ^nJYl mcl`

zazmG$ P=§G$anHG$

9921678186

--- ""----

26. kq^Uq. ^nJl N¡W

zazmG$ P=§G$anHG$

9822880433

--- ""----

27. kq. mv`elnËU^ G$l^Q=n

zazmG$ P=§G$anHG$

9922098517

--- ""----

28. kq. _lnId
n AîP=n

zazmG$ P=§G$anHG$

9922948541

--- ""----

29. fl¡.Il¡`q fv`cfn

zazmG$ P=§G$anHG$

9096903621

--- ""----

30. fl¡. ícnUl }lnXn

zazmG$ P=§G$anHG$

9860327273

--- ""----

31. kq^Uq. àZU]l mnR=TnG$`

zazmG$ P=§G$anHG$

9890766088

--- ""----

22. kq. `lN{Ð }lIva
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32. kq. fl¡`] ^ln`n

zazmG$ P=§G$anHG$

9975091001

--- ""----

33. kq. @zYa ^ln`n

^lnG$lW^

9225364157

--- ""----

34. kq. Uvhdq`l^ c`n

^lnG$lW^

9921072310

--- ""----

35. kq. zcQ=Q=a DG$}lnP=n

^lnG$lW^

9923134388

--- ""----

36. kq.]lYvWlf Xv^lh

zdmlA©

9763948328

--- ""----

37. kq.zcN_ [v$afv§W`

zdmlA©

9270288009

--- ""----

38. kq.Uvhdq`l^ z}`lNWl`

zdmlA©

9975422567

--- ""----

39. fl¡. zcW_l zcP=G$`

zdmlA©

9623451281

--- ""----

40. kq. flI` clYHnR=n

zdmlA©

9881595207

--- ""----

41. fl¡. ^l_l Ll¡Ia
v n

zdmlA©

9763487112

--- ""----

42. kq. }lmx IlnR=n

zdmlA©

9552248282

--- ""----

43. kq^Uq L§Ð]lIl Il_G$clR=

z}Il`q

25506664

--- ""----

44. kq. zYUqY iq`flI`

z}Il`q

9689934220

--- ""----

45. kq. zcN_ cl§Nhn

z}Il`q

9689932829

--- ""----

मुख्य अनभयांता (प्रकल्प)
वाहतुक ननयोजन नवभाग व जे.एन.एन.यु आर.एम. क्र. 2
पुणे महानगरपानलका
अ. क्र.

बजेट कोड

अथथशिर्थकाचे नाव

एकूण
कामाांची
सख्ां या

मान्य तरतूद

31.03.2019 अखेर खचच

1
*

2
10 ख वाहतूक ननयांत्रण

3

4

5

6

1

CE20B101/T1

यादी क्र. टी-१ िहरामधील चौकाांची सधु ारणा/शवकासकामे
करणे.

4

1435.50

72.63

2

CE20B101/ST1-

यादी क्र. एसटी-1 िहरामधील चौकाचां ी सधु ारणा/शवकासकामे
करणे.

63

825.00

9.77

यादी क्र. टी-1 व एस टी1 - एकूण

67

2260.50

82.40

5

8322.00

2108.69

148

2026.00

90.73

153

10348.00

2199.42

अ

3

CE20B102/T2-

यादी क्र. टी-2 िहरातील वाहतुक व्यवस्था सधु ारण्यासाठी
शवशवध कामे करणे.

4

CE20B102/ST2-

यादी क्र. एसटी-2 िहरातील वाहतुक व्यवस्था सधु ारण्यासाठी
शवशवध कामे करणे.

ब

यादी क्र. टी-2 व यादी क्र. एसटी-2 एकूण

5

CE20B107/T6-

रस्तयावां रील टी जांक्िनचा शवकास व सधु ारणा व वाहनतळ
शनमाथण करणे.

1

65.70

0.00

6

CE20B108/T7-

यादी क्र. टी-7 िहरातील वाहनतळाांचा जागा शवकशसत करणे

3

584.00

297.32

4

649.70

297.32

1

100.00

75.36

1

100.00

75.36

225

13358.20

2654.50

क

7

CE20B251

यादी क्र. टी-6 व टी-7 एकूण

पणु े िहरातील ररक्ाांना सी एन जी शकट बसशवणेसाठी अनदु ान
देणे

ड
अ+ब+क+ड

एकूण
10 ख वाहतूक ननयांत्रण एकूण

*

10 घ. पूल व नदी सध
ु ारणा (नवकास योजना)

8

CE20D170/L1-

यादी क्र. एल्१-िहरात शवशवध शठकाणी पल
ू बाांधणे,
उड् डाणपल
ू बाधां णे, भयु ारी मागथ करणे

13

5157.45

2085.21

9

CE20D170/SL1-

यादी क्र. एसएल्१-िहरात शवशवध शठकाणी पल
ू बाांधणे,
उड् डाणपल
ू बाांधणे, भयु ारी मागथ करणे

14

1300.00

24.54

यादी क्र. एल्१ + यादी क्र. एसएल्१ एकूण

27

6457.45

2109.75

यादी क्र. एल् 2 िहरातील नदी सधु ारणाकामे करणे, तदन् र्ु ांशगक
कामे करणे

3

1569.50

220.59

यादी क्र. एल् 2 एकूण

3

1569.50

220.59

30

8026.95

2330.34

फ

10

CE20D219/L2ग
फ+ग

10 घ. पूल व नदी सध
ु ारणा (नवकास योजना)

अ. क्र.

बजेट कोड

अथथशिर्थकाचे नाव

एकूण
कामाांची
सख्ां या

मान्य तरतूद

31.03.2019 अखेर खचच

1

2

3

4

5

6

11

CE20A1264/A17-

िहरामध्ये सायकल ट्रॅक शवकशसत करणे

1

5500.00

0.00

12

FE38A

िहरी गरीबाांसाठी मल
ु भतू सशु वधा (बीएसयपु ी)

3

949.00

779.00

13

FE61A

सावथजशनक वाहतूक सधु ारणा व शविेर् प्रकल्प शवभागामार्थ त
करावयाची कामे (SPV)

19

7004.50

3169.76

278

34838.65

8933.6

10

1162.00

626.17

4
14

59.80
1221.80

2.40
628.57

292

36060.45

9562.17

भाांडवली कामे-एकूण

#
14

RE20B121/R13

यादी क्र. आर 13 - वाहतूक शनयांत्रण शवभागाकडील योजनेतर
(नॉन प्लॅन) कामे

15
#

RE20 D

सांशकणथ
महसल
ू ी कामे एकूण
खात्याचे एकूण बजेट

मुख्य अनभयांता (प्रकल्प)
वाहतक
ननयोजन
नवभाग व जे.एन.एन.यु आर.एम. क्र. 2
ु
पुणे महानगरपानलका
अ. क्र.

अथचनिर्चक

कामाचे नाव

सन 2018-19 साठी मान्य
तरतदू (लाखात)

कामाचे नाव

तरतूद

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

वाहतक
ू शनयत्रां ण शवभागाकडील कामाच्या याद्या
यादी क्र. T1
िहरामधील चौकाांची सधु ारणा / शवकासकामे करणे
CE20B101/T1क्र.

code

1

CE20B101/T1-1

2
3
4

बालेवाडी गाव मख्ु य चौक सि
ु ोभीकरण करणे

सन 2017-18 मधील अपणू थ कामाांसाठी सन 2018-19
मध्ये उपलब्ध के लेली तरतूद
रस्तयाांवरील टी जांक्िनचा शवकास व सधु ारणा व वाहनतळ
CE20B107+
शनमाथण करणे
प्रभाग क्रां.12 क कवेपतु ळा चौकात वाहतुकीच्या दृष्टीने
CE20B101/ST1-63
कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे
येरवडा गोल्र् चौक येथे ग्रेड सेफ्रेटर बसशवणे शकांवा सब वे
CE20B101/ST1-100
करणे.
यादी क्र. T1 एकूण

36.50

0.00

182.50

50.41

851.50

0.00

365.00

22.22

1435.50

72.63

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

यादी क्र. ST1
िहरामधील चौकाांची सधु ारणा / शवकासकामे करणे
CE20B101/ST1क्र.

code

1

CE20B101/ST1-151

2
3
4

कामाचे नाव

प्रभाग क्र.1 अ, मधील मधनु सोसायटी समोरील चौकाचे
सि
ु ोशभकरण करणे.
CE20B101/ST1-152 प्रभाग क्र.1ब,मध्ये चौक सि
ु ोशभकरण करणे
प्रभाग क्र.3अ, मधील श्रीकृ ष्ण हॉटेल चौक सि
ु ोशभकरण
CE20B101/ST1-153
करणे
प्रभाग क्र.3अ,मधील शसध्दाथथनगर समोरील सभु ेदार रामजी
CE20B101/ST1-154
मालोजी आबां ेडकर चौक सि
ु ोशभकरण करणे.

5

CE20B101/ST1-155 प्रभाग क्र.3 ब, मधील शवशवध शठकाणी रस्ते सि
ु ोशभत करणे

10.00

0.00

6

CE20B101/ST1-156 प्रभाग क्र.3 ब, मधील अांतगथत रस्ते दभु ाजक दरू
ु स्ती करणे.

10.00

0.00

7

CE20B101/ST1-157 प्रभाग क्र.6क, शवशवध भागातील चौक सि
ु ोशभकरण करणे.

10.00

0.00

8

CE20B101/ST1-158

10.00

0.00

प्रभाग क्र.6ड,मध्ये शबांदू माधव ठाकरे चौक येथे सि
ु ोशभकरण
करणे
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सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

10.00

0.00

25.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

CE20B101/ST1-171 प्रभाग क्र. 12 ब मधील शवशवध चौक सि
ु ोशभकरण करणे.

10.00

0.00

22

CE20B101/ST1-172 प्रभाग क्र.12क,मधील शवशवध चौकाांचे सि
ु ोशभकरण करणे.

50.00

0.00

23

CE20B101/ST1-173

40.00

0.00

30.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

अ. क्र.

अथचनिर्चक

9

CE20B101/ST1-159

10

CE20B101/ST1-160

11

CE20B101/ST1-161

12

CE20B101/ST1-162

13

CE20B101/ST1-163

14

CE20B101/ST1-164

15

CE20B101/ST1-165

16

CE20B101/ST1-166

17

CE20B101/ST1-167

18

CE20B101/ST1-168

19

CE20B101/ST1-169

20

CE20B101/ST1-170

21

24

कामाचे नाव
प्रभाग क्र.6ड,मध्ये लक्ष्मीनगर सांभाजी चौकामध्ये शवशवध
कामे करणे.
प्रभाग क्र.7क, मध्ये कस्तुरबा वसाहत समोरील चौक
सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र.8ब,औधां गाव छत्रपती शिवाजी पतु ळा चौकाचे
सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र.8ब,औधां येथील मेडीपॉईटां चौक सि
ु ोशभकरण
करणे.
प्रभाग क्र.9ब, मध्ये शडशजटल काबथन करून चौक
सि
ु ोशभकरण करणे
प्रभाग क्र.10अ,मध्ये बावधन व भसु ारी कॉलनी पररसरात
शदिा दिथक र्लक बसशवणे
प्रभाग क्र.10अ,मध्ये शवशवध शठकाणी चौक सि
ु ोशभकरण
करणे
प्रभाग क्र.10ड,बावधन-कोथरूड डेपो अतां गथत प्रभागातील
चौक सि
ु ोशभकरण करणे
प्रभाग क्र.10ड,बावधन-कोथरूड डेपो अांतगथत बावधन
पररसरातील चौक सि
ु ोशभकरण करणे
प्रभाग क्र.11 ड, मध्ये सतु ारदरा, समथथ चौक या मख्ु य
चौकामध्ये सि
ु ोशभकरण करणे
प्रभाग क्र.12 अ, मधील राहुल गाडथन,मयरु कॉलनी चौक
येथील सि
ु ोशभकरण करणे
प्रभाग क्र.12 अ, मधील गाांधी भवन, कुमार पररसर येथील
चौक सि
ु ोशभकरण करणे व बॅररगेटस् बसशवणे

प्रभाग क्र.12क,डहाणक
ू र कॉलनी येथील मख्ु य चौक
सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र.13क,मध्ये शजतेंद्र अशभर्ेकी उद्याना समोरील चौक
CE20B101/ST1-174
सि
ु ोशभकरण करणे

25

CE20B101/ST1-175 प्रभाग क्र. 14 ब मधील शवशवध शठकाणी सि
ु ोशभकरण करणे.

26

CE20B101/ST1-176

27
28

प्रभाग क्र.14 ड, मधील शवशवध शठकाणचे चौक
सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र. 15 ड मधील शहराबाग चौक (पासलकर)
CE20B101/ST1-177
सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र. 15 ड मधील शवशवध चौकामां ध्ये सि
ु ोशभकरण
CE20B101/ST1-178
करणे.

29

CE20B101/ST1-179 प्रभाग क्र. 16 अ मधील अपोलो चौक सि
ु ोशभकरण करणे.

30

CE20B101/ST1-180

31

प्रभाग क्र. 16 अ मधील पारगे चौक, शसध्देश्वर ररक्ा स्टॅण्ड
ां
चौक सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र. 18 अ मधील शवशवध चौकाांची सि
ु ोशभकरण
CE20B101/ST1-181
करणे.
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सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

प्रभाग क्र. 18 क मधील शवशवध शठकाणी मख्ु य चौकाांमध्ये
सि
ु ोशभकरण करणे व तदनर्ु शां गक कामे करणे.

10.00

0.00

CE20B101/ST1-183

प्रभाग क्र. 19 ब मधील शवशवध चौक सि
ु ोशभकरण करणे व
इतर तदनर्ु ांशगक कामे करणे.

20.00

0.00

34

CE20B101/ST1-184

प्रभाग क्र. 20 डमध्ये क्वाटथर गेट चौक व साधू वासवानी
चौक येथे र्ाऊांटन दरू
ु ोशभकरण करणे.
ु स्ती व सि

10.00

0.00

35

CE20B101/ST1-185

30.00

0.00

15.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

अ. क्र.

अथचनिर्चक

32

CE20B101/ST1-182

33

36
37
38

कामाचे नाव

प्रभाग क्र.25ब,मधील राजमाता शसांशधया मागाथवरील
दभु ाजक व शवशवध शठकाणचे चौक सि
ु ोशभकरण करणे.
CE20B101/ST1-186 प्रभाग क्र.25क, सकथ ल चौक नव्याने सि
ु ोशभत करणे.
प्रभाग क्र.27क,मध्ये ज्योती चौक ते लल्ु लानगर चौक
CE20B101/ST1-187
सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र.28अ,मध्ये शवशवध शठकाणी चौकातील
CE20B101/ST1-188
सि
ु ोशभकरण करणे

39

CE20B101/ST1-189 प्रभाग क्र.28क,मध्ये लक्ष्मीनारायण चौक सि
ु ोशभकरण करणे

10.00

0.00

40

CE20B101/ST1-190 प्रभाग क्र.28ड,मध्ये शवशवध चौक सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र.29अ,मध्ये गजानन महाराज चौक सि
ु ोशभकरण
CE20B101/ST1-191
करणे

10.00

0.00

10.00

0.00

42

CE20B101/ST1-192 प्रभाग क्र.29अ,मध्ये सारसबाग चौक सि
ु ोशभकरण करणे.

10.00

0.00

43

CE20B101/ST1-193

20.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

41

46

प्रभाग क्र.29ड,दाडां ेकर पल
ू ते अलका टॉकीज चौक रस्ता
सि
ु ोशभत करणे.
प्रभाग क्र. ३० अ मधील दत्तवाडी मधील म्हसोबा चौक येथे
CE20B101/ST1-194
सि
ु ोशभकरणाचे काम करणे .
प्रभाग क्र. ३० अ मधील शवशवध शठकाणी चौकामध्ये
CE20B101/ST1-195
सि
ु ोशभकरणाचे काम करणे .
CE20B101/ST1-196 प्रभाग क्र.30ब,नवश्या मारूती चौक सि
ु ोशभकरण करणे

47

CE20B101/ST1-197 प्रभाग क्र.30क, नवश्या मारूती चौक सि
ु ोशभकरण करणे

10.00

0.00

48

CE20B101/ST1-198 प्रभाग क्र.30क, गणेिमळा चौक सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र.30क, गुलमोहर सोसायटी पररसरामध्ये शडजीटल
CE20B101/ST1-199
कव्हहगां बसशवणे.
प्रभाग क्र.30ड,जनता वसाहत-दत्तवाडी नवश्या मारूती
CE20B101/ST1-200
मागील चौक सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र. 31 क मधील आांबेडकर चौक ते वारजे हायवे
CE20B101/ST1-201
चचथ रस्तयाच्या कडेला सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र. 31 क मधील शवशवध शठकाणी रस्तयाच्या कडेला
CE20B101/ST1-202
सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र. 35 ड मधील सभां ाजीनगर येथील तीन हत्ती चौक
CE20B101/ST1-203
येथे सांभाजी महाराजाांचे शसयररकल बसशवणे.

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

35.00

0.00

54

CE20B101/ST1-204 प्रभाग क्र. 36 अ मधील शवशवध चौकाचां े सि
ु ोशभकरण करणे.

10.00

0.00

55
56

CE20B101/ST1-205 प्रभाग क्र. 36 क मधील गांगाधाम चौक सि
ु ोशभत करणे.
CE20B101/ST1-206 प्रभाग क्र. 37 अ मधील चौक सि
ु ोशभत करणे.

20.00
10.00

0.00
0.00

44
45

49
50
51
52
53

Page 5

अ. क्र.

अथचनिर्चक

57

CE20B101/ST1-207

58

CE20B101/ST1-208

59

CE20B101/ST1-209

60

CE20B101/ST1-210

61

CE20B101/ST1-211

62

CE20B101/ST1-212

63

CE20B101/ST1-213

कामाचे नाव
प्रभाग क्र. 37 ब व्हीआयटी कॉलेज समोरील मयरु ी
हॉटेलजवळ चौक शवकशसत करणे.
प्रभाग क्र. 41 अ मधील कोंढवा ब.ु मधील शवशवध चौकाचां े
सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र.41ब,मध्ये कोंढवा ब.ु मध्ये खडी मशिन चौक
सि
ु ोशभकरण करणे.
प्रभाग क्र.41ब,मध्ये कोंढवा ब.ु मधील येसाजी कामठे चौक
सधु ारणा कामे करणे.
प्रभाग क्र.29 पवथती पायथा िनी मांशदर चौक सि
ु ोशभकरण
करणे (शस्वकृ त सदस्य)
प्रभाग क्र.23ड,मध्ये शवशवध चौक सि
ु ोशभकरण करणे.
वडगाव, गांगा भाग्योदय कॅ नॉल रोड येथील चौक शवकशसत
करणे.
यादी क्र. ST1 एकूण

सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

10.00

0.00

30.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

10.00

9.77

10.00

0.00

10.00

0.00

825.00

9.77

146.00

0.00

7300.00

2108.69

146.00

0.00

365.00

0.00

365.00

0.00

8322.00

2108.69

यादी क्र. T2
िहरातील वाहतूक सधु ारण्यासाठी शवशवध शवकास कामे करणे
CE20B102/T2क्र.

code

1

CE20B102/T2-11

2
3
4
5

कामाचे नाव
पणु े िहरासाठी Integrated Multimodal Transport
Plan तयार करणे

सन 2017-18 मधील अपणू थ कामाांसाठी सन 2018-19
मध्ये उपलब्ध के लेली तरतदू
थेट खरे दी पद्धतीने 800 बसेस खरे दी करणे (पणु े मनपा
CE20B102/T2-2
शहस्सा : 60%)
प्रभाग क्रां.31 अ व ड येथील राजाराम पल
ू येथे बांडगाडथन
CE20B102/ST2-140 आटथ प्लाझाच्या धतहवर पेडेशस्ट्रयन प्लाझा शवकशसत करून
सि
ु ोशभकरण करणे.
पणे िहरात शवशवध शठकाणी अॅटोमॅशटक ड्रायशव्हगां स्टेट ट्रॅक
CE20B102/ST2-157 ु
शवकसीत करणे.
CE20B102/ST2-158 चादां णी चौक शवकशसत करणे.
यादी क्र. T2 एकूण

यादी क्र. ST2
िहरातील वाहतूक सधु ारण्यासाठी शवशवध शवकास कामे करणे
CE20B102/ST2क्र.

code

कामाचे नाव
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सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

200.00

0.00

20.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

CE20B102/ST2-209 प्रभाग क्र.4अ, मधील शवशवध रस्तयाांवर गतीरोधक उभारणे

15.00

0.00

11

CE20B102/ST2-210 प्रभाग क्र.5अ,मध्ये पण्ु यनगरीच्या जागेवर पाशकिं ग करणे

10.00

10.00

12

CE20B102/ST2-211 प्रभाग क्र.5ब,मध्ये शवशवध शठकाणी थमोप्लाशस्टक पेंट मारणे

10.00

0.00

13

CE20B102/ST2-212

10.00

9.12

14

CE20B102/ST2-213 प्रभाग क्र.5क,मध्ये शवशवध शठकाणी थमोप्लास्टीक पेंट करणे

5.00

0.00

15

CE20B102/ST2-214

10.00

10.00

16
17

CE20B102/ST2-215
CE20B102/ST2-216

10.00
10.00

0.00
2.19

18

CE20B102/ST2-217

10.00

0.00

19

CE20B102/ST2-218

10.00

0.00

20

CE20B102/ST2-219

10.00

0.00

21

CE20B102/ST2-220

10.00

0.00

22

CE20B102/ST2-221 प्रभाग क्र.8ब,औधां येथे शवशवध शठकाणी स्पीड ब्रेकर बनवणे

10.00

0.00

23

CE20B102/ST2-222 प्रभाग क्र.8ब,औधां येथील वाहनतळ प्लॉट शवकशसत करणे.

10.00

0.00

24

CE20B102/ST2-223

10.00

0.00

25

CE20B102/ST2-224 प्रभाग क्र.9अ, शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक बसशवणे

10.00

0.00

अ. क्र.

अथचनिर्चक

1

CE20B102/ST2-154

2

CE20B102/ST2-201

3

CE20B102/ST2-202

4

CE20B102/ST2-203

5

CE20B102/ST2-204

6

CE20B102/ST2-205

7

CE20B102/ST2-206

8

CE20B102/ST2-207

9

CE20B102/ST2-208

10

कामाचे नाव
पार्ाण, पांचवटी ते कोथरूडला जोडणाऱ्या बोगदा
करणेसाठी सल्लागार नेमणे व DPR करणे
प्रभाग क्र.1ब,मध्ये शवशवध शठकाणी चौकामां ध्ये शसग्नल
बसशवणे व दरू
ु स्ती करणे
प्रभाग क्र.1ब,मध्ये शदिादिथक र्लक बसशवणे व दरू
ु स्ती
करणे
प्रभाग क्र.1क,(कळस-धानोरी) मधील शवशवध शठकाणी
नामर्लक बसशवणे.
प्रभाग क्र.1क,(कळस-धानोरी) मधील शवशवध रस्तयाांवर
रबरी स्पीड ब्रेकर बसशवणे.
प्रभाग क्र. १ ड (कळस-धानोरी) मधील पथ व वाहतुक
शवर्यक शवशवध शवकास कामे करणे.
प्रभाग क्र.2ड,शटांगरे नगर पररसरामध्ये रोड नांबर
दिथशवण्यासाठी शदिादिथक बोडथ बसशवणे
प्रभाग क्र.3 ब,मध्ये शवशवध शठकाणी शदिादिथक व
नामर्लक लावणे
प्रभाग क्र.3क,शवशवध शठकाणी स्पीडब्रेकर तयार करणे

प्रभाग क्र.5ब,मध्ये पण्ु यनगरी िेजारी पाकहगां साठी इमारत
बाांधणे

प्रभाग क्र.5क,मध्ये पण्ु यनगरी िेजारी पाशकिं गसाठी इमारत
बाांधणे
प्रभाग क्र.5क,मध्ये शवशवध शठकाणी स्पीड ब्रेकर बसशवणे
प्रभाग क्र.5ड,पाशकिं ग इमारतीचे काम करणे
प्रभाग क्र.5ड,मध्ये शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक
लावणे
प्रभाग क्र.6क,मध्ये अनसु याबाई िाळे समोरील पाथवे स्टम्प
पध्दतीने बाांधणे
प्रभाग क्र.7ब,मध्ये भोसलेनगर पररसरात थमोप्लाशस्टक पेंट
मारणे
प्रभाग क्र.8अ,मधील रस्तयाांवर थमोप्लाशस्टक पेंट व पथ
शवर्य़क कामे करणे.

प्रभाग क्र.8क,मधील शडव्हायडर पेटींग व थमाथप्लास्ट पेंट
करणे.
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अ. क्र.

अथचनिर्चक

कामाचे नाव

26

CE20B102/ST2-225

27

CE20B102/ST2-226

28

CE20B102/ST2-227

29
30

CE20B102/ST2-228
CE20B102/ST2-229

31

CE20B102/ST2-230 प्रभाग क्र.12 अ, वाहतुक शवर्यक P1, P2 चे बोडथ बसशवणे

32

CE20B102/ST2-231

33

CE20B102/ST2-232

34

CE20B102/ST2-233

35

CE20B102/ST2-234

36

CE20B102/ST2-235

37

CE20B102/ST2-236

38

CE20B102/ST2-237

39

CE20B102/ST2-238

40
41
42
43

CE20B102/ST2-239
CE20B102/ST2-240
CE20B102/ST2-241
CE20B102/ST2-242

44

CE20B102/ST2-243

45

CE20B102/ST2-244

46

CE20B102/ST2-245

47

CE20B102/ST2-246

48

CE20B102/ST2-247

49

CE20B102/ST2-248

50

CE20B102/ST2-249

51

CE20B102/ST2-250

प्रभाग क्र.10अ,मध्ये बावधन भसु ारी कॉलनी व इतरत्र
थमोप्लाशस्टक व झेब्रा क्रॉशसांग पट्टे मारणे
प्रभाग क्र.12 अ,आशिर् गाडथन डी.पी.रोड मख्ु य रस्तयावर
ररफ्लेक्टर बसशवणे
प्रभाग क्र.12 अ, शवशवध शठकाणी स्पीड ब्रेकर व रमलर
तयार करणे
प्रभाग क्र.12 अ, थमोप्लाशस्टकचे पट्टे मारणे
प्रभाग क्र.12 अ, वाहतक
ु शवर्यक कामे करणे

प्रभाग क्र.12 अ, डहाणक
ू र कॉलनी पररसरात दभु ाजक
रांगशवणे, बोलाडथ बसशवणे व शचत्र काढणे
प्रभाग क्र.12 अ,शवशवध शठकाणी काॅॅन्वव्हेक्स ररफ्लेक्टर
मीरर बसशवणे.
प्रभाग क्र. 12 ब मधील शवशवध शठकाणी थमोप्लास्टचे पट्टे
मारणे.
प्रभाग क्र. 12 ब मधील शवशवध शठकाणी वाहतुक शवर्यक
कामे करणे.
प्रभाग क्र. 12 ब मधील शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक
लावणे.
प्रभाग क्र.12क,शवशवध शठकाणी वाहतुक शवर्यक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.12क,मध्ये ट्रॅशर्क शवर्यक,बोलाडथ
बसशवणे,रांगरांगोटी करणे, थमोप्लॅस्टीक पेंट मारणे अिी
शवशवध कामे करणे.
प्रभाग क्र.12क, प्रभागात शवशवध शठकाणी शदिादिथक व
माशहती र्लक बसशवणे.
प्रभाग क्र. 13 अ मधील थमाथप्लास्ट पेंट मारणे .
प्रभाग क्र. 13 अ मधील वाहतुकशवर्यक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 13 अ मधील शदिादिथक र्लक बसशवणे.
प्रभाग क्र.13ब,रस्तयाांवर थमोप्लास्टीक पेंटने पट्टे मारणे
प्रभाग क्र.13क,मध्ये शवशवध शठकाणी थमोप्लास्टीकचे पट्टे
मारणे
प्रभाग क्र. 13 ड मधील शवशवध शठकाणी थमोप्लास्ट पेंटचे
पट्टे मारणे.
प्रभाग क्र. 14 अ मधील शवशवध शठकाणी नामदिथक र्लक
बसशवणे.
प्रभाग क्र. 14 अ मधील प्रभात रोड, भाांडारकर रोड भागात
वाहतुक शवर्यक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 14 ब मधील मॅकडॉनल्ड िेजारील वाहनतळ
बहुमजली बाांधणे व उवथरीत कामे करणे.
प्रभाग क्र. 14 ब मधील शवशवध शठकाणी शदिादिथक व
वाहतुक शवर्यक र्लक बसशवणे.
प्रभाग क्र. 14 ब मधील शवशवध शठकाणी थमोप्लास्टीक पेंट
मारणे.
प्रभाग क्र.14 क, मध्ये शवशवध शठकाणी नामर्लक बसशवणे
व अशस्ततवातील र्लकाांची दरू
ु स्ती करणे
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सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

10.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00
5.00

0.00
0.00

5.00

0.00

10.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

50.00

0.00

35.00

28.66

40.00

17.48

10.00
10.00
10.00
10.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

100.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

10.00

0.00

अ. क्र.

अथचनिर्चक

कामाचे नाव

52

CE20B102/ST2-251 प्रभाग क्र.14 ड, शवशवध शठकाणी थमोप्लाशस्टक पेंट करणे

53

CE20B102/ST2-252

54

CE20B102/ST2-253

55

CE20B102/ST2-254

56

CE20B102/ST2-255

57

CE20B102/ST2-256

58

CE20B102/ST2-257

59

CE20B102/ST2-258

60

CE20B102/ST2-259

61

CE20B102/ST2-260

62

CE20B102/ST2-261

63

CE20B102/ST2-262

64

CE20B102/ST2-263

65

CE20B102/ST2-264

66

CE20B102/ST2-265

67

CE20B102/ST2-266

68

CE20B102/ST2-267

69

CE20B102/ST2-268

70

CE20B102/ST2-269

71

CE20B102/ST2-270

72

CE20B102/ST2-271

73

CE20B102/ST2-272

प्रभाग क्र.15अ,मध्ये िशनवार पेठ भागात व प्रभागात शवशवध
शठकाणी वाहतूक शवर्यक कामे करणे.
प्रभाग क्र.15अ,मध्ये बुधवार पेठ भागात व प्रभागात शवशवध
शठकाणी वाहतूक शवर्यक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 15 क मधील सदाशिव पेठ व प्रभागात इतरत्र
थमाथप्लास्ट पट्टे मारणे .
प्रभाग क्र. 15 क मधील िशनवार पेठ व प्रभागात इतरत्र
थमाथप्लास्ट पट्टे मारणे .
प्रभाग क्र. 15 क मधील नारायण पेठ व प्रभागात इतरत्र
थमाथप्लास्ट पट्टे मारणे .
प्रभाग क्र. 15 क मधील िक्र
ु वार पेठ व प्रभागात इतरत्र
थमाथप्लास्ट पट्टे मारणे .
प्रभाग क्र. 15 क मधील बधु वार पेठ व प्रभागात इतरत्र
थमाथप्लास्ट पट्टे मारणे .
प्रभाग क्र. 15 क मधील सदाशिव पेठ येथील प्रस्ताशवत
वाहनतळ शवकशसत करणे.
प्रभाग क्र. 15 ड मधील हररभाऊ साने वाहनतळास
अल्यशु मशनयम कांपोशझट पॅनेशलांग करणे.
प्रभाग क्र. 15 ड मधील हमालवाडा वाहनतळास
अल्यशु मशनयम कांपोशझट पॅनेशलांग करणे.
प्रभाग क्र. 16 क मधील शवशवध शठकाणी नामर्लक व
शदिादिथक र्लक बसशवणे.
प्रभाग क्र. 16 ड मधील प्रभागत इतरत्र वाहतुक बेटे
शवकशसत करणे.
प्रभाग क्र. 17 अ मधील शवशवध शठकाणी वाहतक
ु शवर्यक
कामे करणे.
प्रभाग क्र. 17 क मधील शवशवध शठकाणी वाहतुक शवर्यक
कामे करणे.
प्रभाग क्र. 18 क मधील शवशवध शठकाणी वाहतुक शवर्यक
कामे करणे व तदनर्ु ांशगक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 18 क मधील शवशवध महतवाच्या शठकाणी
शदिादिथक र्लक बसशवणे (रशववार पेठ, िक्र
ु वार पेठ,
गुरुवार पेठ) व तदनर्ु ांशगक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 18 क मधील शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक
बसशवणे (घोरपडे पेठ, गांजपेठ व इतर शठकाणी) व
तदनर्ु शां गक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 18 ड मधील झेब्रा क्रॉशसगां पट्टे मारणे व
तदनर्ु ांशगक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 18 ड मधील थरमा प्लाशस्टक पेंट करणे व
तदनर्ु ांशगक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 18 ड मधील रस्ते दभु ाजक रांगशवणे व बोलाडथ
बसशवणे व रांगरांगोटी करणे.
प्रभाग क्र. 18 ड मधील ट्रॅशर्कशवर्यक कामे करणे व शवशवध
शवकास कामे करणे.
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सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

5.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

100.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

1.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

5.00

0.00

15.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

अ. क्र.

अथचनिर्चक

74

CE20B102/ST2-273

75
76
77

कामाचे नाव

प्रभाग क्र. 19 अ मधील िालेय वाहतूक सरु क्ा अशभयाना
अांतगथत उपक्रम राबशवणे.
प्रभाग क्र. 19 क मधील शवशवध शठकाणी शदिादिथक व नाम
CE20B102/ST2-274
र्लक लावणे.
CE20B102/ST2-275 प्रभाग क्र. 19 ड मधील वाहतुक शवर्यक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 20 अ मधील मगां ळवार पेठ, नाना पेठ येथे शवशवध
CE20B102/ST2-276
शठकाणी वाहतुकशवर्यक कामे करणे.

78

CE20B102/ST2-277

79

CE20B102/ST2-278

80

CE20B102/ST2-279

81

CE20B102/ST2-280

82

CE20B102/ST2-281

83

CE20B102/ST2-282

84

CE20B102/ST2-283

85

CE20B102/ST2-284

86

CE20B102/ST2-285

87

CE20B102/ST2-286

88

CE20B102/ST2-287

89

CE20B102/ST2-288

90

CE20B102/ST2-289

91

CE20B102/ST2-290

92

CE20B102/ST2-291

93

CE20B102/ST2-292

94

CE20B102/ST2-293

95

CE20B102/ST2-294

प्रभाग क्र. 20 अ मधील मगां ळवार पेठ, नाना पेठ, सोमवार
पेठ, येथे शवशवध शठकाणी वाहतुकशवर्यक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 20 ब मधील शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक
बसशवणे.
प्रभाग क्र. 20 क मधील राजेवाडी पद्मजी पाकथ , पत्र्याची
चाळ, ताडीवाला रोड, शनिाांत टॉकीज व शवशवध शठकाणी
वाहतुकक शवर्यक पाढां रे व शपवळे पट्टे मारणे व कॅ टसआय
बसशवणे.
प्रभाग क्र. 20 क मधील शवशवध शठकाणी साईन बोडथ
बसशवणे व तदनर्ु ांशगक कामे करणे.
प्रभाग क्र.21ब, सांपणू थ प्रभागात शवशवध शठकाणी रस्ते,
सोसायटी, कॉलनी व गल्ल्या याचां े नामर्लक व माहीती
र्लक तसेच शदिादिथक र्लक बसशवणे
प्रभाग क्र.21क,मध्ये बी.टी.कवडे रोड येथील रस्ता
दभु ाजकाची कामे करणे.
प्रभाग क्र.21क,मध्ये नॉथथमेन रोड येथील रस्ता दभु ाजकाचे
काम करणे.
प्रभाग क्र.21ड,मध्ये शवशवध शठकाणी थमोप्लाशस्टक पट्टे
मारणे
प्रभाग क्र.21ड,मध्ये शवशवध शठकाणी वाहतुक शवर्यक कामे
करणे
प्रभाग क्र.22क,मध्ये शडव्हाईडर सि
ु ोशभकरण करणे व
ररफ्लेक्टर बसशवणे.
प्रभाग क्र.22क,मध्ये शवशवध शठकाणी वाहतक
ू शवर्यक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.23ब, मध्ये शवशवध शठकाणी शदिादिथक बोडथ
लावणे
प्रभाग क्र.24क,शवशवध शठकाणी थमोप्लास्टीक पेंट व
कॅ टाईज बसशवणे भाग 1
प्रभाग क्र.24क,शवशवध शठकाणी थमोप्लास्टीक पेंट व
कॅ टाईज बसशवणे भाग 2
प्रभाग क्र.27अ, मधील रस्तयाांमधील दभु ाजकाांची दरू
ु स्ती
करणे व तद्नर्ु ांशगक कामे करणे.
प्रभाग क्र.27अ,मख्ु य रस्तयावरील दभु ाजक बाधां णेव
तद्नर्ु ांशगक कामे करणे.
प्रभाग क्र.27क,मध्ये वाहतूक शवर्यक कामे करणे.
प्रभाग क्र.27ड, शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक व
नामर्लक बसशवणे.
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सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

20.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

30.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

104 CE20B102/ST2-303 प्रभाग क्र.29क,येथे शवशवध शठकाणी थमोप्लास्टीक पेंट करणे

10.00

0.00

105 CE20B102/ST2-304 प्रभाग क्र.29क, शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक बसशवणे

10.00

0.00

20.00

0.00

35.00

0.00

15.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

20.00
20.00

0.00
0.00

113 CE20B102/ST2-312 प्रभाग क्र.30क, शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक बसशवणे

10.00

0.00

114 CE20B102/ST2-313 प्रभाग क्र.30क, शवशवध शठकाणी थमोप्लास्टीक पेंट मारणे

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

5.00

0.00

10.00

0.00

अ. क्र.

अथचनिर्चक

96

CE20B102/ST2-295

97

CE20B102/ST2-296

98

CE20B102/ST2-297

99

CE20B102/ST2-298

100 CE20B102/ST2-299
101 CE20B102/ST2-300
102 CE20B102/ST2-301
103 CE20B102/ST2-302

106 CE20B102/ST2-305
107 CE20B102/ST2-306
108 CE20B102/ST2-307
109 CE20B102/ST2-308
110 CE20B102/ST2-309
111 CE20B102/ST2-310
112 CE20B102/ST2-311

115 CE20B102/ST2-314
116 CE20B102/ST2-315
117 CE20B102/ST2-316
118 CE20B102/ST2-317
119 CE20B102/ST2-318

कामाचे नाव
प्रभाग क्र.28ब,मध्ये वाहतूक शवर्यक कामे करणे व
तद्नर्ु ांशगक कामे करणे.
प्रभाग क्र.28क,मध्ये शस्ट्रट र्शनथचरची कामे करणे व
तद्नर्ु ांशगक कामे करणे
प्रभाग क्र.28क,मध्ये शस्पड ब्रेकर बसशवणे व रमलर तयार
करणे
प्रभाग क्र.28क,मध्ये वाहतूक शवर्यक कामे करणे
प्रभाग क्र.28ड,मध्ये शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक
बसशवणे
प्रभाग क्र.29अ,मध्ये शदिादिथक र्लक व नामर्लक
बसशवणे
प्रभाग क्र.29ब,नवलोबा मांशदराजवळील मनपाचे वाहनतळ
नव्याने दमु जली करणे
प्रभाग क्र.29ब,पेिवे पाकथ जवळील मनपाचे वाहनतळ
नव्याने दमु जली करणे

प्रभाग क्र.29क,पेिवे उदयान येथील वाहनतळ बहुमजली
बाांधणे व शवकशसत करणे
प्रभाग क्र.29ड,पेिवे पाकथ येथील मनपाचे पाशकिं ग दोन
मजली करणे.
प्रभाग क्र. ३० अ मधील जनता वसाहत मधी गल्ली क्र. ३०
ते ३२ येथे पाशकिं ग व्यवस्था करणे.
प्रभाग क्र.30ब,जनता वसाहत पररसरात शवशवध शठकाणी
थमोप्लास्टीक पेंट मारणे
प्रभाग क्र.30ब,मध्ये शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक
बसशवणे
प्रभाग क्र.30ब,भाजी मडां ई पररसरात वाहनतळ उभारणे
प्रभाग क्र.30ब,राममांशदर पररसरात वाहनतळ उभारणे

प्रभाग क्र. 31 अ मधील शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक
बसशवणे.
प्रभाग क्र. 31 क मधील शवशवध शठकाणी नामर्लक,
शदिादिथक र्लक बसशवणे.
प्रभाग क्र. 31 क मधील शवशवध शठकाणी रस्तयावर ररफ्लेक्टर
पट्टे मारणे व कॅ टस् आय बसशवणे.
प्रभाग क्र. 31 क मधील शवशवध शठकाणी रोड क्रॉशसांग रे डे
शस्टांयल बसशवणे.
प्रभाग क्र. 31 क मधील शवशवध शठकाणी स्पीड ब्रेकर
(रमलर) बसशवणे.

120 CE20B102/ST2-319 प्रभाग क्र. 31 ड मधील शवशवध शदिादिथक र्लक बसशवणे.
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सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

10.00

0.00

15.00

0.00

10.00

0.00

15.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

5.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

प्रभाग क्र.39अ,ब,ड, मधील प्रभागातील शवशवध शठकाणी
वाहतक
ू शवर्यक कामे करणे व तद्नर्ु शां गक कामे करणे.

10.00

0.00

139 CE20B102/ST2-338 प्रभाग क्र.18 मध्ये (शस्वकृ त) वाहतूक शवर्यक कामे करणे.

10.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

अ. क्र.

अथचनिर्चक

121 CE20B102/ST2-320
122 CE20B102/ST2-321
123 CE20B102/ST2-322
124 CE20B102/ST2-323
125 CE20B102/ST2-324
126 CE20B102/ST2-325
127 CE20B102/ST2-326
128 CE20B102/ST2-327

कामाचे नाव
प्रभाग क्र. 32 अ मधील वारजे येथील इरुांद रस्तयावरील
आवजड वाहनाांना बांदी करणे.
प्रभाग क्र. 33 अ मधील वडगाव ब.ु , वडगाव खदु ,थ धायरी
पररसरात शदिादिथक र्लक लावणे.
प्रभाग क्र. 33 क मधील वडगाव (ब)ु येथे शदिादिथक र्लक
बसशवणे.
प्रभाग क्र. 34 ड मधील शवशवध शठकाणी रबरी स्पीड ब्रेकर
बसशवणे.
प्रभाग क्र. 35 अ मध्ये शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक
बसशवणे.
प्रभाग क्र. 35 ब मधील शवशवध भागात शदिादिथक र्लक
लावणे.
प्रभाग क्र. 35 क मधील अतयाधशु नक पध्दतीचे लांब
शदिादिथक र्लक बसशवणे.
प्रभाग क्र. 35 ड मधील शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक
बसशवणे.

129 CE20B102/ST2-328 प्रभाग क्र. 36 अ मधील प्लास्टीकचे स्पीड ब्रेकर बसशवणे.
130 CE20B102/ST2-329
131 CE20B102/ST2-330
132 CE20B102/ST2-331
133 CE20B102/ST2-332
134 CE20B102/ST2-333
135 CE20B102/ST2-334
136 CE20B102/ST2-335
137 CE20B102/ST2-336
138 CE20B102/ST2-337

प्रभाग क्र. 36 अ मधील शवशवध शठकाणी शदिादिथक र्लक
बसशवणे.
प्रभाग क्र. 37 अ मधील िेवटचा बसस्टॉप, अप्पर बसस्टॉप,
स्टेट बॅकां कॉलनी चौक या शठकाणी वाहतक
ु शवर्यक कामे
करणे.
प्रभाग क्र. 37 अ मधील महेि सोसायटी पररसरात
थमाथप्लाशस्टक पेंट करणे .
प्रभाग क्र. 37 अ मधील शदिादिथक र्लक बसशवणे.
प्रभाग क्र. 37 अ मधील शचांतामणी नगर भाग 1, 2 व 3
पररसरात थमाथ प्लाशस्टक पेंट करणे .
प्रभाग क्र. 37 अ मधील महेि सोसायटी पररसरात
थमाथप्लाशस्टक पेंट करणे .
प्रभाग क्र. 37 ब मधील शवशवध शठकाणी कॅ टस आय़
प्लास्टीक पेंट शमरर बसशवणे.
प्रभाग क्र.38क,थमोप्लास्टीकचे पट्टे मारणे व ट्रॅशर्क शवर्यक
कामे करणे

प्रभाग क्र.23ड,मध्ये हडपसरगाव,सातववाडी गोंधळे नगर येथे
शदिादिथक बोडथ बसशवणे
प्रभाग क्र.23ड,मध्ये शवशवध रस्तयावां र ररफ्लेक्टर बसशवणे,
141 CE20B102/ST2-340
थमोप्लास्टीक पेंट मारणे
प्रभाग क्र.23ड,मध्ये शवशवध शठकाणी पेडशस्ट्रयन रोड क्रॉशसांग
142 CE20B102/ST2-341
करणे व ररफ्लेक्टर बसशवणे
प्रभाग क्र.23ड,मध्ये काळे बोराटे नगर, ससाणेनगर येथे
143 CE20B102/ST2-342
शदिादिथक बोडथ बसशवणे
140 CE20B102/ST2-339
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अ. क्र.

अथचनिर्चक

कामाचे नाव

सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

10.00

0.00

10.00

0.00

30.00

0.00

10.00
50.00

0.00
13.28

2026.00

90.73

65.70

0.00

65.70

0.00

144 CE20B102/ST2-343 प्रभाग क्र. 12 ड मध्ये वाहतुक शवर्यक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 36 ब मधील शवशवध शठकाणी थमोप्लास्टीक पेंट
145 CE20B102/ST2-344
करणे.
प्रभाग क्र.11ब,सांपणू थ प्रभागातील शवशवध शठकाणी
CE20B102/ST2-345
146
रस्तयावरील थमाथ प्लॅस्टीक पध्दतीने रांगशवणे आशण सधु ारणा
शवर्यक कामे करणे.
147 CE20B102/ST2-346 वैंकुठ स्मिानभमू ी वाहनतळ शवकसीत करणे.
148 CE20B102/ST2-347 ट्रॅशर्क एज्यक
ु े िन पाकथ
यादी क्र. ST2 एकूण

यादी क्र. T6
रस्तयाांवरील टी जांक्िनचा शवकास व सधु ारणा व वाहनतळ शनमाथण करणे
CE20B107/T6क्र.

code

1

CE20B107/T6-1

कामाचे नाव
जांगली महाराज रोड, मॅक्डोनल िेजारील वाहनतळ बहुमजली बाांधणे
यादी क्र. T6 एकूण

यादी क्र. T7
िहरातील वाहनतळाांचा जागा शवकशसत करणे
CE20B108/T7क्र.

1
2

3

code

कामाचे नाव

सन 2017-18 मधील अपणू थ कामाांसाठी सन 2018-19 मध्ये उपलब्ध के लेली तरतूद
पणु े िहरामध्ये शवशवध शठकाणी वाहनतळ शवकशसत करणे/ बाांधणे
219.00
प्रभाग क्र 5 अ मधील पण्ु यनगरी सोसायटी िेजारील पणु े
CE20B108/ST7-21 मनपाच्या आरशक्त असलेल्या जागेमध्ये पाशकिं गसाठी
73.00
बहुमजली इमारत बाांधणे
प्रभाग क्र. 41 ड, कोंढवा ब.ु स.नां.54 व 56 येथील ताब्यात
CE20B108/ST7-36 आलेल्या अॅशमशनटी स्पेसवर बहुउद्देशिय पाशकिं ग शवकशसत
292.00
करणे.
CE20B108/T7-1

73.00

155.81

यादी क्र. T7 एकूण

584.00

297.32

पणु े िहरातील ररक्ाांना CNG Kit बसशवणेसाठी अनदु ान देणे

100.00

75.36

१० ख. वाहतूक शनयांत्रण (पृ. क्रमाांक 104)
स्वतांत्र काम
code
क्र.
1 CE20B251

68.51

कामाचे नाव
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अ. क्र.

अथचनिर्चक

कामाचे नाव
एकूण

सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

100.00

75.36

पल
ू व नदी सधु ारणा शवभागाकडील कामाांच्या याद्या

यादी क्र. L1
िहरात शवशवध शठकाणी पल
ू बाांधणे, उड्डाणपल
ू बाांधणे, भयु ारी मागथ करणे
CE20D170/L1क्र.

code

1

CE20D170/L1-1

2
3
4

CE20D170/L1-2
CE20D170/L1-3
CE20D170/L1-4

5

CE20A102/A2-618+

6

CE20A1242+

7

CE20D170/SL1-12

8

CE20D170/SL1-2

9

CE20D215+

10

CE20D170/SL1-43

11

CE20D170/SL1-61

12

CE20D170/SL1-70

13

CE20D170/SL1-71

कामाचे नाव
सभां ाजी पतु ळा येथील भयु ारी मागाथचे आधशु नक पद्धतीने
36.50
दरुु स्ती करणे
बारणे रोड येथील माशणक नाल्यावरील पल
10.95
ू बाांधणे
औधां येथील कै .रामजी शवठ्ठल शिांदे पल
109.50
ु ाचे रुांदीकरण करणे
सांगमवाडी पासनू ते RTO चौक दरम्यान मळ
ु ा मठु ा नदीवर नवीन पल
ू बाांधणे73.00
सन 2017-18 मधील अपणू थ कामाांसाठी सन 2018-19
मध्ये उपलब्ध के लेली तरतूद
अलक
ां ार शथएटरजवळ रे ल्वे ओव्हरब्रीज बाधां णे .
मढांु वा स.नां.८९ व ७१ दरम्यानचे पणु े सोलापरू रे ल्वे लाईनवर
२४ मी. एच.सी.एम.टी.आर.साठी रे ल्वे ओलां ाांडणी पल
ू
बाांधणे
डेंगळे पल
ु ास नवीन समाांतर पल
ू तयार करणे
प्रभाग क्रां. 48 अ मध्ये अल्पना टॉकीज व बाबा आढाव पल
ू
कल्व्टथचे कामे करणे
पणु े िहरातील नदीवरील व रस्तयाांवरील शवशवध पल
ू ाांची
दरू
स्ती
शवर्यक
कामे
करणे
ु
प्रभाग क्रां.12 क मोरे शवालय चौक िशहद भगतशसांग भयु ारी
मागाथचे उवथररत काम करणे
प्रभाग क्र.31 क, स.नां.130 पेट्रोल पपां कॅ नॉल रस्ता येथे
ओढ्यावरील पल
ु ाची रूांदी वाढशवणे
सनशसटी, शसहां गड रोड ते कवेनगर नदीवर पल
ू उभारणे
नळस्टॉप चौकात वाढतया वाहतुक समस्येवर उपाय
करणेकामी उड्डाणपल
ू
यादी क्र. L1 एकूण

यादी क्र. SL1
िहरात शवशवध शठकाणी पल
ू बाधां णे, उड्डाणपल
ू बाधां णे, भयु ारी मागथ करणे
CE20D170/SL1क्र.

code

कामाचे नाव
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0.00
0.00
0.00
0.00

109.50

109.50

219.00

218.61

1095.00

842.94

146.00

39.74

876.00

615.06

109.50

0.00

36.50

0.00

876.00

0.00

1460.00

259.36

5157.45

2085.21

अ. क्र.

अथचनिर्चक

कामाचे नाव

1

CE20D170/SL1-101

2

CE20D170/SL1-102

3

CE20D170/SL1-103

4

CE20D170/SL1-104

5

CE20D170/SL1-105

6

CE20D170/SL1-106

7

CE20D170/SL1-107 प्रभाग क्र. 23 क, मधील स.नां. 25, 26 येथे नालापल
ू बाांधणे.

8

CE20D170/SL1-108

9

CE20D170/SL1-109

10

CE20D170/SL1-110

11

CE20D170/SL1-111

12

CE20D170/SL1-112

13

CE20D170/SL1-113 प्रभाग क्र. 25 मधील शिदां े छत्री येथे नाल्यावर पल
ु बाधां णे.

14

CE20D170/SL1-114 शसांहगड रोड येथे नशवन उड्डाणपल
ू बाांधणे

प्रभाग क्र.6क,मध्ये आांबेडकर चौकात वाढतया वाहतुक
समस्येवर उपाय करणेकामी उड्डाणपल
ू अडां रपास बाधां णे
प्रभाग क्र.6अ,बांडगाडथन पल
ू वॉशकांग प्लाझा येथे सधु ारणा
शवर्यक कामे करणे.
प्रभाग क्र.9क, शिवछत्रपती शक्रडा सांकुल बालेवाडी गेट
समोरील मबांु ई-पणु े हायवेवर स्कायवॉक पल
ू बाधां णे.
प्रभाग क्र. 16 क मधील बारणे रोड येथील माशणक
नाल्यावरील पल
ु धोक्याचा असनू तयाचेजागी नशवन पल
ू
करणे.
प्रभाग क्र.21क,मध्ये राजीव गाांधीनगर, कोरे गाव पाकथ सांत
गाडगे महाराज वसाहतीच्या मागील बाजसू नाल्यावर पल
ू
बाांधणे.
प्रभाग क्र. 23 क, मधील स.नां. 51 येथे रे ल्वेलाईनवर
उड्डाणपल
ु करणे.

प्रभाग क्र.29अ,मधील पवथती येथील शनलायम शब्रजची
दरू
ु ोशभकरणाची कामे करणे
ु स्ती व सि
प्रभाग क्र.29ब,दत्तवाडी,बाल शिवाजी शमत्र मडां ळासमोरील
पल
ु रूांद करणे व तेथील चौक शवकशसत करणे, उवथररत काम
करणे व तद्नर्ु ांशगक कामे करणे.
प्रभाग क्र.29ड,पवथती ओव्हर ब्रीज सि
ु ोशभकरण करणे व
सधु ारणा करणे.
प्रभाग क्र. 33 अ मधील वडगाव ब.ु स.नां. 51 व शकतहनगर
52, पाऊांजाई मांशदराजवळील ओढ्यावर स.नां. 60 येथील
शड.पी. रस्तयावर पल
ू बाांधणे, ररटेशनांग वॉल बाांधणे व इतर
कामे करणे.
प्रभाग क्र.40 ड मधील लेक टाऊन ते पद्मजा सोसायटी
येथील ओढ्यावर पल
ु बाांधणे.

यादी क्र. SL1 एकूण

सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

20.00

0.00

10.00

0.00

50.00

0.00

10.00

0.00

30.00

0.00

60.00

0.00

30.00

0.00

10.00

4.28

10.00

0.00

20.00

0.00

25.00

20.26

10.00

0.00

15.00

0.00

1000.00

0.00

1300.00

24.54

यादी क्र. L2
िहरातील नदी सधु ारणा कामे करणे, तदन् र्ु ांशगक कामे करणे
CE20D219/L2क्र.

1

code

CE20D161+

कामाचे नाव
सन 2017-18 मधील अपणू थ कामाांसाठी सन 2018-19 मध्ये उपलब्ध के लेली तरतूद
नदीकाठावरील समाधी, स्थळे , स्मारके , शवशवध घाटाांची
दरू
36.50
ु स्ती कामे करणे व नवीन घाट बाांधणे, रे शलांग दरू
ु स्ती कामे
करणे
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0.00

अ. क्र.

अथचनिर्चक

2

CE20D173+

3

CE20D214+

कामाचे नाव
बांडगाडथन येथील बराजला लोखांडी गेट बाांधणे
नदी सधु ारणा प्रकल्प राबशवणे (PPP/कजथ/अनदु ान/इतर
शवत्तीय माध्यामातनू नदी व नदीकाठ शवकशसत
करणे/सधु ारणा करणे)
यादी क्र. L2 एकूण

यादी क्र. A17
िहरामध्ये सायकल ट्रॅक शवकशसत करणे
CE20A1264/A17code
क्र.

1

सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

73.00

2.37

1460.00

218.22

1569.50

220.59

कामाचे नाव

सन 2017-18 मधील अपणू थ कामाांसाठी सन 2018-19 मध्ये उपलब्ध के लेली तरतूद
नागरी वाहतूक मांत्रालय शवभागाअांतगथत तयार होणाऱ्या
CE20A1264/A17-1 एकाशतमक सायकल योजनेसाठी सायकल मागथ, स्टेिन्वस,
5500.00
सल्लागार र्ी इ. करणे
यादी क्र. A17 एकूण

0.00

5500.00

0.00

िहरी गररबाांसाठी मल
ु भतू सशु वधा (BSUP) :
FE38A101

िहरी गररब व आशथथक मागासाांसाठी एकाशतमक पनु वथसन
योजना तयार करून हडपसर येथे ६००० घरे बाांधनू करणे

511.00

441.17

FE38A103

िहरी गरीब व आशथथक मागासासां ाठी एकाशतमक पनु वथसन
योजना तयार करून वारजे येथे २५७६ घरे बाांधनू करणे.

73.00

48.29

FE38A108

इनशसटू ररहॅशबलीटेिन

365.00

289.54

949.00

779.00

73.00

38.43

146.00

119.16

219.00

0.00

21.90

0.00

102.20

0.00

िहरी गररबाांसाठी मल
ु भतू सशु वधा (BSUP) : एकूण
सावथजशनक वाहतूक सधु ारणा व शविेर् प्रकल्प शवभागामार्थ त
करावयाची कामे :
FE61A118#
FE61A118/A-135
FE61A118/A-136
FE61A118/A-142
FE61A118/A-144
FE61A118/A-145

सावथजशनक वाहतूक सधु ारणा कामे :- (Comprehensive
Mobility Plan)
शवशवध प्रकारच्या प्रकल्पाांच्या अभ्यासासाठी तरतूद
(feasibility report, techno-economical report,
environmental report & other reports)
स्वारगेट चौकात उड्डाणपल
ू बाांधणे
बालेवाडी स.नां. ४२ ते ४७ ते वाकड रस्ता येथे मळ
ु ा नदीवर
पल
ु बाधां णे
बांडगाडथन येथे बांधाऱ्यासाठी लोखांडी गेट बसशवणेकररता
शसव्हील व शवतु शवर्यक कामे करणे
मबांु ई-पणु े महामागाथवर सतु ारवाडी येथे ३० मीटर रुांद
अांडरपास करणे (नॅिनल हायवे अॅथॉररटीज अांडरपास
वाढीव रुांदीकरण कामासाठी शनधी उपलब्ध करणे)
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अ. क्र.

सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

876.00

520.23

73.00

326.51

365.00

0.00

FE61A118/B-113

भसू ांपादन, सांरक्ण खाते / अन्वय खातयाांच्या परवानग्या अथवा
अन्वय स्वरुपाच्या ताशां त्रक अडचणी / प्रश्न मागह लागल्यानतां र
बांद असलेले / रखडलेले प्रकल्प सरुु करणेसाठी करावयाची
तरतूद, उदा. हाांडेवाडी ससाणेनगर अांडरपास, अलांकार
टॉकीज रे ल्वे ओव्हरब्रीज, अशभयाांशत्रकी महाशवद्यालय
उड्डाणपल
ू , बालेवाडी पल
ू , मांढु वा पल
ू इ.

325.00

238.14

FE61A118/B-114

सेव्हन लव्हज चौक ते वखार महामांडळ चौक उड्डाणपल
ू
बाधां णे

1095.00

807.11

365.00

103.09

अथचनिर्चक

FE61A118/B-101
FE61A118/B-110
FE61A118/B-112

FE61A118/C-105

कामाचे नाव

पणु े िहरात आवश्यक तेथे भयु ारी मागथ / उड्डाणपल
ू रे ल्वे
बाधां काम करणे :(Non
Comprehensive Mobility Plan)
लल्ू ला नगर, कोंढवा रोड चौकात उड्डाणपल
ू बाांधणे.
घोरपडी पणु े येथे पणु े सोलापरू व पणु े -शमरज रे ल्वे लाईनवर
उड्डाणपल
ू बाांधणे.
बोपोडी चौक मांबु ई - पणु े रस्ता येथे वाहन भयू ारी व पादचारी
मागथ करणे.

Signal Free Roads
अशभयाांशत्रकी महाशवालय चौक ते पाटील इस्टेट दरम्यान
उड्डाणपल
ू बाांधणे

FE61A118/C-112

कशमन्वस कॉलेज जांक्िन, वारजे रोड येथे उड्डाणपल
ू बाांधणे

182.50

97.65

FE61A118/C-115
FE61A118/C-116

रामवाडी भयू ारी मागाथचे उवथरीत काम पणू थ करणे
हॅररस पल
ू ालगत नवीन पल
ू बाांधणे

109.50
365.00

107.84
157.61

FE61A119

876.00

0.00

584.00

20.40

584.00

584.00

FE61A129

पणु े मेट्रो रे ल्वे प्रकल्प
खराडी गावठाणापासनू मढांु वा येथे मळ
ु ामठु ा नदीवर पल
ू
बाांधणे व येरवडा येथील जन्वु या पल
ु ाची देखभाल दरू
ु स्ती
कामे करणे व नवीन पल
ू बाांधणे
हडपसर मध्ये काळे पडळ व रामटेकडी येथील गेट क्र.६ व ७
तसेच गेट क्र. ७ व ८ या दरम्यान हलक्या वाहनाांकररता
भयु ारी मागथ बाांधणे.
औधां -साांगवी जोडणा-या मळ
ु ा नदीवर पल
ु बाांधणे

584.00

1.97

FE61A130

शिवाजीनगर म्हसोबा गेट समोरील पल
ु ा खाली म्यरु ल करणे

58.40

47.62

एकूण बेरीज

7004.50

3169.76

FE61A127

FE61A128

यादी क्र. R13
वाहतूक शनयांत्रण शवभागाकडील योजनेतर (नॉन प्लॅन) कामे
RE20B121/R13code
कामाचे नाव
क्र.
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अ. क्र.

अथचनिर्चक

सन 2018-19 साठी मान्य
तरतूद (लाखात)

31.03.2019 अखेर खचच
(लाखात)

276.00

180.97

150.00

0.00

138.00

64.14

46.00

18.07

92.00

74.85

69.00

57.62

46.00

2.22

138.00

136.54

23.00

0.00

184.00

91.76

1162.00

626.17

4.60

2.26

49.68

0.00

घ. एकूण बेरीज

54.28

2.26

छ. एकूण बेरीज

0.92
4.60
5.52

0.00
0.14
0.14

सनां कणच एकूण

59.80

2.40

कामाचे नाव
िहरातील वाहतक
ू सरु शक्त व सरु ळीत करणेसाठी वाहतक
ू
पोशलस शवभागामार्थ त सचु शवण्यात आलेल्या आशण
वाहतूकीच्या दष्टीने आवश्यक अिा उपाययोजनाांची
अमां लबजावणी करणे
पणु े िहरामध्ये नव्याने शसग्रल यत्रां णा उभारणे व जनु े शसग्रल
दरू
ु स्त करणे
वाहतूक शनयांत्रक बेटे व सचू नातमक र्लक बसशवणे
वाहतक
ू सरु ळीत होण्याच्या दष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी
मटेररयल परु शवणे व बसशवणे
पणु े मनपाचे शवशवध वाहनतळामध्ये देखभाल दरू
ु स्ती, शवतु
शवर्यक व िौचालय उभारणी इ. कामे करणे
शनरशनराळया शठकाणी थमोप्लास्ट पेंटचे पट्टे मारणे
वाहतूक शनयोजन अांतगथत देखभाल दरू
ु स्तीची व
डाांबरीकरणाचे काम करणे व तदन् र्ु ांशगक शवकास कामे करणे
(वाहतूक शनयोजन शवभागामार्थ त खातयामार्थ त करावयाची
पेव्हरच्या कामासाठी व इतर कामे )

1

RE20B121/R13-101

2

RE20B121/R13-103

2

RE20B121/R13-104

3

RE20B121/R13-105

4

RE20B121/R13-106

5

RE20B121/R13-107

6

RE20B121/R13-108

7

पणु े मनपाचे र्ुटओव्हर ब्रीज, भयू ारी मागथ व वाहनतळ सबवे
RE20B121/R13-109 येथे देखभाल दरू
ु स्तीची कामे, सरु क्ा व्यवस्था करणे, तसेच
शवशवध प्रकारची कामे करणे, बीआरटीसाठी सरु क्ा व्यवस्था

8

RE20B121/R13-110

9

सन 2016-17 मध्ये शवशवध कामाांचे वकथ ऑडथर शदलेल्या
RE20B121/R13-113 कामाक
ां ररता शबल अदा करणेसाठी सन 2017-18 च्या
अांदाजपत्रकात शविेर् तरतूद करणे.

पणु े िहरातील शवशवध चौकातील व रस्तयावरील अडथळा
ठरणारे शवद्यतु पोल काढणे व शवतु वाशहन्वया भशू मगत करणे

यादी क्र. R13 एकूण
घ. मख्ु य अशभयांता प्रकल्प शवभाग
RE20D103
१. सक
ां ीणथ
२. बीएसयपु ी प्रकल्पाांतगथत बाांधण्यात आलेल्या ओटा
माके ट इनसीटू डॉरमेटरीज, वारजे, हडपसर येथील
RE20D104
इमारतींसाठी शसक्यरु रटी परु शवणे, मेंटेनन्वस, लाईटबील,
ररपेअररांग व इतर तदन् र्ु ांगीक कामे करणे

छ. शविेर् कायाथशधकारी (अशत. नगर अशभयांता) - Metro Project
RE20F102
२. सांकीणथ
RE20F103
३. Metro Cell शवभागाकडील खचथ
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