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_w»` A{^`§Vm (àH$ën)
ñdm. dra gmdaH$a CÚmoJ ^dZ,3am _Obm,
nwUo _hmZJanm{bH$m,{edmOrZJa, nwUo-5.
Om. H«$.
[X.
à[V,
_m. _w»` H$m_Jma A{YH$mar
nwUo _hmZJanm{bH$m
`m§OH$S>og. . . .
{df` …- _hmamîQ>— _hmZJanm{bH$m A{Y{Z`_ 1949 H$b_ 60 (A) AÝd`o {d{Z[X©îQ>
_m[hVr àH$Q>rH$aU (Disclosure of specified information)
g§X^© …- 1) _m._hmnm{bH$m Am`wŠV H$m`m©b` H$m`m©b`rZ AmXoe Om.H«$ . _Am/282
[X. 12/08/2014
2) _m. H$m_Jma H$ë`mU {d^mJ Om.H«$. EbAmo/1507 {X. 04/07/2019.
{df`§mH$sV àH$aUr _w»` A{^`§Vm (àH$ën) nwUo _hmZJanm{bH$m `m H$m`m©b`mMr _mho OyZ 2019
AIoaMr AÚ`mdV Ho$bobr _m[hVr _hmnm{bHo$À`m g§Ho$VñWimda d H$m`m©b`mÀ`m gwMZm \$bH$mda à{gÜX H$arV
AmhmoV.
A.H«$.
1.

H$b_ 60 (A)
(i) Particulars of the Corporation

_m[hVr
_w»` A{^`§Vm (àH$ën) ho H$m`m©b` _m.A{V._hmnm{bH$m
Am`wŠV (OZab) `m§Mo {Z`§ÌUm Imbr H$m`©aV Amho. `m
ImË`mA§VJ©V
A) OoEZEZ`wAmaE_ H«$.2 …- `m {d^mJmA§VJ©V ZXrgwYmaUm
àH$ën ({dH$mg `moOZm), añË`m§darb CÈmUnyb, ZXrdarb
nyb, nmXMmar nyb, ~rEg`wnr A§VJ©V ehar Jar~ d Am{W©H$
_mJmgm§gmR>r EH$mpË_H$ nwZd©gZ `moOZm, BZ{gQy>
[ah°{~brQ>oeZ VgoM ZXr d Vbmd gwYmaUm `m{edm`
gmd©O{ZH$ dmhVyH$ gwYmaUm d {deof àH$ën {d^mJm_m\©$V
H$amd`mMr H$m_o BË`mXr H$aUoV `oVmV.
~)dmhVwH$ {Z`moOZ {d^mJ …- `m {d^mJmA§VJ©V nwUo _.Z.nm.
hX²XrVrb dmhVyH$ gwYmaUm H$aUogmR>r Mm¡H$ {dH$gZ,
dmhVyH$ ~oQ>o {Z_m©U H$aUo, [Za{Zami`m {R>H$mUr W_m}ßbmñQ>
n|Q>Mo nQ²>Q>o _maUo, dmhZVi {Z_m©U H$aUo, Am{U dmhVyH$
{Z`§ÌU nmo{bg nyUo eha `m§MoH$Sy>Z àmá gwMZm§Zwgma
añË`m§darb {d{dY {dH$mgmMr d \o$a~XbmMr H$m_o H$aUoV
`oVmV. VgoM ehamVrb dmhVyH$ gwa{jV d gwairV
H$aUogmR>r dmhVyH$ nmo{bg {d^mJm_m\©$V gwM{dÊ`mV
Amboë`m Am{U dmhVyH$sÀ`m ÑîQ>rZo Amdí`H$ Aem
Cnm``moOZm§Mr A§_b~OmdUr H$aUo.

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 :

`m H$m`m©b`mg bmJw Zmhr.
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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 :

gmo~V n[a{eîQ> "A'
nyd©JUZnÌH$ _mÝ`VoMo a.ê$.1 H$moQ>rMo A{YH$ma d
a.ê$.10.00 bmImn`ªVMo {Z{dXm _mÝ`VoMo A{YH$ma _m.
_w»` A{^`§Vm (àH$ën) `m§Zm Amho.

`m H$m`m©b`mg bmJw Zmhr.

`m H$m`m©b`mg bmJw Zmhr.
gmo~V n[a{eîQ> "~'

`m H$m`m©b`mg bmJw Zmhr.

`m H$m`m©b`mg bmJw Zmhr.

A.H«$.7 Zwgma

`m H$m`m©b`mg bmJw Zmhr.
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12

(xii) annual budgeted allocated to each
ward :

gmo~V n[a{eîQ> "~' à_mUo

13

(xiii) Such other information as may be
prescribed :

`m H$m`m©b`mg bmJw Zmhr.

_m[hVrgmR>r g{dZ` gmXa...

_w»` A{^`§Vm (àH$ën)
nwUo _hmZJanm{bH$m
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n[a{eîQ> "A'
_w»` A{^`§Vm (àH$ën)
No.
H«$.

Name
Zm§d

Designation
nXZm_

Telephone No.
\$moZ H«$.

Office Address
H$m`m©b`mMm nËVm

1.

lr{Zdmg ~moZmbm

_w»` A{^`§Vm (àH$ën)

9689931380

2.

lr. Za|Ð gmi§wIo

A{YjH$ A{^`§Vm(àH$ën)

9689931390

_w»` A{^`§Vm (àH$ën)
dra gmdaH$a ^dZ, 3am _Obm,
nwUo _Znm,nwUo-5.
--- “----

3.

lr. OJXre ImZmoao

A{YjH$ A{^`§Vm

9689931925

--- “----

4.

lr. _§Joe [XKo

n`m©daU g§dY©Z A{YH$mar

9689931771

--- “----

5.

lr. B§Ð^mZ aU{Xdo

H$m`©H$mar A{^`§Vm

9689931393

--- “----

6.

lr. _hmXþ WmonQ>o

Cn A{^`§Vm

9689931045

--- “----

7.

lr.ZmZmgmho~ a§Ydo

Cn A{^`§Vm

9689931140

--- “----

8.

lr.a_oe H$mH$S>o

Cn A{^`§Vm

9689931155

--- “----

9.

lr. g§{Xn nmQ>rb

H${ZîR> A{^`§Vm

9689931235

--- “----

10. lr. {dO` Xm^mS>o

H${ZîR> A{^`§Vm

9689931234

--- “----

11. lr. A{Zb qeXo

H${ZîR> A{^`§Vm

9689931419

--- ""----

12. lr._h§_X _wñV\$m ~mgS>o

H${ZîR> A{^`§Vm

9689931676

--- ""----

13. lr. amhÿb JìhmUo

H${ZîR> A{^`§Vm

9637493350

--- ""----

14. lr. AemoH$ gm§JS>o>

H${ZîR> A{^`§Vm

9689931336

--- ""----

15. lr_Vr aí_r gmoZmdUo

H${ZîR> A{^`§Vm

9689931811

--- ""----

16. lr. amHo$e qeXo

H${ZîR> A{^`§Vm

9689931142

---''---

17. lr. {Z{Ib a§Ydo

H${ZîR> A{^`§Vm

9595040070

---''---

18. lr. {demb ^mogbo

H${ZîR> A{^`§Vm

9689937275

---''---

19. lr_Vr ñZohb gmd§V

H${ZîR> A{^`§Vm

8275236725

---''---

20. lr_Vr gwaoIm VmOUo
21. lr.hS>dio dg§V

AmaoIH$

-

---''---

b¿mwboIH$

9689931571

--- ""----

Cn A{YjH$

9823463999

--- ""----

23. lr. amo[hV Jm`H$dmS>

{bnrH$ Q>§H$boIH$

9850869380

--- ""----

24. lr. ndZ OJVmn

{bnrH$ Q>§H$boIH$

9923330636

--- ""----

25. lr_Vr . _oKZm ndma

{b{nH$ Q>§H$boIH$

9921678186

--- ""----

26. lr_Vr. _oKm O¡X

{b{nH$ Q>§H$boIH$

9822880433

--- ""----

27. lr. nwafmoËV_ H$m_R>o

{b{nH$ Q>§H$boIH$

9922098517

--- ""----

28. lr. `moJoe BîQ>o

{b{nH$ Q>§H$boIH$

9922948541

--- ""----

29. gm¡.Jm¡ar gwadgo

{b{nH$ Q>§H$boIH$

9096903621

--- ""----

30. gm¡. ídoVm ~moYo

{b{nH$ Q>§H$boIH$

9860327273

--- ""----

31. lr_Vr. à[V^m noS>UoH$a

{b{nH$ Q>§H$boIH$

9890766088

--- ""----

22. lr. dg§V gwVma
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32. lr. gm¡a^ _moao

{b{nH$ Q>§H$boIH$

9975091001

--- ""----

33. lr. A{Zb _moao

_moH$mX_

9225364157

--- ""----

34. lr. Vwieram_ dao

_moH$mX_

9921072310

--- ""----

35. lr. {dR>R>b EH$~moQ>o

_moH$mX_

9923134388

--- ""----

36. lr.^mZwXmg Yw_mi

{enmB©

9763948328

--- ""----

37. lr.{dO` \w$bgw§Xa

{enmB©

9270288009

--- ""----

38. lr.Vwieram_ {~amOXma

{enmB©

9975422567

--- ""----

39. gm¡. {dX`m {dQ>H$a

{enmB©

9623451281

--- ""----

40. lr. gmJa dmZIoS>o

{enmB©

9881595207

--- ""----

41. gm¡. _m`m Mm¡Jwbo

{enmB©

9763487112

--- ""----

42. lr. ~mny JmoS>o

{enmB©

9552248282

--- ""----

43. lr. à_moX MVwa

{enmB©

9881293033

--- ""----

44. lr_Vr M§Ð^mJm Jm`H$dmS>

{~Jmar

25506664

--- ""----

45. lr. {ZVrZ jragmJa

{~Jmar

9689934220

--- ""----

46. lr. {dO` dm§Oio

{~Jmar

9689932829

--- ""----

मुख्य अशभयतं ा (प्रकल्प)
वाहतुक शनयोजन शवभाग व जे .एन.एन.यु आर.एम. क्र. 2
पुणे महानगरपाशलका
अ. क्र.

अथथशिर्थक

*

10 ख वाहतक
ू शनयत्रं ण

1

CE20B101/T1

कामाचे नाव

यादी क्र. टी-१ शहरामधील चौकाांची सधु ारणा/विकासकामे करणे.

अ

2

CE20B102/T2-

3

CE20B102/ST2ब

यादी क्र. टी-1 एकूण
शहरामधील चौकाांची सधु ारणा / विकासकामे करणे, िाहतूक
सधु ारण्यासाठी विविध विकास कामे करणे
यादी क्र. एसटी-2 शहरातील िाहतुक व्यिस्था सधु ारण्यासाठी विविध
कामे करणे.
यादी क्र. टी-2 व यादी क्र. एसटी-2 एकूण

सख्ं या

सन 2018-19 साठी
मान्य तरतदू

जून 2019 अखेर खचथ

2

2,210.00

20.69

2

2,210.00

20.69

5

19,830.00

0.00

258

3,138.00

0.00

263

22,968.00

0.00

4

CE20B107/T6-

रस्तयाांिरील टी जांक्शनचा विकास ि सधु ारणा ि िाहनतळ वनमााण करणे.

1

140.00

0.00

5

CE20B108/T7-

यादी क्र. टी-7 शहरातील िाहनतळाचां ा जागा विकवसत करणे

4

1,540.00

0.00

6

CE20B108/ST7-

यादी क्र. एसटी- 7 शहरातील िाहनतळाांचा जागा विकवसत करणे

11

1,755.00

0.00

16

3,435.00

0.00

1
1

100.00

0.00

100.00

0.00

282

28,713.00

20.69

12

5,644.00

318.85

21

10,435.00

0.00

33

16,079.00

318.85

3

787.50

0.00

3

787.50

0.00

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

36

16,866.50

318.85

शहरामध्ये सायकल ट्रॅक विकवसत करणे
शहरी गरीबाांसाठी मल
ु भतू सवु िधा (बीएसयपु ी)
सािाजवनक िाहतक
ू सधु ारणा ि विशेष प्रकल्प विभागामाफा त कराियाची
कामे (SPV)
यादी क्र. आर 13 - िाहतूक वनयांत्रण विभागाकडील योजनेतर (नॉन
प्लॅन) कामे
सांवकणा

1
2

1,680.00

0.00

525.00

19.12

17

8,159.00

457.40

12

1,384.00

0.84

4

68.80

1.19

354

57,396.30

818.09

क
7

CE20B251
ड
अ+ब+क+ड

यादी क्र. टी-6 व टी-7 एकूण
पणु े शहरातील ररक्ानां ा सी एन जी वकट बसविणेसाठी अनदु ान देणे
एकूण
10 ख वाहतक
ू शनयत्रं ण एकूण

*

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

8

CE20D170/L1-

9

CE20D170/SL1फ

10 CE20D219/L2ग
फ+ग
11 CE20A1264/A1712 FE38A
13 FE61A
14 RE20B121/R13
15 RE20D103

यादी क्र. एल्१-शहरात विविध वठकाणी पल
ू बाांधणे, उड्डाणपल
ू
बाधां णे, भयु ारी मागा करणे
यादी क्र. एसएल्१-शहरात विविध वठकाणी पल
ू बाांधणे, उड्डाणपल
ू
बाधां णे, भयु ारी मागा करणे
यादी क्र. एल१् + यादी क्र. एसएल्१ एकूण
यादी क्र. एल् 2 शहरातील नदी सधु ारणाकामे करणे, तदन् षु ांवगक कामे
करणे
यादी क्र. एल् 2 एकूण

खात्याचे एकूण बजेट

मख्ु य अवभयांता (प्रकल्प)
पणु े महानगरपावलका
सन 2019-20 चे अांदाजपत्रक
क्र.

कामाचे नाि

code

तरतूद

जनू 2019 अखेर खचा

210.00

20.69

वाहतूक शनयंत्रण शवभागाकडील कामाच्या याद्या

यादी क्र. T1
शहरामधील चौकाांची सधु ारणा / विकासकामे करणे
CE20B101/T1-

क्र.

code

कामाचे नाि
सन 2018-19 मधील अपणू ा कामाांसाठी सन 2019-20 मध्ये उपलब्ध के लेली तरतूद

1
2

CE20B107+
CE20B101/ST1-100

रस्तयािां रील टी जांक्शनचा विकास ि सधु ारणा ि िाहनतळ वनमााण करणे
येरिडा गोल्फ चौक येथे ग्रेड सेफ्रेटर बसविणे वकांिा सब िे करणे.

2,000.00

यादी क्र. T1 एकूण

2,210.00

20.69

यादी क्र. T2
शहरामधील चौकाांची सधु ारणा / विकासकामे करणे, िाहतूक सधु ारण्यासाठी विविध विकास कामे करणे
CE20B102/T2-

क्र.

code

कामाचे नाि

1

CE20B102/T2-21

Electronic Bus (GCC Model) / विकत / PPP इतयादी धतीिर बस उपलब्ध करुन देणे

10,500.00

सन 2018-19 मधील अपणू ा कामासां ाठी सन 2019-20 मध्ये उपलब्ध के लेली तरतूद
2

CE20B102/T2-2

थेट खरे दी पद्धतीने 800 बसेस खरे दी करणे (पणु े मनपा वहस्सा : 60%)
राजाराम पल
ू येथे बांडगाडान आटा प्लाझाच्या धतीिर पेडेवस्ट्रयन प्लाझा विकवसत करून
सश
ु ोवभकरण करणे.

3

CE20B102/ST2-140

4

CE20B102/ST2-154

पाषाण, पांचिटी ते कोथरूडला जोडणाऱ्या बोगदा करणेसाठी सल्लागार नेमणे ि DPR करणे

5

CE20B102/ST2-158

चादां णी चौक विकवसत करणे या कामाकरीता अडथळे ठरणा-या सेिा िाहीन्या हलविणे
(यटु ीवलटी वशफ्टींग ) ि इतर तदन् षु ांवगक कामे करणे.
यादी क्र. T2 एकूण

यादी क्र. ST2
शहरामधील चौकाच
ां ी सधु ारणा / विकासकामे करणे, िाहतूक सधु ारण्यासाठी विविध विकास कामे करणे
CE20B102/ST2-

क्र.

code

कामाचे नाि

7,500.00
175.00

105.00

1,550.00

19,830.00

0.00

क्र.

code

1

CE20B102/ST2-501

प्रभाग क्र. १५ क मधनु पीएमपीएलच्या सीएनजी बस खरे दी करणे

50.00

2

CE20B102/ST2-502

प्रभाग क्रमाांक १ ब,कळस-धानोरी मध्ये िाहतुक सधु ारणा विषयक विविध कामे करणे

10.00

3

CE20B102/ST2-503

10.00

4

CE20B102/ST2-504

प्रभाग क्र.2ब,मधील विविध वठकाणी ट्रॅवफक अनषु ांवगक कामे करणे .
प्रभाग क्र.2ब, मध्ये भारत साांित पेट्रोल पांपासमोरील चौकात सश
ु ोवभकरण ि स्थापतय
विषय़क कामे करणे.

5

CE20B102/ST2-505

6

CE20B102/ST2-506

7

CE20B102/ST2-507

8

CE20B102/ST2-508

9

CE20B102/ST2-509

प्रभाग क्र.2ब,मध्ये फाईि वजरो नाईन चौकाता सश
ु ोवभकर ि स्थापतय विषयक कामे करणे

20.00

10

CE20B102/ST2-510

प्रभाग क्र.2ड,वटांगरे नगर पररसरामध्ये रोड नांबर दशाविण्यासाठी वदशादशाक बोडा बसविणे

10.00

11
12
13
14

CE20B102/ST2-511

10.00

CE20B102/ST2-514

प्रभाग क्र.3अ,मधील विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र.3अ,मधील वसध्दाथानगर ते एअरपोटा रोड वडव्हायडर पेंट करणे.
प्रभाग क्र.3अ,मध्ये विविध वठकाणी थमााप्लास्टीक पेंट मारणे
प्रभाग क्र.3अ,मधील खेसे पाका कलिड पररसरात थमााप्लास्टीक पेंट मारणे

15

CE20B102/ST2-515

प्रभाग क्र.3अ, मध्ये विविध वठकाणी चौक सश
ु ोवभकरणाचे दरू
ु स्ती विषय़क कामे करणे

10.00

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

CE20B102/ST2-516

प्रभाग क्र.3अ,मधील एअरपोटा समोरील चौक सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.3अ,मधील मारूती शोरूम चौकात विद्यतु कबा बसविणे
प्रभाग क्र.3ब,विविध चौक सश
ु ोवभत करणे.
प्रभाग क्र.3ब,विविध चौकात सधु ारणा विषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.3ब, मध्ये विविध धोकादायक चौकाांमध्ये बवहिका आरशे उभारणे
प्रभाग क्र.3ब, मधील विविध भागात स्पीड ब्रेकर करणे
प्रभाग क्र.3ब,मध्ये विविध भागात वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र.3ब, विविध पररसराांमध्ये थमोप्लास्टीक पेंट मारणे
प्रभाग क्र.3क,वदशादशाक फलक लािणे
प्रभाग क्र.४ब िाहतूक वनयोजन ि स्ट्रीट फवनाचरची कामे करणे.
प्रभाग क्र.5अ, मध्ये विविध वठकाणी रस्तयाांिर पाांढरे पट्टे मारणे .
प्रभाग क्र.5अ, मधील चौक सश
ु ोवभत करणे.
प्रभाग क्र.5ब,थमााप्लास्टीक पेंट मारणे
प्रभाग क्र. 5 क मध्ये विविध वठकाणी थमााप्लास्टीक पेंट करणे.
प्रभाग क्र. 5 क विविध वठकाणी स्पीड ब्रेकर लािणे.
प्रभाग क्र. 5 क मध्ये विविध वठकाणी चौक सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र. 5 ड मध्ये विविध वठकाणी थमााप्लास्टीक पेंट करणे.
प्रभाग क्र. 5 ड मध्ये विविध वठकाणी वदशा फलक लािणे .
प्रभाग क्र. 5 ड मध्ये विविध वठकाणी चौक सश
ु ोवभकरण करणे .
प्रभाग क्र.6अ,गांजु न चौक सश
ु ोभीकरण करणे
प्रभाग क्र.6अ,मधील बाबासाहेब आांबेडकर सेतू चौक सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र.६क,मध्ये विविध वठकाणी दभु ाजक रांगविणे, बोलाडा बसविणे

20.00

CE20B102/ST2-512
CE20B102/ST2-513

CE20B102/ST2-517
CE20B102/ST2-518
CE20B102/ST2-519
CE20B102/ST2-520
CE20B102/ST2-521
CE20B102/ST2-522
CE20B102/ST2-523
CE20B102/ST2-524
CE20B102/ST2-525
CE20B102/ST2-526
CE20B102/ST2-527
CE20B102/ST2-528
CE20B102/ST2-529
CE20B102/ST2-530
CE20B102/ST2-531
CE20B102/ST2-532
CE20B102/ST2-533
CE20B102/ST2-534
CE20B102/ST2-535
CE20B102/ST2-536
CE20B102/ST2-537

कामाचे नाि

प्रभाग क्र.2ब,मध्ये आर.टी.ओ.चौक फुलेनगर चौकात सश
ु ोवभकरण ि स्थापतय विषय़क
कामे करणे.
प्रभाग क्र.2ब,मध्ये फाईि नाईन चौक ते भारत सािांत पेट्रोल पांपापयंत अबान स्ट्रीट वडझाईन
नसु ार रस्तयाचा विकास करणे .
प्रभाग क्र.2ब,मध्ये वदशादशाक बोडा बसविणे नामफलक लािणे
प्रभाग क्र.2ब, मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे ि िाहतुक विषयक कामे
करणे, थमााप्लावस्टक पेंट मारणे

तरतदू

10.00

10.00

20.00
10.00
10.00

10.00
10.00
10.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
10.00
20.00
10.00
25.00
10.00
10.00
15.00
20.00
20.00
10.00
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क्र.

code

38

CE20B102/ST2-538

39
40

CE20B102/ST2-539

41

CE20B102/ST2-541

42
43

CE20B102/ST2-542

44

CE20B102/ST2-544

45

CE20B102/ST2-545

46

CE20B102/ST2-546

47

CE20B102/ST2-547

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

CE20B102/ST2-548

CE20B102/ST2-558

प्रभाग क्र ६ ड,मधील पणाकुटी पायथ्या लगत, कामगार पतु ळया शेजारील पररसर
सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र ६ड, आांबेडकर चौकाचे सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र ६ ड, मधील विविध वठकाणी रांबलर बसविणे ि इतर काम करणे.
प्रभाग क्र.7क,मधील वसमला ऑवफस येथील चौक सश
ु ोवभकरण करणे ि विविध विकास
कामे करणे.
प्रभाग क्र.7क,मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक ि मावहतीफलक लािणे
प्रभाग क्र.7क,मधील विविध चौक सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र.7ड,मध्ये विविध वठकाणी रस्तयाांिरील वडिायडरला ि एज लाईनला कॅ टस आय
बसविणे
प्रभाग क्र.7ड,मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक लािणे
प्रभाग क्र.7ड,मधील वशिाजीनगर रे ल्िे स्टेशऩ,वशिाजीनगर पणु े येथील मातोश्री रमाबाई
वभमराि आबां ेडकर चौक सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र. ८ अ मधील भाऊ पाटील रोड येथील मलःशध्ु दीकरण प्रकल्पा जिळील चौक
विकवसत करणे.
प्रभाग क्र. ८ अ मधील डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर चौक विकवसत करणे.
प्रभाग क्र.8ब,चौक सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र.8ब,वदशादशाक फलक उभारणे
प्रभाग क्र.8क,मधील औधां ब्रेमेन चौक ि पररसरात विकास कामे करणे
प्रभाग क्र.8क,मधील आांबेडकर चौक ि पररसरात विकास कामे करणे
प्रभाग क्र.8क,मध्ये िाहतुक सधु ारणा विषयक विविध विकास कामे करणे
प्रभाग क्र.8क,मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र.8ड,मध्ये िाहतूक सधु ारणा विषय़क विविध विकास कामे करणे
प्रभाग क्र.8ड,मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र.9अ,विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र.9क, वदशादशाक फलक बसविणे

59

CE20B102/ST2-559

प्रभाग क्र.9क,विविध वठकाणी वदशादशाक/मागादशाक/ट्रावफक दशाक एल.ई.डी.फलक बसविणे

10.00

60
61

CE20B102/ST2-560

20.00

62

CE20B102/ST2-562

63
64
65
66

CE20B102/ST2-563

67

CE20B102/ST2-567

68

CE20B102/ST2-568

प्रभाग क्र.10अ,मध्ये कोथरूड डेपो ि बािधन पररसरात चौक सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र.10अ, मध्ये विविध वठकाणी थमोप्लावस्टक पट्टे मारणे
प्रभाग क्र.10अ,मध्ये बािधन-कोथरूड पररसरामध्ये थमोप्लावस्टक पट्टे मारणे ि कॅ ट आईज
बसविणे
प्रभाग क्र.10ब,मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक, नामफलक बसविणे
प्रभाग क्र.10ब,मध्ये विविध वठकाणी िाहतक
ू विषयक कामे करणे
प्रभाग क्र.10क,नामफलक ि वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र.10क,मधील विविध वठकाणी िाहतुक विषयक कामे करणे
प्रभाग क्र.10ड, बािधन-कोथरूड डेपो अांतगात बािधन वत्रमतु ी चौक पररसरामध्ये विविध
विकास कामे करणे.
प्रभाग क्र.10ड, बािधन-कोथरूड डेपो अांतगात बािधन पररसरामध्ये विविध चौकाांमध्ये
थमोप्लावस्टक पट्टे मारणे

69

CE20B102/ST2-569

प्रभाग क्र.10ड, बािधन-कोथरूड डेपो अांतगात सांपणू ा प्रभागात वदशादशाक फलक बसविणे

10.00

70
71

CE20B102/ST2-570

10.00

CE20B102/ST2-571

प्रभाग क्र.11ब,सपां णू ा प्रभागात वदशादशाक फलक बसिणे.
प्रभाग क्र.11क,वशितीथानगर पररसरातील भागाांमध्ये वदशादशाक फलक बसविणे

72

CE20B102/ST2-572

प्रभाग क्र.11क,रामबाग कॉलनी एल.आय.सी.कॉलनी पररसरात वदशादशाक फलक बसविणे

10.00

CE20B102/ST2-540

CE20B102/ST2-543

CE20B102/ST2-549
CE20B102/ST2-550
CE20B102/ST2-551
CE20B102/ST2-552
CE20B102/ST2-553
CE20B102/ST2-554
CE20B102/ST2-555
CE20B102/ST2-556
CE20B102/ST2-557

CE20B102/ST2-561

CE20B102/ST2-564
CE20B102/ST2-565
CE20B102/ST2-566

कामाचे नाि

तरतदू
5.00
10.00
10.00
20.00
10.00
15.00
20.00
10.00
10.00

10.00
10.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
10.00
5.00

5.00
5.00
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00

10.00

10.00
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क्र.

code

73

CE20B102/ST2-573

74

CE20B102/ST2-574

75
76

CE20B102/ST2-575
CE20B102/ST2-576

प्रभाग क्र.11क,वशितीथानगर, रामबाग कॉलनी , एल.आय.सी.कॉलनी ि पररसरातील
रस्तयाांिर थमाा पेंट मारणे ि कॅ टस् आय बसविणे
प्रभाग क्र.11क,साम्राज्य पेठकर,म्हाडा सोसायटी समोरील रस्तयािर थमाा पेंट मारणे ि कॅ टस्
आय बसविणे
प्रभाग क्र.11ड,मध्ये सतु ारदरा, समथाचौक या मख्ु य चौकाांमध्ये सश
ु ोवभकरण कऱणे.
प्रभाग क्र. 12 अ मधील गुजरात कॉलनी पररसरात थमोप्लास्टीक पेंट मारणे.

77

CE20B102/ST2-577

प्रभाग क्र. 12 अ मधील कोथरुड गािठाण,भेलके नगर पररसरात थमोप्लास्टीक पेंट मारणे.

10.00

78

CE20B102/ST2-578

प्रभाग क्र. 12 अ मधील लक्ष्मीनगर, डहाणक
ू र कॉलनी पररसरात थमोप्लास्टीक पेंट मारणे.

10.00

79

CE20B102/ST2-579

80

CE20B102/ST2-580

81
82
83
84
85
86
87

CE20B102/ST2-581

88

CE20B102/ST2-588

89

CE20B102/ST2-589

90

CE20B102/ST2-590

91
92
93
94
95

CE20B102/ST2-591

96

CE20B102/ST2-596

97
98

CE20B102/ST2-597

99

CE20B102/ST2-599

100

CE20B102/ST2-600

प्रभाग क्र.13ड,शैलेश पल
ू ते निसहयाद्री पोस्ट ग.ह.कुलकणी रस्ता येथे पदपथ, प्रकाश
व्यिस्था,दभु ाजक,सश
ोवभकरण
इतयादी कामे करणे.
ु
प्रभाग क्र.13ड,पेगॅसस क्लब ते आमची हॉटेल रस्ता येथे पदपथ, प्रकाश व्यिस्था,दभु ाजक,
सश
ु ोवभकरण इतयादी कामे करणे.
प्रभाग क्र.13ड,रस्तयािर थमोप्लास्टीक पेंट मारणे
प्रभाग क्र.14ब, मधील िाहतूक विषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.14ब, मध्ये विविध वठकाणी थमोप्लास्टचे पट्टे मारणे.
प्रभाग क्र.14ब, मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे .
प्रभाग क्र.14ब, मधील विविध वठकाणचे पतु ळे ि चौक सश
ु ोवभकरण करणे .
प्रभाग क्र. 14 क मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे ि अवस्ततिातील
फलकाच
ां ी दरुु स्ती करणे.
प्रभाग क्र. 14 क मध्ये िाहतुक व्यिस्था विषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 14 क मध्ये विविध चौक सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.14ड,मध्ये वशिाजीनगर गािठाण येथे रोकडोबा मांवदरा समोरील चौक सश
ु ोवभकरण
कऱणे
प्रभाग क्र.14ड,मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे

101

CE20B102/ST2-601

प्रभाग क्र. 15 अ मध्ये सदावशि पेठ पररसरात ि प्रभागात इतरत्र थमोप्लास्टीक पट्टे मारणे.

10.00

102

CE20B102/ST2-602

प्रभाग क्र. 15 अ मध्ये बुधिार पेठ पररसरात ि प्रभागात इतरत्र थमोप्लास्टीक पट्टे मारणे.

10.00

103

CE20B102/ST2-603

प्रभाग क्र. 15 अ मध्ये शवनिार पेठ पररसरात ि प्रभागात इतरत्र थमोप्लास्टीक पट्टे मारणे.

10.00

104

CE20B102/ST2-604

प्रभाग क्र.15ब,मध्ये िाहतक
ू विषय़क कामे करणे

10.00

CE20B102/ST2-582
CE20B102/ST2-583
CE20B102/ST2-584
CE20B102/ST2-585
CE20B102/ST2-586
CE20B102/ST2-587

CE20B102/ST2-592
CE20B102/ST2-593
CE20B102/ST2-594
CE20B102/ST2-595

CE20B102/ST2-598

कामाचे नाि

प्रभाग क्र. 12 अ मधील यशितां राि चव्हाण नाट्यगृह ते महातमा फुले वड.पी. रोड येथे रस्ता
दभु ाजकाचे सश
ु ोवभकरण ि िावषाक देखभाल करणे.
प्रभाग क्र. 12 अ मधील किे चौक ते िनदेिी चौक येथील रस्ता दभु ाजकाचे सश
ु ोवभकरण ि
िावषाक देखभाल करणे.
प्रभाग क्र.12ब,मधील विविध चौक सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.12ब,मध्ये वदशादशाक फलक बसविणे ि दरू
ु स्ती करणे .
प्रभाग क्र.12ब,मध्ये थमोप्लास्टीक पट्टे मारणे ि बोलाडा बसिणे
प्रभाग क्र.12क,मधील विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र.13अ,मध्ये थमोप्लास्टीक पेंट मारणे ि कॅ टस आय बसविणे
प्रभाग क्र.13ब,रस्तयािर थमााप्लास्टीक पेंटने पट्टे आखणे
प्रभाग क्र.13क, मध्ये विविध वठकाणी थमोप्लास्टचे पट्टे मारणे.
प्रभाग क्र.13ड,समथा पथ ( अलांकार पो.स्टेशन ते मोरयाकृ पा सोसा.) येथे पदपथ, प्रकाश
व्यिस्था,दभु ाजक,सश
ु ोवभकरण इतयादी कामे करणे.

तरतदू
10.00

10.00
10.00
10.00

10.00

10.00
20.00
5.00
5.00
15.00
10.00
10.00
5.00
40.00

40.00

50.00
10.00
10.00
10.00
5.00
30.00
5.00
10.00
10.00
20.00
10.00
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क्र.

code

105

CE20B102/ST2-605

प्रभाग क्र.15ब,मध्ये नारायण पेठ ि प्रभागात विविध वठकाणी थमोप्लास्टीक पेंट मारणे

5.00

106

CE20B102/ST2-606

प्रभाग क्र.15ब,मध्ये शक्र
ु िार पेठ ि प्रभागात विविध वठकाणी थमोप्लास्टीक पेंट मारणे

5.00

107
108
109
110
111
112
113
114

CE20B102/ST2-607

5.00

CE20B102/ST2-614

प्रभाग क्र.15ब,मध्ये बुधिार पेठ ि प्रभागात िाहतुक विषयक कामे करणे
प्रभाग क्र.15ब,मध्ये चौक सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.15क,मधील सदावशि पेठ रस्तयािर थमााप्लॅवस्टक पट्टे मारणे .
प्रभाग क्र.15क,मधील शवनिार पेठ रस्तयािर थमााप्लॅवस्टक पट्टे मारणे .
प्रभाग क्र.15क,मधील बुधिार पेठ रस्तयािर थमााप्लॅवस्टक पट्टे मारणे .
प्रभाग क्र.15क,मधील शक्र
ु िार पेठ रस्तयािर थमााप्लॅवस्टक पट्टे मारणे .
प्रभाग क्र.15क,मधील नारायण पेठ रस्तयािर थमााप्लॅवस्टक पट्टे मारणे .
प्रभाग क्र.15क,मधील िाहतुकविषयी वदशादशाक नाि फलक बसविणे.

20.00

115

CE20B102/ST2-615

प्रभाग क्र.15ड,मध्ये शक्र
ु िार पेठ पररसरात ि प्रभागात इतरत्र थमोप्लास्टीक पट्टे मारणे

10.00

116

CE20B102/ST2-616

प्रभाग क्र.15ड,मध्ये नारायण पेठ पररसरात ि प्रभागात इतरत्र थमोप्लास्टीक पट्टे मारणे

10.00

117
118
119
120
121

CE20B102/ST2-617

10.00

122

CE20B102/ST2-622

प्रभाग क्र.15ड,विविध वठकाणी पाणीपरु िठा विषय़क कामे करणे.
प्रभाग क्र.15ड,विविध वठकाणी िाहतुक विषय़क कामे ि फलक बसविणे
प्रभाग क्र.15ड,विविध वठकाणा नामवनदेवशत फलक बसिणे
प्रभाग क्र.16ब,मध्ये विविध वठकाणचे रस्ते थमाामास्टीक करणे
प्रभाग क्र. 16 क मध्ये विविध वठकाणी नामवनदेवशत फलक लािणे.
प्रभाग क्र.16 ड सोमिार पेठ ि रास्ता पेठ येथे थमााप्लास्टीक पेंट करणे ि तदनषु ांवगक कामे
करणे.

123

CE20B102/ST2-623

प्रभाग क्र.16 ड कांु भारिाडा चौक येथे सश
ु ोवभकरण करणे ि तदनषु ांवगक कामे करणे .

10.00

124

CE20B102/ST2-624

125

CE20B102/ST2-625

126
127
128

CE20B102/ST2-626

CE20B102/ST2-628

प्रभाग क्र.16 ड येथील कमला नेहरु चौक वसध्देश्वर ररक्ा स्टॅण्ड येथील चौक सश
ु ोवभकरण
करणे ि तदनषु ांवगक कामे करणे.
प्रभाग क्र.16 ड मध्ये गाडगीळ पतु ळा चौक ते कांु भारिाडा दभु ाजक करणे ि तदनषु ांवगक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.१७अ, मध्ये पालखी विठोबा चौक पररसरात झेब्रा क्रॉवसांग पट्टे मारणे.
प्रभाग क्र. 17 ब मधील वनरवनराळ्या वठकाणी थमोप्लास्टीक पेंटचे पट्टे मारणे
प्रभाग क्र.१७ क, मध्ये रास्ता पेठ पररसरात थमोप्लावस्टक पेंट मारणे.

129

CE20B102/ST2-629

प्रभाग क्र.18क,मध्ये पदपथ ि रस्तयाांिर थमााप्लास्टीक पेंट करणे ि तदनषु ांवगक कामे करणे.

5.00

130
131
132
133
134
135

CE20B102/ST2-630

5.00

136

CE20B102/ST2-636

137
138
139

CE20B102/ST2-637

140

CE20B102/ST2-640

प्रभाग क्र.18क,मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र. 18 ड मध्ये कॅ ट्स आय बसविणे
प्रभाग क्र. 18 ड मध्ये थमााप्लास्टीक पेंट करणे ि तदनषु वां गक कामे करणे
प्रभाग क्र. 18 ड मध्ये ट्रॅवफक विषयक कामे करणे ि विविध विकास कामे करणे .
प्रभाग क्र. 18 ड मध्ये वदशादवशाका फलक लािणे .
प्रभाग क्र. 18 ड मध्ये थमााप्लास्टीक पेंट ि रमलर मारणे.
प्रभाग क्र.१९ ब गुरुनानक नगर कॅ ालनी येथे थमााप्लवस्टक पेंन्ट करणे ि इतर तदनषु ांवगक कामे
करणे
प्रभाग क्र.१९ ब येथे थमााप्लवस्टक पेंन्ट करणे ि इतर तदनषु वां गक कामे करणे.
प्रभाग क्र. १९ ड, मध्ये विविध वठकाणी िाहतुक विषयक कामे करणे
प्रभाग क्र.२० अ येथे विविध वठकाणी िाहतूक विषयक कामे करणे
प्रभाग क्र.२० अ मध्ये ताडीिाला रोड, येथे विविध वठकाणी घर क्र., लेन क्र. विषयी
वदशादशाक फलक बसविणे ि विविध कामे करणे.

CE20B102/ST2-608
CE20B102/ST2-609
CE20B102/ST2-610
CE20B102/ST2-611
CE20B102/ST2-612
CE20B102/ST2-613

CE20B102/ST2-618
CE20B102/ST2-619
CE20B102/ST2-620
CE20B102/ST2-621

CE20B102/ST2-627

CE20B102/ST2-631
CE20B102/ST2-632
CE20B102/ST2-633
CE20B102/ST2-634
CE20B102/ST2-635

CE20B102/ST2-638
CE20B102/ST2-639

कामाचे नाि

तरतदू

5.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

5.00
5.00
10.00
5.00
10.00

10.00

15.00
10.00
10.00
10.00

3.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
20.00
10.00
5.00
5.00
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क्र.

code

141
142
143

CE20B102/ST2-641

कामाचे नाि

तरतदू
10.00

CE20B102/ST2-643

प्रभाग क्र. 20 ब मध्ये विविध वठकाणी थमोप्लास्टीक पेंटचे पट्टे मारणे
प्रभाग क्र.२० ड मध्ये प्रभागामध्ये विविध वठकाणी थमोप्लावस्टक पेंट मारणे.
प्रभाग क्र.२० ड मध्ये प्रभागामध्ये िाहतूक विषयक कामे करणे.

144

CE20B102/ST2-644

प्रभाग क्र.२० ड मध्ये राजेिाडी पररसरामध्ये घरािां र नबां र ि वदशादशाक फलक बसविणे .

10.00

145

CE20B102/ST2-645

प्रभाग क्रां२१ अ मध्ये विविध वठकाणी झेब्राक्रॉवसांग ि वडव्हायडर,पट्टया रांगविणे.

10.00

146

CE20B102/ST2-646

प्रभाग क्र. 21ब सपां णु ा प्रभागातील रस्तयािां रील चौकामां ध्ये झेब्रा क्रॉवसगां पट्टे मारणेसाठी

10.00

147
148

CE20B102/ST2-647

10.00

149

CE20B102/ST2-649

150

CE20B102/ST2-650

151

CE20B102/ST2-651

152
153

CE20B102/ST2-652
CE20B102/ST2-653

प्रभाग क्र.२१ क मध्ये ट्रॅवफक विषयी कामे करणे
प्रभाग क्र.21ड, प्रभागात विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे.
प्रभाग क्र. 22 अ आनदां नगर, भागीरथीनगर कॅ नाल पररसरात कॅ ट्सआय बसविणे ि
थमोप्लास्टीक पेंट मारणे.
प्रभाग क्र.22क,मधील विविध वठकाणी िाहतुक सधु ारणा विषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.22क,मधील विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे ि वडव्हायडर
सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.23ब,श्रवमक-सहकार चौक सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.23ड,मध्ये ढोले कॉम्प्लेक्स,श्रवमक चौक सश
ु ोवभकरण करणे

154

CE20B102/ST2-654

प्रभाग क्र.23ड,काळे बोराटेनगर ि नजीकच्या पररसरात वदशादशाक फलक बसविणे

10.00

155
156
157
158
159
160
161
162

CE20B102/ST2-655

5.00

163

CE20B102/ST2-663

164
165
166

CE20B102/ST2-664

167

CE20B102/ST2-667

168
169
170
171

CE20B102/ST2-668

172

CE20B102/ST2-672

173
174

CE20B102/ST2-673

175

CE20B102/ST2-675

176
177

CE20B102/ST2-676

प्रभाग क्र.23ड,मध्ये साडेसतरा नळी पररसरात वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र.23ड,मध्ये फुरसांगु ी पररसरात येथे वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र.24क,सरु क्ानगर येथील चौकात सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र.25अ,मध्ये वब्लांकर बसविणे
प्रभाग क्र.25अ,मध्ये विविध वठकाणी रस्तयाांिर थमााप्लावस्टक पेंट मारणे
प्रभाग क्र.25ब,मधील स.नां.64 सवां िधान चौक ि विविध चौक सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र.२५ क, मध्ये विविध चौक विकवसत करणे.
प्रभाग क्र.२५ ड, मध्ये विविध चौक विकवसत करणे.
प्रभाग क्र.26,महमांदिाडी कौसरबाग मध्ये श्रीराम चौक आवण विविध वठकाणी चौक
सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र. 27 क मध्ये कोंढिा मख्ु य रस्तयाचे दभु ाजक मध्यभागी करणे .
प्रभाग क्र. 27 क मध्ये ज्योती चौक सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.28अ,मध्ये चौक सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र.28ब मध्ये विविध वठकाणी रोड मावका ग (हॉट पेंट मावकं ग, कोल्ड पेंट मावकं ग,
सायकल ट्रॅक, कॅ ट्स आय साईनएजेस ) करणे.
प्रभाग क्र.28ब मध्ये विविध वठकाणी थमााप्लास्ट पेंट करणे.
प्रभाग क्र.28ब मध्ये िाहतूक विषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.28ब,मधील विविध वठकाणी चौक सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र. 28 क येथील चौक सश
ु ोवभकरण करणे ि विविध विकास कामे करणे.
प्रभाग क्र.28ड,मध्ये िाहतुक विषय कामे ि विविध वठकाणी ररफ्लेक्टर ि कॅ टस आय
बसविणे
प्रभाग क्र.29अ,मध्ये वहराबाग ि अवभनि चौक सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र.29अ,मध्ये प्रभागात विविध वठकाणी थमोप्लावस्टक पेंटचे पट्टे मारणे
प्रभाग क्र.२९ ब मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक, नामफलक ि इतर मागादशाक सचू ना
फलक बसविणे
प्रभाग क्र.२९ ब मध्ये दाांडेकर पल
ू चौक पररसर सश
ु ोवभकरण करणे .
प्रभाग क्र.29क, विविध चौक सश
ोवभकरण
करणे
.
ु

CE20B102/ST2-642

CE20B102/ST2-648

CE20B102/ST2-656
CE20B102/ST2-657
CE20B102/ST2-658
CE20B102/ST2-659
CE20B102/ST2-660
CE20B102/ST2-661
CE20B102/ST2-662

CE20B102/ST2-665
CE20B102/ST2-666

CE20B102/ST2-669
CE20B102/ST2-670
CE20B102/ST2-671

CE20B102/ST2-674

CE20B102/ST2-677

10.00
10.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
60.00
10.00
10.00
10.00
40.00
30.00
30.00
20.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

जनू 2019 अखेर खचा

क्र.

code

178

CE20B102/ST2-678

179

CE20B102/ST2-679

180

CE20B102/ST2-680

181

CE20B102/ST2-681

182

CE20B102/ST2-682

183

CE20B102/ST2-683

प्रभाग क्र.30क,जनता िसाहत दत्तिाडी पररसरात विविध वठकाणी थमााप्लास्टीक पट्टे मारणे

5.00

184
185
186
187

CE20B102/ST2-684

10.00

CE20B102/ST2-687

प्रभाग क्र.30ड,जनता िसाहत-दत्तिाडी विविध वठकाणी थमोप्लावस्टक पेंट मारणे
प्रभाग क्र.31अ,मध्ये िारजे ि किेनगर भागात वदशादशाक ि नामफलक बसविणे
प्रभाग क्र. 31 ब विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे .
प्रभाग क्र. 31 ब विविध वठकाणी थमोप्लास्टीक पट्टे मारणे.

188

CE20B102/ST2-688

प्रभाग क्र. 31 क येथे विविध वठकाणी रस्तयािर ररफ्लेक्टर पट्टे मारणे ि कॅ टस आय बसविणे .

10.00

189
190
191
192
193
194
195

CE20B102/ST2-689

10.00

196

CE20B102/ST2-696

197
198
199
200
201

CE20B102/ST2-697

202

CE20B102/ST2-702

203
204
205
206
207
208

CE20B102/ST2-703

209

CE20B102/ST2-709

210

CE20B102/ST2-710

211
212
213
214

CE20B102/ST2-711

प्रभाग क्र. 31 क विविध वठकाणी नामफलक, वदशादशाक फलक बसविणे.
प्रभाग क्र.31ड,भारतरतन डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर चौक सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र. 31 ड मधील पररसरात वदशादशाक फलके बसविणे .
प्रभाग क्र. 31 ड मधील पररसरात विविध वठकाणी थमााप्लास्टीक पेंट मारणे.
प्रभाग क्र.32ब,मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र.32ब,मध्ये विविध वठकाणी थमोप्लास्टीक पेंट मारणे
प्रभाग क्र.32ड, मधील रस्ते ि चौक सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र.33अ,िडगाांि बुद्रुक सांभाजी महाराज चौक, कै .चांद्रकाांत दाांगट पाटील चौक
सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.३३ ब मख्ु य रस्तयाच्याकडेने वब्लांकसा ि टॅट आय बसविणे .
प्रभाग क्र.३३ ब विविध वठकाणी वस्पड ब्रेकसा उभारणे.
प्रभाग क्र.३३ ब चौकाांमध्ये िाहतुक वसग्रल बसविणे.
प्रभाग क्र. 33 क मध्ये वदशादशाक फलक बसविणे ि विविध पररसरात
प्रभाग क्र. 33 क मध्ये थमोप्लास्टीक पेंट विषयक कामे करणे ि इतर वठकाणी
प्रभाग क्र. 33 ड मध्ये धायरी मख्ु य रस्तयास आिश्यक तया वठकाणी लोखांडी वडव्हायडर
उभारणे ि तदनषु ांवगक कामे करणे .
प्रभाग क्र. 34 अ मधील मावणकबाग, सनवसटी पररसरात थमोप्लास्टीक पेंट करणे.
प्रभाग क्र. 34 अ विश्राांतीनगर येथील चौकात सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.३४ब,विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे.
प्रभाग क्र.३४ब,थमोप्लॅस्टीक पेंट मारणे
प्रभाग क्र.३४ब,विश्राांतीनगर येथील चौक सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.34क,मध्ये विविध वठकाणी थमााप्लास्टीक पेंट विषय़क कामे कऱणे
प्रभाग क्र.34क,मध्ये विश्राांतीनगर (चािट पाटील वहगां णेकर चौक) पररसरात वशल्प ि चौक
विकवसत करणे.
प्रभाग क्र.34क,मध्ये वसांहगडरोड क्ेवत्रय कायाालय बहुउद्देशीय कें द्र पररसरात वशल्प ि चौक
विकवसत करणे.
प्रभाग क्र.34क,मध्ये वदशादशाक फलक बसविणे .
प्रभाग क्र.34ड,विश्राांतीनगर चौकाचे सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.34ड,मध्ये विविध वठकाणी रबरी स्पीडब्रेकर बसविणे
प्रभाग क्र.34ड,मध्ये विविध वठकाणी झेब्रा क्रॉवसांगचे पट्टे ि साईडपट्टी करणे

CE20B102/ST2-685
CE20B102/ST2-686

CE20B102/ST2-690
CE20B102/ST2-691
CE20B102/ST2-692
CE20B102/ST2-693
CE20B102/ST2-694
CE20B102/ST2-695

CE20B102/ST2-698
CE20B102/ST2-699
CE20B102/ST2-700
CE20B102/ST2-701

CE20B102/ST2-704
CE20B102/ST2-705
CE20B102/ST2-706
CE20B102/ST2-707
CE20B102/ST2-708

CE20B102/ST2-712
CE20B102/ST2-713
CE20B102/ST2-714

कामाचे नाि
प्रभाग क्र.29क, विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसिणे ि िाहतुक वनयमाचे फलक
लािणे
प्रभाग क्र. 29 ड- दाांडेकर पल
ू ते अलका टॉकीज चौक रस्ता सश
ु ोवभकरण करणे .
प्रभाग क्र.30अ,मध्ये दत्तिाडी जनता िसाहत मध्ये विविध वठकाणी ट्रॉवफक विषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.30अ,मधील दत्तिाडी जनता िसाहत मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक
बसविणे
प्रभाग क्र.30अ,मधील दत्तिाडी जनता िसाहत मध्ये विविध वठकाणी थमोप्लावस्टक पेंट
मारणे

तरतदू
10.00
20.00
10.00

5.00

5.00

10.00
10.00
10.00

50.00
10.00
10.00
5.00
10.00
20.00
15.00
20.00
20.00
20.00
10.00
10.00
30.00
10.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

20.00
5.00
25.00
10.00
10.00

जनू 2019 अखेर खचा

क्र.

code

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

CE20B102/ST2-715

CE20B102/ST2-732

प्रभाग क्र.35अ,मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र. 35 ब मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक लािणे .
प्रभाग क्र.35क, मध्ये वदशादशाक फलक बसविणे .
प्रभाग क्र.35ड,मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र.35ड,मध्ये विविध वठकाणी ट्रॅवफक विषय़क कामे कऱणे
प्रभाग क्र.36अ मध्ये ट्रॅवफक विषयी कामे करणे .
प्रभाग क्र.36अ मध्ये वदशादशाक फलक बसविणे .
प्रभाग क्र.36ब, मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक बोडा बसविणे .
प्रभाग क्र.36ब, मध्ये विविध वठकाणी थमााप्लास्टचे पट्टे मारणे.
प्रभाग क्र.36ब, मध्ये सोसायटी पररसरामध्ये थमााप्लास्टचे पट्टे मारणे.
प्रभाग क्र.36क,विविध वठकाणी ट्रॅवफक विषयक कामे करणे
प्रभाग क्र.36ड मध्ये विविध वठकाणी वदशादशाक फलक बसविणे .
प्रभाग क्र.36ड मध्ये विविध वठकाणी थमोप्लास्टीक पट्टे मारणे.
प्रभाग क्र. 37 ब येथे वदशादशाक फलक बसविणे.
प्रभाग क्र.38 ब लेक टाऊन सोसायटी मख्ु य चौक सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र.38 ब राजस सोसायटी प्रिेशव्दाराजिळ चौक सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.38क,डस्टवबन, बाकडे ,वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र. 39 अ मधील िाहतूक विषयी ि तदनषु ांवगक कामे करणे.

233

CE20B102/ST2-733

प्रभाग क्र. 39 क मधील विविध वठकाणी थमोप्लास्टीक पेंट मारणे ि कॅ टस आय बसविणे.

5.00

234

CE20B102/ST2-734

प्रभाग क्र.39ड,मधील प्रभागातील विविध वठकाणी िाहतूक विषयक कामे करणे, वदशादशाक बोडा बसविणे ि विविध विकासाची कामे करणे ि तदनषु ांवगक कामे कऱणे .

10.00

235
236

CE20B102/ST2-735

237

CE20B102/ST2-737

238
239
240
241
242

CE20B102/ST2-738

243

CE20B102/ST2-743

244

CE20B102/ST2-744

245

CE20B102/ST2-745

246

CE20B102/ST2-746

247

CE20B102/ST2-747

248

CE20B102/ST2-748

249

CE20B102/ST2-749

CE20B102/ST2-716
CE20B102/ST2-717
CE20B102/ST2-718
CE20B102/ST2-719
CE20B102/ST2-720
CE20B102/ST2-721
CE20B102/ST2-722
CE20B102/ST2-723
CE20B102/ST2-724
CE20B102/ST2-725
CE20B102/ST2-726
CE20B102/ST2-727
CE20B102/ST2-728
CE20B102/ST2-729
CE20B102/ST2-730
CE20B102/ST2-731

CE20B102/ST2-736

CE20B102/ST2-739
CE20B102/ST2-740
CE20B102/ST2-741
CE20B102/ST2-742

कामाचे नाि

तरतदू
5.00
10.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
15.00
10.00
10.00
20.00
10.00
10.00

प्रभाग क्र.40क,विविध चौक सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र. 41 अ कोंढिा बु. मधील विविध चौकाचे सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र. 41ब, मध्ये विविध वठकाणी रस्ता दभु ाजक रांगविणे, स्पीड ब्रेकर करणे, बोलाडा
बसविणे, कॅ टआईज बसविणे ि िाहतूक सधु ारणा विषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 41ब, मध्ये विविध वठकाणी थमोप्लास्टीक पेंट मारणे.
प्रभाग क्र. 41ब, मध्ये विविध चौक सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र. 41ब,मध्ये विविध वठकाणी चौक सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र. 41 ड कोंढिा बु. पररसरातील चौक सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.29(वस्िकृ त सदस्य) मध्ये वदशादशाक फलक बसविणे
प्रभाग क्र.29(वस्िकृ त सदस्य) सारसबाग समोर ऐवतहावसक स्थळे दशाविणारे म्यरू ल तयार
करणे ि चौक सश
ु ोवभकरण करणे
प्रभाग क्र.16 ( वस्िकृ त सदस्य ) येथे विविध वठकाणी अतयाधवु नक वदशादशाक फलक
बसविणे ि तदनषु ांवगक कामे करणे
प्रभाग क्रमाांक ३७ (वस्िकृ त) पणु े शहरातील विविध भागात थमोप्लावस्टक पेंट मारणे ि इतर
कामे करणे
प्रभाग क्रमाांक ३७ (वस्िकृ त) पणु े शहरातील विविध सािाजवनक चौकाांमध्ये सश
ु ोवभकरणाची
कामे करणे

10.00

प्रभाग क्रमाांक ३७ (वस्िकृ त) पणु े शहरातील विविध सािाजवनक चौकाांमध्ये म्यरु ल बसविणे

10.00

प्रभाग क्रमाांक ३७ (वस्िकृ त) वबबिेिाडी पररसरातील विविध चौकाांमध्ये िाहतुक विषयक
कामे करणे
प्रभाग क्रमाक
ां ३७ (वस्िकृ त) पणु े शहरातील विविध वठकाणी रस्तयाांिर थमोप्लावस्टक पेंट
मारणे

30.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
10.00

10.00

10.00

10.00

20.00

10.00
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क्र.

code

कामाचे नाि

तरतदू

250

CE20B102/ST2-750

251

CE20B102/ST2-751

252
253

CE20B102/ST2-752
CE20B102/ST2-753

प्रभाग क्रमाांक ३७ (वस्िकृ त) पणु े शहरातील विविध वठकाणचे चौकाांमध्ये सश
ु ोवभकरणाची
कामे करणे
प्रभाग क्रमाक
ां ३७ (वस्िकृ त) पणु े शहरातील विविध वठकाणी िाहतुक सधु ारणा विषयक
विविध कामे करणे
प्रभाग क्र.१८ (वस्िकृ त) मध्ये विविध वठकाणी िाहतूक विषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.7ड,मध्ये विविध वठकाणी रस्तयािर थमोप्लावस्टक पेंट मारणे

254

CE20B102/ST2-754

प्रभाग क्र.18 विविध वठकाणी थमोप्लास्टीक पेंट मारणे ि िाहतक
ु विषयक कामे करणे

5.00

255

CE20B102/ST2-755

प्रभाग क्र.35अ, सहकारनगर नांबर 2 पररसरात थमााप्लावस्टक पेंट मारणे ि कॅ टस आय
बसविणे

25.00

256

CE20B102/ST2-756

प्रभाग क्र.35अ सहकारनगर नांबर 2 पररसरात थमााप्लावस्टक पेंट मारणे ि कॅ टस आय बसविणे

25.00

257

CE20B102/ST2-757

प्रभाग क्र.35अ तळजाई मांवदर ि स.नां.7 पररसर थमााप्लावस्टक पेंट मारणे ि कॅ टस आय
बसविणे

25.00

258

CE20B102/ST2-758

प्रभाग क्र. 39 क मधील धनकिडी पररसरात िाहतूक व्यिस्थापनाकरीता वसग्नल्स बसविणे.

10.00

यादी क्र. ST2 एकूण

जनू 2019 अखेर खचा

10.00

10.00
10.00
20.00

3,138.00

0.00

यादी क्र. T6
रस्तयाांिरील टी जांक्शनचा विकास ि सधु ारणा ि िाहनतळ वनमााण करणे
CE20B107/T6-

क्र.

code

1

CE20B107/T6-1

कामाचे नाि
जांगली महाराज रोड, मॅक्डोनल शेजारील िाहनतळ बहुमजली बाांधणे

140.00

यादी क्र. T6 एकूण

140.00

0.00

यादी क्र. T7
शहरातील िाहनतळाांचा जागा विकवसत करणे
CE20B108/T7-

क्र.

code

1

CE20B108/T7-11

कामाचे नाि
PMPML च्या विविध डेपोमध्ये विकसनाची कामे करणे.

350.00

सन 2018-19 मधील अपणू ा कामाांसाठी सन 2019-20 मध्ये उपलब्ध के लेली तरतूद
2

CE20B108/T7-1

3

CE20B108/ST7-21

4

CE20B108/ST7-36

पणु े शहरामध्ये विविध वठकाणी िाहनतळ विकवसत करणे/ बाांधणे
पण्ु यनगरी सोसायटी शेजारील पणु े मनपाच्या आरवक्त असलेल्या जागेमध्ये पावकं गसाठी
बहुमजली इमारत बाांधणे
कोंढिा ब.ु स.नां.54 ि 56 येथील ताब्यात आलेल्या अॅवमवनटी स्पेसिर बहुउद्देवशय पावकं ग
विकवसत करणे.
यादी क्र. T7 एकूण

700.00
70.00

420.00

1,540.00

0.00

क्र.

कामाचे नाि

code

तरतदू

जनू 2019 अखेर खचा

यादी क्र. ST7
शहरातील िाहनतळाांचा जागा विकवसत करणे
CE20B108/ST7-

क्र.

code

1

CE20B108/ST7-101

प्रभाग क्र.9ब,बाणेर स.नां.87 येथील ॲवमनीटी स्पेस मध्ये पावकं ग विषयक कामे करणे

10.00

2

CE20B108/ST7-102

प्रभाग क्र.14ब, मध्ये जांगली महाराज रोड येथील मॅक्डोनल्ड बाजल
ू ा िाहनतळ विकवसत
करणे.

100.00

3

CE20B108/ST7-103

4
5

CE20B108/ST7-104

6

CE20B108/ST7-106

7

CE20B108/ST7-107

8

CE20B108/ST7-108

9

CE20B108/ST7-109

10
11

CE20B108/ST7-110

CE20B108/ST7-105

CE20B108/ST7-111

कामाचे नाि

प्रभाग क्र. 14 क मध्ये रे व्हेन्यु कॉलनी येथे सद्यवस्थतीत िाहनतळासाठी आरवक्त पणु े
महानगरपावलके ची मालकी असलेल्या जागेिर बहुमजली िाहनतळ उभारणे .
प्रभाग क्र.15क,मध्ये िाहनतळ विकवसत करणे.
प्रभाग क्र १९ क मध्ये कै . डी. पी. पाटील िाहनतळ विकवसत करणे
प्रभाग क्र.30ड,जनता िसाहत-दत्तिाडी जनता िसाहत येथील राम मांवदर पररसरात िाहनतळ
उभारणे
प्रभाग क्र.32ड,िारजे स.नां.111 येथे पावकं ग करणे
प्रभाग क्र. 41ब, मध्ये कोंढिा बु। स.नां.54 ि 56 येथील मनपाच्या ताब्यात आलेल्या
अवमवनटी स्पेसिर बहुउद्देशीय िाहनतळ विकवसत करणे.
प्रभाग क्र. 41 ड कोंढिा बु. स.नां. 54 ि 56 येथील ताब्यात आलेल्या ऑवमवनटी स्पेिर
बहुउद्देशीय पावकं ग विकवसत करणे.
स.नां.32/1अ+1ब,हयात हॉटेलमागे विमाननगर येथे पावका गसाठी इमारत उभारणे
पणु े शहरात विविध वठकाणी िाहनतळे विकवसत करणे

1

CE20B251

100.00
10.00
25.00
10.00
20.00

30.00
200.00
1,200.00

यादी क्र. ST7 एकूण
१० ख. िाहतक
ू वनयत्रां ण (पृ. क्रमाक
ां 104)
स्ितांत्र काम
code
क्र.

50.00

1,755.00

कामाचे नाि
पणु े शहरातील ररक्ाांना CNG Kit बसविणेसाठी अनदु ान देणे

100.00

एकूण

100.00

पूल व नदी सध
ु ारणा शवभागाकडील कामांच्या याद्या
यादी क्र. L1
शहरात विविध वठकाणी पल
ू बाधां णे, उड्डाणपल
ू बाधां णे, भयु ारी मागा करणे
CE20D170/L1-

क्र.

code

1
2

CE20D170/L1-11

3

CE20D170/L1-13

4

CE20D170/L1-14

CE20D170/L1-12

0.00

कामाचे नाि
मबांु ई-बेंगलोर राष्ट्ट्रीय महामागा क्र. 4 िर पाषाण - ससू येथे उड्डाणपल
ू बाांधणे.
वसांहगडरोड धायरीफाटा येथे िाय (Y) जांक्शन पल
ू बाांधणे
कल्याणीनगर ते कोरे गािपाका जोडणाऱ्या पल
ू ाचे (H H Agakhan Bridge) रुांदीकरण
करणे.
प्र.क्र. ४० मधील स्िामी नारायण मांवदरासमोरील पल
ू सश
ु ोभीकरण करणे

1,050.00
700.00
1,500.00
35.00

0.00

क्र.

कामाचे नाि

code

तरतदू

जनू 2019 अखेर खचा
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5
6
7
8
9

CE20D170/L1-1
CE20A102/A2-618+
CE20D170/SL1-12
CE20D170/SL1-2
CE20D215+

10
11

CE20D170/SL1-61

12

CE20D170/SL1-109

CE20D170/SL1-71

सभां ाजी पतु ळा येथील भयु ारी मागााचे आधवु नक पद्धतीने दरुु स्ती करणे
अलांकार वथएटरजिळ रे ल्िे ओव्हरब्रीज बाांधणे .
डेंगळे पल
ु ास निीन समाांतर पल
ू तयार करणे
अल्पना टॉकीज ि बाबा आढाि पल
ू कल्व्टाचे कामे करणे

17.50
315.00

222.04

35.00

55.42

105.00

पणु े शहरातील नदीिरील ि रस्तयाांिरील विविध पल
ू ाांची दरू
ु स्ती विषयक कामे करणे
िारजे स.नां.130 पेट्रोल पांप कॅ नॉल रस्ता येथे ओढ्यािरील पल
ु ाची रूांदी िाढविणे
नळस्टॉप चौकात िाढतया िाहतुक समस्येिर उपाय करणेकामी उड्डाणपल
ू
दत्तिाडी,बाल वशिाजी वमत्र मांडळासमोरील पल
ु रूांद करणे ि तेथील चौक विकवसत करणे,
उिाररत काम करणे ि तद्नषु वां गक कामे करणे.
यादी क्र. L1 एकूण

420.00
41.39
14.00
1,435.00
17.50

5,644.00

यादी क्र. SL1
शहरात विविध वठकाणी पल
ू बाधां णे, उड्डाणपल
ू बाधां णे, भयु ारी मागा करणे
CE20D170/SL1-

क्र.

code

कामाचे नाि

1
2
3
4

CE20D170/SL1-114

5

CE20D170/SL1-204

6

CE20D170/SL1-205

वसहां गड रोड येथे नविन उड्डाणपल
ू बाांधणे
प्रभाग क्र.8क,मधील स्पायसर कॉलेज रस्ता येथे पादचारी पल
ू तयार करणे
प्रभाग क्र. 12 अ मधील डहाणक
ू र कॉलनी येथील भयु ारी मागा सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र. 12 अ मधील एमआयटी शाळे समोरील भयु ारी मागा सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.13ड,राजारामपल
ू ते एस.एम.जोशी पल
ू नदीपात्र सश
ु ोवभत,सधु ारण्याकररता प्रोजक्ट
ररपोटा बनविणे
प्रभाग क्र.13ड,मजां रू विकास आराखडयातील राजा मत्रां ी डीपी रस्ता ते निशा मारूती
वसांहगड रस्ता ह्या मठु ानदीिरील पल
ु ासाठी डीपीआर बनविणे.

7

CE20D170/SL1-206

प्रभाग क्र. 21ब श्रािस्तीनगर लेन नां. 3 येथील नाल्यािरील पादचारी पल
ु दरुु स्त करणेसाठी

10.00

8

CE20D170/SL1-207

200.00

9

CE20D170/SL1-208

10

CE20D170/SL1-209

11
12

CE20D170/SL1-210
CE20D170/SL1-211

प्रभाग क्र. 23 क पाटबांधारे विभागाच्या कालव्यािरती पल
ू बाांधणे.
प्रभाग क्र.28ब मध्ये िखार महामांडळ चौक येथे उड्डाणपल
ू उभारणे (प्रकल्पीय तरतूद -25
कोटी)
प्रभाग क्र.२९ ब मध्ये बाल वशिाजी चौकातील पल
ू ाचे उिाररत रूांदीकरणाचे काम पणू ा करणे
ि तदनषु वां गक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 33 क िडगाि बु।। कॅ नॉलिरील पल
ु सश
ु ोवभकरण करणे.
प्रभाग क्र.34ड,वहगां णे येथील कॅ वलांग पल
ु ाची रोषणाई दरू
ु स्त करणे .

13

CE20D170/SL1-212

प्रभाग क्र.40क,मधील स्िामी नारायण मवां दरासमोरील पल
ू ि इतर भागात सश
ु ोवभकरण करणे

14

CE20D170/SL1-213

15

CE20D170/SL1-214

16

CE20D170/SL1-215

CE20D170/SL1-201
CE20D170/SL1-202
CE20D170/SL1-203

खडकिासला विधानसभा मतदारसांघातील प्रभाग क्र.34 येथील सनवसटी ते किेनगर
नदीिरचा पल
ू बाधां णे
हडपसर विधानसभा मतदार सघां ामधील मढांु िा के शिनगर चौकामध्ये उड्डाणपल
ू विकवसत
करणे
हडपसर विधानसभा मतदार सांघामधील पणु े सोलापरू रोड माांजरी फाटा येथे भयु ारी मागा तयार
करणे

3,000.00
50.00
10.00
10.00
5.00

10.00

1,000.00

25.00
20.00
10.00
10.00

100.00

175.00

175.00

318.85

क्र.

code

कामाचे नाि

तरतदू

17

CE20D170/SL1-216

18
19

CE20D170/SL1-217
CE20D170/SL1-218

प्रभाग क्र.31ब, काकडेवसटी, किेनगर येथे मख्ु य रस्तयािर नागररकाांकररता पादचारी
उड्डाणपल
ू विकवसत करणे
खराडी बायपास चौक नगररोड येथे उड्डाणपल
ू /ग्रेड सेपरे टर करणे
शास्त्रीनगर चौक नगररोड उड्डाणपल
ू /ग्रेडसेपरे टर करणे

20

CE20D170/SL1-219

विश्राांतिाडी येथे पणु े मनपा ि राष्ट्ट्रीय महामागा योजनेअांतगात सांयक्त
ु पणे उड्डाणपल
ू उभारणे.

2,000.00

21

CE20D170/SL1-220

प्रभाग क्र.10ड, बािधन-कोथरूड डेपो अांतगात बािधन खदु ा िैदेही सोसायटी स.नां.57 मधनू
बािधन बुद्रुकला जोडणारा रामनदी िरील पल
ू बाांधणे

100.00

यादी क्र. SL1 एकूण

जनू 2019 अखेर खचा

25.00
1,500.00
2,000.00

10,435.00

0.00

यादी क्र. L2
शहरातील नदी सधु ारणा कामे करणे, तदन् षु ांवगक कामे करणे
CE20D219/L2-

क्र.

code

कामाचे नाि
सन 2018-19 मधील अपणू ा कामाांसाठी सन 2019-20 मध्ये उपलब्ध के लेली तरतूद

1

CE20D161+

2

CE20D173+

3

CE20D214+

नदीकाठािरील समाधी, स्थळे , स्मारके , विविध घाटाचां ी दरू
ु स्ती कामे करणे ि निीन घाट
बाांधणे, रे वलांग दरू
ु स्ती कामे करणे
बांडगाडान येथील बराजला लोखांडी गेट बाांधणे
नदी सधु ारणा प्रकल्प राबविणे (PPP/कजा/अनदु ान/इतर वित्तीय माध्यामातनू नदी ि नदीकाठ
विकवसत करणे/सधु ारणा करणे)
यादी क्र. L2 एकूण

35.00
52.50
700.00

787.50

0.00

यादी क्र. A17
शहरामध्ये सायकल ट्रॅक विकवसत करणे
CE20A1264/A17-

क्र.

code

1

CE20A1264/A17-2

कामाचे नाि
एकावतमक सायकल योजना कायाावन्ित करणे

1,680.00

यादी क्र. A17 एकूण

1,680.00

0.00

िहरी गररबांसाठी मुलभूत सशु वधा (BSUP) :
1

FE38A101

2

FE38A108

शहरी गररब ि आवथाक मागासाांसाठी एकावतमक पनु िासन योजना तयार करून हडपसर येथे
६००० घरे बाांधनू करणे
इनवसटू ररहॅवबलीटेशन
शहरी गररबासां ाठी मल
ु भतू सवु िधा (BSUP) : एकूण

क्र.

code

FE61A118#

सािाजवनक िाहतूक सधु ारणा ि विशेष प्रकल्प विभागामाफा त कराियाची कामे :
सािाजवनक िाहतूक सधु ारणा कामे :- (Comprehensive Mobility Plan)

300.00
225.00

19.12

525.00

19.12

क्र.

कामाचे नाि

code

तरतदू

FE61A118/A-142

विविध प्रकारच्या प्रकल्पाांच्या अभ्यासासाठी तरतूद (feasibility report, technoeconomical report, environmental report & other reports)
स्िारगेट चौकातील उड्डाणपल
ू ाचे अॅप्रोच रस्ते कॉांक्रीट करणे .
बालेिाडी स.नां. ४२ ते ४७ ते िाकड रस्ता येथे मळ
ु ा नदीिर पल
ु बाांधणे

560.00

FE61A118/A-144

बांडगाडान येथे बांधाऱ्यासाठी लोखांडी गेट बसविणेकररता वसव्हील ि वितु विषयक कामे करणे

14.00

FE61A118/B-101

पणु े शहरात आिश्यक तेथे भयु ारी मागा / उड्डाणपल
ू रे ल्िे बाांधकाम करणे :(Non Comprehensive Mobility Plan)
लल्ू ला नगर, कोंढिा रोड चौकात उड्डाणपल
ू बाधां णे .
घोरपडी पणु े येथे पणु े सोलापरू ि पणु े -वमरज रे ल्िे लाईनिर उड्डाणपल
ू बाांधणे.
बोपोडी चौक मांबु ई - पणु े रस्ता येथे िाहन भयू ारी ि पादचारी मागा करणे.

350.00

FE61A118/A-135
FE61A118/A-136

FE61A118/B-110
FE61A118/B-112

FE61A118/B-113

भसू ांपादन, सांरक्ण खाते / अन्य खातयाांच्या परिानग्या अथिा अन्य स्िरुपाच्या ताांवत्रक
अडचणी / प्रश्न मागी लागल्यानांतर बांद असलेले / रखडलेले प्रकल्प सरुु करणेसाठी
कराियाची तरतदू , उदा. हाडां ेिाडी ससाणेनगर अडां रपास, अलक
ां ार टॉकीज रे ल्िे ओव्हरब्रीज,
अवभयाांवत्रकी महाविद्यालय उड्डाणपल
ू , बालेिाडी पल
ू , मांढु िा पल
ू इ.

जनू 2019 अखेर खचा

35.00
70.00

247.56

1,960.00
700.00

350.00

66.24
FE61A118/B-114

सेव्हन लव्हज चौक ते िखार महामांडळ चौक उड्डाणपल
ू बाांधणे

1,260.00

143.60

Signal Free Roads
FE61A118/C-115
FE61A118/C-116

FE61A119
FE61A127

FE61A128
FE61A129
FE61A130
FE61A131

रामिाडी भयू ारी मागााचे उिारीत काम पणू ा करणे
हॅररस पल
ू ालगत निीन पल
ू बाांधणे
पणु े मेट्रो रे ल्िे प्रकल्प
खराडी गािठाणापासनू मढांु िा येथे मळ
ु ामठु ा नदीिर पल
ू बाधां णे ि येरिडा येथील जन्ु या
पल
ु ाची देखभाल दरू
ू बाांधणे
ु स्ती कामे करणे ि निीन पल
हडपसर मध्ये काळे पडळ ि रामटेकडी येथील गेट क्र.६ ि ७ तसेच गेट क्र. ७ ि ८ या
दरम्यान हलक्या िाहनाांकररता भयु ारी मागा बाांधणे.
औधां -साांगिी जोडणा-या मळ
ु ा नदीिर पल
ु बाांधणे
वशिाजीनगर म्हसोबा गेट समोरील पल
ा
ु खाली म्यरु ल करणे
लोहगाि विमानतळ ि िाघोलीपयंत मेट्रो मागााचे विस्तारीकरण करण्यासाठी डीपीआर तयार
करणे.
एकूण बेरीज

70.00
105.00

800.00
560.00

560.00
630.00
35.00
100.00

8,159.00

457.40

यादी क्र. R13
िाहतूक वनयांत्रण विभागाकडील योजनेतर (नॉन प्लॅन) कामे
RE20B121/R13-

क्र.

code

1

RE20B121/R13-101

2
3

RE20B121/R13-103
RE20B121/R13-104

कामाचे नाि
शहरातील िाहतूक सरु वक्त ि सरु ळीत करणेसाठी िाहतूक पोवलस विभागामाफा त
सचु विण्यात आलेल्या आवण िाहतूकीच्या दष्टीने आिश्यक अशा उपाययोजनाांची
अांमलबजािणी करणे
पणु े शहरामध्ये नव्याने वसग्रल यांत्रणा उभारणे ि जनु े वसग्रल दरू
ु स्त करणे
िाहतक
वनय
त्र
क
बे
ट
े
ि
स
च
नातमक
फलक
बसविणे
ू
ू
ां

240.00

80.00
120.00

0.84

क्र.

code

कामाचे नाि

तरतदू

4

RE20B121/R13-105

5

RE20B121/R13-106

6

RE20B121/R13-107

7

RE20B121/R13-108

8

RE20B121/R13-109

पणु े मनपाचे फुटओव्हर ब्रीज, भयू ारी मागा ि िाहनतळ सबिे येथे देखभाल दरू
ु स्तीची कामे,
सरु क्ा व्यिस्था करणे, तसेच विविध प्रकारची कामे करणे, बीआरटीसाठी सरु क्ा व्यिस्था

40.00

9

RE20B121/R13-110

पणु े शहरातील विविध चौकातील ि रस्तयािरील अडथळा ठरणारे विद्यतु पोल काढणे ि
वितु िावहन्या भवू मगत करणे

24.00

10

RE20B121/R13-114

सन 2018-19 मध्ये विविध कामाच
ां े िका ऑडार वदलेल्या कामाक
ां ररता वबल अदा करणेसाठी
सन 2019-20 च्या अांदाजपत्रकात विशेष तरतूद करणे

160.00

11

RE20B121/R13-115

पणु े शहरातील Parking policy, सायकल योजनेंतगात थमो प्लावस्टक पेंट चे पट्टे मारणे

80.00

12

RE20B121/R13-116

पणु े शहरातील विविध वठकाणी culvert ची दरू
ु स्ती विषयक कामे करणे

400.00

िाहतक
ू सरु ळीत होण्याच्या दष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी मटेररयल परु विणे ि बसविणे
पणु े मनपाचे विविध िाहनतळामध्ये देखभाल दरू
ु स्ती, वितु विषयक ि शौचालय उभारणी इ.
कामे करणे
वनरवनराळया वठकाणी थमोप्लास्ट पेंटचे पट्टे मारणे
िाहतूक वनयोजन अांतगात देखभाल दरू
ु स्तीची ि डाांबरीकरणाचे काम करणे ि तदन् षु ांवगक
विकास कामे करणे (िाहतूक वनयोजन विभागामाफा त खातयामाफा त कराियाची पेव्हरच्या
कामासाठी ि इतर कामे )

यादी क्र. R13 एकूण

जनू 2019 अखेर खचा

40.00

120.00
40.00

40.00

1,384.00

0.84

घ. मख्ु य अवभयांता प्रकल्प विभाग
RE20D103

१. सांकीणा

4.00

RE20D104

२. बीएसयपु ी प्रकल्पाांतगात बाांधण्यात आलेल्या ओटा माके ट इनसीटू डॉरमेटरीज, िारजे, हडपसर
येथील इमारतींसाठी वसक्यरु रटी परु विणे, मेंटेनन्स, लाईटबील, ररपेअररांग ि इतर तदन् षु ांगीक कामे करणे

60.00

घ. एकूण बेरीज
छ. मख्ु य अवभयांता (प्रकल्प - Metro Project)
RE20F102
२. सांकीणा
RE20F103
३. Metro Cell विभागाकडील खचा

1.19

64.00

1.19

0.80
4.00

छ. एकूण बेरीज

4.80

0.00

एकूण सांकीणा

68.80

1.19

