
PCMC BUDGET

Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

उद्यान स्थापत्य मुख्यालय उद्याने
क प्रभागातील उद्यानाांमध्ये तारफेन्सांग व 
कां पाऊड करणे 781359

क प्रभागातील उद्यानाांमध्ये स्वच्छतागहृ 
बाांधणे 886889

काळेवाडी मधील स. न. 88 येथे उद्यान 
ववकसीत करणे. (सूमारे 29०००चौ.मी. 
क्षेत्रफळाचे उववररत जागेस ससमासभांत करणे व 
उद्यान ववकसीत करणे.) (भाग2 

)

10618918

गुलाबपुष्प उद्यानातील रस्त्याांच ेडाांबरीकरण 
करणे 463493

ड प्रभागातील ववववध उद्यानात स्थापत्य व 
हॉर्टीकल्चर ववषयक ववववध ववकासाची काम े
करणे.



103667

तळवड ेपॉलीहाउस येथे ववववध स्थापत्य व 
उद्यान ववषयक काम े
करणे.



1183776

थेरगाांव बोर्टक्लब उद्यानातील 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे 1939752

वप ांपरी कॉलनी येधील साध ूवासवानी  व डी 
ब्लॉक गाडवन येथे उद्यानात स्थापत्यववषयक 
कामे करणे. 659607

वप ांपळे ननलख येथील आ.क्र. 381 स.न. 64/65 

येथे उद्यान ववकसीत करणे.   10 एकरवर 
उद्यान ववकसीत करणे. 199958

वप ांपळे ननलख येथील आ.क्र. 387 स.न. 27 येथे 
उद्यान ववकसीत करणे. (भाग 2) 735645

प्राधधकरण ४५ मीर्टर रां दीच्या स्पाईन रोड 
वरील मध्य दभुाजकास कार्बिंग व चनेासलांग 
फेन्सांग करणे व इतर काम ेकरणे 4246547

प्राधधकरण स ेक्र.16 मधील मोकळ्या जागेवर 
उद्यान करणे व ससमासभांत करणे. 



4153752

प्राधधकरण स.ेक्र २६ गणेश तलावापासुन सांत 
ज्ञानेश्वर उद्यान, सांत तुकाराम उद्याना साठी 
पाणी पुरवठा करणेसाठी लाईन 
र्टाकणे.



1177741

ब प्रभागा मधील ववववध उद्यानाांमधे सडास 
ब्लाक बाधणे. 124267

भोसरी सहल कें द्रातील  पाठीमागील बाजूची 
नाट्यगहृापासून गावठाणाकडील गेर्टपयिंत 
ससमासभांत करणे. 86352

वॉडव क्र २४ इांद्रायणीनगरमधील  म.न.पा.च्या 
ताब्यात असलेल्या मोकळ्या जागेत 
इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक बसववणे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे 1059448

वॉडव क्र. ६२ सावरकर उद्यानात 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 648218

शाहु उद्यानाच ेनुतनीकरण 
करणे.



688447
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Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

स नां. १० साांगवी येथील सांत गोरोबा कुां भार 
उद्यानाच ेनूतनीकरण करणे 857015

सांत तुकारामनगर येथील आ.क्र. 62 येथे 
उद्यान ववकससत 
करणे


1236372

सांत सावतामाळी उद्यान साांगवी येथे 
उद्यानात सांडास ब्लॉक बाांधणे व इतर 
अनुषांधगक काम ेकरणे. 1499998

उद्यान े Total 33351221

ककरकोळ दरुस्ती व देखभाल
 क प्रभाग क्षेत्रातील उद्यानातील  
स्थापत्यववषयक ववकासाची  काम ेकरणे. 1077043

अ प्रभागातील उद्यानाांची ककरकोळ दरुस्ती 
कामे 
करणे.



916079

धचांचवड  येथील पाववती  उद्यानाच े
नुतननकरन करन ेआणण ककरकोल कामे करन.े 29369

ननगडी सेक्र्टर क्र. 22 येथील गुरदत्त 
उद्यानाच ेनुतनीकरण करणे. 1556171

ब प्रभाग क्षेत्रातील उद्यानातील  
स्थापत्यववषयक ववकासाची  काम ेकरणे. 331949

म.न.पा.च ेउद्यानाांच ेभुमीपुजन समारांभासाठी 
व इतर कायवक्रमाांसाठी मांडप व्यवस्था करणे. 



218991

मनपाच्या ड प्रभागातील उद्यानाांची ककरकोळ 
दरुूस्ती ववषयक व लहानमोठी ववकासाची 
कामे करणे 1834265

ककरकोळ दरुस्ती व देखभाल Total 5963867

मुख्यालय Total 39315088

उद्यान स्थापत्य Total 39315088

जलननसारण अ मुख्यालय ककरकोळ देखभाल दरुस्ती (महसुली)

    अ   प्रभागातील ड्रनेेज लाईन व चेंबसवची 
वावषवक ठेकेदारी पद्धतीन ेदेखभाल व दरुस्ती 
करणे .प 3433324

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती (महसुली) 
Total 3433324

अ मुख्यालय Total 3433324

क मुख्यालय ककरकोळ देखभाल दरुस्ती (महसुली)

इां्द्रायणी नदीलगत तळवड ेत ेचङनोली 
मैलाशुध्दीकरण कें ्द्रापांयवत मुख्य ड्रनेेज 
लाईनची व चेंबसवची देखभाल दरुस्ती करणे 


268344

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती (महसुली) 
Total 268344

क मुख्यालय Total 268344

ब मुख्यालय ककरकोळ देखभाल दरुस्ती (महसुली)

महापासलका हद्दीतील ड्रनेेज चेंबर व मॅनहोल 
मधील गाळ याांर्त्रक पध्दतीन ेभाडतेत्वावर 
काढण्याकामी आवश्यक यांत्रणा व 
मनुष्यबळाचा पुरवठा 
करणेबाबत.







24601330

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती (महसुली) 
Total 24601330

ब मुख्यालय Total 24601330

जलननसारण Total 28302998



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

झो. नन. पु. मुख्यालय
इतर झोपडपट्टीवाससयाांसाठी सुधारणा 
करणे

-   प्रभाग क्र. १८  मधील  M.B. Camp 

झोपडपट्टीत क्लस्र्टर A,B व C येथे पेनव्हांग 
ब्लॉक बसववणे				     



                                          

500000

अ व क प्रभागातील नव्यान ेघोषीत होणाऱ्या 
झोपजपट्टीमध्ये गर्टसव व कॉक्र र्ट पेव्हीांग करणे 1377271

ककवळे येथील M.B. कॅम्प झोपडपट्टीत 
ठठकठठकाणी अधवगोल गर्टसव व कॉक्र र्ट पेव्हीांग 
करणे. 990347

प्रभाग क्र 39 मध्ये बालवाडी इमारत बाांधणे. व 
इतर अनुषांगीक काम ेकरणे. 450000

प्रभाग क्र. १८  मधील  M.B. Camp झोपडपट्टी  
क्लस्र्टर D & E  येथे पेनव्हांग ब्लॉक बसववणे 387822

प्रभाग क्र. 36 मधील आनांदनगर झोपडपट्टी 
येथील  शौचालय सांकुलामध्ये मठहलाांसाठी 
दमुजली 26 ससट्सच ेशौचालय बाांधणे. 1220893

प्रभाग क्र. 40 मध्ये तुळजाई मांठदराजवळील 
जुने शौचालय पाडून शौचालय इमारत बाांधणे. 

व इतर अनुषांगीक काम ेकरणे. 2300500

प्रभाग क्र. 41 मध्ये नाल्यावर कल्व्हर्टव करणे व 
इतर अनुषांगीक काम ेकरणे. 788720

ब प्रभागात नव्यान ेघोषीत झोपडपट्टीतील 
क्षेत्रामध्ये स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 58533

ब प्रभागातील झोपडपट्टीत FRP मुताऱ्या 
पुरववणे व बसववणे. 470107

ससद्धाथवनगर झोपडपट्टीत सुननल तोरणे याांच्या 
घराजवळ 20 ससट्सच ेशौचालय बाांधणे. 



245298

स.ेक्र. २२ येथील शाळा इमारतीच ेस्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे 197115

स.ेनां. 22 येथील हॉस्पीर्टलमधील 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 612349

इतर झोपडपट्टीवाससयाांसाठी सुधारणा 
करणे Total 9598955

ककरकोळ दरुस्ती देखभाल (महसुली)

-   प्रभाग क्र. 43 मधील बलदेवनगर, 

शास्त्रीनगर, कैलासनगर, इांठदरानगर, म. 

गाांधीनगर झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्यववषयक 
कामाांची देखभाल व दरुूस्तीची कामे 
करणे




700000

   वॉडव १० मध्ये दगुावनगर झोपडपट्टीमध्ये 
स्थापत्य ववषयक कामाची दरुस्ती 
करणे


























396689
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  वॉडव ११ मध्ये  क्लस्र्टर सांजयगाांधी नगर 
झोपडपट्टीमध्ये गर्टर ववषयक कामाची दरुस्ती 
करणे




































524171

  वॉडव ११ मध्ये इांठदरा नगर झोपडपट्टीमध्ये 
स्थापत्य ववषयक कामाची दरुस्ती 
करणे






















414784

 प्रभाग क्र. २७ मधील लालर्टोपीनगर 
झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्य ववषयक कामाांची 
देखभाल व दरुूस्ती करणे. 316789

 प्रभाग क्र. ४२ मधील अांतगवत येणा-या 
झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्य ववषयक कामाांची 
देखभाल व दरुूस्तीची काम ेकरणे. 558930

 प्रभाग क्र. ८ आकुडी येथील रामनगर 
झोपडपट्तील स्थापत्यववषयक कामाांची 
दरुूस्ती 
करणे


675294



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs) वॉडव १० मध्ये आांबेडकरनगर झोपडपट्टीमध्ये 
स्थापत्य ववषयक कामाची दरुस्ती 
करणे
















































362785

 वॉडव ११ मध्ये राज नगर झोपडपट्टीमध्ये 
स्थापत्य ववषयक कामाची दरुस्ती 
करणे


























440445

	प्रभाग क्र. 41 मधील गाांधीनगर झोपडपट्टीमध्ये 
स्थापत्य ववषयक कामाांची देखभाल व 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 512728

	प्रभाग क्र. 41 मधील वैशालीनगर,गुरूदत्तनगर, 

भारतमातानगर  झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्य 
ववषयक कामाांची देखभाल व दरुूस्तीची काम े
करणे. 273479

१)	प्रभाग क्र. ४२ मधील रमाबाईनगर 
झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्य ववषयक कामाांची 
देखभाल व दरुूस्तीची काम ेकरणे 262511

७)	प्रभाग क्र. ४२ मधील सभमनगर/सॅननर्टरी 
चाळ झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्य ववषयक 
कामाांची देखभाल व दरुूस्तीची कामे करणे. 298215



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

P.C.M.C वॉडव क्र. १३ अांतगवत कामाची स्थापत्य 
कामाची दरुूस्ती 
करणे.













Pcmc वॉडव क्र १३ अांतगवत कामाांची स्थापत्य 
ववषयक कामाांची दरुूस्ती करणे. 582814

उघोगनगर झोपडपट्टीमधील स्थापत्यववषयक 
कामाांची दरुूस्ती 
करणे.





252373

पी.सी. एम.्सी. झोपडपट्टीक्षेत्रामध्ये भूमीपुजन 
उदघार्टनाकरीता मांडप, स्रे्टज, खचु्याव पुरववणे व 
बसववणे. 137169

प्रभाग क्र. २५ मधील  आांनदनगर 
झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्य ववषयक कामाांची 
देखभाल व दरुूस्ती करणे. 472814

प्रभाग क्र. २५ मधील  साईबाबानगर 
झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्य ववषयक कामाांची 
देखभाल व दरुूस्ती करणे. 423213

प्रभाग क्र. २६ मधील काळभोर नगर 
झोपडपट्टीमध्ये  स्थापत्यववषयक कामाांची 
दरुूस्ती 
करणे


956171

प्रभाग क्र. २७ अांतगवत येणा-या 
झोपडपट्टयामध्ये स्थापत्य ववषयक कामाांची 
देखभाल व दरुूस्ती करणे. 427480

प्रभाग क्र. २७ मधील इांठदरानगर झोपडपट्टी 
मध्ये स्थापत्य ववषयक कामाांची देखभाल व 
दरुूस्ती करणे. 410997

प्रभाग क्र. २८ मधील यशवांतनगर 
झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्य ववषयक कामाांची 
देखभाल व दरुूस्तीची काम ेकरणे. 183882

प्रभाग क्र. ३७ महात्माफुलेनगर /बालाजीनगर 
येथे गर्टर दरुूस्तीच ेकाम े
करणे




















508549

प्रभाग क्र. ३७ महात्माफुलेनगर झोपडपट्टी 
मधील लाांडगे धगरणीच्या पाठीमागे स्थापत्य 
ववषयक काम ेदरुूस्ती करणे 519941

प्रभाग क्र. ३७ महात्माफुलेनगर झोपडपट्टी 
मध्ये स्थापत्य ववषयक कामाांच ेदरुूस्ती करणे 332256

प्रभाग क्र. ३७ लाांडवेाडी /बालाजीनगर 
झोपडपट्टी मध्ये स्थापत्य ववषयक कामाांच े
दरुूस्ती करणे 513047

प्रभाग क्र. 41 अांतगवत येणा-या झोपडपट्टयामध्ये 
स्थापत्य ववषयक कामाांची देखभाल व 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 559120
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प्रभाग क्र. ४२ मधील आांबेडकरनगर 
झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्य ववषयक कामाांची 
देखभाल व दरुूस्तीची काम ेकरणे. 300419

प्रभाग क्र. ४२ मधील भार्टनगर पुनववसन 
प्रकल्पाअांतगवत स्थापत्य ववषयक कामाांची 
देखभाल व दरुूस्तीची काम ेकरणे 437417

प्रभाग क्र. ६१ मधील  मह्तत्माफुलेनगरमध्ये 
ककरकोळ दरुूस्तीच ेकाम े
करणे.





624550

प्रभाग क्र. ६२ मधील सलबोरेवस्ती  
झोपडपट्टीमध्ये  ककरकोळ दरुूस्तीच ेकाम े
करणे.



740040

प्रभाग क्र. ६३ मधील झोपडपट्टीमध्ये ककरकोळ 
दरुूस्तीच ेकाम े
करणे.



484960

प्रभाग क्र. ८  आकुडी येथील दत्तनगर 
झोपडपट्तील येथे स्थापत्यववषयक कामाांची 
दरुूस्ती 
करणे


500000

प्रभाग क्र. ८ आकुडी येथील ववद्यानगर 
झोपडपट्तील येथे स्थापत्यववषयक कामाांची 
दरुूस्ती 
करणे


500000

प्रभाग क्र. ८ आकुडी येथील शांकरनगर 
झोपडपट्तील येथे स्थापत्यववषयक कामाांची 
दरुूस्ती 
करणे


575254

भोईरनगर झोपडपट्टीमधील स्थापत्यववषयक 
कामाांची दरुूस्ती 
करणे


298885

वप्रभाग क्र. ६४ मधील झोपडपट्टीक्षेत्रामध्ये 
ककरकोळ दरुूस्तीच ेकाम े
करणे.



810200

ववजयनगर झोपडपट्टीमधील स्थापत्यववषयक 
कामाांची दरुूस्ती 
करणे


287360

वॉडव  क्र. ५३  मधधल आण्णाभाऊसाठे नगर 
झोपडपट्टयामध्ये  नाल्याची  दरुूस्ती करणे व 
इतर अनुषांधगक काम े
करणे


476138



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र. २४ मधील सुदशवननगर 
झोपडपट्टीमधील स्थापत्यववषयक कामाांची 
दरुूस्ती 
करणे


238329

वॉडव क्र. २९ मधील झोपडपट्टीमध्ये अांतगवत 
स्थापत्य ववषयकामाांची दरुूस्ती करणे. 412451

वॉडव क्र. ५२ मधील काळाखडक 
झोपडपट्टीमधील स्थापत्यववषयक कामाांची 
दरुूस्ती 
करणे


492150

वॉडव क्र. ५३ मधील म्हातोबानगर 
झोपडपट्टीमधील स्थापत्यववषयक कामाांची 
दरुूस्ती 
करणे


386097

वॉडव क्र. ६ मोशी येथील सांजयगाांधी नगर 
झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्य ववषयक कामाची 
दरुस्ती करणे 323885

वॉडव क्र.३६ शाांतीनगर झोपडपट्टीमध्ये अांतगवत 
गर्टर व क्रॉक्र र्टची स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 251403

सांतोषनगर झोपडपट्टीमधील स्थापत्यववषयक 
कामाांची दरुूस्ती 
करणे


297145

स.ेन.२२ वाडव क्र.१२ बौध्दनगर वसाहत मध्ये 
स्थापत्य ववषयक कामाची दरुस्ती 
करणे
































659469

स.ेन.२२ वाडव क्र.१३  मध्ये गर्टर व काक्र ांर्ट 
ववषयक कामाची दरुस्ती 
करणे
























468724



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

स.ेन.२२ वाडव क्र.१३ अण्णाभाऊ साठे वसाहत 
मध्ये स्थापत्य ववषयक कामाची दरुस्ती 
करणे
























401413

ककरकोळ दरुस्ती देखभाल (महसुली) 
Total 21982935

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल

   वॉडव १० मध्ये  शरदनगर झोपडपट्टीमध्ये 
स्थापत्य ववषयक कामाची दरुस्ती करणे

399588

  वॉडव ११ मध्ये  क्लस्र्टर सांजयगाांधी नगर 
झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्य ववषयक कामाची 
दरुस्ती 
करणे
























486747

 प्रभाग क्र. ४२ मधील ननराधार नगर 
झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्य ववषयक कामाांची 
देखभाल व दरुूस्तीची काम ेकरणे 333143

 वॉडव क्र. 45 मधील सांजय गाांधीनगर 
झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्यववषयक कामाांची 
देखभाल व दरुूस्तीची काम ेकरणे 288162

	ड प्रभागातील झोपडपट्टी क्षेत्रामध्ये स्थापत्य 
ववषयक कामाांची दरुूस्ती करणे 252562

आनांदनगर झोपडपट्टीमध्ये ककरकोळ दरुूस्तीची 
कामे करणे 1300000

उद्योगनगर झोपडपट्टीत स्थापत्यववषयक 
सुधारणा व दरुूस्तीची काम ेकरणे. 11180

गणेशनगर झोपडपट्टीमध्ये ककरकोळ दरुूस्तीची 
कामे करणे 385894

गाांधीनगर झोपडपट्टीमध्ये ककरकोळ दरुूस्तीची 
कामे करणे 67176



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

गुरूदत्तनगर, वैशालीनगर, भारतमातानगर 
झोपडपट्टीमध्ये ककरकोळ दरुूस्तीची काम ेकरणे 58327

धचांचवड पररसरातील झोपडपट्टीक्षेत्रातील 
स्थापत्यववषयक सुववधाांची ककरकोळ दरुूस्ती 
करणे. 176456

दापोडी पररसरातील प्रभाग क्र  99  त े104  

झोपडपट्टय्ाांमधधल रस्त्याच ेहॉर्टमीक्स पद्धतीन े
डाांबरीकरण करणे. 



1143097

वप ांपरी धचांचवड म.न.पा. क्षेत्रामध्ये ववववध 
ठठकाणी रात्र ननवारे सुरू करणेकामी सांचलन 
व देखभालीची काम ेकरणे. 595314

प्रभाग क्र. २६ मधील महात्मा फुले नगर 
झोपडपट्यामधील स्थापत्य ववषयक कामाांची 
दरुूस्ती 
करणे


643073

प्रभाग क्र. ३६ मधील झोपडपट्टीक्षेत्रामध्ये 
स्थापत्यववषयक कामाांची देखभाल दरुूस्तीची 
कामे करणे. 139807

प्रभाग क्र. 8 मधील झोपडपट्टीमध्ये शौचालय 
बाांधणे  व इतर अनुषांगीक काम ेकरणे. 1000000

प्रभाग क्र. 8 मधील झोपडपट्टीमध्ये शौचालय 
बाांधणे  व इतर अनुषांगीक काम ेकरणे. 

(दत्तनगर - धोबीघार्ट येथे नस्त्रयाांसाठी २६ 
सीर्टसच ेशौचालय) 2375000

प्रभाग क्र. 8 मधील झोपडपट्टय्ाांमधील गर्टर, 

कॉक्र र्ट पेव्हीांग दरुूस्ती करणे व इतर 
अनुषांगीक काम ेकरणे. 748640

प्रभाग क्र. 8 मधील झोपडपट्टय्ामधील नाल्याची 
दरुूस्ती करणे व इतर अनुषांगीक कामे करणे. 403393

ब प्रभागातील झोपडपट्टीक्षेत्रामध्ये म.न.पा. 
इमारतीांची दरुूस्ती व स्थापत्यववषयक काम े
करणे. 1374104

बालाजीनगर झोपडपट्टीतील स्थापत्यववषयक 
कामाची दरुूस्ती करणे. 462053

बौद्धनगर झोपडपट्टीमध्ये ककरकोळ दरुूस्तीची 
कामे करणे 710368

भार्टनगर पुनववसन प्रकल्पाांतगवत ककरकोळ 
दरुूस्तीची काम ेकरणे 478470

म.न.पा. हद्दतील झोपडपट्टय्ाांमध्ये ठठकठठकाणी 
शौचालयाांमध्ये दरवाजे बसववणे 706095

महात्मा फुलेनगर झोपडपट्टीतील 
स्थापत्यववषयक कामाची दरुूस्ती करणे. 464902

मोशी सांजयगाांधीनगर झोपडपट्टीत 
स्थापत्यववषयक कामाची दरुूस्ती करणे. 494949

म्हातोबानगर झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्यववषयक 
सुववधाांची दरुूस्ती करणे. 185269

रमाबाईनगर व ननराधारनगर झोपडपट्टीमध्ये 
ककरकोळ दरुूस्तीची काम ेकरणे 572808

राजीवगाांधी नगर झोपडपट्टीमध्ये ककरकोळ 
दरुूस्तीची काम ेकरणे 734002

लाांडवेाडी झोपडपट्टीतील स्थापत्यववषयक 
कामाची दरुूस्ती करणे. 499428

वाकड येथील आण्णाभाऊसाठेनगर 
झोपडपट्टीमध्ये स्थापत्यववषयक सुववधाांची 
दरुूस्ती करणे. 237745

वाकड येथील काळाखडक झोपडपट्टीमध्ये 
स्थापत्यववषयक सुववधाांची दरुूस्ती करणे. 25861



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र.  10 मधील झोपडपट्टी क्षेत्रात 
स्थापत्यववषयक कामाची दरुूस्ती करणे. 554975

वॉडव क्र. 11 मधील स्थापत्यववषयक कामाची 
दरुूस्ती करणे. 381887

वॉडव क्र. 12 मधील स्थापत्यववषयक कामाची 
दरुूस्ती करणे. 376713

वॉडव क्र. 13 मधील स्थापत्यववषयक कामाची 
दरुूस्ती करणे. 384840

वॉडव क्र. 23 अांतगवत रस्त ेकामाची दरुूस्ती 
करणे. 241627

वॉडव क्र. 25 मधील अांतगवत स्थापत्यववषयक 
कामाची दरुूस्ती करणे. 123000

वॉडव क्र. 26 मधील महात्मा फुलेनगर झोपडपट्टी 
अांतगवत क्लस्र्टर F,G,H,I,J मधील 
स्थापत्यववषयक कामाची दरुूस्ती करणे. 541522

वॉडव क्र. 26 मधील लाांडवेाडी झोपडपट्टी अांतगवत 
स्थापत्यववषयक कामाची दरुूस्ती करणे. 9185

वॉडव क्र. 27 मधील गर्टर कॉक्र र्ट पेव्हीांग ब्लॉक 
कामाची दरुूस्ती करणे. 502815

वॉडव क्र. 29  मधील स्थापत्यववषयक कामाची 
दरुूस्ती करणे. 375717

वॉडव क्र. 39 मधील ववद्यानगर झोपडपट्टीमध्ये 
स्थापत्यववषयक देखभाल व दरुूस्ती करणे. 371909

वॉडव क्र. ६९ मधील झोपडपट्टीक्षेत्रामध्ये 
स्थापत्यववषयक कामाांची दरुूस्ती व इतर 
अनुषांगीक काम ेकरणे. 488713

वॉडव क्र. ६९ मधील झोपडपट्टीक्षेत्रामध्ये 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 58341

वॉडव क्र. 70 मधील झोपडपट्टीक्षेत्रामध्ये 
स्थापत्यववषयक कामाांची दरुूस्ती व इतर 
अनुषांगीक काम ेकरणे. 273943

वॉडव क्र. 71 मधील झोपडपट्टीक्षेत्रामध्ये 
स्थापत्यववषयक कामाांची दरुूस्ती व इतर 
अनुषांगीक काम ेकरणे. 349053

वॉडव क्र. ७१ मधील झोपडपट्टीक्षेत्रातील रस्त्याांच े
हॉर्टमीक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 140751

वॉडव क्र. 99,101,102,103,104 मधधल 
झोपडपट्टय्ाांमध्ये सांडास ब्लॉक, कॉक्र र्ट पेव्हॆग 
इ.ककरकोळ दरुूस्तीची काम ेकरणे 85832

सांजयगाांधीनगर झोपडपट्टीमध्ये ककरकोळ 
दरुूस्तीची काम ेकरणे 107179

स.े क्र. २२ येथील मनपा इमारतीच ेरांगरांगोर्टी 
करणे




299594

स.ेन.२२ वाडव क्र.१२ समसलांदनगर वसाहत मध्ये 
स्थापत्य ववषयक कामाची दरुस्ती 
करणे


























696897
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स.ेन.२२ वाडव क्र.१२ मुख्य रस्त्याच े व 
अांतगवत रस्त्याच ेबाजुने पेव्हीांग ब्लाक 
बसववणे व इतर अनुषधगांक काम े
करणे.























स.े क्र. २२ वॉडव क्र. १२ मुख्य रस्त्याच ेव 
अतांगवत रस्त्याच ेबाजुने पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे व इतर अनुषांधगक काम ेकरणे. 333938

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल Total 24452044

दसलत वस्ती योजना

प्रभाग क्र.२५ मधील आनांदनगर  
झोपडपट्टीतील शौचालय सांकुलामधील १२ 
ससट्सच ेजुने शौचालय पाडून त्या ठठकाणी 
मठहलाांसाठी दमुजली २६ ससट्सच ेशौचालय 
बाांधणे. 1415940

प्रभाग क्र.२५ मधील आनांदनगर  
झोपडपट्टीतील शौचालय सांकुलामधील १६ 
ससट्सच ेजुने शौचालय पाडून त्या ठठकाणी 
पुरूषाांसाठी दमुजली २६ ससट्सच ेशौचालय 
बाांधणे. 1345706

दसलत वस्ती योजना Total 2761646

मागासवधगवय कल्याणकारी योजना 
करणे.

प्रभाग क्र. 101मधील रतीलाल भगवानदास 
झोपडपट्टीमध्ये समाजमांठदर बाांधणे. 300760

प्रभाग क्र. 104 मध्ये FRP वाचनालय बाकड े
इत्यादी बसववणे व इतर अनुषांगीक काम े
करणे. 28008

वॉडव  क्र. ५२ मधधल अशोकनगर झोपडपट्टीत 
ठठकठठकाणी गर्टसव क्रॉक्र र्ट पेनव्हांग 
करणे.



434333

वॉडव क्र. 43 अजांठानगर येथे राठहलेल्या 
ठठकाणी मुख्य व अांतगवत जलननस्सारण 
नसलका र्टाकणे. 58272

मागासवधगवय कल्याणकारी योजना 
करणे. Total 821373

मागासवधगवय झोपडपट्टी वाससयाांसाठी 
पुनवसवन करणे

अ व क प्रभागातील नव्यान ेघोवषत होणा-या 
झोपडपट्टीमध्ये गर्टसव व क्रॉक्र र्ट  पेनव्हांग 
करणे










अ व क प्रभागातील नव्यान ेघोवषत होणा-या 
झोपडपट्टीमध्ये गर्टसव व क्रॉक्र र्ट  पेनव्हांग 
करणे






177291



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

स.ेक्र. २२ ननगडी येथे पुरक कामाचे (व्यापारी) 
गाळे बाांधणे. 























153376

स.ेक्र.२२ शाळा क्र २/१ येथे ९ वगव खोल्याची 
शाळा बाांधणे. 141725

मागासवधगवय झोपडपट्टी वाससयाांसाठी 
पुनवसवन करणे Total 472392

मागासवधगवय झोपडपट्टी वाससयाांसाठी 
सुधारणा करणे

दापोडी पररसरातील झोपडपट्टय्ामध्ये 
ठठकठठकाणी कॉक्र र्ट पेव्हीांग गर्टर व इतर 
स्थापत्यववषयक काम े
करणे.



437450

प्रभाग क्र 35 मोरवाडीमधील लालर्टोपीनगर 
झोपडपट्टीमध्ये दमुजली शौचालय बाांधणे 1446185

प्रभाग क्र. 34 गाांधीनगर झोपडपट्टीमध्ये 
पुरूषाांसाठी 26 ससट्सच ेदमुजली शौचालय 
बाांधणे. 685194

प्रभाग क्र. 34 गाांधीनगर झोपडपट्टीमध्ये 
मठहलाांसाठी 26 ससट्सच ेदमुजली शौचालय 
बाांधणे. 1445908

प्रभाग क्र. 88 मधील झोपडपट्टय्ामध्ये 
पुरूषाांसाठी 26 ससट्सच ेशौचालय बाांधणे. 2000250

प्रभाग क्र. 88 मधील झोपडपट्टय्ामध्ये 
मठहलाांसाठी 26 ससट्सच ेशौचालय बाांधणे. 1138747

प्रभाग क्र.४१ मधधल गाांधीनगर 
झोपडपट्टयामध्ये सुलभ शौचालयाजवळील जुने 
१४ शौचालय पाडून २६ 


ससट्सच ेदमुजली शौचालय 
बाांधणे.



1082378

स.ेनां. 22 मधकुर पवळे शाळा क्र. 2/1 येथे 
आभ्याससका बाांधणे 363626

मागासवधगवय झोपडपट्टी वाससयाांसाठी 
सुधारणा करणे Total 8599738

साववजननक आरोग्य
वॉडव क्र 37 मधधल झोपडपट्टय्ामध्ये उववरीत 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 787176

साववजननक आरोग्य Total 787176

मुख्यालय Total 69476259

झो. नन. पु. Total 69476259

दरुसांचार दरूसांचार दरुसांचार योजना
मनपाच ेपाणीपुरवठा ववभागाकररता वायरलेस 
यांत्रणा उभारणे 934939

वायरलेस यांत्रणा उभारणे, नुतणीकरण करणे व 
सांचार मांत्रालयाचा परवाना नुतणीकरण करणे. 364406

वववीध अनग्नशामक कें दे येथे वायरलेस यांत्रण 
उभारणे 928210

दरुसांचार योजना Total 2227555

देखभाल दरुस्ती
वायरलेस यांत्रणेची वावषवक तत्त्वावर देखभाल 
दरूस्ती करणे 365334

देखभाल दरुस्ती Total 365334

दरूसांचार Total 2592889

दरुसांचार Total 2592889



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

पयाववरण मुख्यालय
अ अांदाजपत्रक पयाववरण ववषयक 
कामे

कासारवाडी  (र्टप्पा  -1)  मैलाशुध्दीकरण  कें द्र 
 चालन  व  देखभाल  दरुस्ती  कररता  
करणे. 46571162

कासारवाडी 40 द.ल.सल. मैलाशुध्दीकरण कें द्र 
र्टप्पा 2 च ेचालन,देखभाल व  दरुस्ती 
करणे.फसलत :-मैलाशुध्दीकरण कें द्र र्टप्पा 2 च े
चालन,देखभाल व  दरुस्ती करणे. 1970969

धचांचवड  मैलाशुध्दीकरण  कें द्र  चालन  व  
देखभाल  दरुस्ती  कररता  करणे.  (भार्टनगर) 7979288

धचखली व आकुडी मैलाशुद्धीकरण के्द्र येथील 
स्लजची मोशी कचरा डपेोपयिंत वाहतुक करणे. 217148

वप.धच.म.न.पा शहरासाठी अत्याधनुनक नववन 
कत्तलखाना बाांधणे. 224720

वप.धच.म.न.पा. तील ‘क’ व ‘ड’ प्रभागातील  
मैलाशुध्दीकरण कें द्राांतील स्लजची मोशी कचरा 
डपेो पयिंत वाहतुक करणे. सन(१३-१४) 381397

वप ां.धच.मनपाच े अ  व  ब  प्रभागातील  
मैलाशुध्दीकरण  कें द्राांमधील  स्लजवाहतुक  
मोशी  कचरा  डपेो  पयिंत  करणे. 2999521

वप ां.धच.मनपाच े क  व  ड  प्रभागातील  
मैलाशुध्दीकरण  कें द्राांमधील  स्लजवाहतुक  
मोशी  कचरा  डपेो  पयिंत  करणे. 1197224

वप ां.धच.मनपातील  मैलाशुध्दीकरणकें द्राांच्या  
ससमासभांतीची  उांची  वाढवणे  व  अनुषाांधगक 
 स्थापत्य  ववषयक  काम े करणे. 686139

वप ांपरी धचांचवड शहरातील ववववध प्रकारच्या 
स्थळाांचा पयाववरणाच्या दृष्र्टीने एकानत्मक 
पयवर्टन ववकास आराखडा तयार करणे व 
त्याकामी वास्तुववशारद श्री.पी.के.दास याांना 
आककव रे्टक्र्ट कफ अदायगी 
बाबत....



साय्स पाकव  पररसरात ताराांगण 
उभारणे


1873153

मनपाच्या  मैला  शुध्दीकरण  कें द्रातील  
अांतगवत  रस्त्याांच े डाांबरीकरण  करणे 3667918

अ अांदाजपत्रक पयाववरण ववषयक 
कामे Total 67768639

क अांदाजपत्रक पयाववरण ववषयक 
कामे

वप ांपरी  रेल्व े पुलाखालील  कत्तलखा्यासाठी 
 असलेले  ई.र्टी.पी.  प्लॅ्र्ट  चालन,  देखभाल  
व  दरुस्ती  करणे 86680

मोशी कचरा डपेो येथे आराखड्यानुसार उववररत 
रस्त ेतयार करणे. 8854265

मोशी कचरा डपेो येथे आवश्यक तेथे काक्र र्ट 
रम्प करणे तसेच ज@ज@ज@ शडे बाांधणे. 892723

मोशी कचरा डपेो येथे ससमासभांनतच ेकाम करणे. 3788512

मोशी कचरा डपेोमधील डांवप ांग ग्राऊां डला 
शानस्त्रय पध्दतीन ेकॅवपांग करन लॅ्डस्केप 
गाडवन करणे(र्टप्पा २) 29774622

क अांदाजपत्रक पयाववरण ववषयक 
कामे Total 43396802

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती (महसुली)

मोशी  कचरा  डपेो  येथील  मेकॅननकल  
कां पोस्र्ट  प्लॅ्र्ट  चालन,  देखभाल  व  
दरुस्ती  करणे 42426655



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

मोशी कचरा डपेो येथे लॅण्डफ चे देखभाल 
दरुनस्त करणे 21237519.02

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती (महसुली) 
Total 63664174.02

देखभाल दरुस्तीची 
कामे(मैलाशुढ्ठदकरण कें दे्र)-(महसुली)

आकुडी  येथील  मैला  शुध्दीकरण  कें द्राचे  
देखभाल  व  दरुस्तीच े काम े करणे. 2500000

कासारवाडी ४० द.ल.सल.मैलाशुध्दीकरण कें ्द्र 
र्टप्पा-३ च ेचालन,देखभाल व दरुूस्ती करणे. 1800000

च-होली येथील २१ द.ल.सल. क्षमतेच्या 
मैलाशुध्दीकरण कें द्राची देखभाल व दरुूस्ती 
करणे. 1500000

धचांचवड  30  एम.एल.डी.  क्षमतेच े 
मैलाशुध्दीकरण  कें द्राचे  चालन,  देखभाल  व 
 दरुस्ती  करणे  चालववणे  व  देखभाल  
करणे.  (SBR) 1200002

धचखली  येथील  मैलाशुध्दीकरण  कें द्र  ााची 
 चालन,  देखभाल  व  दरुस्ती  करणे 3723516

दापोडी/साांगवी येथील २० द.ल.सल. क्षमतेच्या 
मैलाशुध्दीकरण कें द्राचे देखभाल व दरुूस्ती 
करणे. 1500000

वप ांपऴे ननलख मैला शुध्दीकरण कें द्रची 
देखभाल व दरुस्ती करणे. 1401000

रावेत येथे २० द्.ल.सल. मैलाशुधधकरन केद्र 
चालन ्देखभाल दरुनस्त करने 2220288

साांगवी  येथील  15  द.ल.सल.  क्षमतेच्या  
मैलाशुध्दीकरण  कें द्राचे  चालन,  देखभाल  व 
 दरुस्ती  करणे  (नवीन  काम) 2878886

देखभाल दरुस्तीची 
कामे(मैलाशुढ्ठदकरण कें दे्र)-(महसुली) 
Total 18723692

मुख्यालय Total 193553307

पयाववरण Total 193553307

पाणीपुरवठा WATER TREATMENT PLANT

क अांदाजपत्रक ककरकोळ दरुस्ती व 
देखभाल

जलशुद्धीकरण कें द्र स.े२३ र्टप्पा क्र.२ येथील 
कफल्र्टर बेडमधील वाळु बदलणे 2835438

जलशुद्धीकरण के्द्र स.े२३ ट्प्पा क्र. १ येथील 
कफल्र्टर बेड मधधल वाळु बदलणे 3047124

जलशुध्दीकरण स.ेक्र.२३ मधील ववववध 
युननर्टची याांर्त्रक पध्दतीन ेसाफ सफाई करणे 426238

सेक्र्टर क्र.23 ननगडी येधथल जलशुद्घीकरण 
कें द्रा अांतगवत र्टप्पा २, खाजगी करणान े
चालवणे.(२०१२-२०१३) 3253382

सेक्र्टर क्र.23 ननगडी येधथल जलशुद्घीकरण 
कें द्रातील क्लोररनेर्टसव व क्लोरीन हाउसची 
व्यापक देखभाल दरुूस्ती ची काम ेकरणे. 

(आयुष्यमान व कायवक्षमता वाढववणे) (२०१२-

२०१३).



381662

सेक्र्टर क्र.23 ननगडी येधथल जलशुद्धीकरण 
कें द्रातील सांप वेल ची व्यापक देखभाल 
दरुूस्ती ची काम ेकरणे 866785

क अांदाजपत्रक ककरकोळ दरुस्ती व 
देखभाल Total 10810629

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती शुध्द 
अशुध्द जलउपसा कें द्र स ेक्र. 23 

(पापु) (महसुली)

जलशुद्घीकरण कें द्र आवारात र्टप्पा क्र.४ साठी 
Recirculation Sump बाांधणे पांपीग यांत्रणेची 
उभारणी 
करणे.



1147352

जलशुद्धीकरण कें द्र स.े२३ र्टप्पा ४ चे 
ऑर्टोमेशन करणे 6223156

जलशुध्दीकरण स.ेक्र.२३ मधील ववववध 
इमारतीांना रांगकाम करणे. (सन २०१३-१४) 830988



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वप ांपरी धचांचवड शहरातील प्राधधकरण 
ववभागातील ववतरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा 
करणेसाठी हाड्रोमॉडसेलांग डडझाईन तयार करणे 
व तद् अनुषाांधगक काम ेकरणे. 3447069

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती शुध्द 
अशुध्द जलउपसा कें द्र स ेक्र. 23 

(पापु) (महसुली) Total 11648565

जलशुध्दीकरण कें द्र स.ेक्र.23 (पापु)
ननगडी सेक्र्टर क्र.23 जलशुद्धीकरण कें द्र येथील 
क्लेरीफायर मधधल गाळ काढणे.(२०१२-१३) 1694343

सेक्र्टर क्र.२३ ननगडी येधथल जलशुनध्दकरण 
केद्रावरील झालेल्या कामाांच ेभाववाढ र्बले 
अदा करणे. 878458

जलशुध्दीकरण कें द्र स.ेक्र.23 (पापु) 
Total 2572801

शुध्द अशुध्द जलउपसा कें द्र स ेक्र 
23 (ववद्युत)

अशुद्ध जल उपसा कें द्र ऱावेत येथील र्टप्पा २ 
अांतगवत ३.३ केव्ही क्षमतेच्या ब्रेकसवच े
रेट्रोकफठर्टांग करणे. 4731688

अशुद्ध जल उपसा कें द्र रावेत येथे र्टप्पा १ त े
४ अांतगवत एन आर व्ही व स्ल्यूस व्हाल्व 
बद्लणे. 2387800

जलशुदीकरण कें  स े23  रावेत व इतर पांपगहृ 
येथील ववद्युत जननत्र सांचाची उभारणी करणे. 

(शहरास ववना व्यत्याय  पाणी पुरवठा  होणे 
कामी.  ववकास काम ेकरन)े 1697515

जलशुद्धीकरण कें द्र स.े23 अांतगवत ववववध पांपीांग 
स्रे्टशन येथील सब स्रे्टशनच ेनुतनीकरण करणे 
त्याची क्षमता वाढववणे. 1433054

जलशुद्धीकरण कें द्र स.े23 येथील र्टप्पा क्र. 1 व 2 

मधील प्रकाशव्यवस्थेचे नुतननकरण करणे 
कामाांतगवत हायमास्र्ट बसववणे. 1249122

जशुके स.ेक्र.23 करीता प्राधीकरण नस्वचीांग 
स्रे्टशन त ेजशुके पयिंत भूसमगत केबल र्टाकणे 330647

म. न. पा. च्या ब व ड प्रभागाांतगवत येणाऱ्या 
पांप हाऊस मध्ये एपीएफसी पनेल बसववणॅ. 1690829

मनपाच्या पुनावळे पांप हाउस मध्ये  वाढीव 
क्षमतेची पांवप ांग मशीनरी बसववणे. 4412423

मनपाच्या ब व ड प्रभागाांतगवत येणाऱ्या पांप 
हाउस मध्ये एन.आर.व्ही. व स्लुस व्हाल्व व 
बसववणे. 1669698

शुध्द अशुध्द जलउपसा कें द्र स ेक्र 
23 (ववद्युत) Total 19602776

WATER TREATMENT PLANT Total 44634771

अ प्रभाग क अांदाजपत्रक ककरकोळ दरुूस्ती

जलक्षेत्र क्र. अ /१ ननगडी प्राधधकरण स.े २३ त े
२८ पररसरामध्ये पाणी पुरवठा ववषयक 
ककरकोळ दरुस्तीची काम ेकरणे (पाणी पुरवठा 
व्यवस्थेच्या देखभाल करण्यासाठी आवश्यक 
याचा फायदा सुमारे १२००० लोकाांना 
होईल.)



200286

जलक्षेत्र क्र. अ /८ ननगडी गावठाण, यमुनानगर 
पररसरामध्ये पाणी पुरवठा ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे (पाणी पुरवठा 
व्यवस्थेच्या देखभाल करण्यासाठी आवश्यक 
याचा फायदा सुमारे १०००० लोकाांना 
होईल.)



167570



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

रूपीनगर, र्त्रवेणीनगर, तळवडमेध्ये पाणीपुरवठा 
ववषयक ककरकोळ दरुूस्तीची काम ेकरणे. 183456

क अांदाजपत्रक ककरकोळ दरुूस्ती 
Total 551312

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल

अ प्रभागातील र्त्रवेणीनगर, कृष्णानगर 
पाण्याच्या र्टाक्यावरून पाणीपुरवठा 
व्यवस्थापन करणेकरीता मजूर पुरववणे. (सन 
२०१२-१३ साठी) 380927

जलक्षेत्र क्रां . अ।४ मोरेवस्ती, रामदासनगर, 

धचखली, कुदळवाडी पररसरामध्ये पाणीपुरवठा 
ववषयक ककरकोळ दरुूस्तीची काम ेकरणे. 220250

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल Total 601177

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल

 जलक्शते्र क्र. अ/५ 
जाधववाडड,शाहुनगर,फुलेनगर,नज. 

ब्लोक,पररसरामध्ये पाणणपुरवथा ववषयक 
ककरकोळ दरुनस्तधच काम ेकरणे, 134621

 जलक्शते्र क्र. अ/६ 
काळ्भोरनगर,मोहननगर,रामनगर,ववद्यानगर,परर
सरामध्ये पाणणपुरवथा ववषयक ककरकोळ 
दरुनस्तधच काम ेकरणे. 140000

.जलक्शते्र क्र. अ/९ कु्रश्नानगर  सधचन स.ेक्र. 

२० पररसरामध्ये पाणीपुरवथाववषयक ककरकोळ 
दरुनस्तधच काम ेकरन.े 257993

अ प्रभागात आवश्यक्तेनुसार धथकधथकानन 
बोरवेल्स घेन.े 515745

अ प्रभागानतल कुदळ्वाडी ,धचखसल,सांभाजीनगर 
,शाहुनगर,नत्ऱिवेणीनगर,काळ्भोरनगर, रामनगर , 

तळावड.े इ. भागात नववन वाल्व बसववन ेव 
वाल्व दरुनस्त करन.े 617991

अ प्रभागामध्ये आवश्यकतेनुसार ठठकठठकाणी 
बोअरवेल्स घेणे. 149132

कुदळवाडड सांप येथे व पांप दरुनस्तधच काम े
करणे 401722

जलक्शते्र क्र. अ/६ माधधल  मोहननगर, 

रामनगर , ववद्यानगर, इ.भागात आवश्यक 
ठठकानी पाईपलाइन र्टाकने. 998465

जलक्शते्र क्र. अ/९ मधधल कू्रशनानगर ,सधचन 
कोलनन,स.े क्र.२०,ई भागात आवश्यक ठठकाणण 
पाइपलाइन र्टाकने. 667061

जलक्षेत्र क्र. अ /२ स.े क्र. २२ ननगडी  
पररसरामध्ये पाणी पुरवठा ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे 


223393

जलक्षेत्र क्र. अ /७ आकुडी, धचांचवड स्रे्टशन 
पररसरात पाणी पुरवठा ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे (पाणी पुरवठा 
व्यवस्थेच्या देखभाल करण्यासाठी आवश्यक 
याचा फायदा सुमारे १०००० लोकाांना होईल.) 173836

जलक्षेत्र क्र.अ।४ कुदळेवाडी व धचखली  
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 255794

जल्क्सेत्र क्र.अ/५ मधधल जाधववाडी,शाहुनगर 
,कुद्लवाडड, फुलेनगर ,नज.ब्लाक ,पुनावनगर.इ. 

भागात आवश्यक ठीकानन पाईपलाईन 
र्टाकने.




1069102



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल  Total 5604855

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा योजना 
ननधी

  जलक्षेत्र क्रां . अ।४ मधील रूपीनगर, 

र्त्रवेणीनगर व तळवड ेभागात आवश्यक त्या 
ठठकाणी पाईपलाईन र्टाकणे. 1276934

जलक्षेत्र क्र. अ/१ मधधल स.ेक्र. २३ त े२५ 
भागातील नव्यान ेववकससत होणा-या 
इमारतीसाठी पाईपलाईन र्टाकणे. 



2322736

जलक्षेत्र क्र. अ/१ मधधल स.ेक्र. २६ त े२८ 
भागातील नव्यान ेववकससत होणा-या 
इमारतीसाठी पाईपलाईन र्टाकणे. 



2469846

जलक्षेत्र क्र. अ/७ मधधल आकुडी भागातील 
नव्याने ववकससत होणा-या इमारतीसाठी 
पाईपलाईन र्टाकणे. 



1223357

जलक्षेत्र क्र. अ/७ मधधल तुळजाई वस्ती 
भागातील नव्यान ेववकससत होणा-या 
इमारतीसाठी पाईपलाईन र्टाकणे. 



1682345

जलक्षेत्र क्र. अ/८ मधधल ननगडी गावठाण 
भागातील नव्यान ेववकससत होणा-या 
इमारतीसाठी पाईपलाईन र्टाकणे. 



1196251

जलक्षेत्र क्र. अ/८ मधधल यमुनानगर भागातील 
नव्याने ववकससत होणा-या इमारतीसाठी 
पाईपलाईन र्टाकणे. 



1019776

जलक्षेत्र क्रां . अ।४ मधील मोरेवस्ती 
रामदासनगर धचखली व कुदळवाडी भागात 
आवश्यक ठठकाणी पाईपलाईन र्टाकणे. 1838804

स.ेक्र.२३ जलशुध्दीकरण कें द्र त ेवप ांपरी धचांचवड 
पॉसलरे्टनक्नक पयिंत ३०० सम.सम. व्यासाची 
पाईप लाईन र्टाकणे. 2973028

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा योजना 
ननधी Total 16003077

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली)

अ प्रभाग कायवक्षेत्रामध्ये पाणीपुरवठा लाईन 
र्टाकणेसाठी करण्यात आलेले ट्रेंचसे पेव्हीांग 
ब्लॉक ककां वा खडीमरम व बी.बी.एम.पध्दतीन े
डाांबरीकरण कऱुन बुजववणे. (२०१३-१४) 255036

जलक्षेत्र क्र. अ ३ रूपीनगर, तळवड,े र्त्रवेणीनगर 
 पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 287164

जलक्षेत्र क्र.अ/१ मध्ये ननगडी, प्राधधकरण 
स.ेक्र.२३ त े२५ पररसरामध्ये पाणीपुरवठा 
ववषयक ककरकोळ दरुूस्तीची काम ेकरणे. 

(२०१३-१४) 385000

जलक्षेत्र क्र.अ/१ मध्ये ननगडी, प्राधधकरण 
स.ेक्र.२६ त े२८ पररसरामध्ये पाणीपुरवठा 
ववषयक ककरकोळ दरुूस्तीची काम ेकरणे. 

(२०१३-१४) 377577

जलक्षेत्र क्र.अ/५ फुलेनगर जीब्लॉक 
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 344838

जलक्षेत्र क्र.अ/६ रामनगर, ववद्यानगर 
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ 
दरुूस्तीची काम ेकरणे.  (२०१३-१४) 265000



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

जलक्षेत्र  क्र.अ/७, आकुडी पररसरामध्ये 
पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ दरुूस्तीची काम े
करणे. (सन २०१३-

१४)





267875

जलक्षेत्र  क्र.अ/७, पाढांरकरनगर धचांचवड 
स्रे्टशन पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववषयक 
ककरकोळ दरुूस्तीची काम ेकरणे. (सन २०१३-१४) 211887

जलक्षेत्र क्र.अ।२ ननगडी पररसरामध्ये 
पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ दरुस्तीची काम े
करणे. 321756

जलक्षेत्र क्र.अ।२ स.ेक्र.२२.पररसरामध्ये 
पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ दरुस्तीची काम े
करणे. 281422

जलक्षेत्र क्र.अ।५ जाधववाडी,शाहुनगर  
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 399549

जलक्षेत्र क्र.अ।८ ननगडी गाांवठाण,यमुनानगर 
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 410000

जलक्षेत्र क्र.अ।९ कृष्णानगर,स.ेक्र.२०  
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 245681

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/२ अांतगवत 
पाणीपुरवठा ववषयक कामाची देखभाल दरुस्ती 
करणे. 332808

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली) Total 4385593

अ प्रभाग Total 27146014

अ मुख्यालय
क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल

अ पभागातील जलक्षेत्र क.अ/७ मधील आकुडी 
गावठाण, ववठ्ठलवाडी, तुळजाईवस्ती इ.भागात 
व्हाल्व साठी चेंबर बाांधणे व ककरकोळ 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 498414

अ प्रभागात  आकुडी  व  ननगडी   
ववभागातील  पाण्याच्या  र्टाक चे  व 
आवारातील  देखभाल  दरुस्तीची   काम े 
करणे . 1460562

अ प्रभागातील ननगडी प्राधधकरण,आकुडी  
भागातील उांच पाण्याच्या र्टाक्यावरन 
पाणीपुरवठा व्यवस्थापन करणेकररता मजूर 
कमवचारी पुरववणे. ( वषव २०१२-

१३).



1577602

जलक्षेत्र क्र.अ।२,अ।३,अ।४,अ।५,अ।६ व अ।९ 
पररसरातील स्थापत्य ववषयक कामे करणे. 864104

सेक्र्टर क्र.23 ननगडी येधथल जलशुद्घीकरण 
कें द्रा अांतगवत र्टप्पा ३ खाजगी करणान े
चालवणे.(२०१२-२०१३) 1418383

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल Total 5819065

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा योजना 
ननधी

अ प्रभागातील जलक्षेत्र  क्र.अ/७ मध्ये आकुडी 
गावठाण दत्तवाडी, ववठ्ठलवाडी इ.भागात 
सुधारणा करणेसाठी ठठकठठकाणी पाईप लाईन 
र्टाकणे, जोड करणे, व्हॉल्व्ह बसववणे व 
ककरकोळ दरुूस्तीची काम ेकरणे. 876756

अ प्रभागातील जलक्षेत्र  क्र.अ/७ मध्ये 
काळभोरनगर, धचांचवड स्रे्टशन, तुळजाई वस्ती  
इ.भागात सुधारणा करणेसाठी ठठकठठकाणी 
पाईप लाईन र्टाकणे, जोड करणे, व्हॉल्व्ह 
बसववणे व ककरकोळ दरुूस्तीची कामे करणे. 625560
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अ प्रभागातील जलक्षेत्र क्र.अ।१ मध्ये ननगडी 
प्रधधकरण,आकुडी इ भागात ठठकठठकाणी 
व्हॉलव्हला चेंबर बाांधणे व ककरकोळ दरुस्तीची 
कामे करणे. 1582144

अ प्रभागातील जलक्षेत्र क्र.अ।८ मधील  
ननगडी गाांवठाण इ.भागात सुधारणा करणेसाठी 
ठठकठठकाणी पाईप लाईन र्टाकणे व जोड 
करणे,व्हॉलव्ह बसववणे व ककरकोळ दरुस्तीची 
कामे करणे. 375336

अ प्रभागातील जलक्षेत्र क्र.अ।८ मधील 
यमुनानगर इ.भागात सुधारणा करणेसाठी 
ठठकठठकाणी पाईप लाईन र्टाकणे व जोड 
करणे,व्हॉलव्ह बसववणे व ककरकोळ दरुस्तीची 
कामे करणे. 550101

अ प्रभागातील 
प्राधधकरण,यमुनानगर,ननगडी,आकुडी इ. भागात 
नवीन व्हॉव्ल्ह बसववणे व व्हॉव्ल्ह दरुस्ती 
करणे.



409566

एस-१ सांप त ेस ेक्र १० पयिंत एम एस गुरत्व 
नसलका पुरववणे उतरववणे जोडणी करणे 
चाचणी देणे व कायव न्वत करणे आणण एस 
२ सांप जवळ १ द.ल. सल. क्षमतेच्या व स ेक्र 
१० येथे ३ द.ल. सल क्षमतेच्या सांप पांप घराच े
सांकल्पन करणे बाांधणे चाचणी देणे 
कायावन्वत करणे या कामाअांत 7983382

जलक्षेत्र क्र.  अ / ३ मधधल तळवड ेगावठाण 
भागात पाणीपुरवठा सुधारणा करणे साठी 
पाईपलाईन र्टाकणे. 165000

जलक्षेत्र क्र. अ / ३ मधधल रपीनगर भागात 
पाणी -पुरवठा सुधारणा करणे साठी पाईप 
लाईन 
र्टाकणे.



151363

जलक्षेत्र क्र. अ/१ मधधल ननगडी प्राधधकरण  
भागात समान पाणी ववतरण करणेसाठी 
आवश्यक काम े
करणे


146669

जलक्षेत्र क्र. अ/६ मधधल  मोहननगर  भागात 
पाणीपुरवठा सुधारणा करणे साठी पाईपलाईन 
र्टाकणे.



583132

जलक्षेत्र क्र. अ/७ मधधल आकुडी गावठाण इ. 

भागात पाणी -पुरवठा सुधारणा करणे साठी 
पाईप लाईन 
र्टाकणे.



2315172

जलक्षेत्र क्र. अ/८ मधधल  ननगडी गावठाण 
भागात पाणीपुरवठा सुधारणा करणे साठी 
पाईपलाईन 
र्टाकणे.



960019

जलक्षेत्र क्र. अ/८ मधधल  ननगडी भागात 
पाणीपुरवठा सुधारणा करणे साठी पाईपलाईन 
र्टाकणे व ववतरण करणेसाठी आवश्यक काम े
करणे.



121027



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

जलक्षेत्र क्र. अ/८ मधधल यमुनानगर भागात 
समान पाणी ववतरण करणेसाठी आवश्यक 
कामे 
करणे


877970

जलक्षेत्र क्र. अ/९ मधील सधचन स.ेक्र.२० इ. 

भागात पाणीपुरवठा सुधारणा करणे साठी 
पाईपलाईन र्टाकणे. 186588

जलक्षेत्र क्र. अ।५ मधील जाधववाडी व 
कुदळवाडी पररसरात पाणीपुरवठा सुधारणा 
कतरणेकामी पाईपलाईन र्टाकणे व ककरकोळ 
दरुस्तीची काने करणे. 751717

जलक्षेत्र क्र.अ/१ मध्ये ननगडी, प्राधधकरण 
इ.भागात सुधारणा करणेसाठी ठठकठठकाणी 
पाईप लाईन र्टाकणे, जोड करणे, व्हॉल्व्ह 
बसववणे व ककरकोळ दरुूस्तीची कामे करणे. 976878

जलक्षेत्र क्र.अ/५ मध्ये कुदळवाडी, हारगुड े
वस्ती, कोयनानगर, सुदशवननगर देहु आळांदी 
रोड पररसर इ. भागात सुधारणा करणेसाठी 
ठठकठठकाणी पाईप लाईन र्टाकणे जोड करणे 
व्हॉल्व बसववणे. व ककरकोळ दरुूस्तीची काम े
करणे. 1028356

जलक्षेत्र क्र.अ/५ शाहुनगर, सांभाजीनगर, 

सशवतेजनगर, पुणावनगर, इ.भागात सुधारणा 
करणेसाठी ठठकठठकाणी पाईप लाईन र्टाकणे, 

जोड करणे, व्हॉल्व बसववणे व ककरकोळ 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 803470

जलक्षेत्र क्र.अ/७ मधधल आकुडी  भागात 
समान पाणी ववतरण करणेसाठी आवश्यक 
कामे 
करणे


185942

जलक्षेत्र क्र.अ।४ प्रभाग ३ मधील 
सोनवणेवस्ती,रामदासनगर,देहु-आळांदी रोड 
पररसर,पार्टीलनगर इ.भागात सुधारणा 
करणेसाठी ठठकठठकाणी पाईप लाईन 
र्टाकणे,जोड करणे,व्हॉसव्ह बसववणे व 
ककरकोळ दरुस्तीची काम ेकरणे. 884066

जलक्षेत्र क्र.अ।५  मध्ये धचखली येथे मोरेवस्ती, 
पार्टीलनगर पररसरामध्ये समान पाणीपुरवठा 
सुधारणा करणेसाठी पाईपलाईन र्टाकणे. 997522

जलक्षेत्र क्र.अ।५ मधील सोनवणे वस्ती व 
शलेार वस्ती पररसरात पाईपलाईन र्टाकणे. 989135

जलक्षेत्र क्र.अ।८  
यमुनानगर,साईनाथनगर,लक्ष्मीनगर व ननगडी 
गाांवठाण इ.भागात सुधारणा करणेसाठी 
ठठकठठकाणी पाईप लाईन र्टाकणे व जोड 
करणे,व्हॉलव्ह बसववणे व ककरकोळ दरुस्तीची 
कामे करणे. 532348

जलक्षेत्र क्र.बी/२ पररसरतील पवना नदीतील 
गाळ काढणे. 1000000

ननगडी प्राधधकरण भागात पाणीपुरवठा ववतरण 
व्यवस्थेत सुधारणा करणे व ककरकोळ 
दरुस्तीची काम े
करणे


187663
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यमुनानगर भागात पाणीपुरवठा ववतरण 
व्यवस्थेत सुधारणा करणे व ककरकोळ 
दरुूस्तीची काम े
करणे.



532649

स.ेक. 20 मधील पाण्याच्या नवीन र्टाक्याांना 
कां पाऊां ड वॉल बाांधणेू व इतर स्थापत्य 
स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे 972310

स.ेक्र.२५ भेळचौक त ेस.ेक्र.२७ अ त ेस.ेक्र.२८ 
रेल्व ेउड्डाणपुल दरम्यान पयिंत ३०० सम.सम. 

व्यासाची पाईप लाईन र्टाकणे. 2702240

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा योजना 
ननधी Total 30454081

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी

अ प्रभागातील गर्ट क्र. 1253 व 930 येथील 
पांपीांग स्रे्टशन मधील सुधारणा ववषयक काम े
करणे. 847415

आकुडी  व धचांचवड  मलशुध्दीकरण 
कें द्रअतांगवत प्रभाग क्र. १४ व १७  प्राधधकरण 
पररसरात राठहलेल्या ठठकाणी भुयारी गर्टर 
नसलका र्टाकणे. 313140

आकुडी मलशुध्दीकरण कें द्र अांतगवत 
यमुनानगर व प्रभाग क्र. ११,१२,१३ ननगडी येथे 
भुयारी गर्टर नसलका र्टाकणे. 786143

आकुडी मलशुध्दीकरण कें द्रअांतगवत प्रभाग क्र 
१२,१३ व उववररत ठठकाणी मुख्य ड्रनेेज लाईन 
र्टाकणे. 439496

आकुडी मलशुध्दीकरण कें द्रअतांगवत प्रभाग क्र. 

१५ मध्ये भुयारी गर्टर नसलका र्टाकणे.. 927929

आकुडी मलशुध्दीकरण कें द्रअतांगवत प्रभाग क्र. 

१६ मध्ये भुयारी गर्टर नसलका र्टाकणे.. 1146192

आकुडी मैलाशुध्दीकरण प्रकल्पा अांतगवत 
प्रभाग क्र. १० मध्ये आवश्यकतेनुसार 
जलननिःसारण नसलका र्टाकणे. 560164

आकुडी येथील कुक  नाल्या मधनु मुख्य 
जलननिःसारण नसलका र्टाकणे. (आकुडी ए.पी.पी. 
पासुन ननगडी पयिंत) 1549796

च-होली  मलशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत प्रभाग क्र. 

३ मधील पार्टील नगर धमवराजनगर पररसरात 
भुयारी गर्टर नसलका र्टाकणे. 1344589

च-होली  मलशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत बगवस्ती 
सोनवणे वस्ती शलेारवस्ती रामदासनगर 
राठहलेल्या ठठकाणी भुयारी गर्टर नसलका र्टाकणे. 1400000

च-होली मलशुद्धीकरण कें द्रातगवत गणेशनगर 
धचखली पार्टीलनगर बगवस्ती सोनवणे वस्ती 
मोरेवस्ती परीसरात ड्रनेेज लाईन र्टाकणे. 2098356

च-होली मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत प्रभाग क्र. ३ 
व ५ जाधववाडी कुदळवाडी येथे व देहू आांळदी 
रोड इांद्रायणी नदी लगत भागात आवश्यकत े
नुसार ड्रनेेज लाईन र्टाकणे. 489245

च-होली व धचखली मलशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत 
प्रभाग क्र. २ व ३ मोरेवस्ती व धचखली 
पररसरात राठहलेल्या ठठकाणी भुयारी गर्टर 
नसलका र्टाकणे. 841774

धचांचवड मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत  प्रभाग क्र. 

२६ मोहननगर काळभोरनगर येथे अ्सारी 
वजनकार्टा त ेतपस्वी कां पाऊड पयिंत मुख्य 
ड्रनेेज लाईन र्टाकणे 1444384

धचांचवड मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत प्रभाग क्र. 

२६  मोहननगर काळभोरनगर येथे आवश्यकत े
नुसार ड्रनेेज लाईन र्टाकणे. 566551
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धचांचवड मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत प्रभाग क्र. ९ 
सांभाजीनगर शाहूनगर, अजांठानगर, येथे 
आवश्यकत ेनुसार ड्रनेेज लाईन र्टाकणे. 965258

धचांचवड मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत ववद्यानगर 
येथे आवश्यकत ेनुसार ड्रनेेज लाईन र्टाकणे. 1000000

धचांचवड मलशुध्दीकरण कें द्रातगवत मोहननगर 
काळभोरनगर व अ प्रभाग पररसरात अांतगवत 
ड्रनेेज लाईन र्टाकणे. 200000

धचांचवड मलशुध्दीकरम कें द्रातगवत येथे 
अडवानी ऑसलवकॉन कां पनी त ेहॉरे्टल भोला 
पयिंत नाल्यामधनू मुख्य जलननिःसारण नसलका 
र्टाकणे. 851450

धचांचवड मैलाशुध्दीकरण प्रकल्पा अांतगवत 
प्रभाग क्र. १० मध्ये अजांठानगर व पररसरात 
आवश्यक त ेनुसार जलननिःसारण नसलका 
र्टाकणे. 1102610

धचखली मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत प्रभाग क्र ५ 
जाधववाडी कुदळवाडी येथे कुदळवाडी हरगुड े
वस्ती येथे राठहलेल्या ठठकाणी ड्रनेेज लाईन 
र्टाकणे. 1454827

धचखली मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत प्रभाग क्र. ४ 
कृष्णानगर , शदरनगर नेवाळेवस्ती, 
हरगुडवेस्ती येथे आवश्यकत ेनुसार ड्रनेेज 
लाईन र्टाकणे. 1206260

धचखली मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत प्रभाग क्र. ४ 
सशवतेजनगर, पुणावनगर  स.ेक्र. १८ साठी 
आवश्यकत ेनुसार ड्रनेेज लाईन र्टाकणे. 612336

धचखली मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत प्रभाग क्र. ५ 
जाधववाडी कुदळवाडी येथे नेवाळे वस्ती येथे 
राठहलेल्या ठठकाणी ड्रनेेज लाईन र्टाकणे. 268831

धचखली मलशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत तळवड े
गावठाण पररसरात सोनवणे वस्ती जोतीबा 
मांदीर पररसर येथे ड्रनेेज लाईन र्टाकणे. 1392093

धचखली मलशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत रूपीनगर, 

र्त्रवेणीनगर, मोरेवस्ती, ताम्हणेवस्ती, मध्ये 
आवश्यकत ेनुसार ड्रनेेज लाईन र्टाकणे. 794305

धचखली मैलाशुध्दीकरण अांतगवत प्रभाग क्र. २ 
मध्ये ठठकठठकाणी भुयारी गर्टर नसलका र्टाकणे. 747158

नेवाळे वस्ती येधथल पांपीग स्रे्टशन शजेारी 
वॉचमन क्वॉर्टवर बाांधणे, व स्थापत्य ववषयक 
कामे करणे. 967454

मोहननगर येथील णखवसरा याांच ेशतेीतील 
ननयोनजत डी.पी. मधनु रामनगर ववद्यानगर 
साठी मुख्य जलननिःसारण नसलका र्टाकणे. 53386

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी Total 26371142

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली)

अ प्रभागातील धचखली ववभागातील ववद्युत 
पांप व अनाधधकृत नळजोड तोडण्यासाठी 


       मजुरासह वाहन पुरववणे ( अ 
प्रभागातील सवव 
र्टाक्या).


799116

अ प्रभागातील जलक्षेत्र अ/७ मध्ये 
काळभोरनगर व रामनगर इ.भागात सुधारणा 
करणेसाठी ठठकठठकाणी पाईप लाईन र्टाकणे 
जोड करणे व्हाल्व्ह बसववणे व ककरकोळ 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 441608
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अ प्रभागातील 
तळवड,ेधचखली,धचांचवड,आकुडी,स.ेक्र.२२ 
पररसरातील पाणीपुरवठा दरुस्ती व सुधारणा 
सांबांधधत स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 669426

अ प्रभागातील पाण्याच्या र्टाक ांचे शास्त्रीय 
पध्दतीन ेसाफसफाई करणे. 700000

जलक्षेत्र  क्र.अ/१, अ/७, अ/८ पररसरातील 
पाण्याच्या र्टाक ची व आवारातील इतर 
आकनस्मक स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 1165817

जलशुध्दीकरण कें द्र र्टप्पा क्र.१, २ व ३ च ेसांप 
एकमेकाांना जोडणे. 1400000

जलशुध्दीकरण कें द्र स.े२३ येथे अांतगवत बैठक 
व्यवस्था करणे बाबत. 991967

जलशुध्दीकरण कें द्र स.ेक्र.२३ येथील ननयोजीत 
वाढीव क्षमतेच्या सब स्रे्टशन कररता नस्वच 
रम बाांधणे व इतर स्थापत्य ववषयक काम े
करणे 2238465

जलशुध्दीकरण स.ेक्र.२३ पुअर वॉर्टर सांप येथे 
पाण्यातील घातक रसायन े(Toxicity Analysis) 

तपासण्यासाठीची यांत्रणा पुरववणे, बसववणे 
कायावनव्नत करून चाचणी घेणे. 52420

जलशुध्दीकरण स.ेक्र.२३ मधील पी.ए.सी. च्या 
र्टाक्याांना सुरक्षक्षत आवरण करन घेणे. (सन 
२०१३-१४) व तदअनुषांधगक काम ेकरणे. 395713

ननगडी गाांवठाण, साईनाथनगर व लक्ष्मीनगर  
व पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 467578

पेठ क्र.23 ननगडी येधथल जलशुद्घीकरण 
कें द्राचे याांर्त्रक  व ताांर्त्रक  ववषयक देखभाल 
दरुूस्ती करणे. (ननयसमत ननगा व कामकाज 
सुरसळत राहण्यासाठी) (२०१२-१३) 2201616

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/१ अांतगवत 
पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेतील सलकेजेस 
काढणे व देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 496776

स.े२३ जलशुद्धीकरण येथील र्टप्पा क्र.१, २, ३ व 
४ ची ककरकोळ देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 

(सन २०१३-१४) 1294104

स.ेक्र. २३ जलशुध्दीकरण कें द्रातील 
प्रयोगशाळेमध्ये तसेच शहरामध्ये प्रत्यक्ष 
जागेवर पाणी नमुन ेतपासणी यांत्रणा पुरववणे. 655794

स.ेक्र.२२,ननगडी ओर्टा नस्कम इ.पररसरामध्ये 
पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ दरुस्तीची काम े
करणे. 541445

सेक्र्टर क्र.23 ननगडी येधथल जलशुद्घीकरण 
कें द्रा अांतगवत र्टप्पा ४ खाजगी करणान े
चालवणे.(२०१२-२०१३) 3191363

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली) Total 17703208

अ मुख्यालय Total 80347496

इ मुख्यालय
क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा योजना 
ननधी

क प्रभागात नव्यान ेपुणव होणा-या पाण्याच्या 
उांच र्टाक्याांच्या सुरक्षेच्या दृष्र्टीने सीमासभांत, 

वॉचमन क्वॉर्टवर बाांधणे व स्थापत्य ववषयक 
कामे करणे. 1351137

क प्रभागातील भोसरी उपववभागात र्टॅंकर द्वारे 
पाणी पुरवठा करणे. 176444

जलक्षेत्र क्र. १ मधील प्रभाग क्र. ६ डुडळगाव 
गर्ट नां ५९ त े७३ , १८ मी डी. पी. रस्त्याच्या 
कडनेे व इतर ठठकाणी डी आय जलववतरण 
नसलका र्टाकणे 1442849



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

जलक्षेत्र क्र. १ मधील प्रभाग क्र. ६ मोशी 
बोऱ्हाडवेाडी मध्ये  १८ मी डी. पी. रस्त्याच्या 
कडनेे व उववरीत ठठकाणी डी आय जलववतरण 
नसलका र्टाकणे 1942589

जलक्षेत्र क्र. १ मधील प्रभाग क्र. ६ मोशी 
बोऱ्हाडवेाडी येथील ववतरण व्यवस्था मजबुत 
करणेसाठी व इतर ठठकाणी डी आय 
पाईपलाईन र्टाकणे 3551647

जलक्षेत्र क्र. १ मधील प्रभाग क्र. ६ येथील 
मोशी जाधववाडी हद्दीलगतचा २४ मी. डी. पी. 
रस्त्याच्या कडनेे व उववरीत ठठकाणी डी आय 
जलववतरण नसलका र्टाकणे 8000000

जलक्षेत्र क्र. क/१ मधे उववरीत ठठकाणी 
पाणीपुरवठ्यासाठी डीआई पाईपलाईन र्टाकणे. 

(१२-१३) 2626583

जलक्षेत्र क्र. क/३ मधे उववरीत ठठकाणी 
पाणीपुरवठ्यासाठी डीआई पाईपलाईन र्टाकणे. 

(१२-१३) 2910411

जलक्षेत्र क्र. क/७ वडमुखवाडी मध्ये ठदघी 
मेग्झीन येथे उववरीत भागामध्ये व इतर 
ठीकाणी डी.आय.ववतरण नसलका पुरववणे व 
र्टाकणे.(ठदघी मॅगणझन र्टाक ) 227951

जलक्षेत्र क्र.५ मध्ये पाणीपुरवठा देखभाल 
दरुस्तीची काम ेकरणे 194764

जलक्षेत्र क्र.५ मध्ये पाणीपुरवठा ववतरण 
नसलका पुरववणे व र्टाकणे(१३-१४) 426143

जलक्षेत्र क्र.८ मध्ये पाणीपुरवठा ववतरण 
नसलका पुरववणे व र्टाकणे(१३-१४) 516536

जलक्षेत्र क्र.क्र.४ वॉडव क्र.३४ गव्हाणे वस्ती 
सशतल बाग  पररसरात डड.आय.पाईपलाईन 
र्टाकणे. 500000

जलक्षेत्र क्र.क्र.४ वॉडव क्र.३६ लाांडवेाडी,पररसरात 
ठठकठठकाणी डड.आय. पाईप लाईन र्टाकणे. 500000

प्रभाग क्र ६४ बोपखेल या भागात पाणीपुरवठा 
देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे 200000

प्राधधकरण सेक्र्टर क्र.१२ मधील जलकुभाांवरण 
ववतरण होणा-या भागात डड.आय.पाईपलाईन 
र्टाकणे. 394768

मोशी ,देहुरस्ता येथे नव्यान ेववकससत होणा-
या भागात डड.आय.पाईपलाईन र्टाकणे. 426909

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा योजना 
ननधी Total 25388731

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी

ठदघी येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा होणा-या 
भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दरुस्ती 
ववषयक काम ेकरणे.(१२-१३) 146646

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी Total 146646

पाणीपुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली)

क प्रभागातील भोसरी उपववभागातील 
र्टाक्याांवरन पाणीपुरवठा करण्यासाठी मजुर 
पुरववणे (२०१३-१४) 2751168

क प्रभागातील भोसरी भागातील 
जलवाठह्यावरील नादरुस्त झालेले व्हॉल्व 
बदलणे व ववतरण व्यवस्थेची देखभाल व 
दरुस्ती करणे. 2071922

जलक्षेत्र क्र.१ व २ मध्ये पाणीपुरवठा होणा-या 
भागात दरुस्ती ववषयक काम ेकरणे 303733

जलक्षेत्र क्र.५ मध्ये पाणीपुरवठा ववषयक 
दरुस्तीची काम ेकरणे 400000

जलक्षेत्र क्र.७ व जलक्षेत्र क्र.६ च्या कारे्टवस्ती 
भागात पाणीपुरवठा दरुस्तीची कामे करणे 261274
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जलक्षेत्र क्र.क्र.३ गुरववहार,लाांडनेगर,स.ेक्र.१ चा 
भाग धावडे वस्ती,सद्गुगुरनगर,देवकर वस्ती, 
चक्रपाणी वसाहत,अक्षयनगर,शास्त्री चौक 
पररसर हुतात्मा चौक पररसर ,महाराष्ट्र चौक 
पररसर,इत्यादी पररसरात पाणीपुरवठा ववषयक 
दरुस्तीची काम ेकरणे 513456

जलक्षेत्र क्र.ड/९ वप ांपळे सौदागर पररसरामध्ये 
पाणीपुरवठा ववषयक देखभाल दरुूस्तीची काम े
करणे. 568033

पाणीपुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली) Total 6869586

इ मुख्यालय Total 32404963

क प्रभाग
क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल

 प्रभाग क्र.६ बो-हाडवेाडी येथील र्टाक द्वारे 
पाणीपुरवठा होणा-या भागातील पाणीपुरवठा 
देखभाल व दरुस्ती ववषयक काम ेकरणे. 199059

 वाद्दव क्र २२  ला्दे्दवाद्दी येथे  पाणीपुरवर्टा 
ववशयक  कामाची ककरकोळ देखभाल व 
दरुस्ती  करणॅ-





89814

 वाद्दवप ्क्र २३ गुल्वेवस्ती येथे पाणीपुरवर्टा 
ववशयक कामाची ककरकोळ देख्भाल व दरुस्ती 
 करणॅ-







55192

WD - 4 येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा होणा-या 
भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दरुस्ती 
ववषयक काम ेकरणे.(१२-१३) 96708

WD-4 येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा होणा-या 
भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दरुस्ती 
ववषयक काम ेकरणे. 199588

इांद्रायणीनगर येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा 
होणा-या भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व 
दरुस्ती ववषयक काम ेकरणे.(१२-१३) 163399

क प्रभाग नेहरनगर, भोसरी, कासारवाडी इ. 

भागात आवश्यकतेनुसार खाजगी रँ्टकरद्वारे 
पाणीपुरवठा करणे. (१२-१३) 146398

क प्रभागात ठठकठठकाणी असलेल्या 
बोअरवेलची दरुूस्ती करणे (2012-13) 149638

चहोली येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा होणा-या 
भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दरुस्ती 
ववषयक काम ेकरणे.( 137444

जलक्षेत्र क्र ४ इांद्रायणीनगर मध्ये पाणापुरवठा 
ववषयक अनत तातडीच ेदरुस्ती व सांककव ण 
कामे करणे. 232517

जलक्षेत्र क्र ५ लाांडवेाडी मध्ये पाणापुरवठा 
ववषयक अनत तातडीच ेदरुस्ती व सांककव ण 
कामे करणे. 127925

जलक्षेत्र क्र.७ मध्ये च-होली येधथल र्टाक द्वारे  
पाणीपुरवठा होणा-या भागातील पाणीपुरवठा  
देखभाल दरुस्ती ववषयक काम ेकरणे 164736

जलक्षेत्र क्र.७ मध्ये ठदघी मॅगजीन येधथल 
र्टाक द्वारे  पाणीपुरवठा होणा-या भागातील 
पाणीपुरवठा  देखभाल दरुस्ती ववषयक काम े
करणे 187512

ठदघी मॅग़झीन येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा 
होणा-या भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व 
दरुस्ती ववषयक काम ेकरणे.(१२-१३) 338382

नेहरनगर येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा होणा-
या भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दरुस्ती 
ववषयक काम ेकरणे.(१२-१३) 327972
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पाांजरपोळ येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा होणा-
या भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दरुस्ती 
ववषयक काम ेकरणे.(१२-१३) 150000

प्रभाग क्र २९ इांद्रायणीनगर पररसर 
पाणीपुरवठा देखभाल दरुस्तीची कामे करणे 200000

प्रभाग क्र ३४ गव्हाणेवस्ती पररसर 
पाणीपुरवठा देखभाल दरुस्तीची कामे करणे 231851

प्रभाग क्र ३५ भोसरी गावठाण पररसर 
पाणीपुरवठा देखभाल दरुस्तीची कामे करणे 258539

प्रभाग क्र ३६ लाांडवेाडी गावठाण पररसर 
पाणीपुरवठा देखभाल दरुस्तीची कामे करणे 265000

प्रभाग क्र.६ डुडुळगाव येथील र्टाक द्वारे 
पाणीपुरवठा होणा-या भागातील पाणीपुरवठा 
देखभाल व दरुस्ती ववषयक काम ेकरणे. 53925

प्रभाग क्र.६२ कासारवाडी या भागात 
पाणीपुरवठा देखभाल दरुस्ती काम ेकरणे. 197129

प्रभाग क्र३७  फुलेनगर, लाांडवेाडी या भागत 
पाणीपुरवठा देखभाल दरुूस्ती काम ेकरणे 247942

प्रभाग क्र३८ नेहरूनगर, ववठ्ठलनगर या भागत 
पाणीपुरवठा देखभाल दरुूस्ती काम ेकरणे 168669

बोपखेल येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा होणा-
या भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दरुस्ती 
ववषयक काम ेकरणे.(१२-१३) 150000

भोसरी आश्रमशाळा येथील र्टाक द्वारे 
पाणीपुरवठा होणा-या भागातील पाणीपुरवठा 
देखभाल व दरुस्ती ववषयक काम ेकरणे.(१२-१३) 163305

भोसरी गावठाण येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा 
होणा-या भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व 
दरुस्ती ववषयक काम ेकरणे.(१२-१३) 138615

भोसरी सांत तुकारामनगर येथील र्टाक द्वारे 
पाणीपुरवठा होणा-या भागातील पाणीपुरवठा 
ववषयक देखभाल व दरुस्ती ववषयक काम े
करणे.(१२-१३) 150000

मोशी येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा होणा-या 
भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दरुस्ती 
ववषयक काम ेकरणे. 200000

मोशी येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा होणा-या 
भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दरुस्ती 
ववषयक काम ेकरणे.(१२-१३) 134488

वाडव क्र. १०० कासारवाडी येथे पाणी पुरवठा 
ववशयक कामाची क रकोळ देखभाल व दरुस्ती 
करणे. 29161

वाडव क्र. १०१ फुगेवाडी येथे पाणी पुरवठा 
ववशयक कामाची क रकोळ देखभाल व दरुस्ती 
करणे. 13468

वाडव क्र. १९ गव्हाणेवस्ती येथे पाणी पुरवठा 
ववशयक ककरकोळ देखभाल व दरुस्तीची काम े
करणे.



79283

वाडव क्र. ९९ शकरवाडी येथे पाणी पुरवठा 
ववशयक कामाची क रकोळ देखभाल व दरुस्ती 
करणे. 41571

वाडव क्र.१०४ ससद्धाथव नगर दापोडी येथे पाणी 
पुरवठा ववशयक कामाची ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती करणे. 165787



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वाद्दव क्र २५  बालाजीनगरव येथे  पाणीपुरवर्टा 
ववशयक  कामाची ककरकोळ देखभाल व 
दरुस्ती करणॅ-



91068

वॉडव क्र. २८ स्वप्ननगरी येथे पाणीपुरवठा  
ववषयक कामाची ककरकोळ देखभाल व दरुस्ती 
करणे 81910

सेक्र्टर १० येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा होणा-
या भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दरुस्ती 
ववषयक काम ेकरणे. 194181

सेक्र्टर १० येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा होणा-
या भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दरुस्ती 
ववषयक काम ेकरणे.(१२-१३) 149865

सेक्र्टर १२ येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा होणा-
या भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दरुस्ती 
ववषयक काम ेकरणे. 199326

सेक्र्टर १२ येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा होणा-
या भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व दरुस्ती 
ववषयक काम ेकरणे.(१२-१३) 112128

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल Total 6483495

जे.एन.एन.य.ुआर.एम-२

वपांपरी धचांचवड मनपा.च ेपाणीपुरवठा व 
जलननिःसारण कामाांसाठी JNNURM-II 

क्सलर्ट्सीची काम े
करणे.





4000000

जे.एन.एन.य.ुआर.एम-२ Total 4000000

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली)

क प्रभागात ठठकठठकाणी असलेल्य़ा बोअरवेल 
दरुूस्त करणे. 197059

कासारवाडी येथील र्टाक द्वारे पाणीपुरवठा 
होणा-या भागातील पाणीपुरवठा देखभाल व 
दरुस्ती ववषयक काम ेकरणे.(१२-१३) 100000

ठदघी प्रभाग क्र ३१ पररसर पाणीपुरवठा 
देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे 198433

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली) Total 495492

क प्रभाग Total 10978987

क मुख्यालय
क अांदाजपत्रक पाणी पुरवठा योजना 
ननधी

क प्रभागातील ठीक ठीकाणी पुणव होत 
असलेल्या पाण्याच्या उांच र्टाक्याांसाठी वोचमन 
क्वार्टवर व सीमा भीांत बाांधणे व इतर स्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे. 2266119

कासारवाडी उपववभागातील उांच र्टाक्याांची 
शानस्त्रय पद्धतीन ेसलकेज (ग्राऊर्टीांग) व 
रांगसफेदी करणे 594038

जलक्षेत्र क्र. ११ मध्ये उववरीत ठठकाणी पाणी 
पुरवठ्यासाठी डी.आय.पाईप लाईन र्टाकणे. 2651110

जलक्षेत्र क्र. ९,१० मध्ये उववरीत ठठकाणी पाणी 
पुरवठ्यासाठी डी.आय.पाईप लाईन र्टाकणे 2376857

जलक्षेत्र क्र. क/ ७ मधे ठठक ठठकाणी 
पाईपलाईन र्टाकणे. (च-होली र्टाक वरन नव्यान े
ववकससत होणाऱ्या पाणीपुरवठा ववतरण 
व्यवस्थेच्या समान वार्टपासाठी) 663018

जलक्षेत्र क्र. क/.१२ धावडे मास्तर गल्ली, 
नुरमोहल्ला कॉलनी, लाड ेचाळ, पाश्ववनाथ 
कॉलनी, कचरेचाळ इ.भागात ठठक ठठकाणी 
पाईप लाईन र्टाकणे (कासारवाडी र्टाक ) 449946



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

जलक्षेत्र क्र. क/३ मधे ठठक ठठकाणी 
पाईपलाईन र्टाकणे.  (पाांजरपोळ र्टाक वरन 
नव्याने ववकससत होणाऱ्या पाणीपुरवठा 
ववतरण व्यवस्थेच्या समान वार्टपासाठी) 164647

जलक्षेत्र क्र. क/४  मद्ध ेबालाजीनगर या 
भागात ठठकठठकाणी पाईपलाईन र्टाकणे 
(इांद्रायणीनगर र्टाक वरन नव्यान ेववकससत 
होणाऱ्या पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेच्या 
समान वार्टपासाठी) 139643

जलक्षेत्र क्र. क/४ मधे  इ्द्रायनीनगर, भगत 
वस्ती इ. भागामदे्द ठठक ठठकाणी डीआई 
पाईपलाईन र्टाक्न े(इांद्रायणीनगर र्टाक  वरन 
नव्याने ववकससत होणाऱ्या पाणीपुरवठा 
ववतरण व्यवस्थेच्या समान वार्टपासाठी.) 301460

जलक्षेत्र क्र. क/४ मधे उववरीत ठठकाणी 
पाणीपुरवठ्यासाठी डीआई पाईपलाईन र्टाकणे. 

(१२-१३) 2417552

जलक्षेत्र क्र. क/५  मधे अक्षयनगर, 

राजसोसायर्टी पररसर,ठदघी रस्ता, गांगोत्री पाकव  
सत्यनारायण सोसायर्टी इ.भागात डड. आय. 

पाईप लाईन पुरववणे व र्टाकणे. (सांततुकाराम 
नगर र्टाक  वरन नव्यान ेववकससत होणाऱ्या 
ववतरण व्यवस्थेच्या समान 
वार्टपासाठी.)


175405

जलक्षेत्र क्र. क/५ मद्ध ेववकास कॉलनी, लाांडवेाडी 
ठठकठठकाणी पाईपलाईन र्टाकणे (आश्रमशाळा 
र्टाक वरन नव्यान ेववकससत होणाऱ्या 
पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेच्या समान 
वार्टपासाठी) 179090

जलक्षेत्र क्र. क/५ मधे उववरीत ठठकाणी 
पाणीपुरवठ्यासाठी डीआई पाईपलाईन र्टाकणे. 

(१२-१३) 1517558

जलक्षेत्र क्र. क/७ मधे उववरीत ठठकाणी 
पाणीपुरवठ्यासाठी डीआई पाईपलाईन र्टाकणे. 

(१२-१३) 1971511

जलक्षेत्र क्र. क/८ मधे उववरीत ठठकाणी 
पाणीपुरवठ्यासाठी डीआई पाईपलाईन र्टाकणे. 

(१२-१३) 2500000

जलक्षेत्र क्र. ड/१३ दापोडी येथे पाण्याच्या 
र्टाक चे आवारात ५ लक्ष सल.क्षमतेची सांप 
बाांधणे. 968001

मोशी र्टाक  कायाव्वीत करणेच्या दनुस्र्टन े
पाणीपुरवठा होणा- या भागात आवशकतेनुसार 
नसलका पुरववणे व र्टाक्णे - 317937

क अांदाजपत्रक पाणी पुरवठा योजना 
ननधी Total 19653892

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल

प्रभाग क्र.६२ फुगेवाडी या भागात पाणीपुरवठा 
देखभाल दरुस्ती काम ेकरणे. 198566

सेक्र्टर २३ त ेभोसरी लाांडवेाडी सांप गे्रव्हीर्टी 
लाईन वरील ककरकोळ दरुस्ती ववषयक काम े
करणे 1117509

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल Total 1316075

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी

 कासारवाडी मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत 
ससध्दाथव नगर मध्ये , उववररत 
ठठकाणीजलननिःसारण नसलका र्टाकणे 


63187
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कासारवाडी मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत ,  

शांकरवाडी  मध्ये  राठहलेल्या ठठकाणी 
जलननिःसारण नसलका र्टाकणे 


13589

कासारवाडी मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत, गुळव े
वस्ती भोसरी मध्ये  शाांतीनगर येथे 
जलननिःसारण नसलका 
र्टाकणे	



34006

कासारवाडी मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत, चक्रपाणी 
वसाहत भोसरीमध्ये जलननिःसारण नसलका 
र्टाकणे


53814

कासारवाडी मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत, भोसरी 
येथील स.नां.217, स.नां. 231,P.S. 1, P.S. 2 या 
पांवप ांग स्रे्टशन अांतगवत येणा-या जलननिःसारण 
व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे.  

			

27171731

कासारवाडी मलशुध्दीकरण कें द्राांतगवत, लाांडवेाडी 
भोसरी मध्ये जलननिःसारण नसलका र्टाकणे.	 24277

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत प्रभाग 
क्र २९ इांद्रायणीनगर मध्ये स े१०, लाांडगेनगर 
स.े क्र ७, राजवाडा पररसर इत्यादी भागामध्ये 
जलननिःसारण नसलका 
र्टाकणे


409884

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत प्रभाग 
क्र ३८ मधील जलननिःसारण नसलका बदलन े 
.

1000000

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत प्रभाग 
क्र ६३ मध्ये मुख्य व अांतगवत मधील 
जलननिःसारण नसलका बदलन े
.

698449

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत प्रभाग 
क्र. ३१ ठदघी मध्ये मुख्य अांतगवत 
जलननिःसारण नसलका र्टाकणे. 344226

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत प्रभाग 
क्र. ६२ मधील जलननिःसारण नसलका बदलणे. 367663

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत प्रभाग 
क्र. ६४ मधील मुख्य व अांतगवत जलननिःसारण 
नसलका बदलणे. 598646

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत प्रभाग 
क्र.६१ मधील जलननिःसारण नसलका बदलणे. 441877

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण कें द्रातांगवत, भोसरी 
येथील प्रभाग  क्र. ३२  सँण्डववक काँलनी  
मधील जलननिःसारण नसलका 
बदलणे.



543707
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कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण कें द्रातांगवत, भोसरी 
येथील प्रभाग  क्र. ३५ भोसरी गावठाण मधील 
जलननिःसारण नसलका 
बदलणे.



  

168958

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण कें द्रातांगवत, भोसरी 
येथील प्रभाग	  क्र. ३४ गव्हाणे वस्ती  मधील 
जलननिःसारण नसलका 
बदलणे.



405151

च०होली मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत प्रभाग 
क्र.६ मध्ये १२मी, १८ मी, २४ मी, ३० मी, डी.पी. 
रस्त्याच्या कडनेे ड्रनेेज लाईन र्टाकणे. 488272

च-होली मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत प्रभाग क्र. 

६ मध्ये गांधववनगरी, कुदळेवस्ती,लक्ष्मीनगर, 

अरणनगर,सशक्षककॉलनी 
आल्हार्टवस्ती,तापक रवस्ती, डुडुळगाव, इत्यादी 
भागात जलननिःसारण नसलका र्टाकणे. 3000000

च-होली मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत प्रभाग क्र. 

६ मध्ये सेक्र्टर क्र.६. सेक्र्टर क्र. ४,स्पाईन रोड 
बो-होडवेाडी, ववनायक नगर, बनकरवस्ती, 
सांजयगाांधी नगर,माळीनगर, बारणेवस्ती, 
णखरीडवेस्ती ईत्यादी भागात जलननिःसारण 
नसलका र्टाकणे. 679590

च-होली मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत प्रभाग क्र. 

७ मध्ये च-होली गावठाण पररसर, माळी 
पेठा,ताजणे वस्ती, दाभाड ेवस्ती,काळजे वस्ती, 
बुड ेवस्ती, इत्यादी भागात जलननिःसारण 
नसलका र्टाकणे. 2500000

भोसरी येथील नासशक महा. मागाववरील 
ननयोनजत उड्डाण पुलाच्या कामामध्ये येणा-
या जलननिःसारण नसलका स्थलाांतर 
करणे.



221495

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी Total 39228522

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली)

वॉडव क्र. ३९ मध्ये पाणीपुरवठा ववषयक 
देखभाल दरुूस्ती व अनुषधगक कामे 
करणे.



248944

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली) Total 248944

क मुख्यालय Total 60447433

ड प्रभाग
क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल

जलक्षेत्र क्र.ड/14 साांगवी वाकड परीसरात 
रँ्टकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे 238999

जलक्षेत्र क्र.ड/१२ अांतगवत वपपळे गुरव  
पररसरात रँ्टकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे. 321443

जलक्षेत्र क्र.ड/१२ वप ांपळे गुरव पररसरात  
पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ दरुूस्तीची काम े
करणे. 250220

जलक्षेत्र क्र.ड/१५ वप ांपरी वाघेरे पररसरात  
पाणीपुरवठा ववषयक ककरकोळ दरुूस्तीची काम े
करणे. 182205

जलक्षेत्र क्र.ड/१५ वप ांपरी वाघेरे पररसरात 
आवश्यकतेनुसार बोअरवेल घेणे व बोअरवेल 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 299879

जल्क्शते्र क्र ड\४ थेरगाव पररस्ररात 
पाणीपुरवठा ववशयक ककरकोळ दरुस्तीची काम े
करणे. 219859



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल Total 1512605

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा योजना 
ननधी

जलक्षेत्र क्र ड/१३ दापोडी येथे ववतरण 
व्यवस्थेत सुधारणा करणेसाठी डीझाईननुसार 
नवीन पाईप लाईन पुरववणे व र्टाकणे. 1287563

जलक्षेत्र क्र. ड/९ वप ांपळे सौदागर पररसरात 
रँ्टकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे. 299847

वप ांपळे सौदागर येथील सशवार चौक त ेपेट्रोल 
पांपापयिंतचा १८ मी रां द डी.पी. रस्ता ववकसीत 
करणे. 1475181

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा योजना 
ननधी Total 3062591

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली)

ज क्र ड १ वाकड पररसरात रे्टकर द्वारे 
पाणणपुरवठ करणे. 348003

जलक्षेत्र क्र.ड/३ लक्ष्मणनगर मध्ये पाणण 
पुरवठा ववषयक देखबाल दरुस्तीची काम.े 206133

जलक्षेत्र क्र.ड/८ वप ांपळे ननलख परीसरात  
पाणी पुरवठा  ववषयक ककरकोळ दरुूस्तीची 
कामे करणे. 239833

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली) Total 793969

ड प्रभाग Total 5369165

ड मुख्यालय
क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल

ज क्र ड १ गणेश नगर मधे पाणणपुरवठ  
ववशयक ककरकोळ दरुनस्तधच काम ेकरणे. 570133

ज क्र ड ९ वपपळे सोदागर पररसरात 
पाणणपुरवठ ववश्यक ककरकोळ दरुनस्तधच काम े
करणे. 722377

जलक्षेत्र क्र.ड/१ त े८ ड प्रभागात थेरगाव त े
वाकड एम.एस.पाईपलाईनची दरुस्ती ववषयक 
कामे करणे. 7065

जलक्षेत्र क्र.ड/१२ वपपळे गुरव मध्ये 
पाणीपुरवठा ववषयक देखभाल दरुस्तीची काम े
करणे. 398120

जलक्षेत्र क्र.ड/१४ साांगवी परीसरात पाणीपुरवठा 
ववषयक देखभाल व ककरकोळ दरुूस्तीची काम े
करणे. 493148

जलक्षेत्र क्र.ड/१५  अांतगवत वप ांपरी वाघेरे 
पररसरात आवश्यकतेनुसार रँ्टकरद्वारे 
पाणीपुरवठा करणे. 730810

जलक्षेत्र क्र.ड/१५  अांतगवत वप ांपरी वाघेरे 
पररसरात आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठा 
ववषयक देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 599314

जलक्षेत्र ड/१३ दापॉडी पररसरात पाणी पुरवठा 
ववषयक देखभाल व दरुस्तीची कामे करणे. 829506

जल ्शते्र क्र  ड/४  थेरगाव गावठाण मध्ये 
पाणीपुरवठा ववषयक दरुूस्तीची कामे करणे.  



488306

ड प्रभाग  कयावलायमधे अतगवत मुख्य गुरत्व 
नसलका व एम एस ववतणव नसलकाधच देखभल 
व दरुनस्त करणे. 259908

ड प्रभागात ठठकठठकाणी पाण्याच्या उांच 
र्टाक्याचे इनलेर्ट व आउट्लेट्च ेजुने गळके व 
ननकामी व्हॉल्व्ह बदलणे व नववन बर्टरफ़्लाय 
व्हॉल्व्ह बसववणे व देखभाल दरुस्ती करणे. 71968

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल Total 5170655

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा योजना 
ननधी

 जल क्षेत्र  क्र  ड / काळेवाडी मध्ये पाण्याचा 
र्टाक चे ववतरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा 
करणेसाठी डीझाईन नुसार नवीन पाइपलाईन 
पुरवणे व र्टाकणे 947881



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

ज क्र ड १ वाकड मधे पाण्याच्या र्टाककचे 
ववतरण व्यव्स्थेत सुधरण करणेसाठठ डडझाइन 
नुसार नववन पाइपलाइन  पुरववणॅ व र्टाक्णे. 529369

ज क्र ड १ वाकडमध वाकडकर वस्ती व 
भुजबळ वस्ती मध नव्यान ेववकसीत होणायाव 
भागात पाणीपुरवठा नसलका र्टाकणे. 549422

ज क्र ड ९ वपपळे सोदागर पररसरात येथे 
ववतरण व््वस्थेत सुधरणा करणेसाठी 
डडझाइ्नुसार नववन पाइपलाइन पुरववणे व 
र्टकणे. 994095

जलक्षेत्र क्र ड/६ साांगवी पररसरातील मधबुन 
त ेममतानगर भागातील ववतरण व्यवस्था 
सुधारणेसाठी पाणीपुरवठा नसलका र्टाकणे. 1611561

जलक्षेत्र क्र. ड/१ वाकडम वाकड गावठाण 
परीसरामध्ये न्यान ेववकसीत होणायाव 
भागातील पाणीपुरवठा नसलका र्टाकणे. 529375

जलक्षेत्र क्र. ड/१३  दापोडी येथे पाण्याच्या 
र्टाक चे आवारात ५ लक्ष सल.क्षमतेची सांपवेल 
बाांधणे. 990525

जलक्षेत्र क्र. ड/७ नवी साांगवी येथे पाण्याच्या  
र्टाक च्या ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा करणे 
साठी डडझाईन नुसार नवीन पाइप लाइन 
पुरववणे व र्टाकणे 1025705

जलक्षेत्र क्र.ड./१ वाकड पाण्याच्या र्टाक चे 
आवारत २० ल.सल. क्षमतेची नवीन र्टाक  
बाांधणे.



2801719

जलक्षेत्र क्र.ड/१२ ,वप ांपळे गुरव पाण्याच्या 
र्टाक चे ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा करणेसाठी 
डडझाईननुसा नववन पाईपलाईन पुरववणे व  
र्टाकणे. 468896

जलक्षेत्र क्र.ड/१२ ,वप ांपळे गुरव पाण्याच्या 
र्टाक चे ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा करणेसाठी 
डडझाईननुसा नववन पाईपलाईन पुरववणे व 
र्टाकणे. 1150701

जलक्षेत्र क्र.ड/१२ वप ांपळे गुरव येथे ववतरण 
व्यवस्थेत सुधारणा करणेसाठी डडझाईननुसार 
नवीन पाईपलाईन पुरववणे व र्टाकणे. 897834

जलक्षेत्र क्र.ड/१५ अांतगवत वप ांपरी वाघेरे 
पररसरातील जु्या पाईपलाईन बदलून नवीन 
पाईपलाईन र्टाकणे. 2500000

जलक्षेत्र क्र.ड/३ लक्ष्मणनगरमध्ये पाण्याच्या 
र्टाक चे ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा करणेसाठी 
डडझाईन नुसार नववन पाईपलाईन पुरववणे व 
र्टाकणे. 605939

जलक्षेत्र क्र.ड/6 रहार्टणी मध्ये पाण्याच्या 
र्टाक चे ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा करणेसाठी 
डडझाईन नुसार नववन पाईपलाईन पुरववणे व 
र्टाकणे. 256271

जलक्षेत्र क्र.ड/7  वप ांपळे ननलख मध्ये 
पाण्याच्या र्टाक चे ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा 
करणेसाठी डडझाईन नुसार नववन पाईपलाईन 
पुरववणे व र्टाकणे. 894184

जलक्षेत्र ड १ बाकड नब्यावे  र्बकससत  
भागात नसलका  र्टाकणे. 720771

जलक्षेत्र ड ७ वपपळे ननलख  येथे ववतरण 
व्यवस्थेत सुधरण  करणेसाठठ डडझाइन नुसार 
नववन पाइअ लाइन र्टाकणे. 266321
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जलक्षेत्र ड/१३ दापॉडी येथे पार्टबांधारे ववभाग 
वसाहत,कायवशाळा,व कायावलये यास पाणी 
पुरवठा व्यवस्था सुधारणेसाठी नवीन पाईप 
लाईन पुरववणे व र्टाकणे. 2546642

जल ्शते्र क्र  ड/३ लक्षमण्गर मध्ये  
पाणीपुरवठा ववषयक  ककस्कोळ दरुस्तीची 
कामे करणे 538204

जल्शते्र ड/६ रहार्टणी मध्ये पाणी पुरवठा 
ववशयक ककरकोळ दरुनस्त धच कामे करणे 564576

जवळकरनगर येथे नव्यान ेववकससत होणा-या 
भागात डी.पी. रस्त्यातील पाईपलाईन सशफ्र्ट 
करणे व नववन पाईपलाईन र्टाकणे. 423986

थेरगाव पाण्याच्या र्टाक्या करीता र्ग सफेदी 
व स्थापत्य ववशयक काम ेकरणे 480053

थेरगाव वाकड वपपले ननलख पररसरात 
पाणीपुरवर्ट ववशयक कैरकोळ ा्दरुनस्तधच 
कामे करणे 177950

वाकड  पाण्याच्या र्टक्याकरीता रगसफेठद व 
स्थापत्य ववशयक काम ेकरणे. 380317

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा योजना 
ननधी Total 22852297

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी

कासारवाडी  मैलाशुध्दीकरण कें द्राांतगवत 
काळेवाडी सव्हे नां. ९९ सांप व पांप हाऊस त े
थेरगाव स्मशानभुमी ८०० मी.मी. मुख्य 
समाांतर नसलका र्टाकणे. 624959

कासारवाडी मैलाशुवद्धकरण कें द्रातगवत काळेवाडी 
स.नां.९९ सांप वपांप हाऊस त ेथेरगाांव 
स्मशानभुमी ८००मी.मी. व्यासाची मुख्य 
समाांतर नसलका र्टाकणे. 



2270285

कासारवाडी मैलाशुनध्दकरण कें द्रातगवत वप ांपळे 
सौदागर  त ेकासारवाडीमैलाशुनध्दकरण 
कें द्रापयिंत ७००मी.मी.व्यासाची राइणझांग मेन 
लाइन र्टाकणे  


(चनैेज २५० त े६५० मी. ) 


3716251

ड प्रभागातील सांप व पांपीांग स्रे्टशन मधील 
स्थापत्य ववषयक दरुस्तीची काम ेकरणे. 346064

वप ांपळे ननलख   मैलाशुध्दीकरण कें द्राांतगवत  
वाकड  वेणुनगर   मधधल  वेणु 
 नगर,काळाखडक व  बाजुच्या  पररसरात 
 ड्रनेेज  लाईन 
 र्टाकणे.



  

438606

वाडव क्र. ४९,५०,५१ श्री. साई मांठदर, श्री. बापुजी 
बुवा मांठदर,थेरगाव गावठाण पदमजी पेपर 
समल गणेशनगर, बेलठठकानगर या पररसरात 
राठहलेल्या ठठकाणी जलननिःसारण सुववधा 
पुरववणे.



2557993

वाडव क्र. ५३ उववरीत वाकड पररसरात 
जलननिःसारण सुववधा पुरववणे. 5117077

वाडव क्रिः- ५४ वप ांपळे ननलख येथे राहीलेल्या 
ठठकाणी जलननिःसारण सुववधा पुरववणे.. 1170219



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

ववजयनगर,तापक रनगर,श्रीनगर वॉडव क्र. 

४६,४७,४८ येथे राहीलेल्या ठर्टकाणी 
जलनन:सारण सुववधा पुरववणे. 1334374

वॉडव क्र. ५७,वप ांपळे गुरव  येथे राहीलेल्या 
ठर्टकाणी जलनन:सारण सुववधा पुरववणे. 995314

वॉडव क्र. ५९,६०, मधबून साांगवी गावठाण 
राठहलेल्या ठठकाणी जलननिःसारण सुववधा 
पुरववणे.



847410

वॉडव क्र.४४,४५अशोक धथएर्टर व वप ांपरी वाघेरे 
येथे वाढीव व्यासाची लाईन र्टाकणे. 1703805

वॉडव क्र.५५रहार्टणी,वप ांपळे सौदागर  येथे 
राठहलेल्या ठर्टकाणी जलनन:सारण सुववधा 
पुरववणे. 633640

साांगवी मैलाशुध्दीकरण कें द्राांतगवत साांगवी 
मुळानगर येथे पांप हाऊसच्या मोकळ्या जागेत 
रररे्टननांग वॉल व ससमा सभांत बाांधणे. 2462009

साांगवी/दापोडी मैलाशुध्दीकरण कें द्राांतगवत 
दापोडी येथे स.नां. ३६ च्या जागेस ससमासभांत 
बाांधणे. 12500000

साांगावी मैलाशुद्धीकरण कें द्रासाठी इनलेर्ट चेंबर 
बाांधणे 383435

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी Total 37101441

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली)

जल क्षेत्र  क्र ड/४  काळेवाडी मध्ये  
पाणीपुरवठा ववषयक देखभाल दरुस्ती  कामे 271158

जलक्षेत्र क्र. ड/१ त े१४ मधील अनधधकृत नळ 
कनेक्शन बांद करणे व मोर्टार जप्तीसाठी 
ठेकेदारी पद्धतीन ेवाहन व मजूर पुरववणे. 347979

जलक्षेत्र क्र. ड/१ त े१४ मध्ये आवश्यक 
ठठकाणी नवीन बोअरवेल घेणे. 399724

जलक्षेत्र क्र. ड/१४ नवी साांगवी पररसरात 
पाणीपुरवठा ववषयक देखभाल व ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 290728

जलक्षेत्र क्र. ड/१४ साांगवी पररसरात 
पाणीपुरवठा ववषयक देखभाल व ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 280933

जलक्षेत्र क्र. ड/९ त े१५ पाण्याच्या र्टाक  वरील 
ववतरण व्यवस्थेसाठी ठेकेदारी पद्धतीन ेमजूर 
पुरववणे. 1306218

जलक्षेत्र क्र.ड/४ थेरगाव मध्ये पाणण पुरवठा 
ववषयक देखबाल दरुस्तीची काम.े 285302

जलक्षेत्र क्र.ड/7 वप ांपळे ननलख पाणण पुरवठा 
ववषयक देखभाल दरुस्तीची काम.े 290158

जलक्षेत्र क्र.ड/9 वप ांपळे सौदागर पररसरात मध्ये 
पाणण पुरवठा ववषयक देखबाल दरुस्तीची काम े
करणे 285648

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली) Total 3757848

ड मुख्यालय Total 68882241

फ मुख्यालय
पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली)

जलक्षेत्र क्र.अ।२,अ।३,अ।४,अ।५,अ।६ व अ।९ 
पररसरात व्हॉलव्ह बसववणे, गळती थाबांववणे व 
ककरकोळ दरुस्ती व तातडीच ेकाम ेकरणे. 575244

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली) Total 575244

फ मुख्यालय Total 575244

ब प्रभाग क अांदाजपत्रक ककरकोळ दरुूस्ती

जलक्षेत्र क्र.बी/२ पररसरातील  रावेत, पुनावळे 
भागात पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेतील 
सलकेज व ककरकोळ दरुस्तीची कामे करणे. 116882

क अांदाजपत्रक ककरकोळ दरुूस्ती 
Total 116882



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल

जलक्षेत्र क्र. बी/११ पररसरातील भागातील 
पाणीपुरवठा ववषयक कामाांची देखभाल व 
दरुस्ती करणे. (प्रभाग स्तर) (१२-१३) 344006

जलक्षेत्र क्र. बी।१० पररसरातील भागातील 
पाणीपुरवठा ववषयक देखभाल व दरुस्ती करणे. 

( प्रभाग स्तर) (१२-१३) 152010

जलक्षेत्र क्र. बी।९ पररसरातील भागातील 
पाणीपुरवठा ववषयक देखभाल व दरुस्ती करणे. 

( प्रभाग स्तर) (१२-१३) 300000

जलक्षेत्र क्र.बी/३ पररसरातील ताथवड ेभागात 
पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेतील सलकेज व 
ककरकोळ दरुस्तीची काम ेकरणे. 394950

जलक्षेत्र क्र.बी/५ पररसरातील सशवनगरी, 
धचांचवडनेगर व प्रेमलोक पाकव  भागात 
पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेतील सलकेज व 
ककरकोळ दरुस्तीची काम ेकरणे. 270181

जलक्षेत्र क्र.बी/७ पररसरातील  पाररजातबन, 

भोईर कॉलनी इ. भागामध्ये पाणीपुरवठा 
ववतरण व्यवस्थेतील लीकेजेस काढणे व 
देखभाल दरुस्तीची  काम ेकरणे. 205105

सन 2013-2014 साठी जलक्षेत्र क्र. 9,10 अांतगवत 
पाणीपुरवठा ववषयक कामाांची देखभाल व 
दरुूस्ती करणे 6700

सन २०१२-१३ कररता जलक्षेत्र क्र.बी/६ 
पररसरातील पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेची 
देखभाल दरुस्ती व सलकेजेसची कामे करणे. 241369

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेत्र क्र.बी ३ अांतगवत 
पाणीपुरवठा ववषयक कामाांची देखभाल व 
दरुस्ती करणे. 185949

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल Total 2100270

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी

धचांचवड मैलाशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत गावड े
पाकव , सुदशवननगर,यशोपुरम भागात राठहलेल्या 
ठठकाणी भूयारी गर्टर नसलका र्टाकणे 743055

धचांचवड मैलाशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत धचांचवड 
गावठाणामध्ये राठहलेल्या ठठकाणी भूयारी 
गर्टर नसलका र्टाकणे 662375

धचांचवड मैलाशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत 
वाल्हेकरवाडी, रावेत भागात भूयारी गर्टर 
नसलका र्टाकणे 80426

धचांचवड मैलाशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत 
सशवनगरी, धचांचवडनेगर, बीजलीनगर भागात 
राठहलेल्या ठठकाणी भूयारी गर्टर नसलका र्टाकणे 1704520

वप ांपरी धचांचवड नवनगर ववकास 
प्राधधकरणाच्या ननयोनजत स्पाईन रोड मध्ये 
येणारी जलननिःसारण नसलका स्थलाांतरीत करणे. 834279

भार्टनगर मैलशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत 
खराळवाडी, वास्तुउद्योग, अजमेरा कॉलनी 
भागात उववररत ठठकाणी भूयारी गर्टर नसलका 
र्टाकणे. 2444337

रावेत मैलाशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत 
ककवळे,मामुडी,ववकासनगर भागात उववररत 
ठठकाणी भूयारी गर्टर नसलका  र्टाकणे. 1221819

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी Total 7690811

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली)

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेत्र क्र.बी १ अांतगवत 
पाणीपुरवठा ववषयक कामाांची देखभाल व 
दरुस्ती करणे. 217758



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेत्र क्र.बी ४ अांतगवत 
पाणीपुरवठा ववषयक कामाांची देखभाल व 
दरुस्ती करणे. 136500

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली) Total 354258

ब प्रभाग Total 10262221

ब मुख्यालय JNNURM Phase II

रावेत गायरान स. नां. ९६ येथे १.५ द. ल. सल. 

क्षमतेची सलोह उांच जलकुां भ सांकल्पन करणे, 

बाांधणे, चाचणी देणे व कायावन्वत करणे. 2113882

JNNURM Phase II Total 2113882

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल

अशुद्ध जलऊपसा जलवाठहनीच ेरांगकाम व 
दरुस्ती करणे. 135243

जलक्षेत्र क्र. बी/९, १०, ११ मध्ये अजमेरा र्टाक  
व इतर र्टाक चे परीसरात वॉचमन क्वार्टवर 
बाांधणे, पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे ससमासभांतीवर 
चनेसलांक फें ससांग करणे व इतर स्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे. (१२-१३) 1214136

जलक्षेत्र क्र. बी/९, १०, ११ मध्ये र्टाक वरील 
ववतरण व्यवस्थेसाठी मजूर पुरवुणे. (१२-१३) 1050650

जलक्षेत्र क्र. बी/९, १०, ११ मध्ये पाणीपुरवठा 
देखभाल दरुस्ती काम ेकरणे. (१२-१३) 1127997

जलक्षेत्र क्र. बी/९,१०,११ मध्ये गरजेनुसार 
रँ्टकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे. (१२-१३) 59182

जलक्षेत्र क्र.बी/१ पररसरातील पाणीपुरवठा 
ववतरण व्यवस्थेतील सलकेजेस काढणे व 
देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 423784

जलक्षेत्र क्र.बी/१, बी/२, बी/३ पररसरातील नवीन 
गावामध्ये ववतरण व्यवस्थेतील वॉल्व्ह 
ऑपरेशन करणेकामी मजूर कमवचारी पुरववणे. 



1006268

जलक्षेत्र क्र.बी/१, बी/२, बी/३ पररसरातील 
पाणीपुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा करणेकामी 
ठठकठठकाणी एअर वाल्व्ह, वाशआऊर्ट वाल्व्ह 
बसववणे व चेंबसव कॉ ांकक्रर्ट करणे. 1519229

जलक्षेत्र क्र.बी/१, बी/२, बी/३ पररसरातील 
पाणीपुरवठा व्यवस्थेसाठी रँ्टकर पुरववणे. 572407

जलक्षेत्र क्र.बी/२ पररसरातील पाणीपुरवठा 
ववतरण व्यवस्थेतील सलकेजेस काढणे व 
देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 1029286

जलक्षेत्र क्र.बी/२ पुनावळे येथे नव्याने 
ववकससत होणा-या भागातील कारे्ट वस्ती 
कररता डडझाईन करन डी.आय.ववतरण नसलका 
र्टाकणे. 2948895

जलक्षेत्र क्र.बी/४, बी/५, बी/६, बी/७ व बी/८ 
पररसरातील वाल्व्ह ऑपरेशन करणेकामी 
मजूर कमवचारी पुरववणे. 2028224

जलक्षेत्र क्र.बी/५ पररसरातील पाणीपुरवठा 
ववतरण व्यवस्थेतील सलकेजेस काढणे व 
देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 1367099

जलक्षेत्र क्र.बी/७ पररसरातील पाणीपुरवठा 
ववतरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणेसाठी 
सलकेजेस काढणे व देखभाल दरुस्तीची काम े
करणे. 1788652

जलक्षेत्र क्र.बी/८ अांतगवत वप ांपरीनगर, भार्टनगर 
पररसरातील पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेतील 
सलकेजेस काढणे व देखभाल दरुस्तीची काम े
करणे. 697342
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रावेत अशुद्ध जलऊपसा कें द्राचे आवारात 
काम्यूर्टर रम व कमवचारी याकररता रम 
बाांधणे व अनुषांधगक काम ेकरणे. 108077

रावेत येथील अशुद्ध जलउपसा कें द्राच्या 
पररसरात पाणीपुरवठा ववषयक व स्थापत्य 
ववषयक अनुषांधगक काम ेकरणे. 506163

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/३ अांतगवत 
पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेतील सलकेजेस 
काढणे व देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 416894

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/५, बी/६, 

बी/७, बी/८ येथे व्हॉल्व ऑपरेशनसाठी मजूर 
कमवचारी पुरववणे. 994914

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा ककरकोळ 
दरुस्ती व देखभाल Total 18994442

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा योजना 
ननधी

 जलशते्र क्र.बी/१०  भागासार्टी पाणी पुरवर्टा 
सुधारणसार्टी जलवाठह्या  र्टाकणे. 3000000

 जलशते्र क्र.बी/९,१०,११ मध्ये पाणी पुरवर्टा 
देखभाल दरुस्ती काम ेकरणे. 927000

KSB चौक त ेअमतृेश्वर कॉलनी येथे १५० 
मी.मी. व्यासाची पाईपलाईन र्टाकणे. (१२-१३) 1026863

KSB चौक त ेमोरवाडी कॉलनी येथे ४०० मी.मी. 
व्यासाची पाईपलाईन र्टाकणे.(१२-१३) 266887

जलक्षेत्र क्र. बी/१० परीसरातील भागासाठी 
पाणीपुरवठा सुधारणेसाठी जलवाठह्या 
र्टाकणे.(१२-१३) 1472626

जलक्षेत्र क्र. बी/९ परीसरातील भागासाठी 
पाणीपुरवठा सुधारणेसाठी जलवाठह्या र्टाकणे. 

(१२-१३) 1355573

जलक्षेत्र क्र.ड/४ थेरगाव मध्ये पाण्याच्या 
र्टाक चे ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा करणेसाठी 
डडझाईन नुसार नववन पाईपलाईन पुरववणे व 
र्टाकणे. 619764

जलक्षेत्र क्र.बी/१ ककवळे मामुडी पररसरातील 
उववररत भागात ववतरण नसलका र्टाकणे. 1739121

जलक्षेत्र क्र.बी/२ पुनावळे येथील उांच र्टाक  
सभोवती ससमासभांत व वॉचमन क्वार्टवर बाांधणे. 1190000

जलक्षेत्र क्र.बी/२ पुनावळे येथे पाांढरेवस्ती 
कररता डडझाईन करन डी.आय.ववतरण नसलका 
र्टाकणे. 3060743

जलक्षेत्र क्र.बी/२ रावेत येथील नव्याने 
ववकससत होणा-या सशांदेवस्ती पररसरात 
डडझाईन करन डी.आय.ववतरण नसलका र्टाकणे. 2870412

जलक्षेत्र क्र.बी/४ अांतगवत गुरद्वारा त े
वाल्हेकरवाडी रस्त्यावरील भागात मुख्य 
पुरवठा जलवाठहनी व ववतरण नसलका र्टाकणे 1496449

जलक्षेत्र क्र.बी/४ गुरद्वारा पररसरात 
सांकल्पधचत्र तयार करन जलवाठहनी र्टाकणे. 895389

जलक्षेत्र क्र.बी/४ मध्ये नव्यान ेववकसीत होणा-
या भागात पाणीपुरवठा करणेसाठी जलवाठहनी 
र्टाकणे. 1436160

जलक्षेत्र क्र.बी/४ येथे पाणीपुरवठा ववतरण 
व्यवस्थेत सुधारणा करणेसाठी जलवाठहनी 
र्टाकणे. 1356648

जलक्षेत्र क्र.बी/४, बी/५, बी/६, व बी/७ मध्ये 
मुख्य गुरत्व वाठहनीच ेवॉल्व्ह व एअर वॉल्व्ह 
बदलणे. 666106

जलक्षेत्र क्र.बी/५ अांतगवत नवीन उांच पाण्याच्या 
र्टाक वरील ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा 
करणेकामी जलवाठहनी र्टाकणे. 811193



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

जलक्षेत्र क्र.बी/५ पररसरातील धचांचवडनेगर, 

पवनानगर, रस्र्टन कॉलनी, वेताळनगर, 

बळवांतनगर इ. नवीन ववकसीत भागात 
जलवाठहनी र्टाकणे. 954700

जलक्षेत्र क्र.बी/६ येथे पाणीपुरवठा ववतरण 
व्यवस्थेत सुधारणा करणेसाठी जलवाठहनी 
र्टाकणे. 3419838

जलक्षेत्र क्र.बी/७ अांतगवत एल्प्रो कां पनीच्या 
आवारातील  २० लक्ष सल. क्षमतेच्या पाण्याच्या 
र्टाक वरील ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा 
करणेकामी उववररत ठठकाणी जलवाठहनी र्टाकणे. 2635909

जलक्षेत्र क्र.बी/७ अांतगवत एल्प्रो कां पनीच्या 
आवारातील  २० लक्ष सल. क्षमतेच्या पाण्याच्या 
र्टाक वरील ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा 
करणेकामी नवीन ववकसीत भागाकररता 
जलवाठहनी र्टाकणे. 2645575

जलक्षेत्र क्र.बी/८ पररसरातील ववतरण 
व्यवस्थेअांतगवत जु्या पाईपलाईन बदलून 
नवीन पाईपलाईन र्टाकणे. 5325239

जलक्षेत्र ड १ वाकड डड वप रस्त्यनतल  पाइप 
लाइन सशफ्र्ट करणे व नववन पाइप लाइन 
र्टकणे. 69370

जलक्षेत्र ड १ वाकड येथे  ववतरण व्यबस्थेत 
सुधारण करणेसाठठ डडझाइननुसार पाइप 
लाइन र्टाकणे. 626547

जल ्शते्र क्र  ड/२ गणेशनगरमध्ये नव्यान े
ववकससत होणा-या भागात पाणीपुरवठा नसलका 
र्टाकणे. 



746472

ताथवड ेगावाला पाणीपुरवठा करणेसाठी 
ववतरण नसलका र्टाकणे. 2752231

थेरगाव पुला लगत नदी पात्रात १००० सम मी 
व्यसाची गुरत्व वाठहनी र्टाकणे. 2664462

प्रभाग क्र.66 दशवन हॉल तानाजीनगर मधील 
भागासाठी मुख्य  जलवाठह्या बदलून नववन 
र्टाकणे. 3490769

ब प्रभागाांतगवत जलक्षेत्र क्र.बी/४ मध्ये 
र्बजलीनगर येथील उांच र्टाक्याांमधनू होणा-या 
पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा 
करणेसाठी पाईपलाईन र्टाकणे 1591762

ब प्रभागाांतगवत जलक्षेत्र क्र.बी/५ त ेबी/८ मध्ये 
ववतरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणेसाठी 
पाईपलाईन र्टाकणे 1310663

ब प्रभागाांतगवत जलक्षेत्र क्र.बी/६ मध्ये  
पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा 
करणेसाठी पाईपलाईन र्टाकणे 1619248

ब प्रभागाांतगवत जलक्षेत्र क्र.बी/८ (प्रभाग क्र.४१ 
व ४२) मधील वप ांपरीनगर पररसरातील 
पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा 
करणेसाठी पाईपलाईन र्टाकणे 873149

ब प्रभागाांतगवत जलक्षेत्र क्र.बी/८ (प्रभाग क्र.४३) 

मधील वप ांपरीनगर पररसरातील पाणीपुरवठा 
ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा करणेसाठी 
पाईपलाईन र्टाकणे 1617606

भार्टनगर मैलशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत 
कामगारनगर,गाांधीनगर भागात उववररत 
ठठकाणी भूयारी गर्टर नसलका र्टाकणे. 1801022

सन २०१२-१३ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/८ अांतगवत 
गुरत्व वाठहनीवरील जुने एअर वॉल्व्ह बदलून 
नवीन एअर वॉल्व्ह र्टाकणे. 748428

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/१ त ेबी/८ 
मध्ये नवीन बोअरवेल घेणे व देखभाल 
दरुस्ती करणे 200000

क अांदाजपत्रक पाणीपुरवठा योजना 
ननधी Total 59283924



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी

कासारवाडी मैलशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत, 

वल्लभनगर, महेशनगर येथे उववररत ठठकाणी 
भूयारी गर्टर नसलका र्टाकणे. 1339485

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत ब 
प्रभाग कायवक्षेत्रात जलननिःसारण व्यवस्था 
सुधारणा काम ेकरणे. 396806

धचांचवड (एस.बी.आर.) मलशुद्धीकरण कें द्रा 
अांतगवत मोरवाडी कोर्टव त ेलालर्टोपी नगर व 
अजमेरा कालनी त ेलालर्टोपी नगर पयिंत 
नाल्यात मुख्य मलवाठहनी 
र्टाकणे.



5696285

धचांचवड (एस.बी.आर.) मैलाशुद्धीकरण कें द्रा 
अांतगवत मुांबई ससलेक्शन-लोकमा्य हास्पीर्टल 
त ेधचांचवड मॅलाशुद्धीकरण कें द्रा पयिंत नाल्यात 
मुख्य मलवाठहनी र्टाकणे. 1730286

धचांचवड मैलाशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत 
आनांदनगर, एम्पायर इस्रे्टर्ट ,धचांचवड स्रे्टशन 
भागात राठहलेल्या ठठकाणी भूयारी गर्टर 
नसलका र्टाकणे. 1557663

धचांचवड मैलाशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत 
केशवनगर, काकडे पाकव , तानाजीनगर भागात 
राठहलेल्या ठठकाणी भूयारी गर्टर नसलका र्टाकणे 1170375

धचांचवड मैलाशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत 
भोईरनगर,दळवीनगर, प्रेमलोकपाकव  
,उद्योगनगर भागात राठहलेल्या ठठकाणी 
भूयारी गर्टर नसलका र्टाकणे 840794

धचांचवड मैलाशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत मोरवाडी, 
मासुळकर कॉलनी भागात राठहलेल्या ठठकाणी 
भूयारी गर्टर नसलका र्टाकणे. 1176316

धचांचवड,मोरया गोसावी बीपीर्टी पासून धचांचवड 
एसबीआर पयिंत रायणझांग मेन र्टाकणे 19687861

वप ांपरी भार्टनगर त ेडडलक्स पांवप ांग स्रे्टशन 
पयिंत ररव्हर रोडन ेगॅ्रनव्हर्टी पाईप लाईन र्टाकणे. 2391397

भार्टनगर  येथे  मैलासाांडपाण्यासाठी  सांप  व 
 पांप  हाऊस  बाांधणे  व पांवप ांग  मसशनरी  
पुरववणे. 3226437

भार्टनगर मलशुद्धीकरण कें द्राअांतगवत 
खराळवाडी उद्यान - मुांबई पुणे हायवे त े
वप ांपरी मेन पांपीांग स्रे्टशनपयिंत नाल्यात मुख्य 
मलवाठहनी र्टाकणे. 4165330

भार्टनगर मैलशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत 
भार्टनगर,नजजामाता हॉस्पीर्टल भागात उववररत 
ठठकाणी भूयारी गर्टर नसलका र्टाकणे. 1845247

भार्टनगर मैलाशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत 
भर्टनागर मध्ये भुयारी गर्टर नसलका र्टाकणे 366740

भार्टनगर मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत 
जलननिःसारण व्यवस्था सुधारणा कामे करणे. 4999692

रावेत मलशुद्धीकरण कें द्राअांतगवत ताथवड े
पररसरामध्ये सल्लागाराांनी सुचववलेली काम े
करणे. 1685059

रावेत मैलाशुद्धीकरण कें द्रा अांतगवत पुनावळे, 

ताथवड ेभागात भूयारी गर्टर नसलका  र्टाकणे. 55419

रावेत मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत ककवळे, 

मामुडी, रावेत भागात राठहलेल्या ठठकाणी 
जलननिःसारण नसलका र्टाकणे. 769564

रावेत मैलाशुध्दीकरण कें द्राअांतगवत पुनावळे 
ताथवड ेभागात जलननिःसारण सुववधा पुरववणे. 949231



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी Total 54049987

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली)

जलक्षेत्र क्र.ड/४ थेरगाव मध्ये रँ्टकरद्वारे पाणी 
पुरवठा करणे. 199661

जलक्षेत्र क्र.बी/७ मध्ये एल्प्रो कां पनीच्या 
आवारातील पाण्याच्या र्टाक च्या पररसरात 
स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 1064582

सन २०१२-१३ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/८ 
पररसरातील ठठकठठकाणी वॉल्व्ह ऑपरेशन 
करणेकामी मजुर कमवचारी पुरववणे. 551804

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/२ अांतगवत 
पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेतील सलकेजेस 
काढणे व देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 395153

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/६ अांतगवत 
पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेतील सलकेजेस 
काढणे व देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 242496

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/८ अांतगवत 
बी-ब्लॉक, शास्त्रीनगर, कैलासनगर पररसरात 
पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेतील सलकेजेस 
काढणे व देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 250000

पाणी पुरवठा ककरकोळ देखभाल 
दरुस्ती (महसुली) Total 2703696

ब मुख्यालय Total 137145931

मुख्यालय JNNURM Phase -1

अ प्रभागातील तळवड ेववभागातील 
पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे मजबुतीकरण करणे. 1045000

JNNURM Phase -1 Total 1045000

JNNURM Swerage Phase 1

कासारवाडी येथे 40 द.ल.सल.क्षमतेच ेSBR 

रे्टक्नोलॉजीवर आधारीत मैलाशुध्दीकरण कें ्द्र 
बाांधणे. 1114644

साांगवी येथे 20 एम.एल.डी. क्षमतेच े
मैलाशुद्धीकरण कें द्र बाांधणे. 1500000

JNNURM Swerage Phase 1 Total 2614644

JNNURM Swerage Phase 2

आकुडी येथे 30 द.ल.ली. क्षमतेन े
एस.बी.आर.तांत्रज्ञानावर आधाररत 
मैलाशुध्दीकरण कें द्र बाांधणे व तीन मठहन े
प्रायोधगक तत्वावर चालववणे व 5 वषे देखभाल 
दरुूस्ती करणे. 350789

चऱा््होली येथे 60 द.ल.ली.क्षमतेच ेSBR 

रे्टक्नोलॉजीवर आधारीत मैलाशुध्दीकरण कें ्द्र 
बाांधणे.                                



 फलीत ािः- सुमारे 300000  लोकसांख्येस 
फायदा होईल. 2566132

JNNURM Swerage Phase 2 Total 2916921

JNNURM Water Supply Phase1

क प्रभागातील  डुडुळगाव येथे उांच र्टाक  
बाांधणे.(१.० द.ल.सल) 796954

पाणीपुरवठा योजना र्टप्पा-4 अांतगवत स.े23 येथे 
100 एम.एल.डी. क्षमतेच ेजलशद्धीकरण कें द्र 
बाांधणे. 3163802

वप ांपरी धचांचवड मनपा.च ेपाणीपुरवठा व 
जलननिःसारण JNNURM-I कामाांसाठी व  
क्सलर्ट्सीची काम े
करणे.



1000000

स.े10 प्राधधकरण येथील नववन सांप पासून 
डब्ल्यू.डी.4  र्टाक पयिंत  पांपीांग मेन र्टाकणे. (900 

सममी) 1164747

JNNURM Water Supply Phase1 Total 6125503

JNNURM Water Supply Phase2

एस-2 त ेडब्ल्यू डी.3 र्टाक पयिंत गॅ्रनव्हर्टी मेन 
र्टाकणे. (700 सममी व ४50 सममी.) 5852774

क प्रभागातील  च-होली येथे उांच र्टाक  
बाांधणे.(१.५ द.ल.सल) 1257075



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

क प्रभागातील  वडमुखवडी येथे उांच र्टाक  
बाांधणे.(२.० द.ल.सल) 225300

क प्रभागातील डब्ल्यू.डी. 4 त ेमोशी डुडुळगाव, 

च-होली, वडमूखवाडी या भागातील र्टाक्या 
भरण्याच्या पाईपलाईनच ेकाम करणे. 3000000

नजजामाता हॉनस्पर्टल त ेवप ांपळे गुरव पाण्याची 
र्टाक  पयिंत 600 सम.मी. व्यासाची मुक्ष्य गुरत्व 
नसलका र्टाकणे. 4803863

भोसरी आश्रम शाळा येथे उांच र्टाक  बाांधणे व 
र्टाक  भरणे कामी जलवाठहनी र्टाकणे. 3817987

स.े क्र. २३ पासुन गवळीमाथा सांप पयिंत मुख्य 
गुरत्वनसलका र्टाकणे व स.े क्र. १० येथे ३ द. ल. 

सल. व स.े क्र. २० येथे १ द. ल. सल.  क्षमतेच ेसांप 
बाांधणे. 15778486

स.े क्र. २३ पासून एस-२ र्टाक पयिंत पांवप ांग मेन 
र्टाकणे व स े२० जाधववाडी उांच र्टाक , 
खांडोबामाळ उांच र्टाक  बाांधणे. 4151589

JNNURM Water Supply Phase2 Total 38887074

क अांदाजपत्रक जलनन:सारण 
ववषयक ककरकोळ देखभाल दरुूस्ती

  क  प्रभागातील ड्रनेेज लाईन व चेंबसवची 
वावषवक ठेकेदारी पद्धतीन ेदेखभाल व दरुस्ती 
करणे . 5467181

  ड  प्रभागातील ड्रनेेज लाईन व चेंबसवची 
वावषवक ठेकेदारी पद्धतीन ेदेखभाल व दरुस्ती 
करणे 4783206

वप ांपरी धचांचवड मनपा.पररसरातील वावषवक 
ठेकेदारी पध्दतीन ेड्रनेेज लाईनची व चेंबसवची 
देखभाल दरुूस्ती करणे.फसलत :-मनपा.ड्रनेेज 
लाईनची व चेंबसवची देखभाल दरुूस्ती करणे. 2672406

क अांदाजपत्रक जलनन:सारण 
ववषयक ककरकोळ देखभाल दरुूस्ती 
Total 12922793

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी

  ब   प्रभागातील ड्रनेेज लाईन व चेंबसवची 
वावषवक ठेकेदारी पद्धतीन ेदेखभाल व दरुस्ती 
करणे.. 4795630

वप ांपरी मेन व भार्टनगर पांवप ांग स्रे्टश्सची  
स्थापत्य ववषयक दरुस्ती व आनुषांधगक काम े
करणे. 725056

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर योजना 
ननधी Total 5520686

क अांदाजपत्रक महसुली खचव पाणी र्बल पध्दत आऊर्ट सोससिंग करणे 10964121

क अांदाजपत्रक महसुली खचव  Total 10964121

पाणीपुरवर्टा योजना ननधी
केशवनगर,देऊळमाळा,काकडपेाकव ,गोखलेपाकव  
इ.पांवप ांग स्रे्टश्सची  ककरकोळ दरुस्ती करणे. 1067690

वप ांपरी धचांचवड महापासलकेच्या कायवक्षेत्रात ब 
वगव दजावचे पाणी मीर्टर बसववणे, देखभाल 
दरुस्ती करणे व र्बले वार्टर करणे 
वप ां.धचां.म.न.पा. ग्राहकाांसाठी वॉर्टर मीर्टर 
ससस्र्टीम राबववणे.र्टप्पा-2 5919251

पाणीपुरवर्टा योजना ननधी Total 6986941

पुल व प्रकल्प ववभाग (BSUP) 

JNNURM झोपडपट्टी पुनववसन प्रकल्प

वपां. धचां. म. न. पा. च्या ववववध झोपडपट्टी 
पुनववसन योजनेसाठी पाणीपुरवठा व्यवस्था 
करणे व अनग्नशामक व्यवस्था करणे. 5679845

स.े २२ ननगडी येथे वप ां. धच. म. न.पा. च े
झोपडपट्टी पुनववसन योजनेसाठी य.ु जी. आर. 

बाांधणे.पांवप ांग मसशनरी बसववणे व २० लाख 
सलर्टर क्षमतेची इ. एस. आर. बाांधणे व एम. एस. 

पाईपलाईन करणे. 1528181

पुल व प्रकल्प ववभाग (BSUP) 

JNNURM झोपडपट्टी पुनववसन प्रकल्प 
 Total 7208026



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

मागासवधगवय कल्याणकारी योजना 
करणे.

प्रभाग क्र. 36 मधील आनांदनगर 
झोपडपट्टीमध्ये ड्रनेेज ववषयक  कामे करणे. 1603916

मागासवधगवय कल्याणकारी योजना 
करणे. Total 1603916

ववशषे योजना

वपांपरी धचांचवड महानगरपासलकेच्या 
पांवप ांगस्रे्टशनवर पांपऑपरेर्टर ठेकेदार पद्धतीन े
पुरववणे. 3050722

वप ांपरी धचांचवड शहरातील 'अ' व 'ब' प्रभागातील 
ववतरण व्यवस्थेतील पाण्याची गळती हेसलयम 
गॅस यांत्रणेद्वारे शोधणे, व गळती थाांबववणे व 
तद्अनुषांधगक काम ेकरणे. 4361964

वप ांपरी धचांचवड शहरातील ववववध प्रभागातील 
पाण्याची गळती शोधण्यासाठीची यांत्रणा खरेदी 
करणे. 9868294

ववशषे योजना Total 17280980

मुख्यालय Total 114076605

पाणीपुरवठा Total 592271071

प्रोजेक्र्ट मुख्यालय BRTS रस्त्याची अनुशाांगीक कामे

 BRTS कररता ITS प्रणाली ववकसीत करणे 
कामासाठी सल्लागार फ  अदा 
करणे.



2529873

मुांबई-पुणे रस्ता दापोडी त ेननगडी Dedicated 

BRTS Lane करणे 


सल्लागार कफ अदा करणे 2039334

BRTS रस्त्याची अनुशाांगीक काम े
Total 4569207

JNNURM

ववठ्ठलनगर वप ांपरी स.न.१०० येथे झोपडपट्टी 
पुनवावसणासाठी १५६८ गाळे बाांधणे.पॅकेज ४ 
अण्णासाहेबनगर मगर स्रे्टडडयम 2500000

JNNURM Total 2500000

इतर ववशषे योजना
भोसरी स. नां. १ मधील घार्ट व स्मशानभुमी 
बाांधणे 5303580

इतर ववशषे योजना Total 5303580

ववशषे योजना पुणे मुांबई महामागाववर रोड फननवचर क९रणे 1590046

मुम्ब ै पुन ेरस्त्यावरील  हररवस पूल त ेदापोदी 
त ेवपम्परी चोकापयव् त कबवस्तोन फूतपाथ, 

चमे्ब्रसव इ. स्थापत्य/ वाह्ततुक ववशयक कामाची 
 देखभाल  व दरुस्ती ब सुधारना करने 1387132

सी एम इ दपोठद येथे औठदतोररयम बा्धने. 2168452

ववशषे योजना Total 5145630

मुख्यालय Total 17518417

प्रोजेक्र्ट Total 17518417

वाहतुक मुख्यालय इतर ववषेश योजना

 धचांचवडगाव, वाल्हेकरवाडी, आांबेडकर चौक 
वप ांपरी, ककवळे बस र्टसमवनलच्या पररसरात 
प्रवाशाांना । नागरीकाांना सुरक्षक्षत रस्ता 
ओलाांडणेच्या सुववधा तयार 
करणे.



642998

 ड प्रभाग कायवक्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील 
शाळाांच्या पररसरात ववदयार्थयािंना/नागररकाांना 
सुरक्षक्षत रस्ता ओलाांडण्याच्या सुववधा तयार 
करणे. 



151762



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

 पी.डब्लु.डी. कॉनवर, सशतोळे चौक, एकता चौक, 

ववशालनगर चौक, रहार्टणी चौक, सषृ्र्टी हॉरे्टल 
चौक, शठहद भगतससांग चौक, रहार्टणी चौक, 

वप ांपळे गुरव मनपा शाळा चौक, व इतर 
चौकामध्ये वाहतुक सुधारणा ववषयक काम े
करणे. 



153806

 भक्ती शक्ती चौक, शास्त्री चौक, भेळ चौक, 

सांभाजी चौक व इतर चौकामध्ये वाहतूक 
सुधारणा ववषयक काम ेकरणे. 107862

 साई चौक त ेमनपा शाळा सशवाजी चौक त े
दापोडी पुल, काळाखडक त ेडाांगे चौक त े
धचांचवड स्रे्टशन, वाय.जांक्शन त ेवाकड 
ठहांजवडी उड्डाण पुल, वप ांपळे गुरव त ेरामकृष्ण 
मांगल कायावलय रहार्टणी त ेजगताप डअेरी  व 
इतर रस्त ेयेथे वाहतुक सुधारणा ववषयक 
कामे करणे. 



154160

अ प्रभाग कायवक्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील 
शाळा,हॉनस्पर्टल पररसरात 
ववध्यार्थयािंना,नागररकानाां सुरक्षक्षत रस्ता 
ओलाांडणेच्या सुववषा तयार करणे 525134

क प्रभाग कायवक्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील 
शाळाांच्या पररसरात ववद्यार्थयािंना/नागररकाांना 
सुरक्षक्षत रस्ता ओलाांडणेच्या सुववधा तयार 
करणे. 1150000

कृष्णानगर  देहु आळांदी रस्ता पररसरात व 
इतर चौकामध्ये व रस्त्याांची वाहतूक सुधारणा 
ववषयक काम ेकरणे . 529752

खांडोबा माळ चौक ( स.न.61पी ), गणेश 
नव्हजन ( स.न.171अब ), PWD जागा-ननगडी, 
बजाज बस थाांबा व इतर पाककिं ग जागा 
ववकससत करणे. 99307

धचांचवड ओम चौक, र्बजलीनगर, गुरूव्दारा 
चौक व इतर चौकामध्ये वाहतुक सुधारणा 
ववषयक काम े
करणे.																		



94686

जागनतक बँकेच्या सहा्यान ेसुरू असलेल्या 
SUTP प्रकल्पाांअतगवत TA  बाबत ननववदा पुवव 
प्रकक्रया पुणव करणेसाठी सल्लागार 
नेमणे.



269664

णझरो बॉईज चौक, सांतोषी माता चौक, 

नेहरूनगर व इतर चौकामध्ये वाहतुक 
सुधारणा ववषयक काम े
करणे.																		



94867

ड प्रभागात काळेवाडी रहार्टणी पररसरातील 
रस्त्यावर व चौकामध्ये वाहतूक सुधारणा 
ववषयक काम ेकरणे. 535092

डॉ आांबेडकर चौक, अठहांसा चौक, भोईरनगर 
चौकामध्ये वाहतुक सुधारणा ववषयक काम े
करणे.																		



396831

दापोडी, कासारवाडी रेल्व ेस्रे्टशन परीसरात 
प्रवाशाांना नागरीकाांना सुरक्षक्षत रस्ता 
ओलाांडणेच्या सुववधा तयार करणे 


726164



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

ननगडी आकुडी बस र्टसमवनलच्या  परीसरात 
प्रवाशाांना, नागरीकाांना सुरक्षक्षत रस्ता 
ओलाांडणेच्या सुववधा तयार 
करणे.



627980

पी.एम.र्टी चौक भोसरी सद्गुरनगर भोसरी 
इांद्रायणीनगर भोसरी नेहरनगर बस र्टसमवनाच्या 
परीसरात प्रवाशाांना नागरीकाांना रस्ता सुरक्षक्षत 
ओलाांडणेच्या सुववधा तयार 
करणे.



675649

ब  प्रभाग कायवक्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील 
शाळाांच्या पररसरात ववद्यार्थयािंना । 
नागरीकाांना सुरक्षक्षत रस्ता ओलाांडणेच्या 
सुववधा तयार 
करणे.



533946

ब प्रभाग कायवक्षेत्रामध्ये मुख्य रस्त्यावरील 
शाळाांच्या पररसरात ववद्याथािंना । नागरीकाांना 
सुरक्षक्षत रस्ता ओलाांडणेच्या सुववधा तयार 
करणे.																		



102354

बस खरेदी 6904073

म्हाळसाकाांत चौक, हुतात्मा चौक व इतर 
चौकामध्ये वाहतूक सुधारणा ववषयक काम े
करणे 178090

शगुन चौक, साई चौक, जमतानी चौक, पांजवानी 
चौक डडलक्स चौकामध्ये वाहतुक सुधारणा 
ववषयक काम े
करणे.																		



90500

सशवाजी चौक, डॉ बेडकर चौक, सांत 
तुकारामनगर चौक, मोरवाडी कोर्टव चौक व 
इतर चौकामध्ये वाहतुक सुधारणा ववषयक 
कामे 
करणे.																		



95508

साांगवी, वप ांपळे गुरव, वप ांपळे ननलख, वप ांपरीगाव 
बस र्टसमवनलच्या  पररसरात 
प्रवाशाांना/नागररकाांना सुरक्षक्षत रस्ता 
ओलाांडण्याच्या सुववधा तयार कऱणे. 648045

इतर ववषेश योजना Total 15488230

मुख्यालय Total 15488230

वाहतुक Total 15488230

ववद्युत GARDEN SECTION देखभाल दरुस्ती

वपवपांपरी धचांचवड शहरातील 
चौकातील/उद्यानातील काांरजे व धबधबे याांची 
पाच वषावकररता सुरक्षा,देखभाल व दरुस्ती 
करणे. 2332060

देखभाल दरुस्ती Total 2332060

GARDEN SECTION Total 2332060

WATER TREATMENT PLANT

शुध्द अशुध्द जलउपसा कें द्र स ेक्र 
23 (ववद्युत)

अशुद्ध जल उपस कें द्र, रावेत / जशुके 
पांपग्रुहामधील ट्रा्सफोमवर याडव मधील 
इ्सुलशन कोर्टीांग ची काम ेकरणे 657278

अशुद्ध जल उपसा कें द्र रावेत करीता र्टप्पा १, 

२ व ३, ४ करीता प्रकाश व्यवस्थेकरीता 
ईनव््र्टर बसववणे. 143546

अशुद्ध जलउपसा कें द्र रावेत येथील नव्यान े
होणायाव इमारतीच ेववद्युतीकरण करणे. 163029

जलशुद्धीकरण कें द्र स.े २३ येथे अग्नीशमन 
यांत्रणा बसववणे. 283256



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

र्टप्पा 1 अांतगवत 3.3 के.व्ही. क्षमतेच ेमोर्टसव 
बदलणे. (शहरास ववना व्यत्याय  पाणी पुरवठा 
 होणे कामी.  ववकास  काम ेकरणे ) 4535535

वप ां.धचां.म.न.पा.च्या अशुध्दजलउपसा कें द्र रावेत 
 

      कररता पयावयी उच्चदाब 
ववजपुरवठयाकररता 
रहार्टणी


      132 के.व्ही. ग्रहण कें द्रापासुन नववन 
अनत.ररक्त


       कफडरची व्यवस्था 
करणे.



762114

म. न. पा. च्या अ व क प्रभागाांतगवत येणाऱ्या 
पांप हाऊस मध्ये के्रन (ईओर्टी) बसववणे. 1414169

मनपाच्या अ ब क प्रभागाांतगवत येणाऱ्या पांप 
हाऊस मध्ये ए.पी.एफ  . सी. पेनल बसववणे. 3223698

मनपाच्या रावेत स. नां. ९६ येथे मामुडी र्टाक  
साठी जाणाऱ्या रायझीांग मेन करीता वोर्टर 
सजव अरेस्र्टर युननर्ट बसववणे. 1441373

शुध्द अशुध्द जलउपसा कें द्र स ेक्र 
23 (ववद्युत) Total 12623998

WATER TREATMENT PLANT Total 12623998

YCMH

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली)

वाय . सी. एम. एच. येथील कारांज्याची देखभाल 
व दरुस्ती करणे. 144543

वाय.सी.एम.एच. रग्णालयामध्ये सी.सी. र्टी.व्ही. 
यांत्रणेची वावषवक पध्दतीन ेदेखभाल दरुस्ती 
करणे 120063

वायसीएमएच येथील EPABX यांत्रणेच ेतीन 
वषावकरीता देखभाल दरुूस्ती करणे. (यांत्रणा 
सुरळीत राहणेस मदत) 186237

सन 2012 -13 वषावकरीता रग्णालय 
इमारतीतील पाणीपुरवठा यांत्रणा व 
अनग्नप्रनतबांधक यांत्रणेची वावषवक देखभाल 
दरुस्ती 
करणे.



478527

सन 2012 -13 वषावकरीता वाय.सी.एम.एच. 

येथील अांतगवत दरुध्वनीची वावषवक देखभाल / 

दरुस्ती 
करणे.



531384

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली) Total 1460754

देखभाल दरुस्ती

यशवांतराव चव्हाण रूग्णालय येधथल ववद्युत 
सांच माांडणीच ेवाषीक देखभाल दरुूस्ती करणे. 

व 4,5 व 6 व्या मजल्याच्या ववद्युतीकरणाच े
नुतननकरण करणे. 654018

यशवांतराव चव्हाण स्मतृी रग्णालय येथील 
उदवाहकाांचे नुतणीकरण व आधनुनक करण 
करणे. 2000000

वायसीएम  रूग्णालयामधील  500  केव्हीए  
जननत्र  सांचाांची  देखभाल  दरुूस्ती  करणे.  



161345

वायसीएम रूग्णालयामधधल सात उद्वाहकाचे 
देखभाल दरुूस्ती करणे. (यांत्रणा सुरळीत 
राहणेस मदत) 359350



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

सन 2012 -13 वषावकरीता वाय.सी.एम.एच. 

रग्णालयामधील मध्यवती वातानुकुल यांत्रणेच े
चालन देखभाल दरुस्ती 
करणे.



1017066

सन 2012 -13 वषावकरीता वायसी.एम.एच. 

रग्णालयामधील ववद्युत उपकरणाांची  
देखभाल दरुस्ती 
करणे.



1059124

देखभाल दरुस्ती Total 5250903

ववशषे योजना- उजाव बचतीची 
उपकरणे व नस्ट्रर्ट लाईर्ट नुतनीकरण 
व कफर्टीांग दरुूस्ती करणे

ऊजाव बचत कायवक्रमाांतगवत यशवांतराव चव्हाण 
स्मतृी रग्णालय येथील वायुववझन सांबांधधत 
सुधारणाांची  काम ेकरणे. 1256687

ऊजाव बचत कायवक्रमाांतगवत यशवांतराव चव्हाण 
स्मतृी रग्णालय येथील हायमास्र्ट ठदव्याांच े
नुतणीकरण 
करणे.



299698

ववशषे योजना- उजाव बचतीची 
उपकरणे व नस्ट्रर्ट लाईर्ट नुतनीकरण 
व कफर्टीांग दरुूस्ती करणे Total 1556385

ववशषे योजना- कै. यशवांत चव्हाण 
स्मनृत रूग्णालय

यशवांतराव चव्हाण स्मतृी रग्णालय येथील 
नववन लॉ ांड्री उपकरणाांकररता पॅनेल बसववणे. 217802

वाय.सी.एम.एच. येथील शस्रकक्रया कक्षाकररता 
बसवावयाच्या य.ुपी.एस.कररता पॅनेल 
बसववणे.



481535

वाय.सी.एम.एच. रग्णालयामधील 
अग्णीप्रनतबांधक यांत्रणेच ेनुतणीकरण करणे. 499961

वायसीएम कॅथलॅबकररता य.ुपी.एस. पॅनेल 
बसववणे.



98129

ववशषे योजना- कै. यशवांत चव्हाण 
स्मनृत रूग्णालय Total 1297427

YCMH Total 9565469

अ प्रभाग इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर

अ प्रभाग अांतगवत आकुडी एम.आय.डी.सी. 
उपववभागामधील इमारती, शाळा, भाजी मांडई व 
जकात नाके च ेववद्युतीकरण ववषयक काम े
करणे. 92210

अ प्रभाग अांतगवत आकुडी म.रा.औ.वव. उप 
ववभागातील इमारती शाळेच ेइमारतीच े
ववद्युतीकरणा ववषयक काम ेकरणे. 



39976

अ प्रभाग अांतगवत धचखली तळवड ेउप 
ववभागामधील  तळवड ेनवीन जकात नाका 
येथे ववद्युत ववषयक काम ेकरणे 26266

अ प्रभाग अांतगवत धचखली तळवड ेउप 
ववभागामधील इमारती शाळा इ.भाजी मांडई व 
जकात नाके इ. च ेववद्युतीकरण ववषयक काम े
करणे 378060

अ प्रभाग अांतगवत ननगडी प्रधधकरण उप 
ववभागामधील इमारती शाळा भाजी मांडई व 
जकात नाके इ. च ेववद्युतीकरण ववषयक काम े
करणे 199431



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

अ प्रभाग अ्तगवत ननगडी गावठान उप 
ववभाग मधील इमारत  शाळा,भाजी म्डई व 
जकात नाका ई. च ेववद्युत ववश्यक काम ेकरने 200000

इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर Total 935943

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल

अ प्रभाग अ्तगवत ननगडड गावठान उप 
ववभागातील ठदवा बती व्येवस्थेचे वारसशक 
देखभाल दरुस्ती व इतर अनुशन्गक काम े
करने 190141

अ प्रभाग अ्तगवत ननगडी गावठान उप 
ववभागातील ठदवाबती व्येवस्थेचे वासशवक 
देखभाल दरुस्ती व इतर अनुनश््गक कामेकरने 167565

अ प्रभाग अ्तगवत ननगडी गावठान उप 
ववभागातील ठदवाबती व्येवस्धेच्या फ डर 
वपलरची दरुस्ती व अनुशन्गक कामे करने 141602

अ प्रभाग अ्त्रगवत ननगडी गावठान उप 
ववभाग मधील स्ट्रीर्ट लाइर्ट पोलवरील खराब 
नादरुस्त ज्क्सन बोक्स बद्लने 232433

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल       
  Total 731741

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली)

अ प्रभाग अांतगवत ननगडी प्राधधकरण 
उपववभागातील ठदवाबत्ती व्यवस्थेच्या कफडर 
वपलर ची दरुूस्ती व अनुषांधगक कामे करणे. 200000

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली) Total 200000

देखभाल दरुूस्तीची कामे

अ  प्रभागाअांतगवत  स.ेक्र.26  व  मोहन  नगर 
 जलतरण  तलावातील  कफल्र्टरेशन  फ्लॅर्ट  
सांबांधधत  याांर्त्रक/ववद्युत  ववषयक  काम े 
करणे. 19431

अ प्रभा अ प्रभाग अांतगवत आकुडी 
एम.आय.डी.सी.ठदवाबत्ती व्यवस्थेचे नादरुस्त 
केबल बदलणे व अनुषांधगक काम ेकरणे. 444713

अ प्रभाग अांतगवत आकुडी एम.आय.ड़ी. 
सी.उपववभागातील ठदवाबत्ती व्यवस्थेचे वावषवक 
देखभाल दरुस्ती व इतर अनुषांधगक काम े
करणे. 484380

अ प्रभाग अांतगवत आकुडी एम.आय.डी .सी. 
उपववभाग मधील नस्ट्रर्ट लाईर्ट पोल वरील 
खराब नादरुस्त जांक्शन बाक्स बदलणे. 445856

अ प्रभाग अांतगवत आकुडी एम.आय.डी.सी. 
उपववभागामधील ठदवाबत्ती व्यवस्थेच्या 
कफडरवपलरची दरुस्ती व अनुषांधगक काम ेकरणे. 317536

अ प्रभाग अांतगवत आकुडी एम.आय.डी.सी. 
उपववभागामधील ठदवाबत्ती व्यवस्थेमधील 
खाांबाांची रांगरांगोर्टी (पेंर्टीांग) करणे. 467597

अ प्रभाग अांतगवत आकुडी म.रा.औ.वव. 

उपववभाग मधील ठदवाबत्ती व्यवस्थेमधील 
खाांबाची रांगरांगोर्टी (पेंर्टीांग)करणे व खराब 
जकशन बाक्स 
बदलणे.रणे.



4158

अ प्रभाग अांतगवत आकुडी 
म.रा.औ.वव.उपववभाग मधील ठदवाबत्ती 
व्यवस्थे करीताच्या कफडर वपलरची देखभाल 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 



145018

अ प्रभाग अांतगवत धचखली तळवड ेउपववभागा 
मधील ठदवाबत्ती व्यवस्थे मधील खाांबाची 
रांगरांगोर्टी (पेर्टीांग) करणे. 215412



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

अ प्रभाग अांतगवत धचखली तळवड े
उपववभागातील ठदवाबत्ती व्यवस्थेचे वावषवक 
देखभाल दरुूस्ती व इतर अनुषांगीक काम े
करणे. 131150

अ प्रभाग अांतगवत धचखली तळवड े
उपववभागातील ठदवाबत्ती व्यवस्थेचे वावषवक 
देखभाल दरुूस्ती व इतर अनुषांगीक काम े
करणे.



199001

अ प्रभाग अांतगवत धचखली तळवड े
उपववभागातील ठदवाबत्ती व्यवस्थेच्या कफडर 
वपलर ची दरुूस्ती व अनुषांधगक कामे 
करणे.



219992

अ प्रभाग अांतगवत नववन गाव े(ग्रामीण) 

उपववभाग मधील ठदवाबत्ती व्यवस्थे 
करीताच्या कफडर वपलरची देखभाल दरुूस्तीची 
कामे करणे. 18149

अ प्रभाग कायवक्षेत्रातील इ पी बी एक्स 
यत्रणेच ेदेखभाल दरुस्ती करणे व 
नुतननकरनाची काम ेकरने 95944

अ प्रभाग कायवक्षेत्रातील प्रशासककय इमारत 
जकात नाके दवाखान ेइ ठठकाणच्या जननत्र 
सचाचे वासशवक देखभाल दरुस्तीच ेकामे करने 202180

अ प्रभाग कायवक्षेत्रातील प्रशासककय इमारत 
जकात नाके दवाखान ेइ ठठकानच्या 
वातानुकुसलत यत्रणेच ेवासशवक देखभाल 
दरुस्थीची काम ेकरणे 123919

प्रभाग  क्र.49,50,51,  52,53,54  व  55  

मधील  ठदवाबत्ती  व्यवस्थेची  दरुस्ती  
करणे  व  अनुषांगीक  काम े करणे.(केबलची 
 दरुूस्तीकरून  ठदवाबत्ती  व्यवस्था  सुरऴीत 
 ठेवणे.)  



50000

प्रभाग  क्र.49,50,51,52,53,54,55  मधील  
ठदवाबत्ती  व्यवस्थेतील  नादरुूस्त  केबल  
गाळे  बदलणे  व  अनुषांगीक  कामे  
करणे.(केबलची  दरुूस्तीकरून  ठदवाबत्ती  
व्यवस्था  सुरऴीत ठेवणे.)  



50000

प्रभाग क्र.49,50,51,52,53,54,55 मधील 
ठदवाबत्ती व्यवस्थेतील नादरुूस्त केबल गाळे 
बदलणे व अनुषांगीक काम ेकरणे. 50000

देखभाल दरुूस्तीची काम ेTotal 3684436

प अांदाजपत्रक लघुदाब/उच्चदाब 
पोल व तारा हलववणे

अ प्रभाग अांतगवत नववन गाव े(ग्रासमण )   

उपववभाग मधील रस्ता रूां दीकरणास अडथळा 
ननमावण करणारे व रस्त्यामध्ये येत असलेले 
म.रा.वव.वव. मांळळाचे तारा खाांब व कफडर वपलर 
हलववणे. 699427

प अांदाजपत्रक लघुदाब/उच्चदाब 
पोल व तारा हलववणे Total 699427

साववजननक सुरक्षक्षतता

अ प्रभाग अांतगवत  धचखली तळवड े  व 
ननगडी गावठाण उप ववभागामधील ववववध 
कायवक्रमा करीता वावषवक पध्दतीन ेध्वनीक्षेपण 
प्रकाश,ववद्युत व जनरेर्टर व्यवस्था करणे. 415625

अ प्रभाग अांतगवत आकुडी 
एम.आय.डी.सी.उपववभागात आवश्यक त्या 
ठठकाणी ठदवाबत्तीची व्यवस्था करणे व 
अनुषांधगक काम ेकरणे. 421736



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

अ प्रभाग अांतगवत धचखली तळवड े
उपववभागमध्ये आवश्यक त्या ठठकाणी 
ठदवाबत्ती व्यवस्था करणे व अनुषांधगक काम े
करणे.



168615

अ प्रभाग अांतगवत ननगडी प्रधधकरण 
ववभागामध्ये आवश्यक त्या ठठकाणी 
ठदवाबत्ती व्यवस्था करणे व अनुषांधगक काम े
करणे. 210391

अ प्रभाग अांतगवत ननगडी प्राधधकरण व 
आकुडी  MIDCउप ववभागामधील ववववध 
कायवक्रमा करीता वावषवक पध्दतीन ेध्वनीक्षेपण 
प्रकाश,ववद्युत व जनरेर्टर व्यवस्था करणे. 559866

अ प्रभाग अतगवत ननगडी प्राधधकरण व 
आकुडी म आय ठद डी सस उपववभागातील 
ववववध कायवक्रमा करैता वासशवक पदत्तीन े
ध्वननक्षेपन प्रकाश व जनरेर्टर व्यवस्था करणे 239972

अ प्रभाग अ्तगवत ननगडी गावठान उप 
ववभाग मधे आव्यश्क त्या ठीकानी  ठदवा 
बती व्येव्स्था करन ेव अनुशन्गक काम ेकरने 126318

साववजननक सुरक्षक्षतता Total 2142523

अ प्रभाग Total 8394070

अ मुख्यालय इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर

अ प्रभागा अतगवत ननगडी प्राधधकरण 
उपववभागातील इमारती शाळा ववधतुीकरण 
करणे 715734

अ प्रभागाांतगवत आकुडी एम.आय.डी .सी. 
उपववभागातील इमारती शाळा ववद्युतीकरण 
करण करणे. 198818

इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर Total 914552

ऊजाव बचतीची उपकरणे व नस्ट्रर्ट 
लाईर्ट नुतणीकरण व कफर्टीांग दरुस्ती 
करणे

अ  प्रभागातील धचखली-तळवड ेउपववभाग  
पाररसरात  आवश्यकतेनुसार  नवीन  
उजावबचत  करणायाव  कफर्टीांग  बसवीणे 49300

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण उपववभाग प्रभाग 
 १६ आकुडी गावठाण  पररसरात 
आवश्क्तेनुसार नवीन उजावबचत करणारया 
कफठर्टांग बसववणे. 499955

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण उपववभाग प्रभाग 
 १७ सांत तुकाराम महाराज उधान पररसरात 
आवश्क्तेनुसार नवीन उजावबचत करणारया 
कफठर्टांग बसववणे. 499955

अ प्रभागाततील ननगडी प्राधधकरन उपववभाग 
पररसरातील आवश्यक त ेनुसार नववन 
उजावबचत करनायाव कफर्टीग बसववणे 263000

अ प्रभागातील आकुडी 
एम.आय.डी.सी.उपववभाग पररसरात 
आवश्यकतेनुसार नववन उजावबचत करनायाव 
कफर्टीांग बसववणे. 451760

अ प्रभागातील ननगडी गावठान उप ववभाग 
पररसरात आवश्यकत ेनुसार नववन उजाव बचत 
करनायाव कफर्टीग बसववने 453128

ऊजाव बचतीची उपकरणे व नस्ट्रर्ट 
लाईर्ट नुतणीकरण व कफर्टीांग दरुस्ती 
करणे Total 2217098

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली)

अ प्रभाग अांतगवत १३/१४ करीता ननगडी 
प्राधधकरण उपववभाग मधील ठदवाबती 
व्यवस्थेची देखभाल दरुस्ती  ववषयक काम े
करणे. 311335



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

रावेत ककवळे उप ववभागातील प्र. क्र. 19 मधील 
रस्त्यावरील ठदवाबत्ती व्यवस्थचे कफडर वपलर, 

केबल पोल व कफर्टीांगची वाषीक देखभाल व 
दरुूस्ती करणे. 199270

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली) Total 510605

देखभाल दरुस्ती

अ प्रभाग अांतगवत आकुडड व डड व 
म.रा.ऑ.वव.उपववभाग मधील ठदवाबत्ती 
व्यवस्थेची देखभाल दरुस्ती ववषयक काम े
करणे. 1622383

अ प्रभाग अांतगवत धचखली-तळवड ेउपववभाग 
मधील ठदवाबत्ती व्यवस्थेची  देखभाल 
दरुूस्ती ववषयक काम ेकरणे. 329060

अ प्रभाग अ्तगवत ननगडी गावठान उप 
ववभाग मधील ठदवाबनत व्येवस्धेचे देखभाल 
दरुस्ती ववश्यक काम ेकरने 582000

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण उप ववभागातील 
ठदवाबत्ती व्यव्स्थेचे देखभाल दरुस्ती ववशयक 
कामे करणे 731261

वॉडव क्र. २१ स.नां. १ मधील २४ मी रस्त्याांच े
कडनेे स्ट्रॉमव वॉर्टर  व फुर्टपाथ 
करणे.



2601368

देखभाल दरुस्ती Total 5866072

प अांदाजपत्रक साववजननक सुरक्षक्षतता
आकुडी एम.आय.डी.सी.उपववभागातील ववववध 
झोपडपत्त्याांमध्ये प्रकाश व्यवस्था करणे. 426958

धचखली-तळवड े  उपववभागातील  ववववध  
झोपडपट्टय्ामध्ये प्रकाश  व्यवस्था  करणे . 900978

प अांदाजपत्रक साववजननक सुरक्षक्षतता 
Total 1327936

रूग्णालये,प्रसूनतगहेृ,औषधालये

अ प्रभाग ववधतु ववभागा अतगवत ननगडी 
प्राधधकरन व ननगडी गावर्टिःन उपववभागा 
पररसरातील रग्नालये व दवाखान ेयेथील 
ववधतु ववशयक कामाची देखभाल दरुस्ती ची 
कामे करणे 950999

रूग्णालये,प्रसूनतगहेृ,औषधालये Total 950999

लोकारोग्य
अ प्रभाग अांतगवत ववववध क्र डाांगणावर प्रकाश 
व्यवस्था करणे व नुतनीकरण करणे 459402

लोकारोग्य Total 459402

ववशषे योजना- रस्त्यात अड्थळा 
येणारे लघुदाब पोल्स व तारा हलववणे

अ प्रभाग अांतगवत  धचखली-तळवड े उप 
ववभागामधील स्थापत्य ववभागाच े
मागणीनुसार रस्ता रूां दी करणामध्ये अडथळा 
ननमावण करणाच ेम.रा.वव.सल. कां .च ेकफडर वपलर 
 खाांब व  तारा हलववणे. 811202

अ प्रभाग अांतगवत आकुडड व एम. आय. डी. सी. 
उपववभागामधील स्थापत्य ववभागाच े
मागणीनुसार रस्ता रां दीकरणामध्ये अडथला 
ननमावण करणारे म.रा.वव.सल.कां . च ेकफडर वपलर 
, खाांब व तारा हलववणे. 3054186

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण उपववभागातील 
स्थापत्य ववभागाच ेमागणीनुसार रास्ता 
रठदकरनात येणारे म र वव क च ेकफडर खाब 
व तारा हलववणे 1499616

ववशषे योजना- रस्त्यात अड्थळा 
येणारे लघुदाब पोल्स व तारा 
हलववणे Total 5365004

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे

अ प्रभागाांतगवत आकुडी एम. आय. डी. सी. 
उपववभागामध्ये आवश्यक त्या चोकामध्ये 
हायमास्र्ट ठदव ेउभारणे व देखभाल दरुस्ती 
करणे. 1695444



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

अ प्रभागातांगवत धचखली-तळवड ेउप  
ववभागामध्ये आवश्यक त्या चोकामध्ये 
हायमास्र्ट ठदव ेउभारणे व देखभाल दरुूस्ती 
करणे. 699979

अ प्रभागातगवत ननगडी प्राधधकरन 
उपअ्ववभागामधे आवश्यक त्या चोकामधे 
हायमास्र्ट ठदव ेउभारणे व देखभाल दरुस्ती 
करणे 1300000

अ प्राभाग अ्तगवत ननगडी उप ववभागा मधे 
आवश्यक त्या चोकामधे हायमास्र्ट ठदव े
उभारन ेव देखभाल दरुस्ती करने 1598376

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे Total 5293799

साववजननक सुरक्षक्षतता

अ  प्रभागातील  धचखली तळवड े उपववभाग  
पाररसरातील  आवश्यक  ठठकाण्च्या  नस्ट्रर्ट  
लाईर्ट  ठदव्याांच े नुतनीकरण  करणे 688256

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण उपववभाग प्रभाग 
१४ भक्ती शक्ती पररसरातील स्ट्रीर्ट लाईर्ट 
ठदव्याांचे नुतनीकरण करणे. सन २०१३-१४ 431883

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण उपववभाग प्रभाग 
१५ दतवाडी पररसरातील स्ट्रीर्ट लाईर्ट ठदव्याांच े
नुतनीकरण करणे. सन २०१३-१४ 502297

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण उपववभाग प्रभाग 
१६ आकुडी गावठाण पररसरातील स्ट्रीर्ट लाईर्ट 
ठदव्याांचे नुतनीकरण करणे. सन २०१३-१४ 499975

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण उपववभाग प्रभाग 
१७ सांत तुकाराम महाराज उधानपररसरातील 
स्ट्रीर्ट लाईर्ट ठदव्याांच ेनुतनीकरण करणे. सन 
२०१३-१४ 431883

अ प्रभागा अांतगवत आवश्यक त्या ठठकाणी 
नस्ट्रर्ट लाईर्ट करता  रोहीत्रसांच बसववणे. 235148

अ प्रभागा अांतगवत धचखली-तळवड े
उपववभागात नव्यन ेहोना-या रस्त्यावर 
ठदवाबत्तीची सोय करणे. 1844259

अ प्रभागाअतगवत धचच्वड स्रे्टशन त ेगगाांनगर 
आर ओ बी त ेस्वप्नपुती सोसायर्टी या 
रेल्वेलाइन लगतच्या ननयोनजत रस्त्यवरील 
दभुाजकामधे स्ट्रीर्ट लाइर्ट व्यव्स्था करणे 80000

अ प्रभागातील आकुडी 
एम.आय.डी.सी.उपववभाग पररसरातील 
आवश्यक ठठकाणच्या नस्ट्रर्ट लाइर्ट ठदव्याांच े
नुतनीकरण करणे. 193390

साववजननक सुरक्षक्षतता Total 4907091

अ मुख्यालय Total 27812558

इ प्रभाग
ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली)

 मोशी उपववभागाांतगवत मनपातफे बसववण्यात 
आलेली T-5 ( ४x२४)फ र्टीांगची दरुूस्ती 
करणे.



137817

ठदघी व मोशी उपववभागाांतगवत जांक्शन वॉक्स 
बदलणे व अनुषांधगक काम े
करणे.



119989

भोसरी उपववभागाांतगवत अत्यावश्यक ववद्युत 
ववषयक काम ेकरणे 199998

भोसरी उपववभागाांतगवत हायमास्र्टची देखभाल 
व दरुूस्ती करणे व अनुषाांधगक ववद्युत 
ववषयक  काम ेकरणे 99995

मनपा तफे बसववण्यात आलेली र्टी - 5  ( 4 x 24 

) कफां र्टीगची दरुस्ती करणे 149940



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली) Total 707739

लोकारोग्य
भोसरी जलतरण तलावाकरीता ववद्युत 
ववषयक काम ेकरणे. 74998

मोशी उपववभागातील कचरा डपेो ,स्मशानभूमी 
येथील ववद्युतववषयक सुववधा पुरववणे व 
देखभाल दरुूस्ती  काम े
कऱणे.



130000

लोकारोग्य Total 204998

साववजननक सुरक्षक्षतता

भोसरी प्रभाग क्रमाांक  30  त े३५  मधील  
अांतगवत रस्त्यावर आवश्यकतेनुसार  प्रकाश 
व्यवस्था करणे 97359

साववजननक सुरक्षक्षतता Total 97359

इ प्रभाग Total 1010096

इ मुख्यालय इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर

ठदघी    उपववभागाअांतगवत मनपा इमारती 
शाळा,जकातनाके याांच ेववदयुतीकरण करणे व 
 नुतनीकरण करणे  . (--do--

)

256011

मोशी  उपववभागाअांतगवत मनपा इमारती 
शाळा,जकातनाके याांच ेववदयुतीकरण करणे व 
 नुतनीकरण करणे  .  (--do--

)

1038803

इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर Total 1294814

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली)

 ठदघी उपववभागातील खराब स्ट्रीर्टलाईर्टच े
पोल बदलणे , देखभाल व दरुस्ती करणे व 
इतर अनुषांधगक काम े
कऱणे.



455648

मोशी प्रभाग क्र.६ मधील स.े४ व ६  ,मोशी 
गावर्टाण , नागेश्वरनगर ,सशवाजीवाडी इ. 

ठठकाणच्या मधील खराब स्ट्रीर्टलाईर्टच ेपोल 
बदलणेव व तीन वषावकररता ठदव्याांची चालन , 

देखभाल व दरुस्ती 
करणे.



1000000

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली) Total 1455648

प अांदाजपत्रक साववजननक सुरक्षक्षतता
ठदघी उपववभाग अांतगवत प्रभागाांमधील 
प्रकाशव्यवस्थेचे नूतनीकरण करणे. 1199979

प अांदाजपत्रक साववजननक सुरक्षक्षतता 
Total 1199979

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे

बोपखेल,च-होली,मोशी,ठदघी गावठाणात 
हायमास्र्ट ठदव ेबसववणे. 1058325

भोसरी ववभागाअांतगवत ववववध चौकात 
हायमास्र्ट उभ ेकरन प्रकाश व्यवस्था करणे 699361

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे Total 1757686

साववजननक सुरक्षक्षतता
च-होली प्रभाग क्र,.७ अांतगवत भागातील 
ननयोनजत रस्त्यावरील प्रकाश व्यवस्था करणे. 1414999

प्र क्र २९ इांद्रायणी नगर स े२३ मधील १२.५ % 

परतावा क्षेत्रातील   नव्यान ेतयार होणा-या 
रस्त्यावर स्ट्रीर्ट लाईर्ट बसववणे. (--do-) 261283

भोसरी उपववभागातगवत येथील शहरी गरीब 
वस्तीमधील स्ट्रीर्ट लाईर्ट व्यवस्थेचे 
नूतनीकरण करणे.व नादरुूस्त केबल बदलणे. 163708



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

भोसरी प्रभाग क्रमाांक  30  चक्रपाणी वसाहत 
मधील अांतगवत भागातील  उववररत रस्त्यावरील 
 प्रकाशव्यवस्थेचे नूतनीकरण कऱणे. 299695

भोसरी प्रभाग क्रमाांक  32   मधील अांतगवत 
भागातील  उववररत रस्त्यावरील  
प्रकाशव्यवस्थेचे नूतनीकरण कऱणे. 699951

भोसरी प्रभाग क्रमाांक  33  मधील  गवळीनगर 
परीसरातील अांतगवत भागातील  उववररत 
रस्त्यावरील प्रकाशव्यवस्थेचे नूतनीकरण कऱणे 299991

भोसरी प्रभाग क्रमाांक  34  गव्हाणेवस्ती  
मधील  उववररत  भागातील रस्त्यावरील 
प्रकाशव्यवस्थेचे नूतनीकरण कऱणे 299841

भोसरी प्रभाग क्रमाांक 35  भोसरी गावठाण  
अांतगवत भागातील उववररत रस्त्यावरील 
प्रकाशव्यवस्थेचे नूतनीकरण कऱणे. 799990

साववजननक सुरक्षक्षतता Total 4239458

इ मुख्यालय Total 9947585

क प्रभाग इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर
क प्रभाग कायावलयातील दरुध्वनी यांत्रणेच े
EPBAX करणे 82441

कासारवाडी ववभागाांतगवत मनपाच्या इमारती, 
करसांकलन ऑकफस, शाळा, दवाखाने इ. ठठकाणी 
आवश्यकतेनुसार इनव्व्हर्टवर यांत्रणा बसववणे 94200

कासारवाडी ववभागाअांतगवत मनपाच्या इमारत, 

करसांकलन ऑकफस, अनग्नशामक कें द्र, शाळा, 
दवाखाने इ. ठठकाणी आवश्यकतेनुसार पांप 
बसववणे व देखभाल दरुस्ती करणे 47183

ठदघी ववभागाअांतगवत मनपाच्या इमारत , 

करसांकलन आकफस,  , शाळा, दवाखाने इ. 

ठठकाणी आवश्यकतेनुसार इनववर्टर यांत्रणा 
बसववणे 69985

ठदघी ववभागाअांतगवत मनपाच्या इमारत , 

करसांकलन आकफस,  , शाळा, दवाखाने इ. 

ठठकाणी आवश्यकतेनुसार पांप बसववणे 49947

भोसरी ववभागाअांतगवत मनपाच्या इमारत , 

करसांकलन आकफस, अनग्नशामक केद्र , शाळा, 
दवाखाने इ. ठठकाणी आवश्यकतेनुसार इनववर्टर 
यांत्रणा बसववणे (पयािंयी ववद्युतव्वस्थेमुळे 
अखांडीत वीजपुरवर्टा उपलब्ध) 20760

भोसरी ववभागाअांतगवत मनपाच्या इमारत , 

करसांकलन आकफस, अनग्नशामक केद्र , शाळा, 
दवाखाने इ. ठठकाणी आवश्यकतेनुसार पांप 
बसववणे व देखभाल व दरुस्ती करणे 43234

मनपा भवन ववभागाअांतगवत मनपाच्या इमारत 
, करसांकलन आकफस,  , शाळा, दवाखाने इ. 

ठठकाणी आवश्यकतेनुसार इनववर्टर यांत्रणा 
बसववणे (२०१२-

१३)



99034

मनपा भवन ववभागाअांतगवत मनपाच्या इमारत 
, करसांकलन आकफस, अनग्नशामक केद्र , शाळा, 
दवाखाने इ. ठठकाणी आवश्यकतेनुसार पांप 
बसववणे व देखभाल व दरुस्ती करणे (२०१२-

१३)



50000

मनपा भवन ववभागाअांतगवत मनपाच्या इमारत 
, शाळा,  दवाखान ेइ. ठठकाणी आवश्यकतेनुसार 
ववद्युतववषयक काम ेकरणे. 240000



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

मोशी ववभागाअांतगवत मनपाच्या इमारत , 

करसांकलन आकफस,  , शाळा, दवाखाने इ. 

ठठकाणी आवश्यकतेनुसार इनववर्टर यांत्रणा 
बसववणे 39775

मोशी ववभागाअांतगवत मनपाच्या इमारत , 

करसांकलन आकफस,  , शाळा, दवाखाने इ. 

ठठकाणी आवश्यकतेनुसार पांप बसववणे 49830

इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर Total 886389

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल
कासारवाडी उप ववभागाांतगवत A. C. ची देखभाल 
दरुस्ती करणे 132376

कासारवाडी उप ववभागाांतगवत जनरेर्टर व 
इनव्हर्टवरची देखभाल दरुस्ती करणे 77360

कासारवाडी उप ववभागाांतगवत पोल पे्र्टीग 
करणे व अनुषांधगक काम ेकरणे 99101

कासारवाडी उप ववभागाांतगवत कफडर वपलरची 
दरुूस्ती करणे. 62257

कासारवाडी उप ववभागाांतगवत ससट्रर्ट लाईर्टची 
देखभाल दरुस्ती करणे व अनुषांधगक काम े
करणे 86993

कासारवाडी उप ववभागाांतगवत हायमास्र्टची 
देखभाल दरुस्ती करणे व अनुषांधगक काम े
करणे 222998

कासारवाडी प्रभागामधील स्ट्रीर्ट लाईर्टच्या 
नादरुस्त केबलची देखभाल व दरुस्ती करणे व 
अनुषांधगक काम ेकरणे. 211801

ठदघी  उपववभागाांतगवत मनपातफे बसववण्यात 
आलेली T-5 ( ४x२४)फ र्टीांगची दरुूस्ती करणे.

193817

ठदघी उपववभागा मधील नस्ट्रर्ट लाईर्टच्या 
नादरुस्त केबलचीव  देखभाल व दरुस्ती करणे 
व अनुषाांधगक काम ेकरणे  (--do--)

126413

ठदघी उपववभागाांतगवत कफडर पीलरची  
देखभाल दरुूस्ती  करणे. 87790

ठदघी प्रभाग  मधील नस्ट्रर्ट लाईर्टच्या 
नादरुस्त केबलची देखभाल व दरुस्ती करणे व 
अनुषाांधगक काम ेकरणे 55371

ठदघी व मोशी  उपववभागाांतगवत A.C. ची  
देखभाल दरुूस्ती  करणे. 147599

ठदघी व मोशी  उपववभागाांतगवत पोल पेंर्टीांग 
करणे  व अनुषांधगक काम ेकरणे. 61762

ठदघी व मोशी  उपववभागाांतगवत हायमास्र्टची 
देखभाल दरुूस्ती करणे व अनुषाांधगक काम े
करणे. 84014

ठदघी व मोशी उपववभागाांतगवत अत्यावश्यक 
ववद्युतववषयक काम ेकरणे. 197118

भोसरी उपववभागाांतगवत A.C. ची  देखभाल 
दरुूस्ती  करणे. 99777

भोसरी उपववभागाांतगवत जनरेर्टर व इनव्हर्टवरची 
 देखभाल दरुूस्ती  करणे. 202211

भोसरी उपववभागाांतगवत पोल पेंर्टीांग करणे  व 
अनुषांधगक काम ेकरणे. 71888

भोसरी उपववभागाांतगवत कफडर पीलरची  
देखभाल दरुूस्ती  करणे. 57554

भोसरी उपववभागाांतगवत हायमास्र्टची देखभाल 
दरुूस्ती करणे व अनुषाांधगक काम ेकरणे 99980

भोसरी प्रभाग क्रमाांक 30 त े३५ मधील नस्ट्रर्ट 
लाईर्टचß  देखभाल व दरुस्ती करणे व 
अनुषाांधगक काम ेकरणे 99939

भोसरी प्रभाग क्रमाांक 30 त े३५ मधील नस्ट्रर्ट 
लाईर्टच्या नादरुस्त केबलची देखभाल व 
दरुस्ती करणे व अनुषाांधगक काम ेकरणे 106982



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

मनपाभवन अांतगवत प्र क्र, ३८ नेहरूनगर  
येथील सो.व्हे. ठदव्याांची देखभाल दरुूस्ती कऱणे 
(--do--) 256000

मनपाभवन उपववभागाांतगवत A.C. ची  देखभाल 
दरुूस्ती  करणे. (२०१२-

१३)



257143

मनपाभवन उपववभागाांतगवत जनरेर्टर व 
इनव्हर्टवरची  देखभाल दरुूस्ती  करणे. (२०१२-

१३)



223867

मनपाभवन उपववभागाांतगवत पोल पेंर्टीांग करणे 
 व अनुषांधगक काम ेकरणे. 120395

मनपाभवन उपववभागाांतगवत पोल पेंर्टीांग करणे 
 व अनुषांधगक काम ेकरणे.(२०१२-१३) 74943

मनपाभवन उपववभागाांतगवत कफडर पीलरची  
देखभाल दरुूस्ती  करणे. (२०१२-१३) 74851

मनपाभवन उपववभागाांतगवत नस्ट्रर्ट लाईर्टची 
देखभाल दरुूस्ती करणे व अनुषाांधगक काम े
करणे (२०१२-१३) 105945

मनपाभवन उपववभागाांतगवत नस्ट्रर्ट लाईर्टच्या 
नादरुस्त केबलची देखभाल व दरुस्ती करणे व 
अनुषाांधगक काम ेकरणे (२०१२-

१३)



72688

मनपाभवन उपववभागाांतगवत हायमास्र्टची 
देखभाल दरुूस्ती करणे व अनुषाांधगक काम े
करणे (२०१२-

१३)



74244

मोशी  उपववभागाांतगवत कफडर पीलरची  
देखभाल दरुूस्ती  करणे 94915

मोशी  उपववभागाांतगवत नस्ट्रर्ट लाईर्टच्या 
नादरुस्त केबलची देखभाल व दरुस्ती करणे व 
अनुषाांधगक काम ेकरणे 55551

मोशी उपववभागा मधील नस्ट्रर्ट लाईर्टच्या 
नादरुस्त केबलची देखभाल व दरुस्ती करणे व 
अनुषाांधगक काम ेकरणे 120912

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल Total 4116555

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली)

कासारवाडी उप ववभागाअांतगवत म.न.पा. 
इमारतीमधील ववद्युतववषयक दरुूस्तीची काम े
कऱणे 207483

ठदघी व मोशी उपववभागाांतगवत कफडर पीलरची 
  देखभाल दरुूस्ती  करणे व अनुषाांधगक 
ववद्युतववषयक काम ेकरणे. 166650

प्रभाग क्र ५८ मधील  रस्त्यावरील 
ठदवाबत्तीची  देखभाल  दरुूस्तीववषयक  काम े
 करणे.  



179792

प्रभाग क्र ५९ मधील  रस्त्यावरील 
ठदवाबत्तीची  देखभाल  दरुूस्तीववषयक  काम े
 करणे.  



479498

प्रभाग क्र ६०  मधील  रस्त्यावरील 
ठदवाबत्तीची  देखभाल  दरुूस्तीववषयक  काम े
 करणे.  



272718



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र ६० मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे.  



105243

मनपा भवन अांतगवत वववीध प्रभागातील 
सो.व्हे.ठदव्याांची वावषवक देखभाल दरुस्ती करणे. 198582

मनपा भवन येथील हायमास्र्ट ठदव्याांची 
वावषवक देखभाल दरुस्ती करणे. 196425

मनपाभवन उपववभागाांतगवत A.C. ची  देखभाल 
दरुूस्ती  करणे 149754

मनपाभवन उपववभागाांतगवत जनरेर्टर व 
इनव्हर्टवरची  देखभाल दरुूस्ती  करणे. 54731

मनपाभवन उपववभागाांतगवत हायमास्र्टची 
देखभाल दरुूस्ती करणे व अनुषाांधगक काम े
करणे 233260

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली) Total 2244136

देखभाल दरुूस्ती
कासारवाडी उपववभागाांतगवत A.C. ची देखभाल 
दरुूस्ती करणे 79998

प्रभाग क्र २९ इद्रायनननगर मधधल नस्ट्रतलाइर्ट 
ठदव्याचे पोल बदलन ेव अनुशधगक काम ेकरने 694691

देखभाल दरुूस्ती Total 774689

प अांदाजपत्रक देखभाल दरुूस्ती
ठदघी उपववभाग अांतगवत प्रभागाांमधील 
स्ट्रीर्टलाईर्ट  नादरुूस्त केबल गाळे बदलणे. 285379

ठदघी व मोशी  उपववभाग अांतगवत 
प्रभागाांमधील स्ट्रीर्टलाईर्टच े कफडर पीलरची 
दरुूस्ती करणे. 205138

प अांदाजपत्रक देखभाल दरुूस्ती Total 490517

प अांदाजपत्रक साववजननक सुरक्षक्षतता
मोशी उपववभाग अांतगवत प्रभागाांमधील 
प्रकाशव्यवस्थेचे नूतनीकरण करणे. 1018825

प अांदाजपत्रक साववजननक सुरक्षक्षतता 
Total 1018825

साववजननक सुरक्षक्षतता
क प्रभागातील ववद्युत ववषयक आकनस्मक 
उदभवणारी तातडीची काम ेकरणे 31546

च-होली  प्रभाग क्रमाांक  ७   मधील  येथील 
नव्याने तयार होणायाव  रस्त्यावर प्रकाश 
व्यवस्था करणे. (--do-) 1714511

ठदघी  प्रभाग क्रमाांक  ३१ व ७ मधील  
अांतगवत रस्त्यावर आवश्यकतेनुसार  प्रकाश 
व्यवस्था करणे 132438

ठदघी मोशी उपववभागातील   अांतगवत 
रस्त्यावर आवश्यकतेनुसार  प्रकाश व्यवस्था 
करणे 202845

बोपखेल प्रभाग क्र, ६४ मधील  अांतगवत 
रस्त्यावर आवश्यकतेनुसार  प्रकाश व्यवस्था 
करणे. 121735

भोसरी प्रभाग क्रमाांक  30 व ३५  मधील  
अांतगवत रस्त्यावर आवश्यकतेनुसार  प्रकाश 
व्यवस्था करणे 334905

मोशी  प्रभाग क्रमाांक ६  मधील नव्याने 
तयार झालेल्या रस्त्यावर प्रकाश व्यवस्था 
करणे   (--do-

)

1667128

मोशी प्रभाग क्रमाांक  ६ मधील  अांतगवत 
रस्त्यावर आवश्यकतेनुसार  प्रकाश व्यवस्था 
करणे 132292

साववजननक सुरक्षक्षतता Total 4337400

क प्रभाग Total 13868511

क मुख्यालय इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर

कासारवाडी उप ववभाग अांतगवत येथील म.न.पा. 
इमारती, शाळा जकात नाके ववद्युत ववषयक 
कामे करणे 54751



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

भोसरी प्रभाग क्रमाांक 32   मधील नव्याने 
तयार झालेल्या बॅडसमांर्टन हालच ेववदयुतीकरण 
करणे 432202

भोसरी ववभागाअांतगवत मनपा शाळाांचे  व 
इमारतीांच े ववदयुतीकरण करणे व  
नुतनीकरण करणे 1235487

मनपा भवन ववभागा अांतगवत मनपा इमारती 
शाळा जकातनाके ववद्युतीकरण करणे व 
नुतननकरण करणे 1235959

इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर Total 2958399

ऊजाव बचत कायवक्रमाांतगवत 
इमारतीमधील र्टयुब व नस्ट्रर्ट लाईर्ट 
णखळण्या बदलणे.

ठदघी  उवपवभागातील  म ुख्य रस्त्यावर LED 

कफठर्टांग  बससवणे 1001640

मोशी उपववभागातील प्रभाग क्र. ६ मधील 
मुख्य  रस्त्त्यावर LED कफठर्टांग  बसववणे 750139

ऊजाव बचत कायवक्रमाांतगवत 
इमारतीमधील र्टयुब व नस्ट्रर्ट लाईर्ट 
णखळण्या बदलणे. Total 1751779

ऊजाव बचतीची उपकरणे व नस्ट्रर्ट 
लाईर्ट नुतणीकरण व कफर्टीांग दरुस्ती 
करणे

कासारवाडी उप ववभागातील मुख्य रस्त्यावर 
LED कफर्टीांग बसववणे 227627

भोसरी उपववभागातील  मुख्य  रस्त्त्यावर LED 

कफठर्टांग  बसववणे 779336

मनपा उपववभागातील मुखय रस्त्यावर एल इ 
डी कफर्टीग बसववणे. 1399953

ऊजाव बचतीची उपकरणे व नस्ट्रर्ट 
लाईर्ट नुतणीकरण व कफर्टीांग दरुस्ती 
करणे Total 2406916

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली)

क प्रभाग ईमारतीमधील ववद्युत यांत्रणेची 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 187090

कासारवाडी उप ववभागातील स्ट्रीर्ट लाईर्टच्या 
नादरुूस्त केबलची देखभाल दरुूस्ती करणे व 
अवुषांधगक काम ेकरणे 899999

मनपा भवन उपववभागातील क्र डाांगणामधील 
ववद्युतववषयक व दरुूस्तीची काम ेकरणे 199523

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली) Total 1286612

देखभाल दरुस्ती

प्र क्र २९ इांद्रायणीनगर मधील एम आय डी 
सी क्षेत्रातील स्र्टत्रीर्ट लाईर्ट यांत्रणेची देखभाल 
दरुूस्ती कऱणे 500000

प्र क्र २९ इांद्रायणीनगर मधील मुख्य 
रस्त्यावरील ठदव्याांची दरुूस्तीची कामे  कऱणे 638995

प्र क्र ३६ लाांडवेाडी मधील एम आय डी सी 
क्षेत्रातील स्र्टत्रीर्ट लाईर्ट यांत्रणेची देखभाल 
दरुूस्ती कऱणे 499973

प्र क्र ३७ म फुलेनगर मधील एम आय डी सी 
क्षेत्रातील स्र्टत्रीर्ट लाईर्ट यांत्रणेची देखभाल 
दरुूस्ती कऱणे 500000

प्र क्र ६१ येथील स्ट्रीर्ट लाईर्ट यांत्रणेची 
दरुूस्तीची काम ेकरणे 299688

प्र क्र ६४ येथील ससद्धाथवनगरमधील स्ट्रीर्ट 
लाईर्ट यांत्रणेची दरुूस्तीची काम ेकरणे 299997

भोसरी  प्रेक्षागहृातील ववद्युत ववषयक 
ककरकोळ काम े करणे तसेच अनग्नशामक 
व्यवस्थेची देखभाल दरुूस्ती करणे..(सांभाव्य 
दरुूस्तीच ेप्रमाण कमी होऊन व्यत्यय र्टाळेल 
तसेच आगीपासून होणार-या अपघातापासून 
सांरक्षण)



885036

भोसरी  प्रेक्षागहृातील ववफ्र्टची  वावषवक 
देखभाल दरुूस्ती  करणे. 41220
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भोसरी प्रभाग क्रमाांक 30  चक्रपाणी वसाहत 
येथील तीन वषावकररता ठदव्याांची चालन , 

देखभाल व दरुस्ती करणे 428433

भोसरी येथील उपववभाग अांतगवत प्रभागाांमधील 
स्ट्रीर्टलाईर्टच े कफडर पीलरची दरुूस्ती करणे 139994

भोसरी येथील ववद्युत दाठहनी ठेका पध्दतीन े
खाजगी सांस्थेस चालन देखभाल दरुूस्तीकररता 
देणे.. 921200

मनपा भवन उपववभागातील सो.व्हे.ठदव्याांची 
नादरुस्त केबल बदलणे. 259682

मनपा भवन उपववभागातील सो.व्हे.ठदव्याांच्या 
पोलच ेजांक्शन बॉक्स बदलणे. 196802

मनपा भवन उपववभागातील स्ट्रीर्ट लाईर्ट 
यांत्रणेसाठी ववजपुरवठा करणेकामी 
ववद्युतववषयक काम ेकरणे. 477670

सांत तुकारामनगर प्रेक्षागहृातील ध्वनीक्षेपण 
यांत्रणेच ेचालन देखभाल दरुूस्ती कऱणे. 51399

देखभाल दरुस्ती Total 6140089

प अांदाजपत्रक साववजननक सुरक्षक्षतता
प्र क्र २९ इांद्रायणीनगर वसाहतीमध्ये  स्ट्रीर्ट 
लाईर्ट व्यवस्थेचे नूतनीकरण करणे 447026

प्र क्र २९ गवळीमाथा,गणेशनगर वसाहतीमध्ये 
 स्ट्रीर्ट लाईर्ट व्यवस्थेचे नूतनीकरण करणे. 719286

प्र क्र ३६ मधील शाांतीनगर वसाहतीमध्ये  
स्ट्रीर्ट लाईर्ट व्यवस्थेचे नूतनीकरण करणे. 580169

प्र क्र ३७बालाजीनगर वसाहतीमध्ये  स्ट्रीर्ट 
लाईर्ट व्यवस्थेचे नूतनीकरण करणे 454965

प्र क्र ६१ येथील शहरी गरीब वस्तीमधील 
स्ट्रीर्ट लाईर्ट व्यवस्थेचे नूतनीकरण करणे 737708

प्र क्र ६४ येथील शहरी गरीब वस्तीमधील 
स्ट्रीर्ट लाईर्ट व्यवस्थेचे नूतनीकरण करणे 826688

प अांदाजपत्रक साववजननक सुरक्षक्षतता 
Total 3765842

लोकारोग्य

कासारवाडी उप ववभाग अांतगवत स्मशान भूमी, 
दफनभूमी येथील आवश्यकतेवुसार ववद्युत 
ववषयक काम ेकरणे 199433

दापोडी येथे नव्यान ेतयार होणा-या दफनभूमी 
येथे प्रकाश व्यवस्था करणे 535668

लोकारोग्य Total 735101

ववशषे योजना- रस्त्यात अड्थळा 
येणारे लघुदाब पोल्स व तारा हलववणे

मनपाच्या ववद्युत ववभागाकरीता उच्चदाब 
3X185 व 3X400  पुरववणे 286682

ववशषे योजना- रस्त्यात अड्थळा 
येणारे लघुदाब पोल्स व तारा 
हलववणे Total 286682

ववशषे योजना- सांत तुकारामनगर 
पे्रक्षागहृ काम ेकरणे

सांत तुकारामनगर प्रेक्षागहृातील ध्वननक्षेपण 
यांत्रणेच ेचालन व देखभाल दरुस्ती करणे. 199766

सांत तुकारामनगर प्रेक्षागहृातील वायुशीतक 
यांत्रणेच ेचालन व देखभाल दरुस्ती करणे. 199811

ववशषे योजना- सांत तुकारामनगर 
पे्रक्षागहृ काम ेकरणे Total 399577

साववजननक सुरक्षक्षतता

 मनपा भवन मधील म फुले नगर, बालाजी 
नगर मधील रस्त्यावरील सट्रीर्ट लाइट्च ेपोल 
बदलन.े 3354009
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क प्रभाग मनपा भवन कायवक्षेत्रातील 
रस्त्यावरील ठदव्याांची ववभागान ेपुरवठा केलेले 
पोल,कफर्टीांग व केबल वापरून देखभाल दरुूस्ती 
चालनसह नुतनीकरण करणे व नववन 
रस्त्यावरी सो.व्हे.ठदव ेबसववणे. 648803

च-होली  प्रभाग क्रमाांक  ७    मघील कारे्ट 
वस्ती तसेच उववरीत ननयोनजत रस्त्यावर   
येथे आवश्यकतेनुसार  प्रकाश व्यवस्था करणे 
व इतर ववद्युतववषयक काम ेकऱणे. (--do-

)

590393

ठदघी BSNLत ेआळांदी नाका  या रस्त्यावरील 
रस्ता रूां दीकरणात अडथळा ठरणारे 
स्र्टीर्टलाईर्टच ेखाांब हलवून ,नब्लांकर व इतर 
ववद्युतववषयक सुववधा पुरववणे. 478910

ठदघी प्रभाग क्रमाांक  ३१  मधील  ननयोनजत 
रस्त्यावर प्रकाश व्यवस्था करणे. (--do-

)

492368

प्र क्र २९ इांद्रायणी नगर मधील उववरीत 
रस्त्यावरील प्रकाश व्यवस्थेचे नूतनीकरण 
करणे. 629026

प्र क्र ३७ मधील एम आय डी सी गुडववल 
चौक त ेम. फुले नगर रस्त्यावरील स्ट्रीर्ट 
लाईर्ट यांत्रणेच ेनूतनीकरण करणे. 467531

बोपखेल गावठाणातील रस्त्यावरील स्र्टीर्ट 
लाईर्टच ेपोल बदलणे व इतर ववद्युत ववषयक 
कामे करणे 514091

भोसरी प्रभाग क्रमाांक  30  चक्रपाणी वसाहत 
मधील अांतगवत रस्त्यावरील प्रकाशव्यवस्थेचे 
नूतनीकरण कऱणे. 894803

भोसरी प्रभाग क्रमाांक  32  सॅडववक कालनी  
मधील अांतगवत रस्त्यावरील प्रकाशव्यवस्थेचे 
नूतनीकरण कऱणे. 886428

भोसरी प्रभाग क्रमाांक  33  मधील  गवळीनगर 
परीसरातील अांतगवत भागातील  रस्त्यावरील 
प्रकाशव्यवस्थेचे नूतनीकरण कऱणे. 975374

भोसरी प्रभाग क्रमाांक  34  गव्हाणेवस्ती  
मधील  अांतगवत भागातील रस्त्यावरील 
प्रकाशव्यवस्थेचे नूतनीकरण कऱणे. 812217

भोसरी प्रभाग क्रमाांक 35  भोसरी गावठाण  
अांतगवत भागातील रस्त्यावरील 
प्रकाशव्यवस्थेचे नूतनीकरण कऱणे. 783417

वाडव क्र. 9 व 10 मधील ठदव्याांची ववभागान े
पुरवठा केलेले पोल, कफर्टीांग व केबल वापरून 
देखभाल  दरुूस्ती चालनसह करणे (सुमारे 1 

त े40 हजार नागररकाांना फायदा होत 
आहे.(12/10  07-08 2.5% कमी.) 94097

साववजननक सुरक्षक्षतता Total 11621467

क मुख्यालय Total 31352464

ड प्रभाग ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल

ड  प्रभाग  कायावलयातील  दरूध्वनन  यांत्रणेची 
व जनरेर्टर इ्व्हर्टवरची वावषवक  देखभाल  
दरुूस्ती  करणे. 197745

ड प्रभाग अांतगवत थेरगाव उपववभागातील 
शाळा इमारतीमध्ये ववद्युतववषयक देखभाल 
दरुूस्ती करणे. 135993

ड प्रभाग अांतगवत साांगवी उपववभागातील 
व्यायामशाळा इमारतीमध्ये ववद्युतववषयक 
देखभाल दरुूस्ती 
करणे.



168853



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

ड प्रभाग इमारतीच्या उद्वाहक व वातानुकुलन 
यांत्रणेची देखभाल दरुूस्ती करणे.व 
ववद्युतववषयक काम ेकरणे. 105723

ड प्रभागा अांतगवत दवाखाने,इमारती, रूग्णालये 
इमारती येधथल वातानुकुलन 
यांत्रणा,जनरेर्टर,इ्व्हर्टवरची वावषवक देखभाल 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 85987

प्रभाग क्र ४६ मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे. 97513

प्रभाग क्र ४८ मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे. 108622

प्रभाग क्र ४९ मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे. 113393

प्रभाग क्र ५० मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे. 71507

प्रभाग क्र ५१ मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे. 48005

प्रभाग क्र ५३मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे. 146295

प्रभाग क्र ५५ मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे. 120520

प्रभाग क्र ५६ मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे.  



191193

प्रभाग क्र ५७ मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे.  



177432

प्रभाग क्र ५८ मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे.  



76568

प्रभाग क्र ५९ मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे.  



188579

प्रभाग क्र.४४ मधील ठदवाबत्तीची देखभाल 
दरुूस्तीववषयक काम ेकरणे. 180285

प्रभाग क्र.४५ मधील ठदवाबत्तीची देखभाल 
दरुूस्तीववषयक काम ेकरणॅ. 159298

भाग क्र ५४ मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे. 146750

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल Total 2520261

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली)

प्र.क्र. ५४ मधील रस्त्याांवरील ठदवाबत्तीांची 
देखभाल दरुस्ती ववषयक काम 
करणे


179885

प्रभाग क्र ४६ मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे.  



237315

प्रभाग क्र ५६ मधील  रस्त्यावरील 
ठदवाबत्तीची  देखभाल  दरुूस्तीववषयक  काम े
 करणे. 183893

प्रभाग क्र ५७ मधील  रस्त्यावरील 
ठदवाबत्तीची  देखभाल  दरुूस्तीववषयक  काम े
 करणे. 148395

प्रभाग क्र. ४८ मधील रस्त्याांवरील ठदवाबत्तीांची 
देखभाल दरुस्ती ववषयक काम 
करणे


231937



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.४४ मधील रस्त्यावरील ठदवाबत्तीची 
देखभाल दरुस्तीववषयक काम ेकरणे. 245350

प्रभाग क्र.४५ मधील रस्त्यावरील ठदवाबत्तीची 
देखभाल दरुस्तीववषयक काम ेकरणे. 236182

प्रभाग क्र.४७ मधील ठदवाबत्तीची देखभाल 
दरुूस्तीववषयक काम ेकरणे. 191846

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली) Total 1654803

देखभाल दरुस्ती

ड प्रभाग अांतगवत वाकड उपववभागातील 
इमारती व जकात नाके येथील ववद्युतीकरण 
व जनरेर्टर इ्व्हर्टवर ची देखभाल दरुूस्ती करणे. 126967

देखभाल दरुस्ती Total 126967

रूग्णालये,प्रसूनतगहेृ,औषधालये

ड  प्रभागाअांतगवत  साांगवी  येथील  
रूग्णालये  ,प्रसूनतगहेृ  ई.ठठकाणी  
ववद्युतीकरण  करणे. 99668

रूग्णालये,प्रसूनतगहेृ,औषधालये Total 99668

लोकारोग्य

ड  प्रभागाअांतगवत  साांगवी ,वाकड 
ववभागाांतगवत ववववध कायवक्रमाांकरीता 
तात्पुरत्या स्वरूपाची ध्वनीक्षेपण व प्रकाश 
व्यवस्था करणे. 168055

ड प्र अांतगवत आवश्यक ठीकाणी बोअरवेल  
वर  पांप  
बसववणे.



28314

लोकारोग्य Total 196369

ववशषे योजना - रस्त्यात येणारे 
उच्च लघुदाब पोल व तारा हलववणे

उच्चदाब लघुदाब पोल व तारा हलववणे 
कामाांचे वीज पयववेक्षण शुल्क म.रा.वव.वव.कां .सल. 

याांस अदा करणे. 11450

ववशषे योजना - रस्त्यात येणारे 
उच्च लघुदाब पोल व तारा हलववणे 
Total 11450

ड प्रभाग Total 4609518

ड मुख्यालय

ऊजाव बचतीची उपकरणे व नस्ट्रर्ट 
लाईर्ट नुतणीकरण व कफर्टीांग दरुस्ती 
करणे

ड प्रभाग अांतवगत मनपा इमारती, बॅर्टर्बांर्टन व 
रे्टननस कोर्टव येथे उजावबचतीचे दृष्र्टीकोनातुन 
एलईडी तांत्रज्ञानावर आधारीत कफर्टीांग व 
उपकरणे बसववणे. 1685985

प्रभाग क्र.४३ नजजामाता हॉस्पीर्टल येथील 
अांतगवत रस्त्यावरील सो.व्हे.ठदव ेकाढुन LED 

ठदव ेबसववणे. 394150

ऊजाव बचतीची उपकरणे व नस्ट्रर्ट 
लाईर्ट नुतणीकरण व कफर्टीांग दरुस्ती 
करणे Total 2080135

जे एन एन य ुआर एम

औांध रावेत रस्ता रां दीकरण व सुधारणा करणे 
(Part ३ Chainage 3900 to 

5900)

3040774

औांध रावेत रस्ता रां दीकरणातील साई चौक त े
डाांगे चौक मधील १३२ के.व्ही. र्टौवर लाईन 
हलववणे या कररताच ेसल्लागार सांस्थेस र्बल 
अदा करणे. 110300

औांध रावेत रस्त्याची सुधारणा करणे.( Part 5 

Chainage ७७०० त े९५००) 3713262

जे एन एन य ुआर एम  Total 6864336

देखभाल दरुस्ती

ड  प्रभाग  अांतगवत  थेरगाांव  उपववभाग  
अांतगवत  येणाऱ् या  स्ट्रीर्टलाईर्ट  देखभाल  
दरुूस्ती  व  नुतनीकरण  करणे. 235238

ड प्रभाग अांतवगत वाकड उपववभागातील जु्या 
झालेल्या प्रकाश व्यवस्थेचे नुतनीकरण करणे. 4796213



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

ड प्रभाग अांतवगत साांगवी उपववभागातील 
प्रकाश व्यवस्थेचे नुतनीकरण 
करणे.



5491161

ड प्रभागातील ववववध उ्चीच्या हायमास्र्ट 
ठदव्याची द्वैववावषवक पद्धतीन ेदेखभाल दरुस्ती 
करणे. 683509

वप ां.धचां.मनपाच े'ड' प्रभागातील ववकसीत असणा-
या उद्यानातील प्रकाश व्यवस्थेचे 
आवश्यकतेनुसार नुतणीकरन करणे. 799987

देखभाल दरुस्ती Total 12006108

प अांदाजपत्रक उच्चदाब / लघुदाब 
पोल व तारा हलववणे

ड  प्रभागातील  थेरगाव  ववभागात  शहरी  
गरीब  वस्तीत  रस्ता  रूां दीकरणात  येणारे  
उच्चदाब  व  लघुदाब  पोल  व  तारा  व  
भूमीगत  केबलच े फ डर  वपलर  हलववणे 197877

ड  प्रभागातील  वाकड  ववभागात  शहरी  
गरीब  वस्तीत  रस्ता  रूां दीकरणात  येणारे  
उच्चदाब  व  लघुदाब  पोल  व  तारा  व  
भूमीगत  केबलच े फ डर  वपलर  हलववणे.. 199582

ड  प्रभागातील  साांगवी  ववभागात  शहरी  
गरीब  वस्तीत  रस्ता  रूां दीकरणात  येणारे  
उच्चदाब  व  लघुदाब  पोल  व  तारा  व  
भूमीगत  केबलच े फ डर  वपलर  
हलववणे.



186939

ड प्रभाग अांतगवत वप ांपरी येथील रस्त्यावरील 
रूां दीकरणातील व साववजननक सुरक्षक्षततेच्या 
दृष्र्टीने मराववमांडाळाच ेलघुदाब/ उच्चदाब खाांब 
व तारा व फ डर वपलर हलववणे. 715193

प अांदाजपत्रक उच्चदाब / लघुदाब 
पोल व तारा हलववणे Total 1299591

प अदाजपत्रक देखभाल दरुस्ती

ड  प्रभागातील  वाकड ववभागात  शहरी  
गरीब  वस्तीतील  रूग्णालये ववद्युतीकरणाची 
देखभाल दरुूस्ती व आवश्यक नूतनीकरण  
करणे. 191833

ड  प्रभागातील  साांगवी  ववभागात  शहरी  
गरीब  वस्तीतील  रूग्णालये ववद्युतीकरणाची 
देखभाल दरुूस्ती व आवश्यक नूतनीकरणाची 
कामे करणे.  



199966

प अदाजपत्रक देखभाल दरुस्ती Total 391799

पथ ड)ककरकोळ दरुूस्ती डाांबरी रस्ते
मॉडले वॉडव अांतवगत जयमालानगर येथे 
ववद्युतववषयक काम ेकरणे. 1567285

मॉडले वॉडव अांतवगत वप्रयद्रसशनीनगर येथे 
ववद्युतववषयक काम ेकरणे. 2015100

पथ ड)ककरकोळ दरुूस्ती डाांबरी रस्त े
Total 3582385

ववशषे योजना- रस्त्यात अड्थळा 
येणारे लघुदाब पोल्स व तारा हलववणे

ड प्रभाग अांतवगत वाकड येथील  रस्त्यावरील  
रूां दीकरणातील  व साववजननक सुरक्षक्षततेच्या   
दृष्र्टीने  मराववमांडळाच े लघुदाब/उच्चदाब  
खाांब  व  तारा  व  फ डर  वपलर  हलववणे. 1921876

वाकड येथील रस्त्यावररल रन्दकरणातील व 
साववजननक सुरक्षक्षतता दृष्र्टीने मरावव 
म्डळाचे लघुदाब /उच्च्दाब खाम्ब व तारा व 
कफडर वपलर हलववणे. 90843



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

ववशषे योजना- रस्त्यात अड्थळा 
येणारे लघुदाब पोल्स व तारा 
हलववणे Total 2012719

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे

ड प्रभाग अांतवगत साांगवी उपववभागातील 
साववजननक चौकात ९ मीर्टर उांचीचे हायमास्र्ट 
एलईडी कफर्टीांगसह बसववणे. (उजावबचत) 582799

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे Total 582799

साववजननक सुरक्षक्षतता
थेरगाव उपववभागातील नव्यान ेहोणा-या  
रस्त्याांवर ठदवाबत्ती व्यवस्था करणे. 3459675

वाकड उपववभागातील नव्यान ेहोणा-या  
रस्त्याांवर ठदवाबत्ती व्यवस्था करणे. 1546070

साांगवी उपववभागातील नव्यान ेहोणा-या  
रस्त्याांवर ठदवाबत्ती व्यवस्था करणे. 785431

साांगवी ववभागातील नव्यान ेतयार होणायाव 
रस्त्यावर ठदवाबत्तीची व्यवस्था करणे. 140993

साववजननक सुरक्षक्षतता Total 5932169

ड मुख्यालय Total 34752041

फ प्रभाग इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर

अ प्रभाग अांतगवत धचखली तळवड ेउप 
ववभागामधील इमारती शाळा इ.भाजी मांडई व 
जकात नाके इ. च ेववद्युतीकरण ववषयक काम े
करणे


150000

इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर Total 150000

साववजननक सुरक्षक्षतता

अ प्रभाग अांतगवत  धचखली तळवड े  व 
ननगडी गावठाण उप ववभागामधील ववववध 
कायवक्रमा करीता वावषवक पध्दतीन ेध्वनीक्षेपण 
प्रकाश,ववद्युत व जनरेर्टर व्यवस्था 
करणे.



150000

साववजननक सुरक्षक्षतता Total 150000

फ प्रभाग Total 300000

फ मुख्यालय इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर
धचखली तळवड ेउपववभागातील शाळा 
कक्रडाांगणावर प्रकाश व्यवस्था करणे. 400000

इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर Total 400000

ऊजाव बचतीची उपकरणे व नस्ट्रर्ट 
लाईर्ट नुतणीकरण व कफर्टीांग दरुस्ती 
करणे

अ  प्रभागातील  धचखली-तळवड े उपववभाग  
प्रभाग १ तळवड ेरपीनगर पाररसरात  
आवश्यकतेनुसार  नवीन  उजावबचत  
करणारया  कफर्टीांग  
बसवीणे


999974

अ  प्रभागातील  धचखली-तळवड े उपववभाग  
प्रभाग २ र्त्रवेणीनगर सहयोगनगर पाररसरात  
आवश्यकतेनुसार  नवीन  उजावबचत  
करणारया  कफर्टीांग  बसवीणे 


999974

अ  प्रभागातील  धचखली-तळवड े उपववभाग  
प्रभाग 3  पाररसरात  आवश्यकतेनुसार  नवीन 
 उजावबचत  करणारया  कफर्टीांग  बसवीणे 
(मा.नगरसदस्याांची मागणी) 999974

अ  प्रभागातील  धचखली-तळवड े उपववभाग  
प्रभाग ५  पाररसरात  आवश्यकतेनुसार  
नवीन  उजावबचत  करणारया  कफर्टीांग  
बसवीणे (मा.नगरसदस्याांची मागणी)  


999974



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

ऊजाव बचतीची उपकरणे व नस्ट्रर्ट 
लाईर्ट नुतणीकरण व कफर्टीांग दरुस्ती 
करणे Total 3999896

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली)

अ प्रभाग अांतगवत १३/१४. करीता धचखली-
तळवड ेउपववभाग मधील ठदवाबत्ती 
व्यवस्थेची  देखभाल दरुूस्ती ववषयक काम े
करणे.



379077

मा. आयुक्त ननवासस्थान अववष्कार येथील 
100 केव्हीए क्षमतेच्या जनरेर्टरच ेवाषीक 
देखभाल दरुूस्ती करणे (यांत्रणा सुरळीत 
राहणेस मदत) 8537

समगडी येथील स ेन २२ येधथल ववद्युत 
दाठहननच ेवासशवक पदत्तीन ेचालन व देखभाल 
दरुस्ती करने 726110

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली) Total 1113724

प बजेर्ट देखभाल दरुस्ती

अ प्रभाग अांतगवत करीता धचखली-तळवड े
उपववभाग प्रभाग क्र १ तळवड ेरपीनगर 
मधील ठदवाबत्ती व्यवस्थेची  देखभाल 
दरुूस्ती व चालन ववषयक काम े
करणे.



287862

प बजेर्ट देखभाल दरुस्ती Total 287862

ववशषे योजना- रस्त्यात अड्थळा 
येणारे लघुदाब पोल्स व तारा हलववणे

अ प्रभाग अांतगवत  धचखली-तळवड े उप 
ववभागामधील  रस्ता रूां दी करणामध्ये 
अडथळा ननमावण करणाच ेम.रा.वव.सल. कां .च े
कफडर वपलर  खाांब व  तारा 
हलववणे.



497989

ववशषे योजना- रस्त्यात अड्थळा 
येणारे लघुदाब पोल्स व तारा 
हलववणे Total 497989

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे

अ प्रभागातांगवत धचखली-तळवड ेउप  
ववभागामध्ये आवश्यक त्या चोकामध्ये 
हायमास्र्ट ठदव ेउभारणे व देखभाल दरुूस्ती 
करणे.  



796570

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे Total 796570

साववजननक सुरक्षक्षतता

अ  प्रभागातील   धचखली-तळवड े उपववभाग 
प्रभाग २ र्त्रवेणी नगर पाररसरातील  
आवश्यक  ठठकाण्च्या  नस्ट्रर्ट  लाईर्ट  
ठदव्याांचे  नुतनीकरण  करणे.सन १३/१४. 



499559

अ  प्रभागातील   धचखली-तळवड े उपववभाग 
प्रभाग ५ जाधववाडी, कुडळवाडी पाररसरातील  
आवश्यक  ठठकाण्च्या  नस्ट्रर्ट  लाईर्ट  
ठदव्याांचे  नुतनीकरण  करणे.सन १३/१४. 



500000

अ  प्रभागातील  धचखली-तळवड े उपववभाग 
प्रभाग १ रपीनगर तळवड ेपाररसरातील  
आवश्यक  ठठकाण्च्या  नस्ट्रर्ट  लाईर्ट  
ठदव्याांचे  नुतनीकरण  करणे. सन १३/१४. 



500000

अ प्रभाग अ्तगवत ननगडी गावठान 
पररसरातील आवश्यकत ेनुसार रस्त्यावर 
ठदवाबतीधच सोय करने 561044



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

अ प्रभागा अांतगवत प्रभाग २ र्त्रवेणी नगर 
पाररसरातील आवश््क ठठकाणी रस्त्यावर 
ठदवाबत्तीची सोय करणे. 500000

साववजननक सुरक्षक्षतता Total 2560603

फ मुख्यालय Total 9656644

ब प्रभाग इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर
धचांचवड ववभागातील ववववध  इमारतीांमधील 
epabx यांत्रणेची दरुूस्ती करणे. 299784

धचांचवड ववभागातील ववववध  इमारतीांमधील 
वातानुकुलन यांत्रणेची दरुूस्ती करणे . 123002

धचांचवड ववभागातील ववववध  शाळा व  
इमारतीांची वायरीांगची देखभाल व दरुूस्तीची 
कामे  करणे. 131991

प्र. क्र. 18त े२२ ककवळे ववकासनगर , 

वाल्हेकरवाडी व धचांचवडनेगर मधील ववववध  
शाळा व  इमारतीांची वायरीांगची व पांपाांची 
देखभाल व दरुूस्तीची काम े करणे. 99767

प्रा.रामकृष्ण  मोरे  प्रेक्षागहृातील  
वातानुकुलन  यांत्रणेची वावषवक  चालन  
देखभाल ्करणे 157560

ब प्रभागातील जनरेर्टरची दरुूस्ती करणे. 12460

मनपा भवन उप ववभागामध्ये येथील ववववध 
ठठकाणी ववववध इमारतीमध्ये आवश्यकतेनुसार 
ववदयुत ववषयक काम ेकरणे. 279515

मनपा भवन ववभागातील ववववध  शाळा व  
इमारतीांची वायरीांगची देखभाल व दरुूस्तीची 
कामे  करणे. 577192

मनपा भवन ववभागातील ववववध  शाळा व  
इमारतीांमधील पांपाची दरुूस्ती करणे व नववन 
पांप बसववणे. 100000

रावेत उपववभागातील ठदवाबत्तीच्या कफडर 
वपलरची वावषवक देखभाल दरुस्ती करणे. 149998

रावेत ककवळे उप ववभागामधील मनपाच्या 
ववववध  इमारतीमध्ये आवश्यकतेनुसार 
ववदयुत ववषयक काम ेकरणे. 200000

इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर Total 2131269

उजाव  बचतीच े उपकरणे

प्रभाग क्र.४२ भार्टनगर येथील अांतगवत 
रस्त्यावरील सो.व्हे.ठदव ेकाढुन LED ठदव े
बसववणे. 299978

उजाव  बचतीच े उपकरणे   Total 299978

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल

धचांचवड ववद्युत  उप ववभागातील ठदव्याांच े
ववजपुरवठा करणारी केबल बदलणे व 
दरुूस्तीची अनुषांगीक काम ेकरणे. 384494

धचांचवड ववद्युत उप ववभागातील ठदव्याांचे 
जांक्शन बाक्स बदलणे व दरुूस्तीची अनुषांगीक 
कामे करणे. 174992

धचांचवड ववद्युत उप ववभागातील ठदव्याांचे 
कफडर वपलर दरुूस्तीची अनुषांगीक काम ेकरणे. 136935

धचांचवड ववद्युत उप ववभागातील ठदव्याांचे 
युपीएस व इ्व्हर्टवर दरुूस्तीची अनुषांगीक काम े
करणे. 124440

धचांचवड ववद्युत उप ववभागातील हायमास्र्ट 
ठदव्याांचे दरुूस्ती व इतर अनुषांगीक काम ेकरणे. 389246

प्रभाग क्र.२२,२३,24 व २5 येथील सो.व्हे. 

ठदव्याांची कफडर वपलरची वावषवक देखभाल 
दरुस्ती करणे. 147822

प्रभाग क्र.४२ व ४३ मधील सो.व्हे.ठदव्याांचे 
कफडर वपलरची दरुस्ती करणे. 200000



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

मनपा भवन ववद्युत उप ववभागातील ठदव्याांच े
जांक्शन बाक्स बदलणे व दरुूस्तीची अनुषांगीक 
कामे करणे. 299414

मनपा भवन ववद्युत उप ववभागातील ठदव्याांच े
ववजपुरवठा करणारी केबल बदलणे व 
दरुूस्तीची अनुषांगीक काम ेकरणे. 35638

मनपा भवन ववद्युत उप ववभागातील 
हायमास्र्ट ठदव्याांच ेदरुूस्ती व इतर अनुषांगीक 
कामे करणे. 268343

रावेत ककवळे ववद्युत उप ववभागातील प्र. क्र. 

१८ त े22 मधील हायमास्र्ट ठदव्याांचे दरुूस्ती व 
इतर अनुषांगीक काम ेकरणे. 164534

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल Total 2325858

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली)

धचांचवड उप ववभागातील प्रभाग क्र.२२, २३, २४, 

४२,व ४३ येथील हायमाष्र्ट.ठदव्याांची वावषवक 
देखभाल दरुस्ती करणे. 227423

धचांचवड बीजलीनगर उपववभागातील 
ठदवाबत्तीच्या केबल व कफडर वपलरची वावषवक 
देखभाल दरुस्ती करणे. 149997

धचचांवड उप ववभागातील भाजी मांडई, व्यायाम 
शाळा, समाज मांठदर, बॅडसमांर्टन हॉल,शाळा इ. 

प्रकारच्या इमारती मधील ववदयुत ववषयक 
कामाांची वावषवक देखभाल दरुस्ती करणे. 159949

प्रभाग क्र ५० मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे.  



399094

प्रभाग क्र ५१ मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे.  



397754

रावेत उपववभागातील प्र. क्र. 18, 19 व 52 

ठदवाबत्ती व्यवस्थेची व पोल, जांक्शन बॉक्स, 

केबल व कफडर वपलरची वावषवक देखभाल 
दरुस्ती करणे. 399991

रावेत उपववभागातील प्र. क्र. 18, 19 व 52 

मधील हायमास्र्ट ठदव्याांची वावषवक देखभाल 
दरुस्ती करणे. 249370

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली) Total 1983578

रूग्णालये,प्रसूनतगहेृ,औषधालये

नजजामाता व तालेरा हास्पीठल येथील 
इमारतीांची वायरीांगची देखभाल व दरुूस्तीची 
कामे  करणे. 99948

मनपा भवन उप ववभागातील ववववध 
दवाखाना इमारतीच ेववदयुत ववषयक काम े
करणे. 78000

रूग्णालये,प्रसूनतगहेृ,औषधालये Total 177948

लोकारोग्य

ब प्रभागातील रावेत ककवळे परीसरातील 
ववववध कायवक्रमासाठी वावषवक पध्दतीन े
ध्वननक्षेपण व्यवस्था करणे. 170606

मनपा भवन उप ववभागातील ववववध कक्रडाांगणे 
येथे ववदयुत ववषयका काम ेकरणे. 199995

लोकारोग्य Total 370601

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे

प्रभाग क्र. 20 धचांचवडनेगर मधील वववीध 
चौकातील प्रकाश व्यवस्थेचे नुतनीकरण 
करण्याकरीता LED हायमास्र्ट ठदव ेबसववणे. 640304

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे Total 640304

साववजननक सुरक्षक्षतता

धचचांवड  ववभागातील  आवश्यकतेनुसार 
वववीध  ठठकाणी  ठदवा  बत्तीची  सोय  
करणे. 114977
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प्रभाग क्र. 19 वाल्हेकरवाडी मधील नव्याने 
तयार होणा-या रस्त्याांवर ठदवाबत्ती व्यवस्था 
करणे. 563694

प्रभाग क्र. 20 धचांचवडनेगर मधील परीसरात 
नव्याने तयार होणा-या रस्त्याांवर ठदवाबत्तीची 
सोय करणे. 566115

मनपा भवन  ववभागातील  आवश्यकतेनुसार 
वववीध  ठठकाणी  ठदवा  बत्तीची  सोय  
करणे. 240284

साववजननक सुरक्षक्षतता Total 1485070

हायमास्र्ट ठदवे

प्रभाग क्र. 22 धचांचवडगाव या परीसरातील 
वववीध चौकातील प्रकाश व्यवस्था 
करण्याकरीता LED हायमास्र्ट ठदव ेबसववणे. 635639

हायमास्र्ट ठदव ेTotal 635639

ब प्रभाग Total 10050245

ब मुख्यालय इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर
धचचवड उपववभागात नव्यान ेहोणा-या 
इमारतीच ेववद्युत ववषयक काम ेकरणे 649804

प्रा.रामकृष्ण  मोरे  प्रेक्षागहृातील ध्वननक्षेपण 
व्यवस्थेचे नूतनीकरण  कऱणे. 448422

मनपाच ेनववन ब प्रभाग कायावलय 
इमारतीमध्ये ववद्युत ववषयक कामे करणे. 424976

वाल्मीक  आश्रम पररसरातील नव्याने होणा-या 
इमारतीच ेववद्युत ववषयक काम ेकरणे. 372332

इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर Total 1895534

ऊजाव बचतीची उपकरणे व नस्ट्रर्ट 
लाईर्ट नुतणीकरण व कफर्टीांग दरुस्ती 
करणे

प्रभाग क्र. २३ केशवनगर येथील अांतगवत 
रस्त्यावरील सो.व्हे.ठदव ेकाढुन LED ठदव े
बसववणे. 499966

ब प्रभागाांतगवत F II  ब्लॉक मुख्य रस्त्यावरील 
ऊजाव बचत करण्याकरीता LED  कफर्टीांग 
बसववणे व तदअनुषाांगीक काम ेकरणे. 6198823

ब प्रभागाांतगवत धचांचवड उप ववभागातील मुख्य 
रस्त्यावरील ऊजाव बचत करण्याकरीता कफर्टीांग 
बदलणे. 390225

ब प्रभागाांतगवत मास्र्टर बेकरी त ेकापसे 
उद्यान या मुख्य रस्त्यावरील ऊजाव बचत 
करण्याकरीता LED  कफर्टीांग बसववणे व 
तदअनुषाांगीक काम ेकरणे. 550000

ब प्रभागाांतगवत रेल ववहार चौक त े
वाल्हेकरवाडी रस्ता चौक या स्पाईन 
रस्त्यावरील ऊजाव बचत करण्याकरीता LED 

कफर्टीांग बसवणे. 222506

रावेत ककवळे उप ववभागातील ऊजाव बचत 
करण्याकरीता LED कफर्टीांग बसवणे. 133872

ऊजाव बचतीची उपकरणे व नस्ट्रर्ट 
लाईर्ट नुतणीकरण व कफर्टीांग दरुस्ती 
करणे Total 7995392

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली)

ड प्रभाग अांतवगत थेरगाव उपववभागातील 
जु्या झालेल्या प्रकाश व्यवस्थेचे नुतनीकरण 
करणे. 2786377

वप ांपरी धचांचवड 'अ' व 'ब' प्रभाग हद्दीतील  
वेगवेगळ्या चौकात वाहतूक ननयांत्रक ठदव्याांच े
वावषवक देखभाल दरुस्ती करणे. 199912

वप ांपरी धचांचवड 'क ' व 'ड ' प्रभाग हद्दीतील  
वेगवेगळ्या चौकात वाहतूक ननयांत्रक ठदव्याांच े
वावषवक देखभाल दरुस्ती करणे. 199882

प्र.क्र. २३,२४,२५,४२ व ४३ मधधल पोल पेंठर्टांग 
करणे व कुवपांग करणे व  अनुषांधगक काम े
करणे. 269093
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प्र.क्र. ५३ मधील रस्त्याांवरील ठदवाबत्तीांची 
देखभाल दरुस्ती ववषयक काम 
करणे


226458

प्रभाग क्र ४९ मधील  ठदवाबत्तीची  देखभाल  
दरुूस्तीववषयक  काम े करणे. 424516

ब प्रभागातील मलांक रसा््यावरील ववद्युत 
दाठहनीचे तीन वषामकरीता चालन देखभाल 
दरुस्ती करणे. 692958

मुांबई पुणे महामागाववरील  वेगवेगळ्या चौकात 
वाहतूक ननयांत्रक ठदव्याांच ेवावषवक देखभाल 
दरुस्ती करणे. 199960

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग -१ 
(महसुली) Total 4999156

देखभाल दरुस्ती
ठदनकर अपार्टवमेंर्ट (ढेकणे रग्णालय ) 

पररसरातील सो.व्हे. ठदव्याांच ेनुतनीकरण करणे. 36325

प्रभाग क्र. 18 ववकासनगर ककवळे मधील 
ठदवाबत्ती व्यवस्थेची देखभाल व दरुूस्ती करणे. 545778

प्रभाग क्र. 18 ववकासनगर ककवळे मधील 
ववकासनगर मुख्य रस्त्याच ेरूां ठदकरणातील 
ठदवाबत्तीच ेखाांब हलववणे. 195323

प्रभाग क्र. 19 वाल्हेकरवाडी मधील ठदवाबत्ती 
व्यवस्थेची देखभाल व दरुूस्ती करणे. 500000

प्रभाग क्र. 19 वाल्हेकरवाडीमधील स.े क्र. २९ 
मधील नवशाांतीननकेतन सोसायर्टी परीसरातील 
रस्त्यावरील गांजलेले  खाांब  बदलून  
ठदवाबत्ती व्यवस्थेचे नुतनीकरण करणे. 95626

प्रभाग क्र. 20 धचांचवडनेगर मधील ठदवाबत्ती 
व्यवस्थेची देखभाल व दरुूस्ती करणे 573000

प्रभाग क्र. 20 मधील र्बजलीनगर ओम चौक 
त ेर्बजलीनगर पाण्याच्या र्टाक पयिंतच्या 
रस्त्यावरील ठदवाबत्ती व्यवस्थेचे नुतनीकरण 
करणे. 197498

प्रभाग क्र. 21  दळवीनगर मधील ठदवाबत्ती 
व्यवस्थेची देखभाल व दरुूस्ती करणे 145142

प्रभाग क्र. 21 मधील चाफेकर चौक त ेएस के 
एफ कां पनापयिंतच्या मुख्य रस्त्याच े
रूां ठदकरणातील ठदवाबत्तीच ेखाांब हलववणे. 407585

प्रभाग क्र. 22 धचांचवडगाांव मधील ठदवाबत्ती 
व्यवस्थेची देखभाल व दरुूस्ती करणे 592274

प्रभाग क्र. 52 ताथवड ेपुनावळे मधील 
ठदवाबत्ती व्यवस्थेची देखभाल व दरुूस्ती करणे. 566512

माणणक काँलनी पररसरातील सो.व्हे. ठदव्याांच े
नुतनीकरण करणे 130464

रावेत ककवळे उप ववभागातील प्र. क्र. 18 मधील 
रस्त्यावरील ठदवाबत्ती व्यवस्थचे कफडर वपलर, 

केबल पोल व कफर्टीांगची वाषीक देखभाल व 
दरुूस्ती करणे. 599496

वायसी.एम.एच. रग्णालयामधील हायमास्र्ट 
ठदव्याची  देखभाल दरुस्ती करणे. 99561

सन 2012/13 मध्ये ब  प्रभागाांतगवत  मनपा  
भवन  ववभागातील  रस्त्यावरील  पोल  व  
कफठर्टांगची  देखभाल  दरुूस्ती  कऱणे. 650000

देखभाल दरुस्ती Total 5334584
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प अांदाजपत्रक साववजननक सुरक्षक्षतता

प्रभाग क्र. 52 ताथवड ेसोनवणेवस्ती, जीवननगर 
परीसरातील रस्त्याांवर ठदवाबत्ती व्यवस्था 
करणे. 54547

ब  प्रभागाांतगवत मनपा भवन उप ववभागातील 
सवव झोपडपट्टीमध्ये ठदवाबत्ती व्यवस्थेतचे 
नुतनीकरण करणे. 2659717

ब प्रभाग कायवक्षेत्रातील सवव झोपडपट्टीमध्ये 
शहरी गररब रठहवाशासाठी रस्त्यावरील 
ठदवाबत्ती व्यवस्थेत सुधारणा करणे. 12761

प अांदाजपत्रक साववजननक सुरक्षक्षतता 
Total 2727025

प अदाजपत्रक देखभाल दरुस्ती

ब  प्रभागाांतगवत  धचांचवड  ववभागातील  
झोपडपट्टी परीसरातील  पोल  व  कफठर्टांगची  
देखभाल  दरुूस्ती  कऱणे. 606257

ब  प्रभागाांतगवत  प्रभाग क्र. ५२ ताथवड े
मधील रस्त्यावरील  पोल  व  कफठर्टांगची  
वाषीक देखभाल  दरुूस्ती  कऱणे. 249467

प अदाजपत्रक देखभाल दरुस्ती Total 855724

रूग्णालये,प्रसूनतगहेृ,औषधालये

तालेरा रूग्णालय ववस्तारीकरण इमारतीच े
मराववववकां पनीच ेमांजुर वाढीव वीज भाराच े
अनुषांगान ेववद्युत ववषयक काम ेकरणे 300000

तालेरा हॉस्पीर्टल  ववस्तारीकरण इमारती 
मध्ये सलफ्र्ट बसववणे व  ववद्युत ववषयक 
कामे करणे 2515000

तालेरा हॉस्पीर्टल  ववस्तारीकरण इमारतीच े
ववद्युत ववषयक काम ेकरणे 1045572

वायसीएमएच येथील ववववध उपकरणाांकररता 
बसववलेल्या बॅर्टरी बॅंकचे बॅर्टरी बदलणे. 485712

रूग्णालये,प्रसूनतगहेृ,औषधालये Total 4346284

ववशषे योजना- रस्त्यात अड्थळा 
येणारे लघुदाब पोल्स व तारा हलववणे

ड प्रभाग अांतगवत थेरगाव वाकड रोड रस्ता 
रां दीकरणातील डाांगे चौक कॉनवर त ेम्हतोबा 
नगर पयवतच्या रस्ता रां दीकरणात अडथळा 
ठरणारे म.रा.वव.वव. कां पनीचे लघुदाब / उच्चदाब 
खाांब तारा व कफडर वपलर हालववणे. 93488

ड प्रभाग अांतवगत थेरगाव येथील  रस्त्यावरील 
 रूां दीकरणातील  व साववजननक सुरक्षक्षततेच्या  
 दृष्र्टीने  मराववमांडळाच े लघुदाब/उच्चदाब  
खाांब  व  तारा  व  फ डर  वपलर  हलववणे. 2675135

वप ांपरी वॉडव क्र.७१ एच.र्ब. ब्लॉक तसेच इतर 
ठठकाणी लघुदाब पोल व तारा काढुन भुसमगत 
केबल र्टाकणे. 507341

प्रभाग क्र. 18 ववकासनगर मधील मामुडी 
साईनगर परीसरातील रस्ता रूां ठदकरणातील 
धोकादायक उच्चदाब व लघुदाब वीज वाठह्या 
हलववणे 818269

प्रभाग क्र. 18 ववकासनगर मधील ररक्षा स्र्टॅंड 
चौक त ेप्रगती कॉलनीकड ेजाणा-या रस्ता 
रूां ठदकरणातील धोकादायक उच्चदाब व 
लघुदाब वीज वाठह्या हलववणे. 714439

प्रभाग क्र. 52 ताथवड ेपुनावळे मधील रस्ता 
रूां ठदकरणातील धोकादायक उच्चदाब व 
लघुदाब वीज वाठह्या हलववणे. 1123909

वाडव क्र. 33  खराळवाडी येथील बकाउल्फ 
सोसायर्टी व खराळआई मांठदरजवळील 
उच्चदाब व लघुदाब वाठहनीच ेखाांब व तारा 
भुसमगत केबल र्टाकून हलववणे. 299626
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स्थापत्य ववभागाच ेमागणी नुसार वॉडव क्रां  ३४ 
आरक्षण क्रां  ९७ येथील ननयोनजत साववर्त्रबाई 
फुले सांस्कृतीक भवन येथील रोठहत्रसांच 
हलववणे. 684889

ववशषे योजना- रस्त्यात अड्थळा 
येणारे लघुदाब पोल्स व तारा 
हलववणे Total 6917096

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे

ड प्रभागा अांतगवत थेरगाव उपववभागातील 
साववजननक चौकात ९ मी. उांचीचे हायमास्र्ट 
एलईडी फ र्टीांगसह बसववणे 999998

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे Total 999998

साववजननक सुरक्षक्षतता

प्रभाग क्र. 18 ववकासनगर ककवळे मधील 
नव्याने तयार होणा-या रस्त्याांवर ठदवाबत्ती 
व्यवस्था करणे. 69147

प्रभाग क्र. 19 वाल्हेकरवाडी मधील नव्याने 
तयार होणा-या रस्त्याांवर ठदवाबत्ती व्यवस्था 
करणे. 118939

प्रभाग क्र. 20 धचांचवडनेगर मधील नव्याने 
तयार होणा-या रस्त्याांवर ठदवाबत्ती व्यवस्था 
करणे. 155174

प्रभाग क्र. 52 ताथवड ेपुनावळे मधील नव्यान े
तयार होणा-या रस्त्याांवर ठदवाबत्ती व्यवस्था 
करणे. 79999

प्रभाग क्र. 52 मधील मुांबई पुणे NH-4 या 
राष्ट्रीय महामागाववरील इांठदरा कॉलेज त े
पुनावळे जकात नाका पयिंत सवववस रस्त्यावर 
ठदवाबत्ती व्यवस्था करणे. 647736

प्रभाग क्र. 52 मधील मुांबई पुणे NH-4 या 
राष्ट्रीय महामागाववरील ममतानगर जकात 
नाका त ेपुनावळे पयिंत रस्ता दभुाजकात 
ठदवाबत्ती व्यवस्था करणे. 3500000

वॉडव  क्र.  29  अांतगवत जी. आय आक्र्टोगोनल 
पोल उभारणी करून ठदवाबत्ती  व्यवस्थेचे  
नूतनीकरण  कऱणे. 667917

वॉडव  क्र.  32  अांतगवत जी. आय आक्र्टोगोनल 
पोल उभारणी करून ठदवाबत्ती  व्यवस्थेचे  
नूतनीकरण  कऱणे. 699241

वॉडव  क्र.  33  अांतगवत जी. आय आक्र्टोगोनल 
पोल उभारणी करून ठदवाबत्ती  व्यवस्थेचे  
नूतनीकरण  कऱणे. 556993

वॉडव  क्र.  34  अांतगवत जी. आय आक्र्टोगोनल 
पोल उभारणी करून ठदवाबत्ती  व्यवस्थेचे  
नूतनीकरण  कऱणे. 526679

वॉडव  क्र.  35  अांतगवत जी. आय आक्र्टोगोनल 
पोल उभारणी करून ठदवाबत्ती  व्यवस्थेचे  
नूतनीकरण  कऱणे. 538158

साववजननक सुरक्षक्षतता Total 7559983

ब मुख्यालय Total 43630776

मुख्यालय JNNURM

 कस्परे्टवस्ती त ेबायपास वाकड रस्ता या 
प्रस्तावीत रस्त्याला अडथळा ठरणाय्रा 
उच्चदाब व लघुदाब उपस्कर वाठह्या 
हालवीणे व रस्त्यावर प्रकाशव्यवस्था करणे. 7780454

इ. ड्ब्ल्यु. एस. योजनेकररता बाह्तय 
ववद्युतीकरण करणे.( या कमाांतऱिग्त इ. ड्ब्ल्यु. 
एस. घरकुल प्रकल्पास सेक्र्टर १० येथील म.रा. 
वव. कां पनीच्या ववजग्रहण कें द्रातुन केबलदारे 
ववजपुरवठा करणे.) 6328396
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इ. ड्ब्ल्यु. एस. योजनेकररता बाह्तय 
ववद्युतीकरण करणे.( या कमाांतऱिग्त सेक्र्टर १७-

१९ मधील  इ. ड्ब्ल्यु. एस. घरकुल प्रकल्पास  
रे्टल्को येथील म.रा. वव. कां पनीच्या ववजग्रहण 
कें द्रातुन  उच्चदाब ववजपुरवठा 
करणे.)



4540470

इ.ड़्ब्ब्ल्यु.एस. योजनेकररता बाह्तय ववद्युतीकरण 
करणे. ( या कामाांतगवत इ.ड़्ब्ब्ल्यु.एस. प्राकल्पास 
ववजपुरवठा करणेसाठी २२ / २२ च ेनस्वधचांग 
स्रे्टशन उभारणे.) 2761000

ई. ड्ब्ल्यु. एस. योजनेकररता बाह्तय 
ववद्युतीकरण करणे.(या कामाांतगवत 
ववद्युत्व्यवस्था व अनुषांधगक काम ेकरणे भाग 
१)



4323721

ई. ड्ब्ल्यु. एस. योजनेकररता बाह्तय 
ववद्युतीकरण करणे.(या कामाांतगवत 
ववद्युत्व्यवस्था व अनुषांधगक काम ेकरणे भाग 
२)



2862229

औांध रावेत रस्ता रां दीकरण व सुधारणा करणे 
(Part 1 Chainage 0 to 2000) 11976487

औांध रावेत रस्ता रां दीकरण व सुधारणा करणे 
(Part 2 Chainage 2000 to 3900) 6197654

औांध-रावेत रस्ता  रूां दीकरणामधील साई चौक 
त ेडाांगे चौक दरम्यानची अतीउच्चदाब वाहीनी 
हलववणे. 595809

काळेवाडी फार्टा त ेदेहू आळांदी रोड बी.आर.र्टी. 
प्रकल्पाांतगवत र्टप्पा क्र. १ काळेवाडी फार्टा त े
धचांचवडगाांव पुल पोहोच रस्ता फाट्यापयिंत 
रस्ता करणे.कक.मी. 0/000 त े
1/600



4938541

कुदलवाडी मुख्य रस्ता रदीकरनात ( मरडीस 
बे्ज़ त ेआल्दी रस्ता ) येनारे उच्चदाब व 
लघुदाब पोल व तारा हलववन े(०८-०९) 2629259

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनननवमावण  
असभयान पाणीपुरवठा योजना र्टप्पा-२ अांतगवत 
पांपीांग मशीनरी बससवणे. 3199210

नासशक फार्टा उड्डानपुल त ेकस्परे्टवस्ती या 
प्रस्तावीत रस्त्याला अडथळा ठरणाय्रा 
उच्चदाब व लघुदाब उपस्कर वाठह्या 
हालवीणे व रस्त्यावर प्रकाशव्यवस्था करणे. 15313843

बीआरर्टीऍस नासशक - वाकड रस्ता करणे. 6972100

बीआर्टीएस काळेवाडी फार्टा त ेदेहु आळांदी 
रस्ता तयार करणे.उड्डाण पुल पोहोच रस्त्या 
पासुन त ेकेअएसबी चोका पयिंत (ववद्युत 
ववशयक काम) 9785884

JNNURM Total 90205057

इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर

अ प्रभागा अांतगवत धचखली तळवड े
उपववभागातील इमारती शाळा ववद्युतीकरण 
करणे. 612874

इमारत,शाळा व शॉवपांग सेंर्टर Total 612874
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उद्यन-ववद्युत ववभाग

(सन २०१२ त े१३ साठी  साठी मनपाच्या 
उद्यानातील उदघार्टन भुमीपुजन जयांती व 
पुण्यनतथी व अनुषाांधगक कायवक्रमाकररता 
नस्पकर व्यवस्था करणे. 199995

धचांचवड येथील श्रीधर नगर उद्यान येथे 
नववन  पोल उभ ेकरून प्रकाश व्यवस्था करणे. 299984

वप ां.धचां.मनपाच े'अ' प्रभागातील ननगडी येथील 
कै.मधकुर पवळे पुतळ्यासमोरील कारांज्याच े
नुतणीकरन करणे. 455086

वप ां.धचां.मनपाच े'अ' प्रभागातील ववकसीत असणा-
या उद्यानातील प्रकाश व्यवस्थेचे 
आवश्यकतेनुसार नुतणीकरन करणे. 1191069

वप ां.धचां.मनपाच े'अ' व 'ड' प्रभागातील 
उद्यानातील वायररांगची काम ेकरणे. 500000

वप ां.धचां.मनपाच े'क' प्रभागातील ववकसीत असणा-
या उद्यानातील प्रकाश व्यवस्थेचे 
आवश्यकतेनुसार नुतणीकरन करणे. 530000

वप ां.धचां.मनपाच ेनजजामाता उद्यान वप ांपळे गुरव 
येथील उद्यानातील कारांज्याच ेनुतणीकरन 
करणे. 899996

वप ां.धचां.मनपाच े'ब' प्रभागातील ववकसीत असणा-
या उद्यानातील प्रकाश व्यवस्थेचे 
आवश्यकतेनुसार नुतणीकरन करणे. 520000

वप ां.धचां.मनपाच े'ब' व 'क' प्रभागातील उद्यानात 
आवश्यकतेनुसार हायमास्र्ट बसववणे. 138317

वप ां.धचां.मनपाच ेवाकड पयवर्टन कें द्र 
उद्यानामध्ये कारांजे बसववन.े 784472

बडव व्हॅली उद्यान येथे नववन पोल उभ ेकरून 
प्रकाश व्यवस्था करणे. 399992

र्बजली नगर धचांचवड येथील राजषी शाहू 
उद्यान, मरळ उद्यान व प्रेमलोक पाकव  
उद्यान येथे नववन डकेोरेर्टीव्ह पोल उभ ेकरून 
प्रकाश व्यवस्था करणे. 324530

भोसरी सहल कें द्र करीता स्वतांत्र वीज जोड 
घेणे व तद्अनुशांगीक कामकाज करणे. 572345

भोसरी सहल कें द्र येथे नववन पोल उभ ेकरून 
प्रकाश व्यवस्था करणे. 399887

मनपाच ेननगडी येथील कै.मधकुर पवळे 
पुतळ्यासमोर कारांजेकररता ववजपुरवठा 
करणेकामी केबल,कफडर वपलर व इ. ववद्युत 
ववषयक अनुषाांधगक काम ेकरणे. 299839

मनपाच्या 'अ'  प्रभागातील उधानात 
आवश्यकतेनुसार सो.व्हे. पोल डकेोरेठर्टव्ह पोल 
उभ ेकरन प्रकाश व्यवस्था करणे. 531909

उद्यन-ववद्युत ववभाग Total 8047421

क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर 
योजना/मलशुद्धीकरण कें द् देखभाल 
दरुूस्ती

धचखली स. न. १२५३ पम्प हाऊम्करीता ऊच्च 
दाब रोठहत्र ऊप के्द्र ऊभारणे. 481834

धचखली, धच्चवड व कासारवडी म.ै श.ु के. र्टप्पा-
१ येथील आयनव वकव ला अ्र्टी करोनजव्ह 
कोर्टी्ग करणे. 61796

मनपाच्या भुगयो अांतगवत असलेल्या पांप 
हाउसेस मधधल ववद्युत पॅनल्सच ्नुतननकरण 
करणे. 611591

मनपाच्या मैला पम्प हाउस पररसरात प्रकाश 
व्यवस्था करणे. 199530

मैलापाणी पांपहाऊस व म.ै श.ुके. येधथल 
मेघराज मेक अर्टोमेर्टीक पॉवर फेक्र्टर 
करेक्शन पनलची देखभाल व दरुूस्ती करणे. 187833
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क अांदाजपत्रक भुयारी गर्टर 
योजना/मलशुद्धीकरण कें द् देखभाल 
दरुूस्ती Total 1542584

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती - दरुसांचार 
 योजना (महसुली)

वायरलेस यांत्रणेची वावषवक तत्त्वावर देखभाल 
दरुस्ती करणे 276559

सुरक्षा ववभागाकररता वावषवक तत्त्वावर 
वॉक र्टॉक  यांत्रणेची देखभाल दरुस्ती करणे 159028

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती - दरुसांचार 
 योजना (महसुली) Total 435587

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती - 

प्रशा.इमारत योजना (महसुली)
प्रशासक य इमारतीतील इव्हर्टवरची देखभाल 
दरुस्ती करणे. २०१३-१४ 193762

मनपाच्या प्रशासक य इमारतीमधील 
सभाग्रहातील ध्वनीक्षेपण व्यवस्थेची देखभाल 
दरुस्ती करणे. 60235

मनपाच्या मुख्य प्रशासक य इमारतीतील 
उद्वाहक क्र २ त े४ च ेनुतणीकरण करणे 471568

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती - 

प्रशा.इमारत योजना (महसुली) Total 725565

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग- 2 

उद्यान (महसुली)

(सन 2013-14 करीता) भोसरी सहल कें द्र 
येथील ववद्युत व्यवस्थेचे वाषीक देखभाल 
दरुूस्ती करणे. 347741

(सन २०१२ त े१३ साठी ) मनपाच्या 'अ' 

प्रभागातांगवत वडॅव क्र. ४९ त े५५ अांतगवत 
ववकससत असणा-या उदयानातील ठदव्याांची व 
अनुषाांधगक ववधतु साठहत्याांची दोन वषावकरीता 
देखभाल व दरुस्ती करणे. 599995

वप ांपरी धचांचवड शहरातील अ व ड प्रभागाांतगवत 
चौकातील / उद्यानातील काांरजे व धबधबे 
याांची  देखभाल व दरुस्ती करणे 708842

वप ांपरी धचांचवड शहरातील ब व क प्रभागाांतगवत 
चौकातील / उद्यानातील काांरजे व धबधबे 
याांची  देखभाल व दरुस्ती करणे 190335

मनपाच्या उद्यानाांतील उद्घार्टन, भुमीपुजन, 

जयांती व पुण्यनतथी व अनुशांगीक 
कायवक्रमाांकरीता नस्पकर व ववद्युत व्यवस्था 
करणे. 199999

सन 2013 - 14 साठी मनपाच्या 'अ वीर 
सावरकर उद्यान व दगुावदेवी उदयानातील 
ठदव्याांची व अनुषाांधगक ववद्युत साठहत्याांची  
देखभाल व दरुस्ती करणे. 99999

सन 2013 - 14 साठी मनपाच्या 'क' 

प्रभागातांगवत ववकससत असणा-या उदयानातील 
ठदव्याांची व अनुषाांधगक ववद्युत साठहत्याांची  
देखभाल व दरुस्ती करणे 259546

सन 2013 - 14 साठी मनपाच्या 'ब' प्रभागातांगवत 
ववकससत असणा-या उदयानातील ठदव्याांची व 
अनुषाांधगक ववद्युत साठहत्याांची  देखभाल व 
दरुस्ती करणे. 299993

सन २०१२-१३ मध्ये मनपाच्या 'अ' प्रभाग 
कायवक्षेत्रातील उद्यानात आवश्यकतेनुसार 
नववन पांप बसववणे व  उदयानातील पांपाची / 

बोअरवेलची  देखभाल व दरुस्ती करणे . 612600
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सन २०१३ - १४ साठी मनपाच्या 'अ' 

प्रभागातांगवत प्रभाग क्र. १ त े५ , ८ त े१३ व 
२६ मधधल ववकससत असणा-या उदयानातील 
ठदव्याांची व अनुषाांधगक ववद्युत साठहत्याांची  
देखभाल व दरुस्ती करणे.(वीर सावरकर व 
दगुावदेवी उद्यान वगळुन) 300000

सन २०१३ - १४ साठी मनपाच्या 'ड' 

प्रभागातांगवत ववकससत असणा-या उदयानातील 
ठदव्याांची व अनुषाांधगक ववद्युत साठहत्याांची  
देखभाल व दरुस्ती करणे. (नजजामाता उद्यान 
व सशव नजजाऊ उद्यान वगळुन) 299999

सन २०१३-१४ मध्ये मनपाच्या 'क' प्रभाग 
कायवक्षेत्रातील उद्यानात आवश्यकतेनुसार 
नववन पांप बसववणे व  उद्यानातील पांपाची / 

बोअरवेलची  देखभाल व दरुस्ती करणे . 132209

सन २०१३-१४ मध्ये मनपाच्या 'ड' प्रभाग 
कायवक्षेत्रातील उद्यानात आवश्यकतेनुसार 
नववन पांप बसववणे व  उद्यानातील पांपाची / 

बोअरवेलची  देखभाल व दरुस्ती करणे . 199995

सन २०१३-१४ मध्ये मनपाच्या 'ब' प्रभाग 
कायवक्षेत्रातील उद्यानात आवश्यकतेनुसार 
नववन पांप बसववणे व  उद्यानातील पांपाची / 

बोअरवेलची  देखभाल व दरुस्ती करणे . 87785

ककरकोळ देखभाल दरुस्ती भाग- 2 

उद्यान (महसुली) Total 4339038

देखभाल दरुस्ती

(सन २०१२ त े१३ साठी )मनपाच्या 'अ' 

प्रभागातांगवत क्र. वडॅव १ त े८ तसेच वडॅव क्र. ३७ 
त े४८ अांतगवत ववकससत असणा-या 
उदयानातील ठदव्याांची व अनुषाांधगक ववधतु 
साठहत्याांची दोन वषावकरीता देखभाल व 
दरुस्ती करणे. 336310

(सन २०१२ त े१३ साठी )मनपाच्या 'ड' 

प्रभागातांगवत ववकससत असणा-या उदयानातील 
ठदव्याांची व अनुषाांधगक ववधतु साठहत्याांची 
दोन वषावकरीता देखभाल व दरुस्ती करणे. 288466

वप ांपरी धचांचवड मनपाच्या ववववध उद्यानातील 
वातानुकुलीत (किज, एसी, वॉर्टर कुलर, ) यांत्रणेच े
देखभाल व दरुस्ती करणे. 51257

मनपाच्या अ व ड,  प्रभागातील उदयानातील  
हायमास्र्ट ठदव्याांची दरुस्ती करणे. 239752

सेक्र्टर ७ व १० येथील वावषवक पद्धतीन े
ठदव्याांची देखभाल व दरुस्ती करणे 128260

देखभाल दरुस्ती Total 1044045

पुल व प्रकल्प ववभाग (BSUP) 

JNNURM झोपडपट्टी पुनववसन प्रकल्प

समलीांद नगर वप ांपरी येथे झोपडपट्टी 
पुनववसनासाठी 1456 गाळे बाांधणे.(या 
कामाांतगवत प्रकल्पातील इमारतीांना अडथळा 
ठरणारे 22 के.व्ही.उच्चदाब वाठहनी हलववणे.) 2837632

स.ेक्र.22 येथील SRA प्रोजेक्र्टकररता 
जलशुद्धीकरण कें द्र स.े23 येथे व्हठर्टवकल 
र्टबावइन पांप 
बसववणेबाबत.



4133205

पुल व प्रकल्प ववभाग (BSUP) 

JNNURM झोपडपट्टी पुनववसन प्रकल्प 
 Total 6970837

प्रशासककय इमारत योजना

मनपा प्रशासककय इमारतीमधील दरुध्वनी, 
फक्स व एफसीर्टी राउर्टर यांत्रणेची वावषवक 
तत्त्वावर देखभाल दरुस्ती करणे 606724



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

मनपा प्रशासक य इमारतीमधील ववववध 
ववभागात उजावबचतीकामी एल.ई. डी. कफर्टीांग 
बसववणे. 500000

मनपाच ेमुख्य प्रशासक य इमारतीमधील 
वीजसांच माांडणीच ेएनजी ऑडीर्ट व फायर 
ऑडीर्ट 
करणे.



400000

प्रशासककय इमारत योजना  Total 1506724

प्रशासककय इमारत योजना (देखभाल 
दरुस्ती)

(सन २०१२ त े१३ साठी )मनपाच्या 'क' 

प्रभागातांगवत ववकससत असणा-या उदयानातील 
ठदव्याांची व अनुषाांधगक ववद्युत साठहत्याांची 
दोन वषावकरीता देखभाल व दरुस्ती करणे. 26928

मनपाच्या प्रशासककय इमारती मधील ए पी 
एफ सी प्यानलची दरुस्ती करणे- 99663

मनपाच्या प्रशासक य इमारतीमधील ववद्युत 
सांच माांडणीच ेवाषीक पद्धतीन ेदेखभाल दरुस्ती 
करणे व अनुषांगीक काम ेकरणे 300000

मनपाच्या प्रशासक य इमारतीमधील ववववध 
वातानुलन यांत्र ेव जलसशत यांत्र ेयाांची वाषीक 
पद्धतीन ेदेखभाल दरुस्ती करणे- 468343

मनपाच्या हद्दीतील ब व क,  प्रभाग 
उदयानातील  कफडरची दरुस्ती व अनुषाांधगक 
कामे करणे. 352758

प्रशासककय इमारत योजना (देखभाल 
दरुस्ती) Total 1247692

ववशषे योजना

देहु आळांदी रस्ता साखसळ ०/०० ककमी त े
८/२५० ककमी (देहूगाव त ेमोशी जाधववाडड 
हद्दीच्या रस्त्यापयवत ) डीपी प्रमाणे ववकससत 
करणे.- 35649271

ववशषे योजना Total 35649271

ववशषे योजना- उजाव बचतीची 
उपकरणे व नस्ट्रर्ट लाईर्ट नुतनीकरण 
व कफर्टीांग दरुूस्ती करणे

 अ प्रभागातील आकुडी एमआयडीसी 
उपववभाग प्रभाग २६ काळभोरनगर परीसरात 
आवश्यकतेनुसार नवीन उजावबचत करणाऱ्या 
कफठर्टांग बसववणे. 896152

 अ ब क ड प्रभागाअांतगवत उजाव बचतीच्या 
दृष्र्टीने णखळण्या बसववणे.(र्टी-5 कफर्टीांग ).( 

उजावबचती करीता )काम चालू 7427262

अ प्रभाग अांतगवत  जू्या झालेल्या कफर्टीांग 
काढुन नववन ऊजाव बचत करणा-या(ठर्ट-5) 

फ्लोरोसांर्ट कफर्टीांग बसववणे. 2656519

ड प्रभाग अांतगवत वप ांपरी उपववभागातील 
रस्त्यावर जु्या णखळण्या बदलून उजावबचत 
करणायाव एल.ई.डी.णखळण्या बसववणे. 1768786

मुांबई पुणे महामागाववरील उजाव बचती   
करीता LED FITTING बसववणे व तदअनुषांधगक  
कामे 
करणे.		



695558

ववशषे योजना- उजाव बचतीची 
उपकरणे व नस्ट्रर्ट लाईर्ट नुतनीकरण 
व कफर्टीांग दरुूस्ती करणे Total 13444277

ववशषे योजना- कै. यशवांत चव्हाण 
स्मनृत रूग्णालय

वायसीएम रग्णालयामधील ववद्युतीकरणाच े
नुतणीकरण करणे. 197428

वायसीएम रूग्णालय येथे नववन उद्वाहक 
बसववणे. 1500000

ववशषे योजना- कै. यशवांत चव्हाण 
स्मनृत रूग्णालय Total 1697428



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

ववशषे योजना- ट्राकफक ससग्नल

वपांपरी धचांचवड मनपा हद्दीतील वेगवेगळ्या  
चौकात वाहतूक ननयांत्रक ठदव्याांसाठी इ्व्हेर्टर 
बसववणे  व तद् अनुषांधगक  काम ेकरणे. 996096

वप ांपरी धचांचवड महानगरपासलकेच े'अ' व 'ब' 

प्रभाग हद्दीतील   पादचाऱ्याांसाठी ससग्नल 
बसववणे व तद  अनुषांधगक काम ेकरणे. 299652

वप ांपरी धचांचवड महानगरपासलकेच े'क ' व 'ड ' 

प्रभाग हद्दीतील   पादचाऱ्याांसाठी ससग्नल 
बसववणे व तद  अनुषांधगक काम ेकरणे. 298163

मुांबई पुणे महामागाववरील  पादचाऱ्याांसाठी 
ससग्नल बसववणे व तद  अनुषांधगक काम े
करणे 499995

मुांबई पुणे महामागाववरील वाहतूक ननयांत्रक 
ठदव्याांचे देखभाल, दरुूस्ती करणे. व 
तद् अनुषांधगक  काम ेकरणे. 1519618

ववशषे योजना- ट्राकफक ससग्नल Total 3613524

ववशषे योजना- मुांबई पुणे महामागव
नासशकफार्टा उड्डाणपुलाच्या सुशोसभकरणासाठी 
एल.ई.डी. ठदव ेवापरन प्रकाशव्यवस्था करणे. 4380501

मुांबई  पुणे महामागाववरील  धचांचवड चौक  त े
 ननगडी  पयिंत ठदव्याांच ेदेखभाल दरुस्ती 
करणे व अनुषांधगक काम ेकरणे.   





780568

मुांबई  पुणे महामागाववरील दापोडी त ेनासशक 
फार्टा पयिंत ठदव्याांच ेदेखभाल दरुस्ती करणे व 
अनुषांधगक काम ेकरणे.   





1676580

मुांबई  पुणे महामागाववरील नासशक फार्टा त े
धचांचवड चौक  पयिंत ठदव्याांच ेदेखभाल दरुस्ती 
करणे व अनुषांधगक काम ेकरणे.   



	

1000657

ववशषे योजना- मुांबई पुणे महामागव 
Total 7838306

ववशषे योजना- रस्त्यात अड्थळा 
येणारे लघुदाब पोल्स व तारा हलववणे

ड प्रभाग अांतवगत साांगवी  येथील  
रस्त्यावरील  रूां दीकरणातील  व साववजननक 
सुरक्षक्षततेच्या   दृष्र्टीने  मराववमांडळाच े 
लघुदाब/उच्चदाब  खाांब  व  तारा  व  फ डर 
 वपलर  हलववणे.  



2933542

ववशषे योजना- रस्त्यात अड्थळा 
येणारे लघुदाब पोल्स व तारा 
हलववणे Total 2933542

ववशषे योजना- व्हीजन 2005 अांतगवत 
कामे पुन ेमुम्बैई रस्ता को्क्र तचा करन.े 761716

प्र.क्र. ८७ वाकड गावठाण मधील पीांकससर्टी त े
माऊां र्टव्हर्टव या २४ मी. ववकास आराखड्यातील 
रस्त्याच ेडाांबरीकरण करणे. 2205440

ववशषे योजना- व्हीजन 2005 अांतगवत 
कामे Total 2967156

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे

ड प्रभाग अांतगवत वप ांपरी उपववभागातील 
साववजननक चॉकात ९ समर्टर उांचीचे हायमास्र्ट 
एल.ई.डी. कफर्टीांगसह बसववणे. 924240



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

ड प्रभागा अांतगवत वाकड उपववभागातील 
साववजननक चौकात ९ मी उांचीचे हायमास्र्ट 
LED कफर्टीांगसह 
बसववणे


999987

ववशषे योजना- हायमास्र्ट ठदव े
बसववणे Total 1924227

मुख्यालय Total 186745155

ववद्युत Total 406651190

स्थापत्य अ प्रभाग
अ प्रभागातील स्थापत्य ववशयक 
कामे करने

 प्रभाग  क्र. १५ मध्ये म.न.पा च्या ववववध 
कायवक्रमाांसाठी मांडप व्यवस्था 
करणे.



700000

अ प्रभाग अांतगवत ववववध जलतरण 
तलावासाठी व ववववध व्यायामशाळा 
इमारतीांसाठी अत्यावश्यक स्थापत्य ववषयक 
कामे करणे.                                                       



1255901

अ प्रभागातील ववववध कक्रां डागणा करीता 
ससमासभांत बाांधणे व इतर अनुषांधगक काम े
करणे.



10522

काळभोरनगर  नवीन प्रभाग क्र. २६ मध्ये 
नाले व गर्टसवची दरुूस्ती 
करणे.



317820

नववन प्रभाग क्र. १७ मधील स.ेक्र. २६ व २७ 
मधील इमारतीांची व रस्त्याची ववववध 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 242938

प्रभाग  क्र.१५ दत्तवाडी  आकुडी मध्ये 
दत्तवाडी परीसरात  स्थापत्य  ववषयक काम े
करणे.     



132740

प्रभाग  क्र.८ ववद्यानगर   येथील एक्साइड 
बॅर्टरी  पररसरातील  रस्त्याच े गर्टर 
करणे.



299306

प्रभाग  क्र.८ ववद्यानगर   येथील 
एम.आय.डी.सी  एक्साइड बॅर्टरी त ेधचांचवड 
स्रे्टशन पररसरातील रस्त्याच्या दो्ही कडनेे 
पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



299369

प्रभाग क्र. ४८ ननगडी गावठाण मध्ये माठहतीच े
ठदशादशवक फलक, वाचनालय, मुतारी व खचुी 
बसववणे.



69096

प्रभाग क्र. ९ सांभाजीनगर ठठकठठकाणी एफ. 

आर. पी. वाचनालये बसववणे व इतर अनुषांधगक 
कामे करणे. 600624

प्रभाग क्र.१५ मध्ये ठठकठठकाणी एफ.आर.पी. 
वाचनालये, मुता-या व बेंचसे बसववणे. 300000

मोहननगर नवीन प्रभाग क्र. २६ मध्ये नाले व 
गर्टसवची दरुूस्ती 
करणे.



197528



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र.१० आकुडी वववेकनगर येथील भाजी 
मांडई व पाककिं ग मध्ये स्थापत्य ववषयक 
सुधारणा करणे. 553100

अ प्रभागातील स्थापत्य ववशयक 
कामे करन ेTotal 4978944

इमारत योजना

नववन प्रभाग क्र. १४ मधील  ववववध 
कायवक्रमासाठी मांडपववषयक काम े
करणे.



96854

इमारत योजना Total 96854

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल

 प्रभाग क्र. १४ मधील  रस्त्याची व 
इमारतीांची दरुूस्तीववषयक काम े
करणे.



472002

 प्रभाग क्र. १४ मधील फुर्टपाथ,पेव्हीांग ब्लॉक, 

रस्त्याची व इमारतीांची दरुूस्तीववषयक काम े
करणे.



445103

 प्रभाग क्र. १७ मधील   रस्त्याची व 
इमारतीांची दरुूस्तीववषयक काम े
करणे.



593521

 प्रभाग क्र. १७ मधील  फुर्टपाथ,पेव्हीांग ब्लॉक, 

रस्त्याची व इमारतीांची दरुूस्तीववषयक काम े
करणे.



514675

आकुडी उदूव व वसांत दादा पार्टील शाळेमध्ये 
दरुस्ती व स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे 935485

नप्र.क्र.१० अजांठानगर मध्ये ठठकठठकाणी बोडव 
खचुाव बसववणे इतर स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



576868

नववन प्रभाग क्र. १४ मधील स.ेक्र. २४ व,२५ 
मधील फुर्टपाथ,पेव्हीांग ब्लॉक, रस्त्याची व 
इमारतीांची दरुूस्तीववषयक काम े
करणे.



203603

नववन प्रभाग क्र. १४ मधील स.ेक्र. २५ व २६ 
मधील फुर्टपाथ,पेव्हीांग ब्लॉक, रस्त्याची व 
इमारतीांची दरुूस्तीववषयक काम े
करणे.



311739

नववन प्रभाग क्र. १७ मधील स.ेक्र. २७अ, व २८ 
मधील  इमारतीांची व रस्त्याची ववववध 
स्थापत्यववषयक काम े
करणे.



107409

नववन प्रभाग क्र. १७ मधील स.ेक्र.२६, २७,२७अ 
व२८ मधील फुर्टपाथ,पेव्हीांग ब्लॉक, रस्त्याची 
व इमारतीांची दरुूस्तीववषयक काम े
करणे.



125148



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

नववन वॉडव क्र १५  आकुडी मध्ये दत्तवाडी 
परीसरात  स्थापत्य  ववषयक दरुूस्तीची काम े
करणे.     



26528

प्र.क्र .२६ काळ भोर नगर मोह्नगर व राम 
नगर येथे नाले व ग र्ट सव धच ककर कोळ दरु 
नस्त कर ने 399246

प्र.क्र.२६ काळ भोर नगर मोहन नगर व राम 
नगर येथे स्थाप त्य ववशयक ककर कोळ दरु 
नस्त धच काम ेकरने 306969

प्रभाग क्र. ११ यमुनानगर मधील ठठकठठकाणी 
स्थापत्य ववषयक ककरकोळ दरुूस्तीचा काम े
करणे.



543749

प्रभाग क्र. ११ यमुनानगर मध्ये आवश्यकत े
नुसार मांडप व्यवस्था 
करणे.





51540

प्रभाग क्र. १६ मध्ये म.न.पा च ेववववध 
कायवक्रमासाठी मांडप व्यवस्था करणे. 542270

प्रभाग क्र. ४९ एफ आर पी वाचनालय ,मुतारी 
पुरववणे व बसववणे. 490709

प्रभाग क्र. ५ मध्ये बेंचसे, मुतारी 
बसववणे,वाचनालये 
बसववणे.



338634

प्रभाग क्र. ५० मध्ये  एफ आर पी वाचनालय 
,मुतारी पुरववणे व बसववणे. 486940

प्रभाग क्र. ९ सांभाजीनगर शाहुनगर येथील 
राजगड, प्रतापगड सो. लगत इांर्टरलॉक ांग 
पद्धतीन ेपेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. फुर्टपाथ तयार 
करणे. 529693

प्रभाग क्रमाांक १६ मध्ये माठहतीच ेठदशादशवक 
फलक मुतारी वाचनालय बसववणे. 533173

वाडव क्र.१५ आकुडी मध्ये तररे्टचाळ परीसरात 
स्थापत्य ववषयक  काम े
करन.े



482985

वाडव क्र.१५ आकुडी मध्ये सांडासब्लॉकची 
दरुूस्तीची काम ेकरन.े 104756

वॉडव क्र.१० पी.डी.सी.सी.बॅंक परीसरात पेनव्हांग 
ब्लॉक फुर्टपाथ ववषयक दरुस्ती कामे करणे. 548532

वॉडव क्र.१० बौध्दवस्ती, काळभोर चाळ, लायगुड े
चाळ परीसरात पेनव्हांग ब्लॉकस गर्टसव ई 
दरुस्ती काम ेकरणे. 529968

वॉडव क्र.वॉडव क्र. ६ गणेशनगर मध्ये 
ठठकठठकाणी भुसमपुजन व उदघार्टनासाठी 
मांडप उभारण 368600

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल Total 10569845

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण

अजांठानगर महापासलका शाळेत व प्रभागामध्ये 
स्थापत्या ववषयक दरुूस्ता 
करणे.



409770

काळभोरनगर शाळा, आकुडी उदुव शाळा येथील 
मैदान ववकसीत करणे व अनुशाांनघक काम े
करणे.



84104



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

नववन प्रभाग  क्र.८ ववद्यानगर येथे आरोग्य 
ववभागाच्या कचरा ववघर्टन प्रकक्रयेसाठी 
लागणाऱ्या वाहनासाठी कायवशाळा ,वॉससांग 
सेंर्टर व इतर अनुषांधगक काम े
करणे.



438915

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण Total 932789

प अ्दाजपत्रक सांडास व मुतारया

काळभोरनगर  नवीन प्रभाग क्र. २६ .येथे 
सांडास ब्लॉक्सची व मुता-याांची दरुूस्ती 
करणे.



296921

प्रभाग क्र 26 मधील मनपा शौचालयाची 
दरुूस्ती करणे 306908

प्रभाग क्र.१५ मधील मनपा शौचालय दरुूस्ती 
करणे. 499560

प्रभाग क्र.४३ मध्ये एफ.आर.पी. सांडास ब्लॉक 
व मुता-या बसववणे. 159214

वॉडव क्र.१० अजांठानगर मध्ये सांडास व मुता-
याांची दरुस्तीची काम े करणे. 425318

प अ्दाजपत्रक सांडास व मुतारया 
Total 1687921

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्ते

अजांठानगर मधधल उववररत रस्त ेव चर 
खडीमुरूम करून बी.बी.एम. 

करणे..



564615

नववन प्रभाग क्र. १४ मधील स.ेक्र. २४, २५, व 
२६  मधील  रस्त्यावरील ट्रें्चसे खडीमुरूम 
,बी.बी.एम.पदधतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



322038

प्र.क्र.२६ काल ्भोर नगर मोहन नगर व राम 
नगर येथे पा.पु. द्रनेज क्रास कर्ट साइड पठर्ट 
खडी मुर मा च ेरस्त ेकर ने 299998

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्त ेTotal 1186651

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ
 प्रभाग क्रां .१९ मधील ककवळे पररसरातील 
गर्टसव करणे 489234

 प्रभाग क्रां .१९ मधील सशांदेवस्ती पररसरातील 
रस्त्याच्या कडनेे ब्लॉक बसववणे 221695

नववन प्रभाग क्र.४ कु्रष्णानगर,पुणावनगर,स्पाईन 
रोड त ेपम्प परीसरातील रस्त्यावर 
पेव्हरब्लोकचे फुर्टपाथ करणे. 374889

प्रभाग क्र. १ तळवड ेरूपीनगर येथे वाचणालये, 

बाकडे बोडव बसववणे 618066

प्रभाग क्र. ११ यमुनानगर मधील पाथवेसाठी 
पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे.



3578

प्रभाग क्र. १३ ननगडी गावठाण मध्ये पाथवे 
साठी पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे


198062

प्रभाग क्र. १६ आकुडी मधील ज्ञानेश्वर कॉलनी 
मधे गर्टर व पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 493508

प्रभाग क्र. १६ ववजय नगर कॉलनी, गांगानगर 
मधे गर्टर व पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे 463195



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ५ जाधववाडी वडाचामळा, आहेरवस्ती 
भागात पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे.



114991

प्रभाग क्र.१५ जाधव पाकव  कॉनवर त े
म्हाळसाकाांत चौकापयिंत फुर्टपाथ करणे. 192997

प्रभाग क्र.१५ र्त्रमुती हॉल पररसर व लाल 
बहादरूनगर मधील ठठकठठकाणी कॉक्र र्ट 
पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 499271

प्रभाग क्र.१५ प्रेस्र्टीज प्लाझा प्रकाश कॉलनी 
पररसरात पाण्याचा ननचरा करणेसाठी पाईप 
र्टाकणे व ब्लॉक बसववणे. 499274

प्रभाग क्र.१५ राम नससिंग होम पररसरात 
खचलेले जुने ब्लॉक काढून नववन बसववणे. 564163

प्रभाग क्रमाांक १६ पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 714374

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ Total 5447297

पथ ड)ककरकोळ दरुूस्ती डाांबरी रस्ते

प्रभाग  क्र.८ ववद्यानगर  सांघवी केसरी 
कॉलेज पररसरातील ठठकठठकणी स्थापत्य 
ववषयी दरुूस्तीची काम े
करणे.



399854

प्रभाग  क्र.८ ववद्यानगर मध्येमध्ये 
ठठकठठकाणी स्थापत्य ववषयक ककरकोळ 
दरुूस्ती काम े
करणे.



398303

पथ ड)ककरकोळ दरुूस्ती डाांबरी रस्त े
Total 798157

पथ ब)डाांबरी रस्ते

 प्रभाग क्र. १४ मधील  ट्रें्चसे खडीमुरूम 
,बी.बी.एम.पदधतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



558876

 प्रभाग क्र. १७ मधील   ट्रें्चसे खडीमुरूम 
,बी.बी.एम.पदधतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



499311

प्रभाग क्र. ५ शरदगर, सुदशवननगर मधील रस्त े
डाांबरीकरण 
करणे.



174032

प्रभाग क्र.१५ सांत तुकाराम व्यापार सांकुल 
तसेच इतर भागातील रस्त्याांच ेडाांबरीकरण 
करणे. 1249557

वाहतुक नगरी व आकुडी वॉडव क्र. १४ व १६ 
मधे ववद्युत, पाणीपुरवठा व ड्रनेेज ववभागान े
खोदलेल्या भागात खडीकरण ग्राउठर्टांग करणे. 561244

पथ ब)डाांबरी रस्त ेTotal 3043020

पुल व प्रकल्प
प्रभाग क्रप. १६ आकुडी बेलेश्वर मांठदराजवळ 
सी. डी. वक्सव बाांधणे. 579905

पुल व प्रकल्प Total 579905

ब)ककरकोळ देखभाल दरुस्ती 
(महसुली)

प्र.क्र.२६ काळ भोर नगर मोहन नगर येधथल 
मांन पा इ मार ्नत व स डास ब्ला क धच 
स्था पत्य वव श यक दरुनस्त व र्ग काम 
क्र रने 241235

ब)ककरकोळ देखभाल दरुस्ती 
(महसुली) Total 241235



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव

 प्रभाग  क्र. ८ ववद्यानगर व रामनगर येथे 
ठठकठठकाणी सरफेस गर्टसव बाांधणे व जुने 
गर्टसव दरुूस्ती करणे.

448050

वॉडव क्र.१० अजांठानगर येथे एम.आय.डी.सी व 
एस.आर.ए प्रकल्प परीसरातील उववरीत भागात 
गर्टसव बाांधणे व दरुस्त करणे. 519969

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव Total 968019

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग

प्रभाग क्र.१५ मध्ये नाले सफाईसाठी लोखांडी 
सशड्या व जाळ्या बसववणे व नाल्याच्या 
सभांतीची उांची वाढववणे. 499717

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग Total 499717

वाचनालय

प्रभाग क्र.५,मध्ये बेंचस मुतारी 
बसववणे,वाचनालये 
बसववणे.



300000

वॉडव क्र. ५ मोरे वस्ती येथे FRP 

वाचनालय,मुतारी व बस स्र्टॉप उभारणे. 51140

वॉडव क्र. ६ गणेशनगर येथे FRP वाचनालय व  
बस स्र्टॉप उभारणे. 67160

वाचनालय Total 418300

वॉडवस्तरीय योजना अांतगवत कामे

 प्रभाग  क्र. ८ मध्ये वॉडव स्तरीय योजने 
अांतवगत स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



18474

प्रभाग क्र. ११ यमुनानगर मध्ये ठठकठठकाणी 
फायबर मुतारी,वाचनालय,खचु्याव,माठहतीच े
फलक इ. 

बसववणे.





60000

वोडव क्र.४ मध्ये वोडवस्तरीय योजनेअ्तगवत 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 289562

वॉडवस्तरीय योजना अांतगवत काम े
Total 368036

अ प्रभाग Total 31816690

अ मुख्यालय इमारत योजना

प्रभाग  क्र. ९ सांभाजीनगर येथील  साई 
व्यायामशाळेस  प्लास्र्टर करणे सुशोभीकरण 
करणे.



82917

प्रभाग  क्र.८ ववद्यानगर येथील 
व्यायामशाळेस स्लब र्टाकण ॆव छताच े
सुशोभीकरण 
करणे.



247456

वॉडव क्र 40 मध्ये साांस्कृतीक भवन बाांधणे. 7870227

इमारत योजना Total 8200600

इमारत व साांस्कृनतक कें द्र

काळभोरनगर नवीन प्रभाग क्र. २६ मध्ये 
मनपाच्या आरक्षणातील जागेवर ससमासभांत 
बाांधणे.



1575378

प्रभाग क्र.४४ यमुनानगर मधील बॅडडमांर्टन 
हॉल मध्ये स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 



717488



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

मोहननगर नवीन प्रभाग क्र. २६ मध्ये 
मनपाच्या आरक्षणातील जागेवर ससमासभांत 
बाांधणे.



1334306

इमारत व साांस्कृनतक कें द्र Total 3627172

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल

 प्रभाग क्र. ९ सांभाजीनगर एच.डी.एफ.सी. 
कॉलनी येथील  पररसरात इांर्टरलॉक ांग 
पध्दतीन ेपेव्हीांग ब्लॉक बसववणे, फुर्टपाथ 
तयार 
करणे.



49854

 प्रभाग क्र. ९ सांभाजीनगर एच.डी.एफ.सी. 
कॉलनी येथील मोकऴी जागा ववकससत करन 
हॉकसव झोन 
करणे.



52310

अ प्रभागात अनतक्रमण कारवाईसाठी के्रन 
,जेसीबी,ट्रक पुरववणे. 4012246

प्र.क्र.१० अजांठानगर येथील र्टी.सी. आय रोड त े
थरमॅक्स चौक रस्त्यास दभुार्टक 
बसववणे


971415

प्रभाग. दत्तवाडी १५ मनपाच्या इमारतीची 
गळती प्रतीबांधक व इतर स्थापत्य  ववषयक  
कामे करणे.                    



66850

वॉडव क्र.५३ आकुडी मध्ये ठठकठठकाणी 
स्थापत्य ववषयक ककरकोळ दरुूस्ती काम े
करणे.



357220

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल Total 5509895

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण

धचांचवड स्रे्टशन वॉडव क्र. ३७ मधील शाळा 
इमारतीांची स्थापत्यववषयक दरुूस्तीची व 
रांगसफेदीची काम ेकरणे. 



160031

प्रभाग क्र. ४९ मधील शैक्षणणक व प्रशासककय 
वास्तुांच े अांतगवत सजावर्ट  व  बैठक 
व्यवस्था नुतनीकरण करणे 3937261

प्रभाग क्र.२५ मध्ये शाळा व इतर इमारती 
दरुस्ती व रांगरांगोर्टी व फननचवर ची काम ेकरणे. 999997

प्रभाग क्र.३ धचखली आरक्षण क्र.१/९९ या 
शाळेसाठी साठी आरक्षक्षत असलेल्या जागेवर 
शाळा इमारत बाांधणेचे कामास 
वास्तुववशारदाची नेमणुक करणे. 600000

प्रभाग क्र.५०  मधील शैक्षणणक  वास्तुांच े 
अांतगवत सजावर्ट  व  बैठक व्यवस्था 
नुतनीकरण करणे. 712873

मोहननगर वॉडव क्र.४० मधील जु्या मनपा 
शाळा इमारतीच ेनुतनीकरण 
करणे.



33351

वॉडव क्र. ६ गणेशनगर मधधल ताब्यात 
आलेल्या जागेवर  नववन शाळा इमारत बाांधणे. 1999892

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण Total 8443405



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प अांदाजपत्रक 
रग्णालये,प्रसुतीगहेृ,औषधालये

अ प्रभागातील दवाखाना इमारतीांच ेदेखभाल व 
दरुूस्तीची काम े
करणे.



1554719

प अांदाजपत्रक 
रग्णालये,प्रसुतीगहेृ,औषधालये Total 1554719

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या

प्रभाग क्रां . १६ आकुडी मधील शौचालयाची 
देखभाल व दरुूस्ती काम ेकरणे व स्थापत्य 
ववषयक काम े
करणे.								



487771

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या Total 487771

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्ते

नववन प्रभाग क्र.१ तळवड-ेरूपीनगर भागातील 
नव्याने ववकससत होणारे रस्त ेखडीमुरूम व 
बी.बी.एम पद्धतीन े
करणे.



1035326

नववन प्रभाग क्र.१ तळवड-ेरूपीनगर भागातील 
रस्त ेखडीमुरूम व बी.बी.एम पद्धतीन ेकरणे. 699965

प्रभाग क्र.१८ ककवळे मधील मामुडी 
पररसरातील रस्त े खडी मुरमाच े  
करणे.



2000000

वॉडव क्र.१० अजांठानगर तुळजाईवस्तीयेथील 
ट्रेंचसे,क्रॉसकर्ट व खड्ड ेखडीमुरम व 
बी.बी.एम.पध्दतीन ेभरणे. 704061

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्त ेTotal 4439352

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ

 प्रभाग क्र. १४ एम.आय.डी.सी पांवप ांग स्रे्टशन  
त ेभनक्तशक्ती चौकापयिंतच्या  रस्त्यास  
फुर्टपाथ व दभुाजक  करणे व पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



678237

उत्कषाव क्लास परीसरात व अांतगवत भागातील 
पाण्याचा ननचरा होणेसाठी ठठकठठकाणी पाईप 
र्टाकणे व नववन ब्लॉक बसववणे. 465728

काळभोरनगर नवीन प्रभाग क्र. २६ मध्ये 
ठठकठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



46953

नववन प्रभाग  क्र.८ ववद्यानगर  येथील 
एम.आय.डी.सी . पररसरात इांर्टरलॉक ांग 
पध्दतीन ेपेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 



100000

नववन प्रभाग क्र. १४ मधील र्टीळक 
रस्त्यावरील  सांत ज्ञानेश्वर  चौक त े 
कै.पवळे उड्डानपुलापयिंतच्या रस्त्यास 
कॉ ांक्र र्टचा रस्ता दभुाजक करणे व पेव्हीांग 
ब्लॉक बसववणे. 



899922

नववन प्रभाग क्र. १४ मधील र्टीळक 
रस्त्यावरील स्वामी वववेकानांद चौक त ेसांत 
ज्ञानेश्वर चौका पयिंतच्या रस्त्यास कॉ ांक्र र्टचा 
रस्ता दभुाजक करणे व पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 673240



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

नववन प्रभाग क्र. १४ मधील स.ेक्र. २४,२५ व 
२६  मधील अांतगवत रस्त्याच ेकडनेे पेव्हीांग 
ब्लॉक 
बसववणे..



1690761

नववन प्रभाग क्र. १४ मधील हुतात्मा चौक त े
भनक्तशक्ती चौकापयिंतच्या रस्त्यास फुर्टपाथ, 

कॉ ांक्र र्टचा रस्ता दभुाजक करणे व पेव्हीांग 
ब्लॉक बसववणे. 181191

नववन प्रभाग क्र. १७ मधील सांभाजी चौक त े
म्हाळसाकाांत पयिंतच्या रस्त्याचा फुर्टपाथ 
करणे व पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे.व कॉ ांक्र र्टचा 
रस्ता दभुाजक करणे. 866072

नववन प्रभाग क्र. १७ मधील स.ेक्र. २६ व २७ 
मधील अांतगवत रस्त्याच ेकडनेे पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.. 1787731

नववन प्रभाग क्र. १७ मधील स.ेक्र. २७अ, व २८ 
मधील अांतगवत रस्त्याच ेकडनेे पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे..



611385

नववन प्रभाग क्र.१ तळवड-ेरूपीनगर भागातील 
छोरे्ट पादचारी मागावस इांर्टरलॉककां ग ब्लॉक 
बसववणे.



1015422

नववन वॉडव क्र. १५  आकुडी मध्ये 
दत्तवाडी,रे्टल्को कपूर सोसायर्टी,ननरूपम 
सोसायर्टी  पररसरात पेव्हीांग ब्लॉक  व , 

फुर्टपाथ ववषयक काम े 
करणे.



60190

प्र.क्र.१० अजांठानगर एस.आर.ए. इमारत मध्ये 
पररसरात व प्रभागातील अांतगवत भागत 
ठठकठठकाणी कॉक्र ांर्ट पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



147855

प्र.क्र.१० अजांठानगर मध्ये पेव्हीांग ब्लॉक 
दरुूस्ती , गर्टसव दरुूस्ती व इतर स्थापत्या 
ववषयक काम े
करणे..



106792

प्र.क्र.25 मध्ये ठठकठठकाणी PAVING BLOCK  व 
फुर्टपाथ 
करणे.



678841

प्रभाग  क्र.८ ववद्यानगर  मध्ये राममांठदर 
पररसरात येथे  पररसरात इांर्टरलॉक ांग 
पध्दतीन ेपेव्हीांग ब्लॉक बसववणे, फुर्टपाथ 
तयार 
करणे.



897918

प्रभाग  क्र.९ सांभाजीनगर मध्ये योगास्र्टॉच ूत े
रामेश्वर चोक पयिंत पररसरात इांर्टरलॉक ांग 
पध्दतीन ेपेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 



614185



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. 13 ननगडी गावठाण मध्ये वॉडव 
क्र.दगडी फरशीव फुर्टपाथ 
करणे


699425

प्रभाग क्र. ११ यमुनानगर मधील ठठकठठकाणी 
पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे


65372

प्रभाग क्र. १३ यमुनानगर मधील ननगडी 
गावठाण मध्ये ठठकठठकाणी पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे. 



1454025

प्रभाग क्र. १४ मध्ये वहातुकनगरी मध्ये 
भक्तीशक्ती चौक त ेजलशुध्दीकरण कें द्रापयिंत 
रस्त्याला दभुाजक व पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 1161085

प्रभाग क्र. ९ सांभाजीनगर एच. डी. एफ. सी. 
कॉलनी येथे सशवशांभो बसथाांबा त ेसशव-शाहू 
सांभाजी गाडवन पररसरात फुर्टपाथ तयार करणे. 1194367

प्रभाग क्र. ९ सांभाजीनगर मधील 
सपोध्यानाजवळील रस्त्यावर पेव््र ब्लॉकचे 
फुर्टपाथ करणे. 820400

प्रभाग क्र.५, नेवाळे वस्ती भागात ठठकठठकाणी 
पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



650410

प्रभाग क्रां .१५ मधील प्राधधकरण रस्त्याांना 
असलेल्या फुर्टपाथची दरुूस्ती 
करणे


238070

प्रभाग क्रमाांक १४ मध्ये वहातुकनगरीमध्ये 
पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 192338

मोहननगर नवीन प्रभाग क्र. २६ मध्ये 
ठठकठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



299370

वॉडव क्र.१०आकुडी येथे वसांतदादा पार्टील शाळा 
त ेनाल्या पयिंत पॅराबोलीक रस्ता दभुाजक 
बसववन ेव रस्त्याच ेकडलेा पेनव्हांग ब्लॉक  
बसववन.े 964418

वॉडव क्र.४१ आकुडी खडोबामाळ त ेदळवीनगर 
Rob रस्त्याच्या कडनेे फुर्टपाथ करणे व रोड 
डडव्ह्तडर  
करणे.



ाे.


2189627

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ Total 21451330

पथ ड)ककरकोळ दरुूस्ती डाांबरी रस्ते
प्रभाग क्र.४३ अजांठानगर मधील अांतगवत 
रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 100000

पथ ड)ककरकोळ दरुूस्ती डाांबरी रस्त े
Total 100000

पथ ब)डाांबरी रस्ते

 प्रभाग क्र. १४  स.ेक्र. २६ मधील मुकबधीर 
शाळा त ेशुभम पाकव  येथील रस्ता  हॉर्टसमक्स 
पद्धतीन े  डाांबरीकरण 
करणे.



1764354



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

 प्रभाग क्र. १४ मधील ननसगवदशवन सोसायर्टी 
त ेवप ां.धच.पॉसलरे्टनक्नक व गणेश तलाव त े
परमार पाकव  पयिंतच ेरस्त े हॉर्टसमक्स पद्धतीन े
  डाांबरीकरण 
करणे.



1756693

 वॉडव क्र.४९वहातुक नगरी येथील (पुणे - मुांबई 
हायवे पासून त ेP.C.M.T. डपेो) पयिंतच्या 
रस्त्याच े हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



1147928

अ प्रभागातील रस्त्यावरील खराब झालेल्या 
भागाला खडी मुरूम बी बी एम करून 
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 4939600

अ-प्रभाग व अ मुख्यालयातील रस्त्याांच े
डाांबरीकरण करणे. (for year 2012-

13)

41213474

र्टी.सी.आय रोड. त ेथरमॅक्स चौक रस्त्याच े
हॉर्ट समक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



1808403

दगुावनगर चौक त ेर्टी.सी. आय रोड रस्त्याच े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



175834

नववन प्रभाग  क्र.८ ववद्यानगर  येथील 
पररसरात रे्टल्को रस्ता रूदीकरण करून , (बडव 
व्हॅली समोर ) हॉर्टमीक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



130363

नववन प्रभाग  क्र.९ सांभाजीनगर मधील रे्टल्को 
रस्ता रूां दीकरण करून , (बडव व्हॅली समोर ) 

हॉर्टमीक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



141592

नववन प्रभाग क्र. १४ मधील स.ेक्र. २४  मधील 
अांतगवत रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन े  
डाांबरीकरण 
करणे.



29968

नववन प्रभाग क्र. १४ मधील स.ेक्र. २४ व 
ननगडी गावठाण मधील अांतगवत रस्त्याच े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन े  डाांबरीकरण 
करणे.



31255

नववन प्रभाग क्र. १४ मधील स.ेक्र. २५ मधील 
अांतगवत रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन े  
डाांबरीकरण 
करणे.



29124



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

नववन प्रभाग क्र. १४ मधील स.ेक्र. २६  मधील 
अांतगवत रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन े  
डाांबरीकरण 
करणे.



1972624

नववन प्रभाग क्र. १७ मधील स.ेक्र. २६ मधील 
अांतगवत रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन े  
डाांबरीकरण 
करणे.



123969

नववन प्रभाग क्र. १७ मधील स.ेक्र. २७   
मधील अांतगवत रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन े  
डाांबरीकरण 
करणे.



659845

नववन प्रभाग क्र. १७ मधील स.ेक्र. २७ अ व 
२८ मधील अांतगवत रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स 
पद्धतीन े  डाांबरीकरण 
करणे.



79918

नववन प्रभाग क्र.१ तळवड-ेरूपीनगर भागातील 
तळवड ेगावठाण पररसरातील रस्त ेहॉर्टसमक्स 
पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



116834

नववन वॉडव क्र. १५  मध्ये दत्तवाडी,ववठ्ठलवाडी 
स.ेक्र.२४ येथील रस्त े हॉर्टमीक्स पद्धतीन े
डाांबरीकरण करणे. 417755

प्र.क्र.२७ मोरवाडी मधील 
एम.आय.डी.सी.पररसरातील रस्त ेडाांबरीकरण 
करणे. 1746409

प्रभाग क्र १ व ३ धचखली व तळवड ेभागातील 
डी.पी.रस्त ेववकससत करणे. 23883930

प्रभाग क्र. ११ यमुनानगर मधील ठठकठठकाणी 
रस्त ेडाांबरीकरण 
करणे.



18617

प्रभाग क्र. १४ एम.आय.डी.सी पांवप ांग स्रे्टशन त े
भनक्तशक्ती चौकापयिंतचा रस्ता  हॉर्टसमक्स 
पद्धतीन े  डाांबरीकरण करणे. 1787530

प्रभाग क्र. १६ मध्ये रस्त ेरस्त ेडाांबरीकरण 
करणे (डाांबरी रस्त)े 2741931

प्रभाग क्र. ५ नेवाळे वस्ती मधील रस्त े
डाांबरीकरण 
करणे.



117633

प्रभाग क्र. ५ बालघरे वस्ती मधील रस्त े
डाांबरीकरण 
करणे.



118218

प्रभाग क्र.१४ ज्ञानप्रबोधधनी शाळेसमोरील व 
ननळकां ठेश्वर मांदीर परीसरातील रस्त्याच े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 1654322

प्रभाग क्र.१९ (वॉ.क्र.५८ ) रावेत म्ह्तसकेवस्ती 
रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पद्ध्तीन ेडाबरीकरण करणे 1199954



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.४३ अजांठानगर मधील एस.आर.ए. 

इमारत क्र.१ त े११ मधील मुख्य रस्त्याांच ेव 
इतर रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण 
करणे. 100074

प्रभाग क्र.८ ववद्यानगर सांघवी केसरी कॉलेज 
पररसरातील ठठकठठकाणी हॉर्टमीक्स पद्धतीन े
डाांबरीकरण 
करणे.



146265

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५६) ककवळे सवेरा हारे्टल 
त ेककवळे गाव दरम्यानचा रस्ता हॉट्समक्स 
पद्धतीन ेडाम्बरीकरण करणे 928106

प्रभाग क्रमाांक 14 मध्ये रस्त ेखडीमुरूम व 
बी.बी.एम. पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे.(डाांबरी 
रस्त)े



1108384

प्रभाग क्रमाांक १४ मध्ये वहातुकनगरीमध्ये 
रस्त्याच ेबी बी एम करून हॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरी करण करणे. 3156126

प्रभाग. क्र.१९  (वा.क्र. ५८)रावेत डी.वाय. पार्टील 
कॉलेज समोरील रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
 डाांबरीकरण 
करणे


4049954

प्रभाग. दत्तवाडी १५  मध्ये रस्त ेडाांबरीकरण 
करणे.



1522833

प्रभाग. दत्तवाडी १५ जाधव चेंबसव त ेधनश्री 
हॉरे्टल परीसरात  भागात हॉर्टमीक्स पद्धतीन े
डाांबरीकरण 
करणे.



720333

मोहननगर वॉडव क्र.४० मध्ये उववररत अांतगवत 
रस्त्याांच ेडाांबरीकरण 
करणे.



163062

वॉडव क्र.१० अजांठानगर येथील एम.आय.डी.सी 
व आकुडी भागातील रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स 
पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 1549820

वॉडव क्र.३७ दळवीनगर त ेधचांचवड १८ मी.डी.पी. 
रस्त्यावर हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



1155321

पथ ब)डाांबरी रस्त ेTotal 104408355

पुल व प्रकल्प

 वॉडव क्र ३९ एच.डी.एफ.सी. कॉलनी 
सांभाजीनगर एम.आय.डी.सी परशुराम चौक 
येथील नाल्यावर सी.ङी. वकव स ्बाांधणे. 1697177

आकुडी वॉडव क्र १५ मध्ये सांत तुकाराम 
महाराज व्यापार सांकुल जवळ नाल्यावर पुल 
बाांधणे.



2994670



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. 13 ननगडी गावठाण मध्ये स्र्टॉम 
वॉर्टर 
करणे.



671293

वॉडव क्र.४१ काळभोरनगर सुयोदय पाकव  
जवळील ननयोनजत १२.०० डी.पी रस्त्यासाठी 
नाल्यावर सी.डी वकव  
बाांधणे.



1957234

पुल व प्रकल्प Total 7320374

मुख्य प्रशासक य इमारत
मुख्य प्रशा इमारतीमधील लेखा परीक्षण 
ववभगात अद्यावत बेट्क व्यवसथा करणे. 678578

मुख्य प्रशा. इमारतीच ेपाठीमागील कॅ्र्टीन 
इमारतीच ेरांग सफेदी करणे. 



360672

मुख्य प्रशा. इमारतीमधील नुतनीकरण 
करणे.



2095941

मुख्य प्रशा. इमारतीमध्ये स्थापत्य ववषयक 
ककरकोळ दरूूस्तीची काम े
करणे.



1773558

मुख्य प्रशासककय इमारत मधील दसु- या 
मजल्यावररल आरोग्य वदॅ्क य ववभागाच े
नुतनीकरण व फननवचर अनुशधगक  काम े
करणे. 499966

मुख्य प्रशासककय इमारत मधील दसु- या 
मजल्यावररल बाधकाम परवानगी  ववभागाच े
नुतनीकरण व फननवचर अनुशधगक काम ेकरण 686229

मुख्य प्रशासककय इमारत मधील स्थापत्य 
ववशयक ककरकोळ दरुनस्तची काम ेकरणे. 179680

मुख्य प्रशासक य इमारत Total 6274624

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव

अजांठानगर मधे ठठकठठकाणी गर्टसव बाांधणे व 
दसु्ती 
करणे.



245437

काळभोरनगर  नवीन प्रभाग क्र. २६ येथे 
नवीन सरफेस गर्टसव बाांधणे व जुने सरफेस 
गर्टसव दरुूस्ती 
करणे.



720083

प्रभाग क्र. ११ यमुनानगर मधील मेघदतु 
इमारत त ेएल.आय.सी.इमारती पयिंतच्या 
रस्त्याला पावसाच्या पाण्यासाठी ९०० मी.मी. 
आर.सी.सी. पाईप 
र्टाकणे.



1683650

प्रभाग क्र.१५ दत्तवाडी मधील अांतगवत 
भागातील पाण्याचा ननचरा होणेसाठी एकता 
नगर नाल्या पयिंत स्ट्रॉमव वॉर्टर करणे. 950317



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्रां . १६ मध्ये माऊली कृपा र्बल्डीांग त े
कोमल कॉम्प्लेक्स, कै. कोंडडबा जगताप चौक 
त ेपांचतारानगर, ठदलीप पाांढारकर याांचे घर त े
पाांढरकर उद्यानापयिंत 


स्र्टॉमव वॉर्टर लाईन 
र्टाकणे


815375

मोहननगर नवीन प्रभाग क्र. २६ येथे नवीन 
सरफेस गर्टसव बाांधणे व जुने सरफेस गर्टसव 
दरुूस्ती 
करणे.



873750

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव Total 5288612

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग

 प्रभाग  क्र. ८ ववद्यानगर 
मध्ये,एम.आय.डड.सी परीसरात स्र्टॉम वॉर्टर 
डडझाईन प्रमाणे बांद पाईप गर्टर 
करणे.



1268325

 प्रभाग  क्र. ८ ववद्यानगर मध्ये,स्र्टॉम वॉर्टर 
डडझाईन प्रमाणे बांद पाईप नाल्याच ेबाांधकाम 
करणे.



699118

 प्रभाग क्र. १५ दत्तवाडी मध्ये नाला टे्रननांगची 
कामे 
करणे.



812438

आकुडी वॉडव क्रां . १६ मध्ये कचीन रे्टलर त े
गुरूदेवनगर पयिंत स्र्टॉमव वॉर्टर लाईन 
र्टाकणे


874010

काळभोरनगर नवीन प्रभाग क्र. २६ मध्ये 
रामनगर येथील नाला 
बाांधणे.



784307

दत्तवाडी नाल्याच्या सभांतीची उांची वाढवणे व 
नाला बेडची दरुस्ती करणे . 382625

प्रभाग क्र ३ धचखली मध्ये ठठकठठकाणी 
पावसाच्या पाण्यासाठी बांद पाईप र्टाकणे. 36093

प्रभाग क्र. १४ मध्ये वहातुकनगरी मध्ये स्रॅ्टम 
वॉर्टर लाईन र्टाकणे (नाला रे्टननांग) 2005573

प्रभाग क्र. १६ मध्ये नाल्याच ेससमाांसभांत बाांधणे 
(नाला टे्रननांग ) 1264089

प्रभाग क्र.१५ द्त्तवाडी येधथल बजाज कां पनी 
सेजारून जानारा व ईतर रहीवाशी भागातुन 
जानारा नाला 
बाांधने.


713317

प्रभाग क्र.१९ ( वा.क्र ५९) वाल्हेकरवाडी मधील 
नाल्याची दरुस्ती करणे. 1304144

प्रभाग क्रमाांक १६ मध्ये म्हासाकाांत शाळा त े
हॉस्पीर्टल पयिंत स्र्टॉम वॉर्टर लाईन र्टाकणे. 

(नाला टे्रननांग) 1135672

मोहननगर नवीन प्रभाग क्र. २६ मध्ये 
णखांवसरा याांच ेशतेाजवळील नाला 
बाांधणे.



556850



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र. ५ मोरे वस्ती मध्ये स्र्टॉम वॉर्टर 
डडझाईन प्रमाणे बांद पाईप नाल्याच ेबाांधकाम 
करणे. 922571

वॉडव क्र.१०  अजांठानगर व आकुडी येथे नाला 
टे्रननांग ववषयक काम ेकरणे. 679034

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग Total 13438166

स्थापत्य उद्यान

प्राधधकरण स.े क्र. 25 मधील ववठ्ठल मांठदर व 
सोमेश्वर मांठदर उद्यानाच ेससमासभांतीची उांची 
वाढवून नुतनीकरण करणे. 1409385

प्राधधकरण स.े क्र.२६मधील तळ्याशजेारील वीर 
सावरकर उद्यानातील उववरीत कामे करणे. 



3738636

वाकड वेणूनगर येथील प्राधधकरणाच्या मोकऴी 
जागा क्र 10 येथे उद्यान ववकसीत करणे. 92642

स्थापत्य उद्यान Total 5240663

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे

 अ प्रभाग मदनलाल धधांग्रा मैदानावर 
ससांरे्टर्टीक रे्टननस पोर्टव तयार 
करणे


855833

 अ प्रभागतील ववववध स्पधावसाठी मैदानावर 
मुरूम पसरणेतसेच खेळ पट्या तयार करणे व 
लाला माती र्टाकणे व स्थापनत्यषयक काम े
करणे


1085229

 अ प्रभागातील जलतरण तलावाांची दरुूस्ती व 
स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



33933

 अ प्रभागातील मनपा कक्रडा स्पधावसाठी मांडप 
व्यवस्था 
करणे.



982665

 प्रभाग  क्र.८ ववद्यानगर येथे पोसलस गु्हे 
शाखा कायावलयात स्कापत्य ववषयक काम े
करणे. 



894060

अ प्रभाग मदनलाल धधांग्रा मैदानावर ववववध 
स्पधावसाठी आवश्यक काम ेकरणे. व नव्यान े
ताब्यात आलेल्या कक्रां डागणाची ववकास काम े
करणे. 



117610

अ प्रभागतील कै. सांजय काळे कक्रां डागणावर 
ठहरवळ बसववणे व पेनव्हांग ब्लॉक बसववणे 
तसेच इतर अनुषांधगक काम े
करणे.





12759

अ प्रभागा अांतगवत बॅडसमांर्टन हॉलच ेइमारतीनाां 
लोखांडी पत्र े
बसववणे


752799

अ प्रभागातील अनतक्रमण कारवाईसाठी 
लागणारी यांत्र सामग्री पुरववणे. 2158985

अ प्रभागातील अनतक्रमण कारवाईसाठी वाहने 
व इतर सामग्री पुरववणे. 1726798



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

अ प्रभागातील अनतक्रमण कारवाईसाठी वाहने 
व इतर सामुग्री 
पुरववणे.



1295050

अ प्रभागातील आवश्यक व तातडीची काम े 
करन.े



2072444

अ प्रभागातील ववववध मैदानावर रे्टनीस कोर्टव 
साठी ससथेंर्टीक फ्लाररांग 
करणे.



1029372

अ प्रभागातील सांजय काळे मैदानास 
ससमासभांत बाांधणे व इतर अनुषांधगक काम े
करणे.



34180

अ प्रभागातील स्वामी वववेकानांद कक्रां डागणावर 
मैदान ववकससत करणेसाठी आवश्यक काम े
करणे.





19295

अ प्रभागातील स्वामी वववेकानांद मैदानावरील 
बॅडसमांर्टन हॉल साठी वूडन फ्लोररांग करणे. व 
ससथेंर्टीक कोर्टीांग 
करणे.



1334289

अमतृेश्वर सोसायर्टी व आय.र्टी.आय. रस्त्याच े
बाजूने फुर्टपाथ 
करणे.



1087645

काळभोरनगर  नवीन प्रभाग क्र. २६ मध्ये 
स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची काम े
करणे.



43428

काळभोरनगर नवीन प्रभाग क्र. २६ मध्ये 
स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



1502308

नववन प्रभाग  क्र.८ ववद्यानगर  येथील 
रे्टल्को रस्ता पररसरात इांर्टरलॉक ांग पध्दतीन े
पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे,सुशोसभकरण ववषयक 
कामे करणे. 



1948997

प्र.क्र.१० अजांठानगर येथील दगुावनगर चौक त े
र्टी.सी.आय रोड पयिंतच्या रस्त्यास दभुाजक 
बसववणे


205467

प्रभाग क्र ११ यमुनानगर येधथल बॅडसमा्ं र्टन 
हॉल शजेारील इमारत आद्यायावत 
करणे.



64295

प्रभाग क्र. १४ मध्ये वहातूकनगरी मध्ये 
स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 1426258



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

मदनलाल धधांग्रा मैदानावर प्रेक्षक गॅलरी 
बाांधणे.



198459

मोहन नगर नवीन प्रभाग क्र. २६ मध्ये 
स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



761599

वाडव क्र.१५ आकुडी मध्ये सुदाम ेहॉस्पीर्टल 
आकाशअपार्टवमेंर्ट वववेकनगर परीसरात फुर्टपात 
व पेवव ांगबॉक ववषयक  काम ेकरने 600000

वॉडव क्र.१० अजांठानगर  व आकुडी येथे 
स्थापत्य ववषयक सुधारणा  करणे. 1164733

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे Total 23408490

अ मुख्यालय Total 219193528

इ प्रभाग इमारत योजना
प्र.क्र. ३१ ठदघी मधील ताब्यात येणा-या 
आरक्षणास सीमासभांत बाांधणे 349794

प्रभाग क्र. २९ इांद्रायणीनगर स.ेक्र.१ मध्ये 
मोकळी जागा क्र.२ मधील इमारतीचा ववस्तार 
करणे 393735

इमारत योजना Total 743529

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या
प्र.क्र. ३६ लाांडवेाडी मधील तराांगत्या 
लोकसांख्येसाठी सांडास मुता-या बाांधणे 199015

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या Total 199015

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्ते
प्र.क्र. ३४ मधील रस्त्याांची खडीमुरम व सेमी 
ग्रार्टन ेदरुस्ती करणे 299167

प्रभाग क्र. ३२ सँडववक कॉलनी मधील 
रस्त्याांची इ.दरुस्ती हॉर्टसमक्स पध्दतीच े
डाांबरीकरण 
करणे


560997

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्त ेTotal 860164

वॉडवस्तरीय योजना अांतगवत कामे

प्र.क्र. ३० चक्रपाणी वसाहत येथील चक्रपाणी 
रस्ता व इतर भागामध्ये बोडव बेंचसे, 

वाचनालय, दरुस्ती करणे 399902

प्र.क्र. ३१ ठदघी मध्ये ववववध ठठकाणी बोडव, 
बेंचेंस बसववणे व रस्त्याांना थमोप्लास्र्ट पेंर्ट देणे 498947

वॉडवस्तरीय योजना अांतगवत काम े
Total 898849

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे
प्र.क्र. ३० चक्रपाणी वसाहत येथील रस्त्याची 
दरुस्ती खडीकरण व बीबीएम न ेकरणे 460831

प्र.क्र. ३१ ठदघी मध्ये पुणे - आळांदी रस्त्याच्या 
पुवे भागात पेनव्हांग ब्लॉक बसववणे 351548

प्र.क्र. ३१ ठदघी मध्ये स्थापत्य ववषयक काम े
करणे 141790

प्र.क्र. ३५ मध्ये गावठाणात धावडवेस्ती 
परीसरात पेनव्हांग ब्लॉक व स्थापत्य ववषयक 
कामे 
करणे


497969

प्र.क्र. ३५ मध्ये धावडवेस्ती परीसरात 
ठठकठठकाणी ककरकोळ दरुस्ती कामे 
करणे.



500057

प्र.क्र. ७ च-होली येथे चोववसावाडी,वडमुखवाडी 
येथील ववववध ठठकाणी ककरकोळ दरुस्तीची 
कामे करणे. 497052

प्र.क्र. ७ च-होली येथे ववववध ठठकाणी ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 553290



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र.६ मोशी येथे मांडप व्यवस्था व त्या 
अनुषांधगक काम ेकरणे. 200000

प्र.क्र.६ मोशी स्मशानभूमी येथे ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे 344507

प्रभाग क्र. २९ इांद्रायणीनगर मध्ये स.ेक्र.१ व २ 
मध्ये स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 438900

प्रभाग क्र. २९ इांद्रायणीनगर मध्ये स.ेक्र.१० व 
१२ मध्ये स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 500212

प्रभाग क्र. ३१,३२,३७ इ.ठठकाणी ववववध मनपा 
कायवक्रमाांसाठी मांडपव्यवस्था व अनुषांगीक 
कामे 
करणे.



500000

प्रभाग क्र. ३२ सँडववक कॉलनी मधील 
सावांतनगर, महादेवनगर भागात 
स्थापत्यववषयक दरुस्तीची काम े
करणे.



443252

प्रभाग क्र. ३२ सँडववक कॉलनी मध्ये 
रोडफननवचर ववषयक काम े
करणे


397294

प्रभाग क्र. ३२ सँडववक कॉलनी मनपा 
इमारतीची दरुस्ती व इतर स्थापत्यववषयक 
कामे 
करणे


494176

प्रभाग क्र.२९ इांद्रयणीनगर मध्ये ठठकठठकाणी 
बेंचसे बसववणे व बोडव बसववणे. 256622

प्रभाग क्र.३६ लाांडवेाडी येथील गुळवे वस्ती 
पररसरात पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व इतर 
स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 250870

प्रभाग क्र.३६ लाांडवेाडी येथील भगतवस्ती 
पररसरात गर्टसव फुर्टपाथ करणे तसेच स्थापत्य 
ववषयक देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 496886

प्रभाग क्र.३६ लाांडवेाडी येथील भगतवस्ती 
पररसरात पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व इतर 
स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 481120

प्रभाग क्र.३६ लाांडवेाडी येथील ववकास कॉलणी 
पररसरात गर्टसव फुर्टपाथ करणे तसेच स्थापत्य 
ववषयक देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 499502

प्रभाग क्र.३६ लाांडवेाडी येथील ववकास कॉलणी 
पररसरात पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व इतर 
स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 494646

भोसरी प्रभाग क्र. ३३ गवळी नगर मधील 
मनपाच्या इमारतीची दरुस्ती करणे 499785

भोसरी प्रभाग क्र. ३३ गवळी नगर लगतच्या 
पुणे - नासशक रस्त्यावर वाहतुक ववषयक 
पेठर्टांगची काम ेकरणे 346898

वॉडव क्र. २०, ९९ व १०० मध्ये उद्घाट्न कायव 
क्रमा  सार्टी मड प  व्यव स्था क रने 547245

वॉडव क्र. २३ गुळेवस्ती स्थापत्यववषयक 
सुधारणा काम ेकरणे 202521

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे Total 10396973

इ प्रभाग Total 13098530



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

इ मुख्यालय इमारत योजना

प्र.क्र. ७ च-होली येथील ववववध मनपा 
इमारतीस( शाळा, दफनभूमी ) ससमासभांत 
बाांधणे.



1392120

इमारत योजना Total 1392120

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या

भोसरी गावठाण व धावडे वस्ती पररसरातील 
स्वच्छता गहृाांची ककरकोळ दरुस्ती काम े
करणे


328325

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या Total 328325

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्ते
प्र.क्र. ३१ ठदघी मध्ये ठठकठठकाणी खडीकरण 
व बीबीएम करणे. 1229660

प्र.क्र. ७ च-होली येधथल च-होली - काळजेवाडी- 
ताजणेमळा रस्त्याांच ेववकास आराखड्यानुसार 
खडीकरण 
करणे.



1817671

प्र.क्र. ७ च-होली येथे मनपाच्या ताब्यात 
आलेले रस्त ेखडीकरण 
करणे.



2133514

भोसरी प्रभाग क्र.३५ मध्ये भाजी मांडई 
लगतच्या रस्त्याच ेव स.नां.१ मधील ताब्यात 
येणा-या रस्त्याच ेखडीकरण करन 
बी.बी.एम.करणे.



1266920

मोशी प.क्र.६ च-होली कड ेजाणारा पानांद 
रस्ता खडीमुरमाचा करणे 999990

वॉडव क्र.१० मोशी येथे ववववध ठठकाणी 
खडीमुरमाच ेरस्त ेकरणे. 4084252

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्त ेTotal 11532007

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ

प्र.क्र. ७ वडमुखवाडी, पद्मावतीनगर, जगताप 
वस्ती इत्यादी ठठकाणी पेव्हर ब्लॉक व 
स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



835315

प्रभाग क्र. ३२ सँडववक कॉलनी व सावांतनगर 
महादेव नगर परीसरात रस्त्याांच्या कडनेे 
पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे.



1321755

भोसरी प्रभाग क्र.३३  गवळी नगर खांडोबा 
माळ, श्रीराम कॉलनी, भुजबळ नसवरी परीसरात 
पेनव्हांग ब्लॉक व स्थापत्य ववषयक कामाांची 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 498744

भोसरी प्रभाग क्र.३३  गवळी नगर मधील जुने 
पोस्र्ट ऑकफस, हुतात्मा चौक, जय महाराष्ट्र 
चौक परीसरातील पेनव्हांग ब्लॉक व स्थापत्य 
ववषयक कामाांची दरुस्तीची काम ेकरणे 576822

मोशी प.क्र.६ बो-हाडवेाडी येथे गर्टर व कॉक्र र्ट 
पेनव्हांगची व इतर अनुषांधगक काम ेकरणे. 899980

मोशी प.क्र.६सशवाजीवाडी येथे गर्टर व कॉक्र र्ट 
पेनव्हांगची व इतर अनुषांधगक काम ेकरणे. 666450

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ Total 4799066



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

पथ ब)डाांबरी रस्ते प्र.क्र. ३४ मधील रस्त्याांच ेडाांबरीकरण करणे 1499929

प्रभाग क्र. ३२ सँडववक कॉलनी अांतगवत 
ठठकठठकाणचे रस्ताच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे. 2406299

प्रभाग क्र. ३२ सँडववक कॉलनी मधील गुरकृपा 
कॉलनी त ेआळांदीरोड  व सांत तुकारामनगर  
सांभाजी कॉलनी इ. परीसरातील रस्त्याांच े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 2375738

प्रभाग क्र.२९ इांद्रायणीनगर मधील स.ेक्र.३ व ७ 
मध्ये रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण 
करणे. 1985433

प्रभाग क्र.२९ मधील स.ेक्र.१०, १२ व 
एम.आय.डी.सी मधील रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स 
पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 2005484

प्रभाग क्र.३६ लाांडवेाडी मधील 
भगतवस्ती,गुळवेवस्ती पररसरातील रस्त्याांच े
डाांबरीकरण करणे. 3351548

प्रभाग क्र.३६ लाांडवेाडी मधील 
शाांतीनगर,आनांदनगर लाांडवेाडी पररसरातील 
रस्त्याांच ेडाांबरीकरण करणे. 2793539

भोसरी प्र.क्र.३३ गवळी नगर  मधनू जाणा-या 
भोसरी आळांदी रस्त्याच ेराठहलेल्या ठठकाणाचे 
डाांबरी करणान ेमजबूतीकरण करणे 2213229

भोसरी प्रभाग क्र.३३  गवळी नगर मधील 
खांडोबा माळ , भुजबळ नसवरी, भाजी मांडई 
परीसरातील रस्त ेडाांबरीकरण करणे 1218564

भोसरी प्रभाग क्र.३३  गवळी नगर मधील 
हुतात्मा चौक,जय महाराष्ट्र चौक. शास्त्री चौक, 

परीसरातील जलवाठहनीमुळे खराब झालेले 
रस्त ेडाांबरी करण करणे 1209423

भोसरी प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर मधील 
फुलेनगर, रामनगर, लक्ष्मीनगर, पसायदान 
कॉलनी परीसरातील जलवाहीनीमुळे खराब 
झालेले रस्त ेडाांबरी करण करणे. 1220183

मोशी स.नां. ६६४ त े३८० दरम्यान रस्त्याच े
डाांबरीकरण करणे.( लक्ष्मीनगर त ेकुदळेवस्ती 
दरम्यान ) 950000

वॉडव क्र. २१ स.नां. १ मधील २४ मी रस्त्याच े
डाांबरीकरण 
करणे


287691

वॉडव क्र.१० मोशी ववववध ठठकाणीचे रस्त े
डाांबरीकरण करणे. 11464659

पथ ब)डाांबरी रस्त ेTotal 34981719

पुल व प्रकल्प
 प.क्र.६ मोशी, सशवाजीवाडी येथे नाल्यावर पूल 
बाांधणे 999998

प्र क्र.३४ मध्ये रामनगरी येथे नाल्यावर 
सी.डी.वकव  बाांधणे 999970

पुल व प्रकल्प Total 1999968

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव

प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी वसाहत येथे बांद गर्टर 
व इतर स्थापत्य ववषयक दरुस्तीची काम े
करणे 295525

वॉडव क्र. २४  मध्ये स्र्टॉमव वॉर्टर लाईन र्टाकणे. 2825001

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव Total 3120526

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग
 प.क्र.६ मोशी सांतोष हॉरे्टल पासून 
सशवाजीवाडी पयिंत नाला बाांधणे. 2384816

प.क्र. ६ मोशी गर्ट नां. ६९० त े६७२ पयिंत नाला 
बाांधणे 2200000

प्र.क्र. ७  चोववसावाडी त ेवडमुखवाडी व इतर 
ठठकाणच्या नाल्याच ेबाांधकाम  
करणे


1650222



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र. ७ च-होली येथील दाभाड ेवस्ती व इतर 
ठठकाणाचे नाल्याच ेबाांधकाम करणे 


1406270

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग Total 7641308

स्थापत्य उद्यान कै.ससताराम लोंढे उद्यानाच ेनूतनीकरण करणे 1623998

भोसरी आरक्षण क्र ४१४ येथे उद्यान 
ववकससत करणे 2300000

भोसरी सहल कें द्र उद्यानात  स्थापत्यववषयक 
ककरकोळ दरुूस्तीची काम ेकरणे. 1027695

स्थापत्य उद्यान Total 4951693

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे
प्र.क्र. ६ मोशी येधथल मनपाच्या ताब्यात 
आलेले आरक्षणास ससमासभांत बाांधणे. 337699

प्र.क्र.३५ मध्ये ठठकठठकाणी ककरकोळ 
दरुस्तीची काम े
करणे


304024

प्रभाग क्र. ३६ लाांडवेाडी चौकामध्ये उववरीत 
म्युरलची व अनुषांधगक काम ेकरणे. 498168

फुगे मान ेतासलम व पठा रे ला ड गे तासलम 
पररसरत पेवव्ग ब्लोक व ककर कोळ 
दरुनस्तधच काम ेकर णे 1405846

भोसरी प्रभाग क्र. ३३ गवळी नगर मधील 
भोसरी आळांदी रस्ता, ठदघी रस्ता, पुणे नासशक 
रस्ता, यावरी वाहतुक ववषयक स्थापत्य काम े
करणे 333432

मोशी प.क्र.६ येथे लक्ष्मीनगर, आल्हार्टवस्ती व 
गावाठाण गर्टर व कॉक्र र्ट पेनव्हांगची व इतर 
अनुषांधगक काम ेकरणे. 1022738

वॉडव क्र २० चाांदणी चौक पररसरात पेनव्हांग 
ब्लॉक व ककरकोळ दरुस्ती काम े
करणे


1647957

वॉडव क्र २० मधील साववजननक समळकतीांची 
दरुस्ती व पेर्टीांगची काम े
करणे.



999836

वॉडव क्र. २१ स.नां. १ येथील आरक्षण क्र. ४३० 
ला ससमासभांत बाांधणे 967618

वॉडव क्र. २१ स.नां. १ येथील प्रेक्षागहृ देखभाल व 
दरुस्ती ववषयक काम ेकरणे 


955705

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे Total 8473023

इ मुख्यालय Total 79219755

क प्रभाग इमारत योजना

प्रभाग क्र.६२ फुगेवाडी मधील वप.धचां.मनपा 
च्या इमारतीसाठी स्थापत्य ववषयक देखभाल 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 539285

वाड क्र २० येथे  व्या याम शाळा बाध ने 330696

वॉडव क्र १०मोशी डुडुळगाव येथे जकात नाका 
इमारत 
बाांधणे.



240231

वॉडव क्र २४ इांद्रायणी नगर मध्ये स्वागत 
कमान करणे. 16591

वॉडव क्र.१२ च-होली येथे ववरांगुळा कें द्र बाांधणे 402918

इमारत योजना Total 1529721



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल

दापोडी येथील प्रभाग क्र.६१ मधील तानाजी 
मालुसरे याांच्या पुतळ्याच ेसुशोसभकर व 
पुतळ्याच्या मागील सभांतीवर म्युरल्य 
करण्याबाबत. 540000

दापोडी येथील ववववध कायवक्रमाांकरीता मांडप 
व्यवस्था करणे. 400000

दापोडी वॉडव क्रां .१०२ मधील रस्त्याांची ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 477903

प्र.क्र. ३० चक्रपाणी वसाहत येथील सशवशांकर 
नगर, हनुमान कॉलनी, ठहांदराज कॉलनी, मथरुा 
कॉलनी व इतर ठठकाणची पेनव्हांग ब्लॉक व 
दरुस्तीची काम ेकरणे 512204

प्र.क्र. ३४ मधील गर्टर पेनव्हांग ब्लॉक इ.ची 
दरुस्ती करणे 471696

प्र.क्र. ३७ महात्माफुलेनगर मधील गर्टर दरुस्ती 
व इतर स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



414816

प्र.क्र. ७ च-होली येथील मनपा इमारतीची 
ककरकोळ दरुस्ती, रांगरांगोर्टी व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे 572902

प्र.क्र.३० चक्रपाणी वसाहत मधील चक्रपाणी 
रस्त्याच्या कडनेे पेनव्हांग ब्लॉकने दरुस्ती करणे. 258620

प्रभाग क्र ६३ मध्ये जवळकर ननवास जवळील 
पररसरात पेव्हीांग ब्लॉक व ककरकोळ दरुस्ती 
कामे करणे. 412075

प्रभाग क्र. १०१ फुगेवाडी गावठाण मधील 
ववववध ठठकाणी बांद पाइप गर्टर, कॉ ा्ं क्र र्ट, 

पेव्हीांग, कॉ ा्ं क्र र्ट पेव्हीांग ब्लॉक इ. स्थापत्य 
ववषयक देखभाल दरुस्ती  अनु. कामे करणे. 11550

प्रभाग क्र. १०१ फुगेवाडी मधील रनतलाल 
भगवानदास चाळी जवळील भागात बांद पाईप 
गर्टर,कॉ ा्ं क्र र्ट पेव्हीांग  इ.स्था.ववषयक अनु. 
कामे करणे. 99873

प्रभाग क्र. १०१ फुगेवाडी मधील ववववध 
ठठकाणी अनतक्रमण ववरोधी कारवाईसाठी  
वाहने पुरववणे. 5332

प्रभाग क्र. ३२ सँडववक कॉलनी मधील 
अनधधकृत बाांधकामाांवर कारवाई करणेसाठी 
यांत्रसामग्री 
पुरववणे


494084

प्रभाग क्र. ६१ दापोडी मधील थोर पुरषाांच्या 
पुतळ्याांच ेदेखभाल दरुस्तीच ेव इतर स्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे. 202837

प्रभाग क्र.३९ सांततुकारामनगर येथे फुर्टपाथ व 
पाथवेंची दरुस्तीची काम ेकरणे. 199643

प्रभाग क्र.६१ दापोडी येथे नाम दशवक फलक, 

बेंचसे बसववणे. 523560

प्रभाग क्र.६२ फुगेवाडी मध्ये कॉके्रर्ट पेव्हीांग 
ब्लॉक इत्यादी स्थापत्य ववषयक कामे करणे. 499526

प्रभाग क्र.६२ फुगेवाडी येथे नाम दशवक फलक, 

बेंचसे बसववणे. 524100

प्रभाग क्र.६२ फुगेवाडी/ कासारवाडी मधील 
छत्रपती सशवाजी महाराज पुतळ्याांची स्थापत्य 
ववषयक देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 400000

बोपखेल वाडव क्र.६४ मधील गणेशनगर मध्ये 
ठठकठठकाणी स्थापत्य ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीच ेकाम करणे. 251318



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वाड न १०० पाट्न ेचाळ पररसरत पे वव्ग 
ब्लोक व ककर ्कोळ दरुनस्तधच कामे क रने 298046

वाडव क्र २५ बालाजीनगर येथील पेठ क्र २ 
मोक्ळी जागा क्र ३ मध्ये स्थापत्य वीशयक 
कामे करने 79185

वॉडव क्र २२ मधील लाांडवेाडी, ववकास कॉलनी व 
इतर ठठकाणी गर्टर ब्लाँक ची दरुूस्ती करणे. 132542

वॉडव क्र २६ मधील म.न.पा. इमारतीच ेदरुूस्ती 
व इतर स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 361763

वॉडव क्र. १० मोशी येथे गर्टर व स्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे. 193868

वॉडव क्र. १९ मध्ये स्थापत्य ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे 370000

वॉडव क्र. २१ मध्ये स्थापत्य ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम े
करणे.



165661

वॉडव क्र. २२  मध्ये स्थापत्य ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे 341864

वॉडव क्र. ९९ साईकृपा र्बल्डीांग मागील 
पररसरात पेनव्हांग ब्लॉक व ककरकोळ 
दरुस्तीकाम े
करणे.



329726

वॉडव क्र.१२ च-होली येथील ववववध ठठकाणच्या 
मनपा इमारतीची ककरकोळ दरुस्ती व 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 4730

वॉडव क्र.९९ ववद्या ववकास शाळा पररसरात 
पेनव्हांग ब्लॉक व ककरकोळ दरुस्ती काम े
करणे


281397

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल Total 9830821

प अांदाजपत्रक - स्मशानभुमी
प्र.क्र. ७ च-होली येथील दफनभूमी व 
स्मशानभूमीच े दरुस्तीच ेकाम ेकरणे. 552212

प्रभाग क्र. १०१ फुगेवाडी मध्ये स्मशानभूमी व 
दफनभूमी मधील पररसरात देखभाल दरुस्तीची 
कामे करणे व पररसर ववकससत करणे. 263285

वॉडव क्र.१० मोशी येथील स्मशान भुमीस 
ससमासभांत बाांधणे. 189684

प अांदाजपत्रक - स्मशानभुमी Total 1005181

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण

प्र.क्र. ६३ मधील प्राथसमक शाळेची ककरकोळ 
दरुस्ती काम ेकरणे. 699906

प्रभाग क्र ६१ दापोडी मधील वप ां.धचां.मनपा च्या 
सांडास व मुता-या याांच्या देखभाल दरुस्तीची 
कामे करणे. 507798

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण Total 1207704

प-अांदाजपत्रक सांडास मुतायाव

प्रभाग क्र.६२ फुगेवाडी मधील वप.धचां.मनपा 
च्या इमारतीसाठी स्थापत्य ववषयक देखभाल 
दरुस्तीची काम े
करणे.



544931

प-अांदाजपत्रक सांडास मुतायाव Total 544931



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्ते

प्र.क्र. ३७ महात्माफुलेनगर येथील गुडववल 
चौक त ेनासशक रोड पयिंतच्या रस्त्याच्या 
साईड पट्टय्ा खडीकरण करन बीबीएम 
करणे.



399420

प्र.क्र. ७ च-होली येथील ववववध ठठकाणचे रस्त े
खडीकरण व र्बववएम करणे 498509

प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी वसाहत येधथल ववववध 
ठठकाणचे रस्त ेखडीकरण व बी.बी.एम. करणे. 499014

वाडव क्र २०,९९, व १०० मधधल पाण्याच्या 
लाइ्चे चर खडडमुरम करन र्ब.र्ब . एम करने 77910

वॉडव क्र. १७ ( नववन प्रभाग क्र. ३२) मध्ये 
खडीमुरमाच ेरस्त ेकरणे 153855

वॉडव क्र.९ बोऱ्हाडवेाडी जवळील रस्त ेखडीकरण 
व बी.बी.एम.पद्धतीन ेकरणे. 135275

वॉडव क्रां .१०० मधील भुसमगत केबल, ड्रनेेजचे 
चर खडीमुरम करन बी.बी.एम. करणे. 442381

वॉडव क्रां .२० मधील ड्रनेेज , पाणी पुरवठा, 
ववद्युत पुरवठा, इ.च ेचर खडीमुरम करन 
बी.बी.एम करणे. 298871

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्त ेTotal 2505235

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ
वॉडव १३ येथे पेनव्हांग ब्लॉक बसववणे व 
दरुस्ती करणे 240512

वॉडव क्र .११  येथील साईनगर, लक्ष्मीनारायण 
नगर मोझ ेशाळा भागात व इतर ठठकाणी 
पेनव्हांग ब्लॉक बसववणे. 200000

वॉडव क्र. १९ मधील फुर्टपाथ, ब्लॉक ची दरुस्ती 
करणे. 719908

वॉडव क्र. २२  मध्ये ठठकठठकाणी रस्त्याच्या 
कडनेे पेनव्हांग ब्लॉक बसववणे व इतर 
अनुषांधगक काम ेकरणे 347189

वॉडव क्र.15 चक्रपाणी वसाहत अग्रवाल शाळा 
पररसरातील पेव्हीांग ब्लॉक्ची दरुूस्तीची काम े
करणे. 677489

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथे आांबेडकर वसाङत  
पररसरात पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 499230

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथे दोस्ती बेकरी 
पररसरात पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 487164

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथे महेशनगर 
पररसरात पेव्हीांग ब्लॉक  बसववणे. 458826

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ Total 3630318

पथ ड)ककरकोळ दरुूस्ती डाांबरी रस्ते

वॉडव क्र २४ इांद्रायणीनगर मधील स.ेनां.१मध्ये 
मोकळ्या जागेत स्केर्टीांग टॅ्रक, स्रे्टज व इतर 
स्थापत्यववषयक काम े करणे. 6398

वॉडव क्र. २३ गुळवेवस्ती भागात डाांबरी 
रस्त्याांची दरुस्ती करणे. 293767

पथ ड)ककरकोळ दरुूस्ती डाांबरी रस्त े
Total 300165

पथ ब)डाांबरी रस्ते
प्र.क्र. 105 बोपखेल येथील अांतगवत रस्त्याांच े
हॉर्टसमक्स डाांबरीकरण करणे. 70883

प्र.क्र. 105 बोपखेल येथील सुप ेननवास 
भागातील रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स डाांबरीकरण करणे 73715

प्र.क्र. ३७ महात्माफुलेनगर  मधील जे व एस. 

ब्लॉक व इ. ठठकाणी रस्त ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
दरुस्त 
करणे.



583262



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र. ३७ महात्माफुलेनगर  मधील पवना 
इांड्रस्ट्रीज चौक त ेगुजर गँस चौकापयिंतचा 
रस्ता हॉर्ट समक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे


2631352

प्र.क्र. ३७ महात्माफुलेनगर मधील र्टी ब्लॉक व 
इ. ठठकाणी खराब झालेले रस्त ेहॉर्टसमक्स 
पध्दतीन ेदरुस्त 
करणे.



425812

प्रभाग क्र १०५ बोपखेल येथील रामनगर 
अांतगवत रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे. 76059

पथ ब)डाांबरी रस्त ेTotal 3861083

ब)ककरकोळ देखभाल दरुस्ती 
(महसुली)

बोपखेल वाडव क्र.६४ गुलाबनगर भागातील 
कॉके्रर्ट पेव्हीांग व गर्टर दरुस्ती ववषयक काम े
करणे. 199110

बोपखेल वाडव क्र.६४ मधील गावठान भागातील 
ठठकठठकाणी स्थापत्य ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीच ेकाम ेकरणे. 299109

ब)ककरकोळ देखभाल दरुस्ती 
(महसुली) Total 498219

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव
प्र.क्र.६ मोशी कुदळे वस्ती व भीम वस्ती येथे 
गर्टवस व पेनव्हांग ब्लॉकची काम ेकरणे 483394

प्र.क्र.६ मोशी येथील वठहले नगर व डुडूळगाव 
गावठाण येथे कॉक्र र्ट पेनव्हांगची व इतर 
अनुषांधगक काम ेकरणे. 499980

भोसरी वॉडव क्र. १६ रामनगरी मधील 
कृष्णामांदीर पररसरात बांद पाईप गर्टसवची 
दरुस्ती करणे. 537328

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव Total 1520702

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग

प्र.क्र. ३७ महात्माफुलेनगर येथे एम.आय.डी.सी. 
प्लॉर्ट नां र्टी १५३ /२ जवळ नाला बाांधणे 


1307233

भोसरी वॉडव क्र.18 गवळीनगरमधील नाल्याची 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 678115

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग Total 1985348

वॉडवस्तरीय योजना अांतगवत कामे
प्र.क्र.६ मोशी येथील साईन बोडव, पुरववणे व 
ककरकोळ दरुस्तीची काम ेकरणे 499749

वॉडव क्र. १३ येथे बोडव बेंचसे 
वाचनालय,इ.स्थापत्यववषयक काम ेकरणे 173484

वॉडवस्तरीय योजना अांतगवत काम े
Total 673233

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे
प्र.क्र. ३४  मधील खांडोबा माळ परीसरात 
स्थापत्य ववषयक कामाची दरुस्ती करणे 524318

बोपखेल वाडव क्र.६४ रामनगर मध्ये 
ठठकठठकाणी स्थापत्य ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीच ेकाम ेकरणे. 455894

भोसरी वॉडव क्र.१६ रामनगरीमधील स्थापत्य 
ववषयक कामाांची दरुूस्तीची काम ेकरणे. 678499

भोसरी वॉडव क्र.१८ गवळीनगर मधील स्थापत्य 
ववषयक दरुूस्तीची काम ेकरणे. 700000

वॉडव क्र. १३ मनपा इमारतीची रांगसफेदी करणे 
व इतर दरुस्ती करणे 142131

वॉडव क्र. १७ ( नववन प्रभाग क्र. ३२) मधील 
इमारतीची व इतर ठठकाणी स्थापत्य ववषयक 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 484509

वॉडव क्र. १७ ( नववन प्रभाग क्र. ३२) मधील 
खांडोबामाळा पररसरात पेनव्हांग ब्लॉक 
सांडासब्लॉक व इतर स्थापत्य ववषयक 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 259642



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र. २१ मध्ये बैलगाडा घार्टची सुधारणा 
करणे.



476867

वॉडव क्र. २४ ( नववन प्रभाग क्र. २९) मधील 
इमारतीांची स्थापत्य ववषयक दरुस्तीची काम े
करणे. 532773

वॉडव क्र. २४ ( नववन प्रभाग क्र. २९) मध्ये 
स्थापत्यववषयक नागरी सुववधा पुरववणेत 
ववषयक काम ेकरणे. 455763

वॉडव क्र. २४ ( नववन प्रभाग क्र.२९) मध्ये 
स्थापत्य ववषयक दरुस्ती व सुधारणा काम े
करणे. 286838

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथील अर्टलास कॉलनी 
पररसरात स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची काम े
करणे. 502569

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथील दोसती बेकरी   
पररसरात स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची काम े
करणे. 407333

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथील बौध्दववहार  
पररसरात स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची काम े
करणे. 484693

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथील ववजयप्रभा 
हौसीांग सोसा.  पररसरात स्थापत्य ववषयक 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 477851

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथील सशवशांभो 
कायावलय पररसरात स्थापत्य ववषयक 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 499822

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथील स्माशनभूमी व 
दफनभूमीत शडे बाांधणे व स्थापत्यववषयक 
कामे करणे. 927071

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथे आांबेडकर वसाहत  
पररसरात स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची  काम े
करणे. 217981

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे Total 8514554

क प्रभाग Total 37607215

क मुख्यालय इमारत योजना

नेहरनगर म.न.पा.गोडाऊनसाठी आर.सी.सी. 
ससमासभांत 
बाांधणे


3353892

प्र.क्र.१०५  बोपखेल मधील वप ां.धचां.म.न.पा.च्या 
साववजननक समळकती साांस्कृनतक   कें द्र 
समाजमांदीांर तालीम इ)देखभाल दरुस्तीची व 
इतर अनु.काम ेकरणे. 79082

प्रभाग क्र.५९ साांगवी करसांकलन ववभागीय 
कायावलयाअांतगवत फननवचरची काम ेकरणे. 1160883

प्रभाग क्र.६१ दापोडी मधील वप.धचां.मनपा च्या 
इमारतीसाठी स्थापत्य ववषयक देखभाल 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 929919

भोसरी प्रभाग क्र. 5 मधील स.नां. 200 खेळाचे 
मैदाम या भूखांडास ससमासभांत बाांधणे. 79181

मेजर ध्य्च्द हाक  स्तेठदउम येथे हाक  
स्प््ध साठी स्थापत्य ववशयक कामे करन.े 649344

वाय सी एम हॉनस्पर्टलची ससमासभांतीची  
दरुस्ती करणे.व इतर काम ेकरणे  ( नववन 
प्रभाग क्र, 39 

)

1651085

वॉडव क्र १९ मधील आ.क्र ४१३ मध्ये 
बहुउदेशीय हाँल बाांधणे. 1499962



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र २०  करसांकलन इमारतीमध्ये 
फननवचरची व  स्था प त्य ववष यक काम े
करणे.



1453865

वॉडव क्र. 17  मधील गांगोत्रीपाकव  परीसरात 
ताब्यात येणा-या जागेवर बॅर्टसमांर्टन हॉल 
बाांधणे. व इतर अनुषाांधगक काम ेकरणे. 1682693

वॉडव क्र. 19 गव्हाणेवस्तीमधील भोपतेवस्ती 
येथील जुने सांडास पाडुन व्यायामशाळा बाांधणे. 125580

वॉडव क्र. १३ येथील ताब्यात आलेल्या 
आरक्षणास सांरक्षक सभांत उभारणे व इतर 
कामे करणे. 1747317

वॉडव क्र.१० मोशी येथे करसांकलन व आरोग्य 
ववभागासाठी  इमारत बाांधणे. 115146

वॉडव क्र.९ बो-हाडवेाडी,मध्ये पाईप गोडाऊन 
येथे अनतक्रमणाच ेजमा झालेले साठहत्य 
र्टाकणेसाठी शडे 
बाांधणे.



1975107

वॉडव क्रां .१०० कासारवाडी खेळाचे मैदानामध्ये 
जॉधगांग टॅ्रक व लॉन रे्टननस करणे. 429519

वॉडव क्रां .२७ मधील कचरा डपेो साठी ससमासभांत 
बाांधणे. 1699561

इमारत योजना Total 18632136

इमारत व साांस्कृनतक कें द्र

प्र.क्रां . ३४ गाांधीनगर महात्मा फुले 
पुतळ्य़ामागील जागेत साववत्रीबाई फुले स्मारक 
बाांधणे. 8759830

इमारत व साांस्कृनतक कें द्र Total 8759830

उद्याने

ड प्रभागातील ववववध उद्यानाांच ेस्थापत्य व 
उद्यान ववषयक नुतनीकरणाच ेकामे 
करणे.



1292696

उद्यान ेTotal 1292696

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल

प्र.क्र. १०१ फुगेवाडी गावठाण,कुां दननगर व 
पररसर येथील गर्टर,कॉककिं र्ट पेव्हीांग,कॉककिं र्ट 
पेव्हीांग ब्लॉक, काम ेकरणे व देखभाल 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 60581

प्र.क्र. ३७ महात्माफुलेनगर  मधील 
एम.आय.डी.सी.प्लॉर्ट र्टी १७० जवळ गर्टर 
बाांधणे व इतर स्थापत्य ववषयक कामे 
करणे.



427085

प्रभाग क्र.१०५ बोपखेल मधील ववववध ठठकाणी 
अनतक्रमण ववरोधी कारवाईसाठी वाहने पुरववणे. 766088

भोसरर भानज मडइ मधधल गा ल्या धच 
दरुनस्तधच काम ेकरने 1322406

भोसरर स न १ येधथल जल त रन त लाव 
र्ग र गो ठर्ट व द ुरनस्त वव ष यक काम ेक 
र ने 331776

भोसरी वॉडव क्र. १६ रामनगरी मधील आरक्षण 
क्र. मधील खेळाचे मैदानास राठहलेल्या ठठकाणी 
ससमासभांतीच ेकाम करणे व स्थापत्य 
ववषयकची काम ेकरणे. 1569718

वॉडव क्र. १०० कासारवाडी येथील भधगरथ 
कॉम्प्लेक्स पररसरात पेनव्हांग ब्लॉक व 
ककरकोळ दरुस्ती काम े
करणे.



736257



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र. १०० मधील मठहला आय.र्टी.आय व 
जलतरण तलावाची ककरकोळ दरुस्तीची काम े
करणे


1256868

वॉडव क्र. १५ चक्रपाणीवसाहत ,  मधील महाराष्ट्र 
चौक, पाचारणे चाळ, पररसरातील स्थापत्य 
ववषयक काम ेव दरुस्तीची करणे. 87965

वॉडव क्र. १९ भोसरी येथील उड्डाणपूलची  
ककरकोळ दरुस्तीची काम ेव पूलाखालील 
रस्त,ेपेव्हर ब्लॉक,फुर्टपाथ इ.ची दरुस्ती  करणे 50384

वॉडव क्र. २२ मधील साववत्रीबाईफुले शाळेची 
रांगसफेदी व ककरकोळ दरुस्ती करणे. 115177

वॉडव क्र. ३० नेरनगर मध्ये स्थापत्यववषयक 
कामे करणे तसेच ककरकोळ दरुस्तीची काम े
करणे.



446348

वॉडव क्रां . ९९ मधील राघोबा लाांडगे मागव 
पररसरात पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 104440

वॉडव क्रां .९९ भांडारी पेट्रोल पांपाजवळील 
पररसरात ककरकोळ दरुस्तीची कामे करणे. 109598

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल Total 7384691

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण

दापोडी वॉडव क्र.१०३ मधील हुतात्मा भगतससांग 
ववद्यालयात  स्थापत्य ववषयक कामे करणे. 1879071

नेहरनगर येथे मनपा शाळा इमारतीांची 
स्थापत्य काम े
करणे.



1297463

प्र.क्र. १०५ बोपखेल मधील वप ां.धचां.म.न.पा.च्या 
शाळेसाठी सवव सशक्षण असभयाांना अांतगवत  
देखभाल दरु.अनु.स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 138006

प्र.क्रां . ३९ सांत तुकाराम नगर येथील पांडडत 
नजनदयाळ उपाध्याय माध्यसमक 
ववद्यालयातील खेळाचे मैदान बनववणे व 
अनुषांधगक काम ेकरणे. 399966

प्रभाग क्र. १०१ फुगेवाडी मधील लोकमा्य 
ठर्टळक शाळेच्या जु्या इमारतीत फेरफार 
करून नवीन शाळा इमारत बाांधणे व स्थापत्य 
ववषयक अनु. काम ेकरणे. 21000

प्रभाग क्र. ६२ फुगेवाडी मधील कासारवाडी 
शाळेत नववन सांडास ब्लॉक बाांधणे व इतर 
स्था.अनु.काम ेकरणे. 481975

प्रभाग क्र.४० खराळवाडी मधील मनपाच े
प्राथसमक व माध्यसमक शाळा इमारतीस 
ससमासभांत करणे व इतर स्थापत्यववषयक 
कामे करणे.(जुना 
प्र.क्र.३३)



452446

वॉड.क्र.१० मोशी डुडूळ्गाांव येथे शाळा इमारत 
बाांधणे. 923124

वॉडव क्र. १३ रस्तेच्या कडनेे पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणेत व दरुस्ती करणे 727648

वॉडव क्र.10 मोशी येथे शाळा इमारत बाांधणे. 663007



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्रां .१०० कासारवाडी आ.क्रां .२१ शाळा 
इमारतीच्या उववरीत ससमासभांत बाांधणे. पोहच 
रस्ता,व स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 1413742

वॉडव क्रां .१०० कासारवाडी येथील प्राथसमक व 
माध्यसमक शाळेची ककरकोळ दरस्ती व 
ससमासभांतीच ेकाम करणे. 166209

वॉडव क्रां .२० मधील शाळा इमारतीच ेककरकोळ 
दरुस्तीची सुधारणा व पेंर्टीगची कामे करणे. 92648

वॉडव क्रां .२८ मधील कक्रडा प्रबोधधनी शाळेची 
रांगरांगोर्टी करणे व स्थापत्य ववषयक काम े
करणे. 305991

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण Total 8962296

प अांदाजपत्रक 
रग्णालये,प्रसुतीगहेृ,औषधालये

दापोडी वॉडव क्र.१०३ मधील मुस्लीम दफनभूमी 
येथे वॉचमन क्वॉर्टवस ्इतर अनु. कामे करणे. 215146

प्रभाग क्र.३९ मधील मनपाच्या शाळा 
इमारतीांची स्थापत्यववषयक दरुस्तीांची काम े
करणे. 310786

भोसरी येथील मनपा दवाखा्याची उववरीत 
सुधारणा व स्थापत्य ववषयक कामे करणे 1417901

भोसरी येथील मनपा दवाखा्याची दरुस्ती व 
सुधारणा करणे 918000

वा.क्रां . ३१ मध्ये रग्णालयाची देखभाल 
दरुूस्तीची व अनषांधगक काम े करणे. ( नववन 
प्रभाग क्र, 39 

)

1474909

वाय सी एम हॉनस्पर्टलमध्ये वावषवक सलकेज 
दरुस्ती व अनषांधगक काम ेकरणे. ( नववन 
प्रभाग क्र, 39 

)

316731

वॉ क्र ३१ मध्ये वाय सी एम हॉनस्पर्टल पी 
एम सेनर्टऱ जवळ प्रनतक्श ग्रुह बाधणे. 515099

वॉडव क्र ३१ वाय सी एम हॉनस्पर्टल मधे 
सुधारणा करणे ( नववन प्रभाग क्र, 39 

)

3160580

वॉडव क्र.28 येथील ओ.पी.डी इमारतीचा ववस्तार 
करणे. 1999936

प अांदाजपत्रक 
रग्णालये,प्रसुतीगहेृ,औषधालये Total 10329088

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या
प्र.क्र.६३ मध्ये स्वच्छतागहृाांची देखभाल 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 293519

प्रभाग क्र. १०१ फुगेवाडी मध्ये दमुजली सांडास 
 ब्लॉक बाांधणे. 



1085410

प्रभाग क्र.४१ गाांधीनगर येथील सांडास ब्लॉक 
व मुता-याांची देखभाल व दरुस्ती 
करणे


499941

प्रभाग क्र.५९ ढोरेनगर येधथल मठहला 
शौचालयाच ेनुतनीकरण करणे व स्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे. 515898

वॉडव क्र.20 मध्ये 40 ससट्सचा ाे सांडास ब्लॉक 
बाांधणे. 2115509

वॉडव क्रां  १०० साववजनीक सांडास ब्लॉकची 
दरूूस्ती करणे 1209478

वॉडव क्रां .१०० कासारवाडी येथे दमुजली सांडास 
ब्लॉक बाांधणे. 578801



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या Total 6298556

प अांदाजपत्रक स्मशानभूमी

क प्रभाग अांतगवत प्र,क्रां .१०१ व १०५ मधील 
वप ां.धचां.म.न.पा च्य स्मशानभुमी व दफनभुमी 
मधील स्थापत्य ववषयक देखभाल दरुस्तीची 
कामेकरणे. 628201

दापोडी वॉडव क्र.१०२ मधील मुस्लीम 
दफनभूमीत पावना नदीकाठाने सीमासभांत 
बाांधणे. 3577592

दापोडी स्मशानभूमीच ेउववरीत स्थापत्यववषयक 
कामे करणे व वाहनतळ ववकससत करणे 649596

प्र.क्रां .१०१ फुगेवाडी मधील मनपाच ेजुने सांडास 
ब्लॉक पाडुन नववन दमुजली सांडास ब्लॉक 
बाांधणे. 122361

वॉडव क्र १३ ठदघी येथील स.नां.६६ मधील 
दफनभूमीस वेर्टीांग शडे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम े
करणे.



146423

वॉडव क्रां .३० नेहरनगर येथील स्मशानभुमी, 
मुस्लीम दफनभुमी व सलांगायत दफनभुमी 
मधील स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



401962

प अांदाजपत्रक स्मशानभूमी Total 5526135

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्ते

क प्रभागातील ववववध ठठकाणच्या रस्त्यामध्ये 
सव्हीस लाईन र्टाकल्यानांतर रस्त े दरुस्त 
करणे 137117

जुनी साांगवी येधथल मनपाच्या ताब्यात येणा-
या ववकास आराखड्यातील ननयोनजत १८.०० 
मी. रां दीचा रस्ता ववकसीत करणे. 2999334

प्र.क्र. ७ च-होली मधील ववववध ठठकाणच्या 
रस्त्याच ेखडीकरण व र्बववएम 
करणे


1399941

प्र.क्र. ७ च-होली येथील दत्तनगर कडे जाणा-
या रस्त्याच ेखडीकरण 
करणे


1270099

प्र.क्रां . ४० खराळवाडी मध्ये ठठक-ठठकाणी 
रस्त्याच्या बाजुने बांद पाईप पावसाळी गर्टर व 
फुर्टपाथ करणे  व इतर स्थापत्यववषयक काम े
करणे.



630056

प्रभाग क्र. १०१ फुगेवाडी मधील एस. र्टी.पी.  
जवळील ववकास आराखड्यातील रस्ता 
खडीमुरमान ेववकसीत करणे. 3399933

प्रभाग क्र.१०५ बोपखेल केसरीनगर मधील 
ववकास आराखड्यातील रस्ता खडीमुरमान े
ववकसीत करणे. 708786

प्रभाग क्र.१०५ बोपखेल गणेशनगर मधील 
कॉ.२ त ेकॉ.१७ पयिंत ववकास आराखड्यातील 
रस्ता खडीमुरमान ेववकसीत करणे. 3839210

प्रभाग क्र.१०५ बोपखेल मधील स्मशानभुमी 
जवळील ववकास आराखड्यातील  रस्ता 
खडीमुरमान ेववकसीत करणे. 2019065



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.५८ साांगवी येधथल रस्त्याांच ेचर 
खडीमुरमान ेभरून डाांबरीकरण करणे. 487909

लाांडवेाडी चौक त ेनासशक रस्ता सनव्हवस  रस्त े
तयार करणे 267991

वाडव क्र.६१ दापोडी मधील बांर्टी डवे्हलपसव 
इमारती मागील ववकास आराखड्यातील रस्ता 
ववकससत करणे. 299984

वॉडव क्र .११  येथील ववववध ठठकाणचे रस्त े
खडीकरण व बी.बी.एम करणे. 56723

वॉडव क्र. १० अांतगवत चोववसावाडी औद्योधगक 
झोनमधील रस्त ेखडीमुरमाच ेव बी.बी.एम 
करणे 72048

वॉडव क्र. १०० मणणमांगल रस्त्याच ेखडीकरण  
करून बी. बी. एम. करणे. 931400

वॉडव क्र.100 कासारवाडी येथे वप ांपळेगुरवकड े
जाणा-या 18 मी.रदीचा रस्ता व स.नां.496 

मधील 18 मी व 30 मी रां दीच्या रस्त्याच े
खडीकरण व बी.बी.एम करणे. 131591

वॉडव क्र.१२ च-होली येथील ननकम वस्तीकड े
जाणा-या रस्त्याच ेखडीकरण करणे. 290253

वॉडव क्र.१२ च-होली येथील ववववध ठठकाणचे 
रस्त ेखडीकरण व बी.बी.एम करणे. 1707592

वॉडव क्र.१३ ठदघी गायकवाड नगर व साईपाकव  
येथील ताब्यात आलेले डड.पी. रस्त ेकरणे. 2874112

वॉडव क्र.१३ ठदघी येथील रस्त्याच ेखडीकरण 
करणे. 1096108

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथील रस्त्याांची दरुूस्ती 
करणे 779379

वॉडव क्र.९ बोऱ्हाडवेाडी प्राधधकरण सेक्र्टर 
क्र.९,११,१० व ४ मधील रस्त ेखडीमुरमाच े
करणे. 108356

वॉडव क्रां .१०० कासारवाडी १२ मी व ३० मी 
एच.सी.एम.र्टी आऱ रस्त्याच ेखडीकरण करन 
बी.बी.एम. करणे. 1938819

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्त ेTotal 27445806

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ
गुलीस्तान नगर तसेच केशवनगर परीसरात 
पेनव्हांग ब्लॉक व कॉक्र र्ट ची काम ेकरणे. 299948

रे्टल्को रोडच्या कडनेे फुर्टपाथव पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे. 1808806

दापोडी वॉडव क्रां .१०२ सशतळादेवी त ेरेल्व े
लाईनलगतचा रस्ता येथे रस्ता दभुाजक, 

फुर्टपाथ व पावसाळी गर्टसव करणे. 588165

प्र.क्र.६३ सशतळादेवी समोरील परीसरात 
ककरकोळ दरुस्ती व पेनव्हांग ब्लॉकची काम े
करणे. 299915

प्र.क्र.६३ सरीता अपार्टवमेंर्ट मागील परीसरात 
पेनव्हांग ब्लॉक व ककरकोळ दरुस्ती काम ेकरणे. 299948

प्रभाग क्र.३९ मधील एल.आय.जी. व एच. 

आय.जी.  परीसरातील फुर्टपाथ दरुस्तीची काम े
करणे. 299925

प्रभाग क्र.५८ नवी साांगवी येधथल अांतगवत 
रस्त्याच्या कडनेे पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 1353868

प्रभाग क्र.५९ मधबुन सोसायर्टी भागातील 
रस्त्याच्या कडनेे पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व 
स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची काम ेकरणे. 563731

प्रभाग क्र.६० चांद्रमणीनगर येथे अांतगवत 
गल्लीबोळात रबर मोल्डडे  कॉक्र र्ट पेव्हीांग 
ब्लॉक बसववणे. 424152

प्रभाग क्र.६१ दापोडी मध्ये कॉके्रर्ट पेव्हीांग 
ब्लॉक बसववणे इत्यादी स्थापत्य ववषयक 
कामे करणे. 599997



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

भोसरी वॉडव क्र. १६ रामनगरी मधील  महादेव 
नगर सावांत नगर, कृष्णमांदीर पररसरात 
रस्त्याच ेकडनेे पावसाळी बांद पाईप गर्टर व 
पेनव्हांग ब्लॉक बसववणेच ेकाम ेकरणे. 150000

भोसरी वॉडव क्र.18 गवळीनगर मधील मुख्य 
रस्त्याच्या कडनेे गाडवन त ेठदघी रोड कडनेे 
पेव्हीांग ब्लॉकचे काम करणे 426935

वॉडव क्र १७ सॅ्डववक कॉलनी मधील गुजराती 
कॉलनी व पररसरात पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 349934

वॉडव क्र १७ सॅ्डववक कॉलनी मधील 
नुरमोहल्ला व पररसरात पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे व दरुूस्तीची काम ेकरणे. 211111

वॉडव क्र २४ इांद्रायणीनगर मधील कक्रडा सांकुल 
त ेनतरूपती चौकापयिंतच्या फुर्टपाथची 
दरुूस्तीची काम ेकरणे व इतर स्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे. 83181

वॉडव क्र २४ इांद्रायणीनगर मध्ये चतै्यपाकव  
पररसरात फुर्टपाथ करणे व दरुूस्तीची काम े
करणे. 272230

वॉडव क्र. २३ गुळेवस्ती  पेनव्हांग ब्लॉक फुर्टपाथ 
करणे. 564833

वॉडव क्र. ३० नेरनगर मध्ये ठठकठठकाणी 
पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे.



1253131

वॉडव क्र. ९ बो-हाडवेाडी प्राधधकरण सेक्र्टर क्र.३ 
व ७  मध्ये फुर्टपाथ करणे 908126

वॉडव क्र.14 सदगुरूनगर येथे ववववध ठठकाणी 
पेव्हीांग ब्लॉक व इतर स्थापत्य ववषयक काम े
करणे. 1309795

वॉडव क्र.१० मोशी येथे पेनव्हांग ब्लॉक व 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 43947

वॉडव क्र.९ बोऱ्हाडवेाडी,प्राधधकरण सेक्र्टर क्र.४ 
मध्ये ठठकठठकाणी फुर्टपाथ करणे. 49868

वॉडव क्र.९ बोऱ्हाडवेाडी,प्राधधकरण सेक्र्टर क्र.६ 
मध्ये ठठकठठकाणी फुर्टपाथ करणे.	 45911

वॉडव क्रां . ९९  मधील दफनभुमीमधील 
रस्त्यालगत कबींग व पेव्हीांग ब्लॉकची काम े
करणे 117561

वॉडव क्रां . ९९ मधील गावठाण भागातील व 
उववरीत ठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व 
ककरकोळ दरुस्तीची काम ेकरणे. 59197

वॉडव क्रां .२० गव्हाणे तालीम पररसरात पेव्हीांग 
ब्लॉक बसववणे व ककरकोळ दरुस्तीची काम े
करणे 850593

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ Total 13234808

पथ ब)डाांबरी रस्ते

 रे्टल्को रोड येथील लाांडवेाडी चौक त े
यशवांतनगर चौकापयिंत रस्ता हॉर्टसमक्स 
पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 1949653

अकुश राव लाड गे प्रे श क ग्रुह पररसरनतल 
रस्त ेडा म्ब ररकरण करणे 225039

क मुख्यालय व क प्रभागातील रस्त्याच े
डाबरीकरण करणे (२०१०/११). 136026

जनता बेकरर त ेसडववक कॉलोनी पयत 
होर्टसमक्स पद्धनतन ेडाबररकरन करने 461798

दापोडी वॉडव क्र.१०२ मधील रेल्व ेउड्डाण पूल 
त ेसशतलादेवी चौक रस्त्याला  हॉर्टसमक्स 
पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 5090160

दापोडी वॉडव क्र.१०४ मधील रस्त्याांच े 
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 2947200

दापोडी वॉडव क्रां .१०२ मध्ये खडीकरण व 
डाांबरीकरण करणे. 379070



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

ठदघी रोड येथील मुकेश लॉज त ेजनता बेकरी 
पयिंत हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 678520

प्र.क्र. ३७ महात्माफुले नगर 
येधथलएम.आय.डीसी.प्लॉर्ट क्र.डब्लू १३०  त े
डब्लू ११७ पयिंतचा रस्ता हॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे 1187639

प्र.क्र. ३७ महात्माफुलेनगर  मधील रपमय 
चर्टजी चौक परीसरातील अांतगवत रस्त े
डाांबरीकरण 
करणे.



1499957

प्र.क्र. ३७ महात्माफुलेनगर मधील गुडवील 
चौक त ेमहात्माफुले झोपडपट्टी पयिंतचा रस्ता 
डाांबरी करण करणे व अनुषांधगक कामे करणे 3663946

प्र.क्र. ३७ महात्माफुलेनगर मध्ये बोडव बे्चसे 
बसववणे व थमोफास्र्ट पे्र्ट न ेलेन माककिं ग 
करणे.



727757

प्र.क्र. ६३ मध्ये पाणीपुरवठा व ड्रनेेजचे चर 
खडीमुरम करन बीबीएम करणे 533124

प्र.क्र. ७ च-होली आांबा स्र्टॉप त ेवखार 
महामांडळ रस्ता डाांबरीकरण करणे. 3859739

प्र.क्र. ७ च-होली येधथल कारे्टवस्ती व इतर 
ठठकाणचे रस्त ेडाांबरीकरण करणे. 1447385

प्र.क्र. ७ च-होली येधथल च-होली - काळजेवाडी- 
ताजणेमळा रस्त्याांच ेडाांबरीकरण 
करणे.



3857759

प्र.क्र. ७ च-होली येथील चोववसावाडी, 
वडमुखवाडी साईनगर व इतर ठठकाणच्या   
रस्त्याांच ेडाांबरीकरण 
करणे


1405679

प्र.क्र. ७ च-होली येथील दत्तनगर कडे जाणा-
या रस्त्याच ेडाांबरीकरण करणे 2499946

प्र.क्र.३४ मधील रामनगरी समोरील रस्ता 
सुधारणा करणे 932406

प्रभाग क्र ६१ दापोडी मधील मुांबई पुणा रस्ता 
त े ( भाजी मांडई) त ेआांबेडकर पुतळा  
रस्त्याच ेहॉर्ट समक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण 
करणे. 2499978

प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी मधील मणणमांगल 
सोसायर्टी जवळील ववकास आराखड्यातील 
रस्ता खडी मुरमान ेववकससत करणे. 351505

प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी मधील मुख्य रस्त्याच े
हॉर्ट समक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 2499986

प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी मधील सशतळा देवी 
चौक त ेवप ांपळे गुरव मुख्य रस्त्याच ेहॉर्ट 
समक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 2499940

प्रभाग क्र.३९ सांत तुकारामनगर मधील   
रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 2902507

भो सरर गा वठा न पररसरत हार्ट समक्स पध 
नत न ेडाब ररकरन क रने 1981442

भोसरर येधथल उद्दानपुलाच ेबाजुचे रस्त्याच े
डाांबरीकरण  करणे. 421812

भोसरी वॉडव क्र.16 रामनगरीमधील आळांदीकडे 
जाणा-या मुख्य रस्त्याच ेबीरु्टमीन कॉक्र र्टने 
डाांबरीकरण करणे. 61501



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

मनपा हद्दीतील पुणे-आळांदी रस्त्याच ेववकास 
आराखड्यानुसार रां दीकरण करणे. 74028

मोशी खाणी रस्त्याच ेडाांबरीकरण करणे. 274939

वॉडव क्र .११  येधथल साईनगर, लक्ष्मीनारायण 
नगर येथील रस्त ेडाांबरीकरण करणे 539417

वॉडव क्र .११ येथील गजानन महाराजनगर, 

गणेशनगर, कृष्णानगर, येधथल रस्त े
डाांबरीकरण करणे 850607

वॉडव क्र १३ ठदघी येधथल पवळे रस्ता व इतर 
ठठकाणी मनपाच्या  ववकास आराखड्यातील 
रस्त ेववकसीत करणे. 1026474

वॉडव क्र १७ सॅ्डववक कॉलनी मधील अांतगवत 
रस्त्याच ेडाांबरीकरण करणे. 239587

वॉडव क्र १७ सॅ्डववक कॉलनी मधील 
खांडोबामाळ व पररसरात रस्त ेडाांबरीकरण 
करणे. 1300000

वॉडव क्र १७ सॅ्डववक कॉलनी मधील 
गांगोत्रीपाकव  व पररसरात रस्त्याांच ेडाांबरीकरण 
करणे. 100010

वॉडव क्र १७ सॅ्डववक कॉलनी मधील ठदघी 
मुख्य रस्त्याच े व  पररसरात रस्त्याांच े
डाांबरीकरण करणे. 854802

वॉडव क्र १७ सॅ्डववक कॉलनी मधील रस्त्याच े
डाांबरीकरण करणे. 229059

वॉडव क्र १७ सॅ्डववक कॉलनी मधील 
सत्यनारायण सोसायर्टी व पररसरात रस्त े
डाांबरीकरण करणे. 96049

वॉडव क्र २४ इांद्रायणीनगर मधील समथव 
कॉलनी पररसरात रस्त्याांच ेडाांबरीकरण करणे. 451513

वॉडव क्र. १९ मधील रस्त्याांच ेडाांबरीकरण  करणे 326264

वॉडव क्र. २१ मधील रस्त्याांच ेडाांबरीकरण 
करणे


2566575

वॉडव क्र. २२ मधील रस्त्याांच ेडाांबरीकरण  करणे 267436

वॉडव क्र. २७ मधील गुलबपुष्प उद्यानापासून 
नाल्याच्या कडनेे खडीमुरमाच ेव हॉर्ट समक्स 
पध्दतीन ेडाांबरीकरण रस्ता तयार 
करणे


3000000

वॉडव क्र.१० मोशी डुडूळगाांव येथील ववववध 
ठठकाणचे रस्त ेडाांबरीकरण करणे. 108126

वॉडव क्र.१२ च-होली येथील च-होली मुख्य 
रस्त्याच े( च-होली गाव त ेबुडवेस्ती ) व इतर 
ठठकणचे रस्त ेडाांबरीकरण करणे. 312622

वॉडव क्र.१२ च-होली येथील पठारेमळा, 
फुलेवस्ती व इतर ठठकाणचे रस्त ेडाांबरीकरण 
करणे 1080979

वॉडव क्र.१२ येथील च-होली काळजेवाडी 
ताजणेमळा रस्त्याच ेडाांबरीकरण करणे 7041733

वॉडव क्र.१३ ठदघी येथे ववववध ठठकाणी 
डाांबरीकरण करणे. 607371

वॉडव क्र.२४ इ्द्रायनीनगर मधधल रस्त े
डाबरीकरण करणे. 94689

वॉडव क्र.९ बोऱ्हाडवेाडी प्राधधकरण सेक्र्टर क्र.६,३ 
व ४ मधील रस्त्याांच ेडाांबरीकरण करणे. 341025

वॉडव क्र.९ बोऱ्हाडवेाडी ववनायकनगर व 
पररसरातील रस्त ेडाांबरीकरण करणे. 2198470
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वॉडव क्र.९९ शांकरवाडी १२ मी. डी.पी. रस्त्याच े
साईड पट्टीच ेबी.बी.एम.करन डाांबरीकरण 
करणे.



194363

वॉडव क्रां .१०० मधील हॉरे्टल ववसावा त े
शांकरवाडी १२ मी डी.पी रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स 
पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 2495368

वॉडव क्रां .२७ मधील ववठ्ठलनगर झोपडपट्टी 
पुनववसन प्रकल्पाकडे जाणा-या रस्त्याांच े
खडीकरण करन डाांबरीकरण करणे. 660298

वॉडव क्रां .२७,२८,३०  मधील ड्रनेेज, पाणी पुरवठा, 
ववद्युत केबलच ेचर खडीमुरम करन 
बी.बी.एम 
करणे.



475537

पथ ब)डाांबरी रस्त ेTotal 74508815

पुल व प्रकल्प

प्रभाग क्र. १०१ फुगेवाडी मधील द्वारकानगरी 
त ेदापोडी फ्लाय ओव्हर पयिंतच्या रस्त्यामध्ये 
सी. डी. वकव  बाांधणे. 



2725087

वाय सी एम मागील फुलेनगरकड ेजाणा-या 
रस्त्यामधील नाल्यावर सी डी वकव  बाांधणे. 2179628

वॉडव क्र.१२ च-होली येथील च-होली त े
दाभाडवेस्ती रस्त्यावर दाभाडवेस्तीजवळ  
सी.डी. बाांधणे. 723232

वॉडव क्र.१२ च-होली येथील ताजणेमळा व 
तापक र वस्ती येथे सी.डी.वकव  बाांधणे. 1673485.05

वॉडव क्र.१२ च-होली येथील बडवेस्ती -

खडवासलावस्ती रस्त्यावर सी.डी. बाांधणे. 671683

वॉडव क्र.२४ इांद्रायणीनगर मधील नाल्यावर 
चतै्य पाकव च्या मागे व कमववीर सोसाय़र्टी 
जवळ सी.डी.वकव  बाांधणे. 4616647

पुल व प्रकल्प Total 12589762.05

लोकारोग्य अ)स्मशानभूमी

प्र.क्र.७ च-होली येथील स्मशानभूमी च ेउववरीत 
कामे पुणव 
करणे


1241502

प्रभाग क्र.६२ फुगेवाडी मधील मुनस्लम 
दफनभुमी ववकससत करणे. 1033283

लोकारोग्य अ)स्मशानभूमी Total 2274785

लोकारोग्य ई)भाजी माकेर्ट
वॉडव क्रां .१०० मध्ये आ.क्रां .२३ मध्ये भाजी मांडई 
करीता गाळे बाांधणे. 83469

लोकारोग्य ई)भाजी माकेर्ट Total 83469

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव

प्रभाग क्र.६१ दापोडी मधील एस.एम.एस.चाळ, 

गुलाब नगर, पवार वस्ती व उववरीत ठठकाणे 
स्र्टॉमव वॉर्टर बांद पाईप गर्टर करणे. 954750

भोसरर गाव ्थान पररसरत ब्द पा इ प गर्ट 
र व दरु नस्त का म ेकर ने 685584

रेल्वेगर्ट त ेस्मशानभूमीपयिंत स्ट्रॉमव वॉर्टर 
लाईन र्टाकणे 907846

रेल्वेगर्ट त ेहॉरे्टल ववसावा पयिंत स्ट्रॉमव वॉर्टर 
लाईन र्टाकणे 908648

वॉडव क्र. १० मोशी येथील दत्तनगर ( 

चोववसावाडी ) कड ेजाणा-या रस्तायवर स्ट्रॉमव 
वॉर्टर लाईन र्टाकणे 1189088

वॉडव क्र.१३ ठदघी येथे ठठकठठकाणी पावसाळी 
गर्टसव करणे. 104136

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव Total 4750052



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

लोकारोग्य क)गावठाण गर्टसव

प्र.क्र. ७ च-होली येधथल वडमुखवाडी येथे बांद 
पाईप गर्टसव 
करणे


534575

प्र.क्र. ७ च-होली येथे वववध ठठकठठकाणी बांद 
पाईप गर्टसव 
करणे.



1713061

प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी मधील कासारवाडी 
भागात बांद पाईप गर्टर करन कॉके्रर्ट ब्लॉक 
बसववणे व इतर स्था.अनु.काम ेकरणे. 734754

प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी मधील मणणमांगल 
सोसायर्टी जवळील ववकास आराखड्यातील 
रस्त्यासाठी स्र्टॉमव वॉर्टर बांद पाईप गर्टर करणे 
व फुर्टपाथ करणे. 815597

प्रभाग क्र. १०१ फुगेवाडी मधील ववकास 
आराखड्यानुसार रस्त्यामधील व्हीनस 
सोसायर्टी त ेकुणाल पुरम पयिंत बांद पाईप 
गर्टर व कॉ ा्ं क्र र्ट पेव्हीांग करणे. 1143292

प्रभाग क्र.६१ व ६२ मधील ववकास 
आराखड्याच्या रस्त्यामधील दभुाजक बसवणे, 

स्र्टॉमव वॉर्टर गर्टर व फुर्टपाथ करणे. 368718

बोपखेल वाडव क्र.६४ येथे गणेशनगर भागात 
ठठकठठकाणी पावसाळी गर्टर करणे. 831172

लोकारोग्य क)गावठाण गर्टसव Total 6141169

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग

प्र.क्र. ६३ मध्ये रेल्व ेगेर्ट त ेभांडारी पेट्रोल 
पांपपयिंत नाला 
करणे.



1454984

भोसरी वॉडव क्र. २२ मधील रामनगरी जवळील 
नाल्याच ेबाांधकाम करणे. 147566

व।डव .क्र. २७ मगर स्तेडड्म मधगल नाल्याच े
बेडडग करणे .व दरुनस्त करणे. 1410887

वॉडव क्र .११  चोववसावाडी येथील नाल्याच े
उववररत काम करणे. 1495900

वॉडव क्र. १३ येथील उववररत नाल्याच ेबाांधकाम 
करणे. 263595

वॉडव क्र. १५ चक्रपाणीवसाहत ,  मधील  अांतगवत 
 गर्टसव व क्रॉस ड्रनेेजची काम ेकरणे. 896900

वॉडव क्र. १५ चक्रपाणीवसाहत ,  मधील  अांतगवत 
भागातील नाल्याांची दरुस्ती काम ेकरणे. व व्ही 
शपे मध्ये काम करणे 500955

वॉडव क्र.१२ च-होली येथील मारे्टवस्ती व इतर 
ठठकाणच्या नाल्याच ेबाांधकाम करणे. 1398235

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथील ज्योती इांग्लीश 
स्कुल जवळील नाल्याच्या सभांतीची उांची 
वाढववणे. 934939

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथील वसांतदादा पार्टील 
शाळेच्या मागील  नाल्याच्या खोली 
वाढववणे.व दरुूस्ती करणे 314141

वॉडव क्र.३८ नेहरूनगर येथील ववठ्ठल नगर  
जवळील नाल्याच्या सभांतीची दरुूस्ती करणे व 
उांची वाढववणे व नाल्याच ेबेडीांग करणे. 956325

वॉडव क्रां .१० मोशी लक्ष्मीनगर व इतर ठठकाणचे 
नाल्याांच ेबाांधकाम करणे. 2094130
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वॉडव क्रां .१४ सदगुरूनगर येथील नाल्याच े
बाांधकाम 
करणे.



286376

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग Total 12154933

लोकारोग्य ब)घार्ट

वॉडव क्र.९ मध्ये दशकक्रया घार्टाच ेजुने वेर्टीांग 
शडे मध्ये सुधारणा करणे.व नववन आरसी 
वेठर्टांगशडे बाांधणे. 129223

लोकारोग्य ब)घार्ट Total 129223

स्थापत्य उद्याने

कासारवाडी प्र. क्र.8 आ.क्र.25 ननयोनजत 
उद्यानास ससमासभांत बाांधणे व उद्यान 
ववकसीत करणे 17000 चौ.मी.जागेवर उद्यान 
करणे,ससमासभांत,पाथवे करणे 810996

ड प्रभाग क्षेत्रातील मोकळ्या जागाांना 
ससमासभांत बाांधणे व स्थापत्यववषयक 
अनुषांधगक काम ेकरणे 3191742

दापोडी स.नां. २७ येथील आई उद्यानातील तार 
फेन्सांग काढून ससमासभांत बाांधणे, माळी हाऊस 
बाांधणे, उववररत उद्यान व स्थापत्यववषयक 
कामे करणे . 1550229

स्थापत्य उद्यान ेTotal 5552967

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे

इांद्रायणीनगर येथील सांत ज्ञानेश्वर कक्रडा 
सांकुलमधील स्थापत्य ववषयक कामे 
करणे.



1599949

नेहरनगर कचरा डपेो वाहनतळ ववकससत 
करणे.



576636

नेहरनगर येथील वाहन दरुस्ती कायवशाळा, 
कोंडवाडा व कचरा डपेो कायावलय येथे 
स्थापत्य ववषयक दरुस्तीची काम ेकरणे. 327048

प्र.क्र. ६३ मान ेननवास व प्रेक्षक्षत जवळील 
परीसरात ककरकोळ दरुस्तीची कामे 
करणे.



637415

प्र.क्र.६३मधील आ.क्र. २२ मध्ये स्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे. 499919

प्रभाग क्र.  ४१ गाांधीनगर सोना-रपा र्बल्डीांग 
पररसरात स्थापत्य ववषयक सुधारणाांची व 
दरुस्तीची काम े
करणे.



444655

प्रभाग क्र. ४० खराळवाडी मधील मनपा 
इमारतीांची स्थापत्य ववषयक सुधारणाांची व 
दरुस्तीची काम ेकरणे.(जुना 
प्र.क्र.३३)



599859

प्रभाग क्र. ४० खराळवाडी येथील डॉ.आांबेडकर 
साां.कें द्र परीसरात स्थापत्य ववषयक 
सुधारणाांची व दरुस्तीची काम ेकरणे 


331053

प्रभाग क्र.39 ,४०,४१ मधील मनपाच्या ववववध 
कायवक्रमाांसाठी मांडपववषयक काम ेकरणे . 200000

प्रभाग क्र.३९ मधील  इमारतीांची 
स्थापत्यववषयक दरुस्तीांची काम ेकरणे. 499938



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.४० खराळवाडी येथे ठठक – ठठकाणी 
माठहतीदशवक फलक, रस्त्यासाठी थमोप्लास्र्ट 
पेंर्ट मारणे,खचु्याव बसववणे इ. स्थापत्य ववषयक 
करणे.



466774

प्रभाग क्र.४१ गा्धीनगर येथील डॉ. बाबासाहेब 
आम्बेडकर व महात्मा फुले जय्ती महोत्सव 
सन2013-14साठी म्ड्प व्यवस्था 
पुरवणे.



255088

प्रभाग क्र.६१ व ६२ मधील ववववध उद्धार्टन ेव 
जयांती कामी माांडव व्यवस्था व इतर स्था. 
अनु.काम ेकरण. 736762

प्रभाग क्र.९२ साांगवी येधथल ढोरे गल्ली क्र.१ 
पररसरामध्ये स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची 
कामे करणे. 703440

प्रभाग क्र.९३ सोनवणे हॉस्पीर्टल व भागातील 
स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची काम ेकरणे. 961911

बोपखेल वाडव क्र.६४ मध्ये अनाधधकृत 
बाांधकामे पाडण्याची वाहणे पुरववणे. 1500000

वॉडव क्र ११ वडमुखवाडी  येधथल र्टी. डी. आर.च े
बदाल्यात मनपाच्या ताब्यात आलेली  
आरक्षणे ववकसीत करणे 36638

वॉडव क्र १२ चहोसल येधथल र्टी. डी. आर.च े
बदल्यात मनपाच्या ताब्यात आलेली आरक्षणे 
ववकसीत करणे 170210

वॉडव क्र १३ ठदघी येथील स.नां.१९ मध्ये प्ले 
ग्राऊां ड व इतर सुधारणा काम े
करणे.



249967

वॉडव क्र. १३ नवीन प्रभाग क्र. ३१ येथे स्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे. 713407

वॉडव क्र. १९ मधील ताब्यात आलेली आरक्षणे 
ववकसीत करणे 295726

वॉडव क्र. २७ मध्ये वकव शॉप व कोंडवाडा तसेच 
आरोग्य कायावलयामधील स्थापत्यववषयक 
कामे 
करणे.



1091433

वॉडव क्र. २८ मधील मनपा गोडावून मधील 
स्थापत्य ववषयक काम े
करणे


661589

वॉडव क्र.१० मोशी येथील ववकास 
आराखड्यातील ताब्यात आलेल्या आरक्षणाच्या 
कडनेे ससमासभांत बाांधणे. 639648

वॉडव क्र.२२ लाांडवेाडी चौकामध्ये सशवाजी  
महाराज याांच ेजीवनावरील प्रसांग धचर्त्रत करणे. 960922

वॉडव क्र.९ बोऱ्हाडवेाडी स्थापत्यववषयक 
सुधारणा काम ेकरणे. 56145

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे Total 15216132

क मुख्यालय Total 241267349.1

ड प्रभाग ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल
थेरगाव प्रभाग क्र. ५१ मध्ये नाग ुबारणे 
शाळेची स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 409354

थेरगाव वॉडव क्र. ८५ मधील ठठकठठकाणी 
स्थापत्यववषयक काम े
करणे.



574774
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थेरगाव वॉडव क्र. ८५ मधील मनपा इमारतीांची 
दरुस्ती 
करणे.



223645

थेरगाव वॉडव क्र. ८६ मध्ये मांडपाची व्यवस्था 
करणे.



144829

वप ांपरी वाघेरे  प्रभाग क्र.  ७४ मधील मनपा 
इमारतीांची दरुस्ती करणे. 



347184

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र.  ७४ मधील देवधर 
हॉस्पीर्टल, वैभवनगर पररसरातील पेव्हीांग 
ब्लॉक व बांद पाईपची दरुस्ती करणे. 



388257

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ४५ मधील ्हावी 
आळी पररसरातील ककरकोळ दरुस्ती  व 
देखभालीची काम करणे 529122

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ४५ मधील मधील 
रस्त्याांना नामफलक बसववणे व चौकाांचे 
सुशोसभकरण करणे. 340438

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ४५ मध्ये ककरकोळ 
दरुस्ती  व देखभालीची काम करणे 394451

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ७४ मनपा इमारती 
सांडास ब्लॉक मुता-याांची स्थापत्यववषयक 
दरुस्ती कऱणे 199147

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र। ७३ मधील मनपा 
इमारती, सांडास ब्लॉक मुता-याची 
स्थापत्यववषयक दरुस्तीची काम ेकरणे. 271250

प्रभाग क्र. ४६ काळेवाडी  मधील पवनानगर 
भागातील पेव्हीांग ब्लॉकची दरुस्ती करणे व 
इतर स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 414933

प्रभाग क्र. ४६ काळेवाडी ववजयनगर मधील 
आदशवनगर भागातील पेव्हीांग ब्लॉकची दरुस्ती 
करणे व इतर स्थापत्यववषयक कामे करणे. 440957

प्रभाग क्र. ४७ काळेवाडी येथे ठठकठठकाणी 
बेचेंस बसववणे व इतर अनुषांधगक काम ेकरणे . 386980

प्रभाग क्र. ४७ काळेवाडी येथे स्थापत्यववषयक 
कामाची दरुस्ती करणे 390830

प्रभाग क्र. ४९ कैलासनगर थेरगाव 
पररसरामध्ये पेव्हीांग ब्लॉक दरुस्ती करणे व 
इतर स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 527160

प्रभाग क्र. ४९ बापुजीबुवानगर थेरगाव 
पररसरामध्ये पेव्हीांग ब्लॉक दरुस्ती करणे  व 
इतर स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 518960

प्रभाग क्र. ४९ साईमांठदर थेरगाव पररसरामध्ये 
पेव्हीांग ब्लॉक दरुस्ती करणे  व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 527428

प्रभाग क्र.५६ वैदवूस्ती येथील ववववध मनपा 
इमारतीांची दरुूस्ती, रांगसफेदी व 
सुधारणाववषयक काम ेकरणे. 540521

प्रभाग क्र.५७ वप ांपळे गुरव मनपा इमारतीांची 
स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची काम ेकरणे. 499429

प्रभाग क्र.५८ नवी साांगवी बॅडसमांर्टन हॉल ची 
स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची काम ेकरणे. 536054



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.५८ नवी साांगवी येधथल मनपा 
शाळेची स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 323290

प्रभाग क्र.५८ नवी साांगवी स्थापत्य ववषयक 
कामाची दरुूस्ती करणे. 557899

प्रभाग क्र.६० साांगवी भागातील सांडास व मुता-
याांची स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीांची काम ेकरणे. 185314

प्रभाग क्र.६० साांगवी येधथल मनपाच्या 
इमारतीमध्ये स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीांची 
कामे करणे. 391711

प्रभाग क्र.९२ साांगवी येधथल मारती मांदीर व 
पररसरातील स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची काम े
करणे. 175073

प्रभाग क्र.९२ साांगवी येधथल वेताळ महाराज 
मांदीर व पररसरातील स्थापत्य ववषयक 
दरुूस्तीची काम ेकरणे. 274495

प्रभाग क्र.९२ साांगवी येधथल सातपुडा सोसायर्टी 
व भागातील स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची काम े
करणे. 298432

वॉडव क्र. ७२ मधील गर्टसव पेव्हीांग ब्लॉक व 
इतर स्थापत्यववषयक दरुस्ती 
करणे.



103029

वॉडव क्र. ७२ मधील मनपा इमारतीची रांगरांगोर्टी 
व इतर स्थापत्यववषयक दरुस्तीची काम े
करणे.



321777

वॉडव क्र. ९१ साांगवी मधील ममतानगर भागात 
स्थापत्यववषयक दरुस्तीची काम ेकऱणे. 203747

वॉडव क्र. ९१ साांगवी मधील ठहरकणी सोसायर्टी 
भागात स्थापत्यववषयक दरुस्तीची काम ेकऱणे. 149390

वॉडव क्र. ९३ साांगवी मधबुन सोसायर्टी भागात 
ककरकोळ दरुस्तीची काम ेकरणे. 250950

वॉडव क्र. ९३ साांगवी येथील सशतोळेनगर भागात 
स्थापत्यववषयक दरुस्तीची काम ेकरणे. 118736

वॉडव क्र.९२ साांगवी मधील मनपा दवाखा्याची 
रांगसफेदी व ककरकोळ दरुूस्तीची कामे करणे. 757122

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल Total 12716668

प - अांदाजपत्रक सांडास मुतायाव

प्रभाग क्र.५५ वप ांपळे सौदागर, रहार्टणी येधथल 
साववजननक मुता-या, शौचालय इ.ची दरुूस्ती 
करणे. 549691

प्रभाग क्र.५६ येथे साववजननक मुता-या, 
शौचालय इां.ची दरुूस्ती रांगसफेदी करणे. 530683

प्रभाग क्र.९७ वप ांपळे गुरव येथील डब्ल्यू.सी. 
ब्लॉकची स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 277702

प - अांदाजपत्रक सांडास मुतायाव Total 1358076

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण

थेरगाव प्रभाग क्र. ५० मध्ये यशवांतराव 
चव्हाण प्राथसमक व माध्यसमक शाळेची 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 499584

प्रभाग क्र. ५४  ववशालनगर, वप ांपळे ननलख  
मधील शाळा इमारतीांची स्थापत्यववषयक 
दरुस्ती कऱणे. 542602

प्रभाग क्र.५९ साांगवी येधथल शाळेमध्ये 
स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची काम ेकरणे. 459693

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण Total 1501879

प अांदाजपत्रक 
रग्णालये,प्रसुतीगहेृ,औषधालये

प्रभाग क्र. ५४ ववशालनगर, वप ांपळे ननलख 
येथील दवाखा्यास स्थापत्यववषयक काम े
करणे व दरुस्ती करणे. 554516



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प अांदाजपत्रक 
रग्णालये,प्रसुतीगहेृ,औषधालये Total 554516

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्ते

काळेवाडी वॉडव क्र. 79  मध्ये रस्ता खोदाईचे 
चर 
भरणे.



30896

काळेवाडी वॉडव क्र.७९ ज्योतीबानगर मध्ये 
रस्ता खोदाईचे चर भरणे. 



599663

काळेवाडी वॉडव क्र.८० नढेनगर मध्ये रस्ता 
खोदाईचे चर भरणे. 



659317

वप ांपरी वाघेरे  प्रभाग क्र.  ७४ मधील चर 
खडीमुरमान ेभरणे. 



689528

प्रभाग क्र. ४६ काळेवाडी आदशवनगर, पवनानगर 
भागातील रस्त्याची बी.बी.एम. पद्धतीन ेदरुस्ती 
करणे. 68157

प्रभाग क्र. ४७ काळेवाडी मधील मुख्य रस्त्यास 
खोदण्यात आलेले रस्त्याांच ेचर डब्लु.बी.एम. व 
बी.बी.एम. पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 368163

प्रभाग क्र. ५४ ववशालनगर, वप ांपळे ननलख 
येथील रस्त्याांच ेचर खडीमुरमान ेभरन दरुस्ती 
करणे. 524638

प्रभाग क्र. ८८ येथे ठठकठठकाणी रस्त्याांच े
चराांची दरुस्ती 
करणे.



30342

प्रभाग क्र. ९४ ककतीनगर मध्ये रस्त ेदरुस्तीची 
कामे कऱणे. 682194

प्रभाग क्र.४८ मधील रस्त ेखडीमुरम व 
बी.बी.एम. पध्दतीन ेववकसीत करणे. 372289

प्रभाग क्र.५५ वप ांपळे सौदागर येथे नव्याने 
ताब्यात आलेले रस्त ेखडीमुरमाच ेकरणे. 543989

प्रभाग क्र.५६ वैदवूस्ती येथे नव्याने ताब्यात 
आलेले रस्त ेखडीमुरमाच ेकरणे. 545135

प्रभाग क्र.५७ वप ांपळे गुरव भागातील रस्त े
खडीकरण करन बी.बी.एम. पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे. 999993

प्रभाग क्र.५७ वप ांपळे गुरव ववनायकनगर, 

कवडनेगर, व इतर भागातील रस्त ेदरुूस्ती 
ववषयक काम ेकरणे. 499611

प्रभाग क्र.५९ मधबुन सोसायर्टी व इतर 
भागातील रस्त्यावरील चर डब्ल्यू.बी.एम. व 
बी.बी.एम. पध्दतीन ेबुजववणे. 528692

प्रभाग क्र.६० साांगवी गावठाण व इतर 
भागातील रस्त्यावरील चर डब्ल्यू.बी.एम. व 
बी.बी.एम. पध्दतीन ेबुजववणे. 547655

वॉडव क्र. ७२ मधील नव्यान ेताब्यात आलेले 
रस्त ेव चर डब्लु.बी.एम. पद्धतीन ेखडीकरण 
करणे.



582075

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्त ेTotal 8272337

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ

थेरगाव वा.    क्र. ८२ मध्ये गावठ्ण व इतर 
पररसरात इ्र्टरलोकक्ग ब्लोक व 
स्थापत्यववश्क काम ेकरणे. 1235

प्रभाग क्र.४८ तापक रनगर, श्रीनगर भागामधील 
अांतगवत रस्त्याच्या कडनेे पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे. 195816
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प्रभाग क्र.५९ सशक्षक सोसायर्टी येथे अांतगवत 
गल्लीबोळात रबर मोल्डडे कॉक्र र्ट ब्लॉक 
बसववणे. 24617

प्रभाग क्र.५९ सशतोळेनगर येथे अांतगवत 
गल्लीबोळात रबर मोल्डडे कॉक्र र्ट ब्लॉक 
बसववणे. 521108

प्रभाग क्र.७६ व ७७ मध्ये ठठकठठकाणी पेव्हीांग 
ब्लॉक 
बसववणे.



12178

वॉडव क्र. ९१ साांगवी सांगमनगर भागात पेव्हीांग 
ब्लॉकची काम े करणे. 247697

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ Total 1002651

पथ ब)डाांबरी रस्ते
प्रभाग क्र.५६ येथे रस्त्याांची हॉर्टसमक्स 
पध्दतीन ेडाांबरीकरणान ेदरुूस्ती करणे. 607731

प्रभाग क्र.५७ वप ांपळे गुरव नावेच्या रस्त्याच्या 
बाजूचे अांतगवत रस्त ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे. 999947

प्रभाग क्र.५८ नवी साांगवी येधथल रस्त्याची 
ववशषे दरुूस्तीची काम ेकरणे. 512970

पथ ब)डाांबरी रस्त ेTotal 2120648

लोकारोग्य क)गावठाण गर्टसव

प्रभाग क्र.७६, ७७ रहार्टणी मध्ये ठठकठठकाणी 
स्ट्रॉमव वॉर्टर ड्रनेसाठी आर.सी.सी. पाईप 
र्टाकणे.



142334

लोकारोग्य क)गावठाण गर्टसव Total 142334

वाचनालय

प्रभाग क्र.५७ वप ांपळे गुरव येथे एफ.आर.पी. 
वाचनालये, एफ.आर.पी. मुता-या, एफ.आर.पी. 
बसस्र्टॉप उभारणे, लोखांडी बोडव बसववणे व 
बेंचसे बसववणे. 485235

वाचनालय Total 485235

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे

प्रभाग क्र. ५४ ववशालनगर, वप ांपळे ननलख 
येथील मुख्य रस्त्यास थमोप्लास्र्ट पेंर्टन ेपटे्ट 
मारणे व अनुषांधगक काम ेकरणे. 362015

प्रभाग क्र.४८ तापक रनगर, श्रीनगर मध्ये 
स्थापत्य ववषयक ककरकोळ दरुूस्ती ववषयक 
कामे करणे. 491860

प्रभाग क्र.५७ वप ांपळे गुरव मध्ये मनपाच्या 
कायवक्रमाांकररता मांडप व्यवस्था करणे. 136826

प्रभाग क्र.६० साांगवी येधथल मनपाच्या ववववध 
कायवक्रमाांकररता मांडप व्यवस्था करणे. 122433

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे Total 1113134

ड प्रभाग Total 29267478

ड मुख्यालय इमारत योजना

आरक्षण क्र. ६४० काळेवाडी वाडव क्र.८१ येथे 
ससमासभांत बाांधणे. व मैदान तयार 
करणे.



270265

थेरगाव वॉडव क्र. ८३ मध्ये स.नां. ९ येथे 
प्रकल्पववषयक काम े
करणे.



3926581

थेरगाव स.नां. ९ येथे ससमासभांत बाांधणे. 





1187680

प्रभाग क्र. 75 वप ांपळे सौदागर येधथल आ.क्र.362 

मध्ये खेळाचे मैदान ववकसीत करणे. 163847
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प्रभाग क्र. 89 येथील ताब्यात येणा-या ववकास 
आराखडयातील आरक्षक्षत जागाांचा ववकास 
करणे. 1400511

प्रभाग क्र. ९० वप ांपळे ननलख येथील आरक्षण 
क्र. ३७५ बस र्टसमवनलसाठी ससमासभांत बाांधणे व 
अनुषांधगक काम ेकरणे. 	 820490

प्रभाग क्र.५७ वप ांपळे गुरव मनपा शाळा 
इमारतीमध्ये स्थापत्य ववषयक कामे करणे. 714243

प्रभाग क्र.९४ ककतीनगर मधील बॅडसमांर्टन हॉल 
व लॉन रे्टननस मैदान व इतर पररसरात 
स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 827897

प्रभाग क्र.९८ मधील आरक्षणाच्या जागा 
ववकसीत करणे. 2045146

प्रभाग क्र.९८ मधील शवेांताबाई जगताप मनपा 
शाळेची स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 2105161

वॉडव क्र.७५ वप ांपळे सौदागर येथे खेळाचे मैदान 
ववकसीत करणे. 3061587

वॉडव क्र.९२ साांगवी येथील करसांकलन 
इमारतीची रांगरांगोर्टी करणे व इतर स्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे. 1614007

वॉडव क्र.९६ गजानन महाराजनगर  येथील 
ववववध मनपा इमारतीांची स्थापत्यववषयक 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 902687

वॉडव क्र.९६ गजानन महाराजनगर येधथल 
आरक्षण क्र.३४४ मोकळ्या जागेला ससमासभांत 
बाांधणे व खेळाचे मैदान ववकसीत करणे. 1402406

इमारत योजना Total 20442508

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल

काळेवाडी वॉडव क्र. ८० नढेनगर मध्ये 
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 



2405991

थेरगाांव वॉडव क्र.८४ जयभवानीनगर व इतर 
भागात स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 424285

थेरगाव वॉडव क्र. ८२ मध्ये दत्तनगर व इतर 
भागात स्थापत्य ववषयक दरुस्तीची काम े
करणे.



81648

थेरगाव वॉडव क्र. ८३ मध्ये कैलासनगर व इतर 
पररसरात स्थापत्यववषयक काम े
करणे.



917917

थेरगाव वॉडव क्र. ८३ मध्ये ड्रायव्हर कॉलनी व 
इतर पररसरात स्थापत्यववषयक कामे 
करणे.



926590

थेरगाव वॉडव क्र. ८५ मध्ये दत्तनगर, बारणे 
वस्ती पररसरात स्थापत्यववषयक दरुस्तीची 
कामे 
करणे.



1637793

थेरगाव वॉडव क्र. ८५ मध्ये ठहरामण बारणे 
चाळ पररसरात स्थापत्यववषयक दरुस्तीची 
कामे 
करणे.



1900139



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

थेरगाव वॉडव क्र. ८६ मध्ये गणेशनगर व इतर 
पररसरात स्थापत्यववषयक काम े
करणे.



1832901

थेरगाव वॉडव क्र. ८६ मध्ये महादेव कॉलनी व 
इतर पररसरात स्थापत्यववषयक कामे 
करणे.



1606110

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ७३ मधील सभमनगर 
व इतर पररसरात स्थापत्यववषयक दरुस्तीची 
कामे करणे. 300979

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ७३ मध्ये बालामल 
चाळ व इतर पररसरात स्थापत्यववषयक 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 750421

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ७४ मध्ये 
स्थापत्यववषयक दरुस्तीची काम ेकरणे. 431378

प्रभाग क्र. ५३ मधील वाकड व पररसरातील 
रस्त्यास थमोप्लास्र्ट पटे्ट मारणे व इतर 
अनुषांधगक काम ेकरणे. 709110

प्रभाग क्र. ८७ येथे ठठकठठकाणी 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 1753213

प्रभाग क्र. ८८ येथे ठठकठठकाणी 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे.  



54802

प्रभाग क्र. ८८ येथे ठठकठठकाणी 
स्थापत्यववषयक ककरकोळ दरुस्तीची काम े
करणे.  



561171

प्रभाग क्र. ८९, ववशालनगर पार्टबांधारे स.नां. २४ 
व स.नां. २६ येथील चौकाचे सुशोसभकरण करणे. 	 1029133

प्रभाग क्र.४६, ४७ व इतरत्र अनतक्रमण ववरोधी 
कारवाईसाठी ट्रक, के्रन, जे.सी.बी. इत्यादी 
भाडतेत्वावर पुरववणे 1312752

प्रभाग क्र.९१ साांगवी येधथल लक्ष्मीनगर व 
भागात स्थापत्य ववषयक दरुस्तीची काम े
करणे. 522193

प्रभाग क्र.९१ साांगवी येधथल सशांदेनगर व 
भागात स्थापत्य ववषयक दरुस्तीची काम े
करणे. 786333

प्रभाग क्र.९२ साांगवी येधथल पवारनगर व 
भागातील स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची काम े
करणे. 799972

प्रभाग क्र.९३ सातपुडा सोसायर्टीमध्ये स्थापत्य 
ववषयक दरुूस्तीची काम ेकरणे. 641436

वॉडव क्र.  ९०  येथील स्थापत्यववषयक 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 



176932

वॉडव क्र. ७२  मध्ये ककरकोळ दरुस्ती व 
देखभालीची काम े
कऱणे.



899675

वॉडव क्र. ७२ वपपरी मधील शाळा इमारतीस 
असलेल्या ससमासभांतीची उांची 
वाढववणे.



100571



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र. ७२ मधील उववरीत आरक्षण क्र. १५८ 
मधील ताब्यात आलेल्या मोकळ्या जागेस 
ससमासभांत बाांधणे. व सपार्टीकरण 
करणे.



58835

वॉडव क्र. ७२ मध्ये स्थापत्यववषयक दरुस्तीची 
कामे 
करणे.



300000

वॉडव क्र. ८१ मध्ये स्थापत्यववषयक दरुस्तीची 
कामे 
करणे.



48763

वॉडव क्र.७१ (जुना) मधील स्वच्छतागहृाची 
दरुूस्ती व देखभालीची काम ेकरणे. 50168

वॉडव क्र.९१ साांगवी येथील ववववध चॉकाांचे 
सुशोभीकरण करणे. 555245

वॉडव क्र.९३ साांगवी मधील आनांदनगर येथील 
जलतरण तलावाच ेरांगरांगोर्टी व स्थापत्य 
ववषयक दरुूस्तीची काम ेकरणे. 1527141

वॉडव क्र.९५ कवडनेगर येथे ठठकठठकाणी 
एफ.आर.पी. वाचनालय मुता-या, बसस्र्टॉप व 
बेंचसे बसववणे. 311427

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल Total 25415024

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण

थेरगाव वॉडव क्र. ८६नाग ुबारन ेआनन णखव्सरा 
शाळेची स्थापत्यववश्यक कामेकरन.े 101509

थेरगाव स.नां. 9 मध्ये 28 खोल्याची शाळा 
इमारत बाांधणे. 436682

प्रभाग क्र. ५३ मधील शाळा इमारतीांची 
स्थापत्यववषयक दरुस्ती कऱणे. 1022861

प्रभाग क्र. ९० वप ांपळे ननलख  मध्ये शाळा 
इमारतीांची रांगसफेदीची काम ेकरणे व 
स्थापत्यववषयक  काम ेकरणे.	 1228752

प्रभाग क्र.९७ वप ांपळे गुरव येथील आरक्षण 
क्र.३५१ मधील शाळा इमारतीत स्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे. 117821

ववशालनगर वॉडव क्र. ८९ मध्ये शाळा 
इमारतीांची रांगसफेदीची काम ेकरणे, 

स्वच्छतागहृ बाांधणे,  व स्थापत्यववषयक काम े
करणे.	 78431

वॉडव क्र. ८१ काळेवाडी मधील आरक्षण क्र. ६४० 
मध्ये प्राथसमक शाळा इमारत बाांधणे (भाग २) 



2253525

वॉडव क्र.७५ वप ांपळे सौदागर येथील मनपा 
शाळा इमारतीच ेवॉर्टरप्रुकफां ग, दरुूस्ती, 
सुधारणाववषयक व रांगसफेदी इां. कामे करणे. 2660952

वॉडव क्र.९२ साांगवी येथील  मनपा शाळा 
इमारतीच े, दरुूस्ती व रांगरांगोर्टी करणे व इतर 
स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 110039

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण Total 8010572

प अांदाजपत्रक 
रग्णालये,प्रसुतीगहेृ,औषधालये

प्रभाग क्र. ८८ वाकड वेणुनगर  येथील मनपा 
दवाखा्याची स्थापत्यववषयक कामे करणे. 	 1292894

वॉडव क्र.९२ साांगवी मधील मनपा दवाखा्याची 
 ककरकोळ दरुूस्तीची काम ेकरणे. 84269

प अांदाजपत्रक 
रग्णालये,प्रसुतीगहेृ,औषधालये Total 1377163



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या

प्र क्र ४३ वप ांपरी नगर बी ब्लॉक २६,२७,२८ 
मधे सुलभ शौचालय बाांधणे.(पैस ेद्या व 
वापरा तत्वावर) 945725

प्र. क्र.८७ वाकड गावठाण येथे शौचालय  
बाांधणे व इतर काम ेकरणे. 102509

प्रभाग क्र. ९० वप ांपळे ननलख येथील मनपा 
साववजननक सांडास ब्लॉकची स्थापत्यववषय़क 
दरुस्ती करणे. 

	

67674

प्रभाग क्र. ९० वप ांपळे ननलख येथे नवीन सांडास 
ब्लोक करणे. 1277084

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या Total 2392992

प अांदाजपत्रक स्मशानभूमी
थेरगाव वा. क्र. ८२ मध्ये स्मशानभुमीसाठढ 
ववववध  काम ेकरन.े 3630795

प्रभाग क्र.७६ रहार्टणी मधील स्मशानभूमी व 
घार्टाची दरुूस्तीची काम ेकरणे. 871192

वाकड प्रभाग क्र. ८७ येथे स्मशानभुमी व 
दशकक्रया ववधी घार्ट ववकसीत करणे. 4497514

वॉडव क्र.७५ वप ांपळे सौदागर येथे स्मशानभूमीची 
सुधारणा करणे व ववद्युत दाठहनी उभारणे. 8545262

प अांदाजपत्रक स्मशानभूमी Total 17544763

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्ते

 वॉडव क्र.९१ साांगवी येथील ममतानगर 
,असभनवनगर मधील रस्त्याांवरील चर  
बुजववणे. व इतर स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 277583

काळेवाडी वॉडव क्र. ७८ मधील उववरीत रस्त े
खडीमुरम व बी.बी.एम. पद्धतीन ेडाांबरीकऱण 
करणे. 



1037847

काळेवाडी वॉडव क्र. ७९ मधील उववरीत रस्त े
खडीमुरम व बी.बी.एम. पद्धतीन ेडाांबरीकऱण 
करणे. 



761394

काळेवाडी वॉडव क्र. ८० मधील उववरीत रस्त े
खडीमुरम व बी.बी.एम. पद्धतीन ेडाांबरीकऱण 
करणे. 



464189

ड प्रभाग कायवक्षेत्रातील रस्त्याांच ेचराांचे 
डब्लु.बी.एम. व बी.बी.एम. पद्धतीन े
मजबुतीकरण करणे. 



2885734

थेरगाव प्रभाग क्र. ५० मध्ये ववकास 
आराखडयातील रस्त ेववकसीत करणे. 819239

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ७४ मधील जलरण 
तलाव त ेजुना कारे्ट वप ांपळे रस्ता (१८ मी 
डी.पी. रोड) बी.बी.एम. पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 998560

प्र क्र.४३ वप ांपरी नगर पररसरातील रस्त े
खडीकरण व बीबीएम पध्दतीन ेडाांबरीकरण 
करणे. 499921

प्रभाग क्र. ४६ काळेवाडी मधील नव्याने 
ताब्यात आलेले रस्त ेडब्लु.बी..एम. व बी.बी.एम. 

पद्धतीन ेववकसीत कऱणे. 499912

प्रभाग क्र. ४७ काळेवाडी मधील राजवाडनेगर व 
इतर पररसरातील नव्यान ेताब्यात आलेले 
रस्त ेडब्लु.बी..एम. व बी.बी.एम. पद्धतीन े
ववकसीत कऱणे. 999990



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ४९ थेरगाव मधील रस्त्याांच े
डब्लु.बी.एम. व बी.बी.एम. पद्धतीन ेदरुस्ती करणे. 530400

प्रभाग क्र. ५३ मधील वाकडकर वस्ती व 
पररसरातील रस्त्याांच ेखडीकरण व बी.बी.एम. 

कऱणे. 1067640

प्रभाग क्र. ५३ वाकडकरवस्ती व  पररसरातील 
रस्त्याांच ेखडीकरण व बी.बी.एम. कऱणे. 1329988

प्रभाग क्र. 89 येथील  ताब्यात येणारे रस्त े
करणे. 194537

प्रभाग क्र. ८७ मध्ये र्टी.डी.आर. व एफ.एस.आय. 

च्या बदल्यात ताब्यात आलेल्या रस्त्यावर 
खडीकरण व बी.बी.एम. करणे. 1411339

प्रभाग क्र. ८८ येथील नव्यान ेताब्यात येणा-या 
डी.पी. रस्ता ववकसीत 
करणे.



857497

प्रभाग क्र. ८८ येथे ठठकठठकाणी खडीमुरमाच े
रस्त े
करणे.	



959785

प्रभाग क्र. ८९ येथील उववरीत रस्त्याांच े
डब्लु.बी.एम. व बी.बी.एम. पद्धतीन े
मजबुतीकरण करणे. 



1672389

प्रभाग क्र. ८९ येथील नव्यान ेववकसीत होणा-
या भागातील रस्त ेखडीमुरम व बी.बी.एम. 

पद्धतीन ेकरणे. 	 78807

प्रभाग क्र. ८९, ४५ मी रस्त्यापासुन २४ मी 
रस्त्यास समळणारा १२ मी रस्ता ववकसीत 
करणे .( शॉपीांग सेंर्टर जवळचा रस्ता )	 4409161

प्रभाग क्र. ९० वप ांपळे ननलख येथील स.नां. ७० 
पासुन नववन बाणेर पुलापयिंत  रस्त्याांच े
डब्लु.बी.एम. व बी.बी.एम. पद्धतीन े
मजबुतीकरण करणे. 	 208601

प्रभाग क्र. ९० वप ांपळे ननलख येथील 
स्मशानभुमीपासुन नववन बाणेर पुलापयिंत  
रस्त्याांच ेडब्लु.बी.एम. व बी.बी.एम. पद्धतीन े
मजबुतीकरण करणे. 	 199837

प्रभाग क्र. ९७ वप ांपळे गुरव भागातील रस्त े
खडीमुरम व बी.बी.एम. पद्धतीन ेकरणे. 211948

प्रभाग क्र.५५ वप ांपळे सौदागर, रहार्टणी येधथल 
रस्त्यावरील चर, खड्ड ेखडीमुरमान ेभरून 
बी.बी.एम. पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 1009920

प्रभाग क्र.९७ वप ांपळे गुरव येथील ग्गोर्त्र 
नगर, ववजयनगर  रस्ता खडीमुरमचा करणे. 62574

प्रभाग क्र.९७ वप ांपळे गुरव येथील नव्याने 
ववकसीत होणा-या भागातील रस्त ेखडीमुरूम 
व बी.बी.एम. पध्दतीन ेकरणे. 254682

प्रभाग क्र.९८ मधील रस्त ेखडीकरण व 
बी.बी.एम. पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 481429

वाकड येथील नधचकेत पाकव ,ऑमेगा पराडईज 
व पररसरातील  रस्त्याच ेखडीमुरम व 
बी.बी.एम. करणे. 90991

वॉडव क्र.  ९०  येथील अांतगवत रस्त्याांच े
खडीमुरमान ेरां दीकरण करणे. 



856060
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वॉडव क्र. ८१ मधील १८ मी डी.पी. रस्त्याच े
डब्लु.बी.एम. करणे. 



1923910

वॉडव क्र.७५ वप ांपळे सौदागर येथील सव्हे नां.१५० 
त ेसव्हे नां.१०२ पयिंत १८.०० मी.रूां द 
डी.पी.रस्त्याचा भराव व खडीमुरूम करणे. 72003

वॉडव क्र.७६ रहार्टणी सव्हे नां.४३ त े१२५ मधील 
१८.०० मी. रूां द डी.पी. रस्ता ववकसीत करणे. 3268117

वॉडव क्र.७६ रहार्टणी सव्हे नां.६ त े२५ व ३२ 
मधील ३०.०० मी. व १२.०० मी. रूां द डी.पी. 
रस्ता ववकसीत करणे. 3172207

वॉडव क्र.७७ मधील सव्हे नां.६० मधील १२.०० 
मी. रां द डी.पी. रोड ववकसीत 
करणे.



1368192

वॉडव क्र.९२ मधील ढोरेनगर व इतर भागातील 
रस्त्याांवरील चर डब्ल्यू.बी.एम. व बी.बी.एम. 

पध्दतीन ेबुजववणे. 124898

वॉडव क्र.९२ साांगवी येथील पवानवगर,गावतान 
मधील रस्त्याांवरील चर  बुजववण व इतर 
स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 126550

वॉडव क्र.९५ कवडनेगर येथील अांतगवत रस्त्याांच े
खडीमुरमान ेरां दीकरण करणे. 51526

वॉडव क्र.९६ गजानन महाराजनगर  येथील 
अांतगवत रस्त्याांच ेखडीमुरमान ेरां दीकरण करणे. 35571

वॉडव क्र.९६ गजानन महाराजनगर  येथील 
रस्त्याांच ेचर खडीमुरमान ेभरन बी.बी.एम. 

पद्धतीन ेडाांबरीकऱण कऱणे. 924178

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्त ेTotal 36199106

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ

काळेवाडी वॉडव क्र. 78 मधील उववरीत भागात 
पावसाळी गर्टर व इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक बसववणे 
व स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 177243

काळेवाडी वॉडव क्र. 78 मधील राठहलेल्या 
भागात  इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक बसववणे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 



412760

काळेवाडी वॉडव क्र. 79 मधील उववरीत भागात 
पावसाळी गर्टर व इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक बसववणे 
व स्थापत्यववषयक काम ेकरणे 214817

काळेवाडी वॉडव क्र. ७८ तापक रनगर मध्ये 
इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक बसववणे, पावसाळी गर्टर 
करणे व स्थापत्यववषयक काम ेकरणे  


1620237

काळेवाडी वॉडव क्र. ७८ मध्ये बांद पाईप 
पावसाळी गर्टर करणे , इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक 
बसववणे व इतर स्थापत्यववषयक कामे कऱणे. 



1507352

काळेवाडी वॉडव क्र. ७९ ज्योतीबानगर मध्ये 
इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक बसववणे, पावसाळी गर्टर 
करणे व स्थापत्यववषयक काम ेकरणे  


509084
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काळेवाडी वॉडव क्र. ७९ मध्ये बांद पाईप 
पावसाळी गर्टर करणे , इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक 
बसववणे व इतर स्थापत्यववषयक कामे कऱणे. 



1919306

काळेवाडी वॉडव क्र. 80 मधील उववरीत भागात 
पावसाळी गर्टर व इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक बसववणे 
व स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 168357

काळेवाडी वॉडव क्र. ८० नढेनगर मध्ये 
इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक बसववणे, पावसाळी गर्टर 
करणे व स्थापत्यववषयक काम ेकरणे  


779701

काळेवाडी वॉडव क्र. ८० मधील राठहलेल्या 
भागात  इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक बसववणे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 



56377

काळेवाडी वॉडव क्र. ८० मध्ये बांद पाईप 
पावसाळी गर्टर करणे , इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक 
बसववणे व इतर स्थापत्यववषयक कामे कऱणे. 



1300738

थेरगाव वा क्र. ८५ वनदेव नगर व इतर 
भागात इ्र्टरलोकक्ग ब्लोक करन.े 47931

थेरगाव वा. क्र. ८२ मध्ये स्चतेी शाळा 
पररसरात इ्र्टरलोकक्ग ब्लोक बसवीन.े 77220

थेरगाव वॉडव क्र. ८३ मध्ये ड्रायव्हर कोलोनी 
भागात इ्र्टरलोकक्ग ब्लोक बसववन.े 60330

थेरगाव वॉडव क्र. ८३ मध्ये बापुजीबुवानगर  व 
इतर पररसरात इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक  
बसववणे.



81402

थेरगाव वॉडव क्र. ८६ मध्ये राठहलेल्या भागात 
इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक बसववणे. 



71435

वप ांपरी  प्रभाग क्र. ४५ मध्ये पावसाळी गर्टर 
करणे व स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 1499992

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ४५ मध्ये पेव्हीांग 
ब्लॉक बसववणे व स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 653723

प्र क्र ४३ वप ांपरी नगर  साध ुवासवानी 
परीसरातील  फुर्टपाथ उांच करणे व कडनेे 
रेसलांग करणे. 370730

प्र.क्र. 91 साांगवी येथील चांद्रमणीनगर, 

जयमालानगर व इतर भागात कॉक्र ांर्ट पेव्हीांग 
ब्लॉक बसववणे. 42293

प्र.क्र. 94 मध्ये ठठकठठकाणी कॉक्र ांर्ट पेव्हीांग 
ब्लॉक बसववणे. 65578

प्र.क्र.75 वप ांपळे सौदागर येथे केशवनगर 
परीसरात ठठकठठकाणी कॉक्र ™र्ट पेव्हर ब्लॉक 
बसवून पाथवे तयार करणे. 73299

प्रभाग क्र. ४६ ववजयनगर काळेवाडी मधील 
आदशवनगर, पवनानगर भागात पेव्हर ब्लॉक 
बसववणे व इतर स्थापत्यववषयक कामे करणे. 934235

प्रभाग क्र. ४६ ववजयनगर काळेवाडी मध्ये 
ववववध ठठकाणी पेव्हर ब्लॉक बसववणे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 960606
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प्रभाग क्र. ४७ काळेवाडी ज्योतीबानगर मध्ये 
ववववध ठठकाणी पावसाळी बांद पाईप गर्टर व 
इतर स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 855354

प्रभाग क्र. ४७ काळेवाडी मधील इतर अांतगवत 
कॉलनी पररसरात राजवाडनेगर व ववववध 
ठठकाणी पावसाळी बांद पाईप गर्टर व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 1481145

प्रभाग क्र. ४९ बापुजीबुवानगर थेरगाव 
पररसरामध्ये पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 1177675

प्रभाग क्र. ४९ साईमांठदर थेरगाव पररसरामध्ये 
पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 1155705

प्रभाग क्र. ५३ मधील ठठकठठकाणचे पेव्हीांग 
ब्लॉकची दरुस्ती करणे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकऱणे. 1218794

प्रभाग क्र. ५३ मधील वेणुनगर येथील 
फुर्टपाथची दरुस्ती करणे व उववरीत ठठकाणी 
फुर्टपाथ करणे. 1222641

प्रभाग क्र. ५३ मधील सदगुर कॉलनी व 
पररसरामध्ये पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 729768

प्रभाग क्र. ५३ मध्ये कस्परे्टवस्ती व 
पररसरामध्ये पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 1213031

प्रभाग क्र. ५४ ववशालनगर, वप ांपळे ननलख 
येथील उदयानापासुन नववन बाणेर पुलाकड े
जाणा-या रस्त्यास  व स.नां. ७० त ेनववन 
बाणेर पुलाकड ेजाणा-या रस्त्यास रस्ता 
दभुाजक व  इांर्टरलॉक ांग पेव्हर ब्लॉक बसववणे 
व इतर स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 835100

प्रभाग क्र. ५४ ववशालनगर, वप ांपळे ननलख 
येथील फुर्टपाथची दरुस्ती करणे व अनुषांधगक 
कामे करणे. 1178084

प्रभाग क्र. 75 वप ांपळे सौदागर येथील 
स्मशानभुमी त ेपुलापयवतच्या रस्त्यास 
दभुाजक बसववणे. 146226

प्रभाग क्र. 76 शास्त्रीनगर व पररसरात 
ठठकठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे, 48521

प्रभाग क्र. ८४ येथे ठठकठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



959648

प्रभाग क्र. ८७  येथे ठठकठठकाणी पेव्हीांग 
ब्लॉक बसववणे. 59134

प्रभाग क्र. ८७  वाकड गावठाण येथे 
ठठकठठकाणी पेनव्हांगची काम ेकरणे व इतर 
आरोग्यववष्यक काम ेकरणे. 



38727

प्रभाग क्र. ८७ वाकड गावठाण येथे 
भुमकरवस्ती, ववनोदेवस्ती व पररसरामध्ये 
पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 1635213

प्रभाग क्र. ८८ येथे ठठकठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



52512

प्रभाग क्र. ८८ वाकड वेणुनगर  मधील 
अष्र्टववनायक कॉलनी, प्रभात कॉलनी आणण  
शांकर कलारे्टनगर  इ. पररसरातील पेव्हीांग 
ब्लॉक व बांद पाईपची दरुस्ती करणे. 

	

85456
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प्रभाग क्र. ८८ वाकड वेणुनगर येथील मुख्य 
रस्त्यास असलेल्या फुर्टपाथला रबर मोल्डडे 
ब्लॉक बसववणे व इतर अनुषांधगक काम ेकरणे. 	 72514

प्रभाग क्र. ८८ वाकड वेणुनगर येथील 
वववेकानांदनगर व पररसरात पावसाळी 
पाण्यासाठी बांद पाईप करणे व इांर्टरलॉक ांग 
पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 	 217917

प्रभाग क्र. ८९ मध्ये बांद पाईप पावसाळी गर्टर 
करणे , इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक बसववणे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकऱणे. 



1699746

प्रभाग क्र. ९० वप ांपळे ननलख मध्ये इांर्टरलॉक ांग 
ब्लॉकची दरुस्ती करणे. 	 47266

प्रभाग क्र. ९० वप ांपळे ननलख येथील उववरीत 
ठठकाणी रस्त्याच्या कडनेे पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे. 	 67447

प्रभाग क्र. ९० वप ांपळे ननलख येथील फुर्टपाथची 
दरुस्ती करणे. 	 57042

प्रभाग क्र. ९० वप ांपळे ननलख येथील 
ववनायकनगर पररसरात पावसाळी पाण्यासाठी 
ननयोजन करणे. व पेनव्हांग ब्लॉक बसववणे. 	 157483

प्रभाग क्र. ९० येथील अांतगवत उववरीत 
भागातील गल्ल्याांमध्ये पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



530553

प्रभाग क्र. ९० येथील उववरीत भागात बांद पाईप 
गर्टर कऱणे. 



117744

प्रभाग क्र. ९८ सुदशवननगर येथे ठठकठठकाणी 
पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 376169

प्रभाग क्र.४८ तापक रनगर, श्रीनगर भागामध्ये 
ठठकठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 999992

प्रभाग क्र.४८ मधील रहार्टणी येधथल १८.०० 
मी. डी.पी. रस्त्याच्या बाजूने ठठकठठकाणी 
दभुाजक व फुर्टपाथ करणे. 487466

प्रभाग क्र.५५ येधथल वप ांपळे सौदागर मधील 
ववववध डी.पी. रस्त्याांलगत पदपथ तयार करणे. 2253052

प्रभाग क्र.५५ येधथल वप ांपळे सौदागर मध्ये 
कॉक्र र्ट पेव्हर ब्लॉकचे पाथवे तयार करणे. 1485780

प्रभाग क्र.५६ येधथल मयुरनगरी. नेताजीनगर 
येथे इांर्टरलॉककां ग कॉक्र र्ट पेव्हर ब्लॉकचे पाथवे 
तयार करणे. 1279195

प्रभाग क्र.५६ येधथल वैदवूस्ती, जवळकरनगर 
येथे इांर्टरलॉककां ग कॉक्र र्ट पेव्हर ब्लॉकचे पाथवे 
तयार करणे. 1234513

प्रभाग क्र.५७ वप ांपळे गुरव नावेचा डी.पी. 
रस्त्यामध्ये दभुाजक बसववणे व फुर्टपाथची 
कामे करणे. 786650

प्रभाग क्र.५७ वप ांपळे गुरव येधथल डी.पी. 
रस्त्याांना दभुाजक बसववणे व फुर्टपाथची काम े
करणे. 779398

प्रभाग क्र.५७ वप ांपळे गुरव येधथल 
ववनायकनगर, कवडनेगर व इतर भागात 
पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 794620

प्रभाग क्र.५७ वप ांपळे गुरव रस्त्याच्या कडनेे 
पेव्हीांग ब्लॉक्स बसववणे. 786650

प्रभाग क्र.७६ मधील ठठकठठकाणी डी.पी. व 
नॉन डी.पी. रोडच्या कडनेे फुर्टपाथ 
करणे.



2485000



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.७६ व ७७ श्रीनगर रहार्टणी मध्ये 
ठठकठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 110403

प्रभाग क्र.९३ मधबुन सोसायर्टी भागात 
रस्त्याच्या कडनेे पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व 
स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीची काम ेकरणे. 598868

प्रभाग क्र.९३ साांगवी येधथल जलतरण तलाव 
रस्त्याच्या फुर्टपाथची दरुूस्तीची कामे करणे. 399999

प्रभाग क्र.९४ ककतीनगर येथील अांतगवत 
रस्त्याच्या कडनेे पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 114513

प्रभाग क्र.९४ ककतीनगर व इतर भागात 
पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 1089035

प्रभाग क्र.९७ मध्ये ठठकठठकाणी पेव्हीांग 
ब्लॉकची काम ेकरणे. 2019280

ववशालनगर वॉडव क्र. ८९ मध्ये इांर्टरलॉक ांग 
ब्लॉकची 
बसाववणे


65825

वॉडव क्र. ७२ मधील उववरीत गल्ल्याांमध्ये 
पेव्हीांग ब्लॉक पुरववणे व 
बसववणे.



391380

वॉडव क्र. ७२ मधील उववरीत गल्ल्यामध्ये 
पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व दरुस्ती 
करणे.



1893609

वॉडव क्र. ८१ मधील वप ांपरी पुलापासुन साई 
इनक्लेव्ह पयिंत १८ मी डी.पी. रस्त्याच ेकडनेे 
फुर्टपाथ करणे. 



1993165

वॉडव क्र. ९२ साांगवी येथील ढोरेनगर भागातील 
फुर्टपाथ दरुस्तीची काम ेकरणे. 674995

वॉडव क्र. ९३ साांगवी गांगानगर भागाची फुर्टपाथ 
दरुस्तीच ेकाम ेकरणे. 714214

वॉडव क्र.९१ साांगवी येथील असभनवनगर व 
पररसरातील भागात पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व 
स्थापत्य ववषयक दरुूस्तीच काम ेकरणे. 56013

वॉडव क्र.९२ साांगवी येथील गावथर्टान , ढोरेनगर 
 भागात पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व स्थापत्य 
ववषयक दरुूस्तीच काम ेकरणे. 71141

वॉडव क्र.९३ साांगवी मध्ये पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे व स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 63311

वॉडव क्र.९३ साांगवी येथील  स्पायसर कॉलेज 
रस्त्यावरील पुलाची रांगरांगोर्टी करणे , 

सुशोभीकरण करणे.व  इतर भागात पेव्हीांग 
ब्लॉक बसववणे 83582

वॉडव क्र.९५ कवडनेगर मधील सांत तुकाराम 
नगर येथील रस्त्याांच्या कडनेे पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे. 14233

वॉडव क्र.९५ कवडनेगर मधील सांततुकारामनगर 
येथील रस्त्याच्या कडनेे पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 3449715

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ Total 58216958

पथ ड)ककरकोळ दरुूस्ती डाांबरी रस्ते

काळेवाडी वॉडव क्र. 79 मध्ये रस्त्यास 
थमोप्लास्र्ट पटे्ट मारणे तसेच सुशोसभकरण 
करणे. 



261870



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

काळेवाडी वॉडव क्र. ७८ ज्योतीबा कॉलनी, 
कालीका मांठदर, पररसरात हॉर्टसमक्स पद्धतीन े
डाांबरीकरण 
करणे.



2151236

काळेवाडी वॉडव क्र. ७८ तापक रनगर मध्ये 
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 



2016307

काळेवाडी वॉडव क्र. ७९ ववष्णुराज कायावलय 
पररसरात हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



2007067

थेरगाव वॉडव क्र. 86  मधील वाकड रस्त्याच े
चनेेज ० त े७०० मी. पयिंत डाांबरीकरण  तसेच 
फुर्टपाथ  करणे. 



459056

वप ांपरी वाघेरे  प्रभाग क्र.  ७४ मधील गीता 
ननवास पररसरातील रस्ता हॉर्टसमक्स पद्धतीन े
डाांबरीकरण करणे. 



231377

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ७४ मधील भैरवनाथ 
मांठदर व इतर पररसरातील रस्त ेहॉर्टसमक्स 
पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे, 179693

प्रभाग क्र. ५३ चौधरी पाकव   व  पररसरातील 
रस्त्याांच ेडाांबरीकऱण करणे. 2831000

प्रभाग क्र. ५३ भुजबळवस्ती, वाकडकरवस्ती व  
पररसरातील रस्त्याांच ेडाांबरीकऱण करणे. 2353654

प्रभाग क्र. ५३ मधील वेणुनगर व पररसरातील 
रस्त्याांच ेडाांबरीकऱण करणे. 2825059

प्रभाग क्र. ५३ वाकड गावठाण व पररसरातील 
रस्त्याांच ेडाांबरीकऱण करणे. 2830000

प्रभाग क्र. ८७ वाकड गावठाण मधील रस्त्याांच े
डाांबरीकऱण कऱणे. 2976602

प्रभाग क्र. ८८ येथील उववरीत व मुख्य रस्त्याच े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 



2908435

प्रभाग क्र. 94 ककतीनगर मधील रस्त्याांच े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 40377

प्रभाग क्र.७७ श्रीनगर मधील साई कॉलनी व 
पररसरातील रस्त्याांच ेडाांबरीकरण करणे. 363682

प्रभाग क्र.९४ ककतीनगर व इतर भागातील 
रस्त ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 2033194

प्रभाग क्र.९६ मधील गजानन महाराजनगर, 

रामनगर पररसरातील स्त्याांचे डाांबरीकरण करणे. 3470965

प्रभाग क्र.९७ मधील रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स 
पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 30499

प्रभाग क्र.९८ मधील रस्त ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे. 2028738

वॉडव क्र.  ९०  येथील अांतगवत खडीमुरमाच्या 
रस्त्याांच ेबी.बी.एम. पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



729933



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र.  ९० येथे रस्त्यावरील खड्डे क्रॉस कर्ट 
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकऱणान ेदरुस्ती 
कऱणे.



931118

वॉडव क्र. ७२ मधील गणेशमांठदरा समोरील 
गल्लीमध्ये डाांबरीकरण करणे. 



136872

वॉडव क्र. ८१ मधील उववरीत रस्त्याच े
डाांबरीकऱण करणे.

2298498

वॉडव क्र. ८१ मध्ये  वप ांपरी काळेवाडी पुलापासुन 
त ेसाई इनक्लेव्ह पयिंत १८ मी डी.पी. रस्त्याच े
बी.सी. पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



2078328

वॉडव क्र. ८१ ववजयनगर काळेवाडी मधील  
रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



527637

वॉडव क्र.७५ वप ांपळे सौदागर येथील अांतगवत 
खडीमुरमाच्या रस्त्याांच ेबी.बी.एम. पद्धतीन े
डाांबरीकरण करणे. 128279

वॉडव क्र.७५ वप ांपळे सौदागर येथे रस्त्यावरील 
खड्डे क्रॉस कर्ट हॉर्टसमक्स पद्धतीन े
डाांबरीकऱणान ेदरुस्ती कऱणे. 50341

वॉडव क्र.७६ रहार्टणी मधील कौनतक हॉरे्टल व 
गावठाण पररसरातील रस्त ेडाांबरीकरण करणे. 292890

वॉडव क्र.९५ कवडनेगरयेथे रस्त्यावरील खड्ड े
क्रॉस कर्ट हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकऱणान े
दरुस्ती कऱणे. 78838

वॉडव क्र.९६ गजानन महाराजनगर  येथील 
अांतगवत खडीमुरमाच्या रस्त्याांच ेबी.बी.एम. 

पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 43829

वॉडव क्र.९६ गजानन महाराजनगर  येथे 
रस्त्यावरील खड्ड ेक्रॉस कर्ट हॉर्टसमक्स 
पद्धतीन ेडाांबरीकऱणान ेदरुस्ती कऱणे. 1005194

साांगवी वॉडव क्र. ९१ जयमालानगर गल्ली क्र. १ 
त े६ मधील रस्त्याांच ेडाांबरीकरण करणे. व  
इतर स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 



3990252

साांगवी वॉडव क्र. ९१ वप्रयदशवनीनगर व इतर 
भागातील  रस्त्याांच ेडाांबरीकरण करणे. व  
इतर स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 



3870202

पथ ड)ककरकोळ दरुूस्ती डाांबरी रस्त े
Total 48161022

पथ ब)डाांबरी रस्ते

काळेवाडी वॉडव क्र. ७९ ज्योतीबानगर मध्ये 
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 





264557

काळेवाडी वॉडव क्र. ८० राजवाडनेगर  पररसरात 
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



2250000



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

ड प्रभागातील ववकास कामाांच ेअांनतम देयके 
अदा 
करणे


399999

थेरगाव   वा. क्र. ८३ म्हसोबा म्दीर पररसरात 
डाम्बररकरन करन.े 572975

थेरगाव वा. क्र. ८३ एकता सोसा., समता सोसा. 
भागात डाम्बररकरन करन.े 1956399

थेरगाव वॉडव क्र. ८३ मध्ये धनगरबाबा मांठदर 
तसेच इतर पररसरात डाांबरीकरण करणे. 



499919

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ७४ मधील जलतरण 
तलाव जवळील १८ मी डी.पी. रस्त्याच ेइतर 
नवीन रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे. 64981

वप ांपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ७४ मधील वैभवनगर 
व इतर भागातील नववन रस्त ेहॉर्टसमक्स 
पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 137893

प्रभाग क्र. ५४ वप ांपळे ननलख येथील 
कस्परे्टवस्ती भागातील अांतगवत रस्त्याच े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 999965

प्रभाग क्र. ५४ वप ांपळे ननलख येथील 
पांचसशलनगर, व्हल्कन सोसायर्टी व इतर  
भागातील अांतगवत रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन े
डाांबरीकरण करणे. 1249996

प्रभाग क्र. ७६ मधील हॅपी थॉर्टस त ेववमल 
गाडवन १२ मी डी.पी. रस्त्याच ेडाांबरीकरण 
करणे व फुर्टपाथ कऱणे. 2118376

प्रभाग क्र. ८९ मधील रस्त ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन े
डाांबरीकरण 
कऱणे.



338619

प्रभाग क्र. ८९ येथील नव्यान ेववकससत 
झालेल्या रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन े
डाांबरीकऱण 
करणे.



238071

प्रभाग क्र. ८९, स.नां. ७० त े२६ पयिंतचा २४ मी 
रां दीचा डी.पी. रस्त्याच ेउववरीत कामे करणे. 



393082

प्रभाग क्र. ९० येथील नव्यान ेववकससत 
झालेल्या रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन े
डाांबरीकरण 
करणे.



1425143

प्रभाग क्र. ९४ ककतीनगर मध्ये रस्त े
डाांबरीकरण करणे. 1857376

प्रभाग क्र. ९४ भागातील रस्त ेडाांबरीकरण करणे. 1850523

प्रभाग क्र. ९७ वप ांपळे गुरव भागातील रस्त े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 1815359

प्रभाग क्र. ९८ सुदशवननगर काशीद पाकव  व  
इतर भागातील रस्त ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन े
डाांबरीकरण करणे. 1899644

प्रभाग क्र. ९८ सुदशवननगर भागातील रस्त े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 1256413



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ९८ सुदशवननगर व इतर भागातील 
रस्त ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 108598

प्रभाग क्र.४८ तापक रनगर, श्रीनगर येधथल 
कसलका माता रोड, साई मल्हार कॉलनी, 
दगुावमाता कॉलनी व इतर पररसरातील रस्त े
डाांबरीकरण करणे. 1371986

प्रभाग क्र.४८ तापक रनगर, श्रीनगर येधथल 
ज्योनतबा पादकुा रोड व पररसरातील रस्त े
डाांबरीकरण करणे. 1384064

प्रभाग क्र.४८ तापक रनगर, श्रीनगर येधथल 
तापक रनगर चौक त ेवप ांपरीगाव व इतर 
पररसरातील रस्त ेडाांबरीकरण करणे. 1376258

प्रभाग क्र.४८ तापक रनगर, श्रीनगर येधथल 
पररस कॉलनी, मोरया कॉलनी, साईराज कॉलनी, 
स्वामी समथव कॉलनी व  इतर पररसरातील 
रस्त ेडाांबरीकरण करणे. 1362303

प्रभाग क्र.४८ मधील श्रीनगर पररसरातील 
अांतगवत रस्त्याांच ेडाांबरीकरण करणे. 1395099

प्रभाग क्र.४८ मधील सव्हे नां.५६ येधथल १२.०० 
मी. डी.पी. रस्त्याच ेडाांबरीकरण करणे. 499969

प्रभाग क्र.५५ वप ांपळे सौदागर व रहार्टणी 
येधथल रस्त्याांची हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेनव्यान े
डाांबरीकरण करणे. 1771378

प्रभाग क्र.५७ वप ांपळे गुरव भागातील रस्त े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 999967

प्रभाग क्र.५७ ववनायकनगर, कवडनेगर व इतर 
भागातील रस्त ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे. 2499651

प्रभाग क्र.९१ साांगवी येधथल सांगमनगर त े
सशतोळेनगर पयिंतच्या ववकास आराखड्यातील 
रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 8231423

प्रभाग क्र.९४ ककतीनगर मधील साई चौक त े
इांद्रप्रस्थ रस्त्याच ेडाांबरीकरण करणे. 3602875

प्रभाग क्र.९४ ककतीनगर येथील गणेश बॅक त े
नसृसांह रेसीडे् सी त ेसाांगवी बसस्र्टॉप त े
पी.डब्ल्यू.डी. पाण्याच्या र्टाक पयिंतच्या रस्त्याच े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 4700271

प्रभाग क्र.९७ वप ांपळे गुरव येथील गुरूदत्तनगर, 

सशवरामनगर, सशवदत्तनगर, आनांदपाकव  व 
स्वप्नपाकव  भागातील रस्त ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे. 2222026

प्रभाग क्र.९७ वप ांपळे गुरव येथील भालेकरनगर, 

सहकारनगर, सुवणव पाकव  व लगतच ेरस्त े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 2221763

प्रभाग क्र.९७ वप ांपळे गुरव येथील लक्ष्मीनगर 
व इतर भागातील रस्त ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे. 2227982

प्रभाग क्र.९७ वप ांपळे गुरव येथील ववल्यमनगर 
व इतर भागातील रस्त ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे. 2221987

प्रभाग क्र.९८ वप ांपळे गुरव भैरवनाथनगर व 
इतर भागातील रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे. 2306961

प्रभाग क्र.९८ सुदशवननगर भागातील रस्त्याांच े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 2229458

प्रभाग क्र.९८ सुदशवननगर येथील सषृ्र्टी चौक 
त ेटे्रझर लॅ्ड पयिंतचा रस्ता डाांबरीकरण करणे. 4048629



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वाकड काळाखडक त ेवाकड फ़्लायओव्रर 
पयिंतचा २४ मी. डी.पी. रस्ता ववकसीत करणे. 5288828

वाकड थेरगाव रस्ता २४ मी रां दीप्रमाणे 
ववकसीत करणे (वाकड हद्दीतील) 19611389

वॉडव क्र.  ९० अांतगवत रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स 
पद्धतीन ेडाांबरीकऱण 
करणे.



291486

वॉडव क्र. ८५ थेरगाव गावठाण रस्ता त ेमोरया 
मांगल कायावलय पयिंतचा रस्ता डाांबरीकरण 
करणे. 



8669342

वॉडव क्र. ८५ थेरगाव गावठाण रस्त्याच े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



9252013

वॉडव क्र. ९१ साांगवी सांगमनगर त ेमुळानगर 
पयिंतच्या   ववकास आराखडयातील रस्त्याच े
डाांबरीकरण करणे. 3206120

वॉडव क्र. ९२ साांगवी गावठाण भागातील 
रस्त्याच ेतसेच पवारनगर त ेढोरेनगर येथील  
ववकास आराखडयातील रस्त्याच ेडाांबरीकरण 
करणे. 1883496

वॉडव क्र. ९३ साांगवी येथील सशतोळे नगर 
भागातील ववकास आराखडयातील रस्त्याच े
डाांबरीकरण करणे. 4000000

वॉडव क्र.७५ वप ांपळे सौदागर अांतगवत रस्त्याांच े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकऱण करणे. 53052

वॉडव क्र.७५ वप ांपळे सौदागर येथे पेट्रोल पांप त े
समसलर्टरी हद्दी पयिंतच्या १८.०० मी. डी.पी. 
रस्त्याची सुधारणा करणे. 184251

वॉडव क्र.९५ कवडनेगर अांतगवत रस्त्याांच े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकऱण करणे. 86601

वॉडव क्र.९५ कवडनेगर मधील अांतगवत रस्त्याांच े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 155200

वॉडव क्र.९६ गजानन महाराजनगर अांतगवत 
रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकऱण करणे. 52583

पथ ब)डाांबरी रस्त ेTotal 121106299

पुल व प्रकल्प

प्रभाग क्र. ८९ येथील ब्रम्हवृांद कॉलनी व नवीन 
बाणेर पुलाकड ेजाणा-या रस्त्यास सी.डी. वकव  
बाांधणे. 



4408741

पुल व प्रकल्प Total 4408741

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव

प्रभाग क्र.४८ मधील ठठकठठकाणी स्र्टॉमव वॉर्टर 
पाईप र्टाकणे व इतर स्थापत्य ववषयक काम े
करणे. 799691

प्रभाग क्र.४८ मधील ताांब ेशाळा व शास्त्रीनगर 
पररसरात स्र्टॉमव वॉर्टर पाईप र्टाकणे व इतर 
स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 787974

प्रभाग क्र.५६ वैदवूस्ती येथे अांतगवत 
रस्त्याांलगत पावसाळी पाण्याचा ननचरा 
होणेसाठी आर.सी.सी. बांद पाईप गर्टसव बाांधणे. 1208512

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव Total 2796177

लोकारोग्य क)गावठाण गर्टसव

प्रभाग क्र. ४६ काळेवाडी मधील ववववध 
ठठकाणी पावसाळी पाण्याचा ननचरा होणेकरीता 
पाईपलाईन र्टाकणे. 893787



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ४७ काळेवाडी मधील  ववववध 
ठठकाणी पावसाळी पाण्याचा ननचरा होणेकरीता 
पाईपलाईन र्टाकणे. 639284

प्रभाग क्र. ५३ मधील कस्परे्टवस्ती व  
पररसरातील बांद पाईप गर्टरची दरुस्ती करणे, 

नववन गर्टसव कऱणे व इतर स्थापत्यववषयक 
कामे कऱणे. 1139662

प्रभाग क्र. ५३ मधील नांदनवन कॉलनी व  
पररसरातील बांद पाईप गर्टरची दरुस्ती करणे, 

नववन गर्टसव कऱणे व इतर स्थापत्यववषयक 
कामे कऱणे. 1250785

प्रभाग क्र. ५३ मधील भुजबळवस्ती , 

भुमकरवस्ती रस्त्यावर  व इतर ठठकाणी बांद 
पाईप गर्टसव कऱणे. 1286307

प्रभाग क्र. ८४ मध्ये बेलठठकानगर व 
पररसरामध्ये स्र्टॉमव वॉर्टर ड्रने करणे व पेव्हीांग 
ब्लॉक बसववणे. 



880122

प्रभाग क्र. ८७ येथे ठठकठठकाणी बांद पाईप 
गर्टर करणे. 61473

वॉडव क्र. ८१ मध्ये अल्फा्सो स्कुल रस्त्याच्या 
कडनेे पावसाळी गर्टर 
कऱणे.



1114013

लोकारोग्य क)गावठाण गर्टसव Total 7265433

लोकारोग्य ग)सांडास व मुता-या

प्र क्र 43 वप ांपरीनगर येथे बी ब्लॉक मध्ये  
प्रभागात ठठकठठकाणी सुलभ शौचालये बाांधणे. 

.(पैस ेद्या व वापरा तत्वावर) 1212331

लोकारोग्य ग)सांडास व मुता-या Total 1212331

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग
प्रभाग क्र.७६ व ७७ मधील नाल्याांच े
ठठकठठकाणी बेडड ांग करणे. 91988

वॉडव क्र.७७ मधील कुणाल हॉरे्टल त ेसव्हे 
नां.५८ पयिंतच्या नाल्याच ेबेडीांग 
करणे.



918034

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग Total 1010022

लोकारोग्य ब)घार्ट
प्रभाग क्र. ५३ वाकड गावठाण येथे 
स्मशानभुमीजवळ घार्ट बाांधणे. 839258

वॉडव क्र.७५ वप ांपळे सौदागर येथे पवना 
नदीकाठी रररे्टननांग वॉल बाांधणे. 1178222

वॉडव क्र.९३ साांगवी येथील मुळा नदीकडनेे 
उववरीत गॅर्बयन वॉल (रररे्टननांग वॉल) बाांधणे. 636849

लोकारोग्य ब)घार्ट Total 2654329

स्थापत्य उद्याने

कमववीर सांभाजी महाराज उद्यान रहार्टणी 
येथील उद्यानात सांडास ब्लॉक,माळी हाऊस 
बाांधणे व स्थापत्यववषयक काम ेकरणे 2499330

वप ांपळे गुरव येथील हॉरे्टल सषृ्र्टी समोरील 
जागेत उद्यान ववकससत करणे. 2776223

वप ांपळे ननलख येथील आ.क्र. 387 स.न. 27 येथे 
उद्यान ववकसीत करणे. 500000

स्थापत्य उद्यान ेTotal 5775553

स्थापत्य मुख्य कायावलय (JNNURM)

जे एन एन य ुआर एम अांतगवत सबबेससन 15 

मधील नाल्याच ेबाांधकाम करणे 9809659

जे एन एन य ुआर एम अांतगवत सबबेससन २ 
मधील नाल्याच ेबाांधकाम करणे 1890622

जे. एन. एन. य.ु आर. एम. अांतगवत सबबेससन क्र. 

१६ मध्ये पावसाळी पाण्यासाठी आर. सी. सी. 
पाईप र्टाकणे. 9176307
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जे. एन. एन. य.ु आर. एम. अांतगवत सबबेससन क्र. 

१८ मध्ये पावसाळी पाण्यासाठी आर. सी. सी. 
पाईप र्टाकणे 1312004

जे.एन.एन.य.ुआर.एम. अांतगवत सबबेससन क्र.५ 
मध्ये स्र्टॉमव वॉर्टर ड्रने करणे. 14647

जे.एन.एन.य.ुआर.एम. अांतगवत सब-बेसीन क्र.५ 
मधील नाल्याांच ेबाांधकाम करणे. 2464858

ड प्रभागामध्ये स्र्टॉमव वॉर्टर गर्टर करणे. ( 

जे.एन.एन.य.ुआर.एम) 1117381

स्ब बेसीन क १६ मधे  जे एन एन य ुआर 
एम अ्त््त नाल्याची सुधाणाव कणॅव पीम्पळे 
सौदाग्र 9378468

स्थापत्य मुख्य कायावलय (JNNURM) 

Total 35163946

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे
प्र क्र ४३ वप ांपरी नगर येथे स्थापत्य ववषयक  
देखभाल दरुस्ती  व सुधारणा कामे करणे. 499975

प्रभाग क्र.  ४७ काळेवाडी मधील भागातील 
पेव्हीांग ब्लॉकची दरुस्ती करणे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 873094

प्रभाग क्र. ८९ मधील सन ७० त े२६ या डी. पी. 
रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स चनेेज ५०० त े१२०० मी 
पयिंत डाांबरीकरण 
करणे.



1969267

प्रभाग क्र.४८ तापक रनगर, श्रीनगर भागामध्ये 
ठठकठठकाणी ककरकोळ दरुूस्ती ववषयक काम े
करणे. 995643

प्रभाग क्र.५६ येधथल रस्त्याांवरील ट्रेंचसे, 

क्रॉसकर्ट खडीमुरूमान ेभरून बी.बी.एम. 

पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 1137024

वॉडव क्र.७१ (जुना) मधील इमारतीची रांग रांगोर्टी 
व स्थापत्य ववषयक दरुूस्ती करणे. 791567

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे Total 6266570

ड मुख्यालय Total 405419509

फ प्रभाग पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्ते
प्र.क्र.२८.  मध्ये F II ब्लँक येथील पररसरात 
खडी मुरमाच ेरस्त ेकरणे. 393577

प्रभाग क्र. ५ मोई फार्टा त ेइांदायणी नदी पयिंत 
रस्ता खडीकरण 
करणे.



47557

प्रभाग क्र.१ तळवड ेरपीनगर  येथील रस्त े
खडीमुरमाच ेकरणे 299134

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल सान ेवस्ती येधथल 
सोसायर्टी रस्त्याांना खडी मुरूमीकरण 
करणे.



497501

प्रभाग क्र.५,मधील रस्त्याच ेट्रेंचसे खडीमुरम 
करणे व बी.बी.एम.पध्दतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



473193

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्त ेTotal 1710962

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ

प्र भाग क्र. २ र्त्रवेणीनगर येथील घारजाई हॉ. 
सोसा. म्हेत्रवेाडी व इतर ठठकठठकाणी 
इ्र्टरलॉक ्ग पेव्ही्ग ब्लॉक बसववणे. 499178

प्रभाग क्र. १ तळवड ेरूपीनगर भागातील 
राष्ट्रभुष सांगम, ववकास व अनजांक्यतारा, 
भागीरथी समथव हौ. सोसायर्टी येथे इांर्टरलॉककां ग 
ब्लॉक बसववणे. 499554



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणीनगर येथील सहयोगी हॉ. 
सोसा. ताम्हाणेवस्ती मधील उववरीत भाग व 
इतर ठठकठठकाणी इ्र्टरलॉक ्ग पेव्ही्ग 
ब्लॉक बसववणे. 491391

प्रभाग क्र.१३ ननगडी गावठाण साईनाथ नगर 
येथे पाथवेला पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



297726

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल भोसले नगर 
येधथल अांतगवत पाथवेनाां पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे.



344745

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल सांत तुकाराम 
नगर येधथल अांतगवत पाथवेनाां पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे.



499746

प्रभाग क्र.५,मध्ये ठठकठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक 
दरुस्ती 
करणे.



280263

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ Total 2912603

पथ ब)डाांबरी रस्ते

प्रभाग क्र.३ धचखली पार्टील नगर व सोनवणे 
वस्ती रस्त्या मधील रस्त्यावरील खराब 
झालेल्या भागाला खडी-मुरूम ,बी.बी.एम. करून 
हॉर्टसमक्स पध्दनतन ेडाांबरीकरण करणे. 32975

प्रभाग क्र.५ कुदळवाडी बालघरे व अल्हार्ट 
वस्ती व बोल्हईचा मळा भागातील रस्त े
बी.बी.एम व हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण 
करणे. 2499715

प्रभाग क्र.५ नेवाऴे व हरगुड ेवस्ती भागातील 
रस्त ेबी.बी.एम व हॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे. 2499336

पथ ब)डाांबरी रस्त ेTotal 5032026

लोकारोग्य अ)स्मशानभूमी

प्रभाग क्र.१३ ननगडी गावठाण ठहांद ुव मुनस्लम 
दफन भुमीत स्थापत्य ववषयक कामे 
करणे.



136090

लोकारोग्य अ)स्मशानभूमी Total 136090

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव

प्रभाग क्र.१ तळवड ेरपीनगर भागातील 
नवननमावण,व्दारका सरस्वती, भैरवनाथ माऊली 
 सोसायर्टी व घारजाई मांठदर परीसर येथे 
इांरलॉककां ग ब्लॉक बसववणे. 499738

प्रभाग क्र.१ तळवड ेरपीनगर येथील बारे्टवस्ती, 
तळवड ेगावठाण व रपीनगर भागामध्ये स्र्टॉम 
वॉर्टर लाईन र्टाकणे व गर्टर करणे. 454958

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव Total 954696

वॉडवस्तरीय योजना अांतगवत कामे
प्रभाग क्र.४ कु्रष्णानगर मध्ये वोडवस्तरीय 
योजनेअ्तगवत स्थापत्यववषयक कामे करणे. 14952

वॉडवस्तरीय योजना अांतगवत काम े
Total 14952

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे

  

प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील ठठकठठकाणी 
वाचनालय,बेंचसे,माठहतीच ेबोडव बसववणे व 
इतर अनुषगीक काम े
करणे.



354660



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील केशवराव ठाकरे 
मैदानामध्ये ववववध इमारतीांची स्थापत्य 
ववषयक काम े
करणे.



249794

प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील स्थापत्य ववषयक 
कामाांची वाषीक पध्दतीन ेदेखभाल व दरुस्ती 
करणे.



327745

प्रभाग क्र. ४ मध्ये फायबर 
वाचनालय,मुतारी,बसस्र्टॉप व बेंचसे बसववणे. 347323

प्रभाग क्र. ४ मध्ये मनपा शाळा इमारतीांची 
स्थापत्य ववषयक ककरकोळ दरुस्तीची काम े
करणे. 499331

प्रभाग क्र. ४ मध्ये रस्त्याांची स्थापत्य व 
वाहतुक ववषयक ककरकोळ दरुस्तीची काम े
करणे. 498974

प्रभाग क्र. ४ मध्ये स्थापत्य ववषयक काम े
करणे. 549904

प्रभाग क्र. ४ मध्ये स्थापत्य ववषयक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 422557

प्रभाग क्र. ९ सांभाजीनगर शाहुनगर येथील 
असभषेक, अननकेत सो. लगत इांर्टरलॉक ांग 
पद्धतीन ेपेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. फुर्टपाथ तयार 
करणे. 514043

प्रभाग क्र.१ तळवड ेगावठाण,रपीनगर येथील 
देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे. 499971

प्रभाग क्र.१३ ननगडी गावठाण मध्ये माठहतीच े
फलक,बेंचसे, व इतर अनुषांगीक कामे 
करणे.



425788

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल इांद्रायणी नगर 
मधधल स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



499818

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल मोरे वस्ती मध्ये 
स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



512443

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल रामदासनगर 
मध्ये स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



496621

प्रभाग क्र.३ धचखली येधथल नाल्यवर ववववध 
ठठकाणी स्लॅब ड्रने करणे तसेच आवश्यक त्या 
ठठकाणी बांद पाईप र्टाकणे व इतर स्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे. 141994

प्रभाग क्र.४ मध्ये मनपाच्या ववववध 
कायवक्रमासार्टी म्डप व्यवस्था करणे. 200000

प्रभाग क्र.४ व ५ मध्ये म्डप व्यवस्था करणे. 398426

प्रभाग क्र.5 कुदळवाडी,जाधववाडी मध्ये 
स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



300067



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.५,मध्ये ठठकठठकाणी गर्टसवची दरुस्ती 
करणे.



338741

प्रभाग क्र.५,मध्ये ठठकठठकाणी सांडास ब्लॉक 
दरुस्ती 
करणे.



399542

प्रभाग क्रां .५ मध्ये अनतक्रमण कारवाईसाठी 
के्रन व जेसीबी पुरववणे. 419882

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे Total 8397624

फ प्रभाग Total 19158953

फ मुख्यालय इमारत योजना

प्रभाग क्र. ११ यमुनानगर मधीलसमनाताई 
ठाकरे जलतरण तळासाठी नववन अधनुनक 
पद्धतीच ेस्वच्छतागहृ 
बाांधणे.



785510

प्रभाग क्र. ३९ एम.आय.डी.सी. जी ब्लॉक  
सांभाजीनगरमधील मोकऴ्या जागा आरक्षण 
क्र.६० मध्ये पोहण्याचा तलाव 
बाांधणे.



499251

प्रभाग क्र. ४८ ननगडी गावठाण मधील मधकुर 
पवळे मैदानावर आर.सी.सी गॅलरी 
करणे.



2475039

प्रभाग क्र.१३ ननगडी गावठाण मधील 
आण्माभाऊ साठे  स्मारकामधील स्पधाव परीक्षा 
कें द्रासाठी अद्यावत फननवचर 
करणे.



499245

इमारत योजना Total 4259045

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण

प्रभाग क्र ५ मधधल कुद्ळ्वाडी  येथे शाळा 
इअमारत बाधणेचे कामास वास्तुववशारदाची 
नेमणूक करणे. 300000

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण Total 300000

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या
प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल धमवराजनगर कड े
जाणा-या रस्त्यावर सांडास ब्लॉक बाांधणे. 499374

वॉडव क्र.२ रूपीनगर शाळेवर दसुरा मजला 
वाढववणे व स्वच्छतागहृ 
बाांधणे.



16000

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या Total 515374

प अांदाजपत्रक स्मशानभूमी

प्रभाग क्र. १३ यमुनानगर मधील ननगडी 
गावठाम मधील ठहांद ुस्मशानभुमीत आर.सी.सी. 
स्लोवपांग स्लाब शडे 
करणे.



960397

प्रभाग क्र.१३ ननगडी गावठाण ठहांद ुव मुनस्लम 
दफन भुमीत स्थापत्य ववषयक कामे 
करणे.



387046

प अांदाजपत्रक स्मशानभूमी Total 1347443



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्ते

नववन प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणानगर येधथल 
ताम्हाणे वस्ती येथे ठठकठठकाणचे रस्त े
खडीमुरूम व बी.बी.एम पद्धतीन ेतयार 
करणे.



346319

नववन प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणानगर येधथल 
म्हेत्रवेस्ती व इतर ठठकाणचे रस्त ेखडीमुरूम 
व बीां.बी. एम. पद्धतीन ेतयार 
करणे.



326314

प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणीनगर येथील मांगलमुती हॉ. 
सोसा. म्हेत्रमेळा व म्हेत्रवेाडी मधील रस्त ेखडी 
मुरम व बी.बी.एम. पद्धतीन ेतयार करणे. 500190

प्रभाग क्र. २ मधील ववकास आराखड्यानुसार 
ताब्यात आलेल्या व येणाऱ्या डी. पी.रस्त ेखडी 
मुरम व बी.बी.एम. पद्धतीन ेतयार करणे 899265

प्रभाग क्र. ४ मध्ये नेवाळेवस्ती व हरगुडवेस्ती 
पररसरातील रस्त्याच ेखडीमुरमीकरण करणे. 1386724

प्रभाग क्र. ४ मध्ये शरदनगर पररसरातील 
रस्त्याच ेखडीमुरमीकरण करणे. 1091306

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल मोरे वस्ती येधथल 
सोसायर्टी रस्त्याांना खडी मुरूमीकरण 
करणे.



804786

प्रभाग क्र.३ धचखली मधील रस्त्यावरील खड्ड े
व चर खडी-मुरूम ,बी.बी.एम. करून हॉर्टसमक्स 
पध्दनतन ेडाांबरीकरण करणे. 280594

प्रभाग क्र.३ धचखली येधथल रस्त्याांना खडी-
मुरूम ,बी.बी.एम.करणे. 988082

प्रभाग क्र.४ हरगुडवेस्ती,नेवाळेवस्ती मधील 
रस्त ेखडीकरण करणे. 40756

प्रभाग क्र.५ मथील नेवाळे वस्ती व हरगुड े
वस्ती मधधल रस्त ेखडीमुरमाच े 
करणे.



1499737

प्रभाग क्र.५, धचखली गावठाांण आल्हार्ट वस्ती 
भागातील खडीमुरमाच ेरस्त े
करणे.



999144

प्रभाग क्र.५, भैरवनाथ नगर खडीमुरमाच ेरस्त े
करणे.



768416

प्रभाग क्र.५,मधील ववकास आरखडयानुसार 
ताब्यात आलेल्या येणा-या डी.पी. रस्त े
खडीमुरम करणे. 999304

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्त ेTotal 10930937

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ

नववन प्रभाग क्र. ४ कु्रष्णानगर येथील 
पररसरात इ्र्टरलोक ्ग पद्ध्तीन ेपेव्ही्ग 
ब्लोक बसववणे, सुशोसभकरण ववषयक काम े
करणे. 66713

नववन प्रभाग क्र.४ कु्रष्णानगर,पुणावनगर येथील 
आर.र्टी.ओ. ओफ समागील अ्तगवत रस्त्यावर 
पेव्हरब्लोकचे फुर्टपाथ करणे. 112167



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील पोष्र्टकॉलनी 
समोरील रस्ता व ठदनेश सुपरमाकेर्ट च े
बाजुच्या रस्त्याला पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



201800

प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील स्क म नां ६ त ेडॉ 
हेडगेवार चौक व अांपग ववद्यालया समोरील 
रस्त्याला पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



511288

प्र.क्र.२८  मासुळकर काँलनी येथील णझरो 
बोइज चॉक रस्तयाच्य कडलेा फुर्टपाथ करणे 848684

प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणीनगर व सहयोगनगर 
येथील घारजाई हॉ. सोसा., सशवशक्ती हॉ. सो सा. 
व रघुजानक  हॉ. सोसा. व इतर ठठकठठकाणी 
इांर्टरलॉक ांग काँक्र र्ट पेव्हीांगब्लॉक बसववणे. 998026

प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणीनगर व सहयोगनगर 
येथील श्रीराम हॉ. सोसा., ओमसाई हॉ. सो सा. व 
मांगलमुती हॉ. सोसा. व इतर ठठकठठकाणी 
इांर्टरलॉक ांग काँक्र र्ट पेव्हीांगब्लॉक बसववणे. 1003892

प्रभाग क्र. २ मधधल श्रीदत्त हॉससांग सोसायर्टी 
त ेसशवरकर चॉक पयिंतच्या रसत्याच्या कडनेे 
पदपथ करने 1012351

प्रभाग क्र. ४ मध्ये कोयनानगर व सुदशवननगर 
पररसरातील रस्त्याांच ेकडनेे पेव्हर ब्लॉकचे 
फुर्टपाथ करणे. 726475

प्रभाग क्र. ४ मध्ये कु्रष्णानगर पररसरातील 
रस्त्याांच ेकडनेे पेव्हर ब्लॉकचे फुर्टपाथ करणे. 888091

प्रभाग क्र. ४ मध्ये गणगे शाळा व पोसलस 
वसाहत पररसरातील रस्त्याांच ेकडनेे पेव्हर 
ब्लॉकचे फुर्टपाथ करणे. 1153408

प्रभाग क्र. ४ मध्ये भाजीमांडई पररसरातील 
रस्त्याांच ेकडनेे पेव्हर ब्लॉकचे फुर्टपाथ करणे. 760068

प्रभाग क्र. ४ मध्ये महात्मा फुलेनगर 
पररसरातील रस्त्याांच ेकडनेे पेव्हर ब्लॉकचे 
फुर्टपाथ करणे. 586825

प्रभाग क्र. ४ मध्ये शरदनगर पररसरातील 
रस्त्याांच ेकडनेे पेव्हर ब्लॉकचे फुर्टपाथ करणे. 794883

प्रभाग क्र.१३ ननगडी गावठाण मध्ये 
ठठकठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे 366866

प्रभाग क्र.१३ ननगडी गावठाण साईनाथ नगर 
येथे पाथवेला पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



232540

प्रभाग क्र.3 मधधल श्रीदत्त हौससांग सोसायर्टी त े
सान ेचौक पयिंतच्या रस्त्याच्या कडनेे पदपथ 
करणे 999362

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल इांद्रायणी नगर 
येधथल अांतगवत पाथवेनाां पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे.



547094

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल केशवनगर  
येधथल अांतगवत पाथवेनाां पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे. 1336153

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल पार्टील नगर 
येधथल अांतगवत पाथवेनाां पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे. 1384261



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल सान ेव मोरे 
वस्ती येधथल अांतगवत पाथवेनाां पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे. 1452385

प्रभाग क्र.४ कु्रष्णानगर, पुणावनगर येथील 
आर.र्टी.ओ. ओकफस मागील अ्तगवत रस्त े
पररसरात इ्र्टरलोकक्ग पद्धतीन ेपेव्ही्ग 
ब्लोक बसववणे,फुर्टपाथ तयार करणे. 362335

प्रभाग क्र.५, धचखली गावठाांण,नेवाळे 
वस्ती,हरगुड ेवस्ती व  आल्हार्ट वस्ती भागात 
 ठठकठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



907259

प्रभाग क्र.५, भैरवनाथ नगर व बोल्हाईचा 
मळा,मधला पेठ ,वडाचा मळा येथे  
ठठकठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



974803

प्रभाग क्र.५,जाधववाडी व कुदळवाडी येथे  
ठठकठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



998414

प्रभाग क्र.५,मध्ये ठठकठठकाणी पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



467200

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ Total 19693343

पथ ब)डाांबरी रस्ते

अ प्रभागातील  रस्त्यावरील खराब झालेल्या 
भागाला खडी-मुरूम ,बी.बी.एम. करून 
हॉर्टसमक्स पध्दनतन ेडाांबरीकरण करणे. 4568550

नववन प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणानगर येधथल 
तासमहाणे वस्ती व इतर ठठकाणचे रस्त े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



2444472

नववन प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणानगर येधथल 
सहयोगनगर व इतर ठठकाणचे रस्त े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



149957

नववन प्रभाग क्र.२ र्त्रवेणानगर येधथल 
म्हेत्रवेस्ती व इतर ठठकाणचे रस्त ेहॉर्टसमक्स 
पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 2479558

प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील दगुावनगर चौक त े
र्त्रवेणीनगर चौका पयवतचा रस्ता डाांबरीकरण 
करणे. 999608

प्रभाग क्र १ तळवड ेऔद्योधगक भागातील 
रस्त ेववकससत करणे. 8493140

प्रभाग क्र ३ धचखली  औद्योधगक भागातील 
रस्त ेववकससत करणे. 16958508

प्रभाग क्र ४ कुदळवाडी,जाधववाडी भागातील 
अांतगवत रस्त ेववकससत करणे. 44487303

प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणीनगर येथील अष्र्टववनायक 
हॉ. सोसा. राम मांठदर मागव व तुळजाभवानी 
मांठदर तसेच म्हेत्रवेाडी ताम्हाणे वस्ती 
पररसरातील  रस्त ेहॉर्टसमक्स पद्ध्तीन े
डाांबरीकरण करणे. 1582144

प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणीनगर येथील गुरदत्त हॉ. 
सोसा. व बालाजी इांनग्लश स्कुलच्या 
पाठीमागील व समोरील रस्त ेहॉर्टसमक्स 
पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 2608257



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणीनगर येथील जय सशवशांकर 
हॉ. सोसा. नां १ अनजांक्ऱ्यतारा हॉ. सोसा. व 
हनुमान हॉ. सोसा. मधील रस्त ेहॉर्टसमक्स 
पद्ध्तीन ेडाांबरीकरण करणे. 2045756

प्रभाग क्र. ४ मध्ये नेवाळेवस्ती व हरगुडवेस्ती 
पररसरातील रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन े
डाांबरीकरण करणे. 2657810

प्रभाग क्र. ४ मध्ये पुणावनगर व सशवतेजनगर 
पररसरातील रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन े
डाांबरीकरण करणे. 3498410

प्रभाग क्र. ४ मध्ये सशवाजी पाकव  व नजजामाता 
पाकव  पररसरातील रस्त्याांच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन े
डाांबरीकरण करणे. 2770941

प्रभाग क्र. ५ कुदळवाडी औद्योधगक भागातील 
रस्त ेडाांबरीकरण 
करणे.



67090

प्रभाग क्र. ५ सेक्र्टर १६ व १३ मधील रस्त े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



72277

प्रभाग क्र. ९ मधील एच. डी. एफ. सी. कॉलनी, 
शाहुनगर, व इतर येथील पररसरातील रस्त्याांच े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करन.े 1316850

प्रभाग क्र. ९ सांभाजीनगर मध्ये साई मांठदर, 

सपोध्यानाजवळील रस्त्या,ल इतर पररसरातील 
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबररकरण करणे. 1414727

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल बग वस्ती व 
बागड ेवस्ती पार्टीलनगर येधथल सोसायर्टी 
रस्त्याांना हॉर्टसमक्स पध्दनतन ेडाांबरीकरण 
करणे. 2499420

प्रभाग क्र.३ धचखली येधथल औद्योधगक 
भागातील अांतगवत रस्त्याांना हॉर्टसमक्स 
पध्दनतन ेडाांबरीकरण करणे. 250214

प्रभाग क्र.३ धचखली येधथल सोसायर्टीांच्या 
अांतगवत रस्त्याांना हॉर्टसमक्स पध्दनतन े
डाांबरीकरण करणे. 3514061

प्रभाग क्र.४ मध्ये कोयनानगर व सुदशवनगर 
पररसरातील रस्त्याच ेहोर्टसमक्स पद्धतीन े
डाबरीकरण करणे. 1249485

प्रभाग क्र.४ मध्ये पोसलस वसाहत व गनगे 
शाळा पररसरातील रस्त्याच ेहोर्टसमक्स पद्धतीन े
डाबरीकरण करणे. 2810819

प्रभाग क्र.४ मध्ये महात्मा फुलेनगर 
पररसरातील रस्त्याच ेहोर्टसमक्स पद्धतीन े
डाबरीकरण करणे. 1198697

प्रभाग क्र.४ मध्ये शरदनगर पररसरातील 
रस्त्याच ेहोर्टसमक्स पद्धतीन ेडाबरीकरण करणे. 1299191

प्रभाग क्र.५,सेक्र्टर क्र.१३ व १६ मधील रस्त े
बी.बी.एम व हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण 
करणे. 2337222

पथ ब)डाांबरी रस्त ेTotal 113774467

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव

जाधववाडी व कुदळवाडी भागातील मुख्य 
रस्त्याच्या कडनेे गर्टसव 
करणे.



899332



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

नववन प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणानगर येधथल 
सांतकृपा हौससांग सोसायर्टी, अनजांक्य तारा  
हौससांग सोसायर्टी व इतर ठठकाणी स्र्टॉमव वॉर्टर 
ड्रनेेज 
करणे.



147396

नववन प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणानगर येधथल 
ससांहगड हौससांग सोसायर्टी व इतर 
ठठकठठकाणी स्र्टॉमव वॉर्टर ड्रनेेज 
करणे.



226280

नववन प्रभाग क्र.१ तळवड-ेरूपीनगर भागातील 
गावठाण, बारे्टवस्ती भागतील ९०० ककमी 
पाईपचे स्र्टॉम वॉर्टर लाईन 
करणे.



391210

प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणीनगर दत्त हॉ. सोसायर्टी व 
सहयोगनगर येथील सहयोगी हॉ. सोसायर्टी व 
इतर ठठकठठकाणी रस्त्याच्या कडनेे सट्रोमव 
वॉर्टर लाईन र्टाकणे. 622682

प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणीनगर येथील एकता हॉ. 
सोसायर्टी, म्हेत्रवेाडी आदशव हॉ. सोसा., र्त्रमुती 
हॉ. सोसा.येथे रस्त्याच्या कडनेे सट्रोमव वॉर्टर 
लाईन र्टाकणे. 1550820

प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणीनगर येथील गर्टसवची 
दरुस्ती करणे. 472092

प्रभाग क्र. २ र्त्रवेणीनगर येथील र्त्रमुती हॉ. 
सोसायर्टी व श्रीकु्रष्ण हॉ. सोसायर्टी व 
सहयोगनगर इतर ठठकठठकाणी रस्त्याच्या 
कडनेे सट्रोमव वॉर्टर लाईन र्टाकणे. 499293

प्रभाग क्र. ४ मध्ये कु्रष्णानगर व महात्मा 
फुलेनगर पररसरातील रस्त्याच ेकडनेे सरफेस 
गर्टसव करणे. 1096768

प्रभाग क्र. ४ मध्ये नेवाळेवस्ती व हरगुडवेस्ती 
पररसरातील रस्त्याच ेकडनेे सरफेस गर्टसव 
करणे. 473651

प्रभाग क्र. ४ मध्ये पुणावनगर व सशवतेजनगर 
पररसरातील रस्त्याच ेकडनेे सरफेस गर्टसव 
करणे. 1087832

प्रभाग क्र.१ तळवड ेरपीनगर भागातील रपी 
हौ सोसायर्टी १ व २ मध्ये स्ट्रॉम वॉर्टर 
लाईनस र्टाकणे. 453004

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल रामदासनगर, 

पार्टीलनगर,सोनवणे वस्ती व इतर आवश्यक 
ठठकाणी पावसाच्या पाण्याचा ननचरा होणेसाठी 
आर.सी.सी.पाईप र्टाकणे 


1327247

प्रभाग क्र.४ हरगुडवेस्ती,नेवाळेवस्ती भागात 
गर्टर करणे. 61534

प्रभाग क्र.५  जाधववाडी, कुदळवाडी भागात  
सट्रॉमव वॉर्टर लाईन 
र्टाकणे.



999201

प्रभाग क्र.५ नेवाळे मळा येथे गर्टसव 
करणे.



899278

प्रभाग क्र.५ नेवाळे वस्ती व हरगुड ेवस्ती या 
भागात  सट्रॉमव वॉर्टर लाईन 
र्टाकणे.



899283



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.५ बोल्हाई मळा व सशव रस्ता येथे 
गर्टसव 
करणे.



888476

प्रभाग क्र.५ मधील नवाळे वस्ती व हरगुड े
वस्ती या भागात गर्टसव 
करणे.



899336

प्रभाग क्र.५, सेक्र्टर क्र.१३ व१६ भागात गर्टसव 
करणे.



899369

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव Total 14794084

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग

प्रभाग क्र.४ कु्रष्णानगर येथील सशवाजी पाकव  
त ेस्पाईन रोड पावसाच्या पाण्याचा ननचरा 
होण्यासाठी जोडणारी पाईपलाईन र्टाकणे. 68061

लोकारोग्य प)नाला टे्रननांग Total 68061

स्थापत्य उद्यान

धचखली मैलाशुध्दीकरण कें द्रापासुन साईकृ्रष्ण 
उद्यान व शाहु उद्यानाला पाणीपुरवठा 
करणेकामी पाईपलाईन 
करणे.



914262

प्रभाग क्रमाांक ४८ मध्ये यमुनानगर येथील  
सद्गुरू उद्यानाच ेनुतनीकरण करणे 2635631

महात्मा फुलेनगर येथील ससद्धाथव गौतम बुद्ध 
उद्यानात स्वच््ताग्रुह बाांधणे. 376559

स्थापत्य उद्यान Total 3926452

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे

प्र. क्र.२८  मधील अजमेरा व इतर ठठकाणी 
स्थापत्य ववषयक ठठकठठकाणी ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 849954

प्र.क्र.२८.  ईमारतीची दरुस्तीची कामे करणे. 499606

प्रभाग क्र.११ यमुनानगर मधील समनाताई 
ठाकरे जलतरण तलाव परीसरात उववरीत 
आर.सी.सी.ससमा सभांत बाांधणे व जॉधगांग टॅ्रक 
करणे.



865620

प्रभाग क्र.१३ ननगडी गावठाण मध्ये स्थापत्य 
ववषयक ववववध काम े
करणे.



494701

प्रभाग क्र.३ धचखली मध्ये स्थापत्य ववषयक 
कामे करणे. 1127777

प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर  स.ेनां.२० प्लॉर्ट नां ५  
आर.सी.सी ससमा सभांत बाांधणे व जॉधगांग टॅ्रक 
तयार करणे. 976149

प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर  स.ेनां.२० प्लॉर्ट नां ८  
आर.सी.सी ससमा सभांत बाांधणे व जॉधगांग टॅ्रक 
तयार करणे. 973160

प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर धचखली डडस्ट्रीक सेंर्टर 
( सी.डी.सी) मधील प्लॉर्ट नां १ मध्ये स्कें र्टीांग 
ग्राउांड करणे 929908

प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर धचखली डडस्ट्रीक सेंर्टर 
( सी.डी.सी) मधील प्लॉर्ट नां १ साठी त े
आर.सी.सी.उववरीत ससमा सभांत बाांधणे मध्ये 
प्रोफ्लेक्स शडे करणे व स्कें र्टीांग ग्राउांड करणे 895732



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर स ेनां.१८प्लॉर्ट नां १६ 
येथील स्वामी वववेकानांद क्र डा सांकुलाच ेससमा 
सभांतीची उांची वाढववणे व उववरीत  आर.सी.सी 
ससमासभांत करणे व  अनुषांगीक  करणे. 599079

प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर स.ेनां.१८,प्लॉर्ट नां १ 
साठी आर.सी.सी ससमा सभांत बाांधणे व जॉधगांग 
टॅ्रक तयार करणे. 828424

प्रभाग क्र.5 नेवाळे वस्ती व हरगुड ेवस्ती 
मध्ये स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



300003

प्रभाग क्रां . १ तळवड ेगाांवठाण व 
रूपीनगरमधील म.न.पा. शाळाांमधील उववररत 
स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 635481

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे Total 9975594

फ मुख्यालय Total 179584800

ब प्रभाग ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल

 प्रभाग क्रां . २१(वाडव क्रां .६३ त े६७)मध्ये 
अनतक्रमणे काढण्यासाठी जेसीबी ,डांपर के्रन 
पुरववणे


539597

 ब प्रभागात ववववध ठठकाणी मांडप व्यवस्थेची 
कामे करणे. 



500000

) प्रभाग क्रां .१९ मधील म.न.पा ईमारत,फुर्टपाथ 
गर्टसव ई दरुूस्ती करणे. 468541

धचांचवड प्र.क्र. २४ मधील मनपा इमारती, 
फुर्टपाथ, गर्टसव, स्ट्रॉमव वॉर्टर इ. ची 
स्थापत्यववषयक दरुस्ती व देखभालीची काम े
करणे. 



209590

धचांचवड प्रभाग क्र. 22  मध्ये स्थापत्य 
ववषयक देखभाली व सुधारणाांची कामे 
करणे.



482034

धचांचवड प्रभाग क्र. 22 येथे महासाध ुमोरया 
गोसावी याांच ेसांजीवन समाधी महोत्सवासाठी 
सन 2013-14 साठी मांडप व्यवस्था 
करणे.



493642

वपपरर  र्ब ब्लोक ११ १२ मधे इमारत बाधणे. 100356

वपपरी नगर येथे समाज  मठदर  बाध्णे. 58173

प्र क्र ४३ वप ांपरी नगर येथे स्थापत्य ववषयक  
देखभाल दरुस्ती  व सुधारणा कामे करणे. 489946

प्र.क्र. २० धचांचवडनेगर मध्ये स्थापत्य ववषयक 
ककरकोळ दरुस्तीची काम ेकरणे. 



497531

प्र.क्र.२०(वॉडव क्र.६१) धचांचवडनेगर मध्ये 
स्थापत्य ववषयक ककरकोळ दरुूस्ती 
करणे


109904

प्र.क्रां . २१ दळवीनगर येथे स्थापत्य ववषयक 
ककरकोळ दरुस्तीची काम ेकरणे 530866



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ४० खराळवाडी मधील बालभवन 
इमारतीांची स्थापत्य ववषयक सुधारणाांची व 
दरुस्तीची काम ेकरणे.       (जुना 
प्र.क्र.३३)



86229

प्रभाग क्र.२० (वाडव क्रां . ६०) धचांचवडनेगर मध्ये 
स्थापत्य ववषयक ककरकोळ दरुूस्तीची काम े 
करणे


506573

प्रभाग क्र.39  (जुना वॉ.क्र.32)सांत तुकारामनगर 
मधील अमर स्रूती मॅदान व परीसरातील 
फुर्टपाथ व पाथवेंची दरुूस्तीची कामे 
करणे.



464012

प्रभाग क्र.41(जुना वॉ.क्र.34) मध्य़ फुर्टपाथ 
दरुस्तीची काम े
करणे.



507544

प्रभाग क्र.४० खराळवाडी येथील कामगारनगर 
मधील गणपती मांदीर पररसरात स्थापत्य 
ववषयक सुधारणाांची व दरुस्तीची कामे 
करणे.(जुना प्र.क्र.३३) 



155594

प्रभाग क्र.४० खराळवाडी येथे ठठक – ठठकाणी 
माठहतीदशवक फलक, रस्त्यासाठी थमोप्लास्र्ट 
पेंर्ट मारणे,खचु्याव बसववणे इ. स्थापत्य ववषयक 
करणे.(जुना प्र.क्र.३३ 
)

87929

प्रभाग क्र.४१ गाांधीनगर येथील पार्टील 
हॉनस्पर्टल पररसरात स्थापत्य ववषयक 
सुधारणाांची व दरुस्तीची काम ेकरणे.(जुना 
प्र.क्र.३३) 



595755

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र ५६) ककवळे 
ववकासनगरमध्ये स्थापत्यववशयक काम ेकरणे 276076

वाडव.क्र.१९ मधील अनतम देयके व भाववाढ 
र्बल अदा करणे 128810

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल Total 7288702

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण अ 33

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण Total 33

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्ते

धच ांचवड प्र.क्र. २४ मध्ये ठठकठठकाणी 
रस्त्यावरील टे्रचेंस, क्रॉसकर्ट, खड्ड ेइ. खडीमुरम 
व बी.बी.एम. पद्धतीन ेबुजववणे. 



494925

धचांचवड प्रभाग क्र. 22 मध्ये ठठकठठकाणी 
रस्त्यावरील ट्रेंचसे ,क्रॉसकर्ट, खड्ड ेइ. खडी 
मुरम व बी बी एम पध्दतीन े
बुजववणे.



482319



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.१९ (वा.क्र.५९ ) वाल्हेकरवाडीमधील 
वाल्हेकरवाडी त ेरावेत रस्त्यापासुन पपीग 
स्रे्टशनपयवतचा रस्ता खडीमुरमाचा करणे 91981

प्रभाग क्र.41 (जुना वॉ.क्र.34)गाांधीनगर येथील 
रस्त्यावरील टे्र्चसे दरुूस्तीची कामे  करणे 
.

193017

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्त ेTotal 1262242

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ

 प्रभाग क्रां .२०(वॉडव क्र.६१) धचांचवडनेगर मध्ये 
ठठकठठकाणी पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे


502674

धचांचवड प्र.क्र. २४ मध्ये रस्त्याच ेकडनेे 
पावसाळी गर्टर करणे व इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक 
बसववणे 


438

वप ांपरीनगर प्र.क्र.६८ मध्ये फुर्टपाथ व पाथवेवर 
इांर्टर पेीव्हग पेव्हर ब्लॉक ,स्र्टॉमव वॉर्टर गर्टर 
करणे. व इतर स्थापत्य ववषयक कामे करणे.- 786973

प्र.क्र.२७ मोरवाडी येथे ववववध ठठकाणी पेव्हांग 
ब्लॉक व इतर स्थापत्य ववषयक कामे करणे. 387505

प्रभाग क्र. ४० खराळवाडी येथील बालभवन 
परीसरात फुर्टपाथ दरुस्त करणे व स्थापत्य 
ववषयक सुधारणाांची व दरुस्तीची कामे करणे . 

(जुना प्र.क्र.३३ 
)

170507

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र - ५६) ककवळे 
ववकासनगर भागात पेनव्व्ह्ग ब्लाक बसववणे 332486

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र - ५७) ककवळे येथे  
पेनव्व्ह्ग ब्लाकची दरुस्ती करणे व बसववणे 328696

प्रभाग क्रां . २४ (वाडव क्रां . ६७) मध्ये 
आवश्कतेप्रमाणे पावसाळी गर्टर करणे व 
इांर्टरलॉक ांग ब्लॉक बसववणे 150912

प्रेमलोक पाकव  येथील फुर्टपाथ करणे 699987

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ Total 3360178

पथ ड)डाांबरी रस्त े(ककरकोळ दरुूस्ती 
व देखभाल)

प्र.क्रां .  ४१ गाांधीनगर मधील भागवतगीता मांदीर 
व कमवयोग हौ.सो. परीसरात रस्त्याच ेसाईड 
पट्टी व ट्रेंचसेच ेखडीकरण व डाांबरीकरण 
करणे.(जुना प्र.क्र.३३) 



174382

प्र.क्रां . ४० खराळवाडी महाजन हॉनस्पर्टल व 
कामगारनगर मधील रस्त्याच ेसाईड पट्टी व 
ट्रेंचसेचे खडीकरण व डाांबरीकरण करणे.(जुना 
प्र.क्र.३३) 



518613

पथ ड)डाांबरी रस्त े(ककरकोळ दरुूस्ती 
व देखभाल) Total 692995

पथ ब)डाांबरी रस्ते
धच ांचवड प्रभाग क्र.२७ मध्ये ठठकठठकाणी 
रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 2811927

प्रभाग क्र. २० धचांचवडनेगर मुांजोबा वसाहत 
पररसरातील रस्त ेखडीमुरमाच े
करणे


496692



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. २० रेल ववहार पररसरातील रस्त े
बी.बी.एम. करणे. 



482223

पथ ब)डाांबरी रस्त ेTotal 3790842

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव

प्रभाग क्र. ४२ वप ांपरीनगर बी. ब्लॉक ववववध 
ठठकाणी स्र्टॉम वॉर्टर गर्टर व पेनव्हांग ब्लॉक 
कामे करणे. 



490488

प्रभाग क्र.५२  (वॉडव क्र. ५८)  पुनावळे  येथे 
ठठकठठकाणी  गर्टसव व इतर काम ेकरणे 54561

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव Total 545049

लोकारोग्य ड)नाला टे्रननांग

 प्रभाग क्रां . २३(वाडव क्रां .६५)केशवनगर मध्ये 
नाल्याांची दरुस्ती 
करणे.



526227

धचांचवड SKF त ेप्रेक्षागहृापयिंतच्या नाल्याची 
सुधारणाांची काम ेकरणे व स्थापत्यववषयक 
अनुषांधगक काम े
करणे.



999389

लोकारोग्य ड)नाला टे्रननांग Total 1525616

वॉडवस्तरीय योजना अांतगवत कामे

धचांचवड प्रभाग क्र. 22 मध्ये ववववध 
वाडवस्तरीय काम े
करणे.



270709

धचांचवड प्रभाग क्र.25 मध्ये ववववध वाडवस्तरीय 
कामे 
करणे.



250444

धचांचवड प्रभाग क्र.२१ मध्ये ववववध वाडवस्तरीय 
कामे करणे. 270568

वॉडवस्तरीय योजना अांतगवत काम े
Total 791721

स्थापत्य उद्यान
सांत सावतामाळी उद्यान सांत तुकारामनगर 
येथील उद्यानाच ेनूतनीकरण करणे. 499085

स्थापत्य उद्यान Total 499085

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे

धचांचवड प्र.क्र. २४ रामकृष्ण मोरे नार्टयगहृाची 
देखभाल दरुस्ती व सुधारणाांची कामे करणे. 



388925

धचांचवड प्रभाग क्र. 23 मध्ये ठठकठठकाणी 
रस्त्यावरील ट्रेंचसे ,क्रॉसकर्ट, खड्ड ेइ. खडी 
मुरम व बी बी एम पध्दतीन े
बुजववणे.



49485

प्रभाग क्र २० मधील प्रभागातील कामाची 
अांनतम देयेके व भाव वाध देयेके अदा करणे. 618927

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे Total 1057337

ब प्रभाग Total 20813800

ब मुख्यालय इमारत योजना
धच्चवड  वा.क्र.६७ येथे सुदशवन हेल्थ क्लब 
चा पठहल मजला वाढववन.े 833432

नववन ब प्रभाग कायावलयासाठी 
स्थापत्यववषयक देखभाल दरुस्ती व 
सुधारणाांची काम ेकरणे. 



636612



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वप ांपरी येथे ठहांद ूस्मशानभुमीच ेनुतणीकरण 
करणे 1995718

प्र. क्र 27 मोरवाडी मधील आय र्टी आय व 
इतर इमारती मध्ये दरुूस्ती देखभालीची व 
सुधारणाांची काम ेकरणे. 1455951

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र५६) ककवळे येथे आरक्षण 
क्र-४/१०३ (सासलड वेस्र्ट ट्रीर्ट) ला व इतर 
ताब्यात येणायाव आरक्षणाना ससमासभत बाण्धणे 3277524

प्रभाग क्रां . २१ त े२४ (वाडव क्रां . ६३ त े६७) 

मधअये ववववध ईमारतीांची स्थापत्य सुधारणा 
ववषयक काम ेकरणे. 59014

प्रभाग क्रां . २४ (वाडव क्रां . ६७) ब प्रभाग 
कायावलयाची दरुस्ती व देखभाल व सुधारणाांची 
कामे करणे 185200

इमारत योजना Total 8443451

इमारत व साांस्कृनतक कें द्र

  प्रभाग क्रां . २३(वाडव क्रां .६५)केशवनगर मध्ये 
ववववध इमारत ववशयी काम े
करणे.



108512

चीांचवड काकडे पाकव  मधील व्यायमशाळेचा 
वीस्तार करणे. 375392

प्र.क्रां . ३१ मधील नजजाऊ साांस्कृनतक कें द्राची 
सुधारणा ववषयक काम ेकरणे 


59766

प्र.क्रां . ३१ मधील मनपा इमापतीांची सुधारणा 
ववषयक काम ेकरणे ( नववन प्रभाग क्र, 39 

)

1701591

प्रभाग क्रां . २१ त े२४ (वा.क्रां . ६३ त े६७) धचांचवड 
मधील मनपाच्या ताब्यात आलेल्या 
आरक्षणाांसाठी ससमासभांत बाांधणे व स्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे 3498516

प्रभाग क्रां . २४ (वाडव क्रां . ६७) प्रा.रामकृष्ण मोरे 
सभागहृाची देखभाल व दरुस्तीची कामे करणे 1347143

इमारत व साांस्कृनतक कें द्र Total 7090920

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल
कमला नेहरू शाळेमधील इमारतीची दरुूस्ती 
स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे. 929137

करसांकलन ववभागातील फननवचर व देखभाल 
दरुूस्ती ववषयक काम ेकरणे. 266330

धचांचवड प्रभाग क्र. 22  मध्ये ररट्रोररफ्लेक्र्टीव 
फलक, माठहतीदशवक फलक लावणे, थमोप्लास्र्ट 
पटे्ट मारणे व इ रोड फननवचरची कामे 
करणे.



556074

धचांचवड प्रभाग क्र. 23 केशवनगर मध्ये 
भीमनगर,लोंढेनगर भागात  स्थापत्य ववषयक 
 काम े
करणे.



499237

रे्टल्को रस्त्याची देखभाल दरुूस्ती करणे. 99853



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर पुतळ्याच्या 
चोथयावची दरुस्ती करणे व र्गसफेठद 
करणे.





















ण










189368

थेरगाव प्रभाग क्र. ५० मध्ये दगडु पार्टीलनगर, 

सांचतेी शाळा पररसर, दत्तनगर, मोरेश्वर 
कॉलनी, श्रसमक कॉलनी, भागात 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 1200000

वपपरी नगर ,अजमेरा मोरवाडड भागात ववववध 
कायवक्रमासाठठ मडप व्यवस्था करणे. 881390

वपपरी भाजी मड इ दरुस्ती  ववशयक काम े
करणे 46030

प्र.क्र.२७ जुना ३५ ताब्यात असलेल्या आरक्षक्षत 
भागाांना तारकुां पन 
करणे.



1499915

प्र.क्र.२७ मोरवाडी थे वाहतुक ववषयक काम ेव 
रस्त्याच ेकडनेे रेसलांग करणे. 1139509

प्र.क्र.६९ येधथल र्ब ब्लॉकचे पररसरनतल व 
एतर शोचलाय मुतायाव आणण कचराकुां ड्या 
याांची स्थापत्या ववशयाक दरुनस्त करन.े 510440

प्रभाग क्र. ४० खराळवाडी मधील मनपा 
इमारतीांची स्थापत्य ववषयक सुधारणाांची व 
दरुस्तीची काम ेकरणे.       (जुना 
प्र.क्र.३३)



599997

प्रभाग क्र.२७ मधील मोरवाडी. इमारती ची 
स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



1624944

प्रभाग क्र.२७ मध्ये स्थापत्य ववषयक 
ककरकोळ दरुूस्ती व देखभालीची कामे 
करणे.



515844

प्रभाग क्र.४० खराळवाडी येथील पोदार शाळा 
पररसरात स्थापत्य ववषयक सुधारणाांची व 
दरुस्तीची काम ेकरणे.(जुना प्र.क्र.३३) 



431501

प्रभाग क्र.४१ गाांधीनगर  येथील मनज्जद 
पररसरात स्थापत्य ववषयक सुधारणाांची व 
दरुस्तीची काम े
करणे.



494216



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.४१ गाांधीनगर येथील भागवतगीता 
मांदीर पररसरात स्थापत्य ववषयक सुधारणाांची 
व दरुस्तीची काम ेकरणे.(जुना प्र.क्र.३३) 



499907

प्रभाग क्र.४२ (जुना६८, ६९) मध्ये स्थापत्य 
ववषयक ककरकोळ दरुूस्ती व देखभालीची काम े
करणे.



432711

बी ब्लॉक १ त े१६ पररसरातील स्थापत्य 
ववषयक दरुूस्ती व देखभाल करणे. ( प्र.क्र.४२) 464522

भाजी मांडई पररसरात स्थापत्य ववषयक काम े
करणे.



324923

वॉडव क्र.२९, ३५, ६८, ६९, ७०, ७१ मध्ये FRP 

स्वच्छतागहृ बसववणे.  वॉडव क्र.२७, ४२, ४३, ४४) 359536

वॉडव क्र.४३ (जुना क्र.६९) बी ब्लॉक १७ त े३२ 
पररसरातील स्थापत्य ववषयक दरुूस्ती व 
देखभाल 
करणे.



856825

वॉडव क्र.७० (नवीन ४३) मध्ये स्थापत्य ववषयक 
ककरकोळ दरुूस्ती व देखभालीची कामे 
करणे.



34287

वॉडव क्रां  ५९ मध्ये स्थलदशवक, 

ठदशादशवक,माठहतीफलक बसववणे व 
रोडफननवचर 
करणे


59366

ककरकोळ दरुूस्ती व देखभाल Total 14515862

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण

  प्रभाग क्रां . २२ त े२३(वाडव क्रां .६४ व 
६५)धचांचवड मधील शाळा इमारतीांची देखभाल 
व दरुस्तीची काम े
करणे.



378824

खराळवाडीमधील मनपाच ेशाळेच ेमैदानात 
पेनव्हांग ब्लॉक बसववणे व इतर स्थापत्य 
ववषयक काम ेकरणे. 90326

धचांचवड येथील वॉ.क्र.65 मध्ये केशनवनगर 
शाळेमागे क्र डाांगण ववकससत करणे व 
ससमासभांत बाांधणे. 2

धचांचवड वॉडव क्र.६५ केशवनगर येथे शाळेच े
ववस्तारीकरण करणे ,हॉल बाांधणे व अनुषांधगक 
कामे करणे. 136134

वपपरी नगर येथील कमला नेहर शाळा 
इमारतीची रग सफेदी व स्थापत्य ववशयक 
कामे करणे. 178879

पुनावळे येथील शाळा इमारतीचा ववस्तार करणे. 626345

प्र.क्र. ५२ पुनावळे, माळवाडी व ताथवड ेयेथील 
शाळा इमारतीांची दरुूस्ता व देखभालीची काम े
कऱणे 1288909



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.४० खराळवाडी मधील मनपाच ेउदूव 
शाळा इमारतीस ससमासभांत करणे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे.(जुना 
प्र.क्र.३३)



359189

ब प्रभागातील शाळेसाठी व इतर आरक्षणाच्या 
र्टी.डी.आर.च ेमोबदल्यात ताब्यात आलेल्या 
जागेची सुधारणा करणे व ससमासभांत 
बाांधणे.



119325

मोरवाडी  मधील औद्योधगक प्रसशक्षण 
कें द्रामध्ये र्टनवर टे्रडकररता शॉप तयार करणे 
तसेच इलेकेट्रॉननक ववभागात अांतगवत बदल/ 

सजावर्ट करणे. 791663

प अांदाजपत्रक प्राथसमक व दु् यम 
सशक्षण Total 3969596

प अांदाजपत्रक 
रग्णालये,प्रसुतीगहेृ,औषधालये

 प्रभाग क्रां . २३(वाडव क्रां .६६) केशवनगर मध्ये 
तालेरा रग्णालयाची देखभाल व दरुस्ती व 
सुधारणाांची काम े
करणे.



55146

धचांचवड येथील आरक्षण क्र.२२७,सस.स.नां.९६५ 
येथे तालेरा रग्णालयाच ेववस्तारीकरण करणे. 6871810

वॉडव क्र.७० नजजामाता हॉनस्पर्टल देखभाल व 
दरुस्ती काम ेकरणे.- 417422

प अांदाजपत्रक 
रग्णालये,प्रसुतीगहेृ,औषधालये Total 7344378

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या

धचांचवड प्रभाग क्र.२२ व २३ मध्ये नव्यान े
मुता-या बाांधणे व सांडास ब्लॉक मुता-याांची 
देखभाल दरुस्तीची काम ेकरणे 578434

वाडव ६२ मध्ये आरोग्य कमवचा-यासाठी कोठी 
बाांधणे


1398389

प अांदाजपत्रक सांडास मुता-या Total 1976823

प अांदाजपत्रक स्मशानभूमी

ताथवड ेयेथील स्मशानभुमीसाठी स्थापत्य 
ववषयक सुधारणा व दरुूस्ती काम ेकरणे. 



654983

प्र. क्र. ५२ पुनावळे येथे  स्मशानभूमी जवळ 
सांरक्षण सभांत बाांधणे. 617124

प्रभाग क्रां . २३(वाडव क्रां .६५) केशवनगर मधील 
स्मशानभुमी आरक्षण क्रां . २२९ ववकससत 
करणे


5757364.6

वाल्हेकरवाडी येथील स्मशानभूमीची व 
पररसरातील स्थापत्यववषयक अनुषांधगक काम े
करणे


1167481

वॉडव क्र.32 वाल्हेकरवाडी येथे स्मशानभुमी व 
घार्ट बाांधणे.(नववन 59) 1075822

वॉडव क्र.४२ (जुना क्र.६८) मधील स्मशान 
भुमीच ेसुशोसभकरण 
करणे.



468305



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प अांदाजपत्रक स्मशानभूमी Total 9741079.6

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्ते

धच ांचवड प्रभाग क्र. 22 मध्ये ठठकठठकाणी 
रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



7991431

धचांचवड प्रभाग क्र. 22 मध्ये ठठकठठकाणी 
रां ठदकरण झालेल्या व मनपाच ेताब्यात 
आलेल्या रस्त्याांच ेखडी मुरम व बी बी एम 
करणे तसेच रस्त्यावरील ट्रेंचसे ,क्रॉसकर्ट, खड्ड े
इ. खडी मुरम व बी बी एम पध्दतीन े
बुजववणे.



2054844

धचांचवड प्रभाग क्र. 22 मध्ये स्ट्रॉमव वॉर्टर गर्टर 
करणे व पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व फुर्टपाथ 
करणे


2013218

धचांचवड प्रभाग क्र. 23 मध्ये ठठकठठकाणी 
रां ठदकरण झालेल्या व मनपाच ेताब्यात 
आलेल्या रस्त्याांच ेखडी मुरम व बी बी एम 
करणे तसेच रस्त्यावरील ट्रेंचसे ,क्रॉसकर्ट, खड्ड े
इ. खडी मुरम व बी बी एम पध्दतीन े
बुजववणे.



2281576

धचांचवड प्रभाग क्र. २४ मध्ये ठठकठठकाणी 
रां दीकरण झालेल्या व मनपाच ेताब्यात 
आलेल्या रस्त्याांच ेखडीमुरम व बी.बी.एम. 

कऱणे तसेच रस्त्यावरील टे्रचेंस, क्रॉसकर्ट खड्ड े
इ. खडीमुरम व बी.बी.एम. पद्धतीन ेबुजववणे. 



583724

धचांचवड वाडव क्रां . ६५ मध्ये मनपा चे ताब्यात 
आलेल्या व नदीकाठच्या डी.पी.रस्त्याांच ेखडी 
मुरम व बी बी एम करणे. 3336261

प्र. क्र.५२  (वॉडव क्र. ५८) पुनावळे  गावातील  
रस्त ेखडीमुरूम करून बी.बी.एम. पध्दतीन े 
डाांबरीकरण करणे 271056

प्र. क्र.५२  (वॉडव क्र. ५८) पुनावळे माळवाडी 
येथील रस्त ेखडीमुरूम करून बी.बी.एम. 

पध्दतीन े डाांबरीकरण करणे 306112

प्र.क्र. ५२ ताथवड ेयेथील ठठकठठकाणचे रस्त े 
खडीमुरूमाचकेरून बी.बी.एम. पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे 3599956

प्र.क्र. ५२ पुनावळे येथील ठठकठठकाणचे रस्त े
खडीमुरूमाच ेकरून बी.बी.एम. पध्दतीन े
डाांबरीकरण 1204535

प्र.क्र. ५२ पुनावळे येथील मुख्य रस्त्याच े
रूां दीकरम करणे 1899919

प्र.क्र.५२ ताथवड ेनव्यान ेताब्यात आलेले रस्त े
खडीमुरूमाच ेकरणे. 1732931

प्र.क्र.५२ ताथवड ेयेथील ननांबाळकर कायावलय 
माधगल रस्त ेखडीमुरूमाच ेकरणे. 324162

प्रभाग क्र.१९ (वा.क्र ५८) रावेतमधील रस्त े
खडीमुरमाच ेकरणे. 429181

प्रभाग क्र.१९ (वा.क्र ५९ ) वाल्हेकरवाडीमधील 
वववेकानद कालनीमधील रस्त ेखडीमुरम व 
बी.बी.एम करणे 1349991



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.१९ (वा.क्र.५९) वाल्हेकरवाडी मधील 
भोडवेनगर परीसरातील रस्त ेखडीमुरम व 
बी.बी.एम करणे 35206

प्रभाग क्र.२० धचांचवडनेगर परीसरातील रस्त े
बी.बी.एम. पध्दतीन ेकरणे. 1373445

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५६) ककवळे ववकासनगर 
मधील नव्यान ेताब्यात आलेले रस्त ेखडी 
मुरमाच े व बी बी एम पदधतीन ेकरणे 45785

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५६) ककवळे साईनगर 
परीसरातील रस्त ेबी बी एम पदधतीने करणे 23681

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५७) ककवळे  मधील 
नव्याने ताब्यात आलेले रस्त ेखडी मुरमाच े
करणे 53366

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५७) ककवळे 
आराखड्यातील रस्त ेखडी मुरमाच ेकरणे 253820

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५७) ककवळे मामुडी येथे 
डी पी रस्त ेववकससत करणे 10451712

प्रभाग क्रां . २१ त े२४ (वा.क्रां . ६३ त े६७) धचांचवड 
मधील र्टी डी आर च्या बदल्यात मनपाच्या 
ताब्यात आलेल्या रस्त्याच ेखडीमुरम व 
बीबीएम करणे 1691990

प्रभाग क्रां . २३(वाडव क्रां .६५) केशव नगर मधील 
ताब्यात आलेले रस्त ेखडीमुरम व बीबीएम 
करणे.



60037

प्रभाग क्रां . २३(वाडव क्रां .६६)केशव नगर मधील 
मनपाच्या ताब्यात आलेले रस्त ेखडीमुरम व 
बीबीएम 
करणे.



25000

ब प्रभागातील र्टी.डी.आर. च ेमोबदल्यात 
ताब्यात आलेल्या जागे मध्ये रस्ता 
करणे.



200000

वॉडव क्र ५८ रावेत पुनावळे येथे डी. पी. रस्त े
ववकससत करणे. 2606670

वॉडव क्र. ५८ रावेत एम.आय.डी.सी.रस्त ेत ेऔांध 
रावेत रस्त्या पयिंतचा २४.०० मी.डी.पी. रस्ता 
ववकसीत 
करणे.



207298

वॉडव क्र. ५८ रावेत म्हस्के वस्ती मधील रस्त े
खडी मुरूमाच े
करणे.



26227

वॉडव क्र. ५८ रावेत येथाल सेक्र्टर क्र. २९ मधील 
व इतर पररसरानतल रस्त ेववकसीत 
करणे.



82855

वॉडव क्र.३५  वप ांपरी धचांचवड महानगरपासलका 
ववकास आराखड्यात  वप ांपरी ओव्हर र्ब्रज  
रेल्वेलाईनबाजुन े12 मी.रां दीचा रस्ता करणे.- 1794275

पथ अ)खडी मुरूमाच ेरस्त ेTotal 48310264

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ

उद्योगनगर येथे फुर्टपाथ 
करणे


262122



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

धचांचवड प्रभाग क्र. 23 मध्ये स्ट्रॉमव वॉर्टर गर्टर 
करणे व पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व फुर्टपाथ 
करणे


1563349

ताथवड ेअांतगवत पाथवेसाठी पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे. 697646

दळवीनगर येथे फुर्टपाथ करणे 699929

पाांढरकर चाळ येथील ब्लॉक काढुन क्रॉके्रर्ट 
करणे


966812

प्र.क्र. ५२ ताथवड ेमध्ये गर्टर करणे व पेनव्हांग 
ब्लॉक बसववणे. 981119

प्र.क्र. ५२ ताथवड ेयेथे स्ट्रॉम वॉर्टर गर्टर करणे 
व पेनव्हांग ब्लॉक बसववणे 1329456

प्र.क्र. ५२ पुनावळे मध्ये गर्टर करणे व पेनव्हांग 
ब्लॉक बसववणे. 1033697

प्र.क्र.५२ ताथवड ेयेथील ननांबाळकर कायावलय 
मागील पररसरात पेनव्हांग ब्लॉक बसववणे 200487

प्रभाग क्र. 49 मधील पवारनगर थेरगाव 
पररसरातील पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे व इतर 
स्थापत्यववषयक काम ेकरणे. 449372

प्रभाग क्र. ४० खराळवाडी येथे ठठक – ठठकाणी 
इांर्टरलॉक ांग पेनव्हांग ब्लॉक बसववणे व 
स्थापत्य ववषयक सुधारणाांची व दरुस्तीची 
कामे करणे .            (जुना प्र.क्र.३३ 
)

83618

प्रभाग क्र. ४१ गाांधीनगर येथे ठठक – ठठकाणी 
इांर्टरलॉक ांग पेनव्हांग ब्लॉक बसववणे व 
स्थापत्य ववषयक सुधारणाांची व दरुस्तीची 
कामे करणे .            (जुना प्र.क्र.३३ 
)

545845

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र - ५७) ककवळे येथे 
ठठकठीकाणी पेनव्व्ह्ग ब्लाक बसववणे 2285598

प्रभाग क्रां . २१ (वाडव क्रां . ६३) दळवीनगर मध्ये 
स्ट्रॉम वॉर्टर गर्टर करणे व पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे 696290

प्रभाग क्रां . २१ दळवी नगर येथे इांर्टरलॉक ांग 
ब्लॉक बसववणे 909833

प्रभाग क्रां . २२(वाडव क्रां .६४);धचांचवड गावठाण 
मध्ये स्ट्रॉमव वॉर्टर गर्टर करणे व पेव्हीांग 
ब्लॉक 
बसववणे


59468

प्रभाग क्रां . २३(वाडव क्रां .६५) केशवनगर मध्ये 
स्ट्रॉमव वॉर्टर गर्टर करणे व पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे


45368

प्रभाग क्रां . २४(वाडव क्रां . ६७)प्रा.रामकृष्ण मोरे 
नाट्यगहृ प्रभागातील भागामध्ये स्ट्रॉमव वॉर्टर 
गर्टर व पेव्हीांग ब्लॉक बसववणे. 62228

प्रभाग. क्र.१९  (वा.क्र. ५८)रावेत सेक्र्टर क्र. २९ 
मध्ये ठठकठठकाणी पेनव्हांग ब्लॉक 
बसववणे


911231



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग. क्र.२०(वॉडव क्र.६१) धचांचवडनेगर  मध्ये 
ठठकठठकाणी पेनव्हांग ब्लॉक बसववणे 1199992

वॉडव क्रां  ५९ मध्ये गुरूद्वारा पररसरातील 
अांतगवत रस्त्याच ेकडनेे पेनव्हग ब्लॉक 
बसववणे


93867

पथ क)दगडी फरशी व फुर्टपाथ Total 15077327

पथ ड)डाांबरी रस्त े(ककरकोळ दरुूस्ती 
व देखभाल)

 धचांचवड चापेकर चौक येथे स्थापत्य ववषयक 
कामे करणे. 758948

धचांचवड प्र.क्र. २४ मध्ये ठठकठठकाणी रस्त्याांच े
हॉर्टसमक्स पद्धतीन ेडाांबरीकरण करणे. 



2918075

प्र.क्र.२०(वॉडव ६१) धचांचवडनेगर मध्ये 
ठठकठठकाणी डाांबरीकरण करणे. 679570

ब प्रभागातील रे्टसलफोन व एमएसईबी खत्याने 
खोदाई केलेल्या ट्रेंचसेची दरुूस्ती 
करणे




600560

पथ ड)डाांबरी रस्त े(ककरकोळ दरुूस्ती 
व देखभाल) Total 4957153

पथ ब)डाांबरी रस्ते

  प्रभाग क्रां . २३(वाडव क्रां .६५) केशवनगर मधील 
उववरीत रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण 
करणे.



575182

  प्रभाग क्रां . २३(वाडव क्रां .६६) केशवनगर मधील 
उववरीत रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण 
करणे.



588949

धचांचवड प्रभाग क्र. 23 मध्ये ठठकठठकाणी 
रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 8039908

थेरगाव प्रभाग क्र.५१ मध्ये बी.बी.एम. झालेले 
रस्त ेडाांबरीकरण करणे. 1509803

वप ांपरी धचांचवड महानगरपासलका ववकास 
आराखड्यात धचांचवड कडून वप ांपरी ओव्हर 
र्ब्रज पयिंत 12 मी.रां दीचा रस्ता डाांबरीकरण 
करणे 1550017

प्र क्र ४२ वप ांपरी नगर येथे मेन बजार मुख्य 
रस्त्याच ेडाांबरीकरण करणे. 2999703

प्र. क्र.५२  (वॉडव क्र. ५८) पुनावळे येथील रस्त े
खडीमुरूम करून बी.बी.एम. पध्दतीन े 
डाांबरीकरण करणे 221588

प्र. क्र.५२  (वॉडव क्र. ५८)पुनावळे  येथील मुख्य 
रस्त्याच े व अांतगवत रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स 
पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे 50622

प्र.क्र १९ (वॉ.क५८) रावेत मधील रस्त े
बी.बी.एम पद्ध्तीन ेडाबरीकरण करणे 131375

प्र.क्र. ५२ ताथवड ेयेथील  राठहलेले रस्त े
हॉर्टसमक्स  पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे 2499965

प्र.क्र. ५२ पुनावळे  येथील  राठहलेले रस्त े
हॉर्टसमक्स  पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे 2500000

प्र.क्र.२७ जुना ३५  पररसरातील रस्त े
डाांबरीकरण करणे. 4188591

प्र.क्र.२८ जुना वॉडव क्र.२९ मध्ये F II रस्त्याच े
डाांबरीकरण करणे. 2444830



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र.५२ (वॉडव क्र.५८) पुनावळे कारे्ट वस्तीकड े
जाणारा मुख्य रस्ता व अांतगवत रस्त्याच े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे 3368777

प्र.क्र.५२ (वॉडव क्र.५८) पुनावळे येथील मुख्य 
रस्त्याच ेव अांतगवत रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स 
पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे 1737093

प्र.क्र.५२ ताथवड ेइांठदरा कॉलेज कडे जाणा-या  
रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण कऱणे 386397

प्र.क्र.५२ ताथवड ेगायरानकडचे्या  रस्त्याच े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण कऱणे 217627

प्र.क्र.५२ ताथवड ेजीवननगर मधील रस्त्याच े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण कऱणे 263050

प्र.क्र.५२ ताथवड ेयेथील ननांबाळकर कायावलय 
मागील रस्त ेबी.बी.एम. पध्दतीन ेडाांबरीकरण 
करणे 300000

प्र.क्र.५२ ताथवड ेयेथील रस्त्याच ेबी.बी.एम. 

पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे 65030

प्र.क्र.५२ ताथवड ेलोंढेवस्ती मधील रस्त्याच े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण कऱणे 126030

प्रभाग .क्र.१९ (वाडव क्रां .५९) वाल्हेकरवाडी मधील 
पररसरातील रस्त ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण   करणे  

45045

प्रभाग .क्र.१९ (वाडव क्रां .५९) वाल्हेकरवाडी मधील 
सायली कॉम्प्लेक्स पररसरातील रस्त े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण   करणे  


44027

प्रभाग .क्र.२० (वा.क्रां .६०) धचांचवडनेगर 
पररसरातील रस्त ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण करणे 669297

प्रभाग .क्र.२० (वा.क्रां .६०) धचांचवडनेगर 
सशवनगरी, बळवांत नगर पररसरातील रस्त े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे 540215

प्रभाग क्र १९ ( वॉ.क्र ५८) ऱावेत मळेकरवस्ती 
रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पद्ध्तीन ेडाबरीकरण करणे 281136

प्रभाग क्र १९ (वा.क्र ५८) रावेत 
सशदेवस्तीमधील रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पद्ध्तीन े
डाबरीकरण करणे. 168574

प्रभाग क्र. २० वा.क्र. ६० पररसरातील रस्त े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 



4086015

प्रभाग क्र.१८ ककवळे येथील सशांदे पेट्रोलपांप त े
रेल्वेलाईन पयवतचा  मुख्य रस्ता हॉर्टसमक्स 
पध्दतीन ेडाांबरीकरण 
करणे.



2999972

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५६) ककवळे दत्तनगर 
भीमाशक्करनगर परीसरातील रस्त्याच े
हॉट्समक्स पद्धतीन ेडाम्बरीकरण करणे 66390

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५६) ककवळे ववकासनगर 
बापदेवनगर परीसरातील रस्त्याच ेहॉट्समक्स 
पद्धतीन ेडाम्बरीकरण करणे 333887



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५६) ककवळे शाळा त े
बापदेव म्दीर त ेमामुडी दरम्यानचा रस्ता 
हॉट्समक्स पद्धतीन ेडाम्बरीकरण करणे 174802

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५७) ककवळे मामुडी 
परीसरातील रस्त ेहॉट्समक्स पद्धतीन े
डाम्बरीकरण करणे 78855

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५७) ककवळे येथील 
पे्डसे काऊल्नी ,र्टी  सी काऊल्नी , 

परीसरातील रस्त ेहॉट्समक्स पद्धतीन े
डाम्बरीकरण करणे 68467

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५७) ककवळे 
साईनगरपरीसरातील रस्त ेहॉट्समक्स पद्धतीन े
डाम्बरीकरण करणे 3799854

प्रभाग क्रां . २१ दळवी नगर मधील उववरीत 
रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण 
करणे




214670

प्रभाग क्रां . २१ दळवी नगर येथे ठठकठठकाणी  
डाांबरीकरण 
करणे




213837

प्रभाग क्रां . २२(वाडव क्रां .६४)धचांचवड गावठाण 
मध्ये उववरीत  रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े
डाांबरीकरण 
करणे.



342320

प्रभाग क्रां . २४ (वाडव क्रां . ६७) रामकृष्ण मोरे 
नाट्यगहृ प्रभागातील उववरीत रस्त्याच े
हॉर्टसमक्स पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे 235694

प्रभाग. क्र.१९  (वा.क्र. ५८)रावेत मुख्य रस्ता व 
अांतगवत रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े 
डाांबरीकरण 
करणे


45297

प्रभाग. क्र.१९  (वा.क्र. ५८)रावेत सेक्र्टर क्र. २९ 
मधील रस्त्याच ेहॉर्टसमक्स पध्दतीन े 
डाांबरीकरण 
करणे


243885

ब प्रभागात ववववध गनतरोधक करणे व इतर 
अनुषांधगक काम े
करणे.



1385914

वॉडव क्र.४२ (जुना क्र.६९) भाजी मांडई पररसरात 
डाांबरीकरण 
करणे.



106313

वॉडव क्र.४२ (जुना क्र.६९) ररव्हर रोड रस्त्याच े
डाांबरीकरण 
करणे.



588101

वॉडव क्र.६८ (नवीन ४२) मधील सलांकरोड 
रस्त्याच ेकराब झालेल्या भागाच ेडाांबरीकरण 
करणे.



1672508



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

पथ ब)डाांबरी रस्त ेTotal 52169612

पुल व प्रकल्प

प्र.क्र.२२(वॉडव क्र.६४) धचांचवड गावठाण 
अांतगवतधनेश्वर  पुलाची दरुूस्ती,रांगरांगोर्टी व 
इतर दरुूस्ती ववषयक  काम ेकरणे   


690996

प्रभाग. क्र.१९  (वा.क्र. ५८)रावेत सशांदेवस्ती 
नाल्यावर छोर्टा पुल 
बाांधणे


2331167

प्रा.रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागहृासमोरील सी डी 
वकव चे रां दीकरण करणे. 1742437

वॉडव क्र ६९ मधील वप ांपरी रेल्व ेउड्डानपुलाची 
ववशषे दरुूस्ती 
करणे.



768318

पुल व प्रकल्प Total 5532918

मुख्य प्रशासक य इमारत मुख्य प्रशा. इमारतीमधील नुतनीकरण करणे. 372253

मुख्य प्रशासक य इमारत Total 372253

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव

ताथवड ेअांतगवत ठठकठठकाणी अधवगोल गर्टसव 
करणे.



99979

प्र.क्र. 33 खराळवाडी येथील  कामगारनगर 
मधील खराळआई मांदीर पयिंत रस्त्याच्या 
बाजूने  बांद पाईप पावसाळी गर्टर करून 
फुर्टपाथ करणे. 861776

प्र.क्र.२७ जुना ३५ मध्ये ववववध ठठकाणी स्र्टामव 
वार्टर गर्टर व पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे.



1583395

प्र.क्र.२७ मोरवाडी येथे ववववध ठठकाणी स्ट्रॉम 
वॉर्टर गर्टर व पेव्हीांग ब्लॉक काम ेकरणे. 1308468

प्र.क्र.33 खराळवाडी येथील  खराळआई मांदीर 
त ेपुणे मुांबई रस्त्यापयिंत रस्त्याच्या बाजूने 
बांद पाईप पावसाळी गर्टर करून फुर्टपाथ करणे. 426007

प्र.क्र.५२ ताथवड ेयेथील ननांबाळकर कायावलय 
मागील पररसरात गर्टसव करणे 198032

प्रभाग क्र.१८ ककवळे मध्ये बांद पाईप गर्टर 
करणे.



2812812

प्रभाग क्र.३४ गा्धीनगर येथील वशॅालीनगर 
पासुन कत्तलखा्यापयिंत पावसाळी गर्टर करणे. 2843932

प्रभाग क्र-१८ ( वाडव क्र-५७) ककवळे मधील 
भागात गर्टसव करणे 1999951

वाड क्र. ७१ गूरूद्वारा त ेडडल्क्स चोक स्ट्रोमव 
वोर्टर गर्टर करणे. 761686

वॉडव क्र.४२ (जुना क्र.६९, ७०) राठहलेल्या 
ठठकाणी स्र्टामव वार्टर गर्टर 
करणे.



1956801

वॉडव क्र.६९ (नवीन ४२) मधील नव्याने 
करावयाच ेडी.पी. रस्त्याच ेरूां दीकरण व स्र्टामव 
वॉर्टर गर्टर 
करणे.



2136564



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

लोकारोग्य ई)सरफेस गर्टसव Total 16989403

लोकारोग्य ड)नाला टे्रननांग

धचांचवड वाडव क्रां . ६७ मध्ये लक्ष्मीनगर येथे 
राठहलेला नाला 
बाांधणे.



2063357

प्रभाग क्र- १८ (वाडव क्र- ५६) ककवळे ववकासनगर 
मधील भागात नाला बा्धणे 3079382

प्रभाग क्र- १८ (वाडव क्र- ५७) ककवळे मधील 
भागात नाला बा्धणे 580743

प्रभाग क्र. ४२ वप ांपरीनगर बी.ब्लॉक ४ समोर 
नाला 
बाांधणे.



522131

प्रभाग क्रां . २४ (वाडव क्रां .६७) रामकृष्ण मोरे 
नाट्यगहृ अांतघवत नाल्याची तळ व सभांतीची 
दरुस्ती देखभाल व सुधारणाांची कामे करणे. 2897870

वाडव क्र ३५ श्रधा सोसायर्टी त ेमोरवाडी  
जवळील नाल्याची दरुस्ती करणे- 1373476

वॉडव. क्र.७१ डाल्को कां . जवळील नाला बाांधणे. 188186

वोडव क्र. ७१ रेल्व ेलाईन त ेआयव समाज चॉक 
नाला बाांधणे. 983208

लोकारोग्य ड)नाला टे्रननांग Total 11688353

लोकारोग्य ब)घार्ट

 प्रभाग क्रां . २२(वाडव क्र. ६४) धचांचवड मध्ये 
घार्टाच ेववस्तारीकरण 
करणे.



88677

लोकारोग्य ब)घार्ट Total 88677

स्थापत्य उद्यान
धचांचवड येथील आरक्षण क्र. २२२ येथे कां पाऊड 
वॉल व उद्यान ववकासाची काम ेकरणे 625737

धचांचवड येथील श्रीधरनगर गाडवन  येथे 
उववररत उद्यान ववकासाची काम ेकरणे. 178336

ब  प्रभागातील उद्यानाांमध्ये स्वच्छतागहृ 
बाांधणे.



699182

ब प्रभागातील उद्यानाच ेवावषवक ककरकोळ 
दरुस्तीची काम ेकरणे. 1347177

स्थापत्य उद्यान Total 2850432

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे

धचांचवड प्र.क्र. २४ नववन ब प्रभाग 
कायावलयासाठी पत्र ेबसववणे व इतर 
स्थापत्यववषयक दरुस्ती व सुधारणाांची काम े
करणे. 



1693413

धचांचवड प्रभाग क्र. 22  मध्ये ववववध इमारत 
दरुूस्ती ववषयक काम ेकरणे व बॅडसमांर्टन हॉल 
येथे ववववध स्थापत्य ववषयक कामे 
करणे.



1323553

धचांचवड प्रभाग क्र. 22 मधील शाळा इमारतीांची 
स्थापत्यववषयक सुधारणाांची व दरुस्ती 
देखभालीची काम े
करणे.



1540525

धचांचवड प्रभाग क्र. 23  मध्ये ववववध इमारत 
व इतर स्थापत्य ववषयक दरुूस्ती व 
सुधारणाांची काम े
करणे.



1357303



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र. २० मधील कामाची अांनतम देयके व 
भाववाढ देयके अदा करणे 
.

345696

प्र.क्र. ५२ ताथवड ेयेथे रोड फननवचर ववषयक 
कामे करणे. 900000

प्र.क्र. ५२ ताथवड ेव पुनावळे येथे 
ठठकठठआकाणी वाचनालये बसववणे व सांक णव 
कामे कऱणे 146618

प्र.क्र. ५२ पुनावळे येथे रोड फननवचर ववषयक 
कामे करणे. 636321

प्र.क्र.२०(वॉडव क्र.६१) धचांचवडनेगर मध्ये 
स्थापत्य ववषयक ककरकोळ दरुूस्ती करणे 602271

प्रभाग क्र. २० वा.क्र. ६० धचांचवडनेगर 
सशवनगरी पररसरातील रस्त ेहॉर्टसमक्स 
पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 



2404221

प्रभाग क्र.३४ गा्धीनगर येथील आरक्शन 
क्र.११७ वाहनतळ ववकससत करणे. 2655090

प्रभाग क्रां . २१ (वाडव क्रां . ६३) दळवीनगर धचांचवड 
मधील मुख्य रस्त्यावरील 
स्थळदशवक,रस्तादशवक व इथर वाहतुक 
सुरक्षक्षतेच्या दृष्र्टीने रोड फननवचर करणे 700000

प्रभाग क्रां . २१ त े२४  (वाडव क्रां . ६३ व ६७) 

धचचवड मधील कामाधच अांनतम र्बले,भाववाढ 
फरक व ज्या कामाना अांदाजपत्रकाांत तरतुद 
नाही  ककां वा तरतुद  अपुरी 


पड्त े अशा सवव कामाांची राठहलेली र्बले अदा 
करणे. 10000000

प्रभाग क्रां . २३(वाडव क्रां .६६) केशवनगर मध्ये 
स्ट्रॉमव वॉर्टर गर्टर करणे व पेव्हीांग ब्लॉक 
बसववणे


41077

ब प्रभाग मुख्यालायग अ्तगवत कामधच 
अन्तम र्बले व भाव वाद र्बले देने तसेच 
स्थापत्य ववषयक सन्कणव कामेकरणे. 799704

स्थापत्य ववषयक काम ेकरणे Total 25145792

ब मुख्यालय Total 236264293.6

मुख्यालय JNNURM

BRTS काळेवाडी फार्टा, देहु आळ्दी रोड करन े
(JNNURM)(BRTS-1)

क) उड़डाण पुलाच ेपोहोच रस्त्यापासुन के. एस. 

बी. चौकापयत 180800972

BRTS नासशक फार्टा - वाकड रस्ता कॉकक्रर्ट 
करणे. ब) उड्डाणपुल त ेयशोदा डवे्हलपसव 161333773

BRTS, नासशक फार्टा त ेवाकड, काळेवाडी फार्टा 
त ेदेहू आळांदी रस्त्याच ेOD Survey व BRTS 

Service plan साठी सल्लागाराची नेमणूक 
करणे.



4163250

I) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरूत्थान 
असभयान (JNNURM) अांतगवत स्वस्त घरकूल 
योजने अांतगवत ननवासी गाळे बाांधणे 31055410



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

III) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरूत्थान 
असभयान (JNNURM) अांतगवत स्वस्त घरकूल 
योजने अांतगवत ननवासी गाळे बाांधणे पॅकेज 
क्र.६ फेज F मध्ये 2268 गाळे बाांधणे 256511336

SUTP Project

ब ) एम्पायर  इस्रे्टर्ट उड्डाण 
पुल


172428478

अ) नासशकफार्टा उड्डाणपूल 238082590

आधथवक दबुवल घर्टकाांसाठी बाांधणेच ननवासी 
गाळे  सांकुलामध्ये पाणीपुरवठा व 
जलननसारण व्यवस्था करणे. 3500000

औांध रावेत रस्ता  Dedicated BRTS 

Lane

25875182

औांध रावेत रस्ता रां दीकरण व सुधारणा करणे 
(Part 1 Chainage 0 to 2000) 109483955

औांध रावेत रस्ता सुधारणीकरण अांतगवत (भाग 
१)बाधीत होत असलेले सांरक्षण ववभागाच े
ननवासी गाळे बाांधणे 909629

औांध रावेत रस्त्याची सुधारणा करणे. 

(२.०कक.सम.त३े.९कक.सम.) 101266087

औांध रावेत रस्त्याची सुधारणा करणे.( Part 5 

Chainage ७७०० त े९५००) 1446484

औध रावेत रस्त्याची सुधारणा करणॅ (Part ३ 
Chainage 3900 to 5900) 2729229

औध रावेत रस्त्याची सुधारणा करणॅ( Part 4 

Chainage ५९०० त े७७००) 3395342

कालेवाडी फार्टा त ेनदीवरील पुलपयत 32599473

जे एन एन य ुआर एम अांतगवत सब बेसीन 
क्र ३ मध्ये स्ट्रोम वार्टर ड्रने करणे. 2757845

जे एन एन य ुआर एम अांतगवत सबबेससन 12 

मधील नाल्याच ेबाांधकाम करणे 455337

जे एन एन य ुआर एम अांतगवत सबबेससन 14 

मधील नाल्याच ेबाांधकाम करणे 419170

जे एन एन य ुआर एम अांतगवत सबबेससन ३ 
मधील नाल्याच ेबाांधकाम करणे 5040621

जे एन एन य ुआर एम अांतगवत सबबेससन ६ 
मधील नाल्याच ेबाांधकाम करणे 1025539

जे एन एन य ुआर एम अांतगवत सबबेससन ७ 
मधील नाल्याच ेबाांधकाम करणे 671949

जे. एन. एन. य.ु आर. एम. अांतगवत सबबेससन क्र. 

१४ मध्ये पावसाळी पाण्यासाठी आर. सी. सी. 
पाईप र्टाकणे. 1003741

जे. एन. एन. य.ु आर. एम. अांतगवत सबबेससन क्र. 

१९ मध्ये पावसाळी पाण्यासाठी आर. सी. सी. 
पाईप र्टाकणे. 3378969

जे.एन.एन.य.ुआर.एम. अांतगवत सब बेसीन क्र. 

१२ मधील थेरगाव गावठाण रस्ता व थेरगाव 
सलांक रस्त्याच े(२४ मी डी.पी.) बाजुने रस्त्यावर 
स्ट्रॉमव वॉर्टर ड्रने कऱणे. 682374

जे.एन.एन.य.ुआर.एम. अांतगवत सबबेसीन क्र.६ 
मधील  वाकड थेरगाव रस्ता , ओमेगा 
पॅराडाईज रस्ता व गुड सॅमल्र्टन रस्ता  या 
डी.पी.रस्त्यावर स्र्टामव वॉर्टर ड्रने करणे. 10048616

ड) के. एस. बी. चौक त ेदेहू आळांदी रस्त्यापयिंत 50061049



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

दापोडी त ेननगडी रस्त्यावर बस थाांबे उभारणे 
– भाग-१ (१२ नग – ३ मीर्टर रूां द + जु्या बस 
स्रे्टसनला अद्ययावत करणे) 8541623

दापोडी त ेननगडी रस्त्यावर बस थाांबे उभारणे 
– भाग-२ (१२ नग – ३ मीर्टर रूां द + जु्या बस 
स्रे्टसनला अद्ययावत करणे) 14132222

मुांबई-पुणे रस्ता दापोडी त ेननगडी Dedicated 

BRTS Lane 

करणे




    

15081235

साांगवी त ेककवळे रस्त्यावर बस थाांबे उभारणे 
– भाग-१ 8261889

साांगवी त ेककवळे रस्त्यावर बस थाांबे उभारणे 
– भाग-२ 8603141

साांगवी त ेककवळे रस्त्यावर बस थाांबे उभारणे 
– भाग-३ 9638430

JNNURM Total 1465384940

इतर ववशषे योजना

प्रभाग क्र ३ धचखली मोरे वस्ती मधधल 
धचखली आकुडी रस्त्यापासुन तळवड ेरस्त्याला 
जोडणारा अांतगवत मुख्य रस्ता ववकससत करणे. 18782804

भोसरी येथे प्रेक्षागहृ इमारत बाांधणे व इतर 
अनुषांधगक काम ेकरणे 4606158

इतर ववशषे योजना Total 23388962

पुल व प्रकल्प ववभाग (BSUP) 

JNNURM झोपडपट्टी पुनववसन प्रकल्प

II) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरूत्थान 
असभयान (JNNURM) अांतगवत स्वस्त घरकूल 
योजने अांतगवत ननवासी गाळे बाांधणे पॅकेज 
क्र.5 फेज E मध्ये 2268 गाळे बाांधणे 93764632

अजांठानगर आकुडी सां. नां. ८८ येथे झोपडप्ट्टी 
पुनववसनासाठी १६८० गाळे बाांधणे पॉकेज -

१(येथील योजनेकररता बाह्तयववद्युतीकरण 
तसेच ववजपुरवथाववषयक काम ेकरणे.) 1747607

आधथवक दबुवल घर्टकाांसाठी बाांधणेच ननवासी 
गाळे  सांकुलाभोवती ससमासभांत बाांधणे व 
अांतगवत रस्त ेववकसीत करणे. 26416287

समसलदनगर वप ांपरी स.न.१२,१३ येथे झोपडपट्टी 
पुनवावसणासाठी १४५६ गाळे बाांधणे.पॅकेज क्र.३ 
समसलदनगर 53996295

सलांक रोड येथील पत्राशडे झोपडपट्टीचे पुनववसन 
करणे.भार्टनगर 8255396

पुल व प्रकल्प ववभाग (BSUP) 

JNNURM झोपडपट्टी पुनववसन प्रकल्प 
Total 184180217

बी.आर.र्टी.एस. देखभाल दरुूस्ती

वेताळनगर,धचांचवड स.न.174 पैक  येथे 
झोपडपट्टी पुनववसनासाठी 1560 गाळे 
बाांधणे.पॅकेज क्र. 2 40270659

बी.आर.र्टी.एस. देखभाल दरुूस्ती Total 40270659

वाहतुक सुधारणा

क प्रभागात दापोडी पररसरातील  रस्त्याांवर व 
चौकामध्ये वाहतूक सुधारणा ववषयक काम े
करणे. 366047

वाहतुक सुधारणा Total 366047

ववशषे योजना

अ-प्रभाग कायवक्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील 
हॉनस्पर्टल परीसरात , नागरीकाांना सुरक्षक्षत 
रस्ता ओलाांडणेच्या सुववधा तयार 
करणे.



968809

इांठदरा गाांधी उडडानपुल त ेमोरवाडी कोर्टव 
पयिंतच्या रस्त्याच ेबी सी पध्धनतने 
डाांबररकरण करणे 2380233



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

इांठदरा गाांधी उडडानपुल त ेसांतोवषमाता 
चौकापय ्िंत रस्त्याच ेबी सी पध्धनतने 
डाांबररकरण करणे 4999930

इांठदरा गाांधी उड्डाणपुल त ेके एस.बी. 
चौकापयिंतच्या रस्त्याच ेरां दीकरण व 
मजबुतीकरण करणे 2036584

इांठदरा गाांधी उड्डाणपुल त ेरे्टल्को रस्ता 
नेहरनगर मागवपयिंतच ेरां दीकरण व 
मजबुतीकरण करणे 1113492

औांध-रावेत रस्त्यावर डाांगे चौक येथे 
ऊड्डाणपुल बाांधमे. 90930152

क प्रभाग कायवक्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील 
हॉनस्पर्टल परीसरात नागरीकाांना सुरक्षक्षत रस्ता 
ओलाांडणेच्या सुववधा तयार करणे 


1112262

कराची चौक, नवमहाराष्ट्र चौक, पॉवर हाऊस 
चौक, वप ांपरी गाव चौकामध्ये वाहतुक सुधारणा 
ववषयक काम े
करणे.																		



1380826

ककवळे येथील औांध- रावेत रस्ता त े
बापदेवनगर (ससध्दीववनायक कॉलनी 
)दरम्यानच्या नाल्याच्या कडचेा १८ सम रां द डड 
पी रस्ता ववकसीत करणे. 8665853

चाफेकर चौक त ेलगतच्या रस्त्यावरील 
पादचारी मागव व नागररकाांना सुरक्षक्षत रस्ता 
ओलाांडणेच्या सुववधा तयार 
करणे.





967689

जुनी साांगवी प्रभाग क्र. ९१ येथील दापोडी 
पुलापासुन स.नां. २६ मधबुन सोसायर्टी मधील 
डी.पी. रस्ता ववकसीत करणे. 1194263

रे्टल्को रस्त्यावरील यशवांतनगर चौक त े
नासशक महामागावपयिंत रस्त्याच ेबी सी 
पध्दतीन ेडाांबरीकरण करणे. 3662805

ड" प्रभागातील वॉडव क्र.९४ त े९८ येथील नवी 
साांगवी, वप ांपळे गुरव मधील अांतगवत रस्त े
डाांबरीकरण करणे." 152212

डुडूळ्गाांव येथील ववकस आरखड्यातील रस्त े
खडीकरण करणे(जुने गर्ट नां.१९२ त े२४०) 1172674

थेरगाव पुल त ेगणेशनगर व्हाया डाांगे चौक 
या रस्त्याची सुधारणा करणे. 4583293

थेरगाव येथील मोरया मांगल कायावलय त े
थेरगाव गावठाण येथील 24 मीर्टर डी पी रोड 
तयार करणे. 446188

देहु आळांदी रस्ता साखसळ ०/०० ककमी त े
८/२५० ककमी (देहूगाव त ेमोशी जाधववाडड 
हद्दीच्या रस्त्यापयवत ) डीपी प्रमाणे ववकससत 
करणे. 181595743

देहु आळांदी रस्ता साखसळ ८/२५० ककमी त े
१५/०५०  ककमी (मोशी जाधववाडड हद्दीच्या 
रस्त्यापासुन आळदी गावापयवत) डीपी प्रमाणे 
ववकससत करणे. 286520924

देहु आळांदी रस्ता साखसळ ८/२५० ककमी त े
१५/०५० ककमी (मोशी जाधववाडड हद्दीच्या 
रस्त्यापासुन आळदी गावापयवत) डीपी प्रमाणे 
ववकससत करणे.- 7779940

नवी साांगवी बा.रा. घोलप ववद्यालय त ेस्वराज 
गाडवन पयिंत १२.०० मी. व १८.०० मी. रां दीच्या 
रस्त्याांची नव्हजन अांतगवत सुधारणा करणे व 
रामकृष्ण मांगल कायावलयासमोरील चौकाांचे 
सुशोभीकरण करणे. 323977



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

नवी साांगवी समसलर्टरी हद्द त ेइांद्रप्रस्थ 
सोसायर्टी व वप ांपळे गुरव येधथल जगताप 
पेट्रोलपांप त ेसषृ्र्टी हॉरे्टल व सषृ्र्टी हॉरे्टल 
४५.०० मी. बी.आर.र्टी.एस. रस्त्यापयिंत व 
कारे्टपुरम चौक त ेसमसलर्टरी बॉडवर पयिंत 
रस्त्याांची नव्हजन अांतगवत सुधारणा करणे. 385745

नवी साांगवी येथील फेमस चौक त ेढोरे फामव 
त ेमयुरीनगरी पयिंतचा १८ मी रां द डी.पी. रस्ता 
ववकसीत करणे. 915753

परशुराम चौक त ेरामनगर सी.डी.वकव  त े
बसवेश्वर रे्टल्को रस्ता त े
एच.डी.एफ.सी.कॉलनी रस्ता बालाजी हॉरे्टल त े
महाबली व इतर रस्त ेयेथे वाहतूक सुधारणा 
ववषयक काम े
करणे.



1295842

वप ांपरी आरक्षण क्र. १३३ येथे बी.ओ.र्टी. तत्वावर 
वाहनतळ ववकससत करणे. 1200000

वप ांपरी धचांचवड शहरातील मुखय चोक व रस्त े
यासार्टी वहातुक सुववधा ववषयक ववववध काम े
करणे. 261060

वप ांपरी नगर येथे डाल्को कां पनीजवळ भुयारी 
मागव बाांधणे. 19046205

वप ांपळे गुरव काांकररया गँस गोडाऊन त े
मयुरनगरी, ववलास जगताप घर त ेगाांगडनेगर 
त ेसमसलर्टरी बॉडवर, कारे्टपुरम चौक त ेमोरोपांत 
चौक, शननमांदीर त ेसशवनेरी इमारत व 
भगतससांग चौक त ेससांहगड कॉलनी रस्त्याच े
नव्हजन अांतगवत सुधारणा करणे. 133768

वप ांपळे गुरव येथील राजीव गाांधी झोपडपट्टी त े
दापोडी रोड १८ मी रां द डी.पी. रस्ता ववकसीत 
करणे. 3188910

वप ांपळे गुरव येथील सषृ्र्टी चौक त ेकल्पतर 
गहृ प्रकल्पापयिंतचा १८ मी रां द डी.पी. रस्ता 
ववकसीत करणे. 2999407

वप ांपळे गुरव वॉडव क्र. ९७ येथील नावेच्या 
रस्तेच ेडी.पी. प्रमाणे ववकसीत करणे. 823699

वप ांपळे ननलख स.नां  ६ त े७० येथे पुल 
बाांधणे.



46033355

वप ांपळे सौदागर येथील ठदपमाला सोसायर्टी त े
रहार्टणी चौक १८ मी रां द डी.पी. रस्ता 
ववकसीत करणे. 4482668

वप ांपळे सौदागर येथील महादेव मांठदराजवळील 
१८ मी रां द डी.पी. रस्ता ववकसीत करणे. 1106893

वप ांपळे सौदागर येथील सशवसाइ रस्ता 18 

मीर्टर डी. पी. रस्ता तयार  करणे 2888928

वप ांपळे सौदागर येथील सशवार चौक त ेपेट्रोल 
पांपापयिंतचा १८ मी रां द डी.पी. रस्ता ववकसीत 
करणे. 1309583

पुणे आळांदी रस्त्यालगत स.नां.७८ येथे सांत 
ज्ञानेश्वर महाराज व सांत नामदेव महाराज 
याांच्या भेर्टीवर आधारीत समुहसशल्पासाठी 
स्थापत्य ववषयक व इतर काम ेकरणे. 101429

प्र.क्र. ३६ लाांडवेाडी येथील नासशक हायवेलगत 
प्रवेशव्दार कमान उभारणे. 97833

प्रनजमा 31 रस्त्याच्या के.एस.बी. चौक त े
महावीर चौक आणण सशवाजी चौक, चाफेकर 
चौक त ेधचांचवड पुल व गणेशनगर थेरगाव त े
ठहांजवडी पयिंतच्या इ. भागाची सुधारणा 
करणे.



60000000



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र ९ सांभाजीनगर येधथल 
के.एस.बी.चौक त ेदगुावनगर चौकापयिंतचा 
रे्टल्को रस्ताच ेरूां दीकरण करून ववकससत 
करणे.



20670139

प्रभाग क्र.२३ धचांचवड येथील आरक्षण क्र.२२७ 
ससर्टी सव्हे न.९६५ येथे तालेरा रग्णालयाच े
इमारतीची काम ेकरणे. 1542717

प्रभाग क्रां . १७ सेक्र्टर क्र. २६ मध्ये नार्टयगहृ 
बाांधणे 39929620

प्रभाग क्रां . १७ सेक्र्टर क्र. २६ मध्ये नार्टयगहृ 
बाांधणेचे कामास वास्तुववशारदाची नेमणुक 
करणे. 4423620

ब प्रभाग कायवक्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील 
हॉस्पीर्टल पररसरात नागररकाांना सुरक्षक्षत रस्ता 
ओलाांडणेच्या सुववधा 
करणे.



962706

भोसरर स न १ मधध ल म न पा च ेता ब्यात 
आलेसल आर क्शन ववकससत करने 28702640

भोसरी एम.आय.डी.सी. मधील आरक्षण क्र.40 

प्लॉर्ट क्र.र्टी 201 येथे उद्योजकाांच्या 
पुनववसनासाठी इमारत बाांनााांधणे. 11905050

भोसरी नासशक हायवेवर सशतलबाग येथे 
फुर्टओव्हर र्ब्रज बाांधणे. 75357

भोसरी येथे उड्डाणपूल बाांधणे व इतर 
अनुषांधगक काम ेकरणे. 14498400

भोसरी लाांडवेाडी चौकालगत  पुतळ्यासाठी 
चौाेथरा बाांधणे. व चौक सुशोभीकरण करणे. 15143243

म्पाच्या अण्णासाहेब मगर स्त येथे कक्रकेत 
मैदआन ववकनस्सत कने 1381995

मुांबई पुणे रस्त्यावरील गे्रड सेपरेर्टसवची 
देखभाल दरुूस्ती 
करणे.



838270

म्हाळसाकाांत चौक त ेआकुडड व रेल्व ेस्रे्टशन 
पयिंत पादचारी मागव व, नागरीकाांना सुरक्षक्षत 
रस्ता ओलाांडणेच्या सुववधा तयार 
करणे.



1263620

रहार्टणी शाळा त ेमनपा शाळा जवळील १८ 
मी रां द डी.पी. रस्ता ववकसीत करणे. 2175390

रेल्वेवरील पूणव झालेल्या व उववरीत पूलाची 
रक्कम मध्य रेल्वेस अदा करणे. 2368888

रोड पेव्हमेंर्ट मॅनेजमेंर्ट ससस्र्टीम अहवालानुसार 
रस्त ेसुधारणेतिंगत काम ेकरणे 439781

वाकड थेरगाव रस्त्यावरील ईडन गाडवन 
सोसायर्टीपासुन पनश्चम बाह्तय वळण 
मागावपयिंतचा १८ मी डी.पी. रस्ता ववकसीत 
कऱणे. 10711238

वाकड थेरगाव रस्त्यावरील ओमेगा पॅराडाईज 
पासुन पनश्चम बाह्तय वळण मागावपयिंतचा २४ 
मी डी.पी. रस्ता ववकसीत कऱणे. 12308575

वाकड येथील अांडरपास पासुन ववनोदेवस्ती 
मागे ठहांजवडी फेज -२ कड ेजाणारा ३६ मी 
डी.पी. रस्ता ववकसीत कऱणे. 858285



Departmnet Name Ward Budget Head Name of Work Total Expenditure (Rs)

वाकड येथील पालाष प्लस सोसायर्टी त ेवाकड 
थेरगाव रस्ता त ेपनश्चम बाह्तय वळण 
मागावपयिंतचा २४/१८ मी डी.पी.रस्त्ता ववकसीत 
करणे. 28444437

वाकड येथील वप ांक ससर्टी त ेमाऊां र्ट व्हर्टव 
ग्रहप्रकल्पाजवळील २४ मी डी.पी.रस्ता 
ववकसीत करणे. 16989500

वाकड ठहांजवडी रोडवरील मधबून हॉरे्टलपासून 
ववनोदेवस्ती मागे मारां जी रोडपयिंतच्या २४ मी 
डी.पी. रस्त्याच ेखडीकरण व बी.बी.एम. करणे. 57684304

वॉ.क्र.१०,मोशी येथील ववकास (पुणे-नासशक 
रस्ता त ेमोशी-आळांदी) आरखड्यातील रस्त े
तयार करणे. 6503114

वॉ.क्र.९,मधील ववकस आराखड्यातील रस्त े
खडीमुरमाच ेकरणे (जुने गर्ट नां.१३०६ त े
१२९७). 1810580

साांगवी प्रभाग ९३ मधधल स्पायसर  कॉलेज 
पुल त ेराजीव गाांधी पुल मळा नदी ककनारी 
उवरीत सांरक्षक सभांत बाांधणे 3708240

हॅररस पुल दापोडी मेगा मार्टव ( स.नां. ३६५) 

जवळ सी.एम.ई.दापोडी जकात नाका फुगेवाडी 
एस.नां. ४०८,४०९ पी) कासारवाडी रेल्व ेगेर्ट ( 

आ.क्र. १८) सागर प्लाझा नासशक फार्टा ( स.नां. 
३८) व इतर पाककिं गची जागा ववकससत 
करणे.



1477075

ववशषे योजना Total 1035075711

मुख्यालय Total 2748666536

स्थापत्य Total 4261378437

Grand Total 5626547886


